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แนวคิดอาคารที่มีการใชพลังงานสุทธิเปนศูนย  
(Net Zero Energy Building Approach)

รูปที่ 1-1 ความหมายของอาคารที่มีการใชพลังงานสุทธิเปนศูนย

รูปที่ 1-2 ตัวอยางลักษณะขอมูลการใชพลังงานสําหรับอาคารที่มุงสู
อาคารที่มีการใชพลังงานสุทธิเปนศูนย

       โดยทั่วไป อาคารที่จะเขาขายเปนอาคารที่มีแนวโนมเปนอาคารที่มี 
การใชพลังงานสุทธิเปนศูนย ตองสามารถลดปริมาณการใชพลังงานได
ตํ่ากวาอาคารปกติ (Reference Building) ไมนอยกวารอยละ 50 ตาม
ตัวอยางขอมูลการใชพลังงานในอาคารของประเทศญี่ปุ น แสดงในรูปที่ 
1-2

        2. การพัฒนาอาคารที่มีการใชพลังงานสุทธิเปนศูนย

  แนวทางการพัฒนาอาคารใหมีการใชพลังงานสุทธิเปนศูนยนั้น โดยทั่วไปจะเริ่มจากการออกแบบใหอาคารมีการใช
พลังงานที่นอยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดกอน จากนั้นจึงจะพิจารณาการผลิตพลังงานเพื่อใชเองภายในอาคารในปริมาณ
ที่ไมนอยกวาปริมาณพลังงานที่อาคารยังคงตองใชในแตละชวงเวลา 
      

  แนวทางการออกแบบอาคารใหมีการใชพลังงานนอยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไปจะพิจารณาตามขั้น
ตอนและวิธีการดังนี้ 
     1.   ออกแบบโดยลดการพึ่งพาอุปกรณที่ใชพลังงานและประยุกตใชหลักการธรรมชาติใหมากที่สุด (Passive De 
     sign Methods) เชน การลดพื้นที่ปรับอากาศและใชวิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติเพื่อสรางสภาวะ   
     นาสบาย, การใชแสงสวางจากธรรมชาติ เปนตน 
     2.   เลือกใชอุปกรณประสิทธิภาพสูงสําหรับระบบที่ยังคงตองใชพลังงานในการปรับสภาวะของอาคาร และใช                          
     พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงาน (Active Design) 
     3.   ออกแบบระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) เพื่อควบคุมและบริหารจัดการ   
     การใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        1. ความหมายของอาคารที่มีการใชพลังงานสุทธิเปนศูนย

  ความหมายหนึ่งของอาคารที่มีการใชพลังงานสุทธิเปนศูนย 
คือ อาคารที่มีการผลิตพลังงานเพื่อใชในอาคารไมนอยกวาปริมาณการ
ใชพลังงานของอาคารนั้น ๆ หรือ อาจหมายถึงอาคารที่มีการผลิตและ
จําหนายพลังงานออกจากอาคารไมนอยกวาปริมาณการใชพลังงานของ
อาคารนั้น ๆ ตามแสดงในรูปที่ 1-1 

ที่มา : Nikken Sekkei Research Institute, Japan, 2014
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ที่มา : Nikken Sekkei Research Institute, Japan, 2014

รูปที่ 2-1 ตัวอยางรูปแบบอาคารที่มีการใชพลังงานสุทธิเปนศูนย (ญี่ปุน)

        3. เทคโนโลยีสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารธุรกิจ 
           (Energy Efficiency Technologies in Commercial Buildings)       

รูปที่ 3-1 :  Low-e glass emissivity (Althem)

       กระจกแผรังสีตําคือกระจกที่เพิ่มคุณสมบัติในการสะทอนความรอน ทําให
สามารถลดการแผรังสีของตัวกระจกจากภายนอกอาคารเขาสูภายในอาคาร 
ในขณะที่ยอมใหแสงที่ตามองเห็นผานเขามาไดคอนขางมาก เหมาะสําหรับการใช
แสงธรรมชาติสําหรับการสองสวางภายในอาคาร

ผนังอาคารเขียว และหลังคาเขียว (Green Roofs/Green Walls)

  กระจกแผรังสีตําคือกระจกที่เพิ่มคุณสมบัติในการสะทอนความ
รอน ทําใหสามารถลดการแผรังสีของตัวกระจกจากภายนอกอาคารเขาสู
ภายในอาคาร ในขณะที่ยอมใหแสงที่ตามองเห็นผานเขามาไดคอนขางมาก 
เหมาะสําหรับการใชแสงธรรมชาติสําหรับการสองสวางภายในอาคาร

กระจกแผรังสีตํา (Low-e glass)Walls)

รูปที่ 3-2 :  Example of exterior green wall 

ตัวอยางเทคโนโลยีที่สําหรับกรอบอาคาร
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  เปนกระจกที่มีคุณสมบัติในการเปนฉนวนสูงอันเน องมากจากการ
ใชชองวางระหวางกระจก (Air gap) เพ อลดการนําความรอนผานกระจก 
ชองวางนี้สามารถเติมดวยอากาศหรือกาซเฉ อยที่มีคุณสมบัติเปนฉนวนกัน
ความรอน โดยมีชิ้นปดทําหนาที่รักษากาซภายในและกันอากาศภายนอกกับกาซ
ภายในกระจก นอกจากนี้กระจกแผรังสีตํา (Low-e) ยังสามารถนํามาใชเปน
สวนประกอบของกระจกแตละชั้นไดอีกดวย

กระจก 2 ชั้น และ 3 ชั้น (Double & Triple Glazing)

รูปที่ 3-3 :  Cross-sectional of double glazing and   
triple glazing (G2S group,2008)

 กําแพงฉนวนคือกําแพงที่มีการกอสรางผนังสองชั้นโดยมีชองวาง 
ตรงกลางซึ่งสามารถเติมสารที่เปนฉนวนกันความรอนไดโดยฉนวนทําหนาที่
เปนตัวกันความรอนถายเทจากภายนอกเขาสูอาคาร วัสดุที่ ในการทําฉนวน 
อาทิ styryne foam เปนตน 

กําแพงฉนวนกันความรอน (Cavity Insulation Wall)

รูปที่ 3-4 :  PU foam in cavity wall insulation (Dino Green,2012) รูปที่ 3-5 : Heat loss comparison in each glazing technology (G2S group,2008)

 ในการออกแบบอาคาร หนึ่งในตัวแปรสําคัญในการออกแบบกรอบอาคารคือคาสัมประสิทธิ์การบังแดด (Shading 
Coefficient) โดยเฉพาะในสวนของกระจก ดังนั้น การใชระบบจัดการแสงที่มีประสิทธิภาพจึงเปนสวนสําคัญ ซึ่งระบบที่ดี
นอกจากสามารถบังแสงเพ อลดการสงผานความรอนแลวยังตองสามารถสงผานแสงธรรมชาติมาใชภายในอาคารไดดีอีก
ดวย 

ระบบมานกันแดดและอุปกรณบังแสง (Light Louvers and Sunshade Overhang)
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รูปที่ 3-6 :  A light louver daylighting system reflects sunlight to the ceiling, creating an indirect lighting effect. Fixed 
sunshades limit excess light and glare (NREL,2012)

 การออกแบบพื้นที่วางของกรอบอาคารภายในอาคารเปน
เทคนิคการออกแบบอาคารชนิดหนึ่ง โดยการประยุกตใชพื้นที่เหลานี้
รวมกับการระบายอากาศ โดยในสภาพภมิูอากาศรอน การใชเทคนิคนี้
จะชวยลดภาระแกระบบทําความเย็นได     

 พื้นที่รวมนี้ยังสามารถทํางานรวมกับระบบอ นๆไดเชนระบบ
บังแสงและสะทอนแสงจากภายใน หรือระบบระบายอากาศเวลากลาง
คืนเพ อไลมวลอากาศรอนที่ยังสะสมอยูภายในตัวอาคาร  ในการ
ออกแบบสมัยใหมยังสามารถทําประโยชนใชสอยจากพื้นที่เหลานี้ ได  
โดยออกแบบใหเปนพื้นที่ๆ มีการใชงานเปนครั้งคราว  
    

ระบบกรอบอาคารแบบมีพื้นที่วาง    
(Integrated Double Facade Buffer Space)

รูปที่ 3-8 : Illustration of VRF system in the building
(Johnson Controls,2013)

รูปที่ 3-7 :  Example of double facade as buffer space 
(City of  Vancouver, 2009)

ตัวอยางเทคโนโลยีที่สําหรับระบบปรับและระบายอากาศ

เคร องปรับอากาศแบบแปรผันสารทําความเย็น (VRF)

 เคร องปรับอากาศแบบแปรผันสารทําความเย็นหรือ VRF 
(Variable Refrigerant Flow) เปนระบบที่สามารถปรับเปลี่ยน
ปริมาณสารทําความเย็นใหตอบสนองตอภาระการทําความเย็นใน
พื้นที่ตางๆของอาคารไดดี VRF นั้นมีความยืดหยุนในการใชงาน 
ประหยัดพลังงานและสามารถควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่ตางๆ ไดดี 
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 อาคารทั่วไป ภาระของระบบปรับอากาศจะขึ้นอยูกับความตองการความเย็นในแตละชวงเวลา ซึ่งความตองการ
ความเย็นอาจปรับเปลี่ยนไปตามชวงเวลาระหวางวันหรือสภาพอากาศในแตละฤดูกาล ในการออกแบบเคร องทํานําเย็นนั้น
ตองออกแบบเคร องใหสามารถรองรับความตองการในชวงเวลาสูงสุดได ดังนั้นเคร องทํานําเย็นจึงมีโอกาสที่จะทํางาน
ที่ภาระไมเต็มพิกัดในบางชวงเวลา ทําใหใหเกิดความสิ้นเปลืองในการใชพลังงานเปนอยางมาก โดยเคร องทํานําเย็นชนิดปรับ
ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอรนี้จะใชหลักการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอรใหตอบสนองกับภาระการทําความ
เย็นที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะเกิดประโยชนสูงสุดในลักษณะอาคารที่มีความตองการความเย็นที่ ไมคงที่เปนหลัก สําหรับอาคารที่มี
ความตองการความเย็นที่คงที่สามารถพิจารณาใชงานเคร องทํานําเย็นประสิทธิภาพสูงแทน  

เคร องทํานําเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร (VSD Chiller) 

 อาคารทั่วไป ภาระของระบบปรับอากาศจะขึ้นอยูกับความตองการความเย็นในแตละชวงเวลา ซึ่งความตองการ
ความเย็นอาจปรับเปลี่ยนไปตามชวงเวลาระหวางวันหรือสภาพอากาศในแตละฤดูกาล ในการออกแบบเคร องทํานําเย็นนั้น
ตองออกแบบเคร องใหสามารถรองรับความตองการในชวงเวลาสูงสุดได ดังนั้นเคร องทํานําเย็นจึงมีโอกาสที่จะทํางานที่
ภาระไมเต็มพิกัดในบางชวงเวลา ทําใหใหเกิดความสิ้นเปลืองในการใชพลังงานเปนอยางมาก โดยเคร องทํานําเย็นชนิดปรับ
ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอรนี้จะใชหลักการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอรใหตอบสนองกับภาระการทําความ
เย็นที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะเกิดประโยชนสูงสุดในลักษณะอาคารที่มีความตองการความเย็นที่ ไมคงที่เปนหลัก สําหรับอาคารที่มี
ความตองการความเย็นที่คงที่สามารถพิจารณาใชงานเคร องทํานําเย็นประสิทธิภาพสูงแทน   

เคร องทํานําเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร (VSD Chiller) 

 ระบบทําความเย็นแบบแผรังสีชวยใหการทําความเย็นในอาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพาความรอนหรือ
ความเย็นทางธรรมชาติจากพื้น ผนัง หรือ เพดาน สูผูอยูอาศัย และมีการใชพลังงานที่นอยกวาการทําความเย็นแบบทั่วไป 
เน องจากไมตองใชระบบทอลมอยางไรก็ตามระบบนี้จะมีประสิทธิภาพลดลงในอากาศรอนชื้นเน องจากความชื้นจะเพิ่มภาระใน
การทําความเย็นมากยิ่งขึ้น  

ระบบทําความเย็นแบบแผรังสี (Radiant Cooling)

รูปที่ 3-9: Peak Loads of Conventional HVAC and Radiant Cooling System 
(Berkeley Lab, 1994)

รูปที่ 3-10 :  Radiant ceiling cooling and heating system (S&P,2013)



E-Newsletter 7E-NNeewwssleetttter 7

 ระบบทําความเย็นแบบแผรังสีชวยใหการทําความเย็นในอาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพาความรอนหรือ
ความเย็นทางธรรมชาติจากพื้น ผนัง หรือ เพดาน สูผูอยูอาศัย และมีการใชพลังงานที่นอยกวาการทําความเย็นแบบทั่วไป 
เน องจากไมตองใชระบบทอลมอยางไรก็ตามระบบนี้จะมีประสิทธิภาพลดลงในอากาศรอนชื้นเน องจากความชื้นจะเพิ่มภาระใน
การทําความเย็นมากยิ่งขึ้น  

ระบบทําความเย็นแบบแผรังสี (Radiant Cooling)

 หลอด LEDs คือหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานซึ ่งสามารถประหยัดพลังงานไดมากกวาหลอดฟลูออเรส
เซ็นต โดยอาศัยหลักการเปลงแสงของอนุภาคที่เกิดจากสารกึ่งตัวนําทําใหเกิดความรอนที่นอยกวาและประหยัดพลังงาน
มากกวา 

หลอดแอลอีดี (Light Emitting Diodes :LEDs)

 คือระบบที่นําพลังงานจากอากาศปลอยทิ้งจากบริ เวณปรับ
อากาศ นํามาใช้ประโยชน์ ในการปรับสภาพอากาศใหม่ก่อนที ่จะนําเข้าสู ่
อาคาร (Pre-cool) ในสภาพอากาศรอนชื้นที่ตองการทําความเย็นอยางใน
ประเทศไทย ระบบนี้นอกจากจะมีประโยชนในการทําความเย็นเบื้องตนและลด
ความชื้นของอากาศจากภายนอกแลว ระบบนี้จะทําใหคุณภาพอากาศภายใน
อาคารเปนไปตามมาตรฐานและสามารถลดปริมาณภาระงานของระบบปรับ
อากาศไดอีกดวย 

ระบบนําพลังงานกลับมาใช ใหม หรือ ERV (Energy Recovery System) 

 ในการออกแบบระบบ นอกเหนือจากประโยชน์ ในการประหยัด
พลังงาน การออกแบบใหมีระบบนําพลังงานกลับมาใชใหมยังชวยใหระบบ
ปรับอากาศมีขนาดที่เล็กลง และยังสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธใหอยู ใน
ชวง 40%-50% ซึ่งเปนสภาวะที่เหมาะสมของการปรับอากาศภายในอาคาร

รูปที่ 3-11 :  Air-to-Air Heat Recovery in ventilation system 
(Schild,2004)

 หลอด LED มีโครงสรางเปนของแข็งทั้งหมด ซึ่งแตกตางจากหลอดไฟทั่วไปที่มีหลอดแกวและกาซที่บรรจุอยู
ภายใน ทําใหมีความทนทานและอายุการใชงานที่นานกวา 

รูปที่ 3-12 :  LEDs in T8 tube light (XiangDa,2011)

ตัวอยางเทคโนโลยีที่สําหรับระบบปรับและระบายอากาศ
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รูปที่ 3-14 :  (Left) Solar concentration device, (right top) solar 
fiber optic system in the building, (right bottom)  solar fiber optic 
illuminator (Proefrock,2006)

 เปนระบบที่มีลักษณะการทํางานคลายทอนําแสงอาทิตย แตไดเปลี่ยนจากทอที่มีความหนาเปนใยแกวนําแสงที่มีขนาด
เล็กกวาซึ่งสามารถทําใหวางผานผนังอาคารหลายชั้นไดและสามารถนําแสงความเขมขนสูงกวาอากาศ โดยอาจมีอุปกรณ
รวมแสงเพ อเพิ่มปริมาณแสงที่จะสงผานเขาไปในอาคาร  

ระบบแสงธรรมชาติใยแกวนําแสง (Fiber Optic Solar Lighting)  

 ในการที ่จะลดการใช้พลังงานจากระบบส่องสว่าง จําเป็นต้อง
อาศัยการใช้แสงธรรมชาติช่วยในการส่องสว่างในอาคาร ในพื้นที ่ที ่ติด
กับกรอบอาคารสามารถนําแสงเขามาโดยใชกระจกได แต ในสวนภายในนั้น
สามารถทําไดดวยการใชทอนําแสงอาทิตยจากบนหลังคาอาคาร โดยการ
ติดตั้งโคมรวมแสงในดานบนแลวนําแสงสะทอนภายในทอลงมาสูจุดปลายทอ
เพ อสองสวางภายในอาคาร โดยการประยุกตใชงานรวมกับหลอดไฟ LED 
ที่มีระบบควบคุมอยางเหมาะสมจะสามารถทําใหอาคารไดรับแสงสวางอยาง
เพียงพอในตอนกลางวันและกลางคืน

ทอนําแสงอาทิตย (Solar Tube/Light Pipe)

รูปที่ 3-13 :  Sola Tube tubular daylight devices 


