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108 วิธีประหยัดพลังงาน 

 วิธีประหยัดน้ํามัน 

1. ตรวจตราลมยางเป็นประจํา เพราะยางที่อ่อนเกินไปนั้น ทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันมากกว่ายางที่มี
ปริมาณลมยางตามที่มาตรฐานกําหนด 

2. สับเปลี่ยนยาง ตรวจต้ังศูนย์ล้อตามกําหนด จะช่วยประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นอีกมาก 

3. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนานๆ แค่จอดรถติดเครื่องทิ้งไว้ 10 นาที ก็เสียน้ํามันฟรีๆ 
200 ซีซี 

4. ไม่ควรติดเครื่องทิ้งไว้เมื่อจอดรถ ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ขึ้นของ ลงของ หรือคอยคน เพราะการ
ติดเครื่องทิ้งไว้ เปลืองน้ํามันและสร้างมลพิษอีกด้วย 

5. ไม่ออกรถกระชากดังเอี๊ยด การออกรถกระชาก 10 ครั้ง สูญเสียน้ํามันไปเปล่าๆ ถึง 100 ซีซี น้ํามัน
จํานวนนี้รถสามารถวิ่งได้ไกล 700 เมตร 

6. ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกียร์ว่างอย่างที่เราเรียกกันติดปากว่า เบิ้ลเครื่องยนต์ การกระทําดังกล่าว 10 
ครั้ง สูญเสียน้ํามันถึง 50 ซีซี ปริมาณน้ํามันขนาดนี้รถวิ่งไปได้ต้ัง 350 เมตร 

7. ตรวจต้ังเครื่องยนต์ตามกําหนด ควรตรวจเช็คเครื่องยนต์สม่ําเสมอ เช่น ทําความสะอาดระบบไฟ
จุดระเบิด เปลี่ยนหัวคอนเดนเซอร์ ต้ังไฟแก่อ่อนให้พอดี จะช่วยประหยัดน้ํามันได้ถึง 10% 

8. ไม่ต้องอุ่นเครื่อง หากออกรถและขับช้าๆ สัก 1-2 กม. แรก เครื่องยนต์จะอุ่นเอง ไม่ต้องเปลือง
น้ํามันไปกับการอุ่นเครื่อง 

9. ไม่ควรบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัด เพราะเครื่องยนต์จะทํางานตามน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น หากบรรทุกหนัก
มาก จะทําให้เปลืองน้ํามันและสึกหรอสูง 

10. ใช้ระบบการใช้รถร่วมกัน หรือคาร์พูล (Car pool) ไปไหนมาไหน ที่หมายเดียวกัน ทางผ่านหรือ
ใกล้เคียงกัน ควรใช้รถคันเดียวกัน 

11. เดินทางเท่าที่จําเป็นจริงๆ เพื่อประหยัดน้ํามัน บางครั้งเรื่องบางเรื่องอาจจะติดต่อกันทาง
โทรศัพท์ก็ได้ ประหยัดน้ํามันประหยัดเวลา 

12. ไปซื้อของหรือไปธุระใกล้บ้านหรือใกล้ๆ ที่ทํางาน อาจจะเดินหรือใช้จักรยานบ้าง ไม่จําเป็นต้องใช้
รถยนต์ทุกครั้ง เป็นการออกกําลังกายและประหยัดน้ํามันด้วย 
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13. ก่อนไปพบใคร ควรโทรศัพท์ไปถามก่อนว่าเขาอยู่หรือไม่ จะได้ไม่เสียเที่ยว ไม่เสียเวลา ไม่เสีย
น้ํามันไปโดยเปล่าประโยชน์ 

14. สอบถามเส้นทางที่จะไปให้แน่ชัด หรือศึกษาแผนที่ให้ดีจะได้ไม่หลง ไม่เสียเวลา ไม่เปลืองน้ํามัน
ในการวนหา 

15. ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ท หรือใช้บริการส่งเอกสาร แทนการเดินทางด้วย
ตัวเอง เพื่อประหยัดน้ํามัน 

16. ไม่ควรเดินทางโดยไม่ได้วางแผนการเดินทาง ควรกําหนดเส้นทาง และช่วงเวลาการเดินทางที่
เหมาะสมเพื่อประหยัดน้ํามัน 

17. หมั่นศึกษาเส้นทางลัดเข้าไว้ ช่วยให้ไม่ต้องเดินทางยาวนานไม่ต้องเผชิญปัญหาจราจร ช่วย
ประหยัดทั้งเวลาและประหยัดน้ํามัน 

18. ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ เลือกขับที่ความเร็ว 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 2,000-2,500 รอบ
เครื่องยนต์ ความเร็วระดับนี้ ประหยัดน้ํามันได้มากกว่า 

19. ไม่ควรขับรถลากเกียร์ เพราการลากเกียร์ตํ่านานๆ จะทําให้ เครื่องยนต์หมุนรอบสูงกินน้ํามันมาก 
และเครื่องยนต์ร้อนจัดสึกหรอง่าย 

20. ไม่ติดต้ังอุปกรณ์ตกแต่งที่จะทําให้เครื่องยนต์ทํางานหนักขึ้นเช่น การทําให้เกิดการต้านลมขณะวิ่ง 
หรือทําให้เครื่องยนต์ ไม่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี 

21. ไม่ควรใช้น้ํามันเบนซินที่ออกเทนสูงเกินความจําเป็นของเครื่องยนต์ เพราะเป็นการสิ้นเปลือง
พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ 

22. หมั่นเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ไส้กรองน้ํามันเครื่อง ไส้กรองอากาศตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อ
ประหยัดน้ํามัน 

23. สําหรับเคร่ืองยนต์แบบเบนซิน ควรเลือกเติมน้ํามันเบนซินให้ถูกชนิด ถูกประเภท โดยเลือกตาม
ค่าออกเทนที่เหมาะสมกับรถแต่ละยี่ห้อ (สังเกตจากฝาปิดถังน้ํามันด้านใน หรือรับคู่มือที่ป้ัมน้ํามันใกล้บ้าน 

24. ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ยามเช้าๆ เปิดกระจกรับความเย็นจากลมธรรมชาติ
บ้างก็สดช่ืนดี ประหยัด น้ํามันได้ด้วย 

25. ไม่ควรเร่งเครื่องปรับอากาศในรถอย่างเต็มที่จนเกินความจําเป็น ไม่เปิดแอร์แรงๆ จนรู้สึกหนาว
เกินไป เพราะสิ้นเปลืองพลังงาน 
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วิธีประหยัดไฟฟ้า 

26. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออก
จากห้อง 

27. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพ ให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ 
หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้อง เลือกใช้เบอร์ 5 

28. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ช่ัวโมง สําหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 
30 นาที สําหรับเครื่องปรับ อากาศเบอร์ 5 

29. หมั่นทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ บ่อยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการ
ทํางานของเครื่องปรับอากาศ  

30. ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็น อุณหภูมิที่กําลังสบาย อุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 

31. ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตาม
ผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ 

32. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอ่ืนใดที่ไม่จําเป็น ต้องใช้งานในห้องที่มี
เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร 

33. ติดต้ังฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการ
ถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร 

34. ใช้มูลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝา
ผนังเพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทํางานหนักเกินไป 

35. หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ห้องปรับอากาศ ติดต้ังและใช้อุปกรณ์
ควบคุมการเปิด-ปิดประตูในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 

36. ควรปลูกต้นไม้รอบๆ อาคาร เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้นให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 
1 ตัน หรือให้ความเย็น ประมาณ 12,000 บีทียู 

37. ควรปลูกต้นไม้เพื่อช่วยบังแดดข้างบ้านหรือเหนือหลังคา เพื่อเครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องทํางาน
หนักเกินไป 

38. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความช้ืนให้กับดิน จะทําให้บ้านเย็น ไม่จําเป็นต้อง
เปิดเครื่องปรับอากาศเย็นจนเกินไป 
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39. ในสํานักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จําเป็น ในช่วงเวลา 12.00-
13.00 น. จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 

40. ไม่จําเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มงาน และควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิก
ใช้งานเล็กน้อย เพื่อประหยัดไฟ 

41. เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมที่ไม่ได้คุณภาพ มักเสียง่าย ทําให้
สิ้นเปลือง 

42. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดไฟ ประหยัดเงิน
ได้มากทีเดียว 

43. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบแทน
หลอดไส้ หรือใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์ 

44. ควรใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กโทรนิกคู่กับหลอดผอมจอมประหยัด จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้อีกมาก 

45. ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่างๆ เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟ กระจายได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทําให้ไม่จําเป็นต้องใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์สูง ช่วยประหยัดพลังงาน 

46. หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟที่บ้าน เพราะจะช่วยเพ่ิมแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น 
ควรทําอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 

47. ใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ตํ่า สําหรับบริเวณที่จําเป็นต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งคืน ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือข้าง
นอก เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า 

48. ควรต้ังโคมไฟที่โต๊ะทํางาน หรือติดต้ังไฟเฉพาะจุด แทนการเปิดไฟทั้งห้องเพื่อทํางาน จะประหยัด
ไฟลงไปได้มาก 

49. ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทาภายในอาคารเพื่อ
ทําให้ห้องสว่างได้มากกว่า 

50. ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากท่ีสุด เช่น ติดต้ังกระจกหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความ
ร้อน แต่ยอมให้แสงผ่านเข้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานเพื่อแสงสว่างภายในอาคาร 

51. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณท่ีมีความต้องการใช้แสงสว่างน้อย หรือบริเวณท่ีมีแสงสว่าง
พอเพียงแล้ว 

52. ปิดตู้เย็นให้สนิท ทําความสะอาดภายในตู้เย็น และแผ่นระบาย ความร้อนหลังตู้เย็นสม่ําเสมอ 
เพื่อให้ตู้เย็นไม่ต้องทํางานหนักและเปลืองไฟ 
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53. อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย อย่านําของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะทําให้ตู้เย็นทํางานเพิ่มขึ้น กินไฟมาก
ขึ้น 

54. ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพ เพราะจะทําให้ความเย็นรั่วออกมาได้ ทําให้
สิ้นเปลืองไฟมากกว่าที่จําเป็น 

55. เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว อย่าใช้ตู้เย็นใหญ่เกินความจําเป็นเพราะกินไฟ
มากเกินไป และควรตั้งตู้เย็นไว้ ห่างจากผนังบ้าน 15 ซม. 

56. ควรละลายน้ําแข็งในตู้เย็นสม่ําเสมอ การปล่อยให้น้ําแข็งจับ หนาเกินไป จะทําให้เครื่องต้อง
ทํางานหนัก ทําให้กินไฟมาก 

57. เลือกซื้อตู้เย็นประตูเดียว เนื่องจากตู้เย็น 2 ประตู จะกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียวที่มีขนาด
เท่ากัน เพราะต้องใช้ท่อน้ํายาทําความเย็นที่ยาวกว่า และใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กว่า 

58. ควรต้ังสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสม การต้ังที่ตัวเลขต่ําเกินไป อุณหภูมิจะเย็นน้อย 
ถ้าต้ังที่ตัวเลขสูงเกินไปจะเย็นมากเพื่อให้ประหยัดพลังงานควรตั้งที่เลขต่ําที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ 

59. ไม่ควรพรมน้ําจนแฉะเวลารีดผ้า เพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากขึ้น เสียพลังงานมากขึ้น 
เสียค่าไฟเพิ่มขึ้น 

60. ดึงปลั๊กออกก่อนการรีดเสื้อผ้าเสร็จ เพราะความร้อนที่เหลือในเตารีด ยังสามารถรีดต่อได้
จนกระทั่งเสร็จ ช่วยประหยัดไฟฟ้า 

61. เสียบปลั๊กครั้งเดียว ต้องรีดเสื้อให้เสร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีดบ่อยๆ เพราะการทําให้
เตารีดร้อนแต่ละครั้งกินไฟมาก 

62. ลด ละ เลี่ยง การใส่เสื้อสูท เพราะไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองร้อน สิ้นเปลืองการตัด ซัก 
รีด และความจําเป็นในการเปิดเครื่องปรับอากาศ 

63. ซักผ้าด้วยเครื่อง ควรใส่ผ้าให้เต็มกําลังของเครื่อง เพราะซัก 1 ตัวกับซัก 20 ตัว ก็ต้องใช้น้ําใน
ปริมาณเท่าๆ กัน 

64. ไม่ควรอบผ้าด้วยเครื่อง เมื่อใช้เครื่องซักผ้า เพราะเปลืองไฟมาก ควรตากเสื้อผ้ากับแสงแดดหรือ
แสงธรรมชาติจะดีกว่า ทั้งยังช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า 

65. ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู เพราะการเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยใช่
เหตุ แถมยังต้องซ่อมเร็วอีกด้วย 

66. ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไป และอย่าเปิดโทรทัศน์ให้ เสียงดังเกินความจําเป็น เพรา
เปลืองไฟ ทําให้อายเุครื่องสั้นลงด้วย 
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67. อยู่บ้านเดียวกัน ดูโทรทัศน์รายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเครื่องเดียวกัน ไม่ใช่ดูคนละเครื่อง คนละ
ห้อง เพราะจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงาน 

68. เช็ดผมให้แห้งก่อนเป่าผมทุกครั้ง ใช้เครื่องเป่าผมสําหรับแต่งทรงผม ไม่ควรใช้ทําให้ผมแห้ง 
เพราะต้องเป่านาน เปลืองไฟฟ้า 

69. ใช้เตาแก๊สหุงต้มอาหาร ประหยัดกว่าใช้เตาไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า และควรติดต้ังวาล์วนิรภัย 
(Safety Value) เพื่อความปลอดภัยด้วย 

70. เวลาหุงต้มอาหารด้วยเตาไฟฟ้า ควรจะปิดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที เพราะความร้อนที่เตาจะ
ร้อนต่ออีกอย่างน้อย 5 นาทีเพียงพอที่จะทําให้อาหารสุกได้ 

71. อย่าเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไว้ เพราะระบบอุ่นจะทํางานตลอดเวลา ทําให้สิ้นเปลืองไฟเกินความ
จําเป็น 

72. กาต้มน้ําไฟฟ้า ต้องดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อน้ําเดือด อย่าเสียบไฟไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ เพราะนอกจากจะ
ไม่ประหยัดพลังงานแล้วยังอาจทําให้เกิดไฟไหม้ได้ 

73. แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุด ไม่ใช้ปุ่มเดียวเปิดปิดทั้งชั้น ทําให้เกิด
การสิ้นเปลืองและสูญเปล่า 

74. หลีกเลี่ยงการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต้องมีการปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ํา หม้อหุงต้ม ไว้ใน
ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 

75. ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และหมั่นทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่
เสมอ จะทําให้ลดการสิ้นเปลืองไฟได้ 

76. อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน ติดต้ังระบบลดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องเมื่อพักการทํางาน 
จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 35-40 และถ้าหากปิดหน้าจอทันทีเมื่อไม่ใช้งาน จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 60 

77. ดูสัญลักษณ์ Energy Star ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์สํานักงาน (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้ 
กําลังไฟฟ้า เพราะจะมีระบบประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติ 
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วิธีประหยัดน้ํา 

78. ใช้น้ําอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา เพื่อลดการสูญเสียน้ําอย่างเปล่าประโยชน์ 

79. ไม่ควรปล่อยให้น้ําไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน้ํา เพราะ
จะสูญน้ําไปโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลายๆ ลิตร 

80. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่
เหลว และการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้ําน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น 

81. ซักผ้าด้วยมือ ควรรองน้ําใส่กาละมังแค่พอใช้ อย่าเปิดน้ําไหลทิ้งไว้ตลอดเวลาซัก เพราะสิ้นเปลือง
กว่าการซักโดยวิธีการขังน้ําไว้ในกาละมัง 

82. ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ําต้นไม้แทนการฉีดน้ําด้วยสายยาง จะประหยัดน้ําได้มากกว่า 

83. ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ําไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถเพราะจะใช้น้ํามากถึง 400 ลิตร แต่
ถ้าล้างด้วยน้ําและฟองน้ําในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้ํา จะลดการใช้น้ําได้มากถึง 300 ลิตรต่อการล้างหนึ่ง
ครั้ง 

84. ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้ําแล้ว ยังทําให้เกิดสนิมที่
ตัวถังได้ด้วย 

85. ตรวจสอบท่อน้ํารั่วภายในบ้าน ด้วยการปิดก๊อกน้ําทุกตัวภายในบ้าน หลังจากที่ทุกคนเข้านอน 
(หรือเวลาที่แน่ใจว่า ไม่มีใครใช้น้ําระยะหนึ่ง จดหมายเลขวัดน้ําไว้ ถ้าตอนเช้ามาตรเคลื่อนที่โดยท่ียังไม่มีใคร
เปิดน้ําใช้ ก็เรียกช่างมาตรวจซ่อมได้เลย) 

86. ควรล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ําไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ําที่
ไหลจากก๊อกน้ําโดยตรง จะใช้น้ํามากกว่า การล้างด้วยน้ําที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ 50 

87. ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ํา แล้วสังเกตดูที่คอ
ห่าน หากมีน้ําสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบจัดการซ่อมได้เลย 

88. ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิดเพราะจะทําให้สูญเสียน้ําจากการชัก
โครก เพื่อไล่สิ่งของลงท่อ 

89. ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ํา เช่น ชักโครกประหยัดน้ํา ฝักบัวประหยัดน้ํา ก๊อกประหยัดน้ํา หัวฉีด
ประหยัดน้ํา เป็นต้น 

90. ติด Areator หรือ อุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก เพื่อช่วยเพิ่มอากาศให้แก่น้ําที่ไหลออกจากหัว
ก๊อก ลดปริมาณการไหลของน้ํา ช่วยประหยัดน้ํา 
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91. ไม่ควรรดน้ําต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ําจะระเหยหมดไปเปล่าๆ ให้รดตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ 
การระเหยจะต่ํากว่าช่วยให้ประหยัดน้ํา 

92. อย่าทิ้งน้ําด่ืมที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด ใช้รดน้ําต้นไม้ ใช้ชําระพื้นผิว ใช้ชําระความ
สะอาดสิ่งต่างๆ ได้อีกมาก 

93. ควรใช้เหยือกน้ํากับแก้วเปล่าในการบริการน้ําด่ืม และให้ผู้ที่ต้องการดื่มรินน้ําด่ืมเอง และควรดื่ม
ให้หมดทุกครั้ง 

94. ล้างจานในภาชนะที่ขังน้ําไว้ จะประหยัดน้ําได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่ปล่อยให้น้ําไหลจาก
ก๊อกน้ําตลอดเวลา 

95. ติดต้ังระบบน้ําให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บและจ่ายน้ําตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อ
หลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไปสูบและจ่ายน้ําภายในอาคาร 

 

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ 

96. อย่าใช้กระดาษหน้าเดียวทิ้ง ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าใช้ทั้งสองหน้า ให้นึกเสมอว่า กระดาษแต่
ละแผ่น ย่อมหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องเสียไป 

97. ในสํานักงานให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการสําเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัด
กระดาษ ประหยัดพลังงาน 

98. ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเต็ม
แผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย 

99. ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยโมเด็ม หรือแผ่นดิสก์ แทนการส่ง
ข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร ช่วยลดขั้นตอนการทํางาน ลดการใช้พลังงานได้มาก 

100. หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วน้ํากระดาษ เวลาจัดงานสังสรรค์ต่างๆ เพราะสิ้นเปลือง
พลังงานในการผลิต 

101. รู้จักแยกแยะประเภทขยะ เพื่อช่วยลดขั้นตอน และลดพลังงานในการทําลายขยะ และทําให้ขยะ
ทั้งหลายง่ายต่อการกําจัด 

102. หนังสือพิมพ์อ่านเสร็จแล้วอย่าทิ้ง ให้เก็บไว้ขาย หรือพับถุง เก็บไว้ทําอะไรอย่างอื่น ใช้ซ้ําทุกครั้ง
ถ้าทําได้ ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิต 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

103. ขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้น ไม่จําเป็นต้องใช้ลิฟท์ จําไว้เสมอว่าการกดลิฟท์แต่ละครั้ง สูญเสีย
พลังงานถึง 7 บาท 

104. งด เลิก บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเลย เพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง เพิ่มปริมาณขยะ เปลืองพลังงานในการกําจัดขยะ 

105. ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการทําลาย เช่น โฟม หรือพลาสติก ควรเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) หรือนําไปผ่านกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) 

106. สนับสนุนสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุที่สามารถนํามาผ่านกระบวนการนํามาใช้ใหม่ 
(Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจัดให้มีการแยกขยะในครัวเรือนและใน
สํานักงาน 

107. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
รณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน 

108. กระตุ้นเตือนให้ผู้อ่ืนช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายให้ช่วย
ประหยัดไฟ ตรงบริเวณใกล้สวิทช์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว 

เอกสารอ้างอิง 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 108 วิธีประหยัดพลังงาน. 
[บทความบนอินเตอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร; 2546 [อ้างอิงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556]. ค้นหา
จาก: http://www.eppo.go.th/encon/encon-108-T.html 

 


