
บานเย็นอยูสบาย



ทําอยางไร

ใหบานเย็น



ชวงเชา

ชวงบาย

ลมประจำทิศ

ตะวันตกเฉียงใต

ลมประจำทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

 บานในประเทศไทยมักไดรับแสงแดด 

ปริมาณมาก แสงแดดจะแผรังสีและสง 

ผานความรอนเขาสูตัวบานผานหลังคา 

ผนัง ประตู หนาตาง นอกจากน้ี ความรอน 

ยังสะสมตามวัสดุตางๆ ดวยปจจัยเหลานี้ 

ทำใหอุณหภูมิในบานสูงขึ้นไดงาย จนเปน 

ที่มาของปญหา “บานรอน” เจาของบาน 

จึงคิดอยากแกปญหาดวยวิธีการสราง 

หรือปรับปรุงบานที่ชวยลดความรอนได 

หรือที่เรียกกันวา “บานเย็น” 

 ทั้งนี้ การทำบานเย็นอาจไมใชแคติดตั้งฉนวนกันความรอน แตหลักสำคัญ คือ การทำให 

บานอยูในสภาพที่หลีกเลี่ยงจากการเผชิญหรือสะสมความรอน และสามารถระบายอากาศ 

ไดด ี ทำใหผูอยูอาศัยรูสึกสบายและยังชวยประหยัดพลังงานไฟฟา (โดยเฉพาะเคร�องปรับ 

อากาศ) ไดดวย โดยใชวิธีตางๆ ดังตอไปนี้

 นับเปนปจจัยควรคำนึงอันดับตนๆ สำหรับประเทศไทยดวงอาทิตยจะขึ้นทางทิศตะวันออก 

ในชวงเชา และมักโคจรออมทิศใต ไปตกยังทิศตะวันตก (บางฤดูอาจออมเหนือเล็กนอย)           

ทิศเหนือจึงมักโดนแดดนอยสุด และเหมาะเปนที่ตั้งของหองที่ใชงานประจำ โดยมีชองเปด  

อยางประตู/หนาตาง หรือผนังกระจก เพ�อรับแสงธรรมชาติไดมาก ในขณะเดียวกัน                 

ทิศตะวันตกซึ่งรับแดดแรงชวงบายอาจเหมาะกับหองน้ำซึ่งเปนพื้นที่เปยกชื้น

 เร�องทิศทางลม ลมประจำมักพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือ      

ทิศเหลานี้จึงเหมาะจะมีหนาตางหรือประตูเพ�อเปดรับลมเขาบาน และไมควรวางหองน้ำหรือ 

หองที่ทึบอับอยางหองเก็บของไว ในทิศนี้

 อยางไรก็ตาม สภาพแวดลอมเองก็มีผลตอทิศทางแดดลมดวย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหนาแนน 

เชน ยานเมืองตางๆ ซึ่งมีอาคารใกลเคียงลอมรอบ ลมจะลอดผานชองวางระหวางอาคาร 

เหลานั้นแทน ซึ่งอาจไมใชตะวันตกเฉียงใตหรือตะวันออกเฉียงเหนือเสมอไป แนะนำวากรณี 

สรางบานใหม ควรเขาไปสำรวจทิศทางลมใหแมนยำบนพื้นที่นั้นๆ กอนจะลงมือออกแบบ

วางบานถูกทิศ รับลม หลบแดด 



อากาศไหลเวียน เปลี่ยนรอนเปนเย็น 

 การไหลเวียนของอากาศระหวางภายในและภายนอกบานจะชวยลดความรอนในบานได 

ซึ่งโดยกลไกธรรมชาติแลว อากาศจากภายนอกสามารถไหลเวียนเขาออกในตัวบานได โดย 

ผานทางชองเปด ประตู หนาตาง ในสวนของชายคาหากใชฝาแบบที่มีชองระบายอากาศหรือ 

ระแนงระบายอากาศ ก็จะทำใหเกิดการไหลเวียนของอากาศบริเวณโถงหลังคาไดดวย

 หากตองการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนเขาออกของอากาศ อาจใชอุปกรณชวยซึ่ง 

มีตั้งแตพัดลมดูดอากาศธรรมดา ไปจนถึงระบบที่อาศัยอุปกรณทำงานรวมกันตามจุดตางๆ 

ของบาน อยางเชน ระบบ Active AIRflow
TM

 System  เปนตน

ระบบ Active AIRflow
TM

 System ที่มีการนำไฟฟาที่ ไดจาก Solar Cell มาใช



 สำหรับบานที่อยูในสภาพแวดลอมซึ่งมีมลภาวะมาก อาจเลือกสรางบานโดยทำผนังบานให 

มีสภาพเปนฉนวนปองกันความรอน ปดทุกรอยตอจนมิดชิด และอาศัยอุปกรณที่ดูดอากาศ 

จากภายนอกบานผานเคร�องกรองกอนจะนำมาใช ในบาน ทั้งนี้อากาศในบานที่ใชแลวจะถูก 

ปลอยทิ้งออกไป ในขณะที่ความเย็นจะยังคงถูกรักษาไว ใหกับอากาศใหมที่ถูกดูดเขามาในบาน 

ยกตัวอยางเชน ระบบ Air Factory System ในบาน SCG HEIM เปนตน

ตัวอยางการไหลเวียนของอากาศที่อาศัยอุปกรณดูดอากาศเขามาใช ในบาน

ผานเคร�องกรอง จากนั้น อากาศที่ใชแลวจะถูกปลอยออกไปนอกบาน

สมารทบอรด หนา 8 มม.

2 ดาน

คากันความรอน

R = 0.5 (m
2
 K/W)

ผนังกออิฐฉาบปูน 

2 ดาน หนา 10 ซม.

คากันความรอน

R = 0.3 (m
2
 K/W)

ผนังกออิฐมวลเบาฉาบปูน 

2 ดาน หนา 10 ซม.

คากันความรอน

R = 0.76 (m
2
 K/W)

เลือกวัสดุกอสรางบาน

เลือกใชวัสดุ ลดความรอนระอุในบาน

 วัสดุกอสรางบานที่อมความรอนต่ำจะชวยลดความรอนในบานได เจาของบานหลายทาน 

คงทราบดีวา วัสดุสีสวาง (โดยเฉพาะอยางยิ่งผิวเรียบมัน) เชน สีขาว ครีม เทาออน สีโทน 

พาสเทลออน จะสะทอนแสงไดดีและดูดความรอนนอยกวาวัสดุสีมืดเขม อยางสีดำ น้ำตาลเขม 

เทาเขม เปนตน ทั้งนี้ สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมคือ วัสดุแตละชนิดจะมีคุณสมบัติ ในการปองกัน 

ความรอนตางกัน โดยสามารถเปรียบเทียบไดจากคากันความรอน หรือที่เรียกวา “คา R” 

โดยคา R ยิ่งสูง ยิ่งกันความรอนไดดี 



แผนหลังคาอะคริลิก Shinkolite รุนกันความรอน

 สำหรับวัสดุใสหรือโปรงแสง ก็มีประเภทที่ชวยลดความรอนไดดวย เชน กระจกลามิเนต 

กระจก LOW-E แผนหลังคาอะคริลิกโปรงแสงรุนกันความรอน กระจกลามิเนตติดฟลม      

กันความรอน เปนตน

คากันความรอน R = 1.046 (m
2
 K/W)

30 ํ

กระเบื้องหลังคา 

ไฟเบอรซีเมนต เอสซีจี 

รุนไอยรา

ฝาสมารทบอรดหนา 6 มม.

คากันความรอน R = 0.76 (m
2
 K/W)

30 ํ

กระเบื้องหลังคา 

คอนกรีต เอสซีจี

ฝาสมารทบอรดหนา 6 มม.



ติดตั้งฉนวนกันความรอน

 อีกวิธีท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการกันความรอนในบานคือ ติดต้ังฉนวนกันความรอนเพ่ิมบริเวณ 

ผนัง หลังคา และฝาเพดาน ไมวาจะเปนแผนสะทอนความรอนหรือฉนวนกันความรอนใยแกว

แผนสะทอนความรอนอะลูมิเนียมฟอยล 

ชวยสะทอนรังสีความรอนออกไปจากหลังคา

ฉนวนกันความรอนใยแกว     

ชวยปองกันมิใหความรอน

เขาสูภายในหลังคาหรือตัวบาน

ฉนวนกันความรอนที่ดี

ควรมีคุณสมบัตินำพา 

ความรอนต่ำ (คา K ต่ำ) 

และตานทานความรอนสูง 

(คา R สูง)

หมายเหตุ

พิจารณาไดจาก

คาสัมประสิทธิ์การนำความรอน (K)

มีหนวยเปน W/m.k.

K

การนำพาความรอนต่ำ

(CONDUCTIVITY)

พิจารณาไดจาก

คาความตานทานความรอน (R)

มีหนวย 2 แบบ คือ

m
2
 K/W กับ hr.ft

2
.F/Btu

(ควรใชหนวยเดียวกัน

ในการเปรียบเทียบ)

R

การตานทานความรอนสูง

(RESISTIVITY)



 อยางไรก็ตาม แมจะติดตั้งฉนวนเพ�อปองกันความรอนเขาบาน แตภายในบานก็ยังคงมี 

ความรอนที่เขามาทางชองเปด ประตูหนาตาง หรือแมแตความรอนที่เกิดขึ้นจากภายในบาน 

เอง ซึ่งฉนวนจะกักเก็บความรอนเหลานั้นไว จนอาจทำใหอุณหภูมิในบานสูงกวานอกบานได 

ดังน้ัน บานท่ีติดฉนวนกันความรอนควรเตรียมระบบระบายอากาศใหดี (ไมวาจะเปนระบบเปด 

หรือระบบปด) เพ�อระบายความรอนออกไปไมใหสะสมภายในบาน 

หากไมมีการระบายอากาศที่ดี 

ฉนวนกันความรอนจะกลาย 

เปนตัวกักเก็บความรอนไว ใน 

บานไมใหออกไปไดเชนเดียวกับ 

กระติกน้ำรอน

ความหนาฉนวน (m.)

K
CONDUCTIVITY (W/m.k.)

ความสามารถในการตานทาน

ความรอน (Resistivity)

ที่เรียกกันวา R

R
RESISTIVITY

จากสูตรคำนวณจะเห็นไดวา ฉนวนกันความรอนที่หนาจะมีคา R สูง จึงยิ่งกันความรอนไดดี 

น้ำรอน



Tips

รูปทรงหลังคาบานที่เหมาะกับประเทศไทย

กันรอนใหบานเรา สรางรมเงาบังแดด 

 การสรางรมเงา เพ�อบดบังสวนตางๆ ของบานไมใหโดนแดด (โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก 

และทิศใต) ก็ชวยลดความรอนใหกับบานไดดวยเชนกัน 

ปนหยา

กันแดดฝนไดรอบทิศ

จั่ว

กันแดดฝนได 2 ทิศ

มนิลา

กันแดดฝนไดรอบทิศ 

นิยมทำชองลมระบายอากาศ

ตรงหนาบัน

ซึ่งนอกจากจะใหรมเงาและลด

ความรอนแลว ยังชวยกรอง 

ฝุน ดูดซับเสียงรบกวน และ 

สรางความสดช�นไดดวย

การปลูกตนไม 

เพ�อบังแดดไมใหเขาบาน และ 

ยังชวยกันฝนสาดไดอีกดวย 

ทำชายคาย�นยาว



อาจเลือกแบบแผนครีบทึบหรือ 

ทำเปนระแนงแบบโปรงก็ ได 

โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม 

ตามทิศของแดด

ติดตั้งแผงบังแดด

แผงกันแดด

อาจออกแบบใหบังเฉพาะชวงเวลาที่แดดรุนแรง

โดยเฉพาะชวงประมาณ 09:00-16:00 น.



บานเย็นดวย

หลังคา ฝา

ผนัง พื้น



   การที่บานจะเย็นไดนั้นมีหลายปจจัย ตั้งแตการวางผังของตัวบานและพื้นที่ ใชสอย     

การไหลเวียนของอากาศ การเลือกใชวัสดุ รวมไปถึงการสรางรมเงา ทั้งนี้ ในสวนประกอบ 

ตางๆ ของตัวบาน ตั้งแตหลังคาและฝาเพดาน ผนัง ไปจนถึงพื้น ลวนเปนองคประกอบที่ 

สามารถทำใหบานเย็นไดดวยวิธีการตางๆ

 นอกจากนี้ อาจเลือกใชระบบหลังคา Cool Roof System ซึ่งมีชุดอุปกรณที่ชวยระบาย 

ความรอนในชั้นหลังคาได เชน การขยายชองระบายอากาศใตทองกระเบื้อง การสราง      

ชองลมออกที่สันหลังคาโดยใชโครงเหล็กแบบมีรูระบายอากาศ เปนตน

 70% ของความรอนที่เขาสูบานนั้น มาจากทางหลังคาและสงผานฝาเพดานมาถึงตัวบาน  

ดังนั้น การแกปญหาบานรอนควรมุงที่หลังคา (รวมถึงฝาเพดานชั้นบนสุด) เปนอันดับแรก 

ซึ่งทำไดทั้ง การลดความรอนดวยกลไกทางธรรมชาติ และการติดตั้งวัสดุกันความรอน

หลังคาและฝาเพดาน

ทำหลังคาแบบมีชอง

ระบายอากาศทางหนาบัน 

(เชน บานรูปแบบไทย

สมัยอดีต)

ติดฝาชายคาแบบมีรู

ระบายอากาศ 

หรือทำเปนระแนงระบาย

อากาศ

การสรางชองลมออกที่สันหลังคา

การขยายชองระบายอากาศใตทองกระเบื้อง

ตัวตั้งระยะ

เพิ่มชองวางระหวาง

แผนสะทอนความรอน

กับใตทองกระเบื้อง

เปนการสรางชองทางใหความรอนระบายออกไปได ดังนี้

การลดความรอนดวยกลไกทางธรรมชาติ

เหล็กยึดโครง

ระบายอากาศ 

เหล็กยึด

ระบายอากาศ 

ครอบสันหลังคา

ระบายอากาศ

การทำหลังคาทรงสูง

ใหอากาศรอนลอยตัวขึ้น

ดานบนพรอมทำชองทาง

ระบายความรอนโดย

การทำหลังคา 2 ชั้น

ใหความรอนระบาย  

ออกระหวางชั้นหลังคา



 ระบบปองกันความรอนในหลังคาที่ดีเต็มประสิทธิภาพจะชวยลดอุณหภูมิในบานไดถึง         

2 องศาเซลเซียส (ผูอาศัยจะรูสึกถึงความตางไดมาก) และชวยลดการใชพลังงานของ    

เคร�องปรับอากาศไดถึง 40 %

 กรณีหลังคาเปนพื้นดาดฟาคอนกรีต 

คอนกรีตจะสะสมความรอนจากแสงแดด 

และสงผานมายังหองใตพื้นดาดฟา ทำให 

บานรอนไดงายมาก ทางที่ดีควรปกปอง 

พื้นดาดฟาไม ให โดนแดดโดยตรง เชน 

พนสีสะทอนความรอน ตกแตงพื้นดาดฟา 

ดวยวัสดุที่อมความรอนนอยกวาอยาง 

ไมเทียม หญาเทียม เปนตน โดยทำระบบ 

ระบายน้ำและระบบกันซึมใหเรียบรอยกอน

ติดตั้ง

มีหลายวิธี ดังนี้

การติดตั้งวัสดุกันความรอน

วัสดุมุงหลังคา

แป

จันทัน

แผนสะทอนความรอน

บานที่มีหลังคาเปน

พื้นดาดฟาก็ใชวิธีตาม

ขอ 4 นี้ ไดเชนกัน

ติดตั้งแผนสะทอนความรอนใตแป ติดตั้งแผนสะทอนความรอนบนแป

ติดตั้งฉนวนใยแกวหุมแผนสะทอน

ความรอนชนิดวางบนแป

ติดตั้งฉนวนใยแกวหุมแผนสะทอน

ความรอนชนิดวางบนฝาเพดาน

ฉนวนใยแกวปองกัน

ความรอนลงสูตัวบาน

แป

จันทัน

แผนสะทอนอะลูมิเนียมฟอยล

ทำหนาที่สะทอนความรอน



ผนัง

 เลือกใชวัสดุที่อมความรอนนอย มีคากันความรอน (คา R) สูง เชน ใชอิฐมวลเบากอผนัง 

แทนอิฐมอญ เปนตน สำหรับผนังดานที่โดนแดดมาก เชน ดานทิศตะวันตก ซึ่งแดดรอน     

ตลอดชวงบาย อาจติดตั้งฉนวนกันความรอนเพิ่มดานนอกหรือดานในบานก็ได วิธีการคือ 

ติดตั้งโครงคราวแลวกรุดวยไม ไมเทียม หรือวัสดุแผนอยางไฟเบอรซีเมนต (ใชไดทั้งผนัง 

ภายนอกและภายใน) แผนยิปซั่ม (เฉพาะผนังภายใน) พรอมติดตั้งฉนวนใยแกวกันความรอน 

ดานในตรงชองระหวางโครงคราว

 ทั้งนี้ เจาของบานอาจเลือกทำสวนดาดฟาเพ�อเปลี่ยนบรรยากาศ รวมถึงอีกวิธีที่ชวยได 

คือทำหลังคาหรือระแนงใหรมเงาบนดาดฟา โดยท้ังหมดน้ีควรปรึกษาวิศวกร เพ�อตรวจสอบ 

เร�องน้ำหนักวัสดุที่เพิ่มเติม และศึกษาขอจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการตอเติมดวย

ระแนงไมสังเคราะห/ไมเทียม

รั้วไมเทียมกันตก

หินกรวดแมน้ำตกแตง

กระเบื้องคอนกรีตสำเร็จรูป

ดาดฟาระบบ

สวนสำเร็จรูปพรอมตนไม

ผนังกออิฐฉาบปูน 

2 ดาน หนา 10 ซม.

คากันความรอน

R = 0.3 (m
2
 K/W)

ผนังกออิฐมวลเบาฉาบปูน 

2 ดาน หนา 10 ซม.

คากันความรอน

R = 0.76 (m
2
 K/W)

ผนังสมารทบอรด

หนา 8 มม. 2 ดาน

คากันความรอน

R = 0.5 (m
2
 K/W)



 60 ซม.

ติดตั้งไมฝา

เอสซีจี รุน บังใบ ในแนวตั้ง

(วางโครงคราวแนวนอน)

ระยะโครงคราว

60 ซม.

ผนังกออิฐฉาบปูนเดิม

(ซอมรอยแตกราวแลว)

ฉนวนกันความรอน

เอสซีจี รุน STAY COOL 

ติดตั้งไมฝา เอสซีจี

หรือไมตกแตงผนัง WINDSOR

มุงลวดกันแมลง

เหล็กฉาก

เจาะยึดกับ

ผนังเดิม

เหล็กกลองขนาด 

1”_

2
1 x 3” 

(ใสฉนวนกัน

ความรอน)

1”_

2
1

1”_

2
1x

(ไมใสฉนวนกัน

ความรอน)

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ดาน หนา 10 ซม. 

+ ฉนวนกันความรอน เอสซีจี รุน COOL WALL 

+ สมารทบอรด 8 มม.

คากันความรอน

R = 2.23 (m
2
 K/W)

คากันความรอน

R = 2.212 (m
2
 K/W)

ผนังสมารทบอรด หนา 8 มม. 2 ดาน 

+ ฉนวนกันความรอน เอสซีจี

รุน STAYCOOL



พื้น 

พื้นไมเทียมไวนิล

พื้นไมเทียมไฟเบอรซีเมนต

 พื้นที่นอกบานไมวาจะเปนพื้นรอบบาน พื้นระเบียง หลายคนอาจคิดวาเปนเร�องไกลตัว 

แตแทจริงแลว หากพื้นที่เหลานี้ติดตั้งดวยวัสดุที่อมความรอนมากอยางพื้นคอนกรีต เม�อ 

โดนแสงแดดแรงเปนเวลานาน จะสะสมความรอนและแผรังสีมาถึงตัวบานในภายหลัง ซึ่ง 

เปนอีกปจจัยที่ทำใหบานรอนไดดวย  

 ดังนั้น พื้นที่นอกบานควรใชวัสดุที่อมความรอนต่ำ ลดการแผรังสี รวมถึงลดการสะทอน 

ความรอนเขาสูตัวบาน ยกตัวอยางเชน กระเบื้องดินเผา ไมพื้น ไมเทียม เปนตน



พื้นหญาเทียม

บล็อกปูพื้นที่ชวยลดความรอน

บล็อกปูพื้นรุนสนามหญา บล็อกปูพื้น

รุน La Linear Cool Plus

 หากตองการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถปลูกหญา ใชบล็อกปูพื้นรุนสนามหญา หรือจะใช 

หญาเทียมแทน เพ�อความสะดวกตอการดูแลรักษา ทั้งนี้ ยังมีวัสดุที่ผลิตมาเพ�อลดความรอน 

ใหแกพื้นนอกบานโดยเฉพาะ อยางเชน บล็อกปูพื้นรุน Cool Plus ที่เก็บน้ำไว ในกอนบล็อก 

ชวยลดอุณหภูมิและลดการสะทอนความรอนเขาสูตัวบาน เปนตน



พ.ค.-ส.ค.

4 เดือน

ก.ย.-เม.ย.

8 เดือน

ชวงเชา

ชวงบาย

แดดเดินทางจากทิศตะวันออกไปสูทิศตะวันตกในทุกวัน

แดดไมไดเดินทางเปนเสนตรงอยางที่หลายคนเขาใจ

แดดจะเดินทางออมไปทางทิศเหนือหรือทิศใต ขึ้นอยูกับชวงเวลานั้นๆ 

โดยแดดบานเราจะเดินทางออมทิศใตมากกวาทิศเหนือ

แผงบังแดด

 เราสามารถสรางแผงบังแดดโดยคำนึงถึงทิศ 

ตางๆ ใหสัมพันธกับการโคจรของดวงอาทิตย 

ซึ่งขึ้นทางทิศตะวันออกในชวงเชา และสวนใหญ 

จะออมทางทิศใต ไปทางทิศตะวันตกในชวงบาย 

ทั้งนี้ ทิศเหนือเปนทิศที่โดนแดดนอยที่สุดตลอดป 

สวนทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตกจะเผชิญ 

กับแสงแดดแตกตางกันไปตามชวงเวลา  

ทิศตะวันออก

คานเหล็ก

จันทันเหล็ก

หลังคากันสาด

แผนโปรงแสง 

เอสซีจี ลอนกันสาด

ค้ำยันเหล็ก

เพลทเหล็ก 

ยึดกับผนัง

ผนัง

ทิศตะวันออก

แดดจากทิศตะวันออกจะอุดมไปดวยวิตามิน D โดยเฉพาะชวงเชากอน 9.00 น. 

หลังจากนั้นควรปองกัน แผงบังแดดจึงเหมาะกับการปองกันแดดที่เดินทางในมุมสูง

แดดทิศตะวันตกมีการสะสมความรอนตลอดวัน จำเปนตองติดตั้งระแนงกันแดด 

เพ�อปองกันความรอนสะสมที่เขาสูผนัง และชองหนาตาง

ทิศตะวันตก

ทิศใต

แดดจากทิศใต ชวงเชา 9.00 น. 

และชวงเย็น 16.00 น.จะสองเฉียง 

ทแยงมุม ลักษณะแผงกันแดดจึง 

ควรย�นออกจากผนังในแนวตั้ง 

สวนชวง 12.00 น. แดดจะเดินทาง 

มุมสูงควรเพิ่มแผงกันแดดที่เปน 

แนวนอน

ทิศตะวันตก

ทิศใต

เสาเหล็ก ระแนงเหล็กทาสี

ไมรั้ว 

เอสซีจี 

ไมรั้ว เอสซีจี

ไมรั้ว เอสซีจี

เหล็กฉาก




