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	 สวสัดีครับทา่นผู้อา่นทกุทา่น	กลบัมาพบกนัอีกครัง้กบั	Flash	Newsletter	จดหมายขา่ว 
ท่ีน�าเสนอขา่ว	และกิจกรรมตา่งๆ	ในโครงการสง่เสริมประสทิธิภาพการใช้พลงังานใน
อาคาร	 หรือการแขง่ขนั	 MEA	 Energy	 Saving	 Building	 Awards	 ของการไฟฟ้า
นครหลวง	ด�าเนินการโดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ	
	 ณ	ชว่งเวลานี	้เป็นการก้าวยา่งเข้าสูก่ารแขง่ขนัในปีท่ี	5	รอบท่ี	2	ของการแขง่ขนั
สดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน	MEA	Energy	Saving	Building	Awards	2017	โดย
มีแขง่ขนัใน	4	กลุม่อาคาร	ได้แก่อาคารประเภท	โรงพยาบาล	โรงแรม	ส�านกังาน	และ
ศนูย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า	 ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นอาคารขนาดใหญ่มีการใช้พลงังาน
ในแตล่ะวนัเป็นจ�านวนมาก	 ทางโครงการหวงัท่ีจะเหน็ผลประหยดัด้านพลงังานและ
การปลกุจิตส�านกึของผู้ใช้สอยอาคารเหลา่นี	้ เกิดขึน้อยา่งกว้างขวางกวา่การแขง่ขนั
ในทกุๆ	ปีท่ีผา่นมา
	 Flash	 Newsletter	 ฉบบันี	้ ยงัน�าเสนอบทความจากโรงเรียนท่ีประสบผลส�าเร็จ
ด้านการอนรัุกษ์พลงังานตอ่เน่ืองจากการแขง่ขนัในปีท่ี	4	ท่ีผา่นมา	กบัคอลมัน์	Winner	
Talk	กรุงเทพคริสเตียน	:	“สมดลุ”	สูค่วามยัง่ยืน	ตอ่เน่ืองด้วย	Flash	Newsletter	ฉบบันี ้
ได้น�าเสนอเร่ืองของการแขง่ขนัไปสูปี่ท่ี	 5	สดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน	MEA	Energy	
Saving	Building	Awards	2017	ซึง่มีลกัษณะของการแขง่ขนัท่ีแตกตา่งจากปีท่ีผา่น
มาทัง้ประเภทอาคารท่ีมีถงึ	 4	 ประเภทอาคาร	 และประเภทรางวลัท่ีเพ่ิมขึน้	 โดยการ
แขง่ขนัในปีท่ี	5	ได้แบง่ประเภทรางวลัในระดบัท่ี	2	ออกเป็น	3	ประเภท	คือ	รางวลัตรา
สญัลกัษณ์	 “กฟน.	 อาคารประหยดัพลงังานดีเลศิ”	 ท่ีมีการแขง่ขนักนัอยูเ่ดมิ	 และเพ่ิม
รางวลัตราสญัลกัษณ์	“อาคารปรับปรุงด้านพลงังานดีเดน่”	และรางวลัตราสญัลกัษณ์	
“อาคารนวตักรรมพลงังานดีเดน่”	ทา่นสามารถอา่นรายละเอียดได้จากคอลมัน์	Start	
Up	และ	Progress	Report	นะครับ
	 ส�าหรับการแขง่ขนัในรอบ	2	ในปีท่ี	5	 นี	้ทางโครงการปิดรับใบสมคัร	ในวนัท่ี	30	
เมษายน	 2560	 ซึง่มีอาคารผา่นเกณฑ์รับตราสญัลกัษณ์	 รับรองมาตรฐาน	 “กฟน.	
อาคารประหยดัพลงังาน”	ในระดบัท่ี	1	จ�านวน	23	แหง่	ประกอบด้วย	โรงพยาบาล	7	
แหง่	อาคารโรงแรม	4	แหง่	อาคารส�านกังาน	6	แหง่	และศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า	
6	 แห่ง	 ต้องติดตามกนัตอ่ไปวา่จะมีอาคารใดย่ืนใบสมคัรเข้าแข่งขนัในรอบท่ี	 2	 นี	้
และเข้าร่วมแขง่ในประเภทใดบ้าง
	 กบัการน�าเสนอความเคลือ่นไหวของโครงการ	 ทา่นสามารถตดิตามได้จากคอลมัน์	
News	Update	ทาง	Flash	Newsletter	น�าเสนอ	การสมัมนาให้ความรู้	เร่ือง	แนวทาง
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานในอาคาร	 โครงการส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลงังานในอาคารปีท่ี	 5	 ท่ีจดัขึน้โดย	 การไฟฟ้านครหลวง	 ณ	
โรงแรมริชมอนด์	เม่ือวนัพธุท่ี	29	มีนาคม	2560	ท่ีผา่นมา	นอกจากนีค้อลมัน์นา่สนใจ
ในฉบบั	เชน่	คอลมัน์คมัภีร์บอกรักษ์	(พลงังาน)	วิธีประหยดัไฟในบ้าน	ลดคา่ไฟให้ได้
ผลจริง	 ส�าหรับหน้าร้อนท่ีก�าลงัท�าให้หลายคนหนกัใจกบัคา่ไฟฟ้าท่ีขึน้ราคาอีกแล้ว	
และไปพกัผอ่นคลายร้อนสมัผสัธรรมชาตกิบั	 คอลมัน์	 โซนนีส้ีเขียว	 7	 ท่ีเท่ียวสีเขียว	
ใกล้กรุง
	 ท้ายนีผ้มอยากฝากให้ผู้ ท่ีสนใจ	 อยากขอรับตราสญัลกัษณ์	 รับรองมาตรฐาน	
“กฟน.	อาคารประหยดัพลงังาน”	ในระดบัท่ี	1	ให้กบัอาคารของทา่น	หากอาคารของ
ทา่นเป็นอาคารปะเภท	โรงพยาบาล	ศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า	โรงแรม	ส�านกังาน	
มหาวิทยาลยั	 โรงเรียน	 และร้านสะดวกซือ้	 สามารถตดิตอ่ทีมงานได้ตามท่ีระบไุว้ใน
จดหมายข่าวนีน้ะครับ	 เม่ือถ้าท่านแจ้งความประสงค์เข้ามา	 ทางทีมงานของเราจะ
พิจารณาคณุสมบตัเิบือ้งต้น	 หากผา่นตามข้อก�าหนดทีมงานของเราจะเข้าไปเก็บข้อมลู 
พืน้ฐาน	 ณ	 อาคารของทา่นเพ่ือคดิคา่	 MEA	 Index	 ของอาคารของทา่น	 ซึง่ถ้าผา่น
เกณฑ์ท่ีก�าหนด	ทา่นก็จะได้รับตรารับรองมาตรฐาน	“กฟน.อาคารประหยดัพลงังาน”	
โดยท่ีทา่นไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยใดๆ	 ทัง้สิน้	 ซึง่จะได้ขึน้รับตรารับรองฯ	 ในวนัเดียวกบั
การประกาศผลรางวลัการแขง่ขนัของอาคารปีท่ี	 5	 ท่ีก�าลงัแขง่ขนักนัในขณะนี	้ (โดย
เราจะเรียกวา่ผู้ ได้รับตรารับรองฯ	 นอกปีการประกวด)	 ท่ีจะมีการประกาศผลรางวลั
ประมาณเดือน	มีนาคม	2561	อาคารท่ีขอรับตรารับรองมาตรฐานฯ	ในชว่งนี	้มีแตไ่ด้
กบัได้ครับ	นอกจากทา่นจะไมเ่สียคา่ใช้จา่ยใดๆ	 ในการขอประเมินการใช้พลงังานใน
อาคาร	 การได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน	 “กฟน.อาคารประหยดัพลงังาน”	 แล้วทา่นยงั
ได้ทราบถงึเกณฑ์การใช้พลงังานในอาคารของทา่นด้วย	 อยา่ช้านะครับ	 เพราะเรารับ
จ�านวนจ�ากดั
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 นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้วา่การการไฟฟ้านครหลวง	 ประธานในพิธี
เปิดงาน	 สมัมนาให้ความรู้	 เร่ือง	 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลงังานในอาคาร โครงการส่งเสรมิการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 5	หรือ	MEA Energy Saving Building 
2017	 ส�าหรับกลุม่อาคารประเภทโรงพยาบาล,	 โรงแรม,	 ส�านกังาน	 และ
ศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า	 เปิดเผยวา่	 มีความยินดีอยา่งย่ิงกบัอาคารท่ี
ผา่นเกณฑ์	 และได้รับรางวลัตราสญัลกัษณ์	 “กฟน.	 อาคารประหยดัพลงังาน”	
ระดบัท่ี	1	และขอช่ืนชมในความตัง้ใจของอาคารท่ีเข้าร่วมแขง่ขนัในระดบั
ท่ี	2	เพ่ือเป็นสดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน	ซึง่ทกุอาคารในท่ีนี	้ล้วนเป็น
อาคารท่ีมีประสทิธิภาพสงู	 ผา่นเกณฑ์ประสทิธิภาพของการไฟฟ้านครหลวง 

สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง 

แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
การแข่งขันหาสุดยอดอาคารปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ปีท่ี 5 

Start Up

	 อย่างไรก็ดี	 หลงัจากนีจ้ะเป็นการแข่งขนัท่ีเข้มข้นขึน้	 และทกุอาคาร 
ในท่ีนีล้้วนมีสิทธ์ิเป็นสดุยอดของอาคารประหยดัพลงังาน	 โดยต้องอาศยั
ความร่วมมือ	 ร่วมใจ	 ของผู้บริหารอาคาร	 ผู้ ใช้อาคาร	 ผู้ ดูแลอาคาร	
หลายส่วนประกอบกนั	 ดงันัน้	 การไฟฟ้านครหลวงจึงจดังานสมัมนาให้
ความรู้ขึน้	 เพ่ือแนะแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
ในอาคาร	 ตลอดจน	 ชีแ้จงกตกิาในการแขง่ขนั	 แก่อาคารท่ีเข้าร่วมแขง่ขนั	
ในระดบัท่ี	2

		 ด้าน	รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน	ผู้ จัดการโครงการฯ	มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ	 กล่าวว่า	 การจดังานมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 
ส่งเสริมให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุภาคส่วนได้ตระหนกัถึงการใช้พลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 และกระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจในการอนรัุกษ์พลงังานร่วมกนั	
โดยมอบหมายให้	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ	 เป็นผู้
ด�าเนินการจดัการประกวดอาคารประหยดัพลงังาน	 MEA	 Energy	 Saving	
Building	และจดัประกวดตอ่เน่ืองมาในปีนี	้ เป็นปีท่ี	 5	แล้ว	นบัเป็นความ
ภาคภมิูใจของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ	 และรู้สกึยินดี
อย่างย่ิง	 ท่ีท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงได้ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงานสมัมนาให้ความรู้	ในครัง้นี	้	
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คณุรจุ เหราบตัย์

รศ.ดร.อภชิติ เทอดโยธิน



4 Start Up

	 ทัง้นี	้ ได้รับความอนเุคราะห์จากทา่นคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุของโครงการร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย	 ในหวัข้อ	 “นวตักรรมเพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน” 
โดย	คุณเกชา ธีระโกเมน	และ	“อาคารเขยีวกบัการอนุรกัษ์พลงังาน” โดย	คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ 

	 ส�าหรับการแข่งขนัปีท่ี	5	เป็นจดัการประกวดในกลุม่ประเภทอาคารโรงแรม	โรงพยาบาล	ส�านกังาน	และศนูย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า	ซึง่โครงการเร่ิม
รับสมคัรอาคารเข้าร่วมในช่วงเดือนตลุาคม	2559	ท่ีผ่านมา	

	 มีอาคารทัง้	4	กลุม่สมคัรเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	29	แหง่	โดยมีอาคารผา่นเกณฑ์คณุภาพการใช้พลงังานและดชันีการใช้พลงังาน	MEA	Index	ตามท่ี	
กฟน.	ก�าหนด	ได้รับตราสญัลกัษณ์	“กฟน.	อาคารประหยดัพลงังาน”	ในระดบัท่ี	1	จ�านวน	23	แหง่	ประกอบด้วย	โรงพยาบาล	7	แหง่	อาคารโรงแรม	4	แหง่	
อาคารส�านกังาน	6	แหง่	และศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า	6	แหง่

	 ส�าหรับผลการด�าเนินโครงการต่อเน่ืองรวม	5	 ปี	 มีอาคารได้รับตราสญัลกัษณ์	 “กฟน.	อาคารประหยัดพลงังาน”	 ในระดบัท่ี	 1	 แล้วทัง้สิน้	 จ�านวน	
171	 แหง่	 และในการจดัสมัมนาในครัง้นี	้ มีผู้แทนอาคารตลอดจนผู้สนใจจากหนว่ยงานเครือขา่ยท่ีได้ร่วมโครงการในรอบปีท่ีผา่นมา	 เข้าร่วมรับฟังการสมัมนา	
รวม	102	ทา่น		จาก	43	หนว่ยงาน	

คณุวิญญ ูวานิชศิรโิรจน์คณุเกชา ธรีะโกเมน

“ผลทีไ่ด้รบัจากสมัมนาให้ความรูข้องโครงการ น่าจะเป็นประโยชน์กับ
อาคารและหน่วยงานต่างๆ ได้น�าไปปรบัใช้ให้เหมาะสมในการปรบัปรงุ

สทิธกิารใช้พลงังานในอาคารของท่านได้ต่อไป”“ “
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กรุงเทพคริสเตียน “สมดุล” สู่ความย่ังยืน

วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี 
ผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

5

	 อาคารสูงใหญ่ริมถนนประมวญ	 รวมถึง	 
“หอธรรม”	 โบสถ์คริสเตียนอายนุบัร้อยปี	 เป็นดงั
สญัลกัษณ์แทนใจของชาว	“กรุงเทพคริสเตียน 
วิทยาลัย”		โรงเรียนเก่าแก่อายกุว่า	160	ปี		บน
พืน้ท่ี	 17	 ไร่	 แต่คณาจารย์	 พนักงาน	 รวมถึง
นกัเรียน	อยูก่นัอยา่งมีความสขุ	และเม่ือมีกิจกรรม
เกิดขึน้	 ก็ร่วมมือร่วมใจกนั	 จนประสบผลส�าเร็จ
ในหลากหลายกิจกรรม

	 โดยเฉพาะโครงการประหยดัพลงังาน	 ท่ีได้รับ
รางวลั	 “ดีเด่นพิเศษ” จากการไฟฟ้านครหลวง
ในปีนี ้

	 การประหยดัพลงังานนี	้ จดุเร่ิมต้นก่อนเข้า
ร่วมโครงการหลายปีก่อนนับตัง้แต่สมัยอดีต 
ผู้อ�านวยการ	 ดร.	 วรนชุ	 ตรีวิจิตรเกษม	 ซึง่ริเร่ิม
ปลูกฝังค่านิยม	 อนุรักษ์น�า้	 อนุรักษ์พลังงาน	
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ให้กับเด็ก
นกัเรียน	 และด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองหลายปี	
กระทัง่ในปีท่ีผ่านมาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อาคารกบัการไฟฟ้านครหลวง	 (กฟน.)	 ด้วยมุง่หวงั
ให้โรงเ รียนมีแบบแผนพัฒนาด้านอนุ รักษ์
พลงังาน	และเป็นประโยชน์ตอ่บคุลากร	นกัเรียน	
สืบไป	

	 “หลงัการจดัรูปแบบก็พบวา่	 สิง่ท่ีต้องด�าเนินการ
มี	2	สว่นหลกั	

 ส่วนที่ 1	 คือ	 เก่ียวกบัคน	ได้แก่	นกัเรียน	 ท่ี
ต้องมุ่งสร้างจิตส�านึกและปลูกฝังให้กับเขา	
ตลอดจนให้ความรู้กบัคณาจารย์	 แมค่รัว	 นกัการ
ภารโรง	รปภ.	ให้เข้าใจถงึการใช้พลงังานเป็นหลกั
ส�าคญั	 ในสว่นนีท้กุโรงเรียนสามารถท�าได้	 เพราะ
ไมมี่เร่ืองของงบประมาณ	 แตเ่ป็นเร่ืองการสร้าง
จิตส�านกึ

 ส่วนท่ี 2	คือ	เร่ืองการดแูลปรับเปลีย่นอปุกรณ์	
และการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีสิ่งเหลา่นัน้
สามารถท�างานได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ	 เชน่	การ
ท�าความสะอาดรังผึง้เคร่ืองปรับอากาศ	หรือการ
ตดิตัง้ให้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม	 ซึง่ไมจ่�าเป็นต้อง
ใช้งบประมาณในการท�าทกุอยา่ง	 แตต้่องหาจดุ
เหมาะสมให้ได้ว่า	 สิ่งไหนควรเปลี่ยนก็เปลี่ยน	
สิ่งไหนสามารถซ่อมบ�ารุงได้ก็ดูแลให้อยู่ใน
สภาพท่ีท�างานได้เตม็ประสทิธิภาพ”	 อ.วชัรพงษ์	
อภิญญานรัุงสี	ถงึแนวทางการอนรัุกษ์พลงังาน

 จุดสมดุลของการประหยัดพลังงาน

 กรุงเทพคริสเตียน	 วิทยาลยั	 เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่	 มีอาคารสงูหลายหลงัรวมถงึจ�านวน
นกัเรียนและบคุลากร	 รวมกนัมากกวา่	 6,000	 คน	
ท�าให้การขบัเคลือ่นกิจกรรมตา่งเกิดอปุสรรคบ้าง	
จึงเลือกใช้บริษัทผู้ เช่ียวชาญเร่ืองพลังงานมา
เป็นท่ีปรึกษาให้ค�าแนะน�า	

“อาคารดีเด่นพิเศษ” ประเภทโรงเรียน
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	 เม่ือจดัการเร่ืองเหล่านีแ้ล้วก็พบว่า	 การใช้พลงังานปรับลดลงจริงๆ	
โดยไมจ่�าเป็นต้องปลอ่ยให้อปุกรณ์นัน้เสยีหายและซือ้มาใหม	่ ซึง่ไมใ่ชส่ิง่
จ�าเป็น	 นอกจากนีย้งัมองเหน็ถงึความส�าคญัในการเผยแพร่ความรู้สูช่มุชน	
กลุม่พอ่แมผู่้ปกครอง	 เพราะจ�านวนนกัเรียน	 เกือบ	 6,000	 คน	 ก็เทา่กบั	
6,000	ครอบครัว	โดยเลือกใช้การสื่อสารผา่นสื่อสงัคมออนไลน์	และสร้าง
จิตส�านกึให้คนกลุม่ใหญ่	 อีกทัง้	 ยงัเน้นสอดแทรกเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน
ให้อยูใ่นทกุกิจกรรมของนกัเรียน	อาทิ	การรณรงค์ทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียน	 การเดนิพาเหรดงานกีฬาส	ี รวมถงึสอดแทรกไว้ในการเรียนการสอน	
โดยมีการค�านวณคา่ใช้ไฟฟ้าในแตล่ะเดือน	 และวิธีประหยดัพลงังานได้
อยา่งไร	โดยมีกลุม่จดักิจกรรมในโรงเรียนท่ีสืบทอดจากรุ่นสูรุ่่น
 
	 “การสร้างจิตส�านกึน่ีส�าคญั	 มีหลายตวัอยา่งท่ีเราสอน	 และนกัเรียน
จะคอยชว่ยเหลอืดแูล	 ปิดไฟตอนกลางวนั	 ปิดแอร์	 หรือหากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
มีปัญหา	 จะแจ้งให้ครูประจ�าชัน้	 หรือครูท่ีรับผิดชอบเร่ืองนัน้ทราบ	 ถือเป็น 
การช่วยเหลือร่วมมือร่วมใจกนัอย่างมากและช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็นคนท่ีรู้จกัประหยดัพลงังาน”	

	 “เม่ือได้รับแจ้งว่าได้รับรางวัลนัน้	 ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมดีใจกันมาก		
เพราะพวกเราเองก็ไม่คิดวา่เราจะได้รางวลัระดบันี	้	เพราะโรงเรียนเราใช้
พลงังานเยอะ	คดิวา่ถ้าเอาโรงเรียนท่ีเข้าประกวดมารวมกนั	ยงัไมรู้่เลยวา่
เขาจะใช้พลงังานเท่าโรงเรียนเราหรือเปล่า”		น่ีคือสิ่งท่ีผู้จดัการโรงเรียน
บอกเล่าถงึความรู้สกึท่ีได้รับรางวลัและกลา่วตอ่วา่	

	 สาเหตท่ีุดีใจมาก	 ก็คือ	 เขารู้สกึวา่สิง่ท่ีเขาร่วมมือร่วมใจกนัท�า	 มีคนมา
ช่ืนชม	 เข้าใจ	 แล้วก็เหน็ผลจริง	 ย่ิงพวกเขาไมไ่ด้คาดหวงัวา่มนัจะได้	 เขาท�า 
โครงการฯ	 เพราะเขาหวงัวา่จะชว่ยเหลอืสงัคมได้อยา่งไรบ้าง	 ในการประหยดั
พลงังาน

	 โรงเรียนเองก็คาดหวงัวา่	 เม่ือเดก็นกัเรียนเตบิโตออกไปแล้ว	 เขาจะต้อง
เป็นคนท่ีชว่ยดแูลสงัคมชมุชนท่ีเขาอาศยั	 ดแูลประเทศท่ีเขาอยู	่ แม้กระทัง่
โลกใบนีก็้เป็นโลกของเขาในอนาคต	 เราจงึเตรียมตวัเขาให้พร้อมเพ่ืออนาคต
ข้างหน้า	 เพราะคนท่ีเป็นครูจะปฏิเสธความรับผิดชอบไมไ่ด้เลย	 ถ้าไมไ่ด้
สอนให้เขาเป็นคนดีมีประโยชน์ตอ่สงัคม	

“ถ้าเขาเติบโตขึ้นแล้วตระหนักถึงความส�าคัญ ไม่เพียงแต่การ
ประหยัดพลังงาน แต่เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ เขา
เดินไปในทางท่ีดีท่ีเราสอน อันน้ีเป็นความสุข และเป็นความ
ภาคภูมิใจของครู”

 ส�าคัญกว่ารางวัลคือการสืบทอด

 สิ่งส�าคัญกว่าการได้รับรางวัล ก็คือการท่ีจะขยายผลอย่างไรต่อไป 
โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนคริสเตียนที่มีเครือข่ายกว่า 20 โรงเรียน 
ท่ัวประเทศ
 
	 อยา่งไรก็ดีสิง่ท่ีต้องจดัการในแตล่ะโรงเรียนก็แตกตา่งกนัออกไป	 แต่
สิ่งส�าคญัคือจะท�าอย่างไรให้ท�าตอ่ไปได้อย่างตอ่เน่ือง	 ในมมุสว่นตวัผม
มองวา่	ไมว่า่จะเป็นโรงเรียนท่ีได้รางวลั	หรือไมไ่ด้	ขอให้ร่วมใจกนัอนรัุกษ์
พลังงานต่อไป	 อย่ามองว่าจะต้องได้รับรางวัล	 เพราะสิ่งส�าคัญ	 คือ	
การผลกัดนัให้มีความยัง่ยืน	 และตอ่ยอดในชีวิตประจ�าวนัของเดก็	 เพราะ
ท้ายท่ีสดุแล้วเราคือโรงเรียน	 สิง่ท่ีต้องท�าก็คือ	 เม่ือเดก็จบไปแล้วเขาจะน�า
ความรู้ทกุด้านต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจ�าวนัได้

“ “
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	 โครงการสง่เสริมการปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลงังานในอาคารปีท่ี	 5	หรือ	MEA	Energy	Saving	Building	2017	ส�าหรับกลุม่อาคารประเภท 
โรงพยาบาล,	โรงแรม,	ส�านกังาน	และศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า	จดัโดย	กฟน.	เปิดรับสมคัรอาคารเข้าร่วมโครงการในเดือนกนัยายน	2559	และก�าหนด
ด�าเนินการแขง่ขนัตอ่เน่ืองถงึเดือนธนัวาคม	2560	

	 มีอาคารสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ	 จ�านวน	 29	 แหง่	 ประกอบด้วย	 โรงพยาบาล	 7	 แหง่	 โรงแรม	 6	 แหง่	 ส�านกังาน	 8	 แหง่	 และศนูย์การค้า/ห้าง 
สรรพสนิค้า	จ�านวน	8	แหง่	มีอาคารท่ีผา่นเกณฑ์คณุภาพการใช้พลงังานและดชันีการใช้พลงังาน	MEA	Index	ได้รับตราสญัลกัษณ์	“กฟน.	อาคารประหยดั
พลงังาน”	ในระดบัท่ี	1	รวม	23	แหง่	ดงันี ้

MEA Energy Saving Building 2017
การแข่งขันหาสุดยอดอาคารปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ปีที่ 5 
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 อาคารโรงพยาบาล 
 จ�านวน 7 แห่ง ได้แก ่
	 	 1.	โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า	
	 	 2.	โรงพยาบาลเปาโล	โชคชยั	4	
	 	 3.	สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี	
	 	 4.	โรงพยาบาลวิชยัเวช	อินเตอร์เนชัน่แนล	(หนองแขม)	
	 	 5.	โรงพยาบาลลาดพร้าว	จ�ากดั	(มหาชน)	
	 	 6.	โรงพยาบาลปิยะเวท	
	 	 7.	โรงพยาบาลราชวิถี

 อาคารโรงแรม 
 จ�านวน 4 แห่ง ได้แก ่
	 	 1.	โรงแรม	เจดบับลวิ	แมริออท	กรุงเทพ	
	 	 2.	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	
	 	 3.	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	ลาดพร้าว	
	 	 4.	โรงแรมมิราเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชัน่	

 อาคารส�านักงาน  
 จ�านวน  6 แห่ง ได้แก่ 

	 	 1.	อาคารรัฐประศาสนภกัดี	(อาคารบี)	ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรต	ิ												
																									80	พรรษา	5	ธนัวาคม	2550	
	 	 2.	อาคารศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์	
	 	 3.	อาคารธารา	สาทร	
	 	 4.	อาคารมหานครยิบซัม่	
	 	 5.	อาคาร	ปตท.	ส�านกังานพระโขนง	
	 	 6.	อาคารส�านกังานใหญ่	บริษัท	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)

 อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 
 จ�านวน 6  แห่ง ได้แก่ 

	 	 1.	ศนูย์การค้า	ริเวอร์	ซตีิ	้แบงคอ็ก	
	 	 2.	ศนูย์การค้า	เดอะ	พรอมานาด	
	 	 3.	ศนูย์การค้า	เดอะมอลล์	บางแค	
	 	 4.	ศนูย์การค้า	เดอะมอลล์	ทา่พระ	
	 	 5.	ศนูย์การค้า	คงิ	เพาเวอร์	ศรีวารี	คอมเพลก็ซ์	
	 	 6.	ศนูย์การค้า	ฟอร์จนูทาวน์

Progress Report
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ดาวน์โหลดเว็บไซต์โครงการมีอะไรบ้าง ?
	 เมนดูาวน์โหลดในเว็บไซต์โครงการประกวดอาคารประหยดัพลงังานมีอะไรบ้าง	 มีอาคารสอบถามกนัมาบอ่ย	 ฉบบันีแ้อดมินขอมาเลา่ให้ฟังนะครับ		
ส�าหรับเมนดูาวน์โหลดนีไ้ด้มีการแยกหมวดหมูข้่อมลูส�าหรับการประกวดอาคารปีตา่งๆ	 ให้สามารถดาวน์โหลดน�าไปใช้งาน	 และน�าไปท�าป้ายประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมในอาคารของทา่นได้	ดงันี ้

 	 Artwork	ตา่ง	ๆ	เชน่	ป้าย	X-standy		ส�าหรับอาคารท่ีได้รับตราสญัลกัษณ์	ฯ	ในระดบัท่ี	1	และระดบัท่ี		2,	
	 	 Artwork	ป้ายประชาสมัพนัธ์ของโครงการ
	 	 โลโก้ตา่งๆ	ประกอบด้วย	โลโก้โครงการฯ,	โลโก้รางวลั,	โลโก้	กฟน.,	โลโก้	มจธ.,	
	 	 QR	Code	Website	และ	Facebook	โครงการฯ	
	 	 คูมื่อประเมินอาคาร
	 	 สื่อการสอน	ใบสมคัร	และแบบฟอร์มตา่งๆ
	 	 โปรแกรมค�านวณ	MEA	Index	ส�าหรับอาคารประเภทตา่งๆ

	 โดยผู้ ใช้งานสามารถเข้าไปท่ีเว็บไซต์	www.meaenergysavingbuilding.net	 แล้วคลิกท่ีเมน	ูดาวน์โหลด	 เลือกไฟล์ท่ีต้องการแล้วคลิก	 ก็จะได้ไฟล์
ขนาดใหญ่	ท่ีมีความคมชดัไปใช้งานแล้วครับ

1. เข้าไปท่ีเวบ็ไซต์	www.meaenergysavingbuilding.net

2.	คลกิท่ีเมน	ู“ดาวน์โหลด”





ขั้นตอนการดาวน์โหลด
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3. เลือก	“เมนูดาวน์โหลด”	ท่ีต้องการ

4. คลกิเลือกไฟล์ท่ีต้องการ	และ	Save	เก็บไว้	ส�าหรับการใช้งาน







แล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เป็นก�าลังใจให้แอดมิน ได้ที่ 
www.facebook.com/MEAAward

สมาชิกใหม ่รอลุ้นและติดตามการร่วมกิจกรรมดีๆ 
ได้ทางสื่อออนไลน์ของโครงการนะครับ

“ “
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 ลดการใช้แอร์

 บ้านไหนท่ีมีแอร์	ควรเปิดใช้เทา่ท่ีจ�าเป็น	และควรเปิดในอณุหภมิูท่ี
พอเหมาะท่ี	 25	 องศาก็พอ	 แตห่ากเป็นคนท่ีนอนหลบัยากหากไมเ่ปิดแอร์ 
ก็เปลีย่นมาเปิดแอร์ชว่ง	 1-2	 ชัว่โมงแรกก่อนจะนอนหลบั	 โดยเลอืกตัง้เวลา
ปิดเอาไว้ให้เรียบร้อย	และอยา่ลมืส�ารวจประตหูน้าตา่ง	 และชอ่งโหวท่กุชอ่ง
ในห้องนอน	เพียงแคนี่ก็้ชว่ยประหยดัไฟได้เยอะแล้ว

 ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งาน

 หลายคนชอบเปิดไฟทัว่บ้าน	 เพราะอยากให้บ้านดสูว่างไสว	 แต่
หากได้เหน็บลิคา่ไฟตอนสิน้เดือนแล้วก็คงตกใจนา่ดใูชไ่หมละ่	 ฉะนัน้ก็ปิด
ไฟดวงท่ีไมไ่ด้ใช้งานจะดีกวา่	 แล้วออกจากบ้านทกุครัง้ก็ควรเดินส�ารวจให้
รอบบ้านด้วยวา่	มีไฟดวงไหนท่ีเปิดค้างอยูห่รือเปลา่	คา่ไฟในบ้านจะได้ไม่
พุง่สงูมากนกั

 ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน

 เพียงแคปิ่ดสวิตช์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	ก็ไมไ่ด้หมายความวา่	จะเป็นการ
ตดักระแสไฟเลยซะทีเดียว	 เพราะตราบใดท่ีปลัก๊ยงัเสียบอยู่กับเต้ารับ	
ตราบนัน้ก็ยงัคงมีกระแสไฟไหลวนเพ่ือให้คณุเปิดใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้
ทนัที	 โดยเฉพาะคนท่ีชอบเปิดโหมดพกัหน้าจอคอมพิวเตอร์เอาไว้	 เพียงแค	่
1	 ชัว่โมงก็สญูเสียกระแสไฟไปไมรู้่เทา่ไรตอ่เทา่ไรแล้วนะจ๊ะ	 และในเม่ือรู้
อย่างนีแ้ล้ว	 ก็ควรถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งานออกทกุครัง้ด้วย
จะดีท่ีสดุ

วิธีประหยัดไฟในบ้าน 

ลดค่าไฟให้ได้ผลจริง

บอกลาบิลค่าไฟแพงในช่วงหน้าร้อน 
มาดูกันสิว่าเราสามารถช่วยประหยัดไฟในบ้านได้อย่างไรบ้าง

 เลือกใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

 หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์มีราคาแพงกวา่หลอดไฟชนิดอ่ืนก็จริง	แต่
ก็ชว่ยประหยดัไฟได้มากกวา่หลอดไฟชนิดอ่ืนถงึ	75%	เลยทีเดียว	แถมยงั
มีอายกุารใช้งานยาวนานกวา่	 หรือพดูงา่ยๆ	 วา่มีความทนทานมากพอสมควร
เลยด้วยนะ	 อยา่งนีก็้รู้แล้วใชไ่หมละ่วา่	 ควรต้องเลือกใช้ไฟแบบไหนถงึจะ
ประหยดัไฟ	และคุ้มคา่เมด็เงินมากกวา่

 ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ให้น้อยลง

 บรรดาเคร่ืองป่ัน	 เตาไมโครเวฟ	กระทะไฟฟ้า	 รวมไปถงึเตาอบ	จดัวา่
เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทฟุ่ มเฟือย	 ท่ีกินไฟฟ้าไม่น้อยเลยทีเดียว	 ฉะนัน้
หากเป็นไปได้ลองลดความถ่ีการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเหล่านีด้	ู แล้วมา
เปรียบเทียบจากคา่ไฟปลายเดือนกนัดีกวา่
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“ ใครที่ก�าลังกังวลกับค่าไฟที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ลองท�า
ตามวิธีประหยัดไฟที่เราแนะน�ากันได้นะครับ รับรองว่าถ้ามีวินัย
ในการใช้ไฟได้ครบทั้ง 10 ข้อนี้ ค่าไฟในบ้านคุณจะลดลงอย่าง
ฮวบฮาบเลยล่ะ

 ดแูลท�าความสะอาด และใช้งานเครือ่งใช้ไฟฟ้าให้ถกูต้อง

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุชนิดภายในบ้าน	 จ�าเป็นต้องได้รับการดแูลอยา่ง
สม�่าเสมอ	 ซึง่จะช่วยยืดอายกุารใช้งาน	 อีกทัง้ยงัเป็นตวัช่วยลดพลงังาน
ไฟฟ้าให้น้อยลงด้วย	 นอกจากนีก้ารใช้งานอยา่งถกูวิธี	 จะท�าให้ประหยดัคา่ไฟ
ในแต่ละเดือน	 หลกัการง่ายๆ	 คือหมัน่ตรวจสอบความผิดปกติอยู่เสมอ	
อยา่งน้อยท่ีสดุเดือนละ	1-2	ครัง้	โดยเฉพาะเคร่ืองท�าน�า้อุน่	แอร์	และตู้ เยน็
ท่ีควรท�าความสะอาดให้น�า้แข็งภายในตู้ละลายออกไป	 ไม่เกาะติดเป็น
ภเูขาอยู่ในช่องฟรีช	 ส่วนแอร์ก็ควรเปลี่ยนฟิลเตอร์	 หรือท�าความสะอาด 
ตวักรองให้สะอาด	 ก็จะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้หลายเท่า	 เพียงเร่ือง
เลก็น้อยท่ีหลายคนมองข้ามเหลา่นี	้ จะเหน็ได้วา่เป็นตวัชว่ยประหยดัพลงังาน 
ท่ีไมยุ่ง่ยาก	ใครๆ	ก็สามารถท�าได้	ดงันัน้หากอยากลดคา่ใช้จา่ยของตวัเอง
ในแตล่ะเดือนลง	 ลองมาปรับพฤตกิรรมดแูลเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านกนั
ให้มากขึน้

 เปิดหน้าต่าง

 การเปิดหน้าต่างนัน้	 จะช่วยระบายอากาศและท�าให้ลมสามารถ
พดัผ่านเข้ามาในตวับ้านได้	 และช่วยท�าให้อากาศในบ้านเย็นลง	 ดงันัน้	
แทนท่ีจะเปิดเคร่ืองปรับอากาศตลอดเวลา	 ลองเปลี่ยนมาใช้ลมธรรมชาติ
ในการท�าให้บ้านเยน็ลง	จะชว่ยประหยดัไฟฟ้าไปได้มากเลยนะครับ

 ใช้พัดลมเป็นตัวช่วยแทนเครื่องปรับอากาศ

 นอกจากการเปิดหน้าต่างแล้ว	 หากเปิดพดัลมตัง้พืน้หรือพดัลม
เพดาน	 จะย่ิงช่วยท�าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมากขึน้	 และช่วยท�าให้
อากาศในบ้านเย็นลงได้ด้วย

 เพิ่มฉนวนกันความร้อน ลดอุณหภูมิในบ้าน

 ตัวฉนวนกันความร้อน	 ไม่เพียงมีคุณสมบัติช่วยในการป้องกัน
ความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้ามาในตวับ้านเท่านัน้	 แต่ยงัช่วยดูดซบั
ความร้อนเอาไว้	 ไมใ่ห้แพร่กระจายเข้ามาได้อีกด้วย	 ผลลพัธ์ท่ีได้คืออากาศ
ภายในบ้านเยน็ขึน้	อณุหภมิูลดลง	โดยเฉพาะในชว่งหน้าหนาวสามารถตดิ
ฉนวนกนัความร้อนเอาไว้รอบเคร่ืองท�าน�า้อุน่ได้ด้วย	เป็นไอเดียท่ีจะชว่ยให้
สามารถปรับอณุหภมิูเคร่ืองให้สงูขึน้ได้อยา่งรวดเร็ว	 แตใ่ช้พลงังานเทา่เดมิ	
ประหยดัคา่ไฟฟ้าคณูสอง

 อดุรอยรัว่ไม่ให้ความร้อนภายนอกเข้ามา และป้องกนัแอร์ออก 

 บ้านไหนท่ีใช้เคร่ืองปรับอากาศตลอดทัง้วนั	 การลดค่าใช้จ่ายท่ีดี
คือพยายามสงัเกตวา่จดุไหนของห้องท่ีมีรอยร่ัว	 ท�าให้แอร์หลดุลอดออกไป
ภายนอก	 และมีความร้อนจากภายนอกถกูถ่ายเทเข้ามาได้	 การท่ีห้องไมถ่กู
ปิดสนิทเชน่นี	้อณุหภมิูในห้องไมค่งท่ี	ท�าให้แอร์ต้องท�างานหนกั	 เปลืองไฟ
มากขึน้กวา่เดมิ	เป็นการใช้พลงังานให้เสยีไปโดยไมคุ่้มคา่	การจดัการกบัรูร่ัว
ไมใ่ชแ่คซ่อกประตหูน้าตา่ง	 แตย่งัรวมไปถงึรอยร้าวตามผนงั	 หรือรูโหวเ่ลก็ๆ	
ทัว่ไปท่ีท�าให้อากาศภายนอกและภายในเลด็ลอดเข้าออกได้
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ขอบคณุทีม่า :		https://home.kapook.com/view81530.html
	 www.moneyguru.co.th
	 http://www.chiangmaiaircare.com	
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13โซนนี้สีเขียว

จากเม่ือฉบบัทีแ่ล้ว ได้แนะน�า การท่องเท่ียวสเีขยีว โดยเป็นเส้นทางท่องในโครงการพระราชด�าร ิเท่ียวสขุใจตามรอยพ่อหลวง 
นอกจากเส้นทางท่องเทีย่วโครงการพระราชด�าร ิของในหลวงรชักาลท่ี 9 ท่ีได้กล่าวถึงในฉบบัทีแ่ล้วน้ัน 
ยงัมสีถานท่ีท่องเท่ียวสเีขยีวอกีมากมาย วันน้ีเราจะมาด ู7 อนัดบัท่ีเท่ียวสเีขยีว ใกล้กรงุ

1. ปั่นจักรยานกลางสวน

 แคน่ัง่เรือฝ่ังแมน่�า้เจ้าพระยาจากทา่เรือคลองเตยมายงัฝ่ังบางกะเจ้า	
ก็มีเส้นทางป่ันจกัรยานชิลล์ๆ	ตดัผา่นสวนมะพร้าว	สวนป่า	ชมุชนและ
ตลาดบางน�า้ผึง้	 ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น	The	Best	Urban	Oasis	of	
Asia	จากนิตยสาร	Time	

 ท่ีตัง้ :	อ.พระประแดง	จ.สมทุรปราการ	
 โทร. :	024610560,	0867856250

ที่เที่ยวสีเขียว ใกล้กรุง7

2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ตัง้อยู่ต�าบลเขาหินซ้อน	 ศนูย์แห่งนีไ้ด้รับสถาปนาจากพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 รัชกาลท่ี	 9	 เน่ืองมาจากพืน้ท่ีบริเวณดงักลา่ว 
มีสภาพเสือ่มโทรม	 ดนิขาดความอดุมสมบรูณ์	 ในหลวงได้ทรงพฒันา
พืน้ท่ีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์	 ทัง้แหล่งน�า้	 ฟืน้ฟสูภาพป่า	
การพัฒนาดิน	 การวางแผนการปลูกพืชและเลีย้งสัตว์	 ด้วยวิธี
การเกษตรแผนใหม	่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 รวมทัง้มีการจดั
เป็นพิพิธภณัฑ์ธรรมชาต	ิ เป็นศนูย์รวม	 เพ่ือให้เป็นต้นแบบแนวทางและ
ตวัอยา่งการพฒันาให้แก่พืน้ท่ีอ่ืน	

3. ดูนกชายเลน
	 ฤดหูนาวมาเยือนคราใด	 เป็นเวลาแหง่การดนูกอพยพ	 บริเวณบ้าน
โคกขามเป็นแหลง่ดนูกท่ีรถเข้าถึงง่าย	 เวลาท่ีเหมาะสมส�าหรับดนูก	
คือช่วงเย็น	 เพราะคณุจะได้ตะลยุนาเกลือแบบไม่ร้อนอบอ้าว	 และ
เพลดิเพลนิกบันกนานาชนิด	โดยเฉพาะนกประจ�าถ่ิน	ท่ีออกมาให้เหน็
อยูเ่สมอ	เชน่	นกตีนเทียน	และนางนวลแกลบ

 ท่ีตัง้ :	บ้านโคกขาม	อ.	เมืองสมทุรสาคร	
	 	 				ชมรมอนรัุกษ์ธรรมชาตโิคกขาม	
 โทร. :	08	1005	8974

	 ภายในศนูย์มีการแบง่พืน้ท่ีเพ่ือท�าการสาธิตและทดลองงานตา่งๆ	
ได้แก่	การพฒันาท่ีดนิ,	การปศสุตัว์,	การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้,	งานศลิปา
ชีพและโครงการสวนป่าสมนุไพร,	 มีแปลงทดลองปลกูพืชนานาชนิด	
โดยจดัตัง้เป็น	 “สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวนัออก”	 เพ่ือดแูลงานวิจยั
เก่ียวกบัคณุประโยชน์ของพืชสมนุไพรตา่งๆ	

 ตดิต่อ : เข้าชมศนูย์เป็นหมูค่ณะและต้องการเจ้าหน้าท่ีน�าเท่ียว
	 	 			เวลา	08.00-17.00	น.	
 โทร.  : 0-3859	9105-6	
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4. กิจกรรมรักษ์โลกที่โคกขาม

 ในเช้าวนัท่ีน�า้ทะเลลด	 เป็นเวลาท่ีเหมาะส�าหรับลยุโคลน	 ปลกูป่า
ชายเลนมากท่ีสดุ	 ทางศนูย์ฯ	 มีต้นไม้ให้เลอืกทัง้แสมและโกงกาง	 ใคร
ชอบต้นไหนหิว้ลงไปพร้อมหวัใจสเีขียวๆ	 ถ้าใครอยากเรียนรู้มากกวา่นัน้	
ลองเดินทางศกึษาธรรมชาติ	ทกัทายปลาตีนและถ่ายรูปปกู้ามดาบ

 ท่ีตัง้ :	ศนูย์อนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี	2	
	 	 				บ้านโคกขาม	อ.	เมืองสมทุรสาคร	
 โทร. :	0894916011

5. ขี่ทุยลุยทุ่งที่หมู่บ้านควาย

 มีกิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวเลือกท�าหลายอย่าง	ทัง้กิจกรรมท�านา	
ลองสวมวิญญาณชาวนา	หวา่น	ปัก	ด�า	และไถนาด้วยควาย	ยามบา่ย 
ก็แวะมานัง่ชมการแสดงความสามารถของควายให้อมยิม้ก่อนกลบั

 ท่ีตัง้ :	หมูบ้่านควาย	อ.	ศรีประจนัต์	จ.	สพุรรณบรีุ	
 โทร. :	035522191

6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
 แหล่งเรียนรู้คนท�านา

 นบัเป็นห้องเรียนเก่ียวกบัการท�านาท่ีเข้าใจง่ายและน่าชมมากๆ	
บอกเลา่เร่ืองราวตา่งๆ	 เก่ียวกบัชาวนา	 ประเพณีอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
วิถีชาวนา	 ข้อมลูเก่ียวกบัข้าวสายพนัธุ์ตา่งๆ	 ไปจนถงึแหลง่ปลกูข้าว
ทัว่โลก

 ท่ีตัง้ :	ศนูย์ราชการจงัหวดัสพุรรณบรีุ	
 โทร. :	035522191

7. ศึกษาวิถีธรรมชาติที่ห้วยขาแข้ง

 ใครเคยไปเท่ียวคงไม่พลาดเส้นทางศกึษาธรรมชาติบ้านเสือ	 ซึง่
นักท่องเท่ียวจะได้พบความต่ืนเต้นของการดูรอยเท้าของเสือและ
สตัว์ป่าชนิดอ่ืนๆ	 ถ้าโชคดีอาจได้พบเจอเสือ	 ชว่งสดุท้ายของเส้นทาง
คือ	 จดุชมวิวห้วยทบัเสลา	 จากจดุนี	้ สามารถมองเห็นล�าธารใสไหล 
คดโค้งผา่นผืนป่า	

 ท่ีตัง้ :	เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้งและทุง่ใหญ่นเรศวร	
	 	 				อ.	ลานสกั	จ.	อทุยัธานี	
 โทร. :	0857258433,	0878400316

ขอบคุณที่มา : https://travel.sanook.com/1265536 และ www.triptravelgang.com
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	 พบกนัอีกครัง้กบัภาพเก็บตกคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเข้าตรวจประเมินเพ่ือตดัสนิการแขง่ในปีท่ี	4	โดยในระดบัท่ี	2		มีร้านสะดวกซือ้เข้าร่วมแขง่ขนั
มากถงึ	24	สาขา	จากผู้ประกอบการ	4	ราย	คือ	

	 -	บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จ�ากัด	ผู้ประกอบการร้านสะดวกซือ้	แฟมิลี่มาร์ท 
	 -	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)	ผู้ประกอบการร้านสะดวกซือ้	มินิบิ๊กซ ี
	 -	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ�ากัด	ผู้ประกอบการร้านสะดวกซือ้	เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
	 -	บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ประกอบการร้านสะดวกซือ้	เซเว่น อีเลฟเว่น

	 สาขาท่ีได้รับตราสญัลกัษณ์	“ดีเลิศ”	ได้แก่	แฟมิลี่มาร์ท	สาขาชานเมืองแยก	4		ส�าหรับตราสญัลกัษณ์	“ดีเด่นพิเศษ” ได้แก่	แฟมิลี่มาร์ท	สาขาสขุมุวิท	
48,	สาขาชมุชนราม	53,	สาขาหมูบ้่านเพ่ิมสขุ,มินิบิก๊ซี	สาขาบางกระด่ี,	เทสโก้	โลตสั	เอก็ซ์เพรส	สาขาพทุธมณฑลสาย	2	โดยมีสาขาท่ีได้รับตราสญัลกัษณ์ 
“ดีเด่น”	 จ�านวน	 14	 แหง่ได้แก่	 แฟมิลี่มาร์ท	 สาขาสขุสวสัดิ์	 2	 แยกนายผิน,	 เทสโก้	 โลตสั	 เอก็ซ์เพรส	 สาขาวดัเลา,	 สาขาตลาดถนอมมิตร,	 สาขาตลาด
ปลาเค้า	52,	สาขาวดัอินทราวาส,	สาขาสี่แยกหนองใหญ่,	สาขารัชดาภิเษก	13	และ	มินิบิก๊ซี	สาขาซอยโพธ์ิแก้ว,	สาขาตลาดออเงิน,	สาขาตลาดน�าไท,	
สาขาซอยพลูเจริญ,	สาขาซอยอดุมเดช,	และเซเวน่	อีเลฟเวน่	สาขาส�าเร็จพฒันาจดุ	2,	สาขาวชัรพลซอย	7

ภาพคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าตรวจประเมินอาคารร้านสะดวกซื้อ

เก็บตก



คณะผู้จัดท�า : 

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


