คูมือ การประหยัดพลังงาน

นางสาววิภา ประกอบวิทย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

คูมือ การประหยัดพลังงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการใช้น้ํามัน
ในการเดินทางไปราชการในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2563 สูงขึ้นจากปี
2562 เป็นเงิน 3,115 และ 4,223 บาท ตามลําดับ
การเดินทางโดยรถยนต์ หากมีการวางแผนก่อนการเดินทางล่วงหน้า
และรู้จักวิธีการใช้รถยนต์อย่างถูกต้องและประหยัดน้ํามัน จะช่วยให้สํานักงาน
สามารถประหยัดเงินในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ได้
แนวทางหลัก ๆ สําหรับการประหยัดพลังงานในการเดินทางด้วยรถยนต์ คือ
1. ก่อนขับ : เรียนรู้และวางแผนก่อนเดินทาง
2. ขณะขับ : รู้จักวิธีการใช้รถยนต์อย่างถูกต้อง และไม่สิ้นเปลืองน้ํามัน
3. หลังขับ : รู้จักบํารุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้รถยนต์อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ ไม่สิ้นเปลืองน้ํามัน

กอนขับ : เรียนรูและวางแผนกอนเดินทาง
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ควรวางแผนเส้นทางก่อนเดินทาง เพื่อเลือกทางที่ใกล้
ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงาน
หรือลดวามสิ้นเปลืองของน้ํามันเชื้อเพลิงต่อวันลงได้
รวมทั้งลดเวลาในการเดินทางด้วย
ขับรถหลงเส้นทาง จะทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันโดยเปล่า
ประโยชน์
ถ้าสถานที่ที่จะไปราชการอยู่ใกล้ ไม่ไกลจนเกินไป
ไม่ขอใช้รถ
หลีกเลี่ยงเวลาเดินทางไป-กลับ ระหว่างสํานักงานและ
สถานที่ที่ไปราชการในช่วงที่มีการจราจรติดขัด
ถ้ารู้เส้นทางลัด จะทําให้ประหยัดน้ํามันได้
หลีกลี่ยงถนนที่มีผิวจราจรไม่ดี เพราะผิวถนนที่ไม่เรียบ
ทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันมากยิ่งขึ้น
หากไปต่างจังหวัดคนเดียวหรือสองคน ควรใช้รถยนต์
โดยสารประจําทาง

คูมือ การประหยัดพลังงาน
8. การเปิดเครื่องปรับอากาศ จะทําให้สิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เปิดใช้
เครื่องปรับอากาศตามความจําเป็น และไม่ปรับให้เย็นมาก
จนเกินไป
9. ไม่ควรบรรทุกน้ํามันมากจนเกินไป หากเราบรรทุกน้ํามัน
เกินเพียง 50 กิโลกรัม จะมีผลทําให้ระยะทางที่วิ่งได้
ต่อน้ํามัน 1 ลิตร สั้นลง 1 กิโลเมตร ดังนั้น จึงควรสํารวจ
ดูในรถหากมีสิ่งของที่ไม่จําเป็นควรนําออก
10. เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสม
กับขนาดของรถยนต์ หากลมยางแข็งเกินไป จะทําให้ยาง
แตกและขับขี่ไม่นุ่มนวล ถ้าลมยางอ่อนเกินไปจะทําให้
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ควรเติมลมยาง
ตามเกณฑ์ที่กําหนดจากผู้ผลิต หากความดันลมยางต่ํากว่า
เกณฑ์ที่กําหนดทุก ๆ 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จะทําให้
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
11. ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่กําหนด การตรวจเช็ค
รถยนต์ตามระยะเวลาที่กําหนด เป็นการบํารุงรักษาอุปกรณ์
ต่าง ๆ ของรถยนต์ไม่ให้สึกหรอ และสามารถใช้งานต่อได้
อย่างปลอดภัยและไม่เปลืองน้ํามัน
12. เตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง
การมีข้อมูลที่พร้อมสําหรับการเดินทางเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วย
ลดการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมาก และเป็น
การเพิ่มความปลอดภัยด้วย
- เตรียม หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อของจุดหมายปลายทาง
หรือสถานีตํารวจในเส้นทางที่ผ่าน กรณีฉุกเฉินหรือหลงทาง
- เตรียม แผนที่เส้นทางเพื่อป้องกันการหลงทางและ
สิ้นเปลืองน้ํามัน การขับรถหลงทางสิบนาทีจะสิ้นเปลือง
น้ํามันโดยเฉลี่ยประมาณ 500 ซีซี

คูมือ การประหยัดพลังงาน
-

ตรวจสอบเส้นทางและเลือกเส้นทางลัดหรือสั้นทางที่
เหมาะสม
แต่ถ้าหากเส้นทางลัดมีผิวถนนไม่เรียบ การขับรถบนผิวถนน
เรียบจะประหยัดน้ํามันกว่า
-

-

-

-

-

ตรวจสอบระดับน้ําในแบตเตอรี่ ให้อยู่ในระดับที่กําหนดและ
มีน้ํากลั่นสํารองประจํารถ
ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง ให้อยู่ในระดับที่กําหนด หาก
ปล่อยให้น้ํามันเครื่องแห้งหรือระดับต่ํากว่าขีดกําหนด
เครื่องยนต์จะเสียหายมาก ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไข
จะสูงมาก หรืออาจต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่
ตรวจสอบไฟฉายประจํารถ ยังใช้งานได้ดีหรือไม่
ถ่านแบตเตอรี่หดอายุหรือไม่
ควรมีอุปกรณ์สํารองไฟไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน ประจํารถ เช่น
แผ่นสะท้อนแสงแจ้งเหตุฉุกเฉินกรณีต้องจอดข้างทาง
ไฟฉายแบบกระพริบ
อุปกรณ์สําหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ ควรอยู่ท้ายรถเสมอ
พร้อมยางอะไหล่สํารอง
ตรวจสอบหน้ายางรถยนต์ ว่ามีเศษแก้ว เศษหิน เกาะอยู่
หรือไม่ และควรเขี่ยออก ถ้าเป็นตะปูฝังอยู่ต้องถอนและ
ซ่อมรูที่รั่ว
ตรวจสอบรถดับน้ําในหม้อ อย่าให้ต่ํากว่าขีดต่ําสุดที่กําหนด
หรือปล่อยให้แห้ง เพราะจะเกิดอันตรายและอาจจะต้อง
เปลี่ยนหม้อน้ําตัวใหม่ ทําให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ผู้ขับควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ ก่อนขับรถเดินทางไกล และ
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ใด ๆ ก่อนเดินทาง
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ขณะขับ : รูจักวิธีใชรถยนตอยางถูกตองและไมสิ้นเปลืองน้ํามัน
การขับรถอย่างถูกวิธี จะมีส่วนช่วยให้เราสามารถลดการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิง หากเราปฏิบัติตามข้อแนะนําต่อไปนี้
1. ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ
2. ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรถคอย
3. ขับรถที่ความเร็วประหยัด
4. การใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์
5. ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ

หลังขับ : รูจักบํารุงรักษาเครื่องยนตอยางสม่ําเสมอ
ควรตรวจสอบเครื่องยนต์สม่ําเสมอตามระยะเวลาที่กําหนด
เพราะจะทําให้เรารู้สมรรถนะของเครื่องยนต์และอัตรา
การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดเวลา และเพิ่มความปลอดภัย
ซึ่งระบบที่ควรตรวจสอบมีดังนี้
1. ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ดูว่า น้ํามันรั่วหรือไม่ ไส้กรองอากาศ
ตันหรือไม่
2. ตรวจความเร็วรอบเดินเบา
3. ตรวจระดับน้ําหล่อเย็นของหม้อน้ํา
4. ตรวจระดับน้ํามันในห้องลูกลอย
5. ตรวจระบบจุดระเบิด
6. ตรวจระดับน้ําในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับพอดี
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11 วิธีเพื่อการขับรถอยางถูกวิธีและประหยัดน้ํามัน
1. ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์ก่อนการออกรถ
2. ไม่ควรติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรอคอย

3. ขับรถด้วยความเร็วคงที่
4. ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องยนต์
5. ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด
6. เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจําเป็น
7. ปรับลมยางให้เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต
8. หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์
9. หลีกเลี่ยงสภาพถนนที่ไม่ดี
10. บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

11. เตรียมการล่วงหน้า

: ทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยไม่จําเป็น
: ติดเครื่องโดยจอดอยู่กับที่ 5 นาที จะทําให้
สิ้นเปลืองน้ํามัน 300 ซีซี และเกิดไอเสีย
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
: อัตราความเร็วที่เหมาะสมคือ 80 กม./ชม.
: เพื่อป้องกันไม่ให้กําลังเครื่องยนต์ตก
และไม่เกิดการเปลืองน้ํามัน
: หากบรรทุกน้ํามันเกิน 50 กิโลกรัม น้ํามันที่มีอยู่
จะวิ่งได้ระยะทางสั้นลง 1 กิโลเมตรต่อ 1 ลิตร
: เครื่องปรับอากาศทํางานได้โดยอาศัยพลังงานจากน้ํามัน
: หากความดันลมยางต่ํากว่ามาตรฐานทุก ๆ 1 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว จะสิ้นเปลืองน้ํามันร้อยละ 2
: เข้าศูนย์ตรวจสอบเครื่องยนต์ตามเวลาที่ผู้ผลิตกําหนด
: สภาพถนนที่ไม่ดีทําให้เกิดสูญเสียของน้ํามันเพิ่มขึ้น
: ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเมื่อถึงกําหนด
: ควรเปลี่ยนน้ํามันหล่อลื่นทุก ๆ ระยะ
5,000 กิโลเมตร หรือตามที่ผู้ผลิตกําหนด
: ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง ระดับน้ําในแบตเตอรี่
: หากพบรอยรั่วในระบบน้ํามันเชื้อเพลิงรีบซ่อมแซมทันที
: หลีกเลี่ยงการใช้เบรกโดยไม่จําเป็น
: หมั่นตรวจสอบระดับน้ําป้อนหม้อน้ําให้อยู่ในระดับ
ต่ําสุด-สูงสุด
: ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา
: หากต้องใช้ทางด่วน ทางพิเศษ เตรียมค่าผ่านทางให้พอดี
เพื่อลดเวลาการชําระค่าผ่านทาง จะช่วยประหยัดน้ํามัน

