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บทคัดยอ

บทความน้ีนําเสนอผลการการวิเคราะหเพื่อจัดทําดัชนีคาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัวของอาคารใน

ประเทศไทย ดวยวธิกีารประเมนิตลอดชวงกอสรางและใชงาน โดยทาํการเกบ็ขอมลูการกอสรางอาคาร 3 ชนิด เพือ่สราง

อาคารอางองิไดแกบานเดีย่ว คอนโดมเีนยีม และสาํนกังานพืน้ทีป่ระมาณ 10,000 m2 หลงัจากนัน้ไดทาํการจําลองการ

ใชพลงังานของอาคารอางองิโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอร DOE-2.1E เพือ่นําผลท่ีไดมากาํหนดเปนคาดชันีการใชพลงังาน

รายป (Energy Utilization Index – EUI) ของอาคารอางอิง รวมท้ังคาการปลดปลอย CO2 ในชวงใชสอยอาคาร (Operation 

CO2) สาํหรับชวงการผลิตวสัดแุละกอสรางอาคาร ไดเกบ็ขอมลูการใชพลงังานในการผลิตวัสดจุากฐานขอมลูในประเทศ 

เชนขอมูลจากองคการจดัการกาซเรอืนกระจก รวมทัง้หาขอมลูจากตางประเทศเพือ่นาํมาคาํนวณคาการปลดปลอย CO2 

โดยทําการถอดแบบอาคารเพ่ือคาํนวณหาปริมาณวสัดกุอสรางท่ีใชตออาคารหน่ึงหลงั เมือ่ทําการรวมคาการปลดปลอย 

CO2 จากวัสดุกอสรางอาคาร รวมกับการใชสอยอาคารตลอด 30 ป จึงไดคาการปลดปลอย CO2 ตลอดชวงอายุการใช

งานอาคาร แตทั้งนี้ยังไมรวมการยอยสลายทําลาย (disposal) และเมื่อนํามาหารดวยจํานวนผูใชอาคารเฉล่ียจึงไดคา

การปลดปลอย CO2 ตอหัวสําหรับอาคารหลังหนึ่งๆ เปนคาดัชนีอางอิงไดในระดับหน่ึง

คําสําคัญ:  คาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด   ดัชนีการใชพลังงานในอาคาร  การอนุรักษพลังงาน  
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Abstract

This paper presents the results of a research aiming at developing Carbon Footprints of buildings in Thailand 

using the Life Cycle Assessment (LCA) method. Data of three typical building types (i.e., single detached house, 

condominium, and office building) were collected in order to establish reference cases for energy simulation 

using the DOE-2.1E program. The Energy Utilization Index (EUI) were obtained and used for calculating the 

operational CO
2
 emission. For the embodied CO

2
, the production energy of building materials is estimated by 

taking off construction materials and their related energy used in the process of manufacturing. By using the 

global database of material production energy and country-specific Emission Factor, the CO
2
 footprints of buildings 

for a period of 30 years without disposal are derived. Once the CO
2
 footprints were divided by the average numbers 

of building users, the standardized building CO
2
 emission per capita were established.

Keywords: CO2 Emission, Life-Cycle Assessment, DOE-2 program, Energy Utilization Index, Carbon Footprint

 

ความเปนมา

การกอสรางและใชสอยอาคารเปนการใชทรัพยากร 

ธรรมชาติอยางมาก ตั้งแตการขุดคนหาวัตถุดิบ การ

แปรรูปวตัถดุบิ การขนสง รวมถึงกจิกรรมการกอสรางจน

สําเร็จออกมาเปนอาคารหนึ่งหลัง หลังจากที่อาคาร

กอสรางแลวเสรจ็ การใชงานตลอดชวงชีวติของอาคารยงั

ตองใชพลังงาน ซึ่งอาคารแตละหลังที่ไดรับการกอสราง

จนมาถึงชวงการใชงานตางใชพลงังานรวมแตกตางกันไป 

การประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของอาคารหน่ึง
หลงัจงึไมอาจประเมินไดดวยการกอสรางหรือการใชสอย

อาคารเพียงอยางใดอยางหน่ึง จาํเปนตองคํานงึถงึทัง้สอง

อยางตลอดชวงชวีติของอาคาร การประเมนิผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมจากการคํานวณคาการใชไฟฟาดวยการวัด
การใชจริงจากการใชสอยอาคาร สามารถทําได เพียงแต
มใิชมาตรฐานระดับสากล เพราะในระดับสากลจะใชการ

ประเมินคารบอนฟุตพรินต (carbon footprint) ในหนวย
ตนัของ CO2 ทีถ่กูปลอยออกมาตามประเภทของพลงังาน
ที่ตางกัน ปจจุบันยังไมมีการประเมินผลกระทบของ

อาคารตอสิง่แวดลอม ในแงของการปลดปลอย CO2 ตลอด
ชวงชีวติของอาคารออกมาเปนมาตรฐานของประเทศไทย

เพื่อนํามาใชเปนเกณฑการประเมินอาคาร งานวิจัยนี้จะ

พยายามสรางวธิแีละเคร่ืองมอืการประเมนิการปลดปลอย 

CO2 ของอาคารในประเทศไทย เพื่อนํามาใชประเมิน

อาคารที่มีอยูเพื่อใหไดฐานการปลอย CO2 จากอาคาร

การวิจัยน้ีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจลักษณะการกอสราง

อาคารในประเทศ ในแงชนิดและปริมาณวัสดุที่ใชใน   

การกอสรางอาคาร นํามาสรางเปนแบบอาคารอางอิง 

(reference building) เพือ่ประเมินการใชพลงังานจากการ

ใชสอยอาคารตลอดชวงอายุ 30 ป ดวยโปรแกรม

คอมพวิเตอร DOE-2.1E ผลทีไ่ดจะนาํมาประเมนิปรมิาณ
การปลดปลอย CO2 จากอาคาร ทัง้จากกระบวนการผลติ

วสัด ุการกอสราง รวมทัง้การใชสอย โดยเปรยีบเทยีบเปน
สัดสวนกับจํานวนผูใชอาคาร

ขั้นตอนการศึกษา

ผูวิจัยไดเก็บสํารวจลักษณะการปลูกสรางและการใชวัสดุ
อาคารในประเทศเพื่อสรางรูปแบบอาคารอางอิงสําหรับ
การจําลองดวยคอมพิวเตอร โดยแบงเปนบานพักอาศัย 
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สํานักงาน และอาคารชุดพักอาศัย หลังจากนั้นจึงทําการ
ถอดปริมาณวัสดุเพื่อประเมินคาการใชพลังงานในการ
ผลิตวัสดุและกอสรางอาคาร พรอมกับจําลองคาการใช
พลงังานดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรและแปลงเปนคาการ
ปลดปลอย CO2 จากการกอสรางและใชงานตลอด 30 ป 
คามาตรฐานท่ีไดสามารถใชประกอบเปนเกณฑการ
ประเมินการออกแบบกอสรางและใชสอยอาคาร ในหนวย
ตนัของคารบอนตอผูใชอาคาร (TonCO2/คน) และตนัของ
คารบอนตอตารางเมตรของพ้ืนท่ีใชอาคาร (TonCO2/m

2)  

อยางไรก็ดีงานวิจัยนี้มีสมมติฐานวาการใชพลังงานของ

อาคารสวนใหญอยูในรูปแบบของพลังงานไฟฟาท่ีมีคา

สัมประสิทธิ์การปลดปลอย (emission factor) คงที่ตาม

ประกาศขององคการจดัการกาซเรอืนกระจก และจะใชคา

ดังกลาวตลอด 30 ปขางหนา ซึ่งคาดังกลาวอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงไดในอนาคตที่ไมสามารถคาดการณได ขึ้น

อยูกบัรปูแบบของเชือ้เพลิงทีอ่าจจะเปล่ียนไป เชน การใช

พลังงานนิวเคลียรแทนพลังงานจากกาซธรรมชาติ

การสํารวจเก็บตัวอยางอาคาร

ผูวจิยัไดทาํการสํารวจเก็บตัวอยางอาคารในทองตลาดเพ่ือ

ศึกษาลักษณะรูปแบบการวางผัง การใชสอยพื้นที่อาคาร 

การใชวัสดุกอสรางเปลือกอาคาร งานระบบอาคาร 

ลกัษณะการใชสอยพืน้ที ่ชวงเวลาทีใ่ชงานอาคาร สดัสวน

เนือ้ทีใ่ชสอยทีป่รบัอากาศและไมปรับอากาศ สดัสวนชอง

เปดตอพืน้ทีผ่นงัอาคาร (window-to-wall ratio – WWR) 

วัสดุการกอสรางเปลือกอาคาร เพื่อนํามาสรางเปนรูป

แบบอาคารอางองิสําหรับการจําลองดวยโปรแกรม DOE-
2.1 E
  

โปรแกรม DOE-2.1E เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่ง

พัฒนาโดยกระทรวงพลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช
ชวยคาํนวณการใชพลงังานในอาคารเปนรายชัว่โมงตลอด
ทัง้ป โดยอาศัยฐานขอมลูสภาพอากาศรายช่ัวโมงท่ีไดจาก

สถานีตรวจอากาศในท่ีตางๆ ทั่วโลก DOE-2.1E เปน

โปรแกรมท่ีไดรบัการพัฒนาและทดสอบความแมนยาํโดย
นักวิจัยจากท่ัวโลกมาตลอดระยะเวลากวา 40 ป ตั้งแต

โปรแกรมไดรับการเขียนข้ึนมา ซึ่ง DOE-2.1E ยังไดถูก
นาํมาใชเพือ่ชวยพัฒนามาตรการและกฎหมายท่ีเกีย่วของ
กับการควบคุมการใชพลังงานในหลายประเทศทั่วโลก 
โดยองคประกอบหลกัของ DOE-2.1E จะมทีัง้สิน้ 2 สวน
ไดแก LOADS SYSTEM PLANT และ ECONOMIC (LBNL 
1994; 2001) ซึ่งจะทําหนาท่ีตั้งแตการคํานวณภาระ
การทําความเย็น จนถึงการใชพลังงานในสวนประกอบ
ตางๆ ของอาคารท้ังในสวนของระบบแสงสวางและ
อุปกรณไฟฟา DOE-2.1E จะคํานวณภาระการทําความ

เย็นจากปจจัยภายนอกอาคารซึ่งไดแก การนําความรอน

จากผนังภายนอก การแผรงัสดีวงอาทิตยผานชองหนาตาง 

และการรัว่ซมึของอากาศภายนอก นาํมารวมกบัภาระการ

ทําความเย็นภายในอาคารซ่ึงไดแก ความรอนจากผูใช

อาคาร ความรอนจากหลอดไฟฟาแสงสวาง และความ

รอนจากอปุกรณเครือ่งใชไฟฟา เมือ่นาํภาระการทาํความ

เยน็จากภายนอกมารวมกับภาระการทําความเย็นภายใน

แลว DOE-2.1E ก็จะสามารถคํานวณขนาดของเครื่อง

ปรบัอากาศและปรมิาณการใชพลงังาน ในการจาํลองการ

ใชพลังงานดวย DOE-2.1E นี้ ไดใชไฟลขอมูลสภาพ

อากาศของกรุงเทพ ทีถ่กูจดัใหอยูในรูป TMY ซึง่ไฟลขอมลู

นี้จัดทําโดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (สมศักดิ์ ไชยะภินันท และคณะ 2542) 

ซึง่ประกอบดวยขอมลูอากาศรายช่ัวโมงตลอดหน่ึงปไดแก 

อุณหภูมิกระเปาะแหง อุณหภูมิหยดน้ําคาง ความเร็วลม 

ทิศทางลม ความกดอากาศ คาการแผรังสีดวงอาทิตย 

(ทั้งรังสีตรงและรังสีกระจาย)

การสํารวจเก็บขอมูลรูปแบบบานพัก
อาศัย

การศึกษาการใชพลังงานของอาคารพักอาศัยประเภท

บานเดี่ยว 2 ชั้น พื้นท่ีใชสอยไมตํ่ากวา 150 m2 เริ่มตน

โดยการสุมเลือกตัวอยาง อาคารที่ปลูกสรางในบริเวณ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล การศึกษาอาคารตัวอยางมี

เกณฑในการวิเคราะห ไดแก ขนาดอาคาร ลักษณะพื้นท่ี
ใชสอย ชวงเวลาการใชงานอาคาร สัดสวนพื้นท่ีชองเปด
ตอพื้นท่ีผนังอาคาร (WWR) วัสดุกอสรางเปลือกอาคาร 
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และลักษณะทางสถาปตยกรรมของอาคาร การเลือกเก็บ
ตัวอยางอาคารบานพักอาศัย 2 ชั้นไดทําโดยการสุมเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางบานที่กอสรางในปจจุบัน และ
ภายใน 5 ปทีผ่านมา โดยไดขอมูลจากผูประกอบการบาน
จัดสรร บริษัทรับสรางบาน และบานพักสวนตัวที่เจาของ
ทําการสั่งสรางเอง
  
จากการศึกษากลุมตัวอยางบานพักอาศัย 2 ชั้นจํานวน 
82 หลัง พบวาลักษณะโดยรวมสวนใหญของอาคารบาน

จะมรีปูทรงส่ีเหลีย่มผนืผา มสีวนทีว่างช้ันลางสําหรับจอด

รถ บางหลังอาจมีระเบียงหองชั้นบน ทําโดยการยื่นสวน

ของพืน้ออกจากโครงสรางหลกัหรอืถอยชวงผนังเขาไป ใน
ตัวโครงสรางหลัก จากการประมวลภาพรวมของกลุม
อาคารศึกษา อาคารอางอิงท่ีใชในการจําลองเพื่อศึกษา
การใชพลังงาน และการถายเทความรอนผานเปลือก
อาคารน้ี มลีกัษณะรูปทรงส่ีเหลีย่มผนืผา สวนชัน้ลางมทีี่
วางใตอาคารสําหรับจอดรถ และมีระเบียงดานบนของ
สวนหองนอนดานหนา สดัสวนพืน้ทีช่องเปดตอผนงัพืน้ที่
อาคารประมาณ 20-30% อาคารอางอิงมีพื้นที่ใชสอย
รวม 264 m2 คดิเปนพืน้ท่ีใชสอยภายในเทากบั 209 m2 

รูปแบบอาคารและแปลนอาคารแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1: แสดงรูปแบบอางอิงของบานเด่ียว 2 ชั้น แบบมาตรฐาน
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ทางดานสภาพแวดลอมในอาคารในการจําลองอาคาร
อางอิงบานพักอาศัย 2 ชั้น ไดกําหนดคาสภาพแวดลอม
ในอาคารท่ีศึกษาใหมี ผูอาศัย 4 คนตอหลัง ตั้งคา
อุณหภูมิปรับอากาศเทากับ 25oC กําหนดเวลาการใช
เครื่องปรับอากาศ แบงเปนการกําหนดสําหรับหองนอน
ชั้นบน และ หองรับแขกช้ันลาง ในสวนหองนอน วัน
จนัทร-ศกุรใชเครือ่งปรบัอากาศเวลา 22:00–06:00 น. 
วันหยุดสุดสัปดาหใชเวลา 21:00–07:00 น. สวนหอง
รับแขกช้ันลาง วันจันทร-ศุกรใชเคร่ืองปรับอากาศเวลา 

19:00–21:00 น. วันหยุดสุดสัปดาหใชเวลา 18:00–

21:00 น. ตั้งแตวันจันทร-ศุกร กําหนดใหมีผูอาศัยเต็ม

จํานวนในระหวางเวลา 18:00–07:00 น. การใช

พลงังานไฟฟาแสงสวางคาํนวณจากแบบกอสราง คดิเปน 

7.53 Watt/m2 การใชพลงังานไฟฟาจากอปุกรณ คดิเปน 

8.61 Watt/m2 การใชไฟฟาแสงสวางในพืน้ทีท่ัง้หมด คดิ

เปนคาเฉลี่ยเทากับ 40% ในแตละชั่วโมง การใชไฟฟา

อปุกรณในพืน้ทีท่ัง้หมด คดิรวมเปนคาเฉลีย่เทากบั 35% 

ในแตละช่ัวโมง อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาที่ใชประกอบดวย 

โทรทัศน 3 เคร่ือง วิทยุเครื่องเสียง 2 ชุด พัดลมตั้งโตะ 

1 เครือ่ง คอมพิวเตอรและพรินเตอร 2 ชดุ เตาไมโครเวฟ 

1 เคร่ือง หมอหงุขาว 1 เคร่ือง เคร่ืองทํานํา้รอน 2 เคร่ือง 

เครื่องสูบนํ้า 1 เคร่ือง

การสํารวจเก็บขอมูลรูปแบบ
คอนโดมีเนียมและอาคารพักอาศัยรวม

การศึกษาน้ีไดโดยเลือกเก็บตัวอยางจากอาคารพักอาศัย

รวม ทั้งแบบขายและใหเชาที่มีพื้นที่อาคารประมาณ 

10,000 m2 โดยไดเลือกอาคารตัวอยางจากบริษัทที่อยู
ในตลาดหลักทรัพย  กลุมอาคารจากบริษทัเหลานีจ้ะผาน

การออกแบบท่ีเอือ้ใหไดพืน้ทีใ่ชสอยเปนอตัราสวนท่ีมาก
ทีส่ดุตอขนาดของท่ีดนิ และใชวสัดทุีเ่ปนมาตรฐานอาคาร

ชุดพักอาศัย เชน ตัวอาคารใชกระจกสีเขียวตัดแสง 
หลังคามีฉนวนกันความรอน เปนตน  ดังนั้นจึงสามารถ
ใชอางอิงถึงรูปแบบอาคารที่เปนมาตรฐานสําหรับใน
ประเทศไดเพราะอาคารตางๆ เหลานีป้ระสบความสําเร็จ

ในการขาย ซึง่จะสามารถเปนแบบอยางใหผูประกอบการ

รายอ่ืนท้ังในระดับเดียวกันและรายยอยใชเปนมาตรฐาน
ในการทําโครงการ
  
จากการสํารวจเก็บขอมูลอาคารกรณีศึกษาจํานวน 20 
อาคาร โดยเลือกอาคารพักอาศัยรวมที่มีขนาดพ้ืนที่
ประมาณ 10,000 m2 พบวาสวนใหญเปนอาคารท่ีมี
ความสูงไมเกิน 7 ชั้น เพื่อมิใหมีความสูงอาคารเกิน 23 
m อันที่จะทําใหตองเขาขายอาคารขนาดใหญพิเศษตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร ซึง่หองพกัจะมขีนาดไมใหญมาก 

โดยเฉล่ียจะมีพืน้ท่ีหองพักตอหนวยไมเกนิ 60 m2 สาํหรับ

การวางผัง พบวาสวนใหญจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยม การเรียง

หองพกัและเสนทางสัญจรภายในสามารถแบงไดเปนสอง

ชนิดหลักๆ ไดแกการใชทางเดินกลางอยูระหวางหองพัก

สองขาง (double-loaded corridor) และการใชทางเดิน

ริมนอกอาคาร (single-loaded corridor) โดยท้ังสอง 

แบบจะมีการจัดวางตําแหนงหองน้ําแบบท้ังที่ที่ติดผนัง

ภายนอกอาคาร และไมตดิผนังภายนอกอาคาร และมีการ

ใชหองช้ันลางสุดเปนพื้นท่ีรานขายของ หรือมิฉะน้ันก็จะ

เปนพืน้ทีโ่ลงสาํหรบัจอดรถ ลกัษณะอาคารทีจ่ะใชในการ

จําลองนี้เปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ดานกวาง ยาว 25 m 

ดานยาว ยาว 50 m ความสงูตอชัน้จากพืน้ถงึพืน้สงู 3.25 

m ความสูงของอาคารท้ังหมด 7 ชั้น ที่ความสูงรวม 

22.75 m รูปแบบอาคารและแปลนอาคารแสดงใน    

ภาพที่ 2

   

ภาพที ่2: แสดงรปูแบบมาตรฐานของคอนโดมเีนยีมพักอาศยั 
7 ชั้น สรางในโปรแกรม DOE-2.1E
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คาดัชนีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัวของผูใชอาคารในประเทศไทย

ในการกาํหนดสภาพแวดลอมในการจาํลองอาคารอางองิ 

ไดมีการกําหนดคาสภาพแวดลอมในอาคารใหมีผูอาศัย 

2 คนตอหอง หองละ 60 m2 ตั้งคาอุณหภูมิปรับอากาศ 

25oC กาํหนดเวลาการใชเครือ่งปรบัอากาศ ในวนัจนัทร-

ศุกร ใชเคร่ืองปรับอากาศที่เวลา 22:00–06:00 น. วัน

หยุดสุดสัปดาหที่เวลา 21:00–07:00 น. ตั้งแตวัน

จนัทร-ศกุร กาํหนดใหมผีูอาศยัในระหวางเวลา 18:00–

07:00 น. วนัหยุดสดุสปัดาหกาํหนดใหมผีูอาศัยคดิเปน

จาํนวน 80% ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง การใชพลังงานไฟฟา

แสงสวางคิดเปน 7.53 Watt/m2 การใชพลังงานไฟฟา

อปุกรณคดิเปนปริมาณ 8.61 Watt/m2 การใชไฟฟาแสง

สวางในพ้ืนทีท่ัง้หมดคิดรวมเปนคาเฉล่ียเทากับ 40% ใน

แตละชั่วโมง การใชไฟฟาอุปกรณในพื้นที่ทั้งหมดคิดรวม

เปนคาเฉล่ียเทากับ 35% ในแตละช่ัวโมง อปุกรณเครือ่ง

ใชไฟฟาท่ีใชในแตละยูนติประกอบดวย โทรทัศน 1 เคร่ือง 

วทิยเุคร่ืองเสียง 1 ชดุ พดัลมต้ังโตะ 1 เคร่ือง คอมพิวเตอร

และพรนิเตอร 1 ชดุ เตาไมโครเวฟ 1 เครือ่ง หมอหงุขาว 

1 เครื่อง เครื่องทํานํ้ารอน 1 เครื่อง

การสํารวจเก็บขอมูลรูปแบบอาคาร
สํานักงาน

ในการสาํรวจอาคารสํานกังาน ไดทาํการจดัเกบ็ขอมูลจาก

สิง่พมิพ และฐานขอมูลเกีย่วกบัอาคารประเภทตาง ๆ  โดย

ผูวจิยัไดสบืคนขอมลูอาคารทีไ่ดตพีมิพในวารสารสมาคม

สถาปนิกสยามภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา เพื่อ

วิเคราะหหาแนวโนมการออกแบบและการเลือกใชวัสดุ

อาคาร รวมทั้งงานระบบวิศวกรรมอาคาร นอกจากนี้ ผู

วิจัยยังไดทําการสืบคนขอมูลและสัมภาษณสถาปนิกจาก

สํานักงานสถาปนิกจํานวนหนึ่งเก่ียวกับแนวโนมในการ

ออกแบบอาคารพาณิชยประเภทตางๆ จากการสํารวจ

อาคารกรณีศึกษาประเภทสํานักงานท่ีมีพื้นที่ใชสอย

ระหวาง 1,000-10,000 m2 จํานวน 12 อาคาร พบวา

สวนใหญมีรูปทรงไมแนนอน ขึ้นอยูกับขนาดและรูปราง

ที่ดิน สวนใหญจะเปนอาคารที่มีความสูงไมเกิน 7 ชั้น 

เพื่อมิใหมีความสูงอาคารเกิน 23 m อันที่จะทําใหตอง

เขาขายอาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายควบคุม

อาคาร แตในบางกรณีจะพบอาคารที่มีความสูงถึง 10-

11 ชั้น สําหรับการวางผังอาคาร พบวาสวนใหญจะมีรูป

ทรงส่ีเหล่ียมเพ่ือใชประโยชนจากพ้ืนที่ขายหรือพ้ืนท่ีให

เชาอยางเต็มที่ นอกจากนี้ทางดานการวางผังอาคารก็จะ

ถกูจาํกดัโดยขนาดและพืน้ท่ีของทีด่นิ รวมทัง้ระยะชวงเสา

โครงสรางอาคารที่ประหยัดที่สุดคือ 8 m รูปแบบอาคาร

และแปลนอาคารแสดงในภาพท่ี 3

  

ทางดานระบบโครงสรางอาคาร พบวาใชระบบโครงสราง

คอนกรตีเสริมเหล็กเปนสวนมาก ในสวนของหลังคาจะใช

คอนกรีตเสริมเหล็กหลอกับที่เพื่อวางอุปกรณงานระบบ

อาคารเชนระบบประปา ระบบลิฟท ระบบปรับอากาศ 

ทางดานการเลือกใชวสัดเุปลอืกอาคาร งานผนังภายนอก

ทีพ่บสวนใหญจะใชผนังคอนกรตีสาํเรจ็รปูหรอืกออิฐฉาบ

ปูนเรียบทาสีเปนวัสดุหลัก อาจมีการบุผนังดวยแผนหิน

แกรนิตหรือกระเบ้ืองเซรามิคอีกดวย แตในอาคาร

สาํนกังานเอกชนรุนใหมจะมกีารใชผนงัอลมูเินียมคอมโพ

สิทมากข้ึน ทางดานการเลือกวัสดุหนาตาง มีการใช

หนาตางวงกบอลูมิเนียมเปนสวนใหญ ลูกฟกกระจกใส 

และกระจกตัดแสง มีการติดตั้งอุปกรณบังแดดบาง โดย

เฉพาะในอาคารสํานักงานราชการที่ใชกระจกใส สําหรับ

สดัสวนพืน้ทีก่ระจกตอพืน้ทีผ่นงัภายนอก พบวาในอาคาร

ภาครัฐทีใ่ชกระจกใสรวมกบัอปุกรณบงัแดด จะมคีา WWR 

นอย ประมาณ 40% แตในอาคารเอกชนท่ีใชกระจกท่ี

ประสิทธิภาพสูง ไดแก กระจกสะทอนแสง จะมีคา WWR 

สูง โดยจะมีคาประมาณ 60–70%

สําหรับระบบไฟฟาแสงสวาง พบวาสวนใหญใชหลอดไฟ

ฟลอูอเรสเซนต ซึง่เปนชนดิกลองไฟฝงในฝาเพดาน สวน

ระบบปรับอากาศ จะสามารถแบงไดเปนสองกลุมไดแก

ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน และระบบเครื่อง

ปรับอากาศรวมศูนยแบบมีทอลม โดยระบบแยกสวนมัก

จะใชในอาคารสํานักงานขนาดเล็กที่มีภาระการทําความ

เย็นไมมาก หรือมิฉะน้ันก็จะเปนอาคารราชการท่ีไดรับ

การปรบัปรงุเพือ่ตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศภายหลงั ในการ

จําลองอาคารอางอิง ไดมีการกําหนดคาสภาพแวดลอม
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ในอาคารท่ีศกึษาใหมผีูใชงาน 7 ตรม. ของพ้ืนทีน่ัง่ทาํงาน

ตอคน เมือ่รวมพ้ืนทีท่ัง้อาคารจะได 25 m2/คน มกีารต้ัง

คาอุณหภูมิปรับอากาศ 25oC กําหนดเวลาการใชอาคาร 

ในวันจันทร-ศุกร เวลา 8:00–18:00 น.  การใช

พลังงานไฟฟาแสงสวางเทากับ 16 Watt/m2 การใช

พลงังานไฟฟาอปุกรณสาํนกังานเทากับ 16 Watt/m2 คา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกช้ิน (EER) 

เทากับ 11.5 คา WWR เทากับ 50% 

  
ผลการจําลองการใชพลังงานอาคารประเภทตางๆ ดวย

โปรแกรม DOE-2.1E สามารถสรุปดัชนีการใชพลังงาน

ของอาคารประเภทตางๆ โดยการหาคาเฉลีย่ปรมิาณการ
ใชพลังงานตอตรม.ตอปเฉลี่ยของอาคารรูปทรงตางๆ (ผู
วิจัยไดทําการจําลองอาคารหลายรูปทรง เชนอาคารชุด

พกัอาศัย อาคารสํานักงาน) พบวาบานพกัอาศัย 2 ชัน้มี

การใชพลงังาน 78 kWh/m2.Yr อาคารชุดพกัอาศยั 7 ชัน้ 
มีการใชพลังงาน 135 kWh/m2.Yr และสํานักงาน 7 ชั้น 
มีการใชพลังงาน 166.12 kWh/m2.Yr

การปลดปลอยคารบอนจาก
การกอสรางอาคาร

สําหรับการคํานวณปริมาณพลังงานที่ใชในการผลิตวัสดุ

กอสรางชนิดตางๆ งานวิจัยน้ีไดใชฐานขอมูลนานาชาติ

จาก Inventory of Carbon and Energy -- ICE Version 

2 จัดทําโดย Sustainable Energy Research Team 

(SERT) the Department of Mechanical Engineering 

University of Bath, UK (Hammond and Jones, 2004) 
เน่ืองจากฐานขอมูลดังกลาวสําหรับประเทศไทยยังไมมี
การจัดทําและเปดเผยอยางเปนทางการในขณะที่ทําวิจัย

นี้  ในสวนของการแปลงคาการใชพลงังานไฟฟา (kWh) 

เปนคาการปลดปลอย CO2 ของประเทศไทย งานวิจัยน้ี
ใชคาที่จัดทําโดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

ซึ่งไดคาเฉลี่ยเทากับ 0.594 kgCO2/kWh โดยทั้งนี้ได
กําหนดใหพลังงานไฟฟาผลิตไดจากพลังงานเชื้อเพลิง
ความรอนมีคา 1 Mj เทากบั 0.28 kWh (สธุรรม ปทมุสวัสดิ์ 

2553)
  

ภาพท่ี 3: รูปแบบมาตรฐานของอาคารสํานักงาน 7 ชั้น ที่ไดทําการจําลองหลายทิศทางเพ่ือหาคาเฉลี่ยการใชพลังงาน
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รปูแบบอาคารมาตรฐานดงักลาวไดถกูนาํมาถอดหาพืน้ที่
และปริมาณวัสดุกอสราง ทั้งดานโครงสรางคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เหล็ก ปูน กระจก อลูมิเนียม ประตู หนาตาง 
ฝาเพดาน ตามตารางแจกแจงวัสดุ ตารางที่ 1-2 แสดง
ตัวอยางการถอดปริมาณวัสดุเพื่อคํานวณการใชพลังงาน
ในการผลิตของบานเด่ียวและคอนโดมีเนียมตามลําดับ 
โดยทั้งนี้ไมรวมวัสดุตกแตงภายใน เครื่องเรือน สีทา
อาคาร กาวและสารยาแนว ระบบไฟฟา ระบบประปา
สุขาภิบาล และโถสวมสุขภัณฑ

  

หลังจากทาํการคาํนวณและถอดปรมิาณวสัดทุัง้หมดแลว 

จึงนําปริมาณวัสดุไปหาปริมาณพลังงานท่ีใชในการผลิต

วัสดุ (embodied energy) โดยอางอิงมาตรฐาน ICE 

Version 2 ในหนวยเมกะจลูตอกโิลกรมั (Mj/kg) ปรมิาณ
พลงังานท่ีใชในการผลิตวสัดกุอสรางอาคารท้ังหมดจึงถกู
นําคํานวณหาอัตราการปลดปลอย CO2 หรือท่ีเรียกวา 
embodied CO2 emission ในหนวยกิโลกรัมของ CO2 

(kgCO2)

ผลการประเมินการปลดปลอยคารบอนของอาคารบาน
พักอาศัย 2 ชั้น พื้นท่ี 264 m2 พบวามีการปลดปลอย
รวมทั้งสิ้น 278,494.40 kgCO2 หรือ 278.49 TonCO2 

วัสดุที่ทําใหเกิดการปลดปลอยมากท่ีสุดคือกระเบ้ือง

หลงัคาคอนกรีต ผนงักออฐิมอญ และโครงสรางคอนกรีต 

โดยทัง้นีว้สัดปุระเภทอลมูเินียม กระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี 

และเหล็ก พบวามกีารใชพลงังานในการผลิตท่ีสงูมากกวา

วัสดุ (บ้านพักอาศัย 264 m2) นํ้าหนัก embodied energy embodied carbon

unit kg/unit Mj/kg kgCO2

คอนกรีต 88.53 m3 2,400.00 0.75 26,294.18

เหล็กRB6 2,155.80 m 0.22 17.40 1,361.65

เหล็กDB12 2,477.20 m 2.47 17.40 17,566.74

อิฐมอญ 239.36 m2 360.00 3.00 42,653.95

ปูนฉาบ 4.79 m3 2,403.00 0.82 1,556.44

เหล็กโครงหลังคา (2x6) 110.80 m 26.00 21.50 10,219.64

เหล็กโครงหลังคา (2x4) 185.30 m 19.10 22.50 13,139.39

เหล็กโครงหลังคา (1x2) 557.90 m 10.10 23.50 21,848.90

กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย 204.38 m2 81.75 37.00 102,005.23

ฝ้ายิปซั่มบอร์ด 218.49 m2 6.25 1.80 405.57

ฝ้าซีเมนตแผ่นเรียบ 0.18 m3 1,260.00 10.40 390.14

เคร่าฝ้า 329.50 m 5.00 21.50 5,844.51

พื้นไม้ 94.39 m2 14.00 10.00 2,180.41

พื้นกระเบื้องเซรามิค 124.10 m2 1.93 12.00 474.24

วงกบและบานกรอบอลูมิเนียม powder coate 474.90 m 0.16 214.00 2,716.53

ลูกฟักกระจกใส 52.08 m2 14.60 15.00 1,881.91

วงกบประตูไม้ 29.60 m3 510.00 10.00 24,908.40

ประตูไม้ 4.08 m2 408.00 10.00 2,746.66

ประตูMDF 0.18 m3 900.00 11.00 299.91

Total embodied carbon 278,494.40

ปริมาณที่ใช้ในอาคาร

ตารางที่ 1: แสดงการถอดแบบหาปริมาณวัสดุกอสรางอาคาร และการคํานวณ embodied energy และการปลดปลอย 

CO2 ของบานพักอาศัย 2 ชั้นมาตรฐาน
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วัสดุกอสรางอ่ืนๆ เมื่อเทียบตอหนึ่งหนวยน้ําหนัก เมื่อ

ทาํการประเมินการปลดปลอยคารบอนตอพืน้ทีอ่าคารพบ

วามีคาการปลดปลอย 1,055 kgCO2/m
2 ของพ้ืนท่ี

ใชสอยรวมทัง้อาคาร และหากเทยีบตอจาํนวนผูใชอาคาร 

4 คนตอบาน 1 หลงั พบวาอตัราการปลดปลอยคารบอน

คือ 69,624 kgCO2/คน

  

ผลการประเมนิอาคารคอนโดมเีนยีมพกัอาศยั 7 ชัน้ แบบ 

double loaded corridor พื้นที่ 9,205 m2 พบวามีการ

ปลดปลอยรวมทั้งสิ้น 3,825,203.51 kgCO2 หรือ 
3,825.20 TonCO2 คิดเปน 416 kgCO2/m

2 ของพื้นที่

ใชสอย ซึ่งนอยกวาบานเดี่ยว 2 ชั้นมากกวาเทาตัว และ
หากเทียบตอจํานวนผูใชอาคาร 292 คนตออาคาร 1 

หลงั (146 ยนูติๆ ละ 2 คน) พบวาอัตราการปลดปลอย
คารบอนคือ 13,100 kgCO2/คน ซึ่งนอยกวาบานเดี่ยว 
2 ชั้น ถึง 5 เทา
  

ผลการประเมนิอาคารคอนโดมเีนยีมพกัอาศยั 7 ชัน้ แบบ 
single loaded corridor พืน้ที ่9,205 m2 พบวามีการปลด

ปลอยรวมท้ังสิน้ 3,423,161.49 kgCO2 หรอื 3,423.16 

TonCO2 ซึ่งไมแตกตางจากคอนโดมีเนียมพักอาศัยแบบ 

double loaded corridor คิดเปน 372 kgCO2/m
2 ของ

พื้นท่ีใชสอย และหากเทียบตอจํานวนผูใชอาคาร พบวา

อัตราการปลดปลอยคารบอนคือ 11,723 kgCO2/คน

  

ผลการประเมินอาคารสํานักงาน 7 ชั้น พื้นท่ี 11,375 

m2 พบวามีการปลดปลอยรวมทั้งส้ิน 3,763,776.04 

kgCO2 หรือ 3,763.77 TonCO2 ซึง่ไมแตกตางจากอาคาร

ประเภทคอนโดมีเนียมพกัอาศัย โดยวสัดทุีท่าํใหเกดิการ

ปลดปลอยมากที่สุดคือผนังกออิฐมอญ โครงสราง
คอนกรีต และโครงเคราฝาเพดานอลูมิเนียม เมื่อทําการ

ประเมินการปลดปลอยคารบอนตอหนึ่งหนวยพื้นที่

อาคารพบวา อาคารสํานักงานมีคาการปลดปลอย 331 
kgCO2/m

2 ของพ้ืนท่ีใชสอย ซึง่ใกลเคยีงกับคอนโดมีเนยีม
พักอาศัย เมื่อเทียบตอจํานวนผูใชอาคาร 455 คนตอ
อาคาร 1 หลัง (25 m2/คน) พบวาคาการปลดปลอย

คารบอนคือ 8,272 kgCO2/คน ซึ่งนอยกวาอาคาร    
คอนโดมีเนียมพักอาศัย เนื่องมาจากความหนาแนนของ
ผูใชอาคารตอพื้นท่ีอาคาร

วัสดุ (คอนโดมิเนียม 9,205 m2) นํ้าหนัก embodied energy embodied carbon

(double loaded corridor) unit kg/unit Mj/kg kgCO2

คอนกรีต 3,363.72 m3 2,400.00 0.75 999,025.79
เหล็กRB6 94,756.58 m 0.22 17.40 59,850.15
เหล็กDB12 27,091.08 m 2.47 17.40 192,112.87
อิฐมอญ 11,386.34 m2 360.00 3.00 2,029,045.79
ปูนฉาบ 216.16 m3 2,403.00 0.82 70,279.21
ฝ้ายิปซั่มบอร์ด 8,083.32 m2 6.25 1.80 15,004.66
เคร่าฝ้า 10,104.15 m 5.00 21.50 179,222.36
พื้นกระเบื้องเซรามิค 8,083.32 m2 1.93 12.00 30,889.60
วงกบและบานกรอบอลูมิเนียม 6,895.84 m 0.16 214.00 39,445.72
ลูกฟักกระจกใส 1,444.38 m2 14.60 15.00 52,192.67
วงกบประตูไม้ 3.60 m3 510.00 10.00 3,029.40
ประตูไม้ 230.40 m2 408.00 10.00 155,105.28
Total embodied carbon 3,825,203.51

ปริมาณที่ใช้ในอาคาร

ตารางที่ 2: แสดงการถอดแบบหาปริมาณวัสดุกอสรางอาคาร และการคํานวณ embodied energy และการปลดปลอย 
CO2 ของอาคารคอนโดมีเนียมพักอาศัยแบบ double loaded corridor
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การปลดปลอย CO2 ตลอด 30 ป

ผลการคํานวณปริมาณการปลดปลอยคารบอนจากการ

กอสรางอาคารแสดงในตารางที่ 3 ในแผนภูมิที่ 1 แสดง

วา อาคารบานเด่ียว 2 ชั้นมีคาการปลอยคารบอนจาก

การกอสรางตอคนสูงที่สุด มากกวาคอนโดมิเนียมและ

อาคารสาํนกังานถึง 6-10 เทา ทัง้นีเ้นือ่งจากความหนา

แนนของการใชอาคารบานเดีย่ว 2 ชัน้มีคาตํา่กวาอาคาร

อีก 2 ประเภทหรือในอีกนัยหนึ่ง อาคารท้ังสองประเภท

หลงัมกีารใชทรพัยากรอยางเตม็ท่ี และมีประสทิธภิาพสงู

กวาการใชทรพัยากรในการกอสรางบานเดีย่ว 2 ชัน้ การ

กอสรางอาคารขนาดใหญทีม่ผีูใชอาคารจํานวนมาก หาก

มีการจัดการและออกแบบใหใชประโยชนพื้นที่ และ

ทรัพยากรอยางเต็มประสิทธิภาพจะชวยลดอัตราการปลด

ปลอยคารบอนอยางมนียัสาํคญั แผนภมูทิี ่2 แสดงใหเหน็

คาการปลดปลอยคารบอนตอหนวยพ้ืนทีอ่าคารของบาน

เดี่ยว 2 ชั้นมีคาที่สูงกวาอาคารคอนโดมีเนียมพักอาศัย 

และอาคารสํานักงานมากถึง 2-3 เทา

  

หากพิจารณาการใชพลังงานที่เกิดขึ้นในชวงชีวิตของ
อาคาร 30 ป กจิกรรมการใชสอยอาคารโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การใชพลังงานไฟฟาจากการปรับอากาศ แสงสวาง
และเคร่ืองใชไฟฟา เมือ่รวมกันท้ังหมด อาคารขนาดใหญ
เชนคอนโดมีเนียมพักอาศัยและสํานักงานจะมีปริมาณ
การใชพลงังานตอหนวยพ้ืนทีส่งูกวาบานเด่ียว 2 ชัน้ เน่ือง
มาจากความหนาแนนตอพื้นท่ีที่มากกวา การใชลิฟท
ขนสงทางต้ังและกิจกรรมการใชสอยอาคารสํานักงานท่ี
ทาํงานในเวลากลางวนั และเดนิเครือ่งปรบัอากาศในชวง
เวลากลางวันท่ีอากาศรอน และมีแสงแดด ทําใหการใช
พลังงานจากเครื่องปรับอากาศมีคาที่สูงกวาบานเดี่ยว 2 
ชั้นที่ผูใชอาคารใชงานในเวลากลางคืนเปนสวนใหญ ซึ่ง
ปริมาณการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยพื้นที่อาคารตอป
แสดงในแผนภูมิที่ 3 ที่ไดมาจากการจําลองการใช
พลังงานของอาคารทั้ง 3 ประเภทดวยโปรแกรม DOE-
2.1E โดยคาที่โปรแกรมคํานวณออกมาจะอยูในรูปของ
การใชพลังงานไฟฟา (kWh) โดย  1 หนวยของการใช
พลังงานไฟฟา จะนํามาซึ่งปริมาณการปลดปลอย CO2 

เทากับ 0.594 kgCO2 (อางอิงจากขอมูลขององคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก หรือ TGO – Thailand 
Greenhouse Gas Management Organization)

หน่วย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น คอนโดพักอาศัย 7 ชั้น สํานักงาน 7 ชั้น

พื้นที่อาคาร m2 264                     9,205                  11,375                 

จํานวนคนใช้อาคาร คน 4                        292                     455                     

Embodied CO2  ในวัสดุอาคาร TonCO2                      278                   3,825                   3,764

Embodied CO2 ต่อคนใช้อาคาร TonCO2/คน                       70                       13                         8

Embodied CO2 ต่อพื้นที่อาคาร TonCO2/m
2

                    1.05                     0.42                     0.33

Operation Energy Use Index (EUI) kWh/m2.Yr                       78                      135                      166

Annual Operation Energy kWh/Yr                  20,592              1,242,675              1,888,250

Annual Operation CO2 TonCO2/Yr                     12.2                   738.1                   1,122

อายุการใช้งานอาคาร Yr                       30                       30                       30

Total Life Operation CO2 TonCO2                      367                  22,144                  33,649

Total Life CO2 (Embodied + Operation) TonCO2                           645                      25,970                      37,412

% of Embodied CO2 จาก Total Life CO2 % 43% 15% 10%

Total Life CO2 ต่อพื้นที่อาคาร TonCO2/m
2

                           2.4                            2.8                            3.3

Total Life CO2 ต่อคนใช้อาคาร TonCO2/คน                           161                             89                             82

ตารางที ่3: สรปุปรมิาณการปลดปลอย CO2 จากการใชพลงังานในการกอสรางอาคาร และการใชสอยอาคารตลอดอายุ
การใชงานอาคาร 30 ป เปรียบเทียบอาคาร 3 ประเภท
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แผนภูมิที่ 1: แสดงปริมาณ Embodied CO2 ในวัสดุกอสรางเทียบตอหัวผูใชอาคาร (TonCO2/คน)

แผนภูมิที่ 2: แสดงปริมาณ Embodied CO2 ในวัสดุกอสรางเทียบตอพ้ืนที่ใชสอย (TonCO2/m
2)

เมื่อทําการแปลงคาการใชพลังงานเปนปริมาณการปลด

ปลอยคารบอน จึงไดคาการปลดปลอยชวงการใชงาน
อาคารตามแผนภมูทิี ่4 ซึง่พบวาอาคารสาํนกังานมคีาการ
ปลดปลอย CO2 สงูมากตามปรมิาณการใชพลงังานไฟฟา
ที่เกิดขึ้น แผนภูมิที่ 5 แสดงปริมาณการปลดปลอย CO2 
ตลอด 30 ปจากการใชพลังงานไฟฟาของอาคารทั้ง 3 

ชนิด ซึง่แสดงใหเหน็วา ในชวงระยะเวลาการใชงานอาคาร 

30 ป อาคารสาํนกังานและคอนโดมเีนยีมพกัอาศยั มกีาร
ปลดปลอยคารบอนเปนปริมาณที่มากกวาบานเดี่ยว 2 
ชั้นเกือบ 100 เทา แตถาพิจารณาเฉพาะปริมาณ

คารบอนท่ีปลดปลอยจากวัสดุกอสรางอาคาร ความ   
แตกตางยังคงสูงถึง 50 เทา ดังแสดงในแผนภูมิที่ 6
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บ้านเดีย่ว 2 ชัน้ คอนโดพกัอาศยั 7 ชัน้ สํานักงาน 7 ชัน้

ปริมาณการใช้พลงังานต่อพ้ืนท่ีอาคารต่อปี (kWh/m2.Yr)
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บ้านเดีย่ว 2 ชัน้ คอนโดพกัอาศยั 7 ชัน้ สํานักงาน 7 ชัน้

ปริมาณการปลดปล่อย CO2 ต่อปี (TonCO2/Yr)

แผนภูมิที่ 3: แสดงดัชนีการใชพลังงานอาคาร 3 ประเภท (Energy Use Index: EUI) (kWh/m2.yr)

แผนภูมิที่ 4: แสดงปริมาณการปลดปลอย CO2 ตอปจากการใชพลังงานไฟฟาของอาคาร 3 ชนิด 
(ใชคา Carbon Intensity เทากับ 0.594 kgCO2/kWh)

สาเหตุหนึง่ทีท่าํใหการปลดปลอยคารบอนตอพืน้ทีใ่ชสอย
อาคาร (TonCO2/m

2) ของอาคารขนาดเล็กเชนบานเด่ียว 
2 ชัน้มคีาสงูเม่ือเทยีบกับอาคารขนาดใหญกค็อืพืน้ทีว่สัดุ

ผนังอาคารท้ังภายนอก และผนังกั้นหองภายใน ซึ่งมี
ปริมาณเปนจํานวนมากเมื่อเทียบสัดสวนกับพื้นที่และ

ปริมาตรของทั้งอาคาร ในขณะท่ีปริมาณการใชพลังงาน

จะขึ้นอยูกับจํานวนคนท่ีอาศยั กิจกรรมการทํางาน และ
ชวงเวลาใชสอยอาคาร โดยอาคารในเขตรอนจะใช

พลงังานจากการปรับอากาศสูงในเวลากลางวัน ทาํใหคา
การปลดปลอยคารบอนมคีาสูง สาํหรบัอาคารทีใ่ชงานใน
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เวลากลางคืนเปนหลักเชนบานพักอาศัย การปลดปลอย
คารบอนจากบานพักอาศัยในแตละเขตอากาศจะแตกตาง

กันอยางมาก บานพักอาศัยในเขตหนาวจะมีการใช
พลงังานสูงในเวลากลางคืน เนือ่งจากการทาํความอบอุน
ดวยเคร่ืองทําความรอนมีปริมาณสูงในเวลากลางคืนท่ีมี

อากาศหนาวเย็น แตในเมืองรอนอยางประเทศไทย การ
ใชพลังงานในบานพักอาศัยจะตํ่ากวา ดังนั้นในแผนภูมิที่ 
7 พบวามกีารปลดปลอยคารบอนในชวงการกอสรางบาน

เดี่ยว 2 ชั้นในอัตราที่สูงถึง 43% ของการปลดปลอย
ตลอดชวงอายุของบาน ในขณะท่ีคานีม้กัจะมีสดัสวนท่ีตํา่
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บ้านเดีย่ว 2 ชัน้ คอนโดพกัอาศยั 7 ชัน้ สํานักงาน 7 ชัน้

ปริมาณการปลดปล่อย CO2 จากการใช้พลงังานตลอด 30 ปี (TonCO2)

แผนภูมิที่ 5: แสดงปริมาณการปลดปลอย CO2 ตลอด 30 ปจากการใชพลังงานไฟฟาของอาคาร 3 ชนิด
(ใชคา Carbon Intensity เทากับ 0.594 kgCO2/kWh)
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บ้านเดีย่ว 2 ชัน้ คอนโดพกัอาศยั 7 ชัน้ สํานักงาน 7 ชัน้

ปริมาณการปลดปล่อย CO2 (embody + operation) ตลอด 30 ปี (TonCO2)

แผนภูมิที่ 6: แสดงปริมาณการปลดปลอย CO2 ตลอด 30 ปจากทั้งการกอสรางและการใชพลังงานไฟฟา
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กวาในบานพักอาศัยในเขตหนาว  แตสําหรับอาคารท่ีใช

งานเวลากลางวนัจะพบวาอาคารสาํนกังานจะมคีาสดัสวน

ดังกลาวท่ีตํ่ากวา คือมีประมาณเพียง 10% เนื่องจาก

พลังงานจํานวนมากจะถูกใชในชวงการใชสอยอาคาร

มากกวาชวงการกอสรางอาคาร 

หากพิจารณาการปลดปลอยคารบอนในอัตราสวนตอหน่ึง

หนวยพื้นที่ใชสอย พบวาตัวแปรท่ีมีผลมากตอการปลด

ปลอยคารบอนตลอดชวงชีวิตอาคารคือการใชพลังงาน
เพ่ือการปรับอากาศ ดังนั้นการออกแบบอาคารให

ประหยัดพลังงานในการปรับอากาศจึงชวยการลดการ
ปลดปลอยคารบอนอยางมาก โดยอาคารท่ีมีการใช

พลังงานมากไดแกอาคารสํานักงาน ซึ่งปลดปลอย
คารบอนในชวงการใชงานสูงถึง 90% การทําให

สาํนักงานประหยัดพลังงาน อาจจะตองทําโดยการใชวสัดุ
ประหยดัพลงังาน เชนฉนวนกนัความรอนทีอ่าจจะเพิม่คา

การปลดปลอยคารบอนชวงกอสราง แตจะคุมคากวาหาก
พิจารณาถึงการปลดปลอยคารบอนในระยะยาว ในขณะ

ทีก่ารเพิม่ฉนวนหรอืการพยายามเพิม่วสัดปุระกอบอาคาร

เพือ่ลดการใชพลงังานในบานพกัอาศยัจะมปีระสทิธภิาพ

นอยกวา แตกลับจะสงผลใหเพิ่มปริมาณปลดปลอย

คารบอนในชวงกอสรางสูงขึ้นอยางชัดเจน แผนภูมิที่ 8 

แสดงปริมาณการปลดปลอย CO2 รวมท้ังจากการกอสราง

และการใชสอยอาคาร เทียบตอพื้นที่อาคาร 1 ตรม. 

ตลอดระยะเวลา 30 ป จะเห็นวาเมื่อเทียบสัดสวนตอ

พื้นท่ีอาคาร บานเดี่ยว 2 ชั้น จะมีอัตราการปลดปลอย

คารบอนท่ีตํ่ากวาอาคารอีกสองประเภทอยางชัดเจน 

เนือ่งจาก operation energy ทีน่อยกวากนัมาก แตอยางไร
ก็ดี การพิจารณาตอพื้นที่อาคารไมใชดัชนีชี้วัดการปลด
ปลอยคารบอนที่ดีที่สุด เพราะยังมีดัชนีการปลดปลอย

คารบอนตอหวัผูใชอาคารทีม่กัใชกนัมาก ผลการคาํนวณ

การปลดปลอยตลอดชวงชีวิต พบวาอาคารสํานักงานที่มี
การปรับอากาศเวลากลางวันจะมีคาการปลดปลอย CO2

สงูกวาอาคารพักอาศัยจะสงผลตอการปลดปลอย CO2ถงึ 
90% มาจากการใชสอย และอีก 10% จะมาจากการ

กอสราง  ในขณะที่บานพักอาศัย 2 ชั้น จะมีการปลด
ปลอย CO2 ในชวงการใชสอยอาคาร 57% โดยท่ีเหลือ

อีก 43% ของคาการปลดปลอย CO2 จากการกอสราง 

แผนภูมิที่ 7: แสดงสัดสวนปริมาณการปลดปลอย CO2 จากการกอสรางกับการปลดปลอยท้ังหมดตลอด 30 ป
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บ้านเดีย่ว 2 ชัน้ คอนโดพกัอาศยั 7 ชัน้ สํานักงาน 7 ชัน้

สัดส่วนการปลดปล่อย CO2 จากวสัดกุ่อสร้างเทียบกบัการปลดปล่อยทัง้หมด

ตลอดอายุอาคาร 30 ปี
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บ้านเดีย่ว 2 ชัน้ คอนโดพกัอาศยั 7 ชัน้ สํานักงาน 7 ชัน้

การปลดปล่อย CO2  ทัง้หมด ต่อพ้ืนท่ีอาคารตลอดอายุอาคาร 30 ปี 

(TonCO2/m
2) ของอาคาร 3 ประเภท

แผนภูมิที่ 8: แสดงปริมาณการปลดปลอย CO2 รวมทั้งจากการกอสรางและการใชพลังงานของอาคาร เทียบตอพ้ืนที่
อาคาร 1 m2 ตลอดระยะเวลา 30 ปของอาคาร 3 ชนิด
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บ้านเดีย่ว 2 ชัน้ คอนโดพกัอาศยั 7 ชัน้ สํานักงาน 7 ชัน้

การปลดปล่อย CO2  ทัง้หมด ต่อผู้ใช้อาคารตลอดอายุอาคาร 30 ปี 

(TonCO2/คน) ของอาคาร 3 ประเภท

แผนภูมิที่ 9: แสดงปริมาณการปลดปลอย CO2 รวมทั้งจากการกอสรางและการใชพลังงานของอาคาร เทียบตอผูใช
อาคาร 1 คน ตลอดระยะเวลา 30 ปของอาคาร 3 ชนิด
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สรุปผลการศึกษา
 
เมื่อทําการรวมคาการปลดปลอย CO2 จากวัสดุกอสราง
อาคารรวมกับการใชสอยอาคารตลอดระยะเวลา 30 ป 
จึงไดคาการปลดปลอย CO2 ตลอดชวงอายุการใชงาน
อาคาร (total life CO

2
 emission) ซึ่งยังไมรวมการยอย

สลายทําลาย และเม่ือนาํมาหารดวยพืน้ทีอ่าคาร จงึไดคา
การปลดปลอย CO2 ตอพื้นที่อาคาร สําหรับการกอสราง
และใชสอยอาคารหลังหนึ่งๆ เปนระยะเวลา 30 ป แสดง

ผลตามแผนภมูทิี ่8 แตเมือ่นาํมาหารตอหวัของผูใชอาคาร

จะแสดงผลตาม แผนภูมิที่ 9 ซึ่งพบวาถึงแมอาคารพัก

อาศัยจะมีอัตราการปลดปลอยโดยรวมตํ่ากวาอาคาร

สํานักงาน อันเน่ืองมาจากการใชพลังงานเพ่ือการปรับ

อากาศทีต่ํา่กวา แตอาคารพกัอาศยัมีการใชทรพัยากรตอ

หวัของผูใชอาคารมากกวาอาคารสํานักงาน เนือ่งจากการ

ใชพื้นที่ตอคนของอาคารพักอาศัยจะอยูที่ 30-60 m2/

คน ในขณะที่สํานักงานมีความหนาแนนของการใชสอย

อยูที ่25 m2/คน และเนือ่งดวยการออกแบบอาคารขนาด

เล็กกวาทําใหมีพื้นท่ีผนังก้ันหองภายในมากกวา และมี

ปริมาณวัสดุเปลือกอาคารมากกวาอาคารสํานักงานท่ีมี

ขนาดใหญ ยิ่งทําใหอาคารพักอาศัยมีปริมาณการปลด

ปลอย CO2 ตอหัวผูใชอาคารที่มากกวาอาคารสํานักงาน

ผลท่ีไดจากการคํานวณคาการปลดปลอยดังกลาวน้ี จะ

สามารถนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาการออกแบบ

กอสรางอาคารในอนาคตใหมีคาการปลดปลอย CO2 ที่

ลดลงได ทั้งดานการลด embodied CO2 ในการเลือกใช

วสัดอุาคารคารบอนตํา่และการประหยดัพลงังานจากการ

ใชสอยอาคารทีจ่ะตองเนนทางดานการประหยดัพลงังาน 
และการใชสอยทรพัยากรอยางพอเพยีงสืบตอไป งานวจิยั
นี้ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช โดย

ความรวมมือจากสถาบันวิจัยสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั ภายใตโครงการสงเสรมิการทาํงานวิจยัเชงิ

ลกึในสาขาวิชาทีม่ศีกัยภาพสูง ปงบประมาณ 2552 โดย
มคีณะผูรวมวจิยัไดแก ผศ.ดร.วรภัทร องิคโรจนฤทธ์ิ และ
อ.ณัฐนี วงศวีระนนทชัย 
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