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๑.๒ แสงสว่าง 
 ปิดไฟเมื่อพักเที่ยงกลางวันหรือหลังใช้งานทุกคร้ัง 
 ติดต้ังแผงสะท้อนหลอดไฟ 
 เลือกใช้และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ประสิทธิภาพสูงเป็นชนิดประหยัดพลังงาน(ได้รับ

การรับรองเป็นสินค้าประหยัดพลังงาน)ทั้งหลอดไฟ บัลลาสต์และโคมไฟ 
 ควบคุมแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 ลดความสว่างที่เกินความจําเป็น (Over Light Compensation) เช่น บริเวณทางเดินที่ไม่

จําเป็นต้องสว่างมาก โดยเปิดได้ซีกละ ๑ จุดเป็นต้น 
 บํารุงรักษาอุปกรณ์ ตรวจสอบการทํางานและความสว่าง ทําความสะอาดฝาครอบ หลอดไฟ แผ่น

สะท้อนแสงทุก ๆ ๖ เดือน 
 เพ่ิมแสงธรรมชาติภายในอาคาร เช่น ห้องนํ้า ทางเดิน  เพ่ือลดการใช้พลังงานจากแสงไฟ 
 ปรับสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ทั้งฝาผนัง พ้ืน เพดานและเครื่องจักรโดยเลือกใช้สีอ่อน เพราะ

ค่าการสะท้อนแสงสูง เพ่ือเพ่ิมความสว่างในห้องทํางาน 
 

๑.๓ ลิฟต์โดยสาร 
 ใช้เฉพาะที่จําเป็นเท่าน้ัน เช่น การขนสิ่งของจํานวนมาก การขนของด้วยรถเข็น เป็นต้น 
 ใช้สําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
 ตรวจสภาพและบํารุงรักษาเดือนละ ๑ ครั้ง 

 

๑.๔ เครื่องมือและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
 ปิดเคร่ืองมื่อและอุปกรณ์หลังเลิกงานพร้อมทั้งถอดปลั๊ก 
 ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยงหรือไปทําธุระอ่ืน ๆ นาน ๆ  
 ต้ังค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็น Energy Saving Mode 
 รณรงค์ให้อาจารย์และนักศึกษาดูแลการเปิดและปิดโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้องประชุม

หลังเลิกใช้งาน 
 ตรวจสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เสื่อมสภาพแล้ว หรือมีอายุการใช้

งานนานทุก ๆ ๖ เดือน 
 
๒. การประหยัดน้ํา 

 ปิดก๊อกนํ้าให้สนิทหลังเลิกใช้งาน 
 เลือกใช้และปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ที่ประหยัดนํ้า 
 ติดอุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก (Aerator) เพ่ือช่วยลดปริมาณการไหลของนํ้า 



~ ๓ ~ 

 ติดต้ังระบบนํ้าให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บและจ่ายนํ้าตามแรงโน้มถ่วงของโลกเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไปสูบและจ่ายนํ้าภายในอาคาร 

 หมั่นตรวจสอบการร่ัวไหลของน้ํา เพ่ือลดการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์ เช่น การตรวจสอบก๊อก
นํ้า ท่อนํ้าข้อต่อก๊อก เป็นต้นทุก ๆ เดือน 

 
๓. การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 

 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประชุมที่ไม่จําเป็น แต่นําเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารแทน  เช่น ใช้การ
ติดต่อสื่อสารโดยโทรศัพท์ อีเมล และประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์แทน เป็นต้น 

 เลือกใช้บริการรถราง (จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย) และรถยนต์ส่วนกลางที่มหาวิยาลัยจัดให้ 
(จัดภายนอกมหาวิทยาลัย) เพ่ือไปประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 จัดประชุม สัมมนาที่สํานักงาน หรือใกล้สํานักงาน แทนที่จะเป็นต่างจังหวัด 
 ใช้จักรยานในการจัดส่งหรือไปรับเอกสารตามส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและหากมีหนังสือหรือ

เอกสารน้อยหรือไม่เร่งด่วนให้รวบรวมและจัดส่งผ่านบริการไปรษณีย์แทนการขับรถยนต์ไปส่ง 
 รณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางมาทํางาน หรือไปประชุม 
 รณรงค์ให้โดยสารรถยนต์ไปด้วยกัน (Car Pool) เพ่ือช่วยประหยัดนํ้ามัน 
 รณรงค์ให้เลือกการเดินทางที่ปล่อย CO2 น้อยที่สุดเท่าที่ทําได้ เช่น การเดินหรือใช้จักรยานมา

ทํางาน สําหรับผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ใกล้ที่ทํางาน  
 ขับรถในอัตราความเร็วที่ประหยัดนํ้ามัน และเดินทางให้ถึงจุดหมายในเส้นทางลัดที่สั้นที่สุด 
 ดับเคร่ืองยนต์เมื่อต้องจอดรถเป็นเวลานาน 
 ตรวจสอบลมยางอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
 ตรวจสภาพรถยนต์ทุก ๆ ๓ เดือน (เครื่องยนต์และยางรถ) 
 ใช้เช้ือเพลิงไบโอดีเซล หรือเอทานอล หรือแก๊สโซฮอลล์ 

 

๔. การประหยัดทรัพยากรอ่ืน ๆ 
๔.๑ กระดาษภายในสํานักงาน 

 เลือกสั่งซื้อและใช้กระดาษจากหน่วยงานท่ีได้รับรองด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (มีโลโก้การันตีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

 ใช้กระดาษให้ครบทั้ง ๒ หน้า (หน้าหลัง)  นําเศษกระดาษจากการถ่ายเอกสาร จากการพิมพ์หรือ
โรเนียวหน้าเดียวกลับมาใช้หน้าที่ว่างบันทึกข้อความ ร่างหนังสือ พิมพ์แบบฟอร์ม ถ่ายเอกสาร  

 ควบคุมปริมาณกระดาษท่ีใช้ในการถ่ายเอกสาร เช่น การกําหนดโควต้าในการให้ถ่ายเอกสารต่อ
เดือน เป็นต้น 

 นําซองจดหมายต่างๆ ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ส่งเอกสารภายในสํานักงานหรือตัดมุมทั้ง ๔ มุม ใช้หนีบ
กระดาษ สําหรับกระดาษส่วนกลางใช้บันทึกข้อความได้ 



 

๔.๒ 

 

๔.๓ 
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