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 มาตรการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
เพ่ือให้การจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมบรรลุตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง   

และยั่งยืน จึงขอยกเลิกมาตรการจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และใช้มาตรการฉบับนี้แทน โดยให้บุคลากรทุก
คนถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงานและนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงบุคคลภายนอกที่ด าเนินกิจกรรมภายในสถาบัน     
ให้ปฏิบัติตามมาตรการนี้ด้วย ดังนั้น สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว จึงประกาศมาตรการ 
ดังนี้ 

 ๑. มาตรการด้านพลังงาน 
    ๑.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

                  ๑.๑.๑  เครื่องปรับอากาศ 
                 ๑)  ห้องท างานเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๕๐ น.  และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๒๐ น. 
(กรณีผู้เลิกงาน ๑๗.๐๐ น. ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา ๑๖.๕๐ น.)  
        ๒) ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง หากไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องเกิน ๑ ชั่วโมง 

  ๓) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี ๒๕ - ๒๖ องศาเซลเซียส 
  ๔) ห้องประชุม เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที 

และเม่ือเลิก การประชุมให้ปิดเครื่องปรับอากาศทันที ยกเว้นห้องประชุมนิตยา คชภักดี และห้องเอนกประสงค์   
ให้เปิดเครื่องปรับอากาศ ก่อนการประชุม ประมาณ ๑ ชั่วโมง และเมื่อเลิกการประชุมให้ปิดเครื่องปรับอากาศ
ทันที (กรณีมีผู้เข้ารับการอบรมให้พิจารณาเปิดเครื่องปรับอากาศได้ตามความเหมาะสม) 

  ๕) ไม่เปิดพัดลมดูดอากาศตลอดเวลาขณะเครื่องปรับอากาศท างาน 
  ๖) ไม่เปิดประตูค้างไว้ขณะเครื่องปรับอากาศท างาน 
  ๗) ให้แม่บ้านท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศติดผนัง (Inverter 

R32) ทุก ๑ เดือน ส าหรับอาคารปัญญาวัฒนา และทุก ๗ วัน ส าหรับ อาคารสิขาวัฒนา 
  ๘) ให้ผู้ปฏิบัติงานช่างซ่อมบ ารุง ล้างแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศติดเพดาน

ทุก ๑ เดือน 
  ๙) ให้ผู้ปฏิบัติงานช่างซ่อมบ ารุง ท าความสะอาดชุดท าความเย็นเครื่องปรับอากาศ

ทุก ๓ เดือนและล้างเครื่องปรับอากาศทุก ๖ เดือน 
  ๑๐) ใช้เครื่องปรับอากาศเท่าท่ีจ าเป็น 
  ๑๑) เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุใช้งานเกิน ๑๐ ปี เป็นชนิดประหยัดพลังงาน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
๑๒) ติดตั้งกิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์เพ่ิมเติมเพ่ือข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนในการ

วางแผนจัดการได้ดขีึ้น 
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 ๑.๑.๒ ไฟฟ้าแสงสว่าง 

   ๑) เปิดไฟเฉพาะดวงที่จ าเป็น   
   ๒) ปิดไฟทันทีทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องนานเกิน ๓๐ นาท ี    
   ๓) ปิดไฟบริเวณทางเดินและโถงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. และ เวลา ๑๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   
(กรณีมีผู้เข้ารับการอบรมให้พิจารณาเปิดไฟได้ตามความเหมาะสม) 
   ๔) ท าความสะอาดโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม ทุก ๔ เดือน 
   ๕) ใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าใหม่ 
   ๖) เปลี่ยนโคมไฟเป็นแบบที่มีประสิทธิภาพสูง ลดจ านวนโคมไฟและหลอดไฟ 
   ๗) ติดตั้งสวิทซ์ควบคุมหลอดไฟเพ่ิม ให้ควบคุมจ านวนหลอดและพ้ืนที่น้อยลง 

  ๑.๑.๓ เครื่องใช้ส านักงาน 
   ๑) เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน  
   ๒) หลังเลิกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ส านักงาน ให้ถอดปลั๊กไฟ และปิด
เครื่องส ารองไฟ ทุกครั้ง   
   ๓) ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกิน ๑๕ นาที และปิดเครื่องพิมพ์
เมื่อไม่ใช้งาน 
   ๔) กดปุ่มพัก (standby mode) เครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่อง
มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน  

  ๑.๑.๔ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
   ๑) ปิดพัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 
   ๒) เสียบปลั๊กกาต้มน้ าร้อน ก่อนใช้ ๑๐ – ๑๕ นาที และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ 
   ๓) ไม่ติดตั้งกาต้มน้ าร้อน ตู้เย็นในห้องที่ปรับอากาศ 
   ๔) ติดตั้งตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ท าน้ าเย็น ห่างจากผนังอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และท า
ความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก ๖ เดือน 
   ๕) ตู้เย็นที่ไม่มีผู้ใช้ในวันหยุดให้แม่บ้านถอดปลั๊กออกก่อนวันหยุดทุกครั้ง 
   ๖) ตู้ท าน้ าเย็นให้แม่บ้านถอดปลั๊กออกก่อนเลิกงานทุกวัน 
   ๗) ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เมื่อเลิกงาน 

  ๑.๑.๕ ลิฟต์ 
   ๑) ปิดลิฟต์หมายเลข ๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. 
   ๒) ขึ้น - ลงชั้นเดียว ใช้บันไดแทนลิฟต์ (ยกเว้นผู้มีปัญหาสุขภาพ) 
   ๓) ตรวจเช็คบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้อยู่เสมอทุก ๑ เดือน 
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๒. มาตรการด้านกากของเสีย  
  ๑) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน                  
เข้าใจ และตระหนักถึงการคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆ 
  ๒) ก าหนดจุดและตั้งถังขยะแต่ละประเภท ตามชั้นและพ้ืนที่ที่เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากร
สามารถแยกทิ้งขยะได้อย่างถูกต้อง สะดวกและถูกสุขลักษณะ 
  ๓) ให้ท าบัญชีขยะแต่ละเภท โดยให้แม่บ้านบรรจุถุงด าแยกชนิดและเขียนป้ายติด ชั่งและ
บันทึกน้ าหนักก่อนการน าไปท้ิงที่จุดรวมขยะชั้น G 
  ๔) ผ้าอ้อมส าเร็จรูป และกระดาษทิชชู่ ให้แยกใส่ถุงด าเป็นขยะติดเชื้อชั่งน้ าหนัก เขียนป้าย
ติด ชั่งและบันทึกก่อนการน าไปท้ิงที่จุดรวมขยะชั้น G 
  ๕) ให้คนสวนแยกเศษใบไม้ออกจากขยะทั่วไป ชั่งและบันทึกน้ าหนักแล้วน าไปท าปุ๋ยหมัก   
ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี
  ๖) ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ ให้น าไปเป็นอาหารของสัตว์
หรือให้คนสวนน าไปด าเนินการท าปุ๋ย 
  ๗) ให้คนสวนน าขยะที่ชั่งและบันทึกน้ าหนักแล้วไปทิ้งตามเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๓. มาตรการด้านวัตถุดิบ  
  ๑) ให้พิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นล าดับแรก 
ก่อน นอกจากไม่มีหรือมีแตร่าคาสูงกว่าทั่วไปหรือราคากลางมาก 
  ๒) ให้จัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕    
ของงบประมาณท้ังหมด 
  ๓) ให้จัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ระบุในสัญญาหรือ TOR 
ให้ชัดเจน  
  ๔) ให้ท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดและแสดงรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 
  ๕) ให้ใช้วัสดุส านักงานทุกชิ้นอย่างประหยัด และคุ้มค่า 

 ๔. มาตรการด้านน ้า 

  ๑)  ปิดน้ าให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน  
  ๒)  ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ก๊อกน้ าและอุปกรณ์ท่ีใช้น้ าอย่างสม่ าเสมอและแจ้งซ่อมทันทีเมื่อช ารุด 

 ๓) ใช้ภาชนะรองน้ าแทนการเปิดน้ าโดยตรงจากก๊อกน้ า 
 ๔)  เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ า เช่น ชักโครกที่มีหม้อพักน้ าและใช้น้ าครั้งละ ๕ -๖ ลิตร 
 ๕) เปลี่ยนอุปกรณ์ก๊อกน้ าเป็นชนิดกดเปิด – ปิด อัตโนมัติ 
 ๖) ใช้น้ าจากบ่อน้ าทิ้งรดน้ าสนามหญ้าและต้นไม้แทนการใช้น้ าประปา 
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๕. มาตรการด้านอาคาร 
  ๑) ให้ก าหนดวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน TOR , BOQ ของการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารในส่วนงาน 
  ๒) ให้บุคลากรร่วมมือในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุขอนามัย และ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  ๓) สร้างสภาพแวดล้อมในหน่วยงานให้มีพ้ืนที่สีเขียวและเอ้ือต่อการท างาน 
  ๔) ป้องกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากขยะ น้ าเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕) ปรับปรุงอาคารให้รับแสงธรรมชาติมากขึ้น และใช้สีโทนสว่างเพ่ือสะท้อนแสงและไม่ดูด
ความร้อน 
  ๖) ปรับปรุงอาคารให้อากาศไหลเวียนในอาคารได้ดีขึ้น 

 ๖. มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

  ๑) จัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสถาบัน 
  ๒) ใช้ระบบใช้รถร่วมกัน (Car pool) เมื่อมีการขอใช้รถเดินทางไปสถานที่ เวลา เดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันหรือทางผ่านเส้นทางเดียวกัน 
  ๓) ใช้บริการรถรางหรือจักยาน แทนรถยนต์หรือจักรยานยนต์ในการเดินทางภายในมหิดล
ศาลายา 
  ๔) ใช้การส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ วาระและรายงานการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ
คอมพิวเตอร์ แทนการส่งด้วยเอกสารเพื่อลดการใช้กระดาษ 

 ๕) ให้ใช้กระดาษรีไซเคิลส าหรับเอกสารภายใน โดยขีดค่าหรือใช้ตรายางประทับหน้าที่ใช้แล้ว  
 ๖) ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 

  ๗) ใช้สารท าความเย็นที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม R32 แทน R22 เมื่อเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ 

 ๘) ปลูกต้นไม้เพ่ิม เพ่ือดูดกลับคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 
  ๙) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักรู้ถึงปริมาณและ
ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกที่ตนเองปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจากการท างานและกิจกรรมต่างๆ 

 ๗. มาตรการประหยัดกระดาษและหมึกพิมพ์ 

๑) รณรงค์ให้ทุกคนใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) โดยสร้างเอกสารออนไลน์ 
บันทึกไว้ใน Google Drive  และแชร์ให้ใช้งานร่วมกัน เช่น หนังสือเชิญและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ 
เป็นต้น โดยผู้ส่งเอกสารส่งผ่านทาง Google Drive และให้แจ้งเตือนทางอีเมล์ของผู้รับ  ผู้รับเอกสารก็บันทึก
ไฟล์เอกสารไว้ใน Google Drive หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของตนเอง โดยไม่ต้องพิมพ์ เป็นการประหยัดหมึก
พิมพ์ กระดาษ และ พลังงาน 

๒) หากต้องการข้อมูลบนเว็บเพจลองเปลี่ยนมา Save ในรูปแบบของไฟล์ PDF เพ่ือเอาไว้
อ่านในเครื่องคอมพิวเตอร์แทน จะประหยัดค่ากระดาษ  ค่าหมึกพิมพ์ และพลังงาน 
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๓) การเลือกวิธีพิมพ์แบบประหยัด (EconoMode) จะช่วยให้ใช้ผงหมึกได้ยาวนานขึ้นและ
ช่วยลดต้นทุนต่อหน้า 

๔) การใช้เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย (Network Printer) และการแชร์เครื่องพิมพ์ในเครือข่าย 
เพ่ือลดจ านวนของเครื่องพิมพ์ให้น้อยลง  ช่วยลดความสิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงาน และการซ่อมบ ารุง 

๕) ใช้วิธีการถ่ายเอกสารแทนการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ในกรณีท าส าเนาเอกสารหลายชุด 
๖) ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เอกสารภายในให้ใช้ทั้ง ๒ หน้า  
๗) การตรวจทานข้อความบนจอให้ถูกต้องก่อนสั่ งพิมพ์ เ พ่ือป้องกันความผิดพลาด  

จะท าให้ไม่เปลืองกระดาษ และพลังงาน 
๘) สร้างจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร “หยุดคิดก่อนสั่งพิมพ์”  

๘. มาตรการในการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส้านักงาน 

 ๑) ควรใช้กระดาษรีไซเคิลส าหรับเอกสารภายใน โดยขีดค่าหรือใช้ตรายางประทับหน้าที่ใช้
แล้ว ไม่ใช้กระดาษหน้าเดียวแล้วทิ้ง 
 ๒) ในส านักงานให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการส าเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัด
กระดาษประหยัดพลังงาน 
 ๓) ลดการสูญเสียกระดาษเพ่ิมมากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้ปะหน้าโทรสารชนิดเต็มแผ่น 
และใช้กระดาษรีไซเคิลกระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย 
 ๔) ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แทนการส่งข่าวสารข้อมูลโดย
เอกสาร เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน ลดการใช้พลังงาน 
 ๕) วัสดุส านักงานบางรายการสามารถใช้ร่วมกันในงานได้ เพ่ือประหยัดทรัพยากร และ
ค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน เช่น สก็อตเทป กรรไกร ตรายาง เป็นต้น  
 ๖) ควรใช้วัสดุส านักงานทุกชิ้นอย่างประหยัด และคุ้มค่า 

ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือ เพ่ือให้การจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมบรรลุตามเป้าหมาย   
เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

      ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
      (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี) 
        ผู้อ านวยการ 
      สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 


