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 ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในตัวบ้าน
โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับ
ความร้อนจากธรรมชาติ ทั้งจากแสง
อาทิตย์ในตอนกลางวัน หรือหลังจาก
ที่ฝนตก แล้วเกิดความร้อนจากใต้ดิน
ลอยข้ึนมา เมื่อไม่มีการระบายความ
ร้อนออกสู่ภายนอกจะทำาให้ตัวบ้าน 

ได้รับความร้อนสะสม การทำาให้บ้าน 

เ ย็ น ข้ึ น จึ ง ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น แ ค่ เ รื่ อ ง ข อ ง
อุณหภูมิ แต่ยังส่งผลถึงความสุขของ
คนในบ้านด้วย

เมื่อ เ กิดความร้อนขึ้นภายในบ้าน  
ผู้อาศัยมักใช้วิธีการดับความร้อน
ภายในบ้านด้วยการเปิดเครื่องปรับ
อากาศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาบ้านร้อน
ได้อย่างไม่ยั่งยืน ส่งผลให้เกิดการสิ้น 

เปลืองพลังงานเมื่อเปิดใช้ ในขณะที่
อากาศในบ้านมีความร้อนจัด เมื่อปิด 

เคร่ืองปรับอากาศไปแล้ว อากาศภายใน 

บ้านก็ยังกลับมาร้อนได้เหมือนเดิม 
และยังทำาให้เกิดการสะสมของอากาศ 

เสียความชื้น รวมถึงสิ่งสกปรกภายใน
บ้านได้

จากปัญหานี้เอง ทำาให้เกิดแนวคิดบ้าน
หายใจได้ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาบ้านร้อน
ที่ยั่งยืนมากกว่าการใช้เพียงเครื่อง
ปรับอากาศ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะ 
ต้องเลิกใช้เครื่องปรับอากาศไปอย่าง
ถาวร แต่เป็นการลดภาระการทำางาน
ของเครื่องปรับอากาศให้ลดลงและ
ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

บ้�นห�ยใจได้ เป็นนวัตกรรมการแลก
เปลี่ยนอากาศในบ้านให้มีคุณภาพดี
อยู่เสมอ ด้วยการถ่ายเทความร้อน
ออกสู่ภายนอกตัวบ้าน และรับเอา
อากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติเข้าสู่ตัว
บ้านอยู่ตลอดเวลา ทำาให้ลดอุณหภูมิ 
รวมถึงความชื้นภายในบ้านลงได้ 

นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระการทำางาน
ของเครื่องปรับอากาศลงได้อย่างมาก 
จึงช่วยให้ประหยัดการใช้พลังงาน  
แ ล ะ ยั ง เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
น วั ต ก ร ร ม นี้ จึ ง เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ใ น 

Eco-friendly System ท่ีคุ้มค่าต่อการ 

ติดตั้งภายในที่พักอาศัย 
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ให้บ้านหายใจได้ด้วย 

นวัตกรรมระบายอากาศ

01

วิธีที่
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 หลายคนมักจะประสบปัญหาความร้อน 

ที่สะสมอยู่ภายในตัวบ้าน ทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืน ทำาให้ต้องติดตั้งระบบปรับอากาศ
เพื่อทำาให้อุณหภูมิในบ้านเย็นลง แต่เมื่อปิดการ
ทำางานของเครื่องปรับอากาศลงอากาศในบ้าน
ก็กลับมาร้อนเหมือนเดิม

การสะสมความร้อนภายในบ้านมาจากการปิด
บ้านสนิท ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน 
รวมถึงการทำาอาหารในบ้าน หรือการทำากิจกร
รมอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดความร้อนในบ้านได้ ซึ่ง
ความร้อนเหล่านี้จะถูกสะสมไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มี
ช่องทางที่ระบายออก ก็จะส่งผลทำาให้อากาศ
ในบ้านร้อนอ้าว เมื่อปิดบ้านไว้ตลอดก็จะกลาย
เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และความอับชื้นที่ส่งผล
ต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้

 ให้บ้านหายใจได้ด้วยนวัตกรรมระบายอากาศ
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นวัตกรรมเพื่อ...
บ้านหายใจได้
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นวัตกรรมเพื่อ... 

บ้านหายใจได้
 ระบบระบายอากาศด้วยความ
ร้อนเป็นนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือ
ช่วยระบายอากาศภายในบ้านออกสู่
ภายนอก และในขณะเดียวกันก็ดูดเอา 

อากาศบริ สุทธิ์จากธรรมชาติเข้า 

ไหลเวียนได้อย่างเป็นปกติ จึงช่วยให้ 
ลดใช้การทำางานของเครื่องปรับ
อากาศลง

การทำางานของระบบระบายอากาศ 
คือการรับเอาอากาศจากช่องรับ
อากาศที่ติด ต้ัง ไว้ ในส่วนที่ รับลม 

ของบ้าน ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วความ
ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นเมื่อถูกแทนที่ด้วย
อากาศที่เย็นกว่า ทำาให้ความร้อนถูก
ระบายออกจากฝ้าเพดานใต้หลังคา
ออกสู่นอกตัวบ้าน 

ระบบที่ทำา ให้ เหมือนบ้านหายใจได้
เองนี้ยัง เป็นระบบที่ ใช้พลังงานใน 

การทำางานน้อยมาก โดยสามารถขับ
เคลื่อนระบบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ ติดตั้งอยู่บน
หลังคา ทำาให้มีอากาศบริสุทธิ์ไหล
เวียนในบ้านตลอดเวลาแม้ว่าจะปิด
บ้านไว้ในช่วงกลางวัน 

ถึงแม้ว่าระบบระบายอากาศนี้จะพบ
ได้ในบ้านที่สร้างเสร็จใหม่ แต่สำาหรับ
ในบ้านเก่าที่ยังไม่มีระบบนี้ก็สามารถ
ติดตั้งระบบระบายอากาศนี้ได้โดยแทบ
ไม่ต้องรื้อระบบบ้านใหม่ และยังสมารถ
ติดตั้งได้เองอีกด้วย

 ให้บ้านหายใจได้ด้วยนวัตกรรมระบายอากาศ
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ติดตั้งระแนงกันแดด 

ช่วยลดความร้อน 

วิธีที่
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 ติดตั้งระแนงกันแดดช่วยลดความร้อน
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 กระจกบริเวณหน้าต่างและประตู
ระเบียง เป็นส่วนของบ้านที่ได้รับแสง 

อาทิตย์โดยตรงในช่วงเวลากลางวัน 
ทำาให้เป็นส่วนที่ได้รับความร้อนเข้ามา
ได้โดยตรง ซึ่งส่งผลให้เกิดการสะสม 

ความร้อนภายในบ้านได้เพิ่มขึ้น หลาย
คนจึง เลือกติดผ้ าม่ าน เ พ่ือกำ าจัด
ปัญหานี้ไป ซึ่งป้องกันแสงอาทิตย์ได้
เพียงจากภายในเท่านั้น

เมื่ อ เลือกติด ต้ั งม่ าน กันแดดจาก
ภายนอก ที่เป็นลักษณะของผ้ายางก็มี 
ส่วนช่วยในการป้องกันแสงแดดส่อง
เข้าตัวบ้านโดยตรง แต่ก็มีปัญหาใน 

เ ร่ืองความร้อนสะสมที่ ไม่สามารถ
ระบายออกไปได้เนื่องจากวัสดุผ้ายาง 
ระบายความร้อนได้ไม่ดี และยังทำาให้
บ้านดูไม่สวยงาม

 ติดตั้งระแนงกันแดดช่วยลดความร้อน
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การติดตั้งระแนงกันแดด ที่ภายนอก
หน้าต่างหรือระเบียงจึงเป็นทางเลือก
ที่ดีกว่า ด้วยความสามารถที่ช่วยลด
ทอนแสงอาทิตย์ที่ส่องกระทบตัวบ้าน 
ทำาให้ความร้อนที่จะเกิดข้ึนภายในบ้าน
ลดลงได้ และยังสามารถบังสายตาจาก
การมองเห็นจากภายนอกอีกด้วย

 ติดตั้งระแนงกันแดดช่วยลดความร้อน
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รู้จักเลือกใช้หลอดไฟ 

ทำาให้บ้านเย็นได้

วิธีที่
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รู้จักเลือกใช้หลอดไฟ
ทำาให้บ้านเย็นได้

03
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 ความร้อนจากการเปิดไฟเพ่ือ
ให้แสงสว่างในตัวบ้าน เกิดจากการ
เผาไหม้ของไส้หลอดภายใน เพื่อทำาให้
เกิดแสงสว่าง พบได้ในการทำางานของ
หลอดไฟแบบไส้ในสมัยก่อน โดยภาย
หลังได้มีการพัฒนาหลอดไฟฟลูออ-
เรสเซนต์ขึ้นมาแทน ซึ่งทำางานด้วยการ
ให้สารภายในหลอดไฟทำาให้เกิดแสง
สว่างขึ้นมา ส่งผลให้กินไฟน้อยกว่า
หลอดไส้ถึง 4 เท่า และเกิดความร้อน
น้อยกว่าหลอดแบบไส้ 

ในปัจจุบันมีหลอดไฟที่ถูกพัฒนาข้ึน
โดยไม่สร้างความร้อนในขณะที่ เปิด 

ใช้งาน นั่นคือหลอด LED ที่มีระบบการ
ระบายความร้อนออกจากตัวหลอด
ได้อย่างดี ซึ ่งส่งผลให้หลอดนี้มีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานขึ้นกว่าหลอด
แบบไส้และหลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง  
1 แสนชั่วโมง หรือประมาณ 11 ปี 

รู้จักเลือกใช้หลอดไฟ
ทำาให้บ้านเย็นได้
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นอกจากนี้การเลือกสีของหลอดไฟ LED ให้เหมาะสมกับ
ห้องต่างๆ ในบ้านเพื่อสร้างอารมณ์ในบ้านที่แตกต่างกัน 
โดยแบ่งเป็น

หลอด Warm White
มีอุณหภูมิสีอยู่ที่ 2500 
ถึง 3300 เคลวิน ซึ่งให้
แสงสว่างในโทนสีส้ม ให้
ความรู้สึกอบอุ่นภายใน
บ้าน เหม�ะสำ�หรับ ห้อง
นั่งเล่น ห้องรับแขก ห้อง
นอน ห้องน้ำา ห้องรับ
ประทานอาหาร

หลอด Cool White
มีอุณหภูมิสีอยู่ที่ 4000 
เคลวิน ให้สีขาวสว่างใน
โทนอุ่น เหม�ะสำ�หรับ 

ห้องรับแขก ห้องน้ำา ห้อง
นอน โดยเป็นแสงสว่าง
ที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวล 
สร้างบรรยากาศผ่อน
คลายได้

หลอด Daylight White
มีอุณหภูมิสีอยู่ที ่ 6000 
ถึง 6500 เคลวิน ให้แสง
สว่างสีขาวในโทนฟ้า ให้
ความรู้สึกสดชื่น ตื่นตัว 
เหมาะสำาหรับ ห้องน้ำา 

ตามทางเดินที่ต้องการ
ความสว่าง ป้องกันการ
สะดุดล้ม

รู้จักเลือกใช้หลอดไฟ
ทำาให้บ้านเย็นได้
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ทาสีกันร้อนสะท้อนยูวี

วิธีที่
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นอกจากเรื่องหลังคาและฝ้าที่ ช่วย
ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่
เป็นองค์ประกอบหลักของการป้องกัน
ความร้อนที่เข้าถึงตัวบ้าน ผนังบ้านก็ 
เป็นอีกหนึ่งสื่งที่ กักเก็กความร้อน 

ได้เช่นกัน การเลือกใช้สีทาบ้านที่ผสม
สารกันความร้อนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
ช่วยลดการสะสมความร้อนบริเวณ
ผนังของบ้านได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้การเลือกสีที่ทาภายนอก
บ้านที่ผสมสารป้องกันความร้อนแล้ว 
การคำานึงถึงเฉดสีที่ทาทั้งภายนอก 

และภายในบ้านก็เป็นอีกองค์ประกอบ 
หนึ่งที่ทำาให้เกิดความร้อนในบ้านได้
เช่นเดียวกัน ซึ ่งการเลือกทาสีขาว
หรือสีโทนอ่อน จะช่วยทำาให้บ้านมีการ
ดูดซับความร้อนที่น้อยลงกว่าบ้าน 

ที่ทาด้วยสีเข้ม

ทาสีกันร้อนสะท้อนยูวี
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สร้างพื้นที่สีเขียว 

ช่วยดูดซับความร้อน

วิธีที่
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สร้างพ
ื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับความร้อน
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บริเวณรอบบ้านที่ เต็มไปด้วยต้นไม้ 
สวนหย่อม หรือสระน้ำาเล็กๆ ก็มีส่วน 

ช่วยดูดซับความร้อนท่ีจะเข้าถึงตัวบ้าน 
และยังทำาให้บริเวณบ้านดูร่มเย็นขึ้นได้

สร้างพ
ื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับความร้อน

05

ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่เป็นตัวกรองลม
และแสงอาทิตย์ได้ดี เม่ือลมร้อนไหลผ่าน 
ต้นไม้ก่อนถึงตัวบ้าน ก็จะช่วยปรับให้
ลมนั้นมีความเย็นขึ้น และเงาของต้นไม้
ในยามบ่ายก็ช่วยป้องกันแสงอาทิตย์ที่
ส่องกระทบตัวบ้านโดยตรง 
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การเลือกปลูกต้นไม้ ในบริเวณบ้าน 
ควรเลือกต้นไม้ท่ีไม่มีรากใหญ่ท่ีอาจจะ
ส่งผลเสียต่อโครงสร้างบ้านในอนาคต 
นอกจากนี้ ต้นไม้ ใหญ่ที่อยู่บริ เวณ
บ้านควรได้รับการตกแต่งก่ิงก่อนที่จะ 
เข้าสู่ช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีพายุ เพื่อ
ป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ที่จะทำาให้
ตัวบ้านเสียหายได้

สร้างพ
ื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับความร้อน
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สรุป
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วิธีการทำาให้บ้านเย็น เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยลด
การใช้พลังงานในบ้าน ซึ่งนอกจากช่วยลดค่าใช้
จ่ายในส่วนค่าไฟฟ้าแล้วยังช่วยให้บ้านของคุณ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยการเลือก
ใช้และปรับแต่งอุปกรณ์ภายในบ้าน ให้ภายในตัว
บ้านได้มีการถ่ายเทอากาศได้อย่างยั่งยืน
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5 วิธีที่จะช่วยให้บ้�น
ของคุณเย็นขึ้นได้ ได้แก่

ระบายอากาศ
ด้วยนวัตกรรม
บ้านหายใจได้

ตั้งตั้งระแนง
กันแดด

ใช้หลอดไฟที่ไม่
สร้างความร้อน

ทาสีกันร้อน ปลูกต้นไม้และ
สร้างพื้นที่สี
เขียวรอบบ้าน

0504

0201 03



25

การทำาให้บ้านเย็นด้วยการมีอากาศบริสุทธิ์
ถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาลดความร้อนความอับชื้น 

ภายในบ้านด้วยวิธีการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

และลดการใช้พลังงานลง เป็นวิธีการที่ช่วย 

สร้างความสุขให้กับการอยู่อาศัยในบ้านได้
อย่างยั่งยืน
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