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การออกแบบและจ าลองบา้นตามมาตรฐาน Passive House 

Design and Simulation of Passive House Standard 

 

        วรศกัด์ิ  อารยะปราณี* 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์** 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบและสร้างเป็นบ้านประหยัด

พลังงาน(Passive House) จากการน าแบบก่อสร้างบ้านมาจ าลองอาคาร  และประมวลผลหาค่า

ความต้องการใช้ความร้อนด้วยโปรแกรมEnergy Pus  โดยการศึกษาการเปล่ียนแปลงวัสดุน ามาใช้

เป็นกรอบอาคารมาเป็นตัวแปร จะให้ผลค่าความต้องใช้พลังงานความร้อนต่างกนัอย่างไร ในขณะ

ที่ตัวแปรอื่นๆคงที่ น ามาถึงการเลือกใช้วัสดุที่ท  ากรอบอาคารหลากหลายชนิดในอาคารเดียว แต่

ได้ค่าการใช้พลังงานต ่ากว่าข้อก าหนดที่ต้องการของ Passive House  ผลการวิจัยพบว่า อาคาร

จ าลองเป็นอาคารก าลังก่อสร้าง ณ.อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประมาณเดือนตุลาคม 

พ.ศ.2562 มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 320 ตารางเมตร เป็นอาคาร 2 ช้ันใช้ด้านหน้าเป็นส านักงาน

และด้านหลังเป็นที่พักอาศัย จากการปรับเปล่ียนกรอบอาคาร ท าให้มีค่าความต้องการความเยน็

ด้วยแบบจ าลองพลังงาน Energy Plusมีค่า  12.89 Kwh/m2/y มีค่าน้อยกว่า 15.0 Kwh/m2/y 

ที่เป็นเกฑณ์ที่ยอมรับของ Passive House  

 

ค าส าคญั : แบบจ าลองการใช้พลังงาน, บ้านประหยัดพลังงาน 
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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. บทน า   

บ้านพักอาศัยเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์  ย่ิงประชากรในแต่ละ

ประเทศมีมากขึ้น ความต้องการมีบ้านพักอาศัยกจ็ะมีมากขึ้นด้วย โดยแต่ละบ้านพักจะใช้พลังงาน

เพ่ือปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ความต้องการความสะดวกสบายของผู้คนมีผลต่อการ

ปลดปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่มากกน้็อย ความต้องการใช้พลังงานจะเร่ิมตั้งแต่การ

ออกแบบและก่อสร้างบ้านพักจนถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวัน  ในภาคอุตสาหกรรมอาคารธุรกิจและ

บ้านอยู่อาศัยในทวีปยุโรป มีการใช้พลังงาน คิดเป็น 26.7% ดังรูปภาพที่ 1.1  และการเติบโตของ

จ านวนประชากรในประเทศไทยที่มีจ านวนมากข้ึนทุกๆปี  ท าให้มีความต้องการสร้างอาคาร

บ้านพักอาศัยคิดเป็น 22% 

การออกแบบ เป็นการวางแผนล่วงหน้าด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ส าหรับการ

ออกแบบของทุกระบบ ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุต่างๆที่

น ามาใช้เป็นกรอบอาคาร เพ่ือให้ได้บ้านประหยัดพลังงาน(Passive House) และอาคารมี

มาตรฐานการอนุรักษ์สูงกว่ากฎหมายอนุรักษ์พลังงานตามข้อก าหนดมาตรฐานของประเทศไทย 

อีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยน้ีจะบอกถึงขั้นตอนการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

(Passive House) และเทคโนโลยีต่างๆที่ควรทราบ รวมถึงเคร่ืองมือที่จะน าไปใช้ในการออกแบบ

บ้านประหยัดพลังงาน(Passive House)  เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าของกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน

ตามข้อก าหนดมาตรฐานของประเทศไทย และข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพของบ้านประหยัด

พลังงาน (Performance Requirements for Passive House) 

คมสัน วิสาวะโท (2560) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของห้องสมุด

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 8 แห่ง โดยใช้โปรแกรมจ าลองการใช้พลังงานในอาคาร Energy 

Plus สร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของอาคารห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ทั้ง 8 แห่ง โดยมี

เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน 0.03 - 7.30 % ส าหรับมาตรการประหยัดพลังงานที่ ใช้ใน

การศึกษาน้ีแบ่งออกเป็น 16 มาตรการ พบว่ามาตรการที่ 16  (Set T. + LED + Film + A/C + 

PV) เป็นมาตรการที่สามารถลดค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารมากที่สุดในทุกห้องสมุดที่

ท  าการศึกษา เมื่อพิจารณาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์พบว่าทุกห้องสมุดที่ท  าการศึกษา

มาตรการที่ 6  (Set T. + LED) เป็นมาตรการที่เหมาะสมในการลงทุนมากที่สุดเน่ืองจากเป็น

มาตรการที่มีอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการสงูที่สดุ และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สดุ 

วัศพล ธีรวนพันธุ์ (2558) ได้ท าการศึกษาอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

โดยใช้โปรแกรม Visual DOE 4.1.0 พบว่าค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร (OTTV และ 

RTTV) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดและมีค่าอากาศร่ัวซึมมากกว่าเกณฑ์ โดยแนวทางปรับปรุงที่ดีที่สุด 

ซ่ึงประกอบด้วยการปิดไฟและเคร่ืองปรับอากาศในช่วงพักกลางวันและการเปิด-ปิดห้องเรียนตาม



4 

 

เวลาใช้งาน การติดต้ังอุปกรณ์บังแดดแนวต้ังและแนวนอนย่ืน 60 ซม. การเปล่ียนหลอดไฟ LED 

การเปล่ียนกระจกสีเขียว การเปล่ียนกระจกบานเกรด็เป็นบานติดตาย ติดต้ังยางกันร่ัวซึมบริเวณ

ขอบประตูไม้ การปูฉนวนกันความร้อนหนา 2 น้ิว เหนือฝ้า การกรุผนังทุกด้านด้วยใยแก้ว 2 น้ิว 

สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเทา่กับ 25% มีค่าการลงทุน 6,302,520 บาทและมีระยะการคืน

ทุนอยู่ที่ 4 ปี 9 เดือน 

  ปารวี ต้ังจิตวิทยา (2556) ได้ท าการศึกษาการออกแบบกรอบอาคารบ้านเด่ียว 

เพ่ือน าไปสู่อาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์  งานวิจัยน้ีท าการศึกษาโดยการออกแบบเปลือกอาคาร 

บ้านเด่ียว 2 ช้ันที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร โดยใช้โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(eQuest 3.64) ในการออกแบบ จากการวิจัยพบว่าหลังคาทรงป้ันหยา ไม่มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับ

การติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ จึงเสนอให้ใช้เป็นหลังคาราบ จึงได้น าเสนอรูปแบบอาคารออกเป็น

ทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังน้ี รูปแบบที่ 1 บ้านประหยัดพลังงานกรณีหลังคาราบติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ 

บนหลังคา มีค่าการใช้พลังงานเท่ากับ 12 ,613 kWh/yr ต้องท าการติดตั้ งแผ่นโซลล่าเซลล์

ทั้งหมด 45 แผ่น รูปแบบที่ 2 บ้านกรณีพ้ืนฐานหลังคาทรงป้ันหยา ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ บน

หลังคา มีค่าการใช้พลังงานเท่ากับ 13,912 kWh/yr ต้องท าการติดตั้งแผ่นโซลล่าเซลล์ทั้งหมด 

50 แผ่น ติดตั้งทศิใต้ 15 แผ่น ตะวันออกและตะวันตกด้านละ 8 แผ่น และติดตั้งบนแผงบังแดด 

ทศิตะวันออก 9 แผ่น ทิศใต้ 5 แผ่น ตะวันตก 5 แผ่น รูปแบบที่ 3 บ้านที่สามารถผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าได้มากที่ สุด ติดตั้ งแผ่นโซล่าเซลล์ทั้ งหมด 66 แผ่น สามารถผลิตพลังงานเท่ากับ 

25,631.76 kWh/yr  

 จากการทบทวนวรรณกรรมได้น าแนวความคิดในการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร 

ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้อาคาร การสร้างแบบจ าลองทางพลังงาน ว่าแต่ละ

โปรแกรมมีข้อจ ากัด วิธดี าเนินการเกบ็ข้อมูล ของอาคารอย่างไร และในการศึกษารายบุคคลได้น า

การออกแบบและจ าลองบ้านตามมาตรฐาน Passive House ด้วยโปรแกรม Sketch up + Energy 

Plus เพ่ือน าเสนอมาตรการต่างๆ ในการลดค่าความต้องการพลังงานของอาคาร 

 

2.  วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 เพ่ือการศึกษาขั้นตอนการออกแบบและสร้างบ้านประหยัดพลังงาน(Passive House)  

โดยการจ าลองด้วยโปรแกรม  Building Energy Simulation ตามข้อก าหนดความต้องการของ 

Passive House Standard 

  

3.  ขอบเขตงานวิจยั 

 1. ศึกษาแนวทางออกแบบและสร้างบ้านประหยัดพลังงาน(Passive House) 

 2. จ าลองบ้านประหยัดพลังงาน (Passive House) ด้วยโปรแกรม  Energy Plus เพ่ือ

ตรวจสอบการความต้องใช้ใช้พลังงาน 
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 3. เกบ็ข้อมูลด้านพลังงานในพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ ของบ้านประหยัดพลังงาน เทียบกับ

แบบจ าลองบ้านประหยัดพลังงาน(Passive House) 

 4.  เสนอขั้นตอนการออกแบบและสร้างบ้านประหยัดพลังงาน (Passive House) 

 
4.  วิธีการด าเนนิงานวิจยั 

 จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการโดยเร่ิมจากการศึกษาข้อมูลบ้านประหยัด

พลังงาน ท าการศึกษาการออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เมื่อได้อาคารต้นแบบ

ท าการจ าลองค่าการใช้พลังงานของอาคารด้วยโปรแกรม Energy Plus. หามาตรการเพ่ือลดค่า

พลังงานให้น้อยที่สดุ และท าการวิเคราะห์พร้อมสรุปผลด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 แสดงขั้นตอนด าเนินการ 

  

 

1.  ศึกษานิยาม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของ บ้านประหยัดพลังงาน         

(Passive House) ที่ใช้พลังงานน้อยที่สดุหรือเป็นศูนย์(Net Zero Energy) 

 

2.ศึกษาแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 

ของบ้านพัก 2 ช้ันที่ได้การอนุญาติก่อสร้าง 

 

3.จ าลองค่าพลังงานของบ้านพัก 2 ช้ัน 

 ด้วยโปรแกรม  Energy Plus 

 

4. ปรับปรุงและออกแบบ  ทั้งทางด้าน  กรอบอาคาร,   

งานระบบวิศวกรรม,เพ่ือลดการใช้พลังงาน 

 

5. จ าลองค่าพลังงานส าหรับมาตรการการปรับปรุงใหม่ด้วย 

 โปรแกรม  Energy Plus 

 

6.วิเคราะห์ผลการทดลองพร้อมสรุปผล 
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5. ปัจจยัทีใ่ชใ้นการศึกษา 
 ปัจจัยส ำคัญของกำรวิจัยนี้ คือบ้ำนที่ใช้เป็นตัวอย่ำงและน ำมำจ ำลองพลังงำนของอำคำร 
อยู่บนโฉนดเลขที่ 76,77 ที่ลักษณะพ้ืนที่ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ดังภำพที่ 2  มีทิศทำงขนำนไปกับทิศ
เหนือ-ใต ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2  โฉนดที่ดินของอาคารที่น ามาเป็นกรณีศึกษา 

 

6. การจ าลองรูปแบบอาคาร  

 โดยพ้ืนที่กรอบอาคารรวม (A) 187.25 ตารางเมตร โดยน าแบบก่อสร้างของตัว

อาคารท าการถอดวัสดุกรอบอาคาร และท าการขึ้ นรูปอาคารด้วยโปรแกรม Sketh up + Energy 

Plus ท าการใส่วัสดุส าหรับอาคารต้นแบบ เม่ือได้อาคารต้นแบบท าการเปล่ียนวัสดุกรอบอาคาร

เพ่ือหารูปแบบกรอบอาคารที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด โดยวัสดุกรอบอาคารที่น ามาใช้สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 7 มาตรการและมีค่าความต้องการพลังงานดังน้ี ดังน้ี 

 PH1 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐมอญฉาบปูน 2 ด้าน ค่าความต้องการ

พลังงานอยู่ที่ 15.60 kWh / m2/ปี 

 PH2 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐบลอ็คฉาบปูน 2 ด้าน ใส่ฉนวนกันความ

ร้อนภายใน ค่าความต้องการพลังงานอยู่ที่ 14.89 kWh / m2/ปี 

 PH3 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐบลอ็ค 2 ช้ัน พร้อมฉาบปูน 2 ด้าน มีค่า

ความต้องการพลังงานอยู่ที่ 10.04 kWh / m2/ปี 
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 PH4 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐบลอ็คฉาบปูน 2 ด้าน ค่าความต้องการ

พลังงานอยู่ที่ 10.78 kWh / m2/ปี 

 PH5 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐมวลเบาฉาบปูน 2 ด้าน ค่าความต้องการ

พลังงานอยู่ที่ 14.12 kWh / m2/ปี 

 PH6 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐมอญฉาบปูน 2 ด้าน หลังคา SLAB 

CONCRETE ค่าความต้องการพลังงานอยู่ที่ 14.80 kWh / m2/ปี 

 PH7 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐมอญฉาบปูน 2 ช้ัน 2 ด้าน ช้ัน 1 และ 

ช้ัน 2  อิฐบล็อคฉาบปูน + ฉนวนกันความร้อน ค่าความต้องการพลังงานอยู่ที่ 12.89 kWh / 

m2/ปี 

 เมื่อน ามาตรการทั้ง 7 มาเปรียบเทยีบกันดังตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบที่ 3 ก่ออฐิบลอ็ก 2 

ช้ันฉาบปูน 2 ด้าน มีค่าความต้องการพลังงานน้อยที่สุด เท่ากับ 10.04 kWh / m2/yr และ

รูปแบบที่ 4 ก่ออิฐบล็อกฉาบปูน 2 ด้าน มีค่าความต้องการพลังงานน้อยที่สุด เท่ากับ 10.78 

kWh / m2/yr เน่ืองจากอฐิบลอ็คเป็นวัสดุที่แตกง่ายจึงไม่นิยมติดต้ังบริเวณช้ัน 1 และรูปแบบที่ 7 

จึงเป็นทางเลือกที่สามารถใช้งานได้จริงโดยการ ที่ช้ัน 1 ผนังเป็นอิฐมอญ 2 ช้ัน ผนังช้ัน 2 อิฐ

บลอ็ก+ฉาบปูน+ฉนวนใยแก้ว มีค่าความต้องการพลังงานน้อยที่สดุ เทา่กบั 12.89 kWh / m2/yr 

 

ตารางที ่1  เปรียบเทยีบความต้องการใช้พลังงานของแต่ละพารามิเตอร์ 

 

ไฟล ์ วสัดุทีใ่ชก่้อสรา้งอาคาร พลงังานความรอ้นที่

ตอ้งใช(้GJ) 

ความตอ้งการพลงังานความ

รอ้นและความเย็นในพื้ นที่ 

(kWh / m2/yr) 

PHI ก่ออฐิมอญฉาบปูน 2 ด้าน 10.52 15.60 

PH2 ก่ออฐิบลอ็คฉาบปูน 2 ด้าน+

ฉนวนใยแก้ว 

10.04 14.89 

PH3 ก่ออฐิบลอ็ก 2 ช้ันฉาบปูน 2 

ด้าน 

6.77 10.04 

PH4 ก่ออฐิบลอ็กฉาบปูน 2 ด้าน 7.27 10.78 

PH5 ก่ออฐิมวลเบาฉาบปูน 2 ด้าน 9.52 14.12 

PH6 หลังคา SLAB CONCRETE 9.98 14.80 

PH7 ช้ัน 1 ผนังเป็นอฐิมอญ 2 ช้ัน 

ช้ัน 2 อฐิบลอ็ก+ฉาบปูน+

ฉนวนใยแก้ว 

9.54 12.89 
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7. การวิเคราะหข์อ้มูล 

 โดยน าราคาค่าก่อสร้างอาคารโดยประมาณมาท าการแยกเฉพาะส่วนของกรอบอาคารที่

จะท าการปรับปรุงออกโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 ในข้อที่ 1 ราคาวัสดุกรอบผนังก่อนท าการ

ปรับปรุงและในข้อที่ 2 ราคากรอบวัสดุหลังท าการปรับปรุง 

 ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ เป็นดังน้ี 

 พ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้น     456.0 ตารางเมตร 

 ค่าก่อสร้างโดยประมาณ(บาท/ตารางเมตร)           20,000.00   บาท 

 คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ       9,120,000.00   บาท 

 

ตารางที ่2 ค่าก่อสร้างก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/

หน่วย 

เป็นเงิน 

1 ก่อนปรับปรุง 

ช้ันล่าง ก่ออฐิ1ช้ัน ฉาบปูน2ด้าน 

ช้ันบน ก่ออฐิ 1ช้ัน ฉาบปูน2ด้าน 

รวมเป็นเงิน(เฉพาะส่วนที่ปรับปรุง) 

 

178.1ตรม. 

143.5ตรม. 

 

450 บาท 

450 บาท 

 

80,145.00 บาท 

64,575.00 บาท 

144,720.00 บาท 

2 หลังปรับปรุง 

ช้ันล่าง ก่ออฐิ2ช้ัน ฉาบปูน2ด้าน 

ช้ันบน ก่ออฐิ 1ช้ัน+ฉนวน ฉาบปูน2ด้าน 

เหลก็เสริมที่เพ่ิมจากน า้หนักอฐิช้ันล่าง 

รวมเป็นเงิน(เฉพาะส่วนที่ปรับปรุง) 

 

178.1ตรม. 

143.5ตรม. 

440.0 กก. 

 

550 บาท 

620 บาท 

30 บาท 

 

97,955.00 บาท 

88,970.00 บาท 

1,320.00 บาท 

200,125.00 บาท 

3 รวมเป็นผลต่างที่เพ่ิมข้ึน      43,255.00 บาท 

 

 ค่าก่อสร้างที่เพ่ิมข้ึน      43,255.00 บาท 

 คิดเป็น (43,255/9,120,000)*100   = 0.48  % 
 

 มาตรการ PH7 เป็นรูปแบบที่มีค่าความต้องการพลังงานได้ต ่าสุด โดยมีวัสดุที่ในการ

ก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐมอญฉาบปูน 2 ช้ัน 2 ด้าน ช้ัน 1 และ ช้ัน 2  อิฐบล็อคฉาบปูน         

+ ฉนวนกันความร้อน ค่าความต้องการพลังงานอยู่ที่ 12.89 kWh / m2/ปี โดยมีค่าก่อสร้างเพ่ือ

ปรับปรุงบ้านให้ได้มาตรฐาน Passive House อยู่ที่ 43,255.00 บาท โดยคิดเป็น 0.48 % ของ

มูลค่าก่อสร้างทั้งหมดที่ 9,120,000 บาท  
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8. สรุปผลการศึกษา 

 ในการศึกษาขั้นตอนการออกแบบและสร้างบ้านประหยัดพลังงาน(Passive House) จะ

เร่ิมต้นด้วยการจ าลองอาคาร จาก Footprint ของสถาปนิก  ด้วยโปรแกรม Sketch up โดยน า

ข้อมูล(พารามิเตอร์)ทั้งด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   มาก าหนดในโปรแกรม 

Energy Plus เพ่ือน ามาประมวลผลหาค่าพลังงานที่ต้องการความร้อนหรือความเยน็ของพ้ืนที่ใช้

สอย(ส าหรับประเทศไทยต้องการพลังงานเพ่ือให้อาคารเยน็)  ส าหรับ แบบจ าลองจาก Footprint 

มีความต้องการพลังงานความเยน็ของพ้ืนที่ 15.89  kWh / m2 / ปีของพ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ มีค่า

มากกว่า 15 kWh / m2 / ปีของพ้ืนที่ ใช้สอยที่ ใช้ (Performance Requirements For Passive 

House) 

 เน่ืองจากการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน(Passive House)  คือการสมดุลของ 

ราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง,ความสวยงามของอาคาร,ความสะดวกสบายในการใช้อาคาร รวมถึง

ค่าใช้จ่ายโดยรวมตลอดการใช้งานอาคาร ในการศึกษาน้ี ได้ท าการศึกษาวัสดุที่ใช้ท ากรอบหรือ

ผนังอาคาร ที่ใช้กันทั่วๆไปในประเทศไทย โดยใช้เป็นพารามิเตอร์เปรียบเทียบกัน แต่ให้

ค่าพารามิเตอร์อื่นเป็นค่าคงที่ เม่ือน ามาน ามาประมวลผลหาค่าพลังงานที่ต้องการความร้อนหรือ

ความเยน็ของพ้ืนที่โดยแบ่งออกเป็น 7 มาตรการดังน้ี 

 PH1 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐมอญฉาบปูน 2 ด้าน ค่าความต้องการ

พลังงานอยู่ที่ 15.60 kWh / m2/ปี 

 PH2 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐบลอ็คฉาบปูน 2 ด้าน ใส่ฉนวนกันความ

ร้อนภายใน ค่าความต้องการพลังงานอยู่ที่ 14.89 kWh / m2/ปี 

 PH3 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐบลอ็ค 2 ช้ัน พร้อมฉาบปูน 2 ด้าน มีค่า

ความต้องการพลังงานอยู่ที่ 10.04 kWh / m2/ปี 

 PH4 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐบลอ็คฉาบปูน 2 ด้าน ค่าความต้องการ

พลังงานอยู่ที่ 10.78 kWh / m2/ปี 

 PH5 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐมวลเบาฉาบปูน 2 ด้าน ค่าความต้องการ

พลังงานอยู่ที่ 14.12 kWh / m2/ปี 

 PH6 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐมอญฉาบปูน 2 ด้าน หลังคา SLAB 

CONCRETE ค่าความต้องการพลังงานอยู่ที่ 14.80 kWh / m2/ปี 

 PH7 วัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐมอญฉาบปูน 2 ช้ัน 2 ด้าน ช้ัน 1 และ 

ช้ัน 2  อิฐบล็อคฉาบปูน + ฉนวนกันความร้อน ค่าความต้องการพลังงานอยู่ที่ 12.89 kWh / 

m2/ปี 
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9. อภิปลายผล 

 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบ PH7 เป็นมาตรการที่ลดค่าความต้องการพลังงานได้

ต ่าสุด โดยมีวัสดุที่ในการก่อสร้างผนังอาคาร คืออิฐมอญฉาบปูน 2 ช้ัน 2 ด้าน ช้ัน 1 และ ช้ัน 2  

อฐิบลอ็คฉาบปูน + ฉนวนกนัความร้อน ค่าความต้องการพลังงานอยู่ที่ 12.89 kWh / m2/ปี โดย

มีค่าก่อสร้างเพ่ือปรับปรุงบ้านให้ได้มาตรฐาน Passive House อยู่ที่ 43,255.00 บาท โดยคิดเป็น 

0.48 % ของมูลค่าก่อสร้างทั้งหมดที่  9,120,000 บาท กรอบอาคารสามารถเลือกใช้ให้

ผสมผสานกนัได้หลากหลายส าหรับการออกแบบและสร้างในอาคารเดียว เพ่ือให้ได้ตามจุดสมดุล

ดังกล่าว และยังมีความต้องการพลังงานความเยน็ของพ้ืนที่น้อยกว่า 15.0  kWh / m2 / yr ของ

พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ และเน่ืองจากเป็นการออกแบบก่อนด าเนินการก่อสร้าง จึงท าให้การเปล่ียนแปลง

วัสดุจะท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมไม่มาก จากการปรับปรุงท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้ นเพียง 0.48% ของ

ราคาก่อสร้างทั้งหมด 

 

10. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาต่อไป 

 การวิจัยเล่มน้ีเน้นการออกแบบอาคารให้มีคยารมต้องบการใช้พลังงานความเย็น

(ส าหรับอาคารในประเทศไทย) ไม่เกินคุณสมบัติของ บ้านประหยัดพลังงาน(Passive House) 

โดยพิจารณาการเลือกใช้วัสดุของกรอบอาคารที่ใช้กันทั่วๆไปในประเทศไทยเท่าน้ัน ควรมี

การศึกษาต่อไป 

 - การใช้วัสดุอื่นเพ่ือให้เหมาะสมกบัวิวัฒนาการในอนาคต 

 - การศึกษาการออกแบบในแง่มุมอื่น เช่นการเปล่ียนรูปลักษณะของอาคาร การ

เปล่ียนขนาดของหน้าต่าง รวมถึงการมีองค์อาคารที่บังแดด 
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