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11 วิธีประหยัดคาแอรโดยไมตองลงทุน 
 

11 วิธีตอไปนี้ จะชวยเราประหยัดพลังงานและพลังเงินของเราโดยไมตองลงทุน หลายวิธีท่ีจะกลาวถงึน้ี อาจ
เปนวิธีงายๆ ท่ีเราคิดไมถึงหรือเห็นเปนเรื่องเล็กนอย แตถาเราพรอมใจกันปฏิบัติอยางถูกตอง จะชวยประหยัด
พลังงานและคาไฟไดอยางไมนาเชื่อ 

 

1. ปดพัดลมระบายอากาศเมื่อไมจําเปน 
ในหองปรับอากาศมักติดต้ังพัดลมระบายอากาศไวสําหรับระบายอากาศออกจากหองปรับอากาศ โดยเฉพาะ

อยางยิง่หองที่มีกลิ่นหรือควันจากการสูบบุหรี ่ เม่ือมีการระบายอากาศออกจากหอง ก็จะมีอากาศในปริมาณเทากันไหล
เขามาในหอง เพ่ือทดแทนอากาศสวนที่ถกูระบายทิ้งออกไป อากาศจากภายนอกที่ไหลเขามาแทนที่น้ี ทําให
เครื่องปรับอากาศตองทํางานหนักขึ้น เพื่อทําใหอากาศรอนจากภายนอกที่เขามาเย็นลงจนเทากับอากาศภายในหอง  พัด
ลมระบายอากาศนี้มีความจําเปน หากเปนหองที่มีคนใชงานมาก หรือมีกลิ่นจากเอกสาร, อาหาร หรือควันบุหรี่ แตหาก
เปนหองที่มีคนใชงานไมมาก และไมมีกลิ่นรบกวน ก็ไมจําเปนตองเปดพัดลมระบายอากาศ ท้ังน้ีเน่ืองจาก โดย
ธรรมชาติจะมีอากาศรั่วซึมผานทางกรอบประตูหนาตางอยูในปริมาณหนึ่งอยูแลว ซึ่งเพียงพอสําหรับใชในการหายใจ  
นอกจากนี้ หากเปนหองประชุม ในขณะที่เปดเครื่องปรับอากาศ เพื่อใหอากาศเย็นกอนจะมีคนเขาใชหอง ก็ไม
จําเปนตองเปดพัดลมระบายอากาศ ใหรอจนมีคนเขาใชหองประชุมเปนจํานวนมากกอน จึงเปดพัดลมระบายอากาศก็
ได 

 

2. ต้ังปดจอคอมพิวเตอร เมื่อไมใชงาน 
ในสํานักงานสมัยใหม มีการใชเครื่องคอมพิวเตอรกันมากขึ้น ความรอนจากเครื่องคอมพิวเตอรเปนภาระมาก

ขึ้นเรื่อยๆ สําหรับเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอรสวนบคุคลหนึ่งเครื่อง จะปลอยความรอนออกมาโดยประมาณ 
250 วัตต โดยสวนใหญจะเปนความรอนจากจอมอนิเตอรประมาณ 180-200 วัตต  โดยปกติแลว เครื่อง
คอมพิวเตอรจะไมไดถูกใชงานตลอดเวลา ดังน้ันผูผลิตโปรแกรม จึงมีสวนที่ใหผูใชสามารถตั้งโปรแกรมให
จอมอนิเตอรปดโดยอัตโนมัติ เม่ือไมไดสัมผัสคียบอรด หรือเมาสในระยะเวลาหนึ่ง 
สําหรับผูใช Window 98 การตั้งเวลาสามารถทําได ดังน้ี 

1) เลือก My computer 
2) เลือก Control Panel 
3) เลือก Power Management 
4) ต้ังคา Power schemes เปน Home/Office Desk 

3. ต้ังอุณหภูมิ 28 ๐C แลวเปดพัดลมเสริม 
ความเย็นสบาย หรือความสบายเชิงความรอน (Thermal Comfort) เกิดขึ้นไดจากการมีปจจัยหลัก 3 

ประการที่สมดุลกัน คือ 
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1) อุณหภูมิ 
2) ความชื้นสัมพัทธ 
3) ความเร็วลม 
หากตองการระดับความสบายเทาเดิม เม่ือปจจัยหน่ึงเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนปจจัยอื่นเปนการทดแทนได  

การตั้งอุณหภูมิในหองสูงขึ้น จะประหยัดพลังงานได โดยปกติแลวก็จะตั้งไดสงูสุดประมาณ 25-26 C มิฉะน้ันจะรอน
เกินไป  แตถาเราเปดพัดลมชวยเพิ่มความเร็วลมในหอง เราจะสามารถตั้งอุณหภูมิไดสูงถึง 28-30 C โดยยังเย็นสบาย
เหมือนเดิม (มีระดับความสบายเชิงความรอนเทากัน) โดยจะชวยประหยัดพลังงานไดมาก 
 

4. นําตูมาตั้งชิดผนังดานตะวนัออกหรือตะวันตก 
ผนังดานที่มีความรอนเขามามากทีสุดคือ ดานตะวันออก และตะวันตก นอกจากความรอนท่ีผานผนังเขา

มาแลว เวลาที่แสงอาทิตยสองถกูผนัง จะทําใหผนังมีอุณหภูมิรอนขึ้นมาก และจะแผรังสีความรอนมาสูตัวคน ซึ่งจะทํา
ใหคนรูสึกรอนขึน้ แมอุณหภูมิในหองจะเทาเดิม ในหองที่มีสภาพน้ีจะตองตั้งอณุหภมิูเครื่องปรับอากาศที่ประมาณ 21-
22 C จึงจะรูสกึเย็นสบาย แตเปนการสิ้นเปลืองพลังงานมากขึน้  การนําตูไปตั้งชิดผนัง จะชวยปองกันการแผรังสีความ
รอนจากผนังได ดังน้ันจึงไมตองตั้งอุณหภูมิตํ่ากวาปกต ิ ในหองที่ผนังหองไมรอน การตั้งอุณหภูมิท่ี 25 C ก็จะเย็น
สบายเพียงพอ  นอกจากปองกนัการแผรังสีความรอนจากผนังแลว การมีตูต้ังชิดผนัง ยังเสมือนวามีผนังหนาขึ้น จึง
เปนการชวยลดความรอนท่ีผานผนังเขามาไดดวย  อยางไรก็ตาม การนําตูไปตั้งติดผนังหอง โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
ผนังดานน้ันมีกระจกดวย จะทําใหอุณหภูมิภายในตูสูงกวาอุณหภูมิหอง ดังน้ัน จึงควรระมัดระวังกรณีท่ีสิ่งของภายใน
ตูไมสามารถทนความรอนได 
 

5. ปดแอรเมื่อไมใช และอยาเปดประตูหนาตางทิง้ไวในขณะปดแอร 
ระบบปรับอากาศ (แบบน้ําเย็น) ใชพลงังานประมาณ 1 หนวยตอตันตอชั่วโมง ตัวอยางเชนเครื่องปรับอากาศ

ขนาด 5 ตัน เปดใชงาน 4 ชั่วโมง จะใชพลงังานไฟฟาประมาณ 1 x 5 x 4 = 20 หนวย คิดเปนเงินประมาณ 20 x 3 
= 60 บาท (คาไฟเฉลี่ยประมาณ 3 บาทตอหนวย) ในอาคารทั่วไปๆ คาไฟฟาท่ีจายไปกวาครึง่หนึ่งเปนคาไฟของระบบ
ปรับอากาศ  การปดเครื่องปรับอากาศเมื่อไมใชหองปรับอากาศจะสามารถชวยประหยัดพลังงานไดโดยไมตองเสีย
คาใชจายใดๆ  แตในขณะที่ปดเครื่องปรับอากาศน้ัน จะตองไมเปดประตูหรือหนาตางทิ้งไว มิฉะน้ันความรอนและ
ความชื้นจากภายนอกจะเขาไปในหองปรับอากาศและจะสะสมอยูท่ี พื้น, ผนัง, เฟอรนิเจอร, พรม, กระดาษ, ผามาน 
ฯลฯ เม่ือเปดเครื่องปรับอากาศครั้งตอไปเครื่องปรับอากาศก็จะตองทํางานหนักขึ้น เพื่อดึงเอาความรอนและความชื้นน้ี
ออกไป ซึ่งจะเปนการสิ้นเปลืองพลงังานมากกวาการเปดเครื่องปรับอากาศอยางตอเน่ืองเสียอีก 
 

6. ยายเครื่องใชไฟฟาท่ีไมจําเปนออกนอกหองปรับอากาศ 
อุปกรณไฟฟาทุกชนิดจะปลอยความรอนออกมา เทากับพลังงานไฟฟาท่ีอุปกรณน้ันใช ดังน้ัน ภาระสวนหนึ่งที่

สําคัญของเครื่องปรับอากาศจึงเกิดจากอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ ภายในหองปรับอากาศ  หากเราสามารถลด
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เครื่องใชไฟฟาภายในหองปรับอากาศโดยการยายออกไปตั้งไวนอกหองปรับอากาศไดก็จะเปนการชวยประหยัด
พลังงานได  ตัวอยางอุปกรณท่ีมักมีอยูในหองปรับอากาศแตสามารถยายออกไปได เชน  

1) ตูเย็น 
2) ตูทํานํ้าเย็น 
3) เครื่องถายเอกสาร 
4) หมอตมนํ้ารอน หรือเครื่องชงกาแฟ 
5) ตูจําหนายสินคาอัตโนมัติ 
6) หมอหุงขาวไฟฟา 
7) ฯลฯ 

 

7. ปดเครื่องใชไฟฟาและไฟแสงสวางที่ไมจําเปน 
เครื่องใชไฟฟาและหลอดไฟฟาแสงสวาง จะปลอยความรอนเขาสูหองปรับอากาศ เทากับพลังงานที่อุปกรณ

ไฟฟาและหลอดไฟใช และความรอนน้ันก็จะกลายเปนภาระของเครื่องปรับอากาศ และตองเสียพลงังานในการนําความ
รอนน้ีท้ิงออกไปขางนอกอีก  จะเห็นไดวา การใชเครื่องใชไฟฟาหรือไฟฟาแสงสวาง ในหองปรับอากาศจะเปนการเสียคา
ไฟสองตอ คือ  

- เสียคาไฟที่อุปกรณหรือหลอดไฟใช 
- เสียคาไฟที่เครื่องปรับอากาศเพื่อนําความรอนออกไปทิ้งนอกหอง 
ดังน้ัน การปดเครื่องใชไฟฟาและไฟแสงสวางที่ไมจําเปนในหองปรับอากาศจึงเปนการประหยัดสองตอ คือ 

ประหยัดท่ีตัวอุปกรณและประหยัดท่ีเครื่องปรับอากาศ 
 

8. งดสูบบุหรี่ในหองปรับอากาศ 
เม่ือมีการสูบบุหรี่ในหองปรับอากาศก็จะตองเปดพัดลมระบายอากาศ เพื่อระบายควันและกลิ่นออกจากหอง 

การระบายอากาศสวนหนึ่งออกจากหอง ก็จะทําใหมีอากาศจากภายนอกใหลเขามาในหองทดแทนซึ่งจะทําให
เครื่องปรับอากาศทํางานหนักขึ้น  หากงดสูบบุหรี่ในหองปรับอากาศก็ไมจําเปนตองเปดพัดลมระบายอากาศหรือเปด
เพียงชวงสั้นๆ ก็เพียงพอซึง่จะชวยประหยัดพลังงานได  นอกจากนี้ การงดสบูบุหรี่ในหองปรับอากาศ ยังลดปริมาณฝุน
ละอองในอากาศ จึงทาํใหมีฝุนละอองไปจับทีค่อยลนอยเครื่องปรับอากาศ จึงมีประสิทธิภาพสูงอยูเสมอ และชวยยืด
ระยะเวลาการบาํรุงรักษาเครื่องปรับอากาศไปได 
 

9. สวมเสื้อผาบางๆ 
การสวมเสื้อผาบางๆ จะชวยใหรางกายระบายความรอนไดดีขึ้น จึงสามารถตั้งอุณหภูมิใหสูงขึ้นไดทําให

ประหยัดพลังงานมากขึ้น   ด้ังน้ัน จึงควรรณรงคใหผูท่ีทํางานในหองปรับอากาศหันมาใสเสื่อผาบางๆ ไมควรใสสูท 
เพื่อท่ีจะตั้งอุณหภูมิใหสูงขึ้นได 
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10. ปดประตูหนาตางใหสนิท 
หากปดประตูหรือหนาตางไมสนิท จะทําใหมีอากาศรอนชื้นจากภายนอกรั่วใหลเขาไปในหองไดซึ่งจะทําให

เครื่องปรับอากาศทํางานหนักขึ้น และสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น  มาตรการนี้ดูจะเปนเรื่องงายๆ ท่ีไมนาจะตองกลาวถึง
อีกแตกลับเปนปญหาที่พบบอย และละเลยกนัมากท่ีสุด  นอกจากการปดประตูหนาตางไมสนิทรอยรั่วรอบๆ กรอบ
ประตูและหนาตางก็เปนปญหาที่พบบอยๆ หากพบวามีรอยแยกและมีลมรัว่จากภายนอกเขามา ก็ควรดําเนินการแกไข 
เพื่อชวยกันประหยัดพลังงาน 
 

11. ปดผามาน 
การปดผามาน จะชวยลดการแผรังสีความรอนจากภายนอกเขามาสูตัวคนโดยตรงได และยงัชวยลดการแผ

รังสีความรอนจากผิวกระจกมาสูตัวคนดวย ซึ่งทําใหไมตองตั้งอุณหภูมิตํ่ากวาปกติเพื่อชดเชยการแผรังสีความรอนจึง
ชวยประหยัดพลังงานได  นอกจากลดการแผรังสีความรอนมาสูตัวคนแลว ผามานยังชวยสะทอนความรอนกลับ
ออกไปภายนอกไดดวย (ถึงแมวาจะไมมากนัก) จึงเปนการชวยประหยัดพลังงานไดอีกทางหนึ่ง 
 

การที่ทราบวาการออกกําลังการเปนสิ่งที่ดีตอสขุภาพแตไมปฏิบัตินั้นยอมไมทําใหเกิดสุขภาพดีได ฉันใดก็
ฉันนัน้ การที่ทราบวิธีการประหยัดพลังงานแตไมปฏิบัติก็ยอมไมสามารถชวยอนุรักษพลังงานได 11 วิธีประหยัดคา
แอรโดยไมตองลงทุนนี ้ มีประโยชนอยางแนนอน สามารถชวยอนุรักษพลงังานได ชวยใหคนรุนตอไปมพีลังงาน
เหลือใชนานขึน้ ชวยลดการสญูเสียเงินตราตางประเทศ ชวยลดมลพิษและกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากการ
ผลิตไฟฟา ชวยรักษาส่ิงแวดลอมที่ดีไวใหลูกหลานของเรา  เมื่อทานทราบแลว ชวยกันปฏบัิติดวยนะครับ. 
 
 
ท่ีมา : http://www.thaihvac.com/knowledge/11waystosaveenergy/11waystosaveenergy.htm 
 


