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หลายครัง้ ทีต่ อ งอยูใ นหองปรับอากาศตลอด 24 ชัว่ โมง เย็นสบายดี
แตรสู กึ เหมือนจะไมสบายเอาใหได คงคลายกับการกินอาหารสำเร็จรูป
กินทีไ่ หนก็รสเดียวกัน จนขาดเสนห แตถา วันไหนไดเปดหนาตางแลวลมเย็น
เคลากลิน่ ดินกลิน่ ฝนพัดมาไลผวิ ก็สดุ จะสดชืน่ ชืน้ ชุม ไปถึงใจ บานบางหลังลงทุนติดตัง้
ระบบปรับอากาศทัง้ หลัง ใชชวี ติ อยูแ ตในบานทีเ่ ย็นสบาย เพราะมีเงินจายคาไฟฟา
จึงไมตอ งแครอะไร สวนอีกหลังลงแรงปลูกตนไมเต็มสวน ขิง ขา โหระพา มะมวง
กลวย มะละกอ ชมพู นานวันเขาตนไมเติบโตแผรม เงาใหบา นเย็นและรมรืน่
โดยไมตอ งเปดสวิตช แลวอีกรอยปขา งหนาละ บานสองหลังนีจ้ ะเปนอยางไร
คนในวันนีไ้ มมที างไดรู แตทกุ อยางจะถูกสงตอไปยังคนในอนาคต เพราะไมวา ใคร
จะสรางมลพิษ ใครจะปลูกตนไม ก็ลว นทำอยูใ นโลกใบเดียวกันทัง้ สิน้
หากมองบานเปนเพียงวัตถุ ไมวา ใครก็ “สราง” ใหใหญโตไดตามตองการ
แตถา บานเปนสวนหนึง่ ของชีวติ ก็ควรบมเพาะเมล็ดแลว “ปลูก” ลงในดินดี
รูท ศิ ทางแดดลม บานก็จะเติบใหญไดอยางกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
บานทีป่ ลูกอยางใสใจสิง่ แวดลอมและนอบนอมตอธรรมชาติ จึงเปนบานทีป่ ลูก
อยางเขาใจธรรมชาติของทัง้ คนอยูอ าศัย อากาศ พืน้ ดิน สภาพแวดลอม ชุมชน
ซึง่ เมือ่ เขาใจการอยูอ ยางพึง่ พาแลว ก็จะนำไปสูก ารใชทรัพยากรอยางรูค า และคุม คา
มีพน้ื ทีใ่ หธรรมชาติไดเติบโต ใหความรูส กึ ไดแบงบาน ผสมผสานกันอยางลงตัว

ตัวอย่าง
ศรายุทธ ศรีทพิ ยอาสน
สำนักพิมพบา นและสวน
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การเริม่ ตนทีด่ ที ส่ี ดุ คือ เริม่ จากการเขาใจ
ธรรมชาติของเจาของบาน ซึง่ เปนผูอ ยูอ าศัยทุกวัน
บางคนอาจชอบปลูกตนไมและมีพน้ื ทีเ่ ยอะ
ก็เหมาะกับการจัดสวนใหรม รืน่ และทำบานใหเปดโลง
รับลมเย็นจากธรรมชาติ แตคนทีไ่ มมเี วลาดูแล
ก็เหมาะกับบานขนาดกะทัดรัด สวนกรวดหรือ
สวนกระถางทีด่ แู ลงาย เพือ่ ลดภาระและไมตอ งเสีย
ทรัพยากรในการบำรุงรักษา หรือหากเจาของบาน
ชอบอยูห อ งปรับอากาศ ก็ตอ งใสใจระบบทำความเย็น
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะกับขนาดบาน ออกแบบให
บานเย็นโดยปองกันความรอนเขาตัวบาน ใชกระจก
ทีเ่ ปนฉนวนกันความรอนและชวยรักษาอุณหภูมิ
ภายในไดดี ซึง่ จะชวยใหเครือ่ งปรับอากาศทำงาน
นอยลง เปนการชวยลดการใชพลังงานไดเชนกัน
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หัวใจสำคัญของการปลูกบานใหอยูส บายและยัง่ ยืน
คือ ปลูกใหเหมาะกับภูมิอากาศและภูมิประเทศในพื้นที่น้นั ๆ
ซึง่ ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ มักออกแบบบานใหสอดคลองกับแดด
ลม ฝนอยูแ ลว บานทีอ่ ยูส บายในยุโรป หากยกมาสราง
ในเมืองไทยก็จะรอน อยูไ มสบาย แตไมไดหมายความวา
เราไมสามารถสรางบานสไตลตา งประเทศได เพียงแตตอ งมี
การปรับเปลีย่ นใหเหมาะสมก็อยูส บายไดเชนกัน
บานทีเ่ หมาะกับประเทศไทย ซึง่ มีภมู อิ ากาศแบบรอนชืน้
มีแดดแรงและฝนตกชุก ควรมีลกั ษณะสำคัญ 2 ประการ คือ
ปองกันแสงแดดและฝนไดดี ดวยการวางตัวอาคาร
“ตามตะวัน” คือ ใหดา นยาวของบานขนานแนว
ทิศตะวันออก - ตะวันตก ออกแบบใหมชี ายคายืน่ ยาว
หลังคาระบายน้ำไดดี และอาจเพิม่ ผนังหรือระแนงบังแดด
ชวยปองกันความรอนไดดขี น้ึ ซึง่ ไมจำเปนตองทำหลังคาจัว่
อยางทีค่ นุ เคยเสมอไป อาจทำหลังคารูปทรงอืน่ หรือหลังคา
คอนกรีตทีม่ ชี ายคาก็ใชไดเชนกัน เพียงแตหลังคาจัว่ ทีล่ าดชัน
สามารถสรางไดงา ย ราคาประหยัด และมีชอ งวางใตหลังคา
ซึง่ ทำชองระบายอากาศรอนออกมาไดดกี วา
ระบายอากาศไดตามธรรมชาติ มีการทำชองเปด
ใหลมพัดผานไดทง้ั อาคาร รวมทัง้ พืน้ ที่ใตหลังคาและใตอาคาร
เพือ่ ชวยระบายความรอนและความชืน้ ออกจากบาน
นำพาอากาศดีเขามา ชวยใหบา นเย็นเองตามธรรมชาติ

ตัวอย่าง
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ชุมชนถือเปนสวนหนึง่ ของสิง่ แวดลอมทีค่ วรปลูกบานให
กลมกลืนและเกือ้ กูลกัน ทัง้ ในเรือ่ งการสรางปฏิสมั พันธกบั
เพือ่ นบานและออกแบบใหรปู แบบบานเขากับเอกลักษณของ
ชุมชนและบริบทโดยรอบ อยางการทำรัว้ โปรงบางสวนเพือ่ ให
มองเห็นคนภายนอก สามารถทักทายกันได หรือถาภายใน
บานมีเหตุฉกุ เฉิน ก็พอจะสังเกตจากภายนอกและเขามาชวยได
การปลูกตนไมเผือ่ แผรม เงาใหคนเดินถนน การออกแบบบาน
ใหมลี กั ษณะทองถิน่ อยางบานในตางจังหวัดก็อาจประยุกต
การใชวสั ดุและสีสนั ใหเขากับบานพืน้ ถิน่ หรือใชองคประกอบ
ทางสถาปตยกรรมทีก่ ลมกลืนกัน

แปลนรูปตัวยู (U)
เหมาะกับบานทีต่ อ งการ
สรางจุดรวมสายตา
ไวกลางบาน
เชน การจัดสวน
ทำสระวายน้ำ


ตัวอย่าง

แปลนแบบกลุม อาคาร
เหมาะกับทีด่ นิ ขนาดใหญ
และมีการจัดภูมทิ ศั นใหสวยงาม
โดยแบงอาคารเปนหลังๆ เชือ่ มดวยทางเดิน

แปลนรูปตัวโอ (O)
เหมาะกับบานทีต่ อ งการร
ความเปนสวนตัวสูง
หรืออยูใ นสภาพแวดลอมไมดี
และตองการสรางมุมมองทีด่ ี
ในบาน

แปลนรป
ล ปตัวเอชช ((H)
แปลนรู
H)
คลายแปลนรูปตัวยู (U) แตแบงเปนสองคอรต
ซึง่ สามารถใชเปนคอรตสวนตัวดานหนึง่
และอีกดานใชรว มกัน
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นอกจากออกแบบบานใหตอบสนองการใชสอยแลว
ยังควรมีพน้ื ทีใ่ หธรรมชาติไดเขามาผสมผสานอยูก บั บาน
เปนหนึง่ เดียวกันดวย ทัง้ การปลูกตนไมใหความสวยงามรมเย็น
เปดชองใหแสงแดดสองเขามาใหเห็นการเปลีย่ นแปลงของเวลา
มีระเบียงใหออกไปสัมผัสละอองฝน มีพน้ื ดินใหเทาไดรจู กั
ผิวสัมผัสธรรมชาติ โดยมีรปู แบบการวางแปลนบานทีส่ ามารถ
สอดแทรกธรรมชาติได 6 แบบ คือ

แปลนรู
ปตัวไอ (I)
แ
ขขอดีของบานทีม่ ลี กั ษณะ
แแคบ ยาว คือ สามารถ
เ ดรับธรรมชาติไดรอบตัว
เป
แแตเหมาะกับบานขนาดเล็ก

แแปลนรูปตัวแอล (L)
เปนการโอบลอมพืน้ ทีส่ องดาน
เป
ใใหเกิดคอรตกลาง นิยมใชมากทีส่ ดุ
ให
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การสรางบานและสิง่ กอสรางตางๆ เปนการใช
ทรัพยากรและพลังงานซึง่ สงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
อยางมาก ตัง้ แตขน้ั ตอนการผลิต การขนสง จนถึง
การทำลายทิง้ ดังนัน้ วัสดุทเ่ี หมาะกับการปลูกบาน
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม คือวัสดุธรรมชาติในทองถิน่
ซึง่ หางาย ไมเปลืองคาขนสงมาก เหมาะกับ
สภาพอากาศไดดี และวัสดุรยี สู กับวัสดุรไี ซเคิล
ซึง่ เปนการหมุนเวียนทรัพยากรมาใชใหคมุ คา



ตัวอย่าง



01 แผนหญาแฝกอัด 02 แผนตะไครอดั
03 กระเบือ้ งทำจากเศษกระเบือ้ งเกา 04 พรมรีไซเคิล
05 แผนไมทำจากเศษไม 06 แผนเศษกลองยูเอชที
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การดูแลรักษาบานเปนการใชทรัพยากรในระยะยาว
ดังนัน้ ถาออกแบบบานใหดแู ลงายและบำรุงรักษานอย
ก็เปนการลดการใชทรัพยากรไปในตัว แถมเจาของบาน
ยังไมตอ งรับภาระมาก สามารถทำไดหลายวิธี เชน
• ใชวสั ดุทไ่ี มสะสมฝุน และไมเกิดคราบสกปรกงาย
• ลดซอกมุมทีเ่ ขาไปดูแลยาก และคำนึงถึง
วิธกี ารทำความสะอาดและซอมแซมสวนตางๆ ของบาน
เชน ทำทางเดินใหขน้ึ ไปซอมผนังสูงๆ มีทางขึน้ หลังคา
และดาดฟาเพือ่ ซอมบำรุงได ยกบานสูงใหเขาไปซอม
งานระบบได
• มีชายคาปองกันฝนสาดโดนผนัง ชวยไมใหเกิด
คราบสกปรกและยืดอายุสที าบานใหนานขึน้

