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• เทคนิคแต่งบ้าน Natural Style สร้างบรรยากาศกลมกลืนกับธรรมชาติ
• 6 ขั้นตอนเตรียมพร้อม เม่ือติดต่อธนาคารเร่ืองงบสร้างบ้าน

• 8 ทริคดูแลสระว่ายน้ าให้เหมือนใหม่น่าใช้ทุกเวลา
• เทคนิคสร้างพื้นท่ีดาดฟ้า ให้อยู่เย็นสบายห่างไกลความร้อน



1. ใชโ้ทนสธีรรมชาติตกแต่งผนงั

ผนังเป็นพื้นท่ีส่วนท่ีมากท่ีสุดในบ้าน ลองเปลี่ยนสีเป็นโทนสี

ธรรมชาติ เช่น ครีม สีท้องฟ้า  สีใบไม้แห้ง ใบไม้สด และใช้สีแบบ

ด้านแทนสีแบบมัน ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศห้อง ช่วยให้รู้สึกผ่อน

คลาย สงบและได้พกัผ่อน เหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 

2. ใชไ้ม้หรือโทนสไีม้ตกแต่งพื้น

สัมผัสจากการเหยียบพื้นไม้น้ันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ และมี

รสนิยม อีกท้ังไม้ยังเป็นวัสดุท่ีคลาสสิกเหนือกาลเวลา แต่การใช้

ไม้จริงมีข้อจ ากัดเรื่ องการดูแลรักษาท่ียาก แต่ด้วยเทคโนโลยี

ปัจจุบันน้ัน เราสามารถเลือกใช้วัสดุทดแทนได้ เช่น ลามิเนต 

กระเบื้องยางลายไม้ หรือ ไฟเบอร์ซีเมนต์ส าหรับภายนอก ซึ่งดูแล

รักษาง่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องปลวก และยังให้บรรยากาศความอบอุ่น 

เป็นธรรมชาติอีกด้วย

HBA
MAGAZINE 01

การแต่งบ้านสไตล์ Natural คือ การหยิบเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้ในงานตกแต่ง ท าให้บ้านสวย อบอุ่นและอบอวลไปด้วยกลิ่นอาย
ธรรมชาติน่ันเอง ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยผ่อนคลาย ซ่ึงเหมาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-19 รุมล้อมจนแทบไม่กล้าก้าวเท้าออกจากบ้าน 

ในเมื่อออกไปหาธรรมชาติไม่ได้ เราก็น าพาธรรมชาติเข้ามาอยู่ในบ้านเสียเลย เพื่อเพิ่มพลังบวกให้มีแรงต่อสู้กับโรคระบาดต่อไป เทคนิค
เจ๋งๆ จะมีอะไรบ้าง ตามอ่านกันได้เลย



3. ตกแต่งเนน้ความแตกต่างของพื้นผวิ

ธรรมชาติคือความลงตัวของความแตกต่าง ไม่จ าเป็นต้องเรียบ

ไม่ต้องเท่ากัน ไม่ต้องเหมือนกัน น่ีคือเสน่ห์เฉพาะตัว ดังน้ันลอง

เติมของตกแต่งบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ ท่ีมีพื้นผิว (Texture) หรือ

ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติท่ีมีเพยีงชิน้เดียวในโลก มาแทนท่ีการ

ใชพ้ลาสติกผิวเรียบ เชน่ ลายจากผ้ามัดย้อม ลวดลายของหินจาก

ธรรมชาติ เราก็จะได้ความงามท่ีแตกต่างเฉพาะตัว

4. เพิ่มพื้นที่สเีขียวใหกั้บบ้าน

สีเขียว สีจากธรรมชาติ เป็นสีท่ีท าให้เราผ่อนคลายท่ีสุด ดังน้ัน

หัวใจส าคัญของการแต่งบา้น Natural Style จึงขาด “พื้นท่ีสีเขียว” 

ไม่ได้ ซึ่งนอกจากการน าต้นไม้เล็ก ใหญ่ เข้ามาตกแต่งบ้านเพิ่ม

ความสดชื่นแล้ว เรายังสามารถตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์

หรือส่ิงของเครื่องใชด้้วยสีโทนเขียวแซมลงไป จะเติมมากหรือน้อย

ก็แล้วแต่ไอเดียหรือความชอบของเจ้าบา้นแต่ละคนเลย

5. เลือกใชวั้สดุจากธรรมชาติมาตกแต่งบ้าน

การเลือกใชว้ัสดุจากธรรมชาติมาตกแต่งบ้าน ควรหลีกเลี่ยงของท่ี

ท าร้ายธรรมชาติด้วย เช่น การใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ซึ่งเป็นไม้ท่ี

ปลูกข้ึนมาเพื่อท าเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะ ลดการตัดไม้ในป่า

ธรรมชาติ ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการท าร้ายธรรมชาติ

หากอยากตกแต่งบ้านด้วย เขากระทิง เขากวาง ปัจจุบันมีวัสดุ

ทดแทนท่ีท าออกมาแล้วสวยไม่น้อยไปกว่าของจริงจากธรรมชาติ

6. ตกแต่งบ้านด้วยแจกันขวดแก้ว

แก้วโปร่งแสง แม้จะเป็นอุปกรณ์ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน แต่สามารถ

เข้ากันได้กับการตกแต่งแบบ Natural Style อย่างลงตัว แจกันใส

ใบใหญ่ท่ีหาต้นไม้มาใส่ หรือการตกแต่งบา้นด้วยสวนขวด จะยิ่งท า

ให้บา้นดูสว่าง เปิดโล่ง เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และสวยได้

ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ

7. ตกแต่งบ้านด้วยรูปธรรมชาติหรือภาพนอ้ยสี

โทนสีธรรมชาติมักจะเป็นโทนสีอบอุ่น ไม่จัดจ้าน ดังน้ันการเลือก

ภาพถ่ายมาใชต้กแต่งบา้นให้เป็น Natural Style ควรเป็นภาพแนว

ธรรมชาติ ใชส้ีน้อย เชน่ ภาพท่ีใช้สีจากธรรมชาติ ภาพโทนขาวด า 

ภาพซีเปีย จะท าให้การแต่งบา้นกลมกลืนกัน

8.ตกแต่งบ้านด้วยกล่ินหอมของธรรมชาติ

“กลิ่น” มีผลต่อบรรยากาศไม่น้อยไปกว่าการมองด้วยตา กล่ินท่ีให้

ความรู้สึกสดชื่น สะอาด และผ่อนคลาย สร้างความประทับใจ

ต้ังแต่ก้าวแรก ซึ่งเราสามารถออกแบบผ่านกล่ินได้ ด้วยอุปกรณ์

ในการตกแต่งด้านกล่ินหอมหลากหลายรูปแบบ อาทิ เทียนหอม 

ก้านน้าหอม เครื่องพ่นไอน้าท่ีผสมน้าหอมในตัว โดยมีเคล็ดลับ

ความหอมแบบธรรมชาติ คือ ใชก้ล่ินหอมอ่อนๆ แต่น้อยๆ จะช่วย

ให้ดูมีเสน่ห์ และหายใจปลอดโปร่งด้วย 

ส าหรับคนท่ีหลงใหลในเสน่ห์ของบา้นแนว Natural Style อยากได้

บา้นท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติ แต่อาจจะไม่สันทัดในการจัดตกแต่ง 

หรือออกแบบบา้นเอง ลองปรึกษา บริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งมีหลาย

บริษัท ท้ังรับสร้างบา้น กรุงเทพ และในต่างจังหวัด เพื่อให้ได้บ้าน

สวย ถูกใจ มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ อีกท้ังยังมีการก่อสร้างได้

มาตรฐาน และดูแลทุกข้ันตอนจนกระท่ังส่งมอบบา้นสวยถึงมือ 
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1. ส ารวจตัวเอง วางงบประมาณการสร้างบ้าน

เพื่อให้การวางงบประมาณสร้างบ้านสอดคล้องกับสถานภาพ

การเงินของตัวเอง ข้ันตอนแรกคือส ารวจฐานะทางการเงินตัวเอง 

ท้ังรายรับ รายจ่าย หน้ีสินท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อค านวณความสามารถใน

การผ่อนบ้านรายเดือน ซึ่งจะท าให้เราทราบได้ว่างบประมาณใน

การสร้างบา้นของเราน้ันจ้องใชเ้ท่าไร ส าหรับอะไรบา้ง

2. ส ารวจที่ดิน

เพื่อให้ง่ายต่อการขอนุญาตก่อสร้าง และขอกู้เงินกับธนาคาร ชื่อใน

โฉนดท่ีดินควรเป็นชื่อเดียวกับผู้ท่ีจะก่อสร้าง ดังน้ันควรจัดการโอน

กรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อลดความยุ่งยากด้านเอกสาร 

จากน้ันส ารวจขนาดท่ีดินและข้อก าหนดผังเมืองในเขตท่ีต้ังของ

ท่ีดิน เพื่อด าเนินการก่อสร้างท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายผังเมือง

3. หาแบบบ้าน

บา้นเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความคงทนถาวร ดังน้ันก่อนการก่อสร้าง

จึงต้องพถีิพิถันในการเลือกแบบบ้าน ขนาดบ้าน และฟังก์ชันการ

ใชง้านท่ีเหมาะกับการใชช้วีิตของเรา เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ท่ีดิน โดยแบบบ้านน้ันต้องมีสถาปนิกและวิศวกรควบคุมงาน

เซ็นรับรอง การหาแบบบา้นน้ันมีหลายชอ่งทาง ดังน้ี

จ้างสถาปนิกหรือบริษัทรับออกแบบบา้น 

บริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งมีแบบบ้านมาตรฐาน บริการปรับแบบ

จากแบบบ้านมาตรฐาน รวมถึงบริการออกแบบบ้านตาม

ต้องการ ท าให้เจ้าของบ้านมีทางเลือกมากข้ึนในการตัดสินใจ

เลือกบา้นพกัอาศัย
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การสร้าง “บ้าน” ของตัวเอง เป็นแผนการใหญ่ที่ผูกพันภาระหลายสิบปี และต้องใช้เงินก้อนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงหากเราต้องการกู้เงิน
จากสถาบันการเงินก็จะมีรายละเอียดและขั้นตอนมากกว่าการซ้ือบ้านส าเร็จ เพราะเจ้าของบ้านต้องด าเนินการแต่ละขั้นตอนด้วยตัวเอง 
แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันหากเรารู้ตัวและเตรียมพร้อมล่วงหน้า ก็ไม่ใช่เร่ืองยากอย่างที่คิด 
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4. ขออนญุาตก่อสร้างบ้าน

การขออนุญาตก่อสร้างบ้านให้ติดต่อท่ีส านักงานเขต ท่ีว่าการ

อ าเภอ หรือ อบต. ท่ีจะขอปลูกสร้างบ้าน ซึ่งในการยื่นเรื่องขอ

จะต้องมีเอกสารดังนี้

โฉนดท่ีดิน หากผู้ท่ีจะสร้างบ้านไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน จะต้องมี

หลักฐานการยินยอมให้สร้างบา้นในท่ีดินจากเจ้าของ

แบบบา้นท่ีมีสถาปนิกและวิศวกรควบคุมงานเซ็นรับรอง     

ใบอนุญาตก่อสร้างจากส านักเขต หรือ อบต.  

แบบก่อสร้างท่ีจัดเตรียมโดยสถาปนิกและวิศวกร 

เอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งต้องเป็นวิศวกร 

และส่วนมากผู้ออกแบบมักจะเซ็นเป็นผู้ควบคุมงานในตอนยื่น

ขออนุญาตก่อสร้าง   

5. ใชบ้ริการบริษัทรับสร้างบ้าน

ควรเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ท่ีมีความเชี่ยวชาญ สามารถ

ตรวจสอบคุณภาพการท างานได้ มีใบอนุญาตด าเนินงานท่ีเป็นไป

ตามมาตรฐาน โดยเกณฑ์การคัดเลือกน้ัน นอกจากเรื่องฝีมือ ความ

รับผิดชอบ และราคาท่ีเหมาะสมแล้ว ควรเลือกท่ีมีการแบง่จ่ายงวด

งานสอดคล้องกับธนาคารมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดสภาพคล่องระหว่าง

สร้างบา้น และลดการจ่ายเงินส ารองของผู้ว่าจ้าง 

ท่ีส าคัญคือบริษัทรับสร้างบ้านส่วนใหญ่มีบริการครบวงจร แม้แต่

เรื่องการติดต่อธนาคาร บริษัทรับสร้างบ้านบางแห่งก็มีให้บริการ

และเดินเรื่องเอกสารต่างๆ ให้เจ้าของบา้นด้วย

6. เตรียมเอกสารยื่นกู้ ติดต่อธนาคาร

การเลือกธนาคารยื่นกู้ก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะชว่ยให้ตลอดทางการ

ก่อสร้างและตลอดระยะเวลาผ่อนช าระด าเนินไปอย่างราบรื่น โดย

ค าแนะน าในการเลือกธนาคารกู้เงินสร้างบา้นในเบื้องต้น ได้แก่ 

อัตราดอกเบี้ย เลือกธนาคารท่ีให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี

ต่ากว่าท่ีอ่ืน

วงเงินกู้ เลือกธนาคารท่ีให้วงเงินกู้พอเพยีงกับการก่อสร้าง 

บริการและความรวดเร็ว ความรวดเร็วในกระบวนการพิจารณา

อนุมัติสินเชื่อเพื่อผู้ยื่นกู้จะได้ทราบค าตอบว่าได้หรือไม่ได้ และ

สามารถด าเนินงานก่อสร้างได้ตามแผน

ความสะดวกและความง่ายในการอนุมัติ ควรเลือกธนาคารท่ีมี

บญัชเีงินฝากอยู่แล้ว ธนาคารอยู่ใกล้พื้นท่ีก่อสร้าง หรือธนาคาร

ท่ีมีประสบการณ์ด้านสินเชื่นบ้านอยู่แล้ว เพราะจะมีการ

ด าเนินการท่ีเป็นข้ันตอนชดัเจน และรวดเร็วกว่า เป็นต้น

เอกสารท่ีใชใ้นการยื่นกู้ก่อสร้างบา้น

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา

ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส (ถ้ามี) เอกสารแสดงรายได้

เอกสารแสดงด้านหลักประกัน เช่น โฉนดท่ีดิน แบบบ้าน 

สัญญาผู้รับเหมา ใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบพิมพ์เขียวท่ีได้รับ

อนุญาตจากทางราชการ และเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ท้ังหมดน้ีคือ 6 ข้ันตอนเตรียมพร้อมก่อนด าเนินการกู้เงินสร้างบา้น 

หากมีส่ิงท่ีต้องใช้ครบถ้วน ย่อมสามารถด าเนินการได้อย่างไม่

ติดขัดแน่นอน หรือหากเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมี

มาตรฐาน และให้บริการครบวงจรช่วยดูแลบ้านในฝันของคุณ 

ข้ันตอนเหล่าน้ีคุณจะมีท่ีปรึกษามืออาชีพ และมีผู้ช่วยด าเนินการ

แทน ท าให้เจ้าของบ้านมั่นใจว่า บ้านในฝันจะด าเนินการทุก

ข้ันตอนไปอย่างราบรื่นไร้กังวลอย่างแน่นอน
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บ้านที่มีสระว่ายน้ าเรียกว่าเป็นบ้านในจินตนาการของหลายๆ คน แต่ก็มีคนจ านวนไม่น้อยที่กังวลเร่ืองการดูแลรักษาให้สวยสะอาดน่า
เล่นน้ าอยู่เสมอ จึงพับเก็บโครงการสร้างสระว่ายน้ าน้ันไป ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วการดูแลให้สวยอยู่เสมอไม่ใช่เร่ืองยุ่งยากอย่างที่คิด

ลองมาศึกษาทริคดูแลสระว่ายน้ าจาก HBA กันแล้วจะรู้ว่าการสร้างบ้านให้มีสระว่ายน้ าสวยๆ พร้อมการดูแลให้เหมือนใหม่อยู่เสมอน้ัน
ท าได้ไม่ยากอย่างที่คิด ยิ่งถ้ามีบริษัทรับสร้างบ้าน และทีมวิศวกร สถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ค าแนะน าการดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้ว อยากสร้างสระว่ายน้ ากว้างขวางแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

1. เตรียมพร้อมก่อนเร่ิมใชส้ระ

สระว่ายน้ามักจะอยู่กลางแจ้ง ดังน้ันในเวลาท่ีไม่ได้ใช้งานควรปิด

คลุมสระเอาไว้ เพื่อป้องกันเศษฝุ่น ใบไม้ และส่ิงสกปรกตกลงไปใน

น้า เมื่ อจะกลับมาใช้งานอีกครั้งควรท าความสะอาดบริ เวณ

โดยรอบสระให้เรียบร้อยกอ่น  แล้วค่อยเปิดผา้คลุมสระว่ายน้าออก

2. เชค็การรั่วไหลของสระว่ายน้า

ระดับน้าในสระสามารถลดลงได้บ้างจากการถูกแสงแดดแผดเผา 

แต่หากระดับน้าลดลงจนผิดปกติให้สงสัยว่าจะมีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน 

เชน่ สระน้ามีการรั่ว ให้ท าการตรวจสอบโดยเติมน้าลงในกะละมัง 

พร้อมท าเครื่องหมายวัดระดับน้าท้ังด้านในและด้านนอกกะละมัง 

จากน้ันน าไปลอยในสระ หลังจากผ่านไปประมาณ 2-3 วัน กลับมา

ดูระดับน้าอีกครั้ง หากระดับน้าในสระลดน้อยลงกว่าระดับน้าใน

กะละมัง แสดงว่าสระน้ามีรูรั่วเกิดข้ึนอย่างแน่นอน ดังน้ันให้ถ่ายน้า

ออก แล้วตรวจสอบรอยรั่วโดยด่วนท่ีสุด
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อยู่แถวน้ันกระเด็นลง
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3. หมั่นวัดระดับค่า pH ของน้าในสระ

ค่า pH ท่ีเหมาะสมกับการใช้งานสระว่ายน้าอยู่ท่ี 7.2-7.8 ดังน้ัน

เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการเล่นน้าในสระ ห้ามมองข้าม

จุดนี้เป็นอันขาด ควรท าการตรวจเช็กค่า pH น้าเป็นประจ าทุก

สัปดาห์ หรือหากเห็นน้าเปลี่ยนสีให้รีบตรวจสอบค่า pH ทันที

4. รักษาระดับน้าในสระใหส้งูกว่าระดับสกิมเมอร์เสมอ

สกิมเมอร์  ท าหน้าท่ีกรองเศษส่ิงสกปรกบนผิวน้า และคอย

หมุนเวียนน้าในสระ ดังน้ันต้องคอยตรวจสอบให้ระดับน้าในสระ

ไม่ต่ากว่าระดับสกิมเมอร์ มิเช่นน้ันป๊ัมน้าอาจช ารุดเสียหาย

ไม่สามารถดูดน้าเข้าสระได้ตามปกติ

5. ท าความสะอาดเครื่องกรอง

เพื่อรักษาความใสสะอาดของน้าให้น่าว่ายน้าเล่นอยู่ตลอดเวลา 

ควรเดินเครื่องกรองอย่างน้อยวันละ 12 ชั่วโมงเป็นอย่างต่า หรือ

หากวันไหนมีคนลงเล่นน้ามากกว่าปกติ ก็ควรเดินเครื่องกรองน้า

นานข้ึนตามไปด้วย และควรตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่อง

กรอง พร้อมท้ังท าความสะอาดเครื่องกรองอยู่เสมอ 

6. ดูแลสภาพการใชง้านของฮีทป๊ัม

ฮทีป๊ัมในสระว่ายน้าจะช่วยปรับอุณหภูมิให้น้าในสระมีความพอดี

กับอุณหภูมิในร่างกายเรา ซึ่งตัวฮีทป๊ัมเองก็ต้องได้รับการดูแลเอา

ใจใส่อย่างใกล้ชิดด้วย โดยควรตรวจเช็กสภาพการใช้งานของฮีท

ป๊ัมเป็นประจ าทุกปี หรือเมื่อสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าอุณหภูมิของ

น้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ควรให้ช่างเข้ามาตรวจเช็ก

สภาพการใชง้านโดยด่วน

7. ขัดกระเบื้องสระว่ายน้าทุกสปัดาห์

กระเบื้องและผนังสระว่ายน้า หากขาดการดูแลใส่ใจ จะเกิดตะใคร่

น้าเกาะอยู่เต็มไปหมด ท าให้สระสกปรกและยังลื่นอีกด้วย เป็น

อันตรายต่อผู้ใชส้ระ ดังน้ันควรหมั่นท าความสะอาดกระเบื้องสระ

ว่ายน้าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ โดยใช้เครื่องดูดตะกอนส าหรับท า

ความสะอาดสระว่ายน้าดูดกระเบื้องท่ีพื้นสระ ส่วนผนังสระว่ายน้า 

หากเป็นคอนกรีต หรือกระเบื้อง ให้ใชแ้ปรงขนแข็งท าความสะอาด 

แต่ถ้าเป็นกระเบื้องไวนิลหรือไฟเบอร์กลาส แนะน าให้ใช้ฟองน้า

นุ่มๆ ท าความสะอาดเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน

8. ตักสิง่สกปรกจากผวิน้า

สระว่ายน้ามักจะมีเศษฝุ่น และเศษใบไม้แห้งลอยอยู่ตลอด ดังน้ัน

เพื่อให้สระสวยอยู่เสมอเจ้าของบ้านจึงต้องหมั่นตักส่ิงสกปรกจาก

ผิวน้าทุกๆ สองถึงสามวัน เพราะหากปล่อยไว้นานไปเศษซากต่างๆ 

ท่ีลอยอยู่อาจจมลงและยากต่อการจัดการ 

หลังจากทราบวิธีดูแลสระสวยๆ แล้ว หากอยากเพิม่สระว่ายน้าเข้า

ไปในบา้น ให้ปรึกษาบริษัทรับสร้างบา้น หรือ บริษัทท่ีรับสร้างสระ

ว่ายน้า เพื่อให้ได้สระท่ีเหมาะสมกับตัวบา้น ท้ังขนาดสระ และการ

ใชง้านสระ อีกท้ัง บริษัทรับสร้างบ้าน ท่ีมีมาตรฐาน จะมีสถาปนิก

และวิศวกรท่ีชว่ยดูเรื่องความแข็งแรง สวยงาม และปลอดภัยให้กับ

บา้นและสระว่ายน้าของเราด้วย
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ดาดฟ้า พ้ืนที่เปิดโล่งชั้นบนสุดของบ้านที่มักถูกละเลยด้วยแสงแดดที่ร้อนแรง จึงไม่ค่อยมีการใช้ประโยชน์เท่าไรนัก ส่วนใหญ่มักเอาไว้
วางแทงก์น้ าหรือตากผ้าเท่าน้ัน แต่ในช่วงโควิด-19 น้ีลองมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ดาดฟ้าให้เย็นสบายห่างไกลความร้อน ด้วยการจัดสวน
บนดาดฟ้า เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเติมออกซิเจนให้กับร่างกายกันดีกว่า

การสร้างพื้นที่สวนบนดาดฟ้าท าได้ไม่ยาก แต่มีเทคนิคและข้อควรระวังบางประการเพื่อความปลอดภัยของตัวตึกและผู้อยู่อาศัย ดังน้ี

1. ตรวจสอบโครงสร้างใหพ้ร้อม

โครงสร้างดาดฟ้าท่ีจะท าสวนจะต้องรับน้าหนักได้ 1-2 ตัน /ตรม. 

ส าหรับรองรับน้าหนักของต้นไม้ ดิน ของตกแต่งสวน และน้าท่ีรด

ต้นไม้ 

ดังน้ันก่อนจะลงมือจัดสวนดาดฟ้า ต้องตรวจสอบโครงสร้างของ

อาคารให้แน่ใจก่อนว่ามีความแข็งแรงและปลอดภัยมากพอท่ีจะ

รับน้าหนักดังกล่าว

หากเป็นอาคารท่ีจะสร้างใหม่สามารถปรึกษาบริษัทรับสร้างบา้นให้

ออกแบบโครงสร้างเผื่อท าสวนดาดฟ้าได้เลย แต่ถ้าหากเป็นอาคาร

เก่าควรปรึกษาวิศวกรว่าสามารถใช้โครงสร้างเดิม หรือ ต้องเพิ่ม

โครงสร้าง นอกจากนี้ยังต้องปรึกษาเรื่องรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

สภาพอาคาร

2. กระจายน้าหนกัวัตถใุหเ้หมาะสม

ต้นไม้และของตกแต่งบางชิ้นอาจมีน้าหนักมาก ดังน้ันเพื่อความ

ปลอดภัย จึงควรวางต าแหน่งให้เหมาะสม โดยน าส่ิงของท่ีมี

น้าหนักมากจัดวางไว้บริเวณรัศมี 1 เมตร รอบหัวเสา หรือ ชว่งคาน

พาดผ่าน เพื่อให้คานและหัวเสาช่วยรับน้าหนักน้ัน ป้องกันไม่ให้

เกิดเหตกุารณ์เพดานถล่ม
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3. ระบบน้าต้องดี

ระบบน้า หมายถึง น้าท่ีใช้รดต้นไม้บนพื้นท่ีดาดฟ้า รวมถึงระบบ

ระบายน้า และระบบกันน้ารั่วซึม เพื่อไม่ให้มีปัญหาหรือสร้างความ

เสียหายให้กับโครงสร้างบา้นในระยะยาว 

ระบบการระบายน้า ต้องมีการวางท่อ และจุดระบาย ท่ี

เหมาะสมอย่างน้อย 2 จุด นอกจากนี้ต้องมีระบบ Overflow 

เพื่อป้องกันท่ออุดตันจากใบไม้ร่วงและเศษดิน จนน้าระบายไม่

ทัน สร้างความเสียหายเข้าสู่อาคาร ผนัง และฝ้าเพดานท่ีอยู่ใน

ชัน้ด้านล่าง

ระบบรดน้าต้นไม้ ควรมีก๊อกน้าอย่างน้อย 2 จุด เพื่อใช้ส าหรับ

การรดน้าท้ังแบบสายยาง หรือ แบบอัตโนมัติ

ระบบกันซึม การท าสวนบนดาดฟ้ามักจะมีความชื้นสะสมในจุด

ท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ ดังน้ันต้องมีระบบกันซึมท่ีดี เพื่อไม่ให้

ความชื้นซึมผ่านเข้าไปท่ีเนื้อคอนกรีตจนท าให้สีผนังหลุดร่อน 

ฝ้าเพดานเสียหาย รวมไปถึงอาจท าให้อายุการใช้งานของ

โครงสร้างอาคารลดน้อยลง จนก่อให้เกิดอันตรายได้ในอนาคต

3. ปรับพื้นลดความร้อน

อยากได้สวนดาดฟ้าท่ีสามารถเดินเล่นได้แบบไม่ต้องทนร้อน ท าได้

โดยการปรับแก้พื้นซีเมนต์ซึ่งมีด้วยกันหลายวิธี เชน่ 

การปูพื้นไม้เพื่อช่วยกรองแสง และลดการดูดซับกักเก็บความ

ร้อนเป็นเวลานานๆ โดยจะเลือกใช้เป็นไม้จริงหรือไม้เทียมก็ได้

ตามงบประมาณ และความสะดวกในการดูแล 

การปูกระเบื้องทับพื้นซึ่งนอกจากจะช่วยลดความร้อนแล้ว ยัง

แก้ปัญหาน้าซึมได้อีกด้วย แต่การปูพื้นดังกล่าวจะต้องมีความ

ลาดเอียงท่ีเหมาะสมด้วย

4. เลือกพรรณไม้ใหเ้หมาะ

ดาดฟ้าจะรับแดดจัด และลมแรง ดังน้ันไม้ท่ีจะมาปลูกต้องทนแดด

ทนฝน สามารถอดน้าได้ 3-4 วัน ไม่ควรเลือกพรรณไม้ท่ีมีการ

เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว หรือ มีขนาดความสูงท่ีใหญ่โตมาก

จนเกินไป เพราะรากจะไม่สามารถยึดเกาะชั้นดินท่ีมีขนาดจ ากัด

บนชั้นดาดฟ้าได้อย่างเต็มท่ี มีความเส่ียงท่ีจะท าให้ต้นไม้ปลิวไป

ตามแรงลมได้ง่าย และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ท่ีอยู่รอบๆ 

อาคาร 

พรรณไม้ท่ีเหมาะสมควรเป็นต้นท่ีใบร่วงน้อย เพื่อลดปัญหาเก็บ

กวาด และควรเป็นต้นไม้ท่ีมีระบบรากฝอย เพื่อประโยชน์ในการ

ยึดล าต้นของตัวมันเอง และลดปัญหารากต้นไม้ท าลายโครงสร้าง

อาคาร หากไม่มีเวลาข้ึนไปดูแลสวนดาดฟ้ามากนักก็ควรเลือก

ต้นไม้ตระกูล แคคตัส ยูโฟเบีย และกลุ่มไม้อวบน้าท่ีชอบแดด 

ต้องการน้าน้อย และยิ่งโตก็ยิ่งมีรูปทรงสวยงาม

5. เลือกภาชนะที่หนกั

จุดท่ีต้องระวังในการสร้างสวนดาดฟ้าคือ “ลม” ดังน้ันการเลือก

ภาชนะปลูกต้นไม้นอกจากจะเลือกให้สวย เหมาะกับต้นไม้ แล้วยัง

ต้องมีน้าหนักด้วย เพื่อไม่ให้ลมพดัจนภาชนะปลูกเคลื่อนท่ีหรือล้ม

ได้ แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันก็ต้องค านึงถึงโครงสร้างอาคารด้วยว่ารับน้าหนัก

ได้มากแค่ไหน

การสร้างพื้นท่ีพักผ่อนบนดาดฟ้า ส่ิงท่ีต้องระวังคือเรื่องน้าหนัก 

และน้า ท่ีหากเกิดปัญหากับโครงสร้างหลัก จะท าให้ตัวบ้านเกิด

ปัญหาได้ ดังน้ันควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือบริษัทรับสร้างบ้าน

ก่อนเริ่มจัดสวน เพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
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แบบบ้าน T014 แบบบ้าน STT-305 แบบบ้าน ราชด าริ

แบบบ้าน NEO-CLASSIC 02 แบบบ้าน MH-03 แบบบ้าน G-220

แบบบ้าน Lancaster แบบบ้าน MC-02 แบบบ้าน Promenade

แบบบ้าน RH-CT.2180

สแกน QR Code

เพื่อดูข้อมูล

แบบบ้านเพิ่มเติม



Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code
เพื่อดูคลิปต่างๆ ของ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

HBA Channel
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www.hba-th.org

Facebook : www.facebook.com/homebuilderclub
Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub
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