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บทคัดย่อ
 “ภาวะโลกร้อน” เป็นปัญหาที่สำาคัญในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากการใช้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารพัก
อาศัยและอาคารอื่น ๆ บ้านพอเพียงเป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ เพือ่ต่อยอดองค์ความรู้ในการออกแบบบ้านประหยัด
พลังงานที่มีอยู่เดิมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชืน้ สภาพภูมิอากาศและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป รวมถึง
เผยแพร่ความรู้สู่สังคมได้อย่างเหมาะสม อันเป็นอีกก้าวในการลดสภาพโลกร้อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และตอบสนองต่อ 1) ความเหมาะสมด้านพืน้ที่ใช้สอย 2) ราคาและเงือ่นไขการเลือก 3) ความปลอดภัย 4) รูปแบบ
และความสวยงาม 5) การประหยัดพลังงาน ในการวิจัยได้ทำาการทดลองออกแบบบ้านพอเพียงต้นแบบโดยใช้เทคนิค
การออกแบบเชิงบูรณาการตามการปฏิวัติแกนความคิดทางสถาปัตยกรรม และทดลองก่อสร้างจริง ผลที่ได้คือ บ้าน
พอเพียงที่ตอบสนองต่อการอยู่อาศัยยุคใหม่ สามารถควบคุมอากาศภายในได้คงที่ ค่าก่อสร้างเฉลี่ย 6,515 บาทต่อ
ตารางเมตร ประหยัดพลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 6 เท่า ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 1,085 

บาทต่อเดือน มีน้ำาหนักเบาและลดระยะเวลาก่อสร้างได้ประมาณ 90 วัน สามารถใช้พลังงานทดแทนได้ทั้งหมด

Abstract

 Global warming is a major problem arising from energy consumption, especially in residential homes 

and other buildings. The Sustainable House is an integrated research project that extends the knowledge base 

on energy saving building design to meet the challenges of a hot and humid environment, climate change and 

social dislocation. This will encourage appropriate social adaptation, in line with the philosophy of economic 

sufficiency, which is the next step in reducing global warming. This research responds to: 1) appropriate social 

use; 2) budget and choice; 3) security and safety; 4) aesthetics; and 5) energy conservation. The research led 

to the design and development of a Sustainable House prototype, using integrated design techniques and 

guided by the concept of a paradigm shift. The result was a sustainable housing design that responds to 

modern living by controlling the indoor environment. The average construction cost, in terms of labor and 

materials, was 6,515 baht/m2. This house reduced energy consumption and CO
2
 emissions by about six times. 

The electricity demand was an average of 1,085 baht/month, and capable of relying solely on 

renewable energy. The house, which is lightweight, also reduced the construction time to about 90 days.
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1. บทนำา

 “ภาวะโลกร้อน” เป็นปัญหาท่ีสำาคัญในปัจจุบัน
มีสาเหตุมาจากการใช้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อาคารพักอาศัยและอาคารอ่ืน ๆ “บ้าน” หน่ึงในปัจจัยส่ี   
ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพของมนุษย์เป็นหนึง่ในองค์-
ประกอบสำาคัญในการสร้างหนทางแก้ปัญหาสภาวะ
โลกร้อนดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการก้าวไปสู่ “สังคมสี
เขียวท่ีย่ังยืน” ท้ังน้ี บ้านหรือท่ีพักอาศัยเป็นหน่ึงในแหล่ง
ปลอ่ยมลพิษหลกัมาหลายศตวรรษ นอกจากนี้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีทันสมัย จะต้องถูกนำามาใช้เพ่ือท่ีการใช้พลังงาน
ในอาคารพักอาศัยหรือบ้านลดลง และเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม ซึง่สอดคล้องกับพระราชดำารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่
ทำาให้ที่อาคารพักอาศัยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ขึน้
อยู่กับแหล่งพลังงานใด ๆ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพอากาศรอ้นช้ืน เช่น ประเทศไทย อกีทั้งยงัสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน 
 เนือ่งจากประเทศไทยเป็นประเทศในเขต
อากาศแบบร้อนชืน้ และจากสภาพอากาศที่ร้อนมาก
และมคีวามช้ืนมากน้ี นำาไปสู่ปญัหาที่มคีวามสำาคญัมาก
ตอ่สังคมปัจจุบัน น่ันก็คือ ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน 
และความต้องการในการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งที่ผ่าน
มาอาคารและบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเน้นการใช้ระบบ
ธรรมชาติในการออกแบบ ผสมผสานกับการปรุงแต่ง
สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศในแต่ละเขต
ภูมิภาค โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะออกมาแสดงให้เห็นถึง
สถาปตัยกรรมพ้ืนถ่ิน เช่น บ้านทรงเรอืนไทย ถือวา่เปน็
อัจฉริยภาพของคนไทยในอดีตที่สามารถอยู่ได้อย่าง
สบายภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยังสมบูรณ์ ซึ่งนับว่า
ประสบความสำาเร็จในสมัยที่ประเทศไทยยังไม่มีปัญหา
เรื่องมลภาวะและสภาพแวดล้อม  
 ทั้งนี้ องค์ความรู้ในอดีตเกิดจากการพึ่งพา
ธรรมชาติซึง่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพือ่
ให้ชีวิตได้รับความสะดวกสบายโดยใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติมากที่สุดในการปลูกสร้างและอยู ่อาศัยใน
เรือนไทย โดยบ้านเรือนไทยในสมัยกอ่นนั ้นได้ถูก
ออกแบบให้ครอบคลมุไปดว้ยธรรมชาต ิไมว่า่จะเปน็ไม้
ยนืตน้บรเิวณรอบบ้าน หรอืการปลกูพืชคลมุดนิ รวมถึง
การใช้หลักการยกและขยายพ้ืนท่ีใต้ถุนบ้านให้สูง
เพ่ือช่วยลดอุณหภูมิจากสภาพอากาศที่ร้อนชื ้นของ
ประเทศโดยสามารถสังเกตได้ว่าเม่ือเราอยู่บริเวณใต้ถุน

บ้านเรือนไทย เราจะรู้สึกเย็นสบาย ซึง่ถือได้ว่าเป็น
แนวคิดในการช่วยถ่ายเทสภาพอากาศร้อนของเรือน 
ไทยด้วยการใช้ภูมิปัญญาไทยอีกทางหนึ่งด้วย 
 ในสภาวะปัจจุบัน ปัญหาเรื่องมลภาวะ ความ
ร้อน ความชื้น อากาศเสีย ฝุ่น ฯลฯ ตลอดจนสภาพ-
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผนวกกับความต้องการใน
การควบคุมอาคารให้อยู่ในสภาวะน่าสบายให้เหมาะสม
กับสภาพวิถีชีวิตของสังคมปัจจุบัน การควบคุมดังกล่าว 
เป็นผลให้เกิดความต้องการและถือว่าการใช้ระบบปรับ
อากาศภายในอาคารเป็นสิ่งจำาเป็นในสภาพสังคมและ
สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เมื่อนำาเครื่อง
ปรับอากาศมาใช้กับอาคารที ่ออกแบบโดยอิงระบบ
ธรรมชาติแบบในอดีต จึงใช้พลังงานอยู่ในเกณฑ์สูงมาก 
เน่ืองจากลกัษณะอาคารที่ออกแบบจากแนวคดิองิระบบ
ธรรมชาติแบบในอดีต มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับ
การใช้ระบบปรบัอากาศ ทั้งน้ีเพราะการผสมผสานความ
เข้าใจด้านการออกแบบเพือ่การอนุรักษ์พลังงานยัง
แก้ปัญหาท่ีไม่ตรงจุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการกัน
ความร้อน การกันความชื้น การเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ  ที่ใช้
เทคโนโลยีจากภูมิอากาศในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว
โดยไม่ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้น
ของประเทศไทย อันนำามาซึง่ความสูญเสียทรัพยากร
ทางธรรมชาติและพลังงานค่อนข้างสูงมาก
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพแวด-
ล้อมทั้งหมดข้างต้นมีผลทำาให้สภาวะภายในบ้านไม่เอื้อ
อำานวยต่อสภาวะน่าสบาย สภาวะน่าสบายคือ สภาพที่
ร่างกายไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวจนเกินไป โดยมีตัวแปร
ด้านสภาพแวดล้อมที่เกีย่วข้อง 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) 
อุณหภูมิอากาศ 2) ความชืน้สัมพัทธ์ 3) อุณหภูมิ
เฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ และ 4) ความเร็วลม โดยจะ
พบว่าอุณหภูมิภายในบ้านบางช่วงเวลาสูงมากจนไม่
สามารถอาศัยอยู่ได้ จึงแก้ปัญหาด้วยการติดต้ังระบบปรับ
อากาศ ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าจำานวนมาก 
 วิ ธีการแก ้ปัญหาที ่ผ่านมาใช ้การออกข้อ
กำาหนดและกฎหมายต่าง ๆ  เช่น พ.ร.บ อนุรักษ์พลังงานฯ 
การปรับปรุงโดยการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ประสบผลสำาเร็จในระดับหนึ่ง 
เป็นการเริ่มต้นและการกระตุ้นจิตสำานึกในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ ่งแวดล้อมแต่จ ำาเป็นต้องแก้ปัญหาที ่
ต้นเหตุ ซึง่เป็นตัวแปรหลักของการประหยัดพลังงาน
ทางแก้ไขอีกทางหน่ึงคือการหาแหล่งพลังงานท่ีสามารถ
ทดแทนพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึง่มีประสิทธิภาพ
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มากกว่าแหล่งพลังงานในปัจจุบันในด้านของการไม่
ทำาลายสิง่แวดล้อม แต่ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
พลังงานทดแทนในประเทศไทยยังต้องมีจุดที่ต้องแก้
ปัญหาอีกหลายประเด็น ดังนี้

2.  การศึกษาทฤษฎีและวิธีดำาเนินการวิจัย

2.1 การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที่
	 เกี่ยวข้อง
 ผลงานวจัิยและการศึกษาทางวชิาการมข้ีอสรปุ
ถึงปัจจัยที่สำาคัญสำาหรับการออกแบบเพือ่ให้อาคารใช้
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและลักษณะภูมิอากาศ
ของท้องถิน่ลดการใช้พลังงานและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ได้แก่
 1. การปรับอาคารและสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์จากระบบธรรมชาติได้
มากที่สุดและสอดคล้องกับระบบนิเวศน์ในพืน้ที่นัน้ๆ
 2. การกำาหนดรูปลักษณ์อาคารที่มีพืน้ที่ผิว
อาคารน้อย เพือ่ลดปริมาณวัสดุก่อสร้าง และลดการ
ถ่ายเทความร้อนและความชืน้เข้าสู่ตัวภายในอาคาร
 3. การใช้ประโยชน์จากระบบธรรมชาติให้
มากที่สุด โดยการควบคุมตัวแปรที่สำาคัญต่าง ๆ เช่น 
การระเหยของน้ำา การใช้รม่เงาจากระบบธรรมชาต ิการ
ปอ้งกันกระแสลมและแรงดนับนพ้ืนที่ผวิอาคาร   เปน็ตน้
 4. การเลอืกวสัดกุ่อสรา้งของผนัง พ้ืน หลงัคา 
กระจก ฉนวน การใช้ Thermal Mass การออกแบบผสม
ผสานของ Thermal Mass และ Reflective Cavity การ
ใช้ Thermal Sink Technique เป็นต้น
 5. การสร้างความรู้สึกสบาย (comfort) ใน
ลักษณะต่าง ๆ การจัดโซนกิจกรรมของอาคาร อาทิ
ตำาแหน่งของห้องรับประทานอาหาร หรือห้องทำางาน ซ่ึง
ต้องการสภาวะทางกายภาพที่แตกต่างกัน
 6. การใช้แสงธรรมชาติอย่างถูกต้องโดยการ
ผสมผสานกับแสงประดิษฐ์ที่เหมาะสม ซึง่ถือว่าเป็น
การผสมผสานในลักษณะแบบบูรณาการ
 7. การใช้วัสดุและอุปกรณ์ เครื ่องจ ักรที ่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบปรับอากาศ 
ระบบปั๊มน้ำา ระบบช่องเปิด เป็นต้น
 8. การบำารุงรักษาที ่ต่ ำา โดยการใช้ระบบ
ควบคุมในแต่ละรูปแบบของการใช้งาน และการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับระบบธรรมชาติและรูปแบบของ
พลังงานที่ได้รับจากธรรมชาติ 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู้สึกสบาย	
	 ของมนุษย์
 ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชืน้ 
ซึง่มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงตลอดทั้งปีและมีช่วงของ
ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในเกณฑ์สูงถึง 6-7 เดือน ใน 1 ปี 
โดยสามารถสรุปเบือ้งต้นเกีย่วกับสภาพอากาศเฉลี่ย
โดยทั่วไปของประเทศได้ดังนี้
 - ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิมีน้อย ไม่
ว่าจะเป็นความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิใน 1 ปี เฉลี่ย
เพียง 12.2°C และในแต่ละวันในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิ
แตกต่าง 3.3°C และฤดูหนาว 7.2°C

 - ปริมาณแสงแดดตลอดทั้งปี โดยช่วงที่มี
แดดมีประมาณ 66% ของชั่วโมงที่มีดวงอาทิตย์ใน 
1 ปี ดวงอาทิตย์โคจรอ้อมทางทิศเหนือในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ประมาณ 4 เดือน และ
โคจรอ้อมทางทิศใต้ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือน
เมษายนประมาณ 8 เดือน
 - ความชืน้สัมพัทธ์และความดันไอน้ ำาใน
บรรยากาศ เฉลี่ยที่ 18 mm. Hg และสูงถึง 20 (มิลลิ
เมตรปรอท) ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
 - ทิศทางลมตลอดท้ังปีพัดมาจากทุกทิศทาง
 การปรับสภาพอากาศของประเทศไทยให้อยู่
ช่วงสบายต้องคำานึงถึงค่าความชืน้สัมพัทธ์ในอากาศที่
สูง ทำาให้อตัราการระเหยของเหง่ือบรเิวณผวิหนังเป็นไป
ได้ยาก จึงต้องใช้กระแสลมเข้ามาช่วยเร่งอัตราการ
ระเหยของเหงือ่เพิม่มากขึน้ รวมทั้งมีปริมาณแสงแดด
มากทำาให้เกิดการสะสมความร้อนในวัสดุต่าง ๆ  ซึ่งเป็น
การเพิม่อุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนรอบร่างกายมาก
ขึ้นตามไปด้วย การพิจารณาตัวแปรเกี่ยวกับความรู้สึก
สบายของมนุษย์มีจุดมุ่งหมายสำาคัญ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย
ในอาคารได้รับประโยชน์จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
สภาวะน่าสบายของมนุษย์ (comfort zone) 

2.2.1  ความสมดุลความร้อนของมนุษย์
 การผลิตพลังงานในการดำารงชีวิตทำาให้เกิด
ความร้อนในร่างกายมนุษย์ โดยมนุษย์นำาพลังงานจาก
การเผาผลาญอาหารมาใช้ในการทำางานเพียง 20 เปอร์
เซ็นต์ พลังงานความร้อนที่เหลือจึงถูกขับออกมาถึง 80 

เปอรเ์ซ็นต ์ดงัน้ันธรรมชาตขิองมนุษยใ์นสภาวะปกตจึิง
มกีระบวนการรกัษาสมดลุของความรอ้นในรา่งกายดว้ย
การระบายความร้อนออกสู่สภาพแวดล้อม เพื่อรักษา
อุณหภูมิภายในให้คงที่ ประมาณ 37.5 องศาเซลเซียส 
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และผิวกายจะมีอุณหภูมิประมาณ 32 องศาเซลเซียส
 การรกัษาอตัราการผลติความรอ้นของรา่งกาย
ให้เท่ากับอัตราการระบายความร้อนออกเพือ่ให้เกิด
สมดุลของความร้อนในร่างกาย เกิดจากการสูญเสีย
ความร้อนโดยการระเหยของน้ำาและเหงือ่ผ่านผิวหนัง 
การสูญเสียความร้อนแฝงโดยการหายใจ การสูญเสีย
ความร้อนโดยการหายใจ การสูญเสียความร้อนโดย
การนำาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน และการพา
ความร้อนผ่านเสื้อผ้า (Fanger, 1970)

2.2.2  ความสบายของมนุษย์ 
 สุนทร บุญญาธิการ (2542) ศึกษาว่า ปรัชญา
ของการอยู่อาศัยมีวัตถุประสงค์หลักเพือ่จะให้บ้านเป็น
คำาตอบสำาหรับความต้องการที่ครบถ้วนของการใช้ชีวิต
โดยเฉพาะการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ความสบายของมนุษย์ในอดีตกับปัจจุบ ัน 
ในหัวข้อดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากความ
สบายของมนุษย์ในปัจจุบันมีความต้องการเพิ่มเติม
ของคุณภาพชีวิตที่ดี การมีเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร นอกจากน้ียังมีปัจจัย
สำาคัญที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของ
การออกแบบสถาปตัยกรรมในยคุปัจจุบันอีก 6 ประการ 
ได้แก่ เสถียรภาพทางการเงินและสภาพทางเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การประหยัดพลังงาน การอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม การมีคุณภาพชีวิตที่สูงกว่าในอดีต ค่านิยม
ของสังคม และความตอ้งการสรา้งสรรคส์ภาวะแวดลอ้ม
ให้ได้ดังจินตนาการ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ (สุนทร บุญญาธิการ, 2542)

2.2.3  สภาวะน่าสบาย 
 สภาวะน่าสบาย หรือสภาวะที่มนุษย์ไม่
สามารถระบุได้ว่าร้อนหรือหนาว เนื่องจากมนุษย์มี
ความรู้สึกร้อน-หนาวที่พอเหมาะ ผลการสำารวจจาก
ชนชาติต่าง ๆ ได้ข้อสรุปซึง่เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะน่า
สบายของมนุษย์มีค่าใกล้เคียงกันแม้จะอาศัยอยู่ในเขต
ภูมิอากาศแตกตา่งกัน การหาความสมัพันธข์องตวัแปร
เพื่อกำาหนดมาตรฐานของสภาวะน่าสบายสามารถ
กำาหนดช่วงหรือขอบเขตของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
รู้สึกสบายของมนุษย์ไว้เป็นมาตรฐาน เรียกว่า เขต
สบาย (comfort zone) จากการศึกษา (Fanger, 1970) 

พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อสภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิ
เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะปกติ ประกอบด้วย 6 ตัวแปร 

ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย
ของพืน้ผิวโดยรอบ ความเร็วลม เสื้อผ้าที่สวมใส่ และ
อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย ซึ่งสามารถแบ่ง
เป็นตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและตัวแปรด้านบุคคล

รูปที่ 1  ความสัมพันธ์ของการปรับสภาพแวดล้อมภายใยอาคาร 
 และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในอาคาร

2.2.4  ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม
 1. อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) เป็น
ตัวแปรหลักในการบ่งบอกถึงความรู้สึกร้อนหนาว โดย
อุณหภูมิอากาศในเขตสบายอยู ่ระหว่าง 21.1-27.8 

องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่สูงหรือต่ำากว่าช่วง
น้ี การทำาความรอ้นหรอืการทำาความเยน็ก็มคีวามจำาเปน็
เพื่อปรับสภาพให้เข้าอยู่ในเขตสบาย (Olgyay, 1992)

 2. ความชืน้สัมพัทธ์ (Relative Humidity) 

อาจอยู่ในช่วง 20-75 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ถือว่าอยู่ในเขต
สบาย และรา่งกายมนุษยจ์ะรู้สกึถึงผลกระทบของความ
ชื้นสัมพัทธ์ ในช่วงอุณหภูมิ 19.8-24.75 องศาเซลเซียส
 3. อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ (Mean 

Radiant Temperature: MRT) หมายถึง อุณหภูมิ
ที ่เกิดจากค่าเฉลี ่ยของรังสีความร้อนที ่มีอิทธิพลต่อ
สภาพแวดล้อมนั้น ๆ สามารถคำานวณจากค่าเฉลี่ยของ
อุณหภูมิท่ีเกิดจากรังสีความร้อนในพ้ืนผิวด้านต่าง ๆ  และ
มุมกระทำา (solid angel) ที่เกิดขึ้นระหว่างตำาแหน่งที่วัด
กับอุณหภูมิที่เกิดจากค่าเฉลี่ย
 4. ความเร็วลม (Air Velocity) การเคลื่อนที่
ของกระแสลมจะช่วยพัดพาความรอ้นรอบ ๆ  ตวัออกไป 
และช่วยเพิม่ขอบเขตของความสบาย เนือ่งจากความ
เร็วลมที่พัดผ่านผิวกายมนุษย์ช่วยเพิม่อัตราการระเหย
ของเหง่ือ ทำาให้รา่งกายสญูเสยีความรอ้นไดด้จึีงรู้สกึเยน็
เร็วขึ้น 
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2.2.5  ตัวแปรด้านมนุษย์บุคคล 
 1. เส้ือผ้าสวมใส่ (Clo-value) ทำาหน้าท่ีป้องกัน
รังสีตรงจากดวงอาทิตย์กระทบผิวกาย ป้องกันความ
หนาวเย็นจากสภาพแวดล้อม ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งกีด
ขวางการระเหยกลายเป็นไอของเหงื่อ และขัดขวางการ
พาความร้อนออกจากร่างกายสู่สภาพแวดล้อมภายนอก 
ในเขตที่มีภูมิอากาศร้อน จึงควรใส่เสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อ
ได้ดี และไม่หนาจนเกินไป
 2. อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย 
(Metabolism Rate: MET) เป็นปฏิกิริยาทางกายภาพ
ของมนุษย์ การเผาผลาญพลังงานของร่างกายจะมาก
หรือน้อยนัน้ขึน้อยู ่ก ับระดับกิจกรรมประจำาวันของ
มนุษย์

2.3  แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อประหยัด
	 พลังงานในเขตร้อนของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยมลภาวะ
ต่าง ๆ เช่น ความร้อนของอากาศในเมืองที่เพิม่สูงขึน้ 
สถาปัตยกรรมที่เคยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
วิถีชีวิตในอดีต จึงไม่สามารถตอบสนองต่อประโยชน์
ใช้สอยและคุณภาพชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้ รวม
ถึงการนำารูปแบบอาคารตลอดจนการใช้วัสดุจากต่าง
ประเทศโดยไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
ร้อนชื้นทำาให้เกิดปัญหาของการใช้พลังงานอาคารขึ้น 
 จากสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลง มลภาวะสงู 
ความต้องการอาคารที่เพิ่มสูงขึ้น และแรงกดดันทาง
เศรษฐกิจ ทำาให้การออกแบบอาคารที่พักอาศัยของ
ประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
คือ การนำาเอาแนวความคิดจากวัฒนธรรมตะวันตก 
วัสดุใหม่ ๆ และเทคโนโลยีต่างประเทศมาใช้ออกแบบ
ก่อสร้างอาคารผสมผสาน แนวคิดของไทยที่ใช้ระบบ
ธรรมชาติ (passive concept) ร่วมกับระบบเครื่องกล 
(active concept) เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึน้แนวคิดในการออกแบบอาคารที่พักอาศัย 
แสดงให้เห็นถึงการอยู่และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกน่าสบาย แต่แนวทางนี้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในทุกระดับ เนือ่ง
จากสภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึน้เกินขอบเขตสบาย
ทำาให้ระบบธรรมชาติไม่เหมาะสมกับมนุษย์ในสังคม
เมือง ด้วยเหตุนีก้ารนำาแนวคิดในการออกแบบอาคาร
ด้วยการใช้ระบบเครื่องกล เพ่ือสร้างความสบาย ตอบ

สนองความต้องการของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะวิถีชีวิต
ยุคใหม่ ที่มีความคล่องตัว ทันสมัย และสะดวกสบาย 
แตม่คีวามตอ้งการใช้พลงังานมากและการลงทนุที่สงูข้ึน

รูปที่ 2  แสดงแนวคิดในการออกแบบอาคารแบบ Hybrid Concept

 การพัฒนาองค์ความรู้ต่อมาจึงเกิดงานวิจัยที่
ต้องการแสวงหาคำาตอบจากการใช้ระบบธรรมชาติร่วม
กับระบบเคร่ืองกลให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงการออกแบบ
อาคารที ่พักอาศัยแบบผสมผสานระหว่างธรรมชาติ
กับระบบเครื ่องกล หรือแนวคิดผสมผสาน (hybrid 

concept) เป็นการนำาเอาหลักการของการอนุรักษ์
พลังงาน การปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติ 
การปรับระบบนิเวศน์ให้สมดุล รูปแบบอาคารที่สวยขึ้น 
ซึง่หลักการดังกล่าวนีไ้ด้นำาไปสู่การออกแบบอาคาร
และบ้านประหยัดพลังงาน

2.3.1 ที่ตั้งและสภาพแวดล้อม
 สภาพแวดล้อมของอาคาร เป็นปัจจัยทีม่ีทัง้
การบัน่ทอนสภาวะของอาคารหรือเอื ้อประโยชน์ได้ 
หากมีการปรุงแต่งที่ถูกต้องมีความเข้าใจในสภาพภูมิ-
อากาศและภูมิประเทศ เนือ่งจากเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
กันส่งผลให้สภาพแวดล้อมของอาคารแตกต่างกัน 
 การสร้างสภาพแวดล้อมให้เย็นลงรอบอาคาร
จะช่วยสร้างสภาวะสบายให้กับร่างกายมนุษย์และช่วย
ลดปริมาณความร้อนสู่ภายในอาคาร ปัจจัยการใช้
ประโยชน์จากพืชคลุมดิน ซึ่งทำาหน้าที่ในการดูดซับเอา
น้ำาจากใต้ดินมาระเหยทำาให้ระดับผิวดินมีอุณหภูมิ
ต่ำากว่าอากาศมาก ในบางกรณีอุณหภูมิที่ผิวดินภายใต้
พุม่ใบของพุม่ไม้อาจมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิ
กระเปาะ
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 การใช้ประโยชน์จากวสัดปุผูวิดนิ นอกจากการ
ใช้ประโยชนจ์ากพืชคลุมดินแล้ว การเลือกใช้วัสดุ
ผิวดินที่เหมาะสมก็จะช่วยให้สภาพแวดล้อมเย็นลงได้ 
ควรเลือกใช้วัสดุที่มีค่าการดูดซับความร้อนต่ำา มีค่าการ
กระจายความร้อนสูงหรือเป็นวัสดุที ่สามารถนำาน้ำา
จากใตด้นิมาระเหยเปน็ไอน้ำาไดด้ ีและควรหลกีเลี่ยงการ
ใช้วัสดุที่มีสีเข้มและมีค่าการดูดความร้อนสูง เช่น ผิว
ยางมะตอย ถนนคอนกรีต 

2.3.2  รูปทรงและทิศทางอาคาร
 การออกแบบอาคารระบบกันแสงแดด ต้อง
คำานึงถึงผลจากรังสีดวงอาทิตย์ที่กระทำาต่ออาคารใน
มุมต่าง ๆ เป็นสำาคัญ เนือ่งจากความร้อนที่จะเข้าสู่
อาคารโดยการแผ่รังสีความร้อนมีผลกระทบโดยตรง
ต่อผู้ใช้อาคาร 
 การป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภาย
นอกเป็นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการใช้พลังงานภายใน
อาคาร เน่ืองจากปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทเข้าสู่อาคาร
แปรผันโดยตรงกับปริมาณพืน้ที่เปลือกอาคารที่มีพืน้ที่
เปลือกอาคารมากจะทำาให้อัตราการถ่ายเทความร้อน
เข้าสู่ภายในอาคารเพิม่ขึน้ จนทำาให้ความร้อนภายใน
ห้องเกินขอบเขตสภาวะน่าสบาย
 การออกแบบอาคารในแง่ของการพัดผ่าน
ของกระแสลม ตัวอย่างหนึ่งก็คือ การเจาะช่องหน้าต่าง
ในด้านที่มีความกดอากาศสูง จะทำาให้ลมที่พัดผ่าน
สามารถเข้าสู่ตัวอาคาร และระบายออกสู่ด้านที่มีความ
กดอากาศต่ำา ทำาให้ลมพัดผ่านจากด้านหนึ่งไปสู่อีก
ด้านหนึ่งได้โดยตลอด 

2.3.3  เปลือกอาคาร
 การพิจารณาการใช้วัสดุที่เหมาะสมสำาหรับ
เปลือกอาคาร เนื่องจากเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งที่จะทำาให้
สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในอาคารได้ ท้ังน้ี
เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานและเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ยกตัวอย่างเช่น วัสดุผนังหรือ
วัสดุปิดผนัง เป็นส่วนสำาคัญและมีพืน้ที่มากกว่าส่วน
อื่น ๆ ของอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผนังภายนอก
อาคารซึง่เป็นส่วนที่สัมผัสกับอากาศภายนอกโดยตรง 
ซึง่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนเข้ามาภายในอาคาร 
การลดปริมาณความร้อนเท่าที่เทคโนโลยีปัจจุบันจะ
เอื้ออำานวยจึงเป็นการควบคุมความร้อนให้เข้ามาใน
อาคารให้น้อยที่สุดเป็นหลัก วัสดุที ่ควรพิจารณาคือ

วัสดุที่มีค่าความต้านทานความร้อนสูง ไม่เก็บสะสม
ความร้อนหรือมีค่าความจุความร้อนไม่สูง

2.4  ปรัชญาและแนวความคิดการออกแบบ	
	 สถาปัตยกรรมยั่งยืน
 ปัจจุบันการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 
มีการทำาแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยไปใช้แพร่หลาย
มากขึน้ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร 
เริ่มมีประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง การพัฒนาต่อ
ยอดจึงเป็นประเด็นสำาคัญสำาหรับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
และยังช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน ซึง่ปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ทั้งนี ้ เนือ่งมาจากการ
ดำารงชีวิตของมนุษย์ในทุกด้านนัน้ตั ้งอยู่บนหลักการ
ที่พยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติ มีการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและเป็นการใช้ทรัพยากรใน
รูปแบบที่ไม่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนสำาคัญที่
เป็นปัจจัยในการที่จะทำาให้ปัญหาดังกล่าวนัน้ได้รับการ
แก้ไขอย่างจริงจัง นั่นคือ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมยั่งยืน (sustainable design) 

 กระบวนทัศน์เก่า กระบวนทัศน์ใหม่

น้ำา ทิ้ง นำากลับมาใช้ใหม่

ขยะ ทิ้ง ทำาก๊าซชีวภาพและทำาปุ๋ย

น้ำาค้าง ไม่เคยเก็บ รองเก็บไว้ใช้

บ้าน มีค่าใช้จ่ายไม่ช่วย
ประหยัดพลังงาน

สามารถเลี้ยงตัวเองได้ช่วย
ประหยัดพลังงาน

โครงสร้าง ตอกเสาเข็ม ใช้โครงเหล็ก

วัสดุ ซีเมนต์+ทราย ซีเมนต์+โฟม

พลังงาน ใช้อย่างสิ้นเปลือง ประหยัดพลังงาน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่างกระบวนทัศน์ใหม่และ
  กระบวนทัศน์เก่า

 นอกจากน้ี ในเมอืงใหญ่ เช่น กรงุเทพมหานคร
สภาพแวดล้อมที ่เคยมีอยู ่อย่างสมบูรณ์ในอดีตได้
เสื่อมสภาพหรือสูญหายไปจากเดิมเกือบหมด ระบบ
ธรรมชาติที่เคยเป็นปัจจัยสำาคัญและอำานวยประโยชน์
ในอดีตได้เสื่อมสภาพหรือสูญหายไป ในปัจจุบันสภาพ
แวดล้อมเต็มไปด้วยมลภาวะต่าง ๆ  ความร้อนของอากาศ
ในเมืองที่เพิม่สูงขึน้ส่งผลให้เกิดการดำาเนินชีวิตอยู่ใน
ปัจจุบันของคนไทยรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีต เม่ือเป็นเช่นน้ันสถาปัตยกรรมต่าง ๆ  ท่ีเคยเหมาะสม
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กับสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในอดีต จึงไม่สามารถ
ตอบสนองต่อประโยชน ์ใช ้สอยและคุณภาพช ีวิต
ของคนไทยในปัจจุบันได้อีก รวมถึงการท่ีในปัจจุบัน
เทคโนโลยีในด้านการก่อสร้างมีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วดังจะเห็นกันอยู่โดยทั่วไป บางส่วนมีการนำารูป
แบบอาคารตลอดจนการใช้วัสดุจากต่างประเทศโดย
ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชืน้ ก่อ
ให้เกิดปัญหาของการใช้พลังงานอาคารขึน้ ปัญหาที่
กล่าวมานี้สามารถที่จะแก้ไขให้มีความรุนแรงน้อยลงได้
โดยการออกแบบอาคารบนแนวคิดของความยั ่งยืน 
เนือ่งจากแนวคิดดังกล่าวนัน้ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของการ
อยู่รว่มกันของธรรมชาตอิงคร์วมอยา่งพ่ึงพาอาศัย มกีาร
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ได้ 
 การนำาองค์ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมยังอยู ่ในวงผู ้ออกแบบบาง
ส่วน ซึง่การออกแบบด้านนีจ้ำาเป็นต้องใช้เวลาหลายปี
ในการศึกษาและปฏิบัติจริง ปัจจุบันปัจจัยด้านพลังงาน
มีอิทธิพลสูงต่อระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิต โดยเฉพาะ
ประชาชนทั่วไป นอกจากค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้จากการ
สัญจร อาหาร เครื่องแต่งกายแล้ว ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้
ด้านพลังงานและดูแลรักษาอาคารบ้านพักอาศัยยังมี
มูลค่าสูงตามไปด้วย การออกแบบอาคารที่มีลักษณะ
พอเพียงจึงเป็นการนำาความรู้ต่าง ๆ มาผสมผสานกัน 
เพือ่พัฒนารูปแบบอาคารสู ่สาธารณะให้ประชาชน
สามารถนำารูปแบบและหลักการไปใช้ในการก่อสร้าง
อาคารบ้านพักอาศัยที่มีคุณสมบัติสูง ประหยัดพลังงาน 
มีค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาต่ำา ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในวงกว้างและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานของประเทศโดยรวมอีกด้วย

 ปรัชญาของการอยู่อาศัยของคนยุคใหม่เพือ่
ให้บ้านเป็นคำาตอบสำาหรับความต้องการที ่ครบถ้วน
ของการใช้ชีวิต 8 ประการ ได้แก่ 
 1. ความรู้สึกร้อน-หนาวที่พอเหมาะ 
 2. การมีแสงสว่างที่เหมาะสมและพอเพียง 
 3. การมีคุณภาพเสียงที่เหมาะสม 
 4. ความต้องการทัศนวิสัยที่สบาย
 5. ความงามและบรรยากาศ 
 6. การมีคุณภาพอากาศภายในที่ดี 
 7. การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 8. เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
 นอกจากนี ้ ยังมีปัจจัยสำาคัญที ่มีผลกระทบ
ต่อการเปลี ่ยนแปลงแนวความคิดของการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบันอีก 6 ข้อ ได้แก่
 1. เสถียรภาพทางการเงินและสภาพทาง
  เศรษฐกิจ
 2. เทคโนโลยีสมัยใหม่
 3. การประหยัดพลังงาน
 4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. การมีคุณภาพชีวิตที่สูงกว่าในอดีต
 6. ค่าน ิยมและความต้องการสร้างสรรค์
สภาวะแวดล้อมให้ได้ดังจินตนาการ รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
 เมื ่อรวมเอาความต้องการและปัจจัยที ่มีผล
กระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงแนวความคดิ เกิดเปน็องค-์
ประกอบที่นำาไปสู่ปรัชญาและแนวความคิดใหม่ของ
สถาปัตยกรรมเพือ่การอยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน และเป็น
แนวความคิดหลักที่ใช้ในการออกแบบบ้านสู้โลกร้อนที่
ต้องอาศัยการประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและ
วิทยาการแบบครบวงจร (สุนทร บุญญาธิการ, 2542)

รูปที่ 3  ปรัชญาแนวความคิดใหม่ในการอยู่อาศัย (ประยุกต์จาก 
 สุนทร บุญญาธิการ, 2542)

รูปที่ 4  แนวความคิดการออกแบบผสมผสานสำาหรับอาคาร
 พักอาศัยสู่การออกแบบอย่างยั่งยืน (Hybrid Concept)

ความรู้สึกร้อน-หนาวที่พอเหมาะ (Thermal Comfort) 
แสงสว่างที่เหมาะสมและพอเพียง (Lighting Comfort)

คุณภาพเสียงที่ต้องการ (Acoustical Comfort)
ทัศนวิสัยที่สบาย (Visual Comfort)

คุณภาพอากาศภายในที่ดี (Indoor Air Quality, IAQ)
ความปลอดภัย (Safety & Security)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

สภาพเศรษฐกิจ (Economic Force) 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Modern Technology)

การประหยัดพลังงาน (Energy Conservation)
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Preservation)

คุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life)
ค่านิยมของสังคม (Social Value)
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 ตวัอยา่งอาคารที่นำาแนวคดิข้างตน้มาใช ้ได้แก่ 
บ้านชีวาทิตย์ (Bio-Solar Home) เป็นตัวอย่างหน่ึงที่มี
การนำาเอาแนวคิดการออกแบบเพือ่ความยั่งยืนมาใช้
ได้อย่างบูรณาการ ซึง่เมื่อนำาพลังงานทดแทนมาใช้
ประกอบจะทำาให้เกิดแนวคิดในการออกแบบอาคารยุค
ใหม่ ที่สามารถลดการใช้พลังงานและลดการปลดปลอ่ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2.5  การศึกษาแหล่งพลังงานทางเลือก	
	 (พลังงานทดแทน)
2.5.1  พลังงานลม 
 ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำาคัญและ
นำาพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจาก
พลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซือ้หา เป็นพลังงาน
ที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และ
สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น จึง
ทำาให้พลังงานลมได้รับความสนใจในการศึกษาและ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง 

2.5.2  พลังงานความร้อน  
 พลงังานความรอ้นเปน็พลงังานรปูหน่ึงซ่ึงอาจ
ได้จากการแปลงรูปของพลังงานเคมีที่สะสมไว้ในวัตถุ
เมื ่อได้รับพลังงานความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ ้นโดย
อณุหภูมเิปน็ปรมิาณที่บอกระดบั ซ่ึงจะมอีณุหภูมสิงูขึ้น
ตามความร้อนของวัตถุ พลังงานความร้อนจะถา่ยโอน
ไปยังวัตถุต่าง ๆ พลังงานความร้อนจะถ่ายโอนจากที่มี
อุณหภูมิสูงไปยังที่มีอุณหภูมิต่ำากว่าและหยุดถ่ายโอน
พลังงานความร้อนเมื่ออุณหภูมิเท่ากัน
 

2.3.3  พลังงานไฟฟ้า   
 พลังงานไฟฟ้านับว่าเป็นพลังงานที ่สำาคัญ
และมนุษย์นำามาใช้มากที่สุด เทคโนโลยีด้านเครื่องใช้
ไฟฟ้าได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังที่เห็นได้รอบตัว
ในทุกวันนีเ้ครื ่องใช้เหล่านีใ้ช้เปลี ่ยนพลังงานไฟฟ้า
ไปเป็นพลังงานรูปอื่น 

2.5.4  พลังงานแสงอาทิตย์  
 พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทน
ประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึน้ใหม่ได้ตามธรรม-
ชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็น
พลังงานที่มีศักยภาพสูง ปัจจุบันการใช้พลังงานแสง
อาทิตย์สามารถจำาแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน นอกจากนี้ การ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ผลิตความเย็นให้อาคาร
เป็นสิ่งที่จำาเป็นที่ต้องศึกษาอย่างยิ่ง

3.  ผลการวิจัย

 บ้านพอเพียงลดโลกรอ้น เปน็อกีแนวทางหนึ่ง
ในการออกแบบบ้านเพือ่ให้ประหยัดพลังงาน มีสภาวะ
น่าสบาย และช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
เป็นการออกแบบบ้านที่ใช้ประโยชน์จากวัสดุ การจัด
การพ้ืนที่  การใช้พลังงานที่มอียู่อยา่งเป็นประโยชนท์ี่สดุ
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยเป็นบ้านที่ตอบสนองความ
ต้องการ ในการอยู่อาศัยได้อย่างสมบูรณ์ แม้จะมีข้อ
จำากัดในเรื ่องของพืน้ที่ และงบประมาณที่มีอยู ่อย่าง
จำากัด  

3.1  แนวทางการออกแบบบ้านพอเพียง
 บ้านพอเพียงสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ
ธรรมชาติได้มาก การเลือกใช้วัสดุที่มีการเก็บกักความ
ร้อนน้อย การจัดวางพืน้ที่ใช้งานโดยแยกครัวไทยและ
ครัวตะวันตก เอาโครงสร้างของบ้านมารับน้ำาหนักจน
กลายเป็นบ้านไม่มีเสา เป็นการประยุกต์วิธีการประหยัด
พลังงานผ่านแนวความคิดในการออกแบบไปสู่กระบวน
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยการเลือกใช้วัสดุ
ที่เหมาะสมเพือ่ลดการนำาความร้อน ออกแบบมาเพือ่
รักษาอุณหภูมิภายในบ้าน การออกแบบหลังคาให้มี
ความลาดชันที่เหมาะสมต่อการกักเก็บน้ำาค้างที่เกิด
ขึ้นในประมาณที่เพียงพอ 

รูปที่ 5  ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณการปล่อยก๊าซ
 คาร์บอนไดออกไซด์ของอาคารทั่วไป กับอาคารที่ออก
 แบบประหยัดพลังงาน (วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์, 2551) 



โครงการจัดประชุมวิชาการ ประจำาปี 2554
Built Environment Research Associates Conference, BERAC II, 201136

 แนวคิดการสร้างบ้านที่ประหยัดพลังงานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยผู้อยู่อาศัยต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นนั้น เป็นนวัตกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมยุค
ใหม่ คือการออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่ความยั่งยืน 
(sustainable design) โดยการสร้างบ้านเพือ่วิถีชีวิตที่
พอเพียงต้องคำานึงถึงหลักการต่าง ๆ
  จากความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบทำาให้สามารถที่จะ
กำาหนดแนวคิดและเทคนิคในการออกแบบสถาปัตย-
กรรมเพ่ือความยั่งยนืไดเ้ปน็หัวข้อที่สำาคญัที่จะสามารถ
นำามาศึกษาต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ในแต่ละด้าน 

3.1.1  ลักษณะเฉพาะของบ้านพอเพียง
 บ้านพอเพียงสร้างด้วยต้นทุนต่ำา ประหยัดเวลา 
การก่อสร้างที่รวดเร็ว วัสดุที่ใช้มีความคงทนในการใช้
งานยาวนาน วสัดกัุนความรอ้นไดเ้ปน็อยา่งด ีทำาให้บ้าน
นีส้ามารถรักษาอุณหภูมิภายในบ้านให้คงที่ ฤดูร้อน
อุณหภูมิอากาศภายในบ้านจะเย็นสบาย และฤดูหนาว
อุณหภูมิอากาศภายในบ้านจะอุ่นสบาย ซึ่งเป็นการ
ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟฟ้า รวมถึงรักษา
สิ่งแวดล้อม เมื่อเพิม่แหล่งพลังงานทดแทนให้กับบ้าน
หลังนีจ้ะทำาให้พึง่พาตัวเองได้โดยการผลิตพลังงาน
ใช้เองอยา่งพอเพียง การนำาเอาน้ำาเสยีและน้ำาใช้มาหมนุ
เวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้ระบบกรองและบำาบัดครบ

วงจรและการเก็บน้ ำาจากน้ ำาค้างบนหลังคา ซึง่เป็น
การประหยัดต้นทุนในการใช้น้ำาประปา  และการผลิต
ก๊าซหุงต้มที่ได้จากการหมักขยะและของเสีย ก๊าซ
ชีวภาพนีเ้หลือสามารถนำาก๊าซไปบรรจุถังหรือนำาไป
ขายได้

3.2  การวางผังอาคารโดยรอบด้วยหลักวิทยา-
	 ศาสตร์เพื่อนำาไปปรับสภาพแวดล้อมที่
	 เหมาะสมและนำาไปสู่แนวคิด	Sustainable

3.2.1  การนำาหลักวิทยาศาสตร์เพือ่นำาไปปรับสภาพ-
 แวดล้อมที่เหมาะสมและนำาไปสู่แนวคิด   
 Sustainable 

 - การระเหยของน้ำา ของอากาศผ่านแหล่งน้ำา
 - Heat Capacity การเก็บกักความร้อน
 - ต้นไม้ นำาไปสู่ การคายน้ำา การสร้างร่มเงา 
  การปรับทิศทางลม
 - น้ำามีค่าความจุความร้อนสูง เมื่อน้ำาระเหย
  ช่วยลดอุณหภูมิจากการเปลี่ยนสถานะ
  จากของเหลวกลายเป็นไอน้ำา
 - ลม ช่วยระบายความร้อนจากผิวร่างกาย 
  ช่วยลดความรู้สึกร้อน
 ดังนัน้ การปรุงแต่งสภาพแวดล้อมด้วยต้นไม้ 
และแหล่งน้ ำาจึงถือว่ามีความสำาคัญต่อการออกแบบ
อาคารและที่พักอาศัย สามารถช่วยในการลดความร้อน

บ้านพอเพียง บ้านทั่วไป

- อุณหภูมิอากาศภายใน
   บ้านคงที่

- อุณหภูมิอากาศภายใน 
   บ้านเปลี่ยนแปลงตาม
   สภาพแวดล้อม

- ประหยัดพลังงานภายใน
   บ้านได้มากกว่า 3 – 5 เท่า

- ใช้พลังงาน 300–500 
   kWh ต่อตารางเมตรต่อปี

- สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและ 
  สุขภาพต่อผู้อยู่อาศัยภายใน
  บ้าน

- ผู้ใช้อาคารต้องปรับตัว
   ตามสภาพแวดล้อม

- ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง
  ได้ถึง 90 วัน

- 240-360 วัน

- ใช้พลังงานทดแทนได้
  ทั้งหมด เนื่องจากลดการใช้
  พลังงานในอาคารลงแล้ว

- ใช้พลังงานทดแทนบาง
  ส่วน เนื่องจากใช้พลังงาน
  ในอาคารสูง

- ลดน้ำาหนักบรรทุก (Dead 

   Load) ลงได้ประมาณครึ่ง
  หนึ่ง เพื่อใช้เป็นน้ำาหนักจร

- น้ำาหนักบรรทุกมากกว่า
  น้ำาหนักจร

รูปที่ 6  ความแตกต่างของอุณหภูมิจากการใช้เทคนิคตามหลัก
 วิทยาศาสตร์เพือ่ปรับสภาพแวดล้อมให้มีอุณหภูมิ
 เย็นลง ซึ่งจากภาพจะเห็นได้ว่าการออกแบบที่ไม่เข้าใจ
 การปรับสภาพแวดล้อมจะทำาให้อุณหภูมิอากาศสูงขึน้ 
 ในขณะที่การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะทำาให้
 อุณหภูมิลดลง และทำาให้ลดภาระการทำาความเย็นน้อย
 ลงคร่ึงหน่ึงของสภาพแวดล้อมท่ีร้อน (สุนทร   บุญญาธิการ, 
 2542)

ตารางที่ 2 ลักษณะเฉพาะของบ้านพอเพียงและบ้านทั่วไป
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ในตอนกลางวันได้ ด้วยการลดลงของอุณหภูมิอากาศ
รอบอาคาร ลดอุณหภูมิเฉลี่ยของพืน้ผิวโดยรอบ ลด
ความแตกต่างของอุณหภูมิสภาพแวดล้อม

3.3  การวิจัยเพื่อผสมผสานวัสดุ	ระบบอาคารและ
	 แนวทางการแปลงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้	
	 เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อม	 เพื่อให้
	 บ้านมีแนวโน้มอยู่ได้ด้วยตัวเอง
 บ้านพอเพียงถือเป็นหน่ึงในการออกแบบบ้าน
เพื่อให้ประหยัดพลังงาน โดยอาศัยแนวคิดหลัก 6 
ประการในการออกแบบบ้านพักอาศัยให้เหมาะสมกับ
สภาพอากาศเมืองร้อนชื้น ดังนี้
 1. การออกแบบที ่มีการเ ลือกรูปแบบที ่
เหมาะสมกับสภาพความเป็นเมืองร้อนชื้น โดยสามารถ 
กันแดด กันฝน กันความร้อน กันความชื้น
 2. การใช้วัสดุโฟมรีไซเคิลท่ีเหมาะสมสำาหรับ
ภูมิอากาศร้อนชื้น สามารถกันความร้อน ความชื้นได้ดี
และก่อสร้างง่าย รวดเร็ว และบำารุงรักษาต่ำา
 3. การใช้เทคนิคการก่อสร้างท่ีลดความยุ่งยาก
วัสดุก่อเม็ดโฟมคอนกรีตบล็อค 
 4. การเลือกอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเป็น
การออกแบบบ้านที่ใช้เครื่องปรับอากาศเพียงเล็กน้อย
เทา่น้ัน แตส่ามารถควบคมุสภาวะน่าสบาย และมสีภาพ
แวดล้อมภายในได้อย่างสมบูรณ์ 

 5. เน้นการปรุงแต่งสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
และบำารุงรักษาต่ำา การกำาหนดที่ตั ้งและทิศทางของ
อาคาร การสร้างสภาพแวดล้อมให้เย็นเพ่ือลดความแตก
ต่างระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอก เพือ่ทำาให้
สภาพแวดล้อมของบ้านเย็นลงกว่าเดิม   
 6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

3.3.1  เทคนิคการก่อสร้างบ้านพอเพียง
 ขัน้ตอนการก่อสร้างบ้านพอเพยีงเริ่มจากการ
ออกแบบที่ผสมผสาน 1) ระบบเปลือกอาคาร 2) ระบบ
ทอ่และระบบปรบัอากาศ และ 3) ระบบโครงสรา้งอาคาร 
รูปแบบบ้านพักอาศัยทั่วไปมักเริ่มจากการกำาหนดช่วง
เสาตามสินค้ามาตรฐานเพือ่ให้ค่าก่อสร้างไม่แพงและ
สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว แต่แนวคิดการออกแบบบ้าน
พอเพียงนัน้ใช้แนวทางการผสมผสานองค์ประกอบ
ทั้งหมดในขัน้ตอนการออกแบบพร้อมกับการวิเคราะห์
วิธีการก่อสร้างไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น การออกแบบจึง 
Integrate ระบบอาคารไปพร้อม ๆ กับวัสดุทางสถา-
ปัตยกรรม โดยผนังอาคารทำาหน้าที่เป็นวัสดุเปลือก
อาคาร ช่องท่องานระบบประปา ไฟฟ้า ปรับอากาศ 
ควบคู่กับเป็นผนังรับน้ำาหนักของอาคารทั้งหมด ผนัง
บ้านพอเพียงจึงมีความหนา 0.20 เมตร ซึ่งมีคุณสมบัติ
การกันความร้อนท่ีสูง สามารถซ่อนช่องท่อขนาดใหญ่ 
0.15 เมตร ของท่อสุขภัณฑ์ได้และยังมีวัสดุฉนวนของ
ผนังหุ้มท่อท้ังสองด้าน การรับน้ำาหนักของผนังมีความ
หนาเพียงพอสำาหรับน้ำาหนักอาคาร เนือ่งจากวัสดุพืน้
อาคารใช้วัสดุที่มีน้ำาหนักเบาจึงลดน้ำาหนักวัสดุ (dead 

load) และนำาน้ำาหนักของวัสดุโครงสร้างส่วนต่างนั้น
เป็นน้ำาหนักจร (live load) จึงทำาให้น้ำาหนักรวม (dead 

load และ live load) มีปริมาณน้อยลง ศักยภาพการรับ
น้ำาหนักของผนังที่มีความหนา 0.20 เมตร จึงสามารถ
รับน้ำาหนักได้ปลอดภัย 
 การก่อสร้างบ้านพอเพียงเริ่มจากการศึกษา
ศักยภาพการรับน้ำาหนักของดินบริเวณนัน้ พืน้ที่มหา-
วิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า มีค่า
การรับน้ำาหนักค่อนข้างดี การก่อสร้างเร่ิมจากการใช้เข็ม
คอนกรีตหกเหลี่ยมหกนิ้วหกเมตร
 วัสดุก่อสร้างทั้งหมดมีน้ำาหนักเบา จึงสามารถ
ก่อสร้างได้สะดวกและรวดเร็ว ผนังเปลือกอาคาร เป็น
ระบบโครงสรา้งที่สามารถรบัน้ำาหนักอาคาร วสัดจุะมนี้ำา
หนักเบา แข็งแรง ทนทานการรับน้ำาหนักลักษณะของ 
Wall Baring จึงไม่ใช่โครงสร้างแบบเสาคาน ดังนั้น การ
ออกแบบพื้นที่ใช้สอยจึงไม่มีเสา 

รูปที่ 7  การออกแบบและวางผังในการก่อสร้างบ้านพอเพียง 
 เริ่มจากการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกพืชรอบ
 อาคารทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับทรงพุ่มสูงเพื่อสร้างร่ม
 เงาให้กับสภาพแวดล้อมและอาคาร ระดับทรงพุ่มเตี้ย
 เพื่อปรับกระเสลมให้กับอาคาร ระดับผิวดินเพื่อเพิ่ม
 อัตราการระเหยของน้ำาจากผิวหญ้าและแหล่งน้ำาทาง
 ทิศใต้ ลักษณะหลังคาบ้านพอเพียงหันสู่ทิศใต้เพื่อการ
 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์



โครงการจัดประชุมวิชาการ ประจำาปี 2554
Built Environment Research Associates Conference, BERAC II, 201138

3.3.2  วัสดุส่วนประกอบที่สำาคัญของบ้านพอเพียง
 - พื้นโฟมผสมคอนกรีต บริเวณพื้นชั้นล่าง  
  เพื่อลดความร้อนจากดินสู่ภายในบ้าน  
 - หลังคาบ้าน ใช้วัสดุ Roof Panel หนา 6 น้ิว 
  แบบขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาวตามระยะ
  ออกแบบ
 - เครื่องเรือนและวัสดุภายในที่คำานึงถึงการ
  ใช้ไม่ดูดความชืน้ มีมวลสารน้อยลดการ
  สะสมความร้อน
 - กระจกลามิเนตป้องกันรังสี อัลตราไวโอเลต 
  (UV)

 - วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุป้องกัน
  ปลวก 100%

ก. คุณสมบัติของบ้านพอเพียง
 - กรอบประตูหน้าต่างยูพีวีซี มีระบบล็อค
  หลายจุด ลดปรมิาณฝุ่น เสยีงจากภายนอก
 - ระบบปรับอากาศรวมบนฝ้าเพดานใต้
  หลงัคาและตอ่ทอ่ลมเยน็สู่ห้องตา่งๆ ขนาด 
  18,000 บีทียูทั้งอาคาร
 - ประตูหน้าต่างป้องกันแสงแดดจากดวง-
  อาทิตย์

ข. คุณสมบัติทางด้านประหยัดพลังงานและการกัน
   ความช้ืน
 - มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความสามารถกัน
  ความร้อนและความชื้นเป็นอย่างดี
 - ไม่สะสมความร้อนเก็บไว้
 - สามารถป้องกันการแทรกซึมระหว่าง
  อากาศภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี

ค. คุณสมบัติในการก่อสร้างและระบบเศรษฐกิจ
 - พืน้และผนังมีความสวยงาม น้ำาหนักเบา 
  แข็งแรงทนทาน
 - ก่อสร้างง่าย 
 - บำารุงรักษาง่าย 

ง. คุณสมบัติทางด้านที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
 - ไม่ส่งผลอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและ
  ผู้อยู่อาศัย
 - เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

รูปที่ 8  เปรียบเทียบระบบการก่อสร้างบ้านทั ่วไปและบ้าน
 พอเพียง

รูปที่ 9  เปรียบเทียบโครงสร้างและวิธีการก่อสร้างบ้านทั่วไป
 และบ้านพอเพียง พื้นที่ใช้สอยที่มี

รูปที่ 10  เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวฝ้าเพดานภายในบ้านทั่วไป
 และบ้านพอเพียงตลอด 24 ช่ัวโมง ของเดือนเมษายน
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จ. คุณสมบัติทางด้านการใช้แสงของบ้าน
 ออกแบบให้มีการนำาแสงธรรมชาติเข้ามาใช้
ภายในบ้านอย่างพอเหมาะ เพือ่ลดจำานวนหลอดไฟ
การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงประดิษฐ์ในช่วงเวลา
กลางวันโดยแสงธรรมชาติที่นำาเข้ามาใช้นีจ้ะสะท้อน
จากผิวพื้นที่เรียบและมัน (specular surface) ทำาให้ฝ้า
เพดานสะท้อนกลับสู่พื้นที่ใช้งานในลักษณะ (difuse 

surface) รูปแบบแสงสะท้อน (indirect light)  ซึ่งเป็น
แสงที่มีคุณภาพสูง มีความสม่ำาเสมอควบคุมได้ ซึ่งการ
ออกแบบกำาหนดให้ทุกตำาแหน่งของภายในบ้านมีแสง
สว่างที่พอเหมาะกับกิจกรรมเข้าถึงในทุก ๆ ส่วน โดย
หลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์โดยตรง (direct sun) ผ่านช่อง
เปิด ซึง่แสงอาทิตย์โดยตรงมีความเข้มและพลังงาน
มากเกินความตอ้งการพรอ้มกับความรอ้น และแสงจา้ที่
บาดตาเกินไป

3.3.3  วัสดุส่วนประกอบที่สำาคัญของตัวบ้าน
ก. วัสดุผนัง
 สำาหรับงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับวัสดุผนังที่ใช้
ในการก่อสรา้งบ้านสู้โลกรอ้น มงีานวจัิยที่เกี่ยวขอ้ง เร่ือง
ความเหมาะสมในการนำาวัสดุผนังเม็ดโฟมคอนกรีต
มาประยุกต์ใช้เป็นเปลือกอาคารสำาหรับบ้านพักอาศัย
ในภูมิอากาศร้อนชืน้ พบว่าเมื่อนำาวัสดุผนังเม็ดโฟม
คอนกรีตหนา 20 เซนติเมตร พบว่าสามารถลดภาระการ
ทำาความเย็นในส่วนของเปลือกอาคารได้ 6 เท่า ลดขั้น
ตอนการก่อสร้าง ลดน้ำาหนักได้เท่าตัวทั้งยังลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ซึง่เป็นสาเหตุของภาวะโลก
ร้อนด้วย 
 คุณสมบัติที่สำาคัญของวัสดุก่อสร้างที่ใช้เป็น
เปลอืกอาคาร หากมน้ีำาหนักเบาก็อาจมคีณุสมบัตคิวาม
เป็นฉนวน และกักเก็บความร้อนน้อย ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อการประหยัดพลังงาน ดังนั้น จึงควรหาแนวทางที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพของวัสดุเบาให้มีคุณสมบัติอื่น เช่น 
ทางด้านการรับแรง เพ่ือจะใช้วัสดุเบา เพ่ือให้สามารถนำา
มาใช้ก่อสร้างโดยเป็นวัสดุชนิดเดียว (single material) 

สามารถนำามาก่อสร้างเปลือกอาคารในส่วนต่าง ๆ ได้
โดยสะดวก หรือต่างกันเล็กน้อยในการทำาโครงสร้าง 
ชิ้นส่วนของเปลือกอาคารต่าง ๆ 
 โฟมซีเมนต์บล็อคเป็นวัสดุที่สามารถนำากลับ
มาใช้ใหม่ได้ภายในกระบวนการก่อสร้างโดยบดและ
ผสมกับปูนซีเมนต์ใช้เป็นวัสดุเนือ้เดียวกับผนังและมี
คุณสมบัติด้านการกันความร้อนได้ดีเหมือนเดิม 

ข. การลดการถ่ายเทความร้อนของผนัง
 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการถ่ายเทความ
ร้อนของผนังชนิดต่าง ๆ ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่า 
ผนังเม็ดโฟมคอนกรีตมีคุณสมบัติการต้านทานความ
ร้อนสูง ดังนัน้การเลือกวัสดุสำาหรับบ้านสู ้โลกร้อน 
จึงสามารถสกัดกัน้ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
อาคารได้

ค. ภาระการทำาความเย็น 
 เปลือกอาคารใช้วัสดุเม็ดโฟมคอนกรีต หนา 
8 นิว้ สามารถลดค่าการใช้พลังงานที่เกิดจากเปลือก
อาคารถึง 6 เท่า โดยสามารถลดพลังงานในส่วนผนัง
อาคารถึง 3,333 บีทียูต่อชั่วโมงต่อตารางฟุต (10,500 
วัตต์ต่อตารางเมตร) หรือประมาณ 6.5 เท่า ของพื้นที่
ใช้สอยของอาคารถึง 751 บีทียูต่อชัว่โมงต่อตารางฟุต 
(2,365.6 วัตต์ต่อตารางเมตร)

รูปที่ 11  แสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าภาระการทำา
 ความเย็น Cooling load ของวัสดุผนังชนิดต่าง ๆ 
 (ศูนย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอาคารและ
 สิ่งแวดล้อม, 2552)

3.3.4  ประโยชน์ของการใช้วัสดุโฟมคอนกรีตเป็น
 องค์ประกอบโครงสร้างบ้านพอเพียง
 โฟมเป็นวัสดุเบา และอาจนำามาจากวัสดุใช้
แล้วที่นำามาเข้ากระบวนการใหม่ เมื่อนำามาปรับปรุง 
ประกอบการจัดระบบโครงสร้าง และรูปร่าง ตลอดจน
หน้าตัด และรายละเอียดอื่น ๆ  แล้วอาจเป็นคำาตอบของ
วสัดุที่เหมาะสม ง่ายต่อการก่อสรา้ง และมปีระสทิธภิาพ
ดีในการรับแรง พร้อมด้วยคุณสมบัติการเป็นฉนวนกัน
ความร้อน และความชื้นอยู่ในตัว จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ 
ในการเป็นโครงสร้างบ้านพักอาศัยประหยัดพลังงาน
โฟมคอนกรีต มีกระบวนการผลิต ที่เกิดจากการนำาเม็ด
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โฟมมาผสมผสานเข้ายึดเกาะกับปูนซีเมนต์ได้เป็น
อย่างดีผลลัพธ์ที่ได้คือ
 - ทำาให้มีน้ำาหนักที่เบา ง่ายต่อการใช้งาน 
 - เป็นฉนวนป้องกัน ความร้อนและเสียง
 - ลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ
 - สามารถใช้งานในการก่อสร้างได้ทุกประเภท
 - วัสดุไม่สะสมความชื้น
 - ไม่เป็นอาหารของปลวก
 - อายุการใช้งานยาวนาน
 - เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.3.5  หลังคาบ้านพอเพียง
 ใช้วัสดุ EPS FOAM และเคลือบด้วยโลหะ 
2 ด้าน ความหนา 6 นิ้ว ในการก่อสร้างอาคารส่วนของ
หลงัคา และใช้เป็นแผ่นพ้ืนของระเบียงของบ้านพอเพียง

 บ้านพอเพียง ใช้กระจกลามิเนต เป็นกระจก
สีเขียวธรรมชาติ สามารถสกัดกัน้รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต
และอินฟราเรดได้ดี ทำาให้ผู้อยู่อาศัยปลอดภัยจากรังสี
อุลตร้าไวโอเล็ตซึง่เป็นสาเหตุทำาให้วัสดุมีสีซีดจางและ
เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนงั อีกทัง้มีคุณสมบัติ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการงัดแงะ การขโมย กันรังสี
อุลตร้าไวโอเล็ท (UV) และกันแตก

3.3.7  การใช้แสงในบ้าน  
 แสงสะทอ้นจากทอ้งฟ้าเป็นแสงที่มคีณุภาพสูง
และสม่ำาเสมอ ดังนัน้การออกแบบแสงธรรมชาติควร
เน้นการนำาแสงธรรมชาติจากท้องฟ้ามาใช้ รวมทั้งการ
ใช้แสงธรรมชาตินีย้ังสามารถลดการใช้แสงประดิษฐ์
หรือหลอดไฟต่าง ๆ  ให้น้อยลงเป็นแนวคิดในการอิงกับ
ระบบธรรมชาติให้มากที่สุดในเวลากลางวัน โดยไม่ต้อง
ใช้แสงจากหลอดไฟหรือแสงประดิษฐ์ แนวความคิดนี้
ทำาได้โดยควบคุมความสม่ำาเสมอของแสงสะท้อนจาก
ท้องฟ้า (indirect light) และสภาพแวดล้อมข้างเคียง 
ซึง่ในการออกแบบพยายามให้มีแสงสะท้อนเข้าสู ่
อาคารได้มากที่สุด โดยปราศจากแสงจากดวงอาทิตย์
โดยตรง ยกเว้นเฉพาะในช่วงเช้าตรู่และช่วงเย็น (เช่น 
ก่อนเวลา 08.00 น. และหลังเวลา 17.00 น.)

3.4		 วิธีการออกแบบประหยัดพลังงานของบ้าน	
	 พอเพียง
 การใช้พลังงานส่วนใหญ่ในอาคารสูญเสีย
ไปกับการทำางานของเครื่องปรับอากาศมากที่สุด จาก
ดัชนีชีว้ัดการใช้พลังงานในอาคาร สามารถสรุปปัจจัย
ที่มีอิทธิพลในการประหยัดพลังงานได้ ดังนี้

3.4.1  ตัวแปรอุณหภูมิอากาศ (ΔT)
 อุณหภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากฤดูกาลใน
ประเทศเขตร้อนชืน้ อิทธิพลทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ ได้แก่ ลักษณะพื้นผิว
โดยรอบ รังสีโดยตรงจากดวงอาทิตย์ อัตราการแลก-
เปล่ียนรังสีความร้อนจากการแผ่รังสีสู่ท้องฟ้า คุณสมบัติ
การสะสมความร้อนของพืน้ผิวต่าง ๆ กระแสลมและ
ทิศทางลม คุณสมบัติการแผ่รังสีของพืน้ผิวสู่สภาพ-
แวดล้อม ดังนัน้ จำาเป็นต้องสร้างสภาวะแวดล้อมภาย
นอกอาคารให้เหมาะสมเพ่ือให้อณุหภูมภิายนอกอาคาร
และภายในอาคารมีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิน้อย
ที่สุด

รูปที่ 12  ระบบ Roof Panel พร้อมระบบฉนวนกันความร้อน 
 และวัสดุผิวหลังคาของบ้านพอเพียง

3.3.6  การเลือกใช้กระจก     
 การออกแบบอาคารทั่วไปนัน้ มักจะไม่มีการ
คำานึงถึงปัญหาที่เกิดจากรังสีความร้อนจากผิวกระจก
ไปยังผู้ใช้อาคาร เนื่องจากกระจกเป็นวัสดุที่มีค่าการนำา
ความร้อนที่ดี จึงสามารถถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร
ได้มาก การนำากระจกมาใช้ในอาคารก็มีข้อดี ในเรื่อง
การนำาแสงธรรมชาติมาสู่อาคารได้ ดังนัน้การเลือกใช้
กระจกจึงควรใช้กระจกที่ยอมให้แสงธรรมชาติเข้าสู ่
อาคารมากที่สุด แต่ความร้อนเข้ามาน้อยที่สุด ในกรณี
บ้านพอเพียงใช้กระจกลามิเนต ที ่มีสัดส่วนการให้
แสงสว่างสู่พืน้ที่ภายในมาก แต่ความร้อนเข้าสู่ภายใน
อาคารน้อย
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3.4.2  ตัวแปรสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของ 
 วัสดุผิวอาคาร (ΣU.S)
 วัสดุผิวอาคารภายนอกที่เหมาะสมควรมีค่า
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากภายนอกสู่ภาย
ในต่ำา จึงเหมาะสมกับประเทศในเขตรอ้นช้ืน การลดการ
ถ่ายเทความร้อนต้องคำานึงถึงตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ 
รังสีตรงจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิผิว และการปรับปรุง
ค่าสัมประสิทธิ ์การถ่ายเทความร้อน รวมของระบบ
เปลือกอาคาร (U-Value)

                            
3.4.3  ตัวแปรพื้นที่ผิวต่อพื้นที่ใช้สอย (S/A)

 นอกจากการใช้วัสดุที่ดีมีคุณสมบัติกันความ
ร้อนหรือถ่ายเทความร้อนต่ำาแล้ว จำาเป็นต้องคำานึงถึง
พื้นที่ผิวอาคารโดยรอบ ทั้งผนังทุกด้าน หลังคาและพื้น 
ต้องมีพืน้ที่ผิวน้อยเพือ่ความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ภายใน
อาคารจะได้มีปริมาณน้อยลงไปด้วย พลังงานแบบย่ังยืน 
สามารถสรุปตัวแปรสำาคัญท่ีมีผลต่อการออกแบบ ได้แก่ 
การลดอัตราส่วนพืน้ที่เปลือกอาคารต่อพืน้ที ่ใช้สอย  
(Surface-to-Area Ratio, S/A) เพิ่มพื้นที่ใช้งานและลด
พลังงานต่อพื้นที่ใช้งาน

3.4.4 ตัวแปรประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ COP

 ระบบปรบัอากาศเปน็ปจัจัยสดุทา้ยที่สง่ผลตอ่
อัตราการใช้พลังงานและมีความสำาคัญอย่างมาก เนือ่ง
จากเป็นปัจจัยที่ต้องการใช้พลังงานโดยตรง การเลือก
เครื่องปรับอากาศในท้องตลาดที่มีประสิทธิภาพเบอร์ 5 
หรือมากกว่า เพ่ือการประหยัดพลังงานสูงสุด 

3.5		 รูปแบบบ้านพอเพียงสำาหรับผู้มีรายได้ปาน
	 กลางมีค่าใช่จ่ายด้านพลังงานต่ำา
3.5.1  พื้นที่ใช้สอยบ้านพอเพียง ชั้นที่ 1
 จากผังพื้นชั้น 1 จะเห็นได้ว่า มีการจัดพื้นที่ใช้
สอยของบ้านให้สามารถใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ได้อย่าง
เตม็ท่ีคุ้มค่าสูงสุด เป็นสัดเป็นส่วนอย่างชัดเจน ลานจอด
รถที่กว้างขวาง จอดรถได้ถึง 2 คัน ไม่มีเสามาเกะกะ
ให้กวนใจ โถงที่สามารถแจกจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ได้
อย่างทั่วถึง ห้องน้ำาส่วนตัวที่มีถึง 4 ห้องของบ้าน ครัว
ที่เข้าถึงง่ายเป็นสัดส่วน แบ่งเป็นส่วนเตรียมอาหาร
ภายในบ้านหรือครัวฝรั่งและครัวไทยภายนอกอาคาร
ด้านหลังมีอากาศถ่ายเทสะดวกตำาแหน่งห้องต่าง ๆ ที่
เหมาะสม มุมมองสวยงามทุกห้องมีหน้าต่างได้รับแสง
ธรรมชาติ

รูปที่ 13  การคำานวณเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ระหว่าง
 บ้านทั่วไปและบ้านพอเพียงต่อพืน้ที่ใช้สอยเท่ากัน

รูปที่ 14  ผังพื้นชั้นล่างของบ้านพอเพียง ประกอบด้วย โรง-
 จอดรถ 2 คัน ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องอาหาร 
 ห้องนอน ห้องน้ำา และห้องเก็บของ

3.5.2  พื้นที่ใช้สอยบ้านพอเพียง ชั้นที่ 2
 พืน้ที่ใช้สอย ชัน้ 2 ของบ้านพอเพียงชั้น 2 
ออกแบบให้เป็นบริเวณแห่งการเป็นส่วนตัว  ใช้พืน้ที่
อย่างคุ้มค่า แม้กระทั่งส่วนของใต้หลังคาของห้องนอน 
ก็ออกแบบจัดแจงให้มีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับ
ลักษณะพื้นที่  ห้องนอน ที่มีห้องน้ำา และระเบียงส่วนตัว
ที่มีรูปแบบเป็นลักษณะเด่น มุมมองและตำาแหน่งที่พอ
เหมาะสวยงาม ห้องพระกลางใจบ้าน ที่สามารถปรับ
เปลี่ยนการใช้งานได้ในอนาคต ชานพักบันได ที่จัดแต่ง
ให้มีการใช้งานอื่นร่วมด้วย ซึ่งรวมแล้วถือเป็นการออก
แบบการใช้สอยพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด
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4.  สรุปผลการวิจัย

4.1		ผลการก่อสร้างบ้านพอเพียง 
  บ ้านพอเพียงเป็นบ ้านที ่ออกแบบโดยใช ้
จินตนาการที่ล้ำายุค นับเป็นนวัตกรรมการสร้างสรรค์
บ้านคุณภาพชีวิตยุคใหม่ ที ่เน้นทั ้งความสุขสบาย 
คุณภาพชีวิตสูง  การก่อสร้าง ราคาประหยัด การบำารุง
รักษาต่ำา ประโยชน์ใช้สอยครบครัน ในขณะเดียวกันได้
เลือกสรรวัสดุและเทคนิคการออกแบบที ่นับว่าเป็น
คำาตอบแห่งยคุอนาคตที่แทจ้รงิ  ถ้าจะลงรายละเอยีดถึง
เทคนิคการออกแบบพบว่าตั ้งแต่มองรูปลักษณ์ของ
บ้าน จะเป็นลักษณะที่โดดเด่นแบบไทยประยุกต์โดย
มรีะเบียงแบบไทย ๆ  อยู่ทางดา้นหน้า เหนือระเบียงเปน็
หลงัคาที่ปรบัมุมให้เหมาะกับการตดิตั้งเซลลแ์สงอาทติย์
ที่อยู่บนหลังคาอย่างสมบูรณ์แบบโดยเน้นให้เซลล์แสง
อาทติยท์ี่อยู่บนหลงัคามปีระสทิธภิาพสงู  ขณะเดยีวกัน
ก็มีฝุ่นเกาะน้อย นับเป็นรูปลักษณ์ที่ทันสมัย เหมาะ
สำาหรบัการแก้ปญัหาโลกรอ้นแห่งยคุอนาคต เมื่อตดิแผง
เซลลแ์สงอาทติยเ์ตม็รปูแบบจะพบวา่บ้านหลงัน้ีสามารถ
อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานจากภายนอก
 เทคนิคการออกแบบนีไ้ด้ใช้งานวิจัยเป็นระยะ
เวลาอันยาวนานทำาให้อุณหภูมิผิวโดยรอบของห้องเย็น
เท่า ๆ กับอุณหภูมิของอากาศภายในดังจะพบว่าเมื่อ
อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วจะรู้สึกเย็นสบาย ไม่ว่าจะปรับ

อากาศหรือไม่ปรับอากาศก็ตาม และนีค่ือเอกลักษณ์
ของไทยเท่าที่ค้นพบจากภูมิปัญญาไทยคือ การสร้าง-
สรรค์อุณหภูมิผิวโดยรอบตัวเราให้เย็นเท่า ๆ อุณหภูมิ
อากาศ  แนวคิดนี้ได้แตกต่างจากบ้านทั่วไป พบว่าด้วย
ความไม่เข้าใจดังกล่าวทำาให้อุณหภูมิผิวผนังและหลัง
คาร้อน ผู ้อยู ่อาศัยเกิดความไม่สบาย เทคนิคที ่ผิด
พลาดนีไ้ด้นำามาวิจัยและประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นวัสดุยุค
ใหมท่ี่ป้องกันได้ทั้งความรอ้น และความช้ืนอยา่งสมบูรณ์
แบบ  ทำาให้อุณหภูมิผิวโดยรอบของทุกห้องอยู ่ใน
เกณฑ์ที่ไม่ร้อนกว่าอากาศภายนอกหรือใกล้เคียงกับ
อากาศภายนอก  เทคนิคดังกล่าวได้เกิดจากการเลือก
ใช้วัสดุกรอบอาคารเป็นเม็ดโฟมคอนกรีตที่มีคุณสมบัติ
ความเป็นฉนวน ทำาจากวัสดุรีไซเคิล (recycle) จึงช่วย
ลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถกำาจัดได้มาใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเทคนิคการก่อสร้างที่
ใช้วสัดุชนิดเดียว (single materials) การนำาวสัดุรไีซเคลิ 
ของโฟมผสมกับซีเมนต ์โดยใช้เทคนิคทางการวจัิยทำาให้
เกิดผนังยุคใหม่ที่กันได้ทั้งความร้อน ความชื้น  ในขณะ
เดยีวกันก็มคีวามแข็งแรงทนทานตอ่แรงสั่นสะเทอืนและ
แรงลม  เมื่อนำาองค์ประกอบและแนวคิดทางงานวิจัยมา
ผสมผสานกัน จึงเกิดเปน็บ้านพอเพียงสำาหรบัคนรุ่นใหม่
ที่พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ขณะเดียวกัน
ชีวติความเปน็อยู่จะสขุสบาย  มกีารบำารงุรกัษาต่ำา  โดย
เฉพาะตัวบ้านแล้วเป็นระบบแรกที่ไม่ต้องเป็นกังวลกับ
อิทธิพลของปลวกและแมลง เนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็นองค์
ประกอบของโฟมและซีเมนต์  ซึ่งนอกจากจะกันปลวก
ได้อย่างดีแล้ว ยังสามารถกันไฟได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย  
การบำารุงรักษาในบ้านหลังนีจ้ึงอยู่ในเกณฑ์น้อยหรือ
น้อยมาก ในขณะที่เมื่อมกีารใช้เครื่องปรบัอากาศใช้เพียง 
1 ตวัเทา่น้ัน บ้านหลงัน้ีก็จะเยน็สบายทั้งหลงั นับเปน็การ
ประหยัดพลังงานเป็นการประหยัดพลังงานได้มากกว่า
บ้านทั่วไป  ไม่ต่ำากว่า 6 เท่า บ้านหลังนี้ยังลดการปลด
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) ข้ึนสู่ช้ันบรรยากาศ

ได้มากกว่าบ้านธรรมดาถึง 6 เท่า  เช่นกัน ด้วยเทคนิค
ทั้งปวงนีจ้ะพบว่า บ้านหลังนีส้ามารถก่อสร้างได้เร็ว
มาก โดยสภาวะปกติ สามารถทำาให้สำาเร็จได้ภายใเวลา
ไม่เกิน 1 เดือน
 กล่าวโดยสรุป น่าจะเป็นบ้านที่ตอบคำาถาม
คนรุ่นใหม่ได้ครบวงจร ภายใต้งบประมาณที่จำากัด และ
เพิม่พูนคุณภาพชีวิตให้สูงกว่าบ้านธรรมดาหลายเท่า
และคาดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการ
ออกแบบบ้านพักอาศัยสำาหรับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

รูปที่ 15  ผังพื้นชั้น 2 ของบ้านพอเพียง ประกอบด้วย ห้องนอน 
 2 ห้อง พร้อมระเบียงส่วนตัว ห้องพระ ห้องน้ำาส่วนตัว 
 และห้องเก็บของ
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4.3	 แบบสอบถาม
  ผลการสำารวจกลุ่มประชากรตัวอย่าง ถึงประเด็น
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านพักอาศัย เรียงลำาดับ
ได้ ดังนี้

รูปที่ 16  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมรอบบ้านพอเพียง

รูปที่ 17  จุดเด่นของบ้านพอเพียงที ่กลุ ่มประชากรตัวอย่าง
 สนใจ

รูปที่ 18  เปรียบเทียบประมาณค่าใช้จ่ายระหว่างบ้านทั่วไป
 และบ้านพอเพียง

4.2		จุดเด่นของบ้านพอเพียง
4.2.1 ภูมิอากาศ          
 อุณหภูมิผิวภายในโดยรอบของห้องใกล้เคียง
กับอุณหภูมิของอากาศภายใน ดังจะพบว่าเมื่ออยู่ใน
บ้านหลังนีแ้ล้วจะรู้สึกเย็นสบาย ไม่ว่าจะปรับอากาศ
หรือไม่ปรับอากาศก็ตาม  และส่ิงน้ีคือเอกลักษณ์ของไทย
ที่คน้พบจากภูมปิญัญาไทย  คอืการสรา้งสรรคอ์ณุหภูมิ
ผวิโดยรอบตวัเราให้เยน็เทา่ ๆ  อณุหภูมอิากาศ  แนวคดิ
นีม้ีความแตกต่างจากบ้านอื่น ๆ ทั่วไป ซึ่งจะพบว่า
ด้วยความไม่เข้าใจดังกล่าวทำาให้อุณหภูมิผิวผนังและ
หลังคามีอุณหภูมิสูง ผู้อยู่อาศัยก็จะเกิดความรู้สึกร้อน
กว่าปกติการเรียนรู้จากเทคนิคที่ผิดพลาดนี้ได้ถูกนำา
มาวิจัยและประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นวัสดุยุคใหม่ที่ป้องกัน
ได้ทั้งความร้อนและความชื้นอย่างสมบูรณ์แบบ  ทำาให้
อุณหภูมิผิวโดยรอบของทุกห้องอยู่ในระดับใกล้เคียง
กับอากาศภายนอก

4.2.2  คุณภาพชีวิต
 การออกแบบบ้านหลังน ีใ้ช ้เทคนิคในเช ิง
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับศาสตร์ของฮวงจุ้ยสามารถ
ลดการถ่ายเทความรอ้นจากรงัสภีายนอกไดเ้ปน็อยา่งด ี
ทำาให้อุณหภูมิผิวผนังภายในเย็น เรียกว่าเป็นการลด 
Mean Radiant Temperature (MRT) ซึ่งเป็นหลักการ
ที่ทีมนักวิจัยค้นพบโดยมีการออกแบบให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศในเขตร้อนช้ืน ทำาให้สามารถต้ังอุณหภูมิ
ของเครื่องปรบัอากาศไดท้ี่ 26-27 องศาเซลเซยีส ทำาให้
ประหยดัการปรบัอากาศเพราะสามารถตั้งอณุหภูมใิหสู้ง
กว่าบ้านท่ัว ๆ ไปได้ พ้ืนท่ี 200 ตารางเมตร ใช้เคร่ือง
ปรับอากาศเพียง 1.5 ตัน ประหยัดกว่าบ้านธรรมดาถึง 
5 เท่า และเมื่อไม่ใช้เครื่องปรับอากาศร่างกายรู้สึกเย็น
กว่าบ้านทั่วไปมากเพราะไม่มีความร้อนเข้าสู่อาคาร

 ผลการสำารวจข ้อมูลจากกลุ ่มประชากร
ตัวอย่างที่สนใจบ้านพอเพียง พบว่า
 อันดับ 1 ปัจจัยด้านพื้นที่ใช้สอย 35%
 อันดับ 2 ปัจจัยด้านการเงิน 30%
 อันดับ 3 ปัจจัยด้านความปลอดภัย 18%
 อันดับ 4 ปัจจัยด้านรูปแบบบ้านและความ 
  สวยงาม 10%
 อันดับ 5 ปัจจัยด้านการประหยัดพลังงาน 7%
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4.4		 ประโยชน์ที่ได้รับจากบ้านพอเพียง
 - ลดระยะเวลาการก่อสร้าง
 - ลดปริมาณวัสดุก่อสร้าง
 - ลดปริมาณดอกเบี้ย
 - ลดความซับซ้อนในวิธีการก่อสร้าง
 - ลดเศษวัสดุและขยะ
 - ลดค่าใช้จ่ายการบำารุงรักษาและค่า 
  สาธารณูปโภค

4.5		เอกลักษณ์ของบ้านพอเพียง
 1. ราคาไมแ่พง อยู่ในช่วงที่ประชาชนในกลุ่ม
เป้าหมายสามารถจ่ายได้ ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 ล้านบาท
 2. ประหยัดพลังงาน สามารถใช้แอร์เพียง 
18,000 บีทียู เครื่องเดียวทำาให้บ้านทั้งหลังมีความเย็น
เพียงพอ จึงสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก
 3. ก่อสรา้งเสรจ็เรว็ภายในระยะเวลา 3 เดอืน 
(ไม่รวมระบบฐานราก เนือ่งจากมีความแตกต่างกันใน
พื้นที่ต่าง ๆ) 
 4. ใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพสูง ได้แก่ ประตู หน้าต่าง
ภายนอกใช้บานกรอบยูพีวีซี กระจกลามิเนตกันรังสี
อัลตราไวโอเลต ผนังกันความร้อนและความชื้น หลังคา
ฉนวนกันความร้อน 
 5. อายุการใช้งานของวัสดุยาวนาน มีการ
บำารุงรักษาน้อย

 6. การใช้งานบ้านสามารถใช้ความเย็นจาก
ระบบแอร์และความเย็นของโครงสร้างบ้านได้ 24 ช่ัวโมง 
โดยไม่ต้องเปิดประตูหน้าต่าง ทำาให้ไม่มีฝุน่ภายใน
บ้าน ลดการทำาความสะอาด 
 7. เมื ่อปิดประตูหน้าต่างสามารถป้องกัน
เสียงรบกวนจากภายนอกบ้าน ภายในบ้านไม่มีเสียง
รบกวนจากเครื่องแอร์
 8. ใช้แสงสว่างจากประตูหน้าต่าง ช่วยลดค่า
ไฟฟ้าจากหลอดไฟช่วงกลางวัน
 สาระสำาคัญ 4 ประการที่ทำาให้บ้านพอเพียงมี
คุณสมบัติประหยัดพลังงาน ได้แก่ คุณสมบัติของวัสดุ
ก่อสร้างอาคาร รูปแบบรูปทรงอาคาร การปรับสภาพ
แวดล้อมภายนอกอาคาร และประสิทธิภาพระบบเครื่อง
จักรกลโดยเฉพาะระบบปรับอากาศ  

4.6		 คุณสมบัติของบ้านพอเพียงที่ทำาให้ประหยัด 
	 พลังงาน
4.6.1  คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างอาคาร 
 คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างอาคารแบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ ผิวภายนอกอาคารหรือเปลือกอาคาร และ
ภายในอาคาร การแบ่งวัสดุลักษณะนีเ้นือ่งจากการ
ออกแบบอาคารประหยัดพลังงานมีการถ่ายเทความ
ร้อนและการส่งผ่านความชืน้ ซึง่ตัวแปรที่สำาคัญมาก
ในภูมิอากาศเขตร้อนชืน้ ดังนัน้การเลือกใช้วัสดุที ่มี
คุณสมบัติป้องกันความร้อนและความชืน้ จึงมีความ
จำาเป็นควบคู ่ก ับความเข้าใจถึงพฤติกรรมที ่เกิดขึน้
ตลอด 24 ชั่วโมงและทุกฤดูกาล การวิจัยวัสดุก่อสร้าง 
เกีย่วข้องโดยตรงกับวิศวกรและผู ้ผลิต วัสดุเปลือก
อาคารที่เหมาะสมต้องมีค่าสัมประสิทธิ ์การป้องกัน
ความร้อนสูงไปพร้อม ๆ กับการกันความชื้นสูง ค่าการ
กันความร้อนควรมีค่าไม่น้อยกว่า 16 Btu/sq.ft h F 

สำาหรับผนังภายนอกทั้งหมด 24 Btu/sq.ft h F สำาหรับ
หลงัคา สว่นวสัดภุายในอาคารตอ้งมน้ีำาหนักเบาเพ่ือลด
การสะสมความร้อนของมวลสาร มีค่าการดูดความชืน้
ต่ำาเพือ่ลดการลดความชืน้ของระบบปรับอากาศและ
ป้องกันการเกิดเชื้อราภายในอาคาร

4.6.2  รูปแบบรูปทรงอาคาร 
 รูปแบบรูปทรงอาคารภายนอกที ่มีพืน้ที ่ผิว
น้อยที่สุดเพือ่ลดพืน้ที่การถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร 
การออกแบบป้องกันไม่ให้แสงแดดผ่านเข้าสู ่ช ่อง
แสงโดยตรงเพือ่ใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก แต่ลด

เดือน
บ้านทั่วไป 

(บาท)
บ้านพอเพียง

(บาท)

มกราคม 3,340 1,200

กุมภาพันธ์ 3,400 1,170

มีนาคม 3,700 1,300

เมษายน 4,000 1,470

พฤษภาคม 3,800 1,380

มิถุนายน 3,600 1,100

กรกฎาคม 3,300 980

สิงหาคม 3,360 890

กันยายน 3,200 920

ตุลาคม 3,250 950

พฤศจิกายน 3,150 870

ธันวาคม 3,200 780

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประมาณการค่าไฟฟ้าจากระบบปรับ
  อากาศระหว่างบ้านทั่วไปและบ้านพอเพียง
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ปริมาณความร้อนจากแสงเข้าสู่ภายในอาคาร รูปทรง
ภายนอกอาคารหรือเปลือกอาคาร หมายถึง พืน้ ผนัง 
ช่องเปิดประตูหน้าต่างและหลังคา การลดพืน้ที่ผิวภาย
นอกอาคารจะช่วยลดงบประมาณการก่อสร้าง เน่ืองจาก
วสัดฉุนวนมรีาคาสงู การลดพ้ืนที่ก่อสรา้งจะชว่ยบรหิาร
งบประมาณให้แก่เจ้าของอาคาร การออกแบบช่องเปิด
ยังหมายถึงตำาแหน่งการเปิดประตูและหน้าต่าง เพื่อลด
ปริมาณการรั ่วซึมของอากาศขณะเปิดหรือปิดประตู
หน้าต่าง เน่ืองจากปริมาณความช้ืนของอากาศภายนอก
สงูมาก เกินขอบเขตสบายของรา่งกาย กรณปีรบัอากาศ 
ความชืน้จากอากาศจะเพิม่ภาระการทำาความเย็นของ
ระบบปรับอากาศ ยิ่งไปกว่านัน้ ความชืน้จากอากาศ
ภายนอกอาจสะสมในวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และ
วัสดุอุปกรณ์อื ่น ๆ ทำาให้ระบบปรับอากาศต้องใช้
พลังงานเพือ่ลดปริมาณความชืน้ที่เพิม่ขึ ้น ตำาแหน่ง
ประตูมีความสำาคัญมากที่สุดของช่องเปิด เนื่องจากมี
การใช้งานมากที่สุดจึงเป็นส่วนที่ต้องจัดวางตำาแหน่ง
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการออกแบบด้าน
ประโยชน์ใช้สอยที ่เหมาะสม ตำาแหน่งที ่ดีที ่สุดควร
อยู่ด้านที่มีกระแสลมน้อยที่สุดทั้งฤดูร้อน และฤดูฝน 
ลักษณะและรูปแบบอาคารที ่เหมาะสม รวมถึงการ
บริหารงบประมาณการก่อสร้างเกีย่วข้องโดยตรงกับ
สถาปนิก

4.6.3  การปรับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
 การปรับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารมี
อิทธิพลสูงมากในการออกแบบและการใช้อาคาร 
ประเด็นแรกการปรับอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิ
จากพืน้ผิวโดยรอบ (Mean Radiant Temperature: 

MRT) ซึง่มีผลโดยตรงต่อความแตกต่างของอุณหภูมิ
ภายนอกและภายในอาคาร การสร้างสภาพแวดล้อม
ให้มีความอุณหภูมิแตกต่างน้อยจะช่วยองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมของอาคาร ได้แก่ ฉนวน ระบบ
ปรับอากาศ เป็นต้น การสร้างสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับภายในอาคารยังช่วย
ให้เกิดความสบายมากขึน้ รวมถึงการปรับอุณหภูมิ
อากาศภายนอกที่อาจมีความร้อนสูง เมื ่อผ่านเข้าสู่
พืน้ที่บริเวณรอบอาคารสามารถช่วยปรับลดอุณหภูมิ
ลง ทำาให้ปริมาณพลังงานหรือภาระการทำาความเย็นของ
ระบบปรับอากาศน้อยลง ปัจจัยสำาคัญของการปรับ
สภาพแวดล้อมประกอบด้วย การสร้างพื้นผิวที่เย็นจาก
องค์ประกอบธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นไม้ที่มีทรงพุ่ม

กว้างเพือ่สร้างร่มเงาให้แก่พืน้ผิวดินและด้านล่างมี
ลำาต้นสูงไม่มีทรงพุม่เพือ่ใหก้ระแสลมผ่านได้สะดวก 
การปลูกพืชคลุมดินที่สามารถอยู่ในที่ร่มได้ดีสำาหรับ
บริเวณใต้ร่มไม้ขนาดใหญ่เพือ่สร้างการระเหยของน้ำา
ในการสังเคราะห์แสงและการสร้างความชุม่ชืน้ให้กับ
ผิวดิน กรณีที่มีพื้นที่เพียงพอสำาหรับแหล่งน้ำารอบ
บริเวณบ้าน ควรสร้างแหล่งน้ำาให้มีความลึกระหว่าง 
1.20-1.50 เมตร โดยให้มีความกว้างยาวเพียงพอให้
กระแสลมสามารถผ่านผิวน้ำาและได้รับการแลกเปลี่ยน
ความร้อนกับสภาพแวดล้อม ทั้งนีข้ึน้กับความเร็วลม 
การสร้างปัจจัยการระเหยของน้ำาอาจใช้การตกแต่งสวน 
เช่น การใช้น้ำาตกไหลผ่านหินตกแต่ง ซึง่สามารถใช้
ประโยชน์จากการระเหยของละอองน้ำาและจากเสียง
น้ำาเพื่อลด Background Noise ของสภาพแวดล้อมที่ไม่
พึงประสงค์ การวิจัยต่อยอดและความเข้าใจลักษณะ
สภาพแวดลอ้ม ตน้ไม ้ภูมอิากาศ คณุสมบัตขิองดนิ ฯลฯ 
เกี่ยวข้องโดยตรงกับภูมิสถาปนิกและนักผังเมือง

4.6.4  ประสิทธิภาพระบบเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ 
 ระบบปรับอากาศ  
 ประสิทธิภาพระบบเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ
ระบบปรับอากาศเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูง สามารถ
ออกแบบควบคู่กับสถาปนิก การพัฒนาความเข้าใจ
ระบบต่าง ๆ  ของอาคารเป็นการผสมผสานให้เกิดความ
สอดคล้องกบังานระบบพร้อม ๆ กับการใชง้านอาคาร
ของผู้ใช้อาคารได้อย่างเหมาะสมลงตัว เช่น การสร้าง
ร่มเงาให้กับเครื่องระบายความร้อน (คอนเดนเซอร์) 
ของระบบปรับอากาศ การนำาท่อระบายความร้อน
ระบายในน้ำาก่อนระบายด้วยอากาศเพือ่เพิม่ประสิทธิ-
ภาพระบบปรับอากาศ การปรับช่องจ่ายลมเย็นและ
ช่องลมกลับ เป็นต้น ส่วนการวิจัยออกแบบเพื่อพัฒนา
ต่อยอดยังเป็นส่วนสำาคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะเครื ่องจ ักรที ่มีประสิทธิภาพสูงขึ ้นและ
ใช้พลังงานน้อยลง การออกแบบ การคำานวณและ
ประสิทธิภาพของเครื ่องจักรที ่ใช้ในอาคารเกี ่ยวข้อง
โดยตรงกับวิศวกรเครื่องกลและผู้ผลิต

4.7		 บทสรุปของบ้านพอเพียง
 บ้านพอเพียงเปน็บ้านที่ตอบคำาถามคนรุ่นใหม่
ได้ครบวงจรภายใต้งบประมาณที่จำากัด  และเพิม่พูน
คุณภาพชีวิตให้สูงกว่าบ้านธรรมดาหลายเท่าและคาด
ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการออกแบบ
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บ้านพักอาศัยสำาหรับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง เพราะ
เป็นบ้านที ่มีที ่จอดรถอย่างกว้างขวางสะดวกสบาย 
ห้องนอน 3 ห้องขนาดใหญ่ พร้อมห้องน้ำา ห้องเก็บของ
เพียงพอ และยังเย็นสบายโดยปราศจากรังสีอุลตรา
ไวโอเล็ท (UV) ผู้อยู่อาศัยจึงมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย 
 การขยายผลบ้านพอเพียงสู่ประชาชนทั่วไป 
จะเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับตำาบล ระดับอำาเภอ 
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ประโยชน์
ที่ได้รับระดับครัวเรือน ตัวของบ้านประหยัดค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ได้แก่

 1.  ค่าใช้จ่ายพลังงาน (ประหยัดพลังงาน
มากกว่า 5 เท่า)
 2.  ลดค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษา เช่น การ
ซ่อมเครื่องจักร ซ่ึงมจีำานวนน้อยลง  การทำาความสะอาด
จากการปิดประตูหน้าต่างและการกรองอากาศ พืน้ผิว
ภายในที่แห้งจากการปรับอากาศ จึงไม่เกิดเชือ้ราจาก
ความชื้น เช่น คราบเชื้อราในห้องน้ำา เป็นต้น
 3.  ลดการซ่อมแซมผิววัสดุจากการซีดจาง
และแตกหักจากการทำาลายของรังสีอัลตราไวโอเลต 
(UV) 

 4.  การสร้างบ้านที่รวดเร็ว ทำาให้เจ้าของบ้าน
ใช้อาคารได้เร็ว จึงลดค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยต่าง ๆ รวมถึง
ค่าเช่าที่พักของเจ้าของบ้าน
 5.  สร้างรายได้จากการให้เช่าหลังคาติดตั้ง
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

กิตติกรรมประกาศ

 การศึกษาวิจัยนีส้ามารถสำาเร็จได้ เนือ่งจาก
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำานักงานคณะกรรม-
การวจัิยแห่งชาต ิ(วช.) และการให้ความอนุเคราะห์พ้ืนที่
สำาหรับการก่อสร้างบ้านพอเพียงต้นแบบ จากมหา-
วิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้ารูปที่ 19  การลดอัตราส่วนพืน้ที่เปลือกอาคารต่อพืน้ที่ใช้สอย 

 (Surface-to-Area Ratio, S/A)

รูปที่ 20  ปัจจัยที่ทำาให้บ้านพอเพียงประหยัดพลังงานกว่าบ้าน
 ทั่วไป (บ้านทั่วไปใช้พลังงาน 14.04 หน่วย บ้าน
 พอเพียงใช้พลังงาน 0.23 หน่วย)

 ลดความซับซ้อน (Complexity)
 ลดแรงงาน (Labor)

 ลดเวลา (Time)
 ลดพลังงาน (Energy)

 1.    ค่าออกแบบ เพิ่ม

ลดมาก

 ออกแบบ S/A ต่ำา
 เลือกใช้วัสดุ
    * ผนังอาคาร
    * รับแรงและถ่ายแรง
    * ประสานระบบอาคาร
    * ป้องกันความร้อน-ความเย็น

 ระบบกึ่งสำาเร็จรูป
 ออกแบบ + วัสดุที่มีค่า U ต่ำา

การพัฒนาระบบโครงสร้างบ้านกึ่งสำาเร็จรูปน้ำาหนักเบา 
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืน

HOLISTIC DESIGN

 2.   ค่าวัสดุและอุปกรณ์
 3.   ค่าแรงงาน
 4.   ค่าอำานวยการก่อสร้าง
 5.   ค่าการใช้พลังงานในอนาคต
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รองศาสตราจารย์ ดร. วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
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