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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการน าเสนอและวิเคราะห์มาตรการในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า

ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศของอาคาร 1 ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีมาตรการทั้งหมด 4 มาตรการ คือ (1) 
มาตรการการปิดเคร่ืองปรับอากาศในเวลาพกัเท่ียง 12.00 - 13.00 น.   (2) มาตรการปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเลิก
งาน 30 นาที (3) มาตรการตั้ งอุณหภูมิท่ีเทอร์โมสตัท25 องศาเซลเซียส และ(4) มาตรการบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศอยา่งสม ่าเสมอ และท าการวเิคราะห์การถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคาร วธีิการวเิคราะห์
มาตรการประหยดัพลงังานท าโดยการค านวณค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงจากมาตรการต่าง ๆ ท่ีน าเสนอ การ
ประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคารดว้ยโปรแกรม BEC v.1.0.6 ผลการศึกษาพบวา่มาตรการท่ี
หน่ึงสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 33 ,198.66 กิโลวตัต์ชั่วโมง/ปี มาตรการท่ีสองสามารถลดได้ 
16,599.33 กิโลวตัต์ชั่วโมง/ปี มาตรการท่ีสามสามารถลดได้ 21,070.44 กิโลวตัต์ชั่วโมง/ปีและมาตรการท่ีส่ี
สามารถลดได้ 34,874.95  กิโลวตัต์ชั่วโมง/ปี โดยมีระยะคืนทุนของมาตรการท่ีส่ีอยู่ท่ี 3.74  ปี ส าหรับผล
การศึกษาค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผา่นกรอบอาคารมีค่าเท่ากบั 69.67 วตัต/์ตร.ม. ซ่ึงไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดให้
ไม่เกิน 50 วตัต์/ตร.ม. และค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลงัคาเท่ากบั 12.01 วตัต์/ตร.ม. ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดก าหนดให้ไม่เกิน 15 วตัต์/ตร.ม. ส าหรับการใช้พลงังานโดยรวมของอาคารมีปริมาณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า 484,123 กิโลวตัตช์ัว่โมง/ปี ซ่ึงผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดค่าการใชพ้ลงังานโดยรวมของอาคารอา้งอิง แนวทาง
ปรับปรุงผนงัอาคารท่ีสามารถลดการถ่ายเทความร้อนรวมผา่นกรอบอาคารเหลือ  39.08 วตัต/์ตร.ม. โดยท าการ
ปรับปรุงผนงัทึบและผนงัโปร่งแสง 
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ABSTRACT 
 The objective of this study is to propose and analyze the measures for electricity savings of the air-
conditioners of Building 1, Department of Agricultural Extension. These four measures include (1) Air-
conditioning shutdown during 12.00-13.00 hrs., (2) Closing the air-conditioners 30 minutes before the end of 
working day, (3) Setting the thermometer at 25oC, and (4) Regularly maintenance of air-conditioners. This study 
also analyzes the overall thermal transfer of building envelope. The analysis of energy-saving measures is done 
by calculating the reduction of electrical energy from various measures. The assessment of Overall Thermal 
Transfer Value (OTTV) is simulated using the BEC v.1.0.6 program. The results indicate that Measure 1 can 
reduce electricity consumption by 33,198.66 kWh/year. Measure 2 can reduce 16,599.33 kWh/year. Measure 3 
can reduce 21,070.44 kWh/year and Measure 4 can reduce 34,874.95 kWh/year with the payback period of the 
Measure 4 at 3.74 years. For the result of the OTTV is 69.67 W/m2 which is not meet the specified criteria of 
not more than 50  W/m2 and the Roof Thermal Transfer Value (RTTV) is 12 .01  W/m2 which is passed the 
criteria set for not exceeding 15  W/m2. For the whole building energy use, the amount of electricity consumed 
is 484,123 kWh/year which is passed the criteria of the energy use in reference building. The improvement of 
building envelope can reduce the OTTV to 39.08 W/m2 by improving the opaque wall and transparent wall  
 

บทน า  
 ปัจจุบนัพลงังานมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ ซ่ึง
มีความเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองท าน ้าเยน็ เคร่ืองสูบน ้าเยน็ เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน หอระบาย
ความร้อน และเคร่ืองส่งลมเยน็ เป็นตน้ เน่ืองจากตามอาคารส านกังานยอ่มมีการใชพ้ลงังานเก่ียวกบัระบบปรับ
อากาศในสัดส่วนท่ีสูง หากมีการตรวจวดัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอจะท าให้รู้เก่ียวกบัจุดบกพร่องของระบบวา่
มีส่วนใดควรเปล่ียนหรือปรับปรุงแกไ้ข ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบปรับอากาศ ช่วย
ลดตน้ทุนท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานไดอี้กทาง และการใช้งานของระบบปรับอากาศในส านกังานพบว่า ยงัไม่มี
การก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลงังานทางดา้นระบบปรับอากาศ มีการใช้งานอย่างส้ินเปลืองและขาดการดูแล
บ ารุงรักษา อีกทั้งยงัไม่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลการใชพ้ลงังานให้แน่ชดั หรือปริมาณการใชพ้ลงังานของระบบ
ปรับอากาศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การประหยดัพลงังาน ส่งผลต่อใช้พลงังานในส่วนของอาคารมากข้ึน จึง
จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบักรอบอาคาร โดยกรอบอาคารท่ีดีควรสามารถป้องกนัไม่ให้ความร้อนเขา้มาภายใน
ตวัอาคารมากเกินไป เพื่อลดภาระการท าความเยน็ของระบบปรับอากาศ และน าไปสู่การลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
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และค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน จึงควรท่ีจะมีแนวทางในการออกแบบปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมกบัตวัอาคาร เพื่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในอาคาร 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งอยู่เลขท่ี 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900 ในปัจจุบนัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปียอ่มก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ
ท าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั มาตรการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแลวเิคราะห์ประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
กรอบอาคาร เพื่อหาแนวทางการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าท่ีเหมาะกบักรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.เพื่อวิเคราะห์และน าเสนอมาตรการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศของส านักงาน
กรมส่งเสริมการเกษตรอาคารท่ี 1 
 2.เพื่อวิเคราะห์ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผา่นกรอบอาคารและหลงัคา (Overall Thermal Transfer 
Value: OTTV and Roof Thermal Transfer Value: RTTV)  
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ศึกษาการใช้พลงังานของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนของอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
จ านวน 262 ตวั 
 2. วิเคราะห์หามาตรการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าระบบปรับอากาศใน ส านักงานฝ่ายต่างๆในกรม
ส่งเสริมการเกษตร 
 3. ส ารวจขอ้มูลเคร่ืองปรับอากาศ หาปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kWh/y) 
 4. ศึกษาวเิคราะห์กรอบอาคารของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
อธิวฒัน์ (2556) มาตรการในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงไดท้  าการศึกษา 

และปฏิบติังานในระหว่างโครงการสหกิจศึกษา มี 4 มาตรการท่ีน าเสนอเพื่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ
เคร่ืองปรับอากาศ ได้แก่ (1) การปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเลิกงาน 30 นาที (2) การเพิ่มอุณหภูมิของ
เคร่ืองปรับอากาศข้ึน 1 องศาเซลเซียส (3) การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสม ่าเสมอ และ (4) การเปล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศเป็นแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยท่ีมาตรการแรกสามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้ 
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41,572.13 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี มาตรการท่ีสองสามารถลดได1้9,954.62 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี มาตรการท่ีสาม
สามารถลดได ้33,257.70 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปี และมาตรการท่ีส่ีสามารถลดได ้367,131.65 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปี 

กิตติศกัด์ิ (2554) กล่าวว่างานวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ใน
โรงงานประกอบช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเกิดจากระบบปรับอากาศขนาดใหญ่โดยเฉพาะระบบปรับ
อากาศแบบเติมอากาศภายนอก (Pre-cooled fresh air unit) ท่ีตอ้งใช้พลงังานไฟฟ้าตลอด 24 ชั่ว โมงเพื่อเติม
อากาศท่ีบริสุทธ์ิ เขา้มาแทนท่ีอากาศเก่าท่ีถูกระบายออกไปดว้ยระบบระบายอากาศ (Exhaust fan) ดว้ยการน าเอา
ระบบเติมอากาศท่ีมีประสิทธิภาพแบบใหม่ (DXevaporator) มาใชแ้ทนระบบเดิมท่ีใช้อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน
พิเศษ (Heat pipe) ในการลดอุณหภูมิและความช้ืน และสามารถสอดคลอ้งกบัโครงการอนุรักษ์พลงังานและ
สามารถช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในโรงงานละตอบสนองกบัโครงการไดเ้ป็นอยา่งดีกบัโรงงานท่ีตอ้งการลด
พลงังานไฟฟ้า  

โสพิศ ชยัชนะ (2558)  ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพื่อประหยดั
พลงังาน เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและให้กรอบอาคารมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมตามเกณฑท่ี์ก าหนด จาก
เดิมท่ีวสัดุกรอบอาคารมีค่าการตา้นทานความร้อนต ่า คือ มีค่า OTTV เท่ากบั 68.69 W/m2 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
และมีค่า RTTV เท่ากบั 27.64 W/m2 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ โปรแกรม Building 
Energy Code software version 1.0.6 (BEC v.1.0.6) ส าหรับจ าลองการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอาคาร เกณฑใ์นการ
เลือกแนวทางปรับปรุงคือ 1) สามารถลดความร้อนท่ีเข้าสู่กรอบอาคาร 2) ไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของ
โครงสร้าง และ 3) ไม่เปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ภายนอกของอาคาร แนวทางปรับปรุงท่ีเลือก ได้แก่ การติดตั้ง
ฉนวนหรือการเวน้ช่องอากาศและปิดทบัดว้ยแผ่นผนงัส าเร็จรูปท่ีผนงัทึบ การเปล่ียนชนิดกระจกหนา้ต่าง การ
ติดฟิลม์ท่ีกระจกใสเดิม การติดตั้งฉนวนเหนือฝ้าเพดาน และการทาสีสะทอ้นความร้อนท่ีหลงัคาดาดฟ้า ประเมิน
ความเหมาะสมของแนวทาง ผลวิจยัพบวา่ (1). แนวทางปรับปรุงผนงัอาคารให้ผา่นค่า OTTV ใชเ้งินลงทุนนอ้ย
และคืนทุนเร็วท่ีสุด คือ การปรับปรุงเฉพาะผนงัทึบ โดยติดตั้งฉนวนโพลีสไตรีนแบบขยายตวั (EPS) หนา 35 
มม. ชนิดแผน่ส าเร็จรูปพร้อมแผน่ยิปซัม่หนา 9 มม. มีค่า OTTV เท่ากบั 48.05 W/m2 สามารถลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้าลงไดร้้อยละ 8.16 ระยะคืนทุน 5.43 ปี ในกรณีท่ีปรับปรุงทั้งผนงัทึบและผนงัโปร่งแสงท าไดโ้ดยเวน้ช่อง
อากาศ กวา้ง 9 ซม. ปิดทบัดว้ยแผน่ยปิซัม่บุฟอยล ์หนา 12 มม. ท่ีผนงัทึบ และเปล่ียนกระจกโฟลตใส 6 มม. เป็น
กระจกโฟลตสีเขียวเขม้ 6 มม. (SHGC 0.55) มีค่า OTTV เท่ากบั 41.11 W/m2 สามารถลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าลง
ไดร้้อยละ 10.87 ระยะคืนทุน4.93 ปี (2). การปรับปรุงหลงัคาอาคารเพื่อให้ผา่นค่า RTTV ใชเ้งินลงทุนนอ้ยและ
คืนทุนเร็วท่ีสุด คือการปูฉนวนใยแกว้แบบมว้น หนา 75 มม. หุ้มดว้ยอลูมิเนียมฟอยล์ เหนือฝ้าเพดานชั้น 3 มีค่า 
RTTV เท่ากบั 5.18 W/m2 ลดปริมาณไฟฟ้าลงไดร้้อยละ 6.26 ระยะคืนทุน 1.19 ปี 
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จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่าอาคารมีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมาก 
การศึกษาและเลือกเทคนิคและแนวทางการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าท่ีเหมาะสมจะมีประโยชน์อยา่งยิ่งในการให้
อาคารส านักงานน ามาปรับใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายดา้นพลงังานไฟฟ้าและก่อให้เกิดการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดงันั้น ในงานวิจยัน้ี จึงเห็นความส าคญัในการศึกษาสถานภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใน
ระบบปรับอากาศในอาคาร โดยจะพิจารณาภาพรวมของปริมาณการใช้ไฟฟ้า การวิเคราะห์หาค่าดชันีการใช้
พลงังาน และค่ามาตรฐานการจดัการใช้พลงังานในส่วนราชการรวมถึงเทคนิคการประหยดัพลงังานในระบบ
ปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและแนวทางการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อให้มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวม
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมาตรการและข้อเสนอแนะของส านักงานกรมส่งเสริม
การเกษตร ต่อไป 
 

วธิีการด าเนินการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในระบบเคร่ืองปรับอากาศ กรณีศึกษากรม

ส่งเสริมการเกษตร อาคารท่ี 1 ซ่ึงมีวธีิการด าเนินงานดงัน้ี 
1. ศึกษาและคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์พลงังานการอนุรักษ์พลงังานระบบปรับ

อากาศ รวบรวมขอ้มูลมาตรฐานหลกัเกณฑ ์และวธีิการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 
2. เก็บรวบรวมขอ้มูลต าแหน่งท่ีอยูข่องปริมาณก าลงัไฟฟ้า ขนาดบีทีย ู(BTU) ทั้งหมดของส านกังาน

ในฝ่ายต่าง ๆ เวลาการใชง้านและจ านวนของเคร่ืองปรับอากาศทั้งหมด และรวบรวมขอ้มูลของอาคารส านกังาน
กรมส่งเสริมการเกษตรลกัษณะของอาคาร ประกอบดว้ย ทิศทางของอาคาร พื้นท่ีใช้สอย วสัดุก่อสร้างอาคาร 
พื้นท่ี 

3. ก าหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานในระบบเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถลดการใชพ้ลงังานลงไดท่ี้
ผ่านการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีการค านวณ ก่อนการปรับปรุงและผลการประหยดั
พลงังานหลงัการปรับปรุงของแต่ละมาตรการ 

4. วิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลงังาน มาตรการท่ีสามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงไดแ้ละผลการ
ประหยดัค่าใชจ่้ายในแต่ละมาตรการและวิเคราะห์ผลการประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคาร 
ผา่นโปรแกรม Building Energy Code version 1.0.6 

5. สรุปผลการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการก าหนดมาตรการและการประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวม
ของกรอบอาคาร 
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การรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองปรับอากาศ จะเร่ิมจากการส ารวจเคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
(Split Type System) ท่ีติดตั้ งอยู่ในส านักงานของฝ่ายต่างๆ ซ่ึงจะท าแบบฟอร์มการส ารวจข้อมูล จ านวน
เคร่ืองปรับอากาศค่าปริมาณการท าความเยน็บีทียู (BTU) หรือพิกดักระแสไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้า เพื่อให้ง่ายต่อ
การน าไปวเิคราะห์การเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลกรอบอาคาร กรมส่งเสริมการเกษตร อาคารท่ี 1 มีจ  านวน 5 ชั้น ไดแ้ก่ ลกัษณะ
ของอาคาร ทิศทางของอาคาร พื้นท่ีใช้สอย ลกัษณะการใช้งานภายในอาคาร วสัดุก่อสร้างอาคาร พื้นท่ี และ
สัดส่วนของช่องเปิดต่อผนงัทึบในแต่ละทิศการใช้งานของผูใ้ช้ภายในอาคาร ประกอบดว้ย จ านวนผูใ้ชง้านใน
แต่ละพื้นท่ี ตารางเวลาการใชง้าน 
 

ผลการทดลอง 
 การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับ
อากาศท่ีผ่านการวิเคราะห์เชิงค านวณและระยะเวลาคืนทุนความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ขอ้มูลการใช้
พลงังานไฟฟ้าของปี 2561ของอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารท่ี 1  สามารถก าหนดมาตรการได ้4 มาตรการ
โดยมีผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 1. แสดงผลการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการอนุรักษพ์ลงังานในระบบ
ปรับอากาศ 
 

ตารางที่1.ผลการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ 

 จากการวิเคราะห์เชิงค านวณ โดยค่าพลงังานไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง จะมีค่าพลงังานไฟฟ้ารวมอยูท่ี่ 
265,589.28 kWh/y คิดเป็นเงิน 1,118,130.86 บาท และหลงัการปรับปรุงโดยการก าหนดมาตรการได ้4 มาตรการ 
โดยมีค่าพลังงานไฟฟ้าหลังการปรับปรุงอยู่ท่ี 159,847.90 kWh/y คิดเป็นเงิน 672,951.26บาท จากผลการ

มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
พลงังานไฟฟ้าท่ี 
ประหยดั (kWh/y) 

คิดเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

ระยะเวลา 
คืนทุน (ปี) 

1. มาตรการ การปิดเคร่ืองปรับอากาศในเวลาพกัเท่ียง 12.00 
- 13.00 น. 

33,198.66 139,766.35 - 

2. มาตรการ การปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเลิกงาน 30 นาที 16,599.33 69,883.17 - 
3. มาตรการ การตั้ ง อุณหภูมิ ท่ี เทอร์โมสตัท 25 องศา
เซลเซียส 

21,070.44 88,706.55 - 

4. มาตรการการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสม ่าเสมอ 34,874.95 14,6823.53 3.74 
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วิเคราะห์เปรียบเทียบได้ว่าหลงัการก าหนดมาตรการ 4 มาตรการ สามารถประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้าได้ถึง 
105,741.38 kWh/y คิดเป็นเงิน445,179.6บาท 
 การประเมินการใช้พลงังานไฟฟ้าของอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร (อาคารท่ี 1)เทียบกบัเกณฑ์
มาตรฐานตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของ อาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552 พบวา่มีค่าผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด ยกเวน้ ระบบ
กรอบอาคาร สรุปไดด้งัตารางท่ี 2. ตารางการเสดงสรุปการประเมินอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร (อาคารท่ี 1) 
ผา่นใชโ้ปรแกรม BEC v.1.0.6 

ตารางที ่2. สรุปการประเมินอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร (อาคารท่ี 1) 

เกณฑม์าตรฐาน ค่ามาตรฐาน 
อาคารกรมส่งเสริม

การเกษตร (อาคารท่ี 1) 
ประเมินผล 

พลงังานโดยรวมของอาคาร(kWh/year) < 621,415.27 484,123 ผา่น 
OTTV (W/m2) ≤ 50 69.67 ไม่ผา่น 
RTTV (W/m2) ≤ 15 12.01 ผา่น 
LPD (W/m2)  ≤ 14 8.06 ผา่น 
COP (Watt/Watt) ≥ 3.22 2.79 ไม่ผา่น 

  
น าค่าท่ีไดจ้ากโปรแกรมมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกรอบอาคาร โดยส่วนของOTTV 

และค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของระบบปรับอากาศ COP ของอาคารท่ีไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานสามารถวิเคราะห์
หาแนวทางการปรับปรุงไดด้งัน้ี 

การปรับปรุงกรอบอาคารส่วนผนังทึบ  โดยการติดตั้ ง ซ่ึงมีพื้นท่ีปรับปรุง 4 ,400.49 ตร.ม.
ประกอบดว้ยวสัดุ คือ คอนกรีตมวลเบา ความหนาแน่น 620 กก./ลบ.ม. หนา 7.5 มม.ปูนฉาบส าหรับคอนกรีต
มวลเบา หนา 1.25 cm และฉนวนใยแกว้ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. หนา 5 cm 

การปรับปรุงกรอบอาคารส่วนผนังโปร่งแสง โดยการติดตั้ง Clear color single silver LOW-E coat on 
ocean green6 mm (6-12-6)  SHGC= 0.39 U = 2 วตัต/์ตร.ม. K Tvis= 0.64 LSG= 1.64 

การปรับปรุงระบบปรับอากาศ ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของระบบปรับอากาศ COP เพื่อให้การใช้
พลงังานระบบปรับอากาศลดลงและมีค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้นต ่าของระบบปรับอากาศ (COP) สอดคลอ้ง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลงังานขั้นต ่า  ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 (COP ≥3.22)แนวทางการปรับปรุง
ระบบปรับอากาศของอาคาร โดยท าการเลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีฉลากประหยดั
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พลงังานเบอร์ 5 จึงสามารถลดพลงังานไฟฟ้าได ้ผลการปรับปรุงแสดงไวด้งัตารางท่ี 3. สรุปการประเมินแนวทาง
ปรุงกรอบอาคาร อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร (อาคารท่ี 1) 

 
ตารางที ่3.  สรุปการประเมินแนวทางปรุงกรอบอาคาร อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร (อาคารท่ี 1) 

เกณฑม์าตรฐาน ค่ามาตรฐาน 
อาคารกรมส่งเสริม

การเกษตร (อาคารท่ี 1) 
ประเมินผล 

พลงังานโดยรวมของอาคาร(kWh/year) < 621,415.27 403,053 ผา่น 

OTTV (W/m2) ≤ 50 39.05 ผา่น 

COP (Watt/Watt) ≥ 3.22 4.24 ผา่น 

 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาจากผลการด าเนินการคน้ควา้หาขอ้มูลต่างๆ และจากการส ารวจขอ้มูลระบบปรับอากาศท า
ให้สามารถหาแนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลงังานท่ีสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ โดย
พิจารณาเลือกจากมาตรการท่ีผา่นการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ดว้ยการวิเคราะห์เชิงค านวณ ซ่ึงมีอยู ่
4 มาตรการ ท่ีสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดผ้ลการประหยดัค่าใชจ่้ายและระยะคืนทุน ในแต่ละมาตรการ
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรการ การปิดเคร่ืองปรับอากาศในเวลาพักเท่ียง 12.00 - 13.00 น.สามารถลดการใชพ้ลงังาน
ลงได ้33,198.66 kWh/y คิดเป็นเงิน 139,766.35 บาท/ปี ระยะคืนทุน สามารถคืนทุนทนัที 

 มาตรการปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเลิกงาน 30 นาที สามารถลดการใชพ้ลงังานลงได1้6,599.33 
kWh/y คิดเป็นเงิน 69,883.17 บาท/ปี ระยะคืนทุน สามารถคืนทุนทนัที 

 มาตรการตั้งอุณหภูมิท่ีเทอร์โมสตทั 25 องศาเซลเซียส สามารถลดการใชพ้ลงังานลงได2้1,070.44 
kWh/y คิดเป็นเงิน 88,706.55 บาท/ปี ระยะคืนทุน สามารถคืนทุนทนัที 

 มาตรการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสม ่าเสมอ สามารถลดการใชพ้ลงังานลงได ้
 34, 874.95 kWh/y คิดเป็นเงิน 14,6823.53 บาท/ปี ระยะคืนทุน 3.74   ปี 
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบไดว้่าหลงัการก าหนดมาตรการ 4 มาตรการ สามารถประหยดัค่า

พลงังานไฟฟ้าไดถึ้ง 105,741.38 kWh/y คิดเป็นเงิน445,179.6บาท 
การประเมินอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร (อาคารท่ี 1) ดา้นพลงังานจากการจ าลองการใชพ้ลงังาน

ของอาคารกรณีศึกษาดว้ยโปรแกรม BEC v.1.0.6 พบว่า กรอบอาคารของกรมส่งเสริมการเกษตร มีค่า OTTV 
เท่ากบั 69.67 วตัต์/ตร.ม. ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด และค่า RTTV เท่ากบั 12.01 วตัต์/ตร.ม. ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ี
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ก าหนด ส าหรับการใชพ้ลงังานโดยรวมของอาคารมีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 484,123 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี 
ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดค่าการใชพ้ลงังานโดยรวมของอาคารอา้งอิง 

การปรับปรุงเฉพาะผนงัทึบ จากเดิม ผนงัคอนกรีตมวลเบา หนา 10 ซม.และผนงัคอนกรีต ภายนอก
ทาสีเขียวฟ้าอ่อน ปรับปรุงโดยการติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ความหนาแน่น 620 กก./ลบ.ม. หนา 7.5 มม.ปูนฉาบ
ส าหรับคอนกรีตมวลเบา หนา 1.25 cm ฉนวนใยแกว้ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. หนา 5 cm 

การปรับปรุงกรอบอาคารส่วนผนงัโปร่งแสง โดยการติดตั้ง Clear color single silver LOW-E coat 
on ocean green6 mm (6-12-6)  SHGC = 0.39 U = 2 W/m2 K Tvis = 0.64 LSG = 1.64 สามารถลดค่า OTTV ให้
เหลือเฉล่ีย 39.05 W/m2 ผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้

การปรับปรุงระบบปรับอากาศ ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของระบบปรับอากาศ COP เพื่อให้การใช้
พลงังานระบบปรับอากาศลดลงและมีค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้นต ่าของระบบปรับอากาศ (COP) ท าการ
เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 ท่ีมีประสิทธิภาพสูง จึงท าให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้สามารถลดพลังงานโดยรวมของอาคาร จากเดิมเท่ากับ 484,123 กิโลวตัต์ชั่วโมง/ปี คิดเป็นเงิน 
2,038,157.83 บาท/ปี สามารถลดลงเหลือ 403,053 กิโลวตัตช์ัว่โมง/ปี คิดเป็นเงิน 1,696,853.13 บาท/ปี 
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