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ไฟฟาคืออะไร
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เราใชสอยในชีวิตประจําวัน ลวนตองการพลังงานในการทํางาน เชน หลอดไฟก็

ตองการไฟฟาเพื่อสองสวาง รถยนตก็ตองการน้ํามันเพื่อการขับเคลื่อน แมแตรถจักรยานยังตองการแรงถีบ แตการจะ
สงพลังงานไปยังพื้นท่ีหางไกล การจะนําไปสงใหอยางงายท่ีสุดคือ การแปลงพลังงานอื่นๆ เปนพลังงานไฟฟา และสง
ไปตามสายไฟฟา

ดังน้ันไฟฟา คือพลังงานรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกแปรรูปเพื่อจัดสงไปยังที่ตางๆ โดยใชสายไฟฟาเปนตัวนําไป

พลังงานไฟฟาเกิดขึ้นไดอยางไร
การที่จะผลิตพลังงานไฟฟาน้ัน ทําไดหลายวิธี เชน ใชลมชวยหมุนใบพัดท่ีตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟาดังจะเห็น

ในกังหันลม ใชสารเคมีทําปฏิกิริยากันดังจะเห็นในถานไฟฉาย ใชไอนํ้าขับดันใบพัดเครื่องกําเนิดไฟฟาดังจะเห็นท่ีโรง
ไฟฟาถานหินแมเมาะ ใชนํ้าเหนือเขื่อนหมุนใบพัดดังจะเห็นท่ีเขื่อนภูมิพล เปนตน แตพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดใน
ประเทศไทย สวนใหญยังตองนําเขาเชื้อเพลิงเพื่อใชในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากตางประเทศ และความ
ตองการพลังงานไฟฟาก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปตามเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นไป จึงเปนภาระของทางภาครัฐ ท่ีตองจัดหา
แหลงผลิตพลังงานไฟฟา เพื่อมารองรับความตองการดังกลาว เชน ตองมีการผลิตโรงไฟฟาถานหินเพิ่มเติม สรางเขื่อน
เพิ่มเติม แตการกระทําดังกลาวยอมเกิดมลภาวะ และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ันการ
ประหยัดพลังงานนอกจากจะเปนการชวยประหยัดเงินในกระเปาเราแลว ยังเปนการชะลอการสรางโรงไฟฟา ซึ่งเปนการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมทางออมดวย

คาไฟฟา
การที่เราสามารถใชไฟฟาไดอยางสะดวกสบาย ก็เน่ืองมาจากมีหนวยงานที่ทําหนาท่ีผลิต และจัดสงไฟฟาให

กับผูใชไฟฟาตามบานพักอาศัย อาคาร สถานที่ตางๆ ซึ่งไดแก
1. การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) ทําหนาท่ีผลิตกระแสไฟฟา สงใหกับ การไฟฟาภูมิภาคและการไฟฟานครหลวง
2. การไฟฟาภูมิภาค (กฟภ.) ทําหนาท่ีจัดสงกระแสไฟฟาใหกับผูใชไฟ ในสวนตางๆของประเทศ ยกเวนในสวน

ของ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
3. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) ทําหนาท่ีจัดสงกระแสไฟฟาใหกับผูใชไฟฟา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ไฟฟา



สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทรศัพท 0-5394-2007-9 โทรสาร 0-5389-2375 www.emac.or.th
- 2 -

ซึ่งการไฟฟาภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง จะจัดเก็บคาไฟฟาโดยดูจาก ปริมาณพลังงานไฟฟาซึ่งมีหนวย
เปน กิโลวัตตชั่วโมง (kWh) ท่ีผานมิเตอร โดยจะติดต้ังไวกอนจายไฟฟาเขาในอาคาร และจะมีเจาหนาท่ีมาจดเลข
มิเตอรทุกๆ เดือน

ในที่น้ีจะยกตัวอยาง วิธีการจัดเก็บคาไฟฟาของ การไฟฟาภูมิภาค เริ่มจาก เจาหนาท่ีมาจดเลขมิเตอรของผูใช
ไฟฟา แลวนําไปคํานวณวา เดือนท่ีผานมาผูใชไฟฟาใชไฟฟาไปกี่ กิโลวัตตชั่วโมง นําหนวยไฟฟาท่ีคํานวณได ไปคูณ
กับอัตราคาไฟฟา (บาท/kWh) และอัตราคาไฟฟาผันแปร (Ft) จะไดจํานวนเงินบาท ท่ีจะไปเรียกเก็บจากผูใชไฟฟา

อัตราคาไฟฟา จะแตกตางกันไปตามประเภทผูใชไฟฟา และแรงดันไฟฟาท่ีการไฟฟาจายให ซึ่งโดยเฉลี่ยแลว
จะประมาณ 2.8 บาท/kWh สวนอัตราคาไฟฟาผันแปร คืออัตราคาไฟฟาท่ีคํานวณจากความผันแปรของตนทุนการ
ผลิตพลังงานไฟฟา เชนราคานํ้ามันในตลาดโลก เปนตน ซึ่งแตละชวงเวลาอาจจะไมเทากัน โดยการไฟฟาจะเปนผู
คํานวณและประกาศใชเปนชวง ชวงละ 4 เดือน

ทําไมจึงตองประหยัดพลังงานไฟฟา
จากหัวขอท่ีผานมา จะเห็นวาการประหยัดพลังงานไฟฟา คือการลดภาระทางการเงิน ท่ีผูใชไฟฟาตองจายไป

ทุกเดือนๆ น่ันเอง โดยหนวยไฟฟา kWh ไดมาจากการผลคูณของ kW และ ชั่วโมง ท่ีเราใชอุปกรณไฟฟาน้ันๆ ไป
ยกตัวอยางเชน

เราใชหลอดอินแคนเดสเซนต หรือเรียกกันวาหลอดไส ขนาด 100 วัตต นาน 5 ชั่วโมงตอวัน คาไฟฟาท่ีเรา
ตองจายคือ

100 / 1000    =    0.1  กิโลวัตต
      0.1 x 5    =    0.5  กิโลวัตตชั่วโมง

เม่ืออัตราคาไฟฟาเทากับ 2.8 บาท/kWh และ คา Ft เทากับ 0.2 บาท/kWh
       (0.5 x 2.8) + (0.5 x 0.2)    =    1.5 บาทตอวัน ตอ 1 หลอด

หาก เราเปดใชงาน 20 วันตอเดือน หมายความวา เราตองจายคาไฟฟาสําหรับหลอดไฟ 1 หลอด เทากับ
1.5 x 20  =  30 บาทตอเดือน จะเห็นวาเปนเงนิท่ีมากพอสมควร สําหรับหลอดไฟฟาเพียงหลอดเดียว

ดังน้ันจากตัวอยาง จะเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลตอคาไฟฟาท่ีเราตองจาย คือ กําลังไฟฟาของอุปกรณน้ัน และระยะ
เวลาที่ใชงานนั่นเอง หากเราจะประหยัดพลังงานไฟฟา อยางงายท่ีสุดคือ ใชอุปกรณท่ีกําลังไฟฟานอยๆ และใชงานเทา
ท่ีจําเปน ก็จะเปนการประหยัดเงินในกระเปาของเรา และชวยชาติประหยัดพลังงานดวย

วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟา
การประหยัดพลังงานมหีลักการพื้นฐานอยู 3 หัวขอใหญๆ คือ
1. การลดภาระของเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีใชพลังงาน
2. การลดการสูญเสีย สูญเปลาพลังงาน
3. ท้ิงพลังงานเมื่อจําเปนตองทิ้งหรือไมคุมท่ีจะนํากลับมาใชใหม



สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทรศัพท 0-5394-2007-9 โทรสาร 0-5389-2375 www.emac.or.th
- 3 -

แตท้ังน้ีการประหยัดพลังงานจะเกิดขึ้นไมไดเลยหากขาดจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน การคิดอยูเสมอวา
การประหยัดพลังงานของคนๆหนึ่งถึงแมเปนสวนนอย แตถารวมทุกคนแลว นับเปนการตอชีวิตใหพลังงานไทย ใหใช
ไดอยางชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป

ในที่น้ีเราจะยกตัวอยางการประหยัดพลังงานของอุปกรณไฟฟาประเภทตางๆ ท่ีเราเจอบอยๆ ในชีวิตประจํา
วัน เพื่อแสดงใหเห็นวา การประหยัดพลังงานนั้นเปนเรื่องงายๆ ท่ีเราสามารถทําไดทันที

เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ เปนหน่ึงในอุปกรณท่ีใชกันแพรหลาย และใชพลังงานไฟฟามาก ดังน้ันการประหยัดพลัง

งานในเครื่องปรับอากาศจะเปนการลดคาไฟฟาลงอยางมากและชวยชาติประหยัดพลังงานไดมากดวย
เครื่องปรับอากาศ ประกอบดวยสวนหลักๆ 4 สวนคือ
1. สวนคอนเดนเซอรหรือแผงรอน (Condenser) ทําหนาท่ี ระบายความรอนจากสารทําความเย็นออกสู

ภายนอกหอง
2. วาลวขยายตัว (Expansion Valve) ทําหนาท่ี ลดความดันของสารทําความเย็น จากความดันสูงสูความ

ดันตํ่า เพื่อใหสารทําความเย็น เริ่มดูดความรอนออกจากหอง
3. สวนแฟนคอยลหรือแผงเย็น (Fancoil) ทําหนาท่ีดูดอากาศรอนในหองไปแลกเปลี่ยนความรอนกับสาร

ทําความเย็น แลวจายออกมาเปนลมเย็น
4. คอมเพรสเซอร (Compressor) ทําหนาท่ีเพิ่มความดันใหกับสารทําความเย็น เพื่อใหสารทําความเย็น

ควบแนนเปนของเหลวและระบายความรอนออกมา
ดังน้ัน วงจรของเครื่องปรับอากาศอยางงายๆ คือ

การอนุรักษพลังงานในอุปกรณประเภททําความเย็น-ความรอน
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จะเลือกซ้ืออยางไรดี
การเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ เราควรพิจารณา
1. หองปรับอากาศจะใชงานในลักษณะใด ใชเปนหองสํานักงาน,หองเรียน หรือ หองนอน
2. ทิศทางของหองปรับอากาศ จะรับแสงแดดมากๆ หรือเปลา เพราะหากรับแสงแดดมาก ก็จะเปนการเพิ่ม

ภาระของเครื่องปรับอากาศ
3. มีผนังโปรงแสงมากหรือเปลา ยิ่งมีมากก็ยิ่งมีแสงแดดที่นําความรอนเขามามาก
4. พิจารณา อุปกรณในหองวามีอุปกรณใดสรางความรอนบาง แตวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ นําอุปกรณสรางความรอน

เชน กระติกนํ้ารอน ตูเย็น เครื่องถายเอกสาร ออกไปไวนอกหองปรับอากาศ
5. ภาระความรอนท่ีจะเขามาในหองจะมีมากเทาใด เชน หองเรียนที่มี นศ. อาจารย เขามาใชครั้งละมากๆ

ยอมมีภาระความรอนมาก ทําใหเครื่องปรับอากาศตองทํางานหนักขึ้น
โดยทั่วไปการเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศอยางงายท่ีสุด จะคํานวณประมาณ 12000 บีทียู  หรือ 1 ตันความ

เย็น ตอ 15 ตารางเมตร ท้ังน้ี หากเปนหองที่รับแสงแดดมาก หรือมีผนังโปรงแสงมาก ควรเลือกใหขนาดใหญขึ้นเล็ก
นอยเพื่อชดเชยภาระที่จะเกิดขึ้น

เครื่องปรับอากาศในปจจุบัน ถูกกําหนดใหตองติดฉลากประหยัดไฟกํากับ ยิ่งเบอรสูงยิ่งมีประสิทธิภาพสูง
เบอร 5 คือเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด แตจะมีแคเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กไมเกิน 25000 บีทียู  หาก
เกินกวาน้ัน จะมีสูงสุดเพียงเบอร 4 เน่ืองจากเทคโนโลยีในปจจุบัน ยังไมสามารถผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดใหญท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงได

เทอรโมสตัท เปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ี ตัดตอการทํางานของ คอมเพรสเซอร โดยปกติจะติดต้ังไวในหองปรับ
อากาศในบริเวณที่ตองการปรับอากาศ โดยทั่วไปแบงเปน 2 ชนิด คือ

1. เทอรโมสตัทแบบขดลวด
2. เทอรโมสตัทแบบอิเล็กทรอนิกส

เทอรโมสตัทแบบอิเล็กทรอนิกส จะสามารถตัดตอการทํางานของคอมเพรสเซอร ไดแมนยํากวาแบบขดลวด เน่ือง
จากแปลงอุณหภูมิท่ีวัดได เปนสัญญาณสั่งการทางไฟฟาเลย จึงประหยัดพลังงานกวาถึง ประมาณรอยละ 10 แตใน
ปจจุบัน เครื่องปรับอากาศสวนใหญจะใชเทอรโมสตัทแบบอิเล็กทรอนิกส เปนอุปกรณมาตรฐานแลว จะมีก็แตเครื่อง
ปรับอากาศรุนเกา ท่ียังใชแบบขดลวดอยู
ใชอยางไรใหประหยัดพลังงาน

การใชงานเครื่องปรับอากาศใหประหยัดพลังงานนั้น ความจริงไมใชเรื่องยากเลย เพียงเราทําความเขาใจการ
ทํางานของระบบปรับอากาศ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชเพียงเล็กนอยก็สามารถประหยัดพลังงานไดอยางไมนา
เชื่อ

- ควรตั้งอุณหภูมิไมใหตํ่าเกินไป โดยปกติควรไวท่ี 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิ ท่ีรางกายคนปกติ อยู
ไดอยางสบาย จําไววา แคเพียงเราปรับเพิ่มอุณหภูมิท่ีเทอรโมสตัทเราก็จะสามารถประหยัดพลังงานได ถึง
รอยละ 10 ตอหน่ึงองศาเซลเซียสแลว
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- การปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน เพราะหลังจากปดเครื่องปรับอากาศแลว อากาศในหองยังมีความเย็น
หลงเหลือ ใหเราทํางานไดอยางสบายอีก ประมาณ 15 นาที

- เปดพัดลมดูดอากาศเทาท่ีจําเปน พัดลมดูดอากาศจะทําหนาท่ีดูดกลิ่นและควันท่ีไมพึงประสงคออกจากหอง
ปรับอากาศ แตหากเปดท้ิงไว ก็จะเปนการดูดอากาศในหองที่เสียพลังงานเพื่อปรับสภาพแลวออกไปแลวจะมี
อากาศภายนอกหองซึ่งมีท้ังอุณหภูมิและความชื้นท่ีไมเหมาะสม เขามาแทนที่ ทําใหสิ้นเปลอืงพลังงานไปโดย
ใชเหตุ ดังน้ัน ควรเปดพัดลมดูดอากาศทิ้งไว 15 นาที แลวคอยเปดใชงานเครื่องปรับอากาศ ขณะเปดเครื่อง
ปรับอากาศ ก็เปดพัดลมดูดอากาศ เทาท่ีจําเปนเทาน้ัน

- ไมใสเสื้อผาหนาเกินไป เราอุตสาห ทําความเย็นแลวแตใสเสื้อผาหนาแลวเรงเครื่องปรับอากาศใหแรงขึ้น ก็
เปนการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใชเหตุ

- ลดความรอนท่ีจะเขามาในหอง โดยหนาตางใหติดมาน มูลี่ หรอืยายตูไปบังแดดในสวนที่ไมจําเปนตองมีแสง
สวางมาก หรือมีเพียงพออยูแลว ไมตองใชแสงสวางภายนอกชวย

- ปองความเย็นไหลออกจากหอง โดยตามขอบประตูหรือหนาตางควรมีแผนซีลกันความเย็นไหลออก
- ควรบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ ทําความสะอาดแผนกรองอากาศ และแผงระบายความรอน โดยการใชลมเปา

ทุกๆ 1 เดือน และควรลางใหญโดยใชนํ้าหรือนํ้ายาฉีด ทุกๆ 6 เดือน

ตูเย็น
เราคงปฎิเสธไมไดวาตูเย็นเปนเครื่องใชไฟฟาท่ีใชกันแพรหลายแทบจะทุกครัวเรือน ซึ่งจะเปดใชงานตลอดทั้ง

วัน ดังน้ันการลดการใชพลังงานแมเพียงเล็กนอยก็จะสงผลใหประหยัดพลังงานอยางมาก
สวนประกอบของตูเย็น โดยหลักการแลว คลายกับเครื่องปรับอากาศ คือสวนหลักๆ ประกอบดวย
1. คอนเดนเซอร หรือแผงรอน (Condenser)
2. อุปกรณกรอง ดูดความชื้น
3. อุปกรณควบคุมสารทําความเย็น
4. แผงเย็น (Evaporator)
5. คอมเพรสเซอร (Compressor)
6. ตัวตูเย็น ทําดวยเหล็กและอัดฉีดโฟมอยูระหวางกลาง เพื่อเปนฉนวนกันความรอนจากภายนอก
7. อุปกรณอื่นๆ เชน เทอรโมสตัท สวิตซ

ซึ่งวงจรของสารทําความเย็น เปนระบบปด สารทําความเย็นจะไปรั่วไหลออกไปจากวงจร ยกเวนแตจะมีการรั่ว
ไหลบาง แตก็เปนสวนนอยมากๆ
ควรเลือกซ้ือตูเย็นแบบไหน

การประหยัดพลังงานตูเย็น ควรเริ่มต้ังแตการเลือกซื้อตูเย็นเลย เพราะเราตองใชตูเย็นน้ี ไปอีกตลอดอายุการ
ใชงานของมัน ซึ่งโดยทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 10 ป การคิดวาซื้อตูเย็นราคาถูกไวกอน แตไมมีประสิทธิภาพ เราอาจตอง
จายคาไฟฟาเพิ่มขึ้น มากกวาจะลงทุนซื้อตูเย็นประสิทธิภาพสูงเสียอีก



สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทรศัพท 0-5394-2007-9 โทรสาร 0-5389-2375 www.emac.or.th
- 6 -

- เลือกตูเย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูง เชน ตูเย็นเบอร5 เพราะเราตองเปดใชงานตูเย็นตลอด 24 ชั่วโมง การเลือกตู
เย็นท่ีใชไฟฟานอย แตราคาสูงกวาตูเย็นเบอรตํ่ากวาเล็กนอย จะทําใหเราประหยัดเงินในกระเปาเรามากกวา
ในระยะยาว

- เลือกซื้อขนาดใหพอเหมาะกับการใชงาน ถาเปนครอบครัวปกติ 4 คน อาจใชตูเย็นขนาด 5-7 คิว ก็เพียงพอ
แลว ยิ่งใชตูเย็นขนาดใหญขึ้น ก็ยิ่งใชไฟฟามากขึ้นตามไปดวย

- ตูเย็นชนิดประตูเดียว กินไฟนอยกวาตูเย็นชนิดหลายประตู
- ตูเย็นชนิดกดปุมละลายนํ้าแข็งจะเปลืองไฟฟานอยกวาชนิดละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ แตท้ังน้ีแลวแตความพอ

ใจของผูใช
ใชอยางไรใหประหยัดพลังงาน

ตูเย็นเม่ือซื้อมาใชแลว เราคงไมสามารถไปเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตูเย็นท่ีออกแบบมาจากผูผลิตได ดัง
น้ันวิธีประหยัดท่ีดีท่ีสุด คือการทําความรูจักมัน และใชงานใหถูกตอง

- ควรตั้งตูเย็นใหดานหลังหางผนัง อยางนอย 15 เซนติเมตร ดานบนอยางนอย 30 เซนติเมตร และดานขาง
อยางนอย 15 เซนติเมตร เพื่อใหการระบายความรอนทําไดสะดวก

- ไมควรตั้งตูเย็นใกลกับแหลงกําเนิดความรอนใดๆ หรือถูกแสงแดดโดยตรง เพราะจะทําใหการระบายความ
รอนทําไดไมดีเทาท่ีควร

- ไมควรเก็บอาหารมากเกินไป จนอากาศภายในตูเย็นไมสามารถไหลเวียนได ในความเปนจริงปริมาณอาหาร
ในตูเย็น แทบไมมีผลตอการประหยัดพลังงาน แตหากเกบ็อาหารมากเกินไป จะทําใหการกระจายความเย็น
ไมท่ัวถึง ทําใหอาหารเนาเสียได

- ไมควรนําอาหารที่มีอุณหภูมิสูงใสในตูเย็น ควรปลอยใหอุณหภูมิของอาหารเย็นลงจนใกลเคียงอุณหภูมิหอง
แลวคอยนําไปใวในตูเย็น

- หม่ันทําความสะอาดแผงระบายความรอน
- อยาใหมีจุดชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หม่ันตรวจสอบขอบยางของประตูวาเสื่อมสภาพแลวหรือยัง โดยการใช

กระดาษคั่นแลวปดประตูตูเย็น ถาเลื่อนกระดาษขึ้นลงได แสดงวาขอบยางเริ่มเสื่อมสภาพแลว ควรใหชางเขา
มาเปลี่ยน

พัดลม
พัดลมเปนเครื่องใชไฟฟาท่ีใชกันมาก และมีความหลากหลาย เชน พัดลมตั้งโตะ พัดลมตั้งพื้น พัดลมติด

ผนัง พัดลมติดเพดาน พัดลมระบายอากาศ หรือพัดลมที่ติดอยูกับเครื่องใชไฟฟาชนิดอื่น เชน พัดลมที่ชวยระบาย
ความรอนของตูเย็น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร เปนตน  ซึ่งจะมีสวนประกอบหลัก 3 สวน ดวยกันคือ ใบพัด
มอเตอรไฟฟา และสวนควบคุมการทํางานของพัดลม
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พัดลมตางชนิดกันยอมมีการใชงาน การใชพลังงานไฟฟา และราคาตางกันไป ตามขนาดและรูปรางของพัด
ลม  แตเราสามารถประหยัดพลังงานดวยวิธีงายๆ ไดเหมือนกันทุกชนิด ดังน้ี

- พิจารณาการใชงานและสถานที่ท่ีใช เชน ถาตองการความเย็นสบายกับคนไมเกิน 2 คน  และสามารถเคลื่อน
ยายได  ควรใชพัดลมตั้งโตะ  เพราะพัดลมขนาดเล็กจะมีขนาดการใชพลังงาน  และราคาต่ํากวาพัดลมขนาด
ใหญ

- เม่ือไมใชงานไมควรเสียบปลั๊กพัดลมหรือเครื่องใชไฟฟาท่ีมีพัดลมทิ้งไว  โดยเฉพาะรุนท่ีมีรีโมทคอนโทรล
เพราะจะทําใหสูญเสียพลังงานหลอเลี้ยงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยเปลาประโยชน

- เลือกใชความแรงและความเร็วของพัดลมใหเหมาะกับความตองการ  เพราะหากความแรงของลมมากขึ้นก็จะ
ใชไฟฟามากขึ้นดวย

- วางพัดลมในที่มีอากาศถายเทไดสะดวก  เพื่อเปนการระบายความรอนจากตัวเครื่องและอากาศรอบขาง  เปน
การลดการทํางานและการเสื่อมอายุของมอเตอร

- ไมใชพัดลมผิดหนาท่ี เชนใชพัดลมเปาผาใหแหง ใชพัดลมระบายอากาศมาใหความเย็น  เพราะนอกจากจะ
ไมไดประสิทธภิาพตามที่ตองการแลว  ยังใชพลังงานและเสียคาไฟฟามากขึ้นอีกดวย

เตารีด
เตารีดเปนอุปกรณไฟฟาท่ีใชกําลังไฟฟาสูงเพื่อใหความรอน หลักการทํางานคือใหกระแสไฟฟาไหลผานขด

ลวด แลวแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน แลวนําความรอนน้ันสงตอใหแผนโลหะเพื่อใหความรอนกระจาย
ท่ัวถึงทั้งแผน ในปจจุบันเตารีดแบงออกเปน 3 แบบ

1. เตารีดแบบอัตโนมัติ เปนชนิดท่ีใชกันแพรหลายมาก ผูใชจะสามารถปรับความรอนในการรีดผาได โดยเตารีด
จะควบคุมความรอนตามที่เราตั้งไว

2. เตารีดแบบไอน้ํา โดยหลักการจะคลายกับ เตารีดแบบอัตโนมัติ แตจะมีไอนํ้าท่ีสรางจากเตารีดเสริมในการรีด
ผาใหเรียบมากยิ่งขึ้น

3. เตารีดแบบกดทับ เปนเตารีดขนาดใหญ มักพบเห็นในรานซักอบรีด ท่ีมีการรีดผาคราวละมากๆ มีลักษณะ
เปนแผนเหล็กขนาดใหญ โดยความรอนจะกระจายสม่ําเสมอตลอดทั้งแผน ทําใหรีดผาไดคราวละมากๆ และ
ผาจะเรียบอยางรวดเร็ว ทําใหประหยัดพลังงาน แตราคาจะสูงกวาเตารีดธรรมดามาก

การใชใหประหยัดพลังงาน
- กอนเริ่มตนรีดผา ควรแยกผาหนา บาง เพื่อจะไดใชความรอนตํ่ารีดผาบางๆกอน หลังจากนั้น เม่ือความรอน

สูงขึ้นคอยรีดผาหนา ควรเริ่มรีดผาจากผาบางๆ ไปถึงผาหนา  ตามลําดับดังน้ี
1. ผาอะซิริด  ผาอะซิเทต
2 ผาไนลอน  ผาไหม
3 ผาเรยอน  ผาโพลีเอสเตอร
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4 ผาขนสัตว
5 ผาฝาย
6 ผาลินิน

เพื่อใหเตารีดคอยๆ สะสมความรอน  และใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด
- ควรรีดผาทีละมากๆ อยารีดผาทีละตัวสองตัว เพราะกวาท่ีเตารีดจะทําความรอนไดถึงระดับที่ตองการ ตองใช

พลังงานมาก
- ไมควรพรมน้ําผาท่ีรีดมากเกินไป เพราะจะเสียความรอนไปโดยไมจําเปน
- ผาท่ีจะรีดควรซัก และตากอยางถูกวิธี เพื่อวาผาจะไดไมยับมาก และควรตากผาใหแหงกอนนํามารีด เพื่อลด

ความรอนสูญเสียท่ีจะเกิดจากผาท่ีเปยกชื้น
- การพิจารณาซื้อเตารีด ควรพิจารณาถึงกําลังไฟฟา สอดคลองกับผาท่ีจะรีดดวยหรือไม การใชเตารีดกําลัง

นอยเชน 500 วัตต แตตองใชเวลารีดนาน อาจเปลืองไฟกวาการใชเตารีดกําลังไฟฟาเพิ่มขึ้นเล็กนอย แต
ประหยัดเวลากวา

- รักษาหนาสัมผัสเตารีดใหสะอาดอยูเสมอ  เพื่อใหความรอนถูกสงไปยังผาไดสะดวก
- ดึงปลั๊กเตารีดกอนรีดผาเสร็จ 3-4 นาที  เพื่อใหความรอนท่ียังเหลืออยู  สามารถนําไปรีดผาบางๆ ท่ีตองการ

ความรอนนอยได เชน ผาเช็ดหนา
- กรณีท่ีใชเตารีดไอนํ้า  ควรเติมดวยนํ้ากลั่นหรือนํ้าออน  เพื่อปองกันการอุดตันของชองไอน้ํา

หากเราทุกคนปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนแลว  จะชวยลดเวลารีดผาลงได 30% หรือ 18 นาทีตอชั่วโมง  ซึ่ง
หากใชเตารีด 1,000 วัตต จะประหยัดพลังงานไฟฟาครอบครัวละ 0.3 กิโลวัตตชั่วโมง  หรือคิดเปนเงิน 18 บาทตอ
เดือน  ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 61 ลานคน  แตละครอบครัวมีประชากรเฉลี่ย 5 คน  ดังน้ัน จะมีครอบครัว
ท่ีใชเตารีดประมาณ 12 ลาน ครอบครัว  ทําใหประหยัดพลังงานไฟฟาได 3.6 ลานกิโลวัตตชั่วโมง  เปนมูลคาถึง 216
ลานบาทตอเดือน  (คิดคาไฟหนวยละ 2 บาท)  ซึ่งเปนตัวเลขที่นาสนใจมาก

กระติกน้ํารอนไฟฟา
กระติกนํ้ารอนไฟฟา เปนอีกอุปกรณหน่ึงที่ใชพลังงานไฟฟามาก หลักการคลายกับเตารีดไฟฟา การใชเทาท่ีจํา

เปนและถูกวิธีจะเปนการประหยัดเงินในกระเปาเราไดมาก
- ควรเลือกกระติกนํ้ารอนท่ีมีฉนวนกันความรอนท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากจะสามารถเก็บความรอนไวไดนาน

ประหยัดพลังงาน
- ควรใสนํ้าใหอยูในระดับที่กระติกนํ้าแตละรุนกําหนดไว เน่ืองจากการใสนํ้ามากเกินไป จะทําใหตองใชพลังงาน

มากขึ้น และอาจกอใหเกิดความเสียหายตอกระตกิ เน่ืองจากไมมีพื้นท่ีใหนํ้าและไอน้ําภายในขยายตัว แตใน
ทางกลับกัน หากใสนํ้านอยเกินไป นํ้าอาจจะแหงและเกิดความรอน จนไฟฟาลัดวงจรได

- ควรประมาณวาจะใชนํ้ารอนเทาใด เพราะน้ํารอนท่ีไมไดใชจะเปนการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใชเหตุ
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- ไมควรถอดและเสียบปลั๊ก บอยเกินไป เน่ืองจากถึงแมฉนวนกันความรอนของกระติกนํ้าจะดีเพียงใด ก็ยัง
สูญเสียความรอนจนนํ้าเย็นลงเรื่อยๆ หากเริ่มเสียบปลั๊กใหม กระติกนํ้ารอนก็ตองทําการตมนํ้าใหม เปนการ
สิ้นเปลืองพลังงาน

- ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง เม่ือเลิกใชงาน
- ควรทําความสะอาดตัวกระติกนํ้าดานในอยางสมํ่าเสมอ เน่ืองจากเมื่อใชไปนานๆ ผนังดานในจะมีตะกรันเกาะ

เปนคราบ ทําใหการถายเทความรอนจากขดลวดสูนํ้าทําไดไมดีเทาท่ีควร เพิ่มเวลาการตมนํ้า ทําใหสูญเสีย
พลังงานโดยใชเหตุ

- นํ้าท่ีตมควรเปนนํ้าสะอาด มิฉะน้ันผนังดานในกระติก จะมีคราบตะกรันและเปนสนิม
- ไมนําสิ่งใดๆ มาปดชองไอน้ํา
- ไมควรตั้งกระติกนํ้ารอนไฟฟาไวในหองที่มีการปรับอากาศ  เพราะจะทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานหนักขึ้น
- ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาพใชงานไดอยูเสมอ

เพียงเทาน้ีเราก็สามารถประหยัดพลังงานไฟฟา  และลดคาใชจายของพลงังานไฟฟาลงได

เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา
เม่ือยางเขาสูฤดูหนาว  เครื่องใชไฟฟาท่ีเราจะคิดถึงอยางหนึ่ง ก็คือ เครื่องทํานํ้าอุน  เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟาเปน

อุปกรณท่ีทําใหนํ้ารอนขึ้น  โดยอาศัยการพาความรอนจากขดลวดความรอน (Heater)  ขณะที่กระแสน้ําไหลผานสวน
ประกอบหลักของเครื่องทํานํ้าอุน คือ ตัวถังนํ้า ทําหนาท่ีบรรจุนํ้าท่ีจะทําความรอน, ขดลวดความรอน ทําหนาท่ีทํา
ความรอนใหนํ้า เม่ือเราเปดสวิตซ กระแสไฟฟาจะไหลผานขดลวดความรอนทําใหนํ้ารอนขึ้น  และอุปกรณควบคุม
อุณหภูมิ (Thermostat) ทําหนาท่ีตัดกระแสไฟฟาเม่ือนํ้ามีอุณหภูมิสูงถึงระดับที่ต้ังไว ซึ่งการใชเครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา
อยางประหยัดพลังงานและถูกวิธี คือ

- เลือกเครื่องทํานํ้าอุนใหเหมาะสมกับการใชงานเปนหลัก เชน ตองการใชนํ้าอุนเพื่ออาบน้ํา หรือลางจานเปนตน
- เลือกใชหัวฝกบัวชนิดประหยัดนํ้า (Water Efficient Showerhead) เพราะประหยัดนํ้ากวาหัวฝกบัว

ธรรมดา 25-75%
- เลือกใชเครื่องทํานํ้าอุนท่ีมีถังนํ้าภายในตัวเครื่อง  และมีฉนวนหุม  เพราะสามารถลดการใชพลังงานได 10-

20%
- หลีกเลี่ยงการใชเครื่องทํานํ้าอุนไฟฟาชนิดท่ีไมมีถังนํ้าภายใน  เพราะจะทําใหสิ้นเปลืองการใชพลังงาน  ในการ

ทํานํ้าใหรอนตลอดเวลา
- ไมควรเปดเครื่องทํานํ้าอุนท้ิงไวตลอดเวลา โดยเฉพาะขณะที่ถูสบู
- ปดวาลวนํ้าและสวิตซทันทีท่ีเลิกใชงาน
- หม่ันตรวจสอบการทํางานของเครื่องใหมีสภาพดีอยูเสมอ  ตลอดจนตรวจดูระบบทอนํ้าและรอยตออยาใหมี

การรั่วซึม เม่ือพบปญหาควรตรวจสอบดังน้ี
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- ถานํ้าท่ีออกจากเครื่องเปนนํ้าเย็นเพราะไมมีกระแสไฟฟาปอนเขาสูขดลวดความรอน สาเหตุอาจเกิดจากฟวส
ขาด หรืออุปกรณควบคุมอุณหภูมิเสียไมยอมใหไฟผาน

- ถาไฟสัญญาณติดแตขดลวดความรอนไมทํางาน นํ้าไมอุน สาเหตุอาจเกิดจาก ขดลวดความรอนขาด
อุปกรณควบคุมอุณหภูมิเสีย

- ถานํ้าจากเครื่องทํานํ้าอุนรอนหรือเย็นเกินไป สาเหตุอาจเกิดจากอุปกรณควบคุมอุณหภูมิทํางานผิดปกติ

หมอหุงขาวไฟฟา
เปนอุปกรณไฟฟาท่ีแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอนเพื่อหุงขาวใหสุก ในปจจุบันมีหมอหุงขาวไฟฟา

รุนใหมๆ ผลิตออกมามากมาย เชน ระบบอุนในตัว ระบบไอน้ํา หรือระบบที่สามารถประกอบอาหารประเภท น่ึง ตุน
ตมได เปนตน การเลือกซื้อหมอหุงขาว ควรเลือกขนาดใหเหมาะสมกับครอบครัว เชน หากมีสมาชิกในครอบครัว 1-3
คน ควรใชขนาดความจุ 1 ลิตร , 4-5 คน ใชขนาด 1.5 ลิตร หากมีสมาชิกเยอะ 10-12 คน ควรใชขนาด 3 ลิตร
เปนตน ท้ังน้ียิ่งใชหมอหุงขาวขนาดใหญ ยิ่งใชพลังงานไฟฟามาก
การใชหมอหุงขาวไฟฟาอยางประหยัดพลังงาน

- หุงขาวใหพอดีจํานวนคน
- ใสนํ้าในปริมาณพอเหมาะ หากเปนการหุงขาวแบบไมเช็ดนํ้า เพราะหากใสนํ้ามากขาวจะแฉะและหมอหุงขาว

ทําการหุงขาวจนกวานํ้าในหมอหุงขาวจะแหงหมด เปนการเสียพลังงานไฟฟาไปโดยใชเหตุ สัดสวนที่พอ
เหมาะอยางเชน ขาว 1 นํ้า 2 ถวย, ขาว 3 นํ้า 4 ถวย เปนตน หรือจะดูท่ีขีดตัวเลขดานในหมอหุงขาวจะมีตัว
เลขระบุระดับนํ้าเทากับจํานวนถวยของขาว เชน หากหุงขาว 2 ถวย ใหเติมนํ้าถึงระดับเลข 2 เปนตน

- ขณะหุงขาวไมควรเปดฝาหมอหุงขาวทิ้งไว เน่ืองจากความรอนจะไหลออกไปหมด สูญเสียพลังงานโดยใชเหตุ
- ระมัดระวังไมใหหมอชั้นในซึ่งเคลือบสารเทฟลอนอยู  เกิดรอยขีดขวน  เน่ืองจากจะทําใหขาวติดกนหมอได

งาย  และการถายเทความรอนในหมอขาวขณะหุงไมดี  ซึ่งเราจะปองกันไดโดย  แยกซาวขาวในภาชนะตาง
หาก  ใชทัพพีไมหรือพลาสติกแทนทัพพีโลหะ  การทําความสะอาดหมอควรแชนํ้าไวกอนท่ีจะลาง  และไม
ควรใชแผนขัดทําความสะอาดหมอ

- กอนท่ีจะวางหมอชั้นในเพื่อหุงขาว  ควรเช็ดนํ้าดานนอกใหแหงสนิทและไมมีสิ่งแปลกปลอมอยูดานใน
ระหวางหมอชั้นในและหมอชั้นนอกเสียกอน  เพราะจะทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร  และยังทําใหการถายเทความ
รอนใหกับตัวหมอชั้นในไมสะดวกอีกดวย

- การอุนขาวทุกครั้งควรจะพรวนขาวใหรวนและพรมน้ําหรือนํ้าสมสายชูเล็กนอย  จึงคอยอุน  เพื่อใหการถาย
เทความรอนดีขึ้น  ประหยัดพลังงาน  และยังชวยใหขาวนุมขึ้นอีกดวย

- ไมควรหุงขาวในหองปรับอากาศ เพราะนอกจากความรอนท่ีเกิดจากการหุงขาวจะทําใหเครื่องปรับอากาศ
ทํางานหนักแลว  ไอนํ้าท่ีเกิดขึ้นยังไปกลั่นตัวเปนหยดนํ้าท่ีเครื่องปรับอากาศ  ทําใหเครื่องปรับอากาศทํางาน
หนักเปนสองเทา  และเสียคาไฟโดยไมจําเปน
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- ถาพบวาหมอหุงขาวตัดเร็วหรือชาเกินไป  แสดงวาเทอรโมสตัททํางานผิดปกติ  ควรรีบสงใหชางทําการตรวจ
ซอม  โดยเฉพาะกรณีท่ีเทอรโทสตัทตัดชา  ทําใหไฟฟายังคงเขาในตัวหมอเกินความจําเปน  ซึ่งเปนการสิ้น
เปลืองพลังงาน
ถาหากเราทุกคนชวยกันปฏิบัติตามวิธีดังกลาวขางตน  เราก็ชวยประหยัดพลังงานของประเทศชาติและยัง

ประหยัดเงินในกระเปาอีกดวย

เตาอบไฟฟา
เตาอบไฟฟาท่ีจะกลาวถึงน้ีเปนเตาที่ใชประกอบอาหาร  ปจจุบันมีอยู 2 ประเภท คือ เตาอบไฟฟาธรรมดา

และเตาอบไมโครเวฟ
เตาอบไฟฟาธรรมดาใชพลังงานมากในการประกอบอาหารแตละครั้ง  เน่ืองจากใชฮีทเตอรไฟฟาเปนแหลง

กําเนิดความรอน  ซึ่งเปนโลหะขดเปนวงรี  และจะใหความรอนเม่ือมีกระแสไฟฟาไหลผาน  หากไมทําการประกอบ
อาหารใหเสร็จในคราวเดียว   ตองสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาในการอุนโลหะใหรอนขึ้นไปโดยเปลาประโยชน   ถาหากนึก
ไมออกลองคิดถึงการใชเตารีดไฟฟารีดผา  ถารีดทีละชุดจะเปลืองไฟแนนอน

เตาอบไมโครเวฟใชความรอนจากคลื่นไมโครเวฟที่ผลิตจากหลอดแมกนีตรอนที่ความถี่สูง 2,450 เมกะเฮิรท
(MHz)  สงไปยังอาหาร  คลื่นไมโครเวฟความถี่สูงน้ีจะไปทําใหโมเลกุลนํ้าในอาหารสั่นและสั่นอยางรุนแรง  จะเกิดเปน
พลังงานความรอน  ซึ่งจะทําใหอาหารสุกไดในเวลาที่รวดเร็ว  โดยที่ตัวภาชนะและเตาจะไมรอน  เน่ืองจากความถี่ของ
คลื่นไมโครเวฟไมเพียงพอที่จะทําใหโมเลกุลของโลหะตางๆ สั่นได

หากเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานจะพบวาเตาอบไมโครเวฟมีประสิทธิภาพสูงกวาเตาอบไฟฟาธรรมดา 4-
5 เทา, ใชพลังงานไฟฟาในการประกอบอาหารนอยกวาเตาอบไฟฟาธรรมดา  และใชเวลาในการประกอบอาหารนอย
กวาเตาอบไฟฟาธรรมดาอีกดวย

แตแมวาเตาอบไมโครเวฟจะดีอยางไร  คลื่นไมโครเวฟที่ใชก็อาจกอใหเกิดอันตรายกับผูใชได  เน่ืองจากคลื่น
ไมโครเวฟอาจจะรั่วออกมาทําอันตราย  เราจึงควรศึกษาวิธีการใชเตาอบไมโครเวฟที่ถูกตอง  แตถาไมมีเวลาหรือไมรู
จะคนควาท่ีไหนก็อานสรุปขอระวังในการใชเตาอบไมโครเวฟไดดังน้ี

- ติดต้ังเตาอบไมโครเวฟบนพื้นราบเรียบและไดระดับ  เพื่อไมใหเกิดเสียงรบกวนหรือเกิดสั่นสะเทือน
- ติดต้ังใหหางจากฝาผนังอยางนอย 5 เซ็นติเมตร  เพื่อระบายความรอนและไอออกจากเตาอบ
- ติดต้ังใหหางจากโทรทัศนและวิทยุใหมากท่ีสุด  เพื่อปองกันคลื่นไมโครเวฟไปรบกวนคลื่นโทรทัศนและวิทยุ
- ไมควรปดฝาภาชนะบรรจุอาหารจนมิด  ตองปลอยใหมีอากาศออกไดบาง  รวมไปถึงการตมไขตองเจาะรู

ระบายอากาศ  เพราะอาจเกิดอาการคลายการระเบิดได
- อาหารที่มีปริมาณนอยหรือความชื้นตํ่าหรือมีไขมันมากหรือมีนํ้าตาลอยูมาก  รวมไปถึงเศษอาหารที่ติดอยู

ภายในเครื่อง  อาจเกิดไฟลุกขึ้นในเวลาปรุงอาหารหรืออุนอาหารนานๆ จึงควรประกอบอาหารเหลาน้ีโดยใช
เวลาสั้นท่ีสุดและหมั่นทําความสะอาดเครื่องอยูเสมอ

- ไมควรทอดอาหารในเตาอบ  เพราะเราไมอาจควบคุมอุณหภูมิของนํ้ามันได
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- ใชเฉพาะภาชนะประเภทเครื่องแกว, เครื่องชามจีนไมมีลาย, เครื่องดินเผา  และพลาสติกท่ีระบุวาใชกับเตา
อบไมโครเวฟได ในการประกอบอาหาร  เพื่อไมใหเกิดความเสียหายกับเครื่องหรือสารพิษที่อาจจะตกคางใน
อาหาร
จะเห็นไดวาเตาอบไมโครเวฟ ชวยเพิ่มความสะดวกสบายในการประกอบอาหารและยังชวยประหยัดพลังงาน

ไฟฟาไดมาก แตก็ตองใชใหถูกวิธี มิฉะน้ันอาจเกิดอันตรายได

เตาแกส
เตาแกสเปนอุปกรณในครัวเรือนท่ีพบไดทุกแหงไมวาจะเปนในบาน  รานอาหาร  หรือภัตตาคาร  ใหพลังงาน

ความรอนจากการเผาผลาญกาซหุงตม
ในประเทศไทยเราจะพบเตาแกสอยู 2 ชนิด คือ เตาหัวเขียว หรือเตาที่ตองอาศัยเชื้อไฟจากภายนอก  และ

เตาจุดไฟอัตโนมัติ
- เตาหัวเขียวเปนเตาที่มีประสิทธิภาพตํ่า  ราคาประมาณ 300-500 บาท ตอ 1 หัวเตา
- เตาจุดไฟอัตโนมัติเปนเตาที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเตาหัวเขียว  แตก็มีราคาแพงกวาเตาหัวเขียว  คือ

ประมาณ 700-1,000 บาท ตอ 1 หัวเตา
ประโยชนและขอดีของกาซหุงตมท่ีทําใหมีการใชเตาแกสอยางกวางขวาง  คือ

1. กาซหุงตมหรือกาซแอลพีจี  (Liquefied Petroleum Gas : LPG)  เปนเชื้อเพลิงที่สะอาดและสะดวกตอการ
ใชงาน  เน่ืองจากไมมีสี  ไมมีกลิ่น  แตผูผลิตจะเติมสารพวกเมอรแคปแทน  (Mercaptan)  เพื่อใหมีกลิ่น
ผูใชก็จะรูตัวเม่ือมีกาซรั่วหรือลืมปดกาซ

2. ไมมีเขมาและขี้เถาใหเปนท่ีนารําคาญเหมอืนการใชเชื้อเพลิงจากน้ํามันหรือถาน  ยังทําใหอาหารไมสกปรกจาก
ฝุนเขมาและขี้เถา

3. จุดติดไฟงายและดับไดเร็วทันใจ  สามารถปรับระดับความรอนไดตามตองการ ทําใหอาหารสุกไดเร็วกวาการ
ใชฟนและถาน

4. ชวยลดการตัดไมทําลายปา  และเปนการนําทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาใชอยางคุมคา
5. ใชพื้นท่ีในการเก็บถังเก็บกาซนอยเม่ือเทียบกับพื้นท่ีเก็บฟนและถาน

จะเห็นไดวากาซหุงตมมีประโยชนและขอดีมากมายแตคงไมดีแนถาเราใชอยางไมประหยัดพลังงาน  วิธีการใช
และบํารุงรักษาเพื่อใหประหยัดการใชกาซสามารถทําไดดังน้ี

- การตั้งเตาแกส  ควรตั้งในที่ท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก  แตไมควรใหมีลมพัดแรงหรือใชพัดลมเปาเขา
เตา  เพราะเปลวไฟจะไมสัมผัสกันกับภาชนะ  ความรอนจะถูกพัดพาไป  ทําใหสิ้นเปลืองกาซโดยใชเหตุ
เน่ืองจากตองใชเวลาในการปรุงอาหารใหสุกเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม

- ควรตั้งภาชนะประกอบอาหารใหตรงกึ่งกลางของเตาและใชภาชนะกนแบนเพื่อใหเปลวไฟแผไปทั่ว
ภาชนะไดดี  และทําใหความรอนถูกสงผานไปยังอาหารไดอยางทั่วถึง
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- ภาชนะที่ใชประกอบอาหารจะตองสะอาดไมมีเขมาเกาะหนา  เพราะจะทําใหอาหารสุกชา  หรือกาตมนํ้า
ไมควรมีตะกรันจับอยูเพราะจะทําใหนํ้าเดือดชา  เปนสาเหตุใหใชปริมาณกาซหุงตมมากเกินความจําเปน

- ควรจัดเตรียมอาหาร  เครื่องปรุงตางๆ ใหพรอมกอนท่ีจะทําอาหารและไมควรจุดไฟปลอยท้ิงไวขณะรอ
- ถาตองการตมหรือเค่ียวอาหารใหเปอย  ควรจะหรี่วาลวเตาใหพอดีไมใหรอนมากเกินไป  ซึ่งจะทําให

ความรอนสูญเสียโดยเปลาประโยชน
- ควรปรับสวนผสมของอากาศและกาซใหถูกตองจนไดเปลวไฟสีนํ้าเงิน  ซึ่งจะใหความรอนสูงสุด
- ไมควรอุนอาหารที่เพิ่งนําออกมาจากตูเย็นใหมๆ จะทําใหใชความรอนและเชื้อเพลิงมากโดยไมจําเปน

ควรนําอาหารออกมาไวขางนอกใหหายเย็นกอนจึงนํามาอุน

เพียงเทาน้ีเราก็สามารถประหยัดเชื้อเพลิงใหกับครอบครัวและประเทศชาติได

หลอดไฟฟา
หลอดไฟฟาเปนอุปกรณประเภทใหแสงสวาง ท่ีเราใชในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด แมแตเวลากลางวันก็ยังมีการ

ใชในพื้นท่ี ท่ีแสงสวางภายนอกเขาไมถึง เชนในอาคาร หองสํานักงาน ใชแสดงสินคาในหางสรรพสินคา เปนตน การรู
วิธีประหยัดพลังงานอุปกรณประเภทใหแสงสวาง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ตลอดเวลา
ทําความรูจักกับหลอดไฟฟา

ท่ีเราพบเห็นอยูท่ัวไป และใชกันมากท่ีสุดคือ หลอดฟลูออเรสเซนต เน่ืองจากมีประสิทธิภาพสูง ใหแสงสีขาว
และราคาไมแพงแตในความเปนจริงหลอดไฟฟามีอีกหลายประเภท ซึ่งใชงานในลักษณะตางๆ กันไป แลวแตวัตถุ
ประสงคของผูใชงาน หลอดไฟฟา สามารถแบงอยางกวางๆ ออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก

1. หลอดไส ซึ่งเปนหลอดที่ใชกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดแลวเปลี่ยนเปนแสงสวาง หลอดประเภทนี้มีประ
สิทธิภาพตํ่ามาก เน่ืองจากกระแสไฟฟาท่ีไหลผานจะเปลี่ยนเปนความรอนกวารอยละ 90 เหลือเปนแสง
สวางเพียงรอยละ 10 ซึ่งนับวาสิ้นเปลืองมาก แตเน่ืองจากสีของแสงที่ไดจะเปนสีสม จึงเหมาะสําหรับตก
แตงในหองที่ตองการบรรยากาศหรูหรา เชน ลอบบี้โรงแรม หองอาหาร

2. หลอดกาซดิชชารท หรือหลอดที่อัดกาซ เชนหลอดฟลูออเรสเซนต เปนหลอดไฟฟาท่ีอัดกาซเฉี่อยไวภาย
ในหลอด แลวปลอยกระแสไฟฟาแรงดันสูงไหลผาน ประจุไฟฟาจะวิ่งกระทบกาซเฉี่อยและปลอยพลัง
งานเปนแสงสวางออกมา หลอดชนิดน้ีจะมีประสิทธิภาพสูงกวา หลอดไส และมีอายุใชงานยาวนานกวา

การอนุรักษพลังงานในอุปกรณประเภทใหแสงสวาง
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ลูเมนตอวัตต
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหลอดไฟฟา เราสามารถดูไดจาก แสงสวางที่หลอดไฟฟาผลิตได เทียบกับ

พลังงานไฟฟาท่ีใช(วัตต) เรียกวา ลูเมนตอวัตต ดังน้ันยิ่งคาลูเมนตอวัตตสูง ก็ยิ่งเปนการบอกวา หลอดไฟฟาน้ีใชพลัง
งานไปอยางคุมคากับแสงสวางที่ไดมา

หลอดไฟฟาท่ีมีคาลูเมนตอวัตต สูงที่สุด ไดแก หลอดโซเดียมความดันสูง แตเน่ืองจากสีของแสงที่ไดจะใกล
เคียงกับหลอดอินแคนเดสเซนต คือสีสม ทําใหไมเหมาะกับการสองสวางในบานหรือสํานักงาน หลอดชนิดน้ีจะนิยมใช
กับไฟถนน ลานจอดรถ โรงงานอุตสาหกรรมที่เปดใชงานนานๆ และไมตองคํานึงถึงเรื่องสีของแสงมากนัก
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต เปนหลอดไฟฟาท่ีพัฒนามาเพื่อทดแทน หลอดอินแคนเดสเซนต โดยหลัก
การทํางานแลวคลายกับหลอดฟลูออเรสเซนต แตสามารถนําไปเปลี่ยนแทนหลอดอินแคนเดสเซนตไดทันที หลอด
คอมแพคฯ จะมีประสิทธิภาพกวาหลอดอินแคนฯ ประมาณ 4 เทา(ใหแสงสวางมากกวาประมาณ 4 เทาท่ีวัตตเทากัน)
และมีอายุการใชงานนานกวาประมาณ 8 เทา แมราคาจะสูงกวาหลอดอินแคนฯ แตเม่ือดูระยะยาว ท้ังคาไฟฟาท่ีตอง
จาย และอายุการใชงานแลว คุมคากวาหลอดอินแคนฯ มาก

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต แบงไดเปน 2 ชนิด
1. หลอดคอมแพคฯบัลลาสตภายใน จุดสังเกตคือ จะเปนหลอดขั้วเกลียว สามารถนําไปเปลี่ยนแทนหลอด

อินแคนเดนเซนตไดทันที แตหลอดคอมแพคฯบัลลาสตภายใน จะมี 2 แบบคือ หลอดคอมแพคบัล
ลาสตขดลวดภายใน และหลอดคอมแพคฯบลัลาสตอิเล็กทรอนิกสภายใน แบบที่มีบัลลาสตเปนขดลวด
ภายใน จะมีราคาถูกกวาแบบบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส แตกินไฟฟามากกวา แตท้ังน้ีท้ังน้ัน ท้ังการใชพลัง
งานและอายุ จะดีกวาหลอดอินแคนเดสเซนตอยูแลว

หลอดอินแคนเดสเซนต ทดแทนดวย หลอดคอมแพคฯ บัลลาสตภายใน
              40 W ทดแทนดวย      9 W
              60 W ทดแทนดวย     13 W
              75 W ทดแทนดวย     18 W
            100 W ทดแทนดวย     25 W

2. หลอดคอมแพคฯ บัลลาสตภายนอก จุดสังเกตคือ จะเปนหลอดขั้วเสียบ ซึ่งจะดีกวาหลอดคอมแพคฯ
บัลลาสตภายใน    ท่ีเม่ือหลอดหมดอายุแลวเราสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะหลอดไดโดยไมตองเปลี่ยน
บัลลาสต ผิดกับหลอดคอมแพคฯบัลลาสตภายในที่เม่ือเสียแลว ตองเปลี่ยนทั้งหลอด แตโดยหลักการ
ทํางานแลวเหมือนกับหลอดคอมแพคฯบัลลาสตภายในทุกอยาง
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สรุปการประหยัดพลังงานของหลอดไฟฟา
- ควรเลือกหลอดไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะดูไดจากคา ลูเมนตอวัตต ซึ่งหมายถึง การใชพลังงาน 1 วัตต

สามารถเปลี่ยนเปนแสงสวางไดกี่ลูเมน ยิ่งคาลูเมนตอวัตตสูงยิ่งมีประสิทธิภาพสูง
- อายุการใชงาน หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตจะมีอายุใชงานมากกวาหลอดอินแคนเดนเซนต ประมาณ 8

เทา ซึ่งถึงแมวาราคาจะสูงกวา แตเม่ือพิจารณาอายุการใชงานแลวจะคุมคากวา
- ควรตดิต้ังหลอดไฟฟาใหเหมาะสมกับการใชงาน โดยพิจารณาจากความสวาง และสี ของหลอดไฟ เชน หอง

เก็บของไมจําเปนตองสวางเทากับหองเรียน
- ใชแสงธรรมชาติเขาชวย ซึ่งอาจใชวัสดุโปรงแสงกับหลังคา หรือหนาตาง แตหากเปนหองปรับอากาศ ตองดู

ความเหมาะสมดวย ซึ่งอาจตองติดมานหรือมูลี่ เพื่อลดความรอนในวันท่ีแดดแรง
- หลอดไฟฟาเม่ือใชงานไประยะเวลาหนึ่ง แสงสวางจะลดลงเนื่องจากอายุการใชงาน ดังน้ัน ควรหมั่นตรวจ

สอบระดับแสงสวางอยูเสมอ ระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนคือเม่ือใชงานไปแลวรอยละ 60-80 ของอายุอุปกรณ
- หม่ันทําความสะอาด หลอดไฟฟา ไมใหมีฝุนเกาะ เพราะจะทําใหประสิทธิภาพในการสองสวางลดลง

บัลลาสต
บัลลาสตเปนอุปกรณไฟฟา ท่ีทําหนาท่ีสรางไฟฟาแรงดันสูงใหหลอดไฟฟาทํางาน จึงเปนอุปกรณท่ีขาดไมได

ในหลอดไฟฟา ท่ีตองการแรงดันไฟฟาสูงในการทํางาน เชนหลอดฟลูออเรสเซนต ในยุคเริ่มแรกบัลลาสตท่ีมีในทอง
ตลาด จะเปนบัลลาสตขดลวด ท่ีมีการสูญเสียในบัลลาสตประมาณ 10 วัตต ตลอดเวลาใชงาน แตในปจจุบัน ไดมีการ
วิจัยและผลิตขึ้นมาอีก 2 ชนิด ซึ่งประหยัดพลังงานกวาแบบเดิม ไดแก

1. บัลลาสตโลววัตตลอส เปนบัลลาสตแกนเหล็กเชนเดียวกับบัลลาสตขดลวด แตใชขดลวดประสิทธิภาพ
สูงที่มีการสูญเสียนอยกวา โดยทั่วไปจะมีการสูญเสียประมาณ 5.5 วัตต และมีอายุการใชงานยาวนาน
ประมาณ 15 ป

2. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส เปนบัลลาสตชนิดใหมท่ีประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ
นอกจากจะสูญเสียพลังงานนอยแลว ยังสงผลใหการใชพลังงานในหลอดฟลูออเรสเซนตนอยลงดวย
โดยทั่วไปจะสูญเสียพลังงานในบัลลาสตประมาณ 2 วัตต เม่ือติดต้ังควบคูกับหลอดฟลูออเรสเซนต
ขนาด 36 วัตต จะสูญเสียรวมบัลลาสต 35 วัตต ขนาด 18 วัตต จะสูญเสียรวมบัลลาสต 20 วัตต
เปนตน โดยเฉลี่ยอายุการใชงานของบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสประมาณ 5 ป และราคาจะสูงกวาบัลลาสต
โลววัตตลอส หรือขดลวด       แตเม่ือเทียบการประหยัดพลังงาน ถือวาคุมคาในการเปลี่ยนมาใชงาน
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส

ดังน้ัน นับแตน้ีไป เม่ือเราซื้อบัลลาสตใหม บัลลาสตท่ีประหยัดพลังงานควรเปนปจจัยหน่ึงที่เราควรพิจารณา
ถึงแมวาจะราคาแพงกวาบัลลาสตขดลวด แตในระยะยาวจะประหยัดคาไฟฟาของเรามากกวา
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โคมไฟฟาประสิทธิภาพสูง
ถาจะถามวาอุปกรณไฟฟาแสงสวางที่ชวยประหยัดพลังงาน นอกจากหลอดไฟและบัลลาสตมีอะไรอีกบาง?
คําตอบที่คนสวนใหญมักจะนึกถึงก็คือ โคมไฟฟา
โคมไฟฟาท่ีใชกันอยูในปจจุบันมีอยูมากมายหลายแบบ  ตัวอยางเชน โคมฝงฝา, โคมทีบาร, โคมลอยติด

เพดาน  และโคมโรงงาน เปนตน  ซึ่งโคมเหลาน้ีจะมีหนาตะแกรง พลาสติกผิวเปลือกสม หรือผิวปริสเมติก  ติดต้ังไว
ดวยเพื่อปองกันแสงเคืองตา (GLARE)

โคมไฟฟาประสิทธิภาพสงูก็คือ โคมดังกลาวขางตน  แตไดเพิ่มแผนสะทอนแสง (Reflector) เขาไป  ทําใหมี
ประสิทธิภาพดวงโคมสูง (High Luminaire Efficiency) ซึ่งคาประสิทธิภาพดวงโคมจะบอกใหเราทราบถึงแสงที่ออก
มาจากโคมวาเปนกี่เปอรเซ็นตของแสงที่เปลงออกมาจากหลอด  ถาโคมที่มีคาประสิทธิภาพดวงโคมสูงก็สามารถ
ประหยัดพลังงานไดมาก  และยังประหยัดเงินในกระเปาอีกดวย เพราะเสียคาไฟนอยลง

คุณลักษณะของโคมไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบไปดวย แผนสะทอนแสงที่มีประสิทธิภาพสูง  มักจะ
ผลิตจากแผนอะลูมิเนียม  แบงเปน 3 ชนิดคือ

- ชนิดมิลเลอร (Mirror) อยางดีมีคาความสะทอนแสงรวมประมาณ 85-86%
- ชนิดแมทท (Matt) อยางดีมีคาความสะทอนแสงรวมประมาณ 85-86%
- ชนิดเคลือบดวยสารชวยสะทอนแสงเปนพิเศษมีคาความสะทอนแสงรวมประมาณ 92-95%

และมีรูปแบบของโคมที่ใหการสะทอนแสงลงบนพื้นงานไดสูงสุด
แลวโคมไฟฟาประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานไดอยางไร?  ท้ังๆ ท่ีตัวโคมไมไดใชไฟฟา
โคมไฟฟาประสิทธิภาพสูงจะประหยัดพลังงานไดทางออม  เพราะการติดแผนสะทอนแสงนอกจากจะชวยให

ความสวางเพิ่มขึ้นแลว  ยังทําใหเราลดจํานวนหลอดลงไดอีกดวย
ตัวอยางเชน โคมไฟที่มีหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 36 วัตต จํานวน 2 หลอดตอ 1 โคม  หากเราทําการติด

ต้ังแผนสะทอนแสงเพิ่มเขาไปหรือเปลี่ยนมาใชโคมไฟฟาประสิทธิภาพสูง ก็จะทําใหเราสามารถลดการใชหลอดลงได 1
หลอดตอโคม โดยที่ความสวางไมนอยกวาเดิมประหยัดไฟได 46 วัตตตอโคม(หลอดไฟฟา+บัลลาสต) หากเปดใชงาน
วันละ 5 ชั่วโมง เปนเวลา 1 ป จะประหยัดคาไฟได 19 บาทตอป ถายิ่งเปนโคมที่มีการใชงานชั่วโมงตอวันมากหรือมี
จํานวนโคมมากก็จะยิ่งประหยัดไดมากขึ้น

แตท้ังน้ีจําเปนจะตองมีการทําความสะอาดแผนสะทอนแสงอยางสมํ่าเสมอ  และไมควรใชในที่ท่ีงายตอการ
จับเกาะของไอน้ํา ฝุนละออง หรือนํ้ามันท่ีตัวแผนสะทอนแสง เชน หองครัว หองนํ้า เปนตน

ราคาของโคมประสิทธิภาพสูงมีต้ังแต 300 บาทขึ้นไปจนถึง 2,500 บาท  ขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะของโคม
สวนผูท่ีตองการซื้อแผนสะทอนแสงมาติดเองก็มีราคาอยูในชวง 300 ถึง 600 บาท

การเลือกใชอุปกรณประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับบานของคุณ ชวยประหยัดไฟ ประหยัดเงินไดงายๆ
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คอมพิวเตอร
ปจจุบันน้ีคอมพิวเตอร มีการใชงานอยางแพรหลายทั้งในสํานักงาน บานพักอาศัย และสวนราชการตางๆ

เน่ืองจากคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดหลากหลาย ท้ังทางดานเอกสาร จัดเก็บ ประมวลผล อินเตอรเน็ต คนหาขอมูล
หรือแมแตดานความบันเทิง ดังน้ันเรามาเรียนรูวิธีการใชคอมพิวเตอรใหประหยัดพลังงานกันเถอะ

คอมพิวเตอรท่ีเราพบเห็นบอยๆ และใชงานกันอยางแพรหลาย คือ คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal
Computer : PC) แตในความเปนจริงยังมีคอมพิวเตอรอีกหลายๆ แบบ เชน เมนเฟรม ซุปเปอรคอมพิวเตอร แต
เน่ืองจากเปนคอมพิวเตอรท่ีออกแบบเพื่อใชในวัตถุประสงคพิเศษ ในที่น้ีจึงขอพูดถึงเพียง คอมพิวเตอรสวนบุคคลเทา
น้ัน คอมพิวเตอรสวนบุคคลโดยทั่วไปประกอบดวย

1. จอภาพซึ่งมีกําลังไฟฟาท่ีใชขณะรอทํางาน ดังน้ี

ชนิด กําลังไฟฟาขณะที่ใชงาน (วัตต)
คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ จอภาพสี SVGA 17 น้ิว 120
คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ จอภาพสี SVGA 14 น้ิว 100
คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ จอภาพสี VGA 14 น้ิว 85
คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ จอภาพขาวดํา 14 น้ิว 70
คอมพิวเตอรชนิดกระเปาห้ิว (Notebook) 20

โดย SVGA ยอมาจาก Super Video Graphics Array ซึ่งใชกําลังไฟฟามากกวา VGA ซึ่งยอมาจาก
Video Graphics Array

2. สวนประมวลผล และอื่นๆ หรือเรียกรวมๆวา เคซ (Case)
3. สวนประกอบและอุปกรณเสริมอื่นๆ เชน เมาท ,คียบอรด ,ลําโพง ,ปรินเตอร สแกนเนอร เปนตน
ซึ่งสวนประกอบที่ใชพลังงานมากๆ เชน จอภาพ ลําโพง เปนสวนที่เราตองพิจารณาถึงพลังงานไฟฟาท่ีใชและ

อรรถประโยชนท่ีเราไดรับ วาเหมาะสมกันขอบเขตงานที่เราตองการไหม
ประหยดัตั้งแตเลือกซ้ือ

- จอภาพสีใชพลังงานไฟฟามากกวาจอภาพขาวดํา ฉะน้ันหากใชงานคอมพิวเตอร ในโปรแกรมที่ไมตองคํานึงถึง
ปจจัยเรื่องสี ควรหันมาใชจอภาพขาวดํา จะประหยัดกวา

- จอภาพที่มีขนาดใหญจะใชพลังงานไฟฟามากกวาจอที่มีขนาดเล็ก ท้ังน้ีเราควรพิจารณาวา เราจะใชงาน
คอมพิวเตอรแบบไหน หากเราใชในงานเขียนแบบ อาจจะตองใชจอภาพใหญ เพื่อสะดวกตอการเขียนแบบ
และสุขภาพสายตาของผูใช ท่ีไมตองเพงมองจอภาพมาก แตหากเปนงานเอกสารเล็กๆนอยๆ การใชจอขนาด

การอนุรักษพลังงานในอุปกรณประเภทสํานักงาน
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ใหญมีแตจะสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ และอยาลืมวา ยิ่งจอภาพใหญเทาไร ราคาก็ยิ่งแพง และไมประหยัดพลัง
งานอีกดวย เชน จอภาพ 14 น้ิว ใชกําลังไฟฟานอยกวาจอภาพ 17 น้ิว ประมาณ 20 %

- จอภาพที่มีความละเอียดในการแสดงผลสูงจะใชพลังงานมากกวาจอภาพที่มีความละเอียดในการแสดงผลต่ํา
กวา แตท้ังน้ีแลวแตความพอใจของผูใช

- การเลือกลําโพง ควรเลือกขนาดใหเหมาะสมกับการใชงาน เพราะยิ่งลําโพงขนาดใหญ หรือมีลูกเลนมาก ยอม
ใชพลังงานมาก

- เลือกคอมพิวเตอรท่ีมีสัญลักษณ Energy Star ซึ่งเปนสัญลักษณรับรองประสิทธิภาพในการประหยัดพลัง
งาน และตรวจสอบวาระบบประหยัดพลังงานสามารถทํางานไดจริง เน่ืองจากจะใชพลังงานไฟฟาลดลงรอยละ
55 ในขณะรอทํางาน หรือเม่ือไมไดเปดใชงาน ซึ่งกําลังไฟฟาท่ีใชขณะรอทํางานของคอมพิวเตอรท่ัวไปและ
คอมพิวเตอร Energy Starเปนดังน้ี

อุปกรณ คอมพิวเตอร Energy Star คอมพิวเตอรท่ัวไป
จอภาพ ไมเกิน 15 วัตต 60 วัตต
ตัวเครื่อง ไมเกิน 30 วัตต 40 วัตต
รวม ไมเกิน 45 วัตต 100 วัตต

- เลือกคอมพิวเตอรท่ีมีระบบประหยัดพลังงาน เน่ืองจากสามารถตั้งระบบใหเขาสูสภาวะรอทํางานไดหากไมได
ใชงานในระยะเวลาหนึ่ง

- หากตองทํางานนอกสถานที่บอยๆ ควรเลือกใชคอมพิวเตอรแบบกระเปาห้ิว (Notebook) เน่ืองจากใชพลัง
งานนอยกวาแบบตั้งโตะ และใชพื้นท่ีในการทํางานนอยกวา

- ควรตรวจสอบดูวาคอมพิวเตอรมีระบบประหยัดพลังงานหรือยัง หากไมมีเราสามารถตั้งโปรแกรมได
- ปดคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบตางๆ หลังเลิกใชงานพรอมท้ังดึงปลั๊กออกดวย เพื่อลดการสูญเสียพลัง

งานไฟฟาโดยเปลาประโยชน
- ปดจอภาพในเวลาพักเที่ยงหรือในกรณีท่ีไมไดใชงานนานกวา 15 นาที เน่ืองจากจอภาพเปนอุปกรณท่ีใชไฟ

กวา 70 % ของเครื่องคอมพิวเตอร และควรสั่งใหระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติท่ีมากับเครื่อง
คอมพิวเตอรทํางาน

เครื่องพิมพผล (Printer)
ในกลุมอุปกรณประกอบที่กลาวถึงน้ี ปริ๊นเตอรดูเหมือนจะเปนอุปกรณท่ีขาดไมได หากพบคอมพิวเตอรท่ี

ไหน ปริ๊นเตอรก็มักจะไปตั้งอยูขางๆ เสมอ โดยเฉพาะในบริษัท สํานักงาน หางรานตางๆ ถาไมมีปริ๊นเตอรก็แทบจะไม
มีงานออกมาเลยทีเดียว
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ปริ๊นเตอรสามารถแบงออกเปน 3 ชนิด ตามลักษณะการทํางานคือ
1. เลเซอรปริ๊นเตอร (Laser Printer) มีความเร็วในการพิมพสูง คุณภาพดีเยี่ยม เงียบ แตใชพลังงานสูง

กําลังไฟฟาขณะรอทํางาน 60 – 70 วัตต
2. ปริ๊นเตอรชนิดพนหมึก (Inkjet Printer) คุณภาพในการพิมพดี แตดอยกวาเลเซอรปริ๊นเตอร สามารถ

พิมพไดท้ังสีและขาวดํา ใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางาน 3 – 5 วัตต
3. ปริ๊นเตอรชนิดเข็ม คุณภาพในการพิมพต่ํา ในขณะพิมพมีเสียงดัง ใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางาน 7 – 15

วัตต
ขอสังเกตในการเลือกซ้ือ

ปริ๊นเตอรแตละชนิดยังมีความหลากหลายทั้งในดานระบบการทํางาน ความละเอียดในการพิมพ และความเร็วใน
การพิมพงาน เราจึงจําเปนตองเลือกซื้อปริ๊นเตอรใหเหมาะสมกับการทํางาน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงคาใชจายท่ีจะ
ตามมาอีกดวยเชนกระดาษที่ใช ชนิดและราคาของหมึก เปนตน โดยมีขอสังเกตในการเลือกซื้อดังน้ี

- หากซื้อเลเซอรปริ๊นเตอร ควรเลือกซื้อเครื่องที่มีระบบประหยัดพลังงาน หรือท่ีมีสัญลักษณ Energy Star ซึ่ง
กําลังไฟฟาขณะรอทํางานจะลดลงเหลือ 15 – 45 วัตต หลังจากไมไดใชงาน 15 – 60 นาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ความเร็วของปริ๊นเตอร ระบบประหยัดพลังงานเหลาน้ีมักจะถูกต้ังใหทํางานโดยอัตโนมัติมาจากผูผลิตแลว

- เลือกซื้อปริ๊นเตอรท่ีมีความเร็วเหมาะสมกับงานที่ใช เชนสํานักงานขนาดเล็กมีผูใชไมมาก ปริมาณงานพิมพ
นอยก็ควรเลือกปริ๊นเตอรความเร็วต่ํา ( 1 – 7 หนาตอนาที) ใชกําลังไฟฟา 15 วัตต ขณะรอทํางาน สวน
สํานักงานขนาดใหญท่ีมีผูใชหลายคน มีงานพิมพมาก ควรเลือกใชปริ๊นเตอรความเร็วสูง (8 หนาตอนาทีขึ้น
ไป) ใชกําลังไฟฟา 30 – 45 วัตตขณะรอทํางาน

- ใชปริ๊นเตอรแบบพนหมึก เน่ืองจากใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางานต่ํา ใหคุณภาพงานดี
- ใชปริ๊นเตอรระบบเครือขาย (Network Printer) ติดต้ังใชงานสําหรับผูใชหลายคน เพื่อลดกําลังไฟฟาขณะรอ

ทํางานโดยรวม กลาวคือ ปริ๊นเตอรมักจะถูกเปดท้ิงไวโดยไมใชงาน ดังน้ันถามีปริ๊นเตอร ก็จะสิ้นเปลืองพลัง
งาน ขณะรอทํางาน เม่ือเทียบกับปริ๊นเตอรระบบเครือขายเพียงเครื่องเดียว

การใชปริ๊นเตอรอยางชาญฉลาด
- ปดปริ๊นเตอรหรือดึงปลั๊กไฟออกหลังเลิกงาน และในวันหยุด
- ควรตรวจทานขอความบนจอภาพโดยใชคําสั่ง Print Preview
- ใชกระดาษใชแลว 1 หนา (Reused Paper) สําหรับพิมพเอกสารที่ไมสําคัญ หรือเพื่อตองการตรวจทาน

ความถูกตองของขอความ และเลือกชนิดของการพิมพแบบประหยัด (Economy Fast) เพื่อเปนการ
ประหยัดหมึกพิมพ
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โทรศัพท - โทรสารประหยัดพลังงาน
อุปกรณสํานักงานอีกชนิดหน่ึงที่ใชกันอยางแพรหลาย น่ันคือโทรศัพท – โทรสาร ซึ่งนับเปนอุปกรณสํานักงานที่จํา

เปนตอการติดตอประสานงาน เปนอยางยิ่ง หากไมมีเครื่องมือติดตอสื่อสารก็เปรียบเสมือนหลอดไฟที่ไมมีสวิทซเปด -
ปด เราไมสามารถจะใหหลอดไฟสวางไดเลยหากปราศจากอุปกรณท่ีใชติดตอกับหลอดไฟ

โทรศัพท เปนอุปกรณสํานักงานชนิดหน่ึงที่แทบจะไมมีการใชพลังงาน แตเราสามารถประหยัดพลังงานดวย
โทรศัพททางออม โดยวิธีการดังน้ี

- ในกรณีท่ีไมจําเปนตองพบปะกันโดยตรงควรใชการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทแทนการเดินทางติดตอ เปน
การชวยประหยัดนํ้ามันและลดมลภาวะเปนพิษแกสิ่งแวดลอม แตหากจําเปนตองพบปะกันโดยตรง ควร
โทรศัพทนัดหมายกําหนดการใหแนนอนกอน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงที่นัดหมายแลวไมพบผูติดตอ

- ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพทและเตรียมขอมูลในการสนทนากอนติดตอเพื่อลดความผิดพลาดและลดเวลาใน
การใชโทรศัพท

โทรสาร เปนอุปกรณสํานักงานที่มีการใชพลังงานหลากหลายตามชนิดของเครื่อง ซึ่งมีการใชกําลังไฟฟาแบงตาม
ชนิดของเครื่องดังน้ี

1. เครื่องโทรสารชนิดเลเซอรใชกระดาษธรรมดา และใชกําลังไฟฟาสูงที่สุดคือ 60 – 70 วัตต
2. เครื่องโทรสารชนิดพนหมึกใชกระดาษธรรมดา และใชกําลังไฟฟา 10 – 20 วัตต
3. เครื่องโทรสารชนิดท่ีใชกระดาษไวตอความรอน และใชกําลังไฟฟา 10 – 20 วัตต

การเลือกซื้อและการใชอยางประหยัดพลังงานสามารถทําไดดังน้ี
- เลือกใชโทรสารใหเหมาะสมกับงาน เชนถาไมตองการคุณภาพของงานสูงนัก และตองการลดคาใชจายซอน

เรน เชนคาหมึกโทรสาร คาไฟ ควรเลือกใชโทรสารชนิดท่ีใชกระดาษไวตอความรอน
- หากตองการใชเครื่องโทรสารชนิดเลเซอรเพื่อใหมีความคมชัดและมีคุณภาพของงานสูง ควรเลือกซื้อรุนท่ีมี

สัญลักษณ “Energy Star” เพราะสามารถตั้งคาการทํางานใน “Sleep mode” ใหมีกําลังไฟฟาขณะรอทํางาน
ตํ่า เครื่องที่มีความเร็วในการพิมพปานกลางใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางานนอยลง 25 % จากการใชกําลังไฟฟา
ท่ีการทํางานปกติ

- ใชกระดาษที่ใชแลว 1 หนา กับเครื่องโทรสารชนิดเลเซอรและชนิดพนหมึกเพื่อลดจํานวนกระดาษทั้งอนุรักษ
พลังงาน ท้ังชวยอนุรักษสภาพแวดลอม

- เครื่องโทรสารชนิดท่ีใชกระดาษไวตอความรอน ขอมูลท่ีไดรับจะจางหายไป จึงตองทําการถายเอกสารเก็บไว
ทําใหสิ้นเปลือง 2 ตอ ควรพิจารณาถายเอกสารเฉพาะงานที่จําเปนตองเก็บหลักฐาน และควรใชกระดาษที่ใช
แลว 1 หนาในการถายเอกสารดังกลาว

- ใชการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เพื่อสงขอมูล ในการตรวจสอบและตรวจแกแทนการสงดวย
เอกสารเพื่อลดการใชกระดาษ พลังงาน และภาระการทํางานของเครื่องโทรสาร
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เครื่องถายเอกสาร
เครื่องถายเอกสารจัดเปนอุปกรณสํานักงานที่มีราคาสูง ไมวาจะเปนราคาเครื่อง ราคาหมึก ราคากระดาษ

หรือคาไฟฟาท่ีใช เน่ืองจากโดยทั่วไปเครื่องถายเอกสารจะมีคากําลังไฟฟาขณะรอทํางานประมาณ 150 – 200 วัตต แม
วาจะไมสูงเทาเครื่องใชไฟฟาชนิดอื่น เชนหมอหุงขาว หรือเตารีด แตจากการที่ตองเปดเครื่องถายเอกสารไววันละ
ประมาณ 8 – 10 ชั่วโมง ทุกๆ วัน เราตองเสียคาไฟฟาไปโดยเปลาประโยชนเปนมูลคาไมนอยเลยทีเดียว

ตัวอยางเชนเครื่องถายเอกสารเครื่องหนึ่งใชกําลังไฟฟา 200 วัตต เปดทํางานวันละ 8 ชั่วโมง ทํางานสัปดาห
ละ 5 วัน จะตองเสียคาไฟเปนจํานวน 768 บาทตอป (คิดคาไฟหนวยละ 2 บาท) ทําใหเกิดคําถามขึ้นในใจวาถาเปน
เครื่องถายเอกสารขนาดใหญๆ (กินไฟมาก) มีหลายเครื่องในหนวยงาน เปดใชเปนเวลานานกวาน้ี และคาไฟตอหนวย
ขึ้นราคาไปอีก คาไฟที่เราตองจายจะเพิ่มเปนเทาไหร แลวลองยอนมาดูวา เราจะประหยัดคาไฟสวนน้ีไดอยางไร

การใชพลังงานของเครื่องถายเอกสารจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับความเร็วของเครื่องถายเอกสาร จํานวน
เอกสารและปริมาณงาน และจํานวนเอกสารตองาน การจะประหยัดพลังงานเราควรจะเริ่มจากการเลือกซื้อ โดยมีวิธี
เลือกซื้อหรือเชาเครื่องถายเอกสาร (ปจจุบันมีผูลงทุนเปดรานใหเชาเครื่องถายเอกสารเพิ่มมากขึ้นและไดรับความนิยม
มากขึ้นเน่ืองจากเครื่องถายเอกสารมีราคาคอนขางสูง และไดรับบริการซอมบํารุงจากผูใหเชาอยางสมํ่าเสมอ) ให
ประหยัดพลังงานดังน้ี

- เลือกซื้อหรือเชาเครื่องถายเอกสารที่มีระบบถายเอกสารได 2 หนา
- เลือกซื้อหรือเชาเครื่องถายเอกสารที่มีระบบประหยัดพลังงาน หรือเครื่องถายเอกสารที่มีสัญลักษณ Energy

Star จะทําใหประหยัดพลังงานไดในขณะที่เครื่องรอทํางาน โดยสามารถประหยัดพลังงานไดดังตารางตอไปนี้

เครื่องถายเอกสารขนาดมาตรฐาน เครื่องถายเอกสารรูปแบบใหญความเร็วในการถาย
(cpm: หนาตอนาที) 0<cpm≤ 20 20<cpm≤ 44 44<cpm 0<cpm≤ 40 40<cpm

Low-Power Mode (Watts) - 3.85 x cpm +
5

3.85 x
cpm+ 5

- 3.85 x cpm
+ 5

เวลาทํางานของ Low-Power
Mode

- 15 นาที 15 นาที - 15 นาที

Off Mode (Watts) ≤ 5 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 10 ≤ 20
เวลาทํางานของ Off Mode ≤ 30 นาที ≤ 60 นาที ≤ 90 นาที ≤ 30 นาที ≤ 90 นาที

โดยสรุปแลวการใชเครื่องถายเอกสารที่มีสัญลักษณ Energy Star จะชวยลดคาไฟในสวนของเครื่องถาย
เอกสารลงไดถึง 60 % เลยทีเดียว แตท้ังน้ีตองดูความเหมาะสมของงานที่ตองการดวย

- สั่งระบบประหยัดใหทํางาน โดยตั้งเวลาใหระบบประหยัดพลังงานทํางานในเวลาประมาณ 30 นาที ท้ังน้ีเครื่อง
ถายเอกสารตองทําการอุนเครื่องประมาณ 1 – 2 นาที ทุกครั้งกอนท่ีจะเขาสูสภาวะทํางานอีกครั้ง ดังน้ันหาก
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ต้ังเวลาการทํางานของระบบประหยัดพลังงานนอยไปก็จะทําใหคอยนาน และอาจสรางความรําคาญกับผูใชได
ดังน้ันจึงควรคํานึงถึงการใชงานโดยปกติของหนวยงานดวยสวนหนึ่ง

- ปดเครื่องถายเอกสารและดึงปลั๊กออกทุกครั้งที่เลิกงาน เพราะแมวาจะอยูในระบบประหยัดพลังงาน เครื่อง
ถายเอกสารก็ยังใชไฟประมาณ 5 – 20 วัตต

- ใชกระดาษที่ใชแลว 1 หนากับงานที่ไมตองการความสวยงาม หรือคุณภาพงานที่สูงนักจะทําใหประหยัด
กระดาษไดเกือบเทาตัว

โทรทัศน
โทรทัศนหรือท่ีเราเรียกกันติดปากวา ทีวี จัดไดวา เปนเครื่องใชไฟฟาประจําครัวเรือน เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ี

พัฒนาขึ้นไมเวนในแตละวัน และราคาที่ถูกลงเรื่อยๆ ประกอบกับลักษณะตางๆ ของโทรทัศนท่ีมีมากมายหลายแบบ
หลายราคา จึงไมตองแปลกใจเลยวา ทําไมเราจึงพบโทรทัศนอยูทุกครัวเรือน ซึ่งบางครัวเรือนอาจมีท้ัง ในหองน่ังเลน
และหองนอน หรือมีมากกวาน้ัน และเปนท่ีแนนอนวา โทรทัศนทุกเครื่องน้ัน มีการเปดใชงานทุกวัน  ไมมากก็นอย จึง
ไมตองสงสัยเลยวา พลังงานไฟฟาท่ีเราใชกับโทรทัศนน้ัน จะมีปริมาณมากขนาดไหน และหากเราทุกคนชวยกัน
ประหยัดพลังงานที่ใชกับโทรทัศนแลว จะสามารถประหยัดพลังงานและคาใชจายกับตัวเองและประเทศชาติไดมาก
ขนาดไหน เราสามารถชวยกันประหยัดพลังงานดวยวิธีตางๆ เชน

- การเลือกใชโทรทัศนควรคํานึงถึงความเหมาะสมของขนาดและการใชกําลังไฟฟา
- โทรทัศนสีระบบเดียวกันท่ีมีขนาดแตกตางกัน จะมีการใชพลังงานที่ตางกันดวย กลาวคือ โทรทัศนสีท่ีมี

ขนาดใหญและมีราคาแพงกวา จะใชกําลังไฟมากกวาโทรทัศนสีเล็กๆ ยกตัวอยางเชนโทรทัศนระบบทั่ว
ไป ขนาด 16 น้ิว จะเสียคาไฟฟามากกวา ขนาด 14 น้ิว รอยละ 14 และขนาด 20 น้ิว จะเสียคาไฟฟา
มากกวา ขนาด 14 น้ิว รอยละ 30โทรทัศนระบบรีโมทคอนโทรล ขนาด 16 น้ิว จะเสียคาไฟฟามากกวา
ขนาด 14 น้ิว รอยละ 5 หรือขนาด 20 น้ิว  จะเสียคาไฟฟามากกวาขนาด 14 น้ิว รอยละ 34

- โทรทัศนท่ีมีระบบรีโมทคอนโทรล จะมีการใชพลังงานไฟฟามากกวา โทรทัศนสีระบบทั่วไปที่มีขนาด
เดียวกัน ยกตัวอยางเชนโทรทัศนสี ขนาด 16 น้ิว ท่ีมีระบบรีโมทคอนโทรล จะเสียคาไฟฟามากกวา
ระบบธรรมดา รอยละ 5โทรทัศนสี ขนาด 20 น้ิว ท่ีมีระบบรีโมทคอนโทรล จะเสียคาไฟฟามากกวา
ระบบธรรมดา รอยละ 18

- ไมควรเสียบปลั๊กโทรทัศนท้ิงไวเม่ือไมตองการใช เพราะจะมีไฟฟาหลอเลี้ยงระบบภายในอยูตลอดเวลา
นอกจากนั้น อาจเกิดอันตรายในขณะที่ฟาแลบได

- ควรปดโทรทัศนเม่ือไมมีคนดู หรือต้ังเวลาปดโทรทัศนโดยอัตโนมัติ เพื่อชวยประหยัดไฟฟา

การอนุรักษพลังงานในอุปกรณประเภทอํานวยสะดวก-บันเทิง



สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทรศัพท 0-5394-2007-9 โทรสาร 0-5389-2375 www.emac.or.th
- 23 -

- ไมควรเสียบปลั๊กเครื่องเลนวีดีโอในขณะที่ยังไมตองการใช   เพราะเครื่องเลนวีดีโอจะทํางานอยูตลอด
เวลา จึงทําใหเสียคาไฟฟาโดยไมจําเปน

- ควรพิจารณาเลือกรายการที่ตองดูเอาไวลวงหนา และดูเฉพาะรายการที่เลือกตามชวงเวลานั้นๆ หาก
ดูรายการเดียวกันควรเปดโทรทัศนเพียงเครื่องเดียว

เหลาน้ี เปนการใชโทรทัศนอยางชาญฉลาด สามารถชวยลดคาใชจายของทานลงและประหยัดพลังงานของ
ประเทศชาติไดอีกดวย

ลิฟท
ลิฟท เปนเครื่องอํานวยความสะดวกที่นิยมใชกันมากในอาคารสูง และนับเปนอุปกรณท่ีใชพลังงานไฟฟามาก

พอสมควรตอครั้ง ดังน้ันการเรียนรูท่ีจะใชอยางประหยัดพลังงานนับเปนเรื่องสําคัญที่ผูใชอาคารควรทราบไว
อุปกรณท่ีใชพลังงานไฟฟามากที่สุดของลิฟต ไดแกสวนมอเตอรฉุดตัวลิฟตใหขึ้นและลง ซึ่งการทํางานครั้ง

หน่ึงๆ (ลงหรือขึ้น 1 ครั้ง) จะเสียคาไฟฟาประมาณ 0.2 บาทตอครั้ง ถาหน่ึงวัน ลิฟตขึ้นลง 100 ครั้ง น่ันคือเราตอง
เสียคาไฟฟาถึง 20 บาทตอลิฟต 1 ตัวตอวัน นับเปนคาใชจายท่ีสูงมาก

ดังน้ันมาเรียนรูวิธีใชลิฟตอยางประหยัดพลังงานกันเถอะ

- ควรเลือกลิฟต ท่ีมีขนาดความเร็วของลิฟตท่ีเหมาะสมกับจํานวนผูใชลิฟตในอาคารน้ัน ตัวอยางดังตาราง
จํานวนคน น้ําหนัก

(กิโลกรัม)
ความเร็ว

(เมตรตอนาที)
ขนาดของมอเตอร

(กิโลวัตต)
11 750 30

45
60

3.7
5.5
7.5

14 1,000 30
45
60

5.5
7.5
11.0

- ถามีลิฟตหลายตัว ควรตั้งใหลิฟตทํางานหยุดตามชั้นตางๆ ท่ีเหมาะสมในแตละตัว เชน บางตัวหยุด
เฉพาะชั้นคูและบางตัวหยุดเฉพาะชั้นค่ี หรือหยุดต้ังแตชั้นเทาใด เปนตน

- เม่ือเลยเวลารีบเรงแลว ควรเปดลิฟตใหเหลือจํานวนตัวที่ใชงานใหนอยท่ีสุด ตามความเหมาะสม
วิธีงายๆ แตไดผลเพียงเปลี่ยนลักษณะการใชงานเล็กนอย เราก็สามารถประหยัดพลังงานไดแลวครับ
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เชื้อเพลิง

ความหมายของเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงหมายถึงสิ่งที่ทําใหไฟติดงาย หรือสิ่งที่ทําใหเกิดการเผาไหม หรือสิ่งที่ใหพลังงานความรอน เชนไม

ถานหิน นํ้ามัน และกาซ เชื้อเพลิงสวนใหญใชกันในบานเรือน ในโรงไฟฟา  อาหารก็เปนเชื้อเพลิงชนิดหน่ึง ซึ่งจะถูก
เผาผลาญในรางกายและใหพลังงานกับเรา ในที่น้ีเชื้อเพลิงที่ใกลตัวเราที่สุดคือนํ้ามัน เอกสารฉบับน้ีจึงขอเนนขอมูลนํ้า
มัน เปนหลัก

สถานการณเชื้อเพลิง
จากขอมูลของกรมการขนสงทางบกจํานวนรถยนต รถบรรทุก และรถจักรยานยนตท่ัวประเทศที่ตออายุ

ทะเบียนรถยนตและจดทะเบียนใหม (ภายใตพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522) ในป 2543 มีจํานวนรวม
10.9 ลานคัน และใชนํ้ามันเบนซินและน้ํามันดีเซล รวมประมาณ 18,000 ลานลิตร และสถิติจํานวนรถยนตจดทะเบียน
ใหม ในกรุงเทพมหานครในป 2543 เฉลี่ย 690 คันตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2542 รอยละ 27

ถาหากมีคนถามวานํ้ามันวันน้ีราคาเทาไหร ตองบอกวาตอบยากจริงๆ ครับ เพราะราคาน้ํามันวันน้ีปรับตัวบอย
เหลือเกิน การปรับก็มีปรับขึ้น-ปรับลง จะแยไปนิดก็ตรงที่สวนใหญราคาจะปรับขึ้น จนปจจุบันนํ้ามันเบนซินมีราคาอยู
ท่ี 18 บาทกวา สวนนํ้ามันดีเซลก็ไมนอยหนาตามมาติดๆ ท่ี 14 บาทกวา เอกสารฉบับน้ีจึงขอรายงานขอมูลนํ้ามัน ต้ัง
แตโครงสรางราคาน้ํามัน ไปถึงแนวโนมราคานํ้ามันดังตอไปนี้

โครงสรางราคาน้ํามัน
เริ่มจากโครงสรางราคาน้ํามันวานํ้ามัน 1 ลิตรที่เราเสียเงินซื้อไป ประกอบไปดวยอะไรบาง
โครงสรางราคาน้ํามันจะประกอบดวย 2 สวน คือ ราคาขายสงหนาโรงกลั่น และราคาขายปลีก ในสวนของ

ราคาขายสงหนาโรงกลั่น จะประกอบดวย ราคา ณ โรงกลั่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และภาษีมูลคาเพิ่ม และในสวนของราคาขายปลีก จะประกอบดวย ราคาขาย
สงหนาโรงกลั่น คาการตลาด และภาษมูีลคาเพิ่ม
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ตัวอยางโครงสรางราคาน้ํามันในเขต กทม. (14 มีนาคม 2548)  หนวย:บาท/ลิตร
เบนซินออกเทน 95 ดีเซลหมุนเร็ว

ราคา ณ โรงกลั่น 14.9208 16.1401
ภาษีสรรพสามิตร 3.6850 2.3050
ภาษีเทศบาล 0.3685 0.2305
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 0.5000 0.5000 – 5.1746
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 0.0400 0.0400
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1.3660 0.1325
ราคาขายสง 20.8803 14.1735
คาการตลาด 1.1306 0.9500
ภาษีมูลคาเพิ่ม 0.0791 0.0665
ราคาขายปลีก 22.09 15.19

จากตารางตัวอยางโครงสรางราคาน้ํามันน้ี ทําใหเราเห็นวา ในนํ้ามัน 1 ลิตรที่เราเสียเงินซื้อไป เปนคาอะไรบาง
ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามกลไกของราคา แลวการปรับราคาน้ํามันเขาพิจารณาจากอะไรละ

การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามัน
การเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกนํ้ามันของไทย ต้ังแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน จะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตนทุน

ท่ีเปลี่ยนไป หรือการประกาศราคาของโรงกลั่น โดยชวงกอนยกเลิกควบคุมราคาขายปลีก แมรัฐบาลจะควบคุมราคา
ขายปลีกใหอยูในระดับคงที่เปนระยะเวลาหนึ่ง แตในความเปนจริง การกําหนดราคาของโรงกลั่นมีการเปลี่ยนแปลงทุก
สัปดาหตามราคาตลาดโลกที่เปลี่ยนไป โดยรัฐไดใชระบบกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายสงที่ออกจาก
โรงกลั่น และราคานําเขาใหอยูในระดับคงที่ ซึ่งสงผลใหราคาขายปลีกไมเปลี่ยนแปลง หลังจากมีการยกเลิกการควบคุม
ราคาแลว ราคาขายสงจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคา ณ โรงกลั่น ซึ่งโรงกลั่นเปนผูกําหนดราคา และจะสงผลใหราคา
ขายปลีกเปลี่ยนแปลงตามในที่สุด

 จากการที่ประเทศไทยเปนประเทศผูนําเขานํ้ามัน โดยรอยละ 90 ของการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงตองนําเขาจากตาง
ประเทศในรูปของน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปบางสวน ประกอบกับการคานํ้ามันเปนไปอยางเสรี ดังน้ัน การกําหนด
ราคานํ้ามันของโรงกลั่นจึงขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตรา (หรือคาเงินบาท) ซึ่งเปนตนทุนในการนําเขานํ้ามันเชื้อเพลิง

• ราคาตลาดโลกเปลี่ยนแปลง$1 ตอบารเรล ตนทุนราคานํ้ามันไทยเปลี่ยนแปลง 25-29 สตางค/ลิตร (ณ อัตรา
แลกเปลี่ยน 40-46 บาท/$)

• อัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง 1 บาท/$ตนทุนราคานํ้ามันไทยเปลี่ยนแปลง 19-25 สตางค/ลิตร (ราคานํ้า
มันชวง $ 30-40 ตอบารเรล)
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การกําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูปของโรงกลั่นไทย
โรงกลั่นของไทยไมไดแขงขันเฉพาะกลุมโรงกลั่นในประเทศเทาน้ัน แตตองแขงขันกับการนําเขานํ้ามันสําเร็จ

รูปจากตางประเทศดวย ดังน้ัน การกําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูประดับคาสง จึงตองกําหนดราคาในระดับที่แขงขันกับ
ราคานําเขาท่ีถูกท่ีสุด ซึ่งหมายถึงตนทุนการสงออกจากตางประเทศ มายังประเทศไทยในระดับต่ําสุด การกําหนดราคา
นํ้ามันสําเร็จรูปของโรงกลั่นนํ้ามัน จึงใชหลักการเสมอภาคกับการนําเขา (Import Parity Basis) และไดใชตลาดสิงค
โปร เปนตลาดอางอิงการกําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูปดังกลาว

ในการกําหนดราคา หากโรงกลั่นกําหนดราคา สูงกวาการนําเขาจากสิงคโปร ผูคานํ้ามันจะนําเขา แทนการซื้อ
จากโรงกลั่นในประเทศ แตหากกําหนดราคา ตํ่ากวาราคานําเขา จะทําใหโรงกลั่นไดรับผลตอบแทนต่ํากวาท่ีควร ยอม
ไมเกิดแรงจูงใจ ใหเกิดการลงทุนธุรกิจการกลั่นในประเทศไทย

สาเหตุท่ีใชในตลาดจรสิงคโปร เปนฐานการกําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูปของไทย
1. สะทอนตนทุนการนําเขาของไทยในระดับต่ําสุด ตลาดสิงคโปรเปนตลาดสงออกที่ใหญท่ีสุด ในภูมิภาคเอเซีย

ซึ่งใกลไทยมากที่สุด ดังน้ัน ตนทุนในการนําเขา จึงเปนตนทุนท่ีถูกท่ีสุดท่ีโรงกลั่นไทยตองแขงขันดวย
2. ปริมาณการซื้อขายในระดับสูง
3. ราคาสะทอนความสามารถในการจัดหา และความตองการของเอเซีย
4. ราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร เปนฐานกําหนดราคาสงออกของประเทศตางๆ
5. ราคานํ้ามันสําเร็จรูปตลาดสิงคโปร เปลี่ยนแปลงสอดคลองกับตลาดอื่นๆ ท่ัวโลก
6. ราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดสิงคโปร ผันผวนนอยกวาตลาดอื่นๆ

ราคาน้ํามันวันนี้
จากหัวขอการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันทําใหเราทราบวาราคานํ้ามันเปลี่ยนตามอะไร และใชมาตรฐานใด

สวนใครที่จะติดตามวาการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันเปนอยางไรดูไดจากตารางตอไปนี้
ตารางราคาน้ํามัน บาท/ลิตร
Unit : Baht/Litre
ราคา : บาท/ลิตร

PTT
ปตท

BCP
บางจาก

SHELL
เชลล

ESSO
เอสโซ

CALTE
X

คาลเท็กซ

TPI
ทีพีไอ

Q8
คิวเอท

SUSCO
สยาม
สห

บริการ

PT
ภาคใต
เชื้อ
เพลิง

PURE
เพียว

แกสโซฮอลออกเทน 95 (GASOHOL) 20.59 20.59 20.59 - - 21.34 - - - -
แกสโซฮอลออกเทน 91 (GASOHOL) - 20.29 - - - 21.34 - - - -
เบนซินออกเทน 95 (ULG 95 RON) 22.09 22.09 22.09 22.09 22.09 22.09 22.09 22.09 22.09 22.09
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Unit : Baht/Litre
ราคา : บาท/ลิตร

PTT
ปตท

BCP
บางจาก

SHELL
เชลล

ESSO
เอสโซ

CALTE
X

คาลเท็กซ

TPI
ทีพีไอ

Q8
คิวเอท

SUSCO
สยาม
สห

บริการ

PT
ภาคใต
เชื้อ
เพลิง

PURE
เพียว

เบนซินออกเทน 91 (UGR 91 RON) 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD) 15.19 15.19 15.19 15.19 15.19 15.19 15.19 15.19 15.19 15.19
ดีเซล - ปาลม (บริสุทธิ์) (BIO-
DIESEL) 14.69 14.69 - - - - - - - -

กาซธรรมชาติ NGV (Baht/Kg) 7.96 - - - - - - - - -
กาซสําหรับยานพาหนะ (LPG-AUTO) 16.81 - - - 10.73 - - - - -
มีผลตั้งแต (EFFECTIVE DATE) 11 Mar 11 Mar 11 Mar 11 Mar 11 Mar 11 Mar 11 Mar 11 Mar 11 Mar 11 Mar

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน
MOGAS HSDEffective Date

ULG 95 UGR 91 Changes HSD Changes
28 Dec 02 16.49 15.49 +0.30 14.59 +0.30
7 Jan 03 16.79 15.79 +0.30 14.59   0.00

22 Jan 03 16.99 15.99 +0.20 14.79 +0.20
1 Feb 03 17.29 16.29 +0.30 15.09 +0.30

Price Stabilizing Period, 8 Feb-19 May 03
8 Feb 03 16.99 15.99 -0.30 14.79 -0.30

18 Apr 03 16.69 15.69 -0.30 14.49 -0.30
20 May 03 15.59 14.59 -1.10 13.29 -1.20
31 May 03 15.09 14.09 -0.50 12.79 -0.50
11 Jun 03 15.49 14.49 +0.40 12.79   0.00
14 Jun 03 15.79 14.79 +0.30 13.09 +0.30
19 Jun 03 15.49 14.49 -0.30 12.79 -0.30

2 Jul 03 15.79 14.79 +0.30 13.09 +0.30
8 Jul 03 16.09 15.09 +0.30 12.79 -0.30

Price Stabilizing Period, 8 Feb-19 May 03
12 Jul 03 16.39 15.39 +0.30 12.99 +0.20
18 Jul 03 16.69 15.69 +0.30 12.99   0.00
24 Jul 03 16.69 15.69   0.00 13.19 +0.20
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2 Aug 03 16.99 15.99 +0.30 13.39 +0.20
8 Aug 03 17.29 16.29 +0.30 13.69 +0.30

30 Aug 03 16.99 15.99 -0.30 13.99 +0.30
6 Sep 03 16.69 15.79 -0.30/-0.20 13.79 -0.20

12 Sep 03 16.39 15.49 -0.30 13.59 -0.20
19 Sep 03 16.09 15.19 -0.30 13.59  0.00
24 Sep 03 15.79 14.89 -0.30 13.29 -0.30
8 Oct 03 16.09 15.19 +0.30 13.59 +0.30

15 Oct 03 16.39 15.49 +0.30 13.79 +0.20
18 Oct 03 16.69 15.79 +0.30 14.09 +0.30
1 Nov 03 16.39 15.59 -0.30/-0.20 13.79 -0.30

12 Nov 03 16.69 15.89 +0.30 14.09 +0.30
21 Nov 03 16.69 15.89  0.00 14.39 +0.30
10 Dec 03 16.99 16.19 +0.30 14.39  0.00
16 Dec 03 17.29 16.49 +0.30 14.39  0.00
8 Jan 04 17.79 16.99 +0.50 14.69 +0.30

Price Stabilizing Period, Starting 10 Jan 04
10 Jan 04 16.99 16.19 -0.80 14.59 -0.10
7 May 04 17.59 16.79 +0.60 14.59  0.00
8 June 04 18.19 17.39 +0.60 14.59 0.00

18 June 04 18.79 17.99 +0.60 14.59 0.00
29 July 04 19.39 18.59 +0.60 14.59 0.00
6 Aug 04 19.99 19.19 +0.60 14.59 0.00

11 Aug 04 20.59 19.79 +0.60 14.59 0.00
17 Aug 04 21.19 20.39 +0.60 14.59 0.00
24 Aug 04 21.79 20.99 +0.60 14.59 0.00
24 Aug 04 21.79 20.99 +0.60 14.59 0.00
20 Oct 04 22.39 21.59 0.00 14.59 0.00
21 Oct 04 22.39 21.59 -0.04 14.59 0.00
04 Nov 04 21.99 21.19 -0.04 14.59 0.00
12 Nov 04 21.59 20.79 -0.04 14.59 0.00
19 Nov 04 21.19 20.39 -0.04 14.59 0.00
04 Dec 04 20.79 19.99 -0.04 14.59 0.00
08 Dec 04 20.39 19.59 -0.04 14.59 0.00
10 Dec 04 19.99 19.19 -0.04 14.59 0.00
14 Dec 04 19.59 18.79 -0.04 14.59 0.00
17 Dec 04 19.29 18.49 -0.03 14.59 0.00

22 Dec 04 ESSO Only 19.49 18.69 0.2 14.59 0.00
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24 Dec 04 ESSO Only 19.29 18.49 -0.2 14.59 0.00
26 Jan 05 19.69 18.89 +0.40 14.59 0.00
15 Feb 05 20.09 19.29 +0.40 14.59 0.00
18 Feb 05 20.49 19.69 +0.40 14.59 0.00
22 Feb 05 20.49 19.69 0.00 15.19 +0.60
23 Feb 05 20.89 20.09 +0.40 15.19 0.00
1 Mar 05 21.29 20.49 +0.40 15.19 0.00
5 Mar 05 21.69 20.89 +0.40 15.19 0.00
11 Mar 05 22.09 21.29 +0.40 15.19 0.00

  ตารางคาการตลาดและคาการกล่ัน

คาการตลาด และคาการกลั่น - Margins (Average) – 15 March 05
Marketing Margin
Refining Margin

1.0328
1.1200

Baht/Litre
Baht/Litre

จากตารางทั้ง 3 ก็จะทําใหเราทราบราคาน้ํามันของวันน้ีและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาได สวนราคา
ปจจุบันจริงๆ สามารถเขาไปดูไดท่ี www.eppo.go.th/retail_prices.html ซึ่งทางสวนปโตรเลียม สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงานไดสรุปราคาใหเราดูกันทุกวัน หรือสามารถติดตอไปที่โทรศัพท 0-2612-1555 ตอ 562, 564-568
เพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดครับ

สรุปสถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงป 2545
ราคาน้ํามันดิบ

ราคานํ้ามันดิบเฉลี่ยของป 2545 อยูในระดับ $23 – 25 ตอบารเรล ทรงตัวเม่ือเทียบกับป 2544 โดยราคาใน
ปน้ีไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ืองกวา $10 ตอบารเรล ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการลดปริมาณการผลิตของกลุมโอเปคที่
ไดผล การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงกวาการคาดการณ รวมทั้ง ความวิตกกังวลของตลาดน้ํามันของโอกาสที่จะเกิด
สงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งประเด็นความวิตกกังวลเปนสาเหตุทําใหราคานํ้ามันดิบในป 2545 มีความผันผวนสูง
จากในชวงตนปราคานํ้ามันดิบอยูท่ีระดับ $16 ตอบารเรล ปลายปเคลื่อนไหวในระดับ $25 – 30 ตอบารเรล แมวา
ปริมาณนํ้ามันดิบในตลาดจะเพิ่มสูงขึ้นมาก จากการที่กลุมโอเปคผลิตเกินโควตาถึง 2.7 ลานบารเรล/วัน แตความวิตก
กังวลเรื่องสถานการณ ระหวางสหรัฐอเมริกาและอิรักไดกลับมา โดยสหรัฐอเมริกาไดกลาวหาวา อิรักละเมิดมติคณะ
มนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ โดยสงรายงานอาวุธรายแรงไมครบถวน ประกอบกับเหตุการณประทวงทางการ
เมืองในเวเนซูเอลา ท่ีสงผลกระทบตอการผลิตนํ้ามัน นอกจากนี้ ระดับปริมาณน้ํามันสาํรอง ของกลุมประเทศพัฒนา
แลว (OECD) ยังอยูในระดับต่ําสุดในรอบ 5 ป อยางไรก็ตาม ผลการประชุมโอเปคในวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 เห็น
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ชอบใหเพิ่มโควตาการผลิตอีก 1.3 ลานบารเรล/วัน เปน 23.0 ลานบารเรล/วัน เริ่มมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2546
เปนตนไป โดยใหประเทศสมาชิกลดปริมาณการผลิตจริงลง เพื่อใหอยูในโควตารวม 1.4 ลานบารเรล/วัน
ราคาผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร

ราคานํ้ามันสําเร็จรูปตลาดจรสิงคโปรในป 2545 เม่ือเทียบกับป 2544 ราคานํ้ามันเบนซินออกเทน 95 , 92 ,
ดีเซลหมุนเร็ว และเตา ปรับตัวสูงขึ้น $0.45 ,$1.42 ,$0.11 และ $2.14 ตอบารเรล มาอยูท่ีระดับ $27.95 ,$26.78
,$27.41 และ $23.36 ตอบารเรล ตามลําดับ สวนนํ้ามันกาดปรับตัวลดลง $0.37 ตอบารเรล มาอยูท่ีระดับ $27.90 ตอ
บารเรล
สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย

ราคาขายปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย จะเปลี่ยนแปลงตามราคาผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป ในตลาด
จรสิงคโปร และคาเงินบาท โดยโรงกลั่นนํ้ามันของไทย ไดใชราคานํ้ามันในตลาดจรสิงคโปรเปนฐานในการกําหนดราคา
นํ้ามันขายสงหนาโรงกลั่น โดยจะใชราคาเฉลี่ยยอนหลังประมาณ 3 วัน ทําใหราคาขายสงหนาโรงกลั่นของไทย ปรับตัว
ตามราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร ในเวลาที่ใกลเคียงกันสวนราคาขายปลีกนํ้ามัน ณ สถานีบริการนํ้ามันเชื้อ
เพลิง จะขึ้นอยูกับราคาขายสงหนาโรงกลั่น ซึ่งเปนตนทุนของบริษัทผูคานํ้ามัน และภาวะการแขงขันในตลาดน้ํามันของ
ประเทศไทย

ราคาขายปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงในป 2545 อยูในระดับใกลเคียงกับป 2544 โดยราคาขายปลีกเฉลี่ยของนํ้ามัน
เบนซินออกเทน 95 ,91 และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วลดลง 0.22 , 0.22 และ 0.32 บาท/ลิตร มาอยูในระดับ 13.80, 12.80
และ 12.21 บาท/ลิตร ตามลําดับ โดยปจจัยคาเงินบาทในป 2545 แข็งตัวขึ้นเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 1.5 บาท/เหรียญ
สหรัฐ ทําใหตนทุนราคานํ้ามันของไทยลดลงประมาณ 0.30 บาท/ลิตร
คาการตลาด

คาการตลาด คือ สวนตางระหวางราคาขายปลีก ณ สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง และราคาขายสงหนาโรงกลั่น
ในเวลาเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงรายไดของผูคานํ้ามันและสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยรวมถึงตนทุนอื่นๆ ของผูคานํ้า
มันไวดวย เชน การเติมสารเติมแตง (Additive) เพื่อลดมลพิษไอเสียในรถยนต รวมทั้ง คาบริหารจัดการอื่นๆ ของผู
คานํ้ามันดวย คาการตลาดจึงไมใชกําไรของผูคานํ้ามัน แตเปนรายไดท่ียังไมไดหักตนทุนอื่นๆ นอกจากตนทุนนํ้ามัน
เทาน้ัน

คาการตลาดเฉลี่ยของป 2545 อยูในระดับใกลเคียงกับป 2544 โดยคาการตลาดและคาการกลั่นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เล็กนอย 0.06 บาท/ลิตร มาอยูท่ีระดับ 1.39 บาท/ลิตร
คาการกลั่น

คาการกลั่นเปนรายไดของผูผลิตหรือโรงกลั่น โดยพิจารณาจากผลตางระหวางราคา ณ โรงกลั่นเฉลี่ยทุกผลิต
ภัณฑตามปริมาณการผลิต กับตนทุนราคาน้ํามันดิบ (ราคา ณ โรงกลั่น หมายถึง ราคาขายสงหนาโรงกลั่นท่ีหักภาษี
และกองทุนตางๆ แลว) คาการกลั่นดังกลาวเปนคาการกลั่นโดยรวม สวนคาการกลั่นแยกตามผลิตภัณฑนํ้ามัน จะ
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พิจารราจากคาการกลั่นรวมที่แจงออกมาเปนคากากรลั่นของแตละผลิตภัณฑตามสัดสวนของปริมาณการผลิตและ
ราคา ณ โรงกลั่นของผลิตภัณฑนํ้ามันในชวงนั้นๆ

คาการกลั่นเฉลี่ยของป 2545 อยูในระดับ 0.66 บาท/ลิตร ($2.4 ตอบารเรล) ใกลเคียงกับป 2544 แตเปน
ระดับต่ํากวาจุดคุมทุนของโรงกลั่นซึ่งจะอยูท่ีระดับ $3-4 ตอบารเรล สาเหตุท่ีคาการกลั่นคอนขางต่ํา เน่ืองจากธุรกิจโรง
กลั่นนํ้ามันเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงในระดับภูมิภาค และกําลังการกลั่น (Capacity) ท่ีเกินความตองการของตลาด
เน่ืองจากความตองการใชนํ้ามันท่ีลดต่ําลง ทําใหโรงกลั่นไมสามารถใชกําลังการกลั่นไดเต็มความสามารถ และการไหล
เวียนของนํ้ามันในภูมิภาคที่เปนไปอยางเสรี ทําใหโรงกลั่นตองเผชิญกับการแขงขันคอนขางสูง

สรุปสถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงป 2546
ราคาน้ํามันดิบ

แนวโนมราคานํ้ามันดิบในป 2546 นักวิเคราะหสวนใหญคาดการวา ราคานํ้ามันดิบจะอยูในระดับใกลเคียงกับ
ป 2545 แตจะออนตัวลงเมื่อเทียบกับชวงไตรมาส 4 ของป 2545 โดยราคาน้ํามันดิบดูไบ เบรนท และ WTI จะเคลื่อน
ไหวอยูท่ีระดับ $20-24 , $21-25 และ $24-28 ตอบารเรล ตามลําดับ ปจจัยหลักท่ีทําใหราคานํ้ามันดิบปรับตัวลดลง
คือ อุปทานที่เพิ่มขึ้นมากทั้งกลุมโอเปคและนอกกลุมโอเปค (เพิ่มขึ้น 0.9 และ 1.0 ลานบารเรล/วัน ตามลําดับ) โดยลา
สุดกลุมโอเปคไดปรับเพิ่มเพดานการผลิต 1.3 ลานบารเรล/วัน เปน 23.0 ลานบารเรล/วัน ในขณะที่อุปสงคปรับเพิ่ม
ขึ้นนอยกวา จากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและโลกฟนตัวชากวาท่ีประมาณการไวเดิม ธนาคารกลางของอเมริกา
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% อยูท่ีระดับ 1.25% ตํ่าสุดในรอบ 40 ป (ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวประมาณ
3% ความตองการใชนํ้ามันเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8 ลานบารเรล/วัน) โดย Energy Information Administration
(EIA) ประมาณการความตองการใชนํ้ามันของโลกเพิ่มขึ้น 1.7% หรือ 1.3 ลานบารเรล/วัน เปน 77.6 ลานบารเรล/วัน
ในขณะที่ประมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 2.5 % หรือ 1.9 ลานบารเรล/วัน เปน 77.9 ลานบารเรล/วัน

ผลจากราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาส 3-4 ป 2545 มาอยูท่ีระดับ $27-30 ตอบารเรล แลวแตชนิด
นํ้ามันดิบ ทําใหประเทศตางๆ เพิ่มกําลังการผลิตและสงออกนํ้ามันดิบมากยิ่งขึ้น ปจจุบันกลุมโอเปคมีการผลิตเกนิโคว
ตาอยางตอเน่ืองถึง 2 –3 ลานบารเรล/วัน ซึ่งเปนสัญญาณบงชี้วา การควบคุมปริมาณการผลิตของประเทศสมาชิกให
อยูในระดับเพดานการผลิตที่ตกลงกันไวเปนเรื่องยาก

สวนประเทศนอกกลุมโอเปค ไดแก ประเทศแถบทะเลเหนือ ทะเลสาบแคสเปยนและรัสเซีย มีการสํารวจและ
ผลิตนํ้ามันดิบเพิ่มมากขึ้น โดยรัสเซียมีเปาหมายที่จะเปนผูผลิตรายใหญท่ีสุดของโลกแซงหนาซาอุดิอารเบีย ปจจุบัน
ปริมาณการผลิตของรัสเซียอยูในระดับ 7.3 – 7.5 ลานบารเรล/วัน (ซาอุดิอารเบียผลิตอยูท่ีระดับ 7.9 ลานบารเรล/วัน)
รัสเซียมีศักยภาพการผลิตไดถึงระดับ 10 ลานบารเรล/วัน นอกจากนั้น เม็กซิโกซึ่งเปนผูผลิตนํ้ามันรายใหญลําดับ 8
ของโลก ก็มีแผนเพิ่มการสงออกในป 2546 จากปจจุบันสงออกที่ระดับ 1.66 ลานบารเรล/วัน เปน 1.86 ลานบารเรล/
วัน
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แตอยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ไดแก ปญหาความขัดแยงที่
อาจทําใหเกิดสงครามในตะวันออกกลาง เชน สหรัฐอเมริกา – อิรัก, อิสราเอล – ปาเลสไตน รวมถึงการวินาศกรรม
ขบวนการกอราย
ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร

จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ํามันดิบและความตองการใชในภูมิภาค นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
ราคานํ้ามันสําเร็จรูปแตละชนิดจะเปนไปตามชวงฤดูกาลดวย โดยราคาน้ํามันเบนซินซึ่งเปนนํ้ามันท่ีใชในการขับขี่ยาน
พาหนะ ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในชวงฤดูรอน เน่ืองจากมีการใชพาหนะในชวงนี้มาก สวนนํ้ามันดีเซลและน้ํามันเตาเปน
นํ้ามันเพื่อความอบอุน ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในฤดูหนาว โดยคาดวา ราคานํ้ามันเบนซินและดีเซลหมุนเร็วในตลาดจร
สิงคโปรป 2546 จะเคลื่อนอยูในระดับ $25 – 29 ตอบารเรล และ $ 24 – 29 ตอบารเรล ตามลําดับ
ราคาขายปลีกน้ํามันสําเร็จรูปของไทย

จะเคลื่อนไหวตามราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปรและคาเงินบาท หากคาเงินบาทเคลื่อนไหวอยูระดับ
43 – 44 บาท/เหรียญสหรัฐ คาดวา ราคาขายปลีกนํ้ามันเบนซินออกเทน 95, 91 และดีเซลหมุนเร็วอยูท่ีระดับ 14 –
16 , 13 – 15 และ 12 – 14 บาท/ลิตร ตามลําดับ

เก็บมาฝาก
ULG 95 RON Unleaded Gasoline, with Research Octane Number = 95 นํ้ามันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่ว
ออกเทน 95
UGR 91 RON Unleaded Regular Gasoline, with Research Octane Number = 91 นํ้ามันเบนซินธรรมดาไร
สารตะกั่ว ออกเทน 91
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05%Sulphur content นํ้ามันดีเซล (โซลา) มีกํามะถันไมเกิน 0.05%
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR นํ้ามันเบนซิน
LPG-AUTO Automobile LPG (Liquefied Petroleum Gas) กาซรถยนต

รวมพลังหยุดรถซดน้ํามัน
- ทางเดียวกันไปคันเดียว ใชรถรวมกันสลับจาก 5 คันเหลือ 1 คัน ประหยัดนํ้ามันไดรอยละ 80
- วางแผนกอนเดินทาง ขับรถหลงทาง 10 นาที สิ้นเปลืองนํ้ามัน 500 ซีซี. เปนเงิน 7.5 บาท
- เลิกเบิ้ล เลิกบิด ทุกคัน เบ้ิลเครื่องยนต ขณะเกียรวาง 10 ครั้ง สิ้นเปลืองนํ้ามันเพิ่ม 100 ซีซ.ี เปนเงิน 1.5 บาท
- ขับ 91 เติม 91 เติมนํ้ามันออกเทน 95 ท้ังที่ใชออกเทน 91 ได สิ้นเปลืองนํ้ามันเพิ่มลิตรละ 1 บาท
- ไมขับก็ดับเครื่อง ติดเครื่องยนตท้ิงไว 5 นาที สิ้นเปลืองนํ้ามัน 100 ซีซี. เปนเงิน 1.50 บาท
- ตรวจเช็คเครื่องเปนเรื่องประจํา บํารุงรักษาเครื่องยนตใหดีอยูเสมอ ชวยใหประหยัดนํ้ามันถึงรอยละ 3-9
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วิธีการประหยัดน้ํามัน
1. หลีกเลี่ยงการใชรถโดยไมจําเปน ไปไหนใกลๆ ควรเดิน หรือใชจักรยาน ท้ังประหยัดนํ้ามันและไดออกกําลังไปใน

ตัว ถาขับรถระยะทางเพียง 500 เมตร จะสิ้นเปลืองนํ้ามันประมาณ 40 ซีซี. คิดเปนเงิน 0.60 บาท
2. หลีกเลี่ยงการนัดพบในชั่วโมงจราจรเรงดวน ไมเจอลดติด ลดการสิ้นเปลืองนํ้ามัน หากรถติดรวม 30 นาที (เดิน

เครื่องเบา) จะสิ้นเปลืองนํ้ามัน 750 ซีซี. คิดเปนเงิน 11.25 บาท
3. ตรวจเช็คเครื่อง เปนเรื่องประจํา ปองกันไวกอน หากออกรถแลวตองซอมกลางทาง เสียเวลา พลาดโอกาส สิ้น

เปลืองนํ้ามัน
4. เดินวนรอบรถเพื่อตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปกติกอนออกรถ ปองกันไวกอน หากออกรถแลวตองซอมกลางทาง

เสียเวลา พลาดโอกาส สิ้นเปลืองนํ้ามัน
5. เติมลมยางไมขาด-ไมเกิน ตรวจเช็คลมยางสมํ่าเสมออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง หากความดันลมยางต่ํากวามาตร

ฐานของบริษัทผูผลิตรถยนตทุกปอนดตอตารางนิ้ว สิ้นเปลืองนํ้ามันเพิ่มรอยละ 2
6. อยาใชรถเปนท่ีเก็บของ แบกนํ้าหนัก แบกคานํ้ามัน บรรทุกของมาก นํ้าหนักมาก สิ้นเปลืองนํ้ามัน หากขับรถโดย

บรรทุกของที่ไมจําเปน ประมาณ 10 กิโลกรัม เปนระยะทาง 25 กิโลเมตร สิ้นเปลืองนํ้ามัน 40 ซีซี.
7. วางแผนกอนเดินทาง ใชเสนทางลัดหรือศึกษาเสนทางที่จะไป ถาไมศึกษาเสนทางใหดี และขับรถหลงทาง 10 นาที

จะสิ้นเปลืองนํ้ามัน 500 ซีซี. คิดเปนคานํ้ามัน 7.50 บาท
8. ขณะสตารทเครื่องยนตไมเปดเครื่องปรับอากาศ ไฟหนารถ และเครื่องเสียง การสตารทเครื่องยนตพรอมกับการ

เปดเครื่องปรับอากาศ ไฟหนารถ และเครื่องเสียง ทําใหเครื้องยนตมีภาระการทํางานหนักขึ้น มีผลใหสิ้นเปลืองนํ้า
มันเพิ่มประมาณรอยละ 10

9. ไมอุนเครื่องยนตกอนขับเคลื่อนตัวรถ ไมจําเปนตองอุนเครื่องยนตขณะจอดรถอยูกับที่ เม่ือติดเครื่องยนตใหมๆ
ไมจําเปนตองอุนเครื่องยนตท้ิงไว เพียงแคออกตัวรถเบาๆ 1-2 กิโลเมตร เครื่องยนตจะอุนเอง

10. เลิกเบิ้ล เลิกบิด ทุกคัน การเรงเครื่องใหมีความเร็วสูง สิ้นเปลืองนํ้ามัน ความเร็วรอบที่เหมาะสมสําหรับการออก
รถ ประมาณ 1,100 – 1,2500 รอบตอนาที การเบิ้ลเครื่องยนต ขณะเกียรวาง 10 ครั้ง รถจักรยานยนต สิ้น
เปลืองนํ้ามัน 15 ซีซี. เปนเงิน 0.25 บาท รถปดอัพ รถตู รถแวน สิ้นเปลืองนํ้ามัน 100 ซีซี. เปนเงิน 1.50 บาท รถ
บรรทุก สิ้นเปลืองนํ้ามัน 300 ซีซี เปนเงิน 4.50 บาท

11. ใชเกียรสัมพันธกับรอบเครื่องยนต ไมขับรถลากเกียร การขับรถลากเกียร ทําใหรอบไมคงที่ เครื่องยนตรอน เกิด
การสึกหรองาย การขับที่ความเร็วรอบต่ํา (1,000 – 2,500 รอบตอนาที) ควรขับดวยเกียร 1-2 การขับที่ความเร็ว
รอบสูง (2,500 รอบตอนาทีขึ้นไป) ควรขับดวยเกียร 3-5)

12. ใชเครื่องปรับอากาศอยางถูกวิธี หากปดเครื่องปรับอากาศกอนถึงที่หมายประมาณ 2-3 นาที ประหยัดนํ้ามันได 30
ซีซี. คิดเปนเงิน 0.45 บาท
- ขับรถเปดเครื่องปรับอากาศ ทําใหสิ้นเปลืองนํ้ามันเพิ่มรอยละ 10
- ไมปรับอุณหภูมิใหเย็นจนเกินไป
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- หากอากาศภายนอกสดชื่น หรือไมมีฝุนละออง ไมมีไอมลพิษตางๆ ควรปดเครื่องปรับอากาศ และเปดกระจก
ลง

- ปดสวิตซความเย็นกอนถึงที่หมาย 2-3 นาที และเปดพัดลมแรงสุดชวยลดความชื้นในตูแอร ลดการเกิดเชื้อ
ราในตูแอร และตูแอรผุชา

13. ขับรถที่ความเร็วสูงมากจนเกินไป จะสิ้นเปลืองนํ้ามัน อัตราความเร็วที่เหมาะสมที่จะประหยัดนํ้ามันไดมากท่ีสุด
คือ 60-80 กิโลเมตรตอชั่วโมง และความเร็วสูงสุดท่ีกฏหมายกําหนเไว สําหรบัการขับขี่บนทางธรรมดา คือ 90
กิโลเมตรตอชั่วโมง บนทางดวน 110 กิโลเมตรตอชั่วโมง และบนทางมอเตอรเวย 120 กิโลเมตรตอชั่วโมง

14. ขับ 91 เติม 91 เลือกเติมนํ้ามันออกเทน 95 ท้ังๆ ท่ีรถของคุณใชออกเทน 91 ได ทําใหคุณเสียเงินเพิ่มทันทีลิ
ตรละ 1 บาท และไมชวยใหเครื่องยนตแรงขึ้น

15. สังเกตอาการผิดปกติของรถ
16. ไมขับก็ดับเครื่อง ควรดับเครื่องขณะจอดรถคอย ติดเครื่องยนตจอดรถเปนเวลา 5 นาที จะสิ้นเปลืองนํ้ามัน 100

ซีซี.
17. ตรวจสอบหัวเทียน หัวเทียนชวยใหการสตารทรถดีขึ้น เม่ือใชงานนานๆ เขี้ยวหัวเทียนจะสึกหรอ ควรปรับระยะ

หางของเขี้ยวหัวเทียน หรือเปลี่ยนใหม และควรเปลี่ยนหัวเทียนทุก 1 ป หรือทุก 20,000 กิโลเมตร หัวเทียนบอด
หรือเสื่อม หากยังคงใชนาน 10 วัน สิ้นเปลืองนํ้ามัน 200 ซีซี. คิดเปนเงิน 3 บาท

18. คารบูเรเตอรสกปรก สิ้นเปลืองนํ้ามัน คารบูเรเตอรท่ีสกปรกทําใหเครื่องยนตเดินไมสะดวก ระบบเผาไหมไม
สมบูรณ หากปลอยไวจะสิ้นเปลืองนํ้ามันวันละ 100 ซีซี.

19. นํ้ามันเครื่องและไสกรองน้ํามันหมดอายุ สิ้นเปลืองนํ้ามัน เลือกใชนํ้ามันเครื่องที่มีคุณภาพถูกตอง และเหมาะสม
กับเครื่องยนต จะชวยลดแรงเสียดทานภายในของเครื่องยนตใหดีขึ้น ชวยใหประหยัดพลังงานไดมากขึ้น เปลี่ยน
ถายนํ้ามันเครื่องและไสกรองทุก 5,000 กิโลเมตรสําหรับการขับรถในเมือง และทุก 10,000 กิโลเมตรสําหรับรถวิ่ง
ทางไกลตางจังหวัด หรือเปลี่ยนตามการกําหนดของผูผลิต

20. ดัดแปลงรถมากสิ้นเปลืองนํ้ามัน การดัดแปลงติดต้ังอุปกรณเสริมใหรถ จะเพิ่มนํ้าหนัก และภาระ ทําให เครื่อง
ยนตทํางานหนักขึ้น สิ้นเปลืองนํ้ามันเพิ่มขึ้น เชนติดต้ังแผงไฟบนหลังคารถ ทําใหเกิดการตานลมขณะเดินทาง
การตกแตงบนตะแกรงหนารถทําใหเครื่องยนตไมสามารถถายเทความรอนไดดี

21. ไสกรองอากาศอุดตัน สิ้นเปลืองนํ้ามัน ควรทําความสะอาดทุกๆ 2,500 กิโลเมตร และเปลี่ยนทุก 20,000
กิโลเมตร หากขับรถในที่มีฝุนมาก ควรหมั่นทําความสะอาดเร็วขึ้น ไสกรองอุดตันมาก หากไมทําความสะอาด จะ
สิ้นเปลืองนํ้ามันวันละ 65 ซีซี.

22. ผาเบรกเสื่อม สิ้นเปลืองนํ้ามัน ควรสังเกตเสียงขณะเบรก หรือจากการเบรกที่ไมอยูระยะปกติ หรือดูจากไฟเตือน
แสดงบนหนาปด ก็ใหรีบเปลี่ยนทันที หากผาเบรกเสื่อม เสียดสีจานลออยุเสมอ เบรกติด หรือต้ังระยะไมถูก ทํา
ใหสิ้นเปลืองนํ้ามันประมาณวันละ 400 ซีซี.

23. เลือกซื้อและใชรถ เพื่อหยุดซดน้ํามัน
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- เลือกรถที่มีกําลังเครื่องหรือประเภทใหตรงกับการใชงาน
- รถยนตท่ีขับเคลื่อน 4 ลอ กินนํ้ามันมากกวาขับเคลื่อน 2 ลอ
- รถยนตเกียรอัตโนมัติกินนํ้ามัน มากกวาแบบธรรมดารอยละ 10-15
- รถยนตระบบเผาไหมแบบหัวฉีดกินนํ้ามันนอยกวาแบบใชคารบูเรเตอร
- รถยนตท่ีติดฟลมกรองแสงชนิดพิเศษ (ปองกันรังสีความรอน)เขาสูภายในรถถึงรอยละ 50-90 ชวยลดภาระ

เครื่องปรับอากาศไดมาก สิ้นเปลอืงนํ้ามันนอยลง
- รถยนตท่ีแตงเครื่องพิเศษ เชนติด Roof Rack เพียงเพื่อสํารองไว หรือเพื่อสวยงาม ขณะวิ่งจะเกิดการตาน

ทานลมมากขึ้น สิ้นเปลืองนํ้ามันเพิ่มรอยละ 2
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ประปา

ความหมายของประปา
ประปาหมายถึง นํ้าท่ีกรองใหสะอาดปราศจากเชื้อโรค แลวจายไปใหประชาชนบริโภคใชสอย เรียกวานํ้า

ประปา, เรียกรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหนาท่ีจัดทําและจําหนายนํ้าประปาวาการประปา, เรียกสิ่งอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการนี้ เชนกอก
นํ้า ทอประปา

สถานการณของน้ํา
ในปจจุบันแมวาโลกเราจะมีปริมาณนํ้ามากถึง 2 ใน 3 ของโลก แตนํ้าท่ีเราจะนํามาใชอุปโภค บริโภคได กลับ

มีนอยลงทุกที และใชวาจะมีนํ้าใหใชกนัสบายเหมือนในบานเรา เพราะในเขตที่เปนพื้นท่ีทะเลทรายนั้น มีปริมาณฝนไม
ถึง 125 มิลลิเมตรตอป สวนประเทศไทยนั้น มีปริมาณฝนประมาณ 1,580 มิลลิเมตรตอป เราจึงควรชวยกันประหยัด
นํ้ากัน

ในสภาพปจจุบัน การประปาสวนภูมิภาค สามารถใหบริการแกประชาชนในภูมิภาคไดเพียงประมาณ 10%
เทาน้ัน สวนที่เหลืออีก 90% ยังคงตองลําบากในการจัดหานํ้า มาอุปโภคบริโภค ท้ังยังหาความมั่นใจในคุณภาพ ของนํ้า
ไดยากยิ่ง

คาใชจายตนทนุในการผลิต ป 2541 สูงถึง 11.22 บาท ตอ ลูกบาศกเมตร (50 ปบ)
ปริมาณนํ้า 1 หนวย หรือ 1 คิว เทากับจํานวนนํ้า 1,000 ลิตร หรือเทากับนํ้า 50 ปบ หรือ คิดเปนจํานวนเงิน ท่ี

ทานจะตองเสียคานํ้าประปา จํานวน 1 คิว ในอัตราต่ําสุดประมาณ 7 บาท 75 สตางค หากเปรียบเทียบกับนํ้าด่ืมท่ีขาย
ท่ัวไป ขวดละ 1 ลิตร ราคา 12-16 บาท ในขณะที่นํ้าประปา 1 ลิตร ราคาไมถึง 1 สตางค

ระบบประปา
• ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ เปนระบบประปาที่สามารถใหบริการประชากร ครอบคลุม 300 หลังคาเรือนขึ้นไป
• ระบบประปาผิวดิน เปนระบบประปาที่สามารถใหบริการประชากร ครอบคลุมต้ังแต 120 - 300 หลังคาเรือน
• ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ เปนระบบประปาที่สามารถใหบริการประชากร ครอบคลุมต้ังแต 120 - 300 หลัง

คาเรือน
• ระบบประปาบาดาลขนาดกลาง เปนระบบประปาที่สามารถใหบริการประชากร ครอบคลุมต้ังแต 50 - 120 หลังคา

เรือน
• ถังเก็บนํ้าฝน เปนถงัเก็บนํ้าฝน
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ข้ันตอนการผลิตน้ําประปา
นํ้าประปา เปนนํ้าท่ีผานขบวนการตางๆ มากมาย กวาจะมาเปนนํ้าประปาใหแกประชาชน ไดน้ัน มีขั้นตอนการผลิต
หลายขั้นตอน และตองมีการลงทุนสูงมาก

1.แหลงนํ้า
แหลงนํ้าท่ีนํามาผลิตนํ้าประปานั้นไดมาจากแมนํ้าลําคลอง อางเก็บนํ้า หนอง บึง และน้ําน้ันจะตองไมมีสี ไมมีกลิ่น ไม
มีรส เกินกวาท่ีกําหนดไว และปราศจากสิ่งโสโครกปะปนมีปริมาณเพียงพอตอความตองการตลอดป ซึ่งเราจะติดต้ัง
เครื่องสูบนํ้าไวใกลกับแหลงนํ้าในโรงสูบนํ้าแรงต่ํา เพื่อสูบนํ้าดิบไปผลิตเปนนํ้าประปา
2.การเติมสารเคมี
กอนท่ีนํ้าดิบจากแหลงนํ้าจะไหลเขาถังตกตะกอนจะมี การใสสารเคมีลงไป ไดแก สารสม ปูนขาว ในอัตราสวน
ท่ีพอเหมาะพอดีกับคุณภาพนํ้าดิบในแตละฤดูกาล
3. การตกตะกอน
เม่ือใสสารเคมีแลวนํ้าดิบจะไหลเขามายังถังตกตะกอน โดยผานระบบการกวน เพื่อใหสารเคมีไดสัมผัสและทําปฏิกิริยา
กับตะกอน หรือความขุนท่ีอยูในนํ้าจับเปนกอนเลก็ๆ แลวคอยๆมีขนาดโตขึ้น ตกลงสูกนถัง เหลือแตนํ้าใส ไหลไปยัง
ถังกรองนํ้า การตกตะกอนนี้จะใชเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ความขุนของนํ้าท่ีออกจากถังตกตะกอน ไมเกิน 7 หนวย
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4. การกรองน้ํา
เม่ือนํ้าผานการตกตะกอนมาแลว จะไหลเขามายังถังกรองนํ้า เพื่อกรองเอาตะกอนที่ละเอียดออกอีกครั้งหนึ่ง นํ้าท่ีผาน
การกรองแลวจะใสมาก มีความขุนไมเกิน 3 หนวย ถังกรองจะตองมีการลางหนาทรายกรองอยูเสมอ
5. การฆาเชื้อโรค
นํ้าท่ีกรองแลวเพื่อใหแนใจวาไมมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู จึงตองมีการใสสารคลอรีนฆาเชื้อโรคสารคลอรีนควบคุมงาย
สามารถฆาเชื้อโรคไดเกือบทุกชนิด และชวย กําจัดกลิ่น สี โดยการใสคลอรีนในน้ําใหไหลไปตามเสนทอเพื่อฆาเชื้อโรค
ท่ีอาจปะปนเขามาภายหลัง
6.ถังนํ้าใส
เปนถังสําหรับเก็บนํ้าสะอาดที่ผานการกรองแลวเรียกวานํ้าประปาเพื่อรอจายใหผูบริโภคไดใชนํ้าสะอาด
7.หอถังสูง
เปนหอถังสูงที่เก็บนํ้าท่ีสูบขึ้นมาจากถังนํ้าใส เพื่อทําใหเกิดแรงดันนํ้าในการจายใหบริการไปตามเสนทอถึงบานประชา
ชน
น้ํา 1ลูกบาศกเมตร = 1,000 ลิตร หรือ = 50 ปบ

ประปากับพลังงาน
เปนท่ีทราบกันวาไมมีอะไรในโลกไดมาฟรีๆ การผลิตนํ้าประปาก็เชนกัน เริ่มตอนกระบวนจากการสูบนํ้าจาก

แหลงนํ้าไมวาจะเปนแมนํ้า คลอง หรือนํ้าบาดาล ซึ่งตองใชปมนํ้าท่ีทํางานโดยใชพลังงานไฟฟา ตองนํามาพักนํ้า กรอง
ใสสารเคมีเพื่อฆาเชื้อโรค หรือสิ่งเจือปนที่อยูในนํ้า และสูบนํ้าสงมาใหเราใชอุปโภคบริโภค

ในแงของการนํามาใชเองน้ัน เรามักจะพบการติดต้ังปมนํ้าเพื่อใหนํ้าไหลแรงและเพียงพอตอความตองการใช
ซึ่งก็ใชพลังงานไฟฟาเชนกัน
นํ้าประปาที่ไมไดติดต้ังปมในประเทศไทย ไมรวมบานที่ติดต้ังปมนํ้า จะมีอัตราการไหล 9 ลิตรตอนาที หากเปดนํ้าท้ิงไว
ยิ่งนาน ยิ่งทําใหสิ้นเปลือง

การใชน้ําประปาอยางถูกวิธี
ตรวจสอบทอประปา หม่ันตรวจสอบระบบเสนทอ กอกนํ้า เครื่องสุขภัณฑ อยาใหแตกรั่ว นํ้าท่ีหยดมาเปนหยดๆ จะ
เสียไปโดยเปลาประโยชน บางครั้งถึงวันละ 400 ลิตร หรือ 20 ปบ และบอยครั้งที่หยดเร็วตองเสียนํ้าถึงวันละ 3,000
ลิตร หรือ 150 ปบ(3 ลูกบาศกเมตร)
การอาบน้ํา ควรอาบดวยฝกบัว หรือใชขันตักอาบ จะประหยัดมากกวาการอาบในอางอาบน้ํา อางอาบน้ําตองใชนํ้ามาก
ถึง 110 ลิตร/คน/ครั้ง แตถาอาบดวยฝกบัว หรือตักอาบจะใชเพียง 20 ลิตร/คน/ครั้ง
การลางถวยชามภาชนะ ทุกครั้งที่ลาง ขอใหเปดนํ้าลงอาง แลวจึงลาง ถาจะใหสะอาดก็ลาง 2 ครั้งซึ่งจะใชนํ้า ประมาณ
25 ลิตรเทาน้ัน อยางลางดวยวิธีเปดกอกนํ้าตลอดเวลา เพราะจะเสียนํ้าถึง135 ลิตร ใน 15 นาที
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การลางอาหาร ผัก ผลไม ควรมีภาชนะรองรับนํ้า เทาท่ีจําเปนในการลางแตละครั้ง แทนการเปดกอกลางโดยตรง
เพราะจะทําใหสิ้นเปลืองนํ้านอยกวา และยังสามารถนํานํ้าท่ีใชแลวไปรดน้ําตนไม ไดอีก
การซักผา การซักผาแตละครั้งควรมีจํานวนมากพอควร เพราะการซักแตละครั้งจะสิ้นเปลืองนํ้าสูงมาก ขณะซักอยา
เปดนํ้าจากกอกลงภาชนะตลอดเวลา เพราะเพียง 20 นาที ทานอาจเสียนํ้าถึง 180 ลิตร การซักผาดวยเครื่องจะใชนํ้า
ประมาณ 130 ลิตร จึงควรรวบรวมผาใหไดมากพอกับกําลังของเครื่อง
การเช็ดถู ควรตักนํ้าใสถัง แลวเอาผาหรือเครื่องมือจุมลงไป ไมควรใชนํ้าจากสายยางโดยตรง เพราะจะเสียนํ้า ถึง 200
ลิตร ใน 5 นาที
การรดน้ําตนไม ไมควรใชสายยาง ควรใชฝกบัว ในการรดน้ํา จะประหยัดนํ้าไดมาก
การลางรถ ควรใชไมขนไกลูบฝุนออกกอน แลวจึงลางรถ โดยรองน้ําใสถัง นํามาเช็ดลางอีกครั้ง ไมควรใชสายยางฉีด
ลางโดยตรง จะทําใหสิ้นเปลืองนํ้ามาก และยังทําใหรถผุเร็วดวย
หองสุขา ถาเปนหองนํ้าชายอยางเดียว หรือชายหญิงรวมกัน ควรติดต้ังโถปสสาวะชาย ไวดวย แยกจากโถอุจจาระ
เพราะการใชนํ้าชําระลางปสสาวะ จะใชนํ้านอยกวามาก และโถสวมแบบตักราด จะสิ้นเปลืองนํ้านอยกวา แบบชักโครก
หลายเทา ถาจําเปนตองใช ชักโครก ควรติดต้ังโถปสสาวะและโถสวม แยกจากกัน
การโกนหนวด เม่ือโกนหนวดแลวจึงใชกระดาษชําระเช็ดออกทีหน่ึงกอน แลวจึงใชนํ้าใสแกวมาชําระลางอีกครั้ง ควร
ลางมีดโกนโดยการจุมลางในแกว หรือขัน จะทําใหสิ้นเปลืองนํ้านอยกวา การลางโดนตรงจากกอก
การแปรงฟน ควรใชแกวหรือขันรองน้ํา เพื่อใชในการแปรงฟน หรือลางแปรง แตละครั้ง ซึ่งจะใชนํ้า1-2 แกวก็พอ การ
แปรงฟนและลางแปรง โดยตรงจากกอก ถาเปดท้ิงไวจะทําใหสูญเสียนํ้าถึง 9 ลิตร ตอนาที

ตัวอยางวธีิการประหยัดน้ํา
1. การซักผาดวยมือควรรองน้ําใสภาชนะ เชนกาละมัง กระปอง อยาเปดนํ้าท้ิงไวตลอดการซักผา
2. ไมวาจะซักผาดวยมือหรือซักดวยเครื่องซักผา ควรเลือกใชผงซักฟอกที่เหมาะสมเพราะผงซักฟอกชนิดท่ีใชกับ

เครื่องซักผาจะมีฟองนอยซึ้งจะลดความเสียหายใหกับตัวเครื่อง และหากใชผงซักฟอกท่ีมีฟองมาก อาจตองสิ้น
เปลืองนํ้าในการซักเพิ่มขึ้น

3. ถาบานใดตองการซักผาดวยเครื่องซักผา ควรเลือกขนาดเครื่องซักผาใหเหมาะสมกับจํานวนบุคคลในบานเพราะ
สามารถประหยัดพลังงานทั้งนํ้าและไฟฟาได

4. ในกรณีท่ีใชเครื่องซักผา ไมควรซักผาดวยเครื่องซักผาเพียงครั้งละ 2-3 ชิ้น เพราะจะสิ้นเปลืองนํ้าเทากับการซักผา
20 ชิ้น

5. ขณะแปรงฟน ขณะฟอกสบู หรือขณะใชแชมพูสระผมควรปดกอกนํ้ากอน ไมเปดใหนํ้าไหลทิ้งโดยเปลาประโยชน
และเปดกอกนํ้าใหมเม่ือตองการใชนํ้าสะอาดลาง

6. ขณะกําลังทําความสะอาดถวยชาม ดวยนํ้ายาลางจาน อยาเปดกอกนํ้าทิ้งไว
7. ใชอุปกรณท่ีออกแบบมาเพื่อการประหยัดนํ้าสําหรับอุปกรณในหองนํ้า เชนใชกอกแบบคันโยกแทนกอกรุนหมุน

เปด-ปด
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8. ใชสุขภัณฑ (โถชักโครก) ประหยัดนํ้า สุขภัณฑรุนเกาเม่ือเราชักโครก จะใชนํ้ามากถึง 20 ลิตรตอครั้ง แตสุขภัณฑ
ประหยัดนํ้าจะใชนํ้าพียง 6 ลิตรตอครั้ง

9. ติดต้ังอุปกรณเติมอากาศที่กอกนํ้า เพื่อท่ีจะชวยเติมอากาศในน้ําใหมีปริมาณมากแตใชนํ้านอย จะชวยลดปริมาณ
การใชนํ้าลงไดถึงรอยละ 40-60

10. ควรรดน้ําตนไมในชวงเชาหรือเย็น เวลารดน้ําตนไมควรใชหัวฉีดแบบน้ําพุ (Sprinkle) หรือใชฝกบัวรดน้ํา และที่
สําคัญอยารดน้ําตอนแดดจัด เพราะน้ําจะระเหยไปโดยเปลาประโยชน ตนไมจะไดนํ้านอยลง

11. ชวยกันตรวจวาในบานไมมีจุดใดที่นํ้ารั่ว เพราะเปนสาเหตุท่ีทําใหสูญเสียนํ้าโดยใชเหตุ
12. การใชตูกดนํ้า เม่ือด่ืมนํ้าควรกดแตเพียงพอด่ืม อยากดจนลนแกว
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ปจจุบันน้ีปญหาเรื่องการจัดการขยะ เปนปญหาใหญ ในเขตชุมชนเมือง เน่ืองจากสภาวะปจจุบันท่ี ประชา
กรอยูอยางแออัด ทําใหปริมาณขยะมีมาก แตภาครัฐสามารถจัดเก็บไดแคบางสวน อีกท้ังกระบวนการกําจัดขยะยังไม
สามารถกําจัดไดหมดทําใหสวนที่เหลือ กอเกิดปญหาดานสุขภาพ และทัศนียภาพที่ดูแลวไมสบายตา

สําหรับประเทศไทย ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแตละวัน มีมากถึงกวา 37,000 ตัน หรือ 13.5 ลานตนัตอป แต
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถจัดการไดเพียง 60-80% เทาน้ัน และเพียง 20 % ของสวนน้ีท่ีนําไปฝงกลบอยางถูกหลัก
วิชาการ นอกน้ันปลอยท้ิงไวใหสลายตัวตามธรรมชาติ ซึ่งสวนน้ีเองท่ีกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม และเปนอันตรายตอ
สุขภาพของประชนชนในละแวกใกลเคียง

ท่ีผานมาโครงการสวนใหญของรัฐที่ดําเนินการ จะเนนไปในดาน การจัดหาอุปกรณในการเก็บขยะ เชนรถเก็บ
ขยะ ถังขยะ จางพนักงานเก็บขยะ จัดหาสถานที่ท้ิงขยะหรือฝงกลบ ซึ่งตองใชงบประมาณสูง แตสามารถจัดเก็บคา
บริการจากประชาชนไดนอย ปกติคาธรรมเนียมที่เทศบาลเรียกเก็บที่สูงที่สุดคือ 40 บาทตอครัวเรือนตอเดือน (มีเพียง
1 หรือ 2 แหงในประเทศเทาน้ัน) แตสวนใหญเก็บต่ํากวาน้ี คือประมาณ 5-10 บาทตอครัวเรือนตอเดือน และยังไม
สามารถเก็บไดครบถวน เชน เทศบาลนครยะลา งบประมาณที่ใชในการจัดเก็บ คือ 37 ลานบาทแตมีรายไดจากการ
เก็บคาธรรมเนียมเพียง 7 แสนบาทเทาน้ัน

ณ วันน้ี ภาครัฐไดตระหนักแลววา การลงทุนดังกลาวเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ ตนเหตุท่ีแทจริงคือจิต
สํานึกในการบริโภคของประชนชน ท้ังน้ีรวมถึงการคัดแยกขยะกอนท้ิงดวย การสรางจิตสํานึกท่ีถูกตองในการบริโภค
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนการแกปญหาที่จะเปนจุดเริ่มตนของการคลี่คลายปญหาในปจจุบัน

สิ่งเหลาน้ีคือตัวอยางของสิ่งที่เราบริโภคในชีวิตประจําวัน
- กระปอง 1 ใบ ใชพลังงานในการผลิตเทากับเราเปดดูโทรทัศน 17 ชั่วโมง
- กระดาษ 1 ตัน ตองทําลายสิ่งแวดลอม ดวยการตัดตนไม 17 ตน ใชพลังงานไฟฟา 4,100 กิโลวัตตชั่ว

โมง ใชนํ้ามัน 31,500 ลิตร
- อลูมิเนียมฟอยส ผลิตมาจากแรบอกไซด การทําเมืองแรชนิดน้ี ตองทําลายปาสวนหนึ่ง และตองใชพลัง

งานในการผลิตในโรงงาน และการจัดสงแร อยางมาก
- สีสเปรย สเปรยฉีดผม เปนผลิตภัณฑท่ีตองบรรจุสาร CFC ท่ีทําลายชั้นโอโซน เปนสาเหตุของรอยรั่วใน

ชั้นบรรยากาศ ทําใหแสงอาทิตยสองมาถึงโลกเกินควร
- กลองโฟม แผงใสใข ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ เปนผลิตภัณฑท่ีมีสาร CFC เปนสวนผสมในการผลิตทั้ง

สิ้น

ขยะมูลฝอย
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ขยะมูลฝอยคืออะไร
ขยะ (Waste) หมายถึง สิ่งของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใชการไมไดหรือไม

ตองการใชแลว บางชนิดเปนของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียตอสุขภาพทางกายและจิตใจเนื่องจาก
ความสกปรก เปนแหลงเพาะเชื้อโรคทําใหเกิดมลพิษและทัศนะอุจาด

มูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส
อาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอื่นๆ

ขยะมูลฝอย สามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ ไดดังน้ี
1. ขยะเปยกหรือขยะสด (Garbage) มีความชื้นปนอยูมากกวารอยละ 50 จึงติดไฟไดยาก สวนใหญไดแก

เศษอาหาร เศษเน้ือ เศษผัก และผักผลไมจากบานเรือน รานจําหนายอาหารและตลาดสด รวมทั้งซาก
พืชและสัตวท่ียังไมเนาเปอย ขยะประเภทนี้จะทําใหเกิดกลิ่นเนาเหม็น เน่ืองจากแบคทีเรียยอยสลาย
อินทรียสาร นอกจากนี้ยังเปนแหลงเพาะเชื้อโรคโดยติดไปกับแมลง หนู และสัตวอื่นท่ีมาตอมหรือกิน
เปนอาหาร

2. ขยะแหง (Rubbish) คือ สิ่งเหลือใชท่ีมีความชื้นอยูนอยจึงไมกอใหเกิดกลิ่นเหม็น จําแนกได 2 ชนิด
คือ- ขยะที่เปนเชื้อเพลิง เปนพวกที่ติดไฟได เชน เศษผา เศษกระดาษ หญา ใบไม กิ่งไมแหง- ขยะที่ไม
เปนเชื้อเพลิง ไดแก เศษโลหะ เศษแกว และเศษกอนอิฐ

แตในปจจุบัน หากขยะทุกอยางผสมรวมกนั การจะกําจัดขยะใหไดผลดี จะทําไดยาก เน่ืองจากขยะแตละ
แบบก็จะมีวิธีกําจัดท่ีเหมาะสมแตกตางกันไป ดังน้ัน จุดเริ่มตนของการแกปญหาเรื่องขยะ คือการใชสิ่งอุปโภคที่กําจัด
งาย และการแยกทิ้งขยะนั่นเอง

ขยะมูลฝอยเกิดจากอะไร
ขยะมูลฝอยเกิดจาก
1. เกิดจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เชนการรวงหลนของใบไม การฟุงกระจายของฝุนละอองดวยแรง

ลม แผนดินไหว และภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ สิ่งเหลาน้ีทําใหเกิดขยะ เชน เศษดิน ขี้เถา ฝุน ใบไม
2. เกิดจากกิจกรรมการดํารงชีวิต ของมนุษย เชนการซื้อ-ขาย การใช การกิน การเตรียม การจัดเก็บอาหาร

จะเกิดขยะ เชน ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก โฟม กระดาษ ใบตอง เศษอาหาร เปนตน
3. เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานที่ทํางาน จะเกิดขยะ เชน กระดาษ กระปอง ขยะที่เปน

สารพิษ ขยะติดเชื้อ โลหะ แกว อปุกรณไฟฟา เปนตน
4. การกอสรางอาคาร ฟารมเลี้ยงสัตว บริเวณที่ดินรกรางวางเปลา จะเกิดขยะ เชน ไม อิฐ เศษเหล็ก ฝุน

ซากสัตว มูลสัตว เศษหญา ซากรถยนต วัชพืช เปนตน
จากที่ยกตัวอยางมาจะเห็นวาขยะสวนใหญ เกิดจากมนุษยน่ันเอง
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ใครวาขยะไมมีคา
เม่ือเราไมใชของใดๆแลว บางคนจะทิ้งโดยไมสนใจ และถือวามันเปนขยะที่จะไมเก็บไวใหรกหอง แตเรา

ทราบหรือไมวา ขยะบางชนิดสามารถนําไปขายไดแมจะราคาเล็กนอย แตก็ยังดีกวาท้ิงไปเฉยๆ อีกท้ังการแยกขยะที่
ขายไดออกไวกอน ยังเปนการลดปริมาณขยะอีกทางหนึ่งดวย

การแยกขยะนั้น แนนอนวาเราควรแยกตั้งแตเริ่มท้ิงเลย เพราะหากตองนําขยะที่ท้ิงรวมๆกัน มาแยกประเภท
คงไมมีใครอยากทําแน ตัวอยางของการแยกขยะทิ้งลงในถังขยะใหถูกตอง เชน

- ถังสีเขียว รองรับขยะที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนําไปหมักทําปุยได เชน ผัก ผลไม เศษ
อาหาร ใบไม

- ถังสีเหลือง รองรับขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลหรือขายได เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ
- ถังสีเทา-สม รองรับขยะที่มีอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา

ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย กระปองยาฆาแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายตางๆ
- ถังสีฟา รองรับขยะที่ยอยสลายไมได รีไซเคิลยาก แตไมเปนพิษ เชน พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่

สําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร
แตท้ังน้ี การจะทําใหสําเร็จได ตองอาศัยความรวมมือ จากทุกคนในชุมชน/หนวยงาน เพราะหากทิ้งขยะในถัง

ผิดประเภท ก็ไมตางกับการถังขยะที่มีขยะรวมๆกัน ทําใหแยกขยะไปจําหนวย หรือกําจัดไดยาก
ตัวอยางราคาขยะที่ขายใหกับผูรับซื้อของเกา ดังตารางตอไปนี้

ประเภทขยะ ราคา บาท/กก.
ขวดแตก 0.60
ขวดเบียร (เฉลี่ยลังละ) 5-7
กลองนม UHT 2.50
หนังสือพิมพ, หนังสือตางๆ 3
ขวดน้ําพลาสติค 9
พลาสติคตาง ๆ 5.50
แบตเตอรี่ 3
อลูมิเนียม 28-40
ทองแดง 40-50

สําหรับจังหวัดเชียงใหม มีแหลงที่รับซื้อขยะอยูหลายแหง เชน รานรับซื้อของเกาใกลตลาดบริบูรณ , รานรับ
ซื้อของเกาติดสถาบันราชภัฏเชียงใหม และอีกหลายๆแหง เปนตน ซึ่งทั้งน้ีแลวแตความสะดวกของการนําขยะหรือของ
เกาไปขาย
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มาลดปริมาณขยะกันเถอะ
เพื่อลดปริมาณขยะในปจจุบัน เราควรใชหลัก 4 Rs ซึ่งไดแก
1. Reuse คือการนําขยะมาตัดแปลงใชใหมในแบบอื่น เชน ขวดพลาสติกเราสามารถนํามาดัดแปลงเปน

กระถางตนไม กระปองนํ้าอัดลม นํามาดัดแปลงเปนของเลน กระดาษ 1 แผนควรใชใหครบทั้ง 2 หนา
และเก็บไวขายหรือพับเปนถุงไดอีก หรือหันมาใชผาเช็ดหนา เช็ดปาก แทนการใชกระดาษ เน่ืองจากผา
เราสามารถซักแลวนํากลับมาใชไดอีก การใชกระดาษเช็ดปาก เปนการเพิ่มปริมาณขยะและเพิ่มการตัด
ตนไมเพื่อใชในการผลิต

2. Repair คือการซอมแซมของที่ชํารุด เชน โตะ ตู เกาอี้ จักรยาน พัดลม หรือแยกสวนไปดัดแปลงใชใน
ดานอื่นๆ

3. Recycle คือการแยกขยะที่สามารถนํารีไซเคิลได เชน ขวด แกว พลาสติก กระดาษ อลูมิเนียม นําไป
ขายเพื่อใหผูผลิตนํากลับไปหมุนเวียนผลิตใหม เปนการเพิ่มรายไดใหเรา และลดปริมาณขยะไปในตัว
ดังน้ันกอนตัดสินใจซื้อ ลองดูขางกลองบรรจุวาเปนวัสดุนํากลับมาใชใหมไดหรือเปลา

4. Reject คือการหลีกเลี่ยงการใชวัสดุ สินคาท่ีทําลายสิ่งแวดลอม เชน โฟม สีสเปรย ท่ีมีสวนผสมของสาร
CFC แตหันมาใชสินคาท่ีใชสารอื่นท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมทดแทน

ดวยวิธีงายๆ อยางน้ี การแกปญหาเรื่องขยะ ก็ไมใชเรื่องยากอีกตอไป ท้ังน้ีตองอาศัยความรวมมือจากทุก
เรามาทําใหสังคมเรานาอยูขึ้นกันเถอะ

-------------------------------------------Thank You--------------------------------------
โดย สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท 0-5394-2007-9     โทรสาร 0-5389-2375
http://www.emac.or.th


