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บทคัดย่อ
การ ศึ กษานี้ เป็ นการ ปร ะเมิ น อา คาร ตา มเ กณฑ์ Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) โดยใช้ อาคารโรงแรมดีพียู เพลส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เป็ นอาคารกรณีศึกษาซึ่งมีพ้ ื นที่ใช้ สอยในอาคารประมาณ 1,822.94 𝑚2 โดยพื้ นที่ช้ัน 1 เป็ น
ส่วนของการให้ บริ การทั่วไป ชั้น 2 และ ชั้น 3 เป็ นส่วนของห้ องพั ก จากการประเมินพบว่ าใน
สถานะคะแนนที่ได้ ปัจจุบันนั้นอยู่ท่ี 34.5 คะแนนซึ่งยังไม่อยู่ในระดับที่ได้ รับการรับรองตามเกณฑ์
LEED ซึ่งคะแนนด้ าน Energy and Atmosphere (EA) ที่ได้ มีคะแนนที่ต่ามาก ดังนั้นในการศึกษา
นี้ได้ ใช้ แบบจาลองทางพลังงาน Energy Plus ทาการจาลองพลังงานและการใช้ พลังงานในอาคาร
รวมถึงการประเมินผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการที่นาเสนอ จากการจาลองการใช้ พลังงาน
พบว่าสัดส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในห้ องใช้ พลังงานมากที่สุด ได้ แก่ เครื่องทานา้ ร้ อน รองลงมา
คือระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่างและอุปกรณ์สานักงาน จึงได้ นาเสนอมาตรการการลดการใช้
พลังงานและยังทาให้ ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับในหัวข้ อ EA และ EQ (Indoor Environmental Quality)
ที่ยังไม่สามารถผ่านเกณฑ์บังคับได้ เพื่อให้ ได้ ระดับในการผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาคาร
เขียว รวมถึงเกณฑ์ระดับ Gold ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์มี 4 มาตรการ
ดังนี้ มาตรการที่ 1 การติดตั้งเครื่องปั๊มความร้ อนเพื่อลดการใช้ พลังงานของอาคารมีระยะเวลาคืน
ทุน 2.90 ปี และมีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าลดลงเฉลี่ย 412,859.47 บาท/ปี มาตรการที่ 2การติดตั้ง
ฟิ ล์มกรองแสงมีระยะเวลาคืนทุนที่เกินระยะเวลาโครงการ 15 ปี และมีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
เฉลี่ย 20,354.13 บาท/ปี มาตรการที่ 3 เปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) มีระยะเวลาคืน
ทุน 1.33 ปี และมีการใช้ พลั งงานไฟฟ้ าที่ลดลงเฉลี่ ย 36,521.15 บาท/ปี มาตรการที่ 4 ลงทุน
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์มีระยะเวลาคืนทุนที่เกินระยะเวลาโครงการ 15 ปี และมี
การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าที่ ล ดลงเฉลี่ ย 19,072.65 บาท/ปี โดยมาตรการที่ มี ค วามคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ มากที่สุด คื อ มาตรการที่ 3 ผลการศึ ก ษาที่ได้ สามารถน าไปประกอบการขอยื่น
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Abstract
This study aims to assess the building according to the Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) by using the DPU Place Hotel, Dhurakij Pundit University
as a case study building that has approximate useful areas of 1,822.94 m2. The first floor
serves for general services and the second and the third floors are guest rooms. According to
the assessment, the current scores are 34.5, which are not conformed under the LEED
certification. The Energy and Atmosphere (EA) score is very low. Therefore, the study used
the Energy Plus model to simulate the energy use in a building as well as to evaluate the
energy-saving results from the proposed measures. The energy simulation is found that the
proportion of electrical appliances consumes the most energy is water heater and followed by
air conditioning system, lighting system, and office equipment. Hence, the measures have
been proposed to reduce energy consumption and to conform with the requirements of EA
and EQ (Indoor Environmental Quality) that currently are not pass the requirements, in order
to achieve the level in passing the green building standard certification including Gold criteria.
The results of economic feasibility analysis have four measures as follows: Measure 1:
Installing heat pumps to reduce energy use of a building with a payback period of 2.90 years
with the average electricity consumption decreased by 412,859.47 Baht/year. Measure 2:
Installing window’s films with a payback period that exceeds the project period of 15 years
and the average electricity consumption decreased by 20,354.13 Baht/year. Measure 3:
Replacement to energy-saving lamps (LED) with a payback period of 1.33 years and the
average electricity consumption decreased by 36,521.15 Baht/year. Measure 4: Investment
in the installation of inverter air conditioner with a payback period that exceeds the project
period of 15 years and the average electricity consumption decreased by 19,072.65
Baht/year. Measures that are most economically is the third measure. Results from the can
be used to apply for the building assessment according to the Green Building Standard
Assessment for residential building as a whole or as a database for proposing to replace the
equipment in the building.
Keyword: Green Building, Energy Simulation, Sustainable Energy

ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสนใจและตระหนักถึงในการมี
ส่วนร่ วมในการช่วยผลักดันให้ มีการแก้ ไขปัญหาด้ านพลังงานและสิ่งแวดล้ อม สามารถสังเกตได้
จากปั จจุ บันมีการรณรงค์เรื่ องลดการใช้ พลังงานและการลดการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ รวมถึง
พลังงานทดแทนนั้นเริ่มมีบทบาทมากในปัจจุบันอาทิ เช่น การใช้ พลังงานแสงอาทิตย์เข้ ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการพลังงาน การรณรงค์การเปิ ดปิ ดการใช้ ไฟฟ้ าภายในอาคาร รวมถึงการปรับลด
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้ คงอยู่ท่ี 25 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ยังมีการใช้ วัสดุท่สี ามารถช่วย
ลดการใช้ พลังงานมาสร้ า งอาคารอีกด้ วย ดังนั้นองค์กรและหน่วยงานต่างๆจึงมีความสนใจและมี
แผนในการผลักดันหน่วยงานของตนเข้ าสู่การเป็ นอาคารเขียว สาหรับอาคารโรงแรมดีพียูเพลส
มหาวิ ทยาลั ยธุรกิจบั ณฑิตย์เป็ นอาคารที่มีอายุ การใช้ งานมากกว่ า 15 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆมี
ประสิทธิภาพที่ต่า จึงทาให้ เกิดแนวความคิดที่จะปรับปรุงและกาหนดมาตรการต่างๆเพื่อให้ อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว และการใช้ พลังงานที่ค้ ุมค่าที่สดุ ประหยัดพลังงานที่สดุ

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ประเมิน อาคารกรณี ศึ กษาตามเกณฑ์การประเมิน อาคารเขียวของ Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED) (สาหรับบ้ านและอาคารที่พักอาศัย)
2. เพื่อศึกษาหามาตรการและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขปัญหาลดการใช้ พลังงาน
ของอาคารเพื่อให้ อยู่ในมาตรฐานLEED
3. เพื่ อวิเคราะห์ ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ของมาตรการต่างๆ ที่ดาเนินการศึ กษา
ปรับปรุงเพื่อให้ ได้ ตามเกณฑ์ LEED

ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตพื้ นที่ส่วนศึกษาวิจัย กรณีศึกษาอาคารโรงแรม DPU Place มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ มีพ้ ืนที่ขนาด 1,822.94 ตร.ม.
2. ขอบเขตด้ า นเนื้ อหาการศึ ก ษาวิ จั ย การศึ ก ษาโดยใช้ เ กณฑ์ก ารประเมิ น อาคารเขี ย ว
(สาหรับบ้ านและอาคารที่พักอาศัย) (LEED)
3. งานวิ จั ย นี้ ใช้ เ ทคนิ ค ทางด้ า น Building Energy Simulation ในการแก้ ไ ขปั ญ หาโดย4.
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ คื อ Sketch up + Energy Plus ในการสร้ า งแบบจ าลอง เพื่ อ เปรี ย บเทีย บข้ อ มู ล
ปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของอาคารโดยใช้ ข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรมและใส่ข้อมูลเบื้องต้ น
ของอาคาร

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ทราบระดั บ การประเมิ น มาตรฐานอาคารเขี ย ว (ส าหรั บ บ้ า นและอาคารที่พั ก อาศั ย)
(LEED) สาหรับอาคาร โรงแรม DPU Place
2. ทราบแนวทางการปรับปรุงอาคารให้ เข้ าเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว
3. มีความรู้ ท่ีจ ะสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการศึ กษาและพั ฒ นารู ป แบบการปรั บ เปลี่ ยน
อุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
มัลลิกา ปู่ เพ็ชร์ (2555) ทาการศึกษาอาคารประเภทสถานศึกษาจานวน 2 อาคารและ
อาคารสานักงาน 1 งาน โดยใช้ โปรแกรม BEC และ Energy Plus ในการทาแบบจาลองพลังงาน
ใน การประเมินแบ่งออกเป็ นหัวข้ อ ดังนี้ (1) ใช้ ค่าพลังงานตามข้ อกาหนดของกฎกระทรวง พ.ศ.
2552 (2) ใช้ ค่าพลังงานตามข้ อกาหนด Appendix G ใน ASHRAE Standard 90.1-2007 และ
(3) ใช้ แบบประเมินเพื่อประหยัดพลังงานหรืออาคารติดฉลากของกระทรวงพลังงาน ผลจากการ
ประเมิ น พบว่ า วิ ธี ท่ี 1 ได้ ค ะแนนสู ง ทั้ง 2 อาคาร โดยปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ พลั ง งานคื อ
ประสิทธิภาพของ เครื่ อ งปรั บ อากาศ กล่ า วคื อ ประสิทธิภาพของอาคารอ้ า งอิ งวิ ธี ท่ี 1 ต่ า กว่ า
ประสิทธิภาพอาคารอ้ างอิง วิธีท่ี 2 และเงื่อนไขในระบบไฟฟ้ าแสงสว่างจะไม่คิดค่ าแสงสว่ า งใน
พื้นที่ลานจอดแต่อกี 2 วิธไี ด้ นามาคิด
ธรรม สันติธรรม (2560) ทาการศึกษากระบวนการตัดสินใจสู่การพั ฒนาโครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ บบยั่ ง ยื น : อาคารส านั ก งานที่ ไ ด้ รั บ รองมาตรฐานอาคารเขี ย วใน
กรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อหา (content analysis) ผ่ า นการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิ จั ยที่เ กี่ยวข้ อ ง และเก็บ ข้ อ มู ลกับ กลุ่ มผู้ ให้ ข้อ มู ล (key informant) ซึ่ งไม่
ประสงค์ อ อกนามจ านวน 19 แหล่ ง จากนั้ น วิ เ คราะห์ ผ ลวิ จั ย ด้ ว ยเทคนิ ค เดลฟาย (Delphi
technique) และวิธีโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Network Process: ANP) ประกอบกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการตัดสินใจพัฒนาโครงการ
อาคารสานั ก งานเขี ย ว ประกอบด้ ว ยลาดั บ ความสาคั ญ ของปั จ จั ย ที่มีอิ ท ธิพ ลต่ อ กระบวนการ
ตัดสินใจ ดังนี้ 1.การส่งเสริมบรรษัทบริบาล (Corporate Social Responsibility: CSR) ส่งเสริ ม
ภาพลักษณ์องค์กรและคุณประโยชน์ทางการตลาด 2.การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและ
ทรัพยากรในอาคาร เช่น พลังงานไฟฟ้ า นา้ 3.การส่งเสริมคุณภาพสภาพแวดล้ อมที่ดีในอาคาร 4.
การช่วยลดการปล่อยมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น ก๊าซเรือนกระจก 5.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ภาวดี ธุววงศ์ (2559) ทาการศึกษาการพั ฒนาเกณฑ์การออกแบบอาคารเขียวเพื่ อ
ส่งเสริมสุขภาวะสาหรับอาคารที่พักอาศัยแบบยั่งยืนในประเทศไทย โดยใช้ การทาปริทศั น์เอกสาร
ข้ อมูล มาตรฐานการออกแบบสภาพแวดล้ อมของอาคารที่พักอาศัยในต่างประเทศและวิเคราะห์

สรุปประเด็นและจัดทาแบบสอบถามแบบจับคู่เปรียบเทียบ (Pairwise Comparison) เพื่อหาค่า
น้าหนักและจัดลาดับ ความสาคัญของแต่ ละประเด็นปั จจั ยด้ วยกระบวนการวิเคราะห์ ลาดั บ ขั้น
(Analytic Hierarchy Process : AHP) ผลการศึกษาวิจัยพบว่ าผู้เชี่ยวชาญให้ นา้ หนักความสาคัญ
กับหมวดความปลอดภัยเป็ นหลัก โดยมีค่านา้ หนัก 31.6% รองลงมาคือ คุณภาพอากาศ 23.7%
สภาวะน่ า สบาย 20.3% แสงสว่ า ง 11.4% วั ส ดุ 7.7% และสุ น ทรี ภ าพ 6.4% ตามล าดั บ
ผลการวิจัยนี้สามารถนาไปใช้ ประกอบการพัฒนาเกณฑ์การออกแบบอาคารที่พักอาศัยในประเทศ
ไทยเพื่อส่งเสริมให้ การออกแบบอาคารให้ มีความสาคัญกับสุขภาวะของผู้พักอาศัยมากยิ่งขึ้น
พี รเดช คุ้มศิริและปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม(2559) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพั ฒนา
กรอบการประเมินอาคารเขียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการประเมินอาคารเขียวและประยุกต์ใช้
โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์อาคารเขียวตามมาตรฐานการประเมิน เพื่อใช้ ควบคู่กบั โปรแกรมวิเคราะห์
พลังงานเนื่องจากปัจจุบันการประเมินอาคารเขียวมีความคลาดเคลื่อนไปจากการตั้งเป้ าหมายใน
ตอนเริ่ มต้ น อีก ทั้งยังมีก ารเสนอวิ ธีการพั ฒนาแบบก่อสร้ า ง ก่อนทาการก่อสร้ า งจริ ง เพื่ อให้
เหมาะสมตรงกับ ความต้ อ งการของเจ้ า ของโครงการ การพั ฒนากรอบการประเมิน อาคารใน
งานวิ จั ยนี้ ได้ นาเสนอปั จจั ยเพิ่ มเติมในการประเมิ นอาคารก่ อนการก่ อสร้ างจากเดิมที่จ ะมีการ
ประเมินในปัจจัยในด้ านต่างๆ คือ (1) รูปลักษณ์และลักษณะอาคาร (2) ความร้ อน (3) พลังงาน
ที่ใช้ และปล่อยออก (4) แสงสว่าง
ยุทธวัชร อภิวาทนสิ(2555) ทาการศึกษาแนวทางในการออกแบบอาคารสานักงาน
เพื่อให้ มีความเป็ นอาคารเขียวโดยได้ ศึกษาและนาเกณฑ์ประเมิน LEED-NC (v.2009) มาใช้
เป็ นวิเคราะห์เป็ นแนวทางในการออกแบบและสามารถประเมินประสิทธิภาพของอาคารเพื่ อวัด
ความเป็ นอาคารเขียวในเบื้องต้ นได้ จากการศึกษาเกณฑ์ประเมิน LEED-NC (v.2009) ซึ่งจาก
การศึ กษาการจาลองพลั ง งานจะพบว่ าอาคารทางเลื อกที่ใช้ แนวทาง เปลี่ ยนระบบปรั บอากาศ
ประสิทธิภาพสูงขึ้นจะสามารถลดค่าการใช้ พลังงานโดยรวมได้ มากกว่าการใช้ แนวทางเปลี่ยนวัสดุ
อาคารประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถนาแสงธรรมชาติมาใช้ ได้ โดยมี ค่าความส่องสว่างผ่านเกณฑ์
ที่กาหนดจากการออกแบบอาคารสานักงานเขียวจะพบว่ าตลอดกระบวนการออกแบบต้ องมีการ
จ าลองอาคาร คือ การจาลองพลั งงาน การจาลองแสง ซึ่ งจะต้ องระบุ คุณ สมบั ติของวั สดุ อ ย่ า ง
ละเอียด จึงควรมีการศึกษาวัสดุอาคารเพิ่มเติมเพื่อให้ เกิดแนวทางเลือกใช้ วัสดุได้ อย่ างหลากหลาย
มากขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมได้ นาแนวความคิดในการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร
ทาการศึกษาออกแบบในการศึกษานี้ ซึ่งจะนาข้ อมูลที่ได้ จากการนามาปรั บใช้ และเป็ นข้ อ มู ลใน
การศึกษา รวมถึงการประยุกต์ใช้ กับงานวิจัยนี้ด้วย โดยการแนวทางข้ อมู ลที่ได้ จากการทบทวน
วรรณกรรมมาประยุกต์ใช้ โดยใช้ โปรแกรม Sketch up + Energy Plus มาหามาตรการการลดการ
ใช้ พลังงานไฟฟ้ าในอาคารอีกด้ วย ซึ่งงานวิจัยนี้จะแตกต่างจากงานวิจัยในอดีต เนื่องจากมีการใช้
โปรแกรมทางวิ ศ วกรรมที่มีความน่ า เชื่ อ ถื อ สูงในการจ าลองค่ า การใช้ พ ลั งงานเพื่ อ ก าหนดหา

มาตรการการลดการใช้ พลังงานในอาคารและการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของ
แต่ละมาตรการ

วิธีดาเนินการวิจยั
การออกแบบหรือปรั บปรุงอาคารให้ เป็ นอาคารเขียว มีความนิยมและยอมรั บอย่าง
มากในปั จจุ บันและมีการพั ฒนาในแนวโน้ มที่ดีในอนาคตอีกด้ วย อีกทั้งมีแนวโน้ มการออกแบบ
อาคารไม่ว่าจะเป็ นสานักงาน โรงงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เป็ นต้ น ปัจจุบันอาคารเหล่านี้
ส่ ว นใหญ่ ก ็จ ะพั ฒ นาออกแบบให้ เ ป็ นอาคารเขี ย ว (Green Building Criterion) ในอดี ต มี ก าร
พัฒนาเกณฑ์อาคารเขียวมาจากต่างประเทศและก็มีการนาเกณฑ์ในต่างประเทศที่เป็ นที่แพร่ หลาย
ยอมรั บ เช่ น เกณฑ์ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น
เกณฑ์เหล่านี้จะถูกนามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ ในแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศจะมี
เกณฑ์มาวั ดที่แตกต่ า งกันแต่ เนื้ อ หาการประเมิน ใกล้ เ คี ยงกัน เนื่ องจากแต่ละประเทศมี ส ภาพ
ภูมิอากาศและสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นเกณฑ์บางเกณฑ์อาจจะต้ องนามาประยุกต์และ
ใช้ ให้ เหมาะสม ทั้งพั ฒนาขึ้นมาเป็ นเกณฑ์ใหม่ในแต่ละประเทศเอง เช่ นในประเทศไทยมีก าร
พัฒนาเกณฑ์ TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทยขึ้นมา ซึ่งเกณฑ์น้ ีกพ็ ัฒนาขึ้นมาจาก LEED เพื่อ
ใช้ สาหรับโครงการต่างๆภายในประเทศ โดยเป็ นความร่วมมือกันระหว่างสภาสถาปนิกสยามและ
วิศวกรรมสถานนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่ที างภาครัฐมีการสนับสนุนที่จะพัฒนาและนามาประยุกต์ใช้ กบั ประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาการประเมินที่ใกล้ เคียงกับมาตรฐาน LEED อีกด้ วย
จากการศึกษาแบบประเมินอาคาร LEED (v.4) จะพบว่ าหั วข้ อที่ใช้ ในการประเมิน
สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบอาคารได้ ต้ังแต่ข้ันตอนก่อนการออกแบบอาคาร
ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้ างอาคารจนถึงขั้นตอนตรวจสอบอาคารและการเข้ าใช้ งานอาคาร
จริง
โดยจะมีหัวข้ อหลักที่นามาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินดังนี้
1. Sustainable Sites (ที่ต้งั โครงการเพื่อความยั่งยืน)
2. Water Efficiency (การใช้ นา้ อย่างมีประสิทธิภาพ)
3. Energy and Atmosphere (การใช้ พลังงานและบรรยากาศ )
4. Materials and Resources (วัสดุและทรัพยากร )
5. Indoor Environmental Quality (คุณภาพสภาวะแวดล้ อมในอาคาร )
6. Innovation and Design Process (นวัตกรรมและกระบวนการออกแบบ)
7. Regional Priority (ความสาคัญเร่งด่วนของภูมิภาค)
8. Location and Transportation (สถานที่ต้งั และการขนส่ง)

เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของแบบประเมิน จะพบว่าในแต่ละหัวข้ อหลักสามารถ
ได้ คะแนนในแต่ละช่วงของกระบวนการทางสถาปัตยกรรม โดยจะแบ่งเป็ นหัวข้ อประเมินที่ได้ ดังนี้
1. หัวข้ อประเมินที่เป็ นหัวข้ อบังคับ (prerequisite) ในส่วนนี้จะเป็ นหัวข้ อบังคับที่ต้อง
ผ่านตามเกณฑ์กาหนด โดยจะมีท้งั หัวข้ อที่สามารถประเมินได้ เบื้องต้ นในขั้นตอนการออกแบบร่ าง
และหัวข้ อที่นามาประเมินได้ ในขั้นตอนการก่อสร้ าง รวมถึงประเมินหลังจากอาคารสร้ างเสร็จแล้ ว
2. หั วข้ อประเมินที่อยู่ ในขั้นตอนการออกแบบ ในส่วนนี้ จะเป็ นขั้นตอนแรกที่มีการ
วางแผนโครงการโดยรวมทั้งหมด เพื่ อให้ ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ องในโครงการได้ ทราบถึงจุ ดมุ่งหมายในการ
ออกแบบ และระดับของความเป็ นอาคารเขียว ซึ่งเจ้ าของโครงการได้ ต้ังเป้ าหมายไว้ เพื่อให้ ทีม
ออกแบบนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการทาคะแนนในแต่ละหมวด
ดังนั้นแผนงานวิ จัยทั้งหมดจะแสดงดังรู ปที่ 1 (ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย) วิธีการ
ทดสอบและจานวนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงาน

ข้อมูลทัวไป
่
อาคารโรงแรมดี พี ยู เ พลส มหาวิ ท ยาธุ ร กิจ บั ณ ฑิต ย์ ก รุ ง เทพมหานคร เป็ นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นมีพ้ ื นที่ใช้ สอยประะมาณ 1,822.94 ตารางเมตร จากตารางที่ 1 โดย
แบ่งพื้นที่ ชั้น 1 ในส่วนของพื้นที่ให้ บริการ (Lobby) ออฟฟิ ต สานักงาน (Office) ห้ องนวดแผน
ไทย(Spa) ห้ องซักล้ าง ชั้นที่ 2 และ3 ส่วนของห้ องพักจานวน 24 ห้ อง เปิ ดให้ บริการ จันทร์ –
อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
ตารางที่ 1 รายละเอียดและลักษณะการใช้ งานของอาคาร
ชื่ออาคาร
ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ
จานวนชั้น
ประเภทอาคาร
พื้นที่ใช้ สอยส่วนใหญ่
ปี ที่สร้ างเสร็จ
วันและเวลาทาการ
จานวนพนักงาน
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3

ภาพที่ 2 ภาพด้ านหน้ าโรงแรมดีพียูเพลส

โรงแรมดีพยี ูเพลส
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนน
ประชาชื่น หลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10210
02-954-7300
3
โรงแรม
1,823 ตารางเมตร
พ.ศ. 2545
จันทร์ – ศุกร์ ตลอด 24 ชั่วโมง
10 คน
พื้นที่ให้ บริการ สานักงานและห้ องซักล้ าง
ห้ องพักจานวน 12 ห้ อง
ห้ องพักจานวน 12 ห้ อง

kWh

ภาพที่ 3 แสดงข้ อมูลเปรียบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในปี พ.ศ.2560 – 2561

การสร้างแบบจาลองการใช้พลังงานของอาคาร
ในการศึ ก ษานี้ ใช้ โปรแกรมจ าลองการใช้ พลั ง งานในอาคาร Energy Plus สร้ าง
แบบจ าลองทางคอมพิ ว เตอร์ ข องอาคารโรงแรมดี พี ยู เ พลส มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ ข้อมูลพื้นฐานของอาคารมาสร้ างแบบจาลองโดยข้ อมูลที่ใช้ มาจากข้ อมูลที่
ได้ จากการสารวจ อาทิ เช่น วัสดุกรอบอาคาร พื้น หน้ าต่าง ประตู ผนัง เครื่องปรับอากาศ รวมถึง
สภาพภูมิอากาศ มาทาการประยุกต์ใช้ กับโปรแกรมและแบบจาลอง เพื่อสร้ างและเปรียบเทียบ
ข้ อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าของแต่ละโซนได้ นอกจากนี้ยังกาหนดการตาแหน่งและขนาดของแต่ละ
โซนและลักษณะการใช้ ไฟฟ้ าแต่ละโซนได้ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การสร้ างแบบจาลองของอาคารและการแบ่ง Thermal Zone

ผลการวิจยั
จากการประเมินมาตรฐานอาคารขียว (LEED) สาหรับอาคารที่พักอาศัยรวม (LEED
V4) เป็ นเครื่ อ งมือ ในการศึก ษา เพื่ อหาแนวทางการปรั บปรุงอาคารโรงแรมดีพียู เพลส การ
เข้ า เกณฑ์ก ารประเมิน มาตรฐานอาคารเขี ยว (LEED) โดยคะแนนเต็ม 110 คะแนน อาคาร
โรงแรมดีพียู เพลส ได้ คะแนนรวมอยู่ท่ี 34.5 คะแนน ไม่สามารถผ่านเกณฑ์ของ Certified ได้ เมื่อ
พิ จ ารณาทั้ง 8 หมวดแล้ ว เกณฑ์ ท่ีไ ม่ ส ามารถได้ รั บ คะแนนได้ คื อ หมวดที่ 4 พลั ง งานและ
บรรยากาศ และหมวดที่ 6 คุณภาพของสิ่งแวดล้ อมในอาคาร เนื่องจากทั้ง 2 หัวข้ อนี้ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินในหัวข้ อบังคับ จึงไม่สามารถได้ รับคะนนในทั้ง 2 หัวข้ อนี้ได้ ดังนั้นจึงได้ นาเสนอ
มาตรการต่างๆเพื่ อปรับปรุงสมรรถนะของอาคารโดยเฉพาะในหมวดพลังงานและบรรยากาศ
(EA) โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้
มาตรการที่ 1 ติดตั้งเครื่องปั๊มนา้ ร้ อน (Water Heat Pump)
มาตรการที่ 2 ติดตั้งฟิ ล์มกรองแสง (Film)
มาตรการที่ 3 ลงทุนเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED)
มาตรการที่ 4 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ไม่ทาลายชั้นบรรยากาศ (AC)
ตารางที่ 2 สรุปคะแนนประเมินทั้ง 8 หัวข้ อ
หัวข้อ
LT
SS

ชื่อหัวข้อ
ที่ต้งั และการขนส่ง
สถานที่ต้งั โครงการเพื่อความยั่งยืน

คะแนนเต็ม
15
7

คะแนนทีไ่ ด้
15
1.5

WE
EA
MR
EQ
IN
RP
IP

การใช้ นา้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พลังงานและบรรยากาศ
วัสดุและทรัพยากร
คุณภาพของสิ่งแวดล้ อมในอาคาร
นวัตกรรม
ความสาคัญเร่งด่วนของภูมิภาค
กระบวนการเชิงบูรณาการ
รวม

12
38
10
16
6
4
2
110

3
0
9
0
3
1
2
34.5

การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์
พบว่ า มาตรการที่ 1 การติดตั้งเครื่ องปั๊ มน้า ร้ อนเพื่ อลดการใช้ พลั งงานของอาคาร
โรงแรมดีพียู เพลส จานวน 4 เครื่อง โดยคิดค่าเฉลี่ยการใช้ นา้ ในอาคารเฉลี่ย 495 𝑚3 /y โดย
เครื่องปั๊มนา้ ร้ อนมีกาลังขนาด 3.6 kW ราคา 120,000 บาท รวมค่าดาเนินการติดตั้ง 25% ราคา
รวมเท่ากับ 150,000 บาท ต่อเครื่อง โดย 1 เครื่องจะสามารถจ่ายนา้ ให้ ห้องพักในอาคารได้ 3
ห้ อง ดังนั้นจะต้ องติดตั้งทั้งหมด 8 เครื่ อง โดยคิดระยะโครงการทั้งหมด 15 ปี ค่าบารุงรั กษา
10,000 บาทต่ อ ปี การใช้ พ ลั งงานไฟฟ้ ารวมเท่า กับ 120,707.46 kWh/y ค่ า ดัชนี ไฟฟ้ ารวม
เท่ากับ 66.21 kWh/𝑚2 /y
มาตรการที่ 2 การติดตั้งฟิ ล์มกรองแสงในพื้นที่กระจกทั้งหมด 331.57 ตร.ม. โดยคิด
จากจานวนพื้นที่กระจกโดยรอบของอาคารโรงแรมดีพียู เพลส โดยติดตั้งฟิ ล์มกรองแสงชนิด เซรา
มิกนาโนซูพลีม พร้ อมติดตั้งราคา 45,000 บาท ต่อ 50 ตารางเมตร รวมคิดค่าติดตั้งทั้งหมด
25% จะเท่ากับ 56,250 บาท ต่อ 50 ตารางเมตร หรือ 1,125 บาท/ตร.ม. โดยคิดระยะโครงการ
ที่ 15 ปี การใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวม เท่ากับ 210,731.62 kWh/y ค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้ ารวมเท่ากับ
115.59 kWh/𝑚2 /y
มาตรการที่ 3 เปลี่ ยนหลอดประหยั ดพลั งงาน (LED) โดยทาการเปลี่ ยนหลอดทั้งหมด 304
หลอด คิดระยะโครงการทั้งหมด 15 ปี และมีค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกๆ 2 ปี เท่ากับ 21,040 บาท
ท าการลงทุ น มู ล ค่ า 48,800 บาท ค่ า ไฟฟ้ าลดลงเท่ า กั บ 8,376.41 kWh/y หรื อ เท่ า กั บ
36,521.15 บาทต่อปี มีระยะคืนทุนอยู่ท่ี 1.33 ปี การใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวมเท่ากับ 207,023.59
kWh/y ค่าดัชนีไฟฟ้ ารวมเท่ากับ 113.56 kWh/𝑚2 /y
มาตรการที่ 4 ลงทุนติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ จานวน 41 ชุด โดย
คิดจากเครื่องปรับอากาศทั้งหมดภายในโรงแรมดีพียู เพลส ปี 2561 โดยเครื่องปรับอากาศ 1
เครื่ อง พร้ อมราคาติดตั้งราคา 39,400 บาท รวมค่าติดตั้งและค่า ดาเนินการ 25% จะเท่า กับ
49,250 บาทต่อชุ ด โดยคิดระยะโครงการที่ 15 ปี และมีค่าบารุงรักษา 2,000 บาทหรือเท่ากับ
82,000 บาทต่ อ ปี การใช้ พ ลั งงานไฟฟ้ ารวมเท่า กับ 211,025.54 kWh/y ค่ า ดัชนี ไฟฟ้ ารวม
เท่ากับ 115.76 kWh/𝑚2 /y
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ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงปริมาณการลดการใช้ พลังงานรวมของแต่ละมาตรการ
จากภาพที่ 5 แสดงปริ มาณการลดการใช้ พ ลั ง งานของแต่ ละมาตรการ โดยพบว่ า
มาตรการที่ 1 มี ค่ า ดั ช นี ก ารลดใช้ พ ลั ง งานรวมมากที่สุ ด มาตรการ 3 และ 2 รองลงมาและ
มาตรการที่ 4 มีการลดใช้ พลังงานรวมน้ อยที่สดุ

สรุปผลงานวิจยั
ในการศึกษาเพื่อทาการประเมินมาตรฐานอาคารเขียว (LEED) อาคารที่พักอาศัยรวม
โดยใช้ อาคารโรมแรมดีพียู เพลส มหาวิ ทยาลั ยธุรกิจบั ณฑิตย์ ระดับการประเมินคะแนนอยู่ ท่ี
34.5 คะแนน ซึ่งยังไม่ผ่านระดับที่จะได้ รับการรั บรองมาตรฐานอาคารเขียว (LEED) ก่อนการ
ปรับปรุงพบว่ามีหัวข้ อของ EA และ EQ ที่ได้ คะแนนอยู่ท่ี 0 คะแนน เนื่องจากว่าการประเมินใน
หัวข้ อนี้ไม่สามารถผ่านการประเมินในหัวข้ อบังคับได้ แม้ ว่าในหัวข้ อย่อยจะได้ คะนนหรือไม่กต็ าม
และจากการประเมินในหัวข้ อ EA มีคะแนนที่ได้ น้อยที่สุดเนื้องจากว่าเป็ นหัวข้ อที่ประเมินจากการ
ใช้ พลังงานในอาคาร ทาให้ ผ้ ูวิจัยได้ ศึกษาโดยการสร้ างแบบจาลองทางวิศวกรรมเพื่อศึกษาการใช้
พลังงานของอาคารโรงแรมดีพียู เพลส เพื่ อทาการปรั บปรุงและหามาตรการเพื่ อที่จะลดการใช้
พลังงานในหัวข้ อนี้อีกด้ วย จากการศึกษาพบว่าค่าพลั งงานที่ได้ จากการจาลองโดยโปรแกรมทาง
วิศวกรรมนั้นได้ มีค่าพลังงานที่ใกล้ เคียงกับค่าจากการวัดจริ ง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนการใช้
พลังงานในปี 2560 อยู่ท่ี 4.85% และในปี 2561 มีเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนอยู่ท่ี 4.97%
เมื่อค่าความคลาดเคลื่อนจากการจาลองการใช้ พลังงานในโปรแกรมทางวิศวกรรมมาเปรียบเทียบ
จากค่ า ที่เ กิดจากการวั ดของการใช้ พ ลั งงานในแต่ ละเดื อ น จึ งทาการกาหนดมาตรการเพื่ อหา
มาตรการที่จะลดการใช้ พลังงานและศึกษาความคุ้มค่ากับความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์จะเห็น

ได้ ว่ า ในมาตรการที่ 3 มี ความเหมาะสมกับการลงทุ น เนื่ อ งจากใช้ เ งิ นลงทุ น ที่น้อ ยที่สุดและมี
ผลตอบแทนของโครงการในระยะเวลาที่ส้นั ถึงแม้ ว่าค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้ าจะน้ อยกว่าบางมาตรการ
แต่จะเห็นได้ ว่ามาตรการที่ 3 มีความคุ้มค่าและใช้ เงินลงทุนที่น้อยที่สุด โดยมาตรการที่ 3 ใช้ เงิน
ลงทุนประมาณ 48,800 บาท ค่าไฟฟ้ าลดลงเท่ากับ 8,376.41 kWh/y หรือเท่ากับ 36,521.15
บาทต่อปี และมีผลตอบแทนโครงการอยู่ท่ี 1.34 ปี นอกจากนี้ค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้ าอยู่ท่ี 113.56
kWh/𝑚2 /y และมีการใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวมเท่ากับ 207,023.59 kWh/y การเปรียบเทียบค่า
ดัชนีการใช้ ไฟฟ้ าของแต่ละมาตรการของโรงแรมดีพียู เพลส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจะ
เห็นได้ ว่ามาตรที่ 14 คือ มาตรการที่ 1 + มาตรการที่ 2 + มาตรการที่ 3 + มาตรการที่ 4 (Water
Heat Pump + Film + LED + AC) นั้นมีค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้ าที่น้อยที่สุด ค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้ าของ
มาตรการที่ 14 คื อ 56.66 kWh/𝑚2 /y รองลงมาเป็ นมาตรการที่ 11 คื อ มาตรการที่ 1 +
มาตรการที่ 2 + มาตรการที่ 3 (Water Heat Pump + Film + LED) จะเห็นได้ ว่ามีค่าดัชนีการใช้
ไฟฟ้ ารวมอยู่ ท่ี 59.05 kWh/𝑚2 /y และมาตรการที่ใ ช้ พ ลั ง งานมากที่สุ ด นั้ น คื อ มาตรการที่
มาตรการที่ 4 (AC) ซึ่งมีค่าดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวมอยู่ท่ี 115.76 kWh/𝑚2 /y

ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
- มาตรการออกแบบพื้นที่เพื่ อรองรั บการติดตั้งพลังงานทดแทน เช่ น แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์
- มาตรการออกแบบติดตั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้ าที่มีฉลาก Energy Star รองรับ
- มาตรการติดตั้ง Meter เพื่อรองรับการจัดบันทึกการใช้ พลังงานในอาคารแบบ Real
Time
- มาตรการติดตั้ง LED และระบบการทางานอัจฉริยะ เช่น เมื่อไม่มีผ้ ูใช้ งานระบบไฟ
แสงสว่ า งจะไม่ ทางานจนกระทั่งมีผ้ ู ใช้ บ ริ การเดินผ่ า นหรื อเคลื่ อนไหว ระบบจะ
ทางานเปิ ด-ปิ ด ไฟฟ้ าได้ ทนั ที
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