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ฉบับที่ 45

 หมั่นตรวจเช็คอุปกรณไฟฟาบริเวณนอกบาน เน�องจากอุปกรณไฟฟาที่อยูบริเวณ

ที่โลงแจงมีโอกาสชำรุดจากการถูกแดดสองและน้ำฝนได ดังนั้นจึงตองหมั่นตรวจเช็ค

อุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน โดยปฏิบัติไดงายๆ ดังนี้

 ตรวจเช็คกริ ่งประตู หากมีรอยแตกชำรุดเสียหาย หรือพบสายไฟมีรอยฉีกขาด

ควรเปลี่ยนใหม และควรเลือกกร่ิงประตูแบบชนิดกันน้ำที่มีฝาครอบปด พรอมทั้งยาแนว

ซิลิโคนรอบกริ่งอีกชั้นหนึ่ง เพ�อลดความเสี่ยงตอการถูกไฟฟาดูด

 ตรวจดูโคมไฟสนาม หรือโคมไฟหนาบาน ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน รวมถึงควรใช

หลอดเกลียวที่ใหความสวางประมาณ 500 - 600 ลักส** ซึ่งเพียงพอกับความตองการ 

และชวยประหยัดไฟไดกวา 480 บาท/ป และสิ่งสำคัญที่ไมควรมองขามคือ การติดตั้ง

สายดินกับโคมไฟเพ�อปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว

 ตรวจเช็คสายไฟและปล๊ักไฟท่ีอยูบริเวณนอกบาน ควรตรวจสอบสายไฟท่ีมีอายุการใช

งานเกิน 5 ป หากพบสิ่งผิดปกติ ปลั๊กไฟชำรุด หรือใชงานมานาน ควรติดตอชางไฟฟา

โดยตรงเพ�อเปล่ียนสายไฟและปล๊ักไฟ โดยเลือกใชขนาดและชนิดท่ีเหมาะสมกับสภาพการ

ใชงาน ที่สำคัญตองเลือกวัสดุที่ทนตอแสงแดดและกันน้ำไดดวย รวมถึงตองมีระบบตัด

กระแสไฟฟาร่ัวเพ�อปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได เพราะหากอยูในสภาพไมพรอมใชงาน 

อาจกอใหเกิดอันตรายกับผู ใชได  

 การดูแลรักษาและการตรวจเช็คอุปกรณไฟฟา เปนส่ิงสำคัญท่ีตองปฏิบัติอยางเครงครัด 

เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และยืดอายุการใชงานของอุปกรณไฟฟา อีกทั้ง

ยังชวยใหประหยัดพลังงาน รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยใหกับผู ใชงานตลอดฤดูฝนนี้ 

หมายเหตุ  : *   คำนวณจากอัตราคาไฟฟาที่ 3.50 บาท/หน�วย

 **  ลักส คือ หน�วยวัดความเขมขนของแสงตอพื้นที่ คานี้

  จะสูงหรือต่ำขึ้นอยูกับการรวมแสงยิ่งรวมแสงมาก

  คาก็ยิ่งสูง และยิ่งสงไปไดไกล

Cover Story

 หนาฝนนี้ เวลาไปไหนมาไหน หากใครไมเตรียมรมหรือเสื้อกันฝน

ใหดีก็อาจเปยกได และหากเปยกฝนแลวไมรีบอาบน้ำและทำใหตัวแหง

ทันที ก็อาจจะไมสบายและเปนไขหวัดได เคร�องเปาผม จึงเปนอุปกรณ

ไฟฟาชิ้นสำคัญที่หลายๆ ทานโดยเฉพาะสาวๆ หยิบขึ้นมาใชงานกันมาก

ในชวงน้ี จดหมายขาวอนุรักษพลังงานมีขอแนะนำในการใชเคร�องเปาผม

อยางถูกวิธีและประหยัดพลังงานมาฝาก

 หากใชเพียงเพ�อเปาผมใหแหง ไมตองการแตงผม ควรใชปุมลมเย็นจะชวยประหยัดไฟกวาและ

 การเปาผมดวยลมเย็นนั้นไมทำใหผมแหงเสียอีกดวย

 อยาใชเคร�องเปาผมกับงานผิดประเภท เชน ใชเปาเสื้อผาใหแหง 

 ควรเลือกซ้ือเคร�องขนาดเล็ก ซึ่งใชไฟนอย เชน 400 – 700 วัตต จะประหยัดกวาการใชเคร�อง

 1,000 – 1,500 วัตต

New Idea 
เครื่องเปาผม ใชถูกวิธี ลดใชพลังงาน……

 ถาใชเคร�องเปาผมขนาด 700 วัตต วันละ 1 ชม. จะใชไฟฟา 21 หน�วย/เดือน คิดเปนคาไฟ 73.50 บาท/เดือน 

หากใชเคร�องเปาผมขนาดเดียวกันน้ีจำนวน 1 ลานเคร�องท่ัวประเทศ จะเปนคาไฟประมาณ 73.50 ลานบาท/เดือน 

หรือ 882 ลานบาท/ป 

       *คำนวณจากอัตราคาไฟฟาที่ 3.50 บาท/หน�วย

* เปดเคล็ดลับประหยัดพลังงานหนวยงานรัฐดีเดน

* ใชเคร�องเปาผมอยางไรใหประหยัดพลังงาน...

หนาฝน : ใชอุปกรณไฟฟา 

อยางมั่นใจ ประหยัด ปลอดภัย 

หนาฝน : ใชอุปกรณไฟฟา

อยางมั่นใจ ประหยัด ปลอดภัย 

 ฤดูฝนปนี้นอกจากจะมาเร็วแลว ฝนยังตกชุกในทุกพื้นที่ของประเทศ และปญหา

ที่มาพรอมๆ กับหนาฝน ไดแก ปญหาสุขภาพที่ทุกคนตองหันมาใสใจดูแลสุขภาพของ

ตนเองและคนในครอบครัวใหแข็งแรง นอกจากเร�องสุขภาพแลวความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน ยังเปนเร�องหนึ่งที่ตองใหความสำคัญดวย โดยเฉพาะเคร�องใชไฟฟา

ภายในบาน ควรตองดูแลและตรวจเช็คอุปกรณไฟฟาเปนพิเศษ เพราะนอกจากจะชวย

ปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดจากไฟฟาดูด ไฟฟาร่ัวแลว ยังชวยประหยัดคาใชจายในบาน

ไดอีกดวย จดหมายขาวอนุรักษพลังงานฉบับนี้ มีขอแนะนำการดูแลอุปกรณไฟฟา

ภายในบานมาแนะนำ 

 การดูแลเคร�องใชไฟฟาภายในบาน ขณะที่มีฝนตกฟาคะนอง ควรหลีกเลี ่ยง

การใชอุปกรณไฟฟา อาทิ โทรทัศน วิดีโอ เคร�องเสียง คอมพิวเตอร เปนตน และเพ�อ

ปองกันไมใหอุปกรณไฟฟาเหลานี้ชำรุดเสียหายเม�อเกิดฟาผาขึ้นในบริเวณใกลเคียง 

ควรปดสวิตชท่ีเคร�องและถอดปล๊ักทุกคร้ังเม�อเลิกใชงาน ไมควรปดท่ีรีโมท เพราะเคร�องใช

ไฟฟายังทำงานอยู และที่สำคัญ หากเกิดฟาผาขึ้นในบริเวณใกลเคียง อาจจะทำให

เคร�องใชไฟฟาที่เสียบปลั๊กไฟทิ้งไวเสียหายได

 นอกจากนี ้ การปดโทรทัศนจากรีโมท เคร�องยังคงใชไฟอยู ประมาณ 5 วัตต 

หากทำเชนน้ีเปนเวลา 12 ช่ัวโมง จะส้ินเปลืองไฟโดยเปลาประโยชน 0.060 หน�วย/เคร�อง 

หรือคิดเปนเงิน 0.21 บาท/เคร�อง* ดังนั้นหากปดเคร�องดวยรีโมทเพียงอยางเดียวสัก 

1 ลานเคร�องเปนเวลา 12 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองไฟรวมประมาณ 60,000 หน�วย หรือคิด

เปนเงิน 2.1 แสนบาท



Activity Update Energy Focus

Energy Innovation

TIP ประหยัดจากทางบาน
Tip ประหยัดจากทางบานฉบับนี้

เปนของ คุณโชติอนันต มลังเมลือง กรุงเทพฯ 

รวมแชรประสบการณเด็ดๆ ใหกับผูอานทานอ�นๆ ไดนำไปใชกัน 

 “ผมขอสงเคล็ด (ไมลับ) ประหยัดพลังงานงายๆ ดวยวิธีของผม คือ ไมนำเคร�องใชไฟฟา

ท่ีชำรุดมาใช เพราะไดไมคุมเสีย โดยจากประสบการณตัวเองท่ีโทรทัศนมีน้ำกระเด็น

เขาไปในเคร�องดานหลัง ผมใชเคร�องเปาผมเปาใหแหง ปรากฏวาเคร�องติด นึกวาใชไดแต

ดูไดเพียง 2 ช่ัวโมงก็เสียเหมือนเดิม ผมเห็นวาอุปกรณใดท่ีชำรุดแลว การใชงานก็จะ

ไมสมบูรณเหมือนของที่สภาพดีอยู และจะยิ่งสิ้นเปลืองกวาเดิมเม�อกระแสไฟในบาน

ถูกตัดบอยๆ และท่ีสำคัญคือ อุปกรณไฟฟาจะมีอายุการใชงาน เชน ไมโครเวฟ โทรทัศน 

ฯลฯ เม�อหมดอายุการใชงานแลว แมจะใชไดแตก็จะกินไฟมากกวาปกติโดยที่เรา

ไมรูตัว และไมปลอดภัยดวย เพราะอาจจะมีคล�นหรือรังสีท่ีมองไมเห็นกระจายออกมาจาก

อุปกรณไฟฟาน้ันๆ ก็ได”

สงเคล็ด (ไมลับ) ประหยัดพลังงานงายๆ    

ในวิธีของคุณมาที่ “ศูนยประชาสัมพันธรวมพลังหาร 2 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุงพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400” 

วิธีประหยัดพลังงานของใครเขาตาทีมงาน 

และไดรับการเผยแพรในจดหมายขาว 

อนุรักษพลังงาน จะไดรับเสื้อยืดเท ๆ 

เปนของที่ระลึก

ผลวิจัยชี้เครื่องเลนเกม
กินไฟมหาศาล     โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน

พี่นอง รองเตน บทอาขยานประหยัดพลังงาน เราทำได

สัมมนาระดมความเห็นแผน PDP 2010

 นายนที ทับมณี รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบาย 

และแผนพลังงาน (สนพ.) แถลงขาวเปดตัวกิจกรรม 

“พี่นอง รองเตน บทอาขยานประหยัดพลังงาน

เราทำได” รวมกับกรรมการ ไดแก อิน-บูโดกัน, 

อารม-พิพัฒน และเบลล-ไชน�าดอลส ในรายละเอียด

กิจกรรม กติกาการประกวด และแนวทางการตัดสิน 

พรอมเชิญชวนนองๆ ระดับประถมศึกษาที่สนใจ

เขารวมกิจกรรมฯ ชิงทุนการศึกษามูลคารวมกวา 5 

แสนบาท พรอมโลและใบประกาศเกียรติคุณ โดย

กิจกรรมพี่นองรองเตนยังเปนการชวยปลูกจิตสำนึก

การประหยัดพลังงานผานการรองและเตนประกอบ

เพลงบทอาขยานประหยัดพลังงาน 

 นางเอมอร ชีพสุมล ผูอำนวยการศูนยพยากรณ 

และสารสนเทศพลังงาน สำนักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พรอมดวย

ผูบริหาร สนพ. นำคณะเจาหนาที่ และส�อมวลชน 

 มหาวิทยาลัยคารเนกี เมลลอน สหรัฐอเมริกา รายงานผลการวิจัยเร�องการใชพลังงานไฟฟาของเคร�องเลน

วิดีโอเกม พบวา เคร�องเลนวิดีโอเกมแตละเคร�อง ใชไฟฟามหาศาล โดยรอยละ 68 ของปริมาณการใชไฟฟา

ของเคร�องเลนวิดีโอเกมทั้งหมดในป 2553 เกิดขึ้นจากการที่ผูเลนเปดเคร�องทิ้งไวเฉยๆ คิดเปนปริมาณไฟฟา 

10.8 ลานกิโลวัตต หรือคิดเปนคาไฟฟาประมาณ 1,240 ลานดอลลารสหรัฐ 

 

 "วิธีที่จะชวยประหยัดพลังงานอยางไดผลมากที่สุด คือ การตั้งคาใหเคร�องวิดีโอเกมปดการทำงานอัตโนมัติ

เม�อไมมีการใชงาน ซึ่งจะชวยลดการใชไฟฟาลงไดราวรอยละ 75 (ลดการใชไฟฟาลง 10 ลานกิโลวัตต) หรือ

ลดคาไฟฟาประจำปลงไดกวา 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ" ทีมนักวิจัย กลาว

 

 ปจจุบัน บริษัทผูผลิตเคร�องเลนวิดีโอเกมหลายแหง ไดเพิ่มการตั้งคาใหเคร�องปดการทำงานอัตโนมัติเม�อ

ไมมีการใชงานแลว อาทิ เคร�องเลนเกมเอ็กซบ็อกซ 360 ของไมโครซอฟท ท่ีต้ังคาใหเคร�องเขาสูโหมดสแตนดบาย

อัตโนมัติหลังจากที่ไมมีการใชงานมากกวา 1 ชั่วโมง ขณะที่เคร�องเลนเกมเพลยสเตชั่น 3 ของโซนี่ เปดให

อัพเดทซอฟตแวร เพ�อเพิ่มฟงกชันจัดการพลังงานแลว แตผู ใชตองติดตั้งดวยตัวเอง

มุมมหัศจรรย โลกพลังงาน

 นายสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ ผูอำนวยการสำนักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 

เป นประธานเป ดงานส ัมมนาระดมความเห ็น 

“การปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010)” โดยมี 

นายดิเรก ลาวัลยศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) ผูบริหารคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน หน�วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ภาคเอกชน นักวิชาการ องคกรภาค ประชาสังคม 

ส�อมวลชน และประชาชนผูสนใจประมาณ 250 คน 

เขามาสัมมนาในครั้งนี้

  งานสัมมนาดังกลาวจัดขึ้นเพ�อชี้แจงสมมติฐาน

และภาพรวมการปรับปรุง (ราง) แผนพัฒนากำลัง

ผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับ

ปรับปรุง คร้ังท่ี 3 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 3) 

รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ

สมมติฐานและภาพรวมรางแผน PDP

ลงพ้ืนท่ีฟนฟูโรงเรียนบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   

หลังถูกน้ำทวมหนัก 

 โดย สนพ. ไดปรับปรุงอาคารหองสมุด พรอม 

สรางมุมอนุรักษพลังงานใหเปนแหลงเรียนรูดาน

พลังงาน นอกจากน้ี ไดมอบอุปกรณเคร�องใชไฟฟา 

ไดแก หลอดไฟประหยัดพลังงาน พัดลมเบอร 5  

หนังสือใหความรูดานพลังงาน และจัดกิจกรรม

ใหความรูเร�อง การอนุรักษพลังงานในโรงเรียน 

ใหกับคณะครู นักเรียน และผูปกครอง ไดเขาใจ

ถึงวิธีการประหยัดพลังงาน เพ�อนำไปใช ในชีวิต

ประจำวัน และเปนการปลูกฝงใหเยาวชนรูรักษ

พลังงาน 

 ประเทศไทย แตละปตองพึ่งพาการนำเขาน้ำมันดิบจากตางประเทศ ซึ่งราคามีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น

อยางตอเน�อง แมจะมีการลดปริมาณการใชลง ก็อาจตองจายเทาเดิมหรือมากกวาเดิม รัฐบาลจึงมีนโยบาย

ลดการใชพลังงานลง เพ�อลดภาระการนำเขา โดยนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดเปนผูนำ

ในการปดไฟ ในกิจกรรมรณรงค “10 เมษา ปฏิบัติการชวยชาติงดใชพลังงาน 1 ชั่วโมง” เม�อวันที่ 10 

เมษายนที่ผานมา เพ�อสงสัญญาณใหรูวาถึงเวลาที่ทุกฝาย ทั้งหน�วยงาน ภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชน 

ตองชวยกันประหยัดพลังงาน

 สำหรับหน�วยงานภาครัฐนั้น ไดมีการรณรงคลดการใชพลังงานอยางตอเน�องเปนเวลาหลายปแลว ซึ่ง

ในปน้ี ถือวามีความเขมขนข้ึน เน�องจากกระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ไดประสานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) จัดทำเกณฑประเมินผลตัวชี้วัด 

“ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เพ�อใหขาราชการรวมมือปฏิบัติ และเปนผูนำภาคสวนอ�นๆ ในการลดใชพลังงานอยางจริงจัง โดยตั้งเปา

ลดการใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10%

 ท้ังน้ี สวนราชการกวา 10,000 หน�วยงาน ท่ีมีปริมาณการใชไฟฟารวม 3,169 ลานหน�วย/ป หากลดการ

ใชพลังงานไดตามเปาหมาย คาดวาจะลดการใชไฟฟาลงได 317 ลานหน�วย คิดเปนเงิน 950 ลานบาท 

ดานการใชน้ำมัน ท่ีมีการใชปริมาณรวม 190 ลานลิตร/ป จะลดการใชน้ำมันลงได 19 ลานลิตร คิดเปนเงิน 669 

ลานบาท รวมลดปริมาณการใชพลังงานลงคิดเปนมูลคา 1,619 ลานบาท ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ได 227,000 ตัน 

 โดย สนพ. มีเคล็ดลับการประหยัดพลังงานจากหน�วยงานที่ประสบความสำเร็จในการลดใชพลังงานทั้ง

ไฟฟาและน้ำมันในปที่ผานมามาแนะนำ เพ�อเปนตัวอยางใหแกหน�วยงานราชการอ�น หน�วยงานเอกชนและ

ประชาชนที่สนใจไดนำไปปฏิบัติตาม เริ่มจาก

 กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ สามารถลดการใชน้ำมันไดสูงถึง 39% เปดเผยวา ในฐานะท่ีกรมฯ เปนหน�วยงาน

ที่ทำหนาที่จัดหาเชื้อเพลิง จึงตองเปนตัวอยางที่ดีในการใชน้ำมันอยางประหยัด เพราะขาราชการของกรมฯ 

ทุกคนทราบดีวาน้ำมันหายากและมีราคาสูง โดยที่ผานมา ไดมีการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษใหแกขาราชการ

และเจาหนาที่อยางตอเน�อง จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร และไดมีการตั้งคณะทำงาน เพ�อรายงานการ

ใชพลังงานอยางใกลชิด

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถลดการใชไฟฟาได 16% และลดใชน้ำมันได 34% ผูบริหารรวม

ถึงขาราชการทุกคนมีความตระหนักในการลดการใชพลังงาน เพราะนอกจากจะชวยประหยัดคาใชจายใหกับ

ประเทศ ยังมีสวนชวยลดภาวะโลกรอนดวย โดยมาตรการหลักๆ ท่ีไดดำเนินงาน อาทิ วางแผนกอนเดินทาง 

เพ�อลดเที่ยวการเดินทาง โดยรวมกิจกรรมที่จำเปนดวยกัน ดานไฟฟา ใหเปดไฟและใชเคร�องปรับอากาศ

ในบริเวณท่ีจำเปนใชงาน และปดในเวลาพักกลางวัน เปนตน ซ่ึงจะมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ำเสมอ 

หากพบวาไมสามารถลดไดตามเปาหมาย ก็จะมีการแกไขทันที

 กรมคุมประพฤต ิสามารถลดการใชไฟฟาได 18% เปดเผยวา ไดมีการสรางจิตสำนึกใหกับขาราชการ

ทุกทานใหเห็นความสำคัญของการลดใชพลังงาน โดยนำมาตรการของกระทรวงพลังงานท่ีไดมีการแจงเวียน

ใหขาราชการรับทราบ นอกจากนี้ ไดตั้งคณะทำงานลดใชพลังงานขึ้นมาติดตามดูแล และขอความรวมมือ 

เชน การเปดใชเคร�องปรับอากาศในเวลา 09.00 น. และปดในเวลา 16.00 น. สวนไฟบริเวณใดที่ไมใชงาน

แลวก็จะปดทันที เปนตน ซึ่งทุกคนยินดีใหความรวมมือเปนอยางดี

 นายอารักษ ชลธารนนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน มอบรางวัลหน�วยงานราชการประหยัดพลังงาน

ดีเดน ที่สามารถปฏิบัติการลดการใชพลังงานอยางตอเน�อง โดยหน�วยงานที่ลดใชไฟฟาดีเดน ไดแก 

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กรมคุมประพฤติ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สวนหน�วยงานที่ลดใชน้ำมันดีเดน ไดแก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ

กรมศิลปากร

เปดเคล็ดลับประหยัดพลังงานหนวยงานรัฐดีเดน
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