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โลกในอนาคตจะร้อนขึ้นอย่างแน่นอน โดยอาคารและสิ่งปลูกสร้างจะมีบทบาทสำคัญ ทั้งด้านการ
ลดทอนความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (mitigation) และด้าน
การปรับตัวให้อยู่กับโลกที่ร้อนขึ้น (adaptation) 
 
การเติบโตของธุรกิจปรับปรุงบ้านและอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน จะมีแรงขับเคลื่อนหลัก 
จากความต้องการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ 
และเป้าหมายของบริษัทเอกชน โดยจะผลักดันให้อาคารขนาดใหญ่ ถูกออกแบบตามมาตรฐาน 
อาคารเขียวมากขึ้น 

 
การสร้างอาคารที ่ประหยัดพลังงานหรือได้มาตรฐาน Green Building จึงเป็นโอกาส 
ของผู้ประกอบการที่จะตอบสนองต่อเทรนด์มาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารและความต้องการ
ของลูกค้าโดยเฉพาะอาคารสำนักงานที่ต้องการดึงดูดกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีเป้าหมายลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ตลาด Green Building ทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะเติบโตราว 14% ต่อปีในระหว่าง
ปี 2020-2027 

 

ธุรกิจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
 
กับบทบาทสำคัญในการปรับตัวรับ 

CLIMATE CHANGE 
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กรกฎาคม 2021 เป็นเดือนท่ีอุณหภูมิโลกสูงเป็นประวัติการณ์ 
ปัจจุบันอุณหภูมิโลกสูงขึ้น 1.1°C เมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม (pre-industrial level)  
หรือช่วงปี 1850-1900 รายงานฉบับล่าสุดของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  
หรือ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออกมายืนยันว่า  กิจกรรมของ
มนุษย์ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น และสภาพภูมิอากาศโลกได้เกิดการเปลี ่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว  
และรุนแรงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน รายงานยังระบุว่า สภาพอากาศโลกจะไม่กลับไปเหมือนอดีตอีกแล้ว 
สภาพอากาศสุดขั้ว (extreme weather) เช่น ไฟป่า น ้าท่วม พายุ และคลื่นความร้อน (heatwave) เกิดบ่อยขึ้น
และทวีความรุนแรงขึ้น และโลกในอนาคตจะร้อนขึ้นอย่างแน่นอน โดยสิ่งที่ต้องเร่งท าคือลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ เนื่องจากผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น 

 
 

รูปที่ 1 : อุณหภูมิของพื้นผิวโลก (land temperature) เพิ่มขึ้นกว่า 1 องศาเซลเซียสเมื ่อเทียบกับค่าเฉล่ีย
ระหว่างปี 1901–2000 และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง นอกจากน้ี จ านวนภัยพิบัติทางธรรมชาติก็มีแนวโน้มสูงข้ึน 

 
ท่ีมา :  NOAA, Our World in Data 
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รูปที่ 2 : อุณหภูมิในประเทศไทยสูงขึ้นกว่าในอดีต โดยวัดจากค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุดของประเทศไทย 
ในแต่ละเดือนในระยะ 30 ปีท่ีผ่านมา 

 
ท่ีมา :  World Bank 
 

โลกท่ีร้อนข้ึนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ 
และเศรษฐกิจ 

 

จากการศึกษาของ The Lancet การเสียชีวิตที ่เกิดจากความร้อนทั ่วโลก 
ในระหว ่างป ี  2000–2019 มีมากถ ึง 489,075 คน1 ส  าหร ับประเทศไทย 
กรมควบคุมโรคเผยในปี 2019 มีคนเสียชีว ิตจากอากาศร้อนถึง 57 ราย 
ขณะเดียวกัน เมื่ออากาศร้อนมากหัวใจจะท างานหนักขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้ป่วย
โรคหัวใจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในโลกที่ร้อนขึ้น2  
 
นอกจากนี้ อุณหภูมิโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะท าให้ปรากฎการณ์
เกาะความร ้อนเม ือง (urban heat island effect) ทว ีความร ุนแรงขึ้น  
ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมือง  ปรากฏการณ์ 
เกาะความร้อนเมืองเกิดจากการที่พื้นที่ธรรมชาติถูกแทนที่ด้วย ถนน อาคาร 
และสิ ่งปลูกสร้างอื ่น ๆ ที่กักเก็บความร้อนของแสงอาทิตย์ ประกอบกับ 
ความร้อนที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงาน เช่น ความร้อนที่ออกมา
จากคอมเพรสเซอร์แอร์ และความร้อนจากการใช้รถยนต์3 เป็นต้น ส่งผลให้
อุณหภูมิในบริเวณเมืองสูงกว่าพื้นที่โดยรอบอย่างมาก ดังนั้น ผู้ที่อาศัยอยู่ 
ในเมืองมีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหาอุณหภูมิร้อนรวมถึงเพิ่มแนวโน้ม 
การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและฝุ่นอีกด้วย 

 

 
1 Zhao, Q., Guo, Y., Ye, T., É. et al. Global, regional, and national burden of mortality associated with non-optimal ambient temperatures from 2000 to 2019: 

a three-stage modelling study. The Lancet (2021). https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00081-4 
2 Ebi, K., Ollie, J., Capon, A. et al. Hot weather and heat extremes: health risks. The Lancet (2021). https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01208-3 
3 Zhu, R., Wong, M.S., Guilbert, É. et al. Understanding heat patterns produced by vehicular flows in urban areas. Sci Rep 7, 16309 (2017). 

https://doi.org/10.1038/s41598-017-15869-6 
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รูปที่ 3 : ปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองท าให้อุณหภูมิในบริเวณที่มีอาคารหนาแน่นสูงกว่าบริเวณรอบนอก
เมืองโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากอาคารสะสมความร้อนระหว่างช่วงกลางวันไว้มาก–อุณหภูมิเฉล่ีย 
ในเดือนเมษายน 2021 จากจุดวัดในกรุงเทพฯ และปริมลฑล 
 

 
 
ท่ีมา : คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ 

 
ในด้านเศรษฐกิจ สภาพอากาศสุดขั้ว และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดบ่อยขึ้น นอกจากจะสร้างความเสียหายโดยตรงให้แก่ทรัพยส์ิน 
ผลผลิตทางการเกษตร และการหยุดชะงักในภาคการผลิต ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจอีกด้วย โดยในปี 2020 รายงาน 
ของ Commodity Futures Trading Comission (CFTC) ซึ ่งเป็นองค์กรก าก ับดูแลการการซื ้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ อนุพันธ์  
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ระบุว่า ไฟป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
ได้จากหลากหลายปัจจัย เช่น การท่องเที่ยวที่ลดลง ความยากในการดึงดูด talent และการลงทุนเนื่องจากคุณภาพชีวิตที่ต ่าลง  
และราคาบ้านในพื้นที่เสี่ยงจากไฟป่าที่ลดลงซึ่งจะเกิดการผิดนัดช าระหนี้สินเช่ือบ้านมากขึ้น เป็นต้น 
 

ดังนั ้น การเปลี ่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิโลกที ่ร้อนขึ ้นจึงไม่ใช่เรื ่องไกลตัว  โดยเฉพาะ 
ในบริบทของที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิต เช่น การพึ่งพาเครื่องปรับอากาศมากขึ้นหมายถึงค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น น ้าท่วมเฉียบพลันที่จะเกิด
บ่อยขึ้นจากฝนที่ตกรุนแรงในช่วงเวลาสั้น ๆ ท าให้น ้าไม่สามารถระบายได้ทันทีจะสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและอาจจะกระทบ
ต่อราคาบ้านและที่ดินในพื้นที่น ้าท่วมซ ้าซาก และฝุ่น PM 2.5 จากไฟป่าที่เกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้น โดยการศึกษาการเสียชีวิตจาก 
PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่าใน 749 เมืองใน 43 ประเทศทั่วโลกพบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรท่ีเสียชีวิตจากควันไฟป่าเป็นอันดับ
ท่ี 2 ของโลก4 

 

 

 

 
4 Chen, G., Guo, Y., et. al. Mortality risk attributable to wildfire-related PM2·5 pollution: a global time series study in 749 locations. The Lancet (2021) 

https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00200-X 
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อาคารและสิ ่งปลูกสร้างมีบทบาทส าคัญในการลดทอนความรุนแรง 
ของ climate change และปรับตัวรับต่ออนาคตท่ีร้อนข้ึน 
การลดการใช้พลังงานในอาคาร และการออกแบบอาคารให้ร ับม ือกับสภาพอากาศที่ เปลี่ยนแปลง 
จะเป็นกลไกส าคัญในการลดทอนความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
(mitigation) และด้านการปรับตัวให้อยู่กับโลกที่ร้อนขึ้น (adaptation) โดยธุรกิจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงภาคการก่อสร้างสามารถช่วยได้ทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะชะลอและจ ากัดความรุนแรง
ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (mitigation) และในด้านการปรับตัวให้อยู่กับโลก 
ที่ร้อนขึ้น (adaptation)  

 
ในด้าน mitigation มาตรฐานอาคารสีเขียว (green building) หรืออาคารคาร์บอนต ่า (low carbon building) และ passive house 
ดีไซน์ เช่น Passivhouse ของเยอรมนี LEED ของ US Green Building Council, BREEAM ที่ใช้ในสหราชอาณาจักร, Green Mark 
ของสิงคโปร ์และ TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ก็เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยหนึ่งในจุดประสงค์หลักของมาตรฐาน
เหล่านี้คือ การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ ในอาคาร ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอการเพิ่มขึ้น 
ของอุณหภูมิโลก 
 
ในด้านการปรับตัวหรือ adaptation การออกแบบอาคารและ build environment ให้พร้อมรับมือกับโลกที่ร้อนขึ้นและสภาพอากาศ
สุดขั้วก็เป็นสิ่งที่เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสนใจ เช่น คณะท างานด้าน Building Resiliency ของนิวยอร์กที่จัดตั้งร่วมกับ US Green 
Building Council หลังจากที ่เฮอร์ริเคนแซนดี ้สร้างความเสียหายอย่างมากในปี 2012 และรายงาน Strategies for Cooling 
Singapore ที่ออกมาในปี 2017 เพื่อลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองในระยะยาว  
 
เมื่อโลกร้อนขึ้นความต้องการในการปรับปรุงบ้านและอาคารเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพื่อรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้ว 
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยการเติบโตของตลาดการปรับปรุงบ้านและอาคารจะมีแรงขับเคลื่อนหลักจากความต้องการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะถูกผลักดันโดยนโยบายภาครัฐและเป้าหมายของบริษัทเอกชน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน 
ในอาคารทั่วโลกมีสัดส่วนสูงถึง 28% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานทั้งหมด โดยการใช้พลังงานในอาคารที่อยู่
อาศัยคิดเป็นสัดส่วนราว 17% ในขณะที่อาคารพานิชย์คิดเป็นสัดส่วนราว 11% เนื่องจากอาคารและสิ่งปลูกสร้างมีอายุการใช้งาน 
ที่นาน การสร้างอาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงหรืออาคารที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ 5 (net zero energy building หรือ 
nearly zero-energy building) จะช่วยลดการเพิ่มขึ ้นของก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว โดยแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และ net zero ของรัฐบาลต่าง ๆ ล้วนให้ความส าคัญกับการใช้พลังงานในภาคอาคารและบ้านเรือน ยกตัวอย่างเช่น  

 
5 คืออาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและมีการผลิตพลังงานใช้เองในบริเวณอาคารแต่มีความต้องการใช้พลังงานน้อยกว่าพลังงานที่สามารถผลิตได้ โดยอาคารอาจมีการ

เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักและดึงไฟฟ้าจากระบบมาใช้ในบางช่วงเวลาแต่โดยรวมอาคารสามารถผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการและส่งไฟเข้าระบบได้ 

https://www.energy.gov/eere/buildings/zero-energy-buildings
https://ec.europa.eu/energy/content/nzeb-24_en#:~:text=The%20EPBD%20requires%20all%20new,%2Denergy%20buildings%20(NZEB).&text=The%20nearly%20zero%2Denergy%20buildings%20(NZEB)%20radar%20allows%20combining,standards%20in%20a%20specific%20region.
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▪ เม ืองบอสตันที ่ได ้ออกกฎหมายให้อาคารท ี ่ม ีพ ื ้นท ี ่มากกว ่า 20,000 ตารางฟุตให ้เป ็น net zero carbon ภายใน 
ปี 2050 ซึ่งครอบคลุมราว 4% ของอาคารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 60% ของอาคารทั้งหมดในเมือง  

▪ สหภาพยุโรปที ่ต ั ้งเป้าหมาย net zero ภายในปี 2050 ได้ประกาศแผน Renovation Wave ที ่ม ีเป้าหมายปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารให้ได้ 220 ล้านอาคารภายในปี 2025 หรือราว 150,000 อาคารต่อสัปดาห์  
โดย Goldman Sachs6 คาดการณ์ว่าภายในปี 2050 อาคารจ านวนครึ่งหนึ่งของยุโรปจะเป็นอาคารใหม่หรืออาคารที่ถูก
ปรับปรุงใหม่ให้ผ่านเกณฑ์การประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคก่อสร้างและธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารราว 2 หมื่นล้านยูโรและยังก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มอีกด้วย  
 

ประเทศไทยเองก็มีการตั้งเป้าหมาย net zero ภายในปี 2065-2070 และมีการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานส าหรับอาคาร 
(Building Energy Code) ส าหรับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป เพื่อให้ได้มาตรฐานการ
อนุรักษ์พลังงานตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงพลังงาน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีมาตรฐานและข้อก าหนดของประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของอาคารที่สร้างหรือได้รับใบอนุญาตไปแล้ว ซึ ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของการใช้พลังงาน การบรรลุเป้าหมาย net zero  
ของประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารที่สร้างแล้วด้วย 
 

การสร้างอาคารที ่ประหยัดพลังงานหรือได้มาตรฐาน Green Building จึงเป็นโอกาสของผู ้ประกอบการ 
ที่จะตอบสนองต่อเทรนด์มาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารและความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอาคาร
ส านักงานที่ต้องการดึงดูดกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากข้อมูลของ The Science 

Based Targets initiative (SBTi) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั่วโลกก าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอย่างมีมาตรฐานระบุว่า ณ เดือนพฤษภาคม 2021 มีบริษัทกว่า 700 ราย ก าหนดเป้าหมายด้วยระเบียบวิธีการของ SBTi  
และมีมากกว่า 500 บริษัทร่วมลงนามใน Business Ambition for 1.5°C commitment letter หรือ เป็นการก าหนดเป้าหมายว่า 
จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero emission) ภายในปี 2050 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ในอาคารจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (scope 2 emission) ของผู้เช่า ดังนั้น การได้รับการรับรองจากมาตรฐาน
อาคารเขียวจะเป็นจุดดึงดูดผู้เช่ามากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าที่มีเป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงาน
หรือเป้าหมาย net zero ซึ่ง Green Building Certification มีผลกับการตัดสินใจของผู้เช่าเหล่านี้ ทั้งนี ้ตลาด Green Building  
ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเติบโตราว 14% ต่อปีในระหว่างปี 2020-20277 
 

นอกจากนี้ มาตรฐาน Green Building เช่น LEED ก็ให้ความส าคัญต่อสุขภาพของผู้อาศัยในอาคาร โดยมลพิษทางอากาศ เช่น  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไวรัส แบคทีเรีย ฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ จะสามารถสะสมในอาคาร  
และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยได้ ซึ่งความสนใจด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (indoor air quality) ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทั้งจากการระบาดของ COVID-19 ที่เป็นไวรัสที่แพร่กระจายทางอากาศ (airborne) และการเพิ่มขึ้นของฝุ่นควัน PM 2.5 โดยองค์กร
ชั้นน าก็ให้ความส าคัญกับคุณภาพอากาศภายในอาคารเพื่อให้มั ่นใจว่าพนักงานมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภัย 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดและรักษา talent 

 
 
 
 
 

 
6 Goldman Sachs The Green Deal EU Green Deal estimate up +50%, now at €10 trn, January 2021 
7 การคาดการณ์ของ Market Research Future (MRFR) 

https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/why-the-renovation-wave-matters-more-than-the-eu-knows/
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รูปที่ 4 : ผู้บริโภคไทยให้ความสนใจคุณภาพอากาศภายในอาคารจากปัญหา PM2.5 สะท้อนจากปริมาณการค้นหา
เคร่ืองฟอกอากาศใน Google  

 
ท่ีมา :  Google trends 
 
การน าด ิจ ิท ัลเทคโนโลย ี เข ้ามาใช ้ ในอาคาร นอกจากจะช ่วยเพิ ่มประสิทธ ิภาพการใช ้พลังงานแล้ว  
ยังสามารถช่วยเรื่องสุขภาพของผู้อาศัยในอาคารอีกด้วย การใช้พลังงานของอาคารไม่ได้มีเพียงเพื่อควบคุมอุณหภูมิ

เท่านั้น ระบบอื่น ๆ ภายในอาคาร เช่น แสงสว่าง ระบบน ้า และระบบควบคุมอาคารต่าง ๆ ก็มีโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานเช่นกัน ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมการท างานของอาคารผ่านการใชเ้ทคโนโลย ีBuilding Management System 
(BMS) จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส าหรับอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งระบบ BMS สามารถใช้ตอบโจทย์ทั้งด้านการประหยัดพลังงานและด้าน
สุขภาพของผู้อยู่ในอาคาร ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมการท างานของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) โดยใช้ข้อมูลที่ได้
จากเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัด อุณหภูมิ ความชื้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดการใช้งานภายในอาคารปริมาณ
คาร์บอนได้ออกไซค์ ฝุ่นหรือก๊าซอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยยังคงค านึงถึงคุณภาพอากาศภายในอาคาร  
 

นอกจากนี้ การใช้ BMS ควบคุมแสงสว่างภายในอาคารก็สามารถลดการใช้
พลังงานได้เช่นกัน โดย 2 องค์กรที่สนับสนุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและการใช้ระบบควบคุมแสงสว่างในอาคาร 8 ได้วิเคราะห์ข้อมูล 
จาก 194 อาคารที่ใช้ระบบควบคุมแสงสว่าง (lighting controls) ในอเมริกาเหนือ
พบว่า อาคารที่ใช้ระบบควบคุมแสงสว่าง เช่น ปรับลดแสงเมื่อมีแสงสว่าง 
จากภายนอกเข้ามาเพียงพอ (daylight harvesting) เซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งาน
ในพื ้นที ่ และการตั ้งเวลาเปิดปิดไฟ สามารถประหยัดพลังงานจากระบบ 
แสงสว่างได้ 35% โดยเฉลี่ย ส าหรับอาคารที่ใช้ระบบควบคุมที่ซับซ้อนขึ้น เช่น 
การใช้ AI ในการควบคุมปริมาณแสง สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 63%  
 
อย่างไรก็ดี การลงทุนในโครงการประหยัดพลังงานมีความท้าทายด้านการพิสูจน์ความคุ้มทุนโดยเฉพาะในอาคารที่สร้างไปแล้ว ดังนั้น  
การจัดท าการตรวจวัดการใช้พลังงาน (energy audit) เพื่อหากรณีฐาน (baseline) ของการใช้ไฟฟ้าและหาจุดปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในอาคาร และใช้โมเดลในการจ าลองการใช้พลังงานหลังจากการลงทุนเพื่อหาระยะเวลาคืนทุน นอกจากนี้  การใช้ 
Building Energy Modeling (BEM) ในการออกแบบอาคารใหม่และการวางแผนปรับปรุงอาคารก็จะช่วยให้เจ้าของโครงการสามารถ

ออกแบบอาคารและวางระบบภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้สูง ทั้งน้ีผู ้ประกอบการที่สามารถสร้าง 
business case ที ่ตอบโจทย์การปรับปรุงอาคารพาณิชย์เพื ่อการลดค่าใช ้จ ่ายและเพิ ่ม resilience เช่น 
ความสามารถในการทนทาน และฟ้ืนตัวจากผลกระทบของสภาวะโลกร้อน รับสภาพอากาศสุดข้ัว จะสามารถสร้าง

 
8 Northwest Enegy Efficiency Alliance และ DesignLights Consortium 
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โอกาสทางธุรกิจได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กรท่ีต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวกับ climate change 
ท้ังน้ีส าหรับอาคารใหม่ก็สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มน้ีได้เช่นกัน ด้วยการน าเสนออาคารท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับ
สภาพภูมิอากาศในอนาคต 
 
ในด้านตลาดที่อยู่อาศัยที่สร้างแล้วจะมีความท้าทายในการท าการตลาดมากกว่าอาคารพาณิชย์หรืออาคารขนาดใหญ่ที่ถูกผลักดัน 
โดยกฎเกณฑ์ภาครัฐหรือความต้องการของลูกค้าขนาดใหญ่ โดยการตัดสินใจปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเจ้าของบ้าน 
จะค านึงถึงความคุ้มทุนและระยะเวลาคือทุนเป็นหลัก นอกจากนี้ การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือนส่วนใหญ่เจ้าของบ้าน
สามารถท าได้เอง เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น การเพิ่มฉนวนกันความร้อนและการทาสีอาคารด้วยสี 
ที่เพิ่มอัตราส่วนสะท้อนแสง (albedo) เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดของอุปกรณป์ระหยัดไฟและวัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงาน 
มีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงกว่าสินค้าที่ไม่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน  
 

เทรนด์ประหยัดพลังงานเป็นโอกาสในตลาดปรับปรุงบ้านที่ผู้รับเหมารายย่อยท าได้ แต่เป็นตลาดที่ยากเนื่องจาก
ตลาดนี้มีลักษณะกระจายตัวตามที่อยู่และหลากหลายตามความต้องการของเจ้าของและลักษณะของบ้านแต่ละหลัง 
ดังนั้น ควรเริ่มสร้างฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจด้านการใช้พลังงานหรือด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว เช่น กลุ่มที่ติดโซลาร์รูฟท็อป 
(solar rooftop) แล้ว หรือ สนใจติดโซลาร์รูฟท็อป นอกจากนี้ การให้ข้อมูลและค าปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานแก่ลูกค้า 
ในงานต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน ก็จะเป็นการสร้างความตระหนัก และให้ทางเลือกแก่ลูกค้าเพื่อปรับตัวต่อโลกที่ร้อนขึ้น นอกจากนี้  
การสร้าง partnership หรือ เป็นตัวแทนติดตั้งอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน เช่น การติดตั้งกระจกหรือหลังคากันความร้อน 
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างฐานลูกค้า 
 
แน่นอนว่าการชะลอและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยโครงการ
ขนาดใหญ่ เช่น ปรับปรุงผังเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง การติดตั้งกระถางปลูกต้นไม้แบบไบโอฟิลเตอร์ (biofiltration planter) 
ในเมือง เพื่อลดชะลอน ้าไหลบ่าในช่วงฝนตกและกรองของเสีย ไปจนถึงการสร้างเขื่อนกั้นน ้าท่วม ต้องท าโดยภาครัฐหรือองค์กร 
ที่มีความสามารถในการลงทุน ขณะเดียวกัน องค์กรภาคธุรกิจและประชาชนควรพิจารณาลงทุนในอาคารที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย  
ด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้าง resilience ของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กับสภาวะ 
โลกร้อนซึ่งเกิดขึ้นแล้ว และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในอนาคต 
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