บทที่1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในโลกปั จจุบนั ภำวะเศรษฐกิจของประเทศในขั้นวิกฤติ รวมทั้งทรัพยำกรในปั จจุบนั ที่เริ่ มลด
น้อยลงจึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชำติในหลำย ๆ ด้ำน และควำมเป็ นอยูล่ ำบำกมำกยิง่ ขึ้นเมื่อขำด
สมดุลธรรมชำติ มีหลำยวิธีที่สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนลงได้พลังงำนในที่น้ ี มีมำกมำย เช่ น น้ ำมัน
ไฟฟ้ ำ น้ ำ แต่ในที่น้ ี เรำจะยกตัวอย่ำงกำรประหยัดพลังงำนมำ 2 หัวข้อ คือพลังงำนน้ ำ และพลังงำน
ไฟฟ้ ำ เป็ นพลังงำนที่ ส ำคัญ กับ กำรใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น เมื่ อขำดสมดุ ลในธรรมชำติ จะท ำให้
พลังงำนที่มีอยูข่ ำดลง และในไม่ชำ้ ก็จะหมดลงไป ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรใช้พลังงำนอย่ำงไม่มี
ประสิ ทธิภำพ ใช้มำกเกินควำมจำเป็ น ขำดควำมเอำใจใส่ รอบคอบ ไม่ได้คิดก่อนใช้ ทำให้เกิดกำรสู ญ
เปล่ ำไปโดยรู ้ เท่ ำไม่ ถึ งกำรณ์ ซ่ ึ ง มี วิ ธี ม ำกมำยที่ จ ะสำมำรถประหยัด พลังงำนได้ และสำมำรถลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้อีกด้วย แอนิ เมชันกำรประหยัดน้ ำและไฟฟ้ ำนี้ จัดทำขึ้น
เพื่ อ ใช้เป็ นคู่มื อที่ จ ะเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ให้คนไทยได้เข้ำใจถึ งกำรใช้พ ลังงำนอย่ำงถู ก ต้อง ไม่ เกิ ด กำร
สู ญเสี ย ไม่ใช้มำกเกินควำมจำเป็ นกำรลดกำรใช้พลังงำนของพวกเรำทุกคน ย่อมหมำยถึงกำรมีส่วนได้
ช่วยชำติ โดยที่แทบไม่ตอ้ งออกแรงหรื อทรัพย์สินเงินทองอื่นใด เพียงควำมใส่ ใจ และควำมตั้งใจจริ งที่
จะลดกำรใช้พ ลัง งำนส่ ว นเกิ น ให้ ห มดไปเท่ ำ นั้ นปี พ.ศ. 2541 - 2542 เป็ นช่ ว งเวลำที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่ งชำติ ไ ด้จดั ให้เป็ นช่ ว งเวลำของกำรรณรงค์ส่ งเสริ ม ให้มี ก ำร
อนุ รักษ์พลังงำน ภำยใต้โครงกำรรวมพลัง หำร 2 โดยใช้แนวควำมคิดของกำรประหยัด 1 คัน 1 ดวง
และ 1 แก้ว ซึ่งมีรำยละเอียดของแนวควำมคิดดังที่จะได้กล่ำวต่อไป ซึ่งในที่น้ ีจะยกตัวอย่ำงมำในเรื่ อง
ของน้ ำและไฟฟ้ำเท่ำนั้น
"พลังงำน" ถือเป็ นสิ่ งที่มีค่ำ และมีควำมจำเป็ นต่อกำรดำรงชี วิตประจำวันของทุกคนไม่ว่ำจะ
เป็ นพลังงำนน้ ำ พลังงำนน้ ำมัน พลังงำนไฟฟ้ำ ซึ่ งควำมต้องกำรใช้พลังงำนมีอตั รำที่เพิ่มมำกขึ้นทุกปี
ในขณะที่พลังงำนต่ำง ๆ มีอยูอ่ ย่ำงจำกัด ดังนั้น วิธีกำรประหยัดพลังงำนซึ่งทำได้ทุกแห่ง เช่น บ้ำน ใน
รถยนต์ ในโรงเรี ยน และในสถำนที่ ทำงำน แต่ปัญหำคือกำรช่ วยกันประหยัดพลังงำนของชำติ ให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ของทุกคนได้ กำรประหยัดพลังงำนอย่ำงง่ำย ๆ ที่สำมำรถทำได้กำรกอบกู้
เศรษฐกิจของประเทศได้อีกทำงหนึ่ง เริ่ มต้นปฏิบตั ิง่ำย ๆ ข้ำงต้นตั้งแต่วนั นี้แล้วปฏิบตั ิให้เป็ นนิสัยเพื่อ
เก็บรักษำพลังงำนที่เหลือน้อยเอำไว้ใช้นำน ๆ และเพื่อลดภำระของประเทศชำติในกำรจัดหำพลังงำน
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มำให้พวกเรำใช้กนั และจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ได้ส่งผลกระทบอย่ำงใหญ่หลวงต่อกำรผลิตไฟฟ้ำ
ในประเทศไทย ซึ่งจำเป็ นต้องใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็ นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ ถึงแม้ว่ำรัฐบำลจะ
มีแผนรับมือกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยกำรนำโรงไฟฟ้ ำที่ปิดไปแล้วกลับมำใช้ใหม่ แต่นนั่ ก็ยงั ไม่
สำมำรถผลิตไฟฟ้ำให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนของคนในประเทศได้ เนื่ องจำกช่วงเวลำที่พม่ำจะหยุดส่ ง
ก๊ำซธรรมชำติเข้ำมำในไทยชัว่ ครำวนั้น ทำให้อำจเกิดปัญหำตำมมำคือ "ไฟฟ้ำดับ" หรื อปัญหำใหญ่อื่น ๆ
ตำมมำซึ่ งจะส่ งผลกระทบอย่ำงหนักต่อภำคอุตสำหกรรม และทำงด้ำนส่ วนอื่นอย่ำงไรก็ตำมไฟฟ้ ำ
และน้ ำเป็ นส่ วนสำคัญในกำรดำเนินชีวิต เช่น กำรอยูอ่ ำศัย และกำรทำงำนใน ทุก ๆ ด้ำน
สำหรับกำรประหยัดไฟฟ้ำนั้น เป็ นเรื่ องที่ควรจะร่ วมมือกันทำเป็ นปกติในทุก ๆ วัน ไม่ใช่เพียง
กำรประหยัดแค่เฉพำะช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิ น นั่นเพรำะว่ำกำรประหยัดไฟฟ้ ำนอกจำกจะเป็ นกำรช่วย
ชำติ ประหยัด เงิ นแล้ว ยังเป็ นกำรช่ วยโลกอี กด้วย ซึ่ งกำรประหยัด ไฟฟ้ ำ ก็เป็ นสิ่ งง่ำย ๆ ใกล้ตวั ที่
สำมำรถทำได้กนั อยูแ่ ล้วว่ำมีหลำยวิธี เช่น กำรตั้งค่ำให้คอมพิวเตอร์หยุดทำงำน เมื่อไม่ได้ใช้งำนเป็ น
เวลำนำน ๆ ตูเ้ ย็น ควรละลำยน้ ำแข็งในตูเ้ ย็นอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อลดกำรใช้ไฟฟ้ำในกำรทำงำน ยิ่งกำร
ทำงำนหนักขึ้น ไฟฟ้ำก็จะยิง่ มำกขึ้นจะทำให้เครื่ องใช้ไฟฟ้ำเกิดกำรทำงำนหนักมำกกว่ำปกติ ส่ งผลให้
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำเสื่ อมประสิ ทธิ ภำพได้โดยง่ำย รวมถึงกำรใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ำในส่ วนอื่น ๆ ของตัวบ้ำน
ไม่ควรใช้งำนหนักจนเกินไป จะเห็นว่ำมนุ ษย์ยิ่งเจริ ญมำกขึ้นเท่ำใดควำมต้องกำรในกำรใช้พลังงำน
มำกขึ้นเท่ำนั้นกำรพัฒนำควำมเจริ ญในสังคมมนุ ษย์ จึงเท่ำกับเป็ นกำรใช้พลังงำนที่สะสมไว้ให้หมด
เปลืองไปเร็ วยิง่ ขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในปั จจุบนั ที่มนุษย์ใช้พลังงำนไฟฟ้ำเป็ นหลักไม่ว่ำจะใช้ในกำร
ทำงำนหรื อใช้ในชีวิตประจำวันทำให้เกิดปั ญหำติดขัดหลำย ๆ อย่ำง เช่น ไฟฟ้ำดับ ไฟฟ้ำตก ไฟฟ้ำไม่
พอใช้ ส่ งผลให้งำนหยุดชะงัก ทั้งยังควรแก้ปัญหำโดยกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดและเหมำะสม
ทรัพยำกรน้ ำ
ทรั พ ยำกรน้ ำ หมำยถึ ง แหล่ งต้น ตอของน้ ำที่ เป็ นประโยชน์ ห รื อ มี ศ ัก ยภำพที่ จ ะก่ อ ให้เกิ ด
ประโยชน์ แ ก่ ม นุ ษ ย์ ทรั พ ยำกรน้ ำมี ค วำมส ำคัญ เนื่ อ งจำกน้ ำเป็ นสิ่ งจ ำเป็ นแก่ ก ำรด ำรงชี วิ ต ของ
สิ่ งมีชีวิตทุกชนิ ด ได้มีกำรนำน้ ำมำใช้ในด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม บ้ำนเรื อน นันทนำกำร และ
กิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้งด้ำนสิ่ งแวดล้อม น้ ำที่มนุษย์นำมำใช้ในกิจกรรมต่ำง ๆ ดังกล่ำวนั้นจะเป็ นน้ ำจืด
แต่น้ ำจืดในโลกเรำมีเพียงร้อยละ 2.5 เท่ำนั้น และปริ มำณ 2 ใน 3 ของน้ ำจืดจำนวนนี้เป็ นน้ ำแข็งในรู ป
ของธำรน้ ำแข็ง และน้ ำแข็งที่จบั ตัวกันอยู่ที่ข้ วั โลกทั้งสองขั้ว ปั จจุบนั ควำมต้องกำรในน้ ำจืดมีอยู่ทุก
ส่ วนของโลก และในอี กหลำยพื้น ที่ ในโลกที่ กำลังประสบปั ญ หำควำมไม่สมดุ ลของอุป สงค์ และ
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อุป ทำนของน้ ำ ในอนำคตอัน ไม่ไ กลนัก กรอบปฏิ บ ตั ิ เ พื่อ กำรจัด สรรทรั พ ยำกรน้ ำ ให้แ ก่ ผูใ้ ช้น้ ำ
(ในพื้นที่ที่มีกรอบปฏิบตั ิแล้ว) เรี ยกว่ำ "สิ ทธิกำรใช้น้ ำ" (Water Rights)
ตัวอย่ำงที่ชดั เจนเกี่ยวกับควำมขัดแย้งเกี่ยวกับกำรใช้น้ ำระหว่ำงรัฐสุ เมเรี ยแห่ งลำกำช และรัฐ
อุมมำ แม้จะขำดหลักฐำนว่ำเป็ นสงครำมระหว่ำงรัฐที่เกิดจำกกำรแย่งน้ ำเพียงอย่ำงเดียวก็ตำม น้ ำได้
เป็ นต้นตอของควำมขัดแย้งระหว่ำงกันของมนุ ษยชำติมำตลอดเวลำแห่ งประวัติศำสตร์ เมื่อน้ ำขำด
แคลนมำกเมื่อใดก็จะเกิดควำมตึงเครี ยดทำงกำรเมืองซึ่งมักเรี ยกกันว่ำ "ควำมตึงเครี ยดจำกน้ ำ" (Water
Stress) ควำมตึงเครี ยดจำกน้ ำนี้ มกั นำไปสู่ ปัญหำควำมขัดแย้งในระดับท้องถิ่น และขยำยไปถึงระดับ
ภูมิภำคควำมเครี ยดจำกน้ ำยังเป็ นตัวแปรทำให้ควำมเครี ยดทำงกำรเมืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ ำมีควำม
รุ นแรงเพิ่มขึ้นด้วย คุณภำพและปริ มำณของน้ ำจืดที่ค่อย ๆ ลดลงตำมกำลเวลำมีผลทำให้ควำมมัน่ คง
ของภูมิภำคมีผลให้สุขภำพควำมเป็ นอยูข่ องประชำชนแย่ลงเป็ นตัวปิ ดกั้นกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจซึ่งมี
ผลกระทบเวียนกลับทำให้สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งเลวร้ำยลงกว่ำเดิมควำมขัดแย้ง และควำมตึงเครี ยด
เกี่ยวกับน้ ำมักเกิดขึ้นภำยในบริ เวณชำยแดนของประเทศ ภำคหรื อจังหวัด และบริ เวณตอนใต้ของลุ่ม
น้ ำ เช่ น บริ เวณใต้ลุ่ ม น้ ำแม่ น้ ำเหลื อ งของจี น ลุ่ ม เจ้ำพระยำของประเทศไทยซึ่ งประสบกับ ปั ญ หำ
ควำมเครี ยดจำกน้ ำมำเป็ นเวลำหลำยปี นอกจำกนี้ ประเทศแห้งแล้งบำงประเทศซึ่ งต้องพึ่งพำน้ ำเพื่อ
กำรชลประทำนเป็ นอันมำก เช่น จีน อินเดีย อิหร่ ำนและปำกีสถำนจึงมักเสี่ ยงกับปั ญหำควำมตึงเครี ยด
ที่มีชนวนมำจำกน้ ำ ควำมตึงเครี ยดทำงกำรเมือง เช่น กำรประท้วง และกำรก่อเหตุควำมวุ่นวำยอำจขึ้น
จำกกำรประท้วงกำรแปรรู ปจำกองค์กำรรัฐเป็ นเอกชน และกำรตั้งรำคำน้ ำบริ โภคในประเทศโบลิเวีย
เมื่อ ปี พ.ศ. 2543
จิตสำนึ กของกำรใช้น้ ำอย่ำงรู ้คุณค่ำหมำยถึง กำรใช้น้ ำอย่ำงรู ้ตวั และระมัดระวัง สิ่ งสำคัญของ
กำรใช้น้ ำอย่ำงรู ้คุณค่ำ คือ ต้องไม่ทำให้กำรดำเนิ นชีวิตประจำวันของแต่ละคนผิดแปลกไป แต่ควรจะ
ประหยัดจำกส่ วนเกินของกำรใช้ชีวิตประจำวัน หรื อ พฤติกรรมและควำมเคยชินที่ไม่พึงประสงค์ หำก
วันนี้เรำอยูก่ นั อย่ำงสุ ขสบำย ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสิ้ นเปลือง ทรัพยำกรอันมีค่ำคงจะทยอยหมด
ไปแล้วรุ่ นลูกหลำนจะมีทรัพยำกรที่ใช้ลดน้อยลงต้องเผชิญกับภำวะ วิกฤตกำรณ์ขำดแคลนน้ ำ
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ทรัพยำกรไฟฟ้ำ
พลังงำนเป็ นสิ่ งที่จำเป็ นอย่ำงหนึ่ งในกำรดำเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ แหล่งกำเนิ ดพลังงำนมีหลำย
รู ปแบบ น้ ำมันเชื้อเพลิงเป็ นหนึ่งในแหล่งกำเนิดพลังงำนหลักที่ใช้ผลิตไฟฟ้ำอยูใ่ นปัจจุบนั เชื้อเพลิงจะ
หมดไปในไม่ชำ้ เนื่ องจำกควำมต้องกำรใช้พลังงำนที่เพิ่มมำกขึ้น อีกทั้งน้ ำมันเชื้ อเพลิงเองเป็ นเหตุ
ของมลพิษ และภำวะโลกร้อน ดังนั้นควรจะตระหนักถึงข้อจำกัดนี้ และพัฒนำหำแหล่งพลังงำนมำใช้
ทดแทนหรื อร่ วมกับน้ ำมันเชื้ อเพลิง ดังนั้นกำรอนุ รักษ์พลังงำนจึงเป็ นสิ่ งจำเป็ นที่ตอ้ งพึงปฏิบตั ิเพื่อ
ทรัพยำกรทำงด้ำนพลังงำนไม่ให้สูญเปล่ำ กำรอนุรักษ์พลังงำนก็สำมำรถช่วยลดภำวะโลกร้อนได้อีก
ทำงหนึ่ งด้วย รัฐบำลของไทยได้ออกพระรำชบัญญัติกำรส่ งเสริ มกำรอนุ รักษ์พลังงำน ปี พ.ศ. 2535
และ พระรำชบัญญัติกำรส่ งเสริ มกำรอนุรักษ์พลังงำน ปี พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) สำหรับโรงงำนควบคุม
และอำคำรควบคุมเพื่อช่วยให้มีกำรผลิต และใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประหยัด พร้อมทั้ง
ส่ งเสริ มให้มีกำรอนุ รักษ์พลังงำนมำกขึ้น โดยที่โรงงำนควบคุม และอำคำรควบคุมจะต้องรับผิดชอบ
ด้ำนพลังงำนอย่ำงน้อย 1 คน ในกำรดำเนินกิจกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมกฎหมำย
ประเภทของพลังทดแทนที่มำจำกแหล่งต่ำง ๆ มีอยู่ 2 ประเภทดังนี้
1. พลังงำนทดแทนจำกแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อำจเรี ยกว่ำ พลังงำนสิ้ นเปลือง อันได้แก่ ถ่ำน
หิ น ก๊ำซธรรมชำติ นิวเคลียร์ หิ นน้ ำมัน และทรำยน้ ำมัน เป็ นต้น
2. พลังงำนทดแทนที่ใช้แล้วสำมำรถหมุนเวียนนำมำใช้ไ ด้อีก เรี ยกว่ำ พลังงำนหมุนเวียนได้แก่
แสงอำทิตย์ ลม ชีวมวล น้ ำ และไฮโดรเจน เป็ นต้น
กำรอนุรักษ์พลังงำนสำมำรถทำได้หลำยวิธี เช่น กำรประหยัดไฟฟ้ำสำมำรถทำได้จำก
1. ลดหรื อเลิกพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ ำอย่ำงสิ้ นเปลือง เช่น ลดกำรใช้งำนเครื่ องปรับอำกำศเมื่อ
ไม่มีคนอยู่ หรื อปิ ดโทรทัศน์ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งำน
2. หมัน่ บำรุ งรักษำอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำง ๆ ให้มีอำยุกำรใช้งำนให้ยำวนำนขึ้น เช่นควำมสะอำดของ
แผ่นกรองอำกำศของเครื่ องปรับอำกำศ ตั้งอุณหภูมิของเครื่ องปรับอำกำศที่อุณหภูมิ 25 องศำ ไม่นำ
อำหำรใส่ ตูเ้ ย็นทันที ไม่เปิ ดตูเ้ ย็นทิ้งไว้ ตั้งตูเ้ ย็นห่ำงจำกผนังอย่ำงน้อย 15 ซม.
3. เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ไม่มีประสิ ทธิภำพหรื อที่กินไฟฟ้ำมำกให้ประหยัดมำกขึ้น เช่น กำรใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ประหยัดไฟฟ้ำมำกขึ้น เป็ นต้น
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วิธีประหยัดพลังงำน
วิธีประหยัดน้ ำ ลดค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีกำรประหยัดน้ ำยังสำมำรถทำได้อีกหลำยวิธีดงั นี้
1. ตรวจสอบกำรรั่วไหลของก๊อกและท่อน้ ำ
2. ใช้มิเตอร์น้ ำตรวจเช็คกำรรั่วไหลของน้ ำที่อำจซ่อนอยู่ อ่ำนมิเตอร์น้ ำก่อนและหลังกำรใช้
น้ ำ 2 ชัว่ โมง ถ้ำไม่สำมำรถอ่ำนได้ แสดงว่ำมีจุดที่น้ ำรั่วไหล
3. ป้ องกันท่อน้ ำ มันง่ำยและถูกมำกที่จะรักษำท่อน้ ำของคุณด้วยกำรใช้โฟมรองท่อฉนวน
กันควำมร้อนก่อน เมื่อน้ ำในท่อโดยเฉพำะถ้ำเป็ นท่อน้ ำร้อนไหลแรง ท่อน้ ำจะไม่เสี่ ยงต่อกำรรั่วไหล
4.ใช้เครื่ องซักผ้ำหรื อเครื่ องล้ำงจำนเมื่อมีปริ มำณเสื้ อและจำนเต็มเครื่ อง เมื่อจะล้ำงจำนหรื อ
ซักผ้ำ ควรใส่ สิ่งที่จะทำควำมสะอำดให้เต็มที่ เพรำะควรซักเสื้ อผ้ำรวมกันครั้งเดี ยวทีละมำก ๆ เพื่อ
ไม่ให้สิ้นเปลืองน้ ำ
5. เช็คกำรรั่วไหลของชักโครก ด้วยกำรเทสี ผสมอำหำรเล็กน้อยลงในถังชักโครก แล้วทิ้งไว้
ประมำณครึ่ งชัว่ โมง หำกมีรอยสี ปรำกฏในโถชักโครก นัน่ หมำยควำมว่ำชักโครกของคุณรั่ว ต้องรี บ
ซ่อมแซมด่วน
6. ติดตั้งหัวฝักบัวประหยัดน้ ำ และก๊อกน้ ำควบคุมกำรไหลของน้ ำ
7. อย่ำใช้ซิงก์ในห้องครัวเป็ นที่ทิ้งเศษอำหำร กำรทิ้งเศษอำหำรลงในซิ งก์ลำ้ งจำน จะทำให้
เกิ ดปั ญ หำท่ ออุดตัน และยังท ำให้ซิงก์สกปรก ซึ่ งจะต้องใช้น้ ำจำนวนมำกในกำรทำควำมสะอำด
ดังนั้นวิธีที่เหมำะสมที่สุดสำหรับกำรนำขยะไปแปรสภำพคือกำรทำปุ๋ ยหมัก
8. เวลำล้ำงจำนอย่ำเปิ ดน้ ำทิ้ง ถ้ำเป็ นไปได้คุณควรแยกอ่ำงล้ำงจำนเป็ น 2 ใบ ใบแรกสำหรับ
ขัดถูดว้ ยน้ ำสบู่ ส่ วนอีกใบสำหรับล้ำงน้ ำเปล่ำ
9. อย่ำล้ำงผักด้วยกำรใช้น้ ำไหล วิธีกำรแนะนำคือกำรแช่และล้ำงผักลงในอ่ำงที่ปิดก้นอ่ำง
ช่วยประหยัดน้ ำได้มำกกว่ำกำรเปิ ดน้ ำไหล และทำควำมสะอำด
10. ปิ ดน้ ำในขณะแปรงฟัน ไม่จำเป็ นต้องเปิ ดน้ ำทิ้งไว้ในขณะแปรงฟัน เพรำะถือว่ำเป็ นกำร
สิ้ นเปลืองโดยใช่เหตุ
11. ใช้เวลำอำบน้ ำให้ส้ ันลง อีกหนึ่ งวิธีที่ช่วยลดกำรใช้น้ ำคือใช้เวลำอำบน้ ำให้ส้ ันลง และ
ปิ ดก๊อกน้ ำเมื่อต้องฟอกสบู่ หลังจำกนั้นถึงเปิ ดมันอีกครั้งเมื่อต้องล้ำงตัว
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กำรประหยัดพลังงำนในบ้ำน
1. ออกแบบบ้ำนและหันทิศทำงของบ้ำนให้เหมำะสม
เลือกซื้อบ้ำนหรื อออกแบบบ้ำนที่มีลกั ษณะโปร่ ง อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก มีกำรระบำยควำม
ร้ อ นได้ดี ส ำหรั บ ทิ ศ ทำงของบ้ำ นควรหั น หน้ ำ ไปในแนว ทิ ศ เหนื อ - ใต้ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งไม่ ใ ห้
แสงอำทิตย์เข้ำสู่ ช่องเปิ ดของอำคำรโดยตรง หำกหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรใช้อุปกรณ์บงั แดด เช่น ติดตั้งกัน
สำด หรื อปลูกต้นไม้ช่วย และสร้ำงบ้ำนด้วยวัสดุที่เป็ นฉนวนกันควำมร้อนได้ดี ตั้งแต่หลังคำจนถึง
กรอบผนัง
2. ปลู ก ต้น ไม้เ พื่อ ให้ร่ ม เงำแก่ ต วั บ้ำ นจะช่ ว ยลดกำรใช้ไ ฟฟ้ ำ เพื่อ ปรั บ อำกำศ และ
ถ่ ำยเทอำกำศ
3. เลือกซื้อแต่อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงำนเช่น เลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีฉลำกเบอร์ 5 เป็ นต้น
4. ใช้น้ ำอย่ำงประหยัดน้ ำประปำที่ เรำใช้มำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ แต่ผ่ำนกระบวนกำร
กรอง และฆ่ำเชื้อจนสะอำด และบริ โภคได้ ซึ่ งต้องอำศัยพลังงำนในกระบวนกำรเหล่ำนั้น ดังนั้น กำร
ใช้น้ ำอย่ำงประหยัดจึงเป็ นกำรประหยัดพลังงำนด้วย
- ใช้หวั ก็อกที่มีตวั ลดอัตรำกำรไหลของน้ ำให้อ่อนลง
- ปิ ดก็อกน้ ำในระหว่ำงแปรงฟัน สระผม หรื อโกนหนวด
- ใช้ไม้กวำดในกำรกวำดพื้นแทนกำรใช้น้ ำฉีดเพื่อทำควำมสะอำด
- ล้ำงรถด้วยน้ ำถัง และฟองน้ ำ แทนกำรใช้สำยยำงฉีดน้ ำ
- ใช้น้ ำจำกกำรซักล้ำงหรื อถูพ้นื เพื่อรดน้ ำต้นไม้แทนกำรใช้น้ ำประปำโดยตรง
5. กำรใช้หลอดแสงสว่ำง
ปิ ดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งำน หมัน่ ทำควำมสะอำดหลอดแสงสว่ำงและโคมไฟฟ้ำ ใช้แสงสว่ำง
เท่ำที่จำเป็ นในกรณี ที่ตอ้ งใช้กบั สถำนที่ที่ตอ้ งเปิ ดไฟทิ้งไว้ตลอดคืน ควรใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์บริ เวณใดที่ เคยใช้ห ลอดไส้ ควรหันมำเปลี่ ยนเป็ นหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ใช้ห ลอด
ประหยัดพลังงำน เช่น หลอดผอม (หลอดฟลูออเรสเซนต์) ซึ่ งประหยัดพลังงำนมำกกว่ำหลอดไส้ 4-5
เท่ำ และมีอำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำหลอดไส้ 8 เท่ำใช้แสงธรรมชำติแทนกำรเปิ ดหลอดแสงสว่ำง เช่น
ห้องครัว ห้องเก็บของ ห้องน้ ำ ทำงเดิน เป็ นต้น
6. กำรใช้ตูเ้ ย็น
เลือกใช้ตูเ้ ย็นที่มีฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 เลือกใช้แบบที่มีฉนวนกันควำมร้อนชนิ ด
โฟมฉี ด ตู ้เย็น แบบประตู เดี ย ว จะใช้ ไ ฟฟ้ ำน้ อ ยกว่ ำแบบ 2 ประตู ในขนำดที่ เท่ ำกัน ใช้ข นำดให้
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เหมำะสมกับครอบครัว เช่น ครอบครัวขนำด 3-4 คน ควรใช้ตูเ้ ย็น ขนำด 4.5-6 คิวควรตั้งให้ห่ำงจำก
ฝำผนังไม่นอ้ ยกว่ำ 15 ซม. และมีอำกำศถ่ำยเทได้ดีต้ งั สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมำะสม เพรำะยิ่งตั้ง
อุณหภูมิให้เย็นมำก ก็ยิ่งสิ้ นเปลืองไฟฟ้ ำมำก อย่ำเปิ ดตูเ้ ย็นบ่อยหรื อเปิ ดไว้นำน ๆ อย่ำนำของที่ยงั มี
ควำมร้อนเข้ำไปแช่ในตูเ้ ย็น
7. กำรใช้เครื่ องปรับอำกำศ
เลื อกขนำดที่ เหมำะสม ตัวอย่ำงเช่ น ห้องที่ มีควำมสู งไม่เกิ น 3 เมตร และมี พ้ืนที่ ห้อง
ขนำด 13-15 ต.ร.ม. ควรใช้ขนำด 7,000-9,000 บีทียู/ชัว่ โมง ขนำดพื้นที่ 16-17 ต.ร.ม. ควรใช้ขนำด
9,000-11,000 บีทีย/ู ชัว่ โมง เป็ นต้น
8. กำรใช้เครื่ องทำน้ ำอุ่นสำหรับอำบน้ ำ
ควรเลื อกชนิ ดที่ มี ที่ กักเก็บตุ นน้ ำร้ อน เพรำะจะใช้ไฟฟ้ ำน้อยกว่ำแบบน้ ำไหลผ่ำนขด
ลวดควำมร้อนเลือกขนำดของเครื่ องให้เหมำะสมกับครอบครัว เนื่องจำกเป็ นเครื่ องที่ใช้ไฟฟ้ำที่ใช้ไฟฟ้ำ
มำกไม่ควรเปิ ดเครื่ องตลอดเวลำ โดยเฉพำะในเวลำถูสบู่ในขณะอำบน้ ำปิ ดวำล์ว และสวิตช์ทนั ทีเมื่อเลิก
ใช้งำน
ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนปริ มำณรวมทั้งสิ้ น 66,284 พันตันเทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบ ทั้งนี้เป็ นกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิ ชย์ 54,023 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
81.5 ของปริ มำณกำรใช้พลังงำนทั้งหมดที่เหลือเป็ นกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน 12,261 พันตันเทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 18.5 ในด้ำนกำรจัดหำซึ่ งได้จำกแหล่งใน และต่ำงประเทศมีปริ มำณ
สุ ทธิ รวม 110,074 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ โดยมีกำรนำเข้ำสุ ทธิ 48,144 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิ บ
หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 43.7 ของกำรจัดหำพลังงำนทั้งหมด และผลิตในประเทศ 61,930 พันตัน
เทียบเท่ำน้ ำมันดิบ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 56.3 (ข้อมูลจำกกระทรวงพลังงำน) จะเห็นได้ว่ำประเทศเรำ
ยังมีกำรนำเข้ำแหล่งพลังงำนที่ยงั สู งอยู่ กำรใช้พลังงำนทดแทนสำมำรถช่วยประหยัดงบประมำณใน
กำรนำเข้ำน้ ำมันดิบจำกต่ำงประเทศในแต่ละปี ด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำมพลังงำนทดแทนเหล่ำนี้ ยงั ต้องมี
กำรพัฒนำให้มีควำมคุม้ ค่ำทำงเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้นอีก (กระทรวงพลังงำนมีแผนพัฒนำพลังงำน 15 ปี
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2565 ที่ตอ้ งกำรให้เพิ่มสัดส่ วนกำรใช้พลังงำนทดแทนให้เป็ นร้อยละ 20 ของกำร
ใช้พลังงำนขั้นสุ ดท้ำยของประเทศ ในปี พ.ศ. 2565)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงงำน แอนิเมชันกำรประหยัดน้ ำ ประหยัดไฟฟ้ำ
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2. เพื่อให้ทรำบถึงประโยชน์กำรประหยัดน้ ำและไฟฟ้ำ
กลุ่มเป้ำหมำย
บุคคลทัว่ ไปอำยุ 10 ปี ขึ้นไป ที่สนใจเรื่ องกำรลดกำรใช้น้ ำและไฟฟ้ำ
ขอบเขต
1. คุณสมบัติทวั่ ไปของ แอนิเมชันเรื่ องกำรประหยัดน้ ำประหยัดไฟฟ้ำ
1.1 นำเสนองำนด้วยภำพเคลื่อนไหว 2 มิติ
1.2 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรนำเสนอโครงงำนประมำณ 5-10 นำที
1.3 ใช้ตวั ละครหลักในกำรดำเนินเรื่ องรำวด้วยกันจำนวน 4 ตัว
1.3.1 น้ ำ
1.3.2 ไฟฟ้ำ
1.3.3 น้องแบม
1.3.4 พี่มำร์ค
1.4 กำร์ ตู น แอนิ เมชัน เรื่ อ งกำรประหยัด น้ ำและไฟฟ้ ำ เป็ นกำรน ำเสนอถึ งวิ ธี ก ำรที่ จ ะ
สำมำรถประหยัดพลังงำนมีหลำยวิธี เช่น กำรปิ ดน้ ำปิ ดไฟฟ้ำเมื่อไม่ได้ใช้งำน กำรนำน้ ำที่ใช้แล้วไปใช้
งำนอย่ำงอื่น ๆ เป็ นต้น
1.5 นำเสนอเป็ นแอนิ เมชันเรื่ องสั้น เป็ นภำพเคลื่อนไหว 2 มิติ มีเสี ยงบรรยำย และมีดนตรี
ประกอบเนื้อเรื่ อง
2. คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.1.1 CPU Intel CoreTM B940 Processor
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 4 GB.
2.1.4 DVD Sup.MT
2.1.5 Printer
2.1.6 Scanner
2.1.7 Speaker
2.1.8 Microphone
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2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Pentium 4 GHz. หรื อสู งกว่ำ
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 500 MB.
2.2.3 RAM 2 GB. หรื อมำกกว่ำ
2.2.4 DVD-RW Drive
2.2.5 Speaker
3. คุณสมบัติซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 Microsoft Window 7 Ultimate
3.1.2 Microsoft Office Word 2007
3.1.3 Adobe Flash CS5 Professional
3.1.4 Adobe Photoshop CS5
3.1.5 Adobe Illustrator CS6
3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 หรื อสู งกว่ำ
3.2.2 Adobe Flash Player 10.0 หรื อสู งกว่ำ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรจัดทำแอนิ เมชันเรื่ องกำรประหยัดน้ ำและไฟฟ้ำ คณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกันวำงแผนขั้นตอน
ดำเนินงำนไว้ดงั นี้
1. กำหนดหัวข้อโครงงำนที่จะทำเป็ นแอนิเมชันเรื่ อง กำรประหยัดน้ ำและไฟฟ้ำ ได้วำงแผนกำร
ทำงำนในกำรส่ งควำมคืบหน้ำของโครงงำน
2. กำหนดขอบเขตของโครงงำนโดยกำหนดขอบเขตของตัวละคร และกำหนดเค้ำโครงของ
เรื่ อง โดยสรุ ปเนื้อเรื่ องที่ได้คือ
2.1 สำมำรถนำมำปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.2 เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์จริ งในชีวิตประจำวัน
3. เขี ย นเนื้ อ เรื่ อ งและบทของตัว ละคร เพื่ อ น ำมำจัด ท ำ Storyboard โดยมี ก ำรก ำหนดแนว
ทำงกำรดำเนินเรื่ องและกำหนดมุมกล้อง
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4. ออกแบบตัว ละคร (Character Design) ซึ่ งมี ต ัว ละครทั้งหมด 4 ตัว ละคร โดยมี ต ัว ละคร
ดังต่อไปนี้
4.1 น้องน้ ำ เป็ นผูท้ ี่จะให้ควำมรู ้เกี่ ยวกับกำรประหยัดน้ ำ เป็ นผูอ้ ธิ บำย และผูส้ อนน้องแบม
น้องน้ ำเกิดจำกก๊อกน้ ำในบ้ำนเป็ นผูส้ อนน้องแบมในกำรให้ควำมรู ้ในเรื่ องของกำรประหยัดน้ ำ
4.2 พีไ่ ฟฟ้ำ เป็ นผูท้ ี่ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับไป เป็ นผูอ้ ธิบำย และให้ควำมรู ้ทำงด้ำนไฟฟ้ำ พีไ่ ฟฟ้ำ
เกิดจำกไฟฟ้ำในบ้ำน เป็ นผูส้ อนพี่มำร์คในกำรให้ควำมรู ้ในเรื่ องของกำรประหยัดไฟฟ้ำ
4.3 น้องแบม เด็กน้อยที่ข้ ีลืม และขี้สงสัย ได้เจอกับน้องน้ ำ และพี่ไฟฟ้ำโดยบังเอิญ หลังจำก
ที่ได้ทำข้อผิดพลำดบำงอย่ำง ดำเนินเรื่ องในส่ วนของกำรประหยัดน้ ำร่ วมกับพี่น้ ำ
4.4 พี่มำร์ค เป็ นคนไม่ค่อยรอบคอบ แต่สำมำรถสอนน้องแบมได้ในบำงเรื่ อง ดำเนินเรื่ องใน
ส่ วนของกำรประหยัดไฟฟ้ำร่ วมกับพี่ไฟฟ้ำ
5. เริ่ มทำกำรวำดรู ปตัวละคร ขึ้น มำโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 Professional และใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ในกำรสร้ำงฉำกพื้นหลัง
6. นำไฟฟ้ ำล์ที่ได้จำกกำรสร้ำงตัวละครและฉำกพื้นหลังมำรวมตัดต่อกันเป็ นเนื้ อเรื่ องโดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash CS6 Professionalโดยท ำกำรปรั บ แต่ ง แสง และรำยละเอี ย ดต่ ำ ง ๆ ให้ ดู
สวยงำม
7. บันทึกเสี ยงบทพูดของแต่ละตัวละคร เพื่อนำมำตัดต่อให้กบั ตัวละครที่สร้ำงขึ้นมำ และใส่
เสี ยงเอฟเฟคต่ำง ๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
8. ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมเพื่อตรวจสอบโปรแกรมว่ำอยู่ในสภำพสมบูรณ์ พร้อมที่จะใช้
งำนหรื อไม่
9. จัดทำคู่มือ เรี ยบเรี ยงเนื้ อหำทั้งหมดของกำร์ ตูนแอนิ เมชันเรื่ อง กำรประหยัดน้ ำและไฟฟ้ ำ
เพื่อให้ผชู ้ มได้สนุกกับกำร์ตูน และได้ควำมรู ้จำกกำรศึกษำวิธีกำรต่ำง ๆ ในแอนิเมชัน
10. นำเสนอโครงงำน คณะผูจ้ ดั ทำจะต้องนำกำร์ตูนแอนิเมชันเรื่ อง กำรประหยัดน้ ำและไฟฟ้ำที่
เสร็ จสมบรู ณ์ น ำไปอธิ บำยถึ งขั้น ตอน และเนื้ อหำต่ ำง ๆ ทำให้เกิ ดประสิ ทธิ ภ ำพของกำร์ ตูน และ
สำมำรถเข้ำใจถึงประโยชน์ของแอนิเมชันได้มำกยิง่ ขี้น
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ต้องกำรให้ผูใ้ ช้เข้ำใจวัตถุประสงค์ของกำรประหยัดน้ ำและไฟฟ้ ำได้อย่ำงถูกวิธี สำมำรถ
นำไปใช้ได้จริ ง
2. กำรประหยัดน้ ำและไฟฟ้ ำเป็ นเรื่ องง่ำยที่สำมำรถนำไปใช้ในชี วิตประจำวัน โดยที่แอนิ เมชัน
สำมำรถสื่ อออกมำได้อย่ำงชัดเจน
3. รู ้ ที่มำที่ ไ ปของน้ ำและไฟฟ้ ำ ทำให้รู้จ ัก กำรประหยัด น้ ำและไฟฟ้ ำ ได้มำกยิ่งขึ้ น
4. เข้ำใจถึงกระบวนกำร และข้อดีของกำรประหยัดน้ ำและไฟฟ้ำที่มีผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิต
เพื่อให้แก้ไขข้อผิดพลำดได้ทนั ท่วงทีก่อนเกิดปัญหำ

