
 

ประหยัดพลังงานในที่ท างาน 

    " ที่ท างาน" มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการ ซึ่ง
เจ้าของกิจการหรือแม้แต่พนักงานทุกระดับสามารถประหยัดพลังงานได้ โดยมีแนวทางการ
ประหยัดพลังงาน ดังนี้ 

แนวทางการประหยัดพลังงาน 

     แนวทางท่ีพนักงานทุกระดับควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดการประหยัด
พลังงานในที่ท างานแยก เป็น 3 ระบบหลักๆ คือ  
     ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
อุปกรณ์ อื่นๆ 
 

1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  

     (ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร) ระบบปรับอากาศมี
หลายชนิด แต่ที่ใช้กันมากในอาคารสถานที่ท างาน มักจะเป็นเครื่อง ท าน้ าเย็นแบบศูนย์ระบายความร้อน
ด้วยน้ าและเครื่องปรับอากาศแบบชุดระบายความ ร้อนด้วย อากาศหรือน้ า  
 



     1.1 ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
           (ประหยัดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศได้ร้อยละ 5-10)  
 
     การลดชั่วโมงการท างาน 
     - ปิดเครื่องท าน้ าเย็นซ่ึงใช้ไฟฟ้ามาก ก่อนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที 
เนื่องจากน้ า เย็นในระบบยังมีความเย็นเพียงพอ      
     - ปิดเครื่องส่งลมเย็น หรือเครื่องปรับอากาศแบบชุด ในเวลาพักเที่ยง หรือใน
บริเวณ ที่เลิกใช้งาน  
     - ปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ าหลังเลิกงานและวันหยุด 

 
 
 
ปรับตั้งอุณหภูมิเทอร์โมสตัทให้เหมาะสม  
     - ตั้งอุณหภูมิที่ 78    F (25    C) ในบริเวณที่ท างานทั่วไปและ
พื้นที่ส่วนกลาง 

     - ตั้งอุณหภูมิที่ 75    F (24    C) ในบริเวณพื้นที่ท างานใกล้หน้าต่างกระจก 
     - ตั้งอุณหภูมิที่ 72    F (22    C) ในห้องคอมพิวเตอร ์
     - การปรับอุณหภูมิเพิ่มทุกๆ 1    C จะช่วยประหยัดพลังงานร้อยละ 10 ของเครื่องปรับอากาศ  

     
 
     - ในกรณีที่มีเครื่องท าน้ าเย็นติดตั้งแบบขนานกันหลายเครื่อง  ไม่ควรเดินเครื่องท าน้ าเย็นท่ี
เป็นเครื่องส ารอง ในขณะท่ียังมีภาระท าความเย็นต่ า (เช่นในวันน้ันมีคนมาท างานจ านวนน้อย อากาศ
นอกอาคารเย็น หรือมีฝนตก) เพื่อที่จะท าให้ ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด และควรปิดวาล์วน้ าเย็นและน้ า
หล่อเย็นท่ีเข้าและออกจากเครื่องท า น้ าเย็นส ารองนั้น 
     - ควรบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอโดยการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ การท า ความ
สะอาด และตรวจสอบรอยร่ัวตามขอบกระจกและผนังทุก 3-6 เดือน  
 
    



  1.2 ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  
           (ประหยัดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศได้ร้อยละ 10-25)  
 
      ปรับปรุงในส่วนระบบน้ าเย็น 

 ควรเลือกเครื่องท าน้ าเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง (ค่า
กิโลวัตต์ต่อตันต่ า) และเลือกจ านวนเครื่องให้ท างานได้
ค่าประสิทธิภาพสูงที่ภาระสูงสุดและภาระต่ าสุด  

 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแบบแยกส่วนที่
มีค่า EER สูง (เบอร์5) ส าหรับบริเวณที่มีการท างาน
ในช่วงเย็น หรือในวันหยุด เพื่อลดชั่วโมงท างานของเครื่องท าน้ าเย็น  

 ปรับปรุงฉนวนท่อน้ าเย็น เพื่อลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าไปสู่น้ าเย็น ซึ่งช่วยให้เครื่องท า
น้ าเย็นใช้ไฟฟ้าลดลง 
 
     * EER : Energy Efficiency Ratio (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน)  
 
ปรับปรุงในส่วนระบบลมเย็น 

 ใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความแม่นย าในการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งความ
ถูกต้องในการควบคุมอุณหภูมิ 1    C จะประหยัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ ถึง
ร้อยละ 10 

 ใช้แผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ช่วยลดความสกปรกที่ขดน้ าเย็น เป็นการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องส่งลมเย็นและท าให้คุณภาพอากาศในท่ีท างานดีขึ้น  

 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในที่ท างาน  เพื่อควบคุม การเปิด
ปิดทางเข้าของอากาศภายนอก ไม่ให้เข้ามาในอาคารมากเกินไปในขณะที่ยังคงรักษา 
ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ในที่ท างานให้เพียงพออยู่เสมอ 

 ใช้อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ มอเตอร์พัด
ลมของเครื่องส่งลมเย็น เพื่อขจัดปัญหาภาวะไม่สมดุลย์ของลมที่จ่ายในแต่ละพื้นท่ี ท างาน
ในขณะเดียวกันยังเป็นการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย  



 
 
ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
     ระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นระบบประหยัดพลังงานท างานด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ง่าย สามารถควบคุมการท างานของอุปกรณ์
จ านวนมากโดยใช้บุคลากรเพียงคนเดียว 

 สามารถก าหนดชั่วโมงท างานของระบบปรับอากาศได้ถูกต้อง
แม่นย าและมีประสิทธิ ภาพ กล่าวคือ สามารถเปิดและปิดอุปกรณ์
ตามเวลาที่ก าหนด (Time Schedule) และ สามารถเปิดและปิดตาม
สภาพอากาศภายนอกและตามภาระท าความเย็น (Optimum Start -
Stop)       

 สามารถเก็บบันทึกและรายงานสถานะใช้งานของระบบปรับอากาศอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อใช้ปรับปรุงการท างานของระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
อย่างอัตโนมัติ       

 สามารถควบคุมการท างานของระบบปรับอากาศในระยะไกล  (จากหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์)  
 
ปรับปรุงในส่วนอาคาร 

 ผนังทึบ ผนังภายนอกควรทาสีขาวหรือสีอ่อน เพื่อช่วยสะท้อนความร้อน 
ผนังภายในควรบุฉนวนกันความร้อน 

 ผนังกระจก (ซึ่งนิยมมากส าหรับอาคารสถานท่ีท างานในปัจจุบัน) ควรใช้กระจกชนิด
สะท้อนรังสีความร้อน (Heat Mirror) แทนท่ีจะใช้กระจกใสธรรมดา กรณีอาคารเก่าที่ใช้
กระจกใสธรรมดา ก็ควรพิจารณาติดฟิล์มชนิดสะท้อนรังสีความร้อน   
 
 

 
 



 
2. ระบบแสงสว่าง 
    (ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร) 
  

 2.1 ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (ประหยัดพลังงานของไฟฟ้าแสงสว่างได้ร้อยละ 1-5) 

     - ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเม่ือเลิกใช้งาน 
     - ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจ าเป็น ทั้งนี้ควร
ถอดบัลลาสต์ 

     - บ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ ตรวจสอบการท างานและ
ความสว่าง ท าความ สะอาดสม่ าเสมอ ทุกๆ 3-6 เดือน 
 
 
2.2 ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  
      (ประหยัดพลังงานของไฟฟ้าแสงสว่างได้ร้อยละ 25-30)  
 
เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 
      - เลือกใช้หลอดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรส
เซนต์ 18 และ 36 วัตต์ ชนิดไตรฟอสฟอร์ (หลอดซุปเปอร์ลักซ์) 
ซึ่งจะให้แสงสว่างมากกว่าหลอดผอมธรรมดาถึงร้อย ละ 30แต่ใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม  
      - ใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้  
      - ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แทนบัลลาสต์ชนิดขดลวดแกนเหล็กท าให้การใช้ไฟฟ้าลด 
ลง 10 วัตต์ เหลือเพียง 1-2 วัตต์ นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟถึง 2 
เท่า  
      - ใช้โคมประสิทธิภาพสูง จะช่วยลดจ านวนหลอดไฟจากเดิม 
4 หลอดใน 1 โคม เหลือ 2 หลอด โดยท่ีความสว่างยังคงเดิม 
 
 
 

 
 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง 

      - ติดตั้งสวิตซ์ไฟให้สะดวกในการเปิดปิด (ควรอยู่
ที่ประตูทางเข้าออก) และควรแยก สวิตซ์ควบคุมเป็น
แถว ไม่ควรมีสวิตซ์เดียวควบคุมการเปิดปิดท้ังชั้น 



      - ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ใช้เฉพาะที่เท่านั้น 
      - ใช้แสงธรรมชาติช่วยในบริเวณที่ท างานริมหน้าต่างและระเบียงทางเดิน  
 
ใช้ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ 

 ใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติ เช่น ห้องประชุม และห้อง 
ผู้บริหาร 

 ใช้อุปกรณืควบคุมการเปิดไฟอัตโนมัติตามเวลา เช่น บริเวณที่ท างาน ทางออก และ 
ห้องน้ า 

 
 ใช้อุปกรณ์หรี่แสง เช่น บริเวณที่ท างานริมหน้าต่าง 

 
3. อุปกรณ์อื่นๆ 
    (ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร) 
 
3.1 อุปกณ์ส านักงาน 
      ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer) เครื่องพิมพ์ผล (Printer) เครื่องถ่ายเอก 
สารและเครื่องโทรสาร 
 
      - ปิดเคร่ืองหลังเลิกงานพร้อมทั้งดึงปล๊ักออกด้วย เนื่องจากยัง
มีการสิ้นเเปลืองพลังงาน ยกเว้น เครื่องโทรสาร ซึ่งต้องเปิด 24 ชั่วโมง 
      - ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยง เนื่องจากจอภาพใช้ไไฟ้ากว่าร้อยละ 70 ของ 
คอมพิวเตอร์ และควรสั่งให้ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์
ท างาน 

 

   - ซื้อเฉพาะอุปกรณ์ส านักงานที่มีสัญลักษณ์ Energy Star และ
ตรวจสอบว่า ระบบประหยัดพลังงานท างานได้จริง 
     - ซื้อจอภาพขนาดที่เหมาะสม เช่น จอภาพ 14 นิ้ว ใช้ไฟฟ้าน้อย
กว่าจอภาพ 17 นิ้ว  

- พิจารณาเครื่องพิมพ์ผล (Printer) และครื่องถ่าย   

                               เอกสารที่มีระบบถ่าย 2 หน้า จะช่วย ประหยัดกระดาษ 

 

 



   -  3.2 ลิฟท์ 
      - ควรใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียว 
      - ควรตั้งโปรแกรมให้ลิฟท์หยุดเฉพาะช้ันคี่ หรือชั้นคู่ เนื่องจาก
ลิฟท์ใช้ไฟฟ้ามาก ในขณะออกตัว 

  
3.3 ปั๊มน้ า 
      - ใช้หัวน้ าก็อกชนิดประหยัดน้ า 
      - ควรติดมิเตอร์วัดการใช้น้ า แยกระหว่างระบบน้ าที่ใช้ระบายความร้อนของเครื่อง ท า
น้ าเย็นกับระบบประปา เพื่อง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบการใช้ปริมาณน้ า  
      - ควรน าน้ าจากอ่างล้างมือมาใช้รดต้นไม้ (บริเวณรอบๆ สถานท่ีท างาน) หรือติดตั้ง 
อุปกรณ์ตรวจสอบความชื้นที่ผิวดิน บริเวณปลูกต้นไม้ เพื่อควบคุมการท างานของปั๊มน้ า  
 
     การประหยัดพลังงานในอาคาร หรือสถานที่ท างานให้ได้ผลน้ัน เจ้าของอาคาร
หรือเจ้า ของกิจการ พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้เข้าไปติดต่อในอาคารหรือ
สถานที่ท างาน ต้องให้ ความร่วมมือโดยตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัด
พลังงานและที่ส าคัญต้องมี การปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเน่ืองดังแนวทางวิธีการ
ต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น 

   ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
 


