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	 กระทรวงพลังงาน	 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุร ักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 
ได้ออกกฎกระทรวง	กำาหนดประเภท	หรือขนาดของอาคาร	และมาตรฐาน	หลักเกณฑ์	และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	 2552	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ภาคอาคารที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานค่อนข้างสูง	 โดยดำาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคาร
ให้เกิดการประหยัดพลังงาน
	 พพ.	จึงได้จัดตั ้ง	 "ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"	 
ขึ ้นในปี	2553	เพื ่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการ	ให้คำาปรึกษาด้านการออกแบบอาคาร	 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาคารที่ก่อสร้างใหม่มีการออกแบบตามข้อกำาหนดของกฎหมายได้				 
อย่างถูกต้อง	รวมถึงมีหน้าที่ให้บริการตรวจประเมินและรับรองการออกแบบอาคารที่จะก่อสร้าง
ใหม่	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2554	
	 จากผลการดำาเนินงานของศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน	 พบว่าอาคารที่ได้รับการตรวจประเมินส่วนใหญ่จะผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการใช้
พลังงานโดยรวมทั้งอาคาร	 (Whole	Building	Energy	Performance)	แต่ยังมีอาคารบางส่วนที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายระบบ	เช่น	ระบบกรอบอาคาร	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	หรือระบบปรับ
อากาศ	เป็นต้น	ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความรู้	ความเข้าใจในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน	
พพ.	จึงได้จัดทำา	“คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”	 เล่มนี้ขึ้น	ซึ่งได้
อ้างอิงตามมาตรฐานและข้อกำาหนดตามกฎกระทรวงฯ	เพื่อให้เป็นแนวทางให้แก่สถาปนิก	วิศวกร	
และผู้สนใจให้สามารถออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง	 และมีประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานสูงสุด

ค�ำน�ำ

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

	ธันวาคม	2560

คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน



คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน4

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

สำรบัญ
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน		 หน้า	5	
	 ปัจจัยภายนอกต่อการออกแบบอาคาร	 	 	 หน้า	6

	 ปัจจัยภายในต่อการออกแบบอาคาร	 	 	 หน้า	9 

สถิติการตรวจประเมินแบบอาคาร	 	 	 หน้า	14	

แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานกฎกระทรวงฯ	 	 	 หน้า	15
	 ระบบกรอบอาคาร	 	 	 	 	 หน้า	16

	 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 	 	 	 หน้า	24

	 ระบบปรับอากาศ	 	 	 	 	 หน้า	26

	 อุปกรณ์ผลิตนำ้าร้อน		 	 	 	 หน้า	27

	 พลังงานหมุนเวียน	 	 	 	 	 หน้า	28

เอกสารอ้างอิง	 	 	 	 	 หน้า	29
คณะท�างาน	 	 	 	 	 หน้า	30



คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 5

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

	 ข้อมูลสถานการณ์พลังงานในภาคอาคาร	 พบว่าสามารถแบ่งสัดส่วนการใช้พลังงาน
เป็นของระบบปรับอากาศ	 65%	 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 25%	 และระบบอื่นๆ	 10%	 ดังนั้น
การประหยัดพลังงานในอาคารส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่การลดใช้พลังงานในการดำาเนิน
กิจกรรมในอาคาร	การออกแบบระบบปรับอากาศ	และระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้มีประสิทธิภาพ	
แต่อย่างไรก็ตามหากการออกแบบอาคารไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนแล้ว	
การประหยัดพลังงานในอาคารก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

   กำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน""
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ปัจจัยภำยนอก
ต่อกำรออกแบบอำคำร

"
"
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 ควรออกแบบให้ด้านแคบของ
อาคารหันไปทางทิศตะวันออก-ทิศ
ตะวันตก	เพื่อให้ด้านที่มีพื้นที่ผนังน้อย
รับความร้อนจากรังสีอาทิตย์	โดยเฉพาะ
ช่วงบ่ายที่มีรังสีอาทิตย์ร้อนจัด	จะช่วย
ให้ความร้อนเข้าอาคารลดลงและลด
การใช้ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศด้วย

     การปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มี
ทรงแผ่กว้างและพุ่มใบโปร่งรอบๆ	อาคาร	
เพื่อให้ร่มเงาจะช่วยลดความร้อนท่ีเกิด
จากรังสีอาทิตย์	หรือการปลูกไม้พุ่มและ	
การสร้างบ่อน้ำาเพื่อสร้างความเย็นให้กับ
สภาพแวดล้อม	หรือการปลูกหญ้าและ
พืชคลุมดินเพื่อป้องกันความร้อนให้กับ
พื้นดิน

ทิศทางแสงแดด

พืชพันธุ์ธรรมชาติ

  ปัจจัยภำยนอก ต่อกำรออกแบบอำคำร""
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	 	 	 	 	 	 	 การออกแบบสภาพภูมิประเทศให้	
เหมาะสมกับอาคาร	เช่น	การปรับแต่งเนิน
ดินรอบอาคารเพื่อช่วยส่งเสริมให้กระแส
ลมเย็นสามารถพัดผ่านตัวอาคารได้สะดวก
ยิ่งขึ้น	หรือการสร้างบ่อน้ำาขนาดใหญ่เพื่อ
ให้ลมพัดผ่านสร้างความเย็นให้กับสภาพ
แวดล้อม	เป็นต้น

									การสร้างอาคารควรคำานึงถึงสภาพ
ภูมิอากาศของท้องถิ่นนั้น	ๆ	 เนื่องจากการ
สร้างอาคารที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ	
สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้	 เช่น	 การ
ใช้ประโยชน์จากลมประจำาถิ่น ด้วยการวาง	
แนวอาคารและเปิดช่องเพื่อรับลม	สำาหรับ
ประเทศไทยมีลมประจำาถิ่น	ได้แก่	ลมฤดู
ร้อนพัดจากทางทิศใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้	
และลมฤดูหนาวพัดจากทางทิศเหนือหรือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพภูมิประเทศ

 สภาพภูมิอากาศ

  ปัจจัยภำยนอก ต่อกำรออกแบบอำคำร""
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ผนังทึบ

แนวทางการออกแบบผนังทึบ

	 ผนังทึบเป็นส่วนสำาคัญในการช่วยให้อาคารมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน
เนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่ในอาคารใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิของระบบปรับอากาศให้เหมาะสม
กับการทำากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของผู้ใช้อาคาร	 ดังนั้นการเลือกใช้ผนังทึบที่เหมาะสมจึงเป็นส่วน
สำาคัญในการลดความร้อนเข้าสู่อาคารและลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ

เพิ่มความสามารถการต้านทานความร้อนให้สูง	
(R-value)	ด้วยการติดฉนวนกันความร้อนที่ผนังด้าน
นอกหรือใช้ผนัง	2	ชั้น	ที่มีช่องว่างอากาศระหว่างชั้น
เพื่อกันความร้อนจากภายนอก

สีของผนังทึบภายนอก	ควรเป็นสีโทนอ่อน	เช่น	สีขาว				
สีครีม	 เป็นต้น	 ซึ่งมีคุณสมบัติดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย์
น้อยกว่าสีโทนเข้ม	 แต่ถ้าต้องการใช้สีโทนเข้มควร
ทาสีผนังทึบในตำาแหน่งที่โดนแสงอาทิตย์น้อยหรือ
มีการติดตั ้งฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติมด้วย

 ผนังโปร่งแสงหรือกระจกเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
ของอาคารที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานในอาคาร	 เนื่องจากเป็น
ส่วนท่ีรับความร้อนและถ่ายเทความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้า
สู่ในอาคารได้มากกว่าผนังทึบ	 5-10	 เท่า	 การเลือกชนิด
กระจกและเทคนิคการติดตั้งจึงเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยลดการ
ใช้พลังงานในอาคารได้

ผนังโปร่งแสง
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คุณสมบัติของกระจกที่เหมาะสม

ค่าการส่องผ่านของแสงไม่ควรน้อยกว่า	20%	เพื่อสามารถ

นำาแสงธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในอาคารได้

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมควรน้อยเพ่ือ

ลดปริมาณความร้อนท่ีเกิดจากการถ่ายเทความร้อนจาก

ภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร	 เช่น	 กระจกเขียวตัดเเสง	

กระจกสะท้อนแสง	หรือกระจก	Low-E	เป็นต้น

Visible Transmittance (VT)

U-value

SHGC	คือค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสี

อาทิตย์ที่ส่งผ่านกระจก	 ควรมีค่าน้อยเพื่อป้องกันรังสี

อาทิตย์และเพื่อความสบายตาของผู้ใช้อาคาร

Solar Heat Gain Coefficient (SHGC)

หลังคาควรติดตั้งฉนวนกันความร้อน	เพื่อทำาให้อาคารสามารถกันความร้อนได้

ดีขึ้น	เช่น	ฉนวนใยแก้ว	ฉนวน	PU	แผ่นยิปซั่มบอร์ด	และแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์	

เป็นต้น

หลังคา
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อุปกรณ์บังแดดภายนอก
	 อุปกรณ์บังแดดแบบภายนอกมีประสิทธิภาพใน

การลดปริมาณความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารดีกว่าแบบภายใน	

ดังนั้นการออกแบบช่องเปิดและช่องผนังโปร่งแสงของอาคาร

ควรมีอุปกรณ์บังแดดติดตั้งด้วยเสมอ	 โดยการออกแบบและ

ติดตั้งอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคารท่ีดีควรคำานึงถึงหลาย

ปัจจัยประกอบกัน	เช่น	ทิศทางตัวอาคาร	ขนาดช่องเปิด	และ

ช่องว่างระหว่างอุปกรณ์บังแดดกับผนังอาคาร	เป็นต้น

อาคารด้านทิศใต้และทิศเหนือควรติดตั้งแบบแนวนอน

อาคารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกควรติดตั้งแบบแนวต้ั้ง

แนวทางการติดตั้งอุปกรณ์บังแดดภายนอก

หมายเหตุ:	การติดตั้งอุปกรณ์บังแดดภายนอกจะเป็นการเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด	(Shading	Coeff icient,	
SC)	ให ้ก ับผน ังโปร ่งแสง	ซึ่งเป็นการลดปริมาณรังสีแสงอาทิตย์ที่จะผ่านผน ังโปร ่งแสงเข้าสู่ในอาคารได้

ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศต้องคำานึงถึง

ปัจจัยต่าง	ๆ	 เช่น	 เลือกเครื่อง

ปรับอากาศที่มีขนาดทำาความ

เย็นเหมาะสมกับภาระการ

ทำาความเย็น	 และมีประสิทธิภาพสูงหรือเป็น

รุ่นประหยัดไฟเบอร์	5	เป็นต้น
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ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
	 	 	 	 	 	 	 การลดการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสง

สว่าง	 คือการประหยัดไฟฟ้าที่ใช้กับหลอดไฟให้ได้

มากที่สุด	แต่ยังคงความสว่างเพียงพอกับการใช้งาน	

แนวทางการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 ได้แก่	

การเลือกใช้หลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูง	 หรือหลอด	

LED	และการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติในเวลา

กลางวันด้วยเทคนิคการติดต้ังสวิตซ์เปิด-ปิดแบบ

แยกสำาหรับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารด้านท่ีมีแสง

สว่างจากภายนอก	เป็นต้น

ท่ีมา	:	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

สถิติกำรตรวจประเมินแบบอำคำร 

	 ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้บริการตรวจ

ประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงกำาหนดประเภท	หรือขนาดของ

อาคาร	และมาตรฐาน	หลักเกณฑ์	และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	

พ.ศ.	 2552	 (มาตรฐาน	 Building	 Energy	 Code,	 BEC)	 ตั้งแต่เริ่มดำาเนินการจนถึงปัจจุบัน	 

(พ.ศ.	2560)	จำานวน	618	อาคาร	ดังนี้

	 จากผลการตรวจประเมินพบว่าอาคารผ่านเกณฑ์	OTTV	จำานวน	196	อาคาร	(32%)	

ผ่านเกณฑ์	RTTV	จำานวน	488	อาคาร	(79%)	และผ่านเกณฑ์	LPD	จำานวน	610	อาคาร	(99%)

"

OTTV RTTV LPD

32% 79% 99%

34.14%

13.43%

7.77% 1.46%

2.59%

9.87%

618  
704

  

30.74%

"
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ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

แนวทำงกำรออกแบบอำคำร

	 มาตรฐาน	Building	Energy	Code,	BEC	กำาหนดให้อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่	2,000	

ตารางเมตร	ขึ้นไป	9	ประเภทอาคาร		ได้แก่	สถานศึกษา	สำานักงาน	โรงมหรสพ	ศูนย์การค้า	

สถานบริการ	อาคารชุมนุมคน	สถานพยาบาล	อาคารชุด	และโรงแรม	ต้องมีการออกแบบ

อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	โดยแบ่งประเภทอาคารตามชั่วโมงการใช้งานเป็น	3	กลุ่มดังนี้

เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน"
"
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ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ระบบกรอบอำคำร
แนวทำงกำรออกแบบ

	 ระบบกรอบอาคาร	 ประกอบด้วยค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร	

(Overall	thermal	transfer	value,	OTTV)	และค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร	

(Roof	thermal	transfer	value,	RTTV)	มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ	ดังนี้

 1.สมบัติความร้อนของวัสดุ	 ได้แก่	 สัมประสิทธ์ิการนำาความร้อน	 (k)	ความหนาแน่น	 (p)	

ความจุความร้อนจำาเพาะ	 (Cp)	 และค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย	์

(Solar	heat	gain	coefficient,	SHGC)	เป็นต้น

 2.อัตราส่วนพ้ืนท่ีของผนังโปร่งแสงต่อพ้ืนท่ีผนังท้ังหมด	(Window	to	wall	ratio,	WWR)

 

 

3.	ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด	 (Shading	coefficient,	SC)	มีค่าตั้งแต่	0-1	 โดยที่ค่า	

SC=1	หมายถึงผนังไม่มีการบังของอุปกรณ์บังแดด

            4.	ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย์ของสีทาผนังอาคาร	อ้างอิงตามสีอ่อน-				

สีเข้ม	โดยมีค่าตั้งแต่	0.3-0.9	ดังนี้



คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 17

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

กำรออกแบบอำคำรอนุรักษ์พลังงำน
ตัวอย่ำง ระบบกรอบอำคำร
ตัวอย่างวัสดุผนังทึบ

ตัวอย่างวัสดุผนังโปร่งแสง

ตัวอย่างวัสดุหลังคา

ตัวอย่างส่วนประกอบของหลังคา
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ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

	 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า	 OTTV	 และ	WWR	 ของแบบจำาลองอาคารสำานักงาน

พบว่าการใช้ผนังคอนกรีตมวลเบากับผนังโปร่งแสงทุกประเภทสามารถผ่านเกณฑ์ค่า	OTTV	

ได้ที่อัตราส่วน	 WWR	 น้อยกว่า	 15%	 ซึ่งหากต้องการออกแบบอาคารให้มีค่าอัตราส่วน	

WWR	สูงขึ้น	สามารถทำาได้โดยการเปลี่ยนชนิดผนังโปร่งแสงให้มีสมบัติกันความร้อนที่ดีขึ้น

*	แบบจำาลองอาคารสำานักงานรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส	ผนังทึบหนา	10	 เซนติเมตร	 ได้แก่	 ผนังอิฐมอญ	ผนัง
คอนกรีต	และผนังคอนกรีตมวลเบา	ใช้ร่วมกับผนังโปร่งแสงหนา	6	มิลลิเมตร	ได้แก่	กระจกใส	กระจกเขียว	
กระจกสะท้อนแสง	 และกระจก	 Low-E	 โดยมีอุปกรณ์บังแดดภายนอก	 SC=0.8	 และผนังทึบทาสีอ่อน	
ประเมินค่า	OTTV	ด้วยโปรแกรม	BEC	V1.0.6

กำรออกแบบอำคำรอนุรักษ์พลังงำน
ตัวอย่ำง

 อำคำรส�ำนักงำน

ผนังอำคำร
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ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

	 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า	OTTV	และ	WWR	ของแบบจำาลองอาคารศูนย์การค้า	

พบว่าการใช้ผนังคอนกรีตมวลเบากับผนังโปร่งแสงทุกประเภทสามารถผ่านเกณฑ์ค่า	OTTV	

ได้ที่อัตราส่วน	WWR	น้อยกว่า	20%

*	แบบจำาลองอาคารศูนย์การค้ารูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส	ผนังทึบหนา	10	เซนติเมตร	ได้แก่	ผนังอิฐมอญ	ผนัง
คอนกรีต	และผนังคอนกรีตมวลเบา	ใช้ร่วมกับผนังโปร่งแสงหนา	6	มิลลิเมตร	ได้แก่	กระจกใส	กระจกเขียว	
กระจกสะท้อนแสง	 และกระจก	 Low-E	 โดยมีอุปกรณ์บังแดดภายนอก	 SC=0.8	 และผนังทึบทาสีอ่อน	
ประเมินค่า	OTTV	ด้วยโปรแกรม	BEC	V1.0.6

กำรออกแบบอำคำรอนุรักษ์พลังงำน
ตัวอย่ำง

อำคำรศูนย์กำรค้ำ

ผนังอำคำร
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ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

	 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า	 OTTV	 และ	 WWR	 ของแบบจำาลองอาคารชุดพบว่า	

การใช้ผนังคอนกรีตมวลเบากับผนังโปร่งแสงทุกประเภทสามารถผ่านเกณฑ์ค่า	 OTTV	 ได้ที่

อัตราส่วน	 WWR	 น้อยกว่า	 25%	 และหากใช้ผนังอิฐมอญจะสามารถผ่านเกณฑ์ค่า	 OTTV	

ได้ที่อัตราส่วน	WWR	น้อยกว่า	5%

*	แบบจำาลองอาคารชุดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส	ผนังทึบหนา	10	เซนติเมตร	ได้แก่	ผนังอิฐมอญ	ผนังคอนกรีต	
และผนังคอนกรีตมวลเบา	ใช้ร่วมกับผนังโปร่งแสงหนา	6	มิลลิเมตร	ได้แก่	กระจกใส	กระจกเขียว	กระจก
สะท้อนแสง	และกระจก	Low-E	โดยมีอุปกรณ์บังแดดภายนอก	SC=0.8	และผนังทึบทาสีอ่อน	ประเมินค่า	
OTTV	ด้วยโปรแกรม	BEC	V1.0.6

กำรออกแบบอำคำรอนุรักษ์พลังงำน
ตัวอย่ำง

อำคำรชุด

ผนังอำคำร
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ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

	 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า	 RTTV	 และค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย์

ของแบบจำาลองอาคารสำานักงาน	พบว่าการใช้สีหลังคาที่มีค่าสัมประสิทธิ์น้อยกว่า	0.7	

(สีค่อนข้างเข้ม)	สามารถผ่านเกณฑ์ค่า	RTTV	ได้ทุกชนิดวัสดุหลังคา	ยกเว้น	เพียงกรณีที่

ไม่ติดอลูมิเนียมฟอยล์เท่านั้น	 ดังนั้นการออกแบบอย่างน้อยควรติดอลูมิเนียมฟอยล์จึงจะ

ผ่านเกณฑ์ค่า	RTTV	ได้

*	แบบจำาลองอาคารสำานักงาน	ได้แก่	หลังคาเหล็ก	หลังคาคอนกรีต	และหลังคากระเบื้อง	ใช้ร่วมกับวัสดุ
ประกอบหลังคา	 ได้แก่	 อลูมิเนียมฟอยล์	 ช่องว่างอากาศ	 ฉนวน	และแผ่นยิปซั่ม	 ประเมินค่า	 RTTV	ด้วย
โปรแกรม	BEC	V1.0.6

กำรออกแบบอำคำรอนุรักษ์พลังงำน
ตัวอย่ำง

 อำคำรส�ำนักงำน

หลงัคำอำคำร
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ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

	 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า	RTTV	และค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย	์

ของแบบจำาลองอาคารศูนย์การค้า	พบว่าการใช้สีหลังคาที่มีค่าสัมประสิทธิ์น้อยกว่า	 0.9	

(สีเข้ม)	 สามารถผ่านเกณฑ์ค่า	 RTTV	 ได้ทุกชนิดวัสดุหลังคา	 ยกเว้น	 เพียงกรณีที่ไม่ติด			

อลูมิเนียมฟอยล์เท่านั้น	ดังนั้นอาคารศูนย์การค้าเพียงแค่ติดอลูมิเนียมฟอยล์จะผ่านเกณฑ	์

ค่า	RTTV	ได้

*	แบบจำาลองอาคารศูนย์การค้า	ได้แก่	หลังคาเหล็ก	หลังคาคอนกรีต	และหลังคากระเบื้อง	ใช้ร่วมกับวัสดุ
ประกอบหลังคา	 ได้แก่	 อลูมิเนียมฟอยล์	 ช่องว่างอากาศ	 ฉนวน	และแผ่นยิปซั่ม	 ประเมนิค่า	 RTTV	ด้วย
โปรแกรม	BEC	V1.0.6

กำรออกแบบอำคำรอนุรักษ์พลังงำน
ตัวอย่ำง

อำคำรศูนย์กำรค้ำ

หลงัคำอำคำร
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ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

	 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า	 RTTV	 และค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย	์

ของอาคารชุด	พบว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับอาคารศูนย์การค้า	ดังนั้นการออกแบบหลังคาให้

ผ่านเกณฑ์ค่า	RTTV	อย่างน้อยควรติดอลูมิเนียมฟอยล์	และหากมีการใช้ฉนวนกันความร้อน	

ด้วยแล้วยิ่งจะทำาให้ค่า	RTTV	ของอาคารต่ำากว่าเกณฑ์มาก

*	แบบจำาลองอาคารชุด		ได้แก่	หลังคาเหล็ก	หลังคาคอนกรีต	และหลังคากระเบ้ือง	ใช้ร่วมกับวัสดุประกอบ
หลังคา	 ได้แก่	อลูมิเนียมฟอยล์	ช่องว่างอากาศ	ฉนวน	และแผ่นยิปซั่ม	ประเมินค่า	RTTV	ด้วยโปรแกรม	
BEC	V1.0.6

กำรออกแบบอำคำรอนุรักษ์พลังงำน
ตัวอย่ำง

อำคำรชุด

หลงัคำอำคำร
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ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
แนวทำงกำรออกแบบ

	 การคำานวณค่ากำาลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	(Lighting	power	

density,	 LPD)	 พิจารณาจากผลรวมของกำาลังไฟฟ้าของหลอดไฟและบัลลาสต์	 ในแต่ละพื้นที่

ใช้สอยนั้น	ๆ	มีสมการดังนี้

	 แนวทางการออกแบบวิเคราะห์จากค่าฟลักซ์ส่องสว่างที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยนั้นๆ	

ด้วยวิธีของลูเมนต์	 (Lumen	 method)	 เพื่อให้ทราบจำานวนหลอดไฟที่จะติดตั้งบริเวณพื้นที่

ใช้สอยนั้น	แล้วนำามาหาค่า	LPD	โดยอ้างอิงค่าความส่องสว่างพื้นที่กิจกรรมต่าง	ๆ	มีสมการดังนี้

	 วิเคราะห์แนวทางการออกแบบด้วยความสัมพันธ์ของค่าความส่องสว่างตั้งแต่	

100-1,000	Lux		กับแบบจำาลองอาคารและหลอดไฟชนิดกลม	และชนิดยาว	ที่มีค่าสมบัติดังนี้

LPD
  
= 

LW + BW

     A

TL 
  
= 

       E x A

CU x LLD x LDD

                                

)rH(         )ttaW(      )nemuL(                        

Incandescent  				730	 								60	  1,000

CFL	   				760	 								14	  8,000

LED	Bulb  				800	 									9												15,000

FL-T5   		2,850	 								36												13,000

FL-T8   		2,500	 								18												15,000

LED	Tube	  		2,100	 								16												30,000
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กำรออกแบบอำคำรอนุรักษ์พลังงำน
ตัวอย่ำง ระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่ง

	 ค่าความส่องสว่าง	(Lux)	ตามมาตรฐานที่สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

แนะนำาสำาหรับพ้ืนท่ีทำางานท่ัวไปเฉล่ีย	500	Lux	นำาข้อมูลไปเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่า	Lux	กับค่า	LPD	ของหลอดไฟชนิดกลม	และหลอดไฟชนิดยาว	ได้ดังรูป

	 การออกแบบให้ผ่านเกณฑ์ค่า	LPD	≤	12	W/m2	ซึ่งเป็นเกณฑ์น้อยที่สุดกับค่า

ความส่องสว่าง	500	Lux	พบว่าการใช้หลอดไฟชนิดกลม	LED	Bulb	หรือหลอดไฟชนิดยาว

ฟลูออเรสเซนต์	T5	หรือหลอดไฟ	LED	Tube		สามารถทำาให้ผ่านเกณฑ์ค่า	LPD	ได้
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	 เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก	(Split	type)	และเครื่องทำาน้ำาเย็นสำาหรับระบบปรับ

อากาศ	(Chiller)	สามารถเลือกใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพได้ดังตาราง	มีค่าดังนี้

ระบบปรับอำกำศ
แนวทำงกำรออกแบบ
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	COP

อุปกรณ์ผลิตน้�ำร้อน
แนวทำงกำรออกแบบ

	 หม้อต้มน้ำาร้อน	 หรือหม้อไอน้ำา	 (ฺBoiler)	 พิจารณาจากค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำา

ของอุปกรณ์ด้วยวิธีเปรียบเทียบพลังงานจากน้ำาร้อนหรือไอน้ำาที่ผลิตได้กับพลังงานของ

เชื้อเพลิงที่ให้กับหม้อไอน้ำา	มีค่าดังนี้

	 สำาหรับเครื่องผลิตน้ำาร้อนแบบฮีตปั๊ม	(Heat	pump)	เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตน้ำาร้อน

ประมาณ	 50-60	 ºC	 พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะขั ้นต่ ำา	 (Coefficient	 of	

performance,	COP)	มีค่าดังนี้
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พลังงำนหมุนเวียน
แนวทำงกำรออกแบบ

	 มาตรฐาน	BEC	นอกจากกำาหนดมาตรฐานตามรายระบบต่าง	ๆ	แล้ว	ยังสามารถนำา

การใช้พลังงานหมุนเวียน	เช่น	เซลล์แสงอาทิตย์	หรือการชดเชยการใช้หลอดไฟฟ้าตามแนว

กรอบอาคารมาลดค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารลงได้	มีวิธีการแนะนำาดังน้ี

	 1.เซลล์แสงอาทิตย์	 เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า	

(Photovoltaic	 electrification	 system)	 โดยสารกึ่งตัวนำาประเภทซิลิคอน	 ซึ่งเมื่อมีแสง

ตกกระทบบนแผ่นเซลล์จะทำาให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรง	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่

	 			ผลิตจากซิลิคอน	เช่น	ชนิดผลึกเดี่ยว	(Single	crystalline	silicon	solar	cell)	

และชนิดหลายผลึก	 (Poly	 crystalline	 silicon	 solar	 cell)	 และชนิดไม่เป็นรูปผลึก	

(Amorphous)	มีประสิทธิภาพดังนี้

	 2.การชดเชยหลอดไฟฟ้าตามแนวกรอบอาคาร	

เมื่อดำาเนินการตามเงื่อนไขตามข้อกำาหนดแล้ว	สามารถ

ยกเว้นการนับรวมการใช้ไฟฟ้าบางส่วนตามแนวกรอบ

อาคารเพราะถือเป็นการใช้แสงสว่างธรรมชาติทดแทนการ

ใช้หลอดไฟฟ้านั้น	ๆ	ได้

 				ผลิตจากสารที่ไม่ใช่ซิลิคอน	ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง	25%	ขึ้นไป	นิยมใช้งานสำาหรับ

ดาวเทียมและระบบรวมแสงเป็นส่วนใหญ่
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