ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บ้านประกอบสำ�เร็จหรือ

บ้าน Knock Down

Government Housing Bank

49

เนื่ อ งด้ ว ยสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คมไทยที่ มี พั ฒ นามา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้ ร ายได้ ต ่ อ หั ว ของคนไทยมี สู ง ขึ้ น
ท�ำให้เกิดความต้องการอาคารและที่อยู่อาศัยที่มากขึ้นตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่กระบวนการก่อสร้าง
วัสดุค่าก่อสร้าง ค่าแรง และต้นทุนโครงการก็สูงขึ้น อีกทั้ง
ยังส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาจากพื้นที่ก่อสร้าง
จ�ำนวนมาก ได้สร้างมลพิษไม่ว่าจะเป็นขยะ ฝุ่น เสียงที่ยากต่อ
การควบคุมได้ในพื้นที่ก่อสร้าง ในขณะที่แรงงานด้านก่อสร้าง
เริ่มขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือดี ยังส่งผลให้เกิด
ปัญหาในเรื่องคุณภาพของงานก่อสร้างและการทิ้งงานของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างมากขึ้นตามมาอีกด้วย ด้วยปัจจัยที่กล่าวมา
ข้างต้น ท�ำให้มีการศึกษาค้นคว้าทดลอง เทคนิคการก่อสร้าง
ที่จะท�ำให้เกิดความรวดเร็วในการก่อสร้าง เพื่อจะลดต้นทุน
ด้ า นเวลา การแก้ ไ ขเรื่ อ งปั ญ หาคุ ณ ภาพงานก่ อ สร้ า ง
จากการขาดแคลนแรงงานฝีมือจนไปถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง
ทิ้งงาน รวมทั้งปัญหามลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างไม่ว่า
จะเป็นขยะ ฝุ่น หรือเสียง และอื่นๆ อีกหลายด้าน
การพั ฒ นาระบบการก่ อ สร้ า งจากชิ้ น ส่ ว นส� ำ เร็ จ รู ป
ทั้งระบบ Prefabrication จนไปถึง ระบบ Knock Down เป็น
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ที่ตอบโจทย์ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งในเรื่องเวลาการก่อสร้าง เรื่องปัญหา
คุณภาพงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทิ้งงาน รวมทั้ง
มลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยอาศัยการเตรียม
ชิ้นงานต่างๆ ด้วยระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมจากโรงงาน
ที่ผลิตชิ้นส่วน ที่จะช่วยควบคุมคุณภาพงานให้แต่ละชิ้นงาน
มีคุณภาพที่ดีไม่แตกต่างกัน และท�ำให้สามารถควบคุมเศษขยะ
วัสดุเหลือทิ้ง การจัดการมลพิษในพื้นที่ปิดของโรงงานได้
ง่ า ยกว่ า พื้ น ที่ เ ปิ ด ที่ ห น้ า งานก่ อ สร้ า ง อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถ
ควบคุมเวลาในการผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างต่างๆ ได้ดีกว่าการ
ก่อสร้างที่หน้างานก่อสร้างด้วย
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แม้ แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาระบบการก่ อ สร้ า งแบบ
Prefabrication จนถึง ระบบ Knock Down จะช่วยแก้ปัญหา
ต่างๆ ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้ แต่ในทางปฏิบัติจริง
ยังมีปัญหาอีกหลายประการ เช่น ผู้ประกอบการ / ผู้รับเหมา
บางส่วนที่มีมุมมองคิดเพียงลดต้นทุน โดยขาดการค�ำนึงถึง
คุณภาพและความแข็งแรง ความแม่นย�ำในการติดตั้งของ
ชิ้นส่วนส�ำเร็จต่างๆ ที่หน้างานหลายส่วนหลายแห่งยังมีน้อย
และต้องอาศัยลักษณะการท�ำงานก่อสร้างปรับตามสภาพ
หน้างานเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากการจัดเตรียมสภาพงาน
หน้างาน การบริหารโครงการที่ยังไม่ดี ท�ำให้คุณภาพการติดตั้ง
งานก่อสร้างจากชิ้นส่วนส�ำเร็จที่ ได้เตรียมไปจากโรงงาน
เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อประสาน ส่งผลให้คุณภาพงาน
ก่อสร้างที่ไม่ดีได้ แนวคิดของการพัฒนาระบบการก่อสร้าง
ด้วยชิ้นส่วนส�ำเร็จ จนถึงการประกอบและถอดประกอบ
จะช่วยสร้างมาตรฐาน คุณภาพ และแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยรวม ที่ตอบโจทย์ในเรื่องปัญหา
การขาดแคลนแรงงานฝีมือ คุณภาพงานก่อสร้างที่ไม่ดีจาก
การจัดการที่ไม่ดีจนลามไปถึงการทิ้งงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง
และการควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งจะมี
ส่วนที่จะช่วยสร้างกลไกในการสร้างเทคโนโลยี ส�ำหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนส�ำหรับสังคมไทยในอนาคตต่อไป

บทบาทของการเคหะแห่งชาติ
ต่อบ้าน Knockdown
ในปี 2558 การเคหะแห่ ง ชาติ ไ ด้ ม อบหมายให้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�ำการศึกษาวิจัย “โครงการ
ศึกษาการจัดท�ำบ้านประกอบส�ำเร็จ (Knock Down) เพื่อ
เป็นที่อยู่อาศัยส�ำหรับประชาชน” ซึ่งครอบคลุมการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านเทคนิค การเงิน
และด้านสังคม รวมทั้งความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับ
ภาคเอกชน จนถึงการออกแบบจัดท�ำแบบบ้าน และประเมิน
ราคา จ�ำนวน 12 แบบบ้าน ส�ำหรับ 4 ภูมิภาคของประเทศ
โดยแบบบ้ า นทั้ ง หมดนี้ จ ะค� ำ นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะเฉพาะทาง
ด้ า นภู มิ ป ระเทศ ภู มิ อ ากาศ ความเชื่ อ และลั ก ษณะ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่จะต้องสอดคล้องกับการด�ำรงชีวิตใน
ปัจจุบัน มีราคาประหยัด ก่อสร้างง่าย มีความน่าอยู่น่าสบาย
ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ในการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการทางด้ า น
เทคนิค คณะผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาเก็บข้อมูลเทคโนโลยีการ
ผลิตวัสดุส�ำเร็จรูปจากผู้ผลิตวัสดุต่างๆ ในประเทศ เช่น
ผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กส�ำเร็จรูป โครงสร้างแผ่นผนังคอนกรีต
ส�ำเร็จรูป แผ่นผนังเบาส�ำเร็จรูป ทั้งแบบแซนด์วิซพาแนล
และแบบฉีดพ่น โดยได้เข้าท�ำการสัมภาษณ์ผู้ผลิต และเข้าดู
งานโรงงานผลิตในประเทศ โดยนอกจากนี้ ยังได้น�ำคณะ
เจ้าหน้าที่จากการเคหะแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนก่อสร้างเหล็กส�ำเร็จรูปของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย
ซึ่งพบว่าหลายบริษัทมีศักยภาพในการผลิตโครงสร้างบ้าน
ส�ำเร็จรูป เพราะมีก�ำลังผลิตที่พร้อมรองรับความต้องการ
สินค้าเป็นปริมาณมาก และมีช่องทางจัดส่งสินค้า การจัด
จ�ำหน่าย และการเก็บสินค้ากระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ
ทางด้านการเงิน คณะผู้วิจัยได้ท�ำการส�ำรวจ เก็บข้อมูล
ผู้ผลิตและผู้ขายบ้านน็อคดาวน์ต่างๆ ในประเทศเพื่อวิเคราะห์
รูปแบบการออกแบบบ้าน ขนาดตัวบ้าน การจัดพื้นที่ใช้สอย

ของบ้าน และราคาขาย เพื่อท�ำการเทียบเคียงกับตลาดที่มีอยู่
และเพื่อก�ำหนดทิศทางการออกแบบบ้านน็อคดาวน์ของ
การเคหะแห่งชาติให้มีระดับราคาที่ใกล้เคียงกัน และมีรูปแบบ
การจัดวางพื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงกัน
ทางด้านสังคม คณะผู้วิจัยได้ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนต่อบ้านน็อคดาวน์ โดยใช้วิธีสุ่มถามด้วย
แบบสอบถามในประเด็นต่างๆ เช่น ความรู้สึกโดยรวมต่อ
บ้านน็อคดาวน์เมื่อเทียบกับบ้านทั่วๆ ไป ความคาดหวังทาง
ด้านราคา การออกแบบพื้นที่ใช้สอย ความมั่นคงแข็งแรง
และคติความเชื่อทางด้านโชคลาภต่างๆ ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ไม่ได้มีความรู้สึกในแง่ลบกับบ้านน็อคดาวน์หากสามารถ
ก่ อ สร้ า งบ้ า นให้ มี รู ้ สึ ก ถึ ง ความมั่ น คงแข็ ง แรงปลอดภั ย
ได้ เ หมื อ นบ้ า นทั่ ว ๆ ไป โดยกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคาดหวั ง ว่ า
บ้านน็อคดาวน์จะมีข้อได้เปรียบเรื่องระยะเวลาการก่อสร้าง
ที่รวดเร็วกว่า ราคาที่ต�่ำกว่า และสามารถควบคุมคุณภาพ
การก่อสร้างได้ดีกว่าบ้านสั่งสร้างทั่วไป ทางด้านรูปลักษณ์
ของบ้าน กลุ่มตัวอย่างไม่ได้แสดงความต้องการพิเศษเกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็นพื้นถิ่นหรือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตาม
ชุมชนต่างๆ ทางด้านคติความเชื่อต่างๆ กลุ่มตัวอย่างไม่ได้
รู้สึกถึงความไม่เป็นมงคลใดๆ หากจะต้องอยู่อาศัยในบ้าน
น็อคดาวน์ เพียงแต่จะต้องไม่มีลักษณะที่ไม่เป็นมงคลใดๆ
ที่ห้ามมีในการพิจารณาออกแบบก่อสร้างบ้านทั่วๆ ไป
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ทั้งนี้ เพื่อให้การออกแบบบ้านมีความสอดคล้องกับ
บริบททางด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ และวัฒนธรรมตาม
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ คณะผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาข้อมูล
ลั ก ษณะสภาพภู มิ อ ากาศ 4 ภู มิ ภ าคของประเทศไทย
โดยศึกษาข้อมูลลักษณะอากาศจาก 4 จังหวัดตัวแทน ได้แก่
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุบลราชธานี และสงขลา และ
พบว่าลักษณะอากาศของภาคใต้เป็นลักษณะอากาศเฉพาะ
ที่แตกต่างจากภาคอื่นๆ อย่างชัดเจนในเรื่องของความชื้น
และปริมาณน�้ำฝน ในขณะที่ภาคเหนือจะมีลักษณะอากาศ
หนาวเย็นมากกว่าภาคอื่นๆ เป็นพิเศษ ผลการวิเคราะห์
สภาพอากาศดังกล่าวได้ถูกน�ำมาใช้ในการออกแบบบ้านให้
มี การป้ อ งกั น แดด ลม ฝน และเพิ่ ม การระบายอากาศ
ธรรมชาติเพื่อสร้างความน่าสบายต่อไป นอกจากนี้ คณะผู้วิจัย
ยังได้ท�ำการศึกษาลักษณะเด่น และอัตลักษณ์การออกแบบ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจากภาคต่างๆ มาประกอบเป็นแนวทาง
การออกแบบบ้าน โดยท�ำการศึกษาเอกสารข้อมูล ต�ำรา
งานวิจัยต่างๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของบ้าน
พื้นถิ่น ทางด้านการจัดวางพื้นที่ใช้สอย วัสดุการก่อสร้าง
สัดส่วนรูปทรงหลังคา รวมทั้งการตกแต่งประดับประดาต่างๆ
ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับบ้านสมัยใหม่ได้

ทฤษฎีของบ้าน Knock Down
ทฤษฎีของการออกแบบก่อสร้างบ้าน Knock Down
หรือบ้านถอดประกอบได้ คือแนวคิดเรื่องการประยุกต์ระบบ
การผลิตทางอุตสาหกรรมแบบ Capital Intensive ที่ขึ้นตรงกับ
การผลิตแบบรวมศูนย์ที่โรงงานแล้วจึงน�ำไปใช้ในจุดที่ต้องการ
ใช้งาน ซึ่งแตกต่างกับการผลิตแบบ Labor Intensive ที่เน้น
การผลิตที่สถานที่ที่ ใช้งาน จึงต้องมีแรงงานที่มีฝีมือและ
เครื่องจักรกระจายอยู่ตามสถานที่ก่อสร้าง ท�ำให้การผลิต
ไม่มีประสิทธิภาพ เสียเวลาเคลื่อนย้ายแรงงานและเครื่องจักร
สูญเสียเศษวัสดุ เพราะไม่คุ้มค่าต่อการขนเศษวัสดุกลับไปที่
โรงงานผลิต และในที่สุดก็ท�ำให้ค่าก่อสร้างของบ้านที่เป็น
Labor Intensive สูงขึ้น ดังนั้น หากการผลิตบ้าน Knock
Down ถูกน�ำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาของการผลิตแบบ Labor
Intensive สิ่งที่ได้จากการพัฒนาระบบ Knock Down ก็ต้อง
แก้ปัญหาทุกข้อของการก่อสร้างแบบเดิมได้ ซึ่งก็คือบ้าน
Knock Down ที่จะพัฒนาขึ้นจะต้องปราศจากสิ่งต่อไปนี้
ความจำ�เป็นที่จะต้องมีแรงงาน
ที่มีฝีมือประจำ�
ณ สถานที่ก่อสร้าง
ความจำ�เป็นที่จะต้องมีเครื่องมือ
ผลิตหรือติดตั้งที่ซับซ้อน
ราคาแพง ณ สถานที่ก่อสร้าง
ความจำ�เป็นที่จะต้องขนขยะ
หรือเศษวัสดุออกจาก
สถานที่ก่อสร้างบ้าน
ความจำ�เป็นที่จะต้องอาศัย
ผู้ออกแบบเพื่อปรับแก้หน้า
งานก่อสร้าง
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นอกจากนี้ ทฤษฎีของบ้าน Knock Down จะเน้นเรื่อง
ความพิเศษของระบบบ้าน Knock Down ที่สามารถถอดได้แล้ว
ประกอบใหม่ได้อีกครั้ง จึงหมายความว่าบ้านที่จะสร้างนี้
จะต้องมีน�้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายไปประกอบได้อีกหลายๆ ครั้ง
และปราศจากวัสดุเคลือบหรือวัสดุหล่อที่ท�ำให้ชิ้นส่วนต่างๆ
หลอมเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ทฤษฎีของบ้าน Knock
Down จึงเป็นทฤษฎีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีของความ
ยั่งยืน (Sustainability) หรือการก่อสร้างอาคารเขียว (Green
Building) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (อรรจน์ เศรษฐบุตร, 2557)
บ้าน Knock Down ที่ก�ำลังจะผลิตออกมาจึงไม่เพียงช่วย
ประหยัดวัสดุหรือพลังงานในการผลิตวัสดุอย่างเดียว แต่ต้อง
พิจารณาถึงพลังงานที่ใช้ หรือการปล่อยคาร์บอนตลอดชั่วอายุ
(Life-cycle carbon emission) บ้าน Knock Down ที่จะ
พัฒนานี้จึงต้องค�ำนึงความน่าอยู่น่าสบายเพื่อให้ผู้อยู่อาศัย
สามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานตลอดชั่วอายุของบ้าน ซึ่งจากการศึกษาโดย อรรจน์
เศรษฐบุตร (2554, 2555) พบว่าการปล่อยคาร์บอนในการ
สร้างบ้านพักอาศัยจะมีค่าประมาณ 43% ของค่าการปล่อย
ตลอดชั่วอายุบ้าน 30 ปี ในขณะที่อีก 57% มาจากการใช้
พลังงานในช่วงใช้งานอาคาร ซึ่งส�ำหรับอากาศร้อนชื้นของ
ประเทศไทย มากกว่าครึ่งของปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะมาจาก
เครื่องปรับอากาศ (อรรจน์ เศรษฐบุตร และธนิต จินดาวณิค
2550; อรรจน์ เศรษฐบุตร 2551) โดยทั้งนี้ การถ่ายเทความ
ร้อนผ่านเปลือกอาคาร เช่น หลังคา และกระจกจะเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่สุดที่ส่งผลให้เกิดภาระการท�ำความเย็นในบ้านพัก
อาศัยของไทย (ศักดา เชี่ยวนันทวงศ์ และคณะ, 2550)

ก๊าซเรือนกระจกของบ้านทั่วไปที่สร้างกันอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งการ
จะท� ำ ให้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งอาศั ย วิ ธี การ
ออกแบบบ้านให้มีความน่าสบาย สอดคล้องกับสภาพภูมิ
อากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศเพื่อให้เกิดการประหยัด
พลังงานด้วย
แบบบ้าน Knock Down ของการเคหะแห่งชาติ
จากผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้กล่าวมา
คณะผู้วิจัยได้น�ำมาสรุปเป็นแนวทางการออกแบบบ้านจ�ำนวน
12 แบบ ส�ำหรับ 4 ภูมิภาค โดยแต่ละภาคจะมีแบบบ้าน
ชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียวยกใต้ถุนสูง และแบบบ้าน 2 ชั้น
โดยมีพื้นที่บ้านประมาณ 36 - 72 ตารางเมตร การออกแบบ
บ้านได้ค�ำนึงถึงเรื่องการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal
Design) การป้องกันความร้อน การบังแดด การระบายอากาศ
ธรรมชาติ แสงสว่างธรรมชาติ การประหยัดพลังงานและ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CFD ช่วยจ�ำลองการระบายอากาศ
ระดับแสงสว่างธรรมชาติ การใช้พลังงาน และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เข้ามาประกอบการออกแบบจนได้แบบบ้าน
ที่ช่วยให้เกิดความน่าสบาย ประหยัดพลังงาน และเป็น
บ้านคาร์บอนต�่ำได้

จากทฤษฎีต่างๆ ของบ้าน Knock Down ท�ำให้เกิด
สมมติฐานของการวิจัยที่ว่าบ้าน Knock Down ที่จะพัฒนา
ออกแบบนี้จะช่วยให้เกิดการประหยัดวัสดุ ประหยัดพลังงาน
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกตลอดกระบวนการผลิ ต
การใช้สอย และการย่อยสลายท�ำลาย โดยจะมีค่าการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกตลอดชั่ ว ชี วิ ต บ้ า นต�่ ำ กว่ า ค่ า การปล่ อ ย
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แนวคิดในการออกแบบโครงสร้าง คือ การอ้างอิงระยะ
ขนาดของวัสดุที่มีอยู่ในท้องตลาด เพื่อให้น�ำมาใช้ก่อสร้าง
ได้อย่างคุ้มค่า ไม่ต้องมีการตัดเศษวัสดุทิ้ง รวมถึงเมื่อมีการ
ผลิตวัสดุออกมาจากโรงงานด้วยระบบอุตสาหกรรมจะท�ำให้
ขนาดของแผ่นวัสดุ รวมถึงมุมของวัสดุเป็นระยะและมุมฉาก
ที่แน่นอน สามารถน�ำอ้างอิงหรือตรวจสอบระยะในการ
ก่อสร้างได้ ท�ำให้ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของระยะจาก
การตัดแบ่งวัสดุ การวางผังของบ้านพักอาศัยจะออกแบบ
ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 6.00 ม. x 6.00 ม. เนื่องจากเมื่อมี
ด้านกว้าง-ยาวเท่ากันแล้ว จะสามารถปรับเปลี่ยนทิศทาง
การวางอาคารให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมได้คล่องตัวขึ้น
ทั้งในด้านพื้นที่ ใช้สอย ช่องเปิดของผนังหรือแม้กระทั่ง
การวางแนวของหลังคา

ทางด้านสภาวะแวดล้อมภายในตัวบ้าน เมื่อพิจารณา
ปั จ จั ย สภาวะน่ า สบายของมนุ ษ ย์ ร ่ ว มกั บ สภาพอากาศ
แบบร้อนชื้นของประเทศไทย จะพบว่า นอกจากอุณหภูมิ
อากาศเฉลี่ยที่สูงตลอดทั้งวันที่น�ำมาสู่ความไม่น่าสบายแล้ว
ความชื้นในอากาศที่สูงยังท�ำให้รู้สึกอึดอัดเพราะเหงื่อและ
ความเปียกชื้นบนผิวหนังไม่สามารถระบายออกไปได้โดยง่าย
ซึ่ ง วิ ธี ก ารแก้ ไ ขโดยการออกแบบอาคารในเขตร้ อ นชื้ น
ก็คือจะต้องบังแดดให้ได้อย่างเต็มที่เพื่อลดความร้อน และ
ต้องเพิ่มความเร็วลมผ่านผิวกายให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยลด
ความรู้สึกอึดอัดเนื่องมาจากความเปียกชื้นที่ผิวหนัง และ
เพื่อให้เหงื่อสามารถระเหยออกไปได้โดยเร็วด้วยลมที่แรง
นั่นคือเหตุผลที่อาคารพื้นถิ่นในเขตร้อนชื้น เช่น บ้านไทย
เรือนไทยในอดีตได้พยายามสร้างชายคายื่นยาวเพื่อช่วย
บังแดด ในขณะเดียวกันก็มีการออกแบบวางผังให้โปร่ง
รับลมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการออกแบบบ้านน่าอยู่
น่าสบายในประเทศไทยเพื่อลดการใช้พลังงาน จึงต้องค�ำนึงถึง
สภาพอากาศ แดด ลม ฝน อย่างเต็มที่ก่อนที่จะพยายามใช้
ระบบปรับอากาศเครื่องกลที่ใช้พลังงาน
คณะที่ปรึกษาพยายามออกแบบโดยหลีกเลี่ยงความร้อน
จากรังสีอาทิตย์เป็นหลักด้วยการวางผังอาคารให้อาคาร
มีชานเรือนที่มีหลังคาคลุมทางด้านทิศใต้ เพื่อป้องกันความ
ร้อนจากรังสีอาทิตย์ โดยตลอดทั้งวัน การออกแบบหลังคา
จึงพยายามต่อชายคายื่นออกมาให้ลึกที่สุดโดยมีเสารับ และ
ก�ำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่นั่งท�ำงานภายนอกบ้าน
ซึ่งเป็นลักษณะที่พบในบ้านไทยทุกภูมิภาค ในประเด็นของ
การระบายอากาศวิธีธรรมชาติ บ้านที่ใช้งานเวลากลางวัน
จะใช้งานห้องชั้นล่างเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการออกแบบผังเรือน
ให้โปร่งโล่ง ให้ห้องนั่งเล่นและห้องนอนสามารถทะลุถึงกัน
เกิดเป็นการระบายอากาศแบบ Cross Ventilation โดย
ก�ำหนดให้มีประตูบานใหญ่เปิดเชื่อมห้องนอน และห้องนั่งเล่น
ในแบบของคอนโดมีเนียมแบบสตูดิโอ ก็จะสามารถแก้ปัญหา
การระบายอากาศของห้องชั้นล่างได้ ส�ำหรับชั้นบน ถึงแม้
จะไม่สามารถออกแบบให้เป็น Cross Ventilation ได้ทุกห้อง
แต่อย่างน้อยทุกห้องก็สามารถได้รับ Two-sided ventilation
ซึ่งถือว่ายังมีประสิทธิภาพการระบายอากาศที่ดีพอสมควร
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ทางด้านการลดการสะสมความร้อนของตัวบ้าน นอกจาก
การระบายความร้อนที่อาจจะสะสมในเวลากลางวันออกไปแล้ว
การใช้วัสดุส�ำหรับบ้านเขตร้อนให้น่าสบายไม่ร้อนอบอ้าว
สะสมความร้อนไปถึงในเวลากลางคืน ก็คือการใช้วัสดุที่มี
มวลอุณหภาพ (Thermal Mass) ที่ต�่ำ ซึ่งในแบบบ้านทั้ง
3 หลังนี้ คณะที่ปรึกษาออกแบบได้เลือกใช้วัสดุเปลือกอาคาร
ที่ไม่ใช่คอนกรีต หรืออิฐ แต่เป็นส่วนผสมของไม้เทียม Smart
Board ที่ปิดผิวด้านนอกให้แก่ผนังชั้นในที่เป็นแกนกลาง
ท�ำด้วยวัสดุผสมระหว่างคอนกรีตและเม็ดโฟม ซึ่งมีค่าการ
กันความร้อนที่ดีกว่าผนังทั่วไป และมีมวลหนักปานกลางที่
ท�ำให้มีความรู้สึกแข็งแรงเมื่อสัมผัส หรือเจาะตะปูติดรูปภาพ
หรือชั้นวางของได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นบ้าน 2 ชั้น มีห้องนอนอยู่ชั้นบน
ห้องนั่งเล่น ทานอาหารอยู่ชั้นล่าง หากผู้อาศัยไม่กังวลเรื่อง
ความรู้สึกแข็งแรงของผนังห้องนอนชั้นบน ผนังห้องนอน
ชั้นบนทั้งหมด สามารถใช้ผนังเบาสมาร์ทบอร์ดได้เต็มที่
โดยไม่ต้องมีใส่กลางที่เป็นมวลหนาหนัก ทั้งนี้ จากการศึกษา
ของ ค�ำรน สุทธิ (2554) เรื่องผลกระทบของการรั่วซึม
ของอากาศต่อผลการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศของ
เรื อ นไทยและบ้ า นร่ ว มสมั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ ม หาบั ณ ฑิ ต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า
ผนังห้องนอนที่ใช้งานเวลากลางคืนควรจะเป็นผนังมวลเบา
แบบผนังเรือนไทย เพราะจะเย็นตัวอย่างรวดเร็วในเวลาค�่ำ
เมื่ อ ไม่ มี รั ง สี อาทิ ต ย์ แ ล้ ว ในขณะที่ ผ นั ง ก่ อ อิ ฐ หรื อ ผนั ง
คอนกรีตจะสะสมความร้อนจากเวลากลางวันไปถึงกลางคืน
ซึ่ ง ไม่ เ หมาะแก่ การน� ำ มาใช้ กั บ ห้ อ งนอนของบ้ า นที่ ไ ม่
ปรับอากาศ
แนวความคิ ด การออกแบบเพื่ อ ความเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมของบ้าน Knock Down ที่น�ำเสนอนี้ คือการ
ออกแบบบ้านให้เป็นบ้านคาร์บอนต�่ำ (Low-carbon house)
ซึ่งความหมายของบ้านคาร์บอนต�่ำนี้ก็คือ การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตลอดช่วงอายุของบ้าน โดยทั้งนี้ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของอาคารพักอาศัยจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงการผลิตวัสดุก่อสร้างอาคาร (Embody) ช่วงการใช้อาคาร
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(Operation) และช่วงการย่อยสลายท�ำลาย (Disposal) จาก
การศึกษาโดย อรรจน์ เศรษฐบุตร (2555) พบว่า การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของบ้านพักอาศัยในประเทศไทยประมาณ
46% เกิดจากการใช้วัสดุและการก่อสร้างเริ่มต้น ในขณะที่อีก
54% จะถูกปล่อยออกระหว่างที่มีการใช้สอยบ้าน ซึ่งก็คือการ
ใช้พลังงานในบ้านนั่นเอง ดังนั้น การออกแบบบ้านที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงจะต้องพิจารณาทั้งสองส่วน นั่นคือ
การลดการใช้วัสดุก่อสร้างที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก และ
ออกแบบบ้านให้น่าอยู่น่าสบายเพื่อลดการใช้พลังงานจาก
การปรับอากาศที่น�ำมาสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอด
การใช้งานบ้านเป็นเวลา 20-30 ปีต่อมา แนวคิดการออกแบบ
บ้านคาร์บอนต�่ำนี้จึงสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

1. การลดผลกระทบจากภาวะเกาะเมืองร้อน
(Urban Heat Island)
2. การประหยัดพลังงาน (Energy Conservation)
3. การผลิตพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
4. การประหยัดวัสดุอาคาร (Materials Efficiency)
5. การลดขยะจากการรื้อถอนท�ำลายอาคาร
(Construction Waste Reduction)
6. การใช้วัสดุคาร์บอนต�่ำ
(Low-carbon Building Materials)
ทางด้ า นการลดผลกระทบจากภาวะเกาะเมื อ งร้ อ น
(Urban Heat Island) อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในเขตตัวเมือง
มั ก จะวางตั ว อาคารชิ ด ติ ด กั น จนมี พื้ น ที่ เ ปิ ด โล่ ง (Open
Space) ไม่มากนัก หรือหากมีพื้นที่เปิดโล่งก็จะใช้เป็นพื้นที่
ดาดแข็ง (Hardscape) ด้วยเหตุนี้ ในเขตเมืองจึงมีพื้นผิวที่
ดูดกลืนรังสีอาทิตย์อยู่มาก ส่งผลให้เกิดการสะสมความร้อน
ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ในการออกแบบบ้าน Knock
Down นี้ จึงพยายามออกแบบให้ใช้หลังคาสีอ่อนเพื่อลด
การสะสมรังสีความร้อน โดยจะเลือกใช้หลังคาสีเทาอ่อน
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ที่มีค่า SRI หรือ Solar Reflectance Index ไม่ต�่ำกว่า 39
(มาตรฐานอาคารเขียว LEED ก�ำหนดว่า ถ้าหลังคาที่มี
ความชันมากกว่า 2:12 ให้ใช้ค่า SRI ไม่เกิน 39 แต่หาก
หลังคามีความชันน้อยกว่า 2:12 ให้ใช้หลังคาที่มีค่า SRI ไม่
ต�่ำกว่า 82)
ทางด้านการประหยัดพลังงาน (Energy Conservation)
แนวทางการออกแบบบ้าน Knock Down นี้ได้พยายามผสม
ผสานการออกแบบที่ตั้งรับกับสภาพธรรมชาติ (Passive
Design) โดยเน้นการหลีกเลี่ยงความร้อน (Heat Avoidance)
โดยเฉพาะการหลบรังสีอาทิตย์ด้วยการวางทิศทางอาคาร
(Solar Orientation) การรับลมธรรมชาติเพื่อความน่าสบาย
(Comfort Ventilation) การบังแดด (Solar Shading) และ
การใช้วัสดุเปลือกอาคารที่ลดการดูดกลืนและสะสมความร้อน
(Non-absorptive and low-heat capacity materials) ส่งผลให้
อาคารลดภาระการท�ำความเย็นที่น�ำไปสู่การใช้พลังงานเพื่อ
ท�ำความเย็นที่ลดลง
ทางด้ า นการผลิ ต พลั ง งานทดแทน (Renewable
Energy) เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้
เกิ ด ภาวะโลกร้ อ น บ้ า น Knock Down ที่ น� ำ เสนอนี้
จึงพยายามออกแบบให้สามารถปรับใช้พลังงานทดแทนได้
ถึงแม้ว่าพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์จะยังมี
ราคาค่าติดตั้งที่สูงส�ำหรับเจ้าของบ้านของการเคหะแห่งชาติ
แต่ ในปัจจุบันเริ่มจะมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยเริ่มมีเอกชนลงทุนติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาบ้าน และมีผลตอบแทนจากการขายไฟฟ้าแบ่งให้
แก่เจ้าของบ้าน ดังนั้น หลังคาบ้าน Knock Down ที่น�ำเสนอนี้
จะต้ อ งรองรั บ การติ ด ตั้ ง แผงโซลาร์ ซึ่ ง หลั ง คาที่ ติ ด ตั้ ง
แผงโซลาร์ให้สามารถผลิตพลังงานได้มากที่สุดจะต้องหันไป
ทางทิศใต้ และท�ำมุมเงยเท่ากับองศาละติจูดของจังหวัดนั้น
เช่น กรุงเทพมหานคร หลังคาที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นี้
จะต้องท�ำมุมเงยประมาณ 14-15 องศา แต่หากเป็นบ้าน
ทางภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ก็ต้องท�ำมุมเงยที่ 18 องศา
และหากเป็นบ้านทางภาคใต้ จังหวัดสงขลา ก็ต้องท�ำมุมเงยที่
7 องศา เป็นต้น

ทางด้านการประหยัดวัสดุอาคาร (Materials Efficiency)
การออกแบบระบบส�ำเร็จรูป แบบถอดประกอบได้ เป็น
ระบบการก่อสร้างที่ประหยัดวัสดุ เหลือเศษวัสดุน้อยมาก
และนอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุแต่ละชิ้น
ด้วยการน�ำไปประกอบใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ท�ำให้วงจรชีวิต (Life
Cycle) ของวัสดุมีความยาวนานกว่าการก่อสร้างแบบปกติ
ซึ่ ง หากวางแผนการออกแบบที่ ดี ใ ห้ เ ป็ น ระบบโมดู ล าร์
(Modular System) ด้วยแล้ว จะยิ่งท�ำให้ลดการใช้วัตถุดิบ
ที่ใช้สร้างอาคารลงได้อีก ซึ่งส่งผลให้ลดการปล่อยคาร์บอน
จากการผลิตวัสดุใหม่ๆ ลงอีกด้วย การออกแบบบ้าน Knock
Down ที่น�ำเสนอนี้ ผู้ออกแบบพยายามวางระบบพิกัดให้ใช้
โครงสร้างเหล็กที่ตัดแบ่งแล้วมีขนาดเท่าๆ กัน ลงตัวไม่
เหลือเศษ และมีความหลากหลายของขนาดวัสดุน้อยที่สุด
อีกด้วย ซึ่งรายละเอียดของระบบโครงสร้างถอดประกอบนี้
จะกล่าวถึงต่อไป

ใช้พลังงานในการขุดเจาะ หล่อหลอม ขึ้นรูป ประกอบ
และขนส่งมายังสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งกระบวนการผลิตทั้งหมด
จะใช้ พ ลั ง งานที่ มั ก จะเป็ น พลั ง งานจากเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศโลก ก่อให้เกิด
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ดังนั้น วัสดุก่อสร้างที่หาง่าย
สร้างง่าย ผลิตง่าย ใช้พลังงานน้อยในการผลิต จึงเป็น
วัสดุก่อสร้างคาร์บอนต�่ำ วัสดุประเภทคอนกรีต อลูมิเนียม
กระจก และพลาสติกจะเป็นวัสดุที่ปล่อยคาร์บอนสูงเพราะ
กระบวนการผลิตต้องใช้พลังงานจ�ำนวนมาก ในขณะที่วัสดุ
ประเภทเหล็ก ถึงแม้จะใช้พลังงานในการผลิตที่สูง แต่เหล็ก
เป็ นวั ส ดุ ที่ ส ามารถน� ำ ไปรี ไ ซเคิ ล ต่ อ ได้ อี ก หลายๆ ครั้ ง
จึงท�ำให้เป็นวัสดุที่ถือว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มาก
ส�ำหรับการออกแบบบ้าน Knock down นี้ ผู้ออกแบบจึง
พยายามลดการใช้วัสดุประเภทคอนกรีต กระจก อลูมิเนียม
และพลาสติกแต่ยังจ�ำเป็นต้องใช้เหล็กเป็นโครงสร้างส�ำคัญ
นอกจากนี้ ยังได้พยายามใช้วัสดุประเภทไม้ และไฟเบอร์
ทางด้ า นการลดขยะจากการรื้ อ ถอนท� ำ ลายอาคาร
ซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของเศษไม้กับซีเมนต์ทดแทน โดยทั้งนี้
(Construction Waste Reduction) เพื่อเป็นการลดขยะจาก
ยั ง ได้ ท� ำ การค� ำ นวณค่ า พลั ง งานที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งอาคาร
การรื้อถอนท�ำลายอาคาร อาคารจะต้องออกแบบโดยใช้
เพื่อค�ำนวณออกมาเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระบบส�ำเร็จรูป (Prefabrication) เป็นส�ำคัญ เพื่อที่ว่าเมื่อมี
การรื้อถอนอาคารเพื่อย้ายที่ตั้ง หรือรื้อทิ้งเพื่อสร้างอาคารใหม่
ในการค�ำนวณปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบ้านทั้ง 3 แบบ
บนที่ ดิ น เดิ ม เศษวั ส ดุ ที่ รื้ อ ออกมาจะสามารถน� ำ ไปใช้ (1 ชั้น, 1 ชั้นยกพื้นสูง และ 2 ชั้น) 4 ภูมิภาค วัสดุอาคารเป็น
ประโยชน์ใหม่ได้ ไม่ว่าจะน�ำไปใช้สร้างอาคารใหม่ หรือน�ำไป สิ่งที่มีผลมากต่อการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse) ดังนั้น การเลือกใช้วัสดุหรือการ ผู้วิจัยจึงทดลองเลือกใช้วัสดุอาคารแบบต่างๆ เป็น 8 ทาง
ต่อเชื่อมวัสดุส�ำหรับบ้าน Knock down นี้ จึงได้ค�ำนึงถึงการ เลือก เพื่อท�ำการจ�ำลองการใช้พลังงานด้วยโปรแกรม DOE
ใช้วัสดุประเภทเหล็กที่สามารถประกอบด้วยรอยต่อที่ในอนาคต 2.1E และท�ำการถอดปริมาณวัสดุเพื่อค�ำนวณค่าการปล่อย
จะสามารถถอดออกเป็นชิ้นๆ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้ใน ก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้าง (Embodied Carbon)
ทันทีโดยไม่ต้องส่งกลับโรงงานเพื่อผลิตกลับมาใหม่ เป็นการ ตามขั้นตอนของ ICE หรือ Inventory of Carbon and
ลดขยะจากการรื้อถอนท�ำลาย และลดความจ�ำเป็นที่จะต้อง Energy ซึ่งจัดท�ำโดย Sustainable Energy Research
สู ญ เสี ย ทรั พ ยากรเพื่ อ ผลิ ตวั ส ดุ ชิ้ น ใหม่ แ ล้ ว น� ำ มาสร้ า ง Team (SERT) แห่ง University of Bath ประเทศอังกฤษ
ผลการประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารทั้ง
อาคารหลังใหม่
3 แบบ และ 8 ทางเลือกได้น�ำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ทางด้านการใช้วัสดุคาร์บอนต�่ำ (Low-carbon Building
ตัดสินใจในการเลือกใช้วัสดุอาคาร รายละเอียดของทางเลือก
Materials) วัสดุก่อสร้างที่ผลิตออกมาในท้องตลาด ล้วนต้อง
วัสดุอาคารทั้ง 8 แบบมีดังนี้
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• ทางเลือก 1 : ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบเรียบ
			 (Base case)
• ทางเลือก 2 : กระจกเขียวตัดแสง หนา 6 มม.
• ทางเลือก 3 : ผนังก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบ หนา 10 ซม.
• ทางเลือก 4 : ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบ หนา 10 ซม.
• ทางเลือก 5 : ผนังคอนกรีตส�ำเร็จรูป หนา 10 ซม.

• ทางเลือก 6 : ผนังโครงเคร่าเหล็กปูด้วยซีเมนต์บอร์ด
			 ภายในผนังบุด้วยฉนวนโฟม
			 กันความร้อน หนา 3 นิ้ว
• ทางเลือก 7 : บุฉนวนโฟมกันความร้อน หนา 3 นิ้ว
			 ใต้กระเบื้องหลังคา
• ทางเลือก 8 : ใช้ลักษณะตามทางเลือก 2, 6 และ
			 7 รวมกัน

ตารางแสดงผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแบบบ้านที่ก่อสร้างด้วยวัสดุทั้ง 8 ทางเลือก
กรุงเทพมหานคร
TonCO2/ TonCO2/
Person
m2

ทางเลือก
ที่ 1
ทางเลือก
ที่ 2
ทางเลือก
ที่ 3
ทางเลือก
ที่ 4
ทางเลือก
ที่ 5
ทางเลือก
ที่ 6
ทางเลือก
ที่ 7
ทางเลือก
ที่ 8
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เชียงใหม่
TonCO2/ TonCO2/
m2
Person

สงขลา
TonCO2/ TonCO2/
m2
Person

อุบลราชธานี
TonCO2/ TonCO2/
m2
Person

2.80

50.45

2.50

44.97

2.69

48.34

2.66

47.91

2.77

49.78

2.46

44.28

2.65

47.61

2.61

47.03

2.70

48.67

2.39

42.97

2.58

46.43

2.57

46.22

2.58

46.51

2.30

41.40

2.48

44.67

2.45

44.13

3.90

70.27

3.61

65.06

3.79

68.30

3.77

67.89

4.40

79.19

4.18

75.29

4.34

78.17

4.30

77.38

4.18

75.29

3.90

70.28

4.08

73.37

4.07

73.25

5.74

103.36

5.57

100.24

5.70

102.62

5.68

102.28
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เชียงใหม่

สงขลา

ี่ 8
กท
ทาง

เลือ

เลือ

กท

ี่ 7

ี่ 6
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กรุงเทพมหานคร

เชียงใหม่

จากการวิเคราะห์ผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของอาคารทั้ง 3 แบบ 4 ภูมิภาค 8 ทางเลือกวัสดุ แสดงให้
เห็นว่า ทางเลือกที่ 8 ซึ่งมีวัสดุทางเลือกเป็นกระจกเขียวตัดแสง
ผนั ง และหลั ง คาบุ ฉ นวนโฟมกั น ความร้ อ นเป็ น ทางเลื อ ก
วัสดุเปลือกอาคารที่มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอด
ช่ ว งชี วิ ต อาคารมากที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ทางเลื อ กอื่ น ๆ
อันเนื่องมาจากค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตวัสดุ
(Embodied Carbon) ประเภทโฟมของทางเลือกที่ 8 มีค่า
สูงที่สุด เมื่อเทียบกับค่าการปล่อยของทางเลือกวัสดุอื่นๆ
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อีกทั้งเมื่อน�ำค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเปรียบเทียบ
ต่ อ ตารางเมตรของบ้ า น และต่ อ หั ว ของผู ้ ใ ช้ อ าคาร
ทางเลือกที่ 8 ก็ยังเป็นทางเลือกที่มีสัดส่วนค่าการปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกที่ สู ง ที่ สุ ด เมื่ อ พิ จารณาถึ ง ที่ ตั้ ง อาคารทั้ ง 4
จังหวัด พบว่าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบ้านใน
กรุงเทพมหานครจะสูงที่สุดในทุกกรณี เนื่องจากค่าการปล่อย
ช่วงการใช้สอยอาคารจะสูงสุด รองลงมาคือจังหวัดสงขลา
อุบลราชธานี และเชียงใหม่ ตามล�ำดับ
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หลังจากคณะผู้วิจัยได้ท�ำการออกแบบแล้วเสร็จ ได้จัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงการออกแบบ
ก่อสร้างบ้านจ�ำนวน 50 คน ซึ่งได้แก่ สถาปนิก วิศวกร
นักวิชาการ ผู้ก่อสร้าง ผู้ผลิตวัสดุ รวมทั้งตัวแทนบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ที่ท�ำธุรกิจบ้านจัดสรรในท้องตลาด เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบบ้าน ความเป็นมาของ
แนวคิดในการออกแบบ รวมทั้งความเป็นไปได้ของโครงการที่
จะด�ำเนินการต่อไปในอนาคต ซึ่งข้อคิดเห็นต่างๆ จากที่ประชุม

เอกสารอ้างอิง

ได้ถูกน�ำมาใช้ในการพัฒนาแบบและจัดท�ำแบบรายละเอียด
ซึ่งในขั้นสุดท้าย คณะผู้วิจัยได้จัดท�ำแบบก่อสร้างบ้านทั้ง
12 แบบ ด้วยระบบ BIM (Building Information Modeling)
พร้อมกับจัดท�ำเอกสารรายการประกอบแบบ (Specification)
รายการค�ำนวณราคาและวัสดุ (Bill of Quantity) โมเดลบ้าน
ทั้ง 12 แบบ รวมทั้งจัดท�ำคู่มือการประกอบบ้านเพื่อน�ำเสนอ
ต่ อ การเคหะแห่ ง ชาติ และน� ำ แสดงในที่ ป ระชุ ม สั ม มนา
แถลงผลการด�ำเนินการในขั้นสุดท้าย
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