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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนันั้นมีร้านอาหารเกิดข้ึนมากมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยอาคารท่ีได้

สร้างนั้นส่วนมากไม่ไดค้  านึงถึงการออกแบบอาคารใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การน าพลงังานกลบัมาหมุนเวยีน 
การน าวสัดุก่อสร้างมาใช้ใหม่ และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในงานวิจยัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินและเสนอการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลในอาคารและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) โดยใช้อาคารของร้าน KFC เป็น
กรณีศึกษา โดยการศึกษาการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลน้ีไดด้ าเนินการติดตั้งตามขอ้ก าหนดทางเทคนิคท่ี
ทางผูอ้อกแบบไดก้ าหนดมาและมีการน าวสัดุท่ีเหลือจากการติดตั้งน ากลบัมาใชใ้หม่ และท าการส่งรายงานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มพร้อมแนวทางการแกไ้ขให้ผูต้รวจสอบ ผลการประเมินตามมาตรฐาน LEED ของร้านพบวา่
อยูใ่นระดบั Certified ส าหรับอาคารร้านอาหารขนาดเล็ก แนวทางการปรับปรุงสมรรถนะทางดา้นส่ิงแวดล้อม
ของอาคารพบวา่หากไดรั้บการปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลในอาคารต่างๆ ให้สอดคลอ้งตามเกณฑ์ 
LEED จะสามารถท าใหพ้ฒันาจากระดบั Certified เป็น ระดบั Silver ได ้
 
ค าส าคัญ: อาคารเขียว / ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลในอาคาร / การจัดการส่ิงแวดล้อม / 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 
 

บทน า 
 วิกฤตการด้านพลงังานและส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทุกประเทศก าลงัเผชิญ เน่ืองจากการใช้
พลงังานอยา่งฟุ่มเฟือย จนเป็นเหตุให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนในชั้นบรรยากาศ นอกจากจะท าให้เกิดสภาวะ
โลกร้อน แลว้ยงัเป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจและสุขอนามยัดว้ยจึงจ าเป็นตอ้งหาทางลดการไฟฟ้าและน ้ ามนั และ
เปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนจากปัญหาดงักล่าวท าให้เกิดความจ าเป็นในการ
อนุรักษพ์ลงังานและการแบบท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มฉะนั้นการออกแบบอาคารให้มีความเหมาะสมกบัสภาพ
ภูมิอากาศจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้อาคาร และเป็นการประหยดัพงังานในภาพรวมทั้งยงัลด
ผลกระทบจากตวัอาคารต่อผูใ้ชอ้าคารและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
 ในต่างประเทศมีการพฒันาหลกัเกณฑก์ารประเมินความย ัง่ยืนของอาคารและมีมาตรฐานการรับรอง

อาคารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดร้วมตวัก่อตั้งสภาอาคารเขียวโลก World Green Building Council โดยแต่
ละประเทศมีหลกัเกณฑแ์ละระบบการประเมินท่ีแตกต่างกนัทั้งน้ีหลกัการใหญ่ของสภาอาคารเขียวโลกนั้น 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 หมายถึงการสร้างความตอ้งการผา่นปัจจยัการตลาด เน่ืองจากบาง
องค์กรได้ใช้แนวทางเพื่อส่ิงแวดลอ้มและการลดสภาวะโลกร้อนเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด สร้างภาพพจน์
ให้แก่องค์กรอย่างไรก็ดีการผูป้ระกอบการในภาคธุรกิจต่างๆ ได้หันมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
กระแสรักษโ์ลกท่ีเกิดข้ึน 
 ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลในอาคารของร้าน KFC และ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน LEED นั้นจะท าให้รู้ถึงการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลในอาคาร
ของร้าน KFC ถ้าจะต้องให้ผ่านมาตรฐาน LEED นั้นต้องท ายงัไงเม่ือเปรียบเทียบกับการติดตั้ งแบบไม่มี
มาตรฐาน โดยเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัศึกษาหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวทั้งในดา้นการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและ
เคร่ืองกล เกณฑ์การประเมินคะแนน การออกแบบ กับร้าน KFC ท่ีใช้ในการศึกษาซ่ึงเป็นธุรกิจในด้าน
ร้านอาหารเป็นธุรกิจท่ีใช้พลงังานและสร้างมลพิษต่อโลก ถา้ติดตั้งไดต้ามาตรฐาน LEED จะท าให้ร้าน KFC 
เป็นร้านท่ีประหยดัพลงังาน และมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อประเมินและเสนอวิธีติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลในอาคารและประเมินการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน LEED โดยการศึกษาน้ีไดใ้ชร้้าน KFC สาขา LOTUS CHANDEE เป็นกรณีศึกษา 

 
ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตเน้ือหาของการวิจยั วิธีการติดตั้งงานระบบตามมาตรฐานของ LEED และประเมินการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน LEED ขอบเขตพื้นท่ีส่วนการวจิยั ร้าน KFC สาขา LOTUS CHANDEE  

 
ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจุบนัการออกแบบอาคารเขียว หรือ ท าอาคารให้เป็นอาคารเขียวในประเทศไทย เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บ
ความสนใจจากวงการการออกแบบรวมทั้งเจ้าของอาคารค่อนข้างมากเน่ืองจากกระแสการเปล่ียนสภาพ
ภูมิอากาศของโลก และการค านึงถึงการประหยดัพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม หากแต่การท าให้เป็น
รูปธรรม จบัตอ้งและตรวจวดัไดน้ั้น หลายหน่วยงานหนัมาพึ่งพาเกณฑอ์าคารเขียว ซ่ึงเป็นเกณฑ์การให้คะแนน
ความเขียวในการค าถึงการลดใชพ้ลงังานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของอาคารดา้นต่าง ๆ เช่น สถานท่ีตั้งและ
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การออกแบบส่งเสริมการลดการใชร้ถยนต ์การมีเปิดพื้นท่ีโล่งท่ีมีคุณภาพ การไม่สร้างผลกระทบท่ีไม่ดีต่อพื้นท่ี
รอบขา้งทั้งระหวา่งการก่อสร้างและเม่ืออาคารเสร็จแลว้ การประหยดัพลงังานและน ้าในอาคาร การใชว้สัดุท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการค านึงถึงคุณภาพของสภาวะแวดล้อมด้านอากาศ แสงสว่างและอุณหภูมิภายใน
อาคาร 

 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ยุทธวชัร อภิวาทนสิริ (2558) อาคารส านักงานเขียว  จากการศึกษาขั้นตอนในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม พบว่าช่วงท่ีสามารถกาหนดแนวทางออกแบบเพื่อให้เป็นอาคารเขียวจะเร่ิมตั้งแต่การก าหนด
เป้าหมายในการออกแบบเพื่อให้ได้แนวความคิดเบ้ืองต้น และแสดงออกมาในช่วงการออกแบบร่างอาคาร 
(Schematic Design) ซ่ึงจะน ามาประเมิน และปรับเปล่ียนรูปแบบตามความเหมาะสม โดยในการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมเพื่อความเป็นอาคารเขียวนั้นจาเป็นตอ้งมีการบูรณาการออกแบบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบร่าง 
ดังท่ีกล่าวไวใ้นเอกสารการบรรยาย เร่ือง "Integrative Design Process- A Whole System Approach" (Sachin 
Anand and Helen J. Kessler, 2012: 12) โดยไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งทีมออกแบบ (Design Team) ลูกคา้ 
(Client) และผูก่้อสร้างอาคาร (Builder) ในกระบวนการออกแบบอาคารแบบบูรณาการ  (Integrative Design 
Process) ซ่ึงเม่ือมีการประสานงานกนัในแต่ละภาคส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการแล้ว ทุกภาคส่วนจะมีการ
ประชุมเพื่อกาหนดเป้าหมายร่วมกนัตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเร่ิมโครงการจนถึงขั้นตอนการเขา้ใชง้านอาคาร โดยใน
แต่ละคร้ังจะมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและปัญหาต่างๆของแต่ละทีม ซ่ึงจะนามาวิเคราะห์และกลัน่กรอง เพ่ือให้ได้
ขอ้สรุปเป็นแนวทางในการออกแบบ และพฒันาไปสู่ขั้นตอนต่อไป 
 จักรพงศ์ ไชยานุพทัธกุล ,นายศรันยู พรมศร (2556) การศึกษาการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐน าเกณฑ์อาคารเขียวไปปฎิบติัให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้นจะเป็น
ตวัอยา่งกบัภาคเอกชน ซ่ึงหากมีการเพิ่มจ านวนอาคารเขียวให้มากข้ึนจนเป็นกลุ่มอาคารตวัอยา่งท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ยอ่มสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศท่ีมุ่งสู้เศรษฐกิจสีเขียวท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยีสีเขียว 
และการใชพ้ลงังานทรัพยากรอยา่งมรประสิทธิภาพ 
 ณัฐพล เขตกระโทก (2556) แนวทางการปรับปรุงอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียวส าหรับอาคาร
เขียวในปัจจุบนั เป็นการศึกษาเชิงการจดัการและมีเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานใน
ประเทศและนอกประเทศ โดยมาตรฐานแต่ละอยา่งมกัจะมี รูปแบบการประเมิน โดยแบ่งออกเป็ น 7-8 หมวดหมู่ 
โดยข้ึนอยู่กับชนิดของการประเมินนั้ นๆ  ลักษณะของเกณฑ์มาตรฐานต่างๆก็จะมุ่งเน้นในด้านการจัด
การพลงังานและส่ิงแวดล้อม มกัจะ ควบคุมตั้งแต่การออกนโยบายขององค์กรโดยผูบ้ริหารองค์กรนั้น การ
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บริหารผงับริเวณพื้นท่ี โครงการ การจดัการการใช้น้า การจดัการพลงังานไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างและอุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีใช้ ไฟฟ้า การจดัการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร  การควบคุมป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ภายนอกอาคารหรือโครงการ จนถึงการส่งเสริมนวตักรรมท่ีจะช่วยการเป็นอาคารเขียวได ้  
 เกริกชยั ทิวาวรรัตน์,วรรณวิทย ์แตม้ทอง (2555) การออกแบบเพื่อการประหยดัการใช้น ้ าในอาคาร
ตามแนวทางของ LEED ในปัจจุบนัไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทัว่โลก ซ่ึงเกิดจากการใชพ้ลงังาน
และทรัพยากรท่ีเพิ่มข้ึนและไม่ไดป้ระสิทธิภาพ ท าให้ผูค้นเล็งเห็นถึงปัญหาและหาวิธีการหรือแนวทางการลด
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในบทความน้ีจะไดแ้นะน าแนวทางการออกแบบเพื่อให้เกิดการใชน้ ้ าอยา่งประหยดัในอาคาร
ตามเกณฑ์การออกแบบเพื่อความเป็นผู ้น าทางด้ านพลังงานและส่ิงแวดล้อม  (Leadership in Energy & 
Environmental Design) ในหวัขอ้ส าหรับอาคารเก่าในการใชง้านและบ ารุงรักษา (Existing Buildings: Operations 
& Maintenance) เป็นแนวทางการศึกษา โดยใช้การประหยดัน ้ า ตามแนวทางของ LEED ซ่ึงประกอบดว้ยการ
เลือกใชอุ้ปกรณ์ประหยดัน ้ า และการน าน ้าท่ีผา่นการบ าบดัมาใชใ้หม่ในงานรดน ้ าตน้ไม ้ตลอดจนน าเสนอราคา
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเพื่อการประหยดัการใชน้ ้ าในอาคาร เพื่อเป็นแนวทางให้วิศวกรไดด้ าเนินการออกแบบงาน
ระบบสุขาภิบาลในอาคารเพื่อใหเ้กิดการใชน้ ้า อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สาธิตา ธีปฏิมากร (2558) การศึกษาปัจจยัสภาพอากาศภายในอาคารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้อาคารเขียวในเขตศูนยก์ลางธุรกิจการวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพอากาศ
ภายในอาคารของผูใ้ช้อาคารเขียวประเภทอาคารส านกังานในเขตศูนยก์ลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร โดยอา้งอิง
เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวตามเกณฑ์ LEED ซ่ึงปัจจยัของสภาพอากาศภายในท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชอ้าคารโดยตรงมี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ คุณภาพของอากาศภายใน อุณหภูมิภายใน แสงสวา่ง และเสียงงานวจิยัน้ีเป็น
งานวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามผูใ้ชส้ นกังานในอาคารเขียวในเขตศูนยก์ลางธุรกิจ เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวนแบบสอบถาม 250 ชุด และวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพื่อท การวดัระดบัความพึงพอใจ
ต่อสภาพอากาศภายใน โดยมีค่าเกณฑ์มาตรฐานสากลจากหน่วยงานต่าง ๆ ก าหนดไวเ้พื่อควบคุมคุณภาพให้
ปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะแก่ผูใ้ชอ้าคาร ผลการศึกษาพบวา่ อาคารท่ีผา่นเกณฑป์ระเมิน LEED เป็นอาคารขียว
ประเภทส า นกังานในเขตศูนยก์ลางธุรกิจ มี 2 อาคาร คือ อาคารปาร์ค เวนเจอร์ และอาคารสาทรสแควร์ ซ่ึงทั้ง 2 
อาคารมีการติดตั้งระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในโดยติดตั้ง Co2 Sensor อุณหภูมิภายในควบคุมโดยระบบ 
VAV แสงสว่างท่ี 500 ลกัซ์ และติดตั้งกระจกท่ีเป็นกรอบอาคารเพื่อกนัเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร ท าให้
สภาพอากาศภายในมีคุณภาพ นอกจากน้ียงัพบวา่อาคารทั้ง 2 เป็นอาคารท่ีมีระบบอาคารใหม่ท าให้คุณาพอากาศ
ภายในดี จึงท ใหต้อบสนองความคาดหวงัจึงส่งผลใหผู้ใ้ชส้ านกังานในอาคารมีความพึงพอใจถึงพึงพอใจมากต่อ
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ปัจจัยสภาพอากาศภายใน ท าให้ผู ้ท่ีใช้อาคารเกิดสภาวะสบาย  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมขอ้มูลท่ีไดใ้ช้ในการน ามาศึกษาคือ แนวทางการประเมินแต่ละหมวด
ของ LEED วา่มีแนวทางอยา่งไรมีขอ้บงัคบัอะไรบา้งท่ีจ าเป็นตอ้งท าเพื่อให้ไดรั้บการรับรองและมีขอ้ใดบา้งท่ี
อาจจะเป็นคะแนนช่วยในการประเมิน และทางผูว้ิจยัได้ศึกษาการออกแบบจากการทบทวนวรรณกรรมมา
เปรียบเทียบกบัแบบท่ีทางผูอ้อกแบบไดเ้ขียนไวว้า่มีจุดท่ีปรับปรุงอยา่งไรบา้งเพื่อท่ีจะให้ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ของ LEED การศึกษาน้ีมีความแตกต่างจากการทบทวนวรรณกรรมอยู่เล็กน้อย เพราะว่าผูว้ิจยั ได้จดัท าเร่ือง
มาตรฐานการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลเพื่อใหไ้ดผ้า่นการรับรองเป็นการเจาะจงลงไปในเน้ือหาวา่ในงานท่ี
ศึกษาอยูน้ี่ตอ้งท าอยา่งไรมีวธีิการแบบไหน 

 
วธิีการด าเนินการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยืน่ Material Approved 

ส่งรายงานส่ิงของวสัดุเขา้หนา้งาน 

ส่งรายงานผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มพร้อมแนวทางแกไ้ข 
 

ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล / ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า /ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ 

 

ส่งตรวจการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลในอาคารและประเมินการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 

Commissioning test run 
 

จดัซ้ือ Material 

ตรวจสอบ Material  

ใหไ้ดต้าม Spec 

ส่งตรวจงานติดตั้งกบั         

ผูต้รวจสอบและ ประเมิน

การจดัการส่ิงแวดลอ้มใหไ้ด้

มาตรฐาน LEED 
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ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาและการวเิคราะห์ผล 
 ขั้นตอนท่ี 1 ด าเนินการยื่น Material Approved ให้ทางผูต้รวจสอบไดเ้ช็ควสัดุวา่ตรงตามSpecได้รับ
การออกแบบมาหรือไม่ เม่ือ Material ไดรั้บการ Approved แลว้จึงด าเนินการจดัซ้ือ 

 ขั้นตอนท่ี2 เม่ือ Material ไดจ้ดัส่งแลว้ วิศวกรตอ้งด าเนินการรายงานส่ิงของวสัดุเขา้หน้างาน รวม
และตรวจสอบวสัดุท่ีมาส่งวา่ตรงตาม Spec ท่ีไดส่้ง Approved หรือไม่ ทั้งตอ้งเตรียมท่ีจดัเก็บวสัดุดว้ย 
 ขั้นตอนท่ี3 ส ารวจผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดระหว่างการก่อสร้างและส่งรายงานให้ผูต้รวจสอบ
ทราบ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล / ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า /ติดตั้งงานระบบปรับ
อากาศ ระบายอากาศ ใหต้รงตามแบบท่ีผูอ้อกแบไดอ้อกแบบไว ้และใหไ้ดต้ามาตรฐาน LEED 
 ขั้นตอนท่ี 5 ส่งตรวจการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลในอาคารและประเมินการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มกบัทางผูอ้อกแบบและผูป้ระเมิน LEED 
 ขั้นตอนท่ี 6 ด าเนินการ Commissioning Test Run เร่ิมขั้นตอน Test ระบบท่ีไดรั้บการติดตั้ง และวดั
ค่าบนัทึกลงเล่ม Commissioning และส่งใหท้างผูอ้อกแบบตรวจสอบอีกคร้ัง 
 ขั้นตอนท่ี 7 เม่ือไดค้่าต่างๆมาแลว้ให้วิศวกรน าค่าท่ีไดน้ั้นมาวิเคราะห์ว่าตรงกบัทางผูอ้อกแบบได้
ออกแบบมาหรือไม่ถา้ไม่ไดต้ามท่ีออกแบบไวต้อ้งปรับแกใ้หไ้ดต้ามท่ีออกแบบไว ้

 
ผลการทดลอง 
 งานระบบไฟฟ้า 
 เม่ือติดตั้งงานระบบไฟฟ้าตามาตรฐาน LEED แลว้นั้นจะมีการวดัค่าประสิทธิภาพวดัแรงดนัไฟฟ้าตาม
เบรคเกอร์แต่ละตวัและตรวจสอบความถูกตอ้งในวงจรต่างๆภายในตูไ้ฟฟ้า ตรวจสอบ การท างานของ KWH 
และ Metering Instruments อ่ืนๆรวมทั้งชุด Earth Fault R. ตรวจสอบการเข้าสาย CT การท างานของ Under 
Voltage & Phase Protection ตรวจสอบการขนัทอร์คของบสับาร์ ทดสอบความถูกตอ้งของวงจร วดัแรงดนัไฟฟ้า
ขาออกจากปลัก๊ทุกตวั ตรวจสอบการวดัค่าแสงสวา่ง 

เม่ือติดตั้งงานระบบไฟฟ้าตามาตรฐาน LEED จะมีความปลอดภยัอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท างานไดอ้ยา่ง
เตม็ประสิทธิภาพ อตัราการใชพ้ลงังานลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัร้านท่ีติดตั้งไม่ไดต้ามมาตรฐาน ค่าไฟฟ้าท่ีใชต่้อ 
1 เดือนหลงัจากติดตั้งเสร็จ ของร้าน KFC ท่ีศึกษาคือ 95,000 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี 220 ตร.ม ส่วนร้านท่ีติดตั้ง
ไม่ไดต้ามมาตรฐาน คือ 110,000 บาท ( ร้านท่ีติดตั้งไม่ไดต้ามมาตรฐานคือร้านท่ีติดตั้งแลว้ยงัตอ้งมีงานแกอ้ยู ่) 

 

1324



8 

 

งานระบบสุขาภิบาล 
เม่ือติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลเสร็จจะมีการทดสอบระบบน ้ าดีโดยเป็นการจ าลองการใชง้านจริง การ

ทดสอบระบบท่อน ้าประปาหรือท่อน ้าดีท าไดโ้ดยก าหนดขอบเขตท่อท่ีจะทดสอบแลว้ท าการอุดปลายท่อเพื่อท า
ให้เป็นระบบหลงัจากนั้นจึงเติมน ้ าเขา้ไปในเส้นท่อให้เต็มแล้วใช้ป้ัมเพิ่มแรงดนัน ้ าในเส้นท่อให้ได ้100 PSI 
จากนั้นทิ้งไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 ชม.สังเกตมาตรวดัความดนัน ้ าถา้ความดนัลดลงก็แสดงว่าระบบเกิดการร่ัวไหล ให้
ท าการตรวจสอบหาต าแหน่งร่ัวไหลดว้ยวธีิท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

ระบบท่อน ้ าทิ้ง และท่อระบายอากาศจะทดสอบท่ีความดนัประมาณ 5 PSI (34 kPa) ซ่ึงเป็นความสูง
ของน ้าประมาณ 3 ม.การทดสอบจะท าการต่อท่อสูงข้ึนมาจากแนวท่อท่ีจะทดสอบประมาณ 

3 ม. จากนั้นเติมน ้าใหเ้ตม็เส้นท่อซ่ึงมีความสูงของน ้าท่ีระดบั 3 ม. จากระดบัท่อท่ีท าการทดสอบแลว้
ทิ้งไว ้0.5 -1 ช.ม. ระดบัน ้ าจะตอ้งไม่ลดลงแสดงว่าระบบท่อเป็นปกติไม่มีการร่ัวเกิดข้ึนแต่ถ้าระดบัน ้ าลดลง
แสดงวา่มีการร่ัวเกิดข้ึนในระบบ ใหต้รวจหาต าแหน่งร่ัวซึมและซ่อมแซม 

การติดตั้งตามมาตรฐาน LEED จะต้องท าการทดสอบตามท่ีได้กล่าวมาท าให้เป็นการประหยดั
ค่าใชจ่้ายและประหยดัการใชน้ ้า เพราะถา้ไม่มีการเทสระบบน ้าอาจจะมีการร่ัวซึมเกิดข้ึนท าใหสู้ญเสียน ้าและเสีย
ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 

ระบบปรับอากาศ 
จากท่ีร้าน KFC เลือกใช้มาตรฐานเคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 แบบใหม่ หรือ SEER หลกัการของ 

SEER ท่ีส าคัญคือน าาอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมาร่วมในการก าหนดค่าประสิทธิภาพ
เคร่ืองปรับอากาศโดยพิจารณาจากระดบัอุณหภูมิภายนอก  ระยะเวลาเป็นชัว่โมงของอุณหภูมิภายนอกในช่วง
พิจารณาน าาการสูญเสียจากการหยุดของเคร่ืองมาพิจารณามีลกัษณะค่าประสิทธิภาพแบบ Part load น าปัจจยั
ของภาระความเยน็มาพิจารณาร่วมดว้ยท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าเม่ือเทียบกบัร้านเก่าท่ีติดดั้งมา 10 ปี 
งานระบบปรับอากาศมีค่าสัมประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER (บีทีย/ูชัว่โมง/วตัต)์ อยูท่ี่ ≥ 16.31  

จากข้อด้อยของการก าาหนดประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศด้วยค่า EER ท าให้มีการพฒันาให้
ใกลเ้คียงสภาพการใชง้านจริงใหม้ากท่ีสุด เพื่อท าใหพ้ยากรณ์การใชพ้ลงังานแม่นย  ายิง่ข้ึน จึงน าอิทธิพลจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศมาค าานวณดว้ยหลกัการคือการหาปริมาณความร้อนท่ีตอ้งขจดัออกตลอดฤดูท่ีก าาลงั
พิจารณาหารด้วยพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ตลอดช่วงเวลาเดียวกัน ในประเทศท่ีต้องการแต่ความเย็นก็อาจเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ในบางประเทศตอ้งการทั้งความเยน็และความอบอุ่น ช่วงเวลาอาจจะนอ้ยกวา่ 1 ปี  

จากการประเมินของ LEED ได้ระดบั Certified ส าหรับอาคารร้านอาหารขนาดเล็ก ถ้าได้รับการ
ออกแบบให้เหมาะสมกบัท่ีตั้งตวัอาคาร และงานระบบประกอบอาคารต่างๆไดรั้บการออกแบบให้สอดคลอ้ง
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ตามเกณฑ์ LEED ตั้งแต่เร่ิมตน้การออกแบบซึงจะสามารถ ท าให้พฒันาจาก Certified 40-49 คะแนน เป็น Silver 
50 คะแนนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งควรพิจารณาวสัดุก่อสร้างเพื่อใชใ้นการรีไซเคิลและการน ากลบัมาใชใ้หม่ 

 
ตารางที ่1 คะแนนจากการประเมิน 

เกณฑ์ LEED/คะแนน Certified 40-49 
1.ทีต่ั้งโครงการ 13 
2.การจัดการน า้ทีม่ีประสิทธิภาพ  8 
3.การใชพ้ลงังานและระบบอาคาร 7 
4.วสัดุก่อสร้างอาคาร 7 
5.สภาพแวดลอ้มภายในอาคาร 5 
6.นวตักรรมและความสร้างสรรค ์ 0 
คะแนนรวม 40 

 
สรุปจากผลการศึกษาทีไ่ด้ 

ร้าน KFC ในกรณีศึกษาไดรั้บการประเมินในหมวดไดผ้ลการประเมินสูงในหมวดท่ีตั้งตวัอาคารและ
บริเวณโครงการและผา่นเกณฑข์อ้บงัคบัการใชพ้ลงัในหมวดพลงังานและระบบอาคารจึงคาดวา่ร้านKFCจะเป้น
อาคารท่ีใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในฐานะวศิวกรเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงท่ีจะพฒันาองคค์วามรู้
และศึกษาขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดตั้งเก่ียวกบัอาคารเขียวและสามารถประยกุคแ์นวคิดในการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
และเคร่ืองกลและการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม การเลือกใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัผูใ้ชอ้าคาร
และส่ิงแวดลอ้ม  

การใช้เกณฑ์ LEED เพื่อการประเมินอาคารเขียวในประเทศอาจจะไม่เหมาะสมกับอาคารทุก
โครงการ เน่ืองจากอาจจะเป็นการลงทุนค่าก่อสร้างท่ีอาจจะะเพิ่มข้ึนกบัรูปแบบการใช้วสัดุผูใ้ช้ควรพิจารณา
ความเหมาะสม เช่น 

พื้นท่ีใชส้อยของอาคารท่ีตั้งนั้นเป็นขอ้ส าคญัท่ีควรพิจารณาเน่ืองจากเกณฑ์ LEED อาจจะไม่เหมาะ
กบัอาคารท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กหรืออาคารท่ีไม่ตอ้งการระบบปรับอากาศ เน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีตั้ง
อาคารแตกตต่างจากประเทศผูพ้ฒันาเกณ์ LEEDค่าใชจ่้ายในการประเมินอาคารมีค่าใชจ่้ายสูงและไม่รับประกนั
วา่เมือ่ท าการประเมินอาคารแลว้จะไดรั้บพิจารณาจากเกณฑ ์LEED เสมอไป 
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บทวิเคราะห์งานการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลในร้าน KFC นั้น เม่ือด าเนินการติดตั้งแลว้
เส ร็จทั้ งหมดทุกระบบด า เ นินการ COMMISSIONING TEST RUN 100% ทุกระบบท างานได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐาน LEED เม่ือร้านเปิดได ้5 เดือน ไดมี้การเก็บขอ้มูลเร่ืองการใช้ไฟฟ้า โดย 
เดือน มกราคมมีค่าใชจ่้าย 95,325 บาท เดือน กุมภาพนัธ์มีค่าใชจ่้าย 96,422บาท เดือนมีนาคมมีค่าใชจ่้าย 94,970 
บาท เดือนเมษายนมีค่าใชจ่้าย 97,672 บาท เดือนพฤษภาคมมีค่าใชจ่้าย 93,897 บาท เม่ือน ามาหาค่าเฉล่ียจะอยูท่ี่
ประมาณ 95,657 บาท เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัร้านท่ีติดตั้งไม่ไดม้าตรฐานเร่ืองการใช้ไฟฟ้า โดยมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ คือ 110,000 บาท ( ร้านท่ีติดตั้งไม่ไดต้ามาตรฐานคือร้านท่ีติดตั้งแลว้ยงัตอ้งมีงานแกอ้ยู่ ) งานระบบ
ปรับอากาศมีค่าสัมประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER (บีทีย/ูชัว่โมง/วตัต)์ อยูท่ี่ ≥ 16.31  
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