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ระเบียบวาระที ่๑: เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

 รายงานความเป็นมา          



 คุณสาธร เกาะก่ิง ไดเ้ป็นตวัแทนของวิทยาลยัร่วมเป็นคณะกรรมการจดัการพลงังานมหาวิทยาลยัมหิดล  

ตามคาํสั่งมหาวิทยาลยัมหิดล เลขท่ี ๓๓๓๖/๒๕๕๕ ลงวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยไดเ้ขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการฯ และรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยมา ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยมหิดลรับนโยบายจากสํานัก

นายกรัฐมนตรี ท่ีมีนโยบายลดการใชพ้ลงังานของหน่วยงานราชการทุกส่วนงาน โดยเปรียบเทียบระหว่าง ปี พ.ศ 

๒๕๕๔ กบั ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ใหล้ดลงไม่ตํ่ากวา่ ๑๕% มหาวิทยาลยัจึงตอ้งดาํเนินการจดัทาํ และรวบรวมเอกสาร

การอนุรักษ์พลงังานเพื่อส่งกระทรวงพลงังานต่อไป โดยทางมหาวิทยาลยัได้กาํหนดให้แต่ละส่วนงานของ

มหาวิทยาลยัเขา้มากาํหนดนโยบายการลดใช้พลงังานของแต่ละส่วนงานเอง แต่ละส่วนงานจะตอ้งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการทาํงานดา้นพลงังานข้ึน เพื่อจดัทาํละเอียดว่าเราจะทาํอยา่งไร มีวิธีขั้นตอนการทาํงานอย่างไร ซ่ึง

ทางวิทยาลยัของเรานั้นยงัไม่เคยดาํเนินการเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั 

 ขณะน้ี ทางวิทยาลยัตอ้งพิจารณาดาํเนินการเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั เน่ืองจากมหาวิทยาลยัจะนาํขอ้ตกลงเร่ือง

น้ีมาทาํ PA (Performance Agreement) ร่วมกนักบัส่วนงานดว้ย ซ่ึงถา้เราไม่มีเอกสาร/หลกัฐานตรงน้ี วิทยาลยัก็

จะไดค้ะแนนดา้นน้ีตํ่า โดยเราจะพิจารณาตามเอกสารดงัต่อไปน้ี 

 ๑.๑  คาํสั่งวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี ๒๑๘/๒๕๕๕ เร่ือง แต่งตั้ งคณะกรรมการ

กาํหนดแผนงานและเป้าหมายในการลดใช้พลงังาน จะประกอบไปด้วย คณะกรรมการชุดบริหารชุดใหญ่ 

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารของวิทยาลยั และคณะทาํงานชุดเลก็ (หวัหนา้งานต่างๆ)  

 ๑.๒ ประกาศนโยบายพลงังานของมหาวิทยาลยัมหิดล คุณสาธร เกาะก่ิง เป็นตวัแทนส่วนงานเป็น

คณะกรรมการดาํเนินงานดงักล่าว ซ่ึงคณะกรรมการพลงังานของมหาวิทยาลยัจะทาํงานโดยอิงตามหลกั ๘ ขอ้ท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนด โดยในส่วนของวิทยาลยันั้น ยงัไม่ไดก้าํหนดนโยบายแผนการลดใชพ้ลงังานข้ึนมา 

 ๑.๓  ตารางการใช้พลังงานของวิทยาลัยทั้ งหมดตั้ งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๓- ปีพ.ศ.๒๕๕๕  โดยเม่ือได้

เปรียบเทียบแลว้นั้น ยกตวัอยา่ง ค่าจาํนวนรวมพลงังานไฟฟ้าของวิทยาลยัจะอยูท่ี่ ๘ ลา้นบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พอถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อยู่ท่ี ๘ ลา้น ๒ แสนบาท และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ท่ี ๑๐ ลา้นบาท ซ่ึงค่าไฟฟ้าของ

วิทยาลยัสูงข้ึนเร่ือยๆ  

 วิทยาลยันั้นควรจะมองเร่ืองของการประหยดัพลงังาน คือ การใชอ้ยา่งคุม้ค่า ไม่ใช่การจาํกดัการใช ้แลว้

เราจะมีวิธีการอยา่งไร ซ่ึงคณะกรรมการจะตอ้งมาช่วยกนักาํหนดนโยบายว่า เราจะใชพ้ลงังานท่ีมีอยูใ่หคุ้ม้ค่าได้



อยา่งไร ยกตวัอยา่งเช่น ห้องท่ีเรากาํลงัประชุมกนัอยูน้ี่ จาํเป็นหรือไม่ท่ีจะตอ้งเปิดไฟทุกดวงในการประชุม  ซ่ึง

เป็นการใชพ้ลงังานท่ีหมดส้ินเปลืองไปโดยไม่เกิดประโยชน์  

 แนวทางในการประหยดัพลงังาน คือ ทุกคนควรมีส่วนร่วมดูแล สาํหรับวิธีการดูแลนั้น ยกตวัอยา่งจากท่ี

ประชุมวนัจนัทร์ คณบดีแนะนาํว่า  ถา้ผูใ้ดเดินไปเห็นไฟเปิดอยูโ่ดยไม่มีคนใช ้เราควรเขา้ไปปิด ฯลฯ  เราจะตอ้ง

มาหาวิธีร่วมกนัว่าจะทาํอยา่งไร โดยทางคณะกรรมการอาจจจะตอ้งหาผูเ้ช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษา เขา้มาช่วยอีกส่วน

หน่ึง แต่ขณะน้ี คณะกรรมการจะหาแนวทางในเบ้ืองตน้ร่วมกนั      

 นายสาธร เกาะก่ิง ได้อธิบายเก่ียวกับตารางการใช้พลงังานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๕๓- ๒๕๕๕ ซ่ึงจากตารางจะเห็นไดว้่าการใชพ้ลงังานของวิทยาลยัเพิ่มข้ึนทุกปีอย่างเห็นไดช้ดั เน่ืองจาก

วิทยาลยัมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้พลงังานเพิ่มข้ึน เช่น การขยายพื้นท่ีใช้สอยของอาคารเรียน, มี

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน, จาํนวนบุคลากรและนกัศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึน ฯลฯ  

 น.ส.กญัญารัตน์ ศิริพนัธ์ เสนอว่าการจดัการพลงังานท่ีดีนั้น ควรจะตอ้งแยกตน้ทุนการใชพ้ลงังานทุก

ส่วนให้ได ้ซ่ึงคุณสาธร เกาะก่ิงไดช้ี้แจงว่าถา้วิทยาลยัจะแยกตน้ทุนทุกส่วนนั้น จะตอ้งติดมิเตอร์ทุกส่วนท่ีเรามี

การใช้งาน  สําหรับในปัจจุบัน วิทยาลยัมีการติดมิเตอร์ในตัวอาคารหลกั ๆยกเวน้อาคารซี ซ่ึงเร่ืองน้ีอยู่ใน

นโยบายของวิทยาลยัท่ีกาํลงัจะดาํเนินการต่อไปในอนาคต 

 สําหรับในท่ีประชุมในวนัน้ี คณะกรรมการจะมาหาความคิดเห็นและแนวทางในการกาํหนดนโยบาย

พลงังานของวิทยาลยัร่วมกนั โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั  

 นายหรินทร์ กล่ินนิรันดร์ รองประธาน  ได้ช้ีแจงว่า เม่ือได้รับประกาศการลดใช้พลังงานของ

มหาวิทยาลยั ซ่ึงไดมี้การกาํหนดไวว้่า กลุ่มเป้าหมายท่ีสาํคญัสําหรับการลดใชพ้ลงังานเนน้ท่ีตวันักศึกษา ทั้งน้ี 

การลดใชพ้ลงังานดงักล่าวตอ้งไม่กระทบกบัภารกิจหลกั เช่น ดา้นการเรียนการสอน, กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ  

 ในส่วนของการทาํ PA (Performance Agreement) ของส่วนงานท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนนั้น คณะกรรมการจะ

ตรวจสอบดูว่าวิทยาลยัมีการเตรียมการในเร่ืองน้ีอย่างไร มีการจดัประชุมและกาํหนดทิศทางในการประหยดั

พลงังานแลว้หรือไม่ เพื่อท่ีจะนาํมาทาํเป็นนโยบายก่อนท่ีมหาวิทยาลยัจะเขา้มาทาํ PA  ในส่วนงาน ซ่ึงคุณสาธร 

เกาะก่ิง และ คุณเพลินพิศ เพง็สุวรรณ ไดน้าํส่งแบบฟอร์มขอ้มูลพลงังาน  (Eco Index) ให้กบัทางมหาวิทยาลยั



เรียบร้อยแลว้ และไดข้อความร่วมมือกบัทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เก็บหลกัฐาน เช่น ภาพถ่าย, เอกสารการจดั

กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ เพื่อเป็นขอ้มูลยนืยนัการใชพ้ลงังานของวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 

  สาํหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น วิทยาลยัมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ดงัต่อไปน้ี อาคารดี, เรือนศิลปิน, ร้านท่ารถ และ

ศาลายาลิงค ์ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี เราสามารถนาํไปช้ีแจงกบัมหาวิทยาลยัว่าค่าไฟฟ้าของวิทยาลยัเพิ่มข้ึนเพราะเหตุใด 

โดยคุณหรินทร์ไดแ้จง้เพิ่มเติมว่าตนเองเคยเขา้ร่วมอบรมเร่ืองพลงังาน และทาํให้ทราบค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่ท่ี

เพิ่มข้ึน เกิดจากการใชเ้คร่ืองปรับอากาศถึง ๖๐% ซ่ึงวิธีการท่ีเราจะประหยดัท่ีดีท่ีสุดคือ ลดระยะเวลาการใชง้าน 

แต่ตอ้งไม่กระทบกบักิจกรรมและการเรียนการสอน  

 คุณสาธร เกาะก่ิง ไดก้ล่าวถึงประสบการณ์ดูงานท่ีบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย (SCG) ซ่ึงเป็นอาคารประหยดั

พลงังานท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบั ๑ ถึง ๒ ปีซอ้น ซ่ึงมีการบริหารจดัการท่ีดีมาก ตวัอาคารเป็นกระจก ๒ ชั้นคลา้ยกบั

วิทยาลยั โดยพนักงานในบริษทัสามารถนั่งทาํงานตรงไหนก็ได้ ไม่มีโต๊ะทาํงานส่วนตวั จะมีคอมพิวเตอร์ 

Notebook คนละเคร่ืองเท่านั้น และมีระบบโทรศพัทแ์บบ IP Phone (ระบบโทรศพัทท่ี์ต่อกบัสายแลน) โทรศพัท์

เปรียบเสมือนมือถือขนาดใหญ่ เม่ือเดินไปทาํงานท่ีไหนกจ็ะมีเบอร์ติดตวัตลอด ซ่ึงประหยดัในเร่ืองของการเช่ือม

สาย ในส่วนของตวัอาคาร จะมีกนัสาดเพื่อท่ีจะให้แสงสาดเขา้มาท่ีตวัอาคาร และจะมีพลงังานทางเลือก (solar 

cell) เพื่อใชส้ําหรับให้แสงสว่างตามทางเดิน นอกจากน้ีเคา้ก็มีนโยบายท่ีจะลดการใชก้ระดาษ ไฟฟ้า แอร์ และ

เป็นตน้แบบให้กบัส่วนงานต่างๆท่ีสนใจเยี่ยมชม แต่ส่ิงเหล่าน้ีวิทยาลยัยงัไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นตน้แบบได ้

เน่ืองจากเป็นองคก์รท่ีมีภารกิจแตกต่างกนั 

ระเบียบวาระที ่๒: เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที ่๓: เร่ืองสืบเน่ือง 

 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที ่๔: เร่ืองเพือ่พจิารณา 



 มติท่ีประชุมไดมี้ความเห็นวา่ใหค้ณะกรรมการชุดเลก็ไปกาํหนดร่างนโยบายการประหยดัพลงังานข้ึนมา 

แลว้ส่งเอกสารให้คณะกรรมการชุดใหญ่ (คณะกรรมการบริหาร) พิจารณาตรวจสอบ ก่อนเสนอคณบดีเพื่อเซ็น

อนุมติั และนดัหมายประชุมอีกคร้ังวา่จะดาํเนินการตามนโยบายต่อไปอยา่งไร 

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.    
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