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(รายละเอียด) 

 

โครงการ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ ชวยชาติ” 
การแขงขันประกวดออกแบบชื่อและตราสัญลักษณ เพื่อใชติดบนเครื่องใชไฟฟา  ที่กิน

ไฟนอยกวา 1 วัตต เมื่อไมไดใชงาน ชิงทุนการศึกษากวา 135,000 บาท 

 

หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสถานการณพลังงานของโลกอยูในภาวะที่นาเปนหวง ประเทศไทยก็ไดรับ

ผลกระทบจากตนทุนการผลิตกระแสไฟฟา เนื่องจากเชื้อเพลิงประเภทตางๆ มีราคาเพิ่มสูงขึ้น

อยางตอเนื่อง ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานไดเรงรณรงคใหทุกภาคสวนรวมมือกันลดการใช

พลังงานและมอบหมายให การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. ดําเนินการพัฒนา

อุปกรณไฟฟาขณะ Standby Power ทุกชนิด เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาที่ไมจําเปน     

ทั้งขณะทํางานและรอใชงาน (Standby Mode) และสรางมาตรฐานประสิทธิภาพของอุปกรณ

ไฟฟา อันจะนําไปสูการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานของประชาชนอยางตอเนื่อง 

ผลที่ไดรับจากโครงการ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ ชวยชาติ” ในเฉพาะสวนของเครื่องรับ

โทรทัศน มีเปาหมายในการติดฉลากระหวางป 2553 - 2557 จํานวนประมาณ 6,443,000 เครื่อง 

ซึ่งจะสามารถดําเนนิการใหประเทศเกิดการลดพลังงานไฟฟาได 101  ลานหนวย  คิดเปนเงนิคา

ไฟฟาที่ประหยัดได 303 ลานบาท  และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดถึง 51,400 ตัน 

ขณะนี้มีผูผลิต / ผูนําเขาเครื่องรับโทรทัศนทีเ่ขารวม โครงการ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ     

ชวยชาต”ิ   รวม  13 บริษัท ดังนี้ 

1. บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด   

2. บริษัท ชารป แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด   

3. บริษัท ชารปไทย จํากดั  บริษัท ซันโย (ไทยแลนด) จํากัด   

4. บริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)   

5. บริษัท โซนาร อินดัสเตรยีล จํากัด   

6. บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด   

7. บริษัท โซนี่ไทย จํากัด  บริษัท โตชิบาไทยแลนด จํากัด  

8. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนคิส จํากัด  

9. บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส (ประเทศไทย) จํากดั  
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10. บริษัท ไพโอเนียร อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด   

11. บริษัท ฟลิปส อิเลก็ทรอนกิส (ประเทศไทย) จํากัด  

12. บริษัท อินเตอรเทค เทสติ้ง เซอรวิสเซส จํากัด  

13. บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 เพื่อใหการดําเนินโครงการ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ ชวยชาติ” สรางการรับรูแกประชาชน

ทั่วไป ในเบื้องตน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) คิดรวมกับผูประกอบการ

ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการรวมกับ รายการ “คิดขามเมฆ” โดย บริษัท        

ทีวีบูรพา จํากัด จัดการประกวดออกแบบ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ ชวยชาติ” เพื่อใชเปนสัญลักษณ 

สําหรับติดบนเครื่องรับโทรทัศนหรือบรรจุภัณฑ เพื่อแสดงใหผูบริโภคทราบวาเครื่องรับโทรทัศนที่มี

สัญลักษณดังกลาว เปนอุปกรณที่กินไฟนอยกวา 1 วัตต เมื่อปดเครื่องหรือไมไดใชงาน โดยจะ

จัดการประกวดผานรายการโทรทัศนเพื่อใหเกิดการรับรูอยางกวางขวาง 

 

วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อสรางการรับรูแกประชาชนทั่วไปถึงโครงการ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ ชวยชาติ” ที่ดําเนินการ

โดย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ผานสื่อสาธารณะโดยรายการคิดขามเมฆ  

2.2   เพื่อสรางการมีสวนรวมในงานออกแบบสรางสรรคสื่อของกลุมเปาหมาย และขยายผลความรู

ความเขาใจถึงแนวทางการประหยัดพลังงานในรูปแบบตางๆ   

2.3   เพื่อสรางจิตสํานึกดานการประหยัดพลังงาน จูงใจใหลดการใชพลังงานอยางเปนรูปธรรม 

และนําไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน   

2.4   เพื่อสงเสริมภาพลักษณของ กฟผ.  ในฐานะองคกรผูนําดานการกําหนดมาตรฐานประหยัด

พลังงานของเครื่องใชไฟฟา 

 

กติกา การสมัครเขาแขงขัน 
1.  เปดรับสมัครทีมผูเขาแขงขัน ( โดยรวมกันเปนทีมๆ ละ 2 คน ) 

2.  ทีมที่สมัครเขารวมแขงขันตองประกอบดวยนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา 

(ปริญญาตรี) หรือ เทียบเทาเทานั้น ไมจํากัดเพศ อายุ ชั้นป 

3.  แตละสถาบันการศึกษา สามารถสงผลงานเขารวมประกวดไดไมจํากัดจํานวน 

4.  ทีมผูเขาแขงขัน ตองตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณภายใต โครงการ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ 

ชวยชาติ” พรอมคําอธิบายแนวความคิด รวมถึงออกแบบการจัดวางและการติดตั้ งบน

เครื่องใชไฟฟาและบรรจุภัณฑ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 



 3

5. ลักษณะของผลงานที่สงเขาประกวด  

          5.1  สงผลงานการออกแบบลงบนกระดาษขนาด A2 แลวติดลงบนแผนเพลท (Plate)  

กระดาษแข็ง พรอมคําอธิบายความหมายสัดสวน องคประกอบตางๆ ในผลงาน หรือสงเปน CD 

บรรจุไฟลผลงานการออกแบบในรูปแบบนามสกุล .AI, .JPG, .GIF หรืออื่นๆ ที่สามารถเปดใชงาน

ไดบนระบบปฏิบตัิการ Windows  

          5.2   สงชื่อทีม อีเมล และหมายเลขโทรศัพทของผูออกแบบ 

6. ทีมที่สมัครเขารวมแขงขัน นําผลงานที่มีรายละเอียดครบถวนสงมายัง 

โครงการ ” “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ ชวยชาติ”  
บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด (รายการ คิดขามเมฆ)  

22/4  ซ.รามคําแหง 43/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

*** สงผลงานไดตั้งแตวันนี้ - 5 พฤศจิกายน 2552 

 

รูปแบบการแขงขัน 
รอบคัดเลือกรอบที่ 1  

คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานการออกแบบตราสัญลักษณที่สงเขารวมการแขงขันจาก

ทั่วประเทศ และคัดเลือกเพียง 6 ทีม โดยประกาศผลผาน รายการคิดขามเมฆ และ Web-site: 

www.tvburabha.com ทั้งนี้มีเกณฑการใหคะแนนรอบคัดเลือกรอบที่ 1 ดังนี้ 

 ความคิดริเริ่ม และความสรางสรรค 

 ความสมบูรณและความเปนไปไดของผลงานการตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ 

 ประโยชนและความยั่งยืนที่กอใหเกิดการรับรูการประหยัดพลังงาน 

ซึ่งทั้ง 6 ทีมที่ผานการคัดเลือกจะเขารวมแขงขันประลองฝมือ กับทางรายการคิดขามเมฆ 

โดยจะตองเขารวมศึกษาและเรียนรูเรื่องราวของ โครงการ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ ชวยชาติ” กับ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อเปนแนวทางในการตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ และนําเสนอ

ผลงานตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกใหเหลือเพียง 3 ทีม ที่เขาสูรอบคัดเลือกที่ 2 (ผู

ที่ตกรอบ 3 ทีม รับเงินรางวัล 5,000 บาท จาก กฟผ.)  

รอบคัดเลือกรอบที่ 2 

ทีมนิสิตนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกจากรอบแรก 3 ทีม เขารวมแขงขันในรายการ         

คิดขามเมฆ โดยผูเขาแขงขันทั้ง 3 ทีม ตองทํา Motion Graphic , ผลิตสติ๊กเกอรตราสัญลักษณที่

จะติดบนเครื่องใชไฟฟา โดยทําตัวอยางโมเดลเหมือนจริง (ผูเขาแขงขันทั้ง 3 ทีมจะไดรับ ทุนการ

ผลิตทีมละ 10,000 บาท จาก กฟผ.) 

 

http://www.tvburabha.com/
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รอบสุดทาย 

ทีมผูเขาแขงขันทั้งหมด 3 ทีม ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเปนที่เรียบรอย 

จะตองนําเสนอผลงานการออกแบบชื่อและตราสัญลักษณ ที่สมบูรณแบบสามารถนําไปใชงานได

จริง ในงาน EVEVT เปดตัวสัญลักษณ ภายใต โครงการ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ ชวยชาติ”  ณ ศูนย

สรางสรรคงานออกแบบ TCDC ที่มีหนวยงานภาครัฐ ประชาชน สื่อมวลชน เขารวมงานเปน

จํานวนมาก ทั้งนี้จะมีการประกาศผลการแขงขันและมอบเงินรางวัลแกทีมชนะเลิศและทีมรอง

ชนะเลิศ จาก กฟผ. 

 

กําหนดการแขงขันโครงการ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ ชวยชาติ”   

 5 พฤศจิกายน 2552  สิ้นสุดการรับสมัครผลงาน 

 8 พฤศจิกายน 2552  คัดเลือกผลงาน และ ประกาศผล 

 9 พฤศจิกายน 2552  ผูผานการคัดเลือกทั้ง 6 ทีมในรอบแรกเขารวมแขงขันในรายการ 

                                                คิดขามเมฆ  

 11 พฤศจิกายน 2552 ผูเขาแขงขันทั้ง 6 ทีม Present ผลงาน พรอมคัดเลือกเหลือ 

                                                เพียง 3 ทีม เพื่อเขาแขงขันในรอบที่สอง 

 12-20 พฤศจิกายน 2552 ผูผานการคัดเลือกจากรอบแรก ทั้ง 3 ทีม รวมแขงขันใน 

                                                รายการตามลําดับตอไป 

 25 พฤศจิกายน 2552 ผูเขาแขงขันนําผลงานแสดงในงาน EVEVT เปดตัวสัญลักษณ   

                                                ภายใต โครงการ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ ชวยชาติ” 

                                                ณ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC พรอมประกาศผลการ 

                                                แขงขันและมอบเงินรางวัล พรอมแถลงขาว 

 5 ธันวาคม 2552  เทปออกอากาศใน รายการคิดขามเมฆ เวลา 13.00-14.00 น. 

                                                ทางโมเดิรนไนนทีวี 

 

** หมายเหตุ: วันและเวลาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง  
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เงินรางวัล โครงการ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ ชวยชาติ”   
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   ไดรับรางวัลมูลคา 50,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ไดรับรางวัลมูลคา 30,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ไดรับรางวัลมูลคา 10,000 บาท 

ทีมที่ตกรอบ 3 ทีม   ไดรับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท 

ทุนการผลิต สําหรับ 3 ทีมที่เขารอบ     ทีมละ 10,000 บาท 

 

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 135,000 บาท 

 

สอบถามรายละเอียด 

โครงการ “โลโก 1 วัตต ชวยคุณ ชวยชาต”ิ 

ฝายประสานงานโครงการ 02-9575793 ตอ 0 หรือ 02-934-5560 ตอ 104,105,106     

โทรสาร 02-934-5561  

Web-site: www.tvburabha.com  

 

http://www.tvburabha.com/

