
รายงานผล
การดำาเนินโครงการเสริมสร้างทัศนคติ (ห้องเรียนสีเขียว)

ของสถาบันเทคโนโลยีกำาปงเฌอเตียล  ราชอาณาจักรกัมพูชา

โดย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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การพัฒนาการดำาเนินงานห้องเรียนสีเขียวของสถาบันเทคโนโลยีกำาปงเฌอเตียล  ราชอาณาจักรกัมพูชา

 การดำาเนินงานโครงการโรงเรียนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  

ด้านการศึกษา ณ  สถาบันเทคโนโลยีกำาปงเฌอเตียล ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดตั้งห้องเรียนสีเขียว

 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงทำาพิธีเปิดอย่างเป็น 

ทางการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  

 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ กฟผ. ดำาเนินงานดังนี้

  - บำารุงรักษาชุดสาธิตฯในห้องเรียนสีเขียว

 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  - บำารุงรักษาชุดสาธิตฯในห้องเรียนสีเขียว

  - อบรมวิทยากรแกนนำาห้องเรียนสีเขียว  

 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  - บำารุงรักษาชุดสาธิตฯในห้องเรียนสีเขียว

  - อบรมวิทยากรแกนนำาห้องเรียนสีเขียว  

  - มอบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมมัลติมีเดีย จำานวน ๒ เครื่อง  

  - แนะนำาความรู้ด้านการคำานวณ Carbon Footprint โดยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

  ซึ่ง กฟผ.ได้จัดทำาขึ้น 

 • แผนงานในอนาคต  

  - กฟผ. มีแผนที่จะบำารุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาธิตฯภายในห้องเรียนสีเขียวเพื่อพร้อมที่

    จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและใช้ประโยชน์จากห้องเรียนสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

  - อบรมวิทยากรแกนนำาห้องเรียนสีเขียว  

  - ส่งเสริมองค์ความรู้/เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าและทันสมัยด้านการประหยัดพลังงาน 

  ต่อครูและนักเรียน  ของสถาบันฯ
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 รายงานการดำาเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ณ ห้องเรียนสีเขียว  สถาบันเทคโนโลยีกำาปงเฌอเตียล  ราชอาณาจักรกัมพูชา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙
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 รายงานสรุปการดำาเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในส่วนของการปรับปรุง 

ห้องเรียนสีเขียวที่วิทยาลัยกำาปงเฌอเตียลราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผู้ปฎิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) ได้แก่

 ๑. นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า

 ๒. นายวีระพงศ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน

   ด้านการใช้ไฟฟ้า-แผนงาน

 ๓. นางมัลลิกา ประเสริฐสม  หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ

 ๔. นายสมบัติ พัฒนวาณิชนันท์  วิศวกรระดับ ๙

 ๕. นายชลาธิศ อินทร์เพ็ญ  ช่างระดับ ๔

 ๖. นางสาวสโรชินี วรรณะ  ช่างระดับ ๔

 ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา  

กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา เมื่อคณะทำางานจาก กฟผ.มาถึงจึงมีการประชุมวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๘.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ประชุมครั้งที่ ๑
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 ผู้เข้าร่วมประชุม

  ๑. พลอากาศโทชลาธร   พละพงษ์ รองประธานคณะกรรมการดำาเนินการโครงการ  

    พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร

    กัมพูชาด้านการศึกษา

  ๒. นายปราโมทย์   ปัญจนบุตร เจ้าหน้าที่ TOT

  ๓. พันเอกอนันต์   ชูยิ่งสกุลทิพย์ คณะกรรมการดำาเนินการโครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา

  ๔. พลตรีจิรศักดิ์   บุญแลบ นายทหารช่าง

  ๕. รศ.ดร.ภูมิจิต   เรืองเดช คณะกรรมการดำาเนินการโครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา

  ๖. นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า

  ๗. นายวีระพงศ์  เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้าน  

การใช้ไฟฟ้า-แผนงาน

  ๘. นางมัลลิกา ประเสริฐสม  หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ

  ๙. นายสมบัติ  พัฒนะวาณิชนันท์  วิศวกรระดับ ๙

  ๑๐. นายชลาธิศ อินทร์เพ็ญ  ช่างระดับ ๔

  ๑๑. นางสาวสโรชินี  วรรณะ  ช่างระดับ ๔ 

 

 ได้ดำาเนินการสำารวจสภาพอุปกรณ์ สื่อสาธิต ในห้องเรียนสีเขียว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

พร้อมทั้งสำารวจสถานที่กรณีที่จะจัดทำาศูนย์การเรียนด้านพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมเติมท่ีบริเวณชั้นล่างอาคาร

โซล่าเซลล์อีกแห่งหนึ่งได้มีการดูพื้นที่จริงของห้องเรียนสีเขียวพร้อมทั้งปรึกษาหารือการปรับปรุงแก้ไข

อุปกรณ์และตารางการใช้งานห้องเรียนสีเขียว สรุปได้ ดังนี้

 ๑. การดูงานปรับปรุงห้องเรียนสีเขียว

    

คณะทำางานจาก กฟผ.และคณะกรรมการดำาเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา ดูงานห้องเรียนสีเขียว 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์
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 ๒. การปรับปรุงอุปกรณ์ สื่อสาธิต ในห้องเรียนสีเขียวแบ่งออกเป็น 5 หน่วยกิจกรรม

  หน่วยที่ ๑ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย

ลำาดับ ชุดสาธิต รูปก่อนปรับปรุง รูปหลังปรับปรุง รายการที่ปรับปรุง

๑ บอร์ดไฟฟ้ามาสู่

บ้านได้อย่างไร

อย่างไร

ทำาความสะอาดใช้งาน

ได้ปกติ

๒ บอร์ดแม่เหล็ก ทำาความสะอาดใช้งาน

ได้ปกติ

๓ แผงสาธิต

อุปกรณ์ไฟฟ้า

และวงจรไฟฟ้า

ภายในบ้าน

- เปลี่ยนหลอด LED 

10 วัตต์ จำานวน  

1 หลอด

๔ กล่องวงจร

ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

- เปลี่ยนถ่าน 9 โวลท์

ที่มัลติมิเตอร์ จำานวน  

4 ก้อน 4 เครื่อง

- เปลี่ยนหลอดไฟ 12 

โวลท์ จำานวน  

10 หลอด
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  หน่วยที่ ๒ แหล่งกำาเนิดไฟฟ้า
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ลำาดับ ชุดสาธิต รูปก่อนปรับปรุง รูปหลังปรับปรุง รายการที่ปรับปรุง

๑ ถ่านลิกไนต์  - เพิ่มเติมถ่าน

ลิกไนต์,ลิกไนต์บด

ละเอียด, GYPSUM, 

FLY ASH

๒ ชุดสาธิตการ

ผลิตกระแส

ไฟฟ้าแบบโซล่า

เซลล์

- เปลี่ยนสาย JACK 

เสียบ

๓ ชุดสาธิตการ

ผลิตกระแส

ไฟฟ้าแบบมือ

หมุน

 - เปลี่ยนสายพาน 

จำานวน 1 เส้น

 - ใส่ฝาครอบมือหมุน

๔ ชุดสาธิตการ

ผลิตกระแส

ไฟฟ้าพลังไอนำ้า

 - เปลี่ยน GENERATOR

 - ต่อสายไฟที่ขาดตาม

รอยหนูกัด
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ลำาดับ ชุดสาธิต รูปก่อนปรับปรุง รูปหลังปรับปรุง รายการที่ปรับปรุง

๕ ชุดสาธิตการ

ผลิตกระแส

ไฟฟ้าพลังไอนำ้า

 - เปลี่ยน GENERATOR

 - ต่อสายไฟที่ขาดตาม

รอยหนูกัด
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  หน่วยที่ ๓ แหล่งกำาเนิดไฟฟ้า
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ลำาดับ ชุดสาธิต รูปก่อนปรับปรุง รูปหลังปรับปรุง รายการที่ปรับปรุง

๑ ชุดสาธิตเปรียบ

เทียบหลอด

ไฟฟ้า

 - เปลี่ยนหลอด LED  

10 วัตต์ พร้อมสตาร์ทเตอร ์ 

จำานวน 1 หลอด

- เปลี่ยนหลอด LED  

ขั้ว E27 ขนาด 7 วัตต์ 

จำานวน 1 หลอด

๒ ชุดสาธิตเปรียบ

เทียบเครื่อง

ปรับอากาศ

- ต่อสายรีโมท, สายวัด

อุณหภูมิ

- ล้างแอร์, ทำาความ

สะอาด
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  หน่วยที่ ๔ ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง

ลำาดับ ชุดสาธิต รูปก่อนปรับปรุง รูปหลังปรับปรุง รายการที่ปรับปรุง

๑ ชุดผลกระทบ

จากการใช้ไฟฟ้า

เปลือง

 - ทำาความสะอาด



12

  หน่วยที่ ๕ ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

ลำาดับ ชุดสาธิต รูปก่อนปรับปรุง รูปหลังปรับปรุง รายการที่ปรับปรุง

๑ คอมพิวเตอร์  - อุปกรณ์เก่าชำารุดตาม

อายุการใช้งานไม่สามารถ

ลงโปรแกรมเพิ่มเติมได้

- ทำาความสะอาด
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 ประชุมครั้งที่ ๒ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา 

กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา มีการประชุมวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคาร

เอนกประสงค์

 ผู้เข้าร่วมประชุม

 ๑. พลอากาศโทชลาธร   พละพงษ์ รองประธานคณะกรรมการดำาเนินการโครงการ

    พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร

    กัมพูชาด้านการศึกษา

 ๒. พันเอกอนันต์   ชูยิ่งสกุลทิพย์ คณะกรรมการดำาเนินการโครงการพระราชทาน 

ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา

 ๓. พลตรีจิรศักดิ์   บุญแลบ นายทหารช่าง

 ๔. นายปราโมทย์   ปัญจนบุตร เจ้าหน้าที่ TOT

 ๕. นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า

 ๖. นายวีระพงศ์  เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน       

    ด้านการใช้ไฟฟ้า-แผนงาน

 ๗. นางมัลลิกา ประเสริฐสม  หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ

 ๘. นายสมบัติ  พัฒนะวาณิชนันท์  วิศวกรระดับ ๙

 ๙. นายชลาธิศ อินทร์เพ็ญ  ช่างระดับ ๔

 ๑๐. นางสาวสโรชินี  วรรณะ  ช่างระดับ ๔

 

การสำารวจสถานที่เพื่อจัดทำาศูนย์การเรียนรู้พลังงาน

 ทางวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล นำาเสนอพื้นที่บริเวณชั้นล่างอาคารโซล่าเซลส์ติดกับห้องแบตเตอรี่

และห้องควบคุม ขนาดพื้นที่ประมาณ ๙๖ ตารางเมตร (กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร) โดยทางวิทยาลัย

จะดำาเนินการด้านสถานที่ โดยการปรับปรุงพื้นที่และกั้นห้อง ส่วน กฟผ. จะเป็นผู้ออกแบบและจัดทำา

อุปกรณ์สื่อสาธิตภายในห้อง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

-  การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงประเทศต่างๆ

-  ระบบส่งไฟฟ้า

-  พลังงานทดแทน (เซลส์แสงอาทิตย์,พลังงานลม,พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น)

-  การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในบ้านที่อยู่อาศัย

-  การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า

-  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

-  ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

- อื่นๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนของวิทยาลัย ซึ่งจะต้องหารือในรายละเอียดร่วมกับ              

 รศ.ดร.ภูมิจิต เรืองเดช และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

-  ชุด Multimedia เนื้อหาสาระเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
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คณะทำางาน กฟผ.กับคณะกรรมการดำาเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาประชุมร่วมกัน
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งานอื่นๆ

  ๑. ติดตั้งหลอด LED ในห้องเรียนสีเขียวร่วมกับคณะทำางาน รอ.

  ๒. ล้างเครื่องปรับอากาศร่วมกับคณะทำางาน รอ.
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  ๓. งานอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารและครู ของสถาบันเทคโนโลยีกำาปงเฌอเตียล

  ๔. กิจกรรมร่วมกันของนักเรียนร่วมร้องเพลงของสถาบันเทคโนโลยีกำาปงเฌอเตียล
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การฝึกอบรมกิจกรรมนักเรียนแกนนำาห้องเรียนสีเขียว กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โดยคณะผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 

 วันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ คณะผู้ปฏิบัติงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)จำานวน 
๖ คน   ได้แก่
 ๑.  นายวีระพงษ์   เอี่ยมวัฒน์          ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน    
    ด้านการใช้ไฟฟ้า –  แผนงาน
 ๒.  นางกาญจนา   ปิยะวัฒน์          หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ
 ๓.  นายสมบัติ      พัฒนะวาณิชนันท์ วิศวกรระดับ ๙
 ๔.  นายอัครพล ตรีเหรา      ช่างระดับ ๔
 ๕.  นางสาวสโรชินี วรรณะ ช่างระดับ ๔
 ๖.  นายอาทิตย์       นาคสวัสดิ์        ช่างระดับ ๔
คณะผู้ปฏิบัติงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มีภารกิจในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ๑. ประชุมหารือและประสานงานกับพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี   ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ 
โครงการพระราชทานฯ เพื่อการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระราชดำาเนินเยือน  ราชอาณาจักรกัมพูชา
อย่างเป็นทางการ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
ณ สถาบันเทคโลยีกำาปงเฌอเตียล
 ๒. บำารุงรักษาปรับปรุงชุดสาธิตในห้องเรียนสีเขียว
 ๓. มอบคอมพิวเตอร์ จำานวน ๒ เครื่อง ประจำาไว้ที่ห้องเรียนสีเขียวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และ 
ลงโปรแกรมการใช้ห้องเรียนสีเขียว   
 ๔. จัดอบรมกิจกรรมนักเรียนแกนนำาและครูห้องเรียนสีเขียว กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 วันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๕๙ จัดอบรมกิจกรรมนักเรียนแกนนำาและครูห้องเรียนสีเขียว กับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 
 ๑. อาจารย์ฆวน บุญเทือน สาขาไฟฟ้า
 ๒. อาจารย์จุม สุขรี  สาขาไฟฟ้า
 ๓. อาจารย์ฮัว เฌือน  สาขาฟิสิกส์
 ๔. นักเรียนสาขาไฟฟ้า ชั้นปีที่ ๑-๓  สาขาปศุสัตว์และสายสามัญศึกษา รวม ๔๒  คน
  เนื้อหาสาระในจัดอบรมกิจกรรมนักเรียนแกนนำาและครูห้องเรียนสีเขียว กับการอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
  เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐น. ณ  ห้องประชุม อาคารสำานักงาน วิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล
   ๑.  บรรยายเรื่องสถานการณ์พลังงาน, โรงงานไฟฟ้าประเภทต่างๆ
   ๒.  บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์  ๓  อ.  อาคาร  อุปกรณ์เบอร์ ๕   อุปนิสัย 
    -  การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิ์ภาพและปลอดภัย

   -  การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
  ๓.  หน่วยการเรียนห้องเรียนสีเขียว ๕  หน่วยกิจกรรม
    หน่วยที่ ๑  ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
    หน่วยที่ ๒  แหล่งกำาเนิดไฟฟ้า
    หน่วยที่ ๓  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า
    หน่วยที่ ๔  ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง
    หน่วยที่ ๕  ร่วมกันประหยัดไฟฟ้า
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  เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
 - บูรณาการสาระการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  (สถานที่ห้องเรียนสิเขียว)
 - แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมบูรณาการสาระการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียว และการใช้พลังงานอย่าง
  มีประสิทธิภาพ
 -  ผู้เข้ารับการอบรมนำาเสนอการใช้อุปกรณ์ชุดสาธิตห้องเรียนสีเขียว
       -  สรุปการดำาเนินกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ประชุมหารือและประสานงานกับพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี
ประธานคณะกรรมการดำาเนินการโครงการพระราชทานฯ
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จัดอบรมกิจกรรมนักเรียนแกนนำาและครูห้องเรียนสีเขียว กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมบูรณาการสาระการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียว
 และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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สรุปการดำาเนินกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

มอบคอมพิวเตอร์ จำานวน ๒ เครื่อง ประจำาไว้ที่ห้องเรียนสีเขียวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
และลงโปรแกรมการใช้ห้องเรียนสีเขียว

   มอบของที่ระลึกปฏิทินและไดอารี่ กฟผ.  ให้กับพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี
ประธานคณะกรรมการดำาเนินการโครงการพระราชทานฯ



พิมพ์ที่ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.


