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บทคัดย่อ

งานวจิยันีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโครงการส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพในอาคารธรุกจิ โดยกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมโปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย ผลจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมพบว่า โปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานในอาคารที่เป็นที่
นิยมใช้ในประเทศไทยได้แก่โปรแกรม BEC Ecotect และ VisualDOE โดยใช้ในการประเมินอาคารประเภทส�านักงาน
เป็นส่วนใหญ่ เพือ่ให้ทราบการใช้พลงังานรวมของอาคาร ใช้ในการประเมนิแนวทางการออกแบบต่างๆ รวมทัง้ประเมนิ
อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ทั้งนี้โปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้นน้ันควรมีความเช่ือมโยงกับโปรแกรมสองมิติหรือสาม
มิติที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้ผู้ออกแบบต้องท�างานซ�้าซ้อน ใช้งานง่ายแต่มีความแม่นย�าในการค�านวณ มีฐานข้อมูลของวัสดุ 
งานระบบและภมูอิากาศของประเทศไทย อกีทัง้ควรมกีารดแูลบ�ารงุรกัษาโปรแกรมทีจ่ะพฒันานีอ้ย่างต่อเนือ่งในอนาคต 
จากผลการศึกษานี้ แนวทางการพัฒนาโปรแกรมที่มีอยู่แล้วได้รับเลือกว่าเหมาะสมกับความต้องการ เวลา และงบ
ประมาณ ในที่นี้ได้เลือกพัฒนาโปรแกรม OpenStudio ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมในการค�านวณการใช้พลังงานของอาคาร
ที่สร้างด้วยโปรแกรม SketchUp ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและพัฒนาให้สามารถค�านวณค่าต่างๆ ตาม
กฎหมายพลังงานได้ด้วยโดยผู้ใช้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
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Abstract

This research is a part of the promotion of energy efficiency in commercial building project by the 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy. The objective of 
this project is to develop and promote the use of building energy simulation model that is suitable 
for Thailand’s context. The study results showed that BEC, Ecotect, and VisualDoe are the three most 
popular energy simulation programs being used in Thailand. They are mainly used to simulate a 
building’s total energy consumption and energy-efficient design measures in office buildings. The 
future building energy simulation model for Thailand should be able to accept files from other 
popular two- or three-dimensional design programs to mininize working time. The program’s graphic 
user interface structure must be designed for intuitive use, and should be easy to follow.  The result 
must yield reasonable degree of correctness.  Thailand’s database of building materials, building 
systems and weather data should be available within the program. The plan for the program’s future 
development and maintenance should also be available. The option to develop the existing open 
source program call OpenStudio, which is a SketchUp software plug-in, to suit Thailand context and 
to have an ability to calculate building performances in accordance with Thailand energy regulation 
is then selected.
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บทน�า

จากการศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจในระยะ 
10 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีอัตราการเพิ่มต่อปีสูงสุดเม่ือเทียบ
กบัการใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนอืน่ๆ ส่งผลโดยตรงต่อการเพิม่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก(ส�านักนโยบายและแผน
พลงังาน, 2556) กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์
พลังงาน (พ.พ.) ได้ร่วมมือกับส�านักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNEP) ในการด�าเนินโครงการส่ง
เสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ 
(PEECB) ซึง่เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างประเทศที่
สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยโครงการได้รับทุนสนับสนุนให้เปล่าจาก
กองทนุสิง่แวดล้อมโลก (GEF) และงบประมาณสนบัสนนุ
จากภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ โครงการ 
PEECB แบ่งการด�าเนนิการออกเป็น 3 ภารกจิหลกั ได้แก่ 
1) การเพิม่ความตระหนกัถงึประสทิธภิาพด้านเทคโนโลยี
และแนวปฏิบัติในอาคาร 2) การจัดกรอบนโยบายด้าน
ประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร และ 3) การสาธิต
เทคโนโลยีและการน�ามาใช้ด้านประสิทธิภาพพลังงานใน
อาคาร 

การพัฒนาและส่งเสริมการจ�าลองการใช้พลังงานในการ
ออกแบบอาคารธุรกิจ เป็นเป้าหมายหนึ่งภายใต้ภารกิจ
ที่ 1 โดยต้องการพัฒนาและส่งเสริมโปรแกรมจ�าลองการ
ใช้พลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดย
เฉพาะการประเมินการใช้พลังงานในอาคารธุรกิจเพ่ือให้
ผู้ออกแบบอาคารน�าโปรแกรมดังกล่าวไปใช้งานมากขึ้น 
ส่งผลให้ใด้อาคารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป้าหมายน้ี
ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมิน
สถานภาพการใช้งานโปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงาน  
ในการออกแบบอาคารในประเทศไทย 2) การพัฒนา
โปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานในการออกแบบอาคาร
ให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อประเมินอาคารธุรกิจ    
ในประเทศไทย และ 3) การส่งเสรมิและการจดัฝึกอบรม
การใช ้งานโปรแกรมจ�าลองการใช ้พลังงานในการ
ออกแบบอาคารธุรกิจท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ โดยโครงการ

ประเมินการใช้งานโปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงาน     
ในอาคารของงานวิจัยน้ี เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม   
ส่วนที่ 1

กฎหมายพลงังานในประเทศไทยและโปรแกรม
ค�านวณการใช้พลงังานในอาคารตามกฎหมาย

ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ      
ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (พระราชบญัญตัิ
การส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535, 2535) และ
มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง
ต่างๆ ตามมาจนสามารถเริม่การบงัคับใช้พระราชบญัญตัิ
การส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 ได้ในปี พ.ศ. 
2540 โดยอาคารและโรงงานทีเ่ข้าข่ายอาคารควบคุมหรอื
โรงงานควบคมุต้องจดัให้มกีารด�าเนนิการอนรุกัษ์พลังงาน
ตามกฎหมายได้แก่อาคารทีม่กีารตดิตัง้มเิตอร์ไฟฟ้าขนาด
ตัง้แต่ 1,000 กโิลวตัต์ขึน้ไป หรอืมปีรมิาณการใช้พลงังาน
ในอาคารตัง้แต่ 20 ล้านเมกกะจลูล์ขึน้ไปในรอบ 1 ปี การ
ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวท�าให้วงการออกแบบ
สถาปัตยกรรมหนัมาสนใจแนวทางในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น โดยกฏหมายได้ก�าหนด
ให้อาคารควบคุมมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนัง 
(overall thermal transfer value, OTTV) และหลงัคา
อาคาร (roof thermal transfer value, RTTV) ค่า
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างต่อตารางเมตร 
(lighting power density, LPD) และประสิทธิภาพของ
เครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าน�้าร้อนในอาคารไม่เกิน
ค่าที่ก�าหนด 

กฎหมายพลังงานยังท�าให้มีความตื่นตัวในส่วนของการ
เรียนการสอนทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
ประหยัดพลังงานในประเทศไทย โดยหลักการออกแบบ
อาคารอนรุกัษ์พลงังาน ได้เริม่มกีารเรยีนการสอนครัง้แรก
ใน ปี พ.ศ. 2537 ทีค่ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในขณะที่ก่อนหน้าน้ันสถาบันส่วนใหญ่มี
เพียงการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรม
ในเขตร้อนชืน้ซึง่เป็นการท�าความเข้าในเรือ่งการออกแบบ



แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานในอาคารส�าหรับประเทศไทย

50  

เพื่อให้อาคารมีการกันแดดกันฝนที่ดีและส่งเสริมการน�า
ลมภายนอกเข้ามาใช้ในอาคาร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน หรือ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
สงักดักระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการพลงังาน 
ในสมัยนั้นได้จัดท�าโปรแกรมเพื่อช่วยในการค�านวณค่า 
OTTV และ RTTV ขึ้น ในปี พ.ศ. 2540 โดยโปรแกรมใน
ระยะแรกมลีกัษณะให้กรอกข้อมลูทลีะบรรทดั และใช้งาน
ค่อนข้างยาก ต่อมาได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถ  
ใช้งานได้ง ่ายขึ้นอีกสองโปรแกรม โดยบริษัทสยาม          
ไฟเบอร์กลาส และโดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (โปรแกรม OTTVEE 1.0a) 

ใน ปี พ.ศ. 2550 มปีระกาศใช้พระราชบญัญตักิารส่งเสรมิ
การอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 (พระราชบัญญัติส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, 2550) และ
มีข้อบังคับเพิ่มขึ้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดท�าโปรแกรมขึ้นมาใหม่ชื่อว่า
โปรแกรม BEC ปัจจบุนันีค้อืโปรแกรม BEC 1.0.6 เพือ่ใช้
ในการค�านวณค่าต่างๆ ตามประกาศและพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว 

การออกแบบอาคารตามท่ีกฎหมายพลังงานก�าหนดน้ัน
สามารถลดการใช ้พลั งงานไฟฟ ้าในอาคารต ่อป ี             
ได ้ประมาณ 10%-20% (Ch i ra rat tananon, 
Chaiwiwatworakul, Hien, Rakkwamsuk, & 
Kubaha, 2010) หากจะลดการใช้พลังงานลงไปอีก
สามารถเพิ่มเติมมาตรการต่างๆ โดยในช่วงการออกแบบ
อาคารช่วงแรกเป็นช่วงท่ีมาตรการประหยัดพลังงาน
สามารถถูกสอดแทรกได้โดยง่าย เครื่องมือในการ
ประเมินการใช้พลังงานในอาคารจะช่วยในการวิเคราะห์
แนวทางออกแบบที่เหมาะสมและช่วยในการสนับสนุน
การตัดสินใจทางเลือกในการออกแบบอาคารต่างๆ ได้
ดี อย่างไรก็ตามการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน
ในอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารธุรกิจยังคงประสบความ
ส�าเร็จค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่มาตรการท่ีง ่าย ไม่
ต้องการการวิเคราะห์แบบองค์รวม และลงทุนต�่าเท่าน้ัน

ที่มักจะถูกน�าไปใช้งานจริง โดยไม่มีการวิเคราะห์อาคาร
แบบประสานระบบโดยใช้เครื่องมือในการประเมินการ
ใช้พลังงานในอาคารเพื่อให้ได้มาตรการและแนวทางการ
ออกแบบอาคารที่สามารถลดการใช้พลังงานได้มากขึ้น 
เนื่องจากเวลาที่จ�ากัดและไม่มีบุคลากรที่สามารถใช้งาน
โปรแกรมที่มีความซับซ้อนได้ 

โปรแกรมจ�าลองพลังงานในอาคารที่มีการใช้
ในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการใช้โปรแกรมการจ�าลองการใช้พลังงาน
ในอาคารมามากกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในวงการการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการท�าวิจัยในสถาบันการ
ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ทางเลือกในการออกแบบอาคาร
ประหยัดพลังงานของอาคารจ�าลองหรืออาคารตัวอย่าง 
ปัจจุบันโปรแกรมต่างๆ ถูกพัฒนาให้ใช้ง่ายขึ้น บาง
โปรแกรมไม่ต ้องเสียค่าใช ้จ ่ายในการใช้งาน และ
คอมพิวเตอร์มีความสามารถที่สูงขึ้นท�าให้ใช้เวลาในการ
ค�านวณไม่มากเท่ายุคเริ่มแรกของการใช้โปรแกรม ท�าให้
บางครัง้การจ�าลองการใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใช้เวลาสั้นกว่า มีค่าใช้จ่ายต�่ากว่า และ
วเิคราะห์ทางเลอืกในการออกแบบได้หลากหลายกว่าการ
ท�าแบบจ�าลองย่อส่วน (scale model) โปรแกรมทีม่กีาร
ใช้งานมากที่สุดปัจจุบันได้แก่โปรแกรม BEC 1.0.6 
เนื่องจากการบังคับใช้ของกฎหมายพลังงาน นอกจาก
โปรแกรม BEC 1.0.6 แล้ว โปรแกรมที่มีการใช้งานกัน
มากส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคาของโปรแกรม และขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ของผู้ใช้โปรแกรมว่าเคยเรียนรู้การใช้
โปรแกรมใดในระหว่างการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตวัอย่างโปรแกรมจ�าลองการใช้พลงังานในอาคารทีม่ผีูใ้ช้
ในประเทศไทย ได้แก่ VisualDOE, eQUEST, TRNSYS, 
Tas, Ecotect, EnergyPlus, และ Ener-Win

ในการปฏิบัติวิชาชีพทางด้านการออกแบบอาคารน้ันมี
การน�าโปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานในอาคารมาช่วย
ในการออกแบบน้อยมาก โดยส่วนใหญ่ไม่มีผู้ที่สามารถ
ท�าการจ�าลองการใช้พลังงานในอาคารได้ในองค์กร
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ออกแบบอาคาร หากจะต้องท�าการวเิคราะห์ด้านพลงังาน
ก็จะต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษา ปัญหาที่ท�าให้มีการใช้งาน
โปรแกรมเพื่อการจ�าลองการใช้พลังงานในอาคารไม่มาก
นั้น จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเนื่องมาจาก

�	ระยะเวลาในการออกแบบอาคารน้อยและมีการ
เปลี่ยนแบบบ่อย ในขณะที่การค�านวณการใช้
พลังงานในอาคาร จะกรอกข้อมูลได้ต้องทราบราย-
ละเอียดของอาคารพอสมควร โดยต้องทราบพื้นที่
และประเภทวสัดขุองผนงัและหลงัคาอาคาร รวมทัง้
ต�าแหน่งห้องทีม่กีารปรบัอากาศ ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า
ในระบบแสงสว่างและประสทิธภิาพของเครือ่งปรบั-
อากาศ

�	โปรแกรมส่วนใหญ่ผู้กรอกข้อมูลต้องมีพื้นฐานความ
รู้สูง หรือมีพื้นฐานความรู้พอสมควร

�	อาคารที่มีความซับซ้อน ต้องการแนวทางที่ตรงกัน
ในการกรอกข้อมูล

�	การประเมนิผลการใช้พลงังานเบือ้งต้น โดยโปรแกรม 
เช่น BEC Ecotect Ener-Win และการประเมินผล
การใช้พลังงานแบบละเอียดโดยโปรแกรม เช่น 
VisualDOE, eQUEST, TRNSYS, Tas เพื่อการวิจัย
หรือเพื่อประเมินการใช้พลังงานรวมในอาคารเพื่อ
ขอรับรองอาคารในเกณฑ์อาคารเขียวของต่าง-
ประเทศใช้โปรแกรมต่างกัน ท�าให้ต้องกรอกข้อมูล
ใหม่ทั้งหมด

�	ขาดแนวทางท่ีจะช่วยออกแบบอาคารประหยัด
พลังงานในโปรแกรม

�	ส�าหรับโปรแกรม BEC นั้นแม้จะประเมินผลได้เพียง
เบื้องต้น แต่มีขั้นตอนการกรอกข้อมูลซ�้าซ้อน หาก
อาคารมพีืน้ทีม่ากหรอืมรีปูด้านทีซ่บัซ้อน จะใช้เวลา
ในการกรอกข้อมูลมาก มีความล�าบากในการย้าย
ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ การกรอกค่า-
สัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจกยุ ่งยากและ
ต้องการความรู้ค่อนข้างมาก และมีการค�านวณบาง
แห่งไม่เป็นไปตามประกาศที่ออกตามความใน
กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน

การส�ารวจการใช้โปรแกรมจ�าลองการใช้
พลังงานในอาคารในประเทศไทย 

ถงึแม้กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน จะ
ได้ให ้บริการในการค�านวณพลังงานในอาคารด้วย
โปรแกรม BEC 1.0.6 โดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเสียค่า-   
ใช้จ่าย แต่ผู้ขอรับบริการจะต้องส่งแบบอาคารที่เสร็จ
สมบูรณ์แล้วประกอบการค�านวณ ในขณะที่หากจะ       
ใช ้ โปรแกรมจ�าลองการใช ้พลังงานในอาคารให ้มี
ประสทิธภิาพสงูสดุนัน้ ผูอ้อกแบบอาคารควรจะสามารถ
ใช้โปรแกรมเพือ่ประเมนิผลการออกแบบได้ด้วยตนเองใน
ช่วงต้นของการออกแบบ โดยผลการค�านวณต้องมีความ
แม่นย�าพอสมควร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรุกัษ์พลังงานต้องการทีจ่ะส่งเสรมิให้มโีปรแกรมจ�าลอง
การใช้พลังงานในอาคารที่ เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ออกแบบอาคารใช้
โปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานเพื่อประเมินการใช้
พลังงานโดยรวมของอาคารโดยเฉพาะในอาคารธุรกิจใน
ช่วงออกแบบให้มากขึ้น จึงได้ท�าการส�ารวจเพื่อประเมิน
การใช้งานโปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานในอาคารใน
ประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น โดยมีเป้า-
หมายคือ

�	เพื่อให้ทราบสถานภาพการใช้งานโปรแกรมจ�าลอง
การใช้พลังงานในการออกแบบอาคาร การปรับปรุง
อาคาร และการประเมินประสิทธิภาพทางพลังงาน
ของอาคารธุรกิจในประเทศไทย

�	เพือ่ส�ารวจโปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานในอาคาร
ที่เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทย

�	เพื่อประเมินข้อดีและข้อเสีย ของโปรแกรมจ�าลอง
การใช ้พลังงานในการออกแบบอาคารแต ่ละ
โปรแกรม

�	เพื่อส�ารวจวิธีการใช้งานของโปรแกรมอย่างน้อย 2 
โปรแกรมที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด เช่น โปรแกรมถูกใช้
งานอย่างไร และเพือ่จดุประสงค์อะไร ผูใ้ช้งานส่วน-
ใหญ่เป็นใคร หน้าที่การใช้งานใดที่ถูกใช้มากที่สุด 
เป็นต้น 
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�	เพือ่ประเมนิรายละเอยีดของโปรแกรม หน้าทีก่ารใช้
งาน ส่วนประกอบย่อย เพือ่ให้เข้าใจถงึความสามารถ
ของโปรแกรมและความเหมาะสมกับการใช้งานใน
ประเทศไทย 

�	เพื่อให้ทราบระดับความสามารถในการใช้งาน
โปรแกรมของผู ้ ท่ีต ้องท�างานเก่ียวข้องกับการ
ประเมินประสิทธิภาพของพลังงานในอาคาร         
เพื่อให้เข้าใจว่าส่วนใดของโปรแกรมจะต้องมีการ         
แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

ในประเทศไทยยังไม ่มีการรวบรวมผู ้ที่สามารถใช ้ 
โปรแกรมจ�าลองการใช้พลงังานในอาคารไว้มาก่อน รายชือ่ 
และรายละเอยีดการตดิต่อผูท้ีใ่ช้งานโปรแกรมจ�าลองการ
ใช้พลงังานในอาคาร ได้มาจากบญัชรีายชือ่ผูท้ีเ่ข้าร่วมการ
อบรมการใช้โปรแกรมเพือ่จ�าลองการใช้พลงังานในอาคาร
กับ พ.พ. และสถาบันสถาปนิกสยาม (ISA) นอกจากนี้ยัง
ได้ท�าการรวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยต่างๆ บริษัทท่ีปรึกษาด้านการอนุรักษ์
พลังงาน (RC) บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) บริษัท
สถาปนิก บริษัทที่ปรึกษาด้านอาคารเขียว บริษัทเอกชน
ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การเก็บ
ข้อมูลใช้แบบเก็บข้อมูลออนไลน์ โดยที่อยู่ของแบบเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางอีเมล์มากกว่า 
200 คน และทางจดหมายมากกว่า 400 ฉบับ เริ่มตั้งแต่
วนัที ่11 ตลุาคม พ.ศ. 2556 และสิน้สดุเดอืนมนีาคม พ.ศ. 
2557

กำรเก็บข้อมูลช่วงที่ 1

การเก็บข้อมูลช่วงแรกใช้แบบเก็บข้อมูลออนไลน์ โดยใช้
บริการของ SurveyMonkey Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้
บริการแบบสอบถามออนไลน์ที่เป็นที่รู ้จักและเป็นที่
ยอมรับในวงกว้าง การเข้าท�าแบบสอบถามกับ Survey 
Monkey มีความสะดวกกับผู้ตอบ และยังมีบริการการ
ประมวลผลข้อมลูแบบต่างๆ ให้กบัผูใ้ช้งานอกีด้วย มผีูเ้ข้า

กรอกแบบเก็บข้อมูลช่วงที่ 1 ทั้งสิ้นจ�านวน 93 ราย โดย
เป็นผูท้ีท่�างานเกีย่วข้องกบัการใช้พลงังานของอาคาร แต่
มีผู้ที่ระบุว่าเคยใช้งานโปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานใน
อาคารเพียง 47 รายเท่าน้ัน ซ่ึงทั้ง 47 รายสามารถท�า
แบบสอบถามจนจบได้เนื่องจากค�าถามในแบบสอบถาม
จะเกีย่วข้องกบัรายละเอยีดในการใช้งานโปรแกรมจ�าลอง
การใช้พลังงานในอาคาร ผลการส�ารวจจากผู้ตอบแบบ
เกบ็ข้อมลูทัง้ 47 รายพบว่า โปรแกรม BEC เป็นโปรแกรม
ทีม่กีารใช้งานมากทีสุ่ด โดยใช้เพือ่การประเมนิอาคารตาม
กฎหมายพลังงานของไทย ใช้เพื่อการประเมินการใช้
พลังงานในอาคารเพื่อขอประเมินอาคารเขียว และใช้ใน
การวิจัย โดยโปรแกรมที่มีการใช้งานรองลงมาอันดับที่
สองได้แก่ โปรแกรม Ecotect และอันดับที่สาม ได้แก่
โปรแกรม VisualDOE (ภาพที่ 1)  ประเภทของอาคาร  
มีการน�าโปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานในอาคารไปใช้
มากที่สุดคือ อาคารส�านักงาน รองลงมาได้แก่อาคาร
สถานศกึษาและบ้านพกัอาศยัตามล�าดบั (ภาพที ่2) ผูต้อบ
แบบสอบถามเกือบทั้งหมดท�างานเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินการใช้พลังงานในอาคาร และประมาณครึ่งหนึ่ง
ท�างานอยู่ในสถาบันการศึกษา 

กำรเก็บข้อมูลช่วงที่ 2 

เมือ่ทราบโปรแกรมทีม่ผู้ีนยิมใช้งานแล้ว จงึท�าการส�ารวจ
การใช้งานของโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้มาก 3 ล�าดับแรก 
ได้แก่ โปรแกรม BEC (http://www.2e-building.com/) 
โปรแกรม Ecotect (http://usa.autodesk.com/
ecotect-analysis/) และ โปรแกรม VisualDOE (http://
staging.archenergy.com/products/visualdoe.html)

การเก็บข้อมูลใช้แบบเก็บข้อมูลออนไลน์ของ Survey 
Monkey Inc. ในครัง้นี ้ได้ส่งแบบสอบถามทีส่องถงึเฉพาะ
ผู้ที่ใช้งานโปรแกรม BEC (http://www.2e-building.
com/) Ecotect (http://usa.autodesk.com/ecotect-
analysis/) หรอืVisualDOE เท่านัน้จ�านวน 50 ราย โดยมี
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ 25 ราย  ผลการส�ารวจพบว่าผู้
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท
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ขึน้ไป มเีพียง 3 รายเท่านัน้ทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญา
ตรี (ภาพที ่3) โดยส่วนใหญ่ได้รบัการศกึษาถงึวธิกีารใช้งาน
โปรแกรมระหว่างทีก่�าลงัศกึษาต่อ หรอืเข้าร่วมการอบรม
การใช้โปรแกรมนัน้ๆ หรอืศกึษาด้วยตนเอง (ภาพที ่4) โดย
การศกึษาด้วยตนเองช่วยให้สามารถใช้งานได้จรงิมากทีสุ่ด 

ภาพที่  1  ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการค�านวณพลังงานในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ภาพที่ 2  ประเภทของอาคารที่ใช้ในการประเมิน ภาพที่ 3  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามชุดที่ 2

รองลงมาคือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถ
ท�าให้ใช้งานโปรแกรมได้จริง (ภาพที ่ 5) อาคารส่วนใหญ่
ทีท่�าการศึกษาการใช้พลังงาน ได้แก่อาคารส�านกังาน (ภาพ
ที ่6) โดย Ecotect เป็นโปรแกรมทีไ่ด้รบัความนยิมในการ
ใช้ประเมินทางเลือกในการออกแบบอาคารเบื้องต้น         
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ภาพที่ 4  วิธีการที่ได้รับการศึกษาการใช้โปรแกรมจ�าลอง
การใช้พลังงานในอาคาร

ภาพที่ 5  การศึกษาการใช้โปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงาน
ในอาคารที่ท�าให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้จริง

ภาพที่ 6  ประเภทของอาคารที่ใช้ในการประเมินการใช้พลังงาน
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ภาพที่ 7  ช่วงของการออกแบบก่อสร้างอาคารที่มีการใช้งานโปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานในอาคาร

ในขณะที ่ BEC และ VisualDOE ใช้ในการประเมนิอาคาร
เมือ่ออกแบบแล้วเสรจ็ ทัง้นีโ้ปรแกรม BEC จะได้รบัความ
นิยมในการใช้ประเมินอาคารเม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ
มากกว่าโปรแกรม VisualDOE ประมาณ 3 เท่า นอกจาก
นี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังมีการใช้โปรแกรมอื่นๆ นอก-
เหนอืจากโปรแกรม BEC Ecotect และ VisualDOE ด้วย 
(ภาพที่ 7)

ในการใช้โปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานในอาคาร ส่วน
ใหญ่มเีป้าหมายเพือ่ศกึษาปรมิาณการใช้พลงังานรวมของ
อาคาร รองลงมาคือใช้ในการศึกษาทางเลือกในการ
ออกแบบ เช่น ศกึษาอทิธพิลของแผงกนัแดด อทิธพิลของ

การติดตั้งฉนวน อิทธิพลของการออกแบบช่องเปิดและ
การเลือกใช้กระจก อิทธิพลของการหันทิศทางอาคาร 
และการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ภาพที ่8) ส�าหรบั
การใช้งานโปรแกรมเพือ่การจ�าลองพลงังานในอาคารนัน้ 
ผูใ้ช้งานให้ความส�าคญักบัความสามารถของโปรแกรมใน
การรองรับการป้อนข้อมูล ความสามารถในการเรียกดู
ข้อมลูทีป้่อนไปแล้ว และความสามารถในการแก้ไขข้อมลู
ได้ง่าย มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การมีโครงสร้างการใช้
งานที่เป็นระบบ ติดตามได้ง่าย มีความแม่นย�าในการ
ค�านวณสูง เป็นเครื่องมือระดับงานวิจัย สามารถค�านวณ
เปรยีบเทยีบแนวทางการออกแบบต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใส่
ข้อมูลใหม่ทั้งหมด (ภาพที่ 9 และ ตารางที่ 1)
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ภาพที่ 8  ข้อมูลที่ผู้ประเมินสนใจในการใช้โปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานในอาคารเพื่อหาค�าตอบ

ภาพที่ 9  ความส�าคัญของคุณสมบัติต่างๆ ที่ควรมีของโปรแกรมเพื่อการค�านวณการใช้พลังงานในอาคาร
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หัวข้อ
มำก
ที่สุด

มำก
ปำน
กลำง

น้อย
น้อย
ที่สุด

จ�ำนวน
ผู้ตอบ

1. ยืดหยุ่นและสามารถคาดเดาวิธีการใช้งานได้ 11 12 1 0 0 24

2. มีโครงสร้างการใช้งานที่เป็นระบบ ติดตามได้ง่าย 19 5 0 0 0 24

3. ใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้งานไม่นาน 11 8 4 1 0 24

4. มีภาพประกอบในช่วงของการป้อนข้อมูล 10 7 6 1 0 24

5. มีภาพประกอบในช่วงของการแสดงผลข้อมูล 11 6 6 1 0 24

6. สามารถสร้างภาพสามมิติของอาคารที่ศึกษาจากข้อมูลที่
ป้อนได้

13 7 4 0 0 24

7. สามารถป้อนข้อมูล ดูข้อมูลที่ป้อนไปแล้ว และแก้ไข
ข้อมูลได้ง่าย

20 4 0 0 0 24

8. มีสมมุติฐานและค่า default ส�าหรับอาคารแต่ละ
ประเภทไว้ให้

12 8 3 1 0 24

9. การเก็บข้อมูล การเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์และการเพิ่มเติมข้อมูลลงในฐานข้อมูลเดิม
สามารถท�าได้โดยง่าย

12 12 0 0 0 24

10. สามารถเพิ่มเติมข้อมูลเฉพาะของอาคารที่แตกต่างกับ
อาคารอื่นได้

9 13 2 0 0 24

11. มีความแม่นย�าในการค�านวณสูง เป็นเครื่องมือระดับงาน
วิจัย

15 5 3 1 0 24

12. สามารถค�านวณเปรียบเทียบแนวทางการออกแบบต่างๆ 
ได้โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลใหม่ทั้งหมด

14 7 3 0 0 24

13. ใช้เวลารวดเร็วในการค�านวณการใช้พลังงานในอาคาร 10 8 5 0 1 24

14. รองรับไฟล์ 2 มิติจากโปรแกรมอื่นได้ 11 9 3 1 0 24

15. รองรับไฟล์ 3 มิติจากโปรแกรมอื่นได้ 13 6 5 0 0 24

16. มีแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อให้สามารถผ่านการ
ประเมินตาม พรบ. อนุรักษ์พลังงานหรือเครื่องมือ
ประเมินอาคารยั่งยืนต่างๆ

10 7 7 0 0 24

17. มีแบบฝึกหัดตัวอย่างอาคารและแนวทางการป้อนข้อมูล
ต่างๆ

7 12 2 3 0 24

ตำรำงที่ 1  ความส�าคัญของคุณสมบัติต่างๆ ที่ควรมีของโปรแกรมเพื่อการค�านวณการใช้พลังงานในอาคาร
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หัวข้อ
มำก
ที่สุด

มำก
ปำน
กลำง

น้อย
น้อย
ที่สุด

จ�ำนวน
ผู้ตอบ

18. มีข้อมูลภูมิอากาศของสถานที่ต่างๆ ให้ 12 10 1 1 0 24

19. มีฐานข้อมูลของกรอบอาคารที่หลากหลาย 13 9 2 0 0 24

20. มี online help และการอบรมการใช้โปรแกรม 7 12 5 0 0 24

21. ค�าสั่งต่างๆ เป็นภาษาไทย 3 3 11 4 3 24

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามยังมีความคิดเห็นอื่นๆ 
ดังนี้

โปรแกรม BEC 

� ควรมีการแสดงภาพสามมิติของแผงกันแดดเม่ือ
กรอกข้อมูลเพื่อให้ทราบว่ากรอกข้อมูลถูกหรือไม่

� ค�าสั่งควรใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพราะมีศัพท์
วิชาการมาก

� ควรมีการปรับปรุงเกณฑ์ให้ทันสมัย และเหมาะสม
กับการใช้งานจริงสอดคล้องกับข้อบังคับ พัฒนา
มาตรฐานการประเมินให้ชัดเจน

� ควรมีการรายงานตามฟอร์มส�าหรับค่าท่ีใช้ในการ   
ส่งตรวจสอบตามที่ต้องส่งเพื่อการประเมินค่า

� ควรรองรบัไฟล์สองมติจิากโปรแกรมประเภท CAD ได้

� อาจสามารถสร้างภาพสามมิติ และสามารถแก้ไข 
โดยการ ยึด ดึง หด เอียง ได้ระดับหนึ่ง

ความต้องการและข้อแนะน�าอื่นๆ ส�าหรับการพัฒนา
โปรแกรมค�านวณการใช้พลังงานในอาคารธุรกิจเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตรงตามจดุประสงค์ และพฤตกิรรมการ
ใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ

� โปรแกรมควรใช้งานได้อย่างหลากหลาย รวมถงึการ
ประยกุต์ใช้ได้กบัอาคารใช้แล้ว เพือ่ปรบัปรงุอาคารได้

� ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีแผนการพัฒนา
โปรแกรมที่ชัดเจน มีศูนย์กลางที่จะให้ค�าแนะน�า
เวลามีปัญหาการใช้โปรแกรม 

� ควรใช้งานง่าย

� สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลผู ้ใช้อาคารรายวันได้ 
เพราะแต่ละวันอาจมีการใช้งานต่างกัน ลดขั้นตอน 
ความยุ่งยาก หรือเกณฑ์การประเมินที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงานต�่า 

� สามารถป้อนข้อมูลบนพื้นฐานของแบบจ�าลองสอง
หรือสามมิติได้

� สามารถปรับปรุงค่าที่ค�านวณได้แบบทันที (real 
time) เมื่อมีการปรับแก้แบบ

� สนบัสนนุการรบัส่งไฟล์กบัโปรแกรมทีน่ยิมใช้ในการ
ออกแบบ  

� มข้ีอมลูอ้างองิอาคารมาตรฐานในการเลอืกออกแบบ 
เช่น ค่า U ของกระจกใส 3 มม. เพื่อใช้ประเมินการ
ออกแบบ  เป็นต้น 

� ต้องค�านวนได้รวดเร็ว แก้ไขข้อมูลได้ง่าย (โดย 
Intuitive design) การป้อนข้อมลูอาจสามารถใช้วธิี
เลอืกข้อมลูจากฐานข้อมลูมาป้อนได้เลยโดยการลาก
เม้าส์ หรือสามารถแก้ไขข้อมูลได้จากภาพสามมิติ มี
กราฟทีช่ดัเจนแสดงการเปรยีบเทยีบในทกุด้านนอก
เหนอืจากการแสดงผลเป็นค่าตวัเลขเพยีงอย่างเดยีว

ตำรำงที่ 1  ความส�าคัญของคุณสมบัติต่างๆ ที่ควรมีของโปรแกรมเพื่อการค�านวณการใช้พลังงานในอาคาร (ต่อ)
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สรุปแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
โปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงาน
ในอาคารส�าหรับประเทศไทยและ
ข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาและจากแบบสอบถามท�าให้พบว่ามี
ความต้องการที่จะใช้โปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานใน
อาคารที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โปรแกรม
ควรใช้งานง่าย สามารถเชือ่มโยงกบัโปรแกรมทีเ่กีย่วข้อง
กบัการออกแบบอาคารสองมติหิรอืสามมติอิืน่ๆ ได้เพือ่ที่
ผู้ออกแบบจะได้ไม่ต้องท�างานซ�้าซ้อน และค่าที่ค�านวณ
ได้สามารถปรับเปลี่ยนตามการปรับแบบได้ทันทีโดยยังมี
ความแม่นย�าพอสมควร อย่างไรก็ตามการพัฒนาและ
ปรับปรงุโปรแกรม ยงัต้องขึน้อยูก่บังบประมาณและกรอบ
เวลาด้วย ผลจากแบบสอบถามท�าให้สามารถสรปุแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการจ�าลองพลังงานใน
อาคารให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 แนวทางดังนี้

1. แนวทำงที่ 1 ปรับปรุงโปรแกรม BEC V1.0.6

โปรแกรม BEC ปัจจุบันเป็นโปรแกรมเดียวที่ได้รับการ
รับรองให้ใช ้ในการค�านวณพลังงานในอาคารตาม
กฎหมายพลังงานของประเทศไทย พ.พ. ได้มีการพัฒนา
โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษา 
ยังสามารถพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมได้อีก ยกตัวอย่าง 
เช่น

� ท�าการทวนสอบการค�านวณประเภทอาคารทีห่ลาก-
หลายขึน้ ท�าการแก้ไขหากพบการค�านวณทีผ่ดิพลาด

� ปรบัปรงุโปรแกรมให้สามารถเปิดไฟล์ทีส่ร้างขึน้จาก
โปรแกรม BEC ต่างเวอร์ชั่นกันได้

� เพิ่มความสามารถในการย้ายข้อมูลวัสดุที่กรอกเพิ่ม
เติมระหว่างไฟล์และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

� ปรับปรุงหน้าตาให้เข้าใจง่าย ปรับปรุงล�าดับและวิธี
การกรอกข้อมูลให้รวดเร็วมากขึ้นและง่ายขึ้น เช่น 

สามารถคัดลอกข้อมูลซ�้าๆ กันได้โดยไม่ต้องกรอก
ใหม่ 

� เพิม่การแสดงผลภาพสามมติขิองอปุกรณ์บงัแดดเมือ่
กรอกข้อมูลเสร็จเพื่อให้ทราบว่ากรอกข้อมูลถูกต้อง
หรือไม่ 

� เพิม่ตวัอย่างการกรอกข้อมลูอาคารประเภทต่างๆ ให้
มากขึ้น

2. แนวทำงที่ 2 สร้ำงโปรแกรม BEC ขึ้นมำใหม่โดยใช้
ภำษำคอมพิวเตอร์ใหม่ในกำรเขียนและเพิ่มฟังก์ชั่นใน
กำรท�ำงำน

โปรแกรม BEC ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาวิชวล เบสิก 
(Visual Basic language) และบางส่วนได้ถกูแก้ไขหลาย
ครัง้ ท�าให้เมือ่พบปัญหาใหม่และต้องการแก้ไข การแก้ไข
โปรแกรมจะยากขึน้เรือ่ยๆ การเขยีนโปรแกรมขึน้มาใหม่
โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์และโครงสร้างการเขียนที่      
ทันสมัยขึ้น เช่น การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ จะ
ช่วยแก้ปัญหาที่ปัจจุบันโปรแกรมเดิมไม่สามารถแก้ได้ 
นอกจากน้ียังสามารถเพิ่มฟังก์ช่ันอื่นๆ ที่ไม่สามารถเพิ่ม
หรือท�าได้ยากด้วยภาษาวิชวลเบสิกอีกด้วย เช่น

� สามารถรองรับรูปแบบไฟล์ gbXML ที่ส่งต่อมาจาก
ไฟล์ประเภทที่เป็นแบบจ�าลองสารสนเทศอาคาร 
(building information model : BIM) เช่น 
โปรแกรม SketchUp โปรแกรม 3D Max โปรแกรม 
Revit และโปรแกรม Rhino ได้

� สามารถสร้างภาพสามมิติอย่างง่ายของอาคารได้

� สามารถเปลี่ยนวิธีการกรอกข้อมูลของแผงบังแดด      
ให้ง่ายขึ้นได้ และให้โปรแกรมแสดงผลภาพสามมิติ
ของอุปกรณ์บังแดดเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จได้

3. แนวทำงที่ 3  ปรับโปรแกรมจ�ำลองกำรใช้พลังงำน
ในอำคำรทีม่อียูแ่ล้วและเป็น open source code ให้
เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย
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โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมในการสร้างภาพสาม
มิติของอาคารที่ได้รับความนิยมท่ีแพร่หลาย รวมท้ังมี
เวอร์ชั่นที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยมคีวามสามารถในระดบัหนึง่ มผีูค้ดิค้นโปรแกรมเสรมิ 
(plug-in) เพือ่ใช้กับโปรแกรม SketchUp เพื่อเพิ่มความ
สามารถต่างๆ เช่น การเพิ่มตัวอักษร การค�านวณการใช้
พลังงาน การสร้างภาพสามมิติอัตโนมัติ การวางผัง การ
สร้างภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ เป็นต้น ในด้านของ
โปรแกรมเสริมที่เป็นการค�านวณการใช้พลังงานนั้น 
กระทรวงพลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดท�า
โปรแกรม OpenStudio ขึ้นเพื่อเป็นโปรแกรมเสริมของ
โปรแกรม SketchUp ในการค�านวณการใช้พลังงานใน
อาคาร โปรแกรม OpenStudio นัน้ใช้ EnergyPlus และ 
Radiance เป็นเครื่องมือในการค�านวณการใช้พลังงาน
และระบบแสงสว่างในอาคาร โดยโปรแกรม OpenStudio 
เปิดให้ผูใ้ช้งานสามารถปรบัปรงุโปรแกรมได้โดยไม่มค่ีาใช้
จ่าย หากเป็นการปรับปรุงเพื่อเผยแพร่โดยไม่แสวงหา
ก�าไร และ EnergyPlus ซึ่งเป็นโปรแกรมค�านวณการใช้
พลังงานในอาคารขั้นสูงนั้น ผู้ใช้โปรแกรมสามารถน�า
โปรแกรมไปปรบัปรงุต่อได้โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายเช่นเดยีวกนั 
หากเป็นการปรับปรุงเพื่อเผยแพร่โดยไม่แสวงหาก�าไร
และมีระบุว่าดัดแปลงมาจากโปรแกรม EnergyPlus 
เวอร์ชั่นใด (a modified version of EnergyPlus vX) 

โปรแกรม OpernStudio บางส่วนอาจปรับปรุงให้  
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยได้ โดยการปรับปรุง

อาจจะเป็นการเพิม่ส่วนการค�านวณตามกฎหมายพลงังาน
เข้าไป และเพิ่มข้อมูลตามบริบทของประเทศไทย เช่น 
ข้อมลูวสัด ุข้อมลูงานระบบ และข้อมลูภมูอิากาศ รวมถงึ
การปรับวิธีการป้อนข้อมูลให้ใช้งานง่ายขึ้น โดยผู้ใช้งาน
สามารถใช้โปรแกรม SketchUp ซึ่งผู้ออกแบบอาคาร
ส่วนใหญ่คุ้นเคย เป็นตวัสร้างภาพสามมติขิองอาคารก่อน
ทีจ่ะส่งข้อมลูต่อไปยงัโปรแกรม OpenStudio ทีด่ดัแปลง
แล้วเพื่อค�านวณการใช้พลังงานในอาคาร โดยสามารถ
เลือกได ้ว ่าจะค�านวณแบบใช ้ข ้อมูลสภาพอากาศ           
รายชั่วโมงโดย EnergyPlus หรือค�านวณแบบใช้ค่าคงที่ 
โดย BEC ตามกฎหมายพลังงานของไทย 

4. แนวทำงที ่4 พฒันำโปรแกรมใหม่เพือ่จ�ำลองกำรใช้
พลังงำนในอำคำรในประเทศไทย

ส�าหรับแนวทางที่ 4 นี้จะคล้ายกับแนวทางที่สาม แต่
เป็นการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตอบ
สนองความต้องการใช้โปรแกรมในด้านต่างๆ และเข้ากบั
บริบทของประเทศไทย
 
5. กำรเปรียบเทียบแนวทำงแนวทำงกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงโปรแกรมจ�ำลองกำรใช้พลังงำนในอำคำร
ส�ำหรับประเทศไทยทั้ง 4 ทำงเลือก

การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย การลงทุนและกรอบเวลา
ของแต่ละแนวทาง ดังแสดงในตารางที่ 2

รำยกำร

แนวทำงที่ 1 
ปรับปรุง

โปรแกรม BEC 
จำกเวอร์ชัน

ล่ำสุด

แนวทำงที่ 2
เขียนโปรแกรม 
BEC ขึ้นมำใหม่ 

แนวทำงที่ 3 
ปรับโปรแกรม
จ�ำลองกำรใช้
พลังงำนที่มี

อยู่แล้ว

แนวทำงที่ 4 
พัฒนำโปรแกรม

ใหม่

เวลาที่ใช้ 6 เดือน 12 เดือน 8 เดือน 3-5 ปี

งบประมาณ 300,000 บาท 800,000 บาท 800,000 บาท 5-10 ล้านบาท

ตำรำงที่ 2  การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานในอาคาร
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เมื่อประชุมร่วมกับ พ.พ. ถึงความเป็นไปได้ในการด�าเนิน
การแต่ละทางเลือก พ.พ. มีความเห็นว่า แนวทางที่หนึ่ง
มีการด�าเนินการโดยผู้วิจัยอีกชุดหนึ่งอยู่แล้ว แนวทางที่
สองนัน้จะท�าให้ได้โปรแกรม BEC ทีม่กีารใช้งานทีด่ขีึน้แต่
ผู้ใช้งานยังคงเป็นกลุ่มเดิม และแนวทางที่สี่แม้ว่าน่าจะ
เป็นทางเลอืกทีจ่ะท�าให้ได้โปรแกรมทีด่ทีีส่ดุ แต่ตดิปัญหา
เรื่องงบประมาณและกรอบเวลา ดังนั้นที่ประชุมจึงสรุป
ให้ปรับปรุงโปรแกรมการจ�าลองพลังงานในอาคารใน
ประเทศไทย ตามแนวทางท่ีสาม คือการปรับโปรแกรม 
EnergyPlus และโปรแกรม OpenStudio ให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย พร้อมทั้งเพิ่มเติมส่วนของ
โปรแกรมที่สามารถดึงภาพสามมิติจากโปรแกรม 
SketchUp ไปค�านวณตามโปรแกรม BEC ได้ด้วย 

ข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิด
เห็นในการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อการค�านวณ
พลังงานในอาคารให้เหมาะสมกับประเทศไทย

เมื่อได้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมจ�าลองการใช้
พลังงานในอาคาร จึงจัดการสนทนากลุ่มย่อย (focus 
group meeting) ระหว่างผู้เช่ียวชาญและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการใช้หรือพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจ�าลอง
พลังงานในอาคาร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเทศไทย ผลจาก
การระดมความคิดเห็นสามารถสรุปได้ดังนี้

รำยกำร

แนวทำงที่ 1 
ปรับปรุง

โปรแกรม BEC 
จำกเวอร์ชัน

ล่ำสุด

แนวทำงที่ 2
เขียนโปรแกรม 
BEC ขึ้นมำใหม่ 

แนวทำงที่ 3 
ปรับโปรแกรม
จ�ำลองกำรใช้
พลังงำนที่มี

อยู่แล้ว

แนวทำงที่ 4 
พัฒนำโปรแกรม

ใหม่

ความยากในการด�าเนินการ ง่าย ปานกลาง ปานกลาง ยาก

ความง่ายในการใช้โปรแกรม ปานกลาง ปานกลาง ง่าย ง่าย

สามารถค�านวณการใช้พลังงานตาม
กฎหมายพลังงาน

   

สามารถค�านวณการใช้พลังงานโดย
ใช้ข้อมูลสภาพอากาศจริง

   

สามารถสร้างภาพสามมิติของ
อาคารได้

 
แบบง่าย


แบบซับซ้อน


แบบซับซ้อน

การค�านวณในรายละเอียดตรงกับ
บริบทของประเทศไทย

 

บางส่วนอาจใช้
สมมุติฐานที่มา
จากสภาพภูมิ
อากาศที่แตกต่าง
กับประเทศไทย



ตำรำงที่ 2  การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมจ�าลองการใช้พลังงานในอาคาร (ต่อ)
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1. ควำมเหมำะสมของกำรเลือกพัฒนำโปรแกรมตำม
แนวทำงทีส่ำม ผูเ้ข้าร่วมการระดมความคดิเหน็ส่วน-
ใหญ่เหน็ด้วยกบัแนวทางทีเ่ลอืก โดยมคีวามกังวลเลก็
น้อยถึงทิศทางที่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย
พลังงานในอนาคตรวมทั้งทิศทางแนวโน้มหรือความ
นยิมในการใช้งานโปรแกรมจ�าลองสารสนเทศอาคาร
ในอนาคต เนื่องจากแนวทางที่เลือกเป็นการคาดเดา
ว่าจะมีผู ้นิยมใช้โปรแกรม SketchUp มากกว่า      
โปรแกรมอืน่ๆ เช่น โปรแกรม Revit ซึง่หากไม่เป็นไป 
ตามนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความนิยมในการใช้งาน
โปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตได้ 

2. ฐำนข้อมูลในโปรแกรม ควรมีการน�าฐานข้อมูลวัสดุ
และระบบประกอบอาคารต่างๆ ของประเทศไทยใส่
เข้าไปในโปรแกรม ควรมฐีานข้อมลูของอนิเวอร์เตอร์
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย

3. ข้อมูลภูมิอำกำศ ในโปรแกรมจะมีข้อมูลภูมิอากาศ
ของกรุงเทพมหานคร (484560 (IWEC)) ที่ประชุม
เสนอให้รวมข้อมูลภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ 
นครปฐม สงขลา และอบุลราชธาน ีทีจ่ดัท�าโดย พ.พ. 
ร่วมกบัภาควชิาฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ศิลปากร เข้าไปด้วย

4. กำรแบ่งประเภทของอำคำร เวลำในกำรใช้งำน
อำคำร และผูใ้ช้ ควรแบ่งอาคารออกเป็น 9 ประเภท
และมตีารางการใช้งาน 3 แบบตามกฎหมายพลงังาน
ไปก่อน แต่ในอนาคต พ.พ. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เพ่ือก�าหนดรายละเอยีดของอาคารแต่ละประเภทด้วย

5.  ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิ ควรออกแบบหน้าตาและขัน้ตอน
การป้อนข้อมลูให้เข้าใจง่ายขึน้ สามารถพมิพ์รายงาน
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงอาคารได้ สามารถ
เป็นภาษาอังกฤษได้ ควรมีข้อมูลส�าหรับการเปรียบ
เทยีบว่าอาคารทีอ่อกแบบเมือ่ค�านวณการใช้พลงังาน
แล้วเทียบกับอาคารทั่วไปประเภทเดียวกันเป็น
อย่างไร (benchmarking) นอกจากนี้ยังมีความเห็น
ว่าหน่วยงานราชการ เช่น พ.พ. ควรตั้งงบประมาณ

ในการพัฒนาและบ�ารุงรักษาโปรแกรมใหม่นี้ใน
อนาคตด้วย เพื่อให้มีการใช้งานอย่างยั่งยืนต่อไป
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