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ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง กับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง เป็นศูนย์การค้าล�ำดับที่ 21 ของ
บริ ษั ท ฯ เปิ ด ด�ำเนิ น การเมื่ อ ปี 2558 จั ด เป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า
ขนาดใหญ่และทันสมัยในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
การขั บ เคลื่อนเศรษฐกิจและอุต สาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย
ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม
และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง
เซ็นทรัล ระยอง ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบ มาจาก
เอกลักษณ์ศลิ ปะท้องถิน่ และวรรณคดีของกวีชอื่ ก้องโลกอย่าง
สุนทรภูม่ าบอกถึงเรือ่ งราวของจังหวัดระยองเพือ่ เป็นแลนมาร์ค
ของจังหวัด รวมไปถึงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยทางเข้าทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศ
ที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จะใช้ผนังกระจกน้อยกว่า
ทางเข้าในทิศอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและดูหรูหราของ
ตัวอาคาร ขณะเดียวกันก็ลดภาระความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคาร
และช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับ
อากาศ ส่วนกรอบอาคารเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกัน

รายงานประจ�ำปี 2562

ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ได้แก่ กระจก Laminated Low-E
หนา 10 มม. อิฐมวลเบาแบบชัน้ คุณภาพ 2 (Class G2) ฉนวน
ใยแก้วปิดผิวด้วยอะลูมิเ นียมฟอยล์ ผนังอาคารคอนกรีต
ส�ำเร็จรูป (Precast Concrete) และวัสดุตกแต่งเปลือกอาคาร
ที่ใช้เพื่อการบังเงาควบคู่ไปกับความสวยงาม ส�ำหรับพื้นที่
ภายในเน้นถึงความทันสมัย เลือกใช้ชอ่ งเปิดรับแสงในรูปแบบ
ของสกายไลท์ ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม เพือ่ น�ำแสงจากภายนอก
เข้ามาผสมผสานกับเส้นแสงภายในจากหลอดไฟฟ้าแอลอีดี
และใช้ประโยชน์จากร่มเงาของต้นไม้ยนื ต้นทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นต้นไม้
เดิมที่มีอยู่ก่อนการพัฒนาพื้นที่และต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มขึ้นใหม่
รวมไปถึงไม้เลื้อย ไม้ล้มลุกที่ปกคลุมรอบตัวอาคารในจุดต่าง
ๆ เพือ่ ช่วยลดความร้อนรอบตัวอาคารลงและสร้างความสดชืน่
ผ่อนคลายให้กับลูกค้าที่ผ่านเข้ามาใช้บริการ
ด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
เซ็นทรัล ระยอง ได้รบั การออกแบบระบบปรับอากาศแบบรวม
ศูนย์ชนิดใช้นํ้าในการระบายความร้อนแบบอัตราการไหลตํ่า
และอุณหภูมิตํ่า (Low Flow - Low Temperature) เพื่อช่วย
ลดต้นทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งระบบ และติดตั้งอุปกรณ์
ระบบปรับอากาศและเครื่องท�ำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง
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ในจ�ำนวนทีพ่ อเพียงและมีส�ำรองทีส่ ามารถเลือกเปิดใช้งานได้
ตามภาระโหลดในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง
ยั ง ติ ด ตั้ ง นวั ต กรรมระบบท�ำความสะอาดด้ ว ยบอลยาง
ส�ำหรับท�ำความสะอาดเมือกและป้องกันการเกิดตะกรันใน
ท่อคอนเดนเซอร์ และเลือกใช้เครื่องสูบนํ้าเย็นและเครื่องสูบ
นํ้าหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป
ร่วมกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ปรับความเร็ว
รอบอัตโนมัติ ในการบริหารจัดการพลังงานนั้น ได้น�ำระบบ
จั ด การควบคุ ม และจั ด การพลั ง งานภายในศู น ย์ ก ารค้ า
มาประยุกต์ใช้ส�ำหรับควบคุมการจ่ายลมเย็นในพื้นที่ปรับ
อากาศ รวมถึงการควบคุมและสั่งการใช้งานระบบแสงสว่าง
ภายในอาคาร ซึ่ ง ภาพรวมในการบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน
ของโครงการสามารถควบคุมค่าสมรรถนะการท�ำงานของ
ระบบท�ำนํ้าเย็นได้ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ASHRAE โดยค่าสมรรถนะการท�ำงานของระบบท�ำนํ้าเย็น
ของทั้ ง ระบบโดยเฉลี่ ย มี ค ่ า ไม่ เ กิ น 0.66 กิ โ ลวั ต ต์ ต ่ อ ตั น
ความเย็น (kW/TR)
ด�ำเนิ น การติด ตั้ง หลอดไฟแสงสว่า งแอลอีดีชนิดประหยัด
พลังงานทัง้ หมด ทัง้ ในพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ลานจอดรถ และรอบตัว
อาคาร รวมไปถึ ง การเชิ ญ ชวนผู ้ ป ระกอบการร่ ว มเปลี่ ย น
หลอดไฟฟ้าแสงสว่างในร้านค้าของตนเป็นหลอดแอลอีดี
เพื่อประหยัดพลังงานในภาพรวมและประหยัดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าร้อยละ 97 เข้าร่วม
โครงการ
ด�ำเนิ น การติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาของโครงการขนาด 998.4 กิโลวัตต์พีค
(kWp) ตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2562 สามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส�ำหรับน�ำไปใช้ในศูนย์การค้า
ได้จ�ำนวน 1,441,351 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ผู้ประกอบการ
ร่วมโครงการ
หลอดไฟ LED
ร้อยละ

97

ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

1,441,351

กิโลวัตต์ชั่วโมง
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ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
เซ็นทรัล ระยอง ได้ด�ำเนินการติดตั้งระบบบ�ำบัดนํ้าเสียแบบ
เติมอากาศด้วยระบบเอสบีอาร์ (SBR: Sequencing Batch
Reactor) ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัด
มีค่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก�ำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด
นอกจากนีย้ งั ได้น�ำนํา้ ทิง้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัดน�ำกลับมาใช้ใหม่หรือ
รีไซเคิลด้วยระบบอัลตราฟิลเตรชัน (UF: Ultrafiltration) ซึ่ง
ด�ำเนินการติดตั้งเมื่อปี 2561 ทั้งนี้ในปี 2562 เซ็นทรัล ระยอง
สามารถน�ำนํา้ กลับมาใช้ในกิจกรรมทีส่ ามารถใช้ได้ เช่น รดนํา้
ต้นไม้ ล้างลานจอดรถ ช�ำระล้างในโถสุขภัณฑ์ และขยายผล
ในระบบหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ ได้จ�ำนวน 93,270
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 68.75 ของการใช้นาํ้ ทัง้ หมด
ของโครงการ
น�ำนํ้ากลับมาใช้ใหม่
จ�ำนวน

93,270

ลูกบาศก์เมตร

คิดเป็นร้อยละ

68.75

ของการใช้นํ้าทั้งหมด
ของโครงการ

ด้านการบริหารจัดการขยะ
เซ็นทรัล ระยอง รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและส่งเสริมการ
คัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล
และเศษอาหาร โดยด�ำเนินการกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ �ำคัญ
ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ร้านค้า และชุมชน โดยคัดแยกขยะ
ตามประเภทที่ก�ำหนดเพื่อด�ำเนินการแปรสภาพหรือรีไซเคิล
ให้ได้มากที่สุดก่อนจัดส่งขยะที่เหลือสู่การฝังกลบอย่างถูกวิธี
ในปี 2562 สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล อาทิ ขวดพลาสติก
กระดาษลัง ลังโฟม ได้จ�ำนวน 23 ตัน และขยะเศษผักและ
ผลไม้ และเศษอาหาร เพื่อแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์และ
นํ้าหมักชีวภาพ ได้จ�ำนวน 192 ตัน เท่ากับลดการน�ำขยะไป
ฝังกลบได้จ�ำนวนร้อยละ 13 ของขยะทั้งหมด นอกจากนั้น
ยังได้ด�ำเนินโครงการบริหารจัดการขยะร่วมกับชุมชน อาทิ
1) โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลต�ำบลเชิงเนิน
ในการช่ ว ยคั ด แยกและลดปริ ม าณขยะน�ำไปฝั ง กลบ 2)
โครงการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วมกับ
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เทศบาลนครระยอง 3) โครงการคัดแยกหลอดพลาสติกที่ใช้
แล้วและล้างท�ำความสะอาดเพื่อน�ำไปบริจาคท�ำหมอนรอง
กระดูกส�ำหรับผูป้ ว่ ยติดเตียง และ 4) สนับสนุนพนักงานในการ
ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ ตามนโยบายของบริษทั ฯ
ภายใต้โครงการ “Zero Hero” ผ่านกิจกรรมชวนพนักงานร่วม
รับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน โดยให้พนักงานน�ำภาชนะ
ใส่อาหาร ช้อนส้อม แก้วนํ้า มาเอง
ด้านการบริหารคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ระยอง ได้จัดพื้นที่อาคารจอดรถแยกออกจากตัว
อาคารหลักเพือ่ ป้องกันมลภาวะจากไอเสียไม่ให้ไหลเข้าสูพ่ นื้ ที่
ปรับอากาศภายในศูนย์การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ด�ำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยท�ำการ
ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน และ 2.5 ไมครอน อย่างสมํ่าเสมอ นอกจาก
นีย้ งั เลือกใช้สารท�ำความเย็น R-134a ทีช่ ว่ ยลดการท�ำลายชัน้
โอโซนและลดการเกิดภาวะโลกร้อนโดยตรง

ด้านการบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building
ในปี 2562 เซ็นทรัล ระยอง ได้รับรางวัล SD Environmental
Awards ซึง่ เป็นรางวัลภายในองค์กร มอบให้กบั ศูนย์การค้าของ
บริษัทฯ ที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณา 6 ด้าน ได้แก่ 1) การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 2) การใช้พลังงานไฟฟ้า 3) นวัตกรรมเพื่อการ
ประหยัดพลังงานภายในศูนย์ 4) การบริหารจัดการนํ้า 5) การ
จัดการขยะ และ 6) การมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของศูนย์ นอกจากนั้น เซ็นทรัล ระยอง ยังได้รับ
รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) หรือรางวัล Thailand
Energy Award ของกระทรวงพลังงานเมื่อปี 2562 และได้
รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Award ASEAN Best
Practices Awards for Energy Efficient Buildings ประเภท
New and Existing Building เมื่อปี 2562 อีกด้วย

4.6 การบริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

ย้ายต้นไม้ไปไว้ในโครงการอื่นที่ใกล้เคียงแทน และน�ำพันธุ์ไม้พื้น
เมืองมาปลูกรอบโครงการเพื่อสร้างความกลมกลืนอีกด้วย

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของมนุษย์ พืชและสัตว์ที่อยู่
ร่วมกันในระบบนิเวศ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการจัดการระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ 28 อย่างชัดเจนในการไม่พัฒนา
โครงการในพืน้ ทีห่ วงห้ามหรือเขตอนุรกั ษ์ใด ๆ และก�ำหนดข้อปฏิบตั ิ
ที่ต้องท�ำการส�ำรวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก และด�ำเนินการดูแลและอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่
โดยรอบของการก่อสร้างในทุกโครงการใหม่และโครงการปรับปรุง
โดยพืน้ ทีท่ บี่ ริษทั ฯ เข้าไปพัฒนานัน้ เป็นพืน้ ทีท่ อี่ ยูน่ อกพืน้ ทีห่ วงห้าม
หรือเขตอนุรักษ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนโดยน�ำธรรมชาติเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกับ
คนในสังคมให้มากขึ้น สร้างความตระหนักในคุณค่าของการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ร่วมกันกับชุมชนสังคม โดยการ
ออกแบบให้ภูมิสถาปัตย์กลมกลืนกับตัวเมืองและระบบนิเวศเดิม
ให้มากที่สุด เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้จริงทั้งภายในและ
ภายนอกโครงการ หากจ�ำเป็นต้องรื้อถอนต้นไม้จะท�ำการล้อมหรือ

ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้กอ่ สร้างโครงการใหม่ คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
วิลเลจ อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีสภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่
ลุ่มตํ่า การจะถมดินก่อสร้างบนพื้นที่ปริมาณมากย่อมกระทบกับ
ต้นไม้เดิม สภาพพื้นที่เดิมและสภาพโดยรอบ บริษัทฯ จึงเลือกที่
จะยกระดับพื้นทางเดิน กะบะต้นไม้และอาคารทั้งหมดลอยสูงขึ้น
มาอยู่บนโครงสร้างเสาลอยเหนือระดับดินเดิมทั้งหมดแทน ส่งผล
ให้สามารถเก็บต้นไม้เดิมขนาดใหญ่ในพื้นที่ไว้ได้ ในส่วนต้นไม้
ที่ใช้ในโครงการนั้น จะเลือกใช้รูปแบบและชนิดของต้นไม้แบบ
ไทย ๆ เช่น ชัยพฤกษ์ กันเกรา ล�ำดวน จิกนํ้า ตีนเป็ดนํ้า ให้เข้ากับ
สถาปัตยกรรมไทยโมเดิร์นทรงหลังคาจั่ว แบ่งจัดกลุ่มต้นไม้ตาม
กลุ่มหมู่บ้านต่าง ๆ สร้างความร่มรื่นที่แตกต่างกันไป โดยก�ำหนด
ให้มีพื้นที่สีเขียว 4,278.50 ตร.ม. มีจ�ำนวนไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 255 ต้น
บนแนวคิดที่จะให้เกิดพื้นที่ภายนอกอาคาร ที่ผสานพื้นที่สีเขียว
เพือ่ ทุกคน ทัง้ นักท่องเทีย่ วและประชาชนทัว่ ไปทีม่ าใช้บริการ ในส่วน
ความสูงของอาคารนั้นไม่เกินความสูงตามที่กฎหมายการบินได้
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รายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainability-strategy/enhancing-environment

