
รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

2
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2.	 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

หน่วยไฟฟ้าที่อยู่ในใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าคือ kWh ย่อมาจาก kilowatt-hour : กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่ง
เป็นค่าที่เกิดจากการนำาเอา 2 ค่ามาคูณกัน คือ “กิโลวัตต์” และ “ชั่วโมง” 

“กิโลวัตต์” มาจากกำาลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถดูได้ที่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังรูป

“ชั่วโมง” มาจากชั่วโมงการใช้งานของเครื่องไฟฟ้านั้นๆ เช่น เปิดไฟ 8 ชั่วโมง ต่อวัน
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พัดลมขนาด 54 วัตต์ หรือเท่ากับ 
0.054 กิโลวัตต์ เปิดใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง 
ดังนั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 0.054 
x 8 = 0.432 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อวัน (หน่วย
ต่อวัน)

ตัวอย่างของการคำานวณค่าไฟฟ้า

หลอดไฟสป็อตไลต์ส่องป้ายขนาด  
500 วัตต์ หรือเท่ากับ 0.5 กิโลวัตต์ เปิดใช้
งานทุกคืน เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ดังนั้นจะม ี
การใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 0.5 x 12 = 6 
กโิลวตัต์-ชัว่โมง ต่อคนื (หน่วยต่อคนื)

แต่สำาหรบัเครือ่งใช้ไฟฟ้าบางชนดิ (เครือ่งทำาความร้อน เครือ่งทำาความเยน็ต่างๆ) จะมอีกีตวัเลขหนึง่ 
ที่ต้องนำามาใช้ในการคำานวณ “สัดส่วนการท�างาน” ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสัดส่วนการทำางานของ 
เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นอาจจะมีสัดส่วนการทำางานเพียงแค่ 0.5 นั้นหมายความว่า
เครื่องทำางานกับหยุดทำางานเป็นเวลาเท่ากัน

การคำานวณหาค่าสัดส่วนการทำางาน สามารถทำาได้โดยการสังเกต เช่น สามารถดูได้จากการ
ทำางานของคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศว่า ระยะเวลาทำางานกี่นาทีและหยุดทำางานกี่นาที โดย
ทั้งนี้สัดส่วนการทำางานนี้ไม่จำาเป็นต้องเท่ากันกับอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา และ 
อุณหภูมิโดยรอบ

ระยะเวลาที่เครื่องทำางานสัดส่วน

การทำางาน
=

ระยะเวลาที่เครื่องทำางาน ระยะเวลาที่หยุดทำางาน+

08.40	น.

เริ่มท�างาน

08.54	น.

เริ่มท�างาน

08.46	น.

หยุดท�างาน

ระยะเวลา
เครื่องทำางาน 6 นาที

ระยะเวลา
เครื่องหยุดทำางาน 8 นาที

สัดส่วน

การทำางาน
0.42= =

6 8+

6
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ถ้าเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู-ชม. และมีกำาลังไฟฟ้าอยู่ท่ีประมาณ 1,050 วัตต์ หรือ 
1.05 กิโลวัตต์ เปิดใช้งานวันละ 6 ชั่วโมง และถ้าสัดส่วนการทำางานของเครื่องปรับอากาศอยู่ท่ี 0.42 
ดังนั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 1.05 x 6 x 0.42 = 2.646 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อวัน (หน่วยต่อวัน)

s	การลดก�าลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าลง เช่น 

  l	การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  l	การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน หรือ ฉลากเบอร์ 5 
  l	การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน

s	การลดชั่วโมงการท�างาน เช่น

  l	การปิดเมื่อไม่ใช ้
  l	การบำารุงรักษา-การทำาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
  l	การลดการรั่วไหลต่างๆ  

ดังนั้นในการลดใช้พลังงานไฟฟ้านั้นจึงสามารถทำาได้โดย

จากความรู้พ้ืนฐานในการคำานวณค่าไฟฟ้าท่ี ได้กล่าวไว้	

ข้างต้นไปแล้วนั้น	 จะเห็นได้ว่าค่าไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับ	

2	ส่วนคือ

และ1
กำาลัง

ไฟฟ้า

(watt)

2
ชั่วโมง

การใช้งาน

(hours)
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ขั้นตอนที่	1 จัดตั้งคณะทำางานประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการ 
 เป็นประธานและมสีมาชกิทีป่ระกอบด้วยผูแ้ทนของแต่ละสำานกั / กอง / กลุม่งาน

ขั้นตอนที่	2 คณะทำางานร่วมกนัพจิารณาการใช้ไฟฟ้าและนำา้มนัเชือ้เพลงิภายในหน่วยงาน 
 โดยเฉพาะปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ควรทราบสัดส่วนการใช ้
 พลังงานในแต่ละระบบ ที่จำาแนกออกเป็น (1) ระบบแสงสว่าง (2) ระบบ 
 ปรับอากาศ และ (3) ระบบอื่นๆ

ขั้นตอนที่	3 คณะทำางานร่วมกนัพจิารณาวธิกีารใช้งานของแต่ละระบบทีค่วรจะเหมาะสม 
 ตามความจำาเป็น และพิจารณาวธิกีารดแูลบำารงุรกัษาท่ีควรจะมกีารมอบหมาย 
 บุคคลและกำาหนดเวลาในการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่	4  จากขั้นตอนที่ 2 และ 3 นำามาจัดทำาแผนและมาตรการประหยัดพลังงานที ่
 เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยกำาหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได้ 
 อย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน

 1) เริม่จากระบบทีม่สีดัส่วนการใช้พลงังานสงูมากและมโีอกาสทีจ่ะประหยดั 
  พลังงานได้อีก

 2) กำาหนดมาตรการเบื้องต้นที่สามารถทำาได้โดยไม่ต้องลงทุน ได้แก่ ลด 
  การใช้ / ลดการสูญเสีย / อุดรอยรั่ว / ปรับเปลี่ยนวิธีทำางาน

 3) เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือในหน่วยงาน

 4) กำาหนดมาตรการประหยัดพลังงานในส่วนที่จำาเป็นต้องมีการลงทุน เพื่อ 
  ปรับเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือ / และ มีประสิทธิภาพที่ 
  สูงขึ้น

ขั้นตอนที่	5  กำาหนดผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน  
 และกำาหนดระยะเวลาดำาเนินการและการรายงาน

ขั้นตอนที่	6  คณะทำางานร่วมกนัติดตามผลการดำาเนนิการ เปรยีบเทียบผลกบัค่าเป้าหมาย 
 ทีก่ำาหนดไว้ และทบทวนแผนปฏบิตักิารประหยดัพลงังาน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  

โดยมีแนวทางในการตรวจสอบและวิธีประหยัดพลังงานในระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ประหยัดพลังงาน

พิชิตเป้าหมาย	10%



กลยุทธ์ประหยัดพลังงาน

พิชิตเป้าหมาย	10%
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แนวทางการสำารวจการใช้พลังงาน	(Energy	Audit)

ก่อนที่จะตัดสินใจดำาเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ควรทำาการสำารวจการใช้พลังงานของ
หน่วยงานให้แน่ชดัเสยีก่อน เพือ่ให้ทราบข้อมูลว่ามกีารใช้พลงังานเท่าไร อย่างไรบ้าง ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ 
การต้ังเป้าหมายในการประหยดัพลงังานได้อย่างเหมาะสม ซึง่อาจจะใช้แบบฟอร์มตามตวัอย่างด้านล่างนี ้
ในการสำารวจการใช้พลังงานอย่างง่ายๆ สำาหรับหน่วยงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก

ขั้นตอนที่	1

ทำาการแบ่งพื้นที่ของหน่วยงานออกเป็นส่วนๆ เช่น ห้องสำานักงาน ห้องเก็บของ ห้องประชุม 
หรือ ห้องผู้บริหาร เป็นต้น จากนั้นดำาเนินการกรอกข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์ม

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวมก�าลังไฟฟ้า จ�านวนชั่วโมง จ�านวนวันการ จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  (วัตต์) ใช้งานต่อวัน ใช้งานต่อเดือน หน่วยไฟฟ้า

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวมก�าลังไฟฟ้า จ�านวนชั่วโมง จ�านวนวันการ จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  (วัตต์) ใช้งานต่อวัน ใช้งานต่อเดือน หน่วยไฟฟ้า

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ห้องผู้บริหาร

ห้องประชุม

ห้องสำานักงาน



ขั้นตอนที่	2

ทำาการสำารวจเครือ่งใช้ไฟฟ้าในแต่ละส่วน กำาลังไฟฟ้าของเครือ่งใช้ไฟฟ้าแต่ละชนดิ รวมถงึจำานวน

ขั้นตอนที่	3

ดำาเนินการคำานวณหาจำานวนกำาลังไฟฟ้าทั้งหมด ของแต่ละอุปกรณ์ในแต่ละส่วน 
 (6) = (3) x (4) x (5) 

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวม จ�านวน จ�านวนวัน จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  ก�าลังไฟฟ้า ชั่วโมง การใช้งาน หน่วย
      (วัตต์) ใช้งาน ต่อเดือน ไฟฟ้า
       ต่อวัน  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ห้องผู้บริหาร เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,140 1    
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 1

 หลอดไฟ 1 36 4

ห้องสำานักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,000 2    
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 5

 หลอดไฟ 1 36 10

 ตู้เย็น 0.3 100 1

ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศขนาด 0.6 1,600 1
 18,000 บีทียู-ชั่วโมง

 หลอดไฟ 1 36 20

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวม จ�านวน จ�านวนวัน จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  ก�าลังไฟฟ้า ชั่วโมง การใช้งาน หน่วย
      (วัตต์) ใช้งาน ต่อเดือน ไฟฟ้า
       ต่อวัน  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ห้องผู้บริหาร เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,140 1 570   
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 1 60

 หลอดไฟ 1 36 4 144

ห้องสำานักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,000 2 1,000    
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 5 300

 หลอดไฟ 1 36 10 360

 ตู้เย็น 0.3 100 1 30

ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศขนาด 0.6 1,600 1 960
 18,000 บีทียู-ชั่วโมง

 หลอดไฟ 1 36 20 720
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ขั้นตอนที่	4

สำารวจจำานวนชั่วโมงใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด และจำานวนวันที่ใช้ในแต่ละเดือน

ขั้นตอนที่	5

ดำาเนินการคำานวณหาจำานวนหน่วยไฟฟ้าทั้งหมด ของแต่ละอุปกรณ์ในแต่ละส่วน
 (9) = (6) x (7) x (8) / 1,000

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวม จ�านวน จ�านวนวัน จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  ก�าลังไฟฟ้า ชั่วโมง การใช้งาน หน่วย
      (วัตต์) ใช้งาน ต่อเดือน ไฟฟ้า
       ต่อวัน  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ห้องผู้บริหาร เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,140 1 570 6 20  
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 1 60 5 20 

 หลอดไฟ 1 36 4 144 8 20

ห้องสำานักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,000 2 1,000 8 22  
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 5 300 8 22 

 หลอดไฟ 1 36 10 360 8 22 

 ตู้เย็น 0.3 100 1 30 24 22

ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศขนาด 0.6 1,600 1 960 2 10 
 18,000 บีทียู-ชั่วโมง

 หลอดไฟ 1 36 20 720 2 10

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวม จ�านวน จ�านวนวัน จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  ก�าลังไฟฟ้า ชั่วโมง การใช้งาน หน่วย
      (วัตต์) ใช้งาน ต่อเดือน ไฟฟ้า
       ต่อวัน  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ห้องผู้บริหาร เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,140 1 570 6 20 68.40 
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 1 60 5 20 6.00 

 หลอดไฟ 1 36 4 144 8 20 23.04

ห้องสำานักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,000 2 1000 8 22 176.00 
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 5 300 8 22 52.80 

 หลอดไฟ 1 36 10 360 8 22 63.36 

 ตู้เย็น 0.3 100 1 30 24 22 15.84

ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศขนาด 0.6 1,600 1 960 2 10 19.20 
 18,000 บีทียู-ชั่วโมง

 หลอดไฟ 1 36 20 720 2 10 14.40
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ขั้นตอนที่	6

รวมจำานวนหน่วยไฟฟ้าทั้งหมด 

ขั้นตอนที่	7

วิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงาน โดยจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนดังนี้

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวม จ�านวน จ�านวนวัน จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  ก�าลังไฟฟ้า ชั่วโมง การใช้งาน หน่วย
      (วัตต์) ใช้งาน ต่อเดือน ไฟฟ้า
       ต่อวัน  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ห้องผู้บริหาร เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,140 1 570 6 20 68.40 
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 1 60 5 20 6.00 

 หลอดไฟ 1 36 4 144 8 20 23.04

ห้องสำานักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,000 2 1000 8 22 176.00 
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 5 300 8 22 52.80 

 หลอดไฟ 1 36 10 360 8 22 63.36 

 ตู้เย็น 0.3 100 1 30 24 22 15.84

 รวม 439.04

ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศขนาด 0.6 1,600 1 960 2 10 19.20 
 18,000 บีทียู-ชั่วโมง

 หลอดไฟ 1 36 20 720 2 10 14.40

ประเภท

รวม

จำานวน

หน่วยไฟฟ้า

ต่อเดือน

439.04

เปอร์เซ็นต์

100.00%

ระบบปรับอากาศ 68.40+19.20+176.00	=	263.60 60.04%

23.04+14.40+63.36	=	100.80 22.96%

6.00+52.80+15.84	=	74.64 17.00%

ระบบแสงสว่าง

ระบบอื่น	ๆ

15
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ขั้นตอนที่	8

กำาหนดเป้าหมายและกำาหนดมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ

ในการกำาหนดมาตรการนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

s	 House Keeping : 

 ในการดำาเนนิการมาตรการประหยดัพลงังานในสำานกังานโดยไม่ต้องลงทนุ  เช่น ลดการใช้ / 
 ลดการสูญเสีย / อุดรอยรั่ว / ปรับเปลี่ยนวิธีการทำางาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นการ 
 ลดจำานวนชั่วโมงการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเอง

s	 การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

 ในการดำาเนินการมาตรการประหยัดพลังงานจำาเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อเปล่ียนอุปกรณ ์
 ให้เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ตัวอย่างการก�าหนดมาตรการประหยดัพลงังานในลกัษณะทีเ่ป็น House Keeping (เน้นทีไ่ม่ลงทนุ)

 มาตรการ รายละเอียดการค�านวณ ผลประหยัด 
   ในภาพรวม

 ล้างเครื่องปรับอากาศ 5% x 236.60 = 11.83 11.83

 ลดชั่วโมงในการท�างานของ (1 / 8) x 176.00 = 22.00 22.00 
 เครื่องปรับอากาศ 1 ชม. 
 (เฉพาะห้องส�านักงาน)

 อุดรอยรั่วของพื้นที่ปรับอากาศ 5% x 236.60 = 11.83 11.83

 ปิดไฟพักเที่ยง 1 ชม. (1 / 8) x (23.04 + 63.36) = 10.80 10.80 
 (ยกเว้นห้องประชุม)

 ลดจ�านวนการเปิดหลอดไฟ 10% x 63.36 = 6.34 6.34 
 โดยใช้แสงธรรมชาต ิ
 (10% ของหลอดไฟ 
 ในห้องส�านักงาน)

 รวมผลประหยัด  62.80

 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดได้ (62.80 / 439.04) 14.30%



i	 ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ เพิ่มทุก ๆ 1 
๐

C ช่วยประหยัดพลังงาน 10%

i	 ทำาความสะอาดและตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจำา ลดได้ 10%

i	 ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนกลับบ้าน ลดได้ 5%

i	 เครื่องปรับอากาศ
	 l	 ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งาน	
	 	 -	บริเวณใกล้หน้าต่าง	 ตั้งอุณหภูมิที่	24		ํC
	 	 -	พื้นที่ส่วนกลาง	 ตั้งอุณหภูมิที่	25		ํC
	 	 -	ห้องคอมพิวเตอร์	 ตั้งอุณหภูมิที่	23		ํC

i	 ไฟฟ้าแสงสว่าง
	 l	 ปิดเมื่อเวลาพักเที่ยง	
	 l	 ปิดเมื่อไม่จําเป็นต้องใช้งาน
	 l	 ใช้แสงธรรมชาติ

i	 ห้องที่ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ
	 l	 เครื่องทํานํ้าเย็น
	 l	 เครื่องถ่ายเอกสาร
	 	 -	กดปุ่ม	Save	Mode	
	 	 	 เมื่อใช้งานเสร็จ
	 l	 สิ่งของที่ไม่จําเป็น

i	 คอมพิวเตอร์
	 l	 ปิดจอคอมพิวเตอร์	เมื่อไม่ใช้งาน
	 l	 ตั้งโปรแกรมปิดหน้าจออัตโนมัติ	
	 	 (Stand	by	Mode)

i	 ลดภาระการทํางาน
	 ของเครื่องปรับอากาศ
	 l	 ปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้สนิท
	 l	 ปิดม่าน/มู่ลี่ทางด้านที่ได้รับ
	 	 แสงอาทิตย์โดยตรง

ลดได้
10%

ลดได้
10%

ลดได้
5%

ลดได้
5%

ลดได้
5%

สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(Standby Mode)



ระบบปรับอากาศ

ดูแลเครื่องปรับอากาศยังไงบ้าง!!!
08:40

แค่นี้เองเหรอ 08:55

กำาจัดแหล่งความร้อนRead
09:00

ช่วยคอยล์เย็นกินความร้อน 
ช่วยคอยล์ร้อนถ่ายความร้อนออกRead

09:05

เปิดพัดลมในห้องติดเครื่องปรับอากาศ 
ช่วยประหยัดได้ 20%Read

08:48

Read
08:45
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ระบบ
ปรบั

อากาศ

ในการดำาเนินมาตรการเกี่ยว
กับเครื่องปรับอากาศ สามารถ
แยกเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้

กำาจัดแหล่งความร้อน	/

ความชื้น	ภายในห้อง

ช่วยคอยล์เย็น	

กินความร้อนให้ได้มาก	ๆ

ช่วยคอยล์ร้อนถ่าย	

ความร้อนออกให้ได้เยอะ	ๆ

1

2

3

หมั่นท�าความสะอาด

 l	 ทำาความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 
  และคอยล์เย็นเดือนละ 1 ครั้ง 

 l	 ทำาความสะอาดแผงระบายอากาศร้อน 
  ทุก 6 เดือน

ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ให้ถูกต�าแหน่ง

 l	 ตำาแหน่งของคอมเพรสเซอร ์
มีความสำาคัญ ถ้าวางไม่ถูก 
จะทำาให้เครื่องทำางาน 
มากขึน้ และสิน้เปลอืง 
พลังงาน

x

x x

หลักการคือ	

ต้องไม่มีอะไรมากีดขวาง

ทางลมเป่า	 และต้องไม่ได	้

รับความร้อนจากแสงแดด
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ลดการรั่วไหล

ลดใช้เครื่องปรับอากาศ

4

5

 l	 พดัลมระบายอากาศ ใช้เมือ่จำาเป็น ใช้บ่อย ๆ 
  สิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งในส่วนของพัดลม  
  และเครื่องปรับอากาศ

 l	 ตรวจดูรอยรัว่ต่างๆ ตามขอบประต ูหน้าต่าง

ข้อดีข้อที่หนึ่ง ช่วยให้เรารู้สึกสบาย

“สภาวะความสบาย” ขึน้อยู่กบัอณุหภมู ิความชืน้ 
และการเคลื่อนไหวของอากาศนั่นเอง เพราะ
ฉะนั้น เปิดแอร์เพื่อความเย็นเพียงอย่างเดียว 
อาจไม่พอ แอร์ต้องอยู่ในตำาแหน่งที่ลมพัดมา 
กระทบตัวเราบ้าง โดยเฉพาะการเปิดพัดลมช่วย 
จะเพิ่มการเคลื่อนไหวของอากาศภายในห้อง 
และช่วยลดความชื้นในอากาศได้อีกด้วย

ข้อที่สองช่วยประหยัดพลังงานได้ 20%

ถ้าเปิดพัดลมเบอร์ 3 ตั้งไว้ห่างจากตัว 3 เมตร 
จะทำาให้เรารู้สึกเย็นขึ้นอีก 2-3 องศาเซลเซียส 
ทำาให้แอร์ทำางานน้อยลง 2-3 องศาเซลเซยีส จะช่วย 
ลดพลังงานได้มากกว่าพลังงานที่ใช้ในการเปิด
พัดลมมาก 

ปิดเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1 ตัน (12,000 บีทียู)
เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง ลดไฟได้ 21 หน่วยต่อเดือน 
ประหยัดได้ 52.50 บาทต่อเดือน

ถ้าปิดเร็วข้ึนวันละ 1 ช่ัวโมง 1 ล้านเคร่ือง 
จะประหยัดไฟให ้ประเทศเด ือนละ 
52.50 ล้านบาท หรือ 630 ล้านบาท 
ต่อปี*



ระบบแสงสว่าง

ทุกคนอย่าลืมปิดไฟ ช่วงพักกลางวัน  
หรือเมื่อไม่ใช้งานนะ

อยากประหยัดเพิ่ม เราเปลี่ยนหลอดไฟ 
ดีมั้ย จะคุ้มค่ามั้ยนะ

แล้วอย่าลืมดูแล ทำาความสะอาดหลอดไฟ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งด้วย

การติดตั้งสวิตช์กระตุก / ติดตั้งแผนผังสวิตช์
เปิด-ปิดไฟ ทำาให้เราสะดวกต่อการใช้งาน 
ยิ่งทำาให้เราประหยัดได้นะ

ยิ่งกว่าคำาว่า...คุ้ม ถ้าเปลี่ยนจากหลอดไส้ มา
เป็นหลอดคอมแพกต์ ประหยดัได้มากกว่า 75%

และประหยัดถึง 33% ถ้าเปลี่ยนจากหลอด
ผอม มาใช้หลอดจิ๋ว

09:30

10:10

09:40

Read
09:35

Read
09:38

Read
09:50

Read
09:45



ระบบ
แสง
สว่าง

แสงสว่างเป็นสิง่จำาเป็นต่อการทำางาน ความสว่าง 
บริเวณพื้นที่ทำางานนั้นต้องมีความเหมาะสม 
ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 300-500 ลักซ์

ส�าหรับมาตรการประหยัดพลังงานส�าหรับ
ระบบแสงสว่าง ดังนี้

ปิดไฟ
เมื่อไม่ใช้

ปิดไฟ-เปิดม่าน

หรือหน้าต่าง

ติดตั้งแผนผังสวิตช์	เปิด-ปิด	ไฟ	
และอุปกรณ์ไฟฟ้า	ทำาให้ประหยัดพลังงาน

ทำาความสะอาด

หลอดไฟอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง

l	 ในเวลาพกัเทีย่ง ถ้าปิดหลอดผอม (ฟลอูอเรสเซนต์) 100 หลอด เป็นเวลา 
 1 ชั่วโมง จะประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 42 บาท 

l	 ถ้าลืมปิดหลอดไฟ 1 หลอด ก่อนกลับบ้าน จะเสียค่าไฟถึง 2 บาทต่อวัน

ปิดไฟ-เปิดม่านหรือ
หน้าต่าง เพื่อรับแสง
ธรรมชาติ แทนการใช้
หลอดไฟ

ทำาความสะอาดหลอดไฟ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพราะ 
ฝุน่ละอองทีเ่กาะอยูจ่ะทำาให้ 
แสงสว่างน้อยลง

ตดิตัง้แผนผงัสวติช์ เปิด-ปิด ไฟ 
และอปุกรณ์ไฟฟ้า ทำาให้ประหยดั 
พลังงาน เนื่องจากจะทำาให้
เราสามารถเปิด-ปิดได้ถูกต้อง 
ไม่ต้องลองผิดลองถูก
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จากทีไ่ด้กล่าวไป จะเป็นมาตรการประหยดัพลังงานแบบท่ีไม่ต้องลงทุน เพยีงแค่สร้างระบบมาจัดการ 
การดูแลหลอดไฟต่างๆ แต่ที่จะกล่าวต่อไป จะเป็นมาตรการที่ต้องมีการลงทุน

เปลี่ยนจากหลอดไส้

เป็นหลอดคอมแพกต์	

ประหยัดได้มากกว่า	75%

ติดตั้ ง

สวิตช ์

กระตุก

เปลี่ยนจากหลอดผอม	เป็นหลอดจิ๋ว	

ประหยัดได้ถึง	33%

ติดตั้งสวิตช์กระตุก เพ่ือให้สามารถ 
ปิดไฟเฉพาะจุดได้ เมื่อมีบางคนไม่ได้ 
นั่งทำางาน ลงทุนประมาณ 200 บาท 
ต่อชุด พร้อมติดตั้ง

ประหยัด
มากกว่า 33%
คืนทุนภายใน

1 ปี จิ๋ว ผอม อ้วน

 รายการ หลอดชุดเดิม T8 หลอด T5 ประหยัดไฟ ประหยัด 
     พลังงาน

หลอดไฟ 36 วัตต์ 28 วัตต์ 8 วัตต์ 22% 
(วัตต์)

บัลลาสต์ 10 วัตต์ 3 วัตต์ 7 วัตต์ 70% 
(วัตต์)

รวม  46 วัตต์ 31 วัตต์ 15 วัตต์ 33%
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ระบบอื่น	ๆ

เลือกเครื่องใช้สำานักงานยังไง 
ให้ประหยัดตั้งแต่เริ่มต้น

แล้วการใช้งานล่ะ 
ใช้ให้ประหยัดจะยุ่งยากมั้ย

เรื่องการใช้ลิฟต์ ออฟฟิศเรา
ดูแลให้ใช้อย่างคุ้มค่าอยู่แล้ว

ต้องมองหาเพื่อนร่วมทางขึ้นลงพร้อมกันหลายๆ คน 
ขึ้นลงไม่กี่ชั้นก็ใช้บันไดดีกว่า เป็นการออกกำาลังไปในตัว

ถ้าจะซื้อ Computer / เครื่องถ่ายเอกสาร เลือกรุ่นที่มี Energy Star 
Printer เราต้องเลือกที่ใช้ Network ได้ จะได้ลดจำานวนเครื่อง  

ง่ายมาก ลองปรับพฤติกรรมของเราให้ใช้ให้ถูกวิธ ี
ก็ประหยัดได้แล้ว เช่น ปิดหน้าจอคอมเมื่อไม่ใช้งาน

ตู้เย็นก็ไม่ควรเปิดบ่อยๆ และต้องหมั่นทำาความสะอาด
แผงร้อนหลังตู้ รวมถึงตรวจดูขอบยางประตูอย่าให้รั่วไหล 
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ระบบ
อื่น ๆ

คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์

l	 การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ควรเลือกซื้อรุ่น 
 ที่มี Energy Star

การใช้ Notebook 
แทน Desktop จะประหยัด

ไฟได้มากกว่า 60%

เปลี่ยนจอมอนิเตอร์
จาก CRT เป็น LCD

จะประหยัดได้มากกว่า 50%

l	 ในสภาวะทำางานปกติ

 - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ + จอมอนิเตอร์ CRT 
  17 นิว้ (จอตดูใหญ่) จะกนิไฟอยูท่ี่ประมาณ 
  113 Watts 

 - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ + จอมอนิเตอร์ LCD  
  17 นิ้ว จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ 56 Watts 

การใช้เครื่องพิมพ์แบบเครือ
ข่าย (Network Printer) เพื่อลด
จำานวนของ Printer ให้น้อยลง 
จะทำาให้การใช้พลังงานลดลง

การตรวจทานข้อความบนจอ 
ให้ถกูต้องก่อนสัง่พมิพ์ เพือ่ป้องกนั 
ความผดิพลาด จะทำาให้ไม่เปลือง 
กระดาษและพลังงาน

การเลือกพิมพ์แบบประหยัด 
จะช่วยให้ประหยัดหมึกและ
พลังงาน

ถ้าไม่ ใช้แล้วปิดจอคอม (ไม่ปิดคอม) จะกินไฟ 
อยู่ที่ประมาณ 60 วัตต์ ประหยัดไปได้มากกว่า 
55% กว่าการตั้งด้วยระบบ Screen Saver 

(ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง เมื่อไม่ ใช้งานเกิน 15 นาที)
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l	 การเลอืกซือ้เครือ่งถ่ายเอกสาร

 - เลือกที่มีระบบถ่ายได้ทั้ง 1 หน้า 
  และ 2 หน้า จะทำาให้ประหยัด 
  กระดาษ 

 - เลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน 
  Energy Star

l	 ไม่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร 
 ในห้องปรับอากาศ จะ 
 ช่วยลดการทำางานของ 
 เครือ่งปรบัอากาศ

เครื่องถ่ายเอกสาร

กระติกนำ้าร้อนขนาด 2.5 ลิตร 634 วัตต์ ถ้าเสียบปลั๊กทิ้งไว ้
วันละ 10 ชั่วโมง จะใช้ไฟ 90 หน่วยต่อเดือน จะเสียค่าไฟ 
เดือนละ 270 บาทต่อเดือน

บางสำานักงานจะมีกระติกนำ้าร้อนมากกว่า 1  
เครื่อง เนื่องจากต้องการปริมาณนำ้าร้อนมาก 
โดยเฉพาะช่วงเช้าและบ่าย ซึง่ถ้าเสียบปล๊ักไว้ 
ท้ัง 2 เครือ่ง ท้ัง 10 ชัว่โมง จะทำาให้เสียค่าไฟ 
เดือนละ 540 บาทต่อเดือน

กระติกนำ้าร้อน

l	 ห ลั ง ใ ช้  ก ด ปุ่ม  
 Standby Mode  
 จะประหยดัพลงังาน 
 ได้ถงึ 95% เทยีบกบั 
 ขณะท่ีเปิดเครื่อง 
 รอทำางาน
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พัดลม

ตู้เย็น

พัดลมตั้งโต๊ะ 45 วัตต์ ใบพัด 12 นิ้ว ถ้าเปิด 1 ชั่วโมง 

 l	ที่ระดับลมอ่อนสุดใช้ไฟ 0.028 หน่วย 

 l	 ระดับลมปานกลางใช้ไฟ 0.031 หน่วย (ค่าไฟมากขึ้น 1.1 เท่า)  

 l	 ระดับลมแรงสุดใช้ไฟ 0.038 หน่วย (ค่าไฟมากขึ้น 1.4 เท่า)

ตู้เย็นแบบ 1 ประต ู
ขนาด 5-6 คิว 

100 วัตต์ เปิดตลอด 
24 ชั่วโมง โดย

คอมเพรสเซอร์ท�างาน
ร้อยละ 50 ใช้ไฟฟ้า
วันละ 1.2 หน่วยจะ
จ่ายค่าไฟฟ้าประมาณ
เดือนละ 108 บาท 

ต่อเดือน

- ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อย 
 หรอืเปิดไว้นานๆ และ 
 อย่านำาของร้อนเข้า 
 แช่ในตู้เย็น

- เลือกซื้อตู ้เย็นชนิด 
 ท่ีสามารถกดนำ้าเย็น 
 ได้จากภายนอกหรือ 
 เลือกใช้คูลเลอร์หาก 
 ความต้องการนำา้เยน็ 
 มีมาก  

- หมั่นทำาความสะอาด 
 แผงร ้อนที่อยู่ด ้าน 
 หลังของตู้เย็น

- หมั่นตรวจตราขอบ 
 ยางประตูอย่าให้มี 
 การรั่วไหล เนื่องจาก 
 จะทำาให้อากาศร้อน 
 ภ า ย น อ ก เ ข้า ไ ป 
 ภายใน

ลิฟต์
l	 ในการใช้ลิฟต์แต่ละครั้ง ควรคำานึงถึงความสิ้นเปลือง 
 พลังงาน

l	 ไม่ควรกดลิฟต์ขึ้นลงพร้อมกัน 
 หากต้องการขึ้นให้กดขึ้น  
 หากต้องการลงให้กดลง

l	 ปิดลิฟต์บางตัว ในช่วงที่มีการใช้น้อย

l	 มองหาเพื่อนร่วมทาง
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มาตรการลดใช้พลังงานนำ้ามัน

มาตรการประหยัดนำ้ามัน ?

รถก็ติด จะประหยัดได้จริงเหรอ

เครื่องยนต์ มีผลมั้ย?

ง่ายๆ สบายๆ เราทำาได้ทกุคน ขบัรถที ่90 กม. / ชม.   
ถ้าไม่ขับก็ดับเครื่อง ไม่เบิ้ล  ไม่เร่ง

ก็ลองเดินทางแบบใหม่ จอดรถไว้บ้าน โดยสารรถ 
สาธารณะ ทางเดียวกันไปด้วยกันบ้าง

หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน วางแผนก่อนเดินทาง 
จะได้ไม่หลงทาง เปลืองนำ้ามัน เสียเวลาด้วย

ที่สุด!!! ควรจะตรวจเช็กเครื่องยนต์เป็นประจำา 
- เช็กความดันลมยาง 
- เปลี่ยนไส้กรองตามกำาหนด 
- ตรวจสอบระดับนำ้ามันเครื่องและนำ้าในแบตเตอรี่ 
 การตรวจเช็กสมรรถนะรถยนต์ให้ดี จะช่วยประหยัด 
 นำ้ามันได้ ร้อยละ 3-9
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การใช้พลังงานอีกส่วนของหน่วยงานของรัฐก็คือ “น�้ามัน” อุปกรณ์ที่ใช้นำ้ามันของหน่วยงานโดย
ส่วนใหญ่คือ ยานพาหนะ (รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือรถตู้) และอีกส่วนสำาหรับหน่วยงานที่อยู่นอกเมือง
คือ ใช้กับเครื่องจักรต่างๆ เช่น ปั๊มนำ้า เป็นต้น

l	 ความเร็วสูงสุด 
 ที่กฎหมายกำาหนดไว้

 ขับความเร็ว สิ้นเปลืองน้�ามันกว่าขับ ร้อยละ

 95 กม. / ชั่วโมง 80 กม. / ชั่วโมง 15%

 110 กม. / ชั่วโมง 80 กม. / ชั่วโมง 29%

 100 กม. / ชั่วโมง 90 กม. / ชั่วโมง 10%

 110 กม. / ชั่วโมง 90 กม. / ชั่วโมง 25%

 

 มาตรการ

 ขับรถที่ 90 กม. / ชั่วโมง

 ไม่ขับก็ดับเครื่อง / ปิดแอร์

 Carpool / ใช้รถสาธารณะ

 ล้างไส้กรอง / เติมลมยาง

 ไม่เบิ้ล / ไม่เร่ง

 รวมทั้งหมด

ผลประหยัดในมาตรการ

10%

1%

5%

5%

22%

1%
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l	 ถ้าผู้ใช้รถยนต์ร้อยละ 1 จาก 
 จำานวน 5 ล้านคัน หันมาใช้ 
 บริการรถสาธารณะ ด้วย 
 ระยะทาง 48 กม. / วัน

l	 ใน 1 ปี (260 วันทำางาน) จะประหยัดนำ้ามัน 52 ล้านลิตร 
 คิดเป็นค่านำ้ามัน 780 ล้านบาท

l	 การติดเครื่องยนต์จอดอยู่เฉยๆ เป็นเวลา 
 5 นาที

l	 สิ้นเปลืองนำ้ามันโดยเปล่าประโยชน์ 500 ซีซี.

l	 ถ้าขับรถยนต์ 5 คัน ไปทางเดียวกัน ที่หมายใกล้กัน 
 ระยะทาง 48 กม. / คัน (ไป-กลับ)

 - ใน 1 ปี (260 วันทำางาน) จะสิ้นเปลืองนำ้ามัน 5,200 ลิตร 
  คิดเป็นค่านำ้ามัน 78,000 บาท

l	 ถ้าร้อยละ 1 ของรถยนต์ 5 ล้านคัน ใช้ Carpool 
 สลับขับ 5 คน ต่อรถ 1 คัน 

 - ใน 1 ปี จะประหยัดนำ้ามันได้ 41.6 ล้านลิตร 
 คิดเป็นเงิน 624 ล้านบาท
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l	 ถ้ารถติดเพียงร้อยละ 1 ของจำานวนรถยนต์ 5 ล้านคัน ในวัน 
 ทำางานทุกวัน และในบางเสาร์-อาทิตย์ ใน 1 ปี (330 วัน / ปี)

l	 ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน

 - หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร

 - หากเป็นเอกสารสำาคัญก็ใช้วิธีรวบรวม 
  เอกสารแล้วส่งพร้อมกัน

 - หนังสือเวียนที่ไม่สำาคัญก็ใช้วิธีส่ง 
  E-Mail หรือส่งไปรษณีย์

l	 ถ้าไม่ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และขับรถหลง 
 ทาง 10 นาที

 - จะสิ้นเปลืองนำ้ามัน 500 ซีซี. คิดเป็นค่านำ้ามัน  
  7.50 บาท

l	 ถ้ารถยนต์ 5 ล้านคัน ขับหลงทางเฉลี่ยเดือนละ  
 1 ครั้ง ใน 1 ปี 

 - จะสิ้นเปลืองนำ้ามัน 30 ล้านลิตร คิดเป็นค่า 
  นำ้ามัน 450 ล้านบาท

l	 หากขับรถโดยบรรทุกของที่ไม่จำาเป็นประมาณ 10 กก. เป็นระยะ 
 ทาง 25 กม.

 - สิ้นเปลืองนำ้ามัน 40 ซีซี.

l	 ถ้าร้อยละ 10 ของรถยนต์ทั่วประเทศ 5 ล้านคัน 
 ขับรถโดยบรรทุกสิ่งของที่ไม่จำาเป็น

 - ใน 1 ปี จะสิ้นเปลืองนำ้ามัน 7.3 ล้านลิตร 
  คิดเป็นเงิน 10.95 ล้านบาท

l	 จะ ส้ินเปลืองนำ้ ามัน 
 12.4 ล้านลิตร คิดเป็น 
 ค่านำา้มนั 186 ล้านบาท

E-mail
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l	 ความดันลมยางอ่อนกว่ามาตรฐาน 1 ปอนด์ต่อ 
 ตารางนิว้ ถ้าขบัทุกวนัเฉล่ียวนัละ 48 กม. ใน 1 เดอืน

 - รถยนต์-สิ้นเปลืองนำ้ามันเพิ่มขึ้น 2.4 ลิตร

 - รถจักรยานยนต์-ส้ินเปลืองนำา้มนัเพิม่ขึน้ 1.2 ลิตร

 - รถบรรทุก-สิ้นเปลืองนำ้ามันเพิ่มขึ้น 4.2 ลิตร

l	 ถ้าร้อยละ 30 ของรถแต่ละประเภท ละเลยเช่นนี้ 
 บ่อยๆ รวมเป็น 30 วัน / ปี

 - จะสิ้นเปลืองนำ้ามันเพิ่มขึ้น 
  5.8 ล้านลิตร

 - คิดเป็นเงิน 87 ล้านบาท

l	 ถ้าไส้กรองสะอาด จะช่วยลดการสิ้นเปลืองนำ้ามันวันละ 65 ซีซี.

 - ควรทำาความสะอาดทุก 2,500 กม.

 - ควรเปลี่ยนทุก 20,000 กม. 

l	 เปลี่ยนไส้กรองตามกำาหนด

l	 เปลี่ยนนำ้ามันหล่อลื่นทุก 5,000 กม.

l	 ตรวจสอบระดับนำ้ามันเครื่องและนำ้าในแบตเตอรี่

l	 ตรวจสอบระดับนำ้าป้อนหม้อนำ้า

l	 ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา 
 ช่วยประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิงได้ ร้อยละ 3-9



33

1.	ตรวจสอบการบริหารจัดการ

 1 มีการประกาศนโยบายพลังงานให้พนักงานทุกคน 
  ทราบอย่างชัดเจนหรือไม่

 2 ท่านได้กำาหนดเป้าหมายของการประหยัดพลังงานหรือไม่

 3 ท่านได้แต่งตั้งทีมงานอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาหรือยัง

 4 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานมาจากพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานหรือไม่

 5 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานของท่านมีการประชุมกันทุกเดือนหรือไม่

 6 การประชุมมีการรายงานพลังงานที่ใช้และเปรียบเทียบกับ 
  ค่าเป้าหมายหรือไม่

 7 ท่านมีระบบการรวบรวมข้อมูลการผลิตและพลังงานที่ใช้หรือไม่

 8 แต่ละแผนกมีเป้าหมายการประหยัดพลังงานของตัวเอง 
  และมีการติดตามให้ได้ตามเป้าหมายหรือไม่

 9 ข้อมูลการใช้พลังงานมีการรายงานถึงผู้บริหารหรือไม่

 10 บริษัทของท่านมีการประชาสัมพันธ์ ยำ้าเตือนถึงการประหยัด 
  พลังงานไปยังพนักงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่

 11 บริษัทของท่านมีกิจกรรมที่จูงใจให้พนักงานร่วมกันประหยัด 
  พลังงานหรือไม่

 ล�าดับ รายการตรวจสอบ ท�า ไม่ท�า เหตุผลประกอบ

ตารางตรวจสอบ	(checklists)	เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ดัดแปลงจากเอกสารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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 1 ปิดระบบปรับอากาศในเวลาพักกลางวันโดยไม่เปิดหน้าต่าง

 2 ปิดระบบแสงสว่างในเวลาพกักลางวันบางส่วน คงเหลอืเท่าทีจ่ำาเป็น

 3 ปิดเครือ่งคอมพวิเตอร์ Printer เครือ่งถ่ายเอกสาร เวลาพกักลางวนั

 4 ควบคุมการถ่ายเอกสารให้ถ่ายเฉพาะงานที่จำาเป็นและใช้กระดาษ 
  Reused

 5 ออกกฎให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อขึ้นลงไม่เกิน 2 ชั้น 
  (ตั้งการจอดลิฟต์ตามชั้นที่กำาหนด)

 6 แยกพื้นที่ Coffee Break ออกจากพื้นที่ปรับอากาศ

 7 ทำาความสะอาดในเวลาทำางานปกติ

 8 มีพนักงานเดินปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ที่ใช ้
  พลังงานอื่นๆ ตามตารางเวลา เช่น พักกลางวัน หลังเลิกงาน

 9 ใช้โปสเตอร์ให้ความรู้ทางด้านพลังงาน (รณรงค์)

 10 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการดำาเนินมาตรการ 
  อนุรักษ์พลังงาน

 11 ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำาเนินการแล้ว

 12 ติดกราฟแสดงระดับการใช้พลังงานขององค์กร 
  หรือติดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์

 13 ติดประกาศข้อมูลพลังงานและกราฟระดับการใช้พลังงาน 
  แยกแต่ละฝ่าย

 14 เขียนข้อความ คำาขวัญ หรือความรู้ด้านพลังงานในกระดาษโน้ต 
  ที่ใช้ภายในองค์กร

 15 จัดการประกวดฝ่ายประหยัดพลังงานดีเด่นประจำาป ี
  และออกความเห็นเพื่อการปรับปรุง

 16 ให้โบนัสหรือรางวัลสำาหรับฝ่ายที่ประหยัดพลังงานดีเด่น

 ล�าดับ รายการตรวจสอบ ท�า ไม่ท�า เหตุผลประกอบ

2.	การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในองค์กร
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2.	การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในองค์กร

 17 จัดให้มีวันประหยัดพลังงานปีละ 2 ครั้ง

 18 จัดให้มีวันทดลองมาตรการประหยัดพลังงาน 
  เช่น วันศุกร์จะทดลองปิดแอร์เร็วขึ้น 15 นาที

 19 มีกล่องรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

 20 จัดการอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและ 
  เห็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน

 21 ปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีเรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน 
  จนกลายเป็นความเคยชิน

 22 จัดให้มีเสียงตามสาย กำาชับในเรื่องการประหยัดพลังงานทุกวัน

 23 ติดป้ายผ้ารณรงค์การประหยัดพลังงาน

 24 ผูบ้ริหารเย่ียมพบหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้นโยบายอนรุกัษ์พลงังาน

 25 ติดสติกเกอร์ ป้ายผ้า เตือนที่สวิตช์ไฟ สวิตช์เครื่องปรับอากาศ

 26 ประกวดคำาขวัญประหยัดพลังงาน

 27 แข่งขันหาจุดสูญเสีย จุดรั่ว เช่น ลมรั่ว

 28 จัดให้มีหัวข้อพลังงานใน Morning Talk

 29 ตั้งหน้าจอให้มีถ้อยคำาชักชวนให้ประหยัดพลังงาน

 ล�าดับ รายการตรวจสอบ ท�า ไม่ท�า เหตุผลประกอบ
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3.	ระบบแสงสว่าง

 1 ปิดไฟช่วงพักเที่ยง และปิดไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานเสมอ

 2 ปิดไฟแสงสว่างในห้องไฟฟ้า ห้องเครื่อง ห้องเก็บของ และห้องนำ้า 
  เปิดเฉพาะเมื่อมีการใช้งาน

 3 ปลดหลอดไฟฟ้าบริเวณที่ไม่ใช้งานหรือไม่จำาเป็นออก

 4 ตั้งเวลาปิดไฟระเบียงหลัง 05.00 น.

 5 ลดการใช้หลอด Spot Light ซึ่งเป็นหลอดไส้กินไฟมาก

 6 ลดจำานวนหลอดต่อโคมลง ถ้าระดับความสว่างเกินมาตรฐาน

 7 ลดจำานวนหลอดไฟบนเพดานลง และใช้โคมไฟตั้งโต๊ะแทน

 8 ปรับลดความสูงของโคมหรือระดับฝ้าเพดานลง เพื่อลดจำานวนหลอด

 9 ปลดฝาครอบโคมออกเพื่อเพิ่มความสว่าง และลดจำานวนหลอด

 10 ใช้แผ่นสะท้อนแสงประสิทธิภาพสูง และลดจำานวนหลอดต่อโคม

 11 ทำาความสะอาดหลอดไฟและโคมทุกเดือน

 12 ทาสีเพดานและผนังห้อง และใช้เฟอร์นิเจอร์สีอ่อน 
  เพื่อลดจำานวนหลอดไฟลง

 13 ใช้ Timer ควบคุมการเปิดปิดไฟในพื้นที่

 14 ใช้ Motion Sensor ควบคุมการเปิดปิดไฟในพื้นที่

 15 ใช้แสงธรรมชาติ (Daylight) แทนหลอดไฟ

 16 ใช้ Photo Switch ควบคุมการเปิดปิดไฟในบริเวณที่ใช้ Daylight ได้

 17 แยกสวิตช์เป็นพื้นที่ย่อยๆ ในห้องทำางานหรือทางเดิน

 18 แยกสวติช์เพือ่ให้เปิดไฟน้อยดวงทีส่ดุในเวลาทีแ่ม่บ้านเข้าทำาความสะอาด

 19 แยกสวิตช์เปิด แต่ปิดรวมได้ (สวิตช์เดียวปิดได้หมดทั้งพื้นที่)

 20 ใช้สวิตช์แบบกระตุกเพื่อเปิดแยกแต่ละโคมได้

 21 ติดสติกเกอร์ระบุว่าสวิตช์ตัวใดควบคุมบริเวณใด

 22 ติดสติกเกอร์แจ้งตัวเลขที่ประหยัดได้ ถ้าไม่เปิดไฟบริเวณนี้ทิ้งไว้

 23 จัดพนักงานเดินตรวจและปิดไฟหลัง 18.00 น. (เช่น แม่บ้าน รปภ.)

 24 เปลี่ยนจากหลอดไส้เป็นหลอด Compact Fluorescent Warm White

 25 ใช้หลอดประสิทธิภาพสูงแทนหลอดที่กำาลังจะเปลี่ยน

 26 ใช้บลัลาสต์แบบความสูญเสียตำา่แทนบลัลาสต์แกนเหลก็ทีก่ำาลงัจะเปลีย่น

 27 ลดจำานวนหลอดไฟภายนอกอาคารที่ไม่จำาเป็น

 28 ใช้ Timer ควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟภายนอกอาคาร

 29 ใช้ Photo Switch ควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟภายนอกอาคาร

 ล�าดับ รายการตรวจสอบ ท�า ไม่ท�า เหตุผลประกอบ
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4.	ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

 1 เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาทำางานเพียง 15 นาที หรือน้อยกว่า

 2 ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที หรือมากกว่า

 3 ปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน (แต่ไม่เปิดประตูหรือ 
  หน้าต่างทิ้งไว้เพื่อป้องกันความชื้นและความร้อนจากภายนอก)

 4 ปิดเครื่องปรับอากาศบริเวณทางเดินและโถงลิฟต์

 5 ตัง้ความเรว็พดัลมของ A/C ให้ตำา่ท่ีสดุเท่าทีค่นทีใ่ช้งานพืน้ทีย่งัคงรูส้กึสบาย

 6 ปรับ Thermostat ให้เหมาะสม ไม่ตั้งตำ่าเกินไป เช่น ตั้งไว้ที่ 25 °C

 7 ฤดูฝนและฤดูหนาวตั้งอุณหภูมิที่ 26.60 °C

 8 หน้าร้อนตั้งอุณหภูมิที่ 25.50 °C

 9 ตั้งอุณหภูมิทางเดินและโถงลิฟต์ที่ 27.70 °C

 10 ปิดฝาครอบ Thermostat ป้องกันพนักงานปรับ

 11 ใช้พดัลมเสรมิเพือ่เพิม่ความเรว็ลม แทนการตัง้ Thermostat ตำา่ลง

 12 ทำาความสะอาดแผ่นกรองอากาศ คอยล์เย็น และคอยล์ร้อน 
  ทุก 1-3 เดือน

 13 ปิดเครื่องปรับอากาศ และดูดอากาศเย็นจากพื้นที่อื่นเข้ามา

 14 สร้างอุปกรณ์บังแดด หรือลดอุณหภูมิรอบ Condensing Unit

 15 กำาจัดสิ่งกีดขวางทางลมรอบ Condensing Unit

 16 ติดตั้ง Thermostat ในพื้นที่ปรับอากาศ หรือ Return Air 
  หลีกเลี่ยง Fresh Air หรือแสงแดด

 17 สำารวจและซ่อมรอยรั่วระหว่างพื้นที่ปรับและไม่ปรับอากาศ

 18 ตรวจสอบและซ่อมกลไกปิดประตูอัตโนมัติให้ทำางานปกติ

 19 ติดสติกเกอร์แจ้งตัวเลขค่าไฟของเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดได ้
  ถ้าไม่เปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้

 20 ใช้ประตอูตัโนมัตเิพือ่ให้แน่ใจว่าประตปิูดแน่นอนและไม่มอีากาศรัว่ไหล

 21 ป้องกันอากาศชื้นเข้ามาในพื้นที่ปรับอากาศ

 22 กันอากาศชื้นให้ออกไปนอกบริเวณ เช่น ห้องนำ้า ห้องครัว

 23 เปิดพดัลมดูดอากาศในห้องประชมุหลงัเปิดเครือ่งปรบัอากาศ 1 ชัว่โมง

 24 ย้ายกระติกนำ้าร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อน 
  ออกจากพื้นที่ปรับอากาศ

 25 ตรวจสภาพฉนวนของอปุกรณ์ทีม่คีวามร้อนทีย้่ายออกจากพืน้ทีป่รบัอากาศไม่ได้

 26 ปิดประตูหน้าต่างบริเวณที่เปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา

 27 จดัสมัภาระ เอกสาร ฯลฯ ท่ีไม่ใช้งานนำาไปเกบ็บรเิวณทีไ่ม่ได้ปรบัอากาศ

 ล�าดับ รายการตรวจสอบ ท�า ไม่ท�า เหตุผลประกอบ
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5.	ระบบและอุปกรณ์อื่น	ๆ

  อุปกรณ์ส�านักงาน   

 1 ปิดคอมพิวเตอร์เวลาพักเที่ยง   

 2 ตั้งเวลาปิดจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน 3 นาที   

 3 ตั้งเวลาคอมพิวเตอร์ให้เข้า Standby Mode เมื่อไม่ม ี
  การใช้งาน 15 นาที   

 4 ต่อ Printer 1 เครือ่งให้ใช้งานกบัคอมพวิเตอร์อย่างน้อย 3 เครือ่ง   

 5 ใช้งาน Ink-jet Printer มากกว่า Laser Printer   

 6 ตั้งเวลาเครื่องถ่ายเอกสารให้เข้า Energy Save Mode 
  เมื่อไม่มีการใช้งาน 3 นาที

  ลิฟต ์  

 1 จัดตารางเวลาการเปิดปิดลิฟต์ให้เหมาะสม 
  เช่น ลดชั่วโมงการใช้ลิฟต์ต่อวัน   

 2 ให้ช่วงเวลารอของลิฟต์ไม่ตำ่ากว่า 25 วินาที   

 3 ปิด A/C ห้องเครื่องลิฟต์ เวลาไม่ใช้งานลิฟต์  

 4 ใช้พัดลมระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์แทนการใช้ A/C   

 5 ใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติแทนการใช้พดัลมระบายอากาศ   

 6 โปรแกรมให้ลิฟต์จอดชั้นเว้นชั้น หรือเฉพาะบางชั้น   

 7 ตดิสตกิเกอร์และขอความร่วมมอืให้ใช้บนัไดแทนลิฟต์เมือ่ขึน้ลง 1 ช้ัน   

 8 ติดตั้ง Timer เพื่อปิดพัดลมและไฟแสงสว่างในลิฟต์ เมื่อไม่ม ี
  การใช้งานเกิน 2 นาที  

 9 โปรแกรมควบคุมการจัดการลิฟต์ให้ทำางานสัมพันธ์กันทุกตัว

  หม้อแปลง   

 1 ปรับลดแรงดันหม้อแปลงไม่ให้สูงเกินความจำาเป็น   

 2 รวมโหลดให้ใช้หม้อแปลงจำานวนน้อยลง   

 3 สลบัใช้หม้อแปลงตัวใหญ่เวลาโหลดมาก และตวัเลก็เวลาโหลดน้อย   

 4 ใช้หม้อแปลงตัวเล็กตอนกลางคืน   

 ล�าดับ รายการตรวจสอบ ท�า ไม่ท�า เหตุผลประกอบ


