าตรการประหยัดพลังงาน
แนวทางการรณรงคเพื่อประหยัดพลังงาน
แนวทางการรณรงคเพื่อประหยัดไฟฟาและน้ํามันเชื้อ เพลิง สืบเนื่อ งมาจากราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกถีบตัวสูงขึ้นมาก ทําใหรัฐบาลไมสามารถพยุงราคาน้ํามันตอไปไดอีก จึงตอ งปลอยใหราคา
น้ํามันลอยตัวซึ่งเปนภาระหนักของประชาชนอย างยิ่งที่ตองแบกรับภาระอันใหญหลวงนี้ เพราะราคา
น้ํามันลอยตัว ยอมสงผลกระทบตอ การขนสงซึ่งเป นปจจั ยในการจํ าหนายเครื่อ งอุปโภคบริโ ภคของ
ประชาชนที่ตองใชในชีวิตประจําวัน ทําใหคาครองชีพและราคาสินคามีราคาเพิ่มขึ้นอีกอยางนอยที่สุด
10% เชน ราคาคาโดยสารรถประจําทาง สินคาตามทองตลาด ขาวของทุกอยางขึ้นราคาทั้งหมด เหตุ
เพราะไมวาจะเปนการผลิต หรือการขนสง จํา เปนตองใช น้ํา มันทั้งสิ้ น แนนอนที่ สุด ในเมื่อ ตนทุนการ
ผลิตมีจํานวนสูงขึ้น ลูกคาหรือประชาชนตองจายแพงขึ้นเปนธรรมดา
ดังนั้น วันที่ 1 มิถุนายน 2548 นายกรัฐมนตรี (นายทักษิณ ชินวัตร) ของรัฐบาลทักษิณ
2 จึงถือเอาวันที่ 1 มิถุนายนเปนวันคิกออฟ (kick off) ปดไว 1 ดวงทั่วประเทศเปนเวลา 5 นาที และคน
ไทยปด ไฟในบา นคนละ 1 ดวง เพื่อเปน การประหยั ดไฟฟ าเปน เวลา 3 เดื อน (ตั้ง แต 1 มิ ถุน ายน
2548 – 31 สิงหาคม 2548)
การปดไฟวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เปนเวลา 5 นาที ประหยัดไฟไปได 702 เม็ก กะวัตต
คิดเปนคาเชื้ อเพลิ งผลิ ตไฟฟ าที่ประหยั ดเงิ นได 118,700 บาท และการปดเครื่ องปรั บอากาศ 1 ชั่ วโมง
ระหวางพักเที่ยง ประหยัดไฟฟาไป 822 เม็กกะวัตต เทากับโรงงานไฟฟาขนาดเล็ก 1 โรงเลย คิดเปนเงินที่
ประหยัดได 1.6 ลานบาท
กระทรวงมหาดไทยไดทําตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มิถุนายน 2547 เรื่อง การรณรงค
มาตรการประหยัดพลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยใหสวนราชการทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ถือปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด ดังตอไปนี้

1. การใชไฟฟา

1.1 กอนเวลา 08.00 น./ระหวางชวงพักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น./ชวงหลังจาก
เลิก งาน เวลา 16.30 น. และวันหยุ ดราชการใหป ดไฟฟ า ยกเวน สํ า หรับ ผู ปฏิ บั ติง านในหวงเวลา
ดังกลาว ใหเปดไฟฟาเทาที่จําเปน สําหรับเครื่องปรับอากาศใหเปดไดเวลา 09.00 น.

1.2 กําชั บขา ราชการ และลูกจาง ในหนวยงานใหใชอุ ปกรณและเครื่องใชไฟฟาอยาง
ประหยัดเทาที่จําเปน
1.3 ใหตรวจอุปกรณไฟฟา หากพบเห็นวาเสื่อมสภาพหรือชํ ารุ ด ให แจงกองคลัง สป.
เพื่อดําเนินการแกไขโดยดวนตอไป
1.4 การขอใชหองประชุมควรเปนหองที่มีขนาดพอเหมาะกับจํานวนผูเขาประชุม
1.5 เครื่องคอมพิวเตอร ควรใชเฉพาะในภารกิจที่จําเปน
1.6 ใหกําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบการเปด – ปดไฟฟา และเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ
1.7 กํา หนดใหผ ลการประหยัดน้ํ ามั นเปน KPI ของทุก หน วยงาน และเปน ตัว วัด
ประสิทธิภาพของผูบริหารของทุกหนวยงาน และงบประมาณที่ประหยัดไดใหนําไปเปนรางวัล
1.8 ลดการใชพ ลังงานลงรอ ยละ 10 – 15 ทัน ที โดยหนว ยงานที่ มีก ารใชพ ลัง งานที่
ผานมาลดลง ใหลดพลังงานลงอีกรอยละ 10 สําหรับหนวยงานที่มีผลการใชพลังงานที่ผานมาเพิ่มขึ้น
ใหลดพลังงานลงอีกรอยละ 15
19. กําหนดคานิยมไมใสสูตร สําหรับการประชุมภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ (ยกเวน
กรณีการประชุมระหวางประเทศ)

2. การใชยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง

2.1 การใชยานพาหนะใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และใหใชเทาที่จําเปน
โดยใหใชการติดตอสื่อสารที่ประหยัดทางอื่นแทน เชน ทางโทรศัพท หรือทางไปรษณีย หรือโทรสาร
เปนตน
2.2 ใหใชรถจักรยานยนตสงเอกสารในกรณีที่เอกสารมีจํานวนไมมาก และสถานที่ส ง
ไมไกลจนเกินไป
2.3 ในกรณีใช รถยนตส วนกลางไปติด ตอราชการนอกสถานที่ ใ หแจง กองคลั ง สป.
ทราบลวงหนา 1 วัน เพื่อเจาหนาที่จะไดจัดรถยนตและพนักงานขับรถยนตใหไปพรอมกันครั้งเดียว ณ
สถานที่หรือทางเดียวกัน เพื่อประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและอัตรากําลังพนักงานขับรถยนต ซึ่งมีจํา นวน
จํากัด
2.4 การเบิก น้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับรถยนตสวนกลางที่อยูในความรับผิดชอบของกอง/
สํานัก ใหเบิกไดไมเกินเดือนละ 50 ลิตร/คัน

2.5 รถยนตที่ใช เบนซินราชการและรัฐ วิสาหกิจทุ กคันในจัง หวัดที่มีกาซโซฮอล 95
จําหน าย ตองใชกาซโซฮอล และหากมี NGV จําหนายใหติดตั้ง NGV ควบคูไปดวย โดยเมื่ออยูใ น
พื้นที่ที่มี NGV ใหเติม NGV และในกรณีที่อยูนอกพื้นที่ใหเติมกาซโซฮอล

การใชอัตราคาไฟฟา แบบ TOU
 อัตรา TOU

แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต
แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต

คาพลังงานไฟฟา
บาท / หนวย
1*
2*
3.6246
1.1914
4.3093
1.2246

คาบริการ
บาท / เดือน
228.17
57.95

1* On Peak : เวลา 09.00 – 22.00 น.วันจันทร – วันศุกร
2* Off Peak : เวลา 22.00 – 09.00 น.วันจันทร – วันศุกร
: เวลา 00.00 – 24.00 น. วันเสาร – วันอาทิตย
และวันหยุดราชการตามปกติ (ไมรวมวั นหยุดชดเชย)

 ตัวอยางการคํานวณคาไฟฟาแบบ TOU

บานคุณใหญ ระดับแรงดันต่ํา กวา 12 กิโลโวลต ใชไ ฟฟา 1,200 หนวยตอ เดื อน
โดยใชไฟฟาในชวง On Peak จํานวน 480 หนวย และชวง Off Peak จํานวน 720 หนวย
คาพลังไฟฟา
On Peak 480 หนวยละ 4.3093 บาท
2,068.4600
บาท
Off Peak 720 หนวยละ 1.2246 บาท
881.7120
บาท
2,950.1720 บาท
คาบริการรายเดือน
57.9500
บาท
รวมคาไฟฟา
3,008.1220 บาท

 ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากอัตราคาไฟฟา TOU

ผูใชไฟฟาประเภทบานอยู อาศัย ซึ่งเปนผูใชไฟฟาสวนใหญของประเทศเปนกลุมผูใช
ไฟฟ า ที่ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากอั ต ราค า ไฟฟ า แบบ TOU โดยไม จํ า เป น ต อ งปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
เนื่องจากมีการใชไฟฟามากในชวง Off Peak และใชไฟฟาในชวง On Peak นอยอยูแลว

บ า นอยู อาศั ย ที่ เ หมาะ ส มจะ เปลี่ ย น มาใช อั ต รา TOU ควรเ ป น บ า นที่ ใ ช
เครื่องปรับ อากาศในชวงเวลากลางคืนหรือเปนบานที่ตองมีฐานะพอสมควร และมีการใชไฟฟาอยางนอย
800 หนวยขึ้นไป หรือจายคาไฟในอัตราปกติประมาณ 2,200 บาทตอเดือน ซึ่งหากเปลี่ ยนไปใชอัตรา
TOU จะเสียคาไฟ
ประมาณ 1,900 บาท สามารถประหยัดได 300 บาท หรือประมาณรอยละ
14
โดยปกติการใช ไฟฟา ของบ านอยูอาศัย ในลัก ษณะนี้ จะมีก ารใช ไฟฟา มากในชวง Off
Peak
คิ ดเป นสั ด ส วนประมาณ 65% ของการใช ไ ฟฟ า ในรอบเดื อ น เนื่อ งจากจะมี ก ารเป ด
เครื่องปรับอากาศ และใชไฟฟามากในชวงเสาร – อาทิตย เพราะจะพักผอนอยูบานและใชสม่ําเสมอทั้ง
วัน สวนชวง On Peak คือ ตั้งแตเวลา 09.00 – 22.00 น. ของวันทําการจะเปนชวงที่มีการใชไฟฟา
นอย ประมาณ 35% ของการใช ไฟฟ าในรอบเดื อน เนื่องจากตองไปทํางานนอก ไฟฟ าหลัก ที่ใ ช
ในชวงนี้ ไดแก ตูเย็น
อัตราคาไฟฟา TOU จะเปนประโยชนตอผูใชไฟฟาบานอยูอาศัยมากขึ้น หากผูใชไฟฟามี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยลดการใชไฟฟาในชวง On Peak ใหนอยลง และใชไฟฟาในชวง Off
Peak ใหมากขึ้น
 วิธีการชวยลดคาไฟฟาสําหรับบานอยูอาศัยที่เลือกใชอัตราคาไฟฟา TOU
 เปดเครื่องปรับอากาศหลังเวลา 22.00 น.
 ทํากิจกรรมในชวงเชาใหแลวเสร็จกอนเวลา 09.00 น.
 ซักผา รีดผา ในชวงวันหยุด (วันเสาร, อาทิตย) ถาจําเปนตองทําในวันปกติ ก็ให
ทําในชวง Off Peak (กอนเวลา 09.00 น. หรือ หลังเวลา 22.00 น.)
 ทําความสะอาดตูเย็น หรืออุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ในชวง On Plead
อย างไรก็ ตาม วิธีการประหยัด คาไฟฟ าที่ดีที่สุ ด คือ ใชไฟฟาอยา งจํา เป นและประหยัด
เชน อยาเปดโทรทัศนทิ้งไวเมื่ อไมมีคนดู ปดหลอดไฟเมื่อออกจากหองรี ดผา ครั้งละมาก ๆ หลีกเลี่ย ง
การปดโทรทัศนโดยใชเครื่องควบคุมระยะไกล (Remote Control) ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให
เพิ่มขึ้น 1 องศา ดึงปลั๊กกาตมน้ําไฟฟาเมื่อน้ําเดือดแลว เปนตน

 การขอเปลี่ยนไปใชอัตราคาไฟฟา TOU
เนื่ องจากเครื่องวัดหนวยไฟฟ าที่ใชสําหรับ บานอยูอาศัย และกิจการขนาดเล็กจะวัด
จํานวนหนวยที่ใชทั้งเดือน แตไมสามารถระบุไดวาเปนการใชในชวง On Peak และ Off Peak
เทาใด ดังนั้น ผูใชไ ฟฟา ที่เลือกใชอัตราค าไฟฟา แบบ TOU เปนอัต ราทางเลือก ดังนั้น ผูใช ไฟฟ า
จะตองรับ ผิดชอบคาใช จายเครื่องวั ดหนวยไฟฟาใหมประมาณ 17,000 บาท (ไมรวมภาษี มูล คาเพิ่ม)
ผูใชไฟฟาที่ตองการเลือกใชอัตรา TOU สามารถแจงความจํานงไดที่การไฟฟาที่ใชบริการ

อยางไรก็ตาม เพื่อการตัด สิน ใจของผู ใช ไฟฟา หากต องการเปลี่ ยนมาใช อัตรา TOU
วาจะคุม กว าอัตราปกติหรือไม ผูใ ช ไ ฟฟ า ควรตรวจสอบจํา นวนหนวยการใช ไ ฟฟ า ของตนเองใน
เบื้องตน โดยจดหนวยการใชเวลาในชวง On Peak และ Off Peak ของแตละวันจากเครื่องวัดฯ ประ
มาร 1 สัป ดาห
เพื่อหาสัดสว นการใช ไฟฟา แลวคํานวณเปรียบเทีย บคาไฟฟ าระหวา งอัตรา
ปกติกับอัต รา TOU โดยเมื่อเปลี่ยนมาใชอัตราคาไฟฟ าแบบ TOU แล ว จะต องใชไ มนอยกว า 1 ป
จึงจะขอเลิกใชได และกลับไปใชในอัตราปกติ
ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาที่สนใจอัตรา TOU สามารถติดตอไดที่ ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา
กฟน. โทร. 1130 ฝายจัดการธุรกิจและพลังไฟฟา กฟภ. โทร. 0 – 2220 – 5706 – 7 และกองอัตราและ
ธุรกิจไฟฟา กฟภ. โทร. 0 – 2590 – 9120 – 5 หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สนพ. โทร. 0 – 2612 –
1555 ตอกองการไฟฟา ปฏิบัติการลดคาไฟฟาแบบประหยัดของรัฐบาล

วิธีการชวยชาติลดการนําเขาน้ํามัน มี 24 วิธีตอไปนี้ ลองทําดู
1. หลีกเลี่ยงการใชรถโดยไมจําเปน

ไปไหนใกล....ควรเดิน...หรือใชจักรยาน
ทั้งประหยัดน้ํามัน และไดออกกําลังไปในตัว
ระยะทางใกล ๆ เดินหรือขี่จักรยานดีกวา ถาขับรถระยะทางเพียง 500 เมตร จะสิ้นเปลือง
น้ํามันประมาณ 40 ซีซี. คิดเปนเงิน 0.60 บาท
ถาครึ่งหนึ่งของผูใชรถยนตทั้งประเทศ 5 ลานคัน ทําเชนนี้สัปดาหละ 1 ครั้ง ใน 1 ป จะ
ประหยัดน้ํามัน 5.2 ลานลิตร คิดเปนเงิน 78 ลานบาท

2. หลีกเลี่ยงการนัดพบในชั่วโมงจราจรเรงดวน....

ไมเจอรถติด ลดการสิ้นเปลืองน้ํามัน
ควรติดตอโดย โทรศัพท...โทรสาร...จดหมายอิเล็กโทรนิกส (E – mail)
หากรถติดรวม 30 นาที (เครื่องเดินเบา)
จะสิ้นเปลืองน้ํามัน 750 ซีซี. คิดเปนเงิน 11.25 บาท
ถารถติดเพียงรอยละ 1 ของจํานวนรถยนต 5 ลานคัน ในวันทํางานทุกวันและในบาง
เสาร – อาทิตย รวม 330 วันตอป จะสิ้นเปลืองน้ํามัน 12.4 ลานลิตร คิดเปนเงิน 186 ลานบาท

3. Car Pool
ทางเดียวกัน...ไปคันเดียว
เชารับเพื่อนบาน...เย็นรับเพื่อนจากที่ทํางาน...เพื่อตอรถสาธารณะระหวางทาง

ถาขับรถยนต 5 คัน ไปในเสนทางทํางานเดียวกัน ที่หมายใกลกัน ระยะทางไป – กลับ
คันละ 48 กิโลเมตร 260 วันตอป สิ้นเปลืองน้ํามันปละ 5,200 ลิตร คิดเปนเงิน 78,000 บาท
ถารอยละ 1 ของรถยนต 5 ลานคัน ใชระบบ Car Pool สลับกันขับ 5 คน ตอรถ 1 คัน
ใน 1 ป (260 วันทํางาน) จะประหยัดน้ํามันได 41.6 ลานลิตร คิดเปนเงิน 624 ลานบาท

4. ใชบริการรถสาธารณะบาง...ในบางวัน
ลดการใชรถยนตสวนตัว
มาใชรถโดยสารประจําทาง...รถไฟ...รถไฟฟา ฯลฯ กันเถอะ
ถาผูใชรถยนตรอยละ 1 จากจํานวน 5 ลานคัน หันมาใชบริการรถสาธารณะดวย
ระยะทาง 48 กิโลเมตรตอวัน ใน 1 ป (260 วันทํางาน) จะประหยัดน้ํามันปละ 52 ลานลิตร คิดเปน
เงิน 780 ลานบาท

5. ตรวจเช็คเครื่อง เปนเรื่องประจํา

ปองกันไวกอน หากออกรถแลวตองซอมกลางทาง
เสียเวลา...พลาดโอกาส...สิ้นเปลืองน้ํามัน
 ตรวจสอบระดับของน้ําหรือน้ํามัน ใหอยูในระหวางระดับต่ําสุด – สูงสุด (ระหวาง
ขีด min – max) โดยเติมใหใกลเคียงมาดาน max ซึ่งถือวาปกติ หากละเลยอาจเกิดปญหา ดังนี้
ระดับน้ํามันเครื่อง ...หากลดลง เครื่องอาจหลวมหรือน้ํามันเครื่องรั่ว
ระดับน้ําหมอน้ํา...ถาน้ําแหงหรือมีการรั่ว เครื่องยนตจะรอนอาจพังได
ระดับน้ํามันเบรก...ถาพรองลงไป แสดงถึงความหนาของผาเบรกที่สึกไป
ระดับน้ํากลั่นแบคเตอรี่...ถาน้ําแหง แบตเตอรี่ไมทํางานจะสตารทรถไมติด
 ตรวจสอบความตึงหรือหยอนของสายพาน
สายพานตึง...เกิดการเสียดสีของสายพาน สึกหรองาย
สายพานหยอน...ทําใหความเร็วรอบของเครื่องยนตไมคงที่ สิ้นเปลืองน้ํามัน

6. เดินวนรอบรถเพื่อตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปกติกอนออกรถ

ปองกันไวกอน หากออกรถแลวตองซอมกลางทาง
เสียเวลา...พลาดโอกาส...สิ้นเปลืองน้ํามัน
ตรวจดูวามี คราบน้ํามันเครื่อง รั่วอยูใตทองรถยนตหรือไม
ตรวจดูวามี น้ํารั่วจากหมอน้ํา อยูบนพื้นหรือไม แตถาเปนน้ําที่เกิดจากการกลั่นตัวของ
ระบบปรับอากาศหยดอยูที่พื้นใตทองรถ จัดวาเปนเรื่องปกติ
ตรวจดูวา สภาพยาง แบนหรือไม มีเศษหิน เศษกระจก หรือตะปูติดตามดอกยางหรือไม
ตรวจดูวามี สิ่งกีดขวาง บริเวณใตลอกอนออกรถหรือไม

7. เติมลมยางไมขาด – ไมเกิน ตรวจเช็คลมยาง สม่ําเสมอ อยางนอย สัปดาหละ 1
ครั้ง

ถาปลอยใหความดันลมยางออนกวามาตรฐาน 1 ปอนดตอตารางนิ้ว และขับทุกวัน
เฉลี่ยวันละ 48 กิโลเมตร ใน 1 เดือน รถยนต รถจักรยานยนตและรถบรรทุก จะสิ้นเปลืองน้ํามัน
เพิ่มขึ้น 2.4, 1.2 และ 4.2 ลิตร ตามลําดับ
ถารอยละ 30 ของรถแตละประเภทละเลยเชนนี้บอย ๆ รวมเปน 30 วันตอป จะ
สิ้นเปลืองน้ํามันเพิ่มขึ้น 5.8 ลานลิตร คิดเปนเงิน 87 ลานบาท

8. อยาใชทายรถเปนที่เก็บของแบกน้ําหนัก แบกคาน้ํามัน
บรรทุกของมาก...น้ําหนักมาก...
สิ้นเปลืองน้ํามัน
หากขับรถโดยบรรทุกของที่ไมจําเปน ประมาณ 10 กิโลกรัม เปนระยะทาง 25
กิโลเมตร สิ้นเปลืองน้ํามัน 40 ซีซี.
ถารอยละ 10 ของรถยนตทั่วประเทศ 5 ลานคัน ขับรถโดยบรรทุกสิ่งของที่ไมจําเปน
เชนนี้ ใน 1 ป จะสิ้นเปลืองน้ํามัน 7.3 ลานลิตร คิดเปนเงิน 10.95 ลานบาท

9. วางแผนกอนเดินทาง
ใชเสนทางลัดหรือศึกษาเสนทางที่จะไป
ถาไมศึกษาเสนทางใหดี และขับรถหลงทาง 10 นาที จะสิ้นเปลืองน้ํามัน 500 ซีซี. คิด
เปนคาน้ํามัน 7.50 บาท
ถารถยนต 5 ลานคัน ขับหลงทางเชนนี้ เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ใน 1 ป จะสิ้นเปลือง
น้ํามัน 30 ลานลิตร คิดเปนเงิน 450 ลานบาท

10. ขณะสตารทเครื่องยนตไมเปดเครื่องปรับอากาศ ไฟหนารถและเครื่องเสียง

การสตารทเครื่องยนตพรอมกับการเปดเครื่องปรับอากาศ ไฟหนารถ และเครื่องเสียง
ทําใหเครื่องยนตมีภาระการทํางานหนักขึ้น มีผลใหสิ้นเปลืองน้ํามันเพิ่มประมาณรอยละ 10

11. ไมอุนเครื่องยนตกอนขับเคลื่อนตัวรถ
ไมจําเปนตองอุนเครื่องยนตขณะจอดรถอยูกับที่...
เมื่อติดเครื่องยนตใหม ๆ ไมจําเปนตองอุนเครื่องยนตทิ้งไว เพียงแคออกตัวรถเบา ๆ 1
– 2 กิโลเมตร เครื่องยนตจะอุนเอง

ติดเครื่องยนตทิ้งไว 2 นาที สิ้นเปลืองน้ํามัน 40 ซีซี. เปนเงิน 0.60 บาท ถารอยละ
1 ของรถยนต 5 ลานคัน ทําเชนนี้ทุกวันทํางาน ใน 1 ป (260 วัน) จะสิ้นเปลืองน้ํามัน 520,000
ลิตร คิดเปนเงิน 7.8 ลานบาท

12. เลิกเบิ้ล เลิกบิด ทุกคัน
การเรงเครื่องใหมีความเร็วสูง... สิ้นเปลืองน้ํามัน
ความเร็วรอบที่เหมาะสมสําหรับการออกรถ ประมาณ 1,100 – 1,250 รอบตอนาที
การเบิ้ลเครื่องยนต ขณะเกียรวาง 10 ครั้ง
* รถจักรยานยนต
สิ้นเปลืองน้ํามัน
15 ซีซี. เปนเงิน 0.25 บาท
* รถปคอัพ รถตู รถแวน สิ้นเปลืองน้ํามัน
100 ซีซี. เปนเงิน 1.50 บาท
* รถบรรทุก
สิ้นเปลืองน้ํามัน
300 ซีซี. เปนเงิน 4.50 บาท
ถารอยละ 20 ของรถปคอัพ รถตู รถแวน รถจักรยานยนต และรถบรรทุก เบิ้ลเครื่อง
เชนนี้เพียง 330 วันตอป (วันทํางานทุกวัน และในบางเสาร – อาทิตย) จะสิ้นเปลืองน้ํามัน 36.2 ลาน
ลิตร คิดเปนเงิน 543 ลานบาท

13. ใชเกียรใหสัมพันธกับรอบเครื่องยนต
ไมขับรถลากเกียร....
การขับรถลากเกียร ทําใหรอบไมคงที่ เครื่องยนตรอนเกิดสึกหรองาย
การขับที่ความเร็วรอบต่ํา (1,000 – 2,500 รอบตอนาที) ควรขับดวยเกียร 1 – 2
การขับที่ความเร็วรอบสูง (2,500 รอบตอนาทีขึ้นไป) ควรขับดวยเกียร 3 – 5

14. ใชเครื่องปรับอากาศอยางถูกวิธี
* ขับรถเปดเครื่องปรับอากาศ ทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเพิ่มรอยละ 10
* ไมปรับอุณหภูมิใหเย็นจนเกินไป
* หากอากาศภายนอกสดชื่น หรือไมมีฝุนละออง ไมมีไอมลพิษตาง ๆ ควรปดเครื่อง
ปรับอากาศ และเปดกระจกลง
* ปดสวิตชความเย็นกอนถึงที่หมาย 2 – 3 นาที และเปดพัดลมแรงสุดชวยลดความชื่น
ในตูแอร ลดการเกิดเชื้อราในตูแอร และตูแอรผุชา

15. ขับรถที่ความเร็วสูงมากจนเกินไปจะสิ้นเปลืองน้ํามัน
อัตราความเร็วรถที่เหมาะสมที่จะประหยัดน้ํามันไดมากที่สุด คือ 60 – 80 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง และความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไว สําหรับการขับขี่บนทางธรรมดา คือ 90 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง บนทางดวน 110 กิโลเมตรตอชั่วโมง และบนทางมอเตอรเวย 120 กิโลเมตรตอชั่วโมง

16. ขับ 91 เติม 91 เลือกเติมน้ํามันที่มีคาออกเทนเหมาะสมกับเครื่องยนต
เติมน้ํามันออกเทน 95 ทั้ง ๆ ที่รถของคุณ ใชออกเทน 91 ได ทําใหคุณเสียเงินเพิ่ม
ทันทีลิตรละ 1 บาท และไมชวยใหเครื่องยนตแรงขึ้น

17. สังเกตอาการผิดปกติของรถ
* รถวิ่งสะดุดหรือเครื่องยนตเดินรอบไมสม่ําเสมอ...อาจเกิดจากหมอกรองอากาศเริ่มอุด
ตัน
* เครื่องยนตมีอาการสั่นหรือกระตุกผิดปกติ....เปนอาการเบื้องตนของการสึกหรอใน
เครื่องยนต
* ควันไอเสียมีสีดําหรือขาวผิดปกติ...เกิดจากการเผาไหมของเครื่องยนตที่ไมสมบูรณ
มีผลใหสิ้นเปลืองน้ํามัน
* มีเสียงสั่น หรือไดกลิ่นผิดปกติ...เปนสัญญาณที่แสดงวามีการบกพรองเกิดขึ้น หาก
ไมรีบดูแล อาจมีผลใหรถเสียได

18. ไมขับก็ดับเครื่อง

ควรดับเครื่องยนตขณะจอดรถคอย...
ติดเครื่องยนตจอดรถเปนเวลา 5 นาที จะสิ้นเปลืองน้ํามัน 100 ซีซี.

19. ตรวจสอบหัวเทียน
หัวเทียนชวยใหการสตารทรถดีขึ้น
เมื่อใชงานนาน ๆ เขี้ยวหัวเทียนจะสึกหรอ ควรปรับระยะหางของเขี้ยวหัวเทียน หรือ
เปลี่ยนใหม และควรเปลี่ยนหัวเทียนทุก 1 ป หรือทุก 20,000 กิโลเมตร

20. คารบูเรเตอรสกปรก... สิ้นเปลืองน้ํามัน
คารบูเรเตอรที่สกปรกทําใหเครื่องยนตเดินไมสะดวก ระบบเผาไหมไมสมบูรณ
หากปลอยไวจะสิ้นเปลืองน้ํามันวันละ 100 ซีซี.

21. น้ํามันเครื่อง และไสกรองน้ํามันหมดอายุ...สิ้นเปลืองน้ํามัน
เลือกใชน้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพถูกตอง และเหมาะสมกับเครื่องยนต จะชวยลดแรง
เสียดทานภายในของเครื่องยนตใหดีขึ้น ชวยใหประหยัดน้ํามันไดมากขึ้น
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและไสกรองทุก 5,000 กิโลเมตรสําหรับการขับรถในเมือง
และทุก 10,000 กิโลเมตรสําหรับรถวิ่งทางไกลตางจังหวัด หรือเปลี่ยนตามการกําหนดของผูผลิต

22. ดัดแปลงรถมาก....สิ้นเปลืองน้ํามัน
การดัดแปลงติดตั้งอุปกรณเสริมใหรถ จะเพิ่มน้ําหนักและภาระทําใหเครื่องยนตทํางาน
หนักขึ้น สิ้นเปลืองน้ํามันเพิ่มขึ้น เชน
* ติดตั้งแผงไฟบนหลังคารถ ทําใหเกิดการตานลมขณะเดินทาง
* ตกแตงบนตะแกรงหนารถ ทําใหเครื่องยนตไมสามารถถายเทความรอนไดดี

23.

ไสกรองอากาศอุดตัน...สิ้นเปลืองน้ํามัน

ควรทําความสะอาดทุก 2,500 กิโลเมตร
และเปลี่ยนทุก 20,000 กิโลเมตร
หากขับรถในที่มีฝุนมาก ควรหมั่นทําความสะอาดเร็วขึ้น

24. ผาเบรกเสื่อม...สิ้นเปลืองน้ํามัน
ควรสังเกตจากเสียงขณะเบรก หรือจากการเบรกที่ไมอยูระยะปกติ หรือดูจากไฟเตือน
แสดงบนหนาปด ก็ใหรีบเปลี่ยนทันที
หากปลอยใหเสียดสีนาน ๆ จะเกิดความรอนสูง มีผลใหคุณภาพของน้ํามันเบรกเสื่อม
ประสิทธิภาพ และยังทําใหอุปกรณในระบบเบรกสึกหรอเร็วขึ้นดวย
หากผาเบรกเสื่อม เสียดสีจานลออยูเสมอ เบรกติด หรือตั้งระยะไมถูกทําใหสิ้นเปลือง
น้ํามันประมาณวันละ 400 ซีซี.
ตรวจสอบและทําความสะอาดอุปกรณของรถยนต
1. ระดับน้ํามันเครื่อง
ระยะทาง
500
2. ระดับน้ําในหมอน้ํา
ระยะทาง
500
3. หัวเทียน
ระยะทาง 10,000
4. แบตเตอรี่
ระยะทาง
500

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

ไมควรเกิน
ไมควรเกิน
ไมควรเกิน
ไมควรเกิน

1 สัปดาห
1 สัปดาห
6 เดือน
3 – 6 เดือน

5.
6.
7.
8.
9.

ไสกรองอากาศ
ระดับน้ํามันเบรก
สับเปลี่ยนยางรถ
ความดันลมยาง
คลัตช

เปลี่ยนอุปกรณของรถยนต
1. น้ํามันเครื่อง
2. น้ําในหมอน้ํา
3. หัวเทียน
4. แบตเตอรี่
5. ไสกรองน้ํามันเครื่อง
6. ไสกรองอากาศ
7. ผาเบรก
8. น้ํามันเบรก
9. ยางรถ
10. คลัตช

วิธีการลดการใชไฟฟา

ระยะทาง
ระยะทาง
ระยะทาง
ระยะทาง
ระยะทาง

2,500
1,000
10,000
500
10,000

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

ไมควรเกิน 100 ชั่วโมง
ทุก ๆ 1 สัปดาห

ระยะทาง 10,000
ระยะทาง 20,000
ระยะทาง 20,000
ระยะทาง 50,000
ระยะทาง 10,000
ระยะทาง 20,000
ระยะทาง 50,000
ระยะทาง 50,000
ระยะทาง 50,000
ระยะทาง 100,000

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

ไมควรเกิน 6 เดือน
ไมควรเกิน 1 ป
ไมควรเกิน 1 ป
ไมควรเกิน 2 ป
ไมควรเกิน 6 เดือน
ไมควรเกิน 1 ป
ไมควรเกิน 2 ป
ไมควรเกิน 2 ป
ไมควรเกิน 2 ป
ไมควรเกิน 2 – 3 ป

ทุกครั้งกอนขับรถ
ไมควรเกิน 6 เดือน

การผลิตไฟฟา ตองใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง การชวยกันลดการใชไฟฟา จึงมีสวน
ชวยลดการใชน้ํามันได
มีเทคนิคหลายประการที่จะชวยใหเราใชเครือ่ งมือและอุปกรณไฟฟาตางๆ โดย
สิ้นเปลืองไฟฟานอยลง ซึ่งจะขอแนะนํา ดังตอไปนี้

อุปกรณ
ที่ใชไฟฟา

การลด/ละ/เลิก

1. โทรทัศน - เลิกเปดโทรทัศน ทิ้ง ไว โดยไม มี
คนดูพรอมกัน (TV 21 นิ้ว 110
วัตต)
- เลิก เปด TV หลายเครื่อ งเพื่อ ดู
เรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกัน
- เลิก เปด TV ล วงหน าเพื่อรอดู
รายการที่ ชื่ นชอบ เป ด ดูรายการ
เมื่อถึงเวลาที่ออกอากาศ
- เลิ ก ป ด โทรทั ศ น ด ว ยตั ว รี โ มท
คอนโทรล เพราะเปลืองไฟ ควร
ปดสวิตทที่ตัวเครื่อง
- เลิกเปด TV โดยตอ สายผานเขา
เครื่อง VDO เพราะตองสิ้นเปลือง
ไฟฟาใหกับ VDO โดยไมจําเปน


ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
คาไฟ/
ประหยัด สิ้นเปลืองไฟ
เดือน
ถาไมเสียบ TV ขนาด 21 13.50
ปลั๊กทิ้งไว 1 นิ้ว 110 วัตต บาท
ลานเครื่อง หากเปดดูแตละ
จะประหยัด วัน วันละ 4
ชม. แตปดดวย
ไฟ 13.5
รีโมท
ลานบาท/
เดือน หรือ คอนโทรล โดย
ยังเสียบปลั๊กอยู
162 ลาน
ตลอดเวลาทั้ง
บาท/ป
วัน (steamily)
จะสิ้นเปลืองไฟ
5.4 หนวยตอ
เดือน

ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง

การดูแลรักษาและ
ใชอยางถูกวิธี

- เลือกซื้อ TVที่มี
ระบบตั้งเวลาปด
อัตโนมัติจะชวย
ประหยัดไฟสําหรับ
ผูที่หลับหนา TV
หรือลืมปดเครื่อง
- TV ที่มีระบบ
รีโมทคอนโทรลจะ
ใชไฟมากกวาระบบ
ทั่วไปเพราะมีวงจร
เพิ่มและกินไฟ
ตลอดเวลา เมื่อยัง
เสียบปลั๊กอยูแมวา
จะไมใชเครื่อง

- ลดการเปด เชน
เคยดู TV 12 ชม. ให
ลดเหลือ 8 ชม.
- ไมควรเปดวิทยุฟง
พรอมกับเปด TV
- ไมควรเปด TV
รายการเดียวกัน
พรอมกันคนละ
เครื่อง คนละหอง
ควรชวนมาดูพรอม
กันเครื่องเดียวกัน
ประหยัดทั้งคาไฟ
อบอุนใจ ไดอยู
ดวยกันทั้งครอบครัว

(ตัวอยางคํานวณมาจากการใชอัตราคาไฟฟาเฉลี่ยหนวยละ 2.50 บาท)

อุปกรณ
ที่ใชไฟฟา
2. ตูเย็น

การลด/ละ/เลิก
- เลิกนําอาหารที่รอนหรือ
ยังอุนแชในตูเย็น
- ลดการเปดตูเย็นโดยไม
จําเปน เพราะคาไฟฟาจะ
เพิ่มตามจํานวนครั้งของ
การเปดตูเย็น
- เลิกเปดประตูตูเย็นคางไว
เปนเวลานาน ๆ
- เลิกใสของแชจนแนน
ตูเย็น เพราะความเย็นจะ
ไหลเวียนไมสะดวก
- อยาตั้งตูเย็นใกลเตาไฟ
หรือหมอหุงขาว หรือถูก
แสงอาทิตยโดยตรง เพราะ
จะทําใหตูเย็นระบายความ
รอนไมดีสิ้นเปลืองไป

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
ประหยัด

สิ้นเปลืองไฟ

คาไฟ/เดือน

- เลือกตูเย็นที่ได
ฉลากประหยัด
ไฟเบอร 5 ใหม
2001 ซึ่งประหยัด
ไดมากกวาเบอร
5 เดิมประมาณ
รอยละ 20
- ควรตั้งตูเย็นหาง
จากผนังทั้ง
ดานหลังและ
ดานขางอยาง
นอย 15 ซม.
เพื่อใหการระบาย
ความรอยดีขึ้น
ประหยัดไฟได
รอยละ 39

- ควรตั้ง
อุณหภูมิ
ภายในตูเย็น
3 – 6๐C และ
ในชองแช
แข็งระหวาง
ลบ 15 – 18 ๐
C ตั้งไวเย็น
กวาที่กําหนด
1๐C
จะสิ้นเปลือง
ไฟเพิ่มขึ้น
รอยละ 25

ตูเย็นแบบ 1
ประตูขนาด
5 – 6 คิว 100
วัตต เปด
ตลอด 24 ช.ม.
(โดยคอมเพรสเซอร
ทํางาน
รอยละ 50)
ใชไฟวันละ
1.2 หนวยจะ
จายคาไฟฟา
ประมาณ 90
บาท/เดือน

การดูแลรักษา
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง และใชอยาง
ถูกวิธี
- ตูเย็นชนิดกดปุมละลาย - หมั่นละลาย
น้ําแข็งกินไฟนอยกวา น้ําแข็งอยาให
ชนิดละลายน้ําแข็ง
นําแข็งเกาะ
อัตโนมัติ (No Frost)
ในชวง
- ตรวจสอบยางขอบ
น้ําแข็งมาก
ประตูตูเย็นโดยเสียบ
เกินไป โดย
กระดาษระหวางขอบ กดปุมละลาย
ยางหลังปดประตูถา
น้ําแข็งหรือ
สามารถเลื่อนกระดาษ ดึงปลั๊กออก
ขึ้นลงไดแสดงวาขอบ จนน้ําแข็ง
ยางเสื่อมควรเปลี่ยน
ละลายหมด
ใหมควรเปลี่ยนใหม
เพราะคอมเพรสเซอร
ทํางานหนัก สิ้นเปลืองไฟ

อุปกรณ
ที่ใชไฟฟา
3. เครื่อง
ปรับอากาศ

อุปกรณ
ที่ใชไฟฟา
4. พัดลม
ระบาย
อากาศ

การลด/ละ/เลิก
- ถาไมอยูในหอง
มากกวา 1 ชม. ควร
ปดเครื่องปรับอากาศ
- ไมปลูกตนไมหรือ
ตากผาในหองที่มี
การปรับอากาศ
เพราะไปเพิ่มตามชิ้น
ทําใหเครื่องทํางาน
หลักขึ้น

การลด/ละ/เลิก
- เปดหนาตางเพื่อใช
ลมธรรมชาติชวย
ถายเทอากาศในหอง
- เลิกสูบบุหรี่ในหอง
เพื่อลดการใชพัดลม
ระบายอากาศ

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
ประหยัด

สิ้นเปลืองไฟ

- ตั้งอุณหภูมิที่ระดับ
รางกายรูสึกสบาย โดย
ไมต่ํากวา 25๐C และทุก
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1๐C
จาก 25๐C จะชวย
ประหยัดไฟไดรอยละ
10 แตไมควรเกิน 28๐C
ขึ้นไปเพราะจะไมรูสึก
เย็นแตเครื่องยังทํางาน
อยู
- หมั่นทําความสะอาด
แผนกรองอากาศอยาง
สม่ําเสมออยาใหมีฝุน
เกาะจะประหยัดไฟรอย
ละ 5.7

- อยาติดตั้งชุด
ระบายความ
รอนใกลพนัง
เกินไปเพราะ
เครื่องจะใชไฟ
มากขึ้นรอยละ
15 – 20 ควร
ตั้งใหหาง
อยางนอย 15
เซนติเมตร
เพื่อระบาย
ความรอนไดดี

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
ประหยัด

สิ้นเปลืองไฟ
- อยาเปดทิ้งไว
เมื่อไมมีใครอยู
เปดทิ้งไววันละ 1
ชั่วโมง (ใบพัด 6
นิ้ว 25 วัตต) 1
ลานเครื่อง
สิ้นเปลือง 1.88
ลานบาท
- เลิกเปดทิ้งไวเมื่อ
ไมมีใครอยูเปด 1
ชั่วโมงพรอมกัน
วันละ 1 เครื่อง
(ขนาด 16 นิ้ว) 66
วัตต สิ้นเปลือง
เดือนละ 4.95 ลาน
บาท

คาไฟ/
เดือน

คาไฟ/
เดือน

ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง

การดูแลรักษาและใช
อยางถูกวิธี

- ทาสีผนังดาน
นอกดวยสีออน
เพื่อสะทอน
ความรอนไมให
เขาสูอาคาร
- ติดตั้ง กันสาด
มูลี่ ใหกับ
หนาตาง เพื่อ
ปองกันความ
รอนจากแสงแดด
- ไมตั้งตูเย็น ไม
รีดผา ไมตมน้ํา
ในหองที่มีการ
ปรับอากาศ

- อยานําสิ่งของไป
วางขวางทางลมเขา –
ออก ของชุดระบาย
ความรอนที่อยูนอก
บานทําใหเครื่อง
ระบายความรอนไมดี
ทํางานหนักและ
เปลืองไฟ
- ควรทําความสะอาด
แผนกรองอยาง
สม่ําเสมอ
- ควรเปดหองให
อากาศเย็นเขามาใน
หองสัก 1 ชม. กอน
เปดเครื่องปรับอากาศ

ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง
- ทําความ
สะอาดใบพัด
ตะแกรงครอบ
และแผงหุม
มอเตอรพัดลม
อยาใหมีฝุนเกาะ
- อยาใหใบพัด
โคงงอผิดสวน
ตามแรงจะ
ลดลง
- ตั้งพัดลมในที่
มีอากาศถายเท
สะดวก

การดูแลรักษาและใชอยางถูกวิธี
- หมั่นทําความสะอาดใบพัดและ
ตะแกรงอยาใหมีฝุนเกาะ
- ตั้งความเร็วพัดลมใหพอเหมาะไม
เร็วหรือชาเกินไปจะชวยใหอากาศ
ถายเทไดดี และเปนการประหยัด
ไฟอีกดวย
- หองที่จะติดเครื่องปรับอากาศควร
เลือกติดตั้งขนาดพัดลมระบาย
อากาศใหเหมาะสมเพื่อสุขอนามัย
และถาติดตั้งขนาดใหญเกินไปจะ
สิ้นเปลืองไฟ
- กอนเปดเครื่องปรับอากาศควร
เปดประตูและหนาตาง เพื่อให
อากาศบริสุทธิ์ ภายนอกเขามา
แทนที่อากาศในหอง แทนการใช
พัดลมระบายอากาศ

อุปกรณ
ที่ใชไฟฟา
5. หลอดไฟ

อุปกรณ
ที่ใชไฟฟา
6. เตารีด

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
การลด/ละ/เลิก
สิ้นเปลือง คาไฟ/
ประหยัด
ไฟ
เดือน
- ปดหลอดไฟ - บัลลาสตแกนเหล็ก
บางบริเวณให ประสิทธิภาพสูงจะ
เร็วกวาที่เคย
ประหยัดกวาบัลลาสต
ปฏิบัติ
ชนิดแกนเหล็กธรรมดา
- เลิกเปดไฟทิ้ง รอยละ 45
ไวเมื่อไมมีคน - หากใชหลอด
อยู
คอมแพคฟลูออเรส
เซนตชนิดที่มีบัลลาสต
- ลดจํานวน
ภายในขนาด 13 วัตต
หลอดไฟใน
บริเวณที่อาศัย แทนหลอดไสขนาด 60
แสงธรรมชาติได วัตต จํานวน 1 ลาน
- เลิกใช
หลอดทั่วประเทศ 1
ชั่วโมงจะประหยัดคา
หลอดไฟที่
ไมไดมาตรฐาน ไฟฟาได 42.3 ลานบาท

ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
- ออกแบบบานโดยใชแสง
สวางจากธรรมชาติมากที่สุด
- ควรทาสีผนังบานหรือเลือก
ซื้อเฟอรนิเจอรสีออน ๆ เพื่อ
ทําใหหองและบานดูสวางลด
การใชหลอดไฟ
- หลอดคอมแคฟลูออเรสเซนต
ใชไฟนอยกวาหลอดไสที่ให
ความสวางเทากัน 4 เทา
และอายุการใชงานของหลอด
ก็นานกวาประมาณ 8 เทา
- หลอดผอมชนิดซุปเปอร
จะใหความสวางดีกวาหลอด
ผอมชนิดทั่วไป

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
การลด/ละ/เลิก
สิ้นเปลือง คาไฟ/
ประหยัด
ไฟ
เดือน
- เลิกพฤติกรรมการรีดผาและดู - เตารีดแบบ
โทรทัศนพรอม ๆ กัน
อัตโนมัติ ขนาด
- เก็บผาไวรีดครั้งละมาก ๆ
750 วัตต ใชงาน
และรีดติดตอกันจนเสร็จ จะ 10 ชั่วโมง ตอ
ไมเปลืองไฟ
สัปดาห จะใชไฟ
- ไมพรมน้ําผาที่จะรีดจนชุม
30 หนวยตอ
เกินไป
เดือน คาไฟ
- จัดผาที่จะตากใหยับนอย
ประมาณ 75 บาท
ที่สุด เพื่อลดเวลาในการรีด
และคาถอดปลั๊ก
- ไมรีดผาในหองที่มีการปรับ กอนเสร็จสิ้นการ
รีด 3 นาที 1 ลาน
อากาศ
- ถอดปลั๊กกอนเสร็จสิ้นการรีด เครื่อง จะ
ประมาณ 2 – 3 นาที เพราะยัง ประหยัดคาไฟฟา
มีความรอนเหลือเพียงพอ
ได 4.5 ลานบาท

ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
- เมื่อเริ่มเสียบปลั๊กเตา
รีดจะมีไฟออน ๆ ใหรีด
ผาบาง ๆ กอน เชน
ผาเช็ดหนา เสื้อที่ไม
หนามากและไมตองการ
ความรอนสูงจะไม
สิ้นเปลืองไฟมาก
เพราะเริ่มตั้งแตไฟรอน
นอยไปถึงไฟมากและ
เพิ่มจํานวนความหนา
ขึ้นตามลําดับ

การดูแลรักษาและใช
อยางถูกวิธี
- ใชโคมไฟตั้งโตะ
สําหรับอานหนังสือ
หรือใชแสงสวาง
เฉพาะจุด
- ทางเดินเฉลียงหนา
บานภายในหองน้ําและ
บริเวณที่ตองเปดไฟทิ้ง
ไวนานควรใชหลอด
ไฟฟาที่มีวัตตต่ํา
- หมั่นทําความสะอาด
ตัวหลอดไมใหมีฝุน
ละอองเกาะเพราะจะทํา
ใหความวางนอยลง

การดูแลรักษาและใช
อยางถูกวิธี
- ดูแลแผนโลหะหนา
เตารีดใหสะอาด ทําให
รีดผาไดเรียบและเร็ว
ขึ้น ชวยลดเวลาการรีด
ผาลง ประหยัดคาไฟ
ไดมาก

อุปกรณ
ที่ใชไฟฟา
7. เครื่อง
เปาผม

การลด/ละ/เลิก
- อยาใชเครื่องเปาผม
กับงานผิดประเภท
เชน ใชเปาเสื้อผาให
แหง
- หากใชแคเปาผมให
แหง โดยไมตองการ
ดัดหรือแตงผมควร
ใชเปาลมเย็นจะ
ประหยัดไฟกวา

อุปกรณ
การลด/ละ/เลิก
ที่ใชไฟฟา
8. หมอ - หุงขาวใหพอดีกับ
จํานวนคน
หุงขาว
- เลิกเปดฝาหมอ
ไฟฟา
ขณะที่ขาวยังไมสุก
- ถอดปลั๊กออกทันที
ที่เลิกใชงาน

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
ประหยัด

สิ้นเปลืองไฟ
- ถาใชเครื่องเปาผม
ขนาด 700 วัตต วัน
ละ 1 ชม. จะใชไฟฟา
21 หนวยตอเดือน
คิดเปนคาไฟ 52.50
บาท/เดือน คาใช
เครื่องเปาผมขนาดนี้
จํานวน 1 ลานเครื่อง
ทั่วประเทศจะเปนคา
ไฟประมาณ 52.5
ลานบาทตอเดือน
หรือ 630 ลานตอป

ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง

คาไฟ/
เดือน

การดูแลรักษาและใช
อยางถูกวิธี

- ควรซื้อเครื่องขนาดเล็ก
ซึ่งใชไฟนอย เชน 400 –
700 วัตต ประหยัดกวา
ใชเครื่องขนาดใหญ
1,000 – 1,500 วัตต

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
ประหยัด
สิ้นเปลืองไฟ
คาไฟ/เดือน
- เมื่อเสียบปลั๊กหุงขาวจน - หากเสียบ
ไดขาวสุกใน 15 นาที
ทิ้งไว 5 ชม.
วงจรไฟฟาภายในตัวหมอ จะเสียไฟ
จะตัดไฟโดยอัตโนมัติ
เพิ่มขึ้นเดือน
โดย จะเสียคาไฟ 0.44
ละ 21 บาท
บาท/ครั้ง หากเสียบปลั๊ก
ทิ้งไว เมื่ออุณหภูมิของ
หมอหุงขาวลดต่ําลงถึง
ระดับหนึ่ง วงจรไฟฟา
สําหรับอุนซึ่งใชไฟฟา
ประมาณ 58 วัตต จะเริ่ม
ทํางาน โดยจะอุนตลอด
ระยะเวลาที่ปลั๊กเสียอยู

การดูแลรักษาและ
ใชอยางถูกวิธี
- เลือกขนาดหมอหุง
- ถาเสียบปลั๊กอยู
ขาวใหเหมาะสมกับ
อยากดสวิตชปด –
ขนาดครอบครัว
เปด ขณะที่ไมมี
จํานวนสมาชิก 1 – 2 คน หมอชั้นใน
ใชขนาด 0.3 – 1 ลิตร - กอนวางตัวหมอ
จํานวนสมาชิก 3 –6 คน ชั้นในใหตรวจดูวา
ใชขนาด 1 – 1.5 ลิตร ไมมีวัสดุอื่นหรือ
จํานวนสมาชิก 5– 8 คน เศษผงที่ดานในของ
ใชขนาด 1.6 – 2 ลิตร ตัวหมอชั้นนอก
เพราะอาจเกิดไฟฟา
ลัดวงจร และถายเท
ความรอนไมดี
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง

อุปกรณ
ที่ใชไฟฟา
9. วิทยุ
และ
เครื่อง
เสียง

อุปกรณ
ที่ใชไฟฟา

การลด/ละ/เลิก
- เลิกเปดวิทยุเพียงเพื่อ
เปนเพื่อนโดยไมได
สนใจฟง
- เลิกเสียบปลั๊กไวเพื่อ
ใชดูเวลาหากมีนาฬิกา
อื่น ๆ ใชดูเวลาอยูแลว
- เลิกปดเครื่องโดยใช
รีโมทคอนโทรล ให
ปดจากสวิตชที่เครื่อง
แทน

การลด/ละ/เลิก

10. เครื่อง - ใชเครื่องซักผาก็
ตอเมื่อมีเสื้อผา
ซักผา
มากพอเหมาะกับ
พิกัดและขนาด
ของเครื่อง
- ตั้งโปรแกรมที่
ใชน้ํารอนเมื่อ
จําเปนเทานั้น
เพราะใชไฟมาก

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
ประหยัด
สิ้นเปลืองไฟ
คาไฟ/เดือน
- วิทยุ 15 วัตตถาเปด
ทิ้งไว 3 ชม. ตอวันจะ
กินไฟ 1.35 หนวยตอ
เดือน คาไฟประมาณ
3.38 บาท ถาเปดทิ้งไว
เชนนี้ 1 ลานเครื่อง จะ
สิ้นเปลืองคาไฟเดือน
ละ 3.38 ลานบาท
หรือปละ 40.50 ลาน
บาท

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
ประหยัด

สิ้นเปลืองไฟ

- ควรใชเครื่อง
ซักผาแบบ
ธรรมดา
ประหยัดกวา
แบบที่มี
เครื่องอบแหง
เร็วในตัว
- ควรตากผากับ
แสงแดดหรือที่
มีลมพัดผาน

- ถาเครื่องซักผาแบบ
กึ่งอัตโนมัติที่ไมมี
เครื่องอบแหงขนาด 305
วัตต ถาใชวันละ 1 ชั่วโมง
จะใชไฟฟา 9.15 หนวยตอ
เดือน คิดเปนคาไฟ 22.878
บาท ตอเดือน ถาใชเครื่อง
ซักผาจํานวนขนาดนี้ 1 ลาน
เครื่องทั่วประเทศ จะเปน คา
ไฟประมาณ22.878 ลานบาท
ตอเดือน หรือ 274.5 ลาน
บาท ตอป

คาไฟ/
เดือน

การดูแลรักษาและ
ใชอยางถูกวิธี
- เลือกซื้อรุนที่เหมาะ - ตั้งวิทยุและเครื่อง
กับการใชงาน หากไม เสียงใหหางจากเตา
มีความจําเปนตองซื้อ อบไมโครเวฟ เพื่อ
รุนที่มีระบบการ
ไมใหระบบการ
ทํางานหลายอยางก็ไม ทํางานถูกคลื่น
ควรเลือกซื้อรุนนั้น
ไมโครเวฟรบกวน
เพราะสิ้นเปลืองไฟ
มากกวาระบบธรรมดา
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง

ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
- เลือกขนาดเครื่อง
ซักผาใหเหมาะสม
กับการใชงาน
* เครื่องแบบเปดฝา
บนเหมาะกับการ
ซักผาที่ไมมาก
* เครื่องแบบเปดฝา
หนาเหมาะกับการ
ซักผาจํานวนมาก
หรือซักผาหม

การดูแลรักษาและใช
อยางถูกวิธี
- ตั้งโปรแกรมการซัก
ใหเหมาะสมกับชนิด
ของผาทุกครั้ง
- แชผากอนนําเขา
เครื่อง จะชวยใหซัก
ผาไดงายขึ้นสามารถ
เลือกโปรแกรมซัก
แบบประหยัดได
- ตั้งปริมาณน้ําและใส
ผงซักฟอกใหพอดีกับ
จํานวนผาที่จะซัก

อุปกรณ
ที่ใชไฟฟา

การลด/ละ/เลิก

11. ปมน้ํา - เลิกเปดปมทิ้งไวเมื่อไมอยูบาน
หรือไมใชงานนาน ๆ
- ปดกอกน้ําใหสนิททุกครั้ง น้ํา
หยดเพียงเล็กนอยติดตอกันนาน ๆ
ก็ทําใหปมน้ําเดินเครื่องได
- อยาเปดกอกน้ําไปที่ระดับแรงสุด
เพราะปมจะทํางานหลักและ
สิ้นเปลืองน้ํา
- เลิกซักผาหรือลางถวยชามหรือ
ลางผลไมโดยตรงจากกอกน้ําทีละ
ชิ้น สิ้นเปลืองทั้งน้ําและไฟฟา
- เลิกใชปมน้ําเพื่อใชในการฉีดน้ํา
รดตนไมหรือสนามหญา ควรใช
น้ําจากการซักลางหรือหลีกเลี่ยง
โดยตอน้ําจากกอกน้ําปกติที่ไม
ตองใชปมน้ํา
อุปกรณ
ที่ใชไฟฟา
12. เครื่อง
ทําน้ําอุน
ไฟฟาใน
หองน้ํา

การลด/ละ/เลิก
- ไมเปดเครื่องตลอดเวลาขณะ
ฟอกสบูอาบน้ําหรือขณะสระ
ผม สิ้นเปลืองทั้งน้ําและไฟฟา
- ใชแลวควรปดเครื่อง อยาเปด
สวิตซทิ้งไวจะสิ้นเปลืองไฟ
- เลิกตั้งระดับความแรงของน้ํา
ไวที่ระดับแรงสุดควรตั้งไวที่
ระดับปานกลาง

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
ประหยัด

สิ้นเปลืองไฟ

คาไฟ/
เดือน

ปมน้ํา 1/3 แรงมา (249
วัตต) ใช 5 ชั่วโมงตอ
วัน คาไฟฟาประมาณ
เดือนละ 93 บาท ปม
น้ํา 1/2 แรงมา (375
วัตต) ใช 5 ชั่วโมงตอ
วัน คาไฟประมาณ
เดือนละ 140 บาท ถา
ใชปมน้ําขนาด 375
ลานวัตต 1 ลานเครื่อง
ทั่วประเทศจะเปนคา
ไฟประมาณ 140 ลาน
บาทตอเดือน หรือ
1,680 ลานบาทตอป

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
ประหยัด
- เลือกใชเครื่อง
ทําน้ําอุนที่มีถัง
เก็บน้ําภายใน
ตัวเครื่อง และมี
ฉนวนหุม
ประหยัดการใช
ไฟไดรอยละ 10 –
20

สิ้นเปลืองไฟ

คาไฟ/
เดือน

การดูแลรักษา
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
และใชอยางถูก
วิธี
- เลือกปมน้ําที่มีถังความ - คอยดูแลรักษา
ดันประกอบสําเร็จเปนชุด ทอน้ําหัวฝกบัว
เพราะจะมีผลตอการรักษา และอุปกรณ
ความดันของน้ําในการใช ตาง ๆ ไมให
งานและชวยประหยัด
รั่วซึมเพราะปม
พลังงาน
จะทํางานมาก
- เลือกปมน้ําที่ใชมอเตอร ขึ้น เปลืองไฟ
ประสิทธิภาพสูง
มากขึ้น
- ติดตั้งระบบน้ําของปม
ใหสามารถเก็บและจายน้ํา
ตามแรงโนมถวงของโลก
เพื่อลดการใชพลังงานใน
การสูบน้ําภายในบาน เชน
ควรตั้งถังเก็บน้ําไวที่ชั้น
บนสุดของบาน

ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง

การดูแลรักษาและใช
อยางถูกวิธี

- ติดตั้งเครื่องทํา
น้ําอุนชนิดปอน
น้ํารอน 1 เครื่อง
ตอ 1 หองน้ํา
ประหยัดไฟกวา
ชนิดเครื่องเดียวที่
ปอนน้ําอุนไดครั้ง
ละหลาย ๆ หอง

- ดูแลอยาใหน้ํารั่ว
จากฝกบัว จะเปลือง
น้ําและเครื่องจะ
ทํางานมากกวาปกติ
สิ้นเปลืองไฟ
- ตรวจดูระบบทอน้ํา
และรอยตอใหมี
สภาพดีอยูเสมอ
อยาใหมีการรั่วซึม

อุปกรณ
การลด/ละ/เลิก
ที่ใชไฟฟา
- เลิกวางเตาไมโครเวฟใกล
13. เตา
ไมโครเวฟ อุปกรณเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ
เชน โทรทัศน หรือวิทยุ
เพราะรบกวนระบบการทํางาน
ของเครื่องใชไฟฟาเหลานั้น

อุปกรณ
การลด/ละ/เลิก
ที่ใชไฟฟา
14.กระติก - เลิกใสน้ําเกินกวาที่
ตองการใช
น้ํารอน
- อยาเสียบปลั๊กทิ้งไวนาน
กอนการใชงานจริง
- เลิกตมน้ําในหองที่มีการ
ปรับอากาศ
- ถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช
- อยานําน้ําเย็นไปตมทันที

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
ประหยัด สิ้นเปลืองไฟ คาไฟ/เดือน

ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
- หากความจุ
ใกลเคียงกัน ควร
เลือกซื้อรุนที่
กินกําลังไฟ (วัตต)
นอยกวา

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
ประหยัด
สิ้นเปลืองไฟ
คาไฟ/เดือน
- กระติกน้ํารอน - กระติกน้ํารอนขนาด
ขนาด 2.5 ลิตร
2.5 ลิตร 600 วัตต
600 วัตต หากตม ถาเสียบปลั๊กทิ้งไววัน
น้ําทีละครึ่ง
ละ 10 ชม. จะเสียคา
กระติก (1.25
ไฟเพิ่มขึ้นเดือนละ 90
ลิตร) จะประหยัด บาท ถา 1 ลานเครื่อง
กวาเมื่อตมน้ําที่ จะสิ้นเปลืองคาไฟ
เต็มกระติกรอน เดือนละ 90 ลานบาท
ละ 46
หรือปละ 1,080 ลาน
บาท

การดูแลรักษาและใชอยาง
ถูกวิธี
- ทําความสะอาดภายใน
เครื่องทุกครั้งหลังใช
เพราะเศษอาหารที่ติดตาม
ผนังจะลดประสิทธิภาพ
ของเตา และอาจเกิด
ประกายไฟ
- ควรตั้งเวลาใหสอดคลอง
กับชนิดและปริมาณ
อาหาร
- ควรใชเตาไมโครเวฟเพื่อ
การอุนอาหาร ตมน้ําเดือด
ปริมาณนอย ละลาย
อาหารแชแข็ง

ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง
- เลือกซื้อที่มี
ฉนวนกันความ
รอน

การดูแลรักษา
และใชอยางถูกวิธี
- อยาใหมีตะกรัน
เกาะดานในของ
ตัวกระติก
สิ้นเปลืองไฟ
- อยานําสิ่งใด ๆ
มาปดชองไอน้ํา
ออก
- หมั่นตรวจดู
สายไฟและขั้ว
ปลั๊กอยูเสมอ

อุปกรณ
ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
การลด/ละ/เลิก
ที่ใชไฟฟา
ประหยัด
สิ้นเปลืองไฟ
คาไฟ/เดือน
- ถาเครื่องดูดฝุน
15.เครื่อง - เมื่อใชแลว
ควรเทฝุนผงใน
ขนาด 1,000 วัตต
ดูดฝุน
ถุงทิ้งทุกครั้ง
ทุกวันวันละ 1
เพื่อเครื่องจะได
ชม.จะใชไฟฟา 30
มีแรงดูดดีและ
หนวยตอเดือนคิด
ไมเปลืองไฟ
เปนคาไฟ
ประมาณ 75 บาท
- เลิกใช
ตอเดือน ถาใช
เครื่องดูดฝุนกับ
เครื่องดูดฝุนขนาด
พื้นบานที่ทํา
นี้ 1 ลานเครื่องทั่ว
ความสะอาด
ประเทศ จะเปนคา
งาย ควรใชไม
ไฟประมาณ 75
กวาดและผาชุบ
ลานบาทตอเดือน
น้ําถูพื้นแทน
หรือ 900 ลาน
บาทตอป

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
คาไฟ/
ประหยัด
สิ้นเปลืองไฟ
เดือน
- เลิกเปดเตา
- ทุกครั้งที่มีการ
16. เตา
เปดดูอาหารในเตา
อบไฟฟา ลวงหนาไวเปน
เวลานาน
จะสูญเสียลังงาน
เกินไป เพื่อที่จะ
รอยละ 20
รอปรุงอาหาร
- เลิกตั้งอุณหภูมิ
หรืออบอาหาร
สูงเกินไปเพราะ
- ดึงปลั๊กออก
อาหารอาจไหม
ทันทีเมื่อเลิกใช
และสิ้นเปลือง
พลังงาน
อุปกรณ
การลด/ละ/เลิก
ที่ใชไฟฟา

ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง

การดูแลรักษาและใชอยางถูกวิธี

- เลือกขนาด
เครื่องดูดฝุนตาม
ความจําเปนในการ
ใชงาน เชน ถาใช
ดูดฝุนสําหรับพื้นที่
เปนพรมหรือเกาอี้ที่
ทําดวยผาควรใช
เครื่องที่มีกําลังดูดสูง
แตถาจะดูดฝุนพื้นที่
ทั่ว ๆ ไป ไมควรใช
เครื่องที่มีกําลังดูดสูง

- กอนใชงานตรวจสอบขอตอของทอ
ดูดหรือชิ้นสวนตาง ๆ ใหแนนไมให
เกิดการรั่วของอากาศ มอเตอรอาจ
ทํางานหนักและไหมได
- หามดูดฝุนที่เปนเศษแกว เศษใบมีด
หรือบุหรี่ที่กําลังติดไฟ จะกออันตราย
ตอตัวเครื่อง
- หมั่นถอดตัวกรองหรือตะแกรงดักฝุน
ออกมาทําความสะอาด เพราะถาอุดตัน
จะดูดฝุนไดไมเต็มที่และสิ้นเปลืองไฟ
- เมื่อดูดฝุนเสร็จแลว ปลอยใหเครื่องเย็น
กอนนําไปเก็บเพื่อยืดอายุการใชงาน
- เปดประตูหนาตางขณะดูดฝุนเพื่อใหมี
การระบายความรอนของตัวเครื่องไดดี

ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง
- ใชเตาแกสในการ
หุงตมอาหาร
ประหยัดกวาการ
ใชเตาอบและเตา
ไฟฟา

การดูแลรักษาและใชอยางถูกวิธี
- เลือกใชภาชนะประกอบอาหารที่เปนพื้น
ราบเพื่อใหสัมผัสและรับความรอนจากเตา
ไดดี
- ปดสวิตชเตากอนเวลาที่ตั้งไว 2 – 3 นาที
เพราะยังมีความรอนเหลือพอที่จะใชได
และดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อเลิกใช
- ตั้งเวลาใหเหมาะสมกับการประกอบ
อาหาร
- ตั้งเตาอบไวในบริเวณที่มีการระบาย
ความรอนไดดี

อุปกรณ
การลด/ละ/เลิก
ที่ใชไฟฟา
17. คอม- - ไมเปดเครื่อง
พิวเตอร คอมพิวเตอรทิ้งไว
นาน ๆ เพราะทํา
ใหสิ้นเปลือง
ไฟฟา
- ถอดปลั๊กเมื่อเลิก
ใชงาน
- ปดจอภาพเมื่อไม
ใชงานนานเกิน
กวา 15 นาที

ผลที่ไดรับจากการลดละเลิก
ประหยัด
สิ้นเปลืองไฟ
- ควรซื้อจอภาพที่ - ใชคอมพิวเตอรขนาด
ขนาดไมใหญ
จอภาพ 14 นิ้ว 90 วัตต
เกินไป เชน จอภาพ ทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมงจะ
ขนาด 14 นิ้ว จะใช ใชไฟฟา 5.4 หนวยตอ
พลังงานนอยกวา
เดือน คิดเปนคาไฟ
จอภาพขนาด 17 นิ้ว ประมาณ 13.50 บาทตอ
ถึงรอยละ 25
เดือน
- คอมพิวเตอรชนิด -หนวยตอเดือน คิดเปน
กระเปาหิ้วประหยัด คาไฟประมาณ 13.50 บาท
พื้นที่และประหยัด ตอเดือน ถาใช
ไฟไดมากกวาแบบ คอมพิวเตอรขนาดนี้ 1
ตั้งโตะ
ลานเครื่องทั่วประเทศจะ
เปนคาไฟประมาณ 13.5
ลานบาทตอเดือนหรือ
162 ลานบาทตอป
- ถาเปดชุดคอมพิวเตอร
จอภาพ 15 นิ้วทิ้งไว วัน
ละ 3 ชั่วโมง จะใชไฟ 8.4
หนวยตอเดือน คาไฟ
เดือนละประมาณ 21
บาท ถาเปดทิ้งไวเชนนี้
1 ลานเครื่อง จะ
สิ้นเปลืองคาไฟเดือนละ
21 ลานบาท หรือ 252
ลานบาท ตอป

คาไฟ/เดือน

การดูแลรักษาและใชอยาง
ถูกวิธี
- เลือกใชคอมพิวเตอร - ตั้งคอมพิวเตอรใน
ที่มีระบบประหยัด
บริเวณที่มีการระบาย
พลังงานโดยสังเกต
ความรอนไดดี
- ควรตั้งระบบ Screen
จากสัญลักษณ
Energy Star เพราะ Saver เพื่อรักษาคุณภาพ
ระบบนี้จะใช
ของหนาจอ
กําลังไฟฟาลดลงรอย - ตรวจสอบดูวาระบบ
ละ 55 ในขณะที่รอ
ประหยัดพลังงานใน
ทํางาน
เครื่องถูกสั่งใหทํางาน
แลวหรือไม ถายังตองสั่ง
ใหระบบนี้ทํางานเพราะ
จะชวยประหยัดไฟ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง

