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มารู้จัก วัฒนธรรมญ่ีปุ่นที่เรียกว่า 
“เบนโตะ” กันเถอะ! 

Japanese Style 

ผู้อ่านคิดว่าคนญ่ีปุ่นทานอาหารมื้อไหนหนัก

ที่สุดคะ? หลายคนอาจจะตอบว่า “มื้อเย็น” 

ซึ่ งนั่ นก็ ไม่ถือว่ าผิดซะที เดียว  ในสั งคม

สมัยใหม่ที่ผู้คนต่างเร่งรีบออกไปท างานใน

ตอนเช้า มื้อเช้าจึงเป็นอะไรที่ง่าย ๆ ไม่ต้อง

พิถีพิถันอะไรมาก แต่หากจะถามว่าคนญี่ปุ่น

ส่วนใหญ่ว่าให้ความส าคัญกับมื้อกลางวัน

หรือมื้อเย็นมากกว่ากัน ค าตอบที่ได้มักจะ

เป็น “มื้อกลางวัน” เสียมากกว่า และสิ่งที่

ปรากกฏขึ้นมาพร้อมกับมื้ออาหารกลางวัน

ก็คือ “เบนโตะ” หรือว่า “ข้าวกล่อง” นั่นเอง  

เบนโตะ” ข้าวกล่องส าหรับพกพา 

ถ้าหากย้อนไปในอดีต ข้าวกล่องแบบพกพา

นี้ว่ากันว่ามีมาต้ังแต่สมัยมนุษย์เริ่มล่าสัตว์ 

เพราะการออกไปล่าสัตว์แต่ละครั้งจะต้องใช้

เวลาหลายวัน อาหารที่พวกนายพรานมักจะ

พกไปด้วยจะเป็นจ าพวกเนื้อแห้งหรือถั่ว เป็น

ต้น และส าหรับญี่ปุ่นในสมัยนั้น “โอนิกิริ” 

หรือ “ข้าวปั้น” ก็มักจะเป็นสิ่งที่นายพราน

ญี่ปุ่นพกพาไปเป็นอาหารในเวลาที่ต้องเข้า

ป่าหลายวันเพื่อล่าสัตว์อยู่เสมอ 

กล่าวกันว่า “โอนิกิริ” ในสมัยก่อนท ามาจาก

ข้าวเหนียว แต่เมื่อเข้าสู่ยุคคามาคุระและยุค

เซ็งโงกุก็ ได้กลายเป็น “อุรุจิ โค เมะ (ข้าว

ญี่ปุ่น)” ที่รับประทานกันอยู่ในปัจจุบัน โดย

เหตุผลที่เปลี่ยนจากข้าวเหนียวมาเป็นข้าว

ญี่ปุ่นน้ันก็เพราะว่าเกษตรกรหันมาปลูกข้าว

ญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งท าให้ข้าวญี่ปุ่นกลายเป็น

อาหารหลักของชาวญี่ปุ่นท่ีไม่ได้จ ากัดแค่โอนิ

กิริหรือข้าวปั้นเท่านั้น 

 

วัฒนธรรมที่เรียกว่า “เอคิเบ็ง” หรือ “ข้าว

กล่องรถไฟ” 

การเริ่มซื้อเบนโตะ

จากร้านเริ่มขึ้นใน

สมัยเอโดะอย่างที่

ก ล่ า ว ไ ป ข้ า ง ต้ น 

หลังจากนั้นพอเข้าสู่

ยุคสมัยเมจิ ก็เกิด “เอคิเบ็ง” หรือ “ข้าวกล่อง

รถไฟ” ขึ้นมา โดย “เอคิเบ็ง” ที่ถูกจ าหน่าย

ครั้งแรกนั้น จ าหน่ายที่สถานีรถไฟอุตสึโนมิ

ยะ ในปี  ค.ศ 1891 ซึ่ งในยุคแรกเริ่มนั้น

ประกอบไปด้วยข้าวปั้น 2 ก้อนใส่ไส้ลูกบ๊วย

ห่อด้วยใบไผ่อ่อน หลังจากนั้นเอคิเบ็งก็ได้ถูก

วางขายตามพื้นที่ต่าง ๆ ของญี่ปุ่นจนขยาย

ไปทั่วประเทศ โดยเริ่มจากเมนูโอนิกิริ ใน

ช่วงแรก และค่อย ๆ พัฒนากลายเป็นเบนโตะ

อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี ้

ในปัจจุบันเอคิเบ็งที่มีจ าหน่ายตามสถานี

รถไฟต่าง ๆ มีมากถึง 2,000 – 3,000 เมนู 

และยังไม่มีประเทศไหนที่มีข้าวกล่องจ าหน่าย

บนรถไฟมากขนาดนี้ จนอาจจะกล่าวได้ว่า 

“เอคิเบ็ง” เป็นตัวแทนที่สื่อถึงประเทศญี่ปุ่นได้

ดีอย่างหนึ่งก็ว่าได ้

เมื่อเบนโตะบุกไปถึงร้านสะดวกซื้อ! 

ส าหรับ “เบนโตะ” ที่ท าตามค าสั่งซื้อจาก

ลูกค้ านั้ น เ ริ่ ม

ขึ้นในสมัยเมจิ 

ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เ ป็ นค าสั่ ง ซื้ อ

จากบริษัทต่าง 

ๆ  ที่ มั ก จ ะ สั่ ง

เพื่อน าไปให้กับคนในโรงงาน จากนั้นเมื่อเข้าสู่

ยุคสมัยโชวะ ร้านสะดวกซื้อ “เซเว่นอีเลฟ

เว่น” ที่มีต้นก าเกิดในอเมริกา ก็ได้เข้ามาที่

ญี่ปุ่นในปี ค.ศ 1974 ซึ่งในช่วงแรก ๆ ได้มี

การน า “ฮอทด็อก” มาวางขายเหมือนกับที่

อเมริกา โดยที่ยังไม่มีเบนโตะวางจ าหน่าย แต่

หลังจากนั้นก็ได้เปิดตัวและวางขายเบนโตะใน

ปี ค.ศ 1978 และแน่นอนว่าได้รับความนิยม 

อย่ า งม าก  ท า ใ ห้ เ กิ ด เ ป็ น วัฒนธ รรม 

“คอมปินีโอนิกิริ” (ข้าวปั้นในร้านสะดวกซื้อ) 

ขึ้นมา 

หลังจากนั้นก็มีร้านค้าที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้น

อีกมากมาย นับต้ังแต่นั้นมา เบนโตะจึงไม่ได้

เป็นเพียงข้าวกล่องที่จะต้องท าที่บ้านเท่านั้น 

แต่เป็นอาหารที่สามารถหาซื้อเพื่อกลับมา

ทานท่ีบ้านได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป 

เบนโตะ” ที่ได้รับความนิยมในช่วงหลัง ๆ มานี้

คือเบนโตะที่ท าเป็นคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูน

ต่าง ๆ ที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “เคียะระเบน

โตะ” ซึ่งเริ่มมาจากคุณแม่บ้านทั้งหลายที่

อยากจะท าเบนโตะเพื่อเอาใจลูก ๆ ประกอบ

กับท าให้เบนโตะดูน่าทานมากยิ่งขึ้น จึงได้

สร้างสรรค์เบนโตะออกมาเป็นรูปตัวการ์ตูน

ที่ เด็ก ๆ ชอบ และนั่นคือวิวัฒนาการของ 

“เบนโตะ” ที่เริ่มมาจากข้าวปั้นเพียงสองก้อน 

จนมาสู่การท าเบนโตะเป็นคาแรคเตอร์ต่าง ๆ 

แบบที่เราเห็นในปัจจุบัน 

ส าหรับอนาคตของเบนโตะหลังจากนี้ รูปร่าง

หน้าตาก็คงเปลี่ยนไปอีกแน่นอน แต่ไม่ว่าจะ

เป็น “เบนโตะ” ของประเทศญี่ปุ่น หรือข้าว

กล่องของประเทศใดในโลกก็ล้วนแฝงไปด้วย

วัฒนธรรมที่น่าสนใจด้วยกันทั้งสิ้น มาคอย

ตามดูกันต่อไปนะคะ ว่าหน้าตาของเบนโตะ

ต่อจากนี้จะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหน… 
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L I K E  ส า ร ะ  
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COVID-19 กบัสิทธิของ

ผู้ประกนัตน-ลกูจ้าง 
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ไม่ใช่แค่โควิด! โรคไข้เลือดออกยังต้องระวัง! 

ล่าสุดป่วยแล้วกว่า 8.7 พันราย เสียชีวิต 

6 ราย   

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรม

ควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) 

เปิดเผย ว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุม

โรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2563 

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-14 เม.ย. 63 มีรายงาน

ผู้ป่วยท่ัวประเทศ 8,746 ราย เสียชีวิต 6 ราย 

โดยกลุ่มอายุท่ีพบอัตราป่วยมากสุดคือ 5-14 

ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี และอายุ

แรกเกิด-4 ปี ตามล าดับ ส่วนจังหวัดที่พบ

อัตราป่วยสูงสุด คือ ระยอง อ่างทอง และ

นครราชสีมา ตามล าดับ จ านวนผู้ป่วยสะสม

ตั้งแต่ต้นปีนี้ถึงปัจจุบันมีตัวเลขผู้ป่วยคิดเป็น

ร้อยละ 56 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ใน ปี  6 2  ส่ ง ผ ล ให้ ก า ร ค า ด กา ร ณ์ โ ร ค

ไข้ เลือดออกในปี 63 นี้  มีโอกาสที่จะพบ

จ านวนผู้ป่วยมากกว่าปี 62  

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจ า

สัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะยังพบผู้ป่วยโรค

ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น แม้จะยังไม่ใช่ฤดูการ

ระบาดของโรคก็ตาม แต่เนื่องจากสภาพ

อากาศแปรปรวน อาจมีฝนฟ้าคะนองในหลาย

พื้นที่ และหากฝนตกอาจท าให้เกิดน้ าขังตาม

ภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์

ของยุงลายได้    

 

กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชน ชุมชน และ

หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า โดยปิดฝา

ภาชนะที่ใช้เก็บน้ า ใช้ทรายอะเบทใส่ในภาชนะที่

มีน้ าหรือท าลายภาชนะที่ไม่จ าเป็น ที่อาจมีน้ าขัง 

เปลี่ยนน้ าในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด ขัดขอบภาชนะ

ทุกครั้งท่ีเปลี่ยนน้ า เพื่อท าลายไข่ยุงลาย ปรับปรุง

สิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ 

ให้โปร่ง ไม่มีมุมอับท่ีเกาะพักของยุง ตัดวงจรชีวิต

ยุงลาย ลดการแพร่ระบาดของโรค  

ส่วนการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยสวมใส่เสื้อแขน

ขาวและกางเกงขายาว ใช้สารไล่ยุงชนิดต่างๆ เช่น 

DEET ใช้กลิ่นกันยุงเช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่นๆ 

นอนในมุ้ง และหากมีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร 

คลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง ปวดศีรษะ มีรอยจ้ า

เลือดสีแดงตามล าตัว แขน ขา หรือสงสัยว่าป่วย

ด้วยโรคไข้ เลือดออก ให้ รีบพบแพทย์ ทันที 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุม

โรค โทร.1422 

เด็กที่ได้รับเช้ือโรคจะมีอาการไข้สูงลอย 2-7 วัน 

มักไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ ามูกไหล   

 เด็กเล็กที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกจะสังเกตความ

เปลี่ยนแปลงค่อนข้างยาก ท าให้ต้องดูแลเป็น

พิเศษและรักษาเป็นกรณีพิเศษ โดยอาจมีอาการ

ปวดท้อง ถ่ายเหลว ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มี

ผื่นแดงตามร่างกาย มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง 

เลือดก าเดาไหล เลือดออกตามไรฟันผิดปกติ 

 

 

ขณะที่เด็กบางรายที่มีอาการรุนแรงมากอาจมี

อาการช็อก ซึ่งสังเกตได้ยาก เนื่องจากยังรู้สติ

ดีอยู่ แต่จะดูอ่อนเพลีย ไม่มีแรงข้อสังเกตคือ

อาการช็อกจะตรงกับวันที่ไข้ลง หรือไข้ต่ าลง 

อย่างไรก็ตาม ถ้าเฝ้าสังเกตและพบเห็นอาการ

บ่งช้ีว่าอาจเป็นอาการน าของภาวะช็อกควร

รีบน าตัวเด็กเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้มี

ความเชี่ยวชาญอย่างเร่งด่วน  

 โดย 9 อาการเร่งด่วน ที่ต้องรีบเดินทางพบ

แพทย์ ได้แก่ 1.ไข้ลงหรือไข้ลดลงแต่ยังไม่

สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ อาทิ 

เบื่ออาหาร ไม่ค่อยเล่น และอ่อนเพลีย 2.

คลื่นไส้ อาเจียน ตลอดเวลา 3.ปวดท้องมาก 

4.มี เลือดออกมาก เช่น เลือดก าเดาไหล 

อา เจี ยน หรื อถ่ ายอุ จจาระ เป็นสีด า  5 .

พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปจากปกติ 6.

กระหายน้ าตลอดเวลา 7.ร้องกวนมากในเด็ก

เล็ก 8.ตัวเย็นช้ืน สีผิวคล้ าลง หรือตัวเป็น

ลายๆ 9.ปัสสาวะน้อยลง หรือไม่ถ่ายปัสสาวะ

นานเกิน 4-5 ช่ัวโมง 

ผู้เ ช่ียวชาญโรคไข้เลือดออก ให้ค าแนะน า

เสริมว่า ไข้เลือดออกเกิดจากการที่มียุงลายที่

มี เ ช้ือไข้ เลือดออกกัด ยุงลายมักกัดเวลา

กลางวัน จึงต้องช่วยกันก าจัดยุงลาย ด้วยการ

ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 

  for 
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องค์ความรู้เร่ืองสารเสพติด 
คีตามีน Ketamine [ยาเค]   

ลักษณะรูปแบบ 

เป็นผงผลึกสีขาว มีกลิ่นอ่อนๆเฉพาะตัว 
ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ ผลึก หรือ เป็นน ้า
บรรจุอยู่ในขวดสีชา 

การออกฤทธิ์ 

คีตามีน หรือ ยาเค จัดอยู่ในกลุ่มยาสลบ แต่
ผู้ที่ได้รับจะไม่สลบ เพียงรู้สึกเหมือนตัวเอง
หลุดออกจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความวิตก
กังวลลดลง เดินเซมีอาการ  เหมือนเมาสุรา 
พูดลิ นพันกันเหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว 
ความดันเลือดสูงขึ น ความสับสน ง่วงนอน 
หากได้รับยาในปริมาณมากจะท้าให้เกิด
อาการคล้ายโรคจิต อาละวาดตามด้วยโคม่า
และชัก การฟ้ืนจากฤทธิ์ยาจะรู้สึกเหมือน
ต่ืนจากฝันร้าย ต่ืนเต้นง่าย เพ้อคลั่ง และ
อาจเกิดอาการประสาทหลอน    

การควบคุมทางกฎหมาย 

เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (ล้าดับที่ 35) 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
106 (พ.ศ.2541) เร่ืองระบุชื่อและจัดแบ่ง
ประเภทวัตถุออกฤทธิ์  ตามความในพระ
ราชบัญญติวัตถุที่ ออกฤทธิ์ ต่อจิตและ
ประสาท   

ประวัติความเป็นมา 

เป็นยาที่มีอันตรายสูงที่แพทย์จะจ่ายให้กับ
ผู้ป่วยเฉพาะเมื่อมีความจ้าเป็นจริงเท่านั น 
ยาเคถูกสังเคราะห์ขึ นเพ่ือประโยชน์ในทาง
การแพทย์โดยใช้เป็นยาสลบมีชื่อเรียกใน 

วงการแพทย์ว่า "KETAMINEHL" การน้าไปใช้
นั นปกติแพทย์จะใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดในอัตรา 1 
ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อน ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยยา
จะออกฤทธิ์ท้าให้หมดสติภายในเวลา 1 นาที 
หรืออาจใช้ ฉีดเข้ ากล้ามเนื อ แต่วิธีนี จะใช้
ปริมาณยามากกว่าการฉีดเข้าเส้นเลือดประมาณ 
3 เท่า อาการหมดสติจากการใช้ยาเคจะเป็นอยู่
นานประมาณ 10 - 15 นาที เท่านั น ด้วยเหตุนี 
ยาเคจึงถูกน้ามาใช้ในกรณี ของการผ่าตัดที่ใช้
ระยะเวลาสั น ๆ หรือใช้ท้าให้ผู้ป่วยสลบก่อนที่
จะผ่านไปสู่การใช้ยาสลบชนิดอื่นประเภทของยา 
จัดเป็นยาควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ.2521 

การแพร่ระบาด 

มีการลักลอบน้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยกลุ่ม
นักค้าชาวต่างประเทศ และกลุ่ม คนไทยที่ไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ มีลักลอบจ้าหน่ายตามร้าน
ขายยาทั่วไปมีการแพร่ระบาดตามเมืองใหญ่ 
และเมืองท่องเที่ยว เมืองชายทะเลของประเทศ 
แพร่  ระบาดในกลุ่มเยาวชนที่มีการศึกษาสูง 
ฐานะค่อนข้างดี สาเหตุที่ท้าให้ยาเคกลาย เป็น
ปัญหาเพราะวัยรุ่นบางกลุ่มได้น้ายาเคมาสูดดม
เพ่ือเกิดอาการมึนเมาและมักพบว่ามีการน้ายาเค
มาใช้ร่วมกับยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่น เช่น ยาอี 
และ โคเคน  

การออกฤทธิ์ 

ยาเค เป็นยาที่ออกฤทธิ์หลอนประสานอย่าง
รุ น แ ร ง  เ มื อ เ ส พ เ ข้ า ไ ป จ ะ รู้ สึ ก เ ค ลิ บ 
เคลิ ม (Euphoria) รู้สึกว่าตนเองมีอ้านาจพิเศษ 
(Mystical) มีอาการสูญเสียกระบวนการทาง
ความคิด ความคิดสับสน การรับรู้และตอบสนอง
ต่อสิ่ ง แ วดล้ อ มทั ง ภ าพ  แส ง  สี  เ สี ย งจ ะ
เปลี่ยนแปลงไป ตาลาย ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ 

สัมพันธ์กันหากใช้ปริมาณมากจะเกิดการ
ติดขัดในการหายใจ (Respiratory de-
pression) อาการที่ไม่พ่ึงประสงค์เหล่านั น 
(Bad Trip) จะปรากฎให้ เห็นคล้ ายกับ
อาการทางจิต ซ่ึงหากใช้ ติดต่อกันเป็น
เวลานานจะปรากฎอาการ เช่นนี อยู่บ่อยๆ
เรียกว่า Flash back ซ่ึงท้ายที่สุดแล้ว จะ
ท้าให้ผู้เสพประสพกับสภาวะโรคจิต และ
กลายเป็นคนวิกลจริตได้ผลต่อร่างกาย 
การน้ายาเคมาใช้ในทางที่ผิดย่อมก่อให้เกิด
อั น ต ร า ย ต่ อ ผู้ ใ ช้  โ ด ย น้ า ใ ห้ เ กิ ด ผ ล  
ดังนี  

1. ผลต่ออารมณ์ มีความรู้สึกเคลิบเคลิ ม มึน
งง หรือที่เรียกว่าอาการ "Dissociation" 

2. ผลต่อการรับรู้จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้
ทั งหมดในขณะเสพ ไม่ค่อยตอบสนอง ต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั งภาพ สี แสง 

3. ผลต่อร่างกายและระบบประสาท เมื่อใช้
ยาเคในปริมาณมาก ๆ ไม่เพียงแต่จะ ท้าให้
เกิดอาการติดขัด ในการหายใจเท่านั น ยัง
ท้าให้เกิดการทางจิต ประสาทหลอน หูแว่ว
กลายเป็นคนวิกลจริตได้   

  for 
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Item Month Topic Category Section FM approve 

1 Jan 2020 รดัแบบน้ีปลอดภยักว่า Productivity LG 500 

2 Jan 2020 
ปรบัปรงุเรื่องของ ABC seal from MA-A08-3 Zero 

gap is Zero BM 
Productivity MT 500 

3 Apr 2020 
ลดจ านวนตวัอย่าง Lesys packing ส าหรบัวิเคราะห ์        

PSD และ Filter test 
Productivity QC 500 

By Production Control 

Outstanding Kaizen (A) (Jan-Apr’2020) 
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By Production Control 
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Group Topic 
Saving 

(THB.) 
Status 

PD1 1. Reduce WRO unit consumption by  recycle condensate water from VE-135 270,00.00 On process 

PD2 2. Reduce SM1.5 consumption in CR  process. 300,00.00 On process 

UT 3. Capability of Cooling tower  487,000.00 On process 

MT 
4. Reduce Compressed air consumption around 150,000 baht 

5. Reduce power consumption of Cooling tower BL-917A/B 

150,000.00 

80,800.00 
On process 

P/O    

M/O    

สรุปความคืบหน้าโครงการประหยัดพลังงาน ปี 2563 

 เพื่อให้การด าเนินงานเรื่องการจัดการพลังงานของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับข้อก าหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ 

และวิธีการจัดการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 

2535  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พศ. 2550 และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน 

ทั่วทั้งองค์กร  

 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ได้มีการประชุม ปรึกษาหารือ กับตัวแทนแต่ละ

แผนก ถึงแนวทางการประหยัดพลังงานในปี 2563 ได้ข้อสรุปแนวทางในการประหยัด

พลังงานดังนี้ 

 รายการประหยัดพลังงานโครงการลดพลังงานปี 2563 ขณะนี้มี 5 โครงการ  

By Production Control 
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 By Production Control 

10 วิธีประหยัดค่าแอร ์แบบได้ผลสูงสดุ 

วิธีต่อไปนี้ จะช่วยเราประหยัดพลังงานและพลังเงินของเราโดยไม่ต้องลงทุน หลายวิธีท่ีจะกล่าวถึงนี้ อาจเป็นวิธีง่ายๆ ท่ีเราคิดไม่ถึงหรือเหนนเป็น

เรื่องเลนกน้อย แต่ถ้าเราพร้อมใจกันปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

1. ปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อไม่จ าเป็น 

        ในห้องปรับอากาศมักติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้ส าหรับระบายอากาศออกจากห้องปรับอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องที่มีกลิ่นหรือ

ควันจากการสูบบุหรี่ เมื่อมีการระบายอากาศออกจากห้อง กนจะมีอากาศในปริมาณเท่ากันไหลเข้ามาในห้อง เพื่อทดแทนอากาศส่วนที่ถูกระบาย

ทิ้งออกไป อากาศจากภายนอกท่ีไหลเข้ามาแทนท่ีนี้ ท าให้เครื่องปรับอากาศต้องท างานหนักขึ้น เพื่อท าให้อากาศร้อนจากภายนอกที่เข้ามาเยนน

ลงจนเท่ากับอากาศภายในห้อง 

        พัดลมระบายอากาศนี้มีความจ าเป็น หากเป็นห้องที่มีคนใช้งานมาก หรือมีกลิ่นจากเอกสาร, อาหาร หรือควันบุหรี่ แต่หากเป็นห้องที่มีคน

ใช้งานไม่มาก และไม่มีกลิ่นรบกวน กนไม่จ าเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ ทั้งนี้เนื่องจาก โดยธรรมชาติจะมีอากาศรั่วซึมผ่านทางกรอบประตู

หน้าต่างอยู่ในปริมาณหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งเพียงพอส าหรับใช้ในการหายใจ 

        นอกจากนี้ หากเป็นห้องประชุม ในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้อากาศเยนนก่อนจะมีคนเข้าใช้ห้อง กนไม่จ าเป็นต้องเปิดพัดลม

ระบายอากาศ ให้รอจนมีคนเข้าใช้ห้องประชุมเป็นจ านวนมากก่อน จึงเปิดพัดลมระบายอากาศกนได้ 

2. ตั้งปิดจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน 

      ในส านักงานสมัยใหม่ มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น ความร้อนจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นภาระมากขึ้นเรื่อยๆ ส าหรับ

เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหนึ่งเครื่อง จะปล่อยความร้อนออกมาโดยประมาณ 250 วัตต์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นความร้อน

จากจอมอนิเตอร์ประมาณ 180-200 วัตต์ 

      โดยปกติแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ได้ถูกใช้งานตลอดเวลา ดังนั้นผู้ผลิตโปรแกรม จึงมีส่วนท่ีให้ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมให้จอมอนิเตอร์

ปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้สัมผัสคีย์บอร์ด หรือเมาส์ในระยะเวลาหนึ่ง  

3.ตั้งอุณหภูมิ 28C แล้วเปิดพดัลมเสรมิ 

        ความเยนนสบาย หรือความสบายเชิงความร้อน (Thermal Comfort) เกิดขึ้นได้จากการมีปัจจยัหลัก 3 ประการที่สมดุลกัน คือ 

         1. อุณหภูม ิ

 2. ความชื้นสัมพัทธ ์

 3. ความเรนวลม 

หากต้องการระดับความสบายเท่าเดิม เมื่อปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนกนสามารถเปลี่ยนปัจจัยอื่นเป็นการทดแทนได้ การตั้งอุณหภมูิในห้องสูงขึ้น จะ

ประหยดัพลังงานได้ โดยปกติแล้วกนจะตั้งไดสู้งสดุประมาณ 25-26 C มิฉะนั้นจะร้อนเกินไป แต่ถ้าเราเปิดพัดลมช่วยเพิ่มความเรนวลมในหอ้ง เรา

จะสามารถตั้งอณุหภูมไิดสู้งถึง 28-30 C โดยยังเยนนสบายเหมือนเดมิ (มีระดบัความสบายเชิงความร้อนเท่ากัน) โดยจะช่วยประหยดัพลงังาน

ได้มาก 
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4. น าตู้มาตั้งชิดผนังด้านตะวันออกหรือตะวันตก 

        ผนังด้านที่มีความร้อนเข้ามามากทีสุดคือ ด้านตะวันออก และตะวันตก นอกจากความร้อนที่ผ่านผนังเข้ามาแล้ว เวลาที่แสงอาทิตย์ส่อง
ถูกผนัง จะท าให้ผนังมีอุณหภูมิร้อนขึ้นมาก และจะแผ่รังสีความร้อนมาสู่ตัวคน ซึ่งจะท าให้คนรู้สึกร้อนขึ้น แม้อุณหภูมิในห้องจะเท่าเ ดิม ใน
ห้องที่มีสภาพนี้จะต้องตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ประมาณ 21 -22 C จึงจะรู้สึกเยนนสบาย แต่เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น 
        การน าตู้ไปตั้งชิดผนัง จะช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อนจากผนังได้ ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งอุณหภูมิต่ ากว่าปกติ ในห้องที่ผนังห้ องไม่ร้อน 
การตั้งอุณหภูมิที่ 25 C กนจะเยนนสบายเพียงพอ นอกจากป้องกันการแผ่รังสีความร้อนจากผนังแล้ว การมีตู้ตั้งชิดผนัง ยังเสมือนว่ามีผนังหนา
ขึ้น จึงเป็นการช่วยลดความร้อนท่ีผ่านผนังเข้ามาได้ด้วย  

5. ปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ และอย่าเปิดประตูหน้าต่างท้ิงไว้ในขณะปิดแอร์ 

        ระบบปรับอากาศ (แบบน้ าเยนน) ใช้พลังงานประมาณ 1 หน่วยต่อตันต่อช่ัวโมง ตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศขนาด 5 ตัน เปิดใช้งาน 4 
ช่ัวโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 1 x 5 x 4 = 20 หน่วย คิดเป็นเงินประมาณ 20 x 3 = 60 บาท (ค่าไฟเฉลี่ยประมาณ 3 บาทต่อหน่วย) 
ในอาคารทั่วไปๆ ค่าไฟฟ้าที่จ่ายไปกว่าครึ่งหนึ่งเป็นค่าไฟของระบบปรับอากาศ 

        การปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้ห้องปรับอากาศจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ในขณะที่ปิด

เครื่องปรับอากาศนั้น จะต้องไม่เปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ มิฉะนั้นความร้อนและความช้ืนจากภายนอกจะเข้าไปในห้องปรับอากาศและจะ

สะสมอยู่ที่ พื้น, ผนัง, เฟอร์นิเจอร์, พรม, กระดาษ, ผ้าม่าน ฯลฯ เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศครั้งต่อไปเครื่องปรับอากาศกนจะต้องท างานหนัก

ขึ้น เพื่อดึงเอาความร้อนและความช้ืนนี้ออกไป ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าการเปิดเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องเสียอีก  

6. ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่จ าเป็นออกนอกห้องปรับอากาศ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะปล่อยความร้อนออกมา เท่ากับพลังงานไฟฟ้าท่ีอุปกรณ์นั้นใช้ ดังนั้น ภาระส่วนหนึ่งที่ส าคัญของเครื่องปรับอากาศจึง

เกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในห้องปรับอากาศ หากเราสามารถลดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องปรับอากาศโดยการย้ายออกไปตั้งไว้

นอกห้องปรับอากาศได้กนจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้ 

7. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและไฟแสงสว่างที่ไม่จ าเป็น 

       เครื่องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง จะปล่อยความร้อนเข้าสู่ห้องปรับอากาศ เท่ากับพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าและหลอดไฟใช้ และ
ความร้อนนั้นกนจะกลายเป็นภาระของเครื่องปรับอากาศ และต้องเสียพลังงานในการน าความร้อนนี้ทิ้ งออกไปข้างนอกอีก  
        จะเหนนได้ว่า การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไฟฟ้าแสงสว่าง ในห้องปรับอากาศจะเป็นการเสียค่าไฟสองต่อ คือ 

 เสียค่าไฟท่ีอุปกรณ์หรือหลอดไฟใช้ 

 เสียค่าไฟท่ีเครื่องปรับอากาศเพื่อน าความร้อนออกไปท้ิงนอกห้อง 

        ดังนั้น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและไฟแสงสว่างที่ไม่จ าเป็นในห้องปรับอากาศจึงเป็นการประหยัดสองต่อ คือ ประหยัดที่ตัวอุปกรณ์และ
ประหยัดที่เครื่องปรับอากาศ 
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8. งดสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศ 
        เมื่อมีการสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศกนจะต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ เพ่ือระบายควันและกลิ่นออกจากห้อง การ
ระบายอากาศส่วนหนึ่งออกจากห้อง กนจะท าให้มีอากาศจากภายนอกใหลเข้ามาในห้องทดแทนซึ่งจะท าให้เครื่องปรับอากาศ
ท างานหนักขึ้น หากงดสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศกนไม่จ าเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือเปิดเพียงช่วงสั้นๆ กนเพียงพอซึ่ง
จะช่วยประหยัดพลังงานได้ 
        นอกจากนี้ การงดสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศ ยังลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ จึงท าให้มีฝุ่นละอองไปจับที่คอยล์น้อย
เครื่องปรับอากาศ จึงมีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ และช่วยยืดระยะเวลาการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศไปได้ 

9. ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท 
        หากปิดประตูหรือหน้าต่างไม่สนิท จะท าให้มีอากาศร้อนชื้นจากภายนอกรั่วใหลเข้าไปในห้องได้ซึ่งจะท าให้
เครื่องปรับอากาศท างานหนักขึ้น และสิ้นเปลืองพลังงานมากข้ึน มาตรการนี้ดูจะเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ไม่น่าจะต้องกล่าวถึงอีกแต่
กลับเป็นปัญหาที่พบบ่อย และละเลยกันมากที่สุด 
        นอกจากการปิดประตูหน้าต่างไม่สนิทรอยรั่วรอบๆ กรอบประตูและหน้าต่างกนเป็นปัญหาที่พบบ่อยๆ หากพบว่ามีรอย
แยกและมีลมรั่วจากภายนอกเข้ามา กนควรด าเนินการแก้ไข เพ่ือช่วยกันประหยัดพลังงาน 
 

10. ปิดผ้าม่าน 
        การปิดผ้าม่าน จะช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอกเข้ามาสู่ตัวคนโดยตรงได้ และยังช่วยลดการแผ่รังสีความ
ร้อนจากผิวกระจกมาสู่ตัวคนด้วย ซึ่งท าให้ไม่ต้องตั้งอุณหภูมิต่ ากว่าปกติเพ่ือชดเชยการแผ่รังสีความร้อนจึงช่วยประหยัด
พลังงานได้ 
 
        นอกจากลดการแผ่รังสีความร้อนมาสู่ตัวคนแล้ว ผ้าม่านยังช่วยสะท้อนความร้อนกลับออกไปภายนอกได้ด้วย (ถึงแม้ว่า
จะไม่มากนัก) จึงเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง 
 
        การที่ทราบว่าการออกก าลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพแต่ไม่ปฏิบัตินั้นย่อมไม่ท าให้เกิดสุขภาพดีได้ ฉันใดกนฉันนั้น การที่
ทราบวิธีการประหยัดพลังงานแต่ไม่ปฏิบัติกนย่อมไม่สามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานได้ 10 วิธีประหยัดค่าแอร์โดยไม่ต้องลงทุนนี้ มี
ประโยชน์อย่างแน่นอน สามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานได้ ช่วยให้คนรุ่นต่อไปมีพลังงานเหลือใช้นานขึ้น ช่วยลดการสูญเสีย
เงินตราต่างประเทศ ช่วยลดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ให้
ลูกหลานของเรา 
 
         
แหล่งที่มา จักรพันธ์   ภวังครัตน์ ;วิศวกรเครื่องกลอาวุโส 
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