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ในระดับที่ 2 

	 สวสัดีครับทา่นผู้อา่นทกุทา่น	กลบัมาพบกนักบั	“Flash	Newsletter”	จดหมายขา่ว
ท่ีน�าเสนอขา่ว	และกิจกรรมตา่งๆ	ในโครงการสง่เสริมประสทิธิภาพการใช้พลงังานใน
อาคาร	 หรือการแขง่ขนั	 MEA	 Energy	 Saving	 Building	 Awards	 ของการไฟฟา้
นครหลวง	ด�าเนินการโดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ	 ฉบบันีต้อ่เน่ือง
เป็นฉบบัท่ี	6	แล้ว	ส�าหรับ	Flash	Newsletter	ฉบบันี	้เป็นการตดิตามบรรยากาศการแขง่		
กฟน.สดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน	 ปีท่ี	 5	 หรือ	MEA	 Energy	 Saving	 Building	
Awards	 2017	 โดยมีแขง่ขนัใน	 4	 กลุม่อาคาร	 ได้แก่	 อาคารประเภท	 โรงพยาบาล	
โรงแรม	ส�านกังาน	และศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า

	 กฟน.สดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน	 ปีท่ี	 5	 ประจ�าปี	 2017	 ขณะนีท้กุอาคาร 
ท่ีเข้าแขง่ขนั	 อยูใ่นชว่งของการท�ามาตรการปรับปรุงการใช้พลงังานในอาคารของตน
ตามแผนท่ีได้แจ้งไว้กบัโครงการ	พร้อมทัง้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	สร้างการมีส่วนร่วม
ด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมในหนว่ยงานของตนอยา่งเตม็ท่ี	 ในคอลมัน์	
“News	Update”	ได้น�าเสนอ	สมัมนาให้ความรู้เร่ือง	“เทคโนโลยีระบบปรับอากาศใน
ยคุ	4.0“	นอกจากนีแ้ล้ว	Flash	Newsletter	ฉบับนี	้ยังน�าเสนอเนือ้หาท่ีน่าสนใจ
ในฉบบัเชน่เคยครับ	พบกบั	“Progress	Report”	น�าเสนอเกณฑ์การตดัสนิของรางวลั
แตล่ะประเภท	ส�าหรับการแขง่ขนัในปีท่ี	 5	 อีกครัง้หนึง่	 พร้อมทัง้ชว่งเวลาท่ีทางคณะ
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ	จะเข้าเย่ียมพบผู้บริหารและทีมงานของอาคารท่ีเข้าแขง่ขนัใน
ระดบัท่ี	2	เพ่ือประเมินและให้คะแนนในโค้งสดุท้ายในชว่งเดือน	มกราคม	ถงึ	กมุภาพนัธ์	
2561	คอลมัน์	“คมัภีร์บอกรักษ์	(พลงังาน)”	เนือ้หาตอ่เน่ืองจากฉบบัท่ีแล้ว	ด้วยเร่ือง	
เทคโนโลยีอนรัุกษ์พลงังานในอาคารธรุกิจ	ตอนท่ี	2	ด้วยหวัข้อ	เทคโนโลยีการน�าความเยน็
ของอากาศท่ีปลอ่ยทิง้กลบัมาใช้ใหม	่ (EXHAUST	 AIR	 COOL	 RECOVERY)	 และ	
ระบบการสง่จา่ยลมเยน็ของระบบปรับอากาศ	(COOL	AIR	DISTRIBUTION	SYSTEM)	
คอลมัน์	“Winner	Talk”	พาท่านผู้อ่านไปพบกบั	แฟมิลี่มาร์ท	อาคารท่ีได้รับรางวลั
กฟน.สดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน	 ปี	 2016	 ประเภทอาคารร้านสะดวกซือ้	 โดย
การยึดแนวทางขององค์กรท่ี	 เป็นมิตรต่อชมุชนและสิ่งแวดล้อม	ดวู่าเขาท�าอย่างไร
กบัการบริหารจดัการ	 การใช้พลงังานในสาขาต่างๆ	 ท่ีมีอยู่เป็นจ�านวนมากได้อย่าง
เป็นมาตรฐานเดียวกนั		ตอ่เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวแนว	ECO	ท่ีน�าเสนอไปในฉบบัท่ีแล้ว	
ด้วยเร่ือง	โรงแรม	รีสอร์ทสไตล์	Eco	ในคอลมัน์	“โซนนีส้เีขียว”	ท่ีจะน�าเสนอวา่ลกัษณะ
ของ	Eco	Resort	 เป็นอยา่งไร	และในเมืองไทยเรามีรีสอร์ทแนวอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมท่ี
น่าสนใจท่ีใดบ้าง	 เพ่ิมเติมด้วยเร่ือง	 “สวนแนวตัง้	 และ	 ผนงัไม้เลือ้ย	 ลดความร้อน 
เข้าสูอ่าคาร”	 ด้วยวิธีการท�าแผงบงัแดดด้วยต้นไม้ซึง่สามารถท�าเองได้	 และใช้งบประมาณ
ในการสร้างไมม่ากนกั	นา่สนใจทกุคอลมัน์เลยใชไ่หมครับ

	 ท้ายนี	้บก.	ขอฝากติดตามการแข่งขันในปีท่ี	5	ของการแข่งขันสุดยอดอาคาร
ประหยัดพลังงาน	 MEA	 Energy	 Saving	 Building	 Awards	 2017	 ได้ทัง้ทาง	 
Facebook	 Fan	 Page	 https://www.facebook.com/MEAAward	 หรือทางเวป็ไซต์	
http://www.meaenergysavingbuilding.net/	 ส�าหรับทา่นท่ีสนใจอยากอา่น	 Flash	
Newsletter	 ย้อนหลงัก็สามารถ	 เข้าไปค้นหาได้ในเวบ็ลิง้ค์ดงักลา่วนะครับ	หากทา่น
ผู้อา่นมีข้อแนะในการจดัท�า	 Flash	 Newsletter	 หรือมีเร่ืองท่ีสนใจอยากให้เราน�ามา 
ลงให้อ่านกนัก็สามารถแนะน�ามาได้นะครับ	 สะดวกรวดเร็วท่ีสดุก็ทาง	 Inbox	 ของ	 
Facebook	Fan	page	ของโครงการนัน่แหละครับ	ส�าหรับฉบบันีส้วสัดีครับ

บก. ขอคุย
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	 ก่อนอ่ืนขอเร่ิมต้นท่ีการทบทวนเกณฑ์การตัดสินของรางวัลแต่ละ
ประเภท	ส�าหรับการแขง่ขนัในปีท่ี	5	กนัก่อนครับ	การแขง่ขนัในปีท่ี	5	จะมี
การแบ่งประเภทของรางวลัออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	1.	รางวลั	“กฟน.
อาคารประหยดัพลงังานดีเลศิ”	2.	รางวลั	“อาคารปรับปรุงด้านพลงังานดีเดน่”	
และ	3.	รางวลั	“อาคารนวตักรรมพลงังานดีเดน่”	
	 ซึง่การตดัสนิรางวลัแตล่ะประเภทนัน้มีเกณฑ์อะไรบ้าง	มาดกูนัครับ

1. รางวัล “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” (จ�านวน 4 รางวัล) 

 การตดัสนิจะแบง่การพิจารณาเป็น	2	สว่นครับ	ได้แก่	
 1.	 ด้านผลประหยดัจากการด�าเนินมาตรการ	 คะแนนในสว่นนีค้ดิเป็น
ร้อยละ	30		
	 ผลการประหยดัจากการด�าเนินมาตรการ	พิจารณาจาก

 2.	ด้านกิจกรรมประชาสมัพนัธ์สง่เสริม	การอนรัุกษ์พลงังาน	ซึง่รวมถงึ
การมีสว่นร่วมและความตัง้ใจของบคุลากร	 คณะท�างาน	 และฝ่ายบริหาร	
คะแนนในสว่นนีค้ดิเป็น	ร้อยละ	70	
	 จะเหน็ได้วา่	รางวลั	“กฟน.อาคารประหยดัพลงังานดีเลศิ”	ได้ให้ความ
ส�าคญักบัการด�าเนินกิจกรรมประชาสมัพนัธ์	 การมีสว่นร่วมเป็นอยา่งมาก	
ดงันัน้อาคารท่ีเข้าแขง่ขนัในรางวลันี	้ ก็อยา่ลมืให้ความส�าคญักบัการด�าเนิน
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์	การมีสว่นร่วมกนัด้วยนะครับ
	 กิจกรรมประชาสมัพนัธ์สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน	พิจารณาจาก	 	
	 	 2.1	ความนา่สนใจของมาตรการท่ีด�าเนินการ	
	 	 2.2	การมีสว่นร่วมของบคุลากรในองค์กร									
	 	 2.3	ความตัง้ใจของคณะท�างานและฝ่ายบริหาร							
	 ซึง่อาคารใดท่ีเข้าแขง่ขนัในประเภทรางวลั	“กฟน.อาคารประหยดัพลงังาน
ดีเลิศ”	จะต้องด�าเนินกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ด้วยนะครับ	โดยคะแนนใน
สว่นนีมี้สดัสว่นท่ีสงูกวา่คะแนนจากผลประหยดัพลงังาน	 ดงันัน้ทกุอาคาร
อยา่ลืมท�ากิจกรรมนะครับ

2. รางวัล “อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” (จ�านวน 1 รางวัล) 
	 พิจารณาจาก	 มูลค่าผลประหยัด	 (บาท)	 ของอาคารท่ีสามารถท�า
ผลประหยดัได้สงูท่ีสดุจากทกุอาคารท่ีเข้าแขง่ขนัรางวลันี ้

3. รางวัล “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” (จ�านวน 1 รางวัล) 

	 การตดัสนิรางวลันีจ้ะพิจารณาจากการด�าเนินกิจกรรมในประเดน็ตา่งๆ	
ผ่านทางรายงานท่ีทางอาคารจดัท�าเสนอต่อทางโครงการ	 โดยมีประเด็น
ดงัตอ่ไปนีค้รับ

 1.	การน�านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร	
(40	คะแนน)
 2.	การมีระบบติดตามควบคมุการใช้พลงังานท่ีทนัสมยัอย่างสมบรูณ์
ทกุระบบ	(10	คะแนน)	
 3.	ความสามารถในการเป็นอาคารต้นแบบให้กับอาคารอ่ืนๆ	ได้	
(20	คะแนน)
 4.	มีการใช้พลงังานทดแทนในอาคารอยา่งจริงจงั	(10	คะแนน)
 5.	อาคารมีระบบการบริหารจัดการพลังงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม	
(10	คะแนน)
 6.	อาคารมีการพฒันาองค์กร	 และเข้าแขง่ขนัด้านการอนรัุกษ์พลงังาน
อยา่งตอ่เน่ือง	(10	คะแนน)
 7.	อาคารมีทีมงาน	และผู้ ใช้พลงังานในอาคาร	ท่ีมีการปฏิบตัิด้านการ
อนรัุกษ์พลงังานอยา่งชดัเจนและยัง่ยืน	(10	คะแนน)
 8.	อาคารเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียว	(20	คะแนน)

	 ทางคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ	 จะเข้าเย่ียมพบผู้บริหารและทีมงาน
ของอาคารท่ีเข้าแขง่ขนัในระดบัท่ี	2	เพ่ือรับฟังการเสนอผลงานของอาคาร
ในด้านต่างๆ	 โดยแต่ละอาคารจะมีเวลาในการน�าเสนอและพาชมอาคาร
และมาตรการต่างๆ	 ท่ีด�าเนินการประมาณ	3	ชัว่โมง	ซึง่การเข้าประเมิน
จะประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุฯ	พร้อมคณะท�างานจาก	กฟน.	
และ	มจธ.	รวมไมเ่กิน	15	ทา่น	โดยทางโครงการฯ	จะแจ้งจ�านวนท่ีแนน่อน
ให้ทราบก่อนการเข้าตรวจประเมิน	
	 ส�าหรับก�าหนดการเข้าเย่ียมประเมินอาคารของคณะกรรมการฯ	 ในเบือ้งต้น
ได้มีการก�าหนดไว้ท่ีเดือน	มกราคม	–	กมุภาพนัธ์	2561	ซึง่ทางโครงการจะได้
ประสานงานกับทางอาคารถึงวนัและเวลาท่ีจะเข้าเย่ียมประเมินอีกครัง้	
โดยมีก�าหนดการเข้าเย่ียมประเมินอาคารของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ
ทัง้รอบเช้าและบา่ย	มีรายละเอียดดงันีค้รับ

  ในกรณีเข้าเยี่ยมประเมินอาคารในรอบเช้า

  9.00	–	9.20	น.	 เข้าพบผู้บริหารและแนะน�าอาคาร
  9.20	–	10.20	น.	 อาคารน�าเสนอแนวคดิและผลงานด้านการอนรัุกษ์
	 	 	 	 พลงังาน	และกิจกรรมประชาสมัพนัธ์สง่เสริม
	 	 	 	 การอนรัุกษ์พลงังานและมีสว่นร่วมขององค์กร
  10.20	–	12.00	น.	 พาชมอาคารและมาตรการท่ีด�าเนินการ

  ในกรณีเข้าเยี่ยมประเมินอาคารในรอบบ่าย

  13.30	–	13.50	น.	 เข้าพบผู้บริหารและแนะน�าอาคาร
  13.50	–	14.50	น.	 อาคารน�าเสนอแนวคดิและผลงานด้านการอนรัุกษ์
	 	 	 	 พลงังาน	และกิจกรรมประชาสมัพนัธ์สง่เสริม
	 	 	 	 การอนรัุกษ์พลงังานและมีสว่นร่วมขององค์กร
  14.50	–	16.30	น.	 พาชมอาคารและมาตรการท่ีด�าเนินการ

	 ซึ่งประเด็นท่ีส�าคัญคือการน�าเสนอของทางอาคารทัง้ในส่วนของ
แนวคิดและผลงานตา่งๆ	 ควรมีความกระชบั	 ครบถ้วน	 และตรงประเดน็	
อยูใ่นขอบเขตเวลาท่ีก�าหนด	

 หากอาคารมีข้อสงสัยในเรื่องของการเข้าเยี่ยมประเมินอาคารของ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสอบถามมายังโครงการได้ท่ีเบอร์ 

0-2470-9604-9 หรอืทีอ่เีมล meaaward@gmail.com หรอืทางเฟซบุก๊

โครงการ www.facebook/MEAaward แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

Progress Report

 สวสัดคีรบั... ใกล้เข้ามาแล้วครบัส�าหรับการเข้าเยีย่มประเมนิ

อาคารของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ เพือ่ตัดสนิอาคารทีจ่ะได้รบัรางวัล

ส�าหรับการแข่งขันในปีที่ 5 ดังนั้นส�าหรับ Flash Newsletter ฉบับนี้

เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของการเข้าประเมินอาคารของคณะ

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ เพือ่ให้ทกุอาคารได้เตรยีมความพร้อมส�าหรบั

การเข้าเยี่ยมประเมินกันครับ ส�าหรับการเข้าเยี่ยมประเมินอาคารของ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้กับทุกอาคารที่เข้าแข่งในระดับที่ 2 
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เป็นมติรต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม

 แฟมิลี่มาร์ท ร้านสะดวกซื้อสัญชาติญี่ปุ่น ก่อต้ังในเมืองไทย

ตั้งแต่ปี 2535 และในปี 2552 ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด 

(Central Group) ด�าเนินการพัฒนารูปแบบร้าน สินค้า บริการ รวมทั้ง

ขยายธุรกจิมาอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนัแฟมลิีม่าร์ท มีจ�านวนกว่า 1,100 สาขา 

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากความมุ่งมั่นที่จะมอบความสะดวก

สบายในการบริการแก่ลูกค้าทุกเวลาแล้ว ร้านค้าแห่งนี้ยังให้ความส�าคัญ

กบัเรือ่งสิง่แวดล้อมและชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบ จากแนวคิดการประหยดัพลงังาน

ขององค์กรทัง้ระบบ ตัง้แต่ส�านกังานใหญ่ ร้านค้าทุกสาขา ชมุชน พนกังาน

ทุกคน ไปจนถึงครอบครัวของพนักงาน  

 พนกังาน	 ปลกูฝังให้เกิดจิตส�านกึในการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	
ตัง้แตก่ารฝึกอบรมก่อนเร่ิมท�างานจริง	 ให้ความรู้และท�าให้เหน็ความส�าคญั	
ชกัชวนพนกังานทกุฝ่ายช่วยกนัคิด	 จนเกิดโครงการแข่งขนัประหยดัคา่ไฟ
ในบ้านของพนกังาน	 ท�าให้ครอบครัวพนกังานต้องร่วมมือด้วย	 นอกจากนี ้
ยงัมีกิจกรรมอนุรักษ์พลงังานอ่ืนๆ	ให้พนกังานได้ร่วมท�าเพ่ือกระตุ้นด้วย
กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง	ท�าให้เร่ืองความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมอยูใ่นความคดิ
ของพนกังานเหมือนเป็นอตัโนมตั	ิ		

 ร้านสาขา	ในช่วงเร่ิมต้นโครงการ	ผู้บริหารวิเคราะห์การใช้พลงังาน
อย่างละเอียดแล้วพบว่า	 ส่วนท่ีใช้พลงังานมากท่ีสดุคือ	 ระบบเคร่ืองเย็น 
ไม่ว่าจะเป็นตู้ เย็น	 ตู้ แช่แข็ง	 หรือ	 เคร่ืองปรับอากาศ	 ใช้พลงังานถึง	 45	
เปอร์เซน็ต์ของทัง้หมด	ในการจดัตัง้ร้านใหม	่จงึใช้แนวคดิอนรัุกษ์พลงังาน
ตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบ	 ไมว่า่จะเป็นการเลือกท่ีตัง้ร้าน	 การวางผงัร้าน
โดยพิจารณาทิศทางแสงแดด	 เลอืกวสัดชุว่ยปอ้งกนัความร้อน	 ตดิฉนวนท่ีผนงั	
บางสาขาท่ีหน้าร้านรับแดดโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องติดฟิล์มกนั
ความร้อนท่ีกระจก	 ท่ีส�าคญัคือต้องออกแบบระบบถ่ายเทอากาศภายในชอ่ง
หลงัคา	 ทัง้หมดนีเ้พ่ือลดความร้อนจากภายนอกให้เข้าสูภ่ายในร้านน้อยท่ีสดุ	
เพ่ือลดภาระของเคร่ืองปรับอากาศ

 ชุมชน	ด้วยความตัง้ใจจะสนบัสนนุให้สงัคมตระหนกัถึงการประหยดั
พลงังานอย่างยัง่ยืน	 จงึใช้หลายวิธีสื่อสารสูล่กูค้าและชมุชนโดยรอบ	 เช่น	
ติดสื่อรณรงค์ไว้ในร้าน	 ให้พนกังานร้านเดินประชาสมัพนัธ์	 แจกเอกสาร	
และแผ่นพบัวิธีการประหยดัพลงังานตามซอยละแวกร้าน	 มีโครงการน�า 
หลอดไฟท่ีใช้งานแล้วของร้านมอบให้ชมุชน	 หลอดเหลา่นีแ้ม้จะมีความสวา่ง
ลดลงแตย่งัใช้งานได้ดีส�าหรับบ้านพกัอาศยั	 นบัเป็นการประหยดัทรัพยากร
อีกทางหนึง่	 นอกจากนีย้งัใสใ่จสิง่แวดล้อมด้วยการลดใช้ถงุพลาสตกิ	 ลดใช้
ภาชนะบรรจโุฟม	และแยกขยะ

รางวัลดีเลิศ แฟมิลี่มาร์ท 

4 Winner Talk

นโยบายของเรา คือความเป็นมิตรต่อชุมชน

	 จุดเร่ิมต้นความคิดการประหยดัพลงังานของแฟมิลี่มาร์ท	 ภายใต้ช่ือ
โครงการ	 “กรีนแฟมล่ีิมาร์ท”	 อาจแตกตา่งจากหนว่ยงานอ่ืนท่ีต้องการลด
ต้นทนุคา่ไฟฟา้	เพราะสิง่ท่ีร้านสะดวกซือ้แหง่นีค้ดิถงึเป็นล�าดบัแรกคือ	การ
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมให้มากท่ีสดุ	
	 “เราอยากท�าอะไรให้สงัคมหรือโลกใบนี	้ วนันีก้ารใช้พลงังาน	 การบริโภค
สิง่แวดล้อมเยอะ	 เราอยูใ่นฐานะธรุกิจท่ีใช้พลงังานมาก	จงึมีโครงการสร้าง
จิตส�านกึเร่ืองการประหยดัพลงังาน	 เร่ิมต้นทัง้ท่ีส�านกังานใหญ่	 ร้านสาขา	
ไมใ่ชแ่คท่ี่เดียวหรือท่ีใดท่ีหนึง่	 แตต้่องท�าทัง้ระบบ	 และสิง่ส�าคญัอาจไมไ่ด้
ประหยดัท่ีสดุ	แตส่มดลุกบัความสะดวกสบายของลกูค้าด้วย”	พงศ์ ศกุนตนาค 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	บริษัท	เซน็ทรัลแฟมิลี่มาร์ท	จ�ากดั	อธิบาย
	 แฟมิลี่มาร์ทจงึเน้นการใช้พลงังานท่ีมี	 “ประสิทธิภาพ”	 ท�าอย่างไรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	และยังด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจยงัได้เช่นเดิม	ด้วย
นโยบายให้ร้านประหยดัพลงังาน	 เป็นมิตรตอ่ชมุชนและสิง่แวดล้อม	 ท�าให้
การด�าเนินงานแบง่เป็น	3	สว่นด้วยกนัคือ	พนกังาน	ร้าน	และชมุชน
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ส�าคัญที่รายละเอียด

	 ร้านแฟมิลี่มาร์ทในเมืองไทย	จะใช้มาตรฐานการประหยัดพลงังาน
เดียวกนัทัว่โลก	 โดยจะต้องสง่ข้อมลูการใช้พลงังานให้บริษัทแมท่ี่ญ่ีปุ่ นแบบ
เรียลไทม์	 หากสาขาไหนมีการใช้ไฟฟา้สงูขึน้ผิดปกตก็ิจะต้องมีการตรวจสอบ	
และหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมทนัที	 นอกจากนีแ้ฟมิลี่มาร์ทยงัพฒันา
อปุกรณ์ร่วมกบัคู่ค้าส�าคญัอย่าง	 Panasonic	 เพ่ือปรับปรุงอปุกรณ์ปรับ
อากาศจากเมืองหนาวให้เหมาะสมกับสภาวะอากาศของประเทศไทยท่ี
เป็นแบบร้อนชืน้ด้วย
	 นอกจากนีท้างร้านยงัพยายามลดการใช้วสัดสุิน้เปลอืง	 เชน่	ถงุพลาสตกิ	
หลอด	 ช้อน	 โดยจะสอบถามลกูค้าก่อนทกุครัง้	 รวมทัง้จดัโปรโมชัน่ไมรั่บ
ถงุพลาสติก	โดยลกูค้าจะได้รับแต้มใน	เดอะ	วนั	การ์ด	ในเวลาอีก	1-2	ปี	
บริษัทวางเปา้หมายวา่จะลดการใช้ถงุพลาสตกิได้	100	เปอร์เซน็ต์	
	 ทัง้หมดนีคื้อนโยบายท่ีจะท�าร้านแฟมิลีม่าร์ทให้เป็น	Eco Store	ซึง่ค�านงึ
ถงึสิง่แวดล้อมทกุด้าน	

พงศ์ ศกุนตนาค
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จ�ากัด

ข้อมูลอาคาร 

ชื่ออาคาร : แฟมิลี่มาร์ท	
จ�านวนสาขา 5 สาขา : สขุมุวิท	48,	หมูบ้่านเพ่ิมสขุ,	ชมุชนราม	53,	
ชานเมืองแยก	4	และสขุสวสัดิ์	2	แยกนายผิน	
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมปี 2558 :	425,284	kWh		
ผลประหยัดจากโครงการ : 106,971	kWh/ปี	(427,884	บาท/ปี)	
ลดปริมาณ  CO2 :	62.18	ตนั/ปี	
มาตรการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร  
-	เปลี่ยน	EC	Fan	Motor	และหลอด	LED	ในตู้ 	Open	show	case		
-	เปลี่ยน	EC	Fan	Motor	และหลอด	LED	ในตู้ 	Walk	In		
-	เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศเป็นแบบอินเวอร์เตอร์		
-	เปลี่ยนหลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็นหลอด	LED
-	ตดิตัง้	Motion	sensor	

ก้าวสู่ Eco Store ทุกสาขา 100%

	 ปัจจบุนัร้านแฟมิลีม่าร์ทท่ีเปิดให้บริการเป็น	Eco	Store	มีจ�านวน	317	
สาขา	และพร้อมจะก้าวสูก่ารเป็น	Eco	Store	 100%	 ในอีก	 5	 ปีข้างหน้า
จ�านวนทัง้หมด	 1,900	 สาขา	 ท่ีผ่านมามีโครงการความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลญ่ีปุ่ นเพ่ือชว่ยลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สูช่ัน้บรรยากาศโลก	ซึง่แฟมิลีม่าร์ทมีสว่นร่วมในโครงการ	และเป็นสว่นหนึง่
ท่ีชว่ยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถงึ	4,000	ตนัตอ่ปี	นอกจากนีเ้ม่ือ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อาคาร	กบั	กฟน.	ใน	ปี	2559	ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคดิด้านเทคโนโลยี
และวิธีปฏิบตัซิึง่ท�าให้การประหยดัพลงังานและอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมดีมากขึน้
กวา่เดมิ	
	 ในอนาคตแฟมิลีม่าร์ทมุง่หน้าจะพฒันาและทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 	
ทัง้ด้านระบบความเยน็	 วสัดท่ีุดีตอ่สิง่แวดล้อม	 รวมทัง้ระบบควบคมุอณุหภมิู
ภายในร้าน	และพลงังานทดแทน	หากได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ	โดย
ตัง้ใจน�าระบบดงักลา่วไปใช้ในทกุสาขาภายในเวลา	 3	 ปี	 ควบคูไ่ปกบัการ
ให้ความรู้และรณรงค์กบัชมุชนและสงัคมอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือหวงัร่วมเป็น
สว่นหนึง่ในการชว่ยลดการใช้พลงังาน	 และสามารถสง่ตอ่ไปยงัคนรุ่นหลงั
ได้ใช้ด้วย

“ เทคโนโลยีเปลี่ยนไปทุกวัน เราต้องเดินตามให้ทัน ต้อง

เลือกใช้ให้เหมาะสม เทคโนโลยีที่ใช้วันนี้ เป็นของเมื่อ 10 ปี

ก่อนแล้วส�าหรับเมืองนอก เพราะฉะนั้น จึงมีทางให้เราก้าว

ต่อไปเรือ่ยๆ ไม่ใช่เราคนเดยีว ทกุคนพยายามจะใช้พลงังาน

น้อยลง เป็นความร่วมมือท่ีดีของคนทั่วโลก เพราะรู ้ว่า

สุดท้ายแล้วเราจะมีปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ถ้า

สามารถใช้พลงังานน้อยลง หรอืส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

น้อยกว่า เราก็ยินดีสนับสนุน ทั้งเทคโนโลยี หรือวัสดุท่ี 

ใช้งานในร้าน โครงการ Green Family Mart ไม่ใช่ประหยดั

พลังงานอย่างเดียว ต้องกรีนในทุกด้าน

 พนกังานทกุคนท�าให้เราประสบความส�าเรจ็ ต่อให้ผูบ้รหิารด ี

หรอืมีความคดิเลศิอย่างไร ถ้าพนกังานไม่ร่วมมอืกไ็ม่ส�าเรจ็

หรือไปได้ไม่ไกล พนักงานจึงเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน

ในโครงการของเรา

”
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กิจกรรม
Meeting Energy Safety 

Champions  

	 ทางคณะกรรมการด้านการจดัการพลงังาน	
จดักิจกรรม	Meeting	Energy	Safety	Champions	
เพ่ือสร้างเครือขา่ยพลงังาน	 ตวัแทนจากหนว่ยงาน
ตา่งๆ	ในโรงพยาบาล	ให้มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์
พลงังาน	 โดยมีประธานคณะกรรมการด้านการ
จดัการพลงังานเป็นวิทยากร	ในหวัข้อ	“การอนรัุกษ์
พลงังานในหนว่ยงาน”

กิจกรรม 
เมล็ดพันธุ์ใหม่ หัวใจอนุรักษ์พลังงาน

	 รพ.ราชวิถี	 จดักิจกรรมโครงการ	 “เมลด็พนัธุ์ใหม	่ หวัใจอนรัุกษ์พลงังาน”	 เพ่ือเสริมสร้าง
ความตระหนกัถงึการประหยดัพลงังานให้กบับคุลากรใหมท่ี่เข้ามาท�างานท่ี	 โรงพยาบาลราชวิถี	
จ�านวน	50	ทา่น		

กิจกรรม
ENV DAY

	 รพ.ราชวิถี	 จดักิจกรรมมากมายจากงาน	 ENV	 DAY	 มีทัง้ความรู้ด้าน	 ENV	 และความ
บนัเทิงท่ีสอดแทรกเนือ้หา	ENV	และมีการบรรยายในหวัข้อ	“Green	&	Clean”	

พบกันเป็นฉบับที่ 6 แล้วนะครับ... 
 

 เรียกว่าฉบับนี้การแข่งขันสุดยอดอาคารประหยัดประหยัดพลังงาน ปีที่ 5 ก�าลังเข้มข้นสุดๆ 

เพราะใกล้จะรู ้ผลอาคารผู้ชนะเข้าทุกที และแน่นอนครับอาคารผู้ผ่านเข้ารอบก็ต่างขะมักเขม้น

เตรยีมตวัอย่างดเุดอืด ซึง่ฉบบันี ้มาดกูิจกรรมของ “โรงพยาบาลราชวิถี” กันครับ 
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กิจกรรม
ก้าวสู้อนาคตพลังงานไทย

Smart Building Thailand 4.0

	 คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน	
รพ.ราชวิถี	เข้าร่วมสมัมนาเปิดตวัโครงการ	“ก้าว
สู้อนาคตพลงังานไทย	Smart	Building	Thailand	
4.0”	และร่วมเสวนาพร้อมกบัผู้บริหาร	รพ.	ท่ีเข้าร่วม
โครงการอนรัุกษ์พลงังาน	ในหวัข้อเร่ือง	“ก้าวสู่
อนาคตพลงังานไทย	Smart	Building	Thailand	
4.0”	พร้อมเซน็	MOU	ข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลงังานและ
พลงังานทดแทนระหวา่ง	รพ.ราชวิถี	กบั	รพ.กรุงเทพ
จนัทบรีุ	ณ	รร.ริชมอนด์	จ.นนทบรีุ

รองผู้อ�านวยการ 
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ

Green and Clean Hospital

	 ท่านรองผู้อ�านวยการ	 โรงพยาบาลราชวิถี	
ให้เกียรติเป็นวิทยากร	 ในโครงการประชมุแลก
เปลี่ยนเรียนรู้	Green	and	Clean	Hospital	ซึง่
จดัขึน้โดยศนูย์อนามยัท่ี	5	ณ	โรงแรมสวนบวกหาด	
ชะอ�า	จังหวดัเพชรบุรี	 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนา
อนามยัสิง่แวดล้อมในโรงพยาบาลตามกิจกรรม
และกลยทุธ์	 GREEN	 &	 CLEAN	 และสามารถ
น�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยกุต์
ใช้ในการพฒันาอนามยั	 สิง่แวดล้อมในหนว่ยงาน	
โดยมีกลุม่เปา้หมาย	 คือ	บคุลากรจากโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกรม
วิชาการ	 และส�านักงานสาธารณสุขจังหวดัใน
เขตสขุภาพท่ี	5	รวม	85	คน	

Activity Report 7
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สวนแนวตั้ง และ ผนังไม้เลื้อย ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร

 จากสภาพอากาศท่ีร ้อนจัดในป ัจจุบัน 

หลายบ้านเรือนพยายามที่จะหาทางป้องกัน

แดดเข้าสู่บ้านด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่การใช้งบ

ประมาณไม่มาก เช่น การตดิม่านกนัแดดภายใน 

ไปจนถึงการต่อเติมชายคาหรือติดตั้งระแนง 

แผงบังแดดที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทั้งค่าแรง

ค่าวัสดุ “Flash Newsletter” ในฉบับนี้ จึงขอ

เสนอวธิกีารท�าแผงบังแดดด้วยต้นไม้ ซึง่สามารถ

ท�าเองได้และใช้งบประมาณไม่มากในการสร้าง

แผงกันแดด

	 แผงกนัแดด	 มีทัง้แบบแนวตัง้และแนวนอน	
ใช้ส�าหรับติดตัง้บริเวณหน้าต่าง	หรือช่องเปิด	
เพ่ือชว่ยปอ้งกนัแสงแดดท่ีจะเข้าสูอ่าคาร	 ซึง่การ
ป้องกันแสงเข้าสู่อาคารจะช่วยลดความร้อนท่ี
เข้าสูอ่าคารได้โดยตรง	 และมีประสทิธิภาพมากกวา่
การตดิมา่นกนัแดดภายใน	 เพราะเป็นการปอ้งกนั
ความร้อนไมใ่ห้ผา่นเข้าหน้าตา่งตัง้แตต้่น
	 แผงกนัแดดอาจท�าจากวสัดตุา่งๆ	 เชน่	 เมทลั
ชีท	 ไม้เทียม	 ผ้าใบ	 รวมถงึไม้เลือ้ยก็สามารถน�า
มาใช้กนัแดดได้เชน่กนั	 ซึง่ข้อดีของการใช้ไม้เลือ้ย
มากนัแดด	 นอกจากจะใช้งบประมาณไมม่ากแล้ว	
ต้นไม้ยงัท�าให้บ้านดรู่มร่ืน	ช่วยเพ่ิมความชุ่มชืน้	
ชว่ยกรองฝุ่นควนัและอากาศเสยี	อีกทัง้ยงัสามารถ
ชว่ยกรองเสียงรบกวนได้ด้วย
	 ไม้เลือ้ยท้องถ่ินในประเทศเราท่ีสามารถน�า
มาใช้ท�าแผงกนัแดดมีให้เลอืกมากมาย	 เชน่	สร้อย
อินทนิล	 พลดูา่ง	 ตีนตุ๊กแก	 พวงชมพ	ู พวงหยก	
พวงโกเมน	พวงแสด	กระเทียมเถา	ต�าลงึ	เลบ็มือนาง	
ช�ามะนาด	 และจันทร์กระจ่างฟ้า	 เป็นต้น	 ซึ่ง
ไม้เลือ้ยแตล่ะชนิดมีลกัษณะใบ	ดอก	 และการดแูล
รักษาท่ีแตกตา่งกนั	บางชนิดโตเร็ว	บางชนิดไมช่อบ
แดดจดั	ซึง่อาจจะต้องศกึษาเพ่ิมเตมิด้วย	
	 ส�าหรับการท�าให้ต้นไม้เลือ้ยไปตามผนัง
อาคารแบบงา่ยๆ	แบง่ได้เป็น	3	วิธีหลกัๆ	คือ

1. การปลูกไม้เลื้อยประเภทที่เกาะไปตามผนังอาคารโดยตรง	เชน่	ต้นตีนตุ๊กแก	โดยรากของต้นไม้
ชนิดนีจ้ะยดึเกาะกบัปนูฉาบผนงัอาคาร	ซึง่การปลกูต้นไม้ชนิดนีผ้นงัจะต้องมีความชืน้พอสมควร

2. การปลกูไม้เลือ้ยให้เลือ้ยพนัไปตามเส้นเชอืก เส้นลวด ตะแกรง หรอืตาข่ายต่างๆ เชน่	 ต้นสร้อย
อินทนิล	 ต้นพลดูา่ง	 ต้นต�าลงึ	 เป็นต้น	 โดยสามารถปลกูให้เลือ้ยขึน้บน	หรือลงลา่งก็ได้	 โดยจะต้อง
ท�าการขงึลวด	 หรือตดิตัง้ตาขา่ย	 ส�าหรับให้ต้นไม้ยดึเกาะได้	 จากนัน้จงึปลกูต้นไม้ซึง่อาจจะปลกูจาก
ชัน้ลา่ง	หรือชัน้บนเพียงชัน้เดียว	หรือจะปลกูในกระถางเป็นระยะตามชัน้ตา่งๆ	ก็ได้

3. การปล่อยให้ไม้เลือ้ยทิง้ตวัลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก	เชน่	ต้นพลดูา่งท่ีปลกูไว้บนชัน้บน	จะห้อย
ยาวลงมาเร่ือยๆ	 การปลกูแบบนีอ้าจปลกูตามระเบียงชัน้ตา่งๆ	 ของบ้านโดยปลอ่ยให้ต้นไม้ยาวลงมา	
ซึง่กวา่จะได้แผงกนัแดดท่ีสมบรูณ์อาจใช้เวลานาน	แตใ่ช้เงินลงทนุน้อยมาก	

ตวัอย่างการปลูกตน้ตีนตุ๊กแกใหเ้กาะไปตามผนงัของบา้น 
ขอบคณุภาพ : http://pantip.com/topic/30501183

ตวัอย่างการปลูกตน้สร้อยอินทนิลใหเ้กาะไปตามตะแกรงเหล็กฉีกของคอนโด The MET

ตวัอย่างการปลูกตน้พลูด่างใหห้อ้ยลงมาของตึกแถวหลงัหน่ึงใกลต้ลาดยอดพิมาน
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	 นอกจากนีจ้ะมีระบบผนงัต้นไม้ท่ีซบัซ้อนขึน้	
อยา่งสวนแนวตัง้	 ซึง่อาจจะท�าเองได้ยาก	 โดย
จะเป็นระบบผนังท่ีออกแบบส�าหรับการปลูก
ต้นไม้แนวตัง้โดยเฉพาะ	 ซึง่จะมีชอ่งส�าหรับใสด่นิ	
และต้นไม้	 มีระบบการระบายน�า้	 และระบบการ
รดน�า้เรียบร้อย	มีหลากหลายรูปแบบ	ทัง้นีจ้ะต้อง
ใช้งบประมาณในการท�าท่ีเพ่ิมมากขึน้
	 อยา่งไรก็ตาม	 การใช้ต้นไม้มาท�าแผงกนัแดด
เพ่ือลดความร้อนให้บ้านนัน้	ยอ่มต้องใช้ระยะเวลา
นานกวา่ต้นไม้จะเตบิโตตามท่ีต้องการ	 อีกทัง้ยงั
ต้องอาศยัการเลีย้งด	ู รดน�า้ต้นไม้	 ตดัแตง่ทรงพุม่	
ก่ิง	ใบท่ีแห้ง	ไมป่ลอ่ยให้ดรูกจนเกินไป	อนัจะท�าให้
เกิดปัญหาด้านความชืน้ซึ่งจะเป็นแหล่งสะสม
เชือ้โรคและแมลงตา่งๆ	ได้	แตผ่ลลพัธ์ท่ีได้นอกจาก
ต้นไม้ช่วยลดความร้อนจากแสงแดดท่ีเข้าสูบ้่าน
แล้ว	ต้นไม้ยงัชว่ยให้บ้านดรู่มร่ืนนา่อยูอี่กด้วย

ภาพสรุปวิธีการท�าใหต้น้ไมเ้ลือ้ยไปตามผนงัอาคาร
ขอบคณุภาพ : http://www.growinggreenguide.org

 ไม่ใช่เพยีงแต่ประเทศไทยเท่านัน้ ในต่างประเทศ 

ก็ให้ความสนใจกับสวนแนวตั้งเพราะเทคโนโลยี

ผนงัสเีขยีวส�าหรับอาคารสูง ยงัคงได้รบัการพฒันา

อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท�าได้ง่ายและ

ลงทุนไม่มาก หากเทียบกับเทคโนโลยีประหยัด

พลังงานด้วยวิธีอื่น นอกจากนี้ยังช่วยสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ที่พบเห็น ผนังสีเขียวจึง

จัดเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส�าคัญ ที่จะบ่งชี้ได้

ในเบื้องต้นว่าอาคารแห่งน้ันให้ความใส่ใจกับ

เรื่องสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด

 อาคาร Consorcio	 ในประเทศชิลี	 ถือเป็นอีกหนึง่อาคารท่ีมีการออกแบบผนงัสีเขียว	ชว่ยสร้าง
ความโดดเดน่ให้กบัตวังาน	อาคารแหง่นีเ้ป็นส�านกังาน	สงู	17	ชัน้	ผงัอาคารมีสณัฐานคอ่นไปทางยาว
ตามแนวเหนือ-ใต้	ขนานไปกบัถนน	และหนัหน้าออกสูทิ่ศตะวนัตก	ท�าให้ด้านหน้าของอาคารต้องรับ
ความร้อนจากแสงแดดในชว่งบา่ยอยา่งเตม็ท่ี	Enrique Browne	และ	Borja Huidobro	สองสถาปนิก
ผู้ออกแบบอาคารหลงันี	้จงึได้แก้ปัญหาด้วยการ	ออกแบบให้ผนงัอาคารด้านนี	้เป็นผนงัสองชัน้	ผนงั
ชัน้ในเป็นกระจก	ในขณะท่ีผนงัชัน้นอก	 เป็นผนงัส�าหรับปลกูไม้เลือ้ยห่อหุ้มผนงัชัน้ในเอาไว้	สีเขียว
จากพืชพรรณ	ชว่ยลดความแข็งกระด้างของอาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอยา่งดี

	 ผนงัไม้เลือ้ยผืนใหญ่ผืนนี	้ มีพืน้ท่ีถงึ	 2,700	ตารางเมตร	 ใกล้เคียงกบัพืน้ท่ีสีเขียวโดยรอบอาคาร
ทัง้หมด	 มีหน้าท่ีส�าคญัคือ	 ชว่ยกนัความร้อนจากดวงอาทิตย์ไมใ่ห้สมัผสักบัผิวอาคารโดยตรง	 เพ่ือลด
การใช้พลงังานในการท�าความเย็นภายในตวัอาคาร	นอกจากนีย้งัชว่ยกรองแสงธรรมชาตใิห้สาดสอ่ง
เข้าสูอ่าคารในปริมาณท่ีเหมาะสม	 พืชพรรณท่ีน�ามาปลกูจะเป็นประเภทไม้เลือ้ย	 มีใบชว่ยในการกรองแสง	
และในบางฤดกูาลพืชพรรณเหลา่นีจ้ะออกดอกเป็นสีสนัตา่งๆ	 ไม่ซ�า้กนัในแตล่ะช่วงของปี	 เกิดเป็น
แผงกันแดดมีชีวิตขนาดใหญ่	 ท่ีนอกจากจะช่วยกันแดดแล้ว	ยังช่วยสร้างความร่มร่ืน	และสีสัน
สวยงาม	 ให้กบัผู้คนท่ีใช้งานภายในอาคาร	 รวมทัง้ผู้ ท่ีผา่นไปมาโดยรอบ	นบัเป็นเทคโนโลยีท่ีท�าได้งา่ย	
เหมาะกบัอาคารสงูในยคุโลกร้อนเป็นอยา่งย่ิง

อา้งอิง  :  http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/FYI-บ้านเย็นดว้ยแผงกนัแดดจากตน้ไม.้aspx
  http://www.creativemove.com/architecture/consorcio/#ixzz4vG5kb0I0
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เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจ
(ตอนที่ 2)

10 คัมภีร์บอกรักษ์ (พลังงาน)

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การน�าความเย็นของอากาศท่ีปล่อยทิง้กลบัมาใช้ใหม่	เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งท่ีช่วยให้เกิดการใช้พลงังานของระบบปรับอากาศอย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ	โดยอปุกรณ์ท่ีใช้ในการน�าไอเย็นท่ีทิง้ไปกลบัมาใช้ใหม่มีอยู่	2	แบบ	คือ

 Recovery Wheel	 ประกอบด้วย	 ใบพดัท่ีท�าด้วยวสัดท่ีุ
เป็นโลหะผสม	 มีความเร็วหมนุสงูสดุประมาณ	 15	 รอบต่อนาที	
เม่ือใบพดัของ	Recovery	wheel	หมนุ	อากาศเยน็ท่ีทิง้ออกไปจะ
ไหลผสมกับอากาศใหม่ท่ีเข้ามาประมาณ	 2	 ถึง	 4%	 ในกรณีท่ี 
ตดิตัง้สว่น	Purging	การไหลผสมจะจ�ากดัอยูร่ะหวา่ง	0.05	-	0.20%	
ซึง่จะได้ประสทิธิภาพของเอนทลัปีระหวา่ง	10	ถงึ	70%

 Heat Pipe	 เป็นอุปกรณ์ซึ่งไม่มีส่วนท่ีเคลื่อนใช้สารท�า 
ความเย็น	 (R	 -	 22	 หรือ	 R	 -	 124a)	 เป็นตวักลางแลกเปลี่ยน
ความร้อนซึง่บรรจอุยูใ่นทอ่โลหะ	 (สว่นใหญ่ใช้ทอ่ทองแดง)	 ชอ่งผา่น
ของอากาศเข้าออกจะถกูแยกจากกนั	 ไมส่ามารถน�ามารวมกนัได้
ข้อพิจารณาในการน�ามาใช้

 Recovery	 Wheel	 จะใช้กบัระบบปรับอากาศท่ีใช้อากาศใหม่
จากภายนอกระหวา่ง	800	ถงึ	15,000	ลติร/วินาที	ขณะท่ี	Heat	Pipe	
จะใช้กับระบบปรับอากาศท่ีใช้อากาศใหม่จากภายนอกระหว่าง	
990	ถงึ	3,300	ลติร/วินาที

การน�าความเย็นของอากาศที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้ใหม่

EXHAUST AIR COOL RECOVERY

รายละเอียด ระบบทั่วไป

ระบบที่มีการน�าความ

เย็นของอากาศ

กลับมาใช้ใหม่

การประหยัด

ภาระของอากาศใหม่ 2,120 kW 712 kW 1,340 kW 63%

ขนาดท�าความเย็น 7,000 kW 5,660 kW 1,340 kW 19%

เงินทุนส�าหรับห้อง

เครื่องท�าความเย็น
42 ล้านบาท 34 ล้านบาท 8 ล้านบาท 19%

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ส�าหรับการน�าความ

เย็นกลับมาใช้ใหม่

- 10 ล้านบาท 10

ค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานของห้อง

เครื่องท�าความเย็น

7.4 ล้านบาท 5.9 ล้านบาท 1.4 ล้านบาท 19%

ระยะเวลาคืนทุน - 1.4 ปี -

การใช้พลังงาน 3,675,000 kWh 2,971,726 kWh 703,274 kWh 19%

 กรณีตัวอย่าง

	 เป็นการเปรียบเทียบการใช้พลงังานเม่ือมีการติดตัง้ระบบน�า
ความเย็นของอากาศท่ีปล่อยทิง้กลับมาใช้ใหม่ของอากาศของ
ส�านกังานขนาด	40,000	ตารางเมตร	ได้ผลดงันี ้
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ระบบการส่งจ่ายลมเย็นของระบบปรับอากาศ 

COOL AIR DISTRIBUTION SYSTEM

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ระบบสง่จา่ยอากาศเยน็	ประกอบด้วย	เคร่ืองสง่อากาศเย็น	(AHU)	และระบบทอ่ลม	โดยเคร่ืองสง่อากาศเยน็จะปรับอากาศให้อณุหภมิู	และ
ความชืน้เป็นไปตามคา่ท่ีควบคมุ	สว่นทอ่ลมจะเป็นเส้นทางท่ีอากาศ	ซึง่ได้รับการปรับสภาพแล้วถกูน�าไปจา่ยให้แตล่ะสว่นของอาคาร	และรับเอา
อากาศบางสว่นกลบัมา	โดยปริมาณอากาศท่ีจา่ยและรับกลบัคืนจะขึน้อยูก่บัจ�านวนคนและกิจกรรมในแตล่ะสว่นของอาคาร

 อา้งอิง : www.dede.go.th/displaycenter/commercial-building.php?sub=2

 การประหยัดพลังงาน
 ในระบบส่งจ่ายลมเย็นของอาคาร

	 ปรับปรุงการออกแบบระบบการจา่ยอากาศเยน็	 โดยเลือกใช้
อปุกรณ์ท่ีมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบัระบบ	
	 การควบคมุอณุหภมิูท่ีดี	 โดยการแยกพืน้ท่ีการควบคมุอณุหภมิู	
ปรับอณุหภมิูท่ีตัง้ไว้ให้สอดคล้องกบัสภาพอากาศภายนอก	 และ
สร้างเสถียรภาพของอณุหภมิูให้เกิดความคงท่ี	บ�ารุงรักษาอปุกรณ์
อยา่งสม�า่เสมอ	ใช้อปุกรณ์ท่ีชว่ยในการประหยดัพลงังาน	โดยการ
ใช้เทคโนโลยีดงันี ้
	 ระบบ	VAV	ซึง่จะชว่ยให้สามารถควบคมุอณุหภมิูห้องได้อยา่ง
แมน่ย�าตามความต้องการของแตล่ะพืน้ท่ี	ใช้พดัลมท่ีมีประสทิธิภาพ
สงู	เชน่	แบบ	Airfoil,	Axial	Flow	และเพ่ิมประสทิธิภาพของพดัลม
โดยการใช้	 Inter	Cone	 ใช้ระบบน�าความเย็นของอากาศทิง้กลบั
มาใช้ท�าความเย็นให้แก่อากาศภายนอกท่ีน�าเข้ามาสูอ่าคารโดย
อปุกรณ์	 เชน่	Heat	Recovery	Wheel	หรือตวัแลกเปลี่ยนความ
ร้อนแบบแผน่	
	 ใช้	Heat	Pipe	เพ่ือลดความชืน้ในอากาศ	Heat	Pipe	สามารถ
ตดิตัง้กบัเคร่ืองสง่อากาศเยน็	(AHU)	ทัว่ไปได้โดยการท�าการดดัแปลง
แก้ไขเพียงเลก็น้อย	และไมต้่องใช้พลงังานเพ่ิมขึน้แตอ่ยา่งใด

 ประโยชน์ของการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ

	 ควบคมุอณุหภมิูของตวัอาคารได้อยา่งเหมาะสมและแมน่ย�าตามท่ีต้องการ
	 เพ่ิมประสทิธิภาพและลดคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานได้โดยไมต้่องลงทนุเพ่ิม
	 เกิดสภาวะอากาศท่ีสบายตอ่ผู้ปฏิบตัิงานในอาคาร
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 จากฉบับทีแ่ล้วเราพดูถงึ Ecotourism หรอืการท่องเทีย่วเชงิการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ หวัข้อหนึง่ในการท่องเทีย่ว

แบบ ECO คอื การเลอืกทีพ่กัแนวรกัษ์สิง่แวดล้อม ฉบบัน้ีเราจะมาดูว่า ทีพ่กั หรอื โรงแรม รสีอร์ท แนว ECO Resort เพือ่คนรกัษ์สิง่แวดล้อม 

มคีวามน่าหลงใหลอย่างไร

พักอิง นอนแนบชิดกับธรรมชาติ
เสน่ห์น่าหลงใหลของ ECO Resort

 เสน่ห์ของ ECO Resort มักจะมีลักษณะเด่นๆ ดังนี้ค่ะ

 1. ไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม มีการจัดการแบบประหยัดพลังงาน

 2. กลมกลืนและไม่รุกล�้าธรรมชาติ

 3. รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งปลูกสร้างมาจากธรรมชาติ

 4. มักมีกิจกรรมเก่ียวกับอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับผู้เข้าพัก

	 เข้าใจความหมายของค�าวา่	 ECO	 Resort	 กนัมากขึน้แล้วใช่ไหมคะ	
เรามาดกูนัวา่	โรงแรม	หรือ	รีสอร์ท	ในประเทศไทยท่ีมีไหนบ้างท่ีเป็นรีสอร์ท
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม	เร่ิมต้นท่ี...

3. อยัลนัดา อโีค วลิเลจ รีสอร์ท (Islanda Eco Village Resort)	รีสอร์ท
เพียงแห่งเดียวบนเกาะกลาง	 จ.กระบ่ี	 ท่ีใสใ่จในสิ่งแวดล้อมบนเกาะ	 และ
ความเป็นอยูข่องชาวเกาะ	 เลอืกท่ีจะประหยดัพลงังาน	 ใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่	
ดแูลป่าชายเลนเป็นอยา่งดีอีกด้วย

1. โรงแรม บางกอก ทรี เฮาส์ (Bangkok Tree House)	รีสอร์ทแนว	
ECO-Friendly	 ในบางกระเจ้า	 อ�าเภอพระประแดง	 จงัหวดัสมทุรปราการ	
ดนิแดนในฝันของคนรักการป่ัน	วา่กนัวา่	ใครท่ียงัเฉยๆ	กบัการป่ัน	2	ล้อ	ถ้า
ได้มาลองป่ันไปบน	“เส้นทางจกัรยาน”	ณ	บางกระเจ้า	รับรองวา่จะหลงใหล
กบัธรรมชาตจินต้องหาเวลาหวนกลบัมาอีกครัง้แนน่อน!

4. บ้านไร่ไออรุณ	อยู่ท่ี	 อ.กะเปอร์	จ.ระนอง	 รายล้อมด้วยธรรมชาติ	ซึง่
หลงัจากนัน้ก็เนรมิตพืน้ท่ีข้างบ้านให้กลายเป็นแปลงผกัออแกนิกส์	 รอบๆ	 บ้าน	
จากความคดิท่ีแคจ่ะปลกูไว้กินเอง	 ผลผลติท่ีได้งดงามจนเกิดเป็นการน�ารายได้
สูค่รอบครัว	 เหมาะส�าหรับผู้ท่ีท่ีต้องการความเรียบงา่ย	พกัผอ่นอยูก่บัธรรมชาต	ิ
หาแรงบลัดาลใจใหม่ๆ 	

2. อีโค รีสอร์ท เชียงใหม่ (Eco Resort Chiang Mai)	เป็นท่ีพกัแนว 
โฮสเทลในจงัหวดัเชียงใหมท่ี่ใสใ่จตอ่ระบบนิเวศ	 เหมาะส�าหรับนกัทอ่งเท่ียว
แบค็แพค็	 และคนรักธรรมชาต	ิ ทา่มกลางบรรยากาศสบายๆ	 เงียบสงบ	 โดยยดึ
หลกัความเป็นอีโค	่ ประหยดัสิง่ท่ีไมจ่�าเป็นออกไปและยงัรักษาสิง่แวดล้อม
เป็นอยา่งดีไมค่วรพลาดเลยคะ่	

5. Coolliving Farmhouse eco & Organic Living	ท่ีพกัแหง่นีย้ดึมัน่ใน
ความเรียบง่ายและใช้ความสวยงามจากธรรมชาติควบคู่ไปกบัภมิูปัญญา
พืน้ถ่ินมาใช้ในการออกแบบ	 พืน้ท่ีขนาดใหญ่ถกูจดัวางไว้ด้วยต้นไม้	 แปลงผกั	
และนาข้าวตามวิถีเกษตรอินทรีย์แบบชาวไร่ชาวสวน	ใกล้ชิดธรรมชาติ

โซนนี้สีเขียว12

ทีม่า http://www.painaidii.com

ทีม่า http://www.ecoresortchiangmai.com

ทีม่า http://www.islandakrabi.com/home.html

ทีม่า www.facebook.com/baanraiiarun/photos

ทีม่า www.facebook.com/CoollivingFarmhouse 
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	 การไฟฟา้นครหลวง	(กฟน.)	จดัสมัมนาให้ความรู้เทคโนโลยีระบบปรับอากาศยคุ	4.0	โดยผู้เช่ียวชาญ
ให้ความรู้ในการน�านวัตกรรมเพ่ือลดพลังงานในอาคารและส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงสิทธิภาพ
อปุกรณ์อยา่งมืออาชีพ	 ให้แก่ผู้แทนอาคารท่ีเข้าร่วมในโครงการสง่เสริมปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลงังาน
ในอาคาร	 เพ่ือรองรับพฤตกิรรมในยคุไทยแลนด์	4.0	 รู้จกัใช้เทคโนโลยีอยา่งชาญฉลาด	ณ	ห้อง	Eternity	
Ballroom	โรงแรมพลูแมน	คิง	เพาเวอร์	กรุงเทพฯ
 นายรุจ  เหราบตัย์		รองผู้วา่การการไฟฟา้นครหลวง	กลา่ววา่	ตามท่ีการไฟฟา้นครหลวง	หรือ	กฟน.	
ได้จดัท�า	 “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร”	 เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทกุภาคสว่นได้ตระหนกัถงึการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ	และกระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจในการ
อนรัุกษ์พลงังานร่วมกนั	 โดยมอบหมายให้	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ	 (มจธ.)	 เป็นผู้
ด�าเนินการจดัการประกวดอาคารประหยดัพลงังาน	MEA Energy Saving Building 2017	 โดยในปีนี	้
เป็นโครงการปีท่ี	5	
	 การไฟฟา้นครหลวง	 ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการให้ความรู้ด้านการประหยดัพลงังานอยา่งยัง่ยืน
จงึได้จดัสมัมนาในครัง้นีข้ึน้	 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนรัุกษ์พลงังาน	 และ
สง่เสริมการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ	ให้กบัผู้แทนอาคาร	บคุลากร	เจ้าหน้าท่ี	ของอาคารท่ีเข้าร่วม
ในโครงการสง่เสริมการปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลงังานในอาคารของการไฟฟา้นครหลวงใน	ปีท่ี	1	
ถงึปีท่ี	5	ซึง่ในครัง้นีไ้ด้รับความอนเุคราะห์จาก	คุณเกชา ธีระโกเมน	ผู้ เช่ียวชาญด้านระบบปรับอากาศ	
และเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุของโครงการ	 ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเร่ือง	 “เทคโนโลยีระบบ
ปรับอากาศในยุค 4.0”
	 การด�าเนินโครงการในปีท่ี	 5	 เป็นจดัการประกวดในกลุม่อาคารโรงแรม	 โรงพยาบาล	 ส�านกังาน	
และศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า	ซึง่อยูร่ะหวา่งการแขง่ขนัในระดบัท่ี	2	มีอาคารเข้าแขง่ขนัทัง้สิน้	19	แหง่	
ทัง้นีจ้ากการด�าเนินโครงการตอ่เน่ืองรวม	 5	 ปี	 มีอาคารท่ีผา่นเกณฑ์คณุภาพ	MEA	 Index	 และได้รับ
ตราสญัลกัษณ์	“กฟน.	อาคารประหยดัพลงังาน”	จ�านวน	171	แหง่	โดยมีผู้แทนอาคารตลอดจนผู้สนใจ
จากหน่วยงานเครือข่ายท่ีได้ร่วมโครงการมาร่วมงานสมัมนาเพ่ือน�าความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม 
ในการปรับปรุงสิทธิการใช้พลงังานในอาคารและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการพลงังานของ
อาคารตอ่ไปในอนาคต
	 ส�าหรับ	ผลส�าเร็จการด�าเนินโครงการที่ผ่านมา	โครงการฯ	นี	้ได้รับความสนใจจากอาคารสมคัร 
เข้าร่วมแขง่ขนัมากถงึ	 247	 แหง่	 จาก	 8	 ประเภทอาคาร	 ได้แก่	 อาคารโรงพยาบาล,	 ไฮเปอร์มาร์เก็ต,	
โรงแรม,	ส�านกังาน,	มหาวิทยาลยั,	ศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า,	โรงเรียนและร้านสะดวกซือ้	โดยรูปแบบ
การประกวด	MEA	Energy	Saving	Building		แบง่เป็น	2	ระดบั	คือ	คดัเลือกอาคารท่ีผา่นเกณฑ์เพ่ือรับ
ตราสญัลกัษณ์ฯ	ระดบัท่ี	1	“กฟน.อาคารประหยดัพลงังาน”	และแข่งขันต่อเพ่ือรับตราสญัลกัษณ์	
ระดบัท่ี	2	“กฟน.อาคารประหยดัพลงังานดีเดน่”	
	 นอกจากอาคารจะได้รับรางวลัแห่งความภาคภมิูใจแล้วเม่ือพิจารณาผลประหยดัพลงังานไฟฟ้า
จากการด�าเนินโครงการรวม	 4	 ปี	 มีผลประหยดัพลงังานได้มากกวา่	 20.5	 ล้านหนว่ย	หากคดิเป็นเงิน 
คา่ไฟฟ้าท่ีช่วยชาติประหยดัได้ถึง	 83.86	 ล้านบาท	 หรือเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี 
ลดลงได้เทา่กบั	 12,597	 ตนัคาร์บอน	 นบัเป็นความภาคภมิูใจอยา่งย่ิงส�าหรับ	 กฟน.	 ในฐานะเจ้าของ 
ผู้ด�าเนินโครงการและผู้ มีส่วนร่วมทกุภาคส่วน	 โดยสามารถติดตามผลการแข่งขนัอาคารปีท่ี	 5	 ได้ท่ี	
www.meaenergysavingbuilding.net	หรือ	www.facebook/meaaward	

กฟน. จดัสมัมนาเทคโนโลยีระบบปรับอากาศยคุ 4.0

ส่งเสรมิให้อาคารใช้นวตักรรมเพือ่ลดใช้พลังงาน

	 เม่ือเร็วๆ	 นี	้ อาคารท่ีผ่านเข้ารอบสอง 
การประกวดอาคารประหยัดพลังงาน	
โครงการสง่เสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลงังานในอาคารปีท่ี	 5	 หรือ	 MEA	
Energy	 Saving	Building	 2017	 กลุม่อาคาร
ประเภทโรงพยาบาล	โรงแรม	ส�านกังาน	และ
ศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า	กวา่	19	อาคาร	
ร่วมกนัน�าแนวคดิพระราชด�าริความพอเพียง
ด้วยการมุ่งส่งเสริมและท�ากิจกรรมการใช้
พลงังานในอาคาร	สร้างความตระหนกัรู้	และ
ความร่วมแรงร่วมใจกัน	เพ่ือเป็นต้นแบบ 
ให้กบัสงัคม	 ในการรู้จกัใช้พลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	พอดีและพอเพียง	เรียกวา่...	
แขง่ขนักนัท�าความดีด้วยหวัใจจริงๆ	 งานนี	้
กฟน.	ในฐานะผู้ จัดโครงการ	ขอเชิญชวน
อาคารและผู้ ท่ีสนใจเ ร่ืองราวอนุ รักษ์
พลงังาน	 พร้อมตดิตามการประกวด	 และ
ร่วมเป็นก�าลงัใจให้อาคารท�าความดี	 ได้ท่ี	
www.meaenergysavingbuilding.net	
และ	www.facebook/meaaward	

19 อาคาร น้อมใจภักษ์
ใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ
ตามพระราชด�าริความพอเพยีง
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 ฉบบัน้ี “ซุบซิบรอบบ้าน” ขอตามชดิตดิขอบการแข่งขนัการประกวดรางวลัตราสัญลกัษณ์ ในระดบัที ่2 
ของอาคารปีที ่ 5 ว่าการแข่งขนัจะมนัส์หยดแค่ไหน? แต่ละอาคารผูเ้ข้ารอบมีความมุ่งม่ันในการจัดกจิกรรม
เพื่อประหยัดพลังงาน หรือจะงัดไม้เด็ดอะไร เพื่อคว้าชัยชนะในปีนี้ เรามาดูกันครับ 

ซุบซิบรอบบ้าน14

 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ

	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 จัดกิจกรรมบันไดสร้างเสริม 
สขุภาพและประหยดัพลงังานกบั	 การไฟฟ้านครหลวง	 โดยภายหลงัจากได้
เข้าร่วมประกวดสดุยอดอาคารประหยดัพลงังานปีท่ี	 3	MEA	AWARDS	 2015	
ได้สร้างแรงผลกัดนัให้	 มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 สร้างสรรค์
การอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง	อยา่งนีต้้องปรบมือให้รัวๆ		

อาคารรุ่นพี่
ที่ยังด�าเนินการอนุรักษ์พลังงาน

อย่างต่อเนื่อง

	บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน)  (7-11) 
	 คณุวิเชียร	 จงึวิโรจน์	 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส	 บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากดั	
(มหาชน)	 พร้อมคณะ	 ให้เกียรติฟังการบรรยาย	 พร้อมเย่ียมชมการออกแบบงาน
ระบบวิศวกรรมของอาคารสถาบนัอีอีซี	 โดยมีคณุเกชา	 ธีระโกเมน	กรรมการผู้จดัการ 
อีอีซี	 เป็นวิทยากรบรรยาย	พร้อมน�าคณะเย่ียมชมส่วนต่างๆ	ภายในอาคาร	ซึ่ง
บรรยากาศเป็นไปอยา่งเป็นกนัเอง
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	กลุม่บรษิทัคงิ เพาเวอร์ 
	 ดร.พงษ์เทพ	 นามศิริ	 ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหารวิศวกรรมและ
สาธารณปูโภค	 เป็นประธานในกิจกรรม	Green	King	 Power	 Saving	
Week	2017	เพ่ือเป็นการสร้างจิตส�านกึการอนรัุกษ์พลงังานให้แก่พนกังาน
คงิ	 เพาเวอร์	ณ	อาคารภายในกลุม่บริษัทคงิ	 เพาเวอร์	 ได้แก่	 โครงการ 
คงิ	 เพาเวอร์	 ดาวน์ทาวน์	 คอมเพลก็ซ์,	 พทัยา	 คอมเพลก็ซ์,	 ศรีวารี	
คอมเพลก็ซ์,	ภเูก็ต	คอมเพลก็ซ์	รวมถงึอาคารคลงัสนิค้าทณัฑ์บนกลาง	
(บางบ่อ)	 และ	 (คลองเจ้า)	 ภายในงานมีการจดันิทรรศการให้ความรู้
ทางด้านการอนรัุกษ์พลงังาน	และกิจกรรมตอบค�าถามด้านพลงังานชิง
รางวลัมากมาย	ร่วมสง่ใจมาเชียร์	และลุ้นไปกบักลุม่บริษัทคงิ	เพาเวอร์	
คว้ารางวลัอาคารดีเลศิกนันะครับ	ปลายปีนีรู้้ผลแนน่อน

ซุบซิบรอบบ้าน 15

 โรงพยาบาลราชวิถี

	 นายแพทย์มานสั	โพธาภรณ์	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชวิถี	น�าคณะผู้บริหาร	และ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล	 ร่วมกิจกรรม	 “ปลกูดาวเรืองด้วยใจถวายพอ่”	 ถวายเป็นพระราช
กุศลและร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช	 ทัง้นีย้งัเป็นการเพ่ิมพืน้ท่ีสเีขียวให้กบัโรงพยาบาล	 และชว่ยลดอณุหภมิูอากาศ
รอบนอก	เป็นการลดภาระของระบบปรับอากาศอีกด้วย	ณ	บริเวณเรือนเพราะช�า

	เดอะมอลล์สาขาท่าพระ 
	 เดอะมอลล์สาขาทา่พระ	 จดักิจกรรมเดนิรณรงค์และเชิญ
ชวนลกูค้าประหยดัพลงังาน	 พร้อมกบัจดัการแสดงเพ่ือสร้าง
ความสขุให้แก่ลกูค้า	งานนีต้้องยกนิว้ให้กบัทีมงานการจดัการ
พลังงานและอนุรักษ์พลังงานของเดอะมอลล์สาขาท่าพระ	
เพราะทุม่กายทุม่ใจเตม็ร้อย	เพ่ือการประกวดในปีนีจ้ริงๆ	

อาคารรุ่นน้อง
ที่ก�าลังแข่งขันการอนุรักษ์พลังงาน



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


