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คํานํา 
 

   คูม่ือประหยัดพลังงานสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจําปีการศึกษา          
พ.ศ.2555 จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในกาปฏิบัติงานประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 ประกอบด้วย นโยบาย มาตรการ แผนการปฏิบัติงานโครงการ 
และแบบติดตามผลการประหยัดพลังงาน การจัดทําคู่มือประหยัดพลังงานจัดทําขึ้น ตามคําแนะนํา และ
ข้อเสนอแนะของ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  และคณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน  

 
 

คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน 
มกราคม 2555 
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สารบญั 
 

 เรื่อง                       หน้า 
 

  คํานํา                ก 
  สารบัญ               ข 
  คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน      1 
  นโยบายการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง     2 
  โครงการประหยัดพลังงาน           3 
  แผนงานโครงการประหยัดพลังงาน  5 ปี       5 
  แผนการดําเนินการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ 2555    5 
  มาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2555   6 
  สรุป ผลการดําเนินงานตามแผนการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุกลาง  9 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
  สรุปผลการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

  ภาคผนวก 
  ผู้รับผิดชอบและติดตามผลการดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน   A 
  แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน    B 
  การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด        M 
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คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554                
 
   1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   ที่ปรึกษา 
   2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ประธาน 
   3. รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมและวิจัย กรรมการ 
   4. หัวหน้างานบริการสารสนเทศ   กรรมการ 
   5. หัวหน้างานวารสาร      กรรมการ 
   6.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
   7. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง   กรรมการ 
   8. นางจุฑาทิพย์  สุระประจิต   กรรมการ 
   9. นางจิตตินันท์  พรมสุวรรณ์   กรรมการ 
   10. นายจักรกริช  รอดพุฒ    กรรมการ 
   11. นางสาวกานดา แซ่ลิม้     กรรมการ 
   12. นายสุรศักด์ิ  ธรรมธร    กรรมการ 
   13. นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร  กรรมการ 
   14. นายสามารถ  พุกพญา    กรรมการ 
   15. นายสนธิชัย  คํามณีจันทร ์  กรรมการ 
   16. นายจักรกฤษ  เปมะวิภาต   กรรมการ 
   17. นายสันติ  เกษมพันธ์ุ   กรรมการ 
   18. นางสาวจรัสโฉม เพียรแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
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ประกาศ 
เรื่อง  นโยบายการประหยัดพลังงาน 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

        เพ่ือให้การอนุรักษ์พลังงานของสํานักหอสมุดกลาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
สํานักหอสมุดกลาง จึงกําหนดเป็นนโยบายไว้ดังต่อไปนี้  

1. การอนุรักษ์พลังงานให้ถือเป็นความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ และถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
2. มีแผนการดําเนินงานที่เน้นการอนุรักษ์การใช้พลังงานของสํานักหอสมุดกลาง ในแต่ละปีอย่างชัดเจน

ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มคา่ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
3. สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างย่ังยืน ให้แก่บุคลากรทุกระดับรวมถึงผู้ใช้บริการ  
4. จัดสรรงบประมาณ การฝกึอบรม และการมีส่วนร่วมในการนําเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนางาน            

ด้านการใช้พลังงาน  
5. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานด้านกรรมการประหยัด 

พลังงานอย่างต่อเน่ือง 
 
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่     มกราคม  พ.ศ.  2555 
 
 
 
             อาจารย์สาโรช  เมาลานนท ์
                                                   (ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง) 
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โครงการประหยัดพลงังาน 
 

หลักการและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้าน

พลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจลดการใช้พลังงาน รวมท้ัง ได้
กําหนดเป็นตัวช้ีวัดผลงาน (KPI) ของทุกหน่วยงาน เริ่มจากปีงบประมาณ 2549 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะ
กําหนดตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการและดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และ
ได้ปรับลดน้ําหนักตัวช้ีวัด ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 
              เพ่ือให้การใช้พลังงานของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลดลงตามมติของ
คณะรัฐมนตี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 และเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานและให้ผู้ใช้บริการ มีจิตสํานึก 
และมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน โดยร่วมแรงร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เคยใช้พลังงานสิ้นเปลือง 
ลด ละ เลิก การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี  สํานักหอสมุดกลาง จึงได้จัดทําแผนประหยัดพลังงานข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจและ  มจีติสํานึก
ในการประหยัดพลังงาน   
  2. เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลในการประหยัดพลังงานของ สํานักหอสมุดกลาง 
 4. เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากการติดตาม  มาศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาวิธีการประหยัดพลังงาน   
ในปีต่อ ๆ ไป 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2554 –กันยายน 2555 
 
สถานทีดํ่าเนนิการ 
 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
วิธีดําเนนิงาน 
 1. รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 3. จัดทําแผนและกําหนดมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงาน 
 4. กํากับติดตามการใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 5. ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 6. รายงานความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
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ดัชนีชี้วัด 
 บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มีจิตสํานึกในการช่วยประหยัดกระแสไฟฟ้าของสํานักหอสมุดกลางได้ อย่าง
น้อย 2 %  
 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1. บุคลากรและผู้ใช้บริการ สาํนักหอสมุดกลางมีความรู้ และมีจิตสํานึกในการร่วมกันประหยัดพลังงาน  
 2. สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการใช้ค่าสาธารณูปโภคประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์  ค่านํ้าประปา ค่าวัสดุ ฯลฯ   
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แผนงานโครงการประหยัดพลังงาน  5 ปี 

 
แผนงานประหยัดพลงังาน 2553 2554 2555 2556 2557 

เริ่มต้ังเป้าหมายกําหนดกลยุทธ์การลดพลังงาน 10 % 
ระยะที่ 1 ลดการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยมาตรการและ 
               วิธีการจัดการ  
ระยะที่ 2 ลดการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยมาตรการ  
               เทคนคิและวิธกีารจัดการ  
ระยะที่ 3  ลดการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยส่งเสริมสร้าง   
                แรงจูงใจและปลูกจิตสาํนึก 
 

 
  

   
 
 
 
 

 

 
แผนการดําเนนิการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ 2555 

 

เดือน 
กิจกรรม ตค. 

54 
พย. 
54 

ธค. 
54 

มค. 
55 

กพ. 
55 

มีค. 
55 

เมย 
55 

พค. 
55 

มิย. 
55 

กค. 
55 

สค. 
55 

กย. 
55 

ทบทวนแต่งต้ังคณะกรรมการ   
 

           

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
การประหยัดพลังงาน 

   
 

         

ทบทวนแผนการดําเนินการ 
ประหยัดพลังงาน 

    
 

         

ศึกษาดูงานปรัดหยัดพลังงาน              
ทบทวนมาตรการประหยัด 
พลังงาน 

    
 

         

ดําเนินการตามมาตรการ 
ประหยัดพลังงาน 

            

อบรมให้ความรู้การประหยัด 
พลังงาน 

     
 

       

กํากับติตามการใช้พลังงานตาม 
มาตรการประหยัดพลังงานและ 
รายงานผล 

 
 
 

           

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการใช้ 
ไฟฟ้าและรายงานผล 
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มาตรการประหยัดพลงังานของสํานักหอสมุดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

  
มาตรการประหยัด 

พลังงานด้าน 
ส่วนของบุคลากร ส่วนของผู้ใชบ้ริการ 

1.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1. ปิดไฟฟ้าฟ้าทุกคร้ังเมื่อไมม่ี 
คนทํางานและเวลาพักเที่ยง 
2. เปิดไฟฟ้าเฉพาะดวงที่จําเป็น 
3. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบ 
ประหยัดพลังงานที่ได้รับรอง 
มาตรฐาน 
4.จัดทําแผนผงัสวิตช์ เปิด- ปิด 
ดวงไฟ 
5. จัดผู้รับผิดชอบดูและการเปิด-  
ปิดดวงไฟประจําช้ัน 

1. เปิดไฟฟ้าฟ้าตามความจําเป็น 
ของการใช้แสงสว่างหรือเฉพาะ 
ส่วนที่มีผูใ้ช้บริการ 
2. ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
เฉพาะจุดแทนการเปิดไฟทั้งห้อง  
เช่น ติดสวิตช์เปิด- ปิดแบบกระตุก  
3. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบ 
ประหยัดพลังงานที่ได้รับรอง 
มาตรฐาน 

2. เครื่องปรับอากาศ 1. ต้ังอุณหภูมิปรับอากาศให้ 
เหมาะสม ที ่25 องศาเซลเซยีส  
2. เปิดเคร่ืองปรับอากาศ เวลา  
8.00-16.00 น. และปิดเวลาพัก 
เที่ยง 
3. หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้อง 
ทํางานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิด 
เครื่องปรับอากาศทุกคร้ัง 
4. สําหรับห้องประชุมเปิด 
เครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 
ประมาณ 10-15 นาท ีและเมื่อใช้ 
เสร็จใหผู้้รับผดิชอบปิดเคร่ืองปรับ 
อากาศทันที 
5. บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
อย่างสมํ่าเสมอ โดย ทําความ 
สะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ 
ภายในชุดเคร่ืองปรับอากาศใน 
อาคาร ทุก ๆ  เดือน และทําความ 
สะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดต้ัง 
ภายนอกอาคารทุก 6 เดือน 
6. ลดภาระการทํางานของ 
เครื่องปรับอากาศ โดยป้องกัน 
ความร้อนเข้าสู้อาคาร โดยการ 

1. ต้ังอุณหภูมิปรับอากาศให้ 
เหมาะสม ที ่25 องศาเซลเซยีส  
2. กําหนดเวลาเปิด-ปิด เคร่ืองปรับ 
อากาศ และผู้รบัผิดชอบประจําช้ัน 
วันจันทร-์วันศุกร์ (เปิดภาคเรียน) 
- ช้ัน 1 เปิดเวลา 8.40 - 19.00 น. 
- ช้ัน 2 เปิดเวลา 8.15 - 19.00 น. 
- ช้ัน 3 เปิดเวลา 8.35 - 19.00 น. 
- ช้ัน 4 เปิดเวลา 8.30 - 19.00 น. 
หรือ ก่อนห้องสมุดปิด 1 ช่ัวโมง 
- ช้ัน 5 เปิดเวลา 8.50 - 17.00 น. 
- ช้ัน 6 เปิดเวลา 9.00 - 16.00 น. 
วันเสาร-์วันอาทิตย์ (เปิดภาคเรียน) 
- ช้ัน 1 เปิดเวลา 9.15 - 17.00 น. 
- ช้ัน 2 เปิดเวลา 9.00 - 18.00 น. 
- ช้ัน 3 เปิดเวลา 8.30 - 18.00 น. 
- ช้ัน 4 เปิดเวลา 8.20 - 18.00 น. 
- ช้ัน 5 เปิดเวลา 10.00 - 17.00 น. 
- ช้ัน 6 งดเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
3. สําหรับห้องประชุมเปิด 
เครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 
ประมาณ 10-15 นาท ีและเมื่อเลิก 
การประชุมให้ผู้รับผิดชอบปิด 
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ปลูกต้นไม้ ติดผ้าม่าน และอุดรอย 
รั่วต่าง ๆ 
7. ลดการดูดความเย็นออกโดย 
การงดใช้พัดลมดูดอากาศ 
8. แต่งกายให้เหมาะสมกับอากาศ 
         
        หมายเหตุ หากอากาศเย็นให้ 
พิจารณาตามความเหมาะสม ใน 
การปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
 

เครื่องปรับอากาศทันท ี
5. บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
อย่างสมํ่าเสมอ โดย ทําความ 
สะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ 
ภายในชุดเคร่ืองปรับอากาศใน 
อาคาร ทุก ๆ เดือน และทําความ 
สะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดต้ัง 
ภายนอกอาคารทุก 6 เดือน 
6. ลดภาระการทํางานของ 
เครื่องปรับอากาศ โดยป้องกัน 
ความร้อนเข้าสู้อาคาร โดยการปลูก 
ต้นไม้ ติดผ้าม่าน และอุดรอยรั่วต่างๆ 
7. ลดการดูดความเย็นออกโดยการ 
งดใช้พัดลมดูดอากาศ 
 
       หมายเหตุ หากอากาศเย็นให้พิจา
ตามความเหมาะสม ในการปิด
เครื่องปรับอากาศ 

3. คอมพิวเตอร์ 1. ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้ 
งานเวลาพักเที่ยงและหลังเลกิงาน 
2. เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกิน 15 นาที  
ให้ปิดหน้าจอ 

1. ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้น  
(OPAC) ก่อนเวลาปิดบรกิาร 30 นาท ี
2. ลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สืบค้น (OPAC) ของแต่ละช้ันลง  
หลังเวลา 16.00 น. (หากม ี
ผู้ใช้บริการน้อย) 

4. ลิฟต์ 1. ลิฟต์เจ้าหน้าที่ เปิด 6.30–16.00 น. 
2. รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีขึ้นลง 
ช้ันเดียว 

1. ต้ังระบบลิฟต์ให้หยุดเฉพาะช้ัน  
1, 2, 4, 5 และ 7 
2. หลังเวลา18.00 น.เปิดใช้ลฟิต์   
1 ตัว สลับกันเปิดวันคู่ วันคี่ 
3.รณรงค์ใหใ้ช้บันไดกรณีขึ้นลงช้ัน 
เดียว 

 1. สํารวจตรวจสอบและทําการ 
เปลี่ยนหรือซ่อมแซม ป้ัมนํ้า ระบบ 
การจ่ายนํ้า เช่น ท่อประปา วาล์ว  
ก๊อกนํ้า ระบบสุขภัณฑ์ ให้อยู่ใน 
สภาพปกติอย่างสมํ่าเสมอ 
2. ติดตามปริมาณการใช้นํ้าอย่าง 
ต่อเน่ืองเพ่ือตรวจสอบหาการ 
รั่วไหล 

1. รณรงค์การใช้นํ้าในห้องนํ้าอย่าง 
ประหยัด 
2. ประชาสัมพันธ์เมื่อเปิดก๊อกนํ้า 
ใช้เสร็จแล้วใหปิ้ดด้วย 
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3. เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้า  
หรือชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น  
ก๊อกประหยัดนํ้า ชักโครกประหยัด 
นํ้า หัวฉีดชําระประหยัดนํ้า  

6. สิ่งอํานวยความสะดวก 1. กระติกนํ้าร้อน กําหนดเวลาการ 
ใช้กระติกนํ้าร้อน ช่วงเวลา 7.30 –  
8.30 น. และกอ่นเวลาเบรก 
เล็กน้อยเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ถอด 
ปลั๊กออก 
2. เครื่องทํานํ้าเย็น ปิดเคร่ืองทํา 
นํ้าเย็นเวลา 16.00 น. 
3. ไม่ควรนําเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว 
มาใช้ในสถานที่ทํางาน 

1. ปิดเคร่ืองทํานํ้าก่อนปิดบริการ  
30 นาท ี
2.ใช้ให้เครื่องไฟฟ้าเฉพาะที่ 
กําหนดให้ใช้ ได้แก่ Notebooks  
3.ไม่ควรนําเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนตัว 
มาใช้ในสถานที่ทํางาน 

7. อ่ืน ๆ  1. จัดอบรมใหค้วามรู้เรื่องการ 
ประหยัดพลังงาน  
2. ลดการใช้กระดาษโดยการนํา 
กระดาษที่ใช้แล้ว 1 มาใช้อีก 
3. ใช้ส่งข้อความทางไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกสแ์ทนการส่งด้วย 
กระดาษ 

1. จัดอบรมใหค้วามรู้เรื่องการ 
ประหยัดพลังงาน 
2. ประชาสัมพันธ์รายจ่ายค่าการใช้ 
กระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการทราบ 
ทุกเดือน 
3. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดง 
ความคิดเห็นมาตรการประหยัด 
พลังงาน 
4. ปรับเวลาการเปิดบริการให้ 
เหมาะสมกับความต้องการของ 
ผู้ใช้บริการ 
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สรุป ผลการดําเนินงานตามแผนการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 
 1. สํานักหอสมุดกลาง ได้ดําเนินการทบทวนและต้ังคณะกรรมการประหยัดพลังงานตามคําสั่ง 
ของสํานักหอสมุดกลาง ที่ 55/2554 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
 2. คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานมีการประชุม ทบทวนนโยบายแผนการดําเนินงานมาตรการ 
ประหยัดพลังงาน และติดตามผลการดําเนินการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง   
 3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ใหบุ้คลากรและผูใ้ช้บริการมีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดพลังงาน 
 4. ใหค้วามรู้ เรื่องการประหยัดพลังงานกับบุคลากรในสังกัด ได้แก่ 
  4.1 โครงการอบรมใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัด 
  4.2 แนะนําการใช้ลิฟต์ให้ถูกต้อง 
 5. ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ได้แก่ 
  5.1 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าแสงสว่าง 
ตามเวลาที่กําหนดตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
  5.2 ติดต้ังสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตุกตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 
2553 
  5.3 ติดตามตรวจสอบ การใช้สวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตุก เพ่ือใช้เปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะจุด 
  5.4 ติดตามผลการใช้ลิฟต์ตามท่ีได้กําหนดการหยุดลิฟต์เฉพาะช้ันที่จําเป็น เปิด – ปิดตามเวลาที่
กําหนด 
  5.5 จัดทําสัญลักษณ์ สวิทช์ไฟฟ้าให้สัมพันธ์กับโคมไฟฟ้า 
  5.6 สํารวจท่อนํ้าประปา ก๊อกนํ้า เพ่ือซ่อมรอยรั่ว และปรบัปรุงระบบส่งนํ้าประปาเข้าอาคาร 
  5.7 ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงาน และค่ากระแสไฟฟ้าของแต่ละเดือนของสํานัก
หอสมุดกลาง ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้ช่วยกับประหยัดกระแสไฟฟ้า และจดันิทรรศการ 
KM ประหยัดพลังงาน และนิทรรศการประหยัดพลังงาน 
  5.8 ติป้านรณรงค์คนห้องสมุดช่วยกันประหยัดพลังงานในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
  5.9 ติดตามผลโดยการประเมินจากค่าใช้กระแสไฟฟ้าของแต่ละเดือนและวิเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตุการ
ใช้กระแสไฟฟ้าของสํานักหอสมุดกลาง การใช้กระแสไฟฟ้ามีการเพ่ิมขึ้นและลดลง ไม่คงที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง 
ๆ ดังน้ี 
   1. ปริมาณผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลต่อจํานวนการใช้ลิฟต์   
   2. ปริมาณการใช้ Notebooks ปัจจุบันสํานักหอสมุดกลางได้ อํานวยความสะดวกโดยจัดพ้ืนที่โดย
เพ่ิมปลั๊กไฟฟ้า(เต้าเสียบ)เพ่ือใช้ Notebooks ซึ่งมีแนวโน้มการใช้เพ่ิมขึ้น จํานวน 8 จุด  
   3. เปลี่ยนปลั๊กไฟฟ้า(เต้าเสียบ)แบบไม่มีสายดินเป็นแบบมีสายดินให้สามารถรองรับการใช้ 
Notebooks ภายในอาคารทั้งหมด จํานวน 84 จุด 
   4. ปริมาณการใช้ ห้องประชุม  
   5. ปริมาณการใช้ห้องศกึษาค้นคว้า 
   6. ปริมาณการใช้ห้องฝึกกอบรมคอมพิวเตอร์ 45 เครื่อง 
   7. ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า SALI Center, Smart Library มคีอมพิวเตอร์
ให้บริการจากเดิม 80 เครื่อง เพ่ิมขึ้น 20 เครื่องเป็น 100 เคร่ือง 
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   8. จํานวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตและหน่วยงานต่าง ๆ บริเวณโถงหน้าห้องสมุด 
   9. จํานวนการขอใช้กระแสไฟฟ้าจากงานพัฒนาสภากายภาพและความปลอดภัย เพ่ือใช้ใน 
งานก่อสร้างบริเวณรอบ ๆ สาํนักหอสมุดกลาง   

               
สรุป ในการดําเนินการประพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง ได้พยายามที่จะหามาตรการลดการใช้

กระแสไฟฟ้าโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของสํานักหอสมุดกลาง และในขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึง
การเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวก ที่จะต้องไม่ให้มีค่าการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 สํานักหอสมุดกลางใช้กระแสไฟฟ้าจํานวน 4,363,006.80 กิโลวัตต์ (kwh) สามารถลดปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้าจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้จําวนวน 65,730 กิโลวัตต์ (kwh) คิดเป็นได้ร้อยละ 4.3  และ
สามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้จํานวน 199,190.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 4    

 
สรุปผลการเปรียบเทียบการใชไฟฟา 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม  
ปงบประมาณ 2554 

ปีงบประมาณ 
2553 

หน่วย 
(kwh) 

ราคา/ 
หน่วย 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ปีงบประมาณ 
2554 

หน่วย 
(kwh) 

ราคา/ 
หน่วย 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ผลต่าง 
งบประมาณ 
2553/ 2554 

 (kwh) 

ผลต่าง 
 งบประมาณ 
2553/ 2554 

(บาท) 
ตุลาคม 2552 147,000 3.283 482,605.38 ตุลาคม 53 113,089 3.283 371,272.50 -3,787 -111,332.88 
พฤศจิกายน 52 110,000 3.284 361,194.73 พฤศจิกายน53 115,760 3.283 380,092.62 +5,760 +18,897.89 
ธันวาคม 52 94,000 3.284 308,692.83 ธันวาคม 53 117,472 3.283 385,712.02 +23,472 +77,019.19 
มกราคม 53 111,000 3.284 364,476.10 มกราคม 54 107,440  3.223 346,274.88 -3,560 -18,201.22 
กุมภาพันธ์ 53 128,384 3.283 421,518.25 กุมภาพันธ์ 54 117,525 3.223 378,753.88 -10,859 -42,764.37 
มีนาคม 53 112,114 3.309 368,129.63 มีนาคม 54 111,632 3.223 359,770.17 -482 -8,359.46 
เมษายน 53 89,312  3.284 293,307.90 เมษายน 54 83,678 3.224 269,744.94 -5634 -23,562.96 
พฤษภาคม 53 76,322 3.284 250,682.63 พฤษภาคม 54 96,000 3.319 318,604.24 +19,678 +67,921.61 
มิถุนายน   53 137,400 3.283 451,103.18 มิถุนายน 54 113,000 3.318 374,980.50 -24,400 -76,122.68 
กรกฎาคม 53 146,110 3.283 479,683.48 กรกฎาคม 54 126,000 3.383 426,270.92 -20,110 -53,412.56 
สิงหาคม 53 120,794 3.283 396,611.46 สิงหาคม 54 112,880 3.383 381,919.40 -7,914 -14,692.06 
กันยายน 53 117,009 3.283 384,191.71 กันยายน 54 109,239 3.384 369,611.18 -7,770 -14,581.00 
รวม/ผลต่าง 1,534,000  4,562,197.28  1,323,715  4,363,007.25 - 65,730 -199,190.03 
ลดลงร้อยละ        4.3 4 

หมายเหตุ   - หมายถึง  ปริมาณการใชกระแสไฟฟาลดลง 
  + หมายถึง ปริมาณการใชกระแสไฟฟาเพ่ิมขึ้น 
ปริมาณหนวยการใชกระแสไฟฟาลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 65,730 กิโลวัตต (kwh) คิดเปน รอยละ  4.3    
จํานวนเงินคากระแสไฟฟาลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 199,190.03 บาท คิดเปน รอยละ 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 

 



   A
 

 
ผู้รับผิดชอบและติดตามผลการดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน 

 
ชั้น ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 นายสันติ  เกษมพันธ์ุ  
2 หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
3 นางสาวจรัสโฉม เพียรแก้ว  
4 นายสามารถ พุกพญา  
5 นายสนธิชัย มณีคําจันทร ์  
6 นายจักรกฤษ เปมะวิภาต  
7 นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร  
8 นายสุรศักด์ิ ธรรมธร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   B
 

 
แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  

พื้นทีส่่วนของบุคลากร  
ชั้น.............เดือน......................พ.ศ............ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

มาตรการ 
ทํา ไม่ได้ทํา 

หมายเหตุ 

1. ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทุกคร้ังเมื่อไม่มีคนทํางานและเวลาพัก
รับประทาอาหารกลางวัน 

   

2.  ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะจุดแทนการเปิดไฟฟ้า
ทั้งห้อง เช่น ติดสวิตช์เปิด- ปิดแบบกระตุก 

   

3.  เปิดไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะดวงที่จําเป็น    
4. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานที่ได้รับรอง
มาตรฐาน 

   

5. จัดทําแผนผงัสวิตช์ เปิด- ปิดดวงไฟ    
 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 
5 ............................................................................................................................................................ 
 

ผู้รายงาน............................................. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   C
 

 
แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 

พื้นทีส่่วนของผู้ใชบ้ริการ 
ชั้น.............เดือน......................พ.ศ......... 

 
ผลการดําเนนิงาน 

มาตรการ 
ทํา ไม่ได้ทํา 

หมายเหตุ 

1. เปิดไฟฟ้าแสงสว่างตามความจําเป็นของการใช้แสงสว่าง
หรือเฉพาะส่วนที่มีผูใ้ช้บริการ 

   

2.  ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะจุดแทนการเปิดไฟฟ้า
ทั้งห้อง เช่น ติดสวิตช์เปิด - ปิดแบบกระตุก  

   

3. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานที่ได้รับรอง
มาตรฐาน 

   

4. จัดทําแผนผงัสวิตช์ เปิด - ปิดดวงไฟ    
 

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 
5 ............................................................................................................................................................ 
 

ผู้รายงาน............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   D
 

 
แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานการใช้เครื่องปรับอากาศ 

พื้นทีส่่วนของบุคลากร 
ชั้น.............เดือน......................พ.ศ......... 

 
ผลการดําเนนิงาน 

มาตรการ 
ทํา ไม่ได้ทํา 

หมายเหตุ 

1. เปิดเคร่ืองปรับอากาศ ตามเวลาที่กําหนด               
8.00 – 16.00 น.  

   

2. ปรับอากาศให้เหมาะสม ที ่25 องศาเซลเซียส    
3. ปิดเคร่ืองปรับอากาศเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน    
4. ปิดเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณที่มีผู้ใช้น้อยและอากาศ
ภายนอกเย็น 

   

5. ปิดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังเมื่อไม่มีบุคลากรอยู่ในห้อง
ทํางานเกิน 1 ช่ัวโมง  

   

6. เปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ 10 -15 
นาทีและปิดทนัทีเมื่อใช้ห้องเสร็จ 

   

7. บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอโดย ทําความ
สะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ภายในชุดเคร่ืองปรับอากาศ
ในอาคาร ทุกๆ  เดือน และทาํความสะอาดชุดระบาย
ความร้อนที่ติดต้ังภายนอกอาคารทุก 6 เดือน 

   

8. ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการปลูกต้นไม้ ติด
ผ้าม่าน และอุดรอยรั่วต่าง ๆ หรืองดใช้พัดลมดูดอากาศ 

   

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 
5 ............................................................................................................................................................ 

ผู้รายงาน............................................. 
 
 
 
 
 
 
 



   E
 

 
แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานการใช้เครื่องปรับอากาศ           

พื้นทีส่่วนของผู้ใชบ้ริการ 
ชั้น.............เดือน......................พ.ศ......... 

 
ผลการดําเนนิงาน 

มาตรการ 
ทํา ไม่ได้ทํา 

หมายเหตุ 

1.เปิดเคร่ืองปรับอากาศ ตามเวลาที่กําหนดของแต่ละช้ัน วัน 
วันจันทร์ – วันศุกร์   
ช้ัน 1 เวลา 8.40-19.30 น. ช้ัน 2 เวลา 8.15-19.30 น.  
ช้ัน 3 เวลา 8.35-19.30 น. ช้ัน 4 เวลา 8.30-19.30 น. 
ช้ัน 5 เวลา 8.50-16.00 น. ช้ัน 6 เวลา 9.00-16.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย์   
ช้ัน 1 เวลา 9.15-18.00 น. ช้ัน 2 เวลา 9.00-18.00 น. 
ช้ัน 3 เวลา 8.30-18.00 น. ช้ัน 4 เวลา 8.20-18.00 น. 
ช้ัน 5 เวลา 10.00-16.00 น.ช้ัน 6 งดเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

   

2. ปรับอากาศให้เหมาะสม ที ่25 องศาเซลเซียส    
3. เปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ 10 -15 
นาที และปิดทนัทีเมื่อใช้ห้องเสร็จ 

   

4. ปิดเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณที่มีผู้ใช้น้อยและอากาศ
ภายนอกเย็น 

   

5. บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ โดย ทํา
ความสะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ภายในชุดเคร่ือง 

   ปรับอากาศในอาคาร ทุก ๆ เดือน และทาํความสะอาดชุด
ระบายความร้อนที่ติดต้ังภายนอกอาคารทุก 6 เดือน 

   

6. ลดการดูดความเย็นออกโดยการงดใช้พัดลมดูดอากาศ    
7. ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการปลูกต้นไม้ ติด
ผ้าม่าน และอุดรอยรั่วต่าง ๆ หรืองดใช้พัดลมดูดอากาศ 

   

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 

ผู้รายงาน............................................. 
 
 
 
 
 



   F
 

 
แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานการใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร์/พิมพ/์  ถ่ายเอกสาร

พื้นทีส่่วนของบุคลากร 
ชั้น.............เดือน......................พ.ศ.......... 

 
ผลการดําเนนิงาน

มาตรการ 
ทํา ไม่ได้ทํา 

หมายเหตุ 

1. ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเวลาพักเที่ยงและหลังเลิก
งาน 

   

2. เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกิน 15 นาทใีห้ปิดหน้าจอ    
3. ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กออกทุกคร้ังหลังเลิกใช้งานหรือ
เมื่อไม่ได้ใช้เกิน 30 นาท ี

   

4. ตรวจต้นฉบับในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และตรวจสอบก่อนสั่ง
พิมพ์ทุกคร้ัง 

   

5. ปิดเคร่ืองพิมพ์และถอดปลั๊กออกทุกคร้ังหลังเลิกงาน    
6. ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารและถอดปลั๊กออกทุกคร้ังหลังเลกิงาน    
7. กดปุ่มพัก (Standby) เครื่องถ่ายเอการทุกคร้ังหลังการใช้งาน    
8. ย้ายเครื่องถ่ายเอกสารออกจากห้องปรับอากาศ    

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 
5 ............................................................................................................................................................ 
 

ผู้รายงาน............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   G
 

 
แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานการใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร์ 

พื้นทีส่่วนของผู้ใชบ้ริการ 
ชั้น.............เดือน......................พ.ศ........... 

 
ผลการดําเนนิงาน 

มาตรการ 
ทํา ไม่ได้ทํา 

หมายเหตุ 

1. ลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น (OPAC) ของแต่ละ
ช้ันลง หลังเวลา 16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 

   

2.  ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้น (OPAC) ก่อนห้องสมุดปิด
บริการ 15 นาที (หากไมม่ีผูใ้ช้บริการ) 

   

3. ปิดคอมพิวเตอร์และถอดออกปลั๊กออกทุกคร้ังหลังเลิกใช้
งานหรือเมื่อไม่ได้ใช้เกิน 30 นาที 

   

4. ให้นิสิตใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้ ได้แก่ Computer 
Notebooks 

   

5. เก็บสถิติการนํา Computer Notebooks มาใช้ใน
ห้องสมุดหลังเวลา 16.00 น 

   

6. ให้นิสิตและผู้ใช้บริการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะ 
Computer Notebooks 

   

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 
5 ............................................................................................................................................................ 
 

ผู้รายงาน............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   H
 

 
แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานการ ใชล้ิฟต์/ตู้เย็น/ 

กระติกน้ําร้อน/ตู้ทําน้ําเย็นพืน้ที่ส่วนของบคุลากร 
ชั้น.............เดือน......................พ.ศ........... 

 
ผลการดําเนนิงาน 

มาตรการ 
ทํา ไม่ได้ทํา 

หมายเหตุ 

1. ลิฟต์สําหรับบุคลากร วันจนัทร์.- ศุกร์ ปิดเวลา 16.00 น  
    วันเสาร์ ,วันอาทิตย์ ปิดเวลา 17.00 น.   

   

2. สํารวจสิ่งของที่แช่ในตู้เย็นให้แช่เฉพาะสิ่งที่จําเป็นและทํา
ความสะอาด 

   

3. กําหนดเวลาการใช้กระติกนํ้าร้อน ช่วงเวลา 7.30 –   
8.30 น. และเวลา 11.00 – 13.00 น. และก่อนเวลาเบรก
เล็กน้อย 

   

4. ถอดปลั๊กกระติกนํ้าร้อนออกหลังเลิกการใช้งานแล้ว    
5. ปิดเคร่ืองทํานํ้าเย็นและถอดปลั๊กออกก่อนห้องสมุดปิด 1 
ช่ัวโมง 

   

 
 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 
5 ............................................................................................................................................................ 
 

ผู้รายงาน............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   I
 

 
แบบติดตามการดําเนนิงานตามมาตรการประหยัดพลงังานการ ใช้ ตู้ทําน้าํเย็น/ลิฟต์              

พื้นทีส่่วนของผู้ใชบ้ริการ 
ชั้น.............เดือน......................พ.ศ.255  

 
ผลการดําเนนิงาน 

มาตรการ 
ทํา ไม่ได้ทํา 

หมายเหตุ 

1. ปิดเคร่ืองทํานํ้าเย็นและถอดปลั๊กออกก่อนห้องสมุดปิด  
   1 ช่ัวโมง 

   

2. ต้ังระบบลิฟต์หยุดเฉพาะช้ัน 1,2,4,7 และ เปิดใช้ลิฟต์     
1 ตัว  หลังเวลา 18.00 น. 

   

3. รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีขึ้นลงช้ันเดียว    
 
 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 
5 ............................................................................................................................................................ 
 

ผู้รายงาน............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   J
 

 
แบบติดตามการดําเนนิงานตามมาตรการประหยัดน้ําประปา 

ชั้น.............เดือน......................พ.ศ.255  
 

ผลการดําเนนิงาน 
มาตรการ 

ทํา ไม่ได้ทํา 
หมายเหตุ 

1.  สํารวจตรวจสอบและทําการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ป้ัมนํ้า 
ระบบการจ่ายนํ้า เช่น ท่อประปา วาล์ว ก๊อกนํ้า ระบบ 
สุขภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพปกติอย่างสมํ่าเสมอ 

   

2. เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้า มีประสิทธิภาพสูง เช่น ก๊อก
ประหยัดนํ้า ชักโครกประหยัดนํ้า หัวฉีดชําระประหยัดนํ้า 

   

3. รณรงค์ให้ช่วยกันปิดก๊อกนํ้าให้สนิททกุครั้ง    
4.  เปิดวาล์วก๊อกนํ้าไปที่ระดับปานกลาง    
5. จัดใหม้ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบนํ้ารั่ว นํ้าซึม ภายในอาคาร    
6. ปิด วาล์วนํ้า ในช่วงที่มีวันหยุดต่อเน่ืองหลายวัน    

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 
5 ............................................................................................................................................................ 
 

ผู้รายงาน............................................. 
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แบบติดตามการดําเนนิงานตามมาตรการประหยัดกระดาษ 

ชั้น/งาน.............เดือน......................พ.ศ.255  
 

ผลการดําเนนิงาน 
มาตรการ 

ทํา ไม่ได้ทํา 
หมายเหตุ 

1. ใช้กระดาษสองหน้าในการพิมพ์ฉบับร่าง และหนังสือแจ้ง
เวียนภายใน 

   

2. ตรวจต้นฉบับในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และตรวจสอบก่อนสั่ง
พิมพ์งานทุกคร้ัง 

   

3. จัดส่งหนังสอืเวียนแจ้งหน่วยงาน/รายงานการประชุม   
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

   

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 
5 ............................................................................................................................................................ 
 

ผู้รายงาน............................................. 
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แบบติดตามการดําเนนิงานตามมาตรการจัดการขยะ 

ชั้น/งาน.............เดือน......................พ.ศ.255  
 

ผลการดําเนนิงาน 
มาตรการ 

ทํา ไม่ได้ทํา 
หมายเหตุ 

1. จัดระบบคัดแยกขยะ    
2. เพ่ิมจุดรองรับขยะ ตามตําแหน่งที่เหมาะสม    
3. ห้ามผูใ้ช้บริการนําอาหารเข้ามารับประทาน    
4. มีระบบการจัดจําหน่ายขยะ    

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 
5 ............................................................................................................................................................ 
 

ผู้รายงาน............................................. 
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การใชเ้ครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

 
 เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดย่อมมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังน้ันการเลือกซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วย
วิธีการที่ถูกต้องหรือให้เหมาะสมกับการใช้งานจะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง โดยแยกออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ คือ 
 
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
          หลอดไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ หลอดฟลูออร์เรสเซนต์หรอืหลอดนีออนและ
หลอดไส้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วแม้ว่าหลอดนีออนจะมีราคาสูงกว่าหลอดไส้ แต่นีออนจะให้แสงสว่างมากกว่า
หลอดไส้ประมาณ 4 – 5  เทา่ โดยใช้ไฟฟ้าเท่ากันและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ประมาณ 7 – 8  เท่า 
การใช้หลอดฟลูออร์เรสเซนต์ขนาด 40 วัตต์ 1 หลอด จะให้แสงสว่างเท่ากับการใช้หลอดไส้ขนาด 100 วัตต์ 2 
หลอด และจะเสียค่าไฟฟ้าถูกกว่าประมาณ 4 เท่า นอกจากน้ี ยังมีหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูง ให้กําลังส่องสว่างสูงเท่ากับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่กินไฟน้อยกว่า     ตัวหลอดมีลักษณะ
เรียวกะทัดรัดขนาดเล็กกว่าหลอดธรรมดา มีขนาด 18 วัตต์ ใช้แทนขนาด 20 วัตต์ และขนาด 36 วัตต์ แทน
ขนาด 40 วัตต์ สามารถนําไปสวมเข้ากับขั้วและขาหลอดเดิมได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัลลาสต์และ
สตาร์ทเตอร์ จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 10 สําหรับหลอดไฟฟ้าชนิดใหม่ ที่เรียกว่า หลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ น้ัน หมายถึง หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก ซึ่งพัฒนาให้ประหยัดพลังงาน มีอายุ
การใช้งานนานกว่าหลอดไส้ประมาณ 5 เท่า แต่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไส้ประมาณ 4 เท่า ประหยัดค่าไฟฟ้า
ร้อยละ 38 ปัจจุบันมี 2 แบบ คือ 
 
หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายใน 
  เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ทีย่่อขนาดลง มีบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์รวมอยู่ภายในหลอด สามารถนําไป
ติดต้ังแทนหลอดไส้ชนิดหลอดเกลียวได้ทันที โดยไม่ต้องเพ่ิมอุปกรณ์ใด ๆ มีขนาดต้ังแต่ 9 วัตต์  13 วัตต์ และ 
25 วัตต์ 
 
หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายนอก  
  หลักการใช้งานเช่นเดียวกับหลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายใน แต่หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายนอก 
สามารถเปลี่ยนหลอดได้ง่ายเม่ือหลอดชํารุด ตัวหลอดมีลักษณะงอโค้งเป็นรูปตัวยู ภายในข้ัวของหลอดจะมี
สตาร์ทเตอร์อยู่ภายในและบัลลาสต์อยู่ภายนอก ในการติดต้ังใช้งานจะต้องมีขาเสียบเพ่ือใช้กับบัลลาสต์ที่แยก
ออก มีขนาด 4 วัตต์ 7 วัตต์ และ 11 วัตต์  
 

ข้อควรปฏิบัติเพื่อการประหยัดไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

   ใช้หลอดไฟฟา้วัตต์ตํ่า ในบริเวณที่ไม่จําเป็นต้องใช้แสงสว่างมากนัก เช่น เฉลียง ทางเดิน ห้องนํ้า 
ควรใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์ตํ่าเพ่ือจะได้กินกระแสไฟฟ้าน้อย 
   หม่ันทําความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟา้ ขั้วหลอดและตัวหลอดไฟ รวมทั้งโคมไฟและโป๊ะไฟต่าง ๆ ควร
ทําความสะอาดเสมอ เพราะถ้าขั้วหลอดสะอาด กระแสไฟฟ้าเดินได้สะดวก จะไม่มีกระแสไฟฟ้า  สญูเปล่า แสง
สว่างจะเปล่งออกมาได้หมด 
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   ตกแต่งบ้านด้วยเฟอรน์ิเจอร์หรือสหี้องทีส่ดใส ผนังห้อง หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีคล้ํา ๆ ทึบๆ จะดูด
แสง ทําให้ห้องดูมืดกว่าห้องที่ทาสีอ่อนๆ สําหรับบ้านเก่าหรือบ้านไม้ที่ไม่ได้ทาสี สามารถแก้ไขได้โดยตกแต่ง
ผนังด้วยภาพหรือกระดาษ (wallpaper) 
   ผนังห้องช่วยสะท้อนแสง ผนังห้องที่ทาสีออกขาวนวล จะมองสว่างตาแม้ในเวลากลางวันเมื่อเวลา
เปิดไฟฟ้าห้องจะสว่างมากกว่าห้องที่ทาสเีข้ม 
   ปิดไฟฟ้าทุกครั้งเม่ือไม่จําเปน็ การเปิดปิดไฟฟ้าบ่อย ๆ ไม่ทําให้เปลืองไฟฟ้าแต่ประการใด ดังน้ัน 
ถ้าต้องการออกจากห้องสักเพียง 1 – 2 นาที ก็ควรปิดไฟฟ้าก่อน รวมทั้งหมั่นตรวจตราการใช้ไฟฟ้าตามจุด
ต่างๆ ภายในบ้านอย่างสมํ่าเสมอ 
   ใช้โคมไฟฟ้าสาํหรับงานเฉพาะแห่ง การใช้โคมไฟฟ้าต้ังโต๊ะหรือพ้ืนเพ่ือการใช้งานเฉพาะแห่ง เช่น 
อ่านหนังสือ หรือเย็บปักถักร้อย จะประหยัดกว่าเปิดไฟสว่างทั้งห้อง 
   อัตราสิน้เปลือง  
   -  หลอดไส้ 100 วัตต์ ถ้าเปิดทิ้งไว้วันละ 1 ช่ัวโมง 1 ล้านหลอด สิ้นเปลอืงค่าไฟฟ้า เดือนละ 9 ล้าน
บาท หรือปีละ 108 ล้านบาท 
   -  หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ถ้าเปิดทิ้งไว้วันละ 1 ช่ัวโมง 1 ล้านหลอดจะสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า   
เดือนละ 4.41 ล้านบาท หรือปีละ 49.7 ล้านบาท 
 

โทรทัศน์ 
  ปัจจุบันโทรทัศน์เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนเป็นอย่างมากจนกลายเป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับทุกบ้านเรือนไปแล้ว เครื่องรับโทรทัศน์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเป็นโทรทัศน์ส ีที่มีระบบรีโมทคอนโทรล 
ส่วนโทรทัศน์ขาวดํายังมีใช้กันอยู่บ้างเป็นส่วนน้อย ซึ่งโทรทัศน์สีน้ันจะกนิไฟมากกว่าโทรทัศน์ขาวดําประมาณ 
1 – 3  เท่าตัว และโทรทัศน์สีที่มีระบบรีโมทคอนโทรล จะกินไฟฟ้ามากกว่าโทรทัศน์สรีะบบทั่วๆ ไปที่มีขนาด
เดียวกัน เพราะมีวงจรเพ่ิมเติมและกินไฟฟ้าตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ใช้รีโมทคอนโทรลก็ตาม 
 ดังน้ัน วิธีใช้เครื่องรับโทรทัศน์ให้ประหยัดคอื ปิดเคร่ืองทุกคร้ังที่ไม่มีคนดูและควรดึงปลั๊กออกทุกคร้ัง
หลังจากปิดสวิตช์ 
 

ตู้เย็น 
 ตู้เย็นเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่จําเป็นต้องเสียบปล๊ักอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรักษาความเย็นของอาหารภายในตู้เย็น 
จึงกินไฟมากพอสมควร การประหยัดไฟฟ้าในการใช้ตู้เย็นสามารถทําได้ดังน้ี            

การเลือกซ้ือ  
  ตู้เย็นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมหีลายขนาด ต้ังแต่ 2 – 12 ลกูบาศก์ฟุต เป็นต้น  (ลูกบาศก์ฟุตมักเรียก
ติดปากว่า คิวฯ ซึ่งย่อมาจากคิวบิกฟุต) การซื้อตู้เย็นนอกจากจะต้องคํานึงถึงราคาแล้ว ควรจะพิจารณาถึง
ลักษณะและระบบของตู้เย็นเพ่ือช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย คือ 
           -  ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับครอบครัว เช่น ขนาดประมาณ 2.5 ลูกบาศก์ฟุตสําหรับ
สมาชิก 2 คนแรกของครอบครัว แล้วเพ่ิมขึน้อีกประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 1 คน แต่ถา้มีความจําเป็นต้อง
ซื้ออาหารสดมาแช่เก็บไว้กินทีละหลายๆ วัน เพราะอยู่ไกลตลาด ควรเลอืกขนาดให้ใหญ่กว่าที่กล่าวไว้ 

-  ควรเลือกตู้เย็นที่มีฉนวนกันความร้อนหนาและเปน็ชนดิโฟมฉีด ซึ่งจะป้องกันการถ่ายเท 
ความร้อนได้ดีกว่าตู้เย็นที่มีฉนวนกันความร้อนบาง หรือมคีุณภาพตํ่า 
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-  ใช้ตู้เย็นประตูเดียว ตู้เย็น 2 ประตูกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียวที่มีขนาดเท่ากัน เน่ืองจาก 
ต้องใช้ท่อนํ้ายาเย็นยาวกว่า และใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กว่า 

-  ควรเลือกซ้ือตู้เย็นที่มีระบบละลายน้ําแข็ง การละลายนํ้าแข็งในท่อทาํนํ้าแข็งหรือคอยล์เย็น     
จะทําให้ตู้เย็นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ควรเลือกซ้ือตู้เย็นทีใ่ช้กับไฟ 220 โวลต์ ถ้าต้องการใช้หม้อแปลงไฟ จะทาํให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า 
ที่หม้อแปลงร้อยละ 5 – 10      
การใช้งานและการบํารุงรักษา 
   -  ต้ังไว้ในที่เหมาะสม ควรต้ังตู้เย็นให้ห่างผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตร เพ่ือให้อากาศถ่ายเทบริเวณ
ตะแกรงระบายความร้อนได้สะดวก และอย่าต้ังอุณหภูมิให้เย็นกว่าที่ต้องการ 
   -  ต้ังให้ไกลจากแหล่งความร้อน ตู้เย็นไม่ถูกกับความร้อน ที่ต้ังจึงไม่ควรอยู่ใกล้เตาไฟ หรือ แหล่ง
ความร้อนอ่ืน รวมทั้งไม่ควรให้ถูกแดดด้วย เพราะถ้าตู้เย็นโดนความร้อน เครื่องจะทํางานมากกว่าปกติ 
   -  ปรับระดับให้เหมาะสม เวลาต้ังตู้เย็นให้ปรับระดับด้านหน้าของตู้เย็นสูงกว่าด้านหลังเล็กน้อย 
เพ่ือเวลาเปิดตู้เย็น นํ้าหนัก ของประตูจะถ่วงให้ประตูปิดเข้าไปเอง 
   -  หม่ันตรวจสอบยางขอบประตู ยางขอบประตูตู้เย็นเป็นส่วนประกอบสําคัญอย่างหน่ึง ถ้าปิด 
ตู้เย็นไม่ได้สนิท ความเย็นในตู้จะรั่วออกมา มอเตอร์ทําความเย็น ( compressor ) ต้องทํางานหนักกว่าธรรมดา 
จึงเปลืองไฟฟ้ามากขึ้น  
   -  อย่าเปิดตู้เย็นบ่อยๆ การเปิดตู้เย็นหน่ึงครั้ง ความเย็นข้างในตู้จะกระจายออกมาอากาศร้อนข้าง
นอกจะเข้าไปแทนที ่เครื่องต้องทํางานมากขึ้น เมื่อเปิดแล้วต้องรีบปิดอย่าเปิดทิ้งค้างไว้  
   -  ละลายน้ําแข็งอยู่สมํ่าเสมอ ถ้ามีนํ้าแข็งเกาะท่ีช่องนํ้าแข็งอยู่เต็ม ก็จะกลายเป็นฉนวนก้ันความ
ร้อน ทําใหแ้ผงยาเย็นรับความร้อนจากภายในตู้ไม่สะดวก ตู้เย็นจะไม่เย็นเท่าที่ควร เครื่องต้องทํางานหนักมาก 
นํ้าแข็งที่เกาะในช่องนํ้าแข็งน้ันไม่ทําให้ตู้เย็นมากขึ้นเลย แต่ปัจจุบันมีตู้เย็นที่ใช้ระบบละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ
ออกมาขายจึงทําให้ลดปัญหาน้ีไปได้ แต่ควรคอยตรวจสอบท่อนํ้าทิ้งว่ามีปัญหาอุดตันหรือไม่  
   -  ใส่ของให้มีปริมาณพอเหมาะ อย่าใส่ของมากจนแน่นตู้เย็น เพราะจะทําให้อากาศในตู้เย็นถ่ายเท
ไม่สะดวก ของที่จะแช่ก็จะเย็นไม่ทั่วถึง เครื่องควบคุมก็จะไม่ตัดไฟอัตโนมัติ เครื่องเลยทํางานตลอดไม่ได้หยุด
ผลก็คือ เปลืองไฟมากกว่าปกติ  
   -  ไม่ควรนาํของร้อนเข้าแชเ่ย็นทนัท ีควรต้ังทิ้งไว้รอให้เย็นเสียก่อนแล้วจึงนําเข้าตู้เย็นเพราะตู้เย็น
จะทํางานหนักขึ้นเน่ืองจากต้องลดอุณหภูมิ อาหารให้เย็นลงก่อน  
   -  สวิตชค์วบคุมอุณหภูมิใหเ้หมาะสม ภายในตู้เย็นจะมีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิติดต้ังอยู่ใกล้แผง
ความเย็น โดยจะนําด้านปลายสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิไปแนบกับท่อนํ้ายาเย็น เพ่ือรับสัญญาณความเย็นมายัง
สวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิไปแนบกับท่อนํ้ายาเย็นเพ่ือรับสัญญาณ ความเย็นมายังสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ โดยทั่วไป
จะเป็นปุ่มหมุน ที่มีขีด ต้ังไปตามตัวเลข ต้ังแต่เลข 1 ถึง 8 หรือ 10 ซึ่ง อุณหภูมิจะเย็นเพ่ิมมากขึ้นตามระดับ
ตัวเลข การต้ังอุณหภูมิให้เหมาะสมจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้  
   -  หม่ันทําความสะอาด ตะแกรงระบายความร้อนด้านหลังตู้เย็นน้ันต้องหมั่นทําความสะอาด  อย่า
ให้ฝุ่นเกาะจนกลายเป็นฉนวนขวางกั้นการระบายความร้อน  
   -  ถอดปลั๊กเม่ือไม่ได้ใช้งาน เมื่อไม่อยู่บ้านหลายวัน ควรปิดเคร่ืองและถอดปลั๊กจะได้ไม่เปลืองไฟ
โดยเปล่าประโยชน์ ในกรณีน้ีควรทําความสะอาดและเปิดประตูตู้เย็นแง้มไว้เพ่ือมิให้เหม็นอับ 
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เครื่องปรับอากาศ 

  เครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากและมีราคาแพง เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าที่สูญเสีย
ไปโดยไม่จําเป็น มีข้อแนะนําการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศคือ  
ขนาดให้เหมาะสม 
  การเลือกขนาดของเคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้องที่จะติดต้ัง ควรวัดขนาดของห้องเสียก่อน 
เพ่ือให้ได้ความเย็นที่เหมาะสม แต่ถ้าซื้อเคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่เกินไป ความเย็นมากเกินไป ราคาของ
เครื่อง ค่าติดต้ัง ค่าไฟฟ้า ก็จะแพงขึ้นไปด้วย ถ้าซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กเกินไป ความเย็นก็จะไม่
เพียงพอ และเคร่ืองต้องเดินตลอดเวลาจะทําให้เสียค่าไฟฟ้ามากโดยไม่จําเป็น อายุการใช้งานจะสั้น ดังน้ัน จึง
ควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถทําความเย็นให้เหมาะสมกับพ้ืนที่หอ้ง ขนาดตามความสูงของห้องปกติ 
( ไม่เกิน 3 เมตร ) จะเลือกขนาดของเคร่ืองปรับอากาศได้ตามตารางน้ี 
 

พ้ืนที่ห้องตามความสูงปกติ ( ตารางเมตร) ขนาดเครื่องปรับอากาศ ( บีทียู / ช่ัวโมง) 
13 – 14  
16 – 17  

20 
23 – 24  

30 
40 

              8,000 
10,000 
12,000  
14,000  
18,000  
24,000 

 
ชนิดของเครื่อง 
  การเลือกชนิดของเครื่องปรับอากาศ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของห้องที่ติดต้ังด้วย ปัจจุบัน
เครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้กับบ้านอยู่อาศัยมีอยู่ 3 ชนิด คอื 
   -  เครื่องปรบัอากาศชนิดติดต้ังหน้าต่าง (window type) เหมาะกับห้องที่สามารถติดต้ังกับวงกบ
หน้าต่าง ติดกระจกช่องแสง บานกระทุ้ง บานเกล็ด เป็นต้น การติดต้ังเครื่องปรับอากาศชนิดน้ีจะทําได้ง่าย 
   -  เครื่องปรบัอากาศชนิดแยกส่วนติดฝาผนัง (wall type ) เหมาะกับห้องที่เป็นผนังทึบ มีราคา
แพงกว่าเคร่ืองปรับอากาศชนิดอ่ืนที่มีขนาดบีทียูเท่ากัน ( ต่อช่ัวโมง) เครือ่งปรับอากาศชนิดน้ีจะมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าแบบอ่ืน  
   -  เครื่องปรบัอากาศชนิดแยกส่วนต้ังพื้น ( split type ) เหมาะกับห้องที่เป็นกระจกทั้งหมด           
มีผนังทึบ หรือติดม่านรอบห้อง ไม่สามารถเจาะช่องเพ่ือติดต้ังได้ เครื่องปรับอากาศชนิดน้ีจะมีประสิทธิภาพที่
ตํ่ากว่าเคร่ืองปรับอากาศชนิดอ่ืนที่มีขนาดเท่ากัน 
ราคาและอายุการใช้งาน 
  ในการซื้อเคร่ืองปรับอากาศ นอกจากจะคํานึงถึงราคาซื้อในตอนแรกแล้ว รายจ่ายที่จะต้องจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าทุกเดือน ก็มีความสําคญัในการเลือกซื้อด้วย นอกจากน้ีจะต้องทราบอีกว่า เครื่องปรับอากาศน้ันมีอายุ
การใช้งานมากน้อยเพียงใด โดยผู้ซื้อจะต้องพิจารณาราคาควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของเครื่องด้วยก็คือ ใช้
กระแสไฟฟ้าน้อยที่สุดแต่ให้ความเย็นสูงสุด 
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ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัด  
  1. ติดต้ังในท่ีที่เหมาะสม คอืต้องต้ังสูงจากพ้ืนพอสมควร สามารถเปิดปิดปุ่มต่างๆ ได้สะดวก และเพ่ือให้
กระแสความเย็นที่เป่าออกจากเคร่ืองได้หมุนเวียนภายในห้องอย่างทั่วถึง ส่วนอากาศร้อนที่ระบายด้านหลังของ
เครื่องนอกห้องก็ต้องไม่มีเครื่องกีดขวางโดยให้อากาศร้อนถ่ายเทได้อย่างสะดวก และไมค่วรติดต้ังเคร่ืองให้ถูก
แสงแดดหรือโดนความร้อนที่ถ่ายเทมาจากอุปกรณ์อ่ืน 
  2. อย่าให้ความเย็นรั่วไหล ห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศควรจะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด อย่าให้ความ 
ร้อนภายนอกเข้ามา เพราะทําให้ความเย็นกระจายหนีออกไปห้องที่บุผนังด้วยฉนวนกันความร้อน   จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศได้มาก  
  3. ปรับปุ่มต่างๆ ให้เหมาะสม เมื่อเริ่มต้นเปิดเคร่ืองใหม่ ๆ ควรต้ังปุ่มระดับความเย็นไว้ที่ HI ก่อน 
เพราะจะทําให้เย็นเร็ว จากน้ันจึงค่อยลดลงมาที่ Low ส่วนปุ่มถ่ายเทอากาศ ถ้าเราปิด คือหมุนมาอยู่ที่ close 
เครื่องก็จะไม่ดูดอากาศเย็นในห้องออกไป การต้ังเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ (thermostat) ควรต้ังไว้เลขกลางๆ 
คือประมาณ 78 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 25 องศาเซลเซียสก็พอ ถ้าต้ังไว้ที่อุณหภูมิตํ่ามาก เครื่องก็จะทํางานมาก 
ทําให้เปลืองไฟ  
  4. หม่ันทําความสะอาด แผน่กรองอากาศด้านหน้าทําหน้าที่ดูดเอาฝุ่นละอองไว้ควรทําความสะอาดบ่อย 
ๆ อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง ลมจะได้พ่นออกมาได้สะดวก โดยถอดออกมาแล้วซักด้วยนํ้าสบู่อุ่นๆ แล้วค่อยบีบ
ให้แห้ง อย่าบิดเป็นอันขาดเพราะจะทําให้ขาดตะแกรงด้านหลังก็เช่นเดียวกัน ควรทําความสะอาดบ่อยๆ อย่า
ให้ฝุ่นเกาะสกปรก เพราะจะกลายเป็นฉนวนก้ัน ทําให้ความร้อนระบายไม่สะดวก ส่วนภายในของเครื่องน้ันควร
ให้ช่างถอดมาล้างปีละ 1 ครัง้ แต่ถ้าเป็นห้องที่มีฝุ่นละอองมากก็ต้องทําบ่อยคร้ัง  
  5. ปิดเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศน้ันนอกจากราคาแพงแล้ว ยังกินไฟสูงกว่าพัดลมมาก 
กล่าวคือ เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียูต่อช่ัวโมง จะกินไฟประมาณ 1,450 วัตต์ หรือมากกว่าพัดลม
ขนาด 16 น้ิว ประมาณ 20 เท่า ดังน้ัน หากอากาศไม่ร้อนจนเกินไปนัก หรือมีลมพัดถา่ยเทอากาศในห้องได้
สบายๆ ก็ควรใช้แค่พัดลมจะช่วยประหยัดค่าไฟได้มาก 
อัตราสิน้เปลือง 

ปิดเคร่ืองปรับอากาศขนาด 1 ตัน (12,000 BTU) เร็วขึ้นวันละ 1 ช่ัวโมงลดค่าไฟฟ้าได้ 21 หน่วย 
ต่อเดือน ประหยัดได้ 63 บาทต่อเดือน ถ้าปิดเร็วขึ้นวันละ 1 ช่ัวโมง 1 ล้านเครื่องจะประหยัดให้ประเทศได้
เดือนละ 63 ลา้นบาทหรือ 756 ล้านบาทต่อปี  
 

คอมพิวเตอร ์
  ไม่เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นาน ๆ เพราะทําให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า ถอดปลั๊กเมื่อ 
เลิกใช้งาน ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกิน 15 นาท ีเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่ระบบประหยัดพลังงานโดยสังเกต
สัญลักษณ์ Energy Star เพราะระบบน้ี จะใช้กําลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 55 ในขณะทีร่อทาํงาน 
 

 คอมพิวเตอร์ Energy Star คอมพิวเตอร์ทั่วไป 
จอภาพ ไม่เกิน 15 วัตต์ 60 วัตต์ 
ตัวเคร่ือง 30 วัตต์ 40 วัตต์ 

รวม 45 วัตต์ 100 วัตต์ 
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อัตราสิน้เปลือง 
  ถ้าเปิดชุดคอมพิวเตอร์จอภาพ 15 น้ิวทิ้งไว้วันละ 3 ช่ัวโมงจะใช้ไฟฟ้า 9 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟฟ้าเดือน
ละประมาณ 27 บาท ถ้าเปิดทิ้งไว้เช่นน้ี 1 ล้านเครื่องจะสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเดือนละ 27 ล้านบาทหรอืประมาณ 
324 ล้านบาทต่อปี ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ขนาดจอภาพ 14 น้ิว 90 วัตต์ ใช้งานทุกวันๆละ 2 ช่ัวโมงจะใช้ไฟฟ้า 5.4 
หน่วยต่อเดือน ค่าไฟฟ้าประมาณ 16.20 บาท ถ้าใช้ขนาดน้ี 1 ล้านเครื่องทั่วประเทศจะจ่ายค่าไฟฟ้าประมาณ 
16.2 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 164.4 ล้านบาทต่อปี 
 

เครื่องถ่ายเอกสาร 
  ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จําเป็นเท่าน้ัน ไม่วางเคร่ืองถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ  กดปุ่มพัก 
(Standby Mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จและหากเครื่องถ่ายเอกสารระบบปิดเคร่ืองอัตโนมัติ 
(Auto Power off) ควรตังเวลาหน่วง 3 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารหลังเลิก
งานและถอดปลั๊กออกทุกคร้ัง 
 

ลิฟต ์
  ขึ้น-ลง ช้ันเดียวหรือสองช้ัน ใช้บันไดแทนดีกว่า ประหยัดค่าไฟฟ้าที่ใช้แต่ละคร้ังเฉล่ีย 7 บาท ควรมี
โปรแกรมให้ลฟิต์หยุดเฉพาะช้ันคี่หรือคู่เน่ืองจากลิฟต์ใช้ไฟฟ้ามากขณะออกตัว ก่อนปิดประตูลิฟต์เหลียวดูก่อน
เพ่ือหาเพ่ือนร่วมทางเพ่ือช่วยกันประหยัดไฟฟ้า 
 

พัดลม 
  พัดลมกินไฟน้อยกว่าเคร่ืองปรับอากาศมาก พัดลมติดเพดานแบบธรรมดาๆ กินไฟประมาณ 70 – 100 
วัตต์ ถ้าใช้นาน 12 ช่ัวโมง จะใช้ไฟฟ้าประมาณ 1 หน่วย สว่นพัดลมต้ังพ้ืนและต้ังโต๊ะ หากเปิดใช้ทั้งวันทั้งคืน
จะกินไฟฟ้าเพียง 1 หน่วย เท่าน้ัน (กินไฟฟ้าประมาณ 25– 75 วัตต์) และเมื่อเลิกใช้แล้วควรปิดพัดลมพร้อมกับ
ดึงปลั๊กออกด้วยเพ่ือความปลอดภัยย่ิงขึ้น 
 

เตารีด 
  เตารีดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกชนิดหน่ึงที่ใช้กันมาก และราคาไม่แพง แต่เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เปลืองไฟฟ้า
มากเช่นกัน คือประมาณ 750 - 1,200 วัตต์ สําหรับการใช้เตารีดอย่างถูกวิธีและช่วยประหยัดไฟฟ้า ก็คือ ต้ัง
ปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสมและรวบรวมผ้าสําหรับรีดแต่ละคร้ังให้มีปริมาณมากพอควร ไม่พรม นํ้าจนแฉะ
หรือขยุ้มผ้าไว้ เพราะจะใช้เวลาในการรีดผ้านานทําให้เปลอืงไฟมากขึ้น และก่อนรีด เสร็จประมาณ 2 – 3 นาที 
ให้ดึงปลั๊กออก เพราะความร้อนที่เหลืออยู่ในเตารีด ยังสามารถรีด ผ้าบางๆ ต่อไปได้อีกหลายช้ิน 
 

เตาไฟฟ้า 
  มีข้อสังเกตว่าการนําไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังความร้อนน้ันจะสิ้นเปลืองไฟฟ้ามาก โดยท่ัวไปจะเกินพัน
วัตต์ขึ้นไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะท่ีจะรับความร้อนได้เร็ว หรือช้าเพียงใด ดังน้ัน เราจึงมีวิธีประหยัด
ไฟฟ้าแบบง่ายๆ ในขณะที่ประกอบอาหาร ดังน้ี  
   ทํากับข้าวต้องมีแผน การประกอบอาหารแต่ละคร้ังควรเตรียมเครื่องปรุงต่างๆ ให้พร้อมเสียก่อน 
แล้วจึงทําการประกอบ ติดต่อกันไปจนเสร็จ 
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   ใช้ภาชนะก้นแบน ภาชนะที่ใช้ควรเป็นก้นแบนพอดีกับเตา ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป จะช่วยให้อาหาร
สุกเร็ว เพราะได้รับความร้อนจากเตาเต็มที่  
   ละลายอาหารแช่แข็งก่อนปรุงอาหาร อาหารบางอย่างที่แช่แข็งเอาไว้ ถ้าจะนํามาปรุงอาหาร ควร
เอาออกมาไว้ช้ันล่างของตู้เย็น เพ่ือให้นํ้าแขง็ละลายเสียก่อน แต่ไม่ควรเอาไว้นอกตู้เย็น เพราะอากาศร้อนทําให้
บัคเตรีเติบโตได้มาก อาหารจะเน่าได้  
   ปิดฝาภาชนะหุงต้ม การหุงต้มอาหารควรใส่นํ้าพอสมควรและปิดฝาหมอ้ จะทําให้อาหารสุกเร็วและ
ไม่เสียคุณค่าทางอาหาร  
   ปิดสวิตช์ก่อนเสร็จ การประกอบอาหารด้วยเตาไฟฟ้า พออาหารใกล้จะได้ที่ก็สามารถปิดสวิตช์ได้
แล้ว เพราะความร้อนที่สะสมอยู่ที่เตาเพียงพอ ที่จะทําใหอ้าหารสุกได้ การทําเช่นน้ีก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้  
   ใช้เตาแก๊สประหยัดดีกว่า ถ้าที่บ้านมีเตาแก๊สอยู่แล้ว ขอแนะนําให้ใช้เตาแก๊สจะช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 
 

เครื่องซักผ้า 
  ก่อนใช้ควรศึกษาวิธีใช้ตามคู่มือที่กําหนดไว้ และจํานวนผา้ที่จะซักในแต่ละคร้ังก็ควรมปีริมาณที่
เหมาะสมกับขนาดของเคร่ือง จะทําให้ผ้าสะอาดและถนอมเคร่ืองให้ใช้งานได้ยาวนานด้วย ส่วนแบบทีม่ี
เครื่องอบแห้งด้วยไฟฟ้าน้ันจะกินไฟเพ่ิมขึ้นอีก  
 

กระติกน้ําร้อน 
  เลือกใช้ขนาดที่พอเหมาะกับครอบครัว และใส่นํ้าให้ปริมาณพอดีตามท่ีคู่มือการใช้กําหนดไว้  หากไม่ใช้
งานแล้วก็ควรถอดปลั๊กออก  
 

หม้อหุงข้าว 
มีข้อแนะนําในการเลือกใช้  คอื  
จํานวนคนที่รับประทาน ขนาดหม้อหุงข้าวที่ควรใช้ ( ลติร) กินไฟประมาณ ( วัตต์) 

1 – 3 
4 – 5 
6 – 8  
8 - 10  

10 – 12 

1  
1.5 
2 

2.8 
3 

450 
550 
600 
600 
800 

 
เครื่องทําน้ําอุ่น 

  ควรเลือกใช้ใหเ้หมาะกับครอบครัว ปกติแลว้เคร่ืองทํานํ้าอุ่นจะกินไฟประมาณ 900– 4800 วัตต์ ตามแต่
ขนาด ข้อสําคัญคือ อย่าเปิดสวิตช์ทิ้งไว้นอกจากน้ีต้องระวังอย่าให้นํ้ารั่วจากฝักบัว เพราะจะทําให้เครื่องต้อง
ทํางานมากกว่าปกติ  
 

เครื่องดูดฝุ่น 
  เครื่องใช้ประเภทน้ี กินไฟไมม่ากนัก ประมาณ 750– 1,200 วัตต์ มีข้อแนะนําว่า เมื่อใช้แล้วควรเอา
ฝุ่นผงในถุงทิ้งทุกคร้ัง ย่ิงฝุ่นผงในถุงมีมากก็จะเกิดการอุดตันทําให้แรงดูดลดลง 
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เครื่องเป่าผม  

  กินไฟมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเคร่ือง สว่นมากต้ังแต่ 300 วัตต์ขึ้นไปจนถึง 3,000 วัตต์ ดังน้ัน ควร
เช็ดผมให้เกือบแห้งก่อนที่จะใช้เครื่องเป่าผม  

เครื่องปั๊มน้ํา 
  ปัจจุบันมีใช้กันแทบทุกบ้าน ควรตรวจเช็คท่อนํ้าและ อุปกรณ์ห้องนํ้าว่ามีการร่ัวซึมหรือไม่ เพ่ือป้องกัน
ปัญหาป๊ัมทํางานตลอดเวลา ซึ่งจะทําให้เปลอืงไฟและเคร่ืองชํารุดเร็ว นอกจากน้ีควรมีก๊อกนํ้าที่ไม่ผ่านระบบป๊ัม
ไว้ใช้ฉีดนํ้ารดต้นไม้หรือล้างรถ  
 

พัดลมดูดอากาศ 
  กินไฟไม่มากนัก ต้ังแต่ 25 วัตต์ขึ้นไปจนถึง 30 วัตต์ การหมั่นทําความสะอาดใบพัดและตะแกรงจะทํา
ให้พัดลมทํางานได้สะดวก ช่วยประหยัดไฟได้  
 

เตาไมโครเวฟ 
  กินไฟต้ังแต่ ประมาณ 650 - 1,500 วัตต์ ควรอ่านคู่มือการใช้งานและปฏิบัติ ตามอย่างถูกต้อง จะช่วย
ประหยัดไฟฟ้าและรักษาเคร่ืองให้ใช้งานได้นานด้วย 
 
 

สรุป 
  ปัจจุบัน ไฟฟ้าเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานที่จําเป็นอย่างย่ิงสําหรับการดําเนินชีวิต    การ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนการผลิตในโรงงาน ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า ตามบ้านเรือน แม้จะเป็นเพียงผู้ใช้ไฟฟ้าราย
ย่อย ที่ดูเหมือนจะไม่มีบทบาทสําคัญมากนัก แต่หากทุกคนร่วมกันรณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้า      ในครัวเรือน
อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะมีสว่นช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในประเทศลงไม่น้อย เพราะการประหยัดไฟฟ้าเพียงคนละ
นิดจะส่งผลให้เกิดการประหยัดเช้ือเพลิงในการประหยัดไฟฟ้าเป็นจํานวนมาก ถ้าเราสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้
เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็จะประหยัดค่าเช้ือเพลิงได้ถึง    ปีละหลายร้อยล้านบาททีเดียว  
          สําหรับข้อแนะนําต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วน้ัน เป็นเพียงวิถีทางประหยัดไฟฟ้าในบ้านเป็นส่วนใหญ่ เท่าน้ัน
และหากนําไปปฏิบัติตามสถานที่ทํางานได้ก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง  
          อย่างไรก็ตาม วิถีทางการประหยัดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ผลย่อมจะไม่บังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หาก
ขากซึ่ง ความรว่มมือร่วมใจอย่างจริงจังและต่อเน่ืองจากทุกฝ่าย ถึงเวลาแล้วหรือยัง ทีทุ่กคนควรหันมาให้
ความสําคัญกับการประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงานแล้วยังเป็นการ
ช่วยประเทศชาติอีกด้วยwww.sirikitdam.egat.com/sara/elec_save.php 

 
 
 
 

 


