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การออกแบบและจาลองบ้านตามมาตรฐาน Passive House
Design and Simulation of Passive House Standard
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบและสร้ างเป็ นบ้ านประหยัด
พลังงาน(Passive House) จากการนาแบบก่อสร้ างบ้ านมาจาลองอาคาร และประมวลผลหาค่า
ความต้ องการใช้ ความร้ อนด้ วยโปรแกรมEnergy Pus โดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัสดุนามาใช้
เป็ นกรอบอาคารมาเป็ นตัวแปร จะให้ ผลค่าความต้ องใช้ พลังงานความร้ อนต่างกันอย่างไร ในขณะ
ที่ตัวแปรอื่นๆคงที่ นามาถึงการเลือกใช้ วัสดุท่ที ากรอบอาคารหลากหลายชนิดในอาคารเดียว แต่
ได้ ค่าการใช้ พ ลั งงานต่ ากว่ าข้ อกาหนดที่ต้องการของ Passive House ผลการวิจัยพบว่ า อาคาร
จาลองเป็ นอาคารกาลังก่ อสร้ าง ณ.อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประมาณเดือนตุลาคม
พ.ศ.2562 มีพ้ ื นที่ใช้ สอยประมาณ 320 ตารางเมตร เป็ นอาคาร 2 ชั้นใช้ ด้านหน้ าเป็ นสานักงาน
และด้ านหลังเป็ นที่พักอาศัย จากการปรับเปลี่ยนกรอบอาคาร ทาให้ มีค่าความต้ องการความเย็น
ด้ วยแบบจาลองพลังงาน Energy Plusมีค่า 12.89 Kwh/m2/y มีค่าน้ อยกว่า 15.0 Kwh/m2/y
ที่เป็ นเกฑณ์ท่ยี อมรับของ Passive House
คาสาคัญ : แบบจาลองการใช้ พลังงาน, บ้ านประหยัดพลังงาน
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ABSTRACT
The purpose of this study is to study the design and construction of a passive house.
Construction drawing was used to create house model and calculated the heat demand with the
Energy Pus program. According to studying the changes of materials used as a building frame to
be variable, how will the effect of heat energy consumption be different? while other variables are
fixed. Thus, choose materials that make a variety of building frames in one building. However,
the energy consumption is lower than the requirements of the Passive House. The results of this
study showed that the model building is a building under construction approximately in October
2019 at Khlong Luang District, Pathum Thani Province. There is a usable area of 320 square
meters and be a 2-story building, using the front area as an office and the back area as a rest areas.
The result of modifying the building frame showed that its effect cooling demand with the Energy
Plus model is 12.89 Kwh/ m2/ y less than 15.0 Kwh/ m2/ y which is recognized by the Passive
House.
Keyword : Building Energy Simulation, Passive House
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1. บทนา
บ้ า นพั ก อาศั ย เป็ นปั จ จั ย ส าคั ญ ในการด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ยิ่ งประชากรในแต่ ล ะ
ประเทศมีมากขึ้น ความต้ องการมีบ้านพักอาศัยก็จะมีมากขึ้นด้ วย โดยแต่ละบ้ านพักจะใช้ พลังงาน
เพื่ อ ปรั บ ตั วเองให้ เข้ ากับ สิ่งแวดล้ อ ม ความต้ อ งการความสะดวกสบายของผู้ ค นมี ผ ลต่ อ การ
ปลดปล่ อ ยของเสี ยออกสู่ส่ิงแวดล้ อมไม่ มากก็น้ อย ความต้ องการใช้ พ ลั งงานจะเริ่ มตั้งแต่ การ
ออกแบบและก่อสร้ างบ้ านพักจนถึงการใช้ ชีวิตในแต่ละวัน ในภาคอุตสาหกรรมอาคารธุรกิจและ
บ้ านอยู่อาศัยในทวีปยุโรป มีการใช้ พลังงาน คิดเป็ น 26.7% ดังรูปภาพที่ 1.1 และการเติบโตของ
จานวนประชากรในประเทศไทยที่มี จ านวนมากขึ้ น ทุ ก ๆปี ทาให้ มีค วามต้ อ งการสร้ า งอาคาร
บ้ านพักอาศัยคิดเป็ น 22%
การออกแบบ เป็ นการวางแผนล่ วงหน้ าด้ วยการบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ส าหรั บ การ
ออกแบบของทุ ก ระบบ ทั้งด้ านสถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม รวมถึ งการเลื อ กใช้ วั ส ดุ ต่ างๆที่
น ามาใช้ เป็ นกรอบอาคาร เพื่ อให้ ได้ บ้ านประหยั ด พลั ง งาน(Passive House) และอาคารมี
มาตรฐานการอนุ รักษ์สูงกว่ากฎหมายอนุ รักษ์พลังงานตามข้ อกาหนดมาตรฐานของประเทศไทย
อีกทั้งเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ในงานวิจัยนี้จะบอกถึงขั้นตอนการออกแบบบ้ านประหยัดพลังงาน
(Passive House) และเทคโนโลยีต่างๆที่ควรทราบ รวมถึงเครื่องมือที่จะนาไปใช้ ในการออกแบบ
บ้ านประหยัดพลังงาน(Passive House) เพื่ อให้ ผ่านเกณฑ์ข้ันต่าของกฎหมายอนุ รักษ์ พลังงาน
ตามข้ อก าหนดมาตรฐานของประเทศไทย และข้ อกาหนดด้ านประสิทธิภาพของบ้ านประหยัด
พลังงาน (Performance Requirements for Passive House)
คมสัน วิสาวะโท (2560) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของห้ องสมุด
ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 8 แห่ง โดยใช้ โปรแกรมจาลองการใช้ พลังงานในอาคาร Energy
Plus สร้ างแบบจ าลองทางคอมพิ ว เตอร์ ข องอาคารห้ อ งสมุ ด เพื่ อ การเรี ย นรู้ ท้ัง 8 แห่ ง โดยมี
เปอร์ เซ็น ต์ ค วามคลาดเคลื่ อ น 0.03 - 7.30 % ส าหรั บ มาตรการประหยั ด พลั ง งานที่ ใช้ ใน
การศึกษานี้แบ่ งออกเป็ น 16 มาตรการ พบว่ามาตรการที่ 16 (Set T. + LED + Film + A/C +
PV) เป็ นมาตรการที่สามารถลดค่าดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของอาคารมากที่สุดในทุกห้ องสมุดที่
ทาการศึ ก ษา เมื่อพิ จารณาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ พบว่ าทุ กห้ อ งสมุ ดที่ทาการศึ ก ษา
มาตรการที่ 6 (Set T. + LED) เป็ นมาตรการที่เหมาะสมในการลงทุ น มากที่สุดเนื่ อ งจากเป็ น
มาตรการที่มีอตั ราผลตอบแทนภายในของโครงการสูงที่สดุ และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สดุ
วัศ พล ธีรวนพั น ธุ์ (2558) ได้ ทาการศึ กษาอาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
โดยใช้ โปรแกรม Visual DOE 4.1.0 พบว่าค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของอาคาร (OTTV และ
RTTV) ไม่ผ่านเกณฑ์ท่กี าหนดและมีค่าอากาศรั่วซึมมากกว่าเกณฑ์ โดยแนวทางปรับปรุงที่ดีท่สี ุด
ซึ่งประกอบด้ วยการปิ ดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวันและการเปิ ด-ปิ ดห้ องเรียนตาม
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เวลาใช้ งาน การติดตั้งอุปกรณ์บังแดดแนวตั้งและแนวนอนยื่น 60 ซม. การเปลี่ยนหลอดไฟ LED
การเปลี่ยนกระจกสีเขียว การเปลี่ยนกระจกบานเกร็ดเป็ นบานติดตาย ติดตั้งยางกันรั่วซึมบริเวณ
ขอบประตูไม้ การปูฉนวนกันความร้ อนหนา 2 นิ้ว เหนือฝ้ า การกรุผนังทุกด้ านด้ วยใยแก้ ว 2 นิ้ว
สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 25% มีค่าการลงทุน 6,302,520 บาทและมีระยะการคืน
ทุนอยู่ท่ี 4 ปี 9 เดือน
ปารวี ตั้งจิตวิทยา (2556) ได้ ทาการศึกษาการออกแบบกรอบอาคารบ้ านเดี่ยว
เพื่ อนาไปสู่อาคารพลังงานสุทธิเป็ นศูนย์ งานวิจัยนี้ทาการศึกษาโดยการออกแบบเปลือกอาคาร
บ้ า นเดี่ ย ว 2 ชั้ น ที่มี พ้ ื นที่ไม่ เกิ น 150 ตารางเมตร โดยใช้ โปรแกรม โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
(eQuest 3.64) ในการออกแบบ จากการวิจัยพบว่าหลังคาทรงปั้ นหยา ไม่มีพ้ ืนที่เพี ยงพอสาหรับ
การติดตั้งแผ่ น โซล่ าเซลล์ จึ งเสนอให้ ใช้ เป็ นหลั งคาราบ จึงได้ น าเสนอรูป แบบอาคารออกเป็ น
ทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 บ้ านประหยัดพลังงานกรณีหลังคาราบติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
บนหลั งคา มี ค่ า การใช้ พ ลั งงานเท่ า กับ 12,613 kWh/yr ต้ อ งท าการติ ด ตั้ งแผ่ น โซลล่ า เซลล์
ทั้งหมด 45 แผ่ น รู ป แบบที่ 2 บ้ านกรณี พ้ ื นฐานหลั งคาทรงปั้ น หยา ติ ดตั้ งแผงโซล่ าเซลล์ บน
หลังคา มีค่าการใช้ พลังงานเท่ากับ 13,912 kWh/yr ต้ องทาการติดตั้งแผ่นโซลล่าเซลล์ท้ังหมด
50 แผ่น ติดตั้งทิศใต้ 15 แผ่น ตะวันออกและตะวันตกด้ านละ 8 แผ่น และติดตั้งบนแผงบังแดด
ทิศตะวันออก 9 แผ่น ทิศใต้ 5 แผ่น ตะวันตก 5 แผ่น รูปแบบที่ 3 บ้ านที่สามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ าได้ มากที่ สุ ด ติ ด ตั้ ง แผ่ น โซล่ า เซลล์ ท้ั ง หมด 66 แผ่ น สามารถผลิ ต พลั ง งานเท่ า กั บ
25,631.76 kWh/yr
จากการทบทวนวรรณกรรมได้ นาแนวความคิดในการอนุ รักษ์พลังงานภายในอาคาร
ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้ พลังงานของผู้ใช้ อาคาร การสร้ างแบบจาลองทางพลังงาน ว่าแต่ละ
โปรแกรมมีข้อจากัด วิธดี าเนินการเก็บข้ อมูล ของอาคารอย่างไร และในการศึกษารายบุคคลได้ นา
การออกแบบและจาลองบ้ านตามมาตรฐาน Passive House ด้ วยโปรแกรม Sketch up + Energy
Plus เพื่อนาเสนอมาตรการต่างๆ ในการลดค่าความต้ องการพลังงานของอาคาร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อการศึกษาขั้นตอนการออกแบบและสร้ างบ้ านประหยัดพลังงาน(Passive House)
โดยการจาลองด้ วยโปรแกรม Building Energy Simulation ตามข้ อกาหนดความต้ องการของ
Passive House Standard
3. ขอบเขตงานวิจยั
1. ศึกษาแนวทางออกแบบและสร้ างบ้ านประหยัดพลังงาน(Passive House)
2. จาลองบ้ านประหยัดพลังงาน (Passive House) ด้ วยโปรแกรม Energy Plus เพื่ อ
ตรวจสอบการความต้ องใช้ ใช้ พลังงาน
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3. เก็บข้ อมูลด้ านพลังงานในพื้ นที่ใช้ สอยต่างๆ ของบ้ านประหยัดพลังงาน เทียบกับ
แบบจาลองบ้ านประหยัดพลังงาน(Passive House)
4. เสนอขั้นตอนการออกแบบและสร้ างบ้ านประหยัดพลังงาน (Passive House)
4. วิธีการดาเนินงานวิจยั
จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดาเนินการโดยเริ่มจากการศึกษาข้ อมูลบ้ านประหยัด
พลังงาน ทาการศึกษาการออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เมื่อได้ อาคารต้ นแบบ
ทาการจาลองค่าการใช้ พ ลังงานของอาคารด้ วยโปรแกรม Energy Plus. หามาตรการเพื่ อลดค่ า
พลังงานให้ น้อยที่สดุ และทาการวิเคราะห์พร้ อมสรุปผลดาเนินการ
1. ศึกษานิยาม ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องของ บ้ านประหยัดพลังงาน
(Passive House) ที่ใช้ พลังงานน้ อยที่สดุ หรือเป็ นศูนย์(Net Zero Energy)
2.ศึกษาแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ของบ้ านพัก 2 ชั้นที่ได้ การอนุญาติก่อสร้ าง
3.จาลองค่าพลังงานของบ้ านพัก 2 ชั้น
ด้ วยโปรแกรม Energy Plus
4. ปรับปรุงและออกแบบ ทั้งทางด้ าน กรอบอาคาร,
งานระบบวิศวกรรม,เพื่อลดการใช้ พลังงาน
5. จาลองค่าพลังงานสาหรับมาตรการการปรับปรุงใหม่ด้วย
โปรแกรม Energy Plus
6.วิเคราะห์ผลการทดลองพร้ อมสรุปผล

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนดาเนินการ
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5. ปัจจัยทีใ่ ช้ในการศึกษา
ปัจจัยสำคัญของกำรวิจัยนี้ คือบ้ำนที่ใช้เป็นตัวอย่ำงและนำมำจำลองพลังงำนของอำคำร
อยู่บนโฉนดเลขที่ 76,77 ที่ลักษณะพื้นที่ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ดังภำพที่ 2 มีทิศทำงขนำนไปกับทิศ
เหนือ-ใต้

ภาพที่ 2 โฉนดที่ดินของอาคารที่นามาเป็ นกรณีศึกษา
6. การจาลองรูปแบบอาคาร
โดยพื้ นที่ก รอบอาคารรวม (A) 187.25 ตารางเมตร โดยน าแบบก่อสร้ างของตั ว
อาคารทาการถอดวั สดุกรอบอาคาร และทาการขึ้นรูป อาคารด้ วยโปรแกรม Sketh up + Energy
Plus ทาการใส่วัสดุสาหรั บอาคารต้ นแบบ เมื่อได้ อาคารต้ นแบบทาการเปลี่ยนวัสดุกรอบอาคาร
เพื่ อหารู ปแบบกรอบอาคารที่ใช้ พลั งงานน้ อยที่สุด โดยวัสดุ กรอบอาคารที่นามาใช้ สามารถแบ่ ง
ออกได้ เป็ น 7 มาตรการและมีค่าความต้ องการพลังงานดังนี้ ดังนี้
PH1 วัสดุ ท่ีในการก่อสร้ างผนั งอาคาร คืออิฐมอญฉาบปู น 2 ด้ าน ค่ าความต้ องการ
พลังงานอยู่ท่ี 15.60 kWh / m2/ปี
PH2 วัสดุท่ใี นการก่อสร้ างผนังอาคาร คืออิฐบล็อคฉาบปูน 2 ด้ าน ใส่ฉนวนกันความ
ร้ อนภายใน ค่าความต้ องการพลังงานอยู่ท่ี 14.89 kWh / m2/ปี
PH3 วัสดุท่ใี นการก่อสร้ างผนังอาคาร คืออิฐบล็อค 2 ชั้น พร้ อมฉาบปูน 2 ด้ าน มีค่า
ความต้ องการพลังงานอยู่ท่ี 10.04 kWh / m2/ปี
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PH4 วัสดุ ท่ใี นการก่อสร้ างผนังอาคาร คืออิฐบล็อคฉาบปูน 2 ด้ าน ค่าความต้ องการ
พลังงานอยู่ท่ี 10.78 kWh / m2/ปี
PH5 วัสดุท่ใี นการก่อสร้ างผนังอาคาร คืออิฐมวลเบาฉาบปูน 2 ด้ าน ค่าความต้ องการ
พลังงานอยู่ท่ี 14.12 kWh / m2/ปี
PH6 วั ส ดุ ท่ีในการก่ อ สร้ า งผนั งอาคาร คื อ อิ ฐมอญฉาบปู น 2 ด้ า น หลั งคา SLAB
CONCRETE ค่าความต้ องการพลังงานอยู่ท่ี 14.80 kWh / m2/ปี
PH7 วัสดุ ท่ีในการก่อสร้ างผนังอาคาร คืออิฐมอญฉาบปูน 2 ชั้น 2 ด้ าน ชั้น 1 และ
ชั้ น 2 อิฐบล็อคฉาบปู น + ฉนวนกัน ความร้ อน ค่ าความต้ อ งการพลั งงานอยู่ ท่ี 12.89 kWh /
m2/ปี
เมื่อนามาตรการทั้ง 7 มาเปรียบเทียบกันดังตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบที่ 3 ก่ออิฐบล็อก 2
ชั้ น ฉาบปู น 2 ด้ าน มี ค่ า ความต้ อ งการพลั งงานน้ อ ยที่สุ ด เท่ า กั บ 10.04 kWh / m2/yr และ
รูป แบบที่ 4 ก่อ อิฐบล็อกฉาบปูน 2 ด้ าน มีค่าความต้ องการพลั งงานน้ อยที่สุด เท่ากับ 10.78
kWh / m2/yr เนื่องจากอิฐบล็อคเป็ นวัสดุท่แี ตกง่ายจึงไม่นิยมติดตั้งบริเวณชั้น 1 และรูปแบบที่ 7
จึงเป็ นทางเลื อกที่สามารถใช้ งานได้ จริ งโดยการ ที่ช้ัน 1 ผนังเป็ นอิฐมอญ 2 ชั้น ผนังชั้น 2 อิฐ
บล็อก+ฉาบปูน+ฉนวนใยแก้ ว มีค่าความต้ องการพลังงานน้ อยที่สดุ เท่ากับ 12.89 kWh / m2/yr
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความต้ องการใช้ พลังงานของแต่ละพารามิเตอร์
ไฟล์

วัสดุทีใ่ ช้ก่อสร้างอาคาร

PHI ก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ด้ าน
PH2 ก่ออิฐบล็อคฉาบปูน 2 ด้ าน+
ฉนวนใยแก้ ว
PH3 ก่ออิฐบล็อก 2 ชั้นฉาบปูน 2
ด้ าน
PH4 ก่ออิฐบล็อกฉาบปูน 2 ด้ าน
PH5 ก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน 2 ด้ าน
PH6 หลังคา SLAB CONCRETE
PH7 ชั้น 1 ผนังเป็ นอิฐมอญ 2 ชั้น
ชั้น 2 อิฐบล็อก+ฉาบปูน+
ฉนวนใยแก้ ว

พลังงานความร้อนที่
ต้องใช้(GJ)
10.52
10.04

ความต้องการพลังงานความ
ร้อนและความเย็นในพื้ นที่
(kWh / m2/yr)
15.60
14.89

6.77

10.04

7.27
9.52
9.98
9.54

10.78
14.12
14.80
12.89
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7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยนาราคาค่าก่อสร้ างอาคารโดยประมาณมาทาการแยกเฉพาะส่วนของกรอบอาคารที่
จะทาการปรับปรุงออกโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 ในข้ อที่ 1 ราคาวัสดุกรอบผนังก่อนทาการ
ปรับปรุงและในข้ อที่ 2 ราคากรอบวัสดุหลังทาการปรับปรุง
ราคาค่าก่อสร้ างโดยประมาณ เป็ นดังนี้
พื้นที่ใช้ สอยทั้งสิ้น
456.0 ตารางเมตร
ค่าก่อสร้ างโดยประมาณ(บาท/ตารางเมตร)
20,000.00 บาท
คิดเป็ นค่าก่อสร้ างโดยประมาณ
9,120,000.00 บาท
ตารางที่ 2 ค่าก่อสร้ างก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
ที่

รายการ

1

ก่อนปรับปรุง
ชั้นล่าง ก่ออิฐ1ชั้น ฉาบปูน2ด้ าน
ชั้นบน ก่ออิฐ 1ชั้น ฉาบปูน2ด้ าน
รวมเป็ นเงิน(เฉพาะส่วนที่ปรับปรุง)
หลังปรับปรุง
ชั้นล่าง ก่ออิฐ2ชั้น ฉาบปูน2ด้ าน
ชั้นบน ก่ออิฐ 1ชั้น+ฉนวน ฉาบปูน2ด้ าน
เหล็กเสริมที่เพิ่มจากนา้ หนักอิฐชั้นล่าง
รวมเป็ นเงิน(เฉพาะส่วนที่ปรับปรุง)
รวมเป็ นผลต่างที่เพิ่มขึ้น

2

3

ค่าก่อสร้ างที่เพิ่มขึ้น
คิดเป็ น (43,255/9,120,000)*100

จานวน

ราคา/
หน่วย

เป็ นเงิน

178.1ตรม. 450 บาท
143.5ตรม. 450 บาท

80,145.00 บาท
64,575.00 บาท
144,720.00 บาท

178.1ตรม. 550 บาท
143.5ตรม. 620 บาท
440.0 กก. 30 บาท

97,955.00 บาท
88,970.00 บาท
1,320.00 บาท
200,125.00 บาท
43,255.00 บาท

=

43,255.00
0.48

บาท
%

มาตรการ PH7 เป็ นรูปแบบที่มีค่าความต้ องการพลังงานได้ ต่าสุด โดยมีวัสดุท่ใี นการ
ก่ อ สร้ า งผนั ง อาคาร คื อ อิฐ มอญฉาบปู น 2 ชั้ น 2 ด้ า น ชั้ น 1 และ ชั้ น 2 อิ ฐ บล็อ คฉาบปู น
+ ฉนวนกันความร้ อน ค่าความต้ องการพลังงานอยู่ท่ี 12.89 kWh / m2/ปี โดยมีค่าก่อสร้ างเพื่ อ
ปรั บปรุงบ้ านให้ ได้ มาตรฐาน Passive House อยู่ ท่ี 43,255.00 บาท โดยคิดเป็ น 0.48 % ของ
มูลค่าก่อสร้ างทั้งหมดที่ 9,120,000 บาท
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8. สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาขั้นตอนการออกแบบและสร้ างบ้ านประหยัดพลังงาน(Passive House) จะ
เริ่ ม ต้ น ด้ วยการจาลองอาคาร จาก Footprint ของสถาปนิ ก ด้ วยโปรแกรม Sketch up โดยน า
ข้ อมูล(พารามิเตอร์)ทั้งด้ านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มากาหนดในโปรแกรม
Energy Plus เพื่ อนามาประมวลผลหาค่ าพลังงานที่ต้องการความร้ อนหรือความเย็นของพื้ นที่ใช้
สอย(สาหรับประเทศไทยต้ องการพลังงานเพื่อให้ อาคารเย็น) สาหรับ แบบจาลองจาก Footprint
มีความต้ องการพลังงานความเย็นของพื้ นที่ 15.89 kWh / m2 / ปี ของพื้ นที่ใช้ สอยที่ใช้ มีค่า
มากกว่ า 15 kWh / m2 / ปี ของพื้ นที่ ใ ช้ สอยที่ ใ ช้ (Performance Requirements For Passive
House)
เนื่ อ งจากการออกแบบ บ้ านประหยัด พลั งงาน( Passive House) คือการสมดุ ลของ
ราคาวัสดุท่ใี ช้ ในการก่อสร้ าง,ความสวยงามของอาคาร,ความสะดวกสบายในการใช้ อาคาร รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายโดยรวมตลอดการใช้ งานอาคาร ในการศึ กษานี้ ได้ ทาการศึกษาวัสดุ ท่ีใช้ ทากรอบหรื อ
ผนั งอาคาร ที่ ใ ช้ กั น ทั่ ว ๆไปในประเทศไทย โดยใช้ เ ป็ นพารามิ เตอร์ เปรี ย บเที ย บกั น แต่ ใ ห้
ค่าพารามิเตอร์อ่ ืนเป็ นค่าคงที่ เมื่อนามานามาประมวลผลหาค่าพลังงานที่ต้องการความร้ อนหรื อ
ความเย็นของพื้นที่โดยแบ่งออกเป็ น 7 มาตรการดังนี้
PH1 วัสดุ ท่ีในการก่อสร้ างผนั งอาคาร คืออิฐมอญฉาบปู น 2 ด้ าน ค่ าความต้ องการ
พลังงานอยู่ท่ี 15.60 kWh / m2/ปี
PH2 วัสดุท่ใี นการก่อสร้ างผนังอาคาร คืออิฐบล็อคฉาบปูน 2 ด้ าน ใส่ฉนวนกันความ
ร้ อนภายใน ค่าความต้ องการพลังงานอยู่ท่ี 14.89 kWh / m2/ปี
PH3 วัสดุท่ใี นการก่อสร้ างผนังอาคาร คืออิฐบล็อค 2 ชั้น พร้ อมฉาบปูน 2 ด้ าน มีค่า
ความต้ องการพลังงานอยู่ท่ี 10.04 kWh / m2/ปี
PH4 วัสดุ ท่ใี นการก่อสร้ างผนังอาคาร คืออิฐบล็อคฉาบปูน 2 ด้ าน ค่าความต้ องการ
พลังงานอยู่ท่ี 10.78 kWh / m2/ปี
PH5 วัสดุท่ใี นการก่อสร้ างผนังอาคาร คืออิฐมวลเบาฉาบปูน 2 ด้ าน ค่าความต้ องการ
พลังงานอยู่ท่ี 14.12 kWh / m2/ปี
PH6 วั ส ดุ ท่ีในการก่ อ สร้ า งผนั งอาคาร คื อ อิ ฐมอญฉาบปู น 2 ด้ า น หลั งคา SLAB
CONCRETE ค่าความต้ องการพลังงานอยู่ท่ี 14.80 kWh / m2/ปี
PH7 วัสดุ ท่ีในการก่อสร้ างผนั งอาคาร คืออิฐมอญฉาบปู น 2 ชั้น 2 ด้ าน ชั้น 1 และ
ชั้ น 2 อิฐบล็อคฉาบปู น + ฉนวนกัน ความร้ อน ค่ าความต้ อ งการพลั งงานอยู่ ท่ี 12.89 kWh /
m2/ปี
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9. อภิปลายผล
จากการศึ กษาพบว่ า รูป แบบ PH7 เป็ นมาตรการที่ลดค่ าความต้ องการพลั งงานได้
ต่าสุด โดยมีวัสดุท่ใี นการก่อสร้ างผนังอาคาร คืออิฐมอญฉาบปูน 2 ชั้น 2 ด้ าน ชั้น 1 และ ชั้น 2
อิฐบล็อคฉาบปูน + ฉนวนกันความร้ อน ค่าความต้ องการพลังงานอยู่ท่ี 12.89 kWh / m2/ปี โดย
มีค่าก่อสร้ างเพื่อปรับปรุงบ้ านให้ ได้ มาตรฐาน Passive House อยู่ท่ี 43,255.00 บาท โดยคิดเป็ น
0.48 % ของมู ล ค่ า ก่ อ สร้ างทั้ ง หมดที่ 9,120,000 บาท กรอบอาคารสามารถเลื อ กใช้ ใ ห้
ผสมผสานกันได้ หลากหลายสาหรับการออกแบบและสร้ างในอาคารเดียว เพื่อให้ ได้ ตามจุดสมดุล
ดังกล่าว และยังมีความต้ องการพลังงานความเย็นของพื้ นที่น้อยกว่า 15.0 kWh / m2 / yr ของ
พื้นที่ใช้ สอยที่ใช้ และเนื่องจากเป็ นการออกแบบก่อนดาเนินการก่อสร้ าง จึงทาให้ การเปลี่ยนแปลง
วัสดุ จะทาให้ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ มไม่มาก จากการปรั บ ปรุงทาให้ ค่าใช้ จ่ายเพิ่ มขึ้น เพี ยง 0.48% ของ
ราคาก่อสร้ างทั้งหมด
10. ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
การวิ จั ยเล่ ม นี้ เน้ น การออกแบบอาคารให้ มี ค ยารมต้ องบการใช้ พ ลั งงานความเย็น
(สาหรั บ อาคารในประเทศไทย) ไม่เกินคุ ณ สมบัติของ บ้ านประหยัดพลังงาน(Passive House)
โดยพิ จ ารณาการเลื อ กใช้ วั ส ดุ ของกรอบอาคารที่ใช้ กั น ทั่ ว ๆไปในประเทศไทยเท่ า นั้ น ควรมี
การศึกษาต่อไป
- การใช้ วัสดุอ่นื เพื่อให้ เหมาะสมกับวิวัฒนาการในอนาคต
- การศึ ก ษาการออกแบบในแง่ มุ ม อื่ น เช่ น การเปลี่ ยนรู ป ลั ก ษณะของอาคาร การ
เปลี่ยนขนาดของหน้ าต่าง รวมถึงการมีองค์อาคารที่บังแดด
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