ขอนำเสนอ ‘10 วิธีกำรง่ำยๆ ประหยัดพลังงำนได้ ด้วยตัวคุณเอง' เพื่อเป็ นแนวทำงให้ ผ้ ชู มงำนได้ นำกลับไปเริ่ มต้ นปฏิบตั ิ
ได้ อย่ำงง่ำยๆ โดยกำรช่วยกันประหยัดพลังงำนคนละไม้ คนละมือ คนละดวง ด้ วย10 วิธีง่ำยๆ
โพสต์เมื่อ : 18 กันยายน 2560

1. ปิ ดไฟทีไ่ ม่ ใช้ 1 ดวง/1คน ถ้าทาได้เพียง 0.1% ของการใช้พลังงานในประเทศ จะประหยัดเงินได้ 1,698
ล้านบาท อาจนาไปสร้างโรงเรี ยน 2 ชั้น 8 ห้องได้ 283 หลัง และถ้าทาได้ 10% จะประหยัด 169.799 ล้าน
บาท นาไปสร้างโรงเรี ยนขนาดเดียวกันได้ 28,300 หลัง
2. ปิ ดไฟสแตนด์ บาย (จุดสี แดงตามโทรทัศน์ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ) ถ้าคนไทย 5 แสนครัวเรื อน คิดเป็ น
2.50% ของประเทศ ช่วยกันปิ ดไฟสแตนด์บายจะประหยัดได้ปีละ 2.4 ล้านบาท หาก 5 ล้านครัวเรื อนหรื อ
25% ของประเทศ จะประหยัดได้ถึง 23 ล้านบาท
3. ตู้เย็น ควรซื้อตู้เย็นทีข่ นาดเหมาะสม เช่นขนาดกลาง กินไฟ 108 บาท/เดือน ค่าไฟจะสู งขึ้นตามจานวน
การเปิ ด-ปิ ด การตั้งอุณหภูมิสูงเกินค่ากาหนด จะเพิ่มค่าไฟ 27 บาท/เดือน
4. หม้ อหุงข้ าว ควรใช้ ขนาดทีพ่ อดีกบั ความต้ องการ ขนาด 1.5 ลิตร 530 วัตต์ ใช้วนั ละ 1 ชม.กินไฟ 15.9
หน่วย คิดเป็ น 47.7 บาท/เดือน หากเราใช้กนั 1 ล้านหม้อ จะเป็ นค่าพลังงาน 47.7 ล้านบาท ดังนั้นจึงไม่ควร
เสี ยบปลัก๊ ก่อนหุ ง และหุ งเสร็ จแล้วต้องถอดปลัก๊ ทันที หากซื้ อแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 จะลดค่าใช้จ่ายได้ถึง
10%
5. กระติกนา้ ร้ อน ควรต้ มนา้ ให้ พอดี อย่าเสี ยบปลัก๊ ทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้ซ้ื อขนาดที่เหมาะสม ใช้แบบประหยัดไฟ
เบอร์ 5 หากเราต้มน้ า 1 ชม.ทุกวันจะเสี ยค่าไฟ 58.5/เดือน แต่หากต้มน้ าแค่ครึ่ งกระติก จะประหยัดไป 46%
ลดค่าพลังงานรวมทั้งประเทศได้ถึงเดือนละ 26.91%
6. เครื่องซักผ้า ควรใช้ ให้ เหมาะสมกับงาน เครื่ องฝาบน สาหรับผ้าจานวนน้อย เครื่ องฝาหน้าสาหรับผ้า
จานวนมาก ผ้าห่ม เครื่ องแบบมีอบแห้งเปลืองไฟกว่า หากเราซักผ้าวันละ 1 ชม.ทุกวัน จะเสี ยค่าไฟเดือนละ

27.90 บาท 9.3 หน่วย ควรซักเท่าที่จาเป็ นเช่นสลับวันซัก หากลดได้เพียง 10% จะประหยัดได้ 2.8 ล้านบาท/
ปี
7. พัดลม ควรเปิ ดเมื่อมีคนอยู่ ไม่ควรเปิ ดระดับแรงลมสู งสุ ด ไม่ใช้พดั ลมที่มีรีโมท คอนโทรล เพราะหาก
เปิ ดพัดลม 5 ชม./วัน แรงลมสู งสุ ดจะเสี ยค่าไฟ 4.50 บาท/เดือน หากเปิ ด 1 ล้านเครื่ องทัว่ ประเทศ กิน
พลังงานไป 4.50 ล้านบาท/เดือน ปี ละ 54 ล้านบาท
8. เตารี ด การใช้เตารี ดไฟฟ้ า ขนาด 1,000 วัตต์ วันละ 1 ชม.กินไฟ 90 บาท/เดือน ถ้า 1 ล้านเครื่ องจะเสี ยไป
มูลค่า 90 ล้านบาท/เดือนหรื อ 1,080 ล้านบาท/ปี แต่ถา้ ถอดปลัก๊ ก่อนรีดเสร็จ 3 นาที 1 ล้ านเครื่องจะประหยัด
ได้ ถึง 4.5 ล้านบาท/เดือน ควรรี ดผ้าครั้งละมากๆ อย่ารี ดผ้าเปี ยกชื้น เลือกให้ขนาดเหมาะสม และแบบ
ประหยัดไฟเบอร์ 5
9. เครื่องปรับอากาศ อย่าเปิ ด-ปิ ดด้ วยรีโมท อย่าเปิ ดแอร์ ทิ้งไว้เลือกขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ หมัน่ ทาความ
สะอาดแผ่นกรอง จะประหยัดได้ถึง 5 - 7% หากเราหยุดใช้แอร์ แค่วนั ละ 1 ชม.จะประหยัดเดือนละ126.90
บาท 1 ล้านเครื่ องประหยัดได้ 126.9 ล้านบาท
10. โทรทัศน์ อย่าเปิ ดปิ ดด้ วยรีโมท และควรถอดปลัก๊ ทุกครั้ง หากดูโทรทัศน์วนั ละ 4 ชม. จะเสี ยค่าไฟ 40.50
บาท/เดือน หากไม่เปิ ดปิ ดด้วยรี โมท และถอดปลัก๊ จะประหยัดได้ 4 บาท/เดือน 1 ล้านเครื่ องก็ประหยัดได้ถึง
4 ล้านบาท/เดือน
ขอขอบคุณข้ อมูลและภาพประกอบจาก : http://www.energysavingmedia.com

