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    ภาคใตของไทย มีแหลงทองเที่ยวสวยงามและ
ขึ้นชื่ออยูหลายแหง ทำใหแตละปมีนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติ เดินทางเขามาช่ืนชมธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณและสัมผัสเสนหของทองทะเลไทยจำนวน
ไมนอย สรางรายไดใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ทั้งโรงแรม รีสอรท บริการนำเที่ยว รานอาหาร สินคา
พ้ืนเมือง ของท่ีระลึก และอ่ืนๆ ไมต่ำกวา 4 แสนลาน
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 ปจจุบัน ภาคใตมีความตองการใชไฟฟาอยูท่ี 2,500 เมกะวัตต  และมีแนวโนมการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึน
ประมาณรอยละ 6 ตอป ในขณะท่ีมีกำลังผลิตไฟฟาอยูเพียง 2,375 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาในพ้ืนท่ี
อาทิ โรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ โรงไฟฟาพลังความรอนรวมขนอม  โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อน
รัชชประภา โรงไฟฟาพลังน้ำเข่ือนบางลาง เปนตน ทำใหตองพ่ึงพาการสงกระแสไฟฟาจากภาคกลาง
เปนบางสวน  
 ทั้งนี้ หากโรงไฟฟาแหงใดแหงหนึ่งหยุดเดินเครื่อง หรือ สายสง
จากภาคกลางที่สงไฟฟามายังภาคใตเกิดปญหาขัดของ จะสงผล
ใหเกิดไฟฟาดับในพื้นที่ภาคใตได ดังเชน เหตุการณเมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2556 ที่เกิดเหตุฟาผาสายสงจนทำใหเกิดไฟฟาดับใน
พื้นที่ภาคใตทั้ง 14 จังหวัดเปนเวลายาวนานถึง 3 ชั่วโมง

วันท่ี 13 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557
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ไฟฟาดับภาคใต
รับมือ

    “บทเรียนดังกลาว ทำใหผูเกี่ยวของโดยเฉพาะกระทรวง
พลังงานตองเตรียมพรอมรับมือกับวิกฤตพลังงาน ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต” อาทิ  การวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาในภาคใตใหมีกำลังผลิตสำรองที่
เพียงพอเพื่อใหภาคใตสามารถพึ่งพาตนเองได พรอมทั้งเรงพัฒนาระบบสงไฟฟาควบคูไปดวย
รวมถึงทบทวนภาพรวมของการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟา โดยใหความ
สำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟาทั้งประเทศ หากจุดใดมีความเสี่ยงหรือมีความสำคัญตอ
ประเทศก็จะเพิ่มระดับความมั่นคงดานไฟฟาเพิ่ม เพราะหากเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นอีก ยอมสงผล
กระทบและสรางความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจของประเทศแนนอน
            อยางไรก็ตาม ในป 2557 นี้ ภาคใตของไทย อาจจะ
     ตองเจอความเส่ียงอีกคร้ัง เม่ือบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
     ไดแจงให กฟผ. ทราบถึงแผนการหยุดจายกาซธรรมชาติ
     (Total Shutdown) ในพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Joint 
     Development Area : JDA) แหลง A18 ระหวางวันที่ 13
    มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557 เพื่อติดตั้งแทนสำหรับ
    Booster Compressor โดยใชระยะเวลาถึง 28 วัน สงผลให
โรงไฟฟาจะนะ ที่มีกำลังผลิต 700 เมกะวัตต ตองหยุดเดินเครื่องและอาจสงผลใหเกิดไฟฟา
ภาคใตดับทั้งหมดได หากเกิดเหตุขัดของกับระบบสงไฟฟา
 ดังน้ัน เพ่ือความไมประมาท และเกิดเหตุการณซ้ำรอยจนสงเกิดผลกระทบตอประชาชน เศรษฐกิจ
การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมในภาคใต หนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดเตรียมมาตรการรองรับ
เหตุการณดังกลาวประกอบดวย
  1) เตรียมความพรอมโรงไฟฟาในภาคใต  ใหสามารถเดินเคร่ืองไดเต็มกำลังผลิต
  2) ตรวจสอบอุปกรณระบบสงไฟฟาภาคใต และระบบปองกันใหพรอมใชงาน 
  3)  ประสานงานจัดเตรียมแผนยายโหลด หรือแผนดับไฟรวมกับ กฟภ. สำหรับใชในกรณี
ฉุกเฉินอื่นๆ เพิ่มเติม
   4) จัดเตรียมแผนการจัดการดานการใชไฟฟาในภาคใต (Demand Side Management)  

  5)  เจรจาซื้อไฟฟาจากมาเลเซีย 100-300 เมกะวัตต 
  6)  ปรับปรุงระบบปองกันพิเศษหรือฟงกช่ันปลดโหลดอยางรวดเร็ว (Rapid Load Shedding :
RLS) รองรับปญหาแรงดันไฟฟาต่ำบริเวณภาคกลางตอนลางจากกรณีหมอแปลง Tie 500/230 kV
ที่สถานีไฟฟาบางสะพาน 2 Trip* (*Trip = หลุดออกจากระบบ)
 ถึงแมวา กระทรวงพลังงานไดจัดเตรียมความพรอมและมาตรการรองรับ เพ่ือแกไขปญหาและ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณดังกลาวแลว อยางไรก็ตาม การขอความรวมมือจากทุกภาคสวน
ชวยกันประหยัดพลังงาน ถือเปนความจำเปนอยางยิ่ง เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาดับ
พรอมกันนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดจัดทำแผนการสื่อสารรณรงค ประชา
สัมพันธการประหยัดพลังงานเพ่ือขอความรวมมือจากหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ผูใชไฟฟา
ในอาคารสำนักงาน และกลุมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ ชวยลดการใชไฟฟา ภายใตแนวคิด “ประหยัด
ไฟฟาเพื่อชีวิต เปลี่ยนความคิด ปดทุกครั้ง”  
 ท้ังน้ี สนพ.ยังคงแนะนำวิธีการประหยัดไฟฟา ดวยการใชมาตรการ 3 ป. คือ  ปดไฟ ปรับแอร
ปลดปล๊ัก ในวันท่ีมีการหยุดจายกาซธรรมชาติ ชวงเวลา 18.30 – 22.30 น. ซ่ึงเปนช่ัวโมงท่ีมีความ
ตองการใชไฟฟาสูงที่สุดของวันในภาคใต เพื่อลดภาระการใชไฟฟา
 ป.ปดไฟ ไดแก การปดไฟในบริเวณที่ไมใชงาน หรือเปดในเฉพาะบริเวณที่จำเปนเทานั้น การ
ปดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต 1 หลอด ขนาด 46 วัตต เปนเวลา 1 ชั่วโมง จะชวยลดความตองการ
ไฟฟาสูงสุด (Peak) ไดประมาณ 208.5 เมกะวัตต หรือลดการใชไฟฟาได 0.21 ลานหนวย/วัน
 ป.ปรับแอร ไดแก การปรับอุณหภูมิแอรใหอยูที่ 26 องศาเซลเซียส  และควรปดแอรในชวง
ระหวางเวลา 18.30 – 22.30 น. ซึ่งเปนชั่วโมงที่มีความตองการใชไฟฟาสูงที่สุดของวันในภาคใต 
โดยแอร 1 เคร่ือง ขนาด 12,000 บีทียู ปรับอุณหภูมิข้ึนจาก 25 ํC เปน 26 ํC เปนเวลา 8 ช่ัวโมง/วัน
จะลดการใชไฟฟาได 0.58 หนวย/วัน 
 ป.ปลดปลั๊ก ไดแก การปดอุปกรณไฟฟาที่ไมใชงาน และควรปลดปลั๊กทุกครั้งหากมีการปลด
ปลั๊กอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชงานออก จะลดการใชไฟฟาได 0.002 กิโลวัตต/ชั่วโมง และถา
รวมมือปลดปลั๊กอุปกรณไฟฟาที่ไมจำเปน 1 อุปกรณ เปน
เวลา 1 ช่ัวโมง จำนวน 4.53 ลานเคร่ือง หรือประมาณรอยละ
20 ของอุปกรณไฟฟาในประเทศ จะชวยลด Peak ไดประมาณ
9.25 เมกะวัตต หรือลดการใชไฟฟาได 0.01 ลานหนวย/วัน
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   นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ  ผูอำนวยการ

  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

  กระทรวงพลังงานแถลงขาว “ผลลดใช

  พลังงานในสถานศึกษาเดือนท่ี 1/2557

  โครงการพลังคิด สะกิดโลก” รวมกับ

รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตัดสิน เพ่ือรายงานความคืบ

หนาการลดใชพลังงานในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ผูแทนจากโรงเรียน

จันทรหุนบำเพ็ญ และโรงเรียนเซ็นตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต เขารวมนำเสนอ

วิธีการประหยัดพลังงานในโรงเรียน

สนพ. แถลงความคืบหนาโครงการพลังคิด สะกิดโลก

 นายสุชาลี สุมามาลย รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน (คนกลาง) เปนประธานเปดการสัมมนาประชุมรับฟง
ความคิดเห็นเรื่อง “การปรับปรุงคาพยากรณความตองการไฟฟาในระยะยาว”
รวมกับศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เพื่อนำเสนอผล

การศึกษาแนวทาง การปรับปรุง

แบบจำลองการพยากรณความ

ตองการไฟฟา และผลการ

พยากรณความตองการไฟฟา

ในระยะยาวของประเทศไทย

สัมมนารับฟงความคิดเห็นการปรับปรุง

คาพยากรณความตองการไฟฟา 

ครบรอบ 12 ป สนพ. 

    สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
  กระทรวงพลังงานจัดงานวันสถาปนาครบรอบ
  12 ป สนพ. โดยมีนายสุชาลี สุมามาลย
  รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน
  พลังงาน พรอมผูบริหารและเจาหนาที่ สนพ.
  รวมถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด
พระสงฆ ณ วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557

   นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผูอำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน เปนประธานเปดงานสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงาน และ
การวางแผนการดำเนินงาน” ภายใตโครงการ
ความรวมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษพลังงาน (Thai-German Programme on 
Energy Efficiency Development Plan, TGP-EEDP) เพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ แลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป
และแผนปฏิบัติการ ที่จะเปนประโยชนตอโครงการ

สนพ. จัดสัมมนาสรุปผลความรวมมือไทย-เยอรมัน

Activity UpdateActivity Update
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เชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงาน และ
การวางแผนการดำเนินงาน” ภายใตโครงการ
ความรวมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษพลังงาน (Thai-German Programme on 
Energy Efficiency Development Plan, TGP-EEDP) เพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ แลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป
และแผนปฏิบัติการ ที่จะเปนประโยชนตอโครงการ

สนพ. จัดสัมมนาสรุปผลความรวมมือไทย-เยอรมัน
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  ดังนั้น เพื่อเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนผูใชกาซ LPG จาก
ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง
พลังงานจึงสนับสนุนงบประมาณใหสถาบันวิจัยและพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(สถาบันพลังงาน มช.) ศึกษาวิจัยและดำเนินงาน “โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตกาซ
   ชีวภาพจากพืชพลังงานเพ่ือทดแทนกาซปโตรเลียมเหลวใน
    เชิงพาณิชย” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือจัดสรางสถานีตนแบบ
        ผลิตและจายกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) บรรจุถัง
        และทดสอบการใชกาซ CBG เพ่ือทดแทนการ
          ใชกาซ LPG ในชุมชน โดยมุงเนนการ
         ดำเนินการอยางเปนระบบ และการออกแบบ
            อุปกรณตามมาตรฐานความปลอดภัย
         ท่ีดี  เปนชุมชนตนแบบท่ีลดการพ่ึงพา
             กาซ LPG อยางสมบูรณ
             จุดเริ่มตนของโครงการขางตน เกิด
             จากผลงานท่ีผานมาของสถาบันพลังงาน
           มช. ที่ไดมีการศึกษาวิจัยนำกาซชีวภาพ
          ที่ได
    

       ความต�องการใช�ก�าซ LPG ท่ีเพ��มสูงข�น้อย�างต�อเน่ือง ส�งผลให�ประเทศไทยต�องมี
การนำเข�าก�าซ  LPG จากต�างประเทศ ประกอบกับการปรับข�้นราคาก�าซ LPG ให�
เป�นไปตามราคาจร�งในตลาดโลก ทำให�ประชาชนได�รับผลกระทบจากการปรับ
โครงสร�างราคาพลังงาน

จากการหมักของเสียหรือของเหลือใช จากผลผลิต
ทางการเกษตรหรือทางปศุสัตว มาปรับปรุงคุณภาพ
เพ่ือผลิตเปนกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) และพัฒนา
คุณภาพประสิทธิภาพใหใกลเคียงกับกาซ LPG
จนทดแทนกันได ที่สำคัญ ตนทุนของกาซ
CBG ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีตนทุนอยูที่ 12 – 15
บาทตอกิโลกรัมเทานั้น
  หลังจากที่พัฒนาคุณภาพของกาซจนเปน
ที่มั่นใจแลว สถาบันพลังงาน มช. จึงไดเริ่มดำเนิน
การทดสอบใชงานจริงในครัวเรือน เพื่อประเมินผล
และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค โดยขั้นแรก ไดทำ
การคัดเลือกฟารมปศุสัตว ที่มีศักยภาพในการนำกาซชีวภาพ
มาผลิตเปนกาซ CBG และเปนฟารมที่อยูใกลชุมชน โดยไดรับความรวมมืออยางดีจากฟารมเลี้ยง
ไกไข บริษัท รวมพรมิตรฟารมจำกัด ต้ังอยูท่ีอ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ซ่ึงเปนฟารมขนาดกลาง มีไก
ไขจำนวนประมาณ 150,000 ตัว แตละวัน ไกไขท่ีฟารมแหงน้ีจะขับถายมูลออกมาถึง 15 ตัน สามารถ
นำไปผลิตกาซชีวภาพไดวันละประมาณ 800 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงกาซชีวภาพท่ีไดน้ีทางฟารมฯ นำไป
ใชประโยชนดวยการนำไปผลิตพลังงานทดแทนในรูปกระแสไฟฟาใชในฟารมได 25,200 กิโลวัตต-
ชั่วโมง/เดือน คิดเปนคาใชจายที่ประหยัดไดประมาณ
100,800 บาท
  และท่ีสำคัญ ไดนำกาซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อผลิตเปนกาซ CBG ณ สถานีจายกาซ โดยปจจุบัน
สามารถผลิตกาซ CBG ไดวันละ 420 กิโลกรัม หรือปละ
ประมาณ 153,300 กิโลกรัม สามารถมาทดแทนกาซ
LPG ได คิดเปนมูลคา 3,308,000 บาท/ป (คิดที่ราคา
LPG 24.82 บาท/กิโลกรัม) 
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 นอกจากน้ี ยังไดมีการนำกาซ CBG ท่ีผลิตได
อัดใสถังบรรจุขนาด 45 ลิตร แจกจายใหกับชาวบาน
หมูบานโรงวัว อ.สันปาตอง ซึ่งอยูในละแวก
ใกลเคียงไดทดลองใชฟรี จำนวน 100 ครัวเรือน
ซ่ึงนับเปนชุมชนตนแบบแหงแรกของประเทศไทย
ที่มีการเปลี่ยนมาใชกาซไบโอมีเทนอัด (CBG)
ทดแทนกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ใน ครัวเรือน
และในเชิงพาณิชย 
 นายเฉลิมศักด์ิ ช่ืนรินทร ชาวบานหมูบานโรงวัว
กลาววา  นับเปนความโชคดีของชาวชุมชนที่ได
ทดลองใชกาซ CBG ในครัวเรือนเปนท่ีแรก ซ่ึงกอน
หนาที่จะเขารวมโครงการทดลองใชกาซฟรี ก็ยัง
ไมม่ันใจในคุณภาพเทาไหร แตพอไดใชงานก็พบวา
กาซ CBG มีคุณภาพและประสิทธิภาพไมตางจาก
กาซหุงตม หรือ กาซ LPG และที่สำคัญ ชวย
ประหยัดคาใชจายในการซ้ือกาซ LPG จากเดิมตอง
ซื้อกาซ LPG ใชเดือนละ 1 ถังๆ ละ 375 บาท 
ลดภาระคาใชจายของครอบครัวไดพอสมควร จึง
อยากสนับสนุนใหมีการขยายโครงการดีๆ แบบนี้
ไปยังชุมชนอ่ืนๆ อีก เพ่ือใหชาวบานไดใชเช้ือเพลิง
ที่ดี และราคาไมแพง

ถึงก�าซ LPG จะขาดแคลนหร�อราคาพ��งสูง
ข�้นอย�างไร ชาวหมู�บ�านโรงวัว อ.สันป�าตอง
จ.เชียงใหม� โชคดีมีใช�ไม�ขาดแคลน ที่สำคัญ
ใช�ฟร�กันท้ังหมู�บ�าน เพราะมีการพัฒนาก�าซ
ชีวภาพจากมูลไก�มาผลิตเป�นก�าซ CBG
ทดแทนก�าซ LPG สำเร็จแล�ว
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แปลงจังหวะการเตนหัวใจ

เปนพลังงานไฟฟา

  ไมนาเชื่อวา การขยับตัวของอวัยวะภายใน
รางกายไมวาจะเปนการเตนของหัวใจ การขยับตัวของปอด กระบังลม รวมท้ังการทำงานของ
หลอดเลือดตางๆ ก็สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาได

  นักวิจัยชาวสหรัฐฯ และชาวจีนจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยสและมหาวิทยาลัยแอริโซนา
ไดรวมมือกันคิดคนวิธีการนำพลังงานจากการเคลื่อนไหวของอวัยวะในรางกาย ดวยการนำแผน
พลาสติกชนิดพิเศษ ซึ่งติดตั้งแผงวงจรแปลงพลังงานไฟฟาขนาดเพียง 1 เซนติเมตร ทำการทดลอง
กับหัวใจของสัตวหลายชนิด พบวาสามารถใหพลังงานไฟฟาไดอยางดี เพียงพอจะใชกับเครื่องมือ
แพทยขนาดเล็กได อยางเคร่ืองกระตุนไฟฟาหัวใจหรือเคร่ืองวัดจังหวะการเตนของหัวใจ ซ่ึงสวนใหญ
มักใชแบตเตอรี่แบบเฉพาะจึงทำใหมีราคาสูง

  สำหรับระบบแผงวงจรไฟฟาดังกลาวมีช่ือวา ปโซอิเล็กทริค (Piezoelectric) มีความพิเศษ
คือสามารถแปลงพลังงานจากแรงสั่นสะเทือนเปนพลังงานไฟฟาได เชนเดียวกับพลังงานจากการ
สั่นสะเทือนขณะลอรถหมุน เพื่อจายไฟใหกับอุปกรณตาง ๆ เชน เซ็นเซอรตรวจวัดลมยาง และ
ระบบคอมพิวเตอรภายในรถ
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ทดแทนกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ใน ครัวเรือน
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กลาววา  นับเปนความโชคดีของชาวชุมชนที่ได
ทดลองใชกาซ CBG ในครัวเรือนเปนท่ีแรก ซ่ึงกอน
หนาที่จะเขารวมโครงการทดลองใชกาซฟรี ก็ยัง
ไมม่ันใจในคุณภาพเทาไหร แตพอไดใชงานก็พบวา
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ไปยังชุมชนอ่ืนๆ อีก เพ่ือใหชาวบานไดใชเช้ือเพลิง
ที่ดี และราคาไมแพง

ถึงก�าซ LPG จะขาดแคลนหร�อราคาพ��งสูง
ข�้นอย�างไร ชาวหมู�บ�านโรงวัว อ.สันป�าตอง
จ.เชียงใหม� โชคดีมีใช�ไม�ขาดแคลน ที่สำคัญ
ใช�ฟร�กันท้ังหมู�บ�าน เพราะมีการพัฒนาก�าซ
ชีวภาพจากมูลไก�มาผลิตเป�นก�าซ CBG
ทดแทนก�าซ LPG สำเร็จแล�ว
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แปลงจังหวะการเตนหัวใจ

เปนพลังงานไฟฟา

  ไมนาเชื่อวา การขยับตัวของอวัยวะภายใน
รางกายไมวาจะเปนการเตนของหัวใจ การขยับตัวของปอด กระบังลม รวมท้ังการทำงานของ
หลอดเลือดตางๆ ก็สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาได

  นักวิจัยชาวสหรัฐฯ และชาวจีนจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยสและมหาวิทยาลัยแอริโซนา
ไดรวมมือกันคิดคนวิธีการนำพลังงานจากการเคลื่อนไหวของอวัยวะในรางกาย ดวยการนำแผน
พลาสติกชนิดพิเศษ ซึ่งติดตั้งแผงวงจรแปลงพลังงานไฟฟาขนาดเพียง 1 เซนติเมตร ทำการทดลอง
กับหัวใจของสัตวหลายชนิด พบวาสามารถใหพลังงานไฟฟาไดอยางดี เพียงพอจะใชกับเครื่องมือ
แพทยขนาดเล็กได อยางเคร่ืองกระตุนไฟฟาหัวใจหรือเคร่ืองวัดจังหวะการเตนของหัวใจ ซ่ึงสวนใหญ
มักใชแบตเตอรี่แบบเฉพาะจึงทำใหมีราคาสูง

  สำหรับระบบแผงวงจรไฟฟาดังกลาวมีช่ือวา ปโซอิเล็กทริค (Piezoelectric) มีความพิเศษ
คือสามารถแปลงพลังงานจากแรงสั่นสะเทือนเปนพลังงานไฟฟาได เชนเดียวกับพลังงานจากการ
สั่นสะเทือนขณะลอรถหมุน เพื่อจายไฟใหกับอุปกรณตาง ๆ เชน เซ็นเซอรตรวจวัดลมยาง และ
ระบบคอมพิวเตอรภายในรถ

Energy
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จดหมายขาวอนุรักษพลังงานมีขอแนะนำในการใช

เครื่องซักผาใหประหยัดพลังงานและปลอดภัย ดังนี้

 ปจจุบัน เคร่ืองซักผา กลายเปนเคร่ืองใชไฟฟา

ท่ีครอบครัวสมัยใหมจำเปนตองมีติดบานไว เพราะ

นอกจากจะชวยทุนแรงแลว ยังชวยทุนเวลาใหกับ

พอบานแมบานไดไมนอย 

 และเม่ือหนารอนมาเยือนอากาศรอนท่ีอบอาว

ทำใหเหง่ือออกมากกวาปกติ เส้ือผาชุมไปดวยเหง่ือ

เกิดกล่ินอับ ไมสบายตัว จำเปนตองเปล่ียนเส้ือผา

หลายครั้ง เครื่องซักผาก็เลยทำงานบอยขึ้น
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 เลือกซื้อขนาดเครื่องซักผาใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน

 ซักผาตามพิกัดของเครื่อง อยาใสผาอัดแนนเกินกำลังของเครื่อง แตละครั้งควรมีปริมาณผา

ซักที่มากพอ เต็มปริมาณที่เครื่องกำหนด เพราะถาผานอยเกินไป จะทำใหสิ้นเปลืองไฟ

 ใชผงซักฟอกที่กำหนดใหใชกับเครื่องซักผาเทานั้น และควรตั้งเครื่องไวในที่แหงจะสามารถ

ยืดอายุไมใหเครื่องผุเร็วดวย

 เม่ือซักผาเสร็จแลว ควรนำผาไปผ่ึงลมหรือผ่ึงแดดใหแหงแทนการใชระบบอบผาแหง เน่ืองจาก

ระบบอบผาแหงจะสิ้นเปลืองไฟมาก

 ท่ีสำคัญ อยาลืมปฏิบัติตามคูมือการใชงานอยางเครงครัด และหม่ันตรวจสอบไฟร่ัวใน

เบื้องตนอยางสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวทานและครอบครัว

TIP »ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡·Ò§ºŒÒ¹TIP »ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡·Ò§ºŒÒ¹TIP »ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡·Ò§ºŒÒ¹
ใชเคร�องซักผาอยางไร

ใหประหยัดพลังงาน

ใชเคร�องซักผาอยางไร

ใหประหยัดพลังงาน
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Black Out 

 คือ การเกิดไฟฟาดับในระดับท่ีมีความรุนแรงท่ีสุด

สงผลกระทบตอผู ใช ไฟจำนวนมาก  ครอบคลุมพ้ืนท่ี

บริเวณกวางและตลอดชวงระยะเวลาหนึ่งซึ่งนาน

พอสมควร

กาซไบโอมีเทนอัด

(Compressed Bio-methane Gas หรือ CBG)

 คือ กาซชีวภาพที่ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ

สามารถนำไปใชเปนเช้ือเพลิงสำหรับยานยนตโดยมีคุณสมบัติ

เทียบเทากาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (NGV) ท่ีใช ในปจจุบัน

นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนากาซบรรจุกาซ CBG ในถังแรงดันสูง

  ที่ออกแบบมาเปนพิเศษเพ�อให ใหมี

  คุณลักษณะใกลเคียงกับกาซหุงตม

  หรือ กาซ LPG เพ�อใชประกอบอาหาร

  ในครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมได

1514
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าศงอ 62 รอแดปเ

 นง�เนคื  3,170 บาท/ป

กแงนัหวผิงย่ลีเกลีหมถแ

นอุำน้นทแนย็เำน้บาอ

 นง�เนคื  2,875  บาท/ป

ดยร�คเมาวคดลยวชมถแ

มอผบบแฟไดอลหง้ตัดติ

 นง�เนคื 215 บาท/ป

มดิเาวกงาวสมาวคดไมถแ ยากงลัำกกออ งาต้ดหน้าปเมลดพัดป

 นง�เนคื  งมโว่ชั 2-1  140  บาท/ป

ดวรจนอมืหเกนัหำน้ดลยวชมถแ

ชใดไมไอ่มืเำน้กติะรกก๊ลัปงดึ

 ินงเดยัหะรป  130 บาท/ป

ม่ดืวไบก็เดาอะสนอุำน้ดไมถแ

นกิเมไรอตเวพิมอคนลเ

 นง�เนคื งมโว่ชั 5  100  บาท/ป

ลกไงาหะารพเยวสวผิมถแ vu สีงรั

นคนวนำจอพหใวาขงหุ

 นง�เดยัหะรป  90  บาท/ป

ราหาอมคุบวครากดไมถแ

จร็สเาผดร�นอกก๊ลัปดลป

 นง�เนคื ทีาน 3  20  บาท/ป

ดยัหะรปยสันิดติมถแ

งนัผงาหกออนย็เตูง้ตั

 นง�เนคื 20  บาท/ป

ยางดไำทดาอะสมาวคมถแ

นกัมวีรวทีดูง่นั

 นง�เนคื  1,300  บาท/ป

นข้�กามวรัคบอรคบกัะารเวหัมถแ

ว�ธ�ประหยัด
ที่คุณทำไดทุกวัน
 

ที่มา : ประเมินจากการใชไฟฟาของรุนและขนาดที่มีการใชงานอยางแพรหลาย

ศัพทพลังงานศัพทพลังงาน
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 คือ การเกิดไฟฟาดับในระดับท่ีมีความรุนแรงท่ีสุด
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สามารถนำไปใชเปนเช้ือเพลิงสำหรับยานยนตโดยมีคุณสมบัติ

เทียบเทากาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (NGV) ท่ีใช ในปจจุบัน

นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนากาซบรรจุกาซ CBG ในถังแรงดันสูง

  ที่ออกแบบมาเปนพิเศษเพ�อให ใหมี

  คุณลักษณะใกลเคียงกับกาซหุงตม

  หรือ กาซ LPG เพ�อใชประกอบอาหาร

  ในครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมได
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