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บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อลดการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยปรับปรุงค่าการถ่ายเทความร้อนของกรอบอาคารและ
หลงัคาในอาคารชดุที่ก่อสร้าง ก่อนการประกาศใช้พระราชบญัญตัิการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ.2552 โดยมีอาคาร
ชุดจ านวนมากที่มีค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารไม่ผ่านมาตรฐานพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน การศกึษาใช้การส ารวจตวัอย่างอาคารชุดอ้างอิงประเภทไม่เกิน 8 ชัน้ จ านวน 5 อาคาร โดยน ารายละเอียดจาก
แบบพิมพ์เขียวอาคารชุดตวัอย่างมาวิเคราะห์หาค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารและค่าปริมาณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าในอาคาร ด้วยโปรแกรม Building Energy Code (BEC) v.1.0.5 พบว่ามีจ านวน  5 อาคาร ไม่ผ่านค่าการถ่ายเท
ความร้อนผา่นผนงัและหลงัคา จึงได้เสนอแนวทางการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดคา่ความร้อนของกรอบอาคาร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในอาคารให้ดีขึน้ โดยแบ่งการปรับปรุงกรอบอาคารเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผนงั ซึ่งการ
ปรับปรุงผนงัจะเลือกใช้อุปกรณ์บงัแดดในส่วนของผนงัโปร่งแสง โดยจะเลือกใช้อุปกรณ์บงัแดดลกัษณะแนวนอนและ
แนวตัง้ยื่นออกจากผนงัที่ระยะ 40 เซนติเมตร (S40), 80 เซนติเมตร (S80) และแบบระแนง (STT) สว่นผนงัทึบจะเลือกใช้
ฉนวนโพลเีอทธีลนีท่ีมีความหนาที่ 5 มิลลเิมตร(W5) และ10 มิลลเิมตร (W10) 2) สว่นของหลงัคา ซึ่งปรับปรุงโดยใช้ฉนวน
กนัความร้อนท่ีมีความหนา 5 มิลลิเมตร (R5) ติดตัง้บนฝ้าเพดาน รวมทัง้สิน้ 6 แนวทาง ผลการทดลองอาคารชุดตวัอย่าง
จากโปรแกรม พบวา่มี 4 แนวทางที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานคา่ความร้อนกรอบอาคารคือ S80W5R5, STTW5R5, S80W10R5 
และ STTW10R5 ในด้านของการประหยดัพลงังานแนวทาง STTW10R5 สามารถประหยดัพลงังานได้สงูที่สดุ โดยมีผล
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าในอาคารเฉลี่ย เท่ากบั 77,563 กิโลวตัต์-ชั่วโมงต่อปี ส่วนด้านความคุ้มทุนทางการเงิน แนวทาง 
STTW5R5 มีระยะเวลาคุ้มทนุเฉลีย่เร็วที่สดุ เทา่กบั 2.75 ปี 

 
ค าสืบค้น 
อาคารชดุ อปุกรณ์บงัแดด กรอบอาคาร 
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ABSTRACT  

 This research aims to saving energy and reducing electricity consumption in the condominiums 
before the Act of Parliament in support to save the energy in 2011 had been announced. There were many 
condominiums that had unstandardized heat transfer through building envelope value in the Act of Parliament 
in support to save the energy in 2011 by surveyed 5 low-rise condominiums, not higher than 8 floors. The 
blueprint plan was used to define the heat transfer through building envelope value and amount of using in 
electric energy and power by using the Building Energy Code (BEC) program v.1.0.5. The results show that 5 
low-rise condominiums had unstandardized in heat transfer of wall and roof building envelope value. Also, has 
presented the way to reduce the heat transfer through building envelope value and make more efficient in 
using the electric energy and power. It can be divided into 2 parts; wall and roof. In wall part, shading devices 
scene has been used in a part of translucent walls by using both horizontal and vertical size and protrudes 
from the wall 40 centimeters (S40) and 80 centimeters (S80), respectively, so does lath (STT). Also 
polyethylene, with a thickness of 5 millimeters (W5) and 10 millimeters (W10), has been used with opaque wall. 
In roof part, thermal insulation, with a thickness of 5 millimeters (R5), has been installed at the ceiling, in total 
of 6 paths. The result of this experiment from program has found that there were 4 ways that pass the 
standardized in heat transfer through building envelope value which are S80W5R5, STTW5R5, S80W10R5, 
and STTW10R5. In term of saving energy, an STTW10R5 way has the highest value in saving energy which 
average was 77,563 kWh/Year. In term of financial break even, an STTW5R5 way has the fastest amount of the 
average break-even which was 2.75 years. 
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1. บทน า  
ปัจจบุนัประเทศไทยมีปริมาณการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากร ส่งผลต่อใช้

พลงังานในสว่นของอาคารมากขึน้ เช่น อาคารส านกังาน โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า อาคารชดุ สถานศกึษา เป็น
ต้น และ เนื่องจากประเทศไทยตัง้อยูใ่นเขตภมูิอากาศแบบร้อนชืน้ จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบักรอบอาคาร โดยกรอบ
อาคารท่ีดีควรสามารถป้องกนัไมใ่ห้ความร้อนเข้ามาภายในตวัอาคารมากเกินไป เพื่อลดภาระการท าความเย็นของระบบ
ปรับอากาศ และน าไปสูก่ารลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและคา่ใช้จา่ยด้านพลงังาน [1] ในแต่ละปีที่ผ่านมามีแนวโน้มการ
ก่อสร้างอาคารชุดประเภทแนวราบเพิ่มขึน้ทกุปี [2] สง่ผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิม่สงูขึน้ จงึควรท่ีจะมีแนวทางในการ
ออกแบบปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมกบัตวัอาคาร เพื่อการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลงังานในอาคาร 

 

  การบงัคบัใช้กฎกระทรวงโดยการก าหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนรัุกษ์พลงังานสามารถเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลงังานในอาคารได้ โดยการใช้โปรแกรม 
Building Energy Code (BEC) v.1.0.5 ของกระทรวงพลงังาน เพื่อควบคมุคา่การถา่ยเทความร้อนผา่นกรอบอาคาร โดย
ก าหนดมาตรฐานไว้ดงัตารางที่ 1[3] 
 
 
 
 

ประเภทอาคาร 
OTTV 

(Wm-2 ของผนงัด้านนอกอาคาร) 
RTTV 

(Wm-2 ของผนงัด้านนอกอาคาร) 

ส านกังาน สถานศกึษา O-OTTV ≤ 50 O-RTTV ≤ 15 
ห้างสรรพสนิค้า ศนูย์การค้า 
หรือซุปเปอร์สโตร์ 

S-OTTV ≤ 40 S-RTTV ≤ 12 

โรงแรม โรงพยาบาล อาคารชดุ H-OTTV ≤ 30 H-RTTV ≤ 10 
    
 

2. วธีิด าเนินการวจิัย 
  งานวจิยันีเ้ป็นการศกึษาเพื่อน ามาใช้ปรับปรุงการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคารชดุ โดยท าการศกึษาจากตวัอยา่ง
อาคารชดุ รวม 5 อาคาร แล้วน ามาปรับปรุงกรอบอาคารให้ผา่นมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดและลดการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าของอาคารชดุ โดยมีขัน้ตอนด าเนินการวจิยั ดงันี ้
 

 2.1 เกบ็ข้อมูลแบบก่อสร้างอาคารชุด 
  ศกึษาข้อมลูอาคารและวสัดกุรอบอาคาร ในอาคารตวัอยา่งที่มีพืน้ท่ีใช้สอยมากกวา่ 2,000 ตารางเมตร พบวา่มี
พืน้ท่ีใช้สอยแตล่ะอาคารดงัตารางที่ 2 และมีวสัดหุลกัของกรอบอาคาร แสดงในตารางที่ 3 เป็นอาคารชดุที่ก่อสร้างและมี
การใช้งานก่อนการประกาศบงัคบัใช้พระราชบญัญตักิารสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงที่
เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ขัน้ต ่าของคา่การถ่ายเทความร้อนผา่นกรอบอาคารแตล่ะประเภทอาคาร (กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2552)  
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อาคาร 1 2 3 4 5 
สถานท่ีตัง้ สมทุรปราการ นนทบรีุ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 
พืน้ท่ีทัง้หมด 3241 3760 6913 3,381 8,090 
พืน้ท่ีใช้สอย 3006 3318 6327 3,051 7,488 

พืน้ท่ีปรับอากาศ 2121 2603 5809 1,726 6,253 
พืน้ท่ีไมป่รับอากาศ 885 715 518 1,325 1235 

พืน้ท่ีจอดรถ 235 442 586 330 602 
    
    

    
 

 

อาคาร วสัดผุนงัทบึแสง วสัดผุนงัโปร่งแสง 
1 คอนกรีตมวลเบาฉาบปนูเรียบ Clear Float Glass 6 mm. 
2 คอนกรีตมวลเบาฉาบปนูเรียบ Clear Float Glass 6 mm. 
3 คอนกรีตมวลเบาฉาบปนูเรียบ Ocean Green 6 mm. 
4 อิฐมอญฉาบปนูเรียบ Clear Float Glass 6 mm. 
5 อิฐมอญฉาบปนูเรียบ Clear Float Glass 6 mm. 

   
 
 

  

อาคาร 
ขนาดของผนงัโปร่งแสง 

 (กว้างxยาว) 
ทิศเหนือ 

(N) 
ทิศใต้ 
(S) 

ทิศตะวนัออก
(E) 

ทิศตะวนัตก
(W) 

1 
3.00x1.50 42 21 - - 

2.00x1.20 - - 14 - 

2 
2.25x1.18 42 40 - - 

1.40x1.10 7 7 4 - 

3 

4.30x1.90 - 10 12 10 

3.90x1.90 24 24 - 5 

2.00x1.90 - - 5 - 

4 

3.00x1.30 28 35 - - 

3.00x1.80 - - - 7 

1.80x1.70 - - 7 - 

 

5 

1.10x2.05 98 - - - 

1.30x2.05 - 7 13 7 

1.40x2.05 - 57 - 35 

2.15x2.05 - - 10 - 

ตารางที่ 2 ข้อมลูพืน้ท่ีอาคารชดุตวัอยา่ง (ตารางเมตร) 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 วสัดหุลกัของกรอบอาคาร ในอาคารตวัอยา่งทัง้ 5 อาคาร 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 จ านวนผนงัโปร่งแสงของอาคารชดุตวัอยา่งสว่นท่ีตดิกบัห้องปรับอากาศ 
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2.2 การค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารด้วยโปรแกรม Building 
Energy Code v.1.0.5 
  น าข้อมลูจากแปลนอาคารชดุที่ท าการศกึษา โดยใช้โปรแกรม Building Energy Code v.1.0.5 โดยการป้อนคา่
ในหมวดของ Envelop, Lighting, A/C System, Other Equipment และ Building Zone ให้ผลการค านวณคา่การถา่ยเท
ความร้อนกรอบอาคารและหลงัคา รวมถงึคา่การใช้พลงังานแสดงในตารางที่ 5 
 
 

อาคารชดุ OTTV (W/Sq.m.) RTTV (W/Sq.m.) Energy Consumption(kWh/Year) 
1 31.64 29.60 655,322 
2 39.17 20.01 669,258 
3 38.53 14.80 1,071,720 
4 47.53 18.90 743,088 
5 43.92 16.95 676,548 

      
 

  การวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม Building Energy Code v.1.0.5 พบวา่อาคารตวัอยา่งมีคา่การถ่ายเทความร้อนผา่น
กรอบอาคารท่ีไมผ่า่นตามมาตรฐานท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัิฯ ดงันัน้จงึได้เสนอแนวทางการปรับปรุงกรอบอาคารขึน้ 
เพื่อลดคา่การถ่ายเทความร้อนกรอบอาคารและหลงัคา รวมถงึคา่การใช้พลงังานในอาคารให้อยูใ่นเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบญัญตัิการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ.2552 
 

2.3 วิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงกรอบอาคาร   

  น าคา่ที่ได้จากโปรแกรมมาวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกรอบอาคารชดุ โดยแบง่การปรับปรุงเป็น 2 สว่น 
คือ สว่นของผนงัและสว่นของหลงัคา  
  2.3.1 สว่นของผนงั   
  ผนงัจะแบง่เป็นผนงัทบึแสงและผนงัโปร่งแสง โดยผนงัโปร่งแสงจะใช้ใช้อปุกรณ์บงัแดดทีเ่หมาะสมติดตัง้บริเวณ
ผนงัโปร่งแสง สว่นผนงัทบึแสงจะใช้ฉนวนตดิตัง้บริเวณผนงัทบึแสง โดยมีแนวทาง 6 แนวทาง ดงันี ้
   1. ใช้อปุกรณ์บงัแดดอะลมูิเนียม ความยาว 40 เซนติเมตร บริเวณผนงัโปร่งแสงและใช้ฉนวนโพลเีอทธี
ลนี ความหนา 5 มิลลเิมตร บบุริเวณผนงัทบึแสง 
   2. ใช้อปุกรณ์บงัแดดอะลมูิเนียม ความยาว 80 เซนติเมตร บริเวณผนงัโปร่งแสงและใช้ฉนวนโพลเีอทธี
ลนี ความหนา 5 มิลลเิมตร บบุริเวณผนงัทบึแสง 
   3. ใช้อปุกรณ์บงัแดดอะลมูิเนียมแบบระแนง บริเวณผนงัโปร่งแสงและใช้ฉนวนโพลเีอทธีลนี ความหนา 
5 มิลลเิมตร บบุริเวณผนงัทบึแสง 
   4. ใช้อปุกรณ์บงัแดดอะลมูิเนียม ความยาว 40 เซนติเมตร บริเวณผนงัโปร่งแสงและใช้ฉนวนโพลเีอทธี
ลนี ความหนา 10 มิลลเิมตร บบุริเวณผนงัทบึแสง 
   5. ใช้อปุกรณ์บงัแดดอะลมูิเนียม ความยาว 80 เซนติเมตร บริเวณผนงัโปร่งแสงและใช้ฉนวนโพลเีอทธี
ลนี ความหนา 10 มิลลเิมตร บบุริเวณผนงัทบึแสง  
   6. ใช้อปุกรณ์บงัแดดอะลมูิเนียมแบบระแนงปรับได้ บริเวณผนงัโปร่งแสงและใช้ฉนวนโพลเีอทธีลนี 
ความหนา 10 มิลลเิมตร บบุริเวณผนงัทบึแสง  

ตารางที่ 5 คา่การถา่ยเทความร้อนของกรอบอาคารและคา่การใช้พลงังานของอาคาร 
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  2.3.2 สว่นของหลงัคา 
  แนวทางการปรับปรุงส าหรับหลงัคา โดยจะติดฉนวนโพลเีอทธีลนี ความหนา 5 มิลลเิมตร บนฝ้าเพดาน  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

3. ผลการทดลอง 
3.1 วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการบังแดด 
 การวเิคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดดเป็นสว่นท่ีส าคญัตอ่คา่การถ่ายเทความร้อนผา่นผนงัอาคารมาก 
เนื่องจากเป็นคา่ที่บอกถงึความสามารถของอปุกรณ์บงัแดดที่ติดตัง้กบัผนงัโปร่งแสง เพื่อป้องกนัรังอาทิตย์ผา่นเข้ามาสู่
ภายในตวัอาคาร คา่ของสมัประสทิธ์ิจะมีคา่อยูใ่นช่วง 0 – 1 อปุกรณ์บงัแดดท่ีดีควรมีคา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดดต า่ และจะ
ช่วยให้คา่การถ่ายเทความร้อนผา่นกรอบอาคารลดลงด้วยเช่นกนั จากแนวทางที่ผู้วิจยัได้เสนออปุกรณ์บงัแดด 3 รูปแบบ 
ดงัรูปท่ี 1 และพบวา่มีคา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดดที่แตกตา่งกนัในแตล่ะแบบ แสดงในตารางที่ 6 ถึง ตารางที ่8 

รูปที่ 1 แบบจ าลองแนวทางการปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางเลอืก 

 
 
 

แบบจ าลองผนงัทบึแสงที่ติดฉนวน โพลี
เอทธีลนี ความหนา 5 มิลลเิมตร (W5) 

แบบจ าลองผนงัทบึแสงที่ติดฉนวน โพลี
เอทธีลนี ความหนา 10 มิลลเิมตร (W10) 

แบบจ าลองผนงัโปร่งแสงที่ติดตัง้อปุกรณ์
บงัแดด ระยะยื่น 40 เซนตเิมตร (S40) 

แบบจ าลองผนงัโปร่งแสงที่ติดตัง้อปุกรณ์ 
บงัแดด ระยะยื่น 80 เซนตเิมตร (S80) 

แบบจ าลองผนงัโปร่งแสงที่ติดตัง้อปุกรณ์ 
บงัแดดแบบระแนง มมุเอียง 25 องศา(STT) 

แบบจ าลองหลงัคาทีต่ิดฉนวนโพลเีอทธีลนี 
ความหนา 5 มิลลเิมตร (R5) 
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อาคาร 
ขนาดผนงัโปร่งแสง 

(กว้างxยาว) 

Shading Coefficient (S40) 

ทิศเหนือ 
(N) 

ทิศใต้ 
(S) 

ทิศตะวนัออก
(E) 

ทิศตะวนัตก 
(W) 

1 
3.00x1.50 0.637231 0.568816 - - 

2.00x1.20 - - 0.582831 - 

2 
2.25x1.18 0.570810 0.501212 - - 

1.40x1.10 0.505607 0.440793 0.605571 - 

3 

4.30x1.90 - 0.648511 0.727769 0.723857 

3.90x1.90 0.695025 0.642577 - 0.719211 

2.00x1.90 - - 0.671987 - 

4 

3.00x1.30 0.612126 0.542042 - - 

3.00x1.80 - - - 0.691906 

1.80x1.70 - - 0.642760 - 

5 

1.10x2.05 0.542815 - - - 

1.30x2.05 - 0.539157 0.629456 0.626130 

1.40x2.05 - 0.550818 - 0.636571 

2.15x2.05 - - 0.691692 - 
        
 
 ตารางที่ 6 แสดงคา่ประสทิธ์ิการบงัแดด (SC) จากการใช้โปรแกรม Building Energy Code v.1.0.5 ในการ
ค านวณหาคา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดด (SC) ของอปุกรณ์บงัแดดทีม่ีระยะยื่น 40 เซนติเมตร (S40) ในทกุขนาดของผนงัโปร่ง
แสง พบวา่คา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดดจะอยูใ่นช่วง 0.50 – 0.73 ซึง่มีคา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดด (SC) อยูใ่นระดบัปานกลาง  
สง่ผลให้คา่การถา่ยเทความร้อนผา่นผนงัอาคารมีคา่ลดลงได้น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 คา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดด (Shading Coefficient, SC) ของแนวทางเลอืก S40 
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อาคาร 
ขนาดผนงัโปร่งแสง 

(กว้างxยาว) 

Shading Coefficient (S80) 

ทิศเหนือ 
(N) 

ทิศใต้ 
(S) 

ทิศตะวนัออก
(E) 

ทิศตะวนัตก 
(W) 

1 
3.00x1.50 0.444086 0.358480 - - 

2.00x1.20 - - 0.356925 - 

2 
2.25x1.18 0.366096 0.262466 - - 

1.40x1.10 0.296951 0.193727 0.299382 - 

3 

4.30x1.90 - 0.448040 0.534430 0.535028 

3.90x1.90 0.516680 0.440490 - 0.528770 

2.00x1.90 - - 0.460230 - 

4 

3.00x1.30 0.414386 0.316548 - - 

3.00x1.80 - - - 0.492465 

1.80x1.70 - - 0.425103 - 

5 

1.10x2.05 0.342493 - - - 

1.30x2.05 - 0.309406 0.408043 0.407801 

1.40x2.05 - 0.321929 - 0.421178 

2.15x2.05 - - 0.484692 - 
        
 ตารางที่ 7 แสดงคา่ประสทิธ์ิการบงัแดด (SC) จากการใช้โปรแกรม Building Energy Code v.1.0.5 ในการ
ค านวณหาคา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดด (SC) ของอปุกรณ์บงัแดดทีม่ีระยะยื่น 80 เซนติเมตร (S80) ในทกุขนาดของผนงัโปร่ง
แสง พบวา่คา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดดจะอยูใ่นช่วง 0.26 – 0.54 ซึง่มีคา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดด (SC) อยูใ่นระดบัดี สง่ผลให้
คา่การถ่ายเทความร้อนผา่นผนงัอาคารมีคา่ลดลงได้มากกวา่แนวทางเลอืก S40 
 
 

อาคาร 
ขนาดผนงัโปร่งแสง 

(กว้างxยาว) 

Shading Coefficient (STT) 
ทิศเหนือ 

(N) 
ทิศใต้ 
(S) 

ทิศตะวนัออก
(E) 

ทิศตะวนัตก 
(W) 

1 
3.00x1.50 0.299105 0.178390 - - 
2.00x1.20 - - 0.192722 - 

2 
2.25x1.18 0.215401 0.141532 - - 
1.40x1.10 0.215874 0.140512 0.198381 - 

3 
4.30x1.90 - 0.259214 0.332948 0.333694 
3.90x1.90 0.417904 0.257656 - 0.332451 
2.00x1.90 - - 0.316609 - 

ตารางที่ 7 คา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดด (Shading Coefficient, SC) ของแนวทางเลอืก S80 

 
 

ตารางที่ 8 คา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดด (Shading Coefficient, SC) ของแนวทางเลอืก STT 
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อาคาร 
ขนาดผนงัโปร่งแสง 

(กว้างxยาว) 

Shading Coefficient (STT) 
ทิศเหนือ 

(N) 
ทิศใต้ 
(S) 

ทิศตะวนัออก
(E) 

ทิศตะวนัตก 
(W) 

4 
3.00x1.30 0.225872 0.148308 - - 
3.00x1.80 - - - 0.319678 
1.80x1.70 - - 0.304933 - 

5 

1.10x2.05 0.322048 - - - 
1.30x2.05 - 0.235039 0.327361 0.325784 
1.40x2.05 - 0.247972 - 0.329366 
2.15x2.05 - - 0.347410 - 

       
 ตารางที่ 8 แสดงคา่ประสทิธ์ิการบงัแดด (SC) จากการใช้โปรแกรม Building Energy Code v.1.0.5 ในการ
ค านวณหาคา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดด (SC) ของอปุกรณ์บงัแดดแบบระแนง มมุเอียง 25 องศา (STT) ในทกุขนาดของผนงั
โปร่งแสง พบวา่คา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดดจะอยูใ่นช่วง 0.12 – 0.34 ซึง่มีคา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดด (SC) อยูใ่นระดบัดีมาก 
สง่ผลให้คา่การถา่ยเทความร้อนผา่นผนงัอาคารมีคา่ลดลงได้มากกวา่แนวทางเลอืก S40 และ S80 
 

3.2 วิเคราะห์ค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า 
เมื่อปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางดงัรูปท่ี 1 ส าหรับอาคาร 1 ถึง อาคาร 5 แล้ว ค านวณผลโดยการป้อนคา่ใน

หมวดของ Envelop, Lighting, A/C System, Other Equipment และ Building Zone ในโปรแกรม Building Energy 
Code v.1.0.5 แล้ว แสดงให้เห็นวา่มคีา่การถา่ยเทความร้อนผา่นผนงัอาคารลดลงดงัรูปท่ี 2 

 
 

 
            

 
 
 

เมื่อใช้แนวทางการปรับปรุงผนงัอาคาร แสดงในรูปที่ 2 พบว่าค่าการถ่ายเทความร้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
พระราชบญัญัติสง่เสริมและอนรัุกษ์พลงังานทกุอาคาร มี 4 แนวทาง คือ การปรับปรุงโดยติดตัง้อปุกรณ์บงัแดด ระยะยื่น 
80 เซนติเมตร บริเวณผนงัโปร่งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บริเวณผนงัทึบแสง และติดฉนวนโพลี

รูปที่ 2 คา่การถ่ายเทความร้อนผา่นผนงัอาคารหลงัปรับปรุงตามแนวทางเลอืก 

ตารางที่ 8 คา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดด (Shading Coefficient, SC) ของแนวทางเลอืก STT (ตอ่) 
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เอทธีลนี ความหนา 5 มิลลเิมตร บนฝ้าเพดาน (S80W5R5), การปรับปรุงโดยติดตัง้อปุกรณ์บงัแดดแบบระแนง มมุเอียง 25 
องศา บริเวณผนงัโปร่งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บริเวณผนงัทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน 
ความหนา 5 มิลลเิมตร บนฝ้าเพดาน (STTW5R5), การปรับปรุงโดยติดตัง้อปุกรณ์บงัแดด ระยะยื่น 80 เซนติเมตร บริเวณ
ผนงัโปร่งแสง ติดฉนวนโพลเีอทธีลนี ความหนา 10 มิลลิเมตร บริเวณผนงัทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 
มิลลิเมตร บนฝ้าเพดาน (S80W10R5) และการปรับปรุงโดยติดตัง้อปุกรณ์บงัแดดแบบระแนง มมุเอียง 25 องศา บริเวณ
ผนงัโปร่งแสง ติดฉนวนโพลเีอทธีลนี ความหนา 10 มิลลิเมตร บริเวณผนงัทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 
มิลลเิมตร บนฝ้าเพดาน (STTW10R5) 

 

แนวทางการปรับปรุงสว่นของหลงัคาด้วยการติดตัง้ฉนวนกนัความร้อนบนฝ้าเพดานของอาคาร พบวา่มคีา่การ
ถ่ายเทความร้อนผา่นหลงัคาลดลงจากเดิม ดงัรูปท่ี 3 

 

 
           
 
 

รูปที่ 3 แสดงค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านหลงัคา เมื่อมีการปรับปรุงโดยติดตัง้ฉนวนโพลี เอทธีลีน ความหนา 5 
มิลลิเมตร พบว่าเมื่อมีการปรับปรุงแล้วท าให้ค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านหลงัคาอาคารลดลงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
พระราชบญัญตัิฯ ทกุอาคารตวัอย่าง หลงัจากปรับปรุงกรอบอาคารในสว่นของผนงัและหลงัคา ท าให้ค่าการถ่ายเทความ
ร้อนผา่นกรอบอาคารมีคา่ลดลง และคา่การใช้พลงังานไฟฟ้ารวมของอาคารลดลงเช่นกนั ดงัรูปท่ี 4  

 

 
  
          

รูปที่ 3 คา่การถา่ยเทความร้อนผา่นหลงัคาอาคารหลงัปรับปรุง 

รูปที่ 4 คา่การใช้พลงังานไฟฟ้า(Energy Consumption, EC) ของอาคารชดุหลงัปรับปรุง 
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 จากการปรับปรุงกรอบอาคารสว่นผนงัและหลงัคาตามแนวทางทีผู่้วิจยัเสนอ พบวา่สามารถประหยดัการใช้
พลงังานไฟฟ้าในอาคารได้ทกุอาคาร ดงัรูปท่ี 5 
 

 
          
 
 

 รูปท่ี 5 แสดงผลประหยดัจากการค านวณเมื่อมีการปรับปรุงตามทางเลอืกตา่งๆ พบว่าแนวทาง STTW10R5 ซึ่งมี
การปรับปรุงโดยติดตัง้อปุกรณ์บงัแดดแบบระแนง มมุเอียง 25 องศาบริเวณผนงัโปร่งแสง ติดฉนวนโพลเีอทธีลนี ความหนา 
10 มิลลเิมตร บริเวณผนงัทบึแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้าเพดาน มีผลประหยดัพลงังาน
มากท่ีสดุในแนวทางทัง้หมด เน่ืองจากมีค่าสมัประสิทธ์ิการบงัแดดของผนงัโปร่งแสงน้อยและมีการป้องกนัความร้อนด้วย
ฉนวนบนผนงัทบึ ความหนา 10 มิลลเิมตร  ช่วยให้การใช้พลงังานในอาคารลดลง 
 

3.3 วิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทนุทางเศรษฐศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ความคุ้มคา่การลงทนุเป็นสว่นหนึง่ของการตดัสนิใจส าหรับผู้ลงทนุในการปรับปรุงกรอบอาคาร โดย
ข้อมูลราคาวสัดุในท้องตลาดปัจจุบนั เพื่อค านวณหาผลตอบแทนการลงทุนและระยะเวลาคุ้มทุนในการปรับปรุงกรอบ
อาคารแตล่ะแนวทาง ดงัรูปท่ี 6 
 

 
  
         
 รูปท่ี 6 แสดงต้นทนุการปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางเลอืกตา่งๆ พบวา่ต้นทนุของแนวทางการปรับปรุงกรอบ
อาคารที่น้อยที่สดุ คือแนวทาง S40W5R5 ซึ่งมีการปรับปรุงโดยติดตัง้อปุกรณ์บงัแดดที่มีระยะยื่น 40 เซนติเมตร บริเวณ

รูปที่ 5 ผลประหยดัหลงัจากการปรับปรุงตามแนวทางเลอืก 
 

รูปที่ 6 ต้นทนุแนวทางเลอืกส าหรับการปรับปรุงกรอบอาคาร 
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ผนงัโปร่งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บริเวณผนงัทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 
มิลลิเมตร บนฝ้าเพดาน แต่เนื่องจากแนวทางดังกล่าวไม่สามารถลดค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านผนงัอาคารให้ผ่าน
มาตรฐานทกุอาคารได้ ดงันัน้แนวทางที่มีต้นทนุน้อยที่สดุรองลงมาและสามารถลดค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านทกุอาคาร
คือแนวทาง S80W5R5 ซึ่งมีการปรับปรุงโดยติดตัง้อปุกรณ์บงัแดดที่มีระยะยื่น 80 เซนติเมตร บริเวณผนงัโปร่งแสง ติด
ฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บริเวณผนงัทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้า
เพดาน และให้ค่าการถ่ายเทความร้อนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของพระราชบญัญัติสง่เสริมและอนรัุกษ์พลงังานและ
สามารถด าเนินการได้ทกุอาคาร 

 

 
            
 
 

 รูปที่ 7 แสดงผลประหยดัหลงัปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางเลือก STTW10R5  ซึ่งมีการปรับปรุงโดยติดตัง้
อปุกรณ์บงัแดดแบบระแนง มมุเอียง 25 องศา บริเวณผนงัโปร่งแสง ติดฉนวนโพลเีอทธีลนี ความหนา 10 มิลลเิมตร บริเวณ
ผนงัทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้าเพดาน มีผลประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้ามากที่สดุ 
รองลงมาคือแนวทาง STTW5R5  ซึ่งมีการปรับปรุงโดยติดตัง้อปุกรณ์บงัแดดแบบระแนง มมุเอียง 25 องศา บริเวณผนงั
โปร่งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บริเวณผนังทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 
มิลลเิมตร บนฝ้าเพดาน 

 

 
            
 
 

รูปที่ 7 ผลประหยดัหลงัปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางเลอืก 

รูปที่ 8 ระยะเวลาคุ้มทนุของการปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางเลอืก 

(Baht/Year) 
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 รูปที่ 8 แสดงระยะเวลาคุ้มทุนของการปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางเลือก พบว่าระยะเวลาคุ้มทุนของ
แนวทาง STTW5R5 มีระยะเวลาคืนทนุเร็วที่สดุ โดยการค านวณผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีการหา Payback 
period, NPV และ IRR เมื่อก าหนดให้ดอกเบีย้เงินกู้ส าหรับการลงทนุปรับปรุงมีคา่ 7% ตอ่ปี ระยะเวลาคืนทนุของแนวทาง 
STTW5R5 ดีที่สดุ 
 

4. สรุปผลการวจิัย 
การปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางเลอืกด้วยวิธีการใช้โปรแกรม Building Energy Code v.1.0.5 พบวา่แนวทาง

ทีป่รับปรุงแล้วท าให้คา่การถา่ยเทความร้อนผา่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด มี 4 แนวทางคือ การปรับปรุงโดยติดตัง้อปุกรณ์บงั
แดด ระยะยื่น 80 เซนติเมตร บริเวณผนงัโปร่งแสง ตดิฉนวนโพลเีอทธีลนี ความหนา 5 มิลลเิมตร บริเวณผนงัทบึแสง และ
ติดฉนวนโพลเีอทธีลนี ความหนา 5 มิลลเิมตร บนฝ้าเพดาน (S80W5R5), การปรับปรุงโดยติดตัง้อปุกรณ์บงัแดดแบบ
ระแนง มมุเอยีง 25 องศา บริเวณผนงัโปร่งแสง ติดฉนวนโพลเีอทธีลนี ความหนา 5 มิลลเิมตร บริเวณผนงัทบึแสง และตดิ
ฉนวนโพลเีอทธีลนี ความหนา 5 มิลลเิมตร บนฝ้าเพดาน (STTW5R5), การปรับปรุงโดยติดตัง้อปุกรณ์บงัแดด ระยะยื่น 80 
เซนตเิมตร บริเวณผนงัโปร่งแสง ติดฉนวนโพลเีอทธีลนี ความหนา 10 มิลลเิมตร บริเวณผนงัทบึแสง และติดฉนวนโพลี
เอทธีลนี ความหนา 5 มิลลเิมตร บนฝ้าเพดาน (S80W10R5) และการปรับปรุงโดยติดตัง้อปุกรณ์บงัแดดแบบระแนง มมุ
เอียง 25 องศา บริเวณผนงัโปร่งแสง ติดฉนวนโพลเีอทธีลนี ความหนา 10 มิลลเิมตร บริเวณผนงัทบึแสง และติดฉนวนโพลี
เอทธีลนี ความหนา 5 มิลลเิมตร บนฝ้าเพดาน (STTW10R5) ในด้านของการประหยดัพลงังานแนวทาง STTW10R5 
สามารถประหยดัพลงังานได้สงูทีส่ดุ โดยมีผลประหยดัพลงังานไฟฟ้าในอาคารเฉลีย่ เทา่กบั 77,563 กิโลวตัต์-ชัว่โมงตอ่ปี 
สว่นด้านความคุ้มทนุทางการเงิน แนวทาง STTW5R5 มีระยะเวลาคุ้มทนุเฉลีย่เร็วที่สดุ เทา่กบั 2.75 ปี 
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