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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีท าการประเมินอาคารเขียวตามเกณฑ์ Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) โดยใช้อาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นอาคารกรณีศึกษาซ่ึงมีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 3,440.39 ตาราง

เมตร โดยพ้ืนที่ช้ัน 1 ช้ัน 2 และช้ัน 3 เป็นส่วนพ้ืนที่ส านักงานและพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษา ช้ัน 4 

และช้ัน 5 เป็นพ้ืนที่ห้องเรียนและพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษา จากการประเมินพบว่าอาคารเรียน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมีคะแนนจากการประเมินอยู่ที่ 37 คะแนนซ่ึงระดับ

คะแนนไม่อยู่ในเกณฑ์ ( LEED Certified 40 – 49 คะแนน) และคะแนนในหมวดของพลังงาน

และบรรยากาศ (EA) มีคะแนนที่ต ่ามาก ตามเกณฑ์ LEED และมีค่าดัชนีการใช้พลังงานจ าเพาะ

ของอาคารมีค่า 77.96 kWh/𝑚2
/y ในการศึกษาน้ีได้ท าการจ าลองการใช้พลังงานไฟฟ้าและ

ประเมินผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการต่างๆโดยใช้แบบจ าลองพลังงาน  EnergyPlus ท า

การจ าลองการใช้พลังงาน และเมื่อท าการส ารวจและประเมินอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารและท าการ

ค านวณพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด ได้แก่ ระบบปรับอากาศ 

ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ส านักงาน ตามล าดับ จึงได้ท าการเสนอมาตรการลดการใช้พลังงานใน

อาคารและยังเพ่ิมคะแนนในหมวดของพลังงานและบรรยากาศ (หัวข้อ EA7) และหมวดการใช้

น า้อย่างมีประสิทธิภาพ (หัวข้อ WE P1 และ WE P2) เพ่ือผ่านเกณฑก์ารประเมินและเข้าสู่ระดับ 

Certified ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โดยมี 4 มาตรการ ดังน้ี มาตรการที่ 1การติดตั้ง

พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ไฟฟ้าของหลอดไฟบริเวณบันไดและทางเดินมีระยะคืนทุนเกิน

ระยะเวลาโครงการและค่าไฟฟ้าลดลงมูลค่า 3,865.36 บาทต่อปี มาตรการที่ 2 การติดตั้งฟิล์ม

กรองแสงมีระยะคืนทุนเกินระยะเวลาโครงการและค่าไฟฟ้าลดลงมูลค่า  2006.73 บาทต่อปี 

มาตรการที่ 3 ลงทุนเปล่ียนหลอดประหยัดพลังงานมีระยะคืนทุนอยู่ที่ 12.65 ปีและค่าไฟฟ้า

ลดลงมูลค่า 3,378.87 บาทต่อปี มาตรการที่  4 เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศที่ ไม่ท าลายช้ัน
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บรรยากาศมีระยะคืนทุนอยู่ที่ 11.54 ปีและค่าไฟฟ้าลดลงมูลค่า 217,702.3 บาทต่อปี โดย

มาตรการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุดคือ มาตรการที่ 4 เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ 

ทางอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีสามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไป

ประกอบขอยื่นประเมินการจัดการพลังงานตามมาตรฐานอาคารเขียวส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน

หรือเป็นฐานข้อมูลในการน าเสนอปรับปรุงเปล่ียนอุปกรณ์ภายในอาคารเพ่ือลดการใช้พลังงานใน

อาคาร 

ค าส าคญั: มาตรฐานอาคารเขียว, การจ าลองการใช้พลังงาน, พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

ABSTRACT 

 This study aims to assess the green building according to the Leadership in Energy 

and Environmental Design (LEED) by using the College of Innovative Business and 

Accountancy building, Dhurakij Pundit University as a case study building that has 

approximate useful spaces of 3,440.39 m2. The first to the third floors are office spaces and 

the forth and the fifth floors are classrooms and student’s spaces. According to the assessment, 

it was found that the College of Business Administration, Innovation and Accounting derived 

scored from the assessment of 37 points, which is not accepted in the LEED Certified (40-

49 points) and the Energy and Atmosphere (EA) score is very low, according to the LEED 

and the Specific Energy Consumption Index of building is 77.96 kWh/𝑚2
/y. In this study, 

the use of electric energy was simulated and energy-saving results were evaluated from 

various measures by using the EnergyPlus model to simulate the energy use. After surveying 

and evaluating building electrical equipment and calculating, it was found that the electrical 

appliances in the building that use the most electrical energy are air-conditioning systems, 

lighting systems, and office equipment, respectively. Therefore, the energy-saving measures 

have been proposed to reduce energy use in a building and also increase scores in the category 

of Energy and Atmosphere (EA7) and the category of Efficient Use of Water (WE P1 and 

WE P2) to pass the evaluation criteria and fulfill the Certified level. Results of economic 

analysis have four measures as follows: Measure 1: Installing solar energy panels instead of 

using electricity for bulbs around stairs and walkways, which has a payback period over the 

project period and the electricity cost decreased by 3,865.36 Baht/year. Measure 2: 

Installation of film filter, which has a payback period over the project period and the electricity 

cost decreased by 2,006.73 Baht/year. Measure 3: Investment in energy-saving lamp 

replacement, which has a payback period of 12.65 years and the electricity cost decreased 

by 3,378.87 Baht per year. Measure 4: Replacing air-conditioners that do not damage the 



 

atmosphere, which has a payback period of 11.54 years and the electricity cost decreased by 

217,702.3 Baht/year. The most economical measure is Measures 4: Changing air-

conditioners. Results of this study can be used for the energy management assessment 

according to the Green Building Standards for existing building or as a database for proposed 

equipment improvements to reduce the energy use in a building. 

Keywords: Green Building Standards, Building Energy Simulation, Energy and 

Environmental 

 
ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 

 ในปัจจุบันในประเทศไทย และต่างประเทศมีการใช้พลังงานที่เพ่ิมสูงข้ึน และมีการ

สร้างอาคารส าหรับการใช้งาน และพักอาศัย ที่เพ่ิมข้ึน ดังน้ันจึงมีการรณรงค์ในเร่ืองของการ

อนุรักษ์พลังงานและการใช้วัสดุที่ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิด

สภาวะโลกร้อน การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณค่าและประสิทธิภาพสงูสุดในการเลือกใช้ ซ่ึงในการรณรงค์

ต่างๆ และมีการออกนโยบายต่างๆ มีทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น การออกแบบวัสดุ

กรอบอาคารที่ท  าให้อาคารรับความร้อนน้อยลง และรับแสงสว่างมากข้ึนเพ่ือลดการใช้ไฟฟ้า และ

พลังงานในอาคาร การปรับอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส การลดการใช้

ไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงพักกลางวัน ด้วยเหตุน้ีหน่วยงานต่างๆจึงมีแผนในการก าหนดนโยบายและ

แผนเพ่ือน าองค์กรเข้าสู่การเป็นอาคารสีเขียว ส าหรับอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลังจากปรับปรุงทั้งกรอบอาคาร ภายในอาคารและ

ภายนอกอาคาร ในปี พ.ศ.2560 มีการใช้พลังงานในอาคารที่สูงข้ึนและการบริหารจัดการภายใน

อาคารที่เกี่ยวกับพลังงานในอาคารยังไม่มีการวางแผนหรือการประเมินเพ่ือให้อาคารเป็นอาคาร

เขียวและการใช้พลังงานในอาคารให้มีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือประเมินอาคารเขียวตามเกณฑ์ Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED) ส าหรับอาคารเดิม 

  2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ให้เข้าเกณฑ ์LEED 

 3. เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการต่างๆ ที่ด าเนินการศึกษา

ปรับปรุงเพ่ือให้ได้ตามเกณฑ ์LEED  

 

 



 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ขอบเขตพ้ืนที่ส่วนศึกษาวิจัย กรณีศึกษาอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ มีพ้ืนที่ขนาด 3,440.39 ตารางเมตร 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหาการศึกษาวิจัย การศึกษาโดยใช้เกณฑ์ประเมินอาคารเขียว (ส าหรับ

อาคารเดิมที่เน้นการบริหารจัดการ) (LEED EBOM) 

 3. งานวิจัยน้ีใช้เทคนิคทางด้าน Energy Simulation ในการสร้างแบบจ าลองของอาคาร โดย

ใช้เคร่ืองมือ Sketch up + Energy Plus เพ่ือเปรียบเทยีบข้อมูลของการใช้พลังงานในอาคาร โดย

ใช้ข้อมูลพ้ืนฐานของโปรแกรม และใส่ข้อมูลเบ้ืองต้นของอาคาร 

 4. งานวิจัยจะศึกษาถึงมาตรการหรือแนวทางโดยมุ่งเน้นมาตรการหรือแนวทางที่ไม่มีการ

ลงทุนล าดับแรก และเป็นมาตรการที่สามารถบริหารจัดการในอาคารได้ เพ่ือให้สามารถลดการใช้

พลังงานและมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว พร้อมทั้งประเมินถึงความ

เหมาะสมในการบริหารจัดการของอาคาร จากมาตรการหรือแนวทางต่างๆ ที่ด าเนินการศึกษาวิจัย 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. มีแนวทางในการบริหารจัดการของอาคาร ให้เข้าเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียว 

 2. ทราบถึงระดับการประเมินอาคารเขียว (ส าหรับอาคารเดิมที่เน้นการบริหารจัดการ) 

(LEED EBOM) 

 3. มีแนวทางที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ หรือ การปรับเปล่ียน

อุปกรณ์ ภายในอาคาร ให้มีประสทิธภิาพสงูสดุต่อไปในอนาคต 

 4. ทราบถึงความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการในอาคาร ให้เข้าเกณฑ์การประเมินอาคาร

เขียว (LEED) 

 

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ยุทธจักร หินทอง (2556) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์พลังงานใน

อาคาร สถานศึกษาด้วยโปรแกรมจ าลองการใช้พลังงานในอาคาร: กรณีศึกษาอาคารอ านวยการ 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยน าโปรแกรม eQuest ท าการ

จ าลองการใช้พลังงานของอาคารท าการค านวณหาค่าภาระการท าความเยน็ของอาคารพบว่าค่าภาระ

การท าความเยน็ภายในอาคารโดยรวมมีค่าสูงกว่ามาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียของภาระการท าความเยน็

เท่ากับ 882 Btu/hr/m2 สามารถแยกสัดส่วนได้ดังน้ี (1) ความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่องผ่าน

กระจกมีค่า 415 Btu/hr/m2 (2) อากาศแทรกซึมตามรอยร้าวมีค่า 379 Btu/hr/m2 และ (3) 

องค์ประกอบอื่นๆมีค่า 89 Btu/hr/m2 ผู้วิจัยได้ท าการเสนอแนวทางปรับปรุงคือ (1) ลดพ้ืนที่

ผนังโปร่งแสงลงจากเดิม สัดส่วนผนังต่อกระจก 75% ลดลงเหลือ 40% พบว่าองค์ประกอบภาระ

ท าความเย็นลดลงเหลือเพียง 229 Btu/hr/m2 หรือลดลงไป 44.82% (2) เปล่ียนกระจกที่ มี



 

คุณสมบัติการป้องกนัรังสีจากดวงอาทติย์ (Low-E) พบว่าองค์ประกอบค่าภาระท าความเยน็ลดลง

เหลือเพียง 323 Btu/hr/m2 หรือลดลงไป 22.17% และ (3) การลดอากาศแทรกซึมให้มีค่าน้อย

ที่สุด พบว่าองค์ประกอบค่าภาระท าความเย็นลดลงเหลือเพียง 1 Btu/hr/m2 หรือลดลงไป 

99.74% จากทั้ง 3 แนวทาง แนวทางที่ประหยัดที่สดุ คือแนวทางที่ 1 การลดพ้ืนที่โปร่งแสงท าโดย

การติดต้ังผนังยิปซัมบอร์ดเพ่ือลดพ้ืนที่กระจกมีค่าด าเนินการ 320 บาท/ตารางเมตร คิดเป็นเงิน

มูลค่าเทา่กบั 354,240 บาท โดยมีระยะคืนทุนอยู่ที่ 0.7 ปี 

 จุฑามาศ สิทธิชัย , วิสาขา ภู่จินดา(2559). ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว

ของประเทศไทยและต่างประเทศ ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การประเมินกับบริบทของประเทศ

ไทย และเสนอแนะการพัฒนาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวที่เหมาะสมของประเทศไทย ท าการ

ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญที่

เกี่ยวข้องกบัการสร้างเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยจากสถาบันอาคารเขียวไทย ท า

การเปรียบเทยีบ โดยเปรียบเทยีบเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ซ่ึงได้แก่ LEED, BREEAM, CASBEE, 

TEEAM, และ TREES และสรุปเชิงพรรณนาความ เพ่ือให้ทราบถึงหลักเกณฑก์ารประเมินต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องความเหมาะสมของหลักเกณฑก์ารประเมินกบับริบทของประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวในประเทศไทย ผลการศึกษาได้แบ่งเน้ือหาเกณฑ์การ

ประเมินออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวดสถานที่ต้ังอาคารและความย่ังยืนของอาคาร หมวดการใช้

พลังงานและการจัดการพลังงาน หมวดการใช้น ้าและการใช้ทรัพยากร หมวดคุณภาพ

สภาพแวดล้อมภายในอาคารและภายนอกอาคาร และหมวดการบริหารอาคาร นวัตกรรมและการ

บริหารสิ่งแวดล้อม พบว่าเกณฑก์ารประเมินส่วนใหญ่ต่างมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกนั น่ันคือ เป็น

การเ พ่ิมประสิทธิภาพการ ใช้ทรัพยากรของอาคาร เ พ่ือไม่ให้มีผลกระทบด้านลบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้เกดิการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงาน 

 จิตรภณ ศัลยวิทย์.(2562) ได้ท าการประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ไทย ส าหรับอาคาร ระหว่างใช้งาน กรณีศึกษาโรงแรมดีพียูเพลส มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์พบว่า

จากการประเมินอาคารโรงแรมดีพียูเพลสได้คะแนนอยู่ที่ 46 คะแนน ซ่ึงไม่อยู่ในระดับ Silvers 

ตามเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยและได้ใช้แบบจ าลองพลังงาน 

EnergyPlus ท าการจ าลองการใช้พลังงานและค านวณปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินผล

การประหยัดพลังงานจากมาตรการที่น าเสนอ เพ่ือเพ่ิมระดับการประเมินจากระดับ Silvers สู่

ระดับ Gold และศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี 4 มาตรการ ดังน้ี มาตรการที่ 1 

การใช้พลังงานทดแทนโดยการติดต้ังเคร่ืองท าน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ มาตรการที่ 2 การ

เปล่ียนกระจกประหยัดพลังงาน (Low - E) มาตรการที่ 3 เปล่ียนหลอดประหยัดพลังงาน 

(LED) และมาตรการที่  4 เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง โดยทั้ง 4 มาตรการ 

มาตรการที่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สดุ คือมาตรการที่ 3 การเปล่ียนหลอดประหยัดพลังงาน 



 

(LED) ลงทุนมูลค่า 62,673.75 บาท และมีระยะการคืนทุนอยู่ที่ 1.71 ปี การใช้พลังงานไฟฟ้า

ลดลงเฉล่ียเทา่กบั 1.65 % ต่อปี หรือค่าไฟฟ้าลดลงมูลค่า 36,517.93 บาทต่อปี 

 ณัฐพล เขตกระโทก.(2556)ได้ท าการศึกษาการใช้พลังงานของอาคารบรรณสาร 2 

มหาวิทยาลัยสุรนารีและใช้เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) ของกรม

ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าอาคารบรรณสาร 2 ยังไม่

เข้าเกณฑ์อาคารเขียวของภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) คะแนนอยู่ที่ 50.1 (ผ่านการรับรอง 60-70 

คะแนน) เม่ือพิจารณาให้ผ่านเกณฑก์ารประเมินระดับผ่านการรับรองหัวข้อที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

คือ (1) การรณรงค์ให้ประหยัดน า้ (2.5 คะแนน ลงทุน 3,000 บาท) (2)ห้องเคร่ืองปรับอากาศ

ต้องไม่มีการเกบ็ของภายในห้อง (4 คะแนน ลงทุน 3,000 บาท) และ (3) พ้ืนที่สูบบุหร่ีอยู่ใน

ต าแหน่งประตูหน้าต่างหรือช่องน าอากาศเข้าไม่น้อยกว่า 10 เมตร (4 คะแนน ลงทุน 1,000 

บาท) สามารถน าข้อมูลท าแผนแม่บทในการปรับปรุงอาคารเพ่ือเป็นอาคารเขียว 

 คมสัน วิสาวะโท (2560) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของห้องสมุด

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 8 แห่ง โดยใช้โปรแกรมจ าลองการใช้พลังงานในอาคาร 

EnergyPlus สร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของอาคารห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ทั้ง 8 แห่ง โดย

มีเปอร์เซ็นต์ ความคลาดเคล่ือน 0.03 - 7.30 % ส าหรับมาตรการประหยัดพลังงานที่ใช้ใน

การศึกษาน้ีแบ่งออกเป็น 16 มาตรการ พบว่ามาตรการที่ 16 (Set T. + LED + Film + A/C + 

PV) เป็นมาตรการที่ สามารถลดค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารมากที่สดุในทุกห้องสมุดที่

ท  าการศึกษา เมื่อพิจารณาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์พบว่าทุกห้องสมุดที่ท  าการศึกษา

มาตรการที่ 6 (Set T. + LED) เป็นมาตรการที่เหมาะสมในการลงทุนมากที่สุดเน่ืองจากเป็น

มาตรการที่มีอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการสงูที่สดุและมีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุด 

 จากการทบทวนวรรณกรรมได้น าแนวความคิดในการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน

ภายในอาคารท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้อาคาร การสร้างแบบจ าลองทาง

พลังงาน ว่าแต่ละโปรแกรมมีข้อจ ากัด วิธีการเกบ็ข้อมูล ของอาคารอย่างไร และในการศึกษานี้ ได้

น าเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ส าหรับอาคารเดิมที่เน้นการบริหารจัดการ(LEED EBOM) ใช้

งานร่วมกับเทคนิคทางด้าน Energy Simulation ในการสร้างแบบจ าลองของอาคาร โดยใช้

เคร่ืองมือ Sketch up + Energy Plus เพ่ือน าเสนอมาตรการการจัดการพลังงานเพ่ือลดการใช้

พลังงานภายในอาคารและงานวิจัยน้ีได้มีการใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมที่มีความน่าเช่ือถือสูงและ

ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละมาตรการการลงทุนอกีด้วย 

 
วิธีด าเนนิการวิจยั 

 ในปัจจุบันการออกแบบอาคารเขียวหรือปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารเขียว มีแนวโน้ม

ในการออกแบบอาคารไม่ว่าจะเป็นส านักงาน โรงงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เป็นต้น ดังน้ัน

ในปัจจุบันจึงมีการออกแบบโดยใช้เกณฑอ์าคารเขียว(Green Building Criterion)  



 

 เกณฑ์เหล่าน้ีถูกน ามาประยุกต์หรือดัดแปลง เพ่ือให้เหมาะกับภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศ ของแต่ละประเทศ กฎระเบียบหรือข้ันตอนการประเมินที่ใช้ในแต่ละประเทศจะ

แตกต่างกนั เพ่ือให้เหมาะสมกบัภมูิอากาศและสภาพแวดล้อมของประเทศน้ันๆ ดังน้ันเกณฑ์บาง

เกณฑ์อาจจะต้องน ามาประยุกต์หรือดัดแปลง และใช้ให้เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาขึ้นมาเป็นเกณฑ์

ใหม่ของแต่ละประเทศเอง เช่นในประเทศไทยมีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว(TREES) 

ของสถาบันอาคารเขียวไทยขึ้ นมา ซ่ึงเกณฑ์น้ีกพั็ฒนาขึ้ นมาจาก LEED เพ่ือใช้ส าหรับโครงการ

ต่างๆในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาสถาปนิกสยามและวิศวกรรมสถาน 

นอกจากน้ียังมีเกณฑข์องกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึง

เป็นเกณฑ์ที่พัฒนามาจาก LEED และเกณฑ์ของกระทรวงพลังงาน จุดมุ่งหมายของเกณฑ์เพ่ือ

น าไปใช้ในอาคารรัฐ อย่างไรก็ตามเกณฑ์ต่างๆหรือข้ันตอนต่างๆที่ มีใช้ในปัจจุบันก็มักมี

องค์ประกอบหลักคล้ายกัน เช่น การใช้พลังงาน (Energy) สภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor 

Air Quality) การใช้น ้า (Water) การใช้วัสดุ (Material) การพัฒนาพ้ืนที่ภายนอกอาคารอย่าง

ย่ังยืน (Sustainable Site) 

 ประโยชน์ของอาคารที่ผ่านการประเมินหรือออกแบบให้เป็นอาคารเขียวมีหลายด้าน 

เช่น อาคารมีมูลค่าสูงขึ้น เน่ืองจากอาคารมีประสิทธิภาพของพลังงาน และมีประโยชน์มาก ดังน้ัน

ผู้ใช้อาคารจะได้รับผลประโยชน์มาก การเช่าอาคารเขียวในต่างประเทศ ผู้เช่าให้ความสนใจที่มาก

ขึ้นและสามารถตั้งราคาของการเช่าพ้ืนที่ได้สูง เน่ืองจากผู้ที่มาใช้อาคารมีความม่ันใจว่าในการใช้

จ่ายของอาคารด้านการใช้พลังงานและน า้จะลดลง ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน นอกจากน้ียัง

แสดงให้เหน็ว่าเจ้าของอาคารมีความสนใจและใส่ใจต่อผู้ที่มาอยู่อาศัยอาคารมาก คิดถึงประโยชน์

ส่วนรวม มีจุดมุ่งหมายที่ไม่ท าลายสภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร นับเป็นวิธี

ที่แสดงออกถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจน้ันๆ ได้เป็นนอย่างดี เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวัดให้

บุคคลภายนอกได้เห็นถึงความรับผิดชอบของเจ้าของอาคารที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้ใช้งาน 

และผู้ที่มาอยู่อาศัยด้วย ทั้งน้ียังแสดงออกถึงเจ้าของอาคารที่มีส่วนในเร่ือง CSR (Corporate 

Social Responsibility) ให้กับสังคมอีกด้วย ส าหรับการศึกษาโครงงานวิจัยน้ีมุ่งเน้นหาแนว

ทางการปรับปรุงอาคารเพ่ือเป็นอาคารเขียว ตาม มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design) โดยใช้ กรณีศึกษาอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดยแนวทางในการศึกษา จะท าการศึกษาทั้งหมด 8 หมวด 

ประกอบไปด้วย 

 หมวดที่ 1 สถานที่ต้ังอาคารและการขนส่ง 

 หมวดที่ 2 สถานที่ต้ังโครงการและความย่ังยืน 

 หมวดที่ 3 การใช้น า้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ 

 หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากร 



 

 หมวดที่ 6 คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร 

 หมวดที่ 7 นวัตกรรมในการออกแบบ 

 หมวดที่ 8 ความส าคัญเร่งด่วนของภมูิภาค 

 ข้ันตอนแผนงานวิจัยทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 1 (ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย) วิธีการ

ทดสอบ วิธีการวิเคราะห์การประเมิน และจ านวนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการท าวิจัย และ

ทดสอบดังจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป  

  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการเกบ็ข้อมูล รวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาสร้างแบบจ าลอง

อาคาร และการจัดการภายในอาคาร และท าการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว 

(LEED) และน าผลที่ได้มาท าการปรับปรุงหาแนวทางหรือก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือให้ผ่าน

การเตรียมการและรวบรวมข้อมลู 

รวบรวมข้อมลู แบบอาคาร ลกัษณะทางกายภาพ 

ศกึษาและส ารวจอาคารในแตล่ะโซน 

ข้อมลูการใช้พลงังานอาคารปี 2559-2561 
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เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว (LEED) ส าหรับอาคารที่อยู่

ระหว่างการใช้งาน พร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน 

 ข้อมูลทั่วไปและการใช้พลังงานของอาคาร 

   ข้อมูลทั่วไป 

 อาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(CIBA) กรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่ที่ 110/1-4 ถนนประชาช่ืน หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 5 ช้ัน มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 3,440.39 ตารางเมตร  

 โดยแบ่งพ้ืนที่ ช้ันที่ 1 ได้แก่ พ้ืนที่ปรับอากาศ พ้ืนที่ไม่ปรับอากาศ พ้ืนที่ส านักงาน 

พ้ืนที่ส าหรับนักศึกษา พ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่ร้านกาแฟ พ้ืนที่ห้องน ้า พ้ืนที่ห้องเกบ็ของ พ้ืนที่

ทางเดิน 

 พ้ืนที่ช้ันที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ปรับอากาศ พ้ืนที่ไม่ปรับอากาศ พ้ืนที่ส านักงาน พ้ืนที่ส าหรับ

นักศึกษา พ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่ห้องน า้ พ้ืนที่ห้องเกบ็ของ พ้ืนที่ทางเดิน 

 พ้ืนที่ช้ันที่ 3 ได้แก่ พ้ืนที่ปรับอากาศ พ้ืนที่ไม่ปรับอากาศ พ้ืนที่ส านักงาน พ้ืนที่ส าหรับ

นักศึกษา พ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่ห้องน า้ พ้ืนที่ห้องเกบ็ของ พ้ืนที่ทางเดิน 

 พ้ืนที่ช้ันที่ 4 ได้แก่ พ้ืนที่ปรับอากาศ พ้ืนที่ไม่ปรับอากาศ พ้ืนที่ห้องเรียน พ้ืนที่ห้องน า้ 

พ้ืนที่ห้องเกบ็ของ พ้ืนที่ทางเดิน  

 พ้ืนที่ช้ันที่ 5 ได้แก่ พ้ืนที่ปรับอากาศ พ้ืนที่ไม่ปรับอากาศ พ้ืนที่ห้องเรียน พ้ืนที่ส าหรับ

นักศึกษา พ้ืนที่ห้องเกบ็ของ พ้ืนที่ทางเดิน 

 โดยมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการ จันทร์ – อาทติย์ เป็นระยะเวลาวันละ 8 ช่ัวโมง  

 ในการออกแบบอาคารเน้นการใช้แสงจากธรรมชาติมาใช้ภายในอาคารในช่วงเวลา

กลางวัน ส่วนในพ้ืนที่ที่มีการเรียนการสอนจะใช้แสงไฟจากหลอดไฟ และด้วยขนาดและชนิด

กระจกที่น ามาใช้เป็นเหตุให้เกดิการสิ้นเปลืองพลังงานจากภาระของเคร่ืองปรับอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที ่1 ลักษณะการใช้พ้ืนที่ของอาคารวิทยาลัยบริหารธุรกจินวัตกรรมและการบัญชี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ภาพด้านหน้า อาคาร CIBA 

 

 

ช่ืออาคาร อาคาร CIBA 

ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยบริหารธุรกจินวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

ที่อยู่ 110/1-4 ถนนประชาช่ืน หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 

เบอร์โทรติดต่อ 02-954-7300 

จ านวนช้ันทั้งหมด 5 ช้ัน 

ประเภทอาคาร อาคารเรียน 

พ้ืนที่ใช้สอยส่วนใหญ่ 3,440.39 ตารางเมตร 

ปีที่อาคารสร้างเสรจ็ พ.ศ. 2522 

วันและเวลาท าการ จันทร์ – อาทติย์ ระยะเวลาวันละ 8 ช่ัวโมง 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 85 คน 

ช้ัน 1 พ้ืนที่ส านักงาน พ้ืนที่ส าหรับนักศึกษา พ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่ร้านกาแฟ พ้ืนที่ห้องเกบ็

ของ 

ช้ัน 2 พ้ืนที่ส านักงาน พ้ืนที่ส าหรับนักศึกษา พ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่ห้องเกบ็ของ 

ช้ัน 3 พ้ืนที่ส านักงาน พ้ืนที่ส าหรับนักศึกษา พ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่ห้องเกบ็ของ 

ช้ัน 4 พ้ืนที่ห้องเรียน 5 ห้อง พ้ืนที่ห้องเกบ็ของ พ้ืนที่ทางเดิน 

ช้ัน 5 พ้ืนที่ห้องเรียน 7 ห้อง พ้ืนที่ส าหรับนักศึกษา พ้ืนที่ห้องเกบ็ของ พ้ืนที่ทางเดิน 



 

ภาพที ่3 ภาพด้านหน้าห้องเรียน อาคาร CIBA 

 
 การใช้พลังงานของอาคารเรียน CIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 แสดงข้อมูลเปรียบเทยีบการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ.2559 – 2561 

 

 จากภาพที่ 4 แสดงข้อมูลเปรียบเทยีบการใช้พลังงานในปี พ.ศ.2559 – 2561 การใช้

พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ขึ้ นอยู่กับจ านวนการเรียนในคาบเรียนในแต่ละวัน ในแต่ละเดือน และ

ช่วงเวลาการเปิดเรียน 
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การสรา้งแบบจ าลองการใชพ้ลงังานของอาคารโดยโปรแกรม Energy Plus  

 ในการท าวิจัยกรณีศึกษานี้ จะใช้โปรแกรมเพ่ือท าการจ าลองในการใช้พลังงานในอาคาร 

Energy Plus เพ่ือสร้างรูปแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจ

นวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์(CIBA) กรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลพ้ืนฐาน

ของโปรแกรมและใส่ข้อมูลเบ้ืองต้นของอาคาร เช่น ต าแหน่งที่ต้ังของอาคาร ขนาด รูปร่างของ

อาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ลักษณะภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการใช้พลังงานของอาคาร และการก าหนดต าแหน่ง ขนาดของแต่ละโซน 

วัสดุที่ใช้ท ากรอบอาคาร ผนัง พ้ืน ประตู หน้าต่าง และหลังคา ระบบปรับอากาศในอาคาร จ านวน

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละโซน ลักษณะการใช้งานของอาคาร ในช่วงเวลาการใช้งาน

ของแต่ละโซน ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ภาพการจ าลองแบบอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์(CIBA) โดยโปรแกรม Sketch up + Energy Plus 

 

ผลการวิจยั 

 จากการประเมินตามมาตรฐานอาคารเขียวส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน(LEED-

EBOM) มาตรฐาน LEED เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงอาคารเรียน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การเข้าเกณฑ์การ

ประเมินอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED โดยคะแนนเตม็ 110 คะแนน อาคารเรียนวิทยาลัย

บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ได้คะแนนรวมเท่ากับ 37 คะแนน ซ่ึงระดับคะแนนไม่อยู่ใน

เกณฑ์ ( LEED CERTIFIED 40 – 49 คะแนน) และไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อบังคับ หมวดที่ 3 การ

ใช้น า้อย่างมีประสทิธภิาพ(Water Efficiency) เมื่อพิจารณาทั้ง 8 หมวด หมวดที่คะแนนน้อยที่สุด

คือ หมวดที่ 3 การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ(Water Efficiency) และหมวดที่ 4 พลังงานและ

บรรยากาศ (Energy and Atmosphere) ดังน้ันจึงได้น าเสนอมาตรการต่างๆ เพ่ือปรับปรุง

สมรรถนะของอาคารโดยเฉพาะในหมวดพลังงานและบรรยากาศ (EA) โดยมีมาตรการต่างๆดังน้ี 

 มาตรการที่ 1 การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ไฟฟ้าของหลอดไฟบริเวณ

บันได และทางเดิน (Solar rooftop) 

 มาตรการที่ 2 การติดตั้งฟิล์มกรองแสง (Film) 

 มาตรการที่ 3 ลงทุนเปล่ียนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) 

 มาตรการที่ 4 เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศที่ไม่ท าลายช้ันบรรยากาศ (AC) 

 

 

 



 

ตารางที ่2 สรุปคะแนนประเมินทั้ง 8 หัวข้อ 

 
หวัขอ้ ชื่อหวัขอ้ คะแนน

เต็ม 

คะแนนทีไ่ด ้

LT ที่ต้ังและการขนส่ง (Location and Transportation) 15 10 

SS สถานที่ต้ังโครงการเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable 

Sites) 

10 6 

WE การใช้น า้อย่างมีประสทิธภิาพ(Water Efficiency) 12 0 

EA พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 38 7 

MR วัสดุและทรัพยากร (Materials and Resources) 8 6 

EQ คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร(Indoor 

Environmental Quality) 

17 5 

IN นวัตกรรม(Innovation) 6 2 

RP ความส าคัญเร่งด่วนของภมูิภาค(Regional Priority) 4 1 

รวม 110 37 

 
การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร ์

 พบว่ามาตรการที่ 1 การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ไฟฟ้าของหลอดไฟ

บริเวณบันไดและทางเดิน (Solar rooftop) การใช้พลังงานทดแทนของหลอดไฟบริเวณทางเดิน

และบันได โดยท าการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 4 ชุด โดยคิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้า

ของหลอดไฟบริเวณทางเดินและบันไดของอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการ

บัญชีจ านวน 20 หลอด โดยแต่ละหลอดใช้ก าลังไฟฟ้า 60 Wh. ดังน้ันบริเวณทางเดินและบันได

ของอาคารจะใช้พลังงานทั้งหมด 1.2 kWh. ดังน้ันการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งหมด 4 

ชุด โดยแต่ละชุดมีขนาด 300 W ราคา 3,700 บาท รวมค่าด าเนินการติดตั้ง 25 %และอุปกรณ์

อื่นๆ(Inverter, Battery) จะเทา่กบั 15,188 บาทต่อชุด จึงด าเนินการติดตั้งจ านวน 4 ชุด โดยคิด

ระยะโครงการที่ 15 ปี และมีค่าบ ารุงรักษาปีละ 10,000บาท การใช้พลังงานไฟฟ้ารวม เท่ากับ 

267,333 kWh/y ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเทา่กบั 77.70 kWh/𝑚2
/y 

 มาตรการที่ 2 การติดตั้งฟิล์มกรองแสง (Film) การติดตั้งฟิล์มกรองแสงในพ้ืนที่

กระจก 249.57 ตร.ม. โดยคิดจากจ านวนพ้ืนที่กระจกของส านักงานและห้องเรียนของอาคาร

เรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี โดยติดตั้งฟิล์มกรองแสงชนิดเซรามิค นาโน ซู

พลีม พร้อมติดตั้งราคา 45,000 บาท/50 ตร.ม. รวมค่าด าเนินการติดตั้ง 25 % จะเท่ากับ 



 

56,250 บาท/50ตร.ม. หรือ 1,125 บาท/ตร.ม. โดยคิดระยะโครงการที่ 15 ปี การใช้พลังงาน

ไฟฟ้ารวม เทา่กบั 267,760 kWh/y ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเทา่กบั 77.83 kWh/𝑚2/y 

 มาตรการที่ 3 ลงทุนเปล่ียนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) ท าการเปล่ียนหลอด

ประหยัดพลังงาน (LED) โดยการเปล่ียนหลอด จ านวน 342 หลอด คิดระยะโครงการที่ 15 ปี 

และมีค่าเปล่ียนอุปกรณ์ทุกๆ 2 ปี เท่ากับ 18,810.00 บาท ท าการลงทุนมูลค่า 42,750.0 บาท 

ค่าไฟฟ้าลดลง 774.97 kWh/y หรือเท่ากับ 3,378.87 บาทต่อปี มีระยะการคืนทุนอยู่ที่ 12.65 

ปี การใช้พลังงานไฟฟ้ารวม เท่ากับ 267,445 kWh/y ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 77.74 

kWh/𝑚2/y 

 มาตรการที่ 4 เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศที่ไม่ท าลายช้ันบรรยากาศ (AC) โดยลงทุน

ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ จ านวน 51 ชุดโดยคิดจากจ านวนเคร่ืองปรับอากาศ

ทั้งหมดภายในอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ในปี พ.ศ. 2561 โดย

เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ืองพร้อมติดตั้งราคา 39,400 บาท รวมค่าด าเนินการติดตั้ง 25% จะ

เท่ากับ 49,250 บาทต่อชุด โดยคิดระยะโครงการที่ 15 ปี และมีค่าบ ารุงรักษาต่อเคร่ืองปีละ 

2,000 บาท หรือเทา่กบั 102,000 บาทต่อปี การใช้พลังงานไฟฟ้ารวม เทา่กบั 218,288 kWh/y 

ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเทา่กบั 63.45 kWh/𝑚2/y 

 

 

 

ภาพที ่6 แผนภมูิแสดงปริมาณการลดการใช้พลังงานรวมของแต่ละมาตรการ 

 

 จากภาพที่ 6 แสดงปริมาณการลดการใช้พลังงานรวมของแต่ละมาตรการ โดยพบว่า

มาตรการที่ 4 มีค่าดัชนีการลดการใช้พลังงานรวมมากที่สุด มาตรการที่ 1 และ 3 มีค่าดัชนีการลด

การใช้พลังงานรวมรองลงมา และมาตรการที่ 2 มีค่าดัชนีการลดการใช้พลังงานรวมน้อยที่สดุ 
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สรุปผลการศึกษา  

 ในการศึกษาเพ่ือท าการประเมินการจัดการพลังงานตามมาตรฐานอาคารเขียว 

(ส าหรับอาคารเดิมที่เป็นบริหารจัดการ) โดยใช้อาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ระดับคะแนนการประเมินตามมาตรฐานอาคารเขียวอยู่ที่ 37 

คะแนน ระดับคะแนนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ LEED CERTIFIED (LEED Certified 40-49 

คะแนน) ก่อนการปรับปรุงพบว่าในหมวดที่  4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and 

Atmosphere) มีคะแนนเต็มมากกว่าหัวข้ออื่น จึงได้น าเสนอมาตรการการลดการใช้พลังงาน

ภายในอาคารและการใช้พลังงานในอาคารอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพและยังเพ่ิมคะแนนใน

หมวดของพลังงานและบรรยากาศ โดยใช้โปรแกรมจ าลองการใช้พลังงานในอาคาร EnergyPlus 

สร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ พบว่าการใช้พลังงานที่มาจากแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ มีค่า

ใกล้เคียงกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ตามใบเสร็จค่าไฟฟ้าปี พ .ศ. 2561 มี

เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคล่ือนอยู่ที่ 2.70 % และในปี พ.ศ. 2559 มีเปอร์เซน็ต์ความคลาดเคล่ือน

อยู่ที่ 85.73% ซ่ึงมีค่าความคลาดเคล่ือนค่อนข้างมากในปี พ.ศ. 2559 เน่ืองจากอาคารเรียน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มีการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกอาคาร จึง

ส่งผลให้ค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2559 มีค่าน้อยกว่าความเป็นจริง ดังน้ันเมื่อพิจารณา

เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนในปี พ.ศ. 2561 และค่าจากแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ จึง

สามารถใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการ

บัญชี ที่สร้างข้ึนน้ีเป็นตัวแทนการศึกษามาตรการการประหยัดพลังงานและการประเมินความ

คุ้มค่าในความเหมาะสมในการลงทุน เม่ือพิจารณาในภาพรวมของมาตรการหลัก มาตรการที่ 4 

เป็นมาตรการที่ใช้เงินลงทุนมากแต่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารได้มากเม่ือเทียบกับการ

ลงทุนและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของมาตรการอื่นๆ ดังน้ันจึงเป็นมาตรการที่น่าสนใจในการ

ลงทุนเนื่องจากเป็นมาตรการที่มีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการสูงและมีระยะคืนทุนอยู่ในระยะ

ของโครงการ ใช้เงินลงทุนประมาณ 2,511,750 บาท ค่าไฟฟ้าลดลงเท่ากบั 49,931.73 kWh/y 

หรือเท่ากับ 217,702.3 บาทต่อปี มีระยะการคืนทุนอยู่ที่ 11.54 ปี การใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 

เท่ากับ 218,288 kWh/y ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 63.45 kWh/𝑚2
/y และการจ าลอง

ค่าการใช้พลังงานจากการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม

และการบัญชี จากมาตรการการลดการใช้พลังงานทั้ง 14 มาตรการ จะพบว่ามาตรการที่ 14 คือ

การน ามาตรการที่ 1 + มาตรการที่ 2 + มาตรการที่ 3 + มาตรการที่ 4 (Solar rooftop + Film + 

LED + AC) เป็นมาตรการที่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารมากที่สุด โดยมีค่าดัชนี

การใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 62.83 kWh/𝑚2
/y และมาตรการที่ 12 คือการน ามาตรการที่ 1 + 

มาตรการที่ 2 + มาตรการที่ 4 (Solar rooftop + Film + AC) เป็นมาตรการที่สามารถลดการใช้

พลังงานไฟฟ้ารวมของอาคารรองลงมา โดยมี ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ  63.06 



 

kWh/𝑚2
/y และมาตรการที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของอาคารได้น้อยที่สุด คือมาตรการที่ 

2 การติดตั้งฟิล์มกรองแสง (Film) โดยมีค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเทา่กบั 77.83 kWh/𝑚2
/y 

 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาต่อไป 

 1. มาตรการการติดตั้งสวิตซ์ไฟแสงสว่างแบบปรับค่าความส่องสว่างของไฟแสงสว่าง

แต่ละพ้ืนที่ที่ใช้งาน เพ่ือลดการใช้ไฟแสงสว่างที่มีแสงส่องสว่างเกนิกว่าการใช้งาน 

 2. มาตรการการติดตั้งเซน็เซอร์การเคล่ือนไหวเพ่ือควบคุมการเปิดปิดไฟแสงสว่าง

บริเวณห้องน า้และทางเดิน 

 3. มาตรการการติดตั้งสวิตซ์ไฟแสงสว่างแยกเป็นจุดๆ เพ่ือลดการเปิดไฟแสงสว่างทั้ง

ช้ัน บริเวณทางเดินช้ัน 4-5 ของอาคาร 
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