
หัวข้อ รายละเอียด ค าอธิบาย หรือ หลักฐาน ภาพถ่ายประกอบ

1.1

มีการก าหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการส่ิงแวดล้อม

ในส านักงาน   

-มีการก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส านักงาน  

-มีการก าหนดขอบเขตกิจกรรมของส านักงาน

-มีการก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส านักงาน

-มีการก าหนดขอบเขตกิจกรรมของส านักงาน

ดังเอกสารแนบ

1.2

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม

-มีการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและลงนามโดยผู้บริหารและ

นโยบายมีการประกาศใช้และระบุวันท่ีประกาศชัดเจน

-มีการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม ดังเอกสารแนบ

1.3

คณะท างาน ทีมงาน มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน ทีมงานด้าน

ส่ิงแวดล้อม มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผู้บริหาร

ลงนามในค าส่ังและระบุวันประกาศท่ีชัดเจน

-มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน  ดังเอกสารแนบ

1.4

การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมมีการด าเนินการ

เร่ืองใดบ้าง  

การรวบรวมกิจกรรมของส านักงาน 

ระบุประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 

ระบุปัญหาส่ิงแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม 

ระบุปัญหาส่ิงแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหาส่ิงแวดล้อมในส านักงาน 

การจัดการกับปัญหาส่ิงแวดล้อมตามความส าคัญ

-มีการระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม

ดังเอกสารแนบ

1.5

กฏหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดผู้รับผิดชอบด้าน

กฏหมายส านักงาน จัดท าทะเบียนกฏหมายท่ีเก่ียวข้องส านักงาน 

รวบรวมและทบทวนกฏหมายใหม่อยู่เสมอ

-ก าหนดผู้รับผิดชอบด้านกฏหมายส านักงาน ดังเอกสารแนบ

1.6

หน่วยงานมีการก าหนดเป้าหมายและตัดช้ีวัดด้านการใช้ทรัพยากร

พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจกในเร่ืองใดบ้าง การใช้

ไฟฟ้า การใช้น้ า ปริมาณของเสีย การใช้น้มันเช้ือเพลิง การใช้

กระดาษ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

-การก าหนดเป้าหมายและตัดช้ีวัดด้านการใช้ทรัพยากรพลังงาน ดังเอกสารแนบ

1.7

การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

หน่วยงานมีการด าเนินการเร่ืองใดบ้าง 

-มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาค านวณก๊าซเรือนกระจก 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ปริมาณการใช้น้ า 

ปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 

ปริมาณการใช้กระดาษ

ปริมาณการขยะท่ีน าไปฝังกลบ 

-มีการน าเสนอข้อมูล,กราฟ แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของส านักงานให้พนักงานทราบ 

-มีการให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับก๊าซเรือนกระจก

-การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  ดังเอกสารแนบ

หมายเหตุ : 

ไม่มีปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง เน่ืองจากทางอุทยานฯใช้รถไฟฟ้าในการเดินทาง

หมวดท่ี1 การก าหนดนโยบายการวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง











แผนผังอาคารส านักงาน STeP CMU

พื้นท่ีท ำงำน
พื้นท่ีส่วนรวม

A1
A3

A2

A4
A5A6A7

A8

B1

B2
B4

B3

A9

A13

A12

A10

A11

พ้ืนที่ส ำนักงำนบริหำร

พ้ืนที่ห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศ

พ้ืนที่ห้องผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องประชุม

พ้ืนที่ห้องรองผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องรองผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องท่ีปรึกษำอำวุโส

พ้ืนที่ห้องผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องเก็บพัสดุ

พ้ืนที่ห้องเก็บของ

ห้องน้ ำชำย

ห้องน้ ำหญิง

บันไดหนีไฟ

ลิฟท์โดยสำร

ต ำแหน่งสัญญำณเตือนภัย

ต ำแหน่งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

ชั้น 2 มีพื้นท่ีรวม 807 ตรม.
ผังพื้นชั้น 2

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

B1

A11

A12

A13

B2

B3

B4



แผนผังอาคารส านักงาน STeP CMU

A1

B2

B3

B4
B5

พื้นท่ีท ำงำน
พื้นท่ีส่วนรวม

ต ำแหน่งสัญญำณเตือนภัย

ต ำแหน่งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

ชั้น 3 มีพื้นท่ีรวม 930 ตรม.
ผังพื้นชั้น 3

A2

A3B1

พ้ืนที่ห้องท ำงำนรวม

พ้ืนที่ห้องประชุม

พ้ืนที่ห้องผู้จัดกำรฝ่ำย

พ้ืนที่ห้องพักผ่อน

ห้องน้ ำชำย

ห้องน้ ำหญิง

บันไดหนีไฟ

ลิฟท์โดยสำร

A1

A2

A3

B1

B2

B3

B4

B5















 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ ่งสร้างสรรค์สังคมให้มีสิ ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมแห่งสุขภาพ จึงตระหนักถึง
ความสำคัญในการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยสำนักงานและส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ให้มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเป็นสำนักงานต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม     
จึงกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ไว้ดังนี้  

1. สร้างเสริมการรับรู้ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้
ทรัพยากรที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งแวดล้อมที่ดี บนหลักธรรมาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรลดการใช้ทรัพยากรและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบการเกิดมลพิษและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  

3. สนับสนุนให้ผู ้บริหาร บุคลากรและผู้เกี ่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. สร้างสภาพแวดล้อมให้สำนักงานมีพ้ืนที่สีเขียว เอ้ือต่อการทำงานและมีสุขภาวะที่ดี 
5. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที ่มีประสิทธิภาพ เพื ่อบรรลุผลตาม เกณฑ์

สำนักงานสีเขียว  
6. ปฏิบัติตามข้อกฏหมาย ระเบียบและข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับสำนักงานสีเขียวโดยเคร่งครัด 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงาน
สำนักงานสีเขียว ให้บรรลุผลตามกรอบนโยบายข้างต้นอย่างต่อเนื่องและยั่ งยืน จึงขอแสดงเจตนารมณ์และ
ประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  
ประกาศ ณ วันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 









คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)

ที่ปรึกษาคณะท างาน
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

ประธานคณะท างาน
ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี

ที่ปรึกษาคณะท างาน
รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

เลขานุการ
นางธนวรรณ ชุ่มวงค์

คณะท างาน
นายอมรฤทธิ์ อินต๊ะ
นางสาวนิภาพร ถาชื่น
นางสาวปัทมา บุญสุข
นายชัยวัฒน์ สุขพรรณพิมพ์
นางสาวมยุรี สายด้วง
นางสาววัชรีพร เรืองฤทธ์ิ
นางสาวจิดาภา  จิตต์สุวรรณ
นางสาวณัฐนรี วิบูลย์
นายวรินทร รินจ้อย

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวขวัญชนก พงษ์เจริญ

รองประธานคณะท างาน
นายพิชาติ  อินทราวุธ

อ้างอิงจากประกาศอุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่องแต่งตั้งคณะท างานด้านความย่ังยืน 

อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) ฉบับท่ี3
ปรากศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565



ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานส านักงานสีเขียว
(Green Office)

ประธานคณะท างาน
ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี

ที่ปรึกษาคณะท างาน
รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

รองประธานคณะท างาน
นายพิชาติ  อินทราวุธ

ที่ปรึกษาคณะท างาน
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

นางสาวศิวะพร มหาวรรณ ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของส านักงาน
นางสาวนิภาพร ถาชื่น ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการน้ าเสีย
นายชัยวัฒน์ สุขพรรณพิมพ์        ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการพื้นที่
นางสาวณัฐนรี วิบูลย์  ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อสินค้าส านักงาน

อ้างอิงจากประกาศอุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่องแต่งตั้งคณะท างานด้านความย่ังยืน 

อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) ฉบับที3่
ปรากศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

























หัวข้อ การอบรม 5ส. 

1. ความหมาย 5 ส. 

 คือ แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในท่ีทำงานให้ดีขึ้นในวงการการผลิตและ
วงการงานบริการ เป็นต้น โดยการปฏิบัติตามหลัก 5ส. ได้แก่ 

• สะสาง (seiri) คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการ 
• สะดวก (seiton) คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน

และปลอดภัย 
• สะอาด (seiso) คือ การทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน 
• สุขลักษณะ (seiketsu) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดี ตลอดไป 
• สร้างนิสัย (shitsuke) คือ การอบรม สร้างนิสัย ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัยข้อบังคับอย่าง

เร่งด่วน 

1. ส. สะสาง 

• ส. สะสาง คือ การแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็น และขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไป เทคนิค
การปฏิบัติ ส.สะสาง นั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้นำกำหนดว่าสิ่งของที่ใช้ในงานประจำวันนั้น ของสิ่งใด
จำเป็นของสิ่งใด ไม่จำเป็น โดยสิ่งของจำเป็น คือสิ่งของที่เก่ียวข้องกับผลสำเร็จของงาน 
เหตุผลที่จำเป็นต้องทำการสะสาง 

• มีของไม่จำเป็นสะสมอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ทำงาน เช่น เอกสารไม่ใช้แล้ กระดาษ กล่องกระดาษ ก็ควร
สะสางสิ่งของต่างๆ เหล่านี้ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

• สูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ 
• ของหาย หาไม่เจอ และเสียเวลาในการค้น เนื่องจากขาดระบบการจัดเก็บที่ดีและไม่มีการสะสาง

เอกสารและสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพ้ืนที่ทำงาน 
• สถานที่ทำงานคับแคบ บางครั้งเกิดข้ึนจากการมีสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นในการทำงานวางอยู่ 

 
2. ส. สะดวก 

• ส.สะดวก คือ การจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบเพ่ือประสิทธิภาพ 
คุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานตั้งแต่
การจัดหมวดหมู่สิ่งของให้เป็นระบบระเบียบ การประยุกต์ใช้สัญลักษณ์สีการทำป้ายชี้บ่ง การทำสีตี
เส้นบริเวณพ้ืน อาคารเพ่ือแบ่งแยกพ้ืนที่ขั้นตอนในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสะดวก ดังนี้ 

1. วางแผนการกำหนดที่วางของให้ชัดเจน 
2. จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ 
3. มีป้ายชื่อแสดงที่วางของ 
4. มีป้ายชื่อติดสิ่งของที่จะวาง 



5. ทำผังแสดงตำแหน่งวางของ 
6. ตรวจเช็คเป็นประจำ 

การปฏิบัติ ส. สะดวก ต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ 

• ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติ ส. สะดวก โดยการประยุกต์ใช้ป้ายบ่งชี้การทำสันแฟ้มเอกสาร 
การใช้สัญลักษณ์สีการจัดสิ่งของเป็นระบบหมวดหมู่ ผู้ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ต้องคำนึงถึงเรื่อง 
ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ในการใช้งานสิ่งของนั้น ทำป้ายบ่งชี้บอกเพ่ือให้สะดวกในการค้นหา 
การจัดเรียง เครื่องมือตามลำดับขั้นตอนในการใช้งาน 

• คุณภาพ หมายถึง การจัดเก็บสิ่งของ โดยคำนึงถึงหลักคุณภาพของสิ่งของนั้น การจัดเก็บจำเป็นต้อง
คำนึงถึงหลักคุณภาพ นอกจากนั้นการนำไปใช้งานต้องคำนึงถึงหลักการ FIFO : First In First Out 
คือ สิ่งของใดซื้อมาก่อนจัดเก็บเข้าไปในคลังสินค้าก่อน 

• ความปลอดภัย หมายถึง การจัดเก็บสิ่งของ โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย ทั้งใน เรื่องมาตรฐานการ
จัดวาง ความปลอดภัยในการจัดเก็บรวมถึงความปลอดภัยของผู้จัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วย  

3. ส. สะอาด 

• ส. สะอาด ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการทำ 5 ส. คือการทำสะอาด แต่ที่ถูกต้องแล้ว สะอาดใน
ความหมายของ 5 ส. ไม่ใช่แค่เพียงแต่การปัดกวาด เช็ด ถู แต่ต้องครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบด้วย 
โดยความหมายของ ส. สะอาด คือการทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) และตรวจสอบเครื่องมือ 
อุปกรณ์ รวมทั้งบริเวณสถานที่ทำงานการทำความสะอาด มีอยู่ 3 ระดับ คือ  

1. การทำความสะอาดประจำวัน 
2. การทำความสะอาดแบบตรวจสอบ 
3. การทำความสะอาดแบบบำรุงรักษา 

4. ส. สขุลักษณะ 

ความหมายของสุขลักษณะ แบ่งออกได้เป็น 2 ความหมายหลักๆ คือ  

• การรักษามาตรฐานการปฏิบัติ 3 ส. แรกท่ีดีไว้และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ซึ่งในความหมายนี้จะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะเกิดข้ึนได้จะต้องเริ่มจากการมี
มาตรฐานเพื่อใช้ในการอ้างอิงก่อน จากนั้นก็พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ มาตรฐานที่ว่านี้
หมายความถึงมาตรฐานการปฏิบัติ 5 ส. ของแต่ละพ้ืนที่ มาตรฐานดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมี
เพ่ือให้การทำ 5 ส. มีแบบแผนที่ชัดเจน การกำหนดมาตรฐานจะต้องทำให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ 
เพราะการกำหนดมาตรฐานไม่เหมาะสมแล้ว จะทำให้สมาชิกพ้ืนที่เกิดการต่อต้านและไม่ปฏิบัติตาม
ในที่สุด  

• การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น ความหมายของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานให้ดีขึ้น เกิดจากการที่ได้ทำ 3 ส.แรก อย่างต่อเนื่องจนทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีข้ึน 
อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพ่ิมข้ึน คุณภาพของงานที่ดีขึ้นตามลำดับ  



 
สิ่งท่ีเป็นตัวบ่งบอกว่าองค์กรยังดำเนินการไปไม่ถึงขั้นสุขลักษณะ คือ 

• การวางของล้ำเส้นทางเดิน 
• การวางอุปกรณ์ผิดตำแหน่งที่กำหนด 
• เริ่มมีการสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นในการทำงาน 
• ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 5 ส. อย่างสม่ำเสมอ 
• มีฝุ่น ผงกระจายอยู่ตลอดเวลา 
• สภาพแวดล้อม แสง สี อากาศ ไม่เหมาะต่อสภาพการทำงาน 
• มีเศษกระดาษ ก้นบุหรี่ทิ้งอยู่ตามพ้ืน กระถางต้นไม้หรือซอกมุมต่างๆ 

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้เกิดสุขลักษณะ 

• กำหนดให้ปฏิบัติ 3 ส. แรกอย่างต่อเนื่อง 
• กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ 3 ส. อย่างชัดเจน 
• หัวหน้าหมั่นติดตามผลการปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐาน 
• ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

5 ส. สร้างนิสัย 

• ส.  สร้างนิสัย คือ “การปฏิบัติตามมาตรฐาน 5 ส. และระเบียบ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานอย่าง
สม่ำเสมอจนกลายเป็นการกระทำท่ีเกิดข้ึนเอง โดยอัตโนมัติหรือโดยธรรมชาติ  
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้เกิดการสร้างนิสัย 

• ทบทวนและปฏิบัติ 4 ส. แรกอย่างต่อเนื่อง 
• ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี 
• คณะกรรมการหรือผู้บริหารตรวจเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 
• จัดกิจกรรมส่งเสริม กระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจจัดให้มีการ

ประกวดพ้ืนที่และมอบรางวัล เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ร่วมทำกิจกรรม 



ระเบียบวาระการประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง 
ครั้งที่ 1/2564 

วันจันทร์ ที ่8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม D206 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 ประธานแนะนำคณะทำงานด้านความยั่งยืน อันมีรายชื่อและรายละเอียด ดัง
เอกสารแนบ 1 

1.2 ประธานกล่าวถึงภาพรวมบทบาทและหน้าที่ของอุทยานฯ ในปัจจุบัน  
1.3  แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำไปสู่การ 

พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

2.1  การดำเนินงานของอุทยานฯ ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ 
  



 
 

1 

รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง 
ครั้งที่ 1/2564 

วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม D206 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย  รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. นายพิชาติ อินทราวุธ  ผู้จัดการฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  

    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. นางปานฉัตร มณีรัตน์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  

    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. นายอมรฤทธ์ิ อินต๊ะ  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  

    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. นายชัยวัฒน์ สุขพรรณพิมพ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. นางธนวรรณ  ชุ่มวงค์  พนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  

    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
8. นางสาวนิภาพร ถาช่ืน  พนักงานสนับสนุนงานโครงสร้างพื้นฐานฯ  

    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9. นางสาววัชรีพร เรืองฤทธิ ์  พนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร  

    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10. นางสาวปัทมา บุญสุข  พนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี  

    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
11. นางสาวมยุรี สายด้วง  พนักงานบริหารงานท่ัวไป  

    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
12. นางสาวจิดาภา จิตต์สุวรรณ  พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร 

    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
13. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ  รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
15. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ  สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
16. นายธรรมนูญ น่วมอนงค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย 
17. รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
18. อาจารย์ ดร.วิญญู ศักดาทร  รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
19. นางสาวปารวีย์ กุณะแสงคำ  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
20. นางสาวชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางณพลักษณ์ ตาคำ  ผู้ปกครองหอพักสีชมพู และหอพักแม่เหียะ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1ประธานแนะนำคณะทำงานด้านความยั่งยืน อันมีรายชื่อและรายละเอียด ดังเอกสารแนบ 1 

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษาคณะทำงานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำคณะทำงานด้านความยั่งยืนของ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ประธานคณะทำงาน กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานด้านความยั ่งยืนของอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2ประธานกล่าวถึงภาพรวมบทบาทและหน้าท่ีของอุทยานฯ ในปัจจุบัน  
รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย กล่าวถึงกระบวนการทำงานของอุทยานฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานแห่งการสร้างนวัตกรรม 

(Valley of challenge) โดยเชื ่อมโยงและผสานการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน สังคมที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานของการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย มา
ใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

อุทยานฯ ตั้งอยู่บนพื้นการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ (พื้นที่ 1,555 ไร่ 26 ตารางวา) พยายามให้พื้นท่ีนี้
เป็นพื้นที่ของ Food and Bio Innovation District 

อุทยานฯ มีการให้บริการนวัตกรรมแบบครบวงจร (Total Innovation Solution: TIS) สำหรับการให้บริการพื ้นที่
ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการห้องประชุม R&D Office Space, The Brick X, @NSP The Brick Fab lab และ Auditorium ที่
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ 440 ท่ีนั่ง แต่สำหรับช่วงสถานการณ์โควิด-19 สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ 220 ท่ีนั่ง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
คณะทำงานด้านความยั่งยืน กล่าวถึงการนำเทคนิค Gap Analysis เป็นแนวทางการทำงาน และกล่าวถึงแนวทางการ

รับผิดชอบด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีการทำงานของเรามอียู่ 4 องค์ประกอบ คือ 
วิส ัยทัศน์ Thailand 4.0 หลักเศรษฐกิจพอเพียง SDGS (แผนการพัฒนาอย่างยั ่งย ืน ) และการใช้ Science Technology 
Innovation เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเกิดเป็นจตุรภาคี (Quadruple Helix) จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศที่ต้องทำงาน
ร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อ BCG Model ทั้งนี้ BCG Drivers 4 ตัวขับเคลื่อน ประกอบด้วย 

1.การพัฒนา 4 สาขายุทธศาสตร์ ด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ รวมถึง
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมีนโยบายที่จะเผยแพร่ในปีนี้  

2.การพัฒนาเชิงพื้นที ่ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาเชิงพื้นที่ NEC  
3.การเตรียมกำลังคน  ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ  
4.การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า เพื่อให้การบริการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีแม่เหียะ BCG Enables 4 

ตัวส่งเสริม คือการสร้างความสามารถของกำลังคน อาจารย์ นักวิจัย ในสังกัด เพื่อปลดล็อคข้อจำกัด กฏระเบียบต่างๆและอุทยานฯ 
พร้อมท่ีจะเป็นพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมเพื่อยกระดับเครือข่าย การขับเคลื่อน BCG เชิงพื้นที่ เน้นลานนา 4.0 ได้มีการดำเนินการไป
แล้ว ภายใต้ปีงบประมาณนี้ อุทยานฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีการกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ  มาใช้เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ข้าวของสหกรณ์ ร่วมกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุใหก้ับ
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สหกรณ์ในพื้นทีภ่าคเหนือทั้งหมด 7 สหกรณ์ เพื่อให้เกิดการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์และเป็นสหกรณ์ต้นแบบใน
การเพิ่มมูลค่าจากการใช้เทคโนโลยี ปลอดภัยไร้สารเคมี  

ปัจจุบัน BCG Platform ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น Medicopolis เมืองนวัตกรรมการแพทย์ ศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุ Biopolis ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรม Creative Lanna ศูนย์รวมและผู้นำขององค์ความรู้ ศิลปะวัฒนธรรมและ
การสร้างนวัตกรรมเพื่อดำรงจิตวิญญาณประจำถิ่น 

สำหรับ CMU Platform แม่เหียะ ประกอบด้วย Input, Core Process, Output ซึ่ง Core Process  คือ การทำ 
ประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีบริการวิชาการ การเรียนการสอนการลงมือปฏิบัติจริง การ
สร้างธุรกิจฐานนวัตกรรมและการธุรกิจเริ่มต้น Startup หน่วยงานที่เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอาหารและ
บรรจุภัณฑ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 4 ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ BCG คือ เกิดงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน BCG เกิดธุรกิจนวัตกรรม และธุรกิจ Tech Startup ที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อน BCG  เกิดการทำ
ประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชม ภาคสังคม ภาคเกษตรกร ภายใต้เศรษฐกิจ BCG และการสร้างคนที่มีทักษะที่ตอบสนองต่อการเข้าไป
อยู่ในระบบนิเวศนวัตกรรมในระบบ BCG 

อุทยานฯ มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอก Online และ Offline ในการให้บริการโรงงานต้นแบบ
นวัตกรรมอาหารครบวงจรและโรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ และในสถานการณ์ ไฟป่า และ โควิด-
19 อุทยานฯ ได้มีการนำผลผลิตจากโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรและโรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วย
คลื่นความถี่วิทยุ ไปช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า โดยสูตรของผลิตภัณฑ์ก็ได้ความร่วมมือจากคณะ
เกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์  อีกทั้งอุทยานฯ ได้มีการจัดแคมเปญ ร่วม
รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกซึ่งสอดคล้องกับทีม่หาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก 

BCG Start up ที่เกิดขึ้นภายใต้อุทยานฯ เช่น การนำขยะมาแปรสภาพใหม่ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน จากกลุ่มนักศึกษา
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวด้วยนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม การปรับผลิตภัณฑ์ 
ขยายเวลาการเก็บรักษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาและการพัฒนาสีย้อมผ้าจากใบฮ่อมในรูปแบบผงด้วยนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
2.1การดำเนินงานของอุทยานฯ ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

คณะทำงานด้านความยั่งยืน กล่าวถึงกิจกรรมที่จัดใน Auditorium ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

กิจกรรมที่สอดคล้องด้านสังคม เช่น กิจกรรมโครงการสัมมนา ผลิตตำราหนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ   
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และแทคโนโลยี งานวิจัยร่วมพัฒนากระบวนการผลิต และการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชนใ์น
พื้นที่เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

กิจกรรมที่สอดคล้องด้านเศรษฐกิจ เช่น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการจัดโครงการเสริมศักยภาพและเร่งการฟื้น
ตัวของผู้ประกอบการหลังโควิด-19 ด้วยโปรแกรมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ การแข่งขัน Startup Thailand League 2019 
Design Thinking แนวคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมให้ธุรกิจ Splice BETA Celebrating Media Startups in Asia ปักหมุด
ธุรกิจติดดาว By SME D Bank พารวย สัมมนากระตุ้นการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการแปลงงานวิจัย
และยกระดับสู่การใช้ประโยชน์ โครงการนิลมังกร โครงการการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และโครงการแลกเปลี่ยนความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ 

กิจกรรมที่สอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติการวันฟ้าใสไร้หมอกควัน โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ร่วม
จัดการแข่งขัน “นวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก”รอบที่ 1 การคัดเลือกระดับภูมิภาค ตลาดนัดนโยบาย (Policy Market) 



 
 

4 

ทางเลือกนโยบายพลังงาน (Energy Policy) และแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (CMU-FoSTAT Food 
Innovation Contest 2020)  

แผนกิจกรรมสำหรับปี2564 ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมขึ้น ได้แก่ กิจกรรม Block Mountain ในเดือนมีนาคม 
กิจกรรมStartup Thailand League เดือนพฤษภาคม Creative Lanna League เดือนสิงหาคม Design Thinking เดือนกันยายน
Thailand Inno-BIZ Champion Reginal Round เดือนตุลาคม และกิจกรรม TED NEW GEN TALENT ROAD SHOW ในเดือน
ธันวาคม  

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา อุทยานฯ ได้มีการขอรับรองมาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ริเริ ่มโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 
(Thailand MICE Venue Standards : TMVS )  เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ที่ต้องการจัดงานทั้งในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ให้พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจไมซ์มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก 

อุทยานฯ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม Meeting Room) 
ได้แก่ ห้องประชุม D204, D205, D206 และ D405 จากการได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ทาง
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้นำรายชื่อสถานที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
นำไปประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เพื่อใหง่้ายต่อการเข้าถึง 

อุทยานฯ ได้มีการขอรับรองมาตรฐานของสถานที ่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ของหอประชุม NSP Rice Grain 
Auditorium แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ อุทยานฯ ได้ 90 คะแนน ซึ่งคะแนนผ่านเกณฑ์คือ 94 คะแนน อุทยานฯ ต้องเพิ่มคะแนนในด้าน
การจัดการอย่างยั ่งยืน จึงทำให้ต้องจัดการประชุมวันนี้ขึ ้น เพื ่อจัดทำแผนดำเนินการดำเนินงานด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

 
มติท่ีประชุม มติที่ประชุมเป็นดังนี้ 
คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย เสนอแนะ ให้นำแผน 12 ของมหาวิยาลัยเชียงใหม่

ผนวกเข้ากับแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs ทีท่างมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อนำมาเป็นตัวตั้งตั้นในการจัดทำแผนการ
ทำงานด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่อไป 

คุณณัฐวุฒิ เทียมแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศวภ.1 เสนอแนะ ให้นำโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
โดยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่อุทยานฯมีอยู่ ไปช่วยพัฒนาชุมชน เพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องความเป็นอยู่  การกระจายรายได้ 
สิ่งแวดล้อม และจะสอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ  สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กล่าวถึง ศูนย์สุขภาพสัตว์ที่หากมีการแล้ว
เสร็จ อาจจะพบปัญหาการเพิ่มขึ้นของรถที่จะเข้ามาในพื้นที่แม่เหียะ ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการปรึกษาหารือกับทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการจัดระบบการจราจรใหม่ โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็น 
            รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแนะให้มีการจัดทำหนังสือแจ้งหากมีรถเข้ามาในพื้นท่ี
จำนวนมาก ซึ่งเคยพบปัญหารถตู้ไปจอดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำให้ นักศึกษาและอาจารย์ ไม่มีพื้นที่จอดรถ 
            ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เสนอแนะ ให้มีการใช้ google calendar ในการแจ้งกิจกรรมเพื่อให้
หน่วยงานในพ้ืนท่ีทราบล่วงหน้า จะได้มีการเตรียมความพร้อมและจัดสรรพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด  
  คุณสมศักดิ์ จีรัตน์ รองหัวหน้าหน่วยนวัตกรรมปัจจัยการผลิตพืช ศูนย์วิจัยสาธิตฯแม่เหียะ เสนอแนะ เรื่องการจัดการ
ด้านปัญหาการจราจร  โดยทาง SCMC มีนโยบายการจัดตั้งสายรถเมล์ภายในแม่เหียะโดยรถเมล์ใช้แก๊ส NGV เสนอแนะให้ใช้รถ
ประจำทางนี้ เพื่อช่วยลดปัญการจราจรในพื้นที่แม่เหียะ 
             รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษาคณะทำงาน ได้มอบหมายให้นายอมรฤทธิ์ อินต๊ะ คณะทำงานด้านการจัดการอย่าง
ยั่งยืน รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดการเรื่องการจราจรภายในพื้นที่แม่เหียะ 
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 คุณชุมนัดภ์ มณีศิริ วิศวกรสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (ERDI) กล่าวถึง เรื่องการจัดการปัญหา
ขยะในพ้ืนท่ีแม่เหียะ ซึ่งปัจจุบัน ทาง ERDI ได้มีการเก็บขยะทุกวัน และปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการวิ่งรถขยะในพื้นที่
แม่เหียะ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ 
 รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ กล่าวถึง การนำ BCG มาปรับใช้ในพื้นที่
ของแม่เหียะ ซึ ่งครอบคลุมทั้งในด้านของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนะนำให้อุทยานฯ จัดทำโมเดลทางด้าน
เศรษฐกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านค้าใกล้เคียง ชุมชนรอบข้าง เข้ามาในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น 
 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เสนอแนะว่า ให้นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนใกล้เคียงที่มีอยู่แล้วมาเพิ่ม
มูลค่าให้มากขึ้น เช่น หากมีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้นำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ใกล้เคียง 
 การใช้เทคนิค Gap analysis ในการพิจารณาการดำเนินงานของอุทยานฯ ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน มีดังต่อไปนี้ 
 

มติท่ีประชุม มติที่ประชุมให้เพิ่มเติมดังตารางต่อไปนี ้
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ด้านสังคม 

FOCUS AREA CURRENT STATE DESIRED FUTURE STATE IDENTIFIED GAP ACTION PLAN 
ปัญหา
การจราจร
ติดขัด 

อุทยานฯ มีการจดัการปญัหา
จราจรติดขัด ดังนี ้
1.แจ้งกับหน่วยงานในพื้นที่แม่
เหียะก่อนวันจัดกจิกรรม เพื่อ
แจ้งเรื่องจำนวนรถที่จะเพิม่มาก
ขึ้น 
2.จัดสรร รปภ.เพื่ออำนวย
ความสะดวกด้านการจราจร 

1.อุทยานฯ จะเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อกับพ้ืนท่ีและหน่วยงาน
ใกล้เคียง เช่น Line Add เพื่อ
แจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรรม 
และเพื่อแจ้งการอำนวยความ
สะดวกในช่วงการจัดกิจกรรม 
2.อุทยานฯ จะมีการเพิ่มจำนวน 
รปภ. เพื่ออำนวยความสะดวก 
ในวันจัดกิจกรรม 

-SDGs แผนการพัฒนาท่ียั่งยืน  
-ศูนย์สุขภาพสัตว์ หากมีการก่อสรา้ง
เสร็จ จะมีจำนวนรถเพิ่มขึ้นในพ้ืนที่แม่
เหียะ 

-จัดทำตารางกิจกรรมกลางเพื่อให้
หน่วยงานในพ้ืนท่ีแม่เหียะได้ทราบล่วงหน้า
ว่าจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที ่ 
-จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานในพ้ืนท่ีแม่
เหียะ 

ปัญหาท่ีจอดรถ
ในไม่เพียงพอ 

อุทยานฯ มีการจดัสรรพื้นท่ีจอด
รถเพิ่มเติม และแจ้งให้พนักงาน
ของอุทยานฯนำรถไปจอดใน
พื้นที่ท่ีจัดเตรียมไว ้
หากในวันจัดกิจกรรมมผีู้เข้าร่วม
งานจำนวนมาก 

อุทยานฯ ได้มีการสำรวจจำนวน
รถของผู้เข้าร่วมงานก่อนวันจัด
กิจกรรม เพื่อจดัสรรพื้นท่ีการ
จอดรถให้เพียงพอ 

-พื้นที่จอดรถหลังคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
-พื้นที่หอพระพุทธ 

-ทำหนังสือแจ้งพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
-ติดต่อ SCMC เรื่องรถเมลป์ระจำทางใน
พื้นที่แม่เหียะ 

แนวทางในการ 
พัฒนาด้าน
สังคมในอนาคต 

อุทยานฯ มี 7 แผนงาน ที่ช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค 
ด้วยองค์ความรูภู้มิปัญญาและ
นวัตกรรม 

อุทยานฯ มีการจดัประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของพื้นที่ใกล้เคียง
ปีละ 1 ครั้ง โดยนำ 7 แผนงาน
ของอุทยานฯ มาประยุกต์ให้
สอดคล้องกับหน่วยงานและ
ชุมชนใกล้เคียง เพื่อเกิดการ
พัฒนายกระดับคณุภาพชีวิต
และเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค 
ด้วยองค์ความรูภู้มิปัญญาและ
นวัตกรรม 

-แผนพัฒนาปี2565 -ดำเนินการตามแผนของ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ภายใตยุ้ทธศาสตร์
เชิงรุก ด้านนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หรือ Sustainable Development Goals 
(SDGs) ทั้งนี้เพื่อให้สังคมและชุมชน มี
สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอยา่งยั่งยืน
ต่อไป 
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ด้านเศรษฐกิจ 

FOCUS AREA CURRENT STATE DESIRED FUTURE STATE IDENTIFIED GAP ACTION PLAN 
ร้านค้าบริเวณ
ใกล้เคียงมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

อุทยานฯ มีการประสานงานกับ
ทางร้านค้าใกล้เคียง และร้านค้า
ภายในอาคาร เพื่อให้เข้ามาขาย
อาหารในช่วงที่มีการจัดกิจกรรม 

อุทยานฯ มีการประชาสมัพันธ์ 
7 แผนงานให้กับชุมชนและ
หน่วยงานใกล้เคียง เพื่อให้
สามารถเพิ่มมลูค่าให้กับสินค้าท่ี
มีอยู่ในชุมชนได ้
เช่น หากพื้นที่ใกล้เคียง มีผลไม้
จำนวนมาก จะแนะนำโรงงาน
ต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบ
วงจร ที่สามารถช่วยแปรรูปและ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ เป็นต้น 

-แผน 12 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยมีแผนให้มหาวิทยาลัยมีส่วนรว่มกับ
ชุมชน  

-สร้างโอกาสให้ชุมชนรอบข้างให้มรีายได้
เพิ่มขึ้น เช่น จัดสรรพื้นที่ของอุทยานฯให้
เข้าถึงได้ง่าย 

การส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจให้กับ
พ้ืนที่รอบข้าง 

อุทยานฯ มี7 แผนงาน ที่ช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค 
ด้วยองค์ความรูภู้มิปัญญาและ
นวัตกรรม 

อุทยานฯ มีการพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นในภูมิภาค ด้วยองค์
ความรู้ภมูิปัญญาและนวัตกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และกระจายรายได้สู่พื้นทีร่อบ
ข้างทุกภาคส่วน โดย 
มุ่งสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

-โครงการ U2T -นำผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น สินค้า OTOP 
มาสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

FOCUS AREA CURRENT STATE DESIRED FUTURE STATE IDENTIFIED GAP ACTION PLAN 

 
 
การจัดการขยะ/ 
ปัญหาขยะล้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจุบัน ทางอุทยานฯ ได้
ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและ
รักษาสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้
มุ่งเน้นให้มีระบบการบริหาร
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้
เกิดการจดัการขยะที่ยั่งยืน ด้วย
กระบวนการคดัแยกขยะ เพื่อ
นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 

 อุทยานฯ ดำเนินการตาม
กระบวนการการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจรโดยปราศจาก
ของเสีย (Zero Waste) ซึ่งนำไป
ขยายผลในหน่วยงานและชุมชน
ต่าง ๆ ไดต้่อไป นอกจากการแปร
รูปขยะเป็นพลังงานทดแทน 
(Waste to Energy) ตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กล่าวว่า 
“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
มหาวิทยาลยัภูมภิาคแห่งแรก
ของประเทศไทย มุ่งสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกสู่ภาคประชา
สังคม โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียังยืนของสหประชาชาติ 
(Sustainable Development 
Goals; SDGs ) และพัฒนาสู่การ
เป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะ 
พลังงานสะอาด สร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดี ส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเลือก ขยายผลสู่การ
พัฒนาชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลยัและจังหวัด
เชียงใหม่อย่างยั่งยืน 

-ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรือ CMU 
Smart city clean energy waste 
management เพื่อบรหิารจดัการ
ขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้นในชุมชน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่แบบครบวงจร 
ด้วยแนวคิด Zero Waste ลดปรมิาณ
ขยะตั้งแต่ ต้นทาง เพื่อให้เหลือขยะที่
นำไปกำจัดน้อยทีสุ่ดจนกลายเป็นศูนย์ 
ไม่เพียงเท่านั้น ศูนย์บริหารจัดการชีว
มวลครบวงจร ยังเปลีย่นขยะให้เปน็
พลังงานนำกลับมาใช้ต่อไปได้อีกดว้ย 

-จัดทำโมเดลการจัดการขยะในพืน้ท่ี
การศึกษาแม่เหียะ โดยให้สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรือ 
CMU Smart city clean energy waste 
management  
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

FOCUS AREA CURRENT STATE DESIRED FUTURE STATE IDENTIFIED GAP ACTION PLAN 

มลพิษจากรถผู้
ที่มาร่วม
กิจกรรมที่
อุทยานฯ 

อุทยานฯ มีการจำกดัความเร็ว
ของรถที่เข้ามาในพื้นที่อุทยานฯ 
เพื่อลดปัญหามลพิษจากควันรถ 

หากเกิดปัญหามลพิษจากควันรถ 
อุทยานฯ มีแผนดังนี ้
1.จำกัดความเร็วของรถที่เข้ามา
ในพื้นที่อุทยานฯ 
2.ลดจำนวนรถเข้า-ออก พื้นที่ 
อุทยานฯ  
3.กำหนดช่วงเวลาการเดินรถใน
พื้นที่ เพื่อลดการแออัด และ
มลพิษจากควันรถ 

-รถเมล์ SCMC ให้บริการในพื้นทีแ่ม่
เหียะ 

-จัดทำตารางกิจกรรมกลางเพื่อให้
หน่วยงานในพ้ืนท่ีแม่เหียะได้ทราบ
ล่วงหน้าว่าจะมีกจิกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่  
-จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานในพ้ืนท่ีแม่
เหียะ 

 
 
 





การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงาน ชุมชน และสังคม 

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

 

 

 



หัวข้อ การอบรมเรื่องก๊าซเรือนกระจก 

ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตาม
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

2. เพ่ือให้สามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรได้ 
3. เพ่ือให้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์หาแหล่งปล่อยแก๊สเรือนกระจกท่ีมีนัยสำคัญจากกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์กร (Hot Spot) และหาแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นทข์ององค์กรของประเทศไทย และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก 

เนื้อหาหลักสูตร 

          การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน การขนส่ง การทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ การตัด
ไม้ทำลายป่า การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญท่ีทำให้เกิด
ภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาสำคัญท่ีประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างตื่นตัวที่จะ
ดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น หลายประเทศมีการคำนวณหาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทเ์พ่ือติดตาม
ตรวจสอบและรายงานผลการปล่อยหรือดูดกลับแก๊สเรือนกระจก ตลอดจนพยายามที่จะหาแนวทางในการ
บริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 

          การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นทข์ององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ 
Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงข้อมูลการปล่อยและดูดกลับแก๊สเรือนกระจกที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรทั้งการผลิตและการบริการขององค์กร สามารถจำแนกสาเหตุ
ของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกท่ีมีนัยสำคัญ และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับหน่วยงาน บริษัท โรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และ
ระดับประเทศ อีกท้ังสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่เกิดข้ึน และช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก ตลอดจนเป็นการเตรียม
ความพร้อมในกรณีท่ีภาครัฐต้องรายงานปริมาณการปล่อยและดูดกลับแก๊สเรือนกระจก (Greenhouse Gas 
Reporting) ขององค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทย 
(อ้างอิงจากเอกสารแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของ อบก.) 

 

 

 



หัวข้อ การอบรมเรื่องก๊าซเรือนกระจก 

ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

   

 

 

          

 



2563 2564 ค่าเฉล่ียปีฐาน
ค่าเป้าหมาย

(-5%)

ค่าสถานะปัจจุบัน

(Moving Average)
2563 2564 2563 2564 2563 2564

มกราคม 15,822 17,451 18,122 17,216 17,451 59,027 65,104 105.48 116.34 9.01 9.93

กุมภาพันธ์ 15,894 16,317 18,122 17,216 16,884 59,455 61,037 105.96 108.78 9.05 9.29

มีนาคม 17,883 21,573 18,122 17,216 16,884 67,403 81,311 119.22 143.82 10.18 12.28

เมษายน 14,364 11,124 18,122 17,216 16,884 53,188 41,191 95.76 74.16 8.18 6.33

พฤษภาคม 16,182 7,758 18,122 17,216 13,842 58,267 27,934 107.88 51.72 9.21 4.42

มิถุนายน 18,387 17,892 18,122 17,216 14,855 67,234 65,424 122.58 119.28 10.46 10.18

กรกฎาคม 21,240 16,290 18,122 17,216 15,142 80,561 61,786 141.60 108.60 12.09 9.27

สิงหาคม 20,970 16,488 18,122 17,216 15,366 78,757 61,924 139.80 109.92 11.94 9.38

กันยายน 19,260 16,668 18,122 17,216 15,552 73,835 63,898 128.40 111.12 10.96 9.49

ตุลาคม 18,792 16,587 18,122 17,216 15,681 71,511 63,120 125.28 110.58 10.70 9.44

พฤศจิกายน 18,864 17,388 18,122 17,216 15,871 70,389 64,882 125.76 115.92 10.74 9.90

ธันวาคม 15,813 14,697 18,122 17,216 15,754 58,932 54,773 105.42 97.98 9.00 8.36

Total 213,471 190,233
หมายเหตุ

จ านวนพนักงานภายในส านักงาน

พนักงานประจ า  จ านวน  107 คน

กรอกขอ้มลูในระบบแลว้ จ ำนวนพนกังำนภำยในส ำนกังำน - ค่าEF อ้างอิงจาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf และ IPCC (AR5)

พนักงาน NSP  จ านวน  150 คน - อ้างอิงการคํานวณจาก IPCC Vol.5

พืน้ทีอ่าคาร 1,757 ตร.ม. - ใช้ระบบเติมอากาศแบบแอคติเวตเตทสลัดจ์ ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนเป็นศูนย์

- ขยะท่ัวไปส่งไปกําจัดเพ่ือเปล่ียนเป็นพลังงานท่ีศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มช. คิดเฉล่ียเป็น 95% ของขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด

  และ 5% ส่งไปฝังกลบ ขยะเศษอาหารท้ังหมด 100% ส่งไปกําจัดเปล่ียนเป็นพลังงานท่ีศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มช.

- 0 หมายถึงไม่มีการใช้งานในเดือนดังกล่าว

ปริมาณการใช้ไฟฟา้

ปริมาณ  (หน่วย=กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) หน่วย (บาท) ต่อจ านวนผู้ใช้งานอาคาร ต่อพ้ืนท่ี 20,750 ตร.ม.

หมอกควัน โควิด
โควิด + ไม่หยุดสงกรานต์ + WFH

การใช้ไฟฟา้ ค่าไฟ/เดือน ปริมาณการใช้ไฟฟา้
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ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่จ านวนผูใ้ชง้านอาคาร
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เดอืน

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่พืน้ทีส่ านักงาน (20,750 ตารางเมตร)

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ต่อพืน้ที ่20,750 ตร.ม. 2563

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ต่อพืน้ที ่20,750 ตร.ม. 2564
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2563 2564 ค่าเฉล่ียปีฐาน
ค่าเป้าหมาย

(-5%)

ค่าสถานะปัจจุบัน

(Moving Average)
2563 2564 2563 2564 2563 2564

มกราคม 236 171 161 153 171 2,827 2,050 1.57 1.14 0.13 0.10

กุมภาพันธ์ 212 192 161 153 182 2,549 2,308 1.42 1.28 0.12 0.11

มีนาคม 268 197 156 153 182 3,222 2,367 1.79 1.32 0.15 0.11

เมษายน 276 190 161 153 182 3,315 2,283 1.84 1.27 0.16 0.11

พฤษภาคม 218 74 161 153 146 2,618 893 1.45 0.50 0.12 0.04

มิถุนายน 237 101 161 153 135 2,849 1,215 1.58 0.68 0.14 0.06

กรกฎาคม 79 82 161 153 124 944 987 0.52 0.55 0.04 0.05

สิงหาคม 92 76 161 153 116 1,109 910 0.62 0.51 0.05 0.04

กันยายน 77 70 161 153 110 929 846 0.52 0.47 0.04 0.04

ตุลาคม 105 76 161 153 105 1,260 916 0.70 0.51 0.06 0.04

พฤศจิกายน 105 88 161 153 104 1,258 1,058 0.70 0.59 0.06 0.05

ธันวาคม 195 134 161 153 107 2,338 1,605 1.30 0.89 0.11 0.08

Total 2,102 1,453
หมายเหตุ

หมายเหต ุ จ ำนวนพนกังำนภำยในส ำนกังำน - ค่าEF อ้างอิงจาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf และ IPCC (AR5)

น ้ำหน่วยละ 12 บำท พนักงำน NSP  จ ำนวน  150 คน - อ้างอิงการคํานวณจาก IPCC Vol.5

พืน้ทีอ่ำคำร 1,757 ตร.ม. - ใช้ระบบเติมอากาศแบบแอคติเวตเตทสลัดจ์ ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนเป็นศูนย์

- ขยะท่ัวไปส่งไปกําจัดเพ่ือเปล่ียนเป็นพลังงานท่ีศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มช. คิดเฉล่ียเป็น 95% ของขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด

  และ 5% ส่งไปฝังกลบ ขยะเศษอาหารท้ังหมด 100% ส่งไปกําจัดเปล่ียนเป็นพลังงานท่ีศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มช.

- 0 หมายถึงไม่มีการใช้งานในเดือนดังกล่าว

ปริมาณการใช้น ้า

ปริมาณ  (หน่วย=ลูกบาศก์เมตร) หน่วย (บาท) ต่อจ านวนผู้ใช้งานอาคาร ต่อพ้ืนท่ี 1,757 ตร.ม.

หมอกควัน โควิด
โควิด + ไม่หยุดสงกรานต์ + WFH

การใช้น ้าประปา ค่าน ้า/เดือน ปริมาณการใช้น ้า
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เดอืน  (จ านวนเดอืนในการค านวณค่าเฉลีย่ปีฐานคอื 10 เดอืน เวน้เดอืนมนีาคมและเมษายน 2563 เน่ืองจากการปฏบิตั ิWork form Home)

กราฟแสดงปรมิาณการใชท้รพัยากรน า้และคา่สถานะเทยีบคา่เป้าหมาย

2563

การใชน้ า้ประปา ปรมิาณ 
(หน่วย=ลูกบาศกเ์มตร) 2564

ค่าเฉลีย่ปีฐาน = 239

ค่าเป้าหมาย = 227

การใชน้ า้ประปา ปรมิาณ 
(หน่วย=ลูกบาศกเ์มตร) ค่าสถานะปัจจบุนั
(Moving Average)
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ปรมิาณการใชน้ า้ตอ่จ านวนผูใ้ชง้านอาคาร
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ปริมาณการใช้น้้าต่อพื้นที่ส้านักงาน 

ปริมาณการใช้น้้า ต่อพื้นท่ี 1,757 ตร.ม. 2563

ปริมาณการใช้น้้า ต่อพื้นท่ี 1,757 ตร.ม. 2564
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2563

ค่าน้้า/เดือน  หน่วย (บาท)
2564



2563 2564 ค่าเฉล่ียปีฐาน
ค่าเป้าหมาย

(-5%)

ค่าสถานะปัจจุบัน

(Moving Average)
2563 2564

มกราคม 8.65 9.42 9.63 9.15 9.42 0.06 0.06

กุมภาพันธ์ 8.92 9.19 9.63 9.15 9.30 0.06 0.06

มีนาคม 9.91 11.66 9.63 9.15 9.30 0.07 0.08

เมษายน 7.74 6.33 9.63 9.15 9.30 0.05 0.04

พฤษภาคม 9.00 4.65 9.63 9.15 7.75 0.06 0.03

มิถุนายน 10.05 9.65 9.63 9.15 8.23 0.07 0.06

กรกฎาคม 11.10 8.43 9.63 9.15 8.27 0.07 0.06

สิงหาคม 11.24 9.23 9.63 9.15 8.43 0.07 0.06

กันยายน 10.20 9.17 9.63 9.15 8.53 0.07 0.06

ตุลาคม 10.48 9.53 9.63 9.15 8.66 0.07 0.06

พฤศจิกายน 9.97 9.42 9.63 9.15 8.74 0.07 0.06

ธันวาคม 8.31 7.92 9.63 9.15 8.66 0.06 0.05

Total 116 105
หมายเหตุ

เกณฑ์ข้อก าหนด

รายการ EF2 หน่วย EF2 หน่วย CF จ ำนวนพนักงำนภำยในส ำนักงำน - ค่าEF อ้างอิงจาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf และ IPCC (AR5)

การใชไ้ฟฟ้า 0.499 kgCO2e/kwh kgCO2e พนักงาน NSP  จ านวน  150 คน - อ้างอิงการคํานวณจาก IPCC Vol.5

การใชน้ ้าประปา 0.795 kgCO2e/m3 kgCO2e พืน้ทีอ่าคาร 1,757 ตร.ม. - ใช้ระบบเติมอากาศแบบแอคติเวตเตทสลัดจ์ ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนเป็นศูนย์

การใชก้ระดาษ 2.102 kgCO2e/kg kgCO2e - ขยะท่ัวไปส่งไปกําจัดเพ่ือเปล่ียนเป็นพลังงานท่ีศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มช. คิดเฉล่ียเป็น 95% ของขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด

  และ 5% ส่งไปฝังกลบ ขยะเศษอาหารท้ังหมด 100% ส่งไปกําจัดเปล่ียนเป็นพลังงานท่ีศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มช.

- 0 หมายถึงไม่มีการใช้งานในเดือนดังกล่าว

หมอกควัน โควิด
โควิด + ไม่หยุดสงกรานต์ + WFH

ก๊าซเรือนกระจก หน่วย CF ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณ  (หน่วย=ตันเทียบเท่าคาร์บอน) ต่อจ านวนผู้ใช้งานอาคาร
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กราฟแสดงปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก

2563

กา๊ซเรอืนกระจก หน่วย CF ปรมิาณ 
(หน่วย=ตนัเทยีบเท่าคารบ์อน) 2564

ค่าเฉลีย่ปีฐาน = 9.62

ค่าเป้าหมาย = 9.14

กา๊ซเรอืนกระจก หน่วย CF ปรมิาณ 
(หน่วย=ตนัเทยีบเท่าคารบ์อน) ค่าสถานะปัจจบุนั
(Moving Average)
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ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกตอ่จ านวนพนักงาน (138 คน)
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2564



2563 2564 ค่าเฉล่ียปีฐาน
ค่าเป้าหมาย

(-5%)

ค่าสถานะปัจจุบัน

(Moving Average)
2563 2564 2563 2564

มกราคม 270 274 248 236 274 32,400 32,934 1.80 1.83

กุมภาพันธ์ 392 424 248 236 349 47,040 50,898 2.61 2.83

มีนาคม 369 349 248 236 349 44,280 41,916 2.46 2.33

เมษายน 168 299 248 236 337 20,160 35,928 1.12 2.00

พฤษภาคม 360 342 248 236 338 43,200 41,040 2.40 2.28

มิถุนายน 327 304 248 236 332 39,240 36,480 2.18 2.03

กรกฎาคม 211 112 248 236 301 25,320 13,473 1.41 0.75

สิงหาคม 332 449 248 236 319 39,840 53,892 2.21 2.99

กันยายน 253 380 248 236 326 30,360 45,600 1.69 2.53

ตุลาคม 486 565 248 236 350 58,320 67,800 3.24 3.77

พฤศจิกายน 225 319 248 236 347 26,946 38,280 1.50 2.13

ธันวาคม 125 228 248 236 337 14,970 27,360 0.83 1.52

Total 2,980 4,047
หมายเหตุ

NSP Paper จ ำนวนพนกังำนภำยในส ำนกังำน - ค่าEF อ้างอิงจาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf และ IPCC (AR5)

Double A : A4, 80g/m2/Ream = 2.495 kg พนักงาน NSP  จ านวน  150 คน - อ้างอิงการคํานวณจาก IPCC Vol.5

ราคา 120 บาท/รมี พืน้ทีอ่าคาร 1,757 ตร.ม. - ใช้ระบบเติมอากาศแบบแอคติเวตเตทสลัดจ์ ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนเป็นศูนย์

Double A : A3, 80g/m2/Ream = 4.990 kg - ขยะท่ัวไปส่งไปกําจัดเพ่ือเปล่ียนเป็นพลังงานท่ีศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มช. คิดเฉล่ียเป็น 95% ของขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด

ราคา 255 บาท/รมี   และ 5% ส่งไปฝังกลบ ขยะเศษอาหารท้ังหมด 100% ส่งไปกําจัดเปล่ียนเป็นพลังงานท่ีศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มช.

- 0 หมายถึงไม่มีการใช้งานในเดือนดังกล่าว

หมอกควัน โควิด
โควิด + ไม่หยุดสงกรานต์ + WFH

ปริมาณการใช้กระดาษ

ต่อจ านวนผู้ใช้งานอาคาร

การใช้กระดาษ ค่ากระดาษ/เดือน 

ปริมาณ  (หน่วย=กิโลกรัม) หน่วย (บาท) 
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เดอืน  (จ ำนวนเดอืนในกำรค ำนวณค่ำเฉลีย่ปีฐำนคอื 10 เดอืน เวน้เดอืนมนีำคมและเมษำยน 2563 เน่ืองจำกกำรปฏบิตั ิWork form Home)

กรำฟแสดงปรมิำณกำรใชท้รพัยำกรกระดำษและคำ่สถำนะเทยีบคำ่เป้ำหมำย

2563

กำรใชก้ระดำษ ปรมิำณ 
(หน่วย=กโิลกรมั) 2564

ค่ำเฉลีย่ปีฐำน = 497

ค่ำเป้ำหมำย = 472

กำรใชก้ระดำษ ปรมิำณ 
(หน่วย=กโิลกรมั) ค่ำสถำนะปัจจบุนั
(Moving Average)
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ค่ำกระดำษ/เดอืน  หน่วย (บำท)
2564
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