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13 – 19 กรกฎาคม 2563 
Eco living style วิถีแห่งความย่ังยืนของชาวออสซี่ 

ในปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อน ( Climate change) ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

ออสเตรเลียอย่างมาก เป็นต้นเหตุหนึ่งของภัยแล้งและความรุนแรงของไฟป่าในปีที่ผ่านมา โดยท าให้ชาว

ออสเตรเลียมีความตื่นตัวและให้ความสนใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเกิด

กระแสการต่อต้านการด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทีม่ากข้ึนตามไปด้วย  

ทั้งนี้ กระแสการตื่นตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวส่งผลให้ทุกภาคส่วนในออสเตรเลียด าเนินการ

วางแนวทาง เพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญและ

แสดงจุดยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อมตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการด าเนินการตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น 

Green Star Rating Scheme ของ Green Building Council of Australia (GBCA) และ National 

Australian Built Environment Rating System (NABERS) และ Commonwealth Government’s 

Commercial Building Program ซึ่งเป็นการจัดอันดับอาคารก่อสร้าง(ที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์) ที่มี

ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะตรวจประเมินอาคารก่อสร้างในด้านต่างๆ อาทิ นวัตกรรมการ

ออกแบบของโครงสร้างอาคาร (ภายในและภายนอก) การก่อสร้างและประสิทธิภาพการใช้งาน ความปลอดภัย 

การประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ า) และการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกอาคารเพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคต  

รูปแบบการพัฒนาที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์แบบ Eco-living ในออสเตรเลีย 

1. การพัฒนาที่พักอาศัยสู่การพึ่งพาธรรมชาติและใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น  

Source: www.domain.com.au/ www.realestate.com.au/ www.ecoessencehomes.com.au 
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2. การออกแบบอาคารพาณิชย์เชิงนิเวศ 

 

 

ปัจจุบันอาคารที่พักอาศัยใหม่ในออสเตรเลียต้องด าเนินการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน
ตามมาตรฐานการจัดล าดับการประหยัดพลังงานของ The Nationwide House Energy Rating Scheme 
(NatHERS) ซึ่งต้องมีอัตราการประหยัดพลังงานอยู่ในระดับ 6 ดาวจาก 10 ดาวเป็นอย่างน้อย และมาตรฐาน 
Green Star Rating (เป็นการประเมิน Design Performance Interiors และ Communities) และการใช้วัสดุใน
การก่อสร้างและตกแต่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ฉนวนกันความร้อน การติดตั้งระบบโซล่า
เซลล์ และพลังงานส ารอง ระบบการระบายอากาศภายในและจุดชาร์จพลังงานส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น
ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออสเตรเลียจึงได้น าเอากระแสการตื่นตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ออสเตรเลียและมาตรฐานการประหยัดพลังงานมาปรับใช้ในการออกแบบและก่อสร้างที่พักอาศัย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกระแสความนิยมของตลาดในปัจจุบันโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ส าคัญ คือ ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรกซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่ม Millennial ที่ค่อนข้างให้ความส าคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
นอกจากนี้ กลุ่ม Millennial จะพิจารณาเลือกซ้ือที่พักอาศัยที่มีคุณสมบัติดังนี้    

 Self-sufficient home ที่มีระดับการประหยัดพลังงานสูง (Energy-efficiency rating) เน้นการใช้
ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติเป็นหลัก เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  

 Healthier lifestyles เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกายและใจโดยเน้นคุณภาพของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร สิ่งอ านวยความสะดวก (ยิม สระว่ายน้ า ห้องเซาว์น่าและสวนเพ่ือการพักผ่อน) Eco 
friendly และ Space (การจัดพ้ืนที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด) เพ่ือความสะดวกสบายและลดการ
ปล่อยมลพิษในอากาศให้มากที่สุด  

Source: www.urban.com.au/ www.tzannes.com.au/ www.sydney.edu.au/ Frasers Property and Sekisui House 
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3. คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ในธุรกิจก่อสร้าง  

- Non-toxic products หลีกเลี่ยงการใช้ส่วนผสมที่มี

สารเคมีในสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น สีทาบ้าน กาว 

และวัตถุดิบ Finishing Material เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อ

ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ ผู้ตั้งครรภ์ เด็ก และสัตว์เลี้ยง 

- Mixing Material มีการผสมผสานของวัตถุดิบทั้งใหม่และ        

รีไซเคิล เช่น ไม้และอิฐธรรมชาติ วัตถุดิบรีไซเคิล อาทิ วัสดุปูพ้ืน รั้ว และหลังคา 

- Appliances and smart technologies มีการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ อาทิ ประตูรั้ว โรงจอดรถ เครื่องท ากาแฟ เครื่องท าความร้อน/เย็น และ

ระบบการเปิดปิดไฟภายในอาคาร 

นอกจากนี้ การสร้างอาคารที่พักอาศัยและอาคารส านักงานในแต่ละรัฐจะพิจารณาถึงความยั่งยืนและ

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างอาคารเพ่ือประหยัด

พลังงาน เน้นการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เช่น  

-The General (อาคารที่ใช้กระจกพลังงานแสงอาทิตย์) อาคาร Burwood Brickworks (Rooftop 

urban farm) ในนครเมลเบิร์น  

- อาคาร Green Skills Centre (อาคารที่ก่อสร้างขึ้นด้วย Sustainable materials และวัสดุ        

รีไซเคิล) ในรัฐ Western Australia  

 

นักออกแบบอาคารปัจจุบันจะให้ความส าคัญต่อการออกแบบอาคารเชิงนิเวศเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้งาน
เป็นหลัก โดยเน้นนวัตกรรมการออกแบบที่ทันสมัย การใช้วัสดุที่ส่งเสริมความยั่งยืน การใช้พลังงานอย่างประหยัดและ
ระบบการหมุนเวียนอากาศภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยมลพิษ
ในอากาศให้มากที่สุด การพัฒนาอาคารที่ยั่งยืนส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหญ่เป็นหลัก ซึ่งเน้นการใช้
วัตถุดิบธรรมชาติที่คงทน ระบบ Heating และ Cooling ติดตั้งกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ และ Skylight เพ่ิมสัดส่วน
การรับแสงธรรมชาติ พืชสวนกินได้บนระเบียงและดาดฟ้า ตั้งแต่อาคารสไตล์เรียบง่ายไปจนถึงน าสมัย ภายใต้
มาตรฐานของ NABERS (ประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรน้ า กระบวนการก าจัดขยะและคุณภาพ
ของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร) 
 
 

Source: www.ecolour.com.au 
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- ตึก One Central Park (ติดตั้งระบบการผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในอาคาร) อพาร์ทเมนต์ 

Black Water Recycling (ใช้ระบบน้ ารีไซเคิลภายในอาคาร) และอาคารที่พักอาศัย The Burcham ที่

ติดตั้งระบบ Smart Home Technology เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยซึ่งตั้งอยู่ในนครซิดนีย์  

อีกทั้ง นครซิดนีย์ได้มีแผนพัฒนาอาคารส านักงานและที่พักอาศัยเข้าสู่ Sustainable Sydney 2030 

เพ่ือลดการใช้น้ าและพลังงาน ส่งเสริมให้อาคารส านักงานและที่พักอาศัยหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 

50 และลดการปล่อยมลพิษในอากาศให้ได้ร้อยละ 70 ภายในปี 2573 โดยมี Highlight อยู่ที่อาคารส านักงาน

ที่จะเป็นศูนย์กลางของ Tech Startup ใจกลางนครซิดนีย์ เป็นอาคารสูง 40 ชั้นใช้ไม้เป็นวัสดุส่วนใหญ่ในการ

ก่อสร้าง การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และการจัดสวนภายนอกอาคารเพ่ือใช้ควบคุมพลังงานหมุนเวียน

และอุณหภูมิ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568  

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย  

ในช่วงปลายปี 2562 ออสเตรเลียประสบกับปัญหาภัยแล้งและไฟป่าอย่างรุนแรง (ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 

6.5 ล้านเฮกตาร์) สร้างความเสียหายสูงสุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย (ภาคอุตสาหกรรมเกษตร ปศุสัตว์และ

บริการท่องเที่ยว) รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณมูลค่า 5.9 พันล้านเหรียญออสเตรเลียเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟู

ความเสียหายจากภาวะภัยแล้งและไฟป่า หน่วยงานและองค์กรต่างๆตระหนักว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหา

ภาวะโลกร้อนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางเพ่ือลดการปล่อยมลพิษใน

อากาศ และผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้พลังงานทดแทน วัตถุดิบรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนิเวศท้ังในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเพ่ือความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนในอนาคตอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอาคาร

ที่พักอาศัยที่มีการใช้พลังงานและปล่อยมลพิษสูงถึงร้อยละ 51 มากกว่าอาคารเพ่ือการพาณิชย์ และนอกจาก

การเลือกที่พักอาศัยแบบ Eco living ที่ช่วยประหยัดพลังงานพร้อมการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพ่ือควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว การด ารงชีวิตในปัจจุบันของชาว

ออสเตรเลียได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษเพ่ือลดปริมาณขยะ การใช้ผลิตภัณฑ์ Reusable 

หรือ Biodegradable ส าหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เลือกรับประทานอาหารมังสวิรัติ (Meat-free) และ

ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะหรือการใช้รถร่วมกัน (Carpooling) มากขึ้น  
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ข้อเสนอแนะผู้ประกอบการไทย 

ที่ผ่านมา ชาวออสเตรเลียจ านวนมากตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสังเกตได้จากพฤติกรรม

การบริโภคสินค้าของชาวออสเตรเลียที่น าปัจจัยด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

ของสินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาเปน็ตัวแปรส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหลายชนิด รวมถึงการให้

ความร่วมมือในการใช้ถุงผ้า/ถุงรีไซเคิลในการซื้อสินค้าในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาชาวออสเตรเลีย

ได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างรุนแรงจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากภาวะโลกร้อนจึงท าให้เกิดกระแสการ

รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในตลาดออสเตรเลีย

ต่างน าเอากระแสความนิยมของการรักษาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมาเป็นกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาสินค้าและ

บริการของตนให้มีความโดดเด่นในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้บริโภค

ในตลาดให้ได้มากท่ีสุด ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจท าตลาดสินค้าในตลาดออสเตรเลียจึงควรศึกษาข้อมูล

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าวส าหรับการวางแผนธุรกิจและพัฒนาสินค้าที่ให้ความส าคัญต่อวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเด็นดังกล่าวนี้จะเป็น

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดออสเตรเลียในอนาคต 

 
 
 

Source: www.aph.gov.au/ www.urban.com.au/ www.realestate.com.au/ www.sydney.edu.au 
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