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โครงการ MEA Award 2017 ปีที่ 5 

	 สวสัดีครับท่านผู้อ่านทกุท่าน	 กลบัมาพบกนักบั	 Flash	 Newsletter	 จดหมายข่าวท่ี 
น�าเสนอข่าว	 และกิจกรรมตา่งๆ	 ในโครงการสง่เสริมประสิทธิภาพการใช้พลงังานในอาคาร	
หรือการแขง่ขนั	MEA	Energy	Saving	Building	Awards	ของการไฟฟา้นครหลวง	ด�าเนินการ
โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ	ฉบบันีเ้ป็นฉบบัท่ี	5	แล้วนะครับ	(หากทา่นใด
สนใจอยากอา่น	Flash	Newsletter	ย้อนหลงัสามารถ	เข้าไปค้นหาได้ท่ี	Facebook	Fan	Page	
https://www.facebook.com/MEAAward	 หรือทางเวป็ไซต์	 http://www.meaenergysaving 
building.net/	ได้เลยครับ

	 ส�าหรับ	Flash	Newsletter	ฉบบันีเ้ป็นการพาผู้อา่นเข้าสูบ่รรยากาศการแขง่		กฟน.	สดุยอด
อาคารประหยดัพลงังาน	ปีท่ี	5	หรือ	MEA	Energy	Saving	Building	Awards	2017	อยา่ง
เต็มรูปแบบ	 โดยมีแข่งขันใน	 4	 กลุ่มอาคาร	 ได้แก่อาคารประเภท	 โรงพยาบาล	 โรงแรม	
ส�านกังาน	 และศนูย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า	 ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นอาคารขนาดใหญ่มีการใช้
พลงังานในแตล่ะวนัเป็นจ�านวนมาก	 มาติดตามดกูนัวา่	 ในแตล่ะอาคารจะคิดวิธีลดการใช้
พลงังาน	หรือการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร	และใครจะเป็น	กฟน.	สดุยอด
อาคารประหยดัพลงังาน	ประจ�าปี	2017	โดยขณะนีท้กุอาคารท่ีเข้าแขง่ขนั	ก็เร่งการปรับปรุง
การใช้พลงังานในอาคารของตนตามแผนท่ีได้แจ้งไว้กบัโครงการ	 พร้อมทัง้ด�าเนินกิจกรรมตา่งๆ	
สร้างความมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของตนอย่าง
เตม็ท่ี	ทาง	Flash	Newsletter	จะได้น�าเสนอภาพกิจกรรมตา่งๆ	ของอาคารในคอลมัน์	News	
Update	นะครับ

	 Flash	Newsletter	ฉบบันี	้ น�าเสนอเนือ้หาท่ีนา่สนใจท่ีทกุทา่นไมค่วรพลาด	แนะน�าอยา่งย่ิง
ส�าหรับอาคารท่ีเข้าแขง่ขนั	กฟน.สดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน	ปีท่ี	5	กบัคอลมัน์	Start	Up	
ท่ีแจ้งรายช่ืออาคารท่ีเข้าแข่งขันทัง้	 4	ประเภทอาคาร	จ�านวน	19	อาคาร	 เง่ือนไขและ
ข้อก�าหนดการของการแข่งขนั	 ตลอดจนการจดัท�าเอกสารต่างๆ	 ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด	
สว่นคอลมัน์	คมัภีร์บอกรักษ์	 (พลงังาน)	จะเป็นเร่ืองของ	 เทคโนโลยีอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร
ธรุกิจ	 เชน่	 ระบบการจดัการอาคาร	BUILDING	MONITORING	SYSTEM,	กระจกหน้าตา่ง
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมแสง	 ELECTRONIC	WINDOW	 LIGHT	 CONTROL	 (คอลมัน์นี	้
เหมือนเป็นการบอกใบ้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการใช้พลงังาน	 กลายๆ	 กบัอาคารท่ีเข้า
แข่งขนัในประเภทนวตักรรมด้านพลงังาน)	 คอลมัน์	 Winner	 Talk	 พาท่านผู้อ่านไปพบกบั	
โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั	 โรงเรียนท่ีได้รับรางวลั	กฟน.	สดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน	 ดีเดน่
พิเศษ	 ปี	 2559	 ท่ีผ่านมา	 กบั	 วิถีชีวิต	 วิถีประหยดั	 “พลงังงาน”	 แล้วมาผ่อนคลายกบั 
การท่องเท่ียวแนว	ECO	คืออะไรและจะท�าได้อยา่งไร	ในคอลมัน์	 โซนนีส้ีเขียว	ปิดท้ายด้วย
ของฝากท่ีมีประโยชน์	 ท่ีทาง	Flash	Newsletter	น�า	Application	ดีๆ	 ท่ีชว่ยให้การคดิอตัรา
การกินไฟฟา้ของอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้ในบ้าน	 ไมใ่ชเ่ร่ืองยากอีกตอ่ไป	 กบัการค�านวณคา่ไฟ
แบบชิลชิลกบั	อีโว-เอน็เนอย่ี	(Evo	Energy)

	 เช่นเดิมครับ	 ผมอยากฝากให้ผู้ ท่ีสนใจ	 อยากขอรับตราสญัลกัษณ์	 รับรองมาตรฐาน	
“กฟน.	 อาคารประหยดัพลงังาน”	 ในระดบัท่ี	 1	 ให้กบัอาคารของทา่น	 หากอาคารของทา่น
เป็นอาคารปะเภท	 โรงพยาบาล	 ศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า	 โรงแรม	 ส�านกังาน	 มหาวิทยาลยั	
โรงเรียน	และร้านสะดวกซือ้	สามารถติดตอ่ทีมงานได้ตามท่ีระบไุว้ในจดหมายข่าวนีไ้ด้เลย		
ซึง่ถ้าผา่นเกณฑ์ท่ีก�าหนด	ทา่นก็จะได้รับตรารับรองมาตรฐาน	“กฟน.	อาคารประหยดัพลงังาน”	
โดยท่ีทา่นไมต้่องเสยีคา่ใช้จา่ยใดๆ	ทัง้สิน้	 ซึง่จะได้ขึน้รับตรารับรองฯ	 ในวนัเดียวกบัการประกาศ
ผลรางวลัการแขง่ขนัของอาคารปีท่ี	 5	 ท่ีก�าลงัแขง่ขนักนัในขณะนี	้ ท่ีจะมีการประกาศผลรางวลั
ประมาณเดือน	มีนาคม	2561	อยา่ช้า...	เพราะเรารับจ�านวนจ�ากดั

	 ท้ายนีข้อฝากตดิตามการแขง่ขนัในปีท่ี	 5	 ของการแขง่ขนัสดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน	
MEA	 Energy	 Saving	 Building	 Awards	 2017	 ได้ทัง้ทาง	 Facebook	 Fan	 page	 
https://www.facebook.com/MEAAward	 หรือทางเวป็ไซต์	 http://www.meaenergysaving 
building.net/		และหากมีข้อแนะน�าในการจดัท�า	Flash	Newsletter	หรือมีเร่ืองท่ีสนใจอยากให้
เราน�ามาลงให้อา่นกนัก็สามารถแนะน�ามาได้นะครับ	

บก. ขอคุย
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ประเภทโรงพยาบาล จ�านวน 5 แห่ง

	 1.	โรงพยาบาลลาดพร้าว		
	 2.	โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า	
	 3.	โรงพยาบาลราชวิถี		
	 4.	โรงพยาบาลวิชยัเวช	อินเตอร์เนชัน่แนล	หนองแขม
	 5.	สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี

ประเภทโรงแรม จ�านวน 4 แห่ง

	 1.	โรงแรมมิราเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชัน่	 	
	 2.	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
	 3.	โรงแรมเจดบับลวิ	แมริออท	กรุงเทพ	 	
	 4.	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์	ลาดพร้าว

 อาคารที่เข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับที่ 2 ทุกอาคาร ต้องจัดท�าเอกสารต่างๆ ตามประเภทรางวัลที่ทางอาคารเลือกแข่งขันนะครับ โดยผมมีสรุป

แบบตาราง เพื่อให้ตรวจสอบกันง่ายๆ มาฝากอาคารผู้เข้าแข่งขัน เรามาดูกันเลย

 หมายเหตุ	:	รางวลัอาคารนวตักรรมพลงังานดีเดน่	จะจดัท�าข้อตกลง	M&V	และรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลประหยดั	ก็ตอ่เม่ือมีการน�าเสนอ
มาตรการปรับปรุงการใช้พลงังานกบัทางโครงการ

ประเภทรางวัล

เอกสารที่ต้องจัดท�า

1. ข้อตกลง M&V

2. รายงานผลการ

ด�าเนินงานประจ�า 2 

เดือน

3. รายงานสรุปการ

วิเคราะห์ผลประหยัด

และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

4. รายงานเบื้องต้น

การด�าเนินกิจกรรม

ด้านพลังงาน

5. รายงานสรุปการ

ด�าเนินกิจกรรมด้าน

พลังงาน

1. กฟน. อาคาร

ประหยัดพลังงานดีเลิศ   

2. อาคารปรับปรุงด้าน

พลังงานดีเด่น   

3. อาคารนวัตกรรม

พลังงานดีเด่น     

ประเภทส�านักงาน จ�านวน 4 แห่ง

	 1.	อาคาร	Energy	Complex
	 2.	อาคารธารา	สาทร
	 3.	ศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ	อาคารรัฐประศาสนภกัดี
	 4.	อาคารส�านกังาน	ปตท.	พระโขนง

ประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จ�านวน 6 แห่ง

	 1.	ศนูย์การค้าฟอร์จนูทาวน์
	 2.	ศนูย์การค้าคงิ	เพาเวอร์	ศรีวารี	คอมเพลก็ซ์
	 3.	ศนูย์การค้าเดอะ	พรอมานาด
	 4.	ศนูย์การค้าเดอะมอลล์	ทา่พระ
	 5.	ศนูย์การค้าเดอะมอลล์	บางแค
	 6.	ศนูย์การค้าเดอะมอลล์	บางกะปิ

 สวัสดคีรบั... Flash News ฉบบัที ่5 ขออัพเดท ขอย�า้เงือ่นไขส�าคญัและก�าหนดการของการแข่งขนัในระดบัที ่2 กนันะครบั แต่ก่อนอืน่ ขอปรบมอืรวัๆ 

ให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ MEA Index ในระดับที่ 1 และแข่งขันต่อเนื่องในระดับที่ 2 ส�าหรับอาคารประหยัดพลังงานปีที่ 5 จ�านวน 19 อาคาร ดังนี้

ค้นหา
สุดยอดอาคารประหยัดพลังงานปีที่ 5 

Start Up 3
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ส�าหรับระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้

 1.  ข้อตกลง M&V และรายงานเบื้องต้นการด�าเนินกิจกรรมด้าน

พลงังาน ทางโครงการจะถือวา่เอกสาร	ข้อตกลง	M&V	และรายงานเบือ้งต้น
การด�าเนินกิจกรรมด้านพลงังาน	เป็นใบสมคัรส�าหรับอาคารท่ีแขง่ขนัตอ่ใน
ระดบัท่ี	2	มีก�าหนดให้สง่ภายใน	30	เมษายน	2560	และภายหลงัจากระยะ
เวลานัน้ไป	หากทางอาคารมีมาตรการท่ีต้องการจะด�าเนินการปรับปรุงการ
ใช้พลงังานเพ่ิมเตมิ	 ยงัสามารถสง่ข้อมลูเพ่ิมเตมิได้	 โดยจะต้องแจ้งให้ทาง
โครงการรับทราบก่อนท่ีจะด�าเนินการปรับปรุง	 มิฉะนัน้จะไมน่บัผลประหยดั
ท่ีเกิดขึน้จากมาตรการนัน้ๆ	และมีเง่ือนไขท่ีส�าคญั	คือ	ทกุมาตรการท่ีด�าเนินการ	
ต้องสามารถวดัผลประหยดัหลงัการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ	ภายใน	30	พฤศจิกายน	
2560	เทา่นัน้

 2.  รายงานผลการด�าเนินงานประจ�า 2 เดือน	เป็นรายงานส�าหรับ
ติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินการปรับปรุงของอาคารท่ีเข้าแข่งขนั
ในระดบัท่ี	 2	 เพ่ือให้ทางโครงการได้รับทราบถงึปัญหาในขณะท่ีอาคารก�าลงั
ด�าเนินการอยู	่ รวมทัง้แนวทางแก้ไขปัญหานัน้ๆ	 ร่วมกนั	ซึง่ทางอาคารต้อง
มีการจดัท�าและสง่ให้กบัทางโครงการรวมทัง้สิน้	3	ครัง้		คือ

	 	 	 ฉบบัท่ี	1	สง่ภายในสิน้เดือนมิถนุายน	2560
	 	 	 ฉบบัท่ี	2	สง่ภายในสิน้เดือนสงิหาคม	2560
	 	 	 ฉบบัท่ี	3	สง่ภายในสิน้เดือนตลุาคม	2560	

 3.  รายงานสรปุการวเิคราะห์ผลประหยดัและกจิกรรมประชาสัมพันธ์ 

ถือเป็นรายงานฉบับสุดท้าย	 ท่ีทกุอาคารต้องจดัท�าส่งให้กบัทางโครงการ
ภายในเดือนมกราคม 2561 

 4.  รายงานเบื้องต้นการด�าเนินกิจกรรมด้านพลังงาน	 เป็นรายงาน
ส�าหรับกลุม่อาคารท่ีมีความประสงค์จะสง่แขง่ขนัในรางวลั	 “อาคารนวตักรรม
พลงังานดีเดน่”	จดัท�าเพ่ิมเตมิตามแบบฟอร์มท่ีโครงการจดัท�าให้	

 5.  รายงานสรุปการด�าเนินกิจกรรมด้านพลังงาน	 เป็นรายงานฉบบั
สดุท้ายของอาคารท่ีแขง่ขนัในรางวลั	 “อาคารนวตักรรมพลงังานดีเดน่”	 มี
ก�าหนดสง่ภายในสิน้เดือนพฤศจิกายน	2560	

การแข่งขนัในระดบัที ่2 มเีงือ่นไขทีส่�าคญัทีท่กุอาคารต้องรบัทราบดงันี้

  มาตรการที่เสนอปรับปรุง ต้องเป็นมาตรการที่สามารถตรวจวัด
และพสูิจน์ผลการใช้พลังงานได้อย่างชัดเจน

  อาคารจะต้องแจ้งให้ทาง	มจธ.	เข้าร่วมสังเกตการณ์การเกบ็ข้อมูล 
การใช้พลงังาน	ก่อนและหลัง	หากมาตรการใดท่ี	ทาง	มจธ.	ไม่ได้เข้าร่วม
สังเกตการณ์การเกบ็ข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุง	 ทางโครงการจะ	
ไม่นับผลประหยัดของมาตรการนัน้ๆ

  อาคารใดท่ียกเลกิยกมาตรการ	 ซึง่ท�าให้ไมมี่การด�าเนินการปรับปรุง
การใช้พลงังานตามมาตรการใดๆ	 ตามท่ีได้เสนอไว้	 ทางคณะกรรมการขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมเ่ข้าไปประเมินให้คะแนน	 ในสว่นของกิจกรรมด้านการบริหาร
จดัการ	รณรงค์ในอาคาร	(ในคะแนนอีก	70%	ท่ีเหลอื)	และถือวา่การแขง่ขนั
ในระดบัท่ี	2	ของอาคารนัน้เป็นโมฆะ

 ส�าหรับการเข้าตรวจประเมินการให้คะแนนของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒใินการแข่งขันปีที่ 5 นัน้	มีก�าหนดเข้าประเมิน	ณ	อาคารใน
ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561		ซึง่เม่ือใกล้เวลาเข้าประเมินทาง	
มจธ.	จะได้ประสานงานไปยงัอาคารตา่งๆ	เพ่ือนดัวนัเวลาอีกครัง้
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วถิชีีวติ วถิปีระหยัด “พลังงาน” 

 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย	 ถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบประหยดั
พลงังาน	และเป็นสถานีการเรียนรู้ของการไฟฟา้นครหลวง	จงึตดัสนิใจเข้า
ร่วมโครงการ	“MEA	Energy	Saving	Building”	เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมี
กรอบการท�างานอยา่งชดัเจน	 และยงัสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์เร่ืองการอนรัุกษ์
พลงังานและสิง่แวดล้อมของผู้บริหารโรงเรียน	 จนผลกัดนัให้มีการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือ	 ระหวา่งผู้ปกครอง	 ศิษย์เก่า	 คณะกรรมการสถาน
ศกึษา	 ผู้ เก่ียวข้องทัง้หมดโดยใช้ช่ือวา่	 “โครงการอนุรักษ์และประหยัด
พลังงานส�าหรับเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม”

	 แม้ในการรณรงค์ชว่งแรกเร่ิม	จะไมป่ระสบความส�าเร็จมากนกั	เพราะ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยงัไมต่ระหนกัถงึความส�าคญัของการประหยดัพลงังาน	 รวมทัง้
ทกุคนต้องปรับพฤตกิรรมในชีวิตใหมท่ัง้หมด	 แตเ่ม่ือก�าหนดมาตรการตา่งๆ	
ไมน่านก็สามารถปรับตวัได้		

  ก�าหนดไว้ในหลกัสตูร

	 โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั	 ได้ก�าหนดหลกัสตูรอนรัุกษ์พลงังานในโรงเรียน
ขึน้	 โดยก�าหนดวิสยัทศัน์	 กลยทุธ์	 และวิธีการท่ีชดัเจน	ทกุรายวิชาจะมีเร่ือง
เก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	 ตามบริบทของแตล่ะรายวิชา	
โดยมีเป้าหมายเดียวกัน	 และด�าเนินงานภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	 พร้อมกบัสร้างนิสยัคณุธรรม	 และใสใ่จสิง่แวดล้อมให้กบันกัเรียน 
อาทิ	กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	มีสอนการค�านวณค่าไฟฟ้าให้กับนักเรียน	
และประชาสมัพนัธ์สูผู่้ปกครอง	แนวร่วมกลุม่เปา้หมาย	เพ่ือรณรงค์ให้มีการ
ประหยดัคา่ไฟ	 รายเดือน	 ตลอดจนการค�านวณเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะชนิด	
อตัราคา่ไฟ	และวางแนวทางประหยดัน�า้	เพ่ือประหยดัคา่ไฟและคา่น�า้	โดย
ไมก่ระทบถงึชีวิตประจ�าวนัท่ีใช้อยูเ่ป็นประจ�า
 
	 ขณะท่ีกลุม่สาระวิทยาศาสตร์	 มีหลกัสตูรเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน	 และ
ยังผนวกรวมงานจัดการอาคารสถานท่ี	 การก�าจัดขยะ	 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน	 เป็นสว่นยอ่ยๆ	 ท่ีอยูใ่นโครงการอนรัุกษ์ฯ	 สว่นวิชา
ภาษาไทย	 และภาษาองักฤษ	 จะรณรงค์โดยการจดัประกวดสนุทรพจน์ใน
การประหยดัพลงังาน	ประกวดค�าขวญัตา่งๆ	เป็นต้น	

	 ผลจากความมีสว่นรวมของนกัเรียน	 ก่อเกิดเป็นแนวคิดการประหยดั
พลงังานแบบใหม	่โดยนกัเรียน	 ร่วมมือกนัจดัท�าปา้ยสแีดง	 เหลอืง	และเขียว	
ตดิสวิตช์ไฟในทกุอาคาร	 เพ่ืองา่ยในการใช้งานและส�ารวจการใช้งาน	 โดย	
ป้ายสีแดง	หมายถึงจ�าเป็นต้องเปิดเพ่ือให้มีแสงสว่างเพียงพอ	สีเหลือง
อาจต้องเปิดในชว่งท่ีแสงสวา่งไมพ่อ	 และสเีขียว	 ไมจ่�าเป็นต้องเปิด	 เป็นต้น
แตส่ิง่ส�าคญัอ่ืนใด	ผู้อ�านวยการ	อาจารย์	จะต้องเป็นต้นแบบให้กบันกัเรียน	
โดยปฏิบตัตินตามมาตรการประหยดัพลงังานให้เหน็เป็นตวัอยา่ง
 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
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  เปลี่ยนใหม่ เพื่อลดพลังงาน

	 นอกจากนี	้ โรงเรียนยงัให้ความส�าคญัในการเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศ
ตามก�าหนดการใช้งาน	 เน่ืองจากโรงเรียนมีเคร่ืองปรับอากาศจ�านวนมาก	
จงึจดัท�าตารางดแูลเคร่ืองปรับอากาศ	 เม่ือมีอายกุารใช้งาน	 8	 ปีขึน้ไป	 จะ
เปลี่ยนเคร่ืองใหม	่รวมถงึยงัเปลี่ยนหลอดไฟ	400	กวา่หลอด	และเคร่ืองใช้
ไฟฟา้ทัง้หมด	 โดยค�านวณจดุคุ้มทนุ	 และผลจากการร่วมแรงร่วมใจนีเ้องท่ี
ท�าให้โรงเรียนได้รับรางวลัในปีนีไ้ปอยา่งภาคภมิูใจ

	 “ตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการมาประเมินผลเสร็จ	 ทกุคนก็ตัง้หน้าตัง้ตารอ
วา่ผลจะเป็นอยา่งไร	 แตไ่มไ่ด้หมายถงึวา่จะต้องได้รางวลัมากมายอะไร	 แต่
อยากรู้วา่สิง่ท่ีเราท�านัน้	มนัใชไ่หม	พอมนัใช	่เราก็ดีใจ	เดก็เรานัน้มีความสขุมาก	
เราน�าตวัแทนไปร่วมรับรางวลั	 แล้วก็น�ารางวลันัน้มาช่ืนชมยินดีกนัหน้าเสาธง	
แล้วก็น�ามาจดัเป็นนิทรรศการให้เดก็ๆ	 ได้เหน็	 ถ้วยรางวลัก็ตัง้ไว้ตรงท่ีคณุครู
มาลงเวลา	ครูก็จะเหน็	ทกุคนก็ช่ืนชม	คือเป็นพลงั”

	 “ตอนท่ีกรรมการมาประเมิน	 เราไม่รู้วา่จะจดักรอบน�าเสนออย่างไรให้
เหน็ภาพท่ีเราท�าให้เหน็มากท่ีสดุ	 เพราะเขาไมไ่ด้อยูก่บัเราทัง้วนั	 เราก็เสนอ
จดุเดน่ของเรา	ก็คือ	เรามองไปท่ีความยัง่ยืน	เพราะเราไมไ่ด้ท�าแคเ่พียงปีนี	้
เราท�ามาหลายปี	 เราไมเ่คยทิง้วฒันธรรมของการอนรัุกษ์พลงังาน	 เรายงัคง
ท�าตอ่เน่ือง	 แล้วเราก็แสดงให้เหน็วา่โรงเรียนอ่ืนสามารถมาศกึษาจากเราได้
คือตวัหลกัสตูรของเรา	 กิจกรรมท่ีตอ่เน่ือง	 และการบริหารจดัการอยา่งเป็น
ระบบ	ครบวงจร”

	 น่ีคือสิง่ท่ีคณะครูและนกัเรียนภาคภมิูใจร่วมกนัเม่ือได้รับรางวลั	“ดีเดน่
พิเศษ”	 ในโครงการสง่เสริมการปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลงังานในอาคาร	
ของการไฟฟา้นครหลวง

	 ผอ.	กลา่ววา่	โดยปกตแิล้วโรงเรียนนีจ้ะไมน่�าเดก็นกัเรียนออกนอกห้องเรียน	
ยกเว้นในการไปรับรางวลัครัง้นี	้เน่ืองจาก	ผอ.	มองวา่ทกุคนท่ีมีสว่นร่วมใน
การท�ากิจกรรม	จะต้องมีโอกาสมีสว่นร่วม	และช่ืนชมในรางวลัท่ีได้รับ	

	 “เดก็นกัเรียนมีความสขุในการท�ากิจกรรม	 ในวนัท่ีเราลงนามข้อตกลงกนั	
แตล่ะสขีึน้ลงนามกบั	 ผอ.	 เหน็ภาพของความร่วมแรงร่วมใจ	 ทัง้หวัหน้าอาคาร
แตล่ะอาคาร	 เป็นน�า้หนึง่ใจเดียวกนั	 แตค่นละบทบาท	 เป็นการผลกัดนัให้
กิจกรรมประสบผลส�าเร็จ”

 การท�างานของเราไม่ใช่แค่การมีส่วนร่วม แต่เป็นการ

ร่วมแรง ร่วมหมดทั้งใจ ทั้งร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมประเมิน เรา

ท�าให้การประหยดัพลังงานเป็นวาระประจ�าตลอดทัง้ปี เราไม่ได้

คาดหวังจะประกวดเพื่อชิงรางวัล แต่เรามีความมุ่งมั่นจะท�า

เรื่องนี้ต่อไป”

“

”

ดร. จินตนา ศรีสารคาม
ผอ. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
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	 ในการจดัท�ารายงานดงักลา่วข้างต้น	 จะขึน้อยู่
กับประเภทของรางวัลท่ีทางอาคารเลือกเข้า
แข่งขนั	 เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึน้	 ขอสรุปการจดัท�า
รายงานดงันีค้รับ

 1.	 หากอาคารเข้าแขง่ขนัในประเภทรางวลั	
“กฟน.อาคารประหยดัพลงังานดีเลศิ”	และ/หรือ	
“อาคารปรับปรุงด้านพลงังานดีเดน่”	และ	 “อาคาร
นวตักรรมพลงังานดีเดน่”	 ทางอาคารจะต้องด�าเนิน
การจัดท�า	 “รายงานวิเคราะห์ผลการประหยดั
พลังงานและกิจกรรมประชาสัมพนัธ์”	 และ 
”รายงานสรุปการด�าเนินกิจกรรมดา้นนวตักรรม
พลงังาน”

 2.	 หากอาคารเข้าแขง่ขนัในประเภทรางวลั	
“อาคารนวตักรรมพลงังานดีเดน่”	 เพียงประเภท
เดียว	 โดยไมไ่ด้น�าเสนอมาตรการปรับปรุงการใช้
พลงังาน	ทางอาคารจะจดัท�าเพียง	“รายงานสรุป
การด�าเนินกิจกรรมดา้นนวตักรรมพลงังาน” แต่
หากทางอาคารมีการน�าเสนอมาตรการปรับปรุง
การใช้พลงังานมาด้วย	 จะต้องจดัท�า	 “รายงาน
วิเคราะห์ผลการประหยดัพลงังานและกิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์” เพ่ิมเตมิ	สง่ให้ทางโครงการด้วย	
แตไ่มต้่องท�าในสว่นของกิจกรรมประชาสมัพนัธ์
ครับ

“รายงานวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานและกิจกรรมประชาสัมพันธ์”

เป็นรายงานสรุปกิจกรรมทัง้หมดท่ีอาคารได้ด�าเนินการทัง้ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพ
พลงังาน	และกิจกรรมประชาสมัพนัธ์	 ในสว่นของผลประหยดัจากการด�าเนินการปรับปรุง
ตามมาตรการท่ีเสนอตอ่โครงการ	 ท่ีได้สรุปมาในรายงานนัน้	จะถกูน�าเสนอตอ่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒิุ	เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณาตดัสนิรางวลัประเภท	“กฟน.อาคารประหยดั
พลงังานดีเลศิ”	และ/หรือ	“อาคารปรับปรุงด้านพลงังานดีเดน่”

 หัวข้อและรายละเอียดที่ส�าคัญของรายงานฉบับนี้ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1	จะเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ผลประหยดัมาตรการตา่งๆ	ท่ีทางอาคารได้น�ามาใช้
ในด�าเนินการปรับปรุงการใช้พลงังานของอาคาร	 ซึง่ทางอาคารจะต้องน�าเสนอรายละเอียด
ของมาตรการท่ีด�าเนินการปรับปรุง	ประกอบไปด้วย
	 1.	แนวคิดการปรับปรุง
	 2.	เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ท่ีด�าเนินการปรับปรุง	โดยทางอาคารต้องใสป่ระเภท	ขนาด	
	 	 และจ�านวนของเคร่ืองจกัรท่ีด�าเนินการทัง้ก่อนและหลงัการปรับปรุง
	 3.	การค�านวณผลประหยดั	ทางอาคารต้องน�าเสนอวิธีการของท่ีมาของตวัเลขผลประหยดั 
	 	 ท่ีได้มา	วา่ใช้วิธีการหรือสตูรค�านวณสตูรใดในการค�านวณ

ส่วนที่ 2 เป็นการน�าเสนอในส่วนของกิจกรรมและการประชาสมัพนัธ์	 ท่ีทางอาคารได้
ด�าเนินการจดัขึน้	 เพ่ือชว่ยรณรงค์	 สง่เสริมและกระตุ้นให้เกิดการรับรู้	 และมีสว่นร่วมในการ
ประหยดัพลงังาน	โดยมีรายละเอียดท่ีต้องน�าเสนอ	ดงันี ้
	 1.	ช่ือกิจกรรมท่ีจดั
	 2.	วตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรม
	 3.	วนัท่ีจดังาน
	 4.	รูปแบบกิจกรรมท่ีจดั
	 5.	ภาพวนัจดังานกิจกรรม

ส�าหรับเนื้อหาและรายละเอียด 
ของรายงานแต่ละฉบับมีอะไรบ้าง 

เรามาดูกันต่อเลยครับ

Progress Report 7

สวัสดีครับ.... 
 Progress Report ในฉบับนี้ จะพูดถึงราย

ละเอียดของการจัดท�ารายงานฉบับสุดท้าย 

ที่ทางอาคารที่เข้าร่วมโครงการในระดับที่ 2 ทุก

อาคาร ต้องด�าเนินการจัดท�าเพ่ือส่งให้กับทาง

โครงการ ซึ่งประกอบด้วยรายงานดังนี้ครับ

 1. รายงานวิเคราะห์ผลการประหยัด

พลังงานและกิจกรรมประชาสัมพันธ์

 2. รายงานสรุปการด�าเนินกิจกรรม

ด้านนวัตกรรมพลังงาน
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“รายงานสรุปการด�าเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรมพลังงาน” 

เป็นรายงานส�าหรับอาคารท่ีเข้าแขง่ขนัในรางวลั	“อาคารนวตักรรมพลงังานดีเดน่”	
โดยจะเป็นรายงานท่ีสรุปผลการด�าเนินกิจกรรมในประเดน็ดงันีค้รับ

	 1.	การน�านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร	
	 2.	การมีระบบตดิตามควบคมุการใช้พลงังานท่ีทนัสมยัอยา่งสมบรูณ์ทกุระบบ	
	 3.	ความสามารถในการเป็นอาคารต้นแบบให้กบัอาคารอ่ืนๆได้	
	 4.	มีการใช้พลงังานทดแทนในอาคารอยา่งจริงจงั	
	 5.	อาคารมีระบบการบริหารจดัการพลงังานท่ีชดัเจน	เป็นรูปธรรม	
	 6.	อาคารมีการพฒันาองค์กร	และเข้าแขง่ขนัด้านการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งตอ่เน่ือง	
	 7.	อาคารมีทีมงาน	และผู้ใช้พลงังานในอาคาร	ท่ีมีการปฏิบตัด้ิานการอนรัุกษ์พลงังาน
	 				อยา่งชดัเจนและยัง่ยืน	
	 8.	อาคารเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียว	

OMNT
 ระยะเวลาในการส่งรายงาน แต่ละประเภทมีดังนี้

1. อาคารที่เข้าแข่งขันในประเภทรางวัล “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดเีลศิ” และ/หรือ “อาคาร
ปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” ต้องจดัส่ง	 “รายงานวิเคราะห์ผลการประหยดัพลงังานและกิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์”	 ภายในสิน้เดือนมกราคม	 พ.ศ.2561	 และ	 ในกรณีท่ีมีการแข่งขนัในรางวลั	 “อาคาร
นวตักรรมพลงังานดีเดน่”	 ด้วย	 ต้องด�าเนินการจดัสง่	 “รายงานสรุปการด�าเนินกิจกรรมด้านนวตักรรม
พลงังาน”	ก่อน	โดยจะต้องสง่ภายในสิน้เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2560

2. อาคารที่เข้าแข่งขันในประเภทรางวัล “อาคารนวัตกรรมพลังงานดเีด่น” เพยีงประเภทเดยีว 
แบง่การจดัสง่รายงานได้ดงันี ้

	 1.	ในกรณี	ไมมี่การน�าเสนอมาตรการปรับปรุงการใช้พลงังาน	ต้องด�าเนินการจดัสง่	
	 	 “รายงานสรุปการด�าเนินกิจกรรมด้านนวตักรรมพลงังาน”	ภายในสิน้เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	
	 2.	ในกรณี	มีการน�าเสนอมาตรการปรับปรุงการใช้พลงังาน	ต้องด�าเนินการจดัสง่ทัง้	
	 	 “รายงานวิเคราะห์ผลการประหยดัพลงังานและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์”	และ
	 	 “รายงานสรุปการด�าเนินกิจกรรมด้านนวตักรรมพลงังาน”	ภายในสิน้เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	

 ส�าหรบัอาคารท่ีมข้ีอสงสัยในเรือ่งของการจดัท�ารายงาน หรอืการจดัส่งรายงาน สามารถตดิต่อสอบถาม

มายงัโครงการ ทีเ่บอร์ 024709604-9 หรอืทีอ่เีมล meaaward@gmail.com หรอืทางเฟซบุก๊โครงการ 

www.facebook.com/MEAaward แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

Progress Report
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	 ส�าหรับ	 แอพ	 “อีโว-เอ็นเนอย่ี (Evo Energy)“ 
ออกแบบมาให้	 เรียบง่าย	 ไม่ซบัซ้อน	 แถมยงัรวดเร็ว	
ในการค�านวณผลลพัธ์	เป็นจ�านวนคา่ไฟเป็นยนิูต	(kW)	
และ	 คา่ใช้จา่ยไฟฟา้เป็นบาท	 ของแตล่ะชิน้	 และรวม
ทกุๆ	ชิน้	ในรายการท่ีคณุบนัทกึเอาไว้	

 คอลัมน์ “มุมชอบโหลด” ในฉบับนี้มี ฟรี แอพ ใช้งานง่ายๆ มาน�าเสนอนะครับ เผื่อว่าจะเป็น

ตัวช่วยในการค�านวณค่าไฟฟ้าแต่ละรอบบิลกัน อย่าลืมนะครับ ประหยัดพลังงาน คือใช้งาน

อย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย หรือเปิดทิ้งไว้โดยไม่จ�าเป็นนะครับ 

	 วนันีเ้ลยขอแนะน�า	 แอพ	 ดีๆ	 ท่ีนา่จะโดนใจคนรักษ์พลงังานอยา่งเราๆ	 คือ	 “อีโว-เอน็เนอยี่ 
(Evo Energy)”	 แอพนีใ้ช้งานงา่ย	 และยงัมีประโยชน์มากๆ	 ด้วย	 โดยสามารถชว่ยเรา	 ค�านวณ
อตัราการกินไฟ	 และคดิคา่ไฟฟา้	 ส�าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟา้แตล่ะชิน้ท่ีคณุใช้อยูใ่นบ้าน	 แม้กระทัง่เก็บ
รวบรวมไว้ในรายการแล้วค�านวณรวมกนั	 ก็สามารถท�าได้งา่ยและรวดเร็วสดุๆ	ท�าให้คณุประเมิน
คา่ใช้ไฟฟา้ในแตล่ะเดือนของเคร่ืองใช้ท่ีก�าลงัใช้อยู	่ หรือแม้เคร่ืองใช้ไฟฟา้ชิน้ใหมท่ี่คณุก�าลงัสนใจซือ้	
จงึชว่ยคณุประหยดัคา่ไฟฟา้จากการค�านวณประมาณการการใช้ไฟฟา้ในเบือ้งต้น	 รวมถงึลดคา่
ใช้จา่ยในระยะยาวได้อีกด้วย

 คุณสมบัติหลัก

	 •		รองรับหนว่ยก�าลงั	และ	กระแส	ไฟฟา้	(W	วตัต์	/	kW	กิโลวตัต์	/ 
	 mA	มิลลแิอมป์	/	Aแอมป์)	
	 •		สามารถตัง้ค่าโวลต์ได้ตามแต่ละประเทศท่ีคณุใช้อยู่	(ตัง้แต	่ 
	 	 100	ถงึ	240	Volt)
	 •		รองรับการบนัทกึรายการ	เคร่ืองไฟฟา้	แตล่ะชิน้เก็บไว้ได้
	 •		สามารถตัง้คา่	สกลุเงิน
	 •		การกรอกคา่ตา่งๆ	งา่ยมาก	ตรงไปตรงมา	รวดเร็ว
	 •		สามารถค�านวณ	ตามชั่วโมงท่ีใช้งานต่อวนั	ให้คุณกรอกได้	 
	 	 ละเอียดถงึระดบั	ชัว่โมง:นาที
	 •		สามารถค�านวณ	โดยระบุเป็นหน่วยกระแสเป็น	แอมป์	(A)	 
	 	 หรือ	มิลลแิอมป์	(mA)	ได้ด้วย	(เคร่ืองใช้ไฟฟา้บางชิน้ไมบ่อก 
	 	 เป็นก�าลงัวตัต์)
	 •		ค�านวณผลแบบทนัทีทนัใด	เม่ือระบคุ่าต่างๆ	ท่ีต้องใช้ในการ 
	 	 ค�านวณครบแล้ว
	 •		แสดงผล	การค�านวณ	สรุปแบบ	ราย	ชัว่โมง/วนั/เดือน	และ	ปี
	 •		แชร์หน้าจอผลการค�านวณให้เพ่ือนๆ	คุณ	ผ่านทางโซเชียล 
	 	 เน็ตเวิร์ค,	เมสเสจ,	อีเมล	หรือ	บนัทกึภาพเก็บไว้ได้งา่ยๆ
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ถ้าคุณก�าลังสงสัยว่า...
 ตู้เย็นของคุณกินไฟเดือนละเท่าไหร่? 

 เสียบ ชาร์จมือถือ เสียค่าไฟ กี่บาท?

 ซักผ้า อบผ้า รีดผ้า ต้อง จ่ายเดือนกี่บาท?

 ทีวีจอแก้วเครื่องเก่ากินไฟขนาดไหน?

 หลอดไฟ รอบรั้วบ้าน หลายดวง เดือนนึงกินไฟเท่าไหร่กันแน่ๆ?

 เปลี่ยนหลอดไฟแบบตะเกียบ มาเป็น หลอด LED จะกินไฟลดลงขนาดไหน?

 ซื้อกาต้มน�้าร้อน หรือ จะใช้แบบต้มด้วยเตาแก๊สเหมือนเดิมดี?

 คุณก�าลังเล็งที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใหม่อยู่หรือเปล่า?

ลองโหลด “Evo-Energy” แอพฟรี ดีๆ ติดไว้ในมือถือคุณดูสิ!
แล้วใช้ค�านวณและประเมินการกินไฟฟ้าและค่าใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นดูครับ 

 ข้อมูลเพิ่มเติม

	 	ฟรี
	 	ประเภท	:	ผลติภาพ
	 	อพัเดทเม่ือ	:	24	ก.ย.	2015
	 	เวอร์ชนั	:	1.0.9
	 	ขนาด	:	5.3	MB
	 	ภาษา	:	องักฤษ	/	ไทย
	 	นกัพฒันา	:	Prakit	Kunakronpalang
	 		ลขิสทิธ์ิ	:	©	2015	MyCafeCup	Co.,	Ltd.
	 	ใช้ได้กบั	:	ระบบปฏิบตักิาร	iOS	6.0	ขึน้ไป	และ	Android	2.3	ขึน้ไป
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เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจ 
ระบบการจัดการอาคาร BUILDING MONITORING SYSTEM

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 สิง่ส�าคญัท่ีสดุ	 ในการด�าเนินแผนการอนรัุกษ์การใช้พลงังาน	 คือ
การเก็บและบนัทกึข้อมลูการใช้พลงังาน	 เพ่ือให้ทราบถงึลกัษณะการ
ใช้พลงังาน	ของระบบตา่งๆ	วา่มีสภาพการท�างานอยา่งไร	มีปริมาณการ
ใช้พลงังานเท่าไร	 มีช่วงเวลาท�างานอย่างไร	 จากนัน้น�าข้อมลูท่ีได้
มาท�าการวิเคราะห์การใช้พลงังาน	 เพ่ือให้ทราบถงึประสทิธิภาพของ
การใช้งาน	และมีจดุใดบ้างท่ีควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข	จากนัน้จงึ
ก�าหนดมาตรการเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังานตอ่ไป

แนวคิดของระบบการจัดการอาคาร 

	 คือการรวบรวมการตรวจสอบ	และการควบคมุระบบตา่งๆ	เข้าด้วยกนั
โดยการน�าระบบควบคมุโดยคอมพิวเตอร์	และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้โดยมีรูปแบบการจัดการการวางแนวทางในการ
อนรัุกษ์พลงังาน	 เม่ือได้ข้อมลูของการใช้พลงังาน	 และประสทิธิภาพ
ของระบบตา่งๆ	แล้ว	 เราสามารถก�าหนดแนวทางการอนรัุกษ์พลงังาน
ได้ตามกรณีตา่งๆ	ดงันี ้

การวางแนวทางการอนรัุกษ์พลงังานของรูปร่างอาคาร	
การวางแนวทางการอนรัุกษ์พลงังานของเคร่ืองปรับอากาศ
การวางแนวทางการอนรัุกษ์พลงังานของระบบไฟฟา้แสงสวา่ง
การวางแนวทางการอนรัุกษ์พลงังานของระบบอ่ืนๆ	เชน่	
	 การปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟา้	การแก้ไขคา่ตวัประกอบก�าลงั	
	 เป็นต้น

คัมภีร์บอกรักษ์ (พลังงาน) 11

ประโยชน์ของระบบการจัดการอาคาร

	 สามารถทราบถึงสภาพการใช้พลงังานภายในอาคารนัน้ๆ	 พร้อม
กับน�าข้อมูลมาศึกษาหาแนวทางในการจัดการด้านพลังงานท่ี
เหมาะสมได้	 ทัง้การใช้อปุกรณ์ตา่งๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ
เกิดการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ

(ตอนที่ 1)
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 กระจกหน้าตา่งอิเลก็ทรอนิคส์ควบคมุแสง	 คือ	 กระจกซึง่ใช้เทคโนโลยี
ชัน้สงูท่ีก�าลงัถกูพฒันาให้	 สามารถเปลี่ยนคณุสมบตัิด้านพลงังาน	 เช่น	
สมัประสทิธ์ิการบงัเงา	 และความโปร่งแสงได้	 คณุสมบตัิเหลา่นีส้ามารถ
ควบคมุได้	 โดยการตอบสนองจากสญัญาณทางไฟฟา้หรือสญัญาณจาก 
สิง่แวดล้อม

  ประเภทและลักษณะการใช้งานของกระจกหน้าต่างอิเล็กทรอนิคส์

กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท 

ตามกลไกที่จะส่งสัญญาณไปเปลี่ยนคุณสมบัติของกระจกดังต่อไปนี้

	กระจกหน้าต่างอิเล็กทรอนิกส์แบบ Electro chromic 

	 ประกอบด้วยชิน้สว่นท่ีเป็นชัน้	บางๆ	หลายๆ	ชัน้	ซึง่ถกูอดัอยูต่รงกลางระหวา่งกระจกธรรมดา
จนเป็นกระจกทบึแสง	 เม่ือมีการสง่ประจไุฟฟา้ผิวกระจก	 โดยการเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัทิางการ
มองเหน็และคณุสมบตัทิางความร้อนเน่ืองจากการกระท�าของสนามไฟฟา้	 และจะเปลีย่นกลบัเป็น
สภาพเดมิอีกครัง้	 เม่ือสนามไฟฟา้ย้อนกลบัคืน	 หน้าตา่งสามารถท่ีจะเปลี่ยนสภาพจากกระจกใส
ไปเป็นกระท่ีมีสีชาเพียงแคก่ารปรับสวิตช์

	กระจกหน้าต่างอิเล็กทรอนิกส์แบบ Liauid Crystal 

	 คือ	กระจกท่ีตอบสนองตอ่กระแสไฟฟา้	โดยท่ีเม่ือมีกระแสไฟฟา้ไหลผา่น	ผลกึของเหลวซึง่อยู่
ระหวา่งบานกระจกสองชิน้จะเรียงตวัอย่างเป็นระเบียบ	 ขณะเม่ือไม่มีกระแสไฟฟ้าผนกึของเหลว
จะกระจดักระจายตวักนั	และท�าให้กระจกมีสภาพเป็นกระจกทบึแสง	การปรับเปลี่ยนระหวา่งสอง
สภาวะจะเกิดขึน้เกือบทนัทีทนัใด	 โดยคณุสมบตัทิางแสงของกระจกจะเกือบเหมือนกนัในทัง้สองสภาวะ
ยกเว้นการกระจายแสง	 สมัประสทิธ์ิการบงัเงาก็จะไมมี่การเปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด	 สว่นการมองเหน็
ผา่นกระจกนัน้จะเปลี่ยนจาก	75%	ส�าหรับสภาวะเปิดลงมาเป็น	67%	ส�าหรับสภาวะปิด	เน่ืองจาก
มีการเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัขิองการใช้งานระหวา่งสภาวะเพียงเลก็น้อย	และต้องใช้พลงังานคงท่ี
เพ่ือท่ีจะรักษาสภาวะกระจกท่ีใสเอาไว้	กระจกประเภทนีจ้งึไมใ่ห้ผลในการประหยดัพลงังาน

	กระจกหน้าต่างอิเล็กทรอนิกส์แบบ Thermo Chromic 

	 คือ	กระจกท่ีตอบสนองตอ่ปริมาณพลงังานแสงอาทิตย์	(อณุหภมิู)	โดยกระจกจะลดการปลอ่ยผา่น
ของพลงังานแสงอาทิตย์ตามอณุหภมิูของกระจกท่ีสงูขึน้	 โดยทัว่ไปกระจกแบบนีส้ามารถประหยดั
พลงังานของระบบปรับอากาศอยา่งเหน็ได้ชดั	 โดยการลดภาระความร้อนของรังสีจากแสงอาทิตย์
โดยอตัโนมตัเิม่ืออากาศภายนอกร้อน	 เน่ืองจากกระจกแบบนีจ้ะสญูเสยีความโปร่งใสเม่ือมีการปรับเปลีย่น
สภาวะขึน้	ดงันัน้จงึเหมาะสมส�าหรับตดิตัง้เป็นกระจกบนหลงัคามากกวา่ตดิตัง้เป็นกระจกหน้าตา่ง

	กระจกหน้าต่างอิเล็กทรอนิกส์แบบ Photo chromic 

	 คือ	 กระจกท่ีเปลี่ยนสภาพเป็นสีเข้มจดั	 ตามปริมาณแสงอาทิตย์	 วสัดท่ีุใช้จะมีสีเข้มมากขึน้
เม่ือระดบัของแสงสวา่งท่ีตกลงบนกระจกเพ่ิมมากขึน้	ซึง่ได้มีการใช้กนัอยา่งกว้างขวางส�าหรับการ
ท�าแวน่กนัแดดมาหลายปีแล้ว	 อยา่งไรก็ตามการประยกุต์ใช้กบัหน้าตา่งนัน้	 ยงัไมป่ระสบผลส�าเร็จนกั	
อปุสรรคอยา่งหนึง่	คือ	ราคา	และความยากในการผลติส�าหรับชิน้งานท่ีมีขนาดใหญ่	และขีดจ�ากดั
ในการประยกุต์ใช้เน่ืองจากกระจกแบบ	Photo	-	Chromic	จะเหมาะส�าหรับการควบคมุแสงโดยตรงท่ี
เข้าตา	 แตไ่มไ่ด้ควบคมุรังสจีากแสงอาทิตย์หรือการลดลงของความร้อนท่ีได้รับ	 ขณะท่ีแสงท่ีตกกระทบ
กระจกและภาระการท�าความเย็นไมจ่�าเป็นต้องขึน้พร้อมกนั

การประยุกต์ใช้งาน 

ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กัน

ของส่วนต่างๆ ในอาคาร ดังนี้

กระจกในแนวตัง้และหลงัคาส�าหรับการ 
	 ควบคมุรังสีจากแสงอาทิตย์ในทกุสภาพ 
	 อากาศ
การควบคมุแสงโดยตรงท่ีเข้าตา
การปอ้งกนัความร้อน
การจดัการแสงสวา่งในเวลากลางวนั
กระจกส�าหรับการโฆษณาและส่งเสริม 
	 ผลติภณัฑ์	เชน่	ใช้เป็นชอ่งกระจกส�าหรับ 
	 แสงสว่างท่ีหลงัคา	 กระจกยานพาหนะ	 
	 และห้องกระจกส�าหรับปลกูต้นไม้

กระจกหน้าต่างอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมแสง ELECTRONIC WINDOW LIGHT CONTROL

ฉบับหน้าเราจะมาดูอีกหนึ่งเทคโนโลยี
ที่น่าสนใจ ที่น�ามาใช้ในการอนุรักษ์

พลงังานในอาคาร แล้วพบกนัฉบบัหน้าครบั 

อ้างอิง : www.dede.go.th/displaycenter/

  commercial-building.php?sub=2

“
”

คัมภีร์บอกรักษ์ (พลังงาน)
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 อโีค่ทัวรสิซ่ึม (Ecotourism) หรอื การท่องเทีย่วเชิงการอนรัุกษ์พลงังาน สิง่แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นเทรนด์การท่องเท่ียว

อีกรูปแบบหนึ่งที่ก�าลังเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้ เพราะหน่วยงานต่างๆ เริ่มออกมารณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึง

ขอเป็นอีกหนึ่งก�าลังในการน�าข้อมูลและช่วยรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน โดยวันนี้มีข้อปฏิบัติง่ายๆ มาฝากกัน จะมีอะไรบ้าง 

มาดูกันเล๊ยย..  

ท่องเที่ยวแบบอีโค่ 
เที่ยวเพลินไปพร้อมกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 การเตรยีมตวัก่อนเดนิทาง

 พกขวดน�า้ไปเอง เพ่ือลดปริมาณขยะและรักษาสิง่แวดล้อม	 เราควรพก
ขวดน�า้ไว้ไปเติมเอง	 ย่ิงถ้าหากไปเท่ียวกนัหลายคน	 ก็ซือ้น�า้เป็นแกลลอน
แล้วแบง่ใสข่วดแตล่ะคน	 ซึง่นอกจากจะรักษ์โลกแล้ว	 ยงัเป็นการประหยดั
คา่น�า้ขวดอีกด้วย

 พกเคร่ืองอาบน�้าแบ่งใส่ขวดไปเอง	 วิธีนีเ้ป็นการอนรัุกษ์พลงังานและ
สิง่แวดล้อมท่ีดีมาก	 เพราะสามารถชว่ยลดปริมาณขยะจากการไปซือ้เคร่ือง
อาบน�า้ขวดจ๋ิวส�าหรับการเดนิทาง

 พกแบตเตอรีแ่บบรชีาร์ตได้	 นอกจากจะเบากระเป๋าเพราะไมต้่องหอบ
ถ่านไปเยอะแล้ว	ยงัเป็นการชว่ยลดขยะและลดมลพิษอีกด้วยนะ

 อย่าแบกสมบัติไปเยอะ	 กฎเหลก็ของนกัเดนิทางขัน้เซียน	 คือ	 “เดนิทาง
เบาๆ”	หรือ	“Travel	 light”	 เพราะนอกจากจะเปลอืงพลงังานตวัเอง	น�า้หนกั
สมัภาระท่ีขนไปมากเกินความจ�าเป็น	 ยงักินน�า้หนกัเคร่ืองบนิ-รถ-เรือ	 ให้ใช้
พลงังานเผาผลาญมากขึน้	 เรียกวา่	 “ไมเ่ป็นมิตร”	 กบัการรักษาสิง่แวดล้อม
และอนรัุกษ์พลงังานเป็นอยา่งมาก

 รกัษาสิง่แวดล้อมระหว่างเดินทาง

 เลอืกบนิส�าหรับเส้นทางไกล หากทริปนัน้ๆ	 จ�าเป็นต้องขบัรถข้ามเมือง
เป็นวนัๆ	 การใช้บริการเคร่ืองบนิจะถือวา่ประหยดัพลงังานมากกวา่	 อีกทัง้
ยงัรวดเร็วและสะดวกกวา่	 ท่ีส�าคญัเป็นอีกหนึง่วิธีงา่ยๆ	 ท่ีชว่ยในการอนรัุกษ์
ธรรมชาต	ิ

 เช่ารถไฮบริด	 ส�าหรับเส้นทางท่ีจ�าเป็นต้องเช่ารถขบัเอง	 หรือเลือกท่ี
เช่ารถขบัเท่ียวเพราะคุ้มและแวะเท่ียวได้หลายท่ี	 ขอแนะน�าให้เช่ารถแบบ
ไฮบริดรักษ์สิง่แวดล้อม

 แชร์การเดนิทาง	ส�าหรับเส้นทางท่ีต้องเหมารถ-ตอ่เรือเข้าไปเท่ียว	ลอง
ชวนนกัท่องเท่ียวด้วยกนั	 แชร์รถ-แชร์เรือ	 ไปด้วยกนั	 เพราะประหยดัทัง้
คา่น�า้มนัรถ-เรือ	และยงัชว่ยลดการเกิดควนัพิษท่ีมาจากเคร่ืองยนต์อีกด้วย	
 
 เช่าจกัรยานขีเ่ทีย่ว	 แทนท่ีจะเหมารถสองแถวหรือสามล้อเท่ียวรอบเมือง	
ถ้ามีตวัเลือกของจกัรยานก็นา่สนใจไมน้่อย	เพราะทัง้ชว่ยลดมลพิษและได้
ออกก�าลงักายไปในตวัอีกตา่งหาก	เฮลตีส้ดุๆ

 เลอืกทีพ่กัถกูใจใส่ใจธรรมชาติ

 เลอืกทีพ่กัแนวรกัษ์สิง่แวดล้อม	 ปัจจบุนัโรงแรมท่ีพกัหลายแหง่เร่ิมปรับ
และพฒันาเป็นท่ีพกัแนวอีโค	่ และอยูใ่กล้ชิดธรรมชาตมิากขึน้	 การเลอืกท่ีพกั
สไตล์นีจ้ะให้นกัทอ่งเท่ียวได้พกัอยา่งสบายใจ	 ได้ชมวิวสวยๆ	 ไปพร้อมกนัด้วย 

โซนนี้สีเขียว 13
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 ปิดไฟ-ปิดแอร์ทกุครัง้ทีอ่อกจากห้องพัก	 ถงึแม้วา่สมยันีเ้กือบทกุโรงแรม
จะมีระบบตดัไฟทนัทีท่ีประตหู้องปิดจากด้านนอก	แตก็่ยงัมีอีกหลายแหง่ท่ี
ยงัไม่มีระบบนี	้ ฉะนัน้ทกุครัง้ท่ีเราจะออกจากห้องพกั	 เอือ้มมือไปกดปิด
สวิตช์ไฟสกันิดนะครับ

 ไม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นผ้าปทูีน่อน-ผ้าเชด็ตวัทกุวนั	 เพราะวา่การซกัล้างบอ่ยๆ	
นัน้ก็ก่อให้เกิดมลพิษและเปลืองพลงังานเชน่กนั	

 อย่าอาบน�้านาน	 การอาบน�า้นานนอกจากจะเปลืองน�า้แล้ว	 ย่ิงน�า้อุ่น
ด้วยละก็	สง่ผลให้สิน้เปลืองพลงังานการหงุต้มเพ่ิมขึน้ไปอีก

 แยกขยะ	 ก็ควรแยกทิง้ขยะให้เป็นนิสยั	 เพราะขยะหลายอยา่งสามารถ
น�าไปรีไซเคลิได้	อยา่เอาไปรวมกบัพวกขยะสด	นอกจากนัน้ยงัเป็นการชว่ย
พนกังานก�าจดัขยะให้ท�างานได้ไวขึน้และสะดวกขึน้

 จบทริปด้วยการรักษ์โลกรกัสิง่แวดล้อม

 ขยะของเราเก็บเอามาท้ิงทีถ่งั	 ไมว่า่จะเป็นถงุขนม	 ถงุพลาสตกิ	 หีบหอ่
สนิค้าใดๆ	ท่ีเราพกไป	แกะซองแกะหอ่แล้วก็ทิง้ลงถงัขยะให้เรียบร้อย	ในกรณี
ท่ีไม่มีถงัขยะ	 ขอให้เก็บมาทิง้ท่ีถงัขยะในโรงแรม	 แบบนีซ้ิถึงเรียกวา่เท่ียว
แบบอีโคต่วัจริง!

 ครอบครวัใคร ใครกร็กั อย่าลกัสมาชกิครอบครวัอืน่กลบัมาด้วย ปลา
ทะเลเขาก็ต้องอยูใ่นทะเล	ปะการังก็ต้องอยูใ่ต้น�า้	เพราะท่ีนัน่คือบ้านของเขา	
เราเก็บกลบัมา	 ใชว่า่เขาจะรอด	 ถงึรอดก็อยูไ่มน่าน	 แล้วเราจะท�าไปท�าไม	
กรณีนีน้บัวา่ใจร้ายมาก...	จริงไหม

 เก็บแค่ภาพสวยๆ ไว้เป็นความทรงจ�าดีๆ	อยา่งท่ีเราเคยเหน็เคยได้ยิน
จากโลกโซเชียล	 ท่ีนกัทอ่งเท่ียวช้อนตวัปลาขึน้มาถ่ายรูป	 อุ้มลกูนกจากรัง
มาเซลฟ่ี	 “มนัไมค่ลู”	 แตด่ไูร้จิตส�านกึ	 และไมมี่ใครช่ืนชม	 เก็บภาพสวยๆ	
ของธรรมชาตแิบบท่ีควรจะเป็น	นัน่แหละคือภาพท่ีสวยท่ีสดุ

 ไม่ต้องจารกึ “ศลิเปรอะ” ให้ขายหน้า	ขอเลยข้อนีว้า่อยา่ไปฝากลงนาม
ท่ีระลกึตามก�าแพงผนงัสถานท่ีเท่ียวหรือต้นไม้ในป่า	 ไมส่ลกัช่ือ	 ไมเ่ขียนสี	
ไม่ขีดเขียนหรือท�าการจารึกร่องรอยใดๆ	 ทิง้ไว้เป็นท่ีระลกึ	 เพราะมีแตค่น
ก่นดา่มิได้ช่ืนชม	มากไปกวา่นัน้	ในกรณีท่ีไปเขียนไว้ท่ีเท่ียวในตา่งประเทศ
แล้วคนอ่านเขารู้วา่มาจากเมืองไทย	 มนัคือการเอาชาติไปท�าลายช่ือเสียง	
อีกหนอ่ยพาสปอร์ตไทยจะกลายเป็นท่ีรังเกียจเสียเปลา่ๆ

ที่มา : http://www.bansuanporpeang.com

 ซือ้ของฝากท�ามอืจากท้องถิน่	 ของท่ีระลกึท้องถ่ินนัน้	 มกัเป็นงานฝีมือ
ของชาวบ้าน	 นอกจากจะเป็นเอกลกัษณ์ไม่โหลแบบของช�าร่วยท่ีท�าจาก
โรงงานไปวางขายเป็นลอ็ตๆ	แล้ว	ยงัชว่ยลดปริมาณขยะจากการผลติของ
ช�าร่วยโรงงาน	นบัวา่ชว่ยรักษาสิง่แวดล้อมในทางอ้อม

โซนนี้สีเขียว14
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 ส�าหรับการแข่งขันในระดับที่ 2 โครงการ MEA Award 2017 ปีที่ 5 ซึ่งมีอาคารเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 
19 แห่ง ขณะนี้หลายอาคารเริ่มเดินหน้าจัดกิจกรรมกันอย่างคึกคัก News Update ฉบับนี้ มีบรรยากาศ
เพียงบางส่วนมาให้ชมกัน นะครับ..

 ศูนย์การค้า เดอะพรอมานาด	ติดป้ายประชาสมัพนัธ์
การเข้าร่วมโครงการ	MEA	Award	2017	พร้อมมาสคอต	เดนิ
รณรงค์	 ให้บคุลากรภายในองค์กร	ลกูค้าท่ีใช้บริการ	และร้านค้า 
ท่ีเปิดให้บริการภายในศนูย์การค้า	 ได้ร่วมถ่ายรูปกนัอยา่งคกึคกั	
ทา่นใดแวะเวียนมาใช้บริการท่ีน่ี	 อยา่ลมืไปให้ก�าลงัใจทีมงาน
นะครับ

	โรงพยาบาลราชวถิ	ี คณะกรรมการด้านการจดัการพลงังาน	 น�าโดย	
คณุนิยม	 ประสงค์สมัฤทธ์ิ	 รองผู้อ�านวยการด้านอ�านวยการ	 ให้การ
ต้อนรับเจ้าหน้าท่ีจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
(มจธ.)	 ท่ีเดนิทางมาด�าเนินการทวนสอบข้อมลูและตรวจวดัคา่เกณฑ์
คณุภาพการใช้พลงังานในอาคาร	 กบั	 MEA	 Award	 ท่ี	 โรงพยาบาล
ราชวิถี

	ศูนย์การค้า คงิ เพาเวอร์ ศรวีารี 

คอมเพล็กซ์	 จัดกิจกรรมปลูกจิต
ส�านึกภายในองค์กร	 ทุกสาขา	 ใน
หวัข้อ	Energy	Saving	Week	2017	
ณ	ห้องอาหารพนกังาน	 (Canteen)	
เพ่ือประชาสมัพนัธ์การร่วมแข่งขนั
กบั	 กฟน.	 และผลกัดนัทีมงานขยนั
ขันแข็ง	 เตรียมชิงรางวัลอาคาร
ประหยัดพลงังาน	 ดีเลศิ	ปลายปีนี ้
รู้ผลแน!่

 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค - ถนนรชัดาภเิษก 
คณุชาตรี	นุ้ยประสทิธ์ิ	รองผู้จดัการทัว่ไป	น�าทีมฝ่ายบริหาร 

ติดสติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงานในบริเวณอาคาร	 และน�า
จดหมายข่าว	Flash	Newsletter	วาง	ณ	จุดวางนิตยสาร
ของโรงแรมฯ	 เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ลกูค้าทราบข้อมลูขา่วสาร
การแขง่ขนั	MEA	Energy	Saving	Building	2017	
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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


