


	 การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านใช่จะมีประโยชน์เพียงเพื่อให้บ้านของเราดูใหม่ขึ้นแต่เพียงอย่างเดียว	แต่ยังช่วยสามารถช่วยให้บ้านเยน็ขึน้ได้อกีด้วย	
บ้านหลงัเก่าไม่ว่าจะ	บ้านเดีย่ว	ทาวน์เฮ้าส์	หรือ	ตึกแถว	ที่เราอยู่แล้วร้อนจนแทบทนไม่ได้ลองดูว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วจะช่วยให้
อยู่สบาย	และ	ประหยัดค่าไฟมากขึ้น

•	 ส่วนใหญ่บ้านเดี่ยวของความร้อนจะเข้ามาทางหลังคาเพราะเป็น
ส่วนที่ได้รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรงควรใช้กระเบื้องหลังคา 
สีอ่อนที่ดูดซับความร้อนน้อยกว่ากระเบื้องสีเข้มและสะท้อนความร้อน
ออกจากหลังคาด้วยการปูแผ่นสะท้อนความร้อนอีกหนึ่งชั้น

•	 ป้องกันความร้อนจากโถงหลังคาเข้าสู ่ภายในบ้านด้วยฉนวน 
กันความร้อนเอสซีจี	 Stay	 Cool	 และเพิ่มการถ่ายเทอากาศด้วย 
ฝ้าชายคาเอสซีจี	สมาร์ทบอร์ด	รุ่นระบายอากาศ

•	 ส�าหรับผนังด้านที่โดนแดดเต็มๆ อย่างผนังทางทิศใต้หรือทิศ 
ตะวันตก เราสามารถป้องกันความร้อนโดยเลือกใช้ระบบผนังเย็น 
เอสซีจี	หรือ	ท�าระแนงกันแดดก็จะช่วยให้บ้านเย็นขึ้นอีกได้อีก

•	 ส�าหรับพื้นที่สวนรอบๆ	บ้านที่เป็นส่วนพื้นแข็งมักเป็นส่วนที่สะสม
ความร้อนและสะท้อนเข้าบ้านให้เปลี่ยนมาปูด้วยบล็อคปูพื้นเอสซีจ	ี 
รุ่น	Cool	Plus	หรือปลูกต้นไม้เพิ่มเติม	ก็ช่วยได้มากทีเดียว

บ้านเดี่ยว

คลายร้อนให้บ้าน กับ เอสซีจี
ถ้าคุณก�าลังประสบกับปัญหาบ้านร้อนอยู่ละก็ อย่าพลาดไอเดียคลายร้อนให้บ้าน



•	 ตึกแถวมักมีปัญหาเรื่องห้องใต้ดาดฟ้า
ร ้อนตลอดทั้งวันสาเหตุมาจากความร ้อน 
ที่สะสมจากคอนกรีตด้านบนท่ีโดนแดดเผา 
ตลอดวันได้ส่งความร้อนลงสู ่ห้องด้านล่าง	
แก ้ไขป ัญหาด้วยการปูบล็อกปูพื้นเอสซีจี 
รุ่น	Cool	Plus	ที่ด้านบนดาดฟ้า	ที่มีคุณสมบัติ
พิเศษสามารถดูดซับน�้าแล้วค่อยๆ	ปล่อยไอน�้า
ออกมาเมื่อโดนแดด	ปูทับพื้นดาดฟ้าคอนกรีต
จะช่วยท�าให้ห้องด้านล่างเย็นขึ้น	 (ควรปรึกษา
วิศวกรก่อนว่าโครงสร้างของห้องแถวเดิมน้ัน
สามารถรับน�้าหนักเพิ่มได้อีกเท่าไร)

•	 ส่วนภายในห้องนั้นควรเพิ่มฝ้าเพื่อปู
ฉนวนกันความร้อนเอสซีจี	Stay	Cool	บนฝ้า
บริเวณห้องใต้ดาดฟ้าช่วยป้องกันความร้อนไม่
ให้แผ่ลงมาในตัวบ้านได้อีกสเต็ปหนึ่ง

•	 หากความร้อนมาจากผนังด้านข้างของ
ตึกแถวหลังริมหรือด้านหน้าของบ้านที่หันไป
ทางทิศตะวันตกสามารถติดต้ังระแนงบังแดด
ด้วย	ไม้ระแนงเอสซีจี	Smart	Wood	จะช่วยกัน 
ความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านเช่นเดียวกับวิธีของบ้าน
เดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์

•	 เช่นเดียวกับบ้านเดี่ยว	 ปัญหาความร้อน
ส่วนใหญ่ของทาวน์เฮ้าส์มักมาจากหลังคา	เรา
สามารถเพิ่มแผ่นสะท้อนความร้อนเอสซีจี	เพื่อ 
สะท้อนความร้อนบางส่วนออกไปและชะลอ 
ความร้อนที่เข้ามาด้วยฉนวนกันความร้อน	 
Stay	 Cool	 ในส่วนพื้นที่ใต้หลังคาเราต้องกั้น
ผนังที่โถงหลังคาเพ่ิมเติมเพื่อป้องกันความ
ร้อนจากหลังคาเพื่อนบ้านมาท�าให้บ้านเรา
ร้อนเช่นเดิม

•	 เมื่อก้ันความร้อนจากส่วนหนังคาไปบาง
ส่วนแล้ว	 ความร้อนที่สะสมจากส่วนอื่นๆ	 ก็
ต้องได้รับการระบายออกไป	 ดังนั้นจึงต้องใช้
ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ดรุ่นระบายอากาศเพื่อ
ระบายความร้อนที่ถูกสะสมใต้หลังให้ออกได้
ง่ายขึ้น

•	 ส�าหรับบ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก	
ควรท�าแผงระแนงกันแดด	Smart	Wood	ตาม
ช่องเปิดเพื่อกรองแสงก็จะยิ่งท�าให้บ้านเย็นขึ้น
อีก

ตึกแถว

ทาวน์เฮ้าส์

คลายร้อนให้บ้าน กับ เอสซีจี



โดยปกติแล ้วหลักการในการบ ้านให ้มีความเหมาะสมต่อการพักอาศัย 
(Comfort Zone) แบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ แบบ Active และ Passive 

	 1.	 แบบ	 Active	 หรือวิธีการใช้ระบบ
เครื่องกลในการปรับอากาศ	 (Air	 Condition)	
ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็ว	 นิยมใช้กันอย่างกว้าง
ขวางในปัจจุบันคือการใช้ระบบปรับอากาศ	 
วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการซึ่งใช้พลังงานสูง	 
ซึ่งแม้เราจะไม่เดือดร้อนกับการจ่ายค่าไฟฟ้า	
แต่ก็จะต้องเดือนร้อนกับอุณหภูมิของโลก 
ที่ร้อนขึ้นทุกๆ	 วัน	 จากการเปลี่ยนทรัพยากร 
ธรรมชาติมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อป้อนให้กับ
เครื่องปรับอากาศ	

	 2.	 แบบ	 Passive	 เป็นวิธีการที่อาศัย 
หลักการของภูมิป ัญญาชาวบ ้านในการ 
ลดและระบายความร ้อนภายในตัวบ ้าน	 
อาทิเช่น	 การสร้างหลังคาทรงสูงและเจาะช่อง 
ลมเพื่อระบายอากาศ	 การยืนชายคายาวหรือ
ใช้หลังคาปีกนกเพ่ือเพ่ิมระยะการบังแดดให้
กับบ้าน	เป็นต้น



เมื่อเปรียบเทียบวิธีการทั้งสองอย่างเห็นได้ชัดว่า วิธีการแบบ Passive ช่วยให้สามารถลดอุณหภูมิ
ภายในตัวบ้านได้โดยไม่มีต้นทุน วิธีการท�าให้บ้านมีความเหมาะสมต่อการพักอาศัยด้วยวิธีแบบ 
Passive สามารถท�าได้อย่างไรบ้างลองไปดูกัน

	 1.	 “หลังคาอาคาร”	 ความร้อนส่วน
ใหญ่มักถูกส่งถ่ายเข้าสู่ตัวอาคารมาจากทาง
หลังคา	ดังนั้นหลังคาจึงเป็นจุดส�าคัญที่เราควร
ต้องศึกษาโดยเลือกใช้รูปทรงหลังคาท่ีเหมาะ
สมกับภูมิอากาศในบ้านเรารูปทรงหลังคาที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของบ้านเรามาก
ที่สุดคือหลังคาทรงจั่วเพราะหลังคาทรงจั่วท�า 
ให้เราสามารถติดตั้งช่องลมส�าหรับระบาย
มวลอากาศร้อนที่สะสมอยู่ภายใต้หลังคาได้ 
ล�าดับถัดไปหากเราเลือกใช้รูปทรงหลังคา
มะนิลา (ซึ่งเป็นรูปทรงที่นิยมมากที่สุดใน
ปัจจุบัน) จ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการเลือก
ใช้ฝ้าชายคาที่มีช ่องลมระบายอากาศเพื่อ	 
ให้มีช่องที่จะให้ลมสมมารถพัดผ่านเข้าไป
น�าความร้อนออกมาได้แต่ไม่ว่าจะเลือกรูป
ทรงหลังคาแบบไหนก็ต้องไม่ลืมที่จะติดต้ัง
ฉนวนและแผ่นสะท้อนความร้อนเพราะเพราะ
จะช่วยป้องกันความร้อนได้มากกว่าเดิมถึง	 
7	เท่าตัวด้วยกัน

	 2.	 “ผนงัอาคาร”	 ทีเ่หมาะสมกบัสภาพ 
ภมูอิากาศแบบร้อนชืน้ในประเทศไทยมากทีส่ดุ 
ต้องเป็นผนังท่ีมีระบบป้องกันความร้อนใน
ปัจจบุนัผนงัก่ออฐิฉาบปนู	(แบบครึง่แผ่น)	ทีใ่ช้กนั 
อยูใ่นบ้านเราไม่สามารถทีจ่ะหน่วงความร้อนไม่
ให้ถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคารได้ตลอดท้ังวันจึง
ควรเลือกใช้ระบบผนงัทีม่ฉีนวนความร้อนอย่าง
เช่น	ระบบผนังเยน็เอสซจี	ีทีม่คีณุสมบตัป้ิองกนั 
ความร้อนด้วยวิธีการสะท้อนความร้อนออกไป
ทนัทโีดยไม่สะสมความร้อนไว้ในตวัผนงั	ซึง่จะท�า 
ให้ไม่เกิดการคลายความร้อนเข้าสู่ภายในหลัง
พระอาทติย์ตกดนิ	นอกจากนีย้งัมทีรคิทีเ่รยีบง่าย 
แต่มีประสิทธิภาพใการต้านทานความร้อน 
มากที่จะภาพเข้าสู่ตัวอาคารทางหน้าต่างหรือ
ผนังกระจกของอาคารซึ่งเป็นจุดเปราะบางที่มี
ประสทิธภิาพในการต้านทานความร้อนต�า่ทีส่ดุ
ของตัวบ้านนั่นคือการติดต้ังแผงบังแดดให้กับ
ช่องเปิดซึง่การตีองศาของเกล็ดระแนงบงัแดดก็
มปีระสิทธภิาพกันการกันความร้อนต่างกนัตามนี้



 
3.	 “สวน”	 ก็มีส่วนช่วยในการคลายร้อนให้
กับบ้านได้เช่นกันไล่เรียงกันตั้งแต่วิธีการง่ายๆ	
อย่างการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงากับอาคาร	
การจัดสวนริมระเบียงหรือแม้แต่การจัดสวน
บนดาดฟ้าอาคาร	(ทาวน์เฮ้าส์	 หรือ	 ตึกแถว)	
แม้แต่ลานจอดรถหรือทางเดินรอบๆ	

บ้านหากเลือกใช้วัสดุปูพื้นที่ลดการสะท้อน
ของแสงแดดอย่างเช่นบล็อกปลูกหญ้าหรือใช้
บล็อกปูพื้นเอสซีจี	 รุ่น	COOL	PLUS	ที่กักเก็บ
น�้าไว้ในตัวและช่วยเพ่ิมไอ้น�้าในอากาศรอบๆ	
ตัวบ้านก็สามารถช่วยให้บ้านเย็นลงได้อย่าง
คาดไม่ถึงเลยทีเดียว



1.	Linked	Hybrid	คือโครงการอาคารสูง	ณ	กรุง
ปักกิ่ง	ประเทศจีน	ออกแบบโดย	Steven	Holl 
ทีม่กีารน�าพลงังานความร้อนใต้พิภพ	(geothermal) 
มาใช้ในระบบท�าความร้อน	(ฮตีเตอร์)	ช่วงฤดหูนาว 
และระบบท�าความเย็น	(แอร์)	ช่วงฤดูร้อนแทน 
การใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเอง

2.	 นอกจากจะเป็นสาขาแรกในประเทศไทย 
ที่ให้บริการ	Drive	Thru	แล้ว	Starbucks	สาขา	
Porto	 Chino	 บนถนนพระราม	 2	 ยังได้รับ
รางวัล	LEED®	(Leadership	in	Energy	and	
Environmental	 Design)	 คือ	 มาตรฐานการ
สร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเป็นแห่งแรกใน
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยนะ

3.	 ทาวเฮ้าส์จากเวียดนามที่มีหน้ากว้างเพียง	
4	 เมตร	 แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการน�าสีเขียว
เข้าสู่ตัวบ้าน	ด้วยการออกแบบให้ระเบียงด้าน
หน้าของทุกชั้น	 กลายเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ได้
อย่างลงตัว	 ออแบบโดย	 Vo	 Trong	 Nghia	
Architects	

แนวความคิดเรื่องการประหยัดพลังงานหรืออาคารสีเขียวได้ฮิตไปทั่วโลก	 เพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสากล	 เราอยู่บนโลกใบเดียวกันถ้า
ช่วยกันคนละไม้คนละมือโลกเราก็จะน่าอยู่ขึ้น	 และมีพลังงานเหลือใช้ไปถึงลูกหลานแน่นอน	 เราขอยกตัวอย่างอาคารที่น่าสนใจในไทยและในต่าง
ประเทศที่มีแนวคิดในเรื่องการประหยัดพลังงานมาให้ดูกันค่ะ



4.	ออฟฟิศสุดเก๋ของ	Airbnb	ที่ได้บริษัทสถาปนิก 
Heneghan	 Peng	 Architects	 มาออกแบบให้ 
จุดเด่นคือการเลือกใช้ไม้	 MDF	 ที่มีน�้าหนักเบา 
ราคาถูก	มาท�าเป็นโครงสร้างห้องประชุม	ท�าให้ได ้
ลุคที่ดูสบายๆ	ไม่เกิดความเกร็งระหว่างลูกค้าและ 
เจ้าหน้าที่นั่นเอง

8.	แม้ยงัไม่เสรจ็สมบรูณ์	แต่	Bosco	Verticale	ตกึ	27	ชัน้	
ทีอ่อกแบบโดย	Stefano	Boeri	ณ	เมอืงมลิาน	ประเทศ
อติาลี	กถ็กูเรียกขานว่า	Green	Building	ไปเรยีบร้อยแล้ว 
ด้วยคอนเซป็ต์ทีจ่ะให้มีต้นไม้ปกคลมุทัว่ตกึ	 เพือ่ป้อง 
กนัมลภาวะต่างๆ	รวมถงึลดความร้อน	เพิม่อ๊อกซเิจน
ท�าให้ลดพลงังานทีจ่ะใช้ในอาคารลงไปได้อกีเยอะ

5.	 ตกึสสีดทีอ่อสเตรเลยีหลงันี	้ ภายในมทีัง้
ระบบโซล่าเซลล์	ระบบบ�าบัดน�า้เสยี	และระบบ 
หมนุเวยีนอากาศทีน่�าก๊าซคอร์บอนไดออกไซด์
มาผ่านกระบวนการให้เป็นพลงังานใช้ภายในตกึ

6.	 งานออกแบบชิน้นีก้�า้กึง่ระหว่าง	 Green	 
Design	 กบั	 Innovative	 Design	 เพราะ	 ARK	 
Hotel	 คอืโรงแรมลอยน�า้	 ทีม่คีอนเซป็ต์ดไีซน์มา
จาก	 Remistudio	 ประเทศรสัเซยีทีด่ไีซน์ขึน้มา	
เพือ่เป็นทีพ่กัยามเกดิภยัพบิตัขิึน้กบัโลก	 ลองไปดู
กนัไหมว่ามนัมดีอีะไรบ้าง

7.	 อาคาร	 Sino-Italian	 Ecological	 and	 
Energy	Efficient	Building	(SIEEB)	ที่	Tsinghua	 
University	กรุงปักกิ่ง	กับดีไซน์สุดล�้า	ด้วยองค ์
ประกอบต่างๆ	ที่เป็นโซล่าเซลล์แทบทั้งอาคาร

9.	Bill	&	Melinda	Gates	Foundation	campus	
ที่ซีแอตเติ้ล	กับคอนเซ็ปต์ประหยัดพลังงานน�้า 
ด้วยการออกแบบให้มีระบบจัดเก็บและบ�าบัด
น�้าใต้อาคาร



 
	 หน้าที่หลักของ	ULTRA	COOL	กับ	STAY	
COOL	คือการป้องกันรังสีความร้อน	และหน่วง 
ความร้อนไม่ให้ถ่ายเทลงสู่ตัวบ้าน	เมื่อมีหน้าที ่
เหมือนกันแล้ว	“ULTRA	COOL	กับ	STAY	COOL 
แตกต่างกันอย่างไร?”	STAY	COOL	หรือ	ฉนวน 
ความร้อน	ผลิตมาจากฉนวนใยแก้ว	Green-3	
มคีณุสมบตั	ิไม่อมน�า้	ไม่ลามไฟ	ไม่เป็นอนัตราย 
ต่อสุขภาพ	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	หุ้มด้วย 
แผ่นอลูมิเนียมเสริมแรง	ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การ 
สะท้อนความร้อนได้ถึง	 95%	 ฉนวนกันความ
ร้อน	STAYCOOL	ที่ความหนา	3”	หรือ	75	ม.ม.	
สามารถป้องกันความร้อนได้มากกว่าบ้านที่ไม่
ติดตั้งฉนวนกันความร้อนประมาณ	5	เท่า	ส่วน
รุ่นที่มีความหนา	6”	หรือ	150	ม.ม.	สามารถ 
กันความร้อนได้มากถึง	7	เท่า	(ค�านวณตามคู่มือ 
กรมอนุรักษ์พลังงานในอาคารกรมพัฒนาและ 

ส่งเสริมพลังงาน)	 ซึ่งช่วยให้สามารถประหยัด 
ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในในเครื่องปรับอากาศได้มาก 
ถึง	47%	โดยมีอายุการใช้งานยาวนานประมาณ	
10	ปี

วิธีการติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน STAY COOL

 
การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน รุ่น ULTRA COOL

https://goo.gl/9Q1aVZ
https://goo.gl/9Q1aVZ
http://goo.gl/QpDtf2


	 ULTRA	COOL	ก็ผลิตมาจากวัสดุฉนวนใย
แก้ว	Green-3	หุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมเสริมแรง 
มีคุณสมบัติและอายุการใช้งานคล้ายคลึงกัน 
แต่มีวิธีการติดตั้งและลักษณการสะท้อนความ
ร้อนที่แตกต่างจาก	STAY	COOL	คือการติดตั้ง 
ฉนวนกันความร้อน	STAY	COOL	จะติดตั้งด้วย 
การวางทับลงไปบนฝ้าฉาบเรียบหรือฝ้าทีบาร์ 
โดยไม ่จ�าเป ็นต ้องอาศัยอุปกรณ์ยึดใดๆ	 
ทั้งสิ้น	(เว้นระยะห่างจากดวงโคม	Down	Light	
ประมาณ	3”)	ส�าหรับ	ULTRA	COOL	จะติดตั้ง 
บริ เวณใต ้ ผืนกระเบื้ อ งมุ งห ลังคาซึ่ งถู ก 
ออกแบบมาให้สามารถติดตั้งในระยะแปและ 
จันทันของกระเบื้องหลังคาเอสซีจี	เกือบทุกรุ่น 

(ยกเว้นหลังคาลอนคู่และพรีม่า)	 จากลักษณะ 
การติดตั้งดังกล่าวท�าให้	 ULTRA	 COOL	 
สามารถสะท ้อนความร ้อนจากแสงแดด 
ที่มาทางกระเบื้องหลังคา	และเนื้อมีฉนวนช่วย 
ในหน่วงมวลอากาศร้อน	ไม่ให้เข้าไปสะสมอยู ่
ในโถงหลังคามากเกินไปซึ่งจะช่วยลดการ 
ท�างานของ	 STAY	 COOL	 ลงไปอีก	 การลด 
ความร้อนสะสมบริเวณเหนือฝ้าเพดานก็เป็น 
เรื่องที่มีความจ�าเป็นเช่นกัน	 เพราะโดยปกต ิ
แล้วบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปที่มักติดตั้งเพียง 
แผ่นสะท้อนความร้อนแบบธรรมดา	 หรือ	 ติด 
ฉนวนกันความร้อน	ท�าให้มีมวลอากาศร้อนจัด 
สะสมอยู่ภายใต้หลังคาเหนือฝ้าเพดาน	ซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลานานหลายชั่วโมงในการระบาย
ความร้อนดังกล่าว	 ซึ่งเป็นสาเหตุให้ห้องที่อยู่
ภายใต้หลังคามีอากาศร้อนอบอ้าวแม้หลัง 
พระอาทติย์ตกดนิ	ดงันัน้การติดต้ังแผ่นสะท้อน 
ความร้อน	ULTRA	COOL	จะช่วยลดปัญหาการ
สะสมของมวลอากาศร้อนภายใต้หลังคาได	้
และเมื่อประกอบกับการติดตั้งฉนวนกันความ 
ร้อน	 STAY	 COOL	 ที่จะช่วยป้องกันมวล 
อากาศร้อนที่เหลืออยู่ไม่ให้ไหลลงสู่บ้าน	 ก็จะ
ท�าให้บ้านเย็นสบายตลอดทั้งวัน



	 หลักการโดยทั่วไปของการเลือกใช้วัสดุ

เพื่อลดหรือป้องกันการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่

ตัวอาคาร	ท�าได้	2	วิธี	คือ

	 1.	 ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการหน่วง

ความร้อน	(Thermal	Inertia)	ซึ่งยอมให้ความ

ร้อนผ่านไปได้แต่จะหน่วงเวลาไว้ระยะเวลาจะ

มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุ	 ยก

ตัวอย่างเช่น	ผนังก่ออิฐมอญ	2	ชั้นฉาบปูนจะ

สามารถหน่วงความร้อนได้นานกว่าผนังก่ออิฐ

มอญฉาบปูน

	 2.	 ใ ช ้ วั ส ดุ ท่ี มี คุ ณ สมบั ติ ใ น ก า ร

ต้านทานความร้อนโดยไม่ยอมให้ความร้อน

ผ่านไปได้โดยง่ายการใช้วัสดุประเภทน้ีไม่

จ�าเป ็นต ้องสร ้างผนังหนาแต่ต ้องรู ้จักว ่า

วัสดุตัวใดมีคุณสมบัติในการต้านทานความ 

ร้อนที่ดี

	 ในสมัยก่อนอาจเป็นเรื่องยากล�าบากใน
การหาวัสดุทางเลือกและมีข้อจ�ากัดในเร่ือง
ของข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการต้านทาน
ความร้อนของวัสดุที่จะน�ามาใช้ในการก่อสร้าง
ผนังบ้านและอาคารในสมัยก่อนจึงมักเลือกใช้
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเป็นหลัก	 ซึ่งแม้ผนังก่ออิฐ
ฉาบปูนปกติ	(หนา	10	ซม.)	จะหน่วงความร้อน
ได้ดีแต่ก็ไม่สามารถหน่วงความร้อนได้นาน
พอกับระดับความร้อนของบ้านเราในปัจจุบัน	

และส ่งผลให ้ เ กิดป ัญหาความร ้อนสะสม
ภายในห้องที่ไม ่มีระบบระบายอากาศที่ด ี
เนื่องจากความร้อนที่ทะลุผ่านผนังเข ้าไป
ภายในได้แล้วก็จะไม่สามารถระบายออก
มายังภายนอกได้ง่ายเช่นกันแต่ในปัจจุบัน
ได้มีการคิดค้นและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่เอื้อ
อ�านวยต่อการก่อสร้างและมีคุณสมบัติใน
การต้านทานความร้อนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม	 
ยกตัวอย่างเช่น	ระบบผนังเย็น



	 ระบบผนังเย็น	 คือระบบผนังที่ถูกพัฒนา
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการวัสดุทาง
เลือกท่ีท�าให้สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสทิธภิาพสูงในการป้องกันรังสีความ
ร ้อนจากแสงอาทิตย ์ที่จะถ ่ายเทเข ้าสู ่ตัว
อาคาร	 ระบบผนังเย็นประกอบไปด้วยชั้นวัสดุ
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนถึง	 
3	ชั้น	(Triple	Protection)	โดยชั้นนอกสุดและ
ชั้นในคือ	 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์	 สมาร์ทบอร์ด	
เอสซีจี	(หนา	8	ม.ม.	ขึ้นไป)	และขั้นกลางด้วย
ฉนวนกันความร้อน	COOL	WALL	T65	เอสซีจี	
(หนา	65	ม.ม.)	

	 โดยผนังสมาร์ทบอร์ดเอสซีจี	ผลิตมาจาก
วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์น�้าหนักเบาแต่มีความแข็ง
แรงทนทาน	ทนชื้น	ทนปลวก	ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งมี
ค่าการน�าความร้อนต�่ากว่ากระเบื้องแผ่นเรียบ
ทั่วไปถึง	 2	 เท่าตัว	 ส่วนฉนวนกันความร้อน	

COOL	WALL	 T65	 ผลิตขึ้นจากฉนวนใยแก้ว	
Green-3	ที่มีคุณสมบัติไม่อมน�้า	ไม่ลามไฟ	เป็น 
มิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหุ้มด้วยแผ่น 
อลมูเินยีมฟอยล์เสรมิแรง	ซึง่ท�าให้มปีระสิทธภิาพ 
ในการต้านทานความร้อนได้สูงถึง	 8	 เท่าเมื่อ 
เทียบกับผนังที่ไม ่ได ้มีการติดตั้งฉนวนกัน 
ความร้อน	(อ้างองิจากคูม่อืการอนรุกัษ์พลงังาน 
ในอาคารกรมพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ 
พลังงาน	กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อม)	

	 น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร เ ลื อ ก ผนั ง ที่ มี
ประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนสูง
แล้วเทคนิคที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารสูงสุด 
กคื็อ	การตดิตัง้ระแนงบงัแดดหรอืระแนงกนัร้อน 
เอสซีจี	 ให้กับผนัง	 โดยเฉพาะผนังด้านทิศใต้
และตะวันตกของอาคารเพื่อลดปริมาณแสง 
แดด ไม ่ ใ ห ้ ตกก ระทบกั บผนั ง โ ดยตร ง	 

ก็จะยิ่งช่วยให้ผนังดังกล่าวสามารถป้องกัน
ความร้อนได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วย
ให้บ้านดูมีมิติ	มีลูกเล่นมากขึ้นอีกด้วย



	 บล็อกปูพื้น	 COOL	 PLUS	 ถือเป็น
นวัตกรรมใหม ่ของบล็อกปูพื้น ท่ี มีความ
สามารถในการลดปริมาณความร้อนในบริเวณ
โดยรอบของพื้นที่ติดตั้งด้วยหลักการง่ายๆ	แต่
มีประสิทธิภาพ	คือ	กักเก็บน�้าไว้ในก้อนบล็อก	
และปล่อยให้น�้าค่อยๆ	 ระเหยเป็นไอน�้าเพื่อ
ช่วยลดอุณหภูมิภายในอากาศด้วยความร้อน
ตามธรรมชาติของแสงอาทิตย์	

	 เจ้าของบ้านที่มีพื้นทางเดินคอนกรีตหรือ
ลานจอดรถบริเวณหน้าบ้านคงเคยพบว่าใน
ช่วงเวลาบ่ายบริเวณดังกล่าวมักจะมีอุณหภูมิ
สูงกว่าบริเวณอื่นๆ	 รอบตัวบ้านและแม้หลัง
พระอาทิตย์ตกดินก็ยังอาจรู้สึกได้ว่าบริเวณดัง
กล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวกว่าปกติสาเหตุก็
เป็นเพราะว่าพื้นคอนกรีตจะสะสมความร้อน

จากการถูกแสงแดดตั้งแต่เวลาเช้าและเมื่อพื้น
คอนกรีตสะสมความร้อนไว้ในปริมาณมาก
จนถึงจุดหนึ่งก็จะเริ่มคลายความร้อนออกมา 
เมื่อรวมกับความร ้อนจากแสงอาทิตย ์ใน
ยามบ่ายก็จะท�าให้อากาศในบริเวณดังกล่าว
ร้อนมากยิ่งขึ้นและการคลายความร้อนของ
คอนกรีตอาจใช้เวลานานไปอีกหลายชั่วโมงแม้
หลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็ตามที	

	 จากทดสอบเปรียบเทียบวัดอุณหภูมิ
ความร้อนที่พ้ืนผิวของวัสดุปูพื้นชนิดต่างๆ	 
ที่นิยมน�ามาใช้ปูพื้นทางเดินหรือลานจอดรถ
ภายในบ้านพบว่าในช่วงเวลาบ่ายโมงความ
ร้อนที่พื้นผิวของบล็อกปูพื้น	COOL	PLUS	 ต�่า
กว่าพื้นคอนกรีตหรือบล็อกปูถนนทั่วไป	 8-10	
องศาและต�่ากว่าพื้นยางมะตอยถึง	20	องศา



	 บล็อก	COOL	PLUS	มีขนาด	4	ขนาดคือ	
10x10x6,	10x20x6,	20x20x6	และ	30x30x6	ซม. 
และมีให้เลือกใช้งาน	3	สี	คือ	สีเขียว	สีเทา	และ 
สีส้ม	เพื่อให้นักออกแบบสามารถออกแบบลวด 
ลายให้เหมาะสมกับสไตล์ของงาน	หรือเจ้าของ 
บ้านจะไปเลือกลวดลายท่ีตัวเองชอบได้ด้วย
ตนเองที่เอสซีจี	HOMEMART	ก็ได้เช่นกัน	

ส�าหรับการติดตั้งก็ท�าได้ไม่ยากโดยมีขั้นตอน
ง่ายๆ	ดังนี ้

1.	 ปรับระดับดินให้มีความลึกประมาณ	 
10-15	ซม.	และบดอัดดินให้แน่น

2.	 กันขอบเขตใช ้ทรายปรับระดับหนา
ประมาณ	3-4	ซม.	และบดอัดให้แน่น

3.	 ปูบล็อกโดยเริ่มที่บริเวณมุมและคัดแนว
เป็นระยะทุกๆ	10-15	ตร.ม.

	 ส�าหรับการใช้งานก็ไม่มีอะไรซับซ้อน
เพียงแค่ลดน�้าลงไปบนตัวบล็อกวันเว้นวัน	หรือ
ในช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนเพียงเท่านี้	 บล็อกก ็
จะดูดซับน�้าเก็บไว้ในตัวบล็อก	 เมื่อถูกความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์	น�้าที่อยู่ในก้อนบล็อกก็จะ
ระเหยกลายเป็นไอน�้าออกมาช่วยลดอุณหภูมิ
บริเวณดังกล่าวให้ลดลง



	 1.	 ผนังกันร้อน	 Smart	 Board	 เป็น
แผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ท่ีปลอดภัยไม่มีใยหินหรือ 
แอสเบสตอส	สามารถใช้งานเป็นผนงั	ฝ้าเพดาน	
ทั้งภายในและภายนอกไม่เปื่อยยุ่ยและทนแดด	
มีส่วนประกอบของปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์	 
ซิลิก้าและเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษน�าไปผ่าน
การอบไอน�้าแรงดันสูงและอุณหภูมิสูงซึ่งช่วย
แก้ปัญหายืด	 หด	 หรือแตกร้าวของตัววัสดุ	
ทั้งยังดัดโค้งได้ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก	
(ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับประเภทแยกย่อยของแผ่น 
สมาร์ทบอร์ดด้วยเช่นกัน)	

วิธีติดตั้ง	(ส�าหรับผนังภายในแบบฉาบเรียบ) 

	 o	 ติดตั้งโครงกัลวาไนซ์	 ยู	 76	 เพื่อ
รองรับแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่บริเวณพื้นและฝ้า
เพดานตามด้วยการยึึดด้วยพุกคอนกรีตใน 

ระยะทุกๆ	 60	 เซนติเมตร	 จากนั้นจึงติดตั้ง 
โครงกัลวาไนซ์	ซี	74	

	 o	 ยึดแผ่นสมาร์ทบอร์ดขอบลาดด้วย 
ตะปูเกลียวปลายแหลมขนาด	 23	 มิลิเมตร	 
ให้มีระยะห่าง	20	เซนติเมตร

	 o	 ฉาบทับโครงและแผ่นสมาร์ทบอร์ด	
เช่นเดียวกับวิธีฉาบผนังแบบเรียบ



	 บ ้ า น พั ก อ า ศั ย ก่ึ ง ส ตู ดิ โ อ แ ห ่ ง นี	้ 
มีเจ ้าของและผู ้ออกแบบเป็นสถาปนิกคือ 
คุณ อิ๋ ม - อ รพ ร รณ สา ร ะศ าลิ น แ ล ะ 

คุณ	David	Schafer	 แห่ง	Studiomake	 กับ
ความตั้งใจที่ว่าอยากได้พื้นท่ีซึ่งสามารถปรับ
เปลี่ยนการใช้งานได้ทุกสถานการณ์	
	 แม ้มองภายนอกคุณอาจเข ้ า ใจว ่ า
โครงสร้างเหล็กปล่อยเปลือยโชว์งานระบบ	
จะชวนให้นึกถึงบ ้านสไตล์ลอฟต์โมเดิร ์น	
แต่แท้ที่จริงแล้วบ้านหลังนี้มีไอเดียพื้นฐาน 
มาจากลักษณะบ้านไทยโบราณทั้งการยก
ใต้ถุนสูงพร้อมปรับให้เป็นพ้ืนที่ใช้งานส่วน

กลางในขณะที่ชั้นสองมีระเบียงหรือชานบ้าน
ไว้ส�าหรับกิจกรรมเอนกประสงค์ของครอบครัว
แยกส่วนเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยบันไดนอกตัว
บ้าน	
	 และด้วยลักษณะพื้นที่เปิดโล่งเช่นนี้ท�าให้
รับทั้งลมและแสงแดดตามธรรมชาติได้บ้าน
จึงเย็นสบายไม่มืดทึบจึงช่วยประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟไป
ได้เยอะเชียวล่ะ



	 ถึงอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวคิดบ้าน
ไทยนั้นเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราเป็น
ที่สุดด้วยลักษณะเรือนใต้ถุนสูงเปิดโล่งให้
อากาศระบายถ่ายเทได้ดีภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่ถือเป็นพื้นฐานของงานสถาปัตยกรรมไทย
ก็สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู ่ไม ่ว ่าจะ
เป็นการใช้ไม้เพราะเป็นวัสดุท่ีมีความยืดหยุ่น
เหมาะกับอากาศร้อนชื้นทั้งยังไม่กักเก็บความ
ร้อนท�าให้บ้านอยู่สบายหรือบานเฟี้ยมที่ท�าให้
พื้นท่ีโล่งกว้างกลายเป็นพื้นที่ปิดเม่ือต้องการ
ความเป็นส่วนตัวและสามาถเปิดออกเมื่อ
ต้องการใช้งานพื้นที่เพิ่มเติม	

	 แม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่เราว่าลองมอง
ย้อนกลับไปดูวิถีดั้งเดิมแล้วน�ามาปรับใช้ให้
เข้ากับยุคปัจจุบันก็เป็นเรื่องท้าทายและน่า
สนุกไม่น้อยเลยทีเดียว	







	 ผนังว่างๆ	 โล่งๆ	 ก็ไม่ต่างอะไรกับบ้าน
ไม่มีเฟอร์นิเจอร์หลายคนจึงใช้พื้นที่แนวดิ่ง
ด้วยการสรรหาชั้นหรือตะขอมาติดกับผนังทั้ง
เพื่อวางของประดับตกแต่งหรือใช้งานอื่นๆ	
แต่มีค�าถามว่า	ผนังเบาเอสซีจี	Smart	Board	
นั้นจะแข็งแรงทนทานมากพอให้ตอกเข็ม	 
ฝังตะปูหรือไม่	 ลองตามมาดูกันได้ในหัวข้อนี้
เลย	

	 1.	 เช็คก ่อนว ่าของท่ีคุณจะติดหรือ
แขวนมีน�้าหนักมากน้อยเท่าไร	 โดยปกติหาก
ไม่เกิน	 3	 -4	 กิโลกรัม	 ก็สามารถใช้การตอก
ตะปูปกติแขวนได้เลย

	 2.	 ห ากของที่ จ ะ แขวนมี น�้ า ห นั ก
มากกว่าน้ันแนะน�าให้ใช้พุกพลาสติกผีเสื้อ	
(จะมาพร้อมตะปูเกลียวในชุดผลิตภัณฑ์เลย)	

เพราะถือเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานส�าหรับ
ติดตั้งยึดแขวนวัตถุทั้งเบาและหนักบนแผ่น
ไฟเบอร์ซีเมนต์	

3.	 เ ม่ื อ เ ต รี ย ม พุ ก เ รี ย บ ร ้ อ ย แ ล ้ ว ก ็
ใช ้สว ่ านเจาะ รูตามต�าแหน ่งที่ต ้ องการ	 
สอดพุกพลาสติกผีเสื้อเข้าไปจากนั้นน�าตะปู
เกลียวเข้าเข้าไปในพุกจนสุดปีกของพุกจะ
ขยายออกและยึดติดแน่นกับผนังทันทีเป็นอัน
เสร็จเรียบร้อย

	 แต่ถ้าจะให้มั่นใจมากขึ้นควรวางแผน
ตั้ งแต ่ก ่อนกรุผนังเช ่นแทนที่จะวางแผ ่น 
สมาร์ทบอร์ดทิ้งระยะเพียง	 60	 เซนติเมตร	 
ก็อาจจะต้องวางให้ถี่ขึ้นเป็น	 40	 หรือ	 30	
เซนติเมตร	เพื่อให้ผนังมีความแข็งแรงมากขึ้น	

ดาวน์โหลด 
“คู ่มือติดตั้งผนังเอสซีจีสมาร ์ทบอร ์ด”

http://goo.gl/jxZcY2
http://goo.gl/jxZcY2

