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การประหยัดพลังงาน 

ความเปนมาและจําเปน    

               คนเราเกิดมาตองใชพลังงานในการดํารงชีพ   เดิมผูคนยังมีปริมาณไมมากการดํารงชีพก็

พึ่งพิงกับธรรมชาติแตกตางกับปจจุบันประชากรมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง   มีโครงสรางทาง

สังคมท่ีตองพึ่งพิงพลังงานมากขึ้น  รวมท้ังมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการสํารวจและนําพลังงานมาใชได

รวดเร็วขึ้น       พลังงานเหลานี้สวนใหญเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีตองใชเวลานานใหสะสมรวมตัวกัน

เชน น้ํามันเกิดจากซากสัตวทับถมกันเปนเวลาหลายรอยปแตมีอัตราการใชงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  โดย

ธรรมชาติไมอาจทดแทนไดทันตามความตองการ หรืออาจเรียกวาไมสามารถฟนตัวไดเลย  ดังนั้นการลดใช

พลังงาน (Reduce) หรือ การใชซ้ํา (Reuse) หรือการนําไปผานกระบวนการนํากลับมาใชอีก   (Recycle)    

จึงมีความจําเปนท่ีตองเรงหา   ความรวมมือจากทุกคน เพื่อลดรายจาย   ลดผลกระทบส่ิงแวดลอม เชน  

ภาวะโลกรอน  อันเปนสาเหตุสําคัญ    ของเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรุนแรง   

                  สวนบริการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ตระหนักถึงความจําเปนดังกลาว  จึงได

รวบรวมวิธีการประหยัดพลังงานหลากหลายแนวคิดไดแก บัญญัติ  10 ประการมาตรการประหยัดไฟฟา 

ภาคประชาชน       “โครงการรวมพลังไทยลดใชพลังงาน”  กระทรวงพลังงาน ,   “ 12 วิธีประหยัดไฟฟา

อยางชาญฉลาด ” ,  “108 วิธีประหยัดพลังงานอีกหนทางชวยชาติของคนไทย” นอกจากนี้ยังไดรับความ

กรุณาจาก    พลตรี สุภโชค  สัมปตตะวนิช  รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  จัดทํา

ขอเสนอเร่ืองการประหยัดไฟฟา   ท่ีงายตอการทําความเขาใจและรวมมือรวมใจกันปฏิบัติ   สะดวก

แนวทางไหนก็ขอเชิญรวมมือกันมาก ๆ อยางพรอมเพรียงกัน  อยางตอเนื่องและท่ัวถึง เพื่อโลกของเราจะ

ไดนาอยูหรือเรียกวา   “โลกสุนทรีย” 

  

 

 

 

 



 

บัญญัติ  10  ประการ 

มาตรการประหยัดไฟฟา ภาคประชาชน 

โครงการรวมพลังไทยลดใชพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 

1.  ปดไฟดวงท่ีไมใช และเปดไฟเทาท่ีจําเปน รวมท้ังทําความสะอาดหลอดไฟใหใสไรฝุน 

2.  เปดแอรท่ี 25 องศา ลางแอรปละ 2 คร้ัง และลดชั่วโมงการใชแอร 

3.  ไมเปดโทรทัศนท้ิงไวเมื่อไมมีคนดู และปดโทรทัศนท่ีตัวเคร่ืองทุกคร้ังไมใชรีโมทปด 

4.  ใชอุปกรณไฟฟาท่ีมีสัญญาลักษณเบอร 5 และถอดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาทุกคร้ัง 

5.  ตั้งตูเย็นหางจากผนังอยางนอย 15 ซม. ไมนําอาหารรอนเขาตูเย็น และไมเปดปดตูเย็นบอยๆ 

6.  ถอดปล๊ักกระติกน้ํารอนเมื่อเดือดแลว และเลิกพฤติกรรมการเสียบแชท้ิงไวตลอดวัน 

7.  ปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อไมใชงานเกิน 15 นาที และปดเคร่ืองคอมพิวเตอรเมื่อเลิกใชงาน 

8.  ใชเคร่ืองทําน้ําอุนเฉพาะเวลาอากาศเย็น 

9.  เลือกหมอหุงขาวท่ีพอดีกับจํานวนคน และถอดปล๊ักออกทันทีท่ีหุงเสร็จ 

10. รีดผาคร้ังละมากๆ และไมพรมน้ําใหเปยกชุมจนเกินไป 

ปฏิบัติตามทั้ง 10 ขอ จะชวยชาติประหยัดพลังงาน และเงินตราไดอยางแนนอน 

วาระการประหยัดการใชน้ํามันและการใชไฟฟาแหงชาติ 

ปฏิบัติการโดยคนไทยทั้งประเทศ 

 

12 วิธีประหยัดไฟฟาอยางชาญฉลาด  วิธีท่ีฉลาด คือ ใชใหนอยลง  

เคร่ืองทําความรอนและเคร่ืองทําความเย็น 

ในพื้นท่ีอากาศอบอุนและอากาศหนาว เคร่ืองทําความรอนจะใชพลังงานอยางนอยคร่ึงหนึ่งของพลังงานท่ี

ใชท้ังหมด  ดังนั้น ส่ิงแรกและสําคัญท่ีสุดในมาตรการการประหยัดพลังงาน คือ การใชวัสดุท่ีเหมาะสมใน

การทําฉนวนและการระบายอากาศ โดยสามารถลดการใชเคร่ืองทําความรอนไดถึง 1 ใน 3  (ประมาณ 50 

กิโลวัตตชั่วโมง/ตารางเมตร/ป) หรือ 1 ใน 10 (นอยกวา 15 กิโลวัตตชั่วโมง /ตารางเมตร/ป) ของพลังงาน

ท่ีบานขนาดท่ัวไปตองใช  เปนท่ีนาสังเกตวา บานท่ีใชวัสดุทําฉนวนท่ีเหมาะสมจะใชความรอนเพียง 1 ใน 



 

3 เพื่อทําใหบานอุน และไมทําใหคากอสรางแพงขึ้นเลย  การลงทุนเพิ่มกับวัสดุทําฉนวน การระบายอากาศ 

และการติดตั้งแผนกระจกท่ีมีประสิทธิภาพสูงนั้นสามารถชดเชยไดโดยเปล่ียน ระบบเคร่ืองทําความรอนให

เล็กลงและถูกลง 

 

 

บานที่มีประสิทธภิาพจะทําให 

- ผูอยูอาศัยมีสุขภาวะดีและไดรับความสะดวกสบายมากขึ้น 

- หลีกเล่ียง 'รังสีความเย็น' (เชนท่ีมาทางหนาตาง) 

- ทําใหความแตกตางของอุณหภูมิระหวางหองท่ีติดกับหองท่ีไมไดติดเคร่ืองทําความรอนมีนอย 

- ทําใหเคร่ืองทําความรอนมีประสิทธิภาพในการระบายอากาศดีขึ้นในเขตอากาศรอน เราสามารถ

ลดหรือ   ไมใชเคร่ืองปรับอากาศหากส่ิงปลูกสรางนั้นไดรับการออกแบบ ท่ีดี สวนในเขตอากาศอบอุนเรา

สามารถงดใชเคร่ืองปรับอากาศได 

 

เคร่ืองใชไฟฟา 

การใชไฟฟาในครัวเรือนท่ัวโลกนั้นแตกตางกันอยางมหาศาลแมแตในประเทศ อุตสาหกรรม โดยใน

ครัวเรือนขนาดท่ัวไปของประเทศแถบยุโรปใชพลังงาน 4,667 กิโลวัตตชั่วโมง ในขณะท่ีครัวเรือนใน

สหรัฐอเมริกาใช 11,209 กิโลวัตตชั่วโมง และในประเทศญี่ปุนใช 5,945 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ครัวเรือนใน

สหรัฐอเมริกา  ใชหลอดไฟมากกวายุโรปถึง 3 เทา และใชตูเย็นมากกวายุโรป 2 เทา แตนี่ไมไดสะทอนให

เห็นวาสหรัฐและยุโรป   มีความสะดวกสบายตางกัน  เพราะมีการใชเคร่ืองใชไฟฟาในบานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง ซึ่งกินไฟนอยกวาเคร่ืองใชไฟฟาอื่น 2-10 เทา ท้ังๆ ท่ีมีการทํางานเหมือนกัน และสวน

ใหญมีคุณภาพดีกวาดวย  การใชเคร่ืองใชไฟฟา  ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดนั้น ทําใหครัวเรือนขนาด

ท่ัวไปใชไฟฟาลดลงถึง 1,300 กิโลวัตตชั่วโมงตอป       โดยไดรับความสะดวกสบายเหมือนเดิม ซึ่งนอย

กวาคาเฉล่ียการใชเคร่ืองใชไฟฟาในสหรัฐอเมริกาเกือบ 10 เทา 

พยายามใชไฟฟาใหนอยลง 

การผลิตไฟฟาจําเปนตองใชพลังงานมาก พลังงานความรอนสวนใหญไดมาจากโรงไฟฟาถานหิน 

กาซ   หรือโรงไฟฟานิวเคลียร การใชเคร่ืองทําน้ําอุนหรือเคร่ืองทําความรอนนั้นเปนส่ิงท่ีไรประสิทธิภาพ 

เปนอยางย่ิง  เพราะกอนท่ีไฟฟาจะถูกสงไปถึงบานของพวกเรานั้น พลังงานประมาณ 60 เปอรเซ็นตใน

โรงไฟฟาจะหายไปในรูปของความรอนสูญเปลา และอีก 10 เปอรเซ็นตหายไปกับสายสงไฟฟาและหมอ

แปลง 



 

1. ใชหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพ 

          เปล่ียนหลอดไฟจากหลอดไสมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต (CFLs) แทน  หลอดฟลูออเรสเซนตใชไฟ

นอยกวาหลอดไสถึง 4 เทา และใชงานไดนานกวา 8 เทา (8,000 ชั่วโมงแทนท่ีจะไดแค 1,000 ชั่วโมง) 

ตัวอยางเชน หลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 18 วัตต จะใชแทนหลอดไสขนาด 75 วัตต แบบเกาได หลอด

ฟลูออเรสเซนตจะมีราคาแพงกวา แตคุณจะเปล่ียนหลอดใหมนอยกวาถึง 8 เทา และยังกินไฟนอยกวาดวย 

ซึ่งนั่นทําใหมันเปนเคร่ืองใชไฟฟาท่ีประหยัดพลังงานมากท่ีสุดในบาน  อยางนอยท่ีสุด ควรใชหลอดฟลูออ

เรสเซนตแทนหลอดไสในโคมไฟทุกดวงท่ีใชงานวันละ 30 นาทีขึ้นไป ถาเปนหลอดตะเกียบจะย่ิงมี 

 

 

ประสิทธิภาพสูงกวาหลอดฟลูออเรสเซนตแบบเดิม และใชงานไดนานกวา 10,000-20,000 ชั่วโมง เพียง

แคใชหลอดตะเกียบกับบัลลาสตและสตารตเตอรแบบใหมท่ีไมตองรอกระพริบและไฟติดสวางทันทีก็จะเพ่ิม

ประสิทธิภาพไดอีก 20 เปอรเซ็นต  สวนอีกทางเลือกหนึ่งคือ หลอดฟลูออเรสเซ็นต     พรอมขายึด  บัล

ลาสตอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนสวนประกอบหนึ่งของขายึดจะมีอายุการใชงาน นานถึง 40,000 ชั่วโมง และ

สามารถแยกเปล่ียนเฉพาะหลอดไฟไดในราคาท่ีต่ํากวา  ท้ังหลอดฟลูออเรสเซนตและหลอดตะเกียบจะหา

ไดในขายึดแบบท่ีปรับแสงสลัวได  นี่เปนส่ิงท่ีเพิ่มท้ังความสะดวกสบาย ประหยัดพลังงานไดมากขึ้น และยัง

ยืดอายุการ   ใชงานของหลอดไฟไดอีกดวย ส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ควรหลีกเล่ียงโคมไฟแบบฝงท่ีใช

หลอดฮาโลเจน ซึ่ง     โดยปกติใชพลังงานถึง 300 วัตตหรือมากกวานั้นเพื่อผลิตความรอน ปริมาณมาก 

และรอนมากจริงๆ คือประมาณ 500 องศาเซลเซียส ซึ่งความรอนขนาดนี้สามารถกอใหเกิดการเผาไหมท่ี

รุนแรงและเปนชนวนใหเกิด  ไฟไหมได  นอกจากนี้ ในชวงวันท่ีอากาศรอนในหนารอนก็ย่ิงไมควรอยูใกล

หลอดฮาโลเจนเลย  สวนหลอด    ฟลูออเรสเซนตแบบฝง จะใชพลังงานเพียงแค 50-80 วัตต ท่ี  40 องศา

เซลเซียส ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไดมากและยังปลอดภัยตอชีวิตของคุณดวย 

          นอกจากนี้ คุณควรใสใจในเร่ืองหลอดไฟประจําจุดตางๆ  รูจักเลือกใชวัตถุสะทอนแสงและ

หลอดไฟตามทางเพื่อใหแสงสวางเฉพาะจุดท่ี คุณตองการ ซึ่งจะชวยประหยัดคาไฟไดอีก 50 เปอรเซนต 

และทําใหชีวิตสะดวกสบายขึ้นดวย 

              การวางแผนท่ีดีในการใชหลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยลดความตองการใชไฟฟาไดมาก

ถึง 8 เทา 

เมื่อหลอดฟลูออเรสเซนต หมดอายุการใชงาน ควรหาวิธีกําจัดท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีสารปรอทท่ีอยูขางในจะ

สามารถนําไปรีไซเคิลได และถึงแมไมไดนําไปรีไซเคิล หลอดฟลูออเรสเซนต ก็ยังเปนทางเลือกท่ีดีกวา 

เพราะหลอดกินไฟและหลอดฮาโลเจนท่ีไรประสิทธิภาพนั้นจะกอใหเกิดหายนะทาง ส่ิงแวดลอมท่ีรายแรง

มากได ท้ังนี้รวมถึงการปลอยสารปรอทจากโรงไฟฟาถานหิน (แตทางท่ีดี ควรนําหลอดฟลูออเรสเซนตไปรี



 

ไซเคิล) การเปล่ียนไปใชหลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูงยังทําใหอายุการใชงานของหลอด ไฟเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งมี

ผลดี คือ เพิ่มความสะดวกสบายและสุขภาวะ ท่ีดี แตในอีกแงหนึ่งมันทําใหส้ินเปลืองไฟได อยางเชน การ

เปดไฟท้ิงไวขณะท่ีเราไมไดใช เชน เวลาออกจากหอง เพราะเราเขาใจผิดวา การเปดๆ ปดๆ หลอดฟลูออ

เรสเซนตนั้นส้ินเปลือง แตโดยหลักท่ัวไปแลว เราควรปดไฟเสมอเมื่อออกจากหองหรือบาน 

2. เลือกเคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ 

      เคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพจะกินไฟนอยกวาเคร่ืองใช ประเภทเดียวกันท่ีดอย

ประสิทธิภาพ 2 ถึง 10 เทา และโดยมากยังมีคุณภาพดีกวาและใชงานไดนานกวาอีกดวย พูดงายๆ คือ

เคร่ืองใชไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยใหคุณประหยัดท้ังไฟและเงินไดมาก ในหลายประเทศมีกฎขอบังคับ

ท่ีตองติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพไวใน เคร่ืองใชแทบทุกประเภท ในยุโรป รูปแบบฉลาก A++ 

หมายถึงประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด รองลงไปก็คือ A+, A, B, D ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพท่ีลดหล่ันลงไป

ตามลําดับ ในสหรัฐอเมริกา มีการใชสัญลักษณดาว   ในฉลากพลังงาน และสําหรับประเทศไทยใชตัวเลข 

1, 2, 3, 4, 5 เพื่อบอกถึงประสิทธิภาพการประหยัดไฟ ฉลากเบอร 5 หมายถึง ประหยัดไฟไดมากท่ีสุด  

 

3. ตูเย็น 

            ควรซื้อตูเย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งกินไฟประมาณ 100 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ซึ่งนอยกวา

คาเฉล่ีย  ในสหรัฐอเมริกาถึง 10 เทา และนอยกวาคาเฉล่ียในยุโรป 4 เทา ขอควรสังเกต คือ การใช

พลังงานของตูเย็นรุนท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดโดยมากไมเกี่ยวของ กับขนาดของตูเย็น ทุกวันนี้ตูเย็นขนาด 

400 ลิตร ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในทองตลาดกินไฟเพียง 106 กิโลวัตตชั่วโมงตอปเทานั้น ตูเย็น

ประสิทธิภาพสูงจะมีราคาแพงกวาตูเย็นท่ัวไปประมาณ 5-15 เปอรเซ็นต แตจะชวยคุณประหยัดไดมากท้ัง

เงินและการใชไฟ และมีอายุการใชงานนานกวา ไมตองซอมบอย และเคร่ืองไมสงเสียงดังดวย ควร

หลีกเล่ียงตูเย็นท่ีมีชองแชแข็งในตัวหากคุณมีตูแชแข็งตาง หากอยูแลว ตูเย็นรุนท่ีมีชองแชแข็งในตัวมี

ประสิทธิภาพดอยกวาและทําใหพื้นท่ีทํา ความเย็นลดลงอีกดวย  

 

4.  ตูแชแข็ง 

         สําหรับผูบริโภคท่ัวไป การซื้อตูเย็น 2 ประตู ท่ีมีสวนทําความเย็นและชองแชแข็งแยกประตูกันจะ

ดีกวาซื้อตูเย็น 1 เคร่ือง และตูแชแข็งอีก 1 เคร่ือง สําหรับตูเย็นแบบท่ีมีชองแชแข็งในตัวนั้น ชองแชแข็งท่ี

อยูดานบนหรือดานลางของตูเย็นจะดีกวาแบบท่ีประตูอยู ขางกัน และแนนอนวาในการเลือกซื้อตูเย็น คุณ

ควรจะเปรียบเทียบอัตราการใชไฟเสมอ โดยสังเกตท่ีฉลากประหยัดไฟ และมองหาตูเย็นท่ีมีเทคโนโลยี 

Greenfreeze  ตูเย็น 2 ประตูท่ีมีชองแชแข็งในตัวซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศนี้กินไฟเพียงแค 137 กิโลวัตต



 

ชั่วโมงตอป ตูแชแข็งรุนท่ีดึงประตูเปดออกขางจะมีประสิทธิภาพดีกวารุนท่ีเปด ประตูขึ้นขางบน สําหรับตู

แชแข็งจะไมเหมือนตูเย็นตรงท่ีขนาดของมันมีผลตอการใชไฟ ตูแชแข็งเคร่ืองใหญจะกินไฟมากกวา ดังนั้น

อยาซื้อตูแชแข็งท่ีมีขนาดใหญเกินความจําเปน โดยเฉพาะหากคุณอาศัยอยูใกลรานคาหรือหางสรรพสินคา 

ตูแชแข็งรุนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในทองตลาด ขนาดความจุ 300 ลิตร     จะกินไฟเพียง 180 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป และขนาดใหญ 450 ลิตร กินไฟ 240 กิโลวัตตชั่วโมงตอป สวนตูแชแข็งแบบประตูเปดขึ้น

ขางบน รุนท่ีมีคุณภาพจะกินไฟตั้งแต 170 กิโลวัตตชั่วโมง สําหรับรุนความจุ 190 ลิตร จนถึง 220 

กิโลวัตตชั่วโมง สําหรับรุนความจุ 310 ลิตร  

 

5.  เคร่ืองซักผา 

-  ควรซื้อเคร่ืองซักผาท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใชพลังงานนอยกวา 0.9 กิโลวัตตชั่วโมงตอรอบการซัก 

-  พิจารณาเคร่ืองซักผารุนท่ีมีระบบ 'เติมน้ํารอน' ซึ่งตอตรงกับเคร่ืองทําน้ํารอนชนิดใชแกสท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพราะการใชแกสทําน้ํารอนใชไฟเกือบคร่ึงหนึ่ง สวนการติดตั้งอุปกรณเติมน้ํารอนตองทํา

ตามคําแนะนําอยางถูกวิธี 

-  ตรวจสอบจากฉลากพลังงาน  ในยุโรป ฉลาก A+/A/A จะรับประกันประสิทธิภาพพลังงานท่ีดี

ท่ีสุด และใหผลการซักและการปนหมาดดีท่ีสุด 

-  หากใชเคร่ืองอบผา ตองแนใจวาเคร่ืองซักผาของคุณมีความเร็วรอบในการปนท่ี 1,600-1,800 

รอบตอนาที 

-  เคร่ืองซักผาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดจะประหยัดน้ําไดมากขึ้นเปนสองเทา คือ 1,500 ลิตรตอป 

6. เคร่ืองอบผา 

เคร่ืองอบผารุนเกาตองใชกําลังไฟแรงมาก จึงมีชื่อเรียกวารุน Condensation เปนรุนท่ีไมมีทอ

ระบาย ซึ่งจะ ย่ิงใชไฟมากขึ้นไปอีก  การตากผากลางแจงจะชวยประหยัดไฟไดถึง 3-4 กิโลวัตตชั่วโมงตอ

รอบการซักหากคุณ    ไมสามารถตากผาบนราวตากผาได  กอนอื่นคุณตองแนใจวาเคร่ืองซักผาของคุณมี

รอบการปนอยูท่ี  1,600   หรือถึง 1,800 รอบตอนาที ซึ่งนี่ใชพลังงานเกือบคร่ึงหนึ่งของการตากผา การ

ปนแหงใชไฟนอยกวาการอบผาดวยความรอนถึง 20 เทา 

เทคโนโลยีในการอบผามีอยู 2 ประเภทท่ีใชพลังงานนอยมาก นั่นคือ เคร่ืองอบผาแบบใชแกส และ

เคร่ืองอบผาแบบใชปมความรอนไฟฟา เคร่ืองอบผาแบบใชแกสเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะอยางย่ิง

กับการใชงานท่ีหนักมาก โดยใชไฟนอยลง 60 เปอรเซ็นต (รวมแกส) และทําใหผาแหงเร็วขึ้น 40 

เปอรเซ็นต  สวนเคร่ืองอบผาแบบใชปมความรอนจะใชไฟฟาเพียงคร่ึงหนึ่งของเคร่ืองอบ ผารุนเกา แต

ราคาคอนขางแพงกวา 



 

7. เคร่ืองลางจาน 

     เคร่ืองลางจานท่ีมีประสิทธิภาพจะกินไฟไมเกิน 1 กิโลวัตตชั่วโมงตอรอบการลาง เปรียบเทียบกับ

รุนท่ัวไปโดยเฉล่ียซึ่งกินไฟ 1.4 กิโลวัตตชั่วโมง เคร่ืองลางจานรุนท่ีมีระบบ 'เติมน้ํารอน' ซึ่งตอตรงกับ

เคร่ืองทําน้ํารอนชนิดใชแกสท่ีมีประสิทธิภาพ  ในกรณีนี้ แกสเปนตัวทําใหน้ํารอนแทนการใชไฟฟา  ดังนั้น

จะทําใหประหยัดไฟลงได  50 เปอรเซน็ต หรืออาจจะมากถึง 90 เปอรเซ็นต สําหรับเคร่ืองลางจานรุนยอด

นิยม    นี่เปนเพราะวาแกสมีประสิทธิภาพเกือบสองเทาของไฟฟาในการทําใหน้ํารอน ขอควรจําคือ การ

ติดตั้งอุปกรณเติมน้ํารอนตองทําตามคําแนะนําอยางถูกวิธี 

8. คอมพิวเตอรและอุปกรณเทคโนโลยี 

-    คอมพิวเตอรโนตบุคกินไฟนอยกวาคอมพิวเตอรตั้งโตะ 5 เทา 

-    หากคุณซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะ ควรเลือกจอ LCD แทนท่ีจะเปนจอ CRT ท่ีตกรุนไปแลว 

-    คอมพิวเตอรของคุณควรมีระบบจัดการพลังงาน การพักหนาจอไมไดชวยประหยัดพลังงาน 

-    ตรวจสอบดูวาคอมพิวเตอรของคุณรองรับระบบจัดการพลังงานแบบ Speedstep รุนใหมๆ 

หรือไม 

-    การปดสวิตชคอมพิวเตอรจะชวยยืดอายุการใชงานคอมพิวเตอรใหนานขึ้น การปลอยให

คอมพิวเตอรเปดใชงานตลอดท้ังปจะเสียคาใชจายมากกวา 1,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป หรือเกือบจะเทากับ

ปริมาณการใชไฟท้ังหมดของบานท่ีมีประสิทธิภาพทางพลังงานสูง 

-    ควรใชแผงพลังงานแผงเดียวสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร บรอดแบนดโมเด็ม สแกนเนอร 

พรินทเตอรมอนิเตอร และลําโพง และเมื่อไมใชเคร่ืองควรปดสวิตช ซึ่งจะกินไฟนอยกวาการเปดเคร่ืองไว

ในโหมดแสตนบาย 200 กิโลวัตตชั่วโมงตอปหรือมากกวานั้น 

-    ลดการส่ังพิมพเอกสารใหนอยลง  เลเซอรพรินทเตอรใชไฟมากกวาอิงคเจ็ทพรินเตอร 

 

9. ตัดการสูญเสียจากการ standby (ตัวดูดพลังงานที่รายแรง) 

เคร่ืองใชไฟฟารุนใหมๆ กินไฟแมขณะท่ีเราปดเคร่ือง สําหรับ ทีวี เคร่ืองเลนและบันทึกวิดีโอ 

เคร่ืองรับสงเอกสาร เคร่ืองเสียงระบบไฮไฟ จอคอมพิวเตอร กลองเคเบิล และอุปกรณเชื่อมตออินเตอรเน็ต

ทางสายโทรศัพท เหลานี้มีคาเฉล่ียอยูท่ี 40-120 กิโลวัตตชั่วโมงตอป รวมความสูญเสียในครัวเรือนท้ังส้ิน

อาจมากถึงหลายรอยกิโลวัตตชั่วโมงตอป ท้ังหมดนี้นับเปนความสูญเปลาโดยไมเกิดประโยชนอันใด 

ทางออกท่ีดีท่ีสุด คือ ซื้อเคร่ืองใชท่ีกินไฟในการใชพลังงานสํารองต่ํามากๆ   การใชพลังงานสํารอง

มีบอกไวในคูมือการใชผลิตภัณฑและสามารถตรวจสอบไดกอน ซื้อ  สําหรับเคร่ืองใชสวนมากควรจะอยูท่ี



 

ราวๆ 0.5-1 วัตต ตอชั่วโมง หรือ 4-8 กิโลวัตตชั่วโมงตอป จําไวเสมอวาคาใชจายของพลังงานท่ีเสียไปใน

โหมด stand by ตลอดอายุการใชงานอาจจะสูงกวาคาใชจายในการซื้อเคร่ืองใชเหลานี้ก็ได ปล๊ักเสียบ

พวงเปนตัวชวยท่ีดีท่ีสุดในการลดการสูญเสียพลังงานในโหมด stand by เพราะปดสวิตชเพียงคร้ังเดียว

สามารถปดการทํางานของเคร่ือง ใชไฟฟาไดพรอมกันหลายเคร่ือง และใชเงินลงทุนเพียงรอยกวาบาท แต

ประหยัดไฟไดมากกวา 100 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ในป 2000 ประเทศในสหภาพยุโรป 15 ประเทศ สูญเสีย

พลังงานจากการ stand by อุปกรณไฟฟาในครัวเรือนรวมท้ังส้ินประมาณ 94 พันลานกิโลวัตตช่ัวโมง 

หรือมีคาเทากับโรงไฟฟาถานหินหรือโรงไฟฟานิวเคลียรขนาดใหญ   12 โรง  การเติบโตอยางรวดเร็วของ 

ICT และ อุปกรณ multimedia ท่ีไรประสิทธิภาพ  อาจทําใหตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเปน    สองเทาภายในอีก 

10 ป 

 

10.   อยาใชเคร่ืองตมน้ําไฟฟาหรือเคร่ืองทําน้ํารอน สําหรับน้ํารอน 

       ( "Heat the water, not the sky !" ) ตมน้ําใหรอน ไมใชตมฟาใหรอน 

          เคร่ืองตมน้ําไฟฟากินไฟประมาณ 3,200 กิโลวัตตชั่วโมงตอป (คาเฉล่ียในประเทศอุตสาหกรรม) 

เทากับพลังงานท่ีคน 3 คนในบานใชรวมกัน แตการผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาถานหิน แกส หรือโรงไฟฟา

นิวเคลียรท่ีไรประสิทธิภาพอยางย่ิง และจากนั้นก็สงตอพลังงานไฟฟาผานสายสงไปยังบานเรือนคิดเปน

ความรอน 9,600 กิโลวัตตชั่วโมง พลังงานไฟฟาท่ีสูญเปลาประมาณ 2 ใน 3 ของพลังงานโดยคราวๆ นั้น

หายไปตั้งแตกอนถึงบานคุณ ดังนั้นการใชแกสหรือน้ํามันโดยตรงเพื่อตมน้ํารอนจะชวยลดการใชพลังงาน

ไป ได 3,800 กิโลวัตตชั่วโมงในเขตภูมิอากาศอบอุน เคร่ืองตมน้ําพลังงานแสงอาทิตยสามารถลดตัวเลขนั้น

ลงไดคร่ึงหนึ่ง เปน 1,900 กิโลวัตตชั่วโมงในสภาพภูมิอากาศรอนปานกลาง (และย่ิงลดลงอีกในเขต

ภูมิอากาศรอน) นั่นคือสามารถประหยัดพลังงานไดท้ังส้ินประมาณ  5 เทาของพลังงานท่ีใชในเคร่ืองตมน้ํา

ไฟฟา 

อยางไรก็ตาม อยาใชเคร่ืองตมน้ําพลังงานแสงอาทิตยรวมกับเคร่ืองทําความรอนไฟฟา เพราะจะทํา

ใหประสิทธิภาพลดลงกวาการใชแกสตมนํ้าเพียงอยางเดียว คาใชจายดานพลังงานของเคร่ืองตมน้ําไฟฟา

นั้นมากกวาเงินท่ีประหยัดได เพิ่มขึ้นจากการใชเคร่ืองตมน้ําพลังงานแสงอาทิตยมาก 

 

 

 

 



 

11. ใชฝกบัวอาบน้ํา 

       ฝกบัวประหยัดน้ําใหความสะดวกสบายมาก และใชน้ําเพียงแคคร่ึงเดียว คือเทากับ 5-7 ลิตรตอ

นาที แทนท่ีจะตองเสียน้ําถึง 10-18 ลิตรตอนาที น้ํารอนใชพลังงานมากเปนอันดับสองของพลังงานท่ีใชใน

ครัวเรือน รองจากเคร่ืองทําความรอน ฉะนั้นจึงจําเปนตองใหความสนใจเปนพิเศษ การใชฝกบัวอาบน้ําท่ีมี

ประสิทธิภาพจะสามารถประหยัดไฟฟาไดถึง 1,500 กิโลวัตตชั่วโมงตอป หากมีการใชเคร่ืองทําน้ําอุนดวย 

หรือประหยัดความรอนได   1,900 กิโลวัตตชั่วโมง ถาใชเคร่ืองทําน้ําอุนระบบแกสหรือระบบใชน้ํามัน

ท้ังหมดนี้คิดเปนมูลคาเพิ่มขึ้นจากราคาของฝกบัวอาบน้ําเพียงไมกี่ดอลลาร หรือไมกี่ยูโรเทานั้น  ตลอดอายุ

การใชงาน 10 ป ฝกบัวจะชวยประหยัดน้ําไดถึง 70,000 ลิตร ทีเดียว การใชฝกบัวประหยัดน้ํารวมกับ

เคร่ืองทําน้ําอุนระบบพลังงานแสงอาทิตยจะ ชวยลดความตองการใชพลังงานลงเหลือเพียง 950 กิโลวัตต

ชั่วโมง หรือนอยกวาเมื่อใชเคร่ืองทําน้ําอุนไฟฟารวมกับฝกบัวอาบน้ําแบบเดิมๆ เกือบ 10 เทา 

12. อยาใชเคร่ืองทําความรอนไฟฟา 

        เหตุผลเดียวกับเคร่ืองตมน้ําไฟฟา  แทนท่ีจะใชเคร่ืองทําความรอนไฟฟา เราควรใชวัสดุท่ีทําเปน

ฉนวนกันความรอนเพ่ิม และจะดีท่ีสุดถาทําใหบานคุณอุนขึ้นดวยการใชพลังงานท่ีนํากลับมาใชใหม ได 

อยางเชนเคร่ืองทําความรอนพลังงานแสงอาทิตย อยางไรก็ตาม เคร่ืองทําความรอนระบบแกสก็ยังคงดีกวา

ระบบไฟฟาอยูมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 วิธีประหยัดพลังงาน 

อีกหนทางชวยชาติของคนไทย 

บทนํา 

        ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงอยูในขั้นวิกฤติเราเปนหนี้กองทุนการเงินระหวางประเทศเกือบ

สองหมื่นลานเหรียญสหรัฐ ประชาชนคนไทยท้ังหลายตางก็มีความหวงใยในประเทศชาติ มีความรักชาติท่ี

เขมขน และอยากท่ีจะชวยชาติ ซึ่งนับวาเปนความสามัคคีท่ีตองจารึกไวในประวัติศาสตร เพราะจะเปนส่ิง

ท่ียืนยันวา ในยามคับขัน      คนไทยพรอมจะ ชวยชาติ บางก็นําเงินดอลลารมาบริจาค บางก็สละเงินทอง

ทรัพยสินสวนตัว เพื่อใหรัฐบาลนําไปใชหนี้ แตยังมีอีกวิธีท่ีทุกๆคนสามารถชวยชาติไดเชนกัน นั่นก็คือ การ

ลดการใชพลังงานอยางฉับพลันทันที ไมวาจะเปนการลดใชน้ํามันลง ลดใชไฟฟาลง หรือลดใชน้ําลง  

ปจจุบัน เราตองนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศถึงปละเกือบสามแสนลานบาท มากถึงหนึ่งในสาม

ของหนี้ท่ีเรา  มีอยูพลังงานท่ีเราใชมากมายขนาดนี้ สวนหนึ่งเปนผล      มาจากการใชพลังงานอยางไมมี

ประสิทธิภาพ ใชมากเกินความจําเปน ขาดความเอาใจใส รอบคอบ ไมไดคิดกอนใช ทําใหเกิดการร่ัวไหล 

สูญเปลาไปโดยรูเทาไมถึงการณ จริงๆ แลว หากเรารอบคอบกันสักนิดคิดกอนใช เราจะประหยัดพลังงาน

ลงไดอีกอยางนอยก็รอยละ 10 นั่นหมายถึง การประหยัดเงินท่ีตองใชจายออกไปนอกประเทศเกือบสาม

หมื่นลานบาททีเดียว 

        108 วิธีประหยัดพลังงานท่ีทานอานอยูนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนคูมือ ท่ีจะเปนจุดเร่ิมตนใหคนไทยได

เขาใจถึงการใช พลังงานอยางถูกตอง ไมเกิดการสูญเสีย ไมใชมากเกินความจําเปนการลดการใชพลังงาน

ของพวกเราทุกคน  

ยอมหมายถึงการมีสวนไดชวยชาติ โดยท่ีเราแทบไมตองออกแรง หรือ ทรัพยสินเงินทองอื่นใด เพียงความ

ใสใจและความตั้งใจจริงท่ีจะลดการใชพลังงานสวนเกินใหหมดไปเทานั้น ป 2541 ถึง ป 2542 เปน

ชวงเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดจัดใหเปนชวงเวลาของการรณรงคสงเสริม

ใหมีการอนุรักษพลังงาน ภายใตโครงการรวมพลัง หาร 2 โดยใชแนวความคิดของการประหยัด 1 คัน 1 

ดวง และ 1 แกว ซึ่งมีรายละเอียดของแนวความคิดดังท่ีจะไดกลาวตอไป 

1 คัน 

ปลายป 2540 ประเทศไทย มีรถยนตนั่งสวนบุคคลอยูท้ังหมด 2.1 ลานคัน 

รถยนตแตละคัน ใชน้ํามันเฉล่ียวันละ 100 บาท 



 

ถารถทุกคันงดการใชรถยนตเหลานี้สัปดาหละ 1 วัน จะสามารถประหยัดคาน้ํามันได 

  = 2.1 ลานคัน x 100 บาท 

  = 210 ลานบาท/สัปดาห 

  = ประหยัดเงิน 10,920 ลานบาท/ป (210 ลานบาท x 52 สัปดาห) 

1 ดวง 

ประเทศไทยมีครัวเรือนรวมประมาณ 12 ลานครัวเรือน 

หากแตละครอบครัวชวยกันปดไฟ 1 ดวง (หลอดไส 60 วัตต) เปนเวลา 1 วัน  

เราจะประหยัดไฟได 4 ลาน กิโลวัตต-ชั่วโมง/วัน=(60 วัตต x 6 ชม* x 12 ลานครัวเรือน) 

คาผลิตและจําหนายไฟฟา 1 หนวย (กิโลวัตต-ชั่วโมง) คือ 2.2 บาท  

(รวมคาพลังงานท่ีใช และการกอสรางโรงไฟฟา) 

การประหยัดไฟ 4 ลานหนวย/วัน จึงคิดเปนมูลคาท้ังส้ิน 8.8 ลานบาท/วัน  

หรือ 3,212 ลานบาทตอป=(8.8 ลานบาท x วัน) 

* ครอบครัวหนึ่งเปดหลอดไส ประมาณ 6 ชั่วโมงตอวัน 

1 แกว 

การลดการใชน้ําคนละ 1 แกว/วัน ประเทศไทยจะสามารถประหยัดน้ําได 30,000 ตัน/วัน 

  = (0.5 ลิตร x 60 ลานคน) หรือเทากับน้ํา 11,000 ลานลิตร/ป 

เนื่องจากตนทุนการผลิตน้ําประปาคือ 8.60* บาท/ลูกบาศกเมตร (หรือ 8.60 บาท/1,000 ลิตร) 

การลดการใชน้ํา 1 แกวทุกวัน จะประหยัดเงินได 94.6 ลานบาท/ป 

  = (11 ลานตัน x 8.6 บาท/หนวย) 

* ขอมูลจาก กองเผยแพร การประปานครหลวง 

สูตรงายๆ อยางนี้ หากพวกเราคนไทยทุกคนรวมมือกัน เราจะชวยชาติประหยัดเงินทองท่ีจะตองใช

ซื้อหาพลังงานไดมหาศาล เปนการกอบกูเศรษฐกิจของประเทศไดอีกทางหนึ่ง เร่ิมตนปฏิบัติสูตรงายๆ 

ขางตนตั้งแตวันนี้แลวปฏิบัติใหเปนนิสัยตลอดไป เพื่อเก็บรักษาพลังงานท่ีเหลือนอยเอาไวใชนานๆ และ

เพื่อลดภาระของประเทศชาติในการจัดหาพลังงานมาใหพวกเราใชกัน 



 

นอกจากสูตรงายๆ ขางตนแลว สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ขอมอบ108 

วิธีการประหยัดพลังงานท่ีคนไทยทุกคนสามารถท่ีจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ไดโดยไมยากลําบากอะไร 

ไวเปนแนวทางเพื่อให ทุกคนนําไปปฏิบัติใหเปนนิสัยตลอดไป โดยเร่ิมตนตั้งแตวันนี้ แลวทําตอๆ ไป ทุกๆ วัน 

และแนะนําใหคนอื่นได รวมประหยัดพลังงานดวย  

 

 

 

วิธีประหยัดนํ้ามัน 

1. ตรวจตราลมยางเปนประจํา เพราะยางท่ีออนเกินไปนั้น ทําใหส้ินเปลืองน้ํามันมากกวายางท่ีมีปริมาณ 

ลมยางตามท่ีมาตรฐานกําหนด 

2. สับเปล่ียนยาง ตรวจตั้งศูนยลอตามกําหนด จะชวยประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นอีกมาก 

3. ดับเคร่ืองยนตทุกคร้ังเมื่อตองจอดรถนานๆ แคจอดรถติดเคร่ืองท้ิงไว 10 นาที ก็เสียน้ํามันฟรีๆ 200 ซีซ ี

4. ไมควรติดเคร่ืองท้ิงไวเมื่อจอดรถ ใหดับเคร่ืองยนตทุกคร้ังท่ีขึ้นของ ลงของ หรือคอยคน เพราะการติด

เคร่ืองท้ิงไวเปลืองน้ํามันและสรางมลพิษอีกดวย 

5. ไมออกรถกระชากดังเอี๊ยด การออกรถกระชาก 10 คร้ัง สูญเสียน้ํามันไปเปลาๆ ถึง 100 ซีซี น้ํามัน

จํานวนนี้รถสามารถว่ิงไดไกล700 เมตร 

6. ไมเรงเคร่ืองยนตตอนเกียรวางอยางท่ีเราเรียกกันติดปากวาเบ้ิลเคร่ืองยนต การกระทําดังกลาว 10 คร้ัง 

สูญเสียน้ํามันถึง 50 ซีซ ีปริมาณน้ํามันขนาดนี้รถว่ิงไปไดตั้ง 350 เมตร 

7. ตรวจตั้งเคร่ืองยนตตามกําหนด ควรตรวจเช็คเคร่ืองยนตสม่ําเสมอ เชน ทําความสะอาดระบบไฟจุด

ระเบิด เปล่ียนหัวคอนเดนเซอร ตั้งไฟแกออนใหพอดี จะชวยประหยัดน้ํามันไดถึง 10% 

8. ไมตองอุนเคร่ือง หากออกรถและขับชาๆ สัก 1-2 กม. แรกเคร่ืองยนตจะอุนเอง ไมตองเปลืองน้ํามันไป

กับการอุนเคร่ือง 

9. ไมควรบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัด เพราะเคร่ืองยนตจะทํางานตามน้ําหนักท่ีเพิ่มขึ้น หากบรรทุกหนักมาก 

จะทําใหเปลืองน้ํามันและสึกหรอสูง 

10. ใชระบบการใชรถรวมกัน หรือคารพูล (Car pool) ไปไหนมาไหน ท่ีหมายเดียวกัน ทางผานหรือ

ใกลเคียงกัน ควรใชรถคันเดียวกัน 

11. เดินทางเทาท่ีจําเปนจริงๆ เพื่อประหยัดน้ํามัน บางคร้ังเร่ืองบางเร่ืองอาจจะติดตอกันทางโทรศัพทก็ได 

ประหยัดน้ํามันประหยัดเวลา 



 

12. ไปซื้อของหรือไปธุระใกลบานหรือใกลๆ ท่ีทํางาน อาจจะเดินหรือใชจักรยานบาง ไมจําเปนตองใช

รถยนตทุกคร้ัง เปนการออกกําลังกายและประหยัดน้ํามันดวย 

13. กอนไปพบใคร ควรโทรศัพทไปถามกอนวาเขาอยูหรือไม จะไดไมเสียเท่ียว ไมเสียเวลา ไมเสียน้ํามันไป

โดยเปลาประโยชน 

14. สอบถามเสนทางท่ีจะไปใหแนชัด หรือศึกษาแผนท่ีใหดีจะไดไมหลง ไมเสียเวลา ไมเปลืองน้ํามันในการ

วนหา 

15. ควรใชโทรศัพท โทรสาร ไปรษณีย อินเตอรเน็ท หรือใชบริการสงเอกสาร แทนการเดินทางดวยตัวเอง 

เพื่อประหยัดน้ํามัน 

16. ไมควรเดินทางโดยไมไดวางแผนการเดินทาง ควรกําหนดเสนทาง และชวงเวลาการเดินทางท่ี

เหมาะสมเพื่อประหยัดน้ํามัน 

17. หมั่นศึกษาเสนทางลัดเขาไว ชวยใหไมตองเดินทางยาวนานไมตองเผชิญปญหาจราจร ชวยประหยัดท้ัง

เวลาและประหยัดน้ํามัน 

18. ควรขับรถดวยความเร็วคงท่ี เลือกขับท่ีความเร็ว 70-80กิโลเมตรตอชั่วโมงท่ี 2,000-2,500 รอบ

เคร่ืองยนตความเร็วระดับนี้ ประหยัดน้ํามันไดมากกวา 

19. ไมควรขับรถลากเกียร เพราการลากเกียรต่ํานานๆ จะทําใหเคร่ืองยนตหมุนรอบสูงกินน้ํามันมาก และ

เคร่ืองยนตรอนจัดสึกหรองาย 

20. ไมติดตั้งอุปกรณตกแตงท่ีจะทําใหเคร่ืองยนตทํางานหนักขึ้นเชน การทําใหเกิดการตานลมขณะว่ิง หรือ

ทําใหเคร่ืองยนต ไมสามารถถายเทความรอนไดดี 

21. ไมควรใชน้ํามันเบนซินท่ีออกเทนสูงเกินความจําเปนของเคร่ืองยนต เพราะเปนการส้ินเปลืองพลังงาน

โดยเปลาประโยชน 

22. หมั่นเปล่ียนน้ํามันเคร่ือง ไสกรองน้ํามันเคร่ือง ไสกรองอากาศตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อประหยัด

น้ํามัน 

23. สําหรับเคร่ืองยนตแบบเบนซิน ควรเลือกเติมน้ํามันเบนซินใหถูกชนิด ถูกประเภท โดยเลือกตามคา

ออกเทนท่ีเหมาะสมกับรถแตละย่ีหอ (สังเกตจากฝาปดถังน้ํามันดานใน หรือรับคูมือท่ีปมน้ํามันใกลบาน

24. ไมจําเปนตองใชเคร่ืองปรับอากาศตลอดเวลา ยามเชาๆเปดกระจกรับความเย็นจากลมธรรมชาติบางก็

สดชื่นดีประหยัดน้ํามันไดดวย 

25. ไมควรเรงเคร่ืองปรับอากาศในรถอยางเต็มท่ีจนเกินความจําเปนไมเปดแอรแรงๆ จนรูสึกหนาวเกินไป 

เพราะส้ินเปลืองพลังงาน 

 



 

วิธีประหยัดไฟฟา 

26. ปดสวิตชไฟ และเคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิดเมื่อเลิกใชงาน สรางใหเปนนิสัยในการดับไฟทุกคร้ังท่ีออกจาก

หอง 

27. เลือกซื้อเคร่ืองใชไฟฟาท่ีไดมาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพใหแนใจทุกคร้ังกอนตัดสินใจซื้อ หาก

มีอุปกรณไฟฟาเบอร 5 ตองเลือกใชเบอร 5 

28. ปดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังท่ีจะไมอยูในหองเกิน 1 ชั่วโมงสําหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ัวไป และ 30 

นาที สําหรับเคร่ืองปรับอากาศเบอร 5 

29. หมั่นทําความสะอาดแผนกรองอากาศของเคร่ืองปรับอากาศบอยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการทํางาน

ของเคร่ืองปรับอากาศ 

30. ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิท่ีกําลังสบาย อุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้น 1 

องศา ตองใชพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5-10 

31. ไมควรปลอยใหมีความเย็นร่ัวไหลจากหองท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยร่ัวตามผนัง 

ฝาเพดานประตูชองแสง และปดประตูหองทุกคร้ังท่ีเปดเคร่ืองปรับอากาศ 

32. ลดและหลีกเล่ียงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดท่ีไมจําเปนตองใชงานในหองท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 

เพื่อลดการสูญเสีย และใชพลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร 

33. ติดตั้งฉนวนกันความรอนโดยรอบหองท่ีมีการปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถายเท

ความรอนเขาภายในอาคาร 

34. ใชมูล่ีกันสาดปองกันแสงแดดสองกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความรอนตามหลังคาและฝาผนัง

เพื่อไมใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานหนักเกินไป 

35. หลีกเล่ียงการสูญเสียพลังงานจากการถายเทความรอนเขาสูหองปรับอากาศ ติดตั้งและใชอุปกรณ

ควบคุมการเปด-ปดประตูในหองท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 

36. ควรปลูกตนไมรอบๆ อาคาร เพราะตนไมขนาดใหญ 1 ตนใหความเย็นเทากับเคร่ืองปรับอากาศ 1 ตนั 

หรือใหความเย็นประมาณ 12,000 บีทียู 

37. ควรปลูกตนไมเพื่อชวยบังแดดขางบานหรือเหนือหลังคา เพื่อเคร่ืองปรับอากาศจะไมตองทํางานหนัก

เกินไป 

38. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อชวยลดความรอนและเพิ่มความชื้นใหกับดิน จะทําใหบานเย็น ไมจําเปนตองเปด  

เคร่ืองปรับอากาศเย็นจนเกินไป 

39. ในสํานักงาน ใหปดไฟ ปดเคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณไฟฟาท่ีไมจําเปน ในชวงเวลา 12.00-13.00 

น. จะสามารถประหยัดคาไฟฟาได 



 

40. ไมจําเปนตองเปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเวลาเร่ิมงาน และควรปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเวลาเลิกใช

งานเล็กนอยเพื่อประหยัดไฟ 

41. เลือกซื้อพัดลมท่ีมีเคร่ืองหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมท่ีไมไดคุณภาพ มักเสียงาย ทําให

ส้ินเปลือง 

42. หากอากาศไมรอนเกินไป ควรเปดพัดลมแทนเคร่ืองปรับอากาศ จะชวยประหยัดไฟ ประหยัดเงิน

ไดมากทีเดียว 

43. ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน ใชหลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอวน ใชหลอดตะเกียบแทนหลอด

ไส หรือใชหลอดคอมแพคทฟลูออเรสเซนต 

44. ควรใชบัลลาสตประหยัดไฟ หรือบัลลาสตอิเล็กโทรนิกคูกับหลอดผอมจอมประหยัด จะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการประหยัดไฟไดอีกมาก 

45. ควรใชโคมไฟแบบมีแผนสะทอนแสงในหองตางๆ เพื่อชวยใหแสงสวางจากหลอดไฟ กระจายไดอยาง

เต็มประสิทธิภาพ ทําใหไมจําเปนตองใชหลอดไฟฟาวัตตสูง ชวยประหยัดพลังงาน 

46. หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟท่ีบาน เพราะจะชวยเพิ่มแสงสวางโดยไมตองใชพลังงานมากขึ้น ควรทํา

อยางนอย 4 คร้ังตอป 

47. ใชหลอดไฟท่ีมีวัตตต่ํา สําหรับบริเวณท่ีจําเปนตองเปดท้ิงไวท้ังคืน ไมวาจะเปนในบานหรือขางนอก 

เพื่อประหยัดคาไฟฟา 

48. ควรตั้งโคมไฟท่ีโตะทํางาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปดไฟท้ังหองเพื่อทํางาน จะประหยัดไฟ                   

ลงไปไดมาก 

49. ควรใชสีออนตกแตงอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะทอนแสงท่ีดี และทาภายในอาคารเพื่อทําให

หองสวางไดมากกวา 

50. ใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากท่ีสุด เชน ติดตั้งกระจกหรือติดฟลมท่ีมีคุณสมบัติปองกันความรอน 

แตยอมใหแสงผานเขาไดเพื่อลดการใชพลังงานเพื่อแสงสวางภายในอาคาร 

51. ถอดหลอดไฟออกคร่ึงหนึ่งในบริเวณท่ีมีความตองการใชแสงสวางนอย หรือบริเวณท่ีมีแสงสวาง

พอเพียงแลว 

52. ปดตูเย็นใหสนิท ทําความสะอาดภายในตูเย็น และแผนระบายความรอนหลังตูเย็นสม่ําเสมอ เพื่อให

ตูเย็นไมตองทํางานหนักและเปลืองไฟ 

53. อยาเปดตูเย็นบอย อยานําของรอนเขาแชในตูเย็น เพราะจะทําใหตูเย็นทํางานเพิ่มขึ้น กินไฟมากขึ้น 

54. ตรวจสอบขอบยางประตูของตูเย็นไมใหเส่ือมสภาพ เพราะจะทําใหความเย็นร่ัวออกมาได ทําให

ส้ินเปลืองไฟมากกวาท่ีจําเปน 

55. เลือกขนาดตูเย็นใหเหมาะสมกับขนาดครอบครัว อยาใชตูเย็นใหญเกินความจําเปนเพราะกินไฟมาก

เกินไป และควรตั้งตูเย็นไวหางจากผนังบาน 15 ซม. 



 

56. ควรละลายน้ําแข็งในตูเย็นสม่ําเสมอ การปลอยใหน้ําแข็งจับหนาเกินไป จะทําใหเคร่ืองตองทํางาน

หนัก ทําใหกินไฟมาก 

57. เลือกซื้อตูเย็นประตูเดียว เนื่องจากตูเย็น 2 ประตู จะกินไฟมากกวาตูเย็นประตูเดียวท่ีมีขนาดเทากัน 

เพราะตองใชทอน้ํายาทําความเย็นท่ียาวกวา และใชคอมเพรสเซอรขนาดใหญกวา 

58. ควรตั้งสวิตชควบคุมอุณหภูมิของตูเย็นใหเหมาะสม การตั้งท่ีตัวเลขต่ําเกินไป อุณหภูมิจะเย็นนอย ถา

ตั้งท่ีตัวเลขสูงเกินไปจะเย็นมากเพื่อใหประหยัดพลังงานควรตั้งท่ีเลขต่ําท่ีมีอุณหภูมิพอเหมาะ 

59. ไมควรพรมน้ําจนแฉะเวลารีดผา เพราะตองใชความรอนในการรีดมากขึ้น เสียพลังงานมากขึ้น เสียคา

ไฟเพิ่มขึ้น 

60. ดึงปล๊ักออกกอนการรีดเส้ือผาเสร็จ เพราะความรอนท่ีเหลือในเตารีด ยังสามารถรีดตอไดจนกระท่ัง

เสร็จ ชวยประหยัดไฟฟา 

61. เสียบปล๊ักคร้ังเดียว ตองรีดเส้ือใหเสร็จ ไมควรเสียบและถอดปล๊ักเตารีดบอยๆ เพราะการทําใหเตารีด

รอนแตละคร้ังกินไฟมาก 

62. ลด ละ เล่ียง การใสเส้ือสูท เพราะไมเหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองรอน ส้ินเปลืองการตัด ซักรีด และ

ความจําเปนในการเปดเคร่ืองปรับอากาศ 

63. ซักผาดวยเคร่ือง ควรใสผาใหเต็มกําลังของเคร่ือง เพราะซัก1 ตัวกับซัก 20 ตัว ก็ตองใชน้ําในปริมาณ

เทาๆ กัน 

64. ไมควรอบผาดวยเคร่ือง เมื่อใชเคร่ืองซักผา เพราะเปลืองไฟมาก ควรตากเส้ือผากับแสงแดดหรือแสง

ธรรมชาติจะดีกวา ท้ังยังชวยประหยัดไฟไดมากกวา 

65. ปดโทรทัศนทันทีเมื่อไมมีคนดู เพราะการเปดท้ิงไวโดยไมมีคนดู เปนการส้ินเปลืองไฟฟาโดยใชเหตุ 

แถมยังตองซอมเร็วอีกดวย 

66. ไมควรปรับจอโทรทัศนใหสวางเกินไป และอยาเปดโทรทัศนใหเสียงดังเกินความจําเปน เพราเปลืองไฟ 

ทําใหอายุเคร่ืองส้ันลงดวย 

67. อยูบานเดียวกัน ดูโทรทัศนรายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเคร่ืองเดียวกัน ไมใชดูคนละเคร่ือง คนละหอง 

เพราะจะทําใหส้ินเปลืองพลังงาน 

68. เช็ดผมใหแหงกอนเปาผมทุกคร้ัง ใชเคร่ืองเปาผมสําหรับแตงทรงผม ไมควรใชทําใหผมแหง เพราะตอง

เปานานเปลืองไฟฟา 

69. ใชเตาแกสหุงตมอาหาร ประหยัดกวาใชเตาไฟฟา เตาอบไฟฟาและควรติดตั้งวาลวนิรภัย (Safety 

Value) เพื่อความปลอดภัยดวย 

70. เวลาหุงตมอาหารดวยเตาไฟฟา ควรจะปดเตากอนอาหารสุก5 นาที เพราะความรอนท่ีเตาจะรอนตอ

อีกอยางนอย 5 นาทีเพียงพอท่ีจะทําใหอาหารสุกได 

71. อยาเสียบปล๊ักหมอหุงขาวไว เพราะระบบอุนจะทํางานตลอดเวลา ทําใหส้ินเปลืองไฟเกินความจําเปน 



 

72. กาตมน้ําไฟฟา ตองดึงปล๊ักออกทันทีเมื่อน้ําเดือด อยาเสียบไฟไวเมื่อไมมีคนอยู เพราะนอกจากจะไม

ประหยัดพลังงานแลวยังอาจทําใหเกิดไฟไหมได 

73. แยกสวิตชไฟออกจากกัน ใหสามารถเปดปดไดเฉพาะจุด ไมใชปุมเดียวเปดปดท้ังชั้น ทําใหเกิดการ

ส้ินเปลืองและสูญเปลา 

74. หลีกเล่ียงการติดตั้งอุปกรณไฟฟา ท่ีตองมีการปลอยความรอนเชน กาตมน้ํา หมอหุงตม ไวในหองท่ีมี 

เคร่ืองปรับอากาศ 

75. ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพท่ีใชงานได และหมั่นทําความสะอาดเคร่ืองใชไฟฟาอยูเสมอ จะ

ทําใหลดการส้ินเปลืองไฟได 

76. อยาเปดคอมพิวเตอรท้ิงไวถาไมใชงาน ติดตั้งระบบลดกระแสไฟฟาเขาเคร่ืองเมื่อพักการทํางาน จะ

ประหยัดไฟไดรอยละ 35-40และถาหากปดหนาจอทันทีเมื่อไมใชงาน จะประหยัดไฟไดรอยละ 60 

77. ดูสัญลักษณ Energy Star กอนเลือกซื้ออุปกรณสํานักงาน(เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองโทรสาร 

เคร่ืองพิมพดีดไฟฟาเคร่ืองถายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งจะชวยประหยัดพลังงาน ลดการใชกําลังไฟฟา เพราะจะมี

ระบบประหยัดไฟฟาอัตโนมัติ 

 

วิธีประหยัดนํ้า 

78. ใชน้ําอยางประหยัด หมั่นตรวจสอบการร่ัวไหลของน้ํา เพื่อลดการสูญเสียน้ําอยางเปลาประโยชน 

79. ไมควรปลอยใหน้ําไหลตลอดเวลาตอนลางหนา แปรงฟน โกนหนวด และถูสบูตอนอาบน้ํา เพราะจะ

สูญน้ําไปโดยเปลาประโยชน นาทีละหลายๆ ลิตร 

80. ใชสบูเหลวแทนสบูกอนเวลาลางมือ เพราะการใชสบูกอนลางมือจะใชเวลามากกวาการใชสบูเหลว 

และการใชสบูเหลวท่ีไมเขมขน จะใชน้ํานอยกวาการลางมือดวยสบูเหลวเขมขน 

81. ซักผาดวยมือ ควรรองน้ําใสกาละมังแคพอใช อยาเปดน้ําไหลท้ิงไวตลอดเวลาซัก เพราะส้ินเปลืองกวา

การซักโดยวิธีการขังน้ําไวในกาละมัง 

82. ใช Sprinkler หรือฝกบัวรดน้ําตนไมแทนการฉีดน้ําดวยสายยาง จะประหยัดน้ําไดมากกวา 

83. ไมควรใชสายยางและเปดน้ําไหลตลอดเวลาในขณะท่ีลางรถเพราะจะใชน้ํามากถึง 400 ลิตร แตถาลาง

ดวยน้ําและฟองน้ําในกระปองหรือภาชนะบรรจุน้ํา จะลดการใชน้ําไดมากถึง 300 ลิตรตอการลางหนึ่งคร้ัง 

84. ไมควรลางรถบอยคร้ังจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความส้ินเปลืองน้ําแลว ยังทําใหเกิดสนิมท่ีตัวถังได

ดวย 

85. ตรวจสอบทอน้ําร่ัวภายในบาน ดวยการปดกอกน้ําทุกตัวภายในบาน หลังจากทีทุกคนเขานอน (หรือ

เวลาท่ีแนใจวาไมมีใครใชน้ําระยะหนึ่ง จดหมายเลขวัดน้ําไว ถาตอนเชามาตรเคล่ือนท่ีโดยท่ียังไมมีใครเปด

น้ําใช ก็เรียกชางมา ตรวจซอมไดเลย) 



 

86. ควรลางพืชผักและผลไมในอางหรือภาชนะท่ีมีการกักเก็บน้ําไวเพียงพอ เพราะการลางดวยน้ําท่ีไหล

จากกอกน้ําโดยตรง จะใชน้ํามากกวา การลางดวยน้ําท่ีบรรจุไวในภาชนะถึงรอยละ 50 

87. ตรวจสอบชักโครกวามีจุดร่ัวซึมหรือไม ใหลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ํา แลวสังเกตดูท่ีคอหาน 

หากมีน้ําสีลงมาโดยท่ีไมไดกดชักโครก ใหรีบจัดการซอมไดเลย 

 

88. ไมใชชักโครกเปนท่ีท้ิงเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิดเพราะจะทําใหสูญเสียน้ําจากการชักโครก 

 เพื่อไลส่ิงของลงทอ 

89. ใชอุปกรณประหยัดน้ํา เชน ชักโครกประหยัดน้ํา ฝกบัวประหยัดน้ํา กอกประหยัดน้ํา หัวฉีดประหยัดน้ํา  

เปนตน 

90. ติด Areator หรือ อุปกรณเติมอากาศท่ีหัวกอก เพื่อชวยเพิ่มอากาศใหแกน้ําท่ีไหลออกจากหัวกอก ลด

ปริมาณการไหลของน้ํา ชวยประหยัดน้ํา 

91. ไมควรรดน้ําตนไมตอนแดดจัด เพราะน้ําจะระเหยหมดไปเปลาๆ ใหรดตอนเชาท่ีอากาศยังเย็นอยู การ

ระเหยจะต่ํากวาชวยใหประหยัดน้ํา 

92. อยาท้ิงน้ําดื่มท่ีเหลือในแกวโดยไมเกิดประโยชนอันใด ใชรดน้ําตนไม ใชชําระพื้นผิว ใชชําระความสะอาด 

ส่ิงตางๆ ไดอีกมาก 

93. ควรใชเหยือกน้ํากับแกวเปลาในการบริการน้ําดื่ม และใหผูท่ีตองการดื่มรินน้ําดื่มเอง และควรดื่มใหหมด 

ทุกคร้ัง 

94. ลางจานในภาชนะท่ีขังน้ําไว จะประหยัดน้ําไดมากกวาการลางจานดวยวิธีท่ีปลอยใหน้ําไหลจากกอกน้ํา

ตลอดเวลา 

95. ติดตั้งระบบน้ําใหสามารถใชประโยชนจากการเก็บและจายน้ําตามแรงโนมถวงของโลก เพื่อหลีกเล่ียงการ 

ใชพลังงานไปสูบและจายน้ําภายในอาคาร 

 

วิธีประหยัดพลังงานอืน่ๆ 

96. อยาใชกระดาษหนาเดียวท้ิง ใหใชกระดาษอยางคุมคาใชท้ังสองหนา ใหนึกเสมอวา กระดาษแตละ

แผนยอมหมายถึงตนไมหนึ่งตนท่ีตองเสียไป 

97. ในสํานักงานใหใชการสงเอกสารตอๆ กัน แทนการสําเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัดกระดาษ 

ประหยัดพลังงาน 

98. ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้น ดวยการหลีกเล่ียงการใชกระดาษปะหนาโทรสาร ชนิดเต็มแผน 

และหันมาใชกระดาษขนาดเล็ก ท่ีสามารถตัดพับบนโทรสารไดงาย 



 

99. ใชการสงผานขอมูลขาวสารตางๆ ผานระบบคอมพิวเตอร โดยโมเด็ม หรือแผนดิสก แทนการสง

ขาวสารขอมูลโดยเอกสาร ชวยลดขั้นตอนการทํางาน ลดการใชพลังงานไดมาก 

100. หลีกเล่ียงการใชจานกระดาษ แกวน้ํากระดาษ เวลาจัดงานสังสรรคตางๆ เพราะส้ินเปลืองพลังงานใน

การผลิต 

101. รูจักแยกแยะประเภทขยะ เพื่อชวยลดขั้นตอน และลดพลังงานในการทําลายขยะ และทําใหขยะ

ท้ังหลายงายตอการกําจัด 

102. หนังสือพิมพอานเสร็จแลวอยาท้ิง ใหเก็บไวขาย หรือพับถุง เก็บไวทําอะไรอยางอื่น ใชซ้ําทุกคร้ังถา

ทําได ชวยลดการใชพลังงานในการผลิต 

103. ขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้น ไมจําเปนตองใชลิฟท จําไวเสมอวาการกดลิฟทแตละคร้ัง สูญเสียพลังงาน

ถึง 7 บาท 

104. งด เลิก บริโภคผลิตภัณฑท่ีใชแลวท้ิงเลย เพราะเปนการส้ินเปลืองพลังงานในการผลิต ใช

ทรัพยากรธรรมชาติส้ินเปลือง เพิ่มปริมาณขยะ เปลืองพลังงานในการกําจัดขยะ 

105. ลดการใชผลิตภัณฑ ท่ีมีบรรจุภัณฑท่ียากตอการทําลาย เชน โฟม หรือพลาสติก ควรเลือกใชบรรจุ

ภัณฑท่ีนํากลับมาใชใหมได (Reuse) หรือนําไปผานกระบวนการผลิตมาใชใหมได (Recycle) 

106. สนับสนุนสินคาท่ีมีบรรจุภัณฑ เปนวัสดุท่ีสามารถนํามาผานกระบวนการนํามาใชใหม (Recycle) 

เชน แกวกระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจัดใหมีการแยกขยะในครัวเรือนและในสํานักงาน 

107. ใหความรวมมือ สนับสนุน หรือเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีรณรงค

สงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน 

108. กระตุนเตือนใหผูอื่นชวยกันประหยัดพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ หรือเคร่ืองหมายใหชวย

ประหยัดไฟตรงบริเวณใกลสวิทชไฟ เพื่อเตือนใหปดเมื่อเลิกใชแลว    

 

คนไทยสามารถกอบกูเศรษฐกิจของชาติไดดวยการสรางพฤติกรรมประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ไมใชพลังงานอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปนอีกตอไป 

มารวมมือกัน ชวยกนัท้ังประเทศลงมอืทําอยางจริงจังตัง้แตวันนีแ้ละวันตอๆ ไปเพือ่ประเทศไทยของเราทุกคน 

 

บทสรุป 

วันนี้คนไทยทุกๆ คน สามารถชวยชาติไดดวยการประหยัดพลังงาน ซึ่งนอกจาก 108 วิธีประหยัด

พลังงานนี้แลว ยังมีวิธีอ่ืนๆอีกมากมายหลายวิธี ท่ีชวยลดคาใชจายดานพลังงานท่ีประเทศตองเสียไปอยาง

มากมายมหาศาลในแตละป อยางไรก็ดี 108วิธีประหยัดพลังงานนี้ อาจเปนจุดเร่ิมตนใหคนไทยรูจักคุณคา

ของพลังงาน รูจักวิธีใชพลังงานอยางระมัดระวัง ไมใหร่ัวไหลสูญเปลาอีกตอไป ดวยวิธีปฏิบัติอยางงายทํา



 

ไดทันที และท่ีดีท่ีสุดก็คือการปฏิเสธใหเคยชินเปนนิสัย เปนกิจวัตรสืบไป เพื่อชาติของเรา จะไมตองพบกับ

คําวาวิกฤติเศรษฐกิจหรือวิกฤติพลังงานอีกตอไป 

 

ขอเสนอเรื่องการประหยัดไฟฟา  

โดย พลตร ีสุภโชค  สมัปตตะวนิช รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

ระยะสั้น (ทําไดทันที) 

-  การกําหนดเวลาปดเปดเคร่ืองปรับอากาศและไฟแสงสวาง 

-  การไมเปดไฟสปอตไลทโดยไมจําเปน 

-  การลดจํานวนดวงไฟแสงสวางท่ีเปดในท่ีซึ่งสามารถลดได 

-  กําหนดเปาหมายใหหนวยรองตองลดการใชไฟลง 10% ใหได 

-  จัดระบบการตรวจและกํากับดูแลใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบท่ีกําหนด 

-  ใชการติดปายกําหนดเวลา เปด – ปด และผูรับผิดชอบท่ีสวิทช 

 

ระยะปานกลาง (ตองการการปรับปรุงกอนเล็กนอย) 

-  การแกไขระบบไฟปด – เปด อัตโนมัติ ใหเปดเมื่อมืดและปดเมื่อสวาง 

-  การแยกสวิทชไฟท่ีเปดท่ีเดียว ติดหลายๆ ดวง 

-  เปดการอบรมการประหยัดไฟฟาใหแกกําลังพล เพื่อลดปริมาณการใชไฟฟาในครอบครัว 

-  ปรับปรุงระบบจัดเก็บคาไฟฟาของบานพัก 

 

ระยะยาว 

-  การสงมอบระบบจายไฟฟาแรงสูงให กฟภ. จะลดคาใชจายในการดูแลรักษาระบบ 

-  การปรับปรุงระบบไฟฟาใหสอดคลองกับการใชงาน เชน เปล่ียนขนาดหมอแปลง ปรับปรุงระบบ

การคิดคากระแสไฟฟาจากเดิมคิดท่ีมิเตอรประธาน มาเปนกาแยกคิดเปนหนวยยอย 

-  การแกไขอุปกรณไฟฟาท่ีชํารุด ร่ัว และกินไฟ 

-  เปล่ียนอุปกรณไฟฟาท่ีเกาลาสมัยและกินไฟมาก เชนเคร่ืองปรับอากาศ 
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