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4. การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 

 
 จากสถานการณ์การจัดหาพลังงาน (การน าเข้าพลังงาน-การผลิตในประเทศ) ท่ียังมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ปริมาณท่ีมีอยู่อย่างก าจัด การใช้ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่
ได้มาจากฟอสซิล ท าให้ต้องหันมาช่วยกันอนุรักษ์พลังงานด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ดังนั้น การอนุรักษ์พลังงานจึงสามารถท าได้ด้วยการหันมาใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ท่ีเน้นท่ีการลดการสูญเสียรั่วไหล เป็นการใช้พลังงานท่ีคุ้มค่าและได้ประโยชน์
สูงสุด ใช้อย่างเหมาะสมและใช้เท่าที่จ าเป็น ดังจะกล่าวถึงในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

o บ้านประหยัดพลังงาน 
o แสงสว่าง 
o เครื่องใช้ไฟฟ้า 
o การเดินทาง 
o รู้ใช้พลังงาน 
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4.1 บ้านประหยัดพลังงาน 

 
บ้านคือวิมานของเรา การจะสร้างหรือซื้ อบ้าน

ส าเร็จรูปสักหลังหนึ่งให้ได้ดังใจในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ไม่ใช่
เรื่องท่ีท าได้โดยง่าย เพราะนอกจากเจ้าของบ้านหรือผู้ซื้อ
จะต้องค านึงถึงงบประมาณในกระเป๋าตัวเองและคอยระวัง
ไม่ให้บานปลาย และตั้งอกตั้งใจเลือกท าเลท่ีตั้ งบ้านให้ 
รอบคอบท่ีสุดแล้ว (โดยอาจพิจารณาจากระยะทางท่ีใกล้-ไกล
กับสถานท่ีท างานหรือโรงเรียนของลูก หรือพิจารณาจากความปลอดภัยอื่นๆ เช่น ไม่อยู่ในแหล่งท่ีโจรผู้ร้ายชุก
ชุม แหล่งท่ีมีปัญหาน้ าท่วม น้ าเสียท่วมขัง หรืออยู่ในย่านท่ีท่ีดินอาจจะถูกเวนคืน) ยังต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมาภายหลังจากท่ีได้เข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้แล้ว ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ มักเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเจ้าของ
จ าเป็นต้องจ่ายเพื่อท าให้บ้านตัวเองเป็นท่ีพักพิงท้ังใจและกายอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากเครื่องอ านวยความ
สะดวกหลายชนิดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง โทรทัศน์ 
ตู้เย็น ฯลฯ ท่ีเจ้าของบ้านมักซื้อหาเข้าบ้าน เพื่อท าให้สิ่งแวดล้อมภายในบ้านมีความน่าสบายตามท่ีตนเอง
คาดหวังไว้ และแน่นอนว่า เมื่อมีการใช้เครื่องอ านวยความสะดวกเหล่านี้ สิ่งท่ีจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย คือ เจ้าของ
บ้านจะต้องแบกภาระค่าไฟฟ้าท่ีจะเพิ่มขึ้นตามจ านวน ขนาดและความถี่ในการใช้เครื่องอ านวยความสุขสบาย
เหล่านี้  ในขณะท่ีประเทศก็จะต้องรับภาระในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ท่ีเพิ่มมากขึ้น รวมท้ัง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้นจากการจัดหาไฟฟ้าและพลังงาน  

เพื่อให้การอยู่อาศัยในบ้าน เป็นการอยู่อาศัยท่ีสุขสบายท้ังกายและใจ อีกท้ังเป็นการอยู่อาศัย ท่ีไม่
สร้างภาระให้ประเทศชาติในแง่ของการจัดหาพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากท่ี เจ้าของบ้านหรือ
ผู้ซื้อบ้านสามารถหาท าเลท่ีตั้งของบ้านตัวเองให้สามารถรอดพ้นจากปัญหาสิ่งกวนใจดังกล่าวข้างต้นแล้ว ควร
จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย  
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4.1.1 ปัจจัยการประหยัดพลังงานในอาคารและบ้านพักอาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

บ้านประหยัด 
พลังงาน 

 
 
 
 
 
 

สภาวะน่าสบาย       การบ ารุงรักษาและ 
      ของที่ตั้ง     พฤติกรรม 

       การใช้พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างบ้านหลังใหม่

หรือปรับปรุงบ้านเดิม 

ลดการใช้
พลังงาน 

ปรับปรุงดัดแปลง 
สภาพแวดล้อม 

ความสนใจ, ความเข้าใจ 
และลงมอืปฏิบัต ิ
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4.1.1.1 องค์ประกอบส าคัญของการใช้พลังงานในอาคาร 

  การใช้พลังงานในอาคารขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
o สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาต ิ ประกอบด้วยลักษณะท่ีตั้งและสภาพภูมิอากาศบริเวณท่ีตั้งอาคาร 

ได้แก่อุณหภูมิและการถ่ายเทความร้อน รังสีจากดวงอาทิตย์ ความชื้นและลม 
o อาคาร ประกอบด้วยกรอบอาคาร รูปแบบและกลุ่มพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร 
o ระบบอาคาร 
o ผู้ใช้อาคารและลักษณะการใช ้

4.1.1.2 สภาพแวดล้อมกับความสุขสบายภายในบ้านและอาคาร1 

ในการก่อสร้างอาคาร สภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นตัว
ก าหนดการจัดวางผังอาคารและรูปแบบอาคาร ในขณะท่ีตัว
อาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นตัวสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารท่ีผู้อยู่อาศัยจะต้องเข้าไปเก่ียวข้องสัมผัส 
ดั งนั้ น  ถ้ า จ ะ ให้ ผู้ อยู่ อ าศั ยมี คว ามสุ ขสบาย  จ าก
สภาพแวดล้อมท่ีดีภายในอาคาร โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์
หรือเครื่องอ านวยความสุขชนิดต่างๆ ท่ีจะท าให้เกิดการใช้พลังงานและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
ออกแบบและก่อสร้างอาคาร ควรจะได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อท่ีจะให้ได้อาคารหรือบ้านท่ีผู้อยู่
อาศัย สามารถใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติให้มากท่ีสุด 

สภาพแวดล้อมภายนอกในท่ีนี้ ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร ์สภาพภูมิอากาศประจ าท้องถ่ิน และสภาพ
ข้างเคียงโดยรอบบริเวณอาคาร ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ประกอบด้วย บรรยากาศภายในบา้น ที่
ว่าง การระบายอากาศ ปริมาณความร้อนในบ้าน การให้แสงสว่าง การได้ยิน ท้ังนี้ สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
จะเก่ียวเนื่องกับสภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงโดยรอบอาคารด้วย 
 
4.1.1.3 การจัดวางตัวอาคาร 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีค่อนข้างสูง มีฝนตกชุก ความชื้นสูงมาก มีความ
แตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละวันและฤดูกาลน้อย อากาศในฤดูหนาวไม่เย็นมาก แต่อากาศร้อนในฤดูร้อน มีลม
มรสุมพัดผ่าน 2 ช่วง คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคม-ตุลาคม) นอกจากนั้นยังมีลมที่พัดจากทะเลจีนใต้เข้าสู่อ่าวไทย ทางทิศใต้หรือทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ (กุมภาพันธ์-เมษายน) ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน 

ข้อมูลเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกับทิศทาง
ของแสงแดดและลม ท าให้เจ้าของบ้านสามารถก าหนดทิศทางของบ้าน 
โดยยึดหลักในการจัดวางตัวอาคารให้อยู่ในทิศทางท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ประโยชน์
จากแสงธรรมชาติ การใช้ประโยชนจากลมประจ าฤดู หรือการใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าหรือต้นไม้ท่ีมีอยู่แล้วในพื้นท่ี นอกจากนี้ การจัดวางตัวอาคาร
จะต้องสามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้เช่นเดียวกัน เช่น ก าหนดให้ด้าน



5 
 

ยาวของตัวอาคารวางตั้งฉากกับทิศเหนือเพื่อเปิดช่องเปิดลมได้มาก วางด้านแคบของตัวอาคารหันเข้าหาทิศ
ตะวันออก ตะวันตก ซึ่งจะท าให้พื้นท่ีรับความร้อนน้อยกว่า จัดให้มีช่องเปิดของผนังน้อยท่ีสุดในด้านทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก 

4.1.1.4 การจัดพื้นที่ใช้สอย 

การจัดพื้นท่ีใช้สอยในบ้าน นอกจากพิจารณาตามความสะดวกของการใช้ ควรพิจารณาจากความถี่และ
ช่วงเวลาของการใช้สอย ควบคู่กับทิศทางของลมและแสงแดด ดังนี้ 

ตารางแสดงการจัดพื้นที่ใชส้อย   

ด้านต่างๆ ลักษณะการรับแสงแดด การใช้สอย 
ทิศ
ตะวันออก 

รับแดดในชว่งเช้าตลอดป ีร้อนในช่วงสายแต่จะ
เย็นลงในตอนเย็น   

ห้องนอน (อาจเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้) 

ทิศตะวันตก รับแดดช่วงบ่ายตลอดปี เป็นดา้นท่ีจะมีความ
ร้อนสูงมากท่ีสุดในแต่ละวัน 

โรงรถ ห้องเก็บของ ห้องที่ใช้งานใน
ระยะเวลาสัน้ๆ เช่น ห้องซักผ้า ห้องน้ า ครัว 
ท่ีจอดรถ 

ทิศใต้ รับแดดในชว่งสายถึงบ่ายหรือเกือบตลอดท้ังวัน 
เป็นระยะเวลาถึง 6 เดือน (กันยายน-มีนาคม) 
ท าให้ร้อนมากในตอนกลางวันและบ่าย  

ห้องนอน มีระเบียงยื่นยาว 

ทิศเหนือ ส่วนใหญ่จะได้รับร่มเงาเกือบตลอดปี โดยจะรับ
แดดเพียงปีละ 2 เดือนเท่านั้น (กลางพ.ค.-ก.ค.) 
อากาศทางทิศนี้จึงเย็นกว่าทางทิศอื่น 

ห้องท่ีมีการใช้กันมากในตอนกลางวัน เช่น 
ห้องพักผ่อนและรับประทานอาหาร  
ห้องรับแขก 

ท่ีมา : ตรึงใจ บูรณสมภพ 2539 การออกแบบอาคารท่ีมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลงังาน 
 
4.1.1.5 รูปทรงของอาคาร 

บ้านท่ีประหยัดพลังงานควรมีเส้นรอบรูปท่ีน้อยในพื้นท่ีใช้สอยเท่าๆกัน ส าหรับ สภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย อาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีมีสัดส่วนความกว้างยาวท่ีเหมาะสม อ า จ
ประหยัดพลังงานได้มากกว่า โดยด้านแคบของอาคารหันไปทางทิศ
ตะวันออกและตก นอกจากนั้นตัวบ้านควรมีลักษณะโปร่ง โล่ง ก้ันผนัง
ภายในอาคารแต่น้อย มีหลังคาลาดเอียงเช่น หลังคาจั่ว หลังคาปั้นหยา และ
หลังคาที่มีชายคายื่นยาว เพื่อบังแดดและกันฝนได้ดีขึ้น 

4.1.1.6 องค์ประกอบของอาคารและวัสดุที่ควรเลือกใช ้ 

 ในท่ีนี้ จะกลา่วถึงองค์ประกอบอาคารท่ีมีผลต่อการประหยัดพลังงานเป็นหลัก ได้แก่ 
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ผนังและหลังคา 

จากการท่ีอุณหภูมิของอากาศในเวลากลางวันและกลางคืนไม่เปลี่ยนแปลงมาก 
วัสดุที่เก็บสะสมความร้อนต่ าหรือฉนวน กับการใช้ผนังโครงสร้างบางเบาจึงเหมาะสม 
วัสดุท่ีเป็นกรอบอาคาร เช่น ผนัง หลังคา ให้ใช้วัสดุท่ีมีค่าการถ่ายเทความร้อนต่ า 
หรืออาจประกอบด้วยวัสดุหลายชนิดซ้อนกัน หรือเลือกใช้วัสดุที่มีผิวสะท้อนรังสีความ
ร้อนได้ดี และควรใช้วัสดุสีอ่อนทั้งท่ีหลังคาและท่ีผนังภายนอก หลังคาควรมีฝ้าเพดาน 
และระหว่างหลังคากับฝ้าเพดานมีฉนวนกันความร้อน และมีการระบายอากาศใต้

หลังคา โดยแนวทางในการก่อสร้างผนังและหลังคาให้สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้นั้น มีดังนี้ 

หลังคาบ้านประหยัดพลังงาน  

o เป็นหลังคาท่ีมีรูปทรงสูง หรือมีความลาดเอียงเป็นมุมสูงชันเพื่อ เพิ่มเนื้อท่ีอากาศภายใต้หลังคา 
ท าให้ลดความร้อนท่ีจะผ่านเข้าสู่ตัวบ้านผ่านทางหลังคา 

o เป็นหลังคาที่มีชายคายื่นยาว เพื่อบังแดดและกันฝนได้ดีขึ้น 
o อาจท าหลังคา 2 ชั้นท่ีมีช่องระบายอากาศ หรือท าช่องระบายอากาศโดยรอบฝ้าชายคาบ้านด้วย

การตีระแนงไม้โปร่ง  หรือท าช่องลมระบายอากาศร้อนออกทางหน้าจั่ว 
o เป็นหลังคาที่ท าจากวัสดุที่ไม่สะสมความร้อนและกันความรอ้นได้ดี 
o หลังคาที่ท าจากวัสดุที่มีผิวสะท้อนความร้อน 
o ให้จ ากัดส่วนโปร่งใสของหลังคาให้แสงอาทิตย์เข้าได้เท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการส่องสว่างอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ผนังบ้านประหยัดพลังงาน 
o ใช้วัสดุผนังท่ีไม่สะสมความร้อนและกันความร้อนไดด้ี 
o ใช้วัสดุท่ีผิวสะท้อนความร้อนหรือผิวที่มีสีอ่อน 
o ใช้ผนังบาง 2 ชั้นและกรุฉนวนตรงกลาง 
o ใช้ท่ีว่างส าหรับให้อากาศเป็นตัวป้องกันความร้อน เช่น ผนังสองชั้นมีช่องว่างตรงกลางให้อากาศ

ช่วยดักความร้อน 
o ลดปริมาณการใช้กระจกในด้านที่รับแสงแดด  
o ทาสีอ่อนบริเวณพื้นผิวผนังท้ังภายในภายนอก 

ฉนวนกันความร้อน 

ฉนวนกันความร้อน เป็นวัสดุที่ท าหน้าท่ีต้านทานความร้อนมิให้ผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งของผนังท่ี
เป็นเปลือกอาคารได้สะดวก โดยท่ัวไปมีคุณสมบัติ 2 ประเภท คือ 

1. ประเภทท่ีท าหน้าท่ีเป็นฉนวน มักเป็นวัสดุท่ีมีน้ าหนักเบา มีความหนาแน่นน้อย ประกอบด้วย
ฟองอากาศเล็กๆ จ านวนมาก 

2. ประเภทท่ีมีคุณสมบัติต้านการแผ่รังสีความร้อน หรือสะท้อนรังสีความร้อนกลับ มักเป็นวัสดุประเภทท่ี
มีผิวโลหะมันวาวประเภทท่ีมีคุณสมบัติต้านการแผ่รังสีความร้อน หรือสะท้อนรังสีความร้อนกลับ มัก
เป็นวัสดุประเภทท่ีมีผิวโลหะมันวาว 
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ฉนวนธรรมชาติ 

ต้นไม้ใบเลื้อยปกคลุมผนัง ไม้เลื้อยบนระแนงตามตั้งท่ีตีห่างผนังออกมา ไม้เลื้อยบนหลังคาโปร่ง หรือ
สวนบนหลังคา เปน็ฉนวนกันความร้อนท่ีดี ระแนงท่ีปลูกเถาไม้เลื้อยท าให้เกิดลมเย็นที่พัดผ่านความชุ่มชื้นของ
ใบไม้ระหว่างซอกแผงระแนงกับผนัง ป้องกันแสงแดด และมีคุณสมบัติพิเศษคือป้องกันฝุ่นและเก็บเสียง 

หน้าต่างและช่องแสง  

1. หน้าต่างและช่องแสง กระจกเป็นจุดที่ความร้อนผ่านเขา้ไดม้ากท่ีสุด 
2. มีช่องแสงและหน้าต่างเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น ในด้านทิศตะวันออกและ

ตะวันตกของอาคาร 
3. แผงบังแดดนอกอาคารจะกันแดดและความร้อนได้ดีกว่ากระจกตัดแสง

หรือม่านและมู่ลี่ในอาคาร 
4. แผงบังแดดทางตั้งจะใช้ได้ดีกับอาคารด้านทิศเหนือ ตะวันออกและ

ตะวันตก 
5. แผงบังแดดชนิดทางนอนจะใช้ได้ผลดีกับอาคารด้านทิศใต้ 

กระจกชนิดต่างๆ 

1. กระจกตัดแสง ช่วยลดปริมาณแสงจ้าและการไหลผ่านของปริมาณความร้อน 
2. กระจกดูดกลืนความร้อน สามารถดูดซึมปริมาณความร้อนได้ถึง 45% ถ้ามีท่ีกันแดด จะลดปริมาณ

ความร้อนได้ถึง 75 % 
3. กระจกเคลือบผิวสะท้อนแสง มีประสิทธิภาพในการต้านทานการไหลผ่านของความร้อนได้ดีกว่ากระจก

ดูดกลืนความร้อน แต่ในขณะเดียวกันก็เก็บความร้อนมาแผ่ภายในห้อง จึงเหมาะกับประเทศเมือง
หนาว 

4. กระจกสองชั้น สามารถลดความร้อนได้ถึง 80 % ในขณะที่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้ามาได้ในปริมาณสูง 
แต่ช่วยลดแสงจ้าและป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต นับเป็นกระจกท่ีป้องกันความร้อนถ่ายเทได้มาก และ
ยอมให้แสงสว่างส่องผ่านเข้าในอาคารได้มากด้วย แต่ราคาจะสูงกว่ากระจกประเภทอ่ืน 

สีทาอาคารภายนอก 
ควรใช้สีอ่อน เนื่องจากสีอ่อนมีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนท่ีดีกว่าสีเข้ม เป็นการลด Heat Gain 

และป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร  

สีทาภายในอาคาร  
ครึ่งหนึ่งของปริมาณความส่องสว่างขึ้นอยู่กับการตกแต่งภายในและสีต่างๆ ของผนัง และเครื่องเรือนใน
อาคาร ควรทาเพดานและผนังห้องด้วยสีอ่อน เช่น สีขาว สีครีม หรือ เทาอ่อน โดยให้สีท่ีเพดานเป็นสีขาว 
ซึ่งจะท าให้เกิดแสงสะท้อนและกระจายภายในห้อง ท าให้ห้องสว่างขึ้น 
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4.1.1.7 แสงสว่างจากธรรมชาติ 
 หลักการในการใช้แสงธรรมชาติ 
o ประมาณช่วงเวลาของการท ากิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระยะเวลาที่ได้ใช้แสงธรรมชาติมากท่ีสุด 
o ท าความสะอาดหน้าต่างและชอ่งแสงบนหลังคาเพื่อให้แสงสว่างเข้ามาได้เต็มท่ี 
o ตั้งโต๊ะท างานท่ีต้องใช้สายตามากไว้ใกล้กับหน้าต่าง 
o ปิดไฟในบริเวณท่ีได้รับแสงว่างธรรมชาติ 
o ทาสีอ่อนแทนสีเข้มเพื่อเพิ่มความสวา่งภายในห้อง 
o เพิ่มช่องแสงตามมุมมืดในอาคาร 
o ใช้อิฐแก้วเป็นผนังในบริเวณท่ีต้องการใช้ประโยชน์จากแสงสว่างธรรมชาติ 
o การเปิดช่องแสงภายในห้อง ไม่ควรน้อยกว่า 20% ของพื้นท่ีห้อง แต่อาจก าหนดไว้ขั้นต่ าดังนี้ 

- 0.18 ตารางเมตร ส าหรบัห้องน้ า 
- 0.09 ตารางเมตรส าหรบัห้องส้วม 
- 1/8 ของพื้นท่ีห้อง ส าหรับห้องครัว 
-  อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการลมด้วย ควรมีช่องเปิดมากกว่านี ้

4.1.1.8 การใช้ประโยชน์จากต้นไม้  

ต้นไม้นอกจากจะช่วยสกัดก้ันความร้อนท่ีเกิดจากรังสีดวงอาทิตย์
โดยตรงแล้ว ยังท าให้สภาพแวดล้อมข้างเคียงมีอุณหภูมิลดลงจาก
กระบวนการสังเคราะห์แสงด้วย 
  กระบวนการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ มีการดูดเอาน้ าในดินขึ้นมา
แปลงสภาพให้เป็นไอน้ าแล้วให้ผ่านออกทางปากใบ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวจะต้องใช้พลังงานความร้อนประมาณ 2.3 เมกกะจูล (2,200 บีทียู) 
เพื่อท าให้น้ า 1 ลิตรเปลี่ยนเป็นไอน้ า หากต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น สามารถดูดน้ า
และเปลี่ยนสภาพให้เป็นไอน้ าในอัตรา 65 ลิตรใน12 ชม.ของช่วงเวลา
กลางวัน ก็จะสามารถลดความร้อนให้กับสภาพแวดล้อม เทียบเท่ากับ
เครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน หรือประมาณ 12.66 เมกกะจูลต่อชั่วโมง 
(12,000 บีทียูต่อชั่วโมง) (สุนทร บุญญาธิการ, 2542 หน้า 72) 
 

4.1.2 บ้านไทย …ภูมปิัญญาของคนไทย 
       เรือนไทยเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยมีแนวคิดในการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยตามลักษณะ
ความเป็นอยู่และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเราสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้ไม่ยาก 
ลักษณะท่ัวไปของเรือนไทยมีดังนี้ 
 



9 
 

 
จุดเด่นของบ้านไทย 
เป็นบ้านไม้  
 เนื่องจากในอดีตเมืองไทยยังอุดมด้วยป่าไม้ และไม้เป็นวัสดุท่ีไม่เป็นตัวน าความร้อน รวมท้ังไม่เก็บ
สะสมความร้อน ท าให้สามารถลดความร้อนในตอนกลางวันและไม่เพิ่มความร้อนในเวลากลางคืน 

ยกใต้ถุนสูง 
เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมักมีน้ าท่วมเกิดเป็นประจ าทุกปี เพื่อป้องกันน้ าท่วมบ้าน จึงได้ออกแบบบ้านให้

มีใต้ถุนสูงประมาณ 2 – 2.50 เมตรโครงสร้างไม้ส่วนล่างของบ้านจะได้ไม่ผุง่าย และลมยังสามารถพัดผ่านใต้
อาคารได้โดยสะดวก จึงช่วยถ่ายเทความร้อนและความชื้นภายในบ้านได้เป็นอย่างดี และอีกสาเหตุหนึ่งท่ีต้อง
ยกอาคารสูงจากพื้นดินก็เพื่อให้ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายในเวลากลางคืน นอกจากนี้บริเวณใต้ถุนอาคารยัง
สามารถใช้งานได้ในฤดูร้อนและฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงฤดูว่างจากการเพาะปลูก มักใช้ท างานหัตถกรรมหรือ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทอผ้า ปั้นหม้อ จักสาน 

หลังคาทรงสูง 
 รูปทรงของหลังคาท่ีนิยมคือทรงจั่วและทรงมนิลา ส่วนโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยวัสดุประเภท
จาก แฝก หรือกระเบื้องดินเผา หลังคาทรงสูงมีความชันค่อนข้างมาก จึงไม่ค่อยรั่วซึม และยังช่วย บรรเทา
ความร้อนท่ีสะสมอยู่ภายในหลังคา เพราะความสูงของหลังคา  ช่วยให้ลมพัดพาความร้อนใต้หลังคาออกจากตัว
เรือนได้ดีกว่าหลังคาที่มีลักษณะแบนราบ ก่อนที่จะถ่ายเทลงสู่ส่วนล่างซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอย 

 

 

 

 

ชายคายื่นยาว 
 จากสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคกลางท่ีมีแดดจัด ฝนชุก จึงจ าเป็นต้องต่อ
ชายคาให้ยื่นยาวเพื่อกันแดดและฝนสาดเข้ามาภายในบ้าน และมีค้ ายันเป็นส่วนหนึ่งของชายคาด้วยเสมอ เพื่อ
ช่วยรับน้ าหนักจากชายคาท่ียื่นยาวไปยังเสาบ้าน 
 

อาคารด้านยาวอยู่ในต าแหน่งรับลมจากทิศเหนือและใต้ 
 ด้วยสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยท่ีลมประจ าจะ
พัดมาจากทางด้านทิศใต้ จึงนิยมวางลักษณะตัวอาคารโดยให้
ด้านแคบของอาคารหันไปทางด้านทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันออกเพื่อให้มีพื้นท่ีรับแสงจากดวงอาทิตย์น้อยท่ีสุด และ
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ให้ด้านยาวของอาคารหันไปทางทิศเหนือและทิศใต้เพื่อรับลม บ้านจึงเกิดความเย็นสบายตลอดท้ังปี 

เสาและผนังล้มสอบ 
 เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตมรสุมซึ่งมีลมพายุฝนอยู่เป็นประจ า เสาและผนังของเรือนไทยจึงมี
ลักษณะล้มสอบเข้าภายใน เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับตัวอาคาร 

การจัดเรือนพักอาศัย 
 นิยมแยกเรือนพักอาศัยออกเป็นหลังตามการใช้งานเพื่อความเป็นสัดเป็นส่วน เช่น เรือนนอน เรือน
ครัว โดยมีชานหรือทางเดินเชื่อมพื้นท่ีใช้งานในแต่ละส่วนเข้าหากัน ซึ่งเห็นได้ชัดจากรูปแบบของเรือนไทยภาค
กลาง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เรือนแต่ละหลังจึงต้องมีหน้าต่างและช่องลมโดยรอบ เพื่อการระบาย
อากาศและลดความอับชื้นในห้องต่างๆ นอกจากนี้การแยกอาคารเป็นหลังยังสามารถต่อเติมได้ง่าย เพราะ
ครอบครัวไทยสมัยก่อนนิยมอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ 

ชานอเนกประสงค์ 
 ชานเป็นพื้นที่ส่วนกลางของบ้าน ท าหน้าท่ีเชื่อมเรือนแต่ละหลังเข้าด้วยกัน  โดยพื้นท่ีชานจะมีขนาดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นท่ีท้ังหมด จุดประสงค์ก็เพื่อการระบายอากาศระหว่างอาคาร เนื่องจากเป็นส่วนท่ีไม่
มีหลังคา จึงต้องปูไม้พื้นให้มีระยะห่างพอให้น้ าไหลลงข้างล่างได้ บริเวณชานเป็นท่ีตั้งของไม้กระถางหรืออ่างบัว 
ซึ่งเป็นวิธีการยกสวนขึ้นมาใกล้ตัวผู้อยู่อาศัย เพราะบ้านไม่มีการยกพื้นสูงห่างจากต้นไม้ท่ีปลูกบนดินโดยรอบ 
ส่วนบริเวณขอบชานมีรั้วไม้โปร่งโดยรอบเพื่อป้องกันการบุกรุก 

หน้าต่างมีความยาวมากกวา่ปกติ  
 เนื่องจากมีหลังคาทรงสูงและชายคายื่นยาว หน้าต่างเรือนไทยจึงมีขนาดความยาวมากว่าปกติท้ังนี้ 
เพื่อใหส้ามารถมีช่องเปิดเลยมุมบังของชายคา และสามารถใช้ประโยชน์ด้านแสงสว่างจากแสงแดดได้เต็มท่ี  

มีอาณาเขตบริเวณกว้างขวางและมีการปลูกต้นไม้ใหญ่น้อยไว้ร่มครึ้มโดยรอบ 
 เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดทางด้านท่ีดิน ในอดีต การปลูกเรือนไทยจึงมักปลูกในพื้นท่ีท่ีมีอาณาเขต
กว้างขวาง โดยนิยมปลูกไม้ไทยหรือไม้หอมไว้โดยรอบ  
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4.1.3 แนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบบ้าน 

 จากเอกลักษณ์โดดเด่นของเรือนไทย โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศและการใช้
ประโยชน์จากแสงและลมธรรมชาติ การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานในปัจจุบัน จึงอาศัยลักษณะด้านต่างๆ 
ของเรือนไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบ้าน ดังนี้ 

แนวคิดในการออกแบบองค์ประกอบบ้าน 
o วางอาคารตามตะวันและขวางลม 
o ผังของบ้านจะมลีักษณะเป็นรปูสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางแนวยาว

ตามทิศตะวันออกและตะวันตก 
o จัดห้องท่ีเป็นส่วนปะทะความร้อนให้แก่ภายในบา้น เช่น 

ห้องน้ า ไว้ทิศตะวันออก-ตก 
o ออกแบบให้ชานบ้านหรือพื้นท่ีเอนกประสงค์ ซึ่งเป็นพื้นท่ี

ท ากิจกรรมร่วมกันของครอบครัวให้เป็นพื้นที่ก่ึงเปิดโล่งท่ีมีลมพัดผ่านได้ดี 
o เลือกความชันของหลังคาเป็นมุม 45 องศาเพื่อลดการแผ่รังสีความร้อนลงสู่ฝ้าเพดาน 
o ชายคายื่นยาวเพื่อให้ร่มเงาแกช่่องเปิดทิศเหนือใต้ 
o ออกแบบช่องระบายอากาศหน้าจั่วหลังคาเพื่อระบายอากาศร้อนใต้หลังคาและภายในบ้าน 

โดยเฉพาะใช้ประโยชน์จากความสูงบริเวณโถงบันไดถึงใต้หลังคาท่ีมีความแตกต่างของอุณหภูมิ
ท าให้เกิดการระบายอากาศ เนื่องจาก Stack Effect ในกรณีท่ีไม่มีลมพัดผ่าน 

o จ ากัดช่องเปิดทางทิศตะวันออก ตะวันตก ซึ่งเป็นด้านที่รับรงัสีความร้อนจากดวงอาทิตย์สูง 
o ออกแบบให้มีการบังเงาให้แก่ผนังทึบ โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก 
o การน าความเย็นจากดินมาใชโ้ดยการถมดินใต้พื้นชัน้ล่าง 
o การยกใต้ถุนสูงช่วยเพิ่มความเร็วลมเข้าสู่ตัวบา้น 
o เพิ่มช่องแสงเหนือหน้าต่างชั้นล่าง เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากแสงธรรมชาติมากท่ีสุด เนื่องจาก

เป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้งานในช่วงเวลากลางวัน 
o ช่องเปิดท่ีเป็นหน้าต่างสูงจากพื้น 0.40 เมตร เพื่อให้ลมพัดผ่านตัวคนมากท่ีสุด ระดับ 0.40 เมตร

เป็นระดับความสูงของเก้าอี้นั่งและเตียงนอน ช่องเปิดทางทิศเหนือ ลูกฟักของบานเปิดจะเป็น
กระจกได้ทั้งบาน ตั้งแต่ระดับสูงจากพื้น 0.40 เมตร ส่วนช่องเปิดทางด้านทิศใต้ แบ่งบานเปิดแยก
ย่อยใน 1 บานเพื่อให้บานล่างท่ีระดับ 0.40-0.80 เมตร ซึ่งเป็นลูกฟักไม้แยกปิดเปิดได้ เป็น
ทางเลือกในกรณีท่ีแสงแดดทางทิศใต้ส่องเข้ามาเป็นมุมต่ า 

o ยกระดับฝ้าเพดานห้องเพื่อกักความร้อนและระบายออกทางช่องเปิด 
o เลือกใช้วัสดุภายในที่มีมวลน้อยและมีผิวสีอ่อน เลือกใช้วัสดุภายนอกท่ีมีผิวสีอ่อนหรือผิวมันและมี

ค่าความจุความร้อนต่ า รวมท้ังการบุฉนวนที่ใต้หลังคา 

แนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีตั้ง 
o ปรับอุณหภูมิของสภาพท่ีตั้งด้วยต้นไม้ พืชคลุมดินและสระน้ า 
o ใช้ต้นไม้ท่ีทรงพุ่มทึบ ดักลมเข้าสู่ตัวบ้าน (Wing Wall) 
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o พื้นที่ด้านข้างอาคารทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นด้านที่ได้รับความร้อนมาก และมีพื้นท่ีจ ากัด ใช้ต้นไม้
ทรงแคบสูงหรือระแนงไม้เลื้อยช่วยบังแดดทางทิศตะวันตก 

o ปูพื้นผิวแข็งเฉพาะบริเวณท่ีต้องการใช้งาน ส่วนบริเวณอ่ืนๆ ควรปลูกต้นไม้หรือพืชคลุมดิน 
o รั้วรอบบริเวณบ้าน ใช้รั้วต้นไม้เพื่อลดการเก็บสะสมความร้อนและการสะท้อนความร้อน 
o การเลือกต้นไม้ควรพิจารณาตามคุณสมบัติการใช้งานท่ีต้องการ เช่นต้นไม้ท่ีต้องการใช้บังเงาและ

ดักลมตลอดปีควรเลือกชนิดท่ีไม่ผลัดใบ 
o เลือกวัสดุและพืชพันธุ์ท่ีบ ารุงรักษาง่าย  

 
 
 
 
 
 
 


