โครงการประกวดแตงเพลงอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
การไฟฟาฝ!ายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟาฝายผลิ ตแหงประเทศไทยมี วัตถุ ประสงคในการรณรงคเพื่อปลู กจิ ตสํา นึกในการอนุ รักษ
พลังงานและสิ่งแวดล.อม ได.ริเริ่มโครงการประกวดแตงเพลงเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล.อม ครั้งที่ 1
ประจําป3 2561
หลักการและเหตุผล
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ได.ดําเนินโครงการห.องเรียนสีเขียวมาตั้งแตป3 พ.ศ. 2541 โดยมุงมั่น
สนับสนุนองคความรู.ในเรื่องการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล.อมให.กับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในโครงการจํานวน 414 โรงเรียน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
ในป3 2561 การไฟฟาฝายผลิ ต แหงประเทศไทยได. ร วมกั บ สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้นฐาน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล.อมในเชิงระบบ รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบคายสําหรับครูและนักเรียน และได.เล็งเห็นวาการใช.เพลงและดนตรีในกิจกรรมตาง ๆ
สามารถที่จ ะกระตุ.น เตื อนและรณรงคในเรื่ องการอนุ รั กษพลังงานและสิ่ งแวดล.อมได. จึ งได. ริเ ริ่ มโครงการ
ประกวดแตงเพลงอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล.อมขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ เป? น การกระตุ. น เตื อ น รณรงค และปลู ก ฝ@ ง ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นเรื่ อ ง “การอนุ รั ก ษ พลั ง งานและ
สิ่งแวดล.อม”
2. เพื่ อนํ า เพลงที่ ได. รั บ รางวั ล จากการประกวดไปใช. ในการรณรงค เรื่ อง “การอนุ รั กษพลั งงานและ
สิ่งแวดล.อม” ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
3. เพื่อนําเพลงไปเผยแพรประชาสัมพัน ธ และเป?น เพลงประจําคายอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล.อม
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ขอบขายการประกวด
1. ลักษณะของเพลงเป?นเพลงเนื้อร.องภาษาไทย ประกอบกับเสียงดนตรีเลนสดหรือดนตรีจากการใช.
โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยชื่อเพลงต.องสอดคล.องกับเนื้อหา และมีเนื้อหาในเชิงสร.างสรรคที่เกี่ยวข.อง
กับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล.อมของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประกอบด.วย
• ประโยชนของพลังงานไฟฟา
• การใช.ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
• การเลือกซื้อและเลือกใช.เครื่องใช.ไฟฟาที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5
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2.

3.
4.

5.
6.

• การบํารุงรักษาเครื่องใช.ไฟฟา
• การอนุรักษสิ่งแวดล.อม
ในเนื้อเพลงต.องประกอบด.วยคําดังตอไปนี้
• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ.
• ห.องเรียนสีเขียว หรือโรงเรียนสีเขียว
• 3อ. (อาคารประหยัดพลังงาน อุปกรณประหยัดพลังงาน และอุปนิสัยประหยัดพลังงาน)
• ปJดไฟเมื่อไมใช.งาน ปรับอุณภูมิเครื่องปรับอากาศ 26 องศาเซลเซียส (ปรับตั้งอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นทุก 1 องศา ประหยัดไฟได. 10%) ปลดปลั๊กเครื่องใช.ไฟฟา และเปลี่ยนไปใช.
เครื่องใช.ไฟฟาที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5
เนื้อหาของเพลงที่มีการแตงขึ้นต.องเป?นเพลงใหมที่ไมเคยมีลิขสิทธิ์หรือได.รับการบันทึกเสียงมากอน
มีความยาวทั้งสิ้น 3 – 4 นาที
ลิขสิทธิ์สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเพลงที่ได.รับรางวัลและไมได.รับรางวัล ถือเป?นลิขสิทธิ์ของ
การไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย ทั้งนี้การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ย น
เนื้อหาข.อ ความของเพลงเพื่อ นํา ไปใช.ได.ต ามความเหมาะสม และการตัด สิน ของคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดถือเป?นสิ้นสุด
ผู.ประพันธเป?นนักเรียน ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนที่อยูในโครงการห.องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว
สามารถสงประกวดได.ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม โดยสงในนามผลงานโรงเรียน
เอกสารที่ต.องทําการสง
• สงไฟลบันทึกเสียงร.องพร.อมดนตรีในรูปแบบ MP3 หรือ WMV.File
• เนื้อเพลงเป?นไฟล Doc. หรือ Pdf. แนบมาพร.อมกับใบสมัครเข.ารวมโครงการ
• ใบสมัครเข.ารวมโครงการสามารถดาวนโหลดได.ที่ http://glr.egat.co.th
กรอกใบสมัครและสงไฟลพร.อมเอกสารทั้งหมดที่ E-mail: glr@egat.co.th
• รายละเอียดอื่นๆ สามารถสอบถามและติดตามผลการสมัครและผลการประกวดได.ที่
คุ ณ สุ ภ รา คอยระงั บ หมายเลขโทรศั พ ท 0-2436-8128 มื อ ถื อ 08-9216-6881
http://glr.egat.co.th กองเสริมสร.างทัศนคติ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 53 หมู 2
ถนนจรัญสนิทวงศ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 (อาคาร ท.102 ชั้น7)

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ ได.รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร.อมโลประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได.รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร.อมประกาศเกียรติคุณ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได.รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร.อมประกาศเกียรติคุณ
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เกณฑการตัดสินการประกวดแตงเพลงอนุรักษพลังงาน (100 คะแนน)
1. ชื่อและเนื้อหาของเพลงตรงประเด็นในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล.อม ตามขอบขายการประกวด
ข.อ 1 และ 2 (30 คะแนน)
2. ความไพเราะ สละสลวย การใช.ภาษาที่มีความถูกต.อง (20 คะแนน)
3. ความคิดสร.างสรรค (20 คะแนน)
4. การเรียบเรียงดนตรีในภาพรวม (10 คะแนน)
5. เนื้อหาของเพลงเหมาะสมกับทุกวัย (20 คะแนน)
รายละเอียดการรับสมัคร
1. เปJดรับสมัครและสงผลงานได.ตั้งแตบัดนี้เป?นต.นไป จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561
2. ประกาศผลผู.ที่ได.รับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561

