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เยี่ยมชมอาคารสถาบันอีอีซี

 สวสัดีครับทา่นผู้อา่นทกุทา่น กลบัมาพบกนักบั Flash Newsletter จดหมาย
ขา่วท่ีน�าเสนอขา่ว และกิจกรรมตา่งๆ ในโครงการสง่เสริมประสทิธิภาพการใช้พลงังาน
ในอาคาร หรือการแขง่ขนั MEA Energy Saving Building Awards ของการไฟฟา้
นครหลวง ด�าเนินการโดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบบันี ้
ตอ่เน่ืองเป็นฉบบัท่ี 7 แล้ว ส�าหรับ Flash Newsletter ฉบบันีเ้ป็นการตดิตามความ
คืบหน้า กฟน.สดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน ปีท่ี 5 หรือ MEA Energy Saving 
Building Awards 2017 ซึง่ผา่นเข้ามาจนถงึโค้งสดุท้ายแล้ว คณะกรรมการของ
การแขง่ขนัมีการเข้าเย่ียมประเมินอาคารท่ีเข้าแขง่ขนัในรอบท่ีสองทกุแหง่ ซึง่ขณะนี ้
ทกุอาคารท่ีเข้าแขง่ขนั ได้ท�ามาตรการปรับปรุงการใช้พลงังานในอาคารของตนตาม
แผนท่ีได้แจ้งไว้กบัโครงการ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและได้ด�าเนินกิจกรรมตา่งๆ ในการ
สร้างความมีส่วนร่วมด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของ
ตนอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นมา

 ส�าหรับ Flash Newsletter ฉบบันีป้ระกอบด้วยคอลมัน์ Progress Report น�า
เสนอการเข้าตรวจเย่ียมประเมินอาคารระดบัท่ี 2 ของการแขง่ขนัปีท่ี 5 ของคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ 17 อาคาร เป็นอาคารประเภทโรงพยาบาล โรงแรม 
ส�านกังาน และห้างสรรพสนิค้า/ศนูย์การค้า ซึง่ได้ด�าเนินมาตัง้แตว่นัท่ี 11 มกราคม 
2561 เป็นต้นมาและจะไปสิน้สดุในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 กบัคอลมัน์ Winner 
Talk พบกบั อาคารประเภทร้านสะดวกซือ้ท่ีเราคุ้นเคย เซเวน่ อีเลฟเวน่ ท่ีได้รับ
รางวลัระดบัดีเด่นพิเศษ ในปี 2016 ด้วยแนวคิดท่ีว่า มุ่งมัน่สู่ 7 Go Green เพ่ือ
สิง่แวดล้อม 24 ชัว่โมง แล้วพบกบั Activity Report ท่ีน�าภาพบรรยากาศเข้าตรวจ
ประเมินรอบ 2 มาให้ชมเป็นตวัอยา่งถงึความตัง้ใจจริงของอาคารท่ีเข้าแขง่ขนัใน
การร่วมแรงร่วมใจกนัอนรัุกษ์พลงังานในการแขง่ขนันี ้ส�าหรับคอลมัน์ “คมัภีร์บอก
รักษ์(พลงังาน)” ก็เลา่ถงึพืน้ฐานของการอนรัุกษ์พลงังาน ความหมาย และแนวทาง
ปฎิบตัิ ต่อเน่ืองด้วยคอลมัน์ “โซนสีเขียว” น�าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัแนวทางการ 
ออกแบบอาคารเพ่ือโลก ECO Design Concept ท่ีก�าลงัเป็นท่ีสนใจในสงัคมยคุใหม่
ในเวลานี ้ คอลมัน์ News Update น�าเสนอการเย่ียมชมอาคารท่ีทนัสมยัของสถาบนั 
อีอีซี ของอาคารท่ีเข้าร่วมแข่งขันในปีท่ี 5 ซึ่งสร้างโดยค�านึงถึงระบบวิศวกรรม 
การประหยดัพลงังาน ทัง้อาคารสถาบนั EEC 1 และ อาคารใหม่ EEC 2 ซึ่ง
ก่อสร้างใหมด้่วยแนวคดิท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม

 ท้ายนี ้บก. ขอฝากตดิตาม พิธีประกาศรางวลัและมอบตราสญัลกัษณ์อาคาร
ประหยดัพลงังานของ การไฟฟา้นครหลวงปีท่ี 5 MEA Energy Saving Building 
2017 ของอาคารท่ีเข้าแขง่ขนักนัในปีท่ี 5 นี ้โดยมีก�าหนดจดังานเบือ้งต้นไว้ในวนั
องัคารท่ี 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00–16.00 น. ณ โรงละครเคแบงก์ สยาม
พิฆเนศ อาคารสยามสแควร์วนั กรุงเทพฯ อาคารทัง้ 17 อาคาร ท่ีประกอบด้วย
อาคารประเภทโรงพยาบาล 5 แหง่ อาคารประเภทโรงแรม 3 แหง่ อาคารประเภท
ส�านกังาน 4 แหง่ และอาคารประเภทห้างสรรพสนิค้า/ศนูย์การค้า 5 แหง่ อาคาร
ใดจะเป็น “กฟน.อาคารประหยดัพลงังานดีเลิศ” ในแต่ละประเภทอาคารของตน 
และใน 17 อาคารนีอ้าคารใครจะเป็นสดุยอด “อาคารปรับปรุงด้านพลงังานดีเดน่” 
และอาคารใดจะเป็นสุดยอด “อาคารนวตักรรมพลงังานดีเด่น” ติดตามกันได้ 
ทัง้ Facebook Fan page https://www.facebook.com/MEAAward หรือทาง
เวบ็ไซต์ http://www.meaenergysavingbuilding.net/ ส�าหรับทา่นท่ีสนใจอยาก
อ่าน Flash Newsletter ย้อนหลงัก็สามารถ เข้าไปค้นหาได้ในเว็บลิงค์ดงักล่าว 
นะครับ ส�าหรับฉบบันีส้วสัดีครับ.

บก. ขอคุย
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สวัสดีครับ...
 ส�าหรับการเข้าเยี่ยมประเมินอาคารของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตัดสินอาคารที่จะได้รับรางวัลส�าหรับ

การแข่งขันในปีที่ 5 ก็ได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

นะครับ คงจะต้องรอลุ้นต่อไปว่าอาคารใดจะได้เป็นสุดยอด

อาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ในปีนี้ครับ 

 Flash Newsletter ฉบบันี ้ เป็นการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าฉบบัสมบรูณ์ ซึง่ทกุอาคารท่ีเข้าแขง่ขนัตอ่ใน
ระดบัท่ี 2 จะต้องรีบน�าสง่ให้ทางทีมงานนะครับ ใครยงัไมส่ง่
ต้องเร่งมือกนัหนอ่ยครับ เพราะทางโครงการฯ จะน�าข้อมลู
ตา่งๆ ในแตล่ะมาตรการท่ีอาคารด�าเนินการปรับปรุงการใช้
พลงังานระหวา่งท่ีเข้าร่วมแขง่ขนันีไ้ปสรุปรวม เพ่ือน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุใช้ประกอบในการพิจารณา
ตดัสนิผลรางวลัประจ�าปี 2017  

 ส�าหรับการแขง่ขนัในปีท่ี 5 ได้แบง่รางวลัเป็น 3 ประเภท 
กลา่วคือ

 ประเภทรางวลัท่ี 1 “กฟน.อาคารประหยดัพลงังานดีเลศิ” 
จ�านวน 4 รางวลั ได้แก่ ประเภทอาคารโรงพยาบาลดีเลศิ  
ประเภทอาคารโรงแรมดีเลศิ ประเภทอาคารส�านกังานดีเลศิ 
และประเภทอาคารศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้าดีเลศิ สว่น
ประเภทรางวลัท่ี 2 เป็นรางวลั “อาคารปรับปรุงด้านพลงังาน
ดีเด่น” จ�านวน 1 รางวลั และประเภทรางวลัท่ี 3 เป็น 
รางวลั “อาคารนวตักรรมพลงังานดีเดน่” จ�านวน 1 รางวลั 
เป็นการแข่งขนัท่ีเปิดโอกาสให้กบัทกุประเภทอาคารท่ีเข้า
ร่วมในโครงการปีท่ี 5 สามารถมีสทิธ์ิสง่อาคารเข้าแขง่ขนัได้
ทัง้ 4 ประเภทอาคาร ท�าให้การแข่งขนัในปีนีด้คูกึคกัเป็น
พิเศษและคงต้องติดตามการประกาศผลรางวัลได้ ท่ี 
https://www.facebook.com/MEAAward/

 แฟนคลบัทัง้หลายเตรียมตวั เตรียมใจ และเตรียมเฮ 
ไปร่ามงานประกาศรางวลั MEA AWARDS 2017 เร็วๆ 
นะครับ พบกนัใหมฉ่บบัหน้าครับ.
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เรามาดกูนัครบั รางวัลแต่ละประเภทนัน้มอีาคารไหนลงแข่งขันในประเภทใดกนับ้าง?

อาคาร

ประเภทตราสัญลักษณ์

กฟน.อาคารประหยัด

พลังงานดีเลิศ

อาคารปรับปรุง

ด้านพลังงานดีเด่น

อาคารนวัตกรรม

พลังงานดีเด่น

โรงพยาบาล

1. โรงพยาบาลลาดพร้าว   -

2. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า   -

3. โรงพยาบาลราชวิถี   -

4. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม   

5. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - - 

รวม 4 4 2

โรงแรม

1. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  - 

2. โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพ   -

3. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว  - -

รวม 3 1 1

ส�านักงาน

1. อาคาร Energy Complex   

2. อาคารธารา สาทร   -

3. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550   -

4. อาคารส�านักงาน ปตท. พระโขนง   -

รวม 4 4 1

ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า

1. ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   -

2. ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด - - 

3. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 5 ท่าพระ   

4. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 7 บางแค   -

5. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ   -

รวม 4 4 2

รวม 4 ประเภทอาคาร 15 13 6

Progress Report
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มุ่งม่ันสู ่7 Go Green เพือ่สิง่แวดล้อม 24 ช่ัวโมง

 เซเวน่ อีเลฟเวน่ เป็นร้านสะดวกซือ้ท่ีมีสาขามากท่ีสดุในประเทศไทย
ประมาณ 10,000 สาขา แตล่ะสาขาเปิดบริการ 24 ชัว่โมง ในร้านมีทัง้ตู้
แช่เย็น เคร่ืองปรับอากาศ อปุกรณ์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง เม่ือค�านวณ
พลังงานท่ีใช้ในแต่ละวันจึงมีปริมาณมหาศาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ท�าให้บริษัทเร่ิมโครงการประหยดัพลงังานมาตัง้แตปี่ 2554 มีเปา้หมาย 
2 ประการคือ อนรัุกษ์พลงังานของโลก โดยใช้พลงังานอยา่งชาญฉลาด 
หรือ Smart Energy และเปา้หมายอีกประการคือ เพ่ือลดต้นทนุ เน่ืองจาก
คา่พลงังานเป็นคา่ใช้จา่ยส�าคญัในการด�าเนินการของบริษัท 
 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 1 สาขา อาจมีผลประหยดัไม่มาก แต่เม่ือคณู
จ�านวนสาขาทัง้หมดหม่ืนแหง่ ท�าให้เกิดผลประหยดักลบัคืนมามหาศาล

รางวัลระดับดีเด่นพิเศษ เซเว่น อีเลฟเว่น

 อาคารลูกเต๋า

 วิธีการประหยัดพลังงานของร้านเชนสโตร์รายใหญ่แห่งนี้ แบ่งเป็น 

3 หมวด หมวดแรกคือ กรอบอาคาร ซึ่งบริษัทมีนโยบายท�ากรอบ

อาคารให้เหมือนตู้เย็น ความร้อนไม่เข้า ความเย็นไม่ออก ซึ่งจะช่วยให้

ระบบปรับอากาศไม่ต้องท�างานหนัก 

 “เราต้องท�าเปลือกอาคารเหมือนเป็นลกูเตา๋ ครบทกุด้านทัง้หลงัคา 
ผนงั รวมทัง้พืน้ เพราะพลงังานร่ัวไปทางพืน้ได้ เน่ืองจากหลงัคาเราเป็น
เมทลัชีตซึง่ความร้อนผา่นสบายมาก จงึต้องใสฉ่นวน ทัง้ฉนวนแบบพน่
โฟม หรือเป็นหลงัคาเมทลัชีตท่ีมีพียโูฟมติดมาเลย ถ้าความร้อนผ่าน
หลงัคาลงมา ก็จะเจอฝา้ซึง่ใสฉ่นวนอีกชัน้หนึง่ เพราะฉะนัน้เจอฉนวน
สองชัน้ กวา่ความร้อนจะเข้ามาถงึในร้าน” คณุวิเชียร อธิบายให้เหน็ภาพ
 ในส่วนผนงัอาคารจะขึน้อยู่กับทิศทางการรับแสงแดดของอาคาร 
ปรกตผินงัฝ่ังตะวนัตกและทิศใต้จะรับแสงแดดเตม็ๆ ดงันัน้จงึต้องตดิตัง้
ฉนวนกนัความร้อน  การด�าเนินการสว่นนีเ้ร่ิมต้นตัง้แตก่ารออกแบบร้าน 
ซึง่บริษัทมี “แบบอาคาร 8 ทศิ” ใช้พิจารณาทิศทางแสงแดด ท่ีตัง้ ให้
เหมาะสมกบัร้านในสถานท่ีแตล่ะแหง่ ในแงธ่รุกิจร้านเซเวน่ฯ ปิดผนงัทบึ
ทกุด้านไมไ่ด้ เพราะต้องมีหน้าตา่งกระจกใสให้ลกูค้ามองเหน็สนิค้าในร้าน 
และรู้สกึปลอดโปร่ง ปลอดภยั เพ่ือประหยดัพลงังานจงึได้ทดลองใช้กระจก
กนัความร้อนกบับางสาขา เน่ืองจากมีราคาสงูกวา่กระจกธรรมดาถงึ 4 เทา่ 

Winner Talk 5

 วเิชียร จงึวโิรจน์ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงาน Corporate 
Asset and Facilities Management บริษัทซีพีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) 
อธิบายถงึมมุมองการใช้พลงังานของเซเวน่ อีเลฟเวน่

น�้าของเราจะเป็นน�้าที่เย็นสบายมาก
เพราะเราขายสินค้าพร้อมอุณหภูมิ“ ”
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 จดุร่ัวไหลของพลงังานมากท่ีสดุอีกแหง่คือ ประตรู้าน จากเดมิท่ีเป็น
ประตเูปิดปิดธรรมดา ซึง่มีจดุอ่อนคือ เม่ือเปิดประตจูะดดูอากาศร้อน
ภายนอกเข้ามาในร้าน เม่ือปิดประตจูะเกิดการดงึอากาศเยน็ภายในออกไป 
หน�าซ�า้หากเผลอเปิดประตคู้างไว้ เคร่ืองปรับอากาศจะต้องท�างานหนกัขึน้ 
จงึเปลี่ยนเป็นประตอูตัโนมตัแิบบเปิดปิดเร็วแทน โดยค�านวณระยะชอ่ง
ประตเูปิดไม่ให้กว้าง และเปิดนานเกินไป เพ่ือไม่ให้อากาศเย็นภายใน
ไหลออก และอากาศร้อนภายนอกไหลเข้ามากเกินไป
 อีกจดุหนึง่ร่ัวไหลท่ีคนทัว่ไปนกึไมถ่งึ คือ พืน้ร้าน
 “ตู้แชท่ี่ลกูค้าเปิดหยิบน�า้ด่ืมจะมีอณุหภมิูประมาณ 2-6 องศา ท�าให้
พืน้เย็นเจ๊ียบ ถ้าเราไม่มีฉนวนท่ีพืน้ ความเย็นจะลงใต้ดินไหลทิง้ไป 
ไส้เดือนหนาวเลย ร้านเซเวน่เปิด 365 วนัตอ่ปี 24 ชัว่โมงตอ่วนั กินไฟ
มหาศาล เพราะฉะนัน้เราต้องระมดัระวงัทกุๆ ด้านของลกูเตา๋” ผู้บริหาร
ของเซเวน่ อีเลฟเวน่ กลา่ว

 ทุกอุปกรณ์ต้องประหยัดไฟ

 เนือ่งจากร้านมจุีดขายคือความสะดวกสบาย จงึมทีัง้เครือ่งปรับอากาศ

ให้อุณหภูมิเย็นฉ�่า ไฟสว่าง อุปกรณ์อุ่นอาหาร เช่น ไมโครเวฟ เครื่อง

ปิ้งขนมปัง ตู้แช่เย็นต่างๆ ครบครันราวกับอยู่ที่บ้าน บริษัทจึงมีนโยบาย

ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน

 ในด้านระบบแสงสว่าง ทุกร้านเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ทัง้หมด 
สว่นระบบปรับอากาศเปลีย่นเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ทัง้หมด โดยปรับตัง้
อณุหภมิูไว้ท่ี 25-26 องศาเซลเซียส ซึง่ให้ผลประหยดัแตย่งัคงให้ความ
รู้สกึสบายแก่ลกูค้า
 “ใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกสว่น แตเ่ป็นอินเวอร์เตอร์ คือระบบท่ี
คอมเพรสเซอร์ท�างานอย่างสม�่าเสมอ ไม่มีการกระชากไฟ ถ้าระบบ
อากาศรุ่นเก่าจะเกิดการกระชากไฟขึน้ลงท�าให้กินไฟเยอะ แตอิ่นเวอร์เตอร์
เคร่ืองจะเดนิสม�่าเสมอ ท�าให้ประหยดัไฟกวา่ 20-30 เปอร์เซน็ต์
 “อปุกรณ์ท่ีกินไฟมากท่ีสดุในร้าน คือเคร่ืองท�าความเย็น คิดเป็น 60 
เปอร์เซน็ต์ของร้าน ตัง้แตแ่อร์ ตู้ เยน็ ตู้แช ่ตู้ ไอตมิ น�า้ เราขายสนิค้าพร้อม
อณุหภมิู สมมตวิา่น�า้ราคา 10 บาท คา่อณุหภมิูอาจจะ 2 บาท เป็นคา่
พลงังานท่ีเราใช้ วนัหน้าอาจมีเทคโนโลยีอ่ืน เช่น ซุปเปอร์อินเวอร์เตอร์ 
เราก็ต้องเลือกใช้อยา่งชาญฉลาด” คณุวิเชียรอธิบาย
 นอกจากนี ้ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น หลายร้าน ยงัได้เร่ิมติดแผงรับ
แสงอาทิตย์บนหลงัคา และทดลองน�าพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ในร้าน 
แม้จะชว่ยประหยดัพลงังานลงบ้าง แตโ่ดยรวมแล้วต้นทนุยงัสงู ไมคุ่้มคา่
กบัการลงทนุตดิตัง้ทกุสาขา

 สร้าง “หัวใจสีเขียว” 

 มาตรการหมวดที่ 3 คือพฤติกรรมของพนักงานในร้าน บริษัท

พยายามปลูกฝังความคิดเรื่องการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่การอบรม

ก่อนจะท�าหน้าที่พนักงาน ภายใต้แนวคิดขององค์กรคือ 7 Go Green

 “ส�าคญัท่ีสดุคือพฤตกิรรม ตอ่ให้อปุกรณ์ดีแคไ่หน แตถ้่าคณุใช้ไมเ่ป็น
หรือสรุุ่ยสรุ่ายก็สิน้เปลืองอยูดี่ เชน่ เปิดแอร์แตเ่ปิดหน้าตา่ง เสียบปลัก๊
ทิง้ไว้ทกุเคร่ือง ขนมปังปล่อยทิง้ไว้จนไหม้ ทกุอย่างใช้เต็มท่ี พลงังาน
เทา่ไรถงึจะพอ ข้อนีจ้งึจ�าเป็นมาก พฤตกิรรมท่ีดียงัชว่ยเร่ืองกรอบอาคาร
ด้วย เช่น ถ้ามีแดดก็ช่วยปิดม่าน ปลกูต้นไม้บงัแดด มาจากพฤติกรรม
ทัง้นัน้ มาตรการนีจ้งึเป็นเร่ืองน�าของทัง้ 3 ข้อ เราพยายามให้พนกังานมี 
Green Heart รักโลก รักสงัคม รักตวัเองให้เป็น ซึ่งจะท�าให้ร้านเป็น 
Green Store”
 การดแูลพฤตกิรรมของพนกังานต้องใสใ่จทกุรายละเอียด เชน่ การ
เดนิเข้าห้องวอล์ต (Vault) หลงัตู้แชเ่พ่ือใสเ่คร่ืองด่ืม ห้องวอลต์เหมือนตู้
เยน็ขนาดใหญ่ซึง่มีอณุหภมิูต�า่มาก บริเวณประตทูางเข้ามีมา่นพลาสตกิ
ป้องกนัความเย็นร่ัวไหล จึงมีข้อก�าหนดว่าพนกังานทกุคนต้องปิดม่าน
ทกุครัง้เม่ือเดนิเข้าออก ห้ามตลบมา่นเพ่ือให้เดนิสะดวก หรือเม่ือยกสนิค้า
จากรถสง่ของมาแล้วก็ควรแกะหีบหอ่ และตัง้พกัสนิค้าไว้ก่อนจะน�าเข้าไป
ใสใ่นตู้ ทัง้นี ้ เพ่ือให้ความร้อนท่ีสนิค้าได้รับจากในรถหรือคลงัสนิค้าลดลง
ก่อน เพราะหากเคลื่อนย้ายเข้าตู้ทนัทีจะท�าให้ระบบปรับอากาศท�างาน
หนกักวา่เดมิ
 นอกจากนีเ้ซเว่น อีเลฟเว่น ยงัจดัโครงการประกวดนวตักรรมจาก
พนกังาน ซึง่ท�าให้ได้หลายนวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการประหยดัพลงังาน 
เช่น มีพนกังานทดลองเจาะกลอ่งกระดาษบรรจสุนิค้าจ�าพวกเคร่ืองด่ืม 
ซึ่งวางรอในห้องวอล์ตก่อนเติมบนชัน้ในตู้แช่แล้วพบว่าช่วยเคร่ืองด่ืม
เยน็เร็วขึน้กวา่เดมิ จงึสง่วิธีนีป้ระกวด และในท่ีสดุได้ใช้เป็นมาตรการกบั
ทกุสาขา

Winner Talk
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ข้อมูลอาคาร 

ชื่ออาคาร

 เซเวน่ อีเลฟเวน่
จ�านวนสาขา 6 สาขา

 ส�าเร็จพฒันาจดุ 2
 ราชปรารภ 8
 บ้านสวนกลางเมือง
 วชัรพลซอย 7
 ประชาอทิุศ 27 จดุ 2
 ปรีดี 14 
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมปี 2558  

 1,045,039 kWh  
ผลประหยัดจากโครงการ

 47,638 kWh/ปี (181,024 บาท/ปี) 
ลดปริมาณ  CO2
 27.69 ตนั/ปี 
มาตรการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร  
 เปลี่ยนหลอด FL เป็นหลอด LED

 การที่จะประสบความส�าเร็จด้านประหยัดพลังงาน ผมคิดว่า ผู้น�าต้องมีวิสัยทัศน์

เรื่องนี้ชัดเจน และมองไกลว่าตอนนี้ประชากร โลกมี 7,000 กว่าล้านคนแล้ว และจะเพิ่ม

เป็นหมื่นล้านในเร็วๆ นี้ มนุษย์นั่นเองเป็นผู้ท�าลายโลก คิดสัดส่วนง่ายๆ ถ้า 1 คนท�าลาย 

10 ส่วน 10 คนก็ท�าลาย 100 ส่วน ในทางกลับกันถ้าเราลดสัดส่วนลงมา 1 คนท�าลาย 

0.1 ส่วน 100 คนจะท�าลายแค่ 10 ส่วน 

 เซเว่น อีเลฟเว่น สัมผัสกับประชากรวันละเกือบ 12 ล้านคน ถ้าเราสามารถสื่อสาร

ให้ลูกค้ารู้ว่ามาช่วยกันประหยัดพลังงาน มากรีนกันเถอะ โดยเราท�าให้ดูด้วย เขาอาจน�า

กลับไปท�าที่บ้าน เกิดประโยชน์มหาศาลแก่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะฉะนั้นจึงต้องท�าเดี๋ยวนี้ 

 นอกจากมีวิสัยทัศน์แล้วก็ต้องมีแผนการด�าเนินงาน คิดเป็นแล้วก็ต้องท�าเป็น และ

พิสูจน์ได้ว่าเกิดผลลัพธ์ที่ดี ตัวสุดท้ายคือ มีความตั้งใจ อยากท�าอย่างแรงกล้าในการ

ผลักดันให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย และส�าเร็จได้”

“

”

นายวิเชียร จึงวิโรจน์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สายงาน Corporate Asset and Facilities Management 

บริษัทซีพีออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

 พนกังานโดยเฉพาะผู้จดัการร้านเป็นคนส�าคญั
ท่ีสง่ผลตอ่ความส�าเร็จ บางสาขาตดิปา้ยเพ่ือเตือน
พนกังานกนัเอง เชน่ อยา่เปิดไฟทิง้ไว้ หรือต้องปิด
ไฟดวงนีต้อนก่ีโมง พฤติกรรมของพนกังานในร้าน
ล้วนสะท้อนอยูใ่นใบเสร็จคา่ไฟแตล่ะเดือน ย่ิงทกุคน
ชว่ยกนัก็จะลดคา่ใช้จา่ยไปได้มาก

 “หมวดกรอบอาคารกับหมวดอุปกรณ์ เราใช้

ความรูกั้บใช้เงิน แต่หมวดสุดท้ายคือพฤตกิรรมคน 

ใช้แค่สองเรื่องนี้ไม่ได้ แต่ต้องมาจากการบ่มเพาะ 

ปลูกฝังให้เป็นค่านิยมและวัฒนธรรม ถ้าเราสร้าง

การประหยัดพลังงานเป็นวัฒนธรรมได้ก็จะยั่งยืน

กว่า และเนื่องจากเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ดังนั้น

ต้องท�าให้ถูกต้องตัง้แต่แรก เปรยีบเสมอืนโบกีร้ถไฟ 

ถ้าวิ่งออกไปแล้วค่อยไปตามแก้จะไม่ทันแล้ว”

 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส กลา่วสรุป 
 ถ้าเปรียบ เซเวน่ อีเลฟเวน่ เป็นสิง่ของสกัอยา่ง 
ร้านสะดวกซือ้แห่งนีก็้น่าจะเหมือนกับตู้ เย็นของ
คนในชมุชนท่ีมาเลือกซือ้อาหาร เคร่ืองด่ืมแช่เย็น 
กลบัไปบริโภค
 ย่ิงตู้ เยน็นีป้ระหยดัพลงังานมากขึน้เทา่ไร ยอ่ม
สง่ผลดีตอ่สิง่แวดล้อมโดยรวมมากขึน้เทา่นัน้ 

Winner Talk
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8 Activity Report

Activity Report ฉบบัน้ีจะขอพาเพือ่นๆ ทกุท่านมาเย่ียมชมบรรยากาศการเข้าตรวจประเมนิอาคาร 
ในการแข่งขนั ระดับที ่2 เพือ่ค้นหาอาคารประหยดัพลงังานในประเภทต่างๆ กนัครบั

โรงพยาบาลลาดพร้าว

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

โรงพยาบาลราชวิถี

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

อาคาร Energy Complex

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
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ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

ส�านักงาน ปตท. พระโขนง

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 7 บางแค

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

9
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โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 5 ท่าพระ

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

โรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

อาคารธาราสาทร

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

10 Activity Report
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การอนุรักษ์พลังงาน
 การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 

การอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

ในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย

 เปลี่ยนพลงังานแสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็นพลงังานไฟฟา้ท่ีใช้ตาม
บ้านเรือน (โดยใช้โซลาร์เซลล์)

 เปลี่ยนพลงังานสะสมท่ีมีอยูใ่นน�า้ท่ีเก็บไว้ในเข่ือน (พลงังานศกัย์) 
มาเป็นพลงังานท่ีใช้ขบัเคลื่อน ไดนาโม (พลงังานจลน์) ของโรงไฟฟ้า 
และยงัมีพลงังานอีกหลายรูปแบบท่ีเราสามารถน�ามาใช้ได้แต่ยงัไม่ได้
น�ามาใช้หรือยงัไมไ่ด้คดิค้นขึน้มา เชน่ พลงังานจากโรงไฟฟา้นิวเคลียร์
แบบฟิวชัน่ เป็นต้น

 แหลง่พลงังานมีหลากหลาย ทัง้พลงังานท่ีได้จากการผลติโดยมนษุย์ 
และพลงัท่ีได้จากธรรมชาต ิสามารถแบง่แหลง่พลงังานท่ี มนษุย์น�ามาใช้
ประโยชน์ได้เป็น พลงังานจากซากฟอสซิล มวลชีวภาพ พลงังานน�า้
พลงังานลม พลงังานความร้อนใต้พิภพ พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังาน
ไฟฟา้ และพลงังานนิวเคลียร์
 
 พลังงาน หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งท่ีอาจให้
แรงงานได้ ภาษาองักฤษเรียกกว่า Energy เป็นก�าลงังานท่ีใช้ในช่วง
เวลาหนึง่ หรือระยะทางหนึง่ มีคา่เป็น จลู(Joule) 

 ตวัอยา่งของพลงังาน ได้แก่ พลงังานไฟฟา้ในแบตเตอร่ี พลงังานเคมี
ในอาหาร พลงังานความร้อนของเคร่ืองท�าน�า้ร้อน หรือพลงังานศกัย์ ของ
น�า้ท่ีอยูเ่หนือเข่ือน พลงังานสามารถเปลีย่นรูปจากรูปแบบหนึง่ไปสูรู่ปแบบ

อ่ืนได้ โดยกฎการอนรัุกษ์พลงังานระบวุา่ ในระบบปิดนัน้ พลงังานทัง้หมดท่ี
ประกอบขึน้จากพลงังานของสว่นยอ่ยๆ จะมีคา่คงท่ีเสมอ พลงังานท่ีวา่นี ้
ไม่สามารถจะท�าให้สญูสลายไปได้ เว้นแตว่า่จะแปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูป
ของพลงังานในรูปแบบอ่ืน ยกตวัอยา่งเชน่

11คัมภีร์บอกรักษ์ (พลังงาน)
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 การสร้างนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล เป็นอีก
แนวทางหนึง่ในการใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ พลงังานเป็นสิง่
จ�าเป็นของมนษุย์ในโลกปัจจบุนั และทวีความส�าคญัขึน้เม่ือ
โลกย่ิงพฒันามากย่ิงขึน้ การผลติพลงังานคอ่ย ๆ เปลี่ยนไป
เป็นการผลิตพลังงานท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิต
มากย่ิงขึน้ 

 จะเหน็ได้วา่ตัง้แตใ่นอดีตจนถงึปัจจบุนั ภาครัฐให้ความ
สนใจกบัการใช้พลงังานในประเทศเป็นอยา่งย่ิง การท่ีประชาชน
รวมถึงหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ช่วยกนัใช้พลงังาน
อยา่งประหยดัและคุ้มคา่จะชว่ยให้ภาครัฐสามารถประหยดั
งบประมาณได้อยา่งมหาศาล

 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2535 ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2535 ก�าหนด
ให้กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ 
มีหน้าท่ีต้องดแูลการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ด�าเนินการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งเป็นระบบ ดงันัน้ เจ้าของ
โรงงานและผู้บริหารอาคารธรุกิจ จ�าเป็นต้องตระหนกัถงึสทิธิ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏิบตัติา่ง  ๆและบริการท่ีรัฐ
จดัเตรียมไว้ให้ เพ่ือท่ีจะปฏิบตัติามกฎหมายได้อยา่งถกูต้อง

 กรณีในโรงงานควบคมุหรืออาคารควบคมุ หมายถงึ โรงงาน
หรืออาคารท่ีมีหน้าท่ีต้องด�าเนินการอนุรักษ์พลงังานตาม 
“พระราชบญัญตักิารสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 
(ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเตมิ)” ซึง่โรงงานหรืออาคารท่ีเข้าขา่ยเป็นโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนัน้จะต้องมีลักษณะการใช้
พลงังานอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

 1. เป็นโรงงานหรืออาคารท่ีได้รับอนมุตัิจากผู้จ�าหน่าย
พลงังานให้ใช้เคร่ืองวดัไฟฟ้าหรือให้ติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า
ชดุเดียวหรือหลายชดุรวมกนัมีขนาดตัง้แต ่ 1,000 กิโลวตัต์ 
หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึน้ไป

 2. เป็นโรงงานหรืออาคารท่ีใช้ไฟฟ้าจากระบบของ
ผู้จ�าหนา่ยพลงังาน ความร้อนจากไอน�า้จากผู้จ�าหนา่ยพลงังาน 
หรือพลงังานสิน้เปลืองอ่ืนจากผู้จ�าหน่ายพลงังานหรือของ
ตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมีปริมาณพลงังาน
ทัง้หมดเทียบเทา่พลงังานไฟฟา้ตัง้แต ่20 ล้านเมกะจลูขึน้ไป

แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิง

อนุรักษ์ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการสร้างคา่นิยมและ
จิตใต้ส�านกึการใช้พลงังาน

2. การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า จะต้องมีการวางแผนและควบคมุ
การใช้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุมีการลดการสญูเสยี
พลงังานทกุขัน้ตอน มีการตรวจสอบและดแูลการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟา้ตลอด
เวลา เพ่ือลดการร่ัวไหลของพลงังาน เป็นต้น

3. การใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลงังานท่ีได้จากธรรมชาต ิเชน่ 
พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานน�า้ และอ่ืนๆ 

4. การเลือกใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ มีประสิทธิภาพสูง เช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟา้เบอร์ 5 หลอดผอมประหยดัไฟ เป็นต้น

5. การเพิ่มประสิทธิภาพเชือ้เพลิง เชน่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ท�าให้เชือ้เพลงิให้พลงังานได้มากขึน้    

6. การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยการน�าวสัดท่ีุช�ารุดน�ามาซอ่มใช้ใหม ่
การลดการทิง้ขยะท่ีไมจ่�าเป็นหรือการหมนุเวียนกลบัมาผลติใหม ่(Recycle)

คัมภีร์บอกรักษ์ (พลังงาน)
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 ในฉบบันีเ้รามาด ู การออกแบบอาคารเพ่ือโลก 

ECO Design Concept โดยทัว่ไปแล้วการออกแบบ

หรือสร้างบ้านเพื่อความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

สามารถพิจารณาไปในด้านหลักๆ ได้ 2 ด้านคือ 

การเลือกใช้เทคโนโลยี และ การเลือกวัสดุและ

พืชพันธุ์ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้

 1. ด้านเทคโนโลยี

 (Eco-Design Technology)

 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส�าหรับบ้าน ประกอบไปด้วย 
3 ด้าน คือ ด้านพลงังาน ด้านระบบการรดน�า้ต้นไม้ 
และการออกแบบด้วยระบบธรรมชาต ิ(Passive Design) 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 การเลือกใช้ระบบผลิตน�้าร้อนจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Collector)

 เป็นอุปกรณ์ผลิตน�า้ร้อนโดยอาศัยหลักการ
เปลี่ยนพลงังานจากรังสีแสงอาทิตย์มาเพ่ิมอณุหภมิู
ให้น�า้มีอุณหภูมิสูงขึน้ซึ่งสามารถน�ามาทดแทน
ระบบผลิตน�า้ร้อนจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือแหล่ง
พลงังานอ่ืนๆ โดยจะมีประโยชน์ในการลดการใช้
พลงังานเหลา่นัน้ลงไป
 โดยระบบผลิตน�า้ร้อนจากพลงังานแสงอาทิตย์
สามารถน�ามาใช้ร่วมกับระบบผลิตน� า้ร้อนจาก
เคร่ืองปรับอากาศ (Heat Recovery System) ระบบ
ผลติน�า้ร้อนจากปลอ่งควนั เรียกวา่ ระบบผลติน�า้ร้อน
พลงังานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (Solar Hybrid 
System) ซึง่เป็นระบบท่ีสามารถน�าพลงังานฟรีจาก
แสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกบัพลงังานความร้อนเหลือทิง้
จากเคร่ืองปรับอากาศหรือเคร่ืองต้มน�า้ (Boiler) จงึ
เป็นระบบท่ีมีระยะเวลาคืนทนุท่ีเร็วท่ีสดุ 

1.2 ระบบการส่งน�้ารดต้นไม้แบบกึ่ง

อตัโนมตั ิ(Semi-automatic Water 

Irrigation System - SWI)

 ระบบการส่งน� า้ เป็นประเด็นท่ี
ส�าคญัย่ิง เพราะระบบท่ีนิยมใช้เป็น
ระบบท่ีอาศัยแรงดันน�า้จากจักรกล 
แต่ระบบดงักล่าวใช้พลงังานไฟฟ้าใน
การขบัเคลื่อน จงึเป็นการเพ่ิมต้นทนุ
ในการบริหารจดัการในระยะยาว ดงันัน้
ระบบท่ีเห็นควรน�ามาพิจารณาใช้คือ
ระบบท่ีลดการใช้เคร่ืองจักรกลใน
กิจกรรมดงักลา่ว และพยายามปลอ่ย
ให้การไหลแบบธรรมชาติด้วยแรง
โน้มถ่วง และระบบการไหลซึมผ่าน
วตัถพุรุนน�า้เป็นตวัขบัเคลื่อนการไหล

ทีม่า : http://www.yourhome.gov.au/energ ทีม่า :  http://gaiabrasil.com.br/wp-content/
uploads/2015/03/grafico-cisterna.jpeg

การออกแบบอาคารเพื่อโลก ECO Design Concept

ทีม่า : http://www.earthbornebydesign.com/what-is-an-eco-friendly-building

โซนนี้สีเขียว
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1.3 แนวทางการออกแบบอาคารแบบประหยัดพลังงาน

 การออกแบบอาคารประหยดัพลงังานนัน้มีแนวทางการออกแบบ 2 
รูปแบบ คือ แบบอาศัยเคร่ืองจกัรกล (Active Design) และ แบบเน้น
พึ่งพาธรรมชาต ิ(Passive Design) ซึง่ทัง้สองรูปแบบพยายามจะให้เกิด
ภาวะอยูส่บายแตป่ฏิบตัติา่งกนั ทัง้นีก้ารออกแบบและน�าไปก่อสร้างควร
เลอืกให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบทรอบข้าง เชน่ การออกแบบ
เพ่ือตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของผู้อยู่อาศยัในเร่ืองพืน้ท่ีใช้สอย 
การเช่ือมตอ่พืน้ท่ีใช้งานและความยืดหยุน่ในการวางต�าแหนง่อาคาร
 สามารถสรุปผลเป็นรูปธรรมตอ่รูปแบบทางสถาปัตยกรรม ยกตวัอยา่ง
เชน่ การวางแนวอาคารในทิศเหนือ-ใต้ เพ่ือให้พืน้ท่ีรับแดดอยูด้่านแคบ 
แตเ่ปิดรับลมได้ดี ก�าหนดต�าแหนง่ชอ่งเปิดให้รับลมประจ�าทิศใต้ ให้สามารถ
เข้า-ออก และกระจายทัว่อาคารได้  ปรับสภาพแวดล้อมรอบอาคาร โดย
อาศยัประโยชน์จากธรรมชาต ิเป็นต้น 

ทีม่า : www.researchgate.net/publication/301216546_Green_Building

 2. เทคโนโลยีการเลือกวัสดุและพืชพันธุ์ (Eco-Material Technology and Planting)

 สว่นนีจ้ะเน้นไปท่ีวสัดท่ีุไมใ่ชส่ว่นของอาคารโดยตรง ซึง่จะเน้นไปท่ีวสัดสุว่นภมิูทศัน์และงานบริเวณอ่ืนๆ เชน่ ท่ีจอดรถ ทางเท้า และถนน เป็นต้น 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือชะลออตัราการไหลของน�า้ผิวดนิท่ีเกิดจากฝนตก (ลดการสกึก่อนของพืน้ผิว) เพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวแตย่งัคงความแข็งแรง ในขณะท่ี
การเลือกต้นไม้ท่ีเหมาะสมนัน้ จะมีสว่นช่วยในการประหยดัคา่ใช้จ่ายในการท�านบุ�ารุง-ดแูล และยงัไม่เป็นการท�าลายระบบนิเวศน์เดิมของพืน้ท่ีอีก
ทางหนึง่ด้วย จงึน�าเสนอรูปแบบการออกแบบโดยเน้นการเลือกวสัดมุาใช้งานในแตล่ะจดุ อาทิ

2.1 เลือกใช้บล็อกหญ้าในการปูที่จอดรถ (Grass Block) 

 ปัญหาของลานคอนกรีตคือการสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์
ไปยงัพืน้ท่ีรอบข้าง รวมไปถงึการท่ีไมส่ามารถหนว่งการไหลของน�า้ได้ดี
ท�าให้อาจเกิดการไหลท่ีเร็วเกินไปจนสร้างความเสียหายสึกกร่อนได้ 
ควรเลือกใช้ Grass Block แทน เพ่ือให้หญ้าลดการสะท้อนของแสง
อาทิตย์และเพ่ิมสดัสว่นพืน้ผิวท่ีน�า้ซมึผา่นได้งา่ย

2.2 เลือกใช้พืชท้องถิ่น (Native Plant) 

 การเลือกใช้พืชท้องถ่ินช่วยลดปัญหาการบ�ารุงรักษา เน่ืองจากพืช
ท้องถ่ินมกัทนตอ่สภาพท้องถ่ิน ทนตอ่โรคได้ดี อีกทัง้ยงัไมเ่ป็นการท�าลาย
ระบบนิเวศน์เดิมของพืน้ท่ี นอกจากนี ้ ต�าแหน่งของการวางต้นไม้ใหญ่ 
ในด้านท่ีเหมาะสม ก็จะช่วยท�าให้ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ซึ่งการ
ออกแบบควรค�านงึถงึจดุนีด้้วย

บทสรุป 

 จากข้างต้น คอื แนวทางเบือ้งต้น 

ซึง่ในการท�างานจรงิ ทัง้เรือ่งข้อจ�ากดั

อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น จะท�าให้แนวทาง

การออกแบบเพื่อสิ่ งแวดล ้อม

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไม่มีแนวทาง

ใดเหมาะสมกับทุกสถานที่ ดังนั้น 

การศึกษาวิจัยท่ีเหมาะสมจะท�าให้

ก ารออกแบบ เป ็ น ไปอย ่ า งมี

ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์

ทีม่า : http://www.asiagreenbuildings.com

โซนนี้สีเขียว



1515News Update

 โครงการสง่เสริมการปรับปรุงประสทิธิภาพ
การใช้พลงังานในอาคาร ได้จดักิจกรรมเย่ียมชม
อาคารสถาบนัอีอีซี เพ่ือศกึษาและดงูานการ
อ อ ก แ บ บ อ า ค า ร ท่ี ผ ส ม ผ ส า น ง า น ด้ า น
สถาปัตยกรรมและนวัตกรรมทางวิศวกรรม
กับการประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม โดยมี นายรุจ เหราบตัย์ รองผู้วา่การ
ธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง พร้อม 
ผู้แทนจากอาคารเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ
ในปีท่ี 5 จ�านวน 40 ทา่น เข้าร่วมกิจกรรมใน
ครัง้นี ้

 โดย คุณเกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการ
บริหารกลุ่มบริษัทอีอีซี, ผู้อ�านวยการสถาบนั 
อีอีซี อคาเดม่ี ให้การต้อนรับคณะเย่ียมชมฯ 
พร้อมทัง้บรรยายให้ความรู้ระบบวิศวกรรม
การประหยัดพลังงานและพาชมอาคาร
สถาบนั EEC 1 และ อาคารใหม ่ EEC 2 ซึง่
ก่อสร้างใหม่ด้วยแนวคิดท่ีเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ทัง้ยงัได้สมัผสัและเรียนรู้กบัวสัดท่ีุ
เ ป็นวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศท่ีมา 
ใช้งานจริงในอาคารด้วย.

อาคารปี 5
เยี่ยมชมอาคารสถาบันอีอีซี



การไฟฟ้านครหลวง

อาคาร 2 ชั้น 7 ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ

121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200

โทรศัพท์  0-2220-5480 โทรสาร 0-2220-5180

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140  

โทรศัพท์ 0 2470 9604-9  โทรสาร 0 2470 9609

E-mail : meaaward@gmail.com 

www.meaenergysavingbuilding.net 

www.facebook.com/MEAaward

คณะผู้จัดท�า : 

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

MEA Energy Saving Building


