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คํานํา 
 

   คูม่ือประหยัดพลังงานสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจําปีการศึกษา          
พ.ศ.2556 จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในกาปฏิบัติงานประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ้งได้นําผลการวิเคราะห์การดําเนินการการประหยัดพลังงาน
ประจําปีการศึกษา 2555 มาทบทวน เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ประกอบด้วย นโยบาย 
มาตรการ แผนการปฏิบัติงานโครงการ และแบบติดตามผลการประหยัดพลังงาน การจัดทําคู่มือประหยัดพลังงาน
จัดทําขึ้น ตามคําแนะนํา และข้อเสนอแนะของ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  และคณะกรรมการดําเนินการ
ประหยัดพลังงาน  

 
 

คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน 
มกราคม 2556 
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สารบญั 
 

 เรื่อง                       หน้า 
 

  คํานํา                ก 
  สารบัญ               ข 
  คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน      1 
  นโยบายการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง     2 
  แผนงานโครงการประหยัดพลังงาน  5 ปี       3 
  แผนการดําเนินการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ 2556    3 
  โครงการประหยัดพลังงาน           4 
  มาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2556   9 
  สรุปผลการประเมินโครงการศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน    12 
  สรุปผลการทดสอบความรู้จากผู้เข้ารับการอบรม     13 
   เรื่องการปลูกจิตสํานึกการประหยัดพลังงาน 
  สรุป ผลการผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน 14 
  สรุป ผลการดําเนินงานตามแผนการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง  17 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
  สรุป ผลการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

  ภาคผนวก 
  ผู้รับผิดชอบและติดตามผลการดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน   A 
  แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน    B  
  แผนผังสวิตช์ไฟฟ้า ช้ัน 1 – ช้ัน 8/2        G 
  การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด        P 
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คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                

 
   1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   ที่ปรึกษา 
   2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ประธาน 
   3. รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมและวิจัย กรรมการ 
   4. หัวหน้างานวารสาร      กรรมการ 
   5. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
   6. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง   กรรมการ 
   7. นางสาวละออ  ไวยมานะกิจ   กรรมการ 
   8.  นางสาวสพิุนยา ศรีกุล     กรรมการ    
   9. นายปริวัฏ   ศิริรัตน์    กรรมการ 
   10.  นายสุรศกัด์ิ  ธรรมธร    กรรมการ 
   11. นายโสภณ  ผิวแดง    กรรมการ 
   12. นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร  กรรมการ 
   13. นายสามารถ  พุกพญา    กรรมการ 
   14. นายสนธิชัย  คํามณีจันทร ์  กรรมการ 
   15. นายจักรกฤษ  เปมะวิภาต   กรรมการ 
   16. นายสันติ  เกษมพันธ์ุ   กรรมการ 
   17. นางจรัสโฉม  ศิริรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
     
 
 

หน้าที ่
 

1. ดําเนินการนโยบายประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
2. พัฒนามาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
3. วางแผนดําเนินการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
4. ติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
5. รายงานผลการดําเนินงานการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
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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 
 

 
  

   
 
 
 
 

 

 
 

แผนการดําเนินงานการดําเนินงานประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย. ส.ค. ก.ย. 

- ทบทวนแต่งต้ังคณะกรรมการ             
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน             
- ทบทวนมาตรการ/แนวทาง 
ประหยัดพลังงาน 

            

- จัดทําแผนประหยัดพลังงาน             
- อบรมให้ความรู้การลดพลังงาน
และรณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน 

            

- ศึกษาดูงาน             
- ดําเนินการตามมาตร/แนวทาง
ประหยัดพลังงาน 

            

- กํากับติดตามการใช้พลังงาน
แนวทางประหยัดพลังงานและ
รายงานความก้าวหน้าพร้อม
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

            

- วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้า 

            

ควบคุมความเสี่ยงไฟฟ้ารัดวงจร             

กิจกรรม Green Library for Life             
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โครงการประหยัดพลังงาน 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรม 

ประจําปีงบประมาณ 2556  
 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการประหยัดพลังงาน 

 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานสํานักหอสมุดกลาง 
1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง      ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมและวิจัย    กรรมการ 
4. หัวหน้างานวารสาร          กรรมการ 
5. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
6. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง       กรรมการ 
7. นางสาวละออ  ไวยมานะกิจ      กรรมการ 
8. นางสาวสุพินยา  ศรีกุล        กรรมการ 
9. นายปริวัฏ   ศิริรัตน์       กรรมการ 
10. นายสุรศักด์ิ    ธรรมธร          กรรมการ 
11. นายโสภณ   ผิวแดง       กรรมการ 
12. นายพิลาสพล   พิพัฒน์เขมากร     กรรมการ 
13. นายสามารถ  พุกพญา       กรรมการ 
14. นายสนธิชัย    คํามณีจันทร ์      กรรมการ 
15. นายจักรกฤษ   เปมะวิภาต      กรรมการ 
16. นายสันติ   เกษมพันธ์ุ       กรรมการ 

           17. นางสาวสุพักต์    ศิริบ่อแก          กรรมการ 
18. นางจรัสโฉม    ศิริรัตน์       กรรมการและเลขานุการ 

 
4. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันน้ี วิกฤตการณ์ด้านพลังงานกําลังเป็นปัญหาใหญ่ทีท่ั่วโลกกําลังหว่ันวิตก หากเราไม่ปลูก
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน ก็อาจมีผลให้มนุษย์ในอนาคตไม่มีพลังงานใช้กันอีกต่อไป  
  สํานักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรยีนการสอนและให้บรกิาร ซึ่งพยายามหามาตรการ
และแนวทางลดการใช้พลังงานให้ลดลงแต่ในการดําเนินการจะต้องคํานึงถึงผู้ใช้บริการและกิจกรรมท่ีตอบสนอง
การใช้บริการอย่างเป็นสําคัญดังน้ันการกระตุ้นให้บุคลากรและผูใ้ช้บริการมีจิตสํานึกและตระหนักในเรื่องการ
ประหยัดพลังงานจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องปฏิบัติและให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานและ
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ให้ผู้ใช้บริการ มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน โดยร่วมแรงร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้พลังงานที่ไม่ถูกต้องสิ้นเปลือง หันมาช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัด สํานักหอสมุดกลาง จึงสนับสนุน
ให้มีโครงการและกิจกรรมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรพัยากร 
5. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
  สนับสนนุพนัธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
       ผลติบัณฑิต        บริการวิชาการ    ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
       วิจัยและงานสร้างสรรค์    พัฒนาองค์กร 
 สนับสนุนยุทธศาสตร์การบรหิารมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
        ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย          ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพ่ือสังคม 
        ยุทธศาสตรก์ารสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ   ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต 
        ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา        ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือสังคม 
        ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคลากร      ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน 
        ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
6. วัตถุประสงค ์  
   1. เพ่ือให้บุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง และผูใ้ช้บริการมีส่วนร่วมในการ   
              ประหยัดพลังงาน 

2. เพ่ือให้บุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง และผูใ้ช้บริการมีความรู้อย่างถูกต้อง  
    เก่ียวกับวิธีการการประหยัดพลังงาน 
3. เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้ใช้บริการเห็นความสําคัญของการประหยัด

พลังงาน 
  4. เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้ใช้บรกิารมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 
 
7. ลักษณะโครงการ 
   โครงการเดิม  (โครงการที่เคยดําเนินงานปีก่อนหน้า) 
   โครงการใหม่ 
   โครงการต่อเน่ือง ปีที่ .......................................... (โปรดแนบผลการประเมินโครงการ และ 
   ข้อเสนอแนะที่จะต้องปรับปรุงในปีที่ผ่านมา) 

 

8. สถานที่ดําเนินงาน   
 1. สํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
 2. หอสมุด มศว องครักษ์ 
 3. หน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน 
 
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง และผู้ใช้บรกิาร 
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10. ตัวบ่งชี้วัดความสาํเร็จและเปา้หมาย  
 1. บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางให้ความมือเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 90 
         2. มีการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 80 
 
 

ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือและประเมิน 
1. บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางให้ความ
มือเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน   ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

จํานวนผู้การเข้าร่มโครงการ/
กิจกรรม 

แบบบันทึกการลงช่ือเข้าร่วม
โครการ/กิจกรรม 

2. มีการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ติดตามพฤติกรรมตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

แบบติดตามผลการคําเนิน
การตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

 
11. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ตุลาคม 2555  – กันยายน 2556 
  

 วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุคณะกรรมการดําเนินงานประหยัดพลังงาน 4 ครั้ง 
 2. การไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการดําเนินงานประหยัดพลังงาน 1 ครั้ง 
 3. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง 1 ครั้ง 
 4. รณรงค์ตามมาตรการแนวทางประหยัดพลังงานอย่างต่อเน่ือง 
 5. ควบคุมความเสี่ยงไฟฟ้ารัดวงจร 
 6. กิจกรรม Green Library for Life 
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12. แผนการดําเนินงาน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย. ส.ค. ก.ย. 

- ทบทวนแต่งต้ังคณะกรรมการ             
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน             
- ทบทวนมาตรการ/แนวทาง 
ประหยัดพลังงาน 

            

- จัดทําแผนประหยัดพลังงาน             
- อบรมให้ความรู้การลดพลังงาน
และรณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน 

            

- ศึกษาดูงาน             
- ดําเนินการตามมาตร/แนวทาง
ประหยัดพลังงาน 

            

- กํากับติดตามการใช้พลังงาน
แนวทางประหยัดพลังงานและ
รายงานความก้าวหน้าพร้อม
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

            

- วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้า 

            

ควบคุมความเสี่ยงไฟฟ้ารัดวงจร             

กิจกรรม Green Library for Life             

 
13. งบประมาณ  
 ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบรายจ่ายอ่ืน ประเภทค่าใช้จ่าย
เจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน และประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / สมัมนา/กิจกรรม
ที่จัดเอง   แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  ผลผลิต : ผู้สําเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์  รายละเอียดดังน้ี  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
การจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน  

1. ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม จํานวน 4 ครั้ง  มื้อละไม่เกิน 25 บาท/18 คน  เป็นเงิน     1,800   บาท 
 2.  ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 4 ครั้ง  มื้อละไม่เกิน 80 บาท/18 คน      เป็นเงิน  5,760  บาท  
 

เดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการประหยดัพลังงาน 
 1.  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง                 เป็นเงิน   4,000  บาท 
 2.  ค่าของที่ระลึกมอบให้หน่วยงานท่ีไปศึกษาดูงาน             เป็นเงิน        500      บาท 
 3.  ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์                 เป็นเงิน         180     บาท 
 4.  ค่าผ่านทางพิเศษ                   เป็นเงิน       500       บาท 
 5.  ค่าอาหารกลางวันจํานวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท/คน จําวน 35  คน เป็นเงิน     3,500  บาท 
 



   8
 
การอบรมให้แก่บุคลากรสาํนักหอสมุดกลาง 
 1.  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ช่ัวโมงละ 600 บาท จํานวน 6 ช่ัวโมง         เป็นเงิน   3,600  บาท 
 2.  ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม สําหรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม 86 คน           เป็นเงิน    4,300   บาท  
      มื้อละ 25 บาท/คน จํานวน 2 มื้อ      
        3.  ค่าอาหารกลางวันสําหรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม 86 คน         เป็นเงิน      8,600   บาท 
     มื้อละ 100 บาท/คน จํานวน 1 มื้อ 
  

 กิจกรรม Green Library for Life                         
         1.  ค่าวัสดุ อุปกรณ์             
-  ป้ายอะคริลิค แบบต้ังโต๊ะ ขนาด A4  ราคาอันละ 250 x 6  อัน       เป็นเงิน      1,500   บาท     
-  กล่องใส่โบว์ชัวอะคริลิกแบบต้ังโต๊ะ ขนาด A4 ราคาอันละ 250 x 6 อัน  เป็นเงิน  1,500   บาท         
-  ค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  ราคาแผ่นละ 250 x 4 แผ่น          เป็นเงิน  1,000   บาท     
-  ค่าจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ราคาแผ่นละ 20 x 50  แผน่           เป็นเงิน  1,000  บาท 

       รวมเป็นเงิน       37,740   บาท 
                                                      (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรและผู้ใช้บริการสํานักหอสมุดกลาง ให้ความร่วมมือประหยัดพลังงาน  
2. บุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง และผูใ้ช้บริการมีความรู้อย่างถูกต้องเก่ียวกับ 
    การประหยัดพลังงานและมีจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน 

3. สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการใช้ค่าสาธารณูปโภคประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์    
    ค่าไปรษณีย์  ค่านํ้าประปา ค่าวัสดุ  ฯลฯ 
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มาตรการประหยัดพลงังานของสํานักหอสมุดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

  
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-์พฤหัสบดี (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. 
- ช้ัน 5 เปิดเวลา 8.50 - 17.00 น. 
- ช้ัน 6 เปิดเวลา 9.00 – 16.00 น. 
วันศุกร ์
- ช้ัน 1 เปิดเวลา 8.40 - 19.30 น. 
- ช้ัน 2 เปิดเวลา 8.15 - 19.30 น. 
- ช้ัน 3 เปิดเวลา 8.35 - 19.30 น. 
- ช้ัน 4 เปิดเวลา 8.30 - 19.30 น. 
- 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. 
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ปลูกต้นไม้ ติดผ้าม่าน และอุดรอย 
รั่วต่าง ๆ 
7. ลดการดูดความเย็นออกโดย 
การงดใช้พัดลมดูดอากาศ 
8. แต่งกายให้เหมาะสมกับอากาศ 
         
        หมายเหตุ หากอากาศเย็นให้ 
พิจารณาตามความเหมาะสม ใน 
การปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
 

- ช้ัน 5 เปิดเวลา 10.00 - 17.00 น. 
- ช้ัน 6 งดเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
(ปิดภาคเรียน) 
เปิดเคร่ืองปรับอากาศตามเวลาปกติ
ปิดเวลา 15.00 น. 
3. สําหรับห้องประชุมเปิด 
เครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 
ประมาณ 10-15 นาท ีและเมื่อเลิก 
การประชุมให้ผู้รับผิดชอบปิด 
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 หากอากาศเย็นให้
พิจารณาตามความเหมาะสม ในการ 
ปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

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

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

4. ลิฟต์ 1. ลิฟต์เจ้าหน้าท่ี 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. รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีขึ้นลงช้ัน 
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เดียว 
 1. สํารวจตรวจสอบและทําการ 

เปลี่ยนหรือซ่อมแซม ป้ัมนํ้า ระบบ 
การจ่ายนํ้า เช่น ท่อประปา วาล์ว  
ก๊อกนํ้า ระบบสุขภัณฑ์ ให้อยู่ใน 
สภาพปกติอย่างสมํ่าเสมอ 
2. ติดตามปริมาณการใช้นํ้าอย่าง 
ต่อเน่ืองเพ่ือตรวจสอบหาการ 
รั่วไหล 
3. เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้า  
หรือชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น  
ก๊อกประหยัดนํ้า ชักโครกประหยัด 
นํ้า หัวฉีดชําระประหยัดนํ้า  

1. รณรงค์การใช้นํ้าในห้องนํ้าอย่าง 
ประหยัด 
2. ประชาสัมพันธ์เมื่อเปิดก๊อกนํ้า 
ใช้เสร็จแล้วใหปิ้ดด้วย 

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 

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 
             อาจารย์สาโรช  เมาลานนท ์
                                                   (ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง) 
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สรุปผลการประเมินโครงการศึกษาดูงานการประหยัดพลงังาน 
ณ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ 

วันที่ 10 ตุลาคม 2554 
 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการการศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน  
ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจํานวน 30 คน ได้รับแบบประเมินกลับจํานวน 28 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.0 

ประเมินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.31 คิดเป็นร้อยละ 86) โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ 
ตามลําดับดังน้ี ความคิดเห็นระดับมากที่สุด ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน 
( X =4.54) เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานและเป็นการเปิดโลกทัศน์หรอืมุมมองของการ
ประหยัดพลังงาน ( X =4.50) ความคิดเห็นระดับมากได้แก่ มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น เรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างบุคลากร ( X =4.07) และความเหมาสมของเวลาที่ใช้ศึกษาดูงาน ( X =3.96) ดังรายละเอียดในตาราง 

 
ตาราง แสดงความคิดเหน็เก่ียวกับ โครงการการศึกษาดูงานการประหยัดพลงังาน 
 

ระดับการประเมิน  
รายการประเมิน 

X  S.D.. 

 
 แปลผล 

  1. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน 4.50 0.51 มาท่ีสุด 
  2.มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากร 4.07 0.72 มาก 

  3. เป็นการเปิดโลกทัศน์หรือมุมมองของการประหยัดพลังงาน 4.50 0.51 มากท่ีสุด 

  4. ความเหมาสมของเวลาที่ใช้ศึกษาดูงาน 3.96 0.74 ดี 

  5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน 4.54 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.31 
(ร้อยละ96) 

0.50  มาก 

 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดอบรมให้กับคณะกรรมการท่ีดูแลเร่ืองการประหยัดพลังงานอีก(1) 
2. เวลาในการศึกษาดูงานน้อยไป (1) 
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สรุปผลการทดสอบความรูจ้ากผู้เข้ารบัการอบรม 
เรื่อง “การปลกูจิตสํานึกการประหยัดพลงังาน” 

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 
 

มีผู้เข้าอบรม จาํนวน 78 คน มีผู้ตอบแบบทดสอบความรู้ จํานวน 68 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.17   
จากแบบทดสอบความรู้ จํานวน 15 ข้อ มผีู้ตอบถูกเฉลี่ย X  11.68 ข้อ ได้คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 77.83  มี
ผู้ตอบถูกสูงสุด 15 ข้อ จํานวน 3 คน และมผีู้ตอบถูกตํ่าสุด 7 ข้อ จํานวน 1 คน 

สรุป  ผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการปลูกจิตสํานึกการประหยัดพลังงานผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการ
ประหยัดพลังงานอยู่ในระดับดี  เมื่อจําแนกเป็นรายข้อปรากฏว่า มีผู้ตอบถูก ดังรายละเอียดในตาราง 
ตาราง แสดงผล การประเมินความรู้การปลูกจิตสํานึกการประหยัดพลังงาน จํานวนผู้ตอบถูกเปน็รายข้อ  
 

จํานวนผู้ตอบถูก  
รายการประเมิน จํานวน

ผู้ตอบถูก 
ร้อยละ. 

 
 แปลผล 

  1. สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าปัจจุบันของประเทศไทยใช้เช้ือเพลิงหรือใช้
แหล่งพลังงานใดสูงสุด (ก๊าซธรรมชาติ) 

55 80.88 ดี 

  2.ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการใช้หลอดแสงสว่างให้ประหยัด
พลังงาน  (เบญ ทาสหี้องนอนด้วยสีฟ้าอ่อน) 

35 51.47 พอใช้ 

  3. การใช้พลงังานไฟฟ้าในกลุ่มใดของอาคารสํานักงานทีมีการใช้ไฟฟ้า
สูงสุด  ( กลุม่ระบบปรับอากาศ)  

58 85.29 ดีมาก 

  4. บ้านของเพนเค้ก มีสมาชิกครอบครัวดังน้ี คุณพ่อ คณุแม่ พ่ีสาว 
น้องชาย น้าชาย คุณลุง และ คุณป้า ดังน้ัน แพนเค้กควรเลือกซื้อหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้าขนาดกี่ลิตร( 2.0 ลิตร) 

47 69.11 ดี 

  5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเลือกซื้อเคร่ืองปรับอากาศให้ประหยัดพลังงาน 
( เลือกซื้อเคร่ืองปรับอากาศมือสอง) 

59 86.76 ดีมาก 

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้ตู่เย็นให้ประหยัดพลังงาน (อ้ัม 
ต้ังตู้เย็นห่างผนัง 13 เซนติเมตร) 

34 50.00 พอใช้ 

7. วิกก้ี จะรีดผ้าโดยใช้ความร้อนจากเตารีดผ้า โดยรีดผ้าจากเรียงจาก
ความร้อนตํ่าไปหาสูง ควรรีดผ้าตามลําดับข้อใด ( ผ้าอะซิเทต - ผ้าไหม 
– ผ้าลินิน) 

39 57.35 พอใช้ 

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ประหยัด
พลังงาน  (แมก็ ใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีสญัลกัษณ์ Energy Star) 

50 73.52 ดี 

9.  ข้อใดไม่สัมพันธ์กันในการประหยัดพลังงานการใช้นํ้า (การรดนํ้า
ต้นไม้ - ควรใช้สายยาง )             

45 66.17 ดี 

10. ข้อใดเป็นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้   ( เสียบปลั๊กเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขณะที่มือเปียก)             

57 83.82 ดีมาก 

11. ข้อใดเป็นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน 64 94.11 ดีมาก 
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      ( ควรรีดผ้าครั้งละหลาย ๆ ชุดในคราวเดียวกัน )         
12. เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประเภทใช้มอเตอร์ (พัดลมไฟฟ้า)    67 98.52 ดีมาก 
13. สวิตช์ไฟฟ้ามีหน้าที่ (เป็นอุปกรณ์เปิด – ปิดวงจรไฟฟ้า)                67 98.52 ดีมาก 
14. กําลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร (วัตต์) 51 75.00 ดี 
15. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเบอร์ 5 ติดอยู่ แสดงว่าเป็นอย่างไร 
 (ประหยัดไฟมาก)                                           

66 97.05 ดีมาก 

รวม 794 
 

X =11.6
8ร้อยละ 
77.83  

ดี 

 
สรุปผลการผลการสํารวจความคิดเหน็เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 

มาตรการประหยัดพลงังาน 
 

ผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของสํานักหอสมุดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ 2555  ได้แบ่งการสอบถามเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านมาตรการประหยัดพลังงาน         
2. ด้านการประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการมใช้ลฟิต์ 4. ด้านการใช้เครื่องปรับอากาศ 5. ด้านการใช้นํ้าประปา และ 
6. ด้านการใช้แสงสว่าง ได้แจกแบบสํารวจไปจํานวน 63 ฉบับ มีผู้ตอบกลับมา จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
84 มีความคิดเห็นแต่ละด้านโดยรวมของแต่ละด้านเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ( X =4.06) อยู่ในระดับปานกลางรองลงไปตามลําดับได้แก่ ด้านการใช้แสงสว่าง ( X =3.97) 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ( X =3.88) ด้านการใช้เครื่องปรับอากาศ ( X =3.84) ด้านการมใช้ลฟิต์ และด้านการใช้
นํ้าประปา ( X =3.71) เมื่อพิจารณารายละเอียดด้านต่าง ๆ ได้ดังน้ี 

 
1. ด้านมาตรการประหยัดพลังงาน  

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.06) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามลําดับดังน้ี 
ท่านทราบเร่ืองมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง ( X =4.15) ท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง ( X =4.11) ท่านมคีวามเข้าใจในมาตรการประหยัดพลังงานของสํานัก
หอสมุดกลาง ( X =4.06) ท่านคดิว่ามาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง สามารถช่วยประหยัด
พลังงานของหน่วยงานได้ ( X =3.91) ดังรายละเอียดในตาราง               

 

ตารางแสดงผลความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านมาตรการประหยัด
พลังงาน 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
 แปลผล 

1.ท่านทราบเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 4.15 มาก 
2.ท่านมีความเข้าใจในมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 4.06 มาก 
3.ท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 4.11 มาก 
4.ท่านคิดว่ามาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง สามารถช่วยประหยัด
พลังงานของหน่วยงานได้ 

3.91 ปานกลาง 

รวม  X =4.06  ดี 
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2. ด้านการประชาสัมพนัธ์  

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.88) มรีายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามลําดับ
ดังน้ี ท่านได้เห็นการติดประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน ( X =3.96) การอบรมและให้ความรู้เร่ืองการ
ประหยัดพลังงานจะช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงานได้ ( X =3.91) ท่านคิดว่าการติดประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
ประหยัดพลังงานจะช่วยประหยัดพลังงานได้ ( X =3.77) ดังรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ ์
 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
 แปลผล 

1.ท่านได้เห็นการติดประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน 3.96 ปานกลาง 
2.ท่านคิดว่าการติดประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงานจะช่วยประหยัด
พลังงานได ้

3.77 ปานกลาง 

3. การอบรมและให้ความรู้เร่ืองการประหยัดพลังงานจะช่วยส่งเสริมการประหยัด
พลังงานได ้

3.91 ปานกลาง 

รวม  X =3.88  ปานกลาง 
 

 
3. ด้านการใชล้ิฟต์ 

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.71) มรีายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามลําดับ
ดังน้ี ท่านคิดว่าการจัดระเบียบการใช้ลิฟต์จะช่วยประหยัดพลังงานได้ ( X =3.77) ท่านมีความพึงพอใจในการจัดระเบียบการ
ใช้ลิฟต์ ( X =3.64) ดังรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ด้านการใชล้ิฟต์ 
 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
 แปลผล 

1. ท่านมีความพึงพอใจในการจัดระเบียบการใช้ลิฟต์ 3.64 ปานกลาง 
2. ท่านคิดว่าการจัดระเบียบการใช้ลิฟต์จะช่วยประหยัดพลังงานได้ 3.77 ปานกลาง 

รวม  X =3.71  ปานกลาง 
 

 
4. ด้านการใชเ้ครื่องปรับอากาศ  

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.84) ท่านคดิว่าการจัดระเบียบการเปิด-ปิด
เคร่ืองปรับอากาศจะช่วยประหยัดพลังงานได้ ( X =3.96) ความพึงพอใจในการจัดระเบียบการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
( X =3.72) ดังรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคดิเหน็เก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านการใช้เครื่องปรับอากาศ 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
 แปลผล 

1. ความพึงพอใจในการจัดระเบียบการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ 3.72 ปานกลาง 
2. ท่านคิดว่าการจัดระเบียบการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศจะช่วยประหยัด 
พลังงานได ้

3.96 ปานกลาง 

รวม  X =3.84  ปานกลาง 
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5. ด้านการใชน้้ําประปา  

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.71) ท่านคดิว่าการเลือกใช้ ก๊อกน้ํา ชักโครก สายชําระ 
และเคร่ืองสุขภัณฑ์ต่าง ๆ จะช่วยประหยัดน้ําประปาได้ ( X =3.92) ความพึงพอใจในการติดตามซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ก๊อก
น้ํา ชักโครก สายชําระ และเคร่ืองสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปกติใช้งานได้ ( X =3.49) ดังรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคดิเหน็เก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านการใช้เครื่องปรับอากาศ 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
 แปลผล 

1. ความพึงพอใจในการติดตามซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้ํา ชักโครก สายชําระ และ
เคร่ืองสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปกติใช้งานได้ 

3.49 ปานกลาง 

2. ท่านคิดว่าการเลือกใช้ ก๊อกน้ํา ชักโครก สายชําระ และเคร่ืองสุขภัณฑ์ต่าง ๆ  
จะช่วยประหยัดน้ําประปาได้ 

3.92 ปานกลาง 

รวม  X =3.84  ปานกลาง 

 
6. ด้านการใชแ้สงสว่าง  

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.97) ความพึงพอใจในการติดสวิตช์ไฟฟ้าแบบ
กระตุก ( X =3.96) ความพึงพอใจในการติดตามซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ก๊อกนํ้า ชักโครก สายชําระ และเครื่อง
สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปกติใช้งานได้ ( X =3.49) ดังรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดด้านการใชเ้ครื่องปรับอากาศ 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
 แปลผล 

1. ความพึงพอใจในการติดสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตุก 3.96 ปานกลาง 
2. ท่านคิดว่าการติดสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตุกจะช่วยประหยัดพลังงานได้ 3.98 ปานกลาง 

รวม  X =3.84  ปานกลาง 
 
 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
1. การข้ึน-ลง ช้ัน1 ไป ช้ัน2 ถ้าจะให้ปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ต้องไม่เปิดลิฟต์ที่ ช้ัน2 เพ่ือให้บุคลากร 

และผูใ้ช้ เดินขึ้น-ลง ระหว่างชัน1 ไปช้ัน2 หรือช้ัน2 ลงช้ัน1 เป็นการพักผ่อน ออกกําลังกาย -การซ่อมแซม 
อุปกรณ์ต่างๆ สุขภัณฑ์ ควรแจ้งผู้รับเรื่องผู้ซอ่มให้ชัดเจน ไว้ที่แห่งใดแห่งหน่ึงให้ชัดเจนเป็นระบบ (1) 

2. รณรงค์ความรู้แก่ผูใ้ช้บริการให้มากขึ้น (1) 
    3. ช่วงหลังการเปิด-ปิดแอร์ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กําหนด เช่น เครื่องน้ันๆ ต้องเปิด 8.30 น แต่กลับเปิด 
8.00 น / ช่วงปิดแอร์ก็เช่นกัน ต้องปิด 15.30 น. แต่กลับปิด 15.45 น. เป็นต้น (1) 
   4. ลิฟต์เจ้าหน้าที่ ควรปิด 16.30 น.(1) 
   5. ลิฟต์เจ้าหน้าที่ส่วนมากจะเป็นปิดก่อน 16.00 น. 5-10 นาทีเสมอขอขยายเป็น 16.30 น.น่าจะดี-ชัก
โครกห้องนํ้า และประตูเข้า-ออกห้องสมุดควรจะเปลี่ยนเป็นแบบที่ประหยัดพลังงานกว่าน้ี (1) 
   6. ควรเลือกใช้เครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความทนทาน แข็งแรง ใหส้อดคลอ้งกับผู้ใช้ที่มีจาํนวนมาก (1) 
   7. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามช้ันบริการช่วยดูแล ตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่าง
เคร่งครัด - รณรงค์ให้นิสิต/บุคลากร ช่วยกันประหยัดพลังงาน (ยังพบนิสิต/บุคลากรใช้ลิฟต์จากช้ัน 1 ไปที่ช้ัน 2 อยู่) (1)   
 8. ควรเปิดลิฟต์เจ้าหน้าที่ถึง 16.30 น. เพราะด้านนอกในช่วงเวลาดังกล่าวมีนิสิตใช้จํานวนมาก (1) 
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สรุป ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนนิการประหยัดพลังงานของสาํนักหอสมุดกลาง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 
 1. สํานักหอสมุดกลาง ได้ดําเนินการทบทวนและต้ังคณะกรรมการประหยัดพลังงานตามคําสั่ง 
ของสํานักหอสมุดกลาง ที่ 55/2554 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
 2. คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานมีการประชุม ทบทวนนโยบายแผนการ 
ดําเนินงานมาตรการ ประหยัดพลังงาน และติดตามผลการดําเนินการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง   
    3. ประชาสัมพันธ์ รณรงคใ์ห้บุคลากรและผู้ใช้บริการมสี่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดพลังงาน ผ่านเว็ปไซต์
ของสํานักหอสมุดกลาง ใน Library Blog  ช่ือ  Energy Project ของสํานักหอสมุดกลาง URL 
http://lib.swu.ac.th/power และติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามพ้ืนที่ต่างๆ ในสํานักหอสมุดกลาง 
    4. ให้ความรู้ เรื่องการประหยัดพลังงานกับบุคลากรในสังกัด ได้แก่  
  4.1 โครงการศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน ณ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคาร
อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ 
  4.2 โครงการอบรมการปลูกจติสํานึกการประหยัดพลังงาน 
 5. ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ได้แก่ 
  5.1 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าแสงสว่างตามเวลาที่กําหนด
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
  5.2 ติดต้ังสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตุกตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2554 
  5.3 ติดตามตรวจสอบ การใช้สวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตุก เพ่ือใช้เปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะจุด 
  5.4 ติดตามผลการใช้ลิฟต์ตามท่ีได้กําหนดการหยุดลิฟต์เฉพาะช้ันที่จําเป็น เปิด – ปิดตามเวลาที่กําหนด 
  5.5 จัดทําสัญลักษณ์ สวิทช์ไฟฟ้าให้สัมพันธ์กับโคมไฟฟ้า 
  5.6 สํารวจท่อนํ้าประปา ก๊อกนํ้า และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือดําเนินการซ่อม และปรับปรุงระบบส่ง
นํ้าประปาเข้าอาคาร 
  5.7 ติดตามผลโดยการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน และวิเคราะห์ผลจากการใช้กระแสไฟฟ้า 
เพ่ือหาสาเหตุการใช้กระแสไฟฟ้าของสํานักหอสมุดกลาง ซึ่งการใช้กระแสไฟฟ้ามีการเพ่ิมขึ้นและลดลง ไม่คงที่ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ 

 
สรุป การดําเนินประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลางประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดย

คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน มีการกําหนดนโยบาย กําหนดมาตรการการประหยัดพลังงาน 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้การเรื่องการประหยัดพลังงานแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ ผ่านเว็บไซต์ของสํานัก
หอสมุดกลาง  จัดอบรมการปลูกจิตสํานึกการประหยัดพลังงาน และศึกษาดูงานท่ีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิม
พระเกียรติแก่บุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง กํากับดูแลติดตามการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ปรับเปล่ียนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประหยัดไฟฟ้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2555 ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของสํานักหอสมุดกลาง เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร้อยละ 9.32724  ดังตาราง 
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สรุปผลการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟา้ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรม 
ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 

 

ปีงบประมาณ 
2554 

หน่วย 
(kwh) 

ราคา/ 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ปีงบประมาณ 
2555 

หน่วย 
(kwh) 

ราคา/ 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ผลต่าง 
งบประมาณ 
2554/2555 

(kwh) 

ผลต่าง 
งบประมาณ 
2554/2555 

(บาท) 
ตุลาคม 53 113,089 3.283 371,272.50 ตุลาคม 54 116,881.00 3.383 395,444.44 +3,792 +24,172.00 
พฤศจิกายน 53 115,760 3.283 380,092.62 พฤศจิกายน 54 50,000.00 3.387 169,356.65 -65,760 -210,736.00 
ธันวาคม 53 117,472 3.283 385,712.02 ธันวาคม 54 81,000.00 3.385 274,150.63 -36,472 -111,561.39 
มกราคม 54 107,440 3.223 346,274.88 มกราคม 55 106,000.00 3.448 365,467.10 -1,440 +19,192.22 
กุมภาพันธ์ 54 117,525 3.223 378,753.88 กุมภาพันธ์ 55 122,000.00 3.447 420,581.52 +4,475 +41,827.64 
มีนาคม 54 111,632 3.223 359,770.17 มีนาคม 55 145,000.00 3.447 499,808.49 +33,368 +140,038.32 
เมษายน 54 83,678 3.224 269,744.94 เมษายน 55 98,000.00 3.448 337,909.89 +14,322 +68,194.95 

พฤษภาคม 54 96,000 3.319 318,604.24 พฤษภาคม 55 105,000.00 3.448 362,022.45 +9,000 +43,418.2 

มิถุนายน 54 113,000 3.318 374,980.50 มิถุนายน 55 116,000.00 3.668 319,158.29 -3,000 -55,822.21 
กรกฎาคม 54 126,000 3.383 426,270.92 กรกฎาคม 55 137,000.00 3.668 502,522.12 +11,000 +76,251.2 
สิงหาคม 54 112,880 3.383 381,919.40 สิงหาคม 55 120,630.00 3.668 442,516.14 +7,750 +60,596.74 

กันยายน 54 117.009 3.283 384,191.71 กันยายน 55 130,370.00 3.861 503,328.42 +13,361 +119,136.71 

รวม/ผลต่าง 1,214,593  4,377,587.78  1,327,881.00  4,592,266.14 +113,288 +214,678.36 
 

หมายเหตุ   - หมายถึง หมายถึงจํานวนวัตต์  (kwh) / จํานวน(บาท)ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง    
     + หมายถึงจาํนวนวัตต์ (kwh) / จํานวน(บาท)ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

 
สรุปผลการใช้กระแสไฟฟา้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใช้กระแสไฟฟ้าจํานวน 1,214,593 กิโลวัตต์ 

(kwh) เป็นเงิน 4,377,587.78 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใช้กระแสไฟฟ้าจํานวน 1,327,881.00 กิโลวัตต์ 
(kwh) คิดเป็นเงิน 4,592,266.14 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 113,288 กิโลวัตต์ 
(kwh) คิดเป็นเงิน 214,678.36 บาท  

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของสํานักหอสมุดกลาง เพิม่ขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร้อยละ 
9.32724   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ผู้รับผิดชอบและตดิตามผลการดําเนนิการมาตรการประหยดัพลังงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ พื้นท่ี หมายเหตุ 

นายสันติ  เกษมพันธ์ุ ช้ัน 1 ช้ัน 8  

หัวหน้างานบริการทรัพยากรฯ  ช้ัน 2  

หัวหน้างานวารสาร ช้ัน 3  

นายสามารถ พุกพญา ช้ัน 4  

นายสนธิชัย มณีคําจันทร์  ช้ัน 5  

นายจักรกฤษ เปมะวิภาต ช้ัน 6  

นางสาวละออ ไวยมานะกิจ บริเวณบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง   
(งานบริหารฯ) 

 

นางสาวสุพินยา  ศรีกุล ห้องพิมพ์/ห้องครัว (งานบริหารฯ)  

นายปริวัฎ ศิริรัตน์ ห้องซ้อมและหอ้งจัดหาและส่วนหน้า
ห้อง 

 

นายโสภณ ผิวแดง สํานักงานผู้อํานวยการ,  
ห้องรับประทานอาหาร, ห้องประชุม 
702,710 

 

นายสุรศักด์ิ ธรรมธร งานอาคารสถานที่  

นายเชิดชาติ พุกพูน งานอาคารสถานที่   
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แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน   
พื้นทีส่่วนของบุคลากร 

วันที่.............เดือน .......................พ.ศ...................   
บริเวณพืน้ที่................................................. 

 

ผลการดําเนนิงาน 
มาตรการ 

ทํา ไม่ได้ทํา 
หมายเหตุ 

1. ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทุกคร้ังเมื่อไม่มีคนทํางานและเวลาพัก
รับประทานอาหารกลางวัน 

   

2. ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะจุดแทนการเปิดไฟฟ้า 
ทั้งห้อง เช่น ติดสวิตช์เปิด- ปิดแบบกระตุก (สําหรับผู้ดูแล
งานอาคารสถานที่) 

   

3. เปิดไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะดวงที่จําเป็น    
4. เปิดเคร่ืองปรับอากาศ ตามเวลาที่กําหนด      
5. ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ที่ 25 องศาเซลเซียส    
6. ปิดเคร่ืองปรับอากาศเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน    
7. ปิดเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณที่มีผู้ในพ้ืนที่น้อยและ
อากาศภายนอกเย็น 

   

8. ปิดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังเมื่อไม่มีบุคลากรอยู่ในห้อง
ทํางานเกิน 1 ช่ัวโมง  

   

9. เปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ 10 -15 
นาทีและปิดทนัทีเมื่อใช้ห้องเสร็จ (สําหรับผูดู้แลห้อง
ประชุม) 

   

10. ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเวลาพักเที่ยงและหลัง
เลิกงาน 

   

11. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที     
12. ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กออกทุกคร้ังหลังเลิก ใช้งาน    
13. ตรวจต้นฉบับในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และตรวจสอบก่อนสั่ง
พิมพ์ทุกคร้ัง 

   

14. ลิฟต์สําหรบับุคลากร วันจันทร์.- ศุกร์ ปิดเวลา 16.00 น 
วันเสาร์ ,วันอาทิตย์ ปิดเวลา 17.00 น.   

   

15. สํารวจสิ่งของที่แช่ในตู้เย็นให้แช่เฉพาะสิ่งที่จําเป็น     
(เฉพาะผู้ที่ดูแลในพ้ืนที่ทีม่ีตู้เย็น) 

   

16. กําหนดเวลาการใช้กระติกนํ้าร้อน ช่วงเวลา 7.30 –  
8.30 น. และเวลา 11.00 – 13.00 น. และก่อนเวลาพัก
ช่วง 14.15 น. เล็กน้อย (สําหรับพ้ืนที่ที่ใช้กระติกนํ้าร้อน) 

   

17. ถอดปลั๊กกระติกนํ้าร้อนออกหลังเลิกการใช้งาน (สําหรับ
พ้ืนที่ที่ใช้กระติกนํ้าร้อน) 
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18. ตรวจสอบและทําการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ป้ัมนํ้า ระบบ
การจ่ายนํ้า เช่น ท่อประปา วาล์ว ก๊อกนํ้า ระบบ สุขภัณฑ์ 
ให้อยู่ในสภาพปกติอย่างสมํ่าเสมอ (สําหรับผู้ดูแลงาน
อาคารสถานที่) 

   

19. เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้า มีประสิทธิภาพสูง เช่น ก๊อก
ประหยัดนํ้า ชักโครกประหยัดนํ้า หัวฉีดชําระประหยัดนํ้า 
(สําหรับผู้ดูแลงานอาคารสถานที่) 

   

20. รณรงค์ใหช่้วยกันปิดก๊อกนํ้าให้สนิททุกครั้ง  (สําหรับ
ผู้ดูแลงานอาคารสถานที่) 

   

21. จัดให้มีผูร้บัผิดชอบตรวจสอบนํ้ารั่ว นํ้าซึม ภายในอาคาร 
(สําหรับผู้ดูแลงานอาคารสถานที่) 

   

22. ปิด วาล์วนํ้า ในช่วงที่มีวันหยุดต่อเน่ืองหลายวัน (สําหรับ
ผู้ดูแลงานอาคารสถานที่) 

   

23. ใช้กระดาษสองหน้าในการพิมพ์ฉบับร่าง และหนังสือแจ้ง
เวียนภายใน  

   

24. ตรวจต้นฉบับในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และตรวจสอบก่อนสั่ง
พิมพ์งานทุกคร้ัง 

   

25. จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน/รายงานการประชุม 
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

   

26. ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน    
27. จัดจุดรองรับขยะ ตามตําแหน่งที่เหมาะสม    
28. มกีารคัดแกแยกขยะ    
 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 

 
ผู้รายงาน............................................. 
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แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
พื้นทีส่่วนของผู้ใชบ้ริการ 

      วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ............ 
บริเวณพืน้ที่................................................. 

 
ผลการดําเนนิงาน 

มาตรการ 
ทํา ไม่ได้ทํา 

หมายเหตุ 

1. เปิดไฟฟ้าแสงสว่างตามความจําเป็นของการใช้แสง
สว่างหรือเฉพาะส่วนที่มีผู้ใช้บริการ 

   

2. ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะจุดแทนการเปิด
ไฟฟ้าทั้งห้อง เช่น ติดสวิตช์เปิด- ปิดแบบกระตุก 
(สําหรับผู้ดูแลงานอาคารสถานที่) 

   

3. เปิดเครื่องปรับอากาศ ตามเวลาที่กําหนดของแต่ละช้ัน
วัน จันทร-์พฤหัสบดี ชั้น 1 เวลา 8.40 -19.00 น.  
ชั้น 2 เวลา 8.15-19.00 น. ชั้น 3 เวลา 8.35-19.00 น.  
ชั้น 4 เวลา 8.30-19.00 น. ชั้น 5 เวลา 8.50-17.00 น.  
ชั้น 6 เวลา 9.00-16.00 
วัน ศุกร ์ชั้น 1 เวลา 8.40 -19.30 น.                    
ชั้น 2 เวลา 8.15-19.30 น. ชั้น 3 เวลา 8.35-19.30 น.  
ชั้น 4 เวลา 8.30-19.30 น. ชั้น 5 เวลา 8.50-17.00 น.  
ชั้น 6 เวลา 9.00-16.00 น. 
วัน เสาร์ - อาทิตย์  ชั้น 1 เวลา 9.15-18.00 น.                  
ชั้น 2  เวลา 9.00- 18.00 น.  ชัน้ 3 เวลา 8.30-18.00 น.
ชั้น 4 เวลา8.20-18.00 น. ชัน้ 5 เวลา10.00-16.00 น. 
ชั้น 6 งดเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

   

4. ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ที่ 25 องศาเซลเซียส    
5. ปิดเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณที่มีผู้ใช้น้อยและ
อากาศภายนอกเย็น 

   

6. ลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น ของแต่ละช้ันลง 
หลังเวลา 16.00 น. (หากมีผูใ้ช้บริการน้อย) 

   

7.  ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้นก่อนห้องสมุดปิด
บริการ 15 นาที (หากไมม่ีผูใ้ช้บริการ) 

   

8. ปิดเคร่ืองทํานํ้าเย็นและถอดปลั๊กออกก่อนห้องสมุด
ปิด 1 ช่ัวโมง (สําหรับผู้อยู่เวร) 

   

9. กําหนดให้ลฟิต์หยุดเฉพาะช้ัน 1,2,4,5,7 และ เปิดใช้
ลิฟต์ 1 ตัวหลงัเวลา 18.00 น. (สําหรับผู้ดูแลงาน
อาคารสถานที่) 

   

10. รณรงค์ใหใ้ช้บันไดกรณีขึ้นลงช้ันเดียว               



   E
 

(สําหรับผู้ดูแลงานอาคารสถานที่) 
11. จัดระบบคดัแยกขยะ    
12. กําหนดจุดรองรับขยะ ตามตําแหน่งที่เหมาะสม    

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

ผู้รายงาน............................................. 
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แบบสํารวจสายพวง AC 
บริเวณชั้น/งาน......................................... 

 

ผูใช  ใชเพื่อตอพวงกับ จํานวน/เสน สภาพ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รวม    
 

ผูสํารวจ.................................... 
วันท่ี.......................................... 
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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 

-  ใช้ตู้เย็นประตูเดียว ตู้เย็น 2 ประตูกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียวที่มีขนาดเท่ากัน เน่ืองจาก 
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ต้องใช้ท่อนํ้ายาเย็นยาวกว่า และใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กว่า 
-  ควรเลือกซ้ือตู้เย็นที่มีระบบละลายน้ําแข็ง การละลายนํ้าแข็งในท่อทาํนํ้าแข็งหรือคอยล์เย็น     

จะทําให้ตู้เย็นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ควรเลือกซ้ือตู้เย็นทีใ่ช้กับไฟ 220 โวลต์ ถ้าต้องการใช้หม้อแปลงไฟ จะทําให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า 

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 ๓ 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 
ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัด  
  1. ติดต้ังในท่ีที่เหมาะสม คอืต้องต้ังสูงจากพ้ืนพอสมควร สามารถเปิดปิดปุ่มต่างๆ ได้สะดวก และเพ่ือให้
กระแสความเย็นที่เป่าออกจากเคร่ืองได้หมุนเวียนภายในห้องอย่างทั่วถึง ส่วนอากาศร้อนที่ระบายด้านหลังของ
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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 
 
 
 
 

อัตราสิน้เปลือง 
  ถ้าเปิดชุดคอมพิวเตอร์จอภาพ 15 น้ิวทิ้งไว้วันละ 3 ช่ัวโมงจะใช้ไฟฟ้า 9 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟฟ้าเดือน
ละประมาณ 27 บาท ถ้าเปิดทิ้งไว้เช่นน้ี 1 ล้านเครื่องจะสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเดือนละ 27 ล้านบาทหรอืประมาณ 
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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 
   ใช้ภาชนะก้นแบน ภาชนะที่ใช้ควรเป็นก้นแบนพอดีกับเตา ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป จะช่วยให้อาหาร
สุกเร็ว เพราะได้รับความร้อนจากเตาเต็มที่  
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   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 
มีข้อแนะนําในการเลือกใช้คือ  
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 
 



   W
 

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 
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