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บทคดัย่อ 

 ปจัจบุนัความตอ้งการใชพ้ลงังาน มคีวามตอ้งการเพิม่ขึน้เป็นล าดบั รวมถงึทัง้ในปจัจุบนั
พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติมาจากเชื้อเพลงิซึ่งเป็นน ้ามนัมคี่าใช้จ่ายสูงขึน้ ตามราคาน ้ามนัที่ผนัผวน 
และมแีนวโน้มที่จะมรีาคาสูงขึน้ ทางรฐับาลจงึมนีโยบายที่จะผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทนขึน้มาใช ้เพื่อลดอตัราการน าเขา้พลงังานเชือ้เพลงิจากต่างประเทศ จากขอ้มลูสถติคิวาม
ตอ้งการพลงังานไฟฟ้าของประเทศมแีนวโน้มสูงขึน้ และสูงมากขึน้ทุกปี ซึง่จากแหล่งก าลงัผลติ
ภายในประเทศทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั และแน่นอนว่าพลงังานเหล่านี้จะมวีนัหมดลงในทีสุ่ด เหตุผลที่
พลงังานทดแทนทดแทนก าลงัเป็นทีส่นใจ และเป็นพลงังานที่ถูกน ามาพูดถงึกันมากในปจัจุบนั 
เนื่องจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบทัว่ถงึกนัของคนทัว่ทัง้ประเทศทุกคนเริม่มี
การตื่นตวัและหนัมาหาวธิกีารเพื่อความอยู่รอดในเศรษฐกจิในปจัจุบนั พลงังานทดแทนจงึเป็น
อกีทางเลอืกหน่ึงทีห่ลายฝา่ยใหค้วามสนใจ และมุง่หวงัใหเ้ป็นพลงังานทางเลอืกแห่งอนาคต  

 ศูนยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานทดแทนจากธรรมชาติ จงึเป็นโครงการทีต่อบสนอง และเลง็เหน็
ความส าคญัของการใช้พลงังานทดแทนจากธรรมชาติ รวมถึงแนวทางในการประชาสมัพนัธ์
ความรู ้ความเขา้ใจ และแนวทางการแก้ไขปญัหาพลงังานในปจัจุบนั โดยจะเน้นการเผยแพร่
การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ดา้นพลงังาน แก่นักเรยีน นักศกึษา เพื่อมุ่งประเดน็ไปทีอ่นาคตของ
ชาตใิห้มคีวามเขา้ใจดา้นพลงังาน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาประเทศในอนาคตให้สามารถใช้
พลงังานที่ย ัง่ยนืได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้น าพลงังานทดแทนทีผ่ลติไดจ้รงิใชใ้นโครงการ
พึง่พาตนเองดา้นพลงังาน และเป็นแนวทางในการศกึษาปฏบิตัแิก่มวลมนุษยชนสบืไป 

 โครงการไดเ้กบ็รวมรวมขอ้มลูการใชพ้ลงังานทดแทนจากธรรมชาตทิางด้านขอ้มลูและ
นวตักรรม เพื่อจดัแสดงพื้นที่ตวัอย่างการใช้งานจรงิให้สามารถเห็นและเข้าใจได้ง่ายต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ ทัง้นี้ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ โครงการจึงมี
แนวความคิดในการออกแบบที่สอดคล้องกันระหว่าง ธรรมชาติ และ วิทยาศาสตร์ โดยใช้
หลกัการระบายอากาศทางวทิยาศาสตร์ผสานกบัประโยชน์ทางธรรมชาติที่ถูกน ามาใช้ในการ
ออกแบบ ทีต่อบสนองต่ออาคารเพื่อกระตุน้บรรยายกาศการเรยีนรูข้องอาคารประหยดัพลงังาน 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

ในปจัจุบนัความต้องการของมนุษย์มอียู่อย่างไม่จ ากดั โดยมทีรพัยากรธรรมชาติเป็น
ปจัจยัๆ หน่ึง ซึง่สามารถแปรรปูเป็นพลงังานไดท้ าหน้าทีช่่วยขบัเคลื่อนในการตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย ์มนุษย์ใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยและไม่มทีี่สิ้นสุด ไม่คุ้มค่าต่อ
การน าเอาทรพัยากรธรรมชาติ ที่ถูกท าลายมาใช้ โดยที่ปรมิาณทรพัยากรธรรมชาตินัน้มอียู่
อยา่งจ ากดั อกีทัง้อตัราการเพิม่ของทรพัยากรธรรมชาตต่ิอการลดจ านวนลงเป็นอตัราที่แตกต่าง
กนัมาก ซึ่งจะมผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในอนาคตอนัใกล้นี้ ปจัจุบนัได้มคีวามพยายาม
ศกึษา คน้คว้า วจิยัและพฒันาพลงังานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้สะดวก และมปีระสทิธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยประหยดัพลงังาน และช่วยลดค่าใช้จ่าย โดย
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการพึ่งพาพลงังานจากแหล่งในท้องถิน่ และภายในประเทศ สามารถผลติ
และใช้พลงังานอย่างยัง่ยนื ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งทีช่่วยลดการท าลายทรพัยากรทีก่ าลงัเกดิขึน้
อย่างมากมาย และรุนแรงในปจัจุบนั ช่วยรกัษาสมดุลของธรรมชาติ อนัเป็นภยัคุกคามอย่าง
รา้ยแรงต่อโลก และมนุษยชาต ิ

แผนภมูทิี ่1.1 แสดงสดัส่วนการน าเขา้ของพลงังาน ปี 2557 

ทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ปี 2557 
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ส่วนใหญ่สาเหตุทีท่ าใหม้นุษยใ์ชท้รพัยากรธรรมชาตกินัอย่างฟุ่มเฟือยและไม่มขีดีจ ากดั
นัน้ เนื่องมาจากการขาดความรู้ความเขา้ใจพืน้ฐานและจติส านึกในการใชพ้ลงังานอย่างรูคุ้ณค่า 
และการเขา้ถงึทีไ่ม่แพร่หลาย อกีทัง้ประเทศไทยมแีหล่งเชือ้เพลงิส ารองในประเทศน้อยมาก ใน
ภายภาคหน้าถา้การใชพ้ลงังานยงัคงเป็นเช่นนี้ พลงังานจะหมดไปในอนาคตโดยเรว็ ดว้ยเหตุนี้
จงึมกีารสนับสนุนแผนพฒันาแหล่งพลงังานทดแทนขึน้เพื่อเป็นทางออกและตวัช่วยในการลด
การใช้ทรพัยากรพลงังานที่ใชแ้ลว้หมดไป เหตุผลทีพ่ลงังานทดแทนก าลงัเป็นที่สนใจ และเป็น
พลงังานที่ถูกน ามาพูดถงึกนัมากในปจัจุบนั เน่ืองมาจาก ความผนัผวนทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
กระทบทัว่ถงึกนัของประชาชนทัว่ประเทศทุกคนเริม่มกีารตื่นตวัและหนัมาหาวธิกีาร เพื่อการอยู่
รอดในเศรษฐกจิยคุปจัจบุนัเพื่อการคาดการณ์ในอนาคตต่อไป พลงังานทดแทนเป็นอกีทางเลอืก
หน่ึง ที่หลายฝ่ายให้ความสนใจและมุ่งหวังให้เป็นทางเลือกพลงังานแห่งอนาคต พลงังาน
ทดแทนเป็นพลงังานทีใ่ชไ้ม่มวีนัหมด ซึ่งไดม้กีารพฒันาและประยุกต์ใช้เพื่อน ามาผลติพลงังาน
ทดแทนต่อไป  

ตารางที ่1.1 แสดงเป้าหมายการพฒันาพลงังานทดแทน ปี 2557 

ทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ปี 2557 
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ศูนยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานทดแทนจากธรรมชาต ิจงึเป็นโครงการที่ตอบสนองและเลง็เหน็
ความส าคัญของการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อมใน
ปจัจบุนัน้ี โดยจะเป็นศูนยก์ลางพฒันาการเรยีนรูแ้ละจดักจิกรรมเกี่ยวกบัพลงังานให้แก่นักเรยีน 
นักศึกษา ได้มีสถานที่เรียนรู้และปลูกจิตส านึกให้สามารถมพีื้นฐานในการพฒันาต่อที่ดีใน
อนาคต เพื่อเริม่จากการสร้างรากฐานให้กับอนาคตของชาติตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว เพื่อประโยชน์การพฒันาประเทศต่อไป 

1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงกำร 

1.2.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยดัพลังงานและพลังงาน
ทดแทนใหแ้ก่นกัเรยีน นกัศกึษาหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว 

1.2.2 เพื่อเป็นศูนยก์ลางการอบรม กจิกรรม สมัมนา ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นพลงังาน
และพลงังานทดแทนใหแ้ก่สถาบนัการศกึษาหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และประชาชนทัว่ไป 

1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการใชพ้ลงังานทดแทนและความยัง่ยนืดา้นพลงังาน 

1.3 วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

1.3.1 ศกึษาวธิกีารออกแบบอาคารตามเกณฑก์ารประเมนิของ LEED 

1.3.2 เพื่อศกึษาความรูด้า้นการอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน เพื่อพฒันาในดา้น
การออกแบบสถาปตัยกรรมต่อไป 

1.3.3 เพื่อศกึษาการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรูส้ าหรบันักเรยีน นักศกึษา หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ประชาชนผูส้นใจและนกัท่องเทีย่ว 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1 ศกึษาวธิกีารออกแบบอาคารตามเกณฑก์ารประเมนิของ LEED ระดบั Certified  

1.4.2 ศึกษาพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานหมุนเวียนที่มีการประยุกต์ใช้เพื่อ
สถาปตัยกรรมทีย่ ัง่ยนื 

1.4.3 ศกึษาอาคารตวัอยา่งทีม่กีารสาธติการใชพ้ลงังานทดแทน เพื่อเป็นขอ้มลูก าหนด
แนวทางการแกไ้ขปญัหาพลงังาน 
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บทท่ี 2 

กำรศึกษำบริบทของพืน้ท่ีโครงกำร 

การวเิคราะหบ์รบิทของโครงการ เนื่องจากโครงการศูนยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานทดแทนจาก
ธรรมชาตมิจีดุประสงคม์ุง่เน้นไปทีก่ารเรยีนรูเ้กีย่วกบัพลงังานทดแทนจากธรรมชาต ิโครงการจงึ
วเิคราะห์ที่ตัง้เพื่อหาท าเลที่มปีญัหาในเรื่องสภาพแวดล้อมในปจัจุบนั เพื่อเห็นถงึปญัหาและ
น ามาพฒันาใหเ้กดิประโยชน์กบัการใชท้ีด่นิ และแสดงศกัยภาพของพืน้ทีท่ีเ่กดิปญัหาใหเ้หน็ถงึ
ประโยชน์ทีถู่กใชง้านจากทีด่นินัน้ๆ เพื่อกระตุน้และเป็นแบบอยา่งของผูส้นใจ 

 

2.1 กำรเลือกท ำเลท่ีตัง้โครงกำร 

การวเิคราะหท์ าเลทีต่ ัง้โครงการ องคป์ระกอบทีใ่ชว้เิคราะหอ์ยูด่ว้ยกนั 4 องคป์ระกอบ 

2.1.1 กำรเลือกท ำเลท่ีตัง้โครงกำรระดบัภมิูภำค 

โครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ  เป็นโครงการที่มี
จุดประสงค์เป็นแหล่งการเรยีนรูด้้านพลงังานทดแทนจากธรรมชาต ิมคีวามมุ่งเน้นเพื่อปลูกฝงั
จิตส า นึกให้กับรากฐานของประเทศชาติ จึง ได้มุ่ ง เ ป้าหมายไปที่สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก พื้นที่ต้องมีศักยภาพในการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์และกงัหนัลม ภาคกลางเป็นภูมภิาคที่มมีหาวทิยาลยัและ
หน่วยงานดา้นพลงังานอยูม่ากทีสุ่ดในประเทศไทย มคีวามเป็นศูนยก์ลางของประเทศ เหมาะแก่
การเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจดา้นพลงังาน  

รปูที ่2.1 แสดงท าเลทีต่ ัง้โครงการระดบัภมูภิาค 

ทีม่า: https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคกลาง_(ประเทศไทย) 
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โครงการศูนยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานทดแทนจากธรรมชาตมิกีารสาธติและตวัอาคาร
สามารถผลติพลงังานทดแทนจากธรรมชาตไิด้ จงึต้องค านึกถึงความเป็นไปได้ในศกัยภาพที่
เพยีงพอส าหรบัการผลติพลงังานทดแทนจากต าแหน่งพืน้ทีโ่ครงการ 

รปูที ่2.2 พลงังานความรอ้นในประเทศไทย ปี 2557 

ทีม่า: http://www.tmd.go.th/heat 

 

รปูที ่2.3 พลงังานลมในประเทศไทย ปี 2557 

ทีม่า: http://www.tmd.go.th/wind 

 

สรปุ การเลอืกท าเลทีต่ ัง้โครงการ ภาคกลางอยูใ่นโซนทีม่ศีกัยภาพของพลงังาน
ความรอ้น และพลงังานลม ทีเ่พยีงพอส าหรบัผลติเซลลแ์สงอาทติยแ์ละกงัหนัลม 
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2.1.2 กำรเลือกท ำเลท่ีตัง้โครงกำรระดบัจงัหวดั 

เป้าหมายหลักของโครงการคือ นักศึกษา จึงมุ่งเน้นไปที่มหาวิยาลยัที่มคีณะ
หลกัสูตรการเรยีนการสอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพลงังานทดแทน โดยวเิคราะหจ์ากมหาวทิยาลยัทีอ่ยู่
ในสงักดั สมาคม สถาบนั อุดมศกึษา สิง่แวดลอ้มไทย (สอสท.)   

ตารางที ่2.1 แสดงการวเิคราะหก์ารเลอืกท าเลทีต่ ัง้ระดบัจงัหวดั 

เกณฑก์าร
พจิารณา 

ค่า
น ้าหนกั 

กรงุเทพมหานคร นนทบุร ี ปทุมธานี 
คะแนน รวม คะแนน รวม คะแนน รวม 

1.มี
มหาวทิยาลยั
จ านวนมาก 

5 5 25 3 15 2 10 

2.การจราจร
เขา้ถงึงา่ย 

2 1 2 1 2 1 2 

3.ประชากร
หนาแน่น 

3 3 9 3 9 2 6 

4.มโีรงเรยีน
จ านวนมาก 

3 3 9 2 6 2 6 

รวม 45 32 24 
 

สรปุ การเลอืกทีต่ ัง้โครงการระดบัภูมภิาคพบว่า ภาคที่มคีวามเหมาะสมทีสุ่ดคอื 
ภาคกลางและจงัหวดัทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอื จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2.1.3 กำรเลือกท ำเลท่ีตัง้โครงกำรระดบัโซน 

การเลอืกท าเลที่ตัง้โครงการระดบัโซน วเิคราะห์จากมหาวทิยาลยัที่ขึน้ทะเบยีน
กับ สมาคม สถาบัน อุดมศึกษา สิ่งแวดล้อมไทย (สอสท.)   เฉพาะรายชื่อที่อยู่ ใน 
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากมหาวิทยาลยัที่มคีณะการเรยีนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
พลงังาน เพื่อเป็นการส่งเสรมิปลูกฝงัและต่อยอดให้กบันักศึกษา ของมหาวทิยาลยัทัง้ภายใน
และภายนอก พฒันาไปสู่ความรูด้้านพลงังานที่ส่งผลต่อการพฒันาของนักศกึษา นักเรยีน  มี
รายชื่อดงันี้ 

1.จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2.มหาวทิยาลยัมหดิล 

3.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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4.มหาวทิยาลยัเกษตร 

5.มหาวทิยาลยัศลิปากร 

6.มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

7.มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

8.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

9.มหาวทิยาลยัเกรกิ 

10.มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

11.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

ตารางที ่2. 2 แสดงการวเิคราะหก์ารเลอืกท าเลทีต่ ัง้ระดบัโซน 

เกณฑก์าร
พจิารณา 

ค่า
น ้าหนกั 

ม.เทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี

มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

คะแนน รวม คะแนน รวม คะแนน รวม 

1.คณะที่
เกีย่วเนื่องกบั
พลงังาน
ทดแทน 

5 5 25 2 10 3 15 

2.การขยาย
ผลทีด่(ีมคีณะ
ทีส่นบัสนุน
โครงการได)้ 

4 4 16 2 8 3 16 

3.น าพืน้ทีม่า
พฒันา 
(LEED) 

3 3 9 1 3 1 3 

รวม 50 21 34 
 

สรปุ การเลอืกท าเลทีต่ ัง้โครงการระดบัโซน มหาวทิยาลยัทีม่กีารเรยีนการสอนที่
เกี่ยวเนื่องกบัพลงังานทดแทนโดยตรงคอื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีคณะ
พลงังานและวสัดุ 
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2.1.4 กำรเลือกท่ีตัง้โครงกำร  

รปูที ่2.4 แสดงแผนทีย่่านทีต่ ัง้โครงการ 

ทีม่า: https://www.google.co.th/maps/place/เขตบางขนุเทยีน 

 

 

 

 

 

 

 

การพจิารณาเลอืกทีต่ ัง้โครงการ ไดม้กีารส ารวจเบือ้งต้นเพื่อหาทีว่่างในวทิยาเขต
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีและทีว่่างทีเ่หมาะสมเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบใน
การจดัท าโครงการจงึไดพ้จิารณามาเป็นจ านวน 3 แห่งไดแ้ก่ 

รปูที ่2.5 แสดงท าเลทีต่ ัง้โครงการ 3 ต าแหน่ง 

ทีม่า: https://www.google.co.th/maps/place/เขตบางขนุเทยีน,ปรบัปรุงโดยผูเ้ขยีน 
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2.1.4.1 พื้นท่ีตัง้โครงกำร A เน้ือท่ีประมำณ 7,400 ตร.ม. 

รปูที ่2.6 แสดงท าเลทีต่ ัง้โครงการ A 

ทีม่า: https://www.google.co.th/maps/place/มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ีปรบัปรุงโดยผูเ้ขยีน 

 

การวเิคราะห ์Site A 

ทีต่ัง้ บรเิวณ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีวทิยาเขตบางมด 

ขนาดทีด่นิ  7,400 ตร.ม. 

ทศิเหนือ  โรงเรยีนขจรโรจน์วทิยา 

ทศิใต ้   ศูนยฝึ์กกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ

ทศิตะวนัออก  บางมดโภชนา (ตลาดแผงลอย) 

ทศิตะวนัตก  สวนธนบุรรีมย ์

ลกัษณะเด่นของท าเลทีต่ ัง้ Site A 

1.ปจัจุบนัเป็นพืน้ทีร่กลา้งสามารถน ามาพฒันาตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน LEED 

2.ทีต่ัง้อยูศู่นยก์ลางของมหาวทิยาลยั เหมาะแก่การสื่อสารใหก้บั นกัศกึษา 

3.ใกลแ้หล่งชุมชนและโรงเรยีน  
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2.1.4.2 พ้ืนท่ีตัง้โครงกำร B เน้ือท่ีประมำณ 7,500 ตร.ม. 

รปูที ่2.7 แสดงท าเลทีต่ ัง้โครงการ B 

ทีม่า: https://www.google.co.th/maps/place/,ปรบัปรุงโดยผูเ้ขยีน 

 

การวเิคราะห ์Site B 

ทีต่ัง้ บรเิวณ  บรเิวณรมิถนนบางขนุเทยีน – ชายทะเล 

ขนาดทีด่นิ  7,500 ตร.ม. 

ทศิเหนือ  กรมการขนส่งทางบก บางขุนเทยีน 

ทศิใต ้   บรษิทั ไชยรนัต ์อุตสาหกรรม จ ากดั 

ทศิตะวนัออก  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอสเอม็เค ฟู้ดส ์

ทศิตะวนัตก  สถานีต ารวจนครบาล 

ลกัษณะเด่นของท าเลทีต่ ัง้ Site B 

1.เป็นตน้ทางถนนบางขนุเทยีน – ชายทะเล  

2.บรเิวณโดยรอบเป็นพืน้ทีส่เีขยีวมคีวามร่มรื่นมาก โดยรอบไม่มอีาคารสงู 

3.ใกลแ้หล่งรา้นอาหารทะเล 
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2.1.4.3 พื้นท่ีตัง้โครงกำร C เน้ือท่ีประมำณ 7,000 ตร.ม. 

รปูที ่2.8 แสดงท าเลทีต่ ัง้โครงการ C 

ทีม่า: https://www.google.co.th/maps/place/มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ีปรบัปรุงโดยผูเ้ขยีน 

 

การวเิคราะห ์Site C 

ทีต่ัง้ บรเิวณ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีวทิยาเขตบางขนุเทยีน 

ขนาดทีด่นิ  7,000 ตร.ม. 

ทศิเหนือ  บ่อปลา บ่อกุง้ 

ทศิใต ้   วดัประชาบ ารงุ 

ทศิตะวนัออก  ครวับุญน าซฟู้ีดส ์

ทศิตะวนัตก  บ่อปลา บ่อกุง้ 

ลกัษณะเด่นของท าเลทีต่ ัง้ Site C 

1.บรเิวณโดยรอบเป็นพืน้ทีส่เีขยีวมคีวามร่มรื่นมาก โดยรอบไม่มอีาคารสงู 

2.ทีต่ัง้อยูศู่นยก์ลางของมหาวทิยาลยั เหมาะแก่การสื่อสารให้กบั นกัศกึษา 

3.มศีกัยภาพพลงังานลมด ี 
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ตารางที ่2.3 แสดงการวเิคราะหก์ารเลอืกท าเลทีต่ ัง้ระดบั site 

เกณฑก์ารพจิารณา 
ค่า

น ้าหนกั 
ท าเล 

A 
รวม 

ท าเล 
B 

รวม 
ท าเล 

C 
รวม 

1.การเขา้ถงึขนส่ง
มวลชน 

5 4 20 2 10 2 10 

2.สภาพแวดลอ้ม 4 4 16 4 16 5 20 

3.ระบบ
สาธารณูปโภค 

5 4 20 4 20 4 20 

4.ขนาดทีด่นิ 2 2 4 2 4 4 8 

5.สถาบนัการศกึษา 5 4 20 2 10 2 10 

6.ศกัยภาพการผลติ
พลงังาน 

5 4 20 5 20 5 25 

7.ประเภทของการ
ใชท้ีด่นิ ราคาและ
ขนาดทีต่อ้งการ 

5 5 25 2 10 4 20 

8.สภาพทีด่นิ 2 2 4 2 4 2 4 

9.มุมมองจาก
ภายใน 

3 3 9 3 9 3 9 

10.มมุมองจาก
ภายนอก 

4 4 16 3 12 4 16 

11.การขยายพืน้ที ่
ในอนาคต 

2 2 4 3 6 2 4 

รวม 158 121 146 
 

สรุปผลการพจิารณาปรากฏว่า Site A มคีวามเหมาะสมกบัโครงการมาก
ทีสุ่ด ซึง่เกดิจากการวเิคราะหต์ามเกณฑใ์นการเลอืกท าเล 

ค่าน ้าหนกัคะแนนทีใ่หค้วามส าคญัในแต่ละหวัขอ้ 

ระดบัความส าคญัมาก  = 5 คะแนน ระดบัความส าคญัปานกลาง = 4 คะแนน
ระดบัความส าคญัน้อย  = 3 คะแนน ระดบัความส าคญัน้อยทีสุ่ด = 2 คะแนน 

 



13 
 

  

2.2 กำรวิเครำะหท่ี์ตัง้โครงกำร 

Site A พืน้ทีต่ ัง้โครงการเน้ือทีป่ระมาณ 7,400 ตร.ม. 

รปูที ่2.9 แสดงขอบเขตทีต่ ัง้โครงการ A 

ทีม่า: https://www.google.co.th/maps/place/มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ีปรบัปรุงโดยผูเ้ขยีน 

 

การวเิคราะห ์Site A 

ทีต่ัง้ บรเิวณ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีวทิยาเขตบางมด 

ขนาดทีด่นิ  7,400 ตร.ม. 

ทศิเหนือ  โรงเรยีนขจรโรจน์วทิยา 

ทศิใต ้   ศูนยฝึ์กกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ

ทศิตะวนัออก  บางมดโภชนา (ตลาดแผงลอย) 

ทศิตะวนัตก  สวนธนบุรรีมย ์
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รปูที ่2.10 แสดงมมุมองจากภายนอก หมายเลข1 

รปูที ่2.11 แสดงมมุมองจากภายนอก หมายเลข2 

รปูที ่2.12 แสดงมมุมองจากภายนอก หมายเลข3 
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รปูที ่2.13 แสดงมมุมองจากภายนอก หมายเลข4 

 

รปูที ่2.14 แสดงต าแหน่งมมุมองทีต่ ัง้โครงการ A 

ทีม่า: https://www.google.co.th/maps/place/มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ีปรบัปรุงโดยผูเ้ขยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 

2 

3 

4

7 
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2.2.1 กำรวิเครำะหก์ำรเข้ำถึงโครงกำร 

การเขา้ถงึโครงการทัง้ทางเดนิเทา้และทางพาหนะต่างๆ สามารถเขา้ถงึได ้2 
เสน้ทาง คอื ถนนประชาอุทศิ(ประตู1) และ ถนนพุทธบูชา(ประตู2)  

รปูที ่2.15 แสดงทางเขา้ประตูมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

ทีม่า: http://www2.kmutt.ac.th/,ปรบัปรุงโดยผูเ้ขยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรเดินทำงโดยระบบขนส่งสำธำรณะสำมำรถเดินทำงได้ ดงัน้ี 

- รถโดยสำรประจ ำทำง  

สาย 21 วิง่ระหว่าง จฬุา – วงเวยีนใหญ่ – พระจอมเกลา้ธนบุร ี– สวนธนฯ 

สาย 75 วิง่ระหว่าง หวัล าโพง – สะพานกรงุเทพ – พระจอมเกลา้ธนบุร ี– วดั
พุทธบชูา 

สาย 88 วิง่ระหว่าง ท่าดนิแดง – บุคคโล – ราษฎรบ์รูณะ 

- รถสองแถวร่วมบริกำร (รถสองแถวสีแดง) 

รถออกจากหน้าด่านเกบ็เงนิทางด่วนสุขสวสัดิ ์(บรเิวณใตท้างด่วน)ไปทุ่งครผุ่าน
หน้า พระจอมเกลา้ธนบุร ี

 

ถ.ประชาอุทศิ 

ถ.พุทธบชูา 

1 

2 
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- รถส่ีล้อเลก็ ( ซูบำร ุ) 

สาย 70 Big C บางปะกอก – วดัพุทธบชูา 

สาย 77 Big C ราษฎรบ์ูรณะ – วดัพุทธบชูา 

สาย 88 Big C ราษฎรบ์ูรณะ – ทุ่งครุ 

สาย 99 ตลาดบางปะกอก – ทุ่งคร ุ

รปูที ่2.16 แสดงเสน้ทางขนส่งสาธารณะโดยรอบโครงการ 

ทีม่า: https://www.google.co.th/maps/place/มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ีปรบัปรุงโดยผูเ้ขยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางโดยรถบรกิารสาธารณะมคีวามสะดวกสบาย การจราจรไมต่ดิขดัท า

ใหส้ามารถระบายคนไดอ้ยา่งรวดเรว็ จากการใชร้ถโดยสารประจ าทาง และรถรว่มบรกิารอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

ถ.ประชาอุทศิ 

ถ.พุทธบชูา 

Site 
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2.2.2 กำรวิเครำะหส์ภำพภมิูอำกำศ 

รปูที ่2.17 แสดงการวเิคราะหท์ศิทางแดด ในพืน้ทีต่ ัง้โครงการ 

ทีม่า: https://www.google.co.th/maps/place/มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ีปรบัปรุงโดยผูเ้ขยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระอาทติยท์ีอ่อ้มใตม้ผีลต่อดา้นทศิใตข้องอาคารมากทีสุ่ดโดยจะมรีะยะเวลานาน 
ตัง้แต่เดอืนกนัยายน - เดอืนมนีาคม (8 เดอืน) ส่วนพระอาทติยท์ี่อ้อมเหนือจะมผีลต่อด้านขา้ง
ของอาคารใน ช่วงเดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม (4 เดอืน) พืน้ทีโ่ครงการมลีกัษณะเป็นแนวยาว
รบัแสงแดดและความรอ้นโดยตลอดทัง้วนั 

รปูที ่2.18 แสดงแนวทีป่ระเทศไทยมองเหน็ดวงอาทติยใ์นช่วงเดอืนต่างๆ 

ทีม่า: http://www.csccivil.co.th/ 
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ตารางที ่2.4 แสดงมมุของดวงอาทติยท์ีท่ ากบัแนวดิง่ผนงัของอาคารในช่วงเวลาต่างๆ ของประเทศไทย 

ทีม่า: http://www.csccivil.co.th/ 

 

ทิศเหนือ จะใช้ต าแหน่งของดวงอาทติยใ์นช่วงเดอืนมถุินายน เป็นค่าอ้างองิใน
การออกแบบ เดอืนมถุินายนเรามองเหน็ดวงอาทติยเ์บีย่งเบนมา ทางทศิเหนือมากทีสุ่ด ดงันัน้
จงึใช้ค่ามุมที่ดวงอาทิตย์ท ามุมกับแนวดิ่งของผนังอาคารเป็นตัว ก าหนดต าแหน่งของดวง
อาทติยต์ามตารางดา้นบนมาก 

ทิศใต้ จะใชต้ าแหน่งของดวงอาทติยใ์นช่วงเดอืนธนัวาคมเป็นตวัก าหนดค่า
อา้งองิในการออกแบบตามตาราง เนื่องจากเป็นช่วงที ่เรามองเหน็ดวงอาทติยเ์บีย่งเบนไปทาง
ทศิใตท้ีสุ่ด  
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั/
เดอืน 

เวลา 8.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. 16.00 น. 

21 ม.ิย. 
มมุดวงอาทติย์
ท ากบัแนวดิง่ 

(องศา) 
66 33 10 33 66 

21 ธ.ค. 
มมุดวงอาทติย์
ท ากบัแนวดิง่ 

(องศา) 
72 48 37 48 72 
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รปูที ่2.19 แสดงการวเิคราะหท์ศิทางลม ในพืน้ทีต่ ัง้โครงการ 

ทีม่า: https://www.google.co.th/maps/place/มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ีปรบัปรุงโดยผูเ้ขยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทยอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของลมมรสุม 2 ชนิด คอื ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จากการวเิคราะห์แสดงให้เหน็ถงึทศิทางของลมประจ าปีที่พดัผ่านเขา้มาภายใน
บรเิวณที่ตัง้โครงการ ลมมรสุมตกวนัตกเฉียงใต้พดัผ่านเข้ามาภายในที่ตัง้โครงการได้อย่าง
สะดวกเนื่องจากเป็นลานโล่งไม่มอีาคารบดบงัทศิทางลม รวมถึงทศิตะวนัออกเฉียงเหนือลม
มรสุมไดพ้ดัผ่านบ่อน ้า และแนวตน้ไมอ้ากาศท าใหอ้ากาศมคีวามเยน็จากธรรมชาตพิดัผ่านเขา้สู่
โครงการไดอ้ยา่งสะดวก จะเหน็ไดว้่าพืน้ทีโ่ครงการมลีมมรสุมพดัผ่านไดโ้ดยสะดวกตลอดทัง้ปี  

การวางอาคารจงึวางด้านสกดัทัง้สองดา้นหนัหน้าเขา้รบัลมมรสุมทัง้สองทศิทาง
เพื่อใหล้มสามารถพดัผ่านไดโ้ดยตลอดแนวยาวของอาคาร ท าใหอ้าคารมกีารระบายอากาศจาก
ลมธรรมชาตอิยูต่ลอดเวลา 
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2.2.3 กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อมของท่ีตัง้โครงกำร 

วเิคราะหข์อ้มลูกายภาพสภาพแวดลอ้มของพืน้ที ่ธรณวีทิยาของพืน้ทีท่ าเลทีต่ ัง้
โครงการ 

2.2.3.1 ข้อมลูกำยภำพท่ีตัง้โครงกำร 

ที่ตัง้โครงการเดมิเป็นอาคารวศิวะกรรมเครื่องกล ปจัจุบนัถูกปล่อยทิ้ง
ล้างโดยมลีกัษณะการทุบรื้อโดยเหลอืเพยีงโครงสร้างหลกัเพยีง เสา คาน ของตวัอาคาร ตวั
อาคารตัง้อยู่บรเิวณ ใจกลางของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีและถูกใช้เป็นที่
จอดรถชัว่คราว  

รปูที ่2.20 แสดงภาพขอ้มลูทางกายภาพทีต่ ัง้โครงการ 

ทีม่า: ส ารวจทีต่ ัง้โครงการโดยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่2.21 แสดงภาพขอ้มลูทางกายภาพทีต่ ัง้โครงการ 

ทีม่า: ส ารวจทีต่ ัง้โครงการโดยตนเอง 
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2.2.3.2 สภำพแวดล้อมของท่ีตัง้โครงกำร 

ปจัจบุนัสภาพแวดลอ้มในทีต่ ัง้เสื่อมโทรมมาก ทีว่่างภายในทีต่ ัง้ถูกถมดว้ย
ดนิทีเ่หลอืทิง้จากการก่อสรา้งภายในของมหาวทิยาลยั ขาดการจดัการกบัดนิทีเ่หลอื ท าใหม้กีาร
ไหลของดนิกระจายโดยทัว่ไปรอบทีต่ ัง้ ส่งผลใหเ้กดิผลเสยีแก่ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัและ
เป็นอุปสรรคแก่นกัศกึษาหรอืบุคคล ทีส่ญัจรไปมาผ่านเสน้ทางนี้  

รปูที ่2.22 แสดงสภาพแวดลอ้มของทีต่ ัง้โครงการ 

ทีม่า: ส ารวจทีต่ ัง้โครงการโดยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่2.23 แสดงสภาพแวดลอ้มของทีต่ ัง้โครงการ 

ทีม่า: ส ารวจทีต่ ัง้โครงการโดยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

  

มตี้นไมใ้หญ่อยู่บา้งส่วนภายในที่ตัง้สภาพต้นไมย้งัคงยนืต้นแขง็แรงให้ร่ม

เงาแผ่กวา้งสามารถเกบ็รกัษาเพื่อใชป้ระโยชน์ใหก้บัโครงการและทีต่ ัง้เดมิได้ โดยมขีอ้ดขีองการ

เกบ็รกัษาตน้ไมเ้ดมิภายในทีต่ ัง้ไวค้อื จะไดร้บัคะแนน LEED เพิม่ขึน้ 

รปูที ่2.24 แสดงสภาพแวดลอ้มของทีต่ ัง้โครงการ 

ทีม่า: ส ารวจทีต่ ัง้โครงการโดยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่2.25 แสดงสภาพแวดลอ้มของทีต่ ัง้โครงการ 

ทีม่า: ส ารวจทีต่ ัง้โครงการโดยตนเอง 
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2.3 กรณีศึกษำอำคำรตวัอย่ำง 

กรณีศึกษาอาคารตวัอย่างจะเลอืกอาคารที่มปีระสทิธภิาพการใช้พลงังานจากธรรมชาติ 
โดยอาคารจะต้องมกีารออกแบบที่สอดคล้องกบัธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาตไิด้ดี
รวมถงึกรณศีกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลลห์รอืกงัหนัลม 

2.3.1 อำคำรอนุรกัษ์พลงังำนเฉลิมพระเกียรติ 

สถานทีต่ ัง้   : บรเิวณเทคโนธานี ต.คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

พืน้ทีใ่ชส้อย : 14,000 ตร.ม. 

รปูที ่2.26 อาคารอนุรกัษ์พลงังานเฉลมิพระเกยีรต ิ

ทีม่า: http://www2.dede.go.th/bhrd/displaycenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

จากการทีป่ระเทศไทยมคีวามเจรญิเตบิโต ทางเศรษฐกจิรวดเรว็ในช่วงที่
ผ่านมา ส่งผลให้เกดิปญัหาความต้องการพลงังานของประเทศที่เพิม่สูงขึน้เป็นอย่างมาก เพื่อ
การแก้ปญัหาดงักล่าวรฐับาลจงึได้ออกพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการ อนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 
2535 โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะก ากบัดูแลและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานในอาคารและโรง งานอย่างมี
ประสทิธภิาพ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานกระทรวงพลงังาน ในฐานะทีเ่ป็น
หน่วยงานของรฐัที่ก ากบัดูแลและส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานภาย ใต้พระราชบญัญตัดิงักล่าว 
จงึไดร้เิริม่และด าเนินการก่อสรา้งอาคารอนุรกัษ์พลงังานตวัอย่างเพื่อสาธติ เทคโนโลยทีีท่นัสมยั
ทีสุ่ดในปจัจบุนั ซึง่เหมาะสมกบัสภาพภูมอิากาศรอ้นชืน้ของประเทศไทย และเป็นการร่วมเฉลมิ
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ฉลองในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงครองสริ ิราชสมบตัคิรบ 50 ปี โดยก่อสรา้ง
ขึน้ที่บรเิวณเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยมชีื่อเรยีกว่า 
"อาคารอนุรกัษ์พลงังานเฉลมิพระเกยีรต"ิ 

2.3.1.2 องคป์ระกอบของโครงกำร 

อาคารมพีื้นที่ส่วนจดัแสดงเทคโนโลยกีารอนุรกัษ์พลงังานจ านวน 54 
เทคโนโลยซีึง่ประกอบดว้ย 

- ศูนย์แสดงเทคโนโลยีกำรอนุรักษ์พลังงำนภำคอุตสำหกรรม 
จ านวน 37 เทคโนโลยพีืน้ที ่1,200 ตารางเมตร ตัง้อยู่บรเิวณทีช่ ัน้ใต้ดนิ ดา้นฝ ัง่ตะวนัออกของ
อาคาร (ฝ ัง่โดม) 

- ศนูยแ์สดงเทคโนโลยีกำรอนุรกัษ์พลงังำนภำคอำคำรธรุกิจ จ านวน 
10 เทคโนโลย ีพืน้ที ่900 ตารางเมตร ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ใตด้นิ ดา้นฝ ัง่ตะวนัตกของอาคาร (ฝ ัง่ปิรามดิ) 

- ศนูยแ์สดงเทคโนโลยีกำรอนุรกัษ์พลงังำนภำคบ้ำนอำศยั จ านวน 7 
เทคโนโลยพีืน้ที ่350 ตารางเมตร ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ใตด้นิ ดา้นฝ ัง่ตะวนัตกของอาคาร (ฝ ัง่ปิรามดิ) 

พื้นท่ีส่งห้องฝึกอบรม ซ่ึงประกอบด้วย 

- ห้องฝึกอบรมระบบท ำควำมเยน็ และระบบปรบัอากาศ พื้นที่ 260 
ตารางเมตร ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ใตด้นิ ดา้นฝ ัง่ตะวนัตกของอาคาร (ฝ ัง่โดม) 

- ห้องฝึกอบรมไฟฟ้ำแสงสว่ำง ขนาดพื้นที่ 275 ตารางเมตร ตัง้อยู่ที่
ชัน้ระดบัพืน้ดนิ 

รปูที ่2.27 แสดงรปูตดัอาคารอนุรกัษ์พลงังานเฉลมิพระเกยีรติ 

ทีม่า: http://www2.dede.go.th/bhrd/displaycenter,ปรบัปรุงโดยผูเ้ขยีน 

 

 

 

 

 

 
ศนูยฯ์  ภาคอุตสาหกรรม หอ้งฝึกอบรม 2 หอ้ง ศนูยฯ์  ภาคอาคารธุรกจิ ศนูยฯ์  ภาคบ้านอยู่อาศยั 
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2.3.1.3 แนวควำมคิดในกำรวำงผงั 

อาคารอนุรกัษ์พลงังานเฉลมิพระเกยีรติ เกิดขึ้นจากความต้องการให้มี
อาคารตน้แบบทีเ่ป็นแบบอยา่งของอาคารทีม่คีวามเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพภูมอิากาศ
แบบรอ้นชื้นของประเทศไทยเป็นอนัดบัแรก สิง่ทีส่ าคญัไดต้ระหนักถงึการใชพ้ลงังาน ซึ่ งก าลงั
เป็นปญัหาที่ก่อให้เกิดวิกฤติได้ทัว่โลกในปจัจุบัน โดยจะมีแนวความคิดเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ ดงันี้ 

- ภำพพจน์ของอำคำร อาคารจะตอ้งมเีอกลกัษณ์ของตวัเอง เน้นใหเ้หน็
ถงึความส าคญัของหน่วยงาน เกิดความประทบัใจแก่ผู้พบเห็น การออกแบบจะต้องแสดงถึง
สญัลกัษณ์ของชาตทิีจ่ะเป็นทีต่ดิต่อประสานงานในระดบันานาชาต ิค านึงถงึสภาพภูมทิศัน์และ
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัภมูปิระเทศและภมูอิากาศของประเทศไทยอยา่งแทจ้รงิ 

- บรรยำกำศภำยในอำคำร จะต้องเน้นถึงบรรยายกาศของสถานที่
ท างาน ซึ่งกระตุ้นให้อยากท างาน มชีวีติชวีาแจ่มใสไม่ซมึเศรา้ หรอืมคีวามรูส้กึในทางลบกบั
สถานที่ท างาน สภาพแวดล้อมและการตกแต่งภายในจะต้องเสริมให้ท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ในขณะเดยีวกนัการเขา้ออกของแต่ละหน่วยงานมคีวามอสิระ สะดวกในการตดิต่อ
ประสานงานอยา่งทัว่ถงึ และสรา้งเสรมิการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

2.3.1.4 แนวควำมคิดเก่ียวกบัสภำพแวดล้อม 

- กำรใช้ต้นไม้ขนำดใหญ่ เพื่อลดความร้อนจากแสงแดดโดยใช้ต้นไม้
ทรงสูงช่วยบงัแดดไม่ให้กระทบผวิดนิ นอกจากนี้ต้นไม้ยงัใช้พลงังานที่ได้รบัจากแสงแดดมา
สงัเคราะหแ์สงดว้ยการดดูซบัน ้าจากผวิดนิแลว้แปรสภาพเป็นไอน ้าปล่อยออกมาทางใบ ช่วยลด
อุณหภมูอิากาศในบรเิวณนัน้ใหเ้ยน็ลงได้ 

- กำรปลูกหญ้ำคลุมดิน ช่วยลดการสะท้อนรงัสขีองแดด ที่ตกกระทบ
พืน้ทีด่าดแขง็เขา้สงูตวัอาคารหรอืบรเิวณขา้งเคยีง 

- กำรใช้สระน ำช่วยสร้ำงควำมเยน็ โดยเฉพาะสระน ้าที่มคีวามลกึ ใต้
ผวิน ้ามกีารสะสมความเยน็อยู่ เมื่อกระแสลมพดัผ่านผวิน ้าจงึกลายเป็นลมทีพ่าความเยน็มาจาก
ความชื่นของน ้าเขา้สงูอาคารช่วยลดความรอ้นบรเิวณเปลอืกอาคาร สู่ภายใน 
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รปูที ่2.28 แสดงแนวคดิเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม 

ทีม่า: http://www2.dede.go.th/bhrd/displaycenter 

 

 

 

 

 

 

- กำรน ำควำมเยน็จำกดินมำใช้ ในช่วงเวลากลางวนั ดนิทีร่ะดบัความ
ลกึประมาณ 60 เซนติเมตร จากผิวดินจะมอุีณหภูมติ ่าและค่อนข้างคงที่ ความเยน็ดงักล่าว
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการท าใหผ้วิของอาคารเยน็ลงได้ 

2.3.1.5 แนวควำมคิดทำงสถำปัตยกรรม 

อาคารอนุรกัษ์พลงังานเฉลมิพระเกยีรต ิมกีารออกแบบใหอ้ากาศสามารถ
พดัผ่านผวิของอาคารไดส้ะดวกเพื่อการระบายความรอ้นทีส่ะสมอยู่ทีผ่นังออกไป โดยแบบผนัง
อาคารใหเ้อยีงในลกัษณ์ของรปู ปิรามดิ เพื่อทีจ่ะลดความกดอากาศดา้นขา้งอาคาร ท าใหค้วาม
แตกต่างระหว่างความกดอากาศภายในและภายนอกอาคารน้อยลง ซึ่งจะท าให้การรัว่ซมึของ
อากาศน้อยลงไปดว้ยรปูทรง ปิรามดิ ยงัมเีหตุผลอกีหลายประการดงันี้ 

1. ในช่วงเวลากลางวนัผนังลาดเอยีงซึ่งไดร้บัแดดเตม็ที่ตลอดทุกฤดู จะ
ท าใหค้วามรอ้นโดยรอบอาคารลอยตวัสงูขึน้ ท าใหอ้ากาศเยน็จากเบือ้งล่างไหลเวยีนขึน้ไปยงัผวิ
อาคาร ท าใหผ้วิของอาคารเยน็ลง 

2. มุมลาดเอียงของ ปิรามดิ ซึ่งเป็นช่องเปิดรบัแสงธรรมชาติจากส่วน
เพดาน ท าใหส้ามารถน าแสงธรรมชาตมิาใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ อาคารอนุรกัษ์พลงังานเฉลมิพระเกยีรติ ยงัมแีนวคดิทาง
สถาปตัยกรรมทีอ่อกแบบเพื่อการประหยดัพลงังานและอนุรกัษ์พลงังาน ดงัต่อไปนี้ 
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- กำรท ำประตูทำงเข้ำ 2 ชัน้ ช่วยลดการรัว่ไหลของอากาศ ความรอ้น
จากอากาศภายนอกเขา้สู่ภายในอาคาร ขณะทีม่กีารเปิดประตูเขา้–ออก 

รปูที ่2.29 แสดงการท าประตูทางเขา้ 2 ชัน้ 

ทีม่า: http://www2.dede.go.th/bhrd/displaycenter 

 

 

 

 

- กำรน ำแสงธรรมชำติเข้ำมำใช้ บริเวณส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโถง
ทางเดนิมกีารเปิดช่องแสงเพื่อน าแสงธรรมชาตเิขา้มาใช ้ส่วนบรเิวณส านักงานทีอ่ยู่ในอาคาร ปิ
รามดิ จะมชี่องแสงทัง้ด้านบนและด้านข้างท าให้แสงเข้ามาได้ลึกในระยะ 8 -10 เมตร จาก
หน้าต่าง และเพื่อป้องกนัความรอ้นจากแสงอาทติย ์จงึใชก้ระจกทีม่คีุณสมบตัยิอมใหแ้สงเขา้มา
ไดม้ากแต่ สกดักัน้รงัสคีวามรอ้นจากแสงอาทติย ์

รปูที ่2.30 แสดงการน าแสงธรรมชาตเิขา้มาใช ้

ทีม่า: http://www2.dede.go.th/bhrd/displaycenter 

 

 

 

 

รปูที ่2.31 แสดงรายละเอยีดกระจกกนัความรอ้น 

ทีม่า: http://www2.dede.go.th/bhrd/displaycenter 
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- หลงัคำกนัควำมร้อน ใช้ระบบหลังคาพื้นเรียบ (Flat Roof) ซึ่ง
ประกอบด้วยชัน้ของวสัดุโครงสรา้งหลงัคา วสัดุป้องกนัความชื้น ช่องว่างอากาศ และฉนวนใย
แกว้ป้องกนัความรอ้น 

รปูที ่2.32 แสดงรายละเอยีดหลงัคากนัรอ้น 

ทีม่า: http://www2.dede.go.th/bhrd/displaycenter 

 

 

 

 

- ผนังอำคำร ใชร้ะบบฉนวนกนัความรอ้นภายนอก (Exterior Insulation 
and Finished System ; EIFS) ประกอบดว้ย ชัน้ของวสัดุโครงสรา้งผนัง วสัดุป้องกนัความชืน้
และโฟมหนาประมาณ 3 น้ิว เพื่อเป็นฉนวนป้องกนัความรอ้น  

รปูที ่2.33 แสดงรายละเอยีดผนงักนัรอ้น 

ทีม่า: http://www2.dede.go.th/bhrd/displaycenter 

 

 

 

 

- วสัดตุกแต่งภำยใน ใชว้สัดุทีม่ผีวิมนัวาว โปร่งใส ดูดแสง เพื่อช่วยใน
การสะทอ้นของแสงสว่างภายในอาคาร ลดการใชไ้ฟฟ้าในบา้งจดุ 

รปูที ่2.34 แสดงวสัดุตกแต่งผวิมนัวาว ช่วยในการสะทอ้นของแสงสว่างภายในอาคาร 

ทีม่า: http://www2.dede.go.th/bhrd/displaycenter 
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สรุป การออกแบบและการวางผงัอาคารมกีารค านึงถึงการประหยดั
พลงังาน พรอ้มทัง้มกีารวจิยัมาแล้วว่าสามารถประหยดัพลงังานได้จรงิ มกีารใช้เทคนิควธิกีาร
ต่างๆ ที่ช่วยในการประหยดัพลงังานของอาคารที่สามารถเขา้ใจไดง้่าย รวมถงึได้สมัผสั พสิูจน์
ทฤษฎต่ีางๆ ที่น ามาเป็นแนวคดิในการออกแบบ สามารถน าไปประยุกต์กบัอาคารอื่นได้ เป็น
อาคารตวัอยา่งใหน้กัเรยีน นกัศกึษา สถาปนิก วศิวกร หรอืแมก้ระทัง่ประชาชนผูส้นใจ ไดห้นัมา
สนใจเรือ่งการอนุรกัษ์พลงังาน 

2.3.2 โรงไฟฟ้ำเซลลแ์สงอำทิตยผ์ำบ่อง 

สถานทีต่ ัง้   : โรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติยผ์าบ่อง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

รปูที ่2.35 โรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติยผ์าบ่อง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

ทีม่า: http://www3.egat.co.th/re/egat_pv/egatpv_mhs/egatpv_mhs.htm 

2.3.2.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัชายแดนด้านตะวนัตกที่อยู่ บนสุดของ
ประเทศไทย สภาพภูมปิระเทศเตม็ไปดว้ยภูเขาและป่าไม ้คดิเป็นรอ้ยละ 78 ของพืน้ที่ ทัง้หมด 
ส่วนที่เหลอืเป็นทีร่าบสองฝ ัง่ลาน ้าและที่ราบในหุบเขาส่วนใหญ่แม่ฮ่องสอนจงึเป็นพื้นที่สเีขยีว 
ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศในด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
ขณะเดยีวกนั แม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัเดยีวของประเทศไทยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ยงัไม่ สามารถสรา้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 kV. ผ่านเขา้ไปได้ดว้ยเหตุผล
ทางดา้นการอนุรกัษ์ป่าไม ้ กฟผ. จงึต้องจ่ายไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าขนาด 22 kV. ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) เป็น ระยะทางกว่า 200 กโิลเมตร ประกอบกบั โรงไฟฟ้าพลงัน ้า
ขนาด 4.7 MW และโรงไฟฟ้าดเีซล แม่ฮ่องสอน ขนาด 5.4 MW ทีม่อียู่นัน้ เป็นโรงไฟฟ้าขนาด
เลก็ไมอ่าจขยายก าลงัผลติเพิม่ขึน้ให ้เพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชนซึง่เพิม่ขึน้ทุกปีได ้

กฟผ. ได้พจิารณาทางเลอืกการผลติไฟฟ้า ในอนาคตแล้ว พบว่า การ
ก่อสรา้งระบบส่งไฟฟ้าขนาด 115 kV. ผ่านเขตจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็น ระยะทางกว่า 200 
กโิลเมตรนัน้ ยงัไม่สามารถด าเนินการไดเ้นื่องจากมติ ครม. เมื่อวนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2532 
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ไม่อนุมตัใิหห้น่วยงานใดใชพ้ืน้ทีลุ่่มน ้า 1 เอ ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงึเหลอืทางเลอืกเพื่อ เพิม่
ก าลงัผลติไฟฟ้าที่สามารถด าเนินการได้รวดเรว็ และมตี้นทุนการผลติต่อหน่วยพลงังานไฟฟ้า 
ใกล้เคยีงกนั คอื โดยใช้เครื่องยนต์ดเีซล หรือโดยใช้เซลล์แสงอาทติย์ด้วยเหตุนี้ กฟผ. จงึได้
จดัท า โครงการโรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติยข์ึน้เพื่อผลติไฟฟ้าเสรมิเขา้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีม่อียู่
เดมิใหก้บั จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึง่ทางเลอืกนี้ไดใ้หผ้ลดมีากกว่าในดา้นผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่
น้อยลง ด้านความปลอดภยัในการขนส่งเชื้อเพลงิที่สูงขึ้น และเพิม่โอกาสการศึกษาวจิยัเพื่อ
ขยายผลในอนาคตขึน้อกีดว้ย 

2.3.2.2 ลกัษณะของโครงกำร 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูด้ าเนินโครงการ และ
ส านักงาน นโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ซึ่งตวัโครงการมี
ลกัษณะเป็นโครงการ สาธติระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติยด์ว้ยขนาดก าลงัผลติตดิตัง้
สงูสุด 500 กโิลวตัตเ์พื่อใชผ้ลติ ไฟฟ้าเสรมิเขา้ระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) 
โดย กฟผ. จะผลติรว่มกบัโรงไฟฟ้า พลงัน ้าและโรงไฟฟ้าดเีซลทีม่อียูเ่ดมิ 

2.3.2.3 วตัถปุระสงคข์องโครงกำร 

1. เพื่อเพิม่ก าลงัผลติไฟฟ้าในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และสอดคล้องกบั
นโยบายการ อนุรกัษ์พลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้มของจงัหวดั  

2. เพื่อศึกษาปญัหาทางด้านเทคนิค และผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่แวดล้อมจาก ระบบผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติยท์ี่มขีนาดใหญ่ในจงัหวดั 
แมฮ่่องสอน 

 3. เพื่อเป็นต้นแบบส าหรบัศกึษาแนวทางทีจ่ะน าไปสู่กระบวนการผลติ
เซลล ์แสงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย 
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2.3.2.4 ส่วนประกอบท่ีส ำคญัของระบบผลิตไฟฟ้ำเซลลแ์สงอำทิตย ์

1. แผงเซลลแ์สงอำทิตย ์(Solar Module) 

แผงเซลลแ์สงอาทติย(์Solar Module) เป็นเซลลแ์สงอาทติยท์ีท่ าจาก
ซลิกิอนแบบ ผลกึรวม ( Poly Crystalline) ก าลงัผลติต่อแผง 300 วตัต์จ านวน 1,680 แผงม ี
ประสทิธภิาพแผง (Module Efficiency) ประมาณ 13.0% ภายใต้สภาวะ แวดล้อม ตาม
มาตรฐานการทดสอบ (JIS C8918, IEC1215) คอืความเขม้แสงที่ ตกกระทบตัง้ฉากกบัแผง
เซลล1์,000 วตัตต่์อตารางเมตรและอุณหภมูแิผงเซลล์ 25 องศาเซลเซยีสเพื่อน าแผงเซลลข์นาด 
300 วตัต์มาต่ออนุกรม 12 แผงต่อสตรงิ (String) รวมจ านวน 140 สตรงิ จะไดแ้รงเคลื่อนไฟฟ้า 
614.4 โวลตต่์อสตรงิ 

รปูที ่2.36 แสดงแผงเซลลแ์สงอาทติย์ 

ทีม่า: http://www3.egat.co.th/re/egat_pv/egatpv_mhs/egatpv_mhs.htm 

 

 

 

 

 

2. เครื่องควบคมุประจ ุ(Charge Controller) 

เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ท าหน้าที่ประจุ
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุ
กระแสไฟฟ้าให้มปีรมิาณเหมาะสมกบัแบตเตอรี่ เพื่อยดือายุการใช้งานของแบตเตอรี ่รวมถึง
การจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรีด่ว้ย ดงันัน้ การท างานของเครื่องควบคุมการประจุ คอื 
เมื่อประจุกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรีจ่นเต็มแล้ว จะหยุดหรอืลดการประจุกระแสไฟฟ้า (และ
มกัจะมคีุณสมบตัใินการตดัการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีแรงดนัของแบตเตอรี่
ลดลงดว้ย) ระบบพลงังานแสงอาทติยจ์ะใช้เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าในกรณีทีม่กีาร
เกบ็พลงังานไฟฟ้าไวใ้นแบตเตอรีเ่ท่านัน้ 
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รปูที ่2.37 แสดงเครือ่งควบคุมประจุ 

ทีม่า: http://www.nsthai.com/charger.htm 

 

 

 

 

 

 

3. แบตเตอรี่ (Battery Storage) 

แบตเตอรี ่(Battery Storage) เป็นชนิดตะกัว่กรด แบบ Stationary 
Battery จ านวน 280 ลกู มแีรงดนัไฟฟ้า 560 V. รวมความจุ 1,200 Ah. แบตเตอรีจ่ะจ่าย ไฟฟ้า
เสรมิให ้กบัเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเมื่อก าลงัผลติจากเซลลแ์สงอาทติย ์ ลดลงกะทนัหนั (เช่น 
ในกรณทีีเ่มฆเคลื่อนตวัเขา้บดบงัแสงอาทติยอ์ย่างรวดเรว็) การใชแ้บตเตอรีเ่พื่อแก้ปญัหาก าลงั
ผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติยท์ี่อาจ เปลี่ยนแปลงกะทนัหนันี้จะช่วยลดผลกระทบต่อระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าทีม่สีภาพไมม่ัน่คง เช่น ทีเ่ป็นอยูใ่นเขตอ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอนลงได้ 

รปูที ่2.38 แสดงแบตเตอรีโ่ซล่าเซลล์ 

ทีม่า: http://greenpower.9nha.com/batterry.html 
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4. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter/Converter) 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter/Converter) จ านวน 2 ชุด พรอ้ม
ระบบควบคุมประกอบด้วย Inverter ขนาดก าลงัผลติ 250 kVA. จ านวน 2 เครื่องใช ้
วศิวกรรมไฟฟ้า 4 กบัระบบเซลลแ์สงอาทติย ์และ Power Converter ขนาดก าลงัผลติ 200 
kVA. จ านวน 2 เครื่อง เมื่อใช้งานร่วมกบัระบบ Battery จะมปีระสทิธภิาพในการแปลง 
กระแสไฟฟ้าไม่ต ่ากว่า 94 % ไดค้่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าดา้น DC-Side 450-650 V. ดา้น AC-Side 
400 V. 3 Phase โดยมคี่า Power Factor ไมต่ ่ากว่า 95% 

รปูที ่2.39 แสดงเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า 

ทีม่า: http://www.nsthai.com/Inverter.htm 

 

 

 

 

 

5. ระบบป้องกนัฟ้ำฝ่ำ (Lightning Protection) 

ระบบป้องกนัฟ้าผ่า (Lightning Protection) ท าหน้าทีป้่องกนัความ
เสยีหายทีเ่กดิกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าเมือ่ฟ้าผ่า หรอืเกดิการเหน่ียวน าท าใหค้วามต่างศกัยส์ูง ในระบบ
ทัว่ไปมกัไม่ใช้อุปกรณ์นี้ จะใช้ส าหรบัระบบขนาดใหญ่และมคีวามส าคญัเท่านัน้ รวมถึงต้องมี
ระบบสายดนิทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย  

รปูที ่2.40 แสดงระบบป้องกนัฟ้าฝา่  

ทีม่า: http://www.electronicsnews.com.au/technical-articles/surge-protection-in-pv-systems 
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2.3.2.5 ระบบกำรท ำงำนของเซลลแ์สงอำทิตย ์

1. เมื่อมแีสงอาทติยต์กกระทบแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีไ่ด้ตดิตัง้ไว้เซลล์
แสงอาทติยจ์ะ เปลีย่นพลงังานแสงอาทติยใ์หเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านระบบควบคุมเขา้เครื่อง 
แปลงกระแสไฟฟ้า โดยมรีะบบ Maximum Power Point Tracking (MPPT) ที ่ เลอืกค่า
แรงดนัไฟฟ้าของกลุ่มเซลล์แสงอาทติยท์ี่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าก าลงัผลติ สูงสุดในแต่ละเวลา
ตามค่าความเขม้ของแสงอาทติยท์ีไ่ดร้บั  

2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้า
กระแสสลบั และจา่ยเขา้ระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค โดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
จะ เป็นระบบทีท่ าใหป้ระสทิธภิาพเฉลีย่ของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ามคี่าสูงกว่า 94 % ตลอด
ทุกช่วงของการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยแ์มจ้ะมกี าลงัผลติทีต่ ่า กว่าปกตมิากในช่วงเช้า
และเยน็กต็าม  

 3. ในช่วงทีม่เีมฆลอยผ่านหรอืมหีมอกควนัเคลื่อนเขา้มาบงัแสงอาทติย์
อย่าง กะทนัหนัก าลงัผลติไฟฟ้าทีเ่ซลลแ์สงอาทติยผ์ลติไดจ้ะลดลงไปทนัทซีึง่จะส่งผล กระทบ
ต่อไฟฟ้าในระบบจ าหน่าย เน่ืองจากท าใหค้วามถีแ่ละแรงเคลื่อนไฟฟ้าของระบบส่งเปลีย่นแปลง
ไป (ขึน้อยู่กบัอตัราเรว็ของก าลงัผลติทีข่าดหายไป) ในกรณี ดงักล่าวก าลงัผลติจะลดหายไปใน
ช่วงเวลาสัน้ๆ (1-3 นาท)ี ซึง่ระบบผลตินี้ไดเ้ตรยีมการปรบัแก้ไวแ้ลว้ โดยใชพ้ลงังานทีเ่กบ็ไวใ้น
แบตเตอรีเ่ขา้มาแทนในช่วงนัน้  

4. ในระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติยข์นาดใหญ่ ก าลงัผลติที่ลด
หายไปยอ่มม ีผลกระทบต่อระบบจ าหน่ายเป็นอนัมาก โดยเฉพาะระบบจ าหน่ายทีไ่ม่มัน่คง เช่น 
ในเขตอ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงึต้องใช้แบตเตอรีช่่วยจ่ายพลงังานไฟฟ้าในช่วงที่เกดิปญัหา
ดงักล่าว โดยออกแบบขนาดคลงัแบตเตอรีใ่ห้สามารถจ่ายพลงังานไฟฟ้า ไดน้านไม่น้อยกว่า 30 
นาทต่ีอวนั  

5. ระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์น้ีจะผลติไฟฟ้าจ่ายเขา้ระบบ
จ าหน่ายเฉพาะ ในช่วงกลางวนัทีม่แีสงอาทติยท์ัง้น้ีท าใหส้ามารถลดการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 
พลงัน ้าแมส่ะงา (เกบ็น ้าในอ่าง) ในเวลากลางวนัลงไดเ้พื่อน าน ้าไปใชผ้ลติไฟฟ้าในช่วงกลางคนื
ทีม่คีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูกว่า และจะช่วยลดการผลติไฟฟ้า ที ่ตอ้งใชน้ ้ามนัดเีซลลงไดม้าก 
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รปูที ่2.41 ระบบกำรท ำงำนของเซลลแ์สงอำทิตย ์

ทีม่า: http://www3.egat.co.th/re/egat_pv/egatpv_mhs/pvmhs_work.htm 

สรปุ โรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติยผ์าบ่อง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ใชเ้ทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดผ่านแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยไม่ปล่อยของเสีย หรือ
สิง่รบกวนใดๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิมลภาวะต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม และช่วยใหร้ะบบผลติไฟฟ้าของ
จงัหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพมัน่คงเพิ่มขึ้น นอกจากนัน้ สถานที่นี้ยงัเป็นแหล่งสาธิตการใช้
พลงังานทดแทนที่สะอาดเพื่อการศึกษาและ การถ่ายทอดเทคโนโลยรีะบบผลติไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติยข์นาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศ 

2.3.3 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำแจ้งวฒันะ 

สถานทีต่ ัง้   : ในเมอืงทองธานี ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพมหานคร 

รปูที ่2.42 ธนาคารกสกิรไทย สาขาแจง้วฒันะ 

ทีม่า: http://rss.shareinformation.info/ecartupload/64_V14_N04_47.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://rss.shareinformation.info/ecartupload/64_V14_N04_47.pdf
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2.3.3.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

ดว้ยความทีธ่นาคารกสกิรไทยใชส้เีขยีวเป็นสญัลกัษณ์มาโดยตลอด ซึง่
สอดคลอ้งกบักระแสการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จงึท าใหธ้นาคารกสกิรไทยไดป้ระกาศ ‘ปณิธานสี
เขยีว เพื่อโลกสะอาดสดใส ’ ขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการน าองคก์รมุ่งสู่การเป็นองคก์รทีร่่วม
ปกป้องรกัษาโลกและสิง่แวดลอ้ม ดว้ยการสรา้ง ‘อาคารเขยีว’ หรอื Green Building ซึง่ทาง
ผูบ้รหิารต้องการใหเ้ป็น อาคารเขยีวอย่างเตม็รปูแบบทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  

2.3.3.2 ลกัษณะของโครงกำร 

อาคารสเีขยีวแห่งนี้มชีื่อว่า อาคารแจง้วฒันะ ตัง้อยู่ภายในเมอืงทองธานี 
ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ ไดร้บัการออกแบบโดยบรษิทั Design 103 International อาคาร
แห่งนี้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอาคารสเีขยีวโดยยดึมาตรฐานทัง้จากระดบันานาชาตติามมาตรฐาน
ของ LEED และของประเทศไทยตามมาตรฐาน TEEAM ตวัอาคารส านักงานแห่งนี้ไม่ไดส้รา้ง
ขึน้ใหม่ทัง้หมด แต่เป็นการน าอาคารส านักงานเก่าทีถู่กทิง้รา้งมากว่า 10 ปี มาปรบัปรุงให้
ทนัสมยัขึน้ ดว้ยการเกบ็เฉพาะส่วนทีเ่ป็นโครงสรา้งหลกัไว ้และปรบัปรุงในส่วนเปลอืกอาคาร
และงานระบบอาคารใหม่ทัง้หมดซึง่นับเป็นการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

รปูที ่2.43 ธนาคารกสกิรไทย สาขาแจง้วฒันะ ขณะก่อสรา้ง  

ทีม่า: https://www.facebook.com/pages/โครงการก่อสรา้งธนาคารกสกิรไทยอาคารแจง้วฒันะ 

 

 

 

 

 

2.3.3.3 แนวควำมคิดในกำรวำงผงั 

การวางผงัอาคารจะเน้นการเพิม่พืน้ทีโ่ล่งและพืน้ทีส่เีขยีวใหก้บับรเิวณ
รอบขา้ง เช่น การใชบ้ลอ็กหญ้า (Turf Block) และปลูกไมใ้หญ่แซม แทนพืน้ลานคอนกรตี
บรเิวณพืน้ทีจ่อดรถหน้าอาคาร ช่วยลดความรอ้นบนพืน้ดาดแขง็ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้ยงั
สามารถระบายน ้าผวิดนิอนัจะช่วยลดการเกดิน ้าท่วม อาคารแห่งนี้จงึนับอกีตวัอย่างทีด่ขีอง
การสรา้งสรรคเ์ทคโนโลยคีวบคู่ไปกบัการใส่ใจต่อสภาพแวดลอ้มและสงัคม ซึ่งส่วนใหญ่มกัจะ
เดนิสวนทางกนัเสมอ 
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รปูที ่2.44 ส่วนตดิตัง้ระบบพืน้บลอ็กหญา้ ธนาคารกสกิรไทย สาขาแจง้วฒันะ  

ทีม่า: http://www.creativemove.com/architecture/kasikorn-green-building/ 

 

  

 

 

 

2.3.3.4 แนวควำมคิดทำงสถำปัตยกรรม 

การออกแบบทางสถาปตัยกรรมดว้ยนิยามของสถาปตัยกรรมสเีขยีว คอื 
เรยีบง่ายแต่สรา้งสรรค ์โดดเด่น สง่างาม ประหยดัพลงังานและยัง่ยนื โดยกระจกรอบตวัอาคาร
เป็น Insulated Laminate ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหม่ทีส่ามารถป้องกนัความรอ้นเขา้สู่อาคาร รวมถงึ
คุณสมบตัพิเิศษของกระจกในเรื่อง Self-cleaning ทีฝุ่่นละอองและสิง่สกปรกไม่สามารถจบับน
ผวิได ้และตดัแสงสะทอ้น ไมร่บกวนสิง่แวดลอ้มรอบขา้ง ส าหรบัการตกแต่งภายในแบบเปิดโล่ง 
เพื่อใชป้ระโยชน์จากแสงธรรมชาตภิายนอก ให้สามารถส่องผ่านเขา้ถงึพื้นที่ภายในได้ ช่วยลด
ปรมิาณการใช้แสงไฟภายในอาคาร พร้อมทัง้ให้เกิดการไหลเวยีนอากาศภายนอกสู่ภายใน 
ผสานระบบเครือ่งปรบัอากาศ ท าใหอ้าคารแห่งนี้นอกจากจะเยน็สบายแลว้ ยงัลดการใชพ้ลงังาน
ไดอ้กีทางหนึ่ง อกีทัง้ยงัใชไ้ฟแสงสว่างแบบ LED เพื่อประหยดัพลงังานในการใชไ้ฟฟ้า 

รปูที ่2.45 ธนาคารกสกิรไทย สาขาแจง้วฒันะ 

ทีม่า: http://www.creativemove.com/architecture/kasikorn-green-building/ 
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สรุป ธนาคารกสิกรไทย สาขาแจ้งวัฒนะ เป็นอาคารที่ออกแบบและ

ก่อสรา้งโดยยดึมาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึง่

เป็นระบบการวดัระดบัความเป็นอาคารสเีขยีว ของ U.S. Green Building Council องคก์ร

ทางดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อด าเนินการสนบัสนุนและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัแนวคดิในเรื่องการออกแบบที่

ย ัง่ยนื ของประเทศสหรฐัอเมรกิา นอกจากนี้ ยงัค านึงถงึมาตรฐาน TEEAM (Thailand Energy 

& Environmental Assessment Method) ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบและประเมนิอาคาร

ประหยดัพลงังาน และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม อาคารเลอืกใชว้สัดุได้ดีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

และยงัสามารถน าอาคารทีไ่มใ่ชป้ระโยชน์มาปรบัปรุงขึน้ใหม่โดย สามารถประหยดัค่าโครงสรา้ง

ลดไดอ้กีดว้ย 
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บทท่ี 3 

กำรวิเครำะหเ์น้ือหำโครงกำร 

3.1 ควำมหมำยของพลงังำน 

พลงังาน หมายถงึ สิง่ทีใ่ชเ้พื่อการเปลีย่นแปลงทางกายภาพหรอืให้มกีารเคลื่อนทีข่อง
มวลสารจากสภาพหนึ่งไปอกีสภาพหนึ่ง พลงังานคอื แรงงานที่ไดม้าจากธรรมชาต ิอาจจ าแนก
ออกไดต้ามแหล่งทีม่าเป็น 2 ประเภท คอื พลงังานต้นก าเนิด ไดแ้ก่ แสงแดด ลม น ้า เชือ้เพลงิ
ธรรมชาต ิเช่น น ้ามนั ถ่านหนิ แก๊สธรรมชาต ิไอน ้าใต้ดนิ แร่นิวเคลยีร ์ไมฟื้น แกลบ ชานอ้อย 
และพลงังานแปรรูปซึ่งได้มาโดยการน าพลงังานต้นก าเนิดดงักล่าวข้างต้นมาแปรรูปเพื่อใช้
ประโยชน์ในลกัษณะต่างกัน เช่น ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ปิโตเลียม ถ่าน แก๊สหุงต้ม (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

3.2 วิวฒันำกำรของพลงังำน 

เทคโนโลยพีลงังานเริม่ต้นขึน้ประมาณครสิต์ศตวรรษที่ 17 ที่ได้มกีารใช้พลงังานจาก
เชื้อเพลงิฟอสซลิ (Conventional energy) มาใช้เป็นแหล่งพลงังานในอุตสาหกรรม ทัง้นี้ 
พลงังานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเกิดจากการย่อยสลายของสิ่งมชีีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสมมาเป็นระยะเวลานานหลายพนัลา้นปี  

พลงังานจากเชือ้เพลงิฟอสซลิทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปนัน้ ประกอบดว้ยถ่านหนิ น ้ามนั 
ก๊าซธรรมชาติ หนิน ้ามนั และทรายน ้ามนั อย่างไรก็ตาม จากการที่อตัราการเกิดขึ้นใหม่ของ
เชือ้เพลงิฟอสซลิไม่สามารถตอบสนองต่ออตัราการเพิม่ขึน้ของความต้องการในการใชพ้ลงังาน
ของมนุษย์เราได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความเป็นไปได้ที่เชื้อเพลิงชนิดนี้จะหมดไปใน
ครสิต์ศตวรรษที่ 21 ดงันัน้ การพฒันาเทคโนโลยพีลงังานจงึได้ถูกพฒันาขึ้นอีกครัง้โดยมี
เป้าหมายเพื่อแสวงหาแหล่งพลงังานชนิดอื่นๆ ทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 

พลงังานหมุนเวยีน (Renewable energy) เป็นเทคโนโลยพีลงังานทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ เพื่อ
ทดแทนพลงังานจากเชือ้เพลงิฟอสซลิ เนื่องจากพลงังานหมุนเวยีนนับเป็นพลงังานทีส่ามารถน า
กลบัมาใช้ใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นพลงังานความรอ้นใต้พภิพ พลงังานคลื่น พลงังานลม พลงังาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน ้ า  ก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวมวล และไบโอดีเซล  (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 
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3.3 ประเภทของพลงังำน 

พลงังำนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี  

1. พลงังำนใช้แล้วหมด หรอืที่นักวชิาการเรยีกกนัว่าพลงังานสิ้นเปลอืง หรอืพลงังาน
ฟอสซลิ ไดแ้ก่ น ้ามนั รวมทัง้หนิน ้ามนั ทรายน ้ามนั ถ่านหนิ และก๊าซธรรมชาต ิทีเ่รยีกว่าใชแ้ลว้
หมดก็เพราะหามาทดแทนไม่ทนัการใช้ พลงังานพวกนี้ปกตแิล้วจะอยู่ใต้ดนิ ถ้าไม่ขุดขึน้มาใช้
ตอนนี้ กเ็กบ็ไวใ้หล้กูหลานใชไ้ดใ้นอนาคต บางทจีงึเรยีกว่าพลงังานส ารอง 

2. พลงังำนใช้ไม่หมด หรอื พลงังานหมุนเวยีน ได้แก่ ไม้ กระดาษ ฟืน แกลบ ชาน
อ้อย ชีวมวล (เช่น มูลสัตว์ และก๊าซชีวภาพ) น ้ า(จากเขื่อนไหลมาหมุนกังหันป ัน่ไฟ) 
แสงอาทิตย์ (ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้) ลม (หมุนกังหันลมผลิตไฟฟ้า) และคลื่น 
(กระแทกใหก้งัหนัหมนุป ัน่ไฟ) และทีว่่าใชไ้มห่มดกเ็พราะสามารถหามาทดแทนได ้เช่น ปลูกป่า
เอาไมม้าท าฟืน หรอืปล่อยน ้าจากเขื่อนมาป ัน่ไฟ แลว้ไหลลงทะเล กลายเป็นไอ และเป็นฝนตก
ลงมาสู่โลกอีก หรือแสงอาทิตย์ที่ได้ร ับจากดวงอาทิตย์อย่ างไม่มีว ันหมดสิ้น ดังนี้ เป็นต้น 
(ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

3.4 แหล่งท่ีมำของพลงังำน 

3.4.1 แหล่งพลงังำนท่ีใช้แล้วหมดไป  

3.4.1.1 พลงังำนฟอสซิล 

เชือ้เพลงิฟอสซลิคอื เชือ้เพลงิทีเ่กดิจากซากพชืซากสตัวท์ีต่ายทบัถมกนั
นบัลา้นปีใตท้อ้งทะเลหรอืพืน้ดนิ เชือ้เพลงิฟอสซลิ ไดแ้ก่ ถ่านหนิ น ้ามนัดบิ และก๊าซธรรมชาต ิ
พลงังานเคมจีะถูกสะสมในโครงสรา้งอะตอมของเชือ้เพลงิเหล่าน เมื่อเกดิปฏกิริยิาเคม ีเช่น การ
เผาไหม้ก็จะท าให้เกิดพลังงานความร้อนออกมา เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้อยู่ทัว่ไปในสภาพ
อุณหภมูปิกตแิบ่งออกเป็น 3 ชนิดคอื (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

1. เช้ือเพลิงแขง็ หมายถงึ เชือ้เพลงิทีม่สีถานะทีเ่ป็นของแขง็ทีอุ่ณหภูมิ
ปกติ และ ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของเชื้อเพลงิชนิดนี้ส่วนมากจะประกอบไปด้วย คาร์บอน 
ไฮโดรเจน ออกซเิจน ไนโตรเจน ก ามะถนั และ เถ้า เมื่อท าปฏกิริยิาทางเคมกีบัออกซเิจนใน
อากาศแล้วจะให้พลังงานความร้อนออกมา โดยปกติเมื่อ เกิดเผาไหม้คาร์บอนจะได้
คาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนไฮโดรเจนเมื่อเกิดการเผาไหม้จะได้น ้ า เชื้อเพลิงแข็งที่ได้จาก
ธรรมชาตไิดแ้ก่ ถ่านหนิ หนิน ้ามนั ถ่านไม ้และถ่านโคก้ เป็นตน้ 

2. เช้ือเพลิงเหลว หมายถึง เชื้อเพลิงที่มสีถานะที่เป็นของเหลวที่
อุณหภูมปิกติ เชื้อเพลิงประเภทนี้ ได้แก่ น ้ามนัที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลียม น ้ามนัจากพืช 
น ้ามนัจากสตัว์ เป็นต้น เชื้อเพลงิเหลวเป็นเชื้อเพลงิที่ใช้มากในประเทศไทยโดยจะนิยมใช้กบั
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ยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะสะดวกต่อการใช้งาน และ ให้ค่าทางความ
รอ้นสูง เชื้อเพลงิเหลวที่ใช้กนัส่วนมากจะได้จากการกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม เช่น น ้ามนัเบนซนิ 
น ้ามนัก๊าด น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเตา เป็นต้น ส าหรบัเชือ้เพลงิเหลวที่ไดจ้ากพชืผลทางการเกษตร 
เช่น การผลติไบโอดเีซล การสกดัน ้ามนัจากเมลด็สบู่ด า เป็นตน้ 

3. เช้ือเพลิงกำ๊ซ หมายถงึ เชือ้เพลงิทีม่สีถานะทีเ่ป็นก๊าซทีอุ่ณหภูมปิกต ิ
หรอือาจหมายถงึก๊าซทุกชนิดทีส่ามารถน ามาท าปฏกิริยิากบัออกซเิจนเเลว้เกดิการเผาไหมท้ า
ให้ได้พลังงานความร้อนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เชื้อ เพลิงประเภทนี้ จะมีสาร
ไฮโดรคารบ์อนเป็นองคป์ระกอบหลกั เเละก๊าซเเต่ละชนิดจะให้ความรอ้นจากการเผาไหมท้ี่ไม่
เท่ากนั เช่น ก๊าซชวีมวล ก๊าซธรรมชาตหิรอืก๊าซเอน็.จ.ีว.ี ก๊าซเเอล.พ.ีจ.ี เป็นตน้ 

3.4.1.2 พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพดงัน้ี  

พลงังานความรอ้นใต้พภิพ หมายถงึ พลงังานความรอ้นตามธรรมชาตทิี่
ไดจ้ากแหล่งความรอ้นทีถู่กกกัเก็บอยู่ภายใต้ผวิโลก โดยปกตอุิณหภูมใิต้ผวิโลกจะเพิม่ขึน้ตาม
ความลกึและเมื่อยิง่ลกึลงไปถึงภายในใจกลางของโลก จะมแีหล่งพลงังานความรอ้นมหาศาล
อยู่ ความรอ้นที่อยู่ใต้ผวิโลกนี้มแีรงดนัสูงมาก จงึพยายามที่จะดนัตวัออกจากผวิโลกตามรอย
แตกต่างๆ แหล่งพลงังานความรอ้นใต้พภิพ มกัพบในบรเิวณทีเ่รยีกว่าจุดรอ้น (Hot spots) โดย
บรเิวณนัน้จะมคี่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมติามความลึก มบีรเิวณที่มกีารไหล  หรอืแผ่
กระจาย ของความรอ้น จากภายใต้ผวิโลกขึน้มาสู่ผวิดนิ (Geothermal gradient) มากกว่าปกติ
ประมาณ1.5-5 เท่า ลกัษณะทัว่ไปของแหล่งพลงังานความร้อนใต้พภิพ สามารถแบ่งเป็น
ลกัษณะใหญ่ๆ ได ้4 ลกัษณะคอื (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

1. แหล่งท่ีเป็นไอน ้ำ เป็นแหล่งพลงังานความรอ้นใต้พภิพที่อยู่ใกล้กบั
แหล่งหนิหลอมเหลวในระดบัตื้นๆ ท าให้น ้าในบรเิวณนัน้ได้รบัพลงังานความรอ้นสูงจนกระทัง่
เกดิการเดอืดเป็นไอน ้ารอ้น 

2. แหล่งท่ีเป็นน ้ำร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน ้ าเค็ม (Hot brine 
sources) เป็นแหล่งพลงังานความร้อนที่พบเห็นได้ทัว่ไป มลีกัษณะเป็นน ้าเค็มร้อนโดยมจีะ
อุณหภมูติ ่ากว่า 180 องศาเซลเซยีส  

3. แหล่งท่ีเป็นหินร้อนแห้ง แหล่งที่เป็นหินร้อนแห้ง (Hot dry 
rock) เป็นแหล่งที่สะสมพลังงานความร้อนในรูปของหินเนื้อแน่นโดยไม่มนี ้ าร้อนหรือไอน ้ า
เกดิขึน้เลย แหล่งลกัษณะน้ีจะมคี่าการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมติามความลกึเกนิกว่า 40 องศา
เซลเซยีส 
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4. แหล่งท่ีเป็นแมกมำ (Molten magma) แมกมาหรอืลาวาเหลว เป็น
แหล่งพลงังานความรอ้นทีม่คี่าสงูสุดในบรรดาแหล่งพลงังานความรอ้นทีก่ล่าวมา โดยมอุีณหภูมิ
สงูกว่า 650 องศาเซลเซยีส ส่วนใหญ่จะพบในแอ่งใตภ้เูขาไฟ 

3.4.2 แหล่งพลงังำนใช้แล้วไม่หมดไป 

3.4.2.1 พลงังำนแสงอำทิตย ์ 

พลงังานแสงอาทติย ์คอื แสงสว่าง และความรอ้น ทีถู่กสรา้งขึน้โดยดวง
อาทติย ์ทุกๆวนัดวงอาทติยจ์ะผลติพลงังานได้เป็นจ านวนมหาศาล รวมทัง้แหล่งผลติพลงังาน
แสงอาทติยน์ัน้ ไม่มวีนัหมดอกีดว้ย นอกจากนี้ พลงังานแสงอาทติยย์งัถอืเป็นพลงังานสะอาด 
และเป็นพลังงานทางเลือกส าหรับมนุษย์ใช้แทนที่พลังงานจากฟอสซิล อีกด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรดวงอาทิตย์คือดาวขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วยก๊าซซึ่ง
ประกอบด้วย ไฮโดรเจน และ ฮเีลี่ยม ภายในแกนของดวงอาทติย์ ปฏบิตัิการที่เรยีกว่า การ
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ได้สร้างพลังงานจ านวนมหาศาลที่เกิดจากไฮโดรเจน ภายในแกน และ
ผสมผสานกนักลายเป็นก๊าซฮเีลยีม ปฏกิิรยิานิวเคลยีร์ได้ท าการปลดปล่อยพลงังานจากแกน
ของดาวออกมาสู่พืน้ผวิ ระหว่างทีเ่ดนิทางมาสู่พืน้ผวิดวงอาทิตย ์พลงังานดงักล่าวจะใชเ้วลาใน
การแปรสภาพเป็นพลงังานแสงสว่าง แสงสว่างนี้คอืสิง่ทีพ่วกเราเรยีกว่าแสงอาทติยแ์สงอาทติย์
ใชเ้วลาเท่าไรในการเดนิทางจากดวงอาทติยม์ายงั      
          จากบนัทกึของ องคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาต ิหรอื องคก์าร
นาซา (NASA) แสงอาทติยเ์ดนิทางมายงัโลกดว้ยความเรว็แสง หรอื ประมาณ 186,000ไมล ์ต่อ
วนิาท ีท าให้แสงอาทติย์ใช้เวลาเดนิทางมายงัโลกเพยีงแค่  8 นาทเีท่านัน้พลงังานแสงอาทติย์
สามารถใช้ยงัไง วธิกีารง่ายๆ ที่นิยมใช้กนั คอืใช้ระบบที่อยู่ในรูปแบบ แผงเซลล์แสงอาทติย ์
และ แบตเตอรร์ีเ่ก็บพลงังาน แผงเซลล์แสงอาทติยจ์ะเก็บแสงจากดวงอาทติย ์เพื่อแปรสภาพ
เป็นพลงังาน และเกบ็ไวใ้นแบตเตอรร์ี ่ในขณะทีพ่ลงัดงักล่าวถูกเกบ็ไวใ้นแบตเตอรร์ี ่พลงังานนี้
ก็จะถูกใช้งานได้ในรูปแบบของความร้อนและพลงังานไฟฟ้าเมื่อพลงังานถูกแปรสภาพเป็น
พลงังานความรอ้น พลงังานแสงอาทติยส์ามารถน าไปใชง้านได ้เช่น ท าน ้ารอ้น ใชป้รบัอุณหภูมิ
ภายในบา้น เรอืนต้มไม ้หรอื อาคารพาณิชยต่์างๆ พลงังานแสงอาทติย ์สามารถถูกแปรสภาพ
เป็นพลงังานไฟฟ้าได ้2 วธิ ีดงันี้ (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

1. ใช้อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ หรอืที่เรียกกัน
ว่า  “โซล่าร ์เซลล์” เพื่อแปรสภาพแสงอาทติยใ์หเ้ป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง เซลลร์บัแสงอาทติย์
ถูกน ามารวมกนัเป็นแผงแล้วถูกจดัให้เป็นระเบยีบ ซึ่งช่วยให้รบัแสงอาทติยไ์ด้เป็นพื้นที่กว้าง 
เซลลแ์สงอาทติยน์ัน้จะเกบ็พลงังานไดต้ามขนาดของมนั เช่น แผ่นเลก็ๆเหมาะส าหรบัการสรา้ง
พลังงานให้กับเครื่องคิดเลข และ นาฬิกาข้อมือ แต่เราต้องใช้แผงที่ใหญ่ขึ้นเพื่อผลิต



44 
 

  

กระแสไฟฟ้าให้แก่บ้าน และต้องใช้ขนาดใหญ่และกินพื้นที่เป็นไร่ ในการสร้างโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า 

2. โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเข้มข้น สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใชค้วามรอ้นจากเครื่องมอืรวบรวมความรอ้น แลว้แปรสภาพเป็นของเหลว ซึง่
ช่วยในการผลิตไอน ้ า เพื่อเป็นพลังงานให้กับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่ประเทศสหรฐัฯ มี
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยแ์บบเขม้ขน้ อยู ่11 แห่ง โดยทีม่อียูใ่นรฐั แคลฟิอรเ์นีย 9 แห่ง และ ใน
รฐัเนวาดา้ กบั อรโิซน่า อกีรฐัละ 1 แห่ง 

3.4.2.2 พลงังำนน ้ำ 

พลงังานน ้าจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ต้องมกีารกกัเก็บน ้าไว้เพื่อ

เป็นการสะสมก าลงั โดยการก่อสรา้งเขื่อนหรอืฝายปิดล าน ้าที่มรีะดบัความสูงเป็นพลงังานศกัย ์

และผนัน ้าเขา้ท่อไปยงัเครื่องกงัหนัน ้าขบัเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลงัน ้ากรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรกัษ์พลงังาน ไดด้ าเนินงานในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานน ้าทีม่อียู่ภายในประเทศ เพื่อ

ลดการน าเข้าน ้ามนัซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า โดยได้ด าเนินการผลิตพลงังาน

ทดแทนจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าดงัน้ี (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ

,2543) 

1. โครงการก่อสรา้งเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าคลองทุ่งเพล เป็นโครงการเนื่อง
ในพระราชด าร ิตัง้อยู่ในเขตกิ่ง อ.คชิฌกูฏ และ อ.มะขาม จ.จนัทบุร ีมขีนาดก าลงัผลติรวม
9.8 เมกกะวตัต ์เมือ่แลว้เสรจ็สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าไดปี้ละ 28.16 ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง 

2. โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าลุ่มน ้าน่านตอนบน ตัง้อยู่ที่ อ.
เวยีงสา จ.น่าน มกี าลงัผลติรวม 10 เมกกะวตัต์ คาดว่าจะสามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ
ปีละ 54.62 ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง  

3. โครงการก่อสรา้งเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าแม่กะไน ตัง้อยู่ทีบ่า้นหว้ยป ูอ.แม่
สะเรยีง จ.แมฮ่่องสอน มกี าลงัผลติรวม 0.89 เมกกะวตัต ์

เมื่อแล้วเสรจ็จะสามารถ พพ.ได้ด าเนินการจดัตัง้โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า
ระดบัหมู่บา้นโดยด าเนินการในรปูแบบความร่วมมอืกบัราษฎร ปจัจุบนัมจี านวนโครงการไฟฟ้า
พลงัน ้าระดบัหมู่บา้นทีย่งัสามารถเดนิเครื่องผลติพลงังานไฟฟ้าอยู่จ านวน 39 โครงการ มกี าลงั
ผลติรวม 1,155 กิโลวตัต์ จ านวนครวัเรอืนที่ได้รบัประโยชน์จ านวน 3,779 ครวัเรอืน ส าหรบั
ปีงบประมาณ 2548 มกีารก่อสรา้งแลว้เสรจ็จ านวน 3 โครงการ คอืโครงการบา้นหว้ยหมากลาง 
จ.แม่ฮ่องสอน มขีนาดก าลงัผลติ 20 กโิลวตัต์ และ โครงการบ้านสามหมื่นทุ่ง จ.ตาก มกี าลงั
ผลิต  60 กิโลวัตต์  และในปีงบประมาณ  2549 มีโครงการที่ก าลังด าเนินการก่อสร้าง
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จ านวน 2 โครงการ คอืโครงการบ้านมะโอโค๊ะ จ.ตาก มกี าลงัผลติ 20 กิโลวตัต์ และโครงการ
แมน่ ้าดะ จ.ตาก มกี าลงัผลติ 60 กโิลวตัต ์

3.4.2.3 พลงังำนลม 

พลงังานลม ซึง่เป็นแหล่งพลงังานทีเ่ตบิโตเรว็ทีสุ่ดในโลก เป็นเทคโนโลยี
ที่ลวงตาว่าเรยีบง่าย เบื้องหลงัอาคารสูง เพรยีว และใบพดัที่หมุนอย่างสม ่าเสมอ คือ วสัดุ
น ้าหนักเบาที่ท างานร่วมกนัอย่างซบัซ้อน การออกแบบด้านการเคลื่อนไหวของอากาศ และ 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีค่วบคุมโดยคอมพวิเตอร ์พลงังานถูกส่งถ่ายจากปีกหมุน ผ่านเกยีร ์ซึง่
บางครัง้ปฏิบตัิงานในความเร็วที่ไม่แน่นอน จากนัน้ส่งไปยงัเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

ข้อดีของพลงังำนลม 

1 .  เ ป็ น มิต ร ต่ อ ส่ิ ง แ วด ล้ อม  โ ด ย ล ด ร ะ ดับ ก า รปล่ อ ย ก๊ า ซ
คารบ์อนไดออกไซดท์ีก่่อใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น นี่เป็นประโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัทีสุ่ดของ
การผลติพลงังานลม นอกจากนี้พลงังานลมยงัปราศจากสารก่อมลพษิอื่นๆ ทีเ่กดิจากเชือ้เพลงิ
ฟอสซลิและโรงไฟฟ้านิวเคลยีรอ์กีดว้ย 

2 .  มี ค วำมสมดุล ด้ ำนพลัง ง ำน ท่ี ดี เ ย่ี ยม  - ก า รปล่ อ ย ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการผลิต ติดตัง้ และให้บริการของกังหันลมที่มชี่วงอายุโดย
เฉลี่ย 20 ปีถูก "ทดแทน" หลังด าเนินการผลิต  3-6 เดือน ซึ่งเท่ากับการผลิตพลังงาน
มากกว่า 19 ปีโดยแทบไมม่คี่าใชจ้า่ยดา้นสิง่แวดลอ้มเลย 

3. ด ำเนินงำนได้รวดเรว็ ฟารม์กงัหนัลมสามารถสรา้งเสรจ็สิ้นภายใน
ไมก่ีส่ปัดาห ์โดยใชร้ถเครนตดิตัง้หอคอยของกงัหนัลม ส่วนเชื่อมต่อกบัปีกหมุน (โครงยดึ) และ 
ใบพดัเหนือฐานคอนกรตีเสรมิก าลงั 

4. เป็นแหล่งพลงังำนท่ีน่ำเช่ือถือ และน ำกลบัมำใช้ใหม่ได้ เนื่องจาก
ลมที่ใช้ขบัเคลื่อนกงัหนัลมไม่มคี่าใช้จ่ายตลอดกาล และไม่ถูกกระทบโดยราคาของเชื้อเพลงิ
ฟอสซลิทีข่ ึน้ๆ ลงๆ นอกจากนี้ยงัไมต่อ้งอาศยัการท าเหมอืง ขดุเจาะ หรอื ขนส่งไปยงัสถานีจ่าย
ไฟฟ้า ในขณะที่ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงขึ้น คุณค่าของพลังงานลมก็สูงขึ้นเช่นกัน ท าให้
ค่าใชจ้า่ยของการผลติไฟฟ้าโดยพลงังานลมมแีต่จะลดลง 
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3.4.2.4 พลงังำนชีวมวล 

พลงังานชีวมวล (Bio-energy)หมายถึง พลังงานที่ได้จากชีวมวลชนิด
ต่างๆ โดยกระบวนการแปรรปูชวีมวลไปเป็นพลงังานรปูแบบต่างๆ  กระบวนการแปรรปูชวีมวล
ไปเป็นพลงังานรปูแบบต่างๆ (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

1. กำรเผำไหม้โดยตรง (Combustion) เมื่อน าชีวมวลมาเผา จะได้
ความรอ้นออกมาตามค่าความรอ้นของชนิดชวีมวล ความรอ้นที่ไดจ้ากการเผาสามารถน าไปใช้
ในการผลติไอน ้าที่มอุีณหภูมแิละความดนัสูง ไอน ้าน้ีจะถูกน าไปขบักงัหนัไอน ้าเพื่อผลติไฟฟ้า
ต่อไป ตวัอยา่งชวีมวลประเภทน้ีคอื เศษวสัดุทางการเกษตร และเศษไม้  

2. กำรผลิตกำ๊ซ (Gasification) เป็นกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลงิแขง็
หรอืชวีมวลให้เป็นแก๊สเชื้อเพลงิ เรยีกว่าแก๊สชวีภาพ (Biogas) มอีงค์ประกอบของแก๊สมเีทน 
ไฮโดรเจน และ คารบ์อนมอนอกไซด ์สามารถน าไปใชก้บักงัหนัแก๊ส(Gas turbine)  

3. กำรหมกั (Fermentation) เป็นการน าชวีมวลมาหมกัด้วยแบคทเีรยี
ในสภาวะไร้อากาศ ชีวมวลจะถูกย่อยสลายและแตกตัว เกิดแก๊สชีวภาพ(Biogas) ที่มี
องค์ประกอบของแก๊สมเีทนและคารบ์อนไดออกไซด์ แก๊สมเีทนใช้เป็นเชื้อเพลงิในเครื่องยนต์
เพื่อใชส้ าหรบัการผลติไฟฟ้า  

กำรผลิตเช้ือเพลิงเหลวจำกพืช มีกระบวนกำรท่ีใช้ผลิตดงัน้ี  

1. กะบวนกำรทำงชีวภำพ ท าการย่อยสลายแป้ง น ้าตาล และเซลลูโลส
จากพชืทางการเกษตร เช่น อ้อย มนัส าปะหลงั ใหเ้ป็นเอทานอล เพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิเหลวใน
เครือ่งยนตเ์บนซนิ  

2. กระบวนกำรทำงฟิสิกส์และเคมี โดยสกดัน ้ามนัออกจากพชืน ้ามนั 
จากนัน้น าน ้ามนัทีไ่ดไ้ปผ่านกระบวนการ Transesterification เพื่อผลติเป็นไบโอดเีซล  

3. กระบวนกำรใช้ควำมร้อนสูง เช่นกระบวนการไพโรไลซสิ เมื่อวสัดุ
ทางการเกษตรไดค้วามรอ้นสงูในสภาพไรอ้อกซเิจน จะเกดิการสลายตวั เกดิเป็นเชือ้เพลงิในรปู
ของเหลวและแก๊สผสมกนั 
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3.4.2.5 พลงังำนนิวเคลียร ์

พลงังานนิวเคลยีร์ เป็นพลงังานรปูหนึ่งทีน่ักวทิยาศาสตรช์าวฝรัง่เศสชื่อ 
องัรเีบกเคอเรล ได้ค้นพบโดยบงัเอิญ เมื่อ พ.ศ. 2439 แต่คนทัว่ไปเริม่รูจ้กัพลงังานนิวเคลยีร์
หลังจากที่มีการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ เมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 
พ.ศ. 2488 ในช่วงปลายสงครามโลก ครัง้ทีส่อง มผีลท าใหส้งครามโลกครัง้ทีส่องยุต ิแต่ผลของ
ระเบดิปรมาณูในครัง้นัน้ได้ท าลายชวีติมินุษยไ์ปเป็นจ านวนมาก รวมทัง้อาคารบ้านเรอืน และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ นอกจากนี้  กัมมันตภาพรังสี ที่เกิดขึ้นจากการระเบิดยังก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มและมผีลต่อผูร้อดชวีติในระยะยาวอกีดว้ย หลงัจากทีม่นุษยไ์ดรู้ถ้งึ
อ านาจท าลายของระเบิดปรมาณูแล้ว จึงได้ค้นคว้าวิจ ัย เพื่อ น าพลังงานนิวเคลียร์ มาใช้
ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ จนในปจัจุบนั มหีลายประเทศ น าพลงังานนิวเคลยีรไ์ปใช้ ในการ
พฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรม จน
ปจัจุบนันิวเคลยีรไ์ดเ้ขา้ไป มบีทบาท ในชวีติประจ าวนัมากขึน้ทุกท ีแต่ส่วนใหญ่อาจจะยงัไม่รู ้
สินค้าบางชนิด เช่น กระดาษ ปูนซิเมนต์ กระเบื้อง ยาสีฟนั อาจผลิตโดยใช้ เทคโนโลยี
นิวเคลยีรใ์นการควบคุมคุณภาพ ส าล ีผา้ก๊อซ พลาสเตอรปิ์ดแผล เขม็ หลอดฉีดยา เหล่านี้เป็น
เวชภัณฑ์ ที่ท าให้ปลอดเชื้อ  โดยใช้ร ังสี ซึ่ง เ ป็นรูปแบบหนึ่ งของพลังงานนิว เคลียร์ 
การใชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์ปจัจุบนัประเทศไทยมกีารใชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์ในกจิการต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง ซึง่พอสรุปได้เป็น 3 ด้าน คอื (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ
,2543) 

1. ด้ำนกำรแพทย์ มกีารน า เอาสารกมัมนัตรงัส ีและรงัสมีาใช้ในการ
ตรวจวนิิจฉยัและรกัษาโรค ท าใหก้ารวนิิจฉัย และรกัษาโรคของแพทย ์เป็นไปอย่างถูกต้อง และ
รวดเรว็ สามารถบรรเทาความเจบ็ปวด และช่วยชวีติ ของผู้ป่วยไดม้ากขึน้ ประโยชน์ในการใช ้
สารกมัมนัตรงัสทีางการแพทยม์หีลายดา้นเช่น ดา้นการตรวจวนิิจฉัย ดา้นการบ าบดัโรค จะเหน็
ว่าการน าสารกมัมนัตรงัส ีมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยค์วบคู่ไปกบั การตรวจวนิิจฉัย และการ
รกัษาแบบอื่น จะก่อประโยชน์ ต่อคนไขอ้ย่างยิง่ และนับวนัศาสตร ์ดา้นนี้จะก้าวหน้าขึน้เรื่อง ๆ 
จนเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป 

2. ด้ำนอุตสำหกรรม มกีารน าเอาพลงังานนิวเคลียร์ ไปใช้กันอย่าง
กว้างขวางเช่นกัน ในที่นี้จะขอกล่าวพอสงัเขป 2 ตัวอย่าง คือการปลอดเชื้อผลิตภณัฑ์ทาง
การแพทย ์และ การตรวจสอบโครงสรา้งภายใน นอกจากนี้ ยงัมกีารใชเ้ทคโนโลยนีิวเคลยีร ์ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อกีมาก 

3. ด้ำนกำรเกษตร ประเทศไทยจดัว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม เพราะ
ประชากร กว่าร้อยละ 60 ยังคงยึดการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ดังนัน้ การค้นคว้าวิจยัทาง
การเกษตร เพื่อเพิม่ปรมิาณ และคุณภาพของผลผลติทางการเกษตร จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/atom/nuclear2.htm
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/atom/nuclear3.htm
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/atom/nuclear3.htm
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ต่อเกษตรกร เพราะหมายถงึรายได ้และความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ ของเกษตรกร ในปจัจุบนั ไดม้กีาร
ใช ้เทคโนโลยนีิวเคลยีรเ์พื่อส่งเสรมิกจิกรรมเกษตร ในหลาย ๆ ดา้น เช่น การก าจดัศตัรพูชื การ
ปรบัปรงุพนัธุ ์เพื่อเพิม่ผลผลติ การเกบ็ถนอม รกัษาผลผลติ ไมใ่หเ้สยีหาย 

3.5 ควำมหมำยของพลงังำนทดแทน 

พลงังานทดแทนคอืชื่อทีใ่ชเ้รยีกพลงังานทีม่าจากแหล่งผลติทีแ่ตกต่างจากทีเ่ราเคยมใีน
อดตี ส่วนใหญ่มกัมาจากผลงานในดา้นลบของการใชง้านของมนั ในอดตี พลงังานทีพ่วกเราใช ้
มาจาก ถ่านหนิ น ้ามนั และแอลกอฮอล ์แต่ในศตวรรษที ่21 ไดม้กีารคดิค้น พลงังานรูปแบบ
ใหม่ๆ  เช่น พลงังานทางชวีภาพต่างๆ ทีไ่ดจ้าก น ้ามนัปาลม์ เอทานอล เป็นต้น ในช่วงทศวรรษ 
1200 ถงึ 1500 ถ่านหนิได้ถูกใช้เป็นแหล่งพลงังานหลกัของมนุษย ์ก่อนที่จะมกีารใช้น ้ามนั
เชื้อเพลงิในช่วงทศวรรษ 1800 และช่วงทศวรรษ 1900 มนุษยไ์ด้มคีวามพยายามที่จะหา
พลงังานทางเลอืกใหม่ๆ เนื่องจากน ้ามนั และถ่านหนิหมดลงอย่างรวดเรว็  ในปี 1917 อเลก็
ซานเดอร ์เกรแฮมเบลล์ ได้คดิค้นการสรา้งน ้ามนัเชื้อเพลงิ จากเอทานอล ซึ่งสามารถผลติได้
จากขา้วโพด ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1950 ถงึ 1960 มนุษยเ์ริม่ใช้พลงังานจากวตัถุที่ใช้ซ ้าได ้
ประเทศสหรฐัฯ และ บราซลิ คอื 2 ประเทศทีม่กีารใช้พลงังานจากเอทานอลมากทีสุ่ด ในช่วง
ทศวรรษ 2000 เริม่มกีารคดิคน้พลงังานชวีมวลแบบใหม่ๆ เช่น ไฮโดรเจน หรอื นิวเคลยีร ์มา
แทนพลงังานจากฟอสซลิ ซึ่งส่งผลท าลายใชบ้รรยากาศมาเป็นเวลานาน ปจัจุบนั มกีารคน้คว้า
หาพลังงานทางเลือกใหม่เพื่อการคมนาคมอย่างแพร่หลายในสหรฐัฯและทัว่โลก และได้มี
พลงังานใหม่ๆทุกคดิคน้ขึน้มาเพื่อยานพาหนะเช่น พลงังานไฟฟ้า และ พลงังานไฮบรดิในอดตี 
การใช้พลงังานทางเลือกใหม่ได้สร้างความขดัแย้งระหว่างบรรดาผู้ผลิตและผู้แทนจ าหน่าย
พลงังานบางราย ท าให้เกดิขอ้ก าหนดทีอ่นุญาตให้รฐับาลชกัจูงให้การต่อสูเ้พื่อแย่งชงิพลงังาน
จากน ้ามนัฟอสซลิ และ พลงังานนิวเคลยีร์ อย่างไรก็ด ีผลเสยีจากการใช้สิง่เหล่านี้ เช่น การ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงมากในสายตาหลายคน พลงังานทางเลือกใหม่คอืแหล่ง
พลงังานทีม่าทดแทนการใชพ้ลงังานทีส่่งผลเสยีต่อชัน้บรรยากาศและช่วยแก้ไขปญัหาภาวะโลก
รอ้น (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

3.5.1 พลงังำนแสงอำทิตย ์

พลงังานแสงอาทติย ์เป็นพลงังานทดแทนประเภทหมุนเวยีนทีใ่ชแ้ลว้เกดิขึน้ใหม่
ได้ตาม ธรรมชาต ิเป็นพลงังานที่สะอาด ปราศจากมลพษิ และเป็นพลงังานที่มศีกัยภาพสูง ใน
การใช้พลงังานแสงอาทติยส์ามารถจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบคอื การใช้พลงังานแสงอาทติย์
เพื่อผลติกระแสไฟฟ้า และการใช้พลงังานแสงอาทติย์เพื่อผลติความรอ้น เทคโนโลยพีลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่ง
ออกเป็น 3 ระบบ คอื (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 
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1. เซลลแ์สงอำทิตยแ์บบอิสระ (PV Stand alone system) เป็นระบบผลติ
ไฟฟ้าทีไ่ดร้บัการออกแบบส าหรบัใชง้านในพืน้ทีช่นบททีไ่มม่รีะบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบที่
ส าคญัประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทติย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี ่แบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เปลีย่นระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแบบอสิระ 

2. เซลล์แสงอำทิตย์แบบต่อกบัระบบจ ำหน่ำย (PV Grid connected 
system) เป็นระบบผลติไฟฟ้าที่ถูกออกแบบส าหรบัผลติไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัเขา้สู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใชผ้ลติไฟฟ้าในเขตเมอืง หรอื
พื้นที่ที่มรีะบบจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ถึง อุปกรณ์ระบบที่ส าคญัประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทติย ์
อุปกรณ์เปลีย่นระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

3. เซลลแ์สงอำทิตยแ์บบผสมผสำน (PV Hybrid system) เป็นระบบผลติ
ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบส าหรบัท างานร่วมกบัอุปกรณ์ผลติไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทติย์
กบัพลงังานลม และเครื่องยนต์ดเีซล ระบบเซลล์แสงอาทติยก์บัพลงังานลม และไฟฟ้าพลงัน ้า 
เป็นตน้ โดยรปูแบบระบบจะขึน้อยูก่บัการออกแบบตามวตัถุประสงคโ์ครงการเป็นกรณเีฉพาะ 

เทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์เพื่อผลติความร้อน ได้แก่ การผลติน ้าร้อนด้วย
พลงังานแสงอาทติยแ์ละการอบแห้งด้วยพลงังานแสงอาทติย์ การผลติน ้าร้อนด้วยพลงังาน
แสงอาทติยแ์บ่งออกเป็น 3 ชนิด 

1. การผลติน ้ารอ้นชนิดไหลเวยีนตามธรรมชาต ิ

เป็นการผลติน ้ารอ้นชนิดที่มถีงัเก็บอยู่สูงกว่าแผงรบัแสงอาทิตย์ใช้หลกัการ
หมนุเวยีนตามธรรมชาต ิ

2. การผลติน ้ารอ้นชนิดใชป้ ัม๊น ้าหมุนเวยีน 

เหมาะส าหรบัการใชผ้ลติน ้ารอ้นจ านวนมาก และมกีารใชอ้ยา่งต่อเนื่อง 

3. การผลติน ้ารอ้นชนิดผสมผสาน 

เป็นการน าเทคโนโลยกีารผลติน ้ารอ้นจากแสงอาทติยม์าผสมผสานกบัความ
รอ้นเหลอืทิง้จากการระบายความรอ้นของเครื่องท าความเยน็ หรอืเครื่องปรบัอากาศ โดยผ่าน
อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น 

 

 

 

http://www4.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3A2010-05-03-09-28-04&catid=52&Itemid=56&lang=th
http://www4.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3A2010-05-03-09-33-58&catid=52&Itemid=56&lang=th
http://www4.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=73%3A2010-05-03-09-38-17&catid=52&Itemid=56&lang=th
http://www4.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=74%3A2010-05-03-09-40-47&catid=52&Itemid=68&lang=th
http://www4.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3A2010-05-03-09-43-53&catid=52&Itemid=68&lang=th
http://www4.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3A2010-05-03-09-50-34&catid=52&Itemid=68&lang=th
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กำรอบแห้งด้วยพลงังำนแสงอำทิตย ์ปัจจบุนัมี 3 ลกัษณะคือ 

1. กำรอบแห้งระบบ Passive เป็นระบบทีท่ างานโดยอาศยัพลงังานแสงอาทติย์

และกระแสลมทีพ่ดัผ่าน 

2. กำรอบแห้งระบบ Active เป็นระบบอบแหง้ทีม่เีครื่องช่วยใหอ้ากาศไหลเวยีน

ในทศิทางทีต่อ้งการ เช่น มพีดัลมตดิตัง้ในระบบเพื่อบงัคบัใหม้กีารไหลของอากาศผ่านระบบ 

3. กำรอบแห้งระบบ Hybrid เป็นระบบอบแหง้ทีใ่ชพ้ลงังานแสงอาทติย ์และยงั

ต้องอาศัยพลงังานในรูปแบบอื่นๆ ช่วยในเวลาที่มแีสงอาทิตย์ไม่สม ่าเสมอ หรอืต้องการให้

ผลติผลทางการเกษตรแหง้เรว็ขึน้ 

ลกัษณะเด่นของเซลลแ์สงอำทิตย ์

1. ใช้พลังงานจากธรรมชาติ คือ แสงอาทิตย์ ซึ่งสะอาดและบริสุทธิ ์ไม่ก่อ
ปฏกิริยิาทีจ่ะท าใหส้ิง่แวดลอ้มเป็นพษิ 

2. เป็นการน าพลงังานจากแหล่งธรรมชาตมิาใชอ้ย่างคุม้ค่า3. สามารถน าไปใช้
เพื่อผลติพลงังานไฟฟ้าไดทุ้กพืน้ทีบ่นโลก และไดพ้ลงังานไฟฟ้าใชโ้ดยตรง 

4. ไม่ต้องใชเ้ชือ้เพลงิอื่นใดนอกจากแสงอาทติย ์รวมถงึไม่มกีารเผาไหม ้จงึไม่
ก่อใหเ้กดิมลภาวะดา้นอากาศและน ้า 

5. ไมเ่กดิของเสยีขณะใชง้าน จงึไม่มกีารปล่อยมลพษิท าลายสิง่แวดลอ้ม 

6. ไมเ่กดิเสยีงและไมม่กีารเคลื่อนไหวขณะใชง้าน จงึไม่เกดิมลภาวะดา้นเสยีง 

7. เป็นอุปกรณ์ทีต่ดิตัง้อยูก่บัที ่จงึไมเ่กดิการสกึหรอ หรอืเสื่อมสภาพไว 

8. ตอ้งการการบ ารงุรกัษาน้อยมาก 

9. อายกุารใชง้านยนืยาวและประสทิธภิาพคงที ่

10. มนี ้าหนกัเบา ตดิตัง้งา่ย เคลื่อนยา้ยสะดวกและรวดเรว็ 

11. เนื่องจากมลีกัษณะเป็นโมดลู จงึสามารถประกอบไดต้ามขนาดทีต่อ้งการ 

12.ช่วยลดปญัหาการสะสมของก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น
คารบ์อนมอนอกไซด,์ ซลัเฟอรไ์ดออกไซด,์ ไฮโดรคารบ์อน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ฯลฯ  

http://www4.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=77%3A-passive&catid=52&Itemid=68&lang=th
http://www4.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3A-active&catid=52&Itemid=68&lang=th
http://www4.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=79%3A-hybrid&catid=52&Itemid=68&lang=th
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อปุกรณ์และระบบเซลลแ์สงอำทิตยผ์ลิตกระแสไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทิตย ์

รปูที ่3.1 แสดงอุปกรณ์ระบบเซลลแ์สงอาทติย์ 

ทีม่า: http://www3.egat.co.th/re/solarcell/_pg5.htm 

 

 

 

 

 

 

1. แผงเซลลแ์สงอำทิตย ์(Solar Module) ท าหน้าทีเ่ปลีย่นพลงังานแสงอาทติย์
ใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า ซึง่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมหีน่วยเป็นวตัต์ (Watt) มกีารน าแผงเซลล์
แสงอาทติยห์ลายๆ เซลลม์าต่อกนัเป็นแถวหรอืเป็นชุด (Solar Array) เพื่อใหไ้ดพ้ลงังานไฟฟ้า
ใชง้านตามทีต่อ้งการ โดยการต่อกนัแบบอนุกรม จะเพิม่แรงดนัไฟฟ้า และการต่อกนัแบบขนาน 
จะเพิม่พลงังานไฟฟ้า หากสถานทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรแ์ตกต่างกนั กจ็ะมผีลใหป้รมิาณของค่าเฉลีย่
พลงังานสูงสุดในหน่ึงวนัไม่เท่ากนัด้วย รวมถึงอุณหภูมกิ็มผีลต่อการผลติพลงังานไฟฟ้า หาก
อุณหภมูสิงูขึน้ การผลติพลงังานไฟฟ้าจะลดลง 

2. เครื่องควบคมุกำรประจ ุ(Charge Controller) ท าหน้าทีป่ระจุกระแสไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มี
ปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจ่าย
กระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ด้วย ดงันัน้ การท างานของเครื่องควบคุมการประจุ คอื เมื่อ
ประจกุระแสไฟฟ้าเขา้สู่แบตเตอรีจ่นเตม็แลว้ จะหยุดหรอืลดการประจุกระแสไฟฟ้า (และมกัจะมี
คุณสมบตัใินการตดัการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีแรงดนัของแบตเตอรีล่ดลง
ด้วย) ระบบพลงังานแสงอาทติย์จะใช้เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าในกรณีที่มกีารเก็บ
พลงังานไฟฟ้าไวใ้นแบตเตอรีเ่ท่านัน้ 

3. แบตเตอรี่ (Battery) ท าหน้าที่เป็นตวัเก็บพลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้จากแผง
เซลล์แสงอาทติย์ไว้ใช้เวลาที่ต้องการ เช่น เวลาที่ไม่มแีสงอาทิตย์ เวลากลางคืน หรอืน าไป
ประยกุตใ์ชง้านอื่นๆ แบตเตอรีม่หีลายชนิดและหลายขนาดใหเ้ลอืกใชง้านตามความเหมาะสม  



52 
 

  

4. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) ท าหน้าที่แปลงพลงังานไฟฟ้าจาก
กระแสตรง (DC) ที่ผลติไดจ้ากแผงเซลล์แสงอาทติย ์ให้เป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) 
เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลบั แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ Sine Wave 
Inverter ใชไ้ดก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลบัทุกชนิด และModified Sine Wave Inverter ใชไ้ดก้บั
อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลบัที่ไม่มีส่วนประกอบของมอเตอร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เป็น 
Electronic ballast  

5. ระบบป้องกนัฟ้ำผ่ำ (Lightning Protection) ท าหน้าทีป้่องกนัความเสยีหาย
ทีเ่กดิกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อฟ้าผ่า หรอืเกดิการเหน่ียวน าท าใหค้วามต่างศกัยส์ูง ในระบบทัว่ไป
มกัไม่ใช้อุปกรณ์นี้ จะใช้ส าหรบัระบบขนาดใหญ่และมคีวามส าคญัเท่านัน้ รวมถงึต้องมรีะบบ
สายดนิทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.5.2 พลงังำนลม 

ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิเกดิจากการทีพ่ืน้ทีบ่นโลกไดร้บัความรอ้งจาก
ดว้งอาทติยไ์ม่เท่ากนั บรเิวณทีม่อุีณหภูมสิูงกว่าอากาศจะรอ้น มคีวามหนาแน่นน้อย เกดิการ
ขยายตวัและลอยตวัสูงขึน้ ขณะเดยีวกนัอากาศในบรเิวณทีเ่ยน็กว่า มคีวามหนาแน่นกว่า หนัก
กว่าจะเคลื่อนเขา้มาแทนทีท่ าใหเ้กดิการไหลของอากาศหรอืทีเ่รยีกกนัทัว่ไปว่า กระแสลมนัน้เอง 
มนุษยเ์ราไดใ้ชป้ระโยชน์จากพลงังานลมมานานหลายพนัปี ในการอ านวยความสะดวกสบายแก่
ชวีติ เช่น การแล่นเรอืใบขนส่งสนิคา้ไปได้ไกลๆ การหมุนกงัหนัวิดน ้า การหมุนโม่หนิบทเมลด็
พชืให้เป็นแป้ง ในปจัจุบนัมนุษย์จงึได้ให้ความส าคญัและน ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยการ
น ามาใช้ผลติเป็นพลงังานทีส่ะอาดไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งไมรู่จ้กัหมดสิน้  

เทคโนโลยีกงัหนัลม 

กงัหนัลม คอื เครื่องจกัรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรบัพลงังานจลน์จากการเคลื่อนที่
ของลมให ้เป็นพลงังานกลได ้จากนัน้น าพลงังานกลมาใชป้ระโยชน์โดยตรง  เช่น การบดสเีมลด็
พชื การสูบน ้า หรอืในปจัจุบนัใชผ้ลติเป็นพลงังานไฟฟ้า การพฒันากงัหนัลมเพื่อใช้ประโยชน์มี
มาตัง้แต่ชนชาวอยีปิต์โบราณและมคีวามต่อเน่ืองถงึปจัจุบนัโดยการออกแบบกงัหนัลมจะต้อง
อาศยัความรูท้างดา้นพลศาสตรข์องลม และหลกัวศิวกรรมศาสตรใ์นแขนงต่างๆ เพื่อใหไ้ดก้ าลงั
งานพลงังาน และประสทิธภิาพสงูสุด   

กงัหนัลม เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สกดัพลงังานจลน์ของกระแสลม และเปลีย่น
ใหเ้ป็นพลงังานกล  จากนัน้จงึน าพลงังานกลมาใชป้ระโยชน์ เมื่อกระแสลมพดัผ่าน ใบกงัหนัจะ
เกดิการถ่ายทอดพลงังานจลน์ไปสู่ใบกงัหนั ท าใหก้งัหนัหมุนรอบแกน สามารถน าพลงังานจาก
การหมนุน้ีไปใชง้านได ้(ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 
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ชนิดกงัหนัลม จ ำแนกลกัษณะแนวแกนหมนุของกงัหนัลมได้ 2 แบบ คือ 

1. กงัหนัลมแบบแกนแนวตัง้ (Vertical Axis Wind Turbine) เป็นกงัหนัลมที่
มแีกนหมุนและใบพดัตัง้ฉนากกบัการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ ซึ่งท าให้สามารถรบัลมใน
แนวราบไดทุ้กทศิทาง 

รปูที ่3.2 แสดงกงัหนัลมแนวนอน 

ทีม่า: http://www3.egat.co.th/re/egat_wind/wind_technology.htm 

 

 

 

 

 

 

 

2. กงัหนัลมแบบแกนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) เป็นกงัหนั
ลมที่มแีกนหมุนขนานกับทศิทางลม โดยมใีบพกัเป็นตัวตัง้ฉากรบัแรงลม มอุีปกรณ์ควบคุม
กงัหนัใหห้นัไปตามทศิทางของกระแสลม เรยีกว่า หางเสอื และมอุีปกรณ์ป้องกนักงัหนัลมช ารุด
หรอืเสยีหายขณะเกดิลมพดัแรง เช่น ลมพายุ 

รปูที ่3.3 แสดงกงัหนัลมแนวตัง้ 

ทีม่า: http://www3.egat.co.th/re/egat_wind/wind_technology.htm 
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ส่วนประกอบส ำคญัๆ ของกงัหนัลมเพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้ำ 

1. ใบพดั เป็นตวัรบัพลงังานลมและเปลี่ยนใหเ้ป็นพลงังานกล ยดึตดิกบัชุดแกน
หมนุ และส่งแรงจากแกนหมนุไปยงัเพลาแกนหมนุ 

2. เพลำแกนหมุน รบัแรงจากแกนหมุนของใบพดัและส่งผ่านระบบเกยีร ์เพื่อ
ปรบัเปลีย่นความเรว็หมนุและขบัเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 

3. ระบบเกียร ์เป็นระบบปรบัเปลีย่นและควบคุมความเรว็ในการหมุน ระหว่าง
เพลาแกนหมนุกบัเพลาของเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 

4. ระบบเกียร ์เป็นระบบปรบัเปลี่ยนและควบคุมความเรว็ในการหมุน ระหว่าง
เพลาหมุนของกังหนั เมื่อได้รบัความเร็วลมเกินความสามารถของกังหนัที่จะรบัได้ และใน
ระหว่างการซ่อมบ ารงุรกัษา 

5. เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ จะท าใหห้น้าทีเ่ปลีย่นพลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า 

6. ระบบควบคมุไฟฟ้ำ ใชร้ะบบคอมพวิเตอรเ์ป็นตวัควบคุมการท างาน และจ่าย
กระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบ 

7. ห้องเครื่อง จะมขีนาดใหญ่แลชะมคีวามส าคญัต่อกงัหนัลม ใช้บรรจุระบบ
ต่างๆ ของกงัหนัลม เช่น ระบบเกยีร ์เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า ระบบเบรก และระบบควบคุม 

8. เครื่องวัดควำมเร็วลม เป็นตัวชี้ขนาดของความเร็วลม จะเชื่อมต่อ
สายสญัญาณเขา้กบัระบบคอมพวิเตอร ์

9. เคร่ืองวดัทิศทำงลม เป็นตวัชีท้ศิทางของลม จะเชื่อมต่อสายสญัญาณเขา้กบั
ระบบคอมพวิเตอร ์เพื่อทีค่อมพวิเตอรจ์ะไดค้วบคุมกลไกอื่นๆ ไดถู้กตอ้ง 

10. แกนคอหมุนรบัทิศทำงลม เป็นตวัควบคุมการหมุนของหอ้งเครื่องเพื่อให้
ใบพดัรบัทศิทางลม โดยระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ชื่อมต่อใหม้คีวามสมัพนัธก์บัเครื่องวดัทศิทางลม
ทีอ่ยูท่างดา้นบนของเครือ่ง 

11. เสำ เป็นตวัแบกรบัส่วนที่เป็นตวัเครื่องที่อยู่ข้างบน และตัง้อยู่บนพื้นที่ที่
ก่อสรา้งอยา่งถูกวธิตีามหลกัวศิวกรรม 
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รปูที ่3.4 แสดงส่วนประกอบของกงัหนัลมผลติกระแสไฟฟ้า 

ทีม่า: http://www3.egat.co.th/re/egat_wind/wind_technology.htm 

 

 

 

 

 

 

กงัหนัลมผลิตไฟฟ้ำได้อย่ำงไร 

หลกัการท างานทัว่ไปของกงัหนัลมผลติไฟฟ้า เมื่อมกีระแสลมพดัมาปะทะกับ
ใบพดัของกงัหนัลม กงัหนัลมจะท าหน้าทีเ่ปลีย่นพลงังานลมทีอ่ยู่ในรปูแบบของพลงังานจลน์ไป
เป็นพลงังานกล ใบพดัเกดิการหมนุแรงจากการหมนุของใบพดันี้จะถูกส่งผ่านเพลาแกนหมุน ท า
ใหเ้ฟืองขบัเคลื่อนหรอืเฟืองเกยีร ์ทีต่ดิอยู่กบัเพลาแกนหมุนๆ ตามไปดว้ย เมื่อเฟืองขบัเคลื่อน
ของกงัหนัลมเกดิการหมุน จะขบัเคลื่อนให้เพลาแกนหมุนที่ต่อเชื่อมอยู่กบัเครื่องก าเนินไฟฟ้า
ออกมา ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ะขึน้อยู่กบัความเรว็ของลม ความยายของใบพดั และสถานทีท่ี่
ตดิตัง้กงัหนัลม 

กงัหนัลมผลิตไฟฟ้ำ 

กฟผ.ได้น ากังหนัลมส าหรบัใช้ผลิตไฟฟ้าติดตัง้อยู่ที่บรเิวณแหลมพรหมเทพ 
จงัหวดัภเูกต็ ใชเ้ป็นสถานทีท่ดลองการผลติไฟฟ้าจากกงัหนัลม มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2526 โดยใชช้ื่อ
ว่า “สถานีพลงังานทดแทนพรหมเทพ” ตัง้อยู่ทิศเหนือของแหลมพรหมเทพประมาณ 1 
กโิลเมตร ซึง่จุดดงักล่าวเป็นจุดทีต่ดิกบัทะเล เป็นพืน้ทีสู่ง ไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุมถงึ 2 ช่วง 
คอื ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ มาจากทะเลอนัดามนั และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ เป็น
ต าแหน่งทีร่บัลมไดเ้กอืบตลอดทัง้ปี มคีวามเรว็ลมเฉลีย่ตลอดปีประมาณ 5 เมตร ต่อวนิาท ี

ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดใหญ่ที่สุดของ กฟผ. บริเวณอ่างพักน ้ า
ตอนบนเขือ่นล าตะคอง 

โรงไฟ้ฟ้ากังหันลมล าตะคอง เป็นหน่ึงในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวยีน ตามแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2547-2558 (PDP 2004) ซึง่ 
กฟผ.ไดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่30 ตุลาคม 2550 
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กฟผ.ไดด้ าเนินโครงการระบบผลติไฟฟ้าจากกงัหนัลม ขนาดก าลงัผลติ 1.25 เม
กะวตัต์ จ านวน 2 ชุด ที่บรเิวณอ่างพกัน ้าตอนบนของเขื่อนล าตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สคีิ้ว จ.
นครราชสมีา พบว่าทีบ่รเิวณแห่งนี้มศีกัยภาพพลงังานลมดทีีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มลีม
พดัถึง 2 ช่วง คอื ช่วงฤดูลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ มี
ความเรว็ลมเฉลีย่ทัง้ปีประมาณ 5-6 เมตรต่อวนิาท ีซึง่สามารถน ามาผลติไฟฟ้าได ้

3.5.3 พลงังำนน ้ำ 

พลังงานน ้ า เป็นรูปแบบหนึ่งการสร้างก าลังโดยการอาศัยพลังงานของน ้ าที่
เคลื่อนที ่ปจัจบุนัน้ีพลงังานน ้าส่วนมากจะถูกใชเ้พื่อใชใ้นการผลติไฟฟ้า นอกจากนี้แลว้พลงังาน
น ้ายงัถูกน าไปใช้ในการชลประทาน การส ีการทอผา้ และใช้ในโรงเลื่อย พลงังานของมวลน ้าที่
เคลื่อนที่ได้ถูกมนุษย์น ามาใช้มานานแล้วนับศตวรรษ โดยได้มีการสร้างกังหันน ้ า (Water 
Wheel) เพื่อใช้ในการงานต่างๆ ในอนิเดยี และชาวโรมนักไ็ด้มกีารประยุกต์ใช้เพื่อใช้ในการโม่
แป้งจากเมลด็พชืต่างๆ ส่วนผูค้นในจนีและตะวนัออกไกลกไ็ดม้กีารใชพ้ลงังานน ้าเพื่อสรา้ง Pot 
Wheel เพื่อใช้ในวดิน ้าเพื่อการชลประทาน โดยในช่วงทศวรรษ  1830 ซึ่งเป็นยุคที่การสร้าง
คลองเฟ่ืองฟูถงึขดีสุด กไ็ด้มกีารประยุกต์เอาพลงังานน ้ามาใชเ้พื่อขบัเคลื่อนเรอืขึน้และลงจาก
เขา โดยอาศยัรางรถไฟทีล่าดเอยีง(Inclined Plane Railroad : Funicular)โดยตวัอย่างของการ
ประยกุตใ์ชแ้บบน้ี อยูท่ีค่ลอง Tyrone ในไอรแ์ลนดเ์หนือ อย่างไรกต็ามเนื่องจากการประยุกต์ใช้
พลังงานน ้ าในยุคแรกนัน้เป็นการส่งต่อพลังงานโดยตรง  (Direct Mechanical Power 
Transmission) ท าให้การใช้พลงังานน ้าในยุคนัน้ต้องอยู่ใกล้แหล่งพลงังาน เช่น น ้าตก เป็น
ต้น ปจัจุบนัน้ี พลงังานน ้าได้ถูกใช้เพื่อการผลติไฟฟ้า ท าให้สามารถส่งต่อพลงังานไปใช้ในที่ที่
ห่างจากแหล่งน ้าได้ พลงังานน ้าเกิดจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานศกัย์จากความเร่ง
เนื่องจากแรงดงึดดูของโลก การน าเอาพลงังานน ้ามาใชป้ระโยชน์ท าไดโ้ดยใหน้ ้าไหลจากทีสู่งลง
สู่ทีต่ ่า พลงังานศกัยข์องน ้าถูกเปลีย่นเป็นพลงังานจลน์อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเปลีย่นนี้คอื กงัหนัน ้า 
(Turbines) น ้าที่มคีวามเรว็สูงจะผ่านเขา้ท่อแล้วให้พลงังานจลน์แก้กงัหนัน ้า ซึ่งหมุนขบัเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ในปจัจุบนัพลงังานที่ได้จากแหล่งน ้าที่รู้จกักนัโดยทัว่ไปได้แก่ 3 ประเภทดงันี้
(ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

1. พลงังำนน ้ำตก การผลติไฟฟ้าจากพลงังานน ้าน้ีท าได้โดยอาศยัพลงังานของ
น ้าตก ออกจากน ้าตามธรรมชาต ิหรอืน ้าตกทีเ่กดิจากการดดัแปลงสภาพธรรมชาต ิเช่น น ้าตกที่
เกดิจากการสรา้งเขื่อนกัน้น ้า น ้าตกจากทะเลสาบบนเทอืกเขาสู่หุบเขา กระแสน ้าในแม่น ้าไหล
ตกหน้าผา เป็นตน้ การสรา้งเขือ่นกัน้น ้าและใหน้ ้าตกไหลผ่านกงัหนัน ้าซึง่ตดิอยูบ่นเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าก าลงังานน ้าทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัความสูงของน ้าและอตัราการไหลของน ้าทีป่ล่อยลงมา ดงันัน้
การผลติพลงังานจากพลงังานนี้จ าเป็นต้องมบีรเิวณที่เหมาะสมและการสร้างเขื่อนนัน้จะต้อง
ลงทุนอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามจากการส ารวจคาดว่าทัว่โลกสามารถผลติก าลงัไฟฟ้าจาก
ก าลงัน ้ามากกว่าพลงังานทดแทนประเภทอื่น 
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2. พลงังำนน ้ำขึ้นน ้ำลง มพีื้นฐานมาจากพลงังานศกัย์และพลงังานจลน์ของ
ระบบทีป่ระกอบดว้ยดวงอาทติย ์โลก และดวงจนัทร ์จงึจดัเป็นแหล่งพลงังานประเภทใชแ้ลว้ไม่
หมดไป ส าหรบัในการเปลีย่นพลงังานน ้าขึน้น ้าลงใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า คอื เลอืกแม่น ้าหรอือ่าว
ทีม่พีื้นทีเ่กบ็น ้าไดม้ากและพสิยัของน ้าขึน้น ้าลงมคี่าสูงแล้วสรา้งเขื่อนที่ปากแม่น ้าหรอืปากอ่าว 
เพื่อใหเ้กดิเป็นอ่างเก็บน ้าขึน้มา เมื่อน ้าขึน้จะไหลเขา้สู่อ่างเก็บน ้า และเมื่อน ้าลงน ้าจะไหลออก
จากอ่างเก็บน ้า การไหลเขา้ออกจากอ่างของน ้าต้องควบคุมให้ไหลผ่านกงัหนัน ้าที่ต่อเชื่อมกบั
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เมื่อกงัหนัน ้าหมุนก็จะไดไ้ฟฟ้าออกมาใชง้านหลกัการผลติไฟฟ้าจากน ้าขึน้
น ้าลงมหีลกัการเช่นเดยีวกบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานน ้าตก แต่ก าลงัที่ไดจ้ากพลงังานน ้าขึน้
น ้าลงจะไมค่่อยสม ่าเสมอเปลีย่นแปลงไปมากในช่วงขึน้ลงของน ้า แต่อาจจดัใหม้พีืน้ทีก่กัน ้าเป็น
สองบรเิวณหรอืบรเิวณพืน้ทีเ่ดยีว โดยการจดัระบบการไหลของน ้าระหว่างบรเิวณบ่อสูงและบ่อ
ต ่ า และกักบริเวณภายนอกในช่วงที่มีการขึ้นลงของน ้ าอย่างเหมาะสม จะท าให้ก าลังงาน
พลงังานน ้าขึน้น ้าลงสม ่าเสมอดขีึน้ 

3. พลงังำนคล่ืน เป็นการเก็บเกี่ยวเอา พลงังานที่ลม ถ่ายทอดให้กบัผวิน ้าใน
มหาสมุทรเกดิเป็นคลื่นวิง่เขา้สู่ชายฝ ัง่และเกาะแก่งต่างๆเครื่องผลติ ไฟฟ้าพลงังานคลื่นจะถูก
ออกแบบให้ลอยตวัอยู่บนผวิน ้าบรเิวณหน้าอ่าวดา้นหน้าทีห่นัเขา้หา คลื่น การใชค้ลื่นเพื่อผลติ
ไฟฟ้านัน้ถ้าจะให้ได้ผลจะต้องอยู่ในโซนที่มยีอดคลื่นเฉลี่ยอยู่ที่ 8 เมตร ซึ่งบรเิวณนัน้ต้องมี
แรงลมดว้ย แต่จากการวดัความสงูของยอดคลื่นสงูสุดในประเทศไทยทีจ่งัหวดัระนองพบว่า ยอด
คลื่นสงูสุดเฉลีย่อยูท่ี ่4 เมตรเท่านัน้ ซึง่กแ็น่นอนว่าดว้ยเทคโนโลย ีการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
คลื่นในปจัจบุนันัน้ยงัคงไมส่ามารถใชใ้นบา้นเราใหผ้ลจรงิจงัได ้

3.5.4 พลงังำนขยะ 

พลงังานจากขยะเป็นแหล่งพลงังานที่มศีกัยภาพ ขยะส่วนใหญ่เป็นมวลชวีภาพ 
เช่น ไม้ กระดาษ เศษอาหาร สามารถใช้เป็นเชื้อเพลงิในโรงไฟฟ้าที่ออกแบบให้ใช้ขยะเป็น
เชือ้เพลงิ โรงไฟฟ้าทีใ่ชข้ยะเป็นเชือ้เพลงิ จะน าขยะเผาบนตะแกรง ความรอ้นทีไ่ดส้ามารถต้ม
น ้าในหม้อน ้าจนกลายเป็นไอน ้าเดอืด ซึ่งจะไปหมุนกงัหนัของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เหมอืนกบั
โรงไฟฟ้าอื่นๆ)  

เทคโนโลยีผลิตกำ๊ซเช้ือเพลิงจำกขยะ 

กระบวนการผลติก๊าซเชือ้ เพลงิจากขยะ (MSW Gasification) เป็นกระบวนการ
ท าใหข้ยะเป็นก๊าซโดยการท าปฏกิริยิาสนัดาปแบบไม่สมบูรณ์ (Partial combustion) กล่าวคอื
สารอินทรยี์ในขยะจะท าปฏกิิรยิากับอากาศหรอืออกซิเจนปรมิาณจ ากัด ท าให้เกิดก๊าซซึ่งมี
องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ คารบ์อนมอนอกไซด ์ไฮโดรเจนและมเีทน เรยีกว่า Producer gas ใน
กรณีทีใ่ช้อากาศเป็นก๊าซท าปฏกิริยิา ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จะมคี่าความรอ้นต ่าประมาณ 3 – 5 
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MJ/Nm3 แต่ถ้าใชอ้อกซเิจนเป็นก๊าซท าปฏกิริยิา ก๊าซเชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ะมคี่าความรอ้นสูงกว่าคอื 
ประมาณ 15 – 20  MJ/Nm3 

กระบวนกำรผลิตกำ๊ซเช้ือเพลิง 

กระบวนการผลติก๊าซเชื้อ เพลงิจากเชื้อเพลงิแขง็ประกอบไปด้วยกระบวนการ
สลายตัว (Decomposition) และกระบวนการกลัน่สลาย (Devolatilization) ของโมเลกุล
สารอนิทรยีใ์นขยะ ทีอุ่ณหภูมสิูงประมาณ 1,200 – 1,400 ºC ในบรรยากาศทีค่วบคุมปรมิาณ
ออกซเิจน เพื่อผลติสารระเหยและถ่านชาร์ต ในขัน้ตอนของกระบวนการกลัน่สลายหรอืที่
เรยีกว่าไพโรไลซสิ (Pyrolysis) ขยะจะสลายตวัดว้ยความรอ้นเกดิเป็นสารระเหยเช่น มเีทน และ
ส่วนทีเ่หลอืยงัคงสภาพของแขง็อยู่เรยีกว่า ถ่านชาร์ต สารระเหยจะท าปฏกิริยิาสนัดาปแบบไม่
สมบรูณ์ต่อทีอุ่ณหภมูสิงูหรอืปฏกิริยิา ทุตยิภูม ิ(Secondary reaction) ในขณะทีถ่่านชารต์จะถูก
ก๊าซซฟิายต่อโดยอากาศ ออกซเิจน หรอืไอน ้า ไดเ้ป็นก๊าซเชือ้เพลงิ 

ปฏิกิริยาที่กล่ าวมาทั ้งหมดนี้ จะ เ ป็นตัวก าหนดองค์ประกอบของก๊าซ
เชื้อเพลิง  ซึ่งปจัจยัหลกัที่จะก าหนดการเกิดปฏิกิรยิาดงักล่าวคืออุณหภูมภิายในเครื่อง 
ปฏกิรณ์  เช่น ถ้า Residence time ในบรเิวณ Hot zone ของเครื่องปฏกิรณ์น้อยเกนิไป หรอื
อุณหภูมติ ่าเกนิไป จะท าให้โมเลกุลขนาดกลางไม่เกดิการสนัดาปและจะหลุดออกไปเกดิการ
ควบแน่นที ่บรเิวณ Reduction zone เป็นน ้ามนัทารร์ปูแบบการใชง้านก๊าซเชือ้เพลงิ (เช่น ให้
ความร้อนโดยตรง ผลิตไฟฟ้า หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับพาหนะ) จะเป็นตัวก าหนด
องค์ประกอบของก๊าซเชือ้เพลงิ การก าจดัปรมิาณของน ้ามนัทารแ์ละฝุ่นละอองในก๊าซเชือ้เพลงิ 
ปจัจยัทีก่ าหนดสดัส่วนองคป์ระกอบของก๊าซเชือ้เพลงิคอื ชนิดของเครื่องปฏกิรณ์ สภาวะความ
ดนัและอุณหภูม ิและคุณลกัษณะของขยะ คุณลักษณะของขยะจะเป็นปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางด้านเคมคีวามร้อนของ เครื่องปฏิกรณ์ในแง่ของประสิทธิภาพของระบบและ
คุณภาพของก๊าซเชื้อเพลงิที่ ได้  ก๊าซเชื้อเพลงิที่ได้สามารถน าไปใช้กบัเครื่องยนต์สนัดาป
ภายใน  การเผาในกังหนัก๊าซ หรอืหม้อไอน ้า (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาต,ิ2543) 

3.5.5 พลงังำนชีวมวล 

ชวีมวล(Biomass) คอื สารอนิทรยีท์ีเ่ป็นแหล่งกกัเกบ็พลงังานจากธรรมชาตแิละ 

สามารถน ามาใช้ผลติพลงังานได้  สารอินทรยีเ์หล่านี้ได้มาจากพชืและสตัว์ต่างๆ เช่น เศษไม ้

ขยะ วสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร  การใชง้านชวีมวลเพื่อท าใหไ้ดพ้ลงังานอาจจะท าโดยน ามาเผา

ไหมเ้พื่อน าพลงังานความรอ้นทีไ่ดไ้ปใช ้ในกระบวนการผลติไฟฟ้าทดแทนพลงังานจากฟอสซลิ 

(เช่น น ้ามนั) ซึ่งมอียู่อย่างจ ากัดและอาจหมดลงได้ ชีวมวลเล่านี้มแีหล่งที่มาต่างๆ กนั อาท ิ

พืชผลทางการเกษตร (Agricultural crops) เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (Agricultural 
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residues) ไมแ้ละเศษไม ้(Wood and wood residues) หรอืของเหลอืจากจากอุตสาหกรรมและ

ชุมชน ตวัอยา่งเช่น (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

- แกลบ ไดจ้ากการสขีา้วเปลอืก 

- ชานออ้ย ไดจ้ากการผลติน ้าตาลทราย 

- เศษไม้ ได้จากการแปรรูปไม้ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่ และ
บางส่วนไดจ้ากสวนปา่ทีป่ลกูไว ้

- กากปาลม์ ไดจ้ากการสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิออกจากผลปาลม์สด 

- กากมนัส าปะหลงั ไดจ้ากการผลติแป้งมนัส าปะหลงั 

- ซงัขา้วโพด ไดจ้ากการสขีา้วโพดเพื่อน าเมลด็ออก 

- กาบและกะลามะพรา้ว ไดจ้ากการน ามะพรา้วมาปลอกเปลอืกออกเพื่อน าเนื้อ 
มะพรา้วไปผลติกะท ิและน ้ามนัมะพรา้ว 

-ส่าเหลา้ ไดจ้ากการผลติแอลกอฮอลเ์ป็นตน้ 

กระบวนกำรแปรรปูชีวมวลไปเป็นพลงังำนรปูแบบต่ำงๆ 

1. กำรเผำไหม้โดยตรง (Combustion) เมื่อน าชวีมวลมาเผา จะไดค้วามรอ้น

ออกมาตามค่าความรอ้นของชนิดชวีมวล ความรอ้นทีไ่ดจ้ากการเผาสามารถน าไปใชใ้นการผลติ

ไอน ้ าที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ไอน ้ าน้ีจะถูกน าไปขบักังหันไอน ้ าเพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป 

ตวัอยา่งชวีมวลประเภทน้ีคอื เศษวสัดุทางการเกษตร และเศษไม ้

2. กำรผลิตกำ๊ซ (Gasification) เป็นกระบวนการเปลีย่นเชือ้เพลงิแขง็หรอืชวี
มวลให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง เรียกว่าแก๊สชีวภาพ (Biogas) มีองค์ประกอบของแก๊สมีเทน 
ไฮโดรเจน และ คารบ์อนมอนอกไซด ์สามารถน าไปใชก้บักงัหนัแก๊ส(Gas turbine) 

3. กำรหมกั (Fermentation) เป็นการน าชวีมวลมาหมกัดว้ยแบคทเีรยีในสภาวะ
ไรอ้ากาศ ชวีมวลจะถูกย่อยสลายและแตกตวัเกดิแก๊สชวีภาพ (Biogas) ที่มอีงค์ประกอบของ
แก๊สมเีทนและคารบ์อนไดออกไซด ์แก๊สมเีทนใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในเครือ่งยนตส์ าหรบัผลติไฟฟ้า 
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4. กำรผลิตเช้ือเพลิงเหลวจำกพืช มีกระบวนกำรท่ีใช้ผลิตดงัน้ี 

4.1 กระบวนกำรทำงชีวภำพ ท าการย่อยสลายแป้ง น ้าตาล และเซลลูโลส
จากพชืทางการเกษตร เช่น อ้อย มนัส าปะหลงั ใหเ้ป็นเอทานอล เพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิเหลวใน
เครือ่งยนตเ์บนซนิ  

4.2 กระบวนกำรทำงฟิสิกส์และเคมี โดยสกัดน ้ามนัออกจากพืชน ้ ามนั 
จากนัน้น าน ้ามนัทีไ่ดไ้ปผ่านกระบวนการ Transesterification เพื่อผลติเป็นไบโอดเีซล  

4.3 กระบวนกำรใช้ควำมร้อนสูง เช่นกระบวนการไพโรไลซิส เมื่อวสัดุ
ทางการเกษตรไดค้วามรอ้นสงูในสภาพไรอ้อกซเิจน จะเกดิการสลายตวั เกดิเป็นเชือ้เพลงิในรปู
ของเหลวและแก๊สผสมกนั  

เทคโนโลยีพลงังำนชีวมวล 

- กำรสนัดำป (Combustion Technology) การสนัดาปเป็นปฏกิิรยิาการ
รวมตวักนัของเชื้อเพลงิกบัออกซเิจนอย่างรวดเรว็พรอ้มเกดิการลุกไหมแ้ละคายความรอ้น ใน
การเผาไหมส้่วนใหญ่จะไม่ใช้ออกซเิจนลว้นๆ แต่จะใช้อากาศแทนเนื่องจากอากาศมอีอกซเิจน
อยู ่21% โดยปรมิาณ หรอื 23% โดยน ้าหนกั 

- กำรผลิตเช้ือเพลิงเหลว (Liquidification Technology) 

- กำรผลิตก๊ำซเช้ือเพลิง (Gasification Technology) กระบวนการ 
Gasification เป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงพลงังานทีม่อียู่ในชวีมวลที่ส าคญักระบวนการหนึ่ง
ของการเปลีย่นแปลงแบบ Thermal Conversion โดยมสี่วนประกอบของ Producer gas ที่
ส าคญัไดแ้ก่ ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ไฮโดรเจน (H2) และมเีทน (CH4) 

- กำรผลิตกำ๊ซโดยกำรหมกั (Anaerobic Digestion Technology) การผลติ
ก๊าซจากชวีมวลทางเคมดี้วยการย่อยสลายสารอินทรยี์ในที่ไม่มอีากาศหรอืไม่มอีอกซเิจนซึ่ง
เรยีกว่า ก๊าซชวีภาพ(Biogas) ไดก๊้าซมเีทน(CH4) และก๊าซคารบ์อนไดออกไซด(์CO2) เป็นหลกั 

- กำรผลิตไฟฟ้ำโดยใช้ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง 

- เตำแกส๊ชีวมวล เตาแก๊สชวีมวลเป็นเตาที่จดัสรา้งขึน้เพื่อใช้ส าหรบัการหุงต้ม
อาหารในครวัเรือน โดยใช้เศษไม้และเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง โดยมี
หลกัการท างานแบบการผลติแก๊สเชือ้เพลงิจากชวีมวล (Gasifier) แบบอากาศไหลขึน้ (Updraf 
Gasifier) เป็นการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิในทีท่ีจ่ ากดัปรมิาณอากาศใหเ้กดิความรอ้นบางส่วนแลว้ไป
เร่งปฏกิรยิาต่อเนื่องอื่นๆ เพื่อเปลีย่นเชือ้เพลงิแขง็ใหก้ลายเป็นแก๊สเชื้อเพลงิ ที่สามารถตดิไฟ
ได ้ไดแ้ก่ แก๊สคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) แก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สมเีทน (CH2) เป็นตน้ 
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3.5.6 พลงังำนถ่ำนหินสะอำด 

ถ่านหนิเกดิจากการทบัถมของซากพชื ซากสตัวเ์ป็นเวลาประมาณ 225–350 
ลา้นปี ซากเหล่านี้จะถูกแรงอดัเวลาทบัถมอยูต่ามลุ่มน ้า กน้น ้าหรอืปากแม่น ้า ความดนั
บรรยากาศและแรงอดัเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกท าใหเ้ปลีย่นแปลงไปเป็นหนิพร ุ(Peat) 
แลว้จงึกลายเป็นถ่านหนิในทีสุ่ดถ่านหนิแบ่งตามปรมิาณของคารบ์อนไดเ้ป็น 4 ชนิด ดงันี้
(ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

1. แอนทรำไซด ์(Anthracite or Hard Coal) เป็นถ่านหนิทีม่ปีรมิาณคารบ์อน
มากกว่า รอ้ยละ 90 ขึน้ไป ความชืน้น้อย เปลวไฟสนี ้าเงนิใหค้วามรอ้นสูง มคีวนัและกลิน่น้อย
มาก เป็นถ่านหนิคุณภาพสงู  

2. บิทูมินัส (Bituminous or Soft Coal) เป็นถ่านหนิทีม่ปีรมิาณของคารบ์อนสูง
ถงึ รอ้ยละ 90 ความชืน้น้อยกว่ารอ้ยละ 15 ตดิไฟง่าย เปลวไฟสเีหลอืงมคีวนัมากและกลิน่แรง 
เป็นถ่านหนิคุณภาพปานกลาง  

3. ซบับิทูมินัส (Sub-bituminous) มลีกัษณะสนี ้าตาลเขม้จนถงึด า เนื้อถ่านหนิ
จะมคีวามอ่อนตัวคล้ายขี้ผึ้ง ไม่แขง็มาก มปีรมิาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 71-77 และมี
ความชื้นประมาณร้อยละ 10-20 ถ่านหินประเภทนี้มสี่วนมากใช้เป็นเชื้อเพลงิในการผลิต
กระแสไฟฟ้า หรอืใชใ้นอุตสาหกรรม  

4. ลิกไนท์ (Lignite or Brown Coal) เป็นถ่านหนิทีม่ปีรมิาณของคารบ์อน
ประมาณร้อยละ 60 เป็นถ่านหินคุณภาพต ่ายงัมโีครงสร้างของซากพืช ซากสตัว์ชดัเจน
พอสมควร มสีารระเหดิและความชืน้สงู 

การผลติถ่านหนิหรอืการน าถ่านหนิที่ส ารวจพบขึ้นมาใช้ประโยชน์ ก็คอืการท า
เหมอืงนัน่เอง การท าเหมอืงถ่านหนิโดยทัว่ไปจะม ี2 ประเภท คอื 

1. กำรท ำเหมืองเปิด (Open Pit Mine) เป็นการท าเหมอืงโดยการเปิดหน้าดนิที่
ปิดทบัชัน้ถ่านหนิอยู่ออกไปแล้วตักถ่านหินขึ้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นวธิีการที่ง่ายที่สุดและ
ต้นทุนต ่าสุดของการท าเหมอืงแร่ มกัใช้กบัแหล่งถ่านหนิตื้นๆ หรอืลกึไม่มากนัก ความลกึของ
บ่อเหมอืงขึน้อยู่กบัขนาดของพื้นทีแ่ละความคุ้มค่าต่อการลงทุนเหมอืงประเภทนี้มตีัง้แต่ระดบั
ผวิดนิจนถงึระดบัลกึ 500 เมตร จากผวิดนิเป็นตน้ 

2. กำรท ำเหมืองใต้ดิน (Underground Coal Mine) ในบรเิวณทีช่ ัน้ถ่านหนิอยู่
ในระดบัลกึมากไมส่ามารถท าเป็นเหมอืงเปิดไดอ้าจตอ้งท าเป็นเหมอืงใต้ดนิโดยการขุดอุโมงคล์ง
ไปใต้ดนิเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืชนิดพเิศษขุดตกัและล าเลยีงถ่านหนิขึน้มาโดยใชส้ายพาน การท า
เหมอืงถ่านหนิใตด้นิเป็นการท าเหมอืงทีต่้องลงทุนสูงต้องมกีารวางแผนทีร่ดักุมทีสุ่ดเพื่อป้องกนั
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อนัตรายจากการระเบดิในเหมอืงเนื่องจากการสะสมตวัของก๊าซในชัน้ถ่านหนิเองและการถล่ม
ของชัน้หิน เป็นต้น จึงต้องมีการศึกษาธรณีวิทยาและธรณีวิศวกรรมของพื้นที่นัน้ๆ อย่าง
ละเอยีด 

นอกจากการท าเหมอืงถ่านหนิแล้ว ในปจัจุบนัได้มกีารศึกษาวจิยัในด้านต่างๆ 
มากมายเพื่อลดผลกระทบจากการพฒันาใช้ประโยชน์ถ่านหนิ เช่น การแปรสภาพถ่านหนิเป็น
ก๊าซ (Coal Gasification) การท าถ่านหนิผงผสมน ้า (Coal Liquid Mixture) เพื่อลดมลภาวะและ
เพิม่ความสะดวกต่อการขนส่ง และการน าก๊าซมเีทนทีม่อียูใ่นถ่านหนิมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ เป็นตน้ 

กำรใช้ประโยชน์ถ่ำนหิน 

ถ่านหนิส่วนใหญ่จะถูกน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์โดยตรง คอื การใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ
ในการผลติกระแสไฟฟ้าและในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการถลุงโลหะ การผลติ
ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ยงัมกีารใช้ถ่านหินเป็นแหล่งวตัถุดิบเพื่อผลิตเป็น
ผลติภณัฑ ์อกีหลายอย่างเช่น การน ามาผลติเป็นถ่านโคก้เทยีม ถ่านกมัมนัต์ ปุ๋ ยยเูรยี หรอืการ
น ามาสกดัเอาน ้ามนัดบิ เป็นตน้ 

หินน ้ำมนั (Oil Shale) 

มลีกัษณะคล้ายหนิชนวน สดี าแขง็เมื่ออบที่ 100 องศาเซลเซยีสน ้าจะระเหย
ออกมาเมื่อป ัน่เป็นผงละเอยีดและเผาที่อุณหภูม ิ300 องศาเซลเซยีสจะลุกตดิไฟ ถ้าให้ความ
รอ้นทีอุ่ณหภมูริะหว่าง 300 – 600 องศาเซลเซยีสสารอนิทรยีห์รอืไฮโดรเจนซึง่เป็นสารประกอบ
พวกไฮโดรคารบ์อนจะแปรสภาพเป็นน ้ามนัและก๊าซ 

วิธีสกดัน ้ำมนัจำกหินน ้ำมนั  

จากการทดลองในห้องปฏิบตัิการได้น าหินน ้ามนัมาป่นแล้วอบในเตาเผา เมื่อ
อุณหภมู ิ400 องศาเซลเซยีสขึน้ไปจะมไีอน ้าออกมาใหไ้อน ้าผ่านเครื่องควบแน่นจะไดน้ ้ามนัดบิ
และกากหนิน ้ามนันอกนัน้เป็นก๊าซระเหยไปในอากาศ  

นอกจากวธิกีารนี้ยงัสามารถสกดัโดยการใช้เตาเผาขนาดใหญ่โดยน าหลกัการ
สกดัในหอ้งทดลองมาประยุกต์ออกแบบเครื่องสกดัน ้ามนัขนาดใหญ่เตาทีอ่อกแบบนี้สามารถใช้
เชื้อเพลงิจากแหล่งต่างๆ ได้ แหล่งน ้ามนัเชื้อเพลงิที่ถูกที่สุดจะมาจากหนิน ้ามนันัน่เองการเผา
หนิน ้ามนัเมื่ออุณหภูมขิองเตาสูงประมาณ 400 องศาเซลเซยีส หนิน ้ามนัจะแตกตวัใหไ้อน ้ามนั
ออกมาและไอน ้ามนัทีไ่ดจ้ะตดิไฟดงันัน้เราต้องท าให้เตามอุีณหภูมเิริม่ต้นสูงๆ โดยการเผาฟืน
หรอืน ้ามนัเสยีก่อน เมื่ออุณหภูมสิูงประมาณ 400 องศาเซลเซยีสแลว้จงึเตมิหนิน ้ามนัลงไปหนิ
น ้ามนัจะแตกตวัใหไ้อน ้ามนัออกมาซึง่จะลุกตดิไฟต่อไปไดแ้ลว้น าความรอ้นทีไ่ดจ้ากเตานี้ไปใช้
สกดัหนิน ้ามนัต่อไป 
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กำรน ำหินน ้ำมนัไปใช้ประโยชน์  

การน าหนิน ้ามนัมาใชเ้ป็นเชื้อเพลงิอาจจะน ามาเผาโดยตรงในเตาเผา แลว้น าลม
รอ้นที่ได้ไปต้มน ้าเพื่อไปหมุนกงัหนัต่อไปหรอือาจน าหนิน ้ามนัมาสกดัเอาน ้ามนัออกเสยีก่อน
แล้วจงึค่อยน าน ้ามนัดบิที่ได้จากหนิน ้ามนันี้ไปกลัน่ล าดบัส่วนจงึจะไดเ้ชือ้เพลงิชนิดต่างๆ แล้ว
จงึน าไปใชป้ระโยชน์เป็นแหล่งพลงังานต่อไป เช่น ใชเ้ดนิเครื่องจกัรยนต์ นอกจากนี้ในหนิน ้ามนั
มสี่วนประกอบของไนโตรเจนในรปูของแอมโมเนียและแรธ่าตุอื่นอกีจงึอาจแยกมาท าปุ๋ ยได ้

3.5.7 พลงังำนไฮโดรเจนและเซลลเ์ช้ือเพลิง 

เซลลเ์ชือ้เพลงิ คอื อุปกรณ์ทีท่ าใหเ้กดิปฏกิริยิาเคมี-ไฟฟ้า ระหว่างออกซเิจนกบั
ไฮโดรเจนซึง่สามารถเปลีย่นแปลงพลงังานของเชือ้เพลงิ ไปเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรง ไม่ต้อง
ผ่านการเผาไหม้ ท าให้เครื่องยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงนี้ไม่ก่อมลภาวะทางอากาศ ทัง้ยงัมี
ประสทิธภิาพสูงกว่า เครื่องยนต์เผาไหม ้1-3 เท่า ขึน้อยู่กบัชนิดของเซลลเ์ชือ้เพลงิ และชนิด
ของเชือ้เพลงิทีใ่ช้ เซลลเ์ชือ้เพลงิมหีลายแบบขึน้อยู่กบัสารทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิเช่นเซลลเ์ชือ้เพลงิ
ไฮโดรเจน-ออกซเิจน ไฮโดรเจน-ไฮดราซนี โพรเพน-ออกซเิจน เป็นต้น และชนิดทีเ่ป็นทีน่ิยมใช้
คอื เซลลเ์ชือ้เพลงิไฮโดรเจน-ออกซเิจน เพราะเมือ่ปฏกิริยิาในเซลลเ์กดิขึน้แลว้นอกจากพลงังาน
จะไดน้ ้าบรสิุทธิ ์และความรอ้นไวใ้ชต้ามความเหมาะสมดว้ย นอกจากน้ีเซลลเ์ชือ้เพลงิชนิดน้ียงั
ไม่ชัน้บรรยากาศโอโซนเพราะไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นเซลล์เชื้อเพลงิชนิด
อื่นๆ เซลล์เชือ้เพลงิมลีกัษณะคลา้ยกบัเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัว่หรอืที่เรยีกกนัโดยทัว่ไปว่า
แบตเตอรีม่ากในด้านทีส่ามารถอดัประจุใหม่ได้เรื่อยๆ เซลลเ์ชื้อเพลงิยงัไม่เ ป็นที่นิยมใชท้ัว่ไป
อย่างแบตเตอรี่เพราะต้นทุนการผลติอุปกรณ์ในครัง้แรกสูงและยงัมอีนัตรายที่ต้องใช้ความรู้
เฉพาะ ควบคุมหลายประการ แต่ในปจัจุบันได้น ามาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดเช่น 
โทรศพัทม์อืถอื ปาลม์ notebook (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

ชนิดของเซลลเ์ช้ือเพลิง 

ชนิดของเซลลเ์ชือ้เพลงิ Fuel Cells มหีลายชนิด แต่ทุกชนิดจะใหก้ระแสไฟฟ้า
ออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ทีส่ามารถน าไปขบัมอเตอร ์หลอดไฟ หรอืเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอื่นๆได ้
โดยชนิดของตวั Fuel Cells จะแบ่งโดยสารเคมทีีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิเป็นหลกั โดยมชีนิดดงัต่อไปนี้ 

1. Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) เป็นชนิดที่ไดร้บัความ
นิยมและจะถูกน าไปใชใ้นรถยนตใ์นอนาคต 

2. Alkaline fuel cell (AFC) เป็นชนิดแรกที่มกีารสรา้งขึน้มา เคยถูกใช้ใน
โครงการอวกาศของสหรฐัในช่วงปี 1960 แต่เนื่องระบบไวต่อการปนเป้ือนมาก จงึต้องใช้
ไฮโดรเจนและออกซิเจนบรสิุทธิเ์ท่านัน้ ท าให้ระบบมรีาคาสูงมาก ไม่สามารถน ามาขายใน
ทอ้งตลาดได ้
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3. Phosphoric-acid fuel cell (PAFC) เป็นระบบทีม่แีนวโน้มทีจ่ะถูกน าไปใชใ้น
สถานีไฟฟ้าขนาดเลก็ เน่ืองจากท างานทีอุ่ณภูมสิูงกว่าแบบ PEMFC ท าให้ต้องใชเ้วลาในการ
อุ่นระบบทีน่านกว่า ท าใหม้นัไมเ่สถยีรในการน ามาใชใ้นรถยนต์ 

4. Solid oxide fuel cell (SOFC) เป็นระบบทีเ่หมาะสมในการน ามาใชใ้นสถานี
ไฟฟ้าขนาดใหญ่เน่ืองจากสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก แต่เซลล์ไฟฟ้าชนิดน้ีท างานที่
อุณหภมูทิีส่งูมาก(ประมาณ 1,832 F, 1,000 C) ท าใหม้ปีญัหาเรื่องเสถยีรภาพ แต่กม็ขีอ้ดตีรงที่
ว่า ไอน ้าอุณหภมูสิงูทีเ่ป็นผลผลติจากกระบวนการน้ี สามารถน าไปใชป้ ัน่กงัหนัก๊าซต่อได ้ท าให้
ประสทิธภิาพของระบบเพิม่ขึน้อย่างมาก 

5. Molten carbonate fuel cell (MCFC) เป็นอกีประเภทหนึ่งทีเ่หมาะสมส าหรบั
สถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่ชนิดน้ีท างานทีอุ่ณหภูมทิีต่ ่ากว่าคอืทีป่ระมาณ 1,112 F หรอื 600 C 
และยงัสามารถใหไ้อน ้าความดนัสงูเพื่อมาช่วยผลติกระแสไฟฟ้าไดอ้กีดว้ย และเน่ืองจากท างาน
ทีอุ่ณหภมูทิีต่ ่ากว่า SOFC ท าใหไ้มต่อ้งใชว้สัดุพเิศษ จงึท าใหร้ะบบน้ีใชง้บประมาณทีน้่อยกว่า 

กำรใช้ประโยชน์ของเซลลเ์ช้ือเพลิง 

เซลลเ์ชือ้เพลงิสามารถน ามาใชง้านไดห้ลายดา้น ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดั และอาจจะ
กล่าวไดว้่า เป็นเครือ่งใชแ้ห่งอนาคต มดีงันี้ 

1. รถยนตพ์ลงังำนเซลลเ์ช้ือเพลิง (Automobiles) 

คาดกนัว่าเซลลเ์ชือ้เพลงิจะสามารถแทนทีเ่ครื่องยนต์เบนซนิและเครื่องยนต์ดี
เซลล์ไดใ้นปี 2548 รถพลงังานเซลลเ์ชือ้เพลงิจะมลีกัษณะคล้ายกบัรถยนต์พลงังานไฟฟ้ามาก 
ต่างกนัเพยีงแค่ใช ้เซลลเ์ชือ้เพลงิแทนแบตเตอรี ่รถพลงังานเซลลเ์ชือ้เพลงิส่วนใหญ่จะใชเ้มทา
นอลเป็นเชื้อเพลงิ แต่ก็ม ีบางบรษิัทออกแบบรถให้ใช้น ้ามนัเบนซนิ แต่ในอนาคตเราอาจจะ
สามารถออกแบบถงัเชือ้เพลงิส าหรบั บรรจไุฮโดรเจนไดอ้ยา่งปลอดภยั 

2. แหล่งพลงังำนพกพำ (Portable Power) 

เซลล์เชื้อเพลิงสามารถใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร์
พกพา โทรศัพท์มอืถือ หรอืเครื่องช่วยฟงัได้ การใช้งานกับอุปกรณ์เหล่าน้ี เซลล์เชื้อเพลิง
สามารถใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่ทัว่ไป และสามารถประจุไฟ (Recharge) ใหม่ได้อย่าง
รวดเรว็โดยเชือ้เพลงิเหลว หรอืแก๊ส 

3. เคร่ืองผลิตไฟฟ้ำภำยในบ้ำน (Home Power Generation) 

ในปี 2545 บรษิทั General Electric สามารถผลติเครือ่งผลติกระแสไฟฟ้าภายใน
บา้น ทีใ่ชแ้ก๊สธรรมชาตหิรอืโพรเพนเป็นเชือ้เพลงิ และสามารถผลติไฟฟ้าไดม้ากถงึ 7 กโิลวตัต ์
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(เพยีงพอส าหรบั ใชภ้ายในบา้น) นอกจากนี้ยงัใหพ้ลงังานความรอ้นซึง่สามารถใชท้ าความรอ้น
ภายในบา้นไดอ้กีดว้ย 

4. เคร่ืองผลิตไฟฟ้ำขนำดใหญ่ (Large Power Generation) 

ดว้ยเทคโนโลยดี้านเซลลเ์ชื้อเพลงิที่ก้าวหน้า ท าให้มปีระสทิธภิาพเพยีงพอที่จะ
ทดแทนโรงไฟฟ้า พลงังานความรอ้นทีใ่ช้กนัอยู่ เซลลเ์ชือ้เพลงิขนาดใหญ่นัน้มปีระสทิธภิาพใน
การผลติไฟฟ้าสูงกว่าโรงไฟฟ้า ทีม่อียู่ในปจัจุบนั เทคโนโลยดีา้นเซลลเ์ชือ้เพลงิไดถู้กพฒันาจน
สามารถผลติไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจน ในเซลล์เชื้อเพลงิ นอกจากน้ียงัสามารถใช้ความ
รอ้นและน ้าทีไ่ด ้ปนัเทอรไ์บน์เพื่อผลติไฟฟ้าไดอ้กีดว้ย 

3.5.8 พลงังำนไบโอดีเซล 

ไบโอดีเซล หมายถึง เชื้อเพลิงทดแทนประเภทดีเซลจากธรรมชาติ โดยการ
น าเอาน ้ามนัจากพืชหรือสัตว์ ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทไตรกลีเซอไรด์ มาผ่าน
กระบวนการทางเคมทีีเ่รยีกว่า ทรานสเ์อสเตอรฟิิเคชนั (Transesterifcation) โดยท าปฏกิริยิากบั
แอลกอฮอล ์(EthanolหรอืMethanol) และมดี่างเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา เช่น โซเดยีมไฮดรอกไซด ์
(NaOH) จะไดผ้ลติผลเป็นเอสเตอร ์(Ester) และผลติภณัฑผ์ลพลอยไดก้ลเีซอรอล (Glycerol) 
ซึ่งเราจะเรียกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์นี้ตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการท า
ปฏกิริยิา ไบโอดเีซลชนิดเอสเตอรน์ี้ม ีคุณสมบตัทิี่เหมอืนกบัน ้ามนัดเีซลมากที่สุด เพราะไม่มี
ปญัหากบัเครื่องยนต์ โดยปจัจุบนัประเทศไทยเองกม็กีารพฒันาดา้นพลงังานงานทดแทนอย่าง
ต่อเนื่อง ดงัทีเ่ราไดย้นิข่าวอยู่เสมอ และไดร้บัการกล่าวถงึมากทีสุ่ดหวัขอ้หนึ่งในขณะนี้ คอื ไบ
โอดีเซล ซึ่งผลิตเป็นพลังงานทดแทนน ้ ามัน และช่วยลดการน าเข้าน ้ ามันเชื้อเพลิงจาก
ต่างประเทศ และยงัเป็นการเพิม่รายได้ให้กบัภาคเกษตรกรรมอีกด้วย ไบโอดเีซลได้มาจาก
น ้ามนัพชืและสตัว์ หรอืน ามนัที่ใช้แล้ว โดยน ามาผ่านกระบวนการเคมเีกิดเป็นสารที่ เรยีกว่า 
เมทลิเอสเทอร์ หรอื เอทลิเอสเทอร์ เมื่อผ่านกระบวนการแล้ว จะมสีมบตัิใกล้เคยีงกบัน ้ามนั
ดเีซลทกีลัน่จากปิโตรเลยีม สามารถใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในเครื่องยนต์ดเีซลไดด้ ีโดยไม่ต้องท าการ
ดดัแปลงเครื่องยนต์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ (ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

1. ไบโอดีเซล ทีไ่ดจ้ากน ้ามนัพชืหรอืไขมนัสตัวซ์ึง่สามารถน ามาใชก้บัเครื่องยนต์
ดเีซลไดเ้ลย 

2. ไบโอดีเซลแบบผสม เป็นการน าน ้ามนัพืชหรอืน ้ามนัจากสตัว์ ผสมกับ
น ้ามนัก๊าด หรอื น ้ามนัดเีซล ก่อนน าไปใช้เช่น โคโคดเีซล (Coco-Diesel) และปาล์มดเีซล 
(Palm-Diesel) เป็นตน้ 
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3. ไบโอดีเซลลแ์บบเอสเตอร ์ไดจ้ากปฏกิริยิาเคมทีีเ่รยีกว่า ทรานสเ์อสเตอรฟิ
เคชนั (Transesterification) ซึง่น าแอลกอฮอลลม์าท าปฏกิริยิากบัน ้ามนัจากพชืหรอืสตัวโ์ดยใช้
กรด หรอื ด่างเป็นตวัเรง่ปฏบิตั ิ

3.5.9 แกส๊โซฮอล ์

แก๊สโซฮอล์คือส่วนผสมของน ้ ามันเบนซินกับเอทานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์
บรสิุทธิ ์ซึ่งเอทานอลสามารถผลติไดจ้ากพชืที่ปลูกในประเทศ เช่น อ้อย มนัส าปะหลงั รวมทัง้
ธญัพืช เช่น ข้าวฟ่าง ข้าว และ ข้าวโพด เป็นต้น ปจัจุบนัรฐับาล โดยกระทรวงพลงังานได้
ส่งเสรมิให้มกีารใช้น ้ามนัแก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึน้ โดยให้มรีาคาน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ 95 ต ่ากว่า
น ้ามนัเบนซนิ 95 ลติรละ 3.30 บาท และราคาน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์91 ต ่ากว่าน ้ามนัเบนซนิ 91 
ลติรละ 2.80 บาท ดงันัน้การทีเ่ราเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์จงึเป็นการช่วยชาตใินการลดการน าเขา้
น ้ามนัเชื้อเพลงิ และยกระดบัราคาพชืผลทางการเกษตร นอกจากนี้แก๊สโซฮอลย์งัเป็นพลงังาน
สะอาด จงึปล่อยมลพษิทางท่อไอเสยีต ่ากว่าเบนซนิทัว่ไป ดงันัน้การใช้แก๊สโซฮอล์จงึเป็นผลดี
ต่อสุขภาพเราเอง และช่วยลดปญัหาสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้กบัประเทศ ทีส่ าคญัทีสุ่ด (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

ปัจจบุนัประเทศไทย โดยกระทรวงพลงังำน อนุญำตให้มีกำรผลิตแกส๊

โซฮอล ์3 ชนิด คือ 

1. น ้ำมนัแกส๊โซฮอล ์E10 แบ่งเป็น 

1.1 น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ออกเทน 91 

1.2 น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ออกเทน 95 

โดยมสี่วนผสมของเอทานอลไม่เกนิรอ้ยละ 10 และไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 9 กบั น ้ามนั
เบนซนิพืน้ฐานรอ้ยละ 90 โดยปรมิาตร สามารถใชแ้ทนหรอืสลบักบัน ้ามนัเบนซนิ 95และ 91 ได้
ตามปกตโิดยไมต่อ้งดดัแปลงเครือ่งยนต์ 

2. น ้ำมนัแกส๊โซฮอล ์E20 มสี่วนผสมของเอทานอลไม่เกนิรอ้ยละ 20 และไม่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 19 กบั น ้ามนัเบนซนิพืน้ฐานรอ้ยละ 80 โดยปรมิาตร 

3.น ้ำมนัแกส๊โซฮอล ์E85 มสี่วนผสมของเอทานอลรอ้ยละ 85 กบั น ้ามนัเบนซนิ
พืน้ฐานรอ้ยละ 15 โดยปรมิาตรหรอืมเีอทานอลไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ75  
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3.5.10 พลงังำนนิวเคลียร ์

พลงังานนิวเคลยีรเ์ป็นพลงังานที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิและมนุษยส์ามารถ
สรา้งหรอืผลติขึน้มาเองได้ พลงังานนิวเคลยีรท์ีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิได้แก่ ปฏกิริยิาฟิวชนั 
ซึง่เกดิขึน้บนดวงอาทติยแ์ละดาวฤกษ์ ส่วนพลงังานนิวเคลยีรท์ีม่นุษยส์ามารถผลติขึน้มา ไดแ้ก่ 
เครื่องปฏกิรณ์ปรมาณู เครื่องเร่งอนุภาค สารไอโซโทป และระเบดิปรมาณู พลงังานนิวเคลยีร์
สามารถ ปลดปล่อยออกมาในรูปของอนุภาคและรงัส ีเช่น รงัสแีกมมา อนุภาคเบตา อนุภาค
แอลฟา และอนุภาคนิวตรอน พรอ้มกบัปล่อยพลงังานอื่น ๆ ออกมาด้วย เช่น พลงังานความ
รอ้น พลงังานแสง พลงังานรงัส ีพลงังานกลและอื่นๆ (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาต,ิ2543) 

พลงังำนท่ีถกูปล่อยออกมำจำกแร่กมัมนัตภำพรงัสี 

พลงังานที่ถูกปล่อยออกมาจากแร่กมัมนัตภาพรงัส ีจะปล่อยออกมาเมื่อมกีาร
แยกหรอืการรวม หรอืเปลีย่นแปลงของนิวเคลยีสภายในอะตอม ซึ่งเรยีกว่า ปฏกิริยิานิวเคลยีร ์
แบ่งไดเ้ป็น 4 ชนิด คอื 

1. ปฏิกิริยำฟิชชนั (Fission) เป็นพลงังานทีเ่กดิจากการแตกตวั หรอืแยกตวั
ของธาตุหนกั เช่น ยเูรเนียม พลโูตเนียม เมือ่ถูกชนดว้ยอนุภาคนิวตรอน เช่น ระเบดิปรมาณู 

2. ปฏิกิริยำฟิวชนั (Fussion) เป็นพลงังานทีเ่กดิจากการรวมตวัของธาตุเบา 
เช่น การรวมตวัของธาตุ H กบั He บนดวงอาทติย ์

3. ปฏิกิริยำท่ีเกิดจำกกำรสลำยตวัของธำตุกมัมนัตรงัสี (Redioactivity) 
ได้แก่ ยูเรเนียม เรเดียม พลูโตเนียม ฯลฯ ธาตุเหล่านี้จะปลดปล่อยรงัสีและอนุภาคต่าง ๆ 
ออกมา เช่น อนุภาคแอลฟา อนุภาคเบตา รงัสแีกมมา และอนุภาคนิวตรอน 

4. ปฏิกิริยำท่ีได้จำกเคร่ืองเร่งอนุภำคท่ีมีประจ ุ(Particale Accelerrator) 
เช่น โปรตอนอเิลก็ตรอน ดวิทเีรยีม และอลัฟา 

สำมำรถถกูจดัแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ตำมลกัษณะวิธีกำรปลดปล่อย
พลงังำนออกมำ คือ 

1.พลงังำนนิวเคลียรท่ี์ถกูปลดปล่อยออกมำในลกัษณะเฉียบพลนั เป็น
ปฏิกิริยำนิวเคลียรท่ี์ควบคุมไม่ได้ (Uncontrolled nuclear reactions) พลงังานของ
ปฏกิริยิาจะเพิม่สูงขึน้อย่างรวดเรว็ เป็นเหตุใหเ้กดิการระเบดิ (Nuclear explosion) สิง่ประดษิฐ์
ที่ใช้หลกัการเช่นนี้ ได้แก่ ระเบดิปรมาณู (Atomic bomb) หรอืระเบดิไฮโดรเจน และหวัรบ
นิวเคลยีรแ์บบต่าง ๆ (ของอเมรกิาเรยีกว่าจรวด Pershing, ของรสัเซยีเรยีกว่า จรวด SS-20)  
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2.พลังงำนจำกปฏิกิริยำนิวเคลียร์ ซ่ึงควบคุมได้ ในปัจจุบนัปฏิกิริยำ
นิวเคลียรซ่ึ์งควบคุมได้ตลอดเวลำ (Controlled nuclear reaction) ซึ่งมนุษยไ์ด้น าเอา
หลกัการมาพฒันาขึน้จนถงึขัน้ที่น ามาใช้ประโยชน์ในระดบัขัน้การคา้หรอืบรกิารสาธารณูปโภค
ได้แล้ว มอียู่แบบเดียว คือ ปฏิกิรยิาฟิชชนัห่วงโซ่ของไอโซโทปยูเรเนียม -235 และของ
ไอโซโทปทีแ่ตกตวัได ้(Fissile isotopes) อื่น ๆ อกี 2 ชนิด (ยเูรเนียม -233 และพลูโตเนียม -
239) สิง่ประดษิฐซ์ึง่ท างานโดยหลกัการของปฏกิริยิาฟิชชนัห่วงโซ่ของเชือ้เพลงินิวเคลยีร์ ซึง่มทีี่
ใช้กนัอย่างแพร่หลายอยู่ในปจัจุบนั ได้แก่ เครื่องปฏกิรณ์นิวเคลยีรห์รอืเครื่องปฏกิรณ์ปรมาณู 
(Nuclear reactors)  

3.พลงังำนนิวเคลียรจ์ำกสำรกมัมนัตรงัสี สำรกมัมนัตรงัสีหรือสำรรงัสี 
(Radioactive material) คอืสารทีอ่งคป์ระกอบส่วนหนึ่งมลีกัษณะเป็นไอโซโทปทีม่โีครงสรา้ง
ปรมาณูไมค่งตวั (Unstable isotipe) และจะสลายตวัโดยการปลดปล่อยพลงังานส่วนเกนิออกมา
ในรูปของรงัสแีอลฟา รงัสบีตีา รงัสีแกมมา หรอืรงัสเีอกซ์รูปใดรูปหนึ่ง หรอืมากกว่าหนึ่งรูป
พรอ้ม ๆ กนั ไอโซโทปทีม่คีุณสมบตัดิงักล่าวนี้เรยีกว่า ไอโซโทปกมัมนัตรงัส ีหรือไอโซโทปรงัส ี
(Radioisotope) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โรงไฟฟ้านิวเคลยีรม์ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อย กล่าวคอื 

- ไมม่เีสยีงดงัเลย 

- ไมม่เีขมา่ควนั หรอืก๊าซต่างๆ ทีจ่ะท าใหอ้ากาศเสยี เนื่องจากไมม่กีารเผาไหม ้

- ไมม่ก๊ีาซทีจ่ะท าใหเ้กดิฝนกรดและภาวะเรอืนกระจก 

- น ้าที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่มรีงัสี และมสีภาพเหมอืนกับ
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นทัว่ ๆ ไป 

- มแีผนและมมีาตรการป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้ตลอดเวลา 

กำรใช้ประโยชน์จำกพลงังำนนิวเคลียรด้์ำนอ่ืน 

- ด้านก าลงั พลงังานนิวเคลยีรท์ีป่ล่อยออกมาในรูปความรอ้นสามารถน าไปใช้
ในการขบัเคลื่อน ยานอวกาศ เรอืเดนิสมทุรขนาดใหญ่ ผลติกระแสไฟฟ้า และอื่น ๆ 

- ด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการเหนี่ยวน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคม ีทาง
กายภาพและชีวภาพ ในสารตัวกลาง เช่น ก าจัดจุลินทรีย์บางชนิดในอาหาร และขยะการ
เปลี่ยนแปลงสขีองมณีหรอืเครื่องประดบั เป็นต้น นอกจากนี้ยงัสามารถใชต้รวจสอบและรกัษา
ดา้นระบบควบคุมในกระบวนการผลติในโรงงานอุตสาหกรรม 
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- ด้านการเกษตรใช้ในการเปลี่ยนแปลงพนัธุ์พืช ปรบัปรุงและขยายพนัธุ์พืช 
และก าจดัแมลงศตัรพูชื 

- ดา้นการแพทย ์ใชใ้นการตรวจรกัษาและวนิิจฉยัโรค เช่น การเอ๊กซเรย ์การ
รกัษาโรคมะเรง็ เป็นตน้ 

3.5.11 พลงังำนน ้ำพรุ้อน 

พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ไม่หมดสิ้นซึ่ง
ปรากฏให้เหน็ในรูปของน ้าพุรอ้น ซึง่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิี่มนี ้ารอ้นไหลขึน้มาจากใต้ผวิ
ดนิ แสดงใหเ้หน็ว่าภายในโลกยงัคงมคีวามรอ้นอยู่ จงึเป็นแหล่งพลงังานรปูแบบหนึ่งทีส่ามารถ
พฒันาเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ เช่น การผลติกระแสไฟฟ้า ดา้นอุตสาหกรรม และการ
เกษตรกรรม อกีทัง้ยงัพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วไดอ้กีดว้ย โดยประเภทการใชป้ระโยชน์ขึน้อยู่
กบัอุณหภมูขิองน ้าพุรอ้น อตัราการไหลของน ้าพุรอ้น และลกัษณะโครงสรา้งของชัน้หนิทีเ่ป็นหนิ
กกัเกบ็และเป็นช่องทางการน าน ้าพุรอ้นขึน้มาสู่ผวิโลก 

แหล่งพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพของไทย 

แหล่งน ้าพุรอ้นในประเทศไทยมกัจะพบอยู่ในบรเิวณหนิภูเขาไฟทีด่บัแลว้ หรอื
อยู่บรเิวณใกลม้วลหนิแกรนิตและหนิตะกอนอายุต่างๆ กนัจากขอ้มลูการส ารวจแหล่งน ้าพุรอ้น
ของกรมทรพัยากรธรณี พ.ศ. 2530 พบแหล่งน ้าพุรอ้นแลว้มากกว่า 100 แห่ง กระจายอยู่ในทุก
ภมูภิาค ยกเวน้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมอุีณหภมูนิ ้ารอ้นทีผ่วิดนิอยูใ่นช่วง 40-100 oC 

กำรพฒันำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพและกำรใช้ประโยชน์  

แหล่งน ้าพุรอ้นหลายแหล่ง บรเิวณภาคเหนือมศีกัยภาพสูง สามารถพฒันาผลติ
กระแสไฟฟ้า หรอืใช้ประโยชน์โดยตรง หน่วยงานต่างๆ ทีไ่ด้ด าเนินการส ารวจแหล่งน ้าพุรอ้น 
เช่น การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยส ารวจแหล่งพลงังานความรอ้นใต้พภิพ เพื่อต้องการใช้
เป็นพลงังานในการผลติกระแสไฟฟ้า กรมทรพัยากรธรณีและมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ศกึษาเพื่อ
จ าแนกขนาดของศกัยภาพแหล่งพลงังานความรอ้นแต่ละแหล่ง และกรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรกัษ์พลงังาน ส ารวจพฒันาใช้ประโยชน์จากน ้าพุร้อนโดยตรงเพื่อการอบแห้งพชืผล
เกษตรกรรม (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

3.6 ปัญหำพลงังำนของประเทศไทย 

พลงังานถือเป็นปจัจยัที่มคีวามส าคญัต่อต้นทุนของประเทศในทุกด้าน ทัง้ทางด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ล้วนแล้วแต่มสี่วนเชื่อมโยงกบัพลงังานแทบทัง้สิน้ไม่ว่าจะเป็น
การด ารงชวีติประจ าวนั การประกอบอาชพี การผลติวตัถุดบิ หรอืแมแ้ต่ต้นทุนในการผลติและ
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ขนส่งสนิคา้และบรกิาร หากแต่ปจัจุบนัประเทศไทยต้องพึง่พาพลงังานจากฟอสซลิ (Fossil) ใน
การขบัเคลื่อนระบบต่าง ๆ ในปรมิาณทีสู่ง แต่ในทางกลบักนัประเทศไทยสามารถขุดเจาะและ
ผลติพลงังานจากฟอสซลิได้เพยีงรอ้ยละ 10 ของความต้องการใช้พลงังานในประเทศเท่านัน้ 
โดยขอ้มลูของกระทรวงพลงังานระบุว่าในปี พ.ศ. 2555 ไทยมกีารส่งออกน ้ามนัส าเรจ็รปู ไดแ้ก่ 
เบนซนิพื้นฐาน แก๊สโซฮอล์ น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัก๊าด น ้ามนัอากาศยาน ดเีซลหมุนเรว็ ดเีซล
พืน้ฐาน น ้ามนัเตา เฉลี่ยประมาณ 199.3 พนับารเ์รล/วนั หรอืคดิเป็นมลูค่าเฉลี่ยประมาณ 2.7 
ล้านบาท จงึหลกีเลี่ยงมไิด้ที่จะต้องน าเข้าพลงังานจากต่างประเทศ ซึ่งเห็นได้จากการน าเข้า
น ้ามนัดบิจากต่างประเทศของประเทศไทยในปี 2556 เฉลี่ย 910,000 บารเ์รล/วนั เฉลี่ยปีละ
ประมาณกว่า 332,150,000 บาร์เรล คิดเป็นมูลค่าที่ประเทศไทยต้องสูญเสียเงนิตราไปยงั
ต่างประเทศกว่าปีละ 1,160,028 ล้านบาท โดยเฉพาะเพื่อน ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ
การค้าของประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมตี้นทุนทางด้านพลงังานที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งทาง
การคา้ ซึง่ถอืเป็นจดุอ่อนของประเทศไทยในเวทกีารคา้ระหว่างประเทศ 

เมื่อเปรียบเทียบอัตรามูลค่าต้นทุนทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยกับต่างประเทศ 
พบว่า ประเทศสหรฐัอเมรกิา ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยมรีาคาอยู่ที่ 3.75 บาท ซึ่งเทยีบเท่ากบั
ราคาไฟฟ้าในประเทศไทย แต่รายได้ประชากรของสหรฐัอเมรกิาสูงกว่าไทย เมื่อเปรยีบเทยีบ
อตัราค่าเงนิ 1 เหรยีญสหรฐัเท่ากบั 30 บาท ค่าไฟฟ้าของไทยจงึแพงกว่า 30 เท่า 

ประเทศจนีเป็นประเทศก าลงัพฒันาและไม่กี่สบิปีได้แซงหน้าประเทศไทยในทุกด้านมี
ปรมิาณส ารองไฟฟ้าซึ่งมาจากพลงังานน ้าและถ่านหนิจ านวนมาก และในบางประเทศมกีารใช้
ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าไม่เกนิรอ้ยละ 40 เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินจะมถ่ีานหนิส ารองเพื่อใช้
ผลติไฟฟ้าได้นาน 3 เดอืน และยงัมโีรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ส าหรบัผลติพลงังานไฟฟ้าซึ่งจะท าให้
ราคาไฟฟ้าคงที ่แต่ประเทศไทยใชก๊้าซธรรมชาตมิากถงึรอ้ยละ 70 เลยทเีดยีว 

เมื่อมาพจิารณาในส่วนของสถานการณ์พลงังานไฟฟ้าปจัจุบนั ประเทศไทยได้มกีาร
ก าหนดแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศขึน้มา เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย
การพฒันาความมัน่คงทางด้านพลงังานไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย เช่น กระทรวงพลงังาน ส านักงาน
นโยบายและแผนพลงังาน การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ได้มกีารปรบัปรุงแก้ไขมาเป็นล าดบั เพื่อให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
ประเทศ หากแต่ปญัหาส าคญัทางดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยในปจัจบุนั กค็อืการกระจุก
ตวัของประเภทเชือ้เพลงิทีใ่ชผ้ลติไฟฟ้าในปจัจบุนั ทีม่กีารพึง่พาเชือ้เพลงิประเภทก๊าซธรรมชาติ
สงูถงึรอ้ยละ ๖๘ ของเชือ้เพลงิทีใ่ชผ้ลติไฟฟ้าของประเทศไทย ซึง่ถอืว่าเป็นอตัราทีม่คีวามเสีย่ง
สงูต่อความมัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศ 
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”กรณีศกึษาทีน่่าสนใจ คอื เมื่อประมาณ ค.ศ. 1995 หรอืประมาณ 16 ปีทีแ่ลว้ ประเทศ
มาเลเซยีมกีารผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความรอ้นร่วม (Combined Cycle Power 
Plant)เป็นปรมิาณที่สูงเมื่อเทยีบกบัการใช้เชื้อเพลงิชนิดอื่นในการผลติไฟฟ้า เป็นผลให้เกิด
วกิฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าขึน้ในประเทศมาเลเซยี และหลงัจากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวขอ้งในประเทศมาเลเซยีได้ด าเนินการศกึษา และแก้ไขปญัหาดงักล่าวด้วยการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าประเภทอื่นเพิม่เตมิขึน้” 

ดงันัน้ ปญัหาการกระจกุตวัของประเภทเชือ้เพลงิทีใ่ชผ้ลติไฟฟ้า หากประเทศไทยยงัคง
เดินหน้าไปในทิศทางเช่นน้ีต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงด้านพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศหรอือาจส่งผลใหเ้กดิภาวะปรมิาณการส ารองไฟฟ้าไม่เพยีงพอหรอืเกดิเหตุไฟฟ้าดบัใน
บางพืน้ทีไ่ด ้เน่ืองจากประเทศไทยมอีตัราความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้ทุกปี 

นอกจากนี้ เมือ่เดอืนเมษายน 2556 ประเทศไทยต้องประสบกบัปญัหาในเรื่องของก าลงั
ผลติไฟฟ้าส ารองของประเทศที่ลดน้อยลงจนเกอืบเขา้ขัน้วกิฤต จากเหตุการณ์ที่บรษิทั โทเทล 
จ ากดั ได้ตรวจพบปญัหาการทรุดตวัของแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาตแิหล่งยาดานาสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมยีนมาร ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 โดยพบว่าแท่นขุดเจาะฯ มกีารทรุดตวัประมาณ 23 
เซนตเิมตรต่อปี จนเป็นเหตุให้บรษิทัฯ มกีารก าหนดแผนซ่อมบ ารุงแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาต ิ
โดยตามแผนได้ก าหนดให้มกีารซ่อมบ ารุงและหยุดการจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงักล่าว
มายงัประเทศไทย ในช่วงเดอืนเมษายน 2556 จนเป็นเหตุใหก้ารส่งก๊าซธรรมชาตมิายงัประเทศ
ไทย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลงิในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า จ านวน 6 แห่ง ต้องหยุดการผลติลง 
ท าใหก้ าลงัการผลติไฟฟ้าในระบบลดลงประมาณ 4,100 เมกะวตัต์ จนส่งผลกระทบต่อก าลงัการ
ผลติไฟฟ้าส ารองของประเทศไทย ซึ่งลดลงจากร้อยละ 20 เหลอืเพยีงร้อยละ 5 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกบัการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะกระทรวงพลงังาน และการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จงึต้องมมีาตรการเพื่อแก้ไขปญัหา โดยการเร่งหาเชื้อเพลงิ
ประเภทอื่นทีจ่ะน ามาใชใ้นการผลติไฟฟ้าทดแทนก าลงัส ารองทีห่ยุดลง และเร่งประสานขอความ
ร่วมมอืจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมทีถ่อืเป็นภาคทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้าสูงสุด
ของประเทศใหม้กีารลดหรอืชะลอการผลติลง เพื่อเป็นการลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของประเทศ 

ส่วนในเรื่องของนโยบายการปรบัโครงสร้างราคาพลงังาน โดยเฉพาะการยกเลกิการ
อุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่จะใหม้กีารปล่อยลอยตวัราคาก๊าซหุงต้มทุกภาคส่วนขึน้ไป 
ภายหลงัจากสิน้สุดมาตรการตรงึราคาก๊าซหุงต้มภาคครวัเรอืนได้มกีารพจิารณาปรบัโครงสรา้ง
ราคาก๊าซหุงต้มทุกภาคส่วนขึน้ไปให้ใกล้เคยีงกบัต้นทุนที่เป็นจรงิ โดยในส่วนราคาก๊าซหุงต้ม
ภาคครวัเรอืนจะปรบัขึน้ไปไมเ่กนิ 25.30 บาทต่อกโิลกรมั หรอืปรบัขึน้ไป 7.17 บาทต่อกโิลกรมั 
ซึง่รฐับาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร เคยมนีโยบายตรงึราคาอยู่ที ่18.13 บาทต่อกโิลกรมั โดย
อา้งองิตามราคาก๊าซทีม่าจากโรงแยกก๊าซภายในประเทศ ขณะทีภ่าคขนส่งตรงึราคาอยู่ที ่21.38 
บาทต่อกิโลกรมั และภาคอุตสาหกรรม 30.13 บาทต่อกิโลกรมั จะปรบัราคาขึ้นไปตามราคา
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ตลาดโลก ซึ่งการปรบัในลกัษณะการทยอยปรบัขึน้ไปเดอืนละประมาณ 50 สตางค์ต่อกโิลกรมั
เป็นเวลา 1 ปี โดยกลุ่มผูค้า้ก๊าซกจ็ะปรบัราคาจ าหน่ายปลกีเพิม่ขึน้ถงัละ 5 บาท เพื่อเป็นการน า
ร่องให้ประชาชนได้ปรบัตวั จากราคาจรงิจะต้องปรบัขึ้นถังละ 7.50 บาท ส าหรบัก๊าซหุงต้ม
ขนาดบรรจ ุ15 กโิลกรมั รวมค่าขนส่งระยะไม่เกนิ 5 กโิลเมตร จะท าใหร้าคาจ าหน่ายปลายทาง
อยู่ทีร่าคาถงัละ 300 บาทในเดอืนแรก ส่วนในเดอืนถดัไปจะมกีารปรบัราคาจ าหน่ายเพิม่ขึน้อกี
ถงัละ 7.50 บาท 

ทัง้นี้ การปล่อยลอยตวัราคาดงักล่าว เนื่องจากเวลานี้ประเทศไทยได้น าเขา้ก๊าซ LPG 
ค่อนขา้งมาก หากยอ้นกลบัไปตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมา ประเทศต้องน าเขา้ก๊าซหุงต้มมยีอดถงึ 
5.64 ล้านตนั ต้องใช้เงนิในการอุดหนุนราคาส่วนต่างน าเข้ากว่า 9.3 หมื่นล้านบาท และต้อง
ชดเชยราคาหน้าโรงกลัน่ไปแล้วกว่า 2.4 หมื่นล้านบาท รวมแล้วต้องชดเชยราคา LPG กว่า 
1.17 แสนลา้นบาท หรอืต้องใช้เงนิในการอุดหนุนราคาเดอืนละราว 3 พนัลา้นบาท หากไม่ปรบั
ราคาจะส่งผลใหต้อ้งน าเงนิจากกองทุนน ้ามนัเชือ้เพลงิมาอุดหนุนมากขึน้ และเมื่อเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) แลว้ ประเทศไทยจะกลายเป็นผูอุ้ดหนุนราคาพลงังานใหก้บัเพื่อนบา้น
แทน ซึง่จากปญัหาดงักล่าวที่ผ่านมาพบว่ามกีารลกัลอบน าก๊าซฯ ไปขายยงัประเทศเพื่อนบา้น 
โดยเฉพาะทางดา้นตะวนัออกของประเทศ ซึง่คณะกรรมาธกิารการพลงังาน วุฒสิภา ไดล้งพืน้ที่
ไปตรวจสอบบรเิวณแนวชายแดนแถบจงัหวดัสระแก้ว พบว่ามขีบวนการในการลกัลอบจ าหน่าย
ก๊าซฯ เป็นจ านวนมาก ท าให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ ในลักษณะอุดหนุนราคาก๊าซฯ ให้กับ
ประเทศเพื่อนบา้นโดยปรยิาย  

ดงันัน้ จงึเห็นได้ว่าพลงังานมผีลกระทบต่อระบบการค้าของประเทศไทยโดยไม่อาจ
หลกีเลีย่งได ้ถงึเวลาแลว้ที่ทุกภาคส่วนในประเทศควรหนัมาใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิและ
พฒันาพลงังานภายในประเทศใหส้ามารถน ามาใชท้ดแทนพลงังานทีต่้องน าเขา้จากต่างประเทศ 
เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานอย่างยัง่ยืนและเป็นการลดความเสี่ยงทางด้าน
พลงังานของประเทศ ตลอดจนสามารถลดต้นทุนในการแข่งขนักบัต่างประเทศจนสามารถเพิม่
มลูค่าทางการคา้ใหแ้ก่ธุรกจิของประเทศไทยใหส้ามารถกา้วขึน้เป็นผูน้ าเศรษฐกจิของภูมภิาคใน
อนาคตอนัใกลน้ี้ (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

3.7 แนวทำงกำรอนุรกัษ์พลงังำน 

แนวทางในการอนุรกัษ์พลงังานหรอืการใชพ้ลงังานเชงิอนุรกัษ์ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
(ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ2543) 

1. การใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและเพื่อความคุม้ค่าสูงสุดโดยการสรา้งค่านิยมและจติ
ใตส้ านึกการใชพ้ลงังาน 
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2. การใช้พลงังานอย่างรู้คุณค่าจะต้องมกีารวางแผนและควบคุมการใช้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุดมกีารลดการสูญเสยีพลงังานทุกขัน้ตอน มกีารตรวจสอบ
และดแูลการใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อลดการรัว่ไหลของพลงังาน เป็นตน้ 

3. การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลงังานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พลงังาน
แสงอาทติย ์พลงังานลม พลงังานน ้า และอื่นๆ 

4. การเลอืกใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่มปีระสทิธภิาพสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร ์5 
หลอดผอมประหยดัไฟ เป็นตน้ 

5. การเพิม่ประสทิธภิาพเชื้อเพลงิ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งท าให้เชื้อเพลงิให้
พลงังานไดม้ากขึน้ 

6. การหมนุเวยีนกลบัมาใชใ้หม ่โดยการน าวสัดุทีช่ ารดุน ามาซ่อมใชใ้หม ่การลดการทิง้
ขยะทีไ่ม่จ าเป็นหรอืการหมุนเวยีนกลบัมาผลติใหม ่(Recycle) 

นโยบำยพลงังำน 

1. พฒันาพลงังานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นโดยจดัหาพลงังานให้
เพียงพอ มีเสถียรภาพด้วยการเร่งส ารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานประเภทต่างๆ ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ และเร่งใหม้กีารเจรจากบัประเทศเพื่อนบา้นในระดบัรฐับาลเพื่อ
ร่วมพฒันาแหล่งพลงังาน วางแผนพฒันาไฟฟ้าให้มกีารกระจายชนิดของเชื้อเพลงิที่ใช้ เพื่อลด
ความเสี่ยงด้านการจดัหา ความผนัผวนทางด้านราคา และลดต้นทุนการผลติ ส่งเสรมิการผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และ
โครงการผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก รวมทัง้ศกึษาความเหมาะสมในการพฒันาพลงังานทางเลอืก
อื่นๆ มาใชป้ระโยชน์ในการผลติไฟฟ้า  

2. ด าเนินการใหน้โยบายดา้นพลงังานทดแทนเป็นวาระแห่งชาต ิโดยสนับสนุนการผลติ
และการใชพ้ลงังานทดแทน โดยเฉพาะการพฒันาเชือ้เพลงิชวีภาพและชวีมวล เช่น แก๊สโซฮอล ์
(อ ี10 อ ี20 และอ ี85) ไบโอดเีซล ขยะ และมูลสตัว ์เป็นต้น เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงดา้น
พลงังาน ลดภาวะมลพษิ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร โดยสนับสนุนให้มกีารผลติและใช้
พลงังานหมุนเวยีนในระดบัชุมชน หมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสรา้งแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทัง้
สนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาตใินภาคขนส่งให้มากขึ้น โดยขยายระบบขนส่งก๊าซธรรมชาตใิห้
ครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ ตลอดจนส่งเสรมิและวจิยัพฒันาพลงังานทดแทนทุกรูปแบบอย่าง
จรงิจงัและต่อเนื่อง  

3. ก ากบัดูแลราคาพลงังานให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม มเีสถยีรภาพ และเป็นธรรมต่อ
ประชาชน โดยก าหนดโครงสรา้งราคาเชื้อเพลงิที่เหมาะสม และเอื้อต่อการพฒันาพชืพลงังาน 
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รวมทัง้สะท้อนต้นทุนที่แท้จรงิมากที่สุด และบรหิารจดัการผ่านกลไกตลาดและกองทุนน ้ามนั 
เพื่อให้มกีารใช้พลงังานอย่างประหยดั และส่งเสรมิการแข่งขนั และการลงทุนในธุรกจิพลงังาน 
รวมทัง้พฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารและความปลอดภยั  

4. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์และประหยดัพลงังาน ทัง้ในภาคครวัเรอืน อุตสาหกรรม บรกิาร 
และขนส่ง โดยรณรงค์ให้เกดิวนิัยและสรา้งจติส านึกในการประหยดัพลงังาน และสนับสนุนการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการ
ปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน และมาตรการ สนับสนุนให้ครวัเรอืนลดการใช้ไฟฟ้า
ในช่วงการใช้ไฟฟ้าสูงสุด รวมทัง้การวิจยัพัฒนาและก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
มาตรฐานอาคารประหยดัพลงังาน ตลอดจนสนับสนุนการพฒันาระบบขนส่งมวลชน และการ
ขนส่งระบบราง เพื่อให้มกีารใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถชะลอการลงทุนด้าน
การจดัหาพลงังานของประเทศ  

5. ส่งเสรมิการจดัหาและการใช้พลงังานที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ รวมทัง้ส่ งเสรมิให้เกิด
โครงการกลไกการพฒันาพลงังานทีส่ะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชน และลด
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 

จะเห็นได้ว่าภาครฐัให้ความสนใจกับการใช้พลงังานในประเทศเป็นอย่างยิง่ การที่
ประชาชนรวมถงึหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ช่วยกนัใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและคุม้ค่าจะ
ช่วยใหภ้าครฐัสามารถประหยดังบประมาณไดอ้ยา่งมหาศาล  

พลงังาน คอื ความสามารถที่จะท างานได้โดยอาศยัแรงงานที่มอียู่แล้วตามธรรมชาติ
โดยตรง และที่มนุษย์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงมาจากพลังงานตาม
ธรรมชาต ิ

พลงังานเป็นสิง่จ าเป็นของมนุษยใ์นโลกปจัจบุนั และทวคีวามส าคญัขึน้เมื่อโลกยิง่พฒันา
มากยิง่ขึน้ การผลติพลงังานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นการผลติพลงังานที่ต้องอาศยัเทคโนโลยใีน
การผลติมากยิง่ขึน้ แหล่งพลงังานมหีลากหลายทัง้พลงังานทีไ่ดจ้ากการผลติโดยมนุษย ์และพลงั
ทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิสามารถแบ่งแหล่งพลงังานทีม่นุษย์น ามาใช้ประโยชน์ได้ เป็น พลงังานจาก
ซากฟอสซิล มวลชีวภาพ พลังงานน ้ า พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงาน
แสงอาทติย ์พลงังานไฟฟ้าและพลงังานนิวเคลยีร ์ 

การใช้เทคโนโลยใีห้ประหยดัพลงังานต้องค านึงถงึการประโยชน์ที่ได้รบั และผู้ใช้ต้อง
เหน็ความส าคญัของพลงังานซึง่ในปจัจบุนัเราก าลงัเผชญิกบัปญัหาราคาพลงังานทีเ่พิม่สงูขึน้ 

การอนุรกัษ์พลงังาน คอื การผลติและการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและประหยดั
การอนุรกัษ์พลงังานนอกจากจะช่วยลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน ซึง่เป็นการประหยดั ค่าใชจ้่ายใน
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กจิการแลว้ ยงัจะช่วยลดปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากแหล่งที่ใชแ้ละผลติพลงังานดว้ย การสรา้ง
นโยบายดา้นพลงังานของรฐับาลเป็นอกีแนวทางหนึ่งในการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า  

3.8 งำนระบบประกอบอำคำร 

ระบบไฟฟ้ำ 

 ระบบไฟฟ้าทีใ่ชใ้นศูนยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานทดแทนจากธรรมชาต ิม ี2 ระบบไดแ้ก่ 

1. ไฟฟ้างานระบบ 380 โวลล์ 3 เฟส 4 สาย 50 รอบ/วินาที ส าหรับใช้

เดนิเครือ่งและอุปกรณ์ปรบัอากาศ และระบบลพิท ์

2. ไฟฟ้าแสงสว่าง 220 โวลล ์เฟสเดยีว 50 รอบ/วนิาท ีส าหรบัใชก้บัไฟฟ้าแสง

สว่าง และเครือ่งใชส้ านกังาน 

 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน เลอืกใช้ระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าฉุกเฉินชนิดน ้ามนัดเีซลหมุน

ชา้โดยมสีวติซห์มอ้แปลงควบคุม การท างานจะเริม่เมื่อกระแสไฟฟ้าลงต ่าลงกว่า 20% เป็นเวลา 

30 วนิาท ีเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าจะท างานพรอ้มทัง้จา่ยพลงังาน 

ระบบแสงสว่าง 

1.หลอดไฟ LED เพื่อประหยดัพลงังานและลดการสะสมความรอ้นทีด่วงโคม 

โดยจะใชห้ลอดไฟ LED ในทุกส่วนของโครงการช่วยในการลดการใชไ้ฟฟ้า 

2.แสงสว่างจากธรรมชาต ิช่องเปิดทีย่อมให้แสงส่องผ่านเขา้สู่ตวัอาคารช่วยลด

การใชไ้ฟฟ้าส่องสว่างในส่วน โถงตอ้นรบั,และส่วนจดันิทรรศการชัว่คราว  

ระบบปรบัอำกำศ 

ระบบปรบัอากาศทีใ่ชใ้นศูนยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานทดแทนจากธรรมชาต ิม ี2 ระบบไดแ้ก่ 

1.ระบบปรบัอากาศแบบ Sprit type จะใชต้ดิตัง้ในส่วนบรกิารวชิาการและส่วน

ส านักงานบรหิารเท่านัน้ เนื่องดว้ยโครงการมกีารใชร้ะบบระบายอากาศโดยธรรมชาติเพื่อเป็น

ตวัช่วยลดการใชไ้ฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ 

2.ระบบระบายอากาศแบบ Heat sink เป็นระบบที่อาศัยหลกัการทาง

วทิยาศาสตรเ์พื่อช่วยในการระบายความรอ้นที่สะสมภายในตวัอาคาร ซึ่งระบบระบายอากาศ



76 
 

  

แบบ Heat sink จะใชเ้ป็นแนวความคดิหลกัในการออกแบบอาคารใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน

สงูสุด ดงัภาพต่อไปนี้ 

รปูที ่3.5 แสดงระบบระบายอากาศแบบ Heat sink 

ทีม่า: โดยผูเ้ขยีน 

 

 

 

 

ระบบประปำและสขุำภิบำล 

ระบบประปา ใชร้ะบบ Down feed โดยการรบัน ้าจากประปาส่วนภูมภิาคเขา้สู่ถงัเกบ็

น ้าส ารองและใชจ้า่ยไปยงัส่วนต่างๆ ของอาคารเพื่อลดการท างานของป ัม้น ้า 

ระบบน ้าทิง้ เลอืกใชท้่อ Gravity Sewer ซึง่มลีกัษณะการใชง้านตามแรงโน้มถ่างของ

โลกระบายน ้าไดเ้รว็ น ้าทีร่ะบายออกมาจากโครงการจะไหลไปตามท่อเพื่อลงสู่พืน้ทีส่าธารณะ 

ระบบบ าบดัน ้าเสยี ใชร้ะบบ Anaerobic Filter แบบถงัส าเรจ็รูปเป็นบ่อกรองแบบไร้

อากาศ โดยน ้าเสยีไหลผ่านชัน้ตวักลางจากนัน้ไหลออกจากท่อดา้นบน 

งานระบบจดัเกบ็ขยะและสิง่ปฏกิูลในส่วนของการจดัเกบ็ขยะในโครงการจะมพีืน้ทีอ่ยู่

ดา้นหลงัโครงการซึง่เป็นในส่วนของพืน้ทีเ่ซอรว์สิของโครงการส าหรบัรวบรวมขยะทัง้หมดเพื่อ

ความสะอาดต่อการที่เจา้หน้าทีม่าเกบ็กวาดในตอนเช้าซึง่จะใช้เสน้ทางเดยีวกบัเสน้ทางส่งของ

ของโครงการ 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

ระบบสญัญาณแจง้เตอืนอคัคภียั ใช้แบบ Smoke Detector และHeat Detector เพื่อ

ตรวจจบัควนัไฟซึง่จะตดิตัง้อยู่ทัว่ไปภายในอาคารเช่น ทางเดนิ  หรอืทุกพื้นทีท่ีม่กีารใชส้อยอยู ่

อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ที่อาจเกิดขึ้นจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แล้วส่งสัญญาณไปให้ระบบ Fire 

Alarm, Fire Alarm Systems ทราบแลว้สัง่ใหก้ระดิง่แจง้เตอืนภยัดงัทัว่อาคาร  
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ระบบดบัเพลงิ อุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัดบัเพลงิในระบบม ี2 ชนิดคอื 

1.ระบบดบัเพลงิแบบโปรยน ้าอตัโนมตั ิ(Sprinkler System) ตรวจจบัความรอ้น

ทีเ่กดิขึน้จากเปลวไฟจะท าใหห้ลอดแก้วทีบ่รรจุน ้ายาทีอุ่ดหวัฉีดใหแ้ตกออก ท าใหน้ ้าทีอ่ยู่ในท่อ

ดบัเพลงิฉีดออกมา โดยจะตดิตัง้ตามทางเดนิและส่วนทีไ่ม่มกีารใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่ 

2.ระบบดบัเพลงิด้วยก๊าซ (Carbon Dioxide) เป็นระบบที่มปีระสทิธภิาพสูง 

สามารถดบัเพลงิไดร้วดเรว็และเกดิความเสยีหายน้อย เหมาะแก่การตดิตัง้ในห้องเครื่องไฟฟ้า

หรอืหอ้งทีม่เีครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่ 

 ถงัดบัเพลงิ เลอืกใชแ้บบ CO2 บรรจใุนถงัสแีดง น ้ายาดบัเพลงิ เป็นน ้าแขง็แหง้ 

ทีบ่รรจุไวใ้นถงั ทีท่นแรงดนัสูง ประมาณ 1800 PSI ต่อตารางนิ้ว ทีป่ลายสายฉีด จะมลีกัษณะ

เป็นกระบอกหรอืกรวย เวลาฉีด ลกัษณะน ้ายาทีอ่อกมา จะเป็นหมอกหมิะ ที่ไล่ความรอ้น และ

ออกซเิจน เหมาะส าหรบัใชภ้ายในอาคาร 

 ตูด้บัเพลงิ จะตดิตัง้ตามโถงลทิฟ์หรอืทุกๆ ระยะ 60 เมตร ภายในตู้จะประกอบ

ไปดว้ย สายยางดบัเพลงิ ทีเ่หน็บหวัฉีด ขอ้ต่อสายดบัเพลงิชนิดสวมเรว็พรอ้มขอ้ต่อหวัฉีดและ

ขวานดบัเพลงิ และตูด้บัเพลงิบรเิวณทางเขา้อาคารส าหรบัพนังงานดบัเพลงิ ต้องมชีุดผจญเพลงิ

อยูภ่ายในดว้ย 
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บทท่ี 4 

กำรศึกษำองคป์ระกอบของโครงกำร 

การศกึษาองคป์ระกอบของโครงการ เป็นการศกึษาวเิคราะหเ์พื่อก าหนดองคป์ระกอบที่
สามารถตอบสนองต่อผูม้าใชโ้ครงการ การศกึษาถงึความสมัพนัธข์องแต่ละองคป์ระกอบภายใน
โครงการและการวเิคราะหห์าพื้นทีใ่ช้สอยเพื่อก าหนดของเขตของโครงการ รวมถงึรายละเอยีด 
อื่นๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการ 

4.1 กำรวิเครำะหท่ี์มำขององคป์ระกอบโครงกำร 

ตารางที ่4.1 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของโครงการจากวตัถุประสงคข์องโครงการ 

กำรด ำเนินงำนของโครงกำร กิจกรรม 
องคป์ระกอบของ

โครงกำร 
1. รวมรวบขอ้มลู ข่าวสารดา้น
พลงังานทดแทนจากธรรมขาติ
ในลกัษณะใหผู้ใ้ชส้บืคน้ 

เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ใช้ใน
ลกัษณะสบืคน้ดว้ยตนเอง 

-หอ้งสมดุ 

2. จดัฝึกอบรม ให้ค าแนะน า
ปรึกษา จัดประชุม สัมมนา 
บ ร รย าย  ส า ห รับนั ก เ รีย น 
นักศึกษา  เพื่ อ กร ะ ตุ้ นแล ะ
เรยีนรู้ถึงพลงังานทดแทนจาก
ธรรมชาต ิ

เป็นสถานที่ ฝึกอบรม สมัมนา 
ป ร ะ ชุ ม  บ ร ร ย า ย  ส า ห รับ
โครงการต่างๆ ในเรื่ องของ
พลงังานทดแทนจากธรรมชาต ิ

-หอ้งประชุมสมัมนา 
-หอ้งบรรยาย 
 

3. จดัแสดงผลงานการศกึษา
ของนักเรียน นักศึกษา แบบ
หมุนเวียน เพื่อส่ง เสริมการ
แสดงออกด้านการเรียนรู้ด้าน
พลงังานทดแทน 

เ ป็นสถานที่จ ัดแสดงผลงาน
ต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา 
และเป็นที่รองรับข้อมูลใหม่ๆ 
จากนกัเรยีน นกัศกึษา รุน่ใหม่ 
เขา้สู่โครงการ 

-ห้องจัดแสดงผลงาน
การศกึษาคน้ควา้วจิยั 

4. รวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร ประชาสมัพนัธ์การใช้
พลงังานทดแทนจากธรรมชาติ
ให้ นักเรียน นักศึกษา และ
ผูส้นใจ 

จดันิทรรศการ ส่งเสรมิความรู ้
สาธิตแสดงวิธีการและแนว
ทางการใชพ้ลงังานทดแทนจาก
ธรรมชาต ิ

-ส่วนนิทรรศการถาวร 
-ส่วนนิทรรศการ
ชัว่คราว 
-ส่วนนิทรรศการ
กลางแจง้ 
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ตารางที ่4.2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของโครงการจากวตัถุประสงคข์องโครงการ (ต่อ) 

กำรด ำเนินงำนของโครงกำร กิจกรรม 
องคป์ระกอบของ

โครงกำร 
5. บรกิารและทดลองการใช้
ยานพาหนะ พลังงานทดแทน
จากธรรมชาต ิ

บรกิารรถสาธารณะ วิง่ภายใน
มหาวทิยาลยั สาธติการใช้งาน
จรงิ 

-ศูนยบ์รกิารพลงังาน 

6. จ าหน่ายของที่ระลึกจาก
โครงการ 

น ารายไดเ้ขา้สู่โครงการ -รา้นขายของทีร่ะลกึ 

7. ด าเนินงานภายในโครงการ
ให้เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายรวมทัง้การบรกิารงาน
ใ ห้ ด า เ นิ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 

ประสานงานภายในโครงการ
ด าเนินงานตามนโยบายของ
โครงการ 

-ส่วนบรหิารงานทัว่ไป 

8. ดูแลความเรยีบร้อยของ
โครงการทั ้งด้ านงานระบบ
ควบคุมต่างๆ ซ่อมแซมอาคาร 
ดแูลรกัษาความสะอาด 

รับผิดชอบหน้าที่ ให้บริการ
สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานแก่
โครงการ 

-ส่วนบรกิารอาคาร 

 

4.2 กำรวิเครำะหค์วำมสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่ำงๆ ในโครงกำร 

ศูนยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานทดแทนจากธรรมชาต ิมอีงคป์ระกอบของโครงการทัง้หมดดงันี้ 

1. ส่วนบริหำรงำนทัว่ไป มีหน้าที่ร ับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ และ
ประสานงานภายในโครงการ ใหด้ าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้แนวทางและนโยบาย
การบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

2. ส่วนบริกำรวิชำกำร มหีน้าทีร่บัผดิชอบการบรกิารทางวชิาการ และประชาสมัพนัธ ์
ใหบ้รกิารขอ้มลูเกีย่วกบัพลงังานทดแทนจากธรรมชาต ิและสื่อสารกบัผูส้นใจ ในรปูแบบของการ
สมัมนา และพืน้ทีเ่ผยแพรผ่ลงานแลกเปลีย่นการคน้ควา้วจิยั   

3. ส่วนนิทรรศกำร มหีน้าที่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ โดยเป็นการจดันิทรรศการแสดง
พลงังานทดแทนจากธรรมชาตทิัง้หมด  โดยจะจดัแสดงในรูปแบบของพืน้ที่ตวัอย่างของการใช้
พลงังานทดแทนจากธรรมชาตใินรปูแบบต่างๆ  จากอุปกรณ์จรงิ 
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4. ส่วนบริกำรสำธำรณะ มหีน้าทบีรกิารผูส้นใจใชโ้ครงการทุกกลุ่ม รองรบัและบรกิาร
ทีจ่อดรถยนต์ มอเตอรไ์ซค ์และสถานีรถพลงังานไฟฟ้า ในรูปแบบของการน าพลงังานทดแทน
จากธรรมชาตมิาใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งความเขา้ใจและใหเ้ขา้ใจถงึประโยชน์ใชง้านไดจ้รงิ 

5. ส่วนบริกำรอำคำร มหีน้าที่รบัผดิชอบต่อการให้บรกิาร สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐาน
ใหแ้ก่โครงการ ทัง้การรกัษาความสะอาด ความปลอดภยั และการซ่อมบ ารงุภายในโครงการ 

การพจิารณาแสดงความสมัพนัธ ์มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนความสมัพนัธใ์นแต่ละส่วน โดย
สามารถแบ่งคะแนนความสมัพนัธไ์ด ้ดงัตารางต่อไปนี้ 

ตารางที ่4.3 แสดงการใหส้ญัลกัษณ์ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ 

สญัลกัษณ์ ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ ลกัษณะเสน้แสดงความสมัพนัธ ์

 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 
 

 ความสมัพนัธน้์อย 
 

 ความสมัพนัธป์ลานกลาง 
 

 ความสมัพนัธม์าก 
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4.2.1 ควำมสมัพนัธข์องส่วนต่ำงๆ ของโครงกำร 

ตารางที ่4.4 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนต่างๆ ของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่4.1 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนต่างๆ ของโครงการ 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โถงหลกั 

ส่วนบรหิารงาน

ทัว่ไป 

ส่วนบรกิาร

สาธารณะ 

ส่วนบรกิาร

วชิาการ 

ส่วนบรกิาร

อาคาร 

ส่วนนิทรรศการ 
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4.2.2 ควำมสมัพนัธข์องส่วนส ำนักงำนบริหำรทัว่ไป 

ตารางที ่4.5 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนส านกังานบรหิารทัว่ไป 

 

 

แผนภมูทิี ่4.2 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนส านกังานบรหิารทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โถง

หลกั 

รบัแขก 

หอ้งรอง

ผูบ้รหิาร 

หอ้ง

เลขานุกา

ร 

หอ้ง

ผูบ้รหิาร หอ้ง

ประชุม 

หอ้งท างาน      

6 แผนก 

หอ้งน ้า 

2 หอ้ง 

หอ้งพกั

ผ่อน 
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4.2.3 ควำมสมัพนัธข์องส่วนบริกำรวิชำกำร 

ตารางที ่4.6 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนบรกิารวชิาการ 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่4.3 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนบรกิารวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โถง

หลกั 

หอ้ง

บรรยาย 

3 หอ้ง 

ประชุม

สมัมนา 

หอ้งน ้า 

2 หอ้ง 

หอ้งสมดุ 

หอ้งจดัแสดงผล

งานคน้ควา้วจิยั 
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4.2.4 ควำมสมัพนัธข์องส่วนนิทรรศกำร 

ตารางที ่4.7 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนนิทรรศการ 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่4.4 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนนิทรรศการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โถง

โถง

หมนุเวยีน

หลกั 

ฝา่ยจดั

แสดง 

นิทรรศการ

ถาวร 

นิทรรศการ

ชัว่คราว 

นิทรรศการ

ภายนอก 

หอ้งน ้า 

2 หอ้ง 
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4.2.5 ควำมสมัพนัธข์องส่วนบริกำรสำธำรณะ 

ตารางที ่4.8 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนบรกิารสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่4.5 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนบรกิารสาธารณะ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โถงหลกั 

สวนสาธารณะ

พลงังาน 

ศูนยบ์รกิาร

พลงังาน 

รา้นขาย

ของทีร่ะลกึ จอดรถ 

หอ้งอาบน ้า 

2 หอ้ง 

หอ้งน ้า 

2 หอ้ง 
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4.2.6 ควำมสมัพนัธข์องส่วนบริกำรอำคำร 

ตารางที ่4.9 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนบรกิารอาคาร 

 

แผนภมูทิี ่4.6 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนบรกิารอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

โถงหลกั หอ้ง A.H.U 

8 หอ้ง 

หอ้งเครือ่ง

ไฟฟ้า 

หอ้งเครือ่ง

ไฟฟ้ารองส า 
หอ้งป ัม้น ้า หอ้งเกบ็

แบตเตอรี ่

หอ้งฝา่ย

ซ่อมบ ารงุ 

หอ้งบ าบดั

น ้าเสยี 

หอ้งแยก

ขยะ 
หอ้งน ้า 

2 หอ้ง 

หอ้งเครือ่ง

แอร ์
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4.3 กำรวิเครำะห์ผูใ้ช้โครงกำร 

กลุ่มผูใ้ชส้อยโครงการแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 

1. ผูใ้ช้บริกำร หมายถงึ ผูท้ีเ่ขา้มาเพื่อศกึษาคน้ควา้ หรอืขอรบับรกิารดา้นขอ้มลูรวมถงึ
การเขา้เยีย่มชมและปฏบิตังิาน เขา้รบัฝึกอบรมและสมัมนา ฝึกอบรมดา้นวชิาการ โดยสามารถ
แบ่งกลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ ออกเป็นประเภทไดด้งัต่อไปนี้ 

- นักเรียน นักศึกษำ เป็นกลุ่มที่เข้ามาชมเพื่อหาความรู้ พร้อมกับความสนุก
เพลดิเพลนิแฝงด้วยสาระ การจดักจิกรรมเสรมิและการบรรยายพเิศษจงึเป็นประโยชน์มากต่อ
กลุ่มผู้ใช้บรกิารกลุ่มนี้ โดยส่วนมากจะมาเป็นกลุ่มใหญ่ตามที่สถานศกึษาจดั หรอืมาเป็นกลุ่ม
ยอ่ยเพื่อศกึษาในเฉพาะดา้น 

- ประชำชนผูส้นใจ ผูม้าใชบ้รกิารกลุ่มนี้อาจมทีัง้กลุ่มทีส่นใจเขา้มาศกึษาหาความรู้
ความเขา้ใจ และใช้บรกิารด้านขอ้มูล รวมถงึมาท่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจในการเขา้เยี่ยมชม
โครงการ 

2. ผู้มำติดต่อ หมายถงึ บุคคลทีม่ไิดเ้ขา้มาใช้โครงการโดยตรง แต่มาเพยีงเพื่อตดิต่อ
กบัเจา้หน้าทีใ่นส่วนต่างๆ ภายในโครงการ 

3. ผู้ให้บริกำร หมายถงึ เจา้หน้าทีข่องโครงการ ซึง่ท าหน้าทีแ่ละใหบ้รกิาร ในส่วนงาน
ทีร่บัผดิชอบตามฝา่ยต่างๆ โดยสามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารออกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

- เจ้ำหน้ำท่ีระดบับริหำร เป็นผูด้ าเนินการบรหิารโครงการและบรหิารงานในส่วน
ต่างๆ ของโครงการ 

- เจ้ำหน้ำท่ีทัว่ไป เป็นผูท้ีท่ างานประจ าตามส่วนต่างๆ ภายในโครงการโดยรบัค าสัง่
จากเจา้หน้าทีร่ะดบับรหิาร 

- เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำโครงกำร เป็นผู้เชี่ยวชาญการด าเนินการตรวจวดัพลงังานของ
โครงการ รวบถงึดแูลและควบคุมระบบใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

- เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรโครงกำร เป็นผูเ้ชีย่วชาญงานซ่อมแซมในประเภทต่างๆ งานไม้,
ปนู,เหลก็,ก่อฉาบ และเจา้หน้าทีอ่าคารและสถานที ่ 
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4.3.1 กำรวิเครำะหจ์ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติังำนในโครงกำร 

จากการวเิคราะหถ์งึโครงการศูนยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานทดแทนจากธรรมชาตสิรุป
ได้ว่าเป็นโครงการที่จดัท าขึ้นนัน้เป็นโครงการภาครัฐบาลที่บริหารงานโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรไีดต้ามแผนภูม ิดงัต่อไปนี้ 

แผนภมูทิี ่4.7 แสดงโครงสรา้งหน่วยงาน,ปรบัปรุงโดยผูเ้ขยีน 
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การหาจ านวนเจา้หน้าทีบุ่คลากร โดยพจิารณาจากโครงการใกล้เคยีงใหไ้ดท้ราบ
ถงึการใชจ้ านวนเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละแผนก โดยจะวเิคราะห์เปรยีบเทยีบจาก
โครงการทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัโดยอา้งองิจากโครงการ ดงัต่อไปนี้ 

A = อาคารอนุรกัษ์พลงังานเฉลมิพระเกยีรต ิ

B = ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื่อการศกึษาแห่งชาติ 

ตารางที ่4.10 แสดงการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบจ านวนเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานในโครงการ 

 ต ำแหน่ง หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ A B โครงกำร 
 ส่วนบริหำรงำนทัว่ไป 
ฝ่ำยบริหำร ผูอ้ านวยการ วางแผนนโยบายและ

บรหิารโครงการ 
1 1 1 

รองผูอ้ านวยการ ประสานงานกบั
ผูอ้ านวยการใหค้ าแนะน า
การปฏบิตังิานต่างๆ 

1 1 1 

เลขานุการ ผูช้่วยแบ่งเบาภารกจิ
ใหก้บัผูบ้รหิารและตดิต่อ
ประสานงานต่างๆ 

1 1 1 

แผนก 
ธรุกำร
บริหำร 

หวัหน้าแผนก ควบคุมดแูลฝา่ยในแผนก 1 1 1 
รองหวัหน้า ประสานงานกบัหวัหน้า

แผนกในการปฏบิตังิาน 
- 1 1 

เจา้หน้าทีธุ่รการ ประสานงานดา้นการผลติ
เอกสารจดัการดา้นพสัดุ 

4 2 1 

สารบรรณ ด าเนินการเกีย่วกบัการ
รบัส่ง จ าแนกหนงัสอื
ราชการ จดัท าหนงัสอืสัง่
การ 

1 1 - 

แผนก
ประชำ 
สมัพนัธ์ 

หวัหน้าแผนก ควบคุมดแูลฝา่ยในแผนก 1 1 1 
รองหวัหน้า ประสานงานกบัหวัหน้า

แผนกในการปฏบิตังิาน 
- 1 1 

เจา้หน้าที่
ประชาสมัพนัธ ์

ประชาสมัพนัธก์จิกรรม
ของโครงการ 

1  - 1 
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ตารางที ่4.11 แสดงการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบจ านวนเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานในโครงการ (ต่อ) 

 ต ำแหน่ง หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ A B โครงกำร 
แผนก 
กำรเงิน
บญัชีพสัด ุ

หวัหน้าแผนก ควบคุมดแูลฝา่ยในแผนก 1 1 1 
รองหวัหน้า ประสานงานกบัหวัหน้า

แผนกในการปฏบิตังิาน 
- 1 1 

เจา้หน้าทีก่ารเงนิ
บญัชพีสัดุ 

จดัท าบญัชกีารเงนิของ
โครงการ 

1 - 1 

แผนก 
สำรบรรณ
งำนทะเบียน 

หวัหน้าแผนก ควบคุมดแูลฝา่ยในแผนก 1 1 1 
รองหวัหน้า ประสานงานกบัหวัหน้า

แผนกในการปฏบิตังิาน 
- 1 1 

เจา้หน้าทีส่ารบรรณ
งานทะเบยีน 

สบืคน้ขอ้มลูงานทะเบยีน 
1 - 1 

แผนกบคุคล หวัหน้าแผนก ควบคุมดแูลฝา่ยในแผนก 1 1 1 
รองหวัหน้า ประสานงานกบัหวัหน้า

แผนกในการปฏบิตังิาน 
- 1 1 

เจา้หน้าทีแ่ผนก
บุคคล 

จดัการจ านวนบุคคลากร
ภายในโครงการทุกแผนก 

1 1 1 

แผนก 
สำรสนเทศ 

หวัหน้าแผนก ควบคุมดแูลฝา่ยในแผนก 1 1 1 
รองหวัหน้า ประสานงานกบัหวัหน้า

แผนกในการปฏบิตังิาน 
- 1 1 

เจา้หน้าที่
สารสนเทศ 

จดัการระบบคอมพวิเตอร์
ภายในส านกังาน 

1 1 1 

 ส่วนบริกำรวิชำกำร 
ห้องสมดุ บรรณารกัษ์ 

(หอ้งหนงัสอื) 
รบัผดิชอบงานหอ้งสมดุ 
ลงทะเบยีนจดัหมวดหมู่
หนงัสอื 

1 1 1 

ผูช้่วยบรรณารกัษ์ ประสานงานกบับรรณรกัษ์
ในการปฏบิตังิาน 

- - 1 

บรรณารกัษ์ 
(หอ้ง data file) 

ลงทะเบยีนจดัหมวดหมู่
หนงัสอื 

- - 1 

ผูช้่วยบรรณารกัษ์ ประสานงานกบับรรณรกัษ์
ในการปฏบิตังิาน 

- - 1 
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ตารางที ่4.12 แสดงการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบจ านวนเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานในโครงการ (ต่อ) 

 ต ำแหน่ง หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ A B โครงกำร 
ห้อง
ประชุมสมัมนำ 

วทิยากร ผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็นตวัการ
ส าคญั ทีจ่ะท าใหผู้เ้ขา้รบั
การอบรม เกดิความรู้
ความเขา้ใจ เกดิทกัษะ 
เกดิทศันคตทิีด่เีกีย่วกบั
เรือ่งทีอ่บรม 

2 1 1 

เจา้หน้าที่
หอ้งควบคุม 

ดแูลระบบการสื่อสาร
ภายในหอ้งประชุมสมัมนา 

1 1 1 

ห้องบรรยำย นกัวชิาการ ผูท้ีท่ าหน้าทีใ่หค้วามรู ้
เกีย่วกบัพลงังานทดแทน
จากธรรมชาต ิ

2 4 3 

 ส่วนนิทรรศการ 
ฝ่ำยจดัแสดง หวัหน้าฝา่ย ควบคุมดแูลฝา่ยในแผนก 1 1 1 

รองหวัหน้า ประสานงานกบัหวัหน้า
แผนกในการปฏบิตังิาน 

- 1 - 

เจา้หน้าทีจ่ดัแสดง จดัแสดงผลงาน อุปกรณ์ 
ภายในส่วนจดัแสดง 

1  - 1 

ภณัฑารกัษ์ บรกิารใหค้วามเขา้ใจใน
การเขา้ชมส่วนจดัแสดง 

1  - 2 

เจา้หน้าทีเ่ทคนิค
ซ่อมบ ารงุ 

ดแูลซ่อมแซมอุปกรณ์จดั
แสดงภายในส่วนจดัแสดง 

2 2 2 

ฝ่ำยบริกำร
สำธำรณะ 

เจา้หน้าทีร่บัฝาก
ของ 

รบัฝากของจากผูใ้ช้
โครงการ 

1 1 1 

เจา้หน้าทีข่บัรถ ขบัรถรบัส่งภายใน
มหาวทิยาลยั 

- - 2 
 

ฝ่ำยบริกำร 
อำคำร 

เจา้หน้าทีด่แูลความ
สะอาด 

ดแูลความสะอาดภายใน 
อาคาร 

5 2 3 

เจา้หน้าทีห่อ้งเครือ่ง ดแูลงานระบบหอ้งเครือ่ง 4 2 2 
เจา้หน้าทีซ่่อมบ ารงุ ซ่อมบ ารงุ งาน ไม ้เหลก็ 

ปนู ใหแ้ก่โครงการ 
3 3 3 
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ตารางที ่4.13 แสดงการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบจ านวนเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานในโครงการ (ต่อ) 

 ต ำแหน่ง หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ A B โครงกำร 
 เจา้หน้าทีง่านภูมิ

ทศัน์ 
ดแูลตน้ไม ้ภายใน
โครงการ 

3 1 2 
 

 เจา้หน้าทีร่กัษา
ความปลอดภยั 

ดแูลความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้
โครงการ 

5 3 4 

 

สรปุ รวมเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานในโครงการมจี านวน ทัง้สิน้ 54 คน 

4.3.2 กำรวิเครำะห/์คำดคะเน จ ำนวนนักเรียนผูใ้ช้โครงกำร 

เนื่องจากโครงการเป็นศูนยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานทดแทนจากธรรมชาต ิมเีนื้อหาที่
เกีย่วเนื้อกบัพลงังาน นกัเรยีน ทีม่าใชโ้ครงการจงึวเิคราะห ์ช่วงระดบัชัน้ทีม่กีารเรยีนการสอนที่
เกีย่วขอ้งกบัพลงังานทดแทน อยูใ่นช่วงระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่1 เป็นตน้ไป 

ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนนกัเรยีนจ าแนกตามจงัหวดั 

ทีม่า: http://www.nso.go.th/ 
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ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนนกัเรยีนจ าแนกตามจงัหวดั (ต่อ) 

ทีม่า: http://www.nso.go.th/ 

โครงการตัง้อยูใ่นภาคกลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร จงึวเิคราะหจ์ านวนนักเรยีน
ผูใ้ชโ้ครงการจากจ านวนนกัเรยีนทัง้หมดของ กรงุเทพมหานคร มาวเิคราะห์ 

จ านวนนกัเรยีนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เฉพาะระดบัมธัยมศกึษามจี านวน
ทัง้สิน้ 372,532 คน 

กำรค ำนวณหำนักเรียนท่ีใช้โครงกำร 

- นกัเรยีนทัง้หมด 372,532 คน เฉลีย่ใชโ้ครงการ 1 ครัง้/ช่วงระดบัมธัยม(6ปี) 

372,532/6 = 62,088 เฉลีย่ใชโ้ครงการใน 1 ปี 62,088/12 = 5,174 คน/เดอืน  

- จ านวนคนต่อเดอืนเฉลีย่ใชโ้ครงการภายใน 1 เดอืน 5,174/30 =   172 คน/วนั 

- เฉลีย่คาดการณ์นกัศกึษามารถบสั 3คนั คนัละ 60 คน  = 180 คน/วนั 

สรปุ มนีกัเรยีนผูใ้ชโ้ครงการเป็นจ านวน 180 คน/วนั 

4.3.3 กำรวิเครำะหจ์ ำนวนนักศึกษำผู้ใช้โครงกำร 

เนื่องจากโครงการเป็นศูนยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานทดแทนจากธรรมชาต ิมเีนื้อหาที่
เกี่ยวเนื้อกบัพลงังาน นักศึกษา ที่มาใช้โครงการจงึวเิคราะห์ จากมหาลยัที่อยู่ภายในสมาคม
สถาบนัอุดมศกึษาสิง่แวดลอ้มไทย (สอสท.) เฉพาะรายชื่อทีอ่ยู่ในพื้นที่ตัง้โครงการ คอืจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร มรีายชื่อ และจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาในหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกบัพลงังาน
ดงัต่อไปนี้ 

1.จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     8,927 คน 

2.มหาวทิยาลยัมหดิล     2,041 คน 

https://th-th.facebook.com/tsheassociation/
https://th-th.facebook.com/tsheassociation/


94 
 

  

3.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 5,070 คน 

4.มหาวทิยาลยัเกษตร     9,086 คน 

5.มหาวทิยาลยัศลิปากร     7,287 คน 

6.มหาวทิยาลยัรามค าแหง     6,866 คน 

7.มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ    2,009 คน 

8.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์    6,163 คน 

9.มหาวทิยาลยัเกรกิ     1,295 คน 

10.มหาวทิยาลยักรงุเทพ     5,838 คน 

11.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  6,811 คน 

    รวม              54,720 คน 

(ขอ้มลูทีม่าจาก: ส านกังานสถติแิห่งชาต)ิ 

รวมจ านวนนักศกึษาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เฉพาะมหาลยัที่ขึน้ทะเบยีนกบั 
สมาคมสถาบนัอุดมศกึษาสิง่แวดลอ้มไทย (สอสท.) มจี านวนทัง้สิน้ 372,532 คน 

กำรค ำนวณวิเครำะห์นักศึกษำท่ีใช้โครงกำร 

- นกัศกึษาทัง้หมด 54,720 คน (ปรญิญาตร ี4ปี - โท 2ปี)  

เฉลีย่ใชโ้ครงการ 1 ครัง้/ช่วงระดบัปรญิญาตร ี47,587/4 = 11,896 

  เฉลีย่ใชโ้ครงการ 1 ครัง้/ช่วงระดบัปรญิญาตร ี7,133/2   =   3,566 

- เฉลีย่ใชโ้ครงการภายใน 1 ปี 15,462/12     = 1,288 คน/เดอืน  

- เฉลีย่ใชโ้ครงการภายใน 1 เดอืน 1,288/30  =     42 คน/วนั  

สรปุ มนีกัศกึษาผูใ้ชโ้ครงการเป็นจ านวน 42 คน/วนั 

 

 

 

https://th-th.facebook.com/tsheassociation/
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4.3.4 กำรวิเครำะหจ์ ำนวนผูส้นใจใช้โครงกำร 

การหาจ านวนผูส้นใจใชโ้ครงการจะเปรยีบเปรยีบศกึษาจากกรณีศกึษาทีใ่กลเ้คยีง
กบัโครงการเพื่อทราบถงึจ านวนทีส่อดคลอ้งของผูส้นใจใชโ้ครงการทีส่ามารถเปรยีบเทยีบใชก้บั
โครงการศูนยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานทดแทนจากธรรมชาตไิด้คอืกรณีของ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์
การเปรยีบเทยีบศกึษามดีงัต่อไปนี้ 

จ านวนสถติผิูใ้ชบ้รกิารปีงบประมาณ 2553 – 2557 ของพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์

แผนภมูทิี ่4.8 แสดงสถติจิ านวนผูใ้ชบ้รกิาร พพิธิภณัฑ์ ปี 2553-2557 

ทีม่า: http://www.nso.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สดัส่วนจ านวนผูใ้ชบ้รกิารปีงบประมาณ 2557 ของพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์

แผนภมูทิี ่4.9 แสดงสดัส่วนจ านวนผูร้บับรกิาร ประจ าปี 2557 

ทีม่า: http://www.nso.go.th/ 
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กำรค ำนวณหำนักศึกษำท่ีใช้โครงกำร 

- ผูส้นใจโครงการ คดิเป็น 16.15% ของผูใ้ช ้(จากแผนภูม)ิ 

3,133,144x16.15/100 = 506,002 คน (ปี 2557) 

- คาดการณ์ศกัยภาพของโครงการสามารถดงึผูส้นใจได ้15% ของกรณศีกึษา 

506,002x15/100 = 75,900 คน 

- เฉลีย่ใชโ้ครงการภายใน 1 ปี 75,900/12  = 6,325 คน/เดอืน  

- เฉลีย่ใชโ้ครงการภายใน 1 เดอืน 6,325/30  =  210 คน/วนั  

สรปุ มผีูส้นใจใชโ้ครงการเป็นจ านวน 210 คน/วนั 

4.4 กำรวิเครำะหพื์้นท่ีใช้สอยของโครงกำร 

จ านวนเจา้หน้าทีป่ระจ าโครงการโดยประมาณทัง้สิน้ 54 คน 

- ระดบัผูบ้รหิาร      1 คน 

- ระดบัรองผูบ้รหิาร     2 คน 

- ระดบัหวัหน้าแผนก     8 คน 

- ระดบัรองหวัหน้าแผนก     6 คน 

- เจา้หน้าทีแ่ละพนกังาน                 37 คน 

จ านวนผูใ้ชโ้ครงการสงูสุดโดยประมาณใน 1 วนั 

1. จ านวนนกัเรยีนทีม่าใชบ้รกิารโครงการ              180 คน/วนั 

2. จ านวนนกัศกึษาทมีาใชบ้รกิารโครงการ                   42 คน/วนั  

3. จ านวนผูส้นใจใชบ้รกิารโครงการ                 210 คน/วนั 

    รวม              468 คน/วนั 

4.4.1 กำรวิเครำะหข์นำดพื้นท่ีใช้สอย ส่วนบริหำรงำนทัว่ไป (A) 

- โถงตดิต่อ            คดิ 0.64 ตร.ม./คน เป็นพืน้ที ่0.64 x 5  =  3.2 ตร.ม. 

- ผูอ้ านวยการ        1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่   16 ตร.ม./คน คดิเป็น     16 ตร.ม. 
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- เลขานุการ    1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่ 4.50 ตร.ม./คน คดิเป็น   4.50 ตร.ม. 

- รองผูอ้ านวยการ    2 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่   12 ตร.ม./คน คดิเป็น     24 ตร.ม. 

- ส่วนรกัแขก          5 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่     6 ตร.ม./คน คดิเป็น     30 ตร.ม. 

- หอ้งประชุมเลก็    18 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่     2 ตร.ม./คน คดิเป็น     36 ตร.ม. 

แผนกธรุกำรบริหำร 

- หวัหน้าแผนกธุรการบรหิาร  1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่    6 ตร.ม. คดิเป็น     6 ตร.ม. 

- รองหวัหน้าธุรการบรหิาร     1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม.   คดิเป็น  4.5 ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีธุ่รการบรหิาร       1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม.   คดิเป็น  4.5 ตร.ม. 

แผนกประชำสมัพนัธ์ 

- หวัหน้าแผนกประชาสมัพนัธ ์1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่    6 ตร.ม. คดิเป็น    6 ตร.ม. 

- รองหวัหน้าประชาสมัพนัธ ์   1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม.   คดิเป็น 4.5 ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์      1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม.   คดิเป็น  4.5 ตร.ม. 

แผนกกำรเงินบญัชีพสัด ุ

- หวัหน้าแผนกการเงนิบญัชพีสัดุ 1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่  6 ตร.ม. คดิเป็น  6 ตร.ม. 

- รองหวัหน้าการเงนิบญัชพีสัดุ  1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม. คดิเป็น 4.5 ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีก่ารเงนิบญัชพีสัดุ    1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม. คดิเป็น 4.5 ตร.ม. 

แผนกสำรบรรณงำนทะเบียน 

- หวัหน้าแผนกสารบรรณงานทะเบยีน 1อตัรา ใชพ้ืน้ที ่6 ตร.ม. คดิเป็น 6 ตร.ม. 

- รองหวัหน้าสารบรรณงานทะเบยีน 1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม.คดิเป็น4.5 ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีส่ารบรรณงานทะเบยีน 1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม. คดิเป็น 4.5 ตร.ม. 

แผนกบคุคล 

- หวัหน้าแผนกบุคคล         1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่    6 ตร.ม. คดิเป็น      6 ตร.ม. 

- รองหวัหน้าแผนกบุคคล     1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่ 4.5 ตร.ม. คดิเป็น   4.5 ตร.ม. 
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- เจา้หน้าทีบุ่คคล               1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่ 4.5 ตร.ม. คดิเป็น   4.5 ตร.ม. 

แผนกสำรสนเทศ 

- หวัหน้าแผนกสารสนเทศ    1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่   6 ตร.ม. คดิเป็น      6 ตร.ม. 

- รองหวัหน้าสารสนเทศ       1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม. คดิเป็น    4.5 ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีส่ารสนเทศ         1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม. คดิเป็น    4.5 ตร.ม. 

ห้องน ้ำ (ช-ญ)   

ตามมาตรฐานประเภททที าการราชการ ก าหนดพืน้ทีห่อ้งน ้า 0.5 ตร.ม./คน โดยม ี
สว้ม 1 โถ/อ่างลา้งมอื 1 อา้ง ต่อ 25 คน  

- ชาย อ่างลา้งมอื 1 อ่าง,โถปสัสาวะ 1 โถ,โถสว้ม 1 โถ 

(0.80x0.56x1.28) = 2.64 ตร.ม. 

- หญงิ อ่างลา้งมอื 1 อ่าง,โถสว้ม 1 โถ  

(0.80x1.28)        = 2.08 ตร.ม. 

รวม พืน้ทีใ่ชส้อยส่วนบรหิารงานทัว่ไป 203.70 ตร.ม. 

4.4.2 กำรวิเครำะหข์นำดพื้นท่ีใช้สอย ส่วนบริกำรวิชำกำร (B) 

ห้องสมดุ 

จ านวนผูใ้ชห้อ้งสมุด จากจ านวนผูใ้ชโ้ครงการต่อวนั        = 468 คน/วนั 

จ านวนผูใ้ชห้อ้งสมุดคดิเป็น 20% ของผูใ้ชโ้ครงการ/วนั    =  94 คน/วนั 

จ านวนผูใ้ชห้อ้งสมุดแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา = 94 / 2 =  47 คน/วนั 

- ส่วนท างานบรรณารกัษ์ (หนงัสอื)1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่6 ตร.ม.  คดิเป็น     6 ตร.ม. 

- ส่วนท างานผูช้่วยบรรณารกัษ์     1 อตัราใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม. คดิเป็น  4.5 ตร.ม. 

- ส่วนท างานบรรณารกัษ์ (Data file)1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่  6 ตร.ม. คดิเป็น  6 ตร.ม. 

- ส่วนท างานผูช้่วยบรรณารกัษ์    1 อตัราใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม. คดิเป็น 4.50 ตร.ม 

โถงทางเขา้หอ้งสมดุ      คดิ 0.64 ตร.ม./คน  คดิเป็น 0.64 x 47 =  30.08 ตร.ม. 
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- พืน้ทีถ่่ายเอกสาร       คดิ    4 ตร.ม./หน่วย คดิเป็น    4 ตร.ม. 

- พืน้ทีอ่่านหนงัสอื       คดิ 0.91 ตร.ม./คน    คดิเป็น 0.91 x 47 = 42.77 ตร.ม. 

- พืน้ทีฝ่ากของ ตู ้Locker  1 ตู ้ใชพ้ืน้ที ่

(0.60+0.45) x 0.90 = 0.94 ตร.ม. (รวมระยะใชง้าน)          

ส่วนเกบ็หนงัสอื คดิ  30 เล่ม/คน  คดิเป็น 30 x 47 = 1,410 เล่ม 

ชัน้วางหนงัสอืขนาด 0.60 x 1.15 x 2.00 สามารถเกบ็หนงัสอืได ้500 เล่ม = 3 ตู ้

ตูเ้กบ็หนงัสอื 1 ใบ ใชพ้ืน้ที ่(0.60+1.15) x 2.00 = 3.50 ตร.ม.(รวมระยะใชง้าน) 

- ตูเ้กบ็หนงัสอื 3 ใบ ใชพ้ืน้ที ่          3.5 x 3 =   10.50 ตร.ม.  

- ส่วนเกบ็หนงัสอื คดิ 15% ของพืน้ทีอ่่านหนงัสอื = 42.77 x 0.15 = 6.41 ตร.ม. 

ห้องประชุมสมัมนำ 100 ท่ีนัง่ 

- โถงพกัคอย           คดิ 0.64 ตร.ม./คน  คดิเป็น 0.64 x 100    =  64  ตร.ม. 

- พืน้ทีน่ัง่+ทางสญัจร  คดิ    1 ตร.ม./คน  คดิเป็น     1 x 100    = 100  ตร.ม. 

- หอ้งเกบ็อุปกรณ์                              คดิเป็น     3 x 4       =   12  ตร.ม 

- เจา้หน้าทีว่ทิยากร     1 อตัรา  ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม./คน  คดิเป็น     4.5  ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีห่อ้งควบคุม 1 อตัรา  ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม./คน  คดิเป็น     4.5  ตร.ม 

ห้องบรรยำย  30 ท่ีนัง่ 3 ห้อง 

- โถงพกัคอย            คดิ 0.64 ตร.ม./คน คดิเป็น 0.64 x 90     = 57.60 ตร.ม. 

- พืน้ทีน่ัง่+ทางสญัจร  คดิ   1 ตร.ม./คน คดิเป็น1 x 30 = 30 x 3 =     90 ตร.ม. 

- หอ้งเกบ็อุปกรณ์                            คดิเป็น              2 x 2 =     4 ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีน่กัวชิาการ 3 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม./คน  คดิเป็น     13.50 ตร.ม. 

ห้องจดัแสดงผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจยั 

- หอ้งจดัแสดงผลงานอสิระ   1 อตัรา ใชพ้ืน้ที่ 100 ตร.ม. คดิเป็น 100 ตร.ม. 
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ห้องน ้ำ (ช-ญ) 

ตารางที ่4.16 แสดงอตัราส่วนของสุขภณัฑใ์นอาคารสาธารณะ 

จ านวน 
อา้งลา้งหน้า ทีป่สัสาวะ สว้ม 

ชาย หญงิ ชาย ชาย หญงิ 
1-200 1 1 2 2 3 

201-401 2 2 3 3 4 
401-600 3 3 4 4 5 
601-800 4 4 5 5 6 
801-1000 5 5 6 6 7 

 

จ านวนผูใ้ชห้อ้งประชุม + ผูใ้ชห้อ้งบรรยาย + ผูใ้ชห้อ้งสมดุ 

100 + 90 + 47 = 237 คน 

- ชาย อ่างลา้งมอื 2 อ่าง,โถปสัสาวะ 3 โถ,โถสว้ม 3 โถ 

(0.80x0.56x1.28) = 7.12 ตร.ม. 

- หญงิ อ่างลา้งมอื 2 อ่าง,โถสว้ม 4 โถ               

(0.80x1.28) = 6.72 ตร.ม. 

รวม พืน้ทีใ่ชส้อยส่วนบรกิารวชิาการ 579.64 ตร.ม. 

4.4.3 กำรวิเครำะหข์นำดพื้นท่ีใช้สอย ส่วนนิทรรศกำร (C) 

พื้นที่จดัแสดงนิทรรศการ ของโครงการศูนย์การเรยีนรู้พลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาต ิบ่างลกัษณะการจดัแสดงไดด้งันี้ 

การวิเคราะห์เขนาดพื้นที่ใช้สอยของส่วนนิทรรศการได้พิจารณาจากมุมมอง
มาตรฐานของ Ernst Neufert Architects’ data ไดก้ าหนดองศามุมมองทางดา้นตัง้ของมนุษยไ์ว้
ที ่27 องศาเหนือระดบัสายตาเป็นมุมมองทีส่บายทีสุ่ด การหาขนาดของพืน้ทีใ่นการจดัแสดงจะ
วเิคราะห ์ตามประเภทของเทคนิคการจดัแสดง และเนื้อหาทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
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รปูที ่4.1 แสดงสดัส่วนองศามมุมองของมนุษย์ 

ทีม่า: Ernst Neufert Architects’ data 

 

1. จดัแสดงประเภท Model 1:1 

รปูที ่4.2 แสดงการผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์(M-A) 
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รปูที ่4.3 แสดงการผลติน ้ารอ้นดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์(M-B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.4 แสดงการอบแหง้ดว้ยพลงังานสงอาทติย์ (M-C) 
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รปูที ่4.5 แสดงการผลติกระแสไฟฟ้าจากกงัหนัลม (M-D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.6 แสดงการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานน ้า (M-E) 
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รปูที ่4.7 แสดงการผลติก๊าซจากพลงังานขยะ (M-F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.8 แสดงการผลติก๊าซจากชวีมวล (M-G) 
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รปูที ่4.9 แสดงการผลติก๊าซจากชวีมวล (M-H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.10 แสดงการผลติก๊าซจากชวีมวล (M-I) 
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2. จดัแสดงประเภท Electronic Board 

รปูที ่4.11 แสดงการจดัแสดงประเภท Electronic Board A (EB-A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.12 แสดงการจดัแสดงประเภท Electronic Board B (EB-B) 
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3. จดัแสดงประเภท Wall Board 

รปูที ่4.13 แสดงการจดัแสดงประเภท Wall Board A (WB-A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.14 แสดงการจดัแสดงประเภท Wall Board B  (WB-B) 
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ตารางที ่4.17 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยส่วนนิทรรศการ 

ส่วนนิทรรศการถาวร 
จ านวน
หน่วย 

พืน้ที/่หน่วย 
ตร.ม. 

รวม 
ตร.ม. 

อา้งองิ 

1.พลงังานแสงอาทติย ์
  - การผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลล ์    
แสงอาทติย ์
  - ชุดควบคุมการผลติกระแสไฟฟ้า 
  - การผลติน ้ารอ้นดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ 
 - การอบแหง้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์
 - เทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย ์

 
76 
 
1 
1 
1 
3 

 
1.82 

 
4.32 
45.56 
18.45 
2.88 

 
138.32 

 
4.32 
45.56 
18.45 
8.64 

 
M-A 

 
EB-A 
M-B 
M-C 
EB-B 

2.พลงังานลม 
  - การผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยกงัหนัลม
แนวตัง้ 
  - การผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยกงัหนัลม
แนวนอน 
  - ชุดควบคุมการผลติกระแสไฟฟ้า 
  - เทคโนโลยพีลงังานลม 

 
2 
 
2 
 
2 
2 

 
141.12 

 
141.12 

 
4.32 
2.88 

 
282.24 

 
282.24 

 
8.64 
5.76 

 
M-D 

 
M-D 

 
EB-A 
EB-B 

3.พลงังานน ้า 
  - การผลติกระแสไฟฟ้าจากน ้า 
  - เทคโนโลยพีลงังานน ้า 

 
1 
1 

 
70.84 
2.88 

 
70.84 
2.88 

 
M-E 
EB-B 

4.พลงังานขยะ 
  - การผลติก๊าซจากขยะ 
  - เทคโนโลยพีลงังานขยะ 

 
1 
1 

 
81.00 
2.88 

 
81.00 
2.88 

 
M-F 
EB-B 

5.พลงังานชวีมวล 
  - การผลติก๊าซจากชวีมวล 
  - เทคโนโลยพีลงังานชวีมวล 

 
1 
1 

 
32.36 
2.88 

 
32.36 
2.88 

 
M-G 
EB-B 

6.พลงังานถ่านหนิสะอาด 
  - การผลติพลงังานถ่านหนิสะอาด 
  - เทคโนโลยพีลงังานถ่านหนิสะอาด 

 
2 
2 

 
2.88 

8.54,14.40 

 
2.88 
23.04 

 
EB-B 

WB-A,B 
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ตารางที ่4.18 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยส่วนนิทรรศการ (ต่อ) 

ส่วนนิทรรศการถาวร 
จ านวน
หน่วย 

พืน้ที/่หน่วย 
ตร.ม. 

รวม 
ตร.ม. 

อา้งองิ 

7.พลงังานไฮโดรเจนและเซลลเ์ชือ้เพลงิ 
  - การผลิตพลังงานไฮโดรเจนและเซลล์
เชือ้เพลงิ 
 - เทคโนโลยพีลงังานไฮโดรเจนและเซลล ์ 
เชือ้เพลงิ 

 
2 
 
2 

 
2.88 

 
8.54,14.40 

 
2.88 

 
23.04 

 
EB-B 

 
WB-A,B 

8.พลงังานไบโอดเีซล 
  - การผลติไบโอดเีซล 
  - เทคโนโลยพีลงังานไบโอดเีซล 

 
1 
1 

 
77.44 
2.88 

 
77.44 
2.88 

 
M-H 
EB-B 

9.แก๊สโซฮอล ์
  - การผลติแก๊สโซฮอล ์
  - เทคโนโลยพีลงังานแก๊สโซฮอล ์

 
1 
1 

 
70.55 
2.88 

 
70.54 
2.88 

 
M-I 

EB-B 
10.พลงังานนิวเคลยีร ์
  - การผลติพลงังานนิวเคลยีร ์
  - เทคโนโลยพีลงังานนิวเคลยีร ์

 
1 
2 

 
2.88 

8.54,14,40 

 
2.88 
23.04 

 
EB-B 

WB-A,B 
11.พลงังานน ้าพุรอ้น 
  - การผลติพลงังานน ้าพุรอ้น 
  - เทคโนโลยพีลงังานน ้าพุรอ้น 

 
1 
2 

 
2.88 

8.54,14,40 

 
2.88 

23.04 

 
EB-B 

WB-A,B 

รวมพืน้ทีส่่วนนิทรรศการถาวร 1,244.45 ตร.ม. 

 

ส่วนนิทรรศกำรชัว่ครำว  

คดิ 30% ของพืน้ทีน่ิทรรศการถาวร 1,244.45 x 30%  = 373.33  ตร.ม. 

ส่วนนิทรรศกำรภำยนอก 

คดิ 40% ของพืน้ทีน่ิทรรศการถาวร 1,244.45 x 40%  = 497.78  ตร.ม. 

ฝ่ำยจดัแสดง 

- หวัหน้าส่วนจดัแสดง           1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่   6 ตร.ม.  คดิเป็น      6 ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีจ่ดัแสดง              1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่ 4.5 ตร.ม. คดิเป็น    4.5 ตร.ม. 
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- เจา้หน้าทีเ่ทคนิคและซ่อมบ ารงุ 2 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม. คดิเป็น 9.00 ตร.ม. 

- ภณัฑารกัษ์                      2 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม.  คดิเป็น       9 ตร.ม.   

รวม พืน้ทีใ่ชส้อยส่วนนิทรรศการ 2,144.06 ตร.ม. 

4.4.4 กำรวิเครำะหข์นำดพื้นท่ีใช้สอย ส่วนบริกำรสำธำรณะ (D) 

โถงทำงเข้ำ 

- จ านวนผูใ้ชโ้ครงการ/รอบ โดยคดิพืน้ที ่1 ตร.ม./คน   234 x 1 = 234 ตร.ม. 

เค้ำเตอรป์ระชำสมัพนัธ์ 

- เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์  2 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม/คน    คดิเป็น 9 ตร.ม. 

พืน้ทีเ่คา้เตอร ์1 ชุด  (0.80 x 2.00) =  1.6 ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีร่กัฝากของ       1 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม./คน   คดิเป็น 4.5 ตร.ม. 

คดิจ านวนผูฝ้ากของทัง้หมด 30 % ของผูเ้ขา้ชม/รอบ = 70 คน 

ตู ้Locker 18ช่อง/1ตู้ ขนาด 0.90 x 0.45 x 1.80 

ตู ้Locker  1 ตู ้ใชพ้ืน้ที ่(0.60+0.45) x 0.90 = 0.94 ตร.ม. (รวมระยะใชง้าน) 

- ตู ้Locker ใช ้4 ตู ้ 0.94 x 4 = 3.76  ตร.ม. 

ศนูยบ์ริกำรพลงังำน 

- สถานีพลงังานท่าจอดรถพลงังานไฟฟ้า รถขนาด 11 ทีน่ัง่ 2 คนั 

ขนาด 5.00 x 1.50                   =   7.50 ตร.ม. 

ใช ้2 คนั        2 x 7.50             =      15 ตร.ม. 

ใช ้1 ชานชาลา  3.00 x 10.70     =  32.10 ตร.ม. 

 

 



111 
 

  

ท่ีจอดรถ  

- พืน้ทีจ่อดรถยนต ์1 คนั 2.40 x 5   = 12  ตร.ม.  

พืน้ทีโ่ครงการ 4,921.61 / 120      = 42 คนั  

พืน้ทีจ่อดรถยนต ์42 x 12           = 806.40 ตร.ม. (รวมถนน+ระยะถอย) 

- พืน้ทีจ่อดรถบสั 3 คนั  2.55 x 12.00 = 30.60 ตร.ม. 

30.60 x 3 = 576 ตร.ม. (รวมถนน+ระยะถอย) 

- พืน้ทีจ่อดรถจกัรยาน 1 คนั  0.60 x 1.90 = 1.14 ตร.ม. 

จ านวนบุคลากรภายในโครงการ 54 คน คดิเป็น  1.14 x 54 = 61.56 ตร.ม.           

ห้องน ้ำ (ช-ญ) 

ตารางที ่4.19 แสดงอตัราส่วนของสุขภณัฑใ์นอาคารสาธารณะ 

จ านวน 
อา้งลา้งหน้า ทีป่สัสาวะ สว้ม 

ชาย หญงิ ชาย ชาย หญงิ 
1-200 1 1 2 2 3 

201-401 2 2 3 3 4 
401-600 3 3 4 4 5 
601-800 4 4 5 5 6 
801-1000 5 5 6 6 7 

 

จ านวนผูใ้ชโ้ครงการสงูสุด/รอบ = 234 คน/รอบ 

- ชาย อ่างลา้งมอื 2 อ่าง,โถปสัสาวะ 3 โถ,โถสว้ม 3 โถ 

(0.80x0.56x1.28) = 7.12 ตร.ม. 

- หญงิ อ่างลา้งมอื 2 อ่าง,โถสว้ม 4 โถ               

(0.80x1.28) = 6.72 ตร.ม. 
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ห้องอำบน ้ำ บุคลากรในโครงการ 54 คน ช-ญ อยา่งละ 2 หอ้ง 0.81 ตร.ม./หอ้ง 

- ชาย   (0.81 x 2) = 1.62 ตร.ม. 

- หญงิ (0.81 x 2) = 1.62 ตร.ม. 

- ตู ้Locker  1 ตู ้ใชพ้ืน้ที ่(0.60+0.45) x 0.90 = 0.94 ตร.ม. (รวมระยะใชง้าน)  

รวม พืน้ทีใ่ชส้อยส่วนบรกิารสาธารณะ 1,822.88 ตร.ม. 

4.4.5 กำรวิเครำะหข์นำดพื้นท่ีใช้สอย ส่วนบริกำรอำคำร (E) 

ส่วนซ่อมบ ำรงุ 

- เจา้หน้าทีด่แูลความสะอาด 3 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม./คน คดิเป็น  13.5 ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีห่อ้งเครือ่ง         2 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม./คน คดิเป็น      9 ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีซ่่อมบ ารงุ          3 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม/คน คดิเป็    13.5 ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีง่านสวนภูมทิศัน์ 2 อตัรา ใชพ้ื้นที ่4.5 ตร.ม./คน คดิเป็น      9 ตร.ม. 

- เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 4 อตัรา ใชพ้ืน้ที ่4.5 ตร.ม./คน คดิเป็น18 ตร.ม. 

- หอ้งพกัผ่อนเจา้หน้าที ่จ านวน 14 คน ใชพ้ืน้ที ่1.5 ตร.ม./คน คดิเป็น 21 ตร.ม. 

ส่วนห้องเคร่ือง 

- หอ้งเครือ่งแอร ์Chiller 

ส่วนจดัแสดง ส่วนบรหิารและบรกิาร อื่นๆ ตอ้งการ 1 ตนั/ 25 ตร.ม. 

ส่วนหอ้งสมัมนาและบรรยาย ตอ้งการ 1 ตนั/ 22.50 ตร.ม. 
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ตารางที ่4.20 แสดงขนาดความตอ้งการเครือ่งปรบัอากาศต่อพืน้ที ่

 

 

 

 

 

1.ส่วนบรหิารงานทัว่ไป         264.81/22.5    =    11.76 ตนั 

2.ส่วนบรกิารวชิาการ          753.53/22.5     =     33.49 ตนั  

3.ส่วนจดัแสดงนิทรรศการ     2,144.06/25    =     85.76 ตนั 

4.ส่วนบรกิารสาธารณะ           328.71/25    =     13.14 ตนั 

รวมพืน้ทีห่อ้งเครือ่งแอร ์                               144.15 ตนั  

ดงันัน้ขนาดของหอ้งเครือ่งปรบัอากาศทีใ่ช ้6 x 10 = 60 ตร.ม. 

ตารางที ่4.21 แสดงขนาดพืน้ทีต่ดิตัง้ Cooling Tower 

 

 

 

 

 

จากขนาดเครื่องปรบัอากาศขนาด 144.15 ตนั น ามาวเิคราะหห์าพืน้ทีต่ดิตัง้ 

Cooling Tower  5 x 2.5 = 12.50 ตร.ม. 
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ตารางที ่4.22 แสดงขนาดพืน้ทีต่ดิตัง้ A.H.U 

 

 

 

 

 

1.ส่วนบรหิารงานทัว่ไป         ใชพ้ืน้ที ่   8 ตร.ม. 

2.ส่วนบรกิารวชิาการ           ใชพ้ืน้ที ่  20 ตร.ม. 

3.ส่วนจดัแสดงนิทรรศการ     ใชพ้ืน้ที ่  40 ตร.ม. 

4.ส่วนบรกิารสาธารณะ         ใชพ้ืน้ที ่    8 ตร.ม. 

   รวมพืน้ที ่AHU                            76 ตร.ม.  

ห้องเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง 

- เครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 7 x 8 = 42 ตร.ม. 

ทางสญัจรภายใน 20%    42 + 8.40  = 50.40 ตร.ม.  

ห้องเครื่องไฟฟ้ำ 

- ตูค้วบคุมไฟฟ้า MDB      ขนาด 6 x 8 = 48 ตร.ม. 

ทางสญัจรภายใน 20%    48 + 9.60  = 57.60 ตร.ม.  

ห้องปัม้น ้ำ  

-  ป ัม้น ้า 4 ตวั  ขนาด (2.00 x 1.50) x 4    = 12 ตร.ม. 

  ทางสญัจรภายใน 20%    12 + 2.40       = 14.40 ตร.ม.  

บ่อน ้าส ารอง ขนาด 5 x 5    ลกึ 3 เมตร   = 25 ตร.ม. 

บ่อเกบ็น ้าบ าบดั ขนาด 3 x 3  ลกึ 3 เมตร    = 9 ตร.ม. 

บ่อเกบ็น ้าฝน ขนาด 3 x 3    ลกึ 3 เมตร     =  9 ตร.ม. 
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ห้องเครื่องบ ำบดัน ้ำเสีย 

- เครือ่งบ าบดัน ้าเสยี            ขนาด 2 x 6 =      12 ตร.ม. 

ทางสญัจรภายใน 20%    12 + 2.40       = 14.40 ตร.ม. 

ห้องเกบ็แบตเตอร่ี 

- แบตเตอรีโ่ซล่าเซลล ์(12Volts 130Amp) 

173x407x243 มม. 100 กอ้น ใชพ้ืน้ที ่40.00 ตร.ม. 

รวม พืน้ทีใ่ชส้อยส่วนบรกิารอาคาร 454.20 ตร.ม. 

ตารางที ่4.23 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อบทัง้หมดของโครงการ 

องคป์ระกอบ จ ำนวน
หน่วย 

พื้นท่ี/
หน่วย 

พื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

ท่ีมำ 

ส่วนบริหำรงำนทัว่ไป 
  ส่วนท างานผูบ้รหิาร 
  -     หอ้งผูอ้ านวยการ 
  -     หอ้งเลขานุการ 
  -     หอ้งรองผูอ้ านวยการ 
  -     โถงตดิต่อ 
  -     หอ้งรกัแขก 
  -     หอ้งประชุมเลก็ 
  ส่วนท างานบรหิารทัว่ไป 
  แผนกธุรการบรหิาร 
- หวัหน้าการบรหิาร              
- รองหวัหน้าแผนกธุรการบรหิาร    
- เจา้หน้าทีแ่ผนกธุรการบรหิาร     
แผนกประชาสมัพนัธ ์
- หวัหน้าประชาสมัพนัธ์              

 
 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
 
1 

 
 

16.00 
4.50 
12.00 
3.20 
30.00 
36.00 

 
 

6.00 
4.50 
4.50 

 
6.00 

 
 

16.00 
4.50 
24.00 
3.20 
30.00 
36.00 

 
 

6.00 
4.50 
4.50 

 
6.00 

   
 

A-A 
A-A 
A-A 
A-B 
A-B 
A-B 

 
 

A-A 
A-A 
A-A 

 
A-A 
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ตารางที ่4.24 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อบทัง้หมดของโครงการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบ จ ำนวน
หน่วย 

พื้นท่ี/
หน่วย 

พื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

ท่ีมำ 

- รองหวัหน้าแผนกประชาสมัพนัธ ์   
- เจา้หน้าทีแ่ผนกประชาสมัพนัธ ์        
แผนกการเงนิบญัชพีสัดุ 
- หวัหน้าการเงนิบญัชพีสัดุ             
- รองหวัหน้าแผนกการเงนิบญัชพีสัดุ   
- เจา้หน้าทีแ่ผนกการเงนิบญัชพีสัดุ         
แผนกสารบรรณงานทะเบยีน 
- หวัหน้าสารบรรณงานทะเบยีน              
- รองหวัหน้าแผนกสารบรรณงาน

ทะเบยีน    
- เจา้หน้าทีแ่ผนกสารบรรณงาน

ทะเบยีน         
แผนกบุคคล 
- หวัหน้าบุคคล                   
- รองหวัหน้าแผนกบุคคล         
- เจา้หน้าทีแ่ผนกบุคคล             
แผนกสารสนเทศ 
- หวัหน้าสารสนเทศ              
- รองหวัหน้าแผนกสารสนเทศ    
- เจา้หน้าทีแ่ผนกสารสนเทศ        
หอ้งน ้า  
- หอ้งน ้า ชาย 
- หอ้งน ้า หญงิ      

1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 

4.50 
4.50 

 
6.00 
4.50 
4.50 

 
6.00 
4.50 

 
4.50 

 
 

6.00 
4.50 
4.50 

 
6.00 
4.50 
4.50 

 
2.64 
2.08 

4.50 
4.50 

 
6.00 
4.50 
4.50 

 
6.00 
4.50 

 
4.50 

 
 

6.00 
4.50 
4.50 

 
6.00 
4.50 
4.50 

 
2.64 
2.08 

A-A 
A-A 

 
A-A 
A-A 
A-A 

 
A-A 
A-A 

 
A-A 

 
 

A-A 
A-A 
A-A 

 
A-A 
A-A 
A-A 

 
A-B,C 
A-B,C 

รวมพื้นท่ีส่วนบริหำรงำนทัว่ไป 208.42 ตร.ม. 
+ Circulation 30% = 208.42 + 62.52 = 270.94 ตร.ม. 

ส่วนบริกำรวิชำกำร 
  หอ้งสมดุ  
- บรรณารกัษ์ (หอ้งหนงัสอื) 
- ผูช้่วยบรรณารกัษ์ 

 
 
1 
1 

 
 

6.00 
4.50 

 
 

6.00 
4.50 

 
 

B-A 
B-A 
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ตารางที ่4.25 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อบทัง้หมดของโครงการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบ จ ำนวน
หน่วย 

พื้นท่ี/
หน่วย 

พื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

ท่ีมำ 

- บรรณารกัษ์ (หอ้ง Data file) 
- ผูช้่วยบรรณารกัษ์ 
- โถงทางเขา้หอ้งสมดุ 
- พืน้ทีถ่่ายเอกสาร 
- พืน้ทีอ่่านหนงัสอื 
- พืน้ทีฝ่ากของ 
- พืน้ทีเ่กบ็หนงัสอื 
- พืน้ทีเ่กบ็และซ่อมแซม 
หอ้งประชุมสมัมนา 
- โถงพกัคอย 
- พืน้ทีน่ัง่+ทางสญัจร 
- หอ้งเกบ็อุปกรณ์ 
- เจา้หน้าทีว่ทิยากร 
- เจา้หน้าทีห่อ้งควบคุม 
หอ้งบรรยาย 3 หอ้ง 
- โถงพกัคอย 
- พืน้ทีน่ัง่+ทางสญัจร 
- หอ้งเกบ็อุปกรณ์ 
- เจา้หน้าทีน่กัวชิาการ 
หอ้งจดัแสดงผลงานการศกึษาคน้ควา้และ
วจิยั 
- หอ้งจดัแสดงผลงาน 
หอ้งน ้า 
- หอ้งน ้าชาย 
- หอ้งน ้าหญงิ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
3 
1 
3 

 
 

1 
 

1 
1 

6.00 
4.5 

30.08 
4.00 
42.77 
0.94 
10.50 
6.41 

 
64.00 
100.00 
12.00 
4.50 
4.50 

 
57.60 
30.00 
4.00 
4.50 

 
 

100.00 
 

7.12 
6.72 

6.00 
4.5 

30.08 
4.00 
42.77 
0.94 
10.50 
6.41 

 
64.00 
100.00 
12.00 
4.50 
4.50 

 
57.60 
90.00 
4.00 
13.50 

 
 

100.00 
 

7.12 
6.72 

B-A 
B-A 
B-B 
B-B 
B-C 
B-B 
B-B 
B-C 

 
B-B 
B-B 
B-B 
B-A 
B-A 

 
B-B 
B-B 
B-B 
B-A 

 
 

B-B 
 

B-B,C 
B-B,C 

รวมพื้นท่ีส่วนบริกำรวิชำกำร 579.64 ตร.ม. 
+ Circulation 30% = 579.64 + 173.70 = 753.34 ตร.ม. 
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ตารางที ่4.26 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อบทัง้หมดของโครงการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบ จ ำนวน
หน่วย 

พื้นท่ี/
หน่วย 

พื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

ท่ีมำ 

ส่วนนิทรรศกำร 
 ส่วนจดันิทรรศกำร 
- นิทรรศการถาวร 
- นิทรรศการชัว่คราว  
- นิทรรศการภายนอก 
ฝา่ยจดันิทรรศการ 
- หวัหน้าส่วนจดัแสดง 
- เจา้หน้าทีจ่ดัแสดง 
- เจา้หน้าทีเ่ทคนิคและ ซ่อมบ ารงุ 
- ภณัฑารกัษ์ 

 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
2 
2 

 
 

1,244.45 
373.33 
497.78 

 
6.00 
4.50 
4.50 
4.50 

 
 

1,244.45 
373.33 
497.78 

 
6.00 
4.50 
9.00 
9.00 

 
 

C-B 
C-B 
C-B 

 
C-A 
C-A 
C-A 
C-A 

รวมพื้นท่ีส่วนนิทรรศกำร 2,144,06 ตร.ม. 
+ Circulation 30% = 2.144.06 + 643.21 = 2,787.27 ตร.ม. 

ส่วนบริกำรสำธำรณะ 
  เคา้เตอรป์ระชาสมัพนัธ ์
- โถงทางเขา้หลกั 
- เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์
- พืน้ทีเ่คา้เตอร ์
- เจา้หน้าทีร่บัฝากของ 
- พืน้ทีร่บัฝากของตู ้Locker 
ศูนยบ์รกิารพลงังาน 
- สถานีพลงังานท่าจอดรถพลงังาน

ไฟฟ้า 
- รถพลงังานไฟฟ้า 11 ทีน่ัง่ 
  ทีจ่อดรถ 
- พืน้ทีจ่อดรถยนต์ 
- พืน้ทีจ่อดรถบสั 
- พืน้ทีจ่อดรถจกัรยาน 

 
 
1 
2 
1 
1 
5 

 
1 
 
2 
 

42 
3 
54 

 
 

294.00 
4.50 
1.60 
4.50 
0.94 

 
32.10 

 
7.50 

 
12.00 
30.60 
1.14 

 
 

294.00 
9.00 
1.60 
4.50 
4.70 

 
32.10 

 
15.00 

 
806.40 
576.00 
61.56 

 
 

D-B 
D-A 
D-B 
D-A 
D-B 

 
D-B 

 
D-A 

 
D-C 
D-B 
D-B 

 

 

 



119 
 

  

ตารางที ่4.27 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อบทัง้หมดของโครงการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบ จ ำนวน
หน่วย 

พื้นท่ี/
หน่วย 

พื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

ท่ีมำ 

หอ้งน ้า 
- หอ้งน ้า ชาย 
- หอ้งน ้า หญงิ 
หอ้งอาบน ้า 
- หอ้งอาบน ้า ชาย 
- หอ้งอาบน ้า หญงิ 
- พืน้ทีเ่กบ็ของตู ้Locker 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 

 
7.12 
6.72 

 
1.62 
1.62 
0.94 

 
7.12 
6.72 

 
1.62 
1.62 
0.94 

 
D-B,C 
D-B,C 

 
D-B 
D-B 
D-B 

รวมพื้นท่ีส่วนบริกำรสำธำรณะ 1,822.88 ตร.ม. 
+ Circulation 30% = 1,822.88 + 546. 86 = 2,369. 74 ตร.ม. 

ส่วนบริกำรอำคำร 
 ส่วนซ่อมบ ารุง 
- เจา้หน้าทีด่แูลความสะอาด  
- เจา้หน้าทีห่อ้งเครือ่ง       
- เจา้หน้าทีซ่่อมบ ารงุ        
- เจา้หน้าทีง่านสวนภูมทิศัน์  
- เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั  
- หอ้งพกัผ่อนเจา้หน้าที่ 
ส่วนหอ้งเครือ่ง 
- หอ้งเครือ่งแอร ์
- พืน้ทีต่ดิตัง้ Cooling Tower 
- หอ้ง AHU 
- หอ้งเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
- หอ้งเครือ่งไฟฟ้า 
- หอ้งเกบ็แบตเตอรี ่
- หอ้งป ัม้น ้า 
- หอ้งบ าบดัน ้าเสยี 
หอ้งน ้า 
- หอ้งน ้า ชาย 
- หอ้งน ้า หญงิ 

 
 
3 
2 
3 
2 
4 
14 
 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 

 
 

4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
1.50 

 
60.00 
12.50 

- 
50.40 
57.60 
40.00 
14.40 
14.40 

 
2.64 
2.08 

 
 

13.50 
9.00 
13.50 
9.00 
18.00 
21.00 

 
60.00 
12.50 
76.00 
50.40 
57.60 
40.00 
14.40 
14.40 

 
2.64 
2.08 

 
 

E-A 
E-A 
E-A 
E-A 
E-A 
E-B 

 
E-B 
E-B 
E-B 
E-B 
E-B 
E-B 
E-B 
E-B 

 
E-B,C 
E-B,C 
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ตารางที ่4.28 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อบทัง้หมดของโครงการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบ จ ำนวน
หน่วย 

พื้นท่ี/
หน่วย 

พื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

ท่ีมำ 

รวมพื้นท่ีส่วนบริกำรอำคำร 454.02 ตร.ม. 
+ Circulation 30% = 454.02 + 136.20 = 590.22 ตร.ม. 

รวมพ้ืนท่ีโครงกำรทัง้หมด 6,771.51 ตร.ม. 
 

ทีม่า: A : มาตรฐานอาคารประเภททีท่ าการราชการ 

  B : การค านวณวเิคราะหพ์ืน้ทีใ่ชส้อย 

  C : พ.ร.บ ควบคุมอาคาร 

4.5 กำรวิเครำะหข้์อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ ไดแ้ก่ 

1. กฎกระทรวงฉบบัที ่55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 

2. กฎกระทรวงฉบบัที ่41 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 

3. กฎกระทรวงฉบบัที ่39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 

4. กฎกระทรวงฉบบัที ่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร
พ.ศ. 2479 

5. พระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์ พลงังาน พ.ศ. 2535 

รายละเอยีดขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการม ีดงันี้ 

1.กฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522  

ลกัษณะอาคารส่วนต่างๆ ของอาคารทีว่่างภายนอก และแนวอาคารระยะทางต่างๆ ของ
อาคารมขีอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการดงันี้ 
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“ อาคารสาธารณะ ” หมายความว่า อาคารทีใ่ช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้
โดยทัว่ไป เพื่อกจิกรรมทางราชกา การเมอืง การศกึษา การศาสนา การสงัคม การนันทนาการ 
หรอื พณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศกึษา หอสมุด   
สนามกฬีากลางแจง้ สนามกฬีาในร่ม ตลาด หา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้ สถานบรกิาร ท่า
อากาศยาน อุโมงค ์สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรอื โป๊ะจอดเรอื สุสาน ฌาปนสถาน          
ศาสนสถาน เป็นตน้ 

“อาคารพเิศษ ” หมายความว่า อาคารทีต่อ้งการมาตรฐานความมัน่คงแขง็แรง และ

ความปลอดภยั เป็นพเิศษ เช่น อาคารดงัต่อไปนี้ 

( ก ) โรงมหรสพ อฒัจนัทร ์ หอประชุม หอสมุด หอศลิป์ พพิธิภณัฑสถาน หรอื     
ศาสนสถาน  

( ข ) อู่เรอื คานเรอื หรอืท่าจอดเรอื ส าหรบัเรอืขนาดใหญ่เกนิ 100 ตนักรอส  

( ค ) อาคารหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้สูงเกนิ 15 เมตร หรอืสะพานหรอือาคาร หรอืโครง 
หลงัคาช่วงหนึ่งเกนิ 10 เมตร หรอืมลีกัษณะโครงสรา้งทีอ่าจก่อใหเ้กดิภยนัตรายต่อสาธารณชน
ได ้ 

( ง ) อาคารทีเ่กบ็วสัดุไวไฟ วสัดุระเบดิ หรอืวสัดุกระจายแพร่พษิ หรอืรงัสตีาม

กฎหมาย ว่าดว้ยการนัน้ 

“ อาคารขนาดใหญ่ ” หมายความว่า อาคารทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้หรอืชัน้หนึ่งชัน้ใดใน
หลงัเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตร หรอือาคารทีม่คีวามสูงตัง้แต่ 15.00 เมตรขึน้ไป และมี
พืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้หรอื ชัน้หนึ่งชัน้ใดในหลงัเดยีวกนัเกนิ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ 2,000 
ตารางเมตร การวดัความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดบัพื้นดนิทีก่่อสรา้งถงึพืน้ดาดฟ้า ส าหรบั
อาคารทรงจัว่หรอืป ัน้หยาใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึยอดผนงัของชัน้สงูสุด 

ขอ้ 21 ช่องทางเดนิในอาคาร ต้องมคีวามกว้างไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้
ดงัต่อไปนี้ 

ประเภทอาคาร ความกวา้ง 
1.อาคารอยูอ่าศยั 
2.อาคารอยู่อาศยัรวม หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกั ส านักงาน อาคาร
สาธารณะ อาคารพาณชิย ์โรงงาน อาคารพเิศษ 

1.00 เมตร 
1.50 เมตร 
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หมวด 3 ท่ีว่ำงภำยในอำคำร 

ขอ้ 33 อาคารแต่ละหลงัหรอืหน่วยตอ้งมทีีว่่างตามทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้  

 (2) หอ้งแถว ตกึแถว อาคารพาณิชย ์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึง่
ไม่ไดใ้ชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั ต้องมทีีว่่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพืน้ทีช่ ัน้ใดชัน้หนึ่งทีม่าก
ทีสุ่ดของอาคาร แต่ถา้อาคารดงักล่าวใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัดว้ยตอ้งมทีีว่่างตาม (1)  

หมวด 4 แนวอำคำรและระยะต่ำงๆ ของอำคำร 

(1) ถ้าถนนสาธารณะนัน้มคีวามกวา้งน้อยกว่า 10 เมตร ใหร้่นแนวอาคารห่างจาก
กึง่กลางถนนสาธารณะอยา่งน้อย 6 เมตร  

2.กฎกระทรวงฉบบัท่ี 41 (พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522  

เรื่องที่จอดรถ,อาคารจอดรถ,ระบบยกรถขึ้นลงด้วยลิฟต์ ,ระบบเคลื่อนย้ายรถด้วย
เครือ่งจกัรกล มขีอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการดงันี้ 

ขอ้ 2 ทีจ่อดรถ 1 คนั ตอ้งเป็นพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มผนืผา้ และตอ้งมลีกัษณะและขนาด ดงันี้  

(1) ในกรณทีีจ่อดรถขนานกบัแนวทางเดนิรถหรอืท ามุมกบัแนวทางเดนิรถน้อยกว่า 
สามสบิองศา ใหม้คีวามกวา้งไมน้่อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร  

(2) ในกรณีที่จอดรถตัง้ฉากกบัแนวทางเดินรถ ใหม้คีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 2.40 
เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทัง้นี้ จะต้องไม่จดัใหม้ทีางเขา้ออกของรถเป็น
ทางเดนิรถทางเดยีว  

(3) ในกรณีทีจ่อดรถท ามุมกบัแนวทางเดนิรถมากกว่าสามสบิองศา ใหม้คีวามกวา้ง
ไมน้่อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไมน้่อยกว่า 5.50 เมตร  

ขอ้ 3 ทีจ่อดรถแต่ละคนั ต้องมเีครื่องหมายแสดงลกัษณะและขอบเขตของทีจ่อดรถ
ไวใ้หป้รากฏบนพืน้ และตอ้งมทีางเดนิรถเชื่อมต่อโดยตรงกบัทางเขา้ออกของรถและทีก่ลบัรถ  

3.กฎกระทรวงฉบบัท่ี 39 (พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522 

เรื่องระบบป้องกันอัคคีภยั,ห้องน ้าและห้องส้วม,ระบบการจดัแสงสว่าง และระบาย
อากาศ,ระบบพลงังานไฟฟ้าฉุกเฉิน มขีอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการดงัน้ี 
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หมวด 1 แบบและวิธีกำรเก่ียวกบักำรติดตัง้ระบบกำรป้องกนัอคัคีภยั 

ขอ้ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามขอ้ 3 วรรคหนึ่ง ที่มพีื้นที่รวมกนัทุกชัน้ในหลงั
เดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตร ตอ้งมรีะบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหมทุ้กชัน้ดว้ย 

ขอ้ 6 ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหมต้ามขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(1)อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มทีัง้ระบบแจ้งเหตุอตัโนมตัิและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มอืเพื่อให้
อุปกรณ์ส่งสญัญาณเตอืนเพลงิไหมท้ างาน 

(2) อุปกรณ์ส่งสญัญาณเตอืนเพลงิไหมท้ี่สามารถส่งเสยีงหรอืสญัญาณใหค้นทีอ่ยู่ใน
อาคารไดย้นิหรอืทราบอยา่งทัว่ถงึเพื่อใหห้นีไฟ 

หมวด 2 แบบและจ ำนวนห้องน ้ำและห้องส้วม 

ขอ้ 8 อาคารทีบุ่คคลอาจเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยได ้ต้องมหีอ้งน ้าและหอ้งสว้มไม่น้อย
กว่าจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นตารางที ่2 ทา้ยกฎกระทรวงนี้ 

ขอ้ 9 ห้องน ้าและห้องส้วมจะแยกจากกนัหรอืรวมอยู่ในห้องเดยีวกนัก็ได้ แต่ต้องมี
ลกัษณะที่จะรกัษาความสะอาดได้ง่าย และต้องมชี่องระบายอากาศไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของ
พืน้ทีห่้อง หรอืมพีดัลมระบายอากาศไดเ้พยีงพอ ระยะดิง่ระหว่างพืน้หอ้งถงึเพดานยอดฝาหรอื
ผนงัตอนต ่าสุดตอ้งไมต่ ่ากว่า 1.80 เมตร 

ในกรณีที่ห้องน ้าและห้องส้วมแยกกนั ต้องมขีนาดพื้นที่ของห้องแต่ละห้องไม่น้อย
กว่า 0.90 ตารางเมตร และต้องมคีวามกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร แต่ถ้าห้องน ้าและ
หอ้งสว้มรวมอยูใ่นหอ้งเดยีวกนัตอ้งมพีืน้ทีภ่ายในไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร 

หมวด 3 ระบบกำรจดัแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศ 

ขอ้ 11 ส่วนต่าง ๆ ของอาคารต้องมคีวามเขม้ของแสงสว่างไม่น้อยกว่าความเขม้ที่
ก าหนดไวใ้นตารางที ่3 ทา้ยกฎกระทรวงนี้ 

สถานที่อื่นที่มไิด้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ความเข้มของแสงสว่างของ
สถานทีท่ีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัความเขม้ทีก่ าหนดไวใ้นตารางดงักล่าว 

ขอ้ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจดัใหม้กีารระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาติ
หรอืโดยวธิกีลกไ็ด ้

ขอ้ 13 ในกรณทีีจ่ดัใหม้กีารระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิหอ้งในอาคารทุกชนิดทุก
ประเภทต้องมปีระตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่
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รวมกนัไมน้่อยกว่ารอ้ยละสบิของพืน้ทีข่องหอ้งนัน้ ทัง้นี้ ไมน่บัรวมพืน้ทีข่องประตู หน้าต่าง และ
ช่องระบายอากาศทีต่ดิต่อกบัหอ้งอื่นหรอืช่องทางเดนิภายในอาคาร 

สถานที่อื่นที่มไิด้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อตัราการระบายอากาศของ
สถานทีท่ีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัอตัราทีก่ าหนดไวใ้นตารางดงักล่าว 

ขอ้ 15 ในกรณีที่จดัใหม้กีารระบายอากาศดว้ยระบบการปรบัภาวะอากาศต้องมกีาร
น าอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรบัภาวะอากาศหรอืดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรบัภาวะ
อากาศออกไปไมน้่อยกว่าอตัราทีก่ าหนดไวใ้นตารางที ่5 ทา้ยกฎกระทรวงนี้ 

4.กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2517) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2479 

ขอ้ 3 จ านวนทีจ่อดรถยนต์ ตอ้งจดัใหม้ตีามก าหนดดงัต่อไปนี้ 

(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ใหม้ทีีจ่อดรถยนต์ตามจ านวนทีก่ าหนดของแต่ละประเภทของ
อาคารทีใ่ชเ้ป็นทีป่ระกอบกจิการในอาคารขนาดใหญ่นัน้รวมกนั หรอืใหม้ทีีจ่อดรถยนต์ไม่น้อย
กว่า 1 คนัต่อพืน้ทีอ่าคาร 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 120 ตาราง
เมตร ทัง้นี้ใหถ้อืทีจ่อดรถยนตจ์ านวนทีม่ากกว่าเป็นเกณฑ ์

ขอ้ 5 ทีจ่อดรถยนต ์ 1 คนั ตอ้งเป็นพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มผนืผา้กวา้งไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร 
ยาวไมน้่อยกว่า 6 เมตร โดยตอ้งท าเครือ่งหมายแสดงสญัลกัษณ์และขอบเขตของทีจ่อดรถยนต์ 

5.พระรำชบญัญติักำรส่งเสริมกำรอนุรกัษ์ พลงังำน พ.ศ. 2535 

หมวด 2 กำรอนุรกัษ์พลงังำนในอำคำร 

มาตรา 17 การอนุรกัษ์พลงังานในอาคารไดแ้ก่การด าเนินการอยา่งใดอย่างหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(1) การลดความรอ้นจากแสงอาทติยท์ีเ่ขา้มาในอาคาร 
(2) การปรบัอากาศอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การรกัษาอุณหภูมภิายในอาคารให้

อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
(3) การใช้วสัดุก่อสร้างอาคารทีจ่ะช่วยอนุรกัษ์พลงังาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพ

ของวสัดุก่อสรา้งนัน้ ๆ 
(4) การใชแ้สงสว่างในอาคารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(5) การใชแ้ละการตดิตัง้เครือ่งจกัร อุปกรณ์ และวสัดุทีก่่อใหเ้กดิการอนุรกัษ์พลงังาน

ในอาคาร 
(6) การใชร้ะบบควบคุมการท างานของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรกัษ์พลงังานโดยวธิอีื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
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บทท่ี 5 

กำรวิเครำะหแ์ละสรปุผลกำรออกแบบ 

จากเน้ือหาทัง้หมดของโครงการน ามาสู่การออกแบบทางสถาปตัยกรรม โดยมี
หลักการในการออกแบบที่มุ้งเน้นในประสิทธิภาพของอาคาร ให้มีความสามารถของการ
ประหยัดพลังงานที่ดี ผ่านกระบวนการแนวความคิดของธรรมชาติและหลักทฤษฎีทาง
วทิยาศาสตร ์อนัส่งเสรมิให้การออกแบบของงานสถาปตัยกรรมมคีุณภาพที่ดใีนการประหยกั
พลงังานและเอกลกัษณ์ทีแ่สดงออกถงึอาคารพลงังาน 

5.1 กำรศึกษำกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

5.1.1 กำรศึกษำและวิเครำะหก์ำรวำงผงับริเวณ 

ศกึษาสภาพภมูอิากาศทีส่่งผลต่อพืน้ทีโ่ครงการอนัเป็นสิง่ส าคญัทีส่่งผลใหอ้าคาร
สามารถประหยดัพลงังานและมปีระสทิธภิาพในการผลติพลงังานจากธรรมชาติได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพตลอดทัง้ปี 

รปูที ่5.1 แสดงการการวเิคราะหท์ศิทางดวงอาทติย์ 

 

 

 

 

 

รปูที ่5.2 แสดงการการวเิคราะหล์มประจ าทศิ 
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ศกึษาสภาพแวดลอ้มของทีต่ ัง้โครงการทีส่ามารถเอื้อประโยชน์ต่อโครงการบรบิท

ทีส่่งผลต่อทางเดนิรถยนต ์และทางสญัจรของคน 

รปูที ่5.3 แสดงผงับรเิวณทีต่ ัง้โครงการ  

 

 

 

 

สรุปการศกึษาวเิคราะห์การวางผงับรเิวณ จะได้พื้นที่ที่สามารถติดตัง้แผงโซล่า

และกังหนัลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดทัง้ปี อาคารจะวางแนวยาวขนานไปกบัพื้นที่ตัง้

โครงการเพื่อไม่ให้เกดิการบงัทศิทางของลม ซึ่งจะมผีลในการจดั zoning ขององค์ประกอบ

โครงการ เสน้ทางสญัจรและส่วนบรกิารภายในมหาวทิยาลยัทีเ่อือ้ประโยชน์แก่โครงการ  

5.1.2 แนวควำมคิดในกำรออกแบบ 

สถาปตัยกรรมเพื่อรากฐานของพลงังานทดแทนทีย่ ัน่ยนื โดยมแีนวทางการผสาน

กนัระหว่าง วทิยาศาสตร ์กบั ธรรมชาต ิเพื่อแสดงออกถงึความสมดุลของการใช้ประโยชน์จาก

วทิยาศาสตร์และธรรมชาติที่มกีารทดลองวเิคราะห์หลกัการที่พสิูจน์ความเป็นจรงิได้ รวมถึง

ธรรมชาติ ที่ได้ให้ประโยชน์กับโลกหลายสิ่งอย่างโดยน าเอาข้อดีของธรรมชาติมาใช้กับ

สถาปตัยกรรมเพื่อแสดงออกถงึผลลพัธ์ที่สมัผสัได้ผ่านการรบัรู้ทางด้านความรู้สกึของมนุษย ์

และความเขา้ใจทีเ่รยีบงา่ยต่อผูใ้ชโ้ครงการ 
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รปูที ่5.4 แสดงทฤษฎทีางวทิยาศาสตรผ์่านสถาปตัยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่5.5 แสดงทฤษฎทีางธรรมชาตผิ่านสถาปตัยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่5.6 แสดงการท างานของปล่องระบายอากาศ 
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รปูที ่5.7 แสดงการท างานของคลบีระบายอากาศ 

 

 

 

 

 

รปูที ่5.8 แสดงแนวความคดิของโครงการ 

 

 

 

 

รปูที ่5.9 แสดงกระระบายอากาศของอาคารตามแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุปแนวความคดิในการออกแบบ ทฤษฎวีทิยาศาสตรผ์สานกบัธรรมชาตโิดยใช้

คลบีระบายอากาศ ช่วยเป็นตวัระบายความร้อนที่ยกตวัขึ้นสูงให้มีทางออก เพื่อลดอุณหภูมิ

สะสมภายในอาคาร แนวต้นไมต้วัช่วยในการแบ่งอาคารทีม่กีารสะสมความรอ้นใหแ้ยกออกจาก

กนัเพื่อเพิม่การระบายอากาศในแนวราบ ท าให้เกิดลมพดัผ่านแซกเข้าภายในอาคารได้โดย

ทัว่ถงึตลอดทัง้อาคาร 
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5.1.3 การจดัองคป์ระกอบทางสถาปตัยกรรม 

 วเิคราะหก์ารใชง้านขององคป์ระกอบเพื่อจดัวางใหเ้กดิประโยชน์ใชส้อยสูงสุด 

รปูที ่5.10 แสดงการวเิคราะหต์ าแหน่งจดัวางองคป์ระกอบโครงการ  

 

 

  

 

5.2 ผลงำนกำรออกแบบ 
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โถงทางเข้า                                            
+2.00                                           

คลังนิทรรศการ                                            

ขนส่งของ                                            

+2.00                                           

+1.00                                           
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โถงทางเข้า                                            
+2.00                                           

จัดแสดงผลงาน                                            

นิทรรศการชั่วคราว

สำนักงาน
+4.75                                           

+4.75                                           

+4.75                                           
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โถงพักคอย                                            
+9.50                                           

นิทรรศการถาวร

นิทรรศการกลางแจ้ง

+8.50                                           

+9.50                                           
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รปูที ่5.11 แสดง Perspective ดา้นหน้าโครงการ 

 

รปูที ่5.12 แสดง Perspective ดา้นหลงัโครงการ 

 

 

 

 

รปูที ่5.13 แสดง Perspective ดา้นขา้งโครงการ 1 
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รปูที ่5.14 แสดง Perspective ดา้นขา้งโครงการ 2 

 

รปูที ่5.15 แสดงภาพถ่ายแบบจ าลอง 1 
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รปูที ่5.16 แสดงภาพถ่ายแบบจ าลอง 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่5.17 แสดงภาพถ่ายแบบจ าลอง 3 
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รปูที ่5.18 แสดงภาพถ่ายแบบจ าลอง 4 

 

รปูที ่5.19 แสดงภาพถ่ายแบบจ าลอง 5 
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