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ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟาเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งตอการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจกรรมตางๆ สวนใหญจะใชเพื่ออำนวย
ความสะดวกในชีวิตประจำวัน แตทั้งนี้ในปจจุบันการใชไฟฟาเปนไปอยางสิ้นเปลือง ดวยความรูเทา ไมถึงการณ เนื่องจากขาด
ความรู ความเขาใจ ในการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน ตลอดจนวิธีการใชที่ถูกตอง
คูมือประหยัดไฟฟา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) ไดรวบรวมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชไฟฟาและเครื่องใช
ไฟฟาประเภทตางๆ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช ไฟฟาใหเหมาะสม
รวมถึงวิธีการใชและบำรุง
รักษา เพื่อใหการใชไฟฟาเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
ใชไฟฟาใหคุมคา พลังงานเปนปจจัยสำคัญ
อยางหนึ่งที่จำเปนตอชีวิตความเปนอยู ตั้งแตระดับ
ครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก ซึ่ง
ประเทศไทย แมวาจะสามารถพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูใน
ประเทศ เชน พลังน้ำ ถานลิกไนต กาซธรรมชาติ รวมทั้ง
น้ำมันดิบ แตยังตองพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ
นอกจากนี้ เชื้อเพลิงเหลานี้นับวัน ก็จะยิ่งหายากและ
ราคาสูงขึ้น อีกทั้งมีระยะเวลาการใชงานจำกัดอีกดวย
การประหยัดไฟฟาไมใชเรื่องยาก เพียงแตขอใหมี
ความตั้งใจจริง เมื่อเกิดความเคยชินในการปฏิบัติ ก็จะ
ชวยประหยัดคาใชจายใหแกครอบครัว รวมทั้งยังเกิด
ประโยชนตอสวนรวมดวย

ปจจุบันหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพลังงานไฟฟามีอยู
หลายแหง คือ
• สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
• กรมพัฒนาและสงเสิรมพลังงาน ( พพ.)
• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ( กฟผ.) รับผิด
ชอบการผลิต จัดหาและจัดสงพลังงานไฟฟาทั่ว
ประเทศ
• การไฟฟานครหลวง ( กฟน.) รับผิดชอบในการ
จำหนายพลังงานไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ
• การไฟฟาสวนภูมิภาค ( กฟภ.) รับผิดชอบในการผลิต
และจำหนายพลังงานไฟฟาในสวนภูมิภาค ( ทั่ว
ประเทศไทย ยกเวนในเขตที่ กฟน. รับผิดชอบ)
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หนวยของไฟฟา พลังงานไฟฟา หมายถึง ความสิ้นเปลืองไฟฟาที่เครื่องใชไฟฟาใช ควบคูกับระยะเวลาในการทำงาน มีหนวย
เปน กิโลวัตตชั่วโมง หรือ หนวย หรือ ยูนิต
กำลังไฟฟา หรือพลังงานไฟฟา หมายถึงความสิ้นเปลืองไฟฟาทีเครื่องใชไฟฟาทำงานในชวงเวลาเทากัน มีหนวยเปน วัตต หรือ
กิโลวัตต เครื่องใชไฟฟา ที่มีวัตตสูงกวาจะกินไฟมากกวาที่มีวัตตต่ำ
๑ กิโลวัตต = ๑, ๐๐๐ วัตต
๑ เมกะวัตต = ๑, ๐๐๐ กิโลวัตต หรือ ๑, ๐๐๐, ๐๐๐ วัตต
๑ กิโลวัตตชั่วโมง = ๑ ยูนิต หรือ ๑ หนวย
= หลอดไฟฟา ๑๐๐ วัตต
เปดนาน ๑๐ ชั่วโมง
= อุปกรณไฟฟา ๑, ๐๐๐
วัตต ใชงาน ๑ ชั่วโมง

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนวยของไฟฟา ก็คือ แรงดัน และความถี่ ตามมาตรฐานใชไฟฟาในประเทศไทย
บานเรือน ( ที่อยูอาศัย) ระบบไฟฟา หนึ่ง เฟส แรงดันไฟฟา = ๒๒๐ โวล ความถี่ = ๕๐ เฮิรตซ
โรงงานอุตสาหกรรม ระบบไฟฟาสามเฟส แรงดันไฟฟา = ๒๒๐/ ๓๘๐ โวลต ความถี่ = ๕๐ เฮิรตซ
หาก ซื้ออุปกรณเครื่องใชไฟฟาจากตางประเทศ จะตองมั่นใจวาสามารถใชกับแรงดันไฟฟา และความถี่
ของระบบไฟฟาในประเทศไทยได
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การประหยัดไฟฟาเบื้องตน
การประหยัดไฟฟาตองเริ่มกันตั้งแต การเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟา ซึ่งควรพิจารณาอยางมีหลักเกณฑ สำหรับขอแนะนำ
๔ ประการ ตอไปนี้ จะเปนแนวทางในการประเมินคุณคาของเครื่องใชไฟฟาที่จะซื้อ วาสมควรเลือกซื้อหรือไมเพียงใด
คาใชจายในการใชงาน
คาใชจายของเครื่องใชไฟฟา ก็คือ คาไฟฟาที่นำมาใชกับเครื่องนั้นๆ ซึ่งหมายถึง เครื่องใชเหลานั้นกินไฟมากนอยเพียง
ใดนั่นเอง ปกติเครื่องใชไฟฟาจะมีแผนปายบอกไวที่ตัวเครื่องวากินไฟกี่วัตต ( หรือกี่กิโลวัตต) ดังนั้น จึงควรทราบจำนวนวัตต
ของเครื่องใชไฟฟา อัตราคากระแสไฟฟา ( บาท) ตอหนวยโดยประมาณและคำนวณออกมาวา ถาเราใชเครื่องใชไฟฟานั้นเดือน
ละกี่ชั่วโมงจะเสียคาไฟฟาเทาไร หรืออีกนัยหนึ่ง ถาเครื่องใชไฟฟาจำนวนวัตตมากก็จะเสียคาไฟฟามากนั่นเอง นอกจากนี้ ยัง
ขึ้นอยูกับระยะเวลาของการใชงานในแตละเดือนอีกดวย
ความปลอดภัย ไววางใจได
ไฟฟามีอันตรายถาใชไมถูกวิธีจึงควรเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่มีการออกแบบถูกตองมีคูมือการใชและใบรับประกัน
คุณภาพ และที่สำคัญคือตองไดรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหนวยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบในดานนี้ หากไมมีความรู
เกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟา ควรปรึกษาชางหรือผูชำนาญเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟานั้น ๆ รวมทั้งสอบถามหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
อยางรอบคอบ
ราคา
ราคาของเครื่องใชไฟฟาก็เปนเรื่องที่ตองพิจารณาใหดี เพราะการเลือกซื้อสินคาราคาถูก ก็ไมใชเปนการประหยัดเสมอ
ไป การไดของราคาถูก คุณภาพก็อาจลดลงไปตามราคาดวยเชนกัน บางชนิดก็กินไฟ วัสดุที่ใชไมแข็งแรงทนทาน ทางที่ดีควร
ปรึกษาผูมีความรู และใชการความสังเกตดูรูปลักษณ องคประกอบตางๆ ใหเหมาะสมกับราคาและคุณภาพ
คาติดตั้ง และบำรุงรักษา
การซื้อเครื่องใชไฟฟาตองคำนึงถึงคาติดตั้งและคาบำรุงรักษาเครื่องดวย หากซื้อมาแลวตองเดินสายไฟใหม ทุบหรือรื้อ
ผนังทิ้ง หรือตองดัดแปลงตกแตงใหมคาติดตั้งจะสูงมาก บางทีอาจแพงกวาคาเครื่องใชไฟฟาเสียอีก ประการสำคัญอีกอยาง
หนึ่งคือ คาซอมแซม อะไหล และวิธีบำรุงรักษา ควรสอบถามหาความรูจากผูที่เคยใชวาเปนอยางไร แลวจึงตัดสินใจเลือกซื้อ
ชนิดที่มีคาซอมแซมถูกและอะไหลหางาย วิธีบำรุงรักษาไมยุงยาก
สำหรับอุปกรณไฟฟาที่ซื้อมาจากราน ถาเปนของใหมก็ควรจะมีคูมือการใชแนบมาดวย ผูใชควรอานใหเขาใจและ
ปฏิบัติตามคูมือใหถูกตอง เพราะการใชเครื่องใชไฟฟาอยางถูกวิธีนั้น นอกจากจะทำใหอายุการใชงานยาวนานแลว ยังชวยให
ประหยัดไฟฟาอีกดวย
นอกจากนี้ การเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาที่ใชในบาน ควรเลือกชนิดที่มีแรงดันไฟฟา ๒๒๐ โวลตและความถี่ ๕๐ เฮิรตซ
ตามาตรฐานการใชไฟฟาในบานเรือนของประเทศไทย
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การใชเครื่องใชไฟฟาอยางประหยัด
เครื่องใชไฟฟาแตละชนิดยอมมีลักษณะการใชงานที่แตกตางกันไป ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาดวยวิธีการที่ถูก
ตองหรือใหเหมาะสมกับการใชงาน จะชวยใหประหยัดไฟฟาไดอยางแทจริง โดยแยกออกเปนประเภทตางๆ คือ
ไฟฟาแสงสวาง
หลอดไฟฟาที่ใชกันอยูแบงเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ หลอดฟลูออรเรสเซนตหรือหลอดนีออนและหลอดไส ซึ่งเมือง
เปรียบเทียบแลวแมวาหลอดนีออนจะมีราคาสูงกวาหลอดไส แตนีออนจะใหแสงสวางมากกวาหลอดไสประมาณ ๔ - ๕ เทา
โดยใชไฟเทากันและมีอายุการใชงานนานกวาหลอดไสประมาณ ๗- ๘ เทา
การใชหลอดฟลูออรเรสเซนตขนาด ๔๐ วัตต ๑ หลอด จะใหแสงสวางเทากับการใชหลอดไสขนาด ๑๐๐ วัตต ๒
หลอด แตจะเสียคาไฟถูกกวาประมาณ ๔ เทา
นอกจากนี้ ยังมีหลอดฟลูออเรสเซนตรุนใหมซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ใหกำลังสองสวางสูงเทากับหลอดฟลูออเรสเซนต
แตกินไฟนอยกวา ตัวหลอดมีลักษณะเรียวกะทัดรัดขนาดเล็กกวาหลอดธรรมดา มีขนาด ๑๘ วัตต ใชแทนขนาด ๒๐ วัตต
และขนาด ๓๖ วัตต แทนขนาด ๔๐ วัตต สามารถนำไปสวมเขากับขั้วและขาหลอดเดิมไดทันที โดยไมตองเปลี่ยนบัลลาสต
และสตารทเตอร จะประหยัดพลังงานไฟฟาไดประมาณรอยละ ๑๐
สำหรับหลอดไฟชนิดใหม ที่เรียกวา หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต นั้น หมายถึง หลอดฟลูออเรสเซนตขนาดเล็ก ซึ่ง
พัฒนาหใหประหยัดพลังงาน มีอายุการใชงานนานกวาหลอดไสประมาณ ๕ เทา แตใชไฟฟานอยกวาหลอดไสประมาณ ๔
เทา ประหยัดคาไฟฟา รอยละ ๓๘ ปจจุบันมี ๒ แบบ คือ
หลอดคอมแพคบัลลาสตภายใน
เปนหลอดฟลูออเรสเซนตที่ยอขนาดลง มีบัลลาสตและสตารทเตอรรวมอยูภายในหลอด สามารถนำไปติดตั้งแทน
หลอดไสชนิดหลอดเกลียวไดทันที โดยไมตองเพิ่มอุปกรณใด ๆ มีขนาดตั้งแต ๙ วัตต ๑๓ วัตต และ ๒๕ วัตต
์
หลอดคอมแพคบัลลาสตภายนอก หลักการใชงานเชนเดียวกับหลอดคอมแพคบัลลาสตภายใน แตหลอดคอมแพค
บัลลาสตภายนอก สามารถเปลี่ยนหลอดไดงายเมือหลอดชำรุด ตัวหลอดมีลักษณะงอโคงเปนรูปตัวยู ภายในขั้วของหลอดจะ
มีสตารทเตอรอยูภายในและบัลลาสตอยูภายนอก ในการติดตั้งใชงานจะตองมีขาเสียบเพื่อใชกับบัลลาสตที่แยกออก มีขนาด
๕ วัตต ๗ วัตต และ ๑๑ วัตต
ขอควรปฏิบัติเพื่อการประหยัดไฟฟาแสงสวาง
ใชหลอดไฟฟาวัตตต่ำ ในบริเวณที่ไมจำเปนตองใชแสงสวางมากนัก เชน เฉลียง ทานเดิน หองน้ำ ควรใชหลอดไฟฟา
วัตตต่ำเพื่อจะไดกินไฟนอย
หมั่นทำความสะอาดอุปกรณไฟฟา ขั้วหลอดและตัวหลอดไฟ รวมทั้งโคมไฟและโปะไฟตาง ๆ ควรทำความสะอาด
เสมอ เพราะถาขั้วหลอดสะอาด กระแสไฟฟาเดินไดสะดวก จะไมมีกระแสไฟฟาสูญเปลา แสงสวางจะเปลงออกมาไดหมด
ตกแตงบานดวยเฟอรนิเจอรหรือสีหองที่สดใส ผนังหอง หรือเฟอรนิเจอรที่มีสีคล้ำ ๆ ทึบๆ จะดูดแสง ทำใหหองดู
มืดกวาหองที่ทาสีออนๆ สำหรับบานเกาหรือบานไมที่ไมไดทาสี สามารถแกไขไดโดยตกแตงผนังดวยภาพหรือกระดาษ
(wallpaper)
ผนังหองชวยสะทอนแสง ผนังหองที่ทาสีออกขาวนวล จะมองสวางตาแมในเวลากลางวันเมือเวลาเปดไฟหองจะ
สวางมากกวาหองที่ทาสีเขม
ปดไฟทุกครั้งเมื่อไมจำเปน การเปดปดไฟบอย ๆ ไมทำใหเปลืองไฟแตประการใดดังนั้น ถาตองการออกจากหองซัก
เพียง ๑- ๒ นาที ก็ควรปดไฟกอน รวมทั้งหมั่นตรวจตราการใชไฟตามจุดตางๆ ภายในบานอยางสม่ำเสมอ
ใชโคมไฟสำหรับงานเฉพาะแหง การใชโคมไฟตั้งโตะหรือพื้นเพือการใชงานเฉพาะแหง เชน อานหนังสือ หรือเย็บ
ปกถักรอย จะประหยัดกวาเปดไฟสวางทั้งหอง
ที่มาขอมูล : http://www.sirikitdam.egat.com
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