
มาตรการประหยดัพลังงานประจำปี  2564 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

 

1. ไฟฟ้า 
1.1. การใช้ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดต่างๆ 
      1.1.1 สำนักงาน 

   (1.)  วันทำการเปิดไฟระหว่างการปฏิบัติงานและวันหยุดราชการให้เปิดเฉพาะ
เท่าท่ีจำเป็น 

(2.)  ปิดไฟช่วงพักเท่ียง ระหว่าง เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 
(3.)  ไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องทำงานให้เปิดช่วงที่บุคลากรทำงานอยู่  หากไม่มี

บุคลากรอยู่ในห้อง ก่อนออกจากห้องให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดทันทียกเว้น กรณีที่มีบุคลากรปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดหรือมีงานพิเศษเร่งด่วนให้ เปิดไฟได้เท่าท่ีจำเป็น 

(4.)  ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานและไฟดวงที่ไม่จำเป็น หรือลดจำนวนหลอดไฟใน
บริเวณท่ีอาศัยแสงจากธรรมชาติได้ 

(5.)  ปรับปรุงและติดตั้ งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานโดยใช้หลอดไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูงกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการเปิด – ปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง 

(6.)  การเปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยให้เปิดไฟฟ้าแต่ละจุดที่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

(7.)  ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูง 

(8.)  ให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายแยกสวิทซ์เปิด – ปิด ไฟเฉพาะจุด แทนการใช้หนึ่งสวิทซ์
ควบคุมหลอดไฟฟ้าจำนวนมาก 

 

 1.1.2 ส่วนแสดงนิทรรศการ 
-  ไฟฟ้าแสงสว่างที่ตู้จัดแสดง  เครื่องเล่น มุมความรู้ ให้เปิดตามเวลาปฏิบัติงาน

และปิดทุกดวงเมื่อหมดความจำเป็นและในวันหยุดต่างๆ 
 

1.1.3 ทางเดิน ภายนอกอาคาร และแนวรั้ว 
(1.) ให้มีผู้รับผิดชอบเปิด – ปิด ไม่ให้มีการเปิดทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น มีการลด

จำนวนชั่วโมงการเปิดไฟลง  และพัฒนาระบบเปิด – ปิดอัตโนมัติในบางพ้ืนที่ของนิทรรศการ 
(2.) สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      (ห้องสมุด)   ชั้น 3    

อาคาร   4    เปิด 08.30 น. – 18.00 น. 
 

 



1.2. การใช้เครื่องปรับอากาศ 
เปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ  ตามเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

 
สถานที่ 

 
วัน 

เวลา 
เปิด ปิด 

ส่วนสำนักงาน จันทร์ - ศุกร์ 09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 
  13.00 – 16.00 น.  
ส่วนบริการนิทรรศการ อังคาร - ศุกร์ 09.30 – 15.30 น. ** 
 เสาร์ - อาทิตย ์ 09.00 – 16.00 น. ** 
สถาบันการศึกษาทางไกล(ห้องสมุด) จันทร์ - อาทิตย ์ 09.15 – 17.30 น. ** 

  
หมายเหตุ : **  คือพิจารณาตามความเหมาะสม 

(1.)  วันทำการเปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างการปฏิบัติงานและวันหยุดราชการให้เปิดเฉพาะ
เท่าท่ีจำเป็น 

(2.)  ปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักเท่ียง ระหว่าง เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 
(3.)  เครื่องปรับอากาศภายในห้องทำงานให้เปิดช่วงที่บุคลากรทำงานอยู่  หากไม่มีบุคลากรอยู่

ในห้อง ก่อนออกจากห้องให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทั้ งหมดทันทียกเว้น  กรณีที่มีบุคลากรปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดหรือมีงานพิเศษเร่งด่วนให้ เปิดไฟได้เท่าท่ีจำเป็น 
 (4.)  ห้องประชุม  เปิดก่อนประชุม  20  นาที  และปิดทันทีเมื่อเลิกประชุม 
 (5.)  เลือกขนาดห้องประชุมให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุม 

(6.)   สำรวจและซ่อมรอยรั่วที่ประตูและหน้าต่างระหว่างพ้ืนที่ปรับและไม่ปรับอากาศ 
(7.)   ปิดประตูหน้าต่างบริเวณท่ีใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา 

    (8.)   ถ้าไม่อยู่ในห้องนานเกินกว่า 1 ชั่วโมง ควรปิดเครื่องปรับอากาศ 
    (9.)   ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 25 องศาเซลเซียส 
    (10.) ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเท่ากันเพ่ือให้เครื่องปรับอากาศจะได้ทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพที่เท่ากัน 
    (11.)  ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่าให้มีฝุ่นเกาะ อย่างน้อยเดือน

ละ 1 ครั้ง 
    (12.)  จัดหาเครื่องปรับอากาศให้มีขนาดและติดตั้งตำแหน่งให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ของห้อง

ปฏิบัติงาน   
    (13.)  เปิดพัดลมระบายอากาศในกรณีที่จำเป็น เช่น มีกลิ่นอับในห้องหรือมีความชื้นภายในห้อง 
    (14.)  ปรับปรุง/ตรวจเช็ค ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
    (15.)  ตรวจสอบไม่ให้มีการนำสิ่งของไปวางขวางทางเข้า – ออกของชุดระบายความร้อน 



    (16.)  วันทำการเปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างการปฏิบัติงานและวันหยุดราชการให้เปิดเฉพาะ
เท่าท่ีจำเป็น 
               (17.)  เครื่องปรับอากาศภายในห้องทำงานให้เปิดช่วงที่บุคลากรทำงานอยู่  หากไม่มีบุคลากร
อยู่ในห้อง ก่อนออกจากห้องให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดทันทียกเว้น กรณีที่มีบุคลากรปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดหรือมีงานพิเศษเร่งด่วนให้ เปิดไฟได้เท่าท่ีจำเป็น 
 

1.3. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์สำนักงาน 
1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 
(1.) ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักจอภาพอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 15 นาที  

   (2.)  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งานติดต่อกันนานกว่า 30 นาที   
   (3.)  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังเลิกการใช้งานพร้อมทั้งถอดปลั๊กออก 

   (4.)  ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานของเครื่องพิมพ์เพ่ือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยลด
ความสิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงานและการซ่อมบำรุง 

   (5.) ปิดเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้งาน 
      1.3.2 เครื่องถ่ายเอกสาร 

   (1.)  กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร ( Standby Mode ) เมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่าย
เอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที 

   (2.)  ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   (3.)  ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนการถ่ายเอกสาร 
   (4.)  ปิดและถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนเลิกงาน 
   (5.)  ควรจัดให้มีระบบควบคุมในการขอถ่ายเอกสารของเจ้าหน้าที่ 
   1.3.3 อ่ืนๆ 
   (1.) อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ กระติกน้ำร้อน ตู้เย็น อ่ืนๆ ให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย  

จัดให้มีจุดบริการวมที่เดียว 
   (2.) ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในสำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ  
   (3.) ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัด  เพ่ือประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งาน

อุปกรณ์ต่างๆ 
   (4.)  ควรหลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นมาใช้ในสำนักงาน 

 

1.4. การใช้ลิฟต์ 
    (1.) ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อยประมาณ 15 วินาที จะช่วยลดความ
จำเป็นในการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งาน ไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตูและช่วยยืด
อายุการใช้งานของ   มอเตอร์เปิด - ปิดประตูลิฟต์ได้ด้วย 

 
  



    (2.) รณรงค์ให้มีการเดินขึ้น-ลง บันได แทนการใช้ลิฟต์ 
              (3.) แสดงรายละเอียดชั้นที่ตั้งของหน่วยงานในอาคาร พร้อมเลขชั้นที่ชัดเจน มองเห็นได้ง่าย 
เช่น หน้าประตูก่อนเข้าลิฟต์ และภายในลิฟต์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่
ไม่จำเป็น 
 

2. น้ำประปา 
(1) ให้แยกมาตรวัดน้ำในส่วนที่ใช้ในราชการกับส่วนของบ้านพักอาศัยออกจากกันโดยสิ้นเชิง 
(2) ให้ตรวจสอบท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  ไม่มีการรั่ว 
(3) ปิดก๊อกหรือวาล์วน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 
(4) ควรมีวาวล์เปิด – ปิด น้ำรวม  เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการรั่วไหลนอกเวลาราชการ 
(5) ควรใช้อุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ำ 
(6) หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่มีแรงดันน้ำสูง ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างรถยนต์

ราชการ เป็นต้น 
(7) ควรควบคุมมิให้มีการใช้น้ำประปาของทางราชการในการล้างรถยนต์ส่วนตัว 
(8) การรดน้ำต้นไม้จำนวนมาก  ควรใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติ 
(9) ก๊อกน้ำภายนอกอาคารควรใช้ชนิดแบบล็อกได้ 

                      
3. น้ำมันเชื้อเพลิง 

3.1 ให้พนักงานขับรถยนต์ ขับรถยนต์เพ่ือประหยัดน้ำมันในการขับข่ี  ดังนี้ 
(1.) จอดรถยนต์ให้ดับเครื่องทุกครั้ง 

        (2.) วางแผนการเดินรถยนต์  โดยเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุด หรือใช้เวลาน้อยที่สุด 
        (3.) ใช้เกียร์ให้ถูกวิธี  ให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ ไม่ใช้เกียร์ต่ำที่มีความเร็วสูง 

หรือใช้เกียร์สูงที่ความเร็วต่ำ 
        (4.) ไม่ออกรถยนต์กระชากแรง ๆ หรือเบรกกะทันหัน 
        (5.) ไม่เร่งเครื่องโดยไม่จำเป็น ขณะจอดรถยนต์เฉย ๆ เปลี่ยนเกียร์ หรือก่อนดับเครื่องยนต์ 
        (6.) ควรขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากมีความจำเป้นต้องใช้ความเร็ว

สูงกว่านั้น ควรขับด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ 
 3.2 ให้พนักงานขับรถยนต์ และหัวหน้าหมวดรถยนต์  ดูแล   บำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการอยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้เกิดการสิ้นเปลืองและประหยัดน้ำมัน ดังนี้ 
 (1.) ตรวจสอบ  ดูแล  ระบบเบรกอย่างสม่ำเสมอ 

(2.) ทำความสะอาด ไส้กรองอากาศ  อย่างน้อยเดือนละ   1   ครั้ง 
(3.) เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และไส้กรองตามกำหนด และเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกต้องกับชนิด

เครื่องยนต์ 



                    (4.) ถ้าพบว่ารอบเครื่องสูงกว่าปกติ เครื่องสั่น เร่งไม่ขึ้น ต้องนำรถยนต์ไปปรับแต่ง
เครื่องยนต์เพื่อให้รถวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพ 
                    (5.) หมั่นตรวจดูคาร์บูเรเตอร์ เพราะถ้าสกปรก จะทำให้ไอเสียที่ออกมามีกลิ่นเหม็นและ
รถยนต์จะวิ่งได้ระยะทางน้อยลง 
        (6.) ตรวจเช็คลมยางให้เหมาะสมกับรถยนต์ 
        (7.) หมั่นสังเกตจากพ้ืนถนน ใต้รถยนต์ที่จอดอยู่ หากพบว่ามีรอยเปียกของน้ำมัน หรือได้
กลิ่นน้ำมัน ต้องนำรถยนต์ไปตรวจซ่อมโดยเร็ว เพราะอาจเกิดน้ำมันรั่ว 
       (8.) เติมแก๊สโซฮอล์ หรือ ก๊าซ NGV เพ่ือประหยัดน้ำมัน โดยตรวจสอบชนิดรถก่อน เพ่ือ
ความถูกต้องของการใช้เชื้อเพลิง 
   (9.) พิจารณาจัดรถยนต์ราชการให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ไปราชการ และเส้นทางเดียวกัน 
หรือใกล้เคียง โดยให้เดินทางร่วมกัน เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และจำนวนรถยนต์ราชการที่ให้บริการ 

      3.3 การใช้รถยนต์ไปราชการในส่วนภูมิภาค 
                      (1) การเข้าร่วมการประชุม สัมมนา หรือการฝึกอบรม  ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถใช้
รถยนต์ราชการได้ครั้งละไม่เกิน 1 คัน 
                      (2) การไปราชการต่างจังหวัดที่มีระยะทางไกล  หากเส้นทางที่ไปมีพาหนะอ่ืนที่มีความ
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไปได้ให้งดใช้รถยนต์ราชการ 




















