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ประเภทการประกวด Thailand Energy Awards 2019

ด้านพลังงานทดแทน

ด้านอนุรักษ์พลังงาน

บุคลากรด้านพลังงาน

ด้านพลังงานสร้างสรรค์

ผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน



ประเภทการการประกวด

พลังงานทดแทน

** วิทยาลัยฯ ส่งผลงานด้านนี้ ***



อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

01

02

03

04

อาคารใหม ่(New Building)

อาคารปรับปรุงเพือ่การอนรุักษพ์ลงังาน
(Retrofitted Building)

อาคารทีอ่อกแบบส าหรับภมูอิากาศร้อนชืน้
(Tropical Building)

อาคารเขยีว (Green Building

ประกอบด้วย 4 ประเภท
วิทยาลัยฯ ส่งผลงานด้านน้ี





เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ด้านอนุรักษ์พลังงาน

เกณฑก์ารตัดสนิ คะแนน
1. ผลการอนุรักษ์พลังงาน ไม่มีคะแนน
2. การจัดสภาพแวดล้อมของอาคาร 15
3. ด้านสถาปัตยกรรม 25
4. ด้านวิศวกรรม 25
5. การจัดการพลังงานและการบ ารุงรักษา 25
6. ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 10

รวม 100

 (อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) 



เกณฑก์ารตดัสิน รายละเอียดขอ้มลู

1. ผลการอนุรักษ์พลังงาน - มาตรการจัดการพลังงาน (ควบคุมการเปิด – ปิด) House Keeping
- มาตรการปรับปรุงอุปกรณ์และเทคโนโลยี

2. การจัดสภาพแวดล้อมของอาคาร การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจากธรรมชาติ อาทิ ต้นไม้ บ่อน้ า ลม ทิศ

3. ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบอาคารที่ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร/ ช่วยเพ่ิมการระบาย
อากาศ/ ลดการใช้พลังงาน/ การใช้พลังงานทางเลือก

4. ด้านวิศวกรรม
แสดง รายละเอียดข้อมูลด้านวิศวกรรมในระบบต่างๆ เช่น การเลือก การใช้งาน 
ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในระบบต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบ
แสงสว่าง และระบบความร้อน การควบคุมการท างานของลิฟท์ เป็นต้น

5. การจัดการพลังงานและการ
บ ารุงรักษา

การตรวจสอบระบบและตรวจสอบอุปกรณ์

6. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียและมลพิษท่ีเกิดขึ้น



ขั้นตอนการพิจารณาตัดสิน

รอบที่ 1
พิจารณาเอกสารตามหลักเกณฑ์การตัดสิน

รอบที่ 2
เข้าตรวจเยี่ยมพบหน่วยงานท่ีผ่านการพิจารณาเพื่อสัมภาษณ์ และ

ดูสถานท่ีจริง/ น าเสนอผลงาน

รอบท่ี 3
สรุปผลการตัดสิน 

มอบรางวัล

เพื่อเทียบกับข้อมูล
ในเอกสาร

ผ่าน

ผ่าน



แนวคิดในการออกแบบ

อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้

(อาคารอทิตยาทร)



FUNCTION
• GOOD  FUNCTION  
 ประสิทธิภาพ
 ประหยัดพลังงาน
 ปลอดภัย

• คุณภาพชีวิต 
พื้นที่ปฏิสัมพันธ์
พื้นที่ความสุข
ความงาม

MUIC
1. ความทันสมัย / ความเป็นสากล
2. สื่อถึงคุณภาพชีวิตภายใน
3. ส่วน  FAA แสดงบุคลิกด้านศิลปะ
4. บรรยากาศสร้างสรรค์



 เนื่องจากมีการเจริญเติบโต และการเพิ่มข้ึนของนักศึกษา

 ผู้บริหารจึงมีความคิดที่จะสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นเพื่อรองรับการ
ขยายตัวนี้ อีกทั้งอาคารที่จะสร้างต้องเป็นอาคารที่มีความทันสมัย 
สวยงาม และเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Eco university)

 ลักษณะอาคารเป็น Tropical Architect การออกแบบของอาคารใช้
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ ใช้วัสดุ
ทนความร้อนและกันความร้อน ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคาร
เปลือย

 อาคารอทิตยาทรมีการวางศิลาฤกษโ์ดย พระเจา้วรวงศเ์ธอ 
พระองค์เจา้อทติยาทรกติิคุณ ตั้งแต่ปี 2556 และเริ่มก่อสร้างอาคาร
ประมาณปี 2557 ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ. 2559

 พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์เจา้อทติยาทรกติิคุณ เสด็จทรงเปิด
อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 
26 มีนาคม พ.ศ. 2560

 อาคารอทิตยาทร ได้ตั้งชื่อตามพระนาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ด้วยทรงเป็นศิษย์เก่าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554



รายละเอียดอาคารและพื้นทีใ่ช้สอย

ลักษณะอาคาร สูง 6 ชั้นและ ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น 

ขนาดพื้นที่ 67,901 ตารางเมตร 

ระยะเวลาก่อสร้าง 1,076 วัน

พื้นที่ผนังและหลังคาต่อ
พื้นที่ทั้งหมด 16,175.16 : 17,994.00 ตารางเมตร

พื้นที่จอดรถ 22,466.04 ตารางเมตร

พื้นที่ปรับอากาศ 15,274.1 ตารางเมตร

งบประมาณก่อสร้าง

 ค่าผู้ออกแบบ 15,273,950   บาท

 ค่าผู้ควบคุมงาน 21,457,500 บาท

 ค่าก่อสร้าง 1,332,259,876 บาท

 ค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคาร  18,940,000 บาท

 รวมทั้งสิ้น  1,387,931,326 บาท

เจ้าของโครงการ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่ออาคาร อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ (อาคารอทิตยาทร)

ผู้ออกแบบ บริษัทต้นศิลป์ สตูดิโอ จ ากัด

ผู้ควบคุมงาน
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอด

มินิสเตรชั่น

ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
จ ากัด (มหาชน)



BASEMENT 3  FLOOR  PLAN



BASEMENT 2  FLOOR  PLAN



BASEMENT 1  FLOOR  PLAN



GROUND  FLOOR  PLAN

งานภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบให้มีการปลูกต้นไม้ภายในและภายนอกอาคาร



2nd  FLOOR  PLAN

งานภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบให้มีการปลูกต้นไม้ภายในและภายนอกอาคาร



3rd  FLOOR  PLAN

งานภมูสิถาปตัยกรรม ออกแบบให้มีการปลกูตน้ไมภ้ายในและภายนอกอาคาร



4th  FLOOR  PLAN



5th  FLOOR  PLAN



6th  FLOOR  PLAN



WATER  TANK & ROOF  PLAN









ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม



การจัดสภาพแวดลอ้มของอาคาร (Overall on-site design) 

ภายในอาคารมีการใช้กระเบื้องแกรนิตและ
ใช้ไม้ในการปูพื้นผิวเพื่อความสวยงาม

อาคารอทิตยาทรได้ออกแบบให้มีสระน้้า
อยู่ตรงกลางอาคารเพื่อเพิ่มความร่มเย็น

ช่องระบายอากาศทั้ง 4 ด้านของอาคาร

กลางอาคารเป็นช่องว่างแสงสว่างจาก
ท้องฟ้าสามารถส่องเข้ามาภายในอาคารได้



ข้อมูลดา้นสถาปัตยกรรม (Passive Design)
 ทิศทางของหน้าอาคารหันไปทางทิศตะวันออกซึ่งจะ

มีการรับแสงธรรมชาติในช่วงเช้า
 ลักษณะอาคารเป็น Tropical Architect โดยการออก

แบบของอาคารได้ค้านึงถึงเรื่องแสง ลมและความร้อน 
โดยใช้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วม

 ใช้วัสดุทนความร้อนและกันความร้อน 
 ตัวอาคารจะมีลักษณะเป็นอาคารเปลือยการออกแบบกัน

สาดและทิศทางจะตอบสนองกับทิศทางของลมที่เข้ามา
ภายในอาคาร 

 ออกแบบให้มีสระน้้าอยู่ตรงกลางอาคารเพื่อเพิ่มความ
ร่มเย็นและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 



การออกแบบผนงัอาคาร (กรอบอาคาร)
• มีอัตราส่วนพื้นที่กระจกต่อพื้นที่ผนังท้ังหมด (WWR) 

ร้อยละ 30
• ค่าการรั่วซึมอากาศท่ีบานกรอบหน้าต่างและประตูน้อย

กว่า 0.6 l/s-m of crack 
• ผนังภายในกั้นระหว่างส่วนปรับอากาศและส่วนไม่ปรับ

อากาศมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม 
(U-value) ต่้ากว่า 1.2 w/m2 oC



เกณฑก์ารใชพ้ลงังานระบบ ค่ามาตรฐาน ค่าออกแบบ

ค่าการถ่ายเทความร้อนของผนัง 
(W/m2) OTTV

≤ 50 40.54

ค่าการถ่ายเทความร้อนของหลังคา 
(W/m2) RTTV

≤ 15 1.75

ค่าการถา่ยเทความร้อนรวมของอาคาร

ได้รับฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคาร
ที่มีประสิทธิภาพพลังงาน

ส าหรับอาคารใหม่ Building Energy Code (BEC)



ระบบแสงสว่าง (แสงธรรมชาต)ิ



อาคารอทิตยาทรได้มีการออกแบบให้ใช้ลมจากธรรมชาติช่วย
ในการระบายอากาศโดยทิศทางของลมสามารถเข้า – ออก สู่
อาคารได้ทุกชั้นของอาคารเนื่องจากมีช่องระบายอากาศตรง
กลางอาคารและบริเวณด้านข้างของอาคารทั้ง 4 ด้าน

การถา่ยเทอากาศตามธรรมชาติ



 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นแหล่ง
รวมการด้าเนินภารกิจและกิจกรรมใน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
ประชุมและสัมมนาทางวิชาการ จึงท้าให้
มีรถยนต์เข้ามาภายในพื้นที่เป็นจ้านวน
มาก

 ท้าให้ประสบปัญหาในด้านการสัญจรและ
การจอดรถยนต์ที่ ไม่ เป็นระเบียบ การ
ก่อสร้างอาคารอทิตยาทรได้ออกแบบให้มี
อาคารจอดรถชั้น ใต้ดินจ้ านวน 3 ชั้น 
สามารถจอดรถยนต์ได้มากกว่า 500 คัน 
ซึ่งพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดินได้ออกแบบให้มี
การระบายอากาศตามธรรมชาติ (Natural 
Ventilation) และมีช่องให้แสงธรรมชาติ
เข้าสู่ภายในพื้นที่จอดรถชั้นใต้

 การก่อสร้างอาคารอทิตยาทรที่มีพื้นที่
จอดรถชั้นใต้ดินท้าให้ช่วยลดปัญหา
การจราจรภายในมหาวิทยาลัยลงได้ 
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผั ง แ ม่ บ ท ข อ ง
มหาวิทยาลัย และยังช่วยส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ตาม
แนวนโยบาย “A Promise Place to 
Live and Learn Together with 
Nature” 



ข้อมูลด้านวิศวกรรม 
(Active Design)
ระบบปรับอากาศ





ระบบปรบัอากาศ (ต่อ)





ข้อมูลด้านวิศวกรรม (Active Design)
ระบบแสงสว่าง



เกณฑ์ความส่องสว่างขั้นต่้ามีการก้าหนดโดยอ้างอิงและปรับปรุงจากเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ตามกฎหมายด้านแสงสว่าง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 
2537) ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อแนะน้าระดับความส่อง
สว่างของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA) 
1. เกณฑค์า่กา้ลงัไฟฟา้สอ่งสวา่งสงูสดุ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าหนดการใช้ก้าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด
ต่้ากว่า 4.39 วัตต์/ ตารางเมตร (กฎหมายก้าหนดไม่เกิน 14 วัตต์/ ตารางเมตร ส้าหรับสถานศึกษา)
2. อุปกรณค์วบคมุระบบสอ่งสวา่งเพือ่การประหยดัพลงังาน เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยออกแบบติดตั้ง Photo 
Sensor ในลักษณะ Open-Loop
3. แยกการเปดิ-ปดิไฟฟา้แสงสวา่งเปน็พืน้ทีย่่อย เพื่อประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ในกรณีที่ไม่มกีารใช้งานเต็มพืน้ที ่โดยแยกวงจรการเปิด-
ปิดไฟฟ้า แสงสว่างเป็นพื้นที่ย่อยในพื้นทีใ่ช้สอยหลัก ก้าหนดให้มีสวิตซ์ควบคุมอย่างน้อย 1 ตัวต่อพื้นที่ไมเ่กิน 150 ตารางเมตร
4. ติดตัง้ระบบ Lighting Control และใช้หลอด LED ทั้งอาคาร แทนการออกแบบเดมิทีใ่ช้หลอด T5



ข้อมูลด้านวิศวกรรม (Active Design)
ระบบสุขาภิบาล





ระบบบา้บดัน้้าเสีย บ่อดักขยะและบ่อดกัไขมนั

 มี ร ะบบบ้ าบัดน้้ า เสี ย 
แบบเติมอากาศ

 มีระบบถังตกตะกอน



คุณภาพอากาศในอาคาร
 อาคารอทิตยาทรได้ออกแบบระบบให้มีค่าผ่านเกณฑ์การน้าอากาศบริสุทธิ์เข้าอาคารขั้นต่้าเพื่อประกันคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีและถูก

สุขลักษณะตามกฎกระทรวงฉบับที ่33 การระบายอากาศโดยวิธีกล (กฎกระทรวงฉบับที ่42 และ 50 ที่มีการแก้ไขฉบับที่ 33) กฎกระทรวงฉบับที่ 
39 อัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับภาวะอากาศ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ .ศ. 2544 ข้อ 67 การ
ระบายอากาศในอาคารที่มีการปรับภาวะอากาศด้วยระบบการปรับอากาศ 

 อาคารอทิตยาทรมีการติดต้ังระบบอัดอากาศ ซึ่งจะท้างานเมื่อปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีค่าเกินกว่าที่ระบบตรวจจับได้ ซึ่งระบบ
อัดอากาศจะท้างานและน้าอากาศภายนอกเข้ามาช่วยในการหมุนเวียน โดยมีการติดต้ังที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินและทางเดินหนีไฟ



การจดัการพลังงานและการบา้รงุรกัษา (Management and Maintenaces)

 ระบบปรับอากาศ 
ใช้โปรแกรม Chiller Plant Management เพื่อควบคุมการท้างาน แสดงผล และวิเคราะห์การท้างานของอุปกรณ์หลักต่างๆ ของ
ระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับภาระความร้อนของอาคารและการประหยัดพลังงาน เช่น กรณีความต้องการความเย็นเพื่อการปรับ
อากาศในอาคารมีน้อย โปรแกรมจะสั่งลดจ้านวนการท้างานของเคร่ืองท้าน้้าเย็นและอุปกรณ์ประกอบลงอัตโนมัติ

การควบคมุการท้างานของอุปกรณ์ไฟฟา้ภายในอาคารจากสว่นกลาง 

Chiller Plant Management 



ใช้โปรแกรม Building Operation Workstation ได้ถูกน้ามาใช้ในการจัดการเพื่อควบคุมและตรวจสอบ
เครื่องส่งลมเย็นภายในอาคารให้เปิดใช้งานตามอุณหภูมิและเวลาที่ก้าหนด เช่น กรณีหมดคาบเรียน ระบบจะ
สั่งปิดเครื่องส่งลมเย็นในห้องนั้นโดยอัตโนมัติ และมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อีกครั้งหากห้องเรียนเลิกใช้
งานก่อนเวลา เจ้าหน้าท่ีจะวิทยุสื่อสารไปยังห้องควบคุมให้ปิดเครื่องก่อนที่ตั้งเวลาไว้

Building Operation Workstation



อาคารอทิตยาทรมีการใช้โปรแกรมควบคุม
แสงสว่างอัตโนมัติ (Lighting control 
system)

Lighting control system

ระบบแสงสว่าง 



ความต้องการพลังไฟฟ้า
สูงสุดในรอบปี 726 kW (ตุลาคม 2560)

การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งปี 1,681,740 kWh/ปี

การใช้พลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย
ต่อเดือน 140,145 kWh/เดือน

การใช้พลังงานโดยรวมต่อ
พื้นที่ปรับอากาศ

9.34   kWh/m2-ปี

(140,145 / 15,000)

การใช้พลังงานโดยรวมต่อ
พื้นที่ไม่ปรับอากาศ

2.66   kWh/m2-ปี
(140,145 / 52,600)

ข้อมลูการใชพ้ลังงาน 
(ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561)

ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า
110.1 kWh/m2-ปี 

(พื้นที่ปรับอากาศ)

(เทียบจากชั่วโมงการท างาน 8,604 ชั่วโมง/ปี)

ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า
24.77 kWh/m2-ปี 

(พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด)

(เทียบจากชั่วโมงการท างาน 8,604 ชั่วโมง/ปี)



ภาพการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ



THANK YOU


