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News Update
กฟน. มอบรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน 

เผยผลงาน 4 ปี ช่วยชาติประหยัดเงินค่า

ไฟฟ้ากว่า 83.86  ล้านบาท!

Winner Talk
แจงร้อนวิทยา 

‘พลังงาน’ ที่อยู่ในใจคุณ

Progress Report
MEA Smart Life แอปพลิเคชัน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ แสดงผล 

และชำาระค่าไฟฟ้าได้สะดวก รวดเร็ว

SUCCESS 
IS FOR EVERYONE

WHO WORK FOR IT
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	 สวัสดคีรบัท่านผูอ่้านทกุท่าน	กลบัมาพบกันอกีครัง้กับจดหมายข่าว	Flash	Newsletter	
จดหมายข่าวทีน่�าเสนอข่าว	และกิจกรรมต่างๆ	ในโครงการส่งเสรมิประสทิธิภาพการใช้
พลังงานในอาคาร	หรือการแข่งขัน	MEA	Energy	Saving	Building	Awards	ส�าหรับ
ในช่วงท่ีผ่านมา	 ตั้งแต่เดือนมีนาคม	 จนถึง	 เดือนธันวาคม	 2559	 ซึ่งถือว่าเป็นการ
แข่งขันกันในปีท่ี	 4	 ของโครงการ	 เป็นการด�าเนินการแข่งขันในกลุ่มอาคารประเภท
โรงเรยีนและร้านสะดวกซือ้	 มอีาคารสนใจสมคัรเข้าร่วมโครงการ	 ตัง้แต่เดือนสงิหาคม	
พ.ศ.	 2559	 มากถึง	 146	 แห่ง	 โดยอาคารที่ผ่านเกณฑ์	 MEA	 Index	 ตามที่	 กฟน.
ก�าหนด	ได้รับตราสัญลักษณ์	รับรองมาตรฐาน	“กฟน.	อาคารประหยัดพลังงาน”	ใน
ระดับที่	1	จ�านวน	ทั้งสิ้น	74	แห่ง	แบ่งเป็นอาคารโรงเรียน	15	แห่ง	และ	อาคารร้าน
สะดวกซือ้	59	สาขา		แต่ละอาคารได้มกีารด�าเนินการท้ังการลงทุนปรบัปรงุประสทิธิภาพ
การใช้พลังงานในอาคาร	และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์	สร้างจิดส�านึกให้ผู้ที่มา
ใช้สอยอาคารกันอย่างเตม็ท่ี	 และมาขมวดปมลงในเดอืนพฤศจกิายนถึงเดอืนธันวาคม	
2559	 โดยคณะกรรมการได้เข้าไปตรวจประเมินในอาคารเหล่านั้น	และในที่สุด	 เรา
ก็ได้อาคารท่ีเป็นสดุยอดอาคารประหยัดพลงังานของการไฟฟ้านครหลวง	 มกีารประกาศผล
และมอบรางวัลในเดือนกุมภาพันธ์	2560	ที่ผ่านมา
	 Flash	Newsletter	ฉบับนี้จึงน�าเสนอบรรยากาศของการเข้าเยี่ยมประเมินอาคาร
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอาคารต่างๆ	 ไปจนถึงบรรยาการของงานประกาศ
ผลและมอบรางวัล	 ให้ท่านผูอ่้านได้ร่วมภาคภูมใิจกับอาคารทีเ่ข้าร่วมแข่งขนัในปีที	่ 4	
นีด้้วยครบั	ซึง่โดยสรปุแล้ว	มกีารเข้าเย่ียมประเมนิ	 ร้านสะดวกซือ้(ส่วนสาขา)	เบือ้งต้น	
ระหว่างวันที่	8-24	พฤศจิกายน	2559	การเข้าเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรง
คณุวุฒ	ิร้านสะดวกซือ้(ส่วนสาขา)	ระหว่างวันที	่19-20	ธันวาคม	2559	ผูป้ระกอบการ
ร้านสะดวกซื้อ(ส่วนส�านักงานใหญ่)	 ระหว่างวันที่	 8-9,	 21	 พฤศจิกายน	 2559	 และ
การเข้าเยี่ยมประเมิน	โรงเรียนทั้ง	14	แห่ง	ระหว่างวันที่	10-24	พฤศจิกายน	2559
	 ส่วนงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล	MEA	Energy	Saving	Building	Awards	
2016	จดัขึน้ในวนัพุธที	่8	กุมภาพันธ์	2560	เวลา	13.00-16.00	น.	ณ	โรงละครอกัษรา	
คงิ	 เพาเวอร์	กรงุเทพฯ	โดยคณุชยัยงค์	พัวพงศกร	ผูว่้าการการไฟฟ้านครหลวง	มาเป็น
ประธานในพิธี	มีผู้เข้ารวมงานกว่า	500	คน	และโรงเรียนที่ได้รับรางวัล	“กฟน.อาคาร
ประหยัดพลังงานดีเลิศ”	พร้อมเงินรางวัล	หนึ่งล้านบาท	ได้แก่	โรงเรียนแจงร้อนวิทยา	
ร้านสะดวกซื้อ(ส่วนสาขา)	ที่ได้รับรางวัล	“กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ”	ได้แก่	
แฟมลิีม่าร์ท	สาขาชานเมอืงแยก	4	ผูป้ระกอบการร้านสะดวกซือ้	ท่ีได้รบัรางวัล	“กฟน.
อาคารประหยัดพลงังานดเีลศิ”	พร้อมเงนิ	1	ล้านบาท	ได้แก่	บรษิทั	เซน็ทรลั	แฟมลิีม่าร์ท	
จ�ากัด
	 ส�าหรบัผลทีไ่ด้รบัจากการด�าเนินโครงการของอาคารในปีที	่ 4	 ทีผ่่านมา	 เราสามารถ
ช่วยลดพลังงานไฟฟ้าลงได้	 1.67	 ล้านหน่วย	 คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้	 7.5	
ล้านบาท	และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้	976	ตนั	แม้ว่า
เป็นปริมาณการลดการใช้พลังงานที่ไม่สูงเทียบเท่าการด�าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา	
แต่จากการด�าเนินโครงการในปี	 4	 นี	้ ได้ส่งผลให้เกิดความรูค้วามเข้าใจและเกิดจติส�านกึ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานกับผู้ใช้สอยอาคารเป็นวงกว้างเน่ืองจากท้ังอาคารประเภท
โรงเรียนและอาคารประเภทร้านสะดวกซื้อล้วนมีผู้เข้ามาใช้สอยอาคารจ�านวนมาก
ในแต่ละวัน
	 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร	 หรือการแข่งขัน	 MEA	
Energy	 Saving	 Building	 Awards	 ยังน�าเนินต่อเนื่องต่อไปเป็นปีที่	 5	 โดยมีการ
แข่งขันใน	 4	 ประเภทอาคาร	 ได้แก่อาคารประเภท	 โรงพยาบาล	 โรงแรม	 ส�านักงาน	
และศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า	 ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นอาคารขนาดใหญ่มกีารใช้พลงังาน
ในแต่ละวันท่ีสงู	 อกีทัง้มผีูใ้ช้สอยอาคารจ�านวนมาก	จงึมศีกัยภาพในการทีจ่ะท�ามาตรการ
อนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดี	 แล้วเรามาติดตามการแข่งขันในปีที่	 5	MEA	Energy	
Saving	 Building	 Awards	 2017	 ที่ขณะนี้อาคารได้เริ่มด�าเนินมาตรการปรับปรุงใน
อาคารกันแล้วนะครับ

บก. ขอคุย
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ที่มาโครงการฯ

	 การไฟฟ้านครหลวง	(Metropolitan	Electricity	Authority	:	MEA)		หรือ	กฟน.	ให้ความส�าคัญต่อผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าต่อชุมชน	สังคมและ
สิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า	 ได้จัดท�า	 “โครงการส่งเสรมิการปรบัปรงุประสิทธิภาพการใช้พลงังานในอาคาร”	 ภายใต้ชื่อ	 
“การประกวดอาคารประหยดัพลงังาน	MEA	Energy	Saving	Building”	ด�าเนินการต่อเนื่อง	5	ปี	(2555-2559)	เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย	เจ้าของอาคาร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ตระหนักในการอนุรักษ์และใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ	 หลังการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จ�าหน่ายมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
จนเสีย่งเกิดปัญหาขาดแคลนพลงังานในอนาคต	และเพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซด์ในการผลติไฟฟ้า	ทีส่่งผลกระทบกับสิง่แวดล้อมและภาวะโลกร้อน	 

โครงการส่งเสริม
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

สรุปผลงานการดำาเนินงานตลอด 4 ปี (ปี2555-2559)

ผลสำาเร็จของโครงการตลอด 4 ปี 

	 สะท้อนจากผลสรปุอาคารผูเ้ข้าร่วมโครงการจ�านวนทีส่งูกว่าเป้าหมาย
และมีอาคารที่ผ่านเกณฑ์	MEA	Index	กว่า	171	อาคาร	มีผลการประหยัด
พลังงานตลอดระยะเวลา	4	ปี	สูงถึง	20.5	ล้านหน่วย	คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้า
ทีป่ระหยัดได้กว่า	83.86	ล้านบาท	และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มากกว่า	12,597	ตัน	CO2

Start Up

วัตถุประสงค์โครงการฯ

	 โครงการฯ	จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และค�าแนะน�าด้านการอนุรักษ์พลังงานกับบุคลากร	องค์กร	ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานในอาคารอย่างรู้คุณค่าและ
มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งยกย่องอาคารที่เข้าร่วมโครงการ	 และรับเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร	 ระดับที่	 1	 และระดับที่	 2	 เพื่อ
ความภาคภูมใิจ	ยอมรบั	และไว้วางใจทีจ่ะเลอืกใช้บรกิารจากอาคารทีไ่ด้รบัเครือ่งหมายแสดงประสทิธิภาพการใช้พลงังานของ	กฟน.	และส่งเสรมิภาพลกัษณ์ 
ที่ดีของ	กฟน.	ในการเป็นผู้น�าในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 12,597 ตนั CO2 

ประหยดัเงนิ 83.86 ล้านบาท  

ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 20.5 ล้านหน่วย



4 Start Up

ปีทีเ่ข้าร่วม ประเภทของอาคาร

อาคารทีร่บัตรา

ระดบัที ่2

(อาคาร)

ประหยดั

พลงังาน

(ล้านหน่วย)

ลดก๊าซ

CO2
(ตนั/ปี)

ปีที่ 1 (2555-2556)
• โรงพยาบาล 

• ไฮเปอร์มาร์เก็ต
7 4.70 3,416

ปีที่ 2 (2556-2557)
• โรงแรม

• สำานักงาน
13 7.87 5,576

ปีที่ 3 (2557-2558)
• ศูนย์การค้า

• มหาวิทยาลัย
10 6.24 3,627

ปีที่ 4 (2558-2559)

• ร้านสะดวกซื้อ

• โรงเรียนระดับ 5 ดาว 

   โครงการ EMA

37 1.67 976

ปีที่ 5 (2559-2560)

• โรงพยาบาล 

• โรงแรม

• สำานักงาน

• ศูนย์การค้า

ได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 1 จำานวน  23  อาคาร

อยู่ระหว่างแข่งขันต่อในระดับที่ 2

ปี
ลดพลังงาน

(ล้านหน่วย/ปี)

ผลประหยัด

(ล้านบาท/ปี)

ลด CO2
(ตัน/ปี)

อาคารลงทุน

(ล้านบาท)

อาคารคืนทุน

(เฉลี่ย/ปี)

ปีที่ 1 4.70 18.24 3,416 40.70 2.2

ปีที่ 2 7.88 30.90 4,576 45.71 1.5

ปีที่ 3 6.24 27.22 3,627 74.07 2.7

ปีที่ 4 1.68 7.50 976 21.37 2.85

รวม 20.50 83.87 12,597 187.85 2.24

ผลการประหยัดพลังงานที่ได้จากโครงการ 

	 ความตั้งใจด�าเนินการอย่างทุ่มเทของทุกกลุ่มอาคาร	ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม	และมีผลประหยัดที่ชัดเจน		

ทุกผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของทุกภาคส่วน.. 

สามารถตามติดผลการประกวดอาคารประหยัดพลังงานในปีที่ 5 (2559-2560) ในสิ้นปีนี้!!

อาคารที่เข้าร่วมโครงการตลอด 4 ปี  

	 กฟน.	 มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้อาคารที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร	 นนทบุรี	 และสมุทรปราการ	 ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
การบริหารราชการ	 พาณิชยกรรม	 และอุตสาหกรรม	 มีอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่เป็นจ�านวนมาก	 แต่ละอาคารมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอัตราที่สูง	
และมแีนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ทกุปี	 มส่ีวนร่วมสนับสนุนส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานอย่างเป็นรปูธรรมและใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ	 ครอบคลมุทุกประเภท
ของอาคาร	และตลอดระยะเวลา	4	ปี	มปีระเภทอาคารใดบ้างท่ีเข้าร่วมโครงการ
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แจงร้อนวิทยา ‘พลังงาน’ ที่อยู่ในใจคุณ

อาจารย์เทพพร อาจเวทย์
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนแจงร้อนวิทยำ

5

	 โรงเรียนแจงร้อนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง	 มี
นักเรียนประมาณ	500	คน	และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ใช้ส่วนใหญ่เป็นของเก่ามีอายุเกือบ	 30	 ปี	 และ
ยังไม่ใช่รุน่ประหยัดพลงังาน	 ท�าให้ค่อนข้างกินไฟ
ตัวเลขค่าไฟฟ้าพุ่งสูง	โดยเฉพาะช่วงที่มีกิจกรรม
ของโรงเรียนที่ต้องเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกัน
	 ด้วยเหตุนี้ท�าให้ผู ้บริหารโรงเรียนให้ความ
ส�าคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน	 โดยคิดมาตรการ
และจัดกิจกิจกรรมประหยัดขึ้นมาและท�าอย่าง
ต่อเนื่องกว่า	9	ปี	นับตั้งแต่ปี	2551
	 “โรงเรียนมเีป้าลดค่าไฟให้ได้ปีละ	 5	 เปอร์เซน็ต์	
มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน	 และมุ่งเพ่ิม
ประสทิธิภาพการใช้พลงังานในสิง่ทีโ่รงเรยีนมอียู่	
น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 อาทิ	 มีแอร์
อยู่แค่น้ี	และเป็นแอร์เก่า	จะใช้งานอย่างไรให้
คุ้มค่าที่สุด	ค่าไฟไม่เพิ่ม	หรืออัตราการเพิ่มน้อย”	
อาจารย์เทพพร	 อาจเวทย์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน
แจงร้อนวิทยา	อธิบาย

	 “เปล่ียนหมดคงไม่ไหว	 เราจะค่อยๆ	 ท�าไป
บางจดุ	 จดุไหนท่ีเรามองว่า	 มนัเป็นจดุทีเ่ราสามารถ
ปรบัปรงุของทีม่อียู่ให้เกิดประสทิธิภาพ	 เราก็ไปท�า	
ไม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นทัง้หมด	เพราะไม่มตีงัค์	ใจก็
อยากจะเปลี่ยนทั้งหมดนั่นแหละ”
	 แต่สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดในโครงการประหยัด
พลังงานของโรงเรียนแจงร้อนวิทยา	คือการสร้าง
ความรู้สึกมีส่วนร่วมให้กับทุกคนในโรงเรียน	 ทั้ง
นักเรียน	 ครู	 และบุคลากร	 โดยก�าหนดกิจกรรม
อนุรักษ์พลังงานมากมายและปฏิบัติอย่างต่อ
เนือ่งเพ่ือให้เกิดผลจรงิ	อาทิ	 กิจกรรมนกัสบืพลงังาน	
กิจกรรมถามตอบด้านพลังงานหน้าเสาธง
สัปดาห์ละ	 1	 วัน	 กิจกรรมเดินรณรงค์ประกวด
ค�าขวัญเรื่องของพลังงาน	เป็นต้น
	 “เรามีก�าหนดให้เด็กนักเรียน	 ช่วยล้างแอร	์
ในทุกเช้าวันอังคาร	 หรือพุธ	 เพื่อเขาจะรู้	 เขาจะ
ท�ามาต่อเน่ือง	 เรามกิีจกรรมอนรุกัษ์พลงังานหน้า
เสาธงทุกเช้าพุธ	 เช่น	 การถาม-ตอบ	 เก่ียวกับ
พลังงาน	 โดยให้นักเรียนแต่ละสลับกันไป	 จะให้
เขาได้ช่วยกันหาข้อมูล	 และได้ความรู้เก่ียวกับ
พลังงานใหม่ทุกๆ	วัน”

‘พลังงาน’ ท่ีอยู่ในใจชาวแจ้งร้อนวิทยา การันตีได้ด้วยรางวัล
อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ MEA Energy Saving Building Awards 2016  

(ประเภทโรงเรียน)

กล้าทีจ่ะเปลีย่น 4 มาตรการ

สำาหรับมาตรการหลักที่นำามาใช้ คือ 

 1. เปลีย่นมาใช้พัดลมโคจรท่ีหมนุส่าย	นอกจาก
ประหยัดพลังงานแล้วยังให้ความเย็นกว่าเดิม	
เพราะพัดลมก้านจะหมนุอยู่ทีเ่ดมิ	 แต่พัดลมส่าย
กินพ้ืนทีม่ากข้ึน	 เนือ่งด้วยนกัเรยีนต่อห้องมไีม่เกิน	
30	คน	จะใช้พัดลมต่อห้องประมาณ	3-4	ตัว	
 2.	 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเฉพาะจุดที่ต้อง
ใช้แอร์ตลอดเวลา	เช่น	ห้องคอมพิวเตอร์		
 3.	 เครื่องท�าน�้าเย็นของเด็ก	ปรับมาใช้แบบ
ไทม์เมอร์หรือตัวตั้งเวลามาติด	 เพื่อเปิดปิดเวลา
ท�างานเป็นเวลา	
 4.	 เปลีย่นหลอดแอลอดีแีบบประหยัดพลงังาน	
ประมาณ	 400	 หลอด	 โดยโรงเรียนจึงระดมทุน
จากผู้ที่บริจาค	สมาคมบ้าง	มาช่วยกัน
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		 กิจกรรมท้ังหมดนี้จะท�าให้เขาก็จะช่วยกัน	
ใส่ใจปิดไฟหลังเลิกใช้งาน	 เพราะคะแนนตรงนี้
จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยในการตัดเกรดทุกรายวิชา	
ในแต่ละห้องก็จะมีคณะกรรมการห้องเรียน	แบ่ง
เป็น	5	ฝ่าย	ฝ่ายกิจกรรม	ฝ่ายวิชาการ	ใน	1	ห้อง	
และ	 1	 ในน้ันคือคณะกรรมการฝ่ายพลังงานใน
ห้องเรียน	ที่ดูแลเรื่องพวกนี้	เขาจะประชุมกันทุก
วันศุกร์	พลังงานมีอะไร	วิชาการมีอะไร	ซึ่งท�าใน
ปีแรก	ก็มีผลส�าเร็จอย่างดี		
	 “หลายๆ	 เรือ่ง	 หลายความรูด้้านพลงังานใหม่ๆ	
ที่เด็กๆ	 จะได้รับจากตรงนี้	 จากกิจกรรมที่เราจัด
ขึน้ทกุสปัดาห์นะ	 นบัเป็นสิง่ส�าคญัมากกว่า	 รางวัล 
ที่เราได้รับ	 แม้ว่ากิจกรรมในโรงเรียนจะมีหลาก
หลาย	แต่เราจะไม่เคยละทิ้งเรื่องพลังงาน	เพราะ
เรื่องพลังงานเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญมากของเรา	
ทุกกิจกรรมหลักของโรงเรียนต้องมีเรื่องพลังงาน
สอดแทรกอยู่เสมอ	 ‘พลังงาน’	 ถือเป็นมาสคอต
ของแจงร้อน”

“ “

“ “

บรูณาการแบบเรียนพลังงาน

 การปลูกจิตส�านึกด้านพลังงานของแจงร้อน	
ตรงกับวิสยัทัศน์ของโรงเรยีน	 และอยู่แผนปฏิบตักิาร	
“แจงร้อนรวมใจ	 คืนโลกสดใส	 ลดใช้พลังงาน”	
และในปีน้ี	 แจงร้อน	 มุง่มัน่ท่ีจะก้าวสูก่ารเป็นสถาน
ศึกษาที่เป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์พลังงาน	
โดยบรูณาการลงกลุม่สาระเด็กทกุระดับ	ต้ังแต่	1-6	
เป็นแผนการสอนเฉพาะของพลงังาน	 มแีบบเรยีน	
แบบ	step	by	step	เพื่อสร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้น
อย่างแท้จริง		

 “เราให้ความสำาคัญการอนุรักษ์พลังงาน 

เพราะว่าพลงังานมจีำากดั ทีผ่่านมา ผมพยายาม

คิดว่าสิ่งใดท่ีจะทำาให้มันเกิดความยั่งยืนได้ 

แล้วก็พบว่าเราต้องปลูกจิตสำานึกให้กับคน”

	 อีกสิ่งส�าคัญ	 ที่โรงเรียนจะท�าในปีนี้	 คือ	
จัดการประกวดห้องเรียนพลังงาน	หรือที่เรียกว่า	
‘แจงร้อนวิทยา’	 โดยปกติ	 1	 รายวิชา	 มี	 100	
คะแนน	จะแบ่งคะแนนออกเป็นสองส่วน	คือ	80	
คะแนน	 ส�าหรับใช้เป็นเกณฑ์ตัดเกรดปกติ	 และ
อีก	 20	 คะแนน	 ใช้เป็นกองกลาง	 ซึ่งจะแบ่ง
คะแนนย่อย	10	คะแนน	ส�าหรับกิจกรรมรักการ
อ่านทุกเช้าวันจันทร์	 แบ่งอีก	 5	คะแนน	ส�าหรับ
การมาโรงเรียนเช้า	 เพ่ือสร้างก�าลงัใจให้กับนักเรยีน	
และที่เหลืออีก	 5	 คะแนน	 คือการประกวดการ
เปิดปิดไฟในห้องเรียน	เป็นต้น

ผลสำาเร็จเต็มภาคภูมิ

 ปี 58-59 หลังจากเราเข้าร่วมโครงการกับ 

MEA ค่าไฟลดจากปีที่แล้วประมาณ 290,000 

เกือบ 300,000 บาท เราตั้งเป้าไว้ว่าลดต้องไม่

ตำ่ากว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ปรากฏว่าลดได้ 20 

เปอร์เซ็นต์ต่อปี 

	 โรงเรียนลงทุนทั้งหมด	 ในกิจกรรมคร้ังน้ี	
ประมาณ	100,000	บาทนิดๆ
	 “หลังได้ท�ากิจกรรมนี้	ปรากฏว่า	ค่าน�้าค่าไฟ
ก็ลดลง	 คอืไม่ใช่ท�าเฉพาะเรือ่งของไฟฟ้าอย่างเดยีว	
มีท้ังไฟฟ้า	 น�้า	 ขยะ	 เราท�าหมด	 ควบคู่กันไป
ทั้งหมด	โรงเรียนก็ดีขึ้น	ค่าใช้จ่ายก็ลดลง”
	 “การได้รางวัล	 ผมดใีจมากๆ	 ยังคดิว่าได้รางวลั
แล้ว	 หากมคี�าถามเราจะเอาเงินรางวัลไปท�าอะไร	
มันเป็นรางวัลที่มาจากเรื่องของพลังงาน	 เราจะ
เอาไปท�ากิจกรรมเรื่องของพลังงาน	จัดไปเรื่อยๆ	
แล้วก็	 เราอาจจะเปลีย่นอปุกรณ์บางจดุทีเ่ก่ามาก	
บางครัง้มนัไหม้	 เก่าถึงขนาดนัน้	 ก็จะใช้ในกิจกรรม
พลังงานเป็นหลัก”	
	 โครงการประกวดอาคารประหยัดพลังงาน	
ยังท�าให้	แจงร้อน	สะอาดสะอ้านมากขึ้น	เพราะ
มนัต้องล้อกันไปท้ังหมด	 ไม่ใช่ว่า	 อนรุกัษ์พลงังาน
แต่โรงเรียนสกปรก	 ซึ่งโครงการฯ	 ช่วยรวมกาย
รวมใจทัง้เดก็นกัเรยีน	 และทกุคนในโรงเรยีน	 ท�าให้	
แจงร้อน	สะอาดสะอ้านสวยงามมากขึ้น...
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	 ก่อนจะเข้าถึงการท�างานในแต่ละรายการ	มาดูกันว่า	การไฟฟ้านครหลวง	หรือ	กฟน.	เปิดตัวแอป	MEA Smart Life Version 3 ที่จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัย
ในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเวอร์ชั่นเก่ามาก	ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบค่าไฟในแต่ละเดือนได้ง่ายกว่าเดิม	(เช็คว่าเราใช้
เงินไปเท่าไหร่ได้ละเอียดมาก)		สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ	แสดงผล	และช�าระค่าไฟฟ้าได้อย่างสะดวก	รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	พร้อมเชื่อมต่อกับ
นาฬิกาอจัฉริยะ	 (Smart	Watch)	สามารถแจ้งเตอืนช�าระค่าไฟฟ้าได้ทันที	สนองตอบต่อการขบัเคลือ่น	Digital	Economy	ของรฐับาล	พร้อมสูก่ารขับเคลือ่น
ประเทศเข้าสู่ยุค	Thailand	4.0	มาติดตามกันเลยครับ

เรามาดูเมนูการใช้งานหลักๆ ของ MEA Smart Life Version 3

 1.	 การบรกิารเก่ียวกับค่าไฟฟ้า	 มคีวามสามารถในการดูประวัตกิารใช้จ่ายไฟของคณุได้	 ซึง่ไม่ว่า
คุณจะมีก่ีบ้านท่ีอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้านครหลวง	โดยเฉพาะ	ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร	และ	
ปริมณฑล	ก็สามารถใช้ได้	การค�านวณค่าไฟล่วงหน้า
 2. ระบบการช�าระเงิน	นอกจากของเดิมจะมี	Bar	Code	และ	QR	Code	ซึ่งสามารถน�าไปจ่ายที่	
เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้แล้ว	ยังรองรับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตท้ัง	VISA	หรือ	Master	Card	ได้
เช่นเดียวกัน
 3. ระบบแจ้งเตือนเก่ียวกับการใช้ไฟ	 โดยระบบจะส่งเป็น	 Notification	 แจ้งเตือนท้ังในมือถือ
และ	Smart	Watch	ที่สามารถรับการแจ้งเตือนผ่านมือถือได้
 4. ข้อมลูความคบืหน้าในการขอมเิตอร์ไฟ	 ว่าตอนน้ีอยู่ในขัน้ตอนไหนได้อกีด้วย	 เพ่ือลดขัน้ตอน
ในการโทรเข้าสายด่วนของ	กฟน.	ได้เช่นกัน
 5. การแจ้งเหตขุดัข้องของการไฟฟ้า	 ในเวอร์ชัน่นีเ้ราสามารถบอกพิกัด	 หรอืตวับ้านได้ว่าท่ีคณุอยู่ 
ไฟฟ้าดับ	 หรือขัดข้องอย่างไร	 รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุเก่ียวกับเสาไฟฟ้า	 เช่น	 รถยนต์ขนเสาไฟฟ้า	
หรือเสาไฟฟ้าหักได้ทันที	ซึ่งคุณสามารถถ่ายภาพส่งไปยังระบบใน	Apps	ได้ทันที
 6. ข่าวสารเก่ียวกับการซ่อมระบบไฟจนต้องดับไฟ	 เพ่ือให้คุณรู้ล่วงหน้า	 เพ่ิมความสะดวกได้	
แต่ถ้ามีการแจ้งเตือนผ่าน	Notification	ได้เช่นเดียวกัน

	 สุดท้ายนี้	MEA	Smart	life	Application	New	Version	ของ	การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	น�ากลุ่มเป็นอันดับ	1	“App	ยอดนิยม”	ประเภท	“สาธารณูปโภค	
และสวัสดิการภาครัฐ”	 จากการจัดอันดับ	 Government	 App	 Center	 (GAC)	 ของส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 (EGA)	 ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่สะดวก
สบายเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า	หรืออ�านวยความสะดวกเหล่านี้	สามารถโหลด	Apps	MEA	Smart	Life	ว่าแอปนี้	โหลดฟรี!!	ทั้ง	iOS	และ	Android	มาใช้งานกัน
ได้เลยครับ

โดย นาย กสท.

คงเคยได้ยินกันมาบ้างกับ กฟน. MEA Smart Life Version 3
คราวนี้มาดูกันสิว่าแอปพลิเคชั่นนี้ทำาอะไรได้บ้าง?

7
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171 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ 

“กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน”  

 ความสำาเร็จไม่ได้มาง่ายๆ เหมือนกบัอาคารเหล่าน้ีทีทุ่ม่เททัง้แรงกาย แรงใจ จนได้เป็น 1 ใน 171 อาคารทีไ่ด้รบัตราสญัลกัษณ์ “กฟน” อาคารประหยดั

พลงังาน” ใน  MEA Milestone 2013-2017 มาดูกนัว่ามอีาคารใดบ้าง

Activity Report

Hospital : 2013 จำานวน 7 อาคาร  

1.	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์	รัตนาธิเบศร์
2.	โรงพยาบาลนครธน
3.	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
4.	โรงพยาบาลพญาไท	2
5.	โรงพยาบาลพญาไท	3	
6.	โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี	
7.	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Hospital : 2013 จำานวน 1 อาคาร

(ขอรับการประเมินโดยไม่รวมแข่งขัน)

8.	โรงพยาบาลลาดพร้าว	

Hypermarket : 2013 จำานวน 16 อาคาร 

9.	เทสโก้	โลตัส	แจ้งวัฒนะ
10.	เทสโก้	โลตัส	ซิตี้ปาร์ค	บางพลี
11.	เทสโก้	โลตัส	ซีคอนสแควร์
12.	เทสโก้	โลตัส	บางแค
13.	เทสโก้	โลตัส	มีนบุรี	
14.	เทสโก้	โลตัส	พระราม	2
15.	เทสโก้	โลตัส	พระราม	4
16.	เทสโก้	โลตัส	เมอร์รี่คิงส์	ปิ่นเกล้า	
17.	เทสโก้	โลตัส	วังหิน	
18.	เทสโก้	โลตัส	สุขาภิบาล	3
19.	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์		ติวานนท์
20.	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์		ส�าโรง	2
21.	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์		สุขาภิบาล	3	
22.	แม็คโคร		แจ้งวัฒนะ
23.	แม็คโคร		ศรีนครินทร์
24.	แม็คโคร		สาทร
 
Hotel : 2014 จำานวน 7 อาคาร 

25.	โรงแรม	แกรนด์	เมอร์เคียว	กรุงเทพ	ฟอร์จูน
26.	โรงแรม	พูลแมน	คิง	เพาเวอร์	กรุงเทพ	ฯ
27.	โรงแรม	ริชมอนด์
28.	โรงแรม	สวิสโฮเตล็	เลอ	คองคอร์ด	กรงุเทพ	ฯ
29.	โรงแรม	อินเตอร์คอนติเนนตัล	กรุงเทพ	ฯ
30.	โรงแรม	อิมพีเรียล		ควีนส์ปาร์ค
31.	โรงแรม	แอมบาสซาเดอร์	กรุงเทพฯ

Office : 2014  จำานวน  17 อาคาร 

32.	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
33.	ชินวัตรทาวเวอร์	3
34.	ซี.พี.ทาวเวอร์	1	(สีลม)
35.	ซี.พี.ทาวเวอร์	2	(ฟอร์จูนทาวน์)
36.	ซี.พี.ทาวเวอร์	3	(พญาไท)
37.	เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ	สาขาปิ่นเกล้า	
	 (ส�านักงาน)
38.	ดิ	ออฟฟิศเศส	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	
39.	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
40.	ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า
	 แห่งประเทศไทย	(เอ็กซิมแบงค์)
41.	บางกอกสหประกันภัย
42.	ปาร์คเวนเจอร์	อีโคเพล็กซ์
43.	บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จ�ากัด	(มหาชน)	(RATCH)
44.	ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	พลาซา	แจ้งวัฒนะ	
	 (ส�านักงาน)
45.	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
46.	อินเตอร์เชนจ	21
47.	เอ็กเชน	ทาวเวอร์
48.	เอ็ม.	ไทย	ทาวเวอร์	ออล	ซีชั่นส์	เพลส

Office : 2015  จำานวน 2 อาคาร 

(ขอรับการประเมินโดยไม่รวมแข่งขัน)

49.	สยามทาวเวอร์
50.	การไฟฟ้านครหลวงส�านักงานใหญ่	
	 เพลินจิต
51.	การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี
 
University : 2015 จำานวน  9 อาคาร 
52.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 วิทยาเขตบางเขน
53.	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตกล้วยน�้าไท
54.	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
55.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
56.	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
57.	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
58.	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

59.	มหาวิทยาลยัสยาม
60.	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Shopping Center : 2015 จำานวน 13  อาคาร

61.	ศูนย์การค้า	เซ็นทรัลพลาซา	พระราม	3
62.	ศูนย์การค้า	เซ็นทรัลพลาซา	รัตนาธิเบศร์
63.	ศูนย์การค้า	เทอร์มินอล	21
64.	ศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค
65.	ศูนย์การค้า	แฟชั่นไอส์แลนด์
66.	ศูนย์การค้า	เดอะสแควร์
67.	ศูนย์การค้า	เดอะมอลล์	2	รามค�าแหง
68.	ศูนย์การค้า	เดอะมอลล์	3	รามค�าแหง
69.	ศูนย์การค้า	เดอะมอลล์	7	บางแค
70.	ศูนย์การค้า	เดอะมอลล์	8	บางกะปิ
71.	ศูนย์การค้า	ริเวอร์ซิตี้
72.	ศูนย์การค้า	สยามดิสคัฟเวอรี่
73.	ศูนย์การค้า	อิมพีเรียลเวิลด์	ส�าโรง

School : 2016  จำานวน  15  อาคาร

74.	โรงเรียน	กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
75.	โรงเรียน	เกษมพิทยา
76.	โรงเรียน	จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
77.	โรงเรียน	จันทร์หุ่นบ�าเพ็ญ
78.	โรงเรียน	แจงร้อนวิทยา
79.	โรงเรียน	เซนต์โยเซฟทิพวัล
80.	โรงเรียน	เซนต์หลุยส์ศึกษา
81.	โรงเรียน	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	
	 นนทบุรี
82.	โรงเรียน	นวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	
	 พุทธมณฑล
83.	โรงเรียน	รัตนโกสินทร์สมโภช	บางเขน
84.	โรงเรียน	ราชประชาสมาสัย	ฝ่ายมัธยม	
	 รัชดาภิเษก	ในพระบรมราชูปถัมภ์
85.	โรงเรียน	วัฒนพฤกษา
86.	โรงเรียน	วัฒนาวิทยาลัย
87.	โรงเรียน	สตรีศรีสุริโยทัย
88.	โรงเรียน	อัสสัมชัญธนบุรี
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Convenience Store : 2016 จำานวน 59  อาคาร

89.	7-Eleven	สาขาจรัญฯ	57
90.	7-Eleven	สาขาตากสิน	22
91.	7-Eleven	สาขาถนนราษฎร์พัฒนา
92.	7-Eleven	สาขาบ้านสวนกลางเมือง
93.	7-Eleven	สาขาประชาอุทิศ	27	จุด	2
94.	7-Eleven	สาขาปรีดี	14
95.	7-Eleven	สาขาปาร์คแลนด์	
						(บางนา-ตราด	กม.5)
96.	7-Eleven	สาขาพระราม	2	ซอย	69
97.	7-Eleven	สาขาพหลโยธิน	13
98.	7-Eleven	สาขาราชปรารภ	8
99.7-Eleven	สาขาวัชรพล	ซอย	7
100.	7-Eleven	สาขาส�าเร็จพัฒนา	จุด	2
101.	7-Eleven	สาขาอินทามระ	41	จุด	2
102.	7-Eleven	สาขาอู่รถเมล์สายลวด
103.	FamilyMart	สาขาเคหะบางบัว	2
104.	FamilyMart	สาขาจินดานิเวศน์
105.	FamilyMart	สาขาชานเมือง	แยก	4
106.	FamilyMart	สาขาซอยชุมชน	ราม	53
107.	FamilyMart	สาขาบ้านเทพารักษ์
108.	FamilyMart	สาขาปรีดีพนมยงค์	45
109.	FamilyMart	สาขาพัฒนาการ	15
110.	FamilyMart	สาขาลาซาล	ปาร์ค
111.	FamilyMart	สาขาศึกษานารี		2
112.	FamilyMart	สาขาสุขสวัสดิ์	2	
	 แยก	นายผิน
113.	FamilyMart	สาขาสุขุมวิท	48
114.	FamilyMart	สาขาหมู่บ้าน	ป.ผาสุก
115.	FamilyMart	สาขาหมู่บ้านพุฒตาล
116.	FamilyMart	สาขาหมู่บ้านเพิ่มสุข	
	 (หัวตะเข้)
117.	FamilyMart	สาขาหมู่บ้านษมาภรณ์
118.	FamilyMart	สาขาแอลพีเอ็น	
	 รามค�าแหง	44		
119.	Mini	big	C	สาขาซอยพูลเจริญ	
120.	Mini	big	C	สาขาซอยโพธิ์แก้ว	
121.	Mini	big	C	สาขาซอยอุดมเดช	
122.	Mini	big	C	สาขาตลาดน�าไท	
123.	Mini	big	C	สาขาตลาดออเงิน	
124.	Mini	big	C	สาขาบางกะดี่
125.	Tesco	Lotus	Express	
	 สาขาแจ้งวัฒนะ	10
126.	Tesco	Lotus	Express
	 สาขาซอยวิภาวดี	33

127.	Tesco	Lotus		Express	
	 สาขาซอยสรณคมณ์
128.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาตลาดถนอมมิตร-วัชรพล
129.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาตลาดสาย	2	
130.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาถนนเฉลิมนิมิตร	
131.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาถนนพุทธมณฑล	สาย	2	
132.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาท่าข้าม	
133.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาบัวทอง	เคหะ
134.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาบ้านคลองสวน	สมุทรปราการ
135.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาเพชรเกษม	63	
136.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาแยกทศกัณฑ์	
137.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขารัชดาภิเษก	13
138.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาราชพฤกษ์	นนทบุรี
139.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาลาดปลาเค้า	52
140.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาลาดพร้าว	64	
141.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาวัดเลา
142.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาวัดอินทราวาส	
143.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาศาลเจ้าพ่อเสือ	รามอินทราซอย	5
144.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาสี่แยกหนองใหญ่	
145.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาหมู่บ้านธารทอง	วิลล่า	
146.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาหมู่บ้านเพชรสยาม	3	(บางบอน	3)
147.	Tesco	Lotus		Express
	 สาขาหมู่บ้านวิเศษสุขนคร

School  : 2016  จำานวน  1  อาคาร 

(ขอรับการประเมินโดยไม่รวมแข่งขัน)

148.	โรงเรียนบ้านหนองบอน
	 (นัยนานนท์อนุสรณ์)

Hotel : 2017 จำานวน 7 อาคาร 

149.	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
150.	โรงพยาบาลเปาโล	โชคชัย	4
151.	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
152.	โรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล	
	 (หนองแขม)
153.	โรงพยาบาลลาดพร้าว	จ�ากัด	(มหาชน)	
154.	โรงพยาบาลปิยะเวท
155.โรงพยาบาลราชวิถี

Hotel : 2017 จำานวน 4 อาคาร 

156.	โรงแรม	เจ	ดับบลิว	แมริออท	กรุงเทพ
157.	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
158.	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	ลาดพร้าว
159.	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น

Office : 2017  จำานวน 6 อาคาร 

160.	อาคารรัฐประศาสนภักดี	(อาคารบี)	
	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา		
	 5	ธันวาคม	2550
161.	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
162.	อาคารธารา	สาทร
163.	อาคารมหานครยิบซั่ม
164.	อาคาร	ปตท.	ส�านักงานพระโขนง
165.	อาคารส�านักงานใหญ่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด		
	 (มหาชน)

Shopping Center  : 2015  จำานวน  6  อาคาร

166.	ศูนย์การค้าริเวอร์	ซิตี้	แบงค็อก
167.	ศูนย์การค้า	เดอะมอลล์	ท่าพระ
168.	ศูนย์การค้า	เดอะมอลล์	บางแค
169.	ศูนย์การค้า	เดอะ	พรอมานาด
170.	ศนูย์การค้า	คงิ	เพาเวอร์	ศรวีาร	ี	คอมเพลก็ซ์
171.	ศูนย์การค้า	ฟอร์จูนทาวน์
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 ข้อดีของหลอด LED 
	 มปีระสทิธิภาพการให้แสงสว่างสงู	 ใช้พลงังานน้อย	 ทนต่อการสัน่สะเทือน
และแรงกระแทก	 เมือ่เปิดจะให้แสงสว่างโดยทนัท	ี อายุการใช้งานยาวนานถึง	
100,000	 ชั่วโมง	 ปล่อยความร้อนออกมาน้อยมาก	 ท�าให้ลดการสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้าในส่วนเครื่องปรับอากาศ	 และการดูแลรักษาง่าย	 มีน�้าหนัก
เบาและมีขนาดเล็ก

 ข้อจำากัดของหลอด LED

	 ข้อจ�ากัดของหลอด	 LED	 คือการกระจายแสงยังไม่กว้างเท่าหลอด 
ฟลูออเรสเซนต์	แต่หากเป็นหลอด	LED	ที่มีราคาแพงขึ้นจะกระจายแสงได้
ดีมากขึ้น	

 การเลือกใช้หลอด LED 

	 หลอด	 LED	 มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้มีการปรับปรุงวัตต์ลดลง
ให้แสงเท่าเดมิ	 ดงันัน้ในการเลอืกจงึควรพิจารณาจากค่าลเูมนความส่องสว่าง
ให้มค่ีาใกล้เคยีงหลอดเดมิ	ทัง้น้ีจะไม่สามารถดจูากวัตต์ของหลอดได้	นอกจากนัน้
ควรพิจารณาเรื่องมุมกระจายแสงจะต้องเพียงพอกับการใช้งานด้วย

 ความคุ้มค่า

	 หลอด	 LED	 นอกจากประหยัดพลังงานลงเกือบร้อยละ	 50	 แล้ว	 อายุ
การใช้งานยังยาวนานกว่า	 ท�าให้ประหยัดค่าหลอดไฟ	 โดยทัว่ไปการใช้หลอด	
LED	 แบบ	 E27	 แทนหลอดไส้	 หรือหลอดฮาโลเจน	 จะคืนทุนไม่เกิน	 1	 ปี	
และทดแทนหลอดตะเกียบจะคืนทนุประมาณ	1	ปี	กรณีของหลอด	LED	ยาว	
และ	LED	ไฟถนนสามารถคืนทุนใน	2-3	ปี
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เทคโนโลยหีลอด LED

 หลอด	 LED	 เป็นแหล่งก�าเนิดแสงรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน	 เนื่องจากเปลี่ยนหลักการก�าเนิดแสงจากการน�าไฟฟ้าของก๊าซใน
หลอดผลูออเรสเซนต์	หรือการน�าไฟฟ้าของโลหะในหลอดไส้	 เป็นการเปล่ง
แสงของสารก่ึงตวัน�า	ซึง่ใช้พลงังาน	ต�า่กว่า	โดยหลอด	LED	นี	้มอีายุการใช้งาน
ตั้งแต่	15,000	ถึง	100,000	ชั่วโมง	และหลอด	LED	ได้พัฒนาศักยภาพของ
การประหยัดพลังงานได้ระหว่าง	 82–93%	 เมื่อเทียบกับหลอดไส้ที่ใช้เดิม	
ทั้งนี้หลอด	 LED	 ที่จ�าหน่ายตามท้องตลาดมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ	 ควร
เลือกซื้อใช้ให้ถูกกับความต้องการของผู้ใช้งาน

หลอด LED แบบ Down Light

หลอด LED แบบ Tube Light

เทคโนโลยีที่น่าสนใจ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

เทคโนโลยเีครือ่งปรบัอากาศขนาดใหญ่แบบรวมศนูย์ (Chiller)

	 ในอาคารขนาดใหญ่	 มกัใช้ระบบปรบัอากาศแบบรวมศนูย์	 และมเีครือ่ง
ท�าน�้าเย็นส่งจ่ายน�้าเย็นไปยังส่วนต่างๆ	 ของอาคาร	 ประเภทของเครื่องท�า
น�้าเย็น	(Chiller)	มีอยู่	2	ประเภทคือ	
	 •	 Air	Cooled	Water	Chiller	 เป็นเครื่องท�าน�้าเย็นแบบระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ
	 •	 Water	 Cooled	 Water	 Chiller	 เป็นเครื่องท�าน�้าเย็นแบบระบาย
ความร้อนด้วยน�้า

 Air Cooled Water Chiller 

	 เครื่องท�าน�้าเย็นที่อาศัยการระบายความร้อนด้วยอากาศ	 ลักษณะการ
ใช้งานที่มีความต้องการความเย็นไม่มากนัก	 (มักจะไม่เกิน	 500	 ตันความ
เย็น)	 ซึ่งต้องการความสะดวกในการติดตั้ง	 และต้องการลดภาระการดูแล
รักษา	 หรือจะใช้ในโครงการที่ขาดน�้า	 หรือไม่มีน�้าที่มีคุณภาพพอจะมาใช้
ระบายความร้อนของเครื่องได้	อย่างไรก็ตาม	เครื่องที่ระบายความร้อนด้วย
อากาศ	 ก็ย่อมที่จะกินไฟมากกว่าเครื่องที่ระบายความร้อนด้วยน�้า	 การใช้
ไฟฟ้าประมาณ	1.0-1.2	กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น

 Water Cooled Water Chiller 

	 เครื่องท�าน�้าเย็นที่ใช้น�้าระบายความร้อน	 เหมาะส�าหรับพื้นที่ที่ต้องการ
ปรับอากาศที่ขนาดใหญ่	 มีจ�านวนห้องที่จ�าเป็นต้องปรับอากาศหลายห้อง	
หลายโซน	หรือหลายชั้น	ใช้คู่กับอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม	คือหอผึ่งน�้า	โดยทั่วไป	
มกีารใช้ไฟฟ้าประมาณ	0.5-0.6	กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น	ปัจจบุนัเทคโนโลยี
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพเร่ืองท�าน�้าเย็นด้วยน�้า	 มีการปรับปรุงให้ประหยัด
พลงังานขึน้อย่างมาก	2	แนวทาง	คอื	 เครือ่งท�าน�า้เย็นแบบปรบัความเรว็รอบ	
(Variable	 speed	 Chiller)	 ซึ่งมีสมรรถนะขณะภาระต�่าดีมาก	 และเครื่อง
ท�าน�้าเย็นแบบแบริ่งแม่เหล็ก	 (Magnetic	 Bearing)	 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง	
เนื่องจากไม่มีแบริ่งใช้สนามแม่เหล็กยกเพลาให้ลอยขึ้น	 ท�าให้สามารถลด
ความเสียดทานของแบริ่ง	 และไม่ใช้น�้ามันในการระบายความร้อน	 เครื่อง
ท�าน�้าเย็นทั้งสองแบบดังกล่าว	ค่าสมรรถนะอยู่ในช่วง	0.3-0.4	kW/ton	ซึ่ง
ความสิ้นเปลืองต�่ากว่าแบบปกติเกือบเท่าตัว	
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เทคโนโลยเีครือ่งปรบัอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

	 เครือ่งปรบัอากาศขนาดเลก็ท่ีใช้กันมากในอาคาร	 โดยเฉพาะแบบแยกส่วน	
มคีอยล์ร้อนและคอยล์เย็นแยกกัน		การท�างานของคอมเพรสเซอร์เป็นแบบ
ตัดต่อ	 	ปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งมีการปรับอัตรา
การไหลของสารท�าความเย็นตามภาระปรบัอากาศ	ส่งผลให้ขณะทีภ่าระต�า่	
การระบายความร้อนจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก	 เนื่องจากพื้นที่ผิวระบาย
ความร้อนใหญ่ขึ้นเทียบกับปริมาณสารท�าความเย็น	 และไม่มีการสูญเสีย
เนื่องจากการเดินและหยุดเครื่อง	 คล้ายกับการขับรถที่มีการเร่งและเบรค
สลับกันย่อมสิ้นเปลืองกว่าการขับขี่ที่คงที่	
	 เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์เหมาะกับการท�างานท่ีภาระไม่
คงท่ีระหว่างวัน	 เครื่องปรับอากาศท่ัวไปมีค่า	 EER	 11	 Btu/W	 ปัจจุบัน
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์มีสมรรถนะสูงถึง	19	Btu/W

11คัมภีร์บอกรักษ์ (พลังงำน)

เทคโนโลยหีม้อไอนำา้แบบ  ONCE-THROUGH

 หม้อไอน�้าแบบ	Once	Through	หรือแบบไหลผ่านทางเดียว	เป็นหม้อ
ไอน�า้แบบท่อน�า้ท่ีมคีวามนิยมสงู	 เนือ่งจากมขีนาดเลก็	 ใช้พ้ืนทีน้่อย	 ท�าไอน�า้
ได้รวดเร็ว	ที่ส�าคัญมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ	90-95	เทียบกับหม้อไอน�้า
ท่อไฟทั่วไปที่มีประสิทธิภาพร้อยละ	85-90	
	 หม้อไอน�้าแบบ	Once	Through	ต่างจากหม้อไอน�้าทั่วไปตรงที่	ท่อน�้า
อยู่ในแนวตั้ง	 น�้าเช้าด้านล่างและเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอออก
ทางด้านบนเลย	 ไม่มีดรัมท่ีให้น�้าไหลวนกลับมา	 ท�าให้ผลิตไอน�้าได้เร็ว	
และไอน�้าที่สะสมในระบบน้อย	 ก๊าซไอเสียจากห้องเผาไหม้ตรงกลางจะ
ไหลผ่านท่อน�้าที่ตั้งอยู่โดยรอบ	ท�าให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง	
โดยท่ัวไปหม้อไอน�้าแบบ	 Once	 Through	 มีพิกัดขนาดเล็กในหลักร้อย
กิโลกรัม	ถึงประมาณ	1-2	ตัน	การใช้ไอน�้าปริมาณสูงจะใช้หม้อไอน�้าแบบ	
Once	 Through	 หลายชุดขนานกัน	 ท�าให้เมื่อความต้องการไอน�้าน้อยจะ
สามารถลดการเดินหม้อไอน�้าลงได้บางชุดส่งผลให้ประสิทธิภาพยังสูงแม้
ภาระลดต�่าลง

“ ฉลำดเลอืก ฉลำดใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้ำให้เหมำะกบักำรใช้งำน 

ก็มีส่วนช่วยรกัษ์พลงังำนเพือ่อนำคตของเรำทีด่ยีิง่กว่ำ.. 

“
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2. ศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อนัเนือ่งมา

จากพระราชดำาริ

	 อยู่ในเขตรอยต่อของต�าบลป่าเมี่ยง	 และต�าบล
แม่โป่ง	อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	จากเดิม
ที่เคยเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมกว้างกว่า	8,500	ไร่	มาวันนี้
พื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนารูปแบบชลประทาน	 ที่
ควบคูไ่ปกับการพัฒนาดนิและป่าไม้	 จนได้รบัการขนาน
นามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตท่ีิมชีวิีต	 เพ่ือให้นักท่อง
เทีย่วท่ีมาเยือน	 ได้รบัความรูเ้ก่ียวกับการพัฒนาผนืป่า
ทีเ่ข้าใจง่าย	 แถมยังได้สมัผสัจติวิญญาณของป่าใหญ่	
ด้วยการย่างเท้าก้าวเข้าสู่การเดินป่าท่ามกลางลุม่น�า้
ห้วยฮ่องไคร้	 ได้พบกับป่าเตง็รงั	 และป่าเบญจพรรณท่ี
สวยงาม	 รวมถึงการได้เข้าชมวิถีฟาร์มสไตล์ภาคเหนือ	
เช่น	การท�าปศุสัตว์	 เลี้ยงโคนม	สัตว์ปีก	สัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน�้านานาชนิดอีกด้วย
 กิจกรรมห้ามพลาด :	ชมการสาธิตการสร้างฝาย
ไม้ไผ่แบบง่ายๆ	 ไว้เป็นองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตตาม
วิถีธรรมชาต	ิและไม่พลาดชม	“สวนหกศนูย์”	ใจกลาง
ศูนย์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต	 โดยเปิดให้นักท่อง
เทีย่วได้เข้ามาศึกษาดูงาน	สามารถสอบถามรายละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่	053	389	228-9	ต่อ	102	(ติดต่อในวัน
และเวลาราชการเท่านั้น)	 และ	 เว็บไซต์	 hongkhrai	
หรือ	 เฟซบุ๊ก	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	 อัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริ)

3. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำารภูิหนิ

ร่องกล้า

 ตัง้อยูท่ี่อ�าเภอนครไทย	ในเขตอทุยานภูหินร่องกล้า	
จงัหวัดพิษณุโลก	จดัต้ังขึน้เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า	เพาะช�า
กล้าไม้	รวมถึงยังมแีปลงปลกูกาแฟพันธ์ุอาราบก้ิา	แปลง
สาธิตปลกูสตรอว์เบอร์รพัีนธ์ุพระราชทานปลอดสารพิษ	
ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชมอย่างใกล้ชิด	
พ้ืนทีโ่ครงการมแีนวหินผา	 เป็นจดุชมวิวถึง	 6	 จดุส�าคญั
ด้วยกัน	ได้แก่	ผาไททานิค	ผาพบรกั	ผาบอกรกั	ผาคู่รกั	
ผารักยืนยง	และผาสลัดรัก	โดยนักท่องเที่ยวสามารถ
ยืนชมววิทวิทศัน์ผนืป่าท่ีเขยีวชอุม่ได้แบบสดุลกูหูลกูตา
 กิจกรรมท่ีห้ามพลาด :	 เดนิชมทุ่งดอกกระดาษท่ี
ผาพบรัก	 ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของโครงการพระราชด�าริ
ภูหนิร่องกล้า	จะเบ่งบานในช่วงฤดหูนาวไปจนถึงช่วง
เดอืนมนีาคม	(สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ท่ี	อทุยาน
แห่งชาติภหิูนร่องกล้า	055-356-652,	081-596-5977	
หรอื	เฟซบุก๊	โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ
ภูหินร่องกล้า)

 เส้นทางท่องเทีย่วโครงการพระราชดำาร ิ ของ

ในหลวง ท่ีมีส่วนช่วยราษฎรให้มชีีวติความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น สร้างรายได้และอาชีพ ทั้งยังเป็นสถานที่

ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจไม่น้อย

	 ตลอดระยะเวลากว่า	 70	 ปี	 ที่พสกนิกรชาวไทย
อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ภูมพิลอดลุยเดช	(รชักาลท่ี	9)	นับเป็น	70	ปี	ทีพ่สกนิกร
ชาวไทยอยู่เย็นเป็นสขุ	เพราะพระราชกรณียกิจนานปัการ	
ล้วนเพื่อคุณประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยิ่งใหญ่	 ดัง
ค�ากล่าวที่ว่า	“ไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทย ที่พระองค์
เสด็จไปไม่ถึง”
	 ดงัเช่นโครงการในพระราชด�ารหิลายสบิโครงการ	
ทีเ่กิดแทบทกุพ้ืนท่ีบนแผ่นดนิไทย	 ทีน่อกจากจะสร้าง
ความเป็นอยู่ทีด่ใีห้กับชาวบ้านในพ้ืนทีแ่ล้ว	 ยังเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวพักผ่อนและเรยีนรูข้องนักท่องเท่ียว	 ท่ีสามารถ
เดินทางไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี	 โดยวันนี้จะพาทุกท่าน
ได้ออกไปสมัผสักับ	 5	 เส้นทางท่องเท่ียวตามโครงการ
พระราชด�าริ	เพื่อให้ได้เห็น	ได้เรียนรู้	พระอัจฉริยภาพ
ที่กว้างไกลของพระองค์อย่างยากจะหาที่สุดมิได้..

1. โครงการช่ังหวัมัน ตามพระราชดำาริ

	 โครงการช่างหัวมันตามพระราชด�าริ	อยู่ในความ
ดูแลของกองทัพภาคที่	 1	 เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจ
ของ	อ�าเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	โดยเลือกพันธุ์พืช
ท้องถ่ินทีดี่ท่ีสดุเข้ามาปลกู	 แล้วให้ภาครฐัและชาวบ้าน
ร่วมดูแลด้วยกัน	ภายในยังมี	“ทะเบียนบ้านเลขที่	1”	
ซึ่งเป็นบ้านพักส่วนพระองค์ของในหลวง	 รัชกาลที่	 9	
ถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขท่ี	 1	 หมู่ที่	 5	
บ้านหนองคอไก่	ต�าบลเขากระปกุ	อ�าเภอท่ายาง	จงัหวัด
เพชรบุรี	ทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรท�าไร่	
 กิจกรรมห้ามพลาด	:	ชืน่ชมกับบรรยากาศธรรมชาติ
แบบสดุลกูหูลกูตา	ล้อมรอบด้วยภูเขา	รวมถึงพ้ืนท่ีเกษตร	
เช่น	สับปะรด	มะนาว	มะพร้าว	และมันเทศ	 เป็นต้น	
มีส่วนของกังหันผลิตไฟฟ้า	 ฟาร์มโคนม	 ฟาร์มไก	่
โดยมีรถรางพาน�าชมทั่วไร่	 และห้องชมวีดิทัศน์ของ
โครงการ	 กิจกรรมต่างๆ	
เ พ่ื อ ให ้ ค ว ามรู ้ ด ้ า น
ก า ร เ กษต ร อี ก ด ้ ว ย	
(สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเตมิได้ท่ี	โครงการชัง่
หัวมันตามพระราชด�าร	ิ
โทร.	 032-472-700-1	
หรอืเว็บไซต์	phetchaburi) 

โซนนี้สีเขียว

เส้นทางท่องเที่ยวโครงการพระราชดำาริ 
เที่ยวสุขใจตามรอยพ่อหลวง
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4. ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระ

ราชดำาริ

	 ตั้งอยู่ต�าบลหมอกจ�าแป่	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
แม่ฮ่องสอน	 มเีป้าหมายท�าการผลติ	 และส่งเสรมิการ
ปลกูพืชและการเลีย้งสตัว์บนพ้ืนท่ีสงู	นอกเหนอืจากน้ี	
ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลเพื่อชุมชน	 คน	 และ
ป่าในพ้ืนท่ีเป้าหมาย	 พัฒนาและส่งเสรมิอาชพีบนพ้ืนที่
สูงหลายแขนง	 เป็นสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์	 การ
เพาะเลีย้งและขยายพันธ์ุสตัว์ป่า	 ตลอดจนศูนย์อนรุกัษ์
และจดัการพ้ืนท่ีป่า	 และการพัฒนาระบบไฟฟ้าพลงัน�า้	
เรยีกว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ามกลางธรรมชาติ	 ทีใ่ห้ท้ัง
ความเพลิดเพลินและความรู้กลับบ้านไปแบบเต็มๆ	
 กิจกรรมห้ามพลาด	:	สนุกและเพลดิเพลนิไปกับ
การเดินลัดเลาะเนินเขาและล�าธาร	เพื่อขึ้นไปชมพระ
ต�าหนักปางตอง	ท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม	ชมความน่ารกั
ของฝูงแกะและฝูงม้าที่ลานทุ่งหญ้ากว้าง	 และแปลง
ผักปลอดสารพิษ	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	
โครงการพัฒนาตามพระราชด�าร	ิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน	โทร	
053	611	244	หรอืเว็บไซต์	royal-project.maehongson)

5. ศนูย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเนือ่ง

มาจากพระราชดำาริ

	 ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	 ก่อต้ังข้ึนเมือ่
ปี	พ.ศ.	2524	โดยครอบคลุมพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนกว่า	
4,000	ไร่	เพื่อศึกษา	วิจัย	ทดลอง	และเพาะพันธุ์สัตว์
น�า้ชายฝ่ังทะเล	 พร้อมท้ังสร้างท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ทะเล	
ทั้งยังส่งเสริมให้ชาวบ้านในพ้ืนที่มีความรู ้ในการ
ประกอบอาชีพอย่างย่ังยืน	 ส�าหรบันักท่องเทีย่วทีอ่ยาก
ใกล้ชิดธรรมชาติ	และพร้อมเรยีนรูวิ้ถีชวิีตประมง	ท�าความ
รู้จักกับสัตว์น�้า	และต้นไม้นานาชนิด	ที่คือพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติมีชีวิต	ที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
 กิจกรรมห้ามพลาด	 :	 เดินลัดเลาะตามเส้นทาง
ธรรมชาติของป่าชายเลน	และนอนเต็นท์	เพื่อใกล้ชิด
ธรรมชาตใิห้มากขึน้	 (สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่	
ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	 อันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ	โทร.	039	433	216-8	หรือ	เฟซบุ๊ก	ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	อันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริ	และ	เว็บไซต์	fisheries)

 โครงกำรในพระรำชด�ำริของในหลวงรชักำลที ่9 ที่

ยกมำนี ้ เป็นเพยีงบำงส่วนท่ีพระองค์ทรงสร้ำงคุณูปกำร

ให้กับรำษฎร์ เพียงคุณมำสมัผัส เดนิตำมรอยเท้ำของ

พ่อ คณุจะได้รู้ว่ำ.. ตวัเองโชคดเีพียงใด ทีไ่ด้เกดิมำใน

แผ่นดนิทีม่พีระมหำกษตัรย์ิดแูลมำตลอดระยะเวลำ 

70 ปี อย่ำงไม่ย่อท้อ..
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“ “

 ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : เว็บไซต์ Kapook, เว็บไซต์ 
hongkhrai, เฟซบุ๊ก โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริภูหินร่อง
กล้า, เฟซบุ๊ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริ, เว็บไซต์ fisheries, เฟซบุ๊ก ส�านักงาน กปร., ส�านักงานคณะกรรม
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ, เว็บไซต์ ศูนย์
บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง



13ซุบซิบรอบบ้ำน

โรงเรียน จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียน จันทร์หุ่นบำาเพ็ญ โรงเรียน แจงร้อนวิทยา

โรงเรียน ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม 
รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียน เกษมพิทยา โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน โรงเรียน เซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียน นวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา พุทธมณฑล

โรงเรียน วัฒนพฤกษา โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี

ซบุซบิรอบบ้าน ฉบบัน้ี จะขอพาเพือ่นๆ นกัอ่านทกุท่าน 
มาเยีย่มชมบรรยากาศการเข้าตรวจประเมินอาคารโรงเรยีนปี 4 

มาดกูนัว่ามทีีไ่หนกนับ้าง!!
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กฟน. มอบรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน
MEA Energy Saving Building Awards 2016

เผยผลงำน 4 ปี ช่วยชำติประหยัดเงินค่ำไฟฟ้ำกว่ำ 83.86  ล้ำนบำท!

News Update14

	 เดินหน้า	 จัดประกวดในปีที่	 5	 หรือ	 MEA	 Energy	 Saving	 Building	
2017	 ส�าหรับอาคาร	 4	 กลุ่ม	 คือ	 อาคารโรงพยาบาล	 โรงแรม	 ส�านักงาน	
และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า	 ซึ่งเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการ
ในเดือนกันยายน	 2559	 ที่ผ่านมา	 และจะด�าเนินการแข่งขันต่อเนื่องถึง
เดือนธันวาคม	 2560	 โดยมีอาคารสมัครเข้าร่วมในปีที่	 5	 จ�านวน	 29	 แห่ง	
ประกอบด้วย	อาคารโรงแรม	6	แห่งโรงพยาบาล	7	แห่ง	ส�านักงาน	8	แห่ง	
และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า	 จ�านวน	 8	 แห่ง	 มีอาคารที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการใช้พลังงานและดัชนีการใช้พลังงาน	MEA	Index	ตามที่	กฟน.	
ก�าหนดและได้รับตราสัญลักษณ์	 “กฟน.	 อาคารประหยัดพลังงาน”	 ใน
ระดับที่1	จ�านวน	23	แห่ง	

	 การไฟฟ้านครหลวง	 หรือ	 กฟน.	 โดย	 นายชัยยงค์	 พัวพงศกร	 ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง	 เดินหน้าสานต่อโครงการประกวดอาคารประหยัดพลังงาน	
MEA	Energy	Saving	Building	ปีที่	 5	พร้อมเปิดเผยตัวเลขความภาคภูมิใจ	สรุปผลส�าเร็จของการประกวดปีที่	 1-4	ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้	20.5	
ล้านหน่วย	คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้	83.86	ล้านบาท	ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ลง	12,597	ตัน	โดยมีเงินลงทุนรวมของอาคาร	187.85	ล้าน
บาท	จากความร่วมใจของ	8	ประเภทอาคาร	ผู้เข้าร่วมประกวดกว่า	247	แห่ง	

	 ล่าสุด	 ประกาศการแข่งขันปีที่	 4	 หรือ	 MEA	 Energy	 Saving	 Building	 Awards	 2016	 อาคารประเภทโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อ	 ได้แก่	 โรงเรียน
แจงร้อนวิทยา	และบริษัท	เซ็นทรัล	แฟมิลี่มาร์ท	จ�ากัด	คว้ารางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ	MEA	Energy	Saving	Building	Awards	2016	จากอาคาร
ผู้สมัครกว่า	146	แห่ง	ประกอบด้วย	โรงเรียน	จ�านวน	20	แห่ง	และร้านสะดวกซื้อ	จ�านวน	126	สาขา	
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อาคารประหยัดพลังงาน 
MEA Energy Saving Building Awards 2016   

	 ส�าหรับอาคารประเภทร้านสะดวกซ้ือ	ได้แบ่งการพิจารณาตัดสินและ
มอบรางวัลให้กับอาคารเป็นกรณีพิเศษ	 	 โดยได้พิจารณาตดัสนิผลคะแนน	
เป็น	2	ส่วน	คือส่วนที่	1	ร้านสะดวกซื้อ	 (ส�านักงานใหญ่)	และ	ส่วนที่	2	
ร้านสะดวกซื้อ	(สาขา)

ส่วนที ่1 ร้านสะดวกซือ้ (สำานกังานใหญ่)

1. รางวัล “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเลิศ”
พร้อมกับได้รับเงินรางวัล	 1	 ล้านบาท	 และเป็นสุดยอดอาคารประหยัด
พลังงานของการไฟฟ้านครหลวงปีที่	 4ประเภทร้านสะดวกซื้อ	 จ�านวน	 1	
รางวัล		ได้แก่	
					-					บริษัท	เซ็นทรัล	แฟมิลี่มาร์ท	จ�ากัด
											ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท

2. รางวัล “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ”
พร้อมกับได้รับเงินรางวัล	5	แสนบาท	จ�านวน	3	รางวัล	ได้แก่
					-					บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
											ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ	มินิบิ๊กซี	
					-					บริษัท	เอก-ชัย	ดีสทริบิวชั่นซิสเทม	จ�ากัด
											ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ	เทสโก้	โลตัส	เอ็กซ์เพรส
					-					บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	
											ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อเซเว่น	อีเลฟเว่น

ส่วนที ่2 ร้านสะดวกซือ้ (สาขา)

1. สาขาท่ีได้รบัตราสญัลกัษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลงังาน ดเีลศิ” 
	 จ�านวน	1สาขา
					-					แฟมิลี่มาร์ทสาขาชานเมืองแยก	4

2. สาขาท่ีได้รบัตราสญัลกัษณ์ “กฟน.อาคารประหยดัพลงังาน ดเีด่นพเิศษ”
	 จ�านวน	5	สาขา
					-					แฟมิลี่มาร์ทสาขาสุขุมวิท	48	
					-					แฟมิลี่มาร์ทสาขาชุมชนราม	53	
					-					แฟมิลี่มาร์ทสาขาหมู่บ้านเพิ่มสุข	
					-					มินิบิ๊กซี	สาขาบางกระดี่	
					-					เทสโก้	โลตัส	เอ็กซ์เพรส	สาขาพุทธมณฑลสาย	2

3. สาขาท่ีได้รบัตราสญัลกัษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลงังาน ดเีด่น” 
	 จ�านวน	14	สาขา
					-					แฟมิลี่มาร์ท	สาขาสุขสวัสดิ์	2	แยกนายผิน	
					-					เทสโก้	โลตัส	เอ็กซ์เพรส	สาขาวัดเลา	
					-					เทสโก้	โลตัส	เอ็กซ์เพรส	สาขาตลาดถนอมมิตร	
					-					เทสโก้	โลตัส	เอ็กซ์เพรส	สาขาลาดปลาเค้า	52	
					-					เทสโก้	โลตัส	เอ็กซ์เพรส	สาขาวัดอินทราวาส	
					-					เทสโก้	โลตัส	เอ็กซ์เพรส	สาขาสี่แยกหนองใหญ่	
					-					เทสโก้	โลตัส	เอ็กซ์เพรส	สาขารัชดาภิเษก	13
					-					มินิบิ๊กซี	สาขาซอยโพธิ์แก้ว	
					-					มินิบิ๊กซี	สาขาตลาดออเงิน	
					-					มินิบิ๊กซี	สาขาตลาดน�าไท
					-					มินิบิ๊กซี	สาขาซอยพูลเจริญ	
					-					มินิบิ๊กซี	สาขาซอยอุดมเดช	
					-					เซเว่น	อีเลฟเว่น	สาขาส�าเร็จพัฒนาจุด	2	
					-					เซเว่น	อีเลฟเว่นสาขาวัชรพลซอย	7

1. รางวัล “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเลิศ”
พร้อมกับได้รับเงินรางวัล	 1	 ล้านบาท	 และเป็นสุดยอดอาคารประหยัด
พลงังานของการไฟฟ้านครหลวงปีท่ี	4	ประเภทโรงเรยีน	จ�านวน	1	 รางวัล	
ได้แก่
					-	 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

2. รางวัล “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ”
พร้อมกับได้รับเงินรางวัล	5	แสนบาท	จ�านวน	3	รางวัล	ได้แก่
					-	 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
					-	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
					-	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

3. รางวัล “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น” 
(ไม่มีเงินรางวัล)	จ�านวน	9	รางวัล	ได้แก่
					-	 โรงเรียนวัฒนพฤกษา
					-	 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
					-	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	นนทบุรี
					-	 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ�าเพ็ญ
					-	 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล
					-	 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
					-	 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
					-	 โรงเรียนเกษมพิทยา
					-	 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

อาคารประเภทโรงเรยีน อาคารประเภทร้านสะดวกซือ้



คณะผู้จัดทำา : 

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

MEA Energy Saving Building

การไฟฟ้านครหลวง

อาคาร 2 ชั้น 7 ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ

121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200

โทรศัพท์  0-2220-5480 โทรสาร 0-2220-5180

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140  

โทรศัพท์ 0 2470 9604-9  โทรสาร 0 2470 9609

E-mail : meaaward@gmail.com 

www.meaenergysavingbuilding.net 

www.facebook.com/MEAaward

SUCCESS 
IS FOR EVERYONE

WHO WORK FOR IT


