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	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน	กลับมาพบกันอีกครั้งกับ	Flash	Newsletter	จดหมายข่าว
ที่น�าเสนอข่าว	และกิจกรรมต่างๆ	ในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร	
หรอืการแข่งขนั	MEA	Energy	Saving	Building	Awards	ของการไฟฟ้านครหลวง	ด�าเนนิการ
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

	 ส�าหรับ	Flash	Newsletter	ฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นฉบับปิดท้ายของ	MEA	Energy	Saving	
Building	Awards	2016	หรือการด�าเนินการแข่งขันในปีที่	4	เพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขัน	กฟน.
สุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน	 ปีที่	 5	 MEA	 Energy	 Saving	 Building	 Awards	 2017	
ส�าหรบัการจดัการแข่งขันการประหยัดพลงังานเช่นน้ี	 ถือว่าเป็นการส่งเสรมิให้เกิดการประหยัด
พลงังานและเกิดจิตส�านึกด้านการอนุรกัษ์พลงังานให้เกิดกับหน่วยงาน	 องค์กรต่างๆ	 ด้วยการ
ใช้การรับรองมาตรฐาน	การแข่งขันหาหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการจัดการด้านพลังงานและ
สิง่แวดล้อมท่ีด	ี เพ่ือรบัรางวัลและเชิดชใูห้เป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานหรอืองค์กรอ่ืนๆ	 ในสงัคม	
ใช้เงินลงทุนน้อย	แต่ได้ผลประหยัด	ความยั่งยืน	และผลกระทบ	แรงกระเพื่อม	ความสนใจ
ต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมท่ีสูง	 ถือเป็นแนวทางการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่	ผลที่ได้จากโครงการเช่นนี้
เป็นลักษณะ	Win	-	Win	Situation	หรือได้รับประโยชน์ในทุกๆ	ฝ่าย	อาคาร	หน่วยงาน	และ
องค์กรต่างๆ	 ทีเ่ข้าร่วมโครงการ	 ได้รบัผลประหยัดโดยตรงจากค่าใช้จ่ายด้านพลงังานท่ีลดลง	
มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น	คนในองค์กรเกิดการรวมตัว	ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อการ
แข่งขนั	 เกิดการคดิอย่างเป็นระบบเป็นทีม	 และเกิดการอนุรกัษ์พลงังานอย่างย่ังยืนในองค์กร	
นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง	การได้รับรางวัล	 เป็นการประชาสัมพันธ์	สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กรอีกด้วย	 ส่วนการไฟฟ้านครหลวงก็ได้ลูกค้าท่ีมีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	
ท�าให้การบริการไฟฟ้าให้กับประชาชนมีประสิทธิภาพไปด้วย	และประโยชน์โดยรวมทั้งหมด
ทั้งมวล	 ก็ตกกับสังคมโดยรวมและประเทศชาติ	 ซึ่งจะเห็นได้จาก	 จากการด�าเนินโครงการ
รวมท้ัง	4	ปีท่ีผ่านมา	ทางโครงการฯ	สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้มากกว่า	20	ล้านหน่วย 
คิดเป็นเงินที่ช่วยชาติได้ถึงเกือบ	84	ล้านบาท	โดยคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ลดลงได้ถึง	12,597	ตัน

	 Flash	Newsletter	ฉบับนี้	น�าเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจในฉบับเช่น	คอลัมน์	Start	Up	ใน
บทความเรื่อง	MEA	Energy	Saving	Building	มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืน	เล่าเรื่องเกี่ยวกับ
โครงการ	 จากเป้าประสงค์	 สู่เป้าหมาย	 และผลส�าเร็จที่ได้รับของโครงการ	 4	 ปีท่ีผ่านมา	
คอลัมน์	Winner	 Talk	 ในเรื่องลดค่าไฟฟ้าสู่การพัฒนาพลังงานทดแทน	 โรงเรียนอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 กับ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 อาคารที่ได้รับรางวัล
อาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษ	จากการแข่งขันในปีที่	4	ที่ผ่านมา	แล้วมารับลมร้อนกับ	
คอลัมน์คัมภีร์บอกรักษ์	(พลังงาน)	กับเรื่อง	9	วิธีใช้แอร์	แบบเย็นใจ	สบายกระเป๋า	(Life	and	
Home)	 มาดแูนวการออกแบบอาคารสมยัใหม่ทีล่ดการใช้พลงังานในคอลมัน์	 โซนสเีขียว	 กับ
เรือ่งนวัตกรรมด้านพลงังาน	 นวัตกรรมอาคารเขยีวสดุล�า้	 และตดิตามความเลือ่นไหวของ
โครงการได้จาก	คอลมัน์	News	Update	 ข่าวความเคลือ่นไหวของโครงการ	สูก่ารแข่งขันในปีที	่ 5 

	 เช่นเดิมครับ	 ผมอยากฝากให้ผู้ที่สนใจ	 อยากขอรับตราสัญลักษณ์	 รับรองมาตรฐาน	
“กฟน.	 อาคารประหยัดพลังงาน”	 ในระดับที่	 1	 ให้กับอาคารของท่าน	 หากอาคารของท่าน
เป็นอาคารประเภท	 โรงพยาบาล	 ศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า	 โรงแรม	 ส�านักงาน	 มหาวิทยาลยั	
โรงเรียน	และร้านสะดวกซื้อ	สามารถติดต่อทีมงานได้ตามที่ระบุไว้ในจดหมายข่าวนี้นะครับ		
ซึง่ถ้าผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนด	ท่านก็จะได้รบัตรารบัรองมาตรฐาน	“กฟน.	อาคารประหยัดพลงังาน”	
โดยท่ีท่านไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ	 ท้ังสิน้	 ซึง่จะได้ขึน้รบัตรารบัรองฯ	 ในวันเดยีวกับการประกาศ
ผลรางวัลการแข่งขันของอาคารปีที่	 5	 ที่ก�าลังแข่งขันกันในขณะนี้	 ที่จะมีการประกาศผล
รางวัลประมาณเดือน	มีนาคม	2561	อย่าช้านะครับเพราะเรารับจ�านวนจ�ากัด

	 ท้ายนี	้ขอฝากตดิตามการแข่งขนัในปีที	่5	รอบท่ี	2	ของการแข่งขนัสดุยอดอาคารประหยัด
พลังงาน	MEA	 Energy	 Saving	 Building	 Awards	 2017	 โดยมีแข่งขันใน	 4	 กลุ่มอาคาร	
ได้แก่	 อาคารประเภท	 โรงพยาบาล	 โรงแรม	 ส�านักงาน	 และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 
ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นอาคารขนาดใหญ่มกีารใช้พลงังานในแต่ละวันเป็นจ�านวนมาก	มาตดิตาม 
ดกัูนว่า	 ในแต่ละอาคารจะคดิวิธีลดการใช้พลงังาน	 หรอืการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ
ได้อย่างไร	และใครจะเป็น	กฟน.สุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน	ประจ�าปี	2017	กันนะครับ	
และหากมีข้อแนะน�าในการจัดท�า	Flash	Newsletter	หรือมีเรื่องที่สนใจอยากให้เราน�ามาลง
ให้อ่านกันก็สามารถแนะน�ามาได้นะครับ	

บก. ขอคุย
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 FLASH NEWS	ขอแสดงความยินด ี
กับผูช้นะการแข่งขนัได้รบัรางวัลตราสญัลกัษณ์	
“กฟน.	 อาคารประหยัดพลังงาน”	 ในระดับที่	 2	
ของอาคารปีที่	 4	 ทั้งในประเภทอาคารโรงเรียน	
และประเภทอาคารร้านสะดวกซื้อ	 รวมถึงทุก
ประเภทอาคารที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและ
ได้รับตราสัญลักษณ์	 “กฟน.	 อาคารประหยัด
พลงังาน”	ระดบัท่ี	1	ของปีที	่5	 ท่ีได้ขึน้รบัรางวัล
ในการประกาศผลการประกวด	 เมือ่ต้นปีท่ีผ่านมา	 

	 รวมท้ังขอชื่นชมในความต้ังใจและความ
เพียรพยายามของทุกอาคารท่ีได้สมัครเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานในอาคารกับการไฟฟ้านครหลวง	
และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
ทุกท่านที่ได้ร่วมกันมาเป็นสักขีพยาน		มาร่วม
แสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ท่ีมารับรางวัลอย่าง
มากมาย	และทุกอาคารท่ีได้รบัรางวัล	 ยังได้อาสา
เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
ตราสญัลกัษณ์	 “กฟน.	 อาคารประหยัดพลงังาน”	
ไปสู่สาธารณชนท่ัวไปให้รับทราบผ่านการติด
ป้ายตราสัญลักษณ์ในระดับที่	 1	และระดับที่	 2	
ท�าให ้ เ กิดเครือข ่ายร ่วมติดตามกิจกรรม 
การประกวดอาคารของการไฟฟ้านครหลวง 
ได้อย่างทั่วถึงและเพิ่มมากขึ้น	

MEA Energy Saving Building 
มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืน

	 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช ้พลั งงานในอาคารเป ็นการแสดง
เจตจ�านงอย่างชัดเจนของ	กฟน.	ในการส่งเสริม
ให้มกีารใช้ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธิภาพ	 เหมาะสม	
และคุม้ค่า	 การปรบัปรงุประสทิธิภาพของการใช้
พลังงานนั้น	นอกจากเป็นการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันทางธุรกิจในด้านการจัดการต้นทุนแล้ว	
การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่าง
รูคุ้ณค่า	 ยังช่วยลดการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ
โลกด้วย	

	 ผลสรุปท่ีน่ายินดีย่ิงอีกประการหน่ึง	 ก็คือ	
จากการด�าเนินโครงการรวมทั้ง	 4	 ปีท่ีผ่านมา	
ทางโครงการฯ	 สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้า
ลงได้มากกว่า	 20	 ล้านหน่วย	 คิดเป็นเงินที่ช่วย
ชาตไิด้ถึงเกือบ	84	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นปรมิาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดลงได้ถึง	 12,597	ตนั	
เพราะความร่วมมือความร่วมใจของทุกฝ่าย	ทุก
อาคารที่อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
แข่งขนัของโครงการนี	้ นบัเป็นความส�าเรจ็ร่วมกัน
ของทุกๆ	ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

	 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในอาคาร	 หรือ	 MEA	 Energy	
Saving	Building		ซึ่ง	กฟน.	ได้จัดท�าขึ้นนี้	ถือได้
ว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราทุกคนที่จะมีส่วน
ช่วยส่งเสริมให้เจ้าของและผู้ใช้งานในอาคาร
เกิดแรงจงูใจ	 และหนักลบัมาใส่ใจในการประหยัด
พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	
ในแบบที่ง่ายต่อการน�าไปเป็นแบบอย่างท่ีใช ้
ได้จรงิในชวิีตประจ�าวัน	 และเป็นทีน่่ายินดีย่ิงขึน้
ส�าหรับอาคารที่ได้รับรางวัลของโครงการยัง
สามารถน�าแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมการ
แข่งขัน	 MEA	 Energy	 Saving	 Building	 ไป
พัฒนาต่อยอดในอาคารตนเองอย่างจริงจังจน
สามารถก้าวสู่เวทีประกวดในระดับสากลและ
ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงกับประเทศ	



4 Start Up

กฟน. ในฐานะองค์กรช้ันน�าด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มี

ความม่ันคง บริการมั่นใจ โปร่งใส ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการนวัตกรรมที่ล�้าสมัย พร้อมพนักงาน

ที่เปี ่ยมไปด้วยศักยภาพ จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ท�าให้ กฟน. ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” จ�านวน 3 รางวัล ได้แก่ 

1. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
	 จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาคน	 พัฒนางาน	 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	 การน�านวัตกรรมมาปรับใช้ในการบริหาร	
และการด�าเนินงานโดยยึดหลัก	ESG	(Environmental	Social	Governance)	

2. รางวัลการด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
	 จากโครงการ	Energy	Saving	Building	ที่เสริมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้อาคารส�านักงานต่างๆ	ได้เกิดความตระหนัก	
พร้อมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน	

3. รางวัลชมเชยนวัตกรรมดีเด่น 
	 จากผลงาน	Field	Force	Management	 (FFM)	ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนามของพนักงาน	กฟน. 
ในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 โดยเชื่อมโยงกับ	 MEA	 Smart	 Life	 Application	 และเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของ	กฟน.	
	 และมคีวามมุง่มัน่ส่งเสรมิให้เกิดโครงการท่ีมส่ีวนในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน	ช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน	สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของ	กฟน.	ภายใต้ค่านิยม	“ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม”
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โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 โรงเรียนแห่งน้ี ถือเป็นหน่ึงโรงเรียนในประเทศเพียงไม่ก่ีแห่งที่มีแผง

โซลาร์เซลล์ติดตั้งบนดาดฟ้าอาคารกว่า 100 แผง เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า

พวกเขาให้ความส�าคัญกับเรื่องพลังงานมากแค่ไหน

ลดค่าไฟฟ้า สู่การพัฒนาพลังงานทดแทน 

	 จุดเริ่มต้นท่ีท�าให้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ให้ความสนใจจริงจังกับ
เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม	มาจากการใช้พลังงานท่ีสิ้นเปลือง	 เพราะ
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่	มีพื้นที่ทั้งหมด	80	ไร่	นักเรียนมากกว่า	5,500	คน	
ครูและบคุลากร	จ�านวนกว่า	350	คน	มอีาคารทัง้หมดรวม	23	อาคาร	ส่งผลให้ 
ค่าไฟแต่ละเดือนจึงสูงมาก	เฉลี่ยประมาณ	2	ล้านบาทต่อเดือน	และค่าน�้า
ประมาณ	5	แสนบาทต่อเดือน	

	 ด้วยเป็นต้นทุนการด�าเนินการที่สูงไม่น้อย	 ท�าให้ช่วง	 8	 ปีท่ีผ่านมา 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนจึงยกนโยบายลดการใช้พลังงานเป็นนโยบายส�าคัญ	
โดยตั้งเป้าหมายลดค่าไฟให้ได้	 2%	 ต่อเดือน	 และเริ่มเก็บข้อมูลเรื่อง 
การใช้พลังงาน	 และวางแผนด้านมาตรการประหยัดค่าไฟฟ้า	 ทั้งเปล่ียน
อุปกรณ์รุ่นเก่าที่สิ้นเปลืองไฟ	พร้อมกับการปลูกจิตส�านึกให้กับครูนักเรียน	
ซึง่ไม่ใช่เพียงแค่การประหยัดเท่านัน้	 แต่ยังคิดแบบครบวงจรโดยใช้ทรพัยากร
ทกุอย่างคุม้ค่ามากทีส่ดุ	 มขีองเสยีเกิดข้ึนน้อยทีส่ดุ	 และสร้างพลงังานทดแทน
ขึ้นมา

ลงทุนเพื่อผลลัพธ์ระยะยาว

	 ในด้านการเปล่ียนอุปกรณ์	 จะใช้วิธีแบบเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่
อย่างโรงพยาบาล	 หรือ	 โรงแรม	 ด้วยการลงทุนเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีมี
ประสทิธิภาพสงูในช่วงแรกเพ่ือผลประหยัดระยะยาว	 ตัง้แต่การเปลีย่นมา
ใช้หลอดแอลอีดีทั้งอาคาร	 รวมกว่า	 1,025	 หลอด	 ในปี	 2559	 ส่งผลให ้
ค่าไฟของอาคารนัน้ลดลงถึง	 50%	 นอกจากน้ันยังท�าสวิตช์กระตกุในแผนก
ส�านักงาน	 เพื่อแยกใช้งานเฉพาะส่วน	 และเปลี่ยนระบบปรับอากาศ	 เป็น
แบบแยกส่วนด้วยระบบ	VRF	(Variable	Refrigerant	Flow	System)	หรือ
ระบบปรบัอากาศแบบศนูย์กลาง	 ท�าให้สามารถควบคมุพลงังานและประหยัด
ได้ดีกว่า	รวมทั้งยังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มอีก	152	แผง	

	 “เราคาดหวังว่าจะท�าตึกนี้ให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด	 เพื่อช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายของเรา	และยังช่วยประเทศได้”	อาจารย์วิศิษฐ์	ใจมั่น	ผู้
ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายอาคารสถานที่	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 กล่าวถึง
ความตั้งใจ

	 ผลของการลงทุนเปล่ียนอุปกรณ์ท�าให้โรงเรียนลดค่าไฟต่อเดือนได้
ตามเป้าหมาย	 โดยลดลงกว่า	 2	 แสนบาท	 เหลือเพียง	 1.7-1.8	 ล้านบาท 
ต่อเดอืน	 จากเดมิทีต้่องจ่ายค่าไฟเดอืนละ	 2	 ล้านบาท	 เมือ่ค�านวณจดุคุ้มทุน
ทัง้หมดจะคนืทนุในปีที	่ 10	นบัว่าคุม้ค่าเมือ่เปรยีบเทียบกับอปุกรณ์ทีส่ามารถ
ใช้ได้กว่า	25	ปี	

	 นอกจากนียั้งรณรงค์ให้บคุลากรท้ังหมด	 ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมมาใส่ใจ
การอนุรักษ์พลังงานยิ่งขึ้น	 ตั้งแต่การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบการ
ใช้ไฟแต่ละอาคารเรียน	 ขณะท่ีห้องเรียนและส่วนส�านักงานจะรณรงค์ให้
ปรับเครื่องปรับอากาศไปที่	 26	 องศาเซลเซียส	 และช่วยกันปิดไฟ	 เครื่อง
ปรับอากาศ	และคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในเวลาพักเที่ยง	ตลอดจนงดใช้ลิฟท์
เมื่อขึ้นลงชั้นเดียว	ซึ่งมาตรการทั้งหมดล้วนมีส่วนช่วยลดค่าไฟอย่างมาก

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
“อาคารดีเด่นพิเศษ”ประเภทโรงเรียน
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ทรัพยากรที่หมุนเวียนใช้อย่างคุ้มค่า

	 นอกจากพลังงานไฟฟ้า	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ให้ความส�าคัญกับ
การน�าทรัพยากรท้ังหมดกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ อาทิ	 การจัดการ
ทรัพยากรน�้า	 ด้วยการใช้ระบบหมุนเวียนน�้ากลับมาใช้ใหม่	 โดยสร้างบ่อ
บ�าบดัน�า้เสยีและน�ากลบัมาใช้รดน�า้ต้นไม้ในสวน	 ซึง่โรงเรยีนมพ้ืีนทีส่เีขียว
ถึง	80	ไร่	หรือคิดเป็น	1	ใน	4	ของพ้ืนที่โรงเรียน	โดยใบไม้แห้งที่มีมากกว่า	
2,000	 กิโลกรัมต่อเดือน	 จะน�ามาบดย่อยท�าเป็นปุ๋ยหมัก	 น�ากลับมาใช้
อีกครั้ง	 นอกจากนั้น	 โรงเรียนยังผลิตน�้ามันไบโอดีเซลจากเศษอาหาร	 เพื่อ
ใช้กับรถของโรงเรียนท่ีมีกว่า	 4	 คัน	 โดยผลลัพท์ท�าให้สามารถประหยัด
ค่าน�้ามันต่อเดือน	 30,000	 บาท	 ลดการซื้อแก๊ซแอลพีจีต่อเดือน	 30,000	
กว่าบาท	และยังมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลต่อปีกว่าแสนบาท	

ครูและนักเรียน น�าความส�าเร็จ

	 แม้จะเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือให้ดีเพียงใด	 คงส�าเร็จไม่ได้หากไม่ได้
รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน	 ดังน้ันจึงพยายามผลักดันให้ทุก
คนเห็นความส�าคัญของเรื่องนี้	 โดยมีการก�าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน	 และมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานในปี	 2554	 และ
บูรณาการเข้าไปในหลกัสตูรวิชาวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 ฟิสกิส์	 เคม	ี ที่
เรยีนเกีย่วกบัก๊าซชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	น�้ามันไบโอดีเซล	เพื่อให้เรียนทั้งภาค
ทฤษฎีและปฏิบัติจริง		

	 “เราอบรมการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	ทัง้คร	ูนกัเรยีน	บคุลากร
ทั้งหมดในโรงเรียน	ปีละ	2	ครั้ง	 รวมถึงโรงเรียนในเครือข่ายอีก	6	 โรงเรียน
ด้วย	 และในการเรียน	 เรามีศูนย์การเรียนรู้	 มีวิทยากรประจ�าศูนย์	 คอยให้
ความรู้ประจ�าฐาน	กว่า	21	ฐาน	เป็นเรื่องพลังงานทั้งหมด	เริ่มตั้งแต่การบด
ย่อยกิ่งไม้	พลังงานไบโอดีเซล	พลังงานชีวมวล	ท�าปุ๋ยอัดเม็ด	หมักชีวภาพ	
อีเอ็มบอล	มูลไส้เดือน	เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้	ไม่ใช่แค่เรียนในหนังสือ	แต่
ต้องลงมือปฏิบัติจริง	 นี่คือกระบวนการการสร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้นกับเด็ก
และเห็นภาพจริง”

	 นอกจากนั้น	โรงเรียนยังจัดตั้งชมรม	THE MEMO FAMILY	โดยมี
นักเรียนแกนน�าคอยขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน	ทั้งด้านไฟฟ้า	 น�้าประปา	การจัดการปริมาณ
ขยะ	 ไปจนถึงคอยดูแลศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน	 โดยชมรมจะมีการจัด
กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมตลอดท้ังปีการศึกษา	
เช่น	 การให้ความรูใ้นตอนเช้า	 การจดักิจกรรมให้ความรูกั้บนกัเรยีนในโรงเรยีน
เครือข่าย	และชุมชนโดยรอบโรงเรียน	โครงการประกวดใบเสร็จค่าไฟฟ้าใน
ครอบครัวของนักเรียนระดับ	มัธยม	1-2	โดยในอนาคตจะขยายไปทุกระดับ	

	 “เด็กๆ	 เขาค่อยๆ	 ซึมซับความรู้จนท�าหน้าท่ีสอนแทนวิทยากรได้เลย	
ถามว่าบดย่อยกิ่งไม้เอาไปท�าอะไร	 ขั้นตอนการท�าไบโอดีเซลท�ายังไง	 เขา
สามารถอธิบายได้หมด	 เขาจะแบ่งหน้าที่กัน	 เวลามีคนมาเยี่ยมชม	 ดูงาน	
เด็กๆ	 จะอธิบายได้ทั้งหมด	 โรงเรียนมีความภาคภูมิใจอย่างย่ิงท่ีได้ช่วย
สังคม	ช่วยประเทศชาติ	อนุรักษ์พลังงาน	ไปจนถึงผลิตพลังงานมาทดแทน
ขึ้นมาใช้ของเราเองได้”	อาจารย์วิศิษฐ์	กล่าวด้วยรอยยิ้ม	
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Flash Newsletter ฉบับนี้ เราจะมาดูกันครับว่าอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 4 

มีการด�าเนินมาตรการที่น่าสนใจอะไรกันบ้างที่ใช้ลดการใช้พลังงานในอาคาร

เรามาดูในส่วนของอาคารโรงเรียนทั้ง 14 แห่งกันก่อนครับ

1. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 4 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด	LED	
	 2.	เปลี่ยนพัดลมเพดานแบบก้าน	เป็นรุ่นที่ใช้ก�าลังไฟฟ้าลดลง
	 3.	เปลีย่นเครือ่งปรบัอากาศเป็นเครือ่งปรบัอากาศประสทิธิภาพสงู	เบอร์	5
	 4.	ติดตั้ง	Timer	ก�าหนดเวลาการท�างานเครื่องท�าน�้าเย็น

2. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 2 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอายุ	10	ปีขึ้นไป	เป็นแบบประสิทธิภาพสูง	
	 	 จ�านวน	8	เครื่อง	
	 2.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด	LED	จ�านวน	450	หลอด
 
3. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 6 มาตรการ ได้แก่

	 1.	ห้องเรียนสีเขียว
	 2.	เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด	LED
	 3.	เปลี่ยนหลอดไฟ	Solar	Street	Light
	 4.	ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอบเตอร์	Bosster	Pump		
	 	 ขนาด	50	kW	อาคารเอ็ม	บี	ปาล์มเมอร์
	 5.	ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ปั๊มเติมอากาศ	
	 	 ขนาด	2.2	kW	พร้อม	DO	Sensor	อาคารจอห์น	เอ	เอกิ้น	 	
	 6.	ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ปั๊มน�้าเย็น	
	 	 CHP	22	kW	
 
4. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 3 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบ	Split	Type	เป็นระบบ	VRF	
	 	 อาคารเซนต์คาเบรียล	อาคารอิลเดอฟองโซ	จ�านวน	50	เครื่อง
	 2.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด	LED	อาคารราฟาเอล	
	 	 จ�านวน	1,025	หลอด
	 3.	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ขนาด	47.88	kW	
	 	 อาคารอัสสัมชัญ
  
5. โรงเรียนวัฒนพฤกษา
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 2 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบประสิทธิภาพสูง
	 2.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด	36	W	เป็นหลอด	LED	18	W
	 	 จ�านวน	196	หลอด

6. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 1 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด	LED

7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี  
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 2 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด	LED	
	 2.	ลดเวลาการเปิดใช้งานเครื่องท�าน�้าเย็นโดยการติดตั้งเครื่องตั้งเวลา
  
8. โรงเรียนจันทร์หุ่นบ�าเพ็ญ  
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 1 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด	LED	

9. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณพล  
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 3 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง	
	 	 เบอร์	5	จ�านวน	15	เครื่อง
	 2.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด	LED	
	 3.	ติดตั้ง	Solar	cell	ขนาด	4.24	kW	และ	100	kW
 
10. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 1 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
 
11. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 2 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด	LED	
	 2.	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง

12. โรงเรียนเกษมพิทยา  
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 2 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด	LED	
	 2.	เปลี่ยนพัดลมเพดานแบบก้าน	เป็นรุ่นที่ใช้ก�าลังไฟฟ้าลดลง
 
13. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน  
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 4 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
	 2.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด	36	W	และ	40	W	เป็นหลอด	
	 	 LED	16	W
	 3.	เปลีย่นหลอด	High	Pressure	Sodium	250	W	เป็นหลอด	LED	40	W
	 4.	เปลี่ยนหลอด	CFL	35	W	เป็นหลอด	LED	7	W

14. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
มาตรการที่ด�าเนินการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 2 มาตรการ ได้แก่

	 1.	เปลี่ยนพัดลมโคจรห้องเรียน	
	 2.	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
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เมื่อสรุปเป็นภาพรวมของการด�าเนินมาตรการปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคารโรงเรียน จะได้ดังนี้

	 1.	มาตรการเปลี่ยนหลอดเป็นหลอด	LED	 =	12	แห่ง	(41.4%)
	 2.	มาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงเบอร์	5	 =	8	แห่ง	(27.6%)
	 3.	มาตรการอื่นๆ	 =	9	แห่ง	(31%)
	 	 3.1	เปลี่ยนพัดลมเพดาน	 =	3	แห่ง
	 	 3.2	ติดตั้งตัวตั้งเวลาให้เครื่องท�าน�้าเย็น	 =	2	แห่ง
	 	 3.3	ติดตั้ง	Solar	cell	 =	2	แห่ง
	 	 3.4	ติดตั้ง	VSD	 =	1	แห่ง
	 	 3.5	ติดตั้ง	VRV	 =	1	แห่ง	

ส�าหรับอาคารประเภทร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่ 2 

รวมทั้งสิ้น 4 ผู้ประกอบการนั้น ได้ด�าเนินมาตรการต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในแต่ละสาขาดังนี้ครับ

1. FamilyMart
มีจ�านวนสาขาที่เข้าแข่งขันในรอบที่	2	รวมทั้งสิ้น		5	สาขา	ได้แก่
	 1.	สุขุมวิท	48	 4.	หมู่บ้านเพิ่มสุข
	 2.	ชุมชนราม	53	 5.	ชานเมืองแยก	4
	 3.	สุขสวัสดิ์	2	แยกนายผิน

 ทั้ง 5 สาขามีการปรับปรุงการใช้พลังงานด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้

	 1.	เปลี่ยน	EC	Fan	Motor	และหลอด	LED	ในตู้	Open	show	case
	 2.	เปลี่ยน	EC	Fan	Motor	และหลอด	LED	ในตู้	Walk	In
	 3.		เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ	Inverter
	 4.		เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด	LED
	 5.		การติดตั้ง	Motion	sensor

2. 7-Eleven
มีจ�านวนสาขาที่เข้าแข่งขันในรอบที่	2	รวมทั้งสิ้น		6	สาขา	ได้แก่
	 1.	ส�าเร็จพัฒนาจุด	2	 4.	ราชปรารภ	8
	 2.	บ้านสวนกลางเมือง	 5.	วัชรพล	ซอย	7
	 3.	ประชาอุทิศ	27	จุด	2	 6.	ปรีดี	14

ทั้ง 6 สาขาได้มีการปรับปรุงการใช้พลังงานด้วยมาตรการ 

	 เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์	ภายในร้านเป็นหลอด	LED	

3. Tesco Lotus Express
มีจ�านวนสาขาที่เข้าแข่งขันในรอบที่	2	รวมทั้งสิ้น		7	สาขา	ได้แก่
	 1.	ลาดปลาเค้า	52	 5.	ตลาดถนอมมิตร	(วัชรพล)
	 2.	สี่แยกหนองใหญ่	 6.	พุทธมณฑลสาย	2
	 3.	รัชดาภิเษก	13	 7.	วัดเลา
	 4.	วัดอินทราวาส

ทั้ง 7 สาขามีการปรับปรุงการใช้พลังงานด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้

	 1.	เปลีย่น	Expansion	valve	จาก	Thermostatic	เป็นแบบ	Electronic
	 2.	รวม	Condensing	Unit	ของตูเ้ก็บ	Back	Stock	และตู	้Show	case
	 3.	ติดตั้งม่านอากาศ	(Air	Curtain)
	 4.	การติดตั้งพัดลมเพื่อระบายความร้อนบนฝ้าเพดาน
	 5.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด	T5	เป็นหลอด	LED
	 6.	การติดตั้ง	Motion	Sensor	บริเวณพื้นที่ขาย
	 7.	การติดตั้งฟิล์มเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร

4. Mini BigC
มีจ�านวนสาขาที่เข้าแข่งขันในรอบที่	2	รวมทั้งสิ้น		6	สาขา	ได้แก่
	 1.	บางกระดี่	 4.	ซอยโพธิ์แก้ว
	 2.	ตลาดน�าไท	 5.	ตลาดออเงิน
	 3.	ซอยพูลเจริญ	 6.	ซอยอุดมเดช

ทั้ง 6 สาขามีการปรับปรุงการใช้พลังงานด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้

	 1.	เปลี่ยนมาใช้	EC	Motor
	 2.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด	T5	เป็นหลอด	LED
	 3.	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด	56	W	เป็นหลอด	LED	Freezer
	 4.	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง	(เบอร์	5)

และนี้ก็เป็นมาตรการทั้งหมดที่ถูกน�ามาใช้ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร 

ซึ่งอาคารอื่นๆ ก็สามารถเลือกน�าไปใช้ในการปรับปรุง

การใช้พลังงานของอาคารตนเองได้ครับ 

แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ
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ฉบบันี ้Flash Newsletter ขอมารายงาน ผลการประกาศรางวลัตราสญัลักษณ์ ในระดบัที ่1 ของอาคารปีที ่5 
พร้อมอพัเดทรายละเอยีดต่างๆ และก�าหนดการแข่งขัน เพื่อให้ทุกท่านร่วมปรบมือรัวๆ ให้กับผู้ชนะ 
และร่วมเชียร์ แบบที่เรียกว่า ตามติดแนบชิดขอบเวทีกันเลยที่เดียว!

การรับรางวัลตราสัญลักษณ์ ในระดับที่ 1 ของอาคารปีที่ 5

ปฏิทินการแข่งขัน MEA 5 

หมายเหต ุ:  *ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม

หมายเหต ุ:  *ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม

รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา*

ประกาศรับสมัครอาคารเข้าร่วมประกวด 15	ก.ย.	-	31	ต.ค.	2559

จัดงานสัมมนาเปิดโครงการฯ	ปีที่	5	MEA	Energy	Saving	Building		2017 20	ตุลาคม	2559

คณะท�างานตรวจสอบใบสมัคร/เข้าตรวจวัดและทวนสอบข้อมูลอาคาร ก.ย.	-	ธ.ค.	2559

จัดงานสัมมนาให้ความรู้กับอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ	ปีที่	5 พฤศจิกายน	2559

จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินตราสัญลักษณ์ฯระดับที่	1 ธันวาคม	2559

งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ฯ	ระดับที่	1 8	กุมภาพันธ์	2560

เปิดรับข้อเสนอการตรวจวัดและพิสูจน์ผลฯ	(M&V)	ส�าหรับอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ	
ระดับที่	1	และต้องการเข้าร่วมแข่งขันต่อ	ในระดับที่	2	

ก.พ.	-	เม.ย.	2560

เมื่อข้อเสนอฯ	ได้รับอนุมัติแล้ว	อาคารจึงเริ่มด�าเนินการปรับปรุง เม.ย.	-	พ.ย.	2560

คณะท�างานเข้าสังเกตการณ์การตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุง	ณ	อาคาร เม.ย	-	พ.ย.	2560

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมพบประเมินอาคาร ธ.ค.	2560	-	ม.ค.	2561

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ฯระดับที่	2	และเงินรางวัล ก.พ.	-	มี.ค.		2561

จัดงานพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ฯ	ระดับที่	2 ก.พ.	-	มี.ค.		2561*

1

2
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เกณฑ์การตัดสินแต่ละประเภทรางวัล

 1. รางวัลตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” 
 พิจารณาตัดสินจาก
	 	 -	คะแนนผลประหยัดจากการด�าเนินมาตรการปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคาร	20	%
	 	 -	คะแนนชดเชยจากค่า	MEA	Index	10	%
	 	 -	คะแนนจากการเข้าประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	70	%

 2. รางวัลตราสัญลักษณ์ “อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น”
 พิจารณาตัดสินจาก
	 	 -	ผลประหยัดเป็นบาท	ของอาคารที่ท�าได้สูงที่สุด	จากทุกประเภทอาคารที่เข้าแข่งขันในรางวัลนี้

 3. รางวัลตราสัญลักษณ์ “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น”
	 พิจารณาจากตัดสินจาก
	 	 -	น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร	(40	คะแนน)
	 	 -	มีระบบติดตามควบคุมการใช้พลังงานที่ทันสมัยอย่างสมบูรณ์ทุกระบบ	(10	คะแนน)
	 	 -	สามารถเป็นอาคารต้นแบบให้กับอาคารอื่นๆ	ได้	(20	คะแนน)
	 	 -	มีการใช้พลังงานทดแทนในอาคารอย่างจริงจัง	(10	คะแนน)
	 	 -	มีระบบการบริหารจัดการพลังงานที่ชัดเจน	เป็นรูปธรรม	(10	คะแนน)
	 	 -	มีการพัฒนาองค์กร	และเข้าแข่งขันด้านการอนุรักษ์พลังงาน	อย่างต่อเนื่อง	(10	คะแนน)
	 	 -	มีทีมงาน	และผู้ใช้พลังงานในอาคาร	ที่มีการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างชัดเจนและยั่งยืน	(10	คะแนน)
	 	 -	อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียว	(20	คะแนน)

ประเภทรางวัลการแข่งขันในระดับที่2 ของอาคารปีที่ 5

 

 การแข่งขันในปีที่	5	ได้แบ่งประเภทรางวัลในระดับที่	2	ออกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้
 1. รางวัลตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” 

	 	 -	ประเภทอาคารละ	1	รางวัล	รวมทั้งหมด	4	รางวัล	
	 	 -	รางวัลละ	1,000,000	บาท	

 2. รางวัลตราสัญลักษณ์ “อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” 

	 	 -	จ�านวน	1	รางวัล	
	 	 -	รางวัลละ	500,000	บาท

 3. รางวัลตราสัญลักษณ์ “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” 

	 	 -	จ�านวน	1	รางวัล	
	 	 -	รางวัลละ	500,000	บาท

3

4
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9 วิธีใช้แอร์ แบบเย็นใจ สบายกระเป๋า (Life and Home)

 ต้องยอมรับอากาศของเมืองไทย ที่ไม่ว่าจะวันไหนๆ ก็ไม่วายจะต้องร้อนระอุในบาง
ช่วงบางวัน ดังนั้น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านจึงเป็นการแก้ปัญหาอากาศร้อน
ทีห่ลายบ้านขาดไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย และเป็นการส้ินเปลอืงพลงังานไฟฟ้า 
จึงขอแนะน�าวิธีใช้แอร์อย่างประหยัดค่าไฟฟ้ามาฝากกัน

2. ติดตั้งในต�าแหน่งที่เหมาะสม

 เป็นเรือ่งส�าคญัอนัดบัต้นๆ	ส�าหรบัต�าแหน่งการตดิตัง้แอร์	 เพราะหากอยู่ในต�าแหน่งทีเ่หมาะสมแล้วจะสามารถลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดอืนได้	ต�าแหน่ง 
ที่เหมาะสมในการติดตั้งแอร์	FCU	 (ตัวเครื่องที่ติดตั้งภายในห้อง)	 ในบ้าน	จะต้องเน้นบริเวณที่ติดตั้งสามารถกระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้อง	 ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
และอย่าติดชิดผนังที่รับแดดจัด	หรือทิศตะวันตก	เพราะจะท�าให้แอร์ท�างานหนัก	ยิ่งเป็นห้องนอนที่ต้องอยู่อาศัยในช่วงเย็นด้วยแล้ว	ยิ่งควรหลีกเลี่ยง

3. ขนาดต้องพอดีกับพื้นที่ภายในห้อง

 อาจจะได้ยินกันมาบ้างส�าหรบัค่า	 BTU	 (British	 Thermal	 Unit)	 คอืหน่วยวัดปรมิาณความร้อน	 โดยในเครือ่งปรบัอากาศจะใช้หน่วยวัดพลงัเป็น	 BTU/hr. 
(บีทียูต่อชั่วโมง)	อาทิ	 เครื่องปรับอากาศขนาด	12,000	BTU/hr.	หมายความว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนี้สามารถดูดความร้อน	BTU	ภายในหนึ่งชั่วโมง	
เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นจะมีค่า	BTU	ต่างกันเริ่มตั้งแต่	9,000-80,000	BTU	ซึ่งถือเป็นค่าสูงสุด	การเลือกขนาด	BTU	ตามความเหมาะสม	ควรเลือก
ตามขนาดของห้อง	สามารถค�านวณโดยใช้สูตร	

 พื้นที่ห้อง x ค่า Cooling Load Estimation = ค่า BTU ที่เหมาะสม

ค่าประเมิน Cooling Load Estimation ที่เหมาะสมกับแต่ละห้อง

ประเภทห้อง Cooling Load Estimation

ห้องนอน 700-750	BTU/ตารางเมตร

ห้องนั่งเล่น 750-850	BTU/ตารางเมตร

ห้องทานอาหาร 800-950	BTU/ตารางเมตร

ห้องครัว 900-1000	BTUตารางเมตร

ห้องท�างาน 800-900	BTU/ตารางเมตร

ห้องประชุม 850-1000	BTU/ตารางเมตร

 สูตรข้างต้น ใช้ค�านวณในกรณีที่ความสูงของเพดานทีส่งูไม่เกนิ 3 เมตรเท่านัน้ หากห้องมคีวามสงูมากกว่าและมีปัจจัยอื่นเพิ่มขึ้น อาทิ จ�านวนผู้อยู่
อาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือพื้นที่กระจกภายในห้อง จะต้องบวกค่า BTU เพิ่มด้วย หากเลือกขนาดของ BTU มากมาติดตั้งในห้องขนาดเล็กก็จะเปลือง
พลังงานโดยใช่เหตุ

1. เลือกประหยัดไฟเบอร์ 5

 จากสถิติการใช้ไฟฟ้า	 ในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเวลาที่เมืองไทยใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดเสมอ	 เพราะเป็น
ช่วงเวลาที่เมืองไทยอากาศร้อนสุดๆ	สถิตินี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าเมืองไทยใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างความเย็นให้ที่อยู่
อาศัยมากเป็นอันดบัต้นๆ	 การเลอืกแอร์ท่ีประหยัดไฟ	 จงึเป็นปัจจยัแรกท่ีควรนกึถึงทกุครัง้ท่ีเลอืกซือ้	 เป็นท่ีทราบกันดว่ีา	
ฉลากประหยัดไฟเบอร์	 5	 เป็นระดับความประหยัดไฟฟ้าสงูทีส่ดุทีอ่อกโดยกระทรวงพลงังาน	 และจะมตีรากระทรวงประทับ
อยู่บนฉลากเสมอ	 แอร์ประหยัดไฟเบอร์	 5	 จึงเป็นแอร์ที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ	 เมื่อเลือกซื้อแอร์ติดตั้ง
ภายในบ้าน	ไม่ว่าจะเป็นแอร์แบบฝังในเพดาน	แอร์ติดผนัง	หรือแอร์เคลื่อนที
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4. ตั้งอุณหภูมิให้พอเหมาะ

 เรามักจะเข้าใจว่าอุณหภูมิภายในห้อง	ที่เหมาะต่อการอยู่อาศัยอยู่แล้วรู้สึกสบายนั้น	จะอยู่ที่	25	-	26	
องศาเซลเซยีส	แต่หากเลอืกเปิดแอร์ทีอ่ณุหภมู	ิ28-30	องศาเซลเซยีส	พร้อมกับเปิดพัดลมเพ่ือเพ่ิมความเรว็ลมใน
ห้อง	 เราจะยังรู้สกึเย็นสบายอยู่เช่นเดมิและช่วยประหยัดพลงังานได้มากจากแอร์ท่ีท�างานน้อยลง	 หากเป็น
ช่วงเวลานอนควรตั้งอุณหภูมิไว้ไม่ต�่ากว่า	28	องศาเซลเซียส	เพราะร่างกายเรา	ไม่สามารถปรับอุณหภูมิ
ตามสภาพอากาศได้จะท�าช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทาง

5. เครื่องใช้ไฟฟ้า เอามันออกไป

 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในห้อง	 อาทิ	 ตู้เย็น	 เครื่องท�าน�้าร้อน	 เครื่องถ่ายเอกสาร	 หม้อหุงข้าว	
เครื่องชงกาแฟ	กาต้มน�้าไฟฟ้า	รวมทั้งการเปิดไฟมากเกินความจ�าเป็น	คือสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้อุณหภูมิห้อง
สูงขึ้นและท�าให้เครื่องปรับอากาศต้องท�างานหนักขึ้นด้วย	ดังนั้นชิ้นไหนไม่จ�าเป็น	จึงควรย้ายออกจากห้อง
และควรเปิดไฟแต่พอดี	เพื่อให้ห้องเย็นสบาย

6. งดกิจกรรมท�าความร้อน

  เช่น	 การสูบบุหรี่ภายในห้องปรับอากาศ	 เพราะจ�าเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศเพ่ือระบาย
ควันและกลิน่ออกจากห้อง	 การถ่ายอากาศส่วนหนึง่ออกจากห้องและปล่อยให้อากาศภายนอกเข้ามาทดแทน
จะท�าให้เครื่องปรับอากาศท�างานหนักขึ้น	เพี่อปรับอุณหภูมิภายในห้องให้เย็นเท่าเดิม

7. เสื้อผ้าใส่สบายเข้าไว้

 เคยเหน็กนับ้างใช่ไหม	 ออฟฟิศบางแห่งตัง้อณุหภูมห้ิองไว้ที	่ 20	 องศาเซลเซียส	 แล้วบางท่าน	 (โดยเฉพาะ	
คณุผูห้ญิง)	ต่างโหมประโคมใส่เสือ้ผ้าชดุกันหนาว	เสือ้สทูตัวหนา	ประดจุดัง่อยู่ต่างประเทศ	ซึง่ท้ังหมดล้วนเป็น
ตวัอย่างทีไ่ม่ดีมากๆ	โดยเราสามารถปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่	25	องศาเซลเซียส	แล้วใส่เสื้อผ้าสบายๆ	ให้ได้รับ
ความเย็นที่ก�าลังพอดีได้	 เช่นกันกับภายในบ้าน	หากเลือกใส่เสื้อผ้าที่สบายและตั้งอุณหภูมิไว้ที่	 28	 องศา	
จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าไปอีกแรง

8. ผ้าม่านช่วยได้เยอะ

 ไม่ใช่แค่ความสวยงามเท่านั้น	ผ้าม่านยังท�าหน้าที่กันความร้อนอีกชั้นไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ภายในบ้าน	โดย
ทั่วไปแล้วม่านหน้าต่างจะนิยมติดตั้ง	2	ชั้นโดยชั้นแรกจะเป็นม่านกรองแสงที่ช่วยบังตาจากภายนอก	ส่วน
อีกชั้นจะเป็นผ้าม่านหนาที่นอกจากจะช่วยสร้างความงามให้ห้องด้วยลวดลายสีสันท่ีหลากหลายแล้ว	
ม่านหนาน้ียังท�าหน้าท่ีกันความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในห้องโดยตรง	 ย่ิงปัจจุบันผ้าม่านมี 
นวัตกรรมมากมายทั้งเก็บความเย็นภายในบ้าน	ป้องกันแสงยูวี	และอายุการใช้งานก็คงทน	ลวดลายคงอยู่
ยาวนานด้วย

9. ธรรมชาติมอบสิ่งดีๆ เสมอ

 ทีส่ดุแล้วเราคงหนีธรรมชาตไิม่พ้น	 และต้นไม้ก็เป็นอกีสิง่มชีวีติบนโลกท่ีช่วยเราได้หลายๆ	 เรือ่ง	 ท้ังเรือ่ง
อากาศบริสุทธ์ิ	สร้างความร่มรื่น	และยังช่วยบังความร้อนจากแสงอาทิตย์	หากปลูกต้นไม้รอบบ้านแล้ว	
จะช่วยให้ลดการใช้เครือ่งปรบัอากาศได้มาก	 หากบ้านไหนมต้ีนไม้ใหญ่แทบจะไม่ต้องพ่ึงพลงังานเครือ่งปรบั
อากาศกันเลยทเีดียว	 และวธีินีเ้ป็นทางออกสนัตวิิธีทีน่อกจากจะช่วยให้บ้านเย็นแล้ว	 ยังช่วยให้อณุหภมูโิลก
เย็นลงด้วย

ขอบคุณที่มา : https://home.kapook.com/view59556.html
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 การใช้ประโยชน์จากที่ตั้งอย่างยั่งยืน 

 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์โดยสนับสนุน
ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตวั	หนัมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
อย่างรถไฟหรือรถไฟฟ้า	MRT	สนับสนุนการใช้รถจักรยาน	
โดยจัดเตรียมที่จอดรถและที่อาบน�้าไว้ให้	จัดที่จอดเฉพาะ
ส�าหรับรถคาร์พูล	(Car	Pool)	และอีโค่คาร์	(Eco	Car)	

 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า  

 ลดการใช้น�้าประปา	การติดตั้งก๊อกน�้าและสุขภัณฑ์
ประหยัดน�้า	หรือมีการน�าน�้า	Recycle	มาใช้เพื่อช�าระล้าง
โถสุขภัณฑ์	 โถปัสสาวะชาย	 และมีการเก็บกักน�้าฝนมาใช้
ในการรดน�้าต้นไม้

 การบริหารจัดการพลังงานและบรรยากาศ  

 เลือกใช้ระบบท�าความเย็นประสิทธิภาพสูงไม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อม	 โดยเลือกใช้สารท�าความเย็นที่มีค่า	 GWP	 &	
ODP	ต�า่	(Global	Warming	Potential	&	Ozone	Depletion	
Potential)	ประเภท	Non-Chlorofluorocarbon	(Non-CFC)	
การติดตั้งกระจกโดยรอบอาคาร	 เป็นการน�าแสงธรรมชาติ
มาใช้เพ่ือช่วยลดการใช้พลงังานไฟฟ้า	กระจกทีใ่ช้เป็น	กระจก	
Low-E	 มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนได้อย่างด	ี
หรือการใช้ลิฟท์แบบ	Hall	Call	Destination	Control		และ
การติดตั้ง	Solar	Cell	บริเวณหลังคาอาคารจอดรถเพื่อน�า
มาเป็นพลังงานไฟฟ้าในอาคาร	เป็นต้น

นวัตกรรมด้านพลังงาน
 สิง่แวดล้อมของชวีติในเมอืงในอนาคตจะประสบปัญหาอย่างมากหากเราไม่เข้าไปจดัการให้ถกูต้อง เพราะชวิีตในเมอืง

เป็นแหล่งก่อให้เกดิภาวะสิง่แวดล้อมเป็นพษิ และปัญหาเหล่านีจ้ะกระทบกบัสขุภาพของคนทกุคน ในทีสุ่ดเราจะถูกกระทบ 

จากภัยพิบัติ สุขภาพคนในเมืองจะเสื่อมโทรมลง แหล่งน�้าดื่มจะหายากขึ้น และลามไปถึงน�้าในภาคเกษตรกรรมด้วย 

ฉะนั้นการใช้พลังงานที่ถูกต้องจะเป็นปัจจัยส�าคัญ และมนุษย์จะต้องรีบเร่งในการพัฒนา “นวัตกรรมด้านพลังงาน” 

และรฐัต้องมนีโยบายทีถู่กต้อง และให้ความร่วมมอืในการพฒันาพลงังานทีส่ะอาด เพ่ือให้ปัญหามลภาวะในอนาคตลดลง 

โดยในฉบับนี้เราจะมาดูนวัตกรรมด้านพลังงานที่น�ามาใช้ในอาคาร

นวัตกรรมอาคารเขียวสุดล�้า

 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี มีความสุขกับการท�างาน ลดผล 

กระทบท่ีเกิดจากการใช้อาคาร รวมทั้งเพื่อดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีการ

ออกแบบอาคารโดยค�านึงถึงการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด 

ตามมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) อาทิเช่น

13
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นอกจากนวัตกรรมอาคารเขียวแล้ว ยังมีนวัตกรรมในด้านอุปกรณ์อื่นที่ใช้กับอาคารช่วยในการประหยัดพลังงาน อาทิ

หน้าต่างอัจฉริยะ 

 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จีนเผยนวัตกรรมใหม่	 สามารถช่วยทั้งประหยัดพลังงานและผลิตพลังงาน	 ซึ่งอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายการใช้เครื่องปรับอากาศและ
เครื่องท�าความร้อนแก่ตึกอาคารต่างๆ	ขณะเดียวกัน	หน้าต่างอัจฉริยะนี้	 ยังช่วยให้ผู้อยู่ในตึกอาคารรู้สึกใกล้ชิดกับโลกภายนอกด้วย	 โดยหน้าต่างจะปรับ
บทบาทไปตามสภาพอากาศภายนอก	 คือ	 ในช่วยฤดูหนาว	 จะป้องกันความร้อนออกจากตัวอาคาร	 ส่วนช่วงฤดูร้อนจะรับรังสีจากแสงอาทิตย์เข้ามา	
หน้าต่างอัจฉริยะในปัจจุบันมีข้อจ�ากัดในการปรับหรือควบคุมแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์	ปล่อยให้พลังงานแฝงปริมาณมากออกจากตัวอาคาร

 ใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างมีคุณค่า    

 โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งมีมาตรฐานการรับรอง	การใช้ผลิตภัณฑ์ลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	ที่มีค่า	SRI	สูง	การใช้ไม้จากป่าปลูก
เพ่ือจะได้ไม่เป็นการท�าลายต้นไม้ธรรมชาต	ิ รวมถึงการเลอืกใช้สนิค้าจากภายในประเทศเพ่ือลดการขนส่งและประหยัดพลงังานและทีส่�าคญั	 คอื	 การจดัการ
ของเสยีจากการก่อสร้าง	 โดยก�าหนดให้มกีารแยกประเภทให้ชดัเจน	และน�ากลบัไปรไีซเคลิ	หรอืจะเลอืกบรจิาคเป็นวสัดกุ่อสร้างให้กับหน่วยงานหรอืองค์กร 
ที่ต้องน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป	

 การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร

 ติดตั้งพรมดักฝุ่น	รวมถึงการติดตั้งระบบกรองอากาศในระดับที่สามารถกรองฝุ่นและเชื้อราออกจากระบบ	ช่วยลดปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจของ
ผู้ใช้อาคาร	และมีการเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่มีค่า	VOCs	ต�่า	เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้อาคารอีกด้วย

 “นวัตกรรมหลักของงานชิ้นนี้คือ การพัฒนาอุปกรณ์หน้าต่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน”	 กลุ่ม
วิศวกรได้พยายามน�าแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงาน	 เคลือบหน้าต่างมาเป็นเวลานานโดยที่ไม่ส่งผลต่อ
ความโปร่งใส	และในที่สุด	ก็ค้นพบ	วานาเดียม ออกไซด์ (VO2)	ที่สามารถใช้เป็นวัสดุเคลือบที่มีความ
โปร่งใส	เพ่ือควบคุมรังสอีนิฟาเรดจากดวงอาทิตย์	วัสด	ุVO2	นี	้จะปรบัเปลีย่นไปตามอณุหภมู	ิเมือ่อณุหภูมิ
ต�่าถึงระดับหน่ึง	 มันจะเป็นฉนวนและปล่อยให้แสงอินฟาเรดเข้ามา	 และเมื่ออุณหภูมิเปล่ียนไปอีกระดับ	
มันก็จะเป็นตัวสะท้อน	 หน้าต่าง	 VO2	 นี้	 สามารถใช้ควบคุมพลังงานจากแสงอาทิตย์	 เข้ามายังตัวอาคาร	
แต่ก็จะกระจายแสงไปที่แผงโซลาร์เซลล์	 ที่ทีมงานได้ติดตั้งไว้รอบๆ	แผ่นกระจก	 เพื่อผลิตพลังงานส�าหรับ
จุดหลอดไฟ	 เป็นต้น	 “หน้าต่างอัจฉริยะนี้	 ได้ประสานรวมการผลิตและประหยัดพลังงานไว้ในอุปกรณ์ชิ้น
เดียว	ทั้งยังได้ควบคุมและใช้รังสีจากดวงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ”	

ขอบคุณที่มา : นวัตกรรมใหม่ หน้าต่างอัจฉริยะ สามารถช่วยทั้งประหยัดพลังงาน และผลิตพลังงาน 
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  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จดัแข่งขนัเพือ่ค้นหาสดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน โครงการส่งเสรมิปรบัปรงุประสทิธภิาพ

อาคารประหยัดพลังงาน โดยด�าเนินการต่อเนื่องถึงปีที่ 5 แล้ว และการแข่งขันก�าลังเข้มข้นสุดๆ ล่าสุด เพิ่งประกาศผลอาคารที่

ผ่านเกณฑ์และสมัคร ระดับที่ 2 เพื่อเข้าชิงรางวัลอาคารดีเลิศ จาก 4 ประเภทอาคาร ได้แก่ อาคารโรงแรม โรงพยาบาล 

ส�านักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ผ่านไปหมาดๆ มาร่วมลุ้นกันต่อว่าอาคารไหนจะได้เป็น ‘สุดยอดอาคารประหยัด

พลังงานปีที่ 5’ ประกาศผลปลายปีนี้... ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/MEAAward  

	 คุณอภิญญา	 ลอยชูศักดิ์	 (แถวหน้า	 คนที่	 2	 จากขวา)	 กรรมการผู้จัดการ	 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	 ประธานจัดประชุมวางแผนการด�าเนินโครงการ
ประกวด	MEA	Energy	Saving	Building	Award	2017	พร้อมกับพิจารณามาตรการที่จะด�าเนินการปรับปรุงโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	 เตรียมพร้อมมุ่งสู่	
MEA	Energy	Saving	Building	Award	2017

	 โรงพยาบาลราชวิถี	 จัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงพยาบาลราชวิถี	 60	 ปี	 บูรณาการนวัตกรรมล�้ายุค	 สู่ผู้น�าอาเซียน	 และกิจกรรมไฮไลท์	 ต้องยกนิ้วให้กับ 
ทีมงานการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานของอาคารโรงพยาบาลราชวิถี	เพราะโชว์เข้มแข็งมากๆ	แถมหน้า	HUK	น่ารักสุดๆ	อีกด้วย...	

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เตรียมพร้อมสู่ #MEA Energy Saving Building Award 2017

เปิดบ้านโรงพยาบาลราชวิถี 60 ปี

มาลุยกันต่อ! กับการแข่งขันเพื่อค้นหา สุดยอดอาคารประหยัดพลังงานกับ ‘กฟน.ปีที่ 5’



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

ยั่งยืน... อย่างมั่นคง


