
โครงการรณรงคก์ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ร่วมมือร่วมใจ ปิดไฟปิดแอร์

โดย ม.5/3



ที่มาและความส าคญัของโครงการ

โรงเรียนวฒันาวิทยาลยัมีการส่งเสริมใหทุ้กๆคนไดต้ระหนักถึง

การประหยดัพลงังานในทุกรูปแบบตามโครงการหอ้งเรียนสีเขียวซ่ึงมี

หลกัการวา่ “ปิดไฟและเคร่ืองปรบัอากาศเมื่อไมใ่ชง้าน”  

นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 จึงเล็งเห็นวา่ทุกๆคนสามารถ

ร่วมแรงร่วมใจในการประหยดัพลงังานโดยการต่อยอดของโครงการ

หอ้งเรียนสีเขียว



วตัถุประสงค์

1. เพื่อรณรงคร์กัษาส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังานไฟฟ้าโดยวธีิการปิดไฟ

และเครื่องปรบัอากาศ

2. เพื่อใหต้ระหนักถึงการประหยดัพลงังานและส่ิงแวดลอ้มของส่วนรวม

เกณฑใ์นการด าเนินการ

ปิดไฟ 1 แถวตามสะดวกในชว่งเวลา 8.00น. – 8.50น. 

16.10น. – 17.10น. และ 18.30น. – 19.30น. (2 ชัว่โมง 50 นาที) 

รวมถึงเคร่ืองปรบัอากาศในชว่งเวลากระด่ิงก่อนรบัประทานอาหารกลางวนั

และครึ่งชัว่โมงก่อนขึ้ นนอน



หลอดไฟ อาคารเรียน 130 ปี มีจ านวน 6 ชั้น 

แต่ละชั้นมีจ านวนหอ้งประมาณ 11 หอ้ง (รวมทั้งหมด  66หอ้ง)

แต่ละหอ้งมีหลอดไฟ 3 แถวๆละ 4 แผง ทั้งหมด 1584 หลอด 

*โดยหน่ึงหลอดไฟให ้พลงังาน 36w*

ภายในอาคารเรียน 130 ปี เป็นเวลา 23 วนั (1เดือนต่อการเรียน) 

และเปิดไฟ 13-14 ชม./วนั (ในปีการศึกษา 2555)

อาคารเรียน 130 ปี



 อตัราการคิดค่าไฟ(ตามปกต)ิ

150 หน่วยแรก (1-150) หน่วยละ 1.8047 บาท 

= 270.705บาท

250 หน่วยถดัไป (151-440) หน่วยละ 2.7781บาท 

= 694.525 บาท
เกิน 400 หน่วยขึ้ นไป (401-เป็นตน้ไป) หน่วยละ 2.9780 บาท 

ใชไ้ป 17961.728 หน่วย 

= 53490.03 บาท

ค่าไฟฟ้า 76494.6 บาท

จ านวนหน่วยไฟฟ้าทั้งหมด คือ 18361.728 หน่วย



 อตัราการคิดไฟ (แบบรณรงค)์

คา่ไฟ เป็นเวลา 23 วนั และเปิดไฟ 12 ชัว่โมง 50 นาที / วนั

150 หน่วยแรก (1-150) หน่วยละ 1.8047 บาท 

= 270.705 บาท

250 หน่วยถดัไป (151-400) หน่วยละ 2.7781 บาท

= 694.525 บาท

เกิน 400 หน่วยขึ้ นไป (401-เป็นตน้ไป) หน่วยละ 2.9780 บาท ใชไ้ป 

10529.6 หน่วย

= 31357.15 บาท

คา่ไฟฟ้า 45452.5 บาท

จ านวนหน่วยไฟฟ้าทั้งหมด คือ 10929.6 หน่วย



เปรียบเทียบค่าไฟ

ค่าไฟจากปกติ       76,454.6 บาท

ค่าไฟการรณรงค ์    45,452.5 บาท

**ค่าไฟลดลง 31,042.1 บาท



 ประโยชนข์องการประหยดัพลงังานไฟฟ้า

1. มีการประหยดัพลงังานไฟฟ้าเน่ืองจากนักเรียนไดใ้ชอ้าคารเรียน 130 ปี 

เป็นเวลาตลอดทั้งวนั

2. เป็นการลดค่าใชจ้่ายใหก้บัโรงเรียนวฒันาวทิยาลยัในการปิดไฟในเวลา

ดงักวา่

3. สรา้งความคิดท่ีดีแก่ทุกๆคนในการประหยดัพลงังาน

 ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

นักเรียนทุกระดบัชั้น และคุณครูทุกท่านใหค้วามร่วมมือในการตระหนักถึง

พลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียในแต่ละวนั และตระหนักถึงส่วนรวมท่ีจะช่วยเหลือการ

ประหยดัพลงังาน



หวัขอ้ รายละเอียด

Plan(การวางแผน) วางแผน ประชุมงาน แบ่งหน้าท่ี การ

ด า เ นินการรณรงค์ ออกแบบป้าย

รณรงค์

Do(การลงมือปฏิบติั) ลงมือรณรงค์ตามการวางแผน มีการ

ตรวจสอบในการใหค้วามร่วมมือ โดยมี

ใบประเมินประจ าวนัในแต่ละหอ้ง

การด าเนินงาน PDCA



หวัขอ้ รายละเอียด

Check(การตรวจสอบ) ตรวจผลการท างาน จากใบค่าไฟของ

โรงเรียนในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม 

Action(การแกไ้ขและสรุป) ลงมือตรวจสอบการท างานทั้ งหมด 

ตั้งแต่ประสิทธิภาพในการตรวจตรา การ

ใหค้วามร่วมมือ ใบรายงานค่าไฟ และ

สรุปผล



รายงานผลค่าไฟ

ค่าไฟเพิ่มข้ึน 19,070.40 บาท

วนัที่ ค่าไฟ(บาท)

เดือน มิถุนายน  

30/6/55

177,806.80

เดือน กรกฎาคม  

31/7/55

196,877.20



 สรุปโครงการ

จากการท าโครงการรณรงคก์ารจดัการส่ิงแวดลอ้มในหวัขอ้การ

ประหยดัพลงังาน ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎคมจนถึงเดือนสิงหาคม ซ่ึง

ไดร้บัความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกๆหอ้งเรียน หลงัจากท่ีไดม้ีการ

ตรวจสอบค่าไฟของอาคารเรียน 130 ปี พบว่าในเดือนมิถุนายน

ก่อนการรณรงคโ์ครงการรวมค่าไฟทั้งส้ิน 177,806.80 บาท และ

ในเดือนกรกฎาคมซ่ึงเป็นเดือนแรกของการรณรงคร์วมค่าไฟทั้ งส้ิน 

196,877.20 บาท พบวา่มีค่าไฟไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นเงิน 19,070.40



ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก การประกาศข้ึนราคาของทางการ

ไฟฟ้านครหลวง และภายหลงัการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละจอทีว ี

LCD ในทุกหอ้งเรียนพบการการท าผิดบนอาคารเรียน 130 ปีใน

ดา้นการเปิดคอมพิวเตอรผิ์ดเวลาเป็นจ านวนมากและทุกวนั ซ่ึงทาง

นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จึงไดม้ีการยอ้นกลบัไปตรวจสอบ

การท างานตามกระบวนการท างาน แบบ PDCA (Plan Do 

Check Action) จึงไดอ้อกมาตรการในการรณรงคซ่ึ์งจะมีผล

บงัคบัใชใ้นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555



ตวัอยา่งการใชไ้ฟอยา่งผิดประเภท


