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อัตราค�าไฟฟ�า
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ความต�องการพลังไฟฟ�าสูงสุด
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คาํว่า “ประหยดั และมปีระสิทธิภาพ”

•ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า เหมือนเดมิ
•แต่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง
•และ จ่ายเงนิ ค่าไฟฟ้าน้อยลง
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ผา่นผนงั 56 % แสงสวา่ง 23 %

อุปกรณ์ 7 %

คน 9 %ลมรั�ว 5 %

ความร้อนเข้าสู่อาคารได้อย่างไร

อุปนิสัยประหยดัไฟฟ้า
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เลียนแบบฝรั-ง จ่ายค่าไฟอ่วมอรทัย
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เลือกที-จอดรถจะเลือกแบบไหนดี

ที-จอดรถเตม็ก่อน 8.30 น.
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โรงแรมในจงัหวดัภูเก็ต
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สภาพเทียนไขที-ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่านหลังคาบ้าน
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วธิีลดความร้อนใต้หลังคาบ้าน
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การทาสีหลังคาบ้านเป็นการลดความร้อนใต้หลังคาอีกวธิีหนึ-ง
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วธิีลดค่าไฟฟ้า

ความรู้พื8นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า

ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy) มีหน่วยเป็น kWh. 
หรือที�เรียกกนัโดยทั�วไปวา่ “หน่วยไฟฟ้า”

kW    h

Kilowatt Hour
• ลดขนาดของอุปกรณ์
• บํารุงรักษาเป็นอย่างดี
• เลือกอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

• ลดเวลาการทาํงานของอุปกรณ์
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ความรู้พื8นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า
ตวัอยา่งเช่น 

พดัลมขนาด 60 วตัต ์= 0.06 kW ถา้เปิดวนัละ 8 ชั�วโมง 
จะใชไ้ฟฟ้าอยูท่ี�  0.060x8 = 0.48 หน่วยต่อวนั
ถา้ทาํงาน 22 วนัต่อเดือน จะทาํใหใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้าไป 10.56 หน่วย

คิดเป็นเงิน 42.24 บาทต่อเดือน

เครื�องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียตู่อชั�วโมง จะกินไฟอยูท่ี�ประมาณ 1,000 วตัต ์= 1 kW 

ถา้กาํหนดสัดส่วนการทาํงานของเครื�องปรับอากาศอยูท่ี� 0.50

ถา้เปิดวนัละ 8 ชั�วโมง จะใชไ้ฟฟ้าอยูท่ี�  1.0x8x0.5  = 4 หน่วยต่อวนั

ถา้ทาํงาน 22 วนัต่อเดือน จะทาํใหใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้าไป 88 หน่วย

คิดเป็นเงิน 352 บาทต่อเดือน
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การใช้พลังงานในอาคาร
• ก่อนที�จะดาํเนินมาตรการประหยดัพลงังาน ควรจะทาํการวิเคราะห์เพื�อหา

วา่หน่วยงานมีการใชพ้ลงังานไปในแต่ละระบบเป็นสดัส่วนเท่าใด
• สําหรับหน่วยงานทั�วไป จะแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบแสงสว่าง 

ระบบปรับอากาศ และ ระบบอื�นๆ
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ตวัอย่างการคาํนวณสัดส่วนการใช้พลังงานในอาคาร

อุปกรณ� ขนาด (W) จํานวน ชั่วโมงใช�งาน สัดส�วนทํางาน kWh

หลอดฟลูออเรสเซนต� 36 (46) 100 160 1.00 736

คอมพิวเตอร� 160 20 160 1.00 512

กาต�มน้ํา 750 1 160 0.50 60

เครื่องถ�ายเอกสาร 1000 2 160 0.30 96

เครื่องปรับอากาศ 1000 10 160 0.50 800

รวม 2,204
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มาตรการประหยดัพลังงาน
House Keeping
• ในการดาํเนินมาตรการประหยดัพลงังานในอาคารเบืVองตน้

สามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งลงทุน
• ลดการใช้ / ลดการสูญเสีย / อุดรอยรั-ว / ปรับเปลี-ยนวธิีทํางาน

ปรับเปลี-ยนอุปกรณ์

• ในการดาํเนินมาตรการประหยดัพลงังานในบางส่วนจาํเป็นตอ้งมีการ
ลงทุนเพื�อปรับเปลี�ยนใหเ้ป็นอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน หรือ/และ มี
ประสิทธิภาพที�สูงขึVน
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การประหยดัพลังงานในระบบแสงสว่าง
• ปิดไฟเมื-อไม่ใช้

• ในเวลาพกัเที�ยง ถา้ปิดหลอดผอม 36 วตัต ์(ฟลูออเรสเซนต)์ 100 หลอด 
เป็นเวลา 1 ชั�วโมง จะประหยดัค่าไฟไดว้นัละ 18.40 บาท

• ถา้ลืมปิดหลอดไฟ 1 หลอด ก่อนกลบับา้น จะเสียค่าไฟถึง 3 บาทต่อวนั

• ปิดไฟ - เปิดม่านหรือหนา้ต่าง เพื�อรับแสงธรรมชาติ แทน
การใชห้ลอดไฟ 
– ความสวา่งในที�ทาํงานควรอยูท่ี�ประมาณ 300-500 ลกัซ์ 

• ทาํความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครั8ง เพราะฝุ่ น
ละอองที-เกาะอยู่จะทาํให้แสงสว่างน้อยลง
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การประหยดัพลังงานในระบบแสงสว่าง

• ติดตัVงแผนผงัสวทิซ์ เปิด-ปิด ไฟ และ อุปกรณ์ไฟฟ้า ทาํใหป้ระหยดัพลงังาน 
เนื�องจากจะทาํใหเ้ราสามารถเปิด-ปิดไดถู้กตอ้ง ไม่ตอ้งลองผดิลองถูก

23



การประหยดัพลังงานในระบบปรับอากาศ
1. กําจัดแหล่งความร้อน/ความชื8น ภายในห้อง

2. ช่วยคอยล์เยน็ดึงความร้อนออกให้ได้เยอะ  ๆโดยการทําความสะอาด
เครื-องปรับอากาศอย่างต่อเนื-อง

3. ช่วยคอยล์ร้อนถ่ายเทความร้อนออกให้ได้เยอะ  ๆ โดยการตั8งคอมเพรสเซอร์
ให้เหมาะสม
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การประหยดัพลังงานในระบบปรับอากาศ
• ติดตัVงคอมเพรสเซอร์ใหถู้กตาํแหน่ง

ตาํแหน่งของคอมเพรสเซอร์มีความสาํคญั
ถา้วางไม่ถูก จะทาํใหเ้ครื�องทาํงานมากขึVน
และสิVนเปลืองพลงังาน

หลกัการคือ 
ตอ้งไม่มีอะไรมากีดขวางทางลมเป่า และ ตอ้งไม่ไดร้ับความร้อนจากแสงแดด
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การประหยดัพลังงานในระบบปรับอากาศ
• หมั�นทาํความสะอาด

• ทาํความสะอาดแผน่กรองอากาศและคอยลเ์ยน็ เดือนละ 1 ครัV ง
• ทาํความสะอาดแผงระบายอากาศร้อนทุก 6 เดือน

• พดัลมระบายอากาศใชเ้มื�อจาํเป็น 
• ใชบ้่อยๆ สิVนเปลืองพลงังานของ
      เครื�องปรับอากาศ
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การประหยดัพลังงานในระบบปรับอากาศ
• เปิดพดัลม ในหอ้งติดเครื�องปรับอากาศ

ขอ้ดีขอ้ที�หนึ�ง ช่วยใหเ้รารู้สึกสบาย
“สภาวะความสบาย” ขึVนอยูก่บั อุณหภูมิ ความชืVน และการเคลื�อนไหวของอากาศ
นั�นเอง เพราะฉะนัVน เกิดเปิดแอร์เพื�อความเยน็เพียงอยา่งเดียวอาจไม่พอ แอร์ตอ้ง
อยูใ่นตาํแหน่งที�ลมพดัมากระทบตวัเราบา้ง โดยเฉพาะการเปิดพดัลมช่วย จะเพิ�ม
การเคลื�อนไหวของอากาศภายในหอ้ง และช่วยลดความชืVนในอากาศไดอ้ีกดว้ย
 

ขอ้ที�สองช่วยประหยดัพลงังาน
ถา้เปิดพดัลมเบอร์ 3 ทั�วๆ ห่างจากตวั 3 เมตรไปจะทาํใหเ้รารู้สึกเยน็ขึVนอีก 2-3 
องศา ทาํใหแ้อร์ทาํงานนอ้ยลง 2-3 องศานัVน จะช่วยลดพลงังานไดม้ากกวา่ 
พลงังานที�ใชใ้นการเปิดพดัลมมาก 

ประหยดัได้ 20%
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สัดส่วนการทํางานของเครื-องปรับอากาศ

เวลา ระยะเวลา

09.10 เริ่มดําเนินการวัด - -

09.20 คอมเพรสเซอร�หยุดทํางาน - -

09.27 คอมเพรสเซอร�ทํางาน 7 Off-period

09.36 คอมเพรสเซอร�หยุดทํางาน 9 On-period

สดัส่วนการทาํงานของเครื�อง = 9/(9+7) = 0.56

ลา้งแอร์ - ตัVงอุณหภูมิสูงขึVน - ตัVงคอมเพรสเซอร์ถูกตอ้ง - อุดรอยรั�ว – 
ลดความร้อน/ความชืVนภายในหอ้ง – ลดความร้อนเขา้มาในหอ้ง 
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การประหยดัพลังงานในระบบปรับอากาศ
เครื�องปรับอากาศขนาด 12000 บีทีย-ูชม จะกินไฟอยูท่ี�ประมาณ 1000 วตัต ์= 1 kW 
ถา้กาํหนดสัดส่วนการทาํงานของเครื�องปรับอากาศอยูท่ี� 0.5 
ถา้เปิดวนัละ 8 ชั�วโมง จะใชไ้ฟฟ้าอยูท่ี�  1.0x8x0.5  = 4 หน่วยต่อวนั
ถา้ทาํงาน 22 วนัต่อเดือน จะทาํใหใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้าไป 88 หน่วย

คิดเป็นเงิน 352 บาทต่อเดือน

ถา้ลดเวลาทาํงานของเครื�อง ได ้2 วธิีคือ

1. ลดสดัส่วนการทาํงานของเครื�องปรับอากาศ เช่น การตัVงอุณหภูมิใหสู้งขึVน จะทาํใหส้ดัส่วน
การทาํงานของเครื�องปรับอากาศนอ้ยลง เช่น ตัVงเพิ�มขึVน 1 องศา จะทาํใหส้ดัส่วนการทาํงาน
ลดลง 10% จะประหยดัพลงังานไป 8.8 หน่วย คิดเป็นเงิน 35.20 บาทต่อเดือน

2. ปิดเครื�องปรับอากาศ ถา้ปิดเครื�องปรับอากาศวนัละ 1 ชั�วโมง จะทาํใหป้ระหยดัพลงังานไป 
11 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นเงิน 44 บาทต่อเดือน
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การประหยดัพลังงานในระบบอื-นๆ

• ลิฟท์
• ตูเ้ยน็
• คอมพิวเตอร์
• เครื�องถ่ายเอกสาร
• Printer
• กระติกนํVาร้อน
• พดัลม
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การประหยดัพลังงานสําหรับลิฟท์

•  ในการใชล้ิฟทแ์ต่ละครัV ง ควรคาํนึงถึงความสิVนเปลืองพลงังาน

• ไม่ควรกดลิฟทข์ึVนลงพร้อมกนั หากตอ้งการขึVนใหก้ดขึVน 

     หากตอ้งการลงใหก้ดลง

• ปิดลิฟท์บางตัว ในช่วงที� มีการใช้
นอ้ย

ใชบ้นัได แทนการใชล้ิฟท์

ดีทัVงสุขภาพ และ ประหยดัพลงังาน 

มองหาเพื�อนร่วมทาง
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การประหยดัพลังงานสําหรับตู้เยน็

ตู้เยน็แบบ 1ประตู ขนาด 5-6 ควิ 100 วตัต์

เปิดตลอด 24 ชั-วโมง โดยคอมเพรสเซอร์

ทํางานร้อยละ 50 ใช้ไฟฟ้าวนัละ 1.2 หน่วย
จะจ่ายค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 144 บาท/เดือน

- ไม่ควรเปิดตู้ เยน็บ่อยหรือเปิดไว้นาน  ๆและอย่านําของร้อนเข้าแช่ในตู้ เยน็

- เลือกซื8อตู้ เยน็ชนิดที-สามารถกดนํ8าเยน็ได้จากภายนอกหรือเลือกใช้คูลเลอร์ หากความต้องการนํ8าเยน็มมีาก

- หมั-นตรวจตราขอบยางประตูอย่าให้มกีารรั-วไหล เนื-องจากจะทําให้อากาศร้อนภายนอกเข้าไปภายใน

- หมั-นทําความสะอาดแผงร้อนที-อยู่ด้านหลังของตู้ เยน็
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หุงแค�พอรับประทาน

หม�อหุงข�าว หุงอย�างไรถึง ประหยัดค�าไฟฟ�า

เลือกขนาดให�พอเหมาะกับสมาชิกในครัวเรือน

ใส�น้ําให�มีปริมาณพอควร และปVดฝาให�สนิทขณะหุง
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เกณฑ�ประสิทธิภาพ



การเกิด CO2 ในชีวิตประจําวัน

ดีเซล

ระบบปรับอากาศ

อื่น ๆ

หุงต�ม (LPG)NGV

ขยะเป̀ยก / ขยะแห�ง

เบนซิน

แสงสว�าง
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