ชื่อโครงการ “ สลก.ฯ ร่ วมใจ ลดใช้ พลังงาน เทิดไท้ องค์ ราชันย์ ”
ในสถานการณ์วิกฤติดา้ นพลังงานอันเนื่องมาจากราคาพลังงานในโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี
แนวโน้มจะไม่ลดลงเนื่องจากความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่กาํ ลังพัฒนาสูงขึ้น ในขณะที่แหล่ง
สํารองพลังงานของโลกมีปริ มาณจํากัด จึงเป็ นปัญหาในการบริ หารจัดการต้นทุนไม่วา่ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศให้การอนุรักษ์พลังงานเป็ นวาระสําคัญแห่ งชาติ อีกทั้งผูบ้ ญั ชาการทหาร
สูงสุ ดมีนโยบายให้ยดึ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานแก่พสกนิกร เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุ ข โดยหลักการ "มีเหตุ ผล"
"พอประมาณ" และ "มีภูมิคุม้ กัน" ซึ่งมีเป้ าหมายให้สงั คมไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้
สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กบั การใช้พลังงานอย่างรู ้คุณค่า ส่ งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน และรวมถึงการพึ่งพาตนเอง
ในการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม สํานักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เห็นว่าหากกําลัง
พลของ สลก.ฯได้รับการอบรมให้ความรู ้ การสร้างจิตสํานึก และกระตุน้ ให้มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
พลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพกําลังพลของ สลก.ฯจะเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ
ในการช่วยอนุรักษ์พลังงาน และยังสามารถถ่ายทอด และเผยแพร่ แนวความคิดให้กบั ครอบครัว และคน
ใกล้ชิด อันเป็ นการสร้างจิตสํานึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสู่ การอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนต่อไป
เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปี ที่ ๖๐ สลก.ฯ จึงได้จดั โครงการ ““ สลก.ฯ ร่ วมใจ ลดใช้
พลังงาน เทิดไท้องค์ราชันย์”” เพื่อเป็ นการเทิดทูนพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี อีกทั้งสร้างจิตสํานึก
ให้กบั กําลังพล สลก.ฯ ในการใช้พลังงานอย่างรู ้คุณค่า ยังเป็ นการดําเนินตามแนวทางพระราชดําริ ที่
พระราชทานในเรื่ อง เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์พลังงาน ให้กบั พสกนิการชาวไทยสื บไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มบทบาทของกําลังพล สลก.ฯและครอบครัวให้มีส่วนร่ วมในใน
การบริ หารจัดการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ าของแต่ละครัวเรื อนได้อย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน
๒. เพื่อลดค่าใช้จ่าย ด้านค่าพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละเดือน ให้กบั ครอบครัวกําลังพล สลก.ฯ
๓. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสํานึก การอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างรู ้คุณค่า
/ลักษณะการดําเนิน
...

ลักษณะการดําเนินการ
กําลังพลจํานวน ๑๒๗ นาย ร่ วมกันประหยัดค่าไฟฟ้ าในแต่ละเดือนของครอบครัวตนเอง
เป็ นเวลา ๖ เดือน โดยค่าไฟฟ้ าในแต่ละเดือน มีอตั ราลดลงอย่างต่อเนื่อง
วิธีการดําเนินการ
๑. เชิญบุคลากรจากองค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้ าในท้องถิ่น เช่น การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค มาให้ความรู ้และแนะนําวิธีการประหยัดไฟฟ้ าในครัวเรื อน
๒. ตั้งคณะทํางานเพื่อรณรงค์ประหยัดไฟฟ้ าใน สลก.ฯร่ วมกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อร่ วมกันหาแนวทางการลดการใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อนของกําลังพล
๓. ทบทวนใบเสร็ จค่าไฟฟ้ าย้อนหลังของกําลังพลแต่ละคน โดยนําสําเนาใบเรี ยกเก็บเงินค่าไฟฟ้ า
ในแต่ละเดือน ตั้งแต่ ห้วงเดือน เม.ย. – ก.ย. ๕๓ เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการหา
ครอบครัวกําลังพลที่มีอตั ราการประหยัดค่าไฟฟ้ าสูงสุ ด กําหนดให้ข้นั ตํ่าค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้ าลง
ร้อยละ๑๐ ภายในระยะเวลา ๓ เดือนแรก และไม่จาํ กัด ใน ๓ เดือนถัดไป
๔. ทําการประชาสัมพันธ์วิธีการช่วยประหยัดพลังงานครัว เช่น การจัดนิทรรศการ เสี ยงตามสาย
เพื่อให้ทุกคนทราบ และให้ความร่ วมมือในมาตรการประหยัดไฟฟ้ าที่กาํ หนดขึ้นโดย
คณะทํางาน และรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องในทุก
ระยะของการรณรงค์
๕. จัดตั้งกลุ่ม/ชมรม “สายตรวจพลังงาน” เพื่อทําหน้าที่คอยตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบบิล
รวมถึงการเปิ ดไฟฟ้ าทิ้งไว้ในช่วงเวลาต่างๆ เช่น พักเที่ยง หลังเลิกงาน เป็ นต้นโดยสายตรวจ
พลังงานกลุ่มนี้จะสามารถตักเตือนผูท้ ี่ลืมปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้โดยวิธีการต่างๆ เช่น ติด
สติ๊กเกอร์เตือนไว้ที่เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น
๖. ให้ขอ้ มูลวิธีการประหยัดไฟฟ้ าสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละชนิด อาทิ
สําหรั บเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
– ติดตั้งโปรแกรมการพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Screen Saver) เมื่อไม่ใช้งาน และเลือกใช้โปรแกรมการพัก
หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก ไม่เปลืองพลังงาน CPU ขณะทํางาน
– ปิ ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทุกครั้งเวลาพักกลางวัน หรื อไม่ใช้งานเกิน ๓๐นาที และปิ ดคอมพิวเตอร์ หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ เครื่ องสํารองไฟ ลําโพงทุกครั้งหลังเลิกงาน
/สําหรั บเครื่ องถ่ ายเอกสาร…….

สําหรั บเครื่ องถ่ ายเอกสาร
เนื่องจากเครื่ องถ่ายเอกสารจะใช้พลังงานสิ้ นเปลือง และก่อให้เกิดความร้อนจากการใช้งาน ดังนั้นควร
– เลือกซื้ อเครื่ องถ่ายเอกสารที่มีหมวดสํารองพลังงานเมื่อไม่ใช้งาน(energy-saver stand by function)
– ปิ ดเครื่ องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงาน
– จํากัดจํานวนการถ่ายเอกสารสําหรับบุคลากรแต่ละคน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้ าและกระดาษ
สําหรั บเครื่ องปรั บอากาศ
– ปิ ดเครื่ องปรับอากาศหลังเลิกงาน หรื อเมื่อไม่มีคนอยูใ่ นห้องนานเกิน๑ ชัว่ โมง
– ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ระดับความเย็นสบาย ๒๖ องศาเซลเซี ยส
– ไม่ใช้เครื่ องปรับอากาศในวันที่เย็น
– ปิ ดประตูทุกครั้งที่เปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
สําหรั บตู้เย็น
– ไม่นาํ อาหารที่ร้อนแช่ในตูเ้ ย็น
– ตั้งอุณหภูมิในช่องแช่ปกติประมาณ ๓-๖องศาเซลเซี ยส และในช่องแช่แข็งประมาณ -๑๕ ถึง -๑๘ องศา
ลดการเปิ ดตูเ้ ย็นโดยไม่จาํ เป็ น
– ไม่เปิ ดตูเ้ ย็นค้างไว้เป็ นเวลานานๆ
– ไม่แช่อาหารในตูเ้ ย็นมากจนเกินไป รวมทั้งสํารวจและทิ้งอาหารที่
หมดอายุแล้ว เป็ นประจําทุกสัปดาห์
สําหรั บหลอดไฟและระบบแสงสว่ าง
– ปิ ดสวิทช์ไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
– ปิ ดสวิทช์ไฟเมื่อมีแสงสว่างเพียงพอ หรื อพยายามใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิ ดไฟ
– เปิ ดหลอดไฟเฉพาะจุดที่ตอ้ งการใช้แสงสว่างเท่านั้น
– ทําสัญลักษณ์ที่สวิทช์ปิด-เปิ ดไฟให้ตรงกับหลอดไฟนั้นๆ เพื่อลดความผิดพลาดในการเปิ ด-ปิ ด
๗. ดําเนินการตัดสิ นผูช้ นะเลิศการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าสูงสุ ด โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละที่มี
ค่าสู งสุ ด รวมสะสมในแต่ละเดือน ของยอดค่าใช้ไฟฟ้ าในแต่ละเดือน โดยเลือกผูช้ นะเลิศ
จํานวน ๓ รางวัล และมอบรางวัลให้กบั ผูช้ นะเลิศดังกล่าว
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ห้วงเดือน เม.ย. – ก.ย. ๕๓
งบประมาณ
ไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ

พื้นที่ดาํ เนินการ
บ้านพักครอบครัวของกําลังพล สลก.ฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สลก.บก.ทท.
ชื่อผูป้ ระสานงานโครงการ/กิจกรรม
พ.อ.หญิง จารุ พรรณ รัตนกําพล ตําแหน่ง หก.กธก.สลก.บก.ทท.
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๒ ๑๕๖๑
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. กําลังพล สลก.ฯและครอบครัวให้มีส่วนร่ วมในในการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ าของแต่
ละครัวเรื อนได้อย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน
๒. เสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านค่าพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละเดือน ให้กบั ครอบครัวกําลังพล
สลก.ฯ ได้
๓. กําลังมีค่านิยมและมีจิตสํานึก ในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างรู ้คุณค่า
ถ่ายทอดแนวคิดให้กบั สมาขิกในครอบครัวต่อไป

สามารถ

