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ความรู้พื้นฐานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารธุรกิจ 

B1.1 แนวคิดการพัฒนาอาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. แนวคิดอาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดี (Energy Efficiency Buildings Concept 
Development) 

อาคารธุรกิจยุคใหม่ ต้องเป็นอาคารที่มีความยั่งยืน (Sustainable Buildings) สามารถตอบโจทย์ในมุมมองของเจ้าของ
อาคาร ผู้บริหารอาคาร และผู้ใช้งานอาคารได้อย่างลงตัว ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์และส่งผลให้เกิดการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดังนั้น มุมมองใหม่ส าหรับผู้พัฒนาโครงการอาคารธุรกิจ จึงควรพิจารณาในประเด็น
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้

 ประสิทธิภาพพลังงานในมุมมองทางธุรกิจ ( Building Energy Efficiency – Developer’s Perspective) 
 

การก่อสร้างอาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดี (Energy Efficiency Building) ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น
กว่าอาคารที่ออกแบบทั่วไป แต่ผลประโยชน์ของพลังงานที่ประหยัดได้จากการเลือกใช้วัสดุ ระบบและอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

ตารางที่ 1.1 แสดงผลประโยชน์ทางธุรกิจจากการพัฒนาโครงการอาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดี 

 

(ที่มา : Building Energy Efficiency – Barriers to Real Estate Developers, Dr.Sanjay Vashishtha- First Green Consulting) 

**อาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดี จะได้รับการออกแบบที่ให้ได้ผลประหยัดพลังงานจากการใช้งานอย่างน้อย                  
30-40% เทียบกับการออกแบบอาคารทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 10-20%** 
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 ผลประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานอาคาร (Life Cycle Costing and Service Life Planning) 
 

การพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของอาคาร จะค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่เป็น Operation cost ได้แก่ ค่าพลังงาน
และค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ลงทุนเริ่มแรก โดยทั่วไปจะเข้าใจว่า การจะเพิ่มผลประหยัดพลังงาน 
มักต้องเพิ่มการใช้เงินลงทุนเริ่มแรกด้วยในด้านของอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ นั่นคือ 
โครงการต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงระยะเวลาคืนทุนเป็นหลัก ดังแสดงในรูปที่ 1.1  

 

 

รูปที่ 1.1 แสดงค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการและผลประหยดั (กรณีทั่วไป) 

 

อย่างไรก็ตาม หากสามารถใช้ผลของการพิจารณาผลประโยชน์อื่นๆของระบบรวมทั้งอาคาร และการบริหารจัดการตรวจ
ติดตามประเมินในช่วงเวลาที่เหมาะสม จะเกิดผลสืบเนื่องต่อในการด าเนินการ  นั่นคือ สามารถกระตุ้นให้เกิดการลงทุนที่ให้
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซึ่งเรียกว่า “Tunnel Through the cost Barrier” (ดูรูปท่ี 1.2)  
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รูปที่ 1.2 แสดงสภาวะการเกิด “Tunnel through the cost barrier” 

 เพ่ิมคุณภาพการท างาน (Increase Productivity) 
 

ข้อมูลจากการส ารวจโดยทั่วไปพบว่า ค่าใช้จ่ายของเงินเดือนพนักงานในองค์กรเป็นสัดส่วนมากกว่า 70% ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด ดังนั้นอาคารธุรกิจที่มีความยั่งยืนนั้นจะต้องสามารถช่วยให้พนักงานที่อยู่ในอาคารมีประสิทธิภาพในการท างาน
มากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากการปรับปรุงสภาพการท างานท่ีมีคุณภาพ อาทิ มีแสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสม มีคุณภาพ
อากาศที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งประมาณการได้ว่า ประสิทธิภาพการท างานที่เพิ่มขึ้นเพียง 1.5% จะสามารถช่วยให้เกิด
มูลค่างานท่ีครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ตลอดปี 

 

รูปที่ 1.3 แสดงการเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายของอาคารส านักงานท่ัวไป 

(ที่มา : Incentive for Sustainable Buildings in Australia – A designer’s perspective) 
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กล่าวโดยสรุป ผู้พัฒนาโครงการ (Building Developers) ส าหรับอาคารธุรกิจ หากสามารถประสานการพิจารณา
จากข้อมูลด้านต่างๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาปนิก วิศวกร สถาบัน องค์กรวิชาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จะท าให้มี
ข้อมูลที่เพียงพอต่อการก าหนดนโยบายการพัฒนาโครงการเป็นอาคารที่มีความยั่งยืน (Sustainable Buildings)  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้พัฒนาโครงการเป็นผู้ใช้งาน (End Users) ด้วยแล้ว ก็จะท าให้การพิจารณาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่างๆ รวมอยู่ในงบประมาณการลงทุนก่อสร้างอาคารได้ง่ายขึ้นในทางปฏิบัติ 

อาคารธุรกิจที่ย่ังยืน (Sustainable Building) 

ความหมายหนึ่งของ “อาคารธุรกิจที่ยั่งยืน” คือ อาคารธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ให้แก่เจ้าของอาคาร ผู้พัฒนา
โครงการ และผู้ใช้งานอาคาร ในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างหรือการลงทุนพัฒนาโครงการ                  
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายด้านการบ ารุงรักษา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่
ยังคงไว้หรือมีมูลค่าเพิ่มในด้านคุณภาพการให้การบริการ สุขอนามัยของผู้ใช้งานอาคารตลอดอายุการใช้งานอาคาร 

ทั้งนี้ ในการจ าแนกประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารอนุรักษ์พลังงานนั้น แผนอนุรักษ์พลังงาน  20 ปี                
(2554-2573) ของกระทรวงพลังงาน ได้จ าลองค่าการใช้พลังงานของอาคารเป็น 5 ระดับ ดังน้ี  

1. Reference = อาคารที่มีระดับการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยโดยทั่วไป 
2. BEC          = อาคารที่มีระดับการใช้พลังงานตามมาตรฐานของกฎกระทรวง (Building Energy Code) 
3. HEPS        = อาคารที่มีระดับการใช้พลังงานตามเกณฑ์ขั้นสูงของอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยปีัจจุบัน 

(High Energy Performance Standard) 
4. Econ        = อาคารที่มีระดับการใช้พลังงานจากระบบอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นแต่ยังมีความคุม้ค่าในการ 

            ลงทุน (Economic Building) 
5. ZEB          = อาคารที่ระดับการใช้พลงังานสุทธิเข้าใกล้ศูนย์หรือเป็นศูนย์เนื่องจากมีความต้องการพลังงานใน 

           ระดับต่ า โดยมีการผลติพลังงานท่ีใช้ในอาคารจากพลังงานหมุนเวียนด้วย (Zero Energy  
            Building) 

 Reference BEC HEPS Econ ZEB 

อัตราส่วนการ
ประหยดั 

0 20 – 25 % 30 – 35 % 60 % 70 % 

 
โดยระดับการใช้พลังงานท้ัง 5 ระดับ ส าหรับอาคารประเภทต่าง ๆ แสดงได้ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1.2 ผลการจ าลองค่าการใช้พลังงานต่อพื้นที่การใช้สอยส าหรับอาคารประเภทต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (2554-2573), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน 
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2. ข้อก าหนดการใช้พลังงานในอาคาร (Building Energy Code, BEC) 
 

อาคารที่ก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงก าหนด หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552   
 

กฎกระทรวงนี้ ครอบคลุมอาคาร 9 ประเภท ดังนี ้
1. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

2. สถานศึกษา 

3. ส านักงาน 

4. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

5. อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

6. อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 

7. อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

8. อาคารสถานบริหารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

9. อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า 

 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารไว้ดังน้ี 

 

1. ระบบกรอบอาคาร 

1.1 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศในแต่ละประเภทของ
อาคารต้องมีค่าไม่เกินดังต่อไปนี้ 
 

ประเภทอาคาร ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก
ของอาคาร (วัตต์ต่อตารางเมตร) 

ก) สถานศึกษา ส านักงาน 50 

ข) โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบรกิาร 

ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน 
40 

ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 30 

 

1.2 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนท่ีมีการปรับอากาศในแต่ละประเภทของอาคารต้องมี
ค่าไม่เกินดังต่อไปนี้ 
 

ประเภทอาคาร ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร 
(วัตต์ต่อตารางเมตร) 

ก) สถานศึกษา ส านักงาน 15 

ข) โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบรกิาร 

ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน 
12 

ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 10 
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2)  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร โดยไม่รวมพื้นที่จอดรถให้เป็นดังนี้ 
1) การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร ต้องให้ได้ระดับความส่องสว่างส าหรับงานแต่ละประเภทอย่าง

เพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น
ก าหนด 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้ส่องสว่างภายในอาคารต้องใช้ก าลังไฟฟ้าในแต่ละประเภทอาคารมีค่าไม่เกิน
ดังต่อไปนี้ 
 

ประเภทอาคาร ค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด 

(วัตต์ต่อตารางเมตรของพ้ืนที่ใช้งาน) 
ง) สถานศึกษา ส านักงาน 14 

จ) โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบรกิาร 

ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน 
18 

ฉ) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 12 

 

3)  ระบบปรับอากาศ 

 ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดต่าง ๆ ที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ               
ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นในรูปของอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานและ ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของ
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ ดังต่อไปนี้ 
 

1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กต้องมีค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะหรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ า
ดังต่อไปนี้ 
 

ขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ 

(วัตต์) 
ค่าสัมประสิทธิส์มรรถนะ 

(วัตต์ต่อวัตต์) 
อัตราส่วนประสิทธิภาพ

พลังงาน 

(บีทียูต่อชั่วโมงต่อวัตต์) 
ไม่เกิน 12,000 3.22 11 

 
 

2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ต้องมีค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็นและส่วนประกอบ
อื่นๆ ของระบบปรับอากาศดังต่อไปนี้ 
 

ก) เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศต้องมีค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นไม่เกินกว่าที่ก าหนด
ไว้ดังต่อไปนี้ 
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ประเภทของเคร่ืองท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับ
อากาศ 

ขนาด
ความสามารถใน
การท าความเย็นที่

ภาระพิกัดของ
เคร่ืองท าน้ าเย็น 

(ตันความเย็น) 

ค่าพลังไฟฟ้าต่อตัน
ความเย็น 

(กิโลวัตต์ต่อตัน
ความเย็น) 

ชนิดการะบายความ
ร้อน 

แบบของเคร่ืองอัด 

ระบบบายความร้อน
ด้วยอากาศ 

ทุกชนิด น้อยกว่า 300 1.33 

มากกว่า 300 1.31 
ระบายความร้อนด้วย

น้ า 

แบบลูกสูบ ทุกขนาด 1.24 
แบบโรตารี่ แบบสกรู

หรือแบบสรอลล ์

น้อยกว่า 150 0.89 
มากกว่า 150 0.78 

แบบแรงเหวี่ยง น้อยกว่า 500 0.76 
มากกว่า 500 0.62 

 

ข) ส่วนประกอบอ่ืนของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ประกอบด้วย ระบบระบายความ
ร้อน ระบบจ่ายน้ าเย็น และระบบส่งลมเย็น ต้องมีค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นรวมกันไม่เกิน 0.5 

กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น 

3) เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดกลืนต้องมีค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้นต่ าแล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การคิด
ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะให้คิดเฉพาะค่าความร้อนเท่านั้น โดยไม่รวมก าลังไฟฟ้าในระบบ 

ก) ก าหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนเข้าเครื่องควบ
ควบแน่นดังต่อไปนี้ 
 

ชนิดของ
เคร่ืองท าน้ า
เย็นแบบ
ดูดกลืน 

ภาวะพิกัด ค่า
สัมประสิทธิ์
สมรรถนะ 

ด้านน้ าเย็น ด้านน้ าระบายความร้อน 

อุณหภูมิน้ า
เย็นเข้า 

อุณหภูมิน้ า
เย็นออก 

อุณหภูมิน้ า
เข้าเคร่ือง
ควบแน่น 

อัตราการไหล
ของน้ าเข้า

เคร่ือง
ควบแน่น 

(องศาเซลเซียส) (ลิตรต่อ
วินาทีต่อ
กิโลวัตต์) 

ก. ช้ันเดียว 12.0 7.0 32.0 0.105 0.65 

ข. สองช้ัน 12.0 7.0 32.0 0.079 1.10 

 
 

ข) ก าหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้าและออกจากเครื่องควบแน่น
ดังต่อไปนี้ 
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ชนิดของ
เคร่ืองท าน้ า
เย็นแบบ
ดูดกลืน 

ภาวะพิกัด ค่า
สัมประสิทธิ์
สมรรถนะ 

ด้านน้ าเย็น ด้านน้ าระบายความร้อน 

อุณหภูมิน้ า
เย็นเข้า 

อุณหภูมิน้ า
เย็นออก 

อุณหภูมิน้ า
เข้าเคร่ือง
ควบแน่น 

อุณหภูมิน้ า
ออกจาก
เคร่ือง

ควบแน่น 

(องศาเซลเซียส) 
ค. ช้ันเดียว 12.0 7.0 32.0 37.5 0.65 

ง. สองช้ัน 12.0 7.0 32.0 37.5 1.10 

 
 

4)  อุปกรณ์ผลิตน้ าร้อน 

อุปกรณ์ผลิตน้ าร้อนที่ติดตั้งภายในอาคาร ต้องมีค่าประสิทธิภาพขั้นต่ าและค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ า
ดังต่อไปนี้ 
1) หม้อไอน้ าและหม้อต้มน้ าร้อน 

ประเภท ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ า (ร้อยละ) 
(ก) หม้อไอน้ าที่ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง (oil fired 

steam boiler) 

85 

(ข) หม้อน้ าร้อนท่ีใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลงิ (oil 
fired hot water boiler) 

80 

(ค) หม้อไอน้ าที่ใช้แก๊สเป็นเช้ือเพลิง (gas fired 
steam boiler) 

80 

(ง) หม้อต้มน้ าร้อนท่ีใช้แก๊สเป็นเช้ือเพลิง (gas 
fired hot water boiler) 

80 

 

2) เครื่องท าน้ าร้อนชนิดฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน (air-source heat pump water 
heater) 

ภาวะพิกัด ค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะขั้นต่ า ลักษณะการ

ออกแบบ 

อุณหภูมิน้ าเข้า อุณหภูมิน้ าออก อุณหภูมิอากาศ 

(องศาเซลเซียส) 
ก) แบบท่ี 1 30.0 50.0 30.0 3.5 

ข) แบบท่ี 2 30.0 60.0 30.0 3.0 

 
 

5)  การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 

 

ในกรณีที่การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อก่อสร้าง หรือ ดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ               
1) - 4) ส าหรับแต่ละระบบ อาคารสามารถพิจารณาการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารเป็นทางเลือกได้ ทั้งนี้ เกณฑ์
การใช้พลังงานโดยรวมของอาคารก าหนดให้อาคารที่ขออนุญาตต้องมีค่าใช้การใช้พลังงานโดยรวมต่ ากว่าการใช้
พลังงานโดยรวมของอาคารอ้างอิงที่มีพ้ืนท่ีการใช้งาน ทิศทาง และพื้นที่ของกรอบอาคารแต่ละด้านเป็นเช่นเดียวกับ
อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง และมีค่าของระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ 
เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละระบบ 
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6)  การใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร 

การใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร สามารถน ามาลดการใช้พลังงานของอาคารได้ดังต่อไปนี้ 

6.1) เมื่อมีการใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคาร ให้ยกเว้นการนับรวมการใช้ไฟฟ้าบางส่วนในอาคารในกรณีที่
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารที่มีการออกแบบเพื่อใช้แสงธรรมชาติเพื่อการส่องสว่างภายในอาคารใน
พื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร ให้ถือเสมือนว่าไม่การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ตามแนวกรอบ
อาคารนั้น โดยการออกแบบดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1) ต้องแสดงอย่างชัดเจนว่า มีการออกแบบสวิตซ์ที่สามารถเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้กับ
พื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีระยะห่างจากกรอบอาคารไม่เกิน 1.5 
เท่า ของความสูงของหน้าต่างในพ้ืนท่ีนั้น และ 

2) กระจกหน้าต่างตามแนวกรอบอาคารตาม 1) ต้องมีค่าประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์การบังแดด 
(effective shading coefficient) ไม่น้อยกว่า 0.3 และอัตราส่วนการส่งผ่านแสงต่อความร้อน      
(light to solar gain) มากกว่า 1.0 และพื้นที่กระจกหน้าต่างตามแนวกรอบอาคารตาม (1) ต้องไม่
น้อยกว่าพื้นที่ผนังทึบ 

 
6.2) อาคารที่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในอาคาร สามารถน าค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไป

หักออกจากค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 
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3. แนวคิดการพัฒนาอาคารเขียว (GREEN Building Approach) 
 

3.1 ความหมายและหลักเกณฑ์ทั่วไปของอาคารเขียว (Green Building) 
 

อาคารเขียว (Green Building) คือ อาคารที่ให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารในการใช้ทรัพยากร เช่น 
พลังงานน้ าและ วัสดุ ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคารและสิ่งแวดล้อมตลอดอายุอาคาร ด้วยการ
เลือกที่ตั้งอาคาร ออกแบบ ก่อสร้าง ใช้งาน บ ารุงรักษา และรื้อถอน ที่ดีกว่าในอดีต  

หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ส าคัญในการประเมินอาคารเขียว 

1.  สถานที่กอ่สร้าง 

พิจารณาถึงสถานท่ีก่อสร้างที่ต้องไม่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์, ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ/จักรยาน, การระบายน้ าฝน, 
การสร้างเกาะความร้อน (Heat Island), การสร้างมลพิษทางแสง (Light pollution)  

2.  ประสิทธิภาพการใช้น้ า 

พิจารณาถึงการใช้น้ าให้น้อยกว่ามาตรฐาน, ไม่ใช้น้ าประปา (การผลิตและส่งใช้พลังงาน) ไปรดน้ าต้นไม้  

  

 

3. การใช้พลังงาน และ บรรยากาศ 

พิจารณาถึงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ า (โดยทั่วไปถือว่ากฎหมายท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ขั้นต่ า) , 
การใช้พลังงานทดแทน, การทดสอบและปรับแต่งระบบวิศวกรรม (Commissioning) ก่อนการใช้งาน, การใช้สารท า
ความเย็นท่ีไม่ท าลายชั้นบรรยากาศ, การก าหนดแผนและวิธีการตรวจวัดและติดตามผลการใช้พลังงานในอาคาร 

4. วัสดุก่อสร้าง 

พิจารณาถึงการใช้วัสดุก่อสร้างให้น้อยลง, บริหารจัดการวัสดุเหลือท้ิงจากการก่อสร้าง, ใช้วัสดุก่อสร้างที่น ามาใช้ใหม่
ได้, ใช้วัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น (ไม่ต้องขนส่งมาไกล ลดการใช้พลังงานในการขนส่ง)  
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5. สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (อากาศ/แสง) 

พิจารณาถึง การมีคุณภาพอากาศในอาคารที่ดี (ก๊าซ/กลิ่น/ฝุ่น/เช้ือโรค) , มีอัตราระบายอากาศสูงกว่ามาตรฐาน, 
บริหารการก่อสร้างโดยค านึงถึงคุณภาพอากาศ (ไม่ให้ฝุ่นสะสมในท่อลม/การท าความสะอาดอาคารก่อนอนุญาตให้
ใช้งานได้), ใช้วัสดุก่อสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ปล่อยสารระเหย (กาว/สี/พรม/ไม้) , ปรับระดับความสว่างและ
อุณหภูมิ/ความช้ืนได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน  

 

3.2 มาตรฐานการรับรองอาคารเขียว (GREEN Building Certification) 
 

ประเทศต่าง ๆ ได้พัฒนามาตรฐานการรับรองอาคารเขียวและให้การรับรองกับอาคารที่สามารถออกแบบ ก่อสร้างและ
ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถมาตรฐานการรับรองอาคารเขียวที่ ได้มีการพัฒนาขึ้นในประเทศต่างๆ         
ได้ดังรูปที่ 3.2-1          

 

 

รูปที่ 3.2 -1 เกณฑ์การรับรองอาคารในประเทศต่าง ๆ 

 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันอาคารส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะขอรับการรับรองจาก 2 มาตรฐานคือ Leadership in Energy and 
Environmental Design, LEED ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ไทย (Thai’s Rating on Energy and Environmental Sustainability, TREES) ของประเทศไทย  

 

 

Green Building Rating System Around the world 

 

LEED/USA 

BREEAM/UK 

HQC/France 

GREEN STAR 

/Australia 

GRIHA/India 

DGNB/Germany 
CASBEE/Japan 

GREEN MARK 

/Singapore 

BEAM/Hongkong 

TREES  
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1. เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai’s Rating on Energy and 
Environmental Sustainability, TREES)  
: อ้างอิง เอกสารคู่มือเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย 

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้อมไทย  (TREES) ถูกออกแบบให้เหมาะกับลักษณะของ
โครงการประเภทต่างๆ ทั้งอาคารใหม่และอาคารเก่า ส าหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังง านทาง
สิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นส าหรับ การก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ เป็นหลัก โดยอาคารที่เหมาะสมจะ
เข้าเกณฑ์นี้คืออาคารที่มีการออกแบบและสร้างใหม่ท้ังหมด หรือ เป็นโครงการที่มีการปรับปรุงอาคารเก่าในระดับที่
มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงครั้งใหญ่ เช่น การเปลี่ยนระบบเปลือกอาคารและงานระบบทั้งหมด คงไว้แต่โครงสร้าง 
การต่อเติมอาคารหรือการปรับปรุงอาคารบางส่วนอาจสามารถเข้าร่วมประเมินนี้ได้ หากแต่อาจไม่สามารถท า
คะแนนได้ในบางหัวข้อคะแนนซึ่งอาจส่งผลต่อระดับรางวัลที่คาดว่าจะได้รับ  

ลักษณะการประเมินด้วยเกณฑ์ TREES จะเป็นการประเมินด้วยการท าคะแนนในแต่ละหัวข้อคะแนนซึง่จะมีลักษณะ
หัวข้อคะแนนอยู่ 2 จ าพวก กลุ่มแรกคือคะแนนหัวข้อบังคับ หรือ Prerequisite ซึ่งผู้เข้าร่วมประเมนิต้องผ่านการ
ประเมินทุกหัวข้อคะแนน ซึ่งใน TREES-NC นี้จะมีหัวข้อบังคับ 9 หัวข้อ โดยหากไม่ผา่นเกณฑ์คะแนนข้อใดข้อหน่ึง
ในกลุ่มนีจ้ะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ TREES นี้เลย กลุ่มคะแนนหัวข้อบังคับจะต่างกับอีกกลุ่มที่มีการวัดดว้ยระดับคะแนน 
และมีคะแนนมากน้อยตามแตกต่างกันไปตามล าดับความส าคัญ ในกลุ่มนี้จะมีคะแนนรวมถึง 85 คะแนน เมื่อผ่าน
คะแนนข้อบังคับท้ัง 9 แล้ว การท าคะแนนได้มากน้อยจะเป็นตัวตัดสินระดับรางวัลทีจ่ะได้รับ ใน TREES-NC ได้แบ่ง
ระดับรางวัลออกเป็น 4 ระดับ ตามช่วงคะแนน ได้แก ่

PLATINUM   61  คะแนน  ขึ้นไป 

GOLD    46-60  คะแนน 

SILVER    38-45 คะแนน 

CERTIFIED   30-37 คะแนน  

   ทุกระดับต้องผา่นคะแนนข้อบังคบั 9 ข้อ 

จากคะแนนเตม็ 85 คะแนน และ 9 คะแนนข้อบังคับ ของ TREES-NC สามารถแบ่งเป็นหมวดหลัก 8 หมวดหลัก 
ได้แก่ 1) การบริหารจัดการอาคาร 2) ผังบริเวณและภูมิทัศน์ 3) การประหยดัน้ า 4) พลังงานและบรรยากาศ 5) วัสดุ
และทรัพยากรในการก่อสร้าง 6) คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 7) การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และ 8) นวัตกรรม ซึ่งในแต่ละหมวดสามารถแบ่งเป็นสดัส่วนคะแนนได้ดังแผนภูมดิ้านล่าง  
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กระบวนการเข้าร่วมประเมิน TREES-NC นี้มีขั้นตอน หลักๆ อยู่ 3 ช่วง ดังแผนภูมิที่แสดงไว้ด้านล่าง โดยเริ่มจาก
การลงทะเบียนกับทางสถาบัน เมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จ จะเข้าสู่ช่วงการเก็บข้อมูลเพื่อส่งเอกสารช่วงแรก หรือ 
เรียกว่า “การยื่นเอกสารช่วงการออกแบบ” ซึ่งกระท าได้เมื่อแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ หลังจากน้ันเมื่ออาคารเริ่มมีการ
ก่อสร้าง จะเข่าสู่ช่วงเก็บข้อมูลเพื่อยื่นเอกสารเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือเรียกว่า “การยื่นเอกสารช่วงการ
ก่อสร้าง” กระบวนการดังกล่าวจะมีลักษะคู่ขนานไปกับกระบวนการออกแบบก่อสร้างอาคารทั่วไป  และจะมีการยื่น
เอกสารเป็น 2 ช่วงดังท่ีกล่าวมาแล้ว ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมประเมินประสงค์จะยื่นเอกสารรอบเดียวเมื่ออาคารแล้วเสร็จ
ก็สามารถกระท าได้ ทางสถาบันจะมอบรางวัลไม่ว่าระดับใดๆก็ตามเมื่ออาคารก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
เพราะเมื่ออาคารแล้วเสร็จจึงจะมีข้อมูลเพียงพอในการผ่านเกณฑ์ TREES-NC นี้ ทั้งนี้จากการที่การผ่านเกณฑ์ 
TREES-NC สามารถกระท าทันท่ีได้เมื่ออาคารแล้วเสร็จ แสดงให้เห็นว่าเกณฑ์ TREES-NC นี ้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ
ความเป็นอาคารเขียวเท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นอาคารที่มีการออกแบบก่อสร้างตามเกณฑ์อาคารเขียว 
การที่จะยืนยันความเป็นอาคารเขียวอย่างต่อเนื่องจ าต้องมีการประเมินในรูปแบบของการบริหารจัดการอาคาร  ซึ่ง
จะมีการน าเสนอโดยทางสถาบันอาคารเขียวไทยในอนาคตอันใกล้   

 

 

 

วัสดแุละ

ทรัพยากรในการ

ก่อสร้าง; 13; 15%

คณุภาพของ
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2. Leadership in Energy and Environmental Design, LEED 

เกณฑ์การประเมินของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) พัฒนาขึ้นโดย United 
State Green Building Council หรือ USGBC โดยเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และออกแบบอาคาร เพื่อพัฒนาให้เกิดอาคารเขียวขึ้นตั้งแต่ปี ค .ศ.1993 ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 15,000 ราย มี
ทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา โดยมีพันธกิจหลักในการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ก่อสร้างและใช้อาคาร ให้มีความใส่ใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากยิ่งขึ้น 

เกณฑ์นี้ได้ใช้ประเมินอาคารต่างๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกมานานกว่า 10 ปี มีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท าเกณฑ์เพื่อให้ใช้ประเมินอาคารหลายประเภท ผู้ใช้จึงต้องเลือกประเภท
ของเกณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น 

 LEED for Building Design and Construction (LEED BD+C) ใช้ส าหรับประเมินอาคารที่สร้างใหม่ 
หรืออาคารที่ปรับปรุงใหญ่ (New Construction / Major Renovation) โดยออกแบบส าหรับอาคาร
ส านักงานเป็นหลักแต่สามารถใช้กับอาคารประเภทอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงงาน 
เป็นต้น 

 LEED for Operation and Maintenance (LEED O+M) ส าหรับอาคารที่สร้างเสร็จแล้วแต่ต้องการดูแล
รักษาอาคารให้เป็นอาคารเขียว โดยอาคารที่ผ่านการรับรองประเภท BD+C แล้วสามารถสมัครขอการ
รับรองประเภทน้ีต่อได้ด้วย 

 LEED for Homes ส าหรับบ้านพักอาศัย 
 LEED for School ส าหรับโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย 
 LEED for Health Care ส าหรับสถานพยาบาลต่างๆ 
 LEED for Core and Shell (LEED CS) ส าหรับอาคารที่ผู้ประกอบการสร้างแต่เปลือกอาคารคือ กรอบ

ผนังภายนอกและหลังคา และส่วนที่เป็นแกนบริการของอาคาร ซึ่งส่วนใหญ่คือ ลิฟต์ บันได และช่องท่อ
ต่างๆ แล้วท าการตลาดเพื่อขายหรือให้เช่าพื้นที่ภายในโดยผู้เช่าจะเป็นผู้ที่มาตกแต่งกั้นพ้ืนท่ีภายในเอง 

 LEED for Interior Design & Construction เป็นแนวทางการตกแต่งภายในส าหรับผู้เช่าอาคารและ
ผู้ออกแบบ 

 LEED for Neighborhood Development เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน การเข้าถึงบริการ
ขนส่งสาธารณะ และการใช้ประโยชน์ท่ีดินร่วมกับพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 

 

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประเภทของ LEED ตามระยะเวลาในการออกแบบ ก่อสร้างติดตั้ง และใช้งานอาคารแล้ว สามารถ
แสดงได้ดังแผนผังด้านล่างต่อไปนี้ 
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จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว การได้รับการรับรอง LEED จะต้องมีผลการด าเนินงานครอบคลุมในช่วงตั้งแต่การ
ออกแบบจนกระทั่งถึงการก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จ โดยในส่วนของอาคารที่มีการก่อสร้างอยู่แล้ว (อาคารเก่า) 
สามารถขอการรับรองได้ในประเภทที่เป็น Existing Operation & Maintenance (LEED-EBOM)  

LEED ในทุกประเภทจะประกอบด้วยเนื้อหาของการประเมิน แบ่งออกเป็น 6 หมวด หลัก ได้แก่ 

 

1. สถานท่ีตั้งเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Sites) 
2. การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) 
3. พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 
4. วัสดุและการก่อสร้าง (Material and Resources) 
5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 
6. นวัตกรรมในการออกแบบ (Innovation in Design) 

 

โดยคะแนนเต็มของหมวดที่ 1 ถึง 5 รวมกันจะเป็น 100 คะแนน และส่วนหมวดที่ 6 นวัตกรรมในการ
ออกแบบนั้น ถือเป็นคะแนนโบนัส มีได้สูงสุด 6 คะแนน ส าหรับ LEED for Homes และ LEED for 
Neighborhood Development จะมีหมวดอื่นๆ เพิ่มเติมจากข้างต้น 
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การผ่านการรับรอง 

การประเมินตามเนื้อหาทั้ง 6 หมวดนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 เกณฑ์บังคับ (Prerequisite) เช่น หมวดของการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ อาคารที่เป็นอาคารเขียว
จะต้องใช้น้ านอ้ยกว่าอาคารทั่วไปหรือเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบอย่างน้อย 20% เป็นต้น เกณฑ์บังคับนี้ถ้าไม่
ผ่านก็ไม่สามารถขอการรับรองเป็นอาคารเขียวต่อไปได้ 

 เกณฑ์ที่มีคะแนน โดยจะมีคะแนนในแต่ละหัวข้อที่พิจารณา 
 

ส าหรับอาคารที่จะผ่านการรับรองได้นั้นจะต้องผ่านเกณฑ์บังคับครบทุกข้อ และได้คะแนนในหมวดต่างๆ รวมกันอย่างน้อย 40 
คะแนน โดยแบ่งระดับของอาคารเขียวออกเป็นดังนี้ 

 

  ระดับผ่านการรับรอง (Certified )  40-49 คะแนน 

ระดับเงิน (Silver )    50-59 คะแนน 

ระดับทอง (Gold)    60-79 คะแนน 

ระดับแพลทินัม (Platinum)   80 คะแนน ขึ้นไป 

 

 

 

ปัจจุบัน เกณฑ์การประเมินของ LEED ได้มีการแก้ในปี ค.ศ.2009 (Version3) ดังนั้น จึงอาจเรียกตามปีที่แก้ไขล่าสุด              
เป็น LEED 2009 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม LEED ได้มีการปรับปรุงใน Version 4 โดยสามารถแสดงประเภทการรับรอง               
ในรายละเอียดที่เพิ่มเติมล่าสุดได้ดังนี้ 
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ส าหรับตัวอย่างการด าเนินการในการพัฒนาอาคารเขียว แสดงได้ดังต่อไปนี้ 

(1) พัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Site Development) 
- เลือกที่ตั้งโครงการในบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความครบครัน

ของสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณใกล้เคียง 
- ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ที่มีการคมนาคมสะดวก ใกล้ทางด่วนและระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดผลกระทบ

ทางด้านการจราจร และสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นด้วยการจัดระบบ
ขนส่งมวลชนภายในโครงการ (Shuttle Bus) เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 

- ชดเชยพื้นท่ีโล่งเดิมด้วยพ้ืนท่ีสีเขียวและภูมิทัศน์ในโครงการ 

(2)  การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) 
- ใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ าเพื่อการใช้น้ าที่มีประสิทธิภาพ โดยสุขภัณฑ์บางประเภทเช่น โถสุขภัณฑ์แบบ 

Dual Flush สามารถลดการใช้น้ าลงถึงร้อยละ 50 
- น าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดมารดน้ าต้นไม้ภายในโครงการซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้น้ าและ

ยังเป็นการลดการระบายน้ าจากโครงการลงสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะ 
- ติดตั้งระบบการรดน้ าต้นไม้ที่มีประสิทธิภาพเช่น ระบบน้ าหยดเพื่อลดการสูญเสียน้ า 
- รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยอาบน้ าด้วยฝักบัวแทนอ่างอาบน้ าที่ใช้น้ าในปริมาณมากในการอาบแต่ละครั้งเพื่อลด

ปริมาณการใช้น้ าโดยตรง 

(3)  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) 
- ออกแบบห้องชุดให้มีกันสาดและระเบียง เพื่อลดปริมาณความร้อนที่มากับแสงแดดที่ส่งผ่าน เข้ามา

ภายในห้องชุดโดยตรง 
- ออกแบบระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อลด

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 
- ใช้พลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
- ในช่วงบริหารโครงการภายหลังการส่งมอบ ได้มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ให้แก่ฝ่ายบริหารอาคาร        

ในการบริหารการใช้พลังงานภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความประหยัดและความ 
ปลอดภัยควบคู่กันไป 
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(4)  การใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม (Material and Resources) 
- เลือกใช้วัสดุทดแทนที่พิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แทนที่วัสดุที่มาจาก

ธรรมชาติเพื่อลดการท าลายสภาวะแวดล้อมลง 
- ออกแบบให้มิติต่างๆ ของอาคารสอดคล้องกับมิติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อความคุ้มค่าในเชิง

เศรษฐกิจ และลดเศษวัสดุซึ่งเป็นขยะที่ต้องน าท้ิงกลับสู่สภาพแวดล้อม 
- ผนังกัน้ห้องภายในห้องชุดใช้ผนังโปร่งแทนผนังทึบ เพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติและ ยังคงมีความเป็น

ส่วนตัวควบคู่กันไป 
- กระจกภายนอกด้านทิศตะวันตกเลือกใช้กระจก Insulated Glass เพื่อลดความร้อนที่มาพร้อมกับ

แสงแดดในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงที่สุดในรอบวัน 
- ออกแบบให้มี Green Wall ในส่วนผนังของที่จอดรถยนต์ เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความร้อน

เข้าสู่ส่วนพักอาศัยและบริเวณโดยรอบ 
- บริหารจัดการขยะโดยก าหนดให้มีการคัดแยกขยะและการจัดเก็บอย่างเหมาะสม ทั้งในช่วงของการ

ก่อสร้างและช่วงภายหลังเมื่อมีผู้เข้าพักอาศัยแล้ว 

(5)  สร้างสิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่มีคุณภาพกับผู้อยู่อาศัย (Indoor Environment Quality) 
- เน้นประสิทธิภาพการบริหารชุมชนที่ยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ F-B-L-E-S 

 Facility Management บริหารระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมต่อการพักอาศัย 

 Budgeting Management บริหารการเงินและงบประมาณอย่างโปร่งใสโดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดและความเสี่ยงควบคู่กันไป 

 Life Quality Management เสริมสร้างวินัยและวัฒนธรรมในการอยู่อาศัยร่วมกัน การใส่ใจซึ่งกัน
และกัน การแบ่งปัน เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน 

 Environment Management รักษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน รวมทั้งการใช้พลังงานอย่าง
เหมาะสมโดยยังค านึงถึงความปลอดภัยและความประหยัด 

 Security Management บริหารระบบรักษาความปลอดภัยและมาตรการในด้านต่างๆ อย่างเข้มข้น
เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่การออกและแบบวางผังโครงการ การจัดการและออกแบบ
อุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงความเข้มงวดต่อบุคคลากรทางด้านความปลอดภัย  

(6)  นวัตกรรมจากการออกแบบ (Innovation in Design) 
- วางผังอาคารและโครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยพึ่งพาแสงและลมจากธรรมชาติ 
- วางผังและออกแบบช่องเปิดของห้องชุดอันได้แก่ ประตูและหน้าต่างที่สอดคล้องกับการอยู่อาศัย 
- ร่นระยะเวลาการก่อสร้างด้วยระบบ Semi Precast Concrete System 
 

จะเห็นได้ว่า แนวทางการพัฒนา “อาคารเขียว” นั้น ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางการตลาด (Marketing Tools) 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการขายเพียงอย่างเดียว แต่รูปแบบรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เน้นย้ าถึงจิตส านึกของ 
“ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม” ได้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ในมิติอื่นควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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4. แนวคิดอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building Approach) 
 

4.1 ความหมายของอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศนูย ์

 

ความหมายหนึ่งของอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ คือ อาคารที่มีการผลิตพลังงานเพื่อใช้ในอาคารไม่น้อย
กว่าปริมาณการใช้พลังงานของอาคารนั้นๆ หรือ อาจหมายถึงอาคารที่มีการผลิตและจ าหน่ายพลังงานออกจาก
อาคารไม่น้อยกว่าปริมาณการใช้พลังงานของอาคารนั้นๆ ตามแสดงในรูปที่ 4.1-1 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                    ที่มา : Nikken Sekkei Research Institute, Japan, 2014 

รูปที่ 4.1-1 ความหมายของอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย ์
 

โดยทั่วไป อาคารที่จะเข้าข่ายเป็นอาคารที่มีแนวโน้มเป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ต้องสามารถลด
ปริมาณการใช้พลังงานได้ต่ ากว่าอาคารปกติ (Reference Building) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามตัวอย่างข้อมูลการ
ใช้พลังงานในอาคารของประเทศญี่ปุ่น แสดงในรูปที่ 4.1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ที่มา : Nikken Sekkei Research Institute, Japan, 2014 

รูปที่ 4.1-2 ตัวอย่างลักษณะข้อมลูการใช้พลังงานส าหรับอาคารทีมุ่ง่สู่อาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ 
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4.2 การพัฒนาอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศนูย ์

แนวทางการพัฒนาอาคารให้มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์นั้น โดยทั่วไปจะเริ่มจากการออกแบบให้อาคารมีการใช้
พลังงานท่ีน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อน จากนั้นจึงจะพิจารณาการผลิตพลังงานเพื่อใช้เองภายในอาคารใน
ปริมาณทีไ่ม่น้อยกว่าปริมาณพลังงานท่ีอาคารยังคงต้องใช้ในแต่ละช่วงเวลา 

แนวทางการออกแบบอาคารให้มีการใช้พลังงานน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไปจะพิจารณาตาม
ขั้นตอนและวิธีการดังนี ้

1. ออกแบบโดยลดการพึ่งพาอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานและประยุกต์ใช้หลักการธรรมชาติให้มากท่ีสุด (Passive Design 
Methods) เช่น การลดพื้นที่ปรับอากาศและใช้วิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติเพื่อสร้างสภาวะน่าสบาย, 
การใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ เป็นต้น 

2. เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงส าหรับระบบที่ยังคงต้องใช้พลังงานในการปรับสภาวะของอาคาร และใช้
พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงาน (Active Design) 

3. ออกแบบระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) เพื่อควบคุมและบริหารจัดการการใช้
พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ที่มา : Nikken Sekkei Research Institute, Japan, 2014 

รูปที่ 4.2-1 ขั้นตอนการออกแบบอาคารเพื่อมุ่งสู่อาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย ์
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                    ที่มา : Nikken Sekkei Research Institute, Japan, 2014 

รูปที่ 4.2-2 ตัวอย่างรูปแบบอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (ญี่ปุ่น) 
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5. เทคโนโลยีส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารธุรกิจ (Energy Efficiency 
Technologies in Commercial Buildings) 
 

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส าหรับกรอบอาคาร 

กระจกแผ่รังสีต่ า (Low-e glass) 

กระจกแผ่รังสีต่ าคือกระจกที่เพิ่มคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อน             
ท าให้สามารถลดการแผ่รังสีของตัวกระจกจากภายนอกอาคารเข้าสู่
ภายในอาคาร ในขณะที่ ยอมให้แสงที่ตามองเห็นผ่ านเข้ ามาได้
ค่อนข้างมาก เหมาะส าหรับการใช้แสงธรรมชาติส าหรับการส่องสว่าง
ภายในอาคาร 

 

 

 

ผนังอาคารเขียว และหลังคาเขียว (Green Roofs/Green Walls) 

ผนังอาคารเขียว และหลังคาเขียวในที่น้ีหมายถึงการใช้ระบบปลูกพืชตาม      
แนวก าแพงหรือบนหลังคาอาคาร เนื่องจากการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตชุมชนเมือง         
ท าใหม้ีการสะท้อนความร้อนจากพ้ืนผิวของตึกและถนนท าให้เกิดปรากฏการณ ์      
เกาะความร้อน การใช้ผนังอาคารเขียวหรือหลังคาเขียวนอกจากจะช่วยให้                 
พื้นผิวอาคารเองมีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีขึ้นแล้วยังช่วยลดความร้อน          
ของสภาพแวดล้อมโดยรอบเนื่องจากลดการสะท้อนความร้อนแก่บริเวณ               
ข้างเคียง  

 

 

 

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

เป็นกระจกท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนสูงอันเนื่องมากจากการใช้ช่องว่างระหว่างกระจก (Air gap) เพื่อลดการน าความร้อน
ผ่านกระจก ช่องว่างนี้สามารถเติมด้วยอากาศหรือก๊าซเฉื่อยที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน โดยมีช้ินปิดท าหน้าที่รักษา
ก๊าซภายในและกันอากาศภายนอกกับก๊าซภายในกระจก นอกจากนี้กระจกแผ่รังสีต่ า (Low-e) ยังสามารถน ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบของกระจกแต่ละชั้นได้อีกด้วย 

รูปที ่5-1 :  Low-e glass emissivity (Althem) 

รูปที่ 5-2 :  Example of exterior green wall 
(Sexton,2013) 
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ก าแพงฉนวนกันความร้อน (Cavity Insulation Wall) 

ก าแพงฉนวนคือก าแพงที่มีการก่อสร้างผนังสองช้ันโดยมีช่องว่าง                     
อากาศตรงกลางซึ่งสามารถเติมสารที่เป็นฉนวนกันความร้อนได้โดยฉนวน    
ท าหน้าที่เป็นตัวกันความร้อนถ่ายเทจากภายนอกเข้าสู่อาคาร          
วัสดุที่ในการท าฉนวน อาทิ styrene foam เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5-3 :  Cross-sectional of double glazing and 

triple glazing (G2S group,2008) 

รูปที ่5-4 :  PU foam in cavity wall insulation (Dino Green,2012) 

รูปที ่5-5 : Heat loss comparison in each glazing technology (G2S group,2008) 
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ระบบม่านกนัแดดและอุปกรณ์บงัแสง (Light Louvers and Sunshade Overhang) 

ในการออกแบบอาคาร หนึ่งในตัวแปรส าคัญในการออกแบบกรอบอาคารคือค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (Shading 
Coefficient) โดยเฉพาะในส่วนของกระจก ดังนั้น การใช้ระบบจัดการแสงที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนส าคัญ ซึ่งระบบที่ดี
นอกจากสามารถบังแสงเพื่อลดการส่งผ่านความร้อนแล้วยังต้องสามารถส่งผ่านแสงธรรมชาติมาใช้ภายในอาคารได้ดอีีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบกรอบอาคารแบบมีพ้ืนที่ว่าง (Integrated Double Facade Buffer Space) 

การออกแบบพื้นที่ว่างของกรอบอาคาร
ภายในอาคารเป็นเทคนิคการออกแบบ
อาคารชนิดหนึ่ง โดยการประยุกต์ใช้พื้นที่
เหล่านี้ร่วมกับการระบายอากาศ โดยใน
สภาพภูมิอากาศร้อน การใช้เทคนิคนี้จะ
ช่วยลดภาระแก่ระบบท าความเย็นได้ 

พื้นที่ร่วมนี้ยังสามารถท างานร่วมกับ
ระบบอื่นๆได้ เ ช่นระบบบังแสงและ
สะท้อนแสงจากภายใน หรือระบบระบาย
อากาศเวลากลางคืนเพื่อไล่มวลอากาศ
ร้อนที่ยังสะสมอยู่ภายในตัวอาคาร  ใน
การออกแบบสมัยใหม่ยังสามารถท า
ประโยชน์ใช้สอยจากพื้นที่เหล่านี้ได้  โดย
ออกแบบให้เป็นพื้นที่ๆ มีการใช้งานเป็น
ครั้งคราว 

รูปที ่5-6 :  A light louver daylighting system reflects sunlight to the ceiling, creating an indirect 
lighting effect. Fixed sunshades limit excess light and glare (NREL,2012) 

รูปที ่5-7 :  Example of double façade as buffer space                                           
(City of  Vancouver, 2009) 
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ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส าหรับระบบปรับและระบายอากาศ 

เคร่ืองปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 

ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนช้ืนตลอดทั้งปี เครื่องปรับอากาศจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการควบคุมสภาพแวดล้อมในอาคาร  
อย่างไรก็ตามเครื่องปรับอากาศมีผลต่อการใช้พลังงานโดยรวมอย่างมาก ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นมาตรการในการช่วยลด
การใช้ไฟฟ้าในอาคาร โดยได้มีการก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะการใช้พลังงาน (COP) เท่ากับ 3.4 หรือ EER เท่ากับ 11.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแปรผันสารท าความเย็น (VRF) 

เครื่องปรับอากาศแบบแปรผันสารท าความเย็นหรือ VRF (Variable Refrigerant Flow) เป็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยน
ปริมาณสารท าความเย็นให้ตอบสนองต่อภาระการท าความเย็นในพื้นที่ต่าง ๆของอาคารได้ดี VRF นั้นมีความยืดหยุ่นในการใช้
งาน ประหยัดพลังงานและสามารถควบคุมอุณหภูมิในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5-8 :  No.5 efficiency label in air conditioning unit (EGAT,2012) 

รูปที ่5-9 : Illustration of VRF system in the building 
(Johnson Controls,2013) 
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เคร่ืองท าน้ าเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller)  

อาคารทั่วไป ภาระของระบบปรับอากาศจะขึ้นอยู่กับความต้องการความเย็นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งความต้องการความเย็นอาจ
ปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาระหว่างวันหรือสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล ในการออกแบบเครื่องท าน้ าเย็นนั้นต้องออกแบบ
เครื่องให้สามารถรองรับความต้องการในช่วงเวลาสูงสุดได้ ดังนั้นเครื่องท าน้ าเย็นจึงมีโอกาสที่จะท างานที่ภาระไม่เต็มพิกัด              
ในบางช่วงเวลา ท าให้ให้เกิดความสิ้นเปลืองในการใช้พลังงานเป็นอย่างมาก โดยเครื่องท าน้ าเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของ
คอมเพรสเซอร์นี้จะใช้หลักการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ให้ตอบสนองกับภาระการท าความเย็นที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะ
เกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะอาคารที่มีความต้องการความเย็นที่ไม่คงที่ เป็นหลัก ส าหรับอาคารที่มีความต้องการความเย็น              
ทีค่งทีส่ามารถพิจารณาใช้งานเครื่องท าน้ าเย็นประสิทธิภาพสูงแทน  

ระบบท าความเย็นแบบแผ่รังสี (Radiant Cooling) 

ระบบท าความเย็นแบบแผ่รังสีช่วยให้การท าความเย็นในอาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพาความร้อนหรือความเย็นทาง
ธรรมชาติจากพ้ืน ผนัง หรือ เพดาน สู่ผู้อยู่อาศัย และมีการใช้พลังงานที่น้อยกว่าการท าความเย็นแบบทั่วไป เนื่องจากไม่ต้อง
ใช้ระบบท่อลม อย่างไรก็ตามระบบนี้จะมีประสิทธิภาพลดลงในอากาศร้อนช้ืนเนื่องจากความช้ืนจะเพิ่มภาระในการท าความ
เย็นมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5-10: Peak Loads of Conventional HVAC and Radiant Cooling 
System (Berkeley Lab, 1994) 

รูปที ่5-11 :  Radiant ceiling cooling and heating 
system (S&P,2013) 
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ระบบน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ หรือ ERV (Energy Recovery System) 

 คือระบบที่น าพลังงานจากอากาศปล่อยทิ้งจากบริเวณปรับอากาศ น ามาใช้ประโยชน์ในการปรับสภาพอากาศใหม่ก่อนที่จะ
น าเข้าสู่อาคาร (Pre-cool) ในสภาพอากาศร้อนช้ืนที่ต้องการท าความเย็นอย่างในประเทศไทย ระบบนีน้อกจากจะมีประโยชน์
ในการท าความเย็นเบื้องต้นและลดความชื้นของอากาศจากภายนอกแล้ว ระบบนี้จะท าให้คุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นไป
ตามมาตรฐานและสามารถลดปริมาณภาระงานของระบบปรับอากาศได้อีกด้วย 

 

ในการออกแบบระบบ นอกเหนือจากประโยชน์ในการประหยัด
พลังงาน การออกแบบให้มีระบบน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ยังช่วยให้
ระบบปรับอากาศมีขนาดที่เล็กลง และยังสามารถควบคุมความช้ืน
สัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วง 40%-50 % ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมของการ
ปรับอากาศภายในอาคาร 

 
 
 
ปล่องแสงระบายอากาศ (Solar Stack Ventilation) 

ปล่องแสงระบายอากาศเป็นหนึ่งในการออกแบบอาคารแบบ Passive เพื่อช่วยในระบบหมุนเวียนของอากาศ โดยอาศัย
หลักการแทนท่ีของอากาศร้อนในปล่องแสงที่ลอยตัวขึน้สู่ด้านบนตามธรรมชาติและ ถูกระบายออกเพื่อน าอากาศใหม่เข้าสู่ตัว
อาคาร โดยความร้อนที่สะสมอยู่ภายในอาคารจะไหลเข้าสู่ช่องระบายอากาศเพื่อไหลไปรวมที่ปล่อยระบายอากาศนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-12 :  Air-to-Air Heat Recovery in ventilation system 
(Schild,2004) 

รูปที ่5-13 :  Solar  stack ventilation system at ZER 
building , Singapore (BCA,2010) 
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ตัวอย่างเทคโนโลยีส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

หลอดฟลูออเรสเซ็นต ์

หลอดฟลอูอเรสเซ็นต ์เป็นหลอดไฟทีพ่ัฒนาเพื่อให้ประหยัดไฟมากกว่าหลอดไส้ หลักการท างานของหลอด คือการจ่ายไฟเข้าท่ี

ขั้วให้เกิดการแตกตัวของก๊าซไปกระตุ้นสารเรืองแสงท่ีเคลือบหลอดท าให้เกิดแสงสว่าง ซึ่งต่างจากหลอดไส้ที่จ่ายกระแสไฟฟ้า
เผาไหม้ที่ไส้หลอดท าให้เกิดความร้อนและสูญเสียพลังงาน  

หลอดแอลอีดี (Light Emitting Diodes :LEDs) 

หลอด LEDs คือหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ โดยอาศัย
หลักการเปล่งแสงของอนุภาคที่เกิดจากสารกึ่งตัวน าท าให้เกิดความร้อนที่น้อยกว่าและประหยัดพลังงานมากกว่า  

หลอด LED มีโครงสร้างเป็นของแข็งทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากหลอดไฟทั่วไปที่มีหลอดแก้วและก๊าซที่บรรจุอยู่ภายใน ท าให้มี
ความทนทานและอายุการใช้งานท่ีนานกว่า 

 

 

 

 

 

 

ท่อน าแสงอาทิตย ์(Solar Tube/Light Pipe) 

ในการที่จะลดการใช้พลังงานจากระบบส่องสว่าง จ าเป็นต้องอาศัยการใช้
แสงธรรมชาติช่วยในการส่องสว่างในอาคาร ในพื้นที่ที่ติดกับกรอบอาคาร
สามารถน าแสงเข้ามาโดยใช้กระจกได้ แต่ในส่วนภายในนั้นสามารถท าได้
ด้วยการใช้ท่อน าแสงอาทิตย์จากบนหลังคาอาคาร โดยการติดตั้งโคมรวม
แสงในด้านบนแล้วน าแสงสะท้อนภายในท่อลงมาสู่จุดปลายท่อเพื่อส่อง
สว่างภายในอาคาร โดยการประยุกต์ใช้งานร่วมกับหลอดไฟ LED ที่มีระบบ
ควบคุมอย่างเหมาะสมจะสามารถท าให้อาคารได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอ
ในตอนกลางวันและกลางคืน 

 

 

รูปที ่5-15 :  Sola Tube tubular daylight devices 

(Solartube,2013) 

รูปที ่5-14 :  LEDs in T8 tube light (XiangDa,2011) 
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ระบบแสงธรรมชาติใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Solar Lighting)   

เป็นระบบที่มีลักษณะการท างานคล้ายท่อน าแสงอาทิตย์ แต่ได้เปลี่ยนจากท่อท่ีมีความหนาเป็นใยแก้วน าแสงที่มีขนาดเล็กกว่า
ซึ่งสามารถท าให้วางผ่านผนังอาคารหลายชั้นได้และสามารถน าแสงความเข้มข้นสูงกว่าอากาศ โดยอาจมีอุปกรณ์รวมแสงเพื่อ
เพิ่มปริมาณแสงท่ีจะส่งผ่านเข้าไปในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเทคโนโลยีผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน 

ในการที่จะมุ่งสู่อาคารที่มีการใช้พลังงานเป็นศูนย์นั้นอาคารจ าเป็นต้องมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อใช้ภายใน
อาคาร ซึ่งในการเลือกใช้เทคโนโลยีนั้นมีหลายปัจจัยในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีความเป็นไป
ได้ในการประยุกต์ใช้ในอาคารธุรกิจมากที่สุด 2 คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ และพลังงานลม 

1. เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าและผลิตความร้อน (Solar Photo Voltaic (PV) & Solar Collector) 

ส าหรับอาคารหรือโครงการที่มีพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้าง พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกหนึ่งในการผลิตพลังงาน โดยมีสอง
ลักษณะคือ เซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดและจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคารได้โดยตรง และแผงรับ
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนพร้อมระบบเก็บกักความร้อนที่มีน้ าเป็นตัวน า โดยน้ าร้อนท่ีได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
หลายอย่างเช่น ใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารโดยตรง หรือใช้ส าหรับระบบท าความเย็นแบบดูดซึม เป็นต้น 

รูปที ่5-16 :  (Left) Solar concentration device, 
(right top) solar fiber optic system in the 
building, (right bottom)  solar fiber optic 
illuminator (Proefrock,2006) 
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2. กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro Wind Turbine) 

ในพื้นที่ท่ีมีความเร็วลมเพียงพอ กังหันลมสามารถน ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ กังหันลมขนาดเล็กท่ีใช้งานในชุมชน
เมืองสามารถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคือ กังหันลมแนวนอน และกังหันลมแนวตั้ง  กังหันลมแนวนอนเป็นแบบที่เห็น
ทั่วไปคล้ายกับกังหันขนาดใหญ่ โดยจะต้องมีการติดตามทิศทางลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ในส่วนกังหัน
ลมแนวตั้ง เป็นการออกแบบให้สามารถท างานได้จากลมในหลากหลายทิศทาง 

 

 

 

 

รูปที่  5-17 : Solar thin film and solar water heater (Solar Renewable, 2012) 

รูปที ่5-18 : Vertical axis turbine, horizontal axis turbine, wind profile in urban environment (Williams, 1997). 


