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 ผ่านมากว่า 7 ฉบับแล้ว ที่จดหมายข่าว Flash Newsletter ได้น�าเสนอข่าว 

และกจิกรรมต่างๆ ในโครงการส่งเสรมิประสิทธภิาพการใช้พลงังานในอาคาร หรอื

การแข่งขัน MEA Energy Saving Building Awards ของการไฟฟ้า

นครหลวง ด�าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาอย่าง

ต่อเนื่อง โดย Flash Newsletter ฉบับที่ 8 นี้ เรื่องราวหลักๆ จะเกาะติดความ

เข้มข้นของการแข่งขัน กฟน. สุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน ปีที่ 5 หรือ 

MEA Energy Saving Building Awards 2017 ซ่ึงได้มกีารประกาศผลและ

มอบรางวลักันไปเมือ่ไม่นานมานี ้ รวมถึงภาพรวมความส�าเรจ็ของโครงการส่งเสรมิ

ประสทิธภิาพการใช้พลงังานในอาคาร ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาด้วย โดยแต่ละคอลัมน์

ในฉบับนี้มีไฮไลท์อะไรบ้าง มาติดตามกันครับ

 เริม่ต้นด้วยคอลมัน์ Progress Report จะน�าเสนอผลสรปุการประหยดัพลงังาน

ทั้ง 5 ปี จากอาคารเข้ารวมโครงการในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี 

กว่า 363 อาคาร ตัวเลขจะออกมาน่าประทับใจแค่ไหนต้องติดตามกันครับ มาต่อ

ที่คอลัมน์ Winner talk ฉบับนี้จะได้พบกับอาคารประเภทร้านสะดวกซื้ออย่าง 

Lotus Express ของกลุ่ม Tesco Lotus ซ่ึงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ

เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 7 สาขา และได้รับรางวัลระดับดีเด่น

พิเศษในปี 2016 ด้วยผลประหยัดรวมกัน 195,265 kWh/ปี (781,117 บาท/ปี) 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 113.51 ตัน CO2/ปี 

 ส่วนคอลมัน์ คมัภีร์บอกรกัษ์ (พลงังาน) มาในหวัข้อ อาคารประหยดัพลังงาน 

กฟน. เป็นอย่างไร? เราจะได้ทราบถึงที่มาที่ไป แนวคิดและเกณฑ์การตัดสินการ

ประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงาน กฟน. มากยิ่งขึ้น ต่อเนื่องด้วยคอลัมน์ โซนนี้ 

สีเขียว ในหัวข้อ การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon @เกาะหมาก น�าเสนอเนื้อหา

เกี่ยวกับ ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Low Carbon 

Tourism ของชุมชนเกาะหมาก ที่ร่วมกันสร้างแบรนด์อิมเมจ ดึงนักท่องเที่ยว

คณุภาพ เพ่ือน�าไปสูก่ารท่องเทีย่วอย่างย่ังยนื เพือ่ให้เกิดความสมดลุทัง้เศรษฐกจิ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ปิดท้ายกันที่ คอลัมน์ News Update และคอลัมน์ ซุบซิบรอบบ้าน จะพาชม

บรรยากาศการมอบรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving 

Building Awards 2017 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงละคร 

เคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ ที่อบอวลไปด้วยความ

ภาคภูมิใจของอาคารที่เข้าร่วมการแข่งขัน และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้า

ร่วมงานกว่า 300 ท่าน 

 แม้โครงการฯ จะด�าเนนิมาจนครบ 5 ปีตามเป้าหมายแล้ว หลายท่านได้สอบถาม

มาว่าจะยังมีการจัดการแข่งขันฯ ในปีที่ 6 หรือไม่? ในมุมมองผมเชื่อว่า กฟน. มี

โอกาสจะจัดโครงการต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่มีผลตอบรับท่ีดีและให้คุณ

ประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมให้อาคารและประชาชนทั่วไปได้เกิดการต่ืนตัว

ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง แต่คงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา 5 ปี เพื่อสรุปและวางแนวทางในการขอรับตราฯ และ

การแข่งขนัในปีต่อๆ ไป ให้เข้มข้นย่ิงขึน้ และเป็นประโยชน์กับอาคารทีเ่ข้าร่วมโครงการ

มากที่สุด

 อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้ที่รอความแน่ชัดของโครงการในปีถัดๆ ไป บก. ขอฝาก

ตดิตามความเคลือ่นไหวของกิจกรรมทีด่มีปีระโยชน์ “โครงการส่งเสรมิการปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพการใช้พลงังานในอาคาร ในปีที ่ 5” ทีโ่ครงการนีย้งัมภีารกิจต่อเน่ือง

ไปถงึสิน้ปี 2561 ได้ท่ี Facebook Fan page : https://www.facebook.com/

MEAAward หรอืทางเวป็ไซต์ : http://www.meaenergysavingbuilding.net/  

ส�าหรับท่านที่สนใจอยากอ่าน Flash Newsletter ย้อนหลังก็สามารถ เข้าไป

ค้นหาได้ในเว็ปไซต์ดังกล่าวนะครับ ส�าหรับฉบับนี้สวัสดีครับ

บก. ขอคุย
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โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า
นิตบิคุคล : ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 64,120 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 8,925,000 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 1,211,015 kWh/ปี (4,589,746) บาท/ปี

ลดปริมาณ CO2 : 704.93 ตัน/ปี เงนิลงทนุรวม : 16,993,240 บาท

โรงแรม เจดบับลวิ แมรอิอท กรงุเทพ
นติบิคุคล : บรษิทั ดเิอราวณักรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 60,000 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 14.243,000 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 1,609,239 kWh/ปี (5,678,273) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 936.74 ตัน/ปี เงนิลงทนุรวม : 10,112,000 บาท

3Progress Report

 Flash Newsletter ฉบับนี้ขอปรบมือรัวๆ ให้กับทุกอาคารที่ได้เข้าร่วมในโครงการฯ และสามารถด�าเนินมาตรการปรับปรุงการใช้

พลังงานในอาคารจนประสบความส�าเร็จมีผลประหยัดพลังงานชัดเจนและได้รับรางวัลในทุกประเภทอาคารนะครับ แม้ผลประหยัดจะมากบ้างน้อย

บ้างก็นับเป็นเรือ่งทีน่่ายนิด ี เพราะทกุอาคารล้วนมีส่วนส�าคัญในการช่วยประเทศชาตใินการลดใช้พลังงานร่วมกนั อย่างไรกดี็โครงการฯ ได้พยายาม

ส่งเสรมิและชีแ้จงให้ทราบมาโดยตลอดว่าการประหยัดพลังงานท่ีมคีวามยัง่ยนืนัน้ ไม่ใช่การหยดุใช้พลังงาน แต่คอืการทีเ่ราใส่ใจและมกีารใช้พลงังาน

อย่างรู้คุณค่าและใช้พลังงานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเหมาะสมเพื่อให้มีพลังงานใช้เพียงพอต่อไปในอนาคตครับ 

โครงการ
ลดพลังงานไฟฟ้า ผลประหยัดเป็นเงิน

มาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน

อาคารลงทุน อาคารคืนทุน 

(ล้านหน่วย/ปี) (ล้านบาท/ปี) (ด�าเนินการแล้ว) (ล้านบาท) (เฉลี่ย/ปี)

ปีที่ 1 : 2013 4.70 18.24 40 46.70 2.56

ปีที่ 2 : 2014 7.88 30.90 63 45.71 1.50

ปีที่ 3 : 2015  6.24 27.22 32 74.07 2.70

ปีที่ 4 : 2016 1.68 7.50 114 21.37 2.85

ปีที่ 5: 2017 18.96 70.93 36 219.72 3.10

รวม 39.46 154.79 285 407.58 2.63

ส�ำหรับกำรแข่งขันในระดับที่ 2 ของกำรประกวดอำคำรปีที่ 5 มีอำคำรด�ำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนรวม 15 แห่ง 
โดยผลประหยัดพลังงานของแต่ละอาคาร สามารถสแกน QR Code เพื่อศึกษาข้อมูลมาตรการต่างๆ ที่น่าสนใจของแต่ละอาคาร ดังนี้ครับ 

 ในส่วนของการแข่งขันตลอดระยะเวลา กว่า 5 ปี ที่ด�าเนินโครงการ มีอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” แล้ว 

ทั้งสิ้น 199 แห่ง จากอาคารที่สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 363 แห่ง โดยเป็นอาคารขนาดใหญ่ ที่มีการใช้พลังงานสูง และเป็นอาคารที่มีชื่อเสียง 

มีประชาชนเข้าใช้บริการในอาคารจ�านวนมาก ประกอบด้วย 8 กลุ่มอาคาร ได้แก่ อาคารประเภทโรงพยาบาล ไฮเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ส�านักงาน 

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงเรียน และร้านสะดวกซื้อ 

 ซึ่งผลรวม 5 ปี สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 39.46 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้สูงถึง 154.79 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่า 22,973 ตัน
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โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
นติบิคุคล : บรษิทัปาร์คโฮเตล็แอนด์รสีอร์ท จ�ากดั

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 36,813 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 7,617,000 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 1,310,767 kWh/ปี (4,744,978) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 763 ตนั/ปี เงนิลงทนุรวม : 10,934,175 บาท

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว กรงุเทพ
นติบิคุคล : บมจ.โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา 

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 50,000 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 11,349,066 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 700,137 kWh/ปี (2,450,480) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 407.55 ตัน/ปี เงนิลงทนุรวม : 2,290,730 บาท

อาคารรฐัประศาสนภกัด ี(อาคารบ)ี
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550
นติบิคุคล : บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 460,036 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 7,595,000 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 1,347,903  kWh/ปี (5,318,978) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 784.61 ตัน/ปี เงนิลงทนุรวม: 47,737,347 บาท

ศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์
นติบิคุคล : บรษิทั เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ จ�ากดั

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 229,862 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 24,604,000 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 457,549 kWh/ปี (1,830,195) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 266.34 ตัน/ปี เงนิลงทนุรวม : 5,405,000 บาท

โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขม
นิตบิคุคล : บรษิทั สายวชิยัพฒันา จ�ากดั

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 15,340 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 2,719,216 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 301,589 kWh/ปี (1,146,039) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 175.56 ตัน/ปี เงนิลงทุนรวม: 502,000 บาท

โรงพยาบาลลาดพร้าว 
นิตบิคุคล : โรงพยาบาลลาดพร้าว จ�ากัด (มหาชน) 

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 21,056 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 4,874,000 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ  : 429,395 kWh/ปี (1,489,999) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 249.95 ตัน/ปี เงนิลงทุนรวม : 2,420,019 บาท

โรงพยาบาลราชวถีิ
นิตบิคุคล : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 138,760 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 21,921,000 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 6,940,912 kWh/ปี (26,028,420) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 4,040.30 ตนั/ปี เงินลงทุนรวม : 65,639,270 บาท

สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชินี
นิตบิคุคล : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 118,482 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 7,676,022 kWh/ปี

4 Progress Report
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อาคาร ธาราสาทร
นิตบิคุคล : บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน)

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 27,467 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 2,478,000 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 40,696 kWh/ปี (181,917) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 23.69 ตนั/ปี เงนิลงทุนรวม : 130,383 บาท

อาคาร ปตท. ส�านักงานพระโขนง
นิตบิคุคล : บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 24,501 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 3,805,000 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 798,689 kWh/ปี (3,242,681) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 464.92 ตัน/ปี เงนิลงทุนรวม : 13,200,000 บาท

ศนูย์การค้า เดอะ พรอมานาด
นิตบิคุคล : บรษิทั สยามรเีทลดเีวลล็อปเม้นท์ จ�ากดั

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 55,525 ตร.ม.      

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 16,471,000 kWh/ปี

ศนูย์การค้า เดอะมอลล์ ท่าพระ
นิตบิคุคล : บรษิทั เดอะมอลล์ ชอปป้ิงคอมเพลก็ซ์ จ�ากัด สาขาท่าพระ

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 108,718 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 32,715,000 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 504,827 kWh/ปี (1,994,065) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 293.86 ตัน/ปี เงนิลงทุนรวม: 2,708,300 บาท

ศนูย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ
นติบิคุคล : บรษิทั เดอะมอลล์บางกะปิคอมเพลก็ซ์ จ�ากัด 

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 302,847 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 59,850,000 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 1,816,302 kWh/ปี (6,719,985) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 1,057.27 ตนั/ปี เงินลงทนุรวม : 19,871,451 บาท

ศนูย์การค้า เดอะมอลล์ บางแค
นติบิคุคล : บรษิทั ธนบรุเีรยีลเอทเตท จ�ากัด

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 314,906 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 52,332,837 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 1,413,371 kWh/ปี (5,187,071) บาท/ปี

ลดปรมิาณ CO2 : 822.72 ตัน/ปี เงนิลงทนุรวม: 21,431,905 บาท

ศนูย์การค้า ฟอร์จนูทาวน์
นติบิคุคล : บรษิทั ซ.ีพ ีแลนด์ จ�ากดั (มหาชน)

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม : 84,969 ตร.ม.

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2559 : 10,668,000 kWh/ปี

ผลประหยดัจากโครงการ : 82,836 kWh/ปี (328,032) บาท/ปี 

ลดปรมิาณ CO2 : 48.22 ตนั/ปี งนิลงทนุรวม : 345,500 บาท 

5

ทีม่า : http://www.meaenergysavingbuilding.net 

Progress Report
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“จากจดุเลก็ๆ ถงึเป้าหมายเพ่ือโลก”

 ในปี 2556 ซึง่เป็นปีแรกของโครงการส่งเสรมิการปรับปรงุประสทิธภิาพ

การใช้พลังงานในอาคาร กลุ่มเทสโก้โลตัส ได้น�าอาคารระดับไฮเปอร์

มาร์เกต็ขนาดพืน้ทีห่ลายพนัตารางเมตรเข้าร่วมโครงการ ต่อมาในปี 2559 

ขยายผลมาสู่ร้านสะดวกซื้อ โลตัส เอกซ์เพรส แม้จะมีขนาดพื้นที่เพียง 

250 ตารางเมตรต่อสาขา แต่ด้วยจ�านวนสาขาที่มากกว่า 1,500 แห่ง

ทั่วประเทศ หากสามารถด�าเนินกิจกรรมอย่างทั่วถึง สามารถประหยัด

พลังงานได้ในอัตราที่สูงอย่างยิ่ง  

 อย่างไรก็ดีในช่วงเริ่มต้น เทสโก้ โลตัส เอกซ์เพรส ส่งตัวแทนเข้า

ร่วมโครงการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�านวน 7 สาขา 

ประกอบด้วย สาขาพทุธมณฑลสาย 2 สาขารชัดาภิเษก 13 สาขาวัดเลา 

สาขาวันอนิทราวาส สาขาตลาดถนอมมิตร วชัรพล สาขาส่ีแยกหนองใหญ่ 

และสาขาลาดปลาเค้า 52

รางวัลระดับดีเด่นพิเศษ เทสโก้ โลตัส เอกซ์เพรส

เสรี รัตนเริงชัย
Senior Engineering Manager กลุ่ม Tesco Lotus 

คิดใหญ่ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ 

 ด้วยเป้าหมายของกลุ่มเทสโก้ โลตัส ที่ต้องการลดการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศในปี 2563 ให้เหลือเพียง 50% จากปี 

2549 นับเป็นจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นในการคิดกิจกรรมประหยัด

พลงังานต่างๆ มากมาย ภายใต้การใช้เงนิลงทนุไม่ต�า่กว่าปีละ 500-600 

ล้านบาทต่อปี ในทุกสาขาทั่วประเทศ

 “เราเริ่มรณรงค์และบันทึกคาร์บอนฟุตปรินต์มาตั้งแต่ปี 2549 และ

พยายามลดการปล่อยคาร์บอนในหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นน�้ามันที่ใช้

ในการขนส่ง น�้ามันที่ใช้ปั่นเครื่องปั่นไฟฟ้าของแต่ละสาขาที่เปิดบริการ 

24 ชั่วโมง หรือการใช้ก๊าซแอลพีจี รวมไปถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้า น�้ายา

ในตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบกับชั้นบรรยากาศ 

เราต้ังใจจะลดให้เหลือคร่ึงหนึ่งในปี 2563” เสรี รัตนเริงชัย Senior 

Engineering Manager กลุ่ม Tesco Lotus อธิบายให้ฟัง

 ทัง้นีสั้ดส่วนการใช้ไฟฟ้าของร้านสะดวกซ้ือกลุม่เทสโก้ โลตสั ส่วนใหญ่

กว่า 50% มาจากตู้แช่เครื่องดื่ม อาหารสด ผักและผลไม้สด และอีก 

20-25% เป็นระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลืออีก 15% เป็นเรื่องแสงสว่าง 

โดยเฉพาะสาขาที่เปิด 24 ชั่วโมง 

 “เรามีโปรแกรม Energy Awareness ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราท�าทุก

ปีเพื่อให้ความรู้กับพนักงานส่วนกลาง และสาขาเอ็กซ์เพรส มีคู่มือเรื่อง

พลงังานให้พนกังานเข้าใจง่ายๆ เพราะงานหลกัของพนกังานระดับปฏบิตักิาร

คือการขายของ ส่วนการดูแลเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานเป็นเรื่อง

ของการให้ความช่วยเหลือ เขาต้องรู้ว่าในสาขาของเขา ระบบตู้แช่ ตู้เย็น 

ระบบแอร์ แสงสว่าง ใช้เงินค่าไฟฟ้าไปแต่ละเดือนกี่บาท แล้วท�าอย่างไร

ถึงจะช่วยประหยัดได้”

6 Winner TalK
6 Winner Talk
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ข้อมูลอาคาร 

ชื่ออำคำร

 เทสโก้ โลตัส เอกซ์เพรส

จ�ำนวนสำขำ 7 สำขำ

 ลาดปลาเค้า 52

 ตลาดถนอมมิตร (วัชรพล)

 สี่แยกหนองใหญ่

 พุทธมณฑลสาย 2

 รัชดาภิเษก 13

 วัดเลา

 วัดอินทราวาส

ปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำรวมปี 2558

 1,284,866 kWh

ผลประหยัดจำกโครงกำร

 195,265 kWh/ปี (781,117 บาท/ปี) 

ลดปริมำณ CO2
 113.51 ตัน/ปี 

มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนของอำคำร

 เปลีย่น Expansion Valve จาก Thermostatic เป็นแบบ 

  Electronic

 รวม Condensing Unit ของตูเ้กบ็ Back Stock และตู้ 

  Show case

 ติดตั้งม่านอากาศ (Air Curtain)

 การติดตั้งพัดลมเพื่อระบายความร้อนบนฝ้าเพดาน

 เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด T5 เป็นหลอด LED

 การติดตั้ง Motion Sensor บริเวณพื้นที่ขาย

 การติดตั้งฟิล์มเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร

สิ่งส�าคัญอยู่ที่คน

 “ในด้านการประหยดัพลังงาน เราปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครือ่งใช้ต่างๆ 

ให้ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมัยท่ีสุด ถงึก�าหนดอายุท่ีควรเปล่ียนกต้็องเปล่ียน 

หรือถ้าสิ่งไหนดีเราก็น�ามาใช้ แต่สิ่งส�าคัญที่สุดคือ คนของเราต้องมี

ความตระหนักในการดูแล ช่วยกันประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะลงทุนด้าน

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขนาดไหน ถ้าทุกคนทั้งส�านักงานใหญ่ และ

สาขาไม่ร่วมมอื ไม่ปิดไฟไม่ปิดแอร์ให้ตรงตามเวลา ไม่ปฏบิตัติามทีว่าง

มาตรการไว้ มันก็สูญเปล่า”

 ความร่วมมอืระหว่างพนกังานหลายฝ่าย ตัง้แต่ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผน

พลังงาน ฝ่ายวิศวกรรม รวมถึงฝ่ายซ่อมบ�ารุง จึงเป็นตัวจักรส�าคัญที่

ขับเคลื่อนร่วมกันในการประหยัดพลังงาน

 “ในระดับสาขาใหญ่ๆ เราท�าเรื่องประหยัดพลังงาน โดยติดตั้ง 

โซลาร์เซลล์บนหลังคาขนาด 10 เมกกะวัตต์ ติดตั้งเสร็จตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2559 แต่ยังไม่ได้ลงมาท�าตามซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้าน

สะดวกซื้อ เพราะว่าร้านเล็กๆ ยังไม่อยู่ในจุดคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ใน

อนาคตเมื่อเทคโนโลยีถูกลง ก็น่าจะน�ามาใช้ได้

Winner Talk

 “ในเวลานี้สิ่งส�าคัญคือการซ่อมบ�ารุง ดูแล โดยเรามีทีมเข้าไปซ่อม

บ�ารุง ทั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบตู้แช่ หมุนเวียน

ไปตามสาขาต่างๆ ผู้จัดการสาขาหรือพนักงานสามารถแจ้งว่ามีสิ่งใด

ผิดปกติ ก็ท�าการซ่อมแซมก่อนที่จะเสียหายมากขึ้น สามารถช่วยลด

ต้นทุนได้

 ปัจจัยทั้งหมดนี้สนับสนุนให้เทสโก้ โลตัส เอกซ์เพรส ได้รับรางวัล

จากโครงการ MEA Energy Saving Building ในปีนี้ แต่ผลลัพธ์ที่

ได้กลับสูงย่ิงกว่า เมื่อพนักงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกมี

ส่วนร่วมกบัรางวลัทีไ่ด้รับ ขยายผลสงูยิง่ข้ึนเมือ่เกดิความตืน่ตวัในการ

ประหยัดพลงังานในทกุสาขามากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะผู้จดัการพ้ืนทีต่ดิต่อ

ขอให้จดัอบรมด้านการใช้พลงังานในแต่ละสาขา จงึเชือ่มัน่ว่า ในปี 2563 

กลุ่มเทสโก โลตัส เอ็กซ์เพรส จะบรรลุเป้าหมายการประหยัดพลังงาน

ได้อย่างแน่นอน 

 นอกเหนือจากนี้จะเป็นมาตรการประหยัดพลังงานในด้านอื่นๆ อาทิ 

การเปลี่ยนระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์ของเคร่ืองปรับอากาศเป็น

ระบบดิจิทัล การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง การระมัดระวังเรื่องการเปิด

ปิดประตู เนื่องจากร้านค้าประเภท Stand Alone อย่างเทสโก้ โลตัส 

เอ็กซ์เพรส มีฝ้าเพดานที่รับความร้อนจากหลังคา อุณหภูมิภายใน

ฝ้าเพดานสูงถึง 40-50 องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน ความร้อนจะ

ถูกถ่ายเทผ่านฝ้าเพดานเข้ามาภายในร้านเป็นภาระของระบบปรับ

อากาศ จึงมมีาตรการตดิตัง้พดัลมระบายความร้อนออกจากฝ้าเพดาน 

ช่วยลดภาระของระบบปรับอากาศ
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8 Activity Report

 ฉบับนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกอาคารท่ี

ได้เข้าร่วมในการแข่งขันระดับที่ 2 เพื่อค้นหา

อาคารประหยัดพลังงานในประเภทต่างๆ ซึ่งใน

โครงการปีที่ 5 นี้มีอาคารได้รับรางวัลมากถึง 

15 อาคารเลยทีเดียวครับ

 นบัจากก้าวแรกที ่กฟน. ได้รเิริม่ “โครงการ

ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้

พลังงานในอาคาร” ในปี 2556 ซึ่งเป็นการจัด

ประกวดอาคารประหยัดพลังงานท่ีให้การ 

ส่งเสริมและสนับสนุนอาคารให้มีความตื่นตัว

ในการส�ารวจดัชนีการใช้พลังงานและพัฒนา

ปรับปรุงโดยน�าเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆ 

มาใช้ในการปรับปรุง โดยอาคารที่เข้าแข่งขันจะ

ได้รับการประเมิน MEA Index และต้องผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานดัชนีการใช้พลังงานตามที่ 

กฟน. ได้จัดท�าขึ้นในแต่ละประเภทอาคาร และ

ส่งเสริมให้จัดประกวดจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 5

 กว่าระยะเวลา 5 ปีของการจัดประกวด มี

อาคารชั้นน�าทั้งอาคารภาครัฐและเอกชนให้

ความสนใจเข้าแข่งขัน จ�านวนมาก โดยอาคาร

ได ้ด� า เ นินการมาตรการปรับปรุงการใช ้

พลงังาน ทัง้ในระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง

และระบบอืน่ๆ รวม 36 มาตรการ มีเงินทีอ่าคาร

ลงทนุท้ังสิน้ 219.72 ล้านบาท มีอัตราระยะเวลา

คืนทุนเฉลี่ย 3 ปี คิดเป็นพลังงำนไฟฟ้ำที่ลด

ลงได้ 18.96 ล้ำนหน่วยต่อปี หรือเป็นเงินค่ำ

ไฟฟ้ำที่ประหยัดมำกถึง 70.93 ล้ำนบำทต่อปี 

และเทยีบเป็นปรมิำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

ที่ช่วยลดโลกร้อนได้ 11,040 ตันต่อปี

 ส�าหรับโครงการปีที่ 5 ได้จัดประกวดใน 4 

ประเภทอาคารได้แก่ อาคารโรงพยาบาล โรงแรม 

ส�านกังาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า โดย

มีผลการพิจารณาตัดสินรางวัลโดยคณะ

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุขิองโครงการ และ กฟน. 

ได้มอบ รางวัล MEA AWARDS 2017 มีดังนี้  

 รางวัล “สุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน

ดีเลิศ” จ�านวน 4 อาคาร ได้แก่ โรงพยาบาล

ราชวิถี โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารรัฐประ

ศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิม 

พระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และ

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ท่าพระ ส�าหรับรางวัล

ส่งเสรมิ “อาคารนวตักรรมพลงังานดเีด่น” ได้แก่ 

สถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชิน ี และรางวลั

ส่งเสริม “อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” 

ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี

 อาคารทีไ่ด้รบัรางวลั “กฟน. อาคารประหยัด

พลังงานดเีด่น” จ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล

พระนั่งเกล้า โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์

เนชัน่แนล (หนองแขม) โรงพยาบาลลาดพร้าว 

จ�ากัด (มหาชน) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท 

กรุงเทพฯ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล

พลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ อาคารธาราสาทร 

อาคารปตท. ส�านกังานพระโขนง ศูนย์เอนเนอร์ย่ี

คอมเพลก็ซ์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ และ

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค

 การประกวด MEA Energy Saving 

Building เพื่อค้นหาสุดยอดอาคารประหยัด

พลังงานของ กฟน. นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่

ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานและภาค

ธรุกจิหนัมาอนุรกัษ์พลงังานอย่างจรงิจงั ส่งผล

ให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาพรวม

ลดลง โครงการส่งเสรมิการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

การใช้พลังงานในอาคารเป็นสื่อกลางในการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและตราสัญลักษณ์ 

“กฟน. อาคารประหยดัพลงังาน” ไปสูส่าธารณชน

ทั่วไปให้ได้รับทราบและเป็นการแสดงเจตจ�านง 

อย่างชัดเจน ในการส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้า

อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และคุ้มค่า เพื่อ

คืนก�าไรกลับสู่สังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

อีกทางหนึ่งด้วย  

 ปัจจุบันมีอาคารผ่านเกณฑ์ MEA Index 

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัด

พลังงาน” ทั้งสิ้น 199 แห่ง

 ตดิตามข้อมลูโครงการและผลการประกาศ

รางวัล ได้ที ่www.facebook.com/MEAAward

และ www.meaenergysavingbuilding.net

กฟน.มอบรางวลัสดุยอดอาคารประหยัดพลังงาน MEA AWARDS 2017
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ส่วนที ่1 การจดัท�าเกณฑ์การใช้พลงังาน (MEA Index )

 การใช้พลังงานในอาคารขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพ

ของอุปกรณ์ในอาคาร กรอบอาคารและพฤติกรรมการใช้ เป็นต้น ซึ่ง

ปัจจุบันยังไม่เคยมีการจัดท�าเกณฑ์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ

อาคารเช่นเดียวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานทั่วไป มาก่อน ดังนั้นเพื่อ

ให้เจ้าของอาคารหรือผู ้ใช้อาคารได้ทราบถึงประสิทธิภาพการใช้

พลงังานของอาคาร  ทาง กฟน. จงึได้จดัท�าดชันกีารใช้พลงังานของอาคาร

ขึ้นมา เรียกสั้นๆ ว่า MEA Index ซึ่งย่อมาจาก Management of 

Energy Achievement Index หมายถึง ค่าดัชนีการใช้พลังงาน

ส�าหรับอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ซึ่งประเมินจาก

 Eactual 

 คือ พลังงานไฟฟ้าที่อาคารใช้จริงต่อปี ได้มาจากใบเสร็จค่าไฟฟ้า 

 หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

 Ebudget 

 คือ พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมของอาคารนั้นๆ

 หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 

 เป็นปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของอาคารนั้นๆ 

หากอาคารนั้นมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

เทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ค่านี้ค�านวณมาจากสมการการใช้

พลังงานพ้ืนฐาน (มีการพิจารณาถึงผลของภาระโหลดของระบบปรับ

อากาศจากภายนอกอาคารและภายในอาคาร ระบบแสงสว่าง และ

อปุกรณ์ไฟฟ้า) ทัง้นีค่้าตวัแปรทีจ่�าเป็นต้องแทนค่าในสมการได้จากข้อมลู

การใช้พลังงานของอาคารควบคุมประเภทนั้นๆ แบบจ�าลองของอาคาร 

และค่าจากงานวิจัยของ กฟน. 
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 การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (Metropolitan Electricity 

Authority : MEA) ในฐานะเป็นผู้จัดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพ 

เพียงพอ ปลอดภัย และตอบสนองต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการทั้งภาครัฐ

และเอกชน ทั้งในส่วนของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่

ให้บริการ คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ โดย 3 

จังหวัดนี้ เป็นเขตชุมชนเมืองที่มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ามากถึง 1 

ใน 3 ของประเทศ 

 จากนโยบายของการไฟฟ้านครหลวงที่มุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กร

แห่งนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “Leveraging for Tomorrow 

ต่อยอดสู่วถิชีวีติอนาคต” โดยการเตรยีมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการเข้าสู่การแข่งขันของ

ประเทศท้ังในระดับภมูภิาคและในระดบัโลก และเป็นทีม่าของโครงการเพ่ือ

คืนก�าไรสู่สังคม รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ทุกองค์กร ได้เกิดตระหนักรู้

ถงึการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ เหน็ความส�าคัญของการประหยัด

พลงังาน ซึง่จะส่งผลให้เกดิการลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรปูธรรมและ

ยัง่ยนื จึงจัด “โครงการส่งเสรมิการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้พลงังาน

ในอาคาร” หรือ MEA Energy Saving Building ภายใต้แคมเปญ 

“ค้นหาสดุยอดอาคารประหยดัพลังงานกับการไฟฟ้านครหลวง”

 โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการจัดประกวดอาคารที่มีลักษณะพิเศษที่

ส่งเสรมิให้เกิดการลดใช้พลงังานอย่างเป็นรปูธรรม สนบัสนนุให้อาคาร

ด�าเนินมาตรการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับ

สร้างจิตส�านึกของพนักงานทุกระดับชั้น รณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วม 

สื่อสารผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อพัฒนาอาคารของตนให้เป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานระดับ

ประเทศ และก้าวไปสู่รางวัลส�าคัญด้านพลังงานระดับสากลต่อไป

  Eactual
MEA Index = 
  Ebudget 

อาคารประหยัดพลังงาน กฟน.

คืออะไร?

การประกวดอาคารอนุรักษ์พลงังาน กฟน. 
ประกอบด้วยกจิกรรม 2 ส่วน ได้แก่

คัมภีร์บอกรักษ์ (พลังงาน)
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อุณหภูมิและความชื้น 

ส�าหรับอาคารทั่วไป
(อ้างอิง ASHRAE 55-2010)

Measurement type Winter ( �C) Summer ( �C)

Dry bulb at 30% RH 20.5 – 25.5 24.5 – 28.0

Dry bulb at 50% RH 20.3 – 23.6 22.8 – 26.1

Dry bulb at 60% RH 20.0 – 24.0 23.0 – 25.5

อุณหภูมิและควำมชื้น ส�ำหรับอำคำรโรงพยำบำล

บริเวณทั่วไป

 ปกติควรมีอุณหภูมิอยู่ที่ 24  �C ความชื้นสัมพัทธ์ 50% RH (อ้างอิง 

 จาก Munters ; US)

ห้องผ่าตัด

 ควรมีอุณหภูมิในช่วง 17-27  �C (อ้างอิงจาก ASHRAE) อุณหภูมิ 

 ที่เหมาะสมขณะใช้งาน คือ 20-22  �C (อ้างอิงจาก WHO) ความชื้น 

 สมัพทัธ์อยู่ในช่วง 30-60% RH (อ้างอิงจาก WHO, CDC)

ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU)

 ควรมีอุณหภูมิในช่วง 21-24  �Cความชื้นสัมพัทธ์ 30-60% RH  

 (อ้างอิงจาก ASHRAE)

ห้องคนไข้

 ควรมีอุณหภูมิในช่วง 24±1 �C ความชื้นสัมพัทธ์ 30% (W) RH,  

 50% (S) RH (อ้างอิงจาก ASHRAE)

อุณหภูมิและควำมชื้น ส�ำหรับไฮเปอร์มำเก็ต/ซูเปอร์มำร์เก็ต

บริเวณทั่วไป

 ควรมีอุณหภูมิที่ 24  �C ความชื้นสัมพัทธ์ 40-55% RH (อ้างอิง 

 จาก ASHRAE และอุณหภูมิห้องที่ยอมรับได้อยู่ในช่วง 20-25 �C  

 (อ้างอิง จาก the Chartered Institution of Building Service  

 Engineers)

ตู้แสดงอาหารแช่เข็ง

 จะรักษาอุณหภูมิของสินค้าให้อยู่ที่ -18  �C หรือต�่ากว่า

 (อ้างอิงจาก SMUD)

ตู้แสดงเนื้อสด สัตว์ปีกและปลา

 ปกติจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 2-3 �C (อ้างอิงจาก SMUD)

หมายเหตุ ค่าอุณหภูมิและความชื้นพิจารณาประกอบเป็นแนวทางตาม

ความเหมาะสมของประเทศไทย

ส่วนที ่2 การประกวดอาคารประหยดัพลงังานของ กฟน. 

 เป็นการประกวดและให้ตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน 

กฟน. แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 “กฟน. อำคำรประหยัดพลังงำน” 

 จะมอบตราสัญลักษณ์ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน”  

ให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน MEA Index ตามที่ กฟน. ก�าหนด 

และรวมถึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องคุณภาพการใช้พลังงาน

ภายในอาคาร ต้องมกีารใช้พลงังานทีมี่คุณภาพท่ีดต่ีอผูใ้ช้งานในอาคาร

นัน้ด้วย ได้แก่ มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารไม่เกินค่า

มาตรฐาน มีค่าความส่องสว่างในแต่ละพื้นที่หรือกิจกรรมเพียงพอต่อ

การใช้งาน มอีณุหภมูแิละความชืน้ท่ีอยู่ในสภาวะสบาย โดยโครงการจะ

ตรวจวดัค่าด้านคณุภาพการใช้พลังงาน ณ อาคารจรงิ เพือ่น�ามาประกอบ

การตัดสนิ

 ค่ำมำตรฐำน ประกอบด้วย

 1) ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคาร ไม่เกิน 1,000 ppm 

     (อ้างอิง ASHRAE 62)

 2) อุณหภูมิและความชื้น ส�าหรับอาคารประเภทต่างๆ

ค่าความส่องสว่าง (อ้างอิง สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง)

ภายในอาคารทั่วไป ความสว่าง (Lux)

โถงทางเข้าอาคาร/ทางเดิน 100

โถงนั่งพัก 200

ห้องอาหารทั่วไปภายในอาคาร 200

พื้นที่ทางเดินภายในอาคาร 200

บันได บันไดเลื่อน ทางเลื่อน 150

พื้นที่ขนถ่ายสินค้าภายในอาคาร 150

คัมภีร์บอกรักษ์ (พลังงาน)

** สามารถทดลองประเมินค่า index ได้ที่ www.meaenergysavingbuilding.net **



1111คัมภีร์บอกรักษ์ (พลังงาน)

ระดับที่ 2 “กฟน. อำคำรประหยัดพลังงำน ดีเด่น”

 จะมอบให้อาคารทีไ่ด้รบัตราสญัลกัษณ์ “กฟน.อาคารประหยดัพลังงาน” 

ในระดับที่ 1 มาแล้วเท่านั้น  และต้องด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้พลงังานให้เกดิผลประหยดัชดัเจน สามารถตรวจวัดได้ภายในระยะ

เวลาที่โครงการก�าหนด รวมถึงได้รับการเข้าเยี่ยมพบ ณ อาคารจริง

เพือ่ตรวจประเมินตดัสนิ โดยคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองโครงการ

 พิจำรณำจำก 4 ปัจจัยหลักประกอบกัน ดังนี้

 1) ผลการประหยัดพลังงาน

 2) ความน่าสนใจของมาตรการที่ด�าเนินการ

 3) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร

 4) ความตั้งใจของคณะท�างานและฝ่ายบริหาร

ประโยชน์ที่อำคำรจะได้รับ

 อาคารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจวัดคุณภาพการใช้

พลังงานฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 โครงการจะน�าข้อมูลของอาคารไปประเมินหาดัชนีการใช้

พลังงาน หรือ MEA Index ส�าหรับอาคารของท่าน เพื่อท�าให้

ทราบว่าอาคารนั้นๆ มีการใช้พลังงานจริงแตกต่างจากค่าการใช้

พลังงานที่เหมาะสมเพียงใดเปรียบเทียบในกลุ่มอาคารประเภท

เดียวกัน

 ได้รับการประดับตราสัญลักษณ์ของโครงการ

 ได้รับการเชิดชูเกียรติและได้รับการประกาศเกียรติคุณในสื่อ

ต่างๆ ของโครงการ 

 ได้รับการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึง

ความส�าเร็จในการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร

 อาคารท่ีมีผลงานชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลตามตามจ�านวนที่ 

กฟน. ก�าหนด

ค่าความส่องสว่าง (อ้างอิง สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง)

ส�านักงาน ความสว่าง (Lux)

บริเวณทั่วไป บริเวณประชาสัมพันธ์ 300

บริเวณท�างาน 300

บริเวณที่มีการอ่าน และเขียนหนังสือ 500

ห้องประชุม 300

พื้นที่เก็บเอกสาร ถ่ายเอกสาร 300

ห้องน�้า ห้องสุขา 300

โรงแรม ความสว่าง (Lux)

พื้นที่รับแขก/ห้องล็อบบี้/บริเวณต้อนรับ 200

พื้นที่จัดงาน จัดประชุม 200-300

ห้องออกก�าลังกาย 200

ห้องน�้า ห้องสุขา 300

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ความสว่าง (Lux)

ห้องน�้า ห้องสุขา* 200

พื้นที่ทั่วไปในอาคาร 200

แสงสว่างทั่วไปในร้านค้า 500-1000

ส่องเน้นในร้านค้า 1,500-3,000

แสงสว่างทั่วไปในตู้กระจก 1000-2000

แสงสว่างทั่วไปในตู้กระจก 5,000-10,000

โรงพยาบาล ความสว่าง (Lux)

พื้นที่ผู้ป่วยภายนอก 200

ห้องพักคนไข้ (อ้างอิงมาตรฐาน IESNA) 50

ห้องตรวจคนไข้ทั่วไป 500

ห้องปฐมพยาบาล 300

ร้านค้าปลีก/ไฮเปอร์มาร์เก็ต ความสว่าง (Lux)

พื้นที่ทั่วไป 200

พื้นที่ขาย 300-500

ห้องอาหารทั่วไปภายในอาคาร 200

สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ความสว่าง (Lux)

ห้องน�้า ห้องสุขา* 100

ช่องทางเดินภายใน 200

ห้องสมุด ห้องเรียน* 300

ห้องประชุม* 300
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  นอกจากนีท้ัง้รสีอร์ท และในชมุชนเองก็มกัจะมบ่ีอหมกัก๊าซชวีภาพเป็น

ของตัวเอง มี Energy Park หรอืการจดัการขยะอย่างครบวงจร รณรงค์

ปลูกต้นไม้ เพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น 

 ทีส่�าคญัยิง่จะมรีะบบการจดัการขยะทีม่ปีระสทิธภิาพด้วย เนือ่งจาก

ทางชาวท้องถ่ินเองก็ให้ความร่วมมอือย่างด ีทาง อพท. คาดว่าพืน้ทีพ่เิศษ

หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงนี้จะกลายเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแบบ 

โลว์คาร์บอนอย่างสมบรูณ์ได้ในเรว็ๆ นี้

 ส�าหรับ กิจกรรมการท่องเที่ยว สไตล์ Low Carbon Tourism

ที่นิยมท�าบนเกาะหมาก จะมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปั ่นจักรยาน 

รอบเกาะ การล่องเรอืใบ นัง่เรือพายชมวิว การเดนิถ่ายภาพตามสถานที่

ต่างๆ บนเกาะ รวมถึงการปลูกพันธุ์ไม้ 

 ในขณะที่เรำก�ำลัง ‘พักร้อน’ โลกที่เรำก�ำลังอยู่อำศัยกลับ ‘ร้อน’ 

มำกขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่มีเวลำพัก 

 และท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิง่ คอืปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ของภาคอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง โดย UNWTO 

ระบุว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก

ถึงร้อยละ 4.95 ของปริมาณปล่อยคาร์บอนไดออกซ์ทั้งหมดของโลก 

โดยสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากภาคการขนส่ง

มากเป็นอนัดับหนึง่ คอืร้อยละ 75 รองลงมาเป็นบรกิารท่ีพกั ร้อยละ 21 

และกจิกรรมท่องเทีย่ว ร้อยละ 4 ซึง่สัดส่วนเหล่าน้ียังไม่รวมขยะปรมิาณ

มหาศาลในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องจัดการอีกด้วย

 มีการค�านวณว่า หากธุรกิจท่องเที่ยวยังคงด�าเนินไปเช่นนี้โดยไม่มี

การปรับตัว ภายในปี 2578 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากภาคการท่องเทีย่วจะเพิม่ขึน้ถึงร้อยละ 130 ดงัน้ัน ทัง้ผูป้ระกอบการ

ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจึงต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก ถ้าไม่อยาก

เป็นตัวการท�าให้โลกที่ร้อนอยู่แล้วต้องร้อนขึ้นอีก

 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยัง่ยืน หรอื อพท. จงึร่วมกบัภาคีเครอืข่ายธรุกจิการท่องเท่ียว ชมุชน

เกาะหมาก สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต�่า ภายใต้

คอนเซ็ปต์ ‘Low Carbon Destination @Koh Mak’ เพื่อดึง 

นักท่องเทีย่วคณุภาพทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม หรอื Low Carbon 

Tourism เพือ่น�าไปสูก่ารท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน เพือ่ให้เกดิความสมดลุ

ทัง้เศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ท่องเที่ยว ชิคๆ คลูๆ 
สไตล์โลว์ คาร์บอน @เกาะหมาก

วนันีห้ากใครมองหาสถานทีพ่กัผ่อน ได้ชมความงดงามของธรรมชาติ 

และชคิๆ คลูๆ  สไตล์โลว์ คาร์บอน ต้องไม่พลาดมาเชค็อนิ @เกาะหมาก 

กนันะจ๊ะ.

 อันที่จริง เกาะหมาก เกาะช้าง เกาะกูด เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

มาเป็นสิบๆ ปี และนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่ในเชิงภาพลักษณ์ จะมีนักท่องเที่ยวส่วนน้อยที่

ทราบว่า ทัง้ 3 เกาะ นีเ้ป็น เกาะท่องเท่ียวแบบ Low Carbon 

  แต่หากสังเกตดีๆ จะเห็นว่าโรงแรมส่วนใหญ่มักจะประชาสัมพันธ์

ลูกค้าให้เดิน หรือใช้จักรยานแทนการใช้รถ เรายังเห็นแผงโซลาร์เซลล์

อยู่โดยทัว่

12 โซนนี้สีเขียว
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ประกาศผลการแข่งขันปีที่ 5 หรือ MEA Energy Saving Building 2017 มีอาคารได้รับรางวัลแต่ละประเภทดังนี้

1. รางวัล “อาคารประหยดัพลังงานดเีลศิ”

ได้รับเงนิรางวัลอาคารละ 1 ล้านบาท และเป็นสดุยอดอาคารประหยดั

พลังงานของการไฟฟ้านครหลวงปีที ่ 5 จ�านวน 4 รางวลั แบ่งตาม

ประเภทอาคาร มีดังนี้

 1) ประเภทอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ 

  โรงพยำบำลรำชวถิี

 2) ประเภทอาคารโรงแรม ได้แก่ 

  โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค

 3) ประเภทอาคารส�านกังาน ได้แก่ 

  อำคำรรฐัประศำสนภกัด ี(อำคำรบี) 

  ศนูย์รำชกำรเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

 4) ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า ได้แก่

   ศนูย์กำรค้ำเดอะมอลล์ ท่ำพระ

2. รางวัล “อาคารปรบัปรงุด้านพลงังานดเีด่น” 

ได้รับเงนิรางวัล 5 แสนบาท จ�านวน 1 รางวลั ได้แก่ 

  โรงพยำบำลรำชวถิี

กฟน. มอบรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน
MEA Energy Saving Building 2017

3. รางวัล “อาคารนวตักรรมพลงังานดเีด่น”

ได้รบัเงนิรางวัล 5 แสนบาท  จ�านวน 1 รางวลั ได้แก่ 

  สถำบันสขุภำพเด็กแห่งชำตมิหำรำชนิี

4. รางวัล “กฟน.อาคารประหยดัพลงังานดีเด่น”

ไม่มเีงนิรางวลั จ�านวน 10 แห่ง มีรายชือ่ในแต่ละประเภทอาคาร ดังนี้

 1) อาคารประเภทโรงพยาบาล จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

  1. โรงพยำบำลพระนัง่เกล้ำ

  2. โรงพยำบำลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล (หนองแขม)

  3. โรงพยำบำลลำดพร้ำว จ�ำกดั (มหำชน) 

 2) อาคารประเภทโรงแรม   จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่

  1. โรงแรมเจดับบลวิ แมรอิอท กรงุเทพ

  2. โรงแรมเซน็ทำรำ แกรนด์ ลำดพร้ำว

 3) อาคารประเภทส�านกังาน   จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่

  1. อำคำรศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์

  2. อำคำรปตท. ส�ำนกังำนพระโขนง

  3. อำคำรธำรำ สำทร

 4) อาคารประเภทศนูย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่

  1. ศนูย์กำรค้ำเดอะมอลล์ บำงแค

  2. ศนูย์กำรค้ำเดอะมอลล์ บำงกะปิ

13News Update
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 ทั้งนี้ ได้มีประเภทอาคารส�านักงานและร้านสะดวกซื้อ ได้รับการ

พจิารณาให้ได้รับตราสญัลกัษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลงังาน” 

จ�านวน 28 แห่ง แบ่งเป็น ประเภทอาคารส�านักงาน จ�านวน 2 แห่ง 

และร้านสะดวกซื้อ จ�านวน 26 สาขา มีดังนี้

ประเภทอาคารส�านกังาน

จ�านวน 2 อาคาร (ขอรบัการประเมนิโดยไม่รวมแข่งขนั)

 1. อาคาร ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน

 2. อาคาร เค.พ.ีไอ. ทาวเวอร์

ร้านสะดวกซือ้

จ�านวน 26  อาคาร (ขอรบัการประเมินโดยไม่รวมแข่งขนั)

 3. FamilyMart  สาขากิง่แก้ว 12

 4. FamilyMart สาขาโกสมุ สามคัคี

 5. FamilyMart สาขาจรญัสนทิวงศ์ 92

 6. FamilyMart สาขาเจรญินคร 10

 7. FamilyMart สาขาเจรญิผล

 8. FamilyMart สาขาฉลองกรงุ 1

 9. FamilyMart สาขาเซน็จูรี ่พาร์ค

 10. FamilyMart สาขาซอยศริมิติร

 11. FamilyMart สาขาซอยอ่อนนุช 36

 12. FamilyMart สาขาตลาดมหาสนิ

 13. FamilyMart สาขาท่าน�า้ศิริราช

 14. FamilyMart สาขาบีทเีอส สรุศกัดิ์

 15. FamilyMart สาขาเพชรเกษม 55/2

 16. FamilyMart สาขารามค�าแหง 55

 17. FamilyMart สาขาโรงพยาบาลเจ้าพระยา

 18. FamilyMart สาขาลาดพร้าว 35

 19. FamilyMart สาขาลาดพร้าวไดร์ฟอนิ

 20. FamilyMart สาขาลาดพร้าววิลเลจ

 21. FamilyMart สาขาส่ีแยกคลองตนั

 22. FamilyMart สาขาสุขมุวทิ 20

 23. FamilyMart สาขาสุขมุวทิ 25

 24. FamilyMart สาขาสุรวงศ์เซน็เตอร์

 25. FamilyMart สาขาหมูบ้่านเมอืงแก้ว

 26. FamilyMart สาขาหมูบ้่านรุ่งนภา

 27. FamilyMart สาขาเอแบคคอนโด 2

 28. FamilyMart สาขาแอลพเีอ็นรามอนิทราหลกัสี่

News Update



1515ซุบซิบรอบบ้าน

ผ่ำนพ้นกนัไปหมำดๆ ส�าหรับงานมอบรางวลั MEA Energy Saving Building 2017 
งานน้ี Mr.Flashman ขอบอกว่าบรรยากาศเตม็ไปด้วยความสนกุสนานอย่างมากครบั 
แต่จะคร้ืนเคร่งกันแค่ไหน วันนีม้ภีาพบรรยากาศมาให้ชมกนั ไปดกัูนเลยครบั

พวกเราจะช่วยกันประหยัดพลังงานกันต่อไปนะคร้าบบบบบ....

อาคารรุ่นพี่ก็มาร่วมแสดงความยินดีและให้ก�าลังกันอย่างคับคั่ง

...ออเจ้าก็มา



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


