การจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน
วิธีประหยัดไฟฟ้า
1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง
2. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณ์
ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5
3. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมงสาหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ30 นาที สาหรับ
เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
4. หมั่นทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการทางานของ
เครื่องปรับอากาศ
5. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กาลังสบาย อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้อง
ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10
6. ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้า
เพดาน ประตูช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ
7. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จาเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการ
สูญเสีย และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร
8. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อน
เข้าภายในอาคาร
9. ใช้มูลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝาผนังเพื่อไม่ให้
เครื่องปรับอากาศทางานหนักเกินไป
10. หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ห้องปรับอากาศ ติดตั้งและใช้อุปกรณ์ควบคุมการ
เปิด-ปิดประตูในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
11. ควรปลูกต้นไม้รอบๆ อาคาร เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้นให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน หรือให้
ความเย็นประมาณ 12,000 บีทียู
12. ควรปลูกต้นไม้เพื่อช่วยบังแดดข้างบ้านหรือเหนือหลังคา เพื่อเครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องทางานหนักเกินไป

13. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน จะทาให้บ้านเย็น ไม่จาเป็นต้องเปิด
เครื่องปรับอากาศเย็นจนเกินไป
14. ในสานักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จาเป็น ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จะ
สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้
15. ไม่จาเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มงาน และควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใช้งาน
เล็กน้อย เพื่อประหยัดไฟ
16. เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมที่ไม่ได้คุณภาพ มักเสียง่าย ทาให้สิ้นเปลือง
17. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดไฟ ประหยัดเงินได้มากทีเดียว
18. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ หรือ
ใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์
19. ควรใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กโทรนิกคู่กับหลอดผอมจอมประหยัด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประหยัดไฟได้อีกมาก
20. ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่างๆ เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟ กระจายได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ทาให้ไม่จาเป็นต้องใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์สูง ช่วยประหยัดพลังงาน
21. หมั่นทาความสะอาดหลอดไฟที่บ้าน เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น ควรทาอย่าง
น้อย 4 ครั้งต่อปี
22. ใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่า สาหรับบริเวณที่จาเป็นต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งคืน ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือข้างนอก เพื่อ
ประหยัดค่าไฟฟ้า
23. ควรตั้งโคมไฟที่โต๊ะทางาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปิดไฟทั้งห้องเพื่อทางาน จะประหยัดไฟลงไป
ได้มาก
24. ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทาภายในอาคารเพื่อทาให้ห้อง
สว่างได้มากกว่า
25. ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากที่สุด เช่น ติดตั้งกระจกหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้
แสงผ่านเข้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานเพื่อแสงสว่างภายในอาคาร
26. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้แสงสว่างน้อย หรือบริเวณที่มีแสงสว่างพอเพียงแล้ว

27. ปิดตู้เย็นให้สนิท ทาความสะอาดภายในตู้เย็น และแผ่นระบายความร้อนหลังตู้เย็นสม่าเสมอ เพื่อให้ตเู้ ย็นไม่
ต้องทางานหนักและเปลืองไฟ
28. อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย อย่านาของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะทาให้ตู้เย็นทางานเพิ่มขึ้น กินไฟมากขึ้น
29. ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพ เพราะจะทาให้ความเย็นรั่วออกมาได้ ทาให้สิ้นเปลืองไฟ
มากกว่าที่จาเป็น
30. เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว อย่าใช้ตู้เย็นใหญ่เกินความจาเป็นเพราะกินไฟมากเกินไป
และควรตั้งตู้เย็นไว้ห่างจากผนังบ้าน 15 ซม.
31. ควรละลายน้าแข็งในตู้เย็นสม่าเสมอ การปล่อยให้น้าแข็งจับหนาเกินไป จะทาให้เครื่องต้องทางานหนัก ทาให้
กินไฟมาก
32. เลือกซื้อตู้เย็นประตูเดียว เนื่องจากตู้เย็น 2 ประตู จะกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียวที่มีขนาดเท่ากัน เพราะ
ต้องใช้ท่อน้ายาทาความเย็นที่ยาวกว่า และใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กว่า
33. ควรตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสม การตั้งที่ตัวเลขต่าเกินไป อุณหภูมิจะเย็นน้อย ถ้าตั้งที่
ตัวเลขสูงเกินไปจะเย็นมาก เพื่อให้ประหยัดพลังงานควรตั้งที่เลขต่าที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ
34. ไม่ควรพรมน้าจนแฉะเวลารีดผ้า เพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากขึ้น เสียพลังงานมากขึ้น เสียค่าไฟ
เพิ่มขึ้น
35. ดึงปลั๊กออกก่อนการรีดเสื้อผ้าเสร็จ เพราะความร้อนที่เหลือในเตารีด ยังสามารถรีดต่อได้จนกระทั่งเสร็จ ช่วย
ประหยัดไฟฟ้า
36. เสียบปลั๊กครั้งเดียว ต้องรีดเสื้อให้เสร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีดบ่อยๆ เพราะการทาให้เตารีดร้อนแต่
ละครั้งกินไฟมาก
37. ลด ละ เลี่ยง การใส่เสื้อสูท เพราะไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองร้อน สิ้นเปลืองการตัด ซัก รีด และความ
จาเป็นในการเปิดเครื่องปรับอากาศ
38. ซักผ้าด้วยเครื่อง ควรใส่ผ้าให้เต็มกาลังของเครื่อง เพราะซัก1 ตัวกับซัก 20 ตัว ก็ต้องใช้น้าในปริมาณเท่าๆ กัน
39. ไม่ควรอบผ้าด้วยเครื่อง เมื่อใช้เครื่องซักผ้า เพราะเปลืองไฟมาก ควรตากเสื้อผ้ากับแสงแดดหรือแสงธรรมชาติ
จะดีกว่า ทั้งยังช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า

40. ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู เพราะการเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยใช่เหตุ แถมยังต้อง
ซ่อมเร็วอีกด้วย
41. ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไป และอย่าเปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเกินความจาเป็น เพราเปลืองไฟ ทาให้
อายุเครื่องสั้นลงด้วย
42. อยู่บ้านเดียวกัน ดูโทรทัศน์รายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเครื่องเดียวกัน ไม่ใช่ดูคนละเครื่อง คนละห้อง เพราะจะ
ทาให้สิ้นเปลืองพลังงาน
43. เช็ดผมให้แห้งก่อนเป่าผมทุกครั้ง ใช้เครื่องเป่าผมสาหรับแต่งทรงผม ไม่ควรใช้ทาให้ผมแห้ง เพราะต้องเป่านาน
เปลืองไฟฟ้า
44. ใช้เตาแก๊สหุงต้มอาหาร ประหยัดกว่าใช้เตาไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้าและควรติดตั้งวาล์วนิรภัย (Safety Value) เพื่อ
ความปลอดภัยด้วย
45. เวลาหุงต้มอาหารด้วยเตาไฟฟ้า ควรจะปิดเตาก่อนอาหารสุก5 นาที เพราะความร้อนที่เตาจะร้อนต่ออีกอย่าง
น้อย 5 นาทีเพียงพอที่จะทาให้อาหารสุกได้
46. อย่าเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไว้ เพราะระบบอุ่นจะทางานตลอดเวลา ทาให้สิ้นเปลืองไฟเกินความจาเป็น
47. กาต้มน้าไฟฟ้า ต้องดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อน้าเดือด อย่าเสียบไฟไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ เพราะนอกจากจะไม่ประหยัด
พลังงานแล้วยังอาจทาให้เกิดไฟไหม้ได้
48. แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุด ไม่ใช้ปุ่มเดียวเปิดปิดทั้งชั้น ทาให้เกิดการสิ้นเปลือง
และสูญเปล่า
49. หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต้องมีการปล่อยความร้อนเช่น กาต้มน้า หม้อหุงต้ม ไว้ในห้องที่มี
เครื่องปรับอากาศ
50. ซ่อมบารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และหมั่นทาความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ จะทาให้ลด
การสิ้นเปลืองไฟได้
51. อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน ติดตั้งระบบลดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องเมื่อพักการทางาน จะประหยัดไฟ
ได้ร้อยละ 35-40และถ้าหากปิดหน้าจอทันทีเมื่อไม่ใช้งาน จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 60
52. ดูสัญลักษณ์ Energy Star ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์สานักงาน(เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้กาลังไฟฟ้า เพราะจะมีระบบประหยัด
ไฟฟ้าอัตโนมัติ

วิธีประหยัดน้า
1. ใช้น้าอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้า เพื่อลดการสูญเสียน้าอย่างเปล่าประโยชน์
2. ไม่ควรปล่อยให้น้าไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน้า เพราะ
จะสูญน้าไปโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลายๆ ลิตร
3. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว
และการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้าน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น
4. ซักผ้าด้วยมือ ควรรองน้าใส่กาละมังแค่พอใช้ อย่าเปิดน้าไหลทิ้งไว้ตลอดเวลาซัก เพราะสิ้นเปลือง
กว่าการซักโดยวิธีการขังน้าไว้ในกาละมัง
5. ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้าต้นไม้แทนการฉีดน้าด้วยสายยาง จะประหยัดน้าได้มากกว่า
6. ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้าไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถเพราะจะใช้น้ามากถึง 400 ลิตร แต่ถ้า
ล้างด้วยน้าและฟองน้าในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้า จะลดการใช้น้าได้มากถึง 300 ลิตร
ต่อการล้างหนึ่งครั้ง
7. ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้าแล้ว ยังทาให้เกิดสนิมที่
ตัวถังได้ด้วย
8. ตรวจสอบท่อน้ารั่วภายในบ้าน ด้วยการปิดก๊อกน้าทุกตัวภายในบ้าน หลังจากทีทุกคนเข้านอน
(หรือเวลาที่แน่ใจว่า ไม่มีใครใช้น้าระยะหนึ่ง จดหมายเลขวัดน้าไว้ ถ้าตอนเช้ามาตรเคลื่อนที่
โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน้าใช้ ก็เรียกช่างมาตรวจซ่อมได้เลย)
9. ควรล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้าไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้าที่ไหล
จากก๊อกน้าโดยตรง จะใช้น้ามากกว่า การล้างด้วยน้าที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ 50
10. ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้า แล้วสังเกตดูที่คอ
ห่าน หากมีน้าสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบจัดการซ่อมได้เลย

11. ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิดเพราะจะทาให้สูญเสียน้าจากการชัก
โครก เพื่อไล่สิ่งของลงท่อ
12. ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า เช่น ชักโครกประหยัดน้า ฝักบัวประหยัดน้า ก๊อกประหยัดน้า หัวฉีด
ประหยัดน้า เป็นต้น
13. ติด Areator หรือ อุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก เพื่อช่วยเพิ่มอากาศให้แก่น้าที่ไหลออกจากหัว
ก๊อก ลดปริมาณการไหลของน้า ช่วยประหยัดน้า
14. ไม่ควรรดน้าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้าจะระเหยหมดไปเปล่าๆ ให้รดตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่
การระเหยจะต่ากว่าช่วยให้ประหยัดน้า
15. อย่าทิ้งน้าดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด ใช้รดน้าต้นไม้ ใช้ชาระพื้นผิว ใช้ชาระความ
สะอาดสิ่งต่างๆ ได้อีกมาก
16. ควรใช้เหยือกน้ากับแก้วเปล่าในการบริการน้าดื่ม และให้ผู้ที่ต้องการดื่มรินน้าดื่มเอง และควรดื่ม
ให้หมดทุกครั้ง
17. ล้างจานในภาชนะที่ขังน้าไว้ จะประหยัดน้าได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่ปล่อยให้น้าไหลจาก
ก๊อกน้าตลอดเวลา
18. ติดตั้งระบบน้าให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บและจ่ายน้าตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อ
หลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไปสูบและจ่ายน้าภายในอาคาร

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ
1. อย่าใช้กระดาษหน้าเดียวทิ้ง ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าใช้ทั้งสองหน้า ให้นึกเสมอว่า กระดาษแต่ละ
แผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องเสียไป
2. ในสานักงานให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการสาเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัด
กระดาษ ประหยัดพลังงาน
3. ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเต็มแผ่น
และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย
4. ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยโมเด็ม หรือแผ่นดิสก์ แทนการส่ง
ข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร ช่วยลดขั้นตอนการทางาน ลดการใช้พลังงานได้มาก
5. หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วน้ากระดาษ เวลาจัดงานสังสรรค์ต่างๆ เพราะสิ้นเปลืองพลังงาน
ในการผลิต
6. รู้จักแยกแยะประเภทขยะ เพื่อช่วยลดขั้นตอน และลดพลังงานในการทาลายขยะ และทาให้ขยะ
ทั้งหลายง่ายต่อการกาจัด
7. หนังสือพิมพ์อา่ นเสร็จแล้วอย่าทิง้ ให้เก็บไว้ขาย หรือพับถุง เก็บไว้ทาอะไรอย่างอื่น ใช้ซ้าทุกครั้งถ้า
ทาได้ ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิต
8. ขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้น ไม่จาเป็นต้องใช้ลิฟท์ จาไว้เสมอว่าการกดลิฟท์แต่ละครั้ง สูญเสีย
พลังงานถึง 7 บาท
9. งด เลิก บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเลย เพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง เพิ่มปริมาณขยะ เปลืองพลังงานในการกาจัดขยะ
10. ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการทาลาย เช่น โฟม หรือพลาสติก ควรเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) หรือนาไปผ่านกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ได้ (Recycle)

11. สนับสนุนสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุที่สามารถนามาผ่านกระบวนการนามาใช้ใหม่ (Recycle)
เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจัดให้มีการแยกขยะในครัวเรือน
และในสานักงาน
12. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
รณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน
13. กระตุ้นเตือนให้ผู้อื่นช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายให้ช่วย
ประหยัดไฟ ตรงบริเวณใกล้สวิทช์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว
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