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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแบบอาคารบ้านเดี่ยว	 2	 ชั้น	

โครงการบ้านเอื้ออาทร	 จังหวัดขอนแก่น	 โดยใช้แบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 อาคารพักอาศัย	 	 เพื่อประเมินอาคารบ้านตัวอย่างในโครงการ	 การศึกษานี้

ประกอบด้วย	2	ส่วน	ได้แก่	การสำารวจลักษณะทางกายภาพและเก็บวัดข้อมูลสภาพภูมิอากาศ

ในบา้นตวัอยา่ง	จำานวน	8	หลงั	รว่มกบัการใชแ้บบประเมนิอาคารประหยดัพลงังานและเปน็มติร

ตอ่สิง่แวดลอ้ม	สว่นทีส่องไดแ้ก	่การเสนอแนวทางการปรบัปรงุแบบอาคาร	ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์

ผลการศึกษาจากส่วนแรก

	 ผลการสำารวจโครงการเบือ้งตน้	พบวา่อาคารพกัอาศยัประเภทบา้นเดีย่ว	2	ชัน้	มคีวาม

ต้องการด้านพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร	 ส่งผลให้เกิดลักษณะการต่อเติมบ้านในรูปแบบต่างๆ		

เนื่องจากข้อจำากัดของแบบมาตรฐานที่ใช้ในการสร้างบ้านเดี่ยว	 2	 ชั้น	 ด้านต้นทุนการก่อสร้าง	

ตวัอาคารใชว้สัดทุีป่ระหยดัและไมม่กีารปอ้งกนัความรอ้นภายนอกอาคาร	ผลจากการศกึษา	ตาม

แนวทางในคู่มือประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 อาคารพักอาศัย	

โดยพจิารณาจากคา่คะแนนในแบบประเมนิทีใ่ชใ้นงานวจิยัและการสำารวจการตอ่เตมิอาคารจาก

พืน้ทีจ่รงิของผูอ้ยูอ่าศยั	และคำานงึถงึความเปน็ไปไดแ้ละราคาเปรยีบเทยีบกบัอาคารตน้แบบเดมิ	

สามารถสรุปแนวทางหลักในการปรับปรุง	 ได้แก่	 หมวดเปลือกอาคาร	 โดยติดตั้งฉนวนกันความ

รอ้นฝา้เพดาน	การตดิตัง้แผงอปุกรณบ์งัแดด	และหมวดผงับรเิวณและงานภมูสิถาปตัยกรรม	โดย

ปรบัปรงุโครงสรา้งหลงัคาคลมุพืน้ทีด่าดแขง็	หรอืใชต้น้ไมเ้พือ่ปรบัสภาพภมูทิศันใ์นพืน้ที	่เพือ่ชว่ย

ลดอณุหภมูภิายนอกอาคาร	และทำาใหอ้าคารมกีารประหยดัพลงังานและเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	

แนวทางการปรับปรุงที่เสนอแนะในการศึกษามีความสอดคล้องกับผลสำารวจแบบสอบถามผู้ใช้

อาคาร	เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของวิธีการปรับปรุงบ้านที่เสนอ

															

Abstract

	 This	work	goals	are	to	propose	improving	design	guidelines	for	a	detached	

house	in	the	Arthorn	Housing	Project	in	Khon	Kaen	by	using	the	manual	for	energy		

savings	and	environmentally	friendly	building	for	residential.	The	study	consisted	
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of	two	main	parts:	firstly	the	field	surveys	were	conducted	in	eight	houses	to	

collect	 physical	 data	 and	 to	make	 field	measurement	 for	 evaluating	 energy		

savings	 and	 environmentally	 friendly	 aspects;	 secondly,	 the	 guidelines	 for	

improving	the	house	design	were	proposed	by	analysis	the	results	from	the	survey	

and	the	evolutions.

															The	first	field	survey	showed	that	the	residents	required	more	occupying	

space.	Because	of	this,	there	were	various	methods	to	improve	the	original	design	

in	the	project.	The	original	design	of	the	house	was	done	with	the	limitation	of	

the	construction	cost.	The	structure	materials	of	building	chosen	were	cheap	

and	had	little	thermal	protection.	The	results	from	evaluating	energy	savings	and	

environmentally	 friendly	 building	 and	 from	 analyzing	 feasibility	 and	 costs		

compared	with	original	design	showed	that	two	important	criteria	are	the	building		

envelopes	 and	 layout	 and	 landscape.	 The	 guidelines	 to	 improving	 the		

environmental	 and	 energy	 aspects	 for	 the	 house	 are	 first,	 installing	 ceiling		

thermal	 insulation,	 installing	 shading	device	panel	 and	 secondly,	 reorganizing	

roofing	 structure	 to	 cover	 hardscape	 or	 using	 plants	 in	 landscape	 to	 reduce	

ambient	temperature	outside.	The	evaluation	of	design	guidelines	was	done	by	

finally	conducting	questionnaire	to	the	residents.	The	results	showed	that	the	

design	suggestions	are	acceptable	and	could	be	used	for	improving	the	house.	

1.  บทนำา 
	 โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการ	 โดยการเคหะแห่ง

ชาติ	 สำาหรับผู้ที่มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน	 10,000	 บาท	 และ	

15,000	บาทตอ่เดอืน	(ระดบัรายไดใ้นปี	2546)	ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั

ขอนแก่น	มีจำานวนทั้งสิ้น	4	โครงการได้แก่	โครงการศิลา	โครงการ

เมอืงเกา่	โครงการบา้นเปด็	(1)	และ	โครงการบา้นเปด็	(2)	จากการ

เข้าสำารวจทางกายภาพของโครงการบ้านเอื้ออาทร	 พื้นที่จังหวัด

ขอนแก่นเบื้องต้นจำานวน	 2	 โครงการ	 	 ได้แก่	 โครงการเมืองเก่า	

และโครงการศิลา	จำานวน	1,798	หลัง	พบว่าลักษณะทางกายภาพ

ของอาคารพักอาศัย	ประเภทบ้านเดี่ยว	2	ชั้น	มีการต่อเติมบ้านใน	

รูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การต่อเติมโครงสร้าง	 การปรับอากาศ	 การใช้	

ภูมิทัศน์	 รวมถึงการแก้ปัญหาด้านการป้องกันความร้อน	 แสดงให้

เหน็วา่สภาพภมูอิากาศภายในอาคารไมอ่ยูใ่นสภาวะนา่สบาย	อาจ

มีสาเหตุจากรูปแบบการก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพใน

การการป้องกันความร้อนจากภายนอกอาคารเนื่องจากข้อจำากัด

ด้านต้นทุนการก่อสร้าง	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ

แนวทางการปรับปรุงแบบอาคารบ้านเดี่ยว	 2	 ชั้น	 โครงการบ้าน

เอื้ออาทร	 จังหวัดขอนแก่น	 เพื่อให้อาคารมีการประหยัดพลังงาน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น	 โดยทำาการศึกษาและวิเคราะห์

แนวทางเพือ่การปรบัปรงุ	2	สว่นหลกั	ไดแ้ก	่	การสำารวจการตอ่เตมิ

อาคารในโครงการ	เพือ่สรปุแนวโนม้ดา้นการตอ่เตมิอาคารของผูใ้ช้

งาน	และการใชแ้บบประเมนิอาคารประหยดัพลงังานและเปน็มติร

ตอ่สิง่แวดลอ้ม	(รุน่	R-49.00)	ประเภทอาคารพกัอาศยั	[1]	ประกอบ

การเกบ็วดัขอ้มลูอากาศภายในและภายนอกอาคาร	โดยนำาผลการ

ศกึษา	2	สว่นดงักลา่วมาสรปุแนวทางการปรบัปรงุแบบอาคาร	และ

ทำาการยนืยนัผลการศกึษาโดยประเมนิคา่คะแนนทีไ่ดห้ลงัการเสนอ

แนวทางปรับปรุงดังกล่าว	 และใช้แบบสอบถามกับผู้ใช้อาคารเพื่อ

สอบถามความพึงพอใจต่อแนวทางการปรับปรุง

2.  วิธีการศึกษา
	 วิธีการศึกษาส่วนแรก	 ได้แก่	 การเก็บข้อมูลพื้นฐานด้าน

กายภาพและด้านอุณหภูมิของบ้านตัวอย่างจำานวน	8	หลัง	ที่ไม่มี
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การต่อเติมปรับปรุงจากแบบมาตรฐานที่ได้ถูกเลือกมา	 โดยมีการ

สำารวจสิง่แวดลอ้มทางกายภาพภายในโครงการบา้นเอือ้อาทร	เพือ่

เกบ็ขอ้มลูการใชพ้ืน้ที่	จากการเปลีย่นแปลงตอ่เตมิรปูแบบโดยผูอ้ยู่

อาศยัหลงัการเขา้ใชง้าน	ไดท้ำาการวดัอณุหภมูภิายในบา้นทัง้สองชัน้

เพื่อหาอุณหภูมิเฉลี่ยเปรียบเทียบกับอุณหภูมิภายนอก	 จากนั้นจึง

ประเมินบ้านทั้ง	8	หลัง	ด้วยแบบประเมินอาคาประหยัดพลังงาน

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	รุ่น	R-49.00	ประเภทอาคารพักอาศัย		

ส่วนที่สอง	 ข้อมูลที่ได้จะนำามาวิเคราะห์และนำาเสนอแนวทางการ

ปรบัปรงุอาคารประเภทบา้นเดีย่ว	2	ชัน้	โดยองิเกณฑแ์บบประเมนิ

อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 แนวทาง

การปรับปรุงที่ได้จะสอบถามความคิดเห็นโดยการจากผู้อาศัยใน

โครงการเพือ่วเิคราะหค์วามเปน็ไปไดแ้ละความเหมาะสมในการนำา

ไปใช้จริง

3.  ผลการศึกษา
	 3.1  การสำารวจ 

	 การสำารวจข้อมูลอาคารบ้านเดี่ยว	2	ชั้น	จำานวน	8	หลัง	

โดยการวดัขนาดพืน้ทีจ่รงิของอาคารบา้นตวัอยา่งประกอบกบัการ

ตรวจสอบรายการวัสดุโครงสร้างจากรายการประกอบแบบ	พบว่า

อาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวสองชั้นมีพื้นที่ชั้นล่างประกอบ

ดว้ยหอ้งอเนกประสงค	์หอ้งนำา้	สว่นเตรยีมอาหาร	สว่นซกัลา้ง	และ

พืน้ทีช่ัน้บนประกอบดว้ยหอ้งนอนจำานวน	2	หอ้ง	อาคารบา้นเดีย่วมี

ขนาดกว้าง	3	เมตร	ยาว	10.25	เมตร	ไม่รวมพื้นที่ซักล้างยาว	1.50	

เมตร	พืน้ทีเ่หลอืเปน็พืน้ทีด่นิเปลา่	ดงัแสดงในภาพที	่1	ขนาดพืน้ที่

บ้านตัวอย่าง	 จากการวัดอุณหภูมิเบื้องต้นพบว่าอุณหภูมิอากาศ

ภายในอาคารมคีา่สงู	ในชว่งเวลากลางวนั	และมกีารปรบัปรงุอาคาร

โดยการต่อเติมโครงสร้างอาคารเพื่อแก้ปัญหาความร้อน	เช่น	การ

ต่อหลังคาเพื่อป้องกันแดด	 และนอกจากนั้นมีความต้องการพื้นที่

ใช้สอยเพิ่ม	 โดยเจ้าของบ้านได้ต่อเติมเพื่อขยายพื้นที่บริเวณพื้นที่

ดินโดยรอบ	ดังแสดงในภาพที่	2	(ก)	การต่อเติมโครงสร้างหลังคา	

และ	2	(ข)	การต่อเติมโครงสร้างหลังคาประกอบพื้นที่ใช้สอย	

	 จากผลการสำารวจการปรับปรุงต่อเติมโครงการศิลา	

จำานวน	1,134	หลัง	และโครงการเมืองเก่า	จำานวน	664	หลัง	พบ

วา่ทัง้สองโครงการมจีำานวนบา้นมาตรฐานทีย่งัไมม่กีารปรบัปรงุหรอื

ต่อเติมมีจำานวนสูงสุด	611	หลัง	และ	221	หลังอันดับ	2	และ	3	

ไดแ้กก่ารตอ่เตมิโครงสรา้งหลงัคา	และการตอ่เตมิโครงสรา้งหลงัคา

ประกอบพืน้ทีใ่ชส้อย)	สรปุขอ้มลูการตอ่เตมิจากการสำารวจทัง้หมด	

ดังแสดงในภาพที่	3	แนวทางการต่อเติมบ้านในโครงการศิลา	และ

โครงการเมืองเก่า												

ภาพที่ 1 ผังพื้นของบ้านตัวอย่าง
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	 3.2  การศึกษาอุณหภูมิในอาคาร

	 การเกบ็วดัอณุหภมูใินบา้นเดีย่ว	2	ชัน้	จำานวน	8	หลงัไมม่	ี

การป้องกันความร้อนจากภายนอกอาคาร	แบ่งเป็นอาคารหันแกน	

ในทิศเหนือ-ทิศใต้	จำานวน	4	หลัง	และ	อาคารหันแกนในทิศตะวัน	

ออก-ทิศตะวันตก	จำานวน	4	หลังโดยใช้เครื่องมือ	Thermo-ane-

mometer	Large	LCD	display	วดัคา่อณุหภมูอิากาศภายในพืน้ทีช่ัน้

บนและชัน้ลา่ง	ณ	วนั	เวลาทีท่ำาการวดั	ในชว่งเวลา	14.30-16.30	น.	

พบว่าอุณหภูมิชั้นล่างอยู่ระหว่าง	 29.8-33.3	 องศาเซลเซียส	

อณุหภมูชิัน้บนอยูร่ะหวา่ง	30.1-33.3	องศาเซลเซยีส	ตา่งกนัที	่1-2	

องศาเซลเซียส	 โดยพื้นที่ชั้นล่างมีอุณหภูมิเฉลี่ยตำ่ากว่าพื้นที่ชั้นบน	

เนื่องจากพื้นที่ชั้นบนมีหน้าที่เสมือนกับเป็นฉนวนกันความร้อนให้

กับพื้นที่ชั้นล่างทำาให้อุณหภูมิอากาศชั้นล่างตำ่ากว่า	 และพื้นที่ชั้น

ล่างได้รับการบังแดดจากเงาอาคารของระยะห่างบ้านในโครงการ

ที่ชิดกัน	 โดยส่วนของอาคารที่หันไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้จะ

ได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าทิศเหนือ	 และ	 ทิศตะวันออก	 ทำาให้เกิด

การถ่ายเทความร้อนสู่อาคารส่งผลต่ออุณหภูมิภายในอาคารและ

ภาระการปรับอากาศ	

 3.3  การประเมนิอาคารประหยดัพลงังานและเปน็มติร

ต่อสิ่งแวดล้อม

	 การศึกษาโดยใช้แบบประเมินอาคารประหยัดพลังงาน

และเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	ประเมนิบา้นเดีย่ว	2	ชัน้	(บา้นตน้แบบ

การเคหะ	 ที่ไม่มีการปรับอากาศ)	 จำานวน	 8	 หลังใน	 2	 ได้แก่	

โครงการเมืองเก่า	 และ	 โครงการศิลา	 จากการวิเคราะห์ลำาดับ

คะแนนในแบบประเมิน	 พบว่า	 หมวดเปลือกอาคาร	 จัดว่ามีผล

ภาพที่ 2 (ก) การต่อเติมโครงสร้างหลังคา และ (ข) การต่อเติมโครงสร้างหลังคาประกอบพื้นที่ใช้สอย

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบโครงการศิลาและโครงการเมืองเก่าในเรื่องการต่อเติมบ้านพักอาศัย
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ต่อคะแนนการประหยัดพลังงานในอาคารมากที่สุด	 พิจารณาจาก

คะแนนรวมในหมวด	เท่ากับ	40	คะแนน	เมื่อเทียบกับหมวดอื่นๆ	

ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศที่มีลำาดับ	คะแนนอยู่ในอันดับที่	

2	รองจากเปลอืกอาคาร		สว่นในแงค่วามรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม	

เปลือกอาคารมีค่าคะแนนเท่ากับ	 0	 หรือไม่มีผลต่อค่าคะแนนใน

แบบประเมิน	ดังแสดงในภาพที่	 4	 (ก)	ด้านการประหยัดพลังงาน	

และ	(ข)ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	

ภาพที่ 4 (ก) สัดส่วนคะแนนในแบบประเมินด้านการประหยัดพลังงาน

ภาพที่ 4 (ข) สัดส่วนคะแนนในบ้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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4.  แนวทางการปรับปรุง
	 4.1  การติดตั้งอุปกรณ์บังแดด 

	 จากการสำารวจในส่วนเปลือกอาคาร	ไม่พบบ้านตัวอย่าง

ที่มีการปรับปรุงเปลือกอาคารโดยติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์บังแดด	

ดังนั้นการเพิ่มอุปกรณ์บังแดดจะทำาให้บ้านผ่านเกณฑ์ประเมินใน

หัวข้อนี้	 	 แนวทางการปรับปรุงพิจารณาจากทิศที่ตั้งโดยอ้างอิง	

รูปแบบและการคำานวณค่า	 Shading	 Coefficient	 (SC)	 ของ

อปุกรณบ์งัแดด	จากแบบประเมนิอาคารประหยดัพลงังานและเปน็

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	สรุปรูปแบบเพื่อให้ค่า	Shading	Coefficient	

(SC)	ผา่นการประเมนิทีร่ะยะนอ้ยทีส่ดุ	(ตำา่กวา่	0.90)	แสดงในภาพ

ที่	5	(ก)	อุปกรณ์บังแดดแบบประเภทแนวตั้ง	หรือ	5	(ข)	อุปกรณ์

บังแดดแบบ	ประเภทแนวตั้ง	ผสมแนวนอน	

	  4.2 การติดตั้งฉนวนกันความร้อน 

	 การติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ฝ้าเพดานจะทำาให้มีผล

ต่อช่วงคะแนนในแบบประเมิน	 ขึ้นอยู่กับค่าต้านทานความของ

ฉนวนฝ้าเพดาน	 (R)	 โดยแนวทางการศึกษาการติดตั้ง	 เลือกวัสดุ

ที่ค่าคะแนนตำ่าสุดที่ผ่านเกณฑ์ในแบบประเมิน	 ได้แก่	 วัสดุที่มีค่า

ต้านทานความร้อนมากกว่า	1.3	ตารางเมตร	-องศาเซลเซียส/วัตต์	

วัสดุฉนวนที่มีค่าต้านทานความร้อนผ่านเกณฑ์	 [2]	 	 ได้แก่	 ฉนวน

ใยแก้ว	2		นิ้ว	(	5	เซนติเมตร)	ฉนวนใยแก้ว	4	นิ้ว	(10เซนติเมตร)	

และฉนวนเยื่อกระดาษ	3	นิ้ว	(7.5	เซนติเมตร)	เป็นต้น

ภาพที่ 5 การติดตั้งอุปกรณ์บังแดดเพิ่มเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ประเมินในหัวข้ออุปกรณ์บังแดด (ก) อุปกรณ์บังแดดแบบประเภทแนวตั้ง ยื่น 0.50 เมตร หรือ5 (ข) 

 อุปกรณ์บังแดดแบบ ประเภทแนวตั้ง ผสมแนวนอน ยื่น 0.50 เมตร
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	 4.3  การต่อเติมโครงสร้างหลังคา 

	 การต่อเติมโครงสร้างหลังคา	 ส่งผลต่อคะแนนในหมวด

การให้ร่มเงาแก่พื้นที่ดาดแข็งด้วยพืชพรรณหรือสิ่งก่อสร้าง	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ดาดแข็งที่อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตก	 และ

มคีวามสอดคลอ้งในการดำาเนนิการสำารวจและสมัภาษณผ์ูอ้ยูอ่าศยั

พบวา่	พืน้ทีใ่ชง้านของบา้นในแบบมาตรฐานไมเ่พยีงพอ	ทำาใหม้กีาร

ตอ่เตมิพืน้ทีห่ากเจา้ของบา้นมงีบประมาณในการตอ่เตมิ	ดงันัน้การ

ต่อเติมโครงสร้างหลังคาเพื่อให้เกิดร่มเงา	 จึงเป็นการทำาให้อาคาร

ไดป้ระโยชนท์างดา้นพืน้ทีใ่ชง้านทีเ่พิม่ขึน้และใชค้ลมุพืน้ทีด่าดแขง็		

รปูแบบการตอ่โครงสรา้งหลงัคากระเบือ้งคอนกรตีและหลงัคาเหลก็

รีด	สามารถทำาได้	4	รูปแบบ	ดังแสดงในภาพที่	6	

ภาพที่ 6 รูปแบบการต่อเติมหลังคาเพื่อคลุมพื้นที่ดาดแข็งและเพิ่มพื้นที่ใช้สอย 

แบบที่ 1 หลังคาคลุมพื้นที่ด้านล่าง

แบบที่ 3 หลังคาคลุมพื้นที่ด้านข้างรวมพื้นที่ใต้

แบบที่ 2 หลังคาคลุมพื้นที่ด้านข้างไม่รวมพื้นที่

แบบที่ 2 หลังคาคลุมพื้นทั้งหมด
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	 4.4  หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม 

	 การเปรียบเทียบทำาโดยการวัดอุณหภูมิ	 บ้านตัวอย่าง		

2	หลัง	หลังที่1		(A)	มีพื้นที่พืชพรรณมากกว่า	70%	ของพื้นที่โล่ง

ทั้งหมดเปรียบเทียบกับบ้านตัวอย่าง	หลังที่	2	(B)	ไม่มีพื้นที่ที่เป็น

พืชพรรณ	ของพื้นที่เปิดโล่งทั้งหมด	โดยใช้เครื่องมือ	HOBO	data	

logger	เป็นตัวเก็บวัดข้อมูลพบว่า	อุณหภูมิอากาศ	ณ	วันที่ทำาการ

วัด	(	27	กุมภาพันธ์	-	3	มีนาคม	2554	)	เครื่องมือวัด	HOBO	data	

logger	เก็บอุณหภูมิอากาศองศาเซลเซียส	ทุก	10	นาที	จากข้อมูล

เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร	 ชั้น	 1	 บ้านตัวอย่าง		

A	และ	B	ดงัแสดงในภาพที	่ภาพที	่7	พบวา่อณุหภมูชิัน้ลา่งของบา้น

ทั้งสองหลังมีอุณหภูมิใกล้เคียงกันมาก	โดยบ้านหลัง	A	มีอุณหภูมิ	

ตำา่สดุ-สงูสดุที	่25.5-34.0	องศาเซลเซยีส	อณุหภมูภิายในบา้นหลงั	B		

มีอุณหภูมิตำ่าสุด-สูงสุดที่	25.9-34.0	องศาเซลเซียส	และ	อุณหภูมิ

ชั้นบนของบ้านบ้านหลัง	 A	 มีอุณหภูมิตำ่าสุด-สูงสุดที่	 25.1-37.8	

องศาเซลเซียส	อุณหภูมิภายในบ้านหลัง	B	มีอุณหภูมิตำ่าสุด-สูงสุด

ที่	25.5-37.8	องศาเซลเซียส	หรืออุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้	ณ	วันเวลา

ที่ทำาการวัด	 พื้นที่ชั้นบน	 มีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่ชั้นล่าง	 ประมาณ	

3-4	องศาเซลเซียส

(ก) (ข)

	 4.5  ทิศทางอาคาร

	 จากการเกบ็ขอ้มลูอณุหภมูบิา้นตวัอยา่งทีว่างแกนอาคาร

ทิศเหนือ-ทิศใต้	และ	ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก

									 พบว่าการวางทิศทางอาคารมีผลต่ออุณหภูมิภายใน

อาคารแต่ไม่สามารถป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์	ผลกระทบ

ของแสงอาทติยส์ง่ผลตอ่อณุหภมูภิายในอาคาร	จากการเกบ็ขอ้มลู

อาคารตวัอยา่งทีว่างอาคารแนวทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตก	และ

อาคารตวัอยา่งทีว่างอาคารในแนวเหนอืและทศิใต้	อณุหภมูภิายใน

อาคารทั้งสองมีอุณหภูมิใกล้เคียง	 หรือไม่ต่างกัน	 เนื่องจากระยะ

อาคารทีช่ดิกนัในโครงการ	ทำาใหอ้าคารไดร้ม่เงาจากอาคารทีอ่ยูใ่น

ทิศทางเดียวกัน	 โดยอุณหภูมิภายในอาคารช่วงกลางวัน	 อุณหภูมิ

อากาศ	ณ	 วันเวลาที่วัด	 ของพื้นที่ชั้นบนสูงกว่าอุณหภูมิพื้นที่ชั้น

ล่าง	1-2	ºC	ดังนั้นการแก้ปัญหาความร้อนภายในอาคารบ้านเดี่ยว	

โครงการบา้นเอือ้อาทร	คอืการปอ้งกนัความรอ้นจากเปลอืกอาคาร	

ภาพที่ 7 บ้านสองหลังที่เลือกมาเพื่อศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม (ก) บ้าน A และ (ข) บ้าน B

	 4.6  สรุปแนวทางการต่อเติม

	 แนวทางการปรับปรุง	 สรุปจากการสำารวจโครงการและ

การใช้แบบประเมินอาคารสามารถ	 ได้แก่	 เปลือกอาคาร	 เพื่อลด

การถ่ายเทความร้อนผ่านเปลือกอาคาร	 ป้องกันความร้อนในส่วน

ช่องเปิดหน้าต่าง	 และงานผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม	 เพื่อ

ช่วยลดอุณหภูมิภายนอกอาคาร	 และทำาให้อาคารมีการประหยัด

พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ที่ระดับ	 41	 คะแนนหรือ

ผ่านการประเมินในระดับดี	ดังแสดงในภาพที่	8	สรุปแนวทางการ

ปรบัปรงุตามแบบประเมนิอาคารอาคารประหยดัพลงังานและเปน็

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

	 -		 หมวดเปลือกอาคาร	 ได้แก่	 ติดตั้งฉนวนกันความ

รอ้นฝา้เพดานทีม่คีา่ตา้นทานความรอ้น	(R)	มากกวา่	1.3	m2	C/W	

ได้แก่	ฉนวนใยแก้วขนาด	2	นิ้ว	(5	เซนติเมตร)	ฉนวนใยแก้วขนาด	

4	นิ้ว	(10	เซนติเมตร)	หรือฉนวนเยื่อกระดาษ	ประกอบการติดตั้ง
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แผงอปุกรณบ์งัแดดแนวตัง้	ทางทศิเหนอื	ทศิตะวนัออก	ทศิตะวนัตก	

และแผงอุปกรณ์บังแดดประเภทแนวตั้งผสมแนวนอนทางทิศใต้	

โดยมีระยะยื่นของแผงบังแดดน้อยสุดที่	 50	 เซนติเมตรจากผนัง

อาคาร

	 -		 หมวดผังบริเวณและงานภูมิสถาปัตยกรรม	 ได้แก่	

การมีโครงสร้างหลังคาคลุมเพื่อให้ร่มเงาแก่พื้นที่ดาดแข็งทั้งหมด	

และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์มากกว่า	 70%	 ของพื้นที่โล่งทั้งหมด	

ได้แก่	ไม้ยืนต้น	ไม้พุ่มสูง	ไม้พุ่มเตี้ย	สนามหญ้าและบ่อนำ้า	

5.  วิพากษ์และสรุปผลการศึกษา
	 งานวจิยัไดท้ำาการเกบ็ขอ้มลู	ขอ้คดิเหน็	จากการสมัภาษณ์

เพือ่สอบถามความคดิเหน็กบัผูใ้ชอ้าคาร	ตอ่แนวทางการปรบัปรงุมา	

เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง	 พบว่า

ผู้ใช้อาคารมีความพึงพอใจในรูปแบบของการปรับปรุงและมีความ

เห็นว่าทิศทางของบ้านที่มีผลต่อความร้อน	 โดยการปลูกพืชพรรณ

และการใช้ฉนวนมีส่วนช่วยในการลดความร้อน	 และเมื่อพิจารณา

แนวโนม้และความเปน็ไปได	้ในการตอ่เตมิอาคารผูใ้ชอ้าคารมคีวาม

ภาพที่ 8 สรุปแนวทางการปรับปรุงบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เพื่อให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พอใจด้านการต่อเติมโครงสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ดาดแข็งและเพื่อ

เพิ่มพื้นที่ใช้สอยหลักเป็นอันดับแรก	 การปลูกพืชพรรณร่วมด้วย

เป็นอันดันสอง	 แต่ไม่มีแนวโน้มที่จะนำาฉนวนกันความร้อน	 มาใช้

เนื่องจากปัจจัยด้านราคาการลงทุน	 และเห็นว่าการต่อเติมอาคาร

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานมีความสำาคัญมากกว่าการป้องกันความร้อน

ให้กับอาคาร	 ดังแสดงค่าในภาพที่	 9	 ผลแสดงสัดส่วนการต่อเติม

อาคาร	จากแบบสอบถามของผู้อยู่อาศัยในโครงการ

ภาพที่ 9 ผลแสดงสัดส่วนการต่อเติมอาคาร จากแบบสอบถามของผู้อยู่อาศัยในโครงการ
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	 จากการศึกษาแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้อาคารบ้าน

เดี่ยว	 2	 ชั้นในโครงการบ้านเอื้ออาทรมีการประหยัดพลังงานและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 พบว่า	 หากผู้ใช้อาคารเลือกการปรับปรุง

ตามแบบประเมนิดา้นเปลอืกอาคารและงานภมูสิถาปตัยกรรม	โดย

การติดตั้งติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ฝ้าเพดาน	 ติดตั้งอุปกรณ์บัง

แดด	ให้ร่มเงาแก่พื้นที่ดาดแข็งหรือมีพื้นที่พืชพรรณมากกว่า	70%	

ของพื้นที่ทั้งหมด	ตามแนวทางการเสนอแนวทางการปรับปรุง	จะ

ทำาให้บ้านเดี่ยว	 2	 ชั้น	 ตามต้นแบบการเคหะแห่งชาติ	 มีค่าการ

ประเมนิเทา่กบั	41	คะแนนหรอืผา่นเกณฑป์ระเมนิอาคารประหยดั

พลังงานและเป็นมิตรต่อในระดับดี	 ในกรณีที่ผู้ใช้อาคารไม่เลือกใช้

ฉนวนกันความร้อน	ในอาคารส่งผลให้ค่าคะแนนหลังการปรับปรุง

เทา่กบั	35	คะแนน	หรอืไมผ่า่นการประเมนิอาคารประหยดัพลงังาน

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ม

	 งานวิจัยมีข้อจำากัดด้านระยะเวลาในการดำาเนินการ

วิจัย	 จึงมีการประเมินอาคารโดยใช้แบบประเมินเฉพาะอาคาร

ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 หากมีการศึกษา

เพิ่มเติมควรมีการใช้แบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานชุดอื่น	

ที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคาร	 การใช้ทรัพยากร

และวัสดุในกระบวนการก่อสร้าง	 เช่น	 	 แบบประเมินของประเทศ

สหรัฐอเมริกา	LEED	(Leadership	in	Energy	Environmental	

Design)	[3]			แบบประเมินของประเทศอังกฤษ	BREEAM	(Build-

ing	Research	Establishment	Energy	and	Environmental	

Assessment	Method)	[4]		และ	แบบประเมินของประเทศญี่ปุ่น	

CASBEE	(Comprehensive	Assessment	System	for	Building	

Environmental	Efficiency)		[5]เป็นต้น	เพื่อเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงและยืนยันผลในงานวิจัยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ข้อสรุปจากงาน

วิจัยนี้สามารถนำาไปใช้เพื่อการปรับปรุงบ้านมาตรฐาน	 ในกรณีที่

ออกแบบใหม่หรือต้องการปรับปรุงเพื่อให้อาคารเหมาะสมกับการ

อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
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