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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าโดยปรับปรุ งค่าการถ่ายเทความร้ อนของกรอบอาคารและ
หลังคาในอาคารชุดที่ก่อสร้ าง ก่อนการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ.2552 โดยมีอาคาร
ชุดจานวนมากที่มีค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านกรอบอาคารไม่ผ่านมาตรฐานพระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงาน การศึกษาใช้ การสารวจตัวอย่างอาคารชุดอ้ างอิงประเภทไม่เกิน 8 ชัน้ จานวน 5 อาคาร โดยนารายละเอียดจาก
แบบพิมพ์เขียวอาคารชุดตัวอย่างมาวิเคราะห์หาค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านกรอบอาคารและค่าปริ มาณการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ าในอาคาร ด้ วยโปรแกรม Building Energy Code (BEC) v.1.0.5 พบว่ามีจานวน 5 อาคาร ไม่ผ่านค่าการถ่ายเท
ความร้ อนผ่านผนังและหลังคา จึงได้ เสนอแนวทางการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดค่าความร้ อนของกรอบอาคาร และเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการใช้ ไฟฟ้ าในอาคารให้ ดีขึ น้ โดยแบ่งการปรับปรุ งกรอบอาคารเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผนัง ซึ่งการ
ปรับปรุ งผนังจะเลือกใช้ อุปกรณ์ บงั แดดในส่วนของผนังโปร่ งแสง โดยจะเลือกใช้ อุปกรณ์ บงั แดดลักษณะแนวนอนและ
แนวตังยื
้ ่นออกจากผนังที่ระยะ 40 เซนติเมตร (S40), 80 เซนติเมตร (S80) และแบบระแนง (STT) ส่วนผนังทึบจะเลือกใช้
ฉนวนโพลีเอทธีลนี ที่มีความหนาที่ 5 มิลลิเมตร(W5) และ10 มิลลิเมตร (W10) 2) ส่วนของหลังคา ซึ่งปรับปรุ งโดยใช้ ฉนวน
กันความร้ อนที่มีความหนา 5 มิลลิเมตร (R5) ติดตังบนฝ้
้
าเพดาน รวมทังสิ
้ ้น 6 แนวทาง ผลการทดลองอาคารชุดตัวอย่าง
จากโปรแกรม พบว่ามี 4 แนวทางที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานค่าความร้ อนกรอบอาคารคือ S80W5R5, STTW5R5, S80W10R5
และ STTW10R5 ในด้ านของการประหยัดพลังงานแนวทาง STTW10R5 สามารถประหยัดพลังงานได้ สงู ที่สดุ โดยมีผล
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในอาคารเฉลี่ย เท่ากับ 77,563 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ส่วนด้ านความคุ้มทุนทางการเงิน แนวทาง
STTW5R5 มีระยะเวลาคุ้มทุนเฉลีย่ เร็ วที่สดุ เท่ากับ 2.75 ปี

คาสืบค้ น
อาคารชุด อุปกรณ์บงั แดด 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.

KEYWORDS
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1. บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีปริ มาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากร ส่งผลต่อ ใช้
พลังงานในส่วนของอาคารมากขึ ้น เช่น อาคารสานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ห้ างสรรพสินค้ า อาคารชุด สถานศึกษา เป็ น
ต้ น และ เนื่องจากประเทศไทยตังอยู
้ ใ่ นเขตภูมิอากาศแบบร้ อนชื ้น จึงจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับกรอบอาคาร โดยกรอบ
อาคารทีด่ ีควรสามารถป้องกันไม่ให้ ความร้ อนเข้ ามาภายในตัวอาคารมากเกินไป เพื่อลดภาระการทาความเย็นของระบบ
ปรับอากาศ และนาไปสูก่ ารลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าและค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงาน [1] ในแต่ละปี ที่ผ่านมามีแนวโน้ มการ
ก่อสร้ างอาคารชุดประเภทแนวราบเพิ่มขึ ้นทุกปี [2] ส่งผลให้ ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าเพิม่ สูงขึ ้น จึงควรที่จะมีแนวทางในการ
ออกแบบปรับปรุงอาคารให้ เหมาะสมกับตัวอาคาร เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในอาคาร
การบังคับใช้ กฎกระทรวงโดยการกาหนดประเภทหรื อขนาดอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในอาคารได้
โดยการใช้ โปรแกรม
Building Energy Code (BEC) v.1.0.5 ของกระทรวงพลังงาน เพื่อควบคุมค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านกรอบอาคาร โดย
กาหนดมาตรฐานไว้ ดงั ตารางที่ 1[3]
ตารางที่ 1 เกณฑ์ขนต
ั ้ ่าของค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านกรอบอาคารแต่ละประเภทอาคาร (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, 2552)
ประเภทอาคาร
สานักงาน สถานศึกษา
ห้ างสรรพสินค้ า ศูนย์การค้ า
หรื อซุปเปอร์ สโตร์
โรงแรม โรงพยาบาล อาคารชุด

OTTV
(Wm ของผนังด้ านนอกอาคาร)
O-OTTV ≤ 50

RTTV
(Wm ของผนังด้ านนอกอาคาร)
O-RTTV ≤ 15

S-OTTV ≤ 40

S-RTTV ≤ 12

H-OTTV ≤ 30

H-RTTV ≤ 10

-2

-2

2. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาเพื่อนามาใช้ ปรับปรุงการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในอาคารชุด โดยทาการศึกษาจากตัวอย่าง
อาคารชุด รวม 5 อาคาร แล้ วนามาปรับปรุงกรอบอาคารให้ ผา่ นมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนดและลดการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้าของอาคารชุด โดยมีขนตอนด
ั้
าเนินการวิจยั ดังนี ้

2.1 เก็บข้ อมูลแบบก่ อสร้ างอาคารชุด
ศึกษาข้ อมูลอาคารและวัสดุกรอบอาคาร ในอาคารตัวอย่างที่มีพื ้นที่ใช้ สอยมากกว่า 2,000 ตารางเมตร พบว่ามี
พื ้นที่ใช้ สอยแต่ละอาคารดังตารางที่ 2 และมีวสั ดุหลักของกรอบอาคาร แสดงในตารางที่ 3 เป็ นอาคารชุดที่ก่อสร้ างและมี
การใช้ งานก่อนการประกาศบังคับใช้ พระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้ อง
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ตารางที่ 2 ข้ อมูลพื ้นที่อาคารชุดตัวอย่าง (ตารางเมตร)
อาคาร
1
สถานที่ตงั ้
สมุทรปราการ
พื ้นที่ทงหมด
ั้
3241
พื ้นที่ใช้ สอย
3006
พื ้นที่ปรับอากาศ
2121
พื ้นที่ไม่ปรับอากาศ
885
พื ้นที่จอดรถ
235

2
นนทบุรี
3760
3318
2603
715
442

3
กรุงเทพฯ
6913
6327
5809
518
586

4
กรุงเทพฯ
3,381
3,051
1,726
1,325
330

5
กรุงเทพฯ
8,090
7,488
6,253
1235
602

ตารางที่ 3 วัสดุหลักของกรอบอาคาร ในอาคารตัวอย่างทัง้ 5 อาคาร
อาคาร
1
2
3
4
5

วัสดุผนังทึบแสง
คอนกรี ตมวลเบาฉาบปูนเรี ยบ
คอนกรี ตมวลเบาฉาบปูนเรี ยบ
คอนกรี ตมวลเบาฉาบปูนเรี ยบ
อิฐมอญฉาบปูนเรียบ
อิฐมอญฉาบปูนเรียบ

วัสดุผนังโปร่งแสง
Clear Float Glass 6 mm.
Clear Float Glass 6 mm.
Ocean Green 6 mm.
Clear Float Glass 6 mm.
Clear Float Glass 6 mm.

ตารางที่ 4 จานวนผนังโปร่งแสงของอาคารชุดตัวอย่างส่วนที่ตดิ กับห้ องปรับอากาศ
อาคาร
1
2

3

4

5

ขนาดของผนังโปร่งแสง
(กว้ างxยาว)

ทิศเหนือ
(N)

ทิศใต้
(S)

ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
(E)
(W)

3.00x1.50
2.00x1.20
2.25x1.18
1.40x1.10
4.30x1.90

42
42
7
-

21
40
7
10

14
4
12

10

3.90x1.90

24

24

-

5

2.00x1.90

-

-

5

-

3.00x1.30

28

35

-

-

3.00x1.80
1.80x1.70
1.10x2.05
1.30x2.05
1.40x2.05
2.15x2.05

98
-

7
57
-

7
13
10

7
7
35
-
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2.2 การคานวณค่ าการถ่ ายเทความร้ อนผ่ านกรอบอาคารด้ วยโปรแกรม Building
Energy Code v.1.0.5
นาข้ อมูลจากแปลนอาคารชุดที่ทาการศึกษา โดยใช้ โปรแกรม Building Energy Code v.1.0.5 โดยการป้อนค่า
ในหมวดของ Envelop, Lighting, A/C System, Other Equipment และ Building Zone ให้ ผลการคานวณค่าการถ่ายเท
ความร้ อนกรอบอาคารและหลังคา รวมถึงค่าการใช้ พลังงานแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าการถ่ายเทความร้ อนของกรอบอาคารและค่าการใช้ พลังงานของอาคาร
อาคารชุด
1
2
3
4
5

OTTV (W/Sq.m.) RTTV (W/Sq.m.)
31.64
29.60
39.17
20.01
38.53
14.80
47.53
18.90
43.92
16.95

Energy Consumption(kWh/Year)
655,322
669,258
1,071,720
743,088
676,548

การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Building Energy Code v.1.0.5 พบว่าอาคารตัวอย่างมีคา่ การถ่ายเทความร้ อนผ่าน
กรอบอาคารที่ไม่ผา่ นตามมาตรฐานที่กาหนดในพระราชบัญญัติฯ ดังนันจึ
้ งได้ เสนอแนวทางการปรับปรุงกรอบอาคารขึ ้น
เพื่อลดค่าการถ่ายเทความร้ อนกรอบอาคารและหลังคา รวมถึงค่าการใช้ พลังงานในอาคารให้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ.2552

2.3 วิเคราะห์ หาแนวทางการปรั บปรุ งกรอบอาคาร
นาค่าที่ได้ จากโปรแกรมมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกรอบอาคารชุด โดยแบ่งการปรับปรุงเป็ น 2 ส่วน
คือ ส่วนของผนังและส่วนของหลังคา
2.3.1 ส่วนของผนัง
ผนังจะแบ่งเป็ นผนังทึบแสงและผนังโปร่งแสง โดยผนังโปร่งแสงจะใช้ ใช้ อปุ กรณ์บงั แดดทีเ่ หมาะสมติดตังบริ
้ เวณ
ผนังโปร่งแสง ส่วนผนังทึบแสงจะใช้ ฉนวนติดตังบริ
้ เวณผนังทึบแสง โดยมีแนวทาง 6 แนวทาง ดังนี ้
1. ใช้ อปุ กรณ์บงั แดดอะลูมิเนียม ความยาว 40 เซนติเมตร บริ เวณผนังโปร่งแสงและใช้ ฉนวนโพลีเอทธี
ลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บุบริ เวณผนังทึบแสง
2. ใช้ อปุ กรณ์บงั แดดอะลูมิเนียม ความยาว 80 เซนติเมตร บริ เวณผนังโปร่งแสงและใช้ ฉนวนโพลีเอทธี
ลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บุบริ เวณผนังทึบแสง
3. ใช้ อปุ กรณ์บงั แดดอะลูมิเนียมแบบระแนง บริ เวณผนังโปร่งแสงและใช้ ฉนวนโพลีเอทธีลนี ความหนา
5 มิลลิเมตร บุบริ เวณผนังทึบแสง
4. ใช้ อปุ กรณ์บงั แดดอะลูมิเนียม ความยาว 40 เซนติเมตร บริ เวณผนังโปร่งแสงและใช้ ฉนวนโพลีเอทธี
ลีน ความหนา 10 มิลลิเมตร บุบริ เวณผนังทึบแสง
5. ใช้ อปุ กรณ์บงั แดดอะลูมิเนียม ความยาว 80 เซนติเมตร บริ เวณผนังโปร่งแสงและใช้ ฉนวนโพลีเอทธี
ลีน ความหนา 10 มิลลิเมตร บุบริ เวณผนังทึบแสง
6. ใช้ อปุ กรณ์บงั แดดอะลูมิเนียมแบบระแนงปรับได้ บริ เวณผนังโปร่งแสงและใช้ ฉนวนโพลีเอทธีลนี
ความหนา 10 มิลลิเมตร บุบริ เวณผนังทึบแสง

29

30

การศึกษากรอบอาคารชุดและแนวทางการประหยัดพลังงาน

2.3.2 ส่วนของหลังคา
แนวทางการปรับปรุงสาหรับหลังคา โดยจะติดฉนวนโพลีเอทธีลนี ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้ าเพดาน

แบบจาลองผนังทึบแสงที่ติดฉนวน โพลี
เอทธีลนี ความหนา 5 มิลลิเมตร (W5)

แบบจาลองผนังทึบแสงที่ติดฉนวน โพลี
เอทธีลนี ความหนา 10 มิลลิเมตร (W10)

แบบจาลองผนังโปร่งแสงที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์
บังแดด ระยะยื่น 40 เซนติเมตร (S40)

แบบจาลองผนังโปร่งแสงที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์
บังแดด ระยะยื่น 80 เซนติเมตร (S80)

แบบจาลองผนังโปร่งแสงที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์
บังแดดแบบระแนง มุมเอียง 25 องศา(STT)

แบบจาลองหลังคาทีต่ ิดฉนวนโพลีเอทธีลนี
ความหนา 5 มิลลิเมตร (R5)

รูปที่ 1 แบบจาลองแนวทางการปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางเลือก

3. ผลการทดลอง
3.1 วิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์การบังแดดเป็ นส่วนที่สาคัญต่อค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านผนังอาคารมาก
เนื่องจากเป็ นค่าที่บอกถึงความสามารถของอุปกรณ์บงั แดดที่ติดตังกั
้ บผนังโปร่งแสง เพื่อป้องกันรังอาทิตย์ผา่ นเข้ ามาสู่
ภายในตัวอาคาร ค่าของสัมประสิทธิ์จะมีคา่ อยูใ่ นช่วง 0 – 1 อุปกรณ์บงั แดดที่ดีควรมีคา่ สัมประสิทธิ์การบังแดดตา่ และจะ
ช่วยให้ คา่ การถ่ายเทความร้ อนผ่านกรอบอาคารลดลงด้ วยเช่นกัน จากแนวทางที่ผ้ วู ิจยั ได้ เสนออุปกรณ์บงั แดด 3 รูปแบบ
ดังรูปที่ 1 และพบว่ามีคา่ สัมประสิทธิ์การบังแดดที่แตกต่างกันในแต่ละแบบ แสดงในตารางที่ 6 ถึง ตารางที่ 8

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (Shading Coefficient, SC) ของแนวทางเลือก S40

อาคาร
1
2
3

4

5

ขนาดผนังโปร่งแสง
(กว้ างxยาว)
3.00x1.50
2.00x1.20
2.25x1.18
1.40x1.10
4.30x1.90
3.90x1.90
2.00x1.90
3.00x1.30
3.00x1.80
1.80x1.70
1.10x2.05
1.30x2.05
1.40x2.05
2.15x2.05

ทิศเหนือ
(N)
0.637231
0.570810
0.505607
0.695025
0.612126
0.542815
-

Shading Coefficient (S40)
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
(S)
(E)
0.568816
0.582831
0.501212
0.440793 0.605571
0.648511 0.727769
0.642577
0.671987
0.542042
0.642760
0.539157 0.629456
0.550818
0.691692

ทิศตะวันตก
(W)
0.723857
0.719211
0.691906
0.626130
0.636571
-

ตารางที่ 6 แสดงค่าประสิทธิ์การบังแดด (SC) จากการใช้ โปรแกรม Building Energy Code v.1.0.5 ในการ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (SC) ของอุปกรณ์บงั แดดทีม่ ีระยะยื่น 40 เซนติเมตร (S40) ในทุกขนาดของผนังโปร่ง
แสง พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดจะอยูใ่ นช่วง 0.50 – 0.73 ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์การบังแดด (SC) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่งผลให้ คา่ การถ่ายเทความร้ อนผ่านผนังอาคารมีคา่ ลดลงได้ น้อย
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ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (Shading Coefficient, SC) ของแนวทางเลือก S80

อาคาร
1
2
3

4

5

ขนาดผนังโปร่งแสง
(กว้ างxยาว)
3.00x1.50
2.00x1.20
2.25x1.18
1.40x1.10
4.30x1.90
3.90x1.90
2.00x1.90
3.00x1.30
3.00x1.80
1.80x1.70
1.10x2.05
1.30x2.05
1.40x2.05
2.15x2.05

ทิศเหนือ
(N)
0.444086
0.366096
0.296951
0.516680
0.414386
0.342493
-

Shading Coefficient (S80)
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
(S)
(E)
0.358480
0.356925
0.262466
0.193727 0.299382
0.448040 0.534430
0.440490
0.460230
0.316548
0.425103
0.309406 0.408043
0.321929
0.484692

ทิศตะวันตก
(W)
0.535028
0.528770
0.492465
0.407801
0.421178
-

ตารางที่ 7 แสดงค่าประสิทธิ์การบังแดด (SC) จากการใช้ โปรแกรม Building Energy Code v.1.0.5 ในการ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (SC) ของอุปกรณ์บงั แดดทีม่ ีระยะยื่น 80 เซนติเมตร (S80) ในทุกขนาดของผนังโปร่ง
แสง พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดจะอยูใ่ นช่วง 0.26 – 0.54 ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์การบังแดด (SC) อยูใ่ นระดับดี ส่งผลให้
ค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านผนังอาคารมีคา่ ลดลงได้ มากกว่าแนวทางเลือก S40
ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (Shading Coefficient, SC) ของแนวทางเลือก STT
อาคาร
1
2
3

ขนาดผนังโปร่งแสง
(กว้ างxยาว)
3.00x1.50
2.00x1.20
2.25x1.18
1.40x1.10
4.30x1.90
3.90x1.90
2.00x1.90

ทิศเหนือ
(N)
0.299105
0.215401
0.215874
0.417904
-

Shading Coefficient (STT)
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
(S)
(E)
0.178390
0.192722
0.141532
0.140512
0.198381
0.259214
0.332948
0.257656
0.316609

ทิศตะวันตก
(W)
0.333694
0.332451
-
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ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (Shading Coefficient, SC) ของแนวทางเลือก STT (ต่อ)
อาคาร

4

5

ขนาดผนังโปร่งแสง
(กว้ างxยาว)
3.00x1.30
3.00x1.80
1.80x1.70
1.10x2.05
1.30x2.05
1.40x2.05
2.15x2.05

ทิศเหนือ
(N)
0.225872
0.322048
-

Shading Coefficient (STT)
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
(S)
(E)
0.148308
0.304933
0.235039
0.327361
0.247972
0.347410

ทิศตะวันตก
(W)
0.319678
0.325784
0.329366
-

ตารางที่ 8 แสดงค่าประสิทธิ์การบังแดด (SC) จากการใช้ โปรแกรม Building Energy Code v.1.0.5 ในการ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (SC) ของอุปกรณ์บงั แดดแบบระแนง มุมเอียง 25 องศา (STT) ในทุกขนาดของผนัง
โปร่งแสง พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดจะอยูใ่ นช่วง 0.12 – 0.34 ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์การบังแดด (SC) อยูใ่ นระดับดีมาก
ส่งผลให้ คา่ การถ่ายเทความร้ อนผ่านผนังอาคารมีคา่ ลดลงได้ มากกว่าแนวทางเลือก S40 และ S80

3.2 วิเคราะห์ ค่าการถ่ ายเทความร้ อนผ่ านกรอบอาคารและค่ าการใช้ พลังงานไฟฟ้า
เมื่อปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางดังรูปที่ 1 สาหรับอาคาร 1 ถึง อาคาร 5 แล้ ว คานวณผลโดยการป้อนค่าใน
หมวดของ Envelop, Lighting, A/C System, Other Equipment และ Building Zone ในโปรแกรม Building Energy
Code v.1.0.5 แล้ ว แสดงให้ เห็นว่ามีคา่ การถ่ายเทความร้ อนผ่านผนังอาคารลดลงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านผนังอาคารหลังปรับปรุงตามแนวทางเลือก
เมื่อใช้ แนวทางการปรับปรุ งผนังอาคาร แสดงในรู ปที่ 2 พบว่าค่าการถ่ายเทความร้ อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและอนุรักษ์ พลังงานทุกอาคาร มี 4 แนวทาง คือ การปรับปรุ งโดยติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดด ระยะยื่น
80 เซนติเมตร บริ เวณผนังโปร่ งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บริ เวณผนังทึบแสง และติดฉนวนโพลี
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เอทธีลนี ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้ าเพดาน (S80W5R5), การปรับปรุงโดยติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดดแบบระแนง มุมเอียง 25
องศา บริ เวณผนังโปร่ งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บริ เวณผนังทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน
ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้ าเพดาน (STTW5R5), การปรับปรุงโดยติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดด ระยะยื่น 80 เซนติเมตร บริ เวณ
ผนังโปร่งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลนี ความหนา 10 มิลลิเมตร บริ เวณผนังทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5
มิลลิเมตร บนฝ้ าเพดาน (S80W10R5) และการปรับปรุ งโดยติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดดแบบระแนง มุมเอียง 25 องศา บริ เวณ
ผนังโปร่งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลนี ความหนา 10 มิลลิเมตร บริ เวณผนังทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5
มิลลิเมตร บนฝ้าเพดาน (STTW10R5)
แนวทางการปรับปรุงส่วนของหลังคาด้ วยการติดตังฉนวนกั
้
นความร้ อนบนฝ้าเพดานของอาคาร พบว่ามีคา่ การ
ถ่ายเทความร้ อนผ่านหลังคาลดลงจากเดิม ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านหลังคาอาคารหลังปรับปรุง
รู ปที่ 3 แสดงค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านหลังคา เมื่อมีการปรับปรุ งโดยติดตังฉนวนโพลี
้
เอทธี ลีน ความหนา 5
มิลลิเมตร พบว่าเมื่อมีการปรับปรุ งแล้ ว ทาให้ ค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านหลังคาอาคารลดลงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
พระราชบัญญัติฯ ทุกอาคารตัวอย่าง หลังจากปรับปรุ งกรอบอาคารในส่วนของผนังและหลังคา ทาให้ ค่าการถ่ายเทความ
ร้ อนผ่านกรอบอาคารมีคา่ ลดลง และค่าการใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวมของอาคารลดลงเช่นกัน ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ค่าการใช้ พลังงานไฟฟ้ า(Energy Consumption, EC) ของอาคารชุดหลังปรับปรุง

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557
จากการปรับปรุงกรอบอาคารส่วนผนังและหลังคาตามแนวทางทีผ่ ้ วู ิจยั เสนอ พบว่าสามารถประหยัดการใช้
พลังงานไฟฟ้าในอาคารได้ ทกุ อาคาร ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ผลประหยัดหลังจากการปรับปรุงตามแนวทางเลือก
รูปที่ 5 แสดงผลประหยัดจากการคานวณเมื่อมีการปรับปรุงตามทางเลือกต่างๆ พบว่าแนวทาง STTW10R5 ซึ่งมี
การปรับปรุงโดยติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดดแบบระแนง มุมเอียง 25 องศาบริ เวณผนังโปร่งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลนี ความหนา
10 มิลลิเมตร บริ เวณผนังทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้ าเพดาน มีผลประหยัดพลังงาน
มากที่สดุ ในแนวทางทังหมด
้
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของผนังโปร่ งแสงน้ อยและมีการป้องกันความร้ อนด้ วย
ฉนวนบนผนังทึบ ความหนา 10 มิลลิเมตร ช่วยให้ การใช้ พลังงานในอาคารลดลง

3.3 วิเคราะห์ ความคุ้มค่ าการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนเป็ นส่วนหนึง่ ของการตัดสินใจสาหรับผู้ลงทุนในการปรับปรุงกรอบอาคาร โดย
ข้ อมูลราคาวัสดุในท้ องตลาดปั จจุบนั เพื่อคานวณหาผลตอบแทนการลงทุนและระยะเวลาคุ้มทุนในการปรับปรุ งกรอบ
อาคารแต่ละแนวทาง ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ต้ นทุนแนวทางเลือกสาหรับการปรับปรุงกรอบอาคาร
รูปที่ 6 แสดงต้ นทุนการปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางเลือกต่างๆ พบว่าต้ นทุนของแนวทางการปรับปรุงกรอบ
อาคารที่น้อยที่สดุ คือแนวทาง S40W5R5 ซึ่งมีการปรับปรุ งโดยติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดดที่มีระยะยื่น 40 เซนติเมตร บริ เวณ
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การศึกษากรอบอาคารชุดและแนวทางการประหยัดพลังงาน
ผนังโปร่ งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บริ เวณผนังทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5
มิลลิเมตร บนฝ้ าเพดาน แต่เนื่องจากแนวทางดังกล่าวไม่สามารถลดค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านผนังอาคารให้ ผ่าน
มาตรฐานทุกอาคารได้ ดังนันแนวทางที
้
่มีต้นทุนน้ อยที่สดุ รองลงมาและสามารถลดค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านทุกอาคาร
คือแนวทาง S80W5R5 ซึ่งมีการปรับปรุ งโดยติดตังอุ
้ ป กรณ์ บงั แดดที่มีระยะยื่น 80 เซนติเมตร บริ เวณผนังโปร่ งแสง ติด
ฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บริ เวณผนังทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธีลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้ า
เพดาน และให้ ค่าการถ่ายเทความร้ อนเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและอนุรักษ์ พลังงานและ
สามารถดาเนินการได้ ทกุ อาคาร
(Baht/Year)

รูปที่ 7 ผลประหยัดหลังปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางเลือก
รู ปที่ 7 แสดงผลประหยัดหลังปรับปรุ งกรอบอาคารตามแนวทางเลือก STTW10R5 ซึ่งมีการปรับปรุ งโดยติดตัง้
อุปกรณ์บงั แดดแบบระแนง มุมเอียง 25 องศา บริ เวณผนังโปร่งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลนี ความหนา 10 มิลลิเมตร บริ เวณ
ผนังทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธี ลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้ าเพดาน มีผลประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้ ามากที่สดุ
รองลงมาคือแนวทาง STTW5R5 ซึ่งมีการปรับปรุ งโดยติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดดแบบระแนง มุมเอียง 25 องศา บริ เวณผนัง
โปร่ งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธี ลีน ความหนา 5 มิลลิเมตร บริ เวณผนังทึบแสง และติดฉนวนโพลีเอทธี ลีน ความหนา 5
มิลลิเมตร บนฝ้าเพดาน

รูปที่ 8 ระยะเวลาคุ้มทุนของการปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางเลือก

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557
รู ปที่ 8 แสดงระยะเวลาคุ้มทุนของการปรั บปรุ งกรอบอาคารตามแนวทางเลือก พบว่าระยะเวลาคุ้มทุนของ
แนวทาง STTW5R5 มีระยะเวลาคืนทุนเร็ วที่สดุ โดยการคานวณผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการหา Payback
period, NPV และ IRR เมื่อกาหนดให้ ดอกเบี ้ยเงินกู้สาหรับการลงทุนปรับปรุงมีคา่ 7% ต่อปี ระยะเวลาคืนทุนของแนวทาง
STTW5R5 ดีที่สดุ

4. สรุ ปผลการวิจัย
การปรับปรุงกรอบอาคารตามแนวทางเลือกด้ วยวิธีการใช้ โปรแกรม Building Energy Code v.1.0.5 พบว่าแนวทาง
ทีป่ รับปรุงแล้ วทาให้ คา่ การถ่ายเทความร้ อนผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด มี 4 แนวทางคือ การปรับปรุงโดยติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั
แดด ระยะยื่น 80 เซนติเมตร บริ เวณผนังโปร่งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลนี ความหนา 5 มิลลิเมตร บริ เวณผนังทึบแสง และ
ติดฉนวนโพลีเอทธีลนี ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้ าเพดาน (S80W5R5), การปรับปรุงโดยติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดดแบบ
ระแนง มุมเอียง 25 องศา บริ เวณผนังโปร่งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลนี ความหนา 5 มิลลิเมตร บริ เวณผนังทึบแสง และติด
ฉนวนโพลีเอทธีลนี ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้ าเพดาน (STTW5R5), การปรับปรุงโดยติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดด ระยะยื่น 80
เซนติเมตร บริ เวณผนังโปร่งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธีลนี ความหนา 10 มิลลิเมตร บริ เวณผนังทึบแสง และติดฉนวนโพลี
เอทธีลนี ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้ าเพดาน (S80W10R5) และการปรับปรุงโดยติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดดแบบระแนง มุม
เอียง 25 องศา บริ เวณผนังโปร่งแสง ติดฉนวนโพลีเอทธี ลนี ความหนา 10 มิลลิเมตร บริ เวณผนังทึบแสง และติดฉนวนโพลี
เอทธีลนี ความหนา 5 มิลลิเมตร บนฝ้ าเพดาน (STTW10R5) ในด้ านของการประหยัดพลังงานแนวทาง STTW10R5
สามารถประหยัดพลังงานได้ สงู ทีส่ ดุ โดยมีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในอาคารเฉลีย่ เท่ากับ 77,563 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อปี
ส่วนด้ านความคุ้มทุนทางการเงิน แนวทาง STTW5R5 มีระยะเวลาคุ้มทุนเฉลีย่ เร็ วที่สดุ เท่ากับ 2.75 ปี
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