นวัตกรรมบ้านรุ่นใหม่...ตอบโจทย์ผูอ้ ยู่อาศัยและสิง่ แวดล้อม
ในยุค Internet of things ที่อะไรๆ ก็ตอง Smart ชีวิต
คนรุนใหมที่ตองอาศัยเทคโนโลยี คงพลาดไมไดที่จะตองมาทําความ
รูจักกับ SMART HOME หรือ “บานอัจฉริยะ” ซึ่งเปนการนําเอา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชกับอุปกรณตางๆ ภายในบาน สามารถ
ปรับบานธรรมดาใหเปนบานอัจฉริยะไดอยางไมซับซอนดวยการตอ
สายควบคุมเขากับอุปกรณเหลานั้น หรือเชื่อมตอแบบไรสาย หรือ
การเชื่อมตอระบบควบคุมเขากับอินเตอรเน็ตใหสามารถควบคุม
บานทั้งหลังผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เหลานี้เพื่อตอบสนองความ
ต อ งการของผู อ ยู อ าศั ย ยุ ค ใหม และที่ สํ า คั ญ ยั ง ช ว ยลดการใช
พลังงานไดอีกดวย บานอัจฉริยะประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก
ดังนี้
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 SMART HOME CONSTRUCTION
เป น การนํ า เอาเทคโนโลยี ม าช ว ยในการก อ สร า ง เช น
เทคโนโลยี การก อสรา งสํา เร็ จรู ปที่ สามารถควบคุม คุณ ภาพได กา วข า ม
ขีดจํากัดดานแรงงาน ลดตนทุน ควบคุมราคาได และเสร็จงานไดทันเวลา
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใชนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ชวยใหบานเปน
บานประหยัดพลังงานไดอีกดวย เชน ผนังสําเร็จรูปที่มีคาการนําความรอน
ต่ํา วงกบและกรอบบานสําเร็จรูปที่มีการปองกันการรั่วซึมของอากาศและ
น้ําไดดี ระบบระบายความรอนดวยพลังงานแสงอาทิตย เปนตน

รูป : www.claytonhampstead.com

 SMART HOME DEVICES AND APPLICATIONS
การวางระบบสื่ อ สารแบบไร ส ายเพื่ อ เชื่ อ มต อ และควบคุ ม
เครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณตางๆ ที่เปน Smart Device สามารถควบคุมสั่ง
การผาน Smart home network ทั้งจากภายในที่อยูอาศัยและควบคุม
จากภายนอกโดยผาน Smart Phone สามารถทํางานดวยตัวเองผาน
Application ซึ่งสั่งการดวยกลุมคําสั่ง ตรวจสอบสถานะเปด-ปด ของ
อุปกรณ ตั้งเวลาการทํางาน และมีระบบการแจงเตือนสู Smart phone
แบบ real time
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รูป : www.realtorcorvello.com

 SMART HOME SAFETY
เปนเทคโนโลยีความปลอดภัยระบบอัตโนมัติ ที่ชวยใหเจาของ
บา นมี ค วามอุน ใจ สะดวกสบายในการจั ด การความปลอดภัย ได อี กทาง
โดยการเชื่อมตออุปกรณความปลอดภัยตางๆ ผานเครือขายไรสาย เชน
ระบบล อคประตู หน าต างอัต โนมัติ กลอ ง CCTV เครื่ องตรวจจับ ควั น
เปนตน เพื่อใหสามารถแจงเตือนและควบคุมระบบภายในบานในระยะไกล
ผานทาง Application ใน Smart Phone
 SMART HOME SERVICE
เป น การให บ ริ ก ารผ า นเครื อ ข า ยไร ส าย ทั้ ง การเลื อ กซื้ อ การ
ออกแบบ การใหบริการติดตั้ง ใหคําปรึกษา ตลอดจนถึงการดูแลรักษาและ
ซอมบํารุ ง เพื่อใหเจาของบานหรื อผูอยูอาศัยไดเรี ยกใชผา นทาง Smart
phone หากมีปญหาจากการใชงานหรือการเชื่อมตอของอุปกรณควบคุม
การทํางานไรสาย (Smart Device) ก็สามารถเรียกใชบริการและดําเนินการ
แกไขโดยอัตโนมัติ บางครั้งไมจําเปนตองใหชางหรือผูเชี่ยวชาญเขาไปแกไข
ภายในบานโดยตรง
นอกเหนือจากความสะดวกสบายในการใชงาน ยังสามารถทราบ
ปริ ม าณการใชไ ฟฟา เพื่ อให สามารถออกแบบและควบคุ มการใช งานให
สอดคลองกับการใชงานจริง ชวยประหยัดคาไฟฟาไดอีกดวย เทคโนโลยี
แบบนี้ไดรับความนิยมมากในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา และกําลัง
ได รั บ ความสนใจขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในบ า นเรา ในอี ก ไม น าน
“บานอัจฉริยะ” ก็จะไมใชเรื่องใหมอีกตอไปที่ใครๆ ก็สามารถเขาถึงได

โครงการประกวดบานจัดสรรอนุรกั ษพลังงานดีเดน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

