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บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั นั้นมีร้านอาหารเกิดขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยอาคารที่ได้
สร้างนั้นส่ วนมากไม่ได้คานึงถึงการออกแบบอาคารให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การนาพลังงานกลับมาหมุนเวียน
การนาวัส ดุ ก่อสร้ างมาใช้ใ หม่ และผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ในงานวิจยั นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินและเสนอการติดตั้งงานระบบไฟฟ้ าและเครื่ องกลในอาคารและการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) โดยใช้ อ าคารของร้ า น KFC เป็ น
กรณี ศึกษา โดยการศึกษาการติดตั้งระบบไฟฟ้ าและเครื่ องกลนี้ ได้ดาเนิ นการติดตั้งตามข้อกาหนดทางเทคนิ คที่
ทางผูอ้ อกแบบได้กาหนดมาและมีการนาวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งนากลับมาใช้ใหม่ และทาการส่ งรายงานการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมพร้อมแนวทางการแก้ไขให้ผตู ้ รวจสอบ ผลการประเมินตามมาตรฐาน LEED ของร้านพบว่า
อยูใ่ นระดับ Certified สาหรับอาคารร้านอาหารขนาดเล็ก แนวทางการปรับปรุ งสมรรถนะทางด้านสิ่ งแวดล้อม
ของอาคารพบว่าหากได้รับการปรับปรุ งงานระบบไฟฟ้ าและเครื่ องกลในอาคารต่างๆ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์
LEED จะสามารถทาให้พฒั นาจากระดับ Certified เป็ น ระดับ Silver ได้
คาสาคัญ: อาคารเขียว / ระบบไฟฟ้ าและเครื่ องกลในอาคาร / การจัดการสิ่ งแวดล้อม / มาตรฐาน LEED
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ABSTRACT
Presently, there are a growing number of restaurants to meet the need of consumers. The buildings
were designed without the consideration of environmentally-friendly, energy recovery, reuse of construction
materials, and environmental impacts on both inside and outside the buildings. This research aims to assess and
propose the installation of electrical and mechanical systems in building and environmental management
standard in accordance with the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification by using
a case study of KFC’s building. The studying of the electrical and mechanical installation was carried out
according to the technical design by designer and reuse of materials arising from the installations. Then, the
environmental management report together with potential improvement measures was submitted to the
reviewers. The evaluation results of LEED certification revealed that the restaurant ranks in Certified Level for
small restaurant buildings. The improvements of building environment performance can be done through
electrical and mechanical systems in building according to LEED criteria. This will enable the development
from Certified Level to Silver
Keywords: Green Building / Mechanical and Electrical Systems / Environmental Management / LEED
Certification

บทนา
วิกฤตการด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ทุกประเทศกาลังเผชิ ญ เนื่ องจากการใช้
พลังงานอย่างฟุ่ มเฟื อย จนเป็ นเหตุให้เกิดก๊าซเรื อนกระจกเพิม่ ขึ้นในชั้นบรรยากาศ นอกจากจะทาให้เกิดสภาวะ
โลกร้ อน แล้วยังเป็ นปั ญหาต่อเศรษฐกิ จและสุ ขอนามัยด้วยจึงจาเป็ นต้องหาทางลดการไฟฟ้ าและน้ ามัน และ
เปลี่ ยนพฤติ กรรมการใช้พลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นจากปั ญหาดังกล่ าวทาให้เกิ ดความจาเป็ นในการ
อนุรักษ์พลังงานและการแบบที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมฉะนั้นการออกแบบอาคารให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศจะเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานให้อาคาร และเป็ นการประหยัดพังงานในภาพรวมทั้งยังลด
ผลกระทบจากตัวอาคารต่อผูใ้ ช้อาคารและสิ่ งแวดล้อมด้วย
ในต่างประเทศมีการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนของอาคารและมีมาตรฐานการรับรอง
อาคารที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ได้รวมตัวก่อตั้งสภาอาคารเขียวโลก World Green Building Council โดยแต่
ละประเทศมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินที่แตกต่างกันทั้งนี้ หลักการใหญ่ของสภาอาคารเขียวโลกนั้น The
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World GBC supports national Green Building Council whose common mission is to create a sustainable buit
environment through market transformation หมายถึ งการสร้ างความต้องการผ่านปั จจัยการตลาด เนื่ องจากบาง
องค์กรได้ใช้แนวทางเพื่อสิ่ งแวดล้อมและการลดสภาวะโลกร้ อนเป็ นเครื่ องมือทางการตลาด สร้ างภาพพจน์
ให้แก่ องค์กรอย่างไรก็ดีการผูป้ ระกอบการในภาคธุ รกิ จต่างๆ ได้หันมาแสดงความรั บผิดชอบต่อสังคมตาม
กระแสรักษ์โลกที่เกิดขึ้น
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการติดตั้งงานระบบไฟฟ้ าและเครื่ องกลในอาคารของร้าน KFC และ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED นั้นจะทาให้รู้ถึงการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่ องกลในอาคาร
ของร้ า น KFC ถ้า จะต้อ งให้ ผ่า นมาตรฐาน LEED นั้น ต้อ งท ายัง ไงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ การติ ด ตั้ง แบบไม่ มี
มาตรฐาน โดยเบื้องต้นผูว้ ิจยั ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวทั้งในด้านการติดตั้งงานระบบไฟฟ้ าและ
เครื่ อ งกล เกณฑ์ ก ารประเมิ น คะแนน การออกแบบ กับ ร้ า น KFC ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาซึ่ งเป็ นธุ ร กิ จ ในด้ า น
ร้ านอาหารเป็ นธุ รกิ จที่ใช้พลังงานและสร้ างมลพิษต่อโลก ถ้าติดตั้งได้ตามาตรฐาน LEED จะทาให้ร้าน KFC
เป็ นร้านที่ประหยัดพลังงาน และมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อประเมิ นและเสนอวิธี ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้ า และเครื่ องกลในอาคารและประเมิ นการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED โดยการศึกษานี้ได้ใช้ร้าน KFC สาขา LOTUS CHANDEE เป็ นกรณี ศึกษา

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้ อหาของการวิจยั วิธี ก ารติ ดตั้ง งานระบบตามมาตรฐานของ LEED และประเมิ นการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED ขอบเขตพื้นที่ส่วนการวิจยั ร้าน KFC สาขา LOTUS CHANDEE

ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปั จจุบนั การออกแบบอาคารเขียว หรื อ ทาอาคารให้เป็ นอาคารเขียวในประเทศไทย เป็ นเรื่ องที่ได้รับ
ความสนใจจากวงการการออกแบบรวมทั้ง เจ้า ของอาคารค่ อ นข้า งมากเนื่ อ งจากกระแสการเปลี่ ย นสภาพ
ภู มิ อากาศของโลก และการค านึ ง ถึ ง การประหยัดพลังงานและรั ก ษาสภาพแวดล้อม หากแต่ ก ารท าให้เป็ น
รู ปธรรม จับต้องและตรวจวัดได้น้ นั หลายหน่วยงานหันมาพึ่งพาเกณฑ์อาคารเขียว ซึ่ งเป็ นเกณฑ์การให้คะแนน
ความเขียวในการคาถึงการลดใช้พลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของอาคารด้านต่าง ๆ เช่น สถานที่ต้ งั และ
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การออกแบบส่ งเสริ มการลดการใช้รถยนต์ การมีเปิ ดพื้นที่โล่งที่มีคุณภาพ การไม่สร้างผลกระทบที่ไม่ดีต่อพื้นที่
รอบข้างทั้งระหว่างการก่อสร้างและเมื่ออาคารเสร็ จแล้ว การประหยัดพลังงานและน้ าในอาคาร การใช้วสั ดุที่เป็ น
มิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม และการคานึ งถึ งคุ ณภาพของสภาวะแวดล้อมด้านอากาศ แสงสว่างและอุ ณหภู มิภายใน
อาคาร

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ยุ ท ธวัช ร อภิ ว าทนสิ ริ (2558) อาคารส านัก งานเขี ย ว จากการศึ ก ษาขั้น ตอนในการออกแบบ
สถาปั ตยกรรม พบว่าช่ วงที่สามารถกาหนดแนวทางออกแบบเพื่อให้เป็ นอาคารเขียวจะเริ่ มตั้งแต่การกาหนด
เป้ าหมายในการออกแบบเพื่ อให้ไ ด้แนวความคิ ดเบื้ องต้น และแสดงออกมาในช่ วงการออกแบบร่ างอาคาร
(Schematic Design) ซึ่ งจะนามาประเมิน และปรับเปลี่ยนรู ปแบบตามความเหมาะสม โดยในการออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรมเพื่อความเป็ นอาคารเขียวนั้นจาเป็ นต้องมีการบูรณาการออกแบบตั้งแต่ข้ นั ตอนการออกแบบร่ าง
ดัง ที่ ก ล่ า วไว้ใ นเอกสารการบรรยาย เรื่ อ ง "Integrative Design Process- A Whole System Approach" (Sachin
Anand and Helen J. Kessler, 2012: 12) โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างทีมออกแบบ (Design Team) ลูกค้า
(Client) และผูก้ ่ อสร้ า งอาคาร (Builder) ในกระบวนการออกแบบอาคารแบบบู รณาการ (Integrative Design
Process) ซึ่ ง เมื่ อมี ก ารประสานงานกันในแต่ ละภาคส่ วนที่ เกี่ ยวเนื่ องกับโครงการแล้ว ทุ ก ภาคส่ วนจะมี การ
ประชุ มเพื่อกาหนดเป้ าหมายร่ วมกันตั้งแต่ข้ นั ตอนก่อนเริ่ มโครงการจนถึงขั้นตอนการเข้าใช้งานอาคาร โดยใน
แต่ละครั้งจะมีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลและปั ญหาต่างๆของแต่ละที ม ซึ่ งจะนามาวิเคราะห์และกลัน่ กรอง เพื่อให้ได้
ข้อสรุ ปเป็ นแนวทางในการออกแบบ และพัฒนาไปสู่ ข้ นั ตอนต่อไป

จัก รพงศ์ ไชยานุ พ ทั ธกุ ล ,นายศรั น ยู พรมศร (2556) การศึ ก ษาการก่ อ สร้ า งอาคารเป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม การส่ งเสริ มให้หน่ วยงานภาครัฐนาเกณฑ์อาคารเขียวไปปฎิ บตั ิให้เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรมนั้นจะเป็ น
ตัวอย่างกับภาคเอกชน ซึ่ งหากมีการเพิ่มจานวนอาคารเขียวให้มากขึ้นจนเป็ นกลุ่มอาคารตัวอย่างที่เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ย่อมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู ้เศรษฐกิ จสี เขียวที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสีเขียว
และการใช้พลังงานทรัพยากรอย่างมรประสิ ทธิ ภาพ
ณัฐพล เขตกระโทก (2556) แนวทางการปรับปรุ งอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียวสาหรับอาคาร
เขียวในปั จจุบนั เป็ นการศึ กษาเชิ งการจัดการและมีเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นมาตรฐานใน
ประเทศและนอกประเทศ โดยมาตรฐานแต่ละอย่างมักจะมี รู ปแบบการประเมิน โดยแบ่งออกเป็ น 7-8 หมวดหมู่
โดยขึ้ น อยู่ ก ับ ชนิ ด ของการประเมิ น นั้ น ๆ ลัก ษณะของเกณฑ์ ม าตรฐานต่ า งๆก็ จ ะมุ่ ง เน้ น ในด้า นการจัด
การพลังงานและสิ่ งแวดล้อม มักจะ ควบคุ มตั้งแต่การออกนโยบายขององค์ก รโดยผูบ้ ริ หารองค์ก รนั้น การ
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บริ หารผังบริ เวณพื้นที่ โครงการ การจัดการการใช้น้า การจัดการพลังงานไม่ว่าจะเป็ นแสงสว่างและอุ ปกรณ์
เครื่ องมือที่ใช้ ไฟฟ้ า การจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร การควบคุ มป้ องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ภายนอกอาคารหรื อโครงการ จนถึงการส่ งเสริ มนวัตกรรมที่จะช่วยการเป็ นอาคารเขียวได้
เกริ กชัย ทิวาวรรัตน์,วรรณวิทย์ แต้มทอง (2555) การออกแบบเพื่อการประหยัดการใช้น้ าในอาคาร
ตามแนวทางของ LEED ในปั จจุบนั ได้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทัว่ โลก ซึ่ งเกิ ดจากการใช้พลังงาน
และทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นและไม่ได้ประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผคู ้ นเล็งเห็นถึงปั ญหาและหาวิธีการหรื อแนวทางการลด
ปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในบทความนี้ จะได้แนะนาแนวทางการออกแบบเพื่อให้เกิดการใช้น้ าอย่างประหยัดในอาคาร
ตามเกณฑ์ ก ารออกแบบเพื่ อ ความเป็ นผู ้น าทางด้ า นพลัง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Leadership in Energy &
Environmental Design) ในหัวข้อสาหรับอาคารเก่าในการใช้งานและบารุ งรักษา (Existing Buildings: Operations
& Maintenance) เป็ นแนวทางการศึกษา โดยใช้การประหยัดน้ า ตามแนวทางของ LEED ซึ่ งประกอบด้วยการ
เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า และการนาน้ าที่ผา่ นการบาบัดมาใช้ใหม่ในงานรดน้ าต้นไม้ ตลอดจนนาเสนอราคา
ค่าก่อสร้างปรับปรุ งเพื่อการประหยัดการใช้น้ าในอาคาร เพื่อเป็ นแนวทางให้วิศวกรได้ดาเนินการออกแบบงาน
ระบบสุ ขาภิบาลในอาคารเพื่อให้เกิดการใช้น้ า อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาธิ ตา ธี ปฏิมากร (2558) การศึกษาปั จจัยสภาพอากาศภายในอาคารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้อาคารเขียวในเขตศู นย์กลางธุ รกิ จการวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพอากาศ
ภายในอาคารของผูใ้ ช้อาคารเขียวประเภทอาคารสานักงานในเขตศูนย์กลางธุ รกิ จกรุ งเทพมหานคร โดยอ้างอิง
เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวตามเกณฑ์ LEED ซึ่ งปั จจัยของสภาพอากาศภายในที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้อาคารโดยตรงมี 4 ปั จจัย ได้แก่ คุณภาพของอากาศภายใน อุณหภูมิภายใน แสงสว่าง และเสี ยงงานวิจยั นี้เป็ น
งานวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามผูใ้ ช้ส นักงานในอาคารเขียวในเขตศูนย์กลางธุ รกิจ เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจานวนแบบสอบถาม 250 ชุด และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพื่อท การวัดระดับความพึงพอใจ
ต่อสภาพอากาศภายใน โดยมีค่าเกณฑ์มาตรฐานสากลจากหน่ วยงานต่าง ๆ กาหนดไว้เพื่อควบคุ มคุ ณภาพให้
ปลอดภัย และถูกสุ ขลักษณะแก่ผใู ้ ช้อาคาร ผลการศึกษาพบว่า อาคารที่ผา่ นเกณฑ์ประเมิน LEED เป็ นอาคารขียว
ประเภทสา นักงานในเขตศูนย์กลางธุ รกิจ มี 2 อาคาร คือ อาคารปาร์ ค เวนเจอร์ และอาคารสาทรสแควร์ ซึ่ งทั้ง 2
อาคารมีการติดตั้งระบบควบคุ มคุณภาพอากาศภายในโดยติดตั้ง Co2 Sensor อุณหภูมิภายในควบคุมโดยระบบ
VAV แสงสว่างที่ 500 ลักซ์ และติดตั้งกระจกที่เป็ นกรอบอาคารเพื่อกันเสี ยงรบกวนจากภายนอกอาคาร ทาให้
สภาพอากาศภายในมีคุณภาพ นอกจากนี้ยงั พบว่าอาคารทั้ง 2 เป็ นอาคารที่มีระบบอาคารใหม่ทาให้คุณาพอากาศ
ภายในดี จึงท ให้ตอบสนองความคาดหวังจึงส่ งผลให้ผใู ้ ช้สานักงานในอาคารมีความพึงพอใจถึงพึงพอใจมากต่อ
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ปั จ จัย สภาพอากาศภายใน ท าให้ ผู ้ที่ ใ ช้ อ าคารเกิ ด สภาวะสบาย ยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทางาน
จากการทบทวนวรรณกรรมข้อมูลที่ได้ใช้ในการนามาศึกษาคื อ แนวทางการประเมินแต่ละหมวด
ของ LEED ว่ามีแนวทางอย่างไรมีขอ้ บังคับอะไรบ้างที่จาเป็ นต้องทาเพื่อให้ได้รับการรับรองและมีขอ้ ใดบ้างที่
อาจจะเป็ นคะแนนช่ วยในการประเมิ น และทางผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการออกแบบจากการทบทวนวรรณกรรมมา
เปรี ยบเทียบกับแบบที่ทางผูอ้ อกแบบได้เขียนไว้วา่ มีจุดที่ปรับปรุ งอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
ของ LEED การศึ กษานี้ มีความแตกต่างจากการทบทวนวรรณกรรมอยู่เล็กน้อย เพราะว่าผูว้ ิจยั ได้จดั ทาเรื่ อง
มาตรฐานการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าเครื่ องกลเพื่อให้ได้ผา่ นการรับรองเป็ นการเจาะจงลงไปในเนื้ อหาว่าในงานที่
ศึกษาอยูน่ ้ ีตอ้ งทาอย่างไรมีวธิ ี การแบบไหน

วิธีการดาเนินการศึกษา
ยืน่ Material Approved

จัดซื้ อ Material
ตรวจสอบ Material

ส่ งรายงานสิ่ งของวัสดุเข้าหน้างาน

ให้ได้ตาม Spec

ส่ งรายงานผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมพร้อมแนวทางแก้ไข
ติดตั้งงานระบบสุ ขาภิบาล / ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า /ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ
ส่ งตรวจการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่ องกลในอาคารและประเมินการจัดการสิ่ งแวดล้อม
Commissioning test run

ส่ งตรวจงานติดตั้งกับ
ผูต้ รวจสอบและ ประเมิน
การจัดการสิ่ งแวดล้อมให้ได้
มาตรฐาน LEED
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ขั้นตอนการดาเนินการศึกษาและการวิเคราะห์ ผล
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนิ นการยื่น Material Approved ให้ทางผูต้ รวจสอบได้เช็ควัสดุ วา่ ตรงตามSpecได้รับ
การออกแบบมาหรื อไม่ เมื่อ Material ได้รับการ Approved แล้วจึงดาเนินการจัดซื้ อ
ขั้นตอนที่2 เมื่อ Material ได้จดั ส่ งแล้ว วิศวกรต้องดาเนิ นการรายงานสิ่ งของวัสดุ เข้าหน้างาน รวม
และตรวจสอบวัสดุที่มาส่ งว่าตรงตาม Spec ที่ได้ส่ง Approved หรื อไม่ ทั้งต้องเตรี ยมที่จดั เก็บวัสดุดว้ ย
ขั้นตอนที่3 สารวจผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เกิดระหว่างการก่อสร้ างและส่ งรายงานให้ผูต้ รวจสอบ
ทราบ
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนิ นการติ ดตั้งงานระบบสุ ขาภิ บาล / ติดตั้งงานระบบไฟฟ้ า /ติดตั้งงานระบบปรั บ
อากาศ ระบายอากาศ ให้ตรงตามแบบที่ผอู ้ อกแบได้ออกแบบไว้ และให้ได้ตามาตรฐาน LEED
ขั้นตอนที่ 5 ส่ ง ตรวจการติ ดตั้ง งานระบบไฟฟ้ าและเครื่ องกลในอาคารและประเมิ นการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมกับทางผูอ้ อกแบบและผูป้ ระเมิน LEED
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนิ นการ Commissioning Test Run เริ่ มขั้นตอน Test ระบบที่ได้รับการติดตั้ง และวัด
ค่าบันทึกลงเล่ม Commissioning และส่ งให้ทางผูอ้ อกแบบตรวจสอบอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 7 เมื่อได้ค่าต่างๆมาแล้วให้วิศวกรนาค่าที่ได้น้ นั มาวิเคราะห์ว่าตรงกับทางผูอ้ อกแบบได้
ออกแบบมาหรื อไม่ถา้ ไม่ได้ตามที่ออกแบบไว้ตอ้ งปรับแก้ให้ได้ตามที่ออกแบบไว้

ผลการทดลอง
งานระบบไฟฟ้ า
เมื่อติดตั้งงานระบบไฟฟ้ าตามาตรฐาน LEED แล้วนั้นจะมีการวัดค่าประสิ ทธิ ภาพวัดแรงดันไฟฟ้ าตาม
เบรคเกอร์ แต่ละตัวและตรวจสอบความถู กต้องในวงจรต่างๆภายในตูไ้ ฟฟ้ า ตรวจสอบ การทางานของ KWH
และ Metering Instruments อื่ นๆรวมทั้ง ชุ ด Earth Fault R. ตรวจสอบการเข้าสาย CT การท างานของ Under
Voltage & Phase Protection ตรวจสอบการขันทอร์คของบัสบาร์ ทดสอบความถูกต้องของวงจร วัดแรงดันไฟฟ้า
ขาออกจากปลัก๊ ทุกตัว ตรวจสอบการวัดค่าแสงสว่าง
เมื่อติดตั้งงานระบบไฟฟ้ าตามาตรฐาน LEED จะมีความปลอดภัยอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าทางานได้อย่าง
เต็มประสิ ทธิ ภาพ อัตราการใช้พลังงานลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับร้านที่ติดตั้งไม่ได้ตามมาตรฐาน ค่าไฟฟ้าที่ใช้ต่อ
1 เดือนหลังจากติดตั้งเสร็ จ ของร้าน KFC ที่ศึกษาคือ 95,000 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ 220 ตร.ม ส่ วนร้านที่ติดตั้ง
ไม่ได้ตามมาตรฐาน คือ 110,000 บาท ( ร้านที่ติดตั้งไม่ได้ตามมาตรฐานคือร้านที่ติดตั้งแล้วยังต้องมีงานแก้อยู่ )
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งานระบบสุ ขาภิบาล
เมื่อติดตั้งงานระบบสุ ขาภิบาลเสร็ จจะมีการทดสอบระบบน้ าดีโดยเป็ นการจาลองการใช้งานจริ ง การ
ทดสอบระบบท่อน้ าประปาหรื อท่อน้ าดีทาได้โดยกาหนดขอบเขตท่อที่จะทดสอบแล้วทาการอุดปลายท่อเพื่อทา
ให้เป็ นระบบหลังจากนั้นจึงเติมน้ าเข้าไปในเส้นท่อให้เต็มแล้วใช้ป้ ั มเพิ่มแรงดันน้ าในเส้ นท่อให้ได้ 100 PSI
จากนั้นทิ้งไว้ไม่นอ้ ยกว่า 6 ชม.สังเกตมาตรวัดความดันน้ าถ้าความดันลดลงก็แสดงว่าระบบเกิ ดการรั่วไหล ให้
ทาการตรวจสอบหาตาแหน่งรั่วไหลด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้น
ระบบท่อน้ าทิ้ง และท่อระบายอากาศจะทดสอบที่ความดันประมาณ 5 PSI (34 kPa) ซึ่ งเป็ นความสู ง
ของน้ าประมาณ 3 ม.การทดสอบจะทาการต่อท่อสู งขึ้นมาจากแนวท่อที่จะทดสอบประมาณ
3 ม. จากนั้นเติมน้ าให้เต็มเส้นท่อซึ่ งมีความสู งของน้ าที่ระดับ 3 ม. จากระดับท่อที่ทาการทดสอบแล้ว
ทิ้งไว้ 0.5 -1 ช.ม. ระดับน้ าจะต้องไม่ลดลงแสดงว่าระบบท่อเป็ นปกติไม่มีการรั่วเกิ ดขึ้นแต่ถ้าระดับน้ าลดลง
แสดงว่ามีการรั่วเกิดขึ้นในระบบ ให้ตรวจหาตาแหน่งรั่วซึ มและซ่อมแซม
การติ ดตั้ง ตามมาตรฐาน LEED จะต้องท าการทดสอบตามที่ ไ ด้ก ล่ า วมาท าให้เป็ นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและประหยัดการใช้น้ า เพราะถ้าไม่มีการเทสระบบน้ าอาจจะมีการรั่วซึ มเกิดขึ้นทาให้สูญเสี ยน้ าและเสี ย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ระบบปรับอากาศ
จากที่ร้าน KFC เลื อกใช้มาตรฐานเครื่ องปรับอากาศเบอร์ 5 แบบใหม่ หรื อ SEER หลักการของ
SEER ที่ ส าคัญ คื อ น าาอิ ท ธิ พ ลของการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศมาร่ วมในการก าหนดค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
เครื่ องปรับอากาศโดยพิจารณาจากระดับอุณหภูมิภายนอก ระยะเวลาเป็ นชัว่ โมงของอุณหภูมิภายนอกในช่ วง
พิจารณานาาการสู ญเสี ยจากการหยุดของเครื่ องมาพิจารณามีลกั ษณะค่าประสิ ทธิ ภาพแบบ Part load นาปั จจัย
ของภาระความเย็นมาพิจารณาร่ วมด้วยทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้ าเมื่อเทียบกับร้ านเก่าที่ติดดั้งมา 10 ปี
งานระบบปรับอากาศมีค่าสัมประสิ ทธิ ภาพตามฤดูกาล SEER (บีทีย/ู ชัว่ โมง/วัตต์) อยูท่ ี่ ≥ 16.31
จากข้อด้อยของการก าาหนดประสิ ท ธิ ภาพเครื่ องปรั บ อากาศด้วยค่ า EER ท าให้มี ก ารพัฒนาให้
ใกล้เคียงสภาพการใช้งานจริ งให้มากที่สุด เพื่อทาให้พยากรณ์การใช้พลังงานแม่นยายิง่ ขึ้น จึงนาอิทธิพลจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาคาานวณด้วยหลักการคือการหาปริ มาณความร้ อนที่ตอ้ งขจัดออกตลอดฤดู ที่ก าาลัง
พิ จ ารณาหารด้ว ยพลัง งานไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ต ลอดช่ วงเวลาเดี ย วกัน ในประเทศที่ ต้อ งการแต่ ค วามเย็น ก็ อ าจเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี ในบางประเทศต้องการทั้งความเย็นและความอบอุ่น ช่วงเวลาอาจจะน้อยกว่า 1 ปี
จากการประเมินของ LEED ได้ระดับ Certified สาหรับอาคารร้ านอาหารขนาดเล็ก ถ้าได้รับการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับที่ต้ งั ตัวอาคาร และงานระบบประกอบอาคารต่างๆได้รับการออกแบบให้สอดคล้อง
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ตามเกณฑ์ LEED ตั้งแต่เริ่ มต้นการออกแบบซึ งจะสามารถ ทาให้พฒั นาจาก Certified 40-49 คะแนน เป็ น Silver
50 คะแนนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรพิจารณาวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการรี ไซเคิลและการนากลับมาใช้ใหม่
ตารางที่ 1 คะแนนจากการประเมิน
เกณฑ์ LEED/คะแนน
1.ทีต่ ้งั โครงการ
2.การจัดการนา้ ทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
3.การใช้พลังงานและระบบอาคาร
4.วัสดุก่อสร้างอาคาร
5.สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
6.นวัตกรรมและความสร้างสรรค์
คะแนนรวม

Certified 40-49
13
8
7
7
5
0
40

สรุปจากผลการศึกษาทีไ่ ด้
ร้าน KFC ในกรณี ศึกษาได้รับการประเมินในหมวดได้ผลการประเมินสู งในหมวดที่ต้ งั ตัวอาคารและ
บริ เวณโครงการและผ่านเกณฑ์ขอ้ บังคับการใช้พลังในหมวดพลังงานและระบบอาคารจึงคาดว่าร้านKFCจะเป้ น
อาคารที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ในฐานะวิศวกรเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงที่จะพัฒนาองค์ความรู ้
และศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการติดตั้งเกี่ยวกับอาคารเขียวและสามารถประยุกค์แนวคิดในการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
และเครื่ องกลและการจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม การเลือกใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้อาคาร
และสิ่ งแวดล้อม
การใช้เ กณฑ์ LEED เพื่ อ การประเมิ น อาคารเขี ย วในประเทศอาจจะไม่ เ หมาะสมกับ อาคารทุ ก
โครงการ เนื่ องจากอาจจะเป็ นการลงทุ นค่าก่อสร้ างที่ อาจจะะเพิ่มขึ้นกับรู ปแบบการใช้วสั ดุ ผูใ้ ช้ควรพิจารณา
ความเหมาะสม เช่น
พื้นที่ใช้สอยของอาคารที่ต้ งั นั้นเป็ นข้อสาคัญที่ควรพิจารณาเนื่ องจากเกณฑ์ LEED อาจจะไม่เหมาะ
กับอาคารที่มีเครื่ องปรับอากาศขนาดเล็กหรื ออาคารที่ไม่ตอ้ งการระบบปรับอากาศ เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่ต้ งั
อาคารแตกตต่างจากประเทศผูพ้ ฒั นาเกณ์ LEEDค่าใช้จ่ายในการประเมินอาคารมีค่าใช้จ่ายสู งและไม่รับประกัน
ว่าเมือ่ทาการประเมินอาคารแล้วจะได้รับพิจารณาจากเกณฑ์ LEED เสมอไป

1326

10
บทวิเคราะห์งานการติดตั้งงานระบบไฟฟ้ าและเครื่ องกลในร้าน KFC นั้น เมื่อดาเนิ นการติดตั้งแล้ว
เสร็ จทั้ งหมดทุ ก ระบบด าเนิ น การ COMMISSIONING TEST RUN 100% ทุ ก ระบบท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และตรงตามมาตรฐาน LEED เมื่อร้านเปิ ดได้ 5 เดื อน ได้มีการเก็บข้อมูลเรื่ องการใช้ไฟฟ้ า โดย
เดือน มกราคมมีค่าใช้จ่าย 95,325 บาท เดือน กุมภาพันธ์มีค่าใช้จ่าย 96,422บาท เดือนมีนาคมมีค่าใช้จ่าย 94,970
บาท เดือนเมษายนมีค่าใช้จ่าย 97,672 บาท เดือนพฤษภาคมมีค่าใช้จ่าย 93,897 บาท เมื่อนามาหาค่าเฉลี่ยจะอยูท่ ี่
ประมาณ 95,657 บาท เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับร้ านที่ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานเรื่ องการใช้ไฟฟ้ า โดยมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ คือ 110,000 บาท ( ร้ านที่ติดตั้งไม่ได้ตามาตรฐานคือร้ านที่ติดตั้งแล้วยังต้องมีงานแก้อยู่ ) งานระบบ
ปรับอากาศมีค่าสัมประสิ ทธิ ภาพตามฤดูกาล SEER (บีทีย/ู ชัว่ โมง/วัตต์) อยูท่ ี่ ≥ 16.31
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