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ปจจุบันไดมีการพัฒนาเกณฑการประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและส่ิงแวดลอมไทยเพ่ือใช
ประเมินประสิทธิภาพอาคารท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยในหมวดพลังงานและบรรยากาศ (EA) หัวขอ
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (EA1) สามารถเลือกประเมินได 3 วิธีคือ 1. ใชคาพลังงานตามขอกําหนดของกฎ
กระทรวงฯ พ.ศ.2552, 2. ใชคาใชจายพลังงานตามขอกําหนดของ Appendix G ใน ASHRAE Standard 90.1-
2007 และ 3. ใชแบบประเมินอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงานหรืออาคารติดฉลากของกระทรวงพลังงาน 
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลคะแนนการประหยัดพลังงานของอาคารลักษณะเดียวกันที่
ไดจากประเมินดวยวิธีที่ 1 และ 2 พรอมทั้งปจจัยที่มีผลตอคาคะแนนดังกลาว 

ในการศึกษาไดประเมินอาคารตัวอยางประเภทสถานศึกษาจํานวน 2 อาคาร และอาคารสํานักงาน
จํานวน 1 อาคาร โดยจําลองอาคารเดียวกันตามวิธีที่ 1 โดยใชโปรแกรม BEC และวิธีที่ 2 โดยใชโปรแกรม 
EnergyPlus ซึ่งทั้งสองวิธีมีเง่ือนไขและขอกําหนดในการจําลองอาคารที่ออกแบบและอาคารอางอิงแตกตางกัน  

ผลการจําลองพบวา การประเมินดวยวิธีที่ 1 ไดรับคาคะแนนสูงกวาทั้ง 3 อาคาร โดยปจจัยที่ทํา
ใหผลคะแนนแตกตางกัน มาจากการระบุขอมูลนําเขาที่แตกตางกันในแตละโปรแกรม โดยปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอพลังงานในการปรับอากาศคือ ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศ กลาวคือเครื่องปรับอากาศของอาคาร
อางอิงตามวิธีที่ 1 มีประสิทธิภาพตํ่ากวา อาคารอางอิงในวิธีที่  2 รวมทั้งเงื่อนไขพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง 
โดยตามมาตรฐานของกฎกระทรวงฯ จะไมคิดไฟฟาแสงสวางในพื้นที่จอดรถ แตหลักการของ ASHRAE ตองคิด
รวมดวย อีกท้ังเกณฑประสิทธิภาพการไฟฟาแสงสวางในอาคารอางอิงของท้ังสองวิธีก็แตกตางกัน  นอกจากนี้ยัง
มีผลจากปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอภาระการทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ เชน อัตราการระบายอากาศ โดยใน
โปรแกรม BEC กําหนดเปนคาคงที่ (default) ซึ่งผูใชโปรแกรมไมสามารถแกไขได แตในโปรแกรม EnergyPlus 
จะตองนําสภาพภูมิอากาศตลอดปมาใชในการคํานวณ เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาอัตราสวนพื้นที่เปลือกอาคาร
ตอพื้นที่ใชสอยก็มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคารและคะแนนที่ไดรับดวย 

ผลการศึกษาไดจากอาคารตัวอยางประเภทสถานศึกษาและสํานักงานเพียง 3 อาคารเทานั้น ซึ่ง
อาจไมสามารถนําไปใชกับอาคารประเภทอื่นได ในการพัฒนาแบบประเมินจึงควรมีการศึกษาตัวอยางอาคาร
ประเภทอื่นๆ โดยมีจํานวนอาคารเพ่ิมขึ้น และควรมีการพัฒนาขอกําหนดเพิ่มเติมในแบบประเมิน TREES ที่มีผล
ตอการประหยัดพลังงานในเร่ืองการ Input ขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน อัตราการระบายอากาศ 
ระยะเวลาการใชงานอาคาร เกณฑการใชพลังงานของอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาสําหรับอาคารแตละประเภท 
นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาโปรแกรม BEC ในการ Input ขอมูลตางๆ ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน เชน คาของ
อัตราการระบายอากาศ การจําลองตามสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายของคากําลังไฟฟาแสงสวางใน
อาคารอางอิง เปนตน 
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The Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) was 
developed to evaluate building performance in terms of environmental sustainability. One of 
the criteria to be assessed in energy and atmosphere (EA) category is energy performance 
(or EA1credit). To achieve points in this credit, it is possible to evaluate by using three 
options. Option 1 is to evaluate energy consumption based on building energy code issued in 
2009 by Ministry of Energy. Option 2 is to evaluate energy expenditures according to 
Appendix G of ASHRAE standard 90.1-2007, and option 3 is to use the checklist of building 
labeling program devised by Department of Renewable Energy, Ministry of Energy. The 
objectives of this research are to compare the results or points of the same buildings obtained 
when using option 1 and option 2, and to investigate factors affecting the points if differences 
are occurred. 
  This research was conducted by selecting two educational building and one office 
buildings as case studies. The buildings were simulated by BEC program for option 1 and by 
EnergyPlus for option 2. These two options have different rules and conditions in comparison 
of building energy performance between the design building and the reference building. 
  It was found that all three buildings obtained higher points when using option 1 
method. The factors influenced the points stemmed from differences of input values between 
these two methods. Some factors were efficiency of air conditioning system assigned for the 
reference building, which was lower for building code method, and lighting for parking must be 
omitted while ASHRAE method must be included. Additionally the values of lighting power 
density (LPD) assigned for the reference building between these methods are different. Some 
factors came from the default values affecting air-conditioning load, not allowed to change in 
the BEC program such as ventilation rate, temperature difference between outdoor and 
indoor air.  Also the building configuration or ratio of building envelope area to floor area can 
influence energy performance, which in turn affecting the points obtained. 
 This results from the three case studies, which may not be applied to other building 
types. The development of TREES should be tested with more case studies and with other 
building types, and should determine requirements when simulating such as ventilation rate, 
schedules of building use and criteria of electrical equipment for the building types. In 
addition, BEC program should allow to input data which affecting the energy performance 
such as ventilation rate, different weather data, diversity of lighting power density in reference 
building, etc. 
 
 
 
Department of Architecture              Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature..............................................                          Academic Year 2012 

Thesis Advisor's signature................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   
 

ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
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