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บทคดัยอ่ 

การพฒันาทีย่ ัง่ยนืเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานส าหรบัอาคารอาคารสถานศกึษาในปัจจุบนั พบว่าปัญหาสว่นหนึ่ง
มาจากการออกแบบอาคารทีไ่ม่ค านึงถงึแนวทางการอนุรกัษ์พลงังานของอาคารกรณีศกึษา ใหเ้ป็นไปตามค่ามาตรฐานการ
ประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย  

งานวจิยันี้จงึเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพในอาคารสถานศกึษา ตาม
แนวทางปรบัปรุงอาคารจากเกณฑอ์าคารอนุรกัษ์พลงังาน โดยทดสอบผ่านอาคารกรณีศกึษาอาคารเรยีนและปฏบิตักิารทาง
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุันทา ก าหนดแทนค่ามาตรฐานการประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดล้อม
ไทย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเมิน พ.ศ.2552 โดยใช้โปรแกรม BEC v.1.0.6 เป็นวิธีทดสอบประเมินผลวิเคราะห์
เปรยีบเทยีบ  

ผลจากการศกึษาแนวทางพบว่า แนวทางการอนุรกัษ์พลงังานของอาคารกรณีศกึษาสามารถปรบัปรุงใหเ้ป็นอาคาร
อนุรกัษ์พลงังานให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกฎกระทรวง โดยการปรบัเปลี่ยนวสัดุกรอบอาคารเลือกวสัดุ ที่มีค่า
สมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้นต ่า (U-Value)  กล่าวคอืการเปลีย่นแปลงวสัดุผนังอาคารดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใต้ ซึง่จาก
เดิมเป็นโครงสร้างก่อผนังอิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบเรียบทาส ีให้เปลี่ยนแปลงโดยเลือกใช้วัสดุผนังก่ออิฐมวลเบา (ความ
หนาแน่น 1,280 กก./ลบ.ม.) และการเพิม่แผงบงัแดดโดยใช้วสัดุเป็นแผ่นอลูมเินียมคอมโพสทิ รวมถึงโครงเคร่าเหลก็
รูปพรรณพรอ้มอุปกรณ์ตดิตัง้ทีม่นี ้าหนักเบาไม่สรา้งภาระเรื่องน ้าหนักต่อโครงสร้างเดมิ และให้สอดคล้องกบัรูปแบบเดมิ
ของอาคารทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ 

ซึง่จากการปรบัปรุงดงักล่าวจะสามารถท าใหอ้าคารมคี่าการถ่ายเทความรอ้นรวมของผนงัดา้นนอกอาคาร (OTTV) 
ลดลงร้อยละ 33.52 และผลการใช้พลงังานรวมลดลงถึง 38,495.2 kWh/Year ส่วนด้านงบประมาณการก่อสร้างปรบัปรุง
อาคารเพื่อพัฒนาสู่อาคารอนุรักษ์พลังงาน หากสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่ได้เสนอแนวทางไว้ ใน
รายละเอยีดต่างๆส าหรบัอาคารกรณีศกึษานี้ จะสามารถช่วยใหม้หาวทิยาลยัประหยดังบประมาณในการจ่ายค่าไฟฟ้าได้ถงึ
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ประมาณ 162,834.70 บาท/ปี การพฒันาการออกแบบปรบัปรุงอาคารสู่ความเป็นไปได้ในระยะเวลาคืนทุนคือ 6.9 ปี
หลงัจากการก่อสรา้งปรบัปรุงอาคาร 

ค ำส ำคญั : การอนุรกัษ์พลงังาน ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน การประเมินอาคาร ค่ามาตรฐานการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน 

 
Abstract 

Sustainable development about energy saving for Educational Building, It is found that part of the problem 
is from building design that does not take into account the building's energy conservation guidelines. In accordance 
with the Thai energy and environmental sustainability assessment standard values.  

This research is a part of the promotion of energy efficiency in Educational Building. According to the 
building improvement guidelines from the energy conservation building criteria. Building energy simulation case 
study of Educational Building and Operational Technology at Suan Sunandha Rajabhat University. Define of 
standard values Thai Energy and Environmental Sustainability Assessment. In accordance with the evaluation 
criteria of 2009 using BEC v.1.0.6 program as Building energy simulation method for evaluating comparative 
analysis. 

The study results building energy conservation guidelines: a case study that can be improved to be an 
energy conservation building and select materials building envelope with a low heat transfer coefficient (U-Value) 
to wall building Southwest side. Change to structure of a half-brick wall plastered with a smooth painted to 
lightweight concrete (Density 1,280 kg/m³) and adding a shading devices of aluminum composite materials in 
accordance with the original design of the building. 
 Which from the above improvements will be able to make the building heat transfer value of the exterior 
wall (OTTV) decreased 33.52% and total energy use decreased 38,495.2 kWh/Year and construction cost for 
building improvements for development to energy conservation buildings. Change to guideline of Educational 
Building development for Evaluation Energy efficiency. It will help the university to save cost for paying electricity 
costs approximately 162,834.70 baht/year. Payback period is 6.9 years after the construction of the building. 

Keywords : Energy Conservation, Energy performance, Building Assessment, Building Energy Code. 
(BEC) 
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บทน ำ 
 
อาคารสถานศกึษาถอืเป็นสถาปัตยกรรมสิง่ก่อสรา้งประเภทหนึ่ง ทีค่วรค านึงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งงานออกแบบ

และการใชท้รพัยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานจากกระบวนการก่อสรา้งดา้นสถาปัตยกรรม ใหส้ามารถเชื่อมโยง
สอดคลอ้งต่อบรบิทพืน้ทีอ่าคารทีต่่างกนัของแต่ละกจิกรรม เพื่อประสทิธภิาพสงูสุดตอบสนองการใชพ้ืน้ที ่ทีป่รบัเปลีย่นไป
ในแต่ละช่วงระยะเวลาของแต่ละวนั อีกทัง้การใช้พลงังานไฟฟ้า และวสัดุที่น ามาใช้ก่อสร้างในปริมาณที่มาก ยงัส่งผล
เกีย่วเน่ืองกบัสิง่แวดลอ้มทีเ่สือ่มโทรม อนัเนื่องมาจากการเพิม่จ านวนของสิง่ปลกูสรา้งในปัจจุบนัทีส่ง่ผลเสยีดา้นสิง่แวดลอ้ม
ไปยงัพื้นที่บรเิวณโดยรอบตวัอาคารท าให้เกดิสภาวะตัง้ต้นของการท าลายสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ สู่วกิฤตการณ์ทาง
มลภาวะทีเ่สยีหายในดา้นต่างๆเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ ผลเนื่องมาจากกระบวนการออกแบบในช่วงยุคสมยัก่อน ยงัขาดแนวคดิ
ส าคญัทีไ่ม่ไดค้ านึงถงึการอนุรกัษ์พลงังานในการก่อสรา้งและงานออกแบบดา้นสถาปัตยกรรมทีต่อ้งพฒันาควบคู่กนัไป 

ซึง่ในปัจจุบนัเกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ไดอ้อกกฎกระทรวงเพื่อใช้ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.2552 
เน้นย ้าใหค้ านึงถงึการอนุรกัษ์พลงังานทางสถาปัตยกรรม โดยมผีลบงัคบัใชก้บัอาคารทัง้ 9 ประเภท ครอบคุมอาคารทีม่ี
พืน้ทีต่ัง้แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ไป และไดก้ าหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานส าหรบัการ
ออกแบบก่อสร้าง ที่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของผูใ้ชอ้าคาร [1] ทัง้นี้ถือเป็นสิง่ส าคญัทีผู่อ้อกแบบอาคารในสมยัปัจจุบนั ควร
ตระหนักถงึขัน้ตอนการออกแบบในงานสถาปัตยกรรมจากรปูแบบบรบิททางกายภาพทีต่ัง้อาคาร การเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้ง 
องคป์ระกอบลกัษณะโครงสร้างอาคาร การบรหิารจดัการก่อสรา้ง และแนวทางปฏบิตับิ ารุงรกัษาอุปกรณ์ต่างๆในพื้นที่ใช้
สอยอาคาร รวมถึงขัน้ตอนการรื้อถอนท าลายหากต้องการออกแบบอาคารใหพ้ืน้ที่เหมาะสมต่อเกณฑก์ารประเมนิความ
ยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

อย่างไรกต็ามการศกึษาแนวทางปรบัปรุงอาคารสถานศกึษาในครัง้นี้  มุ่งเน้นแนวทางปรบัปรุงอาคารสถานศกึษา 
ในสว่นองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมเกีย่วกบั สว่นพืน้ทีก่รอบอาคารและการป้องกนัแสงแดดทีเ่ขา้สูพ่ืน้ทีภ่ายในอาคาร อา้งองิ
ตามเกณฑ์อาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยทดสอบผ่านอาคารกรณีศึกษาอาคารเรียนและปฏิบัติการทางเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ซึง่การก าหนดแทนค่ามาตรฐานการประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย
นัน้ จะอา้งองิตามหลกักฎกระทรวงเพื่อใชใ้นการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.2552 โดยใชโ้ปรแกรม BEC 
v.1.0.6 เป็นเครื่องมือเพื่อก าหนดวิธีทดสอบประเมินผลวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยรายละเอียดจะอธิบายถึงประเด็น
ผลเปรยีบเทยีบการใชพ้ลงังานเกีย่วกบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคาร พลงังานทีใ่ชใ้นระบบปรบัอากาศของส่วนพืน้ทีต่าม
ขอบเขตศกึษา พลงังานทีใ่ชจ้ากระบบไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงระยะเวลาท าการ และจ านวนเงนิลงทุนปรบัปรุงอาคารต่อการ
ประเมนิระยะการคนืทุนภายหลงัปรบัปรุงงานก่อสรา้ง สูแ่นวทางการเสนอแนะปรบัปรุงอาคารกรณีศกึษา เพื่อเอือ้ประโยชน์
ต่อการปรบัปรุงอาคารเก่าทีย่งัอยู่ระหว่างการใชง้านในปัจจบุนัภายในพืน้ทีม่หาวทิยาลยั ตอบสนองนโยบายภาครฐับาลดา้น
การพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิที่ยัง่ยนืของประเทศดา้นการปรบัปรุงอาคารใหอ้นุรกัษ์พลงังาน อกีทัง้ผลเปรยีบเทยีบทีไ่ด้
จากการทดสอบยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นฐานขอ้มลูทางดา้นการประเมนิผล ส าหรบัการวเิคราะหแ์นวทางการปรบัปรุงอาคาร
กรณีศกึษาในอาคารอื่นๆภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาในโอกาสต่อไป 
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วตัถปุระสงค ์
 

1. ศกึษารปูแบบของกรอบอาคารกรณีศกึษาเพื่อใหท้ราบถงึปัญหาพฒันาเสนอแนวทางปรบัปรุงอาคารสถานศกึษาที่
อยู่ระหว่างการใชง้าน ตามเกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มในงานสถาปัตยกรรม  

2. เสนอแนวทางการออกแบบปรบัปรุงอาคารกรณีศกึษาดา้นองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมและการเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้ง 
เพื่อให้ความเหมาะสมต่องบประมาณการก่อสร้างปรบัปรุงอาคารที่อยู่ระหว่างการใช้งานในมหาวทิยาลยั ตาม
มาตรฐานเกณฑพ์จิารณาหลกัการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.2552 
 

ทฤษฎี แนวคิดและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องด้ำนอำคำรอนุรกัษ์พลงังำนและส่ิงแวดล้อม  

สถำปัตยกรรมกบักำรอนุรกัษ์พลงังำนและส่ิงแวดล้อม  
จากแนวคดิด้านการควบคุมและตรวจสอบอาคาร ในค าอธบิายเกี่ยวกบั อาคารเขยีว (Green Building) อาคาร

ยัง่ยนื (Sustainable Building) และอาคารคารบ์อนต ่า (low carbon Building) ไดจ้ าแนกลกัษณะตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย
การออกแบบอาคาร ในลกัษณะที่แตกต่างกนั แต่มลีกัษณะทัว่ไปต่อการใชง้านพื้นทีอ่าคารใหส้อดคล้องกบัสิง่แวดลอ้มที่
เหมอืนกนั กล่าวคอือาคารทีอ่อกแบบต้องประสานความตอ้งการของอาคารดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน การอนุรกัษ์ทรพัยากร
และสิง่แวดลอ้มควรตอบสนองการใชส้อยอาคารอย่างมสีุขลกัษณะ โดยเฉพาะปัจจยัและอทิธพิลที่ส่งผลกระทบต่ออาคาร
ประหยดัพลงังานและสิง่แวดลอ้ม ควรค านึงถงึการสง่เสรมิใหม้กีารเลอืกพืน้ทีโ่ครงการทีเ่หมาะสมทีจ่ะพฒันาต่อไปไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื ในปัจจยัทีเ่กีย่วกบัเลอืกทีต่ัง้โครงการ การส่งเสรมิการเดนิทางส่วนตวัในรูปแบบทีป่ระหยดัพลงังานดว้ยการเดนิทาง
ดว้ยทางเทา้ จดัพืน้ทีภ่ายในโครงการใหม้เีสน้ทางส าหรบัจกัรยานในการสญัจร การจดัใหม้พีืน้ทีว่่างส่วนรวม (Public open 
space) เพื่อเพิ่มพื้นที่จากแสงธรรมชาติ (Daylighting area) และพื้นที่สีเขียวจากการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ 
(Green area)   

อีกทัง้ควรเน้นส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใช้พลังงานทดแทน ผ่านการออกแบบเปลือกอาคาร (Building 
envelope) ค านึงถงึการออกแบบรูปร่าง ทศิทาง จากทีต่ัง้ต าแหน่งอาคาร ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งลกัษณะอุปกรณ์
หรอืต้นไม้บงัแดด เลอืกระบบปรบัอากาศที่มีขนาดใหเ้หมาะสมกบัพื้นทีเ่พื่อประสทิธภิาพสูงประหยดัพลงังาน ลดการใช้
กระแสไฟฟ้าใชพ้ลงังานแสงอาทติยผ์ลติไฟฟ้า กงัหนัลมผลติไฟฟ้า การอนุรกัษ์วสัดุในงานอาคารเพื่อลดของเสยีในงาน
ก่อสร้างส่งเสริมการแยกขยะที่สามารถน ากลบัไปใช้ได้และลดปรมิาณขยะที่ต้องขนทิ้งออกนอกส่งเสริมการแยกขยะที่
สามารถน ากลบัไปใชไ้ดแ้ละลดปรมิาณขยะทีต่้องขนทิง้ออกนอก และการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มในอาคารการจดัการ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มในอาคาร  

สุนทร บุญญาธิการ, 2547 [2] อธิบายถึงอาคารที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมไม่ใช่เพียงอาคารที่ประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าเท่านัน้ แต่ต้องประกอบดว้ยการบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในระดบัการใชพ้ลงังานในตา้นต่างๆทีต่ ่า ลดการใชน้ ้า ในงานระบบ 
บรหิารจดัการใหม้วีธิกี าจดัขยะและกากของเสยีเพื่อน ากลบัมาใชใ้นรปูแบบพลงังานทดแทน และการใชว้สัดุก่อสรา้งควรคุม
ค่าทีสุ่ดโดยค านึงถงึการใชง้านใหย้าวนานต่อประสทิธทิีผู่ผ้ลติไดก้ าหนดไว้ เลอืกใชว้สัดุทีม่ฉีลากเขยีว (Green label) หรอื
ผลติและเลอืกใชว้สัดุทีส่ามารถหาไดใ้นทอ้งถิน่ น าวสัดุทีร่ือ้ถอดไปรไีซเคลิเพื่อประสทิธภิาพสงูสดุของวสัดุต่อการน ากลบัมา
ใช ้ 
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ช านาญ บุญญาพุทธพิงศ์, 2549 [3] เสนอแนวคดิในการออกแบบอาคารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม อธบิายว่าการ
ออกแบบในงานสถาปัตยกรรมนัน้ต้องเกดิจากความร่วมมอืของหลายฝ่าย มใิช่เพยีงสถาปนิกเท่านัน้ ดงันัน้ทมีใน การ
ออกแบบควรประกอบด้วยทมีการท างานได้แก่ นักวางแผน สถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน วศิวกร ภูมสิถาปนิก 
เจ้าของอาคาร ผู้รบัเหมารวมทัง้ชาวบ้านโดยรอบด้วย นอกเหนือจากนัน้การ ออกแบบที่ดตี้องค านึงถึงสิง่ที่ตามมาหรอื
ผลงานชิน้นัน้ไดท้ิง้อะไรไวบ้า้ง[4] 

สงิห์ อนิทรชูโต, 2549 [4] อธบิายถึงการออกแบบก่อสร้างในประเทศไทย ส่วนใหญ่มกัให้ความส าคญักบัเรื่อง 
ประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ต่างๆ การค านึงถึงวสัดุที่มคีวามคงทนถาวรในองค์ประกอบโครงสร้างอาคาร และการจดัการ
ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง เหล่านี้ล้วนเป็นสิง่จ าเป็นขัน้พืน้ฐานในงานก่อสร้างส่งเสรมิความงามทางสถาปัตยกรรม 
และในขณะทีก่ารน านวตักรรมอาคารมาใชเ้กีย่วกบัการออกแบบอาคารใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่ ยงัเป็นเรื่องทีซ่บัซอ้น
ของกระบวนการออกแบบอาคาร ถึงละเลยไม่ได้รบัการค านึงถึงในล าดบัต้นๆจากการออกแบบ เพราะถือว่าสร้างความ
ยุ่งยากในการสร้างสิง่สมดุลยใ์หก้บัความต้องการต่างๆ จากที่กล่าวมาขา้งต้นท าใหผู้้ออกแบบเลอืกที่จะท าการออกแบบ
ก่อสรา้งตามรูปแบบคุน้เคยสะดวกต่อภาระงาน ซึง่หากพจิารณาถงึขัน้ตอนการออกแบบอาคารนัน้ อาจพบการใชพ้ลงังาน
มากเกนิความจ าเป็นและมผีลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม ท าใหเ้กดิรปูแบบอาคารอย่างทีเ่หน็กนัอยู่ทัว่ไป ซึง่เป็นเรื่องทีเ่ขา้ใจได้
อย่างชดัเจนว่าเป็นการออกแบบก่อสรา้งทีไ่ม่ไดม้กีารจดัการอย่างเหมาะสม และไม่ไดค้ านึงถงึสภาพแวดลอ้มอย่างยัง่ยนื  

พนัธุดา พุฒไิพโรจน์, 2563 [5] อธบิายถงึขบวนการใน 3 ดา้นที่สมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัต่อการออกแบบอาคารเพื่อ
การประหยดัพลงังานที่ยัง่ยืน คือ เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม  ทัง้นี้ข้อมูลที่ปรากฏจากการประชุมผู้น าโลก Earth 
Summit ที่เมอืง Rio de Janeiro ประเทศบราซลิ ในปี ค.ศ. 1992 ท าให้เหน็ว่าความยัง่ยนืนัน้ไม่สามารถมองในมติเิดียว 
เช่น การป้องกนัผลกระทบทางสิง่แวดล้อมแค่เพียงเท่านัน้ แต่ควรให้ความส าคญัต่อสงัคม ความเป็นอยู่ในบริบท และ
เศรษฐกจิในช่วงสมยันัน้ ในความสมัพนัธ์ที่เป็นหนึ่งเดยีวกนั ต่อมาในปี ค.ศ. 2015 องค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนด
เป้าหมายของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals) ซึง่ประเทศทัว่โลกมแีนวความคดิร่วมกนัทีจ่ะพยายาม
ท าใหส้ าเรจ็ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึง่ประกอบดว้ยเป้าหมายทัง้ 17 ขอ้ ไดแ้ก่  
- เป้าหมายที ่1 ขจดัความยากจน (No Poverty)  
- เป้าหมายที ่2 ขจดัความหวิโหย (Zero Hunger)  
- เป้าหมายที ่3 การมสีขุภาพและความเป็นอยู่ทีด่ ี(Good Health and Well-Being)  
- เป้าหมายที ่4 การศกึษาทีเ่ท่าเทยีม (Quality Education) 
- เป้าหมายที ่5 ความเท่าเทยีมทางเพศ (Gender Equality)  
- เป้าหมายที ่6 การจดัการน ้าและสขุาภบิาล (Clean Water and Sanitation)  
- เป้าหมายที ่7 พลงังานสะอาดทีทุ่กคนเขา้ถงึใด ้(Affordable and Clear Energy) 
- เป้าหมายที ่8 การจา้งงานทีม่คีณุค่าและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (Deceit work and Economic Growth) 
- เป้าหมายที ่9 อุตสาหกรรม นวตักรรม และโครงสรา้งพืน้ฐาน (Industry Innovation and Infrastructure) 
- เป้าหมายที ่10 ลดความเหลื่อมล ้า (Reduced inequalities) 
- เป้าหมายที ่11 เมอืงและถิน่ฐานมนุษยอ์ย่างยัง่ยนื (Sustainable Cities and Communities) 
- เป้าหมายที ่12 แผนการบรโิภคและการผลติทีย่ ัง่ยนื (Responsible Consumption) and Production) 
- เป้าหมายที ่13 การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Action) 
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- เป้าหมายที ่14 การใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทรและทรพัยากรทางทะเล (Life Below Water)  
- เป้าหมายที ่15 การใชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Lard) 
- เป้าหมายที ่16 สงัคมสงบสขุ ยุตธิรรม ไม่แบ่งแยก (Peace and Justice Strong Institutions) 
- เป้าหมายที ่17 ความร่วมมอืเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Partnerships for the Goals) 

จากเป้าหมายดงัทีก่ล่าวมาจงึเป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาเกณฑก์ารประเมนิอาคารทีใ่หค้วามส าคญัต่อการพฒันาที่
ยัง่ยนื หรอืที่เรยีกว่า อาคารเขยีว (Green Buildings) ดงันัน้เป้าหมายของการออกแบบอาคาร จงึไม่ควรมุ่งเน้นการลดการ
ใชพ้ลงังาน หรอื ค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานเพยีงเท่านัน้ แต่ควรเชื่อมโยงถงึ ความพยายามในการแกปั้ญหาทีก่วา้งมากขึน้ โดย
มเีป้าหมายใหญ่ กล่าวคอืการสรา้งงานสถาปัตยกรรมทีต่อบสนอง ต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืควรพยายามพฒันาแนวทางการ
ออกแบบอาคาร ทีใ่หค้วามส าคญัต่อการ การประหยดัพลงังานทีย่ ัง่ยนืจากองคป์ระกอบในดา้นต่างๆของการพฒันาจากการ
ออกแบบอาคารเป็นหลกั อย่างไรกต็ามการออกแบบอาคารใหป้ระหยดัพลงังาน เป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เกณฑ์
ประเมนิอาคารเขยีวทีเ่น้นในความยัง่ยนืทางดา้นสิง่แวดลอ้ม มกัจะมเีกณฑก์ารประเมนิประสทิธภิาพพลงังานเป็นสว่นหนึ่ง
ของเกณฑบ์งัคบั โดยเป้าหมายมกัมุ่งเน้นความยัง่ยนืทัง้ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ ในแต่ละระบบประเมนิ  

สิง่ที่ส าคญัประเด็นหนึ่งที่ต้องการชี้ให้เหน็ คือการออกแบบอาคารประหยดัพลงังาน จ าเป็นต้องค านึงถึงการ 
แกปั้ญหาในดา้นอื่นๆไปพรอ้มกนั ตัง้แต่ขัน้ตอนการเริม่ตน้พจิารณาพืน้ทีต่ัง้โครงการ เพื่อน าไปสูก่ารลดผลกระทบทางดา้น
สิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณก่อสร้างอาคาร และลดผลกระทบต่ออาคารจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เชื่อมโยง
ผลประโยชน์ต่อคุณภาพชวีติผูใ้ชอ้าคารทีส่่งผลดา้นเศรษฐกจิ หรอืงบประมาณในการลงทุนทีส่ามารถประหยดัลงไดด้กีว่า
เมื่อเปรียบเทยีบความต่างจากการคดิแบบแยกส่วนการด าเนินงาน ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องอาศยัการร่วมกนัคิดจากคนใน
ทมีงาน หรอืผูเ้กีย่วขอ้งทัง้การออกแบบ การก่อสรา้ง การบรหิารอาคารจากต่างวชิาชพี 

แนวคิดกำรอนุรกัษ์พลงังำนส ำหรบัอำคำรในประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2537 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เริ่มเสนอหลกัสูตรการสอนด้านการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมประหยดัพลงังานในประเทศไทย หลกัสตูรการสอนอธบิายเกีย่วกบัหลกัการออกแบบอาคารอนุรกัษ์
พลงังาน การออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตรอ้นชืน้ ซึง่เป็นการท าความเขา้ในเรื่องการออกแบบเพื่อใหอ้าคารมกีารกนัแดด
กนัฝนทีด่แีละสง่เสรมิการน ้าและลมภายนอกเขา้มาใชภ้ายในพืน้ทีอ่าคาร  

ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่ให้ความส าคญัเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินด้านสถาปัตยกรรมกบัการอนุรกัษ์
พลงังานและสิง่แวดล้อม อยู่หลากหลายหน่วยงานทัง้ในภาครฐับาลและเอกชน ซึ่งกระทรวงพลงังาน โดยกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.) ก าหนดกฎกระทรวง เกี่ยวกบัประเภทหรอืขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน ปีพ.ศ. 2552 เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน
ภาคอาคารทีม่สีดัสว่นการใชพ้ลงังานค่อนขา้งสงู โดยด าเนินการตัง้แต่เริม่ตน้ออกแบบอาคารใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน  

ในปี พ.ศ. 2553 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.) ไดจ้ดัตัง้ศูนยป์ระสานงานการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน ขึน้ในปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นศูนย์รวมขอ้มูลทางวชิาการ ให้ค าปรกึษาด้านการออกแบบ
อาคารส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาคารทีก่่อสรา้งใหม่มกีารออกแบบตามขอ้ก าหนดของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมถงึมี
หน้าทีใ่หบ้รกิารตรวจประเมนิและรบัรองการออกแบบอาคารทีจ่ะก่อสรา้งใหม่  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 พบว่าอาคารที่ได้รบัการตรวจประเมินส่วนใหญ่จะผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการใช้
พลงังานโดยรวมทัง้อาคาร (Whole Building Energy Performance) แต่ยงัมอีาคารบางสว่นทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิราย
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ระบบ เช่น ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หรอืระบบปรบัอากาศ เป็นต้น ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน จงึไดจ้ดัท า“คู่มอืแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน” อา้งองิ
ตามค่ามาตรฐานและข้อก าหนดตามกฎกระทรวงฯ เพื่อให้เป็นแนวทางให้แก่สถาปนิก วิศวกรและผู้สนใจให้สามารถ
ออกแบบอาคารอนุรกัษ์พลงังานไดอ้ย่างถูกต้อง และมปีระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานสงูสุด  โดยก าหนดใหว้เิคราะหผ์ลการ
ออกแบบอาคารเพื่อแทนค่าพืน้ที ่วสัดุก่อสรา้ง และรปูแบบองคป์ระกอบของอาคาร ผ่านการสรา้งแบบจ าลองลกัษณะอาคาร
ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์BEC. (Building Energy Code เพื่อตรวจสอบผลการออกแบบอาคารใหอ้ยู่ในเกณฑป์ระเมนิดา้น
สถาปัตยกรรมกบัการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม ผลส ารวจขอ้มูลจากสถานการณ์การใชพ้ลงังานในภาคอาคาร พ.ศ. 
2560 พบว่าการใชพ้ลงังานของอาคารสามารถแบ่งเป็นสดัส่วนของระบบปรบัอากาศ 65% ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 25% และ
ระบบอื่นๆ 10% ดงันัน้การประหยดัพลงังานในอาคารส่วนใหญ่จงึมุ่งเน้นไปทีก่ารลดใช้พลงังานในการด าเนินกจิกรรมใน
อาคาร การออกแบบระบบปรบัอากาศ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ซึง่ก าหนดระบบกรอบอาคารส าหรบัเกณฑก์ารประเมนิดา้นการใชพ้ลงังานโดยรวมทัง้อาคาร การลดค่าการค่าการ
ถ่ายเทความรอ้นของกรอบอาคารประกอบดว้ย 1.ค่าการถ่ายเทความรอ้นรวมของผนงัดา้นนอกอาคาร คอื Overall thermal 
transfer value (OTTV) เพื่อใหก้ารลดค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคารต ่ากว่า 20 W/m² ยงัต้องค านึงถงึคุณสมบตัิ
การถ่ายเทความร้อนของวสัดุ อตัราส่วนพื้นที่ของผนังโปร่งแสงต่อพื้นที่ผนังทัง้หมด Window to wall ratio (WWR) ค่า
สมัประสทิธิก์ารบงัแดด Shading coefficient (SC) มคี่าตัง้แต่ 0-1% โดยก าหนดทีค่่าSC=1% หมายถงึผนังไม่มกีารบงัของ
อุปกรณ์บงัแดด ค่าสมัประสทิธิก์ารดูดกลนืรงัสแีสงอาทติยข์องสทีาผนังอาคาร อา้งองิตามสอ่ีอน-สเีขม้ โดยมคี่าตัง้แต่ 0.3-
0.9 มปัีจจยัพจิารณาทีต่่างกนัเช่น วสัดุผนังทบึ วสัดุผนังโปร่งแสง  และ2.ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร 
(Roof thermal transfer value, RTTV) มคี่าแปรผนัตาม วสัดุและรูปแบบหลงัคาเพื่อใหก้ารลดค่าการถ่ายเทความรอ้นผ่าน
หลงัคาอาคารต ่ากว่า 10 W/m²   รวมถงึ 3.ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบดา้นค่าก าลงัไฟฟ้าส่องสว่างสงูสุดของระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง Lighting power density (LPD) พจิารณาจากผลรวมของก าลงัไฟฟ้าของหลอดไฟ และบลัลาสต ์Ballast ใน
แต่ละพืน้ทีใ่ชส้อย โดยก าหนดเป้าหมายใหค้่าก าลงัไฟฟ้าสงูสดุใหม้คี่าต ่ากว่า 9.5 W/m²    

ชนิกานต์ ยิม้ประยูร, 2556 [6] อธบิายถงึแนวทางในการพฒันาโปรแกรมจ าลองการใชพ้ลงังานในอาคารส าหรบั
ประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2540 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานกระทรวงพลงังาน หรอื กรมพฒันาและ
ส่งเสรมิพลงังานสงักดักระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการพลงังานในสมยันัน้ได้จดัท าโปรแกรมเพื่อช่วยในการ
ค านวณค่า OTTV และ RTTV ขึน้  โดยโปรแกรมในระยะแรกมลีกัษณะใหก้รอกขอ้มลูทลีะบรรทดั และใชง้านค่อนขา้งยาก 
ต่อมาได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นอีกสองโปรแกรม โดยบริษัทสยามไฟเบอร์กลาส และโดย
สถาบนัวจิยัพลงังาน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (โปรแกรม OTTVEE 1.0a) และ โปรแกรมจ าลองการใชพ้ลงังานในอาคารที่
เป็นทีน่ิยมใชใ้นประเทศไทยไดแ้ก่โปรแกรม BEC Ecotect และ Visual DOE โดยใชใ้นการประเมนิอาคารประเภทส านกังาน
เป็นส่วนใหญ่ ทัง้นี้โปรแกรมทีจ่ะพฒันาขึน้นัน้ควรมคีวามเชื่อมโยงกบัโปรแกรมสองมติหิรอืสามมติทิีม่อียู่แลว้ เพื่อไม่ให้
ผูอ้อกแบบตอ้งท างานซ ้าซอ้น ใชง้านง่ายแต่มคีวามแม่นย าในการค านวณ มฐีานขอ้มลูของวสัดุงานระบบและภูมอิากาศของ
ประเทศไทย เพื่อให้ทราบการใช้พลงังานรวมของอาคาร ใช้ในการประเมนิแนวทางการออกแบบต่างๆ รวมทัง้ประเมนิ
อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารสู่แนวทางในการพฒันาโปรแกรมจ าลองการใช้พลงังานในอาคารส าหรบัประเทศไทย 
พบว่าการพฒันาและส่งเสรมิการจ าลองการใชพ้ลงังาน ควรเน้นเป้าหมายการพฒันาและส่งเสรมิโปรแกรมจ าลองการใช้
พลงังานที่เหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย โดยเฉพาะการประเมนิการใช้พลงังานในอาคารธุรกจิเพื่อให้ผู้ออกแบบ
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อาคารน าโปรแกรมดงักล่าวไปใชง้านมากขึน้สง่ผลใหไ้ดอ้าคารทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เป้าหมายนี้ประกอบไปดว้ยกจิกรรม
ใน 3 ส่วน กล่าวคอื 1.การประเมนิสถานภาพการใชง้านโปรแกรมจ าลองการใชพ้ลงังานในการออกแบบอาคารในประเทศ
ไทย 2.การพฒันาโปรแกรมจ าลองการใชพ้ลงังานในการออกแบบอาคารใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านเพื่อประเมนิอาคารธุรกจิ
ในประเทศไทย และ3.การส่งเสรมิและการจดัฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมจ าลองการใชพ้ลงังานในการออกแบบอาคาร
ธุรกจิทีพ่ฒันาขึน้ใหม่  

อกีทัง้พระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานฉบบัปี พ.ศ.2535 ไดเ้ริม่ใหก้ารบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ.2540 โดย
อาคารและโรงงานทีเ่ขา้ข่ายอาคารควบคุม หรอืโรงงานควบคุมต้องจดัใหม้กีารด าเนินการอนุรกัษ์พลงังานตามกฎหมาย 
ไดแ้ก่อาคารทีม่กีารตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้าขนาดตัง้แต่ 1,000 กโิลวตัต์ขึน้ไป หรอืมปีรมิาณการใชพ้ลงังานในอาคารตัง้แ ต่ 20 
ล้านเมกกะจูลล์ Megajoules (MJ) ขึน้ไปในรอบ 1 ปี การประกาศใช้กฎหมายดงักล่าวนัน้ส่งผลท าให้เครอืข่ายด้านการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม หนัมาสนใจแนวทางในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานเพิม่มากขึน้ โดยกฎหมายได้
ก าหนดใหอ้าคารทีเ่ขา้ข่ายควบคุม ต้องมผีลค่าการถ่ายเทความรอ้นรวมผ่านผนัง Overall thermal transfer value (OTTV) 
และหลงัคาอาคาร Roof thermal transfer value (RTTV) ค่าปรมิาณไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างต่อตารางเมตร lighting 
power density (LPD) ค่าประสทิธภิาพของเครื่องปรบัอากาศ และเครื่องท าน ้ารอ้นในอาคารไม่เกนิค่าทีก่ าหนด 
อย่างไรกต็ามแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานตาม กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน ได้
เสนอค่ามาตรฐาน Building Energy Code (BEC) ก าหนดให้อาคารที่มพีื้นที่ตัง้แต่ 2 ,000ตารางเมตร ขึ้นไป 9 ประเภท
อาคาร ไดแ้ก่ สถานศกึษา ส านกังาน โรงมหรสพ ศนูยก์ารคา้ สถานบรกิาร อาคารชุมนุมคน สถานพยาบาล อาคารชุด และ
โรงแรม ตอ้งมกีารออกแบบ อาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน โดยแบ่งประเภทอาคารตามชัว่โมงการใชง้านเป็น 3 กลุ่ม  

โดยตามเกณฑม์าตรฐานสิง่ก่อสรา้งของโรงเรยีน ในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่แบบ
ก่อสรา้งมาตรฐานอาคารเรยีนของ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) แบ่งออกเป็น 4 ชุด คอื ชุดแบบ
อาคารชัน้เดยีว ชุดแบบอาคาร 2 ชัน้ ชุดแบบอาคาร 3 ชัน้ และชุดแบบอาคาร 4 ชัน้  

ปัจจุบนัไดม้กีารก าหนดค่ามาตรฐาน Building Energy Code (BEC) แทนค่าค านวณผ่านโปรแกรม BEC v.1.0.6 
เพื่อใชเ้ป็นวธิทีดสอบการประเมนิผลวเิคราะห ์ดงันี้ 
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ภำพท่ี 1 แสดงผลค่ามาตรฐาน Building Energy Code. (BEC) กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานพ.ศ. 2552 
ทีม่า : (ศุภโชค สนธไิชย, 2563)  
 

แนวคิดกำรก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินอำคำรเขียว  
เมื่อกล่าวถึงเกณฑ์การประเมนิอาคารเขยีวนัน้ ปรากฏขอ้มูลพบขึน้ในครัง้แรกที่ประเทศองักฤษ เมื่อในปี ค.ศ. 

199 0  ไ ด้ ก า หนดชื่ อ เ กณฑ์ป ร ะ เ มินคือ  Building Research Establishment Environmental Assessment Method 
(BREEAM) ส าหรบัสถาบนัอาคารเขยีวในประเทศไทยเริม่ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2552 โดยใช้ชื่อว่า สถาบนัอาคารเขยีวไทย 
Thailand Green Building Institute (TGBI) ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ไดก้ าหนดเกณฑอ์าคารเขยีวของไทย Thai’s Rating of 
Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation หรอื TREES เริม่แรกยงัอา้งองิ
ตามเกณฑ ์Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) และก าหนดค่าคะแนนในระดบัที่ต่างกนัออกไป 
ต่อมาสถาบนัอาคารเขยีวในประเทศไทยมกีารปรบัเปลี่ยนประเด็นเกณฑ์การประเมนิในรายละเอยีดหวัขอ้ต่างๆเพื่อให้
เหมาะสมส าหรบัอาคารในประเทศไทยจนถงึปัจจุบนั 

อรรจน์ เศรษฐบุตร, 2549 [7] อธบิายถงึนิยามความเป็นมาของ Green Building หรอื Green Architectureพบว่า
ส่วนใหญ่มกัเป็นอาคารทีอ่อกแบบส าหรบัเพื่อแกปั้ญหาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เฉพาะในเขตทีม่สีภาพแวดลอ้มทางอากาศที่
ค่อนขา้งรุนแรง เช่น อาคารทีต่ัง้บรเิวณพืน้ทีใ่นเขตหนาวจดั หรอืรอ้นจดัในพืน้ทีเ่ขตทะเลทรายเท่านัน้ จนกระทัง้ภายหลงั
เหตุการณ์สมยัปฏวิตัิอุตสาหกรรมในทวปียุโรป เริม่มกีารพฒันารูปแบบเปลี่ยนแปลงแปลงทางสงัคมอยู่อาศยัเกดิแหล่ง
ชุมชนหนาแน่นขึน้ตามแหล่งงาน เริม่มกีารใชป้ระโยชน์จากทีด่นิโดยยดึจากประโยชน์ส่วนร่วมใหเ้ป็นพืน้ทีป่ระโยชน์สงูสดุ 
จนท าใหเ้กดิอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ทีใ่ชเ้ครื่องกลในการปรบัอากาศ และระบายอากาศ และอาคารทีต่อ้งอาศยัพลงังาน
จากแหล่งพลงังาน ทัง้ถ่านหนิ และน ้ามนัดบิ และรปูแบบอาคารทีต่อบสนองความสะดวกสบาย ซึง่การพฒันาอย่างต่อเนื่อง
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และยงัคงใชพ้ลงังานจากแหล่งเดมิๆ ทัง้ภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่งทาง ด้านสถาปัตยกรรมกม็กีารเกดิขึน้ของ
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า Modern Architecture มกีารพฒันารปูแบบใหม้คีวามเป็นสากลมากขึน้ จนในทีส่ดุ
ก็หนัหลงัให้แก่การออกแบบให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของพื้นถิ่นอย่างสิ้นเชิง อาคารที่ออกแบบมุ่งเน้นแต่จะใช้
เครื่องกลใหเ้กดิการปรบัสภาพแวดลอ้มภายในอาคารใหเ้กดิพืน้ทีภ่าวะน่าสบาย Comfort zone area จนกระทัง่เกดิวกิฤต
พลงังานขึน้ในปี ค.ศ. 1973 ท า ให้เกิดกระแสการประหยดัพลงังาน โดยน าเสนอแนวคิดรูปแบบการออกแบบอาคารที่
เรยีกว่า Passive Design ทีเ่น้นการระบายอากาศ และการปรบัอากาศดว้ยวธิกีารทางธรรมชาตผิ่านช่องเปิดของอาคาร 

ในปี ค.ศ. 1980 เพราะมนุษยม์ไิดแ้กปั้ญหาดว้ยพลงังานอย่างแทจ้รงิเป็นแต่เพยีงการแย่งชงิพลงังานจากวถิทีาง
การเมอืงเพื่อใหพ้ลงังานทีใ่ชไ้ปในดา้นต่างๆลดลง รวมถงึการใชร้ะบบปรบัอากาศทีไ่ม่ไดค้ านึงถงึสิง่แวดลอ้ม จงึส่งผลให้
เกดิสารคารโ์รฟลูออโรคารบ์อน Chlorofluorocarbon (CFC) ในชัน้บรรยากาศเพิม่มากขึน้ ส่งผลใหม้กีารเรยีกรอ้งใหม้กีาร
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างจรงิจงัจนเกดิค าว่า “การพฒันาแบบยัง่ยนื” (Sustainable Development) โดยมคีวามหมาย
จากองคก์ารสหประชาชาตวิ่า “การพฒันาเพื่อใหโ้อกาสแก่คนรุ่นปัจจุบนัด ารงชวีติอยู่ได ้โดยไม่ปิดโอกาสในการด ารงชวีติ
ของคนรุ่นหลงั” และเป็นทีม่าของ สถาปัตยกรรมทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Architecture) แต่ค าว่าสถาปัตยกรรมทีย่ ัง่ยนืนัน้ ก็
ยงัมคีวามหมายที่คลุมเครอื และขดัแย้งในตวัเอง เพราะสถาปัตยกรรมและสิง่ปลูกสร้างที่สร้างขึน้มานัน้ต่างกไ็ม่มคีวาม
ยัง่ยนื และถ้ามกีไ็ม่ทราบแน่ชดัว่าควรมคีวามยัง่ยนืเพยีงใด ดงันัน้ จงึเกดิค าว่า “อาคารสเีขยีว” ขึน้โดยเป็นการน าเอาเรื่อง
ของเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม (Appropiate Technology) และแนวคิดการอกแบบ Passive Design ทัง้ Passive 
Cooling และ Passive Solar Heating 

อย่างไรกต็ามสถาบนัอาคารเขยีวไทย Thailand Green Building Institute. (TGBI) ถอืเป็นอกีหนึ่งหน่วยงานทีใ่ห้
ความส าคญัเกีย่วกบัส่งผลกระทบจากการออกแบบต่ออาคารประหยดัพลงังานและสิง่แวดลอ้ม [8] การก่อรปูของหน่วยงาน
ในโครงการอาคารเขยีวเกดิขึน้จากแนวคดิในช่วงวกิฤตการณ์พลงังานทีผ่่านมา การแสดงความคดิเหน็ร่วมกนัจากหลาย
องคก์ร เหน็ควรก าหนดเกณฑป์ระเมนิโครงการอาคารเขยีวส าหรบัประเทศไทย ซึง่จากหลายเพื่อความพยายามขบัเคลื่อน
ผลกัดนันโยบายดา้นอาคารเขยีวในความคดิเหน็ต่างๆ ใหส้ถาบนัอาคารเขยีวเป็นแหล่งเผยแพร่องคค์วามรูแ้ละคน้หาวธิกีาร
ออกแบบอาคารทีจ่ะลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมก่อนในเบื้องต้น จากนัน้จงึปรบัปรุงหน่วยงาน น าเสนอขอ้ก าหนดเกณฑ์
การประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทยขึน้ในระยะต่อมา ทีมุ่่งเน้นแนวทางปฏบิตัเิพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การใช้ทรพัยากรของตวัอาคาร การออกแบบอาคารตามเกณฑ์อาคารเขยีวได้วางแนวทางวตัถุประสงค์ส าหรบัอาคารที่
ต้องการขอรบัรองอาคารเขยีวควรจะเริม่วางแนวคดิตัง้แต่ออกแบบโครงการ และอาคารที่จะสามารถได้รบัการรบัรอง ก็
ต่อเมื่อการอาคารนัน้ได้ก่อสร้างเสรจ็สิ้นและมกีารตรวจสอบระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่ออกแบบแล้ว  อาคารแรกของ
ประเทศไทยทีข่อรบัรองอาคารเขยีวคอื Interface FLOR Mfg. Facility. Ext. ซึง่ไดร้บัการประเมนิอาคารเขยีว LEED จาก 
USGBC ประเทศสหรฐัอเมรกิาในระดบั certified เมื่อในปี พ.ศ. 2550 อาคารในประเทศไทยที่ขอรบัรองอาคารเขยีวจาก 
USGBC จ านวน 127 โครงการ และไดร้บัการรบัรองจ านวน 71 โครงการ ปัจจุบนัมอีาคารทีล่งทะเบยีนเพื่อขอการรบัรอง
ส าหรบัเกณฑ ์TREES จ านวนเพิม่ขึน้มากกว่า 60 โครงการ ทัง้นี้แสดงใหเ้หน็ถงึแนวโน้มการพฒันาการทีเ่พิม่ขึน้ต่องาน
ออกแบบในสถาปัตยกรรมทีใ่หค้วามส าคญัดา้นการอนุรกัษ์พลงังานทีค่ านึงถงึสิง่แวดลอ้ม 

ลกัษณะกำยภำพของอำคำรสถำนศึกษำในกรณีศึกษำ 
อาคารเรียนถือเป็นอาคารสาธารณะประโยชน์ในบริเวณพื้นที่สถานศึกษา ตามค่ามาตรฐาน Building Energy 

Code. (BEC) โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน ไดก้ าหนดอาคารรปูแบบนี้อยู่ในกลุ่มที1่ มรีะยะเวลาการ
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ใชพ้ืน้ทีม่ากกว่าหรอืเท่ากบั 8 ชัว่โมงต่อวนั แสดงค่าการถ่ายเทความรอ้นรวม และค่าก าลงัไฟฟ้าสอ่งสว่างสงูสดุ ตามขอ้มลู
อา้งองิในภาพที ่1 ส าหรบัอาคารกรณีศกึษาที่น ามาทดสอบผลตามเกณฑอ์าคารอนุรกัษ์พลงังานนัน้ ไดเ้ลอืกอาคารเรยีน
และปฏิบตัิการทางเทคโนโลยี(อาคาร47) ตัง้อยู่ภายในพื้นที่มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา เขตพระราชฐานวงัดุสติ 
กรุงเทพมหานครฯ เป็นอาคารสถานศกึษาเชงิปฏบิตักิารจดัอยู่ในกลุ่มที ่1 ตามการก าหนดค่ามาตรฐาน Building Energy 
Code (BEC) กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 เพื่อก าหนดค่ามาตรฐาน Building Energy Code 
(BEC) ในการทดสอบเกีย่วกบัผลวเิคราะหห์ลกัเกณฑก์ารประเมนิดา้นการใชพ้ลงังานโดยรวมทัง้อาคาร (Whole Building 
Energy Performance) 

  
ภำพท่ี 2 แสดงทีต่ัง้และรปูแบบอาคารอาคารเรยีนและปฏบิตักิารทางเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
ทีม่า : (ศุภโชค สนธไิชย, 2563) 
 
 
ตำรำงท่ี 1 แสดงผลสรุปพืน้ทีล่กัษณะทางกายภาพของอาคารกรณีศกึษา 

พืน้ท่ีใช้สอยรวม พืน้ท่ีปรบัอำกำศ พืน้ท่ีไมป่รบัอำกำศ ควำมสูงอำคำร 
5,661.50  ตารางเมตร 3,122.70  ตารางเมตร 2,538.80  ตารางเมตร 6  ชัน้ 

คดิเป็น 100% คดิเป็น 55.2% คดิเป็น 44.8%  

 จากผลส ารวจพืน้ทีข่องอาคารกรณีศกึษา โดยรวมอาคารกรณีศกึษาใชพ้ืน้ทีใ่นการเรยีนการสอนตัง้แต่ช่วงเวลา 
8.30 น.ถงึ 17.30 น. พบว่าพืน้ทีป่รบัอากาศมพีืน้ทีใ่นการใชง้านมากกว่าพืน้ทีไ่ม่ปรบัอากาศ เท่ากบั 584 ตารางเมตร  ซึง่
ทัง้ 2 พื้นที่นัน้จะปิดช่องเปิดของแต่ละห้องตลอดเวลา ท าใช้พื้นที่ไม่ปรบัอากาศไม่สามรถมกีารระบายอากาศภายช่วง
ระยะเวลาในการใชง้านได ้จงึสง่ผลเสยีต่อการใชง้านของพืน้ที ่ทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพต่อผูใ้ชอ้าคาร รวมถงึพืน้ทีป่รบัอากาศจะ
ใชเ้ครื่องปรบัอากาศอยู่ตลอดเวลาขณะการใชง้านในพืน้ทีด่งักล่าว  
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ตำรำงท่ี 2 แสดงพืน้ทีป่รบัอากาศและไม่ปรบัอากาศของอาคารกรณีศกึษา 

ล ำดบัท่ี รำยละเอียดพืน้ท่ี รปูแปลนพืน้ท่ีอำคำรกรณีศึกษำ 
 
1 

 
แปลนพืน้ทีช่ ัน้ใตด้นิ 

   
   พืน้ทีป่รบัอากาศ = 506.00 ตารางเมตร 

 
2 

 
แปลนพืน้ทีช่ ัน้ที ่1 

 
พืน้ทีป่รบัอากาศ = 560.70 ตารางเมตร 

 
3 

 
แปลนพืน้ทีช่ ัน้ที ่2 

                   
                     พืน้ทีป่รบัอากาศ = 532.00 ตารางเมตร 

 
4 

 
แปลนพืน้ทีช่ ัน้ที ่3 ชัน้ที4่  

และชัน้ที ่5 

                   
                     พืน้ทีป่รบัอากาศ = 532.00 ตารางเมตร       

 
ตำรำงท่ี 2 (ต่อ) แสดงพืน้ทีป่รบัอากาศและไม่ปรบัอากาศของอาคารกรณีศกึษา 

ล ำดบัท่ี รำยละเอียดพืน้ท่ี รปูแปลนพืน้ท่ีอำคำรกรณีศึกษำ 
 
4 

 
แปลนพืน้ทีช่ ัน้ที ่3 ชัน้ที4่  

และชัน้ที ่5 

                         
                     พืน้ทีป่รบัอากาศ = 532.00 ตารางเมตร       

ทิศเหนือ 

ทิศเหนือ 
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5 

 
แปลนพืน้ทีช่ ัน้ที ่6 

                     
                     พืน้ทีป่รบัอากาศ = 460.00 ตารางเมตร       

 
6 

 
แปลนพืน้ทีด่าดฟ้า-หลงัคา 

                  
                  พืน้ทีป่รบัอากาศ       พืน้ทีไ่ม่ปรบัอากาศ 

 
 
ตำรำงท่ี 3 แสดงพืน้ทีร่ปูดา้นอาคารของอาคารกรณีศกึษา 

ล ำดบัท่ี รำยละเอียดพืน้ท่ี รปูแปลนพืน้ท่ีอำคำรกรณีศึกษำ 
 
1 

 
รปูดา้นหน้าอาคาร  

(ทศิ NE) 

              
 
2 

 
รปูดา้นขา้งอาคาร  

(ทศิ SE) 
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ตำรำงท่ี 3 (ต่อ) แสดงพืน้ทีร่ปูดา้นอาคารของอาคารกรณีศกึษา 

 
3 

 
รปูดา้นขา้งอาคาร  

(ทศิ NW) 

                 
4 รปูดา้นหลงัอาคาร  

(ทศิ SW) 

               
 

จากผลส ารวจพบว่าพื้นที่ปรบัอากาศและพืน้ทีไ่ม่ปรบัอากาศ ส ารวจพบบรเิวณช่องเปิดอาคารจะใชแ้ผงบงัแดด
เพื่อลดปรมิาณแสงสว่างทีส่ง่ผลต่ออุณหภูมทิีส่งูขึน้ภายในพืน้ทีอ่าคาร ทัง้หน้าอาคารและดา้นหลงัอาคาร ซึง่โครงสรา้งของ
แผงบงัแดดนัน้ใช่วสัดุเป็นเหลก็กล่องขนาด 1นิ้วและวสัดุของใบบงัแสงใชแ้ผ่นอะลูมเินียมหนา 0.5 มม. ตดิตัง้ยื่นส่วนแนว
ยาวออกจากผนงัอาคารอยู่บรเิวณภายนอกเหนือช่องเปิด  

 
ระเบียบวิจยั 
 ศกึษาแนวคดิเกณฑ์การประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดล้อมประเภทอาคารสถานศึกษา ตามการ
ประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
เพื่อใหท้ราบถงึค่ามาตรฐานการประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย ตามหลกัเกณฑป์ระเมนิกฎกระทรวงที่
ก าหนดใชใ้นการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.2552 

โดยผูว้จิยัไดเ้ลอืกอาคารตวัแทนกรณีศกึษาในการทดสอบเกณฑ์การประเมนิประเภทอาคารทีอ่ยู่ระหว่างการใช้
งานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคือ อาคารเรียนและปฏิบตัิการทางเทคโนโลยี (อาคาร 47) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เนื่องจากอาคารดงักล่าวอยู่ในขอบเขตประเภทอาคารสถานศกึษากลุ่มที่ 1 โดยสร้างแบบจ าลองอาคาร
กรณีศกึษาและก าหนดค่ามาตรฐาน Building Energy Code (BEC) ในการทดสอบตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิดา้นการใช้
พลงังานโดยรวมทัง้อาคาร (Whole Building Energy Performance) ทดสอบผลผ่านโปรแกรม BEC v.1.0.6 [9] เพื่อทดสอบ
ประเมินและค่าผลวิเคราะห์ และเสนอแนวทางการออกแบบปรบัปรุงอาคารสถานศึกษาที่อยู่ระหว่างการใช้งาน ด้าน
องค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม ตามเกณฑ์การประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดล้อม เพื่อความเหมาะสมกบั
งบประมาณการลงทุนก่อสรา้ง ซึง่การศกึษาในงานวจิยัเน้นก าหนดทดสอบผนังอาคารฝัง่ทศิตะวนัตกเฉียงใต้เท่านัน้ เพื่อ
พจิารณาและน าเสนอผลทดสอบของค่าผลค่าการถ่ายเทความรอ้นรวมผ่านผนัง Overall thermal transfer value (OTTV) 
และหลงัคาอาคาร Roof thermal transfer value (RTTV) ค่าปรมิาณไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างต่อตารางเมตร lighting 
power density (LPD) ค่าประสทิธภิาพของเครื่องปรบัอากาศ  
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ภำพท่ี 3 ขัน้ตอนด าเนินการวจิยั 
ทีม่า : (ศุภโชค สนธไิชย, 2563) 
 
ผลกำรวิจยั 
 จากการจ าลองอาคารกรณีศกึษา อาคารเรยีนและปฏบิตักิารเทคโนโลยแีละมลัตมิเีดยีดว้ยโปรแกรม BEC v.1.0.6 
พบว่าอาคารมกีารใชพ้ลงังานรวม 292,834.94 kWh/Year และอาคารอา้งองิตามเกณฑม์าตรฐานการใชพ้ลงังานรวมเท่ากบั 
290,355.35 kWh/Year ซึ่งมีการใช้พลังงานรวมในอาคารสูงกว่าอาคารอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 2,479.59 
kWh/Year  และรายงานผลการวเิคราะห ์OTTV / RTTV พืน้ทีป่รบัอากาศ  

พบว่าผลค่า OTTV (A/C Zone) เท่ากับ 82.708 W/m² และ ผลค่า RTTV (A/C Zone) เท่ากับ 11.902 W/m² 
ดงันัน้ผลของค่าทีป่รากฏจงึไม่ผ่านเกณฑก์ารใชพ้ลงังานโดยรวมของอาคารกฎกระทรวง ทีก่ าหนดประเภท หรอืขนาดของ
อาคาร ตามค่ามาตรฐานหลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการออกแบบเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 จงึสามารถสรุปผลค่า
ในรายละเอยีดไดด้งันี้ 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงรายละเอยีดผลสรุปจากการวเิคราะหค่์าพลงังานในอาคารก่อนการปรบัปรุง 

รำยละเอียด อำคำรท่ีออกแบบ อำคำรอ้ำงอิงตำมเกณฑ ์ ผลกำรประเมิน 
OTTV (A/C Zones) 82.708 W/m2 50.00 W/m2 Failed 
RTTV (A/C Zones) 11.902 W/m2 15.00 W/m2 Passed 
Lighting System 9.865 W/m2 14.00 W/m2 Passed 

DX Air-Conditioning Unit 2.811 COP - Passed 
Whole Building Energy 292,834.94 kWh/Year 290,355.35 kWh/Year Failed 

 

 แนวทำงกำรออกแบบปรบัปรงุอำคำร 
 จากรายละเอยีดอาคารปรากฏค่าไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานของระบบกรอบอาคาร ตามประเภทอาคาร สถานศกึษา 
และส านักงาน กลุ่มที่ 1 ที่ได้ก าหนดค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร (OTTV) ไม่เกนิ 50.00 W/m2  

ทัง้นี้เมื่อพจิารณา สดัส่วนพืน้ทีผ่นังอาคาร พบว่าผนังอาคารดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใต้ มสีดัส่วนพืน้ทีผ่นังทบึ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นโครงสรา้งก่อผนังอฐิมอญครึง่แผ่นฉาบเรยีบทาส ีคดิเป็นรอ้ยละ 54.74 ของพืน้ทีผ่นังทัง้หมด และมสีดัส่วนพืน้ทีผ่นัง
โปร่งแสง หน้าต่างโครงสรา้งชุดอลูมเินียม หน้าบานวสัดุกระจกใสหนา 6 มม. คดิเป็นรอ้ยละ 43.26 ของพืน้ทีผ่นังทัง้หมด 
จงึส่งผลใหค้่า OTTV ของผนังดา้นทศิดงักล่าว ปรากฏค่าในระดบัทีส่งู คอื 102.92 W/m2 และค่าการถ่ายเทความรอ้นรวม
ของผนงัดา้นนอกอาคาร (OTTV) เท่ากบั 82.708 W/m2  

ดงันัน้จงึต้องมกีารปรบัปรุงในส่วนของค่า OTTV ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อพจิารณาถึงความเป็นไปได้ของ
งบประมาณส าหรบัค่าก่อสรา้งปรบัปรุงอาคาร จงึเสนอแนวทางโดยเลอืกวสัดุกรอบอาคารของผนงัดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใต ้
จากเดมิเป็นโครงสรา้งก่อผนังอฐิมอญครึง่แผ่นฉาบเรยีบทาส ีให้เปลีย่นแปลง โครงสรา้งผนังเป็นการใชว้สัดุก่ออฐิมวลเบา 
(ระบุความหนาแน่น 1,280 กก./ลบ.ม.) ฉาบเรยีบทาสโีทนอ่อน และเพิม่แผงบงัแดด เพื่อลดค่าสมัประสทิธิก์ารบงัแดดของ
อุปกรณ์บงัแดดภายนอกอาคาร (SC)  โดยสามารถสรุปรายละเอยีดค่าผลการใชพ้ลงังานจากการจ าลองอาคารตามแนวทาง
ขอ้เสนอหลงัการปรุงปรุงไวด้งันี้ 

 
ตำรำงท่ี 5 แสดงรายละเอยีดผลสรุปจากการวเิคราะหค์่าพลงังานในอาคารหลงัการปรบัปรุง 

รำยละเอียด อำคำรท่ีออกแบบ  อำคำรอ้ำงอิงตำมเกณฑ ์ ผลกำรประเมิน 
OTTV (A/C Zones) 49.456 W/m2 50.00 W/m2 Passed 
RTTV (A/C Zones) 11.902 W/m2 15.00 W/m2 Passed 
Lighting System 9.865 W/m2 14.00 W/m2 Passed 

DX Air-Conditioning Unit 2.811 COP - Passed 
Whole Building Energy 254,339.74 kWh/Year 290,355.35 kWh/Year Passed 
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ตำรำงท่ี 6 แสดงผลสรุปค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งปรบัปรุง 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
ค่ำวสัด ุ(A) ค่ำแรงงำน (B) รวม (A+B) 

รำคำ/
หน่วย 

รวม(บำท) รำคำ/
หน่วย 

รวม(บำท) (บำท) 

รือ้ถอนผนงัก่ออฐิ
มอญครึง่แผ่น 

245.40 ตร.ม. - - 40.00 9,816.00 9,816.00 

รือ้ถอนชุดหน้าต่าง
อลมูเินียม 

409.14 ตร.ม. - - 100.00 40,914.00 40,914.00 

ก่ออฐิมวลเบา หนา 
20 ซม. 

245.40 ตร.ม. 374.00 91,779.60 78.00 19,141.20 110,920.80 

ตดิตัง้ชุดหน้าต่าง
อลมูเินียม(เดมิ) 

409.14 ตร.ม. - - 150.00 61,371.00 61,371.00 

ตดิตัง้แผงบงัแดด
อลมูเินียมคอมโพสทิ 
โครงเคร่าเหลก็พรอ้ม
อุปกรณ์ตดิตัง้ 

277.20 ตร.ม. 1,900.00 526,680.00 400.00 110,880.00 637560.00 

รวมค่ำวสัดแุละค่ำแรงงำน 860,581.80 
ค่ำ Factor F = 1.3057 263,079.86 

รวมค่ำก่อสรำ้ง 1,123,661.66 
 
สรปุผลและอภิปรำยผล 
 ประเดน็กำรเลือกใช้วสัดใุห้เหมำะสมเพื่อลดค่ำกำรถ่ำยเทควำมรอ้นรวมของผนังด้ำนนอกอำคำร 

แนวทางการอนุรกัษ์พลงังานและปรบัปรุงอาคารเรยีนและปฏบิตักิารทางเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนั
ทา สามารถปรบัปรุงใหเ้ป็นอาคารอนุรกัษ์พลงังานตามเกณฑม์าตรฐานกฎกระทรวงไดโ้ดยการปรบัเปลีย่นวสัดุกรอบอาคาร
โดยเลือกวสัดุ ที่มีค่าสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความร้อนต ่า (U-Value)  กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงวสัดุผนังอาคารด้านทศิ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ซึง่จากเดมิเป็นโครงสรา้งก่อผนงัอฐิมอญครึง่แผ่นฉาบเรยีบทาส ีใหเ้ปลีย่นแปลงโดยเลอืกใชว้สัดุผนงัก่ออฐิ
มวลเบา (ความหนาแน่น 1,280 กก./ลบ.ม.) และการเพิม่แผงบงัแดดโดยใชว้สัดุเป็นแผ่นอลูมเินียมคอมโพสทิ โครงเคร่า
เหล็กรูปพรรณพร้อมอุปกรณ์ติดตัง้ที่มีน ้าหนักเบาไม่สร้างภาระเรื่องน ้าหนักต่อโครงสร้างเดิม และให้สอดคล้องกบัรูป
แบบเดมิของอาคารทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ซึง่จากการปรบัปรุงดงักล่าว จะสามารถท าใหอ้าคารมคี่าการถ่ายเทความรอ้นรวมของ
ผนงัดา้นนอกอาคาร (OTTV) ลดลงรอ้ยละ 33.52 และผลการใชพ้ลงังานรวมลดลง ถงึ 38,495.2 kWh/Year  

ประเดน็ด้ำนงบประมำณกำรก่อสร้ำงปรบัปรุงอำคำรเพื่อพฒันำสู่อำคำรอนุรกัษ์พลงังำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกฎกระทรวง 
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จากผลการวเิคราะหจ์งึเสนอความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเพื่อปรบัปรุงใหเ้ป็นอาคารอนุรกัษ์พลงังาน ซึง่แนวทางใน
การปรบัปรุงอาคาร โดยเน้นปรบัปรุงส่วนผนังอาคารดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ใหเ้ป็นผนงัโครงสรา้งก่ออฐิมวลเบา และการ
เพิม่แผงบงัแดดโดยใชว้สัดุเป็นแผ่นอลูมเินียมคอมโพสทิ โครงเคร่าเหลก็รูปพรรณพรอ้มอุปกรณ์ตดิตัง้ อย่างไรกต็ามแนว
ทางการอนุรกัษ์พลงังานและปรบัปรุงอาคารเรยีนและปฏบิตักิารทางเทคโนโลย ี(อาคาร 47 ) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ทีไ่ดส้รุปและอภปิรายผลใน 2 ประเดน็หลกัในขอ้มลูทีไ่ดอ้ธบิายนัน้ ผูว้จิยัจงึสามารถสรุป
ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงในรายละเอยีดไวด้งันี้ 

จากการปรบัปรุงเสนอความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเพื่อปรบัปรุงใหเ้ป็นอาคารอนุรกัษ์พลงังานของอาคารเรยีนและ
ปฏบิตักิารทางเทคโนโลย ี(อาคาร 47) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ปรากฏผลของค่าที่
ผ่านเกณฑ์การใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร ตามกฎกระทรวงทีไ่ด้ก าหนดประเภทอาคารกลุ่มที่ 1(อาคารสถานศกึษา) 
หรอืจากขนาดของอาคาร ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใหเ้หมาะสมต่อหลกัการเลอืกวธิกีารในการออกแบบเพื่อการอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ. 2552  

ซึ่งผลค่าการใช้พลงังานที่ปรากฏจากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นถึงผลที่เปลี่ยนแปลง ในระดบัที่ลดลงก่อนการ
ปรบัปรุงอาคาร ทัง้นี้การใชพ้ลงังานของอาคารสามารถอธบิายผลค่าทีล่ดลงได้ถงึ 38,495.2 kWh/Year ซึ่งลดลงจากเดมิ
ร้อยละ 13.15 ของพลงังานที่ใช้ก่อนการปรบัปรุงอาคาร จากผลสรุปดงักล่าวแนวทางปรบัปรุงอาคารด้านการอนุรกัษ์
พลงังาน หากสามารถปรบัปรุงเปลีย่นแปลงตามประเดน็ทีไ่ดเ้สนอแนวทางไว ้จะช่วยใหม้หาวทิยาลยัประหยดังบประมาณ
ในการจ่ายเกีย่วกบัค่าไฟฟ้าไดป้ระมาณ 162,834.70 บาท/ปี การพฒันาการออกแบบปรบัปรุงอาคารสู่ความเป็นไปได้ใน
ระยะเวลาคนืทุนคอื 6.9 ปีหลงัจากการก่อสรา้งปรบัปรุงอาคาร 
 

กิตติกรรมประกำศ 
 ผู้วิจยัมุ่งเน้นศึกษาประเดน็ด้านการใช้พลงังานทางสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยอีาคาร สู่การอนุรกัษ์
พลงังานเสนอแนวคดิปรบัปรุงอาคารเรยีนและปฏบิตักิารทางเทคโนโลย ีซึง่การน าเสนอผลงานวจิยั ทีป่รากฏเกดิขึน้ในครัง้
นี้ มาจากการร่วมแลกเปลีย่นองคค์วามรูท้างวชิาการระหว่าง คณาจารย ์นกัวชิาการจาก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อสีาน จงัหวดันครราชสมีา และมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  
 อย่างไรกต็ามผู้วจิยัจงึขอขอบพระคุณ นักวชิาการ คณาจารย์ และบุคลากรวชิาการในหน่วยงานดงักล่าว ที่ได้
อนุเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้ความร่วมมือในด้านต่างๆที่ดีเยี่ยมเป็นอย่างยิ่ง อีกทัง้ยงัได้รบัการอนุเคราะห์จาก
ผูท้รงคุณวุฒทิีใ่หค้ าปรกึษาในศาสตรต่์างๆทางวชิาการ จงึสง่ผลใหง้านวจิยัส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีและในวาระสดุทา้ยนี้ ผูว้จิยั
จงึขอขอบคุณกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ทีผู่ว้จิยัไม่ไดก้ล่าวถงึมาไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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