52 วิธีประหยัดไฟฟา
1. ปดสวิตชไฟ และเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเมื่อเลิกใชงาน สรางใหเปนนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากหอง
2. เลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่ไดมาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพใหแนใจทุกครั้งกอนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณไฟฟา
เบอร 5 ตองเลือกใชเบอร 5
3. ปดเครื่องปรับอากาศทุกครัง้ ที่จะไมอยูในหองเกิน 1 ชั่วโมงสําหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาที สําหรับ
เครื่องปรับอากาศเบอร 5
4. หมั่นทําความสะอาดแผนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบอยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศ
5. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่กําลังสบาย อุณหภูมิที่เพิม่ ขึ้น 1 องศา ตองใช
พลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5-10
6. ไมควรปลอยใหมีความเย็นรัว่ ไหลจากหองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝาเพดาน ประตู
ชองแสง และปดประตูหองทุกครั้งที่เปดเครื่องปรับอากาศ
7. ลดและ หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไมจําเปนตองใชงานในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย
และใชพลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร
8. ติดตั้งฉนวนกันความรอนโดยรอบหองที่มีการปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสีย พลังงานจากการถายเทความรอนเขาภายใน
อาคาร
9. ใชมูลี่กันสาดปองกันแสงแดดสองกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความรอนตามหลังคาและฝาผนังเพื่อไมให
เครื่องปรับอากาศทํางาน หนักเกินไป
10. หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานจากการถายเทความรอนเขาสูหองปรับอากาศ ติดตั้งและใชอุปกรณควบคุมการเปด-ปด
ประตูในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ
11. ควรปลูกตนไมรอบๆ อาคาร เพราะตนไมขนาดใหญ 1 ตน ใหความเย็นเทากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน หรือใหความ
เย็นประมาณ 12,000 บีทียู
12. ควรปลูกตนไมเพื่อชวยบังแดดขางบานหรือเหนือหลังคา เพือ่ เครื่องปรับอากาศจะไมตองทํางานหนักเกินไป
13. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อชวยลดความรอนและเพิ่มความชื้นใหกบั ดิน จะทําใหบานเย็น ไมจําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศ
เย็นจนเกินไป
14. ใน สํานักงาน ใหปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณไฟฟาที่ไมจําเปน ในชวงเวลา 12.00-13.00 น. จะสามารถ
ประหยัดคาไฟฟาได
15. ไมจําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเริม่ งาน และควรปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเลิกใชงานเล็กนอย เพื่อ
ประหยัดไฟ
16. เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมที่ไมไดคณ
ุ ภาพ มักเสียงาย ทําใหสิ้นเปลือง
17. หากอากาศไมรอนเกินไป ควรเปดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะชวยประหยัดไฟ ประหยัดเงินไดมากทีเดียว
18. ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน ใชหลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอวน ใชหลอดตะเกียบแทนหลอดไส หรือใชหลอด
คอมแพคทฟลูออเรสเซนต
19. ควรใชบัลลาสตประหยัดไฟ หรือบัลลาสตอิเล็กโทรนิกคูกับหลอดผอมจอมประหยัด จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประหยัดไฟไดอีกมาก
20. ควรใชโคมไฟแบบมีแผนสะทอนแสงในหองตางๆ เพื่อชวยใหแสงสวางจากหลอดไฟ กระจายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ทําใหไมจําเปนตองใชหลอดไฟฟาวัตตสูง ชวยประหยัดพลังงาน
21. หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟที่บาน เพราะจะชวยเพิม่ แสงสวางโดยไมตองใชพลังงานมากขึ้น ควรทําอยางนอย 4 ครั้ง
ตอป
22. ใช หลอดไฟที่มีวัตตตา่ํ สําหรับบริเวณที่จําเปนตองเปดทิ้งไวทั้งคืน ไมวาจะเปนในบานหรือขางนอก เพื่อประหยัดคา
ไฟฟา
23. ควรตั้งโคมไฟที่โตะทํางาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปดไฟทั้งหองเพื่อทํางาน จะประหยัดไฟลงไปไดมาก

24. ควรใชสีออนตกแตงอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะทอนแสงที่ดี และทาภายในอาคารเพื่อทําใหหองสวางได
มากกวา
25. ใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากที่สุด เชน ติดตั้งกระจกหรือติดฟลมที่มีคุณสมบัติปองกันความรอน แตยอมใหแสงผาน
เขาไดเพื่อลดการใชพลังงานเพื่อแสงสวางภายในอาคาร
26. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความตองการใชแสงสวางนอย หรือบริเวณที่มีแสงสวางพอเพียงแลว
27. ปดตูเย็นใหสนิท ทําความสะอาดภายในตูเย็น และแผนระบายความรอนหลังตูเ ย็นสม่าํ เสมอ เพื่อใหตูเย็นไมตองทํางาน
หนักและเปลืองไฟ
28. อยาเปดตูเย็นบอย อยานําของรอนเขาแชในตูเย็น เพราะจะทําใหตูเย็นทํางานเพิ่มขึ้น กินไฟมากขึ้น
29. ตรวจสอบขอบยางประตูของตูเย็นไมใหเสื่อมสภาพ เพราะจะทําใหความเย็นรั่วออกมาได ทําใหสิ้นเปลืองไฟมากกวาที่
จําเปน
30. เลือกขนาดตูเย็นใหเหมาะสมกับขนาดครอบครัว อยาใชตูเย็นใหญเกินความจําเปนเพราะกินไฟมากเกินไป และควรตั้ง
ตูเย็นไวหางจากผนังบาน 15 ซม.
31. ควรละลายน้ําแข็งในตูเย็นสม่ําเสมอ การปลอยใหน้ําแข็งจับหนาเกินไป จะทําใหเครื่องตองทํางานหนัก ทําใหกินไฟ
มาก
32. เลือกซื้อตูเย็นประตูเดียว เนื่องจากตูเย็น 2 ประตู จะกินไฟมากกวาตูเย็นประตูเดียวที่มีขนาดเทากัน เพราะตองใชทอ
น้ํายาทําความเย็นที่ยาวกวา และใชคอมเพรสเซอรขนาดใหญกวา
33. ควรตั้งสวิตชควบคุมอุณหภูมิของตูเย็นใหเหมาะสม การตั้งที่ตัวเลขต่ําเกินไป อุณหภูมิจะเย็นนอย ถาตั้งที่ตัวเลขสูง
เกินไปจะเย็นมากเพื่อใหประหยัดพลังงานควรตั้งที่เลขต่ํา ที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ
34. ไมควรพรมน้ําจนแฉะเวลารีดผา เพราะตองใชความรอนในการรีดมากขึ้น เสียพลังงานมากขึ้น เสียคาไฟเพิ่มขึ้น
35. ดึงปลั๊กออกกอนการรีดเสื้อผาเสร็จ เพราะความรอนที่เหลือในเตารีด ยังสามารถรีดตอไดจนกระทั่งเสร็จ ชวยประหยัด
ไฟฟา
36. เสียบปลั๊กครั้งเดียว ตองรีดเสื้อใหเสร็จ ไมควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีดบอยๆ เพราะการทําใหเตารีดรอนแตละครั้งกิน
ไฟมาก
37. ลด ละ เลี่ยง การใสเสื้อสูท เพราะไมเหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองรอน สิ้นเปลืองการตัด ซัก รีด และความจําเปนใน
การเปดเครื่องปรับอากาศ
38. ซักผาดวยเครื่อง ควรใสผาใหเต็มกําลังของเครื่อง เพราะซัก1 ตัวกับซัก 20 ตัว ก็ตองใชน้ําในปริมาณเทาๆ กัน
39. ไม ควรอบผาดวยเครื่อง เมื่อใชเครื่องซักผา เพราะเปลืองไฟมาก ควรตากเสื้อผากับแสงแดดหรือแสงธรรมชาติจะดีกวา
ทั้งยังชวยประหยัดไฟไดมากกวา
40. ปดโทรทัศนทันทีเมื่อไมมีคนดู เพราะการเปดทิ้งไวโดยไมมีคนดู เปนการสิ้นเปลืองไฟฟาโดยใชเหตุ แถมยังตองซอมเร็ว
อีกดวย
41. ไมควรปรับจอโทรทัศนใหสวางเกินไป และอยาเปดโทรทัศนใหเสียงดังเกินความจําเปน เพราเปลืองไฟ ทําใหอายุเครื่อง
สั้นลงดวย
42. อยูบานเดียวกัน ดูโทรทัศนรายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเครื่องเดียวกัน ไมใชดูคนละเครื่อง คนละหอง เพราะจะทําให
สิ้นเปลืองพลังงาน
43. เช็ดผมใหแหงกอนเปาผมทุกครั้ง ใชเครื่องเปาผมสําหรับแตงทรงผม ไมควรใชทําใหผมแหง เพราะตองเปานาน เปลือง
ไฟฟา
44. ใชเตาแกสหุงตมอาหาร ประหยัดกวาใชเตาไฟฟา เตาอบไฟฟาและควรติดตั้งวาลวนิรภัย (Safety Value) เพื่อความ
ปลอดภัยดวย
45. เวลาหุงตมอาหารดวยเตาไฟฟา ควรจะปดเตากอนอาหารสุก5 นาที เพราะความรอนที่เตาจะรอนตออีกอยางนอย 5
นาทีเพียงพอที่จะทําใหอาหารสุกได
46. อยาเสียบปลั๊กหมอหุงขาวไว เพราะระบบอุนจะทํางานตลอดเวลา ทําใหสิ้นเปลืองไฟเกินความจําเปน
47. กาตมน้ําไฟฟา ตองดึงปลัก๊ ออกทันทีเมื่อน้ําเดือด อยาเสียบไฟไวเมื่อไมมีคนอยู เพราะนอกจากจะไมประหยัดพลังงาน
แลวยังอาจทําใหเกิดไฟไหมได

48. แยก สวิตชไฟออกจากกัน ใหสามารถเปดปดไดเฉพาะจุด ไมใชปุมเดียวเปดปดทั้งชั้น ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองและสูญ
เปลา
49. หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณไฟฟา ที่ตองมีการปลอยความรอนเชน กาตมน้ํา หมอหุงตม ไวในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ
50. ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพที่ใชงานได และหมั่นทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาอยูเสมอ จะทําใหลดการ
สิ้นเปลืองไฟได
51. อยาเปดคอมพิวเตอรทิ้งไวถาไมใชงาน ติดตั้งระบบลดกระแสไฟฟาเขาเครื่องเมื่อพักการทํางาน จะประหยัดไฟไดรอย
ละ 35-40และถาหากปดหนาจอทันทีเมื่อไมใชงาน จะประหยัดไฟไดรอยละ 60
52. ดูสัญลักษณ Energy Star กอนเลือกซื้ออุปกรณสํานักงาน(เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพดีดไฟฟา
เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งจะชวยประหยัดพลังงาน ลดการใชกําลังไฟฟา เพราะจะมีระบบประหยัดไฟฟาอัตโนมัติ

ที่มา : ศูนยปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการคาไทย (ESCC)

