
สาระนารูเรื่องการอนุรักษพลังงาน



เครื่องใช้ไฟฟ้า
	 โดยท่ัวไป	 “เครือ่งใชไฟฟา้”	 ภายในบา้น	 มักมีการใชพลังงานสูงแทบทกุชนดิ	

ดังน้ัน	 ผู้ใชควรตอ้งมีความรู้และทราบถงึวธีิการใชเครือ่งใชไฟฟา้อย่างมีประสทิธภิาพ	

เพือ่ลดค่าไฟฟา้ภายในบา้นและปัญหาในเรือ่งการใชพลังงานอย่างผดิวธีิดว้ย	

	 ในท่ีน้ีจะกล่าวถงึเครือ่งใชไฟฟา้	8	ประเภทท่ีมีใชกันท่ัวไป	คอื	 เครือ่งทำนำ้อุน่

ไฟฟา้	เตารีด	ตู้เยน็	โทรทัศน์	พัดลม	กระตกินำ้รอ้นไฟฟา้	ปัมนำ้	และเครือ่งดูดฝุน่	

1. เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า

	 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า	 สามารถแบ่ง

ตามลักษณะของการใชงานได	้2	ประเภท	คือ	

 1.  เครื่องทำน้ำอุ่นแบบจุดเดียว	

	 2.	เคร่ืองทำน้ำอุ่นแบบหลายจุด	ซึ่ง  

ผลิตน้ำร้อนได้มาก	 แต่ใชไฟฟ้ามากกว่าแบบ

จุดเดียว 

 
ส่วนประกอบและการทำงาน
	 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ทีทำให้น้ำร้อนขึ้น	 	 โดยอาศัยการพา	 

ความรอ้นจากขดลวดความร้อน	 (Electrical	 Heater)	 ขณะทีกระแสน้ำไหลผ่าน	 

ส่วนประกอบหลักของเครื่องทำน้ำอุ่น	คือ	 

ตัวถังน้ำ จะบรรจุน้ำซึ่งจะถูกทำใหร้อ้น 

ขดลวดความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่ใหค้วามรอ้น

กับน้ำ 

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ จะทำหน้าทีตัด

กระแสไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิของน้ำถึงระดับที่เรา

ตั้งไว	้

ฉนวน	 ทางระบายอากาศ	

ท่อกันน้ำหยด	
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ	

ขดลวดความรอ้น	
ฝาครอบกันน้ำปั่นป่วน	

วาล์วชนิดน้ำไหลทางเดียว	

วาล์วควบคุม	

ท่อน้ำเย็น	

น้ำอุ่นออก	



การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
 • เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะสมกับการใช้ สำหรับบา้นทั่วไปเครื่องทำ

น้ำอุ่นขนาดไม่เกิน	 4,500	 วัตต์	 ก็น่าจะเพียงพอ	 ซึ่งจะชวยทั้งประหยัดไฟฟ้าที่ใชใน

เครื่องทำน้ำอุ่นและปัมน้ำ	

 • ตั้งอุณหภูมิน้ำไม่สูงจนเกินไป (ปกติอยู่ในชวง	35-45	 C) 

 • ใชหัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ เพราะประหยัดน้ำได้ถึง 25-75% 

 • ใชเคร่ืองทำนำ้อุ่นท่ีมีถังนำ้ภายในตัวเคร่ืองและมีฉนวนหุ้ม	 เพราะสามารถ

ลดการใชพลังงานไดม้ากกว่าชนิดที่ ไม่มีถังน้ำภายใน	10-20%	

 • ปิดวาล์วน้ำและสวิตซ์ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน  

 • ไมเ่ปดิเคร่ืองตลอดเวลาขณะฟอกสบู่อาบนำ้	หรอืขณะสระผม	ประหยัดท้ังนำ้

และไฟฟ้า	

การดูแลรักษา
	 •	 หมั่นตรวจสอบการทำงานของเครื่องให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งระบบความปลอดภัยของเครื่อง	

 •		ตรวจดูระบบท่อน้ำและรอยต่ออย่าให้มีการรั่วซึม 

	 • เมื่อพบความผิดปกติในการทำงานของเครื่อง  ควรให้ช่างผู้ชำนาญ

ตรวจสอบ 

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ	

ขดลวดความรอ้น	
ฝาครอบกันน้ำปั่นป่วน	

วาล์วชนิดน้ำไหลทางเดียว	

วาล์วควบคุม	

ท่อน้ำเย็น	

น้ำอุ่นออก	



ส่วนประกอบและการทำงาน
	 โทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ทีแปลงสัญญาณคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นภาพด้วยวงจร

อิเล็กทรอนิกสทีมีความซับซอน	 ส่วนประกอบของโทรทัศน์พอสรุปให้เห็นได้ชัดเจน

ดังนี้	คือ	

	 1.	ส่วนประกอบภายนอก	คอื	ตัวโครงท่ีหุม้ห่ออปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	จอภาพ

ซึ่งจะมีการเคลือบสารพิเศษทางด้านใน	 ปุ่มหรือสวิตซต่างๆ	 และจุดเสียบสายอากาศ	

เปน็ตน้	

	 2.	 ส่วนประกอบภายใน	 คอื	 อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	 ตัวรับเปล่ียนสัญญาณท่ีมา	 

ในรูปของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟา้เปน็ภาพและเสียง	 ส่วนประกอบของจอภาพและระบบเสียง

รวมทั้งลำโพง	เป็นตน้		

2. โทรทัศน์
	 ในอดีตโทรทัศนใชเทคโนโลยีแบบหลอดภาพ	Cathode	Ray	Tube	 (CRT) 

ที่มีการใชพลังงานสูง	 แต่ในปัจจุบันมีวิวัฒนาการซึ่งทำใหโทรทัศนใชพลังงานน้อยลง	

ดังจะเห็นไดจ้ากโทรทัศน์ประเภท	Plasma	และ	LCD		ซึ่งเริ่มมีการผลิตและใชอย่าง

แพร่หลายในปัจจบัุน	 ในแง่การใชพลังงานกว่า	 70%	 ใชไปกับการแสดงภาพบนหนา้จอ

โทรทัศน์ 



 พลังงานที่ใช้ในโทรทัศน์

จะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและขนาดของ

โทรทัศน	์ โดยขนาดของโทรทัศน	์

ระบุด้วยความยาวเส้นทะแยงของ

มุมจอภาพ 

การเลือกใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
 • การเลือกใช้โทรทัศน์ควรคำนึงถึงความต้องการใช้งาน	 โดยพิจารณา

จากขนาดและการใชกำลังไฟฟ้า	 สำหรับเทคโนโลยีเดียวกัน	 โทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ 

ยิ่งกินไฟมากขึ้น 

	 •	 อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพราะโทรทัศน์จะมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบภายใน

อยู่ตลอดเวลา จะทำใหส้ิน้เปลืองไฟ	และอาจก่อใหเ้กดิอันตรายในขณะเกดิฟา้แลบได ้

	 • ปดิและถอดปล๊ักทันทีเม่ือไมมี่คนดู	 หากใครท่ีชอบหลับหนา้โทรทัศน์บ่อยๆ 

ควรใชโทรทัศน์รุ่นที่ตั้งเวลาปิดโดยอัตโนมัติ	เพื่อชวยประหยัดไฟฟ้า	

*	มีหน่วยเป็นวัตต์	



การดูแลรักษา
	 การดูแลรักษาและใช ทรทัศนใหถู้กวิธี	 นอกจากจะชวยใหโทรทัศน์เกิดความ

คงทน	 ภาพทีได้คมชัด	 และมีอายุการใชงานยาวนานขึ้นแล้ว	 ผลพลอยได้อีกส่วนหนึ่ง	 

ก็คือประหยัดพลังงาน	

 • ควรวางโทรทัศน์ไว้ในจุดที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี เพือให้เครือง

สามารถระบายความรอ้นไดส้ะดวก	

	 •	 หมั่นทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกาะบน

จอภาพ ซึ่งจะชวยให้ ไม่ตอ้งเพิ่มความสว่างของจอภาพ	และสามารถลดพลังงานได	้

 • ใช้ผ้านุ่มเช็ดตัวเครื่องโทรทัศน์ ส่วนจอภาพควรใช้ผงซักฟอกอย่าง

อ่อน หรือ น้ำยาล้างจานผสมกับน้ำ เช็ดเบาๆ	 จากนั้นเช็ดด้วยผ้านุ่มให้แห้ง	 โดย	 

ไม่ลืมถอดปลั๊กออกก่อนทำความสะอาด	

 

 

 

	 •	 หากชมโทรทัศน์ชองเดียวกันควรดูดว้ยกัน ประหยัดทั้งค่าไฟ อบอุ่นใจได ้ 

อยู่ดว้ยกันท้ังครอบครัว 

	 •	 เลกิเปดิโทรทัศน์ล่วงหนา้เพือ่รอดูรายการท่ีชืน่ชอบ	 เปดิดูรายการเมือ่ถงึเวลา

ออกอากาศ	

	 •	 ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไปและไม่เปลี่ยนช่องบ่อย	 เพราะ	 

จะทำให้หลอดภาพมีอายุสั้น	และสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น	

 

ดูชองเดียวกัน	
ดูดว้ยกัน	ทั้งมันทั้งสนุก	
สานสัมพันธ์ครอบครัว	



ส่วนประกอบและการทำงาน
	 สวนประกอบหลักของพัดลม	 ได้แก่	 ใบพัด	 ตะแกรงคลุมใบพัด	 มอเตอร์

ไฟฟ้า	สวิตชควบคุมการทำงาน	และกลไกควบคุมการหมุนและสาย 

	 ปัจจุบันมีการกำหนดฉลากประสิทธิภาพพลังงาน	 พัดลมทีประหยัดพลังงาน

จะต้องมีฉลากเบอร	์ 5	 เนืองจากพัดลมสามารถชวยสร้างความสบายให้กับผู้อาศัย

ภายในบา้นได	้ ดังน้ัน	 หากเปน็ไปไดก้ารใชพัดลมแทนการเปดิเครือ่งปรับอากาศจะชวย

ลดค่าไฟฟ้าในบา้นลงไดอ้ย่างมาก	

3. พัดลม

	 พัดลมท่ีใชในบา้นเปน็อปุกรณ์หลัก

ที่ชวยในการหมุนเวียนอากาศ	 และระบาย

ความรอ้นภายในบา้น	 ในปัจจบัุนพัดลมท่ีใช	 

มีหลากหลายลักษณะและประเภทขึ้นอยู่กับ

การใชงาน 

หัวมอเตอร	์

สวิตซ์เปิด	-	ปิด	
และปรับความแรง	 
ของพัดลม	

ตะแกรงหลัง	

ใบพัด	

ตัวยึดใบพัดกับแกนมอเตอร์	

ตะแกรงหนา้	



การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
 • เลือกใช้ความแรงของลมให้เหมาะกับความต้องการ	 ความแรงของลม

ยิ่งมากยิ่งเปลืองไฟ	

	 •	ปิดพัดลมทันทีเมื่อไม่ใช้งาน 

	 •	 ในกรณีทีพัดลมมีระบบรีโมทคอนโทรล อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้	 เพราะจะมี

ไฟฟ้าหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ตลอดเวลา	

 • ควรวางพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	 	 เพราะพัดลมใชหลักการ	 

ดูดอากาศจากบริเวณรอบๆ	 ทางด้านหลังของตัวใบพัด	 แล้วปล่อยออกสูด้านหน้า	 

เชน	 ถ้าอากาศบริเวณรอบพัดลมมีการถ่ายเทดี	 ไม่ร้อนหรืออับชื้น	 เราก็จะได้รับ	 

ลมเย็นและรู้สึกสบายและยังทำให้มอเตอร์ยังสามารถระบายความร้อนได้ดี	 ยืดอายุ

การใชงาน	

การดูแลรักษา 
	 การดูแลรักษาพัดลมอย่างสม่ำเสมอ	

จะชวยให้พัดลมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	

และยังชวยยืดอายุการทำงาน	

 • หม่ันทำความสะอาดตามจุดตา่งๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ใบพัด	และตะแกรงครอบ

ใบพัด	 อย่าให้ฝุ่นละอองเกาะจับ	 และต้อง

ดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	 อย่าให้แตกหักหรือ

ชำรุด	 หรือโค้งงอผิดส่วนจะทำให้ลมทีออกมา

มีความแรงของลมลดลง 
 

 • หมั่นทำความสะอาดช่องลมตรงฝาครอบมอเตอร์ของพัดลม ซึ่งเป็น	 

ชองระบายความร้อนของมอเตอร์	 อย่าให้มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นละอองเกาะจับ 

เพราะจะทำใหป้ระสิทธิภาพของมอเตอรล์ดลง	และสิ้นเปลืองไฟฟ้ามากขึ้น 



4. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
	 กระตกินำ้รอ้นไฟฟา้	 เปน็อปุกรณไฟฟา้

ท่ีสิน้เปลอืงไฟฟา้สูงประเภทหนึง่	 หากเรารู้จักใช

อย่างถูกวธีิกจ็ะชวยใหป้ระหยัดค่าใชจ่าย	 ใชไฟฟา้

ไดน้อ้ยลงได	้

ที่กดน้ำ	

ตัวหมุนล๊อคที่กดน้ำ	

ปุ่มล๊อค	

ฝาปิดดา้นใน	

ตัวกระติกดา้นใน	
เคลือบดว้ยสาร	
Poly-Flon	

ที่ดูระดับน้ำ	

ไฟแสดงการอุ่น	

ไฟแสดงการตม้	

ส่วนประกอบและการทำงาน 
	 ส่วนประกอบหลักของกระติกน้ำรอ้นไฟฟ้าประกอบดว้ยขดลวดความรอ้น		
(Electrical	Heater)	อยู่ด้านล่างของกระติกและอุปกรณค์วบคุมอุณหภูมิ	

(Thermostat)	เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน 

	 •	 หลักการทำงานของกระตกินำ้รอ้น 
คือ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด	 จะเกิด
ความรอ้น	 	 และถ่ายเทไปยังน้ำภายในกระติก	
ทำใหน้ำ้มีอณุหภูมสูิงขึน้จนถงึจดุเดือด	 อปุกรณ์
ควบคมุอณุหภูมจิะตัดกระแสไฟฟา้ในวงจรหลัก
ออกไป	 แต่ยังคงมีกระแสไฟฟา้ไหลผ่านขดลวด
ความร้อน	 โดยไหลผ่านหลอดไฟสัญญาณอุ่น	
ซึง่หลอดไฟสัญญาณอุน่จะสว่างขึน้	เมือ่อณุหภูมิ
ของนำ้รอ้นภายในกระตกิ	 ลดลงจนถงึจดุๆหนึง่ 
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะทำงานโดยปล่อย
ให้กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดความร้อนเต็มที่ทำ

ใหน้้ำเดือดอีกครั้ง 

 



การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
 • เลือกซื้อรุ่นที่มีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม 

 • ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการหรือไม่สูงกว่าระดับที่กำหนดไว ้

เพราะนอกจากไม่ประหยัดพลังงาน	ยังทำใหก้ระติกเกิดความเสียหาย	

 

 • ระวังอยา่ใหน้ำ้แหง้ หรือ ปลอ่ยใหร้ะดับนำ้ตำ่กวา่ขีดท่ีกำหนด	เพราะเมือ่

น้ำแหง้จะทำใหเ้กิดไฟฟ้าลัดวงจรในกระติกน้ำรอ้น	เป็นอันตรายอย่างยิ่ง	

 • ถอกปลั๊กเมื่อเลิกใช้น้ำร้อนแล้ว	 เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน	 ไม่ควร

เสียบปลั๊กตลอดเวลา	 แต่หากมีความต้องการใชน้ำร้อนเป็นระยะๆ	 ติดต่อกัน	 เชน	 

ในที่ทำงานบางแห่งที่มีน้ำร้อนไว้สำหรับเตรียมเครื่องดื่มต้อนรับแขกกไม่ควรดึงปลั๊ก

ออกบ่อยๆ	เพราะทกุคร้ังเมือ่ดงึปล๊ักออกอณุหภูมขิองนำ้จะค่อยๆ	ลดลง	กระตกินำ้รอ้น

ไม่สามารถเก็บความร้อนได้นาน	 เมื่อจะใชงานใหม่ก็ต้องเสียบปลักและเริ่มต้มน้ำใหม่

ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน	

 

	 •	 การปล่อยนำ้ออกจากกระตกิทำไดโดยกดท่ีฝากดอากาศ	 ซึง่อยู่ทางดา้นบน 

อากาศจะถูกอัดเข้าไปภายในกระติกโดยผ่านทางรูระบายอากาศของฝาปิดภายในของ

กระตกิ	 ดังน้ัน	 ภายในกระตกิจงึมีแรงกดดันท่ีมากพอท่ีจะทำใหน้ำ้ท่ีอยู่ภายในวิง่ขึน้ไป

ตามท่อและออกทางพวยกระติกได	้

	 กระตกินำ้รอ้นไฟฟา้โดยท่ัวไปท่ีมีจำหน่ายในทอ้งตลาดจะมีขนาดความจต้ัุงแต่ 

2-4	ลิตรและใชกำลังไฟฟ้าระหว่าง	500-1,300	วัตต์	

ไม่เอาน้ำเย็น	
ใส่กระติกน้ำร้อนทันที	 
นะครับ	เครื่องตอ้ง

ทำงานหนักและเปลืองไฟ	



 •  อย่านำสิ่งใดๆ มาปิดช่องไอน้ำออก 

 • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูม ิ ใหอ้ยู่ในสภาพใชงาน

ไดเ้สมอ	

 • ไม่ควรตั้งไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ 

การดูแลรักษา
	 การดูแลรักษากระติกน้ำร้อนให้มีอายุการใชงานนานข้ึน	 ลดการใชพลังงานลง 

และป้องกันอุบัติเหตุ	หรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

 •  หมั่นตรวจดูสายไฟฟ้าและขั้วปลั๊ก 

 • ควรต้มน้ำที่สะอาดเท่านั้น	 มิฉะนั้นผิวในกระติกอาจเปลี่ยนสี	 เกิดคราบ

สนิมและตะกรัน	

 • หมั่นทำความสะอาดตัวกระติกด้านใน อย่าให้มีคราบตะกรัน ซึ่งจะเปน็

ตัวต้านทานการถ่ายเทความร้อนจากขดลวดความร้อนไปสู่น้ำ	 เพิ่มเวลาการต้มน้ำ	 

และสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์	

 •	 เมื่อไม่ต้องการใชกระติก	 ควรล้างกระติกด้านในให้สะอาด แล้วคว่ำ

กระติกลง	เพื่อใหน้้ำออกจากตัวกระติก	แลว้ใชผ้าเช็ดดา้นในใหแ้หง้	

 • ควรทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของกระติก	ตามคำแนะนำต่อไปนี้	

	 -	ตัวและฝากระตกิ	ใชผา้ชบุนำ้	บดิให้

หมาดแลว้เช็ดอย่างระมัดระวัง	

	 -	ฝาปดิดา้นใน	ใชนำ้หรอืนำ้ยาลา้งจาน

ลา้งใหส้ะอาด	

	 -	 ตัวกระติกด้านใน	 ใชฟองน้ำชุบน้ำ	 

เชด็ใหท่ั้ว	 ลา้งใหส้ะอาดดว้ยนำ้	 โดยอย่าราดนำ้	 

ลงบนสวนอื่นของตัวกระติก	 นอกจากภายใน

กระตกิเท่าน้ัน	อย่าใชของมีคมหรอืฝอยขัดหมอ้ขูด

หรอืขัดตัวกระตกิดา้นใน	 เพราะจะทำใหส้ารเคลอืบ

หลดุออกได ้

 
 

กระติกน้ำรอ้น	 
ขนาด	2.5	ลิตร	600	วัตต์	
หากตม้น้ำทีละครึ่งกระติก	
จะประหยัดกว่าตม้น้ำ	 
เต็มกระติกถึง	46%	

(ถา้เสียบปลั๊กตลอดเวลา)		



6. เตารีดไฟฟ้า
	 เตารีดไฟฟ้าเป็นเครื่องใชไฟฟ้าที่มีใชกัน
แทบทุกครัวเรือน	 หากเปรียบเทียบกับเครื่องใช	 
ไฟฟ้าอื่นๆ	 เตารีดจัดเป็นเครื่องใชไฟฟ้าที่ใชกำลัง
ไฟฟ้าสูง	 การทราบแนวทางการเลือกซื้อและ	 
ใชงานอย่างถูกวิธีจะสามารถลดการใชไฟฟ้าลงได	้
	 ในท้องตลาด	 	 เตารีดสามารถแบ่งได	้	 
3	 ลักษณะ	 คือ	 เตารีดแบบธรรมดา	 แบบมีไอน้ำ	
และแบบกดทับ 

ส่วนประกอบและการทำงาน 
เตารีดแต่ละประเภทมีส่วนประกอบสำคัญ	3	ส่วน	คือ	

	 •	 ไส้เตารีด	 ทำมาจากโลหะผสมระหว่างนิกเกิลและโครเมียม	 ทำหน้าที	 

ให้กำเนิดความร้อนเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้า	 โดยความร้อนจะมากหรือน้อยขึ้นกับ	 

ส่วนผสมของโลหะและความยาวขดลวด	

	 •	 เทอร์มอสแตต	 ทำหนา้ท่ีปรับความรอ้นของไสเ้ตารีดใหส้ม่ำเสมอกับระดับ  

ที่ ไดต้ั้งไว้	

	 •	แผ่นโลหะดา้นล่างของเตารีด	ทำหนา้ที่เปนตัวกดทับเวลารีด	

รีดผา้ครั้งละมากๆ	 
ช่วยประหยัดไฟค่ะ	



การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน 
	 ในการใชเตารีดอย่างประหยัดพลังงาน	 เราไม่ควรที่จะลดปริมาณความรอ้น

ที่ใชในการรีดลง	 แต่ควรใชเตารีด	 รีดผ้าอย่างรวดเร็วที่ระดับความร้อนที่เหมาะสม

กับความหนาและชนิดของผา้	รวมทั้งควรปฏิบัติดังนี้	

	 •	ควรเก็บผา้ที่รอรีดใหเ้รียบรอ้ย	และให้ผา้ยับนอ้ยที่สุด	

	 •	ควรแยกประเภทผา้หนาและผา้บาง	เพื่อความสะดวกในการรีด	

	 •	ควรรวบรวมผา้ท่ีจะรีดแต่ละคร้ังใหม้ากพอ	การรีดผา้คร้ังละชดุทำใหส้ิน้เปลอืง

ไฟฟ้ามาก	

	 •	 ไม่ควรพรมนำ้มากจนเกนิไป	 เพราะจะทำใหสู้ญเสียความรอ้นจากการรีดมาก 

	 •	 ควรเริม่รีดจากผา้บางๆ	 หรอืตอ้งการความรอ้นนอ้ยก่อน	 จากน้ันจงึรีดผา้	 

ท่ีตอ้งการความร้อนสูง	 และควรเหลือผ้าที่ต้องการความร้อนน้อยส่วนหนึ่ง	 ไว้รีด	 

ในตอนทา้ย	

	 •	ควรถอดปลั๊กก่อนเสร็จสิ้นการรีด	3-4	นาที	

 

การดูแลรักษา
	 •	 ตรวจดูหน้าสัมผัสเตารีด	 หากพบคราบสกปรก	 ให้ ใชฟองน้ำชุบน้ำยา

ทำความสะอาดเช็ดออก	 เพราะคราบสกปรกจะเป็นตัวต้านทานความร้อน	 ทำให	้ 

สิ้นเปลืองไฟฟ้ามากขึ้นในการเพิ่มความรอ้น	

	 •	 สำหรับเตารีดไอน้ำ	 น้ำที่ใชควรเป็นน้ำกลั่นเพื่อป้องกันการเกิดตะกรัน	

ซึ่งตะกรันจะเป็นสาเหตุของการเกิดความตา้นทานความรอ้น	

	 •	 เมื ่อเกิดการอุดตันของชองไอน้ำ	 ซึ ่งเกิดจากตะกรันในเตารีดไอน้ำ		 

เราสามารถกำจัดได้ โดยเติมน้ำส้มสายชูในห้องเก็บน้ำ	 แล้วเสียบสายไฟให้เตารีด

ร้อนเพื่อทำให้น้ำส้มสายชูกลายเป็นไอ	 จากนั้นเติมน้ำลงไป	 เพื่อล้างน้ำส้มสายชูออก

ใหห้มด	แลว้จึงใชแปรงเล็กๆ	ทำความสะอาดชองไอน้ำ	

	 •	การใชเตารีดไปนานๆ	 แมว้่าจะไม่เกิดการเสียหายชำรุด	ก็ควรมีการตรวจ

หรอืเปล่ียนอปุกรณ์ภายในบางอย่าง	รวมท้ังสายไฟท่ีต่อกันอยู่ซึง่อาจชำรดุ	เสือ่มสภาพ 

ทำใหว้งจรภายในทำงานไม่สมบูรณ	์

 



8. ตู้เย็น
	 ตู้เย็น	 เป็นอุปกรณ์ที่มีใช
แพร่หลายในครัวเรอืน	 เปน็อปุกรณ์
ทำความเยน็เพือ่ถนอมอาหารโดยการ
ลดอณุหภูม	ิ ตู้เยน็เปน็อปุกรณ์ท่ีใช
พลังงานตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 ดังน้ัน 
การเลอืกและใชตู้เยน็อย่างเหมาะสม
จะชวยประหยัดพลังงานไดม้าก 

ส่วนประกอบและการทำงาน 
	 อปุกรณ์หลักๆ	ท่ีทำใหภ้ายในตู้เยน็เกดิความเยน็	ประกอบดว้ย	
	 •	 คอมเพรสเซอร	์ ทำหน้าที่ในการอัดและดูดสารทำความเย็นให้หมุนเวียน	 
ในระบบของตู้เยน็	
	 •  แผงทำความเยน็	มีหนา้ท่ีกระจายความเยน็ภายในตู้เยน็	
	 •	 แผงระบายความรอ้น	 เปน็ส่วนที่ใชระบายความรอ้นของสารทำความเย็น	
แผงระบายความรอ้นน้ีตดิต้ังอยู่ดา้นหลังของตู้เยน็	
	 •	 ตัวตู้เยน็	 ทำจากโลหะและอัดฉีดโฟมอยู่ระหว่างกลาง	 เพือ่ทำหนา้ท่ีเปน็ฉนวน
กันความรอ้นจากภายนอก	โดยปกต	ิเราระบขุนาดของตู้เยน็เปน็ควิ	หรอืลูกบาศก์ฟตุ		
	 •	อุปกรณ์อื่นๆ	 เชน	 	 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ	 สวิตชโอเวอรโหลด	 พัดลม
กระจายความเย็น	ฯลฯ	
	 การทำความเย็นของตู้เย็นต้องอาศัยวงจรทำความเย็น	 เมื่อเราเสียบปลั๊ก
ไฟฟา้ใหกั้บตู้เยน็	 คอมเพรสเซอร์จะดูดและอัดไอสารทำความเยน็ใหมี้ความดันสูงขึน้และ
ไหลไปยังแผงระบายความร้อนเพื่อถ่ายเทความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกและเปลี่ยน
สถานะเป็นของเหลว	 	 หลังจากนั้นจะไหลผ่านวาล์วควบคุมสารทำความเย็นเพื่อลด	 
ความดัน	 และไหลต่อไปที่แผงทำความเย็นเพื่อดูดความร้อนจากอาหารและเครื่องดื่ม	 
ท่ีแชอยู่ในตู้เยน็	ณ	 จดุน้ี	 สารทำความเยน็กจ็ะเปล่ียนสถานะกลายเปน็ไอและกลับไปยัง
คอมเพรสเซอร์เพือ่เริม่วงจรทำความเยน็ใหม่อีกคร้ัง	
 

ตั้งตูเ้ย็นใหห้่าง	 
จากผนังไม่นอ้ยกว่า	
10	เซนติเมตรครับ	



การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
 • ค่าไฟฟ้าจะเพิ่มตามจำนวนครั้งของการเปิด-ปิดตู้เย็น	 เพราะเมื่อเปิด	 
ตู้เยน็ความรอ้นภายนอกจะไหลเขา้ตู้เยน็	 ทำใหค้อมเพรสเซอร์ตอ้งทำงานหนักมากขึน้ 
เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในตูเ้ย็นใหค้งเดิมตามที่ตั้งไว	้
	 •	 ถ้าอุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้น	 ปริมาณความร้อนจะถูกถ่ายเทเข้าไปในตู้เย็น
มากขึน้	 เปน็การเพิม่ภาระใหกั้บระบบทำความเยน็	 ดังน้ันจงึไม่ควรตดิต้ังตู้เยน็ใกลกั้บ
แหล่งกำเนิดความรอ้นใดๆ	หรือรับแสงอาทิตยโ์ดยตรง	
 • ไม่เก็บอาหารในตู้เย็นมากเกินไป เพราะจะทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นไม่
สม่ำเสมอ	ควรใหม้ีชองว่าง	เพื่อใหอ้ากาศภายในไหลเวียนไดส้ม่ำเสมอ	
	 •	ถา้นำอาหารที่มีอุณหภูมิสูงไปแชในตูเ้ย็นจะส่งผลกระทบดังนี้	
  -	ทำใหอ้าหารต่างๆ	ท่ีอยู่ในบรเิวณขา้งเคียงเสือ่มคณุภาพหรอืเสียได ้
	 	 -	หากตูเ้ย็นกำลังทำงานเต็มที่จะทำให้ ไอสารทำความเย็นก่อนเขา้	
	 	 		เครื่องอัดรอ้นจนไม่สามารถทำหนา้ที่หล่อเย็นคอมเพรสเซอร์	
	 	 		ไดเ้พียงพอ	และส่งผลใหอ้ายุคอมเพรสเซอร์สั้นลง	
	 	 -	สูญเสียพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น	
 • เม่ือดงึปล๊ักออกแลว้ไมค่วรเสียบปล๊ักใหมทั่นที เพราะเมือ่เครือ่งหยดุ	สาร
ทำความเย็นจากส่วนที่มีความดันสูงจะไหลไปทางที่มีความดันต่ำจนความดันภายใน
วงจรเท่ากัน	 ดังนั้นถ้าคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานทันท	ี สารทำความเย็นยังไหลกลับ	 
ไม่ทัน	 เครือ่งจงึตอ้งออกแรงฉดุมากเพือ่เอาชนะแรงเฉือ่ยและแรงเสียดทาน	 ซึง่จะส่งผล
ใหม้อเตอร์ของเครือ่งอัดทำงานหนัก	และเกดิการชำรดุหรอือายกุารใชงานส้ันลง	

การดูแลรักษา
 • หมั่นทำความสะอาดแผงระบายความร้อนตู้เย็นสม่ำเสมอ	ถา้มีฝุ่นเกาะ
สกปรกมาก	จะระบายความรอ้นไม่ดี	มอเตอรต์อ้งทำงานหนัก	เปลืองไฟมากขึ้น	
 • อย่าให้ขอบยางประตูมีจุดชำรุดหรือเสื่อมสภาพ เพราะความร้อน  
จะไหลเข้าตู้เย็น	 ทำให้มอเตอร์ต้องทำงานหนักและเปลืองไฟฟ้ามาก	 ตรวจสอบโดย
เสียบกระดาษระหว่างขอบยางประตูแล้วปิดประตู	 ถ้าสามารถเลื่อนกระดาษไปมาได้
แสดงว่าขอบยางเสื่อมสภาพ	ควรติดต่อชางมาเปลี่ยนขอบยาง	
	 •	 อุปกรณ์ระบายความร้อน	 จะติดตั้งอยู่ด้านหลังตู้เย็น	 เพื่อให้สามารถ
ระบายความรอ้นไดด้ี	 ควรวางตูเ้ย็นใหม้ีระยะห่างจากผนังไม่นอ้ยกว่า	 10	ซม.	ดา้น
บนไม่น้อยกว่า	 30	 ซม.	 ด้านข้างไม่น้อยกว่า	 2	 -	 10	 ซม.	 ด้านบนไม่น้อยกว่า		 
30	ซม.	ดา้นขา้งไม่นอ้ยกว่า	2	ซม.	
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