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 หลายคร้ังท่ีตองอยูในหองปรับอากาศตลอด 24 ช่ัวโมง เย็นสบายดี
แตรูสึกเหมือนจะไมสบายเอาใหได คงคลายกับการกินอาหารสำเร็จรูป
กินท่ีไหนก็รสเดียวกัน จนขาดเสนห แตถาวันไหนไดเปดหนาตางแลวลมเย็น
เคลากล่ินดินกล่ินฝนพัดมาไลผิว ก็สุดจะสดช่ืนช้ืนชุมไปถึงใจ บานบางหลังลงทุนติดต้ัง
ระบบปรับอากาศท้ังหลัง ใชชีวิตอยูแตในบานท่ีเย็นสบาย เพราะมีเงินจายคาไฟฟา
จึงไมตองแครอะไร สวนอีกหลังลงแรงปลูกตนไมเต็มสวน ขิง ขา โหระพา มะมวง
กลวย มะละกอ ชมพู  นานวันเขาตนไมเติบโตแผรมเงาใหบานเย็นและรมร่ืน
โดยไมตองเปดสวิตช แลวอีกรอยปขางหนาละ บานสองหลังน้ีจะเปนอยางไร
คนในวันน้ีไมมีทางไดรู แตทุกอยางจะถูกสงตอไปยังคนในอนาคต เพราะไมวาใคร
จะสรางมลพิษ ใครจะปลูกตนไม ก็ลวนทำอยูในโลกใบเดียวกันท้ังส้ิน
 หากมองบานเปนเพียงวัตถุ ไมวาใครก็ “สราง” ใหใหญโตไดตามตองการ
แตถาบานเปนสวนหน่ึงของชีวิต ก็ควรบมเพาะเมล็ดแลว “ปลูก” ลงในดินดี
รูทิศทางแดดลม บานก็จะเติบใหญไดอยางกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
บานท่ีปลูกอยางใสใจส่ิงแวดลอมและนอบนอมตอธรรมชาติ จึงเปนบานท่ีปลูก
อยางเขาใจธรรมชาติของท้ังคนอยูอาศัย อากาศ พ้ืนดิน สภาพแวดลอม ชุมชน
ซ่ึงเม่ือเขาใจการอยูอยางพ่ึงพาแลว ก็จะนำไปสูการใชทรัพยากรอยางรูคาและคุมคา
มีพ้ืนท่ีใหธรรมชาติไดเติบโต ใหความรูสึกไดแบงบาน ผสมผสานกันอยางลงตัว

ศรายุทธ ศรีทิพยอาสน
สำนักพิมพบานและสวน
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 การเร่ิมตนท่ีดีท่ีสุดคือ เร่ิมจากการเขาใจ
ธรรมชาติของเจาของบาน ซ่ึงเปนผูอยูอาศัยทุกวัน
บางคนอาจชอบปลูกตนไมและมีพ้ืนท่ีเยอะ
ก็เหมาะกับการจัดสวนใหรมร่ืนและทำบานใหเปดโลง
รับลมเย็นจากธรรมชาติ แตคนท่ีไมมีเวลาดูแล
ก็เหมาะกับบานขนาดกะทัดรัด สวนกรวดหรือ
สวนกระถางท่ีดูแลงาย เพ่ือลดภาระและไมตองเสีย
ทรัพยากรในการบำรุงรักษา หรือหากเจาของบาน
ชอบอยูหองปรับอากาศ ก็ตองใสใจระบบทำความเย็น
ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะกับขนาดบาน ออกแบบให
บานเย็นโดยปองกันความรอนเขาตัวบาน  ใชกระจก
ท่ีเปนฉนวนกันความรอนและชวยรักษาอุณหภูมิ
ภายในไดดี ซ่ึงจะชวยใหเคร่ืองปรับอากาศทำงาน
นอยลง เปนการชวยลดการใชพลังงานไดเชนกัน

ตัวอย่าง



 หัวใจสำคัญของการปลูกบานใหอยูสบายและย่ังยืน
คือ  ปลูกใหเหมาะกับภูมิอากาศและภูมิประเทศในพ้ืนท่ีน้ันๆ
ซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ินมักออกแบบบานใหสอดคลองกับแดด
ลม  ฝนอยูแลว  บานท่ีอยูสบายในยุโรป  หากยกมาสราง
ในเมืองไทยก็จะรอน  อยูไมสบาย  แตไมไดหมายความวา
เราไมสามารถสรางบานสไตลตางประเทศได  เพียงแตตองมี
การปรับเปล่ียนใหเหมาะสมก็อยูสบายไดเชนกัน
 บานท่ีเหมาะกับประเทศไทย  ซ่ึงมีภูมิอากาศแบบรอนช้ืน
มีแดดแรงและฝนตกชุก  ควรมีลักษณะสำคัญ 2 ประการ  คือ
 ปองกันแสงแดดและฝนไดดี  ดวยการวางตัวอาคาร
“ตามตะวัน”  คือ  ใหดานยาวของบานขนานแนว
ทิศตะวันออก - ตะวันตก  ออกแบบใหมีชายคาย่ืนยาว
หลังคาระบายน้ำไดดี  และอาจเพ่ิมผนังหรือระแนงบังแดด
ชวยปองกันความรอนไดดีข้ึน  ซ่ึงไมจำเปนตองทำหลังคาจ่ัว
อยางท่ีคุนเคยเสมอไป  อาจทำหลังคารูปทรงอ่ืนหรือหลังคา
คอนกรีตท่ีมีชายคาก็ใชไดเชนกัน  เพียงแตหลังคาจ่ัวท่ีลาดชัน
สามารถสรางไดงาย  ราคาประหยัด  และมีชองวางใตหลังคา
ซ่ึงทำชองระบายอากาศรอนออกมาไดดีกวา
 ระบายอากาศไดตามธรรมชาติ  มีการทำชองเปด
ใหลมพัดผานไดท้ังอาคาร  รวมท้ังพ้ืนท่ีใตหลังคาและใตอาคาร
เพ่ือชวยระบายความรอนและความช้ืนออกจากบาน
นำพาอากาศดีเขามา  ชวยใหบานเย็นเองตามธรรมชาติ 

 ชุมชนถือเปนสวนหน่ึงของส่ิงแวดลอมท่ีควรปลูกบานให
กลมกลืนและเก้ือกูลกัน ท้ังในเร่ืองการสรางปฏิสัมพันธกับ
เพ่ือนบานและออกแบบใหรูปแบบบานเขากับเอกลักษณของ
ชุมชนและบริบทโดยรอบ อยางการทำร้ัวโปรงบางสวนเพ่ือให
มองเห็นคนภายนอก สามารถทักทายกันได  หรือถาภายใน
บานมีเหตุฉุกเฉิน ก็พอจะสังเกตจากภายนอกและเขามาชวยได
การปลูกตนไมเผ่ือแผรมเงาใหคนเดินถนน  การออกแบบบาน
ใหมีลักษณะทองถ่ิน อยางบานในตางจังหวัดก็อาจประยุกต
การใชวัสดุและสีสันใหเขากับบานพ้ืนถ่ิน  หรือใชองคประกอบ
ทางสถาปตยกรรมท่ีกลมกลืนกัน
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แปลนรูปตัวแอล (L) 
เปนการโอบลอมพ้ืนท่ีสองดาน
ใหเกิดคอรตกลาง  นิยมใชมากท่ีสุด 

 นอกจากออกแบบบานใหตอบสนองการใชสอยแลว
ยังควรมีพ้ืนท่ีใหธรรมชาติไดเขามาผสมผสานอยูกับบาน
เปนหน่ึงเดียวกันดวย  ท้ังการปลูกตนไมใหความสวยงามรมเย็น
เปดชองใหแสงแดดสองเขามาใหเห็นการเปล่ียนแปลงของเวลา
มีระเบียงใหออกไปสัมผัสละอองฝน  มีพ้ืนดินใหเทาไดรูจัก
ผิวสัมผัสธรรมชาติ  โดยมีรูปแบบการวางแปลนบานท่ีสามารถ
สอดแทรกธรรมชาติได 6 แบบ  คือ 

แปลนแบบกลุมอาคาร
เหมาะกับท่ีดินขนาดใหญ

และมีการจัดภูมิทัศนใหสวยงาม
โดยแบงอาคารเปนหลัง  ๆ เช่ือมดวยทางเดิน

แปลนรูปตัวยู (U) 
เหมาะกับบานท่ีตองการ
สรางจุดรวมสายตา
ไวกลางบาน
เชน  การจัดสวน
ทำสระวายน้ำ

แปลนรูปตัวโอ (O) 
เหมาะกับบานท่ีตองการ

ความเปนสวนตัวสูง
หรืออยูในสภาพแวดลอมไมดี
และตองการสรางมุมมองท่ีดี

ในบาน
แปลนรูปตัวไอ (I) 
ขอดีของบานท่ีมีลักษณะ
แคบ  ยาว  คือ  สามารถ
เปดรับธรรมชาติไดรอบตัว
แตเหมาะกับบานขนาดเล็ก 

แปลนรูปตัวเอช (H) 
คลายแปลนรูปตัวยู (U)  แตแบงเปนสองคอรต
ซ่ึงสามารถใชเปนคอรตสวนตัวดานหน่ึง 
และอีกดานใชรวมกัน

แปลนรปปปปตัวเอชชชชล ปป ว ((((HHHH))

แแ
ขขข
แแแ
เปเ
แแแ

รร

ี
ี

แ
เปเป
ใหใ

ตัวอย่าง



 การสรางบานและส่ิงกอสรางตาง  ๆ เปนการใช
ทรัพยากรและพลังงานซ่ึงสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
อยางมาก  ต้ังแตข้ันตอนการผลิต  การขนสง  จนถึง
การทำลายท้ิง  ดังน้ัน  วัสดุท่ีเหมาะกับการปลูกบาน
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  คือวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน
ซ่ึงหางาย  ไมเปลืองคาขนสงมาก  เหมาะกับ
สภาพอากาศไดดี  และวัสดุรียูสกับวัสดุรีไซเคิล
ซ่ึงเปนการหมุนเวียนทรัพยากรมาใชใหคุมคา

 การดูแลรักษาบานเปนการใชทรัพยากรในระยะยาว
ดังน้ัน  ถาออกแบบบานใหดูแลงายและบำรุงรักษานอย
ก็เปนการลดการใชทรัพยากรไปในตัว  แถมเจาของบาน
ยังไมตองรับภาระมาก  สามารถทำไดหลายวิธี  เชน
 • ใชวัสดุท่ีไมสะสมฝุนและไมเกิดคราบสกปรกงาย
 • ลดซอกมุมท่ีเขาไปดูแลยาก  และคำนึงถึง
วิธีการทำความสะอาดและซอมแซมสวนตาง  ๆของบาน
เชน  ทำทางเดินใหข้ึนไปซอมผนังสูงๆ  มีทางข้ึนหลังคา
และดาดฟาเพ่ือซอมบำรุงได  ยกบานสูงใหเขาไปซอม
งานระบบได
 • มีชายคาปองกันฝนสาดโดนผนัง  ชวยไมใหเกิด
คราบสกปรกและยืดอายุสีทาบานใหนานข้ึน

01 แผนหญาแฝกอัด  02 แผนตะไครอัด
03 กระเบ้ืองทำจากเศษกระเบ้ืองเกา  04 พรมรีไซเคิล 
05 แผนไมทำจากเศษไม  06 แผนเศษกลองยูเอชทีตัวอย่าง
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