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108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน 
 

 

ประหยัดน้ํามันโดย 
 

1. ตรวจสอบลมยางเปนประจํา  
2. สับเปลี่ยนยางตรวจตั้งศูนยลอตามกําหนด  
3. ดับเครื่องทุกครั้งเม่ือตองจอดรถนานๆ  
4. ใชเกียรใหเหมาะสมกับสภาพเสนทาง  
5. ไมออกรถกระชากจนดังเอี๊ยด  
6. ไมเรงเครื่องยนตตอนเกียรวาง (เบ้ิลเครื่อง)  
7. ตรวจเช็คเครื่องยนตสมํ่าเสมอ  
8. ไมตองอุนเครื่อง ขับชาๆ เครื่องจะอุนเองที่ 1-2 กิโลเมตรแรก  
9. ไมบรรทุกนํ้าหนักเกินพิกัด  
10. ใชระบบการใชรถรวมกัน (Car Pool)  
11. ใชโทรศัพทแทนการเดินทาง  
12. เดินทางใกลๆ ใชจักรยาน  
13. โทรนัดลวงหนากอนเดินทาง  
14. ศึกษาแผนที่ในการเดินทางใหดี  
15. ใชโทรสารไปรษณีย หรืออินเตอรเน็ต แทนการสงเอกสารดวยตัวเอง  
16. กําหนดเสนทางและชวงเวลาการเดินทางใหเหมาะสาม  
17. หม่ันศึกษาทางลัด จะประหยัดท้ังเวลาและน้ํามัน  
18. เปาทําความสะอาดไสกรองอากาศ และเปลี่ยนไสกรองอากาศ และเปลี่ยนไสกรอง อากาศตามความเหมาะสม  
19. ไมควรลากเกยีรตํ่านานๆ  
20. ไมติดต้ังอุปกรณแตงรถ ท่ีจะทําใหเครื่องยนตทํางานหนักขึ้น  
21. ใชนํ้ามันท่ีมีคาออกเทน เหมาะกับชนิดของรถ  
22. เปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง และไสกรองน้ํามันเครื่อง ตามความเหมาะสม  
23. งดใชรถยนตสวนตัว สัปดาหละ 1 วัน  
24. ไมควรปรับเครื่องปรับอากาศใหเย็นเกินไป  
25. จอดรถในที่รม เพื่อลดอุณหภูมิในรถ 
26. ไมเลี้ยงคลัตช เรงเครื่อง เพื่อไมใหรถไหลขณะอยูบนทางลาด 
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ประหยัดไฟฟาโดย 
 

27. ปดสวิตชไฟและเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งที่เลิกใชงาน  
28. เลือกอุปกรณไฟฟาท่ีมีฉลากเบอร 5  
29. ถาออกจากหองเกิน 1 ชั่วโมง ปดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง  
30. หม่ันทําความสะอาดแผนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ  
31. ใสเสื้อผาใหเหมาะสมกับสภาพเมืองรอน ชวยประหยัดคาไฟเครื่องปรับอากาศ  
32. ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซยีส  
33. ตรวจสอบอุดรอยรั่วในหองและปดประตูทุกครั้งกอนใชเครื่องปรบัอากาศ  
34. หลีกเลี่ยงการเกบ็วัสดุท่ีไมจําเปนในหองปรับอากาศ  
35. ติดต้ังฉนวนกันความรอนรอบผนังและบนเพดาน  
36. ใชมูลี่หรือกันสาด ปองกันแสงแดดกระทบตัวอาคาร เพื่อไมใหเครื่องปรับอากาศทํางานหนัก  
37. ติดต้ังอุปกรณควบคุมการปดเปดประตูในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ  
38. ปดไฟทุกพักเที่ยง  
39. ปลูกตนไมรอบๆอาคาร เพื่อเพิ่มความเย็นและบดบังแสงแดดใหแกอาคาร  
40. สรางรมไมใหญเพื่อลดอณุหภูมิใหอาคาร  
41. ปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดความรอนจากไอดิน  
42. หลีกเลี่ยงการใชเฟอรนิเจอรท่ีอมความรอน เชน เกาอี้นวม หรือสักลาดในหองปรับอากาศ  
43. เลือกซื้อพัดท่ีมีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง  
44. ถาไมจําเปน ควรใชพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ  
45. ใชหลอดผอมจอมประหยัด  
46. ใชบัลสาสตอิเลก็ทรอนิกสคูกับหลอดผอมจอมประหยัด  
47. ใชโคมไฟที่มีแผนสะทอนแสง เพ่ือชวยกระจายความสวาง  
48. ใชสอีอนตกแตงอาคาร เพื่อลดอุณหภูมิจากภายนอกอาคาร  
49. ใชหลอดไฟที่มีวตัตตํ่าสําหรับการเปดไฟไวท้ังคืน  
50. ติดต้ังไฟเฉพาะจุดแทนการเปดไฟทั้งหอง  
51. ใชสอีอนภายในอาคาร เพื่อทําใหหองสวางขึ้น  
52. ใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากท่ีสุด  
53. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่ตองการแสงสวางนอย  
54. ปดตูเย็นใหสนิททุกครั้งหลังปด  
55. ไมควรเปดตูเย็นบอย หรือนําของรอนเขาแชในตูเย็น  
56. ตรวจสอบขอบยางประตูตูเย็นไมใหเสื่อม  
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57. เลือกขนาดตูเย็นใหเหมาะกับขนาดของครอบครัว  
58. ละลายนํ้าแข็งในตูเย็นอยางสมํ่าเสมอ  
59. เลือกซื้อตูเย็นประตูเดียวประหยัดกวานะ  
60. ต้ังสวิตชอุณหภูมิในตูเย็นใหเหมาะสม  
61. ไมควรพรมน้ําจนแฉะเวลารีดผา เพระทําใหตองใชไฟในการรีดมากขึ้น  
62. ดึงปลั๊กเตารีดออกกอนรีดผาเสร็จเล็กนอย ความรอนท่ีเหลือยังใชรีด ตอไดอีก  
63. เสียบปลั๊กแลว ควรรีดผาใหเสรจ็ในคราวเดียว  
64. เลือกภาชนะใหเหมาะสมกับปริมาณอาหารที่ปรุง  
65. ใสผาใหเต็มพิกดัเครื่องซักผาทุกครั้งที่ใช  
66. ตากเสื้อกับแสงแดด ประหยัดกวากรอบ (หอมกวาดวย)  
67. ปดโทรทัศนทุกครั้ง ทันทีท่ีไมมีคนดู  
68. ไมปรับจอโทรทัศนใหสวางเกินไป  
69. ดูโทรทัศนรวมกันเครื่องเดียวทั้งบาน  
70. เช็ดผมใหหมาดกอนใชเปาผม  
71. ใชเตาแกสหุงตม ประหยัดกวาเตาไฟฟา  
72. ดึงปลั๊กกาตมนํ้าไฟฟาออกทันทีเม่ือนํ้าเดือด  
73. อยาเสียบปลั๊กหมอหุงขาวทิ้งไวตลอดเวลา  
74. แยกสวิตชไฟฟาออกจากกันท้ังบาน เพื่อสามารถเลือกเปดปดไดเฉพาะจุด  
75. ไมติดต้ังอุปกรณท่ีปลอยความรอน ในหองที่ใชเครื่องปรับอากาศ  
76. หม่ันซอมบํารุงอุปกรณไฟฟา  
77. อยาเปดคอมพิวเตอรไวถาไมใชงาน  
78. ดูสัญลักษณ ENERGY STAR กอนซื้ออุปกรณไฟฟาของสํานักงาน  

 

ประหยัดน้ําโดย 
 

79. หม่ันตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา  
80. ไมเปดนํ้าท้ิงไวตอนโกนหนวดแปรงฟน หรือถูสบู  
81. ใชสบูเหลวแทนสบูกอนเวลาลางมือ เพราะจะใชนํ้านอยกวา  
82. รองน้ําซักผาแคพอดีใช อยาเปดท้ิงไวตลอดการซัก  
83. ใชบัวรดน้ําแทนสายยางฉีดนํ้า  
84. ไมควรใชสายยางลางรถ และอยาเปดนํ้าไหลตลอดเวลา  
85. ลางรถเทาท่ีจําเปน  
86. หม่ันตรวจสอบทานํ้าในบานวามีรอยรั่วหรือไม  
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87. ลางผักผลไมในอางหรือภาชนะ  
88. ลางจานในอางลางจาน  
89. หม่ันตรวจสอบจุดรั่วซึมของชักโครก  
90. ใชสขุภัณฑประหยัดนํ้า  
91. ติดอุปกรณเติมอากาศที่หัวกอก  
92. ไมควรรดน้ําตนไมตอนแดดจัด  
93. อยาท้ิงนํ้าด่ืมท่ีเหลือโดยเปลาประโยชน  
94. รินนํ้าใหพอดีด่ืม  
95. ติดต้ังถังเก็บนํ้าไวบนชั้นสงูสุดของอาคาร  
 

ประหยัดพลังงานอื่น ๆ โดย 
 

96. ใชกระดาษใหคุมท้ัง 2 หนา  
97. สงตอเอกสารแทนการถาย สําเนาหลายๆชุด  
98. ใชกระดาษขนาดเล็กปะหนา โทรสารแทนกระดาษเต็มแผน  
99. สงผานขอมูลขาวสารทางคอมพวิเตอร ชวยลดขั้นตอน ชวยลดพลังงาน 
100. งดการใชจานกระดาษและแกวกระดาษ ในงานสังสรรค 
101. แยกประเภทขยะ  
102. ขึ้นลงชั้นเดียว ไมตองใชลิฟท  
103. ไมควรใชผลิตภัณฑท่ีใชไดครั้งเดียวแลวตองทิ้ง  
104. ใชผลิตภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได  
105. ใชสินคาท่ีบรรจภัุณฑสามารถผานกระบวนการนํากลับมาใชใหมได  
106. ทําความสะอาดรังผึ้งของเตาถานกอนใช จะชวยใหการเผาไหมดีขึ้น  
107. ใชตะกราหรือถงุผาไปจายตลาด  
108. ปลูกฝงคานิยมใหเด็กไมใชทรัพยากรอยางสูญเปลา 

 
 

 
ใชพลังงานอยางรูคุณคา  พัฒนาสูความยั่งยืน 

 
 


