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EDITOR’ S
NOTE

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 การสร้างความแตกต่างในเชงิธรุกจิด้วยการน�าแนวคดิสเีขยีวและนวตักรรมใหม่ 
มาสร้างสรรค์เป็นผลติภณัฑ์ช่วยตอบโจทย์ทัง้ในด้านผลก�าไร สงัคม และสิง่แวดล้อม 
ไปพร้อมๆ กนั นบัเป็นการขบัเคลือ่นธรุกจิสเีขยีวให้เป็นไปในเชงิรกุมากขึน้ ยิง่นบัถอย
หลงัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีใ่กล้เข้ามาทกุขณะผูป้ระกอบการควรเร่ง
ปรับตัวให้เร็ว ดังเช่นกลุ่มบริษัทที่ยกตัวอย่าง ในคอลัมน์ Green Industry ที่ล�้าน�า
หน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถผ่านการคัดเลือก งานประกวดสุดยอดนวัตกรรม ของ
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่        
การคัดเลือกวัตถุดิบ การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม     
รวมทั้งการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี 
 นอกจากนี้ยังมีเรื่องการน�า Cloud Computing มาใช้บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศรูปแบบใหม่ส�าหรับ SMEs ที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ช่วยให้เกิดประโยชน์
ต่อธุรกิจได้สูงสุด ส�าหรับผู้ประกอบการที่สนใจการลดต้นทุนแนะน�าให้ลองอ่าน  
เรื่องระบบขนส่งสินค้าสีเขียว ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งได้อย่าง
แน่นอนค่ะ
 และขอน�าเรือ่งราวทีน่่าสนใจมาฝากจากการร่วมเดนิทางไปกบัองค์กรธรุกจิเพือ่การ
พฒันาอย่างยัง่ยนื (TBCSD) เพือ่ศกึษาดงูานทีป่ระเทศสวเีดนและเดนมาร์ก ฉบบันีเ้ป็น
เรือ่ง “การจดัการขยะในชมุชน ของประเทศสวเีดน” ค่ะ ถอืเป็นไอเดยีให้กบับรษิทั
อสงัหารมิทรพัย์ สามารถน�ามาเป็นจดุขายเหมาะกบัไลฟ์สไตล์คนเมอืงเลยทเีดยีวค่ะ 
 ท้ายสดุนี ้ ขอแสดงความยนิดกีบัโรงไฟฟ้าแม่เมาะทีไ่ด้รบัรางวลัการบรหิารสูค่วาม   
เป็นเลศิ Thailand Quality Class (TQC) ประจ�าปี 2556 หลงัน�าแนวทางการบรหิาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มาใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องร่วม 10 ปี 
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Hot Issue: เรียบเรียงโดย: ดร. น้ำ ผึ้ง วงษ์วานิช

AEMAS 
มาตรฐานระดับสากล

 ในอีกหนึ่งปีข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประชาชนชาวไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจะ
ร่วมกนัขบัเคลือ่นภมูภิาคให้เกดิความเตบิโตและแขง็แกร่งทางด้านเศรษฐกจิและการค้า เพิม่ขดีความสามารถของการแข่งขนัและสนบัสนนุ
ให้เกิดการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน กระทั่งสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN 
Free Trade Area หรอื อาฟต้า :AFTA) ในปี 2558 เพือ่การเป็นตลาดและฐานการผลติร่วม ท�าให้เกดิการเคลือ่นย้ายปัจจยัการผลติระหว่าง
ประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี ทั้งในด้านการค้าสินค้าและบริการ การลงทุน รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานฝีมือ

 ดงันัน้เพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ภาคอตุสาหกรรมไทยควรเร่งเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัเพือ่ให้เกดิการ
พฒันาอตุสาหกรรมทีส่อดคล้องกบัศกัยภาพและทรพัยากรทีม่อียูภ่ายในประเทศ เพือ่น�าไปสูก่ารเพิม่ศกัยภาพของประเทศไทยในการแข่งขนั
ระดับสากล อาทิเช่น การผลิตสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้วัตถุดิบด้านการเกษตรของประเทศที่มีศักยภาพทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ และการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่มีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน1 จึงส่งผลให้อัตราการบริโภค
พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศ
สมาชิกอาเซียน และช่วยกันลดผลกระทบโลกร้อนที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการบริโภคพลังงาน นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในแต่ละประเทศ ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEMAS) 
จงึถกูพฒันาขึน้ตามมตริฐัมนตรพีลงังานของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพือ่มอบเป็นเกยีรตบิตัรแก่ผูจ้ดัการพลงังานและองค์กรทีม่ี
ความสามารถในการจัดการพลังงานได้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานที่ก�าหนด
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ASEAN Energy Management Scheme (AEMAS)2 คือ ระบบการจัดการพลังงาน
มาตรฐานสังคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มุ ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงานใน 
เชงิประสทิธผิลขององค์กร โดยผูจ้ดัการพลงังานต้องมพีลงัในการขบัเคลือ่นและผลกัดนัเพือ่ 
ให้เกดิความร่วมมอืขึน้ภายในองค์กร อกีทัง้ มผีลท�าให้กจิกรรมการใช้พลงังานด�าเนนิไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและมีผลลัพธ์
ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ มีประสิทธิผลการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตเชิงเศรษฐศาสตร์ที่
ดีขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเรียกว่า ระบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

     โครงการมาตรฐานการจัดการพลังงานของอาเซียน หรือ โครงการ AEMAS จึงเป็น
โครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายหลักของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ
สนบัสนนุให้ประเทศสมาชกิสามารถบรหิารการใช้พลงังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมกีาร

จัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการฝกอบรมผู้จัดการพลังงานให้มีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของบคุลากรภายในองค์กรด้วยการสร้างแรงจงูใจ เพือ่ให้เกดิประสทิธผิลของการใช้พลงังานอย่างเป็นรปูธรรม ในรปูแบบสมคัรใจ 
หลักสูตรการฝกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้3

 โครงการ AEMAS เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ 2554 
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน      
เป็นผูน้�าและร่วมพฒันาโครงการ AEMAS 
ส�าหรับประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้          
ผู ้ ประกอบการที่ มี การใช ้พลั งงาน              
ในปริมาณสูงและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม
เป็นผู้จัดการพลังงาน สามารถเข้าร่วม
โครงการเพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์ 
AEMAS ได้ด้วยความสมัครใจ ซึ่งควรมี
คุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้

  ส่วนที ่1 

  ส่วนที ่2 

การฝกอบรมและการใหก้ารรบัรองและไดร้บัประกาศนยีบตัรส�าหรบัผูจ้ดัการพลงังาน
ภายใต้มาตรฐานอาเซียน

การให้การรับรองและได้รับประกาศนียบัตรส�าหรับองค์กรผู้ใช้พลังงานที่มีการบริหาร
จัดการพลังงานในระดับดีเลิศ โดยองค์กรเหล่านี้ต้องพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรรม
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 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาใดก็ได้
- มีประสบการณ์ในการท�างานในโรงงานหรืออาคารต่างๆ อย่างน้อย 5 ปี 
- มีประสบการณ์ในต�าแหน่งหัวหน้างานหรือผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี - มีประสบการณ์ในต�- มีประสบการณ์ในต�
 หรือมีความรู้ระดับ ปวส. หรือสูงกว่า 

- มีประสบการท�างานด้านโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย 7 ปี 
- มีประสบการณ์ท�างานในระดับหัวหน้างานหรือผู้บริหารอย่างน้อย 4 ป
     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการเข้าฝกอบรมต้องเข้าร่วมฝกอบรมเป็น
เวลา 3 วัน และต้องสอบผ่านการประเมินผล จึงจะได้รับประกาศนียบัตร
ภายใต้โครงการ AEMAS

    
 
 นอกเหนือจากการได้รับประกาศนียบัติอันเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้กับบุคลากรและ
องค์กร สร้างโอกาสในการแข่งขัน และเพิ่มพูนศักยภาพการท�างานในระดับสากล       
อีกทั้ง ส่งผลต่อความมั่นคงและประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรในระยะยาว 
และน�าไปสู่การร่วมกันประหยัดพลังงานและบริโภคพลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับ
ประเทศและสู่ระดับสากล  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

ที่มา : 
(1) จาก: http://www.environnet.in.th/?cat=96. (วันที่สืบค้นข้อมูล: 8 เมษายน 2557).
(2) จาก: http://cpfshe.cpportal.net/Portals/0/file/2011/jd1117.pdf. 
            (วันที่สืบค้นข้อมูล: 8 เมษายน 2557).
(3) จาก: http://www.aemas-thailand.org. (วันที่สืบค้นข้อมูล: 8 เมษายน 2557).
(4) จาก: http://www.energysavingmedia.com. (วันที่สืบค้นข้อมูล: 8 เมษายน 2557).

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
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Green Industry: เรียบเรียงโดย: วิศรา หุ่นธานี

ธุรกิจสร้างสรรค์
เพื่อโลกยั่งยืน

 การก�าหนดตวัชีว้ดัส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิว่า
มีความประสบผลส�าเร็จมากน้อยเพียงไร ตั้งแต่
ดั้งเดิมนั้นมักตั้งเป้าหมายเฉพาะในเรื่องของ
ต้นทุน ก�าไร และความพึงพอใจของลูกค้า แต่ 
ในปัจจุบัน ยังมีการก�าหนดตัวชี้วัดอีก 2 อย่าง
เพิ่มเติมขึ้นมา นั่นคือ นวัตกรรมและความ
สร้างสรรค์ ดังนั้นหากผู้ประกอบการจะด�าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน โดยไม่สนใจตัวชี้วัดดังกล่าว     
กอ็าจท�าให้ธุรกิจสามารถเติบโตและยั่งยืนสู้กับ    
คู่แข่งไม่ได้
 การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ      
สิ่งแวดล้อมนั้น เกิดขึ้นได้ในทุกๆ กระบวนการ
ของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคัดเลือก
วัตถุดิบ การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีใน
การผลิตที่เหมาะสม การน�าผลิตภัณฑ์ไปใช้    
การจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี รวมทั้ง
ระบบการขนส่งระหว่างกระบวนการก็ได้เช่นกัน

ถ้วยโยเกิร์ตจากพลาสติกชีวภาพ

หมึกน�าไฟฟ้าผสมกราฟีน
ส�าหรับผลิตลายไฟฟ้า ฟีนพลัส

เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ 
เซรามิกด้วยก๊าซเชื้อเพลิง
สังเคราะห์ ซินนิไฟร์

กระเบื้องจากเศษกระจกรีไซเคิล 
ตราไอริส
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 บริษัท แดรี่โฮม จ�ากัด ผู้ผลิตนมและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม ได้รับรางวัล
นวัตกรรมการท�าถ้วยโยเกิร์ตจากอ้อย แม้
ท�าให้ต้นทุนแพงขึ้นแต่ช่วยให้ขยะพลาสติก
สามารถย่อยสลายได้ในเวลาไม่นาน บริษัท 
อนิโนฟิน จ�ากดั ได้รับรางวลัจากการพฒันา
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตหมึก          
น�าไฟฟ้า โดยผสานแกรฟีนหรือกราฟีน 
(Graphene) เข้าไปในพอลิเมอร์น�าไฟฟ้า 
ขั้นตอนเดียว ได้เป็นหมึกน�าไฟฟ้าราคาต�่า
แต่น�าไฟฟ้าได้ด ีเป็นทางเลอืกใหม่ ในการใช้
วัสดุอินทรีย์แทนไมโครอิเล็กทรอนิกส์เดิมที่
ใช้ซิลิกอน บริษัท อิมพิเรียล พอทเทอรี 
จ�ากดั ใช้เทคโนโลยแีก๊สซฟิิเคชนั (Gasifica-
tion) เพื่อผลิตพลังงานความร้อนจาก          

ตู้สินค้าส�าหรับเครื่องบินแอร์บัส A380

พรมรองพื้นรถยนต์ เฮมพ์ไทย

ชีวมวลทดแทนก๊าซหุงต้ม ใช้ในการอบแห้ง
ผลติภณัฑ์เซรามกิ  ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ไอรสิ  
อินดัสเทรียล ได้พัฒนาสูตรการผลิตและ
กระบวนการผลติกระเบือ้งให้สามารถใช้เศษ
กระจกในส่วนของเนื้อกระเบื้องและสูตร  
สารเคลือบผลึกไม่ต�่ากว่า 30% จึงลด
อุณหภูมิในการเผาลงได้ 50-100 องศา-
เซลเซียส ได้กระเบื้องที่เกิดเป็นมิติของแสง 
และสีสวยงาม โดยต่อยอดจากผลงานวิจัย
ของคณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต ให้
สม�่าเสมอ และลดของเสียจากกระบวนการ
ผลิตได้
 ตัวอย่างนวัตกรรมช่วยโลก เช่น บริษัท 
ซ.ทวีดอลลาเซียน จ�ากัด ผู ้ผลิตระบบ     

ผนงัแซนวซิ ส�าหรบัตูค้อนเทนเนอร์เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการขนส่ง ได้คิดค้นตู้สินค้า
ส�าหรับเครื่องบินแอร์บัส A380 โดยใช้
เหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงสูงและน�้าหนัก
เบานอกจากนั้นยังเหมาะส�าหรับการขนส่ง
สนิค้าทีต้่องใช้ตูค้วบคมุอณุหภมูด้ิวย บรษิทั 
ดีดี เนเจอร์ คราฟ จ�ากัด และ บริษัท          
เอเซียแมค จ�ากัด พัฒนาพรมรองพื้น
รถยนต์ เฮมพ์ไทย โดยน�ายางธรรมชาติมา
เสรมิแรงด้วยเส้นใยกญัชง ซึง่มคีณุสมบตัใิน
การลดการเกิดไฟฟ้าสถิต ดูดซับกลิ่น เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายใช้เป็นพรม
รองพื้นรถอีโค่คาร์ของญี่ปุ่น
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 จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าขนาดของธุรกิจจะ
เป็นขนาดเลก็หรอืขนาดกลาง (Small and 
Medium Enterprise) ก็ต้องค�านึงถึง
นวตักรรมในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่ให้แข่งขนั
ได้ หากถ้าจะยกตัวอย่างธุรกิจขนาดใหญ่
ระดับโลก เช่น สตาร์บคั ทีเ่ตบิโตแบบตลาด
ตดิลมบนเพราะรสนยิมการบรโิภคกาแฟใน
ตอนนีไ้ม่ได้เป็นเพยีงแค่แฟชัน่ แต่กลายเป็น
สิง่เสพตดิทีค่นชัน้กลางหรอืมนษุย์เงนิเดอืน
ขาดไม่ได้ ยังมีแนวคิดน�าของเสียจากการ  
ชงกาแฟมาสร้างสรรค์ให้เกดิประโยชน์ โดย
ความคิดนี้ มาจากการร่วมมือระหว่าง          
สตาร ์ บัค  และ ดร.สิ งห ์  อินทรชู โต  
นักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมสร้าง “ร้าน
กาแฟสเีขยีว” โดยพฒันากากกาแฟเหลอืใช้ 
ให้เป็นวสัดแุละเฟอร์นเิจอร์ ส�าหรบัตกแต่ง
ภายในร้าน เรยีกว่า Java Core หลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ Mosaics และ Tiles ส�าหรบั
ปูผนังภายใน Java Solid Surface ส�าหรับ
ท�าเคาน์เตอร์ และสร้างเฟอร์นิเจอร์กึ่ง
ประตมิากรรมรปูทรงกิง่ก้านของต้นไม้ ช่วย
ลดปริมาณขยะ ลดการเกดิก๊าซเรอืนกระจก

ที่มา : 
(1) จาก: http://www.nia.or.th/pr/images/2013/12/top%20ten%202556/Fact%20sheet_TopTen%202556.pdf. (วันที่สืบค้นข้อมูล: 8 เมษายน 2557).
(2) จาก: http://www.nia.or.th/pr/images/2012/12/Top%20Ten%202555/Fact%20sheet.pdf. (วันที่สืบค้นข้อมูล: 8 เมษายน 2557).
(3) จาก: http://www.tcdcconnect.com/content/Know-What/217. (วันที่สืบค้นข้อมูล: 8 เมษายน 2557).

หรือถ้ามองกันก่อนหน้านี้ ก็ท�าให้นึกถึง 
เต้ดต้า แพ้ค บริษัทชั้นน�าด้านเครื่องจักร
การผลิต บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม    
ที่พยายามสร้างสรรค์ของเสียจากสินค้า
บรรจภุณัฑ์ทีผ่่านการบรโิภค ให้กลบัมาเป็น
วั สดุทดแทนส� าหรับการแปรรูป เป ็น
เฟอร์นิเจอร์ที่รู ้จักกันในนามกรีนบอร์ด 
(Green Board) หรือแม้กระทั่งพัฒนาให้
สามารถใช้ เป็นหลังคาที่ชื่อว ่ากรีนรูฟ 
(Green Roof) ดังนั้นเพื่อท�าให้ธุรกิจยั่งยืน 
คงไม่ใช่การมองแค่ธุรกิจหลักของเราเพียง
อย่างเดียว
 ในประเทศไทยเอง ภาครัฐก็ เริ่มมี
บทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการจัดการ    
สิ่ งแวดล ้อมมากขึ้น เช ่นกรมส ่งเสริม
อุตสาหกรรม ซึ่งมีการด�าเนินโครงการ
อตุสาหกรรมสเีขยีว ได้ตัง้ตวัชีว้ดัเรือ่ง ความ
สร้างสรรค์ และนวตักรรม ไว้ส�าหรบัส่งเสรมิ
ให้ภาคอุตสาหกรรม หันมาเอาใจใส่ใน        
สิ่งเหล่านี้ด ้วยเช่นกัน คงถึงเวลาแล้วที่        
นักธุรกิจจะต้องคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้
โลกและธุรกิจของท่านอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
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Technology and Environment: เรียบเรียงโดย: เสาวนีย์ บุญเชียงมา

 เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ (Cloud Computing) 

คือ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการจริงของ       

ผู้ใช้บริการได้ โดยผู้ให้บริการจะจัดสรรทรัพยากรของ

หนว่ยประมวลผลและรปูแบบการบรกิารใหต้รงกบัความ

ต้องการและความเหมาะสมของผู้ใช้ 

 การจัดสรรทรัพยากรของหน่วยประมวลผล  

คือ การใช้งานคอมพิวเตอร์แบบแบ่งปันทรัพยากร 

(Shared  Resource) ทางด้านระบบซอฟต์แวร์และ

ระบบสารสนเทศผ่านทางการเชื่อมต่อเครือข่าย

สื่อสารความเร็วสูง ซึ่งคอมพิวเตอร์

ที่ ใช้ ในการเชื่ อมต่อไม่จ� า เป็น         

ต้ อ ง มีฮ า ร์ดแว ร์ห รือ ระบบ 

ปฏิบัติการที่เหมือนกัน ท�าให้

ลดขดีจ�ากดัของอปุกรณล์งและ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ท�างานของระบบ

Cloud Computing
การบรหิารจดัการขอ้มูลสารสนเทศรูปแบบใหม่
ทางเลอืกที่นา่สนใจส�าหรับ SMEs
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 จึงสามารถอธิบายได้ว่า องค์กรหน่ึงเป็นผู้ให้เช่าพ้ืนท่ี Server เพ่ือใช้งานบนระบบสารสนเทศ หรือ Cloud Computing ท่ีเตรียม
พ้ืนท่ีและทรัพยากรต่างๆ ส�าหรับการประมวลผลแก่ผู้ใช้งานท่ีเช่าพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทการให้บริการ            
รวมถึง Application ตามความต้องการและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายตามปริมาณท่ีเลือกใช้ได้อีกด้วย

 ปัจจุบันเทคโนโลยี Cloud Computing จัดเป็นเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่ส�าคัญและมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การใชง้านดา้นการสือ่สาร ทีน่�าไปประยกุตใ์ชใ้นเชงิธรุกจิ ซึง่ท�างา่ยและประหยดัคา่ใชจ้า่ย เพราะไมม่คีา่ใชจ้า่ยในระบบโครงสรา้ง 
พื้นฐานไอที เหลือเพียงค่าใช้บริการพื้นที่ Cloud ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการเทคโนโลยี Cloud Computing เพิ่มขึ้นท�าให้เกิด          
การแข่งขันทางฝั่งผู้ให้บริการที่จะท�าให้กลุ่มผู้ใช้บริการได้ประโยชน์ดังนี้
 
   การเปน็สือ่กลางในการสือ่สาร เนือ่งจากการตดิตอ่สือ่สารทางชอ่งทาง Social Network ถอืวา่ไดร้บัความนยิม
   อย่างแพร่หลาย ท�าให้การพัฒนารูปแบบการใช้งานด้วยลูกเล่นที่หลากหลายดึงดูดใจผู้ใช้งาน ซึ่ง Cloud  
   Computing เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่กล่าวถึง เพื่อน�าไปใช้งานในเชิงธุรกิจที่ต้องการอัพเดทแบบเรียลไทม์ ท�าให้ 
   มีการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

   ประหยัดพลังงาน เนื่องจาก Cloud Computing เป็นการเช่าพื้นที่ Sever ท�าให้ไม่ต้องใช้พลังงานจากอุปกรณ์ 
   ของระบบสารสนเทศ ท�าให้องค์กรสามารถเพิ่มหรือลดขนาดการใช้งานข้อมูลได้ตลอดเวลา จึงท�าให้ประหยัด
   ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง

ภาพที่ 1: ระบบ Cloud(2) 

101001

Code

Database

App
Server Mobile

PC

Kitchen
Sink

Cloud Computing

Cloud Computing
everything and the kitchen sink

1.
2.
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   มีการน�านวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร จากการแข่งขันทางด้านธุรกิจท�าให้หลายองค์กรเริ่มน�า Cloud Computing 
   มาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างขององค์กร

   ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถใช้ได้กับกลุ่มผู้ประกอบการทุกขนาดโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
                      หรือ SMEs ให้มีโอกาสส�าหรับการสื่อสารทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากใช้ระบบที่ทันสมัยอยู่เสมอจากผู้ให้บริการ

   การจัดระเบียบข้อมูล ด้วย Cloud Computing สามารถจัดระเบียบข้อมูลสารสนเทศได้เป็นอย่างดี และสามารถ          
                      เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วต่อผู้ใช้   

ที่มา: 
(1) ณิชาภา แสงสง่าตระกูล. เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง กับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs. จาก http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.
aspx?List=15dca7fb-bf2e-464e-97e5-440321040570&ID=1520. (วันที่ค้นข้อมูล: 20 มีนาคม 2557).

(2) ภาพประกอบจาก: http://www.swpark.or.th/news-and-activities/310-2013-03-15-08-43-57 (วันที่ค้นข้อมูล: 20 
มีนาคม 2557).

3.
4.
5.

 อยา่งไรกต็าม การจะน�าเทคโนโลยคีลาวด์
คอมพวิติง้มาใช ้ควรตอ้งพจิารณาถงึศกัยภาพ
และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานเป็น
ส�าคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับ    
การใช้งานอย่างแท้จริง 

Cloud 
Computing
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Beyond Business: โดย: ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

การจัดการขยะในชุมชน
ของประเทศสวีเดน

การจัดการขยะในชุมชน
ของประเทศสวีเดน

 ราคาบ้านจัดสรรในประเทศไทยตอนนี้ มีราคาสูงขึ้นอย่างมาก
เมือ่เทยีบกบั 10 ปีทีแ่ล้ว ราคาตัง้แต่ 4 ล้านบาทขึน้ไปถงึ 20 ล้านบาท 
(ส�าหรับกลุ ่มของรายได ้ปานกลางที่นิยมซื้อกันอยู ่ )  ส ่วน 
คอนโดมีเนียมมีความต้องการสูงมากอย่างรวดเร็ว ในกลุ่มผู้เริ่ม
ท�างาน (ก�าลังสร้างครอบครัว) ผู้ท�างานในเมืองบางครอบครัวที่มี
ฐานะดี มีส�ารองไว้ท�างานหรือให้ลูกเรียนหนังสือ (หนีปัญหารถติด) 
มใีครเคยค�านวนค่าต้นทนุ ในการจดัหาสาธารณปูโภคในการจดัการ
ขยะ หรือของเสียของหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม รวมถึง
หอพักต่างๆ กันหรือไม่ ค�านวณคร่าวๆ ไม่ถงึร้อยละ 5 ของเงนิลงทนุ 
เราลองมาดูการจัดการของประเทศสวีเดนกันบ้างนะคะ 
 Stockholm Royal Seaport ประเทศสวีเดน เป็นเขต 
ที่ อ ยู ่ อ าศั ยที่ มี ก า รพัฒนาอย ่ า งยั่ ง ยื น  ในอดี ต เคย เป ็ น 
นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ โรงไฟฟ้าและโรงผลิตก๊าซ โดยในปัจจุบัน
และในอนาคต กจ็ะยงัคงใช้เป็นท่าเรอืเพราะมผีูโ้ดยสารสญัจรไปมา
ประมาณ 4 ล้านคนต่อปี มีการขนส่งสินค้าประมาณ 1.6 ล้านตัน 
พื้นที่แห่งนี้บางส่วนได้ถูกพัฒนาเป็นที่อยู ่อาศัย 5,000 ยูนิต  
ออฟฟิสและพืน้ทีเ่พือ่การพาณชิย์ 60,000 ตารางเมตร ในการพฒันา 

Stockholm Royal Seaport ได้มกีารจดัท�าแผนแม่บทขึน้มาก่อน ซึง่
มเีป้าหมาย จะเป็น World Class Sustainable City ภายในปี 2030 
และไม่ใช้พลังงานฟอสซิล มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ    
ภูมิอากาศ และมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ด้านการจัดการขยะที่อยากกล่าวถึงมีดังนี้
 หน่วยงานท้องถิ่นได้ปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมด โดยวางระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อการจัดการขยะไว้ใต้ดินเป็นท่อใต้ดินยาว 3.5 
กิโลเมตร ลึก 2 เมตร ในพื้นที่ที่ต้องการพัฒนา  และมีการจัดสร้าง
สถานพีกัและแยกขยะ เตาเผาขยะ ระบบบ�าบดัน�า้เสยีและอืน่ๆ บรษิทั
เอกชนทีต้่องการสร้างอาคารคอมโดมเินยีมจะรบัผดิชอบ ออกแบบส่วน
ที่อาคารอยู ่เหนือพื้นดิน โดยมีการคิดค่าใช้จ ่าย รวมในค่าซื้อ
คอนโดมเินยีมขัน้ต�า่ ห้องละ 2,400 ยโูร หรอืประมาณ 110,000 บาท 
ไม่รวมค่าบริการรายเดือนที่มีการเรียกเก็บจากผู้พักอาศัย
ขยะเศษอาหาร บริษัทที่สร้างคอนโดมิเนียมจะท�าการติดตั้งเครื่อง
บดเศษอาหารใต้อ่างล้างจาน ขยะจากเศษอาหารจะผ่านการบดย่อย
ขนาดให้เล็กลงจากอ่างล้างจาน และผสมมากับน�้าเสียส่วนอื่น เช่น 
จากส้วม จากการอาบและล้าง เข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อผลิตเป็น 

Biogas และน�าไปใช้ในการคมนาคมขนส่ง ในรปูแบบ
ของ CNG เช่น รถบสัของเมือง ปัจจบุันผลิตไม่พอกับ
จ�านวนรถบัส ซึ่งเศษอาหารน�้าหนัก 1 กิโลกรัม จะ
สามารถผลิต Biogas ให้รถยนต์วิ่งได้ 1 กิโลเมตร
ขยะประเภทอื่นๆ จะแยกเป็น ขยะทั่วไป (รวม
เปลือกผลไม้) กระดาษ ขยะบรรจุภัณฑ ์
 การบรหิารจดัการขยะจะท�าโดยบรษิทัเอกชนโดย
มีการติดตั้งปล่องดูดขยะบริเวณส่วนกลาง ที่สะดวก
แก่การน�ามาทิ้ง (ใน Stockholm Royal Seaport มี
ที่พักอาศัย 5,000 ยูนิต ได้ติดตั้งท่อทิ้ง 356 แห่ง)  
ซึ่งประชาชนจะน�าขยะใส่ถุงที่ทางเทศบาลแจกให้    
ทิ้งในท่อที่มีฝาปิด เมื่อมีปริมาณมากพอเครื่องก็จะ 
ดูดขยะ ล�าเลียงผ ่านท่อขยะใต้ดิน ด ้วยระบบ  
Vacuum ทีละประเภทด้วยความเร็ว 70 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง มายังสถานีแยกขยะที่ปลายทาง เพื่อการ
คัดแยกส่งรีไซเคิลตามศักยภาพ ซึ่งผู ้อยู ่อาศัย 
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะ ให้กับ
เทศบาลเมือง1 ผังเมือง Stockholm Royal Seaport

ขยะประเภทอื่นๆ จะแยกเป็น ขยะทั่วไป (รวมขยะประเภทอื่นๆ จะแยกเป็น ขยะทั่วไป (รวม
เปลือกผลไม้) กระดาษ ขยะบรรจุภัณฑ์เปลือกผลไม้) กระดาษ ขยะบรรจุภัณฑ์
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ขยะทั่วไป เก็บได้ 1.8 ตันต่อสัปดาห์ ขยะทั่วไป
จะเป็นขยะหลายๆ อย่าง จะถูกแยกและส่งเข้า 
เตาเผาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ขยะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ เก็บได้ 4 ตันต่อสัปดาห์  
ขยะที่ เป็นบรรจุภัณฑ์ จะถูกน�าไปแยกตาม
ประเภท
ขยะจ�าพวกแบตเตอรี่ จะได้รับการดูแลโดย 
ร้านค้าที่จ�าหน่าย 
ขยะจ�าพวกยา ประชาชนจะน�าไปท้ิงท่ีร้านขายยา 
จะจัดการโดยร้านยา บริษัทผู้ผลิต และสมาคม
เภสัช 
ส่วนเคมีและส ีจะใช้ระบบ Deposit-refund หรือ
ส่งให้เทศบาลเมอืงทอ้งถิน่หรอืเมอืงจดัการใหก้ไ็ด้

ข้อดีหรือประโยชน์ คือ

ท�าให้ไม่ต้องเห็นภาพรถขยะวิ่งเก็บขยะ ท�าให้รถติดในเมือง 

ขยะในบางพืน้ทีต้่องรอคนมาเกบ็ 3-7 วนั เกดิทศันอจุาดเหมน็ และ
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุพาหะของโรคต่างๆ 
ขยะเป ียกพวกเศษอาหารแยกไปก�าจัดกับน�้ า เสีย ท�าให  ้
ลดความชื้นและปนเปื้อนของขยะ การรีไซเคิลท�าได้เต็มที่ ขยะมี
มูลค่าตามศักยภาพได้

ได้พลังงานมาใช้ประโยชน์

ได้วัตถุดิบจากการรีไซเคิล ลดการใช้ทรัพยากรต้นทาง

ปัจจัยความส�าเร็จของโครงการ

การมข้ีอตกลงและความเหน็พ้องต้องกนัของนโยบายทางการเมอืง 
ในการพัฒนา Stockholm Royal Seaport ไปสู่เขตเมืองและ      
ที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

หน่วยงานท้องถิ่นเป็นเจ้าของพื้นที่ และเริ่มพัฒนาโครงการเอง  
(ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญมาก)
ความต้องการในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลาง
ท�าให้สนับสนุนการท�างานของหน่วยงานท้องถิ่น 

การท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งจากผู้มีส่วนร่วมทั้งภายในและ
ภายนอกโครงการ

การตดิตามและ ประเมนิผลการด�าเนนิงานของโครงการเป็นระยะๆ

 นอกจากนี้ เมือง Hammarby Sjostad ก็มีการด�าเนินการแบบ Stockholm Royal Seaport แต่ที่พิเศษกว่าคือ มีการน�าน�้าทิ้งหลัง
บ�าบัดที่มีอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส  มาแลกเปลี่ยนความร้อนใช้งานก่อนจนน�้าทิ้งมีอุณหภูมิเหลือ 10 องศาเซลเซียส ก่อนปล่อยสู่       
คลองสาธารณะ
 เห็นอย่างนี้แล้วอยากให้ประเทศไทยมีบ้างมั้ยคะ ควรมีได้แล้วโดยเฉพาะในบ้านจัดสรร และอาคารขนาดใหญ่ทั้งส�านักงานและที่พัก
อาศัย จะมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทไหนที่จะเริ่มก่อนไหม  รับรองขายดี เป็นจุดขายที่น่าสนใจ และเป็นบริษัทที่ทันสมัยเหมาะกับ    
Life style คนเมือง คนไทยต้องนิยมแน่นอน 

1
2
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5

1

2
3
4
5

4

2

3

ภาพถุงกระดาษรีไซเคิล ส�าหรับใส่ลงในท่อดูดขยะสาธารณะ

ภาพจ�าลองการท�างานของท่อดูดขยะ ที่จะล�าเลียงขยะผ่านทางใต้ดิน

ท่อดูดขยะสาธารณะ ที่ติดตั้งบริเวณส่วนกลาง เพื่อน�ามาทิ้งสะดวก

ขยะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ 
ขยะที่ เป็นบรรจุภัณฑ์ จะถูกน
ขยะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ 

ร้านค้าที่จ
ขยะจ�าขยะจ�าขยะจ พวกยา ประชาชนจะนขยะจ�าขยะจ�าขยะจ พวกยา

ส่งให้เทศบาลเมอืงทอ้งถิน่หรอืเมอืงจดัการใหก้ไ็ด้



วารสาร ธุรกิจสีเขียว

 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และรางวัลการ
บริหารสู ่ความเป ็นเลิศ (TQC) เป ็นเกณฑ์ 
การประเมินองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร 
ทั้งในและต่างประเทศ ว่ามีมาตรฐานการบริหาร
จัดการเทียบเท่าระดับสากลเช่นเดียวกับเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ  
The Malcolm Baldrige National Quality 
Award ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่
ประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศทัว่โลกน�าไปประยุกต์
ใช้เพือ่ช่วยให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครฐั 
หรอืภาคเอกชนมกีารพฒันา รวมถงึเพิม่ศกัยภาพใน
การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

TQM
แนวทางการบริหาร
องค์กรสู่ความสำาเร็จ 
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
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 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เริ่มศึกษาเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และน�า
แนวทางการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
(Total Quality Management: TQM) เข้า
มาใช้งานในหน่วยงานตั้งแต่ปี 2547 โดยมี
ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์  T Q A  
การตรวจประเมินตนเอง (Self Assess-
ment) และการเขียนรายงาน (Report 
Writing) พร้อมรณรงค์ให้พนักงานน�าค่า
นิ ย ม  F i r m - C  ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  
Fa i rness  ตั้ งมั่ น ในความเป ็นธรรม  
I n t e g r i t y  ยึ ด มั่ น ใ น คุ ณ ธ ร ร ม  
Responsibility & Accountability 
ส�านกึในความรบัผดิชอบและหน้าที ่Mutually 
Respect for People เคารพในคุณค่าของ

คนและ Commitment to Continuous  
Improvement and Teamwork มุ่งมั่น
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการท�างาน
เป็นทีม มาปฏิบัติอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยัง
มีการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงาน
อย ่างต ่อเนื่อง ตามหลัก ISO14001 
ISO9001:2000 และ มอก.18001 โดยได้รบั
การเสนอชือ่เพือ่เข้ารบัรางวลั TQA เป็นครัง้
ที ่4 ในปี 2556 ซึง่โรงไฟฟ้าแม่เมาะสามารถ
ท�าคะแนนประเมินได้สูงมากกว่า 350 
คะแนน จึงสามารถคว้ารางวลั TQC มาครอง
ได้เป็นผลส�าเรจ็ แสดงถงึการเป็นองค์กรทีม่ี
ก า รบริ ห า รจั ดการอย ่ า ง เป ็ น ระบบ                      
มีประสิทธิผล มีการเรียนรู ้และปรับปรุง    
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 คุณสมยศ  ธี ร ะ ว ง ศ ์ ส กุ ล  ร อ ง 
ผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย กล่าวถึงที่มาของความส�าเร็จ
ในครั้งนี้ว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีการจัดการ
ด้านพลังงานด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งการผลิต
ไฟฟ้าทีเ่ป็นไปอย่างต่อเนือ่ง ช่วยสร้างความ
มั่นคงด้านไฟฟ้าให้เพียงพอกับการเจริญ
เตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ได้ก่อสร้าง
ขึ้นในปี 2516 เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม 
ที่ใช้น�้ามันเป็นเชื้อเพลิง และแก้ไขปัญหา    
ค ่าไฟฟ้าภายในประเทศท่ีมีราคาแพง 
จากผลกระทบจากวิกฤตการณ์พลังงาน 
ท้ั ง นี้ จ า ก ก า ร ร ว ม ก ลุ ่ ม  O P E C  
(Organization of the Petroleum  
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Exporting Countries) ท�าให้ราคาน�้ามัน      
ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีการหารือ
ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยกบั
คณะรัฐบาลในยุคนั้น มีมติให้สร้างโรงไฟฟ้า    
แห่งใหม่โดยใช้พลงังานทีม่อียูใ่นประเทศให้มาก
ที่สุด ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า อ.แม่เมาะ 
จ.ล�าปาง มีขุมพลังงานถ ่านหินลิกไนต ์         
ขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่สามารถเป็น
ทางออกของวิกฤตการณ์ในขณะนั้นได้  
 โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน    
ไอน�้า ที่ใช ้ถ ่านหินเป็นพลังงานเชื้อเพลิง  
ในยคุของการเริม่ต้นก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
มีการน�านวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ท�าให้ต้อง
เรียนรู้ควบคู่ไปกับการด�าเนินงาน จนกระทั่ง
สามารถสร ้างโรงไฟฟ้าได ้ครบ 13 โรง  

(โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1-13) มีก�าลังการผลิต 
2,625 เมกกะวัตต์ ซึ่งในปัจจุบันโรงไฟฟ้า
หมายเลข 1-3 ได้หยุดเดินเครื่องไปแล้วหลงั
จากมีการร้องเรียนว่า โรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็น
สาเหตขุองมลพิษทางอากาศในเขต อ.แม่เมาะ
จึงต้องหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าดังกล่าวลง 
ปัจจุบันก�าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ    
อยู่ที่ 2,400 เมกกะวัตต์ จากการเดินเครื่อง   
โรงไฟฟ้าแม่เมาะหมายเลข 4-13 
 แม้จะเคยประสบปัญหาด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมมาอย่างหนัก แต่ด้วย       
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของ     
โรงไฟฟ้ามาอย ่างต ่อเนื่องตามแนวทาง           
การบรหิารจดัการองค์กรแบบ TQM ทีใ่ห้ความ
ส� าคัญกับผู ้ มี ส ่ วนได ้ส ่ วนเสีย ในทุกมิติ  
ทั้งด ้านการเงิน ความร ่วมมือของคนใน 
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องค์กรการให้ความส�าคัญต่อชุมชนผู ้ เป ็น
เจ้าของพื้นที่ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ด้วยกระบวนการของ TQM ที่มี      
การด�าเนินการอยู่แล้วจากการปฏิบัติตามหลัก
ของ ISO โดยเริ่มตั้งแต่ ISO 9001 ที่ว่าด้วย
ระบบการบริหารจัดการด้านผลผลิต ที่จะ
ครอบคลุมเรือ่งประสทิธภิาพ และการซ่อมบ�ารงุ
เครือ่งมอื เครื่องจักร อุปกรณ์ โดยใช้เครื่องมือ 
“กลุ ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน (QCC)”   
จากนั้นก็เป็นยุคที่ 2 ที่น�า ISO 14001 เข้ามา
ใช ้เพื่อเป ็นแนวทางในการบริหารจัดการ           
สิ่งแวดล้อม เช่น การหาแนวทางในการลดการ
ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ด้วยการติด 
เครือ่งดกัจบั ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือ FGD 
(Flue Gas Desulphurization) ตลอดจนเรื่อง
น�้า ดิน กลิ่น เสียง จนกระทั่งสภาพอากาศโดย
รอบโรงไฟฟ้าในระยะรศัม ี5 กโิลเมตรมคีณุภาพ 
ที่ดีขึ้น คนในพื้นที่สามารถตรวจเช็คค่ามลพิษ
ทางอากาศได้ด้วยตนเองผ่านระบบมือถือ
ออนไลน์ จากแอพพลิเคชั่นของกรมควบคุม
มลพิษชื่อ Air4Thai  ที่สามารถตรวจเช็คและ
แสดงค ่ามลพิษจากทั่วประเทศ สามารถ
ดาวน์โหลดได้ทั้งจาก Google play และ App 
store ต่อมากเ็ข้าสูย่คุที ่3 คอื ISO 18001 หรอื
มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ดูแล
เรื่องความปลอดภัยของบุคลากรขณะท�างาน 
เช่น การท�าราวบันไดเพื่อความปลอดภัยใน   
การปฏบิตังิานบนทีส่งู หรอืการใส่หน้ากากและ
แว่นตากันฝุ่นขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 “ระบบต่างๆ เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีเ่ราท�ามาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนที่จะมีการน�า TQM มาช่วย
ท�าให้ระบบที่ใช้เกิดการการพัฒนาไปในทาง      
ที่ดีขึ้น แม้ว่าในช่วงเริ่มแรกอาจจะมีอุปสรรค
บ้างเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลีย่นแปลง 
แต่ด้วยโรงไฟฟ้าแม่เมาะของเรา มีการปลูกฝัง
ค่านยิมขององค์กรทีเ่หนยีวแน่น จงึท�าให้ทกุคน
เตม็ใจทีจ่ะร่วมพฒันาองค์กรไปสูค่วามเป็นเลศิ 
จนกระทั่ ง ได ้รับรางวัล TQC ประจ�าป ี 
พ.ศ. 2556 ในที่สุด”
 นอกจากนี้ โรงไฟฟ ้าแม ่ เมาะยังได ้รับ 
รางวัล ในด ้ านต ่ างๆ จากหลายองค ์กร 
ชัน้น�า โดยเฉพาะด้าน CSR (Corporate Social 
Responsibility) หรือ “ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร” ยกตัวอย่าง
เช่น การได้รับรางวัล CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 – 2555

 “โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงไฟฟ้าให้ดีขึ้น 
ในแต่ละปี ด้วยการค้นคว้าหาแนวทางลดการปล่อย SO

x
/NO

x
 สูบ่รรยากาศรวมถงึค่า BOD 

และ COD ในน�้าทิ้งจากโรงไฟฟ้า ทั้งยังมีการสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนรอบ 
โรงไฟฟ้าในหลายโครงการ ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อ�าเภอแม่เมาะ เพื่อรองรับด้านสุขภาพและอานามัยเพื่อให้ประชาชนอ�าเภอแม่เมาะ  
ได้รับการตรวจรักษา วิเคราะห์และเฝ้าระวังโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างมีระบบ 
สมาคมพฒันาแม่เมาะ เพือ่สนบัสนนุการศกึษา ศาสนา และผูอ้าวโุสในพืน้ทีอ่�าเภอแม่เมาะ 
นอกจากนี้ยังมีงานนิทรรศการท่องเที่ยวประจ�าปี “แม่เมาะ Festival” โดยงานนี้เปรียบ
เสมือนการเปิดบ้าน (Open House) ให้คนทั่วไปได้เข้ามาชมว่า ปัจจุบันภาพลักษณ์ของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้เปลี่ยนไปแล้ว เป็นต้น ซึ่งการให้ความรู้ การสร้างสุขอนามัยที่ดี  
จะสามารถสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
 การที่ได้รับรางวัล TQC เกิดขึ้นได้เพราะทุกคนในองค์กรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะ
น�า  องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ผมมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นโรงไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว หากน�า TQA มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร จะช่วยให้โรง
ไฟฟ้ามีระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์กรประสบความส�าเร็จ
ในการบริหารงานได้เร็วยิ่งขึ้นครับ” 
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Green Update: เรียบเรียงโดย: ดร.จุฑามาส แก้วสุข

GREEN LOGISTICS
ระบบขนส่งสินค้าสีเขียว 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาอย่ า งยั่ ง ยื น  คื อการพัฒนา 
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสังคม สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ หากกล่าวถึงการพัฒนา Green  
Logist ics หรือโลจิสติกส์ เพื่อสิ่ งแวดล้อม  

ก็ นั บ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ขอ งการพัฒนา  อย่ า ง
ยั่ ง ยื น เช่ น กั น  ซึ่ ง วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ ง  G r e en  

Logistics นั้นก็คือการสร้างความสมดุลของทุกกิจกรรม 
ทีเ่กีย่วเนือ่งเขา้กบัเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพือ่น�า

ไปสูก่ารสรา้งผลก�าไรทีม่ากขึน้ ดว้ยการลดคา่ใชจ้า่ยดา้น 
โลจิสติกส์และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศไปพร้อมๆ กัน 
ได้ในยุคปัจจุบัน มีความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม ท่ีนอกจากเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเงิน
แล้ว ในอีกมุมหนึ่ งต้นทุนทางด้านสิ่ งแวดล้อม 

ก็ ถู ก ท� า ล า ย  และ เ กิ ด ค ว ามสู ญ เ สี ย ไ ปด้ ว ย
เช่นกัน ที่ผ่านมาในปี 2549 ภาคอุตสาหกรรม
ของไทยมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ อยู่ที่ร้อยละ 19  
ของผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมของประเทศ (Gross  

Domestic Production: GDP) ในขณะที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 10 ประเทศในกลุ่มยุโรป   
รอ้ยละ 7 และประเทศญีปุ่น่รอ้ยละ 11 (ส�านกังานคณะ
กรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2550) 

ซึง่ถอืไดว้า่ เรามตีน้ทนุการขนสง่เกอืบจะแพงทีส่ดุในโลก 
เมือ่เทยีบกบัสดัสว่น GDP ของประเทศ และคาดวา่จะมกีารปลดปลอ่ย 

กา๊ซเรือนกระจกสูงติดอันดับเช่นเดียวกัน เน่ืองจากระบบการขนส่งของไทย 
ยังพึ่งพิงเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้ระบบการขนส่ง

ทางถนนถึงร้อยละ 86 ทางรางร้อยละ 2 และทางน้�าร้อยละ 12 เมื่อเทียบ
ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้จากการขนส่ง

จากตัวเลขแสดงให้เห็นว่า ระบบการขนส่งทางบกใช้พลังงานฟอสซิลสูงกว่าระบบราง 3.5 เท่า และการขนส่งทางน�้า 7 เท่า  
เราสามารถลดตัวเลขเหล่านี้ลงได้ด้วยการน�าแนวคิดการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ (ธนิต โสรัตน์, 2552)  
เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพระบบการขนส่งของไทยได้ดังนี้
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ที่มา: 
(1) จาก : สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550. (วันที่ 3 เมษายน 2557).
(2) http://www.tanitsorat.com/view.php?id=352. (วันที่ 3 เมษายน 2557).

Eco-drive การสร้างจิตส�านึกในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก เพื่อลดสภาวะการใช้น�้ามันสิ้นเปลือง 
และหมั่นดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ปล่อยไอเสียรบกวนสิ่งแวดล้อมเกินกว่ามาตรฐาน 
ที่กฎหมายก�าหนด1.

2.
3.
4.

Backhaul & Full Truck Load เกี่ยวข้องกับการจัดการเชื้อเพลิงให้ได้ประโยชน์สูงสุด ด้วยการ 
ลดการขนส่งเที่ยวเปล่าและการบรรทุกสินค้าแต่ละเที่ยวให้เต็มคันรถ แต่ก็ต้องไม่เกินพิกัดน�้าหนัก 
ที่กฎหมายก�าหนด เพราะการที่รถบรรทุกน�้าหนักเกินพื้นถนนรองรับได้  ก็ถือเป็นการท�าลาย 
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน

Eco-packaging เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการล�าเลียงสินค้า ที่น�ากลับมาใช้ใหม่
ได้ และหรือน�ากลับมารีไซเคิลในกระบวนการผลิตได้ใหม่

Modal Shift การปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งไปสู ่โหมดประหยัดพลังงาน ทั้งนี้แนวทาง 
การด�าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งต้องเร่งให้ความส�าคัญต่อการ
พัฒนาระบบขนส่งทางราง ทางน�้า และทางทะเล เป็นต้น

 ยกตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตนมยี่ห้อหนึ่งในโตเกียวประทศญี่ปุ่น ปรับปรุงระบบการ
ขนส่งนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งในด้านพลังงาน และเวลา โดยใช้ระบบดาวเทียม
ติดตามเส้นทางการเดินรถของรถแต่ละคันเป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น 
เวลาออกรถ เวลาถึงที่หมาย เวลาที่ต้องรอการขนส่ง ความเร็วของการเดินรถ และ 
เส้นทางการเดินรถ หลังจากนั้นจึงน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนเส้นทาง 
การเดนิรถ และตารางการเดนิรถใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ท�าใหส้ามารถลดจ�านวนของ 
รถขนส่งได้ร้อยละ 16 และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งได้ถึงร้อยละ 10 ทีเดียว  
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เรียบเรียงโดย: เบญจพร พุทธรรมมา

ที่มา: 
http://www.thannews.th.com/index.
php?option=com_content&view=article&i
d=219861&catid=176&Itemid=524#.Uxqa-
APmSxig

PIZZA MODEL
ทางออกเพื่อ 
SMEs ไทย
สู่ตลาด AEC
  ผลก�าไร คือสิ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ
ทุกประเภทสามารถหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจ 
ของตนอยู่รอด แต่ความท้าทายที่เหนือกว่า
คือ ท�าอย่างไรให้ธุรกิจที่สร้างขึ้นมาด�าเนิน
ต่อไปได้อย่างมั่นคงบนถนนที่เต็มไปด้วย 
คู่แข่ง ทั้งในประเทศและนานาประเทศจาก 
AEC โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มตี้นทุนจ�ากัด
จะสามารถสร้างโอกาสจากเวทีแข่งขันนี้ 
ได้อย่างไร “Pizza Model” เป็นกลยุทธ์ที่
มีค�าตอบให้ค่ะ
 Pizza Model คอืกลยทุธท์ีก่รมสง่เสรมิ
อตุสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม 
น�า 6 กลยทุธใ์หญม่าเรยีงกนัเปน็พซิซา่ขนาด
กลาง ที่พร้อมเสิร์ฟความมั่นคงทางธุรกิจ 
SMEs ไทยรับมือกับตลาด AEC ดังนี้
 1. การพฒันาตลาดเฉพาะกลุม่ (Niches 
Development) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ชัดเจนให้กับธุรกิจของตน ด้วยมุมมองที่
แตกต่างเพื่อลดคู่แข่งทางการค้า 

 2 .  กรอบความคิดที่ เป ็ นมิ ตรต ่ อ 
สิง่แวดล้อม (Green Mindset) พฒันาธรุกจิ 
SMEs เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green In-
dustry) เพื่อให้ธุรกิจนั้นๆ สามารถเติบโต
และด�ารงอยู่ได้ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งรวมพลังใน
การขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจ ไทยให ้ เป ็น 
เศรษฐกิจสเีขยีว (Green Economy) เพือ่
รับมือกับ AEC อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
 3. การบริหารเงินอย่างชาญฉลาด  
(Financially Guru Smart) ทัง้หาแหลง่เงนิ
ทนุทีส่ามารถสนบัสนนุใหธ้รุกจิมกีารพฒันา
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 4. กลยุทธ์เครือข่ายธุรกิจ (Network 
Strategy) การเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า  
เพื่อสร้างอ�านาจในการต่อรองทางธุรกิจใน
ระดับภูมิภาค 
 5. การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Oppor-
tunity) ด้วยการใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้
สามารถรองรับกับตลาดในภูมิภาคที่มี
ขนาดใหญข่ึน้ได ้รวมถงึใชป้ระโยชนจ์ากเขต 
การค้าปลอดภาษี ด้วยการมองหาฐานการ
ผลิตใหม่ ที่วัตถุดิบมีต้นทุนที่ถูกกว่า เช่น 
กลุม่ประเทศ CLMV (กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์
และเวียดนาม) เป็นต้น
 6. กรอบความคิดท่ีถูกต้อง (Right 
Mindset) เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายและ
การแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน พร้อมกับต้องเรียนรู้วิธี
รักษาทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ
 จะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจให้มั่นคง 
และยั่งยืนนั้น จะแสวงหาเพียงผลก�าไร 
อย่างเดียว ไม่ได้หากแต่ต้องมีทั้งมิตรแท้
ทางการคา้ พรอ้มกบัมกีลยทุธอ์นัชาญฉลาด
ผนวกกบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยั รวมไปถงึการ
ยึดมั่นในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน จึงจะ
สามารถสรา้งความมัน่คงทางการคา้ไปจนถงึ
ความเปน็ปกแผน่ของภมูภิาค ASEAN ได ้

Green Movement:
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กับความมุ่งมัน่พัฒนาบุคลากรกับความมุ่งมันพัฒนาบุคลากรกับความมุ่งมักับความมุ่งมันพัฒนาบุคลากรกับความมุ่งมั

ด้านการจัดการสิง่แวดล้อมให้ยัง่ยืนงแวดล้อมให้ยังยืนงแวดล้อมให้ยั

TEI Training: โดย: ภัทรา จิตรานนท์/ธนพร คำ ขจร/อังคนา อึ้งภัทรศิลป์ 

กับความมุ่งมัน่พัฒนาบุคลากรกับความมุ่งมักับความมุ่งมักับความมุ่งมักับความมุ่งมักับความมุ่งมักับความมุ่งมักับความมุ่งมักับความมุ่งมั

ด้านการจัดการสิง่แวดล้อมให้ยัง่ยืน

 กว่า 20 ปีทีผ่่านมา สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย เป็นองค์กรด้านสิง่แวดล้อม
ที่ท�างานวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอด
จนสนบัสนนุให้หน่วยงานต่างๆ เหน็ความส�าคญัและรูเ้ท่าทนัสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของกระแสโลก นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งด้านการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การบรหิารจดัการมลพษิสิง่แวดล้อม 
การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบูรณาการ 
เรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานไว้ในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันระยะยาวให้กับสังคมได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและเป็นรากฐานส�าคัญ ในการพัฒนาประเทศ 
ให้ยัง่ยนื จนเป็นทีย่อมรบัของทกุภาคส่วนในสงัคม ทัง้นีใ้นหลายๆ ผลงาน
ของ TEI ได้ถูกน�าไปขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่อง จนได้รับคะแนนโหวตให้
เป็น 1 ใน 70 หน่วยงานคลังสมองด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดของโลก 
ประจ�าปี 2556 และเป็นปีที ่2 ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก ซึง่คดัเลอืกจากหน่วยงาน
คลงัสมองทัว่โลก 6,500 หน่วยงาน จากโครงการคลงัสมองและประชาสงัคม 
(The Think Tank and Civil Societies Program; TTCSP) แห่ง 
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการได้รับ 
ประกาศเกียรติคุณ “โครงการ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 2556”  
จากวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา
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ผลการดำาผลการดำาผลการดำ เนินงานบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำาเนินงานบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำาเนินงานบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำ โรงงาน ปี 2556ผลการด�าเนินงานบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าโรงงาน ปี 2556

 มูลนิธิฯ ได้ให้การฝกอบรมแก่บุคลากรด้าน 
สิง่แวดลอ้มประจ�าโรงงาน ดว้ยการใหอ้งคค์วามรูด้า้น
การจดัการสิง่แวดลอ้มทีถ่กูตอ้ง ตามหลกัวชิาการ ทนั
สมัย และสอดคล้องตามที่กฏหมายก�าหนด ภายใต้
ก�ากบัการดแูลของกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยผูเ้ขา้
ร่วมฝกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,924 คน รวมทั้งหมด 26 
รุ่น จาก 3 หลักสูตรหลักด้วยกัน ได้แก่ 
 (1) หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม จ�านวน 5 รุ่น 
ระยะเวลาการฝกอบรม 1 วนั/รุน่ มผีูเ้ขา้รว่มฝกอบรม     
ทั้งสิ้น 299 คน 
 (2) หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษ (น้�า 
อากาศ การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม) รวม
จ�านวน 9 รุ่น ระยะเวลาการฝกอบรม 5 วัน/รุ่น มีผู้
เข้าร่วมฝกอบรมทั้งสิ้น 519 คน และ 
 ( 3 )  หลั กสู ต รผู้ ปฏิ บั ติ ง านประจ� า ระบบ
ป้องกันมลพิษ (น้�า อากาศ การจัดการมลพิษกาก
อุตสาหกรรม) รวมจ�านวน 12 รุ่น ระยะเวลาการฝก
อบรม 2 วนั/รุน่ มผีูเ้ขา้รว่มฝกอบรมทัง้สิน้ 1,113 คน

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการด�าเนินงาน การฝกอบรม 
ด้านสิง่แวดล้อมตัง้แต่ปี 2548-ปัจจบุนั สถาบนัฯ ได้จดัหลกัสตูรอบรม
ต่างๆ ให้แก่บุคลากรจากทุกภาคส่วน รวมแล้วมากกว่า 19,255 ราย 
อันได้แก่ การฝกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าโรงงาน  
ด้านการจดัการสิง่แวดล้อมและป้องกนัมลพษิยัง่ยนื ด้านการอนรุกัษ์
และการจดัการพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพ ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและภาวะโลกร้อน และประเดน็อืน่ๆ เป็นต้น ทัง้ในลกัษณะ
ของ Public Training และ In-house Training  จงึเป็นอกีงานส�าคญั
หนึ่งที่ TEI เล็งเห็นถึงความส�าคัญยิ่ง ตั้งแต่ต ้นทางที่จะเป็น 
แรงขบัเคลือ่นให้ประเทศก้าวสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนือย่างรอบด้าน และ
เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและทิศทาง 
ในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศ
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คุ้มค่า การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
รวมทั้งส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโดยรวม
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 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย 
จ�ากัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ 
ไดด้�าเนนิการจดัฝกอบรมขยายผลการเรยีนรูไ้ปสูท่กุภาคสว่นเกีย่วกบัการจดัการ 
สิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการ Lean 
Management for Environment รวมทั้งการน�าแนวคิดลีนและการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสีเขียว ตลอดจนการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่าง 
แท้จริง ซ่ึงช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับ 
แต่ละโรงงาน ท้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมฝกอบรมท้ังส้ิน 667 คน (เป้าหมายอย่างน้อย 500 คน) 
โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 339 แห่ง แบ่งออกเป็นหน่วยงานเอกชน/
โรงงานอุตสาหกรรม 207 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐ 36 แห่ง (บางหน่วยงาน
สนใจเข้าร่วมฝกอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร) ซึ่งแบ่งหลักสูตรฝกอบรมเป็น 3 
หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม 1 วัน/รุ่น/หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตร “การ
จัดการองค์กรแบบครบวงจรด้วย  Lean Management for Environment” 
รวมจ�านวน 5 รุ่น มีผู้เข้าร่วมฝกอบรมทั้งสิ้น 224 คน (2) หลักสูตร “การพัฒนา 
Green Product เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” รวมจ�านวน 5 รุ่น มีผู้เข้าร่วมฝก
อบรมทัง้สิน้ 224 คน และ (3) หลกัสตูร “การด�าเนนิการแบบธรุกจิสเีขยีวน�าไป
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” รวมจ�านวน 5 รุ่น มีผู้เข้าร่วมฝกอบรมทั้งสิ้น 219 คน

ูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย

ผลการดำาเนินงานการฝึกอบรมขยายผล ภายใต้โครงการ 
“ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรม ยั่งยืน”              
ผลการด�าเนินงานการฝกอบรมขยายผล ภายใต้โครงการ 
“ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรม ยั่งยืน”              

Dow Chemical for Sustainable IndustryDow Chemical for Sustainable Industry
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หลักสูตรฝึกอบรม...ที่น่าสนใจ ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2557ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2557ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2557

หลักสูตร การประเมินผลกระทบด้านสังคมแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 
(Integrated Social Impact Assessment: SIA) 
วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 (ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/ท่าน)

 หลกัสตูรนีมุ้ง่เนน้ เพือ่ใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
หรือบุคลากรท่ีต้องเก่ียวข้องกับการศึกษา ส�ารวจ และท�างานร่วมกับชุมชนได้มีพ้ืนฐาน 
ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีทักษะในการปฎิบัติในงานศึกษาผลกระทบด้านสังคม
แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ สุขภาพชุมชน ความต้องการของ
สังคม และศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้สามารถน�า
ความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฎบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ 
ตลอดจนยังเป็นการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

หลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานในอาคาร รุ่นที่ 2  
(Technology for High Efficiency Energy in Building)
วันที่ 11-13 มิถุนายน 2557: ฝึกอบรม และ ศึกษาดูงาน  
(ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/ท่าน)

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้น การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงระบบต่างๆ ในด้านพลังงานของอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
การบรหิารจดัการพลงังานใหแ้กผู่ท้ีต่อ้งปฏบิตัหินา้ทีค่วบคมุอาคาร โดยเนน้อาคาร
ควบคุมที่ก่อสร้างแล้วและต้องการปรับปรุงเป็นหลัก เพราะเป็นกลุ่มอาคารที่มี  
การใชพ้ลงังานในปรมิาณทีส่งูมากตอ่ป ีเพือ่ชว่ยใหผู้ด้แูลอาคารทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบ
ด้านพลังงาน มีความรู้และทักษะด้านพลังงานเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติงาน
ได้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน และสามารถวางแผนการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือช่วยลดค่าใช้
จ่าย ด้านพลังงานให้แก่เจ้าขององค์กร/อาคารได้ อีกทั้งการด�าเนินการดังกล่าวยัง
เปน็สว่นหนึง่ทีช่ว่ยลดปญัหาจากภาวะโลกรอ้น และยงัเปน็การเตรยีมความพรอ้มใน 
การเข้าร่วมโครงการการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�าหรับอาคาร 
(Carbon Reduction Certification for Buildings) ในอนาคตอีกด้วย

มาตรการและเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
การวางผังอาคารด้วยระบบนิเวศเขตเมือง
การปรับปรุงระบบกรอบอาคาร
การปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
การปรับปรุงระบบความร้อนในอาคาร 
การปรับปรุงระบบอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 
ศึกษาสถานที่ดูงาน

(1) ผูท้ีท่�าหนา้ทีด่แูลควบคมุอาคาร (อาคารทีส่รา้งแลว้
และต้องการปรับปรุงอาคาร)
(2) วิศวกร/สถาปนิก/วิทยาศาสตร์ สาขาการอนุรักษ์
พลังงาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
(3) บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  
ภาคธุรกิจเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับควบคุม
อาคารและการจัดการพลังงาน (จ�านวนผู้เข้ารับ 
การฝกอบรมอย่างน้อย 30 คน/รุ่น)

เนื้อหาหลักของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

 ส�าหรบัสมาชกิ TBCSD และเครอืข่าย “DOW Chemical for Sustainable Industry” 
ได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าลงทะเบียนปกติ 

(สงวนสิทธิ์ในการเข้ารับฝกอบรม 3 ท่าน/องค์กรสมาชิก)

สิทธิพิเศษ !!! 

ผู้ผ่านการฝกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร
จากทางมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

หมายเหตุ
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ท่านใดสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ โครงการ“การติดตามและประเมินผลโรงงาน
ด้วยการให้ค�าปรึกษาเชิงลึก” ภายใต้โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน”  Dow Chemical for Sustainable 
Industry” 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนฝึกอบรม โทร 02-5033333 ต่อ 203 504 515-518 และ 531
Email: training_tei@hotmail.com  Website: http://www.tei.or.th/trainingdow/                                                          
Facebook: http://www.facebook.com/TEI.Training 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิ๊กไอเดีย พัฒนาองค์กร...ลดความสูญเปล่าในธุรกิจ 

โรงงานไหนดี บริษัทไหนเจ๋ง

ขอเชิญชวน...

จ ะ ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ล ง บ ท ค ว า ม ใ น 

วารสารธุรกิจสีเขียว (Business for  
Energy and Environment, B2E) ซึ่ง
เป็นวารสารที่ให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยว
กับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน พร้อมรับ
ประกาศเกียรติคุณ

 รว่มสง่ ไอเดยีคลิก๊ๆ ผา่นบทความ แนวทาง 
การปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้วย Lean 
Management for Environment 
บริษัท/องค์กร/โรงงานใด ได้น�าความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แล้วเกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างไร?  
 ขอเชิญร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนอุตสาหกรรมกันได้
แล้ว ต้ังแต่บัดน้ี - 31 ตุลาคม 2557 นะคะ



เรียบเรียงโดย: กองบรรณาธิการScoop Special:

เทคนิค
เพิ่มผลผลิต
ให้ SMEs 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการค้า

ในตลาดโลก

 กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ SMEs ในยุคนี้คือ การเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพด้วยต้นทุนต�่า ซึ่งสามารถท�าได้โดยเริ่ม
ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้คุ้มค่า ด้วยวิธีการ “เพิ่มผลผลิตจากพนักงาน” ให้สูงขึ้น ด้วยการมองหาจุดรั่วไหล
ต่างๆ และอุดรูรั่วนั้นให้มีการสูญเสียระหว่างการด�าเนินงานน้อยที่สุด เพราะยิ่งลดการสูญเสียได้มากเท่าไร ต้นทุนที่ใช้ไป
กจ็ะน้อยลงไปเท่านัน้ ส่งผลให้ก�าไรของบรษิทัเพิม่ขึน้ไปเป็นเงาตามตวั ดงันัน้ SMEs จงึควรให้ความส�าคญักบัการลดความ
สญูเสยี และเพิม่ขดีความสามารถให้กบัพนกังานในการปฏบิตังิานด้วยการปลกูฝังจติส�านกึให้พนกังานมใีจรกัในองค์กรเป็น
อนัดบัแรก เพราะแม้ว่าหวัหน้างานหรอืผูป้ระกอบการจะจดัอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพให้กบัพนกังานดเีพยีงใด หากพนกังาน
มีความคิดต่อต้านไม่ให้ความร่วมมือ การอบรมดังกล่าวก็ไม่สามารถเป็นผลส�าเร็จได้ ส่วนวิธีการอบรมหรือถ่ายทอด 
สายงานที่ดีที่สุดนั้นคือ การให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานหรือหัวหน้างานเป็นผู้สอนงานลูกน้องด้วยตนเอง ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า 
“การฝกอบรมหน้างาน (On the Job Training: OJT)” ซึ่งในการสอนงานลักษณะนี้ หัวหน้างานต้องมีใจรัก มีความจริงใจ 
เต็มใจที่จะถ่ายทอดงาน ถ่ายทอดความรู้เป็น และควรสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้วยความไว้ใจซึ่งกันและกันให้ 
ได้มากที่สุด เพื่อให้การพัฒนาบุคคลบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 กลุ่มธุรกิจ SMEs (Small and Medium-sized Enterprises: วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม) ซึ่งประกอบด้วย กิจการการผลิต การค้า และธุรกิจบริการ มีจ�านวน
มากกว่า 90% ของจ�านวนองค์กรธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทย จึงนับได้ว่า SMEs  
เปรียบเสมือนกุญแจในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยที่ส�าคัญยิ่ง ทั้งนี้ SMEs จึงต้อง
มีการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและราคาเพื่อให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันทาง 
การค้าได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดในกลุ่มประเทศ AEC ที่มีประเภทสินค้าที่ 
ใกล้เคียงกัน การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและการลดต้นทุนในด้านต่างๆ จะช่วยให้
กลุ่มผู้ประกอบการของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
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 เมื่อการพัฒนาศักยภาพพนักงานเป็นผลส�าเร็จแล้ว การ           
เพิ่มประสิทธิภาพด้านผลผลิตก็เป็นเร่ืองที่ง่ายขึ้นเพราะบุคลากร   
ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีขัน้ตอนต่อมากส็ามารถ
เพิ่มผลผลิตโดยเสียค่าใช้จ่ายต�า่สุดตามแนวทางดังต่อไปนี้
 1. การจดัเกบ็และขนย้ายวสัดสุิง่ของอย่างมปีระสทิธภิาพ แม้ว่า
วิธีดังกล่าวจะไม่สามารถเพิ่มผลผลิต หรือลดต้นทุนได้โดยตรง        
แต่การจัดเก็บและขนย้ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดการ     
สูญเสียได้อย่างมากทีเดียว และช่วยให้ต้นทุนในการผลิตลดลงด้วย 
เช่น การขนสินค้าหรือวัสดุที่มีความละเอียดอ่อนและแตกหักง่าย 
หากไม่มีการจัดระบบขนย้ายที่ดีอาจท�าให้เกิดการสูญเสียสิ่งของ 
และต้องมีการสั่งซ้ือสินค้าเข้ามาเพิ่มเพื่อให้ตรงตามจ�านวน               
ที่ต้องการ ท�าให้เกิดการเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จ�าเป็น
 2. การออกแบบและจัดบริเวณที่ท�างานใหม่ เป็นการช่วย      
ขยับขยายพื้นที่การท�างานให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดการคล่องตัว
มากขึน้ และช่วยลดการเคลือ่นไหวด้วยท่าทางทีไ่ม่เหมาะสมได้ เช่น 
การเอื้อมไปหยิบจับอุปกรณ์ในท่าทางที่ไม ่เหมาะสมบ่อยๆ            
อาจท�าให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ หากมีการจัดระเบียบ
สิ่งของหรืออุปกรณ์ในที่ท�างานให้เหมาะสมจะช่วยให้การท�างาน      
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. การใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซ่ึงการ
ใช้เคร่ืองมือ รวมถึงเครื่องจักรต่างๆ ควรศึกษาคู่มือและวิธีการใช้
ก่อนน�าไปใช้จรงิ เพือ่ลดการเกดิอบุตัเิหตขุณะท�างาน และหากต้อง
มีการท�างานกับเครื่องจักรควรมีการใช้ Safe Guard หรืออุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร เช่น การสวมหมวก สวมถุงมือ และ
รองเท้านิรภยั เพือ่ลดอบุตัเิหตหุรอือนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได้จากการ
ท�างาน ควรตรวจสอบดูว่ามีจุดใดบ้างที่เกิดปัญหาติดขัดท�าให้งาน
กระจุกตัว ให้รีบแก้ไขเพื่อให้งานสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่าง       
ราบรื่น ก็จะช่วยให้คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งด้านเงินและเวลา 
 4. การควบคุมสารเคมีอันตราย หรือวัตถุอันตราย การท�างาน  
ท่ีต้องพบกับสารพิษตลอดเวลาอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก หรือแม้แต่ในอาคารส�านักงาน พนักงานก็มีโอกาสสูดดม

และสัมผัสกับสารพิษ หรือสารเคมี อาจส่งผลต่อการท�างานของ
สมองและระบบประสาทของผูท้ีป่ฏบิตังิานได้ ท�าให้เกดิอาการปวด
และวิงเวียนศีรษะ ซึ่งจะท�าให้กระบวนการผลิตล่าช้าเนื่องจาก
พนักงานไม่สามารถท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ
 5. การปรับปรุงแสงสว่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น
ได้ดียิ่งขึ้น ลดการเกิดปัญหาต่อนัยน์ตาที่ต้องท�างานขณะแสงไฟไม่
เพียงพอ ซึ่งปัญหาการมองเห็นนี้จะส่งผลต่อความสามารถในการ
ท�างานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความละเอียดและ
ความแม่นย�า เช่น กลุ่ม SMEs ที่ต้องใช้ทักษะการวาดลายผ้า หรือ
การวาดลายบนกระจก หากแสงสว่างๆ ในพื้นที่ท�างานไม่เพียงพอ 
อาจท�าให้ลายทีว่าดนัน้เกดิการผดิเพีย้น ไม่ตรงตามต้นแบบทีร่่างไว้ 
ท�าให้งานดังกล่าวเสียหาย และต้องวาดลายบนวัสดุชิ้นใหม่ซึ่งก็     
นับว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จ�าเป็นเช่นกัน 
 6. การเพิม่สวสัดกิาร การดแูลเรือ่งปากท้องของพนกังานนบัเป็น
ขวัญก�าลังใจในการท�างานให้กับพนักงาน ท�าให้เขามีความเต็มใจที่
จะท�างานให้องค์กรอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการดูแลสวัสดิการ
ของพนักงานนั้นอาจจะต้องมีการเตรียมจัดสรรงบประมาณไว้ให้
อย่างเพียงพอ ท้ังในเรื่องสุขภาพ ครอบครัว และเบ้ียเล้ียงพิเศษ 
เป็นต้น แม้งบประมาณด้านสวัสดิการนี้ อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สงู แต่เมือ่เทียบกบัผลผลติท่ีได้จากการท�างานอย่างเตม็ทีแ่ละเตม็ใจ
ของพนักงานแล้ว เงินจ�านวนดังกล่าวนับว่าเป็นการจัดสรร              
งบประมาณที่คุ้มค่ามากทีเดียว
 7. การปรบัปรงุอาคารสถานที ่เช่น การปรบัปรงุผนงั ฝ้า เพดาน 
ด้วยการบุฉนวนกันความร้อนใหม่ หรือเปลี่ยนสีด้วยด้วยการใช้        
สอ่ีอน เพือ่ให้ช่วยสะท้อนแสงไฟได้ด ีท�าให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ ท้ังนี้
การเลือกใช้สีพื้นของอาคารให้อ่อนลงจะช่วยให้พนักงานหรือ            
ผู ้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางท่ีวางอยู ่บนพื้นได้ง่าย        
ลดการเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน รวมถึงการเพิ่มช่องลม และช่อง
ระบายอากาศในอาคาร เพือ่ให้เกดิการระบายและถ่ายเทความร้อน
ได้ดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังสามารถระบายสารพิษประเภทสารระเหย           
ฟอมัลดีไฮด์ ยูรีเทน ฯลฯ ออกนอกอาคารได้เป็นอย่างดี
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 8. การจัดรูปแบบของงานใหม่ เพื่อช่วยก�าจัดงานส่วนเกินและ
วธิที�างานทีไ่ม่จ�าเป็นลง นอกจากนีค้วรปรบัผงัเวลาในการปฏบิตังิาน
เพื่อจัดสรรให้มีเวลาพักผ่อนช่วยลดความตึงเครียดที่เกิดจาก          
การท�างาน การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพใน     
การท�างาน พร้อมกับช่วยลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมลง 
เป็นต้น 

 จาก 8 วธิกีารทีก่ล่าวมาข้างต้น ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถ
ทยอยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนครบทั้ง 8 ข้อ ในระยะยาวก็ได้ 
เพราะการปรับเปลี่ยนทั้งระบบในเวลากระชั้นชิด ผู้ประกอบการ
จะต้องใช้งบประมาณที่สูง อีกทั้งการปรับปรุงทั้งระบบอาจส่ง   
ผลกระทบต่อกระบวนการท�างานและกระบวนการผลิตท�าให้   
งานที่ท�าอยู่ชะงักลงได้ แต่ส�าหรับผู้ประกอบการใหม่ที่ก�าลังจะ
เริ่มกิจการหากมีการพิจารณาเพิ่ม 8 กระบวนการเข้าไปใน
แผนการงานของบรษิทัตัง้แต่แรกเริม่ได้ กจ็ะเป็นข้อได้เปรยีบช่วย
เพิม่โอกาสการแข่งขนัด้วยการมต้ีนทนุการผลติทีต่�า่ตัง้แต่แรกเริม่ 
ราคาสนิค้าและคณุภาพของผลผลติทีไ่ด้กจ็ะมคีวามน่าสนใจมาก
ขึ้น ทั้งยังสามารถตัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการปรับปรุงระบบ
ภายหลังออกไปได้ ประกอบกับการด�าเนินงานที่สามารถ 
ท�าได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้ใน 
ระยะยาว 

ที่มา: 
(1) คู่มือปฏิบัติการเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำางาน, วิฑูรย์ สิมะโชคดี  
     พิมพ์ครั้งที่ 3 สำานักพิมพ์ ส.ส.ท.
(2) http://www.tcg.or.th/smesclub/index.php?option=com_content&view=article&id=194:-
smes-&catid=94:-smes&Itemid=412 (วันที่ค้นข้อมูล: 30 เมษายน 2557).
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เกมส์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

คำช้ีแจง : ใหนำตัวเลขหนารูปภาพชนิดของหลอดไฟ มาใสในชองวางหนาภาพการใชงานใหเหมาะสมกับหลอดไฟแตละชนิดมากท่ีสุด 
                 เพ่ือใชหลอดไฟและพลังงานใหคุมคามากท่ีสุด

ECO GAME:

หลอดฟลูออเรสเซนต
เปนหลอดปลอยประจุความดัน
ไอต่ำ สีของหลอดมี 3 แบบคือ 
Daylight, Cool White และ 
Warm White กำลังไฟฟาเริ่มที่
5-26 วัตต ใหประสิทธิผล ประมาณ 
50-80 ลูเมนตอวัตต ประหยัดคาไฟฟา 
และมีอายุ การใชงาน 9,000-12,000 
ชั่วโมง เหมาะสำหรับใชงานทั่วไป

หลอดคอมแพกตฟลูออเรสเซนต  
เปนหลอดปลอยประจุความดัน
ไอต่ำ สีของหลอดมี 3 แบบ 
เชนเดียวกับ หลอดฟลูออเรสเซนต 
เปนหลอดที่ พัฒนาขึ้นมาแทน 
หลอดอ ินแคนเดสเซนต แต ม ี 
ประสิทธิผลสูงกวาคือ ประมาณ 
50-80 ลูเมนตอวัตตกำลังไฟฟา 
เริ่มจาก 5-26 วัตต และอายุการ 
ใชงานประมาณ 5,000-8,000 ช่ัวโมง 
จึงไมเหมาะกับการใชงานอยาง 
ตอเนื่อง

หลอดโซ เด ี ยมความด ัน ไอส ู ง 
มีประสิทธิผลรองจากหลอดโซเดียม
ความดันไอต่ำ คือ มีประสิทธิผล 
ประมาณ 70-90 ลูเมนตอวัตต 
อุณหภูมิสีประมาณ 2,500 เคลวิน 
เปนอุณหภูมิสีต่ำ เหมาะกับงาน 
ที่ไมตองการ ความสองสวางมาก 
เช น ไฟถนน ม ีอาย ุการใช งาน 
ประมาณ 24 ,000 ช ั ่ ว โม ง 
มีขนาดวัตต 50 70 100 150 250 
400 และ 1,000 วัตต

1.

2.

3.
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