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Promoting Energy Efficiency in Commercial Buildings, PEECB
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) รวมกับ United Nations Development Programme
(UNDP) ได ดํ า เนิ น โครงการส ง เสริ ม การใช พ ลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในอาคารธุ ร กิ จ Promoting Energy
Efficiency in Commercial Building - PEECB ภายใต ก ารสนั บ สนุ น จากกองทุ น สิ่ ง แวดล อ มโลก(GEF) โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ลดการใช พ ลั ง งาน และนํ า ไปสู  ก ารลดการปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม
ตามนโยบายและเป า หมายของแผนแม บ ทการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน พ.ศ. 2554-2573 (ต อ มาได มี ก ารปรั บ ปรุ ง เป น
แผนอนุ รั ก ษ พลังงาน พ.ศ. 2558-2579) ของประเทศไทย โดยมีกรอบระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (เมษายน พ.ศ.
2556 - มีนาคม พ.ศ. 2560)
กิจกรรมโครงการประกอบดวย 3 ภารกิจ ดังนี้
ภารกิจที่ 1 : การเพิ่มการตระหนักถึงประสิทธิภาพพลังงานดานเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติในอาคาร
ภารกิ
ดทํากรอบนโยบายด
านประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร
ภาร
รกจทที่ 2 : กการจั
ารจดทากร
รอบนโยบายยดานประสทธภาพพลงงานในอาคาร
ภารกิกิจททีี่ 3 : กการสาธิ
ภารก
ารสาธธิตเทคโนโลยี
เทคโนนโลยีีดานประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและการนํามาใช

PEEECBB
PEECB

โดยรายละเอียดของภารกิจครอบคลุม
1)
2)
3)
4)
5)
6)

การศึกษากรอบนโยบายและมาตรการตางๆ ดานการอนุรักษพลังงานที่มีอยูในปจจุบัน ทั้งของประเทศไทย
และของตางประเทศ เพือ่ นําผลทีไ่ ดมากําหนดแนวทางการปรับปรุงนโยบายใหดยี งิ่ ขึ้น
การศึ ก ษาพั ฒ นาโปรแกรมจํ า ลองการใช พ ลั ง งานในอาคารธุ ร กิ จ เพื่ อ นํ า มาปรั บ ใช ใ นการส ง เสริ ม
การเพิ่มประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานในอาคารไดอยางกวางขวางและแพรหลาย
การศึกษาทบทวนและจัดทําหลักสูตรและฝกอบรมดานประสิทธิภาพพลังงานในดานเทคนิคและความรู
ทั่วไปใหแกบุคลากรกลุมเปาหมาย ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย
การศึกษาเปรียบเทียบและจัดทําดัชนีชี้วัดการใชพลังงานในอาคาร เพื่อเปนมาตรฐานของอาคารธุรกิจ
การจัดทําโครงการสาธิตของอาคารธุรกิจที่เขารวมในโครงการ
การประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินโครงการสงเสริมการใชพลังงานในอาคารผานสื่อตางๆ
อยางตอเนื่อง

PEECB Overview
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ภารกิจที่ 1 : การเพิ่มการตระหนักถึงประสิทธิภาพพลังงานดานเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติใน
อาคารธุรกิจ
กิจกรรมที่ 1.1 การพัฒนาโปรแกรมจําลองการใชพลังงานในอาคาร Building Energy Simulation Model,
โครงการฯ ไดพัฒนาโปรแกรมจําลองการใชพลังงานในอาคาร หรือ เรียกวา Building Energy Simulation Model,
BESM ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูทํางานเกี่ยวของกับการใชพลังงานในอาคารมีเครื่องมือใชคาดการณปริมาณ
การใชพลังงานของอาคาร ตลอดจนเปนการสนับสนุนและเสริมการใชงานโปรแกรม Building Energy Code, BEC
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ที่มีอยูในปจจุบัน ใหสามารถใชงานไดสะดวกและสมบูรณ
ยิ่งขึ้น

การพัฒนาโปรแกรมแบงเปน 2 สวน ดังนี้
1. สวนการพัฒนาโปรแกรมการกรอกขอมูลวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานในอาคาร โดยเปนการ
พัฒนาบนพื้นฐาน Platform ของ โปรแกรม OpenStudio เพื่อทํางานรวมกับโปรแกรมวาดรูปอาคาร SketchUp และ
โปรแกรมประมวลผลการใชพลังงาน EnergyPlus
2. สวนการพัฒนาโปรแกรม BEC เดิม ใหสามารถรับขอมูลจากสวนกรอกขอมูลที่พัฒนาขึ้นใหมได
ปจจุบัน BESM พัฒนาแลวเสร็จประมาณ 90% โดยไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากกลุมผูใชงานและผูเชี่ยวชาญเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผานมา และไดจัดฝกอบรมการใชงานใหกับผูสนใจทั่วไปครั้งที่ 1 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559
แลวนั้น

การรับฟงความคิดเห็นสําหรับโปรแกรม BESM – 29 เมษายน 2559
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แนะนําโปรแกรมจําลองการใชพลังงานในอาคารธุรกิจ (Building Energy Simulation Program, BESM)
โปรแกรม BESM หรือ Building Energy Simulation Modeling เปนโปรแกรมสําหรับวิเคราะหการใชพลังงานสําหรับ
อาคารประเภทตางๆ โดยเปนการทํางานรวมกันของ 3 โปรแกรม ไดแก SketchUp, OpenStudio Thai Edition และ
EnergyPlus โดยผูใชงานสามารถสรางกรอบอาคาร (เชน ผนัง หนาตาง หลังคา พื้น) ของอาคารที่ตองการประเมิน
การใชพลังงานและแบงพื้นที่ตามรูปแบบการใชงานจากโปรแกรม SketchUp จากนั้นจึงใสฐานขอมูลรายละเอียด
ของอาคารลงในโปรแกรม OpenStudio Thai Edition เพื่อเลือกวิเคราะหขอมูลการใชพลังงานของอาคารจากโปรแกรม
EnergyPlus หรือ จากโปรแกรม Building Energy Code, BEC ของ พพ. ไดตามความตองการของผูใช

BESM Data Flow แสดงไดดังแผนภูมิที่ 1

BESM data flow
OR

แผนภูมิที่ 1 – BESM Data Flow

โปรแกรม Building Energy Simulation Modeling (BESM) แบงขั้นตอนทํางานออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ทํางาน
บนโปรแกรม SketchUp และสวนที่ทํางานบนโปรแกรม OpenStudio ดังนี้

๏ สวนที่ 1 การสรางแบบจําลองจาก OpenStudio SketchUp Plug-in - เปนการสรางรูปแบบ
ของกรอบอาคาร โดยกําหนดประเภทของอาคาร, ลักษณะภูมิอากาศ (Weather Data), พื้นที่ใชงาน (Space Types),
โซนอุณหภูมิ (Thermal Zone) ซี่งขอมูลของแบบจําลองจะเชื่อมโยงกับสวน OpenStudio Application
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Building Envelope
ตัวอยางการสรางรูปอาคารจาก SketchUp

๏ สวนที่ 2 กรอกฐานขอมูลอาคารใน OpenStudio Application - แบบจําลองอาคารที่สรางขึ้น
ใน OpenStudio SketchUp Plug-in จะถูกโหลดเขาสู OpenStudio Application เพื่อใหผูใชทําการกรอกขอมูล
รายละเอียดของอาคารไดแก ขอมูลทั่วไปของที่ตั้งอาคาร (Site), รายละเอียดตารางเวลาการทํางาน (Schedules),
วัสดุกอสรางสําหรับกรอบอาคาร (Construction Material), ภาระการทําความเย็น (Loads), พลังงานทดแทน
(Renewable Energy), ประเภทของพื้นที่ใชงาน (Space Types), จํานวนชั้นของอาคาร (Building Stories),
ขอมูลรวมของอาคาร (Facility), โซนอุ ณ หภู มิ (Thermal Zone), ข อ มู ล ระบบปรั บ อากาศ (HVAC System),
การตั้งคาการแสดงผล (Output Variables), การตั้งคาการประมวลผล (Simulation Settings) จากนั้นโปรแกรมจะ
ประมวลผลสมรรถนะดานพลังงานของอาคาร โดยผูใชสามารถเลือกรูปแบบการประมวลผลได 2 ทางเลือกคือ BEC
(Building Energy Code) หรือ EnergyPlus
HVAC System
ใสขอมูลรายละเอียดของระบบปรับอากาศในแตละ Thermal Zone
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ตัวอยางการกรอกรายละเอียดขอมูลอาคารใน OpenStudio Application

ฟงกชั่นการทํางานของ Building Energy Simulation Model (BESM) ที่เพิ่มขึ้นจาก Building Energy
Code (BEC) Program ที่มีใชงานอยูในปจจุบัน
1.

การกรอกขอมูลครั้งแรก
1.1
1.2
1.3
1.4

การกรอกขอมูลวัสดุของกรอบอาคารสามารถทําไดงาย เนื่องจากผูใชเห็นภาพแบบจําลองอาคารใน
รูปแบบ 3 มิติ
การกรอกขอมูลระบบแสงสวาง อุปกรณไฟฟา มีรูปแบบการกรอกขอมูลที่หลากหลายมากขึ้น เชน
สามารถระบุในหนวย คากําลังไฟฟาตอพื้นที่ (วัตตตอตารางเมตร)
การกรอกขอมูลระบบปรับอากาศ สามารถตรวจสอบจํานวนอุปกรณ และความถูกตองของขอมูล
การใสขอมูลของระบบปรับอากาศ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ
ไดงายขึ้น เชน การใช Energy Recovery Ventilator (ERV), Chilled Beam, VRF เปนตน

2.

การปรับปรุง เพิ่ม/เติม ขอมูลภายหลัง
2.1 การปรับเพิ่ม-ลดอุปกรณ สามารถทําไดถูกตองมากขึ้น เนื่องจากเห็นภาพรวมของระบบ

3.

ฐานขอมูล
3.1 มี ฐ านข อ มูลสําหรับ นํามากรอกในแตละระบบ เชน ข อมูลวัสดุสํา หรับระบบกรอบอาคาร, ข อมู ล
กําลังไฟฟาของหลอดไฟสําหรับระบบแสงสวาง, เครื่องปรับอากาศแยกสวนประหยัดพลังงานเบอร 5
สําหรับระบบปรับอากาศ เปนตน
3.2 ในอนาคตสามารถเพิ่ม-ลด ฐานขอมูลที่มีอยูในโปรแกรมได

4.

การประมวลผล
4.1

ผูใชสามารถเลือกวิธีคํานวณผลจําลองการใชพลังงานของอาคารได 2 รูปแบบ คือ New BEC และ
Energy Plus

5.

การแสดงผล
5.1 มีการแสดงแยกรายละเอียดการใชพลังงานของอุปกรณในแตละระบบ ทําใหสามารถวิเคราะหปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการใชพลังงานอาคารไดตรงจุด
5.2 ผลการคํานวณการใชพลังงานของอาคารแมนยํามากขึ้นเนื่องจากคิดตามชวงเวลาและสัดสวนการใช
พลังงานจริง

6.

การแจงเตือน
6.1 กรณีกรอกขอมูลในระบบไมสอดคลองกัน โปรแกรมจะแจงเตือนคาที่ไมสอดคลองกันเชิงเทคนิคได

กิจกรรมที่ 1.2 การจัดฝกอบรมดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ
โครงการฯ ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจขึ้น ประกอบดวยหลักสูตร
ความรูทั่วไปดานการอนุรักษพลังงาน การวิเคราะหความเหมาะสมการลงทุนทางการเงิน การออกแบบอาคารอนุรักษ
พลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงานจากการดําเนินมาตรการอนุรักษ
พลังงานในอาคาร โดยออกแบบเนื้อหาในแตละหัวขอเปน “โมดูล” จํานวน 13 โมดูล ทําใหสามารถเลือกโมดูลมาใช
รวมกันในการจัดฝกอบรมสําหรับแตละหลักสูตรไดหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมาย
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โครงการฯ มีการจัดฝกอบรมโดยใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาอยางตอเนื่อง ในระหวางไตรมาสที่ 2 ของป 2559 โครงการฯ
ไดจัดฝกอบรม ครั้งที่ 6 หลักสูตร “การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงานสําหรับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย
(M&V for Central Air Conditioning System)” ขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผานมา

ภาพการจัดฝกอบรม ครั้งที่ 6
(M&V for Central Air Conditioning System) – 25 พฤษภาคม 2559

กําหนดการจัดฝกอบรมในป 2559
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หมายเหตุ : กําหนดการขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามจํานวนผูสนใจเขารับการฝกอบรม และตามความ
เหมาะสมของการจัดฝกอบรม

ผูสนใจสมัครเขาฝกอบรมสามารถติดตอประสานงานไดที่ บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด
โทรศัพท 02-005-1690 email : thanyalakr@bright-ce.com
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ภารกิจที่ 2 : การจัดทํากรอบนโยบายดานประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร
กิจกรรมที่ 2.1 การใหขอเสนอแนะกรอบนโยบายดานประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร
โครงการฯ อยูระหวางศึกษาและนําเสนอกรอบนโยบายดานประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร ดังนี้
1.

การจัดซื้ออุปกรณอนุรักษพลังงานในหนวยงานภาครัฐ (Energy Efficiency Procurement)
เปนการศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑการพิจารณาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance)
ที่ เ หมาะสม ในการจั ดซื้อ ระบบ e-bidding และผลักดันให หนวยงานภาครัฐที่รั บผิ ด ชอบนํ า ไป
พิจารณาตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบและหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางอุปกรณภาครัฐ
เปนขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่ง ในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานในอาคารของรัฐ ทั้งนี้
เนื่องจากวัสดุอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง (ดานพลังงาน) มักมีราคาสูงกวาทําใหไมสามารถแขงขัน
ทางดานราคากับวัสดุอุปกรณที่มีประสิทธิภาพตํ่า (ดานพลังงาน) กวาได

2.

การติดฉลากแสดงขอมูลการใชพลังงานสําหรับอาคารธุรกิจ (Commercial Building Disclosure)
เป น การศึ ก ษาและพั ฒ นาแนวทางการติ ด ฉลากแสดงข อ มู ล การใช พ ลั ง งานในอาคารธุ ร กิ จ ซึ่ ง
ประกอบดวย การเสนอแนะรายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนในการติดฉลากอาคาร เพื่อเตรียม
ความพรอมในการขับเคลื่อนกลยุทธการสงเสริมสนับสนุนใหมีการติดฉลากแสดงการใชพลังงาน
สําหรับอาคาร เพื่อใหผูใชอาคาร (ผูซื้อ ผูเชา หรือผูอาศัย) ใชประกอบการตัดสินใจซื้อหรือเชาพื้นที่
ในอาคารประสิทธิภาพสูง

3.

การสงเสริมการใชเกณฑมาตรฐานการออกแบบอาคารแบบขั้นบันไดเพื่อการอนุรักษพลังงาน
(Step Support on BEC)
เปนการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนเจาของอาคารใหออกแบบและกอสรางอาคารใหม
โดยสงเสริมใหมี ค าเกณฑมาตรฐานประสิ ทธิ ภาพการใชพลัง งานของอาคาร (Building Energy
Code) สู ง กว า เกณฑ ม าตรฐานประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานของอาคารที่ ร ะบุ ไ ว ใ นกฎกระทรวง
ทั้งนี้เพื่อผลักดันใหเจาของอาคารใหมลงทุนใชงานเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมากขึ้น

กิจกรรมที่ 2.2 การวิเคราะหดัชนีการใชพลังงานสําหรับอาคารธุรกิจ
เปนการศึกษาและนําเสนอตัวชี้วัดการใชพลังงานใน 4 กลุมอาคารประกอบดวย อาคารสํานักงาน
โรงแรม โรงพยาบาล และศูนยการคา โดยการวิเคราะหแยกกลุมยอยภายในกลุมอาคารโดยใชหลักการ
ทางสถิติเพื่อหาคาตัวแปรปรับคากลาง (Normalization Factors)

กิจกรรมที่ 2.3 การพัฒนาแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงาน
โครงการฯ อยูระหวางการจัดเตรียมคูมือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงานสําหรับ
ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบปรับอากาศ ระบบนํ้ารอน มอเตอร ปม และพัดลม โดยศึกษาและประยุกต
ใชแนวทางจาก IPMVP
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กิจกรรมที่ 2.4 การจัดทําฐานขอมูลวัสดุและอุปกรณที่ใชงานในอาคารธุรกิจ
โครงการฯ ได จั ดเตรีย มฐานขอ มูลวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวข องกับการใช พลัง งานในอาคารเพื่ อใช
ประกอบการคาดการณการใชพลังงานจากโปรแกรม BESM และเพื่อเปนแหลงขอมูลใหกับผูทํ า งาน
ดานการอนุรักษพลังงานใชสืบคนประกอบการทํางานไดตอไป โดยฐานขอมูลที่จัดเตรียมประกอบดวย
วัสดุและอุปกรณดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Construction Material
Lighting Equipment
Air Conditioner
Hot Water Equipment
Solar PV
Solar Hot Water

EE Database
ฐานขอมูลวัสดุอุปกรณอนุรักษพลังงานนี้เปนสวนหนึ่งของภารกิจที่ 2 ในโครงการ PEECB โดยภารกิจที่ 2 นี้
เป น การจั ด ทํ า กรอบนโยบายและกิ จ กรรมสนั บ สนุ น นโยบายด า นประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานภายในอาคาร

วัตถุประสงคของการจัดทําฐานขอมูล
1. เพื่ อ รวบรวมข อ มู ล อุ ป กรณ ป ระหยั ด พลั ง งาน โดยอ า งอิ ง จากฐานข อ มู ล ของกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน และเจาของผลิตภัณฑสามารถเพิ่มขอมูลอุปกรณประหยัดพลังงานลงในฐานขอมูล โดยมี
ผูจัดการฐานขอมูลทําหนาที่ทบทวน และตรวจสอบขอมูลจากเจาของผลิตภัณฑ
2. เพื่อผูใชงานทั่วไปสามารถคนหาวัสดุอุปกรณประหยัดพลังงาน และสามารถทําการเปรียบเทียบคาตัวแปร
ทางดานพลังงานในอุปกรณชนิดเดียวกัน โดยมีแหลงอางอิงที่เชื่อถือได
3. เพื่อใหมีฐานขอมูลใชในการสนับสนุนการออกแบบอาคาร และสามารถนําฐานขอมูลมาใชรวมกับโปรแกรม
ออกแบบอาคารได
ทั้ ง นี้ ส ามารถเข า ไปใช ง านฐานข อ มู ล ได ที่ : http://dede-peecb.bright-ce.com/
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หนาตางหลัก (Home) ของ User Interface

ภารกิจที่ 3 : การสาธิตดานประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและการนํามาใช
โครงการฯ ไดเชิญชวนใหอาคารเขารวมเปนอาคารสาธิตเทคโนโลยีดานการอนุรักษพลังงานในอาคารธุรกิจ
โดยมีอาคารสนใจเขารวมโครงการฯ จํานวน 12 แหง ดังนี้

Hospital
(3)

School
(1)

øüö
12 ĂćÙćø
Hotel
(3)

Ofųce
(5)

E-Newsletter
E-N
Newsleetter 11

โดยมีศักยภาพการประหยัดพลังงาน และศักยภาพลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แสดงไดดังนี้
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1. Saint Gabriel’s College
โรงเรียนเซนตคาเบรียล ประกอบดวย 11 อาคาร มีพื้นที่
อาคารทัง้ หมด 50,000 ตร.ม. ปจจุบนั มีนกั เรียน 5,600 คน
และมีคาไฟฟาประมาณ 15 ลานบาทตอป (ขอมูล พ.ศ.
2557)
มาตรการที่นาสนใจไดแก มาตรการเปลี่ยนเครื่องทํานํ้าเย็น
ชนิ ด ระบายความร อ นด ว ยอากาศ เป น เครื่ อ งทํ า นํ้ า เย็ น
ชนิดระบายความรอนดวยนํ้าซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวา

3. Kasikorn Bank (Head Office)
ธนาคารกสิ ก รไทย (สํ า นั ก งานใหญ ) ประกอบไปด ว ย
3 อาคารหลั ก คื อ อาคารสํ า นั ก งานใหญ อาคารศู น ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารจอดรถ มีพื้นที่ใชสอย
ทัง้ หมด 157,000 ตร.ม. มีคา ไฟฟาประมาณ 105 ลานบาท
ตอป (ขอมูล พ.ศ. 2556)
มาตรการที่นาสนใจไดแก มาตรการเปลี่ยนเครื่องทํานํ้าเย็น
ชนิ ด ระบายความร อ นด ว ยนํ้ า ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สามารถ
ลดการใช พ ลั ง งานจากเครื่ อ งเดิ ม ได ถึ ง 30%

รูปที่ 1 : เครื่องทํานํ้าเย็น
รูปที่ 3 : เครื่องทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูง

2. C.P. Tower 2 & Fortune Town
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร 2 และศูนยการคาฟอรจูนทาวน
มีพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 111,000 ตร.ม. และมีคาไฟฟาโดย
ประมาณ 137 ลานบาทตอป (ขอมูล พ.ศ. 2557)
มาตรการที่นาสนใจไดแก มาตรการติดตัง้ Motion Sensor
สําหรับหองนํ้าสวนสํานักงาน

4. Centara Grand at Central World
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด เปนโรงแรม
ที่มี ค วามสู ง 56 ชั้ น มี ห  อ งพั ก รวม 510 ห อ ง มี พื้ น ที่
ใช ส อยทั้ ง หมด 100,000 ตร.ม. มี ค  า ไฟฟ า ประมาณ
78 ลานบาทตอป (ขอมูล พ.ศ. 2556)
มาตรการที่นาสนใจไดแก มาตรการเปลี่ ย นหลอดไฟฟ า
แสงสว า งประสิ ท ธิ ภ าพสู ง (LED) ไม ร วมส ว นห อ งพั ก
ซึ่งสามารถลดคาการใชพลังงานไดถึง 5% ของทั้งอาคาร

รูปที่ 2 : Motion Sensor
รูปที่ 4 : หลอด LED หองซักรีด

E-Newsletter
E-N
Newsleetter 13

5. Chaweng Garden Beach Resort
เฉวง การ เ ด น บี ช รี สอรท มีหอ งพักจํานวน 165 หอง
มีพื้นที่ของรีสอรท 19,000 ตร.ม. มีคาไฟฟาประมาณ
5 ลานบาทตอป (ขอมูล พ.ศ. 2557)
มาตรการที่นาสนใจไดแก มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟา
แสงสวางประสิทธิภาพสูง

7. Samrong General Hospital
โรงพยาบาลสําโรงการแพทย ประกอบไปดวย 4 อาคาร
หลั ก ได แ ก อาคารผู  ป  ว ย 1 และ 2 อาคารโภชนาการ
และอาคารสํานักงานประกันสังคม มีพื้นที่ 9,500 ตร.ม.
มีคาไฟฟาประมาณ 12 ลานบาทตอป (ขอมูล พ.ศ. 2557)
มาตรการที่นาสนใจไดแก มาตรการเปลี่ ย นหลอดไฟฟ า
แสงสว า งประสิ ท ธิ ภ าพสู ง (LED) ซึ่ ง สามารถประหยั ด
พลังงานไดถึง 10% ของทั้งอาคาร

รูปที่ 5 : หลอดประสิทธิภาพสูง

6. Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel
โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพฯ ฟอรจูน มีหองพัก
ทั้งสิ้น 400 ห้อง มีพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 33,000 ตร.ม.
มีคาไฟฟาประมาณ 26.1 ลานบาทตอป (ขอมูล พ.ศ.
2556)
มาตรการที่นาสนใจไดแก มาตรการเปลี่ยนเครื่องทํานํ้าเย็น
ชนิด Magnetic Oil free สามารถประหยัดพลังงานได
มากถึง 15% ของทั้งอาคาร

รูปที่ 7 : หลอด LED บริเวณทางเดิน

8. Aikchol 1 Hospital
โรงพยาบาลเอกชล 1 ประกอบไปด ว ยอาคารบริ ก าร
และอาคารบริหาร สามารถรองรับผูปวยได 262 เตียง
มี พื้ น ที่ ใ ช ส อย 10,000 ตร.ม. มี ค  า ไฟฟ า ประมาณ
18 ล า นบาทต อ ป (ข อ มู ล พ.ศ. 2557)
มาตรการที่นาสนใจไดแก มาตรการเปลีย่ นเครือ่ งทํานํา้ เย็น
ชนิดระบายความรอนดวยอากาศประสิทธิภาพสูง สามารถ
ลดการใชพลังงานจากเครื่องเดิมไดถึง 20%

รูปที่ 6 : Magnetic Oil Free Chiller
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รูปที่ 8 : เครื่องทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูง

9. Aikchol 2 Hospital
โรงพยาบาลเอกชล 2 ประกอบไปดวยอาคารสวนบริการ และอาคารสวนบริหารสามารถรองรับผูปวยไดทั้งหมด
100 เตียง มีพื้นที่ใชสอยทั้งหมดประมาณ 26,000 ตร.ม. มีคาไฟฟาประมาณ 13.4 ลานบาทตอป (ขอมูล พ.ศ. 2557)
มาตรการที่นาสนใจไดแก มาตรการเปลี่ ย นเครื่ อ งทํ า นํ้ า เย็ น ชนิ ด ระบายความร อ นด ว ยอากาศประสิ ท ธิ ภ าพสู ง
สามารถลดการใชพลังงานจากเครื่องเดิมไดถึง 15%

รูปที่ 9 : เครื่องทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูง
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