มาตรการ : ประหยัดพลังงาน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548
ไดมีมติกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานใหหนวยงาน ของรัฐ
ลดการใชพลังงานรอยละ 10-15 ทันที ฉะนัน้ เพื่อให การรณรงค
การประหยัดพลังงานของอาคารสํานักงาน อธิการบดีเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน ตลอดจนบรรลุ เปาหมายและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
คณะกรรมการประหยัดพลังงานของสํานักงานอธิการบดีจึงไดกาํ หนดมาตรการ
ประหยัดพลังงานสําหรับอาคารสํานักงานอธิการบดีไว ดังนี้

เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่ใชไฟฟา
ไฟฟาแสงสวาง
1. ปดไฟหองหรือพืน้ ที่ที่ไมใชงาน
2. ปดสวิตชไฟ และเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งที่เลิกใชงาน
3. พยายามใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากที่สุด
4. กําหนดเวลาการเปดปดไฟฟาใหเหมาะสมกับการใชงาน
5. เปดไฟพืน้ ที่สวนกลาง เฉพาะเทาที่จําเปนสําหรับการใช
งาน
6. ปดไฟฟาชวงพักเที่ยง ยกเวนหองทีม่ ีการปฏิบัติงานใหเปด
ไฟฟาเฉพาะที่จาํ เปน
7. จัดสภาพหองทํางานใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงแสงสวางที่ตกกระทบ
8. ติดตั้งไฟเฉพาะจุดหรือโคมไฟที่โตะทํางานแทนการเปดไฟทั้งหอง
9. ถอดหลอดไฟออกใหเหลือเทาที่จาํ เปนสําหรับการใชงาน
10. ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกในการประหยัดไฟฟา
11. รณรงคใหเลิกการใชอุปกรณไฟฟาสวนบุคคลในสถานที่
ทํางาน

14. รณรงคใหมีการใชบันไดแทนการใชลิฟท เพื่อการประหยัด
พลังงานและเปนประโยชนตอสุขภาพ
15. หลีกเลี่ยงการกดปุมคําสั่งใชลิฟทซา้ํ ๆ กัน เพื่อรักษาระบบ
การทํางานของลิฟท

27. ควรใช E-Mail ในการสงเอกสารเพื่อประหยัดหมึกและ
กระดาษ
28. ปดเครือ่ งพิมพผลในขณะที่ไมใชงาน หรือหลังเลิกงาน
29. ใชเครื่องพิมพผลสําหรับงานราชการเทานัน้

16. ตั้งอุณหภูมิเครือ่ งปรับอากาศไมตา่ํ กวา 25 องศาเซลเซียส

30. เชื่อมตอเครื่องพิมพผลเพื่อการใชงานรวมกัน
31. หมัน่ ตรวจสอบการทํางานของเครือ่ งพิมพผลอยาง
สม่ําเสมอ

17. หลีกเลี่ยงการเก็บวัสดุที่ไมจาํ เปนในหองปรับอากาศ

เครื่องคํานวณเลขไฟฟา

18. ไมติดตั้งอุปกรณที่ปลอยความรอนในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ

32. ควรปดเครือ่ งคํานวณเลขไฟฟา หรือดึงปลั๊กออก เมื่อไม

เครื่องปรับอากาศ

(ยกเวนหองประชุมหรือหองเรียน)
19. กําหนดเวลาการเปดปดเครือ่ งปรับอากาศใหเหมาะสมกับ
การใชงาน

ใชงานนาน ๆ
33. ทําความสะอาดเครือ่ งคํานวณเลขไฟฟาอยางสม่าํ เสมอ

เครื่องถายเอกสาร
34. ปดเครือ่ งถายเอกสารหลังเลิกงาน และดึงปลั๊กออก

20. เปดพัดลมระบายอากาศ เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนของอากาศ
ภายในหองที่มเี ครื่องปรับอากาศตามความจําเปน

35. กดปุมพักเครื่องถายเอกสารเมื่อใชงานเสร็จ

เครื่องคอมพิวเตอร
21. ไมเปดเครื่องคอมพิวเตอรไว หากไมใชงาน

37. ไมควรวางเครื่องถายเอกสารไวในหองที่มีเครื่อง
ปรับอากาศ

22. เลือกเครื่องคอมพิวเตอรที่มรี ะบบประหยัด

โทรศัพท

36. ถายเอกสารเฉพาะที่จําเปนสําหรับงานราชการเทานัน้

พลังงาน ซึ่งมีสัญลักษณ “Energy Star”

38. ตรวจสอบหมายเลขใหถูกตองกอนโทรศัพท

23. ตั้งเวลาหนวง (Delay Time) ในเวลาที่ไมใชงาน

39. เตรียมขอมูลไวสําหรับการสนทนาใหพรอม

เกิน 15 นาที สําหรับจอภาพ และ 30 นาที สําหรับ
ตัวเครื่อง

เพื่อประหยัดเวลา
40. ใชโทรศัพทเฉพาะงานราชการเทานัน้ หรือ

24. ใชเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานราชการเทานัน้

ใชโทรศัพทสาธารณะ หรือ Pin Phone สําหรับ

25. หมั่นตรวจสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
อยางสม่ําเสมอ

เรื่องสวนตัว

ลิฟท

เครื่องพิมพผล

12. ขึ้นลงชัน้ เดียว หรือ 2 ชั้น ไมควรใชลิฟท
13. ควรใชลฟิ ทรวมกันหลาย ๆ คน

26. ตรวจทานขอความทีพ่ ิมพบนจอภาพใหถูกตอง กอนสั่ง
พิมพ

41. ตรวจสอบสภาพเครื่องโทรศัพทอยางสม่าํ เสมอ
42. การโทรติดตอระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัย
ใหโทรศัพทผา นระบบ Intra-Phone

เครื่องโทรสาร

กระติกน้ํารอนไฟฟา

กระดาษ

43. ใชกระดาษขนาดเล็กปะหนาโทรสาร

61. ใชนา้ํ รอนจากเครื่องทําน้าํ รอนสวนกลาง
62. ใชกระติกน้าํ รอน เฉพาะจัดประชุม/สัมมนา

81. ใชกระดาษใหคมุ ทั้ง 2 หนา
82. วางแผนการใชกระดาษตามความจําเปน
เชน การถายเอกสาร/อัดสําเนาควรจัดทํา
ตามจํานวนที่ใชงานหรือสํารองเพียงเล็กนอย
83. เวียนเอกสารชุดเดียวกันภายในหนวยงาน
เพื่อลดการถายสําเนาหลาย ๆ ชุด
84. นําซองจดหมายหรือซองใสเอกสารที่ใชแลว และมีสภาพ
ดีกลับมาใชอีก
85. สงผานขอมูลขาวสารทาง E-mail และสั่งพิมพเฉพาะ
ขอมูลที่จาํ เปน เพื่อชวยลด
การใชกระดาษ
86. ตรวจทานขอมูลใหถูกตอง กอนสัง่ พิมพ หรือถายสําเนา

แทนกระดาษเต็มแผน
44. สงเอกสารทาง E-mail แทนการสง
เอกสารทางโทรสาร
45. ใชเครื่องโทรสารเฉพาะงานราชการเทานัน้
46. ใชไปรษณียมหาวิทยาลัยในการสงเอกสาร กรณีที่ไม
เรงดวน
47. ตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องโทรสารอยาง
สม่ําเสมอ

โทรทัศน

เตาอบไมโครเวฟ
63. ควรใชเตาอบไมโครเวฟสวนกลาง
64. เลือกภาชนะใหเหมาะสมกับปริมาณอาหารที่อนุ
65. ไมควรอุน อาหารที่มีปริมาณมาก ๆ
66. ตรวจสอบและทําความสะอาดเตาอบไมโครเวฟ
อยางสม่าํ เสมอ

พลังงานอื่น ๆ ที่ใชในสํานักงาน
น้ําประปา

53. ควรปดวิทยุทุกครั้งเมือ่ ไมมีคนฟง

67. ใชสบูเหลวแทนสบูกอนเวลาลางมือ เพราะใชน้ํานอยกวา
68. ลางจานในภาชนะที่ขังน้ําไว จะประหยัดน้ําไดมากกวา
การลางจานดวยวิธีที่ปลอยใหนา้ํ ไหลจากกอกน้าํ
ตลอดเวลา
69. รินน้ําใหพอดีดื่ม อยาทิ้งน้าํ ที่เหลือโดยเปลาประโยชน
70. ไมเปดน้าํ ทิ้งไวขณะถูสบู หรือลางภาชนะ
71. เปดกอกน้าํ เบา ๆ แลวปดใหสนิทเมื่อเลิกใช
72. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําอยางเปลาประโยชน

พัดลม

น้ํามันเชื้อเพลิง

54. ในวันหยุดราชการ มาทํางานไมเกิน 10 คน
ควรใชพัดลม แทนการเปดเครื่องปรับอากาศ

73. ไมควรติดเครื่องทิ้งไว
74. ไมควรบรรทุกน้าํ หนักเกินพิกัด

55. ถอดปลั๊กพัดลมเมื่อเลิกใชงาน

75. ใชระบบการใชรถรวมกัน (Car Pool)

ตูเย็น

76. ศึกษาแผนทีใ่ นการเดินทางใหดี กอนเดินทาง

56. ควรใชตูเย็นสวนกลาง

77. ควรใชโทรสาร ไปรษณีย หรืออินเตอรเนตแทนการสง
เอกสารดวยบุคคล

48. เปดโทรทัศนดขู าวสารที่สาํ คัญเทานัน้
49. ปดโทรทัศนทกุ ครั้งทันที ที่ไมมีคนดู
50. ไมปรับจอโทรทัศนใหสวางเกินไป
51. ไมเสียบปลั๊กโทรทัศนทิ้งไว

วิทยุ
52.ไมเสียบปลั๊กวิทยุทิ้งไว

57. ตั้งสวิตชอุณหภูมิในตูเย็นใหเหมาะสม
58. ไมบรรจุอาหารหรือสิ่งของภายในตูเย็นมาเกินไป
59. ตรวจสอบขอบยางประตูของตูเย็นไมใหเสื่อมสภาพ

78. ควรใชนา้ํ มันทีม่ ีคาออกเทนเหมาะสมกับลชนิดของรถ

60. ตั้งตูเย็นใหหา งจากผนังประมาณ 15 เซนติเมตร

80. ใชรถราชการเฉพาะงานราชการเทานัน้

79. ไมควรปรับเครือ่ งปรับอากาศภายในรถใหเย็นเกินไป

