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มาตรการประหยัดพลงังานของสํานักหอสมุดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

  

มาตรการประหยัด 
พลังงานด้าน 

ส่วนของบุคลากร ส่วนของผู้ใชบ้ริการ 

1.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1) ปิดไฟฟ้าฟ้าทุกคร้ังเมื่อไมม่ี
คนทํางานและเวลาพักเที่ยง 
2) เปิดไฟฟ้าเฉพาะดวงที่จําเป็น 
3) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัด
พลังงานท่ีได้รับรองมาตรฐาน 
4) จัดทําแผนผังสวิตช์ เปิด- ปิดดวงไฟ 
5) จัดผูร้ับผิดชอบดูและการเปิด- 
ปิดดวงไฟประจําช้ัน 

1) เปิดไฟฟ้าฟ้าตามความจําเป็นของ
การใช้แสงสว่างหรือเฉพาะส่วนที่มี
ผู้ใช้บริการ 
2) ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะ
จุดแทนการเปิดไฟทั้งห้อง เช่น ติด
สวิตช์เปิด- ปิดแบบกระตุก  
3) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัด 
พลังงานท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

2. เครื่องปรับอากาศ 1) ต้ังอุณหภูมปิรับอากาศให้
เหมาะสม ที ่25 องศาเซลเซยีส  
2) เปิดเคร่ืองปรับอากาศ เวลา 
8.00-16.00 น. และปิดเวลาพักเที่ยง 
3) หากไมม่ีบุคลากรอยู่ในห้อง
ทํางานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิด
เครื่องปรับอากาศทุกคร้ัง 
4) สําหรับห้องประชุมเปิด
เครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม
ประมาณ 10-15 นาท ีและเมื่อใช้
เสร็จใหผู้้รับผดิชอบปิด
เครื่องปรับอากาศทันท ี
5) บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
อย่างสมํ่าเสมอ โดย ทําความสะอาด
แผ่นกรองอากาศที่อยู่ภายในชุด
เครื่องปรับอากาศในอาคาร ทุก ๆ   
เดือน และทําความสะอาดชุดระบาย
ความร้อนที่ติดต้ังภายนอกอาคาร 
ทุก 6 เดือน 
6) ลดภาระการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศ โดยป้องกันความ
ร้อนเข้าสู้อาคาร โดยการปลูกต้นไม้ 
ติดผ้าม่าน และอุดรอยรั่วต่าง ๆ 
7) ลดการดูดความเย็นออกโดยการ
งดใช้พัดลมดูดอากาศ 

1) ต้ังอุณหภูมปิรับอากาศให้
เหมาะสม ที ่25 องศาเซลเซยีส  
2) กําหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับ 
อากาศ และผู้รบัผิดชอบประจําช้ัน 
วันจันทร์- วันศุกร์ (เปิดภาคเรียน) 
- ช้ัน 1 เปิดเวลา 8.40 – 19.00 น. 
- ช้ัน 2 เปิดเวลา 8 .15- 19.00 น. 
- ช้ัน 3 เปิดเวลา 8 .35- 19.00 น. 
- ช้ัน 4 เปิดเวลา 8 .30- 19.00 น. 
หรือ ก่อนห้องสมุดปิด 1 ช่ัวโมง 
- ช้ัน 5 เปิดเวลา 8 .50- 17.00 น. 
- ช้ัน 6 เปิดเวลา 9.00 – 16.00 น. 
วันเสาร์ วันอาทิตย์ (เปิดภาคเรียน) 
- ช้ัน 1 เปิดเวลา 9.15 – 17.00 น. 
- ช้ัน 2 เปิดเวลา 9.00 - 18.00 น. 
- ช้ัน 3 เปิดเวลา 8 .30 - 18.00 น. 
- ช้ัน 4 เปิดเวลา 8 .20- 18.00 น. 
- ช้ัน 5 เปิดเวลา 10.00- 17.00 น. 
- ช้ัน 6  งดเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
3) สําหรับห้องประชุมเปิด
เครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม
ประมาณ 10-15 นาท ีและเมื่อเลิก
การประชุมให้ผู้รับผิดชอบปิด
เครื่องปรับอากาศทันท ี
4) บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอย่าง
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8) แต่งกายให้เหมาะสมกับอากาศ 
            หมายเหตุ หากอากาศเย็น 
ให้พิจารณาตามความเหมาะสมในการ 
ปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
 

สม่ําเสมอ โดย ทําความสะอาดแผ่น
กรองอากาศท่ีอยู่ภายในชุด
เครื่องปรับอากาศในอาคาร ทุก ๆ   
เดือน และทําความสะอาดชุดระบาย
ความร้อนที่ติดต้ังภายนอกอาคาร 
ทุก 6 เดือน 
5) ลดภาระการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศ โดยป้องกันความ
ร้อนเข้าสู้อาคาร โดยการปลูกต้นไม้ 
ติดผ้าม่าน และอุดรอยรั่วต่าง ๆ 
6) ลดการดูดความเย็นออกโดยการ
งดใช้พัดลมดูดอากาศ 

หมายเหตุ หากอากาศเย็นให้
พิจารณาตามความเหมาะสม ในการ   
ปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

3. คอมพิวเตอร์ 1) ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้
งานเวลาพักเที่ยงและหลังเลกิงาน 
2) เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกิน 15 นาที 
ให้ปิดหน้าจอ 

1) ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้น 
(OPAC) ก่อนเวลาปิดบริการ 30 
นาที 
2) ลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
สืบค้น (OPAC) ของแต่ละช้ันลง หลัง
เวลา 16.00 น. (หากมีผูใ้ช้บริการ
น้อย) 

4. ลิฟต์ 1)ลิฟตเ์จ้าหน้าที่ เปิด 6.30 – 16.00 น. 
2) รณรงค์ใหใ้ช้บันไดกรณีขึ้นลงช้ัน
เดียว 

1) ต้ังระบบลิฟต์ให้หยุดเฉพาะช้ัน 
1,2,4,5และ7 
2) หลังเวลา18.00 น.เปิดใช้ลฟิต์ 1 
ตัว สลับกันเปิดวันคู่ วันคี่ 
3) รณรงค์ใหใ้ช้บันไดกรณีขึ้นลงช้ัน
เดียว 

 1) สํารวจตรวจสอบและทําการ
เปลี่ยนหรือซ่อมแซม ป้ัมนํ้า ระบบ
การจ่ายนํ้า เช่น ท่อประปา วาล์ว 
ก๊อกนํ้า ระบบสุขภัณฑ์ ให้อยู่ใน
สภาพปกติอย่างสมํ่าเสมอ 
2) ติดตามปริมาณการใช้นํ้าอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือตรวจสอบหาการร่ัวไหล 
3) เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้า หรือ
ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ก๊อก
ประหยัดนํ้า ชักโครกประหยัดนํ้า 

1) รณรงค์การใช้นํ้าในห้องนํ้าอย่าง
ประหยัด 
2) ประชาสัมพันธ์เมื่อเปิดก๊อกนํ้าใช้
เสร็จแล้วให้ปิดด้วย 
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หัวฉีดชําระประหยัดนํ้า  
6. สิ่งอํานวยความสะดวก 1) กระติกนํ้ารอ้น กําหนดเวลาการ

ใช้กระติกนํ้าร้อน ช่วงเวลา 7.30 – 
8.30 น. และกอ่นเวลาเบรกเล็กน้อย
เมื่อใช้เสร็จแลว้ให้ถอดปลั๊กออก 
2) เครื่องทํานํ้าเย็น ปิดเคร่ืองทํานํ้า
เย็นเวลา 16.00 น. 
3) ไมค่วรนําเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนตัว
มาใช้ในสถานที่ทํางาน 

1) ปิดเคร่ืองทาํนํ้าก่อนปิดบริการ 30 
นาที 
2) ใช้ให้เครื่องไฟฟ้าเฉพาะที่
กําหนดให้ใช้ ได้แก่ Notebooks  
3) ไมค่วรนําเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมา
ใช้ในสถานทีท่าํงาน 

7. อ่ืน ๆ  1) จัดอบรมใหค้วามรู้เรื่องการ
ประหยัดพลังงาน  
2) ลดการใช้กระดาษโดยการนํา
กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้ามาใช้อีก 
3) ใช้ส่งข้อความทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกสแ์ทนการส่งด้วย
กระดาษ 

1) จัดอบรมใหค้วามรู้เรื่องการ
ประหยัดพลังงาน 
2) ประชาสัมพันธ์รายจ่ายค่าการใช้
กระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการทราบทุกเดือน 
3) เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดง
ความคิดเห็นมาตรการประหยัด
พลังงาน 
4) ปรับเวลาการเปิดบริการให้
เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

 
 

  


