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รองศาสตราจารย ดร.วรสณัฑ บูรณากาญจน

ตําแหนงปจจุบัน

ู

รองศาสตราจารยระดับ 9 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผูอํานวยการฝายวิจัย ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีู ู

อาคารและสิ่งแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- Ph.D. in Architecture สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

- ที่ปรึกษาระบบการบริหารจดัการอาคารและระบบสาธารณปูโภค    

   สถาบันวิทยบริการ อาคารเทพทวาราวดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- ที่ปรกึษาและออกแบบดานประหยัดพลังงานที่ทําการสภาสถาปนิก ถนนพระราม 9

-ที่ปรึกษากรรมาธิการวุฒิสภา สามจังหวัดชายแดนภาคใต
- ผเชี่ยวชาญดานพลังงาน พลังงานทดแทน และสิ่งแวดลอม UNEP ผูเชยวชาญดานพลงงาน พลงงานทดแทน และสงแวดลอม UNEP



Assoc. Professor Vorasun Buranakarn, Ph.D.
Present Position
• Chulalongkorn University, Faculty of Architecture 

Rajabhat University : Advisory for Building Facility Management  • Rajabhat University : Advisory for Building Facility Management, 
• Advisory for Faculty of Laws
• United Nations Environment Programme : Eco-house Expert
• Pathumwan Institute of Technology Council : Associate President
• Deputy President, Anti-Global Warming Foundation

AwardsAwards
• 2010 International Outstanding Research Awards (Renewable Energy)
• Award, Office of International Studies and Programs, International , g ,
• 2011 Outstanding Alumni Award, Chulalongkorn University. 
• 1995-1998 Thai Government Scholarship to study in doctoral level (Energy 
• Conservation).
• 1992 Member of Tau Sigma Delta Honor Society in Architecture and Allied Arts (4.00 

GPA), University of Colorado at Denver, USA.
• 1990 Architectural Design Award with gold medal in Thesis Design (1st rank), Faculty 

of Architecture, Chulalongkorn University, Thailand.



งานทางดานเทคนิค (1)

• สถาปตยกรรมและโครงสราง (Architectural and 
structural features)

• ระบบจกัรกล (Heavy equipment system)• ระบบจกรกล (Heavy equipment system)
• ระบบปรับอากาศ (Air conditioning and ( g

Refrigeration systems)
ไฟฟ (P l t )• ระบบไฟฟา(Power supply system)

• ประปา (Water supply network andประปา (Water supply network and 
system)



งานทางดานเทคนิค (2)

• สุขาภิบาล (Sanitary system)
• ระบบโทรคมนาคม (Telecommunication 

Network System)Network System)
• ระบบปองกนัน้ําทวม (Flood control)ระบบปองกนนาทวม (Flood control)
• ระบบปองกนัอัคคีภัย (Fire control)
• ระบบปองกนัฟาผา (Lightening protection 

system)system)
• ระบบปองกนั/กําจดัปลวกและแมลง (Pest control)( )
• ทําความสะอาด (Janitorial control)
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การวางแผนจัดการอาคาร 

• การจัดการดานฐานขอมูลอาคาร ชิ้นสวนอาคารและงานระบบ

(Database management)
•  การจัดการดานกาํลังพล •  การจดการดานกาลงพล 

(Man power management)
• ระบบการรับ-จายงาน 

(W k d & S i d t )(Work order & Service order systems)

• ระบบการสั่งซือ้อปกรณ ระบบการสงซออปุกรณ 

(Purchase request & Purchase order)



ระบบเก็บขอมลูและประกนัภัยู

• งานดานระบบจัดเก็บอุปกรณประกอบอาคารุ

(Inventory stock)
• งานประกันภัยอาคาร (Insurance) 

–อาคาร 

 ไฟฟ–สายสงไฟฟา 

การกอการราย –การกอการราย 

–ปลวกและแมลงปลวกและแมลง





ตัวอยางการปรับปรงไฟฟาแสงสวางตวอยางการปรบปรุงไฟฟาแสงสวาง













ระบบปรับอากาศ

• คาไฟฟา

• ปจจัยที่ระบบปรับอากาศใชพลังงาน

• การเปดปดระบบ

• การออกแบบ

• การบํารุงรักษา

• การจางซอม มาตรฐาน



ปจจัยพื้นฐาน ระบบปรบักากาศปจจยพนฐาน ระบบปรบกากาศ





Total Heat (Yellow Area) And Humidity (Red Area) in April





เปรียบเทียบการถายเทความรอนผานวัสดุผนงัประเภทตางๆ 24 ชม.
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หลังคาบานทั่วไป













ระบบลฟิต

• คาไฟฟา

• ปจจัยที่ระบบลิฟตใชพลังงาน

• ความปลอดภัย

• การออกแบบ

• การบํารุงรักษา

• การจางซอม มาตรฐาน









การปองกันเพลิงไหมการปองกนเพลงไหม
1.  ความรอน1.  ความรอน
2.  เชื้อเพลิง
3.  อากาศ



เมื่อพบเหตุไฟไหมจะทําอยางไร?ุ

แผนกที่อยูใกลเคียงนําถังดับเพลิงที่อยูใกล ๆ เขาชวยดับไฟ
36



การสื่อสารภายในโดยทีม Operatorการสอสารภายในโดยทม Operator

โทรแจง Supervisor สง SMS ถึงผูทีเ่กี่ยวของ

ประกาศเสียงตามสาย ประสานหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

Operator ผูประสานงานหลกั
37



ประเภทของไฟใหม
สัญลักษณ รายละเอียด วิธีการดับไฟ ภาพถังดับเพลิง

เปนไฟที่เกิดจากเชื้อเพลงิที่ที

ลักษณะเปนของแขง็หรือเปน

การฉีดน้ําเพื่อลดความรอนดีที่สุด เคมีแหง

BF 2000
เชื้อเพลิงธรรมดา เชนฟาง ยาง

ไม ผา กระดาษ พลาสติก 

โฟม

ป ไฟ ี่ ิ ื้ ิ ี่ ี ใ  โ ใ ฟ โฟ  ไ ไ  CO )เปนไฟทีเกิดจากเชือเพลงิทีมี

ลักษณะเปนของเหลวหรือ

กาซ  เชน  น้ํามันทุกชนิด  กาซตดิ

การทําใหอับอากาศ โดยใชฟองโฟม 

คลุมหรือใชผงเคมีแหง เพื่อเปนการ

กําจัดออกซเิจน

คารบอนไดออกไซด (CO2)
ผงเคมีแหง 

BF 2000  โฟม Foam 
ไฟทกุชนิด

เปนไฟที่เกิดจากเชื้อเพลงิที่มี การตัดกระแสไฟฟาแลวจึงใชกาซ คารบอนไดออกไซด (CO )เปนไฟทเกดจากเชอเพลงทม

ลักษณะเปนของแขง็และมี

กระแสไฟฟาไหลอยู เชน อุปกรณ

ไฟฟ ิ

การตดกระแสไฟฟาแลวจงใชกาซ

คารบอนไดออกไซดไลออกซิเจน

ออกไป

คารบอนไดออกไซด (CO2)
ผงเคมีแหง 

BF 2000
38



ชนิดของถังดับเพลงิ
ภาพ ชื่อ ใชดับเพลิง

ประเภท

คุณสมบัติ

คารบอนไดออกไซด (CO2) บรรจุในถังสแีดง ภายในบรรจุกาซคารบอนไดออกไซด  เวลาใชจะพน

หมอกหิมะออกมาไลความรอนและกําจดัออกซิเจน

ผงเคมีแหง 

บรรจุในถังสแีดง ประกอบดวยผงเคมีหลายชนิด  มีคณุสมบัติที่แตกตาง

กันไป ใชภายในอาคาร

จะมีละอองฟุงกระจายทําใหเกิดความสกปรก

BF 2000
บรรจุในถังสีเขียวหรือสีเหลือง

ไมมีสาร CFC ที่เปนอันตรายตอชั้นบรรยากาศ ของโลก

โฟม Foam 
บรรจุในถังอะลูมิเนียมสีครีมหรือถังสแตนเลส  บรรจุน้าํยาโฟมผสมกับ

น้ําอดัแรงดันเอาไว  เวลาใชจะเกิดฟองกระจายปกคลุมบริเวณที่เกิดไฟ

ไหม ทําใหขาดออกซิเจนและลดความรอน

39



ั ีการจัดการขยะและของเสีย
่1.  ทั่วไป

2   ิ ชื้2.  ตดเชอ
3   รีไซเคิล3.  รไซเคล
4.   อันตราย



การจัดการขยะ 

ประเภทขยะ
(Hazardous Materials & Waste Management)

ประเภทขยะ

• ขยะเปยก

• ขยะทั่วไป

• มีคม

• ไมมีคม

• กระดาษ

• พลาสติก

• สารเคมี 
• แบตเตอรี่ 
•  ไฟ  • ขอมลูองคกร • แกว โลหะ
• ถานไฟฉาย 
• หลอดไฟ 
• ฯลฯ



การจัดการขยะ 

ภาชนะรองรับขยะ
(Hazardous Materials & Waste Management)

















WE CAN DO


