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คงไม มี ใ ครที่ จ ะปฏิ เ สธได ว า คอมพิ ว เตอร ไ ด ก ลายเป น ส ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ประจํ า วั น ไปแล ว
โดยเฉพาะในกลุมของคนทํางานที่บางคนตองใชชีวิตอยูกับคอมพิวเตอรตลอดเวลาทํางาน ทองเน็ต ดู
หนัง ฟงเพลง พิมพงานตางๆ ซึ่งการใชคอมพิวเตอรอยางชาญฉลาดก็มีสวนชวยลดปญหาโลกรอนได
เชนเดียวกัน เรามาดูวิธีงายที่คุณก็ทําได
1. เปลี่ยนมาใชจอ LCD (จอแบน) แทนจอแบบ CRT (ที่คลายๆ TV) เพราะจอ LCD จะ
ประหยัดไฟมากกวาถึง 60% รวมถึงสะดวกในการขนสง เพราะมีน้ําหนักเบากวา และชวยถนอมสายตา
อีกดวย นอกจากนี้ควรปรับความสวางของจอภาพ (brightness) ลง และพยามปรับการแสดงผลของ
หนาจอเปนสีดําใหมากที่สุด ตราบเทาที่ไมทําใหคุณรูสึกยากลําบากในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
ตามปกติ
เมื่อคิดวาจะไมไดใชเครื่องคอมพิวเตอรอีกเปนเวลานานประมาณ 30 นาทีขึ้นไป ควรปด
สวิทซจอภาพเสมอ (ไมจําเปนตองปดเครื่องคอมพิวเตอรก็ได)
2. เลือกใชผลิตภัณฑคอมพิวเตอรที่ประหยัดไฟ (มีเครื่องหมาย Energy Star 4.0 compliant
หรื อ ฉลากประหยั ด ไฟ เบอร 5) และไม ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม สามารถดู ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่
www.climatesaverscomputing.org
3. หากตองซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหม ใหเลือก Laptop หรือ Notebook จะชวยประหยัด
ไฟไดมากกวาคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะถึง 1 ใน 4 เทา หรือคอมพิวเตอรชนิดพกพาสามารถใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพมากกวาคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะถึงรอยละ 90 แตหากมองในแงประสิทธิภาพในการ
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ทํางานแลว เครื่องคอมพิวเตอรแบบ PC จะมีประสิทธิภาพมากกวา ซึ่งองคกรจะตองพิจารณาถึง
วัตถุประสงคในการนํามาใชงานเปนสําคัญ เชน การใชแบบประจําที่ หรืองานภาคสนาม
4. เครื่องพิมพแบบหมึกพน (Inkjet Printer) ใชพลังงานนอยกวาเครื่องพิมพแบบเลเซอร
(Laser Printer) ถึงรอยละ 90 แตอยางไรองคกรก็จะตองพิจารณาถึงประสิทธิภาพและวัตถุประสงคใน
การใชงานเปนสําคัญ เชน หากตองใชกับงานพิมพที่ตองการความรวดเร็วหรือปริมาณมาก เครื่องพิมพ
แบบเลเซอรยอมเหมาะสมมากกวาเครื่องพิมพแบบหมึกพน
5. ควรเลือกซื้อเครื่องพิมพที่มีคุณสมบัติในการพิมพกระดาษไดสองหนา เพราะการพิมพ
กระดาษสองหน า ตั้ ง แต แ รก จะช ว ยประหยั ด พลั ง งานมากกว า การนํ า หน า ที่ เ หลื อ กั บ มาพิ ม พ ใ หม
(กระดาษ Recycle)
6. เครื่อง All in one ที่เปนไดทั้งเครื่องพิมพ โทรสาร เครื่องถายเอกสาร และเครื่องสแกนในตัว
จะใชพลังงานนอยกวาการมีเครื่องใชไฟฟาหลายเครื่อง
7. เลือกใชโปรแกรม GreenPrint (ดาวนโหลดฟรีที่ www.printgreener.com) เพื่อชวยลด
ความสิ้นเปลืองของกระดาษเมื่อพิมพหนางานจากเว็บไซต หรือหากตองการพิมพเอกสารจากโปรแกรม
WORD ก็สามารถลดความสิ้นเปลืองไดงายๆ ดวยการตั้งขอบกระดาษกอนสั่งพิมพเพื่อใหใชกระดาษเต็ม
พื้นที่และคุมคาที่สุด
8. ควรพิมพสีเทาที่จําเปนจริงๆ เพราะการพิมพสีสิ้นเปลื้องพลังงานมากกวาการพิมพขาวดํา
พนักงานในองคกรสวนใหญจะชอบพิมพสีโดยไมจําเปน เพียงเพราะเห็นวามันสวยงาม
9. งดการพิมพเอกสารออกมาทางกระดาษโดยไมจําเปน ควรใชการรับสงขอมูลผานทาง
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
(e-Office) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต เปนตน เพราะการสรางเอกสารที่เปนกระดาษ
นอกจากจะสิ้นเปลื้องพลังงานของเครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสารแลว ยังเปนการทําลายตนไมซึ่งชวยดูด
ซับกาซคารบอนไดออกไซดดวย ปญหานี้จะพบมากในหนวยงานราชการที่ยังมีพื้นฐานการทํางานบน
กระดาษ แตก็เปนที่นายินดีเมื่อสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กําลังจะออกระเบียบใหสวนราชการใช
เอกสารที่เปนอิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารระหวางกันได เชนเดียวกับเอกสารที่เปนกระดาษ
10. จัดไฟลเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนระเบียบ สามารถเขาเปดคนไดงาย เพื่อ
ไมใหเสียเวลาเปดหนาจอนานเพียงเพราะการคนหาไฟลขอมูล
11. ศึกษาการใชคําสั่งประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร (Power Management) ใน
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ เพื่อลดการใชไฟฟาเมื่อเครื่องไมไดถูกใชงาน อาทิเชนตั้งคาใหเปนโหมด
Standby หรือโหมด Hibernate ซึ่งโหมด Hibernate นี้จะชวยประหยัดพลังงานไดมากที่สุด สวน
โหมด Screen server นั้นไมไดชวยประหยัดพลังงานอะไรเลย
12. เลือกซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณไอทีจากบริษัทที่ใสใจสิ่งแวดลอม โดยตรวจสอบจาก
คูมือสินคาอิเล็กทรอนิกสสีเขียว ฉบับที่ 11 - มีนาคม 2552(ฉบับลาสุด) ซึ่งจัดทําโดยกรีนพีซ(Green
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Peace) ดาวน โ หลดได ที่ http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/acer-greener-guidev11) คูมือดังกลาวจะระบุถึงการจัดการดานสิ่งแวดลอมของบริษัทตางๆ และการจัดอันดับผูผลิตสินคา
อิเ ล็กทรอนิ กสสี เขียว โดยไดเ พิ่มหลักเกณฑดานพลังงานและผลกระทบตอการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมกับหลักเกณฑเดิมที่ใชในการประเมินการจัดอันดับในฉบับที่ผานมา คือ เกณฑการเลิกใช
สารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑและการรับผิดชอบตอขยะอิเล็กทรอนิกสที่เกิดจากผลิตภัณฑของตน โดยมี
คะแนนรวมเต็ม 10 คะแนน สิ่งเหลานี้ สามารถใชเปนแนวทางในการตัดสินใจของคุณ ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑดานไอทีจากบริษัทที่ใสใจตอสิ่งแลดลอม

ระดับคะแนนการจัดอันดับผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสสีเขียว
ในรายงานคูมือสินคาอิเล็กทรอนิกสสีเขียว ฉบับที่ 11 - มีนาคม 2552
13. ผูใชคอมพิวเตอรทั้งหลายควรปดเครื่อง ถอดปลั๊ก เมื่อเลิกใชงาน เพราะอุปกรณไอที
ทั้งหลายเปนตัวปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แมในภาวะที่ปดเครื่องแตไมไดถอดปลั๊กซึ่งมีไฟเลี้ยงอยูก็
ยังทําใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด รวมๆ แลวทั้งขณะใชงานและปดเครื่องก็ในราวปริมาณ
35 ลานตันตอป! ! !
14. ควรผอนคลายจากการอยูกับคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียวไปทํากิจกรรมอยางอื่นที่
เปนประโยชน เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาลงบาง และเปนการพักสายตาไปในตัว
15. การกําจัดขยะคอมพิวเตอรและอุปกรณไอทีอยางถูกวิธี ทุกๆ ปมีขยะอิเล็กทรอนิกส
เกิดขึ้นเปนจํานวนหลายลานตัน ปจจุบันบริษัทตางๆ จึงเริ่มมีการรณรงคเรื่องนี้กันอยางจริงจังมากขึ้น
ดั ง นั้ น ก อ นการจะเปลี่ ย น หรื อ ทิ้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ ไ อที ข องคุ ณ ลองติ ด ต อ สอบถาม
บริษัทผูผลิต หรือผูจําหนายผลิตภัณฑนั้น ถึงโครงการรีไซเคิลที่คุณสามารถรวมดวยชวยกันไดไมยาก
อาทิเชน โครงการรีไซเคิลฮารดแวรและสงเสริมใหลูกคาคืนตลับหมึกพิมพของ HP หรือการรับรีไซเคิล
ฟรีถึงบานของ Dell Computer นอกจากนี้ยังมีการทิ้งขยะเหลานี้อยางถูกตองและปลอดภัยตอ
สิ่งแวดลอมดวย หรือบริจาคอุปกรณไอทีที่ไมใชแลวใหกับโครงการคอมพิวเตอรเพื่อนอง มูลนิธิกระจก
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เงา ดูราย(www.mirror.or.th) เลขที่ 8/12 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0-2941-4194-5 e-Mail: webmaster@mirror.or.th เพราะ “เครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องเกา ที่ดูไมมีคาอาจเปนสิ่งเล็กๆ ที่กอเกิดคุณคาอยางมากมายและเปนความสุขของ
การใหที่ยิ่งใหญ ในการมอบความรูที่แทจริง”
16. บอกตอเคล็ดลับดีๆ ในการประหยัดพลังงานเหลานี้กับเพื่อนของคุณ
อางอิง
“ทองไซเบอรแบบไมทํารายโลก” นิตยสารสารคดี. 24(277), มีนาคม 2551. หนา 70.
Bill Weihl, Green Energy Czar. Is black the new green?. http://googleblog.blogspot.com/2007/08/is-black-new-green.html คนคืน
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552.
Greener Electronics ACER Ranking - 11th Edition. (2009). http://www.greenpeace.org/raw/content/seasia/th/press/reports/acergreener-guide-v11.pdf คนคืนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552.

