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ขอความและรูปภาพทั้งหมดในหนังสือนี้ เจาของลิขสิทธิ์สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ 
การคัดลอกสวนใดๆ ในหนังสือนี้ไปเผยแพรในทุกรูปแบบ ตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์กอน
ยกเวนการอางอิงเพื่อการศึกษาและการวิจารณ
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พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542

 ถถาาไไไมมมมมีีเศรษฐฐกกิจจจจพพพอเพียง
เเววลลลาาไไไฟฟดบับ……จจจจะะะพพพััังหมด จจะะะททำำอยางไไรร

ทททีี่ททท่่ีีตองใชไไฟฟฟฟฟาา ก็็ตองงแแแแยยยยไไไไไปปปป
…หากกมมีเเเศศศรรษษฐกิจพพออออเเเเพพพพีียยงแแบบบบไไไมมมเเเตต็็็มมทท่ี

ถาเราามมีเเเเคคคครรรรืืื่่อองปปนนไไไฟฟฟฟ กกก็็็ใใใชชปปนนไไฟฟ
หหหหหรรรรืืออออถถาขขั้้นนโโโบบบรรราาณณกกววาา มืืดก็จุดเทียน

คคคืือออมมีททาางงท่ีีจะแกปญหาเสมอ
……ฉฉะะนนั้้นน เศรษฐกิจพอเพียงนี ้ ก็มีเปนขั้นๆๆ

แตจะบอกวา เศรษฐกิจพอเพพียยงงนีี้้
ใหพอเพียงเฉพาะตัวเอองงรรอยเปอรเซ็นต

นี่เเปปนนส่่ิงที่ทำไมได
จะตองมมีกการแลกเปลี่ยนกกันน ตองมีการชวยกัน

…พอเพียยงงใในทฤษฎีหลวงนี้ คือ
ใใหสามารถที่จะดำเนินการไดตัวอย่าง



 หนังสือ  “Green Home” เลมนี้ทำข้นในโอกาสท่ีนิตยสารบานและ 
สวนจัดงาน  “บานและสวนแฟร ครั้งที่  9” ข้น  ณ  อาคารชาเลนเจอร 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในแนวคิด “Green Home Effect”  จะเรยกวา 
ในภาคงานนิทรรศการและภาคหนังสือเลมที่คุณถืออยู ในมือนี้ เกิดข้น 
เพื่อสงเสรมซ่งกันและกัน ภายใตแนวคิดเดียวกัน คือ ลดภาวะโลกรอน  
รักษาสภาวะแวดลอมอยางจรังยั่งยืน
 บทบาทหนาที่ของหนังสือเลมนี้คือ นำเสนอบานที่ออกแบบอยาง  
“ฉลาด” เหมาะกับชวตเจาของบาน เหมาะกับสภาพแวดลอมและสภาพ 
อากาศแบบรอนช้นในบานเรา ใชวัตถุดิบอยางคุมคา เพื่อใหเจาของบาน 
อยูในบานไดอยางสบายโดยไมเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติและทุนทรัพย 
เกินความจำเปน ถาคุณอยากไดบานอยางที่วา หนังสือเลมนี้มีประโยชน 
ครับ
      

 

      บรรณาธิการอำนวยการ 

คำนำ 
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สารบัญ 
บทนำ                

GREEN HOME  
บานพักอาศัย l โรเบิรต บลิสเมอร - จฑามาศ ฉุนกลา l สุรนทร    
  เราตัดสินใจสรางบานแบบไทย แตทำใหดููทันสมัยขึ้น โดยเปลี่ยนจากวัสดุ
อยางผนังไมเปนวัสดุอยางคอนกรีตหรือวัสดุใหมๆ  ผมชอบไอเดียของบานไทย 
โดยเฉพาะการยกตัวบานขึ้นจากพื้นดิน ทำใหลมพัดผานดานลางได 
ชั้นบนก็รับลมไดเยอะขึ้น 

บานพักอาศัย l ฤกษฤทธ์ ตีระวนิช l เชยงใหม       
  โจทยที่ผมบอกกับสถาปนิกคือ ใหเก็บตนไมที่มีอยูไวใหมากที่สุด 
คนในบานสามารถนั่งหรือนอนที่ไหนก็ได ตองเปดโลงใหอากาศถายเท 
มองเห็นทัศนียภาพไดรอบ สุดทายตองไมลืมใสตัวตนของเราซึ่งเปน
ชาวตะวันออกลงไปดวย แตตองใหเหมาะกับยุคสมัย

ทาวนเฮาส l โครงการ TEN BANGKOK l กรุงเทพมหานคร     
  กรีนโฮมคือการคิดจากขีดจำกัด พิจารณาวามีที่ดินเทานี้ มีงบประมาณ
แคไหน และวิถีชีวิตเราเปนอยางไร เพราะฉะนั้นระบบน้ำไฟ การออกแบบ
ทุกอยางตองคิดเพื่อใหตอบโจทย อยางเชนตำแหนงของครัว พอลางจานเสร็จ
สามารถสาดน้ำใสสวนตรงนี้ไดเลย หรือการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียกอนปลอยลง
คูน้ำสาธารณะ อีกหนอยเราก็สามารถดึงน้ำในคูขึ้นมาใชรดตนไมในหนารอนได
ตองคิดเพื่อชวยลดความสิ้นเปลือง รูจักใชทรัพยากรเทาที่จำเปน     

ทาวนเฮาส l โครงการแฮปปแลนดแกรนดวลล l กรุงเทพมหานคร    
  โจทยที่ผมตั้งไวกับตัวเองในการออกแบบปรับปรุงทาวนเฮาสหลังนี้คือ 
ผมตองการสราง ‘ปาใหญในบานเล็ก’ โดยเนนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบาน 
และการออกแบบใหอากาศถายเทหมุนเวียนไดดี เพื่อใหผูอยูรูสึกสบายขึ้น  
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บานพักอาศัย l นพ.กิตต ิ - จราพร จตตรประเสรฐ l กรุงเทพมหานคร    
  คุณแมจะชอบไปนั่งๆ นอนๆ ที่ชานไมหนาบานมากเลย จะอยูตรงนั้นทั้งวัน 
เพราะลมพัดเย็นสบาย ตอนแรกเราก็ไมคิดวาบานจะลมดีอยางน้ี แตปรากฏวา 
เราแทบไมตองเปดแอรกันเลย ลมแรงจนตองถอดโคมระยาเหนือโตะกินขาวออก
เพราะกลัวจะตกมาแตก 

บานทรงไทย l รองศาสตราจารย ดร.ภิญโญ สุวรรณคีร l กรุงเทพมหานคร   
  บานทรงไทยอยูสบาย เหมาะกับดินฟาอากาศของเมืองไทย แตขึ้นอยูกับวา
ไปสรางอยูที่ไหน เพราะทุกวันนี้สภาพแวดลอมไมเหมือนสมัยกอน ถาสราง
ในเมืองก็ตองประยุกตปรับปรุงใหเหมาะสม เพิ่มฟงกชันสำหรับชีวิตปจจุบัน
เขาไป โดยที่ยังรักษาสัดสวนเรือนไทยใหถูกตองสวยงามตามฉันทลักษณ

บานพักอาศัย l สาธต กาลวันตวนิช l ลำพูน       
  สิ่งที่บานแบบลานนาสื่อใหเราไดเห็นจากพื้นที่และสวนตางๆ ของตัวบาน คือ
ความเคารพในธรรมชาติและสถานที่ตั้ง และการมีชีวิตอยูรวมกันอยางกลมกลืน
เปนหนึ่งเดียว

บานพักอาศัย l ปฐมา หรุนรักวทย l กรุงเทพมหานคร      
  งานทุกชิ้นที่ทำออกมาไมมีชิ้นไหนแพงเลย ทุกคนสงสัยวาทำไดยังไง ถูกจัง
หรือเพราะวาเราทำงานกับคนจนเยอะ แตจริงๆ แลวเรารูสึกวา ทำไมตอง
สิ้นเปลืองกับอะไรที่มันไมใช เพราะฉะนั้นแปลนหรือภาพของบานก็จะเปน
แบบซื่อๆ แตไมใชวาปลอยไวโลงๆ ซื่อในที่นี้หมายความวา เปนไปตาม
สิ่งที่มันเกิด ไมประดิดประดอย ไมมีอะไรซับซอน  

วลลาไมไผ l มานพ มีจำรัส l ราชบุร        

บานอุนรัก l ตนแบบบานพักพิงสำหรับเด็กที่ถูกทารุณกรรม l นนทบุร         

  คนที่คิดจะอยูกับธรรมชาติ ก็ตองรูจักเขาใจธรรมชาติ เขาใจถึงการที่ไมมี
สิ่งใดคงอยูถาวร อยางเชนบานไมไผนี้คนสวนมากจะกลัววาอยูไมไดจริง 
ตองซอมแซมบอย แตที่จริงแลวบานที่เราอยูกับมันทุกวัน ไดปดกวาดเช็ดถู 
ไดดูแลรักษา บานจะไมโทรม ตรงไหนชำรุดเราก็เห็น ซอมไดงายๆ 
ไมยุงยากเลย และไมไผก็มีความรวมสมัยอยูในตัว  

  พยายามสรางใหที่นี่เปน ‘บานในสวน’ นั่นคือ มีลักษณะเปนกลุมอาคาร 
โดยแตละอาคารมีขนาดเล็ก เพื่อใหเด็กรูสึกอบอุนเหมือนอยูบาน 
เนนการปลูกตนไมใหรมครึ้ม เพื่อใหรมเงาเย็นสบาย สรางบรรยากาศของสวน
ที่ชวนใหผอนคลาย และการเลือกใชวัสดุประเภทไมชนิดตางๆ ยังใหสัมผัส
ที่เปนธรรมชาติ เพิ่มความสบายตา สบายกาย และสบายใจ 
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หลากหลายไอเดียเพื่อสรางหรอเปลี่ยนบานใหเปน Green Home                    

คุณกรรณิการ รัตนปรดากุล 

รองศาสตราจารยพาสินี สุนากร 

ดร.ภัทรนันท ทักขนนท 

ผูชวยศาสตราจารยวรวรรณ โรจนไพบูลย  

ผูชวยศาสตราจารยววัฒน อุดมปติทรัพย     

ผูชวยศาสตราจารยไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา 

และอาจารยปรัศณี เมฆศรสวัสดิ์                                                             

HOW TO GREEN YOUR HOME        

GREEN TALK 
บทสนทนากับสถาปนิก : หลากหลายแนวคิดสู Green Home 

พลังงานทางเลือกสำหรับบานพักอาศัยที่เปนไปไดในปจจบัน                      

GREEN IDEAS 

GREEN ENERGY

ตัวอย่าง



บทนำ 
คุณมีวธรับมือกับ “โลกรอน” อยางไร
 เปดแอรใหแรงข้นในวันที่อากาศรอน ถมท่ีดินรอบบานใหสูงข้น 
ปองกันน้ำทวม เก็บตัวอยูในบานไมออกไปไหน เปดโลกทัศนผานการ 
ดูทีว 24 ชั่วโมงตอวัน ออกไปเดินช็อปปงตากแอรในหางสรรพสินคา 
แลวกลับมาอาบน้ำอุนเปดแอรนอน…

 แมคำวา “โลกรอน” จะกลายเปนคำพูดติดปากของคนท่ัวโลกไปแลว 
หลังจากถูกทำใหรูจักในวงกวางจากภาพยนตรเร่อง An Inconvenient 
Truth เมื่อกวา 2 ปที่ผานมา สีเขยวกลายเปนเทรนดและเปนสีหลัก 
ที่นำมาใชเปนเคร่องมือของการตลาดและเคร่องหมายการคาของสินคา 
นับไมถวน ถุงผาสารพัดดีไซนมีวางขายไปทั่วทุกแผง กระแส “Green”  
ในเมืองไทยวันนี้ไดรับการตอบรับอยางดีเหลือคณา จนดูราวกับวา 
คนไทยสวนมากเขาใจเร่อง “โลกรอน” ดี และกำลังมีสวนรวมเพ่ือ “Stop 
Global Warming” กันอยางสุดกำลัง แตถาพฤติกรรมของคนไทย 
สวนใหญยังเปนเชนขอความในยอหนาที่แลว นั่นพอจะบอกเปนนัย ๆ 

ตัวอย่าง



ไดวา โลกท่ีคุณพยายามชวยไม ใหรอนข้นนั้นคือโลกของคุณและ 
ครอบครัวเทานั้น ไมไดหมายถึงโลกที่เปนดาวเคราะหดวงสีน้ำเงน 
ซ่งเปนที่อยูของสรรพชวตนับลานใบนี้จรง  ๆ ยังไมนับพฤติกรรม 
อีกมากมายท่ีดำเนินไปตามความเคยชน โดยท่ีคนสวนใหญไมไดคิด 
(หรอคิดไมได) วามีสวนเก่ียวของกับอุณหภูมิท่ีสูงข้นของโลกอยางไร 
เชน แตงบานสวยดวยเฟอรนิเจอรนำเขาสุดเก อาบน้ำอยางผอนคลาย 
ในอางอาบน้ำ หรออาบน้ำเย็นฉ่ำราวกับอาบสายฝนดวยฝกบัว rain 
shower ขนาดใหญบึ้ม 

 ดวยเหตุนี้ สำนักพิมพบานและสวนจงจัดทำหนังสือ  “Green 
Home” เลมน้ีข้นมา โดยหวังวาเร่องราวและไอเดียที่ เรานำเสนอ 
จะเปนแรงบันดาลใจใหผูอานไดลองเปล่ียนมุมมองที่มีตอการสรางบาน 
หรอที่อยูอาศัย โดยมีจตสำนึกรับผิดชอบตอโลกใบนี้และสิ่งแวดลอม 
มากข้น ตัวอย่าง



Green Home คืออะไร
 ตรงตามคำสรอยตอทายช่ือหนังสือท่ีวา “บานเย็น…โลกไมรอน” Green Home ในความหมาย 

ของเราคือ บานที่อยูเย็น อยูสบาย โดยไมสงผลกระทบใหโลกรอนขึ้น ซึ่งหากจะตีความหมายกัน 

ใหลึกหรือละเอียดย่ิงข้ึน Green Home น้ันคือการรวมแนวคิดการประหยัดพลังงาน (energy efficient 

ideas) เคารพธรรมชาติ (respects to the nature) คำนึงถึงความยั่งยืน (thinking sustainability) 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (eco-friendly) เขาไวดวยกันนั่นเอง โดยปจจัยที่จะทำใหเกิด Green 

Home ไดนั้นตองประกอบไปดวยสองสวนหลัก คือ การออกแบบบานและพฤติกรรมของผูอยูอาศัย  

 

 ประเทศไทยเปนเมืองรอน อากาศที่ทั้งรอนและทั้งชื้นทำใหเรารูสึกไมสบาย บานในเมืองไทย 

ที่ดีจึงควรจะอยูไดโดยไมรอนและไมชื้น ที่ผานมาเราแกปญหานี้ดวยการเปดเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง 

ตองยอมรับวาไดผลดีมาก ทวาเครื่องปรับอากาศนั้นไมเพียงกินไฟมาก กระบวนการทำความเย็น 

ยังปลอยความรอนสูอากาศ ไอเดียสำหรับ Green Home ท่ีเราตองการนำเสนอจึงเปนไอเดียท่ีชวยให 

บานเย็นโดยพ่ึงพาเคร่ืองปรับอากาศใหนอยท่ีสุด แลวเปล่ียนไปพ่ึงพิงการออกแบบเพ่ือชวยลดความรอน 

แทน เมื่อเปดดูตัวอยางในเลม ผูอานจะพบวา มีหลายวิธีที่มนุษยสามารถเอาชนะความรอนไดโดย 

ไมตองพึ่งเครื่องปรับอากาศ อยางไรก็ตาม การออกแบบบานเพียงอยางเดียวนั้นไมพอ เพราะเย็น 

ตามธรรมชาติอยางไรก็ไมเหมือนเย็นดวยเครื่องปรับอากาศ แลวเย็นแคไหนถึงจะพอ ทัศนคติของ 

ผูอยูอาศัยท่ีมีตอความเย็นและความสบายจึงตองเปลี่ยนไปดวย และไมเพียงแคเรื่องความเย็น แต 

มุมมองเก่ียวกับความงาม ความสะดวก และความสุขของผูอยูอาศัยตองไดรับการออกแบบใหมเชนกัน 

มิฉะนั้น Green Home ก็จะไมมีทางเกิดขึ้นไดจริง

  

ตัวอย่าง



ลองดูตัวอยางจากเร่องนี้…

 หมูบานบนเกาะทะเกะโตะมิ (Taketomi) เกาะเล็กๆ ทางใตของประเทศญ่ีปุน ซ่ึงมีลักษณะ 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีโดดเดนเฉพาะตัว สงผลใหท่ีอยูอาศัยของชาวบานบนเกาะแหงน้ีมี 

เอกลักษณนาสนใจ เชน รั้วบานทุกหลังเกิดจากการนำหินปะการังซึ่งมีมากมายบนเกาะมากอเปน 

กำแพงหิน ไมเพียงใชประโยชนจากวัตถุดิบทองถิ่น แตรั้วหินยังทำหนาที่เปนกำแพงปองกันลมพาย ุ

ไตฝุนซึ่งจะมาเยือนที่นี่ทุกป บานทุกหลังที่นี่ไดรับการอนุรักษใหคงรูปแบบของสถาปตยกรรม 

พื้นถิ่นไว โดยไดรับความรวมมือจากชาวบานอยางดี แมจะไมใชเรื่องงาย เพราะบานที่มีอายุกวา 

รอยปตองซอมแซมบูรณะสม่ำเสมอ ไหนจะแข็งแรงทนทานเหมือนบานที่สรางใหมดวยวัสดุและ 

เทคโนโลยีในปจจุบัน หลังคาบานยังคงเปนหลังคาดินเผาแบบดั้งเดิม ซึ่งแมจะแตกชำรุดงาย 

แตก็ระบายความรอนไดดี ชายคาบานที่ยื่นยาวและลดลงต่ำเพ่ือรับมือกับพายุไตฝุน บานทุกหลัง 

ปลูกตน Fukugi ไมใหญใบหนาไวโดยรอบ เพื่อชวยบังไมใหเม็ดทรายพัดเขาบานเมื่อพายุมา ซึ่งไม 

จากตน Fukugi ยังใชเปนโครงสรางของบาน ในขณะท่ีเปลือกใชเปนสียอมผาธรรมชาติ และเน่ืองจาก 

เกาะแหงนี้ไมมีทั้งภูเขาและแมน้ำ ทุกหยดน้ำของที่นี่จึงมีคาและใชกันอยางระมัดระวัง

 สำหรับเรา ทั้งหมดที่วามาน้ีคือ Green Home คือบานที่ออกแบบใหสอดคลองกับสภาพ 

ภูมิอากาศและภูมิประเทศ บานที่เคารพธรรมชาติ บานที่ใชวัสดุที่หาไดใกลตัว และบานที่สะทอน 

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมเฉพาะทองถิ่น ซึ่งในขอหลังนี้ แมจะไมไดมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องราวที่เรา 

กำลังพูดถึง แตก็ปฏิเสธไมไดวามีความสำคัญในแงของการออกแบบสถาปตยกรรม และท้ังหมดน้ี 

จะเกิดขึ้นไมไดเลยหากชาวบานบนเกาะไมใหความรวมมือ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ www. 

taketomijima.jp)ตัวอย่าง



ลองดูตัวอยางจากเร่องนี้…

 โครงการบานจัดสรรแหงหน่ึงท่ีเมืองลินซ (Linz) ประเทศออสเตรีย ไดนำเสนอรูปแบบของแหลง 

ที่อยูอาศัยแบบใหม ใชชื่อวา Solar City ที่มีคำขวัญตอทายช่ือเมืองวา “Living Like in Holiday”  

โครงการนี้เปลี่ยนเมืองลินซที่จากเดิมเต็มไปดวยโรงงานอุตสาหกรรมหนักใหกลายเปนเมืองที่นาอยู  

โดยมีแนวคิดท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเปนจุดขาย เปนการสรางท่ีอยูอาศัยโดยคำนึงถึงสภาพแวดลอม 

ไปพรอมๆ กัน ทุกอาคารในเมืองน้ีไดรับการออกแบบใหใชพลังงานอยางคุมคา โดยมีแผงโซลารเซลล 

เปนแหลงพลังงานหลัก มีการใชแผงบานเกล็ดที่ปรับองศาได (Solar Wings) เพื่อปรับแสงใหเขาสู 

อาคารไดพอเหมาะ มีการปลูกหญาบนหลังคาเพื่อรักษาอุณหภูมิในอาคาร และเพื่อลดปญหามลพิษ 

จึงไมมีถนนและที่จอดรถในระดับพื้นดิน มีเพียงที่จอดรถใตดินสำหรับผูที่อยูอาศัยในเมืองนี้เทาน้ัน 

การจราจรหลักภายในเมืองจึงใชรถไฟฟา หรือไมก็จักรยาน มีโครงขายทางเทาทั่วทั้งเมือง เพื่อให 

เด็กๆ วิ่งเลนไดปลอดภัย โดยจำกัดระยะทางใหเหมาะกับการเดินไปมาไดสะดวก และน้ำสกปรก 

จากอาคารจะถูกกรองกอนปลอยออกสูแหลงน้ำสาธารณะ นี่ไมใชความฝน แตเกิดขึ้นจริงแลว 

Green Home เพื่ออะไร
 เมื่อเปรียบเทียบการสรางหรือปรับปรุงบานใหเขาขาย Green Home กับการซื้อบานจัดสรร 

หรือคอนโดมิเนียม Green Home อาจตองใชความพยายามมากกวา และบางครั้งก็อาจตองใชเงิน 

มากกวาดวย จึงเปนเหตุผลที่คนไทยสวนมากยังไมเห็นความจำเปนของการสรางที่อยูอาศัยใหเปน  

Green Home แตหากลองมองการณไกลกันสักนิด ไมชาก็เร็ว Green Home ยอมจะตองกลายเปน 

ความจำเปนของทุกชีวิตบนโลก เพราะวิกฤติทรัพยากรท่ีลดนอยลงเร่ือยๆ น้ัน หากทุกคนไมรวมมือกัน 

ก็อาจนำไปสูวันที่ทรัพยากรหมดไป ซึ่งในที่สุดก็จะสงผลตอวิถีชีวิตของเราอยูดี  

ตัวอย่าง


	Green Home : บ้านเย็น โลกไม่ร้อน
	โดย ภัทรสิริ อภิชิต
	จัดทำโดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
	คำนำ
	สารบัญ
	บทนำ
	GREEN HOME

