
 
 
 
มาตรการ : ประหยัดพลังงาน 

สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ตามคณะรัฐมนตรเีมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2548 

ไดมีมติกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานใหหนวยงาน ของรัฐ
ลดการใชพลังงานรอยละ 10-15 ทันที  ฉะนัน้ เพื่อให การรณรงค
การประหยัดพลังงานของอาคารสาํนักงาน อธิการบดีเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน  ตลอดจนบรรลุ เปาหมายและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด  
คณะกรรมการประหยัด พลงังานของสาํนักงานอธิการบดี จึงไดกาํหนดมาตรการ 
ประหยัดพลังงานสาํหรับอาคารสาํนักงานอธิการบดีไว ดังนี ้
 
เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่ใชไฟฟา 
ไฟฟาแสงสวาง 
1. ปดไฟหองหรอืพืน้ที่ที่ไมใชงาน 
2. ปดสวิตชไฟ และเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งที่เลิกใชงาน 
3. พยายามใชแสงสวางจากธรรมชาตใิหมากที่สุด 
4. กําหนดเวลาการเปดปดไฟฟาใหเหมาะสมกับการใชงาน 
5. เปดไฟพืน้ที่สวนกลาง เฉพาะเทาที่จําเปนสาํหรับการใช
งาน 
6. ปดไฟฟาชวงพักเที่ยง ยกเวนหองทีม่ีการปฏิบัติงานใหเปด
ไฟฟาเฉพาะที่จาํเปน 
7. จัดสภาพหองทํางานใหเหมาะสม โดยคํานงึถึงแสงสวางที่ตกกระทบ 
8. ติดตั้งไฟเฉพาะจุดหรือโคมไฟที่โตะทํางานแทนการเปดไฟทั้งหอง 
9. ถอดหลอดไฟออกใหเหลือเทาที่จาํเปนสําหรับการใชงาน 
10. ประชาสัมพนัธสรางจิตสํานึกในการประหยัดไฟฟา 
11. รณรงคใหเลิกการใชอุปกรณไฟฟาสวนบุคคลในสถานที่
ทํางาน 
ลิฟท 
12. ขึ้นลงชัน้เดียว หรือ 2 ชั้น ไมควรใชลิฟท 
13. ควรใชลฟิทรวมกันหลาย ๆ คน 

14. รณรงคใหมีการใชบันไดแทนการใชลิฟท เพื่อการประหยัด 
      พลังงานและเปนประโยชนตอสุขภาพ 
15. หลีกเลี่ยงการกดปุมคําสั่งใชลิฟทซ้าํ ๆ  กัน เพื่อรักษาระบบ 
      การทาํงานของลิฟท 
 
เครื่องปรับอากาศ 

16. ตั้งอุณหภูมิเครือ่งปรับอากาศไมต่าํกวา 25 องศาเซลเซียส 

17. หลีกเลี่ยงการเกบ็วัสดุที่ไมจาํเปนในหองปรับอากาศ 

18. ไมติดตั้งอุปกรณที่ปลอยความรอนในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ  

     (ยกเวนหองประชุมหรือหองเรยีน) 

19. กําหนดเวลาการเปดปดเครือ่งปรับอากาศใหเหมาะสมกับ   

     การใชงาน 

20. เปดพัดลมระบายอากาศ เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนของอากาศ 
    ภายในหองที่มเีครื่องปรบัอากาศตามความจาํเปน 
เครื่องคอมพิวเตอร 
21. ไมเปดเครื่องคอมพวิเตอรไว หากไมใชงาน 
22. เลือกเครื่องคอมพิวเตอรที่มรีะบบประหยัด 
     พลังงาน ซึ่งมีสัญลักษณ “Energy Star” 
23. ตั้งเวลาหนวง (Delay Time) ในเวลาที่ไมใชงาน 
     เกิน 15 นาท ีสําหรบัจอภาพ และ 30 นาท ีสําหรับ 
     ตัวเครื่อง 
24. ใชเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานราชการเทานัน้ 
25. หมั่นตรวจสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
    อยางสม่ําเสมอ 
เครื่องพิมพผล 
26. ตรวจทานขอความทีพ่ิมพบนจอภาพใหถูกตอง กอนสั่ง
พิมพ 

27. ควรใช E-Mail ในการสงเอกสารเพื่อประหยัดหมึกและ
กระดาษ 
28. ปดเครือ่งพิมพผลในขณะที่ไมใชงาน หรือหลังเลิกงาน 
29. ใชเครื่องพมิพผลสําหรับงานราชการเทานัน้ 
30. เชื่อมตอเครื่องพิมพผลเพื่อการใชงานรวมกนั 
31. หมัน่ตรวจสอบการทาํงานของเครือ่งพิมพผลอยาง
สม่ําเสมอ 
เครื่องคํานวณเลขไฟฟา 
32. ควรปดเครือ่งคํานวณเลขไฟฟา หรือดึงปลั๊กออก เมื่อไม
ใชงานนาน ๆ 
33. ทําความสะอาดเครือ่งคํานวณเลขไฟฟาอยางสม่ําเสมอ 
เครื่องถายเอกสาร 
34. ปดเครือ่งถายเอกสารหลังเลิกงาน และดึงปลั๊กออก 
35. กดปุมพักเครื่องถายเอกสารเมื่อใชงานเสร็จ 
36. ถายเอกสารเฉพาะที่จําเปนสําหรับงานราชการเทานัน้ 
37. ไมควรวางเครื่องถายเอกสารไวในหองที่มีเครื่อง 
    ปรับอากาศ 
โทรศัพท 
38. ตรวจสอบหมายเลขใหถูกตองกอนโทรศพัท 
39. เตรียมขอมูลไวสําหรับการสนทนาใหพรอม  
     เพื่อประหยัดเวลา 
40. ใชโทรศพัทเฉพาะงานราชการเทานัน้ หรือ 
    ใชโทรศพัทสาธารณะ หรือ Pin Phone สําหรับ 
     เรื่องสวนตัว 
41. ตรวจสอบสภาพเครื่องโทรศพัทอยางสม่าํเสมอ 
42. การโทรติดตอระหวางหนวยงานในมหาวทิยาลัย    
    ใหโทรศพัทผานระบบ Intra-Phone 
 



เครื่องโทรสาร 
43. ใชกระดาษขนาดเล็กปะหนาโทรสาร 
     แทนกระดาษเตม็แผน 
44. สงเอกสารทาง E-mail แทนการสง 
    เอกสารทางโทรสาร 
45. ใชเครื่องโทรสารเฉพาะงานราชการเทานัน้ 
46. ใชไปรษณียมหาวิทยาลัยในการสงเอกสาร กรณีที่ไม
เรงดวน 
47. ตรวจสอบสภาพการทาํงานของเครื่องโทรสารอยาง
สม่ําเสมอ 
โทรทัศน 
48. เปดโทรทัศนดูขาวสารที่สาํคัญเทานัน้ 
49. ปดโทรทัศนทุกครั้งทนัท ีที่ไมมีคนด ู
50. ไมปรับจอโทรทัศนใหสวางเกนิไป 
51. ไมเสียบปลั๊กโทรทัศนทิ้งไว 
วิทยุ 
52.ไมเสียบปลั๊กวิทยุทิ้งไว 
53. ควรปดวิทยุทุกครั้งเมือ่ไมมีคนฟง 
พัดลม 
54. ในวนัหยุดราชการ มาทาํงานไมเกนิ 10 คน  
     ควรใชพัดลม แทนการเปดเครื่องปรับอากาศ 
55. ถอดปลั๊กพัดลมเมื่อเลิกใชงาน 
ตูเย็น 
56. ควรใชตูเยน็สวนกลาง 
57. ตั้งสวิตชอุณหภมูิในตูเยน็ใหเหมาะสม 
58. ไมบรรจอุาหารหรือสิ่งของภายในตูเยน็มาเกนิไป 
59. ตรวจสอบขอบยางประตูของตูเย็นไมใหเสื่อมสภาพ 
60. ตั้งตูเย็นใหหางจากผนังประมาณ 15 เซนตเิมตร 

กระติกน้ํารอนไฟฟา 
61. ใชน้าํรอนจากเครื่องทาํน้าํรอนสวนกลาง 
62. ใชกระติกน้าํรอน เฉพาะจัดประชมุ/สัมมนา 
เตาอบไมโครเวฟ 
63. ควรใชเตาอบไมโครเวฟสวนกลาง 
64. เลือกภาชนะใหเหมาะสมกับปริมาณอาหารที่อุน 
65. ไมควรอุนอาหารที่มีปริมาณมาก ๆ 
66. ตรวจสอบและทําความสะอาดเตาอบไมโครเวฟ 
      อยางสม่าํเสมอ 
 
พลังงานอื่น ๆ ที่ใชในสํานักงาน 
น้ําประปา 
67. ใชสบูเหลวแทนสบูกอนเวลาลางมือ เพราะใชน้ํานอยกวา     
68. ลางจานในภาชนะที่ขังน้ําไว จะประหยัดน้ําไดมากกวา 
     การลางจานดวยวิธีที่ปลอยใหน้าํไหลจากกอกน้าํ  
     ตลอดเวลา 
69. รนิน้ําใหพอดีดื่ม อยาทิ้งน้าํที่เหลือโดยเปลาประโยชน  
70. ไมเปดน้าํทิ้งไวขณะถูสบู หรือลางภาชนะ 
71. เปดกอกน้าํเบา ๆ แลวปดใหสนิทเมื่อเลิกใช 
72. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําอยางเปลาประโยชน  
น้ํามันเชื้อเพลิง 
73. ไมควรติดเครื่องทิ้งไว 
74. ไมควรบรรทุกน้าํหนักเกนิพิกัด 
75. ใชระบบการใชรถรวมกนั (Car Pool) 
76. ศึกษาแผนทีใ่นการเดนิทางใหด ีกอนเดนิทาง 
77. ควรใชโทรสาร ไปรษณยี หรืออินเตอรเนตแทนการสง
เอกสารดวยบุคคล 
78. ควรใชน้าํมนัทีม่ีคาออกเทนเหมาะสมกับลชนิดของรถ 
79. ไมควรปรับเครือ่งปรับอากาศภายในรถใหเยน็เกนิไป 
80. ใชรถราชการเฉพาะงานราชการเทานัน้ 

กระดาษ 
81. ใชกระดาษใหคุมทั้ง 2 หนา 
82. วางแผนการใชกระดาษตามความจําเปน  
      เชน การถายเอกสาร/อัดสําเนาควรจัดทาํ 
      ตามจํานวนที่ใชงานหรือสํารองเพียงเล็กนอย 
83. เวียนเอกสารชดุเดียวกนัภายในหนวยงาน  
      เพื่อลดการถายสําเนาหลาย ๆ ชุด 
84. นาํซองจดหมายหรือซองใสเอกสารที่ใชแลว และมสีภาพ
ดีกลับมาใชอีก 
85. สงผานขอมูลขาวสารทาง E-mail และสั่งพมิพเฉพาะ
ขอมูลที่จาํเปน เพื่อชวยลด 
     การใชกระดาษ 
86. ตรวจทานขอมลูใหถูกตอง กอนสั่งพิมพ หรือถายสาํเนา 
 

 

 

 

 

 
 


