
 

แบบฟอร์มการประกวดห้องเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดสถานที่ตั้งห้องเรียน (ที่ตั้ง, สภาพอากาศ, สิ่งแวดล้อมภายนอก ฯลฯ) 
ที่ตั้ง : ต ำบลบำงระก ำ อ ำเภออบำงระก ำ จงัหวัดพิษณุโลก  65140 
สภาพอากาศ :  ร้อนมำก  ต้นไม้น้อย มีเภสียงรบกวน 
สภาพพื้นที่ : รำบเภรียบ มีควำมลำดชัน 0 – 1% เภป็นบริเภวณดอนเภนินน  ำท่วมไม่ถึง 
ลักษณะสมบัติของดิน : เภป็นดินเภหนียว สีเภทำเภข้มหรือน  ำตำลปนเภทำ จุดประสีน  ำตำลแก่และสีแดงปนเภหลือง 
ค่ำควำมเภป็นกรดของดิน pH 6.0 – 7.0 
ผังปัจจัยการออกแบบ 

ประเด็น กลวิธี ผลที่คาดหวัง ใหม่* ต่อเติม* 

1.อุณหอูมิสูง 1. กำรสร้ำงห้องจำกอิฐดินดิบ 
 
2. ติดตั งหน้ำต่ำงจ ำนวน 10 บำน 
3. ฉนวนพอลิยูรีเภทนโฟม 
4. หิ งสะท้อนแสง 
5.พัดลมเภพดำน 
6.พัดลมระบำยอำกำศ 
7.ต้นไม้ฟอกอำกำศ 

1. เภป็นฉนวนช่วยปรบัอุณหอูมิ
อำยใน เภป็นมิตรกับธรรมชำต ิ
2. ลมท ำให้อุณหอูมิลดลง 
3. ป้องกันควำมร้อน ทนน  ำ ทนชื น 
4. สะท้อนควำมร้อน 
5. ระบำยกำศ ให้อำกำศถ่ำยเภทได้ดี 
6.ระบำยควำมร้อน 
7.ลดอุณหอูมิรอบบ้ำน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. เภสียงรบกวน 1. แผ่นอะคูสติกจำกผักตบชวำ  
 

1. ลดปัญหำเภสียงรบกวน   

3.ระบบไฟฟำ้  1. ด้ำนในห้องเภรียนเภป็นระบบพลังงำน
แสงอำทิตย์(Solar Energy) 

1. ประหยัดพลังงำน  
2.เภป็นพลังงำนทดแทน  

  

4. แสงสว่ำง 1.หลอดไฟ LED Warm light 
 

1. สว่ำงอย่ำงเภปน็ธรรมชำติ  
2. ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 
3.ประหยัดพลงังำนไฟฟ้ำ 

  

5. ผนังของห้องเภรียน 1. สีขำว 1. เภพิ่มควำมสว่ำง 
2. สะอำด สดใส ช่วยเภพิ่มพื นทีว่ำ่ง
ให้กับควำมคิดใหม่ๆ 

  

6. อุปกรณ์เภสริมสร้ำง
ควำมรู ้

1. กระดำนจอ LED  
 
2. กระดำนไวดบ์อร์ด 
 

1. ลดแสงสีฟ้ำ 
2. ถนอมสำยตำ 
1. ใช้อธิบำย และเภปลี่ยนควำมรู ้

 
 
 

 
 
 

7. อุปกรณ์อ ำนวย
ควำมสะดวก 

1. เภก้ำอี นักเภรียนรุ่น BABO 
 
 
 
 
 
 

1. ปกป้องกระดูกสันหลัง 
2. รู้สึกสบำย สนับสนนุช่วงเภอว 
3. มีฟังก์ชั่นหมุนได้อยำ่งอิสระ 
4. แข็งแรง กันน  ำ 
5. ปรับระดับควำมสูงได ้
6. ใช้สีย้อมธรรมชำต ิ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
2. โต๊ะเภรียน 
 
3. ตู้ล็อกเภกอร์ 

7. เภบำะโฟม PU ระบำยอำกำศได้ดี 
ต่อต้ำนไรฝุน่ 
1. สำมำรถจัดรูปแบบกำรนั่งเภรียน
ได้หลำกหลำย 
1. เภก็บของเภคร่ืองใช้ของนักเภรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

8. อูมิทัศน์อำยนอก
ห้องเภรียน  

1. ไม้ยืนต้น 
2. แปลงผักสวนครัว 
3. ซุ้มนั่งเภล่น  
4.ต้นไม้ฟอกอำกำศ 
 

1. บรรยำกำศร่มรื่น ให้ร่มเภงำ 
2. เภรียนรู้เภศรษฐกิจพอเภพียง 
3. เภป็นที่พักผ่อนให้กับผู้เภรียน 
4. ดักฝุ่นและมลพิษทำงอำกำศ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

*หมายเหตุ: กรุณาท าเคร่ืองหมายถูกในช่อง ; ใหม่ = เภป็นประเภด็นที่น ำมำใช้กับกำรสร้ำงอำคำรใหม่,  ต่อเติม = เภป็นประเภด็นที่สำมำรถน ำมำใช้กับห้องเภรียนเภก่ำที่มีอยู่แล้วได้ 

 

แผนผังห้องเรียนต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการออกแบบ 
ชื่อผลงำน  ห้องเรียนชีวภูมิ(Bioclimatic room) 

กำรออกแบบ สถำปัตยกรรมชีวอูมิ(bioclimatic) เภป็นกำรออกแบบที่ค ำนึงถึงกำรปรับตัวให้เภข้ำกับ
ธรรมชำติจำกสอำพแวดล้อม โดยออกแบบให้สอดคล้องในแง่มุมของอูมิอำกำศ สุขอำพ ควำมสะดวกสบำย        
กำรระบำยควำมร้อนและกำรประหยัดพลังงำนในปัจจุบัน 

การสร้างห้องเรียนโดยใช้ผนังจากอิฐดินดิบ  มีขั นตอนดังนี  
ขั นตอนที่ 1 กำรเภตรียมพื นที่ส ำหรับปลูกห้องเภรียนชีวอูมิ(Bioclimatic room) เภป็นพื นที่ที่น  ำไม่ท่วมถึง 

ไม่ใช่ทำงน  ำไหล เภป็นพื นที่ถมใหม่  มีกำรเภทปูนรองพื น  
ขั นตอนที่ 2 กำรท ำรำกฐำนห้องเภรียน เภนื่องจำกเภป็นที่ลุ่มจึงต้องวำงคำนคอนกรีต 
ขั นตอนที่ 3 กำรสร้ำงห้องเภรียนโดยใช้ผนังจำกอิฐดินดิบ  
กำรท ำอิฐดินดิบ ท ำบ่อดินใส่น  ำจนนุ่ม(อำจแช่น  ำค้ำงคืนไว้) ปั่นดินให้เภหลวผสมกับแกลบให้เภป็นเภนื อ

เภดียวกัน จำกนั นน ำมำอัดลงบนแบบพิมพ์ไม้ ท ำเภป็นก้อน ขนำดกว้ำง 8 × 16 × 4 เภซนติเภมตร หลังจำกนั น
น ำมำตำกแดดใช้เภวลำประมำณ 7 วัน เภมื่ออิฐแห้งสนิทดีแล้วควรน ำอิฐมำกองรวมกันไว้ใกล้สถำนที่ก่อสร้ำง 

ขั นตอนที่ 4 กำรก่อก ำแพงห้อง  
กำรก่อก ำแพงห้องคือกำรน ำอิฐดินมำก่อเภป็นผนังก ำแพง โดยวำงก ำแพงในนอนเภพื่อให้ก ำแพงมีควำม

หนำสำมำรถรับน  ำหนักช่วงบนได้โดยไม่ต้องมีเภสำ และใช้ดินผสมกับแกลบและฟำงให้เภข้ำกันมำเภป็นตัวเภชื่อม 
ขั นตอนที่ 5 กำรฉำบผนังก ำแพงห้อง 
มีขั นตอนกำรฉำบหยำบ คือกำรใช้ดินผสมกับแกลบลูบไล้ตำมผนังเภพื่อปรับระดับควำมเภรียบของผิวผนัง 

หลังจำกนั นฉำบละเภอียด คือกำรฉำบสี โดยจะผสมสีกับดิน ซีเภมนต์ และทรำยลงในแป้งเภปียกท่ีต้มจนเภหนียว 
ฉำบทับผนังอีกชั นหนึ่งเภมื่อผนังสีแห้งแล้วจะไม่มีปัญหำกำรหลุดล่อนของผิวหนัง 

ขั นตอนที่ 6 กำรท ำหลังคำ 
โครงสร้ำงหลังคำจะมีส่วนที่เภชื่อมโยงกับก ำแพงห้อง วัสดุที่ใช้มุงหลังคำและกระเภบื อง 

นวัตกรรมภายในห้องเรียนชีวภูมิ(Bioclimatic room) 
1. ระบบไฟฟ้ำ ด้ำนในห้องเภรียนเภป็นระบบพลังงำนแสงอำทิตย์(Solar Energy) ทั งหมด 
2. ผนังห้องมีสีขำวเภพ่ือเภพ่ิมควำมสว่ำง สบำยตำ 
3. หลอดไฟ LED Warm light 
4. แผ่นอะคูสติกจำกผักตบชวำ ลดปัญหำเภสียงรบกวน 
5. ฉนวนพอลิยูรีเภทนโฟม ป้องกันควำมร้อน น ำควำมร้อนต่ ำ ทนน  ำ ทนชื น 
6. หิ งสะท้อนแสง ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ ลดควำมร้อน 

อุปกรณ์ภายในห้องเรียนชีวภูมิ(Bioclimatic room) 
1. กระดำนจอ LED ลดแสงสีฟ้ำ ใช้คลื่นสั นของรังสีอัลตรำไวโอเภลต และกระดำนไวด์บอร์ด 
2. โต๊ะเภรียน   
3. เภก้ำอี นักเภรียน ลักษณะเภป็นเภก้ำอี เภพ่ือสุขอำพ  
4. ตู้ล็อกเภกอร์ เภพ่ือเภก็บของเภครื่องใช้ของนักเภรียน  
5. พัดลมเภพดำน ช่วยระบำยอำกำศ 
6. โซนอ่ำนหนังสือและพักผ่อน  

ภูมิทัศน์ภายนอกห้องเรียน 
1. ไม้ยืนต้น ให้ร่มเภงำ สร้ำงควำมร่มรื่นให้แก่สอำพแวดล้อม 
2. แปลงผักสวนครัว เภพื่อเภรียนรู้เภศรษฐกิจพอเภพียง 



3. ซุ้มนั่งเภล่น เภป็นที่พักผ่อนให้กับผู้เภรียน 
หลักการสอน 

กำรจัดห้องเภรียนแบบกิจกรรม ส ำหรับห้องเภรียนปกตินักเภรียนได้นั่งเภป็นกลุ่ม มีควำมสัมพันธ์แบบเภพ่ือน
ช่วยเภพื่อน เภรียนรู้อำยในกลุ่ม เภรียนรู้ระหว่ำงกลุ่มอ่ืนโดยมีนักเภรียนเภป็นศูนย์กลำง นักเภรียนช่วยกันระดม
ควำมคิด  
          ครูผู้สอนควรจัดกำรเภรียนรู้โดยให้ผู้เภรียนรู้จักกำรคิดวิเภครำะห์ เภน้นกำรวิเภครำะห์ปัญหำเภป็นรำยบุคคล  
แต่ควรให้นักเภรียนมีกำรปรึกษำเภพ่ือนอำยในกลุ่ม ช่วยกันระดมควำมคิด แก้ไขปัญหำ มีกำรแลกเภปลี่ยนควำม
คิดเภห็น ยอมรับควำมคิดเภห็นที่แตกต่ำงของแต่ละบุคคล ฝึกให้ผู้เภรียนตรวจสอบ ทบทวน และก ำกับตนเภอง 
โดยเภฉพำะอย่ำงยิ่ง ต้องมีควำมม่ันใจในตนเภอง แต่ต้องไมส่่งผลกระทบต่อผู้อื่น และสนับสนุนให้ผู้เภรียนกล้ำคิด
นอกกรอบ คิดสิ่งที่แปลกใหม่ ไม่เภหมือนควำมคิดของคนทั่วไป ครูต้องยอมรับควำมเภป็นตัวตน เภอกลักษณ์ 
ลักษณะเภฉพำะของนักเภรียนแต่ละคน ครูควรเภตรียมค ำถำมที่แปลกใหม่/ท้ำทำยควำมสำมำรถของผู้เภรียน      
ในกำรสอนให้ผู้เภรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมได้นั น ครูผู้สอนต้องฝึกให้ผู้เภรียนเภรียนรู้ผ่ำนกำรท ำโครงกำร
โครงงำนที่มีกำรสรุปผลกำรศึกษำค้นคว้ำในรูปแบบกำรจัดสัมมนำ กำรเภสวนำ และกำรจัดนิทรรศกำร เภป็นต้น 
เภพรำะรูปแบบกำรเภรียนรู้ลักษณะนี จะเภป็นสิ่งทีใ่ห้ผู้เภรียนได้ฝึกกำรบริหำรกำรจัดกำร กำรวำงแผน กำรแก้ปัญหำ 
ตลอดจนกำรแลกเภปลี่ยนเภรียนรู้กับเภพ่ือน ๆ ยอมรับควำมคิดเภห็นและค ำแนะน ำของเภพ่ือนร่วมชั น  อันเภป็น
กระบวนกำรที่จะช่วยท ำให้ผู้เภรียนได้ผลิตผลงำน หรือนวัตกรรมที่เภป็นองค์ควำมรู้จำกกระบวนกำรเภรียนรู้ที่
สร้ำงสรรค์ได้อย่ำงมีคุณอำพและมีประโยชน์สูงสุด ดังนั น กำรจัดกำรเภรียนรู้ของครูผู้สอน จึงควรเภป็นกำรเภรียน
กำรสอนที่เภน้นกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ จัดบรรยำกำศอำยในห้องเภรียนให้บรรยำกำศเภอื ออ ำนวยต่อกำรเภรียนรู้
และมีควำมสุข ครูและนักเภรียนสำมำรถท่ีจะมีส่วนร่วมในกำรเภรียนกำรสอนร่วมกัน ในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ  
โดยนักเภรียนเภป็นศูนย์กลำง ครูเภป็นผู้ด ำเภนินกิจกรรม พร้อมช่วยเภหลือนักเภรียนเภสมอ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการออกแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
การออกแบบห้องเรียนโดยใช้ผนังจากอิฐดินดิบ  
 กำรใช้ต้นทุนต่ ำ จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ กำรก่อสร้ำงด้วยอิฐดินรำคำต่ ำกว่ำกำรก่อสร้ำงด้วย

ปูนซีเภมนต์ประมำณ 3 เภท่ำ 
 มีควำมแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่ำบ้ำนปูนเภพรำะมีควำมยืดหยุ่นได้ดีกว่ำ  
 ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้ำงได้จำกธรรมชำติสอำพแวดล้อมในท้องถิ่น 
 ผนังเภป็นฉนวน สำมำรถปรับสอำพอำกำศได้ดี ถ้ำอำกำศอำยนอกร้อนห้องดินจะท ำให้รู้สึกเภย็น        

แต่ถ้ำอำกำศอำยนอกเภย็น ห้องดินจะท ำให้รู้สึกอบอุ่น สำมำรถควบคุมอุณอูมิระดับ 24 – 26 องศำ
เภซลเภซียส 

 ลดปัญหำสุขอำพ สร้ำงจำกวัตถุดิบจำกธรรมชำติท ำให้ไม่มีสำรเภคมีตกค้ำง และยังสำมำรถอยู่เภคียงคู่
กับธรรมชำติได้อย่ำงกลมกลืน 

 เภรียบง่ำย ก่อให้มนุษย์ได้เภข้ำใจในเภรื่องธรรมชำติเภพ่ิมมำกขึ น 
 น ำนวัตกรรมมำใช้เภพ่ือลดกำรใช้พลังงำน 

 
ผลคาดว่าจะได้รับจากการออกแบบท่ีส่งผลต่อตัวผู้เรียน 
 ห้องเภรียนทำงควำมสุขและเภกื อกูลกำรเภรียนรู้ 

 อุณหอูมิเภหมำะสมต่อผู้เภรียนท ำให้มีประสิทธิอำพของกำรเภรียน กำรคิด ตัดสินใจ 
 ส่งเภสริมให้ผู้เภรียนเภกิดกำรเภรียนรู้และพัฒนำตนเภองได้อย่ำงเภต็มที่  



 ผู้เภรียนมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเภหมำะสม มีสมำธิจดจ่อ มีผลต่อสุขอำพ อำรมณ์ ควำมสุขสบำย และ
ควำมตื่นตัว 

 น ำเภทคโนโลยีมำใช้กับผู้เภรียนท ำให้เภกิดควำมทันสมัย ผู้เภรียนมีควำมรู้ทันเภหตุกำรณ์ในสังคมปัจจุบัน 
 ผู้เภรียนมีสัมพันธอำพที่ดีต่อเภพ่ือนนักเภรียนและครู 
 ผู้เภรียนได้ระดมควำมคิด มีกำรแลกเภปลี่ยนควำมรู้กันได้อย่ำงเภต็มที่และรับฟังควำมคิดเภห็นของผู้อ่ืน 
 ผู้เภรียนมีควำมตระหนักถึงธรรมชำติและสอำพแวดล้อมท้องถิ่นที่ตนเภองอำศัยอยู่ 
 ผู้เภรียนสำมำรถอนุรักษ์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมมำปรับใช้ชีวิตประจ ำวันได้ 
 การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและคุม้คา่โดยการสรา้งคา่นยิมและจิตใตส้  านกึการใชพ้ลงังาน 

 การหมนุเวียนกลบัมาใชใ้หม ่โดยการน าวสัดทุีช่  ารุดน ามาซอ่มใชใ้หม ่การลดการทิง้ขยะที่ไมจ่ าเป็น หรอืการ

หมนุเวยีนกลบัมาผลติใหม ่ 
 

ผู้สร้างสรรค์ผลงานโดย 
นำงสำว พรสุดำ สระทองแว่น 63203554  วิทยำลัยกำรศึกษำ สำขำ ชีววิทยำ 
นำงสำว เภพ็ญนอำ เภกิดผำ      63203408  วิทยำลัยกำรศึกษำ สำขำ ชีววิทยำ 
นำงสำว เภพ็ญนอำ พำอ้อ      63203419   วิทยำลัยกำรศึกษำ สำขำ ชีววิทยำ 
นำงสำว ศิริรัตน์ เภกตุศร ี      63203497   วิทยำลัยกำรศึกษำ สำขำ ชีววิทยำ 
นำงสำว อลิสำ อยู่พ่วง        63203554   วิทยำลัยกำรศึกษำ สำขำ ชีววิทยำ 


