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บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน
บริ ษ ัท การบิ น ไทย จ ากัด (มหาชน) ให้ บ ริ ก ารด้า นการบิ น พาณิ ช ย์ท้ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศในฐานะสายการบินแห่ งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 จนกระทัง่ ถึ งปั จจุบนั มีอายุมากกว่า 50 ปี
มุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการมีส่วนร่ วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : CSR) ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
จากวิกฤติการณ์ ดา้ นพลังงาน และการให้ความสาคัญในด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม ปี พ.ศ.
2554 ที่ผ่านมา องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization for Standardization)
หรื อ ISO จึงได้กาหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001 : Energy Management System)
เพื่ อให้หน่ วยงานและองค์ก รต่ า งๆ สามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้ส าหรั บ การดาเนิ นมาตรการด้านการ
อนุ รักษ์พลังงาน รวมทั้งการดาเนิ นตามข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ในระดับสากลเพื่อให้สามารถรั กษา
ระดับการแข่งขันทางธุ รกิ จภายใต้หลักเกณฑ์ดา้ นการอนุ รักษ์พลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมที่
เข้มงวดของสังคม
ประเทศไทย รั ฐบาลได้มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้หน่ วยงานภาครั ฐ เป็ นผูน้ าในการ
ดาเนิ นการดังกล่าวและการออกพระราชบัญญัติส่งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ อเป็ นมาตรฐานในด้า นการใช้และอนุ รัก ษ์พ ลัง งานของประเทศ ฝ่ ายอาคารและสถานที่ เล็งเห็ น
ความสาคัญดังกล่าว และได้ดาเนิ นงานด้านการอนุ รักษ์พลังงาน ตามหลักเกณฑ์ของหน่ วยงานภาครัฐ
และระดับนานาชาติ มาอย่างต่อเนื่อง จึงนาเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่รับผิดชอบร่ วมกัน
นาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 มาใช้เป็ นโครงการนาร่ องของบริ ษทั ฯ เพื่อแสดงออกถึงหน้าที่
ของสมาชิ กที่ดีในสังคมที่มีส่วนช่ วยให้ประเทศชาติลดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบจากสภาวะโลก
ร้อนและสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯได้อย่างยัง่ ยืนตลอดไป
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5.1 ปัญหาในการดาเนินการ
การดาเนิ นงานในระบบการจัดการพลังงานจะพบสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด หรื อข้อบก
พร่ องจากกระบวนการทางานต่างๆ ในสภาพการณ์ที่วางแผนไว้แล้ว เช่น การตรวจติดตามภายใน การ
เฝ้ าติดตามและวัดผล การประเมินความสอดคล้อง การทบทวนและวิเคราะห์ ขอ้ มูลการปฏิบตั ิงานการ
ทบทวนของฝ่ ายบริ หาร และจากสภาพการณ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้วางแผนไว้ เช่ น ผลกระทบจากภัย ธรรมชาติ
อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั ต่างๆ เป็ นต้น
5.2 ผลการปฎิบัติงาน
ระบบการจัดการพลังงานนี้ สามารถใช้ได้จริ งโดยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้ าและจะ
เห็นได้วา่ การใช้ระบบการจัดการพลังงานซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์ความประหยัดที่แตกต่างกันออกไป จากผล
ที่คณะผูจ้ ดั ทาคาดหวังพบว่าในการทดลองสามารถประหยัดพลังงานได้ดงั นี้
การใช้ พลังงานไฟฟ้า
อาคารสานักงานใหญ่ อาคารสานักงานหลักสี่ อาคารสานักงานหลานหลวง อาคาร
สานักงานสี ลม อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการ (OPC) และ ฝ่ ายบริ การลูกค้าภาคพื้น (DK) ณ ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ
ปี 2556 เดือน มีนาคม

การใช้พลังงานไฟฟ้ า 3,193,792 หน่วย

ปี 2557 เดือน มีนาคม

การใช้พลังงานไฟฟ้ า 2,524,205 หน่วย
ผลต่าง ลดลง

20.97%

ปี 2556 เดือน เมษายน

การใช้พลังงานไฟฟ้ า 3,179,784 หน่วย

ปี 2557 เดือน เมษายน

การใช้พลังงานไฟฟ้ า 2,422,354 หน่วย
ผลต่าง ลดลง

23.82%
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
ผลการประเมินการจัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะห์ความเหมาะสม
จุดอ่อน/จุดแข็ง กิจกรรมหรื อการดาเนินการที่เป็ นประโยชน์ต่อการอนุ รักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้ง
ประสิ ทธิ ภาพของวิธีตามข้อกาหนดต่างๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบายอนุ รักษ์พลังงาน แผน
ฝึ กอบรม หรื อเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน เป็ นต้น) ในกรณี ที่พบอุปสรรคหรื อปั ญหาในการ
ดาเนิ นการ ต้องทาการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิ ดจากข้อบกพร่ องของวิธีซ่ ึ งมาจากปั จจัยภายในองค์กร
หรื อเนื่องมาจากปั จจัยภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุ งวิธีการจัดการพลังงานใหม่ให้
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่ องใน
การประชุ มทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ อ งของวิธี การจัดการพลังงานนั้นต้องจัดขึ้ นเป็ น
ประจาอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง และกาหนดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ข้าพเจ้านายฐภัสสชวนนท์ อาทิ ตย์ต้ งั ซึ่ งได้ฝึกงานที่ บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)
แผนกวิศวกรรมควบคุ มระบบปฎิ บตั ิการ และได้มีส่วนร่ วมในการทางาน ด้านพลังงานเพื่อลดปริ มาณ
การใช้ไฟฟ้ า ของ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็ นนักศึกษาฝึ กงาน ที่เริ่ มปฎิ บตั ิงาน
เป็ นครั้ งแรก แต่ไ ด้รับความไว้ใจจากผูบ้ ริ หาร ให้ปฎิ บ ตั ิ งาน ISO 9001 และ ISO 50001 ซึ่ งคอย
ช่ ว ยเหลื อ งานผูจ้ ัด การ แผนกวิศ วกรรมควบคุ ม ระบบปฏิ บ ัติ ก าร ข้า พเจ้า จึ ง ได้มี ส่ ว นร่ ว มในที ม
วิศวกรรม คอยช่ วยเหลื อปฏิ บตั ิ งานและเข้าร่ วมประชุ มเสนอแนะด้านพลังงานเพื่อลดปริ มาณการใช้
ไฟฟ้ าดังนี้
1.มาตรการการใช้คอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในสถานที่ทางานทัว่ ไปคอมพิวเตอร์ มี
ส่ วนสาคัญในการทางานเป็ นอย่างมาก ในการทางานแต่ละครั้งพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่มกั จะเปิ ดคอม
พิวเตอร์ ทิ้งไว้ตลอดเวลาไม่วา่ จะมีการทางานหรื อไม่ก็ตาม ซึ่งข้าพเจ้าได้สังเกตเป็ นเวลา 2 เดือนว่าจะใช้
วิธี ใ ดในการลดการใช้พ ลัง งาน ซึ่ ง ผมเห็ นว่า เป็ นการสิ้ นเปลื องพลัง งานไฟฟ้ าโดยเปล่ า ประโยชน์
ข้าพเจ้าจึงไปหาข้อมูลจากการวิจยั พบว่า คอมพิวเตอร์ ทางานเต็มประสิ ทธิ ภาพค่าเฉลี่ยของการใช้พลัง
ไฟฟ้ าจะอยูท่ ี่ประมาณ 200 วัตต์ โดยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Unit) ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ จะใช้
พลังไฟฟ้ าในขณะทางานตั้งแต่ 36 ถึ ง 100 วัตต์ ในบางรุ่ นอาจใช้พลังไฟฟ้ าถึ ง 103วัตต์ ในส่ วนของ
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จอแสดงผลในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 ชนิดหลักซึ่งใช้พลังไฟฟ้ าในขณะทางานแตกต่างกัน คือ จอ CRT
ขนาด 17 นิ้ ว ทั้งแบบจอแบนและจอโค้งจะใช้พลังไฟฟ้ าประมาณ 75 วัตต์ และ จอ LCDจะใช้พลัง
ไฟฟ้ าประมาณ 25 – 30 วัตต์
นอกจากนั้นในส่ วนอื่น ๆ เช่น Hard Disk ลูก ขณะทางานอาจใช้พลังไฟฟ้ าถึง 25 วัตต์ การ์ ด
จอบางรุ่ นขณะทางานจะใช้พลังไฟฟ้ าถึ ง 30 วัตต์นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ ประกอบอื่นๆ อีกเช่ น CD,
DVD Writer เหล่านี้ ลว้ นใช้พลังไฟฟ้ าค่อนข้างสู งในขณะทางานแทบทั้งสิ้ น ดังนั้นถ้าสามารถควบคุม
การทางานของคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช้งานเหล่ านี้ ได้โดยการปรับตั้งค่าการจัดการพลังงานไม่ว่าจะเป็ น
โหมดการจัดการพลังงานแบบ Turn off Monitor, System Standby, System Hibernate ซึ่ งเป็ นระบบ
ควบคุมมาตรฐานสาหรับระบบปฏิบตั ิการที่รองรับการทางานตามมาตรฐาน DMI 2.0 (ระบบปฏิบตั ิการ
แบบ Windows และLinux ถูกออกแบบมาให้รองรับมาตรฐานนี้ เช่ นกัน) หรื อในกรณี ที่ไม่ได้ใช้งาน
นานเกิ น 2 ชัว่ โมงควรปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ จะทาให้ลดการใช้พลังไฟฟ้ าลงได้ เพราะโดยส่ วนใหญ่
ประมาณ 75% ของคอมพิ วเตอร์ ที่ ใ ช้ง านกัน อยู่ทุ ก วัน นี้ ย งั ไม่ มี ก ารปรั บ ตั้ง ค่ า การจัด การพลัง งาน
ยกตัวอย่าง เช่ น ถ้าตั้งค่าการจัดการพลังงานในโหมด Turn off Monitor จะทาให้การใช้พลังไฟฟ้ า
สาหรับจอแสดงผลแบบ CRTลดลงประมาณ 85% (เหลือประมาณ 10 วัตต์) และในส่ วนจอแสดงผล
แบบ LCD จะลดลงประมาณ 90%(เหลือประมาณ 5 วัตต์) ยกตัวอย่างเช่น ภายในสานักงานการบินไทย
แผนก WO มีโต๊ะทางานอยูใ่ นสานักงานทั้งสิ้ นจานวน 50 โต๊ะ โดยที่แต่ละโต๊ะจะมีคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งใช้
จอแบบ CRT แบบจอโค้งประจาแต่ละโต๊ะ แต่ในความเป็ นจริ งแล้วเจ้าหน้าที่ที่ทางานประจาโต๊ะมิได้
นัง่ ทางานที่โต๊ะตลอดเวลาช่ วงการทางาน 8 ชัว่ โมง อาจมีเหตุให้ตอ้ งออกไปติดต่อลูกค้า พบผูบ้ ริ หาร
หรื อเหตุอื่นซึ่งทาให้การใช้คอมพิวเตอร์ ในสานักงานลดลงจากการใช้เดิมประมาณ 20% สานักงานการ
บินไทยแห่งนี้ใช้ค่าไฟฟ้ าอัตราเฉลี่ยหน่วยละ 3 บาท/kWh ดังนั้นถ้าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทางาน
ที่โต๊ะมีการตั้งโหมดการจัดการพลังงานแบบ Turn off Monitor ไว้จะพบว่าสามารถช่วยประหยัดพลัง
ไฟฟ้ าในการใช้งานของหน้า จอคอมพิวเตอร์ ลงได้ 0.75 kW คิดเป็ นการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า 2,190
กิโลวัตต์/ชัว่ โมง/ปี เมื่อคานวณเป็ นค่าไฟฟ้ าแล้วพบว่าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้ าลงได้เป็ นจานวนเงิน
6,570 บาท
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2.มาตรการปิ ดเครื่ อ งปรั บอากาศ เครื่ องปรั บ อากาศส่ ง ผลต่ อ บรรยากาศในการท างาน
ค่อนข้างสู ง ดังนั้นพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มักจะเปิ ดเครื่ องปรับอากาศกันตั้งแต่ตวั เองมาถึงที่
ทางานบางสถานประกอบโดยที่ขา้ เจ้าได้มีการสอบถามปรากฏว่าพนักงานคนแรกมาถึงที่ทางานในเวลา
07.00 น แต่ เริ่ ม การท างานจริ ง ในเวลา 08.30 น เมื่ อมาถึ งที่ ท างานพนัก งานคนดัง กล่ า วทาการเปิ ด
เครื่ องปรับอากาศภายในสานักงานทุกเครื่ องทาให้ในช่วงเวลาก่อนการทางาน 1 ชัว่ โมงครึ่ งสิ้ นเปลือง
พลังไฟฟ้ าในการเปิ ดเครื่ องปรับอากาศไปโดยเปล่าประโยชน์ซ่ ึ งในความเป็ นจริ งแล้วอากาศในช่วงเช้า
มีอุณหภูมิไม่สูงมากอยู่แล้วจึงไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเครื่ องปรับอากาศก็ได้ หรื อเปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่อน
เวลาเข้าทางานประมาณ 15 นาที เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวเครื่ องปรับอากาศสามารถที่จะทาความเย็น
ให้ได้ตามอุ ณหภูมิที่ตอ้ งการอยู่แล้ว และในช่ วงเวลากลางวันก็เช่ นเดี ยวกันในสถานประกอบการที่
ข้าเจ้าได้ไปสารวจมาพบว่าพนักงานมักจะเปิ ดเครื่ องปรับอากาศทิ้งไว้สาเหตุเพราะเกรงว่าเมื่อกลับเข้า
มาทางานในช่ วงบ่ายแล้วอุ ณหภูมิภายในห้องทางานจะไม่ได้ตามที่ ตอ้ งการ ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้ว
ช่วงเวลาพักกลางวันมักจะไม่มีพนักงานทางานอยูใ่ นห้องทางาน ดังนั้นจึงไม่มีภาระทางความร้อนมาก
จนทาให้อุณหภูมิของห้องทางานเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว เมื่อเข้ามาทางานหลังจากพักกลางวันจึงยังคงรู้สึก
สบายอยู่ ดังนั้นหลังจากเข้ามาทางานในช่วงบ่ายแล้วประมาณ 10 - 15 นาทีค่อยทาการเปิ ดเครื่ องปรับ
อากาศก็ ส ามารถท าได้ ซึ่ งเป็ นการลดเวลาการเปิ ดเครื่ อ งปรั บ อากาศลงไปได้อี ก ยกตัว อย่า งเช่ น
สานักงานการบินไทยมีเครื่ องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาด 35,000 Btu ดังทั้งสิ้ น 5 เครื่ อง ซึ่ งเปิ ด
ใช้งานมาแล้วเป็ นเวลา 10 ปี โดยทาการเปิ ดเครื่ องปรับอากาศทั้ง 5 เครื่ องตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 เป็ น
เวลาทั้งสิ้ น 8 ชัว่ โมง สานักงานการบินไทยแห่ งนี้ ใช้ค่าไฟฟ้ าอัตราเฉลี่ ยหน่ วยละ 3 บาท/kWh โดย
เครื่ องปรับอากาศดังกล่าวเป็ นเครื่ องปรับอากาศที่เก่าใช้งานมานาน ดังนั้นค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
(kW/TONR) จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานอาคารควบคุ มที่กาหนด ดังนั้นถ้าหากมีการปิ ดเครื่ องปรับ
อากาศ ในช่วงเวลาพัก จะพบว่าสามารถลดพลังไฟฟ้ าที่ใช้ลงไปได้ 20.42 kW คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
7,452.08 kWh/ปี ซึ่ งคิดเป็ นเงินที่ประหยัดลงได้ท้ งั สิ้ น 22,356.25
มาตรการตั้งค่าอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซี ยส ในทางทฤษฎีแล้วอุณหภูมิ
ของอากาศที่ 25องศาเซลเซียส เป็ นอุณหภูมิที่ทาให้มนุษย์รู้สึกสบาย ซึ่ งเป็ นค่าอุณหภูมิในช่วงที่ไม่ร้อน
และไม่เย็นจนเกินไป ถ้าทาการตั้งค่าอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศให้ต่าจนเกินไป 25 องศาเซลเซี ยส จะทา
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ให้เครื่ องปรับอากาศทางานเพิ่มมากขึ้นเพื่อเอาชนะภาระทางความร้อนที่เกิ ดขึ้นในสถานที่ปรับอากาศ
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสถานที่ปรับอากาศเป็ นสถานที่ทางานภาระทางความร้อนที่กล่าวไปก็คือ ความร้อนที่
ออกจากร่ างกายของพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ที่ทางาน ความร้อนที่ออกจากเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในสถานที่
ทางาน ซึ่ งจะทาให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าที่ทาให้เครื่ องปรับอากาศทางานเพิม่ มากขึ้น จากการทดลอง
พบว่าถ้าทาการลดอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศลง 1 องศาเซลเซี ยส จะทาให้สิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้นถึง
10% ในทางกลับกัน ถ้าตั้งอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศให้เพิ่มมากขึ้น 25องศาเซลเซี ยส เครื่ องปรับอากาศ
จะทางานน้อยลงก็จริ งแต่พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ที่ทางานในสถานที่ทางานนั้นๆจะรู ้สึกไม่สบายและทา
ให้การทางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ยกตัวอย่างเช่น สานักงานการบินไทยในช่วงเวลาทา งานจะตั้งอุณหภูมิ
ที่ออกจากเครื่ องปรับอากาศขนาด 35,000 บีทียู จานวน 3 เครื่ อง ไว้ที่ 23 องศาเซลเซี ยส ปรากฏว่า
พนักงานรู ้ สึกว่าอากาศเย็นจนเกิ นไป ดังนั้นจึงทาการเพิ่มอุณหภูมิมาไว้ที่ 25 องศาเซลเซี ยส ทาให้
พนักงานรู ้สึกสบายขึ้น และจากการวัดค่าพลังไฟฟ้ าที่อุณหภูมิแตกต่างดังกล่าวพบว่าค่าพลังไฟฟ้ าที่ใช้
มีค่าลดลงจากเดิม 1.34กิโลวัตต์ เมื่อนามาคานวณแล้วคิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงได้เท่ากับ 3,942
กิโลวัตต์/ชัว่ โมง/ปี สานักงานแห่ งนี้ ใช้ค่าไฟฟ้ าอัตราเฉลี่ ยหน่ วยละ 3 บาท/kWh ดังนั้นเมื่อนามาคิด
ประกอบกับค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงแล้วจะพบว่าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้ าลงได้ท้ งั สิ้ น11,826 บาท
ตามรายละเอียดการคานวณ ซึ่ งมาตรการปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในช่ วงเวลาที่ไม่จาเป็ นในสถานที่ทางาน
ส่ วนใหญ่แล้วแล้วมักมีอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่ น ตูเ้ ย็น ตูท้ าน้ าเย็น กาต้ม
น้ าร้อน เป็ นต้น โดยทัว่ ไปเท่าที่กระผมได้สังเกตจากการทางานพบว่าแทบทุกสถานที่ทางานมักจะเสี ยบ
ปลัก๊ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าดังกล่าวทิ้งไว้ตลอด 24 ชัว่ โมง แม้วา่ จะมีการใช้งานหรื อไม่ก็ตาม ยกตัวอย่างเช่นตู ้
ทาน้ าเย็น บางสถานประกอบการมักจะเปิ ดทิ้งไว้ตลอดวันแม้แต่ในช่ วงเวลากลางคืนที่ไม่มีพนักงาน
ทางาน ซึ่ งทาให้ในช่วงเวลาดังกล่าวสู ญเสี ยพลังไฟฟ้ าในการเดินเครื่ องดังกล่าวไปโดยเปล่าประโยชน์
ดังนั้นถ้าหากทาการจัดแบ่งเวลาปิ ด-เปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว จะส่ งผลให้
การใช้พลังงานไฟฟ้ าลดลงได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์อาหารการบินไทยมี ทาน้ าเย็นขนาด 560 วัตต์
จานวน 12 เครื่ อง และตูท้ าน้ าร้อนขนาด 600 วัตต์ จานวน 12 เครื่ อง ไว้คอยบริ การพนักงานการบินไทย
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เลิกงานแล้วพนักงานมักจะเปิ ดเครื่ องทา น้ า เย็นและเครื่ องทา น้ าร้อนดังกล่าวทิ้ง
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ไว้ต้ งั แต่เวลา 17.00 – 07.00 โดยบริ ษทั การบินไทยแห่ งนี้ ใช้ค่าไฟฟ้ าอัตราเฉลี่ ยหน่ วยละ 3 บาท/kWh
ดังนั้นหากในช่วงเวลาหลังเลิกงานพนักงานทาการปิ ดเครื่ องทาน้ าเย็นและเครื่ องทาน้ าร้อนได้
ในฐานะข้าเจ้าเป็ นนักศึกษาฝึ กงานที่มีส่วนร่ วมในทีมวิศวกรรม นโยบายที่ขา้ พเจ้าได้เสนอ
ให้กบั ผูบ้ ริ หารในที่ประชุ ม เรื่ องการปิ ดคอมพิวเตอร์ ถา้ ไม่ใช้งาน เรื่ อง เครื่ องทาน้ าเย็น และน้ าร้อนให้
ปิ ดเครื่ องในเวลาเลิ กงาน และ เครื่ องปรับอากาศของการบินไทยได้เก่าแล้วข้าพเจ้า จึงเสนอให้ติดตั้ง
เครื่ องปรับอากาศตัวใหม่ เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ซึ่ งทางผูบ้ ริ หารเคยคิ ดไว้อยู่แล้วว่าอย่าจะ
เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ ทางผูบ้ ริ หารจึงรับความคิดเห็นไว้พิจารณา รออนุ มตั ิงบประมาณในการติดตั้ง
เครื่ องปรับอากาศตัวใหม่ ล่าสุ ดทางทีมวิศวกรรมได้มีประกาศเสี ยงตามที่สานักงาน ช่วงเวลา 11.30 น
และช่วงเวลา 16.30 น ให้ปิดเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้ใช้งาน

