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1 มิถุนายน ชวยชาติประหยัดพลังงาน
คํากลาวนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร – ผมตองขอขอบคุณพี่นองประชาชนจริงๆ
ครับวา พี่นองประชาชนนารักมาก เมื่อขอความรวมมืออะไรเพื่อประโยชนของชาติ ก็จะ
รวมมือกันอยางแข็งขันมาก จากการสํารวจก็พบวามีพี่นองประชาชนจํานวนมากไดรวมมือ
และก็ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานนะครับ วันนั้นก็ชวนกันวา เอาละ มารวมกันดับไฟ 1
ดวงอยางนอยตอบานนี่เปนเวลาซัก 5 นาที ดูซิวาปริมาณการใชไฟจะลดลงไหม เพื่อจะ
ใหพี่นองเห็นชัดวา ถาเรารวมกันแค 1 ดวงนี่ คนประมาณ 80-90% ที่รวมกันนี่ ก็จะ
ทําใหประหยัดไฟไดอยางมากนะครับ เทากับวาลดการสรางโรงไฟฟาได 1 โรงเลย คือ
700 เมกกะวัตต ก็ถาเกิดดับไฟ 2 ดวงตอบานนี่เปนเวลาวันละ 2 ชั่วโมงตอวัน ซัก 1 ป
เฉลี่ยกันนี่ จะประหยัดเงินถึง 1400 ลานบาท
วันนี้เราพึ่งพลังงานจากตางประเทศ ถึงเวลาแลวครับที่เราจะตองมาชวยกันประหยัด ถามวาเรามันตังคซื้อไหม
มีครับ แตปญหาคือวาซื้อนี่เราตองเอาเงินดอลลารที่เก็บสํารองไวนี่ไปแลก ไปซื้อ เราไมสามารถเอาเงินบาท
เราไปซื้อ เราตองเอาเงินดอลลารเราไปซื้อ ทีนี้การไปซื้อก็ปรากฏวาเราจะตองเสียเงินสํารองของเราไป เรา
ขายของแทบตาย ปลูกขาวแทบตาย ปลูกยางพารา ปลูกปาลมอะไรเอาไปแลกก็ไมไหวครับ เพราะวาเราตอง
นําเขาน้ํามันปนึง พลังงานปนึง เกือบๆ 5 แสนลานบาท ซึ่งมันเยอะกวาเราสงออกสินคาเกษตร เราสงออก
สินคาเกษตรของเราทั้งหมดแค 2 แสนกวาลานเองนะครับ
เพราะฉะนั้นเรามีทางเดียวครับ ตองประหยัดเพราะมันแพง แลวนับวันจะแพง ก็อยากจะกราบเรียนพี่นอง
ประชาชนวา เราชวยกันคนละไมคนละมือ เพื่อเราจะประหยัดเงินตราของประเทศ ถาเมื่อไหรที่เราออนแอมาก
ขึ้น คาเงินบาทก็จะลดลงไปเรื่อยๆ ออนแอไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเราตองรักษาเสถียรภาพของเงินบาทเรา
รักษากําลังซื้อของประเทศ ดวยการมีวินัยในเรื่องของการใชจายในประเทศนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่อง
พลังงานนี่มันเปนบิล มันเปนคาใชจายใบใหญมาก ที่เราจะตองรีบแกไขโดยดวนนะครับ
ถาเรารวมมือกันอยางนี้ตลอดนี่ เราจะสรางวัฒนธรรมประหยัดพลังงานขึ้นมา ทําใหเกิดมีเปนนิสัย
เลย วาตอไปนี้เราก็จะประหยัดพลังงานนะครับ

01-คูมือประหยัดพลังงานในหนวยงานราชการ
1. คูมือลดใชพลังงานสําหรับราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ป 2546
2. คูมือลดใชพลังงานสําหรับราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ป 2547
3. ผลประหยัดมาตรการปดแอรตอนเที่ยง
4. แบบฟอรมรายงานการใชพลังงาน

03-สื่อการรียนการสอน
1. 1A 3R ชวยอนุรักษพลังงานไดอยางไร
2. การใชพลังงานในประเทศไทย
3. ปญหาและผลกระทบจากการใช
พลังงาน
4. พลังงานในโลกเรามาจากไหนบาง
5. พลังงานหมุนเวียน

02-เอกสารเผยแพร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

9 วิธีใชเครื่องปรับอากาศ
10 บัญญัติประหยัดน้ํามัน
11 วิธีประหยัดคาแอรโดยไมตองลงทุน
108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
เครื่องใชไฟฟา
เครื่องซักผาและเครื่องอบผา
เครื่องปรับอากาศที่ใชในที่พักอาศัย
เครื่องปมน้ํา
เซลลแสงอาทิตย
เตากาซและเตาอบ
เตารีดไฟฟา
ไฟฟาแสงสวาง
การใหความเย็นแกอาคาร
การประหยัดพลังงานในการเดินทางโดย
รถยนต
การประหยัดพลังงานในบาน
การประหยัดพลังงานในสถานที่ทํางาน
การออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาวะ
แวดลอม
ความรูเรื่องไฟฟา เชื้อเพลิง ประปา และขยะ
ความรูสูเสนทางพลังงานเสรี
ความรูพื้นฐานดานพลังงาน

21. คูมือ 1 วันกับการประหยัดพลังงาน
สําหรับเยาวชน
22. ตามลาหาแหลงพลังงานหมุนเวียนเพื่อ
เปลี่ยนอนาคต
23. ตูเย็น
24. นี่สิ---บานหารสอง 1
25. นี่สิ---บานหารสอง 2
26. ประหยัดไฟกําไร 2 ตอ ระยะที่ 1
27. ประหยัดไฟกําไร 2 ตอ ระยะที่ 2
28. พลังงานทดแทน เอทานอล ไบโอดีเซล
29. รวมพลังน้ําหารสอง
30. รวมพลังหยุดรถซดน้ํามัน ครั้งที่ 1
31. รวมพลังหยุดรถซดน้ํามัน ครั้งที่ 1
32. วิธีงายๆ ในการประหยัดน้ํามันสําหรับ
รถบรรทุก
33. สภาวะแวดลอมของบานกับการประหยัด
พลังงาน
34. สาระวิธีประหยัดไฟ
35. หนาตางและกันสาด
36. หมอหุงขาวไฟฟา
37. อยูสุขกายเย็นใจในเดือนโอเวอรฮีท
38. อุปกรณสํานักงาน

