มาตรการลดใชพลังงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
แตป ระเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับ ความตองการ ทําใหตองพึ่งพา
พลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลด
อัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประหยัดในทุกภาคสวน
จากการประชุมของคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ไดมีมติใ หหนวยงานราชการดําเนิน
มาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เพื่อเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน ภาคประชาชนในการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อผอนภาระรายจายดานการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการลดการใช พ ลั ง งาน ดั ง นั้ น จึ ง ได มี ก าร
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1

จัดตั้งคณะทํางานประหยัดพลังงานของหนวยงาน โดยหัวหนาสวนราชการ เปน

ประธานและมีสมาชิกที่ประกอบดวยผูแทนของแตละกลุมงาน
ขั้น ตอนที่ 2

คณะทํ างานร ว มกั น พิ จารณาการใช ไ ฟฟา และน้ํา มั น เชื้อ เพลิง ภายในหนว ยงาน

โดยเฉพาะปริมาณการใชไฟฟาภายในหนวยงาน ควรทราบสัดสวนการใชพลังงานในแตละระบบ ที่จําแนก
ออกเปน (1) ระบบแสงสวาง (2) ระบบปรับอากาศ และ (3) ระบบอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 3 คณะทํางานรว มกันพิจารณาวิธีการใชงานของแตละระบบที่ควรจะเหมาะสมตาม
ความจําเปน และพิจารณาวิธีการดูแลบํารุงรักษาที่ควรจะมีการมอบหมายบุคคลและกําหนดเวลาในการ
ตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 4 จากขั้นตอนที่ 2 และ 3 นํามาจัดทําแผนและมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับ
หนวยงาน โดยกําหนดเปาหมายลดการใชพลังงานลงใหไดอยางนอยรอยละ 10 เมื่อเทียบกับคาการใชพลังงาน
มาตรฐาน
1) เริ่มจากระบบที่มีสัดสวนการใชพลังงานสูงมากและมีโอกาสที่จะประหยัดพลังงานไดอีก
2) กําหนดมาตรการเบื้องตนที่สามารถทําไดโดยไมตองลงทุน ไดแก ลดการใช / ลดการสูญเสีย /
อุดรอยรั่ว / ปรับเปลี่ยนวิธีทํางาน
3) เผยแพรขอมูลประชาสัมพันธเพื่อสรางความรวมมือในหนวยงาน
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4) กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานในสวนที่จํา เปนตองมีการลงทุน เพื่อปรับเปลี่ยนใหเปน
อุปกรณประหยัดพลังงานหรือ / และ มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการและการรายงาน
ขั้นตอนที่ 6 คณะทํางานรวมกันติดตามผลการดําเนินการ เปรียบเทียบผลกับคาเปาหมายที่กําหนด
ไว และทบทวนแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มุงมั่นที่จะลดใชพลังงาน สูเปาหมายลดใช
พลังงาน 10%
1.

ตรวจสอบการบริหารจัดการ

1 มีการประกาศนโยบายพลังงานใหพนักงานทุกคนทราบอยางชัดเจน
2 กําหนดเปาหมายของการประหยัดพลังงาน
3 ทานไดแตงตั้งทีมงานคณะกรรมการอนุรักษพลังงานขึ้นมา
4 ทีมงานคณะกรรมการอนุรักษพลังงานมาจากพื้นที่ที่มีการใชพลังงาน
5 ทีมงานอนุรักษพลังงานของทานมีการประชุมกันทุกเดือน
6 การประชุมมีการรายงานพลังงานที่ใชและเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย
7 มีระบบการรวบรวมขอมูลการผลิตและพลังงานที่ใช
8 แตละแผนกมีเปาหมายการประหยัดพลังงานของตัวเองและมีการติดตามใหไดตามเปาหมาย
9 ขอมูลการใชพลังงานมีการรายงานถึงผูบริหาร
10 มีการประชาสัมพันธ ย้ําเตือนถึงการประหยัดพลังงานไปยังบุคลากรอยางตอเนื่อง
11 มีกิจกรรมที่จูงใจใหบุคลากรรวมกันประหยัดพลังงาน
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ตารางตรวจสอบ

(checklists) เพื่อการอนุรักษพลังงาน

ดัดแปลงจากเอกสารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน34
1 ปดระบบปรับอากาศในเวลาพักกลางวันโดยไมเปดหนาตาง
2 ปดระบบแสงสวางในเวลาพักกลางวันบางสวน คงเหลือเทาที่จําเปน
3 ปดเครือ่ งคอมพิวเตอร Printer เครื่องถายเอกสาร เวลาพักกลางวัน
4 ควบคุมการถายเอกสารใหถายเฉพาะงานที่จําเปนและใชกระดาษReused
5 ออกกฎใหใชบันไดแทนลิฟตเมื่อขึ้นลงไมเกิน 2 ชั้น (ตั้งการจอดลิฟตตามชั้นที่กําหนด)
6 มีพนักงานเดินปดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณที่ใช พลังงานอื่นๆ ตามตารางเวลา เชน พัก
กลางวัน หลังเลิกงาน
7 ใชโปสเตอรใหความรูทางดานพลังงาน (รณรงค)
8 ประชาสัมพันธขอความรวมมือเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
9 ประชาสัมพันธมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแลว
10 เขียนขอความ คําขวัญ หรือความรูดานพลังงานในกระดาษโนตที่ใชภายในองคกร
11 จัดการประกวดฝายประหยัดพลังงานดีเดนประจําป และออกความเห็นเพื่อการปรับปรุง
12 จัดใหมีวันประหยัดพลังงานปละ 2 ครั้ง
13 จัดใหมีวันทดลองมาตรการประหยัดพลังงาน เชน วันศุกรจะทดลองปดแอรเร็วขึ้น 15 นาที
14 มีกลองรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
15 จัดการอบรมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจและเห็นประโยชนในการอนุรักษพลังงาน
16 ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีเรื่องการอนุรักษพลังงานใหแกพนักงาน จนกลายเปนความเคยชิน
17 จัดใหมีเสียงตามสาย กําชับในเรื่องการประหยัดพลังงานทุกวัน
18 ติดสติกเกอร ปายผา เตือนที่สวิตชไฟ สวิตชเครื่องปรับอากาศ
19 ประกวดคําขวัญประหยัดพลังงาน
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3.

ระบบแสงสวาง

1 ปดไฟชวงพักเที่ยง และปดไฟฟาที่ไมไดใชงานเสมอ
2 ปดไฟแสงสวางในหองไฟฟา หองเครื่อง หองเก็บของ และหองน้ํา เปดเฉพาะเมื่อมีการใชงาน
3 ปลดหลอดไฟฟาบริเวณที่ไมใชงานหรือไมจําเปนออก
4 ลดการใชหลอด Spot Light ซึ่งเปนหลอดไสกินไฟมาก
5 ทําความสะอาดหลอดไฟและโคมทุกเดือน
6 ใช Timer ควบคุมการเปดปดไฟสองในบางพื้นที่
7 ติดสติกเกอรระบุวาสวิตชตัวใดควบคุมบริเวณใด
8 จัดพนักงานเดินตรวจและปดไฟหลัง 18.00 น. (เชน แมบาน รปภ.)
9 ลดจํานวนหลอดไฟภายนอกอาคารที่ไมจําเปน
10 ใช Timer ควบคุมการเปดปดหลอดไฟสองสวางภายนอกอาคาร
4.

ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

1 เปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาทํางานเพียง 15 นาที หรือนอยกวา
2 ปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที หรือมากกวา
3 ปดเครื่องปรับอากาศชวงพักกลางวัน (ในหองที่ไมไดใชงาน)
4 ตั้งความเร็วพัดลมของ A/C ใหต่ํา ที่สุดเทาที่คนที่ใชงานพื้นที่ยังคงรูสึกสบาย
5 ปรับ Thermostat ใหเหมาะสม ไมตั้งต่ําเกินไป เชน ตั้งไวที่ 25 °C
6 ปดฝาครอบ Thermostat ในหองเรียนปองกันนักศึกษาปรับ
7 ทําความสะอาดแผนกรองอากาศ คอยลเย็น และคอยลรอน ทุก 1-3 เดือน
8 ยายกระติกน้ํารอน เครื่องถายเอกสาร หรืออุปกรณที่มีความรอน ออกจากพื้นที่ปรับอากาศ
9 จัดสัมภาระ เอกสาร ฯลฯ ที่ไมใชงานนําไปเก็บบริเวณที่ไมไดปรับอากาศ
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5.

ระบบและอุปกรณอื่น ๆ

อุปกรณสํานักงาน
1 ปดคอมพิวเตอรเวลาพักเที่ยง
2 ตั้งเวลาปดจอคอมพิวเตอรอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงาน 3 นาที
3 ตั้งเวลาคอมพิวเตอรใหเขา Standby Mode เมื่อไมมีการใชงาน 15 นาที
4 ตอ Printer 1 เครื่องใหใชงานกับคอมพิวเตอรอยางนอย 3 เครื่อง
5 ตั้งเวลาเครื่องถายเอกสารใหเขา Energy Save Mode เมื่อไมมีการใชงาน 3 นาที

ลิฟต
1 จัดตารางเวลาการเปดปดลิฟตใหเหมาะสม เชน ลดชั่วโมงการใชลิฟตตอวัน
2 ปด A/C หองเครื่องลิฟต เวลาไมใชงานลิฟต
3 ใชพัดลมระบายอากาศในหองเครื่องลิฟตแทนการใช A/C
4 โปรแกรมใหลิฟตจอดชั้นเวนชั้น หรือเฉพาะบางชั้น
5 ติดสติกเกอรและขอความรวมมือใหใชบันไดแทนลิฟตเมื่อขึ้นลง 1 ชั้น
6 ติดตั้ง Timer เพื่อปดพัดลมและไฟแสงสวางในลิฟต เมื่อไมมีการใชงานเกิน 2 นาที
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คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่
/2557
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการอนุรักษพลังงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-------------------------------------------------------------จากการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ไดมีมติใหหนวยงานราชการดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลง
ใหไดอยางนอยรอยละ 10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเล็งเห็นความสําคัญของ การลดการใชพลังงานตามนโยบายดังกลาว ดังนั้นเพื่อให
การดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริแข พงษสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชระพงศ วรเศรษฐพงศ
รองประธานกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยสุพัฒน เผาพงษไทย
กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ พรมทอง
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยสถิตย พรรณรุกข
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพร เพลินใจ
กรรมการ
7. ดร.วรนุศย ทองพูล
กรรมการ
8. นายโอม สถิตยนาค
กรรมการ
9. ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
กรรมการ
10. นางจริญญา ทะหลวย
กรรมการ
11. ดร.จุฬาลักษณ วัฒนานนท
กรรมการ
12. นายนพพร กําจาย
กรรมการ
13. นายวริทธิ์ธร พูลทอง
กรรมการ
14. นายทวีศักดิ์ มีทองคํา
กรรมการ
15. นายสิงหลย ชวยชูเชิด
กรรมการ
16. นายสามารถ อินทรปาล
กรรมการ
17. นางสาวสุไบซะ จํานงลักษณ
กรรมการ
18. นายประดับรัฐ ประจันเขตต
กรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวสุจิตรา สอนพงษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
20. นางสุภัทรา จันทรรังสี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริแข พงษสวัสดิ)์
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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