อาคารอัจฉริยะ (Intelligent Building)
โดย นายวิญู วานิชศิริโรจน
วารสาร Arch & Idea ปที่1 ฉบับที่ 6 ธันวาคม-มกราคม 2542

ความนํา
ในวงการสถาปตยกรรมปจจุบัน มีเรื่อง เกีย
่ วกับ เทคโนโลยี อาคาร ที่กําลัง
เปนที่สนใจ อยางมาก เรื่องหนึ่ง คือ การออกแบบ อาคาร อัจฉริยะ หรือ
Intelligent building โดย เปนเรื่องที่ กําลัง อยู ในความ สนใจ ของสถาปนิก
ทั่วโลก มีขาววา ที่ประเทศในแถบ ยุโรป ไดจัดตั้ง กลุมที่ เกี่ยวกับ เรื่องนี้
โดยเฉพาะ มีชื่อวา “European Intelligent Building Group” มีการประชุม และ
สัมมนา ทางวิชาการ เรื่องนี้ หลายครัง้ ใน หนึ่งป รวมทั้ง สถานศึกษา หลาย
แหง ในตางประเทศ เปดสอนวิชา เทคโนโลยี การออกแบบ อาคารอัจฉริยะ
ในระดับ ประกาศนียบัตร (Diploma) อีกดวย จากขอมูลเหลานี้ แสดงใหเห็น
วา ในตางประเทศ มีการตื่นตัวในเรื่องนี้กันอยางมาก
บทความนี้จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารอัจฉริยะโดยสังเขปเพื่อเปนการใหขอมูลที่ถูกตองในเรื่องนี้ เนื่องจากเมื่อราว 4-5ป ที่ผานมา มีการ
นํา คําๆนี้ ไปใชผิดความจริง เปนอยางมาก ในการโฆษณาขายอาคาร เจาของอาคารเกือบทุกอาคารในขณะนั้นจะกลาวอางวาอาคารของตน
เปนอาคารอัจฉริยะ โดยหวัง สรางภาพ เพื่อผลในการขาย พืน
้ ที่ ทําใหผูคนทั่วไป เกิดความสับสน และ เขาใจผิดในเรื่องนี้เปนอยางมาก
นอกจากนั้นบทความนี้ยังมีวัตถุประสงคใหผูที่สนใจเรื่องเรื่องนี้ ใชเปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมโดยละเอียดไดตอไปในอนาคตอีกดวย

อาคารอัจฉริยะคืออะไร
ในการเรียกตึกวาเปนอาคารอัจฉริยะนั้นเราใชเรียกในแงตรงขามกับที่ใชในวงการกลองถายรูป ตัวอยางเชน กลองที่ใชงานงายๆ เปนระบบ
อัตโนมัติ ทั้งหมด โดยคนใชไมตองทําอะไร นอกจากเล็งภาพ กดปุม เราเรียกกลอง ชนิดนี้วา กลองปญญาออน ไมยักเรียกวา กลองอัจฉริยะ
ซึ่งนาจะเรียกชื่อนี้ มากกวา นากลัวคนตั้งชื่อ จะประชดคนใชงาน เสียมากกวา กระมัง ถือเปนโชคดีที่วงการอสังหาริมทรัพยไมตามอยางการ
เรียกชื่อในวงการกลองถายรูป ขืนใช แนวทางเดียวกันคงไมมีใคร มาซื้อตึก หรือเชาพื้นที่ในอาคาร แบบนี้เปนแน
อาคารอัจฉริยะ มีชื่อเรียกไดหลายชื่อ ตั้งแต ตึกฉลาด (Smart Building) อาคารเทคโนโลยีชั้นสูง (High Tech Building, High Tech Real
Estate) แตชื่อ ที่ฮิตที่สุด คงเปน “Intelligent building” ซึ่งคนไทยนํามาแปลเปนคําวา อาคารอัจฉริยะ จริงๆแลวคําวา “Intelligent” ไมถึงขั้น
ฉลาดเปนอัจฉริยะ แต เปนแค ฉลาด-รูจก
ั คิด เทานั้น คนไทยคงเห็นวาไมขลังเลยยกฐานะใหเปนอัจฉริยะเสียเลยใหดูสูงสงหนอย ไมแนวา
ฝรั่งมาเห็น คนไทย ใชคําแบบนี้ อาจ เปลี่ยนมาเรียกเปน “Genius Architectural” ก็ได
ความหมายของอาคารอัจฉริยะมีหลายแง แตคําจํากัดความงายๆที่เคยลงในนิตยสาร New York Time มีใจความวา อาคารตึกฉลาดคือ
“อาคารที่มี เครื่องคอมพิวเตอร เปนสมองสวนกลาง มีระบบประสาทที่เปนสายไฟฟาและสายสัญญาณ พรอมอุปกรณตรวจจับอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Sensors) อยู ตามบริเวณ ตางๆ ทั่วอาคาร คอยเปนหูเปนตาใหกับระบบคอมพิวเตอรที่จะสามารถตรวจสอบ,รายงานและควบคุม
อุปกรณของอาคารไดตลอดเวลา โดยเจาของอาคาร และ ผูใชงานสามารถใชประโยชนจากการควบคุมนี้ โดยการสั่งการทํางานของอุปกรณ
ตางๆไดจากศูนยควบคุมสวนกลางนั่นเอง นอกจากนั้น คอมพิวเตอร และ ระบบ สื่อสารสวนกลางยังใชประโยชนในการติดตอสื่อสารขอมูล
ระหวางผูใชงานในอาคารนั้นๆอีกดวย”
คําจํากัดความอื่นๆ เชน “อาคารอัจฉริยะคืออาคารที่ไดรับการออกแบบโดยใชเทคนิคการกอสรางที่กาวหนา มี ความแตกตาง จาก อาคาร
ธรรมดา ในทุกๆแง มีการติดตั้งอุปกรณ ที่รับรู ขอมูลตางๆ ของอาคาร โดยขอมูลนั้นจะถูกสงไปยังระบบประมวลกลาง ซึ่งมีความสามารถ ใน
การวิเคราะหขอมูล ที่ไดรับ แลว สั่งการ ใหระบบของอาคาร ปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป โดยผลที่ตองการคือผูใชงานอาคาร
ไดรับผลประโยชนสูงสุด” ซึ่ง จะวาไปแลว อาคารอัจฉริยะ จะตองทํางานไดคลายสิ่งมีชีวิตคือมีการรับรูและสามารถตอบสนองกับสิ่งเราทั้ง
จากภายในและภายนอก อีกทั้ง สามารถปรับตัว ใหเขากับสิ่งแวดลอม เพื่อใหตนเองมีการใชชีวิตไดอยางปรกติสุขนั้นเอง

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ
ในราวปลายทศวรรษที่ 70 ไดมีการพัฒนาระบบเครื่องกลและไฟฟาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย การนําระบบคอมพิวเตอร เขามาควบคุม
การทํางาน ใหเปนแบบ รวมศูนย มีการติดตาม และ ดูแลการทํางานของเครื่องจักรผานตัวรับสัญญาณ และ เพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบให
สามารถตอบสนองกับสภาพแวดลอมที่ถูกตองแมนยํามากขึ้น เทคโนโลยีนี้เปนปจจัยแรกๆที่กอใหเกิดระบบอาคารอัจฉริยะ
แนวความคิดในการพัฒนาและออกแบบอาคารใหเปนอาคารอัจฉริยะมีมาตัง้ แตราวป พ.ศ. 2524 (ค.ศ.1981) โดยในทศวรรษที่ 80 เริ่มมีการนํา
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติมาใชใน ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคาร แตในสมัยแรกระบบตางๆมักถูกออกแบบให
ทํางานอยางอิสระ ขาดการประสานและทํางานรวมกัน
ตัวอยางของอาคารที่ไดรับการยอมรับวามีระบบที่เปนอาคารอัจฉริยะในอดีตถึงปจจุบันมีดังนี้
อาคารในยุคตนทศวรรษที่ 80

อาคารยุค ปลายทศวรรษที่ 80

รูปที่ 2 อาคาร NEC Tower ออกแบบโดย Nikken Sekkei
รูปที่ 1 อาคาร Lloyds Building ออกแบบโดย Richard
Rogers Partnership
อาคารยุคตนทศวรรษที่ 90

อาคารยุคปลายทศวรรษที่ 90

รูปที่ 3 อาคาร IBM Century Tower ออกแบบโดย Foster
Associates Ltd.
รูปที่ 5 อาคาร Hong Kong Bank ออกแบบโดย Sir
Norman Foster
อาคารที่กําลังอยูในระหวางการออกแบบ

รูปที่ 4 อาคาร Twin 21 Building อาคารนี้ตั้งอยู ณ.เมือง
โอซากา ประเทศญี่ปุน

รูปที่ 6 อาคาร Turbine Tower ออกแบบโดย Richard
Rogers
อาคารอัจฉริยะในยุคแรกๆเชนอาคาร Lloyds นั้นเปนอาคารที่มีความทันสมัยมากในยุคนั้น โครงการนี้ ประกอบดวย ระบบ ควบคุมอาคาร แบบ
อัตโนมัติ ที่ใช เทคโนโลยี ใหมลาสุด ในขณะนั้น มีระบบบริหารอาคาร (Building Management System) ชั้นยอด แตสิ่งที่ขาดไปคือ
ความสามารถในการประสานระบบทั้งหมดใหสามารถทํางานรวมกัน ระบบสวนใหญในยุคนั้นถูกออกแบบใหทํางานแยกกันเปนอิสระ ปญหา
สวนหนึ่งมาจากคาใชจายที่สูงและเจาของอาคารไมเต็มใจทีจ
่ ะตองลงทุนในระบบนี้ เนื่องจาก ไมเห็น ความสําคัญ ในเรือ
่ งนี้

องคประกอบของอาคารอัจฉริยะ
องคประกอบใหญๆของอาคารอัจฉริยะนั้นตองประกอบดวยสวนตางๆ สี่สวนคือ

1.
2.
3.
4.

ระบบบริหารอาคาร (Building Management System)
งานระบบอาคาร (Building System)
ระบบโครงสรางอาคาร (Building Structure)
สวนใหบริการลูกคา (Tenants Service)

โดยรายละเอียดของแตละสวนมีดังนี้
1.ระบบบริหารอาคาร (Building Management System )
ระบบบริหารอาคาร มาจากแนวความคิดที่วา การใชระบบอัตโนมัติในการบริหารระบบและทรัพยากรของอาคารจากสวนกลาง จะสามารถชวย
สรางประสิทธิภาพในการทํางานของอาคารโดยรวม

รูปที่ 7 ตัวอยางหองควบคุมอาคารกลาง
ปจจุบัน การที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารและความกาวหนาของซอฟตแวรคอมพิวเตอรทําใหระบบนี้มีการทํางานไดเปนอยางดี ทั้งการเฝาดูและ
ควบคุมไดจากจุดๆเดียว ระบบบริหารอาคารยังแบงออกไดหลายอยางดังนี้

การบริหารสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริหารงานซอมบํารุง (Facility & Maintenance Management)

งานสวนนี้ทําหนาที่ควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบตางๆเชน ระบบปรับอากาศ, ระบบ ระบายอากาศ, ระบบปองกัน
เพลิงไหม, ระบบ รักษา ความปลอดภัย ระบบ สุขาภิบาล และ ระบบอื่นๆ โดยเนนเกี่ยวกับการวางแผนดานการซอมบํารุง
โปรแกรมที่ใชในระบบนี้เรียกวา “โปรแกรมชวยเหลือการบริหารสวนสนับสนุน หรือ Computer Aided Facility Management (CAFM)
โปรแกรมนี้ ประกอบดวย ฐานขอมูล ขนาดใหญ ที่เก็บขอมูล ของอาคารทั้งหมด สามารถ กําหนดแผนการซอมบํารุงอุปกรณ ทําแผนการ
ซอมแซมดวนในกรณีฉุกเฉิน เก็บขอมูลคาใชจาย ในการ ซอมแซม และ ประวัติ การซอมบํารุง

รูปที่ 8 ตัวอยางโปรแกรมที่ใชดูแลCooling Tower พรอมรายการซอมบํารุง

ระบบควบคุมการใชพลังงาน (Energy Management)
ระบบนี้ทําหนาที่วางแผนและควบคุมการใชพลังงานของอาคาร โดยจะบริหารการใชพลังงานใหไดประโยชนสูงสุดโดยใชคาใชจายต่ําที่สุด
ตัวอยางที่มีประโยชนมากสําหรับระบบนี้ในประเทศไทยคือการบริหารการใชไฟฟาของอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงการจายคาใชไฟฟาสูงสุดของแต
ละเดือน (Demand Charge)

รูปที่ 9 กราฟแสดง พลังไฟฟาสูงสุดที่ไดจากระบบ BAS
ในระบบที่มีความสามารถมากๆนั้น สามารถนําขอมูลการใชพลังงานในอดีตของผูที่อยูในอาคาร มาวิเคราะหแลวสัง่ ใหระบบตางๆทํางาน เชน
กําหนดการเปดและปดระบบตางๆใหเหมาะสมกับการใชงาน โดยทําใหไดทั้งความสะดวกสบายของผูใ ชและประหยัดพลังงานสูงสุดอยาง
อัตโนมัติ

รูปที่ 10 หนาจอโปรแกรมชื่อ Jelnet Energy Management System ควบคุมการใชพลังงานของอาคาร

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security Management)
ระบบ รักษาความปลอดภัยใน อาคารอัจฉริยะ จะคอยตรวจตรา และ ตรวจสอบ การเขา-ออกอาคารของ บุคคลประเภทตางๆ โดยอุปกรณที่ใช
มีตั้งแต ระบบ ควบคุม ทางเขา-ออก (Access Control) อุปกรณตรวจสอบความรอน, กลองวงจรปด, ระบบตรวจสอบการเคลื่อนไหว เปนตน
โดยอุปกรณ เหลานี้ จะตอ สายสัญญาณ เขาสู อุปกรณรับผลสวนกลาง ซึ่งควบคุมดวย ระบบคอมพิวเตอร ทําใหสามารถกําหนดตําแหนง
ของการบุกรุก ที่เกิดขึ้นไดในทันที

ระบบบริหารสายสัญญาณ(Cable Management)
ในอาคารอัจฉริยะ นั้นตองใชสายสัญญาณเปนจํานวนมากในการสงสัญญาณเสียง,ภาพ,ไฟฟากําลัง,รวมทั้งสัญญาณคอมพิวเตอร มีผูกลาววา
สายสัญญาณ นั้น เปรียบเสมือน เสนเลือด และ เสนประสาทของระบบ อาคารอัจฉริยะ เลยทีเดียว

หลายคนอาจไมเขาใจวาทําไมตองมีการจัดการเกี่ยวกับระบบสายสัญญาณดวยในเมื่อเมื่อมีการเดินสายไปแลวก็นาจะถือเปนอันเสร็จเรื่อง แต
ใน สภาพ ความเปนจริงแลว การวาง ระบบสายสัญญาณ จะไมเกิดขึ้นแบบครัง้ เดียว แตจะเกิดขึ้นแบบคอยเปนคอยไปในระหวางใชงานอาคาร
โดย การ เดิน สายสัญญาณ นั้นเกิดจาก การเปลี่ยนแปลง ตําแหนงของอุปกรณ, การเดินสายสัญญาณใหม, หรือแมแต การเปลี่ยนชนิดของ
สายสัญญาณ เพื่อรองรับ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม
ระบบนี้ทํางานรวมกับโปรแกรมประเภท Computer Aid Design (CAD) โดยเก็บขอมูลการวางสายสัญญาณ ของอาคารทั้งหมด แสดง ในรูป
ของ แผนผังการเดินสาย, การเชื่อมตอของสายสัญญาณ,ตําแหนงของอุปกรณในการเชื่อมตอตางๆ เชน กลองและแผงของระบบ
สายสัญญาณ เปนตน
ระบบนี้ชวยในการวางแผน,แกไขเพิ่มเติม งานสายสัญญาณตางๆในอนาคต ทําให สามารถทราบ สถานะของ ระบบสายสัญญาณ ของเรา วามี
การเดินไว อยางไร การเปลี่ยนแปลง จะมีผลอยางไรบาง
ระบบสายสัญญาณ จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ตองใชงานบนพื้นยกระดับ (Raised Floor SystemหรือAccess Floor System) เพราะ ระบบนี้ทําให
การเดิน สาย สัญญาณ งาย และ ยืดหยุน

ระบบบริหารความปลอดภัยของผูใชงาน (Occupant Safety Management)
ระบบนี้ทําหนาที่ควบคุมระบบแจงเตือนไฟไหม,ระบบดับเพลิง,ระบบอัดอากาศและระบายควัน โดยการทํางานจะ ทํางานประสานกันทั้งหมด
เพื่อให การปองกันภัยมี ประสิทธิภาพสูงสุด

รูปที่ 11 รูปตัดแสดงการแกปญหาควันไฟที่เกิดจากไฟไหมบริเวณใตเอเทรียมกลางของอาคารหอสมุดนครซานฟรานซิสโก
เชนเมื่อเกิดไฟไหมขึ้นระบบจะแจงการเกิดไฟไหมขึ้นไปที่หองควบคุมและหนวยรักษา ความปลอดภัย ของ อาคาร โดยใหขอมูลที่จําเปน
เชน ตําแหนงของ จุดเกิดเหตุ พรอมกับเปด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ รวมทั้ง เปดระบบอัดอากาศ และ ระบายควันไฟในกรณีจําเปน และ เมื่อ
ระบบเห็นวาการสกัดไฟขั้นตน ไมไดผล จะมีการแจงไปที่ สถานีดับเพลิง และ สงสัญญาณแจงให ผูอยูในอาคาร ทราบเพือ
่ การอพยพหนีไฟ
ตอไป
2. งานระบบอาคาร (Building System )
แมวางานระบบของอาคารอัจฉริยะจะถูกเฝาดูและควบคุมจากสวนกลาง แตในระบบยอยๆนั้นมักจะสามารถควบคุมการทํางานดวยตนเองอยู
ดวยเสมอ สวนประกอบของงานระบบอาคารมีดงั นี้คือ

ระบบควบคุมกลาง (Direct Digital Control หรือ DDC)
ระบบนี้จะชวยตรวจสอบ,ดูแลและถวงดุลใหระบบทั้งหมดทํางานอยางประสานกัน เชน ระบบเครื่องทําน้ําเย็นหลัก, ระบบเปาลมเย็น, ระบบ
ไฟฟากําลัง, ระบบลิฟต, ระบบตรวจจับเพลิงไหม ฯลฯ ระบบยอยๆ เหลานี้ไดรับการดูแล ใหทํางานไดอยาง กลมกลืน และ สามารถตอบสนอง
กับ สภาพแวดลอมภายใน และ ภายนอก ที่เปลี่ยนไป ผานระบบควบคุมกลาง ระบบนี้ จะทํางานรวมกับ ระบบบริหารอาคารอยางใกลชิด

ระบบจายไฟฟากําลัง (Electric Power Supply System)
ระบบนี้เกี่ยวของกับระบบไฟฟากําลังทั้งหมดของอาคาร รวมทัง้ ระบบจายไฟฟาในกรณีฉุกเฉินเชน ระบบไฟฟาจาก เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
,แบตเตอรี่สํารอง, ระบบจายไฟของ คอมพิวเตอร, ระบบจายไฟฟาสํารองของลิฟต และระบบปองกัน ไฟกระชาก และ ระบบไฟฟา ในกรณีเกิด
เพลิงไหม เปนตน
ระบบนี้จะคอย ควบคุมอุปกรณจายไฟฟา ทั้งหมด ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน การเดินสายทั้งหมด ตองถูกควบคุมดวยคอมพิวเตอร ระบบ
นี้ อาจ รวม ระบบไฟฟา แสงสวาง เขาไวในการควบคุมดวย

รูปที่ 12 ระบบไฟฟาสํารอง และ UPS

รูปที่ 13 ระบบ ควบคุม ไฟฟา แสงสวาง ภายในอาคาร ซึ่งตาม
ระบบ ที่แสดงนี้ สามารถ แบงการควบคุม ไดหลายวิธี เชน ใช
สวิตช ควบคุม เปนดวงๆ ,ควบคุมเปนโซน, ใชตัวควบคุม จาก
ระยะไกล และ สุดทาย สามารถ สงสัญญาณ ควบคุม จาก
สวนกลาง

ระบบเตือนเพลิงไหม (Fire Service System)
ระบบนี้เปนมักเปนระบบอัตโนมัติ 100% ทําหนาที่สงสัญญาณเตือนไฟไหม จากระบบตรวจจับควัน, ระบบตรวจจับความรอน รวมทั้ง ควบคุม
ระบบ จายน้ําดับเพลิง อัตโนมัติ ฯลฯ

รูปที่ 14 แสดงการติดตั้งกลองสัญญาณเตือนไฟไหมในแตละชั้น

ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (Ventilation and Air-conditioning System)
ระบบนี้จะควบคุม เครื่องทําน้ําเย็นกลาง (Chiller plants) เครือ
่ งพัดลมปรับอากาศแยกสวน(Air handing units) สวนปรับลมเย็น (VAV box)
ฯลฯ โดยจะเฝาดูและคอยควบคุม ระดับของอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม รวมทั้งจายอากาศบริสุทธิ์ที่เหมาะสมกับผูที่ใชงานในอาคาร

รูปที่ 15 แสดงโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ควบคุมระบบจายลมเย็นในอาคารอัจฉริยะ
ขอมูลของระบบนี้จะถูกสงไปสู ระบบสวนกลางเพื่อใชกับระบบประหยัดพลังงาน โดยสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาออกรายงาน ในยามปกติ
หรือ สงสัญญาณเตือนใน กรณีฉุกเฉิน ชวยในการ วางแผน และ จัดลําดับการใชงานทั้งระหวาง เวลาทํางาน และ นอกเวลาทําการ

รูปที่ 16 การควบคุมระบบปรับอากาศดวยระบบ BAS โดยการแบงพื้นที่ของการควบคุมออกเปนหนวยๆ ในที่นี้หนวยที่ใชคือ 3.20 x
3.20 ซึ่งในพื้นที่นี้ถือเปนหนึ่งหนวยควบคุม สามารถปรับอุณหภูมิและสภาพอากาศบริเวณนี้ใหแตกตางจากบริเวณอื่นๆ

ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน (Lift and Escalator Systems)
ในระบบที่ซับซอนสามารถกําหนดแผนการใชงานบันได
เลื่อนและลิฟต ปองกันการชะงักงันของคนที่ใชลิฟต
สรางความมีประสิทธิภาพในการใชงาน
ระบบจะทําการคํานวณโดยใชขอมูลการเรียกใชลิฟตของ
ผูใชงาน แลวสรางระบบการทํางานใหเหมาะสําหรับการ
ใชงานแตชวงเวลา เชน ในชวงเชา และ ชวงบาย จะมี
การใชงาน ลิฟตที่หนาแนนขาขึ้น สวนในชวงเที่ยง และ
เย็น มีการใชงานลิฟตที่หนาแนนขาลง ระบบ จะตองปรับ
การทํางาน ของ ลิฟต ใหเหมาะสม สําหรับแตละ
ชวงเวลา เปนตน
ในระบบลิฟตขนาดใหญ ลิฟตแตละตัวจะมี
ไมโครโปรเซสเซอรของตัวเอง และจะสงสัญญาณ การ
ทํางานไปที่ หองควบคุมกลาง ซึ่ง จะทําการ วิเคราะห
การทํางาน ให ระบบรวม มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ
อํานวยความสะดวก ผูใชงานในการ ลดเวลา รอคอย
และ ใชพลังงานใหนอยที่สุด ไปพรอมๆกัน

รูปที่ 17 ระบบลิฟต ของ อาคาร ธนาคารฮองกง และ เซีย
่ งไฮ
มีการใชลิฟต และ บันไดเลื่อน ผสมผสาน กัน ในการ สัญจร
ภายใน อาคาร และ แบงโซน การให บริการ ของ ลิฟตเปน
ระดับๆ เพื่อให การใชงาน มีประสิทธิภาพ สูงสุด

ระบบเครือขายทองถิ่น (Local Area Networks Systems)

ระบบนี้เปนระบบสื่อสารของคอมพิวเตอรภายในอาคารเพื่อใหคอมพิวเตอรทั้งหมดในอาคารสามารถติดตอสื่อสารและสงขอมูลแลกเปลี่ยน
ระหวางคอมพิวเตอร
รูปที่ 18 ระบบสายสัญญาณในอาคาร
อัจฉริยะ จากรูป เปนการเดิน สาย
สัญญาณ ในระบบ ปองกันเพลิงไหม ของ
อาคาร Twin 21 ซึ่งเดินสาย เปนสองระบบ
คือ ระบบหลัก และ ระบบสํารอง ทั้งที่เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัย นั้นเอง

ระบบชองทางติดตอสื่อสารกับภายนอก (Gate Way)
หมายถึงการเชื่อมตอการสื่อสารระหวางภายนอกกับภายใน ซึ่งไดแก อยางแรกคือ สายสัญญาณโทรศัพท ขององคการโทรศัพท ซึ่งบางสวน
บางพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร ไดรับการปรับปรุง เปนระบบ ISDN (Integrated Services Digital Network) สงสัญญาณเปน ระบบดิจิตอล ทํา
ใหสามารถสงภาพ และเสียงดวยสายสัญญาณชนิดนี้ในเวลาเดียวกัน ในความเร็วสูง
อยางที่สองคือ การใชสัญญาณดาวเทียม (Satellite) โดยใชรับและสงโดยผานทางจานดาวเทียม ปจจุบัน เรามีดาวเทียมไทยคมเปนความหวัง
ใหม ในการติดตอสื่อสารของไทย ในอนาคต และสุดทายคือ ระบบไมโครเวฟ ซึ่งสามารถ สงสัญญาณโดยผานจานไมโครเวฟ

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)
ประกอบดวยสองสวนคือ การควบคุมเขาออก และการบุกรุกจากคนภายนอก

ระบบสายสัญญาณสื่อสารหลัก (Telecommunication Backbone System)
สวนใหญแลวสายสัญญาณหลักในอาคารอัจฉริยะมักเปนใยแกวนําแสง เพื่อใหสามารถรองรับการสงขอมูลในปริมาณมาก ที่มีคุณภาพและ
ความเร็วสูง
3. โครงสรางอาคาร (Building Structure)
ในการออกแบบอาคารอัจฉริยะนอกจากการพิจารณาระบบวิศวกรรมเครื่องกลแลว ตองคํานึงถึงการออกแบบโครงสรางใหเหมาะสมอีกดวย
โดยมีสวนประกอบตางๆดังนี้

การออกแบบโครงสรางที่มีความยืดหยุนสูง (Structure Design with Flexibility)
โครงสรางของอาคารอัจฉริยะที่ดีควรใหสามารถปรับเปลี่ยนการใชงานไดงาย โดยเฉพาะการเดินทอเพื่อรอยสายสัญญาณเพิ่มในภายหลังตอง
สามารถทําไดโดยไมมีความลําบากมากนัก

ระบบผนังอาคารภายนอก (External Skin System)
ระบบผนังอาคารที่ดีควรตอบสนองและสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอม เชนการใชที่บังแดดที่สามารถปรับเปลีย
่ นการบังแดดตาม
องศาของดวงอาทิตย สามารถทําใหอาคารประหยัดพลังงานไดเปนอยางดี

ระบบพื้นยก (Raised Floor System หรือAccess Floor System)
การเดินสายสัญญาณและงานระบบตางๆในอาคารอัจฉริยะมักจะมีจํานวนมากกวาอาคารปกติหลายเทาดังนั้นการใชพื้นแบบยกสองชั้น จึงเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง
4. สวนบริการผูใชงานอาคาร (Tenant Service)
เปนสวนที่ใกลชิดกับผูใชอาคารมากที่สุด และเปนสวนที่สามารถสรางจุดขายทางการตลาดของอาคารไดมากที่สุด โดยมีองคประกอบยอยๆ
ดังนี้

ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม (Communal Antenna Broadcast Distribution System)
เพื่ออํานวจความสะดวกแกผูเชาในการรับสัญญาณโทรทัศนโดยไมตองติดตั้งระบบของตนเอง

ระบบโทรศัพท (Private Automatic Branch Exchange)
โดย ใหผูเชาเลือกไดวาจะใชระบบตูสาขาโทรศัพทเปนของ ตนเองหรือใชบริการจากอาคารก็ได อาคาร ตองจัดเตรียม สายสัญญาณหลัก ให
มีคูสาย ที่เพียงพอตอ ความตองการของ ผูเชา หรือ ออกแบบให สามารถ ขยายเครือขายไดในกรณีที่จําเปน

ระบบสื่อสารผานดาวเทียม (Satellite Service)
ใหบริการสื่อสารผานดาวเทียมตามที่ผูใชตองการ เชนการสื่อสารในระบบไมโครเวฟ

การประชุมผานทางจอภาพ (Video Conferencing)
สามารถใหผูใชติดตัง้ ระบบการประชุมผานจอภาพทางไกลไดโดยอาคารตองจัดเตรียมระบบสวนกลางที่สามารถรองรับบริการดังกลาวไว
ลวงหนา

รูปที่ 19 แสดงภายในหอง Video Conferencing

ระบบสายสัญญาณอินเตอรเน็ต (Internet Service)
ปจจุบันการใชงานอินเตอรเน็ตกลายเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการทําธุรกิจ ถา อาคารใด สามารถใหบริการแกผูใชงานในเรื่องนี้ ยอมเปน จุดขาย
ของ อาคาร ที่นาสนใจมาก

การจัดลําดับความเปนอาคารอัจฉริยะ
การกําหนดความฉลาดของมนุษยนั้นเราใชวิธีวัดเปน ไอคิว สวนความฉลาด ของอาคารอัจฉริยะ นั้น เราสามารถ แบงระดับความฉลาด ของ
อาคาร ออกเปน หาระดับ (Level) โดยอางอิงจากหนังสือ “The Intelligent Building Sourcebook” มีรายละเอียดของแตละระดับดังนี้

ระดับที่ 0 (Level 0)
เปนอาคารที่ถือวาไมมีความฉลาดเลย ไมมีระบบคอมพิวเตอรควบคุมการใชพลังงานและระบบลิฟต และอาจไมมีระบบควบคุมความปลอดภัย
อาคารระดับนี้ไมถือวาเปนอาคารอัจฉริยะ

ระดับที่ 1 (Level 1)
อาคารในระดับนี้ จะมีระบบคอมพิวเตอรชวยควบคุม การใชพลังงานของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต ระบบรักษาความปลอดภัย อาคารสวน
ใหญในประเทศไทยที่เรียกตัวเองวาเปนอาคารอัจฉริยะจะอยูในระดับนี้

ระดับที่ 2 (Level 2)
เหมือนในระดับที่ 1 แตเพิ่มการใหบริการสวนกลางตางๆ เชน หองประชุม ระบบทําสําเนาเอกสารกลาง และมีบริการระบบคอมพิวเตอรที่ใช
งานจากสวนกลาง

ระดับที่ 3 (Level 3)
เหมือนระดับที่ 2 แตเพิ่มระบบสื่อสาร ระบบสื่อสารทางไกลดานขอมูลและเสียง และระบบโทรศัพทที่มีมาตรฐาน

ระดับที่ 4 (Level 4)
เหมือนระดับที่ 3 แตเพิ่มระบบสํานักงานอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ เชน คอมพิวเตอรในสํานักงาน ระบบสื่อสารที่ทันสมัย การประชุมทางวีดีโอ
ทางไกล ระบบสื่อสารทางไกลความเร็วสูงที่สามารถสงขอมูลและเสียง ระบบอินเตอรเน็ต

การเตรียมการในชวงออกแบบ
ในการออกแบบ อาคารใหเปนอาคารอัจฉริยะนั้น สถาปนิกตองทํางานอยางใกลชิดกับวิศวกรงานระบบและผูเชื่ยวชาญเรื่องนีโ้ ดยตรง แต
เพื่อใหไดแนวความคิดโดยรวม วาเราจะตองเตรียมการ อะไรบางเพื่อใหอาคารเปน อาคารอัจฉริยะโดยสมบูรณมีหลักการใหญๆดังนี้

สวนทางเขาของสายสัญญาณ (Building Entry Conduits)
การเตรียมการนี้ตองใหเพียงพอกับการใชงาน และควรเผื่อการขยายตัวในอนาคตอีกดวย ตัวเลขที่ใชในการเผื่อการขยายตัวคือ ประมาณ
25%-30% ของการใชงานตามปรกติ
เตรียมพื้นที่สําหรับหองควบคุม คอมพิวเตอรสวนกลาง ขนาดของหองนี้ขึ้นอยูกับการใชงานและการเผื่อการใชงานสวนตางๆ ตัวเลข
โดยประมาณคือ อาคารสํานักงานมีพื้นที่ 45,000 ตารางเมตร ตองการพื้นที่หองควบคุมและคอมพิวเตอรสวนกลางประมาณ 120 ตารางเมตร

รูปที่ 20 หองควบคุมสวนกลาง
ชองเดินสายสัญญาณแนวดิ่งและแนวระดับ
โดยเฉพาะ การเดินสายสัญญาณแนวดิ่ง ถือเปน สายสัญญาณหลัก (Backbone) ควรจัดทําเปนหอง หรือ ตูแยกจาก การใชงานของ ชองทอ
หรือ สายไฟฟา อื่นๆ

รูปที่ 21 ชองเดินสาย สัญญาณ ทางแนวดิ่งพรอมอุปกรณ ชองแบบนี้
เปนแบบ ตู วิธีบํารุงรักษา ตองใช วิธีเปดบานตูออก

รูปที่ 23 แสดงวิธีการ เดินสาย สัญญาณ ใน
ระหวาง ชั้นตางๆ ของ สํานักงาน

รูปที่ 22 ชองเดินสายสัญญาณที่ออกแบบเปนหองโดยเฉพาะ การ
ทํางาน และ บํารุงรักษา จะสะดวกกวา แบบตามที่เปนตู ขนาดของ
ชอง สาย สัญญาณ ตามรูปนี้ และ รูปที่แลว ใชสําหรับ อาคาร
สํานักงาน ที่มีพื้นที่ ทํางาน ไมเกิน 900 ตารางเมตร ตอชั้น

ระบบกระแสไฟฟา
ควรเตรียมไฟฟาใหเพียงพอเนื่องจากอาคารอัจฉริยะจะตองใชพลังงานมากกวาปรกติ และตองการไฟฟาที่มีคุณภาพที่ดี (เชน ระบบไฟฟาที่
ผาน UPS เปนตน) และมีระบบไฟฟาฉุกเฉินเปนตน

•

อุปกรณสื่อสารบนยอดอาคาร

ตองเตรียมพื้นที่ที่เพียงพอและมีสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสม

•

วัสดุตกแตงและอุปกรณทางดานสถาปตยกรรม

เชนในอาคารที่ไดออกแบบใหเปนอาคารอัจฉริยะอยางสมบูรณพื้นที่ของสํานักงานควรระบุเปนพื้นสองชั้น (Raised Floor) เพื่อเก็บซอน
สายสัญญาณ และสะดวกในการเคลื่อนยาย Station ตางๆ ในพื้นที่อาคารสํานักงานนั้นๆ นอกจากนี้ยังควรคํานึงถึงวัสดุอื่นๆตามแตความ
เหมาะสม

ความแตกตางระหวาง Intelligent Building กับ Building Automation System
ความแตกตางระหวางคําสองคํานี้ก็คือ แนวความคิดหลัก Intelligent Building นั้นเนนตอบสนองผูใชอาคารโดยรวมทั้งหมด ในขณะที่
Building Automation System หรือ BAS. เนนการอํานวย ความสะดวก แกเจาอาคารใน การบริหารการใชงานอาคาร ดังนั้น BAS. จึงเปนเพียง
องคประกอบหนึ่ง ของ อาคารอัจฉริยะนั้นเอง
อาคารหลายอาคารที่มีเพียงระบบ BAS. จึงไมสามารถบอกวาตนเองเปนอาคารอัจฉริยะได

ประโยชนที่ไดจาการเปนอาคารอัจฉริยะ
นอกจากการที่อาคารที่ไดรับการออกแบบเปนอาคารอัจฉริยะจะไดภาพพจนที่เปนอาคารนําสมัยแลว ยังสงผลใหอาคารนั้นๆมีจุดขายที่
แตกตางจากอาคารอื่นๆ
และจากการประเมินของ ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทยไดประเมินวา อาคารที่ติดตั้งระบบ BAS ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของระบบอาคาร
อัจฉริยะนั้น สามารถทําใหผูดูแลอาคาร ทําการทดสอบและปรับแตงระบบยอยตางๆใหทํางานสัมพันธกัน
นอกจากนั้นระบบนี้ยังชวยประหยัดพลังงานได โดยปริมาณพลังงานที่ประหยัดไดจากการใชระบบควบคุมอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับการใชงานใน
สภาพตางๆในอาคาร
ในกรณีที่การควบคุมการทํางานเปนไปอยางหละหลวมและไมมีการบํารุงรักษาอยางเพียงพอ ระบบนี้ สามารถประหยัดพลังงานไดถึง 40%
แตถาเปนอาคารที่มีการควบคุมการทํางานอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว ระบบนี้คงสามารถชวยประหยัดพลังงานเพิม
่ ไดอีก 10% ดังแสดงใน
ตารางตอไปนี้

แนวความคิดในการออกแบบอาคารอัจฉริยะในปจจุบัน
สาเหตุที่ทําใหเกิดแนวความคิด ในการออกแบบ อาคารอัจฉริยะ นั้นมาจาก ความตองการของ ผูใชอาคาร และ เจาของอาคาร ที่ตองการ
อาคาร สมัยใหม ที่ สามารถ อํานวย ความสะดวกสบาย ใหกับตนเอง และ การที่เทคโนโลยีอาคาร และ คอมพิวเตอร มีความกาวหนาไปอยาง
มาก ในราคาที่ลดต่ําลงอยางมาก ในปจจุบัน

เปาหมายหลัก ในการออกแบบ อาคารอัจฉริยะ นั้นคือ การพยายาม ใชความสามารถ ของ ระบบในอาคารทั้งหมด ตอบสนอง ความตองการ
ของ ผูใชงานและ ตองทําใหชีวิตของ ผูใชอาคาร สะดวก สบายมากขึ้น, มีสภาพแวดลอม โดยรวมที่ดข
ี ึ้น, สามารถ บํารุงรักษาอาคาร ไดเปน
อยางดี และ มี ประสิทธิภาพ
แนวทางการออกแบบหลักคือ รวบรวมระบบการทํางานของระบบตางๆเขาดวยกัน โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอรที่มี
ความสามารถสูง โดย แมวา ตําแหนงของ งานระบบตางๆ ภายในอาคาร จะอยูแยกจากกันก็ตาม แต การควบคุมทั้งหมดสามารถจัดการโดย
สวนกลาง ซึ่งทําให ประสิทธิภาพ ในการ ทํางาน ของ ระบบโดยรวมทั้งหมด ดีขึ้น
ตัวอยางเชน ในระบบบริหารพลังงานที่สามารถควบคุมระบบอื่นๆที่เกี่ยวของไดทั้งหมด ตั้งแต เชนระบบไฟฟากําลัง ระบบไฟฟาแสงสวาง
ระบบทําน้ําเย็น ระบบปรับอากาศ ลงไปถึงสวนเล็กๆเชนพัดลมในเครื่องเปาลมเย็นยอย เมื่อสามารถควบคุมระบบไดทุกจุด การใชพลังงานใน
อาคารนาจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
คณะทํางานของอาคารอัจฉริยะโครงการหนึ่งๆตองประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากหลายๆฝาย ตั้งแต วิศวกรงานระบบ,สถาปนิก,ผูเชี่ยวชาญดาน
ระบบอาคารอัตโนมัติ ทํางานรวมกับ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสาร,ระบบปญญาประดิษฐ และองคประกอบที่ขาดไมได
คือเจาของอาคารนั่นเอง
การออกแบบอาคารอัจฉริยะรุนใหมๆจะตองคํานึงถึงหลักการสองอยางควบคูกันไปคือ ความคุมคาทางดานธุรกิจ และการรักษาสภาพแวดลอม
ดังนั้น การออกแบบระบบที่สามารถยืดหยุน
 ไดสูงจะตอบสนองในดานธุรกิจเนื่องจากอาคารสามารถปรับตัวตามสภาพของตลาดไดงา ย สวน
การออกแบบใหอาคารประหยัดพลังงานไดสูงมีผลดีกับสภาพแวดลอม ทั้งสองแนวทางเปนหัวขอหลักของระบบนี้ในปจจุบัน ทําใหอาคาร
อัจฉริยะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในโลกปจจุบัน

สรุป
ในการออกแบบอาคารทั้งหลายไมวาจะมีวัตถุประสงคที่จะใหเปนอาคารอัจฉริยะหรือไมก็ตาม สิ่งที่สถาปนิกและผูที่เกี่ยวของตองไมลืม คือ
อาคารนั้นตองตอบสนองตอการใชงานของผูใชอยางสมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได
การออกแบบโดยลืมวัตถุประสงคหลักดังกลาว และมุงเนนการใชแตเทคโนโลยีใหมลาสุด กลับกลายเปนการสรางความหายนะใหกับโครงการ
นั้นๆ มีผูกลาววา ในการเลือกใชเทคโนโลยีใดๆใหกับอาคารอัจฉริยะ อยาเลือกเพียงเพราะมันเปน”เทคโนโลยีชั้นสูง”หรือ”เทคโนโลยีใหม
ลาสุด”แตใหเลือกใช”เทคโนโลยีที่เหมาะสม”กับการใชงาน จึงถือวาไดวา เราไดออกแบบอาคารอัจฉริยะในแนวทางที่ถูกตอง
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