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...เราพยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบ 
Biophilia คือมโีอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในธรรมชาติได้มากขึ้น คือเราอยากจะ
ให้คนมโีอกาสในการที่จะใช้ชีวิตกับบา้น เหมอืนสมัยก่อนที่ไมต่้องติดแอร์ 

อันที่หนึ่งคือเราต้องพยายามสรา้งสภาพแวดล้อมข้างนอกให้เย็นที่สุดเท่าที่

เราจะทำได้ เราพยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมให้คุณใช้แอร์เท่าที่จำเป็น 
ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่า คนใช้ชีวิตอยู่กับแอร์เยอะเกินไปและการที่เราใช้
ชีวิตอยู่กับแอร์เยอะเกินไปก็ใช้พลังงานเยอะด้วยและก็ทำลายโลกด้วย 

ถ้าเราสามารถลดความจำเป็นในการที่ต้องเปิดแอร์ต้องใช้แอร์และใช้ชีวิตที่

มันไปกับธรรมชาติได้ อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แตกต่างจากโครงการทั่วๆ 
ไปโดยสิ้นเชิง...

เกชา ธีระโกเมน
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อะไรคอืคำว่า Biophilia?

คำวา Biophilia  คือคำท่ีเอามาใชแทนคำวา การอยูรวมกนั
ระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิตอนน้ีทุกกระแสถือวากำลงั
มาแรง ทุกคนก็ตางพูดกันวา Biophilia  เปนคำตอบอยางหน่ึง 
ท่ีเรียกวาการออกแบบแบบย่ังยืน และเปนคำตอบในเร่ืองของ
Well Being เปนคำตอบของคำวา livable เปนคำตอบของ
คำวาการใชชีวิตอยางมีความสุข ยังไงก็แลวแตมนุษยก็ถือวาเปน
สตัวโลกชนิดหน่ึง แลวก็ตองอยูรวมกบัธรรมชาตอิยางสมดุล 
การจะทำใหเกิดความยัง่ยืนเกิดชีวิตท่ีมีความสุข ก็มีเรือ่งของ
สขุภาพท่ีดี และคำวา Biophilia ตอนน้ีก็ถือวาเปนเทรดท่ี
กำลังมาแรงมาก ท่ีผานมาพวกงานของสถาปตยกรรมหรือ
วิศวกรรม เราก็ใชความพยายามมาโดยตลอด เพ่ือท่ีจะออกแบบ
อาคารใหประหยัดพลังงาน ใหมีตนไมใหมีสวนใหมีสภาพแวดลอม
ที่ดี เม่ือกอนเราจะพดูแบบรวมๆ แบบทศิทางแดด ทศิทาง
ลมการปลูกตนไมตางๆ เหลาน้ี โดยไมไดนิยาม หรือพูดตรงๆ 
วา เนี่ยคือ Biophilia แลวไมไดพูดตรงๆวา สมดุลระหวาง
ความเช่ือมโยงของธรรมชาตกัิบคนอยางไร แตจริงๆ ท้ังหมด 
มันคือพ้ืนฐานของคำวา Biophilia ท้ังน้ัน
 
Biophilia กับการสรา้งอาคาร?

โครงการท่ีพัฒนาโดยท่ัวไป บางคร้ังทำใหมนุษยแยกตัวเอง
ออกจากในอาคาร แลวก็นอกอาคาร คือถาอยากจะเย็นสบาย
ก็เขาไปอยูในอาคาร ถาอยากจะเดินเลนก็ไปอยูนอกอาคาร 
สวนมากนอกอาคารประเทศเราเรยีกวา Tropical Climate 
กลางวันรอนก็ไมคอยออกไป อยางเกงสวนมากจะวิง่หรือ
ขีจั่กรยานเลนเชากับเย็น แตกลางวันก็อยูในอาคาร เราก็เลย
พยายามจะขยายตรงน้ี และรูสกึวา  Lifestyles ประเภทที่
คนอยู ระหวางท่ีวาในอาคารกับภายนอกอาคาร อันน้ียงัเปน
เหมือนกับอะไรท่ีแยก ทำใหเราไมเปน Biophilia คือไมมีปฏิสัมพันธ
กับธรรมชาตเิทาท่ีควร และเราก็พยายามจะสรางสภาพ
แวดลอมท่ีทำใหคนสามารถท่ีจะใชชีวิตแบบ Biophilia คือ
มีโอกาสท่ีจะเขาไปอยูในธรรมชาติใหมากข้ึน คือเราอยากจะให
คนมโีอกาสที่จะใชชวีติอยูกับบาน เหมอืนสมยักอนท่ีไมตอง
ติดแอร อันท่ีหน่ึงเราก็ตองพยายามสรางสภาพแวดลอม
ขางนอกใหเย็นสบายท่ีสุด เทาท่ีเราจะทำได เราพยายามสราง
สภาพแวดลอมใหคุณใชแอรเทาท่ีจำเปน ตอนน้ีเรามีความรูสึก
วาคนใชชีวิตอยูกับแอรเยอะเกินไป แลวการท่ีเราใชชีวิตอยูกับ
แอรเยอะเกินไป เราก็ใชพลังงานเยอะดวย แลวก็ทำลาย
โลกดวย ถาเราสามารถลดความจำเปนในการท่ีจะตองเปดแอร
แลวใชชีวิตที่มันไปกับธรรมชาติได อันนี้ก็จะเปนอะไรที่มัน
แตกตางจากโครงการๆ ตางๆ โดยส้ินเชิง



ตันกวา อาจจะถึง 1.4 เทา ของความเย็น ทิ้งความรอนไป
ขางนอกเยอะกวาเพราะมี Compressor อันน้ีก็คือสาเหตุหน่ึง
ท่ีทำใหสภาพแวดลอมภายนอกอาคารจนทำใหคุณไมอยากจะ
ออกไปอยูขางนอกบาน

เราใหความม่ันใจอยูเสมอวา ระบบ District Cooling System 
น้ี ไมวาจะไฟดับ ระบบจะสามารถใหบริการไดตลอดเวลา 
ผมเช่ือวาโครงการน้ี มีความสมบูรณในเชิงการพัฒนาแบบย่ังยืน 
ท ี ่สมบูรณมากท ี ่ส ุดโครงการหน ึ ่ งในประเทศสไทย 
ตอนน้ีโครงการก็กอสรางอยูแลว พัฒนาอยูแลว และทุกสวนทำ
เปนลกัษณะ Business Unit  แตละเร่ือง เร่ืองของ District 
Cooling System ก็เปนหน่ึง Business Unit  เราเขาไป
พัฒนาระบบที่ชื่อวา District Cooling ในนามของบริษัท 
EEC DT Green Power ดวย ก็เรียนวามันคุมคาการลงทุน 
ความเปนจริงการลงทุนในสวนนี้ก็ไมไดสรางภาระใหกับ
การลงทุนโดยภาพรวมของท้ังโครงการ ความเปนจริงมันเปน
การไปลดภาระรวมของท้ังโครงการดวยซ้ำ เชน แทนท่ีคุณจะ
ตองติดต้ังเคร่ืองปรบัอากาศเหมือนกับโครงการอ่ืนโดยท่ัวไป 
ไมจำเปนตองตั ้งเครื่องระบายความรอนที่ระเบียงแลว 
คุณไมตองลงทุนสวนน้ันแตคุณอาจจะตองไปลงสวนพวกทอ 
ลงทุนระบบ  District Cooling System ท่ีระบบสำรอง แต
คุณก็ไดประโยชนท่ีคืนมา ไดระบบท่ีดีข้ึน

ภาพรวมท้ังหมดทุกสวนท่ีเปน Business Unit  ในโครงการ 
The Forestias คุมคาการลงทุนในตัวของมันเอง เปนสวนๆไป 
วิธีการออกแบบอาคาร เหลานีใ้หประหยดัพลังงาน เรามี
เปาหมายวา รายจายตอเดือนท่ีคุณจะตองจายใน Facility 
แบบเดียวกัน ถาคุณมาอยูท่ีน้ีคุณจะจายนอยกวา มันตองเร่ิม
จากตรงน้ีดวย Bankable มาอยูท่ีน่ีคุณก็ตองจายคาใชจาย
นองลง แลวคุณก็ได Benefit อยางอ่ืนๆ เชนวา อากาศดี 
สภาพแวดลอมดี  อยางอ่ืนตามมา แตมันก็ตองอยูตรงน้ีดวย 
อยูท่ีคาใชจาย คาใชจายท่ีคุณตองแฮปปดวย

ยกตัวอยางโครงการ The Forestias  ท่ีมีคอนเซ็ปตจะทำเปน
คลายๆ ผืนปา ผมก็คิดวา เราทำอะไรใหมันมีคุณคามากกวา
ปาปกต ิ Theme ผมก็คือวาจะยกเขาใหญมาไวกรุงเทพฯ 
เพราะคดิวามันจะดีมาก ทีเ่ราไมตองขับรถไปเขาใหญ แต
เขาใหญอยูท่ีบางนาตราด กโิลเมตรท่ี 7 และคนทีม่าใชชีวติ
หรอืมบีานที ่The Forestias เปรียบเสมือนมีบานท่ีเขาใหญ 
ก็อยูเขาใหญไดทุกวัน จรงิอยูท่ี The Forestias อาจจะไม
สามารถทำทกุอยางเหมอืนเขาใหญได แตเราเอาดานดีของ
เขาใหญหลายๆ อยางเชน บรรยากาศ หมอก ความเย็น 
จะดีขนาดไหนถาในปา ท่ี The Forestias มีอากาศทีส่ดชืน่ 
ทีส่บาย เชาจะไดเห็นหมอก เน่ืองจากวา The Forestias 
เปนโครงการท่ีเหมือนกับวา Brandmade ท่ีสรางข้ึนมา จริงๆ
ที่สรางข้ึนมามหีลายๆ อยางท่ีเขาใหญไมมี  เชน  สิ่งอำนวย
ความสะดวกเพรยีบพรอมไมวาจะเปนเรื่องท่ีออกกำลงักาย 
รานอาหาร Entertainment ตางๆ จะถูกจัดข้ึน มีความสะดวก
เยอะแยะไปหมด คนท่ีเขาไปอยูใน The Forestias เขาก็จะ
ไดอยูอยางมีความสุข

โครงการ  The Forestias มีระบบพิเศษอยางหน่ึงท่ีเราเรียก 
District Cooling System หรือระบบทำความเยน็แบบรวม
ศูนย ตามระเบยีงจะไมมีเคร่ืองระบายความรอนของเครือ่ง
ปรับอากาศเลย ในโครงการท่ัวไปท่ีเปนตึกสูง ย่ิงคอนโดมิเนียม  
ออกไปนอกระเบียงก็เจอเครื่องระบายความรอนของเครื่อง
ปรับอากาศ จนกระท่ัง คุณเกือบจะใชระเบียงท้ังหมดไมไดเลย 
พอคุณออกไปนอนระเบียง คุณก็เจอเคร่ือง Condensing unit 
ท้ังเสียงรบกวน ความรอนจากเคร่ืองของโครงการ The Forestias 
ไมมีเครื่องพวกนี้เลย เพราะความเย็นมาจากทอสวนกลาง
ทีอ่ยูอุโมงค ระบบสาธารณูปโภค ระบบทำความเยน็    เปน
ระบบศนูยกลาง แลวสงความเย็นผานทอ เปนน้ำเยน็ เขามา
อยูในอุโมงค แลวจากอุโมงคก็ตอเขาคอนโดมิเนียม ตอเขา
บาน ตอเขาทุกอาคาร ไมมีอาคารไหนท่ีมีเคร่ืองระบาย
ความรอนเลย การที่ไมมีไมเคร่ืองระบายความรอน ชวยให
สภาพแวดลอมมันเยน็ข้ึนเปนอยางมากตองเขาใจวาเวลาเรา
ติดตัง้แอรสกัเคร่ืองหน่ึงแลวทำความเย็นขางในอาคาร 1 ตนั
ความเยน็ เราจะท้ิงความรอนไปขางนอก
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อาคารอีอีซี อคาเดมี?

อีอีซปีน้ี (2563) เรากอต้ังครบรอบ 44 ป เราชวยคนอ่ืนสราง
อาคารมามากมาย เราก็คิดวาเราโตถึงจุดหน่ึง ท่ีเราจะตองมี
อาคารเปนของเราเอง และการท่ีเรามีอาคารเปนของเราเอง 
มันก็ทำใหเราสามารถท่ีจะ Demonstrate หรือวาทำตัวอยาง 
ใหกับลูกคาเราไดเห็น การเปนบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีตลอด
เวลาเราจะคอยไปแนะนำ ลูกคา หรือคนท่ีจะสรางอาคารวาให
ทำอาคารประหยัดพลังงาน ใหทำอาคารเขียว ผมคิดวาบางคร้ัง
คนท่ีฟงคำแนะนำจากเราก็อาจจะต้ังคำถามหรือสงสัยวา แลว
คุณเคยทำไหม? จนกระท่ังบางคนพูดถึงวิศวกรท่ีปรึกษาวาเปน
พวกที่ชอบไปแนะนำทำแบบนูนแบบนี้ แตตัวเองไมเคย
ทำเลย เราก็คิดวาถึงวันน้ีเราตองสรางอาคารของเราเองและเรา
ก็ทำหลายๆ อยาง ทีเ่ราคิดวาควรจะเปนสิง่ท่ีตองทำ เรากลา
ที่จะทำฉนวนบนอาคาร กลาที่จะติดต้ังอุปกรณที่ประหยัด
พลังงาน มันก็ทำใหเราสามารถท่ีจะสรางตัวอยางท่ีจะไปบอก
กับคนอ่ืนไดวา เราทำได อันนี้มันทำใหเรา Convince 
ลูกคาได มีน้ำหนักมากข้ึนกวาเดิม

อาคารหลังน้ีเปรียบเสมือนหองทดลองสำหรับเรา เปน LAB 
ของเรา ท่ีน้ีเราทำใหเกิดสินคาตัวใหมๆ  Produce ตัวใหมๆ  
ชนิดใหมท่ีดีกวาเดิม แลวเราก็มาทดลองใชท่ีน่ี มาตรวจวัด 
มาทดลอง ทดสอบท่ีน่ี จนเราพอใจ ถึงไปแนะนำใหลูกคาใช 
เปาหมายเราในการออกแบบอาคารสำนักงานของเราคือ 
Productivity เมือ่เรายายสำนักงานมาอยูท่ีน่ีเราประเมินแลว
วา เรามี Productivity มากกวาท่ีเคยอยูท่ีเดิมเยอะมาก เพราะ
วาอยูท่ีเดิมซ่ึงเปนสำนักงานใหเชา เราไมสามารถใชงานได 
24 ชม.7 วัน แตอาคารสำนักงานของเรา เราจะมาทำงาน
เม่ือไหรก็ได ท่ีสำคัญอากาศในอาคารหรือวาแสงท่ีใชในอาคาร
มันพรอมท่ีจะใหคนจะเขามาทำงานไดตลอดเวลา Productivity 
ตรงนี้ก็เพิ่ม เราทำใหอากาศตรงนี้ดีขึ้น สุขภาพคนของเรา
ก็ดีข้ึนพอสุขภาพคนเราดีขึ้น Productivity ก็เพ่ิมมากขึ้น

พ้ืนท่ีทำงานเราเปนแบบเช่ือมโยงถึงกันหมดเราไมตองก้ันหอง
อะไรมากมาย เราเพ่ิมคำวา Connectivity ทำใหคนมี
ปฏิสัมพันธ ทำงานรวมกันเปน Team Work ไดดีข้ึน 
Productivity ที่เรามาอยูที่น่ีเพ่ิมสงูข้ึนมาก เลยอยากใหผูท่ี
ทำงานท่ีนี่มีความรูสกึวา เม่ือเขามาทำงานที่น่ี ทีน่ีก็่คือบาน
หลังท่ี 2 ถาเราสามารถทำใหสภาพแวดลอมมันนาอยูสะดวกสบาย
เราคิดวาถาท่ีทำงานสามารถจะทำใหคนมีความรูสึกอยากเขา
มาท่ีทำงานแลวมันเปนบานหลังท่ี 2 ไมใชเปนสำนักงาน อันน้ี
ก็ทำใหชีวิตทุกคนดีข้ึน

สวนการท่ีเราทำใหอาคารประหยัดพลังงาน แลวใชระบบปรับ
อากาศท่ีลดการใชสารทำความเย็น ก็เพ่ือใหอาคารหลังน้ี เปน
อาคารประเภทท่ีปลอยกาซคารบอนไดออกไซคนอยกวา

อาคารปกติทั่วไป สุดทายก็อยากจะใหทุกคนไมวาจะเปน
นักพัฒนาอาคารตางๆ หรือที่เกี่ยวของใหไดคิดวาอาคารท่ี
เราสรางข้ึนมา สวนใหญยงัไงก็แลวแต มันจะสรางผลกระทบ
สภาพแวดลอมของโลกเราอยางไร ทุกวนัน้ีทุกคนตองตระหนัก 
ตองคิดวาเราจะลดภาระที่เราสรางใหกับโลกไดอยางไร 
ทุกวันนี้เราเห็นแลววา โลกเราเกิดวกิฤตเก่ียวกับภูมิอากาศ
แลว  เปนความจำเปนท่ีทุกคนตองรวมมือกันทุกวิถีทาง  อาคาร
หลงัน้ีเปนอีกหลังหน่ึงท่ีบอกวา ไมไดเปนภาระมากมายท้ังใน
แงการกอสรางท่ีไมไดสูง และยังไดประโยชนจากการประหยัด
พลงังาน ประหยดัคาไฟอีกดวย เปนผลประโยชนระยะยาว
และย่ังยนืนัน่เอง

เกชา ธีระโกเมน 

ประธานกรรมการบริษัท ของกลุม
บริษัท EEC Engineering Network 
เปนบริษัทท่ีทำงานทางดานท่ีปรึกษา
วิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวของกับ
พลังงานและส่ิงแวดลอม งานระบบ
เคร่ืองกลและไฟฟา โครงการเกือบจะ
ท้ังหมดท่ีดำเนินการ หลักคิดพ้ืนฐาน
คือการนำธรรมชาติเขามาใชประโยชน
รวมกับการดำเนินชีวิตของมนุษยกลุม
บริษัท EEC Engineering Network
เปนบริษัทท่ีปรึกษาไทย ที่มุงเนน
พัฒนานวตักรรมท่ีไมหยดุน่ิงจนเปน
ท่ียอมรบัจากเจาของโครงการ และ
นักพัฒนาโครงการ และมีผลงาน
โครงการขนาดใหญมากมายท้ังใน
และตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมท่ี : www.eec.co.th


