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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการนาเสนอและวิเคราะห์มาตรการในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
สาหรับเครื่ องปรับอากาศของอาคาร 1 ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยมีมาตรการทั้งหมด 4 มาตรการ คือ (1)
มาตรการการปิ ดเครื่ องปรับอากาศในเวลาพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น. (2) มาตรการปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่อนเลิก
งาน 30 นาที (3) มาตรการตั้ง อุ ณ หภู มิ ที่ เ ทอร์ โ มสตัท 25 องศาเซลเซี ย ส และ(4) มาตรการบ ารุ ง รั ก ษา
เครื่ องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ และทาการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคาร วิธีการวิเคราะห์
มาตรการประหยัดพลังงานทาโดยการค านวณค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ ล ดลงจากมาตรการต่า ง ๆ ที่ นาเสนอ การ
ประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคารด้วยโปรแกรม BEC v.1.0.6 ผลการศึกษาพบว่ามาตรการที่
หนึ่ ง สามารถลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ลงได้ 33,198.66 กิ โลวัตต์ชั่วโมง/ปี มาตรการที่ ส องสามารถลดได้
16,599.33 กิ โลวัตต์ชั่วโมง/ปี มาตรการที่สามสามารถลดได้ 21,070.44 กิ โลวัตต์ชั่วโมง/ปี และมาตรการที่สี่
สามารถลดได้ 34,874.95 กิ โลวัตต์ชั่วโมง/ปี โดยมี ระยะคื นทุ นของมาตรการที่ สี่อยู่ที่ 3.74 ปี ส าหรั บ ผล
การศึกษาค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคารมีค่าเท่ากับ 69.67 วัตต์/ตร.ม. ซึ่ งไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดให้
ไม่เกิ น 50 วัตต์/ตร.ม. และค่าการถ่ ายเทความร้ อนรวมผ่านหลังคาเท่ากับ 12.01 วัตต์/ตร.ม. ซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่
กาหนดกาหนดให้ไม่เกิ น 15 วัตต์/ตร.ม. สาหรับการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารมี ปริ มาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 484,123 กิโลวัตต์ชวั่ โมง/ปี ซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารอ้างอิง แนวทาง
ปรับปรุ งผนังอาคารที่สามารถลดการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคารเหลือ 39.08 วัตต์/ตร.ม. โดยทาการ
ปรับปรุ งผนังทึบและผนังโปร่ งแสง
* นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ABSTRACT
The objective of this study is to propose and analyze the measures for electricity savings of the airconditioners of Building 1, Department of Agricultural Extension. These four measures include (1) Airconditioning 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

บทนา
ปั จจุบนั พลังงานมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการอนุ รักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ ซึ่ ง
มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่ องทาน้ าเย็น เครื่ องสู บน้ าเย็น เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน หอระบาย
ความร้อน และเครื่ องส่ งลมเย็น เป็ นต้น เนื่ องจากตามอาคารสานักงานย่อมมีการใช้พลังงานเกี่ยวกับระบบปรับ
อากาศในสัดส่ วนที่สูง หากมีการตรวจวัดอย่างถูกต้องและสม่าเสมอจะทาให้รู้เกี่ยวกับจุดบกพร่ องของระบบว่า
มีส่วนใดควรเปลี่ยนหรื อปรับปรุ งแก้ไข ทาให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบปรับอากาศ ช่วย
ลดต้นทุนที่เกิ ดจากการใช้พลังงานได้อีกทาง และการใช้งานของระบบปรับอากาศในสานักงานพบว่า ยังไม่มี
การกาหนดมาตรการอนุ รักษ์พลังงานทางด้านระบบปรับอากาศ มีการใช้งานอย่างสิ้ นเปลืองและขาดการดูแล
บารุ งรักษา อีกทั้งยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานให้แน่ชดั หรื อปริ มาณการใช้พลังงานของระบบ
ปรั บอากาศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การประหยัดพลังงาน ส่ งผลต่อใช้พลังงานในส่ วนของอาคารมากขึ้น จึ ง
จาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับกรอบอาคาร โดยกรอบอาคารที่ดีควรสามารถป้ องกันไม่ให้ความร้อนเข้ามาภายใน
ตัวอาคารมากเกินไป เพื่อลดภาระการทาความเย็นของระบบปรับอากาศ และนาไปสู่ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
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และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จึงควรที่จะมีแนวทางในการออกแบบปรับปรุ งอาคารให้เหมาะสมกับตัวอาคาร เพื่อ
การเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
กรมส่ งเสริ มการเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุ จกั ร กรุ งเทพฯ
10900 ในปั จจุบนั การใช้พลังงานไฟฟ้ าของอาคารกรมส่ งเสริ มการเกษตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานภายในกรมส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่ งเป็ นเหตุผลหลักที่ทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะ
ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแลวิเคราะห์ประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
กรอบอาคาร เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าในระบบปรับอากาศของสานักงาน
กรมส่ งเสริ มการเกษตรอาคารที่ 1
2.เพื่อวิเคราะห์ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านกรอบอาคารและหลังคา (Overall Thermal Transfer
Value: OTTV and Roof Thermal Transfer Value: RTTV)

ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนของอาคาร 1 กรมส่ งเสริ มการเกษตร
จานวน 262 ตัว
2. วิเคราะห์ หามาตรการอนุ รักษ์พลัง งานไฟฟ้ า ระบบปรั บ อากาศใน สานักงานฝ่ ายต่างๆในกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร
3. สารวจข้อมูลเครื่ องปรับอากาศ หาปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh/y)
4. ศึกษาวิเคราะห์กรอบอาคารของกรมส่ งเสริ มการเกษตร

ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อธิวฒั น์ (2556) มาตรการในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสาหรับเครื่ องปรับอากาศ ซึ่งได้ทาการศึกษา
และปฏิ บตั ิงานในระหว่างโครงการสหกิ จศึกษา มี 4 มาตรการที่นาเสนอเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าของ
เครื่ องปรั บ อากาศ ได้ แ ก่ (1) การปิ ดเครื่ องปรั บ อากาศก่ อ นเลิ ก งาน 30 นาที (2) การเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ข อง
เครื่ องปรับอากาศขึ้น 1 องศาเซลเซี ยส (3) การบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ และ (4) การเปลี่ยน
เครื่ องปรับ อากาศเป็ นแบบที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพสู ง โดยที่มาตรการแรกสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าลงได้
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41,572.13 กิ โลวัตต์ชวั่ โมงต่อปี มาตรการที่สองสามารถลดได้19,954.62 กิ โลวัตต์ชวั่ โมงต่อปี มาตรการที่สาม
สามารถลดได้ 33,257.70 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อปี และมาตรการที่สี่สามารถลดได้ 367,131.65 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อปี
กิ ตติศกั ดิ์ (2554) กล่าวว่างานวิจยั มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อเป็ นการช่ วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้ใน
โรงงานประกอบชิ้ นส่ วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่เกิ ดจากระบบปรับอากาศขนาดใหญ่โดยเฉพาะระบบปรั บ
อากาศแบบเติมอากาศภายนอก (Pre-cooled fresh air unit) ที่ตอ้ งใช้พลังงานไฟฟ้ าตลอด 24 ชั่ว โมงเพื่อเติ ม
อากาศที่บริ สุทธิ์ เข้ามาแทนที่อากาศเก่าที่ถูกระบายออกไปด้วยระบบระบายอากาศ (Exhaust fan) ด้วยการนาเอา
ระบบเติมอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพแบบใหม่ (DXevaporator) มาใช้แทนระบบเดิมที่ใช้อุปกรณ์ถ่ายเทความร้ อน
พิเศษ (Heat pipe) ในการลดอุ ณหภู มิและความชื้ น และสามารถสอดคล้องกับโครงการอนุ รักษ์พลังงานและ
สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานละตอบสนองกับโครงการได้เป็ นอย่างดีกบั โรงงานที่ตอ้ งการลด
พลังงานไฟฟ้า
โสพิศ ชัยชนะ (2558) ศึกษาแนวทางการปรับปรุ งอาคารสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเพื่ อประหยัด
พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าและให้กรอบอาคารมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมตามเกณฑ์ที่กาหนด จาก
เดิมที่วสั ดุกรอบอาคารมีค่าการต้านทานความร้อนต่า คือ มีค่า OTTV เท่ากับ 68.69 W/m2 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
และมีค่า RTTV เท่ากับ 27.64 W/m2 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ โปรแกรม Building
Energy Code software version 1.0.6 (BEC v.1.0.6) สาหรับจาลองการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร เกณฑ์ในการ
เลื อกแนวทางปรั บ ปรุ ง คื อ 1) สามารถลดความร้ อ นที่ เ ข้า สู่ ก รอบอาคาร 2) ไม่ ส่ ง ผลต่ อความแข็ง แรงของ
โครงสร้ าง และ 3) ไม่เปลี่ ยนแปลงรู ปลักษณ์ ภายนอกของอาคาร แนวทางปรั บปรุ งที่ เลื อก ได้แก่ การติ ดตั้ง
ฉนวนหรื อการเว้นช่องอากาศและปิ ดทับด้วยแผ่นผนังสาเร็ จรู ปที่ผนังทึบ การเปลี่ยนชนิ ดกระจกหน้าต่าง การ
ติดฟิ ล์มที่กระจกใสเดิม การติดตั้งฉนวนเหนือฝ้าเพดาน และการทาสี สะท้อนความร้อนที่หลังคาดาดฟ้า ประเมิน
ความเหมาะสมของแนวทาง ผลวิจยั พบว่า (1). แนวทางปรับปรุ งผนังอาคารให้ผา่ นค่า OTTV ใช้เงินลงทุนน้อย
และคืนทุนเร็ วที่สุด คือ การปรับปรุ งเฉพาะผนังทึบ โดยติดตั้งฉนวนโพลี สไตรี นแบบขยายตัว (EPS) หนา 35
มม. ชนิ ดแผ่นสาเร็ จรู ปพร้อมแผ่นยิปซัม่ หนา 9 มม. มีค่า OTTV เท่ากับ 48.05 W/m2 สามารถลดปริ มาณการใช้
ไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 8.16 ระยะคืนทุน 5.43 ปี ในกรณี ที่ปรับปรุ งทั้งผนังทึบและผนังโปร่ งแสงทาได้โดยเว้นช่อง
อากาศ กว้าง 9 ซม. ปิ ดทับด้วยแผ่นยิปซัม่ บุฟอยล์ หนา 12 มม. ที่ผนังทึบ และเปลี่ยนกระจกโฟลตใส 6 มม. เป็ น
กระจกโฟลตสี เขียวเข้ม 6 มม. (SHGC 0.55) มีค่า OTTV เท่ากับ 41.11 W/m2 สามารถลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้าลง
ได้ร้อยละ 10.87 ระยะคืนทุน4.93 ปี (2). การปรับปรุ งหลังคาอาคารเพื่อให้ผา่ นค่า RTTV ใช้เงินลงทุนน้อยและ
คืนทุนเร็ วที่สุด คือการปูฉนวนใยแก้วแบบม้วน หนา 75 มม. หุ ้มด้วยอลู มิเนี ยมฟอยล์ เหนื อฝ้าเพดานชั้น 3 มีค่า
RTTV เท่ากับ 5.18 W/m2 ลดปริ มาณไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 6.26 ระยะคืนทุน 1.19 ปี
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จากการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งพบว่า อาคารมี ก ารใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ค่ อ นข้า งมาก
การศึกษาและเลือกเทคนิ คและแนวทางการอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการให้
อาคารสานักงานนามาปรั บใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าและก่อให้เกิ ดการใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ดังนั้น ในงานวิจยั นี้ จึงเห็นความสาคัญในการศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าใน
ระบบปรับอากาศในอาคาร โดยจะพิจารณาภาพรวมของปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า การวิเคราะห์หาค่าดัชนี การใช้
พลังงาน และค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่ วนราชการรวมถึ งเทคนิ คการประหยัดพลังงานในระบบ
ปรับอากาศ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและแนวทางการปรับปรุ งกรอบอาคารเพื่อให้มีค่าการถ่ายเทความร้ อนรวม
ผ่า นเกณฑ์ที่ ก าหนด เพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ า งมาตรการและข้อ เสนอแนะของส านัก งานกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร ต่อไป

วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ทาการศึ ก ษาการอนุ รัก ษ์พลังงานในระบบเครื่ องปรั บ อากาศ กรณี ศึ ก ษากรม
ส่ งเสริ มการเกษตร อาคารที่ 1 ซึ่ งมีวธิ ี การดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับการอนุ รักษ์พลังงานการอนุ รักษ์พลังงานระบบปรับ
อากาศ รวบรวมข้อมูลมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลตาแหน่งที่อยูข่ องปริ มาณกาลังไฟฟ้า ขนาดบีทียู (BTU) ทั้งหมดของสานักงาน
ในฝ่ ายต่าง ๆ เวลาการใช้งานและจานวนของเครื่ องปรับอากาศทั้งหมด และรวบรวมข้อมูลของอาคารสานักงาน
กรมส่ งเสริ มการเกษตรลักษณะของอาคาร ประกอบด้วย ทิศทางของอาคาร พื้นที่ใช้สอย วัสดุ ก่อสร้ างอาคาร
พื้นที่
3. กาหนดมาตรการอนุ รักษ์พลังงานในระบบเครื่ องปรับอากาศที่สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ที่
ผ่า นการวิเคราะห์ ค วามคุ ้ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธี ก ารค านวณ ก่ อนการปรั บ ปรุ ง และผลการประหยัด
พลังงานหลังการปรับปรุ งของแต่ละมาตรการ
4. วิเคราะห์ผลการอนุ รักษ์พลังงาน มาตรการที่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าลงได้และผลการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละมาตรการและวิเคราะห์ผลการประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคาร
ผ่านโปรแกรม Building Energy Code version 1.0.6
5. สรุ ปผลการดาเนิ นงานที่ได้จากการกาหนดมาตรการและการประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวม
ของกรอบอาคาร
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การรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมู ลเครื่ องปรั บอากาศ จะเริ่ มจากการสารวจเครื่ องปรั บอากาศระบบแยกส่ วน
(Split Type System) ที่ ติ ด ตั้ง อยู่ใ นส านัก งานของฝ่ ายต่ า งๆ ซึ่ งจะท าแบบฟอร์ ม การส ารวจข้อ มู ล จ านวน
เครื่ องปรับอากาศค่าปริ มาณการทาความเย็นบีทียู (BTU) หรื อพิกดั กระแสไฟฟ้ าและกาลังไฟฟ้ า เพื่อให้ง่ายต่อ
การนาไปวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลกรอบอาคาร กรมส่ งเสริ มการเกษตร อาคารที่ 1 มีจานวน 5 ชั้น ได้แก่ ลักษณะ
ของอาคาร ทิ ศทางของอาคาร พื้นที่ ใช้สอย ลักษณะการใช้งานภายในอาคาร วัสดุ ก่อสร้ างอาคาร พื้นที่ และ
สัดส่ วนของช่องเปิ ดต่อผนังทึบในแต่ละทิศการใช้งานของผูใ้ ช้ภายในอาคาร ประกอบด้วย จานวนผูใ้ ช้งานใน
แต่ละพื้นที่ ตารางเวลาการใช้งาน

ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนในการกาหนดมาตรการอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้ าในระบบปรับ
อากาศที่ผ่านการวิเคราะห์เชิ งคานวณและระยะเวลาคื นทุนความคุ ม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ขอ้ มูลการใช้
พลังงานไฟฟ้าของปี 2561ของอาคารกรมส่ งเสริ มการเกษตร อาคารที่ 1 สามารถกาหนดมาตรการได้ 4 มาตรการ
โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 1. แสดงผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนการอนุรักษ์พลังงานในระบบ
ปรับอากาศ
ตารางที่1.ผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ
พลังงานไฟฟ้าที่ คิดเป็ นเงิน ระยะเวลา
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ประหยัด (kWh/y) (บาท/ปี ) คืนทุน (ปี )
1. มาตรการ การปิ ดเครื่ องปรับอากาศในเวลาพักเที่ยง 12.00
33,198.66
139,766.35
- 13.00 น.
2. มาตรการ การปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่อนเลิกงาน 30 นาที
16,599.33
69,883.17
3. มาตรการ การตั้ ง อุ ณ หภู มิ ที่ เ ทอร์ โ มสตั ท 25 องศา
21,070.44
88,706.55
เซลเซียส
4. มาตรการการบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ
34,874.95
14,6823.53
3.74
จากการวิเคราะห์เชิงคานวณ โดยค่าพลังงานไฟฟ้ าก่อนการปรับปรุ ง จะมีค่าพลังงานไฟฟ้ารวมอยูท่ ี่
265,589.28 kWh/y คิดเป็ นเงิน 1,118,130.86 บาท และหลังการปรับปรุ งโดยการกาหนดมาตรการได้ 4 มาตรการ
โดยมี ค่ า พลัง งานไฟฟ้ า หลัง การปรั บ ปรุ ง อยู่ ที่ 159,847.90 kWh/y คิ ด เป็ นเงิ น 672,951.26บาท จากผลการ
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วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบได้ว่า หลังการก าหนดมาตรการ 4 มาตรการ สามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้ า ได้ถึ ง
105,741.38 kWh/y คิดเป็ นเงิน445,179.6บาท
การประเมิ นการใช้พลังงานไฟฟ้ าของอาคารกรมส่ งเสริ มการเกษตร (อาคารที่ 1)เที ยบกับเกณฑ์
มาตรฐานตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรื อขนาดของ อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 พบว่ามีค่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ยกเว้น ระบบ
กรอบอาคาร สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2. ตารางการเสดงสรุ ปการประเมินอาคารกรมส่ งเสริ มการเกษตร (อาคารที่ 1)
ผ่านใช้โปรแกรม BEC v.1.0.6
ตารางที่ 2. สรุ ปการประเมินอาคารกรมส่ งเสริ มการเกษตร (อาคารที่ 1)
เกณฑ์มาตรฐาน

พลังงานโดยรวมของอาคาร(kWh/year)
OTTV (W/m2)
RTTV (W/m2)
LPD (W/m2)
COP (Watt/Watt)

ค่ามาตรฐาน

อาคารกรมส่งเสริ ม
การเกษตร (อาคารที่ 1)

ประเมินผล

< 621,415.27
≤ 50
≤ 15
≤ 14
≥ 3.22

484,123
69.67
12.01
8.06
2.79

ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น

นาค่าที่ได้จากโปรแกรมมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งกรอบอาคาร โดยส่ วนของOTTV
และค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะของระบบปรับอากาศ COP ของอาคารที่ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานสามารถวิเคราะห์
หาแนวทางการปรับปรุ งได้ดงั นี้
การปรั บ ปรุ ง กรอบอาคารส่ วนผนั ง ทึ บ โดยการติ ด ตั้ง ซึ่ งมี พ้ื น ที่ ป รั บ ปรุ ง 4,400.49 ตร.ม.
ประกอบด้วยวัสดุ คือ คอนกรี ตมวลเบา ความหนาแน่น 620 กก./ลบ.ม. หนา 7.5 มม.ปูนฉาบสาหรับคอนกรี ต
มวลเบา หนา 1.25 cm และฉนวนใยแก้วความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. หนา 5 cm
การปรับปรุ งกรอบอาคารส่ วนผนังโปร่ งแสง โดยการติดตั้ง Clear color single silver LOW-E coat on
ocean green6 mm (6-12-6) SHGC= 0.39 U = 2 วัตต์/ตร.ม. K Tvis= 0.64 LSG= 1.64
การปรั บปรุ งระบบปรั บอากาศ ค่ าสั มประสิ ทธิ์สมรรถนะของระบบปรับอากาศ COP เพื่อให้การใช้
พลังงานระบบปรับอากาศลดลงและมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะขั้นต่ าของระบบปรับอากาศ (COP) สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานขั้นต่ า ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 (COP ≥3.22)แนวทางการปรับปรุ ง
ระบบปรับอากาศของอาคาร โดยทาการเลือกใช้เครื่ องปรับอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น มีฉลากประหยัด
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พลังงานเบอร์ 5 จึงสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ ผลการปรับปรุ งแสดงไว้ดงั ตารางที่ 3. สรุ ปการประเมินแนวทาง
ปรุ งกรอบอาคาร อาคารกรมส่ งเสริ มการเกษตร (อาคารที่ 1)
ตารางที่ 3. สรุ ปการประเมินแนวทางปรุ งกรอบอาคาร อาคารกรมส่ งเสริ มการเกษตร (อาคารที่ 1)

< 621,415.27

อาคารกรมส่งเสริ ม
การเกษตร (อาคารที่ 1)
403,053

OTTV (W/m2)

≤ 50

39.05

ผ่าน

COP (Watt/Watt)

≥ 3.22

4.24

ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน
พลังงานโดยรวมของอาคาร(kWh/year)

ค่ามาตรฐาน

ประเมินผล
ผ่าน

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาจากผลการดาเนินการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ และจากการสารวจข้อมูลระบบปรับอากาศทา
ให้สามารถหาแนวทางการกาหนดมาตรการอนุ รักษ์พ ลัง งานที่ ส ามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าลงได้ โดย
พิจารณาเลือกจากมาตรการที่ผา่ นการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ดว้ ยการวิเคราะห์เชิงคานวณ ซึ่ งมีอยู่
4 มาตรการ ที่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ผลการประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะคืนทุน ในแต่ละมาตรการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
 มาตรการ การปิ ดเครื่ องปรับอากาศในเวลาพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.สามารถลดการใช้พลังงาน
ลงได้ 33,198.66 kWh/y คิดเป็ นเงิน 139,766.35 บาท/ปี ระยะคืนทุน สามารถคืนทุนทันที
 มาตรการปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่อนเลิกงาน 30 นาที สามารถลดการใช้พลังงานลงได้16,599.33
kWh/y คิดเป็ นเงิน 69,883.17 บาท/ปี ระยะคืนทุน สามารถคืนทุนทันที
 มาตรการตั้งอุณหภูมิที่เทอร์ โมสตัท 25 องศาเซลเซี ยส สามารถลดการใช้พลังงานลงได้21,070.44
kWh/y คิดเป็ นเงิน 88,706.55 บาท/ปี ระยะคืนทุน สามารถคืนทุนทันที
 มาตรการบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ สามารถลดการใช้พลังงานลงได้
 34, 874.95 kWh/y คิดเป็ นเงิน 14,6823.53 บาท/ปี ระยะคืนทุน 3.74 ปี
จากผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบได้ว่าหลังการกาหนดมาตรการ 4 มาตรการ สามารถประหยัดค่า
พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 105,741.38 kWh/y คิดเป็ นเงิน445,179.6บาท
การประเมินอาคารกรมส่ งเสริ มการเกษตร (อาคารที่ 1) ด้านพลังงานจากการจาลองการใช้พลังงาน
ของอาคารกรณี ศึกษาด้วยโปรแกรม BEC v.1.0.6 พบว่า กรอบอาคารของกรมส่ งเสริ มการเกษตร มีค่า OTTV
เท่ากับ 69.67 วัตต์/ตร.ม. ซึ่ งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด และค่า RTTV เท่ากับ 12.01 วัตต์/ตร.ม. ซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่
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กาหนด สาหรับการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 484,123 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
ซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารอ้างอิง
การปรับปรุ งเฉพาะผนังทึบ จากเดิม ผนังคอนกรี ตมวลเบา หนา 10 ซม.และผนังคอนกรี ต ภายนอก
ทาสี เขียวฟ้ าอ่อน ปรับปรุ งโดยการติดตั้งคอนกรี ตมวลเบา ความหนาแน่น 620 กก./ลบ.ม. หนา 7.5 มม.ปูนฉาบ
สาหรับคอนกรี ตมวลเบา หนา 1.25 cm ฉนวนใยแก้วความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. หนา 5 cm
การปรับปรุ งกรอบอาคารส่ วนผนังโปร่ งแสง 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
เหลือเฉลี่ย 39.05 W/m2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
การปรับปรุ งระบบปรับอากาศ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะของระบบปรับอากาศ COP เพื่อให้การใช้
พลังงานระบบปรั บอากาศลดลงและมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะขั้นต่ าของระบบปรั บ อากาศ (COP) ทาการ
เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้ าเบอร์ 5 ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง จึงทาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ สามารถลดพลัง งานโดยรวมของอาคาร จากเดิ ม เท่ า กับ 484,123 กิ โลวัตต์ชั่วโมง/ปี คิ ดเป็ นเงิ น
2,038,157.83 บาท/ปี สามารถลดลงเหลือ 403,053 กิโลวัตต์ชวั่ โมง/ปี คิดเป็ นเงิน 1,696,853.13 บาท/ปี
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