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ค ำน ำ 

 หนังสอืคู่มอื ส ำนักงำนสเีขยีว (Green Office) ซึง่จัดพมิพ์โดยกรมส่งเสรมิ

คุ ณ ภ ำพ สิ่ ง แ วด ล ้อ ม  ร่ ว ม กั บ คณ ะสิ่ ง แ วด ล ้อ ม แ ล ะท รัพ ย ำก รศ ำส ต ร ์ 

มหำวทิยำลัยมหดิล เพื่อใชก้ับส ำนักงำนทีม่คีวำมมุ่งมั่นที่จะเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 

คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยำกรศำสตรม์คีวำมยนิดทีไีดเ้ป็นสว่นหนึง่ในกำรพัฒนำระบบ

กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มใหก้ับประเทศไทย โดยควำมร่วมมอืกับกรมส่งเสรมิคุณภำพ

สิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม ในกำรพัฒนำมำตรฐำน

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) ซึง่เป็นมำตรกำรในกำรดูแลรักษำสิง่แวดลอ้มใน

ส ำนักงำนและไดม้กีำรรณรงคใ์หส้ ำนักงำน เอกชน รัฐวสิำหกจิ และรำชกำรน ำไปใช ้

เพือ่ดูแลสิง่แวดลอ้มและลดกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก (Greenhouse gases) ซึง่เป็น

มำตรกำรหนึง่ของประเทศไทยทีจ่ะตอ้งเป็นสว่นหนึง่ของสังคมโลก ในกำรดูแลระบบ

สิง่แวดลอ้มโลกในปัจจบุนัและอนำคต นโยบำยในกำรดแูลรักษำสิง่แวดลอ้มจะตอ้งลง

ลกึไปถงึกำรดแูลสิง่แวดลอ้มในกจิกรรมชวีติประจ ำวัน หรอืทีเ่รยีกวำ่วถิชีวีติทีเ่ป็นมติร

กับสิ่งแวดลอ้ม (Green Living) คือตั ้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่ งนอนและกำรดูแล

สิง่แวดลอ้มระหวำ่งกำรนอนดว้ย หมำยถงึตลอดเวลำน่ันเอง 

 นอกจำกนี้ กระบวนกำรในกำรพัฒนำมำตรฐำนส ำนักงำนสเีขยีวยังเป็นส่วน

หนึง่ของกำรเรยีนกำรสอนและกำรวจัิย ของนักศกึษำระดับปรญิญำตรแีละปรญิญำโท 

โดยมำตรฐำนส ำนักงำนสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนในระดับปรญิญำตรีวชิำ 

ENST 442 มำตรฐำนกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และเทคโนโลยทีีส่ะอำดและ

วชิำ ENTM 532 มำตรฐำนกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหนั้กศกึษำไดฝึ้กประสบกำรณ์

ในกำรท ำงำนและกำรวจัิยถงึควำมรว่มมอืและประสทิธภิำพของมำตรฐำนส ำนักงำนสี

เขยีวในกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก ทัง้นี้โดยมรีองศำสตรำจำรยส์ยำม อรุณศรมีรกต เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรและประสำนงำนโครงกำรส ำนักงำนสเีขยีว 

 ทำ้ยนี้ ขอใหโ้ครงกำรดังกล่ำวประสบควำมส ำเร็จและมคีวำมพัฒนำกำ้วหนำ้

อยำ่งตอ่เนือ่ง เพือ่พัฒนำสิง่แวดลอ้มของไทยและของโลกเรำในปัจจบุนัและอนำคต 

 
 
 
 
 
 

           (รองศำสตรำจำรย ์ดร.กมัปนำท ภกัดกีลุ) 

คณบดคีณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยำกรศำสตร ์

     มหำวทิยำลัยมหดิล 
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สารบญั 

  หนา้ 
บทที ่1 ความรูเ้บ ือ้งตน้เกีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็นมติรกบั

ส ิง่แวดลอ้ม 
 

 ปัญหาสิง่แวดลอ้มและความรนุแรงของปัญหา 1 
 ความรูท่ั้วไปเกีย่วกับส านักงานสเีขยีว 5 
 การจัดท าส านักงานสเีขยีวในตา่งประเทศ 7 
 การจัดท าส านักงานสเีขยีวในประเทศไทย 66 
 การเปรยีบเทยีบการจัดท าส านักงานสเีขยีวในประเทศ

ไทยและตา่งประเทศ 
78 

 การศกึษา การควบคมุการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
Carbon Footprint 

80 

บทที ่2 
 

ส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม (ขอ้ก าหนด
ส านกังานสเีขยีวของไทย) 

 

 ค าแนะน า (Introduction) 86 
 ขอ้ก าหนดและขอ้แนะน าส าหรับการใชม้าตรฐานระบบ

การจัดการสิง่แวดลอ้ม 
89 

 ขอ้ก าหนดส านักงานสเีขยีว (Green Office 
Requirements) 

97 

 เกณฑก์ารตรวจสอบ 108 
บทที ่3 
 

หมวดที ่1 การบรหิารจดัการองคก์าร  
Organization Management 

 

 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 113 
 การระบแุละประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม และการใช ้

ทรัพยากร 
119 

 กฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 132 
 หนา้ทีค่วามรับผดิชอบและอ านาจหนา้ที ่ 135 
 การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 142 
บทที ่4 
 

หมวดที ่2 การด าเนนิงาน Green Office 
Operation of Green Office 

 

 การสือ่สารและกระบวนการสรา้งจติส านกึ 145 
 การจัดประชมุและนทิรรศการ 153 
 ความสะอาดและความเป็นระเบยีบในส านักงาน 161 
 การขนสง่และการเดนิทาง 170 
 การเตรยีมพรอ้มและตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 173 
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 สารบญั (ตอ่)  
  หนา้ 
บทที ่5 
 

หมวดที ่3 การใชพ้ลงังานและทรพัยากร 
Energy and Resource Utilization 

 

 การใชพ้ลังงานไฟฟ้า 180 
 การใชน้ ้า 188 
 ทรัพยากรอืน่ๆ 191 
บทที ่6 
 

หมวดที ่4 การจดัการของเสยี 
Office Waste Management 

 

 การจัดการของเสยีในส านักงาน 199 
 การจัดการน ้าเสยีในส านักงาน 211 
บทที ่7 หมวดที ่5 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก

ส านกังาน Indoor & Outdoor Environment 
 

 อากาศในส านักงาน 218 
 แสงในส านักงาน 235 
 เสยีง 238 
 ความน่าอยู ่ 240 
บทที ่8 
 

หมวดที ่6 การจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ และการจดัจา้งใน
ส านกังาน   Green Procurement 

 

 การจัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ และการจัดจา้งในส านักงาน 245 
 การจัดซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 250 
 การจัดจา้งทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 253 
บทที ่9 
 

หมวดที ่7 การประเมนิประสทิธภิาพและการ
ปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง Continual Improvement 

 

 โครงการและกจิกรรมทีน่ าไปสูก่ารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 256 
 การจัดการกา๊ซเรอืนกระจก 269 
บทที ่10 
 

ผลการด าเนนิการส านกังานสเีขยีว (Green 
Office) 

 

 ผลการด าเนนิงาน 280 
 การปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของส านักงานทีเ่ขา้รว่ม

โครงการส านักงานสเีขยีว (Green Office) 
289 

 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการใชท้รัพยากรและการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของส านักงานทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ส านักงานสเีขยีว(Green office) ปี 2557-2559 

290 
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สารบญัตาราง 

  หนา้ 
ตารางที ่1-1 การประเมนิผลการเป็นอาคารส านักงานเขยีว 

กรณีอาคารเดมิ 
77 

ตารางที ่1-2 แสดงกจิกรรมดา้นตา่งๆในการด าเนนิการ
ส านักงานสเีขยีวของแตล่ะประเทศ 

79 

ตารางที ่3-1 ตัวอยา่งการวเิคราะหผ์ังกระบวนการท างาน 129 
ตารางที ่3-2 ตัวอยา่งการระบปัุญหาสิง่แวดลอ้ม 130 
ตารางที ่3-3 ตัวอยา่งการประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม 130 
ตารางที ่3-4 ตัวอยา่งทะเบยีนกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
134 

ตารางที ่7-1 แผนการควบคมุสตัวพ์าหะน าเชือ้ 242 
ตารางที ่9-1 คา่ Emission Factor 273 
ตารางที ่10-1 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่คนของแตล่ะ

ประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 
290 

ตารางที ่10-2 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่พืน้ทีข่องแต่
ละประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 

291 

ตารางที ่10-3 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่คนของแตล่ะ
ประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 

292 

ตารางที ่10-4 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่พืน้ทีข่องแตล่ะ
ประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 

292 

ตารางที ่10-5   คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษตอ่คนของแตล่ะ
ประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 

293 

ตารางที ่10-6 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษตอ่พืน้ทีข่องแต่
ละประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 

294 

ตารางที ่ 10-7   คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันดเีซลตอ่คนของแต่
ละประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 

295 

ตารางที ่10-8 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันเบนซนิตอ่คนของแต่
ละประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 

295 

ตารางที ่10-9   คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันเบนซนิตอ่พืน้ทีข่อง
แตล่ะประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 

296 

ตารางที ่ 10-10 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้กส๊โซฮอลต์อ่คนของแต่
ละประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 

297 

ตารางที ่10-11 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้กส๊โซฮอลต์อ่พืน้ทีข่อง
แตล่ะประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 

298 

ตารางที ่ 10-12 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้กส๊ LPG ตอ่คนของแต่
ละประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 
 

298 
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 สารบญัตาราง (ตอ่)  
  หนา้ 
ตารางที ่10-13   คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้กส๊ LPG ตอ่พืน้ทีข่องแต่

ละประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 
299 

ตารางที ่10-14   สรปุคา่เฉลีย่ปรมิาณการใชท้รัพยากรตอ่คนแตล่ะ
ประเภท จ าแนกตามปี 

299 

ตารางที ่10-15   สรปุคา่เฉลีย่ปรมิาณการใชท้รัพยากรตอ่พืน้ทีแ่ต่
ละประเภท จ าแนกตามปี 

300 

ตารางที ่10-16 คา่เฉลีย่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกตอ่คนของแตล่ะ
ประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 

302 

ตารางที ่10-17   คา่เฉลีย่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกตอ่พืน้ที ่ของแต่
ละประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี 

302 
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สารบญัภาพ 

  หนา้ 
ภาพที ่1-1 การจมลงสูท่ะเลของแผน่ดนิบรเิวณอา่วไทยตอนบน

จังหวดัสมทุรปราการ กรงุเทพมหานคร และ
สมทุรสาคร 

2 

ภาพที ่1-2 หลักเขตของกรงุเทพมหานคร หลักเขตที ่28 3 
ภาพที ่1-3 นโยบายหลักทีเ่กีย่วขอ้งกับการลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรอืนกระจกของประเทศไทย 
85 

ภาพที ่3-1 นโยบายสิง่แวดลอ้มทีส่ านักงานจะตอ้งเผยแพร่
ใหแ้กพ่นักงานและบคุคลภายนอกทราบถงึแนวทาง
ในการด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกับสิง่แวดลอ้มใน
ส านักงาน 

115 

ภาพที ่3-2 ตัวอยา่งนโยบายสิง่แวดลอ้ม การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
จังหวดัราชบรุ ีทีเ่ผยแพรใ่หแ้กพ่นักงานและ
บคุคลภายนอกทราบถงึแนวทางในการด าเนนิการที่
เกีย่วขอ้งกับสิง่แวดลอ้มในส านักงาน 

116 

ภาพที ่3-3 ตัวอยา่งค าขวญันโยบายสิง่แวดลอ้ม ของการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค อ าเภอบางปะกง ทีเ่ผยแพรใ่หแ้ก่
พนักงานและบคุคลภายนอกทราบ 

117 

ภาพที ่3-4 ตัวอยา่งนโยบายสิง่แวดลอ้ม ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัรอ้ยเอ็ด 
ทีเ่ผยแพรใ่หแ้กพ่นักงานและบคุคลภายนอกทราบ 

117 

ภาพที ่3-5 ตัวอยา่งนโยบายสิง่แวดลอ้ม ของคณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยแมโ่จท้ีเ่ผยแพรใ่หแ้กนั่กศกึษา 
เจา้หนา้ทีแ่ละบคุคลภายนอกทราบ 

118 

ภาพที ่3-6 ตัวอยา่งนโยบายสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลเมอืง
สคี ิว้ ทีเ่ผยแพรใ่หแ้กพ่นักงานและบคุคลภายนอก
ทราบ 

118 

ภาพที ่3-7 ตัวอยา่งประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม 138 
ภาพที ่3-8 ตัวอยา่งโครงสรา้งคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม 139 
ภาพที ่3-9 ตัวอยา่งคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม ของการไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค กาญจนบรุ ี
140 

ภาพที ่3-10 ตัวอยา่งคณะกรรมกรรมสิง่แวดลอ้ม ของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัพจิติร 

141 

ภาพที ่4-1 การสือ่สารภายในส านักงาน 146 
ภาพที ่4-2 การสือ่สารภายในส านักงาน ของการไฟฟ้าสว่น

ภมูภิาคอ าเภอตาคล ี
146 
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สารบญัภาพ (ตอ่) 

 

  หนา้ 
ภาพที ่4-3 ตัวอยา่งบอรด์ประชาสมัพันธ ์บรษัิท แคนนอน มาร์

เก็ตติง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
147 

ภาพที ่4-4 ตัวอยา่งบอรด์ประชาสมัพันธ ์การไฟฟ้านครหลวง 147 
ภาพที ่4-5 ตัวอยา่งบอรด์สือ่สารกจิกรรม 5 ส. ของการไฟฟ้า

สว่นภมูภิาคจังหวดัชยัภมู ิ
148 

ภาพที ่4-6 การสือ่สารภายนอกผา่นทางเว็บไซตข์อง
มหาวทิยาลัยมหดิล 

149 

ภาพที ่4-7 การฝึกอบรมภายในและภายนอกองคก์ร 150 
ภาพที ่4-8 สถานทีจั่ดการประชมุมแีสงสวา่งเขา้ถงึอยา่ง

เพยีงพอ ชว่ยลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ของการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาคจังหวดัอบุล 

157 

ภาพที ่4-9 สถานทีจั่ดการประชมุทีม่แีสงสวา่งเขา้ถงึอยา่ง
เพยีงพอ เพือ่ลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ของเทศบาล
ต าบลทา่ขา้ม จังหวดัเพชรบรูณ์ 

157 

ภาพที ่4-10 ตัวอยา่งการจัดเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ ของกรม
สง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

159 

ภาพที ่4-11 ตัวอยา่งการจัดเตรยีมอาหาร ของส านักงานการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  จังหวัดยะลา 

159 

ภาพที ่4-12 ตัวอยา่งการจัดเตรยีมอาหาร ของการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค จังหวดัราชบรุ ี

160 

ภาพที ่4-13 ตัวอยา่งการสือ่สารกจิกรรม 5 ส. ส านักงานเทศบาล
สกลนคร 

162 

ภาพที ่4-14 ตัวอยา่งการปฏบิัตงิานโดยยดึหลัก 5ส. ของการ
ประปาสว่นภมูภิาค สาขาบา้นโฮง่ จังหวดัล าพนู 

167 

ภาพที ่4-15 แผนผังแบง่ความรับผดิชอบตามโครงการกจิกรรม 5 
ส. ของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาขขุันธ ์จังหวดัศรสีะเกษ 

168 

ภาพที ่4-16 ตัวอยา่งการยดึหลัก 5ส. ของส านักงานการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค  
จังหวดัยะลา 

169 

ภาพที ่4-17 การเดนิทางโดยใชจั้กรยาน ของการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค จังหวดันครพนม 

171 

ภาพที ่4-18 รถไฟฟ้าทีบ่รกิารนักศกึษา ของมหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 172 
ภาพที ่4-19 สญัญาณเตอืนภัยแบบตา่งๆ 174 
ภาพที ่4-20 ถังดับเพลงิ 174 
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สารบญัภาพ (ตอ่) 
  หนา้ 
ภาพที ่4-21 ตัวอยา่งแผนฉุกเฉนิ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดั

สพุรรณบรุ ี
175 

ภาพที ่4-22 จดุรวมพล การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัปราจนี 176 
ภาพที ่4-22 ตัวอยา่งการฝึกซอ้มดับเพลงิ 177 
ภาพที ่4-24 การตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลงิ 178 
ภาพที ่5-1 ป้ายรณรงคป์ระหยัดพลังงาน 181 
ภาพที ่5-2 ตัวอยา่งป้ายรณรงคป์ระหยัดพลังงาน ของการผลติ

ไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ 
181 

ภาพที ่5-3 การตัง้อณุหภมูเิครือ่งปรับอากาศที ่5 Cº ของ
ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่15 ภเูก็ต 

183 

ภาพที ่5-4 การเปรยีบเทยีบการใชพ้ลังงานแตล่ะเดอืนประจ าปี
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ของบรษัิท การบนิไทย 
จ ากัด (มหาชน) อาคารศนูยป์ฏบิัตกิาร OPC 

185 

ภาพที ่5-5 การเปรยีบเทยีบการใชพ้ลังงานแตล่ะเดอืนประจ าปี
พ.ศ. 2557 และพ.ศ. 2558 ของมหาวทิยาลัยราชภัฎ
พบิลูสงคราม 

186 

ภาพที ่5-6 ตัวอยา่งมาตรการประหยัดพลังงาน ของส านักงาน
อธกิารบด ี มหาวทิยาลัยราชภัฎพบิลูสงคราม 

186 

ภาพที ่5-7 ตัวอยา่งการสือ่สารมาตรการประหยัดพลังงาน ของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัพจิติร 

187 

ภาพที ่5-8 ป้ายรณรงคป์ระหยัดการใชน้ ้า ของโรงพยาบาลคา่ย
ประจักษ์ศลิปาคม 

189 

ภาพที ่5-9 ป้ายรณรงคป์ระหยัดการใชน้ ้า ของส านักงาน
อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยมหดิล 

189 

ภาพที ่5-10 การเปรยีบเทยีบการใชน้ ้าแตล่ะเดอืนประจ าปี 
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ของส านักงานตัวอยา่ง 

190 

ภาพที ่5-11 ป้ายรณรงคป์ระหยัดการใชก้ระดาษช าระ ของการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดัก าแพงเพชร 

192 

ภาพที ่5-12 ป้ายประชาสมัพันธเ์พือ่ใหค้วามรูแ้กพ่นักงานในเรือ่ง
การประหยัดกระดาษ 

194 

ภาพที ่5-13 มาตรการประหยัดและการดแูลรักษาเครือ่งพมิพ ์ 
ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดัก าแพงเพชร 

195 

ภาพที ่5-14 การใชอ้ปุกรณ์ส านักงานรว่มกันของการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค  จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 

196 

ภาพที ่5-15 การใชอ้ปุกรณ์ส านักงานรว่มกันของการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค จังหวดัยะลา 

197 
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 สารบญัภาพ (ตอ่)  
   
  หนา้ 
   
ภาพที ่5-16 เปรยีบเทยีบการใชท้รัพยากรอืน่ๆ ของเทศบาลเมอืง

ชยัภมู ิ
198 

ภาพที ่6-1 ขยะท่ัวไปหรอืขยะมลูฝอย 200 
ภาพที ่6-2 ขยะรไีซเคลิ 200 
ภาพที ่6-3 ขยะอันตราย 201 
ภาพที ่6-4 การน าขวดพลาสตกิมาท าเป็นเกา้อีแ้ละถังขยะ ของ

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคนครพนม 
203 

ภาพที ่6-5 การรับบรจิาคฝา เพือ่น ามาท าขาเทยีม ของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัระยอง 

203 

ภาพที ่6-6 การจัดวางถังขยะภายในส านักงาน บรษัิท แคนนอน 
มารเ์ก็ตติง้ (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

205 

ภาพที ่6-7 การแยกขยะประเภทตา่งๆ โดยใชป้้ายและสเีป็น
สญัลักษณ์บง่ชีข้ยะแตล่ะประเภท ของการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค จังหวดักาญจนบรุ ี

206 

ภาพที ่6-8 การคัดแยกขยะประเภทตา่งๆ โดยใชป้้ายและสเีป็น
สญัลักษณ์บง่ชีข้ยะแตล่ะประเภท ของการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาคจังหวดัฉะเชงิเทรา 

206 

ภาพที ่6-9 การคัดแยกขยะประเภทตา่งๆ โดยใชป้้ายและสเีป็น
สญัลักษณ์บง่ชีข้ยะแตล่ะประเภท ของการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาคจังหวดัปราจนีบรุ ี

207 

ภาพที ่6-10 การคัดแยกขยะประเภทตา่งๆ โดยใชป้้ายและสเีป็น
สญัลักษณ์บง่ชีข้ยะแตล่ะประเภท ธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขขุันธ ์
จังหวดัศรสีะเกษ 

207 

ภาพที ่6-11 ตัวอยา่งจดุพักขยะกอ่นสง่ก าจัด ของการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาคก าแพงเพชร 

209 

ภาพที ่6-12 ทีพั่กขยะกอ่นสง่ก าจัด การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวัด
สพุรรณบรุ ี

209 

ภาพที ่6-13 ศนูยข์ยะรไีซเคลิ ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่11 210 
ภาพที ่6-14 หลักการท างานของบอ่ดกัไขมัน 213 
ภาพที ่6-15 รปูแบบท่ัวไปของบอ่ดักไขมันส าเร็จรปู 214 
ภาพที ่6-16 ตัวอยา่งการตดิตัง้บอ่ดกัไขมันบรเิวณพืน้ทีล่า้งจาน  

ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ าเภอบัวใหญ ่
214 

ภาพที ่6-17 บอ่ดักไขมันประดษิฐอ์ยา่งงา่ย 215 
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 สารบญัภาพ (ตอ่)  
  หนา้ 
ภาพที ่6-18 ตัวอยา่งบอ่ดักไขมันประดษิฐอ์ยา่งงา่ย ของส านัก

เทศบาลมาบอ ามฤต จังหวดัชมุพร 
216 

ภาพที ่6-19 ผลติภัณฑท์ าความสะอาด สตูรสมนุไพร ทีใ่ชภ้ายใน
กองพลทหารปืนใหญ ่คา่ยพบิลูสงคราม 

217 

ภาพที ่7-1 ตัวอยา่งการแยกเครือ่งถา่ยเอกสารออกจากพืน้ที่
ท างานจรงิ ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดัยะลา 

222 

ภาพที ่7-2 ตูค้รอบเครือ่งพมิพเ์อกสาร ของการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาคจังหวดัสพุรรณบรุ ี

223 

ภาพที ่7-3 บรเิวณเครือ่งพมิพม์กีารวางตน้ไมช้ว่ยดดูสารพษิ 
โรงพยาบาลอานันทมหดิล จังหวดัลพบรุ ี

223 

ภาพที ่7-4 พืน้ทีป่ดูว้ยพรมควรไดรั้บการท าความสะอาดเป็น
ประจ า และควรมกีารเปลีย่นพืน้พรมในระยะที่
เหมาะสม เพือ่ก าจัดกลิน่อับ และป้องกันไมใ่หเ้ป็น
แหลง่สะสมของเชือ้โรค 

225 

ภาพที ่7-5 ป้ายเตอืนการกอ่สรา้งหรอืตอ่เตมิอาคาร 227 
ภาพที ่7-6 ป้ายพืน้ทีส่บูบหุรี ่ 228 
ภาพที ่7-7 ป้ายสบูบหุรี ่ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาขขุันธ ์จังหวดัศรสีะเกษ 
229 

ภาพที ่7-8 พืน้ทีส่บูบหุรี ่ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยมหดิล 

229 

ภาพที ่7-9 Digital Lux Meter เครือ่งมอืวดัแสงทีน่ยิมใชใ้น
ปัจจบุัน 

237 

ภาพที ่7-10 แหลง่ก าเนดิเสยีง ระดับเสยีง และผลกระทบของ
เสยีงในระดับตา่งๆ ทีม่ตีอ่มนุษย ์

239 

ภาพที ่7-11 พืน้ทีส่เีขยีวภายในกองพลทหารปืนใหญ ่คา่ยพบิลู
สงคราม 

240 

ภาพที ่7-12 พืน้ทีส่เีขยีวภายในการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดั
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บทที ่1 

ความรูเ้บ ือ้งตน้เกีย่วกบัส านกังานที ่

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

 การศกึษาและพัฒนาเกณฑ์ส านักงานสเีขยีว (Green Office) เป็นการศกึษาเกณฑ์

มาตรฐาน และตัวชีว้ัดต่างๆ เช่น การจัดซือ้ จัดจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม

ของหน่วยงานภาครัฐ (Green Procurement) การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและ

เกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชีว้ัดอื่นที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน ทัง้ในและต่างประเทศ จาก

การศกึษา และรวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมจิากเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับส านักงานสเีขยีว 

(Green Office) รวมถงึแนวคดิและทฤษฎตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถแสดงรายละเอยีดไดด้งันี้ 

1. ปัญหาสิง่แวดลอ้มและความรุนแรงของปัญหา 

2. ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัส านักงานสเีขยีว 

3. ส านักงานสเีขยีวในตา่งประเทศ  

4. การจัดท าส านักงานสเีขยีวในประเทศไทย 

5. การเปรยีบเทยีบส านักงานสเีขยีวในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

6. การจัดการกา๊ซเรอืนกระจก Carbon Footprint 

 

    

 

 เป็นทีย่อมรับอยา่งชดัเจนแลว้วา่การเพิม่ขึน้ของอณุหภมูขิองโลกอย่างรวดเร็วนัน้มาจาก

การด าเนินกจิกรรมของมนุษย ์และไดส้ง่ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย ์ พชื  สตัว ์และ

ทรัพยากรธรรมชาตอิืน่ ๆ ในบทนี่จะกลา่วถงึภาวะโลกรอ้นเพือ่ใหเ้ป็นพื้นฐานความรูใ้นการอ่าน

บทต่อไป และจะเป็นความพยายามของมนุษยชาตใินการระงับสภาวะโลกรอ้นดังกล่าว เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาทีย่ั่งยนื (Sustainable Development) การใชพ้ลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

นโยบายการผลติทีด่ซี ึง่จะน าไปสูก่ารมสีขุภาพทีด่แีละความสขุสมบรูณ์ต่อไป จากรายงานของ

คณะกรรมการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของโลกพบว่านักวทิยาศาสตรม์ากกวา่รอ้ยละ 

90 เชือ่ว่าภาวะโลกรอ้นท าใหน้ ้าทะเลอุ่นขึน้ซึง่เป็นสาเหตุส าคัญของการแปรปรวนของสภาพ

ปญัหาสิง่แวดลอ้มและความรนุแรงของปญัหา 
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อากาศ เชน่ การเกดิคลืน่ความรอ้น พายหุมุน พายงุวงชา้ง ไฟป่าและสภาวะแหง้แลง้ กระแสลม

และกระแสน ้าเปลีย่นแปลงเนื่องจากอณุหภูมขิองโลกเปลีย่นแปลง และนักวทิยาศาสตรห์ลาย

คนไดใ้หค้วามเห็นว่าความแรงและความถี่ของพายุจะรุนแรงขึน้ การที่อุณหภูมิของน ้าทะเล

สงูขึน้ท าใหน้ ้าแข็งทีข่ัว้โลกเริม่ละลาย ภูเขาน ้าแข็งเริม่แตกออกและละลายท าใหน้ ้าทะเลสงูขึน้ 

ผู ค้นที่อยู่ ใกลก้ับขั ้วโลกไดเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เหล่านี้แลว้ มีรายงานจาก

นักวทิยาศาสตรพ์บวา่ขัว้โลกเหนือจะสญูเสยีน ้าแข็งไปทกุปี พืน้ดนิทีป่ระกอบไปดว้ยน ้าแข็ง ดนิ

และทราย น ้าแข็งในดนิจะค่อย ๆ ละลายและไหลลงสูท่ะเล ท าใหเ้กดิหลุมและโพรงมากมาย 

ชนพื้นเมืองชาวอีนุยที่อาศัยอยู่ที่ขัว้โลกเหนือในบริเวณทุ่งน ้ าแข็งจะสูญเสยีแหล่งอาหาร 

เนื่องจากอณุหภูมทิีเ่ปลีย่นแปลงไป ชนพืน้เมอืงเหลา่นี้จะเกดิความยากล าบากในการหาอาหาร

และความเป็นอยู่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ผลจากทีน่ ้าแข็งขัว้โลกละลายท าใหร้ะดับน ้าทะเลเพิม่สงูขึน้ 

ซึง่จะมผีลกับเกาะแก่งต่าง ๆ ทีไ่ม่ไดสู้งจากน ้าทะเลมากนักอาจจมลงไปในทะเล การอพยพ

ผูค้นที่อยู่บนเกาะเหล่านั้น ถึงแมบ้นพื้นดินปัญหาที่เกิดขึน้ก็คือการรุกล ้าของน ้าเค็มเขา้สู่

แผ่นดนิมากขึน้ เป็นการขับไล่ผูค้นทีอ่าศัยอยู่ในบรเิวณนัน้ออกไป  การเก็บน ้าจดืจากฝนไวใ้ช ้

เป็นหนทางหนึ่งทีจ่ะช่วยลดแรงกดดันดังกล่าวได ้การรุกคบืของน ้าทะเลในบรเิวณอ่าวไทย

ตอนบนนัน้สาเหตุหนึ่งก็คอืการเพิม่ขึน้ของระดับทะเล คลืน่ลมแรงและทีส่ าคัญทีท่ าใหปั้ญหา

ดงักลา่วเพิม่สงูขึน้อย่างรวดเร็วคอืการใชน้ ้าบาดาลทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างมาก ท าใหแ้ผ่นดนิทรุดตัว

ลงสูท่ะเลอยา่งรวดเร็ว ดงัภาพทีอ่ยูข่า้งลา่งนีเ้ป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-1  การจมลงสู่
ทะเลของแผน่ดนิบรเิวณ
อา่วไทยตอนบนจงัหวดั
สมทุรปราการ 
กรงุเทพมหานคร และ
สมทุรสาคร ภาพดงักลา่ว
เคยเป็นบรเิวณทีม่ชีุมชน
อยูอ่ยา่งหนาแนน่ มี
โรงเรยีน สถานอีนามยัและ
บา้นเรอืนของประชาชน 
แตป่จัจบุนัพบวา่แผน่ดนิจม
อยูใ่ตท้ะเลเหลอืเพยีงเสา
ไฟฟ้าโดดเดน่อยูก่ลาง
ทะเล ผูค้นตอ้งอพยพออก
จากพืน้ทีไ่ปอยูท่ ีอ่ ืน่  
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การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

การสญูพนัธุข์องส ิง่มชีวีติ 

 มหีลักฐานหลายอย่างทีท่ าใหท้ราบว่ามสี ิง่มชีวีติทีม่คีวามอ่อนไหวต่อสภาพแวดลอ้ม

และอาจสูญพันธุ์ไปไดใ้นระยะเวลาอันใกลน้ี้ เช่น กบตน้ไมซ้ึ่งมีสีสรรสวยงามในประเทศ

คอสตารกิา ซึง่สาเหตกุารตายเนื่องจากมกีารเจรญิของเชือ้ราอย่างรวดเร็วและฆ่ากบเหลา่นี้ได ้

การเพิ่มขึน้ของอุณหภูมโิลกนักวทิยาศาสตร์เชือ่ว่าการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเกดิจาก

สาเหตทุางธรรมชาตแิละมนุษยเ์ป็นตวัการส าคญั การเปลีย่นแปลงโดยสาเหตทุางธรรมชาตติอ้ง

ใชร้ะยะเวลายาวนาน เช่น การเคลือ่นที่ของเปลอืกโลก การหมุนของแกนโลก การหมุนของ

โลกรอบดวงอาทติย ์โลกหมนุรอบตวัเอง และการเกดิจดุดบับนดวงอาทติย ์แตก่ารเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศทีเ่กดิขึน้จากการกระท าของมนุษย ์จะเห็นผลไดใ้นระยะเวลาทีส่ัน้กวา่  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างบรรยากาศ 

มหาสมทุร พืน้โลกทีเ่ป็นน ้าแข็ง แผน่ดนิและสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่บนพืน้โลก รังสจีากดวงอาทติย ์

ประกอบกันขึน้เป็นระบบภูมอิากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตแิละมนุษยเ์ป็นผูก้่อใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงองคป์ระกอบตา่งๆในชัน้บรรยากาศเพิม่มากขึน้ เชน่ ท าใหป้รมิาณก๊าซเรอืนกระจก 

ละอองลอยและอืน่ๆ เพิ่มขึน้และเป็นตัวการส าคัญต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศสว่นใหญ่เกีย่วขอ้งกับธรรมชาตขิองโลก ถา้สภาพภูมอิากาศของ

โลกเปลีย่นแปลงเร็วขึน้ ก็จะท าใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ 

 

 
ภาพที ่1-2 หลกัเขตของ
กรงุเทพมหานคร หลกัเขตที ่
28 เมือ่สมยักอ่นอยูบ่นบก
แตป่จัจบุนัหลกัเขตดงักลา่ว
อยูก่ลางทะเลหา่งจาก
ชายฝั่งประมาณ 300-400 
เมตร หลกัเขตที ่29 ก็
เชน่เดยีวกนัอยูห่า่งจาก
หลกัเขตดงักลา่วประมาณ 
800 เมตร 
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เชน่ อณุหภูมขิองโลกสงูขึน้ ท าใหฤ้ดกูาลตา่งๆเปลีย่นแปลงไป สิง่มชีวีติทีไ่มส่ามารถปรับตวัให ้

เขา้กับสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะค่อยๆสูญพันธุ์ไปในที่สุด บางพื้นที่กลายเป็น

ทะเลทราย น ้ าแข็งบริเวณขั ้วโลกละลายและท าใหร้ะดับน ้ าทะเลสูงขึ้น โดยคาดว่าจะมี

ระดับน ้าทะเลสงูถงึ 9-88 ซม. และอุณหภูมเิฉลีย่เพิ่มขึน้ 1.4-5.8 องศาเซลเซยีส ในปี ค.ศ.

2100 จะท าใหเ้กดิน ้าท่วม เกาะเล็กๆ จมหายไป พื้นที่ที่อยู่อาศัยลดนอ้ยลง และสรา้งความ

เสยีหายกับชายฝ่ัง เขตภูมอิากาศ เขตนเิวศและเขตเกษตร เขตอบอุน่จะเคลือ่นไปอยู่ทีล่ะตจิูด

สงูขึน้อกีประมาณ 150-550 กโิลเมตร ป่าไม ้ทะเลทราย ทุง่หญา้และพืน้ทีธ่รรมชาตติา่งๆ จะมี

ลักษณะอากาศชืน้ แหง้แลง้ รอ้นหรือหนาวมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง

ชวีภาพอย่างกวา้งขวาง คกุคามขดีความสามารถในการผลติอาหารของโลก ท าใหท้รัพยากรน ้า

เปลีย่นแปลง โครงสรา้งพื้นฐานทางกายภาพต่างๆจะเสยีหาย (ศูนย์ภูมอิากาศแห่งชาต  ิกรม

อตุนุยิมวทิยา, มปป) 

 

สาเหตแุละปจัจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลก 

 นักภูมิอากาศ  (Climatologists) หลายท่านไดพ้บหลักฐานที่พอชี้ไดว้่า การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุและปัจจัยไม่มากนักที่เป็นตัวการท าใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสาเหตุและปัจจัยเหล่านี้

ประกอบดว้ย: 

• ความผันแปรของวงโคจรของโลก (Variations in the Earth's orbital 

characteristics) 

• ความผันแปรของปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศ 

(Atmospheric carbon dioxide variations) 

• การระเบดิของภเูขาไฟ (Volcanic eruptions) 

• ความผันแปรของพลงัสรุยิะ (Variations in solar output) 

 

เนื่ องจากความ ผั นแปรของปริม าณ ก๊ าซ เรือนกระจก  โดย เฉพ าะก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นตัวการส าคัญอันเกดิจากกจิกรรมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

ของมนุษย์ทัง้โลก ทัง้งานวจิัยและการบรหิารจัดการเพื่อลดปัญหาจงึไดรั้บสนใจเป็นพิเศษ 

(นพินธ ์ตัง้ธรรม ศนูยว์จิัยป่าไม ้ คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ มปป) 

 กา๊ซเรอืนกระจก (Greenhouse Gases, GHG): การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลก/

ภาวะโลกรอ้น (Climate Change/ Global warming) เกดิจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจก (GHG) ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2),  มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        

หน้า | 5  

 

 

โคลโรฟลูโอโรคาร์บอน (CFC), โอโซน (O3) ทัง้หมดนี้ถือเป็น GHG ทีม่ศีักยภาพท าใหโ้ลก

รอ้น (Global Warming Potential; GWPs) อย่างไรก็ตามขอ้มูลจากการตรวจวัดและคาดการณ์

ส าหรับอนาคตจะเป็นเรือ่งของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ 

จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เราจงึมคีวามจ าเป็นในการใสใ่จเรื่องปัญหาสิง่แวดลอ้ม

และการใชท้รัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันใหคุ้ม้ค่าที่สุด โดยการปรับปรุงพฤติกรรมในการใช ้

ทรัพยากร ลดการใชพ้ลังงาน หันมาใชพ้ลังงานหมุนเวยีน เป็นตน้ การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ดงักลา่วตอ้งอาศัยความร่วมมอืของทกุภาคสว่น ตัง้แตรั่ฐบาล ภาคเอกชน NGOs และประชาชน

ทัว่ไป ในการแกไ้ขปัญหาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

ส านักงานสเีขยีวเป็นแนวทางหนึง่ทีเ่จา้ของกจิการและบุคลากรสามารถมสีว่นร่วม

ในการลดปัญหาทีเ่กดิขึน้จากสภาวะโลกรอ้น สว่นรัฐบาลก็สามารถมีสว่นร่วมในการออกแบบ

นโยบายและมาตรการเพื่อด าเนินโครงการส านักงานสีเขียวในหน่วยงานราชการและเพื่อ

สนับสนุนการด าเนนิงานของภาคเอกชน 

 

 

ส านักงานสเีขยีวเป็นแนวทางหนึง่ทีเ่จา้ของกจิการและบคุลากรสามารถมสีว่นร่วมในการ

ลดปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้จากภาวะโลกรอ้น สว่นรัฐบาลก็สามารถมสีว่นร่วมไดโ้ดยการออกนโยบาย

และมาตรการ เพื่อด าเนินโครงการส านักงานสเีขยีวในหน่วยงานราชการและเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานของภาคเอกชน คู่มือส านักงานสเีขยีวนอกจากจะชว่ยใหส้ามารถเลอืกซือ้อุปกรณ์

ส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม แลว้ยังชว่ยแนะน าการใชว้สัดแุละอปุกรณ์ในส านักงานซึง่จะ

ชว่ยลดค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ และเป็นการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกดว้ยเชน่กัน ดว้ย

กระแสการรณรงคเ์รือ่งโลกรอ้นของสงัคมไทย ในปัจจบุันซึง่ยังคงรณรงคเ์รือ่งการใชถุ้งผา้ หาก

ว่าการรณรงค์การใชถุ้งผา้นี้ มิไดมุ้่งเนน้การพัฒนาจิตส านึกของผูใ้ชแ้ละการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค รวมถงึจติส านกึความรับผดิชอบและการเขา้ถงึองคค์วามรูเ้รือ่งการลดและใช ้

ส ิง่ของใหเ้กดิประโยชน์สงู การรณรงคเ์รือ่งการใชถ้งุผา้ดังกลา่วอาจน าไปสูก่ารเพิม่ปรมิาณการ

ปล่อย CO2 จากการผลติถุงผา้ และการเพิ่มปรมิาณถุงผา้จากการครอบครองของแต่ละคน อกี

ทัง้ยังคงมพีฤตกิรรมการใชท้รัพยากรทีส่ ิน้เปลอืงดังกล่าวดังนัน้ หากทุกองคก์รหันมาท าความ

เขา้ใจเรือ่ง Green Office  ซึง่เป็นกลยุทธส์ าคัญในการบรรเทาภาวะโลกรอ้น ดว้ยการเริม่ลงมอื

ท ากจิกรรมทกุประเภทพรอ้มๆไปกับการปรับพัฒนาพฤตกิรรมของบคุลากรทีม่คีวามเสีย่งกับการ

เพิม่ปรมิาณ CO2 ย่อมเป็นการชว่ยสนับสนุนใหเ้กดิการทบทวนแนวทางการท า CSR ในองคก์ร

ว่าจะเลือกเพียง In Process หรือ After Process หรือ จะหันมาท า Integrated CSR ซึง่เป็น

ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัส านกังานสเีขยีว 
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แนวทางทีมุ่่งสูก่ระบวนการพัฒนาทีย่ั่งยนืและน าจติวญิญาณสูอ่งคก์รนัน้ๆ ใหเ้กดิความตระหนัก 

เรยีนรู ้พัฒนาและปรับปรุง ดว้ยการท า Green Office ของตนเอง และในกระบวนการนี้ องคก์ร

ต่างๆ อาจไดพ้บนวัตกรรมที่น าไปสู่การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ย่ังยืน น าเสนอสู่ตลาดเป็น

ทางเลอืกใหก้ับผูบ้รโิภคในการร่วมบรรเทาปัญหานี้ร่วมกัน อย่างแทจ้รงิ หลักการส าคัญของ

ส านักงานสเีขยีวก็คอื การเปลีย่นพฤตกิรรมในส านักงานโดยไม่ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ย หรอืมคีา่ใชจ้่าย

นอ้ยทีส่ดุ เพื่อลดการใชพ้ลังงาน และรเิริม่กจิกรรมทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม เชน่ ลดปรมิาณ

ขยะโดยการลดการใช ้การใชซ้ ้าการน ากลับมาใชใ้หม่ การลดและเลกิใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย 

(กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม, ม.ป.ป) 

 

นอกจากนีย้ังมกีารใหค้วามหมายทีห่ลากหลายของส านักงานสเีขยีวไวด้ังนี้  ส านักงาน

สีเขียว หรือ Green Office หมายถึง ระบบการดูแลส านักงานใหเ้ป็นมิตรต่อผูท้ี่อาศัย ต่อ

สภาพแวดลอ้ม และเอื้ออาทรต่อสังคม โดยใชพ้ื้นฐานความรูใ้นเรื่อง Carbon Footprint ที ่

ทางมูลนิธโิลกสเีขยีวเรียกวา่ "รอยเทา้ฝากโลก"  ท าใหส้ามารถรับรูท้ีม่าถงึสาเหตุท าใหโ้ลก

รอ้น ด ว้ยการสืบสาวลึก เข า้ไป ก็พบว่า การมุ่ งบรรเทาปัญหานี้  ด ว้ยการลดปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) สูโ่ลกเท่านัน้ อาจยังไม่เพียงพอ สิง่ส าคัญ ก็คอืจะท าอย่างไรให ้

มนุษย์ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมทีจ่ะชว่ยลดปรมิาณการปลดปล่อย CO2 สู่ชัน้บรรยากาศ  การท า

ส านักงานสเีขยีว(Green Office) จงึ เป็นแนวทางหนึ่ง ซึง่สามารถรเิริม่ท าไดอ้ย่างง่ายๆ และ

พัฒนาสูร่ะดับการด าเนินการทีล่กึซึง้และมคีวามซับซอ้นมากยิง่ขึน้ โดยเริม่จากการลดปรมิาณ

ขยะในองคก์รลงเรือ่ยๆ จนกระทั่งใหเ้หลอืศนูยใ์นทา้ยทีส่ดุ การใชพ้ลังงานใหเ้กดิประสทิธภิาพ

สงูสดุ เป็นตน้ (บรษัิท เดอะเนทเวริค์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ สถาบนัสิง่แวดลอ้มสต๊อกโฮม, 

ม.ป.ป) 

 

ส านักงานสเีขยีว  หมายถงึ สถานที่ท าการและอาคารสาธารณูปการต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็น

สว่นราชการและเอกชน เชน่ โรงพยาบาล หอ้งสมุด พพิธิภัณฑ ์หอประชมุ ผูค้นสว่นใหญ่จะใช ้

ชวีติอยู่ในตัวอาคาร แต่ก็ยังมคีวามจ า เป็นตน้ ตอ้งใชพ้ื้นทีน่อกอาคารบา้ง เช่น  พื้นทีจ่อดรถ 

พืน้ทีพั่กผ่อนรวมทัง้พืน้ทีบ่รกิารอืน่ๆ ซึง่รวมพืน้ทีส่ว่นขายอาหาร เป็นตน้  บรเิวณส านักงานควร

เป็นพื้นที่ที่ร่มรื่นดว้ยรุกขชาติ ที่ใหอ้ากาศ ที่บริสุทธิ์สรา้งสภาพแวดลอ้มที่ดี  และยังช่วย

ประหยัดการใชเ้ครือ่งปรับอากาศอกีดว้ย นอกจากนี้ยังชว่ยกรองเสยีงและฝุ่ นละอองจากพื้นที่

โดยรอบ ท าใหผู้ป้ฏบิัตงิานไดอ้ยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่สงบ ร่มรื่นและปลอดโปร่ง ดังนั้น

สดัสว่นของอาคารตอ่พืน้ทีส่เีขยีวควรเป็นพืน้ทีอ่าคารรอ้ยละ 50-70 และเป็นพืน้ทีส่เีขยีวรอ้ยละ 

30-50  (ศริวิรรณ และคณะ, 2551) 
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ส านักงานสีเขียว หมายถึง ระบบการดูแลส านักงานให เ้ป็นมิตรต่อผู ท้ี่อาศัย            

ตอ่สภาพแวดลอ้มและเอือ้อาทรตอ่สงัคม ซึง่การทีจ่ะใหส้ านักงานเป็นส านักงานสเีขยีวนัน้ ตอ้ง

มาจากความร่วมมอืของทกุคนในส านักงาน ซึง่ความร่วมมอืทีจ่ะเกดิขึน้ไดม้ปัีจจัยทีส่ าคัญอยู่ 3 

ประการ ประกอบดว้ย 

1) การใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรในองค์กร เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและสรา้งวัฒนธรรม 

“คารบ์อนต า่” ในองคก์ร การตัง้เป้าหมายในการลด CO2 ทัง้ระดับบคุคล เชน่ การลดใชก้ระดาษ 

ระดับโครงการ เชน่ การเดนิทางโดยเครือ่งบนิ และระดับองคก์ร เชน่ การใชเ้ครือ่งมอือุปกรณ์

ส านักงานทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ อ านาจในการตัดสนิใจ เป้าหมายสามารถ

เป็นไดท้ัง้แบบสมัครใจและบงัคับ ผลทีไ่ดส้ามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการประเมนิผลโครงการหรอื

บคุลากร 

2) การแจง้ขอ้มูลใหก้ับพนักงานเพื่อใหเ้กดิการมสีว่นร่วมและสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร 

เพื่อปรับเปลีย่นพฤตกิรรม เชน่ การแจง้ขอ้มูลปรมิาณการปล่อย CO2 ระดับโครงการและบคุคล

ส่งผลใหบุ้คลากร พยายามลดการปลดปล่อย CO2 ทัง้นี้ส ิง่ส าคัญคอืการใหค้วามส าคัญของ

ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจตัดสนิใจ ในการด าเนินกจิกรรมดว้ยขอ้มูลที่ไดส้ามารถน าไปสู่การ

ประเมนิผล 

3) การสรา้งแรงจูงใจใหก้ับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการใหร้างวัล ของขวัญ หรอืโบนัส 

ซึง่แรงจูงใจสามารถมีไดท้ัง้ดา้นบวกและลบ เช่น ใหร้างวัลกับคนทีช่ว่ยลด CO2 และลงโทษ

ส าหรับคนทีม่พีฤตกิรรมในการเพิม่ CO2 เป็นตน้ (สมพงษ์, 2552) 

 

 

 

จากการศกึษาการจัดท าส านักงานสเีขยีวในต่างประเทศ  พบว่าหลายๆประเทศให ้

ความส าคัญและมุ่งมั่นในการรณรงคใ์หม้ีการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างชัดเจน การจัดการ

ส านักงานใหเ้ป็นส านักงานสเีขยีว จงึเป็นอกีสว่นหนึ่งในการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มทีจั่ดท าขึน้

ในองคก์รส่วนส านักงาน โดยในการศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการศกึษาแนวทางการจัดท าส านักงาน   

สเีขยีว (Green office) ในประเทศต่างๆทัง้ส ิน้ 9 ประเทศ คอื ประเทศอนิเดยี สหรัฐอเมรกิา 

แคนาดา สเปน ฝร่ังเศส อังกฤษ ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์และฮ่องกง ซึง่สามารถสรุปเนื้อหา

และแนวทางในการด าเนนิการส านักงานสเีขยีวไดด้งันี ้

 

 

 

ส านกังานสเีขยีวในตา่งประเทศ 
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1. ส านกังานสเีขยีวในประเทศอนิเดยี 
ศนูยก์ารศกึษาและคน้ควา้ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Centre for Environmental Research and 

Education: CERE) ของประเทศอนิเดยี มองเห็นปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มจงึจัดท าคูม่อืส านักงาน

สเีขยีว (Green Office Manual: A Guide to Sustainable Practice) โดยมเีนือ้หาดงันี ้

 นับตั ้งแต่ 4.6 พันลา้นปีที่โลกไดเ้กิดขึ้นมานั้น  อุณหภูมิของโลกนั้นไดม้ีการ

เปลีย่นแปลงไปอย่างมาก ซึง่การแปรผันอุณหภูมขิองโลกเรานั้นมีทัง้ช่วงเวลาที่รอ้นอบอา้ว

มากกวา่ปัจจุบันรวมถงึชว่งเวลาทีห่นาวเย็นกวา่ปัจจุบัน การแปรผันของอณุหภูมใินอดตีมักจะมี

สาเหตสุ าคัญมาจากการเปลีย่นแปลงของธรรมชาต ิสิง่ทีน่่ากลัวก็คอืในปัจจุบันมหีลักฐานทาง

วทิยาศาสตรห์ลายอย่างทีบ่ง่ชีว้า่เหตกุารณ์หลายๆอย่างทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นผลสะทอ้นทีเ่กดิขึน้มา

จากน ้ามอืของมนุษยโ์ดยตรง 

 ในชว่งเวลาปัจจุบันนี้เป็นชว่งเวลาทีโ่ลกเรารอ้นขึน้มากทีส่ดุในรอบ 1,000 พันปีทีผ่่าน

มา มกีารเพิม่ขึน้โดยรวมของอณุหภมูทิัว่โลก โดยมสีาเหตมุาจากการปฏวิัตอิตุสาหกรรมซึง่แปร

ผันโดยตรงกับอัตราของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ี่ถูกปล่อยออกมาโดยกจิกรรมของมนุษย ์ 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นปัญหาทีร่า้ยแรงเป็นอย่างมากและสมควรที่

จะตอ้งถูกแกไ้ขโดยเร็วทีส่ดุ ท าไมสถานประกอบการณ์และองคก์รตา่งๆถงึตอ้งเขา้ร่วมโครงการ

ส านักงานสเีขยีว  

 “There is no business to be done on a dead planet” หมายถึง ไม่มีธุรกิจใดอยู่

รอดได ้บนดาวเคราะหท์ีต่าย 

 กระแสของการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มในปัจจุบันทีเ่ราก าลังเผชญิอยู่นัน้ไม่ไดเ้ป็นเพยีง

ความจ าเป็นทางศลีธรรมอกีต่อไป แตม่ันยังมสีว่นชว่ยเหลอืในทางดา้นเชงิพาณิชยใ์หด้ขี ึน้ได ้

อกีดว้ย เพราะฉะนัน้องคก์รขนาดใหญ่ทีม่คีวามสามารถในการเขา้ถงึขอ้มูลและความรูร้วมถงึมี

อทิธพิลในการควบคุมต่อพนักงาน ลูกคา้และผูจ้ัดจ าหน่ายของพวกเขา ควรมกีารรณรงคเ์พื่อ

ปรับวธิปีฏบิัตทิีใ่หเ้ขา้หรอืสอดคลอ้งกับโครงการส านักงานสเีขยีว ซึง่ถอืวา่เป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ใีน

การชว่ยลดผลกระทบจากกจิกรรมของมนุษยท์ีส่ง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 

  ขอ้ดขีองการเป็นส านกังานสเีขยีว 

 - การออกแบบมาตรการการลดการใชว้ัสดุ ทรัพยากร และพลังงาน ไม่ไดส้ง่ผลดตี่อ

สิง่แวดลอ้มเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการช่วยลดค่าตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของบริษัทไดอ้ย่าง

มากมาย 

 - โครงการส านักงานสเีขยีวของบรษัิทนั้นสามารถสือ่ใหเ้ห็นถงึความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและแสดงใหเ้ห็นความมุง่มั่นของ บรษัิท ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 
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 - โครงการส านักงานสเีขียวนั้นยังมีส่วนช่วยปลูกฝังจติส านึกที่ดแีละน ามาซึง่ความ

สามัคคใีนหมู่พนักงาน  ขณะด าเนนิการกจิกรรมทางดา้นการปรับปรุงสภาพของสภาพแวดลอ้ม

การท างานของพวกเขาอกีดว้ย 

 - ในปัจจุบันมแีรงผลักดันทีม่ากขึน้จากหน่วยงานของรัฐบาลและลูกคา้ ซึง่คาดหวังวา่

บรษัิทชัน้น าระดับโลกจะมมีาตรการทีช่ัดเจนส าหรับก ากับการดูแลต่อสิง่แวดลอ้ม เพราะฉะนัน้

การเขา้ร่วมโครงการส านักงานสเีขยีวนัน้อาจถอืไดว้า่เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีส่ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของพวกเขาได ้

 - การเขา้ร่วมโครงการส านักงานสเีขยีวนัน้ยังถือไดว้่าเป็นแกนหลักในการชว่ยเหลอื

การประชมุมาตรฐานการรายงานดา้นสิง่แวดลอ้มไดอ้กีดว้ย 

 - การเขา้ร่วมโครงการส านักงานสเีขยีวถอืเป็นการน าเสนอทางเลอืกและมมุมองโอกาส

ใหม่ๆ ใหแ้กส่าธารณชน 

 - การเขา้ร่วมโครงการสเีขยีวถอืเป็นโครงการทีจ่ะชว่ยใหเ้รามีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ซึง่จะชว่ยป้องกันหรอืบรรเทาความเสยีหายทางเศรษฐกจิทีไ่ดรั้บผลกระทบความเสยีหายจาก

การเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศ 

“การปกปิดความจรงิทางดา้นเศรษฐกจิเป็นผลท าใหส้ังคมนิยมพังทลายลง แต่การ

ปกปิดความจรงิทางดา้นนิเวศวทิยาจะเป็นผลใหร้ะบบทุนนิยมนัน้ตอ้งพังทลาย” ค ากล่าวของ   

Oystein dahre,Vp. Esso 2007  

 

 คูม่อืการปฏบิตักิาร 

       จติส านกึทีด่ตีอ่สิง่แวดลอ้มนัน้จะชว่ยสง่ผลใหธุ้รกจิเกดิความกา้วหนา้เชน่เดยีวกันการ

มีการบริหารการจัดการที่ดีในธุรกจิ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เรามักพบเจอคือถึงแมบุ้คลากรใน

องคก์รจะมคีวามตัง้ใจและความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นทางดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม แต่มักจะ

ถูกแรงกดดันจากการท างานธุรกิจหลักขององค์กรซึ่งจะส่งผลใหบุ้คลากรนั้นมีเวลาและ

ทรัพยากรไม่เพยีงพอเพือ่การวจิัย ในการด าเนนิการทางดา้นปฏบิัตกิารสิง่แวดลอ้ม    และถงึแม ้

จะมีขอ้มูลมากมายเกีย่วกับการจัดการทางดา้นสิง่แวดลอ้มแต่บุคลากรก็ยังขาดความรูค้วาม

ช านาญในการน าความรูนั้น้ออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเกดิประโยชน์สงูสดุ  

คู่มือส านักงานสเีขียวเล่มนี้จัดท าขึน้เพื่อจุดมุ่งหมายในการแกไ้ขปัญหาต่างๆของ

ส านักงานทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม  โดยประกอบไปดว้ยประเด็นเนื้อหาส าคัญทีค่รอบคลมุ

ถงึผลกระทบของส านักงานสเีขียวที่ก่อใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้มรวมถึงรายชือ่ขัน้ตอนการ

ปฏิบัติที่จ าเป็นในการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ส านักงานสเีขียว แมว้่าคู่มือนี้มีวัตถุประสงค์ที่

ส านักงาน (Office) เป็นหลักแตห่ลักการในหนังสอืคูม่อืเลม่นี้นัน้ถอืไดว้า่เทยีบเทา่และสามารถ
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ใชไ้ดก้ับสถานทีอ่ืน่ๆเชน่กัน โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงเรยีน  มหาวทิยาลัยและโรงแรมขนาดเล็ก 

ธรุกจิ 

 

 ประโยชนข์องคูม่อืเลม่นีค้อื 

1. พัฒนานโยบายสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมใหเ้หมาะกบัองคก์รเรา 

2. สามารถชว่ยใหเ้ราก าหนดขอบเขตทีแ่น่ชดัของโครงการส านักงานสเีขยีวได ้

 3. วางแผนแนวทางทีม่ีประสทิธภิาพในการลดค่าใชจ้่ายดว้ยวธิกีารลดตน้ทุนในการ

บรโิภคทีไ่มจ่ าเป็น 

4. มีสถิติที่มีประโยชน์หรือเอื้ออ านวยต่อกรณีศึกษาทางดา้นสิง่แวดลอ้มรวมทั ้ง

ตน้แบบ แบบฟอรม์ทีเ่ราสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัส านักงานเราได ้

5. เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏบิตัอิยา่งยั่งยนื 

6. เปิดโอกาสใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารสเีขยีว 

 

 วธิกีารวางแผน 

  ควรมีการจัดท านโยบายโครงการส านักงานสเีขยีวขึน้ส าหรับส านักงาน เพื่อเป็นการ

ประกาศถงึความมุง่มั่นของบรษัิทเกีย่วกับการปรับปรุงทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  การก าหนดนโยบาย

โครงการสีเขียวของบริษัทนั้นควรเป็นนโยบายที่มีการทบทวนและปรับปรุงใหท้ันสมัยอยู่

ตลอดเวลาเพือ่ใหเ้ขา้กบัปัญหาสิง่แวดลอ้มในปัจจุบนัของส านักงาน  และควรตอ้งมกีารประเมนิ

วา่นโยบายของบรษัิทนัน้มจีุดอ่อน จุดแข็งและมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มอย่างรุนแรงมาก

นอ้ยเพียงใด เพื่อทีบ่รษัิทจะไดส้ามารถตัดสนิใจไดว้า่ควรปรับปรุงดา้นไหนอย่างไร ดังนัน้ทุก

นโยบายจะตอ้งมีการส ารองแผนปฏบิัตทิางดา้นการน าไปปฏบิัตซิ ึง่ตอ้งระบุเป็นขัน้ตอนการ

ปฏบิัตทิีส่ามารถน าไปใชก้ับเป้าหมายในการปรับปรุงการแกไ้ขและความรับผดิชอบ ซึง่การที่

แผนปฏบิตักิารทีก่ลา่วมานี้จะสามารถส าเร็จและจะมปีระสทิธภิาพไดม้ากนอ้ยเพยีงใดนัน้ก็ขึน้อยู่

กับว่าเรามีการตรวจสอบการปรับปรุงและแกไ้ขเป็นประจ าอยู่เสมอหรือไม่ ซึง่การทบทวนการ

ปฏบิัตเิป็นประจ าอยู่เสมอนัน้จะชว่ยใหบ้รษัิทของเราสามารถตรวจสอบใหแ้น่ใจไดว้า่ ผลลัพธ์

และวธิกีารตา่งๆทีเ่ราใชอ้ยูนั่น้มคีวามแม่นย าและถูกตอ้งมากนอ้ยเพยีงใด ซึง่วธิกีารดังกลา่วนีจ้ะ

เป็นวธิกีารทีเ่ราจะสามารถน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาคอขวดทีค่า้งคาอยู่ในองคก์รไดอ้ย่างดี

ทีส่ดุ  การทีเ่ราจะเป็นส านักงานสเีขยีวนัน้ถอืวา่เป็นกระบวนการทีต่อ้งใชเ้วลาและก าลังในการ

ด าเนินงานอย่างมาก การท าการทบทวนอยู่ เป็นประจ าทุกๆปีนั้นจะเป็นตัวช่วยก าหนด

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เราก าลงัเขา้ใกลจ้ดุหมายมากขึน้ทลีะกา้ว 
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 การรว่มเป็นส านกังานสเีขยีว 

 - ขอความชว่ยเหลอืความมุง่มั่นของผูบ้รหิารอาวโุสส าหรับโครงการส านักงานสเีขยีว 

 - จัดตัง้กลุ่มหรือคณะกรรมการส านักงานสีเขียวขึ้นมาในส านักงานของคุณ โดย

มอบหมายพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งแตล่ะคนใหม้สีว่นรับผดิชอบเกีย่วกบัโครงการส านักงานสเีขยีว 

 - ใหท้กุหน่วยงานทีส่ าคญัสง่ตัวแทนมาเพือ่เป็นหนึง่ในคณะกรรมการสเีขยีว 

 - จัดสรรเวลาและทรัพยากรเพือ่โครงการส านักงานสเีขยีว 

 - ด าเนินการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานแผนงานส าหรับแต่ละแผนกเพื่อประเมินการใช ้

ทรัพยากรในปัจจบุนัและรูปแบบการบรโิภค 

 - บนพื้นฐานของผลการส ารวจควรมีการจัดท าแผนการการจัดการสภาพแวดลอ้มที่

มุง่เนน้ไปทีก่ารปรับปรุงทรัพยากรและพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและลดของเสยีภายในแตล่ะ

แผนก 

 - ควรมีการจัดการฝึกอบรมส าหรับพนักงานและคณะกรรมการโครงการส านักงาน       

สเีขยีวใหม้คีวามตะหนักถงึปัญหาทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้โดยมสี านักงานเป็นสาเหต ุ

 - มกีารโฆษณาเกีย่วกับประโยชน์ของการอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ โดยการเผยแพร่ผ่าน

ทางนติยสาร หรอืชอ่งทางการสือ่สารอืน่ ๆ เชน่ อนิเทอรเ์น็ต 

 - ส่งเสริมใหค้ณะกรรมการโครงการส านักงานสีเขียวมีการเสนอความคิดริเริ่มที่

สนับสนุนการพัฒนาอยา่งยั่งยนืพฤตกิรรมในแผนกของตัวเอง 

 - ตัง้เป้ารายเดอืนหรอืรายไตรมาสส าหรับการลดการใชพ้ลังงานเครือ่งเขยีนกระดาษใน

ระดบับคุคลหรอืแผนก 

 - ใชคู้่มือการใชม้าตรการประหยัดพลังงานส าหรับเครื่องใชส้ านักงานต่าง ๆ ทั่ว

หน่วยงานตา่งๆ 

 - สรา้งกระบวนการทีเ่หมาะสมส าหรับการแยกขยะโดยการใชถ้ังขยะรีไซเคลิวัสดุที่

แตกตา่งกนั 

 - สง่เสรมิการซือ้วสัดรุไีซเคลิ เชน่ กระดาษถา่ยเอกสาร เป็นตน้ 

 - ซือ้สนิคา้ของบรษัิททีไ่ดรั้บการยนืยันแน่ชดัวา่รักษาสิง่แวดลอ้ม 

 - จัดใหม้กีารประกวดหรอืมกีารประกาศถงึแผนกดเีดน่ทีส่ามารถลดการบรโิภคพลังงาน

อยา่งสิน้เปลอืงได ้

 - รักษาความกระตอืรอืรน้ของโครงการส านักงานสเีขยีวในระยะยาวโดยการจัดกจิกรรม

สง่เสริมโครงการส านักงานสเีขยีวนอกส านักงาน เช่น การอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให ้

สะอาด การแขง่ขนัถา่ยภาพส านักงานสเีขยีว วนัฉลองการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  
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 การใชท้รพัยากรและการรบัผดิชอบการจดัซือ้ 

 การควบคุมการจัดซือ้ทรัพยากรอย่างมคีวามรับผดิชอบนัน้ถอืวา่มนัียส าคัญและสง่ผล

กระทบอย่างกวา้งขวางทัง้ในดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่วา่จากการทีเ่ราซือ้สนิคา้จากผูผ้ลติ

ต่างๆ และจะเกดิอะไรขึน้หลังจากการบริโภคสนิคา้ชิน้นั้นเรียบรอ้ยแลว้ ขยะที่เกดิจากการ

บรโิภคสนิคา้นัน้ถูกสง่ไปยังกระบวนการใด  ทุกเรือ่งทีก่ล่าวมานัน้ถอืว่าเป็นนัยส าคัญทีจ่ะตอ้ง

พจิารณาฉะนัน้คา่ใชจ้่ายทัง้หมดของผลติภัณฑค์วรจะตอ้งถูกก าหนดไวล้ว่งหนา้อย่างเป็นแบบ

แผนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เราใชใ้นชีวิตประจ าวัน  เช่น เครื่องเขียน คอมพิวเตอร์และ

ยานพาหนะนั้นโดยส่วนใหญ่จะมีค่าใชจ้่ายหลายๆอย่างทีซ่่อนอยู่และมักจะส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้มตลอดวงจรชีวิตของสินคา้พวกนี้  ยกตัวอย่างเช่นจุดเริ่มตน้ของวงชีวิตของ

ผลติภัณฑจ์ะมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มโดยจ าเป็นตอ้งการน าวัตถุดบิจากธรรมชาตมิาเป็น

วตัถดุบิในการผลติผลติภัณฑพ์วกนี ้ รวมถงึในตอนทา้ยของวงจรชวีติของผลติภัณฑม์ันก็อาจจะ

ตอ้งมีการก าจัดโดยการน าไปฝังกลบในหลุมหรือท าการเผาซึง่ก็จะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มไดแ้ละตลอดวงจรชีวติในการใชง้านของมันอาจตอ้งมีการบริโภคไฟฟ้าหรือ

เชือ้เพลงิตลอดในการท างาน 

 ความรับผดิชอบทีค่วรมสี าหรับฝ่ายจัดซือ้คอืการทีส่ามารถค านวณค่าใชจ้่ายในวงจร

ชวีติทัง้ชวีติของผลติภัณฑท์ีเ่ราเลอืกซือ้ตัง้แตว่า่เราควรเลอืกซือ้สนิคา้ในสถานทีใ่ดทีจ่ะท าให ้

คุม้ตน้ทุนทีส่ดุ รวมถงึบรรจุภัณฑภ์ายนอกควรมขีนาดเล็กเหมาะสมกับผลติภัณฑ ์ จะสง่ผลให ้

กระบวนการสง่นั้นประหยัดพลังงานมากขึน้ และควรมกีารรณรงคใ์หซ้ือ้จากบรษัิท ทีส่ามารถ

แสดงใหเ้ห็นถงึความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มตามหลกัจรยิธรรมได ้

เพื่อความละเอยีดของการลดตน้ทุนทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเราควรเลอืกซือ้ของ

จากหลกัการดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ควรซือ้เครือ่งถ่ายเอกสารทีม่ปีระสทิธภิาพออกแบบมาเพือ่ท างานไดด้กีับกระดาษ  

รไีซเคลิและตลบัหมกึเตมิ 

2. ควรมกีารใชห้นา้กระดาษใหค้รบทัง้สองดา้นเมือ่ใดก็ตามทีเ่ราสามารถท าได ้

3. ควรจัดท าระบบส าหรับน ากระดาษกลบัมารไีซเคลิใชใ้หมใ่หไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อไม่มีการใชง้านควรตัง้ปิดหรือตัง้ใหอ้ยู่ในโหมดประหยัด

พลงังาน 

หลงัจากการกระท าขัน้ตน้นีเ้ราสามารลดคา่ใชจ้า่ยจากเครือ่งถา่ยเอกสารทีม่อีายุการใช ้

งานของโดยประมาณ 7 ปีไดด้งันี ้

- ประหยัดพลงังานจากเครือ่งถา่ยเอกสารไดถ้งึรอ้ยละ 80 

- สามารถลดตน้ทนุการใชก้ระดาษและน ้าหมกึไดถ้งึครึง่หนึง่ 
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- ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการผลติไฟฟ้า กระดาษและหมกึเกอืบรอ้ยละ 75 

- ลดการตดัตน้ไมไ้ดถ้งึ 50 ตน้ 

-ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นักงานมสีว่นร่วมในการร่วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

- เพิม่ผลผลติโดยการเพิม่ขวญัก าลงัใจของพนักงานใหด้ขี ึน้ 

- เพิม่ผลก าไรโดยรวมของบรษัิทจากการลดตน้ทนุทางดา้นพลงังาน 

              ในส านักงานของเรามีอุปกรณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นชิน้ส่วนของกระดาษหรือ

รายการใด ๆ  ของเครือ่งเขยีนทีใ่ชใ้นส านักงานซึง่เราอาจจะมองวา่เป็นทรัพยากรเพยีงเล็กนอ้ย 

และแมว้่าส านักงานสามารถจ่ายซือ้สนิคา้พวกนี้ดว้ยราคาทีเ่รามองว่าเพียงเล็กนอ้ยได ้ แตเ่รา

ควรตระหนักอยู่เสมอวา่ทรัพยากรทกุอย่างทีเ่ราซือ้มานัน้ไมไ่ดม้เีพยีงคา่ใชจ้า่ยทางธุรกจิเทา่นัน้

แตยั่งมคีา่ใชจ้า่ยทางสภาพแวดลอ้มทีส่งูมาก 

 

 การลดการใชก้ระดาษ 

 การถอืก าเนิดของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอนิเทอร์เน็ตนั้นถูกประกาศว่าเป็นยาม

เชา้ของส านักงานไรก้ระดาษเพราะกจิกรรมหลายๆอย่างในส านักงานทีต่อ้งใชก้ระดาษถกูแทนที่

ดว้ยการใชค้อมพวิเตอรส์ว่นบคุคลหรอือนิเทอรเ์น็ตไดแ้ทบทัง้สิน้  แตใ่นความเป็นจรงิแลว้ยังคง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในนิสัยหรือความคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดในการลดการใช ้

กระดาษอย่างแทจ้รงิในโลกธุรกจิเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ยังตดินิสัยในการใชท้รัพยากร

กระดาษอยา่งฟุ่ มเฟือยเนื่องจากขาดความตระหนักและความเขา้ใจถงึปัญหาทีก่อ่ใหเ้กดิผลเสยี

ตามมาในภายหลังได ้ วันนี้จงึถอืเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับบรษัิททีจ่ะเริม่ตน้การใชม้าตรการเพือ่ลด

ปรมิาณของกระดาษทีพ่วกเขาใชแ้ละควรจะมกีารรณรงคใ์หม้กีารใชก้ระดาษรีไซเคลิไดใ้นทุก

โอกาสที่เป็นไปได ้เพราะการที่เราใชก้ระดาษที่ไม่มีการรีไซเคลินั้นถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งซึง่

น าไปสูก่ระบวนการทีท่ าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นซึง่เป็นสาเหตหุลักใหท้ีอ่ยู่อาศยัของสตัวแ์ละพันธุ์

พืชเกดิการสญูเสยีและเป็นสาเหตุส าคัญของการประวัตกิารณ์ของอัตราการสญูเสยีทีเ่ห็นชว่ง

ศตวรรษทีผ่่านมา นอกจากนี้กระดาษยังเป็นแหลง่ของเสยีในอนิเดยีมขียะมากกวา่ 7.2 แสนตัน

และสว่นหนึง่มาจากขยะทีม่กีระดาษเป็นสว่นประกอบประมาณรอ้ยละ 40 
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 การด าเนนิการส าหรบัการอนุรกัษ:์ 

- ใชก้ระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษที่ไม่ไดม้ีส่วนประกอบหลักมาจากตน้ไม ้เช่น 

กระดาษชานออ้ยหรอือยา่งอืน่ทีพ่อเป็นไปได ้

- พยายามเสมอทีจ่ะพมิพท์ัง้สองดา้นของหนา้กระดาษ ซึง่การกระท านี้จะท าใหเ้ห็นได ้

ชดัวา่จะลดการใชก้ระดาษของคณุลงถงึรอ้ยละ 50  และยังลดคา่ใชจ้า่ยกระดาษของคณุดว้ยใน

จ านวนเดยีวกนั 

- พิมพ์เอกสารเท่าทีคุ่ณตอ้งการจรงิๆ ถา้เป็นไปไดค้วรใชเ้อกสารอเิล็กทรอนกิสม์าก

เทา่ทีเ่ป็นไปไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับงานส านักงานภายใน 

- พจิารณาวา่ส าเนาหรอืเอกสารไหนทีใ่ชร้่วมกนั ควรใชร้่วมกนัสว่นรวมในส านักงานได ้

แทนการพมิพท์ีแ่ยกตา่งหากส าหรับสมาชกิของพนักงานแตล่ะคน 

(การใชก้ระดาษรไีซเคลินัน้ประหยัดน ้าไดถ้งึรอ้ยละ 90 และประหยัดพลังงานกวา่รอ้ย

ละ 50 ของการท ากระดาษบรสิทุธิจ์ากตน้ไมใ้หม่) 

- ควรมกีารแสดงตัวอย่างเอกสารใหแ้น่ชัดก่อนทีจ่ะจัดท าเอกสารออกมาเพื่อป้องกัน

การแกไ้ขในสิง่เล็กๆนอ้ยทีจ่ะท าใหต้อ้งเกดิความสิน้เปลอืงในการพมิพเ์อกสารอกีครัง้  และควร

มกีารจัดรูปแบบเคา้โครงเรือ่งราวใหเ้หมาะสมกับหนา้กระดาษเพื่อป้องกันการใชห้นา้กระดาษ

เพิม่เตมิในเนือ้ทีท่ีไ่มจ่ าเป็น  

- ควรซือ้กระดาษทีไ่ม่ไดม้ีการฟอก (ปราศจากคลอรนี)  เพราะกระบวนการของการ

ฟอกกระดาษก่อใหเ้กดิมลพิษทางน ้าและอืน่ ๆ ซึง่เป็นสาเหตุทีส่รา้งความเสยีหายทางดา้น

สิง่แวดลอ้มทางอากาศ 

- ควรใชก้ระดาษ reuse ในการท าบนัทกึแบบหยาบหรอืส าหรับการพมิพร์่าง 

- ควรใหม้ั่นใจว่าในส านักงานมีถังขยะที่เหมาะสมส าหรับคัดแยะกระดาษที่ใชแ้ลว้

สามารถสง่ส าหรับการน าไปรไีซเคลิได ้

- ส าหรับกระดาษฉีกหรือกระดาษทีเ่ป็นเศษๆไม่อยู่ในรูปของมาตรฐานเราควรมีการ

ตดิตอ่กบัองคก์รเฉพาะทางทีส่ามารถน ากระดาษพวกนี้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่ไดเ้พือ่ใหม้กีาร

จัดการทีเ่รยีบรอ้ย 

*ในประเทศอนิเดยีมอีงคก์รชือ่ Stree mukti รับจัดการกบักระดาษพวกนี ้
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 เครือ่งพมิพแ์ละการพมิพ ์

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการพิมพ์ส่วนใหญ่นั้นเชือ่มโยงกับการใชก้ระดาษและ

ดว้ยเหตุผลนี้การเลอืกใชก้ระดาษจงึเกีย่วขอ้งกับขัน้ตอนการพิมพ์ว่าจะใชพ้ลังงานมากนอ้ย

เพียงใดและยังรวมถงึการเชือ่มโยงระหว่างการเลอืกใชห้มกึซึง่ทัง้สองสิง่นี้นัน้เป็นสิง่ทีเ่ราควร

น ามาพจิารณาร่วมกนัเสมอ 

ในส่วนของการใชพ้ลังงานของเครื่องพิมพ์นั้นจะขึน้อยู่กับชนิดและขนาดต่างๆของ

เครือ่งพมิพ์รวมถงึความเร็วในการพมิพ์ของเครื่องพิมพ์ดว้ยโดยปกตขิองเครื่องพิมพ์แบบองิค์

เจ็ทจะใชพ้ลังงานอยู่ที ่30 วัตต ์สว่นเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ตามทีอ่ยู่อาศัยนัน้จะใชพ้ลังงาน

อยู่ที ่230 วัตต ์แต่ถา้เป็นเครือ่งพมิพ์เลเซอรท์ีใ่ชใ้นส านักงานขนาดเล็กนัน้จะใชพ้ลังงานอยู่ที ่

320 วัตต ์และส าหรับส านักงานขนาดใหญ่อยู่ที ่550 วัตต ์ เครือ่งพมิพ์แบบองิคเ์จ็ทนัน้จะชว่ย

ประหยัดพลังงานไดม้ากกว่าเครื่องพมิพ์แบบเลเซอร์แต่จะมขีอ้เสยีคอืใชเ้วลานานกว่าในการ

พิมพ์แต่ถา้เทียบจะคุณภาพงานที่พิมพ์ออกมาแลว้นั้นแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยใน

เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทสมัยใหม่กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  เครื่องพิมพ์ทุกชนิดที่ใชง้านใน

ปัจจุบันนั้นเราควรตอ้งเลอืกใชเ้ครื่องพิมพ์ที่มีโหมด แสตนบาย หรือ โหมดสลีฟ เพื่อไวใ้ช ้

ส าหรับในกรณีทีเ่ราไมไ่ดใ้ชง้านมันในชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึง่เพราะโหมดแสตนบายหรอืสลฟี 

นัน้สามารถชว่ยเราประหยัดพลงังานไดอ้ยา่งมากโดยถา้เป็นเครือ่งพมิพแ์บบองิคเ์จ็ทนัน้ถา้เลอืก

ใหอ้ยู่ในโหมดแสตนบายมันจะใชพ้ลังงานเพียงแค่ 1 ใน 3 ของเวลาโหมดที่ถูกใชง้านปกต ิ

สว่นในเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์นัน้เมื่อมันอยู่ในโหมดแสตนบายนัน้มันจะใชพ้ลังงานเพียงแค่

ครึง่เดยีวของเวลาอยูใ่นโหมดใชง้านปกต ิ

 

 ขอ้แนะน าส าหรบัการใชเ้ครือ่งพมิพเ์พือ่ประหยดัพลงังาน 

- ทุกส านักงานควรมีเครื่องพิมพ์องิค์เจ็ทกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ผสมกันโดยเราจะ

เลือกใชเ้ครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ในเฉพาะกรณีงานเร่งด่วนเท่านั้นนอกจากนั้นเราควรใช ้

เครือ่งพมิพแ์บบองิคเ์จ็ทในการพมิพแ์ทน 

- เราควรมั่นใจวา่เราตัง้คา่เครือ่งพมิพใ์หอ้ยู่ในโหมดแสตนบายตลอดเวลาในทกุครัง้ที่

ไมม่กีารใชง้านเครือ่งพมิพ ์

- ควรท าใหม้ั่นใจอยู่เสมอวา่เครือ่งพมิพ์ของเรานัน้มกีารตรวจสอบปรับใหอ้ยู่โหมดใช ้

งานทีป่ระหยัดหมกึพมิพต์ลอดเวลา 

- เราควรเลอืกใชใ้ชต้ลับหมกึแบบเตมิไดแ้ทนการใชต้ลับหมกึแบบใชแ้ลว้ทิง้ ตลับ

หมกึแบบเตมิของเรานัน้เราควรใชอ้ย่างต ่ามากกว่า 5 ครัง้ขึน้ไปก่อนจะเปลีย่นไปใชต้ลับหมกึ

ใหม ่
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- ควรมีการริเริ่มวิธีการที่จะรีไซเคิลตลับหมึกเลเซอร์เพื่อที่จะน ากลับมาใชใ้หม่

เนื่องจากถา้เทยีบกันแลว้ตลอดการใชท้ัง้วงจรชวีติของตลับหมกึแบบเลเซอร์นั้นทีม่ีราคาถูก  

นอกจากนี้ยังมีและเครื่องพิมพ์เลเซอรบ์างชนิดทีม่มีกีล่องพมิพ์ยาวนานและสามารถเตมิหมกึ

เพิม่ไดเ้รือ่ยๆ 

- เราควรจะพิมพ์กระดาษในโหมดฉบับร่าง (draft) ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดเ้พราะ

เนือ่งจากในโหมดนีจ้ะสามารถประหยัดหมกึไดม้ากกวา่โหมดธรรมดาเป็นอยา่งมาก 

- ควรน ากระดาษทีพ่ิมพ์เพียงดา้นเดยีวแลว้ไม่ไดน้ าไปใชเ้หล่านัน้กลับมาใชอ้กีครัง้ 

โดยเลอืกใชอ้กีดา้นทีไ่ม่ไดพ้มิพม์าท าการพมิพส์ าหรับใชเ้อกสารตา่งๆทีไ่มส่ าคัญหรอืใชใ้นการ

พมิพฉ์บบั (draft) ก็ได ้

 

 เครือ่งถา่ยเอกสาร 

เครือ่งถา่ยเอกสารนัน้ถอืเป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลงังานเป็นอย่างมากภายในส านักงาน

เพราะฉะนัน้เราจงึตอ้งมมีาตรการการจัดการพลังงานทีเ่ขม้งวดและตอ้งคอยมกีารตรวจสอบให ้

ด าเนินการอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดผลกระทบของการใชพ้ลังงานของเครื่องถ่ายเอกสารที่อาจ

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มได ้เพราะขณะท างานนั้นปริมาณการใชพ้ลังงานของ

เครื่องถ่ายเอกสารจากการคัดลอกอาจมีการบรโิภคพลังงานตัง้แต่ไม่กีร่อ้ยวัตต์จนถงึหลาย

กโิลวตัตซ์ึง่จะกอ่ใหเ้กดิการสรา้งกา๊ซเรอืนกระจกทีม่ขีนาดตัง้แต ่250 กรัม จนถงึ 3 กโิลกรัมได ้

สว่นประกอบหลักของเครือ่งถ่ายเอกสารทีใ่ชพ้ลังงานความรอ้นมากทีส่ดุนัน้คอืสว่นที่

ท าหนา้ทีห่ลอมรวมสว่นประกอบทีเ่ป็นหมกึกับกระดาษเขา้ดว้ยกัน องคป์ระกอบเหลา่นี้จะไม่ถูก

ใชเ้มือ่เราสัง่ใหเ้ครือ่งอยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายซึง่จะท าใหเ้ครือ่งมกีารบรโิภคพลงังานไฟฟ้านอ้ย 

เวลาอบอุ่นของเครือ่งถ่ายเอกสารจงึถอืเป็นสิง่ส าคัญซึง่ถอืไดว้่าเป็นเวลาทีเ่ครื่องถ่ายเอกสาร

ใชพ้ลังงานมากทีส่ดุซึง่อาจสูงถงึ 400 วัตต ์ทัง้นี้ถา้เราสามารถตัง้ค่าใหอ้ยู่ในโหมด แสตนด์

บายเมือ่ไม่ไม่มกีารใชง้านในชว่งเวลาดังกล่าวไดจ้ะสามารถชว่ยประหยัดพลังงานและเงนิได ้

อยา่งมาก 

 

 ขอ้แนะน าส าหรบัการใชเ้ครือ่งถา่ยเอกสารเพือ่ประหยดัพลงังาน                  

- ควรท าใหม้ั่นใจอยู่เสมอว่าเรามีการปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครัง้ที่ไม่มีการใชง้าน

หรอืหลงัเวลาเลกิงาน 

- ควรท าใหม้ั่นใจอยู่เสมอวา่เครือ่งถา่ยเอกสารของเรานัน้มรีะบบอตัโนมัตสิ าหรับโหมด

แสตนดบ์ายตลอดเวลาในระหวา่งพักการใชง้านในชว่งเวลาสัน้ๆ  ควรจ าไวเ้สมอวา่เป็นสิง่ส าคัญ
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ส าหรับเครือ่งถ่ายเอกสารทีต่อ้งมโีหมดแสตนดบ์ายมเิชน่นัน้จะเป็นการสิน้เปลอืงพลังงานมาก

และถา้มโีอกาสเราควรปิดเครือ่งทกุครัง้เมือ่ๆไมม่กีารใชง้าน 

- เมือ่คณุเลอืกซือ้เครือ่งถ่ายเอกสารใหม่ควรเลอืกซือ้เครือ่งถ่ายเอกสารทีม่คีณุสมบัติ

ทีม่ีประสทิธภิาพทีส่ามารถท าใหเ้ครื่องอุ่นขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็วซึง่มันจะมีผลท าใหคุ้ณสามารถ

ถ่ายเอกสารไดไ้วขึน้อย่างมากเพราะระยะเวลาการถ่ายเอกสารถ่ายขึน้อยู่กับการท าความรอ้น

ของเครือ่งวา่เร็วแคไ่หน 

- ควรฝึกหรอืมกีารเลอืกใชก้ารถ่ายเอกสารแบบลดขนาดตัวอักษรเพือ่ทีจ่ะไดป้ระหยัด

ลดปรมิาณการถา่ยเอกสารไดม้ากขึน้ใหเ้ทา่ทีจ่ะท าได ้

*การทีเ่รารูจ้ักการลดปรมิาณการการถ่ายเอกสารลงนัน้ยังถอืวา่เป็นการชว่ยประหยัดกระดาษไป

ในตวัไดอ้กีดว้ย 

ความเชือ่ผดิ: ใชก้ระดาษรไีซเคลิท าใหเ้ครือ่งถ่ายเอกสารนัน้ตดิขัดและท าใหค้ณุใช ้

กระดาษมากขึน้ 

 ความเชือ่สมยัใหม:่ อปุกรณ์ทีท่ันสมัยท าใหเ้ราสามารถท าใหเ้รามกีระดาษรไีซเคลิที่

คณุภาพดแีละสามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยแทบไมแ่ตกตา่งจากกระดาษปกต ิ

 

 คอมพวิเตอรแ์ละจอภาพคอมพวิเตอร ์

คอมพวิเตอรท์ีใ่ชอ้ยู่ในขณะนี้แทบทกุส านักงานถอืวา่เป็นสว่นส าคัญของธุรกจิใด ๆ ทั่ว

ทุกมุมโลกเพราะคอมพิวเตอร์นัน้สามารถชว่ยลดมลพิษทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม

ของเราไดอ้ยา่งมาก  โดยการลดความจ าเป็นในการพมิพเ์อกสารหรอืส าเนาดงันัน้เราจงึสามารถ

ประหยัดกระดาษหมกึส าหรับใชใ้นการพมิพแ์ละทรัพยากรอืน่ ๆทีส่ามารถสรา้งขึน้มาแทนไดใ้น

คอมพวิเตอร ์ตัวคอมพวิเตอรเ์องนัน้ถอืเป็นการใชพ้ลังงานทีค่่อนขา้งมปีระสทิธภิาพอย่างมาก

และการใชพ้ลงังานของพวกเขาสามารถลดลงอย่างมากถา้เรามกีารจัดเรยีงการใชอ้ปุกรณ์ทีซ่ ือ้

อยา่งเหมาะสม ส าหรับคอมพวิเตอรเ์ดสกท์อปนัน้ใชพ้ลังงานประมาณ อยูท่ี ่60-120วตัต ์เมือ่ใช ้

งานกับอปุกรณ์ทีท่ันสมัยและถูกตอ้งกบัมัน สว่นหนา้จอคอมพวิเตอรนั์น้ถา้เป็นหนา้จอขนาด 15 

นิว้หลอดแบบแคโทดเรยห์รือซอีารท์ ี(CRT: Cathode ray tube) จะใชพ้ลังงานอยู่ที ่60 วัตต ์

และจอขนาด 17-21 นิว้ จอภาพจะใชพ้ลงังานประมาณ 100 วตัต ์ 

มันถอืเป็นสิง่ส าคญัทีพ่นักงานมกีารตัง้คา่เปิดใชง้านโหมดแสตนบายหลังจากชว่งเวลา

สัน้ๆที(่4นาท)ีไมม่กีารใชง้าน  เพราะในโหมดแสตนบายของเครือ่งคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะนัน้จะใช ้

พลังงานระหว่าง10-25 วัตต ์เท่านัน้ซึง่ถอืว่าประมาณ 1/3  หรอื 1/6 ของพลังงานทีม่ันใชใ้น

โหมปกตขิองการใชง้าน การใชพ้ลังงานจะลดลงไปอกีเมือ่มกีารซือ้หรอืเปลีย่นตัวจอภาพโดย

การซื้อแอลซีดี (Liquid Crystal Display: LCD) แทนจอภาพแบบของซีอาร์ทีเพราะจอภาพ
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แบบแอลซดีนัีน้กนิพลังงานเพยีงประมาณครึง่หนึ่งของจอภาพแบบซอีารท์แีละการท างานของ

จอภาพแบบแอลซดีนัี้นยังถือไดว้่ามีประสทิธภิาพที่ดกีว่าจอภาพแบบซีอาร์ทีอกีดว้ย การใช ้

จอภาพแบบแอลซดีนัีน้ยังสามารถน าไปใชไ้ดก้ับแล็ปท็อปอกีดว้ย ซึง่จะใชพ้ลังงานเพียง 15 

วตัต ์ซึง่ถอืวา่เป็นการประหยัดพลงังานากกวา่เครือ่งแบบเดสกท็์อปอกีดว้ย 

 

 ขอ้ควรรู ้

สกรนีเซฟเวอรนั์น้อาจถอืเป็นการสิน้เปลอืงพลงังานอย่างหนึง่ของคอมพวิเตอรซ์ึง่สว่น

ใหญ่จะใชพ้ลังงานประมาณสองเท่ามากขึน้จากปกตเิพราะมกีารใชแ้สงทีม่ากขึน้บนหนา้จอที่

พวกเขาไวใ้ชส้ าหรับการประมวลผล เนื่องจากแตเ่ดมินัน้จุดประสงคห์ลักของสกรนีเซฟเวอรถ์ูก

ออกแบบมาเพือ่ถนอมหลอดภาพในการใชก้ารของหนา้จอคอมพวิเตอรเ์พือ่ป้องกันไม่ใหม้กีาร

การฉายภาพเฉพาะจุดมากเกนิไปในกรณีทีไ่ม่ตอ้งมกีารใชง้านนานๆเพื่อป้องกันการเสือ่มของ

หนา้จอ แต่ในปัจจุบันหนา้จอสมัยใหม่ที่ใชเ้ทคโนโลยีจอภาพแบบแอลซีดีท าใหเ้ราไม่

จ าเป็นตอ้งใชส้กรนีเซอร์ฟเวอรอ์กีต่อไปส าหรับหนา้จอทีท่ันสมัยไม่เพียงแต่เราสามารถรักษา

หนา้จอการใชง้านไดด้แีละเรายังสามารถประหยัดพลังงานไดม้ากกวา่การใชส้กรนีเซอรฟ์เวอร์

อกีดว้ย ซึง่หากเราตอ้งการประหยัดพลังงานหรือพักหนา้จอนั้นในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เรา

อาจจะแคก่ดปุ่ มปิดหนา้จอหรอืไมก็่กดปุ่ มทีโ่หมดแสตนบายแทน 

 

 ขอ้ควรปฏบิตัเิพือ่อนุรกัษพ์ลงังาน 

- พจิารณาในการซือ้เครือ่งแล็ปท็อปมาใชง้านแทนเครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบเดสกท็์อป

เพราะว่าเครื่องแล็ปท็อปนั้นใชว้ัตถุดบิในการผลตินอ้ยการเครื่องแบบเดสก์ท็อปรวมถึงการ

สิน้เปลอืงพลงังานในการใชน้อ้ยกวา่อกีดว้ย 

- ควรเลอืกซื้อหนา้จอส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทีม่ีขนาดเล็กอยู่ที่ประมาณ 15 นิ้ว

เพราะหนา้จอขนาด 17 นิว้นัน้สิน้เปลอืงพลังงานมากกวา่หนา้จอขนาด 15 นิว้โดยอาจถงึรอ้ยละ 

40  

- ควรพจิารณาทีจ่ะเลอืกซือ้จอภาพแบบแอลซดีมีากกวา่จอภาพแบบซอีาร์ทเีพราะว่า

จอแบบแอลซดีนัีน้จะใชพ้ลังงานนอ้ยกวา่ในการใชง้านรวมถงึยังถนอมสขุภาพต่อตาของผูใ้ช ้

มากกวา่อกีดว้ย 

- ควรท าใหม้ั่นใจวา่พนักงานทกุคนในส านักงานนัน้กดปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเ์สมอหลัง

ไมม่กีารใชง้านนานกวา่ 45 นาท ี

- ควรท าใหม้ั่นใจว่าคอมพวิเตอรท์ุกเครือ่งในส านักงานนัน้ถูกตัง้ใหอ้ยู่ในโหมดแสตน

บายตลอดเวลาหากไมม่กีจิกรรมใดภายใน 5 นาท ี
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- ทกุขา่วสารหรอืเอกสารทีเ่ราสามารถน ามาแปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสไ์ดนั้น้เราควร

แปลงมาใหห้มดเพื่อลดค่าใชจ้่ายในการขนส่งเอกสารเปลี่ยนมาเป็นการส่งไฟล์ทาง

อเิล็กทรอนกิสแ์ทน 

 ความเชือ่ผดิๆ: การเปิดปิดเครือ่งบ่อยๆมผีลท าให ้ฮารด์ดสิกม์กีารเสือ่มสภาพความ

เชือ่สมัยใหม่การเปิดปิดเครือ่งคอมพวิเตอรนั์น้ไม่มผีลใดๆกับฮารด์ดสิกข์องเครือ่งคอมพวิเตอร์

สมัยใหมเ่ลย 

 

 แสง 

  จากการส ารวจบัญชกีารใชพ้ลังงานเทียบเป็นอัตราส่วนกับการใชพ้ลังงานทัง้หมด

พบว่ามีจ านวนถึงรอ้ยละ 30 ของการใชพ้ลังงานทัง้หมดถูกใชไ้ปกับการเปลีย่นพลังงานให ้

กลายแสงไฟภายในจากส านักงาน เพราะส านักงานนั้นถือกันว่าแทบจะเป็นพื้นที่ที่มีการใช ้

พลังงานไปกับการน าไปเป็นแสงไฟกันมากทีส่ดุที่หนึ่ง จากการศกึษาเราพบว่าหลอดไฟแบบ

ดัง้เดมินัน้แปลงพลังงานเพียงรอ้ยละ 10 จากทัง้หมดนัน้มากลายเป็นแสงสว่นพลังงานทีเ่หลอื

ทัง้หมดนัน้ถูกแปลงหายระเหยไปเป็นไอความรอ้นทัง้หมด  ฉะนัน้เราจงึควรใชห้ลอดไฟแบบที่

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เชน่หลอดไฟแบบ CFLs (โคมไฟเรอืงขนาดกะทัดรัด) สามารใชไ้ดน้าน

และใชพ้ลังงานนอ้ยกว่าเพียงแค่ 1/4 ของการใชพ้ลังงานจากหลอดไฟธรรมดา ซึง่ถงึแมว้่า

หลอดไฟแบบ CFLs จะมรีาคาแพงมากกวา่หลอดไฟแบบธรรมดาแตท่วา่ราคาสว่นตา่งของการ

ประหยัดคา่ไฟนัน้สามารถน ามาหักลบกนัไดใ้นภายหลงั 

 

หลอดไฟแบบ LEDs: 

LED หรอืหลอดไฟแบบไดโอดนัน้เป็นเทคโนโลยใีหม่ทีจ่ะปฏวิัตโิลกของแสง LEDs มี

พลงังานอย่างมปีระสทิธ ิยิง่ไปกวา่ CFLs และยังสามารถแกปั้ญหาเรือ่งการปนเป้ือนสารปรอทที่

มักพบในหลอดไฟแบบ CFL blubs อกีทัง้คุณภาพของไฟจาก LED นัน้ยังดกีวา่หลอดไฟแบบ 

CFL  แต่ขอ้เสยีของหลอดไฟแบบ LED นั้นคอืมันไม่เหมาะส าหรับการอ่านหนังสอืเนื่องจาก

ปริมาณแสงที่เขม้ขน้อาจท าใหเ้กดิผลเสียต่อสุขภาพตาของผูอ้่านได ้ดว้ยเหตุนี้จงึจะตอ้ง

หลกีเลีย่งในการใชห้ลอดไฟแบบ LED ในโคมไฟอ่านหนังสอืและอุปกรณ์ไฟฟ้าทีต่อ้งวางใน

ต าแหน่งที่ใกลก้ับดวงตา ซึง่เราควรใชห้ลอด LED ส าหรับพื้นที่เปิดขนาดใหญ่ เช่น บันได

ทางเดนิ หอ้งโถงลานจอดรถ ฯลฯ 

เพราะฉะนัน้ถา้เป็นไปไดเ้ราควรเลอืกใชห้ลอดไฟแบบ LED หรอื CFLs แทนหลอดไฟ

แบบเกา่ถงึแมว้า่ราคาของการซือ้นัน้จะมรีาคาแพงมากกวา่หลอดไฟแบบเกา่แตถ่า้เปรยีบเทยีบ
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ตอ่อายุการใชง้านแลว้นัน้จะถอืวา่การประหยัดพลังงานของหลอดไฟทัง้สองแบบทีก่ล่าวมานัน้

จะคุม้คา่มากกวา่การใชห้ลอดไฟแบบเกา่ 

 

 ขอ้ควรปฏบิตัใินการอนุรกัษพ์ลงังานส าหรบัการประหยดัไฟ 

- เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟใหแ้น่ใจว่าคุณจะซื้อหรือ CFLs ไฟ LED มาแทนที่หลอดไฟ

แบบดัง้เดมิทัง้หมดจากส านักงานของคณุ 

- ควรอบรมพนักงานของของเราใหม้จีติส านึกทีจ่ะปิดไฟในหอ้งเมือ่ไม่ไดใ้ชแ้มเ้พียง

เวลาสัน้มาก 

- พยายามทีจ่ะใชแ้สงธรรมชาตทิีเ่ป็นไปไดทุ้กที ่ใหส้ านักงาน หนา้ต่างควรท าความ

สะอาดเสมอและสนับสนุนใหพ้นักงานของเราเปิดผา้ม่านมากกวา่การใชส้วติชไ์ฟอเิล็กทรอนกิส ์

ซึง่จะชว่ยลดการพึง่พาไฟอเิล็กทรอนิกสแ์ละยังสามารถสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่ป็น

ธรรมชาตมิากขึน้ 

- วางแสงในสถานที่ที่เหมาะสมและในทศิทางที่ถูกตอ้ง ซึง่จะช่วยลดจ านวนไฟที่

จะตอ้งมกีารเปิดเพือ่ใหค้วามสวา่งทีน่่าพอใจ 

- พิจารณาการตดิตัง้อุปกรณ์เปิดปิดไฟแบบอัตโนมัติเพื่อลดการใชพ้ลังงานอย่าง

สิน้เปลอืงในการเปิดไฟทิง้ไวเ้ปลา่ๆ 

- เมือ่มกีารออกแบบอาคารใหม่หรอืมกีารปรับปรุงอาคารควรพจิารณาขอ้เสนอทัง้หมด

ทีก่ลา่วมาขา้งตน้นี ้

 

 การเดนิทางและการขนสง่ 

การเดนิทางและการขนส่งนั้นถือเป็นกจิกรรมทีส่ าคัญอย่างหนึ่งของการท างานและ

ธุรกจิเลยก็ว่าได ้ การเดนิทางดว้ยเครื่องบนินั้นถือเป็นกจิกรรมหนึ่งซึง่ถือว่ามีผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มอย่างมาก สาเหตุซึง่ถอืว่าการเดนิทางทางอากาศนัน้สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม

เป็นอยา่งมากเพราะวา่การเดนิทางดว้ยเครือ่งบนินัน้ตอ้งใชพ้ลงังานหรอืเชือ้เพลงิอยา่งมหาศาล

ซึ่งตอ้งเป็นน ้ ามันที่ท ามาจากฟอสซิลโดยเฉพาะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แถมทุกครั้งที่

เครือ่งบนิมกีารออกเดนิทางยังมโีอกาสทีต่ัวเครือ่งบนิจะสามารถปล่อยคารบ์อนไดออกไซดไ์ป

ไดไ้กลและสงูถงึชัน้บรรยากาศไดอ้กี นอกจากนี้ของเสยีและสารเคมีต่างๆทีเ่ครื่องบนิปล่อย

ออกมานัน้ยังสง่ผลใหเ้กดิหมอกควันและฝนกรดเพิม่ขึน้อกีดว้ย ถงึแมว้่าบางครัง้การเดนิทาง

โดยเครือ่งบนิจะถอืวา่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรับบางธรุกจิทีต่อ้งเร่งรบี แตท่กุบรษัิทนัน้ควรจะมสีว่น

ร่วมในการช่วยกันลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็นส าหรับพนักงานออกไป โดยในปัจจุบันนั้นมี
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เทคโนโลยีต่างๆมากมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการตดิต่อสือ่สารกันไม่ว่าจะเป็นการ

สือ่สารกนัทางโทรศพัทห์รอืวดิโีอผ่านเครือ่งคอมพวิเตอรก์ารตดิตอ่กนัทางอเีมลเป็นตน้ 

 เราควรมีการรณรงค์ใหพ้นักงานในบริษัทรูจ้ักเดินทางมาท างานดว้ยรถยนต์ของ

สาธารณะมากกวา่การเดนิทางมาดว้ยรถยนตส์ว่นตัว  บรษัิทควรจะมกีารเชา่รถบัสส าหรับรับสง่

ส าหรับพนักงานมาท างานเป็นส่วนรวมส าหรับบรษัิทเพียงอย่างเดยีวเพราะจะเป็นการชว่ยลด

คาร์บอนไดออกไซดท์ี่เกดิจากการเดนิทางหลายๆทีไ่ด ้ การรณรงคใ์หม้ีการลดการเดนิทาง

สว่นตวันอ้ยลงนัน้นอกจากจะดตีอ่สภาพแวดลอ้มยังมผีลชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยส าหรับบรษัิทอกีดว้ย 

 

  ขอ้ปฏบิตัเิพือ่การอนุรกัษก์ารลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิข ึน้จากการ

เดนิทาง 

- ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางมาประชุมที่ไม่จ าเป็นออกไปโดยเราอาจจะเลือกใช ้

เทคโนโลยตีา่งๆเขา้มาชว่ยในการสือ่สารแทนเชน่ วดิโีอลงิค ์โทรศพัท ์อเีมล 

- ควรหาวธิชีดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิ

ทกุครัง้ทีเ่ป็นไปไดเ้มือ่เรามกีารเดนิทาง 

- การเดนิทางดว้ยเครือ่งบนินัน้เราควรเลอืกเดนิทางดว้ยชัน้ประหยัดใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่

จะท าไดเ้พราะจะเป็นการช่วยประหยัดค่าใชจ้่ายและแถมยังเป็นการช่วยลดการปล่อย

คารบ์อนไดออกไซดม์ากกวา่การเดนิทางในชัน้ทีแ่พงกวา่ดว้ย 

- ควรเดนิทางดว้ยรถยนตห์รอืรถไฟมากกวา่การเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิ 

- ควรมกีารรณรงคใ์หพ้นักงานเลอืกการเดนิทางทีท่ าใหป้ลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดใ์ห ้

นอ้ยเทา่ทีส่ดุเทา่จะเป็นไปได ้เชน่ ถา้ระยะทางใกลเ้ราอาจจะเดนิหรอืใชจั้กรยานมาแทนการน่ัง

รถยนต ์

- ควรใชร้ถเมลห์รอืเดนิทางดว้ยรถไฟมาท างานมากกวา่รถสว่นตวั 

- รณรงค์ใหม้ีการโดยสารรถยนต์ไปดว้ยกันหรือแชร์การน่ังแท็กซี่เพื่อเป็นการช่วย

ประหยัดคา่ใชจ้า่ยและเป็นการลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิขึน้ 

- ควรจัดใหม้รีถบัสของบรษัิทส าหรับรับสง่พนักงานมาท างานในตอนเชา้และไปสง่ที่

บา้นหลงัเลกิงาน 

คา่เฉลีย่การปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดข์องการโดยสารดว้ยพาหนะตา่งๆ 

เครือ่งบนิชัน้ประหยัดอยูท่ี ่ 172 g/pk 

รถยนตส์ว่นตวัอยูท่ี ่  131 g/pk  

รถบสัอยูท่ี ่    89 g/pk 

รถไฟอยูท่ี ่   65  g/pk 
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 เครือ่งปรบัอากาศ 

 เครื่องปรับอากาศนั้นถือว่าเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งซึ่งถือว่ามีการบริโภค

พลังงานมากทีส่ดุในส านักงาน ซึง่เป็นเรือ่งปกตใินประเทศแถบทีม่อีณุหภูมริอ้นนัน้ เราจ าเป็น

ถอืจะตอ้งมเีครือ่งปรับอากาศเพือ่ใหอ้ณุหภูมภิายในส านักงานนัน้อยู่ทีร่ะดับความเย็นสบายและ

ตอ้งไม่รอ้นจนเกนิไปจนเกดิการท างานไมไ่ด ้แตถ่งึอย่างนัน้ในปัจจบุันยังมหีลายๆส านักงานทีม่ี

การปลอ่ยปละละเลยถงึการก ากบัอณุหภูมทิีถ่กูตอ้งภายในส านักงาน บางส านักงานยังมกีารปรับ

ใหอุ้ณหภูมิภายในส านักงานนั้นต ่าเกินกว่ามาตรฐานซึ่งจะท าใหภ้ายในส านักงานนั้นเย็น

จนเกนิไปและยังเป็นการสิน้เปลอืงพลงังานมากเกดิความจ าเป็นอกีดว้ย เพราะฉะนัน้เราจงึควรมี

มาตรการที่จะตอ้งด าเนินการเพื่อลดการพึ่งพาเครื่องปรับอากาศภายในส านักงานเท่าที่จะ

เป็นไป โดยเครือ่งปรับอากาศทุกเครือ่งภายในส านักงานนัน้ควรจะมกีารก าหนดอณุหภูมใิหแ้น่

ชัดว่าเราควรปรับไวท้ี่อุณหภูมิเท่าไหร่จึงจะท าใหเ้ป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ท าใหภ้ายใน

ส านักงานไม่รอ้นไม่หนาวจนเกนิไปเพื่อทีจ่ะเป็นการประหยัดพลังงานเพราะการทีเ่ราปรับให ้

อณุหภมูมิคีวามเย็นมากขึน้เทา่ไหร่ก็เป็นการสิน้เปลอืงพลงังานมากขึน้เทา่นัน้ 

 

 ขอ้ควรปฏบิตัสิ าหรบัส านกังานเกีย่วกบัการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ 

 - ควรมกีารตัง้อุณหภูมขิองเครือ่งปรับอากาศภายในส านักงานใหอ้ยู่ทีป่ระมาณ 23-24 

องศา ตลอดเวลาเพราะเราถอืวา่นี้เป็นอณุหภูมทิีม่กีารใหค้วามเย็นสบายส าหรับส านักงานเทยีบ

การบรโิภคพลงังานแลว้คุม้คา่มากทีส่ดุ 

 - ควรมกีารใชเ้ครื่องปรับอากาศทีม่กีารตดิตัง้เซ็นเซอรส์ าหรับควบคมุอุณหภูมภิายใน

ส านักงาน 

 - ควรมีการติดตั ้งหรือสีชนิดต่างๆที่จะช่วยดูดซับความรอ้นของอุณหภูมิภายใน

ส านักงาน 

 - ใชผ้า้ม่านเพื่อลดความรอ้นของส านักงานโดยดูดซับรังสคีวามรอ้นของพระอาทติย์

เพือ่เป็นการลดความจ าเป็นในการตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศ 

 - ในหนา้หนาวนัน้ถา้เป็นไปไดเ้ราควรเลอืกใชพั้ดลมแทนเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก

พัดลมนัน้มกีารบรโิภคพลังงานเพียง 10-100 วัตตใ์นขณะทีเ่ครือ่งปรับอากาศบรโิภคพลังงาน

ถงึ 600-3000 วตัต ์

 - ควรมกีารดแูลรักษาเครือ่งปรับอากาศใหด้อียู่เสมอโดยการหมั่นท าความสะอาดแผ่น

ตัวกรองของเครื่อง การที่เรามีแผ่นกรองของเครื่องที่สะอาดนั้นจะสามารถลดการบริโภค

พลงังานของเครือ่งปรับอากาศไดอ้กีถงึรอ้ยละ 10  
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 - ตดิตัง้เครื่องปรับอากาศใหพ้น้จากบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรงนี้สามารถเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการท างานของเครือ่งไดถ้งึรอ้ยละ 5  

- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถงึแมค้ณุมรีะบบปรับอณุหภูมสิ าหรับสว่นกลางแลว้ แตก็่ยังควร

จะมกีารปรับอุณหภูมแิยกต่างหากไดเ้พื่อใหผู้ค้นสามารถปรับอณุหภูมใินพื้นทีท่ างานของพวก

เขาใหเ้หมาะสมกนัในแตล่ะพืน้ทีใ่นกรณีทีแ่ตล่ะพืน้แตม่คีวามจ าเป็นในการท างานไมเ่หมอืนกนั 

- ควรมกีารท าใหแ้น่ใจวา่มกีารปิดเครือ่งปรับอากาศทุกครัง้หลังการเลกิงานในกรณีที่

หลังเลกิงานแลว้ยังมีพนักงานท างานอยู่ภายในส านักงานนั้นควรจัดใหม้าอยู่ในบรเิวณพื้นที่

เดยีวกนัเพือ่นเป็นลดการใชเ้ครือ่งปรับอากาศหลายๆตัว 

- ควรมกีารตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เรามกีารตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศใหเ้หมาะสมกับขนาด

ของพืน้ทีโ่ดยรวม (ในไทยตอ้งลองหาคา่ดเูอง) 

  - ควรมีก ารเช็ ค เสมอว่า  EER (คะแนนประสิทธิภ าพการใช พ้ลั งงาน ) ของ

เครื่องปรับอากาศสมัยใหม่ควรจะมีค่าเท่าใดเพื่อที่เราจะไดจั้ดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี

ประสทิธภิาพ  

 - อนุญาตใหพ้นักงานของบรษัิทมีการแต่งกายทีส่ะดวกสบายส าหรับพวกเขาในการ

ท างาน เพื่อพวกเขาจะไดรู้ส้กึสบายมากขึน้ในการท างานซึง่จะชว่ยท าใหพ้วกเขาไม่ตอ้งคอย

พึง่พาเครือ่งปรับอากาศในการปรับอณุหภูมเิพื่อใหพ้วกเขารูส้กึสบายในการท างานจนมากเกนิ

ความจ าเป็น 

 

 เครือ่งเขยีนและสนิคา้เบ็ดเตล็ดของบรษิทั 

พวกของใชเ้ครือ่งเขยีนนัน้ถอืเป็นสนิคา้อกีอย่างหนึง่ของบรษัิททีถ่า้เราไมม่กีารบรหิาร

การจัดการใหด้อีาจจะกอ่ใหเ้กดิกลายเป็นของเสยีได ้  พนักงานทกุคนนัน้ถา้เป็นไปไดค้วรมกีาร

แบ่งปันกันใชอุ้ปกรณ์เครื่องเขยีนต่างๆภายในส านักงานนั้นไวด้ว้ยกันไม่ว่าจะเป็นพวกดนิสอ 

ยางลบ ไมบ้รรทัดหรอือะไรก็ตามทีพ่อจะใชร้่วมกันได ้ บางอปุกรณ์ทีเ่ราสามารถน ากลับมาใช ้

ใหม่ไดเ้ชน่ ปากกาอาจจะใชแ้บบทีม่กีารเตมิหมกึและสามารน ากลับมาใชเ้ขยีนใหม่ได ้ ดนิสอ

ควรใชแ้บบทีธ่รรมดาสามัญไม่ใชแ้บบทีท่ ามาจากพลาสตกิ หรอืตลับใสห่มกึของเครือ่งพมิพ์ก็

อาจะใชแ้บบทีส่ามารถเตมิหมกึกลับมาใชไ้ดอ้กีตลอดเวลาซึง่มันจะดกีวา่มากทีพ่นักงานจะตอ้ง

คอยซือ้ของใชพ้วกนีใ้หมห่มดตลอดเวลาซึง่อาจจะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มได ้

ควรจะมีการตรวจเช็ครายการถงึสนิคา้ที่มีความส าคัญและยกเลกิการสั่งซื้ออุปกรณ์

ตา่งๆทีไ่มจ่ าเป็นส าหรับส านักงาน  ยกตัวอย่างเชน่ เครือ่งคอมพวิเตอรใ์นปัจจุบนันัน้มโีปรแกรม

ทีส่ามารถแทนเครือ่งคดิเลขไดแ้ทบทัง้สิน้เพราะฉะนัน้จงึไม่ควรตอ้งมกีารสั่งซือ้เครือ่งคดิเลข

อกีตอ่ไปภายในส านักงาน 
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สนิคา้ของ บรษัิท นั้นควรมีการสือ่ความหมายความเขา้ใจโดยตรงเกีย่วกับนโยบาย 

พันธกจิ  วสิยัทัศน์และการจัดการของบรษัิทวา่เราเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ควรมกีารจัดสง่สนิคา้

สง่เสรมิการขายทีถ่อืวา่เป็นการสง่ขอ้ความไปยังลกูคา้ของเราเกีย่วกับบรษัิทและบรกิารของเรา

ว่าเราเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม  ผลติภัณฑ์ส่งเสรมิการขายทีส่่งใหลู้กคา้ไปนั้นเราอาจจะเพิ่ม

ขอ้ความพเิศษลงไปเชน่วา่ "เราเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม" 

องค์กรควรจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่สามารถแสดงตนไดว้่าเป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้มอย่างเห็นไดช้ดั เพือ่แสดงใหพ้นักงานและลกูคา้เห็นวา่องคก์รจะชว่ยสง่เสรมิสถาน

ประกอบการณ์ทีเ่ป็นมติรทีด่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่ในขณะนีก็้มตีวัอยา่งหลายๆองคก์รทีแ่สดงตวัตน

ออกมาว่าผลติภัณฑ์ของเขานั้นเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มยกตัวอย่างเช่นองค์กรที่ผลติสนิคา้

เหลา่นี้  ถุงน ามาใชใ้หม่  นาฬกิาพลังงานแสงอาทติย ์แมแ้ตต่ัวสมดุจดบนัทกึหรอืปฏทินิเองนัน้

ก็มแีบบทีใ่ชว้สัดทุีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 

 ขอ้ควรปฏบิตัสิ าหรบัลดการบรโิภคเครือ่งเขยีนและสนิคา้เบ็ดเตล็ดทีไ่มจ่ าเป็น

ของบรษิทั 

- ลองพยายามรณรงคเ์ท่าจะเป็นไปไดใ้หง้ดใชอุ้ปกรณ์ทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ภายในครัง้เดยีว

เชน่ ปากกาลกูลืน่แบบใชล้ะทิง้ควรหันมาใชป้ากทีส่ามารถน าหมกึมาเตมิได ้

- ปฏบิัตติามขัน้ตอนตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรการการลดใชก้ระดาษเพือ่ลดการใชก้ระดาษ

เชน่ การจัดรูปแบบการพมิพเ์อกสารสองดา้นอยา่งระมัดระวงัและใชเ้อกสารร่วมในส านักงาน  

- ควรมกีารตรวจสอบแผนกทีม่กีารใชท้รัพยากรอย่างสิน้เปลอืงและท าใหแ้น่ใจวา่ทุก

ครัง้ทีม่กีารใชค้ลปิหนบีกระดาษนัน้ไมม่กีารใชล้ะทิง้ภายในทเีดยีว 

- การใชล้วดเย็บกระดาษรอบคอบมันเป็นหนึ่งในรายการทีใ่ชเ้วลามากไปเราอาจใช ้

คลปิหนบีกระดาษแทนถา้เป็นไปได ้

- ควรสัง่ซือ้ผลติภัณฑเ์ป็นจ านวนมากๆตอ่ครัง้เพือ่ลดบรรจภุัณฑล์ง 

- ควรเก็บรักษากลอ่งบรรจุภัณฑท์ีไ่ม่ไดม้กีารใชแ้ลว้เก็บเอาไวเ้พื่อน ามาใชใ้สส่ ิง่ของ

ตา่งๆทีไ่มต่อ้งการได ้

- ควรงดการสง่จดหมายใหน้อ้ยลงเพือ่ประหยัดกระดาษและคา่แสตมป์ขนสง่ในกรณีที่

เราสามารถเลอืกมาใชก้ารสง่จดหมายแบบอเีมลแทนได ้
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 การจดัการของเสยีในส านกังาน 

ตวัเลอืกขัน้ตอนการจัดการทีน่ยิมมากทีส่ดุ 

1. Reduce: ลดปรมิาณการใชท้รัพยากรและของเสยีทีผ่ลติ 

2. Reuse: น าวสัดกุลบัมาใชซ้ ้า ๆกนั 

3. Recycle: ใชว้สัดเุกา่มาเป็นวตัถดุบิในการสรา้งผลติภัณฑใ์หม่ 

4. Recovery: การกูค้นืพลงังานจากของเสยี 

5. Landfill: การก าจัดของเสยีอยา่งปลอดภัยโดยไปฝังกลบ 

กระบวนการเกีย่วกับวงจรรไีซเคลินัน้ถอืเป็นสิง่ส าคญัอย่างมาก เพราะฉะนัน้เราจงึตอ้ง

มั่นใจใหไ้ดว้า่ไม่เพยีงแตก่ารทีเ่รารวบรวมกระดาษตา่งๆหรอืวตัถุดบิทีไ่ม่ใชแ้ลว้ภายในออฟฟิศ

น าไปรไีซเคลิแตม่ันยังรวมถงึการทีเ่รายังเลอืกทีจ่ะบรโิภควัสดุทีม่าจากการรไีซเคลินัน้ดว้ยอกี

เพื่อใหว้งโคจรของการรีไซเคลิด าเนินต่อไปไดโ้ดยไม่ตดิขัด  ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ ,อุปกรณ์

เครือ่งเขยีนตา่งๆภายในส านักงาน, แกว้,พลาสตกิ ทัง้หมดสามารถน าไปเขา้สูว่งจรรไีซเคลิได ้

ทัง้ส ิน้แลว้สามารถน ากลับมาใชไ้ดอ้ีก เพราะฉะนั้นเราควรมีการรณรงคช์่วยกันใหค้วามรูก้ับ

พนักงานถงึขอ้ดแีละประโยชน์จากการแยกขยะทีส่ามารถน าไปรไีซเคลิได ้ การแยกขยะนัน้เรา

ควรแบง่ออกเป็นหมวดใหญ่ๆคอื กระดาษ แกว้ พลาสตกิและเหล็ก ซึง่กระบวนการแยกขยะทีด่ ี

นัน้จะสง่ผลใหก้ารท ากระบวนการรไีซเคลิเกดิประสทิธภิาพมากขึน้ เพราะฉะนัน้จงึควรใหก้ารใส่

ใจเกีย่วกับมาตรการทีจ่ะท าใหเ้ราสามารถจัดเก็บถังขยะต่างๆใหม้คีวามสะดวกเพื่อทีจ่ะไดง้่าย

ตอ่การน าไปรไีซเคลิ  

 

 การจดัการของเสยีในส านกังาน  

ของเสยีทีม่าจากส านักงานอกีประเภทหนึง่ก็คอืของเสยีจ าพวกขยะอเิล็กทรอนกิสห์รอื

ขยะเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีเ่กดิมาจากการเสือ่มโทรมตามอายุการใชง้านหรือเกดิจากการบุบสลาย 

แตกพัง สว่นใหญ่แลว้ในส านักงานขยะอเิล็กทรอนกิสส์ว่นใหญก็่จะมาจาก คอมพวิเตอร ์หนา้จอ

เครือ่ โทรศัพท ์หรอือปุกรณ์บันเทงิตา่งๆ ซึง่ถอืเป็นเรือ่งส าคญัอย่างมากทีเ่ราจะตอ้งรูว้ธิกีารน า

ขยะอเิล็กทรอนกิสเ์หลา่นี้ไปเขา้สูก่ระบวนการแปรรูปทีถู่กตอ้ง ถา้เราสามารถด าเนนิการจัดการ

กบัมันไดอ้ย่างถูกตอ้งแลว้นัน้มันจะกลายเป็นวัตถดุบิมอืสองชัน้ด ีแตถ่า้เราไม่รูว้ธิกีารจัดการกับ

มันไดอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ขยะอเิล็กทรอนิกสพ์วกนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ใหก้ับเราเลยทเีดยีว

เพราะสว่นประกอบหลักส่วนใหญ่ของขยะอเิล็กทรอนิกสพ์วกนี้นัน้ถูกสรา้งขึน้มา toxins และ 

carcinogens  (ในอนิเดยีมนัีน้มกีารน าขยะพวกนี้มาซอ่มและกลับมาใชใ้หม่อย่างมากซึง่ถอืเป็น

ตลาดทีใ่หญม่ากเลยทเีดยีวในอนิเดยี) 
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 เทคโนโลย ีC2C 

 ในอนิเดยีนัน้มเีทคโนโลยตีัวหนึง่ทีเ่ชือ่วา่ C2C หรอื Cradle to Cradle ซึง่เทคโนโลยี

ตัวนี้นัน้บ่งบอกถงึขอ้ความทีว่่า “ท าใหด้แีทนลดการท าไม่ด”ี ซึง่ถอืเป็นสิง่จ าเป็นอย่างมากที่

จะตอ้งมกีารพัฒนาวธิกีารหรอรูปแบบใดๆ ก็ตามทอีอกแบบมาเพื่อจัดการกับสนิคา้ทีเ่ราใชอ้ยู่

ทุกวัน C2C เกดิขึน้มาจากแนวคดิทีว่า่ในห่วงโซ่อาหารนัน้ของเสยีต่างๆทีอ่อกจากร่างกายเรา

หรอือาหารตา่งๆทีเ่ราไม่กนิแลว้สามารถน าไปเป็นอาหารตอ่ไปไดใ้หก้บัอกีวงจรหนึง่ซึง่สดุทา้ย

แลว้มันก็จะเป็นวงจรยอ้นกลับกันโดยไม่สิน้สุด  ซึง่เราสามรถน ามาประยุกตใ์ชก้ันไดก้ับการ      

รไีซเคลิ ใน C2C วสัดทุัง้หมดและพลังงานทีใ่ชใ้นการท าอะไรบางอยา่งไหลไปอยา่งตอ่เนื่องใน

วงไม่ส ิน้สดุทีม่ันถูกน ามาใชไ้ม่วา่จะเป็นวสัดสุ าหรับโปรแกรมประยกุตอ์ืน่หรอืถูกสง่กลับอย่างไม่

เป็นพิษเป็นภัยกับธรรมชาตปิระโยชน์จากเทคโนโลยีนี้คอืเราจะไม่มีขยะ ยกตัวอย่างเช่นใน  

C2C นัน้แทนทีเ่ราจะคดิยังไงใหผ้ลติขวดน าพลาสตกิโดยใชพ้ลาสตกิใหเ้ป็นของเสยีนอ้ยทีส่ดุ

เราจะเลอืกทีจ่ะผลติขวดแบบทีม่าจากวัสดอุะไรก็ตามทีเ่มือ่ใชท้ิง้จากขวดแลว้วัสดุนัน้สามารถ

นัน้ไปใชเ้ป็นวัตถุดบิในแหล่งวงจรบรโิภคอย่างอืน่ไดอ้กีหรือไม่ก็สามารถน ากลับมาใชใ้หม่ได ้

อกีเรือ่ยๆ 

 

 การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ตีอ่การท างาน 

หนทางหนึ่งทีง่่ายทีส่ดุทีจ่ะท าใหส้ านักงานของเราใหเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มนัน้คอื

อาจจะมีการน าพืชบางชนิดที่มีประโยชน์น ามาปลูกไวใ้นส านักงาน  ซึ่งจะท าใหผู้ค้นใน

ส านักงานนัน้รูส้กึเบกิบานและมันยังเป็นแสดงใหพ้นักงานภายในส านักงานเห็นอกีวา่เรามคีวาม

ใสใ่จตอ่สิง่แวดลอ้มจรงิๆ 

 สิง่ส าคัญอกีอย่างหนึ่งของการปลูกตน้ไมไ้วใ้นส านักงานคอืตน้ไมเ้หล่านี้จะสามารถ

ช่วยท าใหอ้ากาศภายในบรเิวณส านักงานนั้นคุณภาพดขีึน้โดยการดูดสารจ าพวกท็อกซนิใน

อากาศเอาไวแ้ละยังชว่ยเพิม่ความชุม่ชืน้ใหอ้กีดว้ยซึง่ภายในส านักงานทันสมัยหลายๆทีม่ักจะมี

แหล่งการคายของเสยีจากสารเคมีอย่างมากไม่ว่าจะเป็นจาก พรมผืนใหม่ สตี่างๆทีท่าลงไป  

เครื่องหนังหรือเบาะต่างๆ จากการวจิัยเราพบว่าการปลูกตน้ไมห้นึ่งกระถางนั้นต่อพื้นที่ 100 

ตารางฟุต สามารถช่วยท าความสะอาดอากาศภายในพื้นที่นั ้นได ้ตัวอย่างพืชที่นิยมปลูกใน

ส านักงานภายในอนิเดยีมีทัง้หมด 6 ชนิดซึง่เป็นพืชที่ง่ายต่อการดูแลรักษาและไม่กนิขนาด

พืน้ทีใ่นการวางมากทัง้ยังสามารถโตไดแ้มอ้ยูใ่นทีร่่มทีไ่ม่คอ่ยโดนแสงแดด 
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 ขอ้ควรรู ้ 

  การมตีน้ไมท้ีป่ลูกในกระถางภายในส านักงานนัน้สามารถชว่ยท าใหพ้นักงานภายใน

ส านักงานนั้นมสีุขภาพทีด่ขี ึน้ทัง้ยังลดอัตราการเจ็บป่วยของพนักงานลงดว้ย จากผลการวจัิย

ของมหาวทิยาลัยการเกษตรในนอรเ์วยนืยันวา่การมตีน้ไมใ้นสภาพแวดลอ้มการท างานนัน้มผีล

ท าใหสุ้ขภาพของพนักงานในออฟฟิศดีขึ้น โดยนักจิตวทิยาท าการตรวจสอบพนักงานใน

ออฟฟิศทัง้ 305 คนจาก 3 ส านักงานพื้นที่ที่แตกต่างกัน และจากการคน้ควา้ในอเมริกาใน

มหาวทิยาลัยวอชงิตันพบว่าการมีตน้ไมภ้ายในส านักงานนั้นช่วยลดความตงึเครียดและเพิ่ม

ปฏกิริยิาการตอบสนองของพนักงานไดถ้งึรอ้ยละ 12 และทัง้นี้ยังสามารถชว่ยลดความดันเลอืด

และความเหนือ่ยลา้ทางจติใจของพนักงานไดอ้กีดว้ย  

 

 การรบัรูข้องพนกังานทีจ่ะสามารถน ากลบัไปใชท้ีบ่า้นได ้

  วธิหีนึง่ทีจ่ะถอืไดว้า่เป็นวธิทีีไ่ดผ้ลทีส่ดุของการปกป้องสภาพแวดลอ้มนัน้คอืการปลกู

จติส านึกของพนักงานทุกคนใหต้ระหนักถงึปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในปัจจุบัน

รวมถงึวธิแีกไ้ขปัญหานัน้ดว้ย  พรอ้มทัง้สองพวกเขาว่าพวกเขาสามารถน าความรูน้ี้กลับไปที่

บา้นไดแ้ละสามารถเล่าหรือสอนใหเ้พื่อนๆหรือครอบครัวของพวกเขาใหต้ระหนักถงึเรื่องราว

พวกนี้ไดด้ว้ย รวมถงึเราควรมกีารจัดท ากจิกรรมตา่งๆใหม้ากขึน้เชน่การสมัมนา, การบนัทกึ, การ

ท ากจิกรรม (workshop) อบรมเกีย่วกบัเรือ่งราวดงัตอ่ไปนี ้

- เรือ่งภาวะโลกรอ้น 

- ผลทีเ่ป็นอนัตรายของมลพษิทางอากาศและน ้าทีม่ตีอ่สขุภาพ 

- ความส าคญัของการลดปรมิาณการใช ้การน ากลบัมาใชใ้หม ่การรไีซเคลิ  

- วธิกีารแยกขยะอยา่งถกูตอ้ง 

- ความตระหนักเกีย่วกบัการใชพ้ลงังานของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าตา่งๆ 

- ความส าคญัของมาตรการประหยัดพลงังานเมือ่ใชเ้ครือ่งมอืเหลา่นี ้

- คา่ใชจ้า่ยทีเ่ราสามารถประหยัดไดเ้มือ่เราเขา้สูโ่ครงการส านักงานสเีขยีว 

- จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมสีว่นร่วมรับผดิชอบงานของเทศบาลในสงัคมหรอือืน่ๆ 

 การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทีก่ลา่วมานัน้ถอืเป็นเรือ่งทีส่ าคัญอย่างมากเพราะว่า

การที่พนักงานภายในส านักงานนั้นเขา้ใจเกี่ยวกับว่ากจิกรรมดา้นต่างๆของมนุษย์นั้นส่งผล

กระทบตอ่สภาพแวดลอ้มอย่างไร  พวกเขาก็จะร่วมแรงร่วมใจกันบรรเทาถงึผลกระทบตา่งๆทีท่ า

ใหส้ภาพแวดลอ้มแย่ลง การทีเ่ราหมั่นปลกูจติส านกึใหพ้นักงานทกุคนนัน้ไมเ่พยีงแตเ่ป็นการให ้

พวกเขาร่วมกันอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มภายในทีท่ างานเท่านัน้แตเ่มือ่พวกเขากลับไปทีบ่า้นพวก

เขาก็จะจ าและน ามันไปปฏบิัตดิว้ยซึง่ตรงจุดนี้มันจะเพยีงจุดเริม่ตน้ซึง่ตอ่ไปมันจะถูกแพร่ขยาย
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ไปตอ่เนื่องจากทางครอบครัวและเพือ่นของพวกเขาจนสดุทา้ยก็แพร่ไปทั่วทัง้สงัคมทีเ่ราอาศัย

อยู ่

 
 การออกแบบส าหรบัตกึส านกังานขนาดใหญ ่

   - เมื่อเรามีการสรา้งสถานที่ใหม่หรือมีการซ่อมแซมส าหรับปรับปรุงส านักงานมันมี

หลกัการงา่ย ทีเ่ราสามารถสรา้งขึน้เพือ่ใหอ้าคารของเราเหลา่นัน้เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มมากขึน้ 

- การออกแบบและสรา้งอาคารโดยใชเ้ทคนคิทีม่ปีระสทิธภิาพพลังงานและผลติภัณฑ์

รวมทัง้ฉนวนระบบเซลลแ์สงอาทติยท์ีเ่หมาะสมและไดรั้บการปฏบิตัสิ าหรับหนา้ตา่ง 

- การออกแบบส าหรับทอ่ประปาคูท่ีใ่ชน้ ้ารไีซเคลิส าหรับลา้งหอ้งน ้าหรอืระบบน ้าสเีทา

กบัอกีอนัทีกู่น้ ้าฝนหรอืน ้าดืม่ทีไ่มใ่ชเ่พือ่การชลประทานอืน่ๆ 

- ควรมกีารสรา้งแบบจ าลองส าหรับการวางแผนทีจ่ะใชว้ัสดุใหคุ้ม้ค่าทีส่ดุส าหรับการ

สรา้งตกึยกตัวอย่างเชน่การออกแบบหอ้งแบบ 4 ฟตุเทา่กันทกุดา้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกับขนาด

มาตรฐานแผน่ผนังและไมอ้ดั 

- ควรมีการออกแบบเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายรักษา

สิง่แวดลอ้ม เชน่ การสรา้งการใชก้ารวางแนวของการแรเงาและแสงธรรมชาตใินการปรับปรุง

ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในอาคาร 

- ออกแบบภมูทิัศน์โดยใชพ้ชืพืน้เมอืงทีต่อ้งการน ้านอ้ยทีส่ดุในการเตบิโตเพือ่เป็นการ

ประหยัดคา่ใชจ้า่ย 

- เลอืกวสัดทุีค่งทนและแตกไดย้ากในการตกแตง่เพือ่ลดคา่ใชจ้่ายในกรณีของเสยีและ

ควรเลอืกวสัดกุอ่สรา้งทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มหรอืท าจากวัสดรุไีซเคลิสนิคา้ 

- เลือกใชส้ีมาตรฐานหรือวอลล์เปเปอร์สีที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้มส าหรับอาคาร

ส านักงานและการตกแตง่ภายในของคณุ 

- ถา้เป็นไปไดค้วรเพิม่ระบบกกัเก็บน ้าฝนเพือ่น ามาใชง้านส าหรับตวัอาคาร 

  

 ความคดิรเิร ิม่เทคโนโลย ี

- เรามีความคดิริเริ่มสรา้งสรรคต์่างๆมากมายซึง่อาจะสลับซับซอ้นนิดหน่อยในการ

ด าเนนิการแตใ่หผ้ลประโยชนท์ีด่อีย่างใหญห่ลวงส าหรับสภาพแวดลอ้ม 

- การรวมเซริ์ฟเวอร์และระบบเสมือนจริงในศูนย์ขอ้มูลดว้ยเครื่องปรับอากาศอย่าง

ระมัดระวังนัน้จะชว่ยเป็นการวางแผนการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานและการระบายความ

รอ้น 
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- ลงทุนในเทคโนโลยทีีท่ันสมัย และเครือ่งมอืทีส่ามารถใชไ้ดใ้นทุกสภาพอากาศเชน่

เครือ่งกรองอากาศซึง่สามารถใชง้านไดก้บัเครือ่งปรับอากาศและประหยัดไฟฟ้า 

- ป้ายชือ่ของบรษัิทควรใชร้ะบบพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นพลงังานหลกั 

 แนวโนม้การใหร้างวัลส าหรับบริษัทที่มีการรายงานถึงมาตรการการป้องกันต่อ

สิง่แวดลอ้มของบรษัิทก าลังเกดิขึน้   พวกเขาก าลังมองหาบรษัิททีม่จีติใจรักสิง่แวดลอ้มคม

ควบคูป่ระสทิธภิาพทางการเงนิของพวกเขา (ESG Environmental  Social and Governance) 

นักลงทุน, นักวเิคราะห์, หน่วยงานก ากับดแูล, สือ่ หรือแมแ้ต่ตัวผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเองก็ก าลัง

สนใจมองหาขอ้มูลหรอืมาตรการอะไรก็ไดท้ีส่ามารถชีแ้น่ชดัใหไ้ดว้า่บรษัิทตา่งๆนัน้มคีวามเอา

ใจใสใ่นสิง่แวดลอ้มในระดับไหน  อา้งองิจากการส ารวจของบรษัิท KPMG  International ในปี 

2008  นัน้มบีรษัิททีย่อมเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วดา้นสภาพแวดลอ้มของบรษัิทวา่มากนอ้ยเพียงใด

(ประมาณ 250 บรษัิทจาก Global fortuneซึง่ถือไดว้่าเป็นรอ้ยละ 80 ของทัง้หมด ซึง่มากขึน้

กวา่ปี 2005  ซึง่ถอืไดว้า่มเีพียงรอ้ยละ 64 ) ปัจจุบันถงึแมจ้ะไม่มขีอ้ก าหนดใหต้อ้งมกีารแสดง

รายงานผล ESG ของทกุบรษัิทแตเ่ราชือ่วา่อกีไม่นานการทีเ่รามรีายงานทีส่ามารถบง่บอกไดว้า่

เรามีความรับผิดชอบต่อสิง่แวดลอ้มเพียงใดจะตอ้งเป็นเทรนใหม่ซึ่งถือไดว้่าเป็นมาตรฐาน

ขอ้ก าหนดเดยีวกนัทีท่กุบรษัิทอาจจะตอ้งม ี

 

 กรณีศกึษา 1 

ในอนิเดยีมโีครงการ สเีขยีวซึง่ธนาคารในอนิเดยีเป็นคนจัดขึน้โดยจดุประสงคห์ลกัของ

โครงการนี้คอืเป็นเรือ่งของการสรา้งความตระหนักใหค้นในชมุชนไดรั้บรูแ้ละสามารถน าไปสาน

ต่อไดอ้ย่างย่ังยืน  โดยมีการรเิริม่ท าโดยใชพ้ื้นทีข่องธนาคารในการจัดการฝึกอบรมเกีย่วกับ

เรือ่ง การลดการใชท้รัพยากร การลด carbon footprint โดยมแีผนการดงัตอ่ไปนี ้

 - มีการใชส้ื่ออินเทอร์เน็ตเขา้มามีส่วนรวมในการเผยแพร่ถึงเนื้อหาเกี่ยวกับความ

ตระหนักทีเ่ราตอ้งมตีอ่สภาพแวดลอ้ม 

 - มกีารจัดการประชมุทีศ่นูยก์ลางการวจิัยเกีย่วกับสภาพแวดลอ้มทีอ่นิเดยี 

 - คอยกระจายขา่วสารใหผู้ท้ีส่นใจอยูต่อ่เนื่องตลอดเวลา 

 - มกีารจัดกจิกรรมใหม่ๆตลอดเวลาเกีย่วกับการรณรงคเ์พือ่ใหม้กีารใชห้นา้กระดาษใน

การพมิพท์ัง้สองหนา้เพือ่เป็นการประหยัดทรัพยากร 

 - มกีารจัดกจิกรรมใหร้ณรงคก์ารประหยัดพลังงานทีใ่ชใ้นส านักงาน เชน่ มกีารปิดไฟ

หรือปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างพักทานขา้วกลางวัน เครื่องถ่ายเอกสารควรทัง้ใหอ้ยู่โหมด

ประหยัดพลงังานเมือ่ไมม่กีารใชง้าน 
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 - มกีารแนะน าใหใ้ชก้ารประชมุทางโทรศัพท ์หรอืผ่านทางวดิโีอทางอนิเทอรเ์น็ตแทน

เพือ่เป็นการลดปรมิาณการเดนิทางทีไ่ม่จ าเป็นลงไป 

- โดยการสรา้งพืน้ทีใ่นการท างานทีย่ดืหยุน่และอ านวยความสะดวกในการวางแผนการ

ท างานจากทีบ่า้นและการประชมุเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม 

- โดยการรเิริม่สรา้งศนูยข์อ้มลูสเีขยีวและระบบเสมอืนจรงิ 

- โดยการเปลีย่นมาใชพ้ลังงานทีส่ะอาดกวา่น ้ามันเชน่ ก๊าซ CNG และ LPG ส าหรับรถ

ของธนาคารคอยสนับสนุนทางดา้นการเงนิเกีย่วกับโครงการในการรณรงคด์า้นสภาพแวดลอ้ม

ตา่งๆ 

- โดยการเขา้ร่วมเป็นสว่นหนึง่ในกจิกรรมของชมุชนอย่างย่ังยนืและสนับสนุนการปลูก

ป่า การซอ่มบ ารุงตา่งๆทีม่ผีลท าใหช้มุชนน่าอยู่ข ึน้ 

  

 กรณีศกึษา 2 

โรงแรม Orchid hotel นัน้ถอืเป็นอกีตัวอย่างหนึง่ขององคก์รทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

โดยมีการฝึกอบรมพนักงานทุกคนใหต้ระหนักถงึวธิีการท างานที่จะไม่ส่งผลกระทบไม่ดีต่อ

สภาพแวดลอ้มรวมถงึการออกแบบและผลติภัณฑท์ัง้หมดของโรงแรมก็เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

ดว้ย 

 ในดา้นการออกแบบและสถาปตัยกรรม 

โรงแรมไดใ้ชค้วามพยายามในการอนุรักษ์พลงังานโดยการออกแบบโดยการเปลีย่นใช ้

แสงธรรมชาตใิหก้ลายมาเป็นพลังงานทีใ่ชใ้นโรงแรมและใชซ้เีมนตห์รือสแีบบที่เป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม การตกแต่งภายในนัน้โรงแรมเลอืกใชว้ัสดุทีม่คีวามหนาแน่นของไมป้านกลางซึง่

สว่นใหญท่ ามาจากกา้นไมผ้า้ฝ้ายทีร่ไีซเคลิมาจากตกึเกา่ทีไ่มม่กีารใชแ้ลว้ 

พวกเขายังมกีารเคลอืบหนา้ตา่งดว้ยวสัดกุนัความรอ้นถงึสามชัน้เพือ่ลดการท างานของ

เครือ่งปรับอากาศภายในโรงแรม 

 ในดา้นพลงังาน 

โรงแรมมมีาตรการประหยัดพลังงานทีไ่ม่ซ ้ากันมกีารใชพ้ลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ

เชน่การใชห้ลอดไฟนัน้ในโรงแรมเลอืกใชห้ลอด PL  หลอดเรอืงแสงและเทคนคิอืน่ๆ  

มกีารใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสพ์เิศษทีค่อยชว่ยคอมเพรสเซอรข์องเครือ่งปรับอากาศใน

การประหยัดพลังงานและความรอ้นทีเ่กดิจากเครือ่งปรับอากาศจะเพื่อใหเ้กดิน ้ารอ้นทีห่อ้งพัก

หอ้งสขุา ซกัรดีและหอ้งครัว 
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 นอกจากนีย้ังมปีระเทศอืน่ทีท่ าการจัดท าส านักงานสเีขยีวอกีหลายประเทศ ซึง่สามารถ

น ามาเป็นแนวทางในการจัดท าส านักงานสเีขยีวในประเทศไทย ซึง่สามารถสรุปเนื้อหา และ

ใจความส าคญัไดด้งันี ้

 

2. ส านกังานสเีขยีวในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ศูนย์ผูน้ าดา้นสิง่แวดลอ้มของมหาวทิยาลัยวาร์เรน วลิสัน ไดจั้ดท าคู่มือส านักงาน       

สเีขียวที่ช ื่อว่า “Warren Wilson College Green Office Guide” ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาและ

ใจความส าคญัไดด้งันี ้ 

 Warren Wilson College ไดน้ าเสนอแนวทางการปฏิบัตสิู่ส านักงานสเีขยีว (Green 

Office) ซึง่ในการท างานและการใชช้วีติในปัจจบุันเป็นสิง่ส าคัญทีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ทางสภาพภูมอิากาศ โดยทาง Warren Wilson College มคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะลดปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมอิากาศลงรอ้ยละ 80 ภายในปี 2020 

แนวทางที่น าเสนอจะเริม่อย่างง่ายๆ ไม่ตอ้งมีการใชง้บประมาณ จนถึงการก าหนดนโยบาย

บรษัิททีเ่ป็นระบบชดัเจน มแีนวร่วมจากพนักงานทกุคนในองคก์ร สิง่ทีท่ าใหป้ระสบผลส าเร็จนัน้

อาศัย ความรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการใชท้รัพยากรในส านักงานอย่างคุม้คา่ การปรับเปลีย่นทัศนคต ิ

และการเพิม่องคค์วามรูแ้ละไดม้กีารเสนอแนวทางการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มในส านักงานดงันี ้

  

การใชพ้ลงังาน 

 อาคารส านักงานเป็นแหล่งของก๊าซเรือนกระจก โดยรอ้ยละ 65 มาจากการท ารอ้น 

ความเย็น และเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในส านักงาน หอ้งเรียนและหอพัก จงึตอ้งมีการลดการใช ้

พลงังานโดย 

- การปิดสวติช ์ปิดสวติชเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าเมื่อไม่ใชง้าน ช่วงพักกลางวันและหลังเลกิ

งาน  

- การใชป้ลั๊กพ่วง ใชป้ลั๊กพ่วงเครือ่งใชไ้ฟฟ้า สามารถลดการร่ัวไหลของไฟฟ้าจากการ

ใชก้ารเสยีบปลั๊กไฟโดยตรง 

- การใชพ้ลังงานจากแสงอาทติย ์เปิดม่านใหแ้สงสวา่งเขา้ภายในส านักงาน ลดการใช ้

ไฟฟ้าไดแ้ละจัดระบบระบายอากาศภายในส านักงานใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ แนะน าใหพ้นักงาน

แตง่กายใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศ 

- การใชค้อมพิวเตอร์ใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด เปิดใชง้าน sleep mode ตัง้ค่าการใช ้

งานใหใ้ชร้ะบบประหยัดพลังงาน การใชโ้หมด Hibernate เป็นการปิดโปรแกรมเอกสารทกุอยา่ง

ลง และปิดเครือ่ง คอมพวิเตอร์ แสดงวา่หากอยู่ในโหมด Hibernate คอมพวิเตอรก็์จะมกีารใช ้
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พลังงานเป็นศูนย ์และเมือ่เปิดเครื่องขึน้มาใหม่ ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นอย่างเดมิแต่ใชเ้วลา

พอๆ กบัการเปิดเครือ่งจรงิๆ  

- เปลีย่นหลอดไฟจากหลอดไสธ้รรมดาหรอืหลอดไฟฮาโลเจนเป็นหลอดฟลูออเรส

เซนต ์หลอดฟลอูอเรสเซนตเ์มือ่หมดสภาพการใชง้านสามารถน าไปรีไซเคลิหรือก าจัดไดง้่าย

กวา่เนือ่งจากภายในหลอดมปีรมิาณของปรอทนอ้ยกวา่ 

- การลงทนุใชอุ้ปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่สีัญลักษณ์ ENERGY STAR ซึง่สัญลักษณ์นี้

จะรับรองมาตรฐานการผลติสนิคา้ ทีไ่ดม้กีารพัฒนาในเรือ่งการการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้

ยั งเป็นสินค า้ที่มีการหลีก เลี่ยงการใช ว้ัสดุที่ เป็นอันตราย ห รือใช น้ ้อยที่สุดอีกด ว้ย 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ารุ่นประหยัดพลังงานอาจมคีา่ใชจ้่ายสงูในตอนแรก แตส่ามารถประหยัดพลังงาน

ไดใ้นระยะยาว โดยสามารถประหยัดไดร้อ้ยละ 20-40 ของพลงังานทีเ่สยีไป 

- เปลีย่นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป (โนต้บุ๊ค) โดยโนต้บุ๊คจะใช ้

พลงังานนอ้ยกวา่คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊รอ้ยละ 50-80  

 

การใชก้ระดาษ 

 ลดการใชก้ระดาษ ใชก้ระดาษทีม่าจากการรไีซเคลิ และใชก้ระดาษซ ้า สิง่เหลา่นีจ้ะท า

ใหท้รัพยากรป่าไม ้น ้า และพลงังานยังคงอยู ่อกีทัง้ปรมิาณของเสยียังลดลงดว้ย 

- ลดการใชก้ระดาษ: ไม่พิมพ์เกนิมากกว่าที่ตอ้งการใช ้ใชก้ารสง่อเีมล     (e-mail) 

แทนการใชก้ระดาษและการสง่แฟกซ ์ตัง้คา่หนา้กระดาษและขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม 

ท าการสัง่ซือ้ในปรมิาณมากเพือ่ลดภาระคา่ขนสง่ 

- น ากระดาษกลับมาใชใ้หม่: น ากระดาษทีใ่ชเ้พียงดา้นเดยีวมาใชซ้ ้าส าหรับการร่าง

เอกสาร เอกสารภายในหรอืการจดบนัทกึ และจัดทีเ่ก็บกระดาษประเภทนีโ้ดยเฉพาะ    

- การเลอืกซือ้กระดาษทีป่ราศจากคลอรนี (processed chorine free, PCF) เนื่องจาก

คลอรนีทีใ่ชใ้นกระบวนการฟอกจะปลอ่ยไดออกซนิ (dioxins) สูส่ ิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดออกซนิเป็น

อนัตรายมากตอ่มนุษยแ์ละสิง่มชีวีติ 
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การใชน้ า้ 

 น ้าเป็นแหลง่ทรัพยากรทีส่ าคัญ เมือ่มกีารขยายตัวของประชากรโลก ความตอ้งการใช ้

น ้ าจึงมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการอนุ รักษ์ รักษาแหล่งน ้ าที่สะอาดท าใหส้ามารถใชน้ ้ าไดม้ี

ประสทิธภิาพ  

- ตรวจสอบบริเวณวาล์วน ้ าว่ามีการร่ัวไหลหรือไม่ หากมีการร่ัวไหลใหด้ าเนินการ

ซอ่มแซมโดยเร็ว การปลอ่ยน ้าใหห้ยดทิง้ไปท าใหส้ญูเสยีน ้าถงึ 2 แกลลอนตอ่ชัว่โมง 

- รวบรวมจาน ชาม เซรามคิทีต่อ้งท าความสะอาด มาลา้งพรอ้มกัน สามารถลดการใช ้

น ้าลงได ้

- จัดซือ้เครือ่งกรองน ้าใชใ้นส านักงาน เพือ่สง่เสรมิใหล้ดการใชข้วดน ้าซึง่สามารถลด

พลงังานทีใ่ชใ้นการขนสง่ได ้

 

กากของเสยีและการรไีซเคลิ 

   Reduce Reuse และ Recycle เป็นสิง่ทีทุ่กคนควรตระหนักถงึ การจัดการกับของเสยี

นัน้แตกตา่งกัน เชน่ บางผลติภัณฑอ์อกแบบใหส้ามารถน ากลบัมาใชใ้หมห่รอืรไีซเคลิได ้ขณะที่

ผลติภัณฑบ์างชนดิท าลายโดยการฝังกลบหรอืเผา ดงันัน้เราควรทีจ่ะศกึษา 3Rs ใหม้ากขึน้ 

- ศกึษาการรไีซเคลิ โดยศกึษาการแยกขยะออกเป็นขยะทีร่ไีซเคลิไดก้ับไม่สามารถรี

ไซเคลิได ้

- ปฏบิัตติามทีไ่ดศ้กึษามา โดยท าการแยกขยะและเก็บขยะทีแ่ยกไดม้าชัง่น ้าหนักทุก

ปลายสปัดาห ์

- เลอืกผลติภัณฑท์ีม่บีรรจนุอ้ย เนือ่งจาก 1 ใน 3 ของกากของเสยีในอเมรกิาเป็นบรรจุ

ภัณฑ ์และถา้บรรจุภัณฑส์ามารถน ากลับมาใชใ้หม่ได ้เชน่ ซองจดหมาย กล่องกระดาษ ใหน้ า

กลบัมาใช ้

- การรีไซเคลิคอมพิวเตอร์เก่าและอุปกรณ์อเิล็กทรอนิคส ์โดยส่งใหบ้รษัิทที่จัดซื้อ

อปุกรณ์มา 

 

การเดนิทาง 

 เลอืกการเดนิทางโดยใชก้ารขนสง่สาธารณะ หากทีพั่กอยู่ไม่ไกลกับส านักงานมากนัก 

ควรเดนิหรอืขีจั่กรยานมาท างาน เพื่อสขุภาพและสิง่แวดลอ้มทีด่ ีหากทีพั่กอยู่ไกล ใหห้าเพือ่น

ทีพั่กอยู่ใกลก้ัน แลว้ร่วมโดยสารรถคันเดยีวกันไปในเสน้ทางเดยีวกัน หรอืเสน้ทางใกลเ้คยีงกัน 

(Carpool) 
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การจดัซือ้ 

 การเลอืกซือ้อปุกรณ์เครือ่งใชใ้นส านักงานนอกจากค านงึถงึสภาพเศรษฐกจิในบรษัิท

แลว้ ตอ้งค านงึถงึสิง่แวดลอ้มดว้ยวา่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มหรอืไม่ ไม่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ

ผูใ้ชง้านซึง่หลกัในการปฏบิตั ิมดีงันี ้

- น าวสัดทุียั่งสามารถใชไ้ดก้ลบัมาใชใ้หม ่

- เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีม่าจากการรไีซเคลิ มผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มต า่ 

- หลีกเลี่ยงผลติภัณฑ์ที่เป็นพิษ เช่น หมึกหรือสทีี่มีส่วนประกอบเป็นสารประกอบ

อินทรีย์ระเหย (volatile compounds) หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

- นโยบายเลอืกผลติภัณฑท์ีม่สีญัลักษณ์ Energy Star  

 

3. ส านกังานสเีขยีวในประเทศแคนาดา 

  กระทรวงโยธาธกิารและรัฐบาลดา้นบรกิารประเทศแคนาดา ไดจั้ดท าคู่มอืส านักงานสี

เขยีวที่ช ือ่ว่า “The Environmentally Responsible Green Office at a Glance)” ซึง่สามารถ

สรุปเนื้อหาและใจความส าคัญไดด้ังนี้ องคก์รไดจ้ัดตัง้ขอ้ตกลงพัฒนาแผนการท าส านักงาน    

สีเขียว (Green Office) โดยให ค้วามส าคัญ กับ  4Rs คือ  Reduce Reuse Recycle และ 

Renewable การจัดการพื้นที่ภายในส านักงานภายใตก้ารปรับปรุง การลงทุน และการแกไ้ข 

แนวคดิที่ใชป้ฏิบัตใิน Green office มีหัวขอ้หลักๆ คือ คุณภาพของสภาพแวดลอ้มภายใน

ส านักงาน การใชว้ัสดุทีไ่ม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม พลังงาน น ้า และการลดกากของเสยี 

และไดม้กีารเสนอแนวทางการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มในส านักงานดงันี ้

 

การจดัการพลงังาน 

 วเิคราะหก์ารลดใชพ้ลังงานโดยการปรับปรุงระบบใหส้ามารถใชง้านไดม้ปีระสทิธภิาพ

สงูสดุ โดย 

- ออกแบบการใชอุ้ปกรณ์ท าความรอ้น ความเย็น ป๊ัม รวมทัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าใหม้ีอายุ

การใชง้านทีย่าวนานทีส่ดุ  

- ใชเ้ครือ่งวดัพลงังานในระบบ DDC (DDC system)  

- มรีะบบหมุนเวยีนระบายความรอ้น ในวันทีอ่ากาศแหง้ใหป้รับเปลีย่นการใชพ้ลังงาน 

โดยเลือกระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน เช่น การสเปรย์น ้ า (พัดลมไอน ้า) ไปใน

อากาศ ออกแบบอาคารใหล้ดการรับความรอ้นจากดวงอาทติยใ์นฤดรูอ้นและยอมใหผ้่านเขา้มา

ไดใ้นฤดหูนาว  



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        

หน้า | 35  

 

 

- พจิารณาใชบ้ัลลาสตอ์เิล็กทรอนิกสใ์นหลอดไฟเนื่องจากมีประสทิธภิาพสงูกวา่บัล

ลาสตธ์รรมดา การตดิตัง้สวติชไ์ฟอตัโนมัต ิเปลีย่นมาใชห้ลอดฟลอูอเรสเซนต ์

- รณรงคก์ารใชจั้กรยานในการมาท างานใหม้ากกวา่การขบัรถยนต ์

 

คณุภาพอากาศภายในอากาศ (Indoor Air Quality, IAQ) 

- เปิดระบบระบายอากาศก่อนเริม่งาน 1-2 ชั่วโมง เพื่อใหอ้ากาศภายในอาคารมกีาร

หมุนเวยีน ออกแบบใหร้ะบบระบายอากาศลดหรอืป้องกันการเจรญิของแบคทเีรยีหรอืฟังไจ ลด

การปนเป้ือนและความชืน้ในทอ่ดดูซับ  

- ป้องกนัไมใ่หส้ารอนัตรายระเหยในรูปไอและความชืน้เขา้มาในอาคาร  

- ลดสารพิษที่มาจากการระเหยของสี กาว ใชผ้ลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของ

สารประกอบอนิทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compound, VOC) หรือฟอร์มาลดีไฮด์หรือมี

นอ้ยทีส่ดุ ลดการใชพ้รมในส านักงานซึง่พรมเป็นแหลง่ของ VOC มากทีส่ดุ 

- ตรวจสอบระบบท าความรอ้น ความเย็น ใหไ้ม่มฝีุ่ นหรือการปนเป้ือนในระบบ ตดิตัง้

ระบบป้องกนัอากาศเขา้เพือ่ลดการปนเป้ือนของอากาศจากภายนอก  

- มกีารระบายอากาศในหอ้งครัว หอ้งน ้า บรเิวณทีส่บูบหุรี ่หอ้งเก็บสารเคม ี

- ปลกูตน้ไมไ้วบ้รเิวณอาคารเพือ่ใชด้ดูซบัมลพษิในอากาศ 

 

 การท าลายช ัน้บรรยากาศโอโซน 

- ปรับเปลีย่นวัสดุ ผลติภัณฑท์ีม่สีว่นประกอบเป็นสารคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน (CFC) 

หรอืไฮโดรคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน (HCFC) ซึง่เป็นตัวการในการท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 

ท าใหเ้กดิภาวะสภาพอากาศเปลีย่นแปลง (Climate change) 

 

การลดปรมิาณกากของเสยีในส านกังาน 

 การรไีซเคลิกระดาษทีใ่ชแ้ลว้ซึง่เป็นของเสยีอย่างแรกในส านักงานทีส่ามารถน ามารี

ไซเคลิได ้มรีะบบการจัดการขยะทีส่ะดวก 

 

 การรไีซเคลิกากของเสยีในส านกังาน 

แยกถังขยะส าหรับขยะแต่ละประเภท เชน่ ถังขยะส าหรับทิง้แกว้ กระดาษ พลาสตกิ 

โลหะ เป็นตน้ พนักงานในส านักงานตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการแยกขยะ โดยตอ้งน าเศษอาหาร

หรอืน ้าออกจากบรรจภุัณฑใ์หห้มดกอ่นทีจ่ะทิง้  
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- มสีถานทีเ่ก็บขยะรไีซเคลิเพยีงพอ จัดถังขยะส าหรับขยะแตล่ะประเภทใหท้ั่วถงึ เชน่

ในทีพั่กรับประทานอาหาร บรเิวณทีม่คีนผา่นไปมา แตไ่มค่วรเกะกะขวางทางเดนิเขา้ - ออก  

- การจัดการกับขยะอนิทรยีห์รอืขยะชวีภาพ ตอ้งมกีารก าจัดหรอืน าออกจากถังขยะใน

ส านักงานทกุวนั เพือ่ลดปัญหาการเกดิกลิน่ไมพ่งึประสงคแ์ละปัญหาแมลงวนัรบกวน 

- การรีไซเคิลกระดาษ จัดตั ้งกล่องส าหรับกระดาษที่ใชแ้ลว้เพียงหนา้เดียวเพื่อ

น ามาใชใ้หมอ่กีครัง้ โดยตัง้ไวใ้กลบ้รเิวณเครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งพมิพ ์หรอืแฟกซ ์สง่เสรมิให ้

พนักงานในองคก์รปฏบิตัติาม 

 

การใชน้ า้ 

 การใชน้ ้าอย่างมีประสทิธภิาพควรมีการจดบันทกึหรือตดิตัง้มาตรวัดการใชน้ ้า เพื่อ

น าไปวเิคราะหก์ารลดการใชน้ ้า  

- มรีะบบแยกน ้าทีใ่ชแ้ลว้ (Grey water) แต่สามารถน ากลับมาใชใ้หม่ไดอ้อกจากน ้า

เสยีอยา่งชดัเจน  

- มกีารกักเก็บน ้าฝนเพื่อน าไปใชท้ดแทนน ้าประปาในสว่นตา่งๆ เชน่ น าไปใชใ้นระบบ

หลอ่เย็น 

- ออกแบบพื้นที่การใชส้อยใหส้ามารถลดการใชน้ ้าได ้เช่น การตดิตัง้ก๊อกน ้าระบบ

เซ็นเซอร ์เลอืกอปุกรณ์สขุภัณฑท์ีป่ระหยัดน ้า เพือ่ไมใ่หเ้กดิการใชน้ ้ามากเกนิความจ าเป็น 

- มรีะบบเปิด – ปิด การใชง้านอุปกรณ์ทีต่อ้งใชน้ ้า เชน่ ในอุปกรณ์แลกเปลีย่นความ

รอ้น อปุกรณ์ท าความเย็น มกีารควบคมุน ้าเขา้ – ออก 

- มกีารตรวจสอบและซอ่มแซมรอยร่ัวเป็นประจ าทกุเดอืน 

- ตรวจสอบและตัง้คา่ระบบรดน ้าอตัโนมัต ิ(sprinkler) ใหไ้มใ่ชน้ ้ามากเกนิไป 

 

4. ส านกังานสเีขยีวในประเทศสเปน 

เทศบาลเมอืงบารเ์ซโลนา ไดจั้ดท าคูม่อืส านักงานสเีขยีวทีช่ ือ่ว่า “The Green Office 

Guide” ซึง่สามารถสรุปเนือ้หาและใจความส าคญัไดด้งันี ้ 

ปัจจุบนัสงัคมใหค้วามสนใจดา้นสิง่แวดลอ้ม กระตุน้และพัฒนาใหม้อีนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม

อย่างย่ังยนื โดยแนวทางการอนุรักษ์แบบใหม่ทีใ่ชห้ลักการการใชท้รัพยากรทีม่อียู่อย่างจ ากัด 

เปลีย่นพฤตกิรรมของมนุษย ์ซึง่ชว่ยสนับสนุนการประหยัดพลังงาน อกีทัง้การใชผ้ลติภัณฑท์ี่

เหมาะสมและเป็นเทคโนโลยทีีส่ะอาด การลด น ากลับมาใชใ้หม่ และการรีไซเคลิเป็นการลด

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม 
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 เทศบาลเมืองบาร์เซโลนามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดย

นโยบายทีน่ าไปใชใ้นพืน้ทีอ่ย่างเชน่ การใชพ้ลังงานหมุนเวยีน ระบบคัดแยกขยะ การเพิม่พืน้ที่

สเีขยีว คูม่อืการสรา้งส านักงานสเีขยีว ออกแบบมาเพือ่ใหพ้นักงานในองคก์รไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง 

โดยค านงึถงึการใชก้ระดาษ วัสดใุนส านักงาน อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์การเลอืกซือ้ การใช ้และ

การรไีซเคลิ ท าใหอ้งคก์รเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้เป็นการประหยัดดา้นการเงนิและพัฒนา

คณุภาพชวีติของคนในองคก์รอกีดว้ย 

 

ปญัหาสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิข ึน้ในส านกังาน 

 - อปุกรณ์เครือ่งใชส้ านักงานและผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ทีป่ลอ่ยสารทีเ่ป็นอันตรายตอ่ร่างกาย 

เชน่ กาว น ้ายาลบค าผดิ เฟอรน์เิจอร ์ 

 - เสยีงรบกวนทีเ่กดิจากการท างานของเครือ่งใชส้ านักงาน 

 - แสงสว่าง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือสภาพการท างานที่ไม่เป็นระบบ ท าใหเ้กิด

ความเครยีดได ้

 

แนวคดิของส านกังานสเีขยีว 

 - ลดการใชท้รัพยากรและพลงังาน 

 - ลดปรมิาณขยะ 

 - ลดปัญหาดา้นสขุภาพ 

 - ประหยัดคา่ใชจ้า่ย แกปั้ญหาดา้นเศรษฐกจิ 

 

กระดาษ 

 กิจกรรมในส านักงานส่วนใหญ่ใชก้ระดาษ ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีการรีไซเคิล

กระดาษท าใหเ้กดิการสิน้เปลอืงทรัพยากรป่าไม ้น ้า และพลังงาน ปัญหาทีส่ าคัญอกีอย่างหนึ่ง

คอื คลอรนีทีใ่ชใ้นกระบวนการฟอกขาวสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 แนวทางการใชก้ระดาษอยา่งประหยัด 

 - น ากระดาษทีใ่ชเ้พยีงดา้นเดยีว กลบัมาใชใ้หม ่

 - พมิพห์รอืท าส าเนากระดาษเฉพาะสิง่ทีจ่ าเป็น 

 - ลดขนาดตวัอกัษร สามารถลดจ านวนกระดาษทีใ่ชไ้ด ้

 - ตรวจพสิจูนอ์กัษรเอกสารกอ่นพมิพ ์

 - เอกสารภายในทีม่คี าผดิ ใหแ้กไ้ขขอ้มลูโดยการเขยีน 

 - ใชก้ารสง่อเีมลแทนการสง่แฟกซ ์
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 - ตรวจสอบจดหมาย สิง่พมิพ ์เพือ่ลดจ านวนการพมิพส์ ิง่ทีไ่มจ่ าเป็น 

 - เลอืกใชก้ระดาษรไีซเคลิ เนื่องจากกระดาษรไีซเคลิมรีาคาถูกกวา่กระดาษฟอกขาว  

(Elementally chlorine-free, ECF) 

 การจัดการขยะ 

 - จัดท าที่เก็บกระดาษทีใ่ชเ้พียงดา้นเดยีว ไวบ้รเิวณเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ ์

เพือ่น ากระดาษมาใชใ้หม ่

 - สว่นกระดาษทีใ่ชแ้ลว้ทัง้สองดา้นใหเ้ก็บรวบรวม สามารถน าไปขายใหก้ับบรษัิททีรั่บ

รไีซเคลิกระดาษ  

 

อุปกรณเ์ครือ่งใชส้ านกังาน 

 วสัดเุก็บเอกสารส านกังาน 

 การจัดหมวดหมู่ เก็บเอกสารใหเ้ป็นระเบยีบเป็นสิง่ทีทุ่กองคก์รตอ้งท า วัสดุทีใ่ชเ้ก็บ

เอกสาร เชน่ กลอ่ง ซดี ีแฟ้มเอกสาร 

 - กลอ่งเอกสาร ผลติขึน้จากวสัดหุลายชนดิ เชน่ กระดาษแข็งเคลอืบดว้ยพลาสตกิ ท า

ใหเ้กดิขยะทีไ่มส่ามารถรไีซเคลิได ้เป็นปัญหาในอนาคต 

 - คลิปหนีบกระดาษ ปก และแฟ้มเอกสาร ส่วนใหญ่ผลิตจากโพลีไวนิลคลอไรด ์

(Polyvinyl Chloride, PVC)  

 แนวทางการใชว้สัดเุก็บเอกสาร 

 - ใชข้องอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ทีส่ดุ 

 - เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีม่คีณุภาพและสามารถน ากลับมาใชใ้หมเ่ทา่ทีจ่ะท าได ้ 

 - ใชง้านผลติภัณฑใ์หค้รบอายกุารใชง้าน กอ่นจะน าไปเป็นขยะของเสยี 

 การจัดการขยะ 

 - หากเราหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ใชว้ัสดุหลายชนิดผสมกัน เช่น การเคลือบดว้ย

พลาสตกิ เราก็จะสามารถแยกขยะออกไดเ้ป็น กระดาษ กระดาษแข็ง หรอืพลาสตกิ เพือ่น าไปรี

ไซเคลิได ้
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 เครือ่งเขยีนส านกังาน 

 ปากกาเมจกิ ปากกาลกูลืน่ ดนิสอ และปากกาเนน้ขอ้ความเป็นอปุกรณ์ทีต่อ้งใชทุ้กวัน 

แมว้่าปากกาดา้มเดยีวจะมีผลกระทบนอ้ยมากต่อสิง่แวดลอ้ม แต่หากน ามารวมกันแลว้ย่อมมี

ผลกระทบอยา่งมาก 

 - ปากกาลูกลืน่และเมจกิ ผลติดว้ยวัสดุทีห่ลากหลาย เช่น โลหะ พลาสตกิ ไม ้หรือ

กระดาษแข็ง มทีัง้แบบเตมิหมกึไดแ้ละแบบใชแ้ลว้ทิง้ ขณะทีเ่ราใชป้ากกาลกูลืน่ทีใ่ชห้มดแลว้

ทิง้ ท าใหเ้พิ่มปรมิาณขยะ ซึง่ปากกาลูกลืน่ผลติจาก PVC หรือพลาสตกิชนิดอืน่ ส่วนน ้าหมกึ

ประกอบดว้ยสารเพิม่ความขน้ ตวัท าละลายอนิทรยีแ์ละสจีากโลหะหนัก 

 - ดนิสอ ผลติจากไม ้แกรไฟต ์ตะกั่ว กาว หรอืเป็นพลาสตกิ โลหะ ดนิสอไมนั้น้จะถูก

เคลอืบดว้ยแลคเกอรซ์ึง่มตีวัท าละลายอนิทรยีแ์ละโลหะหนักเป็นสว่นประกอบ  

 - ปากกาเนน้ขอ้ความ เป็นผลติภัณฑใ์ชแ้ลว้ทิง้ ประกอบดว้ยพลาสตกิสทีีม่โีลหะหนัก 

หมกึผลติจากตวัท าละลายอนิทรยีแ์ละอาจมฟีอรม์าลดไีฮดผ์สมอยู่ 

 แนวทางการใชเ้ครือ่งเขยีนส านักงาน 

 - ใชว้สัดอุยา่งประหยัด ใชใ้นสิง่ทีจ่ าเป็น ไมใ่ชฟุ้่ มเฟือย 

 - ไมเ่ปิดฝาปากกาเนน้ขอ้ความไวเ้มือ่ไมใ่ชง้าน จะท าใหห้มกึแหง้ 

 - ใชป้ากกาทีเ่ตมิหมกึได ้

 - ใชด้นิสอกดแทนดนิสอไม ้

 - เครือ่งเขยีนทีส่ามารถใชร้่วมกันได ้เชน่ ปากกาเนน้ขอ้ความ ใหใ้ชร้่วมกัน สามารถ

ลดการสัง่ซือ้ได ้ 

 การจัดการขยะ 

 - หลกีเลีย่งการซือ้ผลติภัณฑท์ีม่บีรรจภุัณฑช์ิน้ตอ่ชิน้ 

 - ไมร่วมผลติภัณฑท์ีม่สีารเคมหีรอืขยะไปปะปนกบักระดาษทีส่ามารถน ากลับมาใชใ้หม ่

 - เครือ่งเขยีนไม่สามารถใชไ้ดอ้กี ควรน าไปทิง้ในถังขยะใหเ้รยีบรอ้ย ไม่วางไวเ้กะกะ 

โตะ๊ท างาน 

 

 กาว น า้ยาลบค าผดิ และเทปกาว 

 การเลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์ 

 - เลอืกผลติภัณฑท์ีม่กีารรับประกนัวา่ปลอดสารพษิ (non-toxic)  

 - เลอืกเทปกาวทีผ่ลติจากโพลโีพรพลีนี (Polypropylene, PP) แทน PVC 

 แนวทางการใชก้าว น ้ายาลบค าผดิ และเทปกาว 

 - เลอืกใชผ้ลติภัณฑต์ามความเหมาะสม ไมใ่ชก้าวชนดิพเิศษกบักระดาษ 
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 - ปิดกาวหลังใชง้านเพื่อหลกีเลีย่งการสูดดมสารระเหย (ตัวท าละลายอนิทรีย)์ และ

ป้องกนัไมใ่หก้าวแหง้ทิง้ 

 การจัดการขยะ 

 - ไมซ่ือ้เทปกาวทีม่แีกนกระดาษตอ้งทิง้ 

 - เลอืกผลติภัณฑท์ีส่ามารถเตมิใหมไ่ด ้(refill) ซึง่จะชว่ยลดขยะ 

 - ตอ้งแยกของเสยีจากกาวออกจากขยะอืน่ 

 

 อุปกรณส์ านกังานไมส่ ิน้เปลอืง 

 อุปกรณ์ส านักงานที่ไม่ส ิน้เปลอืง เช่น ที่ดงึแม็กเย็บกระดาษ แม็กเย็บกระดาษ กบ

เหลาดนิสอ กรรไกร ถาดใสเ่อกสาร ซึง่ผลติภัณฑเ์หลา่นีผ้ลติจากโลหะ โลหะผสมพลาสตกิ   

 แนวทางการใชอ้ปุกรณ์ส านักงานไมส่ ิน้เปลอืง 

 - คลปิหนบีกระดาษสามารถน ากลับมาใชใ้หมไ่ด ้ไมค่วรทิง้ไปกบักระดาษ 

 - เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากวสัดรุไีซเคลิ หลกีเลีย่งวสัดทุีท่ าจาก PVC 

 การจัดการขยะ 

 - เลอืกใชผ้ลติภัณฑท์ีม่อีายุการใชง้านยาว เพือ่ไมใ่หม้ขียะของเสยีเพิม่ขึน้ 

 - วัสดุที่ท ามาจากโลหะ เมื่อเกดิหักหรือพัง สามารถรวบรวมเป็นเศษเหล็กน าไปรี

ไซเคลิใหมไ่ด ้

 

 คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณอ์เิล็กทรอนกิส ์

 การเลอืกคอมพวิเตอร ์เครือ่งถา่ยเอกสารและแฟกซ ์

 - ใหค้ านึงถึงสิง่แวดลอ้ม เช่น ประสทิธิภาพการใชพ้ลังงาน อายุการใชง้าน วัสดุ

สว่นประกอบ รังสจีากหนา้จอคอมพวิเตอร ์(รังสรีะดบัต า่) 

 แนวทางการใชค้อมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์

 - ใชโ้หมดพิมพ์เร็วและประหยัด (Econofast) ในการพิมพ์เอกสารร่างหรือเอกสาร

ภายใน 

 - ไมค่วรตดิตัง้สวติชเ์ปิด-ปิดอตัโนมัตบินเครือ่ง 

 - เครื่องถ่ายเอกสารควรตัง้ในสถานทีท่ีอ่ากาศถ่ายเทและมรีะยะห่างพอสมควรแต่ยัง

ใชง้านไดส้ะดวก 

 - หมกึพมิพใ์หใ้ชแ้บบเตมิหมกึได ้เพือ่ลดของเสยีทีเ่ป็นอนัตราย 
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 การจัดการขยะอเิล็กทรอนกิส ์

 - เครือ่งหรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีห่มดสภาพการใชง้านใหน้ าสง่กลับไปยังบรษัิทที่

ซือ้ 

 - ตลบัหมกึพมิพท์ีห่มดแลว้ใหแ้ยกขยะออกจากขยะอืน่ แลว้สง่กลบัไปยังบรษัิททีซ่ือ้ 

 

ไฟฟ้า 

 แสงไฟทีม่ากหรอืนอ้ยเกนิไปทีส่ านักงานอาจท าใหพ้นักงานเกดิปัญหาปวดศรีษะ หรอื

เหนื่อยลา้ได ้การออกแบบอาคารจงึควรค านึงถงึแสงจากธรรมชาตแิละแสงทีไ่ดจ้ากหลอดไฟ 

เชน่ การปิดมา่นลงเมือ่มแีสงแดดสะทอ้นจอคอมพวิเตอรใ์นระหวา่งวนั 

 การเลือกใชห้ลอดไฟ ใหเ้ลือกใชห้ลอดฟลูออเรสเซนแทนหลอดไสธ้รรมดา โดย

หลอดไสนั้น้ใชพ้ลงังานสิน้เปลอืงมากกวา่หลอดฟลอูอเรสเซนต ์80 เปอรเ์ซ็นต ์

 แนวทางการใชไ้ฟฟ้า 

 - ปิดสวติชไ์ฟทีไ่มจ่ าเป็น  

 - ปิดสวติชไ์ฟเมือ่ออกจากหอ้งน ้าหรอืหอ้งประชมุ 

 - เปลีย่นหลอดไฟจากหลอดไสธ้รรมดาเป็นหลอดฟลอูอเรสเซนต ์

 - เปิดมา่นเพือ่รับแสงสวา่งเมือ่จ าเป็น 

 การจัดการขยะ 

 - หลอดไฟทีห่มดสภาพการใชง้านเป็นขยะอนัตราย ใหแ้ยกขยะออกจากขยะอืน่ๆ  

 

ผลติภณัฑท์ าความสะอาด 

 ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากผลติภัณฑท์ าความสะอาด 

 - ผลติภัณฑท์ าความสะอาดท าใหเ้กดิปัญหาน ้าเสยี เนื่องจากคลอรีน (สารฟอกขาว) 

และสารท าความสะอาดอืน่ๆ  

 - บรรจภุัณฑผ์ลติดว้ยสารทีเ่ป็นอนัตราย  

  - อาจมผีลกระทบตอ่สขุภาพของพนักงานท าความสะอาดและพนักงานอืน่ๆ 

 แนวทางการใชผ้ลติภัณฑท์ าความสะอาด 

 - เลอืกใชผ้ลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เชน่ เปลีย่นผลติภัณฑท์ าความสะอาด

หอ้งน ้าทีม่สีว่นผสมของสารฟอกขาวเป็นกรดอะซติกิแทน 

 - ไมใ่ชผ้ลติภัณฑท์ีไ่มจ่ าเป็น เชน่ น ้าหอมปรับอากาศ น ้ายาฆา่เชือ้ 

 - ลดการใชผ้ลติภัณฑส์ารเคม ีโดยควบคมุปรมิาณการใช ้
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 แนวทางการใชผ้ลติภัณฑช์ าระลา้ง 

 - เซตเครือ่งจา่ยสบูเ่หลวลา้งมอืใหจ้า่ยลดลง 

 - ไมใ่ชก้ระดาษช าระทีม่สีารฟอกขาวหรอืมสี ี 

 - ใชผ้า้ขนหนูเชด็มอืแทนการใชก้ระดาษช าระ 

 

แบตเตอรี ่ถา่น  

 ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากแบตเตอรี ่

 แบตเตอรีห่รอืถ่านมสีว่นประกอบเป็นโลหะหนัก เชน่ ปรอท ตะกั่วหรอืแคดเมยีม ซึง่มี

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ หากถูกปลอ่ยลงสูด่นิและน ้า ดงันัน้แบตเตอรีจ่งึเป็นขยะที่

ตอ้งแยกออกตา่งหาก 

 แนวทางการใชแ้บตเตอรี ่ถา่น 

 - ใชถ้า่นชารจ์แทนถา่นธรรมดา 

 - ปิดสวติชอ์ปุกรณ์ทีไ่มไ่ดใ้ชง้านชว่ยยดือายุการใชง้านของถ่านหรอืแบตเตอรี ่

 การจัดการขยะ 

 - แยกแบตเตอรีห่รอืถ่านทีห่มดอายุการใชง้านออกจากขยะทั่วไป แลว้สง่ใหบ้รษัิทที่

ก าจัดของเสยี 

 

5. ส านกังานสเีขยีวในประเทศฝร ัง่เศส 

 สหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสิง่แวดลอ้ม ไดจั้ดท าคู่มือส านักงานสีเขียวที่ช ื่อว่า 

“Green Office Guide 2008” ซึง่สามารถสรุปเนือ้หาและใจความส าคญัไดด้งันี ้ 

 คู่มือแนวทางการปฏิบัติสู่ส านักงานสีเขียว (Green Office) ของ United Nation 

Environment Programme (UNEP) ซึง่เนื้อหาในคูม่อืนี้จะเป็นแนวทางเล็กๆ ทีส่รา้งแรงกระตุน้

ใหเ้กดิการลดผลกระทบต่อสภาพภูมอิากาศและทรัพยากร ทางทมีทีพั่ฒนา Green office ได ้

ท างานมาร่วม 3 ปี ไดค้ดิค านงึถงึดา้นสิง่แวดลอ้มและความรับผดิชอบตอ่สงัคม และการปลกูฝัง

ทัศนคตทิี่ดใีหก้ับพนักงานในองคก์รในการร่วมมือพัฒนาใหเ้กดิ Green office อย่างแทจ้ริง 

และแนวทางทีอ่งคก์รไดน้ ามาใชป้ฏบิตัสิูส่ านักงานสเีขยีว มดีงันี ้  

 

การใชพ้ลงังาน 

 - การใชเ้ครื่องปรับอากาศในส านักงาน มีการใชเ้ครื่องปรับอากาศ 3 สถานที่ คือ 

บรเิวณหอ้งประชมุ และในหอ้งท างานอกี 2 หอ้ง การปรับอณุหภูมเิครือ่งท าความรอ้นหรอืความ

เย็นขึน้ 1°C สามารถชว่ยลดการใชพ้ลงังานลงอย่างมาก 
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 - การใชค้อมพิวเตอร์ใหม้ีประสทิธภิาพ คอมพิวเตอร์ในส านักงานของ DTIE ตอ้งมี

สญัลักษณ์มาตรฐานทางดา้นสิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑด์า้นไอท ีโดยคอมพวิเตอรแ์ละแล็ปท็

อป (โนต้บุ๊ก) จะตอ้งมสีัญลักษณ์มาตรฐานดา้นความปลอดภัยต่อผูใ้ชแ้ละสิง่แวดลอ้ม (TCO) 

หรอืสญัลกัษณ์ Energy star ซึง่เป็นมาตรฐานดา้นประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานของผลติภัณฑ ์

 - การท าความรอ้นและความเย็น ในฤดูรอ้นสามารถท าใหห้อ้งเย็นไดโ้ดยการเปิด

หนา้ตา่งในตอนเชา้ และปิดเมือ่มแีสงแดดสอ่งเขา้มา สว่นในฤดูหนาว ใหส้วมใสเ่สือ้กันหนาว 

เปิดมา่นรับแสงแดดเพือ่ปรับอณุหภมูหิอ้งใหอุ้น่ขึน้ 

 - การตดิตัง้ฉนวนที่หนา้ต่าง เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการสูญเสยีพลังงาน อาจตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายในการตดิตัง้ในชว่งแรก แต่สามารถลดการใชพ้ลังงานความรอ้นลงรอ้ยละ 34 ในฤดู

หนาว และรอ้ยละ 38 ส าหรับความเย็นในฤดรูอ้น 

 - การเลอืกใชห้ลอดไฟ เปลีย่นหลอดไฟจากหลอดไสธ้รรมดาเป็นหลอดฟลูออเรส

เซนตซ์ึง่มีประสทิธิภาพการใชง้านที่ดกีว่า สามารถลดค่าไฟไดร้อ้ยละ 77 ต่อปี และลดการ

ปล่อยแก๊สคารบ์อนไดออกไซดไ์ดร้อ้ยละ 77 ต่อปี ตดิตัง้เซ็นเซอร์จับความเคลือ่นไหวบรเิวณ

ทางเดนิ สามารถเปิด-ปิดไฟอตัโนมัตเิมือ่ไม่มคีนเดนิผา่น 

 - ประสทิธภิาพการใชไ้ฟ ปิดไฟ ปิดหนา้จอคอมพวิเตอรห์รอืโนต้บุ๊กเมือ่ไม่ไดใ้ชง้าน

มากกว่า 30 นาท ีการเปิดไฟทิง้คา้งคนืท าใหส้ญูเสยีพลังงานทีส่ามารถตม้น ้ารอ้นส าหรับชง

กาแฟได ้1,000 ถว้ย 

 

การใชน้ า้ 

 อาคารส านักงานในองคก์รถูกออกแบบใหม้ปีระสทิธภิาพในการใชน้ ้ามากกว่าตกึแบบ

เกา่ โดยสามารถลดการใชน้ ้าจาก 4.3 ลบ.ม.ตอ่คนเหลอื 2.1 ลบ.ม.ตอ่คน 

 - หอ้งน ้า ส านักงานมกีารใชส้ขุภัณฑท์ีเ่ป็นระบบช าระลา้งแบบ dual-flush โดยจะมปีุ่ ม

หรือคันโยกที่ปรับระดับน ้ าได ้2 สองระดับ การติดวธิีใชง้านจะช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจและช่วย

ประหยัดน ้าไดม้ากขึน้ 

 - ตดิตัง้เครือ่งกรองน ้าดืม่ ท าใหไ้ม่ตอ้งซือ้น ้าบรรจุขวดมาดืม่ และสามารถลดขยะได ้

10 กโิลกรัมตอ่คนตอ่ปีอกีดว้ย 

 - ก๊อกน ้ าบริเวณอ่างลา้งมือควรใชก้๊อกลา้งที่มีหัวลดแรงดันน ้ า (aerator taps) 

สามารถลดการใชน้ ้าลงไดม้ากกวา่รอ้ยละ 50 
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สารเคม ี

 - ผลติภัณฑท์ าความสะอาด มสีว่นประกอบของสารเคมซีึง่เป็นอันตรายตอ่สขุภาพและ

สิง่แวดลอ้ม การเลอืกใชผ้ลติภัณฑท์ าความสะอาดจงึควรเลอืกผลติภัณฑท์ีม่สีญัลักษณ์ “ฉลาก

เขยีว” หรอื eco-label กอ่นใชต้อ้งมฝึีกอบรมส าหรับพนักงานเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑไ์ดถ้กูใช ้

อยา่งถกูวธิ ี 

 - ตูเ้ย็น สารท าความเย็นในตูเ้ย็นตอ้งไม่มคี่าศักยภาพในการท าลายโอโซน (Ozone 

Depletion Potential, ODP) หรอืมนีอ้ยทีส่ดุ ซึง่ตอ้งอยู่ภายใตข้อ้ตกลงในพธิสีารมอนทรอีอน

และพธิสีารเกยีวโต ตรวจสอบสภาพวา่ไม่มกีารร่ัวไหลของสารหรอืเกดิความผดิปกต ิมกีารซอ่ม

บ ารุงทกุปี  

 - ถังดับเพลงิ ทางองค์กรไดใ้ชถ้ังดับเพลงิ 2 ประเภท คือ ใชด้ับเพลงิประเภท AB 

น ้ายาทีฉ่ีดออกมามลีักษณะเป็นฝุ่ นละออง ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติ อกีชนดิหนึ่ง

เป็นถังดบัเพลงิคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  

 

การจดัการกากของเสยี 

 การรีไซเคลิจะตอ้งเริ่มจากการฝึกแยกขยะใหเ้ป็นนิสัยและปลูกฝังทัศนคตทิี่ด ีทาง

องคก์รไดเ้ริม่การแยกแยะจากง่ายๆ โดยการแยกสถีังขยะออกเป็น 3 ส ีคือ ถังขยะสเีหลอืง

ส าหรับขยะทีน่ าไปรไีซเคลิได ้ถังขยะสเีขยีวส าหรับขยะทีส่ามารถน าไปรไีซเคลิได ้และถังขยะ

สขีาวส าหรับแกว้ ซึง่ขยะในถังสเีขยีวจะถูกเปลีย่นไปเป็นพลังงาน สว่นอกีสองถังทีเ่หลอืจะถูก

น าไปรไีซเคลิ  

 ขยะอเิล็กทรอนกิส ์(E-waste)  

 - อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสท์ีเ่สยีหรอืหมดสภาพการใชง้านใหส้ง่กลับบรษัิททีผ่ลติ เพื่อ

ทางบรษัิทจะน าไปรีไซเคลิกลับมาใชใ้หม่ สามารถลดขยะที่เป็นอันตรายได ้การลด การน า

กลับมาใชใ้หม่ และการรไีซเคลิ ทางองคก์รสามารถลดการใชก้ระดาษลงไดใ้นรอบ 4 ปี และ

กระดาษที่ใชเ้ป็นกระดาษที่มาจากการรีไซเคลิ 100% เลอืกซื้อผลติภัณฑ์ที่ผลติจากวัสดุรี

ไซเคลิ 

 - แนวทางการพิมพ์ใหป้ระหยัดกระดาษ เลอืกพิมพ์เฉพาะสิง่ที่จ าเป็นเท่านั้น เลอืก

โหมดพมิพฉ์บบัร่าง (Draft quality) ในการพมิพห์นา้ทีม่แีตต่วัอกัษร 

 

บรเิวณท ัว่ไป 

 - หอ้งอาหาร สง่เสรมิใหพ้นักงานน าแกว้ประจ าตัวมาใช ้และหยุดการใชแ้กว้กระดาษ

หรอืแกว้ทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ ซึง่ตอ้งใชค้วามร่วมมอืจากพนักงานทกุคน 
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 - เครือ่งจ าหน่ายสนิคา้อัตโนมัต ิทางองคก์รไดพ้ยายามเลอืกผลติภัณฑท์ีด่ตีอ่สขุภาพ 

อยา่งไรก็ตามตอ้งขึน้อยูก่ับความตอ้งการของพนักงานดว้ย 

 - กาแฟ เลอืกผลติภัณฑข์อง Voix de la Terre ซึง่เป็นผลติภัณฑท์ีม่าจากโครงการ

สง่เสรมิคณุภาพชวีติ โดยการผลติผลติภัณฑไ์ดค้ านงึถงึสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคม 

 - ลาน สนาม มีจักรยานใหใ้ช ้และมีความเห็นว่าใหจั้ดซื้อโต๊ะและเกา้อี้ เพื่อเป็น

สถานทีพั่กผอ่น 

 - หอ้งครัว ดูแลความสะอาด ตูเ้ย็นไม่ควรมีของในตูเ้ยอะเกนิไปและควรดูแลความ

สะอาดสามารถชว่ยลดการใชพ้ลงังานลงได ้

 

การขนสง่  

 สาเหตขุองการเกดิก๊าซเรอืนกระจกสว่นใหญ่มาจากการขนสง่ ในปี 2004 มกีารปลอ่ย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่มาจากการขนส่ง 348 ตัน และ406 ตันในปี 2005 การ

เดนิทางทางอากาศคดิเป็นรอ้ยละ 98 ของการปลอ่ยกา๊ซในปี 2005   

 ทางองค์กรได เ้ลือกใชก้ารประชุมทางไกลผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video 

conference) ในการจัดการประชุมแทนการเดนิทางมาประชุมดว้ยตัวเอง สามารถลดการใช ้

พลังงานดา้นการขนส่ง ลดการเกดิแก๊สเรือนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ และประหยัด

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางอกีดว้ย 

 

6. ส านกังานสเีขยีวในประเทศองักฤษ 

 องคก์รแผนงานการจัดการทรัพยากรและของเสยี ไดจั้ดท าคู่มอืส านักงานสเีขยีวทีช่ ือ่

ว่ า  “Green Office: Guide to Running a More Cost – effective and Environmentally 

Sustainable Office) ” ซึง่สามารถสรุปเนือ้หาและใจความส าคญัไดด้งันี ้ 

แนวคดิ  “วสิยัทศันข์องเราคอืโลกตอ้งไมม่ขีองเสยี ซึง่น่ันคอืทรัพยากรทีม่ใีชอ้ยา่งย่ังยนื”  

หลกัในการท าส านักงานสเีขยีวดงันี ้

 

ตรวจวดัและตรวจตดิตาม (Measuring and monitoring) 

 - การส ารวจทรัพยากรที่ใชภ้ายในส านักงาน (เช่น กระดาษ วัสดุส ิน้เปลือง น ้าและ

พลงังาน) และเก็บรวบรวมขอ้มลูการใชท้รัพยากรภายในส านักงาน  

 - ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน (Benchmarking) 

 - ก าหนดดชันชีีว้ดัการด าเนนิการ (Key Performance Indicators :KPIs) 
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โอกาสในการลดของเสยี (Waste Reduction Opportunities) 

โดยใชห้ลกัแนวคดิการจัดการของเสยีตามล าดบัขัน้ (The waste hierarchy) 

การป้องกัน : ถา้เราไม่สามารถป้องกันได ้ เตรียมน ากลับมาใชใ้หม่ : ถา้เราไม่

สามารถเตรยีมน ากลับมาใชใ้หม่ได ้ รไีซเคลิ : ถา้ไม่สามารถรไีซเคลิได ้ น ามาใชด้า้นอืน่ 

: ถา้ไมส่ามารถน ามาใชด้า้นอืน่ได ้ ท าลาย : ไมม่ทีางเลอืกอืน่อกีแลว้  

- การจัดซือ้ ในการซือ้ผลติภัณฑม์าใช ้ ไม่เพยีงค านงึถงึหนา้ทีก่ารใชง้าน อายกุารใช ้

งานเทา่นัน้ ควรค านงึถงึแหลง่ทีม่าของวัตถุดบิ กระบวนการในการผลติ บรรจภุัณฑ ์ การใชแ้ละ

ศกัยภาพในการน ามาใชใ้หม ่และการน าไปก าจัดอกีดว้ย 

 

กระดาษ (Paper)   

1.) การค านวณการใชแ้ละตน้ทนุกระดาษ 

  การค านวณตน้ทุนจรงิของการพมิพ์ส าหรับธุรกจิ รวมถงึการจัดซือ้ การพมิพ์

และคา่ท าลายของเสยี คา่ใชจ้่ายของการพมิพเ์พยีงอยา่งเดยีวอาจจะมากเทา่กับคา่ใชจ้่ายของ

การใชก้ระดาษ 8 ครัง้   

 

  2.) การจดัการของเสยีตามล าดบัข ัน้ – การใชก้ระดาษในส านกังาน 

   2.1) การป้องกนั  

   - ใชก้ระดาษทัง้ 2 หนา้ สามารถลดการใชล้งไดร้อ้ยละ 50 

   - ลดจ านวนเครื่องพมิพ์โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์โต๊ะเพราะราคาแพง

ในการใชง้านและง่ายในใชง้าน โดยคนมักจะพมิพส์ ิง่ทีไ่ม่จ าเป็น และพนักงานจะไมท่ าอยา่งนัน้

หากเขาจะตอ้งเดนิไปเครือ่งพมิพส์ว่นกลาง 

   - ใชก้ารสือ่สารอเิล็กทรอนกิสเ์ท่าทีเ่ป็นไปได ้เพื่อลดการพมิพ์และ

การส่งแฟกซโ์ดยตอ้งมั่นใจว่าพนักงานมีความสะดวกเมือ่ใชเ้ทคโนโลยีใหม่และจัดใหม้ีการ

อบรมเทา่ทีจ่ าเป็น 

   2.2) เตรยีมน ากลบัมาใชใ้หม ่

   - น าซองจดหมายมาใชใ้หม ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชใ้นส านักงาน 

   - แยกและฉกีกระดาษเพือ่น ามาใชเ้ป็นสว่นประกอบของบรรจภุัณฑ ์

   2.3) รไีซเคลิ 

   - ตดิตอ่บรษัิททีรั่บซือ้ขยะรไีซเคลิ 

   - จัดใหม้ถีังขยะส าหรับกระดาษรไีซเคลิในส านักงาน 

   - สง่เสรมิโครงการเกีย่วกบัการแยกขยะใหก้บัพนักงาน 
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   2.4) น ามาใชด้า้นอืน่ 

   - แยกกระดาษและซองจดหมายทีไ่ม่สามารถน ากลับมาใชใ้หม่และ

สง่เพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิทดแทน 

 

ขยะ (Waste) 

1.) การจดัการของเสยีตามล าดบัข ัน้ – ของเสยีในส านกังาน 

   1.1) การป้องกนั 

   - หลกีเลีย่งการซือ้อาหารทีเ่ป็นผลติภัณฑใ์ชแ้ลว้ทิง้ 

   - ใชเ้ครือ่งท าน ้าเย็นแทนการใชข้วดน ้า  

   - ในหอ้งน ้ าใชเ้ครื่องเป่ามือแทนการใชก้ระดาษเช็ดมือ หรือใช ้

กระดาษเช็ดมือใหม้ปีระสทิธภิาพ เช่น จัดรูปแบบใหม้ีการใชท้ลีะแผ่น หลกีเลีย่งการใชม้าก

เกนิไป  

   1.2) เตรยีมน ากลบัมาใชใ้หม ่

   - เครือ่งเขยีนทีเ่สยีแลว้แตส่ามารถน ากลับมาใชใ้หมไ่ด ้ก็น ากลับมา

ซอ่มแซมแลว้น ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

   - สใีนเครือ่งพมิพใ์หเ้ลอืกตลบัหมกึทีส่ามารถเตมิได ้

   - น าซองจดหมาย กระเป๋าเงนิ และหีบห่อต่างๆ น ากลบีมาใชใ้หม่

เทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

   1.3) รไีซเคลิ 

   ของเสยีทีเ่กดิขึน้ในส านักงานรอ้ยละ 70 สามารถน ากลับมารไีซเคลิ

ได ้ถา้สามารถรไีซเคลิ ตน้ทนุในการก าจัดของเสยีก็จะลดลง ซึง่ถา้ตน้ทนุในการก าจัดของเสยี

มาก จะมผีลตอ่ภาษีโรงเรอืน 

   - หลกีเลีย่งการปนเป้ือน โดยการตดิตามและตรวจสอบทีพ่ื้นจัดเก็บ

ขยะรไีซเคลิใหเ้ป็นปกต ิใหใ้ชถ้งุใสข่ยะแบบใส เพือ่ชว่ยในการตดิตามการแยกการทิง้ขยะ 

   - เปลีย่นจากถังขยะธรรมดาใหเ้ป็นถังขยะส าหรับรไีซเคลิ โดยการ

ใชถ้ังขยะรไีซเคลิ 1 ถัง ตอ่พนักงาน 6 คน ถา้พืน้ทีใ่นการแยกขยะไม่เพยีงพอ ก็เปลีย่นเป็นการ

แยกเพยีงขยะเปียกและขยะแหง้แทน 

   - สรา้งแรงจูงใจโดยการประกวด ตัง้ชือ่ เพือ่ชงิรางวัล เพือ่ชว่ยเพิม่

ประสทิธใินการตรวจสอบ ตดิตาม และป้องการการปนเป้ือนทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
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   1.4) น ามาใชด้า้นอืน่ 

   - พลาสตกิไม่สามารถน ามารีไซเคลิได ้แต่สามารถน ากลับไปใชใ้น

สว่นของ การน าไปพลงังานทางเลอืกได ้

   - ของเสยีจากอาหาร สามารถน าไปท าเป็นปุ๋ ยได ้

   - ตอ้งแน่ ใจว่าของเสียที่มาจากอุปกรณ์ ไฟ ฟ้ าและอุปกรณ์

อเิล็กทรอนกิส ์มาตรฐานและตอ้งแยกชิน้สว่นกอ่นทีจ่ะน าไปก าจัด หรอืน าไปแปรรูป 

 

  2.) การแยกขยะ 

  การจัดเตรยีมเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการวางระบบการคัดแยกของเสยี 

พจิารณาจาก 

  - สรา้งพืน้ทีร่ไีซเคลิ เป็นพืน้ทีเ่ฉพาะ และแบง่ถังขยะโดยการแบง่สขีองถัง 

  - สนับสนุนแผนงานโดยการประชาสมัพันธใ์หแ้กพ่นักงานไดรั้บทราบ 

  - เผยแพร่โดยการตดิป้ายและโปสเตอรใ์นการแจง้ใหพ้นักงานรับทราบวา่ ถัง

ขยะสไีหนส าหรับใสข่ยะประเภทใด 

 

  3.) ขยะอนิทรยี ์

  ขยะอินทรีย์ก่อใหเ้กิดก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถา้ใน

ส านักงานมีขยะที่เกดิจากอาหารมาก เช่น โรงอาหาร เป็นตน้ ควรสรา้งพื้นที่จัดการของเสยี

ประเภทนีใ้หถ้กูสขุลกัษณะ 

   3.1)  การผสมของของเสยีทีเ่ป็นอาหาร 

   - ส าหรับเศษอาหารเล็กๆ อาจยอ่ยสลายดว้ยน ้ารอ้นหรอืน ้าอุน่ 

   - ส าหรับเศษอาหารชิน้ใหญ ่ใหต้ดิตัง้บอ่ดกัและน าของเสยีทีไ่ดจ้าก

การดกัไปท าปุ๋ ย 

   - ท าการแยกของเสยี และกากอาหาร 

 

  4.) ขยะอนัตราย 

  ขยะอันตรายจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิง่แวดลอ้ม ทุกกจิการมีการใช ้

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ตอ้งท าตามกฎ WEEE (Waste Electrical and 

Electronic Equipment)  

  ประเภทของ WEEE ในส านักงาน 

  - คอมพวิเตอร,์ เครือ่งถา่ยเอกสาร, เครือ่งสแกน, เครือ่งพมิพเ์อกสาร 
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  - หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์

  - ตูเ้ย็น 

  - ไมโครเวฟ, กาตม้น ้า 

  - โทรทศัน ์

  - เครือ่งจ าหน่ายสนิคา้แบบหยอดเหรยีญ 

  - โทรศพัท ์

   4.1) ท าใหม้ ัน่ใจ 

   - ถา้ธรุกจิของคณุผลติของเสยี คณุจะตอ้งมั่นใจวา่ การผลติ จัดเก็บ 

เคลือ่นยา้ยและการท าลายขยะอันตราย ตอ้งไม่เป็นพษิเป็นภัยต่อสิง่แวดลอ้ม เรยีกวา่ “ หนา้ที่

ทีต่อ้งดแูล (Duty od Care)”  

 

  5.)  ลดตน้ทุนในการก าจดัของเสยีกบัการท างานของเจา้หนา้ทีเ่ก็บ

ขยะ 

  - เรยีกใหเ้จา้หนา้ทีม่าเก็บขยะเมือ่ขยะเต็มหรอืจัดเวลาในการจัดเก็บ เพื่อลด

ความถีใ่นการจัดเก็บขยะของเจา้หนา้ที ่

  -  ใชถ้ังขยะทีม่ฝีาปิด เพือ่ป้องกนัการปลวิของขยะและป้องกันการฟุ้ งกระจาย

เมือ่ถังขยะลม้ 

  - แกว้ กระป๋อง ขวดพลาสตกิ และกระดาษ สามารถสรา้งรายได ้ถา้มกีารท า

ความสะอาดและไมม่สี ิง่เจอืปน 

 

พลงังาน (Energy) 

 ตน้ทุนเรื่องพลังงานเป็นเรือ่งทีส่ าคัญทีส่ดุในการจัดการ และสามารถเห็นผลจากการ

ลดพลังงานได ้การปฏเิสธและการปรับปรุงใหต้น้ทนุต า่ลง สามารถชว่ยลดการใชพ้ลังงานลงได ้

รอ้ยละ 20 

  1.) ระบบท าความรอ้นและระบบท าความเย็น 

  - ปิดเครือ่งท าความรอ้นหรอืเครือ่งท าความเย็นทุกครัง้เมือ่ไม่มคีนใชง้านใน

หอ้งท างาน 

  - ท าการตดิตัง้อปุกรณ์ตัง้เวลา และอณุหภมูทิีค่วบคมุไดโ้ดยเซ็นเซอร ์

  - ตอ้งแน่ใจวา่ประตูและหนา้ต่างไดปิ้ดมดิชดิ เมือ่จะเปิดเครือ่งท าความรอ้น

หรอืเครือ่งท าความเย็น 

  - ตดิตัง้เครือ่งท าน ้าอุน่ในทีท่ีจ่ าเป็น 
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  - ตรวจสอบเครือ่งตม้น ้าและเทอรโ์มสแตท จะสามารถชว่ยประหยัดพลังงาน

ไดถ้งึรอ้ยละ 10 ของตน้ทนุเครือ่งท าความรอ้น 

 

  2.) ระบบแสงสวา่ง 

  - เปลีย่นหลอดไฟเป็นแบบประหยัดพลงังาน 

  - ใชแ้สงสว่างตามธรรมชาตชิ่วยในการลดแสงสว่างจากไฟฟ้า โดยการท า

ความสะอาดกระจกและเปิดม่านเพือ่รับแสง 

  - ใชไ้ฟฟ้าเมือ่จ าเป็นเทา่นัน้ 

  - ตดิตัง้เซ็นเซอรช์ว่ยในการควบคมุการใชไ้ฟ ซึง่สามารถลดตน้ทนุในการใช ้

ไฟฟ้าไดถ้งึรอ้ยละ 30 

  - ในการตดิตัง้แผงสวติชไ์ฟฟ้า ควรแยกสวติชเ์พือ่เลอืกในการเปิดใชไ้ฟได ้ 

 

  3.) อุปกรณส์ านกังาน 

  - การพักหนา้จอดว้ย Screen server ไม่ไดช้ว่ยประหยัดพลังงาน แต่ควรตัง้ 

Power Down เมือ่ไมไ่ดอ้ยูท่ีโ่ตะ๊ท างาน 

  - การปิดสวิตช์ของอุปกรณ์ทั ้งหมดเมื่อไม่ไดใ้ชง้าน สามารถประหยัด

พลงังานลงไดร้อ้ยละ 10 ของพลงังานทีใ่ชท้ัง้หมด 

  - ตอ้งแน่ใจวา่เครือ่งจ าหน่ายสนิคา้อัตโนมัตจิะตอ้งอยูใ่นอณุหภูมทิีเ่หมาะสม

และควรมกีารตรวจสภาพอยา่งสม า่เสมอ 

 

น า้ (Water) 

  1.) คา่น า้ 

  คา่น ้าทีเ่กดิขึน้ ขึน้อยูก่บั ผูใ้ชบ้รกิาร, ขนาดของทอ่สง่น ้า และภาษีโครงสรา้ง

ทีต่กลงกบัผูใ้หบ้รกิาร 

1.1) การค านวณการใชน้ า้ 

 

  2.) การน าไปปฏบิตั ิ

   2.1) กอ๊กและฝกับวั 

   - ปิดท่อส่งน ้ าและซ่อมท่อที่ ร่ัวและควรใชสุ้ขภัณฑ์ที่มีระบบ

เซ็นเซอร ์เพือ่ควบคมุการใชน้ ้า 
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   2.2) หอ้งน า้และกระโถนใสป่สัสาวะ 

   - ตรวจสอบปริมาณการใชน้ ้ าต่อการปัสสาวะ และควรติดตั ้งโถ

ปัสสาวะแบบทีไ่มต่อ้งใชน้ ้า 

   2.3) อุปกรณท์ีใ่ชน้ า้ 

   - ต อ้งมั่ น ใจว่า  เค รื่อ งล า้งจานอัต โนมั ติได ท้ างานอย่ างมี

ประสทิธภิาพ และน ้ามคีณุภาพกอ่นทีจ่ะน าน ้ากลับไปใชใ้หม่อกีครัง้ และใชก้าตม้น ้าเฉพาะชว่ง

ทีต่อ้งการเทา่นัน้ 

   2.4) ซอ่มจดุร ัว่ไหล 

   - ตรวจสอบท่อ เพื่อหลกีเลีย่งการสิน้เปลอืงของน ้าทีร่ั่ว การร่ัวของ

น ้านอกจากท าใหส้ ิน้เปลอืงน ้าแลว้ ยังเป็นสาเหตหุนึง่ทีอ่าจท าใหอ้าคารถกูท าลายได ้

   - เปรยีบเทยีบตวัเลขของมเิตอรน์ ้ากบับลิคา่น ้าทีเ่รยีกเก็บ 

   - ควรตรวจสอบมเิตอรน์ ้าในชว่งเวลากลางคนื และดอูกีครัง้ตอนเชา้ 

จะชว่ยใหเ้ราทราบวา่เราใชน้ ้าเทา่ไหร่ 

 

 การขนสง่ (Transport) 

  1.) การน าไปปฏบิตั ิ

   ข ัน้ที ่1 ลดการเดนิทาง 

 - ส านักงานใหมค่วรอยูใ่กลร้ะบบการคมนาคมขนสง่ 

 - เพิ่มช่องการติดต่อสื่อสารโดยการใช ้อีเมล VDO Conference 

เป็นตน้ 

   ข ัน้ที ่2 สง่เสรมิวธิกีารขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 - รณรงคใ์หใ้ชจั้กรยานและการเดนิเทา้มาท างาน 

 - รณรงคใ์หใ้ชร้ถทางเดยีวกนั ไปดว้ยกนั 

 - จัดใหม้พีืน้ทีจ่อดรถพเิศษส าหรับรถทีม่กีารเดนิทางร่วมกนั 

   ข ัน้ที ่3 การใชง้านรถบรษิทัมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

 - พจิารณาความคุม้คา่ระหวา่งการซือ้หรอืการเชา่ 

 - จับตาดูสมรรถนะในการใชน้ ้ ามันของรถคันนั้นๆ และมีการ

ตรวจสอบสภาพอยา่งสม ่าเสมอ 
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การไดร้บัการสนบัสนุน 

 ผูบ้ริหารระดับสูงที่เกี่ยวขอ้งเป็นส่วนส าคัญมากในการสนับสนุนและท าใหป้ระสบ

ผลส าเร็จ 

  1.) จดัต ัง้ทมีงานสเีขยีว 

  - การรเิริม่เชงิบวกชว่ยใหท้มีงานสเีขยีวไดม้โีอกาส ชว่ยใหคุ้ณสือ่สารและมี

สว่นร่วมในการท างานของทมีงานสเีขยีว 

  2.) การสือ่สารทีบ่รรลผุล 

  โดยการสรา้งความตระหนัก การรักษาไวซ้ึง่ความตระหนัก และการทบทวน

เพือ่การพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

7. ส านกังานสเีขยีวในประเทศออสเตรเลยีและประเทศนวิซแีลนด ์

 จากความร่วมมือกันของประเทศออสเตรเลยีและประเทศนิวซีแลนด์ ไดจั้ดท าคู่มือ

ส านักงานสเีขยีวทีช่ ือ่วา่ “Green Office Guide ” ซึง่สามารถสรุปเนื้อหาและใจความส าคัญได ้

ดังนี้ เหตุผลมมีากมายทีจ่ะท าใหส้ านักงานของคุณใชพ้ลังงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

อย่างแรก ก็คอืการซือ้และการใชเ้ครื่องมอืทีท่ าใหใ้ชพ้ลังงานอย่างมีประสทิธภิาพ

เพื่อชว่ยเรื่องค่าใชจ้่าย สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าไดถ้งึรอ้ยละ 80 อกีรอ้ยละ 20-30 ชว่ย

ลดการใชเ้ครือ่งปรับอากาศ  เนื่องจากไดช้ว่ยลดความรอ้นทีเ่กดิจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ตน้ทุนใน

การใชก้ระดาษ ดว้ยการพิมพ์ทัง้ 2 หนา้ ช่วยประหยัดเงนิในการซือ้หมกึดว้ยการใชห้มกึแบบ

เตมิ 

อยา่งทีส่อง ใชป้ระโยชน์ของสิง่ไดม้ปีระสทิธภิาพ โดยการลดการใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้า 

จะชว่ยมลภาวะทางอากาศและทางน ้า และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การใชซ้ ้าและการน า

วัตถุดบิกลับมาใชใ้หม่ ช่วยลดการปริมาณของเสยีและมลภาวะ อีกทัง้ใชอุ้ปกรณ์จากการรี

ไซเคลิเชน่ เหล็ก พลาสตกิและวัสดอุืน่ๆ การรไีซเคลิกระดาษเป็นการรักษาตน้ไม ้ทกุๆ 100 รมี

ของกระดาษที่รีไซเคลิสามารถลดการตัดตน้ไมไ้ด ้2 ตน้ และลดก๊าซที่ท าใหเ้กดิภาวะเรือน

กระจกได ้1 ตนั 

อยา่งทีส่าม ท าทีท่ างานใหเ้ป็น Green office โดยใหพ้นักงานมสีว่นร่วม และกระตุน้

ใหเ้กดิความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม ถา้พนักงานไดม้สีว่นร่วม ท าใหค้าดวา่ผลก าไรจะมากขึน้

ได ้คุณสามารถใชป้ระโยชน์ที่คุณไดจ้าการใช ้Energy Star เป็นประโยชน์ต่อสิง่แวดลอ้ม 

Green Power คอืการใชพ้ลงังานจากแหลง่พลังงานใหม่ๆ  เชน่ ลม แสงอาทติย ์เป็นตน้ Green 

Power มกีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกนอ้ยกวา่การใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป  
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การเลอืกใช ้Green Power ใหป้ระโยชนม์ากมายกบัธุรกจิ 

- เป็นวธิงีา่ยๆในการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

- แสดงใหเ้ห็นวา่ ธรุกจิของคณุมคีวามรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

- ใชเ้ครือ่งหมาย Green Power ในการชว่ยเรือ่งการตลาด 

- เป็นโอกาสในการประชาสมัพันธ ์

 

 คูส่ าหรบัการซือ้และการใชอุ้ปกรณใ์นส านกังานสเีขยีว 

 คอมพวิเตอร ์และ จอ 

 การเลอืกซือ้คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊และจอ 

- ดคูวามส าคญัในการใชง้าน 

- พจิารณาซือ้คอมพวิเตอรพ์กพามปีระโยชนม์ากกวา่คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ 

 - ซือ้จอแบบแบน LCD เพราะจะประหยัดพลังงานมากกว่า และลดพื้นทีใ่น

การใชง้าน 

  เมือ่ตอ้งการใชค้อมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊และจอ 

- ปิดเครือ่งเมือ่ไมใ่ชง้าน 

- กรณีเปิดเครือ่งท างานโดยไมต่อ้งดหูนา้จอก็สามารถปิดหนา้จอได ้

- ตัง้คา่หนา้จอใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

- คดิใหร้อบคอบกอ่นการสัง่พมิพเ์อกสาร 

- ใชอ้ปุกรณ์ในการบนัทกึแทนการใชก้ระดาษ 

- การเลอืกใชช้อ่งทางการสือ่สาร เชน่ การใชอ้เีมล แบบฟอรม์ เพือ่ลดตน้ทนุ 

- ก าหนดขนาดกระดาษในการสัง่พมิพใ์หเ้หมะสม เพือ่ลดการใชก้ระดาษ 

 

 เครือ่งถา่ยเอกสาร 

 การเลอืกใชเ้ครือ่งถา่ยเอกสาร 

- ตัง้คา่ใหม้กีารเปิด-ปิดเครือ่ง เมือ่ไมใ่ชใ้นวนัหยดุ 

- เลอืกใชก้ระดาษ recycle 

 เมือ่ตอ้งการใชเ้ครือ่งถา่ยเอกสาร 

- ตอ้งแน่ใจวา่ตอ้งการถา่ยเอกสาร 

- ตัง้คา่การเปิด-ปิด เพือ่ใหเ้หมาะกบัจดุประสงคใ์นการใชง้าน 

- ใชก้ระดาษ 2 หนา้หรอืกระดาษ recycle 

- ใชห้มกึแบบเตมิ 
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 เครือ่งพมิพ ์(Printer) 

 การเลือกเครื่องพิมพ์ตอ้งมั่นใจว่าสามารถตัง้ค่าการประหยัดหมึกไดแ้ละ

สามารถสัง่พมิพ ์2 หนา้ได ้

 วธิปีระหยัดกระดาษและพลงังาน 

- ปิดเครือ่งพมิพเ์มือ่ไมใ่ช ้

- ตัง้คา่ Sleep Mode 

- ตัง้คา่หนา้กระดาษใหเ้หมาะสม 

 

 เครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์ 

- สามารถใชแ้ทนเครือ่งถา่ยเอกสารได ้แตเ่ครือ่งเล็กกวา่  

 

 เครือ่งพมิพแ์บบองิคเ์จ็ท 

- ใหค้วามละเอยีดสงู แตก่ารสัง่พมิพช์า้กวา่ Laser Printer 

- ราคาถกูกวา่ Laser Printer 

 

 โทรสาร 

 เมือ่ตอ้งการเลอืกใชเ้ครือ่งถา่ยเอกสาร 

- ตัง้คา่ sleep mode เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน 

- ใชก้ระดาษ recycle และเตมิไวท้ีเ่ครือ่งโทรสาร 

- ตัง้คา่การใชห้มกึ 

- ตัง้คา่ไมใ่ช ้status report สามารถชว่ยลดการสิน้เปลอืงไดถ้งึ 1 ใน 3 ของ

การใชก้ระดาษ 

- ใช ้stamp ตราประทับบนหนา้ทีไ่ม่ใชแ้ลว้ และยังเหลอือกีหนา้ เพือ่ใชเ้ป็น

กระดาษ recycle 

 

 สแกนเนอร ์

- ตัง้คา่ sleep mode เมือ่ไมใ่ชง้าน 
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 อุปกรณท์ีส่ามารถใชง้านไดห้ลากหลาย 

 เมือ่ตอ้งการเลอืกใช ้

- ประเมนิความจ าเป็นการใชง้าน 

- พจิารณาขอ้ดขีองอปุกรณ์ทีส่ามารถใชง้านไดห้ลากหลาย 

 

8. ส านกังานสเีขยีวในประเทศฮอ่งกง 

 บรษัิท รโิคห ์ฮอ่งกง จ ากดั ไดน้ าแนวคดิการจัดส านักงานสเีขยีวใหแ้กผ่ลติภัณฑข์อง

ทางบรษัิท และไดจั้ดท าเอกสารโฆษณาบรษัิททางดา้นสิง่แวดลอ้มออกมาชือ่วา่ “Total Green 

Office Solutions” ซึง่สามารถสรุปเนือ้หาและใจความส าคญัไดด้งันี ้ 

Ricoh ใหค้วามส าคัญกับสิง่แวดลอ้มมากกวา่แครั่บผดิชอบตอ่สงัคมโดยออกแบบและ

ผลติภัณฑท์ีดู่แลธรรมชาต ิผลติเครือ่งมอืทีใ่หพ้ลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ใหค้ าปรกึษาดา้น

การใชพ้ลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพในส านักงาน การ recycle สนิคา้ ซึง่ทัง้หมดนี้เป็นการชว่ย

ลดการใชพ้ลังงานและลดการใชว้ัตถุดบิ ในขณะเดยีวกันก็ตอ้งผลักดันใหม้ีการจ ากัดการใช ้

เทคโนโลยแีละการเพิม่ผลผลติ 

Ricoh ไดค้ดิแนวคดิในการท าใหอ้อฟฟิศเป็นออฟฟิศสเีขยีวและเป็นชอ่งทางในการใช ้

เทคโนโลยอียา่งย่ังยนืในการเพิม่ผลผลติและลดตน้ทนุส าหรับธรุกจิ 

 การท างานกบัการท านุบ ารุงส ิง่แวดลอ้มท ัง้โลก 

 1. ประหยัดกระดาษ 

 2. ประหยัดพลงังาน 

 3. การลดการใช ้Carbon Footprint 

 4. การ Recycle 

 

  Ricoh มแีนวทางในการท าออฟฟิศสเีขยีวดงันี ้

 1. การใหค้ าปรกึษา (Consultancy) 

 2. การลดการใชก้ระดาษ (Paper Reduction) โดยการใชก้ระดาษ 2 หนา้ / 

หลายหนา้และการใช ้Locked Print  

 3. ประสทิธภิาพของพลงังาน (Energy Efficiency) โดยการจัดท าการท างาน

แบบ Quick Start-Up (QSU) และPxPTM Toner ใหก้บัผลติภัณฑข์องทางบรษัิท 

 4. การออกแบบผลติภัณฑส์เีขยีว (Green Product Design) 

 5. การปฏบิตัติามกฎหมาย (Legislative Compliance) 

 6. การแกไ้ขวงจรชวีติ (Life Cycle Solution) 
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   6.1 การน ากลอ่งหมกึเตมิทีใ่ชแ้ลว้น ากลับมาใชใ้หม ่

“Go green, Go lean”  Ricoh ไดพั้ฒนาเครื่องมือที่ใชก้ารเปรียบเทียบ ประเมินค่า 

และตดิตามผลการใช ้carbon footprint ขององคก์ารและมีแนวความคดิในการพิจารณาการ

จัดการของเสยี คอื ท าอย่างไรเพื่อใหป้ระหยัดพลังงาน > ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม > ลด

การใชก้ระดาษ > ควบคุมและบรหิารจัดการเครือ่งมือต่างๆใหเ้กดิประสทิธภิาพ > ลดการใช ้

ตน้ทุนรวมของเจา้ของอกีทัง้ยังท าการเปรยีบเทยีบ การประเมนิคา่ และการตดิตามผลของการ

จัดการส านักงานสเีขยีว 

 

 สดุทา้ยคอืการรายงานผล  

  Green Report เป็นการแกปั้ญหา ซึ่งการเขา้ถึงของผูใ้ชใ้นการติดตาม

แนวโนม้พลงังานและการใชก้ระดาษ และการเขา้ถงึนี้เป็นการตัดสนิใจทีด่ทีีส่ดุเกีย่วกบันโยบาย

ทีย่ั่งยนื 

 - การเปรยีบเทยีบผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้อย่างรวดเร็วและการเรยีงล าดับในการลด

การใชพ้ลงังานและการใชก้ระดาษ เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

 - การแปลการใชข้อ้มูลลงในรายงาน เกี่ยวกับรายละเอียดกระดาษ การ

ประหยัดไฟ และการลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซน ์

 - การปรับปรุงรายงานใหเ้หมาะสมกับขอ้มูล เชน่ ตน้ทุนของกระดาษ 1 แผ่น 

หรอื กโิลวตัตข์องกระแสไฟฟ้า จะเป็นการประเมนิการไดอ้ยา่งแมน่ย ามากขึน้ 

 - แผนภมูชิว่ยใหผู้ใ้ชเ้ห็นความเปลีย่นแปลงของผลงานทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 

9. ส านกังานสเีขยีวในประเทศสงิคโปร ์

มหาวทิยาลัยแห่งชาตสิงิคโปร์ ไดจั้ดท าคู่มือส านักงานสเีขยีวที่ช ือ่ว่า “Nus Green 

Guide for Healthier Choices ” ซึง่สามารถสรุปเนือ้หาและใจความส าคัญไดด้งันี ้ 

 

มหาวทิยาลยักบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

มหาวทิยาลัยกับการพัฒนาอย่างย่ังยนืซึง่มลีักษณะการในพัฒนาโดยมองที ่"ตอ้งตรง

กับความตอ้งการในปัจจุบันโดยไม่สูญเสยีความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเองในอนาคต" 

พืน้ทีส่ ีห่ลกัทีย่ั่งยนืวทิยาเขตมุง่เนน้ไปที ่

 การใชท้รัพยากรทีม่กีารจัด 

 การจัดการของเสยี 
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 การดแูลป้องกนั 

 การใชช้อ่งวา่งทางธรรมชาตแิละการศกึษา 

การพัฒนาอยา่งย่ังยนืมหาวทิยาลยัยังมวีสิยัทศันท์ีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลง

รวมถงึความย่ังยืนของสิง่แวดลอ้มในทุกดา้นของชวีติในมหาวทิยาลัยโดยการบูรณาการการ

พัฒนาอยา่งยั่งยนืในการด าเนนิงานของเราวางแผนการกอ่สรา้ง, การศกึษา, การวจิัย, การเรยีน

การสอนและการบรกิารสาธารณะ 

โครงการ “Make Sure to Love our Earth” (ท าใหแ้น่ใจวา่จะรักโลกของเรา) ไดแ้ก ่

 โครงการเก็บถาดอาหาร และถว้ยชาม 

 โครงการรไีซเคลิของเครือ่งพมิพแ์ละตลบัหมกึ 

 โครงการรไีซเคลิกระดาษ 

 โครงการการลด ใชซ้ ้า น ากลบัมาใชใ้หม ่

 

ในปีทีผ่่านมาโลกไดเ้ริม่แสดงสญัญาณการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศทั่วโลก การศกึษา

จ านวนมากไดแ้สดงผลทีใ่หเ้ห็นวา่เราไม่สามารถเพกิเฉย เราตอ้งท าอะไรบางอย่างเกีย่วกับมัน

กอ่นทีจ่ะสายเกนิไป สญัญาณการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ไดแ้ก ่

 อณุหภูมเิฉลีย่ไดเ้พิม่ขึน้ 1.4 องศาฟาเรนไฮต ์(0.8 องศาเซลเซยีส) ทั่วโลก

ตัง้แตปี่ 1880 และมแีนวโนม้เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

 น ้าแข็งอารก์ตกิจะละลายอย่างรวดเร็วและบางภูมภิาคของอาร์กตกิอาจมฤีดู

รอ้นเกดิขึน้ในปี 2040 หรอืกอ่นหนา้ หมขีัว้โลกและชนพืน้เมอืงอาจตอ้งทกุข์

ทรมานจากการสญูเสยีทะเลน ้าแข็ง 

 

ละลายของน า้แข็งในแอนตารก์ตกิา 

ผลการศกึษา 2 ชิน้ไดรั้บการเปิดเผยเมือ่เดอืนมนีาคมปี 2006 พบวา่แมจ้ะปรมิาณหมิะ

ทีเ่พิ่มขึน้และมาพรอ้มกับภาวะโลกรอ้นของทวปีแอนตาร์กตกิา แผ่นน ้าแข็งมกีารสูญเสยีมาก

เกนิกวา่ทีห่มิะจะเพิม่ 

 

อุณหภูมใิกลร้ะดบั 'อนัตราย' 

การศึกษาที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กันยายนบอกว่า อุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยได ้

เพิ่มขึน้ถงึระดับทีอุ่่นทีสุ่ดในรอบ 12,000 ปีทีผ่่านมา แมว้่าอุณหภูมจิะเพียง 1.8 องศาฟาเรน

ไฮตซ์ึง่ต า่กวา่อณุหภมูสิงูสดุของลา้นปีทีผ่า่นมาก็ตาม 
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การลม้ตายของผนืป่าในอลาสกา เพราะแมลงเปลอืกตน้สน 

4 ลา้นเอเคอร์ของตน้ไมใ้นอลาสกาตอ้งถูกตัดทิ้งเพราะแมลงเปลือกตน้สน 

นักวทิยาศาสตรเ์ชือ่ว่าอุณหภูมทิีอุ่่นไดรั้บอนุญาตใหแ้มลงจะก่อใหเ้กดิและเตบิโตเร็วเป็นสอง

เทา่จากปกต ิ

 

ความเสีย่งทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัผจญเพลงิไฟป่า 

การตอ่สูเ้พือ่ควบคมุไฟป่าในลอสแองเจลลสิ เมือ่วนัที ่28 ตลุาคม 2003 ถูกเผาผลาญ

มากกว่า 300,000 เอเคอร์ เผาผลาญบา้นเรือนประชาชนมากกว่า 600 หลังคาเรือน และมี

ผูเ้สยีชวีติอย่างนอ้ย 13 ชวีตินักวทิยาศาสตร์เชือ่วา่ภาวะโลกรอ้นจะเพิม่ความเสีย่งของไฟป่า

โดยการเพิม่อณุหภมูแิละท าใหเ้กดิฤดใูบไมผ้ลกิอ่นหนา้นี้ 

 

การเกดิสนึามใินเอเชยี 

เมือ่ปี 2004 สนึามใินเอเชยีอาจจะไม่ไดเ้กดิจากภาวะโลกรอ้นโดยตรง แต่มันเป็นตัว

บง่ชีข้องปัญหาทีเ่กดิภาวะโลกรอ้นไดแ้ละท าใหเ้กดิความรุนแรง กวา่หนึง่ศตวรรษทีผ่่านมาเป็น

ทีแ่น่ชดัวา่การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศจะท าใหร้ะดับน ้าทะเลเพิม่ขึน้อย่างนอ้ย 10-20 

ซม. ในศตวรรษนี้ไดม้ีการคาดการณ์ของการเพิ่มมากขึน้ของระดับน ้าจะยิง่ใหญ่กว่า ไม่ตอ้ง

สงสยัเลยวา่ระดบัน ้าทะเลทีส่งูขึน้จะน าไปสูค่วามเสยีหายมากขึน้จากคลืน่ดังกลา่ว 

 

ระดบัน า้ทะเลทีเ่พ ิม่ข ึน้ 

ซากปรักหักพังทีอ่ยู่บนชายหาดทีห่าดชชิมาเรฟในประเทศอลาสกานัน้ ผูอ้ยูอ่าศัยตอ้ง

ละทิง้บา้นของพวกเขาเนื่องจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ ซึง่ทางสหประชาชาตปิระกาศ

ออกมาเมื่อวันที ่2 กุมภาพันธ์ ทีค่าดว่าระดับน ้าทะเลจะเพิ่มขึน้ระหว่าง 7 นิ้วและ 23 นิ้วในปี 

2100 การเพิม่ขึน้ของระดับน ้าทะเลอย่างรวดเร็วท าใหห้าดถูกชะและกอ่ใหเ้กดิการกัดเซาะไป

ยังดนิแดนชายฝ่ังทะเล 

 

การแพรก่ระจายโรคเขตรอ้น 

 ยงุเป็นพาหะของโรคมาลาเรยีหรอืโรคไขเ้ลอืดออกทีก่ าลังเคลือ่นตัวเขา้ไปอยู่ในพืน้ที่

ทีไ่ม่เอือ้อ านวยเพิ่มมากขึน้ โลกรอ้นคาดว่าจะท าใหเ้พิ่มชว่งชวีติของยุงและความรุนแรงของ

โรค 
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การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศไดค้ร่าชวีติและสายพนัธุข์องสตัวบ์าง

ชนดิ 

 กบสายพันธุใ์นอเมรกิากลางไดล้ม้ตายรอ้ยละ 67 ของประชากรของพวกมัน เนื่องจาก

สถานการณ์โลกรอ้น และสภาพแวดลอ้มทีอุ่่นขึน้ไดก้ลายเป็นแหล่งเพาะเชือ้ราทีเ่ป็นอันตราย

ตอ่กบ 

 

การสญูพนัธุอ์ยา่งรวดเร็ว 

 สัตว์และพืชบางสายพันธุ์ไดล้ม้ตายเพราะโลกรอ้น มีการวจัิยมากมายที่พบว่า มี

มากกวา่ 100 สายพันธุท์ีอ่าศยัอยูใ่นสภาพอากาศหนาวเย็นก าลงัประสบปัญหาอยู่ หมขีัว้โลกได ้

เริม่ลดจ านวนลงและมีน ้าหนักลดลง ในบางพื้นทีป่ระชากรเพนกวนิสายพันธุ์จักรพรรดไิดล้ด

จ านวนลงโดยเกดิจากหลายปัจจัย 

ตวัอยา่งการรณรงคใ์นประเทศสงิคโปร ์

 การรณรงคก์ารลดการใชถุ้งพลาสตกิ ชาวสงิคโปรใ์ชถ้งุพลาสตกิประมาณ 2.5 พันลา้น

ใบในแต่ละปีหรือ 1.7 ต่อคนต่อวัน ซึง่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว้ เช่น 

อเมรกิา และไอรแ์ลนดก์ารใชถ้งุพลาสตกิอยูท่ี ่0.9 และ 0.8 ตอ่คนตอ่วนั  

 การอาบน ้า ใชน้ ้าในครัวเรือนมีความตอ้งการใชม้ากขึน้รอ้ยละ 29 ของน ้าทัง้หมด

ตามมาดว้ยการซักรีดความตอ้งการใชอ้ยู่ทีร่อ้ยละ 19 สถติเิหลา่นี้เป็นตัวชีว้ัดทีด่ขีอง

รูปแบบการบรโิภคและใชน้ ้าในหอพัก มากเกนิไป ขณะทีก่ารจัดของมหาวทิยาลัยได ้

ดดัแปลงสิง่อ านวยความสะดวกกบัอปุกรณ์การอนุรักษ์น ้าเพือ่ลดการสญูเสยี 

 

การใชก้ระดาษ 

กระดาษรไีซเคลิใชพ้ลงังานนอ้ยลงรอ้ยละ 50 มากกวา่รอ้ยละ 75 ทีใ่ชน้ ้านอ้ยลง และ

ลดปรมิาณน ้าเสยีประมาณรอ้ยละ 90 ซึง่นอ้ยกวา่กระดาษทีผ่ลติจากไมบ้รสิทุธิ ์ดังนัน้ การซือ้

กระดาษทีท่ าจากวัสดรุไีซเคลิอยา่งนอ้ยรอ้ยละ70 ถอืวา่ฉลาดเลอืกเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 

 แมว้า่สงิคโปรเ์ป็นเพยีงแคจุ่ดสแีดงในแผนทีโ่ลก แตใ่นความเป็นจรงิระดับของการใช ้

ทรัพยากรไม่ไดเ้ล็กตาม สงิคโปร์เป็นผูบ้รโิภคกระดาษทีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐ ฯ 

ตัวเลขแสดงใหเ้ห็นว่าคนงานในส านักงานโดยเฉลีย่สามารถใชป้ระมาณ 100 แผ่นกระดาษต่อ

วนัและมกีารทิง้ประมาณ 30-50 กโิลกรัมตอ่ปี น่ันก็แปลวา่มกีารตดัตน้ไม ้8.5 ลา้นตน้ 
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เครือ่งเขยีน 

 เราใหค้วามใสใ่จเล็ก ๆ นอ้ย ๆ กับเครือ่งเขยีนส านักงานทีเ่ราใชใ้นชวีติประจ าวัน และ

มเีพยีงเล็กนอ้ยทีเ่ราจะลดขยะทีไ่มจ่ าเป็น ตอ่ไปนี้เป็นบางสิง่บางอย่างหนึง่ทีม่กีารพจิารณาเมือ่

ซือ้เครือ่งเขยีนส านักงาน 

 น ้ายาลบค าผดิ – ใชเ้ป็นปากกาลบค าผดิจะประหยัดกวา่แบบขวด 

 สมดุโน๊ต – สามารถใชไ้ด ้2 หนา้ 

 กระดาษโน๊ต – ลดการใชล้ง เนือ่งจากสว่นใหญใ่ชไ้ดห้นา้เดยีว เพราะมกีาว

ดา้นหลงั  

 ดนิสอกด – สามารถเตมิไสด้นิสอไดจ้งึเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 

 ปากกา – ปากกาทีส่ามารถเตมิหมกึหรอืเปลีย่นไสไ้ด ้

 

คอมพวิเตอร ์

 การใชส้ขีาวและสสีดใส (โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้หลงั) สามารถใชพ้ลงังานไดม้าก

ถงึรอ้ยละ 20 ซึง่มากกวา่สดี าหรอืสเีขม้ แตน่่าเสยีดายที ่e-mail และการประมวลผลค ามักจะใช ้

พืน้หลงัสขีาวเพือ่ใหเ้วริก์สเตชนัของคณุใชพ้ลังงานมาก  

 

เครือ่งถา่ยเอกสาร 

 เครือ่งถา่ยเอกสารจะปลอ่ยกา๊ซทีส่ามารถสง่ผลกระทบคณุภาพอากาศภายในอาคาร 

ดงันัน้ควรตดิตัง้ในหอ้งทีอ่ากาศระบายไดไ้มด่กีารปลอ่ยโอโซนและฝุ่ นผงหมกึจากเครือ่งถ่าย

เอกสารซึง่อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ 

 

เครือ่งพมิพ ์

 เครือ่งพมิพเ์ลเซอร์ 

 ทีเ่ร็วทีส่ดุทีม่ถีงึ 25 หนา้ตอ่นาท ี 

 เครือ่งพมิพอ์งิคเ์จ็ทใชห้ัวพมิพท์ิง้ไปฝากหมกึคณุภาพโมโน 

 ความละเอยีดสงู หมกึองิคเ์จ็ทเปรยีบเทยีบกนัเพือ่การพมิพเ์ลเซอร ์แต่

ความเร็วไมเ่กนิ 4 หนา้ตอ่นาท ี

เครือ่งพมิพอ์งิคเ์จ็ท 

  หมกึสมีักจะมคีณุภาพการพมิพท์ีด่กีวา่เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์

  หมกึไมจ่ าเป็นตอ้งหลอมรวมผงหมกึและใชพ้ลงังานไดม้ากถงึรอ้ยละ 80 

หรอื 90 นอ้ยกวา่เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์
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 หมกึยังสามารถพมิพบ์นดา้นทีว่า่งเปลา่ของกระดาษทีใ่ชแ้ลว้ 

 

แสงสวา่ง 

 ใชแ้สงธรรมชาตเิทา่ทีเ่ป็นไปได ้

 ท าความสะอาดและดแูลอย่างสม า่เสมอ 

 ใชโ้คมไฟแทนการเปิดไฟทัง้หอ้ง 

 ตดิตัง้ระบบเซ็นเซอรใ์นการเปิด-ปิดไฟ 

 ปิดไฟเมือ่ไม่จ าเป็น 

 

ตูเ้ย็น 

ตูเ้ย็นบง่บอกถงึการบรโิภคทีด่รีอ้ยละ 25-30 ของการใชพ้ลงังานในครัวเรอืน 

เทคโนโลยตีูเ้ย็นในปัจจุบนันัน้ สว่นใหญจ่ะมตีวัเลอืกการประหยัดพลงังาน 

  เลอืกใชตู้เ้ย็นขนาดพอเหมาะเพยีง 1 ตู ้แทนทีจ่ะใชตู้เ้ล็กถงึ 2 ตู ้

 จัดเก็บอาหารเมือ่อาหารเย็นแลว้ 

 ไมเ่ปิด-ปิดตูเ้ย็นพร ่าเพรือ่ 

 ควรปิดฝาส าหรับภาชนะทีใ่สข่องเหลว เพือ่ลดการท างานหนักของ

คอมเพรสเซอร ์

 การใชตู้เ้ย็นทีใ่หญเ่กนิไปท าใหก้นิไฟมากขึน้ 

 ผลติน ้าแข็งอตัโนมัตแิละตูผ้่านประตเูป็นการเพิม่การใชพ้ลงังาน 

 

เครือ่งซกัผา้ 

 เครือ่งซกัผา้ฝาบน 

 ฝาบน แกนตัง้ 

 ใชเ้วลาในการซกัสัน้กวา่แบบฝาหนา้ 

 ราคาถกูกวา่แบบฝาหนา้ 

เครือ่งซกัผา้ฝาหนา้ 

 ลกัษณะเหมอืนเครือ่งอบแหง้และเสือ้ผา้ยา้ยรอบโดยการหมนุ  

 มคีวามเร็วในการหมนุเร็วขึน้กวา่เครือ่งแกนแนวตัง้ก็หมายความวา่ใชพ้ลงังาน

นอ้ยในการท าใหเ้สือ้ผา้แหง้ 

 ใชน้ ้านอ้ยประมาณ 1/3 ใชพ้ลังงานนอ้ยลง 2/3 และใชผ้งซกัฟอกนอ้ยกวา่

เมือ่เทยีบกบัตกัดา้นบน 
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ผลติภณัฑท์ าความสะอาด 

 ผลติภัณฑท์ าความสะอาดทัง้หมดมกีารท าลายสิง่แวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม การเลอืก

ซือ้ผลติภัณฑแ์ละการบรกิารเป็นสิง่ส าคญัทีม่ผีลตอ่ระบบนเิวศน ์

 

พลาสตกิ 

 สงิคโปรผ์ลติของเสยีประมาณ 2.54 ลา้นตนัเป็นประจ าทกุปี วธิกีารในปัจจบุนัเป็นการ

ก าจัดของเสยีโดยการเผาซึง่จะลดปรมิาณของเสยีทีเ่ป็นของแข็งขึน้มากถงึรอ้ยละ 90 การเผา

เป็นเถา้ร่วมกบัของเสยีจ านวนประมาณ 0.8 ลา้นตนัตอ่ปี  

 ไมรั่บถงุถา้ซือ้ของเพยีงเล็กนอ้ย 

 ถา้ตอ้งการถงุ ตอ้งจา่ยเงนิคา่ถุง 

 ใชถ้งุทีส่ามารถยอ่ยสลายได ้

 

น า้ 

 ปัจจุบนัสงิคโปรบ์รโิภคและใชน้ ้าประมาณ 1.4 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ซึง่เป็นปรมิาณ

คอ่นขา้งมากเมือ่เปรยีบเทยีบกับประชากรเพยีง 4 ลา้นคน 

 ใชฝั้กบวัในการอาบน ้าสามารถชว่ยลดเวลาในการอาบน ้าและประหยัดน ้าได ้

ถงึ 3500 ลติรตอ่ปี 

 ใสจ่ านวนผา้ทีเ่หมาะสมในการใชเ้ครือ่งซกัผา้ 

 ไมเ่ปิดน ้าไหลทิง้ 

 ตรวจดรูอยร่ัวซมึของขอ้ตอ่ หรอืทอ่ตา่งๆ 

 

ผลติภณัฑก์ระดาษทชิชู 

 ลดการใชก้ระดาษทชิช ู

 ใชเ้ครือ่งเป่าแหง้ / ผา้เชด็มอืแทนการใชก้ระดาษทชิช ู

 เลอืกใชก้ระดาษทชิชทูีม่สีว่นผสมของวสัดรุไีซเคลิ 

 

10. ส านกังานสเีขยีวในประเทศเวยีดนาม 

องค์ก รร ะห ว่า งป ระเท ศ  CARE ป ระ เท ศ เวีย ด น าม  (CARE International in 

Vietnam's) ไดจั้ดท าคู่มือส านักงานสีเขียวที่ช ื่อว่า “Green Action Handbook” ซึ่งสามารถ

สรุปเนือ้หาและใจความส าคญัไดด้งันี ้ 

เวยีดนาม “อนาคตขึน้อยู่กบัสิง่ทีเ่ราท าอยูใ่นปัจจุบนั” 
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1. ท าไมตอ้ง Go Green? 

การเปลีย่นแปลงของลกัษณะภูมอิากาศของภมูปิระเทศคอื การเปลีย่นแปลงของ

สิง่แวดลอ้ม และแน่นอนมนุษยไ์ดรั้บผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้ม  กจิกรรมของมนุษยก็์

เป็นแรงขบัเคลือ่นใหม้กีารเปลีย่นแปลงลกัษณะภมูอิากาศของภมูปิระเทศ และมันยังเป็นปัญหา

ของมนุษยอ์กีดว้ย 

 องคก์รพัฒนาเอกชนจ านวนมาก (เอ็นจโีอ) ไดต้ระหนักถงึความจ าเป็นทีจ่ะเขา้ไปดแูล 

CARE International ในประเทศเวยีดนามมคีวามกงัวลโดยเฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบัการ

เปลีย่นแปลงของลักษณะภมูอิากาศของภมูปิระเทศ เนื่องจากผลกระทบทีม่ตีอ่สดัสว่นคน

ยากจน  

 

2. ทมีสเีขยีวคอือะไร? 

โครงการ CARE Vietnam’s Green Team ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการดูแลในการ

ลดปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์สรา้งความตะหนักใหก้ับพนักงานและปรับปรุงกจิกรรมตา่งๆ 

ทีมสีเขียวพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และใหร้ะดับขององค์กรที่ผ่าน

การศกึษาฝึกอบรม และการปฏบิตั ิ

2.1 เป้าหมายของทมีสเีขยีว 

 เสรมิสรา้งความเขา้ใจและความตระหนักพนักงานของปัญหาการ

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

 ท าใหพ้นักงานมสีว่นร่วมและใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนแ์ละแนวทางใน

การสง่เสรมิใหก้ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

2.2 ทมีสเีขยีวท างานอยา่งไร? 

 แตล่ะชัน้ของส านักงานทีไ่ดรั้บมอบหมายอยา่งนอ้ยหนึง่สมาชกิของทมีสี

เขยีว สมาชกิในทมีสเีขยีวด าเนินการฝึกอบรมทางการและสนุกส าหรับ

ชัน้ของพวกเขาในหัวขอ้ต่างๆ เชน่ วธิกีารพมิพส์องดา้น วธิกีารรไีซเคลิ 

และวธิีการใชเ้ครื่องปรับอากาศอย่างมีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม

เหลา่นีอ้าจจะเป็นทกุ 3-6 เดอืน  

 สมาชกิในทีมสีเขียวพรอ้มที่จะตอบค าถาม และใหก้ารสนับสนุนกับ

เจา้หนา้ทีข่องพวกเขาในการรับรูค้วามตัง้ใจและความมุง่มั่นของพนักงาน

แตล่ะสมาชกิ เวยีดนามไดมุ้ง่มั่นทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนมาก 

2.3 อะไรทีจ่ะท าใหท้มีสเีขยีวส าเร็จ? 
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 วธิีการของทีมคือ ใหก้ารสนับสนุนและความกดดันที่จะเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรม 

 การตรวจสอบส านักงาน และประเมินผลโดยใชก้ารส ารวจและการ

ตรวจสอบเพือ่เสรมิสรา้งความคบืหนา้ใหก้บัพนักงาน 

 ความพยายามและการลงทุน (ใหม้ั่นใจวา่อปุกรณ์ส านักงานทีเ่ป็นต่อไป

ซือ้พลงังานมากขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ) 

ทมีสเีขยีวสง่เสรมิและสรา้งแรงจูงใจส าหรับพฤตกิรรมใหม่ทีก่ลายเป็นนสิยัและกจิวัตร

ประจ าวันการก าหนดกรอบเวลาที่นานขึ้น เพราะทีมสีเขียวจัดการกับทั ้งช่วงของปัญหา

พฤตกิรรมอย่างยั่งยนื (พลงังานน ้า, การขนสง่, เสยี) สามารถเชือ่มโยงระหวา่งกนั เมือ่เวลาผา่น

ไปการปฏบิัตสิเีขยีวเป็นปกตแิละตอ่เนื่องนี้จะกลายเป็นชวีติประจ าวันและจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรักษา

เอกลกัษณ์ของความเป็นไปของส านักงานสเีขยีว  

 

3. Going Green: อะไรคอืวธิที ีเ่ราสามารถกระท าไดเ้พือ่อนาคตทีด่กีวา่? 

3.1 พลงังาน  

 ใชผ้า้มา่นหนา้ตา่งเพือ่ลดอณุหภมูใินส านักงานจากแสงแดดโดยตรง 

 ใชเ้ครือ่งปรับอากาศและเครือ่งท าความรอ้นมคีวามรับผดิชอบ ตัง้ความ

เย็นระหวา่ง 24 -27 องศาเซลเซยีส ตัง้ความรอ้นระหวา่ง 18-20 องศา

เซลเซยีส และไมล่มืทีจ่ะปิดประต ู

 ใชก้ารระบายอากาศธรรมชาตใินการตัง้คา่เครือ่งปรับอากาศ เพยีงแคค่ณุ

เปิดหนา้ตา่งถา้จ าเป็นใหใ้ชพั้ดลมไฟฟ้าแทนเครือ่งปรับอากาศ 

 เครือ่งปรับอากาศเมือ่อณุหภมูสิงูขึน้ 

 ปิดคอมพวิเตอรเ์มือ่ไม่ไดใ้ชโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่วนัหยุดสดุสปัดาหแ์ละ

ในชว่งขา้มคนื 

 ปิดไฟในระหวา่งวนั 

 ปิดโทรศพัทม์อืถอื  

 สลับไปใชพ้ลงังานแสงประหยัด 

 ตรวจสอบการท าความรอ้นและเครือ่งใชร้ะบายความรอ้นเป็นบรกิารอย่าง

สม า่เสมอ 

3.2 น ้า 

 ปิดก๊อกน ้าอยา่งถูกตอ้ง 

 ซอ่มก๊อกหยดและร่ัวในหอ้งน ้า 
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3.3 ลดของเสยี 

 วางกระดาษทีใ่ชใ้นดา้นใดดา้นหนึง่ในถาดเศษกระดาษเพือ่ใหผู้อ้ ืน่

สามารถใชม้ันเพือ่จดบนัทกึ 

 ใชเ้ศษกระดาษทีจ่ะท าให ้notepads แทนทีจ่ะใชก้ระดาษใหม ่

 กระดาษรไีซเคลิทีใ่ชใ้นการรไีซเคลิในแตล่ะชัน้ใชร้่วมอยูเ่ขา้เลม่ฟรหีรอื

คลปิหนบีกระดาษลวดเย็บกระดาษโลหะมากกวา่เดมิ ดงันัน้กระดาษ

สามารถน ามารไีซเคลิไดอ้ย่างงา่ยดาย 

 ซือ้สนิคา้ทีน่ ามาใชใ้หมห่รอืมาในบรรจภุัณฑท์ีใ่ชซ้ ้าได ้

 หลกีเลีย่งการใชผ้ลติภัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้ทิง้ เชน่ ถว้ยกระดาษ ผา้ขนหนู 

กระดาษ และแผน่กระดาษ 

3.4 การคมนาคมขนสง่ 

 เดนิแทนการใชร้ถยนตใ์นระยะทางสัน้ๆ 

 ใชร้ถประจ าทางแทนการใชร้ถสว่นตัว 

 ใช ้Skype ส าหรับการประชมุทีจ่ะลดการเดนิทาง  

3.5 การจัดซือ้จัดจา้ง 

 มุง่มั่นทีจ่ะเลอืกผลติภัณฑท์ีด่ทีีส่ดุและเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม ระบุ

ผลติภัณฑร์ไีซเคลิ เชน่กระดาษซองจดหมาย  กระดาษ ดนิสอเขยีน 

และเฟอรน์เิจอรส์ านักงานทีเ่ป็นไปได ้

 เมือ่มกีารพมิพ ์สิง่พมิพ ์นามบัตร แผน่พับ และใบปลวิขอกระดาษรี

ไซเคลิ หรอื FSC ไดรั้บการรับรอง 

 ซือ้ผลติภัณฑท์ าความสะอาดทีไ่ม่ไดม้สีารเคมแีละตวัท าละลายทีม่คีวาม

เป็นพษิและเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ เชน่ คลอรนีทีใ่ชข้องเหลวซือ้และ

ผลติภัณฑส์เปรย ์
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 ส าหรับการจัดท าส านักงานสเีขยีวในประเทศไทยนัน้ การด าเนินงานระดับประเทศที่

ผ่านมากระทรวงทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดม้กีารด าเนินการ

ตา่งๆเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่มทีัง้โครงการทีจั่ดท าเป็นส านักงานสเีขยีวโดยตรง

และโครงการอืน่ๆทีไ่ม่ใชส่ านักงานสเีขยีว แต่มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มใน

องคก์ร หรอืสถานทีท่ างาน จงึสามารถน ามาจัดเป็นแนวทางในการจัดท าส านักงานสเีขยีวนี้ได ้

ซึง่มรีายละเอยีดของโครงการดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ส านกังานสเีขยีวโดยกรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (สส.) 

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (สส.) ไดจ้ัดท าคู่มือ “คู่มือคนไทยหัวใจสีเขียว 

Green Office” เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มในส านักงาน โดยแนวทางการ

ด าเนินการส านักงานสเีขยีวของกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (สส.) แต่ยังไม่มีการจัดท า

เกณฑม์าตรฐานหรอืวธิกีารประเมนิในการเป็นส านักงานสเีขยีว สามารถสรุปเนือ้หาและแนวทาง

ในการจัดการดงันี ้

 

 การจดัซือ้วสัดแุละอุปกรณส์ านกังาน 

 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน ควรค านึงถึงวงจรชีว ิตผลิตภัณฑ์ ตั ้งแต่

กระบวนการผลติจนถงึการก าจัด รวมถงึการใชว้ัตถดุบิ พลังงาน บรรจุภัณฑ ์การขนสง่ และอายุ

การใชง้าน โดยท าจากวัสดุ    รีไซเคลิ (Recycled materials) และเมื่อหมดอายุการใชง้าน 

สามารถน าไปรีไซเคลิได  ้(Recyclable materials) วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เลือกตอ้งไดรั้บฉลาก

ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ ฉลากเขยีว ฉลากประหยัดไฟเบอร ์5 อกีสิง่หนึง่ทีต่อ้งค านงึเป็นอยา่ง

ยิง่คอื ไม่เลอืกผลติภัณฑท์ีม่สีว่นประกอบของสารพษิ หรอืสารอันตราย (Toxic or hazardous 

materials) เพือ่ความปลอดภัยของผูใ้ชแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 บรรจุภัณฑท์ีม่ากับผลติภัณฑก็์เป็นอกีสิง่ทีส่ าคัญ โดยเลอืกผลติภัณฑท์ีม่บีรรจุภัณฑ์

นอ้ยและขนาดเล็ก เพื่อประหยัดค่าขนส่ง และควรท าจากวัสดุรีไซเคลิ หรือสามารถน าไปรี

ไซเคลิไดเ้พือ่ลดปรมิาณขยะ และควรเลอืกผลติภัณฑท์ีผู่ผ้ลติหรอืผูจ้ าหน่ายมโีครงการน าซาก

กลับ (Take back) หรอืมกีารทิง้ของเสยีทีม่กีารรับรอง (Accredited disposal) หากผลติภัณฑ์

นัน้หมดอายกุารใชง้าน  

 

การจดัท าส านกังานสเีขยีวในประเทศไทย 
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 การใชว้สัดสุ านกังาน 

1.) กระดาษ 

  กระดาษเป็นผลติภัณฑท์ีม่บีทบาทมากในส านักงาน ซึง่มอีัตราการใชเ้พิม่ขึน้

ทกุปี การใชก้ระดาษอย่างประหยัดและมปีระสทิธภิาพ จะชว่ยลดขยะและการตัดไมล้งได ้โดย

ใหใ้ชก้ระดาษทัง้สองหนา้ การสง่เอกสารภายในส านักงานใหใ้ชก้ารสง่เอกสารต่อๆ กัน แทน

การส าเนาเอกสารหลายๆ ชุดเพื่อประหยัดกระดาษ หากเป็นการส่งขอ้มูลไปยังหน่วยงาน

ภายนอกองค์กร ใหใ้ชก้ารส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยโมเด็ม หรือ

แผ่นดสิก ์หรอือเีมลแทนการสง่โดยเอกสารหรือแฟกซ ์จะชว่ยลดขัน้ตอนการท างาน และลด

การใชพ้ลงังานไดม้าก 

 

2.) อุปกรณเ์ครือ่งเขยีน 

  อปุกรณ์เครือ่งเขยีนในส านักงานนัน้ถอืเป็นผลติภัณฑอ์กีอย่างหนึง่ทีห่ากเรา

ไม่มกีารบรหิารจัดการใหด้อีาจจะกอ่ใหเ้กดิกลายเป็นของเสยีได ้โดยขอ้แนะน าในการเลอืก คอื 

เลอืกใชแ้ฟ้มเอกสารและอปุกรณ์เครือ่งเขยีนทีผ่ลติจากวสัดรุไีซเคลิ และไมใ่ชส้ารกอ่มะเร็งและ

สารเคมอีืน่ๆ ทีเ่ป็นอันตรายต่อสขุภาพเป็นสว่นประกอบ จะชว่ยลดปรมิาณการใชส้ารเคม ีและ

ลดปรมิาณขยะอนัตราย ปากกาทีใ่ชค้วรเป็นชนดิทีเ่ตมิหมกึไดห้รอืเป็นชนดิทีส่ามารถเปลีย่นไส ้

ได ้และหมกึทีใ่ชต้อ้งใชต้วัท าละลายทีเ่ป็นแอลกอฮอลห์รอืน ้า 

 

 การใชส้าธารณูปโภค 

  1.) น า้ 

 - ตดิตัง้ระบบน ้าใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากการเก็บและจ่ายน ้าตามแรงโนม้

ถว่งของโลก เพือ่หลกีเลีย่งการใชพ้ลงังานไปสบูและจ่ายน ้าภายในอาคาร 

 - เลอืกใชส้ขุภัณฑป์ระหยัดน ้า 

 - ใชส้ปรงิเคลิร์ (Sprinkler) หรือฝักบัวรดน ้าตน้ไม ้แทนการฉีดน ้าดว้ยสาย

ยางจะประหยัดน ้าไดม้ากกวา่ และไมค่วรรดน ้าตน้ไมต้อนแดดจัด 

 - หมั่นตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้า เพือ่ลดการสญูเสยีอยา่งเปลา่ประโยชน ์

 - ควรใชเ้หยอืกน ้ากับแกว้เปล่าในการบรกิารน ้าดืม่ และใหผู้ท้ีต่อ้งการดืม่รนิ

เอง ควรดืม่ใหห้มดทกุครัง้ 

 - ตดิอุปกรณ์เตมิอากาศทีห่ัวก๊อก (Aerator) เพื่อชว่ยเพิม่อากาศใหแ้ก่น ้าที่

ไหลออกจากหัวกอ๊กไฟฟ้า 
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 ระบบปรบัอากาศ 

 - ตัง้อณุหภมูเิครือ่งปรับอากาศที ่25 องศาเซลเซยีส 

 - ไม่ควรปล่อยใหม้คีวามเย็นร่ัวไหลออกจากหอ้ง ควรตรวจสอบรอยร่ัวตาม

ผนัง เพดาน 

 - ท าความสะอาดเครือ่งปรับอากาศเป็นประจ า เพือ่ประสทิธภิาพการใชง้านที่

ด ี

 - ตดิตัง้ฉนวนกันความรอ้นโดยรอบหอ้งทีม่เีครือ่งปรับอากาศ และใชมู้ลีห่รอื

มา่นป้องกนัแสงแดด เพือ่ไมใ่หเ้ครือ่งปรับอากาศท างานหนักเกนิไป 

 - ปิดเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครัง้ที่ไม่มีการใชง้านเกิน 1 

ชัว่โมง และเวลาเลกิงาน 

 

 ระบบแสงสวา่ง 

 - เลอืกใชอุ้ปกรณ์แสงสวา่งทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ทัง้หลอดไฟ บัลลาสต ์และ

โคมไฟ 

 - ลดความสว่างที่ เกินจ าเป็น  (Over Light Compensation) ในบริเวณ

ทางเดนิทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งสวา่งมาก 

 - การใชอ้ปุกรณ์ตรวจจับการเคลือ่นไหวเพือ่เปิด – ปิดไฟ 

 - การใชแ้สงธรรมชาต ิเพื่อลดการใชแ้สงสว่างจากหลอดไฟในช่วงเวลา

กลางวนั 

 - การตดิตัง้วงจรควบคมุของหลอดไฟฟ้าแยกสวติชก์นั 

 - หมั่นท าความสะอาดหลอดไฟอย่างสม ่าเสมอ เพื่อประสทิธภิาพการใชง้าน

ทีด่ ี

  

 การเดนิทางไปท างาน 

 สาเหตุของการเกดิก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่มาจากการขนส่ง ซึง่มีการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) การใชร้ะบบขนส่งมวลชนหรือการใชร้ถร่วมกัน (Car pool) กับ

เพื่อนบา้นหรือเพื่อนส านักงานแทนการใชร้ถสว่นตัว สามารถชว่ยลดการใชพ้ลังงานดา้นการ

ขนสง่ และลดการเกดิก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ หากมีการประชุมจากหลาย

หน่วยงานใหใ้ชก้ารประชมุทางไกล (Video conference) การตดิต่อทางอนิเทอรเ์น็ต หรอืการ

โทรศพัท ์ซึง่เป็นการหลกีเลีย่งการเดนิทางทีไ่มจ่ าเป็น และชว่ยประหยัดคา่ใชจ้า่ยดว้ย  
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การปฏบิตัติวัเมือ่อยูใ่นส านกังาน 

 1. ปฏบิัตติามหลัก 3R คอื การลดการใช ้(Reduce) การใชซ้ ้า (Reuse) และ

รไีซเคลิ (Recycle) 

 - การลดการใช ้ลดใชพ้ลงังานโดยการประหยัดไฟฟ้า ลดปรมิาณวัสดทุีใ่ชใ้น

ส านักงาน ลดการใชก้ระดาษ 

- การใชซ้ ้า ใหห้ลกีเลีย่งการใชว้ัสดทุีท่ าใหเ้กดิขยะ วสัดชุ ิน้ไหนทีส่ามารถใช ้

ซ ้าไดใ้หใ้ชซ้ ้ากอ่น น าไปทิง้ 

 - รไีซเคลิ วัสดทุีส่ามารถรไีซเคลิได ้เชน่ แกว้ พลาสตกิ โลหะ กระดาษ ให ้

น าไปรไีซเคลิเทา่ทีจ่ะท าได ้

 2. การรับประทานอาหารกลางวนัและการจัดเลีย้ง 

 - ลด เลกิการใชภ้าชนะใชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ 

 - หากตอ้งออกมารับประทานอาหารนอกส านักงานทีไ่ม่ไกลนัก ควรเดนิหรือ

ใชจั้กรยานแทนรถยนต ์

 - ควรจัดเลีย้งกลางแจง้เพือ่ประหยัดไฟฟ้า 

 3. การแตง่กาย 

 - เลอืกใชเ้สือ้ผา้ใหเ้หมาะกับสภาพภูมอิากาศ และมกีระบวนการผลติทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

2. ส านกังานสเีขยีวโดยศูนยศ์กึษาธรรมชาตแิละระบบนเิวศเกษตร 

 นอกจากแนวทางในการจัดการส านักงานสเีขยีวตามทีก่ลา่วไปขา้งตน้แลว้ ยังมแีนว

ทางการจัดการส านักงานสเีขยีวของศนูยศ์กึษาธรรมชาตแิละระบบนเิวศเกษตรซึง่มแีนวทาง

ดงันี ้

 

แนวทางปฏบิตัทิ ีด่ใีนการป้องกนัและลดปรมิาณการใชท้รพัยากรและการใช้

พลงังานส าหรบัศนูยศ์กึษาธรรมชาตแิละระบบนเิวศเกษตร 

1. การจัดการของเสยี/ขยะ การลดปรมิาณการใชท้รัพยากรในแตล่ะฝ่าย แต่

ละขั ้นตอน และแต่ละกิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญ อันไดแ้ก่ปริมาณวัสดุอุปกรณ์ จากการท า

กจิกรรม การเกดิเศษอาหารแนวทางการจัดการของเสยีตามแนวทาง 7 Rs โดยหลกั 7Rs มดีงันี ้

 1.1 Reject การรูจั้กปฏิเสธหรืองดการใชส้ ิง่ของที่เห็นว่าเป็นการ

ท าลายทรัพยากรและสรา้งมลพษิใหเ้กดิขึน้แกส่ ิง่แวดลอ้ม 
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 1.2 Reuse การรูจั้กหมุนเวยีนน าสิง่ของทีใ่ชแ้ลว้มาใชใ้หม่เพื่อให ้

เกดิประโยชนส์งูสดุ 

 1.3 Reduce การรูจั้กลดการใชท้รัพยากรและพลังงานเทา่ทีจ่ าเป็น 

 1.4 Repair การรูจั้กซ่อมแซมฟ้ืนฟูสิง่ของเครื่องใชท้ี่สกึหรอให ้

สามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้

 1.5 Recycle การรูจั้กหมุนเวยีนน าสิง่ของทีท่ ิง้แลว้หรอืเศษสิง่ของ

ทีไ่มใ่ชแ้ลว้กลบัมาผา่นกระบวนการผลติใหมแ่ละสามารถน าไปใชไ้ด ้

 1.6 Rethink การคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองที่จะช่วยอนุ รักษ์

ทรัพยากรและพลงังานการรณรงคเ์รือ่งภาวะโลกรอ้นจะไมเ่กดิผลหากทกุคนทีไ่ดรั้บฟังขอ้มูลไม่

ตระหนักวา่ตนเอง ตอ้งเปลีย่นแปลง 

 1.7 Return การเลอืกใชส้นิคา้ทีส่ามารถสง่คนืบรรจุภัณฑ์สู่ผูผ้ลติ

ได ้

2.) การใชไ้ฟฟ้ า การให ค้วามส าคัญกับการใช ไ้ฟฟ้ าอย่างถูกวิธี มี

ประสทิธิภาพ และเท่าที่จ าเป็น ซึ่งครอบคลุมทัง้ในดา้นการจัดการกิจกรรมต่างๆ และการ

ปรับเปลีย่นอปุกรณ์ 

3.) น ้ าใชแ้ละน ้ าเสีย การใชน้ ้ าอย่างมีประสทิธิภาพเริ่มจากการเลือกใช ้

อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน ้าเป็นสิง่ส าคัญ การดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์การใชน้ ้าไม่ใหเ้กดิการ

ร่ัวไหล  การป รับ เปลี่ยนพฤติก รรมการใช น้ ้ า เพื่ อ ไม่ ให ้เกิดการสูญ เสียอย่ าง เปล่ า

ประโยชน์ แนวทางปฏบิัตทิีด่ดีา้นการป้องกนัและลดพลังงานทีส่ามารถน าไปปรับใชก้ับกจิกรรม

ภายในศนูย ์เพือ่ใหเ้กดิการใชน้ ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถลดปรมิาณการใชน้ ้าและน ้าเสยี 

 

แนวทางการใชพ้ลงังานและทรพัยากรแตล่ะฝ่าย 

แนวทางการใชพ้ลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสทิธภิาพรวมทัง้ลดปริมาณการ

ใช ้ทรัพยากรตามกจิกรรมและการปฏบิัตงิานจากแตล่ะฝ่ายของส านักงาน เพือ่ใหเ้ป็นส านักงาน

สเีขยีว 

 

ผูจ้ดัการศนูยศ์กึษาธรรมชาตแิละระบบนเิวศเกษตร 

1. การจัดการส านักงาน 

- การวางแผนการใชว้ัสดุส ิน้เปลืองภายในส านักงานอย่างมีประสทิธิภาพ

ร่วมกบัเจา้หนา้ทีฝ่่าย Admin & Finance 
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- การวางแผนการเดนิทางของเจา้หนา้ทีส่ านักงาน ใหส้อดคลอ้งกับแผนการ

ปฏบิตังิานของแตล่ะฝ่าย 

- การตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า เครือ่งใชส้ านักงานทุกชนิด อย่าง

สม า่เสมอ และประเมนิอาการเพือ่ซอ่มแซมกอ่นการตดัสนิใจซือ้ใหมท่กุครัง้ 

- จ ากัดปริมาณการใช ้การซื้อโดยไม่จ าเป็น การใชข้องที่มีอยู่ให เ้กิด

ประโยชนส์งูสดุ กอ่นตดัสนิใจซือ้อกีครัง้ 

2. การจัดการขยะในส านักงาน 

- ลดขยะภายในศนูยใ์หล้ดนอ้ยทีส่ดุกอ่นน าไปก าจัดอย่างถูกวธิ ีตามประเภท

ของขยะนัน้ๆ 

- ปรับพฤตกิรรมการสรา้งขยะในชวีติประจ าวนัของเจา้หนา้ทีเ่อง 

- ก าหนดมาตรการและขอความร่วมมอือยา่งจรงิจังในการคัดแยกขยะกอ่นทิง้ 

3. การวางแผนการปฏิบัตงิานร่วมกับเจา้หนา้ที่แต่ละฝ่ายอย่างรัดกุม โดย

ค านงึถงึ     

- ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากร พลังงานที่จะตอ้งสูญเสยีไปจาก

กจิกรรมตา่งๆ 

4. การวางแผน Capacity building ของเจา้หนา้ทีแ่ตล่ะฝ่าย 

- พจิารณาความสามารถ จุดอ่อนและจุดแข็งของเจา้หนา้ทีฝ่่ายต่างๆ วา่ตรง

ตามเป้าหมายของงานทีว่างไวห้รอืไม่ 

 - หากเจา้หนา้ที่ขาดทักษะใดหรือตอ้งการพัฒนาศักยภาพส่วน

บุคคลดา้นใด เห็นควรใหพ้ิจารณาร่วมกันกับเจา้หนา้ที่เป็นรายๆไป เพื่อใหเ้วลาที่ใชใ้นการ

ท างานมปีระโยชนแ์ละเกดิผลผลติอย่างชดัเจน ตรงตามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

  

ฝ่ายวจิยั 

1. การตดิตัง้กลอ้งดกัถา่ยภาพสตัวป่์า 

- มีการใชท้รัพยากรคือถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ 8 กอ้น ไฟแบตเตอรี่ชุด

ใหม่ 2 ชุด แนวทางการใชโ้ดยใชเ้ท่าทีจ่ าเป็นและใชใ้หห้มดก่อนเปลีย่นถ่านชดุใหม่ และน า

ถา่นทีห่มดพลงังานแยกออกเป็นขยะพษิ จัดจดุรับขยะพษิ เพือ่สง่ก าจัดตอ่ไป 

2. คน้หาและจัดท าขอ้มลูฝ่ายวจิัย 

- ใชพั้ดลมและคอมพิวเตอร์เปิดเมื่อใชง้านและปิดทุกครัง้ทีไ่ม่ใชง้าน เปิด

หนา้ตา่งแทนการใชพั้ดลมในบางกรณี 
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3. จัดพมิพร์ูปเลม่เอกสารงานวจิัย 

- ใชก้ระดาษและหมกึพมิพ ์พมิพจ์ านวนนอ้ยสง่ดจิติอลไฟลต์รวจเอกสารจาก

คอมพวิเตอรไ์มพ่มิพฉ์บบัร่าง 

 

ฝ่ายวางแผนและพฒันาหลกัสตูร 

1. การตดิตอ่ประสานงาน 

- ประเด็นการใชท้รัพยากร ค่าโทรศัพท์ แฟกซ์ ไฟฟ้า กระดาษ และหมึก

พมิพ์ส าหรับเอกสารประกอบการประสานงาน เชน่ จดหมาย ร่างหลักสตูรและชดุกจิกรรม แนว

ทางการใชก้รณีที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ข ึ้นตน้ดว้ย 02 ใหใ้ชโ้ทรศัพท์ศูนย์ในการติดต่อ

ประสานงานแทนการใชม้อืถอื 

- ตดิต่อประสานงานทางจดหมายอเิล็กทรอนิกสห์ากเป็นไปไดเ้พื่อจะไดส้่ง

ถงึผูรั้บไดโ้ดยตรงและประหยัดงบประมาณในการพมิพแ์ละจัดสง่จดหมาย 

2. การจัดท าหลกัสตูรและคูม่อืการเรยีนรู ้

- ไฟฟ้าส าหรับคอมพวิเตอร์ กระดาษ หมกึพมิพ์เอกสารร่างหลักสตูรและชดุ

กจิกรรม เพือ่ประกอบการประสานงาน และการประชมุเพือ่แบง่หนา้ทีข่องผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 

- ก่อนจะท าการจัดพิมพ์ควรตรวจสอบความผิดพลาดของขอ้ความเพื่อ

ประหยัดเวลาในการแกไ้ขและประหยัดกระดาษในการพมิพ ์

 

ฝ่ายธุรการและการเงนิ 

1. จัดท ารายงานการเงนิ 

- ใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและไฟฟ้า โดยรวบรวมหลักฐานให ้

เรียบรอ้ยก่อนการท ารายงานเพื่อประหยัดพลังงานในการพมิพ์ รายงาน และปิดทุกครัง้หลังใช ้

งาน 

- จัดท าหลักฐานการเงนิใหเ้ป็นระเบียบ โดยใชก้ระดาษหนา้สอง (reuse) 

หรอืกระดาษหนา้เดยีวเพือ่แปะใบเสร็จรับเงนิ และใชก้าวแปะอยา่งเหมาะสม 

- พมิพร์ายงาน ตรวจสอบความถกูตอ้งกอ่นพมิพท์กุครัง้ 

- ส าเนารายงานการเงนิ ใชก้ารพิมพ์สองหนา้คู่ และใชก้ระดาษทัง้สองดา้น

เพือ่ลดปรมิาณการใชก้ระดาษและหมกึพมิพ ์
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2. ตดิตอ่ประสานงานเครอืขา่ย 

- ประสานงานเครอืข่าย หน่วยงานภาค ีและเจา้หนา้ที่ โดยพจิารณารูปแบบ

การประสานงานตามความเหมาะสม เชน่ โทรศัพทต์ดิต่อเจา้หนา้ทีใ่นกรณีเร่งด่วน สง่หนังสอื

ใหก้บัโรงเรยีนในพืน้ที ่หรอืสง่ e-mail  

- การส่งจดหมายใชข้นาดพัสดุและวิธีการส่งที่เหมาะสม ลงทะเบียน

หรอื EMS เมือ่จ าเป็น 

- โทรศัพท์ชาร์ตแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่หมด และถอดสายทุกครั้งเมื่อ

แบตเตอรี่เต็ม ใชโ้ทรศัพท์มือถือประสานงานกับโทรศัพท์เคลือ่นที่ และใชโ้ทรศัพท์ประจ า

ส านักงานโทรในพืน้ที ่

3. จัดท าและเก็บขอ้มลูหนังสอืเขา้หนังสอืออก 

- ส าเนาหนังสอืดว้ยกระดาษหนา้เดยีว 

- ท าฟอรม์รายการหนังสอืเขา้ออกไวท้ีแ่ฟ้มหนังสอื เพือ่ใหส้ามารถเชค็เลขที่

หนังสอืออกไดท้นัท ีแลว้น าขอ้มลูจัดพมิพร์ายการทกุเดอืน 

4. จัดซือ้วสัด ุอปุกรณ์ส านักงาน 

- ตรวจเชค็วสัดอุปุกรณ์กอ่นจัดซือ้ 

- เปรียบเทียบราคา คุณภาพ และความเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มของวัสดุ

อปุกรณ์กอ่นซือ้ 

5. พมิพแ์บบฟอรม์เอกสาร 

- ตรวจเชค็แบบฟอรม์เอกสารกอ่นพมิพแ์ละพมิพเ์ทา่ทีจ่ าเป็น  

 

ฝ่ายพฒันาสือ่ 

1. ออกแบบนทิรรศการ ป้ายสือ่ความหมาย เกยีรตบิตัร สือ่ตา่งๆ 

- ใชอ้นิเตอรเ์น็ต และคอมพวิเตอรใ์นการคน้หาขอ้มูลเปิดเมือ่ใชง้านเสร็จ ใช ้

เครือ่งส ารองไฟเพือ่ป้องกนัเวลาไฟตก เพือ่เก็บขอ้มลูไมใ่หศ้นูยห์าย 

- จัดพิมพ์โดยใชก้ระดาษชนิดต่างๆ และวัสดุตามความเหมาะสม จะตอ้งมี

การตรวจสอบขอ้มูลก่อน ท าการผลติ เพื่อลดการใชท้รัพยากรสิน้เปลือง และหากตอ้งการ

ทดลองท าใหใ้ช ้กระดาษ Reuse 

2. ตดิตัง้เครือ่งเสยีง สือ่กจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษา ทัง้ใน และนอกสถานที ่

- อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการท ากจิกรรม เชน่ เครือ่งเสยีง ไมโครโฟน ล าโพงในกรณี

ทีก่จิกรรมมจี านวนคนไมม่ากจะไมใ่ชเ้ครือ่งเสยีง เพือ่ประหยัดการใชพ้ลงังาน 
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ฝ่ายฟ้ืนฟพูืน้ที ่

1. การวางระบบน ้าในพืน้ที ่

- การใชเ้ครือ่งสบูน ้าตรวจเชค็สภาพเครือ่งอยา่งสม า่เสมอ 

- การวางระบบท่อ PVC ตรวจเช็คสภาพท่อ ป้องกันปัญหาท่อแตก น ้าร่ัวให ้

ทัว่ถงึ 

- ศกึษาปรมิาณในการใหน้ ้าตน้ไมอ้ย่างเพยีงพอและทั่วถงึรดน ้าเป็นเวลา ให ้

ดนิมคีวามชืน้พอเหมาะ 

 

3. การออกแบบอาคารสเีขยีว (Green Building) 

นอกจากแนวทางในการจัดการส านักงานสเีขยีวตามทีก่ล่าวไปขา้งตน้แลว้ ยังมแีนว

ทางการออกแบบอาคารสเีขยีว (Green Building) ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการจัดการส านักงานสี

เขยีว โดยอาคารทีจ่ะปลกูสรา้งใหมนั่น้ควรค านงึตัง้แตก่ารออกแบบและกอ่สรา้ง มแีนวทางดงันี ้

 

การออกแบบอาคารทีเ่หมาะสม 

- วางผังและทศิทางทีต่ัง้ของอาคารใหถู้กตอ้ง สมัพันธก์ับทศิทางการรับแสงแดด ท า

ใหส้ามารถ ก าหนดการวางสว่นตา่งๆ ของพืน้ทีใ่ชส้อยใหส้มัพันธก์บัทศิทางแสงแดดได ้

- ค านวณอปุกรณ์บงัแดดใหก้บัอาคารดว้ยขนาดทีเ่หมาะสม 

- น าชว่งทีม่อีากาศแปรปรวนสงูสดุ และสถติสิภาพภมูอิากาศทีจ่ าเป็น มาเป็นเกณฑใ์น

การออกแบบดว้ย ขอ้มูลสภาพภูมอิากาศจะชว่ยในการตัดสนิใจในการวางแนวอาคารและเปิด

ชอ่งระบายอากาศของ อาคาร เพือ่ใหอ้ากาศไหลเวยีนไดด้ ีท าใหอ้าคารมสีภาพทีพ่ึง่พาตนเอง

ได ้

- ใชแ้สงธรรมชาต ิ(Day lighting) ชว่ยในการสอ่งสวา่ง เพือ่ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

- พึง่พาธรรมชาตใิหม้ากทีส่ดุ โดยการออกแบบใหม้ตีน้ไมท้ีช่ว่ยสรา้ง ร่มเงาใหอ้าคาร 

ทัง้ไมย้นืตน้ พุ่มสงู พุ่มเตีย้ และไมค้ลุมดนิ ประกอบกัน แต่อย่าใหม้คีวามหนาแน่นมากจนไม่

สามารถระบายอากาศในบรเิวณอาคารได ้ 

 

เทคโนโลยกีารกอ่สรา้งทีเ่หมาะสม 

- กรรมวธิกีารกอ่สรา้ง ตอ้งพจิารณาวธิกีารกอ่สรา้งทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่

- ลดระยะเวลาในการกอ่สรา้ง 

- ประหยัดไม ้

- ใชเ้ครือ่งมอื เครือ่งจักร อปุกรณ์การกอ่สรา้งและการซอ่ม บ ารุงทีเ่หมาะสม 
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การจดัการและการวางแผนงานกอ่สรา้งทีด่ ี

- ควรแยกแผนการเงนิ แผนการใชก้ าลังคน แผนการใชว้สัดแุละแผนการใชเ้ครือ่งจักร 

ซึ่งผูว้างแผนจะตอ้งรายงานใหไ้ดว้่าช่วงใดเป็นสายงานวกิฤต (Critical Path) และช่วงใด

สามารถท างานคูข่นานได ้

- ควบคมุระยะเวลาการกอ่สรา้งไดต้ามเป้า 

- ควบคุมการใชว้ัสดุก่อสรา้งใหม้ีการสูญเสยีและเกดิขยะนอ้ยที่สุดรวมถงึระบบการ

จัดเก็บและการเบกิใชใ้นคลงัวัสด ุ

- ตอ้งตดิตามและประเมนิผลแผนงานตลอดเวลา 

 

การใชแ้ละเลอืกใชว้สัด ุ

- ควรค านงึถงึการประหยัดทัง้วสัด ุและพลงังาน 

- วัสดทุีป่ระกอบเป็นอาคารนอกจากจะมคีวามคงทนแข็งแรงแลว้ควรน ากลับมาใชใ้หม่

ได ้หรอืน าไปเป็นวสัดสุว่นผสมใหเ้กดิวัสดชุนดิใหม ่(Recyclable materials) ได ้

- ป้องกันไม่ใหเ้กดิการเสยีเศษวัสด ุและการเกดิขยะกอ่สรา้ง เชน่ ค านวณขนาดของ

วสัดแุตล่ะชนดิทีเ่มือ่ใชร้วมกนัแลว้ท าใหเ้กดิการเสยีเศษนอ้ยทีส่ดุ 

- วสัดทุีใ่ชค้วรยอ่ยสลายดว้ยตวัเองได ้และไมเ่ป็นพษิกบัสิง่แวดลอ้ม 

- การอบรมความรูแ้ละทักษะฝีมอืใหก้ับบรรดาช่างฝีมือแรงงานก็เป็นหนทางหนึ่งใน

การชว่ยประหยัดวสัดแุละพลงังานในการกอ่สรา้ง 

- วัสดบุางชนดิมทีีม่าทีอ่าจจะเกดิจากการท าลายสิง่แวดลอ้มหรอืทรัพยากรธรรมชาต ิ

วัสดุไมค้วรจะไดม้าจากการตัดไมท้ี่มีการปลูกป่าทดแทน หรือมีการจัดการป่าไมท้ี่ดีมี

ประสทิธภิาพ 

 

การป้องกนัความรอ้นเขา้สูอ่าคาร 

- อุดช่องว่างของผนังที่อาจเกิดขึ้นจากการเจาะเพื่อวาง ท่อประปา สายไฟ 

สายโทรศพัทแ์ละอืน่ๆ 

- ขอบและบานหนา้ต่างตอ้งไม่มีช่องว่างที่จะท าใหค้วามเย็นเล็ดรอดออกจากตัว

อาคาร 

- ตดิตัง้ม่าน แผ่นหรือฟิล์มกรองแสงเพื่อลดความรอ้นในตัวอาคารที่จะเกดิขึน้จาก

แสงแดด ปัจจุบนัมเีทคโนโลยทีีส่ามารถ ผลติแผน่หรอืฟิลม์กรองแสงทีก่นัแตค่วามรอ้น แตย่อม

ใหแ้สงสอ่งผา่นได ้ 

- ใชร้ะบบปรับอากาศประสทิธภิาพสงู 
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4. โครงการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มของภาครฐั (อาคารสเีขยีว) 

นอกจากการจัดท าแนวทางการออกแบบอาคารสเีขยีวขา้งตน้แลว้ กรมควบคมุมลพษิ 

ไดจั้ดท าโครงการจัดท าระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มของภาครัฐ (อาคารสเีขยีว) โดยก าหนด

เป้าหมาย คอื ทุกสว่นราชการเขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่า 10 แห่ง เขา้ร่วมโครงการประเมนิ

ตนเองและมแีนวทางการพัฒนาความเป็นส านักงานสเีขยีว และไดก้ าหนดเกณฑ์การประเมนิ

อาคารสเีขยีวภาครัฐดงันี ้

เกณฑข์องกรมควบคุมมลพิษ แบ่งระดับการใหก้ารรับรองอาคารส านักงานเขยีวไว ้4 

ระดบั 

 ผา่น   รอ้ยละ 60 - 69 

 เหรยีญทองแดง (ด)ี รอ้ยละ 70 - 79 

 เหรยีญเงนิ (ดมีาก) รอ้ยละ 80 - 89 

 เหรยีญทอง (ดเีดน่) ตัง้แตร่อ้ยละ 90 ขึน้ไป 

การประเมนิอาคารเขยีวภาครัฐ จะแบง่รูปแบบการประเมนิ 2 กรณีคอื กรณีอาคารเดมิ 

และกรณีทีจ่ะมกีารกอ่สรา้งอาคารใหม ่โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

การประเมนิอาคารส านกังานเขยีว กรณีอาคารเดมิ 

มแีนวคดิในการประเมนิมุ่งเนน้ดา้นการใชง้านและการบ ารุงรักษาอาคาร ( Operation 

& Maintenance ) และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ โดยอาศัยเกณฑ์ทีก่ าหนดขึน้มา ซึง่แบ่ง

ออกเป็น 7 หมวด ไดแ้ก ่

หมวดที ่1 การบรหิารจัดการใหเ้ป็นส านักงานสเีขยีว 

หมวดที ่2 ผังบรเิวณและงานภมูสิถาปัตยกรรม 

หมวดท ี3 การใชน้ ้า 

หมวดที ่4 พลงังาน 

หมวดที ่5 สภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร 

หมวดที ่6 การป้องกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มภายนอกอาคาร 

หมวดที ่7 นวตักรรม 
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ตารางที ่1-1 การประเมนิผลการเป็นอาคารส านักงานเขยีว กรณีอาคารเดมิ 

การแบง่สดัสว่นการให้

คะแนน 
การประเมนิคะแนนของอาคาร 

สว่นที ่
คะแนน

เต็ม 
หมวดที ่

คะแนน

เต็ม 

รอ้ยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

การประเมนินโยบายของผูบ้รหิาร 

1. นโยบาย 5 
1. การบรหิารจัดการอาคารใหเ้ป็น

ส านักงานสเีขยีว 
5 10 

รวมคะแนนสว่นที ่

1 
5 รวมคะแนนหมวดที ่1 5 10 

การประเมนิประสทิธภิาพ 

2. สิง่แวดลอ้ม 31 

2. ผังบรเิวณ 8 15 

3. การใชน้ ้า 6 15 

5. สภาพแวดลอ้มภายในอาคาร 5 10 

6. การป้องกนัผลกระทบตอ่

สิง่แวดลอ้มภายนอก 
12 20 

รวมคะแนนสว่นที ่

2 
31 รวมคะแนนหมวดที ่2+3+5+6 5 60 

3. พลงังาน 16 4. พลงังาน 16 30 

รวมคะแนนสว่นที ่

3 
16 รวมคะแนนหมวดที ่4 16 30 

คะแนนรวมท ัง้หมด 52 คะแนนรวมท ัง้หมด 52 100 

4. นวตักรรม 3 7. นวตักรรม 3 3 
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จากการศกึษาขอ้มูลในการจัดท าส านักงานสเีขยีว (Green Office) ในประเทศอนิเดยี 

สหรัฐอเมรกิา แคนาดา สเปน ฝร่ังเศส อังกฤษ ออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์ฮ่องกง และไทย 

พบวา่มเีกณฑแ์ละแนวทางในการด าเนินการจัดท าในแต่ละประเทศทีค่ลา้ยคลงึกัน โดยมดีา้น

การจัดการหลกั 5 ดา้น คอื ดา้นการจัดการพลังงาน ดา้นการจัดการน ้า ดา้นการจัดการของเสยี/

ขยะ ดา้นการเดนิทาง และดา้นการจัดซื้อ และการจัดการในดา้นอื่นๆ เช่น ดา้นการจัดการ

สารเคม ีดา้นการจัดสรรพื้นที ่และดา้นคุณภาพอากาศ สามารถสรุปกจิกรรมดา้นต่างๆในการ

ด าเนนิการส านักงานสเีขยีวของแตล่ะประเทศดงัตารางที ่1-2 

ตารางที ่1-2 แสดงกจิกรรมดา้นตา่งๆในการด าเนนิการส านักงานสเีขยีวของแตล่ะประเทศ 

กจิกรรม 

 

ประเทศ 

ดา้น

พลงังาน 

ดา้น

น า้ 

ดา้น

สารเคม ี

ดา้น

ของ

เสยี/

ขยะ 

ดา้นการ

เดนิทาง/

การ

ขนสง่ 

ดา้น

การ

จดัซือ้ 

ดา้นการ

ออกแบบ

อาคาร 

ดา้น

การ

จดัสรร

พืน้ที ่

ดา้น

คณุภาพ

อากาศ 

อนิเดยี X   X X X X   

สหรัฐอเมรกิา X X  X X X    

แคนาดา X X  X     X 

สเปน X  X X      

ฝร่ังเศส X X X X X   X  

องักฤษ X X  X X X    

ออสเตรเลยี

และ

นวิซแีลนด ์

X   X  X 

 

  

ฮองกง X   X      

สงิคโปร ์ X X  X  X    

เวยีดนาม X X  X X X    

ไทย X X  X X X X   

 

 

 

 

การเปรยีบเทยีบส านกังานสเีขยีวในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ 
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ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัเมือ่เป็นส านกังานสเีขยีว (Green Office) 

 ประโยชน์โดยตรงคอื ลดค่าใชจ้่ายในส านักงานจากการลดค่าไฟฟ้า ปรมิาณการใช ้

กระดาษและอืน่ๆ 

 ลดมลภาวะทางอากาศและน ้า ลดการตดัตน้ไม ้

 การสรา้งจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม มีส่วนท าให ้

บคุลากรมคีวามภาคภมูใิจและมกี าลงัใจในการท างาน 

 ภาพพจน์ทีด่ตี่อองคก์ร ปัจจุบันการใชคุ้ณธรรมหรอืความดเีป็นแนวทางในการด าเนิน

ธุรกจิถอืว่าเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น และเป็นแนวโนม้ของโลกทีผู่ป้ระกอบการทัง้หลายควรจะ

ยดึถือและปฏบิัต ิเนื่องจากหากทุกองค์กรใชแ้นวทางนี้ในการด าเนินธุรกจิ สิง่ที่ได ้

กลบัมาคอื ความเจรญิและภาพพจนท์ีด่ขีององคก์ร 

 สรา้งรายไดแ้ละสว่นแบง่การตลาดเพิม่ขึน้ โครงการส านักงานสเีขยีวไม่เพยีงแตจ่ะท า

ใหบุ้คลากรเกดิความภาคภูมิใจเพราะมีส่วนร่วมเท่านั้นแต่องค์กรยังสามารถสรา้ง

รายไดจ้ากการที่ลูกคา้พิจารณาเลือกซื้อสินคา้และบริการจากองค์กรที่มีความ

รับผดิชอบตอ่สงัคม จงึสง่ผลใหอ้งคก์รมกี าไรมากขึน้ 

 ผลประโยชนข์องผูบ้รโิภคทีจ่ะไดรั้บจากราคาสนิคา้ทีถู่กลงและมคีณุภาพ 

 
 

 

 กา๊ซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นสว่นประกอบกา๊ซในบรรยากาศ ทัง้ทีม่อียู่ใน

ธรรมชาตแิละสรา้งขึน้โดยมนุษย์ ซึง่สามารถดูดซับและปล่อยรังสทีีค่วามยาวคลืน่อยู่ในชว่ง

ความถีข่องรังสอีนิฟาเรดทีถู่กปล่อยออกมาจากพื้นผวิโลก ชัน้บรรยากาศและกอ้นเมฆ ซึง่ก๊าซ

เหลา่นี้มคีวามจ าเป็นตอ่การรักษาอณุหภูมใินบรรยากาศของโลกใหค้งทีซ่ ึง่หากบรรยากาศโลก

ไม่มกี๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศ ดังเชน่ ดาวเคราะหด์วงอืน่ๆ ในระบบสรุยิะแลว้ จะท าให ้

อุณหภูมใินตอนกลางวันนัน้รอ้นจัด และในตอนกลางคนืนัน้หนาวจัด เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูด

คลืน่รังสคีวามรอ้นไวใ้นเวลากลางวัน แลว้คอ่ยๆ แผรั่งสคีวามรอ้นออกมาในเวลากลางคนืท าให ้

อณุหภูมใินบรรยากาศโลกไม่แปลงอย่างฉับพลัน มกี๊าซจ านวนมากทีม่คีุณสมบัตใินการดดูซับ

คลืน่รังสคีวามรอ้น และถกูจัดอยู่ในกลุม่กา๊ซเรอืนกระจก ซึง่มทีัง้ก๊าซทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ

และเกดิจากกจิกรรมของมนุษย ์เชน่ การใชพ้ลงังาน การเกษตรกรรม การขนสง่ การพัฒนาและ

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้  ก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญคือ ไอน ้ า ก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์โอโซน มเีทน ไนตรัสออกไซด ์สารซเีอฟซ ีเป็นตน้ 

การจดัการกา๊ซเรอืนกระจก Carbon Footprint 
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 จากผลกระทบของภาวะโลกรอ้น ท าใหป้ระเทศต่างๆ ทั่วโลกตื่นตัว และหันมาให ้

ความส าคัญในการด าเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การจัดท าคารบ์อนฟุตพริน้ท์

ขององคก์ร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรอื Corporate Carbon Footprint: 

CCF) เป็นวธิีการประเภทหนึ่งในการแสดงขอ้มูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการ

ด าเนนิงานขององคก์ร อันจะน าไปสูก่ารก าหนดแนวทางการบรหิารจัดการเพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรอืนกระจกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ในระดับหน่วยงาน บรษัิท หรอืโรงงานระดับอตุสาหกรรม 

และระดบัประเทศ 

 การแสดงผลปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีถู่กปลอ่ยและดูดกลับ จากกจิกรรมขององคก์ร 

หรือค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จะตอ้งประกอบดว้ยองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ 5 

ประการ ไดแ้ก ่

1. ความตรงประเด็น (Relevance) 

 มกีารเลอืกแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก แหล่งกักเก็บ

ก๊าซเรือนกระจก ขอ้มูล รวมถึงวิธีการวัดและค านวณที่เหมาะสมกับความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เก็บรวบรวมหรือประเมนิไดนั้้น ควรที่จะสะทอ้นถึง

ปรมิาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์รหรือเกีย่วขอ้งกับองคก์ร 

และเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลที่สามารถช่วยส่งเสริมการตัดสนิใจส าหรับการวางนโยบายของ

องคก์ร 

 2. ความสมบรูณ์ (Completeness) 

 ปรมิาณการปลอ่ยและดดูกลับก๊าซเรอืนกระจกทีท่ าการเก็บรวบรวมหรอืประเมนิได ้ควร

เป็นปรมิาณการปลอ่ยและดดูกลับก๊าซเรอืนกระจกจากทกุกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร หรอื

เกีย่วขอ้งกบัองคก์ร 

 3. ความไมข่ดัแยง้กนั (Consistency) 

 ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับการเก็บรวบรวมหรือค านวณปรมิาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรอืนกระจกทีไ่ด ้เมือ่น ามาเปรยีบเทยีบกนัแลว้ ตอ้งไมข่ดัแยง้กนั 

 4. ความถกูตอ้ง (Accuracy) 

 ลดความมอีคต ิและความไม่แน่นอนในการรวบรวมหรอืค านวณปรมิาณการปล่อยและ

ดดูกลบักา๊ซเรอืนกระจกใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 5. ความโปร่งใส (Transparency) 

 มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับการรวบรวมหรือค านวณปรมิาณการปล่อยและดูด

กลับก๊าซเรือนกระจกที่เพียงพอ และเหมาะสมสามารถตรวจสอบได ้เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมาย

สามารถใชข้อ้มลูดงักลา่วในการตดัสนิใจดว้ยความเชือ่มั่นอย่างสมเหตสุมผล 

 

การพฒันาและออกแบบบญัชรีายการปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก 

 การพัฒนาและออกแบบบัญชรีายการปรมิาณก๊าซเรือนกระจก ประกอบดว้ยขัน้ตอน

หลัก 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การก าหนดขอบเขตขององค์กร (Organization Boundaries) การ

ก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน(Operational Boundaries) และการค านวณปริมาณการ

ปลอ่ยและดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจก โดยมรีายละเอยีดในแตล่ะขัน้ตอนดงันี้ 

 1.การก าหนดขอบเขตขององคก์ร 

 โครงสรา้งโดยทั่วไปองคก์รอาจประกอบดว้ยหน่วยธุรกจิ มากกวา่หนึง่ธุรกจิ ซึง่สง่ผล

ใหม้ีแหล่งปล่อยหรือแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจกมากกว่าหนึ่งแหล่ง  ดังนั้น การก าหนด

ขอบเขตขององคก์ร เพื่อการค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ท์ จงึเป็นขัน้ตอนแรกทีส่ าคัญและตอ้งมี

ความชดัเจนและเหมาะสม การก าหนดขอบเขตขององคก์รประกอบดว้ยหัวขอ้ยอ่ย ดงันี ้

  1.1 ก าหนดเป้าหมาย 

  ก าหนดเป้าหมายของการค านวณคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์รใหส้อดคลอ้ง

กับวัตถุประสงคข์องการน าผลการศกึษาไปใชง้าน เชน่ เพือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณการปลอ่ยและ

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในชว่งระยะเวลาต่างๆ หรอืเพื่อใชส้ือ่สารขอ้มูลสู่สาธารณะ หรือเพื่อ

ประโยชนอ์ืน่ๆขึน้อยูก่บัความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มลู 

  1.2 ก าหนดขอบเขตขององคก์ร 

  การก าหนดขอบเขตขององคก์รในการรวบรวมแหล่งปล่อยและแหล่งดูดซับ

กา๊ซเรอืนกระจก สามารถท าไดโ้ดยวธิกีารแบบใดแบบหนึง่ ดงันี ้

   1) แบบควบคมุ (Control Approach) 

   ก าหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่งปลอ่ยและแหล่งดูดซับก๊าซเรอืน

กระจกแบบควบคมุ แบง่เป็นการควบคมุการด าเนนิงาน (Operational Control) และการควบคมุ

ทางการเงนิ (Financial Control) 

   2) แบบปันสว่นตามกรรมสทิธิ ์(Equity Share) 

   ก าหนดขอบเขตการรวบรวมผลการค านวณปรมิาณการปลอ่ยและดดู

กลับก๊าซเรือนกระจกขององคก์ร โดยปันตามสัดส่วนของลักษณะการร่วมทุน หรือลงทุนใน

อปุกรณ์ หรอืหน่วยผลตินัน้ๆ 
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 2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนนิงาน 

ในการก าหนดขอบเขตของการด าเนนิงาน ตอ้งระบกุจิกรรมทีม่กีารปลอ่ยและดดูกลับก๊าซเรอืน

กระจกทีส่มัพันธก์บัการด าเนนิงานขององคก์ร ซึง่สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่

 ประเภทที ่1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององคก์ร ไดแ้ก่ ก๊าซ

เรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากกจิกรรมตา่งๆภายในองคก์ร 

 ประเภทที ่2 การปลอ่ยและดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลังงาน ไดแ้ก ่

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการผลติไฟฟ้าความรอ้น หรอืไอน ้าทีถู่กน าเขา้จากภายนอก

เพือ่ใชง้านภายในองคก์ร 

 ประเภทที ่3 การปล่อยและดดูกลับก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ๆ ไดแ้ก่ ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมตา่งๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนประเภทที ่1 และประเภทที ่2 ซึง่

องคก์รสามารถวดัหรอืประเมนิเพือ่การรายงานผลเพิม่เตมิได ้โดยไมถ่อืเป็นขอ้บงัคบั 

 ตัวอย่างของกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางออ้มอืน่ๆ 

เชน่ 

 1) การเดนิทางของพนักงานเพื่อการประชุม สัมมนาและตดิต่อธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับ

องค์กร ดว้ยระบบการขนส่งประเภทต่างๆ เช่น ยานพาหนะส่วนตัว ยานพาหนะที่ใชภ้ายใน

องคก์รแตจ่า้งเหมาบรกิาร 

รวมน ้ามันเชือ้เพลงิจากภายนอกองคก์ร รถไฟ เรอืโดยสาร เครือ่งบนิ 

 2) การเดินทางไป - กลับ จากที่พักถึงองค์กร เพื่อการท างานของพนักงาน ดว้ย

ยานพาหนะสว่นตัวหรือยานพาหนะทีใ่ชภ้ายในองคก์ร แต่จา้งเหมาบรกิารรวมน ้ามันเชือ้เพลงิ

จากภายนอกองคก์ร หรอืระบบขนสง่สาธารณะ 

 3) การขนส่งผลติภัณฑ์ วัตถุดบิ คนงาน หรือกากของเสยี ที่เกดิจากการจา้งเหมา

บรกิารโดยหน่วยงานหรอืองคก์รอืน่ภายนอกขอบเขตขององคก์รทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 4) กจิกรรมต่างๆ ทีส่ามารถก่อใหเ้กดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่เกดิจากการจา้ง

เหมารับชว่งด าเนนิงานโดยหน่วยงาน หรอืองคก์รอืน่ภายนอกขอบเขตขององคก์รทีไ่ดก้ าหนด

ไว ้เชน่ การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิเพื่อการหุงตม้จากกจิกรรมการประกอบอาหารภายในโรงอาหาร

โดยการจา้งเหมาจากบคุคล หน่วยงาน หรอืองคก์รภายนอก 

 5) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกดิขึน้จากกระบวนการก าจัดกากของเสยี และการ

บ าบดัน ้าเสยีโดยหน่วยงาน หรอืองคก์รอืน่ภายนอกขอบเขตขององคก์รทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 6) การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากผลติภัณฑห์รอืบรกิารขององคก์รในชว่งการ

ใชง้าน (Use Phase) และชว่งหลงัใชง้าน(End-of-Life Phase) 
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 7) การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการใชพ้ลังงานไฟฟ้าทางออ้มของพนักงาน

ภายในองคก์ร ในกรณีทีม่กีารเชา่พื้นทีอ่าคารขององคก์รอืน่เพื่อใชเ้ป็นส านักงาน เชน่ การใช ้

ลฟิตภ์ายในอาคาร 

 
นโยบายการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทย 

ในส่วนของประเทศไทยนั้น รัฐบาลไดใ้หส้ัตยาบันเขา้ร่วมเป็นภาคกีรอบอนุสัญญา 

สหประชาชาติว่าด ว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (UNFCCC: United Nations 

Framework Convention on Climate Change) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ .ศ. 2537 และให ้

สตัยาบันในพธิสีารเกยีวโต (Kyoto Protocol) เมือ่วันที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2545 ภายใตก้รอบ

อนุสญัญา UNFCCC และพธิสีารเกยีวโต ประเทศไทยในฐานะทีเ่ป็นประเทศทีก่ าลังพัฒนา ไม่มี

พันธกรณีทีจ่ะตอ้งลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก มเีพียงพันธกรณีในการจัดท ารายงาน

แห่งชาต ิ(National Communication) เพื่อเสนอต่อส านักงานเลขานุการอนุสัญญา UNFCCC 

รายงานนี้จะประกอบดว้ยบัญชกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) และ

ผลการด าเนินงานของรัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

โดยความสมัครใจ  

การด าเนินงานระดับประเทศทีผ่่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

รวมทัง้หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ก็ไดม้กีารด าเนนิการมากมายเพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

การด าเนนิงานทีส่ าคัญ รวมถงึการด าเนนิโครงการภายใตก้ลไกการพัฒนาทีส่ะอาด (CDM) ซึง่

เป็นกลไกที่ช่วยประเทศที่พัฒนาแลว้ใหส้ามารถมีทางเลือกในการลดก๊าซเรือนระจก โดย

ร่วมมอืกบัประเทศทีก่ าลงัพัฒนา ในการจัดท าโครงการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

รัฐบาลไดจ้ัดตัง้องคก์ารมหาชน คอื องคก์ารบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (Thailand 

Greenhouse Gas Organization – TGO) ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อรับผิดชอบในการบริหาร

จัดการโครงการ ภายใตก้ลไกการพัฒนาที่สะอาดรวมทัง้เป็นศูนย์กลางในการประสานความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์การระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้ 

ประเทศไทยยังมกีารด าเนนิงานในระดับเมอืงดว้ย เนื่องจากเมอืงใหญ่ทั่วโลกมกีารใชพ้ลังงาน

ถงึ 3 ใน 4 ส่วนของพลังงานทีใ่ชท้ัง้หมดของโลก ในส่วนของกรุงเทพมหานครซึง่เป็นเมือง

ใหญ่เมืองหนึ่งของโลก ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสุดยอดของเมืองใหญ่ดา้นสภาพภูมอิากาศ (C40 

Large Cities Climate Summit) ครั้งที่ 2 ณ  กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2550 จากการประชมุดังกล่าว กรุงเทพมหานครไดจ้ัดท าแผนปฏบิัตกิารเพื่อ

แกไ้ขปัญหาในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2550 -2555) โดยตัง้เป้าหมายในการลดก๊าซเรอืนกระจก

ใหไ้ด ้15% ซึง่ประกอบดว้ย ยุทธศาสตรใ์นการด าเนินการ 5 ดา้น คอื การพัฒนาระบบขนส่ง
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มวลชน การสง่เสรมิการใชพ้ลังงานทางเลอืก การปรับปรุงอปุกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในอาคาร การ

จัดการขยะและน ้าเสยี และการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 

นอกจากนี้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  มนีโยบายในภาพรวม 

ซึง่ไดแ้ก่ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559) (ร่าง) แผน

แม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ.2556-2593) รวมถึงยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศ (Country strategy) ของรัฐบาล และนโยบายรายสาขา ซึง่มีหลายนโยบาย

เกีย่วขอ้งกับการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ไดแ้ก ่แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554-

2573) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ในอกี 10 ปี (พ.ศ.2555-

2564) แผนแม่บทการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ (พ.ศ.2556-2559) และยทุธศาสตรก์ารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศดา้นการเกษตร พ.ศ.

2556-2559 

 

 
ภาพที ่1-3 นโยบายหลักทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ

ไทย 
ทีม่า: https://www.kepa.fi/tiedostot/ghg_mitigation_in_thailand_final_24_july_57.pdf 
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 ประเทศไทยเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกเพิม่มากขึน้ จะเห็นไดจ้ากการก าหนดทศิทางการพัฒนาประเทศ โดยมุง่สูก่าร

เป็นเศรษฐกจิและสังคมคารบ์อนต ่าและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  อกีทัง้ยังมกีารจัดท า

แผนแมบ่ทของประเทศในดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (หรอืแผนแมบ่ทโลก

รอ้น) โดยมกีารก าหนดยุทธศาสตรก์ารลดก๊าซเรอืนกระจกและส่งเสรมิการเตบิโตที่

ปล่อยคาร์บอนต ่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สาคัญในแผนฯ นอกจากนี้ รัฐบาลก็ให ้

ความส าคัญกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและประเทศทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยมี

การก าหนดยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว (Green Growth Strategy) เป็นหนึ่งใน

ยทุธศาสตรใ์นการพัฒนาประเทศ 
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บทที ่2 

ส ำนกังำนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

(ขอ้ก ำหนดส ำนกังำนสเีขยีวของไทย) 

 
 ส ำนักงำนสีเขียว (green office) หรือส ำนักงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มไดถู้ก

พัฒนำขึน้มำโดย นักวชิำกำรจำกคณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยำกรศำสตร ์มหำวทิยำลัยมหดิล

และกรมสง่เสรมิคณุภำพสิง่แวดลอ้ม โดยมคีณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวำมเชยีวชำญดำ้น

กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มในองค์กำร มำวพิำกษ์และเสริมเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน

ส ำนักงำนสเีขยีวหลำยรอบโดยวธิีกำรวพิำกษ์จำกคณะผูท้รงคุณวุฒทิีม่ีควำมเชีย่วชำญจำก

หลำกหลำยสำขำจนไดม้ำตรฐำนส ำนักงำนสีเขียวขึ้นและประกำศใชก้ับส ำนักงำนที่ให ้

ควำมส ำคัญกับปัญหำสิ่งแวดลอ้มทั ้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจและเอกชนทั่วประเทศ โดยมี

จดุมุง่หมำยในกำรพัฒนำสิง่แวดลอ้มทีย่ั่งยนืของโลก  

 

ค ำแนะน ำ (Introduction) 

 

1. ขอ้มูลเบือ้งหลงั (Background) 

เพือ่ควำมสมดลุของสำมเสำหลักคอื สิง่แวดลอ้ม สงัคมและเศรษฐกจิ รวมทัง้ระบบย่อย

ตำ่ง ๆ ของระบบเศรษฐกจิสเีขยีว (Green economy) หรอืสงัคมสเีขยีว (Green society) หรอื

ควำมยั่งยนืของโลกมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรใชท้รัพยำกร และสิง่แวดลอ้มตำมควำม

ตอ้งกำรในปัจจุบันโดยไม่เบยีดเบยีนควำมตอ้งกำรในพัฒนำตำมควำมตอ้งกำรของอนุชนรุ่น

หลัง โดยใชแ้นวคิดสำมเสำหลักของกำรพัฒนำที่ย่ังยืน และเป็นพื้นฐำนของกำรพัฒนำ

ส ำนักงำนสเีขยีว 

ควำมคำดหวังของสังคมในกำรพัฒนำที่ย่ังยืน คอืควำมโปร่งใสและควำมรับผดิชอบ

จะตอ้งน ำมำเกีย่วขอ้งดว้ยภำยใตก้ำรปฏบิัตติำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และจำกแรงกดดัน

ทำงดำ้นมลภำวะสิง่แวดลอ้มและกำรไม่มปีระสทิธภิำพของกำรใชท้รัพยำกร กำรจัดกำรของ

เสยี กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำส ควำมเสือ่มโทรมของระบบนิเวศและควำมหลำกหลำย

ทำงชวีภำพ ประเด็นดังกล่ำวเป็นแรงกดดันใหอ้งค์กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำร

สิง่แวดลอ้มเพือ่มุง่สูก่ำรพัฒนำทีย่ั่งยนืทัง้สำมเสำหลัก 
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2. จดุมุง่หมำยของมำตรฐำนส ำนกังำนสเีขยีว (Aim) 

 จุดมุ่งหมำยของมำตรฐำนส ำนักงำนสเีขียวฉบับนี้เป็นกำรจัดเตรียมใหอ้งค์กำร

ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบภำยใตก้รอบของกำรป้องกันปัญหำสิง่แวดลอ้มและตอนสนอง

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหเ้กดิสมดุลของควำมตอ้งกำรทำงดำ้น

เศรษฐกจิและสังคม และกำรประยุกตม์ำตรฐำนกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มนี้จะท ำใหอ้งคก์ำร

สำมำรถปรับปรุงประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอยำ่งด ีดงันี ้

2.1 กำรพัฒนำและกำรประยกุตใ์ชน้โยบำยสิง่แวดลอ้มและวัตถปุระสงค ์

2.2 ระบุปัญหำสิ่งแวดลอ้มจำกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ส่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มอยำ่งมนัียส ำคัญ 

2.3 พัฒนำกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบซึง่จะตอ้งพจิำรณำถงึบรบิท และน ำมำพจิำรณำ

ถงึควำมส ำคัญของปัญหำสิง่แวดลอ้ม ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งและโอกำส รวมทัง้

กำรปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยและกฎระเบยีบตำ่ง ๆ  

2.4 สง่เสรมิใหม้กีำรพัฒนำควำมตระหนักทีเ่กีย่วเนื่องกับสิง่แวดลอ้ม 

2.5 พัฒนำมำตรกำรในกำรควบคมุปัญหำสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส ำคญัและสำมำรถปฏบิตั ิ

ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมำยและระเบยีบอืน่ ๆ ได ้

2.6 ประเมนิประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มีกำรปฏิบัตกิำร

แกไ้ขและป้องกันตำมควำมเหมำะสม กระบวนอย่ำงเป็นระบบในกำรจัดกำร

สิง่แวดลอ้มท ำใหม้ีกำรจัดเตรียมขอ้มูลส ำหรับผูบ้รหิำร ท ำใหเ้กดิควำมส ำเร็จใน

ระยะยำวและท ำใหเ้กดิทำงเลอืกในกำรพัฒนำทีย่ั่งยนืตอ่ไป ดงันี ้

2.7 ด ำเนนิกำรปกป้องสิง่แวดลอ้มโดยกำรป้องกนัและ/หรอืลดผลกระทบทำงดำ้น

สิง่แวดลอ้ม 

2.8 หำมำตรกำรในกำรป้องกนัผลกระทบสิง่แวดลอ้มตำมเงือ่นไขขององคก์ำร 

2.9 ชว่ยท ำใหอ้งคก์ำรสำมำรถปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบอืน่ ๆ ได ้

2.10  ชว่ยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

2.11 เป็นมำตรกำรในกำรควบคุมและมีอทิธพิลในกำรออกแบบผลติภัณฑ์และบรกิำร 

กำรผลติ กำรสง่มอบ กำรน ำไปใช ้กำรก ำจัดซำก โดยใชก้ระบวนกำรวเิครำะหว์งจร

ชวีติ ซึง่ท ำใหอ้งคก์ำรสำมำรถป้องกันและก ำจัดปัญหำสิง่แวดลอ้มในวงจรชวีติชว่ง

ใด ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

2.12 ชว่ยใหอ้งคก์ำรไดรั้บผลประโยชน์ทำงดำ้นกำรเงนิและกำรปฏบิัตกิำรจำกกำรน ำ

ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มไปใช ้ซึ่งท ำใหอ้งค์กรเกดิควำมเขม้แข็ง

ทำงดำ้นกำรตลำด 
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3. ปจัจยัทีท่ ำใหป้ระสบควำมส ำเร็จ (Success factors) 

 ควำมส ำเร็จของระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มขึน้อยู่กับควำมมุ่งมั่นของ

บคุลำกรในทุกระดับและทุกหนำ้ทีใ่นองคก์ร น ำโดยผูบ้รหิำรสงูสดุในองคก์ร ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับระดับของควำมรับผดิชอบของแต่ละแผนกในกำรก ำจัดและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรประยุกต์กลยุทธ์ และมำตรกำรแข่งขันทำงกำรตลำดเขำ้ไปใน

ระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มดว้ย ผูบ้รหิำรสงูสดุอำจเป็นผูก้ ำหนดประสทิธภิำพของระบบ

โดยประยุกต์ใหเ้ขำ้กับกระบวนกำรทำงธุรกจิ กลยุทธ์และกำรตัดสนิใจในกำรจัดกำร

สิง่แวดลอ้มตำมระดับควำมส ำคัญของธุรกจิ รวมทัง้กำรประยุกตก์ำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มให ้

เขำ้กับทุกกระบวนกำรธุรกจิ ทัง้นี้กำรน ำเสนอควำมส ำเร็จขึน้อยู่กับควำมเหมำะสมของ

บคุคลและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กำรประยุกตม์ำตรฐำนนำนำชำตฉิบับนี้ไม่เป็นกำรรับรองวำ่องคก์รจะสำมำรถควบคุม

กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มจะเป็นอยำ่งเหมำะสม เชน่สององคก์รทีม่กีจิกรรมเหมอืนกนัแตอ่ำจ

มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแตกต่ำงกัน ควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติตำม

นโยบำย เทคโนโลยทีีม่อียู่ในปัจจุบันทีจ่ะท ำใหป้ระสทิธภิำพของกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม

เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบไุว ้

 ระดับของรำยละเอยีดและควำมซับซอ้น กำรขยำยเอกสำรหรอืทรัพยำกรทีต่อ้งกำร

ในระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มขึน้อยูก่ับปัจจัยตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับบรบิทของ

องคก์ร ขนำดและสถำนทีต่ัง้ กำรปฏบิัตใิหส้อดคลอ้งกับกฎหมำย ขอบเขตของระบบกำร

จัดกำรสิง่แวดลอ้ม ธรรมชำตขิองกจิกรรมตำ่ง ๆ ผลติภัณฑ ์และบรกิำร รวมไปถงึปัญหำ

และผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 

4. กระบวนกำร PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

  กระบวนกำรพืน้ฐำนของระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มไดถู้กสรำ้งขึน้มำจำก

แนวคิด PDCA (Plan-D0-Check-Act) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ส ำคัญของ ดร.เดมมิ่ง รูปแบบ

ของ PDCA แสดงถงึกระบวนกำรทีท่ ำใหอ้งคก์ำรประสบควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงอย่ำง

ต่อเนื่อง ซึง่สำมำรถประยุกตใ์ชก้ับระบบกำรจัดกำรและองคป์ระกอบย่อยของระบบกำร

จัดกำรก็ได ้ซึง่สำมำรถอธบิำยหลกักำรและกรอบแนวคดิไดด้งันี ้

4.1 กำรวำงแผน (Plan) เป็นกำรพัฒนำวัตถุประสงคแ์ละกระบวนกำรทีจ่ ำเป็นเพื่อให ้

เป็นไปตำมผลของนโยบำยขององคก์รทีต่ัง้ไว ้

4.2 กำรปฏบิตั ิ(Do) กำรน ำไปใชต้ำมกระบวนกำรทีไ่ดว้ำงแผนไว ้
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4.3 กำรตรวจสอบ (Check) กระบวนกำรติดตำมผลและกำรวัดผลตำมที่ระบุไวใ้น

นโยบำยหรอืตำมควำมมุ่งมั่น วัตถุประสงค ์ผลกำรปฏบิัตงิำน รวมไปถงึรำยงำนผล

กำรท ำงำน 

4.4 กำรปฏิบัติกำรแกไ้ขและป้องกัน (Act) ผลจำกกำรตรวจสอบในประเด็นที่ควร

ปรับปรุงจะตอ้งมกีำรด ำเนนิกำรแกไ้ขและป้องกนัอยำ่งตอ่เนือ่ง 

ขอ้ก ำหนดและขอ้แนะน ำส ำหรบักำรใชม้ำตรฐำนระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม 

1. ขอบเขต (Scope) 

 มำตรฐำนฉบับนี้จะกลำ่วถงึขอ้ก ำหนดของระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มส ำหรับ

องคก์รในกำรพัฒนำระบบ กำรประยุกตใ์ช ้กำรรักษำไวซ้ึง่ระบบกำรจัดกำร และกำรปรับปรุง

อย่ำงต่อเนื่องภำยใตข้อบเขตทีก่ ำหนดตำมวัตถุประสงค ์และควำมรับผดิชอบดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

ซึง่เป็นไปตำมหลกักำรของเสำหลักของกำรพัฒนำทีย่ั่งยนืทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

 ผลของกำรน ำระบบมำตรฐำนส ำนักงำนสเีขยีวไปปฏบิัตเิพือ่ใหเ้กดิคณุคำ่กับสิง่แวดลอ้ม 

องค์กรและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ ในกำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้มจะตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบำย

สิง่แวดลอ้ม และควำมคำดหวงัผลทีอ่ำจเกดิขึน้มดีงัตอ่ไปนี ้

1.1 เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพของกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มในส ำนักงำนขององคก์ร 

1.2 ด ำเนนิกำรเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.3 เพือ่ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคด์ำ้นสิง่แวดลอ้ม 

มำตรฐำนฉบับนี้สำมำรถประยุกต์ใชไ้ดก้ับส ำนักงำนขององค์กรใด ๆ ก็ไดไ้ม่จ ำกัด 

ขนำด ประเภทและธรรมชำติขององค์กร โดยกำรประยุกต์กับปัญหำสิง่แวดลอ้มที่องค์กร

สำมำรถควบคุมและมีอิทธิพลในกำรควบคุม โดยพิจำรณำหลักกำรวิเครำะห์วงจรชีว ิต 

มำตรฐำนฉบับนี้ไม่ไดก้ ำหนดเกณฑป์ระสทิธภิำพทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม หรือเกณฑใ์นกำรเพิ่ม

หรอืเปลีย่นแปลงกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร 

มำตรฐำนฉบับนีส้ำมำรถประยกุตใ์ชก้บับำงสว่นหรอืทัง้หมดขององคก์รในกำรปรับปรุง

กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม แตข่อ้ก ำหนดทัง้หมดของมำตรฐำนนี้จะตอ้งถกูน ำไปปฏบิตัใินระบบกำร

จัดกำรสิง่แวดลอ้มอยำ่งสมบรูณ์โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ส ำหรับองคก์รใด ๆ ทีร่ะบวุำ่ไดป้ฏบิัตติำม

มำตรฐำนฉบับนี้ 

 

2. กำรอำ้งองิ (Normative reference) 

ยงัไมม่กีำรอำ้งองิจำกเอกสำรอำ้งองิใด ขอ้ก ำหนดนีเ้ป็นขอ้ก ำหนดทีเ่ป็นมำตรฐำน

และสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรจดักำรอืน่ๆ  
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3. ค ำศพัทแ์ละนยิำม (Term and definitions) 

จดุประสงคข์องมำตรฐำนนีจ้ะมกีำรใชค้ ำศ พทแ์ละนยิำมเพือ่ป้องกนักำรผดิพลำดหรอืควำม

เขำ้ใจผำ่นขอบเขตทีก่ ำหนด 

3.1 องคก์ำร (Organization) 

บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีม่หีนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบตำ่ง ๆ กันดว้ยควำมรับผดิชอบ อ ำนำจ

หนำ้ที่และควำมสัมพันธ์เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ไดอ้ย่ำงมี

ประสทิธภิำพ 

หมำยเหตุ : แนวคิดของกำรเป็นองค์กำรรวมไปถึง กิจกำรซื้อมำขำยไป บริษัท 

บรรษัท กจิกำร องคก์ำร หำ้งหุ่นสว่น องคก์รกำรกศุลหรอืสถำบนัหรอืสว่นใดสว่นหนึง่

ดงัทีไ่ดก้ลำ่วมำแลว้นัน้ ไมว่ำ่จะเป็นองคก์รภำครัฐหรอืเอกชน 

3.2 ผูบ้รหิำรสงูสดุ (Top management) 

บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีม่อี ำนำจสงูสดุในกำรควบคมุโดยตรงในองคก์ร 

หมำยเหต ุ: 1) ผูบ้รหิำรสงูสดุสำมำรถกระจำยอ ำนำจและทรัพยำกรภำยในองคก์ร 2) 

ถำ้ขอบเขตของระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มครอบคลุมบำงส่วนขององค์กรดังนั้น

ผูบ้รหิำรสงูสดุจะหมำยถงึผูท้ีม่อี ำนำจควบคมุและกระจำยทรัพยำกรโดยตรงในองคก์ร

นัน้ ๆ 

3.3 ระบบกำรจดักำร (Management system) 

กลุ่มของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีควำมสัมพันธ์หรือปฏสิัมพันธ์ในองคก์รตำมขอ้ (3.1) 

เพื่อเป็นกำรก ำหนดนโยบำยและวัตถุประสงค ์(3.16) และกระบวนกำรต่ำง ๆ (3.26) 

เพือ่ใหไ้ดเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคท์ีก่ ำหนดไว ้ 

หมำยเหต:ุ 1) ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรนี้สำมำรถประยุกตไ์ดเ้ป็นระบบมำตรฐำเดยีว

และ/หรอืหลำยระบบมำตรฐำนร่วมกันก็ได ้เชน่ ระบบคณุภำพ สิง่แวดลอ้ม อำชวีอนำ

มัยและควำมปลอดภัย 2) องคป์ระกอบของระบบกำรจัดกำรนี้จะรวมไปถงึโครงสรำ้ง

กำรบรหิำรขององคก์ร บทบำทหนำ้ที ่ควำมรับผดิชอบ กำรวำงแผนและกำรปฏบิัตกิำร 

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนและกำรปรับปรุงอยำ่งตอ่เนื่อง 3) ขอบเขตของระบบกำร

จัดกำรสิง่แวดลอ้มนี้อำจรวมทัง้องคก์รหรอืบำงสว่น หรือกจิกรรมทีช่ ีเ้ฉพำะอย่ำงใด

อยำ่งหนึง่หรอืบำงสว่นจำกหน่วยกจิกรรมทัง้หมดในองคก์ร 

3.4 ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม (Environmental Management System) 

ส่วนของระบบกำรจัดกำร (3.3) ใชเ้พื่อกำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดลอ้ม (3.9) ที่

ด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่เกีย่วขอ้ง (3.20) และระบุถึง

ควำมเสีย่งทีอ่ำจคกุคำมและโอกำสในกำรจัดกำร 
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3.5 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Interested Party) 

บุคคลหรือหน่วยงำนที่มีส่วนไดรั้บผลกระทบหรืออำจไดรั้บผลกระทบ หรืออำจ

รับทรำบวำ่จะไดรั้บผลกระทบโดยกระบวนกำรตัดสนิใจหรอืกจิกรรมขององคก์ร 

หมำยเหตุ: 1) ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีรวมไปถึงบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วน

เกีย่วขอ้งหรอืไดรั้บผลจำกกำรด ำเนินงำนขององคก์ร 2) กำรรับรูห้รือกำรรับทรำบว่ำ

ตนเองไดรั้บผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กร 3) ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย

ครอบคลุมไปถงึ ลูกคำ้ ชมุชนขำ้งเคยีง ผูส้ง่มอบสนิคำ้และบรกิำร ผูก้ ำกับดูแลตำม

กฎหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยงำนทีไ่มใ่ชร่ำชกำร  ผูล้งทนุ ผูรั้บจำ้ง

ชว่งและพนักงำนในองคก์ร 

3.6 นโยบำยสิง่แวดลอ้ม (Environmental Policy) 

เป็นควำมตัง้ใจและทศิทำงขององคก์รซึง่ก ำหนดขึน้โดยผูบ้รหิำรสงูสดุและเกีย่วขอ้ง

กบัประสทิธภิำพในกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม (3.15) 

3.7 เอกสำรขอ้มูล (Documented Information) 

ขอ้มูลทีต่อ้งมมีำตรกำรในกำรควบคมุและเก็บรักษำขอ้มลูโดยองคก์ร หรอืสือ่ตำ่ง ๆ ที่

มขีอ้มลูเหลำ่นัน้อยู ่

หมำยเหต:ุ 1) เอกสำรขอ้มูลสำมำรถอยู่ในสือ่รูปใดๆ ก็ได ้2) เอกสำรขอ้มูลหมำยถงึ 

– ขอ้มูลดำ้นกระบวนท ำงำนที่เกี่ยวขอ้งในองค์กร – เอกสำรที่องค์กรสรำ้งขึน้มำ

เพิ่มเตมิเพื่อใชใ้นกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม (เอกสำรในระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม) – 

หลักฐำนของกำรปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดเพื่อใหบ้รรลุถงึวัตถุประสงคซ์ึง่สว่นใหญ่ก็คอื

บนัทกึน่ันเอง 

3.8 สิง่แวดลอ้ม (Environment) 

สิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ กำรด ำเนินงำนขององค์กร รวมไปถึง อำกำศ น ้ ำ พื้นดิน 

ทรัพยำกรธรรมชำต ิพชื สตัว ์มนุษยแ์ละควำมสมัพันธข์องสิง่ตำ่ง ๆ เหลำ่นัน้ 

หมำยเหตุ : 1) สิง่ต่ำงๆ ทีอ่ยู่รอบๆ นั้นครอบคลุมไปถงึสิง่ต่ำง ๆ ภำยในองคก์ร ใน

ทอ้งถิน่ ในภูมภิำคและในระบบโลกใบนี้ 2) สิง่ตำ่ง ๆ ทีอ่ยู่รอบ ๆ นัน้สำมำรถอธบิำย

ไดถ้ึง ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ระบบนิเวศ ภูมิอำกำศและสภำพอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีร่ะบมุำแลว้ 

3.9 ลกัษณะปญัหำสิง่แวดลอ้ม (Environmental aspect) 

องคป์ระกอบขององคก์ร กจิกรรม ผลติภัณฑแ์ละบรกิำรทีม่สีว่นสมัพันธห์รอือำจมสีว่น

สมัพันธก์บัสิง่แวดลอ้ม (3.8) 
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หมำยเหตุ : 1) ปัญหำสิ่งแวดลอ้มอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งสำมำรถส่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม (3.10) ปัญหำสิง่แวดลอ้มอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอำจส่งผลต่อสิง่แวดลอ้ม

อย่ำงเดียวหรือหลำยอย่ำงก็ได ้2) ปัญหำสิง่แวดลอ้มอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอำจท ำให ้

องคก์รตอ้งก ำหนดเกณฑม์ำกกวำ่หนึง่อยำ่งก็ได ้

3.10 ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact) 

กำรเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มไม่ว่ำจะเป็นผลดำ้นลบและดำ้นบวก ผลกระทบที่

เกดิขึน้ทัง้หมดหรือบำงส่วน ซึง่เป็นผลมำจำกกำรด ำเนินงำนขององคก์รและจำก

ปัญหำสิง่แวดลอ้มทีก่ ำหนด 

3.11 สถำนภำพของสิง่แวดลอ้ม (Environmental condition) 

คณุลกัษณะและสภำพของสิง่แวดลอ้มทีร่ะบไุวอ้ยำ่งชดัเจนภำยใตก้รอบของเวลำที่

ก ำหนด 

3.12 ผลกำรด ำเนนิกำร (Performance) 

ผลกำรท ำงำนทีส่ำมำรถวัดเป็นตวัเลขได ้

หมำยเหตุ: 1) ผลกำรด ำเนินงำนเกีย่วขอ้งกับทัง้ในเชงิปรมิำณและคณุภำพ 2) ผล

กำรด ำเนนิงำนเกีย่วขอ้งกับกำรจัดกำรในเรือ่งของกจิกรรม ผลติภัณฑแ์ละบรกิำรใน

ระบบและองคก์ร 

3.13 ผลกำรด ำเนนิงำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Performance) 

ผลกำรปฏบิัตงิำนทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรจัดกำรปัญหำสิง่แวดลอ้มในระบบมำตรฐำนกำร

จัดกำรสิง่แวดลอ้ม 

หมำยเหต:ุ ในบรบิทของระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม ผลกำรด ำเนนิงำนที่

สำมำรถวัดไดต้ำมทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยสิง่แวดลอ้ม วัตถุประสงคด์ำ้นสิง่แวดลอ้ม

หรอืเกณฑต์ำ่ง ๆ ทีอ่ำจก ำหนดมำเป็นตวัชีว้ดัก็ได ้

3.14 กำรป้องกนักำรเกดิมลภำวะ (prevention of pollution) 

เป็นกระบวนกำร กำรปฏิบัต ิเทคนิค กำรหลกีเลีย่งกำรใชว้ัสดุ ผลติภัณฑ์ บรกิำร 

หรือพลังงำน หรอืกำรลดหรอืควบคุม (อย่ำงใดอย่ำงหรอืหรือรวมกัน) ตำมเกณฑ ์

กำรปลอ่ยหรอืกำรทิง้มลพษิ ของเสยีสูส่ ิง่แวดลอ้มทัง้นี้เพื่อลดผลกระทบทำงลบสู่

ส ิง่แวดลอ้ม 

หมำยเหตุ : กำรป้องกนักำรเกิดมลภำวะครอบคลุมไปถึงกำรลดจำก

แหลง่ก ำเนดิ กำรก ำจดั กำรเปลีย่นแปลงกระบวนกำร ผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 

กำรใชท้รพัยำกร วตัถุดบิและพลงังำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพหรอืทดแทน กำร
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น ำมำใชใ้หม่ กำรเปลีย่นแปลงเพือ่น ำกลบัมำใชอ้กีคร ัง้ กำรใชร้ไีซเคลิและ

กำรบ ำบดั 

3.15 วตัถปุระสงค ์(Objective) 

ผลทีไ่ดรั้บตำมทีค่ำดไว ้

หมำยเหตุ : 1) วตัถุประสงคอ์ำจเป็นกลยุทธ ์เทคนคิหรอืกำรปฏบิตักิำร 2) 

วตัถุประสงคส์ำมำรถเชื่อมโยงกบังำนหลำยๆ งำนไดเ้ช่น เป้ำหมำยดำ้น

กำรเงนิ สุขภำพ ควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มและสำมำรถประยุกตไ์ปได้

หลำยระดบัเช่น ระดบัยุทธศำสตร ์องคก์ร โครงกำร แผนก กระบวนกำร 

ผลติภณัฑ ์บรกิำร 3) วตัถุประสงคส์ำมำรถก ำหนดไดห้ลำกหลำยรูปแบบ 

เช่น ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั ควำมคำดหวงั เกณฑใ์นกำรปฏบิตังิำนก็ได ้หรอื

อำจใชค้ ำอืน่แทนก็ไดเ้ช่น เป้ำหมำย จดุประสงค ์เป็นตน้ 

3.16 วตัถปุระสงคด์ำ้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental objective) 

เป็นวตัถปุระสงคซ์ึง่ก ำหนดโดยองคก์รและมคีวำมสอดคลอ้งกบันโยบำยสิง่แวดลอ้ม 

3.17 ควำมสำมำรถ (Competence) 

ควำมสำมำรถในกำรประยกุตใ์ชค้วำมรูแ้ละทกัษะเพือ่ใหไ้ดผ้ลตำมทีค่ำดไว ้

3.18 ควำมมปีระสทิธภิำพ (Effectiveness) 

อยู่ภำยใตข้อบเขตของกจิกรรมทีม่กีำรวำงแผนไวแ้ลว้และผลทีเ่กดิตำมทีค่ำดกำรณ์

เอำไวอ้ยำ่งสมบรูณ์ 

3.19 ขอ้ก ำหนด (Requirement) 

ควำมตอ้งกำรหรือควำมคำดหวังที่ไดร้ะบุไวซ้ ึง่เป็นพันธะที่ตอ้งด ำเนินกำรใหไ้ด ้

ตำมทีก่ ำหนดไว ้(obligation หมำยถงึ กฎหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

หมำยเหตุ: 1) โดยท ัว่ไปจะหมำยถงึเกณฑท์ี่ก ำหนดขึน้มำหรอืสิง่ทีค่วร

ปฏบิตัสิ ำหรบัองคก์รและผู ้มสี่วนไดส้่วนเสยีตำมควำมตอ้งกำรหรอืควำม

คำดหวงัภำยใตข้อ้พจิำรณำทีค่ำดไว ้2) ขอ้ก ำหนดเฉพำะทีร่ะบุไวค้วรมกีำร

ระบุไวเ้ป็นเอกสำรขอ้มูล 3) ขอ้ก ำหนดอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช่กฎหมำยเป็นขอ้ก ำหนด

ทีอ่งคก์รตดัสนิใจทีจ่ะปฏบิตัติำม 

3.20 ควำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด  (Compliance obligation) 

ขอ้ก ำหนดทีอ่งคก์รเลอืกทีจ่ะปฏบิตัติำมใหเ้ป็นตำมทีก่ ำหนดไว ้

หมำยเหตุ : ขอ้ผูกพนัสำมำรถยกระดบัเป็น ขอ้ผูกพนัทีต่อ้งปฏบิตัติำม เช่น

กำรประยุกตก์ฎหมำยและขอ้ก ำหนดดำ้นสิง่แวดลอ้ม หรอืขอ้ผูกพนัทีอ่ำสำ

ไม่เป็นทีบ่งัคบัในกำรปฏบิตั ิเช่น กำรปฏบิตัทิ ีด่ขีองกำรท ำอุตสำหกรรม 
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พนัธะสญัญำ หลกักำรปฏบิตัทิ ีด่ ีพนัธะสญัญำกบัชุมชน มำตรฐำนทำงดำ้น

จรยิธรรม 

3.21 ควำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด (Comformity) 

กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ 

3.22 ควำมไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด (nonconformity) 

กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดไดอ้ยำ่งไมส่มบรูณ์ 

หมำยเหตุ: ควำมไม่สอดคลอ้งครอบคลุมไปถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด 

รวมไปถงึมำตรฐำนนำนำชำตฉิบบันีแ้ละขอ้ก ำหนดอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำก

ขอ้ก ำหนดนีด้ว้ย หรอืเป็นขอ้ก ำหนดทีส่รำ้งขึน้เองในองคก์รก็ได ้

3.23 กำรปฏบิตักิำรแกไ้ข (Corrective action) 

กำรด ำเนนิกำรเพือ่ก ำจัดควำมไม่สอดคลอ้งทีเ่กดิขึน้และกำรป้องกนักำรเกดิซ ้ำ 

3.24 กระบวนกำร (Process) 

เป็นกจิกรรมทีม่คีวำมสัมพันธก์ันเกีย่วเนื่องกันทีเ่ปลีย่นปัจจัยน ำเขำ้ไปสูผ่ลส ำเร็จที่

เกดิขึน้ 

หมำยเหต:ุ กระบวนกำรสำมำรถก ำหนดออกมำเป็นเอกสำรหรอืไมก็่ได ้

3.25 กำรวดั (Measurement) 

กระบวนกำรก ำหนดคณุคำ่ 

3.26 กำรตรวจประเมนิ (Audit) 

เป็นกระบวนกำรทีด่ ำเนนิกำรอย่ำงเป็นระบบ มคีวำมเป็นอสิระและก ำหนดดว้ยระบบ

เอกสำรเพื่อใหไ้ดรั้บซึ่งหลักฐำนและกำรประเมินผลของกำรตรวจประเมินตำม

วตัถปุระสงคอ์ยำ่งสมบรูณ์ ภำยใตข้อบเขตของเกณฑใ์นกำรตรวจประเมนิ 

หมำยเหต:ุ 1) กำรตรวจประเมนิภำยในซึง่สำมำรถด ำเนนิกำรโดยองคก์รเอง

หรอืองคก์รภำยนอกก็ได ้2) กำรตรวจประเมนิสำมำรถด ำเนนิกำรร่วมกนั

หลำยๆ มำตรฐำน 3) ควำมเป็นอสิระสำมำรถแสดงไดด้ว้ยควำมเป็นอสิระตอ่

ควำมรบัผดิชอบในกจิกรรมทีท่ ำกำรตรวจประเมนิ หรอืควำมเป็นอสิระต่อ

ผลประโยชนท์บัซ้อนของควำมล ำเอยีงหรอืควำมขดัแยง้ 4) หลกัฐำนกำร

ตรวจประเมินประกอบด้วย บนัทึก รำยงำนข้อเท็จจริง ข้อมูลต่ำงๆ ที่

เกีย่วขอ้งตำมเกณฑข์องกำรตรวจประเมนิ ส่วนเกณฑก์ำรตรวจประเมนิ

หมำยถงึ ขอ้ก ำหนดนโยบำย ระเบยีบปฏบิตัแิละขอ้ก ำหนดทีใ่ชใ้นกำรอำ้งองิ

เทยีบเคยีงกบัหลกัฐำนตำมทีร่ะบุไวใ้นมำตรฐำน ISO 19011 
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3.27 กำรปรบัปรุงอยำ่งตอ่เนือ่ง (Continual improvement) 

กำรทบทวนกจิกรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำน (3.12) 

หมำยเหตุ: 1) กำรเพิม่ขึน้ของประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำนทีเ่กีย่วเนื่องกับระบบ

มำตรฐำนกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดตำมนโยบำยสิง่แวดลอ้ม

ขององคก์ร 2) กจิกรรมกำรปรับปรุงอยำ่งตอ่เนือ่งไม่จ ำเป็นตอ้งเกดิในทกุพืน้ทีอ่ยำ่ง

ตอ่เนือ่ง 

3.28 กำรตดิตำมผล (Monitoring) 

เป็นกำรแสดงสถำนะของระบบ กระบวนกำรหรอืกจิกรรม 

หมำยเหตุ: กำรแสดงสถำนะของระบบอำจตอ้งมรีะบบกำรตรวจสอบ กำร

ก ำกบัดแูล กำรสงัเกตจดุวกิฤตตำ่ง ๆ ของกำรท ำงำน 

3.29 กำรจดัจำ้งภำยนอก (Outsource) 

เป็นกระบวนกำรจัดจำ้งหน่วยงำนภำยนอกมำท ำงำน ทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของงำนหรือ

กระบวนกำรขององคก์ร  

หมำยเหตุ : หน่วยงำนภำยนอกเป็นส่วนทีอ่ยู่นอกขอบเขตของระบบกำร

จดักำร ถงึแมก้จิกรรมและกระบวนกำรของหน่วยงำนภำยนอกจะเกดิขึน้

ภำยในขอบเขตของระบบกำรจดักำร 

3.30 ตวัชีว้ดั (Indicator) 

เป็นกำรชีว้ัดถงึประสทิธภิำพของกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มในส ำนักงำน เงือ่นไขหรือ

สถำนะของกำรปฏิบัติตำมระบบกำรจัดกำร ที่เป็นเงื่อนไขที่สำมำรถก ำหนดวัด

ออกมำเป็นตวัเลข 

3.31  ส ำนกังำน (Office)  

สถำนทีท่ ำงำนทีม่กีำรออกแบบและกอ่สรำ้งของหน่วยงำนรำชกำร รัฐวสิำหกจิ และ

เอกชน ทัง้ภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำร ทีผู่ท้ ำงำนหรอืผูป้ระกอบอำชพีใชเ้ป็น

ทีป่ฏบิัตงิำนดำ้นเอกสำร ดำ้นกำรประชมุและกำรจัดนิทรรศกำร รวมไปถงึพื้นทีใ่ช ้

ประโยชน์อืน่ๆภำยในทีม่กีจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับส ำนักงำน ไดแ้ก่ พื้นทีรั่บประทำน

อำหำร พื้นทีป่ระกอบอำหำร หอ้งน ้ำ ลำนจอดรถ พื้นทีร่องรับของเสยี ระบบบ ำบัด

ของเสยี 
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3.32 กำรน ำกลบัมำใชใ้หม ่(Recycle)  

กำรจัดกำรวสัดเุหลอืใช ้โดยน ำไปผ่ำนกระบวนกำร แปรสภำพ เพือ่ใหเ้ป็นวัสดใุหม่

แลว้น ำกลับมำใชไ้ดอ้กี ซึง่วัสดุทีผ่่ำนกำรแปรสภำพนั้นอำจจะเป็นผลติภัณฑเ์ดมิ

หรอืผลติภัณฑใ์หมก็่ได ้

3.33 กำรน ำกลบัมำใชซ้ ำ้ (Reuse)  

 กำรจัดกำรวสัดเุหลอืใช ้โดยทียั่งไมผ่ำ่นกระบวนกำรแปรสภำพ กลบัมำใชใ้หม ่

3.34 ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Eco-Product)  

 สินคำ้หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจำกกระบวนกำรและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับ

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กับสิง่แวดลอ้ม เริม่ตน้จำกกำรคัดเลอืกวัตถุดบิในกำรผลติ 

กำรเลอืกใชพ้ลังงำนและเทคโนโลยีทีเ่หมำะสม เพื่อใหก้ระบวนกำรผลติสนิคำ้

หรอืผลติภัณฑนั์น้ๆ ใชพ้ลังงำนจำกน ้ำและไฟฟ้ำในกำรผลติอย่ำงคุม้คำ่มำกทีส่ดุ 

จนกระทั่งเสร็จสมบรูณ์เป็นสนิคำ้หรอืผลติภัณฑร์อกำรบรรจุลงในหบีห่อและบรรจุ

ภัณฑส์ ำหรับเตรียมกำรขนสง่และจัดจ ำหน่ำยใหก้ับตลำดผูบ้รโิภคต่อไป รวมถงึ

กำรจัดกำรซำกผลติภัณฑนั์น้อยำ่งถูกวธิ ี

3.35 ส ำนกังำนสเีขยีว (Green Office)  

ส ำนักงำนและกจิกรรมต่ำงๆภำยในส ำนักงำนทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มนอ้ย

ทีส่ดุ โดยกำรใชท้รัพยำกรและพลังงำนอยำ่งรูค้ณุคำ่ มแีนวทำงในกำรจัดกำรของ

เสยีอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมไปถงึกำรเลอืกใชว้ัสด ุอปุกรณ์ เครือ่งใชส้ ำนักงำนที่

เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม และที่ส ำคัญจะตอ้งปล่อยก๊ำซเรือนกระจกออกมำใน

ปรมิำณต ำ่ 

 3.36 หลกัเกณฑ ์ 

ขอ้ก ำหนดทีส่ ำนักงำนจะตอ้งมหีรอื ตอ้งปฏบิตั ิ

3.37 นวตักรรม (Innovation)  

กำรน ำสิง่ใหม่ ๆ อำจเป็นแนวควำมคดิ กระบวนกำร หรือ สิง่ประดษิฐใ์หม่ ๆ ทียั่ง

ไม่เคยมใีชม้ำกอ่น หรอืเป็นกำรพัฒนำดดัแปลงจำกของเดมิทีม่อียู่แลว้ใหท้ันสมัย 

และไดผ้ลดมีปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลสงูกวำ่เดมิ  

3.38 กำรปรบัปรุงอยำ่งตอ่เนือ่ง (Continuous Improvement)  

 กำรปรับปรุงเล็กๆ นอ้ยๆ ทีเ่กดิขึน้จำกควำมพยำยำมอย่ำงตอ่เนื่อง คอ่ยเป็นคอ่ย

ไปในกำรปรับปรุงจำกมำตรฐำนเดมิทีม่อียู่ใหด้ขี ึน้ รวมถงึกำรปรับปรุงกำรท ำงำน

ประจ ำวนัใหด้ยีิง่ข ึน้ 
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หมวดที ่1 กำรบรหิำรจดักำรองคก์ำร (Organization Management) 

1.1 นโยบำยสิง่แวดลอ้ม  

ผูบ้รหิำรสงูสดุตอ้งก ำหนดนโยบำยสิง่แวดลอ้มขององคก์ร และตอ้งมั่นใจว่ำ

ภำยใตข้อบเขตของกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มนโยบำยนัน้จะตอ้งเหมำะสม

กับลักษณะธุรกจิ ขนำด และผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มของกจิกรรม ผลติภัณฑ ์และ

บรกิำร โดยจะตอ้งแสดง 

ก. ควำมมุ่งมั่นในกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเนื่องและป้องกันมลภำวะ

ตำมควำมเหมำะสม 

ข. ควำมมุ่งมั่นต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและเกณฑ์กำรเป็น

ส ำนักงำนสเีขยีวของกรมสง่เสรมิคณุภำพสิง่แวดลอ้ม 

ค. มุง่มัน่ในกำรสรำ้งควำมตระหนักดำ้นปัญหำสิง่แวดลอ้ม 

ง. ก ำหนดกรอบในกำรก ำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และ

เป้ำหมำยสิง่แวดลอ้ม 

 องค์กรจะตอ้งด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยสิง่แวดลอ้มเป็นเอกสำร พรอ้มทัง้

เผยแพรใ่หพ้นักงำนทกุคนรวมไปถงึผูรั้บจำ้งชว่งหรอืบคุคลภำยนอกทีเ่ขำ้มำท ำงำนใน

พืน้ที ่เพือ่น ำไปปฏบิตัแิละคงรักษำระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มไว ้

 องคก์รจะตอ้งเผยแพรน่โยบำยแกส่ำธำรณะชน 

 องคก์รจะตอ้งทบทวนนโยบำยอยำ่งสม ่ำเสมอเพือ่ใหเ้หมำะสมกับสภำพของ

องคก์ร 

 

 

 

 

 

ขอ้ก ำหนดส ำนกังำนสเีขยีว (Green Office Requirements) 
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1.2 กำรระบปุระเด็นและกำรประเมนิปญัหำสิง่แวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกร 

องค์กรจะตอ้งชีบ้่งปัญหำสิง่แวดลอ้มในทุกกจิกรรม ผลติภัณฑ์ และบรกิำร

ภำยใตข้อบเขตของกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม โดยจะตอ้ง 

ก. ชีบ้่งปัญหำสิง่แวดลอ้มที่องค์กรสำมำรถด ำเนินกำรควบคุมได ้

และปัญหำสิง่แวดลอ้มทีม่อีทิธพิลแกก่ำรควบคมุ 

ข. ชีบ้่งปัญหำสิง่แวดลอ้มในกรณีสภำวะปกต ิสภำวะผดิปกต ิและ

สภำวะฉุกเฉนิ 

องค์กรจะตอ้งด ำเนินกำรประเมนิลักษณะปัญหำสิง่แวดลอ้ม เพื่อจัดล ำดับ

ควำมส ำคัญในกำรแกไ้ขและลดผลกระทบ 

องคก์รตอ้งจัดท ำขอ้มลูดังกลำ่วเป็นเอกสำร และท ำใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ  

องคก์รตอ้งมั่นใจว่ำลักษณะปัญหำสิง่แวดลอ้มทีส่ ำคัญไดถู้กพจิำรณำในกำร

จัดท ำ กำรน ำไปปฏบิตั ิและกำรรักษำไวซ้ ึง่ระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 

 

1.3 กฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

องคก์รจะตอ้งด ำเนนิกำรดังนี้ 

ก. ชีบ้่งและเขำ้ถงึกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่น ๆ ที่ประยุกต์ใช ้ซึง่

องค์กรเป็นสมำชกิ โดยกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ ดังกล่ำว

เกีย่วขอ้งกบัลักษณะปัญหำสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

ข. สำมำรถประยุกต์ใชก้ฎหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ ที่ประยุกต์ใช ้

ซึง่องค์กรเป็นสมำชกินั้น กับลักษณะปัญหำสิง่แวดลอ้มของ

องคก์รได ้ 

องคก์รตอ้งมั่นใจว่ำกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ ทีป่ระยุกตใ์ช ้ซึง่องคก์รเป็น

สมำชกินัน้ ไดถู้กพจิำรณำในกำรจัดท ำ น ำไปปฏบิัต ิและรักษำไวซ้ ึง่ระบบกำรจัดกำร

สิง่แวดลอ้ม องคก์รตอ้งทบทวนกฎหมำยใหม้คีวำมทันสมยัอยูเ่สมอ 
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1.4 หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบและอ ำนำจหนำ้ที ่

ฝ่ำยบรหิำรตอ้งมัน่ใจว่ำทรัพยำกรบคุคล และบคุลำกรทีม่คีวำมช ำนำญเฉพำะ

ทำง มเีพยีงพอตอ่กำรด ำเนนิระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม  

  องค์กรจะตอ้งก ำหนดบทบำท ควำมรับผิดชอบ และอ ำนำจหนำ้ที่อย่ำง

เหมำะสม จัดท ำเป็นเอกสำร และมีกำรสื่อสำรเพื่อช่วยใหง้่ำยต่อกำรจัดกำร

สิง่แวดลอ้มอยำ่งมปีระสทิธผิล 

ผูบ้รหิำรสงูสุดขององคก์รตอ้งแต่งตัง้ประธำนคณะท ำงำนและคณะท ำงำนใน

ระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะตอ้งมหีนำ้ทีด่ังนี ้

ก. มั่นใจว่ำระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มไดถู้กจัดท ำ น ำไปปฏบิัต ิและ

รักษำไว ้โดยสอดคลอ้งตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว กรมส่งเสรมิ

คณุภำพสิง่แวดลอ้ม 

ข. ประธำนคณะท ำงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของระบบกำรจัดกำร

สิง่แวดลอ้มตอ่ผูบ้รหิำรสงูสดุเพือ่ทบทวน รวมถงึขอ้เสนอแนะเพือ่กำร

ปรับปรงุ 

องคก์รจะตอ้งทบทวนควำมเพยีงพอและควำมเหมำะสมของทรัพยำกรบคุคล

อยำ่งสม ำ่เสมอ 

 

1.5 กำรทบทวนโดยฝ่ำยบรหิำร 

 ผูบ้รหิำรสูงสุดตอ้งทบทวนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้มขององค์กรตำม

ชว่งเวลำทีก่ ำหนดไว ้เพือ่มัน่ใจวำ่ระบบยงัคงควำมเหมำะสม ควำมเพยีงพอ และควำม

มปีระสทิธผิลอยำ่งต่อเนื่อง โดยกำรทบทวนนี้ตอ้งครอบคลุมถงึกำรประเมนิโอกำสใน

กำรปรับปรุง และควำมจ ำเป็นในกำรเปลีย่นแปลงระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ

กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยสิง่แวดลอ้ม และวัตถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยสิง่แวดลอ้ม โดย

ตอ้งจัดเก็บบนัทกึผลของกำรทบทวนของฝ่ำยบรหิำรไว ้ 

ขอ้มลูทีน่ ำเสนอในกำรทบทวนของฝ่ำยบรหิำร ตอ้งครอบคลมุถงึ 

ก. ผลกำรตรวจตดิตำมภำยในและกำรประเมนิควำมสอดคลอ้ง

กบัขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ ทีอ่งคก์รเป็น

สมำชกิ 
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ข. กำรสือ่สำรจำกผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภำยนอกองคก์รรวมทัง้ ขอ้

รอ้งเรยีน 

ค. ผลกำรด ำเนนิงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

ง. กำรบรรลตุำมวัตถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย 

จ. สถำนะของกำรปฏบิตักิำรแกไ้ขและกำรปฏบิตักิำรป้องกนั 

ฉ. กำรตดิตำมกำรด ำเนนิกำรจำกกำรทบทวนของฝ่ำยบรหิำรครัง้

กอ่น 

ช. กำรเปลีย่นแปลงสถำนกำรณ์ รวมทัง้ กำรพัฒนำของกฎหมำย

และข อ้ก ำหนดอื่น  ๆ  ที่ เกี่ย วข อ้งกับลั กษณ ะปัญหำ

สิง่แวดลอ้ม และ 

ซ. ขอ้เสนอแนะเพือ่กำรปรับปรงุ 

 ผลจำกกำรประชุมทบทวนของฝ่ำยบรหิำรตอ้งรวมถงึกำรตัดสนิใจและกำร

ด ำเนนิกำรใด ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกับควำมเป็นไปไดใ้นกำรปรับเปลีย่นนโยบำยสิง่แวดลอ้ม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และประเด็นอื่น ๆ ของระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้ม ที่

สอดคลอ้งกบัควำมมุง่มัน่ทีจ่ะปรับปรงุอยำ่งตอ่เนือ่ง 

 

หมวดที ่2 กำรด ำเนนิงำน Green Office 

2.1 สือ่สำรและกระบวนกำรสรำ้งจติส ำนกึ 

2.1.1 กำรสือ่สำร  

องคก์รจะตอ้งด ำเนนิกำรก ำหนดหัวขอ้สือ่สำร โดยพจิำรณำจำกประเด็นปัญหำ

สิง่แวดลอ้ม กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง เจตนำรมณ์ของผูบ้รหิำร วัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย

ขององคก์ร ขอ้มลูอืน่ทีจ่ ำเป็นกำรด ำเนนิระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม  

องคก์รจะตอ้ง ด ำเนนิกำรสือ่สำร ดังนี ้

ก. สือ่สำรดำ้นสิง่แวดลอ้มภำยในองคก์ร ระหว่ำงหน่วยงำนและระดับต่ำง 

ๆ ขององคก์ร ตำมควำมเหมำะสม 
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ข. สือ่สำรดำ้นสิง่แวดลอ้มภำยนอกองค์กรและตอบสนองกำรสื่อสำรที่

เกีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภำยนอกองคก์ร 

ส ำหรับช่องทำงกำรสื่อสำรทำงองค์กรสำมำรถก ำหนดเองไดม้ำกกว่ำหนึ่ง

ชอ่งทำง 

2.1.2 กำรฝึกอบรมและกระบวนกำรสรำ้งจติส ำนกึ  

องคก์รตอ้งมั่นใจว่ำ บุคคลใด ๆ ก็ตำมทีป่ฏบิัตงิำนใหอ้งคก์ร หรอืปฏบิัตงิำนใน

นำมองคก์ร ซึง่มโีอกำสกอ่ใหเ้กดิผลกระทบทีส่ ำคัญตอ่สิง่แวดลอ้มทีช่ ีบ้ง่โดยองคก์ร

(หมวดที ่2 ขอ้ 2.1) เป็นคนทีม่คีวำมรู ้และมปีระสบกำรณ์ทีส่ำมำรถควบคมุผลกระทบ

ดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจำกกกจิกรรมตำ่งๆ  

องค์กรตอ้งชีบ้่งควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม (Training needs) ซึง่เกีย่วขอ้ง

กับลักษณะปัญหำสิง่แวดลอ้ม และระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม โดยจะตอ้งจัดใหม้ี

ฝึกอบรม หรอืด ำเนนิกำรใด ๆ เพื่อใหต้รงตำมควำมจ ำเป็นนัน้ เพื่อสรำ้งจติส ำนกึใน

กำรด ำรงชวีติประจ ำวันใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

  

2.2 กำรจดัประชุมและนทิรรศกำร 

องค์กรจะตอ้งมั่นใจว่ำในกำรจัดประชุมหรือนิทรรศกำร บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง

จะตอ้งด ำเนินกำรเพื่อใหเ้กิดของเสียจำกกิจกรรมออกมำนอ้ยที่สุด ลดกำรใช ้

ทรัพยำกรและพลังงำน เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิำพ  โดยจะตอ้งด ำเนนิกำรตัง้แตก่ำรเชญิ

ประชุมหรอืนิทรรศกำร กำรจัดเตรยีมเอกสำรกำรประชุมหรอืนิทรรศกำร กำรเตรียม

สถำนทีแ่ละกำรตกแตง่ กำรเตรยีมอำหำรและเครือ่งดืม่ 

โดยองคก์รจะตอ้งค ำนงึถงึควำมเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มในทกุขัน้ตอนของกำร

ด ำเนนิกำร  
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2.3 ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบในส ำนกังำน  

องค์กรจะตอ้งมั่นใจว่ำสถำนที่ขององค์กรภำยใตข้อบเขตที่ขอกำรรับรอง

ส ำนักงำนสเีขยีวมคีวำมสะอำดและเป็นระเบยีบ 

องคก์รจะตอ้งก ำหนดเงือ่นไขในกำรดูแลสถำนที่ต่ำงๆใหเ้ป็นไปตำมเกณฑ์

ของส ำนักงำนสเีขยีว 

องคก์รจะตอ้งแต่งตัง้ผูรั้บผดิชอบในดำ้นนีโ้ดยเฉพำะ และก ำหนดใหม้กีำรท ำ

ควำมสะอำดอยำ่งสม ำ่เสมอ 

 

2.4 กำรขนสง่และกำรเดนิทำง 

 องคก์รจะตอ้งด ำเนนิกำรเพื่อใหแ้น่ใจว่ำกจิกรรมกำรขนส่งและกำรเดนิทำง

ขององคก์ร จะลดกำรใชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

 องคก์รจะตอ้งผลักดันใหบ้คุคลภำยใตก้ำรท ำงำนขององคก์รมคีวำมตระหนัก  

และมุง่เนน้กำรใชส้ือ่อเิล็กทรอนกิส ์และมกีำรวำงแผนกำรเดนิทำง ทุกครัง้ทีจ่ะมกีำร

ตดิตอ่สือ่สำรหรอืมกีำรเดนิทำง 

 

2.5 กำรเตรยีมพรอ้มตอ่สภำวะฉุกเฉนิ 

 องค์กรจะตอ้งด ำเนินกำรระบุปัญหำในสภำวะฉุกเฉินหรอืโอกำสในกำรเกดิ

อุบัตเิหตุ ที่อำจมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและจะตอ้งตอบสนองในกำรป้องกันและ

แกไ้ขสภำวะฉุกเฉนิเหลำ่นัน้อยำ่งไร 

 องคก์รจะตอ้งมกีำรทบทวนกำรปฏบิัตกิำรตำมรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดหรอืที่

เหมำะสม โดยกำรทบทวนกำรเตรยีมพรอ้มและตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉนิโดยเฉพำะ

อยำ่งยิง่ในกรณีหลังเกดิอุบัตเิหตุหรอืสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน องคก์รจะตอ้งทดสอบกำร

ปฏบิตักิำรตำมรอบระยะเวลำทีเ่หมำะสมวำ่มปีระสทิธภิำพหรอืไม ่
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หมวดที ่3 กำรใชพ้ลงังำนและทรพัยำกร (Energy and Resource) 

3.1 กำรใชไ้ฟฟ้ำ   

 องคก์รจะตอ้งบง่ชีแ้หล่งกำรใชไ้ฟฟ้ำทัง้หมดขององคก์ร และจะตอ้งประเมนิ

ถงึควำมสิน้เปลอืงของกำรใชไ้ฟฟ้ำ เพือ่น ำไปสูก่ำรก ำหนดมำตรกำรในกำรใชไ้ฟฟ้ำ

อยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

องคก์รจะตอ้งด ำเนนิกำรเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ บคุคลทีท่ ำงำนภำยในองคก์ร รวมไป

ถงึบคุลภำยนอก จะตอ้งมกีำรใชพ้ลังงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 องค์กรจะตอ้งท ำกำรก ำหนดเป้ำหมำย และเก็บขอ้มูลเปรยีบเทียบและเพื่อ

มัน่ใจว่ำปรมิำณพลังงำนทีใ่ชม้แีนวโนม้ทีล่ดลง หำกไมล่ดลงองคก์รจะตอ้งหำสำเหตุ

พรอ้มแนวทำงกำรปรับปรงุแกไ้ข 

องคก์รจะตอ้งจัดเก็บบนัทกึเพือ่แสดงขอ้มลู 

 

3.2 กำรใชน้ ำ้      

 องคก์รจะตอ้งบง่ชีแ้หล่งกำรใชน้ ้ำทัง้หมดขององคก์ร และจะตอ้งประเมนิถงึ

ควำมสิน้เปลืองของกำรใชน้ ้ำ เพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนดมำตรกำรในกำรใชน้ ้ำอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ 

องคก์รจะตอ้งด ำเนนิกำรเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ บคุคลทีท่ ำงำนภำยในองคก์ร รวมไป

ถงึบคุลภำยนอก จะตอ้งมกีำรใชน้ ้ำอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

องค์กรจะตอ้งท ำกำรก ำหนดเป้ำหมำย และเก็บขอ้มูลเปรยีบเทียบและเพื่อ

มัน่ใจว่ำปรมิำณน ้ำทีใ่ชม้แีนวโนม้ทีล่ดลง หำกไมล่ดลงองคก์รจะตอ้งหำสำเหตุพรอ้ม

แนวทำงกำรปรับปรงุแกไ้ข 

องคก์รจะตอ้งจัดเก็บบนัทกึเพือ่แสดงขอ้มลู 

 

3.3 ทรพัยำกรอืน่ ๆ 

องคก์รจะตอ้งบง่ชีแ้หลง่กำรใชท้รัพยำกรอืน่ ๆทัง้หมดขององคก์ร และจะตอ้ง

ประเมนิถงึควำมสิน้เปลอืงของกำรใชท้รัพยำกรอืน่ ๆ เพือ่น ำไปสูก่ำรก ำหนดมำตรกำร

ในกำรใชท้รัพยำกรอืน่ ๆ อยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
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องคก์รจะตอ้งด ำเนนิกำรเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำ บคุคลทีท่ ำงำนภำยในองคก์ร จะตอ้ง

มกีำรใชท้รัพยำกรอืน่ๆอยำ่งมปีระสทิธภิำพ ซึง่ทรัพยำกรอืน่ๆ หมำยถงึ กระดำษ หมกึ

พมิพ ์และวัสดอุปุกรณ์ส ำนักงำนทั่วไป 

องค์กรจะตอ้งท ำกำรก ำหนดเป้ำหมำย และเก็บขอ้มูลเปรยีบเทียบและเพื่อ

มั่นใจว่ำปรมิำณทรัพยำกรอืน่ๆ ทีใ่ชม้แีนวโนม้ทีล่ดลง หำกไมล่ดลงองคก์รจะตอ้งหำ

สำเหตพุรอ้มแนวทำงกำรปรับปรงุแกไ้ข 

องคก์รจะตอ้งจัดเก็บบนัทกึเพือ่แสดงขอ้มลู 

 

หมวดที ่4 กำรจดักำรของเสยี (Waste and Waste water Management) 

4.1 กำรจดักำรของเสยีในส ำนกังำน       

  องคก์รจะตอ้งน ำผลทีไ่ดจ้ำก หมวดที่ 2 ขอ้ 2.1 มำด ำเนนิกำรจัดกำรและลด

ปรมิำณทีเ่กดิขึน้ 

องคก์รจะตอ้งแน่ใจวำ่ ระบบกำรจัดกำรขยะภำยในองคก์รครอบคลุมตัง้แตก่ำร

ก ำหนดประเภทขยะ กำรคัดแยกขยะ กำรลดปรมิำณขยะ กำรจัดเก็บขยะกอ่นสง่ก ำจัด 

และกำรสง่ก ำจัด 

องคก์รจะตอ้งผลักดันใหบ้คุคลภำยใตก้ำรท ำงำนขององคก์รมคีวำมตระหนัก   

องค์กรจะตอ้งมตีรวจสอบกำรทิง้ขยะของบุคคลภำยในองค์กร และบันทึก

ปรมิำณขยะทีเ่กดิขึน้อยำ่งสม ำ่เสมอ 

องคก์รจะตอ้งจัดเก็บบนัทกึเพือ่แสดงขอ้มลู 

 

4.2 กำรจดักำรน ำ้เสยีในส ำนกังำน 

 องค์กรจะตอ้งน ำผลที่ไดจ้ำก หมวดที่ 1 ขอ้ 1.2 มำด ำเนินกำรจัดกำรและ

ควบคมุคณุภำพน ้ำทิง้ 

 องค์กรจะตอ้งกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงในกำรเพิ่ม

ประสทิธภิำพคณุภำพน ้ำทิง้ 

 องคก์รสำมำรถตัดสนิใจตรวจวัดคุณภำพน ้ำทิง้ได ้หรอืหำกองคก์รเขำ้ขำ่ยใน

เกณฑท์ีก่ฎหมำยควบคุมมลพษิทำงน ้ำก ำหนด จะตอ้งด ำเนนิกำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำ
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ทิง้ หำกพบว่ำผลกำรตรวจวัดเกนิกวำ่มำตรฐำนทีก่ฎหมำยก ำหนด จะตอ้งด ำเนนิกำร

วเิครำะหส์ำเหต ุก ำหนดแนวทำงกำรแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กดิขึน้มำอกี 

 องคก์รจะตอ้งคัดเลอืกหน่วยงำนตรวจวัดคณุภำพน ้ำทิง้ทีถ่กูตอ้งตำมกฎหมำย 

และ/หรอืเครือ่งมอืกำรตรวจวัดจะตอ้งไดรั้บกำรสอบเทยีบ 

 

หมวดที ่5 สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกส ำนกังำน (Indoor & 

Outdoor Environmental)  

5.1 อำกำศ 

 องค์กรจะตอ้งน ำผลที่ไดจ้ำก หมวดที่ 1 ขอ้ 1.2 มำด ำเนินกำรจัดกำรและ

ควบคมุคณุภำพอำกำศทัง้ภำยในและภำพนอกอำคำร 

 องคก์รจะตอ้งกระท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรอืหลำยอยำ่งเพือ่ควบคุมมลพษิ

ทำงอำกำศทีส่ง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้มและบคุคลทีท่ ำงำนภำยในองคก์ร 

 องคก์รสำมำรถตัดสนิใจตรวจวัดคณุภำพอำกำศได ้หรอืหำกองคก์รเขำ้ขำ่ยใน

เกณฑท์ีก่ฎหมำยควบคมุมลพษิทำงอำกำศก ำหนด จะตอ้งด ำเนนิกำรตรวจวัดคณุภำพ

อำกำศ หำกพบว่ำผลกำรตรวจวัดเกินกว่ำมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด จะตอ้ง

ด ำเนนิกำรวเิครำะหส์ำเหตุ ก ำหนดแนวทำงกำรแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กดิขึน้มำอกี 

 องค์กรจะตอ้งคัดเลือกหน่วยงำนตรวจวัดคุณภำพอำกำศที่ถูกตอ้งตำม

กฎหมำย และ/หรอืเครือ่งมอืกำรตรวจวัดจะตอ้งไดรั้บกำรสอบเทยีบ 

 

5.2 แสง   

 องคก์รจะตอ้งกระท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรอืหลำยอยำ่งเพือ่ควบคมุปรมิำณ

แสงสวำ่งใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และบคุคลทีท่ ำงำนภำยในองคก์ร 

 องค์กรจะตอ้งตรวจวัดปรมิำณแสงสว่ำงอย่ำงสม ่ำเสมอ หำกพบว่ำผลกำร

ตรวจวัดต ่ำกวำ่มำตรฐำนทีก่ฎหมำยก ำหนด จะตอ้งด ำเนนิกำรวเิครำะหส์ำเหต ุก ำหนด

แนวทำงกำรแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กดิขึน้มำอกี 

 องค์กรจะตอ้งคัดเลือกหน่วยงำนตรวจวัดปรมิำณแสงสว่ำงที่ถูกตอ้งตำม

กฎหมำย และ/หรอืเครือ่งมอืกำรตรวจวัดจะตอ้งไดรั้บกำรสอบเทยีบ 

องคก์รจะตอ้งจัดเก็บรำยงำนผลกำรตรวจวัดปรมิำณแสงสวำ่งเพือ่แสดงขอ้มลู 
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5.3 เสยีง       

 องค์กรจะตอ้งน ำผลที่ไดจ้ำก หมวดที่ 1 ขอ้ 1.2 มำด ำเนินกำรจัดกำรและ

ควบคมุคณุภำพเสยีงจำกกำรท ำงำนทัง้ภำยในและภำพนอกอำคำร 

 องคก์รจะตอ้งกระท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรอืหลำยอยำ่งเพือ่ควบคุมมลพษิ

ทำงเสยีงทีส่ง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้มและบคุคลทีท่ ำงำนภำยในองคก์ร 

 องคก์รสำมำรถตัดสนิใจตรวจวัดเสยีงได ้หำกพบว่ำผลกำรตรวจวัดเกนิกว่ำ

มำตรฐำนทีก่ฎหมำยก ำหนด จะตอ้งด ำเนนิกำรวเิครำะหส์ำเหตุ ก ำหนดแนวทำงกำร

แกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กดิขึน้มำอกี 

 องค์กรจะตอ้งคัดเลือกหน่วยงำนตรวจวัดคุณภำพอำกำศที่ถูกตอ้งตำม

กฎหมำย และ/หรอืเครือ่งมอืกำรตรวจวัดจะตอ้งไดรั้บกำรสอบเทยีบ 

 

5.4 ควำมนำ่อยู ่

 องคก์รจะตอ้งมั่นใจว่ำพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมดขององคก์รจะตอ้งมบีรรยำกำศทีด่ี

ในกำรท ำงำนกำรลดควำมตงึเครยีดทำงอำรมณ์ระหวำ่งกำรท ำงำน และถกูสขุลักษณะ 

 องคก์รจะตอ้งด ำเนนิกำรดแูลพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมดใหม้คีวำมสะอำดและปลอด

สัตว์น ำเชื้อ โดยจะตอ้งก ำหนดแผนกำรก ำจัดสัตว์น ำเชื้อ และตรวจสอบอย่ำง

สม ำ่เสมอ 

 องค์กรจะตอ้งแยกพื้นที่ท ำงำนออกจำกพื้นที่ใชป้ระโยชน์อืน่ๆอย่ำงชัดเจน 

ไดแ้ก ่พืน้ทีรั่บประทำนอำหำร เป็นตน้ 

 องค์กรจะตอ้งก ำหนดใหม้กีำรดูแลพื้นที่สเีขยีวภำยในองคก์ร รวมไปถงึกำร

เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหม้ำกขึน้ภำยในองคก์ร 
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หมวดที ่6 กำรจดัซือ้และจดัจำ้ง (Green Procurement) 

6.1 กำรจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์และบรกิำร 

 องค์กรจะตอ้งพจิำรณำเลือกใชส้นิคำ้ที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม และจะตอ้ง

พจิำรณำถงึกำรรับรองสนิคำ้ดังกลำ่วดว้ย เชน่ สนิคำ้ทีไ่ดรั้บฉลำกเขยีว ฉลำกประหยดั

พลังงำนเบอร ์5 ฉลำกคำรบ์อนฟตุปริน้ท ์ตระกรำ้เขยีว เป็นตน้ พรอ้มทัง้จัดท ำบัญชี

รำยชือ่สนิคำ้ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม และสำมำรถแสดงถงึรอ้ยละของกำรใชส้นิคำ้ที่

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มขององคก์รได ้

6.2 กำรจดัจำ้งในส ำนกังำน 

 องคก์รจะตอ้งด ำเนนิกำรคัดเลอืกผูข้ำยและผูรั้บจำ้งทีม่ปีระสทิธภิำพ รวมไป

ถงึดำ้นควำมเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 องค์กรจะตอ้งค ำนึงถึงควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเสมอ ไดแ้ก่ ฉลำก

สิง่แวดลอ้ม  ผลติภัณฑ์ที่สำมำรถใชป้ระโยชน์ไดห้ลำยดำ้น หน่วยงำนภำยนอกที่

ไดรั้บกำรว่ำจำ้งเพื่อมำปฏบิัตงิำนในพื้นที่ขององค์กรจะตอ้งมั่นใจว่ำหน่วยงำนนั้น

จะตอ้งมรีะบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นมำตรฐำน หรอืจะตอ้งด ำเนนิกำรเพือ่ควบคมุ

กำรท ำงำนของหน่วยงำนนัน้ๆเมือ่เขำ้มำปฏบิตังิำนภำยในองคก์ร 

 องคก์รจะตอ้งมกีำรประเมนิดำ้นสิง่แวดลอ้มผูข้ำยและผูรั้บจำ้งทุกครัง้เมือ่รับ

สนิคำ้หรอืท ำกำรตรวจรับงำนองคก์รจะตอ้งจัดเก็บบนัทกึเพือ่แสดงขอ้มลู 

 
หมวดที ่7 กำรประเมนิประสทิธภิำพและกำรพฒันำใหด้ขี ึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง 

(Continual Improvement) 

7.1 โครงกำรและกจิกรรมทีน่ ำไปสูก่ำรปรบัปรงุอยำ่งตอ่เนือ่ง 

องค์กรตอ้งจัดท ำ น ำไปปฏิบัติ และรักษำไวซ้ ึง่วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

สิง่แวดลอ้มที่เป็นเอกสำร ส ำหรับหน่วยงำนและระดับที่เกี่ยวขอ้งภำยในองค์กร 

วัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยจะตอ้งวัดผลไดใ้นกรณีทีส่ำมำรถท ำได ้และสอดคลอ้งกับ

นโยบำยสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ควำมมุ่งมั่นที่จะป้องกันมลพษิ ปฏบิัตใิหส้อดคลอ้งตำม

กฎหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ ทีอ่งคก์รเป็นสมำชกิ และกำรปรับปรงุอยำ่งตอ่เนือ่ง 

ในกำรจัดท ำและทบทวนวัตถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย องคก์รตอ้งค ำนงึถงึกฎหมำยและ

ขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ ที่องค์กรเป็นสมำชกิ และพจิำรณำถงึลักษณะปัญหำสิง่แวดลอ้มที่
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ส ำคัญ ทำงเลือกดำ้นเทคโนโลยีและกำรเงิน ขอ้ก ำหนดในกำรปฏิบัติกำร และ

ขอ้ก ำหนดทำงธรุกจิ รวมถงึมมุมองของผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ก. องคก์รตอ้งจดัท ำ น ำไปปฏบิตั ิและรักษำไวซ้ ึง่ โครงกำร (โครงกำร

เดยีวหรอืมำกกวำ่น ัน้) เพือ่บรรลผุลตำมวัตถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย 

โดยโครงกำรนัน้ ๆ 

ข. กำรก ำหนดหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบ เพือ่บรรลผุลตำมวัตถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำย ในหน่วยงำนและระดับทีเ่กีย่วขอ้งภำยในองคก์ร และวธิกีำร

และชว่งเวลำด ำเนนิกำรใหบ้รรลผุล 

7.2 กำรจดักำรกำ๊ซเรอืนกระจก 

องคก์รจะตอ้งก ำหนดขอ้มลูทีจ่ะตอ้งน ำมำค ำนวณปรมิำณกำ๊ซเรอืนกระจก 

ก.   องค์กรจะตอ้งท ำกำรเก็บขอ้มูลเปรยีบเทียบและเพื่อมั่นใจว่ำปรมิำณ

กำ๊ซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมำมแีนวโนม้ทีล่ดลง หำกไมล่ดลงองคก์ร

จะตอ้งหำสำเหตพุรอ้มแนวทำงกำรปรับปรงุแกไ้ข 

ข.   องคก์รจะตอ้งจัดเก็บบนัทกึเพือ่แสดงขอ้มลู 

 

 

  

ส ำนักงำนทีจ่ะไดรั้บเป็นส ำนักงำนสเีขยีวจะตอ้งผ่ำนเกณฑส์ ำนักงำนสเีขยีว

เพือ่แบง่ระดับของส ำนักงำนออกเป็น 3 ระดับ ซึง่ส ำนักงำนจะตอ้งประเมนิกำรจัดกำร

สิง่แวดลอ้มภำยในส ำนักงำนตำมเกณฑ์ประเมนิส ำนักงำนสเีขียวที่ประกอบดว้ย 7 

หมวด (รำยละเอยีด ภำคผนวก ก) ดังนี ้

หมวด รำยละเอยีด น ำ้หนกั 

 (รอ้ยละ) 

1 กำรบริห ำรจ ัดกำรองค์ก ำร  (Organization 

Management) 

1.1 นโยบำยสิง่แวดลอ้ม 

15 

เกณฑก์ำรตรวจสอบ 
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หมวด รำยละเอยีด น ำ้หนกั 

 (รอ้ยละ) 

1.2  กำรระบุประเด็นและกำรประเมนิปัญหำ

สิง่แวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกร 

1.3  กฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.4 หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบและอ ำนำจหนำ้ที ่

1.5 กำรทบทวนโดยฝ่ำยบรหิำร 

 

2 กำรด ำเนนิงำน Green Office(Operation of 

Green office) 

2.1 กำรสือ่สำรและกำรฝึกอบรมดำ้น

สิง่แวดลอ้ม 

2.2 กำรจดัประชุมและนทิรรศกำร 

2.3 ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบใน

ส ำนกังำน 

2.4 กำรขนสง่และกำรเดนิทำง 

2.5 กำรเตรยีมพรอ้มตอบสนองตอ่สภำวะ

ฉุกเฉนิ 

20 

3 กำรใชพ้ลงังำนและทรพัยำกร (Energy and 

Resource) 

3.1 กำรใชพ้ลงังำน  

3.2 กำรใชน้ ำ้ 

3.3 ทรพัยำกรอืน่ ๆ 

15 

4 กำรจดักำรของเสยี (Waste and Waste water 

Management) 

4.1 กำรจดักำรของเสยีในส ำนกังำน 

4.2 กำรจดักำรน ำ้เสยีในส ำนกังำน 

 

10 
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หมวด รำยละเอยีด น ำ้หนกั 

 (รอ้ยละ) 

5 สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกส ำนกังำน 

(Indoor & Outdoor Environmental) 

5.1 อำกำศ 

5.2 แสง 

5.3 เสยีง 

5.4 ควำมนำ่อยู ่

15 

6 กำรจดัซือ้และจดัจำ้ง (Green Procurement) 

       6.1 กำรจดัซือ้สนิคำ้ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

     6.2 กำรจดัจำ้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

15 

7 กำรประเมนิประสทิธภิำพและกำรพฒันำใหด้ขี ึน้

อยำ่งตอ่เนือ่ง  

7.1 โครงกำรและกจิกรรม 

7.2 กำรจดักำรกำ๊ซเรอืนกระจก 

10 

 รวม 100 

 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มภำยในส ำนกังำน 

 ส ำนักงำนที่ผ่ำนกำรตรวจเกณฑ์ขั ้นต ่ำจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมิน

ส ำนักงำนสเีขยีวแลว้ กรมสง่เสรมิคุณภำพสิง่แวดลอ้มจะใหค้ะแนนกำรตรวจประเมนิ

ระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มเพื่อจัดระดับของส ำนักงำนต่อไป ทัง้นี้กำรใหค้ะแนนจะ

พจิำรณำถงึสภำพพื้นที่ กำรปฏบิัตดิำ้นกำรดูแลสิง่แวดลอ้ม ควำมรูค้วำมเขำ้ใจของ

พนักงำน ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ ได จ้ำกกำรค ำนวณและกำรลดปริมำณ                

กำ๊ซเรอืนกระจกในส ำนักงำน ซึง่มเีกณฑก์ำรใหค้ะแนนประเมนิผลดังนี ้
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1 คะแนน  หมำยถึง สภำพพื้นที่กำรปฏิบัติส ำนักงำนสีเขียว 

(Green Office) ดำ้นกำรดูแลสิ่งแวดลอ้ม ควำมรู ้

ควำมเขำ้ใจของพนักงำนและเอกสำรที่ใชใ้นกำร

ควบคุมกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนสีเขียว (Green 

Office) ในระดับดมีำก มคีวำมสมบรูณ์ 

0.75 คะแนน หมำยถึง สภำพพื้นที่กำรปฏิบัติส ำนักงำนสีเขียว 

(Green Office) ดำ้นกำรดูแลสิ่งแวดลอ้ม ควำมรู ้

ควำมเขำ้ใจของพนักงำนและเอกสำรที่ใชใ้นกำร

ควบคุมกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนสีเขียว (Green 

Office) อยูใ่นระดับด ี

0.50 คะแนน หมำยถงึ สภำพพืน้ทีก่ำรปฏบิัตงิำนส ำนักงำนสเีขยีว 

(Green Office) ดำ้นกำรดูแลสิ่งแวดลอ้มควำมรู ้

ควำมเขำ้ใจของพนักงำน และเอกสำรที่ใชใ้นกำร

ควบคุมกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนสีเขียว (Green 

Office) ในระดับปำนกลำง 

0.25 คะแนน หมำยถงึ สภำพพืน้ทีก่ำรปฏบิัตงิำนส ำนักงำนสเีขยีว 

(Green Office) ดำ้นกำรดูแลสิ่งแวดลอ้มควำมรู ้

ควำมเขำ้ใจของพนักงำน และเอกสำรที่ใชใ้นกำร

ควบคุมกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนสีเขียว (Green 

Office) มีกำรปฏิบัติเป็นบำงส่วน และไม่มีควำม

สมบรูณ์เทำ่ทีค่วร ในระดับพอใช ้

0 คะแนน  หมำยถงึ สภำพพืน้ทีก่ำรปฏบิัตงิำนส ำนักงำนสเีขยีว 

(Green Office) ดำ้นกำรดูแลสิ่งแวดลอ้มควำมรู ้

ควำมเขำ้ใจของพนักงำน และเอกสำรที่ใชใ้นกำร

ควบคุมกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนสีเขียว (Green 

Office) ไมไ่ดรั้บกำรปฏบิตักิำร 
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กำรคดิคะแนนกำรตรวจประเมนิส ำนกังำนสเีขยีว (Green Office) 

1. น ำคะแนนทีไ่ดแ้ตล่ะหมวดคณูกบัคำ่น ้ำหนัก (รอ้ยละ) และหำรดว้ย

จ ำนวนขอ้ทัง้หมดของหมวดนัน้ๆ  จำกนัน้น ำคะแนนทีไ่ดข้องแตล่ะหมวด

มำรวมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส ำนักงำนทีผ่ำ่นเกณฑก์ำรตรวจประเมนิส ำนักงำนสเีขยีว จะไดรั้บระดับ

ของควำมเป็นส ำนักงำนสเีขยีว ดังนี ้

ระดบักำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม ส ำนกังำน

สเีขยีว 

เกณฑก์ำรประเมนิส ำนกังำนสเีขยีว 

(คะแนน) 

ระดบัทอง(ดเียีย่ม) รอ้ยละ 90 ขึน้ไป  

ระดบัเงนิ(ดมีำก) รอ้ยละ 80-89 

ระดบัทองแดง(ด)ี รอ้ยละ 60-79 

ผำ่นกำรรับรอง รอ้ยละ 60 

  หมำยเหต ุ 1. หน่วยงำนทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรทีไ่ดค้ะแนนระดบัทอง (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) 

  จะตอ้งผ่ำนเกณฑก์ำรประเมนิในหมวดที ่7 เรือ่งกำรปรับปรุงอยำ่งตอ่เนือ่ง 

2.ระดับคะแนนของเกณฑ์กำรประเมินส ำนักงำนสีเขียว อำจมีกำร

เปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

คะแนนร้อยละแต่ละหมวด = จ ำนวนคะแนนที่ได้ X น  ำหนัก (ร้อยละ) 
                                            จ ำนวนคะแนนทั งหมดของแต่ละหมวด 

คะแนนร้อยละทั งหมด    = ผลรวมของคะแนนร้อยละทั ง 7 หมวด 
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บทที ่3 

หมวดที ่1 การบรหิารจดัการองคก์าร 

Organization Management 

  

 

 

ความส าคญั 

 นโยบายสิ่งแวดลอ้ม คือ แถลงการณ์ขององค์กรที่แสดงถึงทัศนวิสัย  

ความตัง้ใจ มุ่งมั่น และหลักการในการท างานดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มโดยรวม

นโยบายจงึเป็นกรอบส าหรับการด าเนินการของส านักงาน ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกับ

กฎหมาย และเกณฑ์การปฏิบัติใหเ้ป็นส านักงานสีเขียวของกรมส่งเสรมิคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม และปรับปรงุใหก้ารจัดการสิง่แวดลอ้มดขีึน้เรือ่ยๆ  

 นโยบายสิ่งแวดลอ้มที่ดีจะตอ้งมีความชัดเจน และง่ายต่อการอธิบาย 

แก่พนักงานในส านักงาน รวมถงึบุคคลภายนอกและผูส้นใจทั่วๆไป พรอ้มทัง้สามารถ

ปรับเปลี่ยนใหท้ันสมัยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ สะทอ้นใหเ้ห็นสภาวะและขอ้มูล 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเผยแพรแ่กบ่คุลากรภายในและสาธารณะดว้ย 

 

วธิกีารด าเนนิการ 

 ข ัน้ตอนที ่1. การก าหนดนโยบายสิง่แวดลอ้ม  

นโยบายสะทอ้นวสิยัทัศน ์เจตนารมณ์ ปรัชญา คา่นยิม และศรัทธาขององคก์ร

เกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม ตอ้งเป็นแรงบันดาลใจทีส่ามารถปฏบิัตไิดจ้รงิ เนน้การมสีว่นร่วม

ของบคุลากรในส านักงานทุกคน ปรับเปลีย่นทัศนคตบิคุลากรในการใหค้วามส าคัญต่อ

การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า เนน้กจิกรรมทีส่ง่เสรมิการประหยดัทรัพยากรและพลังงาน

ภายในส านักงาน ไดแ้ก่ การลดการใชไ้ฟฟ้า การลดการใชน้ ้าประปา การลดการใช ้

นโยบายสิง่แวดลอ้ม (หมวดที ่1.1) 
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กระดาษ เป็นตน้ มกีารมอบหมายผูรั้บผดิชอบในแต่ละกจิกรรม และการแสวงหาและ

เพิม่พนูความรูด้า้นการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร 

นโยบายจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับกจิกรรม ผลติภัณฑ์และ

บรกิารของส านักงาน โดยเจา้ของหรอืผูบ้รหิารสงูสดุเป็นผูก้ าหนดและอนุมัตนิโยบาย

สิง่แวดลอ้ม และตัวนโยบายสิง่แวดลอ้มจะไมม่คีวามหมายถา้ไม่มกีารระบุความมุง่มั่น

ในการด าเนนิงานทีจ่ะปรับปรงุและพัฒนาสิง่แวดลอ้ม ดังนัน้ จะตอ้งระบถุงึความมุง่มั่น 

ตอ่ไปนี ้

1. แสดงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและป้องกันมลภาวะ

ตามความเหมาะสม 

 การหมนุเวยีนน าของเสยีกลับมาใชใ้หม ่

 การเลือก ใช ว้ัตถุ ดิบ  วัสดุ  อุปก รณ์  ที่ เป็ นมิต รกับ

สิง่แวดลอ้ม 

 การลดปัญหามลพษิหรอืควบคมุใหเ้กดินอ้ยทีส่ดุ 

 การใชท้รัพยากรและพลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. แสดงความมุ่งมั่นต่อการปฏบิัตติามกฎหมาย และเกณฑ์การเป็น

ส านักงานสเีขยีวของกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

3. แสดงความมุง่มัน่ในการสรา้งความตระหนักดา้นปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

4. แสดงความมุง่มัน่ทีจ่ะเผยแพรต่อ่สาธารณชน 

 ข ัน้ตอนที ่2. การเผยแพรน่โยบายสิง่แวดลอ้ม 

 การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดลอ้มแก่พ นักงาน และบุคคลภายนอกมี

วัตถุประสงค์เพื่อใหท้ราบถงึแนวทางในการปฏบิัตหิรอืการด าเนนิการที่เกีย่วขอ้งกับ

สิง่แวดลอ้มในส านักงานอยา่งถกูตอ้งสามารถท าไดโ้ดย 

1. การตดินโยบายบรเิวณบอรด์ประชาสมัพันธ ์

2. การประชาสมัพันธ ์การประกาศชีแ้จง การอบรม หรอืการประชมุ 

3. การแจกจา่ยเอกสารนโยบายไปแตล่ะแผนก เป็นตน้ 

4. การประชาสมัพันธผ์า่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท 
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ภาพที ่3-1 นโยบายสิง่แวดลอ้มทีส่ านักงานจะตอ้งเผยแพรใ่หแ้กพ่นักงานและ

บคุคลภายนอกทราบถงึแนวทางในการด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มใน

ส านักงาน 

 

 ข ัน้ตอนที ่3. การทบทวนและการปรบัปรงุนโยบายสิง่แวดลอ้ม 

 เนื่องจากสภาพการณ์ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รมกีารเปลีย่นแปลง

อยู่เสมอ ดังนัน้ ส านักงานจะตอ้งมกีารทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิง่แวดลอ้มให ้

เหมาะสมกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงดังนี้ 

1. ก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไ้ขตามความ

เหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งใหเ้จา้ของสถานประกอบการหรือ

ผูบ้ริหารอนุมัติใหม่ จากนั้นจะตอ้งมีการสื่อสารนโยบายใหม ่

แกพ่นักงานทกุคน 

3. หากทบทวนนโยบายสิง่แวดลอ้มพบวา่ยังมคีวามทันสมยั เหมาะสม 

นโยบายดังกลา่วก็ยงัสามารถใชแ้ละคงไวไ้ด ้

 

       

ภาพที ่3-2 ตวัอยา่งนโยบายสิง่แวดลอ้ม การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัราชบรุ ี

ทีเ่ผยแพรใ่หแ้กพ่นักงานและบคุคลภายนอกทราบถงึแนวทางในการ

ด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มในส านักงาน 
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ภาพที ่3-3 ตวัอยา่งค าขวญันโยบายสิง่แวดลอ้ม ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  

อ าเภอบางปะกง ทีเ่ผยแพรใ่หแ้กพ่นักงานและบคุคลภายนอกทราบ 

 

 

ภาพที ่3-4 ตวัอยา่งนโยบายสิง่แวดลอ้ม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มจังหวดัรอ้ยเอ็ด ทีเ่ผยแพรใ่หแ้กพ่นักงานและบคุคลภายนอกทราบ 
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ภาพที ่3-5 ตวัอยา่งนโยบายสิง่แวดลอ้ม ของคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

ทีเ่ผยแพรใ่หแ้กนั่กศกึษา เจา้หนา้ทีแ่ละบคุคลภายนอกทราบ 

 

 

ภาพที ่3-6 ตวัอยา่งนโยบายสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลเมอืงสคีิว้ 

 ทีเ่ผยแพรใ่หแ้กพ่นักงานและบคุคลภายนอกทราบ 
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วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

1. นโยบายสิง่แวดลอ้มจะตอ้งตดิประกาศไวใ้นบรเิวณทีบุ่คคลภายใน

และภายนอกมองเห็นชัดเจน ไดแ้ก่ หอ้งรับรองแขก พื้นที่รับรอง

ลกูคา้ บรเิวณพืน้ทีใ่นส านักงาน เป็นตน้ 

2. องค์กรจะตอ้งชี้แจงและอบรมพนักงานให เ้ขา้ใจถึงนโยบาย

สิ่งแวดลอ้ม และสามารถปฏิบัติให ส้อดคลอ้งกับนโยบาย

สิง่แวดลอ้มได ้

3. นโยบายสิง่แวดลอ้มจะตอ้งไดรั้บการทบทวนเป็นประจ าทกุปี 

 

 

 

ความส าคญั  

 การระบุและประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน จะตอ้ง

วเิคราะหแ์ละพจิารณากจิกรรมต่างๆทีก่อ่ใหเ้กดิปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากรและ

พลังงาน เพือ่ใหท้ราบถงึปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงานทีม่นัียส าคัญ 

หากแต่จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นการพจิารณาการใชท้รัพยากรที่ก่อใหเ้กดิ

ปัญหาสิง่แวดลอ้ม ตน้ตอของสาเหตุ และผลกระทบ รวมถงึทราบแนวทางทีจ่ะแกไ้ข

ผลกระทบดังกลา่วทีเ่กดิขึน้  

 

วธิกีารด าเนนิการ 

ข ัน้ตอนที ่1 การรวบรวมขอ้มลูของบรษิทั 

รวบรวมขอ้มูลในแต่ละขัน้ตอนการท างาน เพื่อใหท้ราบถงึลักษณะปัญหา

สิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงานทีเ่กดิขึน้ในแต่ละกจิกรรมการท างาน โดย

ขัน้นี้คณะกรรมการหรอืผูท้ี่เป็นตัวแทนของแต่ละแผนกจะตอ้งด าเนนิการร่วมกันเพื่อ

หารอืและสรปุขัน้ตอนการท างานของแผนกตนเอง 

 

การระบแุละประเมนิปญัหาสิง่แวดลอ้ม และการใชท้รพัยากร (หมวด 1.2) 
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ข ัน้ตอนที ่2 การบง่ชีป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรและพลงังาน 

วธิทีี่ใชใ้นการบ่งชีม้หีลายประเภทแต่ที่ง่ายและนิยมใชก้ันมากที่สุด เรยีกว่า 

การวเิคราะห์ผังกระบวนการท างาน (Process Flow Analysis) โดยจะพจิารณาปัจจัย

น าเขา้ (In put) หมายถงึ วัตถุดบิ ทรัพยากร พลังงาน เครือ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เป็น

ตน้ และปัจจัยน าออก (Out put) หมายถงึ ผลติภณัฑ ์ของเสยี ปัญหาสิง่แวดลอ้ม เป็น

ตน้ รวมไปถงึลงส ารวจพืน้ทีข่องส านักงานเพือ่ชว่ยในการบง่ชีปั้ญหาสิง่แวดลอ้มใหม้ี

ความชดัเจนมากขึน้ ดังตารางที ่3-1 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยา่งการบง่ชีปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอนที ่3 การระบปุญัหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรและพลงังาน 

น าประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีไ่ดจ้ากการส ารวจและวเิคราะหจ์ากกจิกรรมตา่งๆ มาระบุ

ลงในตารางประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม ดังตารางที ่3-2 

 

 

 

กระบวนการ
กิจกรรม INPUT OUTPUT 

ส านักงาน 

ไฟฟ้า 
กระดาษ 
หมกึพมิพ ์

กระดาษใชแ้ลว้ 
หมกึพมิพใ์ชแ้ลว้ 
 
 

การท าความสะอาด
หอ้งน ้า 

น ้า 

น ้ายาท าความสะอาด 

น ้าเสยี 
เศษขยะจากการเขา้หอ้งน ้า 
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ข ัน้ตอนที ่4 การประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม และการใชท้รพัยากรและ

พลงังาน 

ประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน เพือ่ทีจ่ะไดท้ราบถงึ

ความมนัียส าคัญของประเด็นปัญหา โดยมเีกณฑก์ารพจิารณา ดังนี ้

 

เกณฑก์ารประเมนินยัส าคญัของลกัษณะปญัหาสิง่แวดลอ้ม ดา้นมลภาวะ  

 

โอกาสทีจ่ะเกดิ  (Likelihood) คะแนน 

ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้ 

(Consequence) 
คะแนน 

ระเบยีบคูม่อืการปฏบิตังิาน 

(L1) 

- มคีูม่อืการปฏบิตังิานควบคมุ

ปัญหาสิง่แวดลอ้ม / อา้งองิ

ครบถว้น หรอืไมจ่ าเป็นตอ้งมี

คูม่อืในการควบคมุปัญหา

สิง่แวดลอ้ม 

- มคีูม่อืการปฏบิตังิานควบคมุ

ปัญหาสิง่แวดลอ้มอา้งองิ

เพยีงบางสว่น  

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

บทบญัญตัขิองกฎหมาย 

(C1) 

- ไมม่กีฎหมาย หรอื

ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ทีค่วบคมุ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ดังกลา่ว 

หรอืการปฏบิตัสิอดคลอ้งกบั

กฎหมาย 

- มแีนวโนม้ทีจ่ะมกีฎหมาย 

ควบคมุผลกระทบทีเ่กดิขึน้

ในอนาคต หรอืการปฏบิตัมิี

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม ระดบันยัส าคญั 

ต า่ ปานกลาง สงู 

- มลภาวะ (Pollution) ทางตรง 

- มลภาวะ (Pollution) ทางออ้ม 

- การใชท้รัพยากร (Resource Usage) ทางตรง 

- การใชท้รัพยากร (Resource Usage) ทางออ้ม 

24 – 48 

28 – 56 

12-36 

15-45 

49 – 72 

57 – 84 

37-60 

46-75 

มากกวา่ 72 

มากกวา่ 84 

มากกวา่ 60 

มากกวา่ 75 
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โอกาสทีจ่ะเกดิ  (Likelihood) คะแนน 

ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้ 

(Consequence) 
คะแนน 

- ไมม่คีูม่อืการปฏบิตังิาน

ควบคมุปัญหาสิง่แวดลอ้ม

อา้งองิ 

 

3 แนวโนม้ทีจ่ะผดิกฎหมาย 

หรอือยู ่

ในระหวา่งรอผลการตรวจวดั

คณุภาพสิง่แวดลอ้ม  

- มกีฎหมาย หรอืขอ้ก าหนด

อืน่ๆ ทีค่วบคมุผลกระทบที่

เกดิขึน้อยา่งชดัเจน และ/

หรอืมกีารปฏบิตัทิีจ่ะผดิ

กฎหมาย และ/หรอืผลการ

ตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

ไมผ่า่นกฎหมาย  

 

 

 

 

 

3 

การฝึกอบรม (L2) 

- พนักงานทกุคนทีป่ฏบิตังิานที่

กอ่ใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม

ไดรั้บการฝึกอบรม 

- พนักงานจ านวน 40%ของ

ทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานที่

กอ่ใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม

ไดรั้บการฝึกอบรม 

- พนักงานจ านวนต า่กวา่ 40%

ของทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานที่

กอ่ใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม

ดังกลา่วไมไ่ดรั้บการฝึกอบรม 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

ระดบัความอนัตราย (C2) 

- ไมม่อีนัตราย หรอืมี

ผลกระทบใดๆ เล็กนอ้ยตอ่

สิง่แวดลอ้ม 

- ม ี/ อาจมอีนัตราย หรอืมี

ผลกระทบบางอยา่งตอ่

สิง่แวดลอ้ม หรอืสง่ผล

กระทบตอ่สิง่แวดลอ้มระดับ

ปานกลาง 

- มอีนัตรายถงึทพุพลภาพ 

สิน้ชวีติ หรอืมผีลกระทบตอ่

สิง่แวดลอ้มมาก 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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โอกาสทีจ่ะเกดิ  (Likelihood) คะแนน 

ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้ 

(Consequence) 
คะแนน 

การดแูลบ ารงุรกัษา (L3) 

*ในกรณีทีไ่มเ่ครือ่งมอื, 

เครือ่งจกัร, อปุกรณ์ เกีย่วขอ้งใน

กจิกรรมนัน้ๆ ใหท้ าการประเมนิ

คะแนนในระดับ 1 

- มแีผนการดแูลบ ารงุรักษาเชงิ

ป้องกนัเครือ่งมอื, เครือ่งจกัร, 

อปุกรณ์ และมกีารปฏบิตัไิด ้

ครบถว้นตามแผนทีก่ าหนดไว ้

- มแีผนการดแูลบ ารงุรักษาเชงิ

ป้องกนัเครือ่งมอื, เครือ่งจกัร, 

อปุกรณ์ เพยีงบางสว่น หรอืมี

การปฏบิตัไิมค่รบถว้นตาม

แผนทีก่ าหนดไว ้

- ไมม่กีารก าหนดแผนการดู

รักษาบ ารงุรักษาเชงิป้องกนั 

เครือ่งมอื  เครือ่งจักร 

อปุกรณ์ ทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

ความสามารถในการฟ้ืนฟู 

(C3) 

- สามารถฟ้ืนฟไูดเ้องตาม

ธรรมชาต ิหรอืใชเ้วลาบ าบดั

ไมน่านเกนิ 3 เดอืน 

- สามารถฟ้ืนฟไูดโ้ดยใชเ้วลา

ซอ่มแซม / ฟ้ืนฟ3ู เดอืน –1 

ปี 

- ไมส่ามารถฟ้ืนฟไูดเ้ลย หรอื

ตอ้งใชเ้วลาเกนิกวา่ 1 ปีใน

การซอ่มแซม / ฟ้ืนฟ ู

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

การกกัเก็บ การป้องกนัการ

ร ัว่ไหล แพรก่ระจาย (L4) 

- มรีะบบการป้องกนัการร่ัวไหล 

แพรก่ระจายไดท้ัง้หมด 

- มรีะบบการป้องการร่ัวไหล 

แพรก่ระจายไดเ้พยีงบางสว่น 

 

 

1 

 

2 

 

ระดบัของผลกระทบตอ่ชุมชน

ใกลเ้คยีง (C 4) 

- ไมส่ง่ผลกระทบ  

- สง่ผลกระทบภายในบรษัิท 

- สง่ผลกระทบตอ่ชมุชน

ขา้งเคยีง 

 

 

1 

2 

3 
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โอกาสทีจ่ะเกดิ  (Likelihood) คะแนน 

ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้ 

(Consequence) 
คะแนน 

- ไมม่รีะบบป้องกนัการร่ัวไหล 

แพรก่ระจายใดๆ หรอืระบบ

ป้องกนัการร่ัวไหล 

แพรก่ระจายช ารดุไมส่ามารถ

ใชง้านได ้

3  

ความถีข่องกจิกรรม (L5) 

- ไมเ่คยเกดิเหตกุารณ์ดังกลา่ว

ขึน้เลยหรอืเกดิขึน้นอ้ยมาก 

(ไมเ่กนิ 1 ครัง้/ปี) 

- เกดิเหตกุารณ์ดังกลา่วขึน้บา้ง

พอสมควร(ประมาณ 1 ครัง้/

เดอืน) 

- เกดิขึน้เป็นประจ า(ทกุวันหรอื

มากกวา่ 2 ครัง้/สปัดาห)์ 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

ขอ้รอ้งเรยีน  (L6) 

- ไมเ่คยมขีอ้รอ้งเรยีนทัง้จาก

ภายนอก และภายในเขา้มา 

- มขีอ้รอ้งเรยีนจากภายนอก 

หรอืภายในไมเ่กนิ 1 ครัง้ใน

รอบ 1 ปี 

- มขีอ้รอ้งเรยีนจากภายนอก 

หรอืภายในเกนิ 1 ครัง้ในรอบ 

1 ปี 

 

1 

 

2 

 

 

3 

การควบคมุ / ผลกัดนั  
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โอกาสทีจ่ะเกดิ  (Likelihood) คะแนน 

ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้ 

(Consequence) 
คะแนน 

ผูร้บัเหมาในการปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดของบรษิทั และ 

ขอ้ก าหนด ISO 14001 (L7) 

- ผูรั้บเหมาสามารถปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม

ของบรษัิทไดค้รบถว้น 

- ผูรั้บเหมาสามารถปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม

ของบรษัิทไดบ้างสว่น 

- ผูรั้บเหมาไมส่ามารถปฏบิตั ิ

ตามขอ้ก าหนดดา้น

สิง่แวดลอ้มของบรษัิทได ้

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

ดา้นมลภาวะทางตรง  (POLLUTION – DIRECT CONTROL) 

การค านวณคะแนน = (L1+L2+L3+L4+L5+L6) X (C1+C2+C3+C4) 

ดา้นมลภาวะทางออ้ม  (POLLUTION – INDIRECT CONTROL) 

การค านวณคะแนน = (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7) X (C1+C2+C3+C4) 
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เกณฑก์ารประเมนินยัส าคญัของลกัษณะปญัหาสิง่แวดลอ้ม ดา้นการใช้

ทรพัยากร 

โอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) 
คะแนน 

ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้  

(Consequence) 
คะแนน 

ระเบยีบคูม่อืการปฏบิตังิาน 

(L1) 

- มคีูม่อืการปฏบิตังิานควบคมุ

การใชท้รัพยากร พลังงาน 

และวัตถดุบิอา้งองิครบถว้น 

หรอื ไมจ่ าเป็นตอ้งมคีูม่อืการ

ปฏบิตังิานควบคมุการใช ้

ทรัพยากร พลังงาน และ

วัตถดุบิอา้งองิ 

- มคีูม่อืการปฏบิตังิานควบคมุ

การใชท้รัพยากร พลังงาน 

และวัตถดุบิอา้งองิเพยีง

บางสว่น 

- ไมม่คีูม่อืการปฏบิตังิาน

ควบคมุการใชท้รัพยากร 

พลังงาน และวัตถดุบิอา้งองิ 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

บทบญัญตัขิองกฎหมาย 

(C1) 

- ไมม่กีฎหมาย หรอื

ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ทีค่วบคมุ

การใชท้รัพยากรและ

พลังงานทีเ่กดิขึน้ดังกลา่ว 

หรอืการปฏบิตัสิอดคลอ้งกบั

กฎหมาย 

- มแีนวโนม้ทีจ่ะมกีฎหมาย

ควบคมุการใชท้รัพยากรและ

พลังงานทีเ่กดิขึน้ในอนาคต 

หรอืการปฏบิตัมิแีนวโนม้ที่

จะผดิกฎหมาย    

- มกีฎหมาย หรอืขอ้ก าหนด

อืน่ๆ ทีค่วบคมุการใช ้

ทรัพยากรและพลังงานที่

เกดิขึน้อยา่งชดัเจน และ/

หรอืมกีารปฏบิตัทิีจ่ะผดิ

กฎหมาย  

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

การฝึกอบรม (L2) 

- พนักงานทกุคนทีป่ฏบิตังิาน

ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการใช ้

 

1 

 

การสรา้งทรพัยากรและ

วตัถดุบิใหมม่าทดแทน (C2) 

(ทรัพยากรและวตัถดุบิ หมายถงึ 
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โอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) 
คะแนน 

ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้  

(Consequence) 
คะแนน 

ทรัพยากร พลังงาน และ

วัตถดุบิ 

- พนักงานจ านวน 40%ของ

ทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานไดรั้บการ

ฝึกอบรมดา้นการใชท้รัพยากร 

พลังงาน และวัตถดุบิ 

- พนักงานจ านวนต า่กวา่ 40%

ของทัง้หมดทีป่ฏบิตังิาน

ดังกลา่วไมไ่ดรั้บการฝึกอบรม

ดา้นการใชท้รัพยากร พลังงาน 

และวัตถดุบิ 

 

 

2 

 

 

 

3 

ทรัพยากรและวตัถดุบิทีใ่ชใ้น

กจิกรรมทีท่ าการประเมนิ) 

- เป็นทรัพยากรและวตัถดุบิที่

สามารถสรา้งใหมท่ดแทน

ไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปี  

- เป็นทรัพยากรและวตัถดุบิที่

สามารถสรา้งใหมม่า

ทดแทนไดโ้ดยใชเ้วลาเกนิ 

1 ปี 

- เป็นทรัพยากรและวตัถดุบิที่

ไมส่ามารถสรา้งใหมม่า

ทดแทนได ้

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

การดแูลบ ารงุรกัษา (L3) 

*ในกรณีทีไ่มเ่ครือ่งมอื, เครือ่งจักร

, อปุกรณ์ เกีย่วขอ้งในกจิกรรม

นัน้ๆ ใหท้ าการประเมนิคะแนนใน

ระดับ 1 

- มแีผนการดแูลบ ารงุรักษาเชงิ

ป้องกนัเครือ่งมอื, เครือ่งจกัร, 

อปุกรณ์ และมกีารปฏบิตัไิด ้

ครบถว้นตามแผนทีก่ าหนดไว ้

- มแีผนการดแูลบ ารงุรักษาเชงิ

ป้องกนัเครือ่งมอื, เครือ่งจกัร, 

อปุกรณ์ เพยีงบางสว่น หรอืมี

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

การน ากบัมาใชซ้ า้ / การน า

กบัมาใชใ้หม ่ (C3) 

(ทรัพยากรและวตัถดุบิ 

หมายถงึ ทรัพยากรและวตัถดุบิ

ทีใ่ชใ้นกจิกรรมทีท่ าการ

ประเมนิ) 

- สามารถน าทรัพยากรและ

วตัถดุบิกลบัมาใชซ้ า้ / การ

น ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

มากกวา่ 50% ของปรมิาณ

ทัง้หมด 

- สามารถน าทรัพยากรและ

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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โอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) 
คะแนน 

ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้  

(Consequence) 
คะแนน 

การปฏบิตัไิมค่รบถว้นตามแผน

ทีก่ าหนดไว ้

- ไมม่กีารก าหนดแผนการดู

รักษาบ ารงุรักษาเชงิป้องกนั 

เครือ่งมอื, เครือ่งจกัร, อปุกรณ์ 

ทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ 

 

 

 

3 

 

วตัถดุบิกลบัมาใชซ้ า้ / การ

น ากลบัมาใชใ้หมไ่ดต้ ่ากวา่ 

50% ของปรมิาณทัง้หมด  

-      ไมส่ามารถน าทรัพยากร

และวตัถดุบิกลับมาใชซ้ ้า 

/ การน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

อกี 

 

 

 

3 

ความถีข่องการใชท้รพัยากร 

(L4) 

- ไมเ่คยใชท้รัพยากร/วตัถดุบิ

หรอืใชใ้นปรมิาณนอ้ยมาก 

(ไมเ่กนิ 1 ครัง้/ปี) 

- ใชท้รัพยากร/วตัถดุบิ

(ประมาณ 1 ครัง้/เดอืน) 

- ใชท้รัพยากร/วตัถดุบิเป็น

ประจ า(ทกุวันหรอืมากกวา่ 2 

ครัง้/สปัดาห)์ 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

  

การควบคมุ / ผลกัดนั

ผูร้บัเหมาในการปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดของบรษิทั และ 

ขอ้ก าหนด ISO 14001 (L5) 

- ผูรั้บเหมาสามารถปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม

ของบรษัิทไดค้รบถว้น 

 

 

 

 

1 
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โอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) 
คะแนน 

ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้  

(Consequence) 
คะแนน 

- ผูรั้บเหมาสามารถปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม

ของบรษัิทไดบ้างสว่น 

- ผูรั้บเหมาไมส่ามารถปฏบิตั ิ

ตามขอ้ก าหนดดา้น

สิง่แวดลอ้มของบรษัิทได ้

2 

 

 

3 

 

 

ดา้นการใชท้รพัยากรทางตรง  (RESOURCE USE – DIRECT CONTROL) 

การค านวณคะแนน  =  (L1+L2+L3+L4) x (C1+C2+C3)  

 

ดา้นการใชท้รพัยากรทางออ้ม (RESOURCE USE – INDIRECT CONTROL) 

การค านวณคะแนน  =  (L1+L2+L3+L4+L5) x (C1+C2+C3)  

 

ตารางที ่3-1 ตัวอยา่งการวเิคราะหผ์ังกระบวนการท างาน 
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ตารางที ่3-2 ตัวอยา่งการระบปัุญหาสิง่แวดลอ้ม 

 

ตารางที ่3-3 ตัวอยา่งการประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม  

ดา้นมลภาวะ 

 

 

ดา้นทรพัยากร 
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ข ัน้ตอนที ่6 การหาแนวทางการแกไ้ขและควบคมุปญัหา  

น าปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงานทีม่นัียส าคัญ (ระดับปาน

กลางขึน้ไป)  มาศกึษาเพือ่หาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีเ่กดิขึน้  

 

ระดบันยัส าคญั การควบคมุ 

สงู 1. ตอ้งก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นแผนงานเพื่อลด

มลภาวะในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด อา้งองิไปยงับทที ่ หมวดที ่7 

เรือ่งประเมนิประสทิธภิาพและการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

2. หากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถลดได ้ใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณา

รว่มกนั จัดท าแผนการตรวจตดิตามและเฝ้าระวังอยา่งตอ่เนือ่ง 

ปานกลางและต ่า ก าหนดมาตรการควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแผนการตรวจ

ตดิตามและเฝ้าระวัง 

ต ่ามาก ไมต่อ้งด าเนนิการใดๆ 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

1. ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงานจะตอ้งถูกระบุและ

ประเมนิลงในตารางระบแุละประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากร

และพลังงาน พรอ้มกับระบุถงึความรุนแรงของปัญหาใหค้รบถว้น และ

สอดคลอ้งกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิ(ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 1.1-1 ถงึ 1.1-

4) 

2. ปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงานทีม่นัียส าคัญ หรอืความ

รนุแรงระดับปานกลางขึน้ไป จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจัดการ 

3. จะตอ้งมกีารสือ่สารปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคัญแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

4. พนักงานทราบปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากกระบวนการท างานของแต่ละ

แผนก  
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5. จะตอ้งมีการทบทวนตารางระบุและประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใช ้

ทรัพยากรและพลังงาน อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

 

 

ความส าคญั  

 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม เป็นเกณฑเ์บือ้งตน้ในการจัดการทางดา้นสิง่แวดลอ้มที่

ส านักงานจะตอ้งปฏบิัตติามใหไ้ด ้โดยแต่ละส านักงานจะตอ้งรูถ้งึปัญหาสิง่แวดลอ้มที่

เกดิขึน้ เพือ่ทราบวา่มกีฎหมายใดเกีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมายเกีย่วกับคา่มาตรฐานมลพษิ

ทางน ้า กฎหมายเกีย่วกบัการจัดการขยะ เป็นตน้ รวมทัง้จะตอ้งมกีารทบทวนและแกไ้ข

รายการกฎหมายสิง่แวดลอ้มใหท้ันสมัยอยู่เสมอ สุดทา้ยแลว้ส านักงานจะตอ้งน า

กฎหมายสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ไปพจิารณาในการน าไปปฏบิตั ิปรับปรงุ พัฒนาและ

รักษาไวซ้ ึง่ระบบจัดการสิง่แวดลอ้ม 

 นอกจากนี้ยังมสี ิง่ทีท่างส านักงานจะตอ้งค านงึถงึไดแ้กก่ารเตรยีมความพรอ้ม

ตอ่สถานการณ์ฉุกเฉนิ ซึง่เป็นสิง่ทีก่ฎหมายไดเ้ขา้มามบีทบาทเพือ่ควบคุมเหตฉุุกเฉนิ

ตา่งๆทีอ่าจเกดิขึน้ภายในส านักงาน 

 

วธิกีารด าเนนิการ 

ข ัน้ตอนที ่1 การพจิารณากฎหมายทีจ่ะตอ้งน าไปใช ้ 

1) น าประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่ไดจ้ากการระบุและประเมินปัญหา

สิง่แวดลอ้มมาพจิารณาเพือ่เลอืกกฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

2) พจิารณากฎหมายทีใ่กลต้ัวกอ่น เชน่ ถา้ส านักงานตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องการ

ปกครองพเิศษตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกฎหมายของพืน้ทีก่ารปกครองนัน้

กอ่นเสมอ และขยายออกไป  ถา้ไมค่รอบคลมุปัญหาสิง่แวดลอ้มทัง้หมด 

ก็พจิารณาระเบยีบของทางราชการ จังหวัด ระดับประเทศ  

กฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม (หมวด 1.3) 
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3) พจิารณากฎหมายทีม่คีวามเขม้ขน้มากทีส่ดุ ซึง่ถา้เป็นกฎหมายทีเ่ขม้ทีส่ดุ

แลว้ก็เชือ่มั่นว่ากฎหมายที่อ่อนกว่านัน้ ส านักงานก็จะสามารถปฏบิัตไิด ้

เป็นอยา่งด ี

 ข ัน้ตอนที ่2 การรวบรวมและจดัท าทะเบยีนกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มที่

เก ีย่วขอ้งกบัส านกังาน 

1) คน้หากฎหมายที่เกีย่วขอ้งจากหน่วยงานราชการ หรอือนิเทอรเ์น็ต เช่น 

www.diw.go.th (กรมโรงงานอุตสาหกรรม ) www.pcd.go.th (กรม

ควบคมุมลพษิ) 

2) ท าการรวบรวมกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด มาศกึษาถงึรายละเอยีด  

3) สรุปสาระส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับส านักงาน และน ามาลงใน

ทะเบยีนกฎหมายและขอ้ก าหนดสิง่แวดลอ้ม ดังตาราง 3-4  

 

ตารางที ่3-4 ตัวอยา่งทะเบยีนกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ล าดบั ชือ่กฎหมาย สาระส าคญัของกฎหมาย 

การปฏบิตัติามกฎหมาย หลกัฐานการ

ปฏบิตั ิสอด 

คลอ้ง 

ไมส่อด 

คลอ้ง 

เพือ่

ทราบ 

1 ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมช

าตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

เรือ่ง ก าหนด

มาตรฐานควบคมุ

การระบายน ้าทิง้ 

จากอาคารบาง

ประเภทและบาง

ขนาด 2548 

ข อ้  6  อ าคารป ระ เภท  ค . 

ห ม า ย ค ว า ม ถึ ง  อ า ค า ร

ดังตอ่ไปนี ้

(5) อาคารที่ท าการของทาง

ราชการ รัฐวสิาหกจิ องคก์าร

ระหว่างประเทศ หรือของ

เอ ก ช น ที่ มี พื้ น ที่ ใ ช ้ส อ ย

รวมกันทุกชัน้ของอาคารหรอื

กลุ่มของอาคารตัง้แต่5,000 

ตารางเมตร แตไ่มถ่งึ 10,000 

ตารางเมตร 

(1) บโีอด ีตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ 

40 มลิลกิรัมตอ่ลติร                                        

 

  ผลการตรวจวัด

คุณภาพน ้ าทิ้ง

ประจ าปี 2556  
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ล าดบั ชือ่กฎหมาย สาระส าคญัของกฎหมาย 

การปฏบิตัติามกฎหมาย หลกัฐานการ

ปฏบิตั ิสอด 

คลอ้ง 

ไมส่อด 

คลอ้ง 

เพือ่

ทราบ 

(2) สารแขวนลอย ตอ้งมคีา่

ไมเ่กนิ 50 มลิลกิรัมตอ่ลติร                          

(4) คา่ทเีคเอ็น ตอ้งมคีา่ไม่

เกนิ 40 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

  

 ข ัน้ตอนที ่3 การท าความเขา้ใจกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งทราบ และเขา้ใจกฎหมายและระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การท างานของตนเอง 

1) แจกจ่ายทะเบยีนกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม ไปยังสว่นตา่งๆ 

ภายในส านักงาน 

2) สือ่สารใหพ้นักงานเขา้ใจโดยการฝึกอบรม การชีแ้จง ตดิบอรด์ประกาศ 

เป็นตน้ 

3) มกีารจัดเก็บเอกสารเกีย่วกับกฎหมายทีต่อ้งปฏบิัตติาม และตอ้งตระหนัก

ในการปฏบิตัติามกฎหมายเหลา่นัน้ดว้ย 

 

 ข ัน้ตอนที ่4 การปรบัปรงุรายการกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

1) ก าหนดระยะเวลาในการตดิตาม การปรับปรงุทีแ่น่นอน เชน่ ทุก ๆ 3 เดอืน 

หรอื 6 เดอืน หรอือย่างนอ้ยตอ้งปีละ1 ครัง้ ซึง่จะตอ้งตดิต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง เพื่อขอขอ้มูลที่เปลี่ยนแปลงไป หรือคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ต

อา้งองิเว็บไซตข์องขัน้ตอนที ่2 

2) เมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม จะตอ้ง

ด าเนนิการปรับปรงุทะเบยีนกฎหมายใหม้คีวามทันสมยัอยูเ่สมอ 
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3) สือ่สารทะเบยีนกฎหมายฉบบัใหมไ่ปยงัแผนกทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

1. จัดท าทะเบียนกฎหมายและขอ้ก าหนดสิ่งแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกับ

ส านักงาน เพือ่ควบคมุปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิ (ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 1.2) 

2. กฎหมายสิง่แวดลอ้มของส านักงานจะตอ้งมคีวามทันสมยั 

3. แจกจ่ายกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มไปยังส่วนต่างๆภายใน

ส านักงาน 

4. สือ่สารใหพ้นักงานเขา้ใจ เชน่ การฝึกอบรม การตดิบอรด์สือ่สาร 

5. จัดเก็บเอกสารเกีย่วกบักฎหมายทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

6. ก าหนดระยะเวลาในการตดิตาม การปรับปรุงทีแ่น่นอน เชน่ ทุกๆ 3 เดอืน 

หรอื 6 เดอืน แตอ่ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

 

 

ความส าคญั 

การทีจ่ะประสบความส าเร็จในการท าระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม จะตอ้งมกีาร

ก าหนดบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลใหช้ัดเจน และที่ส าคัญ

จะตอ้งคัดเลือกบุคคลใหม้ีความสามารถตรงกับงานที่ไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหเ้กดิ

ประสิทธิภาพในการท างานและเกิดความผิดพลาดในการท างานใหน้อ้ยที่สุด 

นอกจากนี ้บทบาทความรับผดิชอบทีถ่กูระบไุวจ้ะตอ้งสือ่สารใหก้บัพนักงานไดรั้บทราบ

อยา่งทั่วถงึกนั 

 

 

 

 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและอ านาจหนา้ที ่(หมวดที ่1.4) 
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วธิดี าเนนิการ 

 ข ัน้ตอนที่ 1. การคดัเลือกบุคลากรเพื่อแต่งต ัง้เป็นคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้ม  

การก าหนดอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบเป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิาร 

ที่จะตอ้งคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมและมีความรูค้วามสามารถในหนา้ที ่

ที่ไดรั้บมอบหมาย โดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มสามารถแบ่งหนา้ที่รับผิดชอบ

ออกเป็น 2 สว่นหลัก ดังนี ้

 1.1 หวัหนา้สิง่แวดลอ้ม จะตอ้งมีอ านาจหนา้ที่หลักในระดับฝ่าย

บรหิาร เช่น ผูจั้ดการแผนก หัวหนา้งาน เป็นตน้ หรอืเป็นบุคคลที่มคีวามน่าเชือ่ถือ  

ทีท่างกรรมการผูจ้ัดการไดค้ัดเลอืกแลว้ 

 ตดิตามผลการด าเนนิงานดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มของ

ส า นักงานให ้เป็ นไปตาม เกณฑ์ส า นั ก งานสี เขีย ว  

กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มและถูกตอ้งตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

 รายงานผลการด าเนนิงานแก่ผูบ้รหิารหรอืเจา้ของกจิการ

หรอืผูบ้รหิารระดับสงู 

1.2 ทมีงานดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยส่วนใหญ่เป็นหัวหนา้งานหรือ

ตัวแทนของแตล่ะแผนกหรอืแตล่ะสว่นงาน 

 ด าเนนิการควบคมุและป้องกนัปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจาก

กจิกรรมการท างานตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย พรอ้มทัง้จัดท า

บันทกึตรวจสอบการปฏบิัตกิารควบคุมปัญหาสิง่แวดลอ้ม

และเรือ่งอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สือ่สารวธิปีฏบิตัติา่งๆไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 สรา้งจติส านกึดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนักงานในหน่วยงาน 
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ส่วนกรรมการผูจั้ดการ/เจา้ของกจิการ/ผูบ้รหิารระดับสูง ตอ้งมหีนา้ที่ในการ

สนับสนุนและอนุมัตทิรัพยากรที่จ าเป็นใหอ้ย่างเพียงพอต่อการด าเนินระบบ ไดแ้ก ่

งบประมาณ บคุลากร ผูเ้ชีย่วชาญ เครือ่งสาธารณูปโภค รวมไปถงึเครือ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ เป็นตน้ นอกจากนี้ ยังมีหนา้ที่ในการก าหนดและอนุมัตนิโยบาย และ 

ทศิทางการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ข ัน้ตอนที ่2. การประกาศแตง่ต ัง้คณะกรรมการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

การแตง่ตัง้คณะกรรมการดา้นสิง่แวดลอ้มจะตอ้งมสีว่นทีส่ าคัญ 2 สว่น 

คือ หัวหนา้สิง่แวดลอ้ม และทีมงานดา้นสิง่แวดลอ้ม จะตอ้งมีการอนุมัตอิย่างเป็น

ทางการ และเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกรรมการผูจ้ัดการหรือเจา้ของกจิการหรือ

ผูบ้รหิารระดับสงู  

ข ัน้ตอนที ่3. การด าเนนิการสือ่สาร 

หลังจากที่กรรมการผูจ้ัดการคณะกรรมการหรอืเจา้ของกจิการหรือ

ผูบ้รหิารระดับสูง ไดท้ าการแต่งตัง้คณะกรรมการดา้นสิง่แวดลอ้ม จะตอ้งมกีารสือ่สาร

ใหก้ับพนักงานรับทราบโดยทั่วถงึกัน โดยการน าประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการ หรอื  

ผังองค์กร หรอืเรยีกว่า Organization chart สือ่สารในจุดที่มองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน 

เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบรษัิท เป็นตน้ รวมไปถงึการส่งขอ้มูลโดยผ่านทาง 

สือ่อเิล็กทรอนกิสก์ารประชมุชีแ้จง เป็นตน้ 

 ข ัน้ตอนที ่4. การทบทวนประสทิธภิาพของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม 

  หัวหนา้สิง่แวดลอ้มจะตอ้งพจิารณาเบือ้งตน้ถงึความมปีระสทิธภิาพ

ของคณะกรรมการ ไดแ้ก่ ดา้นความเพียงพอ ดา้นความรูค้วามสามารถ ดา้นความ

เหมาะสม หากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานจะต อ้งแจง้ไปยัง 

กรรมการผูจั้ดการ เพือ่ด าเนนิการปรับเปลีย่นหรอืเพิม่เตมิคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม  
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ภาพที ่3-7 ตวัอยา่งประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท ฉบับที ่01/2556 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการสิง่แวดล้อม 

 

 เนื่องด้วยบริษัท รกัษ์สิ่งแวดลอ้ม จ ำกดั มนีโยบำยในกำรดูและรกัษำสิ่งแวดล้อมภำยในส ำนักงำน และเพือ่ให้บรรลุตำม

นโยบำยสิ่งแวดล้อมของบริษัท จึงได้ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม โดยมีรำยชื่อดังตอ่ไปนี ้

  1. คุณดุสิตต ์ แสงทองค ำ หัวหน้ำสิ่งแวดล้อม 

  2. คุณสุวรรณำ ไวงำน ทีมงำนสิ่งแวดล้อม 

  3. คุณยุพิน  คงครำม     ทีมงำนสิ่งแวดล้อม 

  4. คุณพรทิพำ เลิศงำม ทีมงำนสิ่งแวดล้อม 

  5. คุณอนนัต ์ พินิจฉัตร ทีมงำนสิ่งแวดล้อม 

6. คุณธนำกร  ไกรวทิยำ ทีมงำนสิ่งแวดล้อม 
 

ประกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งวันที่ 1 มีนำคม 2556 เป็นต้นไป 

 

......................................... 

                  (กรรมกำรผู้จดักำร)  
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โครงสรา้งคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3-8 ตวัอยา่งโครงสรา้งคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม 

 
คณุฐติธิร บญุเรอืง 
(หัวหนา้สิง่แวดลอ้ม) 

 

 
คณุวรพร สงัเนตร 

(การควบคมุมลพษิ) 

 
คณุกฤตภาส ทองเรอืง 

(การสือ่สารและฝึกอบรม) 

 
คณุเบนจามนิ เชาตี ้

(การควบคมุการใช ้

ทรัพยากรและพลังงาน) 

 
คณุสเุทพ มงุคณุ 

(การเตรยีมความพรอ้ม

กรณีฉุกเฉนิ) 

 
คณุอนงคณ์ หัมพานนท ์

(การจัดการขยะ) 

 
คณุเพ็ญพรรณ พงษ์สายณัห ์

 (การจัดการน ้าเสยี) 
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ภาพที ่3-9 ตัวอยา่งคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวัด

กาญจนบรุ ี
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ภาพที ่3-10 ตัวอยา่งคณะกรรมกรรมสิง่แวดลอ้ม ของทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มจังหวดัพจิติร 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสงิแวดลอ้ม 

1. ประกาศแต่งตั ้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มถูกก าหนดออกมาเป็น 

ลายลักษณ์อักษรและสือ่สารใหรั้บทราบทั่วกัน โดยน าประกาศแต่งตัง้

คณะกรรมการ หรอื โครงสรา้งคณะกรรมการ ตดิประกาศ 

2. คณะกรรมการจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทีต่นเองรับผดิชอบ 

3. หัวหนา้ทมีสิง่แวดลอ้มจะตอ้งทราบถงึประสทิธภิาพของคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้ม   ดา้นความเพยีงพอ ความรูแ้ละความสามารถ  
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ความส าคญั  

 การทบทวนของฝ่ายบรหิารถอืเป็นสว่นจ าเป็นอยา่งยิง่ทีผู่บ้รหิารจะไดท้ราบ

ความคบืหนา้รวมทัง้ปัญหาที่เกดิขึน้ในการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในส านักงาน 

ทัง้นี้เพือ่เป็นการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพมากขึน้อยา่งต่อเนื่อง รวมถงึพจิารณาถงึความเหมาะสมของระบบ ฯ และ

ใหก้ารสนับสนุนในสว่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืต่าง ๆ และยังแสดงใหพ้นักงานเห็น

วา่  

 ผูบ้ริหารยังใหค้วามส าคัญและสนใจในการจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

ภายในส านักงาน  

 ความเพยีงพอของทรัพยากร ซึง่ท าใหร้ะบบยงัด ารงอยูอ่ยา่งเหมาะสม 

 เป็นตัวอยา่งทีด่สี าหรับพนักงานในการเอาใจใสร่ะบบการจัดการดังกลา่ว 

 ท าใหร้ะบบการจัดการสิง่แวดลอ้มทีไ่ดท้ าขึน้นัน้มกีารพัฒนาไปในทศิทาง

ทีถ่กูตอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

วธิดี าเนนิการ 

 ผูบ้รหิารระดับสูง จะตอ้งทบทวนการจัดการสิ่งแวดลอ้มในส านักงานตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้หรอือยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ระบบดังกล่าวมคีวาม

เหมาะสม เพียงพอ และมปีระสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง ซึง่ขัน้ตอนหลักในการทบทวน

ดังตอ่ไปนี ้

 ข ัน้ตอนที ่1 การเตรยีมการประชุม 

  ในขัน้ตอนนี้ด าเนินการโดยหัวหนา้ทีมสิง่แวดลอ้ม เป็นผูจั้ดเตรียม

เรือ่งในการประชมุทบทวนของฝ่ายบรหิารดังนี้ 

 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 

 ประสทิธภิาพของการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

 กฎหมายและการปฏบิตัติามกฎหมาย 

การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร (หมวด 1.5) 
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 การสือ่สารและขอ้รอ้งเรยีน 

 โครงการและกจิกรรม 

 ปัญ หาและอุปส รรคในการด า เนิน ระบบการจัด การ

สิง่แวดลอ้ม 

 ข ัน้ตอนที ่2 การก าหนดองคป์ระชุมของการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

  1. บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในการเขา้รว่มประชมุมดีังนี้ 

- ผูบ้รหิาร   ประธานทีป่ระชมุ 

- ทมีงานสิง่แวดลอ้ม  ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

- หัวหนา้ทมีสิง่แวดลอ้ม เลขานุการ 

  2. หัวหนา้ทีมสิ่งแวดลอ้ม ก าหนดวันประชุม และร่างหนังสือ 

ใหผู้บ้รหิารลงนามเพือ่เรยีกประชมุ โดยก าหนดการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรอื

ตามความเหมาะสม 

 ข ัน้ตอนที ่3 ด าเนนิการประชุมตามวาระการประชุม  

  1. ผูบ้รหิารด าเนนิการประชมุตามวาระทีก่ าหนด ดังนี้ 

   วาระที ่1 การตดิตามผลการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารครัง้ทีผ่า่น

มา 

   วาระที ่2 ผลการด าเนนิการดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษัิทฯ 

   วาระที่ 3 การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  โครงการและ

กจิกรรม 

   วาระที ่4 การปฏบิตัติามกฎหมาย 

   วาระที ่5 สถานะของการแกไ้ขและป้องกนั 

   วาระที ่6 การสือ่สารและขอ้รอ้งเรยีน 

   วาระที ่7 การเปลีย่นแปลงตา่งๆทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ระบบ 

   วาระที ่8 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 

  2. หัวหนา้ทีมสิง่แวดลอ้มหรอืผูท้ี่ไดรั้บมอบหมาย ด าเนนิการบันทกึ

รายงานการประชมุ ขอ้เสนอแนะของการประชมุ จะใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรงุระบบ

จัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม ใหเ้กดิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง  



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 144  
 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 สอบถามวสิยัทศันข์องผูบ้รหิาร 

 การประชมุจะตอ้งใหค้รบถว้นทกุวาระการประชมุ 

 รายงานการประชมุทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 
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บทที ่4 

หมวดที ่2 

การด าเนนิงาน Green Office 

Operation of Green Office 

 

 

ความส าคญั 

การสื่อสารดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข่าวสาร 

แลกเปลี่ยนขอ้มูลในแต่ละระดับขององค์กร เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจที่ตรงกัน รับรู ้

ข่าวสารดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มที่ทันสมัย และทันสถานการณ์ รวมไปถงึการ

ก่อใหเ้กดิความร่วมมือในการจัดการสิง่แวดลอ้มในส านักงาน นอกจากนี้ยังหมาย

รวมถงึการเปิดชอ่งเพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีน หรอืการเสนอแนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 การสือ่สารดา้นสิง่แวดลอ้มสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่การสือ่สาร

ภายในและการสือ่สารภายนอก อธบิายไดด้ังนี ้ 

การสือ่สารภายใน หมายถงึ กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสารของ

หน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ไดแ้ก่ การติดบอร์ดประชาสัมพันธ ์

จดหมายเวยีน และการรับสง่ขอ้มลูข่าวสารโดยผ่านคอมพวิเตอร ์การรับความคดิเห็น

จากบุคคลภายในองค์กร รวมถึงป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เช่น การ

จัดการขยะในส านักงาน กจิกรรม 5 ส. การประหยดัน ้าและไฟฟ้า เป็นตน้ 

 

 

การสือ่สารและกระบวนการสรา้งจติส านกึ  (หมวด 2.1) 
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ภาพที ่4-1 การสือ่สารภายในส านักงาน 

 

 

ภาพที ่4-2 การสือ่สารภายในส านักงาน ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอตาคล ี
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ภาพที ่4-3 ตวัอย่างบอรด์ประชาสมัพันธ ์บรษัิท แคนนอน มารเ์ก็ตติง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 

 

ภาพที ่4-4 ตวัอยา่งบอรด์ประชาสมัพันธ ์การไฟฟ้านครหลวง  
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ภาพที ่4-5 ตัวอยา่งบอรด์สือ่สารกจิกรรม 5 ส. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวัดชยัภมู ิ

 

 การสือ่สารภายนอก หมายถงึ กระบวนการในการแลกเปลีย่นข่าวสารของ

หน่วยงานกับบคุคลภายนอกองคก์ร เพือ่เผยแพร่ขา่วสารใหเ้กดิความเขา้ใจในองคก์ร 

เช่น การสือ่สารผ่านทางวทิยุชุมชน การตีพมิพ์ในวารสาร การส่งข่าวสารผ่านทาง

เว็บไซต ์(website) และการรับความคดิเห็นหรอืขอ้รอ้งเรยีนจากบคุคลภายนอก เป็น

ตน้ 
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ภาพที ่4-6 การสือ่สารภายนอกผา่นทางเว็บไซตข์องมหาวทิยาลัยมหดิล 

(ทีม่า: http://www.en.mahidol.ac.th/greenoffice/index.html) 

 

สว่นการฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม เป็นกระบวนสรา้งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจ 

และความตระหนักดา้นสิ่งแวดลอ้มเพื่อใหก้่อเกิดความสามารถในการจัดการ

สิง่แวดลอ้มของส านักงาน ไดแ้ก ่  การจัดการขยะ การจัดการน ้าเสยี การใชท้รัพยากร

และพลังงาน การป้องกันและเตรยีมความพรอ้มกรณีฉุกเฉนิ เป็นตน้ ซึง่แบง่การอบรม

ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

1. การฝึกอบรมภายใน หมายถงึ การจัดการฝึกอบรมทีด่ าเนนิการโดยผู ้

ทีม่คีวามรู ้ดา้นสิง่แวดลอ้มภายในองคก์ร  

2. การฝึกอบรมภายนอก หมายถึง การฝึกอบรมซึ่งด าเนินการโดย

สถาบันหรอืหน่วยงานภายนอกที่มคีวามเชีย่วชาญดา้นสิง่แวดลอ้ม 

หรอืสง่บคุลากรไปอบรมภายนอกองคก์ร  
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ภาพที ่4-7 การฝึกอบรมภายในและภายนอกองคก์ร 

 

วธิดี าเนนิการ 

1. การสือ่สารดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ข ัน้ตอนที ่1. การก าหนดหวัขอ้ในการสือ่สาร  

  ทีมงานสิ่งแวดลอ้มจะตอ้งพิจารณาเลือกหัวขอ้ในการสื่อสารที่

เหมาะสมใหก้บัพนักงานทกุคนรับทราบ ซึง่เรือ่งทีจ่ะตอ้งสือ่สารไดแ้ก ่

 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 

 ปัญหาสิ่งแวดลอ้มและการใชท้ รัพยากร พลังงานที่มี

นัยส าคัญ 

 เป้าหมายและโครงการปฏบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 กฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 ทมีงานดา้นสิง่แวดลอ้ม และอ านาจหนา้ที ่

 การรณรงค์ในการจัดการสิง่แวดลอ้ม เช่น การคัดแยกขยะ 

การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ความสะอาดและความ

เป็นระเบยีบ เป็นตน้ 
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 ปรมิาณของกา๊ซเรอืนกระจกทีป่ลอ่ยในแตล่ะปี 

 ข ัน้ตอนที ่2 การก าหนดวธิกีารสือ่สาร 

  2.1 ชอ่งทางการสือ่สารมหีลายวธิ ีไดแ้ก ่การตดิป้ายประชาสัมพันธ ์

คูม่อื แผน่พับ จดหมายเวยีน การประชมุ กลอ่งรับความคดิเห็น เว็บไซต ์เป็นตน้ ขึน้อยู่

กับว่าในเรือ่งที่จะสือ่สารเหมาะสมกับช่องทางใดและสามารถสือ่สารไดม้ากกว่า 1 

ชอ่งทาง ยกตัวอย่างเช่น การสือ่สารนโยบายสิง่แวดลอ้ม อาจจะท าการสือ่สารโดย

การตดิบอรด์ประชาสมัพันธ ์ท าการประชมุชีแ้จง และประกาศผ่านทางเว็บไซตเ์ป็นตน้

  2.2 หากมกีารตดิประกาศเพือ่สือ่สาร พืน้ทีบ่รเิวณนัน้จะตอ้งเป็นพืน้ที่

ทีบ่คุคลทั่วไปสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ไมค่วรตดิประกาศสงูจนเกนิไป และที่

ส าคัญจะตอ้งท าสือ่ใหเ้ป็นทีส่นใจเพือ่ดงึดดูความสนใจของพนักงาน 

 ข ัน้ตอนที ่3 การทบทวนหวัขอ้สือ่สาร 

  3.1 ทีมงานสิง่แวดลอ้มจะตอ้งพจิารณาทบทวนถงึหัวขอ้การสือ่สาร 

อยา่งนอ้ย 6 เดอืนตอ่ครัง้ หรอืตามความเหมาะสม 

 3.2 หากเป็นการติดประกาศข่าวสารดา้นสิง่แวดลอ้มจะตอ้งมีการ

ทบทวนและปรับเปลีย่นอยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครัง้ หรอืตามความเหมาะสม 

 

 2. การฝึกอบรมและกระบวนการสรา้งจติส านกึ 

 ข ัน้ตอนที ่1 ก าหนดหลกัสตูรอบรม 

ทีมงานสิง่แวดลอ้มและผูรั้บผดิชอบด าเนินการร่วมกันพิจารณาหลักสูตรที่

จะตอ้งมกีารอบรมพนักงานทุกคน เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจในการจัดการสิง่แวดลอ้มที่

ตรงกนั หลักสตูรทีจ่ะตอ้งอบรมพนักงานมดีังนี ้ไดแ้ก ่

 ความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากรและพลังงาน 

 การแกไ้ขและควบคมุปัญหาสิง่แวดลอ้ม เชน่ การคัดแยกขยะ 

การลดปริมาณของเสียจากแหล่งก าเนิด การประหยัด

ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการน ้ าเสีย การเลือกใช ้

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม การควบคุมปรมิาณ             

กา๊ซเรอืนกระจก เป็นตน้ 
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 หลักสตูรต่างๆที่ก าหนดขึน้จะตอ้งเลอืกใหเ้หมาะสมกับพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กับพนักงานทีอ่าจใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้มเหล่านัน้ เชน่ ควรอบรมเรือ่งการดูแลบ่อ

ดักไขมนัแกแ่มบ่า้น เป็นตน้ 

ข ัน้ตอนที ่2 การวางแผนการฝึกอบรม 

วางแผนการฝึกอบรมโดยก าหนดชว่งเวลาและกลุม่เป้าหมายทีจ่ะเขา้อบรม 

ข ัน้ตอนที ่3 ด าเนนิการอบรมและประเมนิผลความเขา้ใจหลงัจากการ

ฝึกอบรม 

พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมนิผล

หลังจากฝึกอบรมทุกครัง้ เพือ่ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจกอ่นทีจ่ะไปปฏบิัตงิานจรงิใน

พื้นที่ วธิีที่ใชใ้นการประเมนิผลไดแ้ก่ ท าขอ้สอบวัดผล สอบถามความเขา้ใจของ

พนักงาน (Oral Test) การทดสอบการปฏบิัตหินา้งาน เป็นตน้(การประเมนิผลอาจท า

โดยการสอบถามหากผูเ้ขา้อบรมมจี านวนไมม่าก) 

การฝึกอบรมพนักงานจะตอ้งมกีารฝึกอบรมอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่

พนักงานใหมท่ีย่งัไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการสิง่แวดลอ้มในส านักงาน 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 สือ่สารใหค้รบถว้นตามทีคู่ม่อืส านักงานสเีขยีวก าหนด 

 มชี่องทางการสื่อสารจากระดับผูบ้รหิารมายังพนักงานและพนักงานสื่อสาร

กลับไปผูบ้รหิาร 

 มกีารสือ่สารในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่บอรด์ประกาศ (เชน่ นโยบายสิง่แวดลอ้ม 

ขา่วสารสิง่แวดลอ้ม หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ)  จดหมายอเิลคทรอนคิ (Email) 

แอพพลเิคชัน่การสนทนา (Line Group)  การอบรมตอนเชา้ (Morning talk) 

การประชมุ  การชีแ้จงระหวา่งปฏบิตังิาน  

 อบรมเรื่องการปลูกจิตส านึก สรา้งความตระหนัก และการควบคุมปัญหา

สิง่แวดลอ้ม แกพ่นักงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 พนักงานจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งที่อบรมอย่างแทจ้รงิ โดยดูจาก

การสอบถาม หรอืหลักฐานการประเมนิผล 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 153  
 

 

 

ความส าคญั 

 การประชมุสเีขยีวหรอืการประชมุทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Meetings) 

และการจัดนิทรรศการ (Green Exhibition) หมายถงึการจัดการประชุมและการจัด

นทิรรศการทีค่ านงึถงึหลกัความยัง่ยนื  (Sustainability) และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

ที่เกดิจากการจัดงานประชุม/สัมมนาและการจัดนิทรรศการเนื่องจากการจัดประชุม

โดยทั่วไปก่อใหเ้กิดของเสียจ านวนมาก และมีการใชพ้ลังงานและทรัพยากรที่

ฟุ่ มเฟือย  โดยหลักปฏบิัตจิะค านงึถงึหลักการลดใชท้รัพยากร การประหยัดพลังงาน 

เป็นมติรกบัธรรมชาต ิระบบนเิวศน ์และสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ สามารถแบง่ไดด้ังนี ้คอื 

  1. การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่  

  2. การลดปรมิาณขยะมลพษิ  

  3. ลดการใชส้ารเคมตีา่ง ๆ  

 องคป์ระกอบทีส่ามารถปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดงานแบบเดมิมาสู่เสน้ทางสี

เขียว อาทิ สถานที่จัดงาน อาหารเครื่องดื่ม รูปแบบการจัดงาน และการสื่อสาร

ประชาสมัพันธ ์รางวัลของระลกึ  และการด าเนนิงานของผูจ้ัดงาน 

 
วธิกีารด าเนนิการ 

 การจัดป ระชุมแล ะนิท รรศการสี เขีย ว  (Green Meetings and Green 

Exhibition) เป็นรูปแบบของการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ โดยค านึงถงึการใช ้

ทรัพยากรใหเ้กดิประโยชนส์ูงสดุและลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยใหค้วามส าคัญ

ในขัน้ตอนต่างๆของการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ (อา้งอิง ส านักนโยบาย

ยทุธศาสตรแ์ละแผน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม)  4 

ขัน้ตอน ดังนี ้

- การเรยีนเชญิและการประชาสมัพันธก์ารประชมุและนทิรรศการ 

- การจดัเตรยีมเอกสารประกอบการประชมุและนทิรรศการ 

- การจัดเตรยีมสถานที ่และอปุกรณ์ 

- การจัดเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ 

การจดัประชุมและนทิรรศการ (หมวด 2.2) 
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ข ัน้ตอนที่ 1 การเรยีนเชิญและการประชาสมัพนัธก์ารประชุมและ

นทิรรศการ 

 การจัดท าหนังสือเชญิประชุม และเอกสารที่เกี่ยวขอ้งจะตอ้งใชก้ระดาษ 

Recycled หรอืใชก้ระดาษ Reused เพราะกระบวนการผลติกระดาษแทบทกุขัน้ตอนใช ้

พลังงานจากน ้ามันและไฟฟ้าจ านวนมาก ในการจัดท าหนังสอืเชญิ หรอืท าการเรยีน

เชญิโดยใชส้ือ่อเิล็กทรอนกิส ์ซึง่สามารถด าเนนิการไดด้ังนี ้

  - เชญิประชมุทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(E-mail) 

  - ยนืยนัการการเขา้รว่มประชมุทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(E-mail) 

  - สง่ระเบยีบวาระการประชมุทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(E-mail) 

  - สง่รายงานการประชมุทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(E-mail) 

  - รณรงคใ์หใ้ชถ้งุผา้แทนการใชแ้ฟ้มส าเร็จรปู แฟ้มพลาสตกิ 

 ข ัน้ตอนที ่2 การจดัเตรยีมเอกสารประกอบการประชุมและนทิรรศการ 

 ในขัน้ตอนนี้ด าเนนิการคลา้ยกับขัน้ตอนที ่1 คอื เนน้การใชก้ระดาษ Recycle 

หรอืใชก้ระดาษ Reused รวมไปถงึการใชส้ือ่อเิล็กทรอนกิส ์ซึง่สามารถด าเนนิการได ้

ดังนี ้

- จัดท าเอกสารการประชมุโดยการพมิพก์ระดาษทัง้ 2 หนา้และพมิพ์

เทา่ทีจ่ าเป็นเทา่นัน้  

- ตัง้จดุรับคนืเอกสารของผูเ้ขา้รว่มประชมุเพือ่น ากลับไปใชใ้หม ่

- เตรียมภาชนะเพื่อรองรับใบปลวิ แผนพับที่ผูร้่วมงานไม่ตอ้งการ

บรเิวณทางออก เพือ่เป็นการแยกขยะกอ่นน าไปรไีซเคลิ 

- ลดการใชก้ระดาษเป็นสือ่เผยแพรโ่ดยสนับสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุ

เก็บขอ้มลู  สือ่เผยแพรใ่นรปูแบบอเิล็กทรอนกิสไ์ฟลใ์นเมมโมรีส่ติ๊ก

ทีผู่เ้ขา้ร่วมงานเตรยีมมา หรอืคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเว็บไซตข์อง

งานนัน้ๆ ไดน้อกจากประหยัดแลว้ยังสะดวกแก่ผูเ้ขา้ประชุมที่ไม่

ตอ้งถอืเอกสารเขา้ประชมุ 
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ข ัน้ตอนที ่3 การจดัเตรยีมสถานที ่และอปุกรณ์ 

 การจัดเตรยีมสถานที ่จะตอ้งด าเนนิการเลอืกสถานทีท่ี่ไดรั้บการรับรองดา้น

ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม เชน่ ISO14001 สัญลักษณ์ใบไมเ้ขยีว เป็นตน้ ตัวอยา่ง

โรงแรมที่ไดรั้บรองดา้นระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม เช่น โรงแรมอมาร ีเรสซเิดนซ ์

กรงุเทพฯ โรงแรมรามา การเ์ดน้ส ์และโรงแรมแกรนด ์ไฮเอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เป็น

ตน้ ส่วนอุปกรณ์ที่เกีย่วขอ้งในการจัดประชมุต่างๆจะตอ้ง มสีัญลักษณ์ที่เป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม เชน่ ฉลากประหยัดไฟเบอร ์5 ฉลากเขยีว เป็นตน้ สามารถด าเนนิการได ้

ดังนี ้

- สถานทีจ่ัดประชมุหรอืแสดงนทิรรศการควรเลอืกจดุทีส่ามารถเขา้ถงึ

ไดส้ะดวกดว้ยบริการขนส่งสาธารณะ หรือมีรถรับส่งไวบ้รกิาร

ระหว่างจุดจอดรถประจ าทางกับสถานทีจ่ัดงานอยา่งเพยีงพอ เพือ่

ลดการใชร้ถยนตส์ว่นตัว 

- สถานที่จัดประชมุหรอืแสดงนทิรรศการ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม หรอื

หน่วยงานราชการจะตอ้งมรีะบบการจัดการทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 

เช่น ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม (ISO14001)  สัญลักษณ์ใบไม ้

เขยีว (Green Leaf)  อาคารเขยีว (Green Buildiing) เป็นตน้ 

-  ในกรณีทีไ่มม่สีถานทีจ่ดัประชมุทีไ่ดรั้บการรับรอง ISO14001 

สญัลักษณ์ใบไมเ้ขยีว อาคารเขยีว อยูใ่นบรเิวณส านักงาน จะตอ้ง

เลอืกสถานทีท่ีใ่ชเ้วลาเดนิทางนอ้ยทีส่ดุ และจะตอ้งบอกทางสถาน

ทีว่า่ขอจัดในรปูแบบการประชมุทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม Green 

Meeting (ตามความเหมาะสมและเป็นไปได)้ 

- การตกแต่งสถานทีส่ าหรับนทิรรศการกลางแจง้ควรใชไ้มป้ระดับที่

ปลูกในกระถางหรอืถุงเพาะช าแทนการใชด้อกไม ้เพื่อลดปรมิาณ

ขยะแลว้ ยงัสามารถน ามาหมนุเวยีนกลับมาใชใ้หมไ่ด ้

- หากตอ้งมกีารจัดเวที การตกแต่งควรเลือกตกแต่งดว้ยตน้ไมห้รอื

ดอกไมก้ระถางแทนการจัดแจกัน หรอืจัดช่อเพื่อน าไปใชใ้นการ

ประชุมอื่นไดอ้ีก หรือใชว้ัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่สามารถน ามารี
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ไซเคลิไดเ้ป็นหลัก เช่น เศษกระดาษเหลือใชต้่างๆ เศษผา้ และ

พยายามใชไ้ฟฟ้าตกแตง่ใหน้อ้ยทีส่ดุ 

- เปิดหนา้ต่างรับลมแทนเปิดเครือ่งปรับอากาศ ลดการปลดปล่อย

คารบ์อนไดออกไซด์จากการใชไ้ฟฟ้าเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ 

หรอืควรจัดใหม้บีรรยากาศที่ปลอดโปร่ง ไม่มมีดืทบึและน่าอดึอัด 

หรอืหากเป็นไปไดค้วรเป็นหอ้งโล่ง เพื่อลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งปรับอากาศ และเครือ่งไฟฟ้าส ารองตา่ง ๆ 

- การคัดเลือกอุปกรณ์ที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มในการจัดประชุม

อปุกรณ์ประหยัดพลังงาน เชน่ หลอดไฟฟ้าเครือ่งปรับอากาศเบอร ์

5 และการปรับตัง้อณุหภูมเิครือ่งปรับอากาศใหพ้อเหมาะกับสภาพ

อากาศอกีดว้ย 

- การเปิดเครือ่งปรับอากาศนัน้ ควรปรับใหอ้ยู่ที่อุณหภูม ิ๒๕ องศา

เซลเซยีส เนื่องจากเป็นอุณหภูมทิีค่นจะรูส้กึสบายและผ่อนคลาย

ที่สุด อกีทัง้ยังเป็นการประหยัดไฟฟ้าอกีดว้ย หรอืหากเป็นไปได ้

ควรจัดประชมุหอ้งโล่งที่มอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก หรอืสวนตน้ไม ้

ตา่ง ๆ 
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ภาพที ่4-8 สถานทีจ่ดัการประชมุมแีสงสวา่งเขา้ถงึอยา่งเพยีงพอ ชว่ยลดปรมิาณการ

ใชไ้ฟฟ้า ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัอบุลราชธาน ี

 

 
ภาพที ่4-9 สถานทีจ่ดัการประชมุทีม่แีสงสวา่งเขา้ถงึอยา่งเพยีงพอ เพือ่ลดปรมิาณ

การใชไ้ฟฟ้า ของเทศบาลต าบลทา่ขา้ม จังหวดัเพชรบรูณ์ 
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ข ัน้ตอนที ่4 การจดัเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ 

 ในขัน้ตอนนีจ้ะมุง่เนน้ใหม้กีารลดการเกดิของสยีจากการรับประทานอาหาร

และเครือ่งดืม่ในระหวา่งการประชมุ สามารถด าเนนิการดงันี้ 

- วางแผนเตรยีมอาหาร ควรค านวณปรมิาณอาหารกบัการเชญิและใบ

ตอบรับการรว่มประชมุใหพ้อด ีโดยอาจมกีารเผือ่เพิม่เตมิไวเ้ล็กนอ้ย

และควรจดัในแบบบฟุเฟ่ต ์เพือ่สามารถตักอาหารแตพ่อดแีละไมม่ี

อาหารเหลอืทิง้มากจนเกนิไป  

- หลกีเลีย่งการใชโ้ฟมหรอืกระดาษเป็นภาชนะใสอ่าหารและ

เครือ่งดืม่ ควรใชภ้าชนะทีค่งทนถาวรและน ากลับมาใชไ้ดใ้หม ่เพือ่

ลดปรมิาณขยะ หรอืเป็นภาชนะทีท่ ามาจากวัสดทุีย่อ่ยสลายไดต้าม

ธรรมชาต ิ

- หลกีเลีย่งการใชเ้ครือ่งปรงุหรอืเครือ่งดืม่ประเภทบรรจซุอง ควรใช ้

ภาชนะบรรจเุครือ่งปรงุส าหรับใชร้วมกนั เชน่ ขวดหรอืกระปกุเพือ่

ลดการเกดิขยะบรรจภุณัฑห์รอืหากจ าเป็นตอ้งใชภ้าชนะทีใ่ชแ้ลว้

ทิง้ใหเ้ลอืกวัสดทุีย่อ่ยสลายไดต้ามธรรมชาตเิชน่ ใบตองหรอื

พลาสตกิชวีภาพ  

- เสริฟ์น ้าจากเหยอืกแทนขวดพลาสตกิ และ ไมใ่ชเ้ครือ่งดืม่ทีบ่รรจุ

กระป๋องหรอืขวดเพือ่เป็นการลดปรมิาณขยะเหลอืทิง้ 

- เลอืกใชผ้า้เชด็มอืแทนกระดาษ เพราะสามารถซกัท าความสะอาด 

และน าไปใชต้อ่ในงานอืน่ไดอ้กี ผา้ปโูต๊ะ ควรเลอืกผา้ทีท่า้จากเสน้

ใยธรรมชาต ิเชน่ ผา้ฝ้าย เพราะสามารถซกัลา้งไดง้า่ย 

- ใชท้ีร่องแกว้แบบยางหรอืแบบแกว้แทนการใชแ้บบกระดาษ เพือ่ลด

ขยะและสามารถน ากลับมาใชซ้ ้าได ้

 อย่างไรก็ตาม การจะใหก้ารด าเนินการทุกอย่างประสบผลส าเร็จจ าเป็นตอ้ง

ไดรั้บความร่วมมอืจากพนักงานทุกคนโดยการสรา้งจติส านกึและสรา้งการมสี่วนร่วม

ของพนักงานทกุคนใหเ้ขา้ใจไปในแนวทางเดยีวกนั การด าเนนิการตา่งๆ จงึจะเห็นผล 
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ภาพที ่4-10 ตัวอยา่งการจดัเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่  

ของกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 

 
ภาพที ่4-11 ตัวอยา่งการจดัเตรยีมอาหาร ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  

จังหวดัยะลา 
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ภาพที ่4-12 ตัวอยา่งการจดัเตรยีมอาหาร ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดัราชบรุ ี

 
วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 งดใชห้รอืหา้มใชโ้ฟม ในการจัดประชมุและจัดนทิรรศการ 

 ใชแ้กว้น ้าและเหยอืกน ้า แทนการใชแ้กว้บรรจนุ ้าพลาสตกิ ในการจัดประชมุ 

 อาหารวา่ง ควรเป็นขนมไทยทีห่่อดว้ยใบตอง หรอืขนมเคก้ช ิน้เล็กทีใ่สก่ลอ่ง

ใหญ ่และน ามาจัดเรยีงในจาน 

 มกีารเลอืกใชว้ัสดุทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม ในทุกขัน้ตอนของการจัดประชมุ

และจัดนิทรรศการ พรอ้มทัง้มีภาพถ่ายแสดงการใชส้ถานที่ที่ใชใ้นการจัด

ประชมุและจัดนทิรรศการ 

 ลดปรมิาณของเสยีที่เกดิขึน้จากการจัดประชุมและนิทรรศการใหม้ปีรมิาณ

นอ้ยทีส่ดุ  

 มกีารใชท้รัพยากรและพลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ความส าคญั 

ความสะอาดและความเป็นระเบียบในส านักงานเป็นพื้นฐานส าคัญในการ

พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของส านักงาน เพื่อก่อใหเ้กดิความเป็นระเบียบ 

สะอาด สวยงาม รวมทัง้สรา้งเสรมิใหพ้นักงานมจีติส านกึในการร่วมมอื และชว่ยเหลอื

กัน ซึ่งทั ้งนี้ยังช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการท างานใหแ้ก่พนักงาน รวมทั ้งสรา้ง

ภาพพจนท์ีด่ใีหแ้กส่ านักงาน 

 การสรา้งความสะอาดและความเป็นระเบียบของส านักงาน เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการท างานนัน้ ส านักงานจะตอ้งด าเนนิการบนพืน้ฐานของ 5ส ดังนี ้

 5ส เป็นแนวคดิการจัดการระเบยีบเรยีบรอ้ยในที่ท างานหรอืส านักงาน เพื่อ

กอ่ใหเ้กดิสภาพการท างานทีด่ ีปลอดภยั มรีะเบยีบเรยีบรอ้ย น าไปสูก่ารเพิม่ผลผลติ 

 สะสาง (SEIRI) คอื การแยกของทีต่อ้งการ ออกจากของทีไ่มต่อ้งการ 

และขจัดของทีไ่มต่อ้งการทิง้ไป 

 สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางสิง่ของต่างๆ ในที่ท างานใหเ้ป็น

ระเบยีบ เพือ่ความสะดวกและปลอดภยั 

 สะอาด (SEISO) คอื การท าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) อปุกรณ์

และสถานทีท่ างาน 

 สขุลกัษณะ (SEIKETSU) คอื สภาพหมดจด สะอาดตา ถกูสขุลักษณะ 

และรักษาใหด้ตีลอดไป 

 สรา้งนสิยั (SHITSUKE) คือ การอบรม สรา้งนิสัย ในการปฏบิัตงิาน

ตามระเบยีบ วนัิยขอ้บงัคับอยา่งเครง่ครัด 

 

ความสะอาดและความเป็นระเบยีบในส านกังาน (หมวดที ่2.3 ) 
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ภาพที ่4-13   ตวัอยา่งการสือ่สารกจิกรรม 5 ส. ส านักงานเทศบาลสกลนคร 

 

วธิดี าเนนิการ 

 การจัดการกับความสะอาดและความเป็นระเบยีบของส านักงานจะตอ้งอาศัย

ความร่วมมือของพนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งเป็นหลักส าคัญ ถึงจะประสบ

ความส าเร็จอยา่งตอ่เนือ่ง สามารถปฏบิตัไิดด้ังนี ้

 

 ข ัน้ตอนที ่1 การเตรยีมการ 

สิ่งแรกที่จะตอ้งด าเนินการคือ การท าความเขา้ใจกับผูบ้ริหารระดับสูง 

จัดเตรยีมแผนการด าเนนิกจิกรรม และการขอความรว่มมอืของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย ซึง่

สามารถด าเนนิการดังนี ้ 

1.1 อธบิายถงึความส าคัญของการก าหนดกจิกรรมการท าความสะอาด

และสรา้งความเป็นระเบยีบแกผู่บ้รหิาร 
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1.2 วางแผนการท าความสะอาดของส านักงาน  เชน่ กอ่นเลกิงาน 15 

นาทีของทุกวัน หรอืจัดใหม้กีารท าความสะอาดครัง้ใหญ่ปีละ 1 

ครัง้ เป็นตน้ 

1.3 สือ่สาร ประชาสัมพันธ ์และขอร่วมมอืจากพนักงานทุกคนในการ

ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในส านักงาน เช่น จัดท าบอร์ด

ประชาสัมพันธ ์จดหมายขอความร่วมมอืลงนามโดยผูบ้รหิาร เป็น

ตน้ 

 ข ัน้ตอนที ่2 การปฏบิตัโิดยยดึหลกัของกจิกรรม 5ส. 

 กจิกรรม 5ส. เป็นกจิกรรมทีห่ลายองค์กรน าไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนินการ

จัดการความสะอาดและความเป็นระเบยีบขององคก์ร สามารถด าเนนิการไดด้ังนี้ 

  2.1 สะสาง ด าเนนิการดังนี ้

2.1.1 พนักงานทกุคนจะตอ้งก าหนดใหไ้ดว้า่มสี ิง่ของที่

จ าเป็นและไมจ่ าเป็นในพืน้ทีข่องตนเอง รวมไปถงึตู ้

เก็บเอกสาร/ตูเ้ก็บของ/ชัน้วางของ หอ้งเก็บของมมุ

อบัตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกทีท่ างาน พืน้ของ

สถานทีท่ างานรวมถงึเพดาน บอรด์ประกาศ   

2.1.2 ด าเนนิการแยกของที ่“จ าเป็น” และสิง่ของที ่“ไม่

จ าเป็น” ออกจากกนั 

2.1.3 จัดการสิง่ทีข่องที ่“ไมจ่ าเป็น” หรอืของทีม่มีากเกนิ

ความจ าเป็น โดยหากเป็นสิง่ของทีส่ามารถน า

กลับมาใชใ้หมไ่ดจ้ะตอ้งด าเนนิการแยกเก็บอยา่ง

ชดัเจนเพือ่รอการกลบัมาใชใ้หม ่เชน่ กระดาษ เป็น

ตน้ หากไมส่ามารถน ากลับมาใชใ้หมจ่ะตอ้งน าไปทิง้ 

  2.2 สะดวก ด าเนนิการดงันี ้

2.2.1   การก าหนดทีว่างของในส านักงาน ตูเ้ก็บเอกสาร ชัน้

วางของ โต๊ะท างาน เครือ่งถา่ยเอกสาร โต๊ะวาง

คอมพวิเตอร ์โต๊ะพมิพด์ดี ควรจัดท าผังหอ้งท างาน
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และต าแหน่งของอปุกรณ์ตา่ง ๆ ดังกลา่วไวเ้พือ่ให ้

ทราบทัว่ไป (หลังจากมกีารปรกึษาหารอืรว่มกนัแลว้) 

พรอ้มทัง้ตดิป้ายบง่ชีเ้พือ่สะดวกตอ่การหยบิใช ้

2.2.2  ศกึษาเทคนคิในการวางของและเลอืกใชใ้ห ้

เหมาะสม เชน่ 

- การจัดแยกของใชต้ามหนา้ทีใ่นการใชง้านและน า

วางไวใ้นทีก่ าหนดไว ้(ตามผัง) 

- ควรวางสิง่ของทีจ่ าเป็นตอ้งใชบ้อ่ย ๆ ไวใ้หใ้กลม้อื 

สว่นของทีไ่มใ่ชบ้อ่ย ใหว้างแยกไวต้า่งหาก 

- การวางของทีม่รีปูทรงสงูใหว้างไวด้า้นใน (ของตู ้/ 

ชัน้เกบ็ของ) สว่นของทีม่รีปูทรงต ่ากวา่ใหว้างไวด้า้น

นอก 

- การวางของหนัก ควรวางไวข้า้งลา่ง (ของตู/้ชัน้เก็บ

ของ) สว่นของทีเ่บาใหว้างไวข้า้งใน ส าหรับของทีใ่ช ้

บอ่ยครัง้วางไวใ้นระดับความสงูเทา่กบัชว่งตัว 

  2.3 สะอาด ด าเนนิการดงันี ้

2.3.1  ตอ้งมกีารมอบหมายความรับผดิชอบ วัสด ุอปุกรณ์ 

เครือ่งใชต้า่งๆ เพือ่ใหผู้ท้ าความสะอาดประจ า 

2.3.2 อปุกรณ์ เครือ่งใช ้ถา้ใชง้านรว่มกนั เมือ่ใชง้านเสร็จ

แลว้ใหท้ าความสะอาดทันท ีหากเป็นของทีใ่ชเ้พยีง

ผูเ้ดยีวใหท้ าความสะอาดกอ่นเริม่ท างานและหลัง

เลกิท างาน 

2.3.3 ควรมกีารก าหนดชว่งเวลาการท าความสะอาดอปุกรณ์

เครือ่งใชเ้ป็นประจ าทกุวัน เชน่ ทกุ 15 นาทแีละมี

การก าหนดวันท าความสะอาดเป็นประจ าในแตล่ะ

สปัดาห ์แตล่ะเดอืน และก าหนดวันความสะอาดครัง้

ใหญ ่โดยทกุคนทกุพืน้ทีท่ า พรอ้มกนัอยา่งนอ้ยปีละ 

1 ครัง้ (BIG CLEANIANG DAY) 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 165  
 

 

2.3.4 เมือ่ท าไดใ้นชว่งระยะเวลาหนึง่ อาจจะเป็น 1-3 เดอืน

แลว้ควรมกีารก าหนดแนวทางวธิกีารหรอืขัน้ตอนการ

ท าความสะอาดทั่วทัง้ส านักงาน 

 หมายเหต ุจดุทีค่วรท าความสะอาด มดีังนี ้ 

1. บนและใตโ้ต๊ะท างาน ชัน้วางของ ตูเ้อกสาร (ทัง้ภายในและ

ภายนอกตู)้ 

2. ตามพืน้ ฝาผนัง บรเิวณมมุอบัตา่ง ๆ 

3. บรเิวณเครือ่งมอื/อปุกรณ์ และทีต่วัเครือ่งมอื/อปุกรณ์ เชน่ เครือ่ง

ถา่ยเอกสาร เครือ่งพมิพ ์เครือ่งท าส าเนา ฯลฯ 

4. เพดานหอ้ง และมมุเพดาน 

5. หลอดไฟ และฝาครอบหลอดไฟ เป็นตน้ 

6. หอ้งน ้า 

  2.4 สขุลกัษณะ ด าเนนิการดงันี ้

2.4.1  ก าหนดใหม้กีารปฏบิตักิจิกรรมโดยเฉพาะ สะสาง 

สะดวก  สะอาด  อยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ สปัดาหล์ะ 1 

ครัง้ ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

2.4.2 ก าหนดมาตรฐาน หรอื แนวทางในการปฏบิตัทิี่

เกีย่วขอ้งกบั 3ส แรก อยา่งชดัเจน และเป็นทีย่อมรับ

ของสมาชกิในพืน้ทีก่ารก าหนดมาตรฐานของพืน้ที่

โดยทั่วไปมกัใหก้ลุม่สมาชกิในพืน้ทีเ่ป็นผูก้ าหนด

ในชว่งเริม่ตน้ท ากจิกรรม เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัไิด ้

งา่ย และไดรั้บความรว่มมอืจากสมาชกิในพืน้ที ่

2.4.3 แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามผลการด าเนนิกจิกรรม  

5ส เพือ่ใหเ้กดิการรักษามาตรฐานตอ่เนือ่ง 

  2.5 สรา้งนสิยั ด าเนนิการดงันี ้

2.5.1  ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ลา่วมาแลว้ทัง้ 4ส ใหด้ี

ตลอดไป 

2.5.2 ใหค้วามรูเ้พิม่เตมิในดา้นตา่ง ๆ 
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2.5.3 กระตุน้ใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิตัติามมาตรฐานและระเบยีบ

ของหน่วยงาน ในเรือ่งราวตา่ง ๆ อยา่งเครง่ครัด 

2.5.4 ก าหนดวันท ากจิกรรม 5ส เป็นประจ าทกุวัน อาท ิ5 

นาท ีกบั 5ส”หรอืเป็นประจ าทกุสปัดาห ์เชน่ วันท า

ความสะอาดประจ าสปัดาห ์

2.5.5 ผูบ้รหิารตอ้งคอยกระตุน้และตดิตามการปฏบิตัเิสมอ 

โดยถอืวา่การท ากจิกรรม 5ส เป็นสว่นหนึง่ของการ

ปฏบิตังิานปกตปิระจ า 
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ภาพที ่4-14 ตัวอยา่งการปฏบิตังิานโดยยดึหลกั 5ส. ของการประปาสว่นภมูภิาค 

สาขาบา้นโฮง่ จังหวดัล าพนู 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 168  
 

 

 

ภาพที ่4-15 แผนผังแบง่ความรับผดิชอบตามโครงการกจิกรรม 5 ส. ของธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขขุนัธ ์จังหวัดศรสีะเกษ 
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ภาพที ่4-16 ตัวอยา่งการยดึหลัก 5ส. ของส านักงานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  

จังหวดัยะลา 

 

 

 วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 ควรดแูลความสะอาดในส านักงาน ใหม้คีวามสะอาดอยูเ่สมอ 

 ควรมแีบบฟอรม์ตรวจเชค็การท าความสะอาดหอ้งน ้า รายวัน 

 ควรมกีารจัดวัสด ุและอปุกรณ์ตา่งในส านักงานอยา่งเป็นระเบยีบ 
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ความส าคญั 

 การขนส่งและการเดินทางเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างมากในการ

ประกอบธุรกจิ ส่งผลใหเ้กดิการใชเ้ชือ้เพลงิ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซึง่เป็นส่วน

หนึ่งในการก่อใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น ดังนั้น จงึควรก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสรมิให ้

พนักงานภายในองคก์รมสีว่นร่วมในการชว่ยกันลดการเดนิทางทีไ่มจ่ าเป็น ในปัจจุบัน

นัน้มเีทคโนโลยตี่างๆ มากมายทีถู่กออกแบบมาเพือ่ชว่ยในการตดิต่อสือ่สารกันไม่ว่า

จะเป็นการสือ่สารกันทางโทรศัพท์ วดิีโอผ่านเครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืการตดิต่อกัน

ทางอีเมล รวมไปถึงความสะดวกในการเดินทางของระบบขนส่งมวลชน ไดแ้ก ่

รถไฟฟ้า เป็นตน้  

วธิดี าเนนิการ 

 ทางส านักงานจะตอ้งด าเนินการก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ

ติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการเดินทางและการขนส่ง เพื่อใหเ้กิดผลกระทบกับ

สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ สามารถก าหนดไดด้ังนี ้

1. หลีกเลี่ยงการเดินทางมาประชุมที่ไม่จ าเป็น โดยเลือกใช ้

เทคโนโลยมีาช่วยในการสือ่สารแทน เช่น ใชก้ารตดิต่อสือ่สาร

โดยโทรศัพท ์อเีมล และประชมุโดยใชร้ะบบวดีโิอคอนเฟอเรนซ์

แทนการเดนิทางไปพบปะกนั 

2. ใชร้ะบบขนสง่สาธารณะในการเดนิทาง 

3. รณรงค์ใหโ้ดยสารรถยนต์ไปดว้ยกัน (Car Pool) ช่วยประหยัด

น ้ามนัและยงัเป็นการลดจ านวนรถตดิบนถนน  

4. เลือกการเดินทางที่ปล่อย CO2 นอ้ยที่สุดเท่าที่ท าได  ้เช่น                  

การเดนิหรอืใชจั้กรยานแทน 

การขนสง่และการเดนิทาง (หมวดที ่2.4) 
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5. จัดเสน้ทางรถรับส่งพนักงาน ถา้ในหน่วยงานมีพนักงานจ านวน

มากอาศัยอยู่ในเสน้ทางใกล ้ๆ  กัน ควรมสีวัสดกิารจัดหารถรับส่ง

พนักงานตามเสน้ทางส าคัญๆ เป็น Car Pool ระดับองคก์ร 

6. จัดประชมุ สัมมนาที่ส านักงาน หรอืใกลส้ านักงาน แทนที่จะเป็น

ตา่งจังหวัด 

7. ขับรถในอัตราความเร็วที่ประหยัดน ้ ามัน และเดินทางใหถ้ึง

จดุหมายในเสน้ทางลัดทีส่ัน้ทีส่ดุ 

8. ดับเครือ่งยนตเ์มือ่ตอ้งจอดรถเป็นเวลานาน 

9. ตรวจสอบลมยางอยา่งสม า่เสมอ 

10. ใชเ้ชือ้เพลงิไบโอดเีซล  แกส๊โซฮอล ์ LPG  หรอื NGV 

 

 

ภาพที ่4-17 การเดนิทางโดยใชจั้กรยาน ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดันครพนม 
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ภาพที ่4-18 รถไฟฟ้าทีบ่รกิารนักศกึษา ของมหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

1. มกีารสือ่สารผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ Email, Line, Intranet และการ

ประชมุระบบวดีโิอคอนเฟอเรนซ ์

2. มกีารวางแผนการเดนิทาง กอ่นการน ายานพาหนะของบรษัิทออก

เดนิทาง 

3. ใชย้านพาหนะใหเ้หมาะสมกบัจ านวนพนักงานในการเดนิทาง 

4. ยานพาหนะทีป่ระหยดัเชือ้เพลงิควรพจิารณาเป็นอนัดับตน้ๆ 

5. มกีารก าหนดความเร็วในการขบัรถ เชน่ ขบัไมเ่กนิ 90 กโิลเมตรตอ่

ชัว่โมง 

6. มกีารรับ-สง่พนักงานโดยรถของบรษัิท (หากเป็นไปได)้ 

7. มกีารรณรงคก์ารเดนิหรอืการใชจั้กรยานหรอืการโดยสารรถสาธารณะ

มาท างาน (ส าหรับบคุลากรทีพั่กใกลท้ีท่ างาน) 
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ความส าคญั 

การป้องกนัและการเตรยีมความพรอ้มกรณีฉุกเฉนิ ท าขึน้เพือ่ลดผลกระทบต่อ
พนักงาน ชุมชนรอบขา้ง และสิง่แวดลอ้ม ซึง่การก าหนดการป้องกันและแผนการ
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉนิจะตอ้งจัดท าวธิกีารป้องกนัและแผนระงับเหตฉุุกเฉนิ ซึง่ตอ้งมี
การตรวจเช็ควัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในส านักงานและด าเนนิการฝึกซอ้มตามแผน ใน
ระหว่างการฝึกซอ้มตอ้งมกีารสังเกตการณ์ด าเนนิการฝึกซอ้มดังกล่าว เพือ่ประเมนิผล
การฝึกซอ้มรว่มกบัผูท้ีท่ าการฝึกซอ้ม และนอกจากนีย้งัตอ้งมกีารทบทวน และปรับปรุง
แกไ้ข เพือ่เตรยีมรับกรณีฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งทันการณ์ 
 
 
วธิดี าเนนิการ 

ข ัน้ตอนที ่1 จดัท าแผนระงบัเหตฉุุกเฉนิ สิง่ทีจ่ะตอ้งระบลุงในแผนฉุกเฉนิ

มดีังนี ้

1. วธิปีฏบิตัเิมือ่ประสบเหตฉุุกเฉนิ โดยระบรุายละเอยีดตา่งๆดังนี้ 

- กดปุ่ มสัญญาณเตอืนภัย (ถา้ม)ี และรายงานเหตุการณ์

ใหเ้จา้ของสถานประกอบการ ทราบโดยดว่น 

- หากสามารถท าได ้เขา้ระงับเหตุ โดยใชอุ้ปกรณ์ที่

เหมาะสมในพืน้ทีเ่กดิเหต ุหรอืควบคมุสถานการณ์  

- เคลือ่นยา้ยผูบ้าดเจ็บ (ถา้ม)ี ออกนอกบรเิวณทีอ่ันตราย 

และใหก้ารปฐมพยาบาล (เทา่ทีส่ามารถกระท าได)้ 

2. วธิีปฏบิัตเิมื่อไดย้นิเสยีงสัญญาณเตือนภัย โดยระบุรายละเอยีด

ตา่งๆ ดังนี ้ 

- ผูท้ีม่หีนา้ทีเ่ขา้ปฏบิตังิานตามแผนระงับเหตฉุุกเฉนิ 

- ผูท้ีไ่มม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบคุคลภายนอก ส าหรับกรณี

เวลาท าการปกติใหไ้ปรวมตัวที่จุดรวมพลที่ก าหนด 

ผูต้รวจพืน้ที ่ปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีก่ าหนด 

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง จะตอ้งมีอยู่อย่างเพียงพอ และ

พรอ้มใชง้านเสมอ และจะตอ้งระบตุ าแหน่งเพือ่สะดวกต่อการใชง้าน 

การเตรยีมพรอ้มและตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนิ (หมวดที ่2.5) 
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ได ้แ ก่  สัญ ญ าณ เตื อ นภั ย  (Fire Alarm) ถั งดั บ เพ ลิ ง  (Fire 

Extinguishers) เครือ่งตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-19 สัญญาณเตือนภัยแบบต่างๆ ไดแ้ก่ สัญญาณเตือนภัย (Fire 

Alarm) และเครือ่งตรวจจับควัน (Smoke Detector)ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-20 ถังดับเพลงิ 

 

 4. ทีมงานผูรั้บผดิชอบ ระบุทีมดับเพลงิ ทีมขนยา้ย ทีมอพยพ ทีม

ปฐมพยาบาล 
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 5. หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น สถานีดับเพลิง 

สถานตี ารวจ  โรงพยาบาล  ส านักงานการไฟฟ้า เป็นตน้ 

 6. ก าหนดจดุรวมพล 

 

ภาพที ่4-21 ตัวอยา่งแผนฉุกเฉนิ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวัดสพุรรณบรุ ี
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ภาพที ่4-22 จดุรวมพล การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัปราจนี 

 

ข ัน้ตอนที ่2 การฝึกซอ้มแผนระงบัเหตฉุุกเฉนิ 

1. รณรงคส์่งเสรมิชีแ้จงใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในขัน้ตอน

ตา่งๆ ของแผนระงับเหตฉุุกเฉนิ 

2. ด าเนนิการใหม้กีารฝึกซอ้มแผนระงับเหตุฉุกเฉนิอยา่งนอ้ยปีละ 1 

ครัง้ 

3. วางแผนก าหนดตัวบุคคลและฝึกซอ้ม เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติ

หนา้ทีต่ามทีร่ะบใุนแผนระงับเหตฉุุกเฉนิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ภาพที ่4-23 ตัวอยา่งการฝึกซอ้มดบัเพลงิ  

ทีม่า: สยาม อรณุมรกรกต, 2558 

 

ข ัน้ตอนที ่3 ศกึษาวธิกีารใชถ้งัดบัเพลงิและวธิกีารตรวจสอบเบือ้งตน้ 

1. สีน่ิว้เรยีงชดิตดิกันจับใตค้ันบบีดา้นล่างหา้มยกหิว้ทีโ่คนสายฉีด

เพราะอาจท าใหห้ักหรอืขาดจนใชง้านไมไ่ด ้

2. หมนุใหเ้สน้พลาสตกิทีค่ลอ้งสลักขาดกอ่นแลว้ดงึสลักออก 

3. บบีคันบบีอยา่งแรงและตอ่เนือ่ง 

4. สา่ยหัวฉีดเพือ่ใหส้ารดับไฟจากถงัครอบคลมุฐานของไฟ กม้หรอื

ยอ่ตัวเล็กนอ้ยเพือ่หลบควันและความรอ้น 
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วธิกีารตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลงิใหพ้รอ้มใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ก                                                       ข 

ภาพที ่4-24 การตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลงิ 

ก. ตรวจสอบแรงดัน เข็มวดัความดันตอ้งอยูใ่นเขตสเีขยีว 

ข. ตรวจสอบสลัก สลักตอ้งอยูใ่นสภาพยดึตดิกบัคันบบี 

 
 
วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 

1. จัดท าแผนฉุกเฉิน เสน้ทางหนีไฟ  พรอ้มทั ้งระบุสัญลักษณ์           

ถังดับเพลงิ  สญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหม ้ ใหค้รอบคลมุทกุพืน้ที ่

2. ระบุทีมดับเพลิง ทีมขนยา้ย ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล และ

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ในแผนฉุกเฉินเสน้ทาง

หนไีฟ 

3. ตดิตัง้ป้ายทางออก (EXIT) ใหส้ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

4. ตดิตัง้ป้ายจุดรวมพล (ASSEMBLY POINT) ใหส้ามารถมองเห็นได ้

อยา่งชดัเจน 

5. ควรมแีบบฟอรม์หรอืเอกสารในการตรวจสอบอปุกรณ์ฉุกเฉนิ เชน่ 

 ถังดับเพลงิ ควรตรวจสอบทกุ 1 เดอืน 

 สญัญาณไฟฉุกเฉนิ ควรตรวจสอบทกุ 1 เดอืน 
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 สัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้ ควรตรวจสอบทุก 1 

เดอืน 

 เครือ่งตรวจจับควัน  เครือ่งตรวจจับความรอ้น ควร

ตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6. มีการฝึกซอ้มดับเพลิง อพยพหนีไฟอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้หรือ

ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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บทที ่5 

หมวดที ่3 

การใชพ้ลงังานและทรพัยากร 

Energy and Resource Utilization 

 

 

ความส าคญั 

ส ำนักงำนโดยส่วนใหญ่มีกำรใชไ้ฟฟ้ำเป็นหลักในกำรท ำงำน เช่น กำรใช ้

อปุกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงภำยในส ำนักงำน ระบบเครือ่งปรับอำกำศ ระบบแสงสว่ำง แต่จะใช ้

มำกใชน้อ้ยขึน้อยูก่ับลักษณะกจิกรรม ซึง่เจำ้ของกจิกำร และผูท้ีท่ ำงำนในส ำนักงำน

ทกุคนควรรว่มมอืกนัประหยดัพลังงำน และใชอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 

วธิกีารด าเนนิการ 

กำรประหยัดไฟฟ้ำใหม้ปีระสทิธภิำพ และถูกตอ้งเหมำะสมนัน้จะตอ้งมคีวำมรู ้

ควำมเขำ้ใจในกำรปฏบิัตงิำนไมว่ำ่จะเป็นกำรใชเ้ครือ่งปรับอำกำศ แสงสว่ำง เครือ่งมอื

และอปุกรณ์ในส ำนักงำน ทัง้นี้ส ำนักงำนจะตอ้งควบคุมหน่วยงำนภำยนอกทีเ่ขำ้มำใช ้

พืน้ทีใ่หป้ฎบิตัติำมมำตรกำรของส ำนักงำนดว้ย 

 นอกจำกนี้กำรถ่ำยทอดและสรำ้งจติส ำนึกเป็นสิง่จ ำเป็นในกำรอนุรักษ์และ

ประหยดัพลังงำน สำมำรถท ำไดด้ังนี ้

 

 ข ัน้ตอนที ่1 การสรา้งองคค์วามรูด้า้นการประหยดัน า้ 

 ผูรั้บผดิชอบด ำเนนิกำรถำ่ยทอดควำมรูเ้กีย่วกบัพลังงำนไฟฟ้ำ ผลกระทบของ

กำรขำดแคลนพลังงำน รวมไปถงึแนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร เป็นตน้ โดยกำร

ถ่ำยทอดควำมรูส้ำมำรถด ำเนินกำรไดห้ลำกหลำยวิธี ไดแ้ก่ กำรอบรม กำร

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า (หมวด 3.1) 
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ประชำสัมพันธ ์กำรสือ่สำรตำมพืน้ทีใ่ชไ้ฟฟ้ำภำยในองคก์ร กำรประกำศเสยีงตำมสำย 

เป็นตน้ ทั ้งนี้ทำงผูรั้บผิดชอบจะตอ้งพิจำรณำถึงแนวทำงที่เหมำะสมที่สุดในกำร

ถำ่ยทอดควำมรู ้เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิำพ 

 

    

ภาพที ่5-1 ป้ำยรณรงคป์ระหยดัพลังงำน 

 

ภาพที ่5-2 ตวัอยำ่งป้ำยรณรงคป์ระหยดัพลังงำน ของกำรผลติไฟฟ้ำรำชบรุโีฮลดิง้ 
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 ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดมาตรการประหยดั และสือ่สารใหพ้นกังานรบัทราบ 

 เค รื่อ ง ใช ้ไฟ ฟ้ ำห ลั ก ที่ มี ใน ส ำ นั ก ง ำน แล ะใช ้เ ป็ น ป ระจ ำ  ได ้แ ก ่

เครือ่งปรับอำกำศ คอมพวิเตอร ์หลอดไฟ เครือ่งถ่ำยเอกสำร เป็นตน้ จะตอ้งมกีำร

ก ำหนดมำตรกำร ดังนี ้

 

เครือ่งปรบัอากาศ 

1. ตัง้อณุหภมูเิครือ่งปรับอำกำศที ่25 องศำเซลเซยีส  

2. ไม่ควรปล่อยใหม้คีวำมเย็นร่ัวไหลจำกหอ้งทีต่ดิตัง้เครือ่งปรับอำกำศ 

ตรวจสอบและอดุรอยร่ัวตำมผนัง ฝ้ำเพดำน ประต ูชอ่งแสง 

3. ปิดประตูหอ้งทุกครัง้ที่เปิดเครื่องปรับอำกำศ  หรือติดตั ้งและใช ้

อปุกรณ์ ควบคมุกำรเปิด-ปิดประตใูนหอ้งทีม่เีครือ่งปรับอำกำศ 

4. ท ำควำมสะอำดและดูดฝุ่ นบ่อยๆ อำทติยล์ะ 1-2 ครัง้ เพรำะหำกฝุ่ น

อุดตันจะท ำใหป้ระสทิธภิำพของกำรท ำงำนของเครื่องปรับอำกำศ

ลดลง 

5. อย่ำน ำควำมรอ้น หรอืของที่มคีวำมชืน้เขำ้ไปไวใ้นหอ้งปรับอำกำศ 

เชน่ กำตม้น ้ำรอ้น กระถำงตน้ไม ้เครือ่งท ำควำมรอ้นตำ่งๆ เครือ่งถำ่ย

เอกสำร เป็นตน้ เนื่องจำกเมือ่มกีำรน ำควำมรอ้นหรอืควำมชืน้เขำ้มำ

ในหอ้งจะท ำใหเ้ครือ่งปรับอำกำศท ำงำนมำกขึน้ 

6. ลดและหลีกเลีย่งกำรเก็บเอกสำร หรอืวัสดุอืน่ใดที่ไม่จ ำเป็นตอ้งใช ้

งำนในหอ้งทีม่เีครือ่งปรับอำกำศ เพือ่ลดกำรสญูเสยี และใชพ้ลังงำน 

7. ตดิตัง้ฉนวนกันควำมรอ้นโดยรอบหอ้งทีม่กีำรปรับอำกำศ เพือ่ลดกำร

สญูเสยีพลังงำนจำกกำรถำ่ยเทควำมรอ้นเขำ้ภำยในอำคำร 

8. ใชมู้ลี่กันสำดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอำคำร และบุฉนวนกัน

ควำมรอ้นตำมหลังคำและฝำผนัง เพือ่ไมใ่หเ้ครือ่งปรับอำกำศท ำงำน

หนักเกนิไป 

9. ควรปลกูตน้ไมร้อบๆอำคำรส ำนักงำน 

10. ควรปลูกตน้ไมเ้พื่อช่วยบังแดดขำ้งบำ้นหรือเหนือหลังคำ เพื่อ

เครือ่งปรับอำกำศจะไมต่อ้งท ำงำนหนักเกนิไป 
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11. ปลูกพืชคลุมดนิ เพือ่ชว่ยลดควำมรอ้นและเพิม่ควำมชืน้ใหก้ับดนิจะ

ท ำใหบ้ำ้นเย็น ไมจ่ ำเป็นตอ้งเปิดเครือ่งปรับอำกำศเย็นจนเกนิไป 

12. ในส ำนักงำนไมจ่ ำเป็นตอ้งเปิดเครือ่งปรับอำกำศกอ่นเวลำเริม่งำนและ

ควรปิดเครือ่งปรับอำกำศในชว่งเวลำ 12.00-13.00 น. และกอ่นเวลำ

เลกิงำนเล็กนอ้ย รวมทัง้ปิดไฟและอปุกรณ์ไฟฟ้ำทีไ่มจ่ ำเป็น 

 

ภาพที ่5-3 กำรตัง้อณุหภมูเิครือ่งปรับอำกำศที ่25 Cº  

ของส ำนักงำนสิง่แวดลอ้มภำคที ่15 ภเูกต็ 
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แสงสวา่ง 

1. ปิดไฟเมือ่พักเทีย่งหรอืหลังใชง้ำน 

2. ตดิตัง้แผงสะทอ้นหลอดไฟ 

3. เลอืกใชอ้ปุกรณ์แสงสว่ำงประสทิธภิำพสงู ไมว่่ำจะเป็นหลอดไฟ บัล

ลำสตแ์ละโคมไฟ  

4. กำรควบคมุแสงสวำ่งใหเ้หมำะสมกบักำรใชง้ำน  

5. กำรลดควำมสว่ำงที่เกนิควำมจ ำเป็น (Over Light Compensation) 

เชน่ บรเิวณทำงเดนิทีไ่ม่จ ำเป็นตอ้งสว่ำงมำก วธิลีดควำมสว่ำงง่ำย

ที่สุด คือปลดหลอดไฟออก เช่น ปลดหลอดไฟออก 2 หลอดจำก

โคมไฟ 4 หลอด เป็นตน้  

หมำยเหตุ : หำกแต่จะตอ้งค ำนงึถงึควำมเพียงพอของแสงสว่ำงให ้

เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน (อ ำ้งอิงไปยังบทที่  8 หมวดที่  6 

สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกส ำนักงำน) 

6. บ ำรุงรักษำอุปกรณ์อย่ำงสม ่ำเสมอ ตรวจสอบกำรท ำงำนและควำม

สวำ่ง ท ำควำมสะอำดอยำ่งเสมอทกุๆ 3-6 เดอืน 

7. กำรใชแ้สงธรรมชำติช่วยในกำรลดกำรใชพ้ลังงำนจำกแสงไฟใน

ส ำนักงำน 

8. สภำพแวดลอ้มภำยในโรงงำนและอำคำร ทัง้ฝำผนัง พืน้ เพดำนและ

เครือ่งจักร ควรเลอืกใชส้อีอ่น เพรำะค่ำกำรสะทอ้นแสงสงูจะชว่ยให ้

หอ้งหรอืบรเิวณหอ้ง หรอืบรเิวณท ำงำนดสูวำ่งมำกขึน้  

 เครือ่งมอืและอปุกรณ์ส านกังานอืน่ๆ 

1. ปิดเครือ่งหลังเลกิงำนพรอ้มทัง้ถอดปลั๊ก 

2. ปิดจอคอมพวิเตอรใ์นเวลำพักเทีย่ง 

3. ตัง้คำ่หนำ้จอคอมพวิเตอร ์เป็น Energy saving mode 

หมำยเหต ุแนวทำงกำรประหยดัน ้ำมนัเชือ้เพลงิอำ้งองิไปยงัหมวดที ่2 เรือ่งกำรขนสง่

และกำรเดนิทำง 
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ข ัน้ตอนที ่3 เก็บขอ้มลูการใชพ้ลงังาน และรายงานผล 

ผูรั้บผดิชอบด ำเนนิกำรเก็บขอ้มลูกำรใชไ้ฟฟ้ำและเชือ้เพลงิประจ ำเดอืน และ

จัดท ำสรุปผลรวมของกำรใชไ้ฟฟ้ำและเชือ้เพลงิของส ำนักงำนในแตล่ะเดอืนใหอ้ยูใ่น

รูปของกรำฟ เพื่อเปรียบเทียบผลจำกกำรใชไ้ฟฟ้ำ และเชื้อเพลิง รวมไปถึงกำร

รำยงำนผลสรปุประจ ำเดอืนเกีย่วกบัคำ่ใชจ้ำ่ยดว้ย 

ผลของกำรใชไ้ฟฟ้ำจะตอ้งรำยงำนใหก้ับผูท้ี่เกีย่วขอ้งรับทรำบโดยเฉพำะ

อย่ำงยิง่ผูบ้รหิำร นอกจำกนี้จะตอ้งมกีำรสือ่สำรใหพ้นักงำนทุกคนไดรั้บทรำบถงึผล

กำรประหยดัอยำ่งสม ำ่เสมอ เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิควำมรว่มมอืกนัในกำรประหยดัพลังงำน

อยำ่งตอ่เนือ่ง 

 

 

ภาพที ่5-4 กำรเปรยีบเทยีบกำรใชพ้ลังงำนแตล่ะเดอืนประจ ำปีพ.ศ. 2557 และ          

พ.ศ. 2558 ของบรษัิท กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน) อำคำรศูนยป์ฏบิตักิำร OPC 
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ภาพที ่5-5 กำรเปรยีบเทยีบกำรใชพ้ลังงำนแตล่ะเดอืนประจ ำปีพ.ศ. 2557 และพ.ศ. 

2558 ของมหำวทิยำลัยรำชภฎัพบิลูสงครำม 

 

 

ภาพที ่5-6 ตวัอยำ่งมำตรกำรประหยดัพลังงำน ของส ำนักงำนอธกิำรบด ี 

มหำวทิยำลัยรำชภฎัพบิลูสงครำม 
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ภาพที ่5-7 ตวัอยำ่งกำรสือ่สำรมำตรกำรประหยดัพลังงำน ของทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดลอ้มจังหวดัพจิติร 

 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 ปิดป้ำยรณรงคก์ำรประหยดัพลังงำน 

 จัดท ำบอรด์ประชำสมัพันธเ์พือ่ใหค้วำมรูแ้กพ่นักงำน 

 รำยงำนสรปุกำรใชพ้ลังงำนประจ ำเดอืน (ภำคผนวก ข แบบฟอรม์ 3.1) 

 พนักงำนทกุคนจะตอ้งมคีวำมตระหนักดำ้นกำรใชพ้ลังงำนและทรัพยำกร  

(จำกกำรสอบถำม) 
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 ส ำนักงำนจะตอ้งควบคุมหน่วยงำนภำยนอกที่เขำ้มำใชพ้ื้นที่ใหป้ฎบิัตติำม

มำตรกำรของส ำนักงำนดว้ย (แจกเอกสำรแนวทำงปฏบิัตใิหแ้ก่หน่วยงำน

ภำยนอกทีเ่ขำ้ใชพ้ืน้ที ่พรอ้มมลีำยเซน็ตรั์บทรำบแนวทำงดังกลำ่ว) 

 

 

 

ความส าคญั 

คนส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมในกำรใชน้ ้ ำอย่ำงฟุ่ มเฟือย จึงควรเปลี่ยน

วธิกีำรใชน้ ้ำตำมควำมเคยชนิ มำเป็นกำรใชน้ ้ำอยำ่งรูคุ้ณค่ำ  ซึง่จะตอ้งปลูกฝังในกำร

ใชอ้ย่ำงรูคุ้ณค่ำ ประหยัด และมีกำรควบคุมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในแต่ละ

กจิกรรม 

ส ำนักงำนจะประหยดักำรใชน้ ้ำไดต้อ้งอำศัยควำมรว่มมอืจำกทกุคนทีเ่ขำ้มำใช ้

ส ำนักงำนและจะส ำเร็จไดต้ำมขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 

วธิกีารด าเนนิการ 

กำรประหยัดกำรใชน้ ้ำใหม้ีประสทิธภิำพ และถูกตอ้งเหมำะสมนัน้จะตอ้งมี

ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรปฏบิตังิำน กำรใชน้ ้ำ ทัง้นีส้ ำนักงำนจะตอ้งควบคุมหน่วยงำน

ภำยนอกทีเ่ขำ้มำใชพ้ืน้ทีใ่หป้ฎบิตัติำมมำตรกำรของส ำนักงำนดว้ย 

 นอกจำกนี้กำรถ่ำยทอดและสรำ้งจติส ำนึกเป็นสิง่จ ำเป็นในกำรอนุรักษ์และ

ประหยดัน ้ำสำมำรถท ำไดด้ังนี้ 

  

 ข ัน้ตอนที ่1 การสรา้งองคค์วามรูด้า้นการประหยดัน า้ 

 ผูรั้บผดิชอบด ำเนนิกำรถำ่ยทอดควำมรูเ้กีย่วกบัทรัพยำกรน ้ำ ผลกระทบของ

กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ รวมไปถงึแนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร เป็นตน้ โดยกำร

ถำ่ยทอดควำมรูส้ำมำรถด ำเนนิกำรไดห้ลำกหลำยวธิ ีไดแ้ก ่กำรอบรม กำร

ประชำสมัพันธ ์กำรสือ่สำรตำมพืน้ทีใ่ชน้ ้ำภำยในองคก์ร กำรประกำศเสยีงตำมสำย 

เป็นตน้ ทัง้นีท้ำงผูรั้บผดิชอบจะตอ้งพจิำรณำถงึแนวทำงทีเ่หมำะสมทีส่ดุในกำร

ถำ่ยทอดควำมรู ้เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิำพ 

การใชน้ า้ (หมวดที ่3.2) 
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ภาพที ่5-8 ป้ำยรณรงคป์ระหยดักำรใชน้ ้ำ ของโรงพยำบำลคำ่ยประจักษ์ศลิปำคม 

 

ภาพที ่5-9 ป้ำยรณรงคป์ระหยดักำรใชน้ ้ำ ของส ำนักงำนอธกิำรบด ี
มหำวทิยำลัยมหดิล 

 
ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดมาตรการประหยดั และสือ่สารใหพ้นกังานรบัทราบ 

กำรก ำหนดมำตรกำรประหยดัน ้ำจะตอ้งค ำนงึถงึควำมเป็นไปได ้และจะตอ้ง

ประยกุตใ์หเ้ขำ้กบัองคก์รดว้ย ยกตวัอยำ่ง เชน่ 

1. ปิดกอ๊กน ้ำใหส้นทิหลังเลกิใชง้ำน 

2. ตดิอปุกรณ์เตมิอำกำศทีห่ัวกอ๊ก (Aerator) เพือ่ชว่ยลดปรมิำณกำรไหล

ของน ้ำ 

3. เลอืกใชส้ขุภณัฑป์ระหยดัน ้ำ 
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4. ตดิตัง้ระบบน ้ำใหส้ำมำรถใชป้ระโยชน์จำกกำรเก็บและจ่ำยน ้ำตำมแรง

โนม้ถว่งของโลก เพือ่หลกีเลีย่งกำรใชพ้ลังงำนไปสบูและจ่ำยน ้ำภำยใน

อำคำร 

5. หมั่นตรวจสอบกำรร่ัวไหลของน ้ ำ  เพื่อลดกำรสูญเสียอย่ำงเปล่ำ

ประโยชน ์เชน่ กำรตรวจสอบกอ๊กน ้ำ ทอ่น ้ำ เป็นตน้  

 

ข ัน้ตอนที ่3 เก็บขอ้มลูการใชน้ า้ 

ผูรั้บผดิชอบด ำเนนิกำรเก็บขอ้มลูกำรใชน้ ้ำประจ ำเดอืน และจัดท ำสรุปผลรวม

ของกำรใชน้ ้ำของส ำนักงำนในแต่ละเดอืนใหอ้ยูใ่นรูปของกรำฟ เพือ่เปรยีบเทยีบผล

จำกกำรใชน้ ้ำ รวมไปถงึกำรรำยงำนผลสรปุประจ ำเดอืนเกีย่วกบัคำ่ใชจ้ำ่ยดว้ย 

หมำยเหตุ กำรเก็บปรมิำณค่ำน ้ำ บำงอำคำรไม่มปีรมิำณน ้ำในแต่ละเดือนเนื่องเป็น

อำคำรเชำ่ หรอืเป็นน ้ำบำดำล จะตอ้งด ำเนนิกำรอย่ำงมั่นใจว่ำมกีำรก ำหนดมำตรกำร

อยำ่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิำพ  

 

ภาพที ่5-10 กำรเปรยีบเทยีบกำรใชน้ ้ำแตล่ะเดอืนประจ ำปี 

พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ของส ำนักงำนตัวอยำ่ง  
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วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 ปิดป้ำยรณรงคก์ำรประหยดัน ้ำ 

 จัดท ำบอรด์ประชำสมัพันธเ์พือ่ใหค้วำมรูแ้กพ่นักงำน 

 รำยงำนสรปุกำรใชน้ ้ำประจ ำเดอืน (ภำคผนวก ข แบบฟอรม์ 3.2) 

 พนักงำนทกุคนจะตอ้งมคีวำมตระหนักดำ้นกำรใชพ้ลังงำนและทรัพยำกร (จำก

กำรสอบถำม) 

 ส ำนักงำนจะตอ้งควบคุมหน่วยงำนภำยนอกที่เขำ้มำใชพ้ื้นที่ใหป้ฎบิัตติำม

มำตรกำรของส ำนักงำนดว้ย (แจกเอกสำรแนวทำงปฏบิัตใิหแ้ก่หน่วยงำน

ภำยนอกทีเ่ขำ้ใชพ้ืน้ที ่พรอ้มมลีำยเซน็ตรั์บทรำบแนวทำงดังกลำ่ว) 

 

 

 

 

ความส าคญั 

พลังงำนและทรัพยำกรมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรด ำเนินกำรภำยใน

ส ำนักงำน ไดแ้ก ่ไฟฟ้ำ น ้ำ เป็นตน้ นอกจำกนี ้ยงัมทีรัพยำกรอกีหลำยประเภท ไดแ้ก ่

กระดำษ หมกึพมิพ ์อปุกรณ์เครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ส ำนักงำน ซึง่ทรัพยำกรดังกลำ่วมี

ควำมส ำคัญต่อกจิกรรมในส ำนักงำน และที่ส ำคัญมีกำรใชป้รมิำณมำกในแต่ละวัน 

ดังนัน้จงึตอ้งมกีำรก ำหนดแนวทำงกำรใชท้รัพยำกรดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมและ มี

ประสทิธภิำพ เพือ่ลดกำรเกดิของเสยีจำกกจิกรรมดังกลำ่ว 

 

วธิดี าเนนิการ 

 ข ัน้ตอนที ่1 การสรา้งองคค์วามรูด้า้นการประหยดัทรพัยากรอืน่ๆ 

 ผูรั้บผดิชอบด ำเนนิกำรท ำบอรด์ประชำสมัพันธใ์หค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรใช ้

ทรัพยำกรอยำ่งรูค้ณุคำ่ ไดแ้ก ่กำรใชก้ระดำษ กำรใชห้มกึพมิพ ์กำรใชอ้ปุกรณ์เครือ่ง

เขยีน พรอ้มกบัตดิสือ่สำรตำมจดุกำรใชท้รัพยำกรดังกลำ่วใหท้ัว่ถงึ 

 

ทรพัยากรอืน่ๆ (หมวดที ่3.3) 
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ภาพที ่5-11  ป้ำยรณรงคป์ระหยดักำรใชก้ระดำษช ำระ ของกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค 
จังหวดัก ำแพงเพชร 

 
 ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดมาตรการประหยดั และสือ่สารใหพ้นกังานรบัทราบ 

 ทรัพยำกรทีม่ใีนส ำนักงำนและใชเ้ป็นประจ ำ ไดแ้ก ่กระดำษ หมกึพมิพ ์

อปุกรณ์เครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ส ำนักงำน เป็นตน้ จะตอ้งมกีำรก ำหนดมำตรกำร ดงันี ้

 1. วธิกีำรเลอืกใชแ้ละประหยดักระดำษภำยในส ำนักงำน สำมำรถด ำเนนิกำร

ไดด้ังนี ้

- เลอืกซือ้และใชก้ระดำษจำกหน่วยงำนทีไ่ดรั้บรองดำ้นระบบกำร

จัดกำรสิง่แวดลอ้ม หรอืเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  เชน่ กระดำษกรนี

กำรด์ ซึง่ผลติจำกวัสดทุำงกำรเกษตรทีใ่ชแ้ลว้ผสมเยือ่หมนุเวยีน

ท ำใหม ่100% โดยไมใ่ชต้น้ไมใ้หมแ่มแ้ตต่น้เดยีว กระดำษไอเดยี

กรนี ผลติโดยใชเ้ยือ่ทีไ่ดจ้ำกป่ำปลกู และใช ้EcoFiber 30% จงึ

ชว่ยท ำใหก้ำรตดัตน้ไมล้ดลง Double A 30% Recycled paper 

เป็นกระดำษ ถำ่ยเอกสำรสำร ผสมเยือ่เวยีนท ำใหม ่30% เป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

- เศษกระดำษจำกกำรพมิพห์รอืโรเนยีวหนำ้เดยีว : ใชห้นำ้ทีว่ำ่ง

เป็นกระดำษบนัทกึขอ้ควำม หรอืรำ่งหนังสอื 
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- เศษกระดำษจำกกำรถำ่ยเอกสำร : หนำ้ทีว่ำ่งสำมำรถใชพ้มิพ์

แบบฟอรม์ถำ่ยเอกสำรหรอืบนัทกึขอ้ควำม 

- ควบคมุปรมิำณกระดำษทีใ่ชใ้นกำรถำ่ยเอกสำร และควรก ำหนด

แนวทำงใหม้กีำรถำ่ยเอกสำรเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบังำนในส ำนักงำน

เทำ่นัน้ 

- ซองจดหมำยตำ่งๆ ทีใ่ชแ้ลว้ : สำมำรถน ำกลับมำใชส้ง่เอกสำร 

ภำยในส ำนักงำนหรอื ตดัมมุทัง้   มมุ ใชห้นบีกระดำษ ส ำหรับ

กระดำษสว่นกลำงใชบ้นัทกึขอ้ควำมได ้

- หนังสอืเกำ่/นติยสำรตำ่ง ๆ: น ำไปบรจิำคหอ้งสมดุ เพือ่เป็น

ประโยชนต์อ่ประชำชนทั่วไป นอกจำกนีย้งัท ำเป็นกำรด์อวยพร 

ประดษิฐเ์ป็นดอกไมใ้ชต้กแตง่สถำนที ่หรอืบอรด์ประชำสมัพันธไ์ด ้

- หนังสอืพมิพเ์กำ่ : ใชห้อ่ของขวัญ ประดษิฐด์อกไม ้หรอืน ำไปใช ้

ในกำรเชด็กระจก 

- กระดำษหอ่ของ/กระดำษหอ่ของขวญั : น ำมำใชห้อ่ของอกีครัง้ 

และประดษิฐเ์ป็นดอกไมก้ระดำษ เพือ่ใชใ้นกำรตกแตง่บอรด์

ประชำสมัพันธ ์

- กลอ่งกระดำษตำ่ง ๆ : น ำมำใชเ้ป็นถังขยะ 

- ตรวจสอบรำยละเอยีดทีห่นำ้จอคอมพวิเตอรใ์หถ้กูตอ้งกอ่นสัง่

พมิพเ์พือ่ลดประมำณขยะกระดำษ 

- เลอืกใชร้ะบบ Fax Server เพือ่ลดกำรบรโิภคกระดำษลง กำร

ท ำงำนของระบบ Fax Server จะท ำหนำ้ทีรั่บเอกสำรFax ทีเ่ขำ้มำ

แปลงเป็นเอกสำรในรปูแบบ Electronic หรอืทีเ่รยีกกนัวำ่ Soft 

File แทน ท ำใหท้กุเอกสำร Faxทีเ่ขำ้มำไมไ่ดถ้กูพมิพอ์อกไปใช ้

กระดำษทกุครัง้ 
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ภาพที ่5-12 ป้ำยประชำสมัพันธเ์พือ่ใหค้วำมรูแ้กพ่นักงำนในเรือ่งกำรประหยดั

กระดำษ 

 

2. วธิกีำรประหยดัหมกึพมิพท์ีใ่ชก้บัเครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งโทรสำร

(Fax) และเครือ่งพมิพเ์อกสำร (Printer) สำมำรถด ำเนนิกำรไดด้ังนี ้

- ตรวจสอบรำยละเอยีดทีห่นำ้จอคอมพวิเตอรใ์หถ้กูตอ้งกอ่นสัง่

พมิพ ์เพือ่ลดกำรสิน้เปลอืงหมกึพมิพ ์หำกมขีอ้ผดิพลำดเกดิขึน้ 

- เลอืกใชร้ะบบ Fax Server เพือ่ลดกำรใชห้มกึพมิพ ์ซึง่กำร

ท ำงำนของระบบ Fax Server จะท ำหนำ้ทีรั่บเอกสำรFax ทีเ่ขำ้

มำแปลงเป็นเอกสำรในรปูแบบ Electronic หรอืทีเ่รยีกกนัวำ่ 

Soft File แทน ท ำใหท้กุเอกสำร Faxทีเ่ขำ้มำไมไ่ดถ้กูพมิพ์

ออกไปใชก้ระดำษทกุครัง้ 

- ก ำหนดกำรสัง่พมิพเ์ป็นแบบขอ้ควำมเทำ่นัน้ ยกตัวอยำ่งเชน่ 

กำรพมิพผ์ำ่นโปรแกรม PowerPoint จะตอ้งตดั background 

รปูภำพ ออก เนือ่งจำกเป็นสว่นทีไ่มจ่ ำเป็น หรอืแมแ้ตว่ำ่หำก

ตอ้งกำรพมิพแ์คเ่ฉพำะตวัอกัษรในหนำ้เว็บไซตนั์น้ๆ สำมำรถ
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คัดลอกไปวำงใน โปรแกรม Word, Notepad หรอื Text 

editor 

- หำ้มดงึสำยไฟออกในขณะทีย่งัไมปิ่ดเครือ่งพมิพ ์เนือ่งจำก

หัวพมิพจ์ะยงัไมก่ลบัไปเขำ้ทีเ่ดมิ จงึมผีลท ำใหห้วัพมิพอ์ดุตัน

ไดง้ำ่ย และเครือ่งก็จะเสยีเร็วกวำ่ปกต ิ

- จะตอ้งใชง้ำนเครือ่งพมิพอ์ยำ่งสม ำ่เสมอ หำกไมม่กีำรใชอ้ยำ่ง

ตอ่เนือ่ง จะตอ้งมกีำรพมิพอ์ยำ่งนอ้ยอำทติยล์ะ 1 ครัง้ จะ

สำมำรถชว่ยใหต้ลับหมกึไมแ่หง้และอดุตัน 

- ด ำเนนิกำรซอ่มบ ำรงุเครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งโทรสำร 

เครือ่งพมิพ ์อยำ่งสม ำ่เสมอ 

 

ภาพที ่5-13 มำตรกำรประหยดัและกำรดแูลรักษำเครือ่งพมิพ ์
ของกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค จังหวดัก ำแพงเพชร 

 

3. วธิกีำรประหยดัอปุกรณ์ส ำนักงำน สำมำรถด ำเนนิกำรไดด้ังนี ้

- กำรเบกิวสัด ุควรเบกิเฉพำะวัสดทุีจ่ ำเป็นในกำร

ปฏบิตังิำน และควรเบกิในปรมิำณทีพ่อเหมำะและใช ้



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Standard Green Office)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 196  
 

 

รว่มกนัอยำ่งประหยดั เพรำะวัสดบุำงประเภทเมือ่เก็บไว ้

นำน ๆ จะเสือ่มสภำพได ้

- ก ำหนดแนวทำงกำรควบคมุกำรเบกิอปุกรณ์ส ำนักงำน 

เชน่ ก ำหนดควำมถีใ่นกำรเบกิเดอืนละ 2 ครัง้ เป็นตน้ 

- อปุกรณ์ส ำนักงำน เชน่ กรรไกร คตัเตอร ์ทีเ่ย็บกระดำษ 

เป็นตน้ ควรเบกิใชเ้ป็นสว่นรวม เนือ่งจำกสิง่เหลำ่นีไ้ม่

จ ำเป็นตอ้งใชต้อ่บคุคล 

 

 

ภาพที ่5-14 กำรใชอ้ปุกรณ์ส ำนักงำนรว่มกนัของกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค  

จังหวดัสรุำษฎรธ์ำน ี
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ภาพที ่5-15 กำรใชอ้ปุกรณ์ส ำนักงำนรว่มกนัของกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค  

จังหวดัยะลำ 

 

ข ัน้ตอนที ่3 การเก็บขอ้มลูเพือ่เปรยีบเทยีบการลดลงของการใช้

ทรพัยากร 

ผูรั้บผดิชอบด ำเนินกำรเก็บขอ้มูลกำรใชก้ระดำษ หมกึพมิพ์ อุปกรณ์เครือ่ง

เขยีน และอุปกรณ์ส ำนักงำนประจ ำเดอืน และจัดท ำสรุปผลรวมของกำรใชท้รัพยำกร

ส ำนักงำนในแตล่ะเดอืน เพือ่เปรยีบเทยีบผล รวมไปถงึกำรรำยงำนผลสรปุประจ ำเดอืน

เกีย่วกบัคำ่ใชจ้ำ่ยดว้ย 
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ภาพที ่5-16  เปรยีบเทยีบกำรใชท้รัพยำกรอืน่ๆ ของเทศบำลเมอืงชยัภมู ิ

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 ตดิป้ำยรณรงคใ์นบรเิวณใชง้ำน  

 ก ำหนดมำตรกำรประหยดักำรใชท้รัพยำกรอยำ่งเหมำะสมภำยในส ำนักงำน 

 จัดท ำบอรด์ประชำสมัพันธเ์พือ่ใหค้วำมรูแ้กพ่นักงำน 

 รำยงำนสรปุกำรใชท้รัพยำกรประจ ำเดอืน 

 พนักงำนทกุคนจะตอ้งมคีวำมตระหนักดำ้นกำรใชพ้ลังงำนและทรัพยำกร (จำก

กำรสอบถำม) 
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บทที ่6 

หมวดที ่4 

การจดัการของเสยี 

Office Waste Management 

 

ความส าคญั 

ของเสยี คอื สิง่ทีเ่ป็นเศษวัสดุ สิง่ทีป่ล่อยออกมา หรอืสารทีไ่ม่ตอ้งการอืน่ๆ 

รวมถงึวัสดุ หรอืของเสยีทีป่นเป้ือน การจัดการของเสยี คอื การด าเนนิการเพือ่ควบคุม

สิง่ทีเ่ป็นเศษวัสด ุหรอืสิง่ทีป่ลอ่ยออกมา รวมถงึวัสด ุของเสยีทีป่นเป้ือน หรอืสารทีไ่ม่

ตอ้งการอืน่ๆที่ไดม้าจากกระบวนการด าเนินการ ภายในส านักงาน เช่น เศษอาหาร 

เศษกระดาษ ตลับหมกึพมิพท์ีใ่ชแ้ลว้ บรรจุภัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้ เป็นตน้ ส านักงานจะตอ้ง

ด าเนินการแยกของเสียหรือขยะ และด าเนินการกับของเสียเหล่านั้นไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

ประเภทของขยะทีเ่กดิในส านกังาน 

ขยะท ัว่ไป หรอืขยะมูลฝอย หมายถงึ ของเหลือใชท้ี่เกดิจากหอ้งท างาน 

หอ้งรับประทานอาหาร เป็นตน้ ขยะประเภทนีเ้ป็นขยะทีไ่มเ่ป็นอันตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 

แต่หากมปีรมิาณมากและไม่ไดรั้บการจัดการอยา่งสม ่าเสมอ จะสง่ผลใหเ้กดิอันตราย

ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล ้อมได ้เช่นกั น  ขยะป ระเภทนี้ ได ้แก่  เศษอาห าร  

เศษภาชนะทีใ่ชใ้นการบรรจอุาหาร ขยะจากอปุกรณ์ส านักงาน เป็นตน้ 

 

การจดัการของเสยีในส านกังาน (หมวด 4.1) 
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ภาพที ่6-1 ขยะทั่วไปหรอืขยะมลูฝอย 

 

ขยะรไีซเคลิ หมายถงึ ขยะทีส่ามารถน าไปสูก่ระบวนการแปรรูปเพือ่ออกมา

เป็นผลติภัณฑใ์หม่ หรอืเป็นขยะที่ขายไดส้ามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ส านักงาน ขยะ

ประเภทนี้ไดแ้ก่ กระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแกว้ เป็นตน้ นอกจากนี้ ยังมีขยะอีก

ประเภทหนึ่งที่สามารถน ากลับมาใชใ้หม่ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการแปรรูป 

เรยีกวา่ การน ากลับมาใชใ่หม ่หรอื Reuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพที ่6-2 ขยะรไีซเคลิ 

  

ขยะอนัตราย หมายถงึ ขยะทีม่อีงคป์ระกอบของสารเคม ีหรอื โลหะหนัก 

ปนเป้ือน ซึง่ขยะประเภทนีท้ีเ่กดิในส านักงาน ไดแ้ก ่ถา่นไฟฉาย หลอดไฟ ขยะ

อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ตลับหมกึ น ้ายาลบค าผดิ เป็นตน้  
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ภาพที ่6-3 ขยะอนัตราย 

 

สาเหตทุีท่ าใหเ้กดิปญัหาขยะและขยะอนัตรายแบบไมม่ปีระสทิธภิาพ 

1. ไมม่กีารคัดแยกขยะกอ่นทิง้ท าใหเ้กดิการปนเป้ือนไมส่ามารถแยก

วัสดกุลบัมาใชไ้ดใ้หมห่รอืไดแ้ตค่ณุภาพต ่า 

2. การรณรงคป์ระชาสมัพันธแ์ละขาดการสรา้งความตระหนักใหพ้นักงาน

คัดแยกขยะไมเ่พยีงพอและไมต่อ่เนือ่ง 

3. พนักงานในส านักงาน รวมไปถงึผูบ้รหิารระดับสงูหรอืเจา้ของกจิการ

ยงัไมไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืการคัดแยกขยะอยา่งเต็มที ่

4. ขาดความตอ่เนือ่งและการประสานงานของส านักงาน เนือ่งจากขาด

บคุลากรหลกัทีรั่บผดิชอบในการด าเนนิการเรือ่งนี ้

5. ไมม่กีฎระเบยีบเด็ดขาดทีจ่ะรับรอง หากไมม่กีารกระท าทีถ่กูตอ้ง 

หรอืผลตอบแทนเมือ่มกีารปฎบิตัไิดถ้กูตอ้ง 

 

 

 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 202  
 

 

ผลกระทบของมลพษิขยะและขยะอนัตราย 

 แหลง่เพาะพันธุข์องเชือ้โรคและแมลงน าโรคตา่งๆ 

 เกดิกลิน่เหม็นและกอ่ใหเ้กดิความร าคาญ 

 แหลง่น ้าเน่าเสยี 

 สง่ผลกระทบตอ่สภาพรา่งกายของมนุษย ์

 ทัศนยีภาพเสือ่มโทรม 

 

การจดัการเพือ่ลดปรมิาณขยะจากแหลง่ก าเนดิ 

 การป้องกันและควบคุมการเพิม่ของปรมิาณขยะที่ส าคัญ คือ การลดขยะที่

แหล่งก าเนิด (Source reduction) โดยการอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

ชวีติประจ าวัน การลดปรมิาณขยะจะสามารถลดค่าใชจ้่ายในการจัดการของเสยีใน

ส านักงานตัง้แต่การเก็บรวบรวม ขนส่ง การคัดแยกและใชป้ระโยชน์ ตลอดจนการ

ก าจัดขัน้สดุทา้ย ลดปัญหาสิง่แวดลอ้ม และประหยดัทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ดังนั้นส านักงานจะตอ้งมีการจัดการวัสดุที่ ใชแ้ล ว้ก่อนที่จะน าไปทิ้ง                  

ควรพจิารณาว่าวัสดุทีใ่ชแ้ลว้นัน้สามารถน ากลับมาเขา้สูก่ระบวนการผลติซ ้า (Reuse) 

ไดห้รอืไม ่หากไมส่ามารถใชซ้ ้าไดจ้ะตอ้งพจิารณาต่อมาว่าสามารถน ากลับมาใชใ้หม ่

(Recycle) ไดห้รอืไม ่หากไมแ่ลว้ก็จ าเป็นจะตอ้งทิง้ขยะตามประเภทของขยะนัน้ๆ 

 

การน ากลบัมาใชซ้ า้ (Reuse)  

 การน ากลับมาใชซ้ ้าเป็นการน าวัสดุที่ใชแ้ลว้น ากลับมาใชซ้ ้าหลายๆ ครัง้               

จนไม่สามารถใชไ้ดแ้ลว้จงึท าการเขา้สู่กระบวนการผลติซ ้า หรอืน าไปก าจัด การน า

กลับมาใชซ้ ้าสามารถช่วยลดการเกดิขยะไดเ้ท่ากับจ านวนครัง้ที่น ามาใชซ้ ้า หรือ

แทนทีด่ว้ยผลติภณัฑอ์ืน่  

 กจิกรรมในส านักงานทีส่ามารถน าวัสดทุีใ่ชแ้ลว้กลับมาใชซ้ ้าได ้เชน่ 

- การใชก้ระดาษส าเนา ใหใ้ชส้ าเนาทัง้ 2 หนา้ 

- ซองเอกสารทีผ่่านการใชง้านแลว้ใหใ้ชซ้ ้าในสว่นหนา้ทีว่่าง หรอื

ใชซ้องเดมินัน้สง่กลับ 

- กระดาษเชด็มอื ใหใ้ชเ้ป็นผา้เชด็มอืแทน 
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- น าขวดพลาสตกิมาใชใ้นรปูแบบอืน่ ๆ 

 

   

ภาพที ่6-4 การน าขวดพลาสตกิมาท าเป็นเกา้อีแ้ละถังขยะ 

ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคนครพนม 

 

 

ภาพที ่6-5 การรับบรจิาคฝา เพือ่น ามาท าขาเทยีม ของทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มจังหวดัระยอง 
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การปรบัเปลีย่นวสัดอุปุกรณ์ในการใชง้าน หรอืการทดแทน 

การเลอืกใชว้ัสดอุปุกรณ์ภายในส านักงานจะตอ้งค านงึถงึผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มทีจ่ะตามมา ดังนัน้ ควรจะตอ้งมกีารศกึษาหาสิง่ทดแทนเพือ่ทีจ่ะชว่ยลด

ปรมิาณขยะ ตัวอยา่งเชน่ 

- กระดาษบันทึกขอ้ความที่ตอ้งท าการส าเนาหลายๆ ชุด เพื่อ

กระจายให ทุ้ กคนทราบ ป รับ เปลี่ยน เป็นใช ก้ ระดานข่าว

อเิล็กทรอนกิสส์ าหรับขา่วทั่วไป และกระจายเฉพาะขา่วทีส่ าคัญ 

และจ าเป็นเทา่นัน้ทีใ่ชเ้ป็นกระดาษบนัทกึ 

- เครือ่งพมิพ ์ใหใ้ชเ้ครือ่งพมิพเ์ลเซอรท์ีส่ามารถเตมิหมกึได ้

- เครือ่งใชบ้นโต๊ะส านักงาน เป็นอปุกรณ์ทีใ่ชไ้ดค้งทนไมเ่สยีหาย

ไดง้า่ย และจ าเป็น 

- ภาชนะบรรจนุ ้าควรใชแ้บบพลาสตกิโพลสีไตรนี  แบบแกว้ 

- เครือ่งดืม่ควรซือ้แบบเตมิ (Refillable) เชน่ มภีาชนะบรรจุกาแฟ

แลว้ ควรซือ้กาแฟแบบเตมิ 

- แบตเตอรี่ ควรใช แ้บบเก็บประจุไฟฟ้าได  ้(Rechargeable 

batteries) เพื่อลดขยะและลดพษิโลหะที่เกดิจากขยะอันตราย 

ใชแ้บตเตอรีท่ีห่ลกีเลีย่งการผลติดว้ยโลหะพษิ 

- ยมื เชา่ หรอืใชส้ ิง่ของหรอืผลติภณัฑท์ีใ่ชบ้อ่ยครัง้รว่มกนั เชน่ 

หนังสอืพมิพ ์วารสาร เครือ่งดดูฝุ่ น  เป็นตน้ 

 

วธิกีารด าเนนิการ 

 การจัดการขยะทั่วไป ขยะรไีซเคลิ และขยะอันตราย จัดใหม้ขี ึน้เพื่อใชเ้ป็น

วธิีการในการก าหนดขัน้ตอนควบคุมการจัดการขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะ

อันตราย ตัง้แต่การแยกประเภท การจัดเก็บ การขนส่ง และการก าจัดอย่างถูกตอ้ง

เหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายในการก าจัดสิง่ปฏกิูลหรอืวัสดุที่ไม่ใชแ้ลว้ และ

เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ ซึง่วธิกีารจะมขีอบเขตครอบคลมุถงึการจัดการ

ขยะทั่วไป รวมถงึขยะอนัตราย ทีเ่กดิจากการด าเนนิงาน และการบรกิารของส านักงาน 
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 ข ัน้ตอนที ่1. การส ารวจประเภทและปรมิาณขยะ และพฤตกิรรมการทิง้

ขยะ 

 ด าเนนิการส ารวจพืน้ทีแ่ละกจิกรรมต่างๆในส านักงาน ถงึประเภทและปรมิาณ

ขยะที่เกดิขึน้  เพื่อวางแผนในการจัดการขยะไดอ้ย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ การก าหนด

จ านวนถังขยะ จดุวางถังขยะ  

 ข ัน้ตอนที ่2 การจดัวางถงัขยะและการคดัแยกขยะ 

 หลังจากทราบถงึประเภท ปรมิาณขยะ และพฤตกิรรมการทิง้ขยะของพนักงาน 

ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งด าเนนิการแยกประเภทของขยะ พรอ้มทัง้ตดิป้ายบง่ชีป้ระเภทขยะ

ใหช้ดัเจนทีถ่ังขยะ และน ามาวางในจดุทีก่ าหนด ถังขยะทกุใบควรจะตอ้งวางในพืน้ทีท่ี่

สะดวกตอ่การทิง้ มฝีาปิด นอกจากนีย้งัตอ้งมกีารเตรยีมพืน้ทีท่ีร่องรับขยะทัง้หมดกอ่น

การน าไปก าจัด ซึง่พืน้ทีร่องรับขยะจะตอ้งแบ่งออกเป็นสัดส่วนทีช่ัดเจน เพือ่รองรับ

ขยะประเภทตา่งๆทีไ่ดถ้กูคัดแยกมาแลว้ 

 

ภาพที ่6-6 การจัดวางถังขยะภายในส านักงาน  

บรษัิท แคนนอน มารเ์ก็ตติง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 206  
 

 

 

ภาพที ่6-7 การคัดแยกขยะประเภทตา่งๆ โดยใชป้้ายและสเีป็นสญัลักษณ์บง่ชีข้ยะ

แตล่ะประเภท ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวัดกาญจนบรุ ี

 

 

ภาพที ่6-8 การคัดแยกขยะประเภทตา่งๆ โดยใชป้้ายและสเีป็นสญัลักษณ์บง่ชีข้ยะ

แตล่ะประเภท ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวัดฉะเชงิเทรา 
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ภาพที ่6-9 การคัดแยกขยะประเภทตา่งๆ โดยใชป้้ายและสเีป็นสญัลักษณ์บง่ชีข้ยะ

แตล่ะประเภท ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวัดปราจนีบรุ ี

 

ภาพที ่6-10 การคดัแยกขยะประเภทตา่งๆ โดยใชป้้ายและสเีป็นสญัลักษณ์บง่ชีข้ยะ

แตล่ะประเภท ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขขุนัธ ์ 

จังหวดัศรสีะเกษ 
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 ข ัน้ตอนที ่3 การใหค้วามรูใ้นการจดัการขยะ 

ใหค้วามรูแ้กพ่นักงานทกุคนในการคัดแยกขยะอยา่งถกูตอ้ง สง่เสรมิพนักงาน

ใหม้ีการลดปรมิาณขยะอย่างต่อเนื่อง เช่น การน าวัสดุใชแ้ลว้มาเวียนใช ้หรือน า

กลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่  หรือการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในส านักงาน หรือการ

ทดแทน และจะตอ้งมกีารรณรงคก์ารจัดการขยะในแตล่ะรปูแบบอยา่งตอ่เนือ่ง 

ข ัน้ตอนที ่4 การตรวจสอบความถกูตอ้งของการคดัแยกขยะ 

ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบการทิง้ขยะของพนักงาน ความถีใ่นการ

ตรวจสอบประมาณสัปดาหล์ะ 1 ครัง้ หรอืตามความเหมาะสมขององคก์ร หากพบว่ามี

การทิง้ขยะผดิประเภทจะตอ้งม ี      การก าหนดมาตรการในการจัดการเพือ่ป้องกนัการ

ทิง้ขยะผดิซ ้า นอกจากนี้ผูต้รวจสอบจะตอ้งตรวจสอบถงึการน าวัสดุใชแ้ลว้มาเวยีนใช ้

หรอืน ากลับมาใชป้ระโยชนใ์หม ่หรอืการปรับเปลีย่นวัสดอุปุกรณ์ในส านักงาน หรอืการ

ทดแทน 

 ข ัน้ตอนที ่5 การก าจดัขยะ 

 ขยะทั่วไป เชน่ เศษอาหาร ถงุพลาสตกิ กลอ่งโฟม ขยะจาก

อปุกรณ์ส านักงาน เป็นตน้ จะสง่ใหก้บัหน่วยงานทอ้งถิน่น าไป

ก าจดั 

 ขยะรไีซเคลิ เชน่ ขวดพลาสตกิ ขวดแกว้ กระดาษ กลอ่งกระดาษ

ลัง เป็นตน้ จะสง่ใหก้บัผูรั้บซือ้ของเกา่ทีจ่ะตอ้งมใีบอนุญาตใน

การประกอบกจิการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุ

ตาสาหกรรม 

 ขยะอันต ราย  เช่น  ถ่ านไฟฉาย  หลอดไฟ  ขยะอุปก รณ์

อเิล็กทรอนกิส ์ตลับหมกึ น ้ายาลบค าผดิ เป็นตน้ หากมใีนปรมิาณ

มากจะตอ้งส่งใหก้ับบรษัิทที่รับก าจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ ที่

ไดรั้บการอนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเทา่นัน้ 
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ภาพที ่6-11 ตัวอยา่งจดุพักขยะกอ่นสง่ก าจัด ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคก าแพงเพชร 
 

 

ภาพที ่6-12 ทีพั่กขยะกอ่นสง่ก าจัด การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสพุรรณบรุ ี
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ภาพที ่6-13 ศนูยข์ยะรไีซเคลิ ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่11 

 

 ข ัน้ตอนที ่6 บนัทกึปรมิาณขยะรายเดอืนเป็นประจ าทกุเดอืน 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 มกีารจัดการน าวัสดทุีใ่ชแ้ลว้บางชนดิน ากลับมาใชซ้ า้ (Reuse) หรอืมกีาร

เลอืกใชว้ัสดอุปุกรณ์ทีส่ามารถลดการเกดิขยะได ้

 จะตอ้งมกีารคดัแยกขยะตามความเหมาะสมขององคก์ร 

 ดา้นขา้งภาชนะควรมเีครือ่งหมายแสดงชนดิของขยะ หรอือาจมป้ีายบง่ชี ้

 จะตอ้งอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่อีากาศถา่ยเท อยูใ่นรม่ และเป็นสดัสว่น 

 หากมขีองเสยีอนัตราย จะตอ้งมกีารสง่ก าจัดตามกฎหมาย  

 มป้ีายรณรงคเ์กีย่วกบัการจัดการขยะ 

 มบีนัทกึปรมิาณขยะรายเดอืนเป็นประจ าทกุเดอืน(ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 

4.1 
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ความส าคญั 

ปัญหาน ้าเสียภายในส านักงานส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลงึกับของเสียจาก

บา้นเรอืนทั่วไปหรอืการด ารงชวีติของมนุษย ์ทีป่ระกอบดว้ยน ้าเสยีทีเ่กดิจากการซัก

ลา้งท าความสะอาด การประกอบอาหาร และสิ่งขับถ่าย ซึ่งมีการปนเป้ือนของ

สารอินทรีย์ และก็อาจจะมีเชื้อโรคที่อาจแพร่กระจายออกสู่ส ิ่งแวดลอ้มได ้

เนื่องจากบางส านักงานมพีนักงานจ านวณมาก ดังนัน้ น ้าเสยีเหล่านี้จะตอ้งผ่านการ

บ าบดักอ่นปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้มภายนอก 

 

ลกัษณะของน า้เสยี 

 น ้าเสยีจากอาคารมีการปนเป้ือนสารอนิทรีย์ และอาจมีสารอันตราย ไดแ้ก ่

จลุนิทรยีท์ีก่อ่โรค สารเคมฆีา่เชือ้โรค เป็นตน้ ซึง่มอีงคป์ระกอบตา่งๆดังนี ้

 สารอนิทรยี ์ไดแ้กค่ารโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมัน เชน่ สิง่ขับถ่ายจากคน เศษ

อาหาร น ้ ายาท าความสะอาด เป็นตน้ สารอินทรีย์ในน ้ าเสียมีทั ้งที่อยู่ในรูปสาร

แขวนลอยและสารละลาย ซึง่สามารถถูกย่อยสลายได ้โดยจุลนิทรยีท์ี่ใชอ้อกซเิจน 

ท าใหเ้กดิสภาพขาดออกซเิจนและเกดิสภาพเน่าเสยีได ้ปรมิาณของสารอนิทรยีน์ยิม

วัดดว้ยค่าบโีอด ีBOD เมือ่ค่าบโีอดใีนน ้าสูง แสดงว่ามสีารอนิทรยีป์ะปนอยูม่าก และ

สภาพเหม็นเน่าจะเกดิขึน้ไดง้า่ย 

 สารอนนิทรยี ์ไดแ้ก่ แร่ธาตุต่างๆ ที่อาจไม่ท าใหเ้กดิน ้าเน่าเสยี แต่อาจเป็น

อนัตรายตอ่สิง่มชีวีติ ไดแ้ก ่คลอรนี เป็นตน้ 

 จุลนิทรยี ์น ้าเสยีจากส านักงานจะมจีุลนิทรยีเ์ป็นจ านวนมาก จุลนิทรยีเ์หล่านี้

จะใชอ้อกซเิจนในการด ารงชวีติสามารถลดระดับของออกซเิจนละลายน ้าท าใหเ้กดิ

สภาพน ้าเน่าหม็น นอกจากนีจ้ลุนิทรยีบ์างชนดิอาจเป็นเชือ้โรคทีเ่ป็นอนัตรายตอ่มนุษย ์

ผลกระทบของน า้เสยีจากอาคารส านกังาน 

1. เป็นแหลง่เพาะพันธุข์องสตัวน์ าโรคตา่งๆ และแพรร่ะบาดของเชือ้โรค 

2. ท าใหเ้กดิเหตรุ าคาญ เชน่ กลิน่เหม็นเน่า เป็นตน้ 

การจดัการน า้เสยีในส านกังาน (หมวด 4.2) 
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3. ท าใหเ้กดิการสูญเสยีทัศนียภาพ เกดิภาพที่ไม่น่าดู เช่น สภาพน ้ามสีดี า            

มขียะและสิง่ปฏกิลูลอยน ้า 

 

วธิกีารด าเนนิการ 

แนวทางในการควบคุมน ้าเสยีจากกจิกรรมต่างๆในส านักงาน มหีลายประเภท 

เริ่มตั ้งแต่การควบคุมที่แหล่งก าเนิด และควบคุมที่ปลายทางก่อนปล่อยออก                      

สูส่ ิง่แวดลอ้มภายนอก สามารถอธบิายไดด้ังนี ้

 ข ัน้ตอนที ่1 ศกึษาองคป์ระกอบของน า้เสยี และปรมิาณ 

ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งพจิารณาองค์ประกอบของน ้าเสีย ซึง่น ้าเสียส่วนใหญ่ที่

เกดิขึน้จะมคีราบน ้ามันและไขมัน เศษขยะ เศษอาหารปนเป้ือน จากนัน้คาดการณ์

ปรมิาณน ้าทิง้ทีเ่กดิขึน้เพือ่จัดหาขนาดของถังดักไขมนัส าเร็จรปู  

ข ัน้ตอนที ่2 หาแนวทางการจดัการน า้เสยี 

  2.1 การลดปริมาณน ้ามนั ไขมนั ขยะและเศษอาหารจาก

แหลง่ก าเนดิ  

- ลดการใชน้ ้ามนัในการปรงุอาหาร 

- กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะกอ่นน าไปลา้ง 

- แยกน ้ามนัใชแ้ลว้ใสภ่าชนะเพือ่น าไปก าจัด 

- ไมเ่ทน ้ามนัใชแ้ลว้ลงน ้าทิง้หรอืทอ่ระบายน ้า 

- รวบรวมภาชนะที่จะตอ้งลา้งใหม้ีปรมิาณมาก เพื่อลด

จ านวนครัง้ทีล่า้ง 

  2.2 การก าจดัน า้มนั ไขมนั ขยะและเศษอาหารโดยใชบ้่อดกั

ไขมนั 

  บอ่ดักไขมัน เป็นอปุกรณ์ส าหรับแยกไขมันไมใ่หไ้หลปนไปกับน ้าทิง้

ชว่ยรักษาสภาพน ้าในขัน้ตน้ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรอืท่อระบายน ้าทิง้ 

การจัดการน ้ ามันและไขมันโดยใชบ้่อดักไขมันเป็นวิธีการที่ เหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยีทีป่นเป้ือนน ้ามนัและไขมนั 
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  หลักการท างานของบอ่ดักไขมนั 

1) น ้าเสยีจะผ่านเขา้มาทีต่ะแกรงดักเศษอาหาร ซึง่ท าหนา้ที่

แยกเศษอาหารทีป่ะปนมากบัน ้าเสยี 

2) น ้าเสียจากขัน้ตอนแรกจะไหลผ่านมายังส่วนดักไขมัน 

โดยไขมนัทีแ่ยกตัวออกจากน ้าเสยีจะลอยขึน้เป็นชัน้เหนอื

น ้า 

3) น ้าเสียที่อยู่ใตช้ัน้ไขมันจะไหลเขา้สู่ถังบ าบัดขัน้ต่อไป 

กอ่นปลอ่ยออกสูท่อ่ระบายน ้า สาธารณะ 

 

 

ภาพที ่6-14 หลกัการท างานของบอ่ดักไขมนั 

       (ทีม่า : http://www.bloggang.com/data/p/paa/picture/1300340173.jpg) 

 

  ตัวอยา่งบอ่ดักไขมนัในอาคารส านักงาน 

  1) บอ่ดักไขมนัส าเร็จรปู  

  บอ่ดักไขมันส าเร็จรูป ท าจากไฟเบอรก์ลาส มนี ้าหนักเบา สะดวกใน

การเคลือ่นยา้ยและตดิตัง้ ประกอบดว้ยตะแกรงดักเศษอาหาร และสว่นแยกไขมัน บอ่

ดักไขมันส าเร็จรูปเหมาะสมกับบา้นเรอืน และรา้นอาหารทั่วไป เพราะสะดวกในการ

ตดิตัง้ แตต่อ้งค านงึถงึปรมิาตรของบอ่ดักไขมนัและระยะเวลาเก็บกกัทีเ่หมาะสม 
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ภาพที ่6-15 รปูแบบทั่วไปของบอ่ดกัไขมนัส าเร็จรปู 

 

 

ภาพที ่6-16 ตัวอยา่งการตดิตัง้บอ่ดกัไขมนับรเิวณพืน้ทีล่า้งจาน  
ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ าเภอบวัใหญ ่
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  2) บอ่ดักไขมนัอยา่งงา่ย 

  บ่อดักไขมันอย่างง่ายเป็นบ่อดักไขมันแบบภูมปัิญญาชาวบา้นที่

สามารถประดษิฐใ์ชไ้ดเ้อง โดยใชว้ัสดุทีห่าง่ายในทอ้งถิน่ตัวอย่างบ่อดักไขมันอย่าง

ง่าย บ่อดักไขมันแบบน าถังน ้ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นบ่อดักไขมันอย่างง่ายและประหยัด 

สามารถใชไ้ดก้ับบา้นเรอืนและอาคารโดยมสี่วนประกอบ คอื ถังน ้าพลาสตกิทีม่ขีาย

ทั่วไปในทอ้งตลาด ทอ่พวีซีพีรอ้มขอ้ตอ่สามทาง เจาะรถูังน ้าพลาสตกิแลว้ตอ่ทอ่พวีซี ี

ยาดว้ยกาวพลาสตกิแบบใชค้วามรอ้นละลาย โดยใหท้่อเขา้อยู่สูงกว่าท่อ น าตะกรา้

พลาสตกิทีเ่ป็นตะแกรงมา แขวนไวท้ีท่างน ้าเขา้เพือ่ดักขยะและเศษอาหาร สว่นทอ่น ้า

ออกนัน้ใหต้อ่ทอ่ในถังใหล้กึลงไปถงึกน้ถัง 

 

 

ภาพที ่6-17 บอ่ดกัไขมนัประดษิฐอ์ยา่งงา่ย 
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ภาพที ่6-18 ตัวอยา่งบอ่ดกัไขมนัประดษิฐอ์ยา่งงา่ย ของส านักเทศบาลมาบ
อ ามฤต จังหวดัชมุพร 

 

  การดแูลรกัษาบอ่ดกัไขมนั 

1. ตอ้งตดิตะแกรงดักขยะและหมั่นโกยเศษขยะทีด่ักกรอง

ไวห้นา้ตะแกรงออกอยา่งสม า่เสมออยา่งนอ้ยทกุวัน 

2. หมั่นตักไขมันออกจากบอ่ดักไขมันอยา่งนอ้ยทุกสปัดาห ์

โดยใสภ่าชนะทีปิ่ดมดิชดิและใหเ้ทศบาลหรอืหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งน าไปก าจัด หรอืน าไปแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์

ตา่งๆ 

3. ลา้งถังดักไขมนัอยา่งสม า่เสมออยา่งนอ้ยทกุ 6 เดอืน 

 

  3. การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดที่เป็นมิตรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

  ควรเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ท าความสะอาดชีวภาพ หรือเป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้ม เช่น น ้ าจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ติดฉลากเขียวหรือมี

ขอ้ความบ่งชีว้่า “ผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม” ผลติภัณฑจ์ากธรรมชาตแิทน

สารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย เป็นตน้ 
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ภาพที ่6-19 ผลติภณัฑท์ าความสะอาด สตูรสมนุไพร ทีใ่ชภ้ายในกองพลทหารปืน
ใหญ ่คา่ยพบิลูสงคราม 

 

  4. การก าหนดมาตรการการประหยดัทรพัยากรน ้าภายใน

อาคารส านกังาน 

  มาตรการการประหยัดน ้าสามารถไม่เพียงแต่จะช่วยควบคุมปรมิาณ

การใชน้ ้า แต่ยงัสามารถลดปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมตา่งๆ ไมว่่าจะเป็น การ

ลา้งภาชนะ การช าระลา้งท าความสะอาด เป็นตน้ (อา้งองิจากหมวดที ่3 เรือ่งการใช ้

พลังงานและทรัพยากร) 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 ส านักงานจะตอ้งตดิตัง้ถังดักไขมันและมกีารดูแลท าความสะอาดอย่าง

สม า่เสมอ 

 มกีารเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 เศษขยะ เศษอาหาร คราบน ้ามันและสิง่สกปรกต่างๆ ไดรั้บการก าจัด

อยา่งเหมาะสม  
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บทที ่7 

หมวดที ่5 

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน 

Indoor & Outdoor Environment 

 

 

ความส าคญั 

 ภายในอาคารส านักงานที่มสี ิง่เจือปนอยู่ในปรมิาณและระยะเวลาที่นานพอ  

อาจจะท าใหเ้กดิอันตรายต่อสขุภาพอนามัยของพนักงาน เรยีกวา่ โรคส านักงาน หรอื 

Sick buildings sysdrome  ซึ่งผูป่้วยจะมีอาการอ่อนพลีย เฉ่ือยชา โดยไม่ทราบ

สาเหตุ ปัจจัยทีส่ าคัญท าใหเ้กดิอาการดังกล่าวมาจากคุณภาพอากาศทีม่มีลพษิ ทัง้

จาก เชือ้แบคทีเรยี เชือ้รา สาร VOCs (Volatile Organic Compounds) และมลพษิ

ตัวอืน่ ๆ มลพษิเหล่านี้มาจาก เครือ่งตกแต่งส านักงาน สทีีท่า พรม เป็นตน้ ประกอบ

กบั  การขาดการถ่ายเทอากาศทีด่ ีจงึกอ่ใหเ้กดิภาวะมลพษิในอาคาร มผีลการศกึษา

ของ  U.S. EPA เปิดเผยว่า อากาศที่เราหายใจภายในอาคารบางแห่งสกปรกกว่า

อากาศภายในสถานทีธ่รรมชาตถิงึ 100 เทา่ และยงัมกีารศกึษาทีย่นืยนัวา่ในอาคารทีม่ี

คุณภาพอากาศภายในสะอาดส่งผลใหพ้นักงานมกีารท างานทีม่ปีระสทิธภิาพสูงกว่า

อาคารที่มีอากาศภายในที่มีมลพิษฟุ้ งกระจายอยู่  ดั งนั้น ส านักงานจะตอ้งม ี             

การจัดการสภาพอากาศภายในส านักงานใหม้ีสภาพอากาศที่ดี ถ่ายเทไดส้ะดวก  

เพื่อใหพ้นักงานอยู่ในสภาพแวดลอ้มเหมาะสม เกดิความสบายในการท างานและมี

สขุภาพอนามยัทีด่ ี

 

 

อากาศในส านกังาน (หมวด 5.1) 
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วธิดี าเนนิการ 

 ข ัน้ตอนที่ 1 การก าหนดรายการที่ก่อให้เกดิมลพิษอากาศภายใน

ส านกังาน 

 สิ่งที่ ก่ อ ให ้เก ิด มลพิษท างอากาศ ในส า นั ก งานโดยทั่ วไป  ได ้แก ่

เครื่องปรับอากาศ พรม สี เครื่องปริน้เตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร บุหรี่ เป็นตน้ ทาง

ส านักงานจะตอ้งพิจารณาสิง่เหล่านี้เพื่อวางแผนการจัดการในการลดมลพิษทาง

อากาศ 

 ข ัน้ตอนที่ 2 ก าหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพอากาศ  ทาง

ส านักงานจะตอ้งก าหนดขึน้มาเป็นลายลักษณ์อักษรอยา่งชดัเจนในการควบคมุมลพษิ

ทางอากาศทีเ่กดิจากแหลง่ตา่งๆ สามารถจ าแนกไดด้ังนี้ 

 2.1 เครือ่งปรบัอากาศ (Air Conditioner) เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามส าคัญใน

การท างานในส านักงาน ซึง่จะชว่ยใหพ้นักงานมคีวามเย็นสบายในการท างาน และใน

ขณะเดยีวกันสามารถสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของพนักงาน หากไมม่กีารดูแลท าความ

สะอาดเครือ่งปรับอากาศอย่างสม ่าเสมอ อันตรายทีเ่กดิจากเครือ่งปรับอากาศ ไดแ้ก ่

โรคภูมแิพ ้โรคลเีจยีนแนร ์(เกดิจากเชือ้แบคทเีรยี ชนดิหนึง่ ชือ่ว่า ลจีโิอเนลลา นวิ

โม ฟิ ลา  (Legionella pneumophila) พบได ท้ี่  Cooling tower ถาด รองน ้ าจาก

เครือ่งปรับอากาศ การตดิต่อของโรคเชือ้โรคเขา้สูร่่างกายโดยการสดูหายใจ) วัณโรค 

หรอืโรคที่เกีย่วกับระบบทางเดนิหายใจอืน่ ๆ ซึง่มสีาเหตุมาจากฝุ่ นละออง เชือ้โรค 

เชือ้รา เชือ้แบคทเีรยี เป็นตน้  

 วธิกีารท าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ  

1. การท าความสะอาดฟิลเตอรห์รอืแผงกรองฝุ่ น ท าหนา้ทีเ่ป็นด่าน

แรกที่จะกรองอากาศโดยจะดักจับฝุ่ นและสิง่สกปรกอื่น ๆ ที่

ปนเป้ือนอยูใ่นอากาศไมใ่หผ้่านเขา้ไปยงัตัวแผงขดทอ่คอยลเ์ย็น 

และเป่าเขา้สูบ่รรยากาศภายในหอ้งไดอ้กี ท าไดโ้ดยใชน้ ้าแรง ๆ 

ฉีดที่ดา้นหลังของฟิลเตอร ์(ดา้นที่ไม่ไดรั้บฝุ่ น) ใหฝุ้่ นและสิง่

สกปรกหลุดออก หรือถา้ฟิลเตอร์เป็นแบบเสน้ใยอลูมเินียมถัก 
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แบบเสน้ใยไนล่อน ก็อาจใชแ้ปรงทีม่ขีนนิม่ เชน่ แปรงสฟัีน หรอื

แปรงทาสชีว่ยปัดฝุ่ นดว้ยก็ได ้ควรท าความสะอาดทุกๆ 1 เดอืน 

หรอื 3 เดอืน 

2. การท าความสะอาดแผงขดท่อคอยลเ์ย็น ใหใ้ชแ้ปรงสฟัีน หรอื

แปรงทาส ีปัดเอาฝุ่ น ที่เกาะยดึตดิอยู่ใหอ้อกก่อนดว้ยการลาก

แปรงลงตามแนวล่องของแผ่นครบีอลูมเินียม แลว้จงึค่อยเอาน ้า

ฉีดหรอืราด เพือ่ใหฝุ้่ นทีเ่หลอืหลดุตามน ้าออกมา 

3. การลา้งท าความสะอาดใบพัด ควรลา้งไปพรอ้มกับการลา้งท า

ความสะอาดแผงคอยลเ์ย็น 

4. การท าความสะอาดถาดรองรับน ้าทิง้และท่อน ้าทิง้ หากไม่ไดรั้บ

การดแูลหรอืท าความสะอาดเป็นเวลานาน จะท าใหเ้กดิเมอืกขาว

ใสคลา้ยวุน้ น ้าทีข่งัอยูใ่นถาดรองรับน ้าทิง้เป็นเวลานานนี ้เมือ่รวม

กบัฝุ่ นละอองต่าง ๆ ทีเ่กาะอยูต่ามถาดรับ ก็อาจเป็นแหลง่อาหาร 

หรอืเป็นแหลง่สะสม ของเชือ้โรค เชือ้รา และท าใหเ้ชือ้โรคเชือ้รา

เหล่านี้เจรญิเตบิโตและแพร่กระจายสู่พนักงานภายในอาคารได ้

การท าความสะอาดถาดน ้าทิง้โดยการใชแ้ปรงที่มขีนแข็งขัดถ ู

หรอืการถอดออกมาลา้ง สว่นทอ่น ้าทิง้ท าไดโ้ดยการใชเ้ครือ่งเป่า

ลม เป่าลมเขา้ไปตามท่อน ้า หรอืใชน้ ้าทีม่แีรงดันเล็กนอ้ยฉีดเขา้

ไปภายในทอ่ (ตอ้งแน่ใจวา่ในระบบทอ่ไมม่รีอยร่ัว) 

5. การท าความสะอาดคอยล์รอ้น การท าความสะอาดฝุ่ นละอองที่

เกาะอยูต่ามชดุคอยลร์อ้น สามารถใชน้ ้าฉีดลา้งได ้แต่ตอ้งระวัง

อยา่ใหน้ ้ากระเด็นเขา้ไปเปียกอปุกรณ์ไฟฟ้าได ้ระยะเวลาในการ

ลา้งท าความสะอาดชดุคอยลร์อ้นควรลา้งทกุ 6 เดอืน หรอืทกุ 12 

เดอืน 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 221  
 

 

6. สือ่สารแก่ผูท้ี่มาบ ารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศทราบถงึการเป็น

ส านักงานสเีขยีว เพือ่ใหป้ฏบิัตติามแนวทางของส านักงานในการ

ควบคมุมลพษิทางอากาศขณะบ ารงุรักษาเครือ่งปรับอากาศ 

 2.2 เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งพิมพ์เอกสาร (Printer) เป็นอุปกรณ์

ส านักงานทีจ่ าเป็นในส านักงานสมัยใหม ่เนื่องจากประโยชน์และความสะดวกทีไ่ดรั้บ 

จนผูใ้ชล้ะเลยอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้อนัตรายทีเ่กดิจากอปุกรณ์ส านักงานเหล่านี้

มคีวามคลา้ยคลงึกัน โดยอุปกรณ์ส านักงานที่มผีลกระทบต่อสุขภาพมากที่สุด คือ 

เครือ่งถ่ายเอกสาร ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกดิจากการถ่ายเอกสารนัน้ เกดิขึน้ไดท้ัง้

ระหวา่งด าเนนิกจิกรรมถา่ยเอกสาร และในระหวา่งการซอ่มบ ารงุเครือ่งถา่ยเอกสาร 

 วธิปีฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง 

1. ฝุ่ นผงหมกึ กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ ท าให ้

เกิดอาการไอ  หรือจาม  ผงหมึกบางรุ่นมีส่ วนประกอบของ 

nitropyrenes และ trinitrofluorene ซึง่เป็นสารกอ่มะเร็ง ดังนัน้ ควร

เลือกผงหมกึที่ไม่มสีารประกอบดังกล่าว หากพนักงานจ าเป็นตอ้ง

ปฏบิัตงิานที่มโีอกาสที่จะสัมผัสสารโดยผวิหนัง หรอืหายใจเขา้ไป 

พนักงานที่ตอ้งจับตอ้งตัวกรองหมกึ ตอ้งสวมถุงมอืยางแบบใชแ้ลว้

ทิง้ และสวมหนา้กากผา้ นอกจากนี้ยังมโีอโซน ซึง่จะมผีลต่อระบบ

ประสาท มอีาการง่วง มนึศีรษะ ปากคอแหง้ ระคายระบบทางเดนิ

หายใจ ระคายตาและผิวหนังสูญเสียการไดก้ลิ่นชั่วคราว ดังนั้น               

ไมค่วรวางเครือ่งถ่ายเอกสารไวใ้นหอ้งท างาน ควรจัดแยกไวใ้นหอ้ง

ถา่ยเอกสารโดยเฉพาะ หรอืไวใ้นมมุหอ้งทีไ่กลออกไปจากคนท างาน 

และควรแน่ใจวา่มกีารระบายอากาศทีเ่หมาะสมในหอ้งนัน้ 

2. หากเป็นไปไดค้วรวางเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) ที่ห่างไกล

พนักงาน และก าหนดใหม้รีะบบเครอืขา่ยการพมิพ ์ซึง่สามารถชว่ยใน

การประหยดัหมกึพมิพแ์ละไฟฟ้าอกีทางหนึง่ 
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3. ผูท้ี่ใชเ้ครือ่งถ่ายเอกสาร ควรไดรั้บการฝึกอบรมเกีย่วกับวธิีการใช ้

เครือ่งถา่ยเอกสารอยา่งเหมาะสม และปลอดภยั  

4. ผูท้ี่ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ ควรไดรั้บการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

เคลือ่นยา้ย และการเก็บสารเคมทีีใ่ชใ้นกระบวนการถ่ายเอกสาร รวม

ไปถงึการน าสารเคมมีาใช ้และการก าจัดของเสยีดว้ย 

5. เครื่องถ่ายเอกสารและเครือ่งพมิพ์เอกสาร (Printer) จะตอ้งไดรั้บ

การบ ารงุรักษาอยา่งสม า่เสมอ ตามความเหมาะสม 

6. สือ่สารแก่ผูท้ี่มาบ ารุงรักษาเครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งพมิพ์เอกสาร 

(Printer) ทราบถึงการเป็นส านักงานสีเขียว เพื่อใหป้ฏิบัติตาม

แนวทางของส านักงานในการควบคุมมลพิษทางอากาศขณะ

บ ารงุรักษาเครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งพมิพเ์อกสาร (Printer) 

 

ภาพที ่7-1 ตัวอยา่งการแยกเครือ่งถา่ยเอกสารออกจากพืน้ทีท่ างานจรงิ  

ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดัยะลา 
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ภาพที ่7-2 ตูค้รอบเครือ่งพมิพเ์อกสาร ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวัดสพุรรณบรุ ี

 

 

ภาพที ่7-3 บรเิวณเครือ่งพมิพม์กีารวางตน้ไมช้ว่ยดดูสารพษิ 

 โรงพยาบาลอานันทมหดิล จังหวดัลพบรุ ี 
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 2.3 พรมปูพืน้ ถอืเป็นแหล่งสะสมฝุ่ น เชือ้โรค และเชือ้รา ภายในส านักงาน

ท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีต่อ้งเปิดเครือ่งปรับอากาศและไมเ่ปิดประตูหรอืหนา้ต่าง

ระบายอากาศ  ซึง่ทัง้ฝุ่ น เชือ้โรคและเชือ้ราไมไ่ดท้ าใหเ้ราเจ็บป่วยอยา่งฉับพลันทันท ี

แตจ่ะสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพในระยะยาว เชน่ โรคภมูแิพ ้เป็นตน้ 

 วธิกีารปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง 

1. เปิดประตแูละหนา้ตา่งหอ้งทีป่พูรมใหบ้อ่ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้เพือ่ให ้

อากาศถา่ยเทมากขึน้ 

2. ท าความสะอาดพรมดว้ยการดูดฝุ่ นบ่อยๆ โดยวธิกีารดูดฝุ่ นทีถู่กตอ้ง 

ควรลากเครื่องดูดฝุ่ นอย่างชา้ๆ และดูดฝุ่ นในแต่ละจุดใหน้านขึ้น 

เพือ่ใหฝุ้่ นและเชือ้ราหลดุออกมาไดท้ัง้หมด  

3. กลิน่พรม ใชผ้งเบกกงิโซดา (Baking Soda) โรยใหท้ั่วพืน้พรม ทิง้ไว ้

ประมาณ 15 นาท ีแลว้ดดูฝุ่ นซ ้า จะท าใหพ้รมปลอดจากกลิน่ หา้มใช ้

ผลติภัณฑท์ีม่ฤีทธิเ์ป็นด่าง (ผลติภัณฑซ์กัฟอกบางยีห่อ้) กับพรมขน

สตัว ์เพราะอาจท าใหเ้สน้ใยเสยีหายและสซีดีจาง 

4. ส าหรับพรมแบบทีเ่คลือ่นยา้ยได ้ก็ควรน าไปผึง่แดดอยา่งนอ้ยเดอืน

ละ 2 ครัง้ หรอืซกัแหง้ท าความสะอาดใหบ้อ่ยเทา่ทีท่ าได ้
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ภาพที ่7-4 พืน้ทีป่ดูว้ยพรมควรไดรั้บการท าความสะอาดเป็นประจ า และควรมกีาร

เปลีย่นพืน้พรมในระยะทีเ่หมาะสม เพือ่ก าจดักลิน่อบั และป้องกนัไมใ่หเ้ป็นแหลง่สะสม

ของเชือ้โรค 

 2.4 การกอ่สรา้งหรอืตอ่เตมิอาคาร โดยสว่นใหญม่ลพษิทีเ่กดิขึน้มดีังนี ้

- สารระเหยของสทีาอาคาร สีทาอาคารที่มรีาคาถูกและ

คณุภาพต ่านัน้ สว่นใหญ่จะมสีารระเหยอนิทรยีท์ีอ่ันตรายต่อ

สุขภาพ นอกจากนี้ก็มีสารพวก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม 

โครเมียม หรือ ฟอร์มาลดีไฮด์ผสมอยู่ได ้เรียกไดว้่าเป็น

อันตรายอันอาจท าใหเ้กดิมะเร็งขึน้ได ้ซึง่สารระเหยอนิทรยี์

นีส้ว่นใหญ่จะระเหยออกมาอยา่งมากโดยเฉพาะในชว่งทาสี

เสร็จใหมแ่ละก็ยงัระเหยอยา่งตอ่เนือ่งไปอกีหลายปี 

- ฝุ่ นละออง เกดิจากการซ่อมแซมและงานต่อเตมิอาคาร 

ไดแ้ก ่การเจาะผนัง การทุบผนัง เป็นตน้ ซึง่ฝุ่ นทีเ่กดิขึน้ฝุ่ น

ละอองจะท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตาแลว้ ยงัท าอนัตราย

ต่อระบบหายใจเมือ่เราสูดเอาอากาศที่มฝีุ่ นละอองเขา้ไป 

ท าใหร้ะคายเคืองแสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรือมีการ
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สะสมของฝุ่ นในถุงลมปอด ท าใหก้ารท างานของปอดเสือ่ม

ลง 

 วธิกีารปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง 

1. ท าป้ายสือ่สารใหช้ัดเจนว่าเป็นพืน้ทีก่่อสรา้งหรอืงานต่อเตมิอาคาร 

เพือ่ป้องกนัผูป้ฏบิตัเิขา้ไปในบรเิวณดังกลา่ว 

2. หากมกีารทาสอีาคารควรปล่อยใหแ้หง้ประมาณ 2 สัปดาหก์่อนเขา้

ท างาน เพือ่ลดอตัราการไดรั้บสารระเหยจากสทีาอาคาร หากมคีวาม

จ าเป็นจะตอ้งใชผ้า้ปิดจมกูเพือ่ป้องกนัอนัตรายจากสทีาอาคาร 

3. เลือกสทีาอาคารที่ไดรั้บการรับรองผลติภัณฑ์ฉลากเขยีว  เพื่อเป็น

การสรา้งความมัน่ใจใหแ้กพ่นักงานวา่จะมคีวามปลอดภยัมากขึน้ 

4. ควรมกีารควบคุมการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองขณะซอ่มแซมหรอืต่อ

เตมิอาคาร เชน่ การใชผ้า้ใบกัน้ เป็นตน้ หากมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งมี

พนักงานบรเิวณดังกลา่ว จะตอ้งใหผู้ป้ฏบิตังิานใชผ้า้ปิดจมกู 

5. ชีแ้จงผูรั้บเหมากอ่สรา้งใหท้ราบถงึการเป็นส านักงานสเีขยีว เพือ่ให ้

ผูรั้บเหมาปฏบิัตติามแนวทางของส านักงานในการควบคมุมลพษิทาง

อากาศขณะกอ่สรา้งหรอืตอ่เตมิอาคาร 

6. จัดใหม้ทีีป่ฏบิัตงิานส ารอง ในระหว่างการก่อสรา้งและต่อเตมิอาคาร 

จนกวา่จะด าเนนิการเสร็จ 
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ภาพที ่7-5  ป้ายเตอืนการกอ่สรา้งหรอืตอ่เตมิอาคาร 

 

 2.5 บุหรี ่ส านักงานทุกแห่งจะตอ้งมพีนักงานทีส่บูบหุรีอ่ยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้

และก็เป็นทีท่ราบกันดอียูว่า่ควันบหุรีเ่ป็นผลเสยีแกส่ขุภาพของผูส้บูและผูไ้มส่บูบหุรีท่ี่

อยู่ใกลเ้คียงหลายประการ เช่น อาจท าใหเ้กดิมะเร็งปอดและอวัยวะอืน่ โรคหลอด

เลอืดหัวใจตบี จนบางครัง้ท าใหเ้กดิความสูญเสยีบคุคลากรทีม่คีวามสามารถ รวมไป

ถงึท าใหส้ภาพแวดลอ้มของส านักงานดูแยล่ง ดังนัน้ทางส านักงานจะตอ้งด าเนนิการ

ควบคุมสิง่ๆต่างใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน และภาพพจน์ของ

ส านักงาน 

 

 วธิกีารปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง 

1. ก าหนดพื้นที่สูบบุหรีแ่ละหา้มสูบบุหรีอ่ย่างชัดเจน หากเป็นพื้นที่

หา้มสบูบหุรี ่ จะตอ้งหา่งจากตัวอาคารอยา่งนอ้ย 2 เมตร     

2. หา้มพนักงานเดนิสบูบหุรีถ่งึแมว้า่จะไมม่ป้ีายหา้มสบูบหุรีก่็ตาม 

3. ก าหนดมาตรการอยา่งเขม้งวดหากพบผูฝ่้าฝืนสบูบหุรีใ่นทีห่า้มสูบ 

เชน่ เสยีคา่ปรับ เป็นตน้ 
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4. ท ากจิกรรมรณรงค์การงดสูบบุหรีป่ระจ าสัปดาห์ หรอืประจ าเดือน 

หรอืตามความเหมาะสมของส านักงาน 

5. ก าหนดใหส้ านักงานเป็นพืน้ทีป่ลอดบหุรี ่สามารถท าไดโ้ดย  

- ก าหนดนโยบายการปลอดบหุรีใ่นส านักงานจากผูบ้รหิาร 

- สรา้งความตระหนักและขอความรว่มมอืจากพนักงาน 

- ลดพืน้ทีส่บูบหุรีใ่หน้อ้ยลง 

- สดุทา้ยยกเลกิจดุสบูบหุรีภ่ายในส านักงาน 

  

ภาพที ่7-6 ป้ายหา้มสบูบหุรี ่
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ภาพที ่7-7 ป้ายสบูบหุรี ่ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

สาขาขขุนัธ ์จังหวัดศรสีะเกษ 

 

 

ภาพที ่7-8 พืน้ทีส่บูบหุรี ่ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล 
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2.6 มลพษิทางอากาศจากภายนอกอาคาร สว่นใหญ่เกดิจากการกอ่สรา้ง

ในบรเิวณใกลเ้คยีง เชน่ ตกึอาคาร การสรา้งถนน สะพาน เป็นตน้ ทีอ่าจเขา้มาภายใน

ส านักงานได ้และสง่ผลกระทบตอ่พนักงาน 

วธิปีฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง 

1. ส านักงานสามารถปลูกตน้ไมท้รงสูง เช่น สนประดพัิทธ์ เป็นตน้ 

เพือ่ชว่ยในการดักฝุ่ นละอองทีอ่าจเขา้มาในส านักงาน  

2. รอ้งเรยีนแกผู่รั้บเหมากอ่สรา้งเพือ่ชว่ยในการควบคมุผุน่ละอองที่

เขา้มาในส านักงาน 

 

 ข ัน้ตอนที ่3 อบรมและสือ่สารใหพ้นกังานรบัทราบ 

 พนักงานทุกคนจะตอ้งไดรั้บสือ่ต่างๆที่เกีย่วขอ้งกับสาเหตุ การควบคุมและ

ป้องกนั อนัตรายจากมลพษิทางอากาศจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ทัง้หมด เพือ่ใหเ้กดิความ

ตระหนักถงึอันตรายภายในส านักงานที่ไดถู้กมองขา้มไป ไดแ้ก่ การตดิป้ายที่บอรด์

ประชาสมัพันธ ์หรอืตามจดุตา่งๆ การประกาศเสยีงตามสาย เป็นตน้ 

 

 ข ัน้ตอนที ่4 การบ าบดัมลพษิทางอากาศโดยวธิทีางชวีภาพ 

 พันธุ์ไมทุ้กประเภทสามารถดูดซับก๊าซคารบ์อนไดออกไซค์ไดทุ้กประเภท 

เพยีงแตม่ากนอ้ยต่างกนัขึน้อยูก่บัประเภทและชนดิของพันธุไ์ม ้นอกจากนี ้ยังสามารถ

ดดูซบัสารพษิภายในส านักงานไดอ้กี ดังนี ้ 
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 1. สารฟอรม์าลดไีฮด ์พบไดจ้าก วัสดบุผุวิเฟอรน์เิจอร ์พารต์เิคลิบอรด์ พรม

สงัเคราะห ์กระดาษทชิช ูและ น ้ายาท าความสะอาด  

      

 

 

       

                                                             

         

                                  

 

 

 

 

 

 

เฟิรน์ วาสนา เศรษฐเีรอืนใน                       

ปาลม์ไผ ่ ฟิโลทอง                                      มรกตแดง 
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  2. แอมโมเนยี พบไดจ้าก เครือ่งถา่ยเอกสาร น ้ายาท าความสะอาด เครือ่ง

ถา่ยพมิพเ์ขยีว  

       

 

 

        

                                               

 

 

 

 

 

 

 

จั๋ง พลดูา่ง                     วาสนา                           

เดหล ี เสน่หจ์ันทรแ์ดง 

 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 233  
 

 

 

 3. ไซลนี/โทลอูนี พบไดจ้าก พารต์เิคลิบอรด์ ไมอ้ดั น ้ายาเคลอืบไม ้เครือ่ง

ถา่ยเอกสาร เครือ่งพมิพ ์สทีาอาคาร 

     

 

 

    

                                              

 

หมายเหต ุ 

1. หมากเหลอืง เป็นไมป้ระดับภายในอาคารทีเ่ป็นทีน่ยิมมาก มีความทนต่อ

สภาพแวดลอ้มภายในอาคารและคายความชืน้ใหแ้กอ่ากาศภายในหอ้งได ้

มาก ในขณะทีม่ปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ดในการดูดสารพษิจากอากาศไดใ้น

ปรมิาณมาก 

วาสนา เฟิรน์   เสน่หจ์ันทร์
แดง                 

หมากเหลอืง 
สาวนอ้ยประแป้ง 
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2. เดหลี (Spathiphyllum sp.) มีความสามารถสูงในการดูดสารพิษใน

อาคาร เป็นพชืทีค่ายความชืน้สงู ท าใหอ้ากาศ ภายในอาคารชุม่ชืน้ เป็น

ไมก้ระถางทีไ่ดค้วามนยิมสงูสดุในการฟอกอากาศภายในอาคาร 

3. เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant) เหมาะแก่การน ามาปลูกในหอ้งที่มี

เฟอรน์เิจอรใ์หม ่

 

 จากการศกึษาของ องคก์ารนาซ่า เพื่อทีจ่ะหาวธิปีรับปรุงสภาวะแวดลอ้มใน

ระบบปิดของยานอวกาศ ไดร้ะบุการใชพ้ืชพันธุ์ต่างๆ ประมาณ 50 ชนิดที่มี

ความสามารถในการดูดสารพษิ (ดร.บีซ ีวูฟเวอรต์ัน, Eco-Friendly House Plants, 

1988) ซึง่แนะน าใหใ้ชใ้นอาคารทีท่ างานดว้ย พชืเหลา่นีส้ว่นมากเป็นพันธุไ์มท้ีม่คีวาม

สวยงาม ทนทาน ดูแลรักษาง่าย และสามารถอยู่ในร่มเงาไดเ้ป็นเวลาพอสมควร 

(shaded plants) และ เป็นพันธุ์ไมเ้มืองรอ้นที่หาไดโ้ดยทั่วไป พืชแต่ละชนิดจะมี

ความสามารถในการดดู และก าจัดสารตา่งๆไมเ่ทา่กนั 

 การวางต าแหน่งของตน้ไมจ้ะตอ้งค านึงการดูดสารพษิที่ปล่อยออกมาจาก

แหล่งต่างๆ เช่น เฟอรน์เิจอรจ์ะตอ้งวางตน้เศรษฐเีรอืนใน เครือ่งถ่ายเอกสารจะตอ้ง

วางตน้หมากเหลอืง เป็นตน้ (สามารรถอา้งองิการจัดวางไดจ้ากขัน้ตอนที ่2 เลอืกพันธุ์

ไมท้ีเ่หมาะสมมาปลกูภายในส านักงาน)  สว่นถา้เป็นภายนอกอาคารสามารถเลอืกพันธุ์

ไมไ้ดต้ามความตอ้งการ นอกจากนี้ การจัดวางตน้ไมแ้ละไมป้ระดับประมาณ 8 ตน้ ต่อ

ส านักงานขนาดกลาง และควรเพิม่ปรมิาณในอาคารส านักงานที่มคีนอยู่มาก และมี

สารเคมใีนอากาศทีเ่กดิจาก เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งใชส้ านักงานและ เฟอรน์เิจอร ์

ในปรมิาณทีค่่อนขา้งมาก ส าหรับ America’s Foliage for Clean Air Council แนะน า

ว่า พืชขนาดกลาง(ไมพุ้่มประดับ) 2-3 ตน้มปีระสทิธภิาพในการกรองอากาศในเขต

ประมาณ 100 ตารางฟตุ ตน้ไมท้ีว่างอยูใ่นเขตหายใจ จะชว่ยในการกรองกา๊ซเสยีจาก

มนุษย ์ลดสารพษิจากวัสดุสังเคราะห์ ลดจุลนิทรยี ์เชือ้โรคบางชนดิในอากาศ และ

ความชืน้ในบรเิวณนัน้ๆดว้ย  
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 ข ัน้ตอนที ่5 ตรวจสอบและเฝ้าระวงัการปฏบิตัขิองพนกังาน 

 ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพษิทางอากาศทีเ่กดิขึน้ 

และทีพ่นักงานไดรั้บ หากพบว่าพนักงานไมป่ฏบิัตติามขอ้ก าหนดของทางส านักงาน 

จะตอ้งมีการก าหนดมาตรการควบคุมและลดมลพิษอากาศ เพื่อใหเ้กิดความมี

ประสทิธภิาพ 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 ก าหนดมาตรการการควบคุมมลพิษทางอากาศภายในส านักงานอย่าง

ชดัเจนและเป็นลายลักษณ์อกัษร 

 มกีารสือ่สาร ป้ายรณรงค ์ตามจดุตา่งๆในส านักงาน เชน่ ป้ายก าหนดจดุสบู

บุหรี่ ป้ ายพื้นที่ก่อสรา้งห า้มเข า้ เป็นตน้  รวมไปถึงการสื่อสารแก่

ผู รั้บ เหมาก่อสรา้ง ห รือบุคคลภายนอกที่ เข า้มาท าความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ บ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร 

(Printer) เป็นตน้ 

 พนักงานจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการใหไ้ดอ้ยา่งเครง่ครัด 

 

 

 

ความส าคญั 

ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดการใหแ้สงในส านักงานเพยีงพอต่อการท างาน ตาม

ลักษณะของงานแต่ละประเภท เช่น งานที่มีความละเอียดระดับความเขม้แสงควร

เพิม่ขึน้ งานทีป่ฏบิตัโิดยผูม้อีายมุากจะตอ้งการแสงสวา่งมากกว่าผูท้ีย่งัหนุ่มสาว  เป็น

ตน้  นอกจากนี ้จะตอ้งมกีารท าความสะอาดหลอดไฟ รวมไปถงึแผงสะทอ้นแสงอยา่ง

สม ่าเสมอ เนื่องจากอาจจะมีฝุ่ นจับท าใหค้วามสว่างลดลง และท าใหส้ายตา

เสือ่มสภาพได ้

แสงในส านกังาน (หมวด 5.2) 
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 ปัญหาและอันตรายที่เกดิจากแสงสว่างและผลกระทบต่อผูท้ างาน สามารถ

จ าแนกได ้3 ลักษณะ คอื 

1. แสงสวา่งทีน่อ้ยเกนิไป จะมผีลเสยีตอ่สายตา ท าใหก้ลา้มเนื้อตาท างาน

มากเกนิไป โดยบงัคับใหม้า่นตาเปิดกวา้งเพราะการมองเห็นนัน้ไมช่ดัเจน 

ตอ้งใชเ้วลาในการมองรายละเอยีดนัน้ ท าใหเ้กดิการเมือ่ยลา้ของตาที่

ตอ้งเพ่งออกมา ปวดตา มนึศรีษะ ประสทิธภิาพของขวัญและก าลังใจใน

การท างานลดลง การหยิบจับใชเ้ครื่องมือเครื่องจักรผิดพลาดเกิด

อบุตัเิหตขุึน้ หรอืไปสมัผัสสว่นทีเ่ป็นอนัตราย 

2. แสงสวา่งทีม่ากเกนิไป จะท าใหผู้ท้ างานเกดิความไม่สบาย เมือ่ยลา้ 

ปวด แสบตา มนึศรีษะ วงิเวยีน และอาจกอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตขุึน้ได ้

3. แสงจา้ แสงจา้ตาที่เกดิจากแหล่งก าเนดิโดยตรง (Direect glare) หรอื

แสงจา้ตาทีเ่กดิจากการสะทอ้นแสง (Reflected glare) จากวัสดุทีอ่ยูใ่น

สิง่แวดลอ้ม เช่น ผนังหอ้ง เครือ่งมอื เครือ่งจักร โต๊ะท างาน เป็นตน้ จะ

ท าใหผู้ท้ างานเกดิความไม่สบาย เมือ่ยลา้ ปวดตา มนึศีรษะ กลา้มเนื้อ

หนังตากระตุก วงิเวียน นอนไม่หลับ การมองเห็นแย่ลง นอกจากนี้ยัง

กอ่ใหเ้กดิผลทางจติใจ คอืเบือ่หน่ายในการท างาน ขวัญและก าลังใจใน

การท างานลดลง เป็นผลท าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุดเ้ชน่เดยีวกนั 

 

วธิดี าเนนิการ 

 ข ัน้ตอนที ่1 ส ารวจความสวา่งในพืน้ที ่

 แบง่ทมีส ารวจพืน้ทีใ่นแต่ละสว่นเพือ่ตรวจสอบความเขม้แสง หากมเีครือ่งวัด

แสง (Lux Meter)จะสามารถบอกค่าไดอ้ย่างแม่นย าและสามารถอา้งอิงผลการ

ตรวจวัดแสงตามกฎหมายได ้(อา้งองิไปยังหมวดที ่1 เรือ่งการบรหิารจัดการองคก์าร 

ในประเด็นกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง) 
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ภาพที ่7-9 Digital Lux Meter เครือ่งมอืวดัแสงทีน่ยิมใชใ้นปัจจบุนั 

 

 ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดมาตรการปรบัปรงุในพืน้ทีท่ ีแ่สงสวา่งไมเ่พยีงพอ 

 ตดิดวงไฟเพิม่เตมิ 

 ตดิตัง้ดวงไฟเพิม่เฉพาะจดุทีม่กีารท างาน เปิดไฟเมือ่การท างานนัน้

ตอ้งการแสงสวา่งเพิม่เป็นพเิศษ และปิดไฟเมือ่ไมใ่ชง้าน 

 ลดระดับความสูงของดวงไฟลงมาอยู่ในระยะทีส่ามารถใหป้รมิาณ

แสงสวา่งเพยีงพอ 

 ใชโ้คมไฟทีท่าดว้ยสเีงนิหรอืสขีาว ซึง่มปีระสทิธภิาพในการสะทอ้น

แสงไดด้ ีชว่ยเพิม่แสงสวา่งในบรเิวณการท างาน 

 เปลีย่นต าแหน่งการท างานไมใ่หอ้ยูใ่นต าแหน่งทีม่เีงา หรอืเกดิเงา

จากตัวผูป้ฏบิตังิาน 

 ใชแ้สงสวา่งจากธรรมชาตชิว่ยในการเพิม่แสงสวา่ง 

 สขีองผนัง ฝ้าเพดานทีม่สีอีอ่นจะสะทอ้นแสงไดด้กีวา่สมีดืทบึ 

 ท าความสะอาดดวงไฟ ผนัง เพดาน และพื้นที่ /บริเวณที่มี

ผลกระทบท าใหแ้สงสวา่งลดลง 
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วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 เลอืกใชอ้ปุกรณ์แสงสวา่งทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 มีการตรวจวัดความเขม้ของแสงประจ าปี และผลการตรวจผ่านตามที่

มาตรฐานก าหนด หรอืมกีารตรวจวัดความเขม้ของแสงประจ าปี แต่ผลการ

ตรวจไมผ่่านตามทีม่าตรฐานก าหนด แต่มมีาตรการในการแกไ้ขและปฏบิัติ

ตามาตรการนัน้อยา่งครบถว้น 

 

 

ความส าคญั 

 ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดการใหม้สีภาวะเรือ่งเสยีงในส านักงานทีเ่หมาะสม ไม่

ว่าจะเป็นเสยีงทีเ่กดิจากการท างาน เสยีงทีเ่กดิจากการปรับปรุงส านักงาน รวมไปถงึ

เสยีงจากภายนอกส านักงานทีอ่าจส่งผลภายในส านักงานได ้หากร่างกายไดรั้บเสยีง

ดังมากเกนิขดีจ ากัดของร่างกาย และอยู่ในรปูแบบหรอืเวลาที่

ไมเ่หมาะสมก็จะส่งผลกระทบไดท้ัง้ต่อร่างกายและจติใจ เชน่ 

การท าลายอวยัวะรับการไดย้นิ การท าใหเ้กดิความร าคาญ ขาด

สมาธใินการท างานท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานลดลง 

โรคเครียด หรอือาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิอุบัตเิหตุ หรือโรครา้ย

ตา่งๆ ได ้ 

 

วธิดี าเนนิการ 

เสยีงดังภายในส านักงานส่วนใหญ่เกดิจากเครือ่งพมิพเ์อกสาร (Printer) ซึง่

สามารถจัดการไดโ้ดยบ ารุงรักษาเครือ่งพมิพ์เอกสารอย่างสม ่าเสมอ หรือเรียกซือ้

เครือ่งพมิพเ์อกสารทีไ่มม่เีสยีงหรอืเสยีงดังไมม่าก นอกจากนี้ เสยีงดังยังเกดิจากการ

กอ่สรา้งในบรเิวณใกลเ้คยีง เชน่ ตกึอาคาร การสรา้งถนน สะพาน เป็นตน้ ทีอ่าจเล็ด

ลอดเขา้มาภายในส านักงานได ้และสง่ผลกระทบตอ่พนักงาน ซึง่สามารถแกไ้ขไดโ้ดย

เสยีง (หมวด 5.3) 

 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 239  
 

 

รอ้งเรยีนแก่ผูรั้บเหมากอ่สรา้งเพือ่ชว่ยในการควบคุมเสยีงดังเขา้มาในส านักงานหรอื

เลีย่งไปปฏบิตังิานในตอนกลางคนื 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 มกีารดูแลอปุกรณ์ทีเ่กดิเสยีงดังในส านักงานอยา่งต่อเนื่องตามความถีไ่ด ้

ก าหนดขึน้  อยา่งเหมาะสม 

 สื่อสารไปยังผูรั้บเหมาก่อสรา้งหากเสียงนั้น รบกวนพนักงานภายใน

ส านักงาน 

 

 

ภาพที ่7-10 แหลง่ก าเนดิเสยีง ระดับเสยีง และผลกระทบของเสยีงในระดับตา่งๆ ทีม่ี

ตอ่มนุษย ์

(ทีม่า : http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/picture/health18.jpg) 
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ความส าคญั 

 ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดสภาพแวดลอ้มของส านักงานใหม้คีวามน่าอยู่ การ

จัดสภาพแวดลอ้มในที่ท างานทีด่แีละเหมาะสม เชน่ การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว การจัดท า

กจิกรรม 5ส. การควบคุมสัตวพ์าหะน าเชือ้(หนู นก แมลงสาบ) เป็นตน้ จะมสี่วนชว่ย

ท าใหค้นท างานไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ อกีทัง้ช่วยลดอุบัตเิหตุ และเป็นการสรา้ง

บรรยากาศทีด่ใีนการท างานการลดความตงึเครียดทางอารมณ์ระหว่างการท างาน ลด

ความแข็งของรปูทรงอาคารและภายในทีท่ างาน 

 

วธิดี าเนนิการ 

 1.พืน้ทีส่เีขยีว 

 ข ัน้ตอนที ่1 ก าหนดพืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีส่ านกังาน 

 หากส านักงานมพีืน้ทีเ่พยีงพอต่อการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวภายนอกอาคาร ควรจัด

ใหม้สีวนหยอ่มขนาดทีเ่หมาะสมต่อสภาพพืน้ที ่หรอืจะปลกูเป็นไมย้นืตน้ทีส่ามารถดูด

สารพษิได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่กา๊ซคารบ์อนไดออกไซค ์หากไมม่พีืน้ทีภ่ายนอกอาคาร 

อยา่งนอ้ยควรจะมกีารปลกูตน้ไมภ้ายในอาคาร 

     

   

ภาพที ่7-11พืน้ทีส่เีขยีวภายในกองพลทหารปืนใหญ ่คา่ยพบิลูสงคราม 

ความนา่อยู ่(หมวด 5.4) 
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ภาพที ่7-12 พืน้ทีส่เีขยีวภายในการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดักาญจนบรุ ี

 

 

ข ัน้ตอนที ่2 การดแูลรกัษาพืน้ทีส่เีขยีว 

2.1 ก าหนดผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน หรอืจัดตารางเวรเพือ่ชว่ยกันดแูล 

อยา่งนอ้ย   สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ หรอืความเหมาะสม 

2.2 หมั่นท าความสะอาดใบตน้ไมภ้ายในส านักงานอยูเ่สมอ เนื่องจาก

อาจมฝีุ่ นมาเกาะท าใหใ้บไมรั้บแสงไดน้อ้ยลง นอกจากจะท าให ้

ตน้ไมดู้สวยงามขึน้ แลว้ยังเป็นการก าจัดไขข่องแมลงและไรทีอ่ยู่

ตามใบอกีดว้ย ตน้ไมท้ีม่ใีบออ่นนุ่มอาจท าความสะอาดไดโ้ดยการ

ใชฟ้องน ้าที่นุ่มและชุ่มชืน้เช็ดใหท้ั่ว ส าหรับตน้ไมท้ี่มีใบเป็นขน

เหมอืนก ามะหยีท่ าความสะอาดไดโ้ดยการใชแ้ปรงทีแ่หง้ มขีนนุ่ม

ละเอยีด ปัดบนใบเพือ่ความสะอาด 

 

 2. การควบคมุสตัวพ์าหะน าเชือ้(หน ูนก แมลงสาบ) 

 ข ัน้ตอนที ่1 ก าหนดพืน้ทีค่วบคมุสตัวพ์าหะน าเชือ้ในส านกังาน 

1.1 ก าหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบด าเนนิการก าจัดสตัวพ์าหะน าเชือ้ 

1.2 ส ารวจพืน้ทีภ่ายในส านักงานเพือ่ก าหนดจุดทีต่อ้งการควบคุม โดย

จัดท า Plant Lay Out  
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1.3 ก าหนดวิธีในการควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ พิจารณาคัดเลือก

สารเคมหีรอือุปกรณ์ที่ใชก้ าจัดพาหะน าเชือ้ ดังตัวอย่างตารางที ่ 

7-1 แผนการควบคมุสตัวพ์าหะน าเชือ้ 

1.4 ตรวจรอ่งรอยสตัวพ์าหะน าเชือ้ และบนัทกึผลลงในรายงานการ

ตรวจสอบรอ่งรอยสตัวพ์าหะน าเชือ้ ทกุสปัดาห ์

 

 ตารางที ่7-1 แผนการควบคมุสตัวพ์าหะน าเชือ้ 

ชนดิสตัว์

พาหะน าเชือ้ 
วธิกีารป้องกนัและก าจัด ความถี ่ ผูรั้บผดิชอบ 

นก วธิกีารป้องกนั   แมบ่า้น 

  1. สรา้งตาขา่ยดักรอบๆ บรเิวณโรงงาน     

  2. ตดิตะแกรงลวดตามผนังทีม่ชีอ่ง     

  3. ตดิมา่นสเีหลอืงป้องกนัทีป่ระตทูางเขา้ 

ออก 

    

  4. ตรวจเชค็ทกุวันตามสถานทีต่ดิตัง้กบัดกั     

  วธิกี าจดั ทกุวัน   

  1. หากมนีกตดิตาขา่ย น าไปปลอ่ย     

  2. หากมนีกตายน าใสถ่งุขยะสดี าเพือ่น าไป

ทิง้ตอ่ไป 

    

  3. ตรวจเชค็ทกุวันและก าจัดทิง้ทันท ี     

        

หนู วธิกีารป้องกนั    แมบ่า้น 

  1. ปิดชอ่งทางเดนิตามทอ่ระบายน ้าดว้ย

ตะแกรง 

    

  2. ท าความสะอาดอยูเ่ป็นประจ า     

  3. มกีารตรวจดแูละทกุวัน     

  4. จัดวางอปุกรณ์ใหเ้ป็นระเบยีบ     

        

  วธิกีารก าจัด ทกุวัน   
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ชนดิสตัว์

พาหะน าเชือ้ 
วธิกีารป้องกนัและก าจัด ความถี ่ ผูรั้บผดิชอบ 

  1. เดนิส ารวจดรูอ่งรอยทางเดนิของหนู     

  2. หากบัดักมาตดิตัง้บรเิวณ     

  3. หากพบซากหนูตดิกบัดกัใหด้ าเนนิการ

น าไปทิง้ทันท ี

    

        

แมลงวัน วธิกีารป้องกนั    แมบ่า้น 

  1. ท าความสะอาดพืน้ทีผ่ลติอยูเ่ป็นประจ า     

  2. น าเศษวัสดทุีเ่หลอืจากการผลติไปทิง้ทกุ

วัน 

    

  3. มกีารปิดปากถงุวัสดทุีเ่หลอืใชก้อ่นน าไป

ทิง้ 

    

        

  วธิกีารก าจัด ทกุวัน   

  1. หากาวดักแมลงวันมาตดิตัง้หากพบวา่มี

แมลงวัน 

    

  2. ก าจัดแหลง่ตน้ตอ่ทีท่ าใหแ้มลงวันมาหา

อาหาร 

    

  3. น าซากแมลงวันไปทิง้หากมจี านวนมาก

พอ 

    

        

แมลงสาบ วธิกีารป้องกนั    แมบ่า้น 

  1. ท าความสะอาดพืน้ทีผ่ลติอยูเ่ป็นประจ า     

  2. น าเศษวัสดทุีเ่หลอืจากการผลติไปทิง้ทกุ

วัน 

    

  3. มกีารปิดปากถงุวัสดทุีเ่หลอืใชก้อ่นน าไป

ทิง้ 

    

    

 วธิกีารก าจัด ทกุวัน  

 1. หากาวดักแมลงสาบมาตดิตัง้หากพบวา่มี

แมลงสาบ 
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ชนดิสตัว์

พาหะน าเชือ้ 
วธิกีารป้องกนัและก าจัด ความถี ่ ผูรั้บผดิชอบ 

 2. ก าจัดแหลง่ตน้ตอ่ทีท่ าใหแ้มลงสาบมาหา

อาหาร 

  

 3. น าซากแมลงสาบไปทิง้หากมจี านวนมาก

พอ 

  

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 ก าหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเจา้หนา้ที่ และเวลาที่แน่นอนในการ 

ดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ทัง้ทีเ่ป็นบรเิวณที่

ม ีผูรั้บผดิชอบเฉพาะ  และความ รับผดิชอบโดยทั่วไปทีท่กุคนควรปฏบิตั ิ 

 มพีืน้ทีส่เีขยีวในบรเิวณปฏบิตังิาน  

 ดูแลบ ารุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ตน้ไม ้เป็นตน้ 

ตามความถีท่ีส่ านักงานไดก้ าหนดขึน้อยา่งสม า่เสมอ 

 ก าหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเจา้หนา้ที่ และเวลาที่แน่นอนในการ 

ควบคุมสัตวพ์าหะน าเชือ้ และมบีันทกึรายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์

พาหะน าเชือ้(ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 5.1 และ 5.2) 
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บทที ่8 

หมวดที ่6 

การจดัซือ้และจดัจา้ง 

Green Procurement 

 

 

ความส าคญั 

การจัดซือ้จัดจา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มหรอืเรยีกสัน้ๆ ว่าการจัดซือ้จัดจา้ง 

สเีขยีว (Green Procurement) หมายถงึ การจัดซือ้หรอืจัดจา้งผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 

โดยค านงึถงึความเหมาะสมทางดา้นคุณภาพ ราคา การสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารตามที่

ก าหนด และการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการผลติและบรกิารโดยพจิารณา

ตลอดทัง้วัฎจักรชวีติของผลติภัณฑ์ การจัดซือ้จัดจา้งสีเขียวช่วยท าใหเ้กดิตลาด

ผลติภัณฑส์เีขยีว (Demand-side) กระตุน้ใหผู้ผ้ลติหันมาใส่ใจผลติผลติภัณฑท์ี่ลด

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพสนิคา้ หรือ บรกิารของตน             

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด โดยค านึงถงึคุณภาพและลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้มตลอดทั ้งวัฎจักรชีว ิตแทนการแกไ้ขปัญหาที่เก ิดจากผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มตามระเบียบขอ้บังคับของทางราชการและยังเป็นการสรา้งโอกาสให ้

ผูบ้รโิภคเขา้มามสี่วนร่วมในการรักษาสิง่แวดลอ้มผ่านกลไกทางการตลาดจากการ

เลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์(http://164.115.5.170/thaiecomarket/shop.php กรมสง่เสรมิ

คณุภาพสิง่แวดลอ้ม) 

 ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ผลติภัณฑท์ี่ส่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มนอ้ยกว่า เมือ่เปรยีบเทยีบกับผลติภัณฑอ์ืน่ๆ โดยมฉีลากสิง่แวดลอ้มเป็น

เครื่องมือแยกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มออกจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปใน

การจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ และการจดัจา้งในส านกังาน  
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ทอ้งตลาด และใหข้อ้มูลทางดา้นสิง่แวดลอ้มที่ถูกตอ้งของผลติภัณฑ์แก่ผูบ้รโิภค 

ส าหรับประเทศไทยไดใ้ชค้ าว่า “ฉลากสีเขียว” แทน “ฉลากสิง่แวดลอ้ม” (Green 

label หรอื Eco-label) เป็นฉลากที่ใหก้ับผลติภัณฑ์ที่มคีุณภาพและมผีลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มนอ้ยกวา่ เมือ่น ามาเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑท์ีท่ าหนา้ทีอ่ยา่งเดยีวกนั 

 ในปัจจุบัน ประเทศไทยไดม้ฉีลากทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีร่เิร ิม่โดยหน่วยงาน

ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) Environment 

Protection Agency (EPA) เป็นตน้ ดังนี ้

1. ฉลากสีเขีย ว (Green Label) “ฉลากเขียว” คือ  ฉลากที่ ให ก้ั บ

ผลติภัณฑท์ีม่คีุณภาพและมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มนอ้ยกว่า เมือ่น ามาเปรยีบเทยีบ

กบัผลติภณัฑท์ีท่ าหนา้ทีอ่ยา่งเดยีวกนั 

ฉลากเขยีวเริม่ใชเ้ป็นครัง้แรกในประเทศเยอรมนีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 ปัจจุบัน

ประเทศต่างๆมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ไดม้กีารจัดท าโครงการฉลากเขยีวส าหรับ

ประเทศไทยรเิริม่ขึ้นโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอ้มไทย (Thailand 

Business Council for Sustainable Development, TBCSD) ใน

ปี พ.ศ. 2536 เป็นโครงการที่เกดิจากการร่วมมือระหว่างส่วน

ราชการและองค์กรกลางต่างๆไดแ้ก่กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่แวดลอ้ม ส านักงาน

มาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมและหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

โดยมีส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบัน

สิง่แวดลอ้มไทยท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการ  
ทีม่า:http://reo16.mnre.g
o.th/reo16/knowledge/d
etail/99 
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ฉลากเขียวสนับสนุนสนิคา้ทุกประเภท ยกเวน้ยารักษาโรค เครื่องดื่มและ

อาหาร เนื่องจากทัง้สามประเภททีก่ล่าวจะเกีย่วขอ้งกับสขุภาพความปลอดภัยในการ

บรโิภคมากกวา่ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

ส าห รับส านักงานมีอุปกรณ์ส านักงานที่ได รั้บฉลากเขียวจากสถาบัน

สิง่แวดลอ้มไทย อาทิ ปากกามาร์คเกอร์ที่ปราศจากกลิน่ฉุน ไม่รบกวนลมหายใจ 

ปากกาไวท์บอร์ดตรามา้ ไม่มกีลิ่นฉุน แฟ้มสันกวา้งทุกรุ่นของตรามา้ กระดาษโน๊ต

โพสต์-อทิ ไดรั้บฉลากเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และยังเป็นกระดาษโน๊ตที่ผลติจาก

กระดาษรไีซเคลิ แฟ้มโชวเ์อกสารตราชา้ง ทีป่กเป็นวัสดุกระดาษรไีซเคลิ ไมเ่ป็นพษิ

ต่อสิง่แวดลอ้ม และถุงย่อยสลายซันโว เป็นถุงพลาสตกิที่มสีารเตมิแต่งในการช่วย

สลาย ไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง หรือสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และ

สิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี ้ยงัมผีลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บการคัดเลอืกใหอ้อกขอ้ก าหนดส าหรับขอรับ

ฉลากเขยีว (เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส านักงาน) ไดแ้ก ่หลอดฟลอูอเรสเซนซ ์ตูเ้ย็น 

เครือ่งสขุภณัฑเ์ซรามกิ:โถสว้ม เครือ่งปรับอากาศ ผลติภณัฑซ์กัผา้ กอ๊กน ้าและ

อปุกรณ์ประหยดัน ้า คอมพวิเตอร ์ผลติภณัฑท์ าความสะอาดถว้ยชาม บลัลาสต์

อเิล็กทรอนกิส ์สบู ่ผลติภณัฑท์ าความสะอาดพืน้ผวิ ผลติภณัฑล์บค าผดิ เครือ่งถา่ย

เอกสาร เครือ่งเขยีน ตลับหมกึ เครือ่งโทรสาร เครือ่งพมิพ ์เครือ่งเลน่/บนัทกึสญัญาณ

ภาพและเสยีง เครือ่งดับเพลงิ หมกึพมิพ ์พรม เตาไมโครเวฟ ดา้นยีห่อ้ของสนิคา้

สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

 http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html หรอื download 

คูม่อืเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม  

 http://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/2012-GreenLabel-

book.pdf 

 http://ptech.pcd.go.th/gp/  
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2. ฉลากประหยดัไฟเบอร ์5 

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 คือฉลากแสดง

ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่นค่า

ก าลังไฟฟ้า 1 หน่วยของอปุกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ดรั้บฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จะไดค้วามเย็นไม่นอ้ยกว่า 

10,600 บทีียูเปรยีบเทียบกับเครือ่งปรับอากาศปกติ

โดยทั่ วไปที่ค่ าไฟ ฟ้า  1 หน่วยจะได ค้วามเย็น

ประมาณ 7,000-8,000 บีทียูเท่านั้นแสดงว่าถา้ใช ้

เครือ่งปรับอากาศเบอร ์5ประหยดัไฟฟ้าประมาณ 35% 

 ปัจจบุนัการไฟฟ้าฝ่ายผลติไดด้ าเนนิการออก 

ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร ์5 ใหแ้กผ่ลติภณัฑต์า่ง 25 ชนดิดังนี ้

 

 เครือ่งรับโทรทศัน ์  จอคอมพวิเตอร ์

 กระตกิน ้ารอ้นไฟฟ้า  ตูเ้ย็น 

 เครือ่งปรับอากาศ  บลัลาสตน์ริภยั 

 บลัลาสตอ์เิล็กทรอนกิส ์T5  หลอดผอม 

 พัดลมชนดิตัง้โต๊ะ ตัง้พืน้ ตดิผนัง  พัดลมชนดิสา่ยรอบตวั 

 หลอดคอมแพคตะเกยีบ  หมอ้หงุขา้วไฟฟ้า 

 โคมไฟประสทิธภิาพสงู  ขา้วกลอ้ง 

 โคมไฟฟ้าส าหรับหลอดผอม  เครือ่งท าน ้าอุน่ไฟฟ้า 

 พัดลมระบายอากาศ  เตารดีไฟฟ้า 

 เครือ่งซกัผา้แบบฝาบนถังเดยีว  หลอด LED 

 ชดุเปลีย่นหลอดเบอร ์5  ไมโครเวฟ 

 เตาไฟฟ้าแบบเหนีย่วน า  กาตม้น ้าไฟฟ้า 

 ตูแ้ช ่

 

 

ทีม่า: http://www.rung-

ruengair.com/new/labeln
o5.html   
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 3. ฉลากประสทิธภิาพสงู 

 การเกดิขึน้ของฉลากประสทิธภิาพสูงเป็นไปตาม

พระราชบัญญัตกิารส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงานโดยไดเ้ริม่

ด าเนนิการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นโครงการน าร่องของ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส าหรับ

อปุกรณ์ไมใ่ชไ้ฟฟ้า 4 ผลติภณัฑไ์ดแ้ก ่

1. เตาหงุตม้ในครัวเรอืนหรอืเตาแกส๊ 

2. อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร ์

3. ฉนวนกนัความรอ้น 

4. กระจกอนุรักษ์พลังงาน 

โดยมีผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการน าร่องในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

มากกวา่ 10 รายและไดอ้นุมตัฉิลากไปแลว้ 200,000 ฉลาก 

 

4. ฉลากคารบ์อนฟุตปรนิท ์

คารบ์อนฟตุพริน้ท หมายถงึ ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก

ทีป่ล่อยออกมาจากผลติภัณฑแ์ต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชวีติ

ของผลิตภัณฑ์ ตัง้แต่การไดม้าซึง่วัตถุดิบ การขนส่ง การ

ประกอบชิน้ส่วน การใชง้าน และการจัดการซากผลติภัณฑ์

ห ลั ง ใ ช ้ ง า น  โ ด ย ค า น ว ณ อ อ ก ม า ใ น รู ป ข อ ง

คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ 

เครือ่งหมายคารบ์อนฟตุพริน้ท ์ทีจ่ะตดิบนสนิคา้หรอืผลติภณัฑต์่างๆ นัน้ เป็น

การแสดงขอ้มลูใหผู้บ้รโิภคไดท้ราบว่า ตลอดวัฏจักรชวีติของผลติภณัฑเ์หลา่นัน้มกีาร

ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกมาปรมิาณเท่าไหร่ ตัง้แต่กระบวนการหาวัตถุดบิ การ

ผลติ การขนส่ง การใชง้าน และการก าจัดเมื่อกลายเป็นของเสีย ซึง่จะช่วยในการ

ตัดสนิใจชือ้ของผูบ้รโิภค และกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการปรับเปลีย่นเทคโนโลยใีนการ

ผลติใหเ้ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ การใชค้ารบ์อนฟุตพริน้ท์ยังช่วยเพิม่ขีด

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกดว้ย เนื่องจากขณะนี้ในหลายประเทศเริม่มี

ทีม่า:http://ecoprothailand.com/th

ai/products_category.php?lid=16 

ทีม่า:http://www.en.mahid
ol.ac.th/EI/carbonfootprint
/index.html 
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การน าคาร์บอนฟุตพริน้ท์มาใชก้ันแลว้ ทั ้งในอังกฤษ ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด ์

แคนาดา ญีปุ่่ น และเกาหล ีเป็นตน้ และมกีารเรยีกรอ้งใหส้นิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศ

ไทยตอ้งตดิเครือ่งหมายคารบ์อนฟตุพริน้ท์ดว้ย นอกจากนัน้ หากประเทศไทยมกีาร

ด าเนนิโครงการและเก็บขอ้มลูการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีช่ดัเจน จะชว่ยใหเ้รา

มอี านาจในการตอ่รองมากขึน้ในการประชมุระดับโลกเพือ่ก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา

ภาวะโลกรอ้น 

การเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอ้ย จงึเป็นทาง

หนึ่ง ที่ผูบ้รโิภคจะมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก และยังเป็นกลไก

ทางการตลาด ในการกระตุน้ใหผู้ผ้ลติพัฒนาสนิคา้ ที่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคดว้ย 

 

 

 

 การเลือกใชส้นิคา้ที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม จะตอ้งพิจารณาถงึการรับรอง

สนิคา้ที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม เช่น สนิคา้ที่ไดรั้บฉลากเขยีว สนิคา้ที่ไดรั้บฉลาก

ประหยัดพลังงานเบอร5์ ฉลากประสทิธภิาพสูง ฉลากคารบ์อนฟตุปริน้ท์ เป็นตน้ แต่

หากไม่สามารถเลือกที่สนิคา้ที่ไดรั้บการรับรองสนิคา้ที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม ยัง

สามารถพจิารณาไดจ้ากเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

1) ใชว้ัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ย เช่น วัสดุไม่มีพิษ วัสดุ

หมุนเวียนทดแทนได ้วัสดุรีไซเคิล และวัสดุที่ใชพ้ลังงานต ่าในการ

จัดหามา 

2) ใชว้ัสดนุอ้ย เชน่ น ้าหนักเบา ขนาดเล็ก มจี านวนประเภทของวัสดนุอ้ย 

3) มเีทคโนโลยกีารผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ เชน่ ใชพ้ลังงานสะอาด ลด

การเกดิของเสยีจากกระบวนการผลติและลดขัน้ตอนของกระบวนการ

ผลติ 

4) มรีะบบขนส่งและจัดจ าหน่ายทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุด เชน่ ลดการใชห้บี

ห่อบรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่ มเฟือย ใชบ้รรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุที่ใชซ้ ้าหรือ

การจดัซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (หมวด 6.1) 
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หมุนเวียนใชไ้ดใ้หม่ได ้และเลือกใชเ้สน้ทางการขนส่งที่ประหยัด

พลังงานทีส่ดุ 

5) ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิในชว่งการใชง้าน เชน่ ใชพ้ลังงานต ่า 

มกีารปลอ่ยมลพษิต ่าในระหวา่งการใชง้าน ลดการใชว้ัสดสุ ิน้เปลอืง และ

ลดการใชช้ ิน้สว่นทีไ่มจ่ าเป็น 

6) มคีวามคุม้ค่าตลอดชวีติการใชง้าน เช่น ทนทาน ซ่อมแซมและดูแล

รักษางา่ย ปรับปรงุตอ่เตมิได ้ไมต่อ้งเปลีย่นบอ่ย 

7) มรีะบบการจัดการระบบหลังหมดอายกุารใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพสงู เชน่ 

การเก็บรวบรวมที่ก่อผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มนอ้ย มกีารออกแบบให ้

สามารถน าสนิคา้หรอืช ิน้สว่นกลับมาใชซ้ ้า หรอืหมนุเวยีนใชใ้หมไ่ดง้่าย 

หรอืหากตอ้งก าจัดทิง้สามารถน าพลังงานกลับคนืมาใชไ้ดแ้ละมคีวาม

ปลอดภยัส าหรับการฝังกลบ 

 

วธิกีารด าเนนิงาน 

 ข ัน้ตอนที ่1 ด าเนนิการคดัเลอืกสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

1.1 ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งด าเนนิการตรวจสอบสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

จาก http://www.tei.or.th/greenlabel/thnamelist.html หรอื คูม่อื

เลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม

http://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/2012-GreenLabel-book.pdf  

หรอืสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ผีลตอ่การประหยดัพลังงานไดจ้าก

ประกาศอธบิดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรือ่ง 

ก าหนดคณุสมบตั ิหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ของวัสด ุอปุกรณ์ 

หรอืเครือ่งจักร ของกระทรวงพลังงาน หรอืตรวจสอบฉลากเขยีว ฉลาก

ประหยดัพลังงานเบอร ์5 ฉลากประสทิธภิาพสงู ทีต่ดิตวัสนิคา้จาก

รา้นคา้ 
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ภาพที ่8-1 ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 

 

ภาพที ่8-2 ตวัอยา่งผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ของบรษัิท ธญัวลิล ์จ ากดั 
 
 

 

ภาพที ่8-3 ตวัอยา่งผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มของ 
การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ าเภอสนัทราย 

 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 253  
 

 

 
ภาพที ่8-4 ผลติภณัฑท์ าความสะอาดทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎรบ์รูณะ 
 

 1.2 จัดท าบญัชรีายการสนิคา้ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มเป็นเอกสารเพือ่สะดวก
ในการสัง่ซือ้ครัง้ตอ่ไป 

ข ัน้ตอนที ่2 การส ัง่ซือ้ 

น าเสนอรายการสนิคา้ตอ่ผูบ้รหิารเพือ่ด าเนนิการสัง่ซือ้ ในขัน้ตอนนีส้ามารถ

ด าเนนิการสัง่ซือ้ตามแนวทางเดมิขององคก์รได ้

ข ัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ 

ผูรั้บสนิคา้จะตอ้งตรวจสอบคณุภาพ และชนดิของสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ตามใบเสนอ

ราคา หากพบวา่สนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ไมส่อดคลอ้งกบัใบเสนอราคาจะตอ้งไมรั่บสนิคา้ และ

แจง้กลับไปยงัผูข้ายทันท ี

 

 

 เกณฑก์ารจดัจา้งทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม  

การที่องค์กรมกีารจา้งงานจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาด าเนินการ

แทนภายในส านักงานจะตอ้งมกีารคัดเลอืกบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่หมาะสมกล่าวคอื

ตอ้งมมีาตรฐานการด าเนนิงานทีม่คีณุภาพ โดยเฉพาะอยา่งดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

สามารถดไูดจ้ากเกณฑต์า่งๆ ดังนี้ 

1) หน่วยงาน/บุคคล จะตอ้งได รั้บการรับรองมาตรฐานการจัดการ

สิง่แวดลอ้มระดับประเทศหรอืระดับสากล 

การจดัจา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (หมวด 6.2) 
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2) หน่วยงาน/บุคคล มีความพรอ้มของการป้องกันมลพษิต่างๆที่เกดิขึน้

ระหวา่งการท างาน เชน่ มลพษิทางอากาศ มลพษิทางเสยีง 

3) หน่วยงาน/บคุคล มคีวามพรอ้มของการป้องกนัอนัตรายจากการกอ่สรา้ง

หรอืการปฏบิตังิาน 

4) หน่วยงาน/บคุๆคล ใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

5) พนักงานของหน่วยงานนั้นไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการใชท้รัพยากร 

พลังงาน และการจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

วธิกีารด าเนนิงาน 

 ข ัน้ตอนที ่1 คดัเลอืกหนว่ยงานหรอืบคุคลทีเ่หมาะสม 

 ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งด าเนนิการคัดเลอืกหน่วยงานหรอืบุคคลทีเ่หมาะสม เชน่ 

ผูรั้บเหมากอ่สรา้ง เจา้หนา้ทีท่ าความสะอาดเครือ่งปรับอากาศ เจา้หนา้ทีบ่ ารุงรักษา

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าส านักงาน   การจัดจา้งบรกิารท าความสะอาดทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 

การจัดจา้งบรกิารเชา่เครือ่งถา่ยเอกสารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 ข ัน้ตอนที ่ 2 ตรวจสอบการด าเนนิการระหวา่งการท างาน 

 ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งก าหนดความถี่ในการตรวจประเมินการท างานของ

หน่วยงานหรอืบคุคลภายนอกอยา่งเหมาะสม เชน่ ก าหนดความถีอ่ยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 

ครัง้ หรอื ความถีอ่ย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อ 1 ครัง้ เป็นตน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความเสีย่งของ

งานทีอ่าจกอ่ใหก้ดิผลกระทบกับสิง่แวดลอ้มถา้ระดับผลกระทบอยูใ่นระดับรุนแรงอาจ

ใชค้วามถีม่ากในการตรวจประเมนิ หากพบความผดิปกต ิหรอืขอ้บกพร่องจะตอ้งแจง้

ใหด้ าเนนิการแกไ้ขในทันท ี 

 รายละเอยีดทีจ่ะตอ้งตรวจสอบ มดีังนี้  

1. การควบคมุมลพษิทางอากาศ เชน่ ฝุ่ นละออง กลิน่ ไอระเหยของสารเคม ี

2. การควบคมุเสยีงดังจากการท างาน 

3. การจัดการของเสยีจากการท างาน 

4. การใชแ้ละการจัดเก็บสารเคม ี

5. การปฏบิตัติามเงือ่นไขอืน่ๆของ ส านักงานสเีขยีว  
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วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 มคีวามเขา้ใจในการจัดซือ้ จัดจา้งทีเ่ป็นมติรสิง่แวดลอ้ม  

 มกีารศกึษา หรอืตรวจสอบผลติภัณฑ์ที่จัดท าการจัดซือ้ ว่ามผีลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้มมากนอ้ยเพียงใด  รวมไปถึงการคัด เลือกหน่วยงานหรือ

บคุคลภายนอกทีเ่ขา้มาท างานในพืน้ทีส่ านักงาน 

 มกีารเปรยีบเทยีบสนิคา้ทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุในการจัดซือ้ 

 สนิคา้ทีใ่ชต้อ้งเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 จัดท าบัญชรีายการสนิคา้ที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มที่ผ่านการคัดเลือกและ

อนุมตั ิ(ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 6.1)  

 มกีารคัดเลือกหน่วยงานหรือบุคคล เพื่อการจา้งงานที่ใส่ใจต่อสิง่แวดลอ้ม 

(ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 6.1) 

 มกีารตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานหรอืบคุคลภายนอกอยา่งตอ่เนือ่ง

สม า่เสมอ(ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 6.1) 
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บทที ่9 

หมวดที ่7 

การประเมนิประสทิธภิาพและการปรบัปรงุ 

อยา่งตอ่เนือ่ง Continual Improvement 

 

 

 

ความส าคญั 

 โครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม เป็นกลไกอยา่งหนึง่ในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนา

ดา้นสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิประสทิธผิลอยา่งมปีระสทิธภิาพอยา่งยั่งยนื ดังนัน้ส านักงานจงึ

มคีวามจ าเป็นจัดท าโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อบ่งบอกถงึความใส่ใจ และความ

ตระหนักกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในส านักงาน 

 โครงการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรม เพื่อสนองยุทธศาสตร์ดว้ยการ

วางแผนและก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิไ์วล้่วงหนา้ กจิกรรมดังกล่าวจัดท าขึน้อยา่ง

เป็นระบบมรีะเบยีบแบบแผน  

ในโครงการประกอบดว้ยกจิกรรมและเป้าหมายย่อยหลากหลายที่ตอ้งใช ้

ทรัพยากรทางการบรหิารอยา่งจ ากัดและคาดหวังทีจ่ะไดผ้ลสัมฤทธิต์ามทีค่าดหวังไว ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ โครงการจงึเป็นสว่นส าคัญสว่นหนึง่ในการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์

ขององคก์รหรอืหน่วยงาน ใหป้ระสบความส าเร็จตามภารกจิและวสิยัทัศน์ และสามารถ

ช่วยใหแ้กไ้ขปัญหาหรือพัฒนาองค์กรไดเ้ป็นอย่างดี โดยโครงการที่จะน ามาจัดท า

โครงการควรจะตอ้งมาจากปัญหาสิง่แวดลอ้มในส านักงานทีไ่ดจ้ากการระบปุระเด็นการ

ใช ้การสิน้เปลอืงทรัพยากรและประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม ที่มรีะดับความรุนแรงมาก

ที่สุด เพื่อน ามาลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มนัน้เป็นล าดับแรก แต่ทัง้นี้การจัดท า

โครงการดา้นสิง่แวดลอ้มจะตอ้งค านงึถงึปัจจัยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดท าโครงการดว้ย 

โครงการและกจิกรรมทีน่ าไปสูก่ารปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (หมวด 7.1) 
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เชน่ การใชเ้ทคโนโลยมีาชว่ยการเงนิ วัฒนธรรมขององคก์ร เป็นตน้ หากประเมนิการ

จัดท าโครงการแลว้ไม่คุ ม้ค่าหรือยากต่อการน ามาปฏิบัติ ก็สามารถน าปัญหา

สิง่แวดลอ้มทีม่รีะดับความรนุแรงรองลงมามาจัดท าโครงการแทนได ้

ลกัษณะของโครงการทีด่ ี

- สามารถแกปั้ญหาของส านักงานหรอืหน่วยงานได ้

- มรีายละเอยีด วัตถุประสงค์ เป้าหมายต่างๆ ที่สอดคลอ้งกัน มคีวาม

ชดัเจน สามารถด าเนนิงานได ้ มคีวามเป็นไปได ้

- รายละเอยีดของโครงการตอ่เนือ่งสอดคลอ้งสมัพันธก์นั 

- ปฏบิตัแิลว้สอดคลอ้งกบัแผนงานหลักของส านักงาน 

- ก าหนดขึน้อยา่งมขีอ้มูลความจรงิและเป็นขอ้มูลทีไ่ดรั้บการวเิคราะห์

อยา่งรอบคอบ 

- ไดรั้บการสนับสนุนจากผูบ้รหิารทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นทรัพยากรที่

จ าเป็น 

- มรีะยะเวลาในการด าเนนิงานแน่นอน ระบวุันเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุ 

- สามารถตดิตามประเมนิผลได ้

- สามารถขยายผล สูค่วามยัง่ยนืได ้

 

รปูแบบการจดัท าโครงการ 

  1. ปัญหาทีเ่กดิขึน้/หลักการและเหตผุล 

1.1 ควรระบถุงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่หรอืในส านักงาน 

1.2 ควรระบถุงึความรนุแรงของปัญหาดว้ย 

1.3 สาเหตหุรอืตน้เหตทุีอ่ยากท าโครงการดังกลา่ว 

  2. วัตถปุระสงคข์องโครงการ 

  3. เป้าหมาย 

  4. ขอบเขต 

1.1 ขอบเขตของกจิกรรมและพืน้ที ่

1.2 ขอบเขตของเวลา 
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1.3 ขอบเขตของวธิกีารในโครงการ  

  5. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บจากโครงการ 

  6. วธิกีารด าเนนิการโดยละเอยีด 

  7. การวเิคราะหท์างการเงนิ (ถา้ม)ี 

   7.1 ระยะคนืทนุ (Pay Back Period) 

   7.2 ผลก าไร (Benefit - Cost Analysis) 

  8. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

1.1 หัวหนา้โครงการ (ชือ่ ต าแหน่งและหน่วยงาน) 

1.2 รองหัวหนา้โครงการ (ชือ่ ต าแหน่งและหน่วยงาน) 

1.3 คณะกรรมการ (ชือ่ ต าแหน่งและหน่วยงาน) 

  9. แผนการด าเนนิงาน (Gantt chart หรอื Timeline) 

 

วธิดี าเนนิการ 

 ข ัน้ตอนที ่1 รวบรวมรายละเอยีดผลกระทบ สาเหต ุและผูเ้กีย่วขอ้ง 

 ประธานและคณะกรรมการดา้นสิง่แวดลอ้มประชุมร่วมกันเพื่อปรกึษาและ

พจิารณาประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงานที่มนัียส าคัญ ซึง่

สามารถน าขอ้มลูเหลา่นีม้าจาก 

1. การระบแุละประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและ

พลังงาน (บทที ่3 หมวดที ่1 การบรหิารจัดการองคก์าร) 

2. การไมป่ฏบิตัติามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง(บทที ่3 

หมวดที ่1 การบรหิารจัดการองคก์าร)   

3. การไม่ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดลอ้มของส านักงาน (บทที่ 3 

หมวดที ่1 การบรหิารจัดการองคก์าร) 

4. ขอ้รอ้งเรยีนทางดา้นสิง่แวดลอ้มจากภายในและภายนอกส านักงาน 

5. ความประสงคข์องผูบ้รหิารทีจ่ะตอ่ยอดโครงการสิง่แวดลอ้มเดมิเพือ่

เพิ่มศักยภาพในการควบคุมการใชท้รัพยากร พลังงาน และการ

ควบคมุ ป้องกนัปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
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จากนัน้ด าเนนิการคัดเลอืกประเด็นทีม่นัียส าคัญมากทีส่ดุหรอืประเด็นปัญหาที่

ส าคัญ เพือ่น าเขา้สูก่ารก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการควบคมุปัญหาดังกลา่ว 

 

 ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

 ประธานและคณะกรรมการดา้นสิง่แวดลอ้มร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการควบคมุปัญหาสิง่แวดลอ้ม โดยยดึหลักการดังนี ้

1. มคีวามเป็นไปไดแ้ละชดัเจน สามารถปฏบิัตไิดจ้รงิ นอกจากนี้

ยังควรมคีวามชัดเจน โดยผูป้ฏบิัตสิามารถเขา้ใจความหมายได ้

ตรงกัน และปฏิบัติไดอ้ย่างสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทาง

เดยีวกนั 

2. สามารถวดัผลได ้ท าใหส้ามารถรูไ้ดแ้น่ชัดว่าด าเนินการถึง

ขัน้ตอนใด และผลของการด าเนินการในแต่ละขัน้เป็นอย่างไร 

บรรลผุลส าเร็จหรอืไม ่

3. สามารถบรรลุผล ในการก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายนัน้

ไม่ควรก าหนดไวสู้งเกนิไปจนไม่สามารถปฏบิัติเพื่อบรรลุตาม

วัตถุประสงคท์ีก่ าหนดไวไ้ด ้ท าใหผู้ป้ฏบิัตริูส้กึทอ้แท ้นอกจากนี้

วัตถปุระสงคท์ีด่ตีอ้งสามารถมอบหมายใหผู้ป้ฏบิัตนิ าไปปฏบิตัไิด ้

สามารถน ามาแยกย่อยเป็นกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม เพื่อ

มอบหมายใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งน าไปปฏบิัตติามความรับผดิชอบของ

ตน เพือ่มุง่ไปสู่เป้าหมายเดยีวกันคอืการบรรลุตามวัตถุประสงคท์ี่

ก าหนดไว ้

4. สามารถอธบิายได  ้มีความสมเหตุสมผลและมีความเป็นจรงิ 

ปฏบิตัไิดจ้รงิ 

5. กรอบระยะเวลา จะตอ้งก าหนดขึน้มาอยา่งเหมาะสมส าหรับการ

บรรลผุล 
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 ข ัน้ตอนที ่3 การก าหนดขอบเขตของโครงการ 

1.1 ก าหนดขอบเขตของพื้นที่  ก ิจกรรม อย่างเหมาะสม เพื่อความ

เฉพาะเจาะจงในการท าโครงการ เช่น ขอบเขตของการด าเนินการ

โครงการนีมุ้ง่เนน้แผนกบญัชแีละแผนกแมบ่า้น เป็นตน้ หรอืมุง่เนน้ไปที่

กจิกรรมทีส่นใจภายในส านักงาน 

1.2 ก าหนดขอบเขตของเวลาในการท าโครงการตามความเหมาะสมไม่สัน้

และไม่นานจนเกนิไป ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับจ านวนกจิกรรมและความยากง่าย

ของเป้าหมายของโครงการ 

 

 ข ัน้ตอนที ่4 การก าหนดกจิกรรม 

 การก าหนดจ านวนและความเหมาะสมของกจิกรรมมคีวามไมแ่น่นอน ขึน้อยูก่ับ

ความยากงา่ยของวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดขึน้มา แตท่ีส่ าคัญการก าหนด

กจิกรรมทีข่าดไมไ่ดม้ดีังตอ่ไปนี ้ไดแ้ก ่

1. การจัดเตรยีมทรัยพากรและงบประมาณทีจ่ าเป็นในการท าโครงการ 

2. การสือ่สาร ประชาสมัพันธ ์อบรม และการขอความรว่มมอื 

3. การตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน 

4. การสรปุและประเมนิโครงการ เพือ่พจิารณาถงึความสอดคลอ้งของ

วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

  

 ข ัน้ตอนที ่5 การก าหนดผูร้บัผดิชอบ 

 การก าหนดผูรั้บผดิชอบไม่มจี านวนที่แน่นอน ขึน้อยู่กับจ านวนกจิกรรม และ

ความยากง่าย เช่น บางกิจกรรมมีความซับซอ้นและยากต่อการด าเนินการอาจ

จ าเป็นตอ้งใชผู้รั้บผดิชอบมากกว่า 1 คน หรอืบางกจิกรรมไม่มคีวามซับซอ้นอาจใช ้

ผูรั้บชอบเพยีงคนเดยีวได ้นอกจากนี้ ยังตอ้งคัดเลอืกผูรั้บผดิชอบทีม่คีวามสามารถใน

กิจกรรมนั้นอย่างแทจ้ริง เพื่อใหโ้ครงการมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
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 ข ัน้ตอนที ่6 น าเสนอผูบ้รหิารเพือ่ด าเนนิการอนมุตั ิ

 ประธานสิง่แวดลอ้มน าโครงการเสนอแกผู่บ้รหิารพจิารณาเพือ่อนุมตั ิ

 

 ข ัน้ตอนที ่7 ตดิตามการด าเนนิงานตามโครงการ 

 ผูรั้บผดิชอบโครงการจะตอ้งติดตามผลการด าเนินการของโครงการอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบถงึปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้ในระหว่างด าเนินโครงการ     

ซึง่ระยะเวลาอาจก าหนดตามความเหมาะสม และจะตอ้งสรุปผลของการตดิตามการ

ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือภาพถ่าย และน าเสนอใหผู้บ้รหิารรับทราบ               

หากตดิขัดหรอืพบปัญหาและอุปสรรค จะตอ้งด าเนนิการปรับปรุงและหาแนวทางการ

จัดการอยา่งเรง่ดว่น 

ตวัอยา่งการเขยีนโครงการสิง่แวดลอ้ม 

“โครงการประหยดัไฟลดการใชพ้ลงังาน” 

1. หลกัการและเหตผุล  

 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาตนัิบวันก็ยิง่ทวคีวามรุนแรงเพิม่มากขึน้  และใกลต้ัว

เรามากขึน้ทกุททีีช่ดัเจนทีส่ดุคอืวกิฤตพิลังงาน กลา่วคอืยิง่ใชส้อยทรัพยากรมากอยา่ง

ฟุ่ มเฟือย ทรัพยากรที่มีอยู่ก็ ลดนอ้ยลง  จงึเป็นความส าคัญอย่างยิง่ยวดที่จะตอ้ง

ตระหนักและตืน่ตัวกบั สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี้ไมเ่พยีงแคก่ารค านงึถงึการใชส้อยใน

อนาคตเท่านัน้ แต่ตอ้งตระหนักและใชส้อยทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยั่งยนื การด าเนนิ

กิจกรรมต่าง ๆ ลว้นตอ้งใชท้รัพยากร  พลังงาน และก่อใหเ้กิดผลกระทบทาง

สิง่แวดลอ้ม  ส านักงาน มสีว่นในการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (การเผาไหมข้องเชือ้เพลงิ 

การเผาป่า) สู่ชัน้บรรยากาศอันเป็นสาเหตุหลักของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

และปรากฏการณ์โลกรอ้นที่ก าลังกลายเป็นวกิฤตดา้นสิง่แวดลอ้ม  ดังนั้น การจัด

การพลังงานใหไ้ดด้ีจงึตอ้งมกีารปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมและ เลือกใชเ้ทคโนโลยีที่มี

ประสทิธภิาพ  
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2. วตัถปุระสงค ์ 

 2.1  เพื่อลดการใชพ้ลังงานแสงสว่างภายในอาคารดว้ยหลอดประหยัด

พลังงานแบบ LED tube t8 

 2.2  เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลังงานของหน่วยงาน 

 2.3  เพือ่สรา้งคา่นยิมและจติส านกึของการลดการใชพ้ลังงาน 

 

3. เป้าหมาย 

ตดิตัง้หลอดประหยดัไฟ LED tube t8 ขนาด 23 วัตต ์จ านวน  781 หลอด   เพือ่ลด

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 85,895.46 หน่วยตอ่ปี  หรอืคดิเป็นเงนิ 

183,581.86 บาทตอ่ปี 

 

4. ขอบเขตโครงการ 

 ด าเนนิการสับเปลีย่นหลอด Fluorescent ขนาด 36 วัตต ์เป็นหลอดประหยัด

ไฟ LED tube t8 ขนาด   23 วัตต์  ที่อาคารส านักงาน 4 ชัน้และพื้นที่รอบอาคาร  

จ านวน  781  หลอด  โดยม ีระยะเวลาด าเนนิการตัง้แต่วันที ่7 พฤศจกิายน  ถงึวันที ่

30 พฤศจกิายน  2557 

 
5. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

 5.1 สามารถลดคา่ใชจ้า่ยในจา่ยคา่ไฟในแตล่ะเดอืน 

 5.2 พนักงานมคีวามตระหนักมากขึน้ในการใชพ้ลังงาน 

 

6. วธิกีารด าเนนิงาน 

 6.1 ด าเนนิการตดิตัง้หลอดประหยดัไฟ LED tube t8 ขนาด 23 วตัต ์ ภายใน

พืน้ทีอ่าคาร 4 ชัน้ และพืน้ทีร่อบอาคาร  ประกอบดว้ย 

  -  อาคารส านักงานชัน้ 1    จ านวน 146  หลอด 

 -  อาคารส านักงานชัน้ 2    จ านวน  172  หลอด 

 -  อาคารส านักงานชัน้ 3    จ านวน  190  หลอด 
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 -  อาคารส านักงานชัน้ 4    จ านวน  188  หลอด 

 -  อาคารอยูเ่วรแกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง    จ านวน  12  หลอด 

 -  อาคารคลังพสัด ุ       จ านวน  27  หลอด 

 -  อาคารศนูยอ์าหาร     จ านวน  20  หลอด 

 -  พืน้ทีต่า่ง ๆ รอบ ๆ อาคาร    จ านวน  24  หลอด 

 -  ป้อมยาม     จ านวน    2  หลอด 

 

กจิกรรม/ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน 

1.เขา้รับการอบรมวธิกีารตดิตัง้หลอด LED 1 วัน 

2.รับหลอด LED จาก กฟภ. สว่นกลาง  มา

ด าเนนิการ 

7 วัน 

3.  ส ารวจชนดิหลอดไฟ และจ านวนโคมไฟ

ภายใน-ภายนอกอาคาร 

1 วัน 

4. ตรวจวดัคา่ความสวา่งภายในหอ้งท างาน

กอ่นการตดิตัง้หลอด LED 

1 วัน 

5. วางแผนการตดิตัง้หลอด LED และ 1 วัน 

6. ตดิตัง้หลอด LED ตามแผนงาน 3 วัน 

7. ตรวจวดัคา่ความสวา่งภายในหอ้งท างาน

หลังการตดิตัง้หลอด LED 

1 วัน 

8. เปรยีบเทยีบผลของคา่ความแสงสวา่งกอ่น-

หลังการปรับปรงุตดิตัง้หลอด LED 

1 วัน 

9. สรปุรายงานผลการตดิตัง้หลอด LED 1 วัน 
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 5.2 มาตรการลดการใชพ้ลังงานทันทขีองระบบแสงสวา่ง 

1) ปิดไฟแสงสวา่งในชว่งเวลา 12.00 – 13.00 น. 

2) เปิดไฟแสงสว่างเท่าทีจ่ าเป็นกับการใชง้าน และปิดทุกครัง้เมือ่

เลกิใชง้าน 

3) ก าหนดเวลาในการเปิด – ปิดไฟ ใหเ้ป็นไปตามเวลาที่ก าหนด

อยา่งเครง่ครัด  โดยใหห้ัวหนา้งานเป็นผูด้แูลรับผดิชอบ 

4) ท าการเปิด-ปิดมูล่ีใ่หเ้หมาะสม  เพือ่เพิม่แสงสวา่งในหอ้งท างาน 

 

6.  ระยะเวลาการด าเนนิการ 

 ตัง้แตว่ันที ่ 7 พฤศจกิายน 2557  -  30  พฤษภาคม  2558 

 

7.  ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

      7.1  การตดิตัง้หลอดประหยดัไฟ LED tube t8 ขนาด 23 วัตต ์รับผดิชอบโดย

พนักงานแผนกปฏบิตักิารและบ ารงุรักษา 

 7.2  บคุลากรทกุคนภายในส านักงาน 

 

8. งบประมาณ  

 คา่วัสดอุปุกรณ์หลอดประหยดัไฟ LED tube t8 ขนาด 23  วัตต ์ จ านวน  781  

หลอดเป็นเงนิ  624,800.-บาท (หลอดละ 800.-บาท) 

 ระยะคนืทนุ 3.5 ปี  
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9. แผนการด าเนนิงาน 

 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 สาเหตุและปัญหาสิง่แวดลอ้มทีน่ ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายมี

ความสอดคลอ้งกนั หรอืมคีวามเป็นไปได ้

 จะตอ้งมรีายงานความคบืหนา้ของโครงการ(ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 8.1) 

 การใหค้วามรว่มมอืของพนักงาน 

 การบรรลถุงึวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
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ภาพที ่9-1 ตัวอยา่งโครงการดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่กีารปฏบิตัอิยา่งจรงิจัง 

 

 

ภาพที ่9-2 ตวัอยา่งโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  
อ าเภอสนัทราย 
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ภาพที ่9-3  ตวัอยา่งโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม ของส านักเทศบาลต าบลสอง  
จังหวดัแพร ่

 

  
ภาพที ่9-4 ตวัอยา่งผลติภณัฑโ์ครงการปุ๋ ยหมกัชวีภาพ  

ของส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 
 

  
ภาพที ่9-5 โครงการหลังคาเขยีว ของวทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยมหดิล 
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ภาพที ่9-6 โครงการจัดการขยะอนิทรยี ์ของส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่10  

 

 
ภาพที ่9-7 โครงการลดการใชน้ ้าประปาในส านักงาน  

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัปราจนีบรุ ี
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ความส าคญั 

 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) จากกจิกรรมต่างๆ 

ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทัง้การใชพ้ลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการ

ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไมท้ าลายป่า รวมทัง้การท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในรูปแบบอืน่ๆ ลว้นเป็นสาเหตุส าคัญของการเกดิ

ภาวะโลกรอ้นซึง่ส่งผลกระทบต่อวถิีการด ารงชีวติของมนุษย์ สิง่มีชวีติ และนับวัน

ปัญหาดังกล่าวก็ยิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้ การด าเนนิงานเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจก จงึเป็นหนา้ทีข่องผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วน (คณะกรรมการเทคนคิดา้นคารบ์อน

ฟตุพริน้ทข์องผลติภัณฑ,์ 2552)  ดังนัน้ การค านวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก  จงึเป็น

วธิีการหนึ่งในการบ่งบอกขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึง่จะเป็น

แนวทางน าไปสู่การบรหิารการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกไดอ้ยา่งมปีระสทิธทิัง้ในระดับองคก์ร ไปถงึระดับประเทศได ้

การค านวณปรมิาณการปล่อยการดูดกลับก๊าซเรอืนกระจก(Greenhouse gas 

emission and removals) เป็นอกีวธิีการหนึ่งที่ใชบ้่งชีผ้ลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มที่

เกดิขึน้จากกจิกรรมการด าเนนิงานตา่งๆขององคก์ร โดยแบง่กจิกรรมทีม่กีารปลอ่ยและ

ดดูกลับก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนนิงานขององคก์รไว ้3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทที ่

1 การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรอืนกระจกทางตรง ประเภทที ่2 การปล่อยและการ

ดูดกลับก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลังงาน และประเภทที ่3 การปล่อยและ

การดดูกลับกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ๆ 

ประเภทที ่1 การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรอืนกระจกทางตรง ไดแ้ก ่ก๊าซ

เรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากกจิกรรมตา่งๆภายในส านักงาน ดังนี ้

1) การเผาไหมท้ีอ่ยูก่ับที ่ตัวอย่างเชน่ การผลติไฟฟ้าเพือ่ใชเ้องภายใน

องคก์ร การเผาไหมข้องเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการหงุตม้ภายในองคก์ร 

2) กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการอันเนื่องมาจากปฏกิริยิาเคมภีายใน

กระบวนการผลติ 

การจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (หมวด 7.2) 
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3) การเผาไหมท้ีม่กีารเคลือ่นที่ตัวอย่างเช่น การเผาไหมข้องเชือ้เพลงิ

จากกจิกรรมการขนส่งของยานพาหนะทีอ่งคก์รเป็นเจา้ของ หรอืเชา่

เหมามา แตอ่งคก์รรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยของน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

4) การร่ัวไหลและอืน่ๆ (Fugitive Emissions) ตัวอยา่งเชน่ กา๊ซมเีทนที่

เกดิขึน้จากกระบวนการบ าบดัน ้าเสยีและหลมุฝังกลบ   การใชปุ้๋ ยหรอื

สารเคมเีพือ่การซกัลา้งหรอืท าความสะอาด 

5) การเผาไหมช้วีมวล 

 

ประเภทที ่2 การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มจากการใช ้

พลังงาน ไดแ้ก ่ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการผลติไฟฟ้า ความรอ้น หรอืไอน ้า

ทีถ่กูน าเขา้จากภายนอกเพือ่ใชง้านภายในองคก์ร 

พลังงานไฟฟ้า สว่นใหญ่ใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิมาเป็นวัตถดุบิในการผลติ ดังนัน้

การใชไ้ฟฟ้าในองค์กร จะไม่ใช่เป็นการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ณ ต าแหน่งทีอ่งคก์ร

ตัง้อยู ่แตเ่ป็นการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ณ แหลง่ทีผ่ลติกระแสไฟฟ้า  

ประเภทที ่3 การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ๆ ไดแ้ก ่

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมต่างๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนประเภทที ่1 

และ ประเภทที ่2 ซึง่องคก์รสามารถวัดหรอืประเมนิเพือ่การรายงานผลเพิม่เตมิได ้โดย

ไม่ถือเป็นขอ้บังคับ ตัวอย่างเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช ้

น ้าประปาภายในองคก์ร การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากวัสดุส านักงานทีม่กีารใชภ้ายใน

องคก์ร เชน่ กระดาษ  

ตวัอยา่งการแยกประเภทของกจิกรรมในส านกังาน 

ประเภทที ่1 การเดนิทางทีเ่กดิขึน้จากพาหนะทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องส านักงาน

ในรูปของการใชเ้ชือ้เพลงิ ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ

บ าบดัน ้าเสยีของส านักงาน(ถา้ม)ี  

ประเภทที ่2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกดิขึน้จากการน าเขา้ของพลังงานต่าง ๆ 

ไดแ้ก ่การซือ้ไฟฟ้า 
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ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม ไดแ้ก่ ปริมาณการใช ้

น ้ าประปา การใชก้ระดาษภายในส านักงาน ปรมิาณขยะที่เกดิขึ้นภายใน

ส านักงาน  ปรมิาณสารเคมทีีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร 

 

วธิดี าเนนิการ 

 การควบคมุกา๊ซเรอืนกระจกของส านักงานทีป่ล่อยออกสูช่ัน้บรรยากาศ จะตอ้ง

ด าเนนิการควบคุมการใชท้รัพยากรและพลังงานใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ ลดการ

ปล่อยของเสียที่เกดิจากกจิกรรมต่างๆ (แนวทางการควบคุมสามารถศกึษาไดจ้าก

หมวดต่างๆที่เกี่ยวขอ้งในคู่มือส านักงานสีเขียว)จากนั้นน าขอ้มูลมาค านวณเพื่อ

เปรยีบเทยีบปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ซึง่ส านักงานจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลกจิกรรมต่างๆ

ทุกเดอืน เพือ่น ามาค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในแต่ละเดอืน และสรุป

เปรยีบเทยีบแต่ละเดอืน เพือ่จะไดท้ราบแนวโนม้ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อไป  

โดยขัน้ตอนต่อไปนี้ จะอธบิายเพียงขัน้ตอนการค านวณและเปรียเทียบปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจก 

 

 ข ัน้ตอนที ่1 การเก็บขอ้มลูกจิกรรมการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

 การใชข้อ้มลูกจิกรรมประกอบการค านวณ ตอ้งมกีารเก็บขอ้มลูจากกจิกรรมการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่สอดคลอ้งกับวธิกีารค านวณ และขอ้มูลทัง้หมดจะตอ้งไดรั้บ

การบันทกึไวใ้นรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสามารถน ามาวเิคราะห์และสอบกลับได ้ซึง่

ขอ้มลูทีจ่ะตอ้งท าการรวบรวมมดีังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 272  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ปรมิาณน ้าเสยีคดิจากรอ้ยละ 80 ของปรมิาณน ้าประปาทีใ่ช ้

 

ข ัน้ตอนที ่2 การค านวณปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

การคูณดว้ยค่าแฟกเตอร์การปล่อย   ซึง่จ าเป็นอย่างยิง่ที่ตอ้งมีวธิีการ

ค านวณทีถู่กตอ้ง ไดรั้บการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะค่าแฟกเตอรก์ารปล่อยที่

นิยมน ามาใชเ้ป็นหลักสากล ไดแ้ก่ ค่าแฟกเตอรก์ารปล่อยอา้งองิตามแนวทางของ 

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) หรือจากฐานขอ้มูล

ระดับชาตขิองแต่ละประเทศ เป็นตน้ ในการศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการศกึษารวบรวมค่า 

Emission Factor ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใชใ้นการค านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก               

ดังแสดงในตารางที ่9-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกังาน 

หน่วยการ
ใชไ้ฟฟ้า 
(กโิลวตัต์

/เดอืน) 

หน่วยการ 
ใชป้ระปา 
(ลกูบาศก์
เมตร/
เดอืน) 

 

ปรมิาณ
ขยะที่
เกดิขึน้ 

(กโิลกรัม/

เดอืน) 

ปรมิาณ
น ้าเสยีที่
เกดิขึน้ 
(ลติร/

เดอืน) 

ปรมิาณ
การใช ้

กระดาษ 
(กโิลกรัม
/เดอืน) 

ปรมิาณ
การใช ้

เชือ้เพลงิ 
(ลติร/
เดอืน) 
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การค านวณ โดยใชส้ตูร Emissions Factors x Activity Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9-8 การค านวณปรมิาณการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้ม โดยใชส้ตูร 

Emissions Factors x Activity Data 

 

ตารางที ่9-1 คา่สมัประสทิธิก์ารปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก Emission Factor : EF 

ประเภท EF (kg CO2) หนว่ย อา้งองิ 

ทรพัยากร/ไฟฟ้า 

น ้าประปา-การประปานครหลวง 0.5081 m3 Thai national database 

น ้าประปา-การประปาสว่นภมูภิาค 0.7043 m3 Thai national database 

น ้าประปา-การนคิมอตุสาหกรรม 0.2722 m3 Thai national database 

ไฟฟ้า CPO (GtoG) 0.5278 kwh TGO 

กระดาษ (เยือ่กระดาษชนดิฟอก
ขาวจากยคูาลปิตัส) 

0.6662 kg 
Thai National LCI 
Database/MTEC 

ของเสยี (พจิารณาการฝงักลบขยะ) 

เศษผา้ 2.0000 kg IPCC 2006 Vol.5 Waste 

กระดาษ / กระดาษกลอ่ง 2.9300 kg IPCC 2006 Vol.5 Waste 

เศษอาหาร 2.5300 kg IPCC 2006 Vol.5 Waste 

ผา้ออ้มเด็กท าดว้ยกระดาษ  4.0000 kg IPCC 2006 Vol.5 Waste 

กิง่ไม ้ตน้หญา้จากสวน 3.2700 kg IPCC 2006 Vol.5 Waste 

ยาง หนัง  3.1300 kg IPCC 2006 Vol.5 Waste 

ขยะอืน่ๆ (จะตอ้งมคีารบ์อนเป็น
องคป์ระกอบ) 

2.32 kg TGO 

การปลดปลอ่ย = ขอ้มลูกจิกรรม x คา่แฟกเตอรก์ารปลอ่ย 
Emission = Activity Data (AD) x Emission Factor (EF) 

เชน่  การใชเ้ชือ้เพลงิ 
(ลติร/วัน, ลติร/เดอืน, 

ลติร/ปี) 
 

เชน่  กโิลกรัมCO2/ลติร, 
กโิลกรัมN2O/ลติร, 
กโิลกรัมCH4/ลติร 

(ลติร/วัน, ลติร/เดอืน, 
ลติร/ปี) 

 

เชน่  กโิลกรัมCO2/
วัน, กโิลกรัมN2O/
เดอืน, กโิลกรัม

CH4/ปี 
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ประเภท EF (kg CO2) หนว่ย อา้งองิ 

ขยะอืน่ๆ (กรณีไมม่คีารบ์อนเป็น
องคก์รประกอบ) 

0 kg TGO 

ปุ๋ ยหมักอนิทรยี ์จากการจัดการมลู

ฝอยสด (หมักแบบใชอ้ากาศและ
ไมใ่ชอ้ากาศ) 

0.2552 kg 
Thai National LCI 

Database/MTEC 

การรวบรวมและปรับปรุงคณุภาพ

น ้าเสยีชมุชนของประเทศ (ขอ้มลู
เฉลีย่ของการรวบรวมและการ

ปรับปรงุคณุภาพน ้าเสยีชมุชนของ
เมอืงขนาดใหญ ่และการรวบรวม

และการปรับปรงุคณุภาพน ้าเสยี

ชมุชนของเมอืงขนาดกลาง) 

1.3150E-04 L 
Thai National LCI 
Database/MTEC 

การรวบรวมและปรับปรุงคณุภาพ

น ้าเสยีชมุชนขนาดใหญ(่การ

รวบรวมน ้าเสยีอาศยัแรงโนม้ถว่งที่
ไหลไปตามเสน้ทอ่จากเมอืงทีม่ี

ประชากรมากกวา่ 50,000 คนขึน้
ไป; เทคโนโลยรีะบบบ าบัดแบบ 

AS/CASS/CSAS/VLR-AS/Two-
stage 

AS/OD) 

1.3322E-04 L 
Thai National LCI 

Database/MTEC 

การรวบรวมและปรับปรุงคณุภาพ
น ้าเสยีชนุชมของเมอืงขนาดกลาง 

(การรวบรวมน ้าเสยีอาศยัแรงโนม ้

ถว่งทีไ่หลไปตามเสน้ทอ่จากเมอืง
ทีม่ปีระชากรมากกวา่ 50,000 คน

ขึน้ไป; 
เทคโนโลยรีะบบบ าบดัแบบ 

AL/OD/SP) 

1.2574E-04 L 
Thai National LCI 
Database/MTEC 

เชือ้เพลงิ 

น ้ามันดเีซล 2.7446 L 
IPCC Vol.2 table 3.2.1, 

3.2.2, PTT 

กา๊ซโซลนี 2.1896 L IPCC 

กา๊ซโซฮอล ์ 2.1896 L IPCC 

กา๊ซหงุตม้ (LPG ) จากก๊าซ

ธรรมชาต ิ
3.1133 kg IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE 

สารเคม ี

Sodium Chloride 0.1937 kg 

Ecoinvent 2.2, IPCC 2007 

GWP 100a 

 

Acetic acid 2.5702 kg 
Ecoinvent 2.2, IPCC 2007 

GWP 100a 
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ประเภท EF (kg CO2) หนว่ย อา้งองิ 

Sodium Hydroxide 1.1148 kg 
Ecoinvent 2.2, IPCC 2007 
GWP 100a 

Sodium sulphate  0.4695 kg 
Ecoinvent 2.2, IPCC 2007 

GWP 100a 

Hydrochloric acid 1.3325 kg 
Ecoinvent 2.2, IPCC 2007 
GWP 100a 

Sulfuric acid 0.1219 kg 
Ecoinvent 2.2, IPCC 2007 
GWP 100a 

Alcohol 1.2381 kg 
Ecoinvent 2.2, IPCC 2007 

GWP 100a 

Potassium hydroxide  1.9272 kg 
Ecoinvent 2.2, IPCC 2007 
GWP 100a 

Nitric acid 0.6504 kg 
Ecoinvent 2.2, IPCC 2007 
GWP 100a 

Sodium hypochlorite 0.8712 kg 
Ecoinvent 2.2, IPCC 2007 

GWP 100a 

 

ตวัอยา่งการค านวณ 

ตารางรายงานผลการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกประจ าเดอืน (แบบฟอรม์ 7.2)  

รายการ ปรมิาณ 
Emission Factor 

(kg CO2) 

คา่การปลดปลอ่ย

กา๊ซเรอืนกระจก 

(kgCO2/เดอืน) 

กระดาษ 10 kg/เดอืน 0.6662 6.662 

ไฟฟ้า 100kwh/เดอืน 0.5278 52.78 

เศษอาหาร 5 kg/เดอืน 2.5300 12.65 

    

หมายเหต ุ

1. ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจากการเดนิทาง และขนสง่ดว้ยรถประเภทตา่งๆ 

1) ในกรณีทีท่ราบขอ้มลูปรมิาณน ้ามนัเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการเดนิทาง ใหน้ า

ปรมิาณทีใ่ชไ้ปคณูกบัคา่แฟกเตอรก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตามชนดิ

เชือ้เพลงิทีใ่ช ้
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2) กรณีทีไ่มม่ขีอ้มลูปรมิาณเชือ้เพลงิ ใหน้ าขอ้มลูระยะทางทีเ่กบ็มาไดม้า

ค านวณเป็นปรมิาณน ้ามนัเชือ้เพลงิทีใ่ช ้หรอื น าขอ้มลูระยะทางทีเ่ก็บมา

ไดม้าคณูกบัคา่แฟกเตอรก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตามประเภทของ

ยานพาหนะ 

2. ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจากการเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิ 

1) ในกรณีมขีอ้มลูระยะทาง ใหค้ านวณจากระยะทีเ่ดนิทางคณูกบัคา่แฟคเตอร์

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการเดนิทางโดยเครือ่งบนิ (ตัน

คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ตอ่กโิลเมตร) 

2) กรณีไมม่ขีอ้มลูระยะทาง ใหค้ านวณจากจ านวนเทีย่วในการเดนิทาง คณูกบั

คา่แฟคเตอรก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของการเดนิทางโดยเครือ่งบนิตอ่

เทีย่ว (กรณีเดนิทางเทีย่วละไมเ่กนิ 1,500 กโิลเมตร) 

  

 ข ัน้ตอนที ่3 การวเิคราะห ์และรายงานผลปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก   

 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจะตอ้งท าการค านวณเป็นรายเดอืน และคดิเทยีบเป็น

ตอ่จ านวนพนักงาน เพือ่ท าการเปรยีบแนวโนม้ของการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก หลังจาก

ทีไ่ดม้มีาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน รวมไปถงึการลดปรมิาณของเสยี 

หากผลการค านวณปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกมแีนวโนม้สงูขึน้จะตอ้งด าเนนิการหาสาเหต ุ

แนวทางการแกไ้ข เพื่อควบคุมปรมิาณก๊าซเรือนกระจกใหอ้ยู่ในระดับที่ส านักงาน

ตัง้เป้าหมายไว ้นอกจากนี ้ยงัสามารถก าหนดเป็นโครงการดา้นสิง่แวดลอ้มไดเ้ชน่กนั  

 แนวโนม้ของการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก จะตอ้งไดร้ายงานใหก้ับผูบ้รหิารไดรั้บ

ทราบ ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารระดับสูง ผูจั้ดการแผนก เป็นตน้ นอกจากนี้ จะตอ้งมกีารสือ่สาร

ใหพ้นักงานทุกคนรับทราบดว้ย เพือ่เป็นการกระตุน้ใหพ้นักงานเล็งเห็นถงึความส าคัญ 

และรว่มมอืกนัในการลดปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก  



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 277  
 

 

 

ภาพที9่-9 ตวัอยา่งการเปรยีบเทยีบปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกรายเดอืนประจ าปี 2558 

 

 

ภาพที ่9-10 ตัวอยา่งการเปรยีบเทยีบปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกรายเดอืนแยกตาม

ประเภทประจ าปี 2558 
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ภาพที ่9-11 ตัวอยา่งการเปรยีบเทยีบปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก (ไฟฟ้า) ตัง้แตปี่ 

2553-2557 

 

ภาพที ่9-12 ตัวอยา่งการเปรยีบเทยีบปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก (น ้า กระดาษ น ้ามนั

เชือ้เพลงิ) ตัง้แตปี่ 2553-2557 

 

 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

หนา้ | 279  
 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 พนักงานจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในความส าคัญของกา๊ซเรอืนกระจก 

 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งสามารถอธบิายการค านวณปรมิาณการกา๊ซเรอืนกระจก 

 เก็บขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเป็นรายเดอืน ตามแบบฟอรม์ 7.2 

 ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจะตอ้งมแีนวโนม้ลดลง หากไมล่ดลงจะตอ้งอธบิาย

สาเหต ุและแนวทางแกไ้ขอยา่งสมเหตสุมผล 

 จะตอ้งมกีารสือ่สารแนวโนม้การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใหพ้นักงานรับทราบ

อยา่งตอ่เนือ่ง 

 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        

 

 

หนา้ | 280 

   บทที ่10 

ผลการด าเนนิการส านกังานสเีขยีว 

(Green Office) ปี 2556-2559 

 

ผลการด าเนนิงาน 

 การตรวจประเมนิส านักงาน สเีขยีว (Green Office) นัน้ จะด าเนนิการร่วมกับ

คณะกรรมการตรวจประเมนิฯตามค าสัง่ กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยใชเ้กณฑ์

การประเมนิ การตรวจประเมนิแบง่ออกเป็น 2 รอบ คอื การตรวจประเมนิส านักงานทีเ่ขา้

ร่วมโครงการและผ่านการคัดกรองเบื้องตน้ เพื่อรับรองตามเกณฑ์ส านักงานสีเขยีว 

(Green Office) โดยคณะกรรมการตรวจประเมนิส านักงานสีเขียว (Green Office)

ระดับพืน้ที ่และการตรวจประเมนิส านักงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการและผ่านการรับรองตาม 

เกณฑ์ส า นักงานสี เขียว  (Green Office) ในระดั บดี เยี่ยม (ได ค้ ะแนน) โดย

คณะกรรมการตรวจประเมนิส านักงานสเีขยีว (Green Office)ระดับประเทศ  ตามเกณฑ์

ส านักงานสเีขยีว ประกอบดว้ยเกณฑท์ัง้หมด 7 หมวด ดังนี ้

หมวด รายละเอยีด น า้หนกั 
 (รอ้ยละ) 

1 ก ารบ ริห ารจ ัด ก ารอ งค์ก า ร  (Organization 
Management) 

1.1 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
1.2  การระบุป ระเด็ นและการประเมิน ปัญ หา

สิง่แวดลอ้มและการใชท้รัพยากร 
1.3 กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.4 หนา้ทีค่วามรับผดิชอบและอ านาจหนา้ที ่
1.5 การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

15 

2 การด าเนนิงาน Green Office 
2.1 การสือ่สารและการฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 
2.2 การจัดประชมุและนทิรรศการ 
2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบยีบในส านักงาน 
2.4 การขนสง่และการเดนิทาง 
2.5 การเตรยีมพรอ้มและตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 

20 
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หมวด รายละเอยีด น า้หนกั 
 (รอ้ยละ) 

3 การใชพ้ลงังานและทรพัยากร (Energy and 
Resource) 

3.1 การใชพ้ลังงาน  
3.2 การใชน้ ้า 
3.2 ทรัพยากรอืน่ ๆ 
 

15 

4 การจดัการของเสยี (Waste and Waste water 
Management) 

4.1 การจัดการของเสยีในส านักงาน 
4.2 การจัดการน ้าเสยีในส านักงาน 

10 

5 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน 
(Indoor & Outdoor Environmental) 

5.1 อากาศ 
5.2 แสง 
5.3 เสยีง 
5.4 ความน่าอยู ่

15 

6 การจดัซือ้และจดัจา้ง (Green Procurement) 
     6.1 การจัดซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
     6.2 การจัดจา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

15 

7 การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (Continual 
Improvement) 

7.1 โครงการและกจิกรรม 
7.2 การจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 

10 

 รวม 100 

 
ระดบัเกณฑม์าตรฐาน 

ระดบัการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

ส านกังานสเีขยีว 

เกณฑก์ารประเมนิส านกังานสเีขยีว 

(คะแนน) 

ระดับทอง(ดเียีย่ม) รอ้ยละ 90 ขึน้ไป  

ระดับเงนิ(ดมีาก) รอ้ยละ 80-89 

ระดับทองแดง(ด)ี รอ้ยละ 60-79 

ไมผ่า่นการรับรอง ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60 

หมายเหต ุ: หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการทีไ่ดค้ะแนนระดับทอง (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) 

จะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมนิในหมวดที ่7 เรือ่งการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง  



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        

 

 

หนา้ | 282 

 จากการตรวจประเมนิส านักงานสีเขียว(Green Office)ดังกล่าวสามารถ

สรปุผลการตรวจประเมนิส านักงานสเีขยีวในแตล่ะปีไดด้ังนี ้

 
สรปุผลการตรวจประเมนิส านกังานสเีขยีว น ารอ่ง ปี 2556 

ล าดบั หนว่ยงาน/องคก์าร ระดบั 

1 บรษัิท โซลา่ เพาเวอร ์จ ากดั  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

2 บรษัิท เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน)   ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

3 บรษัิท โซลา่เพาเวอร ์(โคราช 1 ) จ ากดั (ศนูยก์ารเรยีนรู ้
โซลา่ฟารม์) 

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

4 องคก์ารบรหิารการพัฒนาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนื(องคก์ารมหาชน) 

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

5 กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

6 ศนูยว์จัิยและฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม กรมสง่เสรมิ
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระดับเงนิ(ดมีาก) 

7 สถาบนัพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม กรม
สง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระดับเงนิ(ดมีาก) 

8 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตรม์หาวทิยาลัยมหดิล ระดับเงนิ(ดมีาก) 

9 ส านักงานเทศบาลเมอืงสามพราน  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

10 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัด
ราชบรุ ี

ระดับเงนิ(ดมีาก) 

11 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (อาคารส านักงาน
ใหญ ่ท.102) 

ระดับเงนิ(ดมีาก) 

 
สรปุผลการตรวจประเมนิส านกังานสเีขยีว ปี 2557 

ล าดบั หนว่ยงาน/องคก์าร ระดบั 

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

2 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค สาขายอ่ย ต าบลสวนแตง จังหวัด
สพุรรณบรุ ี

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

3 โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั (โรงงานบา้นโพธิ)์  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

4 บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั (โรงงาน
เกตเวย)์  

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

5 บรษัิท เด็นโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั  เวลโกรว ์ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

6 คลังพัสดบุรกิาร การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ.โพธาราม 
จังหวดัราชบรุ ี   

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

7 บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)   ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
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ล าดบั หนว่ยงาน/องคก์าร ระดบั 

8 บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ ากดั  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

9 องคก์ารบรหิารการพัฒนาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)  

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

10 บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั(มหาชน)  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

11 บรษัิท เด็นโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั   จ.ฉะเชงิเทรา  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

12 โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

13 ศนูยว์จัิยและฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม  กรมสง่เสรมิ
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม  

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

14 สถาบนัพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม  กรม
สง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

15 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงาน
ใหญ ่ 

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

16 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ าเภอเมอืง จังหวัดบรุรัีมย ์ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

17 ส านักงานเทศบาลเมอืงศรสีะเกษ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

18 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขา อ าเภอบางมลูนาก จังหวัด
พจิติร 

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

19 เทศบาลต าบลเกาะคา    ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

20 บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ ากดั (ศนูย์
ฝึกอบรม)     

ระดับเงนิ(ดเียีย่ม) 

21 บรษัิท ปตท จ ากดั (มหาชน)   ระดับเงนิ(ดมีาก) 

22 บรษัิท ฟจู ิซร็ีอกซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั   ระดับเงนิ(ดมีาก) 

23 ศนูยฝึ์กอบรมและนทิรรศการ บรษัิท โซล่าพาเวอร ์
โคราช 1 จ ากดั 

ระดับเงนิ(ดมีาก) 

24 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อาคาร
นางเลิง้   

ระดับเงนิ(ดมีาก) 

25 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ระดับเงนิ(ดมีาก) 

26 บรษัิท โซลา่พาวเวอร ์จ ากดั  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

27 บรษัิท เอส พ ีซ ีจ ีจ ากดั มหาชน  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

28 ส านักงานเทศบาลนครสมทุรปราการ    ระดับเงนิ(ดมีาก) 

29 บรษัิท ไทยโอโนโน่ จ ากดั (มหาชน)   ระดับเงนิ(ดมีาก) 

30 บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)   ระดับเงนิ(ดมีาก) 

31 ศนูยก์ลางทหารปืนใหญ ่ ระดับเงนิ(ดมีาก) 

32 มลูนธิแิมฟ้่าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ระดับเงนิ(ดมีาก) 

33 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภฏั
สวนสนัุนทา   

ระดับเงนิ(ดมีาก) 
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ล าดบั หนว่ยงาน/องคก์าร ระดบั 

34 ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยมหดิล  ศาลายา  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

35 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา  

ระดับเงนิ(ดมีาก) 

36 กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

37 เทศบาลเมอืงสคีิว้   ระดับเงนิ(ดมีาก) 

38 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัด
อบุลราชธาน ี

ระดับเงนิ(ดมีาก) 

39 เทศบาลต าบลพนา    ระดับเงนิ(ดมีาก) 

40 ส านักงานเทศบาลต าบลสวุรรณภมู ิ ระดับเงนิ(ดมีาก) 

41 กองอาคารสถานที ่มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

42 ส านักงานเทศบาลต าบลทา่พระ   ระดับเงนิ(ดมีาก) 

43 เทศบาลเมอืงหนองส าโรง    ระดับเงนิ(ดมีาก) 

44 เทศบาลต าบลดา่นซา้ย   ระดับเงนิ(ดมีาก) 

45 ส านักงานพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเกา่น่าน องคก์ารบรหิารการ
พัฒนาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื(องคก์าร
มหาชน) 

ระดับเงนิ(ดมีาก) 

46 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรการเกษตร อาคาร
ประชาชืน่   

ระดับทองแดง(ด)ี 

47 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัดศรี
สะเกษ   

ระดับทองแดง(ด)ี 

48 เทศบาลเมอืงเมอืงพล   ระดับทองแดง(ด)ี 

49 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัด
ราชบรุ ี

ระดับทองแดง(ด)ี 

50 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัด
ระยอง  

ระดับทองแดง(ด)ี 

51 กรมป่าไม ้ ระดับทองแดง(ด)ี 

52 มหาวทิยาลัยราชภฎัเพชรบรุ ี   ระดับทองแดง(ด)ี 

53 มลูนธิเิพือ่นชา้ง    ระดับทองแดง(ด)ี 
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สรปุผลการตรวจประเมนิส านกังานสเีขยีว ปี 2558 

ล าดบั ส านกังาน ระดบั 

1 ส านักงานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวัดยะลา  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

2 การไฟฟ้านครหลวง เขตปทมุวัน   ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

3 บรษัิท อารไ์อแอล 1996 จ ากดั ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

4 คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

5 กองพลทหารปืนใหญ ่ คา่ยพบิลูสงคราม  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

6 เทศบาลนครรังสติ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

7 บรษัิท ธญัวลิล ์จ ากดั ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

8 ส านักงานสว่นอาคารสถานที ่มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุ
นาร ี  

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

9 กรมควบคมุมลพษิ  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

10 ส านักงานเทศบาลต าบลสอง อ.สอง จ.แพร ่ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

11 ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยมหดิล ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

12 การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารศนูยป์ฏบิตักิาร อ.
บางพล ี 

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

13 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จ.กาญจนบรุ ี ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

14 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จ.ก าแพงเพชร  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

15 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ี  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

16 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จ.สรุาษฎรธ์าน ี  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

17 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ์  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

18 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ.บวัใหญ ่จ.นครราชสมีา   ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

19 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

20 โรงพยาบาลคา่ยประจักษ์ศลิปาคม อ.เมอืง  จ.อดุรธาน ี ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

21 โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพฯ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

22 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ี ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

23 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จ.นครพนม ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

24 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ.เสลภมู ิจ.รอ้ยเอด็ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

25 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

26 บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

27 คณะสิง่แวดลอ้มฯ มหาวทิยาลัยมหดิล ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

28 บรษัิท ฟจู ิซร็ีอกซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

29 กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

30 ส านักงานวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

31 ส านักวชิาพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

32 บรษัิท ซ.ีพ.ีแลนด ์จ ากดั (มหาชน) อาคาร ซ.ีพ.ีทาว
เวอร ์1 (สลีม)  

ระดับเงนิ(ดมีาก) 
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33 อาคารส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยนเรศวร   ระดับเงนิ(ดมีาก) 

34 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์เพือ่การเกษตร จ.
สมทุรสาคร  

ระดับเงนิ(ดมีาก) 

35 บรษัิท โกลบอล อนิเตอรเ์ทรด จ ากดั  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

36 ส านักงานเทศบาลต าบลมาบอ ามฤต อ. ปะทวิ จ.ชมุพร  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

37 บรษัิท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) เขตดอนเมอืง  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

38 บรษัิท เด็นโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั   ระดับเงนิ(ดมีาก) 

39 ส านักงานเทศบาลเมอืงบา้นไผ ่ ระดับเงนิ(ดมีาก) 

40 ส านักงานเทศบาลนครสวรรค ์  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

41 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จ.บรุรัีมย ์ ระดับเงนิ(ดมีาก) 

42 องคก์ารบรหิารกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

43 ส านักงานหอสมดุ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ ระดับเงนิ(ดมีาก) 

44 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จ.สรุนิทร ์  ระดับเงนิ(ดมีาก) 

45 มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   ระดับเงนิ(ดมีาก) 

46 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ระดับเงนิ(ดมีาก) 

47 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏ
สวนสนัุนทา 

ระดับเงนิ(ดมีาก) 

48 การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) เขตจตจุักร ระดับทองแดง(ด)ี 

49 การประปานครหลวง อาคารโรงงานผลติน ้าสามเสน  ระดับทองแดง(ด)ี 

50 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์เพือ่การเกษตร จ.
อทุัยธาน ี 

ระดับทองแดง(ด)ี 

51 กรมทรัพยากรธรณี ระดับทองแดง(ด)ี 

52 การประปานครหลวง (สถานสีบูจา่ยน ้าลาดพรา้ว) ระดับทองแดง(ด)ี 

53 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบาง
แกว้ จ.พทัลงุ  

ระดับทองแดง(ด)ี 

54 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่9 อดุรธาน ี ระดับทองแดง(ด)ี 

55 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จ.ตาก   ระดับทองแดง(ด)ี 

56 ส านักงานเทศบาลเมอืงปางมะคา่ อ.ขาณุวรลักษบรุ ี  ระดับทองแดง(ด)ี 

57 ส านักงานเทศบาลเมอืงมหาสารคาม  ระดับทองแดง(ด)ี 

58                                                      ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์เพือ่การเกษตร สาขา
พรรณนคิม 

ระดับทองแดง(ด)ี 
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สรปุผลการตรวจประเมนิส านกังานสเีขยีว ปี 2559 

ล าดบั ส านกังาน ระดบั 

1 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัปราจนีบรุ ี ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
2 เทศบาลเมอืงชยัภมู ิ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
3 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัฉะเชงิเทรา ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
4 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัชยัภมู ิ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
5 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่15 ภเูก็ต ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
6 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
7 เทศบาลนครสกลนคร ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
8 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่10 ขอนแกน่ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
9 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่7 สระบรุ ี ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
10 โรงพยาบาลอานันทมหดิล ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
11 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จังหวดั

ระยอง 
ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

12 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัราชบรุ ี ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
13 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่1 เชยีงใหม ่ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
14 อาคารฝ่ายควบคมุระบบไฟฟ้าและสถานตีน้ทางชดิลม 

การไฟฟ้านครหลวง 
ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

15 องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
16 การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎรบ์รูณะ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
17 เทศบาลต าบลทา่ขา้ม ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
18 ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยราชภฎัร าไพพรรณี ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
19 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัด

พจิติร  
ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

20 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
21 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสพุรรณบรุ ี ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
22 วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยมหดิล ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
23 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัด

รอ้ยเอด็  
ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

24 บรษัิท แคนนอน มารเ์ก็ตติง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
25 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
26 ศนูยบ์รรณสารสนเทศ มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระ

เกยีรต ิ
ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

27 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่5 นครปฐม ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
28 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่11 นครราชสมีา ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
29 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขุ

ขนัธ ์
ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

30 บรษัิท สยามเด็นโซ ่แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั และบรษัิท 
สยามเคยีวซนั เด็นโซ ่จ ากดั 

ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
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31 เทศบาลเมอืงสคีิว้ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
32 อาคารเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (อาคาร 15) ศนูยก์าร

เรยีนรูใ้นเมอืง มหาวทิยาลัยราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 
ระดับทอง(ดเียีย่ม) 

33 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดันครศรธีรรมราช ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
34 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัตรัง ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
35 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัพัทลงุ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
36 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสงขลา ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
37 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัจันทบรุ ี ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
38 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัพระนครศรอียธุยา ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
39 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดันครปฐม ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
40 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัเพชรบรุ ี ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
41 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัลพบรุ ี ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
42 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัเพชรบรูณ์ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
43 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัแพร ่ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
44 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัเชยีงราย ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
45 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัเชยีงใหม ่ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
46 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัตาก ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
47 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดับงึกาฬ ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
48 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสกลนคร ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
49 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัอบุลราชธาน ี ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
50 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัรอ้ยเอ็ด ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
51 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดันครราชสมีา ระดับทอง(ดเียีย่ม) 
52 ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม ระดับเงนิ(ดมีาก) 

53 เทศบาลเมอืงบรุรัีมย ์ ระดับเงนิ(ดมีาก) 

54 เทศบาลต าบลปง ระดับเงนิ(ดมีาก) 

55 กองบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
มหาวทิยาลัยนเรศวร 

ระดับเงนิ(ดมีาก) 

56 บรษัิท อนิโดรามา ปิโตรเคม ีจ ากดั ระดับเงนิ(ดมีาก) 

57 บรษัิท บางกอกแล็ป แอนด ์คอสเมตคิ จ ากดั ระดับเงนิ(ดมีาก) 

58 เทศบาลต าบลปัว ระดับทองแดง(ด)ี 
59 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่13 ชลบรุ ี ระดับทองแดง(ด)ี 
60 เทศบาลเมอืงล าพนู ระดับทองแดง(ด)ี 
61 บรษัิท ศนูย ์เทคโนโลย ีไฮเทค อยธุยา จ ากดั ระดับทองแดง(ด)ี 
62 เทศบาลเมอืงป่าตอง ระดับทองแดง(ด)ี 
63 เทศบาลเมอืงกนัทรลักษณ์ ระดับทองแดง(ด)ี 
64 สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล ระดับทองแดง(ด)ี 
65 เทศบาลเมอืงแสนสขุ ระดับทองแดง(ด)ี 
66 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี ระดับทองแดง(ด)ี 



             มาตรฐานส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Office Standard)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        

 

 

หนา้ | 289 

ล าดบั ส านกังาน ระดบั 

67 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จังหวดั
พษิณุโลก 

ระดับทองแดง(ด)ี 

68 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล ระดับทองแดง(ด)ี 
69 เทศบาลนครสงขลา ระดับทองแดง(ด)ี 
70 เทคโนธาน ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี ระดับทองแดง(ด)ี 
71 เทศบาลนครอบุลราชธาน ี ระดับทองแดง(ด)ี 
 
  จากการด าเนินงานส านักงานสีเขียวตัง้แต่ปี 2556 จนถึงปี 2259 พบว่ามี

ส านักงานทีเ่ป็นส านักงานเขยีวทัง้ส ิน้ 176 แหง่ โดยเป็นส านักงานสเีขยีว ระดับทอง(ดี

เยีย่ม) จ านวน 103 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 58.52  ระดับเงนิ(ดมีาก) จ านวน 41 แห่ง คดิ

เป็นรอ้ยละ 23.30  ระดับทองแดง(ด)ี จ านวน 32 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 18.18 

 
 

การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของส านกังานที่เข ้าร่วมโครงการ

ส านกังานสเีขยีว (Green Office) 

 ส านักงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการส านักงานสเีขยีว (Green Office) จะตอ้งควบคุม 

ก๊าซเรอืนกระจกของส านักงานทีป่ล่อยออกสูช่ัน้บรรยากาศ จะตอ้งด าเนนิการควบคุม

การใชท้รัพยากรและพลังงานใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ ลดการปลอ่ยของเสยีทีเ่กดิ

จากกจิกรรมตา่งๆ  จากนัน้น าขอ้มลูมาค านวณเพือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก 

ซึง่ส านักงานจะตอ้งรวบรวมขอ้มลูกจิกรรมต่างๆทุกเดอืน เพือ่น ามาค านวณปรมิาณการ

ปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกในแตล่ะเดอืน และสรปุเปรยีบเทยีบแต่ละเดอืน เพือ่จะไดท้ราบ

แนวโนม้ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยมขีอ้มูลทีน่ ามาเปรยีบเทียบปรมิาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า กระดาษ น ้ามันดีเซล น ้ามันเบนซนิ  

ก๊าซโซฮอล์  และก๊าซ  LPG มีการแบ่งส านักงานออกเป็น 4 ประเภทคือ บรษัิท 

รัฐวสิาหกจิ หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ และหน่วยงานสถาบันอดุมศกึษา โดย

ใชก้ารน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง รวมทั ้งใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) และ T-test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
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การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรและการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจกของส านกังานทีเ่ขา้รว่มโครงการส านกังานสเีขยีว(Green 

office) ปี 2557-2559 

 การเปรียบเทยีบประสทิธภิาพการใชท้รัพยากรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของ

ส านักงานที่สมัครเขา้ร่วมโครงการส านักงานสีเขียว ระหว่างปี ตั ้งแต่ปี 2557 – 2559 มี

หน่วยงานทีร่ายงานปรมิาณการใชท้รัพยากรและปรมิาณการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทัง้หมด 

108 หน่วยงาน ท าการเปรียบเทียบภาพรวมการใชท้รัพยากรและการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของแตล่ะประเภทหน่วยงาน ไดด้งัตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที ่10-1 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่คนของแตล่ะประเภทหน่วยงาน จ าแนกตาม
ปี  
 

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาต่อคน(หน่วย) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิท 3.1553 4.8988 4.6959 4.3203 

รัฐวสิาหกจิ 3.2541 3.2873 3.7427 3.4330 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 1.6833 5.4968 110.2694 77.9502 

สถาบันอตุมศกึษา 1.2418 7.0254 8.5629 7.7386 

คา่เฉลีย่ 2.6370 4.7378 55.0624 29.3619 

  
 จากการทดสอบพบวา่    

 F1 = 3.766  สรุปไดว้า่บรษัิทมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่คนในแตล่ะปี

แตกตา่งกนัที ่P-value = 0.026  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่  

 ปี  2558  มคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2557 

 ปี 2557  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั   

 ปี 2558  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั  

 F2 = 0.513  สรุปไดว้า่รัฐวสิาหกจิมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่คนในแตล่ะปี

ไมแ่ตกตา่งกนัที ่P-value = 0.599 

 F3 = 3.024  สรุปไดว้า่หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใช ้

น ้าประปาตอ่คนในแตล่ะปีแตกตา่งกันที ่P-value = 0.051  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่  ปี 2557  

และ ปี  2558  มคีา่เฉลีย่ ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ ปี 2559  
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 F4 = 3.201  สรุปไดว้า่สถาบนัอดุมศกึษา มคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่คนใน

แตล่ะปีแตกตา่งกนัที ่P-value = 0.044  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่  

 ปี  2559  มคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2557 

 ปี 2557  และ ปี 2558 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั  

 ปี 2558  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั  

  
ตารางที ่10-2 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่พืน้ทีข่องแตล่ะประเภทหน่วยงาน จ าแนก

ตามปี  
 

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่พืน้ที(่หน่วย) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิท 0.6790 0.0904 0.0373 0.2543 

รัฐวสิาหกจิ 0.0741 0.0874 0.0868 0.0860 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 0.1029 0.3723 4.3746 3.1936 

สถาบนัอดุมศกึษา 0.0325 0.1188 0.0959 0.1023 

คา่เฉลีย่ 0.3499 0.1440 2.0982 1.1400 

  

 จากการทดสอบพบวา่  

 F1 = 24.486  สรุปไดว้า่บรษัิทมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่พืน้ทีใ่นแตล่ะปี

แตกตา่งกนัที ่P-value < 0.0009  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่  ปี 2558  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่

ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2557 

 F2 = 0.189  สรุปไดว้า่รัฐวสิาหกจิมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่พืน้ทีใ่นแตล่ะ

ปีไมแ่ตกตา่งกนัที ่P-value = 0.828  

 F3 = 2.456  สรุปไดว้า่หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใช ้

น ้าประปาตอ่พืน้ทีใ่นแตล่ะปีไม่แตกตา่งกนัที ่P-value = 0.088  

 F4 = 4.470  สรุปไดว้า่สถาบนัอดุมศกึษา มคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่พืน้ที่

ในแตล่ะปีแตกตา่งกนัที ่P-value = 0.013  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่  ปี 2558  และ ปี 2559  

มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2557 
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ตารางที ่10-3 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่คนของแตล่ะประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี  

 

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่คน(kwh) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิท 251.2782 377.1418 257.9577 310.6942 

รัฐวสิาหกจิ 198.9303 148.1128 133.6249 148.7893 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 109.9031 161.8075 160.9985 156.3630 

สถาบันอดุมศกึษา 125.5636 527.2173 539.1170 522.7628 

คา่เฉลีย่ 190.6979 262.6539 275.5526 260.6524 

 

 จากการทดสอบ พบวา่    

 F1 = 3.239  สรุปไดว้า่บรษัิทมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่คนในแตล่ะปีแตกตา่งกนัที ่

P-value = 0.043  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่    

 ปี 2557  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2558 

 F2 = 6.257  สรุปไดว้า่รัฐวสิาหกจิมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่คนในแตล่ะปีแตกตา่ง

กนัที ่P-value = 0.002  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่   

 ปี 2558  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2557 

 F3 = 0.871  สรุปไดว้า่หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า

ตอ่คน ในแตล่ะปีไม่แตกตา่งกันที ่P-value = 0.420  

 F4 = 0.851  สรุปไดว้า่สถาบนัอดุมศกึษา มคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่คนในแตล่ะปี 

ไมแ่ตกตา่งกนัที ่P-value  = 0.429  

 
ตารางที ่10-4 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่พืน้ทีข่องแตล่ะประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี  

 

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่พืน้ที(่kwh) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิท 47.5813 8.7687 5.3246 19.3747 

รัฐวสิาหกจิ 5.6442 5.4981 4.2179 5.1146 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 5.3875 6.0092 6.8586 6.5075 

สถาบนัอดุมศกึษา 3.2832 12.5213 3.9559 6.6868 

คา่เฉลีย่ 24.0738 7.4987 5.4364 8.2975 
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 จากการทดสอบพบวา่  

 F1 = 12.043  สรุปไดว้่าบริษัทมีค่าเฉลี่ยปริมาณการใชไ้ฟฟ้าต่อพื้นที่ในแต่ละปี

แตกตา่งกันที ่P-value < 0.0009  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่  ปี 2558  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่

ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2557 

 F2 = 1.695 สรุปไดว้า่รัฐวสิาหกจิมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าต่อพืน้ทีใ่นแตล่ะปีไม่

แตกตา่งกนัที ่P-value = 0.186    

 F3 = 0.413 สรุปไดว้่าหน่วยงานราชการและองค์กรอสิระมีค่าเฉลี่ยปริมาณการใช ้

ไฟฟ้าตอ่พืน้ทีใ่นแตล่ะปีไมแ่ตกตา่งกนัที ่P-value  = 0.662     

 F4 = 8.968  สรุปไดว้า่สถาบนัอดุมศกึษามคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่พืน้ทีใ่นแต่

ละปีแตกต่างกันที่ P-value  < 0.0009  เมื่อทดสอบทีละคู่ พบว่า  ปี 2557  และ ปี 2559 มี

คา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2558 

 
ตารางที ่10-5  คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษตอ่คนของแตล่ะประเภทหน่วยงาน จ าแนกตามปี  

 

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษตอ่คน(kg) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิทเอกชน 1.6940 2.1216 2.8323 2.1861 

รัฐวสิาหกจิ 1.7482 1.2434 1.3944 1.3315 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 0.4635 1.0175 1.6709 1.3643 

สถาบนัอดุมศกึษา 7.1091 4.2238 1.3888 2.8190 

คา่เฉลีย่ 1.7199 1.9763 1.6987 1.8195 

 จากการทดสอบ พบวา่    

 F1 = 2.814  สรุปไดว้า่บรษัิทมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษตอ่คนในแตล่ะปีไม่

แตกตา่งกนัที ่P-value = 0.064 

 F2 = 2.798  สรุปไดว้า่รัฐวสิาหกจิมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษตอ่คนในแตล่ะปีไม่

แตกตา่งกนัที ่P-value = 0.064 

 F3 = 8.142  สรุปไดว้า่หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใช ้

กระดาษตอ่คนในแตล่ะปีแตกตา่งกนัที ่P-value < 0.0009  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่ปี 2557  

และ ปี 2558 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2559 
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 F4 = 9.999  สรุปไดว้า่สถาบนัอดุมศกึษา มคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษตอ่คนใน

แตล่ะปีแตกตา่งกนัที ่P-value = < 0.0009  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่ ปี 2557  และ ปี 2558 

มคีา่เฉลีย่ ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2559 

 
ตารางที ่10-6 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษตอ่พืน้ทีข่องแตล่ะประเภทหน่วยงาน จ าแนก

ตามปี  

 

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษตอ่พืน้ที(่kg) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิท 0.2520 0.7915 0.1664 0.4269 

รัฐวสิาหกจิ 0.0215 0.0468 0.0395 0.0424 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 0.0283 0.0578 0.0759 0.0669 

สถาบนัอดุมศกึษา 0.1859 0.1404 0.0277 0.0819 

คา่เฉลีย่ 0.1520 0.1914 0.0690 0.1318 

 
 จากการทดสอบพบวา่  

 F1 = 3.824  สรุปไดว้่าบริษัทมีค่าเฉลี่ยปริมาณการใชก้ระดาษต่อพื้นที่ในแต่ละปี

แตกต่างกันที ่P-value = 0.025  เมือ่ทดสอบทลีะคู่ พบว่า  ปี 2557  และ ปี 2559 มคี่าเฉลีย่

ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2558 

 F2 = 2.180 สรุปไดว้่ารัฐวสิาหกจิมคี่าเฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษต่อพื้นทีใ่นแต่ละปี

ไมแ่ตกตา่งกนัที ่P-value  = 0.116    

 F3 = 0.942  สรุปไดว้่าหน่วยงานราชการและองค์กรอสิระมีค่าเฉลี่ยปรมิาณการใช ้

กระดาษตอ่พืน้ทีใ่นแตล่ะปีไมแ่ตกตา่งกนัที ่P-value  = 0.391    

 F4 = 3.132  สรุปไดว้า่สถาบันอดุมศกึษามคี่าเฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษตอ่พื้นทีใ่น

แต่ละปีแตกต่างกันที ่P-value = 0.047  เมือ่ทดสอบทลีะคู่ พบว่า  ปี 2557  และ ปี 2558  มี

คา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2559 
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ตารางที ่ 10-7  คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันดเีซลตอ่คนของแตล่ะประเภทหน่วยงาน จ าแนก

ตามปี  
 

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันดเีซลตอ่คน(ลติร) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิทเอกชน 0.3543 4.1318 13.5385 6.5976 

รัฐวสิาหกจิ 30.4100 36.7774 27.2532 33.1686 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 8.8415 32.7828 20.9771 23.4018 

สถาบนัอดุมศกึษา 4.4958 5.9699 111.5703 61.6892 

คา่เฉลีย่ 13.9436 24.8883 38.3783 30.3133 

 จากการทดสอบ พบวา่    

 F1 = 8.197  สรุปไดว้า่บรษัิทมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันดเีซลตอ่คนในแตล่ะปี

แตกตา่งกนัที ่P-value <  0.0009  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่ ปี 2557  และ ปี 2558 มคีา่เฉลีย่

ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2559 

 F2 = 2.860  สรุปไดว้า่รัฐวสิาหกจิมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันดเีซลตอ่คนในแตล่ะ

ปีไมแ่ตกตา่งกนัที ่P-value = 0.060 

 F3 = 8.142  สรุปไดว้า่หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใช ้

น ้ามันดเีซลตอ่คนในแตล่ะปีแตกตา่งกนัที ่P-value < 0.0009  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่    ปี 

2557  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2558 

 F4 = 5.198  สรุปไดว้า่สถาบนัอดุมศกึษา มคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันดเีซลตอ่คน

ในแตล่ะปีแตกตา่งกนัที ่P-value =  0.007  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่ ปี 2557  และ ปี 2558 มี

คา่เฉลีย่ ไม่แตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่  ปี 2559   

 

ตารางที ่10-8 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันเบนซนิตอ่คนของแตล่ะประเภทหน่วยงาน จ าแนก
ตามปี  

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันเบนซนิตอ่คน(ลติร) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิทเอกชน 0.5158  61.7692 47.6338 

รัฐวสิาหกจิ  3.0501 1.4831 2.5184 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 1.6855 2.3555 0.5428 1.1257 

สถาบนัอดุมศกึษา  5.5059 2.1002 3.1838 

คา่เฉลีย่ 1.3665 3.2082 9.0297 6.1804 
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       t1 = -19.324  สรุปไดว้่าบริษัทมีค่าเฉลี่ยปริมาณการใชน้ ้ามันเบนซนิต่อคนในปี 2559 

มากกวา่ปี 2557 ที ่ P – value < 0.0009  

        t2 = 1.824  สรุปไดว้า่รัฐวสิาหกจิมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันเบนซนิตอ่คนในปี 2558 

และปี 2559 ไมแ่ตกตา่งกนัที ่ P – value = 0.074  

        F = 25.038  สรุปไดว้า่หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามัน

เบนซนิตอ่คนในแตล่ะปีแตกตา่งกันที ่P-value < 0.0009  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่    ปี 2557  

และ ปี 2558 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2559 

         t3 = 3.415  สรุปไดว้า่สถาบนัอดุมศกึษา มคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันเบนซนิตอ่คนใน

ปี 2558มากกวา่ ปี 2559   

 

ตารางที ่10-9  คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันเบนซนิตอ่พืน้ทีข่องแตล่ะประเภทหน่วยงาน 

จ าแนกตามปี  

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันเบนซนิตอ่พืน้ที(่ลติร) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิทเอกชน 0.0970  5.4070 4.1817 

รัฐวสิาหกจิ  0.0809 0.0216 0.0608 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 0.0821 0.1657 0.0084 0.0551 

สถาบนัอดุมศกึษา  0.4805 0.0578 0.1923 

คา่เฉลีย่ 0.0862 0.1490 0.7224 0.4508 

 

 t1 = -19.333  สรุปไดว้่าบริษัทมีค่าเฉลี่ยปริมาณการใชน้ ้ามันเบนซินต่อพื้นที่ในปี 

2559 มากกวา่ปี 2557 ที ่ P – value < 0.0009  

 t2 = 2.476  สรุปไดว้่ารัฐวสิาหกจิมคี่าเฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันเบนซนิต่อพื้นทีใ่นปี 

2558 มากกวา่ปี 2559 ที ่ P – value = 0.018 

 F = 123.588  สรุปไดว้า่หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระมคี่าเฉลีย่ปรมิาณการใช ้

น ้ามันเบนซนิต่อพื้นทีใ่นแต่ละปีแตกต่างกันที ่P-value  < 0.0009 เมือ่ทดสอบทลีะคู่พบวา่ ปี 

2558 > ปี 2557 >  ปี 2559     

 t3 = 11.610  สรุปไดว้่าสถาบันอุดมศกึษามีค่าเฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันเบนซนิต่อ

พืน้ทีใ่นปี 2558 มากกวา่ปี 2559  ที ่ P – value < 0.0009  
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ตารางที ่ 10-10 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊สโซฮอลต์อ่คนของแตล่ะประเภทหน่วยงาน 

จ าแนกตามปี  

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊สโซฮอลต์อ่คน(ลติร) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิทเอกชน 17.6233 10.8125 22.1639 17.5603 

รัฐวสิาหกจิ 0.3270 3.0201 7.9825 3.3227 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 1.4209 1.2773 2.4489 2.0376 

สถาบนัอดุมศกึษา 2.1903 1.0712 1.3995 1.3373 

คา่เฉลีย่ 8.9398 2.5645 3.9319 4.0439 

หมายเหตุ: ปรมิาณการใชแ้ก๊สโซฮอลต์่อคนขึน้อยู่กับกจิกรรมของแตล่ะพื้นที ่การน าขอ้มูลไป

ใชต้อ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ  

 
 F1 = 0.634   สรุปไดว้า่บรษัิทมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊สโซฮอลต์อ่คนในแตล่ะปีไม่

แตกตา่งกนัที ่P-value = 0.532 

 F2 = 26.067  สรุปไดว้า่รัฐวสิาหกจิมคี่าเฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊สโซฮอลต์่อคนในแต่

ละปีแตกต่างกันที ่P-value  < 0.0009  เมื่อทดสอบทีละคู่ พบว่า  ปี 2559  >  ปี 2558 > ปี 

2557 

 F3 = 3.493  สรุปไดว้า่หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊ส

โซฮอลต์อ่คนในแตล่ะปีแตกตา่งกันที ่P-value = 0.034  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่ 

 ปี 2557  และ ปี 2558 มคีา่เฉลีย่ ไมแ่ตกตา่งกนั 

 ปี 2557  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ ไมแ่ตกตา่งกนั 

 ปี 2559  มคีา่เฉลีย่มากกวา่ ปี  2558 

 F4 = 2.915  สรุปไดว้า่สถาบันอุดมศกึษา มคี่าเฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊สโซฮอลต์่อคน

ในแตล่ะปี ไมแ่ตกตา่งกนัที ่P-value  = 0.060  
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ตารางที ่10-11 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊สโซฮอลต์อ่พืน้ทีข่องแตล่ะประเภทหน่วยงาน 

จ าแนกตามปี  
 

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้กส๊โซฮอลต์อ่พืน้ที(่ลติร) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิทเอกชน 3.7508 6.5723 0.0554 3.2729 

รัฐวสิาหกจิ 0.0048 0.0895 0.3040 0.1068 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 0.0707 0.0315 0.0833 0.0669 

สถาบันอดุมศกึษา 0.0573 0.0471 0.0351 0.0406 

คา่เฉลีย่ 1.8006 0.4364 0.0808 0.4560 

 

 F1 = 6.533   สรุปไดว้า่บรษัิทมคี่าเฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊สโซฮอลต์่อพืน้ทีใ่นแตล่ะปี

แตกตา่งกนัที ่P-value = 0.004  พบวา่  ปี 2557  และ ปี 2558  มคีา่เฉลีย่ไม่แตกตา่งกัน และ

มคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2559 

 F2 = 25.820   สรุปไดว้่ารัฐวสิาหกจิมคี่าเฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊สโซฮอลต์่อพื้นทีใ่น

แตล่ะปีแตกตา่งกนัที ่P-value < 0.0009  พบวา่  ปี 2559 >  ปี 2558  >  ปี 2557   

            F3 = 4.004   สรุปไดว้่าหน่วยงานราชการและองคก์รอสิระมีค่าเฉลีย่ปรมิาณการใช ้

แกส๊โซฮอลต์อ่พืน้ทีใ่นแตล่ะปีแตกตา่งกนัที ่P-value = 0.021  พบวา่   

             ปี 2557  และ ปี 2558 มคีา่เฉลีย่ ไม่แตกตา่งกนั 

             ปี 2557  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ ไม่แตกตา่งกนั 

             ปี 2559  มคีา่เฉลีย่มากกวา่ ปี  2558 

 F4 = 0.927  สรุปไดว้า่สถาบนัอดุมศกึษามคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้กส๊โซฮอลต์อ่พืน้ที่

ในแตล่ะปีไมแ่ตกตา่งกนัที ่P-value  = 0.400 

 

ตารางที ่ 10-12 คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊ส LPG ตอ่คนของแตล่ะประเภทหน่วยงาน จ าแนก
ตามปี  

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊ส LPG ตอ่คน(ลติร) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิทเอกชน 1.3183 0.6341 11.4437 3.5462 

รัฐวสิาหกจิ 0.2035 0.2301  .2231 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 0.5286 9.1092 2.6208 3.1551 

สถาบนัอดุมศกึษา   1.5725 1.5725 

คา่เฉลีย่ 0.7893 1.3583 4.5645 2.5748 
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ตารางที ่10-13  คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊ส LPG ตอ่พืน้ทีข่องแตล่ะประเภทหน่วยงาน 

จ าแนกตามปี  
 

 

คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้ก๊ส LPG ตอ่พืน้ที(่ลติร) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิทเอกชน 0.2150 0.0060 1.0017 0.3042 

รัฐวสิาหกจิ 0.0069 0.0117  0.0104 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 0.0382 0.2937 0.0664 0.0929 

สถาบนัอตุมศกึษา   0.0233 0.0233 

คา่เฉลีย่ 0.1081 0.0376 0.2894 0.1545 

 

 F1 = 463.888  สรุปไดว้า่บรษัิทมคีา่เฉลีย่ปรมิาณการใชแ้กส๊ LPG  ตอ่พืน้ทีใ่นแตล่ะปี

แตกตา่งกนัที ่P-value <  0.0009  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่ ปี 2559  > ปี 2557  >  ปี 2558  

           t  = -5.130  สรุปไดว้่ารัฐวสิาหกจิมคี่าเฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันเบนซนิต่อพื้นทีใ่นปี 

2558 มากกวา่ปี 2557 ที ่ P – value < 0.009  

           F2 = 196.576  สรุปไดว้่าหน่วยงานราชการและองคก์รอสิระมีค่าเฉลีย่ปรมิาณการใช ้

แก๊ส LPG  ต่อพื้นทีใ่นแต่ละปีแตกต่างกันที ่P-value <  0.0009  เมือ่ทดสอบทลีะคู่ พบว่า ปี 

2558  > ปี 2559  >  ปี 2557  

 
ตารางที ่10-14  สรุปคา่เฉลีย่ปรมิาณการใชท้รัพยากรตอ่คนแตล่ะประเภท จ าแนกตามปี  

 

ประเภท 

ปี 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

น ้าประปา 2.6370 4.7378 55.0624 29.3619 

ไฟฟ้า 190.6979 262.6539 275.5526 260.6524 

กระดาษ 1.7199 1.9763 1.6987 1.8195 

น ้ามันดเีซล 13.9436 24.8883 38.3783 30.3133 

น ้ามันเบนซนิ 1.3665 3.2082 9.0297 6.1804 

กา๊ซโซฮอล ์ 8.9398 2.5645 3.9319 4.0439 

กา๊ซ LPG 0.7893 1.3583 4.5645 2.5748 
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  จากการทดสอบพบวา่  

 F1 = 7.101  สรุปไดว้า่ค่าเฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่คนในแตล่ะปีแตกตา่งกันที ่

P-value = 0.001  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่    ปี 2557  และ ปี 2558 มคีา่เฉลีย่ไม่แตกตา่งกัน 

และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2559 

 F2 = 1.637  สรุปไดว้า่คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่คนในแตล่ะปีไม่แตกต่างกันที ่

P-value = 0.195   

 F3 = 0.891  สรุปไดว้า่คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษตอ่คนในแตล่ะปีไม่แตกตา่งกัน

ที ่P-value = 0.411 

 F4 = 3.713  สรุปไดว้า่คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันดเีซลตอ่คนในแตล่ะปีแตกตา่งกัน

ที ่P-value = 0.025  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่    ปี 2557  และ ปี 2558 มคีา่เฉลีย่ไม่แตกตา่ง

กนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2559 

 F5 = 2.912  สรุปไดว้่าค่าเฉลี่ยปริมาณการใชน้ ้ ามันเบนซินต่อคนในแต่ละปีไม่

แตกตา่งกนัที ่P-value = 0.058   

 F6 = 8.293  สรุปไดว้า่คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้๊าซโซฮอลต์อ่คนในแตล่ะปีแตกตา่งกนั

ที ่P-value < 0.0009  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่   ปี 2558  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ไม่

แตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2557 

 F7 = 13.377   สรุปไดว้า่คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้า๊ซ LPG ตอ่คนในแตล่ะปีแตกตา่ง

กนัที ่P-value < 0.0009  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่    ปี 2557  และ ปี 2558 มคีา่เฉลีย่ไม่

แตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2559 

 

ตารางที ่10-15  สรุปคา่เฉลีย่ปรมิาณการใชท้รัพยากรตอ่พืน้ทีแ่ตล่ะประเภท จ าแนกตามปี  
 

ประเภท 

ปี 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

น ้าประปา 0.3499 0.1440 2.0982 1.1400 

ไฟฟ้า 24.0738 7.4987 5.4364 8.2975 

กระดาษ 0.1520 0.1914 0.0690 .1318 

น ้ามันดเีซล 0.1884 1.0614 0.8541 0.8885 

น ้ามันเบนซนิ 0.0862 0.1490 0.7224 0.4508 

กา๊ซโซฮอล ์ 1.8006 0.4364 0.0808 0.4560 

กา๊ซ LPG 0.1081 0.0376 0.2894 0.1545 
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 จากการทดสอบพบวา่  

 F1 = 5.840  สรุปไดว้า่คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้าประปาตอ่พืน้ทีใ่นแตล่ะปีแตกตา่งกนั

ที ่P-value = 0.003  เมือ่ทดสอบทลีะคู ่พบวา่    ปี 2557  และ ปี 2558 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่ง

กนั  

 ปี 2557  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั  

 ปี 2559  มคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2558 

 F2 = 29.880  สรุปไดว้า่คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่พืน้ทีใ่นแตล่ะปีแตกตา่งกันที ่

P-value < 0.0009  เมือ่ทดสอบทลีะคู่ พบวา่    ปี 2558  และ ปี 2559 มคี่าเฉลีย่ไม่แตกต่าง

กนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2557 

 F3 = 3.646  สรุปไดว้า่คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชก้ระดาษตอ่พืน้ทีใ่นแตล่ะปีแตกตา่งกนัที ่

P-value = 0.027 เมื่อทดสอบทีละคู่ พบว่า   พบว่า    ปี 2557  และ ปี 2558 มีค่าเฉลี่ยไม่

แตกตา่งกนั  

 ปี 2557  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั  

 ปี 2558  มคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2559 

 F4 = 7.600  สรุปไดว้่าคา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันดเีซลตอ่พื้นทีใ่นแตล่ะปีแตกตา่ง

กันที่ P-value = 0.001  เมื่อทดสอบทีละคู่ พบว่า    ปี 2558  และ ปี 2559 มีค่าเฉลี่ยไม่

แตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2557 

 F5 = 3.371  สรุปไดว้า่คา่เฉลีย่ปรมิาณการใชน้ ้ามันเบนซนิตอ่พืน้ทีใ่นแตล่ะปีแตกตา่ง

กนัที ่P-value = 0.037   

 พบวา่    ปี 2557  และ ปี 2558 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั  

 ปี 2557  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั  

 ปี 2559  มคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2558 

 F6 = 15.335   สรุปไดว้่าค่าเฉลี่ยปริมาณการใชก้๊าซโซฮอล์ต่อพื้นที่ในแต่ละปี

แตกต่างกันที่ P-value < 0.0009  เมื่อทดสอบทีละคู่  พบว่า    ปี 2558  และ ปี 2559 มี

คา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2557 

           F7 = 8.134   สรุปไดว้า่ค่าเฉลีย่ปรมิาณการใชก้๊าซ LPG ต่อพื้นทีใ่นแต่ละปีแตกต่าง

กันที่ P-value = 0.001  เมื่อทดสอบทีละคู่ พบว่า  ปี 2557  และ ปี 2558 มีค่าเฉลี่ยไม่

แตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ปี 2559 
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ตารางที ่10-16 คา่เฉลีย่ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกตอ่คนของแตล่ะประเภทหน่วยงาน จ าแนก

ตามปี  
 

ประเภทหน่วยงาน 
 

คา่เฉลีย่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกตอ่คน(kgeqCO2) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิทเอกชน 133.8622 263.9642 172.8753 198.4333 

รัฐวสิาหกจิ 132.8764 190.0526 145.5987 170.2590 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 2.7739 259.7159 480.9941 387.6705 

สถาบันอดุมศกึษา 54.8636 176.8632 225.6366 195.7427 

คา่เฉลีย่ 104.1978 214.4198 277.9471 232.3579 

          

ตารางที ่10-17  คา่เฉลีย่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกตอ่พืน้ที ่ของแตล่ะประเภทหน่วยงาน 
จ าแนกตามปี  

 

ประเภทหน่วยงาน 
 

คา่เฉลีย่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกตอ่พืน้ที(่kgeqCO2) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 คา่เฉลีย่ 

บรษัิทเอกชน 25.4217 8.7382 5.8613 12.8911 

รัฐวสิาหกจิ 3.4194 6.6306 3.8261 5.4203 

หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระ 2.7739 8.5936 3.5238 5.3275 

สถาบนัอดุมศกึษา 2.6556 6.8466 9.5192 8.2297 

คา่เฉลีย่ 13.5668 7.4577 6.4652 7.6546 

 

          จากการทดสอบพบวา่    

          F1 = 7.267   สรุปไดว้่าบริษัทมีค่าเฉลีย่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อพื้นที่ในแต่ละปี

แตกต่างกันที่ P-value =  0.001   เมื่อทดสอบทลีะคู่  พบว่า  เมื่อทดสอบทีละคู่  พบว่า  ปี 

2558  และ ปี  2559  มคีา่เฉลีย่ ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ ปี 2557  

           F2 = 8.070   สรุปไดว้า่รัฐวสิาหกจิมคีา่เฉลีย่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกตอ่พืน้ทีใ่นแตล่ะ

ปีแตกต่างกันที่ P-value <  0.0009   เมื่อทดสอบทีละคู่  พบว่า  ปี 2557  และ ปี  2559  มี

คา่เฉลีย่ ไมแ่ตกตา่งกนั และมคีา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ ปี 2558  

           F3 = 4.580   สรุปไดว้า่หน่วยงานราชการและองคก์รอสิระมคีา่เฉลีย่ปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจกตอ่พืน้ทีใ่นแตล่ะปีแตกตา่งกนัที ่P-value <  0.0009   เมือ่ทดสอบทลีะคู ่ พบวา่   

            ปี  2559  มคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2557 

            ปี  2558  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั  
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            ปี  2557  และ ปี 2558  มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั  

      F4 = 8.804   สรุปไดว้่าสถาบันอุตมศกึษามคีา่เฉลีย่ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกต่อพื้นที่

ในแตล่ะปีแตกตา่งกนัที ่P-value <  0.0009   เมือ่ทดสอบทลีะคู ่ พบวา่   

            ปี  2558  มคีา่เฉลีย่มากกวา่ปี 2559 

            ปี  2557  และ ปี 2559 มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั  

            ปี  2557  และ ปี 2558  มคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั  
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สถาบันสิง่แวดลอ้มไทย.โครงการฉลากเขยีว ขอ้ก าหนดฉลากเขยีวส าหรับผลติภณัฑย์าง

 รถจักรยานยนต(์Motorcycle Tyre). [ออนไลน]์. เขา้ถงึไดจ้าก: http://www. 

 Tei.or.th/greenlabel/pdf/TGL-59-11%20.pgf  (วันที่คน้ขอ้มูล : 11 มีนาคม 

 2556) 

 

สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย.รายชือ่ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บสทิธิใ์หใ้ชเ้ครือ่งหมายฉลากเขยีว. 

 [ออนไลน]์. เขา้ถงึไดจ้าก: http://www. Tei.or.th/greenlabel/ 

 thnamelist.html (วันทีค่น้ขอ้มลู : 11 มนีาคม 2556) 

 

สถาบันสิง่แวดลอ้มไทย.คู่มอืเลอืกซือ้ผลติภัณฑเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม. [ออนไลน์]. เขา้ถงึได ้

 จาก: http://www. Tei.or.th/greenlabel/pdf/2012-GreenLabel-book.pdf 

 (วันทีค่น้ขอ้มลู : 11 มนีาคม 2556) 

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน.ฉลากประสทิธภิาพ

 สงู. [ออนไลน]์. เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.emco.or.th/UserFiles/File/ 

 downloaddata/1264669544.pdf (วันทีค่น้ขอ้มลู : 11 มนีาคม 2556) 
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ขอ้ก าหนดและเกณฑก์ารใหค้ะแนนส านกังานสเีขยีว (Green Office) 

ประจ าปี 2560 

 

1. หลกัการและเหตผุล 

การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ลว้นตอ้งใชท้รัพยากร พลังงาน และก่อใหเ้กดิผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้ม ทัง้ดา้นขยะและน ้าเสยี ดังนั้น ส านักงานจงึมีสว่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชัน้

บรรยากาศอันเป็นสาเหตุหลักของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและปรากฏการณ์โลกรอ้นที่

ก าลังกลายเป็นวกิฤตดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคัญ และสง่ผลกระทบอย่างกวา้งขวางทัง้ในประเทศและ
ทั่วโลก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้มเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมการ

ด าเนนิงานดา้นการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้ม ไดเ้ล็งเห็นถงึความส าคัญของการจัดการสิง่แวดลอ้มทีด่ ี
โดยเฉพาะกลุ่มส านักงาน หลักส าคัญของส านักงานสีเขียว คือการเปลี่ยนพฤติกรรม  ใน

ส านักงานเพื่อลดการใชพ้ลังงาน และรเิริม่กจิกรรมทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม เชน่ ลดปรมิาณ
ขยะโดยการลดการใช ้การใชซ้ ้า การน ากลบัมาใชใ้หม่ การลดและเลกิใชส้ารเคมอีันตราย เป็น

ตน้ 

โครงการศกึษาและพัฒนาเกณฑส์ านักงานสเีขยีว (Green Office) เป็นการพัฒนา
เกณฑ ์ทดสอบเกณฑแ์ละประเมนิผลเพื่อรับรองส านักงานสเีขยีวที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 

สง่เสรมิศกัยภาพการจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิง่แวดลอ้มในส านักงาน รองรับการจัดซือ้ 
จัดจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานภาครัฐ (Green Procurement) 

เพื่อใหเ้กดิการใชท้รัพยากร พลังงานอย่างคุม้ค่าและมีประสทิธภิาพ ตลอดจนมีการจัดการ

สิง่แวดลอ้มทีด่ ีและเพื่อยกระดับมาตรฐานส านักงานใหเ้ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มมากขึน้ พรอ้ม
ขยายการด าเนินงานสู่ทัง้ภาครัฐและเอกชน อันจะท าใหเ้กดิลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม และเตรียมความพรอ้มสูม่าตรฐานสิง่แวดลอ้มในระดับ
สากลตอ่ไป 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพือ่พัฒนาเกณฑ ์และแนวทางการประเมนิส านักงานสเีขยีว (Green Office) 

2.2 เพื่อส่งเสริมใหส้ านักงานน าเกณฑส์ านักงานสเีขียว (Green Office) ไป

ประยกุตใ์ช ้ 
2.3 เพือ่ตรวจประเมนิและรับรองส านักงานสเีขยีว (Green Office) ในหน่วยงานทัง้

ภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานทอ้งถิน่ 
3. ขอบขา่ย 

องคป์ระกอบของเกณฑส์ านักงานสเีขยีว ใชแ้นวคดิเรื่องระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

ISO14001 การจัดการก๊าซเรอืนกระจก การจัดซือ้จัดหาทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม การลดของ
เสยี (Waste Minimization) การป้องกันปัญหาสิง่แวดลอ้ม (Pollution Prevention) เป็นหลัก

ในการก าหนดทศิทางการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในส านักงานอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ย
เกณฑท์ัง้หมด 7 หมวด ดงันี้ 
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หมวด รายละเอยีด 
น า้หนกั 
(รอ้ยละ) 

1 การบรหิารจดัการองคก์าร (Organization Management) 

1.1 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
1.2 การระบุประเด็นและการประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มและการใช ้

ทรัพยากร 
1.3 กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.4 หนา้ทีค่วามรับผดิชอบและอ านาจหนา้ที ่

1.5 การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

15 

2 การด าเนนิงาน Green Office 

2.1 การสือ่สารและกระบวนการสรา้งจติส านกึ 

2.2 การจัดประชมุและนทิรรศการ 
2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบยีบในส านักงาน 

2.4 การขนสง่และการเดนิทาง 
2.5 การเตรยีมพรอ้มและตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 

20 

3 การใชพ้ลงังานและทรพัยากร (Energy and Resource) 

3.1 การใชพ้ลงังาน  
3.2 การใชน้ ้า 

3.2 ทรัพยากรอืน่ ๆ 

15 

4 การจดัการของเสยี (Waste and Waste water Management) 
4.1 การจัดการของเสยีในส านักงาน 

4.2 การจัดการน ้าเสยีในส านักงาน 

10 

5 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน (Indoor & 

Outdoor Environmental) 

5.1 อากาศ 
5.2 แสง 

5.3 เสยีง 
5.4 ความน่าอยู ่

15 

6 การจดัซือ้และจดัจา้ง (Green Procurement) 

     6.1 การจัดซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 
     6.2 การจัดจา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

15 

7 การประ เมินประสิทธิภาพและการปร ับปรุ งอย่างต่อ เนื่อง 

(Continual Improvement) 
7.1 โครงการและกจิกรรมทีน่ าไปสูก่ารปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง 

7.2 การจัดการกา๊ซเรอืนกระจก 

10 

 รวม 100 

การใหค้ะแนนจะพจิารณาถงึสภาพพื้นที ่การปฏบิัตดิา้นการดูแลสิง่แวดลอ้ม ความรู ้

ความเขา้ใจของพนักงาน ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ดจ้ากการค านวณและการลดปรมิาณก๊าซ

เรือนกระจกในส านักงาน ซึ่งมีเกณฑ์การใหค้ะแนนประเมินผลในแต่ละขอ้ย่อย โดย

คณะกรรมการใหค้ะแนนทัง้หมด 5 ระดบั ดงันี้ 
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คะแนน ค าอธบิาย 

0 

- ไมม่กีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิาน  
- ไมม่กีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

- ไมม่กีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

- ไมม่เีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิัตงิาน  
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไมม่คีวามรู ้ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

0.25 

- มกีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานในระดบัพอใช ้

- มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นในระดับพอใช ้
- มีการปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็น

บางสว่นในระดบัพอใช ้
- มเีอกสารหรือบันทกึทีใ่ชใ้นการควบคุมการปฏบิัตงิาน เป็นบางส่วนในระดับ

พอใช ้

- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่น
ในระดบัพอใช ้

0.50 

- มกีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานในระดบัปานกลาง 
- มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นในระดับปานกลาง 

- มีการปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็น

บางสว่นในระดบัปานกลาง 
- มเีอกสารหรอืบันทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิัตงิาน เป็นบางสว่นในระดับปาน

กลาง 
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นใน

ระดบัปานกลาง 

0.75 

- มกีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานในระดบัด ี
- มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นในระดับด ี

- มีการปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็น
บางสว่นในระดบัด ี

- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิตังิาน เป็นบางสว่นในระดบัด ี

- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่น
ในระดบัด ี

1.00 

- มกีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานอยา่งดมีากสมบรูณ์และเหมาะสม 

- มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งดมีากสมบรูณ์และเหมาะสม 
- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม อย่างดี

มากสมบรูณ์และเหมาะสม 
- มเีอกสารหรือบันทกึทีใ่ชใ้นการควบคุมการปฏบิัตงิานอย่างดมีากสมบูรณ์และ

เหมาะสม 
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มอย่างดมีาก

สมบรูณ์และเหมาะสม 

 

4. บทนยิาม 
1. ส านกังาน (Office)  

หมายถึง สถานที่ท างานที่มีการออกแบบและก่อสรา้งของหน่วยงานราชการ 

รัฐวสิาหกจิ และเอกชน ทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทีผู่ท้ างานหรอืผูป้ระกอบอาชพี
ใชเ้ป็นทีป่ฏิบัตงิานดา้นเอกสารดา้นการประชุมและการจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพื้นทีใ่ช ้

ประโยชน์อืน่ๆภายในทีม่กีจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับส านักงาน ไดแ้ก ่พืน้ทีรั่บประทานอาหาร พืน้ที่
ประกอบอาหาร หอ้งน ้า ลานจอดรถ พืน้ทีร่องรับของเสยี ระบบบ าบดัของเสยี เป็นตน้ 
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2. การน ากลบัมาใชใ้หม ่(Recycle)  
หมายถงึ การจัดการวัสดุเหลอืใช ้โดยน าไปผ่านกระบวนการ แปรสภาพ เพื่อใหเ้ป็น

วัสดใุหม่แลว้น ากลับมาใชไ้ดอ้กี ซึง่วัสดทุีผ่่านการแปรสภาพนัน้อาจจะเป็นผลติภัณฑเ์ดมิหรือ
ผลติภัณฑใ์หมก็่ได ้

3. การน ากลบัมาใชซ้ า้ (Reuse)  
หมายถงึ การจัดการวัสดเุหลอืใช ้โดยทียั่งไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพ กลับมาใช ้

ใหม ่

4. ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Eco-Product)  
หมายถงึ สนิคา้หรือผลติภัณฑท์ีผ่ลติขึน้จากกระบวนการและเทคโนโลยีทีใ่สใ่จกับ

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กับสิง่แวดลอ้ม เริม่ตน้จากการคัดเลอืกวัตถุดบิในการผลติ การเลอืกใช ้

พลังงานและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม เพื่อใหก้ระบวนการผลติสนิคา้หรือผลติภัณฑ์นั้นๆ ใช ้

พลังงานจากน ้าและไฟฟ้าในการผลติอย่างคุม้ค่ามากทีส่ดุ จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสนิคา้

หรอืผลติภัณฑ ์รอการบรรจลุงในหบีหอ่และบรรจุภัณฑส์ าหรับเตรยีมการขนสง่และจัดจ าหน่าย
ใหก้บัตลาดผูบ้รโิภคตอ่ไป รวมถงึการจัดการซากผลติภัณฑนั์น้อยา่งถกูวธิ ี

5. ส านกังานสเีขยีว (Green Office) 
หมายถงึ ส านักงานและกจิกรรมต่างๆภายในส านักงานทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

นอ้ยทีสุ่ด โดยการใชท้รัพยากรและพลังงานอย่างรูคุ้ณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสยี

อย่างมีประสทิธิภาพรวมไปถึงการเลือกใชว้ัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใชส้ านักงานที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้ม และทีส่ าคญัจะตอ้งปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกออกมาในปรมิาณต า่  

6.หลกัเกณฑ ์ 
หมายถงึ ขอ้ก าหนดทีส่ านักงานจะตอ้งมหีรอืตอ้งปฏบิตั ิ

7.นวตักรรม (Innovation)  
หมายถงึ การน าสิง่ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคดิ กระบวนการ หรอื สิง่ประดษิฐใ์หม่ ๆ 

ทียั่งไม่เคยมใีชม้าก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดมิทีม่อียู่แลว้ใหท้ันสมัย และ

ไดผ้ลดมีปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูกวา่เดมิ  
8.การปรบัปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง (Continuous Improvement) 

หมายถงึ การปรับปรุงเล็กๆ นอ้ยๆ ทีเ่กดิขึน้จากความพยายามอย่างตอ่เนื่อง คอ่ยเป็นคอ่ยไป
ในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดมิทีม่อียูใ่หด้ขี ึน้ รวมถงึการปรับปรุงการท างานประจ าวนัใหด้ยีิง่ข ึน้ 

 

5. หลกัเกณฑก์ารก าหนดคุณสมบตัขิองส านกังานทีเ่ขา้รว่มโครงการส านกังานสเีขยีว 

ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือถูกตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนดา้นสิง่แวดลอ้ม จาก
ทอ้งถิน่ทีส่ถานประกอบการของส านักงานนัน้ตัง้อยู ่

 

6. สทิธปิระโยชนส์ าหรบัส านกังานทีเ่ขา้ร่วมการประเมนิและผา่นเกณฑข์องโครงการ

ส านกังานสเีขยีว 
1. โลแ่สดงระดบัมาตรฐานส านักงานสเีขยีว จากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม อายุ

การรับรองเป็นเวลา 3 ปี 

2. ประกาศนยีบตัรจากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม อายกุารรับรองเป็นเวลา 3 ปี 
3. ผลประโยชน์การเขา้ร่วมโครงการฯ ท าใหส้ านักงานสามารถลดตน้ทุนจากการใช ้

ทรัพยากรอยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพตามแนวปฏบิัตทิีด่ ีมภีาพลักษณ์ทีด่ใีนการร่วมอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนยกระดับมาตรฐานใหส้ านักงานเป็น

ส านักงานสเีขยีว และเตรยีมความพรอ้มสูก่ารประเมนิมาตรฐานสิง่แวดลอ้มระดับสากล 
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7. แนวทางการตรวจประเมนิโครงการส านกังานสเีขยีว 
1. การตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานต่างๆ โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรือ

รายงานต่างๆ ซึง่สถานประกอบการจัดเตรียมไว ้เช่น ความถูกตอ้งของการจัดตัง้ของสถาน
ประกอบการ นโยบายและเป้าหมายในการด าเนนิงาน การด าเนนิงานตา่งๆ เอกสารการจัดซือ้จัด

จา้งของหน่วยงานมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มและพลังงาน เช่น รายงานคุณภาพน ้าเสยี การ
จัดการขยะ การอนุรักษ์พลงังาน รายงานการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัหน่วยงานอืน่ๆ เป็นตน้ 

2. การตรวจประเมนิพืน้ที ่โดยพจิารณาและประเมนิสภาพพืน้ที ่ทางกายภาพ ไดแ้ก ่

การจัดการพื้นที ่ความสะดวกสบาย ความสวยงาม การจัดการสิง่แวดลอ้มทีด่ ีและความเป็น
เอกลกัษณ์ เป็นตน้ 

3. การสมัภาษณ์ โดยสัมภาษณ์และประเมนิขอ้มูลเกีย่วกับการบรหิารจัดการ เช่น 
แนวคดิดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม การอนุรักษ์พลงังาน จติส านกึของพนักงาน เป็นตน้ 

 

8. ระดบัเกณฑม์าตรฐาน 

ระดบัการจดัการสิง่แวดลอ้ม ส านกังานสี

เขยีว 

เกณฑก์ารประเมนิส านกังานสเีขยีว 

(คะแนน) 

ระดบัทอง(ดเียีย่ม) รอ้ยละ 90 ขึน้ไป 

ระดบัเงนิ(ดมีาก) รอ้ยละ 80-89 

ระดบัทองแดง(ด)ี รอ้ยละ 60-79 

ไมผ่่านการรับรอง ต า่กวา่ รอ้ยละ 60 

หมายเหต ุ 1. หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการทีไ่ดค้ะแนนระดับทอง (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) 
จะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมนิในหมวดที ่7 เรือ่งการปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง  

2. ระดับคะแนนของเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 
 

9. ขอ้ก าหนดและเกณฑก์ารใหค้ะแนนส านกังานสเีขยีว (Green Office) 
หมวดที ่1 การบรหิารจดัการองคก์าร(Organization Management)  

1.1 นโยบายสิง่แวดลอ้ม  

 ส านักงานจะตอ้งก าหนดนโยบายสิง่แวดลอ้ม เพื่อแสดงถึงทัศนวสิัย ความตัง้ใจ 
มุ่งมั่น และหลักการในการท างานดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มโดยรวม นโยบายจงึเป็นกรอบ

ส าหรับการด าเนนิการของส านักงาน ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมาย และเกณฑก์ารปฏบิัตใิห ้
เป็นส านักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม และปรับปรุงใหก้ารจัดการ

สิง่แวดลอ้มดขีึน้อย่างต่อเนื่อง นโยบายสิง่แวดลอ้มทีด่จีะตอ้งม ี        ความชัดเจน และง่าย

ต่อการอธบิายแก่พนักงานในส านักงาน รวมถงึบุคคลภายนอกและผูส้นใจทั่วๆไป พรอ้มทัง้
สามารถปรับเปลี่ยนใหท้ันสมัยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ สะทอ้นใหเ้ห็นสภาวะและขอ้มูลที่

เปลีย่นแปลงไป และเผยแพร่แกบ่คุลากรภายในและสาธารณะใหรั้บทราบทั่วถงึกนั  

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
และส ารวจการนโยบายสิง่แวดลอ้มทีม่กีารก าหนด ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.การก าหนด

นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร

ก าหนด
นโยบาย

สิง่แวดลอ้ม

จากผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 

มกีารก าหนด

นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม

แตย่ังไมม่ี

การอนุมัติ
จากผูบ้รหิาร 

มกีารก าหนด

นโยบาย
อยา่งเป็น

ลายลักษณ์

อกัษรและ
ผูบ้รหิาร

ระดบัสงู
อนุมัตแิตย่ัง

ไมม่กีาร

ขบัเคลือ่น 

มกีารก าหนด

นโยบาย
อยา่งเป็น

ลายลักษณ์

อกัษรและ
ผูบ้รหิาร

ระดบัสงู
อนุมัต ิแตม่ี

การ

ขบัเคลือ่นไม่
ชดัเจน หรอื

มกีาร
ขบัเคลือ่น

เป็นบางสว่น 

มกีารก าหนด

นโยบาย
อยา่งเป็น

ลายลักษณ์

อกัษรและ
ผูบ้รหิาร

ระดบัสงู
อนุมัต ิและมี

การขบั

เคลือ่นที่
ชดัเจน 

2. 
รายละเอยีด

ในนโยบาย
ระบุ

สอดคลอ้ง

ตามทีก่ าหนด
ในเอกสาร

คูม่อื 

รายละเอยีด
ทีร่ะบใุน

นโยบายไม่
เกีย่วขอ้งกับ

การจัดการ

สิง่แวดลอ้ม
ในส านักงาน 

รายละเอยีด
ทีร่ะบใุน

นโยบายไม่
ครบตามที่

คูม่อืระบไุว ้

ครอบคลมุ
นอ้ยกวา่ 

50% 

รายละเอยีด
ทีร่ะบใุน

นโยบายไม่
ครบถว้น

ตามทีคู่ม่อื

ระบไุว ้
ครอบคลมุ

ประมาณ 
50-70% 

รายละเอยีด
ทีร่ะบใุน

นโยบายไม่
ครบถว้น

ตามทีคู่ม่อื

ระบไุว ้
ครอบคลมุ

มากกวา่ 
70% 

รายละเอยีด
ทีร่ะบใุน

นโยบาย
ครบถว้น

ตามทีคู่ม่อื

ระบไุว ้

3.การก าหนด

ความถีใ่นการ
ทบทวน

นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร

ก าหนดการ
ทบทวน

นโยบาย 

มกีารก าหนด

ความถีไ่ม่
เหมาะสม 

(ไมม่กีาร
ทบทวนใน

รอบ

ระยะเวลา 1 
ปี) 

มกีารก าหนด

ความถีอ่ยา่ง
นอ้ยปีละ 1 

ครัง้หรอื
มากกวา่ปีละ 

1 ครัง้ แตย่ัง

ไมม่กีาร
ทบทวน 

มกีารก าหนด

ความถีอ่ยา่ง
นอ้ยปีละ 1 

ครัง้ หรอื
มากกวา่ปีละ 

1 ครัง้ แตม่ี

การทบทวน
ชา้กวา่ที่

ก าหนด 

มกีารก าหนด

ความถีอ่ยา่ง
นอ้ยปีละ 1 

ครัง้ หรอื
มากกวา่ปีละ 

1 ครัง้ และมี

การทบทวน
ตามรอบ

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 

1.2 การระบุประเด็นและประเมนิปญัหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากร  

 การระบุและประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รัพยากร  เพื่อพิจารณาปัญหา

สิง่แวดลอ้มและใชท้รัพยากรทีม่นัียส าคัญ เพือ่จัดหาแนวทางในการแกไ้ขและปรับปรุง จากนัน้
จะด าเนนิการคน้หากฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่มาใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การควบคุมปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน รวมไปถงึการแต่งตัง้อ านาจ 

หนา้ทีแ่ละ ความรับผดิชอบ  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความครบถว้นของประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีร่ะบุในเอกสาร และปัญหาสิง่แวดลอ้มและการ
ใชท้รัพยากรภายในส านักงาน ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.ก าหนด

แนวทางและ
ผูร้บัผดิชอบ 

ในการจดัการ

ปญัหา
สิง่แวดลอ้ม, 

การใช้

ทรพัยากร

และพลงังาน 

พรอ้มระบุ
ประเมนิถงึ

ความส าคญั 
และจดัท าเป็น

เอกสาร 

ไมม่กี าหนด

แนวทางและ
ผูรั้บผดิชอบ 

ในการ

จัดการ
ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม, 
การใช ้

ทรัพยากร

และพลงังาน 
พรอ้มไมร่ะบุ

ประเมนิถงึ
ความส าคัญ 

และไมจ่ัดท า
เป็นเอกสาร 

มกีารก าหนด

แนวทางและ
ผูรั้บผดิชอบ 

ในการ

จัดการ
ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม, 
การใช ้

ทรัพยากร

และพลงังาน 
หรอืมกีาร

จัดท าเป็น
เอกสาร และ

มกีารเซ็นต์
อนุมัต ิแต่

ผูรั้บผดิชอบ

มคีวาม
เขา้ใจนอ้ย

กวา่ 50% 

มกีารก าหนด

แนวทางและ
ผูรั้บผดิชอบ 

ในการ

จัดการ
ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม, 
การใช ้

ทรัพยากร

และพลงังาน
อยา่ง

เหมาะสม มี
การจัดท า

เป็นเอกสาร 
และมกีาร

เซ็นตอ์นุมัต ิ

แต่
ผูรั้บผดิชอบ

มคีวาม
เขา้ใจ

ประมาณ 

50-70% 

มกีาร

ก าหนด
แนวทางและ

ผูรั้บผดิชอบ 

ในการ
จัดการ

ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม, 

การใช ้

ทรัพยากร
และพลงังาน

อยา่ง
เหมาะสม มี

การจัดท า
เป็นเอกสาร 

และมกีาร

เซ็นตอ์นุมัต ิ
แต่

ผูรั้บผดิชอบ
มคีวาม

เขา้ใจ

มากกวา่ 
70% 

มกีารก าหนด

แนวทางและ
ผูรั้บผดิชอบ 

ในการ

จัดการ
ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม, 
การใช ้

ทรัพยากร

และพลงังาน 
มกีารจัดท า

เป็นเอกสาร 
และมกีาร

เซ็นตอ์นุมัต ิ
ผูรั้บผดิชอบ

รูจ้ัก และ

เขา้ใจหนา้ที่
ของตนเอง

เป็นอยา่งด ี
และมกีาร

ก าหนดการ

ทบทวน
อยา่งนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ 

2.ปญัหา

สิง่แวดลอ้ม 

การใช้

ทรพัยากร

และพลงังาน 
จะตอ้ง

วเิคราะหใ์ห้

ครอบคลมุถงึ
เหตุการณ์

ปกต ิผดิปกต ิ
และฉุกเฉนิ 

ไมม่กีารระบุ

ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร
และพลงังาน 

มกีารระบุ

ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร
และพลงังาน 

ไมค่รบทัง้ 3 

สภาวะ หรอื 
2 สภาวะ

ตามความ
เหมาะสมกับ

โอกาสใน
การเกดิ

ปัญหา และ/

หรอืการระบุ
ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม
ไม่

ครอบคลมุ

ทกุกจิกรรม
หลกัของ

มกีารระบุ

ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม
ครบถว้นทัง้ 

3 สภาวะ 
หรอื 2 

สภาวะตาม

ความ
เหมาะสมกับ

โอกาสใน
การเกดิ

ปัญหา แต่
การระบุ

ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม
ไม่

ครอบคลมุ
ทกุกจิกรรม

หลกัของ

ส านักงาน มี
การระบแุละ

มกีารระบุ

ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม
ครบถว้นทัง้ 

3 สภาวะ 
หรอื 2 

สภาวะตาม

ความ
เหมาะสมกับ

โอกาสใน
การเกดิ

ปัญหา แต่
การระบุ

ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม
ไม่

ครอบคลมุ
ทกุกจิกรรม

หลกัของ

ส านักงาน มี
การระบแุละ

มกีารระบุ

ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม
ครบถว้นทัง้ 

3 สภาวะ 
หรอื 2 

สภาวะตาม

ความ
เหมาะสมกับ

โอกาสใน
การเกดิ

ปัญหา และ
การระบุ

ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม
ครอบคลมุ

ทกุกจิกรรม
หลกัของ

ส านักงาน 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ส านักงาน มี

การระบแุละ
ประเมนิ

ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม
นอ้ยกวา่ 

50% ของ
กจิกรรมหลกั

ในส านักงาน 

ประเมนิ

ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม

ประมาณ 

50-70% 
ของกจิกรรม

หลกัใน
ส านักงาน 

ประเมนิ

ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม

มากกวา่ 

70% ของ
กจิกรรม

หลกัใน
ส านักงาน 

3.ปญัหา
สิง่แวดลอ้ม 

การใช้

ทรพัยากร

และพลงังาน

ทีม่ ี
ความส าคญั

มากไดร้บัการ
จดัการ 

ไมม่กีาร
จัดการ

สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร

และพลงังาน 

มกีารจัดการ
ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร

และพลงังาน
ทีม่ี

ความส าคัญ
มาก อยู่

ในชว่งของ

การ
ด าเนนิงาน

นอ้ยกวา่ 
50% 

มกีารจัดการ
ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร

และพลงังาน
ทีม่ี

ความส าคัญ
มาก อยู่

ในชว่งของ

การ
ด าเนนิงาน

ประมาณ 
50-70% 

มกีารจัดการ
ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร

และพลงังาน
ทีม่ี

ความส าคัญ
มาก อยู่

ในชว่งของ

การ
ด าเนนิงาน

มากกวา่ 
70% 

มกีารจัดการ
ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร

และพลงังาน
ทีม่ี

ความส าคัญ
มาก สมบรูณ์ 

 

1.3 กฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

ส านักงานจะตอ้งมีการรวบรวมกฎหมาย และขอ้ก าหนดดา้นสิ่งแวดลอ้มที่

เกี่ยวขอ้งกับส านักงานใหค้รบถว้น  เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์เบื้องตน้ในการจัดการทางดา้น
สิง่แวดลอ้มที่ส านักงานจะตอ้งปฏิบัติตามใหไ้ด ้โดยแต่ละส านักงานจะตอ้งรูถ้ ึงปัญหา

สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ เพื่อทราบวา่มกีฎหมายใดเกีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมายเกีย่วกับคา่มาตรฐาน

มลพษิทางน ้า กฎหมายเกีย่วกับการจัดการขยะ เป็นตน้ รวมทัง้จะตอ้งมกีารทบทวนและแกไ้ข
รายการกฎหมายสิง่แวดลอ้มใหท้ันสมัยอยู่เสมอ สุดทา้ยแลว้ส านักงานจะตอ้งน ากฎหมาย

สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ไปพจิารณาในการน าไปปฏบิัต ิปรับปรุง พัฒนาและรักษาไวซ้ึง่ระบบ
จัดการสิง่แวดลอ้ม 

 ส านักงานจะตอ้งมีการป้องกันและการเตรียมความพรอ้มกรณีฉุกเฉิน เพื่อลด
ผลกระทบตอ่พนักงาน ชมุชนรอบขา้ง และสิง่แวดลอ้ม ซึง่การก าหนดการป้องกันและแผนการ

ตอบสนองสภาวะฉุกเฉินจะตอ้งจัดท าวธิีการป้องกันและแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ซึง่ตอ้งมีการ

ตรวจเชค็วสัดแุละอปุกรณ์ตา่งๆในส านักงานและด าเนนิการฝึกซอ้มตามแผน และมกีารทบทวน 
และปรับปรุงแกไ้ข เพือ่เตรยีมรับกรณีฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างทนัการณ์ 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ใน
การจัดท า ความครบถว้น และการปฏบิตัติามรายการกฎหมาย เตรยีมพรอ้มตอ่สภาวะฉุกเฉนิ ใน

หัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.การจดัท า

รายการ
กฎหมายและ

บอกถงึแหลง่
ทีค่น้หา

กฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะใน

การควบคมุ
ปญัหา

สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร

จัดท า
รายการ

กฎหมาย
และบอกถงึ

แหลง่ที่

คน้หา
กฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกับ
ลกัษณะใน

การควบคมุ
ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารจัดท า

รายการ
กฎหมาย

และบอกถงึ
แหลง่ที่

คน้หา

กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกับ

ลกัษณะใน
การควบคมุ

ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม

แตย่ังไม่

ครบถว้น 
และ/หรอืไม่

มกีาร
ประเมนิ

ความ

สอดคลอ้ง
ของ

กฎหมาย 

มกีารจัดท า

รายการ
กฎหมาย

และบอกถงึ
แหลง่ที่

คน้หา

กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกับ

ลกัษณะใน
การควบคมุ

ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม

ครบถว้น แต่

การประเมนิ
ความ

สอดคลอ้ง
ของ

กฎหมายแต่

ไมค่รบถว้น 
ไมม่ี

หลกัฐาน
ของการ

ประเมนิ
ความ

สอดคลอ้ง

ของ
กฎหมาย 

มกีารจัดท า

รายการ
กฎหมาย

และบอกถงึ
แหลง่ที่

คน้หา

กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกับ

ลกัษณะใน
การควบคมุ

ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม

ครบถว้น

ทัง้หมด มี
การประเมนิ

ความ
สอดคลอ้ง

ของ

กฎหมาย
ครบถว้น แต่

หลกัฐาน
ของการ

ประเมนิ
ความ

สอดคลอ้ง

ของ
กฎหมายมี

ไมค่รบถว้น 

มกีารจัดท า

รายการ
กฎหมายและ

บอกถงึ
แหลง่ที่

คน้หา

กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกับ

ลกัษณะใน
การควบคมุ

ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม

ครบถว้น

ทัง้หมด มี
การประเมนิ

ความ
สอดคลอ้ง

ของ

กฎหมาย
ครบถว้น 

และมี
หลกัฐาน

ของการ
ประเมนิ

ความ

สอดคลอ้ง
ของ

กฎหมาย
ครบถว้น 

และกฎหมาย

มคีวาม
ทนัสมัย 

2.การก าหนด
ผูร้บัผดิชอบ

ในการคน้หา

รายการ
กฎหมายที่

เกีย่วขอ้งไว้
อยา่ง

เหมาะสม 

ไมม่กีาร
ก าหนด

หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ
ในการคน้หา

กฎหมาย 

มกีาร
ก าหนด

หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ
ในการคน้หา

กฎหมาย มี
ความ

เหมาะสม 

แตย่ังขาด
ความเขา้ใจ 

มกีารก าหนด
หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ

ในการคน้หา
กฎหมาย มี

ความ
เหมาะสม มี

ความเขา้ใจ

เป็นอยา่งด ี
แตไ่มม่กีาร

มกีารก าหนด
หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ

ในการคน้หา
กฎหมาย มี

ความ
เหมาะสม มี

ความเขา้ใจ

เป็นอยา่งด ี
แตก่าร

มกีารก าหนด
หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ

ในการคน้หา
กฎหมาย 

และมคีวาม
เขา้ใจเป็น

อยา่งด ีมกีาร

ก าหนด
ระยะเวลาใน
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ก าหนด

ระยะเวลาใน
การคน้หา

กฎหมายที่

ทนัสมัย 

ก าหนด

ระยะเวลาใน
การคน้หา

กฎหมายที่

ทนัสมัยที่
เหมาะสม 

แตไ่มม่กีาร
ปฏบิตัติาม 

การคน้หา

กฎหมายที่
ทนัสมัยที่

เหมาะสม

และมกีาร
ปฏบิตัติาม

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 

1.4 การก าหนดอ านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ พจิารณาการใหค้ะแนนจาก
การสมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ความเหมาะสมของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม ศักยภาพ ในการ

ด าเนนิระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มภายในส านักงาน ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
และส ารวจการก าหนดอ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบ ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.การ
ประกาศ

แตง่ต ัง้
ประธาน, 

คณะกรรมกา

รหรอืทมีงาน
ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
พรอ้มท ัง้ระบุ

หนา้ที่
รบัผดิชอบ 

ไมม่กีาร
ประกาศ

แตง่ตัง้
ประธาน, 

คณะกรรมกา

รหรอืทมีงาน
ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
พรอ้มทัง้ระบุ

หนา้ที่
รับผดิชอบ 

มกีาร
ประกาศ

แตง่ตัง้
ประธาน, 

คณะกรรมกา

รหรอืทมีงาน
ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
แตไ่ม่ไดรั้บ

การอนุมัติ
จากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

มกีาร
ประกาศ

แตง่ตัง้
ประธาน, 

คณะกรรมกา

รหรอืทมีงาน
ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
พรอ้มทัง้ระบุ

หนา้ที่
รับผดิชอบ

และไดรั้บ

การอนุมัติ
จากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู แต่
ยังไม ่

เพยีงพอตอ่

การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม 

มกีาร
ประกาศ

แตง่ตัง้
ประธาน, 

คณะกรรมกา

รหรอืทมีงาน
ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
พรอ้มทัง้ระบุ

หนา้ที่
รับผดิชอบ

และไดรั้บ

การอนุมัติ
จากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู มี
ความ

เพยีงพอตอ่

การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม 

แตก่าร
ก าหนด

หนา้ที่

รับผดิชอบ
ไมม่คีวาม

ชดัเจน 
 

 

มกีาร
ประกาศ

แตง่ตัง้
ประธาน, 

คณะกรรมกา

รหรอืทมีงาน
ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม
และไดรั้บ

การอนุมัติ
จากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู มี

ความ
เพยีงพอตอ่

การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม 

และการ

ก าหนด
หนา้ทีค่วาม

รับผดิชอบมี
การระบุ

อยา่งชดัเจน 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

2. ความ

เหมาะสมใน
การแตง่ต ัง้

ประธาน 

คณะกรรมกา
รหรอืทมีงาน

ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

ประธาน 

คณะกรรมกา
รหรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม
ทีม่กีาร

ประกาศ
แตง่ตัง้ไมม่ี

ความ

เหมาะสม 

ประธาน 

คณะกรรมกา
รหรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม
ทีม่กีาร

ประกาศ
แตง่ตัง้ มี

เหมาะสม

นอ้ยกวา่ 
50% จาก

จ านวน
คณะกรรมกา

รหรอืทมีงาน
ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม

ทัง้หมด 

ประธาน 

คณะกรรมกา
รหรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
มคีวาม

เหมาะสม
ประมาณ  

50-70 % 

จากจ านวน
คณะกรรมกา

รหรอืทมีงาน
ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม
ทัง้หมด 

ประธาน 

คณะกรรมกา
รหรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
มคีวาม

เหมาะสม
มากกวา่ 

70% จาก

จ านวน
คณะกรรมกา

รหรอืทมีงาน
ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม
ทัง้หมด 

ประธาน 

คณะกรรมกา
รหรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
มคีวาม

เหมาะสม 
100% จาก

จ านวน

คณะกรรมกา
รหรอืทมีงาน

ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม

ทัง้หมด 

3. ประธาน 

คณะกรรมกา

รหรอืทมีงาน
ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม มี
ความเขา้ใจ

ในการ
ด าเนนิการ

จดัการ

สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่คีวาม

เขา้ใจใน

อ านาจ 
หนา้ที ่และ

ความ
รับผดิชอบ

ของตนเอง 
ตามทีไ่ดรั้บ

มอบหมาย 

มคีวาม

เขา้ใจใน

อ านาจ 
หนา้ที ่และ

ความ
รับผดิชอบ

ของตนเอง 
ตามทีไ่ดรั้บ

มอบหมาย 

นอ้ยกวา่ 
50% จาก

การสุม่
สอบถาม

ประธาน 

คณะกรรมกา
รหรอืทมีงาน

ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

มคีวาม

เขา้ใจใน

หนา้ทีข่อง
ตนเอง 

ตามทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย 

ประมาณ 
50-70% 

จากการสุม่

สอบถาม
ประธาน 

คณะกรรมกา
รหรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

มคีวาม

เขา้ใจใน

หนา้ทีข่อง
ตนเองตามที่

ไดรั้บ
มอบหมาย 

มากกวา่ 
70% จาก

การสุม่

สอบถาม
ประธาน 

คณะกรรมกา
รหรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

มคีวาม

เขา้ใจใน

หนา้ทีข่อง
ตนเองตามที่

ไดรั้บ
มอบหมาย 

100% จาก
การสุม่

สอบถาม

ประธาน 
คณะกรรมกา

รหรอืทมีงาน
ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

1.5 การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

ส านักงานจะตอ้งท าการทบทวนของฝ่ายบริหาร ซึ่งถือเป็นส่วนจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผูบ้รหิารจะไดท้ราบความคบืหนา้รวมทัง้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มภายใน

ส านักงาน ทัง้นีเ้พือ่เป็นการปรับปรุงประสทิธภิาพ หรอืสรา้งความสะดวกและ พจิารณาถงึความ
เหมาะสมของระบบ ฯ รวมทัง้การใหก้ารสนับสนุนของพนักงานในส่วนที่ตอ้งการความ

ชว่ยเหลอืตา่ง ๆ และยังแสดงใหพ้นักงานเห็นวา่   ผูบ้รหิารยังใหค้วามส าคัญและสนใจในการ

จัดการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในส านักงาน อยู่ซึง่ท าใหร้ะบบยังด ารงอยู่อย่างเหมาะสม เป็น
ตวัอยา่งทีด่สี าหรับพนักงานในการเอาใจใสร่ะบบการจัดการดงักลา่ว และท าใหร้ะบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้มทีไ่ดท้ าขึน้นัน้มกีารพัฒนาไปในทศิทางทีถู่กตอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผลของการทบทวนฝ่ายบรหิาร รายงานการประชมุ  ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี้ 

ขอ้พจิารณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. ประธาน

คณะกรรมกา

รสิง่แวดลอ้ม
หรอืผูท้ ี่

เกีย่วขอ้ง
ทราบถงึ

ปญัหา 

อุปสรรค จดุ
แข็งและ

จดุออ่นของ
องคก์ร และมี

วสิยัทศัน ์

ประธาน

คณะกรรมกา

รสิง่แวดลอ้ม
หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้งไม่
ทราบถงึ

ปัญหา 

อปุสรรค จดุ
แข็งและ

จดุออ่นของ
องค ์และไม่

มวีสิยัทศัน์
และ/หรอืไม่

พบหลกัฐาน

รายงานการ
ประชมุ

คณะกรรมกา
รสิง่แวดลอ้ม 

ประธาน

คณะกรรมกา

รสิง่แวดลอ้ม
หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง
ทราบถงึ

ปัญหา 

อปุสรรค จดุ
แข็งและ

จดุออ่นของ
องคก์ร มี

วสิยัทศันใ์น
การ

ด าเนนิการ

ปรับปรุง
อยา่ง

ตอ่เนือ่ง 
และพบ

หลกัฐาน

รายงานการ
ประชมุ

คณะกรรมกา
รสิง่แวดลอ้ม 

แตว่าระการ
ประชมุไม่

ครบถว้น

ตามที่
ก าหนด นอ้ย

กวา่ 50% 
ของวาระการ

ประชมุตาม

คูม่อืการ
ประเมนิ

ส านักงานสี

เขยีว(Green 

Office) 

ประธาน

คณะกรรมกา

รสิง่แวดลอ้ม
หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง
ทราบถงึ

ปัญหา 

อปุสรรค จดุ
แข็งและ

จดุออ่นของ
องคก์ร มี

วสิยัทศันใ์น
การ

ด าเนนิการ

ปรับปรงุ
อยา่ง

ตอ่เนือ่ง 
และพบ

หลกัฐาน

รายงานการ
ประชมุ

คณะกรรมกา
รสิง่แวดลอ้ม 

แตว่าระการ
ประชมุไม่

ครบถว้น

ตามที่
ก าหนด 

ประมาณ 
50-70% 

ของวาระการ

ประชมุตาม
คูม่อืการ

ประเมนิ
ส านักงานสี

เขยีว(Green 

Office) 

ประธาน

คณะกรรมกา

รสิง่แวดลอ้ม
หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง
ทราบถงึ

ปัญหา 

อปุสรรค จดุ
แขง็และ

จดุออ่นของ
องคก์ร มี

วสิยัทศันใ์น
การ

ด าเนนิการ

ปรับปรุง
อยา่ง

ตอ่เนือ่ง 
และพบ

หลกัฐาน

รายงานการ
ประชมุ

คณะกรรมกา
รสิง่แวดลอ้ม 

แตว่าระการ
ประชมุไม่

ครบถว้น

ตามที่
ก าหนด 

มากกวา่ 
70% ของ

วาระการ

ประชมุตาม
คูม่อืการ

ประเมนิ
ส านักงานสี

เขยีว(Green 

Office) 

ประธาน

คณะกรรมกา

รสิง่แวดลอ้ม
หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง
ทราบถงึ

ปัญหา 

อปุสรรค จดุ
แข็งและ

จดุออ่นของ
องคก์ร และ

มวีสิยัทศัน์
ในการ

ด าเนนิการ

ปรับปรุง
อยา่ง

ตอ่เนือ่งและ
พบหลกัฐาน

รายงานการ

ประชมุ
คณะกรรมกา

รสิง่แวดลอ้ม  
วาระการ

ประชมุ
ครบถว้น

ตามที่

ก าหนดใน
คูม่อืการ

ประเมนิ
ส านักงานสี

เขยีว(Green 

Office) 

2. การเขา้

รว่มการ
ประชุม

ทบทวนฝ่าย

บรหิารของ
ผูบ้รหิาร 

ไมเ่คยเขา้

ร่วมการ
ประชมุ 

เขา้ร่วมการ

ประชมุ นอ้ย
กวา่ 25% 

จากการ

ประชมุ
ทัง้หมด 

เขา้ร่วมการ

ประชมุ 
ประมาณ 

50-70% 

จากการ
ประชมุ

เขา้ร่วมการ

ประชมุ 
มากกวา่ 

70% จาก

การประชมุ
ทัง้หมด 

เขา้ร่วมการ

ประชมุทกุ
ครัง้ 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ทัง้หมด 

3.แนวคดิ

จากผูบ้รหิาร
ในการ

ประชุม
ทบทวนฝ่าย

บรหิาร 

ไมเ่คยให ้

แนวคดิหรอื
ขอ้เสนอแนะ

ตา่งๆในการ
ประชมุ 

ใหแ้นวคดิ

หรอื
ขอ้เสนอแนะ

ตา่งๆในการ
ประชมุ แต่

ไมท่กุครัง้ 

นอ้ยกวา่ 
50% จาก

การประชมุ
ทัง้หมด 

ใหแ้นวคดิ

หรอื
ขอ้เสนอแนะ

ตา่งๆในการ
ประชมุ แต่

ไมท่กุครัง้ 

ประมาณ 
50-70% 

จากการ
ประชมุ

ทัง้หมด 

ใหแ้นวคดิ

หรอื
ขอ้เสนอแนะ

ตา่งๆในการ
ประชมุ แต่

ไมท่กุครัง้ 

มากกวา่ 
70% จาก

การประชมุ
ทัง้หมด 

ใหแ้นวคดิ

หรอื
ขอ้เสนอแนะ

ตา่งๆในการ
ประชมุทกุ

ครัง้ 

 
หมวดที ่2 การด าเนนิงาน Green Office 

 2.1 การสือ่สารและกระบวนการสรา้งจติส านกึ 
ส านักงานจะตอ้งด าเนินการสือ่สารดา้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชีแ้จง

ข่าวสาร แลกเปลีย่นขอ้มูลในแต่ละระดับของส านักงาน ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกัน รับรู ้

ข่าวสารดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มทีท่ันสมัย และทันสถานการณ์ รวมไปถงึการสรา้งความ
ร่วมมือในการจัดการสิง่แวดลอ้มในส านักงาน นอกจากนี้ยังหมายรวมถงึการเปิดช่องเพื่อรับ

เรือ่งรอ้งเรยีน หรอืการเสนอแนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 
นอกจากนี้ ส านักงานจะตอ้งฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้มแก่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสรา้ง

ความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้ม กอ่ใหเ้กดิความสามารถและศักยภาพที่
ดใีนการจัดการสิง่แวดลอ้มของส านักงาน ไดแ้ก่ การจัดการขยะ การจัดการน ้าเสยี การใช ้

ทรัพยากรและพลงังาน การป้องกนัและเตรยีมความพรอ้มกรณีฉุกเฉนิ เป็นตน้ 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความเหมาะสมของเรื่องทีท่ าการสือ่สารและหลักสตูรในการฝึกอบรม และประสทิธภิาพของ
การสือ่สาร ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา

/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ

ก าหนด

วธิกีารสือ่สาร
ดา้น

สิง่แวดลอ้ม
ของ

ส านกังาน 
พรอ้มการ

ส ารวจชอ่ง

การสือ่สาร 

ไมม่กีาร

ก าหนด

ชอ่งทางการ
สือ่สารดา้น

สิง่แวดลอ้ม
ใหบ้คุคล

ภายใน
ส านักงาน

และภายนอก

รับทราบ และ
ไมม่กีาร

สือ่สารใดๆ 

มกีารก าหนด

ชอ่งทาง

ส าหรับการ
ตดิตอ่สือ่สาร

ดา้น
สิง่แวดลอ้ม

ภายในและ
ภายนอก

ส านักงานไม่

เหมาะสม 

มกีารก าหนด

ชอ่งทาง

ส าหรับการ
ตดิตอ่สือ่สาร

ดา้น
สิง่แวดลอ้ม

ภายในและ
ภายนอก

ส านักงาน

อยา่ง
เหมาะสม แต่

ไมม่กีาร
สือ่สารทัง้

ภายในและ

ภายนอก

มกีาร

สือ่สารดา้น

สิง่แวดลอ้
มตาม

ชอ่งทางที่
ก าหนด

อยา่ง
เหมาะสม 

แตม่แีค่

เพยีงการ
สือ่สาร

เพยีง
บางสว่น 

ทัง้ภายใน

และ

มกีารสือ่สาร

ดา้น

สิง่แวดลอ้ม
ตามชอ่งทาง

ทีก่ าหนด
อยา่ง

เหมาะสม ทัง้
การ

ตดิตอ่สือ่สาร

ภายในและ
ภายนอก

ส านักงาน 
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/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ส านักงาน ภายนอก 

2. การ

ก าหนด
ผูร้บัผดิชอบ

ในการ
สือ่สาร 

ไมไ่ดก้ าหนด

ผูรั้บผดิชอบ
ในเรือ่งของ

การสือ่สาร 

มกีารก าหนด

ผูรั้บผดิชอบ
ในการสือ่สาร  

แตม่กีาร
ก าหนด

หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ
ไมเ่หมาะสม 

มกีารก าหนด

หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ

ในการสือ่สาร
อยา่ง

เหมาะสม  

แตไ่ม่ปฏบิตั ิ
ตามหนา้ที่

รับผดิชอบ 

มกีาร

ก าหนด
หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอ
บในการ

สือ่สาร

อยา่ง
เหมาะสม    

มกีาร
ปฏบิตัติาม

หนา้ที่
รับผดิชอบ 

แตไ่มค่อ่ย

มคีวาม
เขา้ใจใน

หนา้ที่
รับผดิชอบ 

หรอื

ปฏบิตังิาน
ไม่

สม า่เสมอ 

มกี าหนด

ผูรั้บผดิชอบ
ในเรือ่งของ

การสือ่สาร
อยา่ง

เหมาะสม มี

การปฏบิตั ิ
ตามหนา้ที่

รับผดิชอบ 
และมคีวาม

เขา้ใจเป็น
อยา่งด ี

3. การสือ่สารและความเขา้ใจของพนกังาน ดงันี ้

3.1 การ

สือ่สาร
นโยบาย

สิง่แวดลอ้ม

ใหพ้นกังาน
รบัทราบ 

ไมม่กีาร

สือ่สารให ้
พนักงานทกุ

คนรับทราบ 

มกีารสือ่สาร

แตพ่นักงาน
นอ้ยกวา่ 

50% ไม่

ทราบ
นโยบายจาก

จ านวนทีสุ่ม่
สอบถาม 

พนักงาน

ทราบ
นโยบาย

สิง่แวดลอ้ม

อยูใ่นระหวา่ง 
50-70% 

ของจ านวน
พนักงานที่

สุม่ถาม 

พนักงาน

ทราบ
นโยบาย

สิง่แวดลอ้

มมากกวา่ 
70% ของ

จ านวน
พนักงานที่

สุม่ถาม 

พนักงาน

ทราบ
นโยบาย

สิง่แวดลอ้ม 

100 % ของ
จ านวน

พนักงานทีสุ่ม่
ถาม 

3.2 การ
สือ่สาร

ปญัหา
สิง่แวดลอ้ม 

การใช้

ทรพัยากร 
และพลงังาน

แกพ่นกังาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

และพนกังาน

มคีวามเขา้ใจ 

ไมม่กีาร
สือ่สารใหก้ับ

พนักงานที่
เกีย่วขอ้ง 

มกีารสือ่สาร
แตพ่นักงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
มคีวามเขา้ใจ 

นอ้ยกวา่ 

50% จาก
จ านวนทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
และพนักงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ

ประมาณ 50-

70 % จาก
จ านวน

พนักงานที่
สุม่สอบถาม 

มกีาร
สือ่สาร 

พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี

ความ

เขา้ใจ
มากกวา่ 

70% จาก
จ านวน

พนักงานที่

สุม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
พนักงานทกุ

คนที่
เกีย่วขอ้งมี

ความเขา้ใจ 

จากจ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

สอบถาม 

3.3 การ ไมม่กีาร มกีารสือ่สาร มกีารสือ่สาร มกีาร มกีารสือ่สาร 
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/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 
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สือ่สาร

กฎหมายและ
ขอ้ก าหนด

สิง่แวดลอ้ม

ไปยงั
พนกังานที่

เกีย่วขอ้ง
รบัทราบ และ

พนกังานมี

ความเขา้ใจ 

สือ่สารไปยัง

พนักงานที่
เกีย่วขอ้ง 

แตพ่นักงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
มคีวามเขา้ใจ 

นอ้ยกวา่ 

50% จาก
จ านวนทีสุ่ม่

สอบถาม 

และพนักงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ

ประมาณ 50-

70 % จาก
จ านวน

พนักงานที่
สุม่สอบถาม 

สือ่สาร 

พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี

ความ

เขา้ใจ
มากกวา่ 

70% จาก
จ านวน

พนักงานที่

สุม่
สอบถาม 

พนักงานทกุ

คนที่
เกีย่วขอ้งมี

ความเขา้ใจ 

จากจ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

สอบถาม 

3.4 การ
สือ่สาร

ประกาศ

คณะกรรมกา
รหรอืทมีงาน

ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร
สือ่สารหรอื

การชีแ้จง

ใดๆเลยให ้
พนักงาน

ไดรั้บทราบ 

มกีารสือ่สาร 
แตพ่นักงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

มคีวามเขา้ใจ 
นอ้ยกวา่ 

50% จาก
จ านวนทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
และพนักงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งมี

ความเขา้ใจ
ประมาณ 50-

70 % จาก
จ านวน

พนักงานที่

สุม่สอบถาม 

มกีาร
สือ่สาร 

พนักงานที่

เกีย่วขอ้งมี
ความ

เขา้ใจ
มากกวา่ 

70% จาก

จ านวน
พนักงานที่

สุม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
พนักงานทกุ

คนที่

เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ 

จากจ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

สอบถาม 

3.5 การ

ประชาสมัพนั
ธห์รอืรณรงค ์

เพือ่กระตุน้
พนกังานใน

การสรา้ง

ความสะอาด
และความ

เป็นระเบยีบ 

ไมม่กีาร

ประชาสมัพัน
ธห์รอืรณรงค ์

เพือ่กระตุน้
พนักงานใน

การสรา้ง

ความสะอาด
และความ

เป็นระเบยีบ
เลย 

มกีารจัด

ประชาสมัพัน
ธห์รอืรณรงค ์

เพือ่กระตุน้
พนักงานใน

การสรา้ง

ความสะอาด
และความ

เป็นระเบยีบ 
แตไ่มม่คีวาม

ตอ่เนือ่ง 
พนักงานที่

เกีย่วขอ้งมี

ความเขา้ใจ
นอ้ยกวา่ 

50% จาก
จ านวนทีสุ่ม่

สอบถาม

ทัง้หมด 

มกีารจัด

ประชาสมัพัน
ธห์รอืรณรงค ์

เพือ่กระตุน้
พนักงานใน

การสรา้ง

ความสะอาด
และความ

เป็นระเบยีบ 
แตไ่มม่คีวาม

ตอ่เนือ่ง 
พนักงานที่

เกีย่วขอ้งมี

ความเขา้ใจ
ประมาณ 50-

70% จาก
จ านวนทีสุ่ม่

สอบถาม

ทัง้หมด 

มกีารจัด

ประชาสมัพั
นธห์รอื

รณรงค ์
เพือ่กระตุน้

พนักงานใน

การสรา้ง
ความ

สะอาดและ
ความเป็น

ระเบยีบ แต่
ไมม่คีวาม

ตอ่เนือ่ง 

พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี

ความ
เขา้ใจ

มากกวา่ 

70 % จาก
จ านวนที่

สุม่
สอบถาม

มกีารจัด

ประชาสมัพัน
ธห์รอืรณรงค ์

เพือ่กระตุน้
พนักงานใน

การสรา้ง

ความสะอาด
และความเป็น

ระเบยีบ 
อยา่งตอ่เนือ่ง 

พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี

ความเขา้ใจ 

100 % จาก
จ านวนทีสุ่ม่

สอบถาม
ทัง้หมด 
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คา่คะแนน 
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ทัง้หมด 

3.6 การ

สือ่สาร
ปรมิาณกา๊ซ

เรอืนกระจก
แกพ่นกังาน 

ไมม่กีาร

สือ่สารหรอื
การชีแ้จง

ใดๆเลยให ้
พนักงาน

ไดรั้บทราบ 

มกีารสือ่สาร 

แตพ่นักงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งมี

ความเขา้ใจ 
นอ้ยกวา่ 

50% จาก

จ านวนทีสุ่ม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 

และพนักงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งมี

ความเขา้ใจ
ประมาณ 50-

70 % จาก

จ านวน
พนักงานที่

สุม่สอบถาม 

มกีาร

สือ่สาร 
พนักงานที่

เกีย่วขอ้งมี
ความ

เขา้ใจ

มากกวา่ 
70% จาก

จ านวน
พนักงานที่

สุม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 

พนักงานทกุ
คนที่

เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ 

จากจ านวน

พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 

3.7 การ

สือ่สาร หรอื
ชีแ้จงให้

พนกังาน

ไดร้บัทราบ
ถงึมาตรการ

ควบคมุการ
ใชพ้ลงังาน 

ไมม่กีาร

สือ่สารหรอื
การชีแ้จง

ใดๆเลยให ้

พนักงาน
ไดรั้บทราบ 

มกีารสือ่สาร

แตพ่นักงาน
นอ้ยกวา่ 

50% ไม่

ทราบจาก
จ านวนทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารตดิป้าย

วธิกีาร
ประหยัดการ

ใชไ้ฟฟ้า 

เชน่ 
ก าหนดเวลา

เปิด-ปิด
เครือ่งปรับอา

กาศ ไฟ เป็น
ตน้ แตไ่ม่

ครอบคลมุ 

และพนักงาน
ทราบถงึ

มาตรการและ
มคีวามเขา้ใจ

ประมาณ 50-

70 %  จาก
จ านวน

พนักงานที่
สุม่ถาม 

มกีารตดิ

ป้ายวธิกีาร
ประหยัด

การใชน้ ้า 

ไฟฟ้า เชน่ 
ก าหนดเวล

าเปิด-ปิด
พนักงาน

ทราบถงึ
มาตรการ

และมคีวาม

เขา้ใจ
มากกวา่ 

70%จาก
จ านวน

พนักงานที่

สุม่ถาม แต่
ไมท่ราบถงึ

ผลจากการ
ปฏบิตัติาม

มาตรการ
ดงักลา่ว 

มกีารตดิป้าย

วธิกีาร
ประหยัดการ

ใชน้ ้า ไฟฟ้า

เชน่ 
ก าหนดเวลา 

เปิด-ปิด 
เครือ่งปรับ 

อากาศ ไฟ  
เป็นตน้ และ

ผลการใช ้

พลงังานมี
แนวโนม้ที่

ลดลง
พนักงาน

ทราบถงึ

มาตรการและ
มคีวามเขา้ใจ

100%จาก
จ านวน

พนักงานทีสุ่ม่
ถาม และ

ทราบถงึผล

จากการ
ปฏบิตัติาม

มาตรการ
ดงักลา่ว 

3.8 การ

สือ่สาร หรอื
ชีแ้จงให้

พนกังาน

ไดร้บัทราบ

ไมม่กีาร

สือ่สารหรอื
การชีแ้จง

ใดๆให ้

พนักงาน

มกีารตดิป้าย

วธิกีาร
ประหยัดการ

ใชท้รัพยากร

น ้า แตไ่ม่

มกีารตดิป้าย

วธิกีาร
ประหยัดการ

ใชท้รัพยากร

น ้า แตไ่ม่

มกีารตดิ

ป้ายวธิกีาร
ประหยัด

การใช ้

ทรัพยากร

มกีารตดิป้าย

วธิกีาร
ประหยัดการ

ใชท้รัพยากร

น ้าอย่าง
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คา่คะแนน 
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ถงึมาตรการ

ควบคมุการ
ใชน้ า้ 

ไดรั้บทราบ

ถงึมาตรการ
การควบคมุ

การใชน้ ้า 

ครอบคลมุ 

และพนักงาน
ทราบถงึ

มาตรการและ

มคีวามเขา้ใจ 
นอ้ยกวา่ 

50%  จาก
จ านวน

พนักงานที่

สุม่ถาม 

ครอบคลมุ 

และพนักงาน
ทราบถงึ

มาตรการและ

มคีวามเขา้ใจ
ประมาณ 50-

70 %  จาก
จ านวน

พนักงานที่

สุม่ถาม 

น ้าอย่าง

เหมาะสม
และผลการ

ใชน้ ้ามี

แนวโนม้ที่
ลดลง

พนักงาน
ทราบถงึ

มาตรการ

และมคีวาม
เขา้ใจ

มากกวา่ 
70% จาก

จ านวน
พนักงานที่

สุม่ถาม แต่

ไมท่ราบถงึ
ผลจากการ

ปฏบิตัติาม
มาตรการ

ดงักลา่ว 

เหมาะสมและ

ผลการใชน้ ้า
มแีนวโนม้ที่

ลดลง 

พนักงาน
ทราบถงึ

มาตรการและ
มคีวามเขา้ใจ

100%จาก

จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

ถาม และ
ทราบถงึผล

จากการ
ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ดงักลา่ว 

3.9 การ
สือ่สาร หรอื

ชีแ้จงให้
พนกังาน

ไดร้บัทราบ

ถงึมาตรการ
ควบคมุ

ทรพัยากร
ตา่งๆ 

ไมม่กีาร
สือ่สารหรอื

การชีแ้จง
ใดๆเลยให ้

พนักงาน

ไดรั้บทราบ
ถงึมาตรการ

ควบคมุ
ทรัพยากร

ตา่งๆ 

มกีารสือ่สาร
หรอืการ

ชีแ้จง
พนักงาน

ไดรั้บทราบ

ถงึมาตรการ
ควบคมุ

ทรัพยากร
ตา่งๆ 

พนักงานมี

ความเขา้ใจ
นอ้ยกวา่ 

50%  จาก
จ านวน

พนักงานที่
สุม่ถาม 

มกีารสือ่สาร
หรอืการ

ชีแ้จง
พนักงาน

ไดรั้บทราบ

ถงึมาตรการ
ควบคมุ

ทรัพยากร
ตา่งๆ และ

พนักงานมี

ความเขา้ใจ 
ประมาณ 50-

70 %  จาก
จ านวน

พนักงานที่
สุม่ถาม   

มกีาร
สือ่สาร 

หรอืการ
ชีแ้จง

พนักงานที่

เกีย่วขอ้ง
ทราบถงึ

มาตรการ
ควบคมุ

ทรัพยากร

ตา่งๆ 
พนักงานมี

ความ
เขา้ใจ 

มากกวา่ 
70% จาก

จ านวน

พนักงานที่
สุม่

สอบถาม 
แตไ่ม่ทราบ

ถงึผลจาก

การปฏบิตั ิ
ตาม

มกีารสือ่สาร 
หรอืการ

ชีแ้จง
พนักงานที่

เกีย่วขอ้ง

ทราบถงึ
มาตรการ

ควบคมุ
ทรัพยากร

ตา่งๆ 

พนักงานมี
ความเขา้ใจ 

100% จาก
จ านวน

พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 

และทราบถงึ

ผลจากการ
ปฏบิตัติาม

มาตรการ
ดงักลา่ว 
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ขอ้พจิารณา
/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

มาตรการ

ดงักลา่ว 

3.10 การ
สือ่สาร

เป้าหมาย
และโครงการ

ดา้น

สิง่แวดลอ้ม
แกพ่นกังาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมม่กีาร
สือ่สาร

เป้าหมาย
และโครงการ

ดา้น

สิง่แวดลอ้ม
แกพ่นักงาน 

มกีารสือ่สาร
เป้าหมาย

และโครงการ
ดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

และพนักงาน
มคีวามเขา้ใจ 

นอ้ยกวา่ 
50%  จาก

จ านวน
พนักงานที่

สุม่ถาม 

มกีารสือ่สาร
เป้าหมาย

และโครงการ
ดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

และพนักงาน
มคีวามเขา้ใจ

ประมาณ 50-
70 %  จาก

จ านวน
พนักงานที่

สุม่ถาม 

มกีาร
สือ่สาร

เป้าหมาย
และ

โครงการ

ดา้น
สิง่แวดลอ้

มแก่
พนักงาน

อยา่งทัว่ถงึ 
และ

พนักงานมี

ความ
เขา้ใจ

มากกวา่ 
70% จาก

จ านวน

พนักงานที่
สุม่ถาม แต่

ไมท่ราบถงึ
ผลจากการ

ปฏบิตัติาม
มาตรการ

ดงักลา่ว 

มกีารสือ่สาร
เป้าหมายและ

โครงการดา้น
สิง่แวดลอ้ม

แกพ่นักงาน

อยา่งทัว่ถงึ 
และพนักงาน

มคีวามเขา้ใจ 
100% จาก

จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

ถาม และ

ทราบถงึผล
จากการ

ปฏบิตัติาม
มาตรการ

ดงักลา่ว 

4. การรบัฟงั
ขอ้เสนอแนะ

และขอ้

รอ้งเรยีนจาก
พนกังานรวม

ไปถงึบุคคล
ทีเ่ขา้มา

ตดิตอ่ 

ไมม่กีารเปิด
ชอ่งทางเพือ่

รับ

ขอ้เสนอแนะ
หรอืเรือ่ง

รอ้งเรยีน 

มกีารเปิด
ชอ่งทางเพือ่

ขอ้เสนอแนะ

หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีน แต่

ไมม่กีาร
จัดการใดๆ

ทัง้ส ิน้ 

มกีารเปิด
ชอ่งทางเพือ่

ขอ้เสนอแนะ

หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีน 

และมกีาร
วางแผน

จัดการแกไ้ข
และปรับปรุง 

แตย่ังไม่ได ้

ด าเนนิการ 

มกีารเปิด
ชอ่งทาง

เพือ่

ขอ้เสนอแน
ะหรอืเรือ่ง

รอ้งเรยีน 
และมกีาร

วาง
แผนการ

จัดการ

แกไ้ข
ปรับปรุง 

และอยูใ่น
ระหวา่งการ

ด าเนนิการ 

มกีารเปิด
ชอ่งทางเพือ่

ขอ้เสนอแนะ

หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีน และ

มกีารจัดการ
แกไ้ขและ

ปรับปรุง
เรยีบรอ้ยแลว้  

หรอืมกีารเปิด

ชอ่งทางเพือ่
ขอ้เสนอแนะ

หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีน แต่

ยังไมม่ี

ขอ้เสนอแนะ
หรอืเรือ่ง

รอ้งเรยีน 
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ขอ้พจิารณา
/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

5. ความ

เหมาะสมใน
การก าหนด

ผูร้บัผดิชอบ

การฝึกอบรม 

ไมม่กีาร

ก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ

ในเรือ่งของ

การฝึกอบรม 

มกีารก าหนด

ผูรั้บผดิชอบ
ในเรือ่งของ

การฝึกอบรม 

แตม่กีาร
ก าหนด

หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ

ไมเ่หมาะสม 

มกีารก าหนด

ผูรั้บผดิชอบ
ในเรือ่งของ

การฝึกอบรม

อยา่ง
เหมาะสม แต่

ไมม่กีาร
ปฏบิตัติาม

หนา้ที่

รับผดิชอบ 

มกีาร

ก าหนด
ผูรั้บผดิชอ

บในเรือ่ง

ของการ
ฝึกอบรม

อยา่ง
เหมาะสม 

มกีาร

ปฏบิตัติาม
หนา้ที่

รับผดิชอบ 
แตไ่มค่อ่ย

มคีวาม
เขา้ใจใน

หนา้ที่

รับผดิชอบ 

มกีารก าหนด

ผูรั้บผดิชอบ
ในเรือ่งของ

การฝึกอบรม

เหมาะสม มี
การปฏบิตั ิ

ตามหนา้ที่
รับผดิชอบ 

และ

ผูรั้บผดิชอบมี
ความเขา้ใจ

ใน
กระบวนการ

ฝึกอบรมเป็น
อยา่งด ี

6. การ

ก าหนดความ

จ าเป็น, 
แผนงาน, 

การประเมนิ
ความรูค้วาม

เขา้ใจของ
พนกังาน

พรอ้มการ

บนัทกึประวตั ิ
ในการ

ฝึกอบรม 

ไมม่กีาร

ก าหนดความ

จ าเป็น, 
แผนงาน, 

การประเมนิ
ความรูค้วาม

เขา้ใจของ
พนักงาน

พรอ้มการ

บนัทกึประวตั ิ
ในการ

ฝึกอบรม 

มกีารก าหนด

ความจ าเป็น, 

แผนงาน, 
การประเมนิ

ความรูค้วาม
เขา้ใจของ

พนักงาน แต่
ไมค่รบถว้น 

ไมเ่หมาะสม

กบับคุลากร
ในส านักงาน 

มกีารก าหนด

ความจ าเป็น, 

แผนงาน, 
การประเมนิ

ความรูค้วาม
เขา้ใจของ

พนักงานแต่
ไมป่ฏบิัติ

ตามแผนการ

ฝึกอบรมที่
วางไว ้

มกีาร

ก าหนด

ความ
จ าเป็น, 

แผนงาน, 
การประเมนิ

ความรู ้
ความ

เขา้ใจของ

พนักงาน 
พรอ้มการ

บนัทกึ
ประวตัใิน

การ

ฝึกอบรม 
แตป่ฏบิัติ

ตาม
แผนการ

ฝึกอบรมยัง
ไมค่รบถว้น

(อยูใ่นชว่ง

ของการ
ด าเนนิการ) 

มกีารก าหนด

ความจ าเป็น, 

แผนงาน, 
การประเมนิ

ความรูค้วาม
เขา้ใจของ

พนักงาน
พรอ้มการ

บนัทกึประวตั ิ

ในการ
ฝึกอบรม 

ครบถว้นมี
ความ

เหมาะสมกับ

บคุลากรใน
ส านักงาน 

และปฏบิตั ิ
ตามแผนการ

ฝึกอบรม
เรยีบรอ้ยแลว้ 
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2.2 การประชุมและการจดันทิรรศการ  
ส านักงานจะตอ้งมีการก าหนดมาตรการทีเ่กี่ยวขอ้งทางดา้นสิง่แวดลอ้มในการจัด

ประชุมและนิทรรศการทุกครั้ง โดยจะตอ้งค านึงการใชพ้ลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ การลดปรมิาณของเสยี การเลอืกใชผ้ลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มในการจัด

ประชุมและนิทรรศการ เป็นตน้ นอกจากนี้ หากมีการจัดประชุมหรือนิทรรศการนอกสถานที ่
จะตอ้งพจิารณาถงึสถานทีจ่ัดงาน ถงึความสามารถในการดูแลรักษาสิง่แวดลอ้ม หรอืสถานที่

ดังกล่าวไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจัดการสิง่แวดลอ้ม เช่น ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

ISO14001 มาตรฐานใบไมเ้ขยีว เป็นตน้ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ความเหมาะสมของสถานทีจั่ดงานและอาหาร สือ่ทีใ่ชใ้นการประชมุและนิทรรศการ ในหัวขอ้

ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิาร
ณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ

จดัเตรยีม

การ
ประชุม

และการ
จดั

นทิรรศกา

ร ไดแ้ก ่
การสง่

หนงัสอื
เชญิเขา้

ประชุม 
การเตรยีม

แฟ้ม

เอกสารใน
การเขา้

ประชุม 

ไมม่กีารใช ้

สือ่

อเิล็กทรอนกิ
สใ์นการสง่

ขอ้มลู ไมม่ี
การเลอืกใช ้

วสัดทุีเ่ป็น

มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

มกีารใชส้ือ่

อเิล็กทรอนกิ

สใ์นการสง่
ขอ้มลูและ

เลอืกใชว้สัดุ
ทีเ่ป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม

นอ้ยกวา่ 
50% ของ

จ านวนครัง้ที่
จัดประชมุ

ทัง้หมด 

มกีารใชส้ือ่

อเิล็กทรอนกิ

สใ์นการสง่
ขอ้มลูและ

เลอืกใชว้สัดุ
ทีเ่ป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม

ประมาณ  
50-70% 

ของจ านวน
ครัง้ทีจ่ัด

ประชมุ
ทัง้หมด 

มกีารใชส้ือ่

อเิล็กทรอนกิ

สใ์นการสง่
ขอ้มลูและ

เลอืกใชว้สัดุ
ทีเ่ป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม

มากกวา่ 
70% ของ

จ านวนครัง้ที่
จัดประชมุ

ทัง้หมด 

มกีารใชส้ือ่

อเิล็กทรอนกิ

สใ์นการสง่
ขอ้มลูและ

เลอืกใชว้สัดุ
ทีเ่ป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม

ทกุครัง้ทีม่ี
การจัดประชมุ 

2. การจดั
หอ้ง

ประชุม 
และหอ้ง

แสดง
นทิรรศกา

ร 

ไมม่กีาร
เลอืกใชว้สัดุ

ทีเ่ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่มีาตรการ
ในการ

ประหยัด

พลงังาน เชน่ 
แสงสวา่งจาก

หลอดไฟ 
เครือ่งปรับอา

กาศ เป็นตน้ 

มกีารเลอืกใช ้

วสัดทุีเ่ป็น

มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม

นอ้ยกวา่ 
50% ของ

จ านวนครัง้ที่

จัดประชมุ
ทัง้หมด

พนักงาน
ทราบถงึ

มาตรการใน

การประหยัด
พลงังาน เชน่ 

แสงสวา่งจาก

มกีารเลอืกใช ้

วสัดทุีเ่ป็น

มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม

ประมาณ 50-
70% ของ

จ านวนครัง้ที่

จัดประชมุ
ทัง้หมด  

พนักงาน
ทราบถงึ

มาตรการใน

การประหยัด
พลงังาน เชน่ 

แสงสวา่งจาก

มกีารเลอืกใช ้

วสัดทุีเ่ป็น

มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม

มากกวา่ 
70% ของ

ครัง้ทีจ่ัด

ประชมุ
ทัง้หมด 

พนักงาน
ทราบถงึ

มาตรการใน

การประหยัด
พลงังาน เชน่ 

แสงสวา่งจาก

มกีารเลอืกใช ้

วสัดทุีเ่ป็น

มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

100% ของ
ครัง้ทีจ่ัด

ประชมุ

ทัง้หมด 
พนักงานทกุ

คนทีสุ่ม่
สอบถาม

ทราบถงึ

มาตรการใน
การประหยัด

พลงังาน เชน่ 
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ขอ้พจิาร
ณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

หลอดไฟ 
เครือ่งปรับอา

กาศ เป็นตน้ 
นอ้ยกวา่ 

50% ของ

จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

สอบถาม 

หลอดไฟ 
เครือ่งปรับอา

กาศ เป็นตน้ 
ประมาณ 50-

70% ของ

จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

สอบถาม 

หลอดไฟ 
เครือ่งปรับอา

กาศ เป็นตน้ 
มากกวา่ 

70% ของ

จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

สอบถาม 

แสงสวา่งจาก
หลอดไฟ 

เครือ่งปรับอา
กาศ เป็นตน้ 

3. การ
เตรยีม

อาหาร
และ

เครือ่งดืม่ 

ไมม่กีาร
เลอืกใชว้สัดุ

ทีเ่ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม 

และไมม่ี
มาตรการใน

การลด

ปรมิาณของ
เสยี 

มกีารเลอืกใช ้

วสัดทุีเ่ป็น

มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม

นอ้ยกวา่ 
50% ของ

ครัง้ทีจ่ัด

ประชมุ
ทัง้หมด                    

พนักงาน
ทราบถงึ

มาตรการใน

การลด
ปรมิาณของ

เสยี นอ้ยกวา่ 
50% ของ

จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารเลอืกใช ้

วสัดทุีเ่ป็น

มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม

ประมาณ 50-
70% ของ

ครัง้ทีจ่ัด

ประชมุ
ทัง้หมด         

พนักงาน
ทราบถงึ

มาตรการใน

การลด
ปรมิาณของ

เสยีประมาณ 
50-70% 

ของจ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารเลอืกใช ้

วสัดทุีเ่ป็น

มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม

มากกวา่ 
70% ของ

ครัง้ทีจ่ัด

ประชมุ
ทัง้หมด 

พนักงาน
ทราบถงึ

มาตรการใน

การลด
ปรมิาณของ

เสยีมากกวา่ 
70% ของ

จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารเลอืกใช ้

วสัดทุีเ่ป็น

มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม

ทกุครัง้ทีจ่ัด
ประชมุ

ทัง้หมด 

พนักงานทีสุ่ม่
สอบถามทกุ

คนทราบถงึ
มาตรการใน

การลด

ปรมิาณของ
เสยี 

4. การ
เลอืกใช้

โรงแรม

หรอื
สถานทีจ่ดั

งาน 

ไมม่แีนวทาง
ในการ

เลอืกใช ้

สถานที่
จัดการประชมุ

หรอื
นทิรรศการที่

เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

เชน่ 

ISO14001 
ใบไมเ้ขยีว 

เป็นตน้ 

เลอืกสถานที่
ทีก่ารจัดการ

สิง่แวดลอ้ม 

และประหยัด
พลงังาน (ไม่

มใีบรับรอง
ยนืยัน  แต่

จะตอ้งมี
ภาพถา่ยของ

สถานที่

ประกอบ  
พนักงาน

จะตอ้ง
ตรวจสอบ

ขอ้มลู

เบือ้งตน้ของ
สถานที่

มกีารเลอืก
สถานทีท่ีม่ ี

การรับรอง

มาตรฐานการ
จัดการ

สิง่แวดลอ้ม 
เชน่ 

ISO14001 
ใบไมเ้ขยีว 

เป็นตน้ 

(จะตอ้งมี
ใบรับรอง

ยนืยันและมี
ภาพถา่ยของ

สถานที่

ประกอบ) 
ประมาณ 50-

มกีารเลอืก
สถานทีท่ีม่ ี

การรับรอง

มาตรฐานการ
จัดการ

สิง่แวดลอ้ม 
เชน่ 

ISO14001 
ใบไมเ้ขยีว 

เป็นตน้ 

(จะตอ้งมี
ใบรับรอง

ยนืยันและมี
ภาพถา่ยของ

สถานที่

ประกอบ) 
มากกวา่ 

มกีารเลอืก
สถานทีท่ีม่ ี

การรับรอง

มาตรฐานการ
จัดการ

สิง่แวดลอ้ม 
เชน่ 

ISO14001 
ใบไมเ้ขยีว 

เป็นตน้ 

(จะตอ้งมี
ใบรับรอง

ยนืยันและมี
ภาพถา่ยของ

สถานที่

ประกอบ) ทกุ
ครัง้ทีม่กีาร
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ขอ้พจิาร
ณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

เหลา่นัน้) 
นอ้ยกวา่ 

50% ของ
จ านวนครัง้ที่

มกีารจัดงาน 

70% ของ
จ านวนครัง้ที่

มกีารจัดงาน 

70% ของ
จ านวนครัง้ที่

มกีารจัดงาน 

จัดงาน 

หมายเหต ุ: ในกรณีทีไ่มม่สีถานทีจ่ัดประชมุทีไ่ดรั้บการรับรอง ISO14001 สญัลักษณ์ใบไม ้
เขยีว Green Building อยูใ่นบรเิวณส านักงาน จะตอ้งเลอืกสถานทีท่ีใ่ชเ้วลาเดนิทางนอ้ยทีส่ดุ 

และจะตอ้งบอกทางสถานทีว่า่ขอจัดในรูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและ

เป็นไปได)้ ระดับคะแนนจะตอ้งไดรั้บ 0.5 ขึน้ไป และขึน้อยูด่ลุยพนิจิของผูต้รวจประเมนิ 

 

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบยีบในส านกังาน 
ส านักงานจะตอ้งด าเนินการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบอย่าง

สม า่เสมอ และมกีารประชาสมัพันธอ์ยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่สามารถยดึหลกัพืน้ฐานกจิกรรม 5 ส.  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส ารวจพืน้ทีใ่นหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ
ก าหนด

ระยะเวลาใน

การท าความ
สะอาดและ

สรา้งความ
เป็นระเบยีบ 

ไมใ่หค้วาม
ใสใ่จในการ

ก าหนด

ระยะเวลาใน
การท าความ

สะอาดให ้
เป็นแผนงาน 

มกีารก าหนด
ระยะเวลาใน

การท าความ

สะอาดและ
สรา้งความ

เป็นระเบยีบ
ใหแ้ก่

ส านักงานแต่
ยังไม่

เหมาะสม 

มกีารก าหนด
ระยะเวลาใน

การท าความ

สะอาดและ
สรา้งความ

เป็นระเบยีบ
ใหแ้ก่

ส านักงาน
อยา่ง

เหมาะสม 

แตย่ังไม่ได ้
ถกูน าไป

ปฏบิตั ิ

มกีารก าหนด
ระยะเวลาใน

การท าความ

สะอาดและ
สรา้งความ

เป็นระเบยีบ
ใหแ้ก่

ส านักงาน
อยา่ง

เหมาะสม 

แตย่ังไม่ได ้
ถกูน าไป

ปฏบิตัอิยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

มกีารก าหนด
ระยะเวลาใน

การท าความ

สะอาดและ
สรา้งความ

เป็นระเบยีบ
ใหแ้ก่

ส านักงาน
และพนักงาน

ทีรั่บผดิชอบ

ไดน้ าไป
ปฏบิตัอิยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

2. สภาพ

พืน้ทีใ่น
ส านกังาน

ตอ้งมคีวาม
สะอาดและ

เป็นระเบยีบ

ตามเกณฑท์ี่
ไดก้ าหนด 

ไมม่คีวาม

สะอาดและ
ความเป็น

ระเบยีบ 
และขาดการ

ดแูลมาเป็น

เวลานาน 

ม ีความ

สะอาดและ
ความเป็น

ระเบยีบ นอ้ย
กวา่ 50% 

เมือ่เทยีบกบั

จ านวนพืน้ที่
ทีเ่ขา้ส ารวจ 

ม ีความ

สะอาดและ
ความเป็น

ระเบยีบ 
ประมาณ 

50-70% 

เมือ่เทยีบกบั
จ านวนพืน้ที่

ทีเ่ขา้ส ารวจ 

ม ีความ

สะอาดและ
ความเป็น

ระเบยีบ 
มากกวา่ 

70% เมือ่

เทยีบกบั
จ านวนพืน้ที่

ทีเ่ขา้ส ารวจ 

ม ีความ

สะอาดและ
ความเป็น

ระเบยีบทกุ
พืน้ทีใ่น

ส านักงาน 

3. ความ
สะอาดของ

หอ้งน า้ 

ไมม่คีวาม
สะอาด และ

ไมม่ี

มี
ผูรั้บผดิชอบ 

มกีารก าหนด

มี
ผูรั้บผดิชอบ 

มกีารก าหนด

มี
ผูรั้บผดิชอบ 

มกีารก าหนด

มี
ผูรั้บผดิชอบ 

มกีารก าหนด
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ผูรั้บผดิชอบ 

ขาดการ
ดแูลท า

ความสะอาด 

ระยะเวลาใน

การท าความ
สะอาด

หอ้งน ้าอยา่ง

แตไ่ม่
เหมาะสม 

ระยะเวลาใน

การท าความ
สะอาด

หอ้งน ้าอยา่ง

เหมาะสม 
แตย่ังไม่ได ้

ถกูน าไป
ปฏบิตั ิ

ระยะเวลาใน

การท าความ
สะอาด

หอ้งน ้าอยา่ง

เหมาะสม 
แตไ่ม่ไดม้ี

การท าความ
สะอาดอย่าง

ตอ่เนือ่ง 

ระยะเวลาใน

การท าความ
สะอาด

หอ้งน ้าอยา่ง

เหมาะสม 
ท าความ

สะอาดตาม
แผนทีไ่ด ้

ก าหนดไว ้ 

และหอ้งน ้ามี
ความสะอาด

ไมม่กีลิน่
เหม็น 

2.4 การขนสง่และการเดนิทาง  

การขนสง่และการเดนิทางนัน้ ถอืเป็นกจิกรรมทีส่ าคัญอย่างหนึ่งของการท างานและ
ธุรกจิ บริษัทนั้นควรจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการเดนิทางที่ไม่จ าเป็น ในปัจจุบันนั้นมี

เทคโนโลยตี่างๆ มากมายทีถู่กออกแบบมาเพื่อช่วยในการตดิต่อสือ่สารกันไม่ว่าจะเป็นการ
สือ่สารกันทางโทรศัพท ์วดิโีอผ่านเครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืการตดิตอ่กันทางอเีมล ์ดังนัน้ ทาง

ส านักงานจะตอ้งวางแผนการขนสง่และการเดนิทาง  ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด เพื่อลด

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

การวางแผน การสือ่สาร การขนสง่ และเดนิทาง ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา
/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ

สือ่สารผา่น
สือ่

อเิล็กทรอนกิ

ส ์

ไมม่กีาร

สือ่สารโดย
ผา่นสือ่

อเิล็กทรอนกิ

ส ์

มกีารสือ่สาร

โดยผ่านสือ่
อเิล็กทรอนกิ

ส ์นอ้ยกวา่ 

50% ของ
การสือ่สาร

ทัง้หมด
ภายใน

องคก์ร 

มกีารสือ่สาร

โดยผ่านสือ่
อเิล็กทรอนกิ

ส ์ประมาณ 

50-70% 
ของการ

สือ่สาร
ทัง้หมด

ภายใน

องคก์ร 

มกีารสือ่สาร

โดยผ่านสือ่
อเิล็กทรอนกิ

ส ์มากกวา่ 

70% ของ
การสือ่สาร

ทัง้หมด
ภายใน

องคก์ร 

มกีารสือ่สาร

โดยผ่านสือ่
อเิล็กทรอนกิ

ส ์100% 

ของการ
สือ่สาร

ทัง้หมด
ภายใน

องคก์ร 

2. มกีารวาง

แผนการ
เดนิทางกอ่น

การน า

ยานพาหนะ
ของบรษิทั

ไปใชง้าน 

ไมม่กีารวาง

แผนการ
เดนิทาง 

มกีารวาง

แผนการ
เดนิทางแต่

สามารถ

ปฏบิตัติาม
แผนงานได ้

นอ้ยกวา่ 
50% ของ

การเดนิทาง

ทัง้หมด 

มกีารวาง

แผนการ
เดนิทาง 

สามารถ

ปฏบิตัติาม
แผนงานได ้

ประมาณ 50-
70% ของ

การเดนิทาง

ทัง้หมด 

มกีารวาง

แผนการ
เดนิทาง 

สามารถ

ปฏบิตัติาม
แผนงานได ้

มากกวา่ 
70% ของ

การเดนิทาง

ทัง้หมด 

มกีารวาง

แผนการ
เดนิทาง และ

สามารถ

ปฏบิตัไิด ้
ตามแผนทกุ

ครัง้ 
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ขอ้พจิารณา
/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

3. มกีาร

รณรงคก์าร
เดนิหรอืการ

ใชจ้กัรยาน

เดนิทางมา
ท างาน หรอื

ระบบการ
ขนสง่

สาธารณะ 

(ส าหรบั
บุคลากรที่

พกัใกลท้ี่
ท างาน) 

ไมม่กีาร

รณรงค ์

มกีารรณรงค ์

ปีละ 1 ครัง้ 

มกีารรณรงค ์

ประมาณทกุ 
6 เดอืน หรอื

ปีละ 2 ครัง้ 

มกีารรณรงค ์

ทกุๆ 3 เดอืน 

มกีารรณรงค์

มากกวา่ 
ทกุๆ 3 เดอืน 

และพนักงาน

ทีม่ทีีพั่กใกล ้
ทีท่ างาน

สามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิ 

2.5 การเตรยีมพรอ้มตอ่สภาวะฉุกเฉนิ 

 ส านักงานจะตอ้งมีการป้องกันและการเตรียมความพรอ้มกรณีฉุกเฉิน เพื่อลด

ผลกระทบตอ่พนักงาน ชมุชนรอบขา้ง และสิง่แวดลอ้ม ซึง่การก าหนดการป้องกันและแผนการ

ตอบสนองสภาวะฉุกเฉินจะตอ้งจัดท าวธิีการป้องกันและแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ซึง่ตอ้งมีการ

ตรวจเชค็วสัดแุละอปุกรณ์ตา่งๆในส านักงานและด าเนนิการฝึกซอ้มตามแผน และมกีารทบทวน 

และปรับปรุงแกไ้ข เพือ่เตรยีมรับกรณีฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างทนัการณ์ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ใน

การจัดท า ความครบถว้น และการปฏบิตัติามรายการกฎหมาย ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี้ 

ขอ้พจิารณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.การซอ้ม

ดบัเพลงิและ

การก าหนด
ความถีใ่น

การ
ตรวจสอบ 

ไมเ่คยมี

การซอ้ม

ดบัเพลงิ 
และ/หรอื 

การซอ้ม
อพยพหนี

ไฟหรอืมี

การ
ด าเนนิการ

มาเป็นระยะ
เวลานาน 

มากกวา่ 1 
ปี 

มกีารซอ้ม

ดบัเพลงิ ตาม

ความถีท่ี่
ก าหนด 

พนักงาน
ไดรั้บการ

ฝึกอบรมเรือ่ง

การ
เตรยีมพรอ้ม

ตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนินอ้ย

กวา่ 40% 
ของจ านวน

พนักงาน

ทัง้หมด และ
พนักงานทกุ

คนไดรั้บการ
ซอ้มอพยพ

หนไีฟ 

มกีารซอ้ม

ดบัเพลงิ 

ตามความถี่
ทีก่ าหนด 

พนักงาน
ไดรั้บการ

ฝึกอบรม

เรือ่งการ
เตรยีมพรอ้ม

ตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนิ 40-

70% ของ
จ านวน

พนักงาน

ทัง้หมด และ
พนักงานทกุ

คนไดรั้บการ
ซอ้มอพยพ

หนไีฟ 

มกีารซอ้ม

ดบัเพลงิ 

ตามความถีท่ี่
ก าหนด 

พนักงาน
ไดรั้บการ

ฝึกอบรม

เรือ่งการ
เตรยีมพรอ้ม

ตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนิ

มากกวา่ 
70% ของ

จ านวน

พนักงาน
ทัง้หมด และ

พนักงานทกุ
คนไดรั้บการ

ซอ้มอพยพ

หนไีฟ 

มกีารซอ้ม

ดบัเพลงิ 

ตามความถีท่ี่
ก าหนด 

พนักงาน
ทัง้หมดไดรั้บ

การฝึกอบรม

เรือ่งการ
เตรยีมพรอ้ม

ตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนิ  และ

พนักงานทกุ
คนไดรั้บการ

ซอ้มอพยพ

หนไีฟ 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

2. การจดัท า

แผนฉุกเฉนิ
ภายใน

ส านกังาน 

ไมม่แีผน

ฉุกเฉนิ 

มแีผนฉุกเฉนิ

แตไ่มเ่ป็น
ปัจจุบนัและ

ไมเ่หมาะสม 

พนักงาน
เขา้ใจแผน

ฉุกเฉนินอ้ย
กวา่ 50% 

ของจ านวน

พนักงานที่
สุม่สอบถาม 

มแีผน

ฉุกเฉนิทีเ่ป็น
ปัจจุบนัและ

มคีวาม

เหมาะสม 
แตพ่นักงาน

เขา้ใจแผน
ฉุกเฉนิ 

ประมาณ  

50-70 % 
ของจ านวน

พนักงานที่
สุม่สอบถาม 

มแีผนฉุกเฉนิ

ทีเ่ป็นปัจจบุนั
และมคีวาม

เหมาะสม แต่

พนักงาน
เขา้ใจแผน

ฉุกเฉนิ
มากกวา่ 

70% ของ

จ านวน
พนักงานที่

สุม่สอบถาม 

มแีผนฉุกเฉนิ

ทีเ่ป็นปัจจบุนั
และมคีวาม

เหมาะสม 

พนักงาน
เขา้ใจแผน

ฉุกเฉนิเป็น
อยา่งด ี

3. การ

ตรวจเช็ค
อุปกรณ์

ดบัเพลงิ
ตา่งๆ เช่น ถงั

ดบัเพลงิ 

สญัญาณแจง้
เหตุเพลงิ

ไหมแ้ละ
ความเขา้ใจ

ของพนกังาน
ในการใชถ้งั

ดบัเพลงิ 

ไมม่ี

ตรวจสอบ
อปุกรณ์

ดบัเพลงิ
ตา่งๆ 

มกีาร

ตรวจเชค็
อปุกรณ์

ดบัเพลงิ
ตา่งๆ ตาม

ความถีท่ี่

ก าหนด แต่
ไมส่ม ่าเสมอ 

และ/หรอื
พนักงาน

ทราบถงึ
วธิกีารใชถ้ัง

ดบัเพลงิ 

นอ้ยกวา่ 
50% ของ

จ านวน
พนักงานที่

สุม่สอบถาม 

มกีาร

ตรวจเชค็
อปุกรณ์

ดบัเพลงิ
ตา่งๆตาม

ความถีท่ี่

เหมาะสมอยู่
เป็นประจ า 

ตามที่
ก าหนด แต่

พนักงาน
ทราบถงึ

วธิกีารใชถ้ัง

ดบัเพลงิ 
ประมาณ 

50-70% 
ของจ านวน

พนักงานที่

สุม่สอบถาม 

มกีาร

ตรวจเชค็
อปุกรณ์

ดบัเพลงิ
ตา่งๆตาม

ความถีท่ี่

เหมาะสมอยู่
เป็นประจ า 

ตามที่
ก าหนด 

พนักงาน
ทราบถงึ

วธิกีารใชถ้ัง

ดบัเพลงิ 
มากกวา่ 

70% ของ
จ านวน

พนักงานที่

สุม่สอบถาม 

มกีาร

ตรวจเชค็
อปุกรณ์

ดบัเพลงิ
ตา่งๆตาม

ความถีท่ี่

เหมาะสมอยู่
เป็นประจ า 

ตามที่
ก าหนด 

พนักงานทกุ
คนทีสุ่ม่

สอบถาม 

ทราบถงึ
วธิกีารใชถ้ัง

ดบัเพลงิ 

 

 หมวดที ่3 การใชพ้ลงังานและทรพัยากร 

3.1 การใชพ้ลงังาน 
ส านักงานมกีารใชพ้ลังงานหลายรูปแบบ เชน่ ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวา่ง และ

การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในส านักงาน แต่จะใชม้ากใชน้อ้ยขึน้อยู่กับลักษณะกจิกรรม 
ดังนั้น ทางส านักงาน จะตอ้งก าหนดมาตรการในการใชพ้ลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก ่

การบ ารุงรักษาเครื่องใชไ้ฟฟ้า การก าหนดเวลาเปิด-ปิด การตดิป้ายรณรงค ์เป็นตน้ และทาง

ส านักงานจะตอ้งเก็บขอ้มูลการใชพ้ลังงาน เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพจิารณาปรมิาณการ
ใชพ้ลงังานดงักลา่ว ทัง้นีส้ านักงานจะตอ้งควบคมุหน่วยงานภายนอกทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ทีใ่หป้ฏบิัติ

ตามมาตรการของส านักงานดว้ย 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ส ารวจพืน้ที ่มาตรการและแนวทางในการรณรงค ์ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การก าหนด 

มาตรการ
ประหยดั

พลงังาน 

(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิอืน่ๆ) 

และความ
เหมาะสม 

ไมม่กีาร

ก าหนด
มาตรการ

ประหยัด

พลงังาน 
(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ)  

หรอืไมม่ี

ความ
เหมาะสม 

มกีาร

ก าหนด
มาตรการ

ประหยัด

พลงังาน 
(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ)  

เหมาะสม 

แตไ่ม่
ครอบคลมุ

ทกุแผนก 
นอ้ยกวา่ 

50% ของ
แผนก

ทัง้หมด

ภายใน
ส านักงาน 

มกีารก าหนด

มาตรการ
ประหยัด

พลงังาน 

(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ

อืน่ๆ) 
เหมาะสม 

แตไ่ม่

ครอบคลมุ
ทกุแผนก 

ประมาณ 
50-70% 

ของแผนก
ทัง้หมด

ภายใน

ส านักงาน 

มกีาร

ก าหนด
มาตรการ

ประหยัด

พลงังาน 
(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ)  

เหมาะสม 

แตไ่ม่
ครอบคลมุ

ทกุแผนก 
มากกวา่ 

70% ของ
แผนก

ทัง้หมด

ภายใน
ส านักงาน 

มกีาร

ก าหนด
มาตรการ

ประหยัด

พลงังาน 
(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ) และมี

ความ

เหมาะสม 
และ

ครอบคลมุ
ทกุแผนก 

2. การเปรยีบ 

เทยีบการใช้

พลงังาน

(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิอืน่ๆ) 

ตอ่จ านวนของ
พนกังาน 

ไมม่กีาร

เปรยีบเทยีบ
การใช ้

พลงังานตอ่
จ านวนของ

พนักงาน 

มกีาร

เปรยีบเทยีบ
การใช ้

พลงังานตอ่
จ านวนของ

พนักงาน แต่
ไมค่รบถว้น 

มกีาร

เปรยีบเทยีบ
การใช ้

พลงังานตอ่
จ านวนของ

พนักงาน 
ครอบคลมุ

ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ แตไ่ม่

บรรลตุาม
เป้าหมายที่

ไดก้ าหนด 

มกีาร

เปรยีบเทยีบ
การใช ้

พลงังานตอ่
จ านวนของ

พนักงาน 
ครอบคลมุ

ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ แต่

บรรลตุาม
เป้าหมายที่

ไดก้ าหนด 

เพยีง
บางสว่น 

มกีาร

เปรยีบเทยีบ
การใช ้

พลงังานตอ่
จ านวนของ

พนักงาน 
ครอบคลมุ

ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ และ

บรรลตุาม
เป้าหมายที่

ก าหนด

ครบถว้น 

3. การใช้

ไฟฟ้าอยา่ง

ประหยดัใน

พืน้ทีท่ างาน 
(สงัเกตการณ)์ 

พนักงานไม่
ปฏบิตัติาม

มาตรการที่

ไดก้ าหนด
ไว ้

พนักงาน
ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ประหยัด
พลงังาน

(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ

อืน่ๆ) ได ้

นอ้ยกวา่ 
50% ของ

จ านวน
พนักงานที่

พนักงาน
ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ประหยัด
พลงังาน

(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ

อืน่ๆ) ได ้

ประมาณ 
50-70% 

ของจ านวน
พนักงานที่

พนักงาน
ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ประหยัด
พลงังาน

(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ

อืน่ๆ) ได ้

มากกวา่ 
70% ของ

จ านวน
พนักงานที่

พนักงาน
ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ประหยัด
พลงังาน

(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ

อืน่ๆ) ได ้

100% ของ
จ านวน

พนักงานที่
สุม่สอบถาม
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

สุม่สอบถาม

หรอื
สงัเกตการณ์ 

สุม่สอบถาม

หรอื
สงัเกตการณ์ 

สุม่สอบถาม

หรอื
สงัเกตการณ์ 

หรอื

สงัเกตการณ์ 

หมายเหตุ : การตรวจสอบแนวทางการประหยัดเชือ้เพลงิอา้งองิไปยังหมวดที ่2 เรื่องการ

ขนสง่และการเดนิทาง 
 

3.2 การใชน้ า้ 

ส านักงานมกีารใชพ้ลังงานหลายรูปแบบและทีข่าดไม่ไดค้อืการใชท้รัพยากรน ้า เพื่อ
มาใชใ้นการอุปโภคและบริโภค ดังนัน้ ทางส านักงาน จะตอ้งปลูกฝังในการใชอ้ย่างรูคุ้ณค่า 

ประหยัด และมกีารควบคมุเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในแตล่ะกจิกรรม โดยก าหนดมาตรการใน
การใชท้รัพยากรน ้าอย่างมีประสทิธภิาพ และทางส านักงานจะตอ้งเก็บขอ้มูลการใชน้ ้า เป็น

ประจ าอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พจิารณาปรมิาณการใชท้รัพยากรน ้า 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ส ารวจพืน้ที ่มาตรการและแนวทางในการรณรงค ์ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การก าหนด 
มาตรการ

ประหยดัน า้ 
และความ

เหมาะสม 

ไมม่กีาร
ก าหนด

มาตรการ
ประหยัดน ้า 

หรอืไมม่ี

ความ
เหมาะสม 

มกีาร
ก าหนด

มาตรการ
ประหยัดน ้า 

เหมาะสม 

แตไ่ม่
ครอบคลมุ

ทกุแผนก 
นอ้ยกวา่ 

50% ของ
แผนก

ทัง้หมด

ภายใน
ส านักงาน 

มกีาร
ก าหนด

มาตรการ
ประหยัดน ้า 

เหมาะสม 

แตไ่ม่
ครอบคลมุ

ทกุแผนก 
ประมาณ 

50-70% 
ของแผนก

ทัง้หมด

ภายใน
ส านักงาน 

มกีาร
ก าหนด

มาตรการ
ประหยัดน ้า 

เหมาะสม 

แตไ่ม่
ครอบคลมุ

ทกุแผนก 
มากกวา่ 

70% ของ
แผนก

ทัง้หมด

ภายใน
ส านักงาน 

มกีาร
ก าหนด

มาตรการ
ประหยัดน ้า

พลงังาน มี

ความ
เหมาะสม 

และ
ครอบคลมุ

ทกุแผนก 
พนักงานมี

ความเขา้ใจ

เป็นอยา่งด ี

2. การ

เปรยีบเทยีบ
การใชน้ า้ตอ่

จ านวนของ
พนกังาน 

ไมม่กีาร

เปรยีบเทยีบ
การใชน้ ้าตอ่

จ านวนของ
พนักงาน 

มกีาร

เปรยีบเทยีบ
การใชน้ ้าตอ่

จ านวนของ
พนักงาน ไม่

ครอบคลมุ
ทกุเดอืน 

มกีาร

เปรยีบเทยีบ
การใชน้ ้าตอ่

จ านวนของ
พนักงาน 

ครอบคลมุ
ทกุเดอืน แต่

ไมบ่รรลตุาม

เป้าหมายที่
ไดก้ าหนด 

มกีาร

เปรยีบเทยีบ
การใชน้ ้าตอ่

จ านวนของ
พนักงาน 

ครอบคลมุ
ทกุเดอืน แต่

บรรลตุาม

เป้าหมายที่
ไดก้ าหนด

บางเพยีง
สว่น 

 

 

มกีาร

เปรยีบเทยีบ
การใชน้ ้าตอ่

จ านวนของ
พนักงาน 

ครอบคลมุ
ทกุเดอืน 

และบรรลุ

ตาม
เป้าหมายที่

ก าหนด 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

3. การใชน้ า้

อยา่งประหยดั
ในพืน้ทีท่ างาน 

(สงัเกตการณ)์ 

พนักงานไม่

ปฏบิตัติาม
มาตรการ

การใชน้ ้าที่

ไดก้ าหนด
ไว ้

พนักงาน

ปฏบิตัติาม
มาตรการ

ประหยัดการ

ใชน้ ้าได ้
นอ้ยกวา่ 

50% ของ
จ านวน

พนักงานที่

สุม่สอบถาม
หรอื

สงัเกตการณ์ 

พนักงาน

ปฏบิตัติาม
มาตรการ

ประหยัดการ

ใชน้ ้าได ้
ประมาณ 

50-70% 
ของจ านวน

พนักงานที่

สุม่สอบถาม
หรอื

สงัเกตการณ์ 

พนักงาน

ปฏบิตัติาม
มาตรการ

ประหยัดการ

ใชน้ ้าได ้
มากกวา่ 

70% ของ
จ านวน

พนักงานที่

สุม่สอบถาม
หรอื

สงัเกตการณ์ 

พนักงาน

ปฏบิตัติาม
มาตรการ

ประหยัดการ

ใชน้ ้าได ้
100% ของ

จ านวน
พนักงานที่

สุม่สอบถาม

หรอื
สงัเกตการณ์ 

หมายเหต ุ: การเก็บปรมิาณคา่น ้า บางอาคารไมม่ปีรมิาณน ้าในแตล่ะเดอืนเนือ่งเป็นอาคารเชา่ 

หรอืเป็นน ้าบาดาล ดงันัน้จะตอ้งตรวจสอบการด าเนนิการวา่มกีารก าหนดมาตรการอย่าง

ตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ และขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของผูต้รวจประเมนิ 

 

3.3 การใชท้รพัยากรอืน่ๆ 

พลังงานและทรัพยากรมีความส าคัญอย่างมากในการด าเนินการภายในส านักงาน 
ไดแ้ก ่ไฟฟ้า น ้า เป็นตน้ นอกจากนี ้ยังมทีรัพยากรอกีหลายประเภท ไดแ้ก ่กระดาษ หมกึพมิพ ์

อปุกรณ์เครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ส านักงาน ซึง่ทรัพยากรดังกลา่วมคีวามส าคัญต่อกจิกรรมใน
ส านักงาน และทีส่ าคัญมกีารใชป้รมิาณมากในแตล่ะวัน ดังนัน้จงึตอ้งมกีารก าหนดแนวทางการ

ใชท้รัพยากรดงักลา่วอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
แนวทางการใชก้ระดาษ หมกึพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขยีน และการส ารวจพื้นที่ ในหัวขอ้

ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. ก าหนด

มาตรการใน
การใชก้ระดาษ 

ไมม่กีาร

ก าหนด
มาตรการ

ในเรือ่ง

ของการใช ้

กระดาษ

อยา่ง
ประหยัด 

มกีารก าหนด

มาตรการใช ้

กระดาษ

อยา่ง

ประหยัด
อยา่ง

เหมาะสม 
แตพ่นักงาน

รับทราบและ
ปฏบิตัติาม

มาตรการใช ้

กระดาษ
อยา่ง

ประหยัดได ้
นอ้ยกวา่ 

50% ของ

จ านวน

มกีารก าหนด

มาตรการใช ้

กระดาษ

อยา่ง

ประหยัด
อยา่ง

เหมาะสม 
แตพ่นักงาน

รับทราบและ
ปฏบิตัติาม

มาตรการใช ้

กระดาษ
อยา่ง

ประหยัดได ้
ประมาณ 50-

70% ของ

จ านวน

มกีารก าหนด

มาตรการใช ้

กระดาษ

อยา่ง

ประหยัด
อยา่ง

เหมาะสม 
แตพ่นักงาน

รับทราบและ
ปฏบิตัติาม

มาตรการใช ้

กระดาษ
อยา่ง

ประหยัดได ้
มากกวา่ 

70% ของ

จ านวน

มกีารก าหนด

มาตร 
การใช ้

กระดาษ

อยา่ง
ประหยัดมี

ความ
เหมาะสม 

พนักงานที่
สุม่สอบถาม

หรอื

สงัเกตการณ์
มคีวามเขา้ใจ

และปฏบิตั ิ
ไดเ้ป็นอยา่ง

ด(ีมแีนวโนม้

ทีส่ามารถท า
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

พนักงานที่

สุม่สอบถาม
หรอื

สงัเกตการณ์ 

พนักงานที่

สุม่สอบถาม
หรอื

สงัเกตการณ์ 

พนักงานที่

สุม่สอบถาม
หรอื

สงัเกตการณ์ 

ใหบ้รรลตุาม

เป้าหมาย
ได)้ 

2. ก าหนด
มาตรการใน

การใชห้มกึ

พมิพ ์

ไมม่กีาร
ก าหนด

มาตรการ

ในการใช ้

หมกึพมิพ ์

มกีารก าหนด
มาตรการใช ้

หมกึพมิพ์

อยา่ง
เหมาะสม 

แตพ่นักงาน
รับทราบและ

ปฏบิตัติาม
มาตรการใช ้

หมกึพมิพไ์ด ้

นอ้ยกวา่ 
50% ของ

จ านวน
พนักงานที่

สุม่สอบถาม

หรอื
สงัเกตการณ์ 

มกีารก าหนด
มาตรการใช ้

หมกึพมิพ์

อยา่ง
เหมาะสม 

แตพ่นักงาน
รับทราบและ

ปฏบิตัติาม
มาตรการใช ้

หมกึพมิพไ์ด ้

ประมาณ 50-
70% ของ

จ านวน
พนักงานที่

สุม่สอบถาม

หรอื
สงัเกตการณ์ 

มกีารก าหนด
มาตรการใช ้

หมกึพมิพ์

อยา่ง
เหมาะสม 

พนักงาน
รับทราบและ

ปฏบิตัติาม
มาตรการใช ้

หมกึพมิพไ์ด ้

มากกวา่ 
70% ของ

จ านวน
พนักงานที่

สุม่สอบถาม

หรอื
สงัเกตการณ์ 

มกีารก าหนด
มาตรการใช ้

หมกึพมิพ์

อยา่ง
เหมาะสม 

พนักงานที่
สุม่สอบถาม

หรอื
สงัเกตการณ์

มคีวามเขา้ใจ

และปฏบิตั ิ
ไดเ้ป็นอยา่ง

ด(ีมแีนวโนม้
ทีส่ามารถท า

ใหบ้รรลตุาม

เป้าหมาย
ได)้ 

3. ก าหนด
มาตรการใน

การใชอุ้ปกรณ์

เครือ่งเขยีน
และอุปกรณ์

ส านกังาน 

ไมม่กีาร
ก าหนด

มาตรการ

ในเรือ่ง
ของ

อปุกรณ์
เครือ่ง

เขยีนและ

อปุกรณ์
ส านักงาน

อยา่ง
ประหยัด 

มกีารก าหนด
มาตรการใน

เรือ่งของ

อปุกรณ์
เครือ่งเขยีน

และอปุกรณ์
ส านักงาน

อยา่ง

เหมาะสม 
แตพ่นักงาน

รับทราบและ
ปฏบิตัติาม

มาตรการใช ้

อปุกรณ์

เครือ่งเขยีน

และอปุกรณ์
ส านักงานได ้

นอ้ยกวา่ 
50% ของ

จ านวน

พนักงานที่
สุม่สอบถาม

หรอื
สงัเกตการณ์ 

มกีารก าหนด
มาตรการใน

เรือ่งของ

อปุกรณ์
เครือ่งเขยีน

และอปุกรณ์
ส านักงาน

อยา่ง

เหมาะสม
พนักงาน

รับทราบและ
ปฏบิตัติาม

มาตรการใช ้

อปุกรณ์

เครือ่งเขยีน

และอปุกรณ์
ส านักงานได ้

ประมาณ 50-
70%  ของ

จ านวน

พนักงานที่
สุม่สอบถาม

หรอื
สงัเกตการณ์ 

มกีารก าหนด
มาตรการใน

เรือ่งของ

อปุกรณ์
เครือ่งเขยีน

และอปุกรณ์
ส านักงาน

อยา่ง

เหมาะสม
พนักงาน

รับทราบและ
ปฏบิตัติาม

มาตรการใช ้

อปุกรณ์

เครือ่งเขยีน

และอปุกรณ์
ส านักงานได ้

มากกวา่ 
70% ของ

จ านวน

พนักงานที่
สุม่สอบถาม

หรอื
สงัเกตการณ์ 

มกีารก าหนด
มาตรการใน

เรือ่งของ

อปุกรณ์
เครือ่งเขยีน

และอปุกรณ์
ส านักงาน

อยา่ง

เหมาะสม 
พนักงานที่

สุม่สอบถาม
หรอื

สงัเกตการณ์
มคีวามเขา้ใจ

และปฏบิตั ิ

ไดเ้ป็นอยา่ง
ด(ีมแีนวโนม้

ทีส่ามารถท า
ใหบ้รรลตุาม

เป้าหมาย

ได)้ 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

4. การก าหนด

เป้าหมายการ
ใชท้รพัยากร

ตา่งๆ 

ไมม่กีาร

ก าหนด
เป้าหมาย

ของการใช ้

ทรัพยากร
ตา่งๆ 

มกีารก าหนด

มาตรการ
ของการใช ้

ทรัพยากร

ตา่งๆอย่าง
เหมาะสม 

แตไ่ม่
ครอบคลมุ

ทกุแผนก 

นอ้ยกวา่ 
50% ของ

แผนก
ทัง้หมด

ภายใน
ส านักงาน 

มกีารก าหนด

มาตรการ
ของการใช ้

ทรัพยากร

ตา่งๆอย่าง
เหมาะสม 

แตไ่ม่
ครอบคลมุ

ทกุแผนก 

ประมาณ 50-
70% ของ

แผนก
ทัง้หมด

ภายใน
ส านักงาน 

มกีารก าหนด

มาตรการ
ของการใช ้

ทรัพยากร

ตา่งๆอย่าง
เหมาะสม 

แตไ่ม่
ครอบคลมุ

ทกุแผนก 

มากกวา่ 
70% ของ

แผนก
ทัง้หมด

ภายใน
ส านักงาน 

มกีารก าหนด

มาตรการ
ของการใช ้

ทรัพยากร

ตา่งๆอย่าง
เหมาะสม 

ครอบคลมุ
ทกุแผนก 

พนักงานมี

ความเขา้ใจ
เป็นอยา่งดี

(มแีนวโนม้ที่
สามารถท า

ใหบ้รรลตุาม
เป้าหมาย

ได)้ 

5. การใช้

อุปกรณ์

ส านกังาน

อยา่งประหยดั
ในพืน้ทีท่ างาน 

(สงัเกตการณ)์ 

พนักงาน
ไมป่ฏบิัติ

ตาม

มาตรการ
ทีไ่ด ้

ก าหนดไว ้

พนักงาน
ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ประหยัด
อปุกรณ์

ส านักงาน 
นอ้ยกวา่ 

50% ของ
จ านวน

พนักงานที่

สุม่สอบถาม
หรอื

สงัเกตการณ์ 

พนักงาน
ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ประหยัด
อปุกรณ์

ส านักงาน 
ประมาณ 50-

70% ของ
จ านวน

พนักงานที่

สุม่สอบถาม
หรอื

สงัเกตการณ์ 

พนักงาน
ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ประหยัด
อปุกรณ์

ส านักงาน 
มากกวา่ 

70% ของ
จ านวน

พนักงานที่

สุม่สอบถาม
หรอื

สงัเกตการณ์ 

พนักงาน
ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ประหยัด
อปุกรณ์

ส านักงาน
100% ของ

จ านวน
พนักงานที่

สุม่สอบถาม

หรอื
สงัเกตการณ์ 

 
หมวดที ่4 การจดัการของเสยี   

4.1 การจดัการของเสยีในส านกังาน   
ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดการของเสยี ทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการปฏบิัตงิานเพือ่ควบคมุ

ปรมิาณขยะและความรุนแรง/อันตราย ทีจ่ะสง่ผลตอ่สขุภาพอนามัยของพนักงาน สิง่แวดลอ้ม 
และชมุชนรอบขา้ง โดยส านักงานจะตอ้งเลอืกวธิกีารจัดการขยะทีเ่หมาะสม ซึง่การจัดการขยะ

มีหลายประเภท ไดแ้ก่ การลดปริมาณของเสยีจากแหล่งก าเนิด การน าของเสยีกลับมาใช ้

(Reduce) การใชซ้ ้า (Reuse) การน าของเสยีกลับมาใชใ้หม่ (Recycle) การคัดแยกขยะ เป็น
ตน้ และทีส่ าคัญจะตอ้งมกีารปลูกฝังความตระหนักของพนักงาน  การตรวจสอบปรมิาณขยะ

และความถกูตอ้งในการคัดแยกขยะของพนักงานอย่างตอ่เนื่องรวมไปถงึพืน้ทีร่วบรวมขยะก่อน
สง่ก าจัดและการสง่ก าจัดจะตอ้งมคีวามเหมาะสม 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
แนวทางการจัดการของเสยี ความถูกตอ้งของการคัดแยกขยะ พืน้ทีร่องรับของเสยี และการสง่

ก าจัด ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ

จดัการขยะ 
ของเสยี ของ

องคก์ร 

ไมม่กีาร

ด าเนนิการ
ใดๆเลยที่

เกีย่วขอ้งกับ
การจัดการ

ขยะ และไม่

มกีารการ
บนัทกึ

ปรมิาณขยะ
ประจ าเดอืน 

มถีังภาชนะ

รองรับขยะ
โดยแบง่

ภาชนะออก
ตามประเภท

ของขยะที่

เกดิขึน้จรงิ
ในองคก์ร 

พรอ้มมกีาร
ท าป้ายบง่ชี้

ชดัเจน และ
มกีารบนัทกึ

ปรมิาณขยะ

ประจ าเดอืน 
ไมค่รบทกุ

เดอืน พบ
นอ้ยกวา่ 

50% ของ

เดอืน
ทัง้หมดที่

เริม่เขา้ร่วม
โครงการ 

มถีังภาชนะ

รองรับขยะ
โดยแบง่

ภาชนะออก
ตามประเภท

ของขยะที่

เกดิขึน้จรงิ
ในองคก์ร  

พรอ้มมกีาร
ท าป้ายบง่ชี้

ชดัเจน และ
มกีารบนัทกึ

ปรมิาณขยะ

ประจ าเดอืน 
ไมค่รบทกุ

เดอืน พบ
ประมาณ 

50-70% 

ของเดอืน
ทัง้หมดที่

เริม่เขา้ร่วม
โครงการ 

มถีังภาชนะ

รองรับขยะ
โดยแบง่

ภาชนะออก
ตามประเภท

ของขยะที่

เกดิขึน้จรงิใน
องคก์ร พรอ้ม

มกีารท าป้าย
บง่ชีช้ดัเจน 

และมกีาร
บนัทกึ

ปรมิาณขยะ

ประจ าเดอืน 
ไมค่รบทกุ

เดอืน พบ
มากกวา่ 

70% ของ

เดอืนทัง้หมด
ทีเ่ริม่เขา้ร่วม

โครงการ 

มถีังภาชนะ

รองรับขยะ
โดยแบง่

ภาชนะออก
ตามประเภท

ของขยะที่

เกดิขึน้จรงิ
ในองคก์ร 

อยา่ง
เหมาะสม  

พรอ้มมกีาร
ท าป้ายบง่ชี้

ชดัเจน และ

มกีารบนัทกึ
ปรมิาณขยะ

ประจ าเดอืน
อยา่ง

ครบถว้นทกุ

เดอืน 

2. การทิง้

ขยะของ
พนกังาน 

การทิง้ขยะ

ผดิทกุจดุทีม่ี
การสุม่

ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะ

ผดิมากกวา่  
70% จาก

จดุทีสุ่ม่
ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะ

ผดิประมาณ  
50-70% 

จากจดุทีสุ่ม่
ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะ

ผดินอ้ยกวา่ 
50% จากจดุ

ทีสุ่ม่
ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะ

ถกูตอ้งทกุ
จดุทีม่กีาร

สุม่
ตรวจสอบ 

3. จดุพกัขยะ

กอ่นสง่ก าจดั 

ไมม่กีาร

จัดเตรยีมจดุ
พักขยะ 

มกีาร

จัดเตรยีมแต่
พืน้ทีไ่ม่

เหมาะสม 
เชน่ วางใน

พืน้ที่

กลางแจง้
โดยไมม่ทีี่

ปกคลมุ วาง
ใกลก้ับราง

ระบายน ้า 

ไมม่กีาร
ป้องกนัสตัว์

และแมลง 
เป็นตน้ 

มกีาร

จัดเตรยีม
พืน้ทีพั่กขยะ

กอ่นสง่
ก าจัด และมี

ความ

เหมาะสม 
แตไ่มม่กีาร

ใชป้ระโยชน์
จากพืน้ที ่

มกีาร

จัดเตรยีม
พืน้ทีพั่กขยะ

กอ่นสง่ก าจัด 
และมคีวาม

เหมาะสม แต่

มกีารใช ้

ประโยชนจ์าก

พืน้ทีเ่พยีง
บางสว่น ไม่

เต็ม

ประสทิธภิาพ 

มกีาร

จัดเตรยีม
พืน้ทีพั่กขยะ

กอ่นสง่
ก าจัดและมี

ความ

เหมาะสม 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

 

4. การสง่

ขยะก าจดั
ขององคก์ร 

ไมม่กีารสง่

ขยะไปก าจัด
อยา่ง

เหมาะสม 
เชน่ น าไป

ทิง้ในที่

สาธารณะ 
โดยไม่

แสดงความ
รับผดิชอบ 

มกีารสง่ขยะ

ไปก าจัด 
หรอืมี

หน่วยงานมา
รับขยะไป

ก าจัด แตไ่ม่

มคีวาม
สม า่เสมอใน

การมารับ มา
รับ 2 

สปัดาห/์ครัง้ 
และท าให ้

เกดิการ

สะสมของ
ขยะในพืน้ที ่

มกีารสง่ขยะ

ไปก าจัด 
หรอืมี

หน่วยงานมา
รับขยะไป

ก าจัด แตไ่ม่

มคีวาม
สม า่เสมอใน

การมารับ มา
รับสปัดาห์

ละครัง้ และ
ท าใหเ้กดิ

การสะสม

ของขยะใน
พืน้ที ่

มกีารสง่ขยะ

ไปก าจัด หรอื
มหีน่วยงาน

มารับขยะไป
ก าจัด แตไ่ม่

มคีวาม

สม า่เสมอใน
การมารับ มา

รับทกุๆ 3 วนั 
และท าให ้

เกดิการสะสม
ของขยะใน

พืน้ที ่

มกีารสง่ขยะ

ไปก าจัด 
หรอืมี

หน่วยงานมา
รับขยะไป

ก าจัด เชน่ 

หน่วยงาน
ทอ้งถิน่ 

บรษัิทรับ
ก าจัดที่

ถกูตอ้งตาม
กฎหมาย 

อยา่ง

สม า่เสมอ 
ทกุๆ 2 วนั 

หรอืทกุวนั 

5. แนว
ทางการลด

ปรมิาณขยะ 
และการ

น าไปใช้

ประโยชน ์

เชน่ Reuse, 

Recycle การ
ลดปรมิาณ

ของเสยีจาก
แหลง่ก าเนดิ 

เป็นตน้ 

ไมม่กีาร
ก าหนดแนว

ทางการลด
ปรมิาณขยะ 

และการ
น าไปใช ้

ประโยชน์ 

ลดปรมิาณ
ขยะ และ

น าไปใช ้

ประโยชน์ได ้

นอ้ยกวา่ 
15% ของ

ปรมิาณขยะ

แตล่ะเดอืน 

ลดปรมิาณ
ขยะ และ

น าไปใช ้

ประโยชน์ได ้

ประมาณ 
15-25% 

ของปรมิาณ

ขยะแตล่ะ
เดอืน 

ลดปรมิาณ
ขยะ และ

น าไปใช ้

ประโยชน์ได ้

ประมาณ 25-
45% ของ

ปรมิาณขยะ

แตล่ะเดอืน 

ลดปรมิาณ
ขยะ และ

น าไปใช ้

ประโยชน์ได ้

มากกวา่ 
45% ของ

ปรมิาณขยะ

แตล่ะเดอืน 

 
4.2 การจดัการน า้เสยีในส านกังาน 

ส านักงานจะตอ้งด าเนนิการจัดการน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้จากทกุกจิกรรมการปฏบิัตงิาน โดย
เริ่มจากการศกึษาองคป์ระกอบของน ้าเสยีเพื่อทีจ่ะเลอืกแนวทางในการจัดการน ้าเสยีอย่าง

เหมาะสมที่สุด ซึง่แนวทางจัดการน ้าเสยี ไดแ้ก่ การลดปริมาณการใชน้ ้าหรือใชน้ ้าอย่างมี

ประสทิธิภาพ การเลอืกใชน้ ้ายา ท าความสะอาดที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม การตดิตัง้ระบบ
บ าบัดน ้าเสยี เป็นตน้ นอกจากนี้ ส านักงานจะตอ้งการดูแลและตรวจสอบระบบบ าบัดน ้าเสยี

อยา่งตอ่เนือ่ง 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
แนวทางการจัดการน ้าเสยี ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ

จดัการน า้เสยี

จากกจิกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมม่กีาร

บ าบัดน ้า

เสยีกอ่น
ปลอ่ยออกสู่

แหลง่น ้า
สาธารณะ 

และไมม่ี

แนวทางใน
การลด

ปัญหา
มลพษิทาง

น ้าเบือ้งตน้ 

ไมม่กีาร

ตดิตัง้

อปุกรณ์
ส าหรับบ าบดั

น ้าเสยี แตม่ี
แนวทางใน

การลด

ปัญหา
มลพษิทาง

น ้าเบือ้งตน้ 
เชน่ กวาด

เศษอาหาร
กอ่นลา้งท า

ความสะอาด 

เป็นตน้ 

มกีารตดิตัง้

อปุกรณ์

ส าหรับบ าบดั
น ้าเสยี แต่

ไมเ่หมาะสม 
น ้าเสยี

ทัง้หมดไม่

ผา่นอปุกรณ์
ส าหรับบ าบดั

น ้าเสยี 

มกีารตดิตัง้

อปุกรณ์

ส าหรับบ าบดั
น ้าเสยี แต่

ไมเ่หมาะสม 
น ้าเสยีผา่น

อปุกรณ์

ส าหรับบ าบดั
น ้าเสยีเพยีง

บางสว่น 

มกีารตดิตัง้

อปุกรณ์หรับ

บ าบัดน ้าเสยี 
เหมาะสมน ้า

เสยีทัง้หมด
ผา่นอปุกรณ์

ดงักลา่ว 

2. การดแูล

อุปกรณ์

ส าหรบับ าบดั
น า้เสยี 

ไมม่กีาร

ดแูลอปุกรณ์

ส าหรับ
บ าบัดน ้าเสยี

มาเป็น
เวลานาน

มากกวา่ 6 
เดอืน 

หรอืไมม่กีาร

ก าหนด
ความถีใ่น

การดแูล 

มกีารก าหนด

ความถี ่และ

ผูรั้บผดิชอบ
ในการดแูล 

แตไ่ม่
เหมาะสม 

มกีารก าหนด

ความถี ่และ

ผูรั้บผดิชอบ
ในการดแูล 

อยา่ง
เหมาะสม 

แตไ่มม่กีาร
ปฏบิตัติามที่

ก าหนดไว ้

มกีารก าหนด

ความถี ่และ

ผูรั้บผดิชอบ
ในการดแูล 

และมกีาร
ดแูลอปุกรณ์

ส าหรับบ าบดั
น ้าเสยี 

ตามที่

ก าหนด แตม่ี
การปฏบิตัไิม่

สม า่เสมอ 

มกีารก าหนด

ความถี ่และ

ผูรั้บผดิชอบ
ในการดแูล 

และมกีาร
ดแูลอปุกรณ์

ส าหรับบ าบดั
น ้าเสยีอยา่ง

ตอ่เนือ่งตาม

ความถทีี่
องคก์รได ้

ก าหนดขึน้
อยา่ง

เหมาะสม 

3. เศษขยะ 
เศษอาหาร 

คราบน า้มนั
และสิง่

สกปรกตา่งๆ 

ไดร้บัการ
ก าจดัอยา่ง

เหมาะสม 

ไมม่ภีาชนะ
รองรับ และ

ไมม่กีาร
จัดการกับ

เศษขยะ 

เศษอาหาร 
คราบน ้ามัน

และสิง่
สกปรกตา่งๆ 

มภีาชนะ
รองรับ มกีาร

จัดการกับ
เศษขยะ 

เศษอาหาร 

คราบน ้ามัน
และสิง่

สกปรกตา่งๆ 
แตไ่ม่

เหมาะสม 

(อา้งองิ
หมวดที ่5 

การจัดการ
ของเสยี) 

มภีาชนะ
รองรับ แต่

พนักงานไม่
น าเศษขยะ 

เศษอาหาร 

คราบน ้ามัน
และสิง่

สกปรกตา่งๆ
ทิง้ในภาชนะ

ดงักลา่ว 

มภีาชนะ
รองรับ 

พนักงานน า
เศษขยะ 

เศษอาหาร 

คราบน ้ามัน
และสิง่

สกปรกตา่งๆ
ทิง้ในภาชนะ

ดงักลา่ว แต่

มกีารจัดการ
กบัเศษขยะ 

เศษอาหาร 
คราบน ้ามัน

มภีาชนะ
รองรับ

พนักงานน า
เศษขยะ 

เศษอาหาร

คราบน ้ามัน
และสิง่

สกปรกตา่งๆ 
ทิง้ในภาชนะ

ดงักลา่ว 

และมกีาร
จัดเก็บกบั

เศษขยะ 
เศษอาหาร 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

และสิง่

สกปรกตา่งๆ
ไมเ่หมาะสม 

(อา้งองิ

หมวดที ่5 
การจัดการ

ของเสยี) 

คราบน ้ามัน

และสิง่
สกปรกตา่งๆ

เหมาะสม 

(อา้งองิ
หมวดที ่5 

การจัดการ
ของเสยี) 

4. การ

เลอืกใช้

ผลติภณัฑท์ า

ความสะอาด
ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีารใช ้

ผลติภัณฑ์
ท าความ

สะอาดที่
เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารใช ้

ผลติภัณฑ์
ท าความ

สะอาดทีเ่ป็น
มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

นอ้ยกวา่ 
50% ของ

การท าความ
สะอาด 

มกีารใช ้

ผลติภัณฑ์
ท าความ

สะอาดทีเ่ป็น
มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

ประมาณ 
50-70% 

ของการท า
ความสะอาด 

มกีารใช ้

ผลติภัณฑ์
ท าความ

สะอาดทีเ่ป็น
มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

มากกวา่ 
70% ของ

การท าความ
สะอาด 

มกีารใช ้

ผลติภัณฑ์
ท าความ

สะอาดทีเ่ป็น
มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม

ของการท า
ความสะอาด

ทกุครัง้ 

 

 หมวดที ่5 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน Indoor & Outdoor 
Environment 

 5.1 อากาศในส านกังาน 
ภายในอาคารส านักงานทีม่สี ิง่เจอืปนอยู่ในปรมิาณและระยะเวลาทีน่านพอ  อาจจะท า

ใหเ้กดิอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน หรือต่อสิง่แวดลอ้มบริเวณนั้นๆ  สิง่เจือปน

เหล่านัน้ เชน่ ฝุ่ นละออง ไรฝุ่ น เชือ้แบคทเีรีย ควันบุหรี่ เป็นตน้ นอกจากนี้ ยังรวมไปถงึการ
ปรับปรุงส านักงาน เชน่ การทาสกีารเจาะผนัง เป็นตน้ และแหลง่ทีก่อ่ใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ

บรเิวณรอบนอกส านักงาน ดังนัน้ ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดการสภาพอากาศภายในส านักงาน
ใหม้สีภาพอากาศทีด่ ีถ่ายเทไดส้ะดวก  เพื่อใหพ้นักงานอยู่ในสภาพแวดลอ้มเหมาะสม เกดิ

ความสบายในการท างานและมสีขุภาพอนามัยทีด่ ี 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ส ารวจพืน้ทีแ่ละแนวทางในการจัดการสภาพอากาศภายในส านักงาน ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การดแูลท า
ความสะอาด

เครือ่งปรบัอากาศ 
เครือ่งถา่ย

เอกสาร 

เครือ่งพมิพ์
เอกสาร

(Printer) เครือ่ง
กรองอากาศ หอ้ง 

พืน้หอ้ง เพดาน 

พรมปูพืน้หอ้ง 

ไมม่กีาร
ดแูลท า

ความ
สะอาดมา

เป็น

เวลานาน
มากกวา่ 6 

เดอืน และ
ไมม่กีาร

ก าหนด

ความถีใ่น

มกีาร
ก าหนด

ความถีใ่น
การดแูลแต่

ไมม่กีาร

ก าหนดไม่
เหมาะสม 

มกีาร
ก าหนด

ความถีใ่น
การดแูลแต่

ไมม่กีาร

ดแูลท า
ความ

สะอาด
ตามที่

ก าหนด 

มกีาร
ก าหนด

ความถีใ่น
การดแูลแต่

มกีารดแูล

ท าความ
สะอาดไม่

สม า่เสมอ
ตามทีไ่ด ้

ก าหนดไว ้

มกีาร
ก าหนด

ความถี่
อยา่ง

เหมาะสม 

และมกีาร
ดแูลท า

ความ
สะอาด

ตอ่เนือ่ง

ตามความถี่



            มาตรฐานส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Standard Green Office)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

 

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

รวมถงึอุปกรณ์

เครือ่งใชต้า่งๆ 

การดแูล ทีอ่งคก์รได ้

ก าหนดขึน้
อยา่ง

เหมาะสม 

2. การก าหนดจดุ
สบูบุหรีแ่ละการ

ปฏบิตั ิ

ไมม่กีาร
ก าหนดจุด

สบูบหุรี ่

มกีาร
ก าหนดจุด

สบูบหุรี ่แต่

ไม่
เหมาะสม 

(ควนับหุรี่
สามารถเขา้

มายัง
ส านักงาน

ได)้ 

มกีาร
ก าหนดจุด

สบูบหุรี ่

และมคีวาม
เหมาะสม 

แตพ่นักงาน
ไมส่บูบหุรี่

ในพืน้ทีท่ี่
ก าหนด 

มกีาร
ก าหนดจุด

สบูบหุรี ่

และมคีวาม
เหมาะสม มี

พนักงาน
เพยีง

บางสว่นที่
สบูบหุรีใ่น

พืน้ทีท่ี่

ก าหนด 

มกีาร
ก าหนดจุด

สบูบหุรี ่

และมคีวาม
เหมาะสม มี

พนักงานสบู
บหุรีใ่นพืน้ที่

ทีก่ าหนด
ทกุครัง้ทีม่ี

การสบูบหุรี ่

3. มลพษิทาง

อากาศจากการ

การปรบัปรุง
ส านกังาน เช่น 

การเจาะผนงั การ
ทาส ีเป็นตน้ 

ไมม่กีาร

สือ่สารไป

ยังพนักงาน
เกีย่วกบัการ

ปรับปรุง
ส านักงาน 

เพือ่ให ้
พนักงาน

ยา้ย

ต าแหน่ง
ท างาน

ชัว่คราว  
หรอื/และ

ไมม่กีาร

จัดการ
มลพษิ

อากาศจาก
การปรับปรุง

ส านักงาน 

มกีาร

สือ่สารไป

ยังพนักงาน
เกีย่วกบัการ

ปรับปรุง
ส านักงาน 

เพือ่ให ้
พนักงาน

ยา้ย

ต าแหน่ง
ท างาน

ชัว่คราว มี
การจัดการ

มลพษิ

อากาศจาก
การปรับปรุง

ส านักงาน 
แตไ่ม่

สามารถ
สือ่สารและ

จัดการ

มลพษิได ้
ทกุครัง้ มี

การสือ่สาร
นอ้ยกวา่ 

50% ของ

จ านวนครัง้
ทีม่กีาร

ปรับปรุง
ส านักงาน 

มกีาร

สือ่สารไป

ยังพนักงาน
เกีย่วกบัการ

ปรับปรุง
ส านักงาน 

เพือ่ให ้
พนักงาน

ยา้ย

ต าแหน่ง
ท างาน

ชัว่คราว มี
การจัดการ

มลพษิ

อากาศจาก
การปรับปรุง

ส านักงาน 
แตไ่ม่

สามารถ
สือ่สารและ

จัดการ

มลพษิได ้
ทกุครัง้ มี

การสือ่สาร
ประมาณ 

50-70% 

ของจ านวน
ครัง้ทีม่กีาร

ปรับปรุง
ส านักงาน 

มกีาร

สือ่สารไป

ยังพนักงาน
เกีย่วกบัการ

ปรับปรุง
ส านักงาน 

เพือ่ให ้
พนักงาน

ยา้ย

ต าแหน่ง
ท างาน

ชัว่คราว มี
การจัดการ

มลพษิ

อากาศจาก
การปรับปรุง

ส านักงาน 
แตไ่ม่

สามารถ
สือ่สารและ

จัดการ

มลพษิได ้
ทกุครัง้ มี

การสือ่สาร
มากกวา่

70% ของ

จ านวนครัง้
ทีม่กีาร

ปรับปรุง
ส านักงาน 

มกีาร

สือ่สารไป

ยังพนักงาน
เกีย่วกบัการ

ปรับปรุง
ส านักงาน 

เพือ่ให ้
พนักงาน

ยา้ย

ต าแหน่ง
ท างาน

ชัว่คราว มี
การจัดการ

มลพษิ

อากาศจาก
การปรับปรุง

ส านักงาน
ไดท้กุครัง้ 

(มเีอกสาร
หรอื

ภาพถา่ย

เป็น
หลกัฐาน

ประกอบ) 
หรอืไมม่ี

การปรับปรุง

ส านักงาน 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

(มเีอกสาร

หรอื
ภาพถา่ย

เป็น

หลกัฐาน
ประกอบ) 

(มเีอกสาร

หรอื
ภาพถา่ย

เป็น

หลกัฐาน
ประกอบ) 

(มเีอกสาร

หรอื
ภาพถา่ย

เป็น

หลกัฐาน
ประกอบ) 

4. การจดัการ

มลพษิอากาศ
จากภายนอก

ส านกังาน ที่
สง่ผลตอ่

ส านกังาน 

ไมม่กีาร

จัดการ
มลพษิ

อากาศจาก
ภายนอก

ส านักงาน 

มกีารจัดการ

มลพษิ
อากาศจาก

ภายนอก
ส านักงาน 

แตไ่ม่
สามารถ

จัดการได ้

ทกุครัง้ 
จัดการได ้

นอ้ยกวา่ 
50% ของ

จ านวนครัง้

ทีม่ลพษิ
สง่ผลตอ่

ส านักงาน 
(มเีอกสาร

หรอื
ภาพถา่ย

เป็น

หลกัฐาน
ประกอบ) 

มกีารจัดการ

มลพษิ
อากาศจาก

ภายนอก
ส านักงาน 

แตไ่ม่
สามารถ

จัดการได ้

ทกุครัง้ 
จัดการได ้

ประมาณ 
50-70% 

ของจ านวน

ครัง้ที่
มลพษิ

สง่ผลตอ่
ส านักงาน 

(มเีอกสาร
หรอื

ภาพถา่ย

เป็น
หลกัฐาน

ประกอบ) 

มกีารจัดการ

มลพษิ
อากาศจาก

ภายนอก
ส านักงาน 

แตไ่ม่
สามารถ

จัดการได ้

ทกุครัง้ 
จัดการได ้

มากกวา่ 
70% ของ

จ านวนครัง้

ทีม่ลพษิ
สง่ผลตอ่

ส านักงาน 
(มเีอกสาร

หรอื
ภาพถา่ย

เป็น

หลกัฐาน
ประกอบ) 

มกีารจัดการ

มลพษิ
อากาศจาก

ภายนอก
ส านักงาน 

และ
สามารถ

จัดการได ้

ทกุครัง้ 
หรอืไมม่ี

มลพษิ
อากาศ

ภายนอก

ส านักงาน 
(มเีอกสาร

หรอื
ภาพถา่ย

เป็น
หลกัฐาน

ประกอบ) 

 
 5.2 แสงในส านกังาน 

ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดการใหแ้สงในส านักงานเพยีงพอตอ่การท างาน ตามลักษณะ
ของงานแตล่ะประเภท เชน่ งานทีม่คีวามละเอยีดระดับความเขม้แสงควรเพิม่ขึน้ งานทีป่ฏบิัติ

โดยผูม้อีายุมากจะตอ้งการแสงสวา่งมากกวา่ผูท้ีย่ังหนุ่มสาว  เป็นตน้  นอกจากนี้ จะตอ้งมกีาร
ท าความสะอาดหลอดไฟ รวมไปถงึแผงสะทอ้นแสงอยา่งสม ่าเสมอ เนื่องจากอาจจะมฝีุ่ นจับท า

ใหค้วามสวา่งลดลง และท าใหส้ายตาเสือ่มสภาพได ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวทางในการจัดการแสงในส านักงาน ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา

/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. ความเขม้
ของแสง

สวา่ง 

ไมม่กีาร
ตรวจวดั

ความเขม้

ของแสง 

มกีาร
ตรวจวดั

ความเขม้

ของแสง

มกีาร
ตรวจวดั

ความเขม้

ของแสง

มกีาร
ตรวจวดั

ความเขม้

ของแสง

มกีาร
ตรวจวดั

ความเขม้

ของแสง
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ขอ้พจิารณา
/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ประจ าปี   ประจ าปี แต่

ผลการตรวจ
ไมผ่่าน

ตามที่

มาตรฐาน
ก าหนด และ

ไมม่ี
มาตรการใน

การแกไ้ข 

ประจ าปี แต่

ผลการตรวจ
ไมผ่่าน

ตามที่

มาตรฐาน
ก าหนด มี

การก าหนด
มาตรการใน

การแกไ้ข 

แตไ่ม่ปฏบิตั ิ
ตาม

มาตรการที่
ก าหนดไว ้

ประจ าปี แต่

ผลการตรวจ
ไมผ่่าน

ตามที่

มาตรฐาน
ก าหนด มี

มาตรการใน
การแกไ้ข

และอยูใ่น

ระหวา่งการ
ปฏบิตัติา

มาตรการนัน้ 

ประจ าปี และ

ผลการตรวจ
ผา่นตามที่

มาตรฐาน

ก าหนด หรอื
มกีาร

ตรวจวดั
ความเขม้

ของแสง

ประจ าปี 
แลว้ผลการ

ตรวจไม่ผา่น
ตามที่

มาตรฐาน
ก าหนด แตม่ี

การ

ด าเนนิการ
แกไ้ข

เรยีบรอ้ย
แลว้ 

2. การ

เลอืกใช้

อุปกรณแ์สง

สวา่งทีม่ ี
ประสทิธภิาพ

สงูและเป็น

มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีารใช ้

อปุกรณ์แสง
สวา่งทีม่ี

ประสทิธภิา
พสงูและเป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารใช ้

อปุกรณ์แสง
สวา่งทีม่ี

ประสทิธภิา
พสงูและเป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 
นอ้ยกวา่ 

50% ของ
จ านวนครัง้ที่

มกีารสัง่ซือ้ 

มกีารใช ้

อปุกรณ์แสง
สวา่งทีม่ี

ประสทิธภิา
พสงูและเป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 
ประมาณ 

50-70% 
ของจ านวน

ครัง้ทีม่กีาร

สัง่ซือ้ 

มกีารใช ้

อปุกรณ์แสง
สวา่งทีม่ี

ประสทิธภิา
พสงูและเป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 
มากกวา่ 

70% ของ
จ านวนครัง้ที่

มกีารสัง่ซือ้ 

มกีารใช ้

อปุกรณ์แสง
สวา่งทีม่ี

ประสทิธภิา
พสงูและเป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม
ทกุครัง้ 

 

5.3 เสยีง 
ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดการใหม้สีภาวะเรื่องเสยีงในส านักงานทีเ่หมาะสม ไม่ว่าจะ

เป็นเสยีงที่เกดิจากการท างาน เสยีงที่เกดิจากการปรับปรุงส านักงาน รวมไปถึงเสยีงจาก

ภายนอกส านักงานทีอ่าจสง่ผลภายในส านักงานได ้หากร่างกายไดรั้บเสยีงดังมากเกนิขดีจ ากัด
ของร่างกาย และอยู่ในรูปแบบหรอืเวลาทีไ่ม่เหมาะสมก็จะสง่ผลกระทบไดท้ัง้ต่อร่างกายและ

จติใจ เชน่ การท าลายอวัยวะรับการไดย้นิ การท าใหเ้กดิความร าคาญ ขาดสมาธใินการท างาน
ท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานลดลง โรคเครยีด หรอือาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิอบุตัเิหต ุหรอืโรค

รา้ยตา่งๆ ได ้  
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ส ารวจพืน้ที ่แนวทางในการจัดการเรือ่งเสยีงในส านักงาน ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. ก าหนด

มาตรการใน

การควบคมุ
มลพษิทาง

เสยีง 

ไมม่กีาร

ก าหนด

มาตรการ
ในเรือ่งของ

การควบคมุ
สภาวะทาง

เสยีงเพือ่

ป้องกนัการ
เกดิมลพษิ

ทางเสยีง 

มกีารก าหนด

มาตรการใน

เรือ่งของการ
ควบคมุ

สภาวะทาง
เสยีงเพือ่

ป้องกนัการ

เกดิมลพษิ
ทางเสยีง แต ่

พนักงาน
ปฏบิตัติาม

มาตรการใน
การควบคมุ

มลพษิทาง

เสยีงไดน้อ้ย
กวา่ 50% 

ของจ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

มกีารก าหนด

มาตรการใน

เรือ่งของการ
ควบคมุ

สภาวะทาง
เสยีงเพือ่

ป้องกนัการ

เกดิมลพษิ
ทางเสยีง แต ่

พนักงาน
ปฏบิตัติาม

มาตรการใน
การควบคมุ

มลพษิทาง

เสยีงได ้
ประมาณ 50-

70% ของ
จ านวน

พนักงานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื
สงัเกตการณ์ 

มกีารก าหนด

มาตรการใน

เรือ่งของการ
ควบคมุ

สภาวะทาง
เสยีงเพือ่

ป้องกนัการ

เกดิมลพษิ
ทางเสยีง แต ่

พนักงาน
ปฏบิตัติาม

มาตรการใน
การควบคมุ

มลพษิทาง

เสยีงได ้
มากกวา่ 

70% ของ
จ านวน

พนักงานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื
สงัเกตการณ์ 

มกีาร

ก าหนด

มาตรการ
ในเรือ่งของ

การควบคมุ
สภาวะทาง

เสยีงเพือ่

ป้องกนัการ
เกดิมลพษิ

ทางเสยีง 
พนักงานที่

เกีย่วขอ้ง
ทกุคนทีม่ี

การสุม่

สอบถาม
ทราบและมี

การรณรงค์
ใหพ้นักงาน

ปฏบิตัติาม

อยา่ง
เคร่งครัด  

หรอื
ส านักงาน

ไมม่มีลพษิ
ทางเสยีง 

2. การ

จดัการเสยีง
ดงัจาก

ภายนอก

ส านกังาน ที่
สง่ผลตอ่

ส านกังาน 

ไมม่กีาร

จัดการ
มลพษิทาง

เสยีงจาก

ภายนอก
ส านักงาน 

มกีารจัดการ

มลพษิทาง
เสยีงจาก

ภายนอก

ส านักงาน แต่
ไมส่ามารถ

จัดการไดท้กุ
ครัง้ จัดการ

ไดน้อ้ยกวา่ 
50% ของ

จ านวนครัง้ที่

สง่ผลตอ่
ส านักงาน (มี

เอกสารหรอื
ภาพถา่ยเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) 

มกีารจัดการ

มลพษิทาง
เสยีงจาก

ภายนอก

ส านักงาน แต่
ไมส่ามารถ

จัดการไดท้กุ
ครัง้ จัดการ

ไดป้ระมาณ 
50-70% 

ของจ านวน

ครัง้ทีส่ง่ผล
ตอ่ส านักงาน 

(มเีอกสาร
หรอืภาพถา่ย

เป็นหลกัฐาน

ประกอบ) 

มกีารจัดการ

มลพษิทาง
เสยีงจาก

ภายนอก

ส านักงาน แต่
ไมส่ามารถ

จัดการไดท้กุ
ครัง้ จัดการ

ไดม้ากกวา่ 
70% ของ

จ านวนครัง้ที่

สง่ผลตอ่
ส านักงาน (มี

เอกสารหรอื
ภาพถา่ยเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) 

มกีาร

จัดการ
มลพษิทาง

เสยีงจาก

ภายนอก
ส านักงาน 

และ
สามารถ

จัดการได ้
ทกุครัง้(มี

เอกสาร

หรอื
ภาพถา่ย

เป็น
หลกัฐาน

ประกอบ) 

หรอืไมม่ี
มลพษิทาง
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

เสยีงจาก

ภายนอก
ส านักงาน 

 

5.4 ความนา่อยู ่
ส านักงานจะตอ้งมีการจัดสภาพแวดลอ้มของส านักงานใหม้ีความน่าอยู่ การจัด

สภาพแวดลอ้มในทีท่ างานทีด่แีละเหมาะสม เชน่ การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว การจัดท ากจิกรรม 5ส. 

การควบคมุสตัวพ์าหะน าเชือ้ (เชน่ หนู นก แมลงสาบ) เป็นตน้ จะมสีว่นชว่ยท าใหค้นท างานได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ชว่ยลดอบุตัเิหต ุและเป็นการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส ารวจภายในส านักงาน ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. ก าหนด
หนา้ที ่

ความ

รบัผดิชอบ 
ของ

เจา้หนา้ที ่ 
และเวลาที่

แนน่อน 

ในการ ดูแล
รกัษา 

ความสะอาด
และ 

ความเป็น
ระเบยีบ 

เรยีบรอ้ย ท ัง้

ที ่
เป็นบรเิวณที่

ม ี
ผูร้บัผดิชอบ

เฉพาะ  

และความ รบั
ผดิ 

ชอบ
โดยท ัว่ไป 

ทีทุ่กคนควร

ปฏบิตั ิ

ไมม่กี าหนด
หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ

ในการ ดแูล
รักษาความ

สะอาดและ
ความเป็น

ระเบยีบ

เรยีบรอ้ย 
หรอืพืน้ทีไ่ม่

มคีวามเป็น
ระเบยีบ

เรยีบรอ้ย 

มกีารก าหนด
หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ

ในการ ดแูล
รักษาความ

สะอาดและ
ความเป็น

ระเบยีบ

เรยีบรอ้ย แต่
มกีารก าหนด

หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ

ไมเ่หมาะสม 

มกีารก าหนด
หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ

ในการ ดแูล
รักษาความ

สะอาดและ
ความเป็น

ระเบยีบ

เรยีบรอ้ย
อยา่ง

เหมาะสม 
แตไ่มม่กีาร

ปฏบิตัติาม
หนา้ที่

รับผดิชอบ 

มกีารก าหนด
หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ

ในการ ดแูล
รักษาความ

สะอาดและ
ความเป็น

ระเบยีบ

เรยีบรอ้ย
อยา่ง

เหมาะสม 
แตม่ปีฏบิัติ

ไมส่ม ่าเสมอ 

มกีารปฏบิัติ
หนา้ที ่

รับผดิชอบ 

อยา่ง
เหมาะสม

ตามที่
ก าหนด

อยา่ง

สม า่เสมอ 
และพืน้ทีม่ี

ความเป็น
ระเบยีบ

เรยีบรอ้ย 

2. ก าหนด

พืน้ 
ทีใ่ชง้าน

อยา่งชดัเจน 

โดยแบง่เป็น

ไมม่กีาร

ก าหนดพืน้ที่
ใชง้านอย่าง

ทีช่ดัเจน 

และไมม่ี

มกีารก าหนด

พืน้ทีใ่ชง้าน 
และมพีืน้ที่

ส าหรับ

พักผ่อน 

มกีารก าหนด

พืน้ทีใ่ชง้าน
อยา่งชดัเจน 

และมพีืน้ที่

ส าหรับ

มกีารก าหนด

พืน้ทีใ่ช ้

อยา่งชดัเจน 

และมพีืน้ที่

ส าหรับ

มกีาร

ก าหนด
พืน้ทีใ่ช ้

อยา่งชดัเจน 

และไมม่ี
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

พืน้ทีเ่พือ่การ

ปฏบิตังิาน 
จดัเก็บวสัด ุ

พืน้ทีส่ าหรบั

พกัผอ่น 
รบัประทาน

อาหาร และ
พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ที ่

จ าเป็น พรอ้ม

มป้ีายแสดง
บอกไว ้

พืน้ทีส่ าหรับ

พักผ่อน 
รับประทาน

อาหาร และ

พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ที ่
จ าเป็น 

รับประทาน

อาหาร และ
พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ที ่

จ าเป็นไม่

เหมาะสม 

พักผ่อน 

รับประทาน
อาหาร และ

พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ที ่

จ าเป็นอยา่ง
ชดัเจน

เหมาะสม 
แตไ่มม่กีาร

ใชง้านพืน้ที่

ดงักลา่ว 

พักผ่อน 

รับประทาน
อาหาร และ

พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ที ่

จ าเป็นอยา่ง
ชดัเจน 

เหมาะสม 
แตม่กีารใช ้

งานในพืน้ที่

ดงักลา่วเป็น
บางครัง้ 

พืน้ทีส่ าหรับ

พักผ่อน 
รับประทาน

อาหาร และ

พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ที ่
จ าเป็นอยา่ง

ชดัเจน และ
มกีารใชง้าน

ในพืน้ทีต่รง

ตามที่
ก าหนดทกุ

ครัง้ 

3. การดูแล

บ ารุงรกัษา

พืน้ทีต่า่งๆ 
เชน่ พืน้ที่

พกัผอ่น
หยอ่นใจ เป็น

ตน้ 

ไมม่กีาร

ก าหนด

ความถีใ่น
การดแูล

บ ารุงรักษา
พืน้ทีต่า่งๆ 

หรอืไมม่กีาร

ดแูล
บ ารุงรักษา

พืน้ทีต่า่งๆ 
เชน่ พืน้ที่

พักผ่อน
หยอ่นใจ 

เป็นตน้ มา

เป็นเวลานาน
มากกวา่  3 

เดอืน 

มกีารก าหนด

ความถีใ่น

การดแูล
บ ารุงรักษา

พืน้ทีต่า่งๆ 
เชน่ พืน้ที่

พักผ่อน

หยอ่นใจ 
เป็นตน้ แต่

ไมเ่หมาะสม 

มกีารก าหนด

ความถีใ่น

การดแูล
บ ารุงรักษา

พืน้ทีต่า่งๆ 
เชน่ พืน้ที่

พักผ่อน

หยอ่นใจ 
เป็นตน้ 

ตามที่
ก าหนด แต่

ไมม่กีาร
ปฏบิตัติามที่

ก าหนด 

มกีารก าหนด

ความถีใ่น

การดแูล
บ ารุงรักษา

พืน้ทีต่า่งๆ 
เชน่ พืน้ที่

พักผ่อน

หยอ่นใจ 
เป็นตน้ 

ตามที่
ก าหนด แตม่ี

การปฏบิตัไิม่
สอดคลอ้ง

ตามที่

ก าหนด มี
การปฏบิตัไิม่

สม า่เสมอ 

มกีารดแูล

บ ารุงรักษา

พืน้ทีต่า่งๆ 
เชน่ พืน้ที่

พักผ่อน
หยอ่นใจ 

เป็นตน้ ตาม

ความถีท่ี่
องคก์รได ้

ก าหนดขึน้
อยา่ง

สม า่เสมอ 

4.การควบคมุ
สตัวพ์าหะน า

เชือ้ 

ไมม่รีายงาน
การ

ตรวจสอบ
ร่องรอยสตัว์

พาหะน าเชือ้ 
หรอืพบ

ร่องรอยสตัว์

พาหะน าเชือ้
แตไ่มม่กีาร

ปรับปรุง
แกไ้ข 

มรีายงานการ
ตรวจสอบ

ร่องรอยสตัว์
พาหะน าเชือ้ 

มกีาร
ตรวจสอบ

นอ้ยมาก ไม่

เกนิ 1 ครัง้/
ปี 

มรีายงานการ
ตรวจสอบ

ร่องรอยสตัว์
พาหะน าเชือ้ 

มกีาร
ตรวจสอบ

บา้ง

พอสมควร 
มากกวา่ 1

ครัง้/เดอืน 

มรีายงานการ
ตรวจสอบ

ร่องรอยสตัว์
พาหะน าเชือ้ 

มกีาร
ตรวจสอบ

บา้ง

พอสมควร 
ประมาณ  1 

ครัง้/สปัดาห ์
และมกีาร

ควบคมุ

แกไ้ขสตัว์
พาหะน าเชือ้

ตา่งๆ(ถา้ม)ี 

มรีายงาน
การ

ตรวจสอบ
ร่องรอยสตัว์

พาหะน า
เชือ้อย่าง

สม า่เสมอ 

มากกวา่ 1 
ครัง้/

สปัดาห ์
และมกีาร

ควบคมุ

แกไ้ขสตัว์
พาหะน า

เชือ้ตา่งๆ
(ถา้ม)ี 
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หมวดที ่6 การจดัซือ้และจดัจา้ง(Green Procurement)  
6.1 การจดัซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

ส านักงานจะตอ้งมีการจัดซือ้วัสดุและอุปกรณ์ในส านักงาน โดยจะตอ้งด าเนินการ
เปรยีบเทยีบถงึคณุภาพ ราคา การสง่มอบ รวมไปถงึการพจิารณาเลอืกใชผ้ลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติร

กับสิง่แวดลอ้ม ซึง่สามารถทราบไดจ้ากฉลากทีต่ดิบนตัวสนิคา้ เชน่ ฉลากเขยีว ฉลากประหยัด
พลงังานเบอร ์5 ฉลากคารบ์อนฟตุปริน้ท ์(Carbon Footprint) เป็นตน้  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

การเลอืกใชผ้ลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การจดัซือ้

และวสัดุ
อุปกรณใ์น

ส านกังานที่

เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่ี

หลกัฐาน
รับรองสนิคา้ 

หรอื

สญัลักษณ์ที่
เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

มหีลกัฐาน

รับรองสนิคา้
หรอื

สญัลักษณ์ที่

เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

แตไ่ม่
ครอบคลมุ

ทกุประเภท

สนิคา้ที่
สัง่ซือ้ มี

หลกัฐาน
นอ้ยกวา่ 

10% ของ
จ านวนสนิคา้

ทีส่ัง่ซือ้

ทัง้หมด 

มหีลกัฐาน

รับรองสนิคา้
หรอื

สญัลักษณ์ที่

เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

แตไ่ม่
ครอบคลมุ

ทกุประเภท

สนิคา้ที่
สัง่ซือ้ มี

หลกัฐาน
ประมาณ 

10-20% 
ของจ านวน

สนิคา้ที่

สัง่ซือ้
ทัง้หมด 

มหีลกัฐาน

รับรองสนิคา้
หรอื

สญัลักษณ์ที่

เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

แตไ่ม่
ครอบคลมุ

ทกุประเภท

สนิคา้ที่
สัง่ซือ้ มี

หลกัฐาน
มากกวา่ 20-

40% ของ
จ านวนสนิคา้

ทีส่ัง่ซือ้

ทัง้หมด 

มหีลกัฐาน

รับรองสนิคา้
หรอื

สญัลักษณ์ที่

เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

มากกวา่ 
40% ของ

จ านวนสนิคา้

ทีส่ัง่ซือ้
ทัง้หมด 

2. 

ผูร้บัผดิชอบ
ในการจดัซือ้

วสัดอุุปกรณ์
ในส านกังาน 

และการจดั
จา้งทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร

ก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ 

ทีเ่หมาะสม 

มกีารก าหนด

ผูรั้บผดิชอบ 
ทีเ่หมาะสม 

จากการ
สอบถามมี

ความเขา้ใจ
นอ้ยกวา่ 

50% 

มกีารก าหนด

ผูรั้บผดิชอบ 
ทีเ่หมาะสม 

จากการ
สอบถามมี

ความเขา้ใจ
ประมาณ 

50-70% 

มกีารก าหนด

ผูรั้บผดิชอบ 
ทีเ่หมาะสม 

จากการ
สอบถามมี

ความเขา้ใจ
มากกวา่ 

70% 

มกีารก าหนด

ผูรั้บผดิชอบ 
และมคีวาม

เขา้ใจเป็น
อยา่งด ี

3. ปรมิาณ

และประเภท

ของวสัดุ
อุปกรณใ์น

ส านกังานที่
เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่สีนิคา้ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม  
ไมไ่ดน้ า

หลกัการของ
การจัดซือ้ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม
มาพจิารณา 

มสีนิคา้ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม
นอ้ยกวา่ 

10%ของ
จ านวนสนิคา้

ทีจั่ดซือ้

ทัง้หมด 

มสีนิคา้ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม
ประมาณ 

10-20% 
ของจ านวน

สนิคา้ที่

จัดซือ้
ทัง้หมด 

มสีนิคา้ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม
ประมาณ 

20-40%
ของจ านวน

สนิคา้ที่

จัดซือ้
ทัง้หมด 

มสีนิคา้ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม
มากกวา่ 

40% ของ
จ านวนสนิคา้

ทีจั่ดซือ้

ทัง้หมด 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

4. บญัชี

รายชือ่ของ
สนิคา้ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร

จัดท าบัญชี

รายชือ่สนิคา้

ทีเ่ป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารจัดท า

บญัชรีายชือ่
สนิคา้ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 
แตย่ังไม่

สอดคลอ้ง
กบัการมี

สนิคา้จรงิใน

พืน้ทีท่ างาน 
มคีวาม

สอดคลอ้ง
นอ้ยกวา่ 

50% ของ
สนิคา้ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม
ทีใ่ชใ้นพืน้ที่

ท างาน 

มกีารจัดท า

บญัชรีายชือ่
สนิคา้ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 
แตย่ังไม่

สอดคลอ้ง
กบัการมี

สนิคา้จรงิใน

พืน้ทีท่ างาน 
มคีวาม

สอดคลอ้ง
ประมาณ 

50-70% 
ของสนิคา้ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม
ทีใ่ชใ้นพืน้ที่

ท างาน 

มกีารจัดท า

บญัชรีายชือ่
สนิคา้ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 
แตย่ังไม่

สอดคลอ้ง
กบัการมี

สนิคา้จรงิใน

พืน้ทีท่ างาน 
มคีวาม

สอดคลอ้ง
มากกวา่ 

70% ของ
สนิคา้ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม
ทีใ่ชใ้นพืน้ที่

ท างาน 

มกีารจัดท า

บญัชรีายชือ่
สนิคา้ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 
และ

สอดคลอ้ง
กบัการมี

สนิคา้จรงิใน

พืน้ทีท่ างาน 
100% 

หมายเหตุ : กรณีทีไ่ม่สามารถหาผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มได ้อย่างนอ้ยจะตอ้ง
เลอืกผลติภัณฑท์ีม่สีว่นประกอบจากธรรมชาต ิหรอืมสีารเคมเีป็นสว่นประกอบในปรมิาณนอ้ย 

หากเป็นผลติ OTOP จะตอ้งพจิารณาลักษณะเดยีวกันกับทีก่ลา่วขา้งตน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดลุย
พนิจิของผูต้รวจประเมนิ 

 
6.2 การจดัจา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดจา้งหน่วยงานหรอืบคุคลทีเ่หมาะสมเพือ่เขา้มาด าเนนิการ

ตามความประสงคข์องส านักงาน เชน่ การกอ่สรา้งหรอืการตอ่เตมิอาคาร การซอ่มบ ารุง
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ทัง้นี ้ หน่วยงานเหลา่นัน้จะตอ้งไดรั้บการคดัเลอืกและมั่นใจวา่มกีาร

ด าเนนิการทีใ่สใ่จตอ่สิง่แวดลอ้มทกุครัง้ทีเ่ขา้มาปฏบิตังิาน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/

ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. หลกัฐาน
การคดัเลอืก

หนว่ยงาน
หรอืบุคคล 

เพือ่การจา้ง

งานทีใ่สใ่จ
ตอ่

สิง่แวดลอ้ม
(ถา้ม)ี 

ไมม่กีาร
คดัเลอืก

บคุคลหรอื
หน่วยงาน

เขา้มา

ท างาน 

มหีลกัฐาน
การคดัเลอืก

หน่วยงาน
หรอืบคุคลที่

เขา้มาท างาน

ในส านักงาน 
นอ้ยกวา่ 

50% ของ
จ านวนครัง้ที่

เขา้มาท างาน
ในส านักงาน 

มหีลกัฐาน
การคดัเลอืก

หน่วยงาน
หรอืบคุคลที่

เขา้มาท างาน

ในส านักงาน 
ประมาณ 50-

70% ของ
จ านวนครัง้ที่

เขา้มาท างาน
ในส านักงาน 

มหีลกัฐาน
การคดัเลอืก

หน่วยงาน
หรอืบคุคลที่

เขา้มาท างาน

ในส านักงาน 
มากกวา่ 

70% ของ
จ านวนครัง้ที่

เขา้มาท างาน
ในส านักงาน 

มหีลกัฐาน
การคดัเลอืก

หน่วยงาน
หรอืบคุคลที่

เขา้มา

ท างานใน
ส านักงาน

ทกุครัง้ 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

2. การ

ตรวจสอบ
การท างาน

ของ

หนว่ยงาน
หรอืบุคคล 

ดา้นการดูแล
สิง่แวดลอ้ม 

ในพืน้ที่

ปฏบิตังิาน 
(ถา้ม)ี 

ไมม่กีาร

ตรวจสอบ
การท างาน

ของ

หน่วยงาน
หรอืบคุคล

ในพืน้ที่
ท างาน 

มกีาร

ตรวจสอบแต่
ไมส่ม ่าเสมอ 

นอ้ยกวา่ 

50% ของ
จ านวนครัง้ที่

เขา้มาท างาน
ในส านักงาน

หรอืมกีาร

ตรวจสอบ
หากแตไ่ม่

แจง้ความ
ผดิปกตหิรอื

ความไม่
ถกูตอ้งดา้น

การจัดการ

สิง่แวดลอ้ม
ในพืน้ที่

ปฏบิตังิานแก่
บคุคล

ดงักลา่ว

แกไ้ขและ
ปรับปรุง 

มกีาร

ตรวจสอบแต่
ไมส่ม ่าเสมอ 

ประมาณ 50-

70% ของ
จ านวนครัง้ที่

เขา้มาท างาน
ในส านักงาน

หรอืมกีาร

ตรวจสอบ
หากแตไ่ม่

แจง้ความ
ผดิปกตหิรอื

ความไม่
ถกูตอ้งดา้น

การจัดการ

สิง่แวดลอ้ม
ในพืน้ที่

ปฏบิตังิานแก่
บคุคล

ดงักลา่ว

แกไ้ขและ
ปรับปรุง 

มกีาร

ตรวจสอบแต่
ไมส่ม ่าเสมอ 

มากกวา่ 

70% ของ
จ านวนครัง้ที่

เขา้มาท างาน
ในส านักงาน

หรอืมกีาร

ตรวจสอบ
หากแตไ่ม่

แจง้ความ
ผดิปกตหิรอื

ความไม่
ถกูตอ้งดา้น

การจัดการ

สิง่แวดลอ้ม
ในพืน้ที่

ปฏบิตังิานแก่
บคุคล

ดงักลา่ว

แกไ้ขและ
ปรับปรุง 

มกีาร

ตรวจสอบ
อยา่ง

สม า่เสมอ 

หรอืมกีาร
ตรวจสอบ 

และแจง้แก่
หน่วยงาน

หรอืบคุคล

เหลา่นัน้ทกุ
ครัง้ทีพ่บถงึ

ความ
ผดิปกตหิรอื

ความไม่
ถกูตอ้ง 

เพือ่ให ้

ด าเนนิการ
ปรับปรุง

แกไ้ข 

 
หมวดที ่7 การประเมนิประสทิธภิาพและการปรบัปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง 

(Continual Improvement)  

 7.1 โครงการและกจิกรรมทีน่ าไปสูก่ารปรบัปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง 
 ส านักงานจะตอ้งก าหนดแนวทางการปฏบิตั ิเพือ่ผลักดันใหส้ านักงานมกีารพัฒนาและ

ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง โดยทางส านักงานจะตอ้งมกีารก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
การพัฒนาปรับปรุงในดา้นต่างๆ และเพื่อใหบ้รรลุถงึวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายภายในกรอบ

ระยะเวลาทีก่ าหนดส านักงานจะตอ้งก าหนดโครงการและกจิกรรมเพือ่ตอบสนอง  

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ความเหมาะสมของวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย รวมไปถงึกจิกรรมทีจ่ัดขึน้เพือ่ลดผลกระทบของ

ปัญหาสิง่แวดลอ้มภายในส านักงาน ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ

ก าหนด

วตัถปุระสงค์
และเป้าหมาย

ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร

ก าหนด

วตัถปุระสงค์
และ

เป้าหมาย
ดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารก าหนด

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย
ดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
แตย่ังไม่

สอดคลอ้ง
กบัปัญหา

มกีารก าหนด

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย
ดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
สอดคลอ้ง

กบัปัญหา
สิง่แวดลอ้ม

มกีารก าหนด

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย
ดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
สอดคลอ้ง

กบัปัญหา
สิง่แวดลอ้ม

มกีารก าหนด

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย
ดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
และ

สอดคลอ้ง
กบัปัญหา



            มาตรฐานส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Standard Green Office)   
                                                   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                        
 

 

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

สิง่แวดลอ้ม

ทีเ่กดิขึน้ 

ทีเ่กดิขึน้ แต่

ยังไมม่กีาร
ขบัเคลือ่น 

ทีเ่กดิขึน้ มี

การ
ขบัเคลือ่นไม่

ชดัเจน หรอื

การมกีาร
ขบัเคลือ่น

เพยีง
บางสว่น 

สิง่แวดลอ้ม

ทีเ่กดิขึน้ 
และมกีารขบั

เคลือ่นที่

ชดัเจน 

2.การก าหนด

เป้าหมาย
สามารถวดัได้

และมคีวาม
สอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค ์

เป้าหมายที่

ก าหนดไม่
สามารถวัด

ไดแ้ละไมม่ี
ความ

สอดคลอ้ง

กบั
วตัถปุระสงค ์

มเีป้าหมายที่

ก าหนด
สามารถวัด

ได ้แตม่ี
ความ

สอดคลอ้ง

กบั
วตัถปุระสงค์

และมคีวาม
เป็นไปไดท้ี่

จะท าให ้

บรรล ุได ้
นอ้ยกวา่ 

50% 

มเีป้าหมายที่

ก าหนด
สามารถวัด

ได ้แตม่ี
ความ

สอดคลอ้ง

กบั
วตัถปุระสงค์

และมคีวาม
เป็นไปไดท้ี่

จะท าให ้

บรรล ุได ้
ประมาณ 

50-70% 

มเีป้าหมายที่

ก าหนด
สามารถวัด

ได ้แตม่ี
ความ

สอดคลอ้ง

กบั
วตัถปุระสงค์

และมคีวาม
เป็นไปไดท้ี่

จะท าให ้

บรรล ุได ้
มากกวา่ 

70% 

มเีป้าหมายที่

ก าหนด
สามารถวัด

ได ้แตม่ี
ความ

สอดคลอ้ง

กบั
วตัถปุระสงค์

และมคีวาม
เป็นไปไดท้ี่

จะท าให ้

บรรล ุได ้
100% 

3. ก าหนด

กจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้มที่
สอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค์
และเป้าหมาย 

ไมม่กีาร

ก าหนด

กจิกรรมดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

มกีารก าหนด

กจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
แตม่คีวาม

สอดคลอ้ง
กบั

วตัถปุระสงค์

และ
เป้าหมาย

และมคีวาม
เป็นไปไดท้ี่

จะท าให ้
บรรลุ

เป้าหมาย 

ไดน้อ้ยกวา่ 
50% 

มกีารก าหนด

กจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
แตม่คีวาม

สอดคลอ้ง
กบั

วตัถปุระสงค์

และ
เป้าหมาย

และมคีวาม
เป็นไปไดท้ี่

จะท าให ้
บรรลุ

เป้าหมาย 

ไดป้ระมาณ 
50-70% 

มกีารก าหนด

กจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
แตม่คีวาม

สอดคลอ้ง
กบั

วตัถปุระสงค์

และ
เป้าหมาย

และมคีวาม
เป็นไปไดท้ี่

จะท าให ้
บรรลุ

เป้าหมาย 

ไดม้ากกวา่ 
70% 

มกีารก าหนด

กจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
และมคีวาม

สอดคลอ้ง
กบั

วตัถปุระสงค์

และ
เป้าหมาย

และมคีวาม
เป็นไปไดท้ี่

จะท าให ้
บรรลุ

เป้าหมาย

ชดัเจน 

4. มกีาร

ก าหนด
ระยะเวลาใน

การ
ด าเนนิงานให้

เหมาะสมกบั

เป้าหมายและ

ไมม่กีาร

ก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนนิ
กจิกรรม 

มกีารก าหนด

ระยะเวลาใน
การด าเนนิ

กจิกรรม แต่
มคีวาม

เหมาะสม

และความ

มกีารก าหนด

ระยะเวลาใน
การด าเนนิ

กจิกรรม แต่
มคีวาม

เหมาะสม

และความ

มกีารก าหนด

ระยะเวลาใน
การด าเนนิ

กจิกรรม แต่
มคีวาม

เหมาะสม

และความ

มกีารก าหนด

ระยะเวลา  มี
ความ

เหมาะสม
ตามที่

เป้าหมาย

ก าหนด ใน
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

วตัถปุระสงค์

หรอืไม ่

เป็นไปได ้

ตามที่
เป้าหมาย

ก าหนด ได ้

นอ้ยกวา่ 
50% 

เป็นไปได ้

ตามที่
เป้าหมาย

ก าหนด ได ้

ประมาณ 
50-70% 

เป็นไปได ้

ตามที่
เป้าหมาย

ก าหนด ได ้

มากกวา่ 
70% 

การด าเนนิ

กจิกรรม 

5. ดผูลส าเร็จ

ของ
วตัถปุระสงค์

เป้าหมายและ
โครงการวา่มี

ความกา้วหนา้
อยา่งไร 

ไมม่กีาร

ด าเนนิการ
ตามแผนที่

วางไว ้
หรอืไมม่กีาร

ทบทวนและ
รายงาน

ความ

คบืหนา้ของ
โครงการ 

 

มกีารก าหนด

ความถีใ่น
การทบทวน

และรายงาน
ความ

คบืหนา้ของ
โครงการ   

แตไ่ม่

สามารถ
ด าเนนิการ

ไดต้ามแผน
ทีไ่ดก้ าหนด

ไวอ้ยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

มกีารก าหนด

ความถีใ่น
การทบทวน

และรายงาน
ความ

คบืหนา้ของ
โครงการ   

และสามารถ

ด าเนนิการ
ไดต้ามแผน

ทีไ่ดก้ าหนด
ไวอ้ยา่ง

ตอ่เนือ่ง แต่

ยัง
ด าเนนิการ

ไมแ่ลว้เสร็จ 

มกีาร

ทบทวนและ
รายงาน

ความ
คบืหนา้ของ

โครงการ
ตามที่

ก าหนด และ

มกีาร
ด าเนนิการ

เสร็จสิน้แลว้ 
แตไ่ม่ประสบ

ความส าเร็จ

ตาม
เป้าหมาย 

และไมม่กีาร
ทบทวนเพือ่

หาแนว
ทางแกไ้ข 

มกีาร

ด าเนนิการ
เสร็จสิน้แลว้ 

และบรรลุ
ตาม

เป้าหมาย 
หรอืมกีาร

ด าเนนิการ

เสร็จสิน้แลว้ 
ตามแผนที่

ก าหนด แต่
ไมป่ระสบ

ความส าเร็จ

ตาม
เป้าหมาย 

และมกีาร
ทบทวนเพือ่

หาแนว
ทางแกไ้ข 

 

7.2 การจดัการกา๊ซเรอืนกระจก  
ส านักงานจะตอ้งมกีารตรวจสอบปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก โดยการเก็บขอ้มูล

ปรมิาณการใชท้รัพยากรและพลังงาน ปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ เพื่อวเิคราะหถ์งึปรมิาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลังจากทีม่ีการก าหนดมาตรการต่างๆเพื่อใหเ้กดิการทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมีประสทิธภิาพสูงสุด  รวมไปถงึลดปริมาณของเสยีทีเ่กดิขึน้จากทุกกจิกรรม

ปฏบิัตงิาน และผลทีไ่ดจ้ะน าไปสูก่ารจัดการเพื่อลด การปลอ่ยปรมิาณก๊าซเรือนกระจกของ
ส านักงานในอนาคตตอ่ไป 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดลงตามเป้าหมายทีก่ าหนด  ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี้ 

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.เก็บขอ้มูล

ปรมิาณกา๊ซ
เรอืนกระจก

จากกจิกรรม
ในส านกังาน 

(เทยีบตอ่

จ านวน

ไมม่กีารเก็บ

ขอ้มลู
ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจก
จากกจิกรรม

ในส านักงาน 

มกีารเก็บ

ขอ้มลู
ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจก
จากกจิกรรม

ในส านักงาน 

นอ้ยกวา่ 

มกีารเก็บ

ขอ้มลู 
ปรมิาณก๊าซ

เรอืน 
กระจกจาก

กจิ 

กรรมใน

มกีารเก็บ

ขอ้มลู
ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจก
จากกจิกรรม

ในส านักงาน 

มากกวา่ 

มกีารเก็บ

ขอ้มลู
ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจก
จากกจิกรรม

ในส านักงาน 

อยา่ง
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

พนกังาน) 50% เมือ่

เทยีบกบั
จ านวน

กจิกรรมใน

ส านักงาน 

ส านักงาน  

ประมาณ 
50- 

70% เมือ่

เทยีบ 
กบัจ านวน 

กจิกรรมใน 
ส านักงาน 

70% เมือ่

เทยีบกบั
จ านวน

กจิกรรมใน

ส านักงาน 

สมบรูณ์ 

2.ปรมิาณ

กา๊ซเรอืน
กระจกจาก

กจิกรรมใน
ส านกังานมี

ปรมิาณลดลง

เมือ่เทยีบกบั
ทีผ่า่นมา 

ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจก
จากกจิกรรม

ในส านักงาน
ไมล่ดลงตาม

เป้าหมายที่

ไดก้ าหนด 
เนือ่งจากไม่

มมีาตรการ
ในการ

จัดการดา้น

การใช ้

ทรัพยากร 

พลงังาน 
และการ

ปลอ่ยมลพษิ 

ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจก
จากกจิกรรม

ในส านักงาน
ไมล่ดลงตาม

เป้าหมายที่

ไดก้ าหนด มี
การก าหนด

มาตรการใน
การจัดการ

ดา้นการใช ้

ทรัพยากร 
พลงังาน 

และการ
ปลอ่ยมลพษิ 

แตไ่ม่ปฏบิตั ิ
ตาม

มาตรการ

ดงักลา่ว 

ปรมิาณก๊าซ 

เรอืนกระจก
จากกจิกรรม

ในส านักงาน
ไมล่ดลงตาม

เป้าหมายที่

ไดก้ าหนด 
อยูใ่นชว่ง

ของการ
ด าเนนิการ

ตาม

มาตรการใน
การจัดการ

ดา้นการใช ้

ทรัพยากร 

พลงังาน 
และการ

ปลอ่ยมลพษิ 

ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจก
จากกจิกรรม

ในส านักงาน
ไมล่ดลงตาม

เป้าหมายที่

ไดก้ าหนด 
แตม่กีาร

ด าเนนิการ
ตาม

มาตรการใน

การจัดการ
ดา้นการใช ้

ทรัพยากร 
พลงังาน 

และการ
ปลอ่ยมลพษิ 

และมี

แนวโนม้ทีจ่ะ
ลดลง 

ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจก
จากกจิกรรม

ในส านักงาน
ลดลงตาม

เป้าหมายที่

ไดก้ าหนด 
และมี

มาตรการใน
การจัดการ

ดา้นการใช ้

ทรัพยากร 
พลงังาน 

และการ
ปลอ่ยมลพษิ

ชดัเจน 

3.ผูเ้กีย่วขอ้ง

ตอ้งทราบ
ขอ้มูลและ

วธิกีาร
ค านวณ

ปรมิาณกา๊ซ
เรอืนกระจก

จากกจิกรรม

ในส านกังาน 

ผูเ้กีย่วขอ้ง

ไมท่ราบ
ขอ้มลูและ

วธิกีาร
ค านวณ 

ผูเ้กีย่วขอ้ง

ทราบขอ้มลู
และวธิกีาร

ค านวณนอ้ย
กวา่ 50% 

ของจ านวน
พนักงานที่

เกีย่ว ขอ้งใน

การค านวณ
ทัง้หมด 

ผูเ้กีย่วขอ้ง

ทราบขอ้มลู
และวธิกีาร

ค านวณ
ประมาณ  

50-70 %
ของจ านวน

พนักงานที่

เกีย่ว ขอ้งใน
การค านวณ

ทัง้หมด 

ผูเ้กีย่วขอ้ง

ทราบขอ้มลู
และวธิกีาร

ค านวณ
มากกวา่ 

70% ของ
จ านวน

พนักงานที่

เกีย่วขอ้งใน
การค านวณ

ทัง้หมด 

ผูเ้กีย่วขอ้ง

ทัง้หมด
ทราบขอ้มลู

และวธิกีาร
ค านวณ 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอรม์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Input กระบวนการ Output

ตารางวิเคราะห์กระบวนการท างาน
แบบฟอรม์ 1.1-1 
 



                                ทะเบียนระบุปัญหาส่ิงแวดล้อม ปี พ.ศ.............

                                         แผนก …………………...…….

แก้ไขครัง้ที่ วันที่

กิจกรรม In Out ปัญหาสิง่แวดล้อม D I กฎหมาย

put put AP WP SP NP NU WA E W L/O RM N A E

หมายเหตุ
D = Direct  ทางตรง SP = Soil Pollution W = Water A = Abnormal
I    = Indirect  ทางอ้อม NP = Noise Pollution L/O = LPG / Oil E = Emergency
AP = Air Pollution NU = Nuisance RM = Raw Material WA = Waste
WP = Water Pollution E = Electric  N = Normal

ผู้จดัท า :                             ต าแหน่ง :               วนัที ่:                                       ผู้อนมุตัิ :   ต าแหน่ง :  วนัที ่:

การใช้ทรัพยากร สภาวะผลกระทบสิง่แวดล้อม

แบบฟอรม์ 1.1-2 



แก้ไขครัง้ที่  วนัที่ 

หน่วยงาน                 ปัญหาสิ่งแวดล้อม D I รวม รวม คะแนนรวม
AP WP SP NP NU WA N A E 1 2 3 4 5 6 7  F 1 2 3 4 G ( F x G ) L M H

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ผู้จดัท า : ต าแหน่ง : วนัที่ : ผู้อนมุตัิ : ต าแหน่ง : วนัที่ :

ทะเบยีนปัญหาสิง่แวดล้อมประจ าปี   ……………………
มลภาวะ  ( Pollution )

ระดบันยัส าคญัประเภทของผลกระทบ สภาวะ ความรุนแรง ( C )โอกาสที่จะเกิด ( L )

แบบฟอรม์ 1.1-3 

Page : 1.1-3 of 5



แก้ไขครัง้ที่ วนัที่ 

หน่วยงาน                 ปัญหาสิ่งแวดล้อม D I รวม รวม คะแนนรวม
EL W GA OL RM N A E 1 2 3 4  F 1 2 3 4 G ( F x G ) L M H

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

D = Direct SP = Soil Pollution W = Water A = Abnormal
I    = Indirect NP = Noise Pollution L/O = LPG / Oil E = Emergency
AP = Air Pollution NU = Nuisance RM = Raw Material WA = Waste
WP = Water Pollution EL = Electric  N = Normal
ผู้จดัท า :                         ต าแหนง่ :               วนัที่ :                                   ผู้อนมุตั ิ:   ต าแหนง่ :  วนัที่ :

ทะเบียนปัญหาสิง่แวดล้อมประจ าปี  ...........
การใช้ทรัพยากร  ( Resource usage )

ระดบันยัส าคญัการใช้ทรัพยากร/พลงังาน สภาวะ ความรุนแรง ( C )โอกาสที่จะเกิด ( L )

แบบฟอร์ม 1.1-4 



1 
 

ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้จัดท า....................................         ผู้อนุมัติ......................................... 
วันที่..........................................         วันที่.......................................... 
  

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

 น ้ำเสีย       

1 ประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวด   
ลอม เร่ือง ก้ำหนนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิ ง จำก
อำคำรบำงประเภทและบำงขนำด 
2548 

ขอ 6 อำคำรประเภท ค. หนมำยควำมถึง อำคำรดังตอไปนี  
(5) อำคำรที่ท้ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหนกิจ องค์กำรระหนวำง
ประเทศ หนรือของเอกชนที่มีพื นที่ใชสอยรวมกันทุกชั นของอำคำรหนรื
อกลุมของอำคำรตั งแต 5,000 ตำรำงเมตร แตไมถึง 10,000 ตำรำง
เมตร 
(1) pH อยู่ระหนว่ำง 5-9 
บีโอดี ตองมีคำไมเกิน 40 มิลลกิรัมตอลิตร                                     
(2) สำรแขวนลอย ตองมีคำไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร  
(3) ซัลไฟด์ ต้องมีคำ่ไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร                     
(4) คำทีเคเอ็น ตองมีคำไมเกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร 

 

   

แบบฟอร์ม 2.2 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

(5) สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่า
เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้้าใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 
มิลลิลิตรต่อลิตร 
(7) น ้ำมนัและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่ำไม่เกิน ๒๐ 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั      

2 พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย พ.ศ. 2550 

หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมวด 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

มาตรา 25 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัย

นั้นใกล้จะถึง ผอ.มีอ้านาจสั่งให้ 

เจ้าพนักงานดัดแปลง ทา้ลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือ

ทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบ้าบัดปดัป้องกัน
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ภยันตรายได ้

มาตรา 26 เจ้าพนักงานสามารถเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่

ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย 

เพื่อท้าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก

เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารหรือสถานที่ หากไม่มีเจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองกระท้าได้หากอยู่ภายใต้การควบคุม  ของ ผอ. 

มาตรา 28 เจ้าพนักงานสามารถสั่งอพยบผู้อยู่อาศัยในพื้นที่

อันตรายหรือกีดขวางการปฏิบัตงิานได้ 

มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกล้เกิดสาธารณภัยบริเวณใด ผอ. จะ

ประกาศห้ามเข้าไปอยู่อาศัยหรือด้าเนิน  กิจการใดๆ โดยกา้หนด

ระยะเวลาการห้ามไว้ด้วย 

หมวด 6 บทก้าหนดโทษ 

มาตรา 50 ต้องระวางโทษจา้คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสอง

หม่ืนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรบั หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 และ 26 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

มาตรา 52 ต้องระวางโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพัน

บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรบั หากไมป่ฏิบัติตามมาตรา 28 และ 29 

3 กฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานใน

การบริหารจัดการและดา้เนินการ

ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทา้งาน

เก่ียวกับการป้องกันและระงบั

อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบปอ้งกันและระงบัอัคคีภัยในสถาน

ประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ

ปลอดภัย 

ข้อ ๓ ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดท้าป้ายขอ้

ปฏิบัติเก่ียวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศ

ให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดทาป้ายขอ้

ปฏิบัติเก่ียวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศ

ให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตัง้แต่สิบคนขึ้นไป 

นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจา้งจัดให้มีแผนป้องกัน
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

และระงับอัคคีภัย ประกอบดว้ยการตรวจตรา การอบรม การ

รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการ

บรรเทาทุกข์ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัย ณ 

สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัย

ตรวจสอบได ้

หมวด 2 ความปลอดภัยเก่ียวกับอาคารและทางหนไีฟข้อ 8 ให้

นายจา้งจัดให้มีเส้นทางหนไีฟทกุชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสอง

เส้นทางซึง่สามารถอพยพลูกจ้างที่ท้างานในเวลาเดียวกนัทั้งหมดสู่

จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที 

เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจา้งทา้งานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้อง

ปราศจากสิง่กีดขวาง 

ประตูที่ใช้ในเสน้ทางหนไีฟต้องท้าด้วยวสัดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตู

หรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของ

การหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ทีบ่งัคับให้บานประตปูิดได้เอง ห้ามใช้
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน 

กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือท้าให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจา้งทา้งาน 

ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มอีาคารตั้งแต่สองชัน้ขึ้นไป หรือมี

พื้นที่ประกอบกิจการตัง้แต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจา้งจัด

ให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทกุชั้น

โดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้

(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบดว้ย 

(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและ

ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้

ท้างาน 

(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือ

สัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการ

หนีไฟ 

(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถงึได้
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนไีฟโดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจา้งทา้งาน

ไม่เกินสามสิบเมตร 

(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือ

สัญญาณที่แตกตา่งไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบ

กิจการ 

(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ไดผ้ล 

ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอ่ืนใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหัส 

ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีก้าหนด 

ข้อ 10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส้าหรับเส้นทางหนี

ไฟในการอพยพลูกจา้งออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มี

แหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองที่สามารถจ่ายไฟฟา้เพื่อการหนีไฟและสา
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

หรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นตน้หรืออุปกรณ์อื่นที่เก่ียวข้องได้

ในทันทีทีไ่ฟฟา้ดับ 

ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีปา้ยบอกทางหนีไฟที่มลีักษณะ ดงัต่อไปนี ้

(1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบหา้เซนติเมตร และ

เห็นได้อย่างชัดเจน 

(2) ป้ายบอกทางหนไีฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็น

ได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 

ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น 

ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ท้าให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 

หมวด 3 การดับเพลิง 

ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดย

ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้

(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง 

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทีส่านักงานมาตรฐาน
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก้าหนด หรือตามมาตรฐานที่อธบิดีก้าหนด 

(2) เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ทุกเคร่ือง ต้องจัดให้มี

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนดิใด ใช้ดับเพลงิประเภท

ใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้

อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร 

(3) ห้ามใช้เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายไ ด้ที่อาจเกิดไอระเหย

ของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด ์

(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจานวน 

ความสามารถของเคร่ืองดับเพลิงและการติดตั้งดังต่อไปนี้ 

(ก) เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ที่ใช้ดับเพลงิประเภท เอ จาน

วน ความสามารถของเคร่ืองดับเพลิง และการติดตัง้ ให้คานวณตาม

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่ก้าหนดไว้

ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง 

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ที่ใช้ดับเพลงิประเภท บี 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ความสามารถของเคร่ืองดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่

ก้าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง 

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ที่ใช้ดับเพลงิประเภท ซี การตดิตั้ง

ให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเปน็เชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะ

ท้าให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตัง้เคร่ืองดับเพลิงแบบ

เคลื่อนย้ายไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ที่ใช้ดับเพลงิประเภท ดี ในการ

ติดตั้งให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สบิสามเมตร 

(ข) ให้ติดตั้งหรอืจัดวางเคร่ืองดับเพลิงในสภาพที่มัน่คง มองเห็นได้

อย่างชัดเจน สามารถนามาใช้ไดง้่ายและรวดเร็ว 

(ค) ให้จัดท้ารายละเอียดเก่ียวกับชนดิและวิธีใช้เป็นภาษาไทยทีเ่ห็น

ได้อย่างชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 

(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ใน

สภาพที่ใชง้านได้ดี โดยการตรวจสอบ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

หมวด 8 การด้าเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและ

การรายงาน 

ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจา้งไม่น้อยกว่าร้อยละสีส่ิบของจ้านวน

ลูกจ้างในแตล่ะหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการ

ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตน้ โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนนิการฝึกอบรม 

ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการดา้เนินการเก่ียวกับความปลอดภยั

จากอัคคีภัย ดังต่อไปนี ้

(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวกบัการป้องกันและระงบัอัคคีภัยรับ

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 

และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐม

พยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจา้งฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคาร

ไปตามเส้นทางหนไีฟตามที่ก้าหนดไว้ในหมวด 2 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจา้งทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซอ้ม

อพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจา้งของ

นายจา้งทุกรายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและ

เวลาเดียวกันทา้การฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่นอ้ย

กว่าสามสิบวนั ให้นายจา้งสง่แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือ

ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

เพื่อให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่นายจา้งไม่สามารถด้าเนินการฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รบัใบอนุญาตจาก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปน็ผู้ดา้เนินการฝึกซ้อมให้

นายจา้งจัดท ารายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดี

ก้าหนด และยืน่ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบ

วันนบัแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

4 กฎกระทรวง 

ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร

และการจัดการดานความ

ปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการท้างานเก่ียวกับความรอน 

แสง        สวาง และเสียง พ.ศ. 

2549 

หมวด 2 แสงสวาง 

ข้อ 5 นายจางตองจัดใหสถานประกอบกิจการมีความเขมของ

แสงสวาง ดังตอไปนี ้

(1) ไมต่้ากวามาตรฐานที่กา้หนดไวในตารางที่ 1 ทายกฎกระทรวง

นี้ส้าหรับบริเวณพื้นที่ทัว่ไปภายในสถานประกอบกิจการ เชน 

ทางเดิน หองน้้า หองพัก 

(2) ไมต่้าากวามาตรฐานที่ก้าหนดไวในตารางที่ 2 ทายกฎกระทรวง

นี้ส้าหรับบริเวณพื้นที่ใชประโยชนในกระบวนการผลติที่ลูกจาง

ท้างาน 

(2) ไมต่้ากวามาตรฐานที่กา้หนดไวในตารางที่ 3 ทายกฎกระทรวง

นี้ ส้าหรับบริเวณ 

ที่ลูกจางตองท้างานโดยใชสายตามองเฉพาะจุดหรือตองใชสาย

ตาอยกูับที่ในการทา้งาน 

(4) ไมต่้ากวามาตรฐานเทียบเคียงที่ก้าหนดไวในตารางที่ 4 ทายกฎ

   ผลการ
ตรวจสอบ
ความเข้มแสง
วันที่............ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

กระทรวงนี้สา้หรับ 

บริเวณที่ลูกจางตองท้างานโดยใชสายตามองเฉพาะจุดหรือตองใช

สายตาอยูกับที่ในการทา้งาน ในกรณีที่ความเขมของแสงสวาง ณ ที่

ที่ใหลูกจางท้างานมิไดก้าหนดมาตรฐานไวในตารางที่ 3 

(5) ไมต่้ากวามาตรฐานที่กา้หนดไวในตารางที่ 5 ทายกฎกระทรวง

นี้ส้าหรับบริเวณ 

รอบ ๆ สถานทีลู่กจางตองท้างานโดยใชสายตามองเฉพาะจดุ 

 สิ่งปฏิกูล      

5 พระราชบญััญติสาธารณสุข พ.ศ.

2535 

หมวด 5 เหตุร้าคาญ มาตรา 25(4) การกระท้าใด ๆ อันเปน็เหตุให้

เกิด กลิ่น, แสง, รังสี, เสียง,ความร้อน, สิ่งมีพิษ,ความสัน่สะเทือน

,ฝุ่น,ละออง, เขม่า,เถ้า  ให้ถือเป็นเหตุร้าคาญ 

    

6 พระราชบญััญติการสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต

ราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป้นอ้านาจสว่นราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

- ก้าหนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยตดิเชื้อและมูลฝอยที่เปน็พิษหรือ

อันตรายจากชุมชน โดยปรับสูงสุด  ไม่เกินหนึ่งแสนบาท จา้คุกไม่

เกิน 1 ปี หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

7 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เร่ือง การเก็บ ขน และก้า จัดสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท้า ให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูล

ฝอยในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไวใ้ห้ 

ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มี

ที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานทีน่ั้นอยา่ง

เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง หรือท้า ให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูล

ฝอยนอกที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัดให้มี

ขึ้น เว้นแต่เป็นการกระทา้ ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในอ้า 

นาจหนา้ที่หรือบุคคลที่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือน้า สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ไปฝงัหรือถมในที่ดินใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเปน็หนังสือจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่กรุงเทพมหานครก้า หนด ตามข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิง่ปฏิกูลหรือ

มูลฝอย ตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสุข 

 

 

ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และ

สิ่งปฎิกูลของอาคารสถานที่ และ

สถานบริการการสาธารณสุข 

พ.ศ.2545 

 

หมวด 2 การจัดการมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่ไม่ใช่

สถานบริการสาธารณสุข 

ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องจัดให้มี

ภาชนะรองรับมูลฝอยทีท่้าจากวสัดุมั่นคง แข็งแรง มีรูปทรงที่ท้า

ความสะอาดได้งา่ย มีฝาปิดมดิชิด สามารถป้องกันสตัว์ไม่ให้คุ้ยเขี่ย 

รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความร้าคาญเกินควร 

ข้อ 8 ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับจ้านวนเพียงพอที่จะใส่มลูฝอยได้

โดยไม่ลน้ออกนอกภาชนะ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ข้อ 10 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยได้ใน

ปริมาณ 3 วัน และที่พักมูลฝอยต้องมีลักษณะตามที่ก้าหนด 

ทั้งนี้ ต้องจัดการใส่มลูฝอยในถุงพลาสติก หรือถุงที่ กทม. ก้าหนด 

ให้มีการแยกมูลฝอย ต้องด้าเนินการแยกมูลฝอยที่อยู่ในสภาพที่จะ

ขนได้โดยสะดวก 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

8 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัที่ 33 

(พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบกา้จัด

ขยะมูลฝอย) 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอย

ที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้

- ต้องมีขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ในแต่ละวนั 

- ผนังต้องทา้ด้วยวสัดุถาวรและทนไฟ 

- พื้นผิวภายในต้องเรียบและกนัน้้าซึม 

- ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้า้ฝน 

- ต้องมีการระบายน้้าเสียงจากมลูฝอยเข้าสู่ระบบบา้บัดน้้าเสยี 

- ต้องมีการระบายอากาศและปอ้งกันน้้าซึม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

9 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง

ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิง่

ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่า

ด้วย การสาธารณสุข พ.ศ.2546 

- การก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฎิกูล หรือมูล

ฝอยจากสถานประกอบการ 

 

 

    

10 กฎกระทรวง ว่าด้วย อัตรา 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ 

ขน และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

พ.ศ.2545 

- การก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฎิกูล หรือมูล

ฝอยจากสถานประกอบการ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

11 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข 

เร่ือง ก้าหนดลักษณะของบริเวณที่

พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อ 

*ประกาศฉบบันี้ให้ใชบ้ังคับเมื่อพ้นก้าหนด 90 วัน ประกาศในราช

กิจจาฯ 

ก้าหนดลักษณะของบริเวณที่พกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อดังนี้ 

ข้อ 1 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและ

อุปกรณ์ ดังนี ้

(1) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจดุที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วน

เฉพาะ ไม่อับชื้น สะดวกสา้หรับการขนมูลฝอยตืดเชื่อไปก้าจัด และ

ต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษา 

(2) มีภาชนะสา้หรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ

ตามที่ก้าหนด 

ก) ท้าด้วยวสัดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื้นผิวต้องมีลักษณะ

เรียบ ท้าความสะอาดงา่ย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมดิชิด สามารถป้องกัน

สัตว์แมลงพาหะนา้โรค และให้มีการฆ่าเชื้อก่อนน้าไปใช้ 

ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็กกักภาชนะบรรจุมูลฝอย
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน ต้องให้อยู่ที่

อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียล 

ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสีที่

มองเห็นได้ชัดเจนคู่กับตราสัญลกัษณ์ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เร่ือง ตราสัญลักษณ์ส้าหรับพิมพบ์นภาชนะบรรจมุูล

ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546 (c362) 

ก้าหนด 

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

12 ประกาศกระทรงสาธารณสุข เร่ือง 

ตราหรือสัญลักษณ์ส้าหรับพิมพบ์น

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อ 

พ.ศ.2546 

ก้าหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพิมพ์ลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติด

เชื้อ ให้มีลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วง สีดา้ ซ้อนทับบนวงกลมสีด้า 

โดยสัญลักษณ์ต้องรัศมีไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 

    

 อากาศ      
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

13 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง ความปลอดภัยในการท้า งาน

เก่ียวกับภาวะแวดล้อม 

(สารเคมี) 

ข้อ 5 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท้า งานในที่ที่มีปริมาณฝุ่นแร่ใน
บรรยากาศของการท้า งานตลอดระยะเวลาการท้างานปกติโดย
เฉลี่ยเกินกว่าที่ก้า หนดไว้ในตารางหมายเลข 4 ท้ายประกาศนี้ 
- ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้  
 (Respirable dust)  ไม่เกิน 5 mg/M3 
- ฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3 

    

 พลังงาน      
14 14.1 พระราชบัญญัติ การส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน 2535 
หมวด 1 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การด้าเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิ
ภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
การแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิด
การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการท้างานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

 14.2 พระราชบัญญัติ การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และ
ส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอ้านาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
(1) ก้าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
(2) ก้าหนดเคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการ
ใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 

    



24 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

(3) ก้าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท 
คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน 
(4) ก้าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ้าหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้อง
แสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 14.3 ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่องการก้าหนดค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะขั้นต่้า ค่าประสิทธิภาพ
การให้ความเย็นและค่าพลังงาน
ไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบ
ปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร 
พ.ศ.๒๕๕๒ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตามข้อก้าหนด
รายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
(1) เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก 
(2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 
(ก)เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหรับระบบปรับอากาศ 
(ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
(3) เคร่ืองท้าน้้าเย็นแบบดูดกลืน 
 

    

 14.4 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

พ ลั ง ง า น ก้ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อน ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2552 

ข้อก้าหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก ่
(1) ตู้เย็น 
(2) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
(4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 
(5) บัลลาสต์เหล็กนิรภัย 
(6) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 
(7) พัดลมไฟฟ้า 
(8) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
(9) โคมไฟฟ้า 
(11) เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(11) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
(12) กระจก 
(13) ฉนวนใยแก้ว 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

 14.5 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น  ก้ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก้าหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ โคมไฟชนิดส่องลง (Down 
Light) 

    

 14.6 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน ก้าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก้าหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่  เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหรับ
ปรับอากาศที่ มีประสิทธิภาพสู ง  เครื่องท้ าน้้ าอุ่ น ไฟฟ้ าที่ มี
ประสิทธิภาพสูง กระติกน้้าร้อนไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมอเตอร์
เหนี่ยวน้าสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง 

    

 14.7 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

พ ลั ง ง า น  ก้ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

ข้อมูลฉลากตู้เย็น เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากเคร่ืองปรับอากาศ เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5 

 14.8 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น ก้ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก้าหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
หม้อไอน้้า 
เครื่องท้าน้้าร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน 
ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอรื 5-เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-พัดลม 

    



28 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-หลอดผอมเบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-บัลลาสต์ทรอนิกส์เบอร์ 5 

 14.9 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น ก้ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก ่
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 
เบอร์ 5 

    

 14.10 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก้าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 7 )
พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรส

    



29 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

เซนต์ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – บัลลาสต์นิรภัย 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 
5 
เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

 14.11 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงานเรื่อง ก้าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 8 )
พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 
โคมไฟชนิดตะแกรง 
เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

    

 14.12 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก้าหนดคุณสมบัติ 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 

    



30 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 
เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

 14.13 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก้าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 
5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – โคมไฟฟ้า 

    



31 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก 
รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหรับระบบปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

 14.14 6ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก้าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 
1. หลอดแอลอีดี  ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบ
ท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับหลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์ (CFL) 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับ "Standby Power 1 
Watt รักษ์โลก" ประเภท เคร่ืองรับโทรทัศน์ 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับ "Standby Power 1 

    



32 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

Watt รักษ์โลก" ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับความเร็ว
รอบมอเตอร์ ฉนวนใยแก้ว กระจก เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหรับระบบ
ปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 14.15 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก้าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 
1. เครื่องท้าน้้าอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับพัดลมไฟฟ้า 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับหลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์ (CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5) 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
เบอร์ 5 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับ Standby Power 1 
Watt 
8.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับกระติกน้้าร้อนไฟฟ้า 
10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับเครื่องท้าน้้าอุ่นไฟฟ้า 
11. เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 14.16 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก้าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 
1. พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับเครื่องปรับอากาศ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับพัดลมไฟฟ้า 
3.1 พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น 
3.2 พัดลมไฟฟ้าชนิดส่ายรอบตัว 
3.3 พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับหลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์ (CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
เบอร์ 5 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับ Standby Power 1 
Watt 
7.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับกระติกน้้าร้อนไฟฟ้า 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส้าหรับเครื่องท้าน้้าอุ่นไฟฟ้า 
10. เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

15 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ 
ของผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ
ยอมรับทางการแพทย์ว่า ควันบุหรี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบ
และไม่สูบบุหร่ีบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ เช่น อาจท้าให้เกิด
มะเร็งปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีทั้งควันบุหรี่ยัง
ท้าให้โรคบางโรค เช่น โรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้มีอาการก้าเริบขึ้น 
นอกจากนั้นยังพิสูจน์ได้ว่า การที่ผู้ไม่สูบบุหร่ีต้องสูดควันบุหร่ีที่ผู้อื่น
สูบเข้าไปก็ยังเป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้นั้นเช่นเดียวกันกับที่เกิด
ขึ้นกับตัวผู้สูบบุหรี่เอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูดควันบุหรี่นั้นเป็น
เด็ก สมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มิให้ต้องรับควัน
บุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือ
จัดเขตให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือโดยวิธีอื่นๆ จึงจ้าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

    

16 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่9)พ.ศ.2540 เรื่อง สภาพ
และลักษณะของเขตสูบบุหร่ี 

ยกเลิกประกาศฯ ฉ.5(2535) 
-โดยต้องเป็นบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศต้องมีการระบายอากาศ
ถ่ายเทหมนุเวียนระหวา่งาภายนอกอาคารและภายในเขตสบูบุหร่ี
ไมน้่อยกวา่ 50 ลบ.ฟตุ/นาที/คน 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

-การก าหนดภาพเขตสบูบหุร่ีต้องมีลกัษณะดงันี ้

1)  ไม่อยู่ ในบริเวณท่ีก่อให้ เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่
ประชาชน ท่ีอยู่บริเวณข้างเคียง 
2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานท่ีท่ีให้มีการคุ้มครอง
สขุภาพผู้ ไมส่บูบหุร่ี 
3) ไม่อยู่ในบริเวณท่ีเปิดเผยอนัเป็นท่ีเห็นได้ชดัแก่ผู้มาใช้สถานท่ี
นัน้ 

17 ปะกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับ
ที่10)พ.ศ. 2545ก้าหนดชื่อหรือ
ประเภทของสถานที่สาธารณะทีให้
มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหร่ี 

-ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉ.7(2540)เร่ืองเดียว 
_ถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่13)พ.ศ.2546 
เร่ืองเดียวกัน (C212) 
-ก้าหนดให้สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นสถานที่ที่ให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี โดยขณะท้าการ ให้หรือ ใช้บริการ
เป็นเขตปลอดบุหร่ี เว้นแต่ 
1) บริเวณห้องพักส่วนตัว หรือห้องท้างานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานที่นั้น 
2) บริเวณที่จัดไว้ให้เป็น เขตสูบบุหรี่ เป็นเฉพาะใช้บังคับเมื่อพเช้น
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ก้าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
(ประกาศเมื่อ่ 9 สิงหาคม 2545) 

18 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข
(ฉบับที่19)พ.ศ.2553เรื่องก้าหนด
ชื่ อห รื อ ป ระ เ ภทของ สถาน ที่
ส าธารณะที่ ให้ มี การคุ้ มครอง
สุ ขภาพของผู้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ แ ล ะ
ก้ า หนดส่ วนหนึ่ ง ส่ วน ใดหรื อ
ทั้ งหมดของสถานที่ สาธารณะ
ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขต
ปลอดบุหรี่ ตามประราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535 

บังคับใช้ พ้น 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาฯ(28 
พ.ค. 53)  
***ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องก้าหนดชื่อเรื่อง
ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่และก้าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่
สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม พรบ.
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.2536ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549(
นค.-law-c477)* 
 
และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องก้าหนดชื่อหรือประเภท
ของสถานทีสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
และก้าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ
ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ.2550 (นค.-law-
c659)*** 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

-ก้าหนดให้ชื่อสถานที่ต่อไปนี้เป็น เขตปลอดบุหร่ี 
1. สถานบริการสาธารณะสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
-สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
2.สถานศึกษา 
-สถานฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. สถนที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
-สถานที่ออกก้าลังกาย 
-สถานที่ออกก้าลังกาย 
    -สถานที่ออก้าลังกาย ซ้อมกีฬา เล่นกีฬา 
สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
-สระว่ายน้้า  
-ร้านค้า 
-สถานที่จัดลี้ยงทั้งหมด 
-สถานที่จ้าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบ
ปรับอากาศ 
-สถานที่จ้าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มี
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ระบบปรับอากาศ เฉพาะบริเวณที่ให้มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม 
อาหารและเครื่องดื่ม 
-สถนที่จ้าหน่าย แสดง จัดนิทรรศการสินค้า/บริการ 
-สถานบริการทั่วไป 
-สถานที่ให้บริการน้้ามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่เป็น
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
-อาคาร สถานที่ที่ใช้จัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ 
-สถานที่ท้างาน 
-สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐเฉพาะส่วนที่เป็น
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
-สถานที่ท้างานเอกชน เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
-ธนาคาร สถาบันการเงิน 
-โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า เฉพาะ
ส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
-สถานที่สาธารณะทั่วไป 
-ห้องสมุด 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

-สุขา 
-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ บริเวณที่ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 
-ลิฟท์โดยสาร 
-สวนสาธารณะ 

  4.ยานพาหนะสถานีขนส่งสาธารณะ 
-ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่
มีก็ตาม 
-ยานพาหนะโดยสาร ที่ใช้ลักษณะส่วนกลางของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เอกชน 
-ก้าหนดให้สถานที่ต่อไปนี้ที่เป็นเขตปลอดบุหร่ี สามารถจัดให้มี เขต
บุหร่ี ได้ในสถานที่ฯดังนี้ 
1.สถานที่ใบริการน้้ามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิง**นอกเหนือจาก
พื้นที่ส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
2. สถานที่ ร า ชกา ร  รั ฐ วิ ส าหกิ จ  หน่ ว ย ง านอื่ น ของ รั ฐ **
นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนเป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง** 
-ก้าหนดให้สถานที่สาธารณะที่ไม่ได้ก้าหนดขอบเขตชัดเจนให้ถือว่า
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ขอบเขตของสถานที่นั้น ก้าหนดตามการสูบบุหรี่นั้นรบกวนผู้อื่น
หรือไม่เป็นหลัก 
-รวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็
ตาม 

19 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แสดงเครื่องหมายของขอบเขตสูบ
บุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี พ.ศ.2551 

*ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข(ฉบับที่ 15)พ.ศ.2548 ลง
วันที่30 ธันวาคม2548 เรื่อง ก้าหนดเครื่องหมายของเขตผู้สูบบุหรี่
และเขตปลอดบุหร่ี 
**ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก้าหนด 
กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ออกบทบัญญัติ เกี่ยวกับ
การก้าหนดเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายของเขตปลอด
บุหร่ี ซึ่งต้องแสดงเครื่องหมายไว้ภายในยานพาหนะเป็นการเฉพาะ 
ให้ผู้ด้าเนินการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

    

20 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข *ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสิบวัน นับตั้งแต่วันที่     
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

พ . ศ .  2550เ รื่ อ ง  ส ภ า พ แ ล ะ
ลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบ
บุหร่ี พ.ศ.2535 

ประกาศในราชกิจจาฯ(30 พ.ค.50) 
1.ต้องแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีตามที่กระทรวงสาธารณะสุข
ประกาศ 
2.ไม่มีการสูบบุหร่ี 
3. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับการสูบบุหร่ี 

21 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อ
ปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา
ในหอผึ่งเย็นขออาคารในประเทศ
ไทย 

**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ทาง
กฎหมาย(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ)** 
-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่
อยู่ในและนอกอาคาร 
-โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease)โรคติดเชื้อจากแบ
ทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลาอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจส่วนล่าง  
-กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือก้าลัง
อยู่ระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสาหรือสูบบุหรี่จัด และผู้ที่
ได้รับการรักษาโรคบางชนิด 
-สาเหตุโรคการหายใจเอาละอองน้้าที่ปนเปื้อนเชื้อลีจอ
โอเนลลา ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ไม่มีการดูแลบ้ารุงรักษา
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

อย่างถูกต้องถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย 
-ข้อ4 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ด้าเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
ที่มีการติดตั้ง หอผึ่งเย็น 
 - มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. จั ดท้ า แผนหรื อ โครงการควบคุ มป้ องกั น โ รคฯ  โดยมี
องค์ประกอบดังรายละเอียดในฉบับกฎหมาย 
 2. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม และ
บ้ารุงรักษาหอผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมและบ้ารุงรักษาหอ
ผึ่งเย็นด้านการป้องกันและควบคุมเชื้อฯที่กรมอนามัยและกรม
ควบคุมโรคฯก้าหนด 
 3.จัดให้มีผู้ควบคุมและบ้ารุงรักษาหอผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม วุฒิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล 
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณะสุขศาสตร์หรือสาขา
อื่นๆ ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

 -ต้องจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามแบบท้ายประกาศนี้ 
 -ต้องจัดให้มีคู่มือแนะน้าไว้ประจ้าระบบปรับอากาศทุกระบบ 
รายละเอียดดูได้จากฉบับกฎหมาย 
 -ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี้ ก้าหนดการ
ปฏิบัตินี้ ส้าหรับข้อปฏิบัตินี้ ก้าหนดการปฏิบัติอื่นๆดังนี้ 
-หอผึ่งเย็น 
 1. การออกแบบและก่อสร้าง 
 2. สถานที่ติดตั้งหอผึ่งเย็น 
 3. น้้าที่เติมชดเชยต้องเป็นน้้าจากแหล่งน้้าเดียวกับที่ใช้ในหอ
พึ่งเย็น 
 4. การระบายน้้าทิ้ง 
 5. การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้งาน ระบบปรับสภาวะ
อากาศ 
-การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง 
 1. การด้าเนินการและบ้ารุงรักษาระบบ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

  - จัดหาคู่มือการบ้ารุงรักษาประจ้าระบบ 
  - ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอน 
ทุกเครื่องด้วยสายตา  1สัปดาห์/คร้ัง 

- จัดท้าและด้าเนินการตามแผนบ้ารุงรักษา 
 2. การท้าความสะอาด การท้าลายเชื้อ 
 3. การบ้าบัดน้้า ในระบบฯ 
 4. การใช้สารชีวภาพ 
 5. การบันทึกข้อมูล 
   -สมุดบันทึกต้องเก็บ >=2ปี 
 6. แผนการด้าเนินการเมื่อโรคฯระบาด 
 7. การเก็บตัวอย่างน้้า และการตรวจสอบทางจุลชีวฯ 
 8. การแก้ไขการปนเปื้อนเชื้อฯ 

 
 
 



บันทกึประจ ำเดอืน วนัที่ท ำกำรบันทกึ
รวมปริมำณกำรใช้

ไฟฟ้ำ/เดอืน (หน่วย)

ค่ำใช้จ่ำย

ค่ำไฟฟ้ำ/เดอืน (บำท)
ผู้บันทกึ

บันทกึประจ ำเดอืน วนัที่ท ำกำรบันทกึ
รวมปริมำณกำรใช้

ไฟฟ้ำ/เดอืน (หน่วย)

ค่ำใช้จ่ำย

ค่ำไฟฟ้ำ/เดอืน (บำท)
ผู้บันทกึ

แบบฟอร์มบันทึกกำรใช้ไฟฟ้ำ

แบบฟอร์มบันทึกกำรใช้เช้ือเพลงิ

แบบฟอร์ม 3.1 



บนัทึกประจ ำเดือน วนัท่ีท ำกำรบนัทึก รวมปริมำณกำรใชน้ ้ำ/เดือน (หน่วย) คำ่ใชจ่้ำยคำ่น ้ำ/เดือน (บำท) ผูบ้นัทึก หมำยเหตุ

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น า้ แบบฟอร์ม 3.2 



รายการขยะ

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

ขยะทัว่ไป
กระดาษ
แกนกระดาษทิชชู
ขวดน ้า
ตลบัหมึก

หมายเหต ุ1. ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย ต้องลงบนัทกึปริมาณทกุวนัทีส่ิน้เดอืน

ปริมาณ (ระบหุน่วยเป็น ก.ก. หรือ ลติร ) 

รายการขยะประจ าเดือน แบบฟอร์ม 4.1 



หน้า 1/2

ชนิดสัตว์พาหะน าเชือ้ วิธีการป้องกันและก าจดั ความถี่ ผู้ รับผดิชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง

นก วิธีการป้องกนั หวัหน้าฝ่าย

1. สร้างตาขา่ยดกัรอบๆ บริเวณโรงงาน

2. ตดิตะแกรงลวดตามผนงัที่มีชอ่ง

3. ตดิมา่นสเีหลอืงป้องกนัที่ประตทูางเข้า ออก

4. ตรวจเช็คทกุวนัตามสถานที่ตดิตัง้กบัดกั

วิธีก าจดั

1. หากมีนกตดิตาขา่ย น าไปปลอ่ย

2. หากมีนกตายน าใสถ่งุขยะสดี าเพ่ือน าไปทิง้ตอ่ไป

3. ตรวจเช็คทกุวนัและก าจดัทิง้ทนัที

หนู วิธีการป้องกนั

1. ปิดชอ่งทางเดนิตามทอ่ระบายน า้ด้วยตะแกรง

2. ท าความสะอาดอยูเ่ป็นประจ า

3. มีการตรวจดแูละทกุวนั

4. จดัวางอปุกรณ์ให้เป็นระเบยีบ

วิธีการก าจดั

1. เดนิส ารวจดรู่องรอยทางเดนิของหนู

2. หากบัดกัมาตดิตัง้บริเวณ

3. หากพบซากหนตูดิกบัดกัให้ด าเนินการน าไปทิง้ทนัที

แมลงวนั วิธีการป้องกนั

1. ท าความสะอาดพืน้ที่ผลติอยูเ่ป็นประจ า

2. น าเศษวตัดทุี่เหลอืจากการผลติไปทิง้ทกุวนั

3. มีการปิดปากถงุวสัดทุี่เหลอืใช้ก่อนน าไปทิง้

วิธีการก าจดั

1. หากาวดกัแมลงวนัมาตดิตัง้หากพบวา่มีแมลงวนั

2. ก าจดัแหลง่ต้นตอ่ที่ท าให้แมลงวนัมาหาอาหาร

3. น าซากแมลงวนัไปทิง้หากมีจ านวนมากพอ

แมลงสาบ วิธีการป้องกนั

1. ท าความสะอาดพืน้ที่ผลติอยูเ่ป็นประจ า

2. น าเศษวตัดทุี่เหลอืจากการผลติไปทิง้ทกุวนั

3. มีการปิดปากถงุวสัดทุี่เหลอืใช้ก่อนน าไปทิง้

แผนการควบคุมสัตว์พาหะน าเชือ้ แบบฟอรม์ 5.1 



หน้า 2/2

ชนิดสัตว์พาหะน าเชือ้ วิธีการป้องกันและก าจดั ความถี่ ผู้ รับผดิชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง

แมลงสาบ (ตอ่) วิธีการก าจดั

1. หากาวดกัแมลงสาบมาตดิตัง้หากพบวา่มีแมลงสาบ

2. ก าจดัแหลง่ต้นตอ่ที่ท าให้แมลงสาบมาหาอาหาร

3. น าซากแมลงสาบไปทิง้หากมีจ านวนมากพอ

มด วิธีการป้องกนั

1. ท าความสะอาดพืน้ที่ผลติอยูเ่ป็นประจ า

2. น าเศษวตัดทุี่เหลอืจากการผลติไปทิง้ทกุวนั

3. มีการปิดปากถงุวสัดทุี่เหลอืใช้ก่อนน าไปทิง้

วิธีการก าจดั

1. หากาวดกัมดมาตดิตัง้หากพบวา่มีมดในพืน้ที่ผลติ

2. ก าจดัแหลง่ต้นตอ่ที่ท าให้มดมาหาอาหาร

3. น าซากมดไปทิง้หากมีจ านวนมากพอ

แมลงตา่งๆ แมลงบนิ วิธีการป้องกนั

และแมลงกลางคนื 1. ท าความสะอาดพืน้ที่ผลติอยูเ่ป็นประจ า

2. น าเศษวตัดทุี่เหลอืจากการผลติไปทิง้ทกุวนั

3. มีการปิดปากถงุวสัดทุี่เหลอืใช้ก่อนน าไปทิง้

4. ตดิตัง้มา่นกนัแมลงสเีหลอืง

วิธีการก าจดั

1. ตดิตัง้ไฟลอ่แมลงไฟฟ้า เพ่ือดกัแมลงบนิ

2. ก าจดัแหลง่ต้นตอ่ที่ท าให้มดมาหาอาหาร

3. น าซากแมลงไปทิง้ทกุๆ 3 วนั

ผู้ รับผิดชอบ.................................................. ทวนสอบโดย.......................................................

วนัที.่...................................................... วนัที.่......................................................

แผนการควบคุมสัตว์พาหะน าเชือ้



ล ำดบัท่ี สถำนท่ี นก หนู แมลงวนั แมลงสำบ แมลงกลำงคืน อ่ืนๆ กำรแกไ้ข
1 ห้องน ้ำ
2 ห้องรับประทำนอำหำร
3 ห้องประชุม
4 ห้องเก็บของ
5
6
7
8
9
10
11
12

ผู้ตรวจ.................................................. หมายเหตุ พบสตัว์พาหะ

วนัที.่...................................................... ไมพ่บสตัว์พาหะ

ทวนสอบโดย...................................................................

วนัที.่......................................................

รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าเช้ือ
แบบฟอรม์ 5.2 



 

 1 

 
แบบรายงานผลการจดัซ้ือจดัจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

 
กรณุากรอกแบบรายงานผลตามทีห่น่วยงานของท่านจดัซือ้ในแต่ละรายการสนิคา้หรอืบรกิาร ทัง้ทีเ่ป็น

สนิคา้ทีผ่่านเกณฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและไมผ่่านเกณฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

1. รายการจดัซือ้สนิคา้ในช่วงเดอืน_____________ ถงึเดอืน_____________  
 

รายการ 
 

ยีห่อ้ 
 

รุน่ 
ปรมิาณ 
การจดัซือ้ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(รวม vat 7%) 

(บาท) 

เป็นไปตาม
เกณฑส์นิคา้ที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

() 
1.  ตลบัหมกึ 

1.1  เครือ่งถ่ายเอกสาร(กล่อง) 
1.2  เครือ่งพมิพ(์กล่อง) 
1.3  เครือ่งโทรสาร(กล่อง) 

       

2. กระดาษ 
      2.1 กระดาษคอมพวิเตอร(์รมี) 
      2.2 กระดาษปกส(ีรมี) 

      

3. แฟ้มเอกสาร(แฟ้ม)       
4. ซองบรรจุภณัฑ(์กล่อง)       
  5. กล่องใสเ่อกสาร(กล่อง)       
6.  ผลติภณัฑล์บค าผดิ(อนั)       
7. หลอดฟลอูอเรสเซนต(์หลอด)       
8. เครือ่งถ่ายเอกสาร (เครือ่ง)       
9. กระดาษช าระ (มว้น) 
    - มว้นละ ................ เมตร 

      

10. เครือ่งพมิพ ์(เครือ่ง)       
11. เครือ่งเรอืนเหลก็ (ตวั)       
12. แบตเตอรีป่ฐมภมู ิ(แทง่)       
13. ปากกาไวตบ์อรด์ (ดา้ม)       
14. สทีาอาคาร (แกลลอน)       
       
       
       
       
       

แบบฟอรม์ 6.1  
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รายการ 
 

ยีห่อ้ 
 

รุน่ 
ปรมิาณ 
การจดัซือ้ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(รวม vat 7%) 

(บาท) 

เป็นไปตาม
เกณฑส์นิคา้ที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

() 
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2. การจดัจา้งบรกิารท าความสะอาดในส านกังาน 
- ชื่อบรษิทัทีร่บัจา้ง....................................................................... 
-  จ านวนพนกังาน...................................................................(คน) 
- งบประมาณทีใ่ช.้..............................................................บาท/ปี 

 

 เกณฑใ์นการคดัเลอืก หรอืจดัหาบรกิารท าความสะอาดในส านกังานทีใ่ชพ้จิารณามดีงันี้ 
 

เกณฑใ์นการพจิารณา ม ี ไมม่ ี
1.  ไมใ่ชผ้ลติภณัฑท์ าความสะอาดทีม่สีว่นผสมของสารอนัตราย   
2.  พนกังานไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
พรอ้มแนบหลกัฐานยนืยนัการฝึกอบรมพนกังาน 

  

3.  มกีารด าเนินการ อธบิายขัน้ตอน และเสนอแนวปฏบิตัทิี่ชดัเจนในการให้
พนักงานท าความสะอาดคดัแยกบรรจุภณัฑ์ หรอืวสัดุเหลือใชอ้ื่นๆ ที่เกดิขึ้น
จากขยะทัว่ไปทีม่อียู่ในอาคารส านักงาน เพื่อน ากลบัไปสู่กระบวนการแปรรูป
หรอืเวยีนใชใ้หม ่รวมถงึจดัอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ พรอ้มรายงานผลการ
ด าเนินการคดัแยกขยะตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

  

 
 
3. รายละเอยีดของการใชบ้รกิารโรงแรมในการจดัประชุม สมัมนา และอบรม  
ในช่วงเดอืน..............................ถงึเดอืน .............................. 
 

รายการกจิกรรม สถานทีจ่ดังาน/โรงแรม 
จ านวน
ผูเ้ขา้รว่ม 

ระยะเวลาการจดั
กจิกรรม 

งบประมาณทีใ่ช ้
(บาท) 

เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม* 

      
      
      
      

 
 หมายเหตุ  *กรณีที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใหร้ะบุดว้ยว่าไดร้บัเกยีรตบิตัรใบไมเ้ขยีว หรอื ไดร้บั
การรบัรอง ISO 14001  
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 4. บรกิารเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
-    ชื่อบรษิทัทีใ่หบ้รกิารเช่า....................................................................... 
- งบประมาณทีใ่ช.้..............................................................บาท/ปี 
- จ านวน............................................................................เครือ่ง 

 
เป็นไปตามเกณฑส์นิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่  เป็น   ไมเ่ป็น 
 
  5.   ปญัหาและอุปสรรคในการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมาใช ้

1.  .………………………………...........………………………………………………… 
 2.  …………………………………………………………………………………………. 
 3.  ….……………………………………………………………………………………… 

 
6.   ขอ้เสนอแนะ 

1.  .………………………………...........………………………………………………… 
2.  ………………………………………………………………………………………… 

  3.  ….……………………………………………………………………………………… 
 
ผูร้ายงาน 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………….นามสกุล……………………………………… 
ต าแหน่ง…………………….……………………… ระดบั…………….……………………………. 
หน่วยงาน ……………………………………................……………………………..…………….. 
โทร. …………………..........………………… .โทรสาร……………………………..…………….. 

 
******************************************************************************************************* 

 



ช่ือแผนงาน : หมายเลขแผนงาน : ผู้จดัท า.........................................

หน่วยงาน :  วนัที่บงัคบัใช้ ผู้อนมุตั.ิ.......................................... วนัที่.........................

วตัถปุระสงค์ :

เป้าหมาย :

ล ำดับที่ รำยละเอียดขัน้ตอน

กำรปฏิบัติงำน 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
ปฏิบตัิ
แผน
ปฏิบตัิ
แผน
ปฏิบตัิ
แผน
ปฏิบตัิ
แผน
ปฏิบตัิ

การติดตามความก้าวหน้า ให้ท าเคร่ืองหมายในชอ่งปฏิบตัิ และแนบเอกสารการปฏิบตัิงาน
ข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกนั

แผนงำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. __________
ผู้ รับผิดชอบ งบประมำณ

แบบฟอร์ม 7.1 



ประเภท ค่าแฟกเตอร์ (kg CO2) ปริมาณที่ใช้/ของเสียที่เกิดขึน้ หน่วย ปริมาณการปลดปล่อย GHGs (kgCO2)

น ้ำประปำ-กำรประปำนครหลวง 0.5081 m3
0

น ้ำประปำ-กำรประปำส่วนภูมิภำค 0.7043 m3
0

น ้ำประปำ-กำรนิคมอุตสำหกรรม 0.2722 m3
0

ไฟฟ้ำ CPO (GtoG) 0.5278 kWh 0

กระดำษ (เยื่อกระดำษชนิดฟอกขำวจำกยู
คำลิปตสั)

0.6662 kg

0

ของเสีย (พจิารณาการฝังกลบขยะ)

เศษผำ้ 2 kg 0

กระดำษ / กระดำษกล่อง 2.93 kg 0

เศษอำหำร 2.53 kg 0

ผำ้ออ้มเด็กท ำดว้ยกระดำษ 4 kg 0

ก่ิงไม ้ตน้หญำ้จำกสวน 3.27 kg 0

ยำง หนงั 3.13 kg 0

ขยะอ่ืนๆ (จะตอ้งมีคำร์บอนเป็น
องคป์ระกอบ)

2.32 kg
0

ขยะอ่ืนๆ (กรณีไมมี่คำร์บอนเป็นองคก์ร
ประกอบ)

0 kg

0

ปุ๋ ยหมกัอินทรีย ์จำกกำรจดักำรมลูฝอยสด 
(หมกัแบบใชอ้ำกำศและไมใ่ชอ้ำกำศ)

0.2552 kg

0

กำรรวบรวมและปรับปรุงคุณภำพน ้ำเสีย
ชุมชนของประเทศ (ขอ้มลูเฉล่ียของกำร
รวบรวมและกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำเสีย
ชุมชนของเมืองขนำดใหญ่ และกำร
รวบรวมและกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำเสีย
ชุมชนของเมืองขนำดกลำง)

1.3150E-04 L

0

กำรรวบรวมและปรับปรุงคุณภำพน ้ำเสีย
ชุมชนขนำดใหญ่(กำรรวบรวมน ้ำเสีย
อำศยัแรงโนม้ถ่วงท่ีไหลไปตำมเส้นท่อ
จำกเมืองท่ีมีประชำกรมำกกว่ำ 50,000 คน
ข้ึนไป; เทคโนโลยรีะบบบ ำบดัแบบ 
AS/CASS/CSAS/VLR-AS/Two-stage 
AS/OD)

1.3322E-04 L

0

กำรรวบรวมและปรับปรุงคุณภำพน ้ำเสีย
ชุนชมของเมืองขนำดกลำง (กำรรวบรวม
น ้ำเสียอำศยัแรงโนมถ่้วงท่ีไหลไปตำม
เส้นท่อจำกเมืองท่ีมีประชำกรมำกกว่ำ 
50,000 คนข้ึนไป;เทคโนโลยรีะบบบ ำบดั
แบบAL/OD/SP)

1.2574E-04 L

0

ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก (kgCO2)

ประจ าเดอืน.......................

แบบฟอรม์ 7.2 



น ้ำมนัดีเซล 2.7446 L 0

ก๊ำซโซลีน 2.1896 L 0

ก๊ำซโซฮอล์ 2.1896 L 0

ก๊ำซหุงตม้ (LPG ) จำกก๊ำซธรรมชำติ 3.1133 kg
0

Sodium Chloride 0.1937 kg 0

Acetic acid 2.5702 kg 0

Sodium Hydroxide 1.1148 kg 0

Sodium sulphate 0.4695 kg
0

Hydrochloric acid 1.3325 kg 0

Sulfuric acid 0.1219 kg 0

Alcohol 1.2381 kg 0

Potassium hydroxide 1.9272 kg 0

Nitric acid 0.6504 kg 0

Sodium hypochlorite 0.8712 kg 0

หมายเหต ุ: 1. ปรมิาณทรัพยากรทีใ่ชห้รอืของเสยีทีเ่กดิขึน้ ใชห้น่วยตามคา่แฟกเตอร ์เชน่ น ้าประปาใชห้น่วย m3  ไฟฟ้าใชห้น่วย kWh

2. ปรมิาณการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ค านวณโดยคณูคา่แฟกเตอร ์(คอลมัภ ์B) กบัคา่ปรมิาณการใช ้(คอลมัภ ์C)

เช้ือเพลิง

Chemicals


