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ค าน า 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้เล็งเห็นความส าคัญของการประหยัดพลังงานและเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย จึงจัดท าโครงการการประหยัดพลังงาน  

ส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารของส านักงานอธิการบดีและมีหลาย
หน่วยงานและใช้พลังงานร่วมกันภายในอาคารสิริคุณากร ดังนั้น ส านักงานตรวจสอบภายในจึงร่วมรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานภายในส านักงานด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้  ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ไม่จ าเป็น ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มงาน และควรปิดเครื่องปรับอากาศ
ก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง หรือ 30 นาที  
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ความส าคัญของการประหยัดพลังงาน 
   

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาว่าพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีจ านวนลดน้อยลง 
เพราะเกิดจากการที่มีประชากรเพ่ิมมากข้ึน และมีเทคโนโลยีมากขึ้นท าให้ประชากรมีความต้องการในการใช้
พลังงานมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และการท าลายทรัพยากรก็มีเพ่ิมมากข้ึน เพราะ
พลังงานต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ต้องน าทรัพยากรต่างๆ มาผลิต จึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรเหล่านี้ลงน้อยลง เพราะใน
การผลิตพลังงานแต่ละครั้ง ทรัพยากรที่ใช้ผลิตเมื่อใช้ผลิตแล้วจะหมดไป บางตัวก็สามารถสร้างข้ึนมากทดแทน
ได้แต่ก็มีส่วนน้อยที่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศท่ีตกต่ า
ประเทศไทยยังต้องเสียเงินจ านวนมากมายในการน าเข้าพลังงาน อาทิเช่น น้ ามันจากต่างประเทศ ซึ่งน้ ามันเป็น
หนึ่งในทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อมนุษย์ และการพัฒนาประเทศ 
 อาคารหรือสถานที่ท างาน มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และ
การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ แต่จะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และผู้ใช้อาคารทุกคนควรจะร่วมมือกัน
ประหยัดการใช้พลังงาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการประหยัดพลังงาน 
 สถานที่ท างานต่างๆ โดยมากจะตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งจะติดตั้งระบบพลังงานต่าง ๆ เพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อการท างาน เช่น ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ดังนั้นผู้บริหาร ผู้ดูแลอาคาร ผู้ปฏิบัติงานในอาคาร ตลอดจนผู้มาติดต่อกับอาคารจึงควรมี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับการประหยัดพลังงานในระบบดังต่อไปนี้  
 

 อ้างอิงข้อมูลจาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  http://www.chainat.ac.th 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 
 

1) ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเม่ือเลิกการใช้งานหรือหมด ความจ าเป็นต้องใช้งาน การปิดสวิตช์ไฟบ่อยๆ 
ไม่ท าให้เปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด 

2) เปิดม่านหรือหน้าต่างหรือติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสงเพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติ แทนการใช้แสงสว่าง
จากหลอดไฟ 

3) ก าหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งาน 
4) จัดระบบสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น ปรับเป็นสวิตช์เปิดปิดแบบ 

แยกแถว แยกดวง เป็นต้น 
5) ติดสติ๊กเกอร์บอกต าแหน่งไว้ที่สวิตช์เปิดปิดหลอดไฟเพ่ือเปิดใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
6) ใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ( หลอดนีออน) แบบผอมแทน หลอดแบบธรรมดา ( ประหยัดไฟฟ้าร้อยละ 
7) ใช้หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์ ( หลอดตะเกียบ) แทนหลอดไส้ ( ประหยัดไฟฟ้าร้อยละ 75) ใช้โคม 

สะท้อนแสงแบบประสิทธิภาพสูง และใช้บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์แทนบัลลาสต์แบบธรรมดา 
8) ท าความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพราะ ฝุ่นละอองที่เกาะอยู่จะท าให้แสงสว่างน้อยลง

และอาจท า ให้ต้องเปิดไฟหลายดวงเพ่ือให้ได้แสงสว่างเท่าเดิม 
9) เมื่อพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ช ารุดหรือขาหลอดเปลี่ยน เป็นสีน้ าตาลหรือด าควรเปลี่ยนทันทีเพ่ือป้องกัน

อัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร 

http://www.chainat.ac.th/
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10) รณรงค์สร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า แสงสว่างอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให้ความรู้โดยการจัด
อบรม เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
ระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ 
 

 
 
 

1) ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อไม่ต้องการใช้งาน และเมื่อ ต้องการปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ควรอย่างน้อย 
15 นาท ี

2) ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหากไม่อยู่ในห้องนานกว่า 1 ชั่วโมง และปิดก่อนเวลาเลิกงานเนื่องจากยังคง
มีความเย็น อยู่จนถึงเวลาเลิกงาน 
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3) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ ากว่าที่ 25 องศา เซลเซียส เนื่องจากหากตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นทุก 1 
องศา จะประหยัดไฟเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

4) แยกสวิตช์ปิดเปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย อากาศออกจากกัน เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องเปิด
พัดลมระบายอากาศไว้ตลอดเวลาที่ใช้เครื่องปรับอากาศ 

5) เปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาในห้องช่วงที่อากาศไม่ร้อน แทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ จะช่วยลดการ
ใช้พลังงาน ไฟฟ้าและเป็นการถ่ายเทอากาศอีกด้วย 

6) ตรวจวัดประสิทธิภาพการไหลเวียนหรือการถ่ายเทของ อากาศในห้องปรับอากาศ หากมีการไหลเวียน
ของอากาศไม่เพียงพอให้แก้ไขโดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยขนาดของพัดลมระบายอากาศต้องมี
ความเหมาะสม กับขนาดของห้อง 

7) ไม่น าต้นไม้มาปลูกในห้องท่ีมีเครื่องปรับอากาศเพราะต้นไม้จะคายไอน้ า ท าให้เครื่องปรับอากาศ
ท างานมากข้ึน 

8) ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ าร้อนไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ออกไว้นอก
ห้องปรับอากาศโดยเฉพาะเครื่องถ่ายเอกสารนอกจากจะปล่อย ความร้อนออกสู่ห้องปรับอากาศท าให้
สิ้นเปลืองไฟฟ้า แล้ว ผงหมึกจากเครื่องจะฟุ้งกระจายอยู่ในห้อง เป็น อันตรายต่อสุขภาพร่างกายของ
ผู้ปฏิบัติงานบริเวณนั้น 

9) ตรวจสอบและอุดรอยรั่วที่ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง เพื่อป้องกันความเย็นรั่วไหลจากห้องปรับ
อากาศ 

10) ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ 
5-7 

11) ก าหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง และมีคู่มือปฏิบัติงาน 
12) รณรงค์สร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจาก การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่องด้วย วิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด นิทรรศการ เสียงตามสาย หรือ
ให้ความรู้โดยการ จัดอบรม เป็นต้น 
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 ระบบอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์อ่ืน  
 

 
 

1) ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานนานเกินกว่า15 นาที หรือตั้งโปรแกรมพักหน้าจอ 
2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งาน ติดต่อกันนานกว่า 1 ชั่วโมง และปิดเครื่อง

ทุกครั้งหลัง เลิกการใช้งานพร้อมทั้งถอดปลั๊กออก 
3) เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน เพราะใช้ก าลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 55 ในขณะที่รอ

ท างานและควรใช้จอภาพขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไป เช่น จอภาพ ขนาด 14 นิ้ว จะใช้พลังงานน้อยกว่า
จอภาพขนาด 17 นิ้ว ถึงร้อยละ 25 

4) ตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไขบนเอกสารที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ จะช่วยลดการ
สิ้นเปลือง พลังงาน กระดาษ หมึกพิมพ์ และการสึกหรอของเครื่องพิมพ์ได้มาก 

5) ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการท างานของเครื่องพิมพ์เพ่ือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จะช่วยลดความสิ้นเปลือง
ทั้งด้านพลังงานและการซ่อมบ ารุง 

6) ถ่ายเอกสารแบบสองหน้าเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ 
7) ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงานพร้อมถอดปลั๊กออก 
8) ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในส านักงานเม่ือเลิกใช้งาน หรือเมื่อไม่มีความต้องการใช้งานนานกว่า 

1 ชั่วโมง 
9) ปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้อย่างเคร่งครัดเพ่ือประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ 
10) มีแผนการตรวจเช็คและท าความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
11) ใช้บันไดกรณีข้ึนลงชั้นเดียว 
12) ควรติดตั้งโปรแกรมให้ลิฟต์หยุดเฉพาะชั้นคี่หรือชั้นคู่ เนื่องจากลิฟต์ใช้ไฟฟ้ามากในขณะออกตัว  
13) ก่อนปิดประตูลิฟต์ให้เหลียวดูชักนิดหาเพ่ือนร่วมทางเพ่ือช่วยกันประหยัดไฟฟ้า 
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จัดท ำโดย นำงสำวกนกอร  สีแสง  นักตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

9 

14) รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ส านักงาน อย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม 
เป็นต้น 

 
 

ผลจากการประหยัดพลังงานภายในส านักงาน 
อ้างอิงข้อมูลจาก สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน คู่มือการประหยัดพลังงานในสถานที่ท างาน   

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร  

1) ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเม่ือเลิกใช้งาน 
 ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีความสว่างมากเกินความจ าเป็นทั้งนี้ควรถอดบัลลาสต์และ

สตาร์ทเตอร์ออกด้วย 
 บ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ ตรวจสอบการท างานและความสว่าง ท าความสะอาด

สม่ าเสมอทุก ๆ 3 – 6 เดือน 
 บ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ ตรวจสอบการท างานและความสว่าง ท าความสะอาด

สม่ าเสมอทุก ๆ 3 – 6 เดือน 
2) ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 25 – 30  

 เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 
a) เลือกใช้หลอดที่มีสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 และ 36 วัตต์ ส าหรับชนิด

ไตรฟอสฟอร์ (หลอดซุปเปอร์ลักซ)์ จะให้แสงสว่างมากกว่าหลอดผอมธรรมดาถึงร้อยละ 
30 แต่ใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม 
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b) ใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้ 
c) ใช้บัลลาสต์อิเล็กทอรนิกส์แทนบัลลาสต์ชนิดขดลวดแกเหล็กท าให้การใช้ไฟฟ้าลดลงจาก 

10 วัตต์ เหลือเพียง 1 – 2 วัตต์ นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟถึง 2 
เท่า 

d) ใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง จะช่วยลดหลอดไฟจาก 4 หลอดใน 1 โคม เหลือ 2 หลอด 
โดยที่ความสว่างยังคงเดิม 

3) ปรับปรุงแสงสว่าง  
 ติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้าให้สะดวกในการเปิด ปิด (ควรอยู่ที่ประตูทางเข้า ออก) และควรแยกสวิตซ์

ควบคุมการเปิด ปิดทั้งชั้น 
 ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ใช้เฉพาะที่เท่านั้น 
 ใช้แสงธรรมชาติในบริเวณท่ีท างานริมหน้าต่างและระเบียงทางเดิน 

 
ระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ 
 ระบบปรับอากาศมีหลายชนิด แต่ที่ใช้กันมากในอาคารสถานที่ท างานมักเป็นเครื่องท าน้ าเย็นแบบศูนย์
รวมระบายความร้อนด้วยน้ า และเครื่องปรับอากาศแบบชุดระบายความร้อนด้วยอากาศหรือน้ า ระบบ
เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมดในอาคาร 

 
 

1) ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การลดชั่วโมงการท างาน  

a) ปิดเครื่องท าความเย็น ซึ่งใช้ไฟฟ้ามาก ก่อนเวลาเลิกงาน 15 – 20 นาที เนื่องจากน้ าเย็น
ในระบบ ยังมีความเย็นเพียงพอ 
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b) ปิดเครื่องส่งลมเย็น หรือเครื่องปรับอากาศแบบชุดในเวลาพักเท่ียงหรือในบริเวณท่ีเลิกใช้
งาน 

c) ปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ าหลังเลิกงานและวันหยุด 
 ปรับตั้งอุณหภูมิเหมาะสม 

a) ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียล ในบริเวณท่ีท างานทั่วไปและพ้ืนที่ส่วนกลาง 
b) ตั้งอุณหภูมิที่ 24 องศาเซลเซียล ในบริเวณพ้ืนที่ท างานใกล้หน้าต่างกระจก 
c) ตั้งอุณหภูมิที่ 22 องศาเซลเซียล ในห้องคอมพิวเตอร์ 
d) การปรับอุณหภูมิเพ่ิมทุก ๆ 1 องศาเซลเซียล จะช่วยประหยัดพลังงานประมาณร้อยละ 

10 ของเครื่องปรับอากาศ 
 ควรบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ โดยการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ การท าความสะอาด

และตรวจสอบรอยรั่วตามขอบกระจกและผนังทุก ๆ 3 – 6 เดือน  
หากทุกหน่วยงานภายในส านักงาน ร่วมมือกันการประหยัดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ

สามรถประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 5 – 10  
2) ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 

 ปรับปรุงในส่วนระบบน้ าเย็น 
a) ควรเลือกเครื่องท าน้ าเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง(ค่ากิโลวัตต์ต่อดันต่ า) และเลือกจ านวน

เครื่องให้ท างานได้ค่าประสิทธิภาพสูงที่ภาระสูงสุดและภาระต่ าสุด 
b) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแบบแยกส่วนที่มีค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน

(EER = Energy Efficiency Ratio) สูง(เบอร์ 5) ส าหรับบริเวณท่ีมีการท างานในช่วงเย็น 
หรือในวันหยุดเพื่อลดชั่วโมงของเครื่องท าน้ าเย็น 

c) ปรับปรุงฉนวนท่อน้ าเย็น เพ่ือลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าไปสู่ระบบน้ าเย็น ซึ่งช่วยให้
เครื่องท าน้ าเย็นใช้ไฟฟ้าลดลง 

 ปรับปรุงในส่วนระบบส่งลมเย็น 
a) ใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเล็กทอนิกส์ ซึ่งมีความแม่นย าในการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งความ

ถูกต้องในการควบคุมอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียล จะประหยัดการใช้พลังงานของ
เครื่องปรับอากาศถึงร้อยละ 10  

 หมั่นท าความสะอาดแผงกรองอากาศ เพื่อช่วยลดความสกปรกที่ขดลวดน้ าเย็น เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเครื่องส่งลมเย็น และท าให้คุณภาพอากาศในที่ท างานดีขึ้น 

 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในที่ท างาน เพื่อควบคุมการเปิด – ปิด 
ทางเข้าออกของอากาศภายนอก ไม่ให้เข้ามาในอาคารมากเกินไป ในขณะที่ยังคงรักษา
ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ในที่ท างานให้เพียงพออยู่เสมอ 

 ปรับปรุงฉนวนท่อส่งลมเย็น อย่าให้มีรอยรั่วหรือรอยฉีกขาด เพื่อไม่ให้สูญเสียความเย็น 
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 ใช้อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์พัดลมของ
เครื่องส่งลมเย็นเพื่อขจัดปัญหาภาวะไม่สมดุลของลมที่จ่ายในแต่ละพ้ืนที่ท างาน ใน
ขณะเดียวกันยังเป็นการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบประหยัดพลังงานท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใช้ง่าย สามารถ
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์จ านวนมากโดยใช้บุคลากรเพียงคนเดียว 
 สามารถก าหนดชั่วโมงท างานของระบบปรับอากาศได้ถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 

กล่าวคือ สามารถเปิด ปิดอุปกรณ์ตามเวลาที่ก าหนด และสามารถเปิด ปิดตามสภาพอากาศ
ภายนอกและตามภาระความเย็น 

 สามารถเก็บบันทึกและรายงานสถานการณ์ใช้งานของระบบปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือใช้
ปรับปรุงท างานของระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาอย่างอัตโนมัติ 

 สามารถควบคุมการท างานของระบบปรับอากาศในระยะไกลจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
4) ปรับปรุงในส่วนของอาคาร 

 ผนังทึบ 
a) ผนังภายนอกควรทาสีขาวหรือสีอ่อน เพ่ือช่วยสะท้อนความร้อน 
b) ผนังภายในควรบุฉนวนกันความร้อน 

 ผนังกระจก (ซึ่งนิยมมากส าหรับอาคารสถานที่ท างานในปัจจุบัน) 
a) ควรใช้กระจกชนิดสะท้อนรังสีความร้อนแทนที่การใช้กระจกใส 
b) ส าหรับอาคารเก่าท่ีใช้กระจกใสธรรมดา ควรติดฟิล์มชนิดสะท้อนรังสีความร้อน 

การปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สามารถประหยัดพลังงานของระบบอากาศได้ร้อยละ 
10 – 25  

 
 ระบบอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์อ่ืน  

ระบบอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์อ่ืน ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของ
อาคาร 

1) การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยงสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากจอภาพใช้ไฟฟ้า
กว่าร้อยละ 70 ของเครื่องคอมพิวเตอร์และควรสั่งให้ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติที่มากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท างาน 

2) เลือกซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ขนาดที่เหมาะสม เช่น จอภาพ 14 นิ้ว ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าจอภาพ 17 
นิ้ว  

3) พิจารณาเครื่องพิมพ์ผลและเครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบถ่าย 2 หน้า จะช่วยประหยัดกระดาษ 
4) ใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า 
5) ก่อนปิดประตูลิฟต์ให้หาเพื่อนร่วมทางเพ่ือช่วยกันประหยัดไฟฟ้าได้ 

 



คู่มือการประหยัดพลังงานภายในส านักงาน 

     

จัดท ำโดย นำงสำวกนกอร  สีแสง  นักตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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อ้างอิงข้อมูลจาก  

1. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  http://www.chainat.ac.th   
2. กระทรวงพลังงาน http://www.energy.go.th/ 
3. รอบรั้วเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ http://www.environnet.in.th 
 
 

 
 

 

http://www.chainat.ac.th/
http://www.energy.go.th/
http://www.environnet.in.th/

