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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

4.1 สํานักงาน (Office) หมายถึง สถานที่ทํางานที่มีการออกแบบและกอสรางของหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ที่ผูทํางานหรือผูประกอบอาชีพใช
เปนที่ปฏิบัติงานดานเอกสาร ดานการประชุมและการจัดนิทรรศการ
4.2 การนํา กลับมาใชใหม (Recycle) หมายถึง การจัด การวัสดุเหลือใช โดยนําไปผาน
กระบวนการ แปรสภาพ เพื่อใหเปนวัสดุใหมแลวนํากลับมาใชไดอีก ซึ่งวัสดุที่ผานการแปรสภาพนั้น
อาจจะเปนผลิตภัณฑเดิมหรือผลิตภัณฑใหมก็ได
4.3 การนํา กลั บมาใชซ้ํ า (Reuse) หมายถึ ง การจัด การวั ส ดุ เหลื อ ใช โดยที่ ยั ง ไม ผ า น
กระบวนการแปรสภาพ กลับมาใชใหม
4.4 ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-Product) หมายถึง สินคาหรือผลิตภัณฑที่ผลิต
ขึ้น จากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใสใจกับผลกระทบที่จะเกิด ขึ้น กับ สิ่ง แวดลอม เริ่มตน จากการ
คัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหกระบวนการผลิต
สินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ใชพลังงานจากน้ําและไฟฟาในการผลิตอยางคุมคามากที่สุด จนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณเปนสินคาหรือผลิตภัณฑรอการบรรจุลงในหีบหอและบรรจุภัณฑสําหรับเตรียมการขนสงและจัด
จําหนายใหกับตลาดผูบริโภคตอไป รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑนั้นอยางถูกวิธี
4.5 สํานักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง สํานักงานและกิจกรรมตางๆภายในสํานักงาน
ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยการใชทรัพยากรและพลังงานอยางรูคุณคา มีแนวทางในการ
จัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และที่สําคัญจะตองปลอยกาซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ํา
4.6 หลักเกณฑ หมายถึง ขอกําหนดที่สํานักงานจะตองมีหรือ ตองปฏิบัติ
4.7 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนําสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด กระบวนการ
หรือ สิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลวให
ทันสมัย และไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม
4.8 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) หมายถึง การปรับปรุงเล็กๆ
นอยๆ ที่เกิดขึ้นจากความพยายามอยางตอเนื่อง คอยเปนคอยไปในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู
ใหดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการทํางานประจําวันใหดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาเกณฑ และแนวทางการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)
2. เพื่อสงเสริมใหสํานักงานนําเกณฑสํานักงานสีเขียว(Green Office) ไปประยุกตใช
3. เพื่อตรวจประเมินและรับรองสํานักงานสีเขียว (Green Office) ในหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
และหนวยงานทองถิ่น
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คูมือสํานักงานสีเขียวจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองตอปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญยิ่งในปจจุบัน คือ
ภาวะโลกรอน โดยมีวัตถุประสงคที่จะชวยใหสํานักงานทั้งภาครัฐและเอกชนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ ดวย
หลักการสําคัญของสํานักงานสีเขียวก็คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตางๆใน
สํานักงานใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด โดยลดการใชพลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เชน ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช การใชซ้ําการนํากลับมาใชใหม การลดและเลิกใช
สารเคมีที่เปนอันตราย เปนตน
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ที่มาและความสําคัญของสภาวะโลกรอน
หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เปนปญหาใหญของโลกเราในปจจุบัน
สั ง เกตได จ ากอุ ณ หภู มิ ของโลกที่ สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ สาเหตุ ห ลั ก ของป ญ หานี้ มาจาก ก า ซเรื อ นกระจก
(Greenhouse
gases) ปรากฏการณ เ รื อ นกระจกมี ค วามสํ า คั ญ กั บ โลกเพราะก า ซจํ า พวก
คารบอนไดออกไซด หรือ มีเทน จะกักเก็บความรอนบางสวนไวในในโลก ไมใหสะทอนกลับสูบรรยากาศ
ทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเปนแบบดวงจันทร ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด และตอนกลางวันรอนจัด
เพราะไมมีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย ซึ่งการทําใหโลกอุนขึ้นเชนนี้คลายกับหลักการของ
เรือนกระจก (ที่ใชปลูกพืช) จึงเรียกวา ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) แตการเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องของ CO 2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต หรือการกระทําใดๆ ที่เผาเชื้อเพลิง
ฟอสซิลเชน ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคารบอน สงผลใหระดับปริมาณ
CO 2 ซึ่งคารบอนไดออกไซดที่มากขึ้นนี้ไดเพิ่มการกักเก็บความรอนไวในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จน
เกิดเปนภาวะโลกรอน
สําหรับบรรยากาศของโลกประกอบดวยกาซไนโตรเจน 78% กาซออกซิเจน 21% กาซอารกอน
0.9% นอกนั้นเปนไอน้ําและกาซคารบอนไดออกไซดจํานวนเล็กนอย แมวาไนโตรเจน ออกซิเจน และ
อารกอนจะเปนองคประกอบหลักของบรรยากาศ แตก็มิไดมีอิทธิพลตออุณหภูมิของโลก ในทางตรงกัน
ขามกาซโมเลกุลใหญ เชน ไอน้ํา คารบอนไดออกไซด และมีเทน แมจะมีอยูในบรรยากาศเพียงเล็กนอย
กลับมีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดและมีอิทธิพลทําใหอุณหภูมิของโลกอบอุน เราเรียก
กาซพวกนี้วา "กาซเรือนกระจก" (Greenhouse gas) เนื่องจากคุณสมบัติในการเก็บกักความรอนหาก
ปราศจากกาซเรือนกระจกแลวพื้นผิวโลกจะมีอุณหภูมิเพียง -18 องศาเซลเซียส ซึ่งนั่นก็หมายความวาน้ํา
ทั้งหมดบนโลกนี้จะกลายเปนน้ําแข็ง
กาซเรือนกระจกคืออะไร
กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เปนกาซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความรอน
หรือรังสีอินฟาเรดไดดี กาซเหลานี้มีความจําเปนตอการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกใหคงที่ซึ่ง
หากบรรยากาศโลกไมมีกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ดังเชนดาวเคราะหดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะ
แลว จะทําใหอุณหภูมิในตอนกลางวันนั้นรอนจัด และในตอนกลางคืนนั้นหนาวจัด เนื่องจากกาซเหลานี้
ดูดคลื่น รังสีความรอนไวในเวลากลางวัน แลว คอยๆ แผรัง สีความรอนออกมาในเวลากลางคืนทําให
อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไมแปลงอยางฉับพลัน มีกาซจํานวนมากที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสี
ความรอน และถูกจัดอยูในกลุมกาซเรือนกระจก ซึ่งมีทั้งกาซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย กาซเรือนกระจกที่สําคัญคือ ไอน้ํา กาซคารบอนไดออกไซด โอโซน มีเทน ไนตรัส
ออกไซด สารซีเอฟซี เปนตน
7
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ความตระหนักตอปญหาโลกรอน
ประเทศตางๆ ในโลกไดตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอนมาตั้งแตป พ.ศ. 2522 แตไดมีการตกลง
ที่จะแกไขปญหารวมกันครั้งแรกในการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเมื่อป
พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยการลงนามในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC : United Nations Framework Convention on
Climate Change) วัตถุประสงคที่สําคัญของอนุสัญญานี้คือ การรักษาระดับปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจากกิจกรรมของมนุษยใหอยูในระดับที่ไมมีผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศของโลก โดยใน
ระยะแรกกําหนดใหประเทศที่พัฒนาแลว มีพันธกรณีในการจัดทํานโยบายและมาตรการในการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการในการลดเพื่อใหปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกอยูในระดับที่ปลอยในป พ.ศ. 2533 ใหไดภายในป พ.ศ. 2543 แตอยางไรก็ตาม
พันธกรณีดังกลาวเปนไปตามความสมัครใจ จึงทําใหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกยังคงเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้นในป พ.ศ. 2543 ที่ประชุมประเทศภาคีสมาชิกของ UNFCCC ครั้งที่ 3 จึงไดรับรองพิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อเปนเครื่องมือใหพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกมีผล
บังคับใชทางกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ พิธีสารเกียวโตกําหนดใหประเทศที่พัฒนาแลว มีพันธกรณีที่
จะตองลดปริมาณกาซเรือนกระจก 6 ชนิด ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO 2 ) มีเทน (CH 4 ) ไนตรัส
ออกไซด(N 2 O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออโรคารบอน (PCFs) ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด
(SF 6 ) ลง 5 เปอรเซ็นของระดับการปลอยในป พ.ศ. 2533 โดยกําหนดใหมีกลไกในการลด 3 กลไกคือ
Joint Implementation (JI), Emission Trading (ET) และ Clean Development Mechanism
(CDM) ระยะเวลาการลดตั้งแต พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555
การดําเนินงานของประเทศไทย
ในส ว นของประเทศไทยนั้ น
รั ฐ บาลได ใ ห สั ต ยาบั น เข า ร ว มเป น ภาคี ก รอบอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: United Nations Framework
Convention on Climate Change) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.
2537 และใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
ภายใตกรอบอนุสัญญา UNFCCC และพิธีสารเกียวโต
ประเทศไทยในฐานะที่เปนประเทศที่กําลังพัฒนา ไมมีพันธกรณีที่
จะตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก มีเพียงพันธกรณีในการจัดทํารายงานแหงชาติ (National
Communication) เพื่อเสนอตอสํานักงานเลขานุการอนุสัญญา UNFCCC รายงานนี้จะประกอบดวย
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บัญชีการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) และผลการดําเนินงานของรัฐบาลที่
เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยความสมัครใจ
การดําเนินงานระดับประเทศที่ผานมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ก็ไดมีการดําเนินการมากมายเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก การดําเนินงาน
ที่สําคัญ รวมถึงการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ซึ่งเปนกลไกที่ชวยประเทศที่
พัฒนาแลวใหสามารถมีทางเลือกในการลดกาซเรือนระจก โดยรวมมือกับประเทศที่กําลังพัฒนา ในการ
จัดทําโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน
รัฐบาลไดจัดตั้งองคการมหาชน คือ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (Thailand
Greenhouse Gas Organization – TGO) ขึ้นในป พ.ศ. 2550 เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
โครงการ ภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาดรวมทั้งเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองคการระหวางประเทศในเรื่องดังกลาวนอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการ
ดําเนินงานในระดับเมืองดวย เนื่องจากเมืองใหญทั่วโลกมีการใชพลังงานถึง 3 ใน 4 สวนของพลังงานที่ใช
ทั้งหมดของโลก ในสวนของกรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองใหญเมืองหนึ่งของโลก ไดเขารวมประชุมสุด
ยอดของเมืองใหญดานสภาพภูมิอากาศ (C40 Large Cities Climate Summit) ครั้งที่ 2 ณ กรุง
นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 จากการประชุมดังกลาว
กรุงเทพมหานครไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2550 -2555) โดย
ตั้งเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกใหได 15% ซึ่งประกอบดวย ยุทธศาสตรในการดําเนินการ 5 ดาน
คือ การพัฒนาระบบขนสงมวลชน การสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก การปรับปรุงอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาในอาคาร การจัดการขยะและน้ําเสีย และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
จากปญ หาตางๆ เหลานี้ เราจึงมีความจําเปน ในการใสใจเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมและการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบันใหคุมคาที่สุด โดยการปรับปรุงพฤติกรรมในการใชทรัพยากร ลดการใช
พลังงาน หันมาใชพลังงานหมุนเวียน เปนตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกลาวตองอาศัยความรวมมือ
ของทุกภาคสวน ตั้งแตรัฐบาล ภาคเอกชน NGOs และประชาชนทั่วไป ในการแกไขปญหาทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
สํานักงานสีเขียวเปนแนวทางหนึ่งที่เจาของกิจการและบุคลากรสามารถมีสวนรวมในการลด
ปญ หาที่เ กิด ขึ้น จากสภาวะโลกร อน สว นรัฐ บาลก็ส ามารถมีสว นร ว มในการออกแบบนโยบายและ
มาตรการเพื่อดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียวในหนวยงานราชการและเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
ภาคเอกชน
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ประโยชนที่จะไดรับเมื่อเปนสํานักงานสีเขียว (Green Office)
ประโยชนโดยตรงคือ ลดคาใชจายในสํานักงานจากการลดคาไฟฟา ปริมาณการใชกระดาษและ
อื่นๆ
ลดมลภาวะทางอากาศและน้ํา ลดการตัดตนไม
การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม มีสวนทําใหบุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจและมีกําลังใจในการทํางาน
ภาพพจนที่ดีตอองคกร ปจจุบันการใชคุณธรรมหรือความดีเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจถือวา
เปนสิ่งที่จําเปน และเปนแนวโนมของโลกที่ผูประกอบการทั้งหลายควรจะยึดถือและปฏิบัติ
เนื่องจากหากทุกองคกรใชแนวทางนี้ในการดําเนินธุรกิจ สิ่งที่ไดกลับมาคือ ความเจริญและ
ภาพพจนที่ดีขององคกร
สรางรายไดและสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น โครงการสํานักงานสีเขียวไมเพียงแตจะทําใหบุคลากร
เกิดความภาคภูมิใจเพราะมีสวนรวมเทานั้นแตองคกรยังสามารถสรางรายไดจากการที่ลูกคา
พิจารณาเลือกซื้อสินคาและบริการจากองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม จึงสงผลใหองคกรมี
กําไรมากขึ้น
ผลประโยชนของผูบริโภคที่จะไดรับจากราคาสินคาที่ถูกลงและมีคุณภาพ
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

คือ ทุกสิ่ง ทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมไปถึง วัฒนธรรมแบบแผน
ประเพณี ความเชื่อ มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจาก
ปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยงมิได
สิ่งแวดลอมบางอยางมีอยูแลวตามธรรมชาติ ไดแก คน พืช สัตว ดิน หิน ทราย น้ํา ภูเขา ทองฟา
ฯลฯ สิ่งแวดลอมบางอยางเกิดจากการประดิษฐ คิดคน และสรางขึ้นดวยฝมือของมนุษย ไดแก อาคาร
บานเรือน ยานพาหนะ เสื้อผา ถนน เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ

ภาพที่ 1 (ซาย) สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ขวา) สิ่งแวดลอมทีม่ นุษยเปนผูสรางขึ้นมา
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 2 ปญหาสิง่ แวดลอมประเภทตางๆ อันประกอบดวย มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษและขยะอันตราย และมลพิษทางเสียง
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ภาพที่ 3 ปญหาสิง่ แวดลอมแตละประเภทลวนสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวติ ทุกชนิดในระบบนิเวศน และ
ปญหาเหลานัน้ ลวนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนวงจรไมรูจักจบสิน้
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย นั้ น มี ม ากมาย ไม ว า คุ ณ จะเป น ใคร ทุ ก คนก็ คื อ ผู ก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ใน
สิ่งแวดลอมดวยวิธีการตางๆทั้งสิ้น เชน การทิ้งขยะลงบนทองถนน การทิ้งของเสียลงสูแมน้ําลําคลอง
การใชสารเคมีที่มีพิษในการเกษตรกรรมมากเกินไป การเผาและการตัดไมทําลายปา การทําใหเกิดเสียง
ดังที่ร บกวนและการทิ้ง กากของเสียอันตรายสูสถานที่สาธารณะ เปน ตน แตทุกๆคนคิด ไมถึง วาเปน
ความผิดของ “ตนเอง” ในวันนี้ประชาชนทุกคน ภาครัฐ และเอกชน ควรมีความรูสึกรวมกันในกรพิทักษ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใหคงอยูอยางยาวนาน
สืบไป
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สํานักงานที่จะไดรับเปนสํานักงานสีเขียวจะตองผานเกณฑขั้นต่ําเพื่อแบงระดับของสํานักงาน
ออกเปน 3 ระดับ ซึ่งสํานักงานจะตองประเมินการจัดการสิ่งแวดลอมภายในสํานักงานตามคูมือติดตาม
ตรวจสอบที่ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี้
หมวด
1

2

3

4
5

6

รายละเอียด
น้ําหนัก (รอยละ)
การบริหารจัดการองคการ (Organization Management)
1.1 นโยบายสิ่งแวดลอม
1.2 การวางแผนการดําเนินงาน
15
(การระบุประเด็นและการประเมินปญหาสิ่งแวดลอมและการใช
ทรัพยากร, กฏหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ, หนาที่ความ
รับผิดชอบและอํานาจหนาที่)
1.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร
การดําเนินงาน Green Office(Operation of Green office)
2.1 การสื่อสารและการฝกอบรมดานสิง่ แวดลอม
2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ
20
2.3 ความสะอาดและความเปนระเบียบในสํานักงาน
2.4 การจัดการกาซเรือนกระจก
2.5 การขนสงและการเดินทาง
การใชพลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)
3.1 การใชพลังงาน
15
3.2 การใชน้ํา
3.2 ทรัพยากรอื่น ๆ
การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management)
4.1 การจัดการของเสียในสํานักงาน
10
4.2 การจัดการน้ําเสียในสํานักงาน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน (Indoor &
Outdoor Environmental)
5.1 อากาศ
15
5.2 แสง
5.3 เสียง
5.4 ความนาอยู
การจัดซื้อและจัดจาง (Green Procurement)
15
6.1 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และการจัดจางในสํานักงาน
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หมวด
7

รายละเอียด
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)
7.1 โครงการและกิจกรรม

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

น้ําหนัก (รอยละ)
10
รวม

100

เกณฑการใหคะแนนการจัดการสิ่งแวดลอมภายในสํานักงาน
สํานักงานที่ผานการตรวจเกณฑขั้นต่ําจากคณะกรรมการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวแลว
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจะใหคะแนนการตรวจประเมินระบบการจัดการสิง่ แวดลอมเพือ่ จัดระดับ
ของสํานักงานตอไป ทั้งนี้การใหคะแนนจะพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ การปฏิบัติดานการดูแลสิ่งแวดลอม
ความรูความเขาใจของพนักงาน ปริม าณกาซเรือนกระจกที่ไ ดจากการคํานวณและการลดปริม าณ
กาซเรือนกระจกในสํานักงาน ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนประเมินผลดังนี้
1 คะแนน
หมายถึง สภาพพื้นที่การปฏิบัติสํานักงานสีเขียว (Green Office) ดาน
การดูแลสิ่งแวดลอม ความรูความเขาใจของพนักงานและเอกสารที่ใช
ในการควบคุมการปฏิบัติงานสํานักงานสีเขียว (Green Office) มีความ
สมบูรณ
0.5 คะแนน
หมายถึง สภาพพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานสีเขียว (Green Office)
ดานการดูแลสิ่งแวดลอมความรู ความเขาใจของพนักงาน และเอกสาร
ที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานสํานักงานสีเขียว (Green Office) มี
การปฏิบัติเปนบางสวน และไมมีความสมบูรณเทาที่ควร
0 คะแนน
หมายถึง สภาพพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานสีเขียว (Green Office)
ดานการดูแลสิ่งแวดลอมความรู ความเขาใจของพนักงาน และเอกสาร
ที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานสํานักงานสีเขียว (Green Office)
ไมไดรับการปฏิบัติการ
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การคิดคะแนนการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)
1. นําคะแนนทีไ่ ดแตละหมวดคูณกับคาน้ําหนัก (รอยละ) และหารดวยจํานวนขอทั้งหมดของ
หมวดนัน้ ๆ จากนัน้ นําคะแนนทีไ่ ดของแตละหมวดมารวมกัน

คะแนนรอยละแตละหมวด =

จํานวนคะแนนที่ได X น้ําหนัก (รอยละ)
จํานวนคะแนนทั้งหมดของแตละหมวด

คะแนนรอยละทั้งหมด

ผลรวมของคะแนนรอยละทั้ง 7 หมวด

=

2. สํานักงานที่ผานเกณฑการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว จะไดรับระดับของความเปน
สํานักงานสีเขียว ดังนี้
ระดับการจัดการสิ่งแวดลอม
เกณฑการประเมินสํานักงานสีเขียว
สํานักงานสีเขียว
(คะแนน)
ระดับทอง
รอยละ 90 ขึ้นไป
ระดับเงิน
รอยละ 70-89
ระดับทองแดง
รอยละ 50-69
ไมผานการรับรอง
ต่ํากวารอยละ 50
หมายเหตุ หนวยงานที่เขารวมโครงการที่ไดคะแนนระดับทอง (รอยละ 90 ขึ้นไป) จะตองผานเกณฑ
การประเมินในหมวดที่ 7 เรื่องการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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หมวดที่ 1
การบริหารจัดการองคการ
Organization Management
1.1 นโยบายสิ่งแวดลอม

ความสําคัญ

นโยบายสิ่งแวดลอม คือ แถลงการณขององคก รที่แสดงถึงทัศนวิสัย ความตั้งใจ มุงมั่น และ
หลักการในการทํางานดานการจัดการสิ่งแวดลอมโดยรวมนโยบายจึงเปนกรอบสําหรับการดําเนินการ
ของสํานักงาน ซึ่ง จะตองสอดคลองกับ กฎหมาย และเกณฑการปฏิบัติใหเปน สํานักงานสีเขียวของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และปรับปรุงใหการจัดการสิ่งแวดลอมดีขึ้นเรื่อยๆ
นโยบายสิ่งแวดลอมที่ดีจะตองมีความชัดเจน และงายตอการอธิบายแกพนักงานในสํานักงาน
รวมถึงบุคคลภายนอกและผูสนใจทั่วๆไป พรอมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนใหทันสมัยตอเหตุการณอยูเสมอ
สะทอนใหเห็นสภาวะและขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไป และเผยแพรแกบุคลากรภายในและสาธารณะดวย

วิธีการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1. การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม
นโยบายสะท อ นวิ สั ย ทั ศ น เจตนารมณ ปรั ช ญา ค า นิ ย ม และศรั ท ธาขององค ก รเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดลอม ตองเปนแรงบันดาลใจที่สามารถปฏิบัติไดจริง เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในสํานักงาน
ทุกคน ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรในการใหความสําคัญตอการใชทรัพยากรอยางคุมคา เนนกิจกรรมที่
สงเสริมการประหยัดทรัพยากรและพลังงานภายในสํานักงาน ไดแก การลดการใชไฟฟา การลดการใช
น้ําประปา การลดการใชกระดาษ เปนตน มีการมอบหมายผูรับ ผิด ชอบในแตละกิจกรรม และการ
แสวงหาและเพิ่มพูนความรูดานการอนุรักษพลังงานและทรัพยากร
นโยบายจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ
และบริการของสํานักงาน โดยเจาของหรือผูบริห ารสูงสุดเปน ผูกําหนดและ
อนุมัตินโยบายสิ่งแวดลอม และตัวนโยบายสิ่งแวดลอมจะไมมีความหมายถาไม
มีการระบุความมุงมั่นในการดําเนินงานที่จะปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ดังนั้น จะตองระบุถึงความมุงมั่น ตอไปนี้
1. แสดงความมุง มั่นที่จะปรับ ปรุง อยางตอเนื่องและปองกัน
มลภาวะตามความเหมาะสม
การหมุนเวียนนําของเสียกลับมาใชใหม
การเลือกใชวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การลดปญหามลพิษหรือควบคุมใหเกิดนอยที่สุด
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การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. แสดงความมุงมั่นตอการปฏิบัติตามกฎหมาย และเกณฑการเปนสํานักงานสีเขียวของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
3. แสดงความมุงมั่นในการสรางความตระหนักดานปญหาสิ่งแวดลอม
4. แสดงความมุงมั่นที่จะเผยแพรตอสาธารณชน
ขั้นตอนที่ 2. การเผยแพรนโยบายสิ่งแวดลอม
การเผยแพรนโยบายสิ่งแวดลอมแกพนักงาน และบุคคลภายนอกมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึง
แนวทางในการปฏิบัติหรือการดําเนินการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในสํานักงานอยางถูกตองสามารถทํา
ไดโดย
1. การติดนโยบายบริเวณบอรดประชาสัมพันธ
2. การประชาสัมพันธ การประกาศชี้แจง การอบรม หรือการประชุม
3. การแจกจายเอกสารนโยบายไปแตละแผนก เปนตน
4. การประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของบริษัท

ภาพที่ 4 นโยบายสิ่งแวดลอมที่สํานักงานจะตองเผยแพรใหแกพนักงานและบุคคลภายนอกทราบถึง
แนวทางในการดําเนินการทีเ่ กี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในสํานักงาน
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ขั้นตอนที่ 3. การทบทวนและการปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดลอม
เนื่องจากสภาพการณตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น
สํ า นั ก งานจะต อ งมี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายสิ่ ง แวดล อ มให เ หมาะสมกั บ สภาพการณ ที่
เปลี่ยนแปลงดังนี้
1. กําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขตามความเหมาะสมอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะตองใหเจาของสถานประกอบการหรือผูบริหารอนุมัติใหม
จากนั้นจะตองมีการสื่อสารนโยบายใหมแกพนักงานทุกคน
3. หากทบทวนนโยบายสิ่งแวดลอมพบวายังมีความทันสมัย เหมาะสม นโยบายดังกลาว
ก็ยังสามารถใชและคงไวได
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
1. นโยบายสิ่ ง แวดล อ มจะต อ งติ ด ประกาศไว ใ นบริ เ วณที่ บุ ค คลภายในและภายนอก
มองเห็นชัดเจน ไดแก หองรับรองแขก พื้นที่รับรองลูกคา บริเวณพื้นที่ในสํานักงาน
เปนตน
2. องคกรจะตองชี้แจงและอบรมพนักงานใหเขาใจถึงนโยบายสิ่งแวดลอม และสามารถ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอมได
3. นโยบายสิ่งแวดลอมจะตองไดรับการทบทวนเปนประจําทุกป
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1.2 การวางแผนการดําเนินงาน

การวางแผนดําเนินงานเปนการกําหนดกิจกรรมหรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อควบคุมผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในองคกร โดยการวางแผนดําเนินงานมีรายละเอียดที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
1.2.1 การระบุประเด็นและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน
1.2.2 กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ดานสิ่งแวดลอม
1.2.3 การกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
การดําเนินการในหมวดนี้เริ่มตั้งแตการระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากร
เพื่อพิจารณาปญหาสิ่ง แวดลอมและใชทรัพยากรที่มีนัยสําคัญ เพื่อจัด หาแนวทางในการแกไ ขและ
ปรับปรุง จากนั้นจะดําเนินการคนหากฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของเพื่อมาใชเปน
เกณฑในการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน และที่สําคัญจะตองมีการกําหนด
อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบเพื่อดําเนินการควบคุมและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมในสํานักงานให
เปนไปตามเกณฑสํานักงานสีเขียวตามที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมกําหนด
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1.2.1 การระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากร

ความสําคัญ
การระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน จะตองวิเคราะหและ
พิจารณากิจกรรมตางๆที่กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรและพลังงาน เพื่อใหทราบถึงปญหา
สิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานที่มีนัยสําคัญ หากแตจะตองมีความรูความเขาใจในดานการ
พิจารณาการใชทรัพยากรที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม ตนตอของสาเหตุ และผลกระทบ รวมถึงทราบ
แนวทางที่จะแกไขผลกระทบดังกลาวที่เกิดขึ้น
วิธีการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมขอมูลของบริษัท
รวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอนการทํางาน เพื่อใหทราบถึงลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม การใช
ทรัพยากรและพลังงานที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรมการทํางาน โดยขั้นนี้คณะกรรมการหรือผูที่เปนตัวแทน
ของแตละแผนกจะตองดําเนินการรวมกันเพื่อหารือและสรุปขั้นตอนการทํางานของแผนกตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 การบงชี้ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน
วิธีที่ใชในการบงชี้มีหลายประเภทแตที่งายและนิยมใชกันมากที่สุด เรียกวา การวิเคราะหผัง
กระบวนการทํางาน (Process Flow Analysis) โดยจะพิจารณาปจจัยนําเขา (In put) หมายถึง วัตถุดิบ
ทรัพยากร พลังงาน เครื่องสาธารณูปโภคตางๆ เปนตน และปจจัยนําออก (Out put) หมายถึง
ผลิตภัณฑ ของเสีย ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน รวมไปถึงลงสํารวจพื้นที่ของสํานักงานเพื่อชวยในการบงชี้
ปญหาสิ่งแวดลอมใหมีความชัดเจนมากขึ้น

INPUT

กระบวนการ
กิจกรรม

OUTPUT

ตัวอยางการบงชี้ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน
ไฟฟา
กระดาษ
หมึกพิมพ

น้ํา
น้ํายาทําความสะอาด
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การทําความสะอาด
หองน้ํา

กระดาษใชแลว
หมึกพิมพใชแลว

น้ําเสีย
เศษขยะจากการเขาหองน้ํา
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ขั้นตอนที่ 3 การระบุปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน
นําประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่ไดจากการสํารวจและวิเคราะหจากกิจกรรมตางๆ มาระบุลงในตาราง
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม ดังตารางที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินปญหาสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรและพลังงาน
ประเมินปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน เพื่อที่จะไดทราบถึงความมีนัยสําคัญ
ของประเด็นปญหา โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้
ระดับความรุนแรง

ความหมาย
ปญหาที่เกิดขึน้ ไมสามารถแกไขและ
ควบคุมหรือแกไขไดและปญหามีแนวโนมที่
จะเพิ่มตลอดเวลา สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและมนุษยอยางมาก
ปญหาที่เกิดขึ้น สามารถแกไขและควบคุม
ไดบางสวน สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และมนุษยระดับปานกลาง

ความรุนแรงมาก

ความรุนแรงปานกลาง
ความรุนแรงนอย

ปญหาที่เกิดขึน้ สามารถควบคุมหรือแกไข
ได สงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและมนุษย
ในระดับต่ํา

ตารางที่ 1 ตัวอยางการระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม
ลําดับ

กิจกรรม

การใชทรัพยากร
และพลังงาน

1

การถายเอกสาร

ไฟฟา

2

การปริ้นเอกสาร

ไฟฟา

ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม

กระดาษเสีย
กระดาษเสีย
ตลับหมึกใชแลว

ความรุนแรง
ปาน
มาก
นอย
กลาง
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ความรุนแรง
ลําดับ
กิจกรรม
ปาน
มาก
นอย
กลาง
3 การทําความสะอาดหองน้ํา น้ํา

น้ํายาทําความสะอาด

น้ําเสีย

เศษขยะจากการเขาหองน้ํา

การใชหองรับประทาน
4
ไฟฟา

อาหาร
น้ํา

เศษอาหาร ขยะ

น้ําจากการลางภาชนะ

ขยะบรรจุภัณฑ

การใชทรัพยากร
และพลังงาน

ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม

ขั้นตอนที่ 6 การหาแนวทางการแกไขและควบคุมปญหา
นําปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานที่มีนัยสําคัญ (ระดับปานกลาง) มาศึกษาเพื่อ
หาแนวทางการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
1. ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานจะตองถูกระบุและประเมินลงในตารางระบุ
และประเมินปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน พรอมกับระบุถึงความรุนแรง
ของปญหาใหครบถวน และสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นจริง(ภาคผนวก แบบฟอรม 1.1)
2. ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานที่มีนัยสําคัญ หรือความรุนแรงระดับปาน
กลางขึ้นไป จะตองไดรับการแกไขจัดการ(ภาคผนวก แบบฟอรม 1.1)
3. จะตองมีการสื่อสารปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญแกผูที่เกี่ยวของทราบ
4. พนักงานทราบปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการทํางานของแตละแผนก
5. จะตองมีการทบทวนตารางระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและ
พลังงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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1.2.2 กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ดานสิ่งแวดลอม

ความสําคัญ
กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนเกณฑเบื้องตนในการจัดการทางดานสิ่งแวดลอมที่สํานักงานจะตอง
ปฏิบัติตามใหได โดยแตละสํานักงานจะตองรูถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น เพื่อทราบวามีกฎหมายใด
เกี่ยวของ เชน กฎหมายเกี่ยวกับคามาตรฐานมลพิษทางน้ํา กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ เปนตน
รวมทั้งจะตองมีการทบทวนและแกไขรายการกฎหมายสิ่งแวดลอมใหทันสมัยอยูเสมอ สุด ทายแลว
สํานักงานจะตองนํากฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของนั้นไปพิจารณาในการนําไปปฏิบัติ ปรับปรุง พัฒนา
และรักษาไวซึ่งระบบจัดการสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ทางสํานักงานจะตองคํานึงถึงไดแกการเตรียมความพรอมตอสถานการณ
ฉุกเฉิน ซึ่งเปนสิ่งที่กฎหมายไดเขามามีบทบาทเพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินตางๆที่อาจเกิดขึ้นภายในสํานักงาน
วิธีการดําเนินการ
1. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (การเตรียมความพรอม
ตอสถานการณฉุกเฉิน)
ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณากฎหมายที่จะตองนําไปใช
1.1 นําประเด็น ปญ หาสิ่งแวดลอมที่ไ ดจากการระบุแ ละประเมิน ปญ หาสิ่งแวดลอม
มาพิจารณาเพื่อเลือกกฎหมายสิ่งแวดลอม
1.2 พิจารณากฎหมายที่ใกลตัวกอน เชน ถาสํานักงานตั้งอยูในพื้นที่ของการปกครอง
พิเศษตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของพื้นที่การปกครองนั้นกอนเสมอ และ
ขยายออกไป ถาไมครอบคลุมปญหาสิ่งแวดลอมทั้งหมด ก็พิจารณาระเบียบของ
ทางราชการ จังหวัด ระดับประเทศ
1.3 พิจารณากฎหมายที่มีความเขมขนมากที่สุด ซึ่งถาเปนกฎหมายที่เขมที่สุดแลวก็
เชื่อมั่นวากฎหมายที่ออนกวานั้น สํานักงานก็จะสามารถปฏิบัติไดเปนอยางดี
ขั้ น ตอนที่ 2 การรวบรวมและจั ด ทํ า ทะเบี ย นกฎหมายด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สํานักงาน
2.1

ค น หากฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งจากหน ว ยงานราชการ หรื อ อิ น เทอร เ น็ ต เช น
www.diw.go.th (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) www.pcd.go.th (กรมควบคุม
มลพิษ)
2.2 ทําการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมด มาศึกษาถึงรายละเอียด
2.3 สรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสํานักงาน และนํามาลงในทะเบียน
กฎหมายและขอกําหนดสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 2 ตัวอยางทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม
ลําดับ
1

ตนเอง

ชื่อกฎหมาย

สาระสําคัญของกฎหมาย

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้ง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด
2548

ขอ 6 อาคารประเภท ค.
หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้
(5) อาคารที่ทําการของทางราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก ารระหว า ง
ประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช
สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ
มของอาคารตั้ ง แต 5,000 ตาราง
เมตร แตไมถึง 10,000 ตารางเมตร
(1) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน 40
มิลลิกรัมตอลิตร
(2) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน
50 มิลลิกรัมตอลิตร
(4) คาทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน 40
มิลลิกรัมตอลิตร

การปฏิบัติตามกฎหมาย
สอด
ไมสอด
เพื่อทราบ
คลอง
คลอง

หลักฐานการ
ปฏิบัติ
ผล ก า ร ต ร ว จ วั ด
คุ ณ ภ า พ น้ํ า ทิ้ ง
ประจําป 2556



ขั้นตอนที่ 3. การทําความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของ
ผูที่เกี่ยวของจะตองทราบ และเขาใจกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของ
3.1 แจกจายทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม ไปยังสวนตางๆ ภายใน
สํานักงาน
3.2 สื่อสารใหพนักงานเขาใจโดยการฝกอบรม การชี้แจง ติดบอรดประกาศ เปนตน
3.3 มีการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ตองปฏิบัติตาม และตองตระหนักในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเหลานั้นดวย
ขั้นตอนที่ 4. การปรับปรุงรายการกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม
4.1 กําหนดระยะเวลาในการติดตาม การปรับปรุงที่แนนอน เชน ทุก ๆ 3 เดือน หรือ
6 เดือน หรืออยางนอยตองปละ1 ครั้ง ซึ่ง จะตองติดตอหนว ยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อขอขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไป หรือคนหาทางอินเทอรเน็ตอางอิงเว็บไซตของ
ขั้นตอนที่ 2
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4.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการ
ปรับปรุงทะเบียนกฎหมายใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
4.3 สื่อสารทะเบียนกฎหมายฉบับใหมไปยังแผนกที่เกี่ยวของ
2. การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน
การปองกันและการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน ทําขึ้นเพื่อลดผลกระทบตอพนักงาน
ชุมชนรอบขาง และสิ่งแวดลอม ซึ่งการกําหนดการปองกันและแผนการตอบสนองสภาวะฉุกเฉินจะตอง
จัดทําวิธีการปองกันและแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งตองมีการตรวจเช็ควัสดุและอุปกรณตางๆในสํานักงาน
และดําเนินการฝกซอมตามแผน ในระหวางการฝกซอมตองมีการสังเกตการณดําเนินการฝกซอมดังกลาว
เพื่อประเมินผลการฝกซอมรวมกับผูที่ทําการฝกซอม และนอกจากนี้ยังตองมีการทบทวน และปรับปรุง
แกไข เพื่อเตรียมรับกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันการณ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําแผนระงับเหตุฉุกเฉิน สิ่งที่จะตองระบุลงในแผนฉุกเฉินมีดังนี้
1. วิธีปฏิบัติเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน โดยระบุรายละเอียดตางๆดังนี้
- กดปุมสัญญาณเตือนภัย (ถามี) และรายงานเหตุการณใหเจาของ
สถานประกอบการ ทราบโดยดวน
- หากสามารถทําได เขาระงับเหตุ โดยใชอุปกรณที่เหมาะสมในพื้นที่
เกิดเหตุ หรือควบคุมสถานการณ
- เคลื่อนยายผูบาดเจ็บ (ถามี) ออกนอกบริเวณที่อันตราย และใหการ
ปฐมพยาบาล (เทาที่สามารถกระทําได)
2. วิธีปฏิบัติเมื่อไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัย โดยระบุรายละเอียดตางๆ ดังนี้
- ผูที่มีหนาที่เขาปฏิบัติงานตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
- ผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ หรือบุคคลภายนอก สําหรับกรณีเวลาทํา
การปกติใหไ ปรวมตัว ที่จุด รวมพลที่กําหนด ผูต รวจพื้ น ที่ ปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กําหนด
3. เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของ จะตองมีอยูอยางเพียงพอ และพรอมใช
งานเสมอ และจะตองระบุตําแหนงเพื่อสะดวกตอการ ใชงาน ไดแก สัญญาณ
เตือนภัย (Fire Alarm) ถังดับเพลิง (Fire Extinguishers) เครื่องจับควัน
(Smoke Detector)
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ภาพที่ 5 สัญญาณเตือนภัยแบบตางๆ ไดแก Fire Alarm และ Smoke Detector ตามลําดับ

ภาพที่ 6 ถังดับเพลิง
4. ทีมงานผูรับผิดชอบ ระบุทีมดับเพลิง ทีมขนยาย ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล
5. หมายเลขโทรศัพทที่เกี่ยวของ ระบุหมายเลขสถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ
โรงพยาบาล
6. จุดรวมพล

ขั้นตอนที่ 2 การฝกซอมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
1. รณรงคสงเสริมชี้แจงใหพนักงานมีความรูความเขาใจในขั้นตอนตางๆ ของแผน
ระงับเหตุฉุกเฉิน
2. ดําเนินการใหมีการฝกซอมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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3. วางแผนกําหนดตัวบุคคลและฝกซอม เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุใน
แผนระงับเหตุฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาวิธีการใชถังดับเพลิงและวิธีการตรวจสอบเบื้องตน
1. สี่นิ้วเรียงชิดติดกันจับใตคันบีบดานลาง
หามยกหิ้วที่โคนสายฉีดเพราะอาจทําให
หักหรือขาดจนใชงานไมได
2. หมุนใหเสนพลาสติกที่คลอง
สลักขาดกอนแลวดึงสลักออก

3. บีบคันบีบอยางแรงและตอเนื่อง

4. สายหัวฉีดเพื่อใหสารดับไฟจากถังครอบคลุม
ฐานของไฟ กมหรือยอตัวเล็กนอยเพื่อหลบควัน
และความรอน
วิธีการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงใหพรอมใชงาน

ตรวจสอบสลัก สลักตองอยูใน
สภาพยึดติดกับคันบีบ

ตรวจสอบแรงดัน เข็มวัดความ
ดันตองอยูในเขตสีเขียว
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
1. จั ด ทํ า ทะเบี ย นกฎหมายและข อ กํ า หนดสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สํ า นั ก งาน
เพื่อควบคุมปญหาที่เกิดขึ้นจริง(ภาคผนวก แบบฟอรม 1.2)
2. กฎหมายสิ่งแวดลอมของสํานักงานจะตองมีความทันสมัย
3. แจกจายกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมไปยังสวนตางๆภายในสํานักงาน
4. สื่อสารใหพนักงานเขาใจ เชน การฝกอบรม การติดบอรดสื่อสาร
5. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ตองปฏิบัติตาม
6. กําหนดระยะเวลาในการติดตาม การปรับปรุงที่แนนอน เชน ทุกๆ 3 เดือน หรือ 6
เดือน แตอยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. จัดทําแผนฉุกเฉิน กําหนดจุดรวมพล หมายเลขโทรศัพทที่เกี่ยวของ
8. เครื่องมือและสัญญาณเตือนภัยจะตองมีเพียงพอและพรอมใชงาน
9. มีการฝกซอมดับเพลิงอยางนอยปละ 1 ครั้ง

1.2.3 การกําหนดอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ

ความสําคัญ
การที่จะประสบความสําเร็จในการทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม จะตองมีการกําหนดบทบาท
หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของแต ล ะบุ ค คลให ชั ด เจน และที่ สํ า คั ญ จะต อ งคั ด เลื อ กบุ ค คลให มี
ความสามารถตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและเกิดความผิดพลาด
ในการทํางานใหนอยที่สุด นอกจากนี้ บทบาทความรับผิดชอบที่ถูกระบุไวจะตองสื่อสารใหกับพนักงาน
ไดรับทราบอยางทั่วถึงกัน
วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1. การคัดเลือกบุคลากรเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองคัดเลือก
บุคลากรที่มีความเหมาะสมและมีความรูความสามารถในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมสามารถแบงหนาที่รับผิดชอบออกเปน 2 สวนหลัก ดังนี้
1.1 หัวหนาสิ่งแวดลอม จะตองมีอํานาจหนาที่หลักในระดับฝายบริหาร เชน ผูจัดการ
แผนก หัวหนางาน เปนตน หรือเปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ ที่ทางกรรมการผูจัดการไดคัดเลือกแลว
ติดตามผลการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมของสํานักงานใหเปนไป
ตามเกณฑสํานักงานสีเขียว กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและถูกตองตาม
กฎหมายและขอกําหนดสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
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รายงานผลการดํ า เนิน งานแก ผูบ ริ ห ารหรือ เจา ของกิ จ การหรือ ผู บ ริ ห าร
ระดับสูง
1.2 ทีมงานดานสิ่งแวดลอม โดยสวนใหญเปนหัวหนางานหรือตัวแทนของแตละแผนก
หรือแตละสวนงาน
ดําเนิน การควบคุม และปองกันปญ หาสิ่งแวดลอมที่เกิด จากกิจกรรมการ
ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งจัดทําบันทึกตรวจสอบการปฏิบัติการ
ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของ
สื่อสารวิธีปฏิบัติตางๆไปยังผูที่เกี่ยวของ
สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงานในหนวยงาน
สวนกรรมการผูจัดการ/เจาของกิจการ/ผูบริหารระดับสูง ตองมีหนาที่ในการสนับสนุนและอนุมตั ิ
ทรัพยากรที่จําเปนใหอยางเพียงพอตอการดําเนินระบบ ไดแก งบประมาณ บุคลากร ผูเชี่ยวชาญ เครื่อง
สาธารณูปโภค รวมไปถึงเครื่องอํานวยความสะดวกตาง เปนตน นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ในการกําหนดและ
อนุมัตินโยบาย และทิศทางการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนที่ 2. การประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอม
การแตงตั้งคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมจะตองมีสวนที่สําคัญ 2 สวน คือ หัวหนา
สิ่งแวดลอม และทีมงานดานสิ่งแวดลอม จะตองมีการอนุมัติอยางเปนทางการ และเปนลายลักษณอักษร
โดยกรรมการผูจัดการหรือเจาของกิจการหรือผูบริหารระดับสูง
ขั้นตอนที่ 3. การดําเนินการสื่อสาร
หลังจากที่กรรมการผูจัดการคณะกรรมการหรือเจาของกิจการหรือผูบริหารระดับสูง ได
ทําการแตงตั้งคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอม จะตองมีการสื่อสารใหกับพนักงานรับทราบโดยทั่วถึงกัน
โดยการนําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ หรือ ผังองคกร หรือเรียกวา Organization chart สื่อสารใน
จุดที่มองเห็นไดอยางชัดเจน เชน บอรดประชาสัมพันธของบริษัท เปนตน รวมไปถึงการสงขอมูลโดยผาน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสการประชุมชี้แจง เปนตน
ขั้นตอนที่ 4. การทบทวนประสิทธิภาพของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
หัวหนาสิ่งแวดลอมจะตองพิจารณาเบื้องตนถึงความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ไดแก ดานความเพียงพอ ดานความรูความสามารถ ดานความเหมาะสม หากพบปญหาหรืออุปสรรคใน
การดําเนินงานจะตองแจงไปยังกรรมการผูจัดการ เพื่อดําเนินการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม
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ประกาศบริษัท ฉบับที่ 01/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
เนื่องดวยบริษัท รักษสิ่งแวดลอม จํากัด มีนโยบายในการดูและรักษาสิ่งแวดลอมภายใน
สํานักงาน และเพื่อใหบรรลุตามนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัท จึงไดประกาศแตงตัง้ คณะกรรมการ
ดานสิง่ แวดลอม โดยมีรายชือ่ ดังตอไปนี้
1. คุณดุสิตต

แสงทองคํา

หัวหนาสิ่งแวดลอม

2. คุณสุวรรณา

ไวงาน

ทีมงานสิ่งแวดลอม

3. คุณยุพิน

คงคราม

ทีมงานสิ่งแวดลอม

4. คุณพรทิพา

เลิศงาม

ทีมงานสิ่งแวดลอม

5. คุณอนันต

พินิจฉัตร

ทีมงานสิ่งแวดลอม

6. คุณธนากร

ไกรวิทยา

ทีมงานสิ่งแวดลอม

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2556 เปนตนไป
.........................................
(กรรมการผูจัดการ)

ภาพที่ 7 ตัวอยางประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

หนา | 28

คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงสรางคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
คุณดุสติ ต แสงทองคํา
(หัวหนาสิง่ แวดลอม)

คุณพรทิพา เลิศงาม
(การสื่อสารและฝกอบรม)

คุณสุวรรณา

ไวงาน

(การควบคุมการใช
ทรัพยากรและพลังงาน)

คุณอนันต พินิจฉัตร

คุณยุพิน คงคราม
(การควบคุมมลพิษ)

(การเตรียมความพรอม
กรณีฉกุ เฉิน)

คุณธนากร ไกรวิทยา
(การจัดการขยะ)

คุณสมพร กิจคลอง
(การจัดการน้าํ เสีย)
ภาพที่ 8 ตัวอยางโครงสรางคณะกรรมการสิง่ แวดลอม
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
1. ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมถูกกําหนดออกมาเปนลายลักษณอักษรและ

สื่อสารให รับ ทราบทั่ ว กัน โดยนํา ประกาศแตงตั้ งคณะกรรมการ หรื อ โครงสรา ง
คณะกรรมการ ติดประกาศ
2. คณะกรรมการจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ
3. หัว หนา ที ม สิ่ ง แวดลอ มจะต องทราบถึง ประสิ ทธิ ภ าพของคณะกรรมการสิ่ง แวดล อ ม
ดานความเพียงพอ ความรูและความสามารถ
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1.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร
ความสําคัญ
การทบทวนของฝายบริหารถือเปนสวนจําเปน
อยางยิ่งที่ผูบริหารจะไดทราบความคืบหนารวมทั้งปญหาที่
เกิดขึ้นในการจัดการดานสิ่งแวดลอมภายในสํานักงาน ทัง้ นี้
เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของระบบการ
จั ด การสิ่ ง แวดล อ มให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อย า ง
ตอเนื่อง รวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของระบบ ฯ
และให ก ารสนั บ สนุ น ในส ว นที่ ต อ งการความช ว ยเหลื อ
ตาง ๆ และยังแสดงใหพนักงานเห็นวา

ที่มา: http://livingindryden.org/2005/10/
town_board_approves_comprehens.html

ผูบริหารยังใหความสําคัญและสนใจในการจัดการดานสิง่ แวดลอมภายในสํานักงาน
ความเพียงพอของทรัพยากร ซึง่ ทําใหระบบยังดํารงอยูอ ยางเหมาะสม
เปนตัวอยางทีด่ ีสําหรับพนักงานในการเอาใจใสระบบการจัดการดังกลาว
ทําใหระบบการจัดการสิ่งแวดลอมทีไ่ ดทาํ ขึ้นนั้นมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองอยาง
ตอเนื่อง

วิธีดําเนินการ

ผูบริหารระดับสูง จะตองทบทวนการจัดการสิ่งแวดลอมในสํานักงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว
หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาระบบดังกลาวมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
อยางตอเนื่อง ซึ่งขั้นตอนหลักในการทบทวนดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการประชุม
ในขั้นตอนนี้ดําเนินการโดยหัวหนาทีมสิ่งแวดลอม เปนผูจัดเตรียมเรื่องในการประชุม
ทบทวนของฝายบริหารดังนี้
 นโยบายสิ่งแวดลอม
 ประสิทธิภาพของการจัดการสิ่งแวดลอม
 กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย
 การสื่อสารและขอรองเรียน
 โครงการและกิจกรรม
 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดองคประชุมของการทบทวนโดยฝายบริหาร
1. บุคคลที่เกี่ยวของในการเขารวมประชุมมีดังนี้
- ผูบริหาร
ประธานที่ประชุม
- ทีมงานสิ่งแวดลอม
ผูเขารวมประชุม
- หัวหนาทีมสิ่งแวดลอม
เลขานุการ
2. หัวหนาทีมสิ่งแวดลอม กําหนดวันประชุม และรางหนังสือใหผูบริหารลงนามเพื่อเรียก
ประชุม โดยกําหนดการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม
1. ผูบริหารดําเนินการประชุมตามวาระที่กําหนด ดังนี้
วาระที่ 1
การติดตามผลการทบทวนโดยฝายบริหารครั้งที่ผานมา
วาระที่ 2
ผลการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ
วาระที่ 3
การบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย โครงการและกิจกรรม
วาระที่ 4
การปฏิบัติตามกฎหมาย
วาระที่ 5
สถานะของการแกไขและปองกัน
วาระที่ 6
การสื่อสารและขอรองเรียน
วาระที่ 7
การเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะสงผลกระทบตอระบบ
วาระที่ 8
ขอเสนอแนะอื่นๆ
2. หัวหนาทีมสิ่งแวดลอมหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการบันทึกรายงานการประชุม
ขอเสนอแนะของการประชุม จะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบจัดการดานสิ่งแวดลอม ใหเกิดการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สอบถามวิสัยทัศนของผูบริหาร
การประชุมจะตองใหครอบถวนทุกวาระการประชุม
รายงานการประชุมทบทวนโดยฝายบริหาร
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หมวดที่2
การดําเนินงาน Green Office
Operation of Green Office
2.1 การสื่อสาร การฝกอบรม
ความสําคัญ

การสื่อสารดานสิ่งแวดลอมเปนกระบวนการประชาสัมพันธ ชี้แจงขาวสาร แลกเปลี่ยนขอมูลใน
แตละระดับขององคกร เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน รับรูขาวสารดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ทันสมัย
และทั น สถานการณ รวมไปถึ ง การก อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ในการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสํ า นั ก งาน
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการเปดชองเพื่อรับเรื่องรองเรียน หรือการเสนอแนะดานสิ่งแวดลอม
การสื่อสารดานสิ่งแวดลอมสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก การสื่อสารภายในและการ
สื่อสารภายนอก อธิบายไดดงั นี้
การสื่อสารภายใน หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลี่ยนขาวสารของหนวยงานกับบุคลากร
ทุกระดับภายในองคกร ไดแก การติดบอรดประชาสัมพันธ จดหมายเวียน และการรับสงขอมูลขาวสาร
โดยผานคอมพิวเตอร การรับความคิดเห็นจากบุคคลภายในองคกร รวมถึงปายเพื่อการประชาสัมพันธ
และรณรงค เชน การจัดการขยะในสํานักงาน กิจกรรม 5ส การประหยัดน้ําและไฟฟา เปนตน

ภาพที่ 9 การสื่อสารภายในสํานักงาน
การสื่ อ สารภายนอก หมายถึ ง กระบวนการในการแลกเปลี่ ย นข า วสารของหน ว ยงานกั บ
บุคคลภายนอกองคกร เพื่อเผยแพรขาวสารใหเกิดความเขาใจในองคกร เชน การสื่อสารผานทางวิทยุ
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ชุมชน การตีพิมพในวารสาร การสงขาวสารผานทางเว็บไซต (website) และการรับความคิดเห็นหรือขอ
รองเรียนจากบุคคลภายนอก เปนตน

ภาพที่ 10 การสื่อสารภายนอกผานทางเว็บไซตของบริษัท
สว นการฝ กอบรมด า นสิ่ ง แวดล อม เปน กระบวนสร างเสริม ความรู ความเข าใจ และความ
ตระหนักดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหกอเกิดความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมของสํานักงาน ไดแ ก
การจัดการขยะ การจัดการน้ําเสีย การใชทรัพยากรและพลังงาน การปองกันและเตรียมความพรอมกรณี
ฉุกเฉิน เปนตน ซึ่งแบงการอบรมออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. การฝ ก อบรมภายใน หมายถึ ง การจั ด การฝ ก อบรมที่ ดํ า เนิ น การโดยผู ที่ มี ค วามรู
ดานสิ่งแวดลอมภายในองคกร
2. การฝกอบรมภายนอก หมายถึง การฝกอบรมซึ่งดําเนินการโดยสถาบันหรือหนวยงาน
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม หรือสงบุคลากรไปอบรมภายนอกองคกร
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ภาพที่ 11 การฝกอบรมภายในและภายนอกองคกร

วิธีดําเนินการ

1. การสื่อสารดานสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนที่ 1. การกําหนดหัวขอในการสื่อสาร
ทีมงานสิ่งแวดลอมจะตองพิจารณาเลือกหัวขอในการสื่อสารที่เหมาะสมใหกับพนักงาน
ทุกคนรับทราบ ซึ่งเรื่องที่จะตองสื่อสารไดแก
 นโยบายสิ่งแวดลอม
 ปญหาสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากร พลังงานที่มีนัยสําคัญ
 เปาหมายและโครงการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
 กฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม
 ทีมงานดานสิ่งแวดลอม และอํานาจหนาที่
 การรณรงค ใ นการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม เช น การคั ด แยกขยะ การประหยั ด
ทรัพยากรและพลังงาน ความสะอาดและความเปนระเบียบ เปนตน
 ปริมาณของกาซเรือนกระจกที่ปลอยในแตละป
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดวิธีการสื่อสาร
2.1 ชองทางการสื่อสารมีห ลายวิธี ไดแ ก การติด ปายประชาสัมพัน ธ คูมือ แผน พับ
จดหมายเวียน การประชุม กลองรับ ความคิดเห็น เว็ บไซต เปนตน ขึ้น อยูกับวาในเรื่องที่จะสื่อสาร
เหมาะสมกับชองทางใดและสามารถสื่อสารไดมากกวา 1 ชองทาง ยกตัวอยางเชน การสื่อสารนโยบาย
สิ่งแวดลอม อาจจะทําการสื่อสารโดยการติดบอรดประชาสัมพันธ ทําการประชุมชี้แจง และประกาศผาน
ทางเว็บไซตเปนตน
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2.2 หากมีการติดประกาศเพื่อสื่อสาร พื้นที่บริเวณนั้นจะตองเปนพื้นที่ที่บุคคลทั่วไป
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ไมควรติดประกาศสูงจนเกินไป และที่สําคัญจะตองทําสื่อใหเปนที่สนใจ
เพื่อดึงดูดความสนใจของพนักงาน
ขั้นตอนที่ 3 การทบทวนหัวขอสื่อสาร
3.1 ทีมงานสิ่งแวดลอมจะตองพิจารณาทบทวนถึงหัวขอการสื่อสาร อยางนอย 6 เดือน
ตอครั้ง หรือตามความเหมาะสม
3.2 หากเป น การติ ด ประกาศข า วสารด า นสิ่ ง แวดล อ มจะต อ งมี ก ารทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง หรือตามความเหมาะสม
2. การฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดหลักสูตรอบรม
ทีมงานสิ่งแวดลอมและผูรับผิดชอบดําเนินการรวมกันพิจารณาหลักสูตรที่จะตองมีการอบรม
พนักงานทุกคน เพื่อใหมีความเขาใจในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ตรงกัน หลักสูตรที่จะตองอบรมพนักงาน
มีดังนี้ ไดแก
 ความตระหนักดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรและพลังงาน
 การแกไขและควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม เชน การคัดแยกขยะ การลดปริมาณ
ของเสียจากแหลงกําเนิด การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน การจัดการน้ํา
เสี ย การเลื อ กใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม การควบคุ ม ปริ ม าณ
กาซเรือนกระจก เปนตน
หลักสูตรตางๆที่กําหนดขึ้นจะตองเลือกใหเหมาะสมกับพนักงานที่เกี่ยวของกับพนักงานที่อาจให
เกิดปญหาสิ่งแวดลอมเหลานั้น เชน ควรอบรมเรื่องการดูแลบอดักไขมันแกแมบาน เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการฝกอบรม
วางแผนการฝกอบรมโดยกําหนดชวงเวลาและกลุมเปาหมายที่จะเขาอบรม
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการอบรมและประเมินผลความเขาใจหลังจากการฝกอบรม
พนักงานที่เกี่ยวของที่จะตองเขารับการฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินผลหลังจากฝกอบรม
ทุกครั้ง เพื่อประเมินความรูความเขาใจกอนที่จะไปปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ วิธีที่ใชในการประเมินผลไดแก
ทําขอสอบวัดผล สอบถามความเขาใจของพนักงาน (Oral Test) การทดสอบการปฏิบัติหนางาน เปนตน
(การประเมินผลอาจทําโดยการสอบถามหากผูเขาอบรมมีจํานวนไมมาก)
การฝกอบรมพนักงานจะตองมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานใหมที่ยัง
ไมมีความรูเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมในสํานักงาน
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สื่อสารใหครบถวนตามที่คูมือสํานักงานสีเขียวกําหนด
มีการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ไดแกบอรดประกาศ (เชน นโยบายสิ่งแวดลอม ขาวสารสิ่งแวดลอม
หนาที่ความรับผิดชอบ) การอบรมตอนเชา (Morning talk) การประชุม การชี้แจงระหวาง
ปฏิบัติงาน
อบรมเรื่องการปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนัก และการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม แก
พนักงานที่เกี่ยวของ
พนักงานจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องที่อบรมอยางแทจริง โดยดูจากการสอบถาม หรือ
หลักฐานการประเมินผล
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2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ
ความสําคัญ
การประชุมสีเขียว (Green Meetings) และการจัดนิทรรศการ (Green Exhibition) หมายถึง
การจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการที่คํานึงถึงหลักความยั่งยืน (sustainability) และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการจัดงานประชุม/สัมมนาและการจัดนิทรรศการเนื่องจากการจัดประชุมโดยทัว่ ไป
กอใหเกิดของเสียจํานวนมาก และมีการใชพลังงานและทรัพยากรที่ฟุมเฟอย โดยหลักปฏิบัติจะคํานึงถึง
หลักการลดใชทรัพยากร การประหยัดพลังงาน เปนมิตรกับธรรมชาติ ระบบนิเวศน และสิ่งแวดลอมมาก
ยิ่งขึ้น สามารถแบงไดดังนี้ คือ
1. การใชทรัพยากรอยางคุมคา
2. การลดปริมาณขยะมลพิษ
3. ลดการใชสารเคมีตาง ๆ
องคประกอบที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานแบบเดิมมาสูเสนทางสีเขียว อาทิ สถานที่
จั ด งาน อาหารเครื่ อ งดื่ ม รู ป แบบการจั ด งาน และการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ รางวั ล ของระลึ ก
และการดําเนินงานของผูจัดงาน
วิธีการดําเนินการ
การจัดประชุมและนิทรรศการสีเขียว (Green Meetings and Green Exhibition) เปนรูปแบบ
ของการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรให เกิดประโยชนสูงสุดและลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญในขั้นตอนตางๆของการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ
(อ า งอิ ง สํ า นั ก นโยบายยุ ท ธศาสตร แ ละแผน สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม) ๔ ขั้นตอน ดังนี้
- การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธการประชุมและนิทรรศการ
- การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและนิทรรศการ
- การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ
- การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
ขั้นตอนที่ 1 การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธการประชุมและนิทรรศการ
การจัดทําหนังสือเชิญประชุม และเอกสารที่เกี่ยวของจะตองใชกระดาษ Recycled หรือใช
กระดาษ reused เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุกขั้นตอนใชพลังงานจากน้ํามัน และไฟฟา
จํานวนมาก ในการจัด ทําหนังสือเชิญ หรือทําการเรียนเชิญโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดดังนี้
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เชิญประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail)
ยืนยันการการเขารวมประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail)
สงระเบียบวาระการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
สงรายงานการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail)
รณรงคใหใชถุงผาแทนการใชแฟมสําเร็จรูป แฟมพลาสติก

ขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและนิทรรศการ
ในขั้นตอนนี้ดําเนินการคลายกับขั้นตอนที่ 1 คือ เนนการใชกระดาษ recycled หรือใชกระดาษ
reused รวมไปถึงการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถดําเนินการไดดังนี้
- จัดทําเอกสารการประชุมโดยการพิมพกระดาษทั้ง 2 หนาและพิมพเทาที่จําเปนเทานั้น
- ตั้งจุดรับคืนเอกสารของผูเขารวมประชุมเพื่อนํากลับไปใชใหม
- เตรี ยมภาชนะเพื่อรองรับ ใบปลิ ว แผนพับ ที่ผู รว มงานไมต องการบริ เวณทางออก
เพื่อเปนการแยกขยะกอนนําไปรีไซเคิล
- ลดการใช ก ระดาษเป น สื่ อ เผยแพร โ ดยสนั บ สนุ น ให ผู เ ข า ร ว มประชุ ม เก็ บ ข อ มู ล
สื่อเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟลในเมมโมรี่สติ๊กที่ผูเขารวมงานเตรียมมา หรือ
คนหาขอมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซตของงานนั้นๆ ไดนอกจากประหยัดแลวยังสะดวกแกผู
เขาประชุมที่ไมตองถือเอกสารเขาประชุม
ขั้นตอนที่ 3 การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ
การจั ด เตรีย มสถานที่ จะต อ งดํ าเนิ นการเลือ กสถานที่ที่ ไ ดรั บการรั บรองด านระบบการจั ดการ
สิ่งแวดลอม เชน ISO14001 สัญลักษณใบไมเขียว เปนตน ตัวอยางโรงแรมที่ไดรับรองดานระบบการจัดการ
สิ่ ง แวดล อ ม เช น โรงแรม อมารี เรสซิ เ ดนซ กรุ ง เทพฯ โรงแรมรามา การ เ ด น ส และโรงแรม
แกรนด ไฮเอท เอราวัณ กรุง เทพฯ เปน ตน สว นอุป กรณที่เกี่ยวของในการจัด ประชุม ตางๆจะตอง
มีสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ฉลากเขียว เปนตน สามารถ
ดําเนินการไดดังนี้
- สถานที่จัดประชุมหรือแสดงนิทรรศการควรเลือกจุดที่สามารถเขาถึงไดสะดวกดวย
บริการขนสงสาธารณะ หรือมีรถรับสง ไวบ ริการระหวางจุด จอดรถประจําทางกับ
สถานที่จัดงานอยางเพียงพอ เพื่อลดการใชรถยนตสวนตัว
- สถานที่จัดประชุมหรือแสดงนิทรรศการ ไมวาจะเปนโรงแรม หรือหนวยงานราชการ
จะตองมีระบบการจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ISO14001 สัญลักษณใบไมเขียว Green Buildiing เปนตน
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- การตกแตงสถานที่สําหรับนิทรรศการกลางแจงควรใชไมประดับที่ปลูกในกระถางหรือ
ถุงเพาะชําแทนการใชดอกไม เพื่อลดปริมาณขยะแลว ยังสามารถนํามาหมุนเวียน
กลับมาใชใหมได
- หากตองมีการจัดเวที การตกแตงควรเลือกตกแตงดวยตนไมหรือดอกไมกระถางแทน
การจัดแจกัน หรือจัดชอเพื่อนําไปใชในการประชุมอื่นไดอีก หรือใชวัสดุรีไซเคิลหรือ
วัสดุที่สามารถนํามารีไซเคิลไดเปนหลัก เชน เศษกระดาษเหลือใชตางๆ เศษผา และ
พยายามใชไฟฟาตกแตงใหนอยที่สุด
- เปดหนาตางรับลมแทนเปดเครื่องปรับอากาศ ลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด
จากการใชไฟฟาเพื่อเปดเครื่องปรับอากาศ หรือควรจัดใหมีบรรยากาศที่ปลอดโปรง
ไมมีมืดทึบและนาอึดอัด หรือหากเปนไปไดควรเปนหองโลง เพื่อลดการใชพลังงาน
ไฟฟา เครื่องใชไฟฟา เครื่องปรับอากาศ และเครื่องไฟฟาสํารองตาง ๆ
- การคัด เลือกอุป กรณที่เ ปน มิต รกั บ สิ่งแวดลอมในการจัด ประชุม อุป กรณ ป ระหยั ด
พลั ง งาน เช น หลอดไฟฟ า เครื่ อ งปรั บ อากาศเบอร 5 และการปรั บ ตั้ ง อุ ณ หภู มิ
เครื่องปรับอากาศใหพอเหมาะกับสภาพอากาศอีกดวย
- การเปดเครื่องปรับอากาศนั้น ควรปรับใหอยูที่อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส เนื่องจาก
เปนอุณหภูมิที่คนจะรูสึกสบายและผอนคลายที่สุด อีกทั้งยังเปนการประหยัดไฟฟาอีก
ดวย หรือหากเปนไปไดควรจัดประชุมหองโลงที่มีอากาศถายเทไดสะดวก หรือสวน
ตนไมตาง ๆ

ภาพที่ 12 สถานที่จัดการประชุมควรมีแสงสวางเขาถึงอยางเพียงพอ เพื่อลดปริมาณการใชไฟฟา และ
ถาเปนไปไดควรประดับตกแตงหองประชุมดวยกระถางตนไมแทนแจกันดอกไม
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
ในขั้นตอนนี้จะมุงเนนใหมีการลดการเกิดของสียจากการรับประทานอาหารและเครือ่ งดื่มใน
ระหวางการประชุม สามารถดําเนินการดังนี้
- วางแผนเตรียมอาหาร ควรคํานวณปริมาณอาหารกับการเชิญและใบตอบรับการรวม
ประชุมใหพอดี โดยอาจมีการเผื่อเพิ่มเติมไวเล็กนอยและควรจัดในแบบบุฟเฟต เพื่อ
สามารถตักอาหารแตพอดีและไมมีอาหารเหลือทิ้งมากจนเกินไป
- หลีกเลี่ยงการใชโฟมหรือกระดาษเปนภาชนะใสอาหารและเครือ่ งดื่ม ควรใชภาชนะที่
คงทนถาวรและนํากลับมาใชไดใหม เพื่อลดปริมาณขยะ หรือเปนภาชนะที่ทํามาจาก
วัสดุที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ
- หลีกเลี่ยงการใชเครื่องปรุงหรือเครือ่ งดื่มประเภทบรรจุซอง ควรใชภาชนะบรรจุ
เครื่องปรุงสําหรับใชรวมกัน เชน ขวดหรือกระปุกเพื่อลดการเกิดขยะบรรจุภัณฑหรือ
หากจําเปนตองใชภาชนะที่ใชแลวทิง้ ใหเลือกวัสดุที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติเชน
ใบตองหรือพลาสติกชีวภาพ
- เสิรฟน้ําจากเหยือกแทนขวดพลาสติก และ ไมใชเครื่องดื่มที่บรรจุกระปองหรือขวด
เพื่อเปนการลดปริมาณขยะเหลือทิ้ง
- เลือกใชผาเช็ดมือแทนกระดาษ เพราะสามารถซักทําความสะอาด และนําไปใชตอ ใน
งานอืน่ ไดอีก ผาปูโตะ ควรเลือกผาที่ทาจากเสนใยธรรมชาติ เชน ผาฝาย เพราะ
สามารถซักลางไดงาย
- ใชที่รองแกวแบบยางหรือแบบแกวแทนการใชแบบกระดาษ เพื่อลดขยะและสามารถ
นํากลับมาใชซา้ํ ได
อยางไรก็ตาม การจะใหการดําเนินการทุกอยางประสบผลสําเร็จจําเปนตองไดรับความรวมมือ
จากพนักงานทุกคนโดยการสรางจิตสํานึกและสรางการมีสวนรวมของพนักงานทุกคนใหเขาใจไปใน
แนวทางเดียวกัน การดําเนินการตางๆ จึงจะเห็นผล
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
- มีการเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในทุกขั้นตอนของการจัดประชุมและนิทรรศการ
พรอมทั้งมีภาพถายแสดงการใชสถานที่ที่ใชในการจัดประชุมและนิทรรศการ
- ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมและนิทรรศการใหมีปริมาณนอยที่สุด
- มีการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
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2.3 ความสะอาดและความเปนระเบียบในสํานักงาน
ความสําคัญ
ความสะอาดและความเปนระเบียบในสํานักงานเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสํานักงาน เพื่อกอใหเกิดความเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม รวมทั้งสรางเสริมให
พนักงานมีจิตสํานึกในการรวมมือ และชวยเหลือกัน ซึ่งทั้งนี้ยังชวยเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานใหแก
พนักงาน รวมทั้งสรางภาพพจนที่ดีใหแกสํานักงาน
การสรางความสะอาดและความเปนระเบียบของสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานนั้น
สํานักงานจะตองดําเนินการบนพื้นฐานของ 5ส ดังนี้
5ส เปนแนวคิดการจัดการระเบียบเรียบรอยในที่ทํางานหรือสํานักงาน เพื่อกอใหเกิดสภาพการ
ทํางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบรอย นําไปสูการเพิ่มผลผลิต
สะสาง (SEIRI) คือ การแยกของที่ตองการ ออกจากของที่ไมตองการ และขจัดของที่ไม
ตองการทิ้งไป
สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางสิ่งของตางๆ ในที่ทํางานใหเปนระเบียบ เพื่อความ
สะดวกและปลอดภัย
สะอาด (SEISO) คือ การทําความสะอาด (ปด กวาด เช็ด ถู) อุปกรณและสถานที่ทํางาน
สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาใหดี
ตลอดไป
สรางนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สรางนิสัย ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย
ขอบังคับอยางเครงครัด
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วิธีดําเนินการ

การจัดการกับความสะอาดและความเปนระเบียบของสํานักงานจะตองอาศัยความรวมมือของ
พนักงานและทุกฝายที่เกี่ยวของเปนหลักสําคัญ ถึงจะประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง สามารถปฏิบัติได
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ
สิ่งแรกที่จะตองดําเนินการคือ การทําความเขาใจกับผูบริหารระดับสูง จัดเตรียมแผนการดําเนิน
กิจกรรม และการขอความรวมมือของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสามารถดําเนินการดังนี้
1.1 อธิบายถึงความสําคัญของการกําหนดกิจกรรมการทําความสะอาดและสรางความ
เปนระเบียบแกผูบริหาร
1.2 วางแผนการทําความสะอาดของสํานักงาน เชน กอนเลิกงาน 15 นาทีของทุกวัน
หรือจัดใหมีการทําความสะอาดครั้งใหญปละ 1 ครั้ง เปนตน
1.3 สื่อสาร ประชาสัมพันธ และขอรวมมือจากพนักงานทุกคนในการชวยกันดูแลรักษา
ความสะอาดในสํานักงาน เชน จัดทําบอรดประชาสัมพันธ จดหมายขอความรวมมือ
ลงนามโดยผูบริหาร เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติโดยยึดหลักของกิจกรรม 5ส.
กิจกรรม 5ส. เปนกิจกรรมที่หลายองคกรนําไปประยุกตใชในการดําเนินการจัดการความสะอาด
และความเปนระเบียบขององคกร สามารถดําเนินการไดดังนี้
2.1 สะสาง ดําเนินการดังนี้
2.1.1 พนักงานทุกคนจะตองกําหนดใหไดวามีสงิ่ ของที่จําเปนและไมจําเปนใน
พื้นที่ของตนเอง รวมไปถึงตูเ ก็บเอกสาร/ตูเก็บของ/ชั้นวางของ หอง
เก็บของมุมอับตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ทํางาน พื้นของสถานที่
ทํางานรวมถึงเพดาน บอรดประกาศ
2.1.2 ดําเนินการแยกของที่ “จําเปน” และสิ่งของที่ “ไมจําเปน” ออกจากกัน
2.1.3 จัดการสิ่งที่ของที่ “ไมจําเปน” หรือของที่มีมากเกินความจําเปน โดย
หากเปนสิง่ ของที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดจะตองดําเนินการแยกเก็บ
อยางชัดเจนเพื่อรอการกลับมาใชใหม เชน กระดาษ เปนตน หากไม
สามารถนํากลับมาใชใหมจะตองนําไปทิ้ง
2.2 สะดวก ดําเนินการดังนี้
2.2.1 การกําหนดที่วางของในสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร ชั้นวางของ โตะทํางาน
เครื่องถายเอกสาร โตะวางคอมพิวเตอร โตะพิมพดดี ควรจัดทําผังหอง
ทํางานและตําแหนงของอุปกรณตา ง ๆ ดังกลาวไวเพื่อใหทราบทั่วไป
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(หลังจากมีการปรึกษาหารือรวมกันแลว) พรอมทั้งติดปายบงชี้เพื่อ
สะดวกตอการหยิบใช
2.2.2 ศึกษาเทคนิคในการวางของและเลือกใชใหเหมาะสม เชน
- การจัดแยกของใชตามหนาที่ในการใชงานและนําวางไวในที่
กําหนดไว (ตามผัง)
- ควรวางสิง่ ของที่จําเปนตองใชบอย ๆ ไวใหใกลมอื สวนของที่ไมใช
บอย ใหวางแยกไวตา งหาก
- การวางของที่มรี ูปทรงสูงใหวางไวดานใน (ของตู / ชั้นเก็บของ)
สวนของที่มรี ูปทรงต่ํากวาใหวางไวดานนอก
- การวางของหนัก ควรวางไวขางลาง (ของตู/ ชั้นเก็บของ) สวนของ
ที่เบาใหวางไวขางใน สําหรับของที่ใชบอยครัง้ วางไวในระดับความ
สูงเทากับชวงตัว
2.3 สะอาด ดําเนินการดังนี้
2.3.1 ตองมีการมอบหมายความรับผิดชอบ วัสดุ อุปกรณ เครือ่ งใชตา งๆ
เพื่อใหผูทําความสะอาดประจํา
2.3.2 อุปกรณ เครื่องใช ถาใชงานรวมกัน เมื่อใชงานเสร็จแลวใหทําความ
สะอาดทันที หากเปนของทีใ่ ชเพียงผูเดียวใหทําความสะอาดกอนเริ่ม
ทํางานและหลังเลิกทํางาน
2.3.3 ควรมีการกําหนดชวงเวลาการทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชเปน
ประจําทุกวัน เชน 5 นาทีและมีการกําหนดวันทําความสะอาดเปน
ประจําในแตละสัปดาห แตละเดือน และกําหนดวันความสะอาดครัง้
ใหญ โดยทุกคนทุกพื้นที่ทํา พรอมกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง (BIG
CLEANIANG DAY)
2.3.4 เมื่อทําไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง อาจจะเปน 1-3 เดือนแลวควรมีการ
กําหนดแนวทางวิธีการหรือขั้นตอนการทําความสะอาดทั่วทั้งสํานักงาน
หมายเหตุ จุดทีค่ วรทําความสะอาด มีดังนี้
1. บนและใตโตะทํางาน ชั้นวางของ ตูเอกสาร (ทั้งภายในและภายนอกตู)
2. ตามพื้น ฝาผนัง บริเวณมุมอับตาง ๆ
3. บริเวณเครื่องมือ/อุปกรณ และที่ตวั เครื่องมือ/อุปกรณ เชน เครื่องถายเอกสาร
เครื่องพิมพ เครือ่ งทําสําเนา ฯลฯ
4. เพดานหอง และมุมเพดาน
5. หลอดไฟ และฝาครอบหลอดไฟ เปนตน
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2.4 สุขลักษณะ ดําเนินการดังนี้
2.4.1 กําหนดใหมีการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยเฉพาะ สะสาง สะดวก สะอาด
อยางตอเนื่อง เชน สัปดาหละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสมของ
หนวยงาน
2.4.2 กําหนดมาตรฐาน หรือ แนวทางในการปฏิบตั ิที่เกี่ยวของกับ 3 ส แรก
อยางชัดเจน และเปนที่ยอมรับของสมาชิกในพื้นทีก่ ารกําหนด
มาตรฐานของพื้นที่โดยทั่วไปมักใหกลุมสมาชิกในพื้นทีเ่ ปนผูกําหนด
ในชวงเริ่มตนทํากิจกรรม เพื่อใหสามารถปฏิบัตไิ ดงาย และไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกในพื้นที่
2.4.3 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อใหเกิดการ
รักษามาตรฐานตอเนื่อง
2.5 สรางนิสัย ดําเนินการดังนี้
2.5.1 ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑที่กลาวมาแลวทัง้ 4 ส ใหดีตลอดไป
2.5.2 ใหความรูเพิ่มเติมในดานตาง ๆ
2.5.3 กระตุนใหเจาหนาทีป่ ฏิบัตติ ามมาตรฐานและระเบียบของหนวยงาน ใน
เรื่องราวตาง ๆ อยางเครงครัด
2.5.4 กําหนดวันทํากิจกรรม 5 ส เปนประจําทุกวัน อาทิ 5 นาที กับ 5 ส”
หรือเปนประจําทุกสัปดาห เชน วันทําความสะอาดประจําสัปดาห
2.5.5 ผูบริหารตองคอยกระตุน และติดตามการปฏิบตั ิเสมอ โดยถือวาการทํา
กิจกรรม 5 ส เปนสวนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานปกติประจํา
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ภาพที่ 13 ตัวอยางการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 5 ส. ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานโฮง จังหวัดลําพูน
วิธีปฏิบัติใหผา นเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
จะตองดูแลความสะอาดในสํานักงานมีความสะอาดอยูเสมอ
จะตองมีการจัดวัสดุ และอุปกรณตางในสํานักงานอยางเปนระเบียบ
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2.4 การจัดการกาซเรือนกระจก
ความสําคัญ

กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เปนกาซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความรอน
หรือรังสีอินฟาเรดไดดี กาซเหลานี้มีความจําเปนตอการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกใหคงที่ กาซ
เรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยจะตองเปนกาซที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย (anthropogenic greenhouse gas emission) เทานั้น ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO 2 )
กาซมีเทน (CH 4 ) กาซไนตรัสออกไซด (N 2 0) กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFC) กาซเพอรฟลูออโร
คารบอน (PFC) และกาซซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF 6 )
การปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) จากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยอยาง
ตอเนื่อง ทั้งการใชพลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนสง การตัดไมทําลายปา รวมทั้ง
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรูปแบบอื่นๆ ลวน
เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดภาวะโลกรอนซึ่งสงผลกระทบตอวิถีการ
ดํารงชีวิตของมนุษย สิ่งมีชีวิต และนับวันปญหาดังกลาวก็ยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้น การดําเนินงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก จึง
เปนหนาที่ของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน (คณะกรรมการเทคนิคดานคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ,
2552) ดังนั้น การคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจก จึงเปนวิธีการหนึ่งในการบงบอกขอมูลการปลอย
กาซเรือนกระจกขององคกร ซึ่งจะเปนแนวทางนําไปสูการบริหารการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิทั้งในระดับองคกร ไปถึงระดับประเทศได
การคํานวณปริมาณการปลอยการดูดกลับกาซเรือนกระจก(Greenhouse gas emission and
removals) เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ใชบงชี้ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ตางๆขององคกร โดยแบงกิจกรรมที่มีการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของ
องคกรไว 3 ประเภท ไดแก ประเภทที่ 1 การปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกทางตรง ประเภทที่
2 การปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน และประเภทที่ 3 การปลอย
และการดูดกลับกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ
ประเภทที่ 1 การปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกทางตรง ไดแก กาซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมตางๆภายในสํานักงาน ดังนี้
1) การเผาไหมที่อยูกับที่ ตัวอยางเชน การผลิตไฟฟาเพื่อใชเองภายในองคกร การเผาไหม
ของเชื้อเพลิงที่ใชในการหุงตมภายในองคกร
2) กระบวนการ ไดแก กระบวนการอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมีภายในกระบวนการผลิต
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3) การเผาไหมที่มีการเคลื่อนที่ตัวอยางเชน การเผาไหมของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการ
ขนสง ของยานพาหนะที่อ งคกรเปน เจา ของ หรือเช าเหมามา แตองค กรรับ ผิด ชอบ
คาใชจายของน้ํามันเชื้อเพลิง
4) การรัว่ ไหลและอืน่ ๆ (Fugitive Emissions) ตัวอยางเชน กาซมีเทนทีเ่ กิดขึ้นจาก
กระบวนการบําบัดน้ําเสียและหลุมฝงกลบ การใชปุยหรือสารเคมีเพื่อการซักลางหรือ
ทําความสะอาด
5) การเผาไหมชีวมวล
ประเภทที่ 2 การปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน ไดแก
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตไฟฟา ความรอน หรือไอน้ําที่ถูกนําเขาจากภายนอกเพื่อใช
งานภายในองคกร
พลังงานไฟฟา สวนใหญใชเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเปนวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้นการใชไฟฟาใน
องคกร จะไมใชเปนการปลอยกาซเรือนกระจก ณ ตําแหนงที่องคกรตั้งอยู แตเปนการปลอยกาซเรือน
กระจก ณ แหลงที่ผลิตกระแสไฟฟา
ประเภทที่ 3 การปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ ไดแก ปริมาณกาซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ซึ่งองคกร
สามารถวัดหรือประเมินเพื่อการรายงานผลเพิ่มเติมได โดยไมถือเปนขอบังคับ ตัวอยางเชน การปลอย
กาซเรือนกระจกจากกิ จกรรมการใชน้ํา ประปาภายในองคกร การปลอยก าซเรื อนกระจกจากวัส ดุ
สํานักงานที่มีการใชภายในองคกร เชน กระดาษ
ตัวอยางการแยกประเภทของกิจกรรมในสํานักงาน
ประเภทที่ 1 การเดินทางที่เกิดขึ้นจากพาหนะที่เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานในรูปของการใช
เชื้อเพลิง ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียของสํานักงาน(ถามี)
ประเภทที่ 2 กาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการนําเขาของพลังงานตาง ๆ ไดแก การซื้อไฟฟา
ประเภทที่ 3 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออม ไดแก ปริมาณการใชน้ําประปา การใช
กระดาษภายในสํานักงาน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในสํานักงาน ปริมาณสารเคมีที่ใชใน
หองปฏิบัติการ
วิธีดําเนินการ
การควบคุมกาซเรือนกระจกของสํานักงานที่ปลอยออกสูชั้น บรรยากาศ จะตองดําเนิน การ
ควบคุมการใชทรัพยากรและพลัง งานใหเกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด ลดการปลอยของเสียที่เกิด จาก
กิจกรรมตางๆ (แนวทางการควบคุมสามารถศึกษาไดจากหมวดตางๆที่เกี่ยวของในคูมือสํานักงานสีเขียว)
จากนั้นนําขอมูลมาคํานวณเพื่อเปรียบเทียบปริมาณกาซเรือนกระจก ซึ่งสํานักงานจะตองรวบรวมขอมูล
กิจกรรมตางๆทุกเดือน เพื่อนํามาคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละเดือน และสรุป
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เปรียบเทียบแตละเดือน เพื่อจะไดทราบแนวโนมของการปลอยกาซเรือนกระจกตอไป โดยขั้นตอน
ตอไปนี้ จะอธิบายเพียงขั้นตอนการคํานวณและเปรียเทียบปริมาณกาซเรือนกระจก
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บขอมูลกิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจก
การใชขอมูลกิจกรรมประกอบการคํานวณ ตองมีการเก็บขอมูลจากกิจกรรมการปลอย
กาซเรือนกระจกที่สอดคลองกับวิธีการคํานวณ และขอมูลทั้งหมดจะตองไดรบั การบันทึกไวในรูปแบบที่
เหมาะสม เพื่อสามารถนํามาวิเคราะหและสอบกลับได ซึ่งขอมูลที่จะตองทําการรวบรวมมีดังนี้

สํานักงาน

หนวยการ
ใชไฟฟา
(กิโลวัตต/
เดือน)
หมายเหตุ

หนวยการ
ใชประปา
(ลูกบาศก
เมตร/เดือน)

ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น
(กิโลกรัม/
เดือน)

ปริมาณน้ํา
เสียที่เกิดขึ้น
(ลิตร/เดือน)

ปริมาณการ
ใชเชื้อเพลิง
(ลิตร/เดือน)

ปริมาณการ
ใชกระดาษ
(กิโลกรัม/
เดือน)

ปริมาณน้ําเสียคิดจากรอยละ 80 ของปริมาณน้าํ ประปาที่ใช

ขั้นตอนที่ 2 การคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
การคูณดวยคาแฟกเตอรการปลอย ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีวิธีการคํานวณที่ถูกตอง ไดรับ
การยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะคาแฟกเตอรการปลอยที่นิยมนํามาใชเปนหลักสากล ไดแก คาแฟก
เตอรการปลอยอางอิงตามแนวทางของ The Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) หรือจากฐานขอมูลระดับชาติของแตละประเทศ เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษา
รวบรวมคา Emission Factor ที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการคํานวณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
ดังแสดงในตารางที่ 3
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การคํานวณ โดยใชสูตร Emissions Factors x Activity Data

การปลดปลอย = ขอมูลกิจกรรม x คาแฟกเตอรการปลอย
Emission = Activity Data (AD) x Emission Factor (EF)

เชน การใชเชื้อเพลิง
(ลิตร/วัน, ลิตร/เดือน, ลิตร/ป)

เชน กิโลกรัมCO2/ลิตร, กิโลกรัม
N2O/ลิตร, กิโลกรัมCH4/ลิตร
(ลิตร/วัน, ลิตร/เดือน, ลิตร/ป)

เชน กิโลกรัมCO2/วัน, กิโลกรัม
N2O/เดือน, กิโลกรัมCH4/ป
ภาพที่ 14 การคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางออม โดยใชสตู ร Emissions Factors
x Activity Data
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ตารางที่ 3 คา Emission Factor
หนวย

คาแฟกเตอร
(kg CO 2 )

น้ําประปา

m3

0.0264

ไฟฟา
กระดาษ
ของเสีย

kWh
kg

0.5610
0.7350

กระดาษ Paper

kg

1.4755

สิ่งทอ Textile
อาหาร Food/Sludge

kg
kg

2.0000
2.5300

เศษไม Wood chip

kg

0.0735

ผาออม ผาอนามัย Nappies
เศษใบไม Garden & Park
ยาง หนัง Rubber and
leather

kg
kg

4.0000
3.2700

Converted data from JEMAI
Pro using Thai Electricity Grid
IPCC 2006 Vol.5
IPCC 2006 Vol.5
Converted data from JEMAI
Pro using Thai Electricity Grid
IPCC 2006 Vol.5
IPCC 2006 Vol.5

kg

3.1300

IPCC 2006 Vol.5

แกว

kg

1.1870

อลูมิเนียม (กระปอง)

kg

4.4315

กลองโฟม Polystyrene

kg

2.2971

ถุงพลาสติก PP (ถุงใส)

kg

2.3990

ถุงพลาสติก PE (ถุงขุน)

kg

1.5200

ขวดพลาสติก PET (ขวดใส)
ขวดพลาสติก HDPE
(ขวดขุน )

kg

3.7700

kg

1.6170

ชื่อ
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แหลงขอมูลอางอิง
Metropolitan Waterworks
Authority (Thailand)
TC Common data
SimaPro

Converted data from JEMAI
Pro using Thai Electricity Grid
Jap Supplier, G2G cal. by JEMAI
Pro
Converted data from JEMAI
Pro using Thai Electricity Grid
Ecoinvent 2.0, IPCC 2007
GWP 100a
อางอิงจาก HDPE bag จาก
JEMAI Pro ดวย ไฟฟาของ
ประเทศไทย
ETH-ESU 96 PET ETH S
Converted data from JEMAI
Pro using Thai Electricity Grid

คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)

ชื่อ
กลองพลาสติก
Polypropylene
เหล็ก
เชื้อเพลิง
น้ํามันดีเซล
กาซโซลีน
กาซโซฮอล
กาซหุงตม (LPG ) จากกาซ
ธรรมชาติ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

หนวย

คาแฟกเตอร
(kg CO 2 )

kg

1.6862

kg

1.76

kg
kg
L
kg

0.5200
0.6890
2.93
0.4980

แหลงขอมูลอางอิง
Converted data from JEMAI
Pro using Thai Electricity Grid
Ecoinvent 2.0, IPCC 2007
BUWAL250 (D=0.839 kg/l)
BUWAL250 (D=0.750 kg/l)
TGO CFP Guideline
Thai LCI data

ตัวอยางการคํานวณ
ตารางรายงานผลการปลอยกาซเรือนกระจกประจําเดือน
Emission Factor
คาการปลดปลอย
ชื่อ
ปริมาณ
(kg CO 2 )
ขยะกระดาษ
10 kg/เดือน
1.4755
14.755 kg CO2 /เดือน
ไฟฟา
100kwh/เดือน
0.5610
56.1 kg CO2 /เดือน
เศษอาหาร
5 kg/เดือน
2.5300
12.65 kg CO2 /เดือน
หมายเหตุ
1. ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการเดินทาง และขนสงดวยรถประเภทตางๆ
1) ในกรณีที่ทราบขอมูลปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในการเดินทาง ใหนําปริมาณที่ใชไป
คูณกับคาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช
2) กรณีที่ไมมขี อมูลปริมาณเชื้อเพลิง ใหนําขอมูลระยะทางที่เก็บมาไดมาคํานวณเปน
ปริมาณน้ํามันเชือ้ เพลิงที่ใช หรือ นําขอมูลระยะทางที่เก็บมาไดมาคูณกับคาแฟกเตอรการปลอยกาซ
เรือนกระจกตามประเภทของยานพาหนะ
2. ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการเดินทางดวยเครือ่ งบิน
1) ในกรณีมีขอมูลระยะทาง ใหคํานวณจากระยะที่เดินทางคูณกับคาแฟคเตอรการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากการเดินทางโดยเครื่องบิน (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอกิโลเมตร)
2) กรณีไมมีขอ มูลระยะทาง ใหคํานวณจากจํานวนเที่ยวในการเดินทาง คูณกับคาแฟค
เตอรการปลอยกาซเรือนกระจกของการเดินทางโดยเครือ่ งบินตอเที่ยว (กรณีเดินทางเที่ยวละไมเกิน
1,500 กิโลเมตร)

หนา | 53

คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
1. พนักงานจะตองมีความเขาใจในความสําคัญของกาซเรือนกระจก
2. ผูที่เกี่ยวของจะตองสามารถอธิบายการคํานวณปริมาณการกาซเรือนกระจก
3. ปริมาณกาซเรือนกระจกทีม่ แี นวโนมลดลง
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2.5 การขนสงและการเดินทาง
ความสําคัญ
การขนสงและการเดินทางเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางมากในการประกอบธุรกิจ สงผลให
เกิดการใชเชื้อเพลิง การปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเปนสวนหนึ่งในการกอใหเกิดภาวะโลกรอน ดังนั้น จึง
ควรกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมใหพนักงานภายในองคกรมีสวนรวมในการชวยกันลดการเดินทางที่ไม
จําเปน ในปจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีตางๆ มากมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อชวยในการติดตอสื่อสารกันไมวาจะ
เปนการสื่อสารกันทางโทรศัพท วิดีโอผานเครื่องคอมพิวเตอร หรือการติดตอกันทางอีเมล รวมไปถึง
ความสะดวกในการเดินทางของระบบขนสงมวลชน ไดแก รถไฟฟา เปนตน

วิธีดําเนินการ
ทางสํานักงานจะตองดําเนินการกําหนดมาตรการหรือแนวทางการติดตอสื่อสาร รวมไปถึงการ
เดินทางและการขนสง เพื่อใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมนอยที่สุด สามารถกําหนดไดดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการเดินทางมาประชุมที่ไมจําเปน โดยเลือกใชเทคโนโลยีมาชวยในการ
สื่อสารแทน เชน ใชการติดตอสื่อสารโดยโทรศัพท อีเมล และประชุมโดยใชระบบ
วีดิโอคอนเฟอเรนซแทนการเดินทางไปพบปะกัน
2. ใชระบบขนสงสาธารณะในการเดินทาง
3. รณรงคใหโดยสารรถยนตไปดวยกัน (Car Pool) ชวยประหยัดน้ํามันและยังเปนการ
ลดจํานวนรถติดบนถนน
4. เลือกการเดินทางที่ปลอย CO 2 นอยที่สุดเทาที่ทําได เชน การเดินหรือใชจักรยาน
แทน
5. จัดเสนทางรถรับสงพนักงาน ถาในหนวยงานมีพนักงานจํานวนมากอาศัยอยูใน
เสนทางใกลๆ กัน ควรมีสวัสดิการจัดหารถรับสงพนักงานตามเสนทางสําคัญๆ เปน
Car Pool ระดับองคกร
6. จัดประชุม สัมมนาที่สํานักงาน หรือใกลสํานักงาน แทนที่จะเปนตางจังหวัด
7. ขับรถในอัตราความเร็วที่ประหยัดน้ํามัน และเดินทางใหถึงจุดหมายในเสนทางลัดที่
สั้นที่สุด
8. ดับเครื่องยนตเมื่อตองจอดรถเปนเวลานาน
9. ตรวจสอบลมยางอยางสม่ําเสมอ
10. ใชเชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโอดีเซล หรือเอทานอล
1

หนา | 55

คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 15 การเดินทางโดยใชระบบขนสงสาธารณะ
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
1. มีการใชการสื่อสารผานเทคโนโลยี หรือสื่อสารผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. มีการวางแผนการเดินทาง กอนการนํายานพาหนะของบริษัทออกเดินทาง
3. มีการรับ-สงพนักงานโดยรถของบริษัท
4. มีการรณรงคการเดินหรือการใชจักรยานเดินทางมาทํางาน (สําหรับบุคลากรที่พักใกลที่
ทํางาน)

หนา | 56

คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

หมวดที่ 3
การใชพลังงานและทรัพยากร
Energy and Resource Utilization
3.1 การใชพลังงาน
ความสําคัญ

สํานักงานโดยสวนใหญจะคํานึงถึงการใชทรัพยากรน้ําเพื่อมาใชในการอุปโภค สวนดานพลังงาน
นั้นจะคํานึงถึงการใชไฟฟา ซึ่งการใชทรัพยากรและพลังงานเหลานี้ จะตองปลูกฝงในการใช อยางรูคุณคา
ประหยัด และมีการควบคุมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในแตละกิจกรรม
สํานักงานมีการใชพลังงานหลายรูปแบบ เชน ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง และการใช
อุปกรณไฟฟาตางภายในสํานักงาน แตจะใชมากใชนอยขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรม ซึ่งเจาของกิจการ และ
ผูที่ทํางานในสํานักงานทุกคนควรรวมมือกันประหยัดพลังงาน และใชอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานจะประหยัดพลังงานไดตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนที่เขามาใชสํานักงานและจะ
สําเร็จไดตามขั้นตอนตอไปนี้
วิธีการดําเนินการ
การประหยัดพลังงานใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองเหมาะสมนั้นจะตองมีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติง านไมวาจะเปน การใชเครื่องปรับ อากาศ แสงสวาง เครื่องมือและอุป กรณในสํานักงาน
รวมไปถึงการใชทรัพยากรกระดาษ ทั้งนี้สํานักงานจะตองควบคุมหนวยงานภายนอกที่เขามาใชพื้นที่ใหปฎิบัติ
ตามมาตรการของสํานักงานดวย

นอกจากนี้การถายทอดและสรางจิตสํานึกเปนสิ่งจําเปนในการอนุรักษและประหยัดพลังงาน
สามารถทําไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สื่อสารการประหยัดไฟฟา
ผูรั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การทํ า บอรด ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ค วามรู เ กี่ย วกั บ พลั ง งานและทรั พ ยากร
ผลกระทบของการขาดแคลนพลัง งานและทรัพยากร รวมไปถึงการอนุรักษพลัง งานและทรัพยากร
เปน ตน หรือปายรณรงคป ระหยัดไฟฟา โดยอาจใชขอความ “กรุณาปดไฟหลังเลิกงาน” เปนตน
พรอมกับติดสื่อสารตามจุดการใชใหทั่วถึง
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ภาพที่ 16 ปายรณรงคประหยัดพลังงาน
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดมาตรการประหยัด และสื่อสารใหพนักงานรับทราบ
เครื่องใชไฟฟาหลักทีม่ ีในสํานักงานและใชเปนประจํา ไดแก เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร
หลอดไฟ เครื่องถายเอกสาร เปนตน จะตองมีการกําหนดมาตรการ ดังนี้
เครื่องปรับอากาศ
1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
2. ไมควรปลอยใหมีความเย็นรั่วไหลจากหองที่ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตาม
ผนัง ฝาเพดาน ประตู ชองแสง
3. ปดประตูหองทุกครั้งที่เปดเครื่องปรับอากาศ หรือ
ติดตั้งและใชอุปกรณ ควบคุมการเปด-ปดประตูในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ
4. ทําความสะอาดและดูดฝุนบอยๆ อาทิตยละ 1-2 ครั้ง เพราะหากฝุนอุดตันจะทําให
ประสิทธิภาพของการทํางานของเครื่องปรับอากาศลดลง
5. อยานําความรอน หรือของที่มีความชื้นเขาไปไวในหองปรับอากาศ เชน กาตมน้ํารอน
กระถางตนไม เครื่องทําความรอนตางๆ เครื่องถายเอกสาร เปนตน เนื่องจากเมื่อมีการ
นําความรอนหรือความชื้นเขามาในหองจะทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานมากขึ้น
6. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไมจําเปน ตองใชงานในหองที่มี
เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใชพลังงาน
7. ติดตั้งฉนวนกันความรอนโดยรอบหองที่มีการปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
จากการถายเทความรอนเขาภายในอาคาร
8. ใชมูลี่กันสาดปองกันแสงแดดสองกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความรอนตาม
หลังคาและฝาผนัง เพื่อไมใหเครื่องปรับอากาศทํางานหนักเกินไป
9. ควรปลูกตนไมรอบๆอาคารสํานักงาน
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10. ควรปลูกตนไมเพื่อชวยบังแดดขางบานหรือเหนือหลังคา เพื่อเครื่องปรับอากาศจะไม
ตองทํางานหนักเกินไป
11. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อชวยลดความรอนและเพิ่มความชื้นใหกับดินจะทําใหบานเย็น
ไมจําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศเย็นจนเกินไป
12. ในสํ า นั ก งานไม จํ า เป น ต อ งเป ด เครื่ อ งปรั บ อากาศก อ นเวลาเริ่ ม งานและควรป ด
เครื่องปรับอากาศในชวงเวลา 12.00-13.00 น. และกอนเวลาเลิกงานเล็กนอย รวมทั้ง
ปดไฟและอุปกรณไฟฟาที่ไมจําเปน
แสงสวาง
1. ปดไฟเมื่อพักเที่ยงหรือหลังใชงาน
2. ติดตั้งแผงสะทอนหลอดไฟ
3. เลือกใชอุปกรณแสงสวางประสิทธิภาพสูง ไมวาจะเปนหลอดไฟ บัลลาสตและโคมไฟ
4. การควบคุมแสงสวางใหเหมาะสมกับการใชงาน
5. การลดความสวางที่เกินความจําเปน (Over Light Compensation) เชน บริเวณ
ทางเดินที่ไมจําเปนตองสวางมาก วิธีลดความสวางงายที่สุด คือปลดหลอดไฟออก เชน
ปลดหลอดไฟออก 2 หลอดจากโคมไฟ 4 หลอด เปนตน
6. บํารุง รัก ษาอุป กรณอยางสม่ําเสมอ ตรวจสอบการทํางานและความสวาง ทําความ
สะอาดอยางเสมอทุกๆ 3-6 เดือน
7. การใชแสงธรรมชาติชวยในการลดการใชพลังงานจากแสงไฟในสํานักงาน
8. สภาพแวดลอมภายในโรงงานและอาคาร ทั้งฝาผนัง พื้น เพดานและเครื่องจักร ควร
เลือกใชสีออน เพราะคาการสะทอนแสงสูงจะชวยใหหองหรือบริเวณหอง หรือบริเวณ
ทํางานดูสวางมากขึ้น
เครื่องมือและอุปกรณสาํ นักงานอื่นๆ
1. ปดเครื่องหลังเลิกงานพรอมทั้งถอดปลั๊ก
2. ปดจอคอมพิวเตอรในเวลาพักเที่ยง
3. ตั้งคาหนาจอคอมพิวเตอร เปน energy saving mode
ขั้นตอนที่ 3 เก็บขอมูลการใชไฟฟา
ผูรับผิดชอบดําเนินการเก็บขอมูลการใชไฟฟาประจําเดือน และจัดทําสรุปผลรวมของการใช
ไฟฟาของสํานักงานในแตละเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลจากการใชไฟฟา รวมไปถึง
การรายงานผลสรุปประจําเดือนเกี่ยวกับคาใชจายดวย
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ปดปายรณรงคการประหยัดพลังงาน
จัดทําบอรดประชาสัมพันธเพื่อใหความรูแกพนักงาน
รายงานสรุปการใชพลังงานประจําเดือน (ภาคผนวก แบบฟอรม 3.1)
พนักงานทุกคนจะตองมีความตระหนักดานการใชพลังงานและทรัพยากร (จากการสอบถาม)

สํานักงานจะตองควบคุมหนวยงานภายนอกที่เขามาใชพื้นที่ใหปฎิบัติตามมาตรการของสํานักงานดวย

(แจกเอกสารแนวทางปฏิบัติใหแกหนวยงานภายนอกที่เขาใชพื้นที่ พรอมมีลายเซ็นตรับทราบ
แนวทางดังกลาว)
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3.2 การใชน้ํา
ความสําคัญ

ผูคนสวนใหญมักจะมีพฤติกรรมในการใชน้ําอยางฟุมเฟอย จึงควรเปลี่ยนวิธีการใชน้ําตามความ
เคยชิน มาเปนการใชน้ําอยางรูคุณคา ซึ่งจะตองปลูกฝงในการใชอยางรูคุณคา ประหยัด และมีการ
ควบคุมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในแตละกิจกรรม
สํานักงานจะประหยัดการใชน้ําไดตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนที่เขามาใชสํานักงานและจะ
สําเร็จไดตามขั้นตอนตอไปนี้

วิธีการดําเนินการ
การประหยัดการใชน้ําใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองเหมาะสมนั้นจะตองมีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน การใชน้ํา ทั้งนี้สํานักงานจะตองควบคุมหนวยงานภายนอกที่เขามาใชพื้นที่ใหปฎิบัติตาม

มาตรการของสํานักงานดวย

นอกจากนี้การถายทอดและสรางจิตสํานึกเปนสิ่งจําเปนในการอนุรักษและประหยัดน้ําสามารถ
ทําไดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สื่อสารการประหยัดน้ํา
ผูรับผิดชอบดําเนินการทําบอรดประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากรน้าํ ผลกระทบของ
การขาดแคลนทรัพยากรน้ํา รวมไปถึงการอนุรกั ษทรัพยากร เปนตน หรือปายรณรงคประหยัดน้ํา โดย
อาจใชขอความ “กรุณาปดน้ําหลังเลิกใช” เปนตน พรอมกับติดสือ่ สารตามจุดการใชใหทั่วถึง

ภาพที่ 17 ปายรณรงคประหยัดการใชนา้ํ
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ขั้นตอนที่ 2 กําหนดมาตรการประหยัด และสื่อสารใหพนักงานรับทราบ
การใชนา้ํ
1. ปดกอกน้ําใหสนิทหลังเลิกใชงาน
2. ติดอุปกรณเติมอากาศที่หัวกอก (Aerator) เพื่อชวยลดปริมาณการไหลของน้ํา
3. เลือกใชสุขภัณฑประหยัดน้ํา
4. ติดตั้งระบบน้ําใหสามารถใชประโยชนจาก
การเก็บและจายน้ําตามแรงโนมถวงของโลก
เพื่อหลีกเลี่ยงการใชพลังงานไปสูบและจาย
น้ําภายในอาคาร
5. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา เพื่อลด
การสูญเสียอยางเปลาประโยชน เชน การ
ตรวจสอบกอกน้ํา ทอน้ํา เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 เก็บขอมูลการใชน้ํา
ผูรับผิดชอบดําเนินการเก็บขอมูลการใชน้ําประจําเดือน และจัดทําสรุปผลรวมของการใชน้ําของ
สํานักงานในแตละเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลจากการใชน้ํา รวมไปถึงการรายงานผลสรุปประจําเดือน
เกี่ยวกับคาใชจายดวย
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ปดปายรณรงคการประหยัดน้ํา
จัดทําบอรดประชาสัมพันธเพื่อใหความรูแกพนักงาน
รายงานสรุปการใชน้ําประจําเดือน (ภาคผนวก แบบฟอรม 3.2)
พนักงานทุกคนจะตองมีความตระหนักดานการใชพลังงานและทรัพยากร (จากการสอบถาม)

สํานักงานจะตองควบคุมหนวยงานภายนอกที่เขามาใชพื้นที่ใหปฎิบัติตามมาตรการของสํานักงานดวย

(แจกเอกสารแนวทางปฏิบัติใหแกหนวยงานภายนอกที่เขาใชพื้นที่ พรอมมีลายเซ็นตรับทราบ
แนวทางดังกลาว)
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3.3 ทรัพยากรอื่นๆ
ความสําคัญ
พลังงานและทรัพยากรมีความสําคัญอยางมากในการดําเนินการภายในสํานักงาน ไดแก ไฟฟา
น้ํา เปนตน นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรอีกหลายประเภท ไดแก กระดาษ หมึกพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน
และอุปกรณสํานักงาน ซึ่งทรัพยากรดังกลาวมีความสําคัญตอกิจกรรมในสํานักงาน และที่สําคัญมีการใช
ปริมาณมากในแตละวัน ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดแนวทางการใชทรัพยากรดังกลาวอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดของเสียจากกิจกรรมดังกลาว
วิธีดาํ เนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สื่อสารการประหยัดทรัพยากร
ผูรับผิดชอบดําเนินการทําบอรดประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากร ผลกระทบของการ
ใชอยางประหยัด” เปนตน พรอมกับติดสือ่ สารตามจุดการใชใหทั่วถึง
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดมาตรการประหยัด และสื่อสารใหพนักงานรับทราบ
ทรัพยากรที่มีในสํานักงานและใชเปนประจํา ไดแก กระดาษ หมึกพิมพ อุปกรณเครือ่ งเขียน และ
อุปกรณสาํ นักงาน เปนตน จะตองมีการกําหนดมาตรการ ดังนี้
1. วิธกี ารเลือกใชและประหยัดกระดาษภายในสํานักงาน สามารถดําเนินการไดดงั นี้
- เลือกซือ้ และใชกระดาษจากหนวยงานที่ไดรับรองดานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม หรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน กระดาษกรีนการด ซึ่งผลิต
จากวัสดุทางการเกษตรที่ใชแลวผสมเยื่อหมุนเวียนทําใหม 100% โดยไมใช
ตนไมใหมแมแตตน เดียว กระดาษไอเดียกรีน ผลิตโดยใชเยื่อที่ไดจากปา
ปลูก และใช EcoFiber 30% จึงชวยทําใหการตัดตนไมลดลง Double A
30% Recycled paper เปนกระดาษ ถายเอกสารสาร ผสมเยื่อเวียนทํา
ใหม 30% เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน
- เศษกระดาษจากการพิมพหรือโรเนียวหนาเดียว : ใชหนาที่วางเปนกระดาษ
บันทึกขอความ หรือรางหนังสือ
- เศษกระดาษจากการถายเอกสาร : หนาทีว่ างสามารถใชพิมพแบบฟอรม
ถายเอกสารหรือบันทึกขอความ
- ควบคุมปริมาณกระดาษที่ใชในการถายเอกสาร และควรกําหนดแนวทางให
มีการถายเอกสารเฉพาะทีเ่ กีย่ วของกับงานในสํานักงานเทานั้น
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- ซองจดหมายตางๆ ที่ใชแลว : สามารถนํากลับมาใชสง เอกสาร ภายใน
สํานักงานหรือ ตัดมุมทั้ง 4 มุม ใชหนีบกระดาษ สําหรับกระดาษสวนกลาง
ใชบันทึกขอความได
- หนังสือเกา/นิตยสารตาง ๆ: นําไปบริจาคหองสมุด เพื่อเปนประโยชนตอ
ประชาชนทัว่ ไป นอกจากนีย้ ังทําเปนการดอวยพร ประดิษฐเปนดอกไมใช
ตกแตงสถานที่ หรือบอรดประชาสัมพันธได
- หนังสือพิมพเกา : ใชหอของขวัญ ประดิษฐดอกไม หรือนําไปใชในการเช็ด
กระจก
- กระดาษหอของ/กระดาษหอของขวัญ : นํามาใชหอของอีกครัง้ และ
ประดิษฐเปนดอกไมกระดาษ เพื่อใชในการตกแตงบอรดประชาสัมพันธ
- กลองกระดาษตาง ๆ : นํามาใชเปนถังขยะ
- ตรวจสอบรายละเอียดที่หนาจอคอมพิวเตอรใหถูกตองกอนสั่งพิมพเพื่อลด
ประมาณขยะกระดาษ
- เลือกใชระบบ Fax Server เพื่อลดการบริโภคกระดาษลง การทํางานของ
ระบบ Fax Server จะทําหนาที่รบั เอกสารFax ที่เขามาแปลงเปนเอกสาร
ในรูปแบบ Electronic หรือที่เรียกกันวา Soft File แทน ทําใหทุกเอกสาร
Faxที่เขามาไมไดถกู พิมพออกไปใชกระดาษทุกครั้ง

ภาพที่ 18 ปายประชาสัมพันธเพื่อใหความรูแ กพนักงานในเรือ่ งการประหยัดกระดาษ
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2. วิธกี ารประหยัดหมึกพิมพที่ใชกับเครื่องถายเอกสาร เครื่องโทรสาร(Fax) และเครื่องพิมพ
เอกสาร (Printer) สามารถดําเนินการไดดังนี้
- ตรวจสอบรายละเอียดที่หนาจอคอมพิวเตอรใหถูกตองกอนสั่งพิมพ เพื่อลด
การสิ้นเปลืองหมึกพิมพ หากมีขอผิดพลาดเกิดขึน้
- เลือกใชระบบ Fax Server เพื่อลดการใชหมึกพิมพ ซึง่ การทํางานของ
ระบบ Fax Server จะทําหนาที่รบั เอกสารFax ที่เขามาแปลงเปนเอกสาร
ในรูปแบบ Electronic หรือที่เรียกกันวา Soft File แทน ทําใหทุกเอกสาร
Faxที่เขามาไมไดถกู พิมพออกไปใชกระดาษทุกครั้ง
- กําหนดการสั่งพิมพเปนแบบขอความเทานัน้ ยกตัวอยางเชน การพิมพผาน
โปรแกรม PowerPoint จะตองตัด background รูปภาพ ออก เนื่องจาก
เปนสวนทีไ่ มจําเปน หรือแมแตวาหากตองการพิมพแคเฉพาะตัวอักษรใน
หนาเว็บไซตนั้นๆ สามารถคัดลอกไปวางใน โปรแกรม Word, Notepad
หรือ Text editor
- หามดึงสายไฟออกในขณะทีย่ ังไมปด เครื่องปริน้ เตอร เนือ่ งจากหัวพิมพจะ
ยังไมกลับไปเขาทีเ่ ดิม จึงมีผลทําใหหวั พิมพอุดตันไดงาย และเครือ่ งก็จะ
เสียเร็วกวาปกติ
- จะตองใชงานปริน้ เตอรอยางสม่ําเสมอ หากไมมกี ารใชอยางตอเนื่อง
จะตองมีการพิมพอยางนอยอาทิตยละ 1 ครั้ง จะสามารถชวยใหตลับหมึก
ไมแหงและอุดตัน
- ดําเนินการซอมบํารุงเครือ่ งถายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปริน้ เตอร
อยางสม่ําเสมอ
3. วิธกี ารประหยัดอุปกรณสาํ นักงาน สามารถดําเนินการไดดังนี้
- การเบิกวัสดุ ควรเบิกเฉพาะวัสดุที่จําเปนในการปฏิบตั ิงาน และควรเบิกใน
ปริมาณที่พอเหมาะและใชรวมกันอยางประหยัด เพราะวัสดุบางประเภท
เมื่อเก็บไวนาน ๆ จะเสื่อมสภาพได
- กําหนดแนวทางการควบคุมการเบิกอุปกรณสํานักงาน เชน กําหนดความถี่
ในการเบิกเดือนละ 2 ครั้ง เปนตน
- อุปกรณสาํ นักงาน เชน กรรไกร คัตเตอร ทีเ่ ย็บกระดาษ เปนตน ควรเบิก
ใชเปนสวนรวม เนือ่ งจากสิ่งเหลานีไ้ มจําเปนตองใชตอบุคคล
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ขั้นตอนที่ 3 การเก็บขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการลดลงของการใชทรัพยากร
ผูรับผิดชอบดําเนินการเก็บขอมูลการใชกระดาษ หมึกพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน และอุปกรณ
สํ า นั ก งานประจํ า เดื อ น และจั ด ทํ า สรุ ป ผลรวมของการใช ท รั พ ยากรสํ า นั ก งานในแต ล ะเดื อ น เพื่ อ
เปรียบเทียบผล รวมไปถึงการรายงานผลสรุปประจําเดือนเกี่ยวกับคาใชจายดวย
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ติดปายรณรงคในบริเวณใชงาน
กําหนดมาตรการประหยัดการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมภายในสํานักงาน
จัดทําบอรดประชาสัมพันธเพื่อใหความรูแกพนักงาน
รายงานสรุปการใชทรัพยากรประจําเดือน
พนักงานทุกคนจะตองมีความตระหนักดานการใชพลังงานและทรัพยากร (จากการสอบถาม)
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หมวดที่4
การจัดการของเสีย
Office Waste Management
4.1 การจัดการของเสียในสํานักงาน
ความสําคัญ
การจัดการของเสีย คือ การดําเนินการเพื่อควบคุมสิ่งที่เปนเศษวัสดุ หรือสิ่งที่ปลอยออกมา หรือ
สารที่ไมตองการอื่นๆที่ไดมาจากกระบวนการดําเนินการ รวมถึงวัสดุ หรือของเสียที่ปนเปอน การจัดการ
ของเสีย คือ การดําเนินการเพื่อควบคุมสิ่งที่เปนเศษวัสดุ หรือสิ่งที่ปลอยออกมา หรือสารที่ไมตองการ
อื่นๆที่ไดมาจากกระบวนการดําเนินการ รวมถึงวัสดุ หรือของเสียที่ปนเปอน ภายในสํานักงาน เชน เศษ
อาหาร เศษกระดาษ ตลับหมึกพิมพที่ใชแลว บรรจุภัณฑที่ใชแลว เปนตน สํานักงานจะตองดําเนินการ
แยกของเสียหรือขยะ และดําเนินการกับของเสียเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประเภทของขยะที่เกิดในสํานักงาน
ขยะทั่วไป หรือขยะมูลฝอย หมายถึง ของเหลือใชที่เกิดจากหองทํางาน หองรับประทานอาหาร
เปนตน ขยะประเภทนี้เปนขยะที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม แตหากมีปริมาณมากและไมไดรับการ
จัดการอยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมไดเชนกัน ขยะประเภทนี้ไดแก
เศษอาหาร ถุงพลาสติก กลองโฟม ขยะจากอุปกรณสํานักงาน เปนตน

หนา | 67

คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 19 ขยะทั่วไปหรือขยะมูลฝอย
ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะที่สามารถนําไปสูกระบวนการแปรรูปเพื่อออกมาเปนผลิตภัณฑใหม
หรือเปนขยะที่ขายไดสามารถสรางรายไดใหแกสํานักงาน ขยะประเภทนี้ไดแก กระดาษ ขวดพลาสติก
แกว เปนตน นอกจากนี้ ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดเลย โดยไมตองผาน
กระบวนการแปรรูป เรียกวา การนํากลับมาใชใหม หรือ Reuse

ภาพที่ 20 ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีองคประกอบของสารเคมี หรือ โลหะหนัก ปนเปอน ซึ่งขยะ
ประเภทนี้ที่เกิดในสํานักงาน ไดแก ถานไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตลับหมึก น้าํ ยาลบ
คําผิด เปนตน

หนา | 68

คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 21 ขยะอันตราย
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาขยะและขยะอันตรายแบบไมมีประสิทธิภาพ
1. ไมมีการคัดแยกขยะกอนทิ้งทําใหเกิดการปนเปอนไมสามารถแยกวัสดุกลับมาใชไดใหม
หรือไดแตคุณภาพต่ํา
2. การรณรงคประชาสัมพันธใหพนักงานคัดแยกขยะไมเพียงพอและไมตอ เนือ่ ง
3. พนักงานในสํานักงาน รวมไปถึงผูบ ริหารระดับสูงหรือเจาของกิจการยังไมไดใหความ
รวมมือการคัดแยกขยะอยางเต็มที่
4. ขาดความตอเนื่องและการประสานงานของสํานักงาน เนื่องจากขาดบุคลากรหลักที่
รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนี้
5. ไมมีกฎระเบียบเด็ดขาดที่จะรับรอง หากไมมกี ารกระทําที่ถูกตอง
ผลกระทบของมลพิษขยะและขยะอันตราย
แหลงเพาะพันธุของเชื้อโรคและแมลงนําโรคตางๆ
เกิดกลิน่ เหม็นและกอใหเกิดความรําคาญ
แหลงน้ําเนาเสีย
สงผลกระทบตอสภาพรางกายของมนุษย
ทัศนียภาพเสื่อมโทรม
การจัดการเพื่อลดปริมาณขยะจากแหลงกําเนิด
การปองกันและควบคุมการเพิ่มของปริมาณขยะที่สาํ คัญ คือ การลดขยะทีแ่ หลงกําเนิด (Source
reduction) โดยการอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวติ ประจําวัน การลดปริมาณขยะจะสามารถลด
คาใชจายในการจัดการของเสียในสํานักงานตั้งแตการเก็บรวบรวม ขนสง การคัดแยกและใชประโยชน
ตลอดจนการกําจัดขัน้ สุดทาย ลดปญหาสิง่ แวดลอม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ดังนัน้ สํานักงานจะตองมีการจัดการวัสดุที่ใชแลวกอนทีจ่ ะนําไปทิ้ง ควรพิจารณาวาวัสดุที่ใชแลว
นั้นสามารถนํากลับมาเขาสูก ระบวนการผลิตซ้ํา (Reuse) ไดหรือไม หากไมสามารถใชซ้ําไดจะตอง
พิจารณาตอมาวาสามารถนํากลับมาใชใหม (Recycle) ไดหรือไม หากไมแลวก็จําเปนจะตองทิ้งขยะตาม
ประเภทของขยะนัน้ ๆ
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การนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse)
การนํากลับมาใชซา้ํ เปนการนําวัสดุที่ใชแลวนํากลับมาใชซ้ําหลายๆ ครัง้ จนไมสามารถใชไดแลว
จึงทําการเขาสูกระบวนการผลิตซ้ํา หรือนําไปกําจัด การนํากลับมาใชซ้ําสามารถชวยลดการเกิดขยะได
เทากับจํานวนครั้งทีน่ ํามาใชซ้ํา หรือแทนที่ดว ยผลิตภัณฑอื่น
กิจกรรมในสํานักงานที่สามารถนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชซ้ําได เชน
- การใชกระดาษสําเนา ใหใชสําเนาทั้ง 2 หนา
- ซองเอกสารที่ผานการใชงานแลวใหใชซ้ําในสวนหนาที่
วาง หรือใชซองเดิมนั้นสงกลับ
- กระดาษเช็ดมือ ใหใชเปนผาเช็ดมือแทน
- ขวดน้ําดื่มพลาสติก หรือขวดแกวสามารถนํามาดัดแปลงเปนกระถางตนไม หรือ
ภาชนะใสของ
การปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณในการใชงาน หรือการทดแทน
การเลือกใชวัสดุอุปกรณภายในสํานักงานจะตองคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะตามมา
ดังนัน้ ควรจะตองมีการศึกษาหาสิ่งทดแทนเพื่อที่จะชวยลดปริมาณขยะ ตัวอยางเชน
- กระดาษบันทึกขอความที่ตองทําการสําเนาหลายๆ ชุด เพื่อกระจายใหทุกคนทราบ
ปรับเปลี่ยนเปนใชกระดานขาวอิเล็กทรอนิกสสําหรับขาวทั่วไป และกระจายเฉพาะ
ขาวที่สําคัญ และจําเปนเทานั้นที่ใชเปนกระดาษบันทึก
- เครื่องพิมพ ใหใชเครื่องพิมพเลเซอรที่สามารถเติมหมึกได
- เครื่องใชบนโตะสํานักงาน เปนอุปกรณที่ใชไดคงทนไมเสียหายไดงาย และจําเปน
- ภาชนะบรรจุน้ําควรใชแบบพลาสติกโพลีสไตรีน แบบแกว
- เครื่องดื่มควรซื้อแบบเติม (Refillable) เชน มีภาชนะบรรจุกาแฟแลว ควรซื้อกาแฟ
แบบเติม
- แบตเตอรี่ ควรใชแบบเก็บประจุไฟฟาได (Rechargeable batteries) เพื่อลดขยะ
และลดพิษโลหะที่เกิดจากขยะอันตราย ใชแบตเตอรี่ที่หลีกเลี่ยงการผลิตดวยโลหะ
พิษ
- ยืม เชา หรือใชสิ่งของหรือผลิตภัณฑที่ใชบอยครัง้ รวมกัน เชน หนังสือพิมพ วารสาร
เครื่องดูดฝุน เปนตน
วิธีการดําเนินการ
การจัดการขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย จัดใหมีขึ้นเพื่อใชเปนวิธีการในการกําหนด
ขั้นตอนควบคุมการจัดการขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตั้งแตการแยกประเภท การจัดเก็บ
การขนสง และการกําจัดอยางถูกตองเหมาะสม ใหสอดคลองกับกฎหมายในการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
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ที่ไมใชแลว และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งวิธีการจะมีขอบเขตครอบคลุมถึงการจัดการ
ขยะทั่วไป รวมถึงขยะอันตราย ที่เกิดจากการดําเนินงาน และการบริการของสํานักงาน
ขั้นตอนที่ 1. การสํารวจประเภทและปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะ
ดําเนินการสํารวจพื้นที่และกิจกรรมตางๆในสํานักงาน ถึงประเภทและปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
เพื่อวางแผนในการจัดการขยะ ไดแก การกําหนดจํานวนถังขยะ จุดวางถังขยะ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดวางถังขยะและการคัดแยกขยะ
หลังจากทราบถึงประเภท ปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะของพนักงาน ผูรับผิดชอบ
จะตองดําเนินการแยกประเภทของขยะ พรอมทั้งติดปายบงชี้ประเภทขยะใหชัดเจนที่ถังขยะ และนํามา
วางในจุดที่กําหนด ถังขยะทุกใบควรจะตองวางในพื้นที่ที่สะดวกตอการทิ้ง มีฝาปด นอกจากนี้ยังตองมี
การเตรียมพื้นที่ที่รองรับขยะทั้งหมดกอนการนําไปกําจัด ซึ่งพื้นที่รองรับขยะจะตองแบงออกเปนสัดสวน
ที่ชัดเจน เพื่อรองรับขยะประเภทตางๆที่ไดถูกคัดแยกมาแลว
ขั้นตอนที่ 3 การใหความรูใ นการจัดการขยะ
ใหความรูแกพนักงานทุกคนในการคัดแยกขยะอยางถูกตอง สงเสริมพนักงานใหมีการลดปริมาณ
ขยะอย า งต อ เนื่ อ ง เช น การนํ า วั ส ดุ ใ ช แ ล ว มาเวี ย นใช หรื อ นํ า กลั บ มาใช ป ระโยชน ใ หม
หรือการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณในสํานักงาน หรือการทดแทน และจะตองมีการรณรงคการจัดการขยะ
ในแตละรูปแบบอยางตอเนื่อง
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความถูกตองของการคัดแยกขยะ
กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการทิ้งขยะของพนักงาน ความถี่ในการตรวจสอบประมาณ
สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมขององคกร หากพบวามีการทิ้งขยะผิดประเภทจะตองมี
การกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อปองกันการทิ้งขยะผิดซ้ํา นอกจากนี้ผูตรวจสอบจะตองตรวจสอบ
ถึงการนําวัสดุใชแลวมาเวียนใช หรือนํากลับมาใชประโยชนใหม หรือการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณใน
สํานักงาน หรือการทดแทน
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ภาพที่ 22 การแยกขยะประเภทตางๆ โดยใชปายและสีเปนสัญลักษณบง ชี้ขยะแตละประเภท
ขั้นตอนที่ 5 การกําจัดขยะ
 ขยะทั่วไป เชน เศษอาหาร ถุงพลาสติก กลองโฟม ขยะจากอุปกรณสํานักงาน
เปนตน จะสงใหกับหนวยงานทองถิ่นนําไปกําจัด
• ขยะรีไซเคิล เชน ขวดพลาสติก ขวดแกว กระดาษ กลองกระดาษลัง เปนตน จะสง
ใหกับผูรบั ซื้อของเกาที่จะตองมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการอยางถูกตองตาม
กฎหมายจากกรมโรงงานอุตาสาหกรรม
• ขยะอันตราย เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตลับ หมึก
น้ํายาลบคําผิด เปนตน หากมีในปริมาณมากจะตองสงใหกับบริษัทที่รับกําจัดขยะ
อันตรายโดยเฉพาะ ที่ไดรับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น
ขั้นตอนที่ 6 บันทึกปริมาณขยะรายเดือนเปนประจําทุกเดือน
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
มีการจัดการนําวัสดุที่ใชแลวบางชนิดนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse) หรือมีการเลือกใชวัสดุอุปกรณที่
สามารถลดการเกิดขยะได
จะตองมีการคัดแยกขยะตามความเหมาะสมขององคกร
ดานขางภาชนะควรมีเครื่องหมายแสดงชนิดของขยะ หรืออาจมีปายบงชี้
จะตองอยูในพื้นที่ที่มอี ากาศถายเท อยูในรม และเปนสัดสวน
หากมีของเสียอันตราย จะตองมีการสงกําจัดตามกฎหมาย
มีปายรณรงคเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มีบันทึกปริมาณขยะรายเดือนเปนประจําทุกเดือน(ภาคผนวก แบบฟอรม 4.1)
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4.2 การจัดการน้ําเสียในสํานักงาน
ความสําคัญ
ปญหาน้ําเสียภายในสํานักงานสวนใหญมีความคลายคลึงกับของเสียจากบานเรือนทั่วไปหรือการ
ดํารงชีวิตของมนุษย ที่ประกอบดวยน้ําเสียที่เกิดจากการซักลางทําความสะอาด การประกอบอาหาร
และสิ่ง ขับ ถา ย ซึ่ง มีก ารปนเป อนของสารอิน ทรี ย และก็ อาจจะมี เชื้ อโรคที่อ าจแพรก ระจายออกสู
สิ่งแวดลอมได ดังนั้น น้ําเสียเหลานี้จะตองผานการบําบัดกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก
ลักษณะของน้ําเสีย
น้ําเสียจากอาคารมีการปนเปอนสารอินทรีย และอาจมีสารอันตราย ไดแก จุลินทรียที่กอโรค
สารเคมีฆาเชื้อโรค เปนตน ซึ่งมีองคประกอบตางๆดังนี้
สารอิน ทรีย ไดแ ก คารโ บไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช น สิ่งขั บ ถ ายจากคน เศษอาหาร น้ํ า ยา
ทําความสะอาด เปนตน สารอินทรียในน้ําเสียมีทั้งที่อยูในรูปสารแขวนลอยและสารละลาย ซึ่งสามารถ
ถูกยอยสลายได โดยจุลินทรียที่ใชออกซิเจน ทําใหเกิดสภาพขาดออกซิเจนและเกิดสภาพเนาเสียได
ปริมาณของสารอินทรียนิยมวัดดวยคาบีโอดี BOD เมื่อคาบีโอดีในน้ําสูง แสดงวามีสารอินทรียปะปนอยู
มาก และสภาพเหม็นเนาจะเกิดขึ้นไดงาย
สารอนินทรีย ไดแก แรธาตุตางๆ ที่อาจไมทําใหเกิดน้ําเนาเสีย แตอาจเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
ไดแก คลอรีน เปนตน
จุลินทรีย น้ําเสียจากสํานักงานจะมีจุลินทรียเปนจํานวนมาก จุลินทรียเหลานี้จะใชออกซิเจนใน
การดํารงชีวิตสามารถลดระดับของออกซิเจนละลายน้ําทําใหเกิดสภาพน้ําเนาหม็น นอกจากนี้จุลินทรีย
บางชนิดอาจเปนเชื้อโรคที่เปนอันตรายตอมนุษย
ผลกระทบของน้ําเสียจากอาคารสํานักงาน
1. เปนแหลงเพาะพันธุของสัตวนําโรคตางๆ และแพรระบาดของเชื้อโรค
2. ทําใหเกิดเหตุรําคาญ เชน กลิ่นเหม็นเนา เปนตน
3. ทํ า ให เ กิ ด การสู ญ เสี ย ทั ศ นี ย ภาพ เกิ ด ภาพที่ ไ ม น า ดู เช น สภาพน้ํ า มี สี ดํ า มี ข ยะและ
สิ่งปฏิกูลลอยน้ํา
วิธีการดําเนินการ
แนวทางในการควบคุม น้ําเสียจากกิจกรรมตางๆในสํานักงาน มีหลายประเภท เริ่มตั้งแต
การควบคุมที่แหลงกําเนิด และควบคุมที่ปลายทางกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก สามารถอธิบาย
ไดดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองคประกอบของน้ําเสีย และปริมาณ
ผูรับผิดชอบจะตองพิจารณาองคประกอบของน้ําเสีย ซึ่ง น้ําเสียสวนใหญที่เกิดขึ้นจะมีคราบ
น้ํามันและไขมัน เศษขยะ เศษอาหารปนเปอน จากนั้นคาดการณปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นเพื่อจัดหาขนาด
ของถังดักไขมันสําเร็จรูป
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการจัดการน้ําเสีย
2.1 การลดปริมาณน้ํามัน ไขมัน ขยะและเศษอาหารจากแหลงกําเนิด
- ลดการใชน้ํามันในการปรุงอาหาร
- กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะกอนนําไปลาง
- แยกน้ํามันใชแลวใสภาชนะเพื่อนําไปกําจัด
- ไมเทน้ํามันใชแลวลงน้ําทิ้งหรือทอระบายน้ํา
- รวบรวมภาชนะที่จะตองลางใหมีปริมาณมาก เพื่อลดจํานวนครั้งที่ลาง
2.2 การกําจัดน้ํามัน ไขมัน ขยะและเศษอาหารโดยใชบอดักไขมัน
บอดักไขมัน เปนอุปกรณสําหรับแยกไขมันไมใหไหลปนไปกับน้ําทิ้งชวยรักษาสภาพน้ํา
ในขั้นตน กอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือทอระบายน้ําทิ้ง การจัดการน้ํามันและไขมันโดยใชบอ ดัก
ไขมันเปนวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนน้ํามันและไขมัน
หลักการทํางานของบอดักไขมัน
1) น้ําเสียจะผานเขามาที่ตะแกรงดักเศษอาหาร ซึ่งทําหนาที่แยกเศษอาหารที่
ปะปนมากับน้ําเสีย
2) น้ําเสียจากขั้นตอนแรกจะไหลผานมายังสวนดักไขมัน โดยไขมันที่แยกตัว
ออกจากน้ําเสียจะลอยขึ้นเปนชั้นเหนือน้ํา
3) น้ําเสียที่อยูใตชั้นไขมันจะไหลเขาสูถังบําบัดขั้นตอไป กอนปลอยออกสูทอ
ระบายน้ํา สาธารณะ
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ภาพที่ 23 หลักการทํางานของบอดักไขมัน
ตัวอยางบอดักไขมันในอาคารสํานักงาน
1) บอดักไขมันสําเร็จรูป
บอดักไขมันสําเร็จรูป ทําจากไฟเบอรกลาส มีน้ําหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนยายและ
ติด ตั้ง ประกอบดวยตะแกรงดักเศษอาหาร และสวนแยกไขมัน บอดักไขมัน สําเร็จรูป เหมาะสมกับ
บานเรือน และรานอาหารทั่วไป เพราะสะดวกในการติดตั้ง แตตองคํานึงถึงปริมาตรของบอดักไขมันและ
ระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสม

ภาพที่ 24 รูปแบบทัว่ ไปของบอดักไขมันสําเร็จรูป
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2) บอดักไขมันอยางงาย
บอดักไขมันอยางงายเปนบอดักไขมันแบบภูมิปญญาชาวบานที่สามารถประดิษฐใชได
เอง โดยใชวัสดุที่หางายในทองถิ่นตัวอยางบอดักไขมันอยางงาย บอดักไขมันแบบนําถังน้ํามาประยุกตใช
เปนบอดักไขมันอยางงายและประหยัด สามารถใชไดกับบานเรือนและอาคารโดยมีสวนประกอบ คือ ถัง
น้ําพลาสติกที่มีขายทั่วไปในทองตลาด ทอพีวีซีพรอมขอตอสามทาง เจาะรูถังน้ําพลาสติกแลวตอทอพีวีซี
ยาดวยกาวพลาสติกแบบใชความรอนละลาย โดยใหทอเขาอยูสูงกวาทอ นําตะกราพลาสติกที่เปน
ตะแกรงมา แขวนไวที่ทางน้ําเขาเพื่อดักขยะและเศษอาหาร สวนทอน้ําออกนั้นใหตอทอในถังใหลึกลงไป
ถึงกนถัง

ภาพที่ 25 บอดักไขมันประดิษฐอยางงาย
การดูแลรักษาบอดักไขมัน
1. ตองติดตะแกรงดักขยะและหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไวหนาตะแกรงออก
อยางสม่ําเสมออยางนอยทุกวัน
2. หมั่นตักไขมันออกจากบอดักไขมันอยางนอยทุกสัปดาห โดยใสภาชนะที่ปด
มิดชิดและใหเทศบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปกําจัด หรือนําไปแปร
รูปเปนผลิตภัณฑตางๆ
3. ลางถังดักไขมันอยางสม่ําเสมออยางนอยทุก 6 เดือน
3. การเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ควรเลื อ กใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ทํ า ความสะอาดชี ว ภาพ หรื อ เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม เช น
น้ําจุลินทรีย ผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ติดฉลากเขียวหรือมีขอความบงชี้วา “ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม” ผลิตภัณฑจากธรรมชาติแทนสารเคมีที่เปนอันตราย เปนตน
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ภาพที่ 26 ผลิตภัณฑทําความสะอาดสกัดจากมะกรูด
4. การกําหนดมาตรการการประหยัดทรัพยากรน้ําภายในอาคารสํานักงาน
มาตรการการประหยัดน้ําสามารถไมเพียงแตจะชวยควบคุมปริมาณการใชน้ํา แตยัง
สามารถลดปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปน การลางภาชนะ การชําระลางทําความ
สะอาด เปนตน (อางอิงจากหมวดที่ 3เรื่องการใชพลังงานและทรัพยากร)
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
-
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สํานักงานจะตองติดตั้งถังดักไขมันและมีการดูแลทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
มีการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามันและสิ่งสกปรกตางๆ ไดรับการกําจัดอยางเหมาะสม
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หมวดที่ 5
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน
Indoor & Outdoor Environment
5.1 อากาศในสํานักงาน
ความสําคัญ
ภายในอาคารสํานักงานที่มีสิ่งเจือปนอยูในปริมาณและระยะเวลาที่นานพอ อาจจะทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของพนักงาน เรียกวา โรคสํานักงาน หรือ Sick buildings sysdrome
ซึ่งผูปวยจะมีอาการออนพลีย เฉื่อยชา โดยไมทราบสาเหตุ ปจจัยที่สําคัญทําใหเกิดอาการดังกลาวมาจาก
คุณภาพอากาศที่มีมลพิษ ทั้งจาก เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา สาร VOCs (Volatile Organic Compounds)
และมลพิษตัวอื่น ๆ มลพิษเหลานี้มาจาก เครื่องตกแตงสํานักงาน สีที่ทา พรม เปนตน ประกอบกับ
การขาดการถายเทอากาศที่ดี จึงกอใหเกิดภาวะมลพิษในอาคาร มีผลการศึกษาของ U.S. EPA เปดเผย
วา อากาศที่เราหายใจภายในอาคารบางแหงสกปรกกวาอากาศภายในสถานที่ธรรมชาติถึง 100 เทา
และยังมีการศึกษาที่ยืนยันวาในอาคารที่มีคุณภาพอากาศภายในสะอาดสงผลใหพนักงานมีการทํางานทีม่ ี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า อาคารที่ มี อ ากาศภายในที่ มี ม ลพิ ษ ฟุ ง กระจายอยู ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานจะต อ งมี
การจัดการสภาพอากาศภายในสํานักงานใหมีสภาพอากาศที่ดี ถายเทไดสะดวก เพื่อใหพนักงานอยูใน
สภาพแวดลอมเหมาะสม เกิดความสบายในการทํางานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดรายการที่กอใหเกิดมลพิษอากาศภายในสํานักงาน
สิ่งที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศในสํานักงานโดยทั่วไป ไดแก เครื่องปรับอากาศ พรม สี เครื่อง
ปริ้นเตอร เครื่องถายเอกสาร บุหรี่ เปนตน ทางสํานักงานจะตองพิจารณาสิ่งเหลานี้เพื่อวางแผนการ
จัดการในการลดมลพิษทางอากาศ
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพอากาศ ทางสํานักงานจะตองกําหนด
ขึ้นมาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนในการควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากแหลงตางๆ สามารถ
จําแนกไดดังนี้
2.1 เครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) เปนอุปกรณที่มีความสําคัญในการทํางานใน
สํานักงาน ซึ่ง จะชวยใหพนักงานมีความเย็นสบายในการทํางาน และในขณะเดียวกัน สามารถสงผล
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กระทบตอสุขภาพของพนักงาน หากไมมีการดูแลทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยางสม่ําเสมอ
อันตรายที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ ไดแก โรคภูมิแพ โรคลีเจียนแนร (เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชนิดหนึ่ง
ชื่อวา ลีจิโอเนลลา นิวโมฟลา (Legionella pneumophila) พบไดที่ Cooling tower ถาดรองน้ําจาก
เครื่องปรับอากาศ การติดตอของโรคเชื้อโรคเขาสูรางกายโดยการสูดหายใจ) วัณโรค หรือโรคที่เกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝุนละออง เชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เปนตน
วิธีการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
1. การทําความสะอาดฟลเตอรห รือแผงกรองฝุน ทําหนาที่เปนดานแรกที่จะกรอง
อากาศโดยจะดักจับฝุนและสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่ปนเปอนอยูในอากาศไมใหผานเขาไป
ยังตัวแผงขดทอคอยลเย็น และเปาเขาสูบรรยากาศภายในหองไดอีก ทําไดโดยใชน้ํา
แรง ๆ ฉีดที่ดานหลังของฟลเตอร (ดานที่ไมไดรับฝุน) ใหฝุนและสิ่งสกปรกหลุดออก
หรือถาฟลเตอรเปนแบบเสนใยอลูมิเนียมถัก แบบเสนใยไนลอน ก็อาจใชแปรงที่มี
ขนนิ่ม เชน แปรงสีฟน หรือแปรงทาสีชวยปดฝุนดวยก็ได ควรทําความสะอาดทุกๆ
1 เดือน หรือ
3 เดือน
2. การทําความสะอาดแผงขดทอคอยลเย็น ใหใชแปรงสีฟน หรือแปรงทาสี ปดเอาฝุน
ที่ เ กาะยึ ด ติ ด อยู ใ ห อ อกก อ นด ว ยการลากแปรงลงตามแนวล อ งของแผ น ครี บ
อลูมิเนียม แลวจึงคอยเอาน้ําฉีดหรือราด เพื่อใหฝุนที่เหลือหลุดตามน้ําออกมา
3. การลางทําความสะอาดใบพัด ควรลางไปพรอมกับ การลางทําความสะอาดแผง
คอยลเย็น
4. การทําความสะอาดถาดรองรับน้ําทิ้งและทอน้ําทิ้ง หากไมไดรับการดูแลหรือทํา
ความสะอาดเปนเวลานาน จะทําใหเกิด เมือกขาวใสคลายวุน น้ําที่ขังอยูในถาด
รองรับน้ําทิ้งเปนเวลานานนี้ เมื่อรวมกับฝุน ละอองตาง ๆ ที่เกาะอยูตามถาดรับ
ก็อาจเปนแหลงอาหาร หรือเปนแหลงสะสม ของเชื้อโรค เชื้อรา และทําใหเชื้อโรค
เชื้อราเหลานี้เจริญเติบโตและแพรกระจายสูพนักงานภายในอาคารได การทําความ
สะอาดถาดน้ําทิ้งโดยการใชแปรงที่มีขนแข็งขัดถู หรือการถอดออกมาลาง สวนทอ
น้ําทิ้งทําไดโดยการใชเครื่องเปาลม เปาลมเขาไปตามทอน้ํา หรือใชน้ําที่มีแรงดัน
เล็กนอยฉีดเขาไปภายในทอ (ตองแนใจวาในระบบทอไมมีรอยรั่ว)
5. การทําความสะอาดคอยลรอน การทําความสะอาดฝุนละอองที่เกาะอยูต ามชุด
คอยลรอน สามารถใชน้ําฉี ด ลางได แต ตองระวัง อยา ใหน้ํากระเด็ น เขาไปเปย ก
อุปกรณไฟฟาได ระยะเวลาในการลางทําความสะอาดชุดคอยลรอนควรลางทุก 6
เดือน หรือทุก 12 เดือน
0
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6. สื่อสารแกผูที่มาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศทราบถึงการเปนสํานักงานสีเขียว
เพื่อ ให ป ฏิบั ติต ามแนวทางของสํา นัก งานในการควบคุม มลพิษทางอากาศขณะ
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
2.2 เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพเอกสาร (Printer) เปนอุปกรณสํานักงานที่จําเปนใน
สํานักงานสมัยใหม เนื่องจากประโยชนและความสะดวกที่ไดรับ จนผูใชละเลยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได
อันตรายที่เกิดจากอุปกรณสํานักงานเหลานี้มีความคลายคลึงกัน โดยอุปกรณสํานักงานที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพมากที่สุด คือ เครื่องถายเอกสาร ผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจากการถายเอกสารนั้น เกิดขึ้นไดทั้ง
ระหวางดําเนินกิจกรรมถายเอกสาร และในระหวางการซอมบํารุงเครื่องถายเอกสาร
วิธีปฏิบัติอยางถูกตอง
1. ฝุนผงหมึก กอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ทําใหเกิดอาการไอ หรือ
จาม ผงหมึกบางรุนมีสวนประกอบของ nitropyrenes และ trinitrofluorene ซึ่งเปน
สารกอมะเร็ง ดังนั้น ควรเลือกผงหมึกที่ไมมีสารประกอบดังกลาว หากพนักงาน
จําเปนตองปฏิบัติงานที่มีโอกาสที่จะสัมผัสสารโดยผิวหนัง หรือหายใจเขาไป พนักงานที่
ตองจับตองตัวกรองหมึก ตองสวมถุงมือยางแบบใชแลวทิ้ง และสวมหนากากผา
นอกจากนี้ยังมีโอโซน ซึ่งจะมีผลตอระบบประสาท มีอาการงวง มึนศีรษะ ปากคอแหง
ระคายระบบทางเดินหายใจ ระคายตาและผิวหนังสูญเสียการไดกลิ่นชั่วคราว ดังนั้น
ไมควรวางเครื่องถายเอกสารไวในหองทํางาน ควรจัด แยกไวในหองถายเอกสาร
โดยเฉพาะ หรือไวในมุมหองที่ไกลออกไปจากคนทํางาน และควรแนใจวามีการระบาย
อากาศที่เหมาะสมในหองนั้น
2. หากเปนไปไดควรวางเครื่องพิมพเอกสาร (Printer) ที่หางไกลพนักงาน และกําหนดใหมี
ระบบเครือขายการพิมพ ซึ่งสามารถชวยในการประหยัดหมึกพิมพและไฟฟาอีกทาง
หนึ่ง
3. ผูที่ใชเครื่องถายเอกสาร ควรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องถายเอกสาร
อยางเหมาะสม และปลอดภัย
4. ผูที่ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ ควรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย และการเก็บ
สารเคมีที่ใชในกระบวนการถายเอกสาร รวมไปถึงการนําสารเคมีมาใช และการกําจัด
ของเสียดวย
5. เครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพเอกสาร (Printer) จะตองไดรับการบํารุงรักษาอยาง
สม่ําเสมอ ตามความเหมาะสม
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6. สื่อสารแกผูที่มาบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพเอกสาร (Printer) ทราบถึง
การเปนสํานักงานสีเขียว เพื่อใหปฏิบัติตามแนวทางของสํานักงานในการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศขณะบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพเอกสาร (Printer)
2.3 พรมปูพื้น ถือเปนแหลงสะสมฝุน เชื้อโรค และเชื้อรา ภายในสํานักงานทํางาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่ตองเปดเครื่องปรับอากาศและไมเปดประตูหรือหนาตางระบายอากาศ ซึ่งทั้งฝุน เชื้อโรคและ
เชื้อราไมไดทําใหเราเจ็บปวยอยางฉับพลันทันที แตจะสงผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว เชน โรค
ภูมิแพ เปนตน
วิธีการปฏิบัติอยางถูกตอง
1. เปดประตูและหนาตางหองที่ปูพรมใหบอยที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหอากาศถายเทมาก
ขึ้น
2. ทําความสะอาดพรมดวยการดูดฝุนบอยๆ โดยวิธีการดูดฝุนที่ถูกตอง ควรลากเครื่องดูด
ฝุน อยางชาๆ และดูดฝุนในแตละจุดใหน านขึ้น เพื่อใหฝุน และเชื้อราหลุดออกมาได
ทั้งหมด
3. กลิ่นพรม ใชผงเบกกิงโซดา (Baking Soda) โรยใหทั่วพื้นพรม ทิ้งไวประมาณ 15 นาที
แลวดูดฝุนซ้ํา จะทําใหพรมปลอดจากกลิ่น หามใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์เปนดาง (ผลิตภัณฑ
ซักฟอกบางยี่หอ) กับพรมขนสัตว เพราะอาจทําใหเสนใยเสียหายและสีซีดจาง
4. สําหรับพรมแบบที่เคลื่อนยายได ก็ควรนําไปผึ่งแดดอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง หรือซัก
แหงทําความสะอาดใหบอยเทาที่ทําได
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ภาพที่ 27 พื้นทีป่ ูดว ยพรมควรไดรับการทําความสะอาดเปนประจํา และควรมีการเปลี่ยนพื้นพรมใน
ระยะที่เหมาะสม เพื่อกําจัดกลิ่นอับ และปองกันไมใหเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค
2.4 การกอสรางหรือตอเติมอาคาร โดยสวนใหญมลพิษที่เกิดขึ้นมีดังนี้
-

สารระเหยของสีทาอาคาร สีทาอาคารที่มีราคาถูกและคุณภาพต่ํานั้น สวน
ใหญจะมีสารระเหยอินทรียที่อันตรายตอสุขภาพ นอกจากนี้ก็มีสารพวก ปรอท
ตะกั่ว แคดเมียม โครเมี ยม หรื อ ฟอรม าลดีไ ฮดผ สมอยู ไ ด เรี ยกได วาเป น
อัน ตรายอัน อาจทําให เกิด มะเร็ ง ขึ้น ได ซึ่ง สารระเหยอิน ทรียนี้ สว นใหญจ ะ
ระเหยออกมาอยางมากโดยเฉพาะในชวงทาสีเสร็จใหมและก็ยังระเหยอยาง
ตอเนื่องไปอีกหลายป

-

ฝุนละออง เกิดจากการซอมแซมและงานตอเติมอาคาร ไดแก การเจาะผนัง
การทุบผนัง เปนตน ซึ่งฝุนที่เกิดขึ้นฝุนละอองจะทําใหเกิดอาการระคายเคือง
ตาแลว ยังทําอันตรายตอระบบหายใจเมื่อเราสูดเอาอากาศที่มีฝุนละอองเขาไป
ทําใหระคายเคืองแสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรือมีการสะสมของฝุนในถุงลม
ปอด ทําใหการทํางานของปอดเสื่อมลง
วิธีการปฏิบัติอยางถูกตอง
1. ทําปายสื่อสารใหชัดเจนวาเปนพื้นที่กอสรางหรืองานตอเติมอาคาร เพื่อปองกันผูปฏิบัติ
เขาไปในบริเวณดังกลาว
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2. หากมีการทาสีอาคารควรปลอยใหแหงประมาณ 2 สัปดาหกอนเขาทํางาน เพื่อลดอัตรา
การไดรับสารระเหยจากสีทาอาคาร หากมีความจําเปนจะตองใชผาปดจมูกเพื่อปองกัน
อันตรายจากสีทาอาคาร
3. เลือกสีทาอาคารที่ไดรับการรับรองผลิตภัณฑฉลากเขียว เพื่อเปนการสรางความมั่นใจ
ใหแกพนักงานวาจะมีความปลอดภัยมากขึ้น
4. ควรมีการควบคุมการฟุงกระจายของฝุนละอองขณะซอมแซมหรือตอเติมอาคาร เชน
การใชผาใบกั้น เปนตน หากมีความจําเปนที่ตองมีพนักงานบริเวณดังกลาว จะตองให
ผูปฏิบัติงานใชผาปดจมูก
5. ชี้แจงผูรับเหมากอสรางใหทราบถึงการเปนสํานักงานสีเขียว เพื่อใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
แนวทางของสํานักงานในการควบคุมมลพิษทางอากาศขณะกอสรางหรือตอเติมอาคาร
6. จั ด ให มี ที่ ป ฏิ บั ติ ง านสํ า รอง ในระหว า งการก อ สร า งและต อ เติ ม อาคาร จนกว า จะ
ดําเนินการเสร็จ

ภาพที่ 28 ทุกครัง้ ที่มีการกอสรางหรือตอเติมอาคารจะตองมีปายเตือนเสมอ
2.5 บุหรี่ สํานักงานทุกแหงจะตองมีพนักงานที่สูบบุหรี่อยางหลีกเลี่ยงไมได และก็เปนที่ทราบกัน
ดีอยูวาควันบุหรี่เปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบและผูไมสูบบุหรี่ที่อยูใกลเคียงหลายประการ เชน อาจทํา
ใหเกิดมะเร็งปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จนบางครั้งทําใหเกิดความสูญเสียบุคคลากรทีม่ ี
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ความสามารถ รวมไปถึ ง ทํ า ให ส ภาพแวดล อ มของสํ า นั ก งานดู แ ย ล ง ดั ง นั้ น ทางสํ า นั ก งานจะต อ ง
ดําเนินการควบคุมสิ่งๆตางใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของพนักงาน และภาพพจนของสํานักงาน
วิธีการปฏิบัติอยางถูกตอง
1. กําหนดพื้น ที่สู บ บุห รี่แ ละหา มสูบ บุห รี่อยา งชัด เจน หากเปน พื้น ที่หามสูบ บุห รี่
จะตองหางจากตัวอาคารอยางนอย 2 เมตร

2. หามพนักงานเดินสูบบุหรี่ถึงแมวาจะไมมีปายหามสูบบุหรี่ก็ตาม
3. กําหนดมาตรการอยางเขมงวดหากพบผูฝาฝนสูบบุหรี่ในที่หามสูบ เชน เสียคาปรับ
เปนตน
4. ทํากิจกรรมรณรงคการงดสูบบุหรี่ประจําสัปดาห หรือประจําเดือน หรือตามความ
เหมาะสมของสํานักงาน
5. กําหนดใหสํานักงานเปนพื้นที่ปลอดบุหรี่ สามารถทําไดโดย
- กําหนดนโยบายการปลอดบุหรี่ในสํานักงานจากผูบริหาร
- สรางความตระหนักและขอความรวมมือจากพนักงาน
- ลดพื้นที่สูบบุหรี่ใหนอยลง
- สุดทายยกเลิกจุดสูบบุหรี่ภายในสํานักงาน
2.6 มลพิษทางอากาศจากภายนอกอาคาร สวนใหญเกิดจากการกอสรางในบริเวณใกลเคียง
เชน ตึกอาคาร การสรางถนน สะพาน เปนตน ที่อาจเขามาภายในสํานักงานได และสงผลกระทบตอ
พนักงาน
วิธีปฏิบัติอยางถูกตอง
1. สํานักงานสามารถปลูกตนไมทรงสูง เชน สนประดิพัทธ เปนตน เพื่อชวยในการดักฝุน
ละอองที่อาจเขามาในสํานักงาน
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2. รองเรียนแกผูรับเหมากอสรางเพื่อชวยในการควบคุมผุนละอองที่เขามาในสํานักงาน
ขั้นตอนที่ 3 อบรมและสื่อสารใหพนักงานรับทราบ
พนักงานทุกคนจะตองไดรับสื่อตางๆที่เกี่ยวของกับสาเหตุ การควบคุมและปองกัน อันตรายจาก
มลพิษทางอากาศจากที่กลาวมาขางตนทั้งหมด เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงอันตรายภายในสํานักงานที่
ไดถูกมองขามไป ไดแก การติดปายที่บอรดประชาสัมพันธ หรือตามจุดตางๆ การประกาศเสียงตามสาย
เปนตน
ขั้นตอนที่ 4 การบําบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ
พันธุไมทุกประเภทสามารถดูดซับกาซคารบ อนไดออกไซคไ ดทุกประเภท เพียงแตม ากนอย
ตางกันขึ้นอยูกับประเภทและชนิดของพันธุไม นอกจากนี้ ยังสามารถดูดซับสารพิษภายในสํานักงานไดอกี
ดังนี้
1. สารฟอรมาลดีไฮด พบไดจาก วัสดุบุผิวเฟอรนิเจอร พารติเคิลบอรด พรมสังเคราะห
กระดาษทิชชู และ น้ํายาทําความสะอาด

เฟรน

วาสนา

ฟโลทอง
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2. แอมโมเนีย พบไดจาก เครื่องถายเอกสาร น้ํายาทําความสะอาด เครื่องถายพิมพเขียว

จั๋ง

พลูดาง

วาสนา

เดหลี

เสนหจันทรแดง

3. ไซลีน/โทลูอีน พบไดจาก พารติเคิลบอรด ไมอดั น้ํายาเคลือบไม เครื่องถายเอกสาร
เครื่องพิมพ สีทาอาคาร

วาสนา

เฟรน

เสนหจันทรแดง

หมากเหลือง

สาวนอยประแปง
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หมายเหตุ
1. หมากเหลือง เปนไมประดับภายในอาคารที่เปนที่นิยมมาก มีความทนตอสภาพแวดลอม
ภายในอาคารและคายความชื้นใหแกอากาศภายในหองไดมาก ในขณะที่มีประสิทธิภาพสูง
ที่สุดในการดูดสารพิษจากอากาศไดในปริมาณมาก
2. เดหลี (Spathiphyllum sp.) มีความสามารถสูงในการดูดสารพิษในอาคาร เปนพืชที่คาย
ความชื้นสูง ทําใหอากาศ ภายในอาคารชุมชื้น เปนไมกระถางที่ไดความนิยมสูงสุดในการ
ฟอกอากาศภายในอาคาร
3. เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant) เหมาะแกการนํามาปลูกในหองที่มีเฟอรนิเจอรใหม
จากการศึกษาของ องคการนาซา เพื่อที่จะหาวิธีปรับปรุงสภาวะแวดลอมในระบบปดของยาน
อวกาศ ไดระบุการใชพืชพันธุตางๆ ประมาณ 50 ชนิดที่มีความสามารถในการดูดสารพิษ (ดร.บีซี วูฟ
เวอรตัน, Eco-Friendly House Plants, 1988) ซึ่งแนะนําใหใชในอาคารที่ทํางานดวย พืชเหลานี้
สวนมากเปน พันธุไมที่มีความสวยงาม ทนทาน ดูแ ลรักษางาย และสามารถอยูในรม เงาไดเปนเวลา
พอสมควร (shaded plants) และ เปน พันธุไ มเมืองรอนที่ห าไดโ ดยทั่วไป พืชแตละชนิด จะมี
ความสามารถในการดูด และกําจัดสารตางๆไมเทากัน
การวางตํ า แหน ง ของต น ไม จ ะต อ งคํ า นึ ง การดู ด สารพิ ษ ที่ ป ล อ ยออกมาจากแหล ง ต า งๆ
เชน เฟอรนิเจอรจะตองวางตนเศรษฐีเรือนใน เครื่องถายเอกสารจะตองวางตนหมากเหลือง เปนตน
(สามารรถอางอิงการจัดวางไดจากขั้นตอนที่ 2 เลือกพันธุไมที่เหมาะสมมาปลูกภายในสํานักงาน)
สวนถาเปนภายนอกอาคารสามารถเลือกพันธุไมไดตามความตองการ นอกจากนี้ การจัดวางตนไมและไม
ประดับประมาณ 8 ตน ตอสํานักงานขนาดกลาง และควรเพิ่มปริมาณในอาคารสํานักงานที่มีคนอยูมาก
และมีสารเคมีในอากาศที่เกิดจาก เครื่องถายเอกสาร เครื่องใชสํานักงานและ เฟอรนิเจอร ในปริมาณที่
คอนขางมาก สําหรับ America’s Foliage for Clean Air Council แนะนําวา พืชขนาดกลาง(ไมพุม
ประดับ) 2-3 ตนมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศในเขตประมาณ 100 ตารางฟุต ตนไมที่วางอยูในเขต
หายใจ จะชวยในการกรองกาซเสียจากมนุษย ลดสารพิษจากวัสดุสังเคราะห ลดจุลินทรีย เชื้อโรคบาง
ชนิดในอากาศ และความชื้นในบริเวณนั้นๆดวย
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัติของพนักงาน
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กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบและเฝาระวังมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น และที่พนักงาน
ไดรับ หากพบวาพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนดของทางสํานักงาน จะตองมีการกําหนดมาตรการ
ควบคุมและลดมลพิษอากาศ เพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพ
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
-

กําหนดมาตรการการควบคุมมลพิษทางอากาศภายในสํานักงานอยางชัดเจนและเปนลาย
ลักษณอักษร

-

มีการสื่อสาร ปายรณรงค ตามจุดตางๆในสํานักงาน เชน ปายกําหนดจุดสูบบุหรี่ ปายพื้นที่
กอสรางหามเขา เปนตน รวมไปถึงการสื่อสารแกผูรับเหมากอสราง หรือบุคคลภายนอกที่เขา
มาทําความสะอาดเครื่องปรับ อากาศ บํารุงรักษาเครื่องถายเอกสาร เครื่องพิม พเอกสาร
(Printer) เปนตน

-

พนักงานจะตองปฏิบัติตามมาตรการใหไดอยางเครงครัด

5.2 แสงในสํานักงาน
ความสําคัญ
สํานักงานจะตองมีการจัดการใหแสงในสํานักงานเพียงพอตอการทํางาน ตามลักษณะของงานแต
ละประเภท เชน งานที่มีความละเอียดระดับความเขมแสงควรเพิ่มขึ้น งานที่ปฏิบัติโดยผูมีอายุมากจะ
ตองการแสงสวางมากกวาผูที่ยังหนุมสาว เปนตน นอกจากนี้ จะตองมีการทําความสะอาดหลอดไฟ
รวมไปถึงแผงสะทอนแสงอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากอาจจะมีฝุนจับทําใหความสวางลดลง และทําให
สายตาเสื่อมสภาพได
ปญหาและอันตรายที่เกิดจากแสงสวางและผลกระทบตอผูทํางาน สามารถจําแนกได 3 ลักษณะ
คือ
1. แสงสวางที่นอยเกินไป จะมีผลเสียตอสายตา ทําใหกลามเนื้อตาทํางานมากเกินไป โดย
บังคับใหมานตาเปดกวางเพราะการมองเห็นนั้นไมชัดเจน ตองใชเวลาในการมองรายละเอียด
นั้น ทําใหเกิดการเมื่อยลาของตาที่ตองเพงออกมา ปวดตา มึนศีรษะ ประสิทธิภาพของขวัญ
และกําลังใจในการทํางานลดลง การหยิบจับใชเครื่องมือเครื่องจักรผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุขึ้น
หรือไปสัมผัสสวนที่เปนอันตราย
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2. แสงสวางที่มากเกินไป จะทําใหผูทํางานเกิดความไมสบาย เมื่อยลา ปวด แสบตา มึนศีรษะ
วิงเวียน และอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได
3. แสงจา แสงจาตาที่เกิดจากแหลงกําเนิดโดยตรง (Direect glare) หรือแสงจาตาที่เกิดจาก
การสะทอนแสง (Reflected glare) จากวัสดุที่อยูในสิ่งแวดลอม เชน ผนังหอง เครื่องมือ
เครื่องจักร โตะทํางาน เปนตน จะทําใหผูทํางานเกิดความไมสบาย เมื่อยลา ปวดตา มึน
ศีรษะ กลามเนื้อหนัง ตากระตุก วิงเวียน นอนไมห ลับ การมองเห็น แยลง นอกจากนี้ยัง
กอใหเกิดผลทางจิตใจ คือเบื่อหนายในการทํางาน ขวัญและกําลังใจในการทํางานลดลง เปน
ผลทําใหเกิดอุบัติเหตุไดเชนเดียวกัน
วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความสวางในพื้นที่
แบงทีมสํารวจพื้นที่ในแตละสวนเพื่อตรวจสอบความเขมแสง หากมีเครื่องวัดแสง (Lux Meter)
จะสามารถบอกคาไดอยางแมนยําและสามารถอางอิงผลการตรวจวัดแสงตามกฎหมายได (อางอิงไปยัง
หมวดที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการองคการ (Organization Management) ขอที่ 1.2 กฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ)

ภาพที่ 29 Digital Lux Meter เครื่องมือวัดแสงทีน่ ิยมใชในปจจุบนั
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดมาตรการปรับปรุงในพื้นที่ที่แสงสวางไมเพียงพอ
- ติดดวงไฟเพิ่มเติม
- ติดตั้งดวงไฟเพิ่มเฉพาะจุดที่มีการทํางาน เปดไฟเมื่อการทํางานนั้นตองการแสงสวาง
เพิ่มเปนพิเศษ และปดไฟเมื่อไมใชงาน
- ลดระดับความสูงของดวงไฟลงมาอยูในระยะที่สามารถใหปริมาณแสงสวางเพียงพอ
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- ใชโคมไฟที่ทาดวยสีเงินหรือสีขาว ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสะทอนแสงไดดี ชวยเพิ่ม
แสงสวางในบริเวณการทํางาน
- เปลี่ยนตําแหนงการทํางานไมใหอยูในตําแหนงที่มีเงา หรือเกิดเงาจากตัวผูปฏิบัติงาน
- ใชแสงสวางจากธรรมชาติชวยในการเพิ่มแสงสวาง
- สีของผนัง ฝาเพดานที่มีสีออนจะสะทอนแสงไดดีกวาสีมืดทึบ
- ทําความสะอาดดวงไฟ ผนัง เพดาน และพื้นที่/บริเวณที่มีผลกระทบทําใหแสงสวาง
ลดลง
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
- เลือกใชอุปกรณแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- มีการตรวจวัดความเขมของแสงประจําป และผลการตรวจผานตามที่มาตรฐานกําหนด หรือมี
การตรวจวัดความเขมของแสงประจําป แตผลการตรวจไมผานตามที่มาตรฐานกําหนด แตมี
มาตรการในการแกไขและปฏิบัติตามาตรการนั้นอยางครบถวน
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5.3 เสียง
ความสําคัญ
สํานักงานจะตองมีการจัดการใหมีสภาวะเรื่องเสียงในสํานักงานที่เหมาะสม ไมวาจะเปนเสียงที่
เกิดจากการทํางาน เสียงที่เกิดจากการปรับปรุงสํานักงาน รวมไปถึงเสียงจากภายนอกสํานักงานที่อาจ
สงผลภายในสํานักงานได หากรางกายไดรับเสียงดังมากเกินขีดจํากัดของรางกาย และอยูในรูปแบบหรือ
เวลาที่ไมเหมาะสมก็จะสงผลกระทบไดทั้งตอรางกายและจิตใจ เชน
การทําลายอวัยวะรับการไดยิน การทําใหเกิดความรําคาญ ขาดสมาธิใน
การทํางานทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง โรคเครียด หรืออาจ
เปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ หรือโรครายตางๆ ได
วิธีดําเนินการ
เสียงดังภายในสํานักงานสวนใหญเกิดจากเครื่องพิมพเอกสาร (Printer) ซึ่งสามารถจัดการไดโดย
บํารุงรักษาเครื่องพิมพเอกสารอยางสม่ําเสมอ หรือเรียกซื้อเครื่องพิมพเอกสารที่ไมมีเสียงหรือเสียงดังไม
มาก นอกจากนี้ เสียงดังยังเกิดจากการกอสรางในบริเวณใกลเคียง เชน ตึกอาคาร การสรางถนน สะพาน
เปนตน ที่อาจเล็ดลอดเขามาภายในสํานักงานได และสงผลกระทบตอพนักงาน ซึ่งสามารถแกไขไดโดย
รองเรียนแกผูรับเหมากอสรางเพื่อชวยในการควบคุมเสียงดังเขามาในสํานักงานหรือเลี่ยงไปปฏิบตั งิ านใน
ตอนกลางคืน
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

หนา | 92

-

มี ก ารดู แ ลอุ ป กรณ ที่ เ กิ ด เสี ย งดั ง ในสํ า นั ก งานอย า งต อ เนื่ อ งตามความถี่ ไ ด กํ า หนดขึ้ น
อยางเหมาะสม

-

สื่อสารไปยังผูรับเหมากอสรางหากเสียงนั้น รบกวนพนักงานภายในสํานักงาน
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ภาพที่ 30 แหลงกําเนิดเสียง ระดับเสียง และผลกระทบของเสียงในระดับตางๆ ทีม่ ีตอมนุษย

5.4 ความนาอยู
ความสําคัญ
สํานักงานจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมของสํานักงานใหมีความนาอยู การจัดสภาพแวดลอมใน
ที่ทํางานที่ดีและเหมาะสม เชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดทํากิจกรรม 5ส. การควบคุมสัตวพาหะนํา
เชื้อ(หนู นก แมลงสาบ) เปนตน จะมีสวนชวยทําใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งชวยลด
อุบัติเหตุ และเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานการลดความตึงเครียดทางอารมณระหวางการ
ทํางาน ลดความแข็งของรูปทรงอาคารและภายในที่ทํางาน
วิธีดําเนินการ
1.พื้นที่สีเขียว
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สํานักงาน
หากสํานักงานมีพื้นที่เพียงพอตอการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร ควรจัดใหมีสวนหยอม
ขนาดที่เหมาะสมตอสภาพพื้นที่ หรือจะปลูกเปนไมยืนตนที่สามารถดูดสารพิษได โดยเฉพาะอยางยิ่งกาซ
คารบอนไดออกไซค หากไมมีพื้นที่ภายนอกอาคาร อยางนอยควรจะมีการปลูกตนไมภายในอาคาร
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ภาพที่ 31 พื้นที่สเี ขียวในสํานักงาน
ขั้นตอนที่ 2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
2.1 กํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบอย า งชั ด เจน หรื อ จั ด ตารางเวรเพื่ อ ช ว ยกั น ดู แ ล อย า งน อ ย
สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือความเหมาะสม
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2.2 หมั่นทําความสะอาดใบตนไมภายในสํานักงานอยูเสมอ เนื่องจากอาจมีฝุนมาเกาะทํา
ใหใบไมรับแสงไดนอยลง นอกจากจะทําใหตนไมดูสวยงามขึ้น แลวยังเปนการกําจัด
ไขของแมลงและไรที่อยูตามใบอีกดวย ตนไมที่มีใบออนนุมอาจทําความสะอาดไดโดย
การใชฟองน้ําที่นุมและชุมชื้นเช็ดใหทั่ว สําหรับตนไมที่มีใบเปนขนเหมือนกํามะหยี่ทํา
ความสะอาดไดโดยการใชแปรงที่แหง มีขนนุมละเอียด ปดบนใบเพื่อความสะอาด
2. การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ(หนู นก แมลงสาบ)
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สํานักงาน
1.1 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบดําเนินการกําจัดสัตวพาหะนําเชื้อ
1.2 สํารวจพื้นที่ภายในสํานักงานเพื่อกําหนดจุดที่ตองการควบคุม โดยจัดทํา Plant Lay
Out
1.3 กําหนดวิธีในการควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ พิจารณาคัดเลือกสารเคมีหรืออุปกรณที่ใช
กําจัดพาหะนําเชื้อ ดังตัวอยางตารางที่ 4 แผนการควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ
1.4 ตรวจรองรอยสัตวพาหะนําเชื้อ และบันทึกผลลงในรายงานการตรวจสอบรองรอย
สัตวพาหะนําเชื้อ ทุกสัปดาห
ตารางที่ 4 แผนการควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ
ชนิดสัตวพาหะนําเชื้อ
วิธีการปองกันและกําจัด
นก
วิธีการปองกัน
1. สรางตาขายดักรอบๆ บริเวณโรงงาน
2. ติดตะแกรงลวดตามผนังที่มีชอง
3. ติดมานสีเหลืองปองกันทีป่ ระตูทางเขา ออก
4. ตรวจเช็คทุกวันตามสถานที่ตดิ ตัง้ กับดัก
วิธีกาํ จัด
1. หากมีนกติดตาขาย นําไปปลอย
2. หากมีนกตายนําใสถุงขยะสีดําเพื่อนําไปทิ้ง
ตอไป
3. ตรวจเช็คทุกวันและกําจัดทิ้งทันที

ความถี่

ผูรับผิดชอบ
หัวหนาฝายผลิต

ทุกวัน
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หนู

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิธีการปองกันและกําจัด
วิธีการปองกัน
1. ปดชองทางเดินตามทอระบายน้าํ ดวย
ตะแกรง
2. ทําความสะอาดอยูเปนประจํา
3. มีการตรวจดูและทุกวัน
4. จัดวางอุปกรณใหเปนระเบียบ
วิธีการกําจัด
1. เดินสํารวจดูรองรอยทางเดินของหนู
2. หากับดักมาติดตั้งบริเวณ
3. หากพบซากหนูตดิ กับดักใหดําเนินการนําไป
ทิ้งทันที

แมลงวัน
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ทุกวัน

วิธีการปองกัน
1. ทําความสะอาดพืน้ ที่ผลิตอยูเปนประจํา
2. นําเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตไปทิ้งทุกวัน
3. มีการปดปากถุงวัสดุทเี่ หลือใชกอนนําไปทิ้ง
วิธีการกําจัด
1. หากาวดักแมลงวันมาติดตั้งหากพบวามี
แมลงวัน
2. กําจัดแหลงตนตอที่ทําใหแมลงวันมาหา
อาหาร
3. นําซากแมลงวันไปทิง้ หากมีจํานวนมากพอ

แมลงสาบ

ความถี่

วิธีการปองกัน
1. ทําความสะอาดพืน้ ที่ผลิตอยูเปนประจํา
2. นําเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตไปทิ้งทุกวัน

ทุกวัน

ผูรับผิดชอบ

คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)

ชนิดสัตวพาหะนําเชื้อ

มด

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิธีการปองกันและกําจัด
3. มีการปดปากถุงวัสดุทเี่ หลือใชกอนนําไปทิ้ง

ความถี่

วิธีการกําจัด
1. หากาวดักแมลงสาบมาติดตัง้ หากพบวามี
แมลงสาบ
2. กําจัดแหลงตนตอที่ทําใหแมลงสาบมาหา
อาหาร
3. นําซากแมลงสาบไปทิ้งหากมีจํานวนมากพอ

ทุกวัน

ผูรับผิดชอบ

วิธีการปองกัน
1. ทําความสะอาดพืน้ ที่ผลิตอยูเปนประจํา
2. นําเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตไปทิ้งทุกวัน
3. มีการปดปากถุงวัสดุทเี่ หลือใชกอนนําไปทิ้ง
วิธีการกําจัด
1. หากาวดักมดมาติดตัง้ หากพบวามีมดในพื้นที่
ผลิต
2. กําจัดแหลงตนตอที่ทําใหมดมาหาอาหาร
3. นําซากมดไปทิ้งหากมีจํานวนมากพอ

ทุกวัน

แมลงตางๆ แมลงบิน วิธีการปองกัน
และแมลงกลางคืน 1. ทําความสะอาดพืน้ ที่ผลิตอยูเปนประจํา
2. นําเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตไปทิ้งทุกวัน
3. มีการปดปากถุงวัสดุทเี่ หลือใชกอนนําไปทิ้ง
4. ติดตั้งมานกันแมลงสีเหลือง
วิธีการกําจัด
1. ติดตั้งไฟลอแมลงไฟฟา เพื่อดักแมลงบิน

ทุกวัน
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วิธีการปองกันและกําจัด
2. กําจัดแหลงตนตอที่ทําใหมดมาหาอาหาร
3. นําซากแมลงไปทิง้ ทุกๆ 3 วัน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ความถี่

ผูรับผิดชอบ

วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
- กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ และเวลาที่แนนอนในการ ดูแลรักษาความ
สะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ทั้ ง ที่ เ ป น บริ เ วณที่ มี ผู รั บ ผิ ด ชอบเฉพาะ
และความ รับผิดชอบโดยทั่วไปที่ทุกคนควรปฏิบัติ
- มีพื้นที่สีเขียวในบริเวณปฏิบัติงาน
- ดูแ ลบํารุง รักษาพื้น ที่ตางๆ เชน พื้น ที่พักผอนหยอนใจ ตน ไม เปนตน
สํานักงานไดกําหนดขึ้นอยางสม่ําเสมอ

ตามความถี่ที่

- มีบันทึกรายงานการตรวจสอบรองรอยสัตวพาหะนําเชื้อ(ภาคผนวก แบบฟอรม 5.1)
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หมวดที่ 6
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และการจัดจางในสํานักงาน
Green Procurement
6.1 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และการจัดจางในสํานักงาน
ความสําคัญ
การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือเรียกสั้นๆ วาการจัดซื้อจัดจางสีเขียว (Green
Procurement) หมายถึง การจัดซื้อหรือจัดจางผลิตภัณฑหรือบริการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ทางดานคุณภาพ ราคา การสงมอบสินคาหรือบริการตามที่กําหนด และการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากการผลิตและบริการโดยพิจารณาตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ การจัดซื้อจัดจางสีเขียวชวยทํา
ใหเกิดตลาดผลิตภัณฑสีเขียว (Demand-side) กระตุนใหผูผลิตหันมาใสใจผลิตผลิตภัณฑที่ลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม แขงขันกันปรับปรุงคุณภาพสินคา หรือ บริการของตนเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาด โดยคํานึงถึงคุณภาพและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตแทนการแกไขปญหาที่
เกิดจากผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามระเบียบขอบังคับของทางราชการและยังเปนการสรางโอกาสให
ผูบริโภคเขามามีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมผานกลไกทางการตลาดจากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
(http://164.115.5.170/thaiecomarket/shop.php กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม)
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรสิ่งแวดลอม หมายถึง ผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอื่นๆ โดยมีฉลากสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือแยกผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่ง แวดลอ มออกจากผลิต ภั ณฑ ทั่ว ไปในทอ งตลาด และให ขอ มูล ทางดา นสิ่ง แวดลอ มที่ถู กต อ งของ
ผลิตภัณฑแกผูบริโภค สําหรับประเทศไทยไดใชคําวา “ฉลากสีเขียว” แทน “ฉลากสิ่งแวดลอม” (Green
label หรือ Eco-label) เปนฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน
ในปจจุบัน ประเทศไทยไดมีฉลากทางดานสิ่งแวดลอมที่ริเริ่มโดยหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย การไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย (กฟผ.) และกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) Environment Protection Agency (EPA) เปนตน ดังนี้
1. ฉลากสีเขียว (Green Label) “ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน
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ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2520 ปจจุบันประเทศตางๆ
มากกวา 30 ประเทศทั่วโลก ไดมีการจัดทําโครงการฉลากเขียวสําหรับประเทศไทยริเริ่มขึ้นโดย
คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business Council for Sustainable
Development, TBCSD) ในป พ.ศ. 2536 เปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางสวนราชการและ
อ ง ค ก ร ก ล า ง ต า ง ๆ ไ ด แ ก ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ ม สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมและหน ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยมี สํ า นั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทําหนาที่เปน
เลขานุการ
ฉลากเขียวสนับสนุนสินคาทุกประเภท ยกเวนยารักษาโรค เครื่องดื่มและอาหาร เนื่องจากทั้ง
สามประเภทที่กลาวจะเกี่ยวของกับสุขภาพความปลอดภัยในการบริโภคมากกวาดานสิ่งแวดลอม
สําหรับสํานักงานมีอุปกรณสํานักงานที่ไดรับฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย อาทิ ปากกา
มารคเกอรที่ปราศจากกลิ่นฉุน ไมรบกวนลมหายใจ ปากกาไวทบอรดตรามา ไมมีกลิ่นฉุน แฟมสันกวาง
ทุกรุนของตรามา กระดาษโนตโพสต-อิท ไดรับฉลากเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยังเปนกระดาษโนตที่
ผลิตจากกระดาษรีไ ซเคิล แฟม โชวเอกสารตราชาง ที่ป กเปน วัสดุกระดาษรีไ ซเคิล ไมเปน พิษตอ
สิ่งแวดลอม และถุงยอยสลายซันโว เปนถุงพลาสติกที่มีสารเติมแตงในการชวยสลาย ไมมีสวนผสมของ
สารกอมะเร็ง หรือสารที่เปนอันตรายตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กให อ อกข อ กํ า หนดสํ า หรั บ ขอรั บ ฉลากเขี ย ว
(เฉพาะที่เกี่ยวของกับสํานักงาน) ไดแก หลอดฟลูออเรสเซนซ ตูเย็น เครื่องสุขภัณฑเซรามิก:โถสวม
เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑซักผา กอกน้ําและอุปกรณประหยัดน้ํา คอมพิวเตอร ผลิตภัณฑทําความ
สะอาดถวยชาม บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส สบู ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว ผลิตภัณฑลบคําผิด เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องเขียน ตลับหมึก เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง
เครื่องดับเพลิง หมึกพิมพ พรม เตาไมโครเวฟ ดานยี่หอของสินคาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html หรือ download คูมือเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอม http://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/2012-GreenLabel-book.pdf
2. ฉลากประหยัดไฟเบอร 5
ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 คือฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ
ไฟฟา ยกตัวอยางเชนคากําลังไฟฟา 1 หนวยของอุปกรณไฟฟาที่ไดรับ
ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 จะไดความเย็นไมนอยกวา 10,600 บีทียู
เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศปกติโดยทั่วไปที่คาไฟฟา 1 หนวยจะ
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ไดความเย็นประมาณ 7,000-8,000 บีทียูเทานั้นแสดงวาถาใชเครื่องปรับอากาศเบอร 5ประหยัดไฟฟา
ประมาณ 35%
ปจจุบันการไฟฟาฝายผลิตไดดําเนินการออกฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ใหแกผลิตภัณฑตาง
17 ชนิดดังนี้
เครื่องรับโทรทัศน
กระติกน้ํารอนไฟฟา
เครื่องปรับอากาศ
บัลลาสตอเิ ล็กทรอนิกส T5
พัดลมชนิดตัง้ โตะ ตัง้ พื้น ติดผนัง
หลอดคอมแพคตะเกียบ
โคมไฟประสิทธิภาพสูง
โคมไฟฟาสําหรับหลอดผอม
พัดลมระบายอากาศ

จอคอมพิวเตอร
ตูเย็น
บัลลาสตนิรภัย
หลอดผอม
พัดลมชนิดสายรอบตัว
หมอหุงขาวไฟฟา
ขาวกลอง
เครื่องทําน้าํ อุนไฟฟา

3. ฉลากประสิทธิภาพสูง
ก าร เกิ ด ขึ้ น ข อง ฉ ลา ก ป ระ สิ ท ธิ ภ าพสู งเ ป น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานโดยไดเริ่มดําเนินการ
มาตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนโครงการนํารองของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน สําหรับอุปกรณไมใชไฟฟา 4 ผลิตภัณฑ
ไดแก
1. เตาหุงตมในครัวเรือนหรือเตาแกส
2. อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร
3. ฉนวนกันความรอน
4. กระจกอนุรักษพลังงาน
โดยมีผูประกอบการเขารวมโครงการนํารองในผลิตภัณฑ
แตละประเภทมากกวา 10 รายและไดอนุมัติฉลากไปแลว 200,000 ฉลาก
เกณฑการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1) ใชวัสดุที่มีผลกระทบตอสิ่ง แวดลอมนอย เชน วัสดุไมมีพิษ วัสดุห มุน เวียนทดแทนได
วัสดุรีไซเคิล และวัสดุที่ใชพลังงานต่ําในการจัดหามา
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2) ใชวัสดุนอย เชน น้ําหนักเบา ขนาดเล็ก มีจํานวนประเภทของวัสดุนอย
3) มีเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ใชพลังงานสะอาด ลดการเกิดของเสียจาก
กระบวนการผลิตและลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต
4) มีระบบขนสงและจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ลดการใชหีบหอบรรจุภัณฑที่
ฟุมเฟอย ใชบรรจุภัณฑที่ทําจากวัสดุที่ใชซ้ําหรือหมุนเวียนใชไดใหมได และเลือกใชเสนทางการขนสงที่
ประหยัดพลังงานที่สุด
5) ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดในชวงการใชงาน เชน ใชพลังงานต่ํา มีการปลอยมลพิษต่ํา
ในระหวางการใชงาน ลดการใชวัสดุสิ้นเปลือง และลดการใชชิ้นสวนที่ไมจําเปน
6) มีความคุมคาตลอดชีวิตการใชงาน เชน ทนทาน ซอมแซมและดูแลรักษางาย ปรับปรุงตอเติม
ได ไมตองเปลี่ยนบอย
7) มีระบบการจัดการระบบหลังหมดอายุการใชงานที่มีประสิทธิภาพสูง เชน การเก็บรวบรวมที่
กอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย มีการออกแบบใหสามารถนําสินคาหรือชิ้นสว นกลับมาใชซ้ํา หรือ
หมุนเวียนใชใหมไดงาย หรือหากตองกําจัดทิ้งสามารถนําพลังงานกลับคืนมาใชไดและมีความปลอดภัย
สําหรับการฝงกลบ
วิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการคัดเลือกสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.1 ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการตรวจสอบสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจาก
http://www.tei.or.th/greenlabel/thnamelist.html หรือ คูมือเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อสิ่งแวดลอมhttp://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/2012-GreenLabelbook.pdf หรือสามารถเลือกซื้อสินคาทีม่ ีผลตอการประหยัดพลังงานไดจากประกาศ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร ของกระทรวงพลังงาน หรือ
ตรวจสอบฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงานเบอร 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ทีต่ ิดตัวสินคา
จากรานคา
1.2 จัดทําบัญชีรายการสินคาทีเ่ ปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนเอกสารเพื่อสะดวกในการสัง่ ซื้อครัง้
ตอไป

หนา | 102

คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 32 ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนที่ 2 การสั่งซื้อ
นําเสนอรายการสินคาตอผูบ ริหารเพื่อดําเนินการสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพสินคา
ผูรับสินคาจะตองตรวจสอบคุณภาพ และชนิดของสินคาที่สั่งซื้อตามใบเสนอราคา หากพบวา
สินคาที่สงั่ ซื้อไมสอดคลองกับใบเสนอราคาจะตองไมรบั สินคา และแจงกลับไปยังผูข ายทันที
เกณฑการจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1) หนวยงาน/บุคคล มีความพรอมของการปองกันมลพิษตางๆที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน เชน
มลพิษทางอากาศ
2) หนวยงาน/บุคคล มีความพรอมของการปองกันอันตรายจากการกอสรางหรือการปฏิบัติงาน
3) หนวยงาน/บุคคล ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4) พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
กรณีที่มีการจัดจาง ใหดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกหนวยงานหรือบุคคลที่เหมาะสม
ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคลที่เหมาะสม เชน ผูรับเหมากอสราง
เจ า หน า ที่ ทํ า ความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศ เจ า หน า ที่ บํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า สํ า นั ก งาน
การจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดจางบริการเชาเครื่องถายเอกสารที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบการดําเนินการระหวางการทํางาน
ผู รั บ ผิ ด ชอบจะต อ งกํ า หนดความถี่ ใ นการตรวจประเมิ น การทํ า งานของหน ว ยงานหรื อ
บุคคลภายนอกอยางเหมาะสม เชน กําหนดความถี่อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ ความถี่อยางนอย 3
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เดือนตอ 1 ครั้ง เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเสี่ยงของงานที่อาจกอใหกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมถา
ระดับผลกระทบอยูในระดับรุนแรงอาจใชความถี่มากในการตรวจประเมิน หากพบความผิดปกติ หรือ
ขอบกพรองจะตองแจงใหดําเนินการแกไขในทันที
รายละเอียดที่จะตองตรวจสอบ มีดังนี้
1. การควบคุมมลพิษทางอากาศ เชน ฝุนละออง กลิ่น ไอระเหยของสารเคมี
2. การควบคุมเสียงดังจากการทํางาน
3. การจัดการของเสียจากการทํางาน
4. การใชและการจัดเก็บสารเคมี
5. การปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆของ สํานักงานสีเขียว
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
มีความเขาใจในการจัดซื้อ จัดจางที่เปนมิตรสิ่งแวดลอม
มีการศึกษา หรือตรวจสอบผลิตภัณฑที่จัดทําการจัดซื้อ วามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากนอย
เพียงใด รวมไปถึงการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่เขามาทํางานในพื้นที่สํานักงาน
มีการเปรียบเทียบสินคาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดในการจัดซื้อ
จัดทําบัญชีรายการสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ผานการคัดเลือกและอนุมัติ (ภาคผนวก
แบบฟอรม 6.1)
สินคาที่ใชตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มี ก ารคั ด เลื อ กหน ว ยงานหรื อ บุ ค คล เพื่ อ การจ า งงานที่ ใ ส ใ จต อ สิ่ ง แวดล อ ม (ภาคผนวก
แบบฟอรม 6.1)
มีก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติง านของหนว ยงานหรื อ บุค คลภายนอกอย า งต อ เนื่อ งสม่ํ า เสมอ
(ภาคผนวก แบบฟอรม 6.1)
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หมวดที่ 7
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
Continual Improvement
7.1 โครงการและกิจกรรม
ความสําคัญ
โครงการดานสิ่งแวดลอม เปนกลไกอยางหนึ่งในการแกไขปญหาและพัฒนาดานสิ่งแวดลอมให
เกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน ดังนั้นสํานักงานจึงมีความจําเปนจัดทําโครงการดาน
สิ่งแวดลอม เพื่อบงบอกถึงความใสใจ และความตระหนักกับปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในสํานักงาน
โครงการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรม เพื่อสนองยุทธศาสตรดวยการวางแผนและกําหนด
เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ไวลวงหนา กิจกรรมดังกลาวจัดทําขึ้นอยางเปนระบบมีระเบียบแบบแผน
ในโครงการประกอบดวยกิจกรรมและเปาหมายยอยหลากหลายที่ตองใชทรัพยากรทางการ
บริหารอยางจํากัดและคาดหวังที่จะไดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไวอยางมีประสิทธิภาพ โครงการจึงเปน
สวนสําคัญสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกรหรือหนวยงาน ใหประสบความสําเร็จตาม
ภารกิจและวิสัยทัศน และสามารถชวยใหแกไขปญหาหรือพัฒนาองคกรไดเปนอยางดี โดยโครงการที่จะ
นํามาจัดทําโครงการควรจะตองมาจากปญหาสิ่งแวดลอมในสํานักงานที่ไดจากการระบุประเด็นการใช
การสิ้นเปลืองทรัพยากรและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม ที่มีระดับความรุนแรงมากที่สุด เพื่อนํามาลด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมนั้นเปนลําดับแรก แตทั้งนี้การจัดทําโครงการดานสิ่งแวดลอมจะตองคํานึงถึง
ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของในการจัดทําโครงการดวย เชน การใชเทคโนโลยีมาชวยการเงิน วัฒนธรรมของ
องคกร เปนตน หากประเมินการจัดทําโครงการแลวไมคุมคาหรือยากตอการนํามาปฏิบัติ ก็สามารถนํา
ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีระดับความรุนแรงรองลงมามาจัดทําโครงการแทนได
ลักษณะของโครงการทีด่ ี

- สามารถแกปญหาของสํานักงานหรือหนวยงานได
- มีรายละเอียด วัตถุประสงค เปาหมายตางๆ ที่สอดคลองกัน มีความชัดเจน สามารถ
-

ดําเนินงานได มีความเปนไปได
รายละเอียดของโครงการตอเนื่องสอดคลองสัมพันธกัน
ปฏิบัติแลวสอดคลองกับแผนงานหลักของสํานักงาน
กําหนดขึ้นอยางมีขอมูลความจริงและเปนขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารทุกดาน โดยเฉพาะดานทรัพยากรที่จําเปน
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- มีระยะเวลาในการดําเนินงานแนนอน ระบุวันเวลาเริม่ ตนและสิ้นสุด
- สามารถติดตามประเมินผลได
- สามารถขยายผล สูความยั่งยืนได
รูปแบบการจัดทําโครงการ
1. ปญหาที่เกิดขึ้น
1.1 ควรระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือในสํานักงาน
1.2 ควรระบุถึงความรุนแรงของปญหาดวย
1.3 สาเหตุหรือตนเหตุที่อยากทําโครงการดังกลาว
2. วัตถุประสงคของโครงการ
3. เปาหมาย
4. ขอบเขต
4.1 ขอบเขตของกิจกรรมและพื้นที่
4.2 ขอบเขตของเวลา
4.3 ขอบเขตของวิธีการในโครงการ
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ
6. วิธีการดําเนินการโดยละเอียด
7. การวิเคราะหทางการเงิน (ถามี)
7.1 ระยะคืนทุน (Pay Back Period)
7.2 ผลกําไร (Benefit - Cost Analysis)
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
8.1 หัวหนาโครงการ (ชื่อ ตําแหนงและหนวยงาน)
8.2 รองหัวหนาโครงการ (ชื่อ ตําแหนงและหนวยงาน)
8.3 คณะกรรมการ (ชื่อ ตําแหนงและหนวยงาน)
9. แผนการดําเนินงาน (Gantt chart หรือ Timeline)
วิธีดาํ เนินการ
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมรายละเอียดผลกระทบ สาเหตุ และผูเกี่ยวของ
ประธานและคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมประชุมรวมกันเพื่อปรึกษาและพิจารณาประเด็น
ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานที่มีนัยสําคัญ ซึ่งสามารถนําขอมูลเหลานี้มาจาก
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1. การระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน
(หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองคการ (Organization Management) ขอ 1.2
การวางแผนการดําเนินงาน)
2. การไมปฏิบตั ิตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมทีเ่ กี่ยวของ
3. การไมปฏิบตั ิตามนโยบายสิง่ แวดลอมของสํานักงาน
จากนั้นดําเนินการคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสําคัญมากที่สุดหรือประเด็นปญหาที่สําคัญ เพื่อนําเขา
สูการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการควบคุมปญหาดังกลาว
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
ประธานและคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมรวมกันกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักการดังนี้
1. มีความเปนไปไดและชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้ยังควรมีความชัดเจน
โดยผูปฏิบัติสามารถเขาใจความหมายไดตรงกัน และปฏิบัติไดอยางสอดคลองและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน
2. สามารถวัดผลได ทําใหสามารถรูไดแนชัดวาดําเนินการถึงขั้นตอนใด และผลของ
การดําเนินการในแตละขั้นเปนอยางไร บรรลุผลสําเร็จหรือไม
3. สามารถบรรลุผล ในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายนั้นไมควรกําหนดไวสูง
เกินไปจนไมสามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวได ทําใหผูปฏิบัติ
รูสึกทอแท นอกจากนี้วัต ถุ ป ระสงคที่ดี ตองสามารถมอบหมายให ผูป ฏิบัตินําไป
ปฏิบัติได สามารถนํามาแยกยอยเปนกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม เพื่อมอบหมายใหผู
ที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตน เพื่อมุงไปสูเปาหมายเดียวกันคือ
การบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
4. สามารถอธิบายได มีความสมเหตุสมผลและมีความเปนจริง ปฏิบัติไดจริง
5. กรอบระยะเวลา จะตองกําหนดขึน้ มาอยางเหมาะสมสําหรับการบรรลุผล
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดขอบเขตของโครงการ
1.1 กําหนดขอบเขตของพื้นที่ กิจกรรม อยางเหมาะสม เพื่อความเฉพาะเจาะจงในการทํา
โครงการ เชน ขอบเขตของการดําเนินการโครงการนี้มุงเนนแผนกบัญชีและแผนกแมบาน
เปนตน หรือมุงเนนไปที่กิจกรรมที่สนใจภายในสํานักงาน
1.2 กํ า หนดขอบเขตของเวลาในการทํ า โครงการตามความเหมาะสมไม สั้ น และไม น าน
จนเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนกิจกรรมและความยากงายของเปาหมายของโครงการ
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ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดกิจกรรม
การกําหนดจํานวนและความเหมาะสมของกิจกรรมมีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับความยากงาย
ของวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดขึ้นมา แตที่สําคัญการกําหนดกิจกรรมที่ขาดไมไดมีดังตอไปนี้
ไดแก
1. การจัดเตรียมทรัยพากรและงบประมาณที่จําเปนในการทําโครงการ
2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ อบรม และการขอความรวมมือ
3. การตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ าน
4. การสรุปและประเมินโครงการ เพื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของวัตถุประสงคและ
เปาหมาย
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดผูรบั ผิดชอบ
การกําหนดผูรับผิดชอบไมมีจํานวนที่แนนอน ขึ้นอยูกับจํานวนกิจกรรม และความยากงาย เชน
บางกิจกรรมมีความซับซอนและยากตอการดําเนินการอาจจําเปนตองใชผูรับผิดชอบมากกวา 1 คน หรือ
บางกิจกรรมไมมีความซับซอนอาจใชผูรับชอบเพียงคนเดียวได นอกจากนี้ ยังตองคัดเลือกผูรับผิดชอบ
ที่มีความสามารถในกิจกรรมนั้นอยางแทจริง เพื่อใหโครงการมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอผูบริหารเพื่อดําเนินการอนุมัติ
ประธานสิง่ แวดลอมนําโครงการเสนอแกผูบริหารพิจารณาเพื่ออนุมตั ิ
ขั้นตอนที่ 7 ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการจะต อ งติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การของโครงการอย า งสม่ํ า เสมอ
เพื่อตรวจสอบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินโครงการ ซึ่งระยะเวลาอาจกําหนดตาม
ความเหมาะสม และจะตองสรุปผลของการติดตามการดําเนินการเปนลายลักษณอักษร หรือภาพถาย
และนําเสนอใหผูบริหารรับทราบ หากติดขัดหรือพบปญหาและอุปสรรค จะตองดําเนินการปรับปรุงและ
หาแนวทางการจัดการอยางเรงดวน
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สาเหตุและปญหาสิ่งแวดลอมที่นํามากําหนดเปนวัตถุประสงคและเปาหมายมีความสอดคลองกัน
หรือมีความเปนไปได
จะตองมีรายงานความคืบหนาของโครงการ(ภาคผนวก แบบฟอรม 7.1)
การใหความรวมมือของพนักงาน
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การบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย

ภาพที่ 33 ตัวอยางโครงการดานสิ่งแวดลอมทีม่ ีการปฏิบัติอยางจริงจัง
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http://www.tei.or.th/greenlabel/thnamelist.html

(วันที่คนขอมูล : 11 มีนาคม 2556)

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย.คูมือเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :

http://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/2012-GreenLabel-book.pdf (วันที่คนขอมูล : 11
มีนาคม 2556)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษษพลังงาน กระทรวงพลังงาน.ฉลากประสิทธิภาพสูง.[ออนไลน].
เขาถึงไดจาก :

http://www.emco.or.th/UserFiles/File/downloaddata/1264669544.pdf

ขอมูล : 11 มีนาคม 2556)

(วันที่คน

ภาคผนวก แบบฟอรม

แบบฟอร์ ม 1.1

การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดทา.......................................
วันที่..........................................

ลาดับ

กิจกรรม

ผู้อนมัติ........................................
วันที่.............................................
การใช้ทรัพยากร
และพลังงาน

ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

ความรุนแรง
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

ลาดับ

กิจกรรม

การใช้ทรัพยากร
และพลังงาน

ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

ความรุนแรง
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

แบบฟอร์ ม 2.1

ทะเบียนกฎหมายและข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดทา....................................
วันที่..........................................

ลาดับ

1

ผู้อนุมัติ.........................................
วันที่..........................................

ชื่อกฎหมาย
น้ำเสีย
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดลอม
เรื่อง ก้ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำร
ระบำยน้ำทิง จำกอำคำรบำงประเภท
และบำงขนำด 2548

สาระสาคัญของกฎหมาย

ขอ 6 อำคำรประเภท ค. หมำยควำมถึง อำคำรดังตอไปนี
(5) อำคำรที่ท้ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องคกำรระหวำงประเทศ หรือของ
เอกชนที่มีพืนที่ใชสอยรวมกันทุกชันของอำคำรหรือกลุ มของอำคำรตังแต 5,000 ตำรำง
เมตร แตไมถึง 10,000 ตำรำงเมตร
(1) บีโอดี ตองมีคำไมเกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร
(2) สำรแขวนลอย ตองมีคำไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร
(4) คำทีเคเอ็น ตองมีคำไมเกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
2

พรบ. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

หมวด 2 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

พ.ศ. 2550

หมวด 3 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตกรุงเทพมหำนคร
มำตรำ 25 ในกรณีที่เกิดสำธำรณภัยและภยันตรำยจำกสำธำรณภัยนันใกล้จะถึง ผอ.มี
อ้ำนำจสั่งให้
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เจ้ำพนักงำนดัดแปลง ท้ำลำย หรือเคลื่อนย้ำยสิ่งก่อสร้ำง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคล
ใดที่เป็นอุปสรรคแก่กำรบ้ำบัดปัดป้องกันภยันตรำยได้
มำตรำ 26 เจ้ำพนักงำนสำมำรถเข้ำไปในอำคำรหรือสถำนที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพืนที่ที่เกิด
สำธำรณภัย
เพื่อท้ำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของหรือผู้
ครอบครอง อำคำรหรือสถำนที่ หำกไม่มเี จ้ำของหรือผูค้ รอบครองกระท้ำได้หำกอยู่
ภำยใต้กำรควบคุม ของ ผอ.
มำตรำ 28 เจ้ำพนักงำนสำมำรถสัง่ อพยบผู้อยู่อำศัยในพืนที่อันตรำยหรือกีดขวำงกำร
ปฏิบัติงำนได้
มำตรำ 29 เมื่อเกิดหรือใกล้เกิดสำธำรณภัยบริเวณใด ผอ. จะประกำศห้ำมเข้ำไปอยู่
อำศัยหรือด้ำเนิน กิจกำรใดๆ โดยก้ำหนดระยะเวลำกำรห้ำมไว้ด้วย
หมวด 6 บทก้ำหนดโทษ
มำตรำ 50 ต้องระวำงโทษจ้ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บำท หรือทังจ้ำทัง
ปรับ หำกไม่ปฏิบัตติ ำมมำตรำ 25 และ 26
มำตรำ 52 ต้องระวำงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบำท หรือทังจ้ำทังปรับ
หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 28 และ 29

3

กฎกระทรวงก้ำหนดมำตรฐำนในกำร

ข้อ 2 ให้นำยจ้ำงจัดให้มรี ะบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบกิจกำรตำม

บริหำรจัดกำรและด้ำเนินกำรด้ำนควำม กฎกระทรวงนี และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และ

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัยข้อ ๓ ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำง
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สภำพแวดล้อมในกำรท้ำงำนเกีย่ วกับ

จัดท้ำป้ำยข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และปิดประกำศให้เห็นได้

กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.

อย่ำงชัดเจน

๒๕๕๕

ข้อ 3 ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำงจัดทำป้ำยข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำร
ดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และปิดประกำศให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน
ข้อ 4 ในสถำนประกอบกิจกำรที่มลี ูกจ้ำงตังแต่สิบคนขึนไป นอกจำกต้องปฏิบัติตำมข้อ
3 แล้วให้นำยจ้ำงจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยกำรตรวจตรำ กำร
อบรม กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ และกำรบรรเทำทุกข์
ให้นำยจ้ำงจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถำนประกอบกิจกำรพร้อมที่จะให้
พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
หมวด 2 ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับอำคำรและทำงหนีไฟข้อ 8 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเส้นทำง
หนีไฟทุกชันของอำคำรอย่ำงน้อยชันละสองเส้นทำงซึ่งสำมำรถอพยพลูกจ้ำงที่ท้ำงำนใน
เวลำเดียวกันทังหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภำยในเวลำไม่เกินห้ำนำที
เส้นทำงหนีไฟจำกจุดที่ลูกจ้ำงท้ำงำนไปสู่จดุ ที่ปลอดภัยต้องปรำศจำกสิ่งกีดขวำง
ประตูที่ใช้ในเส้นทำงหนีไฟต้องท้ำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกัน และเป็น
ชนิดที่บำนประตูเปิดออกไปตำมทิศทำงของกำรหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บำน
ประตูปดิ ได้เอง ห้ำมใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ำมปิดตำย ใส่กลอน
กุญแจ ผูก ล่ำมโซ่ หรือท้ำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มลี ูกจ้ำงท้ำงำน
ข้อ 9 สถำนประกอบกิจกำรที่มีอำคำรตังแต่สองชันขึนไป หรือมีพืนที่ประกอบกิจกำร
ตังแต่สำมร้อยตำรำงเมตรขึนไป ให้นำยจ้ำงจัดให้มรี ะบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ใน
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สถำนประกอบกิจกำรทุกชันโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี
(1) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทังที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ
เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท้ำงำน
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสำมำรถส่งเสียงหรือสัญญำณให้ทุกคน
ภำยในอำคำรได้ยินหรือทรำบอย่ำงทั่วถึงเพื่อกำรหนีไฟ
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน เข้ำถึงได้งำ่ ย หรืออยู่ใน
เส้นทำงหนีไฟโดยติดตังห่ำงจำกจุดที่ลูกจ้ำงท้ำงำนไม่เกินสำมสิบเมตร
(3) เสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในกำรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญำณที่แตกต่ำงไป
จำกเสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในสถำนประกอบกิจกำร
(4) กิจกำรโรงพยำบำลหรือสถำนที่ห้ำมใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์
หรือมำตรกำรอื่นใด เช่น สัญญำณไฟ หรือรหัส ที่สำมำรถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
(5) กำรติดตังระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของสมำคม
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือมำตรฐำนอื่นที่อธิบดี
ก้ำหนด
ข้อ 10 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอส้ำหรับเส้นทำงหนีไฟในกำรอพยพ
ลูกจ้ำงออกจำกอำคำรเพื่อกำรหนีไฟ รวมทังจัดให้มีแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำสำรองที่สำมำรถจ่ำย
ไฟฟ้ำเพื่อกำรหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขันต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
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ได้ในทันทีที่ไฟฟ้ำดับ
ข้อ 11 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีป้ำยบอกทำงหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี
(1) ขนำดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่ำสิบห้ำเซนติเมตร และเห็นได้อย่ำงชัดเจน
(2) ป้ำยบอกทำงหนีไฟต้องมีแสงสว่ำงในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน
ตลอดเวลำ
ทังนี ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่ำงที่กลมกลืนไปกับกำรตกแต่งหรือป้ำยอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง
หรือโดยประกำรใดที่ท้ำให้เห็นป้ำยไม่ชัดเจน
หมวด 3 กำรดับเพลิง
ข้อ 13 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่ นย้ำยได้ตำมประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตำม
มำตรฐำนทีส่ ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก้ำหนด หรือตำมมำตรฐำนที่
อธิบดีก้ำหนด
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์
แสดงว่ำเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์นันต้องมี
ขนำดที่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตรห้ำสิบเซนติเมตร
(3) ห้ำมใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่ นย้ำยไ ด้ที่อำจเกิดไอระเหยของสำรพิษ เช่น
คำร์บอนเตตรำคลอไรด์
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่ นย้ำยได้ตำมจำนวน ควำมสำมำรถของเครื่อง
ดับเพลิงและกำรติดตังดังต่อไปนี
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(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จำนวน ควำมสำมำรถ
ของเครื่องดับเพลิง และกำรติดตัง ให้คำนวณตำมพืนที่ของสถำนที่ซงึ่ มีสภำพเสี่ยงต่อ
กำรเกิดอัคคีภัยตำมที่ก้ำหนดไว้ในตำรำงที่ 2 ท้ำยกฎกระทรวง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ควำมสำมำรถของเครื่อง
ดับเพลิงที่ติดตังต้องมีระยะเข้ำถึงตำมที่ก้ำหนดไว้ในตำรำงที่ 3 ท้ำยกฎกระทรวง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี กำรติดตังให้พิจำรณำจำกวัตถุ
ซึ่งเป็นเชือเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่ำจะท้ำให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และ
ติดตังเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนัน
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในกำรติดตังให้มีระยะเข้ำถึงไม่
เกินยี่สิบสำมเมตร
(ข) ให้ติดตังหรือจัดวำงเครื่องดับเพลิงในสภำพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน สำมำรถ
นำมำใช้ได้ง่ำยและรวดเร็ว
(ค) ให้จัดท้ำรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภำษำไทยที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนติดไว้
ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตัง
(5) จัดให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี โดย
กำรตรวจสอบ
หมวด 8 กำรด้ำเนินกำรเกีย่ วกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัยและกำรรำยงำน
ข้อ 27 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสีส่ ิบของจ้ำนวนลูกจ้ำงในแต่ละ
หน่วยงำนของสถำนประกอบกิจกำรรับกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขันต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับ
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ใบอนุญำตจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็นผูด้ ำเนินกำรฝึกอบรม
ข้อ 28 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรด้ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย ดังต่อไปนี
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กำรป้องกัน
และระงับอัคคีภัย กำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรดับเพลิง กำรปฐมพยำบำล และกำร
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ข้อ 29 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจำกอำคำรไปตำมเส้นทำงหนีไฟ
ตำมที่ก้ำหนดไว้ในหมวด 2
ข้อ 30 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง ทังนี ให้ลกู จ้ำงของนำยจ้ำงทุกรำยที่ท ำงำนอยู่ภำยในอำคำร
เดียวกันและในวันและเวลำเดียวกันท้ำกำรฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนกำรฝึกซ้อมไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน ให้นำยจ้ำงส่งแผนกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
รวมทังรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย
เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตำม
วรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ทไี่ ด้รบั ใบอนุญำตจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
เป็นผู้ด้ำเนินกำรฝึกซ้อมให้นำยจ้ำงจัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกซ้อมดังกล่ำวตำมแบบที่
อธิบดีก้ำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
เสร็จสินกำรฝึกซ้อม
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กฎกระทรวง

หมวด 2 แสงสวำง

ก้ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและ

ข้อ 5 นำยจำงตองจัดใหสถำนประกอบกิจกำรมีควำมเขมของแสงสวำง ดังตอไปนี

กำรจัดกำรดำนควำมปลอดภัย

(1) ไมต่้ำกวำมำตรฐำนที่ก้ำหนดไวในตำรำงที่ 1 ทำยกฎกระทรวงนีส้ำหรับบริเวณพืนที่

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอมใน

ทั่วไปภำยในสถำนประกอบกิจกำร เชน ทำงเดิน หองน้ำ หองพัก

กำรท้ำงำนเกี่ยวกับควำมรอน แสง

(2) ไมต่้ำำกวำมำตรฐำนที่ก้ำหนดไวในตำรำงที่ 2 ทำยกฎกระทรวงนีส้ำหรับบริเวณ

สวำง และเสียง พ.ศ. 2549

พืนที่ใชประโยชนในกระบวนกำรผลิตที่ลูกจำงท้ำงำน
(2) ไมต่้ำกวำมำตรฐำนที่ก้ำหนดไวในตำรำงที่ 3 ทำยกฎกระทรวงนี ส้ำหรับบริเวณ
ที่ลูกจำงตองท้ำงำนโดยใชสำยตำมองเฉพำะจุดหรือตองใชสำยตำอยูกับที่ในกำรท้ำงำน
(4) ไมต่้ำกวำมำตรฐำนเทียบเคียงที่ก้ำหนดไวในตำรำงที่ 4 ทำยกฎกระทรวงนีส้ำหรับ
บริเวณทีล่ ูกจำงตองท้ำงำนโดยใชสำยตำมองเฉพำะจุดหรือตองใชสำยตำอยูกับที่ในกำร
ท้ำงำน ในกรณีที่ควำมเขมของแสงสวำง ณ ที่ที่ใหลูกจำงท้ำงำนมิไดก้ำหนดมำตรฐำนไว
ในตำรำงที่ 3
(5) ไมต่้ำกวำมำตรฐำนที่ก้ำหนดไวในตำรำงที่ 5 ทำยกฎกระทรวงนีส้ำหรับบริเวณ
รอบ ๆ สถำนที่ลูกจำงตองท้ำงำนโดยใชสำยตำมองเฉพำะจุด

สิ่งปฏิกลู
5

พระรำชบัญญ
ั ติสำธำรณสุข พ.ศ.2535

หมวด 5 เหตุรำ้ คำญ มำตรำ 25(4) กำรกระท้ำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น, แสง, รังสี,
เสียง,ควำมร้อน, สิ่งมีพิษ,ควำมสั่นสะเทือน,ฝุ่น,ละออง, เขม่ำ,เถ้ำ ให้ถือเป็นเหตุร้ำคำญ

6

พระรำชบัญญ
ั ติกำรสำธำรณสุข (ฉบับที่ หมวด 3 กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
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มำตรำ 18 กำรเก็บ ขน หรือก้ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นใดให้
เป้นอ้ำนำจส่วนรำชกำรส่วนท้องถิน่ นัน
- ก้ำหนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยติดเชือและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน โดย
ปรับสูงสุด ไม่เกินหนึ่งแสนบำท จ้ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทังจ้ำทังปรับ

7

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร

ข้อ 5 ห้ำมมิให้ผู้ใดถ่ำย เท ทิง หรือท้ำ ให้มีขึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทำง

เรื่อง กำรเก็บ ขน และก้ำ จัดสิ่งปฏิกูล

สำธำรณะ นอกจำกที่ที่กรุงเทพมหำนครจัดไว้ให้

หรือมูลฝอย

ข้อ 6 เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ ต้องจัดให้มีทรี่ องรับสิ่งปฏิกลู
หรือมูลฝอยภำยในอำคำรหรือสถำนที่นันอย่ำงเพียงพอและถูกสุขลักษณะ
ห้ำมมิให้ผู้ใดถ่ำย เท คุ้ยเขี่ย ทิง หรือท้ำ ให้มีขึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลหรือ
มูลฝอยที่เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ จัดให้มีขึน เว้นแต่เป็นกำร
กระท้ำ ของเจ้ำหน้ำที่กรุงเทพมหำนครในอ้ำ นำจหน้ำที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญำตจำก
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ห้ำมมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือน้ำ สิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยไปฝังหรือถมในที่ดิน
ใด เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตเป็นหนังสือจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ข้อ 12 ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตำมที่กรุงเทพมหำนครก้ำ หนด ตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยค่ำธรรมเนียม
กำรเก็บและขนสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
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อากาศ
8

ประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรท้ำ งำน
เกี่ยวกับภำวะแวดล้อม
(สำรเคมี)

9

ข้อ 5 ห้ำมมิให้นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท้ำ งำนในที่ที่มีปริมำณฝุ่นแร่ในบรรยำกำศของกำรท้ำ
งำนตลอดระยะเวลำกำรท้ำงำนปกติโดยเฉลี่ยเกินกว่ำที่ก้ำ หนดไว้ในตำรำงหมำยเลข 4
ท้ำยประกำศนี
- ฝุ่นขนำดที่สำมำรถเข้ำถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้
(Respirable dust) ไม่เกิน 5 mg/M3
- ฝุ่นทุกขนำด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3

พลังงาน
9.1 พระรำชบัญญัติ กำรส่งเสริมกำร หมวด 1
อนุรักษ์พลังงำน 2535
มำตรำ 17 กำรอนุ รัก ษ์พ ลังงำนในอำคำรได้แ ก่กำรด้ ำเนิน กำรอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ ง
ดังต่อไปนี
(1) กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร
(2) กำรปรับอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทังกำรรักษำอุณหภูมิภำยในอำคำรให้อยู่ใน
ระดับที่เหมำะสม
(3) กำรใช้วัสดุก่อสร้ำงอำคำรที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงำน ตลอดจนกำรแสดงคุณภำพของ
วัสดุก่อสร้ำงนัน ๆ
(4) กำรใช้แสงสว่ำงในอำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(5) กำรใช้และกำรติดตังเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดกำรอนุรักษ์พลังงำนใน
อำคำร
(6) กำรใช้ระบบควบคุมกำรท้ำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์
(7) กำรอนุรักษ์พลังงำนโดยวิธีอื่นตำมที่ก้ำหนดในกฎกระทรวง
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9.2 พระรำชบัญญัติ กำรส่งเสริมกำร หมวด 3 กำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมกำรใช้วัสดุหรือ
อนุรักษ์พลังงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 อุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
มำตรำ 23 เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ รวมทังให้มี
กำรส่งเสริมกำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน ให้รัฐมนตรีโดยค้ำแนะน้ำ
ของคณะกรรมกำร นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ มีอ้ำ นำจออกกฎกระทรวงในเรื่อ ง
ดังต่อไปนี
(1) ก้ำหนดมำตรฐำนด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
(2) ก้ำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตำมประเภท ขนำด ปริมำณกำรใช้พลังงำน อัตรำ
กำรเปลี่ยนแปลงพลังงำน และประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงใด เป็นเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูง
(3) ก้ ำ หนดวั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ กำรอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำนตำมประเภท คุ ณ ภำพและ
มำตรฐำนอย่ำงใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
(4) ก้ำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ้ำหน่ำยเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่ำประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำน
9.3 ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไข ของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำร
กำรก้ำหนดค่ำสัมประสิทธิ์สมรรถนะขัน ประหยัดพลังงำนจะต้องเป็นไปตำมข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ต่้ ำ ค่ ำ ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรให้ ค วำมเย็ น (1) เครื่องปรับอำกำศขนำดเล็ก
และค่ำพลังงำนไฟฟ้ำต่อตันควำมเย็น (2) ระบบปรับอำกำศขนำดใหญ่
ของระบบปรับอำกำศที่ติดตังใช้งำนใน (ก)เครื่องท้ำน้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศ
อำคำร พ.ศ.๒๕๕๒
(ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอำกำศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ
(3) เครื่องท้ำน้ำเย็นแบบดูดกลืน
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9.4 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงำนก้ ำ หนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อน
ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผล
ต่ อ กำรประหยั ด พลั ง งำน (ฉบั บ ที่ 1)
พ.ศ.2552

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
กำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
(1) ตู้เย็น
(2) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ
(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
(4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5
(5) บัลลำสต์เหล็กนิรภัย
(6) บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5
(7) พัดลมไฟฟ้ำ
(8) หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ
(9) โคมไฟฟ้ำ
(11) เตำหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
(11) อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์
(12) กระจก
(13) ฉนวนใยแก้ว
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
9.5 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
ทดแทนและอนุรัก ษ์พลังงำน ก้ำหนด กำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ โคมไฟ
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรและ ชนิดส่องลง (Down Light)
เงื่ อ นไ ข ของวั ส ดุ อุ ป กร ณ์ หรื อ
เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำรประหยั ด

12

การปฏิบัติตามกฎหมาย
สอด
ไม่สอด
เพื่อทราบ
คล้อง
คล้อง

หลักฐานการ
ปฏิบัติ

ลาดับ

ชื่อกฎหมาย
พลังงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
9.6 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ก้ำหนด
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรและ
เงื่ อ นไ ข ของวั ส ดุ อุ ป กร ณ์ หรื อ
เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำรประหยั ด
พลังงำน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
9.7 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรัก ษ์พลังงำน ก้ำหนด
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรและ
เงื่ อ นไ ข ของวั ส ดุ อุ ป กร ณ์ หรื อ
เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำรประหยั ด
พลังงำน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

9.8 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงำนก้ ำ หนด
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรและ
เงื่ อ นไ ข ของวั ส ดุ อุ ป กร ณ์ หรื อ
เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำรประหยั ด
พลังงำน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553

สาระสาคัญของกฎหมาย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
กำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ เครื่อง
ท้ำน้ำเย็นส้ำหรับปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง เครื่องท้ำน้ำอุ่นไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพ
สูง กระติกน้ำร้อนไฟฟ้ำประสิทธิภำพสูงมอเตอร์เหนี่ยวน้ำสำมเฟสที่มีประสิทธิภำพสูง

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำนตำม
รำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลฉลำกตู้เย็น เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกเครื่องปรับอำกำศ เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกพัดลม เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
กำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
หม้อไอน้ำ
เครื่องท้ำน้ำร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อำกำศเป็นแหล่งพลังงำน
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5-ตู้เย็น
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9.9 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงำนก้ ำ หนด
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรและ
เงื่ อ นไ ข ของวั ส ดุ อุ ป กร ณ์ ห รื อ
เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำรประหยั ด
พลังงำน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553
9.10 ปร ะกำศ อธิ บ ดี กร มพั ฒ นำ
พลังงำนทดแทนและอนุรัก ษ์พลั งงำน
เรื่ อ ง ก้ ำ หนดคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์
วิ ธี ก ำร เงื่ อ นไข วั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ
เครื่ อ งจั ก รที่ มี ผ ลต่ อ กำรประหยั ด
พลังงำน (ฉบับที่ 7 )พ.ศ. 2553

สาระสาคัญของกฎหมาย
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอรื 5-เครื่องปรับอำกำศ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5-พัดลม
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5-หลอดผอมเบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5-บัลลำสต์ทรอนิกส์เบอร์ 5
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรสเซนซ์
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – บัลลำสต์นิรภัย
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
เตำหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์
9.11 ปร ะกำศ อธิ บ ดี กร มพั ฒ นำ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน
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พลังงำนทดแทนและอนุรัก ษ์พลั งงำน
เรื่ อ ง ก้ ำ หนดคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์
วิ ธี ก ำร เงื่ อ นไข วั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ
เครื่ อ งจั ก รที่ มี ผ ลต่ อ กำรประหยั ด
พลังงำน (ฉบับที่ 8 )พ.ศ. 2553

ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ
โคมไฟชนิดตะแกรง
เครื่องท้ำน้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5
เครื่องท้ำน้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่ องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ

9.12 ปร ะกำศ อธิ บ ดี กร มพั ฒ นำ
พลังงำนทดแทนและอนุรัก ษ์พลั งงำน
เรื่ อ ง ก้ ำ หนดคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์
วิ ธี ก ำร เงื่ อ นไข วั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ
เครื่ อ งจั ก รที่ มี ผ ลต่ อ กำรประหยั ด
พลังงำน (ฉบับที่ 9)พ.ศ. 2553
9.13 ปร ะกำศ อธิ บ ดี กร มพั ฒ นำ
พลังงำนทดแทนและอนุรัก ษ์พลั งงำน
เรื่ อ ง ก้ ำ หนดคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์
วิ ธี ก ำร เงื่ อ นไข วั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ
เครื่ อ งจั ก รที่ มี ผ ลต่ อ กำรประหยั ด
พลังงำน (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2553
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9.14 6ประกำศอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นำ
พลังงำนทดแทนและอนุรัก ษ์พลั งงำน
เรื่ อ ง ก้ ำ หนดคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์
วิ ธี ก ำร เงื่ อ นไข วั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ
เครื่ อ งจั ก รที่ มี ผ ลต่ อ กำรประหยั ด
พลังงำน (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555

9.15 ประกำศอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นำ
พลังงำนทดแทนและอนุรัก ษ์พลั งงำน
เรื่ อ ง ก้ ำ หนดคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์
วิ ธี ก ำร เงื่ อ นไข วั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ
เครื่ อ งจั ก รที่ มี ผ ลต่ อ กำรประหยั ด
พลังงำน (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2555

สาระสาคัญของกฎหมาย
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – โคมไฟฟ้ำ
รำยชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก
รำยชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องท้ำน้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำกกรมสรรพำกร
1. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำนตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับตู้เย็น
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเครื่องปรับอำกำศ
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL)
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก"
ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก"
ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป รับควำมเร็ว รอบมอเตอร์ ฉนวนใยแก้ว กระจก
เครื่องท้ำน้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำกกรมสรรพำกร
1. เครื่องท้ำน้ำอุ่นไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพสูง
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับตู้เย็น
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเครื่องปรับอำกำศ
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3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับพัดลมไฟฟ้ำ
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL)
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5)
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับ Standby Power 1 Watt
8.1 เครื่องรับโทรทัศน์
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้ำ
10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเครื่องท้ำน้ำอุ่นไฟฟ้ำ
11. เครื่องท้ำน้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง

9.16 ประกำศอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นำ
พลังงำนทดแทนและอนุรัก ษ์พลั งงำน
เรื่ อ ง ก้ ำ หนดคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์
วิ ธี ก ำร เงื่ อ นไข วั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ
เครื่ อ งจั ก รที่ มี ผ ลต่ อ กำรประหยั ด
พลังงำน (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำกกรมสรรพำกร
1. พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับตู้เย็น
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเครื่องปรับอำกำศ
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับพัดลมไฟฟ้ำ
3.1 พัดลมไฟฟ้ำชนิดตังโต๊ะ ติดผนัง และตังพืน
3.2 พัดลมไฟฟ้ำชนิดส่ำยรอบตัว
3.3 พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ
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4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL)
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับ Standby Power 1 Watt
7.1 เครื่องรับโทรทัศน์
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้ำ
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเครื่องท้ำน้ำอุ่นไฟฟ้ำ
10. เครื่องท้ำน้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
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แบบฟอร์ มบันทึกการใช้ ไฟฟ้า
บันทึกประจำเดือน

วันที่ทำกำรบันทึก

รวมปริ มำณกำรใช้ไฟฟ้ ำ/เดือน (หน่วย) ค่ำใช้จ่ำยค่ำไฟฟ้ ำ/เดือน (บำท)

แบบฟอร์ม 3.1
ผูบ้ นั ทึก

หมำยเหตุ

แบบฟอร์ มบันทึกการใช้ นา้
บันทึกประจำเดือน

วันที่ทำกำรบันทึก

รวมปริ มำณกำรใช้น้ ำ/เดือน (หน่วย)

ค่ำใช้จ่ำยค่ำน้ ำ/เดือน (บำท)

แบบฟอร์ม 3.2
ผูบ้ นั ทึก

หมำยเหตุ

แบบฟอร์ม 4.1

รายการขยะประจาเดือน
ปริมาณ (ระบุหน่วยเป็ น ก.ก. หรือ ลิตร )

รายการขยะอันตราย
ม.ค.

กระดาษ Paper
สิ่งทอ Textile
อาหาร Food/Sludge
เศษไม้ Wood chip
ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย Nappies
เศษใบไม้ Garden & Park
ยาง หนัง Rubber and leather
แก้ว
อลูมิเนี ยม (กระป๋ อง)
กล่องโฟม Polystyrene
ถุงพลาสติก PP (ถุงใส)
ถุงพลาสติก PE (ถุงขุน่ )
ขวดพลาสติก PET
(ขวดใส)
ขวดพลาสติก HDPE
(ขวดขุน่ )
กล่องพลาสติก Polypropylene
เหล็ก
น้ ามันดีเซล
ก๊าซโซลีน
ก๊าซโซฮอล์
ก๊าซหุ งต้ม (LPG ) จากก๊าซธรรมชาติ

หมายเหตุ 1. ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย ต้ องลงบันทึกปริมาณทุกวันทีส่ ิ ้นเดือน

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รายงานการตรวจสอบร่ องรอยสั ตว์ พาหะนาเชื้อ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สถำนที่

นก

หนู

แบบฟอร์ม 5.1

แมลงวัน แมลงสำบ แมลงกลำงคืน

อื่นๆ

ห้องน้ ำ
ห้องรับประทำนอำหำร
ห้องประชุม
ห้องเก็บของ

ผู้ตรวจ..................................................
วันที.่ ......................................................
ทวนสอบโดย...................................................................
วันที.่ ......................................................

หมายเหตุ

พบสัตว์พาหะ
ไม่พบสัตว์พาหะ

กำรแก้ไข

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม

แบบฟอร์ม 6.1

กรุณากรอกแบบรายงานผลตามทีห่ น่วยงานของท่านจัดซือ้ ในแต่ละรายการสินค้าหรือบริการ ทัง้ ทีเ่ ป็ น
สินค้าทีผ่ ่านเกณฑ์ทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและไม่ผ่านเกณฑ์ทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
1. รายการจัดซือ้ สินค้าในช่วงเดือน_____________ ถึงเดือน_____________

รายการ

ยีห่ อ้

รุน่

ปริมาณ
การจัดซือ้

เป็ นไปตาม
งบประมาณ เกณฑ์สนิ ค้าที่
ราคาต่อหน่วย
(รวม vat 7%) เป็ นมิตรกับ
(บาท)
สิง่ แวดล้อม
(บาท)
()

1. ตลับหมึก
1.1 เครือ่ งถ่ายเอกสาร(กล่อง)
1.2 เครือ่ งพิมพ์(กล่อง)
1.3 เครือ่ งโทรสาร(กล่อง)
2. กระดาษ
2.1 กระดาษคอมพิวเตอร์(รีม)
2.2 กระดาษปกสี(รีม)
3. แฟ้มเอกสาร(แฟ้ม)
4. ซองบรรจุภณ
ั ฑ์(กล่อง)
5. กล่องใส่เอกสาร(กล่อง)
6. ผลิตภัณฑ์ลบคาผิด(อัน)
7. หลอดฟลูออเรสเซนต์(หลอด)
8. เครือ่ งถ่ายเอกสาร (เครือ่ ง)
9. กระดาษชาระ (ม้วน)
- ม้วนละ ................ เมตร
10. เครือ่ งพิมพ์ (เครือ่ ง)
11. เครือ่ งเรือนเหล็ก (ตัว)
12. แบตเตอรีป่ ฐมภูม ิ (แท่ง)
13. ปากกาไวต์บอร์ด (ด้าม)
14. สีทาอาคาร (แกลลอน)
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รายการ

ยีห่ อ้

รุน่

ปริมาณ
การจัดซือ้

เป็ นไปตาม
งบประมาณ เกณฑ์สนิ ค้าที่
ราคาต่อหน่วย
(รวม vat 7%) เป็ นมิตรกับ
(บาท)
สิง่ แวดล้อม
(บาท)
()
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2. การจัดจ้างบริการทาความสะอาดในสานักงาน
- ชื่อบริษทั ทีร่ บั จ้าง.......................................................................
- จานวนพนักงาน...................................................................(คน)
- งบประมาณทีใ่ ช้...............................................................บาท/ปี
เกณฑ์ในการคัดเลือก หรือจัดหาบริการทาความสะอาดในสานักงานทีใ่ ช้พจิ ารณามีดงั นี้
เกณฑ์ในการพิจารณา
1. ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดทีม่ สี ว่ นผสมของสารอันตราย
2. พนักงานได้รบั การฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการฝึกอบรมพนักงาน
3. มีการดาเนินการ อธิบายขัน้ ตอน และเสนอแนวปฏิบตั ทิ ่ชี ดั เจนในการให้
พนักงานทาความสะอาดคัดแยกบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้อ่นื ๆ ที่เกิดขึ้น
จากขยะทัวไปที
่
ม่ อี ยู่ในอาคารสานักงาน เพื่อนากลับไปสู่กระบวนการแปรรูป
หรือเวียนใช้ใหม่ รวมถึงจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมรายงานผลการ
ดาเนินการคัดแยกขยะตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม

มี

ไม่ม ี

3. รายละเอียดของการใช้บริการโรงแรมในการจัดประชุม สัมมนา และอบรม
ในช่วงเดือน..............................ถึงเดือน ..............................
รายการกิจกรรม

สถานทีจ่ ดั งาน/โรงแรม

จานวน ระยะเวลาการจัด งบประมาณทีใ่ ช้ เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม*
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
(บาท)

หมายเหตุ *กรณีท่เี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมให้ระบุดว้ ยว่าได้รบั เกียรติบตั รใบไม้เขียว หรือ ได้รบั
การรับรอง ISO 14001

3

4. บริการเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร
- ชื่อบริษทั ทีใ่ ห้บริการเช่า.......................................................................
- งบประมาณทีใ่ ช้...............................................................บาท/ปี
- จานวน............................................................................เครือ่ ง
เป็นไปตามเกณฑ์สนิ ค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมหรือไม่  เป็น  ไม่เป็น
5. ปญั หาและอุปสรรคในการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมาใช้
1. .………………………………...........…………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………….
3. ….………………………………………………………………………………………
6. ข้อเสนอแนะ
1. .………………………………...........…………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. ….………………………………………………………………………………………
ผูร้ ายงาน
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………….นามสกุล………………………………………
ตาแหน่ง…………………….……………………… ระดับ…………….…………………………….
หน่วยงาน ……………………………………................……………………………..……………..
โทร. …………………..........………………… .โทรสาร……………………………..……………..
*******************************************************************************************************
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แผนงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม
ชื่อแผนงาน :
หน่วยงาน :
วัตถุประสงค์ :
เป้าหมาย :
ลำดับที่

หมายเลขแผนงาน :
วันที่บงั คับใช้

รำยละเอียดขัน้ ตอน
กำรปฏิบัติงำน

แบบฟอร์ ม 7.1
ผู้จดั ทา.........................................
ผู้อนุมตั .ิ .......................................... วันที่.........................

พ.ศ. __________
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผน
ปฏิบตั ิ
แผน
ปฏิบตั ิ
แผน
ปฏิบตั ิ
แผน
ปฏิบตั ิ
แผน
ปฏิบตั ิ
การติดตามความก้ าวหน้ า ให้ ทาเครื่ องหมายในช่องปฏิบตั ิ และแนบเอกสารการปฏิบตั ิงาน
ข้ อบกพร่ องที่พบจากการติดตามความก้ าวหน้ าและมาตรการแก้ ไข ป้องกัน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ

