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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ ท าการประเมิ น อาคารเขี ย วตามเกณฑ์ Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) โดยใช้ อาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
มหาวิ ทยาลั ยธุรกิจบั ณฑิตย์ เป็ นอาคารกรณีศึกษาซึ่ งมีพ้ ื นที่ใช้ สอยประมาณ 3,440.39 ตาราง
เมตร โดยพื้ นที่ช้ัน 1 ชั้น 2 และชั้น 3 เป็ นส่วนพื้ นที่สานักงานและพื้ นที่สาหรั บนักศึกษา ชั้น 4
และชั้ น 5 เป็ นพื้ นที่ห้อ งเรี ยนและพื้ นที่สาหรั บ นั ก ศึ ก ษา จากการประเมิ น พบว่ า อาคารเรี ย น
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมีคะแนนจากการประเมินอยู่ท่ี 37 คะแนนซึ่งระดับ
คะแนนไม่อยู่ในเกณฑ์ ( LEED Certified 40 – 49 คะแนน) และคะแนนในหมวดของพลังงาน
และบรรยากาศ (EA) มีคะแนนที่ต่ามาก ตามเกณฑ์ LEED และมีค่าดัชนีการใช้ พลังงานจาเพาะ
ของอาคารมีค่า 77.96 kWh/𝑚2 /y ในการศึกษานี้ได้ ทาการจาลองการใช้ พลังงานไฟฟ้ าและ
ประเมินผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการต่างๆโดยใช้ แบบจาลองพลังงาน EnergyPlus ทา
การจาลองการใช้ พลังงาน และเมื่อทาการสารวจและประเมินอุปกรณ์ ไฟฟ้ าในอาคารและทาการ
คานวณพบว่ าอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในอาคารที่ใช้ พลั งงานไฟฟ้ ามากที่สุด ได้ แก่ ระบบปรับอากาศ
ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์สานักงาน ตามลาดับ จึงได้ ทาการเสนอมาตรการลดการใช้ พลังงานใน
อาคารและยังเพิ่มคะแนนในหมวดของพลังงานและบรรยากาศ (หัวข้ อ EA7) และหมวดการใช้
นา้ อย่างมีประสิทธิภาพ (หัวข้ อ WE P1 และ WE P2) เพื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและเข้ าสู่ระดับ
Certified ผลการวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี 4 มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ 1การติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ ไฟฟ้ าของหลอดไฟบริเวณบันไดและทางเดินมีระยะคืนทุน เกิน
ระยะเวลาโครงการและค่าไฟฟ้ าลดลงมูลค่า 3,865.36 บาทต่อปี มาตรการที่ 2 การติดตั้งฟิ ล์ม
กรองแสงมีร ะยะคืน ทุ น เกิน ระยะเวลาโครงการและค่ า ไฟฟ้ าลดลงมู ลค่ า 2006.73 บาทต่ อปี
มาตรการที่ 3 ลงทุ นเปลี่ ยนหลอดประหยั ดพลั งงานมีระยะคืน ทุ น อยู่ ท่ี 12.65 ปี และค่าไฟฟ้ า
ลดลงมู ล ค่ า 3,378.87 บาทต่ อ ปี มาตรการที่ 4 เปลี่ ย นเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ไ ม่ ท าลายชั้ น
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บรรยากาศมี ร ะยะคื น ทุ น อยู่ ท่ี 11.54 ปี และค่ า ไฟฟ้ าลดลงมู ลค่ า 217,702.3 บาทต่ อปี โดย
มาตรการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุดคือ มาตรการที่ 4 เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ
ทางอาคารเรี ยนวิ ทยาลั ยบริ หารธุ รกิจ นวั ตกรรมและการบั ญ ชี สามารถนาผลการศึ ก ษาที่ได้ ไป
ประกอบขอยื่นประเมินการจัดการพลังงานตามมาตรฐานอาคารเขียวสาหรับอาคารระหว่างใช้ งาน
หรือเป็ นฐานข้ อมูลในการนาเสนอปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในอาคารเพื่อลดการใช้ พลังงานใน
อาคาร
คาสาคัญ: มาตรฐานอาคารเขียว, การจาลองการใช้ พลังงาน, พลังงานและสิ่งแวดล้ อม
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 (4049 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 airconditioners. 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

ความสาคัญและความเป็ นมาของปั ญหา
ในปั จจุ บันในประเทศไทย และต่ างประเทศมีการใช้ พลั งงานที่เพิ่ มสูงขึ้น และมีการ
สร้ างอาคารสาหรั บ การใช้ งาน และพั กอาศั ย ที่เพิ่ มขึ้น ดังนั้ นจึ งมีการรณรงค์ ในเรื่ อ งของการ
อนุ รักษ์ พลั งงานและการใช้ วั สดุ ท่ีไม่ ทาลายทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละลดการใช้ วั สดุ ท่ีก่ อให้ เ กิด
สภาวะโลกร้ อน การเลือกใช้ วัสดุท่มี ีคุณค่าและประสิทธิภาพสูงสุดในการเลือกใช้ ซึ่งในการรณรงค์
ต่างๆ และมีการออกนโยบายต่างๆ มีท้งั ในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น การออกแบบวัสดุ
กรอบอาคารที่ทาให้ อาคารรับความร้ อนน้ อยลง และรับแสงสว่างมากขึ้นเพื่อลดการใช้ ไฟฟ้ า และ
พลังงานในอาคาร การปรั บอุณหภูมิของเครื่ องปรั บอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส การลดการใช้
ไฟฟ้ าแสงสว่างในช่วงพักกลางวัน ด้ วยเหตุน้ ีหน่วยงานต่างๆจึงมีแผนในการกาหนดนโยบายและ
แผนเพื่อนาองค์กรเข้ าสู่การเป็ นอาคารสีเขียว สาหรับอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม
และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ หลังจากปรับปรุงทั้งกรอบอาคาร ภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร ในปี พ.ศ.2560 มีการใช้ พลังงานในอาคารที่สูงขึ้นและการบริหารจัดการภายใน
อาคารที่เกี่ยวกับพลังงานในอาคารยังไม่มีการวางแผนหรือการประเมินเพื่ อให้ อาคารเป็ นอาคาร
เขียวและการใช้ พลังงานในอาคารให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ประเมิน อาคารเขียวตามเกณฑ์ Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED) สาหรับอาคารเดิม
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้ เข้ าเกณฑ์ LEED
3. เพื่ อวิ เคราะห์ ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ของมาตรการต่ างๆ ที่ดาเนิ นการศึกษา
ปรับปรุงเพื่อให้ ได้ ตามเกณฑ์ LEED

ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตพื้นที่ส่วนศึกษาวิจัย กรณีศึกษาอาคารเรียนวิทยาลัยบริ หารธุรกิจนวัตกรรมและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีพ้ ืนที่ขนาด 3,440.39 ตารางเมตร
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหาการศึกษาวิจัย การศึกษาโดยใช้ เกณฑ์ประเมินอาคารเขียว (สาหรับ
อาคารเดิมที่เน้ นการบริหารจัดการ) (LEED EBOM)
3. งานวิจัยนี้ใช้ เทคนิคทางด้ าน Energy Simulation ในการสร้ างแบบจาลองของอาคาร โดย
ใช้ เครื่องมือ Sketch up + Energy Plus เพื่อเปรียบเทียบข้ อมูลของการใช้ พลังงานในอาคาร โดย
ใช้ ข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรม และใส่ข้อมูลเบื้องต้ นของอาคาร
4. งานวิจัยจะศึกษาถึงมาตรการหรือแนวทางโดยมุ่ งเน้ นมาตรการหรื อแนวทางที่ไม่ มีการ
ลงทุนลาดับแรก และเป็ นมาตรการที่สามารถบริหารจัดการในอาคารได้ เพื่อให้ สามารถลดการใช้
พลั งงานและมีก ารบริ หารจั ดการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว พร้ อมทั้งประเมิน ถึงความ
เหมาะสมในการบริหารจัดการของอาคาร จากมาตรการหรือแนวทางต่างๆ ที่ดาเนินการศึกษาวิจัย

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. มีแนวทางในการบริหารจัดการของอาคาร ให้ เข้ าเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว
2. ทราบถึ งระดับ การประเมิน อาคารเขียว (สาหรั บ อาคารเดิ มที่เ น้ น การบริ หารจั ดการ)
(LEED EBOM)
3. มีแนวทางที่สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ หรือ การปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ ภายในอาคาร ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต
4. ทราบถึงความเป็ นไปได้ ของการบริหารจัดการในอาคาร ให้ เข้ าเกณฑ์การประเมินอาคาร
เขียว (LEED)

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ยุทธจักร หินทอง (2556) ได้ ทาการศึ กษาเกี่ยวกับแนวทางการอนุ รักษ์ พลั งงานใน
อาคาร สถานศึกษาด้ วยโปรแกรมจาลองการใช้ พลังงานในอาคาร: กรณีศึกษาอาคารอานวยการ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนาโปรแกรม eQuest ทาการ
จาลองการใช้ พลังงานของอาคารทาการคานวณหาค่าภาระการทาความเย็นของอาคารพบว่าค่าภาระ
การทาความเย็นภายในอาคารโดยรวมมีค่าสูงกว่ามาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยของภาระการทาความเย็น
เท่ากับ 882 Btu/hr/m2 สามารถแยกสัดส่วนได้ ดั งนี้ (1) ความร้ อนจากดวงอาทิตย์ ส่อ งผ่ า น
กระจกมีค่า 415 Btu/hr/m2 (2) อากาศแทรกซึมตามรอยร้ าวมีค่า 379 Btu/hr/m2 และ (3)
องค์ประกอบอื่นๆมีค่า 89 Btu/hr/m2 ผู้วิจัยได้ ทาการเสนอแนวทางปรั บปรุงคือ (1) ลดพื้ นที่
ผนังโปร่งแสงลงจากเดิม สัดส่วนผนังต่อกระจก 75% ลดลงเหลือ 40% พบว่าองค์ประกอบภาระ
ทาความเย็น ลดลงเหลื อ เพี ยง 229 Btu/hr/m2 หรื อลดลงไป 44.82% (2) เปลี่ ยนกระจกที่ มี

คุณสมบัติการป้ องกันรังสีจากดวงอาทิตย์ (Low-E) พบว่าองค์ประกอบค่าภาระทาความเย็นลดลง
เหลือเพียง 323 Btu/hr/m2 หรือลดลงไป 22.17% และ (3) การลดอากาศแทรกซึมให้ มีค่าน้ อย
ที่สุ ด พบว่ า องค์ ป ระกอบค่ า ภาระท าความเย็น ลดลงเหลื อ เพี ย ง 1 Btu/hr/m2 หรื อลดลงไป
99.74% จากทั้ง 3 แนวทาง แนวทางที่ประหยัดที่สดุ คือแนวทางที่ 1 การลดพื้นที่โปร่ งแสงทาโดย
การติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ ดเพื่อลดพื้นที่กระจกมีค่าดาเนินการ 320 บาท/ตารางเมตร คิดเป็ นเงิน
มูลค่าเท่ากับ 354,240 บาท โดยมีระยะคืนทุนอยู่ท่ี 0.7 ปี
จุ ฑามาศ สิทธิชัย , วิสาขา ภู่จินดา(2559). ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว
ของประเทศไทยและต่างประเทศ ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การประเมินกับบริบทของประเทศ
ไทย และเสนอแนะการพั ฒนาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวที่เหมาะสมของประเทศไทย ทาการ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้ องกับการสร้ างเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยจากสถาบันอาคารเขียวไทย ทา
การเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ซึ่งได้ แก่ LEED, BREEAM, CASBEE,
TEEAM, และ TREES และสรุปเชิงพรรณนาความ เพื่อให้ ทราบถึงหลักเกณฑ์การประเมินต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การประเมินกับบริบทของประเทศไทย รวมถึงข้ อเสนอแนะ
ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวในประเทศไทย ผลการศึกษาได้ แบ่งเนื้อหาเกณฑ์การ
ประเมินออกเป็ น 5 หมวด ได้ แก่ หมวดสถานที่ต้ังอาคารและความยั่งยืนของอาคาร หมวดการใช้
พลั ง งานและการจั ด การพลั ง งาน หมวดการใช้ น้ า และการใช้ ทรั พ ยากร หมวดคุ ณ ภาพ
สภาพแวดล้ อมภายในอาคารและภายนอกอาคาร และหมวดการบริหารอาคาร นวัตกรรมและการ
บริหารสิ่งแวดล้ อม พบว่าเกณฑ์การประเมินส่วนใหญ่ต่างมีวัตถุประสงค์ท่คี ล้ ายคลึงกัน นั่นคือ เป็ น
การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการ ใช้ ทรั พ ยากรของอาคาร เพื่ อไม่ ใ ห้ มี ผ ลกระทบด้ านลบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงาน
จิตรภณ ศัลยวิทย์.(2562) ได้ ทาการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อม
ไทย สาหรับอาคาร ระหว่างใช้ งาน กรณีศึกษาโรงแรมดีพียูเพลส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พบว่า
จากการประเมินอาคารโรงแรมดีพียูเพลสได้ คะแนนอยู่ท่ี 46 คะแนน ซึ่งไม่อยู่ในระดับ Silvers
ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลั งงานและสิ่งแวดล้ อมไทยและได้ ใช้ แบบจาลองพลังงาน
EnergyPlus ทาการจาลองการใช้ พลังงานและคานวณปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าและประเมินผล
การประหยัดพลั งงานจากมาตรการที่นาเสนอ เพื่ อเพิ่ มระดับการประเมินจากระดับ Silvers สู่
ระดับ Gold และศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี 4 มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ 1
การใช้ พลั งงานทดแทนโดยการติดตั้งเครื่ องทาน้าร้ อนพลั งงานแสงอาทิตย์ มาตรการที่ 2 การ
เปลี่ ย นกระจกประหยั ด พลั ง งาน (Low - E) มาตรการที่ 3 เปลี่ ย นหลอดประหยั ด พลั ง งาน
(LED) และมาตรการที่ 4 เปลี่ ย นเครื่ อ งปรั บ อากาศประสิ ท ธิ ภ าพสู ง โดยทั้ ง 4 มาตรการ
มาตรการที่ค้ ุมค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สดุ คือมาตรการที่ 3 การเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน

(LED) ลงทุนมูลค่า 62,673.75 บาท และมีระยะการคืนทุนอยู่ท่ี 1.71 ปี การใช้ พลังงานไฟฟ้ า
ลดลงเฉลี่ยเท่ากับ 1.65 % ต่อปี หรือค่าไฟฟ้ าลดลงมูลค่า 36,517.93 บาทต่อปี
ณัฐพล เขตกระโทก.(2556)ได้ ทาการศึกษาการใช้ พลังงานของอาคารบรรณสาร 2
มหาวิทยาลัยสุรนารี แ ละใช้ เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครั ฐ (กรณีอาคารเดิม) ของกรม
ควบคุมมลพิ ษ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พบว่ าอาคารบรรณสาร 2 ยังไม่
เข้ าเกณฑ์อาคารเขียวของภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) คะแนนอยู่ท่ี 50.1 (ผ่านการรับรอง 60-70
คะแนน) เมื่อพิจารณาให้ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับผ่านการรับรองหัวข้ อที่มีค่าใช้ จ่ายน้ อยที่สุด
คือ (1) การรณรงค์ให้ ประหยัดนา้ (2.5 คะแนน ลงทุน 3,000 บาท) (2)ห้ องเครื่องปรับอากาศ
ต้ องไม่มีการเก็บของภายในห้ อง (4 คะแนน ลงทุน 3,000 บาท) และ (3) พื้ นที่สูบบุหรี่ อยู่ใน
ตาแหน่ งประตูหน้ าต่างหรื อช่ องนาอากาศเข้ าไม่น้อยกว่ า 10 เมตร (4 คะแนน ลงทุน 1,000
บาท) สามารถนาข้ อมูลทาแผนแม่บทในการปรับปรุงอาคารเพื่อเป็ นอาคารเขียว
คมสัน วิสาวะโท (2560) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของห้ องสมุด
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 8 แห่ ง โดยใช้ โ ปรแกรมจ าลองการใช้ พ ลั ง งานในอาคาร
EnergyPlus สร้ างแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ของอาคารห้ องสมุดเพื่อการเรียนรู้ท้งั 8 แห่ง โดย
มีเปอร์ เซ็น ต์ ความคลาดเคลื่ อ น 0.03 - 7.30 % สาหรั บ มาตรการประหยั ดพลั ง งานที่ใ ช้ ใ น
การศึกษานี้แบ่งออกเป็ น 16 มาตรการ พบว่ ามาตรการที่ 16 (Set T. + LED + Film + A/C +
PV) เป็ นมาตรการที่ สามารถลดค่าดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของอาคารมากที่สดุ ในทุกห้ องสมุดที่
ทาการศึกษา เมื่อพิ จารณาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ พบว่ า ทุกห้ องสมุ ดที่ทาการศึ ก ษา
มาตรการที่ 6 (Set T. + LED) เป็ นมาตรการที่เ หมาะสมในการลงทุ น มากที่สุดเนื่ องจากเป็ น
มาตรการที่มีอตั ราผลตอบแทนภายในของโครงการสูงที่สดุ และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรมได้ นาแนวความคิดในการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
ภายในอาคารทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้ พลังงานของผู้ใช้ อาคาร การสร้ างแบบจาลองทาง
พลังงาน ว่าแต่ละโปรแกรมมีข้อจากัด วิธีการเก็บข้ อมูล ของอาคารอย่างไร และในการศึกษานี้ได้
นาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว สาหรับอาคารเดิมที่เน้ นการบริหารจัดการ(LEED EBOM) ใช้
งานร่ ว มกั บ เทคนิ ค ทางด้ า น Energy Simulation ในการสร้ างแบบจ าลองของอาคาร โดยใช้
เครื่ อ งมือ Sketch up + Energy Plus เพื่ อน าเสนอมาตรการการจั ดการพลั งงานเพื่ อลดการใช้
พลังงานภายในอาคารและงานวิจัยนี้ได้ มีการใช้ โปรแกรมทางวิศวกรรมที่มีความน่าเชื่อถือสูงและ
ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละมาตรการการลงทุนอีกด้ วย

วิธีดาเนินการวิจยั
ในปัจจุบันการออกแบบอาคารเขียวหรือปรับปรุงอาคารให้ เป็ นอาคารเขียว มีแนวโน้ ม
ในการออกแบบอาคารไม่ว่าจะเป็ นสานักงาน โรงงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เป็ นต้ น ดังนั้น
ในปัจจุบันจึงมีการออกแบบโดยใช้ เกณฑ์อาคารเขียว(Green Building Criterion)

เกณฑ์ เ หล่ า นี้ ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ห รื อ ดั ด แปลง เพื่ อ ให้ เ หมาะกั บ ภูมิ ป ระเทศและ
ภูมิอ ากาศ ของแต่ ละประเทศ กฎระเบี ยบหรื อ ขั้ น ตอนการประเมิ น ที่ใช้ ในแต่ ละประเทศจะ
แตกต่างกัน เพื่อให้ เหมาะสมกับภูมิอากาศและสภาพแวดล้ อมของประเทศนั้นๆ ดังนั้นเกณฑ์บาง
เกณฑ์อาจจะต้ องนามาประยุกต์หรือดัดแปลง และใช้ ให้ เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาขึ้นมาเป็ นเกณฑ์
ใหม่ของแต่ละประเทศเอง เช่นในประเทศไทยมีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว(TREES)
ของสถาบันอาคารเขียวไทยขึ้นมา ซึ่งเกณฑ์น้ ีกพ็ ัฒนาขึ้นมาจาก LEED เพื่อใช้ สาหรับโครงการ
ต่ า งๆในประเทศไทย โดยเป็ นความร่ ว มมื อระหว่ า งสภาสถาปนิ ก สยามและวิ ศ วกรรมสถาน
นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่ง
เป็ นเกณฑ์ท่ีพัฒนามาจาก LEED และเกณฑ์ของกระทรวงพลังงาน จุ ดมุ่งหมายของเกณฑ์เพื่ อ
น าไปใช้ ใ นอาคารรั ฐ อย่ า งไรก็ต ามเกณฑ์ ต่ า งๆหรื อ ขั้ น ตอนต่ า งๆที่ มี ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น ก็มั ก มี
องค์ประกอบหลักคล้ ายกัน เช่น การใช้ พลังงาน (Energy) สภาวะแวดล้ อมภายในอาคาร (Indoor
Air Quality) การใช้ น้า (Water) การใช้ วัสดุ (Material) การพั ฒนาพื้ นที่ภายนอกอาคารอย่ า ง
ยั่งยืน (Sustainable Site)
ประโยชน์ของอาคารที่ผ่านการประเมินหรือออกแบบให้ เป็ นอาคารเขียวมีหลายด้ าน
เช่น อาคารมีมูลค่าสูงขึ้น เนื่องจากอาคารมีประสิทธิภาพของพลังงาน และมีประโยชน์มาก ดังนั้น
ผู้ใช้ อาคารจะได้ รับผลประโยชน์มาก การเช่าอาคารเขียวในต่างประเทศ ผู้เช่าให้ ความสนใจที่มาก
ขึ้นและสามารถตั้งราคาของการเช่าพื้ นที่ได้ สูง เนื่องจากผู้ท่มี าใช้ อาคารมีความมั่นใจว่าในการใช้
จ่ายของอาคารด้ านการใช้ พลังงานและนา้ จะลดลง ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน นอกจากนี้ยัง
แสดงให้ เห็นว่าเจ้ าของอาคารมีความสนใจและใส่ใจต่อผู้ท่มี าอยู่อาศัยอาคารมาก คิดถึงประโยชน์
ส่วนรวม มีจุดมุ่งหมายที่ไม่ทาลายสภาพแวดล้ อมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร นับเป็ นวิธี
ที่แสดงออกถึงการส่งเสริ มภาพลักษณ์ของธุรกิจนั้นๆ ได้ เป็ นนอย่างดี เนื่องจากเป็ นตัวชี้ วั ดให้
บุคคลภายนอกได้ เห็นถึงความรั บผิดชอบของเจ้ าของอาคารที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม ผู้ใช้ งาน
และผู้ ท่ีมาอยู่ อ าศั ยด้ ว ย ทั้งนี้ ยั งแสดงออกถึ งเจ้ า ของอาคารที่มีส่ว นในเรื่ อ ง CSR (Corporate
Social Responsibility) ให้ กั บ สั ง คมอี ก ด้ ว ย ส าหรั บ การศึ ก ษาโครงงานวิ จั ย นี้ มุ่ ง เน้ น หาแนว
ทางการปรับปรุงอาคารเพื่อเป็ นอาคารเขียว ตาม มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) โดยใช้ กรณีศึกษาอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการ
บั ญ ชี มหาวิ ทยาลั ยธุร กิจ บั ณ ฑิตย์โดยแนวทางในการศึ กษา จะทาการศึกษาทั้งหมด 8 หมวด
ประกอบไปด้ วย
หมวดที่ 1 สถานที่ต้งั อาคารและการขนส่ง
หมวดที่ 2 สถานที่ต้งั โครงการและความยั่งยืน
หมวดที่ 3 การใช้ นา้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ
หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากร

หมวดที่ 6 คุณภาพสภาพแวดล้ อมในอาคาร
หมวดที่ 7 นวัตกรรมในการออกแบบ
หมวดที่ 8 ความสาคัญเร่งด่วนของภูมิภาค
ขั้นตอนแผนงานวิ จัยทั้งหมดแสดงดั งรู ปที่ 1 (ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย ) วิธีการ
ทดสอบ วิธีการวิเคราะห์การประเมิน และจานวนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการทาวิจัย และ
ทดสอบดังจะได้ กล่าวในหัวข้ อถัดไป
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การเตรี ยมการและรวบรวมข้ อมูล

รวบรวมข้ อมูล แบบอาคาร ลักษณะทางกายภาพ

การสร้ างแบบจาลองอาคาร

ศึกษาและสารวจอาคารในแต่ละโซน
คุณสมบัติของวัสดุทใี่ ช้ ในการสร้ างอาคาร
ข้ อมูลการใช้ พลังงานอาคารปี 2559-2561

ประเมินเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานอาคารเขียว (LEED)

การใช้ โปรแกรม Energy Plus
กาหนดมาตรการเพื่อให้ ผา่ นเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวตามมาตรฐาน
(LEED)

ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์
ขันตอนการสรุ
้
ปผลการทดลอง

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการเก็บข้ อมูล รวบรวมข้ อมูล เพื่อนามาสร้ างแบบจาลอง
อาคาร และการจั ด การภายในอาคาร และท าการประเมิ น ตามเกณฑ์ ม าตรฐานอาคารเขี ย ว
(LEED) และนาผลที่ได้ มาทาการปรั บปรุงหาแนวทางหรื อกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่ อให้ ผ่าน

เกณฑ์ก ารประเมิน อาคารเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว (LEED) สาหรั บ อาคารที่อ ยู่
ระหว่างการใช้ งาน พร้ อมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน
ข้ อมูลทั่วไปและการใช้ พลังงานของอาคาร
ข้ อมูลทั่วไป
อาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(CIBA) กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ท่ี 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เป็ นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น มีพ้ ืนที่ใช้ สอยประมาณ 3,440.39 ตารางเมตร
โดยแบ่ งพื้ นที่ช้ั น ที่ 1 ได้ แก่ พื้ นที่ปรั บอากาศ พื้ นที่ไม่ ปรั บอากาศ พื้ นที่สานั ก งาน
พื้ นที่สาหรั บ นั ก ศึ ก ษา พื้ นที่ส่ว นกลาง พื้ นที่ร้ า นกาแฟ พื้ นที่ห้อ งน้า พื้ นที่ห้อ งเก็บ ของ พื้ นที่
ทางเดิน
พื้นที่ช้ันที่ 2 ได้ แก่ พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไม่ปรับอากาศ พื้นที่สานักงาน พื้นที่สาหรับ
นักศึกษา พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ห้องนา้ พื้นที่ห้องเก็บของ พื้นที่ทางเดิน
พื้นที่ช้ันที่ 3 ได้ แก่ พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไม่ปรับอากาศ พื้นที่สานักงาน พื้นที่สาหรับ
นักศึกษา พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ห้องนา้ พื้นที่ห้องเก็บของ พื้นที่ทางเดิน
พื้นที่ช้ันที่ 4 ได้ แก่ พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไม่ปรับอากาศ พื้นที่ห้องเรียน พื้นที่ห้องนา้
พื้นที่ห้องเก็บของ พื้นที่ทางเดิน
พื้นที่ช้ันที่ 5 ได้ แก่ พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไม่ปรับอากาศ พื้นที่ห้องเรียน พื้นที่สาหรับ
นักศึกษา พื้นที่ห้องเก็บของ พื้นที่ทางเดิน
โดยมหาวิทยาลัยเปิ ดให้ บริการ จันทร์ – อาทิตย์ เป็ นระยะเวลาวันละ 8 ชั่วโมง
ในการออกแบบอาคารเน้ นการใช้ แสงจากธรรมชาติมาใช้ ภายในอาคารในช่ วงเวลา
กลางวั น ส่วนในพื้ นที่ท่ีมีการเรี ยนการสอนจะใช้ แ สงไฟจากหลอดไฟ และด้ วยขนาดและชนิ ด
กระจกที่นามาใช้ เป็ นเหตุให้ เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานจากภาระของเครื่องปรับอากาศ

ตารางที่ 1 ลักษณะการใช้ พ้ ืนที่ของอาคารวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
ชื่ออาคาร
ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
เบอร์โทรติดต่อ
จานวนชั้นทั้งหมด
ประเภทอาคาร
พื้นที่ใช้ สอยส่วนใหญ่
ปี ที่อาคารสร้ างเสร็จ
วันและเวลาทาการ
จานวนเจ้ าหน้ าที่
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5

อาคาร CIBA
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210
02-954-7300
5 ชั้น
อาคารเรียน
3,440.39 ตารางเมตร
พ.ศ. 2522
จันทร์ – อาทิตย์ ระยะเวลาวันละ 8 ชั่วโมง
85 คน
พื้นที่สานักงาน พื้นที่สาหรับนักศึกษา พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ร้านกาแฟ พื้นที่ห้องเก็บ
ของ
พื้นที่สานักงาน พื้นที่สาหรับนักศึกษา พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ห้องเก็บของ
พื้นที่สานักงาน พื้นที่สาหรับนักศึกษา พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ห้องเก็บของ
พื้นที่ห้องเรียน 5 ห้ อง พื้นที่ห้องเก็บของ พื้นที่ทางเดิน
พื้นที่ห้องเรียน 7 ห้ อง พื้นที่สาหรับนักศึกษา พื้นที่ห้องเก็บของ พื้นที่ทางเดิน

ภาพที่ 2 ภาพด้ านหน้ า อาคาร CIBA

ภาพที่ 3 ภาพด้ านหน้ าห้ องเรียน อาคาร CIBA
การใช้ พลังงานของอาคารเรียน CIBA
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง หน่ วยการใช้ พลังงานไฟฟ้ า(kWh) กับ ระยะเวลา(เดือน)
หน่วยการใช้ พลังงานไฟฟ้า(kWh)
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ปี 2559

5,000

ปี 2561

0

ระยะเวลา(เดือน)

ภาพที่ 4 แสดงข้ อมูลเปรียบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในปี พ.ศ.2559 – 2561
จากภาพที่ 4 แสดงข้ อมูลเปรียบเทียบการใช้ พลังงานในปี พ.ศ.2559 – 2561 การใช้
พลังงานไฟฟ้ าส่วนใหญ่ ข้ ึนอยู่กับจานวนการเรี ยนในคาบเรียนในแต่ละวัน ในแต่ละเดือน และ
ช่วงเวลาการเปิ ดเรียน

การสร้างแบบจาลองการใช้พลังงานของอาคารโดยโปรแกรม Energy Plus
ในการทาวิจัยกรณีศึกษานี้จะใช้ โปรแกรมเพื่อทาการจาลองในการใช้ พลังงานในอาคาร
Energy Plus เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบจาลองทางคอมพิ วเตอร์ ของอาคารเรี ยนวิ ท ยาลั ยบริ หารธุ ร กิจ
นวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(CIBA) กรุงเทพมหานคร โดยข้ อมูลพื้นฐาน
ของโปรแกรมและใส่ข้อมู ลเบื้องต้ นของอาคาร เช่ น ตาแหน่ งที่ต้ังของอาคาร ขนาด รูปร่ างของ
อาคารเรี ยนวิ ทยาลั ยบริ หารธุรกิจนวั ตกรรมและการบั ญชี ลั กษณะภูมิอากาศและสิ่งแวดล้ อม
ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการใช้ พลังงานของอาคาร และการกาหนดตาแหน่ง ขนาดของแต่ละโซน
วัสดุท่ใี ช้ ทากรอบอาคาร ผนัง พื้น ประตู หน้ าต่าง และหลังคา ระบบปรับอากาศในอาคาร จานวน
ปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในแต่ละโซน ลักษณะการใช้ งานของอาคาร ในช่วงเวลาการใช้ งาน
ของแต่ละโซน ฯลฯ

ภาพที่ 5 ภาพการจ าลองแบบอาคารเรี ย นวิ ท ยาลั ย บริ ห ารธุ ร กิ จ นวั ต กรรมและการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(CIBA) โดยโปรแกรม Sketch up + Energy Plus

ผลการวิจยั
จากการประเมิน ตามมาตรฐานอาคารเขี ย วสาหรั บ อาคารระหว่ า งใช้ งาน(LEEDEBOM) มาตรฐาน LEED เป็ นเครื่องมือในการศึกษา เพื่อ หาแนวทางการปรับปรุงอาคารเรียน
วิ ทยาลั ยบริ หารธุร กิจ นวั ตกรรมและการบั ญ ชี มหาวิ ทยาลั ยธุร กิจบั ณ ฑิตย์ การเข้ า เกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED โดยคะแนนเต็ม 110 คะแนน อาคารเรี ยนวิทยาลัย
บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ได้ คะแนนรวมเท่ากับ 37 คะแนน ซึ่งระดับคะแนนไม่อยู่ใน
เกณฑ์ ( LEED CERTIFIED 40 – 49 คะแนน) และไม่ผ่านเกณฑ์ในข้ อบังคับ หมวดที่ 3 การ
ใช้ นา้ อย่างมีประสิทธิภาพ(Water Efficiency) เมื่อพิจารณาทั้ง 8 หมวด หมวดที่คะแนนน้ อยที่สุด
คือ หมวดที่ 3 การใช้ น้าอย่างมีประสิทธิภาพ(Water Efficiency) และหมวดที่ 4 พลังงานและ
บรรยากาศ (Energy and Atmosphere) ดั ง นั้ น จึ ง ได้ น าเสนอมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
สมรรถนะของอาคารโดยเฉพาะในหมวดพลังงานและบรรยากาศ (EA) โดยมีมาตรการต่างๆดังนี้
มาตรการที่ 1 การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ ไฟฟ้ าของหลอดไฟบริเวณ
บันได และทางเดิน (Solar rooftop)
มาตรการที่ 2 การติดตั้งฟิ ล์มกรองแสง (Film)
มาตรการที่ 3 ลงทุนเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED)
มาตรการที่ 4 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ไม่ทาลายชั้นบรรยากาศ (AC)

ตารางที่ 2 สรุปคะแนนประเมินทั้ง 8 หัวข้ อ
หัวข้อ

ชื่อหัวข้อ

LT
SS

ที่ต้งั และการขนส่ง (Location and Transportation)
สถานที่ต้งั โครงการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable
Sites)
การใช้ นา้ อย่างมีประสิทธิภาพ(Water Efficiency)
พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
วัสดุและทรัพยากร (Materials and Resources)
คุณภาพสภาพแวดล้ อมในอาคาร(Indoor
Environmental Quality)
นวัตกรรม(Innovation)
ความสาคัญเร่งด่วนของภูมิภาค(Regional Priority)
รวม

WE
EA
MR
EQ
IN
RP

คะแนน
เต็ม
15
10

คะแนนทีไ่ ด้

12
38
8
17

0
7
6
5

6
4
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2
1
37

10
6

การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์
พบว่ ามาตรการที่ 1 การติดตั้งพลั งงานแสงอาทิตย์แ ทนการใช้ ไฟฟ้ าของหลอดไฟ
บริเวณบันไดและทางเดิน (Solar rooftop) การใช้ พลังงานทดแทนของหลอดไฟบริเวณทางเดิน
และบันได โดยทาการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 4 ชุด โดยคิดจากการใช้ พลังงานไฟฟ้ า
ของหลอดไฟบริเวณทางเดินและบัน ไดของอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการ
บัญชีจานวน 20 หลอด โดยแต่ละหลอดใช้ กาลังไฟฟ้ า 60 Wh. ดังนั้นบริเวณทางเดินและบันได
ของอาคารจะใช้ พลังงานทั้งหมด 1.2 kWh. ดังนั้นการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งหมด 4
ชุด โดยแต่ละชุดมีขนาด 300 W ราคา 3,700 บาท รวมค่าดาเนินการติดตั้ง 25 %และอุปกรณ์
อื่นๆ(Inverter, Battery) จะเท่ากับ 15,188 บาทต่อชุด จึงดาเนินการติดตั้งจานวน 4 ชุด โดยคิด
ระยะโครงการที่ 15 ปี และมีค่าบารุงรักษาปี ละ 10,000บาท การใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวม เท่ากับ
267,333 kWh/y ค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้ ารวมเท่ากับ 77.70 kWh/𝑚2 /y
มาตรการที่ 2 การติดตั้งฟิ ล์ มกรองแสง (Film) การติดตั้งฟิ ล์ มกรองแสงในพื้ นที่
กระจก 249.57 ตร.ม. โดยคิดจากจานวนพื้ นที่กระจกของสานั กงานและห้ องเรี ยนของอาคาร
เรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี โดยติดตั้งฟิ ล์มกรองแสงชนิดเซรามิค นาโน ซู
พลี ม พร้ อ มติ ด ตั้ ง ราคา 45,000 บาท/50 ตร.ม. รวมค่ า ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง 25 % จะเท่า กับ

56,250 บาท/50ตร.ม. หรือ 1,125 บาท/ตร.ม. โดยคิดระยะโครงการที่ 15 ปี การใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ ารวม เท่ากับ 267,760 kWh/y ค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้ ารวมเท่ากับ 77.83 kWh/𝑚2/y
มาตรการที่ 3 ลงทุ น เปลี่ ยนหลอดประหยั ดพลั ง งาน (LED) ทาการเปลี่ ยนหลอด
ประหยัดพลังงาน (LED) โดยการเปลี่ยนหลอด จานวน 342 หลอด คิดระยะโครงการที่ 15 ปี
และมีค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกๆ 2 ปี เท่ากับ 18,810.00 บาท ทาการลงทุนมูลค่า 42,750.0 บาท
ค่าไฟฟ้ าลดลง 774.97 kWh/y หรือเท่ากับ 3,378.87 บาทต่อปี มีระยะการคืนทุนอยู่ท่ี 12.65
ปี การใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวม เท่ากับ 267,445 kWh/y ค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้ ารวมเท่ากับ 77.74
kWh/𝑚2/y
มาตรการที่ 4 เปลี่ยนเครื่ องปรั บอากาศที่ไม่ทาลายชั้นบรรยากาศ (AC) โดยลงทุน
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ จานวน 51 ชุดโดยคิดจากจานวนเครื่องปรับอากาศ
ทั้งหมดภายในอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ในปี พ.ศ. 2561 โดย
เครื่ องปรั บอากาศ 1 เครื่ องพร้ อมติดตั้งราคา 39,400 บาท รวมค่าดาเนินการติดตั้ง 25% จะ
เท่ากับ 49,250 บาทต่ อชุ ด โดยคิดระยะโครงการที่ 15 ปี และมีค่าบารุงรั กษาต่อเครื่ อ งปี ละ
2,000 บาท หรือเท่ากับ 102,000 บาทต่อปี การใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวม เท่ากับ 218,288 kWh/y
ค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้ ารวมเท่ากับ 63.45 kWh/𝑚2/y
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ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงปริมาณการลดการใช้ พลังงานรวมของแต่ละมาตรการ
จากภาพที่ 6 แสดงปริมาณการลดการใช้ พลังงานรวมของแต่ละมาตรการ โดยพบว่า
มาตรการที่ 4 มีค่าดัชนีการลดการใช้ พลังงานรวมมากที่สุด มาตรการที่ 1 และ 3 มีค่าดัชนีการลด
การใช้ พลังงานรวมรองลงมา และมาตรการที่ 2 มีค่าดัชนีการลดการใช้ พลังงานรวมน้ อยที่สดุ

สรุปผลการศึกษา
ในการศึ ก ษาเพื่ อ ท าการประเมิ น การจั ด การพลั ง งานตามมาตรฐานอาคารเขี ย ว
(สาหรั บอาคารเดิมที่เป็ นบริหารจัดการ) โดยใช้ อาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับคะแนนการประเมินตามมาตรฐานอาคารเขียวอยู่ท่ี 37
คะแนน ระดับคะแนนไม่ อยู่ ในเกณฑ์ท่ีจะได้ รับ LEED CERTIFIED (LEED Certified 40-49
คะแนน) ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง พบว่ า ในหมวดที่ 4 พลั ง งานและบรรยากาศ (Energy and
Atmosphere) มีคะแนนเต็มมากกว่ า หั ว ข้ ออื่น จึ งได้ น าเสนอมาตรการการลดการใช้ พลั ง งาน
ภายในอาคารและการใช้ พลังงานในอาคารอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพและยังเพิ่มคะแนนใน
หมวดของพลังงานและบรรยากาศ โดยใช้ โปรแกรมจาลองการใช้ พลังงานในอาคาร EnergyPlus
สร้ างแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ พบว่าการใช้ พลังงานที่มาจากแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ มีค่า
ใกล้ เ คี ย งกับ ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าของอาคาร ตามใบเสร็จ ค่ า ไฟฟ้ าปี พ .ศ. 2561 มี
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนอยู่ท่ี 2.70 % และในปี พ.ศ. 2559 มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
อยู่ ท่ี 85.73% ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนค่อนข้ างมากในปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากอาคารเรี ยน
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มีการปรั บปรุงทั้งภายในและภายนอกอาคาร จึง
ส่งผลให้ ค่าปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าในปี พ.ศ. 2559 มีค่าน้ อยกว่าความเป็ นจริง ดังนั้นเมื่อพิจารณา
เปอร์ เซ็น ต์ความคลาดเคลื่ อ นในปี พ.ศ. 2561 และค่ า จากแบบจาลองทางคอมพิ วเตอร์ จึ ง
สามารถใช้ แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ของอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการ
บั ญชี ที่สร้ างขึ้นนี้ เป็ นตัวแทนการศึ กษามาตรการการประหยัดพลั งงานและการประเมินความ
คุ้มค่าในความเหมาะสมในการลงทุน เมื่อพิ จารณาในภาพรวมของมาตรการหลัก มาตรการที่ 4
เป็ นมาตรการที่ใช้ เงินลงทุนมากแต่ ลดการใช้ พลั งงานไฟฟ้ าของอาคารได้ มากเมื่อเทียบกับการ
ลงทุนและการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของมาตรการอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็ นมาตรการที่น่าสนใจในการ
ลงทุนเนื่องจากเป็ นมาตรการที่มีอตั ราผลตอบแทนภายในโครงการสูงและมีระยะคืนทุนอยู่ในระยะ
ของโครงการ ใช้ เงินลงทุนประมาณ 2,511,750 บาท ค่าไฟฟ้ าลดลงเท่ากับ 49,931.73 kWh/y
หรื อเท่ากับ 217,702.3 บาทต่ อปี มีระยะการคืนทุ นอยู่ ท่ี 11.54 ปี การใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวม
เท่ากับ 218,288 kWh/y ค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้ ารวมเท่ากับ 63.45 kWh/𝑚2 /y และการจาลอง
ค่าการใช้ พลังงานจากการจาลองทางคอมพิวเตอร์ของอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม
และการบัญชี จากมาตรการการลดการใช้ พลังงานทั้ง 14 มาตรการ จะพบว่ามาตรการที่ 14 คือ
การนามาตรการที่ 1 + มาตรการที่ 2 + มาตรการที่ 3 + มาตรการที่ 4 (Solar rooftop + Film +
LED + AC) เป็ นมาตรการที่สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของอาคารมากที่สุด โดยมีค่าดัชนี
การใช้ ไฟฟ้ ารวมเท่า กับ 62.83 kWh/𝑚2 /y และมาตรการที่ 12 คือการน ามาตรการที่ 1 +
มาตรการที่ 2 + มาตรการที่ 4 (Solar rooftop + Film + AC) เป็ นมาตรการที่สามารถลดการใช้
พลั ง งานไฟฟ้ ารวมของอาคารรองลงมา โดยมี ค่ า ดั ช นี ก ารใช้ ไฟฟ้ ารวมเท่ า กั บ 63.06

kWh/𝑚2 /y และมาตรการที่ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวมของอาคารได้ น้อยที่สุด คือมาตรการที่
2 การติดตั้งฟิ ล์มกรองแสง (Film) โดยมีค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้ ารวมเท่ากับ 77.83 kWh/𝑚2 /y

ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
1. มาตรการการติดตั้งสวิตซ์ไฟแสงสว่างแบบปรับค่าความส่องสว่างของไฟแสงสว่าง
แต่ละพื้นที่ท่ใี ช้ งาน เพื่อลดการใช้ ไฟแสงสว่างที่มีแสงส่องสว่างเกินกว่าการใช้ งาน
2. มาตรการการติดตั้งเซ็นเซอร์ การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมการเปิ ดปิ ดไฟแสงสว่ า ง
บริเวณห้ องนา้ และทางเดิน
3. มาตรการการติดตั้งสวิตซ์ไฟแสงสว่างแยกเป็ นจุดๆ เพื่อลดการเปิ ดไฟแสงสว่างทั้ง
ชั้น บริเวณทางเดินชั้น 4-5 ของอาคาร
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