
คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน
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คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน
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สารบัญ แนวความคิดหลัก

สามารถใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไป เพราะพลังงาน
ถูกลดทอนไปส่วนใหญ่จากการบังแดดแล้ว
- ฉนวนใยแก้วความหนา 3-6 นิ้ว
- กระจกสีชาหรือสีเขียว
- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา
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(ล้อมและปกป้องส่วนปรับอากาศเหมือนไข่แดง)

การลดพลังงานพ้ืนฐาน การบังแดดของอาคารในส่วนอยู่อาศัยหลัก 100%
ในช่วงเวลา 9.00-15.00 น. ครอบคลุมท่ัวประเทศ

เลือกใช้วัสดุท่ีสามารถหาได้ในท้องตลาดท่ัวไป
เป็นหลัก เพ่ือให้การก่อสร้างสามารถกระทำ ได้

โดยระบบพ้ืนฐานของช่างในประเทศ

เพ่ือการติดต้ังพลังงานทดแทน
ในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์

(มุมปกติใช้ 17 องศาหันทางทิศใต้
ออกแบบให้หลังคา 20 องศาหันแนวใด ๆ ก็ได้

ค่าการเก็บพลังงานไม่แตกต่างเกิน 30% จากการคาดการณ์เบ้ืองต้น)

การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์

การแยกส่วนพ้ืนท่ี
ท่ีมีการใช้พลังงานแตกต่างกัน

การใช้หลังคามุมเอียง 20 องศา
และมีโครงสร้างแยกส่วน

Control zone (A/C)

Passive zone (A/C or Non A/C)

Buffer Zone (Non A/C)

5คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์ดิน 1
6 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 7คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน
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พื้นที่ใช้สอย
ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน
ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายนอก
ขนาดพื้นที่ใช้สอยใต้ถุน
รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด

63.5 ตร.ม.
62.5 ตร.ม.

-
126 ตร.ม.

พ้ืนท่ีใช้งาน
โถงอเนกประสงค์
(ห้องน่ังเล่น+รับประทานอาหาร)
ห้องนอน
pantry
ครัว

1 ห้อง

2 ห้อง
ไม่มี

1 ห้อง

ห้องน้ํา
ห้องเก็บของ
ส่วนซักล้าง
ท่ีจอดรถ

1 ห้อง
ไม่มี

มี
1 คัน

บ้านดีดีรักษ์ดิน 1
บ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็กที่สุด ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้งานภายนอกในร่มร่วมกับชายคา

ชายคาท่ีสามารถช่วยท�หน้าท่ีเป็นพื้นท่ีป้องกันแสงอาทิตย ์
ไม่ให้ส่องเข้าสู่พื้นที่หลักในตัวบ้านได้ 100% ในช่วงเวลา 
9.00-15.00 น. ในทกุทศิทางและทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย 
ท�ให้สามารถลดความร้อนท่ีส่งผ่านเข้าสู่อาคารได้ประมาณ 
20% ของบ้านพกัอาศยัทีอ่อกแบบชายคาส้ันตามปกติ

โครงสร้างส ่วนห้องหลังคาติดตั้งวัสดุฉนวน 
เพื่อลดความร ้อนสูงสุดในช ่วงเวลากลางวัน 
และเตรียมโครงสร้างส�หรับติดต้ังแผงเซลล์ 
แสงอาทติย์ได้สงูสดุถงึ 22 kWp

พื้นที่ไม่ปรับอากาศหันด้านยาวของห้องเข้าหาพื้นที่อากาศ
ภายนอก ท�ให้ได้รบัแสงสว่างและการระบายอากาศทีด่ี

พืน้ทีป่รบัอากาศท�การรวมพืน้ทีผ่นงัระหว่างห้องเข้าด้วยกนั 
เพือ่ลดพืน้ทีท่ีจ่ะเกดิการถ่ายเทความร้อน

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 1.78 ล้านบาท
ราคาค่าก่อสร้างยังไม่รวมค่าที่ดิน และโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

Control Zone
Passive Zone
Buffer Zone

โซนการใช้พลังงาน
ล้อมและปกป้อง
ส่วนปรับอากาศ
เหมือนไข่แดง
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บ้านดีดีรักษ์ดิน 1

8 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 9คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์ดิน 2
10 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 11คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



พ้ืนท่ีใช้สอย
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอก
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยใต้ถุน
รวมพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด

89 ตร.ม.
82.5 ตร.ม.

-
171.5 ตร.ม.
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พ้ืนท่ีใช้งาน
โถงอเนกประสงค์
(ห้องน่ังเล่น+รับประทานอาหาร)
ห้องนอน
pantry
ครัว

1 ห้อง

2 ห้อง
มี

1 ห้อง

ห้องน้ํา
ห้องเก็บของ
ส่วนซักล้าง
ท่ีจอดรถ

2 ห้อง
ไม่มี

มี
1 คัน

Control Zone
Passive Zone
Buffer Zone

โซนการใช้พลังงาน
ล้อมและปกป้อง
ส่วนปรับอากาศ
เหมือนไข่แดง
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บ้านดีดีรักษ์ดิน 2
บ้านพักอาศัยประหยัดพลังงานชั้นเดียวขนาดกลาง เพิ่มความสะดวกสบายด้วยเนื้อที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2.02 ล้านบาท
ราคาค่าก่อสร้างยังไม่รวมค่าที่ดิน และโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

พื้นที่ไม่ปรับอากาศหันด้านยาวของห้องเข้าหาพื้นที่อากาศ
ภายนอก ท�ให้ได้รบัแสงสว่างและการระบายอากาศทีด่ี

พืน้ทีป่รบัอากาศท�การรวมพืน้ทีผ่นงัระหว่างห้องเข้าด้วยกนั 
เพือ่ลดพืน้ทีท่ีจ่ะเกดิการถ่ายเทความร้อน ชายคาที่สามารถช่วยท�หน้าที่เป็นพื้นที่ป้องกันแสงอาทิตย ์

ไม่ให้ส่องเข้าสู่พื้นที่หลักในตัวบ้านได้ 100% ในช่วงเวลา 
9.00-15.00 น. ในทกุทศิทางและทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย 
ท�ให้สามารถลดความร้อนที่ส่งผ่านเข้าสู่อาคารได้ประมาณ 
20% ของบ้านพกัอาศยัทีอ่อกแบบชายคาส้ันตามปกติ

บ้านดีดีรักษ์ดิน 2

โครงสร้างส่วนห้องหลังคาติดต้ังวัสดุฉนวน 
เพื่อลดความร้อนสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน 
และเตรียมโครงสร้างส�หรับติดตั้งแผงเซลล์ 
แสงอาทติย์ได้สงูสดุถงึ 22 kWp

12 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 13คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์ดิน 3
14 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 15คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



พ้ืนท่ีใช้สอย
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอก
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยใต้ถุน
รวมพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด

136 ตร.ม.
90 ตร.ม.

-
226 ตร.ม.

พ้ืนท่ีใช้งาน
โถงอเนกประสงค์
(ห้องน่ังเล่น+รับประทานอาหาร)
ห้องนอน
pantry
ครัว

1 ห้อง

3 ห้อง
ไม่มี

1 ห้อง

ห้องน้ํา
ห้องเก็บของ
ส่วนซักล้าง
ท่ีจอดรถ

2 ห้อง
ไม่มี

มี
2 คัน

บ้านดีดีรักษ์ดิน 3
บ้านพักอาศัยประหยัดพลังงานชั้นเดียวขนาดกลาง

Control Zone
Passive Zone
Buffer Zone

โซนการใช้พลังงาน
ล้อมและปกป้อง
ส่วนปรับอากาศ
เหมือนไข่แดง
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ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2.56 ล้านบาท
ราคาค่าก่อสร้างยังไม่รวมค่าที่ดิน และโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

สามารถใช้แสงธรรมชาติในช่วงเวลากลางวัน 
โดยไม่ต้องเปิดโคมไฟฟ้าช่วย

พื้นท่ีไม่ปรับอากาศท�การเปิดช่องเปิดด้านตรงข้ามกัน 
ขนาดใหญ่ ท�ให้สามารถระบายอากาศร้อนทีส่ะสมในอาคาร 
ออกไป

พืน้ทีป่รบัอากาศท�การรวมพืน้ทีผ่นงัระหว่างห้องเข้าด้วยกนั 
เพือ่ลดพืน้ทีท่ีจ่ะเกดิการถ่ายเทความร้อน

ชายคาที่สามารถช่วยท�หน้าที่เป็นพื้นที่ป้องกันแสงอาทิตย ์
ไม่ให้ส่องเข้าสู่พื้นที่หลักในตัวบ้านได้ 100% ในช่วงเวลา 
9.00-15.00 น. ในทกุทศิทางและทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย 
ท�ให้สามารถลดความร้อนที่ส่งผ่านเข้าสู่อาคารได้ประมาณ 
20% ของบ้านพกัอาศยัทีอ่อกแบบชายคาส้ันตามปกติ

โครงสร้างส่วนห้องหลังคาติดต้ังวัสดุฉนวน 
เพื่อลดความร้อนสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน 
และเตรียมโครงสร้างส�หรับติดตั้งแผงเซลล์ 
แสงอาทติย์ได้สงูสดุถงึ 27.25 kWp

บ้านดีดีรักษ์ดิน 3

16 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 17คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์น้ำ  1
18 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 19คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



พ้ืนท่ีใช้สอย
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอก
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยใต้ถุน
รวมพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด

65 ตร.ม.
70.5 ตร.ม.
101 ตร.ม.

236.5 ตร.ม.

ห้องน้ํา
ห้องเก็บของ
ส่วนซักล้าง
ท่ีจอดรถ

1 ห้อง
ไม่มี

มี
1-2 คัน

พ้ืนท่ีใช้งาน
โถงอเนกประสงค์
ห้องนอน
pantry
ครัว

1 ห้อง
2 ห้อง

ไม่มี
1 ห้อง
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ช้ัน 1 ช้ัน 2

Control Zone
Passive Zone
Buffer Zone

โซนการใช้พลังงาน
ล้อมและปกป้อง
ส่วนปรับอากาศ
เหมือนไข่แดง

C

P
B

บ้านดีดีรักษ์น้�  1
บ้านประหยัดพลังงานขนาดกลางที่ออกแบบให้มีใต้ถุนสูงเหมาะกับพื้นที่น้� ท่วมในบางช่วงเวลาของประเทศไทย

ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้งานภายนอกในร่มร่วมกับชายคา 
ที่สามารถช ่วยท�หน้าที่ เป ็นพื้นที่ป ้องกันแสงอาทิตย ์ 
ไม่ให้ส่องเข้าสู่พื้นที่หลักในตัวบ้านได้ 100% ในช่วงเวลา 
9.00-15.00 น. ในทกุทศิทางและทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย
ท�ให้สามารถลดความร้อนท่ีส่งผ่านเข้าสู่อาคารได้ประมาณ 
20% ของบ้านพกัอาศยัทีอ่อกแบบชายคาส้ันตามปกติ

พื้นท่ีไม่ปรับอากาศหันด้านยาวของห้องเข้าหาพื้นท่ี 
อากาศภายนอก ท�ให้ได้รับแสงสว่างและการระบาย 
อากาศทีด่ี

พื้นที่ปรับอากาศท�การรวมพื้นที่ผนังระหว่างห้อง 
เข้าด้วยกนั เพือ่ลดพืน้ทีท่ีจ่ะเกิดการถ่ายเทความร้อน

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2.10 ล้านบาท
ราคาค่าก่อสร้างยังไม่รวมค่าที่ดิน และโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

บ้านดีดีรักษ์น้�  1

โครงสร้างส่วนห้องหลังคาติดตั้งวัสดุฉนวน เพื่อ 
ลดความร้อนสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน และเตรยีม
โครงสร้างส�หรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
ได้สงูสดุถงึ 22 kWp

20 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 21คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์น้ำ  2
22 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 23คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



ห้องน้ํา
ห้องเก็บของ
ส่วนซักล้าง
ท่ีจอดรถ

2 ห้อง
ไม่มี

มี
1-2 คัน

พ้ืนท่ีใช้งาน
โถงอเนกประสงค์
ห้องนอน
pantry
ครัว

1 ห้อง
2 ห้อง

มี
1 ห้อง
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บ้านดีดีรักษ์น้�  2

พ้ืนท่ีใช้สอย
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอก
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยใต้ถุน
รวมพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด

92.5 ตร.ม.
70 ตร.ม.

128.5 ตร.ม.
291 ตร.ม. Control Zone

Passive Zone
Buffer Zone

โซนการใช้พลังงาน
ล้อมและปกป้อง
ส่วนปรับอากาศ
เหมือนไข่แดง

C

P
B

บ้านดีดีรักษ์น้�  2
บ้านพักอาศัยประหยัดพลังงานชั้นเดียวขนาดใหญ่ ที่ออกแบบให้มีใต้ถุนสูงเหมาะกับพื้นที่น้� ท่วมในบางช่วงเวลาของประเทศไทย

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2.56 ล้านบาท
ราคาค่าก่อสร้างยังไม่รวมค่าที่ดิน และโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้งานภายนอกในร่มร่วมกับชายคา 
ที่สามารถช ่วยท�หน้าที่ เป ็นพื้นที่ป ้องกันแสงอาทิตย ์ 
ไม่ให้ส่องเข้าสู่พื้นที่หลักในตัวบ้านได้ 100% ในช่วงเวลา 
9.00-15.00 น. ในทกุทศิทางและทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย
ท�ให้สามารถลดความร้อนท่ีส่งผ่านเข้าสู่อาคารได้ประมาณ 
20% ของบ้านพกัอาศยัทีอ่อกแบบชายคาส้ันตามปกติ

พื้นที่ ไม ่ปรับอากาศหันด ้านยาวของห ้องเข ้าหาพื้นที ่
อากาศภายนอก ท�ให้ได้รับแสงสว่างและการระบาย 
อากาศทีด่ี

พื้นที่ปรับอากาศท�การรวมพื้นที่ผนังระหว่างห้อง 
เข้าด้วยกนั เพือ่ลดพืน้ทีท่ีจ่ะเกิดการถ่ายเทความร้อน

โครงสร้างส่วนห้องหลังคาติดตั้งวัสดุฉนวน เพื่อ 
ลดความร้อนสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน และเตรยีม
โครงสร้างส�หรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
ได้สงูสดุถงึ 24.5 kWp

24 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 25คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์น้ำ  3
26 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 27คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



ห้องน้ํา
ห้องเก็บของ
ส่วนซักล้าง
ท่ีจอดรถ

3 ห้อง
มี
มี

2-4 คัน

พ้ืนท่ีใช้งาน
โถงอเนกประสงค์
ห้องนอน
pantry
ครัว

1 ห้อง
3 ห้อง

มี
1 ห้อง

บ้านดีดีรักษ์น้�  3

พ้ืนท่ีใช้สอย
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอก
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยใต้ถุน
รวมพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด

156.5 ตร.ม.
115 ตร.ม.
93.5 ตร.ม.
365 ตร.ม.

ช้ัน 1 ช้ัน 2

Control Zone
Passive Zone
Buffer Zone

โซนการใช้พลังงาน
ล้อมและปกป้อง
ส่วนปรับอากาศ
เหมือนไข่แดง
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บ้านดีดีรักษ์น้�  3
บ้านพักอาศัยประหยัดพลังงานชั้นเดียวขนาดใหญ่ ที่ออกแบบให้มีใต้ถุนสูงเหมาะกับพื้นที่น้� ท่วมในบางช่วงเวลาของประเทศไทย

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 3.49 ล้านบาท
ราคาค่าก่อสร้างยังไม่รวมค่าที่ดิน และโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ออกแบบให้มีพื้นท่ีใช้งานภายนอกในร่มร่วมกับชายคา 
ที่สามารถช่วยท�หน้าที่ เป ็นพื้นที่ป ้องกันแสงอาทิตย์ 
ไม่ให้ส่องเข้าสู่พ้ืนท่ีหลักในตัวบ้านได้ 100% ในช่วงเวลา 
9.00-15.00 น. ในทุกทิศทางและทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย
ท�ให้สามารถลดความร้อนทีส่่งผ่านเข้าสูอ่าคารได้ประมาณ 
20% ของบ้านพกัอาศยัทีอ่อกแบบชายคาส้ันตามปกติ

พื้นที่ไม่ปรับอากาศท�การเปิดช่องเปิดด้านตรงข้ามกัน 
ขนาดใหญ่ ท�ให้สามารถระบายอากาศร้อนที่สะสม 
ในอาคารออกไปในช่วงเยน็

โครงสร้างส่วนห้องหลังคาติดตั้งวัสดุฉนวน เพื่อ 
ลดความร้อนสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน และเตรยีม
โครงสร้างส�หรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
ได้สงูสดุถงึ 27.25 kWp

พืน้ทีป่รบัอากาศท�การรวมพืน้ทีผ่นงัระหว่างห้องเข้าด้วยกนั
เพือ่ลดพืน้ทีท่ีจ่ะเกดิการถ่ายเทความร้อน

28 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 29คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 1
30 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 31คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



ห้องน้ํา
ห้องเก็บของ
ส่วนซักล้าง
ท่ีจอดรถ

2 ห้อง
ไม่มี

มี
1 คัน

พ้ืนท่ีใช้งาน
โถงอเนกประสงค์
ห้องนอน
pantry
ครัว

1 ห้อง
3 ห้อง

มี
1 ห้อง

บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 1

พ้ืนท่ีใช้สอย
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอก
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยใต้ถุน
รวมพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด

127 ตร.ม.
88 ตร.ม.

-
215 ตร.ม.

ช้ัน 1 ช้ัน 2
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บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 1
บ้านประหยัดพลังงานความสูงสองชั้นส� หรับสังคมเมือง

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2.60 ล้านบาท
ราคาค่าก่อสร้างยังไม่รวมค่าที่ดิน และโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้งานภายนอกในร่มร่วมกับชายคา 
ที่สามารถช ่วยท�หน้าที่ เป ็นพื้นที่ป ้องกันแสงอาทิตย ์ 
ไม่ให้ส่องเข้าสู่พื้นที่หลักในตัวบ้านได้ 100% ในช่วงเวลา 
9.00-15.00 น. ในทกุทศิทางและทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย

ออกแบบแยกโซนพืน้ทีป่รบัอากาศออกจากพ้ืนทีไ่ม่ปรับอากาศ
โดยส้ินเชงิจากการใช้วธิแียกชัน้

พืน้ทีป่รบัอากาศท�การรวมพืน้ทีผ่นงัระหว่างห้องเข้าด้วยกนั
เพือ่ลดพืน้ทีท่ีจ่ะเกดิการถ่ายเทความร้อน

พื้นท่ีไม่ปรับอากาศออกแบบให้หันด้านยาวเปิดออก 
สู่พืน้ทีภ่ายนอกอาคาร ท�ให้สามารถใช้แสงธรรมชาติ
โดยไม่ต้องเปิดโคมไฟในช่วงกลางวัน และสร้าง 
การระบายอากาศทีด่จีากช่องเปิดขนาดใหญ่

โครงสร้างส่วนห้องหลังคาติดตั้งวัสดุฉนวน เพื่อ 
ลดความร้อนสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน และเตรยีม
โครงสร้างส�หรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
ได้สงูสดุถงึ 19 kWp

Control Zone
Passive Zone
Buffer Zone

โซนการใช้พลังงาน
ล้อมและปกป้อง
ส่วนปรับอากาศ
เหมือนไข่แดง

C

P
B

32 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 33คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 2
34 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 35คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน
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ห้องน้ํา
ห้องเก็บของ
ส่วนซักล้าง
ท่ีจอดรถ

2 ห้อง
ไม่มี

มี
1 คัน

พ้ืนท่ีใช้งาน
โถงอเนกประสงค์
ห้องนอน
pantry
ครัว

1 ห้อง
3 ห้อง

มี
1 ห้อง

บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 2

พ้ืนท่ีใช้สอย
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอก
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยใต้ถุน
รวมพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด

127 ตร.ม.
88 ตร.ม.

- 
215 ตร.ม.

ช้ัน 1 ช้ัน 2

Control Zone
Passive Zone
Buffer Zone

โซนการใช้พลังงาน
ล้อมและปกป้อง
ส่วนปรับอากาศ
เหมือนไข่แดง
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บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 2
บ้านประหยัดพลังงานความสูงสองชั้นส� หรับสังคมเมือง

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2.50 ล้านบาท
ราคาค่าก่อสร้างยังไม่รวมค่าที่ดิน และโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ออกแบบให้มีพ้ืนที่ใช้งานภายนอกในร่มร่วมกับชายคา 
ที่สามารถช ่วยท�หน้าที่ เป ็นพื้นที่ป ้องกันแสงอาทิตย ์ 
ไม่ให้ส่องเข้าสู่พื้นที่หลักในตัวบ้านได้ 100% ในช่วงเวลา 
9.00-15.00 น. ในทกุทศิทางและทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย

ออกแบบแยกโซนพืน้ทีป่รบัอากาศออกจากพ้ืนทีไ่ม่ปรับอากาศ
โดยส้ินเชงิจากการใช้วธิแียกชัน้

พื้นที่ ไม ่ปรับอากาศออกแบบให ้หันด ้านยาวเป ิดออก 
สู ่พื้นที่ภายนอกอาคาร ท�ให้สามารถใช้แสงธรรมชาติ 
โดยไม่ต้องเปิดโคมไฟในช่วงกลางวัน และสร้างการ 
ระบายอากาศทีดี่จากช่องเปิดขนาดใหญ่

พื้นที่ปรับอากาศท�การรวมพื้นที่ผนังระหว่างห้อง 
เข้าด้วยกนั เพ่ือลดพืน้ทีท่ีจ่ะเกดิการถ่ายเทความร้อน

โครงสร้างส่วนห้องหลังคาติดต้ังวัสดุฉนวน เพื่อ 
ลดความร้อนสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน และเตรียม
โครงสร ้างส�หรับติดตั้ งแผงเซลล ์แสงอาทิตย ์
ได้สงูสดุถงึ 19 kWp

36 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 37คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 3
38 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 39คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน
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ห้องน้ํา
ห้องเก็บของ
ส่วนซักล้าง
ท่ีจอดรถ

3 ห้อง
ไม่มี

มี
1-2 คัน

พ้ืนท่ีใช้งาน
โถงอเนกประสงค์
ห้องนอน
pantry
ครัว

1 ห้อง
4 ห้อง

มี
1 ห้อง

บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 3

พ้ืนท่ีใช้สอย
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอก
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยใต้ถุน
รวมพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด

161 ตร.ม.
120.5 ตร.ม.

-
281.5 ตร.ม.

ช้ัน 1 ช้ัน 2

บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 3
บ้านประหยัดพลังงานความสูงสองชั้นส� หรับสังคมเมือง

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 3.00 ล้านบาท
ราคาค่าก่อสร้างยังไม่รวมค่าที่ดิน และโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

Control Zone
Passive Zone
Buffer Zone

โซนการใช้พลังงาน
ล้อมและปกป้อง
ส่วนปรับอากาศ
เหมือนไข่แดง

C

P
B

พื้ นที่ ปรับอากาศท�การรวมพื้ นที่ผนัง -พื้ น - เพดาน 
ระหว่างห้องปรับอากาศเข้าด้วยกัน เพื่อลดพื้นที่ที่จะ 
เกิดการถ่ายเทความร้อนรวมถึงห้องนอนปรับอากาศ 
ในชัน้หน่ึง

ออกแบบแยกโซนพืน้ทีป่รบัอากาศออกจากพ้ืนทีไ่ม่ปรับอากาศ
โดยส้ินเชงิจากการใช้วธิแียกชัน้

โครงสร้างส่วนห้องหลังคาติดตั้งวัสดุฉนวน เพื่อ 
ลดความร้อนสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน และเตรยีม
โครงสร้างส�หรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
ได้สงูสดุถงึ 23.25 kWp

พื้นที่ไม่ปรับอากาศออกแบบให้หันด้านยาวเปิดออก 
สู่พืน้ทีภ่ายนอกอาคาร ท�ให้สามารถใช้แสงธรรมชาติ
โดยไม่ต้องเปิดโคมไฟในช่วงกลางวัน และสร้าง 
การระบายอากาศทีด่จีากช่องเปิดขนาดใหญ่

ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้งานภายนอกในร่มร่วมกับชายคา 
ที่สามารถช ่วยท�หน้าที่ เป ็นพื้นที่ป ้องกันแสงอาทิตย ์ 
ไม่ให้ส่องเข้าสู่พื้นที่หลักในตัวบ้านได้ 100% ในช่วงเวลา 
9.00-15.00 น. ในทกุทศิทางและทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย

40 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 41คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 4
42 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 43คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน
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ห้องน้ํา
ห้องเก็บของ
ส่วนซักล้าง
ท่ีจอดรถ

3 ห้อง
ไม่มี

มี
1-2 คัน

พ้ืนท่ีใช้งาน
โถงอเนกประสงค์
ห้องนอน
pantry
ครัว

1 ห้อง
4 ห้อง

มี
1 ห้อง

บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 4

พ้ืนท่ีใช้สอย
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอก
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยใต้ถุน
รวมพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด

161 ตร.ม.
120.5 ตร.ม.

-
281.5 ตร.ม.

ช้ัน 1 ช้ัน 2

บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 4
บ้านประหยัดพลังงานความสูงสองชั้นส� หรับสังคมเมือง

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2.76 ล้านบาท
ราคาค่าก่อสร้างยังไม่รวมค่าที่ดิน และโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

Control Zone
Passive Zone
Buffer Zone

โซนการใช้พลังงาน
ล้อมและปกป้อง
ส่วนปรับอากาศ
เหมือนไข่แดง

C

P
B

พื้ นที่ ปรับอากาศท�การรวมพื้ นที่ผนัง -พื้ น - เพดาน 
ระหว่างห้องปรับอากาศเข้าด้วยกัน เพื่อลดพื้นที่ที่จะ 
เกิดการถ่ายเทความร้อนรวมถึงห้องนอนปรับอากาศ 
ในชัน้หน่ึง

ออกแบบแยกโซนพืน้ทีป่รบัอากาศออกจากพ้ืนทีไ่ม่ปรับอากาศ
โดยส้ินเชงิจากการใช้วธิแียกชัน้

โครงสร้างส่วนห้องหลังคาติดตั้งวัสดุฉนวน เพื่อ 
ลดความร้อนสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน และเตรียม
โครงสร ้างส�หรับติดตั้งแผงเซลล ์แสงอาทิตย ์ 
ได้สงูสดุถงึ 23.25 kWp

พื้นที่ไม่ปรับอากาศออกแบบให้หันด้านยาวเปิดออก 
สูพ่ืน้ทีภ่ายนอกอาคาร ท�ให้สามารถใช้แสงธรรมชาติ
โดยไม่ต้องเปิดโคมไฟในช่วงกลางวัน และสร้าง 
การระบายอากาศทีด่จีากช่องเปิดขนาดใหญ่

ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้งานภายนอกในร่มร่วมกับชายคา 
ที่สามารถช ่วยท�หน้าที่ เป ็นพื้นที่ป ้องกันแสงอาทิตย ์ 
ไม่ให้ส่องเข้าสู่พื้นที่หลักในตัวบ้านได้ 100% ในช่วงเวลา 
9.00-15.00 น. ในทกุทศิทางและทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย

44 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 45คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์กัน 1
46 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 47คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์กัน 1

พ้ืนท่ีใช้สอย
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน 

ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอก

ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยใต้ถุน 

รวมพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด 

พ้ืนท่ีใช้งาน
โถงอเนกประสงค์
ห้องนอน
pantry
ครัว
ห้องน้ํา
ห้องเก็บของ
ส่วนซักล้าง
ท่ีจอดรถ

ช้ัน 1 ช้ัน 2

บ้านดีดีรักษ์กัน 1
ทาวน์เฮาส์ประหยัดพลังงานความสูงสองชั้น

Control Zone
Passive Zone
Buffer Zone

โซนการใช้พลังงาน
ล้อมและปกป้อง
ส่วนปรับอากาศ
เหมือนไข่แดง

C

P
B

น�พืน้ทีไ่ม่ปรบัอากาศไปไว้ชัน้สอง ให้ความเป็นส่วนตวั 
ด้วยมมุมองทีเ่ปิดกว้าง

น�พืน้ท่ีปรบัอากาศในส่วนห้องนอน/ห้องส่วนตัวท้ังหมด 
ไปไว้ชั้นหนึ่ง และน�พื้นที่ไม่ปรับอากาศไปไว้ชั้นสอง 
เพื่อสกัดกั้นการถ่ายเทความร้อนจากพื้นที่ใต้หลังคา
ทั้งหมด จึงช่วยลดภาระการปรับอากาศที่เกิดข้ึน
ประมาณ 30% ของทาวน์เฮาส์ปกติ

โครงสร้างส่วนห้องหลังคาติดตั้งวัสดุฉนวน เพื่อ 
ลดความร้อนสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน และเตรียม
โครงสร้างส�หรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได ้
สงูสดุถงึ 9.75 kWp

ด้านข้างมีช่องเปิดและช่องแสงที่ทะลุถึง 
ด้านบน เพ่ือประโยชน์ในการระบายอากาศ 
และการใช้แสงธรรมชาติ

ออกแบบให้มีพื้นท่ีใช้งานภายนอกในร่มร่วมกับชายคา 
ที่สามารถช ่วยท�หน ้าที่ เป ็นพ้ืนที่ป ้องกันแสงอาทิตย ์ 
ไม่ให้ส่องเข้าสู่พื้นที่หลักในตัวบ้านได้ 100% ในช่วงเวลา 
9.00-15.00 น. ในทกุทศิทางและทกุพ้ืนทีข่องประเทศไทย

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 1.81 ล้านบาท
ราคาค่าก่อสร้างยังไม่รวมค่าที่ดิน และโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์
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107 ตร.ม.

87 ตร.ม.

-  

194 ตร.ม.

2 ห้อง
3 ห้อง

ไม่มี
1 ห้อง
3 ห้อง

มี
มี

2 คัน
48 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 49คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



บ้านดีดีรักษ์กัน 2
50 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 51คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3

บ้านดีดีรักษ์กัน 2
ทาวน์เฮาส์ประหยัดพลังงานความสูงสามชั้น

Control Zone
Passive Zone
Buffer Zone

โซนการใช้พลังงาน
ล้อมและปกป้อง
ส่วนปรับอากาศ
เหมือนไข่แดง

C

P
B

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2.10 ล้านบาท
ราคาค่าก่อสร้างยังไม่รวมค่าที่ดิน และโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

บ้านดีดีรักษ์กัน 2

พ้ืนท่ีใช้สอย
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน 

ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอก

ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยใต้ถุน 

รวมพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด 

พ้ืนท่ีใช้งาน
โถงอเนกประสงค์
ห้องนอน
pantry
ครัว
ห้องน้ํา
ห้องเก็บของ
ส่วนซักล้าง
ท่ีจอดรถ

193 ตร.ม.

87 ตร.ม.

-  

280 ตร.ม.

2 ห้อง
3 ห้อง

ไม่มี
1 ห้อง
3 ห้อง

มี
มี

2 คัน
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ออกแบบให้มีพ้ืนท่ีใช้งานภายนอกในร่มร่วมกับชายคา 
ที่สามารถช่วยท�หน้าที่เป็นพื้นที่ป้องกันแสงอาทิตย์ไม่ให้
ส่องเข้าสู่พื้นที่หลักในตัวบ้านได้ 100% ในช่วงเวลา 
9.00-15.00 น. ในทุกทิศทางและทุกพืน้ท่ีของประเทศไทย

น�พื้นที่ปรับอากาศในส่วนห้องนอน/ห้องส่วนตัวไปไว้ใน 
ชัน้หนึง่และชัน้สาม และน�ส่วนไม่ปรบัอากาศไปไว้ชัน้สอง 
จึงช่วยลดภาระการปรับอากาศที่เกิดขึ้นประมาณ 30% 
ของทาวน์เฮาส์ปกติ

พื้นที่ห้องนอน/ส่วนตัวในช้ันหนึ่งจะได้รับการปกป้อง 
จากความร้อนที่เข้าสู่อาคารผ่านทางหลังคาด้วยช้ันสาม 
และชัน้สอง

โครงสร้างส่วนห้องหลังคาติดตั้งวัสดุฉนวน เพ่ือ 
ลดความร้อนสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน และเตรียม
โครงสร้างส�หรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได ้
สงูสดุถงึ 9.75 kWp

การน�ส่วนอยู่อาศัยไม่ปรับอากาศไปไว้ 
ชั้นสอง ช่วยให้เกิดความเป็นส่วนตัว 
ด้วยมมุมองทีเ่ปิดกว้าง

52 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน 53คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



ข้อแนะนำ การใช้งานและบำ รุงรักษา 
การใช้งานบ้านประหยัดพลังงาน
ไม่ควรใช้ประตู หน้าต่างบานเกล็ด หรือช่องเปิดที่มีการรั่วซึมสูง ในห้องปรับอากาศ
ไม่ควรนำ แหล่งความร้อนและความชื้นเข้าพื้นที่ปรับอากาศ เช่น ต้นไม้ ตู้ปลา 
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ที่ได้มาตรฐาน ตามความจำ เป็น
การติดตั้งเทอร์โมสตัต ควรติดตั้งไว้ที่ผนังภายในที่ไม่มีด้านสัมผัสกับอากาศภายนอก

การตรวจสอบ ดูแล บำ รุงรักษา 
ล้างเครื่องปรับอากาศ เป็นประจำ ทุก 6 เดือน และหมั่นทำ ความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจำ  
เช่น พัดลม หลอดไฟฟ้า
ตรวจสอบ ค่าน้ำ ประปา ค่าไฟฟ้า เป็นประจำ ทุกเดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด
ถ้าค่าน้ำ ประปา ค่าไฟฟ้ามากผิดปกติ อาจเกิดจากการรั่วซึมได้
ตรวจสอบฉนวนบนฝ้าเพดาน 
ตรวจสอบรอยแตกร้าวของผนัง โดยเฉพาะบริเวณรอบ ๆ ประตูหน้าต่าง 
รอยต่อผนังกับโครงสร้าง หรือรอยแตกร้าวต่าง ๆ 

54 คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

ร่วมกับ

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 0-2223-0021-9, 0-2223-2593-9, 0-2222-4102-9

www.dede.go.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Tel. 0-2329-8365, 0-2329-8366
www.arch.kmitl.ac.th


