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คํานํา 
 

โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก  ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน(พพ.)  เปนหนึ่งในมาตรการ สงเสริมท่ีกระตุนใหเกิดการอนุรักษพลังงาน  โดยสมัคร
ใจ  ในอาคารธุรกิจขนาดใหญ  และบานท่ีอยูอาศัยอยางไดผลโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญท่ีมุงเนนในเร่ือง
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR : Corporate  Social  Responsibility)  จะสนใจเขารวมโครงการทั้งอาคาร
ใหมและอาคารเกาท่ีดําเนินการแกไขปรับปรุง 
 อาคารธุรกิจและบานท่ีไดรับฉลากจาก  พพ.  จะมีผลการประหยัดพลังงานเม่ือเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายโดยเฉล่ีย  16%  และ  40%  ตามลําดับ  ซ่ึงนับวาสูงมาก  หาก
อาคารธุรกิจและบานท่ีจะกอสรางใหมมีการออกแบบผานเกณฑฉลากเพียง  30%  เทานั้นก็จะเกิดผล
ประหยัดถึง  330  ลานบาท/ตอป 
 สํานักสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (สสอ.)  ไดรวบรวมกรณีศึกษาในกรณีปรับปรุงอาคารเดิมให
เปนอาคารอนุรักษพลังงานท่ีไดรับฉลากระดับดีเดนมาไว  เพื่อเผยแพรเปนองคความรูใหกับอาคารธุรกิจ
อ่ืนๆ ไดใชเปนตัวอยางในการประยุกตใชในการปรับปรุงหรือกอสรางใหมตอไป  ท้ังนี้กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ใครขอขอบคุณอาคารแจงวัฒนะ  ธนาคารกสิกรไทย  สํานักงานใหญสาขาท่ี  
3, อาคาร  5  บริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด  และ ผศ.ดร.อรรจน  เศรษฐบุตร  ท่ีไดสนับสนุนขอมูล
รวมท้ัง  คุณประมวล  จันทรพงษ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ท่ีไดใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการจัดทําเอกสารกรณีศึกษาฉบับนี้  
 
 
              ศิรินทร  วงษเสาวศุภ 

          สํานักสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 

      กระทรวงพลังงาน 
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บทคัดยอ 
 

จากการประเมินผลโครงการอนุรักษพลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก  พบวาอาคารท่ีผานเกณฑ  
ไดรับฉลากระดับดี (ฉลากทองแดง)  จะสามารถประหยัดพลังงานไดโดยเฉล่ียไมต่ํากวารอยละสิบ  เม่ือ
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการใชพลังงานตามกฎหมาย  อีกท้ังเปนการประกันคุณภาพดานส่ิงแวดลอม
ข้ันตํ่าหรือเปนสถาปตยกรรมอาคารเขียว  ดังนั้นการออกแบบหรือปรับปรุงอาคารใดๆ เพื่อใหไดรับฉลากจงึ
เปนเร่ืองท่ีตองเตรียมการและมีการวางแผนดําเนินการอยางเปนข้ันตอน  เพื่อใหมีความคุมคาในการลงทุน  
โดยประหยัดท้ังเงินและเวลา  ยิ่งเปนอาคารท่ีไดรับฉลากระดับดีเดน (ฉลากทอง) ดวยแลว  ยิ่งตองใชความ
พยายามสูง  เนื่องจากมาตรฐานคอนขางสูงมาก  ฉลากระดับดีเดนจะมีการประหยัดพลังงานโดยเฉล่ีย
ประมาณรอยละ  30  เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการใชพลังงานตามกฎหมาย  ดังนั้นเจาของอาคาร
ท่ีไดรับฉลากจะตองเปนผูท่ีมุงม่ันท่ีจะดําเนินการอยางแทจริง 

สสอ.  ไดรวบรวมจุดเดนของอาคารสํานักงาน  2  แหงท่ีไดรับฉลากระดับดีเดนของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  (พพ. ) ในป  พ.ศ.  2552  ไดแก  อาคาร  5  บริษัทคาสากลซิเมนตไทย 
จํากัด  และอาคารแจงวัฒนะ  สํานักงานใหญ  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  แหงท่ี  3  เพ่ือใหผูสนใจ
รับทราบขอมูลและสามารถนําไปประยุกตใช  หากประสงคจะปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร  
การปรับปรุงหลักๆ ท่ีอาคารทั้ง  2  แหงไดดําเนินการ  โดยมีเปาหมายฉลากอาคารระดับดีเดนมีมาตรการท่ี
ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

1)  การลดคาการถายเทความรอนผานกรอบอาคาร 
1.1  การลดคาการถายเทความรอนผานหลังคา( Roof  Thermal  Transfer  Value : RTTV )

เพื่อใหคา  RTTV  ต่ํากวา  10  W/m² 
1.2  การลดคาการถายเทความรอนผานผนังอาคาร( Overall Thermal  Transfer  Value : 

OTTV ) เพื่อใหคา  OTTV  ต่ํากวา  20  W/m² 
2)  การใชระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง  มีการแยกเปนการควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในเปน

โซนยอยตามทิศกับโซนภายในซ่ึงสามารถใชสัญญาณไปควบคุมอุปกรณควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร 
(Variable  Speed  Drive : VSD )ใหลดความเร็วรอบของพัดลม และการติดต้ัง  VSD  ท่ีเคร่ืองปมสงน้ําเย็น  
เพื่อปรับอัตราการไหลของนํ้าเย็น  เปนตน 

3)  การออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางใหมีประสิทธิภาพ  โดยการใชแสงธรรมชาติ  อุปกรณ
ประสิทธิภาพสูงและระบบควบคุมอัตโนมัติโดยมีเปาหมายใหคากําลังไฟฟาสูงสุดตํ่ากวา   9.5  W/m² 

4)  มีระบบบําบัดน้ําเสีย  แลวนําน้ํากลับมาใชใหม  หรือการกักเก็บน้ําฝนมาใชประโยชนเพื่อลด
การใชน้ํา 

5)  การพิจารณาเทคโนโลยีตางๆ มาใชเพิ่มเติม  ตัวอยางเชน 
5.1  การใชประตู  2  ช้ันเพื่อลดการร่ัวซึมของอากาศ 
5.2  การปรับเปล่ียนสํานักงานใหเปนระบบ  Mobile office  
5.3  การใชระบบอัตโนมัติบริหารจัดการในการจอดรถ  (Parking management) 
5.4  การใชเทคนิคกอสรางแบบหลอสําเร็จ 



 
6)  การควบคุมคุณภาพอากาศ 

6.1  การเติมอากาศภายนอกโดยใชระบบ  CO2 Sensor  เพ่ือตรวจสอบปริมาณคารบอนดได
ออกไซด   ไมใหสูงเกินมาตรฐาน 

6.2  ชองนําอากาศเขาอาคารไมอยูในตําแหนงท่ีมีมลพิษและแหลงความรอน 
ดังนั้นหากเจาของอาคารเกาท่ีมีความประสงคจะปรับปรุงอาคารควรกําหนดคาเปาหมายกอนวาจะ

ปรับปรุงในระดับใด  เพื่อใหเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา  ภายใตขอจํากัดที่มี โดยอาจนําขอมูล
มาเทียบเคียงกับกรณีศึกษาท้ังสอง  เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาได  แตท้ังนี้ตองไมลืมท่ีจะประเมิน
ความคุมคาในการปรับปรุงดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1 

 

1.  บทนํา 
 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)  ไดทําการศึกษาและจัดทําแบบประเมิน
อาคารเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดลอม  โดยการประมวลองคความรูท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศท่ัวโลก  แลวจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งดานสถาปตยกรรม  วิศวกรรม 
พลังงานและส่ิงแวดลอม ผูเช่ียวชาญจากองคกรวิชาชีพ,  สถาบันการศึกษา  และผูท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ซ่ึงแบบประเมินอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  หรือเรียกวาแบบ
ประเมินอาคารติดฉลากน้ี  พพ.  ไดจัดทําข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศไทย  เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเจาของ
อาคาร  ตระหนักและทราบถึงสภาวะและประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร 
 พพ.  ไดเร่ิมดําเนินงานโครงการติดฉลากอาคารต้ังแตป พ.ศ. 2550  ตอเนื่องมาถึงป พ.ศ. 2552  
ปจจุบันมีอาคารที่ไดรับฉลากไปแลวท้ังส้ิน  142  อาคาร  เปนอาคารประเภทท่ีอยูอาศัย  133  หนวย  เปน
อาคารท่ีไมใชท่ีพักอาศัย  9  หนวย  อาคารท่ีเขารวมโครงการมีท้ังอาคารใหมท่ีอยูในระหวางออกแบบ
กอสราง  และอาคารเกาท่ีตองการปรับปรุง  ซ่ึงโครงการฯ จะใหคําแนะนํากับเจาของอาคาร  ในการ
ปรับปรุงแบบและปรับปรุงการกอสรางอาคารเพื่อใหอาคารมีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงข้ึน  จน
สามารถผานเกณฑการประเมินเพื่อใหไดรับฉลาก 
 การออกแบบกอสรางอาคารใหมีประสิทธิภาพพลังงานต้ังแตตนจะงายและส้ินเปลืองงบประมาณ 
นอยกวาการปรับปรุงอาคารเดิมมาก  จากการประเมินโดยสอบถามผูประกอบการธุรกิจบานจัดสรร  ธุรกิจ
รับสรางบานและการสํารวจราคาวัสดุอุปกรณ  พบวาการสรางบานหรืออาคารประหยัดพลังงานจะมีตนทุน
เพิ่มข้ึนอยูระหวางรอยละ  3 - 10  ของราคากอสราง  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัสดุท่ีใช  แตการปรับปรุงอาคารใหมี
ประสิทธิภาพพลังงานคาใชจายอาจเพิ่มเปน  2  เทา  ของการกอสรางใหมหรือบางสวนก็ไมสามารถแกไข
ปรับปรุงได  ดังนั้นเจาของอาคารท่ีดําเนินการปรับปรุงอาคารเกาจนสามารถผานเกณฑประเมินไดรับฉลาก
ระดับดีเดน  จึงเปนผูท่ีสมควรไดรับการยกยองวามีความต้ังใจจริงในเร่ืองของการอนุรักษพลังงาน  เพราะ
นอกจากจะตองลงทุนเพิ่มเติมแลว  ก็จะมีความไมสะดวกตอการใชสถานท่ีในระหวางปรับปรุงดวย 
 สํานักสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (สสอ.)  ไดรวบรวมเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานในอาคาร
สํานักงานซ่ึงไดจากกรณีศึกษาอาคารสํานักงานเกา  2  แหง  ท่ีประสบผลสําเร็จในการปรับปรุงอาคารจน
ไดรับฉลากอาคารระดับดีเดนไวเปนตนแบบ  เพื่อใหอาคารสํานักงานอ่ืนๆ ท่ีมีความประสงคจะดําเนินการ
ปรับปรุงไดใชเปนแนวทางการปฎิบัติตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับอาคารเกาหรืออาคารที่อยูระหวางการใชงานหากประสงคจะ
ปรับปรุงอาคารเพ่ือใหไดรับฉลากอาคารประหยดัพลังงาน 
 

3. ขอบเขตการดําเนินงาน 
 เทคโนโลยีท่ีนาํมารวบรวมไวในเลม  จะเปนเทคโนโลยีเฉพาะท่ีดําเนินการแลวในการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน  2  แหง  ท่ีไดรับฉลากอาคารระดับดีเดนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานในป พ.ศ. 2552  ไดแก 
 3.1)  อาคาร  5  บริษัทคาสากลซีเมนตไทย จํากัด  เขตบางซ่ือ  กทม. 
 3.2)  อาคารแจงวัฒนะ  สํานกังานใหญ  บมจ.  ธนาคารกสิการไทย แหงท่ี  3  อ. ปากเกร็ด               
จ. นนทบุรี 
 

4. หลักการพิจารณากอนการปรับปรุงอาคาร 
 หากเจาของอาคารเกาคิดวาตองเสียคาใชจายคาพลังงานตอเดือนสูงและมีความคิดจะลดคาใชจาย
โดยการปรับปรุงอาคาร  แตไมม่ันใจวาจะมีความคุมทุนหรือไม  หรืออยากทราบประสิทธิภาพการใช
พลังงานในอาคาร  ควรตรวจสอบอาคารตามข้ันตอน ดังนี้ 
 4.1  สํารวจขอมูลการใชพลังงานของอาคารท่ีจะปรับปรุงใน  3  ประเภทหลักๆ ไดแก 
  4.1.1  ระบบปรับอากาศ 
  4.1.2  ระบบไฟฟาแสงสวาง 
  4.1.3  อุปกรณอ่ืนๆ 
 หากสามารถหาขอมูลยอนหลัง 12  เดือนไดก็จะแมนยําข้ึน  จะทําใหทราบสัดสวนการใชพลังงาน
โดยเฉล่ียท้ังป  และทราบดัชนีการใชพลังงานรวมตอพ้ืนท่ีใชสอยตอป 
 4.2 หาคาอางอิงจากอาคารที่มีลักษณะใกลเคียงกันเพื่อตรวจสอบวาสัดสวนการใชพลังงานและคา
ดัชนีการใชพลังงานรวมตอพื้นท่ีใชสอยของอาคารท่ีจะประเมินตอป  แตกตางจากอาคารอางอิงมากนอย
เทาใด  และการใชพลังงานในระบบใดนาจะมีประสิทธิภาพตํ่าท่ีควรปรับปรุง จากขอมูลผลการศึกษาของ  
พพ.  ในโครงการจัดทํามาตรฐานการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม  พบวาสัดสวนการใชพลังงานใน
อาคารมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาของระบบปรับอากาศ  ระบบแสงสวางและอุปกรณอ่ืนๆ 
อาคารประเภทศูนยการคา 

A/C

43%

Other

32%

Lighting

25%

 
อาคารประเภทสํานักงาน  

A/C

52%
Other

28%

Lighting

20%

 
อาคารประเภทโรงพยาบาล 

A/C

65%

Other

18%

Lighting

17%

 
อาคารประเภทโรงแรม 

A/C

66%

Other

14%

Lighting

20%
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อาคารประเภทสถาบันการศึกษา 

A/C

66%

Other

19%

Lighting

15%

 
คาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาของอาคารอางอิง  และอาคารมาตรฐานตามพระราชบัญญัติสงเสริม

การอนุรักษพลังงานป  2551 

อาคารมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ. ประเภทอาคาร อาคารอางอิง 
kWh/m2-y kWh/m2-y 

สํานักงาน 146.4 
173.2 
148.8 
556.0 
94.0 

139.7 
118.4 
394.7 

98.7 
117.0 
123.9 
394.3 
79.3 

117.2 
105.3 
300.9 

โรงแรม 
โรงพยาบาล 
หางสรรพสินคา 
สถานศึกษา 
อาคารอ่ืนๆ 
อาคารชุด 
หางสรรพสินคาขายปลีกและขายสง 
 

 4.3  หากสํารวจแลวพบวา  อาคารท่ีประเมินมีการใชพลังงานสูงกวาอาคารอางอิงมาก  ก็นาจะ
พิจารณาปรับปรุงอาคารใหม  โดยไมลืมท่ีจะประเมินความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร เพราะหากวาอาคาร
มีประสิทธิภาพการใชพลังงานตํ่ามาก  การปรับปรุงก็นาจะคุมทุนในระยะเวลาส้ัน  ท้ังนี้อาคารท่ีจะขอ
อนุญาตปรับปรุงใหม  หากมีพื้นที่ตั้งแต  2,000  ตารางเมตรข้ึนไป  ก็ตองปฎิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การอนุรักษพลังงานป  2551  ดังนี ้

4.3.1 คาการถายเทความรอนผานกรอบอาคาร  
คา OTTV และคา RTTV สูงสุดสําหรับอาคารประเภทตางๆ 

 RTTV 
(W/m2 

OTTV 
(W/m2 ประเภทอาคาร/ลักษณะการใชงานอาคาร ของผนงัดานนอกอาคาร)  ของหลังคาอาคาร) 

สํานักงาน สถานศึกษา  O-OTTV ≤ 50 O-RTTV ≤ 15 
S-OTTV ≤ 40 S-RTTV ≤ 12 หางสรรพสินคา รานคายอย ศูนยการคา  

หรือซุปเปอรสโตร 
โรงแรม โรงพยาบาล/สถานพักฟน/
คอนโดมิเนียม 

H-OTTV ≤ 30 H-RTTV ≤ 10 

 4 



 5 

 

4.3.2 คามาตรฐานกําลังไฟฟาสองสวางสูงสุดสําหรับอาคารประเภทตางๆ 

ประเภทอาคาร 
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด, 

วัตต/ตร.ม. (W/m2) ของพืน้ท่ีใชงาน 
สํานักงาน สถานศึกษา  14 
รานคายอย หางสรรพสินคา ศูนยการคา  หรือซุปเปอรสโตร 18 
โรงแรม โรงพยาบาล/ สถานพักฟน/ คอนโดมิเนียม  12 

 
4.3.3  คามาตรฐานสําหรับระบบปรับอากาศ  

4.3.3.1)  คามาตรฐานสําหรับระบบปรับอากาศ(ขนาดเล็ก) 

ประเภทและขนาด 
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้นต่าํ 

COP [EER ( ฺBtu.h-1.W-1)] 

ชนิดระบายความรอนดวยอากาศ (แบบแยกสวนและแบบเปนชดุ)  

นอยกวา 3,500 วัตต (0.995 ตันความเย็น) 2.82 [9.62] 
ตั้งแต 3,500 วัตต แตไมเกิน 17,600 วัตต (5.00 ตันความเย็น) 2.82 [9.62] 

เกินกวา 17,600 วัตต (5.00 ตันความเย็น) 2.56 [8.74] 
ชนิดระบายความรอนดวยน้าํ  
ทุกขนาดทําความเยน็ 3.99 [13.62] 
 

4.3.3.2)  คามาตรฐานสําหรับระบบปรับอากาศ(ขนาดใหญ) 
•  เคร่ืองทําน้ําเยน็ 

ประเภทและขนาด 
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้นต่าํ, COP 

(kW.RFT-1) 
ชนิดระบายความรอนดวยอากาศ   

นอยกวาหรือเทากับ 351.7 กโิลวัตต (100 ตันความเย็น) 2.70 (1.30) 
เกินกวา 351.7 กิโลวัตต (100 ตันความเย็น) 2.93 (1.20) 
ชนิดระบายความรอนดวยน้าํ  

นอยกวา 527.5 กิโลวัตต (150 ตันความเย็น) 3.91 (0.90) 
ตั้งแต 527.5 กิโลวัตต แตไมเกิน 703.3 กิโลวัตต (200 ตันความเยน็) 4.69 (0.75) 

ตั้งแต 703.3 กิโลวัตต แตไมเกิน 879.2 กิโลวัตต (250 ตันความเยน็) 5.25 (0.67) 

ตั้งแต 879.2 กิโลวัตต แตไมเกิน 1,758.3 กิโลวัตต (500 ตันความเย็น) 5.40 (0.65) 

เกินกวา 1,758.3 กิโลวัตต (500 ตันความเยน็) 5.67 (0.62) 



 

• สวนอ่ืนๆ ของระบบปรับอากาศ 
ระบบปรับอากาศขนาดใหญท่ีขับเคล่ือนดวยไฟฟาประกอบดวย  เคร่ืองทําน้ําเย็น  ระบบระบายความรอน  
ระบบจายน้ําเย็น  และระบบสงลมเย็น 
 ระบบระบายความรอน  ระบบจายน้ําเย็น  และระบบสงลมเย็น  ตองมีสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ  ข้ัน
ต่ํารวมกัน  7.03 (Minimum COP = 7.03) หรือ  0.5  กิโลวัตต/ตันความเย็น 

4.3.3.3) คามาตรฐานสําหรับระบบปรับอากาศ(เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบดดูกลืน) 
 

ภาวะทดสอบ สัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะ ชนิดของเคร่ืองทําน้ํา

เย็นแบบดดูกลืน 
อัตราการไหล 

อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิน้ําเขา
เคร่ืองควบแนน

ขั้นต่าํ  ของนํ้าเขา 
น้ําเย็นเขา น้ําเย็นออก  

เคร่ืองควบแนน (Minimum COP) 

53.6 oF 44.6 oF 89.6 oF 3.6 GMP/Ton ก. ช้ันเดยีว  
(Single Effect) 12.0 oC 7.0 oC 32.0 oC 0.065 l.s-1.kW-1 

0.65 

53.6 oF 44.6 oF 89.6 oF 4.0 GMP/Ton   ข. สองช้ัน  
(Double Effect) 12.0 oC 7.0 oC 32.0 oC 0.072 l.s-1.kW-1 

1.10 

หมายเหตุ การคิดคา COP คิดเฉพาะความรอนที่ใชเทานั้นไมรวมกําลังไฟฟาอื่นในระบบ 
 

4.4  หากการปรับปรุงอาคาร  มีขอจํากัดไมสามารถผานเกณฑมาตรฐานไดครบทุกขอ  แตมีบาง
มาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงกวามาตรฐานมาก  ก็สามารถชดเชยกันได  ซ่ึงการจะทราบวาประสิทธิภาพ
พลังงานในอาคารอยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม  โดยคํานวณการใชพลังงานรวมในอาคารจริงท่ีปรับปรุง
(Epa)ในรอบ  1  ป  ซ่ึงกําหนดใหอาคารที่มีรูปรางเหมือนอาคารจริงท่ีจะปรับปรุงทุกอยางเปนอาคารอางอิง 
(Epc) แลวแทนคามาตรฐานทุกคาในสมการแลวเปรียบเทียบการใชพลังงานรวมในอาคาร  ท้ังสองอาคาร  
หากผลออกมาวาการใชพลังงานในอาคารจริงตํ่ากวาการใชพลังงานรวมในอาคารอางอิง  ก็แสดงวาผาน
เกณฑ  ซ่ึงวิธีนี้คอนขางจะยุงยากอยูบาง  แตสามารถตรวจสอบการคํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 
 

1
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เม่ือ Epa  คือ  การใชพลังงานรวมในอาคารจริงท่ีออกแบบปรับปรุง 
 Epc  คือ  การใชพลังงานรวมในอาคารอางอิง 
อาคารควบคุมท่ีพิจารณาจะถือวาผานขอกําหนดดานการอนุรักษพลังงาน ก็ตอเม่ือ Epa มีคาตํ่ากวา

หรือเทากับ Epc 
เม่ือ Cl, Ce, Co, and Cv  คือ  สัมประสิทธ์ิสัดสวนความรอนท่ีเปนภาระแกระบบปรับอากาศ จาก

ไฟฟาแสงสวาง อุปกรณและเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ  ผูใชอาคาร  และการระบายอากาศ ตามลําดับ  ใหใชคา
สัมประสิทธ์ินี้จากตาราง  สําหรับพื้นท่ีไมปรับอากาศไมมีการใชพลังงานสําหรับระบบปรับอากาศ  ดังน้ัน
เทอมแรกของสมการ  จะไมปรากฏในสมการคํานวณพลังงาน  สําหรับพื้นท่ีไมปรับอากาศ  พารามิเตอร  nh 
คือจํานวนช่ัวโมงใชงานสําหรับอาคารแตละประเภท 
ตารางสัมประสิทธ์ิสัดสวนความรอนท่ีเปนภาระแกระบบปรับอากาศ  และจํานวนชั่วโมงใชงานสําหรับ
อาคารแตละประเภท 

ประเภทของอาคาร Cl Ce Co Cv nh 

สํานักงาน สถานศึกษา และ 
หางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือ ซุปเปอรสโตร 

0.84 0.85 0.90 0.90 
2340 
4380 

โรงแรม โรงพยาบาล/ สถานพักฟน 1.0 1.0 1.0 1.0 8760 
 

ในพื้นท่ีสวนปรับอากาศ i  (พื้นที่ i ) แตละสวน 
LPDi คือ  พลังงานไฟฟาแสงสวาง  รวมถึงพลังงานท่ีใชสําหรับบัลลาสตตอพ้ืนท่ี  i  

(Lighting  Power  Density)  มีหนวยเปน วตัต/ตร.ม. (Wm-2) 
EQDi คือ  พลังงานท่ีใชสําหรับอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ตอพ้ืนท่ี i   (Equipment  Power  

Density)  มีหนวยเปน วัตต/ตร.ม. (Wm-2) 
OCCUi คือ  ความหนาแนนของผูใชอาคารในพ้ืนท่ี  i  (Density  of  Occupancy)  มีหนวยเปน 

คนตอตารางเมตร (person.m-2) 
VENTi คือ  อัตราการระบายอากาศตอพืน้ท่ี สําหรับพืน้ท่ี  i  (Ventilation  Rete) มีหนวยเปน 

ลิตรตอวินาที (l.s-1) 
COPi คือ  คาประสิทธิภาพข้ันตํ่าของระบบปรับอากาศท่ีใชงานสําหรับพื้นท่ี  i   (Coefficient  

of  Performance) (ไมมีหนวย) 
Ci คือ  คาประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศขนาดเล็กหรือระบบปรับอากาศขนาดใหญ 

(air-handling system) ท่ีใชงานสําหรับพื้นท่ี  i  (ไมมีหนวย) 
Ai คือ  พื้นที่  i  มีหนวยเปนตารางเมตร (m2) 

กรณีท่ีมีสวนที่เปนผนังภายนอกอาคารลอมรอบพื้นท่ี  i 
OTTVi คือ  คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกอาคาร มีหนวยเปนวัตต/ ตร.ม.(Wm-2) 
Awi คือ  พื้นที่ของผนังภายนอกอาคารสวนท่ีมีการปรับอากาศ มีหนวยเปนตารางเมตร (m2) 
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สําหรับพื้นท่ีสวนไมปรับอากาศ  j  (พื้นที่ j)  LPDj,  EQDj  และ  Aj  คือคาพลังงานไฟฟาแสงสวาง 
รวมถึงพลังงานท่ีใชสําหรับบัลลาสตตอพ้ืนท่ี  j,  พลังงานท่ีใชสําหรับอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ตอพ้ืนท่ี  j 
และพ้ืนท่ีเปนตารางเมตรของพ้ืนท่ี  j  ตามลําดับ 

4.5  ประเด็นท่ีตองพิจารณากอนการปรับปรุง 
4.5.1  ความคุมคาทางดานการลงทุนเม่ือตรวจสอบในเบ้ืองตนตามข้ันตอนแลววาสมควร

จะตองปรับปรุงอาคารแน  จะตองพจิารณาความเหมาะสมในการปรับปรุง  โดยคํานึงถึงความคุมคาทางดาน
เศรษฐศาสตรประกอบ  ท้ังนี้ควรใหวิศวกรหรือสถาปนิกเสนอทางเลือกอยางนอย  2  หรือ  3  แนวทางเปน
ขอมูลประ กอบการตัดสินใจ  โดยพิจารณาจากผลประหยดัพลังงานเปรียบเทียบกับการลงทุนในกรณี
เปล่ียนวัสดตุางๆ 

4.5.2  อาคารหลังปรับปรุงตองมีสภาวะนาสบาย (Comfort condition) สําหรับผูใชอาคาร 
ท้ังนี้ตองใหผูออกแบบแสดงขอมูลยืนยันประกอบดวย 

4.5.3  คาใชจายดานการดูแลรักษาอาคารควรจะลดลงหรืออยางนอยตองไมเพิ่มข้ึน 
4.5.4  ประสิทธิภาพในการทํางานของผูใชอาคารตองไมลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การปรบัปรุงอาคารกรณีศึกษาที่  1 :   

อาคาร  5  บริษัทคาสากลซิเมนตไทย  จํากดั  เขตบางซ่ือ กทม. 
5.1 ขอมูลอาคาร 
เปนอาคารประเภท สํานกังานสูง  5  ช้ันมีดาดฟา มีพืน้ท่ีใชสอยประมาณ  2,620  ตารางเมตร 

 

 

 
 

อาคาร 5  เปนอาคารเกาท่ีมีอายุใชงานมาแลวประมาณ  30  ป  ลักษณะการวางผังอาคารมีขอดอยท่ี
วางในทิศตะวันออก - ตะวันตก  ทําใหรับแสงแดดเต็มท่ีอีกท้ังมีการใชกระจกใส  ทําใหมีคาความรอน
ถายเทผานผนังอาคารสูง  อีกท้ังหลังคาก็เปนดาดฟาโลงทําใหมีคาความรอนผานหลังคาอาคารสูงเชนกัน 
เนื่องจากบริษัทคาสากลซิเมนตไทยเปนบริษัทท่ีผลิตและจําหนายวัสดุกอสรางท่ีเนนในเร่ืองอนุรักษ
พลังงานจึงเห็นความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงอาคารเพ่ือใหเปนอาคารอนุรักษพลังงานตัวอยาง  บริษัทจึงได
เขารวมโครงการติดฉลากอาคารกับ  พพ.  โดยมีเปาหมายท่ีจะปรับปรุงอาคารเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
พลังงานสูงสุด 
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แนวทางการปรับปรุงอาคาร   บริษัทไดใชแบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม  ของ  พพ.  เปนตัวตั้ง  โดย  พพ.  ไดใหคําปรึกษาในเร่ืองแนวทางการปรับปรุง  เพื่อใหอาคารมี
ประสิทธิภาพสูงถึงเกณฑไดรับฉลาก  โดยจุดท่ีตองเนนมากท่ีสุดคือการปรับปรุงใหมีคาการถายเทความ
รอนเขาสูอาคารต่ําท่ีสุด  และการใชเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวย  เนื่องจากการวางทิศทางอาคารไมถูกตอง  
บริษัทฯ ใชเวลาในการปรับปรุงอาคาร  9  เดือน  โดยในระหวางการปรับปรุงอาคารก็สามารถใชงานได  
เนื่องจากบริษัทฯ มีการวางแผนในการสลับพื้นท่ีใชงาน  อีกท้ังการติดต้ังเพิ่มฉนวนและโครงสรางสวนใหญ
เปนการติดต้ังดานนอกอาคาร  นับไดวาเปนการปรับปรุงอาคารท่ีรบกวนการทํางานนอยมาก 
 

 5.2 มาตรการที่บริษัทดําเนนิการ 
5.2.1 การลดคาความรอนถายเทเขาสูตัวอาคาร 

                            5.2.1.1  ปรับปรุงหลังคาท่ีเปนดาดฟาโดยใชฉนวนโพลียรีูเทนโฟมท่ีมีคาการนํา
ความรอนตํ่า  คา  k  0.029 W/m K  หนา  60  mm  ปูทับดวยกระเบ้ืองเซรามิค  ทําใหมีคาความตานทาน
ความรอนสูงถึง  2.6  m2K/W  สงผลใหคาการถายเทความรอนผานหลังคาอาคาร (RTTV) ต่ํามากเพียง  
7.203 W/m2  
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   5.2.1.2  ปรับปรุงผนังอาคารท้ังสวนท่ีเปนผนังทึบและผนังโปรงแสง  ทําใหคา
ความรอนถายเทผานผนังอาคาร (OTTV) เหลือเพียง  19.162 W/m2 

 การปรับปรุงผนังอาคารในสวนผนังทึบใชวิธีติดตั้งฉนวนใยแกวท่ีมีคาการนํา 
  ความรอนตํ่า คา  k  0.035 W/m K  หนา  75  mm  บวกกับฉนวนโพลียูรีเทนโฟมท่ีมี  คา  k  0.029 W/m K  

หนา  60  mm. 
 

 
 

 ผนังสวนท่ีเปนกระจกไดเปล่ียนจากกระจกใส  6 mm ท่ีมีคาสัมประสิทธิการกําบัง
แดดหรือคา Solar  Coefficient : SC  0.96  เปนกระจกเขียวตัดแสง  2  ช้ัน  และ  Low – E  มีคา  SC  ต่ําเพียง  
0.24  จากคาสัมประสิทธ์ิการบังแดดจะมีผลแปรตรงกับคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย ; 
SHGC  (Solar  Heat  Gain  Coefficient) ซ่ึงคา  SHGC  จะเปนคารวมผลของรังสีอาทิตยท่ีสองผานกระจก  
โดยตรงกับคาความรอนท่ีดดูกลืนไว  กระจกท่ีดีตองมีคา  SHGC  ต่ําๆ  โดยปกติแลวคา  SHGC  จะ
ประมาณ  0.87  SC  จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธิการบังแดดของกระจกมีผลตอการใชพลังงานใน
อาคารมาก  แตพึงระวังวาคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของกระจก  นอกจากมีความสามารถในการลดความรอน
เขาสูอาคารแลวจะตองสามารถนําแสงธรรมชาติมาใชเพือ่การสองสวางภายในอาคารดวย  ดังนัน้การ
เลือกใชกระจก  จึงจําเปนตองประเมินจดุท่ีเหมาะสม  ระหวางคาการลดความรอนเขาสูอาคารกับคาแสง
สวางท่ีจะไดรับ  คือตองพิจารณาคา V  (Visible light  transmittance)  ประกอบดวย T

ท้ังนี้กระจกท่ีดีควรมีคาแสงธรรมชาติสองผานมากกวาคาการสงผานความรอนจาก
รังสีอาทิตยหรือมีคา  VT / SHGC  มากกวา  1  นั่นเอง  ซ่ึงกระจกท่ีอาคาร  5  ของบริษัทคาสากลซิเมนตไทย 
จํากัด นาํมาใชมีคา V  / SHGC  ถึง  1.43 T
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                5.2.2  การลดความรอนสูญเสียจากการรัว่ซึมของอากาศ โดยการใชประตู  2  ช้ันจะ
สามารถลดการใชไฟฟาไดประมาณ  4,862 kWh/ป หรือเปนเงิน  14,586 บาท/ป 
 

ประตูบานนอก 
ขนาด3ฟุต x 7ฟุต 

ประตูอัตโนมัตบานใน 
ขนาด 4ฟุต x 7ฟุต 

วัดปริมาณลมบานนอก 
เปดประตูลมออก 1100 – 1500 CFM 
ปดประตูลมออก 70 CFM 

วัดปริมาณลมบานใน 
เปดประตูลมออก 2600 CFM 
ปดประตูลมออก 0 CFM 

                     
คาพลังงานสูญเสียท่ีลดลง   =   กอนปรับปรุง – หลังปรับปรุง 

                                        =   7,310 – 2,448  kWh/ป 
                                        =   4,862   kWh/ป 
                                        =  14,586  บาท/ป 
หมายเหต ุ รายละเอียดการคํานวณอยูในภาคผนวก 
 

5.2.3  มีระบบควบคุมระบบปรับอากาศเพ่ือประหยัดพลังงาน  โดยการแยกโซนการ
ควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในตามภาระของระบบปรับอากาศและติดต้ัง  VSD  ท่ีเคร่ืองปมสงน้ําเย็น  ทําให
การใชพลังงานไฟฟาของปมน้ําเฉล่ียลดลงจาก  39  kWh/วัน  เหลือเพียงประมาณ  5.3 kWh/วัน  จากขอมูล
การตรวจวัดจริง  ซ่ึงสามารถประหยัดพลังงานไดถึงปละ  26,390  บาท/ป 

การตรวจวัด ปมน้ําเย็น เม่ือใช VSD ในการควบคุม 
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ผลประหยัดพลังงานไฟฟา  =    กําลังไฟฟากอนปรับปรุง – กําลังไฟฟาหลังปรับปรุง 
      =    (kWกอนปรับปรุง -  kWหลังปรับปรุง) x ช่ัวโมงการใชงานตอป 
      =    (39.086 – 5.253) x 260 
      =    8,796.58  kWh/ป 
      =    8,796.58 x 3 
      =    26,389.74  บาท/ป    ( คิดคาไฟฟา 3 บาทตอหนวย) 
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5.2.4  การเปล่ียนลักษณะการทํางานใหเปน  Mobile Office ซ่ึงทําใหเกิดความคลองตัวและ
สามารถปรับการใชพลังงานใหเหมาะสมกับการใชงานจริงไดมากข้ึน  รวมท้ังไดเปล่ียนการใชคอมพิวเตอร
แบบต้ังโตะ  เปนโนตบุค  ทําใหสามารถประหยัดการใชไฟฟา  117 kWh/วัน หรือปละ  102,960  บาท/ป 

          การตรวจวัดการประหยัดพลังงานกอนและหลังมีการปรับปรุงเปน Mobile Office 
 

      

       ผลประหยัดพลังงานไฟฟา  =    กําลังไฟฟากอนปรับปรุง – กําลังไฟฟาหลังปรับปรุง 
      =    (kWกอนปรับปรุง -  kWหลังปรับปรุง) x ช่ัวโมงการใชงานตอป 
      =    (41.1 – 24.6) x 2,080 
      =    34,320  kWh/ป 
      =    34,320 x 3 
      =    102,960  บาท/ป    ( คิดคาไฟฟา 3 บาทตอหนวย) 
 

5.2.5  มีระบบควบคุมไฟฟาแสงสวางเพื่อประหยัดพลังงาน  มีคาไฟฟาสองสวางสูงสุด
เพียง  9.24 W/m2  

 ติดต้ัง  Timer  กําหนดเวลาเปด-ปดไฟฟาตามสวนตางๆของสํานักงาน 
 ติดต้ังระบบ  Sensor  แบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (Mode Motion)  และแบบ  Day/Night      

ท่ีสามารถเปด - ปด  ไฟฟาแสงสวางไดตามการใชงานดังนี้ 
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1. Mode Day/night  จะทํางานโดยการตัดไฟฟาเม่ือมีแสงสวางพอตอความตองการในหอง
นั้นๆ  
2.  Mode  Motion  จะทํางานเม่ือ  Mode Day/night  ตอไฟใหกับหองนั้นๆ แลวหรือก็คือแสง
สวางในหองไมเพียงพอ  โดยไฟฟาแสงสวางในหองจะติดก็ตอเม่ือมีการเคล่ือนไหวเกิดข้ึนใน
หองนั้นๆ  และจะดับเม่ือไมมีคนอยู 

 แยกการเปดปดไฟฟาแสงสวางเปนพื้นท่ียอยโดยเฉล่ียนอยกวา  30  ตารางเมตร/วงจร 
 

5.2.4  การนําโซลารเซลลมาใชในการผลิตไฟฟา 
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บริษัทฯ ติดต้ังระบบโซลารเซลลกําลังผลิต   4  kW   
สามารถผลิตไฟฟาไดเฉล่ีย    17.61  kWh/วัน 
หรือเดือนละ      528.38   kWh 
หรือประมาณ  3%  ของการใชไฟฟาของอาคาร 
(หมายเหตุ : ไมรวมไฟฟาท่ีใชกับ  Chiller  เนื่องจากบริษัทซ้ือน้ําเย็นจากสวนกลาง) 

 

5.2.7  มีระบบกักเก็บน้ําฝนมาใชงาน  อาคารไดวางทอนําน้ําฝนมากักเก็บท่ีบอรอบอาคาร  แลว
นําน้ํามาใชในการรดตนไม 

     

            
     

 



 

6. การปรบัปรุงอาคารกรณีศึกษาที่  2 : 
 อาคารแจงวัฒนะ สํานักงานใหญ  บมจ.  ธนาคารกสิกรไทยแหงท่ี  3  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
 6.1  ขอมูลอาคาร 
 เปนอาคารสํานักงาน  สูง  11  ช้ัน  มีพื้นท่ีใชสอย  67,837  ตารางเมตร  เปนอาคารเกาท่ีธนาคาร
กสิกรไทยซ้ือเพ่ือนํามาใชเปนสํานักงานใหญแหงท่ี  3  โดยธนาคารฯ มีความประสงคจะปรับปรุงอาคารให
เปนสถาปตยกรรมสีเขียว  เพื่อตองการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับพนักงานผูปฏิบัติงาน  เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบวาพนักงานท่ีทํางานในอาคารท่ีมีมาตรฐานสถาปตยกรรมสีเขียวจะมีศักยภาพการทํางาน
เพิ่มข้ึน  6%  ของอาคารท่ัวไป  ธนาคารฯ จึงไดมีแนวคิดในการออกแบบเพ่ือปรับปรุงอาคารโดยยึด
มาตรฐานของ  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  ซ่ึงมีกรอบในการประเมินท่ี
คํานึงถึงการประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  อันสอดคลองกับมาตรฐานฉลากอาคารของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)  ดังนั้นธนาคารจึงเขารวมโครงการติดฉลากอาคารกับ  
พพ.  ขนานไปกับการยื่นขอประเมินจาก  LEED   
  

 
 

 เม่ือธนาคารฯ มีเปาหมายการปรับปรุงอาคารเพื่อใหมีประสิทธิภาพพลังงานสูงถึงเกณฑไดรับฉลาก
อาคาร  จึงเร่ิมวางแผนปรับปรุงอาคาร  โดยพิจารณาตามเกณฑประเมินท่ีครอบคลุมท้ังตัวอาคาร  สภาพภูมิ
ทัศนรอบตัวอาคารและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเอ้ือตอการประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  ท้ังนี้
ธนาคารฯ ไดใชเวลาในการปรับปรุงอาคารและพ้ืนท่ีโดยรอบท้ังส้ินเกอืบ 1 ป เม่ือปรับปรุงอาคารแลวเสร็จ  
จึงยายบุคลากรเขาไปทํางานในตัวอาคาร 
 

6.2  มาตรการที่บริษัทฯ ดําเนินการ 
  6.2.1  การลดคาความรอนถายเทเขาสูตัวอาคาร 
   6.2.1.1  ปรับปรุงหลังคาโดยการใชฉนวนใยแกวหุมดวยแผนอลูมิเนียมฟอยล  คา  
k  0.035 W/m 2 K  ทําใหคาความรอนถายเทเขาสูอาคารผานหลังคาเหลือเพียง  8.47 W/m
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   6.2.1.2  ปรับปรุงผนังอาคารโดยการใชฉนวนใยแกวหุมดวยแผนอลูมิเนียมฟอยล  
ทําใหคาความรอนถายเทเขาสูอาคารผานผนังเหลือเพียง  27.61 W/m2   
 

     
 

โดยการปรับปรุง 
 - สวนผนังทึบ  ติดฉนวนใยแกวหนา  6 mm  คา  k  0.035 W/m K 

- สวนผนังโปรงแสงใชกระจก  Heat. Stop  หนา  24 mm  คา  SC  0.30 
  จะเห็นวาการปรับปรุงผนังอาคารของธนาคารกสิกรไทย  จะใชฉนวนนอยกวาอาคาร
บริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด  ทําใหคา  OTTV  สูงกวา  แตก็นับวาการถายเทความรอนผานผนังอาคาร
อยูในระดับตํ่า (นอยกวา  30 W/m2) 

6.2.2  ระบบปรับอากาศ  
ธนาคารฯ เนนการใชเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง  ทุกขนาดท่ีตดิต้ัง  และระบบการ

ควบคุมอัตโนมัติตามสภาระความรอน 
   6.2.2.1  ใชระบบปรับอากาศท่ีระบายความรอนดวยอากาศขนาดเกิน  5  ตันความ
เย็น  ประสิทธิภาพสูง  มีคา  COP  มากกวา  3.06  เคร่ืองทําน้ําเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ําขนาด  250  
ถึง  499  ตันความเย็น  มีคา  COP  มากกวา  5.94  และเคร่ืองทําน้ําเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ําขนาด
เกิน  500  ตันความเย็น  มีคา  COP  มากกวา  6.24 
   6.2.2.2  แยกโซนการควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในเปนโซนยอยตามทิศกับโซน
ภายใน  และติดต้ัง VSD  ท่ีเคร่ืองปมสงน้ําเย็น  ทําใหการใชพลังงานไฟฟาของปมน้ําเฉล่ียลดลงจาก  
911,040  kWh/ป  เหลือเพียงประมาณ  339,888 kWh/ป  ซ่ึงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได  1,700,000 
บาท/ป  (ใชวิธีคิดเชนเดยีวกบัอาคารของบริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด) 
  6.2.3 ระบบไฟฟาแสงสวาง 

2   มีคากําลังไฟฟาสูงเพียง  7.64  W/m   ซ่ึงนับวาตํ่ามาก  เนื่องจาก 
 มีการใชหลอดไฟประสิทธิภาพสูง  และหลอด LED  
 มีการแยกสวิทซควบคุมแสงประดิษฐในพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ  มีอุปกรณ  Daylight 

sensor  และ  Motion  sensor 
 มีระบบควบคุมระดับความสองสวางของแสงประดิษฐแบบอัตโนมัติ  โดยใช  Lighting  

Dimmer 
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 มีการนําแสงธรรมชาติมาใชในพ้ืนท่ีหลักมากกวา  25%  และใชในพ้ืนท่ีรอง  20% 
 แยกการปดเปดไฟฟาแสงสวางเปนพื้นท่ียอยเฉล่ีย  62  ตารางเมตร/วงจร 

6.2.4  มีระบบบําบัดน้ําเสีย  Electrocoagulation  และ  ระบบ  Recycle  น้ําดวย  
Microfiltration   

สามารถนําน้ํากลับมาใชใหมไดถึง  50%  ของนํ้าเสียอาคารหรือ  100  ลบ.ม./วัน  
จากน้ําเสียของอาคารประมาณ  200  ลบ.ม./วัน  ขอมูลน้ําเสียมีคา  BOD  ไมเกิน  393 mg/l  คา  Oil & 
Grease  ไมเกิน  50 mg/l  เม่ือน้ําบําบัดแลวจะมีคา  BOD  ไมเกิน  30 mg/l  และคา  parameter อ่ืนๆ ตาม
มาตรฐานนํ้าท้ิงประเภท  ข. 
   ข้ันตอนแรกท่ีจะนําน้ําเสียผานกระบวนการ Electrocoagulation  แลวจงึนําน้ําไป
เขาระบบ  Recycle  ดวย Microfiltration  น้ําท่ีไดจะมีคุณภาพตามเกณฑคุณภาพน้ําบริโภค  กรมอนามัย  
พ.ศ.  2543  ซ่ึงบริษัทไดนําน้ํากลับไปใชในระบบสุขาภบิาลของอาคาร (รายละเอียดการทํางานมีใน
ภาคผนวก) 
  6.2.5  ระบบ  Parking management 
   ชวยลดระยะเวลาและประหยดัพลังงานในการจอดรถเน่ืองจากจะมีขอมูลแสดงให
ทราบถึงปริมาณรถที่จะสามารถจอดไดในแตละช้ันทําใหผูขับรถไมตองเสียเวลาในการขับวนในชั้นท่ีไม
วาง อุปกรณหลักๆไดแก 
   - Ultrasonic Detector (UD) ระบบตรวจจบั 
   - LED indicator   ระบบไฟสัญญาณ  
   - Control Unit    ระบบควบคุมและประเมนิผล 
   - LED indicator screen  หนาจอแสดงผล 
  6.2.6  ระบบ  CO2 sensor  เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศ  ท้ังในพื้นท่ีทํางานและพ้ืนท่ีจอดรถ 
CO2  sensor  set  point (Min 850 ppm, Max 1000 ppm)  
   การใชพื้นที่อาคารปรับอากาศบางคร้ังจะมีปริมาณคนใชงานไมแนนอน แตในการ
ออกแบบระบบปรับอากาศ ผูออกแบบสวนใหญจะกําหนดใหมีการเตมิอากาศคงท่ี โดยใชจํานวนคนจาก
การประเมินซ่ึงมักจะเปนคาดานสูง ทําใหอัตราการเติมอากาศจากภายนอกเกนิความจําเปนซ่ึงก็จะไม
ประหยดัพลังงาน แตหากชวงใดมีปริมาณคนเกินคาเฉล่ียท่ีออกแบบไว คุณภาพอากาศจะตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐานซ่ึงมีผลกับสุขภาพของผูใชอาคาร ดังนั้นการนาํ  CO2  Sensor มาใชจะเปนวธีิท่ีทําใหการเติมอากาศ
เขาสูตัวอาคารเหมาะสมและประหยดัพลังงาน ซ่ึงการต้ังคาความเขมขนของ  CO2  สวนใหญจะต้ังคาจาก
การศึกษาของ  ASHRAE  ท่ีกําหนดวาหากมีการเติมอากาศเทากับ 20 cfm/คน คาความเขมขนของ CO2  จะ
เทากับ 1,000 ppm. 
   แตการใชงานพื้นท่ีจอดรถ เนื่องจากไมใชพื้นที่ปรับอากาศทําใหอาคารบางแหง
ใหความสนใจนอย  การนํา CO2  Sensor  มาใช จึงเปนการตระหนักถึงเร่ืองสุขภาพผูใชอาคารท่ีควรสงเสริม 

  6.2.7  การใชเทคนิคการกอสรางแบบหลอสําเร็จกับการปรับปรุงอาคาร ทําให
ประหยัดคาใชจายและลดระยะเวลาการกอสราง 
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7.  ผลประโยชนที่ไดรับ 
 การรวบรวมเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานในอาคาร  สํานักงาน (ในกรณีการปรับปรุงอาคารเดิม)  
สามารถใชเปนแนวทางใหอาคาร  สํานักงาน  ท่ีคิดจะปรับปรุงอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงานและ
สภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน  ไดใชเปนขอมูลอางอิงในการคัดลอกเทคโนโลยีและวิเคราะหความเหมาะสมในการ
ดําเนินการไดโดยไมตองเส่ียง  อีกท้ังกรณตีัวอยางท่ีรวบรวมไวสามารถนําไปเผยแพร  เพื่อสรางความ
เช่ือม่ันใหกับอาคารอ่ืนๆ ไดตอไป  หากมีอาคารเกาสนใจปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพพลังงานสูงข้ึน  ก็จะ
สามารถประหยัดพลังงานของประเทศในสวนการใชพลังงานในอาคารธรุกิจไดโดยเฉล่ียรอยละ  10 – 30  
ของการพลังงานตามเกณฑมาตรฐานของอาคารควบคุมท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ประมวลศัพท 
 

เขตสบาย หรือ โซนสบาย (Comfort Zone)  เปนขอบเขตของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกรอน-หนาวของ
มนุษยโดยทั่วไป  หมายถึงโน (Zone) ท่ีมนุษยตัดสินไมไดวารอนหรือ
หนาว   สภาวะดังกลาวท่ีมนุษยไม รู สึกรอนหรือหนาวนี้ ข้ึนอยูกับ
องคประกอบหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของมนุษย  6  ตัวแปร  
ไดแก 

 1.  อุณหภูมิอากาศ (Air  Temperature) 
 2.  ความช้ืนสัมพัทธ (Relative  Temperature) 
 3.  อุณหภูมิเฉล่ียของพ้ืนผิวโดยรอบ (Mean  Radient  Temperature) 
 4.  ความเร็วลม (Air  Velocity) 
 5.  อัตราการเผาผลาญพลังงานในรางกาย (Metabolism  Rate) 
 6.  เส้ือผาท่ีสวมใส (Clo-Value) 
 ขณะนี้ยังมีขอโตแยงกันในเร่ืองของเขตสบายของมนุษยท่ีแทจริง  บางก็มี

ความเห็นวาเขตสบายของมนุษยท่ีอยูในภูมิภาคหรือโซนท่ีแตกตางกันท่ัว
โลกจะมีความแตกตางกัน กลาวคือ เขตสบายของคนเมืองหนาวจะมี
อุณหภูมิต่ํากวาเขตสบายของคนเมืองรอน เปนตน ขอถกเถียงนี้ยังไมอาจ
พิสูจนไดชัดนัก แตไดมีผูทําการวิจัยท่ีนํากลุมตัวอยางของมนุษยจากโซน
ตางๆ ของโลกมาทําการทดลอง  โดยใหกลุมบุคคลตัวอยางปรับสภาพ
รางกายใหเปนปกติกอนทําการทดลอง  ผลการทดลองสรุปไดวาเขต
สบายของมนุษยทุกคนในโลกมีคาใกลเคียงกัน   

 

สภาวะนาสบาย (Thermal Comfort) คือ สภาวะท่ีรางกายไมรูสึกรอนหรือหนาวจนเกินไป โดยมีตัวแปร
ดานสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature),
ความช้ืนสัมพัทธ (Humidity - % Rh), อุณหภูมิเฉล่ียของพื้นผิวโดยรอบที่
เกิดจากการแผรังสี (Mean Radiant Temperature), ความเร็วลม(Air 
Velocity),ชนิดของเส้ือผาท่ีสวมใส(Clo), ระดับกิจกรรมท่ีออกกําลัง 
(Met) และอ่ืนๆ 

 

ความจุความรอน (Heat Capacity) หมายถึง ความสามารถในการกักเก็บความรอนของสสาร ถาสสาร 2 
ชนิดท่ีมีความจุความรอนตางกันแลวจะพบวา สสารท่ีมีความจุความรอน
เม่ือไดรับความรอนก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นชากวาสสารท่ีมีความจุความรอน
นอย ในอาคารมีสสารท่ีจัดวามีความจุความรอนมากหลานชนิด เชน 
คอนกรีต หนิ อิฐ เปนตน สําหรับการประหยัดพลังงานในดานระบบปรับ
อากาศพบวา หองใดท่ีมีคาความจุความรอนมาก (เชน หองท่ีมีผนังทําดวย 

  1 ข.-



ค.ส.ล.) เม่ือเร่ิมเปดเคร่ืองปรับอากาศคร้ังแรก จะตองใชพลังงานในการ
ปรับอากาศมากกวาหองท่ีมีความจุความรอนนอย (เชน หองท่ีมีผนังทํา
ดวยไมอัด หรือ ยิปซัมบอรด) สวนใหญในเร่ืองของการประหยัดพลังงาน 
เม่ือกลาวถึงเร่ืองของมวลสาร (Mass) จะพบวาวัสดุท่ีมีมวลสารมาก ก็จะ
มีความจุความรอนมากดวย ดังนั้นบอยคร้ัง จึงมักใช คําวา มวลสาร แทน
ความหมายของคําวา ความจุความรอน 

 

ความรอนแฝง (Latent Heat) หมายถึง ความรอนท่ีใหหรือดึงออกจากสสาร ทําใหเกิดการเปล่ียน
สถานะ โดยท่ีอุณหภูมิยังคงท่ีอยู 

  

สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน  (Heat Transfer  Coefficient  หรือ  U-Value) 
คือปริมาณการถายเทความรอนโดยการนําหรือการพาตอหนึ่งองศาของ
ความแตกตางระหวางดานท่ีรอนกวาไปยังพื้นผิวดานท่ีเย็นกวา ในระบบ 
SI หนวยของคา U เปนวัตตตอตารางเมตรตอความแตกตางอุณหภูมิ 1 
องศาเซลเซียสเคลวิน (W/m2K) ในขณะท่ีในระบบ I-P มีหนวยเปนบีทียู
ตอตารางฟุตตอช่ัวโมงตอความแตกตางอุณหภูมิ 1 องศาฟาเรนไฮต (Btu 
/ ff2.h.F) ในการคํานวณคาU สามารถหาไดจากสวนกลับของคาความ
ตานทานรวม (คา R) หรือเขียนเปนสมการไดคือ โดยท่ีคา R จะเปน
ผลรวมของคาความตานทานของผนังท้ังหมดและคาความตานทานของ
ฟลมอากาศภายนอก  ดวยเหตุนี้ความเ ร็วลมจึงมี อิทธิพลตอการ
เปล่ียนแปลงของคา R และคา U ดวย เนื่องจากเม่ือความเร็วลม
เปล่ียนแปลงไป คาความตานทานของฟลมอากาศก็จะเปล่ียนแปลงไป
ดวย  (รายละเอียดเ พ่ิมเติมในเ ร่ืองนี้สามารถศึกษาจาก  ASHRAE 
Handbook of Fundamental) 

สัมประสิทธ์ิการบังแดดหรือคา SC (Shading Coefficient)  คืออัตราสวนระหวางพลังงานความรอนจาก
ดวงอาทิตยท่ีผานผนังกระจกหรือชองแสงเขามาตอปริมาณความรอนท่ี
ผานผนังกระจกใสที่มีความหนา 1/8 นิ้วเขามาดวยเหตุนี้คา SC จึงอาจ
เขียนเปนสมการไดคือ 

                                    SC   =   Solar Heat Gain of fenestration      
                                             Solar heat Gain of Reference Glass 

โดยท่ี Reference Glass คือ กระจกใสหนา 1/8 นิ้ว ท่ีมีมุมตกกระทบใน
แนวต้ังฉาก (Normal Incident Angle) มีคาการยอมใหแสงผาน (Solar 
Tranmission) = 0.86 มีคาการสะทอนรังสี = 0.08 และมีคาการดูดซับ
ความรอน = 0.06 ดังนั้นกระจกอางอิงจึงมีคาสัมประสิทธ์ิการบังแดด 
หรือคา SC = 1 

 2 ข.- 



 

คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย (Solar  Heat  Gain  Coefficient, SHGC) หมายถึง 
อัตราสวนของรังสีอาทิตยท่ีสงผานวัสดุผนังและหลังคาสวนโปรงแสง
หรือโปรงใสของชองแสงและกอใหเกิดการถายเทความรอนเขาภายใน
อาคาร  คาดังกลาวรวมผลของรังสีอาทิตยท่ีสองผานกระจกหรือวัสดุ
โปรงแสงโดยตรงกับการถายเทความรอนท่ีเกิดจากรังสีอาทิตยท่ีถูก
ดูดกลืนไวในตัวกระจกหรือวัสดุโปรงแสงเขามายังภายในอาคาร  คา
สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย ใหใชคาจากผูผลิต
กระจกหรือวัสดุโปรงแสง  ท่ีมีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณท่ีไดรับ
การรับรองจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได 

 

กระจก 2 ชั้น (Double Glazing) หมายถึง กระจก 2 ช้ัน ท่ีมีชองวางอากาศอยูระหวางแผนกระจกท้ังสอง 
เพื่อปองกันการนําความรอน  กระจกชนิดนี้จะมีคาสัมประสิทธ์ิการถายเท
ความรอนรวม  (U-value)  ต่ํากวาคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวม
ของกระจกช้ันเดียว 

 

กระจก   Low-E เปนกระจกสองช้ันท่ีมีชองวางอากาศอยูระหวางแผนกระจกท้ังสอง  และ
กระจกท่ีอยูดานนอกอาคารเปนกระจก  Low-E  ท่ีเคลือบดวยออกไซด
ของโลหะมีลักษณะเปนฟลมบางท่ีเกือบจะมองไมเห็น  มีคุณสมบัติการ
แผรังสีความรอนท่ีต่ํา  แตแสงสองผานได   หรือ อาจเปนกระจกสองชั้น
โดยท่ีภายในชองวางอากาศจะมีแผนฟลมท่ีเคลือบดวยสาร Low-E เพ่ือ
ปองกันรังสีความรอนหรืออินฟราเรด  กระจกชนิดนี้มีคาสัมประสิทธ์ิ
การถายเทความรอนรวมตํ่ากวากระจกช้ันเดียวและกระจกสองชั้น 

 

หลังคา หมายถึง ส่ิงท่ีปกคลุมสวนบนของอาคารสําหรับปองกันแดดและฝน 
รวมท้ังโครงสรางหรือส่ิงอ่ืนใดซ่ึงประกอบข้ึนเพื่อยึดเหน่ียวส่ิงปกคลุมนี้
ใหม่ันคงแข็งแรง 

 

อีอีอาร (ERR) เปนคาจากภาษาอังกฤษยอมาจากคําวา Energy Efficiency Ratio ในดานท่ี
เกี่ยวของแปลงหนวยเปน บีทียูตอช่ัวโมง  จะเทากับ 1,000 x 3,412 = 
3,412 บีทียูตอช่ัวโมง ดังนั้นหมายความวา เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองนี้มีคา 
COP เทากับ 12,000 / 3,412 = 3.51  เปนตน 

 

บีทียู (Btu)  คือ หนวยท่ีใชวัดพลังงานความรอน โดยกําหนดใหปริมาณความรอน 1 
บีทียู หมายถึงปริมาณความรอนท่ีทําให 1 ปอนด รอนข้ึน 1 องศา
ฟาเรนไฮต 
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เปลือกอาคาร (Building Envelope)  หมายถึง ทุกๆสวนของอาคารท่ีสัมผัสกับอากาศภายนอก 
 

ลูเมน (Iumen) คือ หนวยท่ีใชวัดปริมาณพลังงานแสงสวางจากแหลงกําเนิดแสง จากคํา
จํากัดความพลังงานแสงสวาง 1 ลูเมน หมายถึง พลังงานท่ีไดจากเทียน
มาตรฐานขนาด 1 กําลังเทียนท่ีตกกระทบบนพื้นท่ี 1 ตารางฟุต โดยมี
ระยะหางจากเทียนมาตราฐาน 1 ฟุต จากคําจัดกัดความนี้จะพบวา เทียน
มาตรฐานขนาด 1 กําลัง 

 

‘Q – value’ คาการถายเทความรอนรวม (Thermal Transfer)   คือ คาท่ีใชแสดงความรอนท้ังหมดท่ีผาน
เขามาภายในอาคาร ซ่ึงอาจเรียกอีกอยางวา คา “Q” สามารถคํานวณได
จากความสัมพันธระหวาง สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนพื้นท่ีท้ังหมด
ท่ีมีการรับแสงแดดและคาความตางอุณหภูมิเทียบเทาระหวางภายนอก
และภายในอาคาร 

      Q = U.A  T (W / m2 OC) 
 

‘K -  value’ ความสามารถในการนําความรอน (Conductivity)  คือ ความสามารถในการนําความรอนของ
วัสดุเพียงชนิดเดียว โดยวัดคาในรูปของอัตราปริมาณความรอนไหลตอ
หนวยเวลาจากจุดระยะทางหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งท่ีมีอุณหภูมิแตกตางกันตอ
หนวยพื้นท่ีหนาตัดท่ีไหลผานและหนวยวัดอุณหภูมิวัดเปน Wm / m2  K= 
W/m.K (หรือ W/m  OC) 

 

‘R -  value’ ความสามารถในการตานทานความรอน (Resistivity)  คือ คาท่ีบอกถึงอัตราสวนระหวางความ
หนาของวัสดุตามแนวท่ีความรอนไหลผานกับความสามารถในการนํา
ความรอนของวัสดุ กรณีท่ีวัตถุซับซอนกันหลายช้ัน คาความตานทาน
ความรอนรวมจะเทากับผลบวกของคาความตานทานของความรอนของ
วัสดุท่ีกําหนดแตละช้ันรวมกัน และคาการตานทานความรอนจะเปนสวน
กลับกับคาการนําความรอน 

 

‘C -  value’ ความจุความรอน (Thermal Capacity)  คือ ความจุความรอนของสสาร จะเทากับผลคูณของ
มวลกับความจุความรอนจําเพาะ ซ่ึงความจุความรอนจําเพาะของสสาร 
(Specific Heat Capacity) เปนคาท่ีบอกความสัมพันธระหวางความรอน
และอุณหภูมิเนื่องจากความจุความรอนจําเพาะของสสารเปนปริมาณ
พลังงานความรอนท่ีทําใหสสารท่ีมีมวลหนึ่งหนวย มีอุณหภูมิสูงข้ึน 1 
องศา โดยมีหนวยวัดเปน Cal/g- OC หรือ J/kg.K หรือบางกรณีใชเปน 
Wh/kg.K 
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OTTV    คือ คาการถายเทความรอนรวมของผนัง (Overall Thermal Transfer 
Value) มีตัวแปรท่ีเกี่ยวของ คือ สวนของผนังอาคารท้ังหมด ไมวาจะเปน
ผนังทึบหรือผนังโปรงแสง เชน ชองประตู หรือ หนาตาง ซ่ึงในปจจุบันมี
ขอกําหนดใหอาคารท่ีสรางใหมจะตองมีคาการถายเทความรอนรวมของ
ผนังไมมากกวา วัตตตอตารางเมตร(W / m2)    

 

RTTV คือ คาการถายเทความรอนรวมของหลังคา (Roof  Thermal Transfer 
Value) ซ่ึงปริมาณความรอนท่ีเขาสูอาคารทางหลังคาจะเปนไปใน
ลักษณะเดียวกันกับผนัง โดยแปรไปกับคุณสมบัติเชิงความรอนของวัสดุ
หลังคาและฝาเพดาน สีและความหนาแนนของมวลหลังคา ซ่ึงมน
ปจจุบันมีขอกําหนดใหอาคารท่ีสรางใหมจะตองมีคาการถายเทความรอน
รวมของหลังคาไมมากกวา   วัตตตอตารางเมตร (W / m2)   

 

LPDi คือ  พลังงานไฟฟาแสงสวาง  รวมถึงพลังงานท่ีใชสําหรับบัลลาสตตอพื้นท่ี  i   
มีหนวยเปน วัตต/ตร.ม. (Wm-2) 

 

EQDi   คือ   พลังงานท่ีใชสําหรับอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ  ตอพื้นท่ี i   มีหนวยเปน 
วัตต/ตร.ม. (Wm-2) 

 

OCCUi   คือ  ความหนาแนนของผูใชอาคารในพื้นท่ี  i  มีหนวยเปน คนตอตารางเมตร 
(person.m-2) 

 

VENTi   คือ  อัตราการระบายอากาศตอพื้นท่ี สําหรับพื้นท่ี i มีหนวยเปน ลิตรตอวนิาที 
(l.s-1) 

 

COPi   คือ  คาประสิทธิภาพข้ันตํ่าของระบบปรับอากาศท่ีใชงานสําหรับพื้นท่ี  i   
(ไมมีหนวย) 

 

Ci   คือ  คาประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศขนาดเล็กหรือระบบปรับ
อากาศขนาดใหญ (air-handling system) ท่ีใชงานสําหรับพื้นท่ี  i  (ไมมี
หนวย) 

 

Ai   2คือ  พื้นท่ี  i  มีหนวยเปนตารางเมตร (m ) 
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ภาคผนวก 
 

1.  รายละเอียดการคํานวณการลดความรอยสูญเสีย  จากการร่ัวซึมของอากาศโดยใชประตู  2  ชั้น 
การลดความรอนสูญเสียจากการร่ัวซึมของอากาศ โดยการใชประตู  2  ช้ันจะสามารถลดการใชไฟฟา

ไดประมาณ  4,862 kWh/ป หรือเปนเงิน  14,586 บาท/ป 
 

ประตูบานนอก 
ขนาด3ฟุต x 7ฟุต 

ประตูอัตโนมัตบานใน 
ขนาด 4ฟุต x 7ฟุต 

วัดปริมาณลมบานนอก 
เปดประตูลมออก 1100 – 1500 CFM 
ปดประตูลมออก 70 CFM 

วัดปริมาณลมบานใน 
เปดประตูลมออก 2600 CFM 
ปดประตูลมออก 0 CFM 

 
 
 
สมมติฐานกอนปรับปรุง  ในระดับ  1100 – 1500 CFM 

1.  การร่ัวซ่ึมมีบางเล็กนอยจากความดนัท่ีเปนบวกในอาคาร 
 

กรณีท่ี Inside Door Outside Door Infiltration (CFM) Estimation Time 

    (hours) 

1 ปด ไมมี 1300 6 

2 เปด ไมมี 2600 2 
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สมมติฐานหลังปรับปรุง  
1.  ใหการร่ัวซึมเม่ือประตูท้ังสองช้ันปด  เปน  70 CFM  
2.   ใหการร่ัวซึม  เม่ือประตูช้ันในเปด  แตประตูช้ันนอกปด  เปน  70 CFM 

 

กรณีท่ี Inside Door Outside Door Infiltration (CFM) Estimation Time 

    (hours) 

1 ปด ปด 70 5 

2 ปด เปด 1300 1 

3 เปด ปด 70 1 

4 เปด เปด 2600 1 
 

คุณสมบัตขิองอากาศท่ีปรับแลว (สูญเสีย) 

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพทัธ เอ็นทาลป 
oC % Btu/lb 

28 70 38.09 
 

คุณสมบัตขิองอากาศใหม 

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพทัธ เอ็นทาลป 
oC % Btu/lb 

33 60 42.98 
 

การสูญเสียความเย็นจากอากาศในอาคาร (กอนปรับปรุง) 

DATA สัญลักษณ สูตร คา หนวย 

อุณหภูมิของอากาศท่ีสูญเสีย T_con  28.0 Celcius 
ความช้ืนสัมพทัธของอากาศท่ีสูญเสีย RH_con  70.0 % 
เอ็นทาลปของอากาศท่ีสูญเสีย e_con e(T_con,RH_con) 38.09 Btu/lb 
อุณหภูมิของอากาศใหม T_env  33.0 Celcius 
ความช้ืนสัมพทัธของอากาศใหม RH_env  60.0 % 
เอ็นทาลปของอากาศใหม e_env e(T_env, RH_env) 42.98 Btu/lb 
อัตราการไหลของอากาศท่ีสูญเสียขณะปด CFM1  1300 CFM 
อัตราการไหลของอากาศท่ีสูญเสียขณะเปด CFM2  2600 CFM 
ระยะเวลาท่ีปด Time1  6 hours 
ระยะเวลาท่ีเปด Time2  2 hours 
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DATA สัญลักษณ สูตร คา หนวย 

อัตราการไหลของอากาศท่ีสูญเสียเฉล่ีย CFMpre (CFM1*Time1+CFM2*Ti
me2)/(Time1+Time2) 

1625 CFM 

ปริมาณความเย็นท่ีสูญเสีย Q CFMpre*(e_env-e_con) 35758 Btu/hr 
    2.98 TonR 
ความสามารถในการทําความเย็นของเคร่ือง
ทําน้ําเยน็ 

kW/TonR  0.90 kW/TonR 

กําลังไฟฟาสูญเสียจากการทํางานของเคร่ือง
ทําความเยน็ 

Ploss1  2.7 kW 

คาไฟฟาเฉล่ีย CE  3.00 บาท/หนวย 
พลังงานไฟฟาท่ีสูญเสีย Eloss1 Ploss1 * 

(Time1+Time2) 
21.5 kWh/day 

จํานวนวนัทํางานในหน่ึงป D  340 days 
พลังงานไฟฟาท่ีสูญเสีย Eloss1y Ploss1 * 

(Time1+Time2) * D 
7,310 kWh/ป 

คิดเปนเงินท่ีคาพลังงานไฟฟาท่ีสูญเสีย Mloss1 CE*Esave 21,930 บาท/ป 
 

การสูญเสียความเย็นจากอากาศในอาคาร (หลังปรับปรุง) 

DATA สัญลักษณ สูตร คา หนวย 

อุณหภูมิของอากาศท่ีสูญเสีย T_con  28.0 Celcius 
ความช้ืนสัมพทัธของอากาศท่ีสูญเสีย RH_con  70.0 % 
เอ็นทาลปของอากาศท่ีสูญเสีย e_con e(T_con,RH_con) 38.09 Btu/lb 
อุณหภูมิของอากาศใหม T_env  33.0 Celcius 
ความช้ืนสัมพทัธของอากาศใหม RH_env  60.0 % 
เอ็นทาลปของอากาศใหม e_env e(T_env, RH_env) 42.98 Btu/lb 
อัตราการไหลของอากาศท่ีสูญเสียขณะ ปด/ปด CFM1  70 CFM 
อัตราการไหลของอากาศท่ีสูญเสียขณะ ปด/เปด CFM2  1,300 CFM 
อัตราการไหลของอากาศท่ีสูญเสียขณะ เปด/ปด CFM3  70 CFM 
อัตราการไหลของอากาศท่ีสูญเสียขณะ เปด/เปด CFM4  2,600 CFM 
ระยะเวลาท่ี    ปด/ปด Time1  5 hours 
ระยะเวลาท่ี    ปด/เปด Time2  1 hours 
ระยะเวลาท่ี    เปด/ปด Time3  1 hours 
ระยะเวลาท่ี    เปด/เปด Time4  1 hours 
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การสูญเสียความเย็นจากอากาศในอาคาร (หลังปรับปรุง) 

อัตราการไหลของอากาศท่ีสูญเสีย
เฉล่ีย 

CFMpre (CFM1*Time1+CFM2*Time2+
CFM3*Time3+CFM4*Time4)/ 
(Time1+Time2+Time3+Tim4) 

540 CFM 

ปริมาณความเย็นท่ีสูญเสีย Q CFMpre*(e_env-e_con) 11,883 Btu/hr 
    0.99 TonR 
ความสามารถในการทําความเย็น
ของเคร่ืองทําน้ําเย็น 

kW/TonR  0.90 kW/TonR 

กําลังไฟฟาสูญเสียจากการทํางาน
ของเคร่ืองทําความเยน็ 

Ploss1  0.9 kW 

คาไฟฟาเฉล่ีย CE  3.00 บาท/หนวย 
พลังงานไฟฟาท่ีสูญเสีย Eloss1 Ploss1*(Time1+Time2+Time3+Time4) 7.2 kWh/day 
จํานวนวนัทํางานในหน่ึงป D  340 days 
พลังงานไฟฟาท่ีสูญเสีย Eloss1y Ploss1*(Time1+Time2+Time3+Time4) * D 1,872 kWh/ป 
คิดเปนเงินท่ีคาพลังงานไฟฟาท่ี
สูญเสีย 

Mloss1 CE*Esave 5,615 บาท/ป 

 
คาพลังงานสูญเสียท่ีลดลง   =   กอนปรับปรุง – หลังปรับปรุง 

                                        =   7,310 – 2,448  kWh/ป 
                                        =   4,862   kWh/ป 
                                        =  14,586  บาท/ป 
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 ระบบบําบัดนํ้าเสีย  DEC-System และระบบ Recycle นํ้า ดวย Microfiltration BLOCK DIAGRAM 

  
 

โครงการ  กสิกรไทย  แจงวัฒนะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLP BWP 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE  : 
WWP.   =   WASTE WATER PUMP 
FLP.      =   FILTER PUMP 
BWP.    =   BACK WASH PUMP 
STD.     =   SEDIMENT TANK 
FLT.     =   FILTER TANK     
TWT.   =   TREATED WATER TANK 
CWT.   =   CLEAR WATER TANK 
RWP.   =   RAW WATER PUMP 
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การทํางานของระบบบําบดัน้ําเสีย  DEC-System  และระบบ  Recycle  น้ําดวย  Microfiltration   
อุปกรณหลักในระบบ 

- DEC UNIT 1  และ DEC UNIT 2  ทําหนาท่ีในการบําบัดน้ําเสีย  โดยใชทฤษฎี  Electrocoagulation 
เม่ือมีการจายไฟฟากระแสตรงผานข้ัวไฟฟาและชุด  Electrochemical Reactor  จะทําการจายไอออนออกมาทํา
ปฏิกิริยากับไอออนของส่ิงสกปรกในน้ําเสีย  ใหรวมตัวกันเปนกลุมตะกอนและแยกตัวออกจากน้ําดวยฟอง
กาซท่ีเกิดจากการแตกตัวของน้ําเปนกาซออกซิเจนและกาซไฮโดรเจน  พยุงตะกอนใหลอยตัวข้ึน  ถัง  DEC  
จะมีชุดปาดตะกอนท่ีจะทําการปาดตะกอนออกนอกถังลงสูถังเก็บตะกอน 

- Sediment Tank (SDT)  จะทําหนาท่ีพักน้ําเพื่อใหตะกอนที่ออกมาพรอมน้ําท่ีผานการบําบัดใน 
DEC UNIT และ DEC UNIT 2 แลวตกลงกนถัง ในถัง Sediment จะมีอุปกรณ Tube Settler ติดต้ังอยูภายใน 
เพื่อชวยใหการตกตะกอนไดดีข้ึน(ตามเอกสารทฤษฎีและหลักการทํางาน) 

- Filter Tank (FLT)  ทําการกรองตะกอนละเอียดท่ีหลุดมาจาก  Sedimentation Tank ถังกรองจะ
สามารถเก็บตะกอนละเอียดไดขนาด 20 ไมโครเมตรได 

- Treat Water Tank (TWT) ทําการเก็บน้ําเพื่อรอปลอยท้ิงและนําน้ําบางสวนกลับมาเขาระบบ 
Recycle น้ําตอไป 

- ระบบ Recycle น้ํา   เปนระบบกรองน้ําแบบท่ีใช  Membrane  ชนิด  Hollow Fiber Microfiltration 
Membrane  วัสดุท่ีใชเปน  Membrane  ชนิด  Polyvinylidene Fluoride (PDVF)  ทนทานตอการใชงาน  
สามารถกรอง  Particle ท่ีเล็กถึง  0.1  ไมโครเมตร  ซ่ึงสามารกรองแบคทีเรียชนิดตางๆได  และสามารกรอง
ไวรัสบางสวนไดดวย  ใชความดันในการกรองตํ่า 
ขั้นตอนการทํางานของระบบ 
 - ระบบจะทํางานหรือหยุดทํางานตามระดับน้ําใน  EQ Tank 

Medium Level  ระบบเร่ิมทํางาน   LOW LEVEL  ระบบหยุดทํางาน 
- เม่ือระดับน้ําเสียใน  EQ  อยูในระดับ  Medium  WWP1  และ  WWP3  จะเร่ิมทํางานเพ่ือนําน้ําเสีย

เขาสู  DEC UNIT 1, 2  และชุดจายประจุไฟฟา (ECR)  ใน  DEC UNIT 1, 2  จะเร่ิมทํางาน 
- เม่ือนําน้ําเสียเขาไปใน  DEC UNIT  และผานชุดจายประจุไฟฟาจะเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ําเสีย  ทําให

สารแขวนลอยและส่ิงปนเปอนในน้ําเสียเกิดเปนตะกอนลอยข้ึนดานบนของ  DEC UNIT  ซ่ึงตะกอนท่ีลอยข้ึน
จะถูกปาดลงเก็บไวใน  Sludge Tank  น้ําที่แยกตะกอนแลวจะไหลลงสู  Sediment Tank  

- น้ําใน  Sediment Tank  จะไหลจากดานลางผาน  Tube Settlers (ซ่ึงทําหนาท่ีแยกตะกอนออกจาก
น้ํา)  ข้ึนสูดานบนของถัง และไหลตอไปยังชองรับน้ําดานขางถัง ซ่ึงจะถูกสงตอไปยัง  Filter Tank  เพื่อกรอง
ตะกอนท่ีหลุดออกมากับน้ําออก  น้ําท่ีผานการกรองจะสงมายัง  Treat Water Tank  บางสวนจะสงออกไป
นอกอาคารและบางสวนจะนําเขาสูระบบ  Recycle  
- Recycle  น้ํา  น้ําจะถูกปม  RWP1  ผาน  Membrane  ชนิด  Microfiltration  และนํามาเก็บใน  Reuse Water 
Tank  เพื่อนํากลับมาใชใหม 
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