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คู่มือการประหยดัพลังงานภายในโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา      

 

ค ำน ำ 
 

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยามีการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนสูงมาก ซึ่ง
โรงเรียนต้องใช้งบประมาณค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนมากมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโรงเรียน
สมัครเข้าร่วมแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษาโครงการ “พลังคิดสะกิดโลก” เพ่ือให้
การรณรงค์ลดใช้พลังงานในโรงเรียนให้ได้ผลเชิงประจักษ์ จึงก าหนด    พันธกิจ 
เป้าประสงค์และนโยบายการประหยัดพลังงานในโรงเรียน พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ
เร่งด่วนเพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตาม  

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาจึงรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในโรงเรียนด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี้   ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น 
ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างเวลา 10.30-16.00 น. 
เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มประชุม 5-10 นาที และเมื่อเสร็จการประชุมให้ปิด
เครื่องปรับอากาศทันที ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมงเปิด
ก๊อกน้ าเบาๆ  แล้วปิดให้สนิทเมื่อเลิกใช้ ส ารวจและตรวจสอบ สุขภัณฑ์  วัสดุ  อุปกรณ์  
ของระบบไฟฟ้าและระบบการจัดส่งน้ าทั้งภายในและภายนอกอาคารส านักงานให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้เป็นอย่างดี 

 
 
 

                     
    (นายมนตรี   ยกเชื้อ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 
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คู่มือการประหยดัพลังงานภายในโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา      

 
สำรบัญ 

เรื่อง         หน้ำ 
ความส าคัญของการประหยัดพลังงาน       3 
แนวทางการประหยัดพลังงาน        4 

 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง        4 
 ระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ     6 
 ระบบอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์อ่ืน      8 

ผลจากการประหยัดพลังงานภายในส านักงาน      10 
 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง        10 
 ระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ     12  
 ระบบอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์อ่ืน      15 

มาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา      16 
เพ่ือลดใช้พลังงาน 

 การใช้เครื่องปรับอากาศ        16 
 การใช้ไฟฟ้าตามจุดต่างๆ        17 
 การใช้น้ าประปา          17 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

3 

คู่มือการประหยดัพลังงานภายในโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา      

 
ควำมส ำคัญของกำรประหยัดพลังงำน 

 
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาว่าพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

มีจ านวนลดน้อยลง เพราะเกิดจากการที่มีประชากรเพ่ิมขึ้น และมีเทคโนโลยีมากข้ึนท า
ให้ประชากรมีความต้องการในการใช้พลังงานมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนพลังงาน และการท าลายทรัพยากรก็มีเพ่ิมมากขึ้น เพราะพลังงานต่างๆ ที่ใช้กัน
อยู่ต้องน าทรัพยากรต่างๆ มาผลิต จึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรเหล่านี้ลดน้อยลง เพราะใน
การผลิตพลังงานแต่ละครั้ง ทรัพยากรที่ใช้ผลิตเมื่อใช้ผลิตแล้วจะหมดไป บางตัวก็
สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้แต่ก็มีส่วนน้อยที่สร้างขึ้นมาทดแทนได้ประกอบกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศที่ตกต่ าประเทศไทยยังต้องเสียเงินจ านวนมาก
ในการน าเข้าพลังงาน อาทิเช่น น้ ามันจากต่างประเทศ ซึ่งน้ ามันเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่
มีความจ าเป็นต่อมนุษย์ และการพัฒนาประเทศ 

อาคารหรือสถานที่ท างาน มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ เช่น ระบบปรับ
อากาศ ระบบแสงสว่าง และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ แต่จะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ลักษณะงาน และผู้ใช้อาคารทุกคนควรจะร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน และใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คู่มือการประหยดัพลังงานภายในโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา      

 
แนวทำงกำรประหยัดพลังงำน 

 
สถานที่ท างานต่างๆ โดยมากจะตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งจะติดตั้งระบบ

พลังงานต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการท างาน เช่น ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นผู้บริหาร ผู้ดูแลอาคาร 
ผู้ปฏิบัติงานในอาคาร ตลอดจนผู้มาติดต่อกับอาคารจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในระบบดังต่อไปนี้ 

 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

1. ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกราการใช้งานหรือหมดความจ าเป็นต้องใช้
งาน การปิดสวิตซ์ไฟบ่อยๆไม่ท าให้เปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด 

2. เปิดม่านหรือหน้าต่างหรือติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสงเพ่ือรับแสงสว่างจาก
ธรรมชาติ แทนการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ 

3. ก าหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งาน 
4. จัดระบบสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น ปรับ

เป็นสวิตซ์เปิดปิดแบบแยกแถว แยกดวง เป็นต้น 
5. ติดสติ๊กเกอร์บอกต าแหน่งไว้ที่สวิตซ์เปิดปิดหลอดไฟเพ่ือเปิดใช้งานได้อย่าง

ถูกต้อง 
6. ใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนีออน) แบบผอม
แทน หลอดแบบธรรมดา (ประหยัดไฟฟ้าร้อยละ 30) 
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7. ใช้หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบ) แทนหลอดไส้ (ประหยัด

ไฟฟ้าร้อยละ 75) ใช้โคมสะท้อนแสงแบบประสิทธิภาพสูง และใช้บัลลาสต์ 
อิเล็กทรอนิกส์แทนบัลลาสต์แบบธรรมดา 

8. ท าความสะอาดหลอดไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพราะฝุ่นละอองที่เกาะอยู่
จะท าให้แสงสว่างน้อยลงและอาจท าให้ต้องเปิดไฟหลายดวงเพ่ือให้ได้แสง
สว่างเทา่เดิม 

9. เมื่อพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ช ารุดหรือขาหลอดเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลหรือด าควร
เปลี่ยนทันทีเพ่ือป้องกันอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร 

10. รณรงค์สร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า แสงสว่างอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์  จัดบอร์ด
นิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่ำลืมปิดไฟทุกครั้ง 

เมื่อไม่ใช้งำนนะครับ 
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ระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ 

1. ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อไม่ต้องการใช้งาน และเมื่อต้องการปิด
เครื่องใหม่อีกครั้ง ควรอย่างน้อย 15 นาที 

2. ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหากไม่อยู่ในห้องนานกว่า 1 ชั่วโมง และปิด
ก่อนเวลาเลิกงานเนื่องจากยังคงมีความเย็น อยู่จนถึงเวลาเลิกงาน 

3. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ ากว่าที่ 25 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
หากตัง้อุณหภูมิให้สูงขึ้นทุก 1 องศา จะประหยัดไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

4. แยกสวิตซ์ปิดเปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศออกจากกัน 
เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศไว้ตลอดเวลาที่ใช้
เครื่องปรับอากาศ 

5. เปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาในห้องช่วงที่อากาศไม่ร้อนแทนการเปิด
เครื่องปรับอากาศ จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเป็นการถ่ายเท
อากาศอีกด้วย 

6. ตรวจวัดประสิทธิภาพการไหลเวียนหรือการถ่ายเทของอากาศในห้องปรับ
อากาศ หากมีการไหลเวียนของอากาศไม่เพียงพอให้แก้ไขโดยติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศ โดยขนาดของพัดลมระบายอากาศต้องมีความเหมาะสมกับ
ขนาดของห้อง 

7. ไม่น าต้นไม้มาปลูกในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพราะต้นไม้จะคายไอน้ า 
ท าให้เครื่องปรับอากาศท างานมากขึ้น 
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8. ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ าร้อนไฟฟ้า เครื่องถ่าย
เอกสาร เป็นต้น ออกไว้นอกห้องปรับอากาศโดยเฉพาะเครื่องถ่ายเอกสาร
นอกจากจะปล่อยความร้อนออกสู่ห้องปรับอากาศท าให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า 
แล้วผงหมึกจากเครื่องจะฟุ้งกระจายอยู่ในห้อง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานบริเวณนั้น 

9. ตรวจสอบและอุดรอยรั่วที่ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง เพ่ือป้องกัน
ความเย็นรั่วไหลจากห้องปรับอากาศ 

10. ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จะ
ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้  ร้อยละ 5-7  

11. ก าหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง และมีคู่มือปฏิบัติงาน 
12. รณรงค์สร้ างจิตส านึกในการประหยัดพลั งงานไฟฟ้าจากการใช้

เครื่องปรับอากาศอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติด
สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด นิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให้
ความรู้โดยการจัดอบรม เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ต่ ำกว่ำที่ 25 องศำ
เซลเซียสนะครับ !! 
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ระบบอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์อ่ืน 
1. ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที หรือตั้ง

โปรแกรมพักหน้าจอ 
2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งานติดต่อกันนาน

กว่า 1 ชั่วโมง และปิดเครื่องทุกครั้งหลังเลิกการใช้งานพร้อมทั้งถอดปลั๊ก
ออก 

3. เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน เพราะใช้ก าลังไฟฟ้า
ลดลงร้อยละ 55 ในขณะที่รอท างานและควรใช้จอภาพขนาดที่ไม่ใหญ่
เกินไป เช่น จอภาพ ขนาด 14 นิ้ว จะใช้พลังงานน้อยกว่าจอภาพขนาด 
17 นิ้ว ถึงร้อยละ 25 

4. ตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไขบนเอกสารที่พิมพ์จาก
เครื่องพิมพ์ จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน กระดาษ หมึกพิมพ์ และ
การสึกหรอของเครื่องพิมพ์ได้มาก 

5. ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการท างานของเครื่องพิมพ์เพ่ือใช้เครื่องพิมพ์
ร่วมกัน จะช่วยลดความสิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงานและการซ่อมบ ารุง 

6. ถ่ายเอกสารแบบสองหน้าเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ 
7. ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงานพร้อมถอดปลั๊กออก 
8. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในส านักงานเมื่อเลิกใช้งาน หรือเมื่อไม่มี

ความต้องการใช้งานนานกว่า 1 ชั่วโมง 
9. ปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้อย่างเคร่งครัดเพ่ือประหยัดพลังงานและยืด

อายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  
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10. มีแผนการตรวจเช็คและท าความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ใช้บันไดกรณีข้ึนลงชั้นเดียว 
12. รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ส านักงาน อย่างจริงจังและ

ต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด
นิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรใช้จอภำพขนำดที่ไม่ใหญ่เกินไป 
เช่น จอภำพ ขนำด 14 นิ้ว จะใช้
พลังงำนน้อยกว่ำจอภำพขนำด 17 
นิ้ว ถึงร้อยละ 25 นะคะ 
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ผลจำกกำรประหยัดพลังงำนภำยในส ำนักงำน 
 

ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 
 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมดของอาคาร 

1. ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเม่ือเลิกใช้งาน 
 ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจ าเป็นทั้งนี้

ควรถอดบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ออกด้วย 
 บ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ ตรวจสอบการท างานและ

ความสว่าง ท าความสะอาดสม่ าเสมอทุกๆ 3-6 เดือน 
2. ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถประหยัดพลังงาน

ได้ร้อยละ 25-30  
 เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 

o เลือกใช้หลอดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรส
เซนต์ 18 และ 36 วัตต์ ส าหรับชนิดไตรฟอสฟอร์ 
(หลอดซุปเปอร์ลักซ์) จะให้แสงสว่างมากกว่าหลอดผอม
ธรรมดาถึงร้อยละ 30 แต่ใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม 

o ใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้ 
o ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แทนบัลลาสต์ชนิดขดลวดแก

เหล็กท าให้การใช้ไฟฟ้าลดลงจาก 10 วัตต์ เหลือเพียง 
1-2 วัตต์ นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของ
หลอดไฟถึง 2 เท่า 

o ใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง จะช่วยลดหลอดไฟจาก 4 
หลอดใน 1 โคม เหลือ 2 หลอด โดยที่ความสว่างยังคง
เดิม 
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3. ปรับปรุงแสงสว่าง 
 ติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้าให้สะดวกในการเปิด-ปิด (ควรอยู่ที่ประตู

ทางเข้า ออก) และควรแยกสวิตซ์ควบคุมการเปิด ปิดทั้งชั้น 
 ควรติดตั้งไฟแสงสว่างให้ใช้เฉพาะที่เท่านั้น 
 ใช้แสงธรรมชาติในบริเวณที่ท างานริมหน้าต่างและระเบียง

ทางเดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

ที่มีฉลำกประหยดัไฟก็ช่วยได้นะคะ  
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ระบบเครื่องปรับอำกำศและพัดลมระบำยอำกำศ 
 ระบบปรับอากาศมีหลายชนิด แต่ที่ใช้กันมากในอาคารสถานที่ท างานมักเป็น
เครื่องท าน้ าเย็นแบบศูนย์รวมระบายความร้อนด้วยน้ า และเครื่องปรับอากาศแบบชุด
ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือน้ า ระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ
ใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร 

1. ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การลดชั่วโมงการท างาน 

o ปิดเครื่องท าความเย็น ซึ่งใช้ไฟฟ้ามาก ก่อนเวลาเลิกงาน 
15-20 นาที เนื่องจากน้ าเย็นในระบบ ยังมีความเย็น
เพียงพอ 

o ปิดเครื่องส่งลมเย็น หรือเครื่องปรับอากาศแบบชุดใน
เวลาพักเที่ยงหรือในบริเวณท่ีเลิกใช้งาน 

o ปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ าหลังเลิกงานและ
วันหยุด 

 ปรับตั้งอุณหภูมิเหมาะสม 
o ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียล ในบริเวณที่ท างาน

ทั่วไปและพ้ืนที่ส่วนกลาง 
o ตั้งอุณหภูมิที่ 24 องศาเซลเซียล ในบริเวณพ้ืนที่ท างาน

ใกล้หน้าต่างกระจก 
o ตั้งอุณหภูมิที่ 22 องศาเซลเซียล ในห้องคอมพิวเตอร์ 
o การปรับอุณหภูมิเพ่ิมทุกๆ 1 องศาเซลเซียล จะช่วย

ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ป ร ะ ม า ณ ร้ อ ย ล ะ  1 0  ข อ ง
เครื่องปรับอากาศ 
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 ควรบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ โดยการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์ การท าความสะอาดและตรวจสอบรอยรั่วตามขอบ
กระจกและผนังทุกๆ 3-6 เดือน 

หากทุกหน่วยงานภายในส านักงาน ร่วมมือกันการประหยัดพลังงานของ
ระบบปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 5-10  
2. ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 

 ปรับปรุงในส่วนระบบน้ าเย็น 
o ควรเลือกเครื่องท าน้ าเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง  (ค่า

กิโลวัตต์ต่อดันต่ า) และเลือกจ านวนเครื่องให้ท างานได้
ค่าประสิทธิภาพสูงที่ภาระสูงสุดและภาระต่ าสุด 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแบบแยกส่วนที่มีค่าอัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลังงาน  (EER = Energy Efficiency Ratio) สูง 
เบอร์ (5) ส าหรับบริเวณที่มีการท างานในช่วงเย็นหรือในวันหยุด
เพ่ือลดชั่วโมงของเครื่องท าน้ าเย็น 
o ปรับปรุงฉนวนท่อน้ าเย็น เพ่ือลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้า

ไปสู่ระบบน้ าเย็น ซึ่งช่วยให้เครื่องท าน้ าเย็นใช้ไฟฟ้า
ลดลง 

 ปรับปรุงในส่วนระบบส่งลมเย็น 
o ใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเล็กทอนิกส์ ซึ่งมีความแม่นย าใน

การควบคุมอุณหภูมิซึ่งความถูกต้องในการควบคุม
อุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียล จะประหยัดการใช้พลังงาน
ของเครื่องปรับอากาศถึงร้อยละ 10 
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 หมั่นท าความสะอาดแผงกรองอากาศ เพ่ือช่วยลดความสกปรกที่
ขดลวดน้ าเย็น เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องส่งลมเย็น 
และท าให้คุณภาพอากาศในที่ท างานดีขึ้น 

 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในที่ท างาน 
เพ่ือควบคุมการเปิด-ปิด ทางเข้าออกของอากาศภายนอก ไม่ให้
เข้ามาในอาคารมากเกินไปในขณะที่ยังคงรักษาปริมาณอากาศ
บริสุทธิ์ในที่ท างานให้เพียงพออยู่เสมอ 

 ปรับปรุงฉนวนท่อส่งลมเย็น อย่าให้มีรอยรั่วหรือรอยฉีกขาดเพ่ือ
ไม่ให้สูญเสียความเย็น 

 ใช้ อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลมพร้อมติดตั้ ง อุปกรณ์ควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์พัดลมของเครื่องส่งลมเย็นเพ่ือขจัดปัญหา
ภาวะไม่สมดุลของลมที่จ่ายในแต่ละพ้ืนที่ท างานในขณะเดียวกัน
ยังเป็นการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบประหยัดพลังงานท างานด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ง่าย สามารถควบคุมการท างานของอุปกรณ์
จ านวนมากโดยใช้บุคลากรเพียงคนเดียว 
 สามารถก าหนดชั่วโมงท างานของระบบปรับอากาศได้ถูกต้อง

แม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ สามารถเปิด ปิดอุปกรณ์ตามเวลาที่ก าหนด และ
สามารถเปิด ปิดตามสภาพอากาศภายนอกและตามภาระความ
เย็น 
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 สามารถเก็บบันทึกและรายงานสถานการณ์ใช้งานของระบบปรับ
อากาศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ปรับปรุงท างานของระบบปรับ
อากาศให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาอย่างอัตโนมัติ 

 สามารถควบคุมการท างานของระบบปรับอากาศในระยะไกล
จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

4. ปรับปรุงในส่วนของอาคาร 
 ผนังทึบ 

o ผนังภายนอกควรทาสีขาวหรือสีอ่อน เพ่ือช่วยสะท้อน
ความร้อน 

o ผนังภายในควรบุฉนวนกันความร้อน 
 ผนังกระจก (ซึ่งนิยมมากส าหรับอาคารสถานที่ท างานในปัจจุบัน) 

o ควรใช้กระจกชนิดสะท้อนรังสีความร้อนแทนที่การใช้
กระจกใส 

o ส าหรับอาคารเก่าที่ใช้กระจกใสธรรมดา ควรติดฟิล์ม
ชนิดสะท้อนรังสีความร้อน 

การปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สามารถประหยัด
พลังงานของระบบอากาศได้ร้อยละ 10-25 

 
ระบบอุปกรณ์ส ำนักงำนและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
 ระบบอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์อ่ืนใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 15 
ของการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร 
1.  การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยงสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 

เนื่องจากจอภาพใช้ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 70 ของเครื่องคอมพิวเตอร์และควรสั่งให้ระบบ
ประหยัดพลังงานอัตโนมัติที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท างาน 

2. เลือกซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ขนาดที่เหมาะสม เช่น จอภาพ 14 นิ้ว ใช้
ไฟฟ้าน้อยกว่า จอภาพ 17 นิ้ว 
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3.  พิจารณาเครื่องพิมพ์ผลและเครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบถ่าย 2 หน้า จะ

ช่วยประหยัดกระดาษ 
4.  ใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า 
5.  ก่อนปิดประตูลิฟต์ให้หาเพื่อนร่วมทางเพ่ือช่วยกันประหยัดไฟฟ้าได้ 

 
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของโรงเรียนท้ำยเหมืองวิทยำ 

 เพ่ือลดใช้พลังงำน 
     1. กำรใช้เครื่องปรับอำกำศ 
          - วันท าการ เปิด-ปิด ระหว่างเวลา 10.30 น. – 16.00 น. และปิดช่วงพักเที่ยง     
12.00 น. – 13.00 น. หากไม่มีผู้อยู่ปฏิบัติงาน 
          - วันหยุด, การอยู่เวรยาม, หรือท างานนอกเวลาราชการ ให้เปิดพัดลมแทน
การเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ 
          - ถ้าไม่อยู่ในห้องท างานมากกว่า 1 ชั่วโมง ควรปิดเครื่องปรับอากาศ 
          - ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 25 องศาเซลเซียล 
          - ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ ทุก 2 เดือน/ครั้ง 
          - ตรวจสอบอุดรอยรั่วในห้องและปิดประตูและหน้าต่างทุกครั้งก่อนใช้ 
          - ห้องประชุม เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเริ่มประชุมประมาณ 5-10 นาที และ
เมื่อเสร็จการประชุมขอให้ปิดเครื่องปรับอากาศทันที 
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  2. กำรใช้ไฟฟ้ำตำมจุดต่ำง ๆ 
          - ในวันท างาน การเปิดไฟระหว่างการปฏิบัติงานและวันหยุดให้เปิดเฉพาะที่
จ าเป็น 
          - ปิดไฟในช่วงพักระหว่าง 12.00 น. – 13.00 น. 
          - ไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องท างานให้เปิดเฉพาะช่วงที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในห้อง
ก่อนออกจากห้องให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด 
          - ท าความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
          - ห้องประชุมเปิดไฟเฉพาะช่วงระหว่างการประชุม และปิดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุม 
          - เลือกขนาดห้องประชุมให้เหมาะกับจ านวนผู้เข้าประชุม 
          - อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ถ้าถอดปลั๊กแล้วไม่มีความเสียหายกับสิ่งของ ให้ถอด
ปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 
     3. กำรใช้น้ ำประปำ 
          - ส ารวจสุขภัณฑ์  วัสดุ  อุปกรณ์  ระบบการจัดส่งน้ าทั้งภายในและ ภายนอก
อาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เป็นอย่างดี 
          - ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
          - เปิดก๊อกน้ าเบาๆ  แล้วปิดให้สนิทเมื่อเลิกใช้ 
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