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“ประโยชน์ชดั ประหยัดใช้ ประหยัดไฟ เพือ มท.”1

"ใช้นาไฟเหมื
ํ
อนอยูบ่ า้ น พลังงานจะมีใช้อย่างยังยืน”2
พลังงานเป็ นปั จจัยที สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุ รกิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิ ชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ
ทําให้พงพาพลั
ึ
งงานจากต่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ ทีปัจจุบนั มีมูลค่ากว่า แสนล้านบาท แนวทางสําคัญที
จะลดอัตราการเพิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือ การส่ งเสริ มให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่ วน
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื อวัน ที ๒๐ มี น าคม ๒๕๕๕ ให้ ส่ วนราชการนํา ข้อ สั ง เกตของ
คณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ ดังนี ๑ การลดใช้ พลังงานมุ่งเน้ นการเปลียนแปลงการใช้
พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ ให้ เกิดความประหยัดเท่ าทีจําเป็ น โดยมิได้มุ่งทีจะตัดทอนค่าใช้จ่ายโดยตรง
๒ เปลี ยนอุ ป กรณ์ ที เกี ยวข้อ งกับ การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าและนํามัน เชื อเพลิ งที มีอ ายุ การใช้ง านมานาน
เสื อมสภาพ หรื อ ชํารุ ดแทนวิธีการซ่ อมบํารุ งของเดิ ม อาจช่ วยให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า
และ ๓ กรณี ตรวจสอบพบว่ามีอ ัตราการใช้พ ลังงานเพิมสู งมากขึนเป็ นลําดับ ต้อ งเร่ งตรวจสอบ และ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งโดยเร็ ว
คนมหาดไทยร่ วมใจประหยัดพลังงาน
ชาติไทยนีแหล่งรวมหลายชีวิต
คนมหาดไทยใจร่ วมคิดจิตอาสา
บําบัดทุกข์-บํารุ งสุ ขและพัฒนา
ปวงประชาพึงพาอาศัยกัน
เศรษฐกิจพอเพียงราชดํารัส
สอนประหยัดพลังงานทุกสิ งสรร
ภูมิคุม้ ภัยใจเป็ นสุ ขทุกคืนวัน
สร้างและสรรค์วนั และคืนยังยืนนาน
ใช้นา-ไฟ
ํ มหาดไทยใจยังคิด
รู้เปิ ด-ปิ ดเป็ นเวลาอย่าเผาผลาญ
หากใช้เพลินเกินจําเป็ นยากเข็ญนาน
ชัวลูกหลานขัดเคืองไม่เรื องรอง
ก๊าซ-นํามันเติมรถอย่างประหยัด
ทางใกล้หัดใช้สองเท้าเดินเหินคล่อง
ทางเดียวกัน car pool ร่ วมครรลอง
หรื อทดลองปันถีบจักรยาน
reduce กระดาษ reuse-recycle
อย่ามองเมินเชิญร่ วมหยุดเผาผลาญ
ทังป่ าไม้ ต้นนํา สายลําธาร
รักษาให้ลูกหลานใช้สืบชีวิน
จงมองชาติเรานี มีชีวิต
ช่วยกันคิดรักษาอย่าผันผิน
เทิดไทยอยูเ่ คียงคู่ฟ้าและดิน
ภักดิภูมินทร์เป็ นนิตย์นิรันดร
3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 น.ส. สุกณ
ั ฑา รุ่ งรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน (รางวัลที การประกวดความคิดเห็นเกียวกับการประหยัดพลังงาน สป.มท. ปี )
2.น.ส.วริ ษฐา สงวนเสริ มศรี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ (รางวัลที การประกวดความคิดเห็นเกียวกับการประหยัดพลังงาน สป.มท. ปี
3. นายสิริบูรณ ชูตระกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ (รางวัลที 2 การประกวดความคิดเห็นเกียวกับการประหยัดพลังงาน สป.มท. ปี
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วิธีประหยัดไฟฟ้ า

)
)

1.เครืองปรับอากาศ (ใช้พลังงานไฟฟ้ ามากถึงร้อยละ ในสํานักงาน)
1.1 ปิ ดเครื องปรับอากาศทุกครังทีจะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชัวโมง สําหรับเครื องปรับอากาศทัวไปและ
30 นาที สําหรับเครื องปรับอากาศ เบอร์ 5
1.2 ตังอุณหภูมิเครื องปรั บอากาศที 25 องศาเซลเซี ยส ซึ งเป็ นอุณหภูมิทีกําลังสบาย อุณหภูมิที
เพิมขึน 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิมขึนร้อยละ 5-10
1.3 ปิ ดเครื องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีไม่จาํ เป็ น ในช่วงพักเทียง 1.4 ไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ด
เครื องปรับอากาศก่อนเวลาเริ มงาน และควรปิ ดเครื องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย
1.4 หากอากาศภายนอกไม่ร้อนเกินไป ควรเปิ ดพัดลมแทนเครื องปรับอากาศ
1.5 หมันทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื องปรับอากาศบ่อยๆ
1.6 อย่านําสิ งของไปวางขวางทางลมเข้า-ออก ของชุดระบายความร้อนทีอยูน่ อกอาคาร จะทําให้
เครื องระบายความร้อนไม่ดี ทํางานหนัก
1.7 อย่าติดตังชุดระบายความร้อนใกล้ผนังเกินไป เพราะเครื องจะใช้ไฟฟ้ ามากขึนร้อยละ 5-20 ควร
ตังให้ห่างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพือระบายความร้อนได้ดี
1.8 อย่านําสิ งของขวางทางลมเข้า-ออกของเครื องปรับอากาศ เพราะเครื องปรับอากาศจะทํางานหนัก
และเปลืองไฟ
1.9 ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรัวไหลจากห้องทีติดตังเครื องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรัว
ตามผนัง ฝ้ าเพดาน ประตู ช่องแสง และปิ ดประตูห้องทุกครังทีเปิ ดเครื องปรับอากาศ
1.10 ลดและหลีกเลียงการเก็บเอกสาร หรื อวัสดุอืนใดทีไม่จาํ เป็ นต้องใช้พลังงานในห้องทีมี
เครื องปรับอากาศ เพือลดการสู ญเสี ย และใช้พลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร
2 หลอดไฟฟ้ า (ใช้พลังงานไฟฟ้ าร้อยละ ในสํานักงาน)
2.1 ปิ ดสวิตช์ไฟ และเครื องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิด เมือไม่มีคนอยู่ หรื อเลิกใช้งาน เพือเป็ นการสร้างนิสัย
ในการดับไฟ ทุกครัง ทีออกจากห้อง
2.2 ปิ ดสวิตช์ไฟบางบริ เวณให้เร็ วกว่าทีเคยปฏิบตั ิ
2.3 ลดจํานวนหลอดไฟฟ้ าในบริ เวณทีอาศัยแสงธรรมชาติได้
2.4 เลิกใช้หลอดไฟฟ้ าทีไม่ได้มาตรฐาน
2.5 ควรตังโคมไฟทีโต๊ะทํางาน หรื อติดตังไฟเฉพาะจุด แทนการเปิ ดไฟทังห้องเพือทํางาน
2.6 ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่างๆ เพือช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟ กระจาย
ได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ ทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องใช้หลอดไฟฟ้ าวัตต์สูง
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2.8 ใช้หลอดไฟทีมีวตั ต์ตาํ สําหรับบริ เวณทีจําเป็ นต้องเปิ ดทิงไว้ทงคื
ั น ไม่วา่ จะเป็ นในอาคารหรื อ
นอกอาคาร
2.9 หมันทําความสะอาดหลอดไฟฟ้ า เพราะจะช่วยเพิมแสงสว่าง โดยไม่ตอ้ งใช้พลังงานมากขึน ควร
ทําอย่างน้อย 4 ครังต่อปี
2.10 เปลียนใช้หลอดไฟฟ้ าประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอม แทน หลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบแทน
หลอดไส้ หรื อใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์
2.11 ควรใช้บลั ลาสต์ประหยัดไฟ หรื อบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกคู่กบั หลอดผอม
2.12 ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพือการสะท้อนแสงทีดี และทาภายในอาคารเพือ
ทําให้หอ้ งสว่างได้มากกว่า หรื อเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สีอ่อนๆ เพือทําให้หอ้ งและอาคารดูสว่าง
2.13 ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากทีสุ ด เช่น ติดตังกระจก หรื อติดฟิ ล์มทีมีคุณสมบัติป้องกัน
ความร้อน แต่ยอมให้แสงผ่านเข้าได้ เพือลดการใช้พลังงาน
. อุปกรณ์ เครืองใช้ สํานักงานอืน ๆ (ใช้พลังงานไฟฟ้ าร้อยละ

ในสํานักงาน)

เครืองคอมพิวเตอร์
3.1 อย่าเปิ ดคอมพิวเตอร์ทิงไว้ถา้ ไม่ใช้งาน
3.2 ถอดปลักเมือเลิกใช้งาน
3.3 ปิ ดจอภาพเมือไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที
3.4 ตังเครื องคอมพิวเตอร์ในบริ เวณทีมีการระบายความร้อนได้ดี
3.5 ตังระบบ Screen Saver เพือรักษาคุณภาพของหน้าจอ
3.6 เปิ ดระบบประหยัดพลังงานในเครื อง
3.7 เลือกใช้เครื องคอมพิวเตอร์ทีมีระบบประหยัดพลังงาน โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ Energy Star
เพราะระบบนีจะใช้กาํ ลังไฟฟ้ าลดลงร้อยละ 55 ในขณะทีรอทํางาน
3.8 ควรซือจอภาพทีขนาดไม่ใหญ่เกินไป เช่น จอภาพขนาด 14 นิว จะใช้พลังงานน้อยกว่าจอภาพ
ขนาด 17 นิว ถึงร้อยละ 25
3.9 คอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋ าหิวประหยัดพืนทีและประหยัดไฟได้มากกว่าแบบตังโต๊ะ
เครืองถ่ ายเอกสาร
. สังระบบประหยัดพลังงานให้ทาํ งาน
. ปิ ดเครื องและถอดปลักหลักเลิกใช้งาน
. ใช้ระบบถ่าย หรื อ หรื อใช้กระดาษ Reused เพือประหยัดกระดาษ
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3.13 หลีกเลียงการวางเครื องถ่ายเอกสารในห้องทีมีเครื องปรับอากาศเพราะจะทําให้เพิมความร้อนขึน
ภายในในห้อง รวมทังส่ งผลต่อระบบทางเดินหายใจทีเกิดจากละอองหมึก
ลิฟท์
. ใช้ระบบชันคู่ ชันคีกรณี มีลิฟท์หลายตัว (กรณี นีอาจเป็ นผลเสี ยหากผูใ้ ช้มีนิสัยกดปุ่ มเรี ยกลิฟท์ทงั
ตัวพร้อมกัน)
. ใช้บนั ไดกรณี ขึนลงชันเดียว
. คอยผูอ้ ืนด้วยเพือขึนลงลิฟท์พร้อมๆกันหลายคน
โทรทัศน์
3.17 เลิกเปิ ดโทรทัศน์ทิงไว้โดยไม่มีคนดู
กระติกนําร้ อน
3.18 ไม่ใส่ นาเกิ
ํ นกว่าทีต้องใช้และอย่านํานําเย็นไปต้มทันที
3.19 ไม่เสี ยบปลักทิงไว้ทงวั
ั น และถอดปลักทันทีทีเลิกใช้
3.20 ห้องเดียวกันใช้กระติกนําร้อนร่ วมกัน
ตู้เย็น
3.21 ไม่นาํ อาหารทีร้อนหรื อยังอุ่นแช่ในตูเ้ ย็น หรื อม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพราะความเย็นจะ
ไหลเวียนไม่สะดวก
3.22 ลดการเปิ ดตูเ้ ย็นโดยไม่จาํ เป็ น เพราะค่าไฟฟ้ าจะเพิมตามจํานวนครังของการเปิ ดตูเ้ ย็น ไม่เปิ ด
ประตูตูเ้ ย็นค้างไว้เป็ นเวลานานๆ
. อย่าตังตูเ้ ย็นใกล้เตาไฟหรื อหม้อหุงข้าว หรื อถูกแสงอาทิตย์โดยตรง เพราะจะทําให้ตเู้ ย็นระบาย
ความร้อนไม่ดี สิ นเปลืองไฟ
3.24 ควรตังสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิของตูเ้ ย็นให้เหมาะสม ควรตังอุณหภูมิในตูเ้ ย็น 3-6 องศาเซลเซียส
และในช่องแช่แข็งระหว่าง ลบ 15-18 องศาเซลเซียส ถ้าตังไว้เย็นกว่าทีกําหนด 1 องศาเซลเซียส จะ
สิ นเปลืองไฟเพิมขึนร้อยละ 25
3.25 หมันละลายนําแข็งอย่าให้นาแข็
ํ งเกาะในช่องนําแข็งมากเกินไป โดยกดปุ่ มละลายนําแข็งหรื อดึง
ปลักออกจนนําแข็งละลายหมด
3.26 ควรตังตูเ้ ย็นห่างจากผนังทังด้านหลัง และด้านข้างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพือให้การระบาย
ความร้อนดีขึน ประหยัดไฟได้ร้อยละ 39
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วิธีประหยัดนํามัน
1. ตรวจตราลมยางเป็ นประจํา เพราะยางทีอ่อนเกินไปนัน ทําให้สินเปลืองนํามันมากกว่ายางทีมีปริ มาณ
ลมยางตามทีมาตรฐานกําหนด
2. สับเปลียนยาง ตรวจตังศูนย์ลอ้ ตามกําหนด จะช่วยประหยัดนํามันเพิมขึนอีกมาก
3. ดับเครื องยนต์ทุกครังเมือต้องจอดรถนานๆ แค่จอดรถติดเครื องทิงไว้ 10 นาที ก็เสี ยนํามันฟรี ๆ 200 ซี
ซี
4. ไม่ควรติดเครื องทิงไว้เมือจอดรถ ให้ดบั เครื องยนต์ทุกครังทีขึนของ ลงของ หรื อคอยคน เพราะการติด
เครื องทิงไว้ เปลืองนํามันและสร้างมลพิษอีกด้วย
5. ไม่ออกรถกระชากดังเอียด การออกรถกระชาก 10 ครัง สู ญเสี ยนํามันไปเปล่าๆ ถึง 100 ซีซี นํามัน
จํานวนนีรถสามารถวิงได้ไกล 700 เมตร
6. ไม่เร่ งเครื องยนต์ตอนเกียร์วา่ งอย่างทีเราเรี ยกกันติดปากว่าเบิลเครื องยนต์ การกระทําดังกล่าว 10 ครัง
สู ญเสี ยนํามันถึง 50 ซีซี ปริ มาณนํามันขนาดนีรถวิงไปได้ตงั 350 เมตร
7. ตรวจตังเครื องยนต์ตามกําหนด ควรตรวจเช็คเครื องยนต์สมําเสมอ เช่น ทําความสะอาดระบบไฟจุด
ระเบิด เปลียนหัวคอนเดนเซอร์ ตังไฟแก่อ่อนให้พอดี จะช่วยประหยัดนํามันได้ถึง 10%
8. ไม่ตอ้ งอุ่นเครื อง หากออกรถและขับช้าๆ สัก 1-2 กม. แรกเครื องยนต์จะอุ่นเอง ไม่ตอ้ งเปลืองนํามัน
ไปกับการอุ่นเครื อง
9. ไม่ควรบรรทุกนําหนักเกินพิกดั เพราะเครื องยนต์จะทํางานตามนําหนักทีเพิมขึน หากบรรทุกหนักมาก
จะทําให้เปลืองนํามันและสึ กหรอสูง
10. ใช้ระบบการใช้รถร่ วมกัน หรื อคาร์พูล (Car pool) ไปไหนมาไหน ทีหมายเดียวกัน ทางผ่านหรื อ
ใกล้เคียงกัน ควรใช้รถคันเดียวกัน (กรณี ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางให้แจ้งกองคลัง สป. ล่วงหน้าอย่างน้อย
วัน)
11. เดินทางเท่าทีจําเป็ นจริ งๆ เพือประหยัดนํามัน บางครังเรื องบางเรื องอาจจะติดต่อกันทางโทรศัพท์ก็ได้
ประหยัดนํามันประหยัดเวลา
12. ไปซือของหรื อไปธุระใกล้บา้ นหรื อใกล้ๆ ทีทํางาน อาจจะเดินหรื อใช้จกั รยานบ้าง ไม่จาํ เป็ นต้องใช้
รถยนต์ทุกครัง เป็ นการออกกําลังกายและประหยัดนํามันด้วย
13. ก่อนไปพบใคร ควรโทรศัพท์ไปถามก่อนว่าเขาอยูห่ รื อไม่ จะได้ไม่เสี ยเทียว ไม่เสี ยเวลา ไม่เสี ย
นํามันไปโดยเปล่าประโยชน์
14. สอบถามเส้นทางทีจะไปให้แน่ชดั หรื อศึกษาแผนทีให้ดีจะได้ไม่หลง ไม่เสี ยเวลา ไม่เปลืองนํามันใน
การวนหา
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15. ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณี ย ์ อินเตอร์เน็ท หรื อใช้บริ การส่ งเอกสาร แทนการเดินทางด้วย
ตัวเอง เพือประหยัดนํามัน
16. ไม่ควรเดินทางโดยไม่ได้วางแผนการเดินทาง ควรกําหนดเส้นทาง และช่วงเวลาการเดินทางที
เหมาะสมเพือประหยัดนํามัน
17. หมันศึกษาเส้นทางลัดเข้าไว้ ช่วยให้ไม่ตอ้ งเดินทางยาวนานไม่ตอ้ งเผชิญปัญหาจราจร ช่วยประหยัด
ทังเวลาและประหยัดนํามัน
18. ควรขับรถด้วยความเร็ วคงที เลือกขับทีความเร็ ว 70-80 กิโลเมตรต่อชัวโมงที 2,000-2,500 รอบ
เครื องยนต์ ความเร็ วระดับนี ประหยัดนํามันได้มากกว่า
19. ไม่ควรขับรถลากเกียร์ เพราการลากเกียร์ตานานๆ
ํ
จะทําให้เครื องยนต์หมุนรอบสู งกินนํามันมาก และ
เครื องยนต์ร้อนจัดสึ กหรอง่าย
20. ไม่ติดตังอุปกรณ์ตกแต่งทีจะทําให้เครื องยนต์ทาํ งานหนักขึนเช่น การทําให้เกิดการต้านลมขณะวิง
หรื อทําให้เครื องยนต์ ไม่
สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี
21. ไม่ควรใช้นามั
ํ นเบนซินทีออกเทนสู งเกินความจําเป็ นของเครื องยนต์ เพราะเป็ นการสิ นเปลือง
พลังงานโดยเปล่าประโยชน์
22. หมันเปลียนนํามันเครื อง ไส้กรองนํามันเครื อง ไส้กรองอากาศตามระยะเวลาทีเหมาะสม เพือ
ประหยัดนํามัน
23. สําหรับเครื องยนต์แบบเบนซิน ควรเลือกเติมนํามันเบนซินให้ถูกชนิด ถูกประเภท โดยเลือกตามค่า
ออกเทนทีเหมาะสมกับ
รถแต่ละยีห้อ (สังเกตจากฝาปิ ดถังนํามันด้านใน หรื อรับคู่มือทีปัมนํามันใกล้บา้ น
24. ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เครื องปรับอากาศตลอดเวลา ยามเช้าๆเปิ ดกระจกรับความเย็นจากลมธรรมชาติบา้ งก็
สดชืนดี ประหยัด
นํามันได้ดว้ ย
25. ไม่ควรเร่ งเครื องปรับอากาศในรถอย่างเต็มทีจนเกินความจําเป็ นไม่เปิ ดแอร์แรงๆ จนรู้สึกหนาว
เกินไป เพราะสิ นเปลืองพลังงาน
******
เรี ยบเรี ยงโดย
นายมรกต ศรี ตูมแก้ ว
น.วค.ชํานาญการ ศปก.มท. ชรก.กค.สป.
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