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การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว และน าเกณฑ์
การประเมินฯ ไปทดลองกบัอาคารคลงัสินคา้บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายตลาด ซ่ึงมีคลงัสินคา้
ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา โดยใชเ้กณฑ์อาคารเขียว
ภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) ของกรมควบคุมมลพิษ เกณฑ์ส านกังานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เกณฑ์ความย ัง่ยืนทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน ของ
สถาบนัอาคารเขียวไทย และเกณฑ ์LEED 2009 for Existing Buildings: Operations & Maintenance 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นฐานขอ้มูลในการสร้างเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียว และพิจารณา
ความเหมาะของเกณฑ์การประเมินฯ จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน โดยส่งให้พิจารณา 3 รอบ ตาม
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) รวมทั้งผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึกผูดู้แลดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ 
ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ของบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายตลาด ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารคลงัสินคา้ 
ของบริษทัเอกชน และผูเ้ช่ียวชาญด้านอาคารเขียว /ส านักงานสีเขียว เก่ียวกับการจดัการอาคาร
คลงัสินคา้ และเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ซ่ึงไดเ้กณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้
สีเขียวประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การบริหารจดัการให้เป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว 
หมวด 2 ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม หมวด 3 การใช้น ้ า หมวด 4 พลงังาน หมวด 5 สภาวะ
แวดล้อมภายในอาคาร หมวด 6 การป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายนอก และหมวด 7 
นวตักรรม 
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เม่ือน าเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวไปประเมินอาคารคลงัสินคา้ในเครือ
บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายตลาด พบวา่อาคารคลงัสินคา้ทั้ง 10 แห่ง ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน
อาคารคลงัสินคา้สีเขียว เน่ืองจากไม่ผา่นเกณฑบ์งัคบัท่ีตอ้งผา่น (Prerequisite) ท่ีก าหนดไว ้5 ขอ้ 

แนวทางในการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว  ส าหรับบริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยาย
ตลาด ตอ้งท าการปรับปรุงระบบแสงสว่าง และเสียงในพื้นท่ีการท างานให้ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 ทุก
จุด และท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งจากโรงอาหาร หรือห้องน ้ าก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก หากผล
การตรวจวดัเกินค่าท่ีก าหนดตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ขใหผ้า่นเกณฑก่์อนปล่อยออกสู่ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis   Guideline of Green Warehouse Management:  
The Leading Market Expansion Service Company Case Study 

Author    Miss Praphraisri Butwong 
Degree    Master of Science (Environmental Management) 
Year    2016 
 
 

This research aims to set up criteria for the green warehouse building management and to 
use the criteria to evaluate green warehouse building of the leading market expansion service 
company located in an area of Bangkok, Samut Prakran and Pha nakhon si Ayuttaya, Thailand. The 
criteria of green warehouse building derive from a green building manual of Pollution Control 
Department, a green office manual of Department of Environmental Quality Promotion, Thai’s 
Rating of Energy and Environmental Sustainability for Existing Building: Operation and 
Maintenance of Thai Green Building Institute and LEED 2009 for Existing Buildings: Operations 
& Maintenance of United Stated Green Building Council. In addition, interviews to administrators 
involving to environmental or building management in the leading market expansion service 
company, the warehouse building management experts and the green building & green office 
experts were carried out accounting for 17 people in order to evaluate an appropriateness of the 
criteria.  From this study, there are seven categories for the green warehouse building criteria that 
are Organizational management for green warehouse, Site and landscape, Water management, 
Energy management, Environment in workplace, Environmental protections and  Innovation. 

The criteria of the green warehouse building were used to evaluate the management of 
warehouse buildings of the leading market expansion service company. For the first stage, ten 
warehouses must pass the requirement of prerequisite criteria totaling of five items. It was found 
that ten warehouses studied did not pass the prerequisite criteria.  
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Guidelines for the green warehouse building for the leading market expansion service 
company involve to improve the lighting system and to reduce noise in the working areas based on 
labor standard and to monitor effluent from canteens and toilets.  
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พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ท่ีกรุณาให้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์และตรวจสอบเกณฑ์การ
ประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ซ่ึงท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
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พิเศษ กทม. รุ่น 12 ส าหรับการให้ค  าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ ความห่วงใย และก าลงัใจท่ีมีต่อกนั
ตลอดมา  

ทา้ยสุด ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ และมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
แด่บิดา มารดา และครอบครัวของผูเ้ขียนท่ีเป็นผูท่ี้ช่วยส่งเสริม สนบัสนุน และเป็นก าลงัใจท่ีส าคญั
ยิง่ส าหรับผูเ้ขียนตลอดมา จนท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของกำรวจิัย 
  

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ดงั
จะเห็นไดจ้ากการใช้พลงังานในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2558 มีปริมาณการใช้พลงังาน 
71,898 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 2557 ร้อยละ 2.8 คิดเป็นมูลค่า
กว่า 943,275 ล้านบาท  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2558) พลังงานใน
ประเทศไทยใชใ้นสาขาการขนส่ง ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต บา้นอยูอ่าศยัและธุรกิจการคา้ และ
อ่ืนๆ การใช้พลงังานในสาขาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็น
ก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHGs) ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน (Climate Change)  
 
ตำรำงที ่1.1  ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ในปี พ.ศ. 2553 – 2557 
 

สำขำ ปริมำณกำรปล่อย CO2 (พนัตัน) 

 2553 2554 2555 2556 2557 
การขนส่ง 56,108 58,865 59,138 54,557 50,315 
ไฟฟ้า 97,384 86,382 94,092 99,155 104,490 
อุตสาหกรรมการผลิต 44,514 42,425 41,392 41,567 41,742 
บ้านอยู่อาศัยและธุรกิจ
การคา้ 

7,234 7,222 8,898 9,092 9,290 

อ่ืนๆ 11,123 11,509 11,493 12,124 12,790 
รวม 216,363 206,403 215,013 216,495 218,627 

 
แหล่งทีม่ำ: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2557.
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จากสถิติข้างต้นจะพบว่าในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาสาขาไฟฟ้ามีปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากท่ีสุด รองลงมาคือการขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต บา้นอยู่อาศยั
และธุรกิจการคา้ ตามล าดบัดงัตารางท่ี 1.1 ดงันั้นหากมีการลดการใชไ้ฟฟ้ายอ่มส่งผลต่อปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ท่ีลดลงดว้ย 
 อาคารตามความหมายของพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 หมายถึง ตึก บา้น 
เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังาน และส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใช้
สอยได ้อาคารถือไดว้า่เป็นสาเหตุส าคญัของปัญหาทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากอาคารมี
การใชพ้ลงังานอยา่งมหาศาลโดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงใชใ้นระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
แสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ (สถาบนัอาคารเขียวไทย, 2559) ในอาคารจะมีการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าไปกบัระบบปรับอากาศและระบายอากาศมากท่ีสุดถึงร้อยละ 60 ของการใช้พลงังานไฟฟ้า
ทั้งหมดในอาคาร รองลงมาไดแ้ก่ ระบบแสงสวา่งร้อยละ 25 และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ อีก ร้อยละ 15 
(ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ, 2554) การหลีกเล่ียงไม่ใช้พลงังานไฟฟ้ากบั
ระบบต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจเป็นไปไดย้าก แต่ผูใ้ชอ้าคารหรือเจา้ของอาคารสามารถร่วมมือกนั
ประหยดัพลงังานและใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพได ้ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานท่ีให้
ความส าคญักบัการประหยดัพลงังานภายในอาคาร สถานท่ีท างานหรือส านกังาน ในรูปแบบของ
อาคารเขียว (Green Building) เ ช่น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดก้ าหนดคู่มือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) เป็นเคร่ืองมือปลูกจิตส านึกผูใ้ชอ้าคารในการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2) 
เป็นเคร่ืองมือประเมินผลการใชอ้าคารท่ีครอบคลุมทั้งดา้นการใชพ้ลงังาน ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกอาคารและผูใ้ช้อาคาร 3) มีแนวทางในการจัดการการใช้พลังงานของอาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งลดหรือป้องกนัผลกระทบจากการใช้อาคารต่อส่ิงแวดล้อมและผูใ้ช้อาคาร 
และ 4) ใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรผูดู้แลบ ารุงรักษาอาคาร และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัท าคู่มือการประเมินส านกังานสี
เขียว (Green Office) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาเกณฑ์ และแนวทางการประเมินส านกังานสี
เขียว (Green Office) 2) ส่งเสริมให้ส านักงานน าเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) ไป
ประยุกต์ใช้ และ 3) ตรวจประเมินและรับรองส านักงานสีเขียว (Green Office) ในหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานทอ้งถ่ิน และสถาบนัอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute: 
TGBI) ไดก้ าหนดเกณฑ์การประเมินความย ัง่ยืนทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไทย ส าหรับอาคาร
ระหว่างใช้งาน (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for Existing Building: 
Operation and Maintenance, TREES-EB) โดยทางสถาบนัฯมุ่งหวงัให้เกณฑ์น้ี สามารถแกปั้ญหาท่ี
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เก่ียวเน่ืองกบัอาคารไดอ้ยา่งครอบคลุม ในอนาคตอนัใกลห้ากอาคารต่างๆ หนัมาใชเ้กณฑ์น้ีในการ
ออกแบบและบริหารจดัการมากข้ึน ยอ่มส่งผลให้อาคารมีแนวโนม้การใชพ้ลงัานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและก่อมลภาวะลดลง ส่งผลให้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

อาคารคลงัสินคา้ (Warehouse) เป็นอาคารประเภทหน่ึงท่ีใชใ้นการเก็บรักษาสินคา้ให้อยูใ่น
สภาพดี และมีคุณสมบติัท่ีพร้อมจะส่งมอบใหก้บัลูกคา้ บุคคล องคก์ร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
โซ่อุปทาน หรือภายนอกโซ่อุปทาน โดยคลงัสินคา้ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีพกัและเก็บสินคา้หรือ
วตัถุดิบหรือวสัดุส่ิงของต่างๆ จนกว่าจะมีการเคล่ือนยา้ยส่งมอบไปสู่ผูท่ี้มีความตอ้งการ ไม่ว่าจะ
เพื่อการผลิต หรือเพื่อจ าหน่าย จ่าย แจก หรือขาย (ธนิต โสรัตน์, 2552: 3) อาคารคลงัสินคา้มีการใช้
พลงังานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ เช่น ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ แสงสว่าง 
รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น อุปกรณ์ส านักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร หรือ
อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอร่ี รถแฮนด์ทกัค ์(Hand Truck) สแต็กเกอร์ (Stracker) และทกัค ์(Truck) ท่ีใช้
ในการยกขนสินคา้ภายในคลงัสินคา้ (ชุมพล มณฑาทิพยก์ุล, 2558: 29-30) ปัจจุบนัคลงัสินค้าใน
ประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากก าลงัก้าวเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ซ่ึงประเทศไทยคาดหวงัท่ีจะเป็นศูนยก์ลางในการกระจายสินคา้ไป
ยงัภูมิภาคอาเซียน เช่น ประเทศลาว พม่า และกมัพชูา เป็นตน้ ดงัจะเห็นตวัอยา่งการขยายตวัเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองของคลงัสินคา้ให้เช่าของกลุ่มบริษทัไทคอน ซ่ึงปัจจุบนัมีท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้จ านวน 
32 แห่งทัว่ประเทศ เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ท่ีมีจ  านวน 29 แห่ง (ชาลี โสภณพนิช, 2558) เม่ือมีจ านวน
คลงัสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนความตอ้งการในการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคารย่อมเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลให้
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน การศึกษาเร่ือง แนวทางการ
จดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว (Green Warehouse) ไดท้  าการรวบรวมเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียว
ของหน่วยงานในประเทศไทยและต่างประเทศมาประยุกต์เพื่อสร้างเกณฑ์ในการประเมินอาคาร
คลงัสินคา้สีเขียว การศึกษาในคร้ังน้ีท าการศึกษากบับริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยายตลาด ซ่ึงมี
คลงัสินคา้ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา โดยหวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ลด
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าของคลงัสินคา้ ซ่ึงถือเป็นการช่วยให้
เกิดความย ัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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1.2  วตัถุประสงค์ 
 

1)  เพื่อสร้างเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ของบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการขยาย
ตลาด 

2)  เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของการจัดการอาคารคลังสินค้า กับการจัดการอาคาร
คลงัสินคา้ตามเกณฑป์ระเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว 

3)  เพื่อเสนอแนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ส าหรับบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการ
ขยายตลาด 
 

1.3  ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  ไดเ้กณฑก์ารจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ของบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการขยายตลาด 
2)  ไดท้ราบถึงความแตกต่างของการจดัการอาคารคลงัสินคา้บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการ

ขยายตลาดท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั กบัการจดัการอาคารคลงัสินคา้ตามเกณฑป์ระเมินอาคารคลงัสินคา้สี
เขียว 

3)  ไดแ้นวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ส าหรับบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยาย
ตลาด 
 

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง แนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว กรณีศึกษา บริษทัผู ้
ใหบ้ริการดา้นการขยายตลาด มีขอบเขตการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1)  ดา้นเน้ือหา: ศึกษาหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ หลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) ของกรมควบคุมมลพิษ เกณฑ์
การประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมร่วมกบัคณะ
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เกณฑ์การประเมินความย ัง่ยืนทางพลงังาน
และส่ิงแวดล้อมไทย ส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน (Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability for Existing Building: Operation and Maintenance: TREES-EB) ของสถาบนัอาคาร
เ ขี ย ว ไท ย  (Thai Green Building Institute: TGBI) แ ล ะ  LEED 2009 for Existing Buildings: 
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Operations & Maintenance ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อน ามาก าหนดเกณฑ์การประเมินอาคาร
คลงัสินคา้สีเขียว 

2)  ด้านผูใ้ห้ขอ้มูล: ผูท้  าหน้าท่ีด้านส่ิงแวดล้อม/ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ในเครือบริษทัผู ้
ให้บริการดา้นการขยายตลาด ทั้ง 10 แห่ง จ านวนทั้งส้ิน 10 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารคลงัสินคา้ 
จ านวน 4 คน และผูเ้ช่ียวชาญด้านอาคารเขียว (Green Building) และส านักงานสีเขียว  (Green 
Office) จ านวน 3 คน 

3)  ด้านพื้ น ท่ี : บ ริษัทผู ้ให้บ ริก ารด้านการขยายตลาดครอบค ลุมพื้ น ท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และพระนครศรีอยธุยา 

4)  ดา้นเวลา: เดือนกุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 2559 
 

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
อาคารเขียว (Green Building) หมายถึง อาคารท่ีมีการด าเนินการเพื่อการใช้พลงังาน และ

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาคาร และ
สุขภาพอนามยัของผูใ้ชอ้าคาร ตลอดช่วงการใชง้านอาคารจนถึงการร้ือถอนเม่ือส้ินสุดการใชง้าน 

ส านกังานสีเขียว (Green Office) หมายถึง ส านกังานหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในส านกังานท่ี
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด โดยการใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งรู้คุณค่า มีแนวทางใน
การจดัการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านกังานท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัจะตอ้งปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต ่า 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว (Green Warehouse) หมายถึง อาคารคลงัสินคา้ท่ีมีการด าเนินการ
หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด มีแนวทางการจดัการของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงสุขภาพอนามยัของ
ผูท้  างานภายในอาคารคลงัสินคา้และชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบ และตอ้งปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาใน
ปริมาณท่ีต ่า 

 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิทฤษฎ ีและงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

สาระส าคัญในบทน้ี เป็นการรวบรวมวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว กรณีศึกษา บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยาย
ตลาด โดยมีขอบเขตดงัน้ี 

2.1  คลงัสินคา้ และการจดัการคลงัสินคา้ 
2.2  อาคารเขียว (Green Building) และส านกังานสีเขียว (Green Office) 
2.3  หลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ 
2.4  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  คลงัสินค้ำ และกำรจัดกำรคลงัสินค้ำ 
 
2.1.1  ควำมหมำยของคลงัสินค้ำ  
ค าวา่ “คลงัสินคา้” ไดมี้ค าจ  ากดัความใหไ้วใ้นท่ีต่างๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ฉบบัปี พ.ศ 2542 (อา้งถึงใน ธนิต โสรัตน์, 2552: 

7) คลงัสินคา้ หมายถึง สถานท่ีเก็บสินคา้ คลงัสินคา้ โกดงัสินคา้ โรงพสัดุคลงัสินคา้ ยงัรวมถึง
สถานท่ีเก็บสินคา้ประเภทต่างๆ 
 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2550: 3-4) ใหค้วามหมายค าวา่ “คลงัสินคา้” ออกเป็น 2 นยั คือ 
 นยัแรก “คลงัสินคา้” หมายถึง กิจการท่ีประกอบในการเก็บรักษาสินคา้หรือเก็บรักษาพสัดุ
ทั้งปวง ไม่วา่กิจการนั้นจะมีวตัถุประสงคอ์ยา่งใดๆ หรือใชส้ถานท่ีเก็บแบบใดก็ตาม  
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นยัท่ีสอง “คลงัสินคา้” หมายถึง พื้นท่ีเก็บรักษาภายในอาคารท่ีสร้างข้ึน เพื่อความมุ่งหมาย
ในการเก็บรักษาสินคา้หรือพสัดุ ไม่วา่อาคารหรือส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษานั้นน่าจะ
เป็นแบบใดก็ตาม 

ธนิต โสรัตน์ (2552: 3) ให้ความหมาย “คลงัสินคา้” หมายถึง สถานท่ีใช้ในการเก็บรักษา
สินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพดี และมีคุณสมบติัท่ีพร้อมจะส่งมอบใหก้บัลูกคา้ บุคคล องคก์ร หรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทาน หรือภายนอกโซ่อุปทาน โดยคลงัสินคา้ท าหนา้ท่ีเป็นสถานท่ีพกัและเก็บ
สินคา้หรือวตัถุดิบหรือวสัดุส่ิงของต่างๆ จนกวา่จะมีการเคล่ือนยา้ยส่งมอบไปสู่ผูท่ี้มีความตอ้งการ 
ไม่วา่จะเพื่อการผลิต หรือเพื่อจ าหน่าย จ่าย แจก หรือขาย 

ชุมพล มณฑาทิพยก์ุล (2558) ให้ความหมายของคลงัสินคา้ หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีไว้
เพื่อใช้ในการพกัและเก็บรักษาสินคา้ในปริมาณท่ีมาก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือ
วตัถุดิบ การจดัเก็บโดยไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพหรือแตกหักเสียหาย คลงัสินคา้โดยทัว่ไปจะท า
หน้าท่ีเก็บวตัถุดิบ หรือสินค้าส าเร็จรูปเป็นหลัก หรือบางคร้ังอาจใช้เก็บงานระหว่างการผลิต 
ช้ินส่วนหรือสินค้าก่ึงส าเร็จรูป ซ่ึงในการจดัเก็บสินคา้หรือวตัถุดิบ จ าเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่เกิดความเสียหายต่อสินคา้หรือ
วตัถุดิบท่ีเก็บอยูภ่ายในคลงัสินคา้ 

ภาณุวฒัน์ สายอุบล (2556) ให้ความหมายของคลงัสินคา้ หมายถึง สถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บ
รักษาสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพดี และมีคุณสมบติัท่ีพร้อมจะส่งมอบใหก้บัองคก์ร บุคคล หรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง โดยบรรลุเป้าหมายของคลังสินค้าในเวลาท่ีก าหนด จดัเก็บสินค้าหรือวตัถุดิบด้วย
คุณภาพ และปริมาณท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ภารกิจท่ีส าคญัของคลงัสินคา้ คือ ท าหน้าท่ีเป็นท่ีพกัและ
เก็บสินคา้ หรือวตัถุดิบ วสัดุ ส่ิงของต่างๆ เป็นสถานท่ีซ่ึงใชใ้นการพกัสินคา้ชัว่คราวจนกวา่จะมีการ
เคล่ือนยา้ยไปสู่ท่ีมีความตอ้งการ ไม่วา่จะเพื่อการผลิต หรือเพื่อจ าหน่าย จ่ายแจก ขาย หรือส่งมอบ  
 จากความหมายของ “คลังสินค้า” ท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่า คลังสินค้า 
หมายถึง  สถานท่ีท่ีใช้ในการพกัและเก็บรักษาสินคา้หรือวตัถุดิบ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่เส่ือมสภาพ
หรือแตกหักเสียหาย มีคุณสมบติัท่ีพร้อมจะส่งมอบให้กบัลูกคา้ บุคคล องค์การ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทาน คลงัสินคา้ท าหนา้ท่ีเป็นสถานท่ีพกัและเก็บสินคา้ วตัถุดิบหรือวสัดุส่ิงของ
ต่างๆ จนกวา่จะมีการเคล่ือนยา้ยส่งมอบไปสู่ลูกคา้หรือผูท่ี้มีความตอ้งการ ไม่วา่วตัถุประสงคจ์ะเพื่อ
การผลิต การจ าหน่าย จ่าย แจก หรือขาย 
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2.1.2  กำรจ ำแนกประเภทของคลงัสินค้ำ 
ประเภทของคลงัสินคา้ตามลกัษณะของจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการ แบ่งไดเ้ป็น  

3 กลุ่ม (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550: 22) ดงัน้ี 
1)  กลุ่มคลงัสินคา้สาธารณะ (Public Warehouse) 
คลงัสินคา้สาธารณะ (Public Warehouse) เป็นคลงัสินคา้ท่ีจดัตั้งข้ึนในรูปแบบของ

บริษทัจ ากดั มีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการเก่ียวกบัการใหบ้ริการ รับฝากสินคา้และบริการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้โดยเฉพาะ ทั้งน้ีเพื่อหวงัค่าตอบแทนจากการให้บริการนั้น ในประเทศไทย
การจดัตั้ งคลังสินค้าสาธารณะจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์และ
ประกอบการภายใตเ้ง่ือนไขการควบคุมของกระทรวงพาณิชย ์
 การประกอบกิจการคลงัสินคา้สาธารณะเป็นการคา้ขายประเภทท่ีถือว่ามีผลกระทบต่อ
ความปลอดภยัและความผาสุกของสาธารณชน ดงันั้นการจดัตั้งคลงัสินคา้และการด าเนินงานตอ้ง
ให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายขอ้บงัคบัและเง่ือนไขควบคุมของรัฐ คลงัสินคา้สาธารณะ
สามารถจ าแนกตามลกัษณะการใช้งานออกเป็น 6 รูปแบบ (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550: 25-26) 
ดงัน้ี 

(1)  คลัง สินค้าทั่วไป  (General Merchandise Warehouse) เ ป็นคลัง สินค้า ท่ี
ออกแบบส าหรับเก็บรักษาสินคา้ชนิดใดก็ไดข้องผูผ้ลิต ผูข้ายส่งและผูข้ายปลีก คลงัสินคา้แบบน้ีจะ
เป็นแบบธรรมดาท่ีสุดส าหรับเก็บรักษาสินคา้ ซ่ึงใชว้ธีิเก็บรักษาสินคา้ธรรมดา ไม่ตอ้งใชว้ธีิการเก็บ
รักษาพิเศษ ลกัษณะโครงสร้างของอาคารเป็นแบบท่ีใช้กนัโดยทัว่ไป จะเป็นอาคารชั้นเดียวหรือ
หลายชั้น มีหลงัคาและฝาผนงัทั้งส่ีดา้น แต่โดยทัว่ไปอาคารมาตรฐานจะเป็นแบบชั้นเดียว เพราะ
สะดวกในการเก็บรักษาและเคล่ือนยา้ยสินคา้ สร้างดว้ยคอนกรีต พื้นอาคารยกสูงในระดบัเดียวกบั
พื้นบรรทุกของรถยนตห์รือรถไฟ 

(2)  คลงัสินคา้หอ้งเยน็ (Refrigerated or Cold-Storage Warehouse) คือ คลงัสินคา้
ท่ีมีอุปกรณ์ท าความเยน็ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการได ้คลงัสินคา้แบบน้ีใช้
ส าหรับเก็บรักษาสินคา้เสียง่าย เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์และยา เป็นตน้ โครงสร้างของคลงัสินคา้
ห้องเยน็จะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัคลงัสินคา้ทัว่ไป คือ มีหลงัคาและฝาผนงัทั้งส่ีดา้น แต่จะมีขนาด
เล็กกวา่และมีการผนึกอยา่งมิดชิด เพื่อป้องกนัอากาศร้อนจากภายนอกเขา้ภายในอาคาร อาคารอาจ
แบ่งเป็นตอนๆ แต่ละตอนจะมีอุณหภูมิต่างกนั เพื่อให้เหมาะสมกบัการเก็บรักษาสินคา้ชนิดนั้นๆ 
โดยเฉพาะ 

(3)  คลงัสินคา้ทณัฑบ์น (Bonded Warehouse) คือ คลงัสินคา้ท่ีตั้งข้ึนส าหรับเก็บ
รักษาสินคา้บางชนิดซ่ึงตอ้งรอการด าเนินการตามระเบียบของศุลกากร เช่น รอการยกเวน้ภาษี รอ
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การเสียภาษี รอการตรวจ กรณีเป็นสินคา้ควบคุมหรือสินคา้ตอ้งหา้มท่ีเก็บรักษาในคลงัสินคา้แบบน้ี 
แยกเป็นสินคา้เขา้และสินคา้ออก 

(4)  คลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (Household-Goods and 
Furniture Warehouse) คือ คลงัสินคา้ท่ีท าหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นส่วนบุคคลมากกว่าเก็บรักษา
สินคา้ และมกัจะเป็นการเก็บรักษาชัว่คราว วิธีการเก็บรักษาอาจจะเก็บในพื้นท่ีโล่ง คือ มีแต่หลงัคา 
ไม่มีฝาผนงัหรือเก็บในห้องเฉพาะท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยั หรือเก็บรักษาในภาชนะท่ีบรรจุ
เรียบร้อยป้องกนัการถูกกระแทก 

(5)  คลงัสินคา้ส าหรับพืชผลเฉพาะอย่าง (Special-Commodity Warehouse) คือ 
คลังสินค้าท่ีใช้ส าหรับเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรกรรม เช่น ฝ้ายและขนสัตว์ เป็นต้น 
โดยทัว่ไปแต่ละคลงัสินคา้จะเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรแต่เพียงชนิดใดชนิดหน่ึงเพียงชนิด
เดียว และใหบ้ริการเฉพาะสินคา้ชนิดนั้นเท่านั้น 

(6)  คลงัสินคา้ส าหรับสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นกองใหญ่ (Bulk Storage Warehouse) 
คือ คลงัสินคา้ท่ีท าการเก็บรักษาสินคา้ท่ีมีจ  านวนมากเป็นกองใหญ่ ลกัษณะของคลงัสินคา้แบบน้ี
อาจมีถงัเพื่อบรรจุสินคา้ท่ีเป็นของเหลว หรือมีท่ีเก็บรักษาทั้งท่ีเป็นท่ีโล่งและมีหลงัคา ส าหรับสินคา้
แหง้ เช่น ถ่านหิน ทราย และเคมีภณัฑ ์เป็นตน้ 

2)  กลุ่มคลงัสินคา้ส่วนบุคคล (Private Warehouse) 
คลงัสินคา้ส่วนบุคคลเป็นกิจการคลงัสินคา้ท่ีอ านวยประโยชน์แก่กิจการหลกัอย่าง

อ่ืน ไม่ใช่กิจการคลงัสินคา้ท่ีเป็นธุรกิจเฉพาะเช่นเดียวกบัคลงัสินคา้สาธารณะ จุดมุ่งหมายในการตั้ง
และประกอบกิจการของคลงัสินคา้ส่วนบุคคล คือ การเก็บรักษาสินคา้เพื่อสนบัสนุนวตัถุประสงค์
ของกิจการอนัเป็นธุรกิจหลกัท่ีเป็นเจา้ของคลงัสินคา้นั้น ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษา
อาจเป็นอาคารคลงัแบบหน่ึงแบบใด หรือเป็นเพียงพื้นท่ีเก็บรักษาท่ีรวมอยู่ในอาคารเดียวกันกบั
กิจการอนัเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัหรือองคก์ารนั้นก็ได ้ 

คลงัสินคา้ส่วนบุคคลไม่ใช่กิจการคลงัสินคา้ท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัและ
ความผาสุกของสาธารณชนโดยตรง ในส่วนของกิจกรรมท่ีคลงัสินคา้นั้นด าเนินงาน ดงันั้นการ
จดัตั้งและการด าเนินงานจึงไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายและเง่ือนไขควบคุมคลงัสินคา้ ความ
เหมือนกนัของคลงัสินคา้ในกลุ่มน้ีคือ การมีกิจกรรมอ านวยประโยชน์ของการประกอบกิจการคา้
หลกัอย่างอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งมีการเก็บรักษาสินคา้ เพื่อสนับสนุนกิจการนั้น คลงัสินคา้ส่วนบุคคล
สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550: 26 – 28) คือ 

(1)  คลงัสินคา้ส่วนบุคคลของกิจการผลิตสินคา้ คือ การเก็บรักษาวสัดุการผลิต 
และการเก็บรักษาผลผลิตซ่ึงเป็นสินคา้ส าเร็จรูป 
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(2)  คลงัสินคา้ส่วนบุคคลของกิจการจ าหน่ายสินคา้ กิจการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีน้ี 
หมายถึง การประกอบกิจการท่ีถือเอาการจ าหน่ายสินคา้เป็นธุรกิจหลกัของกิจการ ไม่รวมถึงการ
จ าหน่ายสินคา้ท่ีเป็นกิจกรรมการตลาด ของผูผ้ลิตสินคา้ หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นธุรกิจของพ่อคา้คน
กลางท่ีรับช่วงสินค้าจากผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายล าดับต้นมาจ าหน่ายอีกต่อหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นการ
จ าหน่ายแบบขายส่งหรือขายปลีก ไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็นของเอกชน ขององค์กร รัฐบาลหรือของ
สหกรณ์ท่ีมีคลงัสินคา้เป็นของตนเอง เพื่อเก็บรักษาสินคา้ท่ีตนเองจ าหน่าย  

(3)  คลงัสินคา้ส่วนบุคคลของกิจการขนส่งสินคา้ กิจการขนส่งสินคา้ หมายถึง 
การลงทุนของเอกชน องค์การรัฐบาลหรือสหกรณ์ท่ีประกอบกิจการรับบริการขนส่งสินคา้หรือ
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่ง เป็นธุรกิจหลกัเพื่อการคา้ เช่น บริษทัขนส่งของเอกชน การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย เป็นต้น ผูป้ระกอบกิจการเป็นเจ้าของคลังสินค้าเอง แต่สินค้าท่ีเก็บรักษาใน
คลงัสินคา้ประเภทน้ีเป็นทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น คลา้ยคลงัสินคา้สาธารณะ แต่จะอยู่ในวงจ ากดัเฉพาะ
สินคา้ของผูใ้ห้บริการขนส่งเท่านั้น ขอ้แตกต่างจากคลงัสินคา้สาธารณะ คือ คลงัสินคา้ประเภทน้ี
ไม่ใช่ลกัษณะของธุรกิจเอกเทศ การรับเก็บรักษาสินคา้ไม่อยูใ่นลกัษณะการรับฝากสินคา้โดยตรง 
แต่เป็นสินคา้ท่ีพกัรอเป็นการชัว่คราว เพื่อการบรรทุก การส่งต่อ และท่ีผา่นการขนส่งมาแลว้รอการ
รับออกไปหรือส่งไปยงัผูรั้บอีกต่อหน่ึง จุดประสงคใ์นการประกอบกิจการของคลงัสินคา้ประเภทน้ี 
คือ การสนบัสนุน การบริการขนส่ง ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกิจการ 

3)  กลุ่มคลงัเก็บวสัดุ (Material Warehouse) 
ค าวา่ “พสัดุ” หมายถึง ส่ิงของท่ีมีไวเ้พื่อใชง้าน หรือท่ีมีความมุ่งหมายท่ีจะน าไปใช้

งาน คลงัเก็บวสัดุเป็นการอ านวยประโยชน์ของการจดัการวสัดุ ท าหน้าท่ีเก็บรักษาวสัดุ เพื่อจ่าย
สนองความตอ้งการของกิจการหรือองค์การท่ีเป็นเจา้ของคลงัสินคา้วสัดุนั้นในการผลิตหรือการ
บริการ แลว้แต่กรณี คลงัเก็บวสัดุมีลกัษณะเช่นเดียวกบัคลงัสินคา้ส่วนบุคคล แต่แตกต่างกนัในเร่ือง
ส่ิงท่ีเก็บรักษานั้นไม่ใช่สินคา้ส าหรับขาย แต่เป็นพสัดุส าหรับสนองความตอ้งการในการใชส้ าหรับ
ปฏิบติังานภายในของกิจการนั้น คลังเก็บวสัดุไม่ใช่กิจการคลงัสินค้าท่ีเป็นธุรกิจเอกเทศ แต่มี
ลกัษณะในการจดัตั้งข้ึน และการด าเนินงาน เช่นเดียวกบัคลงัสินคา้ส่วนบุคคล จึงไม่อยู่ในบงัคบั
ของกฎหมายและเง่ือนไขควบคุมคลงัสินคา้  

 
 
 
 
 



11 
 

คลงัเก็บวสัดุจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550: 29-31) คือ  
(1)  คลงัเก็บวสัดุของกิจการผลิตสินคา้ เป็นการเก็บรักษาวสัดุท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ 

(Input) สู่ระบบการผลิต 
(2)  คลังเก็บว ัสดุของกิจการบริการ ส่วนมากมักจ า เป็นจะต้องจัดตั้ ง ข้ึน 

ด าเนินการโดยผูป้ระกอบกิจการบริการนั้นเอง เพราะวสัดุประเภทน้ีเป็นรายการท่ีหมุนเวียนเร็ว
แบบวนัต่อวนั ไม่สะดวกต่อการท่ีจะใชบ้ริการคลงัสินคา้สาธารณะ  

(3)  คลงัเก็บวสัดุทางธุรการ ไดแ้ก่ วสัดุส านกังาน เคร่ืองเขียน แบบพิมพห์รือ
วสัดุใชส้ิ้นเปลืองในการปฏิบติังานประจ าวนัของกิจการนั้นๆ 

(4)  คลงัเก็บวสัดุทางโลจิสติกส์ กิจการคลงัเก็บวสัดุทางโลจิสติกส์เป็นข่ายงาน
ท่ีแผ่ขยายออกไปอย่างกวา้งขวางจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัหา และสะสมเพื่อกระจาย
ออกไปยงัหน่วยงานระดบัยอ่ยในสายงานจนถึงลูกคา้ซ่ึงเป็นผูใ้ชว้สัดุนั้น คลงัสินคา้ท่ีใชใ้นการเก็บ
รักษาก็มีหลายรูปแบบมีหลายขนาด แลว้แต่ลกัษณะและปริมาณสะสมของวสัดุแต่ละรายการ เช่น 
คลงัเก็บรักษาวสัดุทัว่ไป คลงักระสุน และวตัถุระเบิดชนิดต่างๆ หอ้งเยน็ ส าหรับวสัดุท่ีเน่าเสียง่าย 
 

2.1.3  กระบวนกำร/กจิกรรมภำยในคลงัสินค้ำ 
องค์ประกอบพื้นฐานของคลงัสินคา้ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบท่ีส าคญั (อธิศานต์ วายุ

ภาพ, 2550: 3) คือ 
 
 
 
 
 
ภำพที ่2.1  องคป์ระกอบพื้นฐานของคลงัสินคา้ 
แหล่งทีม่ำ: อธิศานต ์วายภุาพ, 2550: 3. 
 

1)  สถานท่ีพกัสินค้า ไม่ว่าคลังสินค้าจะถูกออกแบบมาเพื่อวตัถุประสงค์ใด ทุก
คลงัสินคา้จะตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการเป็นสถานท่ีพกัสินคา้ หากแต่การบริหารจดัการท่ีดีจะท าให้มี
การระบายสินคา้ออกจากคลงัสินคา้โดยเร็วท่ีสุด เพื่อลดรอบการเก็บสินคา้คงคลงั (Inventory Turn) 
ในปัจจุบนั 

สถานท่ีพกัสินคา้ ใหบ้ริการลูกคา้ กระจายสินคา้
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เน่ืองดว้ยอิทธิพลแนวคิดแบบการท างานแบบทนัเวลาพอดี (Just in Time) ท าให้มีความพยายามใน
การลดการถือครองสินคา้ลง จนท าให้เกิดการพฒันารูปแบบการจดัตารางการส่งสินคา้และปรับลด
ระยะเวลาในสถานท่ีพักสินค้าลงให้มากท่ีสุดจนกลายเป็นรูปแบบของศูนย์กระจายสินค้า 
(Distribution Center) 

2)  การให้บริการมูลค่าเพิ่ม คือ กิจกรรมต่างๆ ท่ีให้บริการแก่ลูกคา้ นอกเหนือจาก
การให้บริการแก่ลูกคา้ นอกเหนือจากการให้บริการเป็นจุดท่ีพกัสินคา้ระหวา่งทาง เช่น บรรจุภณัฑ์ 
การจดัเรียงสินคา้ตามใบสั่งซ้ือ การตรวจสอบ (Inspection) ตามความตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้ 

3)  การกระจายสินค้า  คือ การบริหารจัดการรถและเส้นทางการเดินรถให้มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 
 
ภำพที ่2.2  การกระจายสินคา้ 
แหล่งทีม่ำ: อธิศานต ์วายภุาพ, 2550: 10. 
 

กระบวนการ/กิจกรรมภายในคลงัสินคา้ แยกตามกิจกรรมของหน่วยธุรกิจ (Business Unit) 
ได ้14 กระบวนการ (อธิศานต ์วายภุาพ, 2550: 34-36) ดงัน้ี 

1)  การรับสินคา้ (Receiving) คือ การรับสินคา้เขา้สู่คลงัสินคา้โดยจะรวมถึง การจดั
ตารางรถเขา้คลงัสินคา้วา่จะเขา้เม่ือใด จอด ณ จุดไหน สินคา้มีประมาณเท่าไร จะใชค้นงานอุปกรณ์
เท่าไร อนัเป็นการเตรียมการล่วงหน้า และถา้มีการขนออกทนัที จะน ารถมาเทียบ ณ เวลาใด และ
เม่ือรถบรรทุกเขา้มาจอดท่ีคลงัสินคา้และมีการตรวจรับสินคา้ จะมีการตรวจสอบวา่ตวัล๊อคท่ีประตู
ทา้ยรถยงัอยู่ในสภาพท่ีดี การขนสินคา้เขา้คลงัสินคา้ไปยงัท่ีพกัสินคา้ท่ีเป็นชั้นเก็บ หรือส่งผ่าน
ต่อไปยงัลูกคา้หรือคลงัสินคา้อ่ืนๆ ตรวจสอบจ านวนและสภาพของสินคา้ ตรวจสอบเอกสาร 
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2)  การจดัหีบห่อก่อนเก็บ (Prepackaging) เป็นกิจกรรมมูลค่าเพิ่ม โดยกิจกรรมน้ีจะมี
การแตกสินคา้ออกเป็นหน่วยยอ่ย และท าการบรรจุหีบ/ห่อเพื่อส่งต่อให้ลูกคา้หรือตวัแทนจ าหน่าย 
โดยกิจกรรมน้ีสามารถท าทนัทีท่ีได้รับสินค้า ถ้าหากมีพื้นท่ีเพียงพอในการเก็บและสามารถส่ง
ต่อไปยงัลูกคา้ไดท้นัที  

3)  การจดัสินคา้เขา้ท่ี (Put-Away) คือ การยา้ยสินคา้จากท่ารับสินคา้และขนส่งไปยงั
จุดเก็บสินคา้ (ชั้นวางสินคา้) โดยจะมีการตรวจสอบสถานท่ีเก็บสินคา้วา่สินคา้ท่ีเขา้มาจะไปยงัจุด
ใด และมีการบนัทึกลงระบบจดัเก็บสินคา้ 

4)  การเก็บสินคา้ (Storage) คือ การเก็บสินคา้เพื่อใชใ้นอนาคต โดยการเก็บสินคา้จะ
ข้ึนอยู่กบั ขนาด จ านวน ความนิยมของสินคา้ (มีผลในต าแหน่งของการจดัสินคา้เขา้ท่ีเก็บ) และ
คุณลกัษณะของสินคา้ท่ีจ  าเป็น เช่น ตะปู สกรู ขา้วสาร ทราย เป็นตน้ 

5)  การแตกสินค้าเพื่อเติมเต็ม (Replenishment/Letdown) คือ การย้ายสินค้าจาก
สถานท่ีเก็บสินคา้ท่ีเป็นหน่วยใหญ่ไปสู่สถานท่ีจดัเก็บสินคา้ท่ีเล็กกวา่เพื่อใชใ้นการหยิบสินคา้ตาม
ใบสั่งซ้ือ 

6)  การหยิบสินคา้ตามใบสั่ง (Order Picking) คือ การน าสินคา้ออกจากท่ีจดัเก็บเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีการเลือกและหยิบสินคา้ในจ านวนท่ีตอ้งการจากท่ี
จดัเก็บสินคา้ โดยมีการจดัท าเอกสารตามท่ีจ าเป็น โดยวธีิการหยบิสินคา้จะแตกต่างกนัข้ึนกบัการจดั
วางสินคา้  

7)  การตรวจสอบ (Checking) โดยปกติมกัเป็นการตรวจสอบสินคา้ก่อนน าสินคา้
บรรจุข้ึนรถ ในบางคลงัสินคา้ท่ีราคาแพง เช่น ยา ท่ีตอ้งมีการตรวจสอบยอดก่อนน าส่งลูกคา้เสมอ 
หรือเป็นการตรวจสอบสภาพสินคา้ก่อนน าส่ง 

8)  การบรรจุหีบห่อและท าสัญลกัษณ์ (Packing and Marking) การบรรจุหีบห่อหรือ
การบรรจุแยกช้ินไม่ว่าจะเป็นหน่ึงช้ินหรือมากกว่าตามใบสั่งซ้ือในท่ีบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบั
สินคา้ หลงัจากนั้นจะน าไปติดฉลากบนบรรจุภณัฑ์นั้นๆ เช่น ราคา หรือท่ีอยูข่องลูกคา้ เป็นตน้ ใน
ขั้นตอนน้ีบางคร้ังอาจมีการจดัหีบห่อใหม่ (Re-Packaging) เช่น การน าสินค้าท่ีอยู่ในกล่องของ
สินค้าส่งเสริมการขายมาบรรจุลงกล่องใหม่ เน่ืองจากหมดรายการส่งเสริมการขายของสินค้า
รายการนั้นๆ 

9)  การคดัแยก (Sorting) คือ การคดัแยกสินคา้ออกตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น 
การคดัแยกจดหมายส่งตามปลายทาง การคดัแยกสินคา้จากถาดสายพานท่ีเอียงไดไ้ปยงัช่องต่างๆ 
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10)  การเตรียมการขนส่งและรวบรวมสินคา้ (Staging and Order Consolidation) คือ 
สถานท่ีจดัเตรียมสินคา้ เป็นสถานท่ีส าหรับใชเ้พื่อจดัเก็บสินคา้ชัว่คราวเพื่อรองรับสินคา้ไม่วา่จะ
เป็นขาเขา้หรือขาออก 

11)  การขนส่ง (Shipping) คือ การจัดรถขนส่ง โดยจะเป็นการน าสินค้าจากจุด
เตรียมการส่ง ไปสู่รถขนส่ง 

12)  การตัดยอด (Clerical and Administrative) เป็นกิจกรรมท่ีไม่ใช่กิจกรรมการ
ขนส่งทางตรงแต่เป็นกิจกรรมสนับสนุน (Support) เช่น การตดัยอดสินคา้ การวางแผนพนักงาน 
การวางแผนเคร่ืองมือ การตรวจสอบจ านวนตามรอบการนับ การใส่รายการสินคา้ใหม่ การท า
รายงานให้ผูบ้ริหาร เป็นตน้ โดยปกติการตดัยอดสินคา้จะท าหลงัจากท่ีออกใบหยิบจากท่ีเก็บสินคา้ 
และหลงัจากท่ีสินคา้ถูกส่งออกไปยงัลูกคา้ พนกังานขนส่งจะให้ผูรั้บสินคา้เซ็นในใบรับสินคา้ เพื่อ
น ามาเป็นหลกัฐานในการรับสินคา้และเพื่อปิดยอดค าสั่งซ้ือ 

13)  การท าความสะอาด (Housekeeping) กิจกรรมการท าความสะอาด เป็นกิจกรรม
การสร้างเสริมบรรยากาศการท างานในคลังสินค้าให้ดีข้ึน ทั้งยงัเป็นจุดเร่ิมต้นของการพฒันา
ปรับปรุงกระบวนการท างาน นัน่คือการใช้พื้นฐานของ 5ส ในการปรับปรุง เป็นการส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม สร้างวนิยัและอุปนิสัยท่ีดีใหก้บัพนกังาน ลดส่ิงท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัลูกคา้ 

14)  การบ ารุงรักษา (Handling Equipment Maintenance) จุดบ ารุงรักษาอุปกรณ์ขน
ยา้ยสินคา้นั้นเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นเน่ืองจากถา้อุปกรณ์ขนยา้ยเสียหรือช ารุด จะท าให้ตารางการขนรวน
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
 

2.1.4  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรขนถ่ำยภำยในคลงัสินค้ำ 
 อุปกรณ์การในขนถ่ายสินค้าท่ีได้รับความนิยมโดยทัว่ไป แบ่งเป็น 5 ประเภท (ชุมพล 
มณฑาทิพยก์ุล, 2558) ดงัน้ี 

1)  ตะกร้าและรถเข็นตะกร้า เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของระบบการขนถ่ายพสัดุ ซ่ึง
ไดรั้บความนิยมทัว่ไป โดยหลกัการคือตะกร้าจะสามารถขนถ่ายไดค้ร้ังละหลายๆ ช้ิน หรือเรียกได้
วา่หน่ึงหน่วยขนถ่ายคือหน่ึงตะกร้านั้นเอง  และการเคล่ือนยา้ยตะกร้าสามารถท าไดโ้ดยรถเข็น ซ่ึง
โดยทัว่ไปรถเข็นหน่ึงคนัสามารถใส่ไดห้ลายตะกร้า ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ช้ินส่วนท่ีส าคญัของรถเข็นคือลอ้  เพราะจะส่งต่อการเคล่ือนตวัของรถเข็น ในการออกแบบตะกร้า
และรถเข็นควรค านึงถึงหลกัของหน่ึงหน่วยขนถ่าย รูปทรงผลิตภณัฑ์ ปริมาณและน ้ าหนกัของการ
ขนถ่าย 

 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
                            (ก)                                                             (ข) 

 
ภำพที ่2.3  ตะกร้า (ก) และรถเขน็ (ข) 
แหล่งทีม่ำ: อธิศานต ์วายภุาพ, 2550: 96; ชุมพล มณฑาทิพยก์ุล, 2558: 28. 
 

2)  แฮนด์ทกัค์ (Hand Truck) และ แฮนด์ลิฟท์ (Hand Lift) เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายท่ีใช้
ระบบผ่อนแรงช่วยขนถ่าย เช่น ระบบไฮโดรลิกในการยกสินคา้โดยใช้แรงงานคนในการควบคุม 
แต่ในปัจจุบนัไดมี้การใช้ระบบไฟฟ้ามาควบคุมระบบไฮโดรลิกทดแทนคน โดยทัว่ไปแฮนด์ทกัค์
และแฮนดลิ์ฟทส์ามารถยกน ้าหนกัไดป้ระมาณ 1,000 กิโลกรัม  

 
 

 
 
 
 
 
 
ภำพที ่2.4  แฮนดลิ์ฟท ์(Hand Lift) 
 

3)  สแต็กเกอร์ (Stracker) และทกัค์ (Truck) เป็นรถบรรทุก เช่น รถฟอร์คลิฟท์ เพื่อ
ขนถ่ายโดยมีงายื่นออกมาคลา้ยส้อม เอาไวช้อ้นสินคา้ รถฟอร์คลิฟทข์บัเคล่ือนดว้ยก๊าซ น ้ามนั หรือ
ไฟฟ้า สามารถยกของหนกัไดถึ้ง 5,000 กิโลกรัม (ในบางประเภท) และสามารถยกสินคา้ได้สูงถึง 
4.50 – 16.50 เมตร (ในบางประเภท) โดยรถฟอร์คลิฟทต์อ้งอาศยัวงเล้ียวในการเล้ียว โดยทัว่ไปรถ
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ฟอร์คลิฟท์มีความกวา้ง 1.20 เมตร (บางรุ่น 90 เซนติเมตร) และตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยั
สูงสุดเพราะอาจเกิดอุบติัเหตุได ้เช่น การเคล่ือนท่ีชนคน หรือ การหล่นของสินคา้ พนกังานผูข้บัรถ
ตอ้งมีความช านาญสูงหรือไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี ในการเลือกใชร้ถฟอร์คลิฟทต์อ้งพิจารณา
จากคู่มือของผูข้ายเป็นอยา่งดีและควรพิจารณาถึงความยากง่ายในการดูแลรักษาตลอดถึงอตัราการ
ส้ินเปลืองพลงังานดว้ย 

 
 

 
 
ภำพที ่2.5  สแตก็เกอร์ (Stracker) และทกัค ์(Truck) 
แหล่งทีม่ำ: ชุมพล มณฑาทิพยก์ุล, 2558: 29-30. 
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4)  รางเล่ือนหรือสายพานล าเลียง (Conveyor) ใช้ประโยชน์ในการล าเลียงสินคา้ใน
แนวราบและแนวเอียง ซ่ึงสามารถล าเลียงสินคา้แทนรถทกัคไ์ด ้โดยมีทั้งแบบสายพาน ลูกกล้ิง หรือ
ไดอี้กหลายรูปแบบ 

  

     
 
ภำพที ่2.6  รางเล่ือนหรือสายพานล าเลียง (Conveyor) 
แหล่งทีม่ำ: ชุมพล มณฑาทิพยก์ุล, 2558: 30. 
 

5)  พาเลท (Pallet) เป็นอุปกรณ์ในการรวบรวมสินคา้ เพื่อท าใหข้นถ่ายไดใ้นปริมาณ
ท่ีมากข้ึน โดยพาเลทสามารถท ามาจากไม ้เหล็ก หรือพลาสติก ซ่ึงจะมีตน้ทุนและลกัษณะการใช้
งานท่ีแตกต่างกนัไป โดยขนาดของพาเลทจะมีมาตรฐานก ากบั เช่น มารฐาน ASTM, DIN, ISO, JIS 
เป็นตน้ พาเลทมีหลายประเภทแต่โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วางสินคา้ได้ด้านเดียว 
(Single Deck) และวางสินคา้ไดส้องดา้น (Reversible) พาเลทยงัออกแบบใหส้ามารถตกัไดส้องหรือ
ส่ีทิศทาง (ตกัไดร้อบดา้น) การเลือกพาเลทควรพิจารณาจากขนาด น ้ าหนกัของพาเลท และน ้ าหนกั
สูงสุดท่ีพาเลทรับได ้และชนิดของพาเลทควรสามารถทนต่อกรด – ด่าง เป็นตน้ 

 
      
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่2.7  พาเลทไม ้และพาเลทพลาสติก 
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2.1.5  กำรจัดกำรคลงัสินค้ำ 
 ค าวา่ “การจดัการคลงัสินคา้” ไดมี้ค าจ  ากดัความไวด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2550: 4-5) ให้ความหมายการจัดการคลังสินค้า คือ กระบวน
การบูรณาการทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การด าเนินกิจการคลงัสินคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ
บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องคลงัสินคา้แต่ละประเภทท่ีก าหนดไว ้อาจแยกอธิบายประเด็น
สาระส าคญัของความหมายขา้งตน้ไดด้งัน้ี 
 กระบวนการ (Process) คือ กิจการ หรือหน้าท่ีในการจดัการท่ีเป็นขั้นตอนตามล าดบั ซ่ึง
ผูบ้ริหารจะตอ้งกระท า ไดแ้ก่ 

1)  การวางแผน (Planning) เก่ียวกบัการก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบายโครงการ และ
วิธีด าเนินการ เพื่อให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้ส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด การ
วางแผนเป็นการก าหนดชนิดของงาน เวลา และวธีิการในการด าเนินงาน 

2)  การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการจัดโครงสร้างและบทบาทต่างๆ โดย
พิจารณาก าหนดกิจกรรมต่างๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

3)  การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) เป็นการจดัการเก่ียวกบัตวับุคคล การจดัให้บุคคล
เข้าท างานในต าแหน่งท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างขององค์การ ทั้งน้ีรวมถึงการสรรหาบุคคลท่ี
เหมาะสมกบัต าแหน่งต่างๆ 

4)  การสั่งการ (Directing) เป็นการให้แนวทางและการบงัคบับญัชา การออกค าสั่ง
การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามแบบแผนท่ีวางไว ้

5)  การประสานงาน (Coordination) เป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารตอ้งใชม้าตรการท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้กิจกรรมกลุ่มย่อยสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง ต่อเน่ืองและเก้ือกูลส่งเสริม
ซ่ึงกนัและกนั 

6)  การควบคุม (Controlling) ช่วยให้ผู ้บริหารได้ทราบถึงสถานภาพของการ
ปฏิบติังานในแต่ละกิจกรรมในระหวา่งขั้นตอนต่างๆ และสามารถสั่งการแกไ้ขไดท้นัท่วงที  

การบูรณาการ (Integration) คือ การสร้างความสมดุล และความสอดคล้องต่อเน่ือง กนั
ระหวา่งทรัพยากรต่างๆ เพื่อความส าเร็จขององคก์าร 

ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ทรัพยากรในการจดัการคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ 
1)  ทรัพยากรเน้ือท่ี หมายถึง ท่ีดินและอาคารทั้งหมด ท่ีใช้ในการเก็บรักษาสินคา้ 

และท่ีใชส้ าหรับงานอ่ืนๆ ของกิจการคลงัสินคา้ทั้งหมด  
2)  ทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง บุคลากร และก าลงัคนในหน่วยงานต่างๆ ของกิจการ

คลงัสินคา้ ตลอดจนทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานคลงัสินคา้ 
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3)  ทรัพยากรเคร่ืองมือ หมายถึง อุปกรณ์ เคร่ืองมือยกขน และอุปกรณ์ทั้งปวงท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการประกอบกิจการคลงัสินคา้ 

4)  ทรัพยากรทุน หมายถึง การหาเงินทุน และการใช้จ่ายเงินทุนในการประกอบ
กิจการ 

5)  ทรัพยากรเวลา เป็นทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในการด าเนินงานคลงัสินคา้ ทั้งน้ี
รวมถึงก าหนดเวลา และระยะเวลาในการท างานในแต่ละกิจกรรม 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์การ ในการบริหารงานให้
บรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดีในเวลาท่ีก าหนด 

วตัถุประสงค ์(Objective) หมายถึง ผลประโยชน์สุดทา้ยท่ีก าหนดไวส้ าหรับการประกอบ
กิจการคลงัสินคา้แต่ละประเภท 

ธนิต โสรัตน์ (2552: 17) กล่าวถึงการจดัการคลงัสินคา้ว่าจะเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมวสัดุ 
ส่ิงของ สินคา้และวตัถุดิบ การรับ การเก็บรักษา และการส่งมอบ ทั้งภายในองค์กรและระหว่าง
องคก์รในโซ่อุปทานโลจิสติกส์โดยการจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management) เป็นส่วนหน่ึง
ของต้นทุนสินค้า เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ของการจัดการพื้นท่ีให้สามารถสนองตอบต่อ
กระบวนการรับสินค้า การเก็บรักษา การเบิกจ่าย หรือการกระจายส่งมอบสินค้า (Picking & 
Distribution) รวมถึงเ ก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ี เ ป็นทรัพย์สินถาวร (Fixed Asset) มุ่ง เน้นท่ี
โครงสร้างพื้นฐานเก่ียวกบัการออกแบบทั้งตวัอาคารและระบบการจดัการภายในคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ 
วสัดุ-อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใชใ้นการจดัเรียงหรือจดัวางสินคา้ หรือเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ยกขนประเภท
ต่างๆ เช่น สายพานล าเลียง รถยก หุ่นยนต ์เป็นตน้ เพื่อใหสิ้นคา้สามารถเคล่ือนยา้ยจดัเก็บในคลงัได ้ 

ชุมพล มณฑาทิพยก์ุล (2558) ให้ความหมายของการจดัการคลงัสินคา้ หมายถึง การจดั
ระเบียบในดา้นการเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ การวางและการรักษาสินคา้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ
แบบแผน เพื่อป้องกนัและรักษาสินคา้ให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ดว้ยตน้ทุนการด าเนินการท่ีต ่า เพื่อช่วยใน
การด าเนินงานและก าไรให้กบักิจการ การด าเนินการในลกัษณะน้ีจะเกิดการบริหารทรัพยากร
ทั้งหมดภายในคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐานของคลงัสินคา้ 
ระบบการตรวจติดตามสถานะ และการส่ือสารภายในคลงัสินคา้ 
 จากความหมายของ “การจดัการคลงัสินคา้” ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น สามารถสรุปไดว้่า การ
จดัการคลงัสินคา้ หมายถึง การจดัระเบียบในการเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ การวางและการรักษาสินคา้ 
วตัถุดิบหรือส่ิงของต่างๆ อยา่งเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน เพื่อป้องกนัและรักษาสินคา้ วตัถุดิบ
หรือส่ิงของต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี ดว้ยตน้ทุนการด าเนินการท่ีต ่า เพื่อช่วยในการบริหารทรัพยากร
ภายในคลงัสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.2  อำคำรเขยีว (Green Building) และส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
 

2.2.1  ควำมหมำยของอำคำรเขียว (Green Building) หรืออำคำรทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 ทิพวรรณ บุณยเ์พิ่ม (2549: 30) กล่าวว่าอาคารเขียวหรืออาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
หมายถึง อาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุง หรือด าเนินการใชง้าน หรือ
น ากลบัมาปรับปรุงให้ใชง้านใหม่ ในลกัษณะท่ีค านึงถึงสภาพทางธรรมชาติของส่ิงแวดลอ้ม ระบบ
นิเวศ รวมทั้ งมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพท่ีสุด อาคารท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการออกแบบโดยมีเป้าหมายในการท าให้ผูใ้ช้อาคารมีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีการ
เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของพนกังาน (กรณีเป็นอาคารส านกังาน) มีการใชพ้ลงังาน การใชน้ ้ า 
และการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ภาพรวม 
 อาจกล่าวไดว้า่แนวคิดของอาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือท าใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ี
ย ัง่ยนื ไม่วา่จะเป็นอาคารท่ีออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงการใชง้านก็ตาม จะตอ้งมี
วตัถุประสงค์หลกั 4 ประการ คือ 1) ส่งเสริมให้ผูท่ี้อยู่อาศยัในอาคารมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 2) เพิ่ม
ผลิตภาพในการท างานของผูใ้ช้อาคาร 3) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และ 4) ลดอตัรา
การเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

2.2.1.1  องคป์ระกอบท่ีท าให้อาคารเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
พิจารณาจากองคป์ระกอบส าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ สภาพท่ีตั้ง ประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน ประสิทธิภาพการเลือกใช้วสัดุก่อสร้าง ประสิทธิภาพการใช้น ้ า สุขอนามยัและความ
ปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยั รวมทั้งการดูแลและบ ารุงรักษาอาคาร (ทิพวรรณ บุณยเ์พิ่ม, 2549: 30-33) 

1)  สถานท่ีตั้ง อาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มนั้นจะเร่ิมจากการเลือกท่ีตั้งท่ี
เหมาะสมต่อประเภทการใช้อาคาร มีความพร้อมทางดา้นระบบสาธารณูปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริการด้านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการใช้พาหนะส่วนบุคคล ซ่ึงจะส่งผล
ต่อเน่ืองถึงการลดปริมาณการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง และการลดมลพิษท่ีเกิดจากการเผาผลาญน ้ามนั 

นอกจากน้ีควรออกแบบอาคารให้อนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติดว้ยการลดพื้นท่ีท่ีเป็นคอนกรีตให้อยูใ่นประมาณท่ีเหมาะสม โดยการจดัสวนหรือปลูก
หญา้คลุมดินโดยรอบบริเวณแทน จะเป็นการช่วยลดความร้อนท่ีสะสมอยูโ่ดยรอบอาคารลงได ้

ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน การปลูกตน้ไมข้นาดใหญ่เป็นจ านวน
มากในพื้นท่ีจะช่วยลดอุณหภูมิของอากาศในช่วงเวลากลางวนัลงไดอ้ยา่งมาก ควรเลือกพืชพนัธ์ุไม้
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ท่ีตอ้งการน ้ าในปริมาณน้อย ตอ้งการการดูแลไม่มากนัก การดูแลบ ารุงรักษาควรใช้ปุ๋ยหมกัจาก
ชีวภาพหรือเศษพืชและเศษใบไมแ้ทนปุ๋ยวทิยาศาสตร์ 

 2)  ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน อาคารควรออกแบบโดยค านึงถึงการน า
พลงังานจากธรรมชาติมาใช้งานใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เช่น น าแสงธรรมชาติเขา้มาใชง้านให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดแทนการใชแ้สงสวา่งจากไฟฟ้าหรือแสงวทิยาศาสตร์  

การติดตั้งระบบควบคุมการใช้แสงสว่างดว้ยระบบเซนเซอร์ เป็นอีกวิธี
หน่ึงท่ีใชใ้นการควบคุมการเปิด - ปิดไฟฟ้า รวมทั้งควบคุมระดบัแสงสว่างท่ีใช้งานในแต่ละพื้นท่ี
ภายในอาคาร วธีิการน้ีจะช่วยลดค่าใชจ่้ายและลดการใชพ้ลงังานไดม้ากข้ึน 

การวางต าแหน่งอาคารให้อยู่ในทิศทางท่ีมีลมธรรมชาติพดัผ่าน เพื่อให้
เกิดการระบายอากาศภายในอาคารท่ีดี การเลือกใชข้นาดและระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสม เลือกใช้
ระบบเปลือกอาคารท่ีเหมาะสม เลือกสีหลงัคาและวสัดุท าผนงัท่ีป้องกนัไม่ให้ความร้อนถ่ายเทเขา้
มาภายในอาคารได้มากนัก ติดตั้งระบบฉนวนป้องกนัความร้อนบริเวณฝ้าเพดานและผนัง และ
เลือกใชผ้นงักระจกใหน้อ้ยในอาคารดา้นทิศตะวนัออกและตะวนัตก 

นอกจากน้ีควรค านึงถึงการน าพลงังานทดแทนอ่ืนๆ มาใช้งาน เช่น น า
พลงัจากแสงอาทิตยม์าใชป้ระโยชน์ภายในอาคารแทนพลงัจากไฟฟ้า เป็นตน้ 

3)  ประสิทธิภาพการเลือกใชว้สัดุก่อสร้าง ควรเลือกใชว้สัดุก่อสร้างและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน เช่น การน าของท่ีใช้แลว้กลบัมาใช้อีกคร้ัง 
(Reused) หรือใช้วสัดุท่ีผลิตจากวสัดุเหลือใช้ (Recycled) เลือกใช้วสัดุท่ีไม่มีสารพิษ สารระเหย 
หรือฝุ่ นละออง หรือเป็นวสัดุท่ีผลิตหรือผ่านกระบวนการผลิตท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม สามารถน า
กลับมาใช้งานใหม่ได้ มีอายุการใช้งานยาวนาน และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในท้องถ่ิน วสัดุหรือ
ผลิตภณัฑต่์างๆ เหล่าน้ี เป็นผลิตภณัฑท่ี์ส่งเสริมใหเ้กิดการอนุรักษท์รัพยากรและใชท้รัพยากรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากวสัดุเหลือใชย้งัเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ
หรือกิจการอ่ืนๆ 

การวางแผนการใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนท่ีดีจะ
ช่วยลดปริมาณการใชว้สัดุก่อสร้างลง และเป็นการลดค่าใชจ่้าย 

4)  ประสิทธิภาพการใชน้ ้ า น ้ าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตมนุษย ์ทั้งในการ
อุปโภคและบริโภค ดังนั้นควรมีการวางแผนการจัดการการใช้น ้ าอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และลดปริมาณการสูญเสียน ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ เร่ิมจากการเลือกใชสุ้ขภณัฑ์ท่ี
ไดรั้บการออกแบบมาใหป้ระหยดัการใชน้ ้า 
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ควรวางแผนน าน ้ าท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง  เช่น การน าน ้ าทิ้งท่ีได้
จากระบบปรับอากาศมาใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์อ่ืนๆ เป็นตน้ 

5)  สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูอ้ยู่อาศยั อาคารท่ีได้รับการ
ออกแบบอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจะช่วยลดอตัราการป่วยเป็นโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ 
โรคภูมิแพ้ โรคหืด ของผู ้ท่ีใช้อาคารได้อย่างมาก รวมทั้ งเป็นการส่งเสริมให้ผู ้ใช้อาคารมี
ประสิทธิภาพในการท างานดีข้ึน 

การเลือกใช้วสัดุก่อสร้างและวสัดุตกแต่งภายในท่ีดีมีคุณภาพ ปราศจาก
การแพร่กระจายของสารหรือไอพิษ ช่วยให้อากาศภายในอาคารมีคุณภาพท่ีดี การเลือกวสัดุตกแต่ง
ภายในท่ีเหมาะสมจะช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดสภาพภายในอาคารท่ีไม่พึงประสงค ์

6)  การดูแลและบ ารุงรักษาอาคาร ในการตรวจสอบและตรวจรับอาคารท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม จะครอบคลุมถึงการทดสอบระบบ และการปรับระบบ ทั้งระบบเคร่ืองกล
ประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลเพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ระบบดงักล่าวสามารถท างาน
ไดต้รงตามท่ีผูอ้อกแบบไดก้ าหนดไวทุ้กประการ 

เ ม่ือมีการใช้งานอาคารนั้ นแล้ว อาคารควรจะได้รับการดูแลและ
บ ารุงรักษาอยา่งดี มีการใชป้ระโยชน์ตรงตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้อาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มนั้น
ในขั้นตน้อาจจะมีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีค่อนขา้งสูงกว่าอาคารทัว่ไป แต่เม่ือพิจารณาในระยะยาว 
อาคารประเภทน้ีจะมีค่าใชจ่้ายในการใชง้านหรือค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาท่ีค่อนขา้งต ่าตลอดอายุ
การใชง้านอาคารนั้น เช่น ค่าใชจ่้ายในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต ่า เป็นตน้ 
 

2.2.2  ควำมหมำยของส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 
  สมาคมเครือข่ายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (2553) กล่าวว่า ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
หมายถึง ระบบการดูแลส านกังานให้เป็นมิตรต่อผูอ้าศยั ต่อสภาพแวดลอ้มและเอ้ืออาทรต่อสังคม 
โดยใชฐ้านความรู้เร่ือง Carbon Footprint หรือท่ีเรียกวา่ “รอยเทา้ฝากโลก” การด าเนินการเก่ียวกบั
ส านกังานสีเขียว (Green Office) เป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยลดการปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) การลดปริมาณขยะในองคก์ร รวมถึงการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2558: 8) กล่าวว่าส านักงานสีเขียว (Green Office) คือ 
การด าเนินการของส านกังานและกิจกรรมต่างๆ ภายในส านกังานท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยท่ีสุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจดัการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ
ท่ีส าคญัจะตอ้งปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต ่า 
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2.2.2.1  แนวทางการด าเนินการสู่ส านกังานสีเขียว ประกอบดว้ย 3 แนวทาง (สมาคม
เครือข่ายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื, 2553) ไดแ้ก่   
1)  แนวทางท่ี 1 การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(1)  อุปกรณ์ส านกังาน  
ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิดในส านกังานให้เกิดประโยชน์

สูงสุด และตอ้งพยายามท่ีจะใชอุ้ปกรณ์แต่ละช้ินใหมี้อายกุารท างานท่ียาวนานท่ีสุด เช่น คอมพิเตอร์ 
เกา้อ้ี โตะ๊เป็นตน้ 

(2)  พลงังาน น ้า และไฟฟ้า  
ช่วยกนัลด ละ เลิกการบริโภคพลงังานอยา่งส้ินเปลือง หรือก่อนตดัสินใจ

ใช้ทรัพยากรตวัใดให้คิดถึงแหล่งท่ีมา ว่ามีกระบวนการผลิตท่ีไดดึ้งเอาทรัพยากรในอนาคตมาใช้
มากนอ้ยหรือไม่ ควรเลือกใชใ้หน้อ้ย หรือ ไม่ใชเ้ลยหากมีตวัเลือกอ่ืนๆ 

(3)  การจดัการวสัดุท่ีใชแ้ลว้ (ขยะ) วสัดุท่ีใชแ้ลว้  
พิจารณาก่อนทิ้งหากสามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ จดัการขยะดว้ยวธีิการ

ท่ีถูกตอ้ง รวมถึงท าใหเ้กิดขยะนอ้ยท่ีสุด และรวมพลงั Rs ไดแ้ก่ 
Reuse: ใชซ้ ้ าๆ จนกวา่จะใชไ้ม่ไดอี้ก 
Refuse: ปฏิเสธการใชชี้วติแบบเดิมๆ 
Recycle: ลดการใชท้รัพยากรใหม้ากท่ีสุด 
Repair: ซ่อมแซมใหม่ 
Reduce: ลดการใชท้รัพยากรใหม้ากท่ีสุด 
Replace: แทนท่ีวสัดุท่ีท าให้โลกร้อนดว้ยวสัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

แทน 
Remain: เลือกและใชว้สัดุท่ีจะใชไ้ดน้านท่ีสุด 
Replenish & Refill: ทั้งลดและทั้งใชว้สัดุตวัเดิม 

2)  แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงอาคารส านกังาน 
(1)  ปรับสภาพท่ีท างานใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

ก)  การเปิดช่องแสงของอาคารให้มากข้ึนกว่าปกติเพื่อจะไดใ้ช้ของ
ฟรีจากแสงธรรมชาติ ลดการใชไ้ฟฟ้าภายในออฟฟิศใหน้อ้ยลง 

ข)  การออกแบบแสงสว่างภายใน เช่น ลดจ านวนดวงโคมและ
ก าหนดให้แสงสวา่งนอ้ยลงกวา่มาตรฐานทัว่ไป แต่จะเลือกใชโ้คมไฟตั้งโต๊ะแทน ส าหรับใชเ้ปิด – 
ปิด ตามการใชง้านจริง เปิดเฉพาะบริเวณท่ีใชง้าน และปิดในส่วนท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 
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ค)  การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว เพื่อเปิด - ปิด
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีการใชง้านร่วมกนั เช่น หอ้งประชุม ห้องเตรียมอาหาร หอ้งเก็บ
เอกสาร หรือจะเป็นส่วนอ่ืนๆแลว้แต่ความเหมาะสมของแต่ละส านกังาน 

ง)  การน าฉนวนกันความร้อนมาใช้ติดตั้งกับฝ้าเพดาน และผนัง
อาคารท่ีกระทบกบัความร้อนโดยตรง 

จ )  การออกแบบให้มี  "ห้องประชุมแบบเอ๊าท์ดอร์ " (Outdoor 
Meeting) ไวใ้นสวนพกัผ่อนของออฟฟิศ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า และเคร่ืองปรับอากาศ และเป็นการ
เปล่ียนบรรยากาศของการประชุมท่ีไม่เป็นทางการนกั 

ฉ)  เลือกใชจ้อคอมพิวเตอร์แบบ LCD แทนการใชจ้อแบบ CRT เพื่อ 
ประหยดัพลงังาน 

(2)  ปรับ หรือเปล่ียนฉนวนกนัแสง (Insulation) ไดแ้ก่ 
ก)  ลดปริมาณความร้อนท่ีดูดซบัผา่นหลงัคา ผนงั พื้นและ หนา้ต่าง 

เพื่อช่วยลดภาระการระบายความเยน็ของระบบปรับอากาศ ช่วยประหยดัพลงังานไดป้ระมาณ 5 - 
10% 

ข )  ติดตั้ งฉนวนกันความร้อนทั้ งภายในและภายนอกอาคาร 
(External Insulation and Finishing System-EIFS, ไฟเบอร์กลาส โฟม PU) ซ่ึงจะช่วยปกป้องความ
ร้อน 

ค)  ทาสีหลงัคาและก าแพงดา้นนอกดว้ยสีขาวจะสะทอ้นความร้อน
และรักษาความเยน็ภายในตึกได ้

 (3)  ปรับปรุงระบบหมุนเวยีนของอากาศ และระบบไฟส่องสวา่ง   
ควรมีการระบายอากาศท่ีดี และใช้แสงอาทิตยโ์ดยตรงให้ไดม้ากท่ีสุด

ซ่ึงจะช่วยใหไ้ม่ใชไ้ฟฟ้า และเคร่ืองปรับอากาศมากเกินไป และเป็นการประหยดัพลงังาน  
ก)  ปรับระบบเคร่ืองปรับอากาศ สามารถประหยดัพลังงานได้

ประมาณ 10 - 30% 
(ก)  เคร่ืองปรับอากาศระบบเก่านั้นไม่ประหยดัไฟ หากถึงเวลา

ท่ีตอ้งการเปล่ียนควรเลือกใชร้ะบบปรับอากาศท่ีประหยดัพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(ข)  เคร่ืองปรับอากาศแบบใหม่บางชนิดท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ 

หรือ มีระบบหล่อเย็นด้วยก๊าซธรรมชาติ หรือ ความร้อนท่ีระบายทิ้ง โดยระบบใหม่นั้ นมี
ประสิทธิภาพมากกวา่การใชร้ะบบหล่อเยน็แบบไฟฟ้า 
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ข)  ระบบการหมุนเวียนอากาศธรรมชาติ สามารถประหยดัพลงังาน
ไดป้ระมาณ 5 - 15% 

(ก)  ถ้าอุณหภูมิระหว่างอากาศภายในและภายนอกมีความ
แตกต่างกันมาก เค ร่ืองปรับอากาศจะต้องใช้พลังงานมากในระบบท าความเย็น ติดตั้ ง
เคร่ืองปรับอากาศและตวัมอเตอร์ให้ห่างกนัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

(ข)  ติดตั้ งเคร่ืองระบายความร้อน ซ่ึงจะช่วยลดอุณหภูมิของ
อากาศจากภายนอก และยงัช่วยลดการท างานของระบบท าความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศดว้ย 

ค)  ระบบส่องสวา่ง สามารถประหยดัพลงังานไดป้ระมาณ 3 - 8% 
(ก)  ติดตั้งระบบแสงสวา่งท่ีประหยดัพลงังาน ซ่ึงจะช่วยประหยดั

ได ้5 - 10 เท่า (เปล่ียนจากหลอดไส้เป็นหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต)์ 
(ข)  ระบบแสงสวา่งท่ีประหยดัพลงังานจะช่วยลดการผลิตความ

ร้อนและช่วยลดความตอ้งการ ใชค้วามเยน็จากเคร่ืองปรับอากาศ 
  3)  แ น ว ท า ง ท่ี  3 ก า ห น ด  น โ ย บ า ย ล ด ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ไดแ้ก่ 
(1)  ติดตาม ตรวจสอบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ

หน่วยงานของท่าน ท าความเขา้ใจลกัษณะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขององคก์รของท่าน
ในปัจจุบนั แลว้จึงวางแผนการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

ก)  วางระบบการติดตามประเมินผล ดว้ยการก าหนดหน่วยวดัค่า
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซคใ์นกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

(ก)  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ เช่น หน่วยไฟฟ้า ลูกบาตรเมตรของ
น ้า 

(ข)  การใชก้ระดาษ เช่น จ านวนรีม 
(ค)  การเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 
(ง)  การจดัการขยะและน ากลบัมาใชใ้หม่ 

(2)  จดัท ากลไกในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
วางแผนกลไกในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ

ด าเนินการตามนโยบายส่ิงแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงอาจจะท าได้
ดงัต่อไปน้ี 

ก)  ก าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์ ซ่ึงอาจจะเป็นการท าในระดบัองค์กร ระดบัโครงการ หรือระดบับุคคลก็ได ้และท าโดย
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สมคัรใจหรือบงัคบัก็ได ้ซ่ึงสามารถก าหนดเป้าหมายจากกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเพียงอยา่งเดียวก็
ได ้

(ก)  ใชร้ะบบการสั่งการเพื่อด าเนินการ ส่งต่อขอ้มูลเก่ียวกบั
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดบับุคคล โครงการ หรือทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้

(ข)  สร้างแรงจูงใจ โดยการให้รางวลัส าหรับการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น ให้ของขวญัหรือโบนสักบัผูท่ี้เสนอวิธีการลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ท่ีดีและน ามาใชไ้ด ้
 

2.3  หลกัเกณฑ์กำรประเมินอำคำรเขยีวและส ำนักงำนสีเขยีวของประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ 

 
2.3.1  เกณฑ์กำรประเมินอำคำรเขียวภำครัฐ (กรณอีำคำรเดิม) (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

 เกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) การด าเนินโครงการอาคารเขียว 
(Green Building) สามารถช่วยลดผลกระทบของอาคารท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของมนุษย ์
เป็นอาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 ประเภทของเกณฑป์ระเมินอาคาร  

การประเมินอาคารส านกังานเขียวกรณีอาคารเดิม มีแนวคิดในการประเมินมุ่งเนน้ดา้นการ
ใชง้านและบ ารุงรักษา (Operation & Maintenance) อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ โดย
อาศยัเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนมาซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 หมวด ไดแ้ก่ 

หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการใหเ้ป็นอาคารส านกังานเขียว 
หมวดท่ี 2 ผงับริเวณ และงานภูมิสถาปัตยกรรม 
หมวดท่ี 3 การใชน้ ้า 
หมวดท่ี 4 พลงังาน 
หมวดท่ี 5 สถาวะแวดลอ้มภายในอาคาร 
หมวดท่ี 6 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาคาร 
หมวดท่ี 7 นวตักรรม 
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ส าหรับเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินมี 2 ประเภท คือ 
1)  เกณฑ์ท่ีต้องผ่าน (Prerequisite) หมายถึง เกณฑ์ท่ีอาคารต้องด าเนินการให้ได้

ตามท่ีระบุไวทุ้กเกณฑ์ จึงจะไดรั้บการประเมินตามเกณฑ์ท่ีให้คะแนน ค่าท่ีใชอ้า้งอิงในเกณฑ์ส่วน
น้ีไดจ้ากค่ามาตรฐานหรือท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ 

2)  เกณฑ์ท่ีให้คะแนน (Credit) เป็นเกณฑ์ใชพ้ิจารณาคะแนน เพื่อประเมินวา่อาคาร
ดงักล่าวเป็นอาคารส านกังานเขียวหรือไม่ 
 
ตำรำงที ่2.1  ระดบัการใหก้ารรับรองอาคารส านกังานเขียว 
 

 ระดับกำรรับรอง  ร้อยละของคะแนนเต็ม* 
ผา่น 60 – 69 
เหรียญทองแดง (ดี) 70 – 79 
เหรียญเงิน (ดีมาก) 80 – 89 
เหรียญทอง (ดีเด่น) 90 ข้ึนไป 

 
หมำยเหตุ: * คะแนนเตม็จะลดลงตามคะแนนทั้งหมดของเกณฑท่ี์ไม่ตอ้งประเมินของอาคารนั้นๆ 
  

ส าหรับอาคารท่ีผ่าน “เกณฑ์ท่ีตอ้งผ่าน” ทั้งหมด แต่ยงัไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะท าให้ได้
คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม จะข้ึนทะเบียนเป็น “อาคารท่ีมุ่งสู่การเป็นอาคาร
ส านักงานเขียว” ไวก่้อน เม่ือปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จจึงจะประเมินเพื่อรับรองการเป็นอาคาร
ส านกังานเขียวต่อไป 

เกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวภาครัฐ กรณีอาคารเดิม (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการใหเ้ป็นอาคารส านกังานเขียว คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 
- ไม่มี 
เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 

1)  ความมุ่งมัน่ในการเป็นอาคารส านกังานเขียว 
(1)  มีการประกาศนโยบายและได้ท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อผลกัดนัให้เป็นอาคาร

ส านกังานเขียวมาอยา่งต่อเน่ือง 
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(2) ให้การอบรมตามคู่มือแนะน าการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบต่างๆ  ท่ี
เหมาะสมกบัการเป็นอาคารส านกังานเขียว ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของอาคาร 

(3)  มีการส่ือสาร เช่น กระจายเสียง ติดโปสเตอร์ เป็นตน้ เพื่อสร้างความตระหนกั
และความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมของเจา้หนา้ท่ีของอาคาร 

(4)  มีผลการด าเนินงานและติดตามประเมินผลการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็น
อาคารส านกังานเขียว 

(5)  มีงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินการเพื่อเป็นอาคารส านักงานเขียวอย่าง
ต่อเน่ือง 
 หมวดท่ี 2 ผงับริเวณ และงานภูมิสถาปัตยกรรม คะแนนเต็ม 8 คะแนน 

เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 
 - ไม่มี 

เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 
1)  ผงับริเวณ 

(1)  มีผงับริเวณของอาคารและองค์ประกอบหลกัท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตในพื้นท่ีโครงการ 

2)  งานภูมิสถาปัตยกรรม 
(1)  มีตน้ไมย้นืตน้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ตน้ต่อพื้นท่ีเปิดโล่ง 100 ตารางเมตร 
(2)  มีพื้นท่ีท่ีน ้ าสามารถซึมผ่านลงดินได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของขนาดพื้นท่ี

โครงการ 
(3)  สัดส่วนขนาดพื้น ท่ีหลังคาเขียวหรือดาดฟ้าท่ีปกคลุมด้วยพืชพรรณ

เปรียบเทียบกบัหลงัคาหรือดาดฟ้าทั้งหมด 
(4)  มีพื้นท่ีดาดแข็งท่ีอยู่ภายนอกอาคารซ่ึงโดนแดดไม่เกินร้อยละ 50 ของขนาด

พื้นท่ีดาดแขง็ทั้งหมด 
(5)  มีตน้ไมห้รือพืชพรรณใหร่้มเงาแก่อาคาร 
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หมวดท่ี 3 การใชน้ ้า คะแนนเตม็ 6 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

 - ไม่มี 
เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 

1)  การใชน้ ้า 
(1)  มีการรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการประหยดัน ้า 
(2)  มีการน าน ้าทิ้งกลบัมาใชใ้หม่ 
(3)  มีการติดตามตรวจสอบการใชน้ ้าของอาคาร 
(4)  สัดส่วนปริมาณการใชน้ ้าท่ีลดลงได ้เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานของ 

อาคารประเภทนั้นๆ 
หมวดท่ี 4 พลงังาน คะแนนเตม็ 16 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

1)  การด าเนินงานดา้นการจดัการพลงังาน 
(1)  ก าหนดมาตรการเป้าหมายในการอนุรักษ์พลงังาน จดัท าแผนปฏิบติังาน/

ด าเนินการตามแผนปฏิบติังาน และทบทวนแผนการปฏิบติังาน - ส าหรับอาคารควบคุมใหใ้ช้เกณฑ์
ตามกฎหมาย 

2)  การจดัสรรบุคลากรรับผดิชอบดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 
(1)  มีบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 
1)  การด าเนินงานดา้นการจดัการพลงังาน 

(1)  ก าหนดมาตรการเป้าหมายในการอนุรักษ์พลงังาน จดัท าแผนปฏิบติังาน/
ด าเนินการตามแผนปฏิบติังาน และทบทวนแผนการปฏิบติังาน – ส าหรับอาคารท่ีไม่ใช่อาคาร
ควบคุม 

(2)  มีการรณรงค์และสร้างจิตส านึกต่อความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
ใหก้บับุคลากรผูใ้ชอ้าคาร 

2)  ปริมาณการใชพ้ลงังาน 
(1)  สัดส่วนปริมาณการใชพ้ลงังานของอาคารท่ีเทียบเท่า หรือต ่ากวา่ค่ามาตรฐาน 

การจดัการใชพ้ลงังานส าหรับหน่วยราชการ ของส านกันโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 
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3)  ระบบปรับอากาศ (ในกรณีท่ีอาคารไม่มีการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ ไม่ตอ้งประเมิน
ในหมวดน้ี) 

(1)  ใช้ เค ร่ืองปรับอากาศ ท่ี มีประสิทธิภาพไม่ต ่ ากว่าค่ า ท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 1 (ประกาศเม่ือปี พ.ศ.2538) ออกตามความใน พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน พ.ร.บ.2535 

(2)  แยกโซนการควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในเป็นโซนยอ่ย โซนละไม่เกิน 200 
ตารางเมตร 

(3)  แยกโซนการควบคุมอุณหภูมิระหวา่งบริเวณริมนอกอาคาร (ท่ีมีระยะห่างจาก 
ผนงัภายนอกอาคารเขา้มา 4.5 - 6.0 เมตร ออกจากบริเวณภายในอาคารและแยกโซนการควบคุม
อุณหภูมิบริเวณริมนอก) อาคารออกตามทิศ 

(4)  มีก าหนดการซ่อมบ ารุงระบบปรับอากาศเป็นประจ า 
4)  ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

(1)  ก าลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคาร ไม่เกินค่าท่ีก าหนดตาม
กฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2552 ออกตามความใน พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน พ.ศ.2550 

(2)  แยกการเปิดปิดไฟฟ้าส่องสวา่งเป็นโซน 
5)  พลงังานหมุนเวยีน 

(1)  มีการผลิตพลงังานหมุนเวยีนภายในอาคาร หรือในพื้นท่ีโครงการ 
หมวดท่ี 5 สถาวะแวดลอ้มภายในอาคาร คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

1)  ความส่องสวา่งขั้นต ่า 
(1)  ค่าความส่องสวา่งจากแสงประดิษฐ์ (ไม่รวมแสงธรรมชาติ) ในพื้นท่ีใชส้อย

ของอาคาร ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน เร่ืองก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน 
แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ.2549 

2)  คุณภาพอากาศในอาคาร 
(1)  อตัราการระบายอากาศในพื้นท่ีปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ผ่านเกณฑ์ท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 
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(2)  เคร่ืองส่งลมเยน็ท่ีมีอตัราการส่งลมเยน็ตั้งแต่ 1,000 ลิตรต่อวินาทีข้ึนไป ตอ้ง
มีแผงกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพอย่างน้อย MERV 7 (Minimum Efficiency Reporting Value 
ระดับท่ี 7) ตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2 หรือ ร้อยละ 25-30 ตามมาตรฐาน ASHRAE 
Standard 52.1 Dust Spot หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีมีความน่าเช่ือถือเทียบเท่า 

3)  ความปลอดภยัของอาคาร 
(1)  มีการตรวจสอบความปลอดภยัของอาคารตามท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2543 
เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 

1)  คุณภาพอากาศในอาคาร 
(1)  ช่องน าอากาศเขา้ไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีรับมลพิษจากภายนอกอาคาร 
(2)  ห้องเคร่ืองปรับอากาศต้องไม่มีการเก็บของ และมีการท าความสะอาดอยู่

เสมอ 
2)  การป้องกนัควนับุหร่ีภายในพื้นท่ีอาคาร 

(1)  พื้นท่ีสูบบุหร่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีห่างจากประตู หนา้ต่าง หรือช่องน าอากาศเขา้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร 

3)  ระดบัเสียงภายในอาคาร 
(1)  ระดบัเสียงในส่วนพื้นท่ีท างานไม่เกินเกณฑท่ี์ทางราชการก าหนด 

4)  การใชว้สัดุและครุภณัฑท่ี์ปลดปล่อยมลพิษนอ้ย 
(1)  ใชว้สัดุและครุภณัฑ์ท่ีผา่นการรับรองฉลากส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฉลากเขียว หรือ 

สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือเทียบเท่า เฉล่ียรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนท่ีจดัซ้ือจดั
จา้ง ยอ้นหลงั 1 ปี นบัจากวนัท่ีรับการประเมิน 

หมวดท่ี 6 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาคาร คะแนนเตม็ 12 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

1)  มลพิษทางอากาศ 
(1)  ปฏิบัติตามประกาศของกรมอนามัย  เ ร่ืองข้อปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิ

โอเนลลาในหอผึ่งเยน็ของอาคารในประเทศไทย  (หากอาคารไม่มีหอผึ่งเยน็ ไม่ตอ้งประเมินเกณฑ์
ขอ้น้ี) 

 
 
 



32 
 

2)  น ้าเสีย 
(1)  ผลการวเิคราะห์น ้าทิ้งซ่ึงกฎหมายก าหนดไว ้จะตอ้งอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานน ้ า

ทิ้งตามท่ีทางราชการก าหนดทุกพารามิเตอร์ หากอาคารใช้ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของกลุ่มอาคาร
หรือของทอ้งถ่ิน หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตใหรั้บน ้าเสียมารวมบ าบดัไม่ตอ้งประเมินเกณฑน้ี์ 

3)  ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
(1)  มีจุดรวบรวมและจดัเก็บขยะ (Storage) โดยแบ่งเป็น ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล 

และขยะอนัตราย เพื่อรอการก าจดั 
4)  การลดแสงสะทอ้นจากอาคาร 

(1)  ใชว้สัดุท่ีเป็นผวิของผนงัอาคารหรือท่ีใชต้กแต่งผวิภายนอกอาคารท่ีมีปริมาณ
การ6.สะทอ้นแสงไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 

เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 
1)  มลพิษทางอากาศ 

(1)  ใชส้ารท าความเยน็ท่ีส่งผลต่อสภาวะเรือนกระจกนอ้ย เช่น R134 (ระบบปรับ
อากาศ อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจ านวนเคร่ืองปรับอากาศหรือเคร่ืองท าน ้าเยน็ทั้งหมด) 

(2)  กรณีท่ีมีห้องประกอบอาหาร ตอ้งมีระบบบ าบดักล่ิน ควนั ก่อนปล่อยออก
จากอาคาร หากอาคารไม่มีหอ้งประกอบอาหาร ไม่ตอ้งประเมินเกณฑน้ี์ 

(3)  กรณีมีแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศประเภทอ่ืนๆ เช่น ห้องปฏิบติัการ ห้อง
เก็บสารเคมี ซ่ึงมีไอระเหยท่ีเป็นพิษ เป็นตน้ ตอ้งมีระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศก่อนปล่อยออกจาก
อาคาร หากอาคารไม่มีแหล่งก าเนิดมลพิษดงักล่าว ไม่ตอ้งประเมินเกณฑน้ี์ 

2)  น ้าเสีย 
(1)  มีการรวบรวมน ้าเสียจากทุกแหล่งก าเนิดน ้ าเสียทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ไดท้ั้งหมด ไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสียของอาคาร 
(2)  มีการแยกระบบระบายน ้ าฝนและระบบรวบรวมน ้ าเสียออกจากกันอย่าง

ชัดเจนหรือมีการจดัท าระบบในการแยกน ้ าฝน เช่น บ่อผนัน ้ าเสีย (Combined Sewer Overflow: 
CSC) 

(3)  มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย โดยระบบฯ จะต้องถูกออกแบบให้มีความสามารถ
บ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงถูกรวบรวมมาได้และมีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสียให้ได้ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้
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(4)  กรณีน ้ าเสียท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากน ้ าเสียชุมชนทัว่ไป เช่น น ้ าเสียจาก
ห้องปฏิบติัการ จะตอ้งมีการรวบรวมน ้ าเสียไปบ าบดัแยกจากระบบบ าบดัน ้ าเสียของอาคาร หรือมี
ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม ซ่ึงถูกออกแบบใหส้ามารถบ าบดัน ้าเสียได ้

3)  ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
(1)  มีการคดัแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย ตั้งแต่

แหล่งก าเนิด 
(2)  มีการส่งเสริมและประเมินผลตามหลกัของ 4Rs ไดแ้ก่ “ลดการใช้” (Reduce) 

“การน ากลับคืน” (Recovery) “การใช้ซ ้ า” (Reuse) และ “การน ากลับมาใช้ใหม่” (Recycle) โดย
จดัเก็บขอ้มูลตามหลกัการทางสถิติ 

(3)  จดัเก็บ รวบรวม และการจดัของเสียและขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล 
รวมทั้งการน าของเสียและขยะมูลฝอยไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

(4)  ไม่มีการแพร่กระจายของขยะมูลฝอย น ้ าเสีย และกล่ินจากขยะมูลฝอยก่อน
น าไปก าจดั 

4)  ความร้อน 
(1)  เคร่ืองท าความเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศอยู่ในต าแหน่งท่ีไม่

ก่อให้ เ กิดความเ ดือดร้อนร าคาญต่อสภาพแวดล้อมใกล้เ คียงอาคาร  หากอาคารไม่ ใช้
เคร่ืองปรับอากาศไม่ตอ้งประเมินเกณฑน้ี์ 

หมวดท่ี 7 นวตักรรม คะแนนเตม็ 3 คะแนน 
1) พฒันาการดา้นการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอก อาคาร 

(ท่ีไม่มีระบุไวใ้นแบบประเมิน) 
 

2.3.2  เกณฑ์กำรประเมินส ำ นักงำนสี เขียว  (Green Office) (กรมส่ง เส ริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2558) 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัท าเกณฑ์ส านกังานสีเขียว (Green Office) ข้ึน เพื่อ
ตอบสนองต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัในปัจจุบนั คือ ภาวะโลกร้อน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะช่วย
ให้ส านกังานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และใชเ้ป็นแนวทางใน
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่
ส านกังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในระดบัสากล 
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เกณฑส์ านกังานเขียว (Green Office) มีทั้งหมด 7 หมวด ดงัน้ี 
หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการองคก์าร (Organization Management) 
หมวดท่ี 2 การด าเนินงาน Green Office (Operation of Green Office) 
หมวดท่ี 3 การใชพ้ลงังานและทรัพยากร (Energy and Resource) 
หมวดท่ี 4 การจดัการของเสีย (Waste and Waste Water Management) 
หมวดท่ี 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน (Indoor & Outdoor 

Environmental) 
หมวดท่ี 6 การจดัซ้ือและจดัจา้ง (Green Procurement) 
หมวดท่ี 7 การปรับปรุงต่อเน่ือง (Continual Improvement) 

เกณฑ์การให้คะแนนการจดัการส่ิงแวดล้อมภายในส านักงาน จะพิจารณาถึงสภาพพื้นท่ี 
การปฏิบติัดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ความเขา้ใจของพนกังาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีได้
จากการค านวณและการลดปริมาณก๊าซเร่ือนกระจกในส านกังาน มีเกณฑด์งัน้ี 

1  คะแนน  หมายถึง สภาพพื้นท่ีการปฏิบติัส านกังานสีเขียว (Green Office) ดา้นการดูแล
ส่ิงแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจของพนักงานและเอกสารท่ีใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ส านกังานสีเขียว (Green Office) มีความสมบูรณ์ 

0.5  คะแนน  หมายถึง สภาพพื้นท่ีการปฏิบติังานส านกังานสีเขียว (Green Office) ดา้นการ
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ความเขา้ใจของพนกังาน และเอกสารท่ีใช้ในการควบคุมการปฏิบติังาน
ส านกังานสีเขียว (Green Office) มีการปฏิบติัเป็นบางส่วน และไม่มีความสมบูรณ์เท่าท่ีควร 

0  คะแนน  หมายถึง สภาพพื้นท่ีการปฏิบติังานส านกังานสีเขียว (Green Office) ดา้นการ
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ความเขา้ใจของพนกังาน และเอกสารท่ีใช้ในการควบคุมการปฏิบติังาน
ส านกังานสีเขียว (Green Office) ไม่ไดรั้บการปฏิบติั 

การคิดคะแนนการตรวจประเมินส านกังานสีเขียว (Green Office) 
1)  น าคะแนนท่ีไดแ้ต่ละหมวดคูณกบัค่าน ้ าหนกั (ร้อยละ) และหารดว้ยจ านวนขอ้

ทั้งหมดของหมวดนั้นๆ จากนั้นน าคะแนนท่ีไดข้องแต่ละหมวดมารวมกนั 
คะแนนร้อยละแต่ละหมวด = จ านวนคะแนนท่ีได ้x น ้าหนกั (ร้อยละ) 

      จ านวนคะแนนทั้งหมดของแต่ละหมวด 
คะแนนร้อยละทั้งหมด = ผลรวมของคะแนนร้อยละทั้ง 7 หมวด 
2)  ส านกังานท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินส านกังานสีเขียว จะไดรั้บระดบัความ

เป็นส านกังานสีเขียว ดงัน้ี 
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ตำรำงที ่2.2  ระดบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานเขียว  
 
ระดับกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ส ำนักงำนเขียว เกณฑ์กำรประเมินส ำนักงำนสีเขียว 

(คะแนน) 
ผา่นการรับรอง ร้อยละ 60-69 
ระดบัทองแดง (ดี) ร้อยละ 70-79 
ระดบัเงิน (ดีมาก) ร้อยละ 80-89 
ระดบัทอง (ดีเยีย่ม) ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

 
หมำยเหตุ: 1. หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีไดค้ะแนนระดบัทอง (ร้อยละ 90 ข้ึนไป) จะตอ้งผ่าน

เกณฑก์ารประเมินในหมวดท่ี 7 เร่ืองการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
2. ระดบัคะแนนของเกณฑ์การประเมินส านกังานสีเขียว อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 

 
เกณฑก์ารประเมินส านกังานสีเขียว (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2558) 
หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการองค์การ (Organization Management) น ้ าหนัก (ร้อยละ) 15 

คะแนน 
1)  นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
2)  การวางแผนการด าเนินงาน (การระบุประเด็นและการประเมินปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

และการใชท้รัพยากร กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง หนา้ท่ีรับผดิชอบและอ านวจหนา้ท่ี) 
3)  การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

หมวดท่ี 2 การด าเนินงาน Green Office (Operation of Green Office) น ้ าหนกั (ร้อยละ) 20 
คะแนน 

1)  การส่ือสารและการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2)  การจดัประชุมและนิทรรศการ 
3)  ความสะอาดและความเป็นระเบียบในส านกังาน 
4)  การขนส่งและการเดินทาง 
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หมวดท่ี 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) น ้ าหนัก (ร้อยละ) 15 
คะแนน 

1)  การใชพ้ลงังาน 
2)  การใชน้ ้า 
3)  ทรัพยากรอ่ืนๆ 

หมวดท่ี 4 การจดัการของเสีย (Waste and Waste Water Management) น ้าหนกั (ร้อยละ) 10 
คะแนน 

1)  การจดัการของเสียในส านกังาน 
2)  การจดัการน ้าเสียในส านกังาน 

หมวด ท่ี  5 สภาพแวดล้อมภาย ในและภายนอกส านัก ง าน  (Indoor & Outdoor 
Environmental) น ้าหนกั (ร้อยละ) 15 คะแนน 

1)  อากาศ 
2)  แสง 
3)  เสียง 
4)  ความน่าอยู ่

หมวดท่ี 6 การจดัซ้ือและจดัจา้ง (Green Procurement) น ้าหนกั (ร้อยละ) 15 คะแนน 
1)  การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ และการจดัจา้งในส านกังาน 

หมวดท่ี 7 การปรับปรุงต่อเน่ือง (Continual Implovement) น ้าหนกั (ร้อยละ) 10 คะแนน 
1)  โครงการและกิจกรรม 

 รวมน ้าหนกั (ร้อยละ) หมวดท่ี 1-7 เท่ากบั 100  
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2.3.3  เกณฑ์กำรประเมินควำมยั่งยืนทำงพลังงำนและส่ิงแวดล้อมไทย  ส ำหรับอำคำร
ระหว่ำงใช้งำน (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for 
Existing Building: Operation and Maintenance: TREES-EB) (สถาบันอาคาร
เขียวไทย; Thai Green Building Institute: TGBI, 2559) 

เกณฑ์การประเมินความย ัง่ยืนทางพลงังานทางส่ิงแวดลอ้มไทย (TREES) ถูกออกแบบให้
เหมาะกับลักษณะของโครงการประเภทต่างๆ ทั้งอาคารใหม่และอาคารเก่า ส าหรับเกณฑ์การ
ประเมินความย ัง่ยนืทางพลงังานทางส่ิงแวดลอ้มส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน หรือ TREES-EB เป็น
เกณฑ์ท่ีมุ่งเนน้ส าหรับอาคารท่ีมีการใชง้านจริงแลว้เป็นหลกั ตวัอาคารควรมีการใชง้านท่ีคงท่ีและ
เสถียรแล้ว  เน่ืองจากต้องมีการใช้ข้อมูลจริงทั้ งจากผู ้ใช้อาคารและข้อมูลทางพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีวดัไดจ้ริงจากโครงการท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

ลกัษณะการประเมินด้วยเกณฑ์ TREES จะเป็นการประเมินด้วยการท าคะแนนในแต่ละ
หัวขอ้คะแนนซ่ึงจะมีลกัษณะหัวขอ้คะแนนอยู่ 2 จ าพวก กลุ่มแรก คือ คะแนนหัวขอ้บงัคบั หรือ 
Prerequisite ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประเมินตอ้งผ่านการประเมินทุกหัวขอ้คะแนน ซ่ึงใน TREES-EB น้ีจะมี
หัวขอ้บงัคบั 5 หัวขอ้ โดยหากไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขอ้ใดขอ้หน่ึงในกลุ่มน้ีจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
TREES น้ีเลย กลุ่มคะแนนหวัขอ้บงัคบัจะต่างกบัอีกกลุ่มท่ีมีการวดัดว้ยระดบัคะแนน ซ่ึงมีคะแนน
มากน้อยแตกต่างกนัไปตามล าดบัความส าคญั ในกลุ่มน้ีจะมีคะแนนรวมถึง 100 คะแนน เม่ือผ่าน
คะแนนขอ้บงัคบัทั้ง 5 แลว้ การท าคะแนนไดม้ากน้อยจะเป็นตวัตดัสินระดบัรางวลัท่ีจะไดรั้บ  ใน 
TREES-EB ไดแ้บ่งระดบัรางวลัออกเป็น 4 ระดบั ตามช่วงคะแนน ไดแ้ก่ 
 
ตำรำงที ่2.3  ระดบัรางวลัของ TREES-EB 
 
ระดับรำงวลัของ TREES-EB  ระดับคะแนน 
CERTIFIED 35-44 
SILVER 45-54 
GOLD 55-74  
PLATINUM 75 ข้ึนไป 

 
หมำยเหตุ: ทุกระดบัตอ้งผา่นคะแนนขอ้บงัคบั 5 ขอ้ 
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จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ 5 คะแนนขอ้บงัคบั ของ TREES-EB สามารถแบ่งเป็น
หมวดหลกั 8 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 

หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการอาคาร (Building Management) 
หมวดท่ี 2 ผงับริเวณและภูมิทศัน์ (Site and Landscape)  
หมวดท่ี 3 การประหยดัน ้า (Water Conservation)  
หมวดท่ี 4 พลงังานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)  
หมวดท่ี 5 วสัดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources)  
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร  (Indoor Environmental 

Quality)  
หมวดท่ี 7 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Protection)  
หมวดท่ี 8 นวตักรรม (Green Innovation) 

 เกณฑ์การประเมินความย ัง่ยืนทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไทย ส าหรับอาคารระหว่างใช้
งาน (TREES-EB) (สถาบนัอาคารเขียวไทย; Thai Green Building Institute: TGBI, 2559) 

หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการอาคาร (Building Management: BM) คะแนนเตม็ 6 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

BM P1 การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว 
เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 

BM 1 การประชาสัมพนัธ์สู่สังคม 
BM 2 คู่มือและการฝึกอบรมแนะน าการใชง้านและบ ารุงรักษาอาคาร 
BM 3 การติดตามประเมินผลการบริหารจดัการอาคาร 
BM 4 เป็นอาคารท่ีผา่นการรับรอง TREES-NC หรือ TREES-CS มาก่อน 

หมวดท่ี 2 ผงับริเวณและภูมิทศัน์ (Site and Landscape: SL) คะแนนเตม็ 17 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 
- ไม่มี 
เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 

SL 1 การพฒันาโครงการบนพื้นท่ีท่ีพฒันาแลว้ 
SL 2 การลดการใชร้ถยนตส่์วนตวั 
SL 3 การพฒันาผงัพื้นท่ีโครงการท่ีย ัง่ยนื 

SL 3.1 มีพื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศเหมาะสมและพอเพียง 
SL 3.2 มีตน้ไมย้นืตน้ 1 ตน้ ต่อพื้นท่ีเปิดโล่ง 100-200 ตารางเมตร 



39 
 

SL 3.3 ใชพ้ืชพรรณพื้นถ่ินท่ีเหมาะสม 
SL 4 การซึมน ้าและลดปัญหาน ้าท่วม 
SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพฒันาโครงการ 

SL 5.1 มีการจดัสวนบนหลงัคาหรือสวนแนวตั้ง 
SL 5.2 มีพื้นท่ีดาดแข็งท่ีรับรังสีตรงจากดวงอาทิตย ์ไม่เกินร้อยละ 50 

ของพื้นท่ีโครงการ 
SL 6 การดูแลและบ ารุงรักษาพื้นท่ีภายนอกอาคารและภูมิทศัน์ 

หมวดท่ี 3 การประหยดัน ้า (Water Conservation: WC) คะแนนเตม็ 8 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

WC P1 นโยบายประหยดัน ้า 
เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 

WC 1 การประหยดัน ้าและการใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
WC 2 มาตรวดัน ้ายอ่ย 1-2 ประเภท 

หมวดท่ี 4 พลงังานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere: EA) คะแนนเตม็ 27 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

EA P1 การส ารวจอาคารและวางแผนพฒันาการอนุรักษพ์ลงังาน 
EA P2 การอนุรักษพ์ลงังานขั้นต ่า 

เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 
EA 1 ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
EA 2 การใชพ้ลงังานทดแทน 

ผลิตพลังงานทดแทน ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.5-3.5 ของปริมาณ
ค่าใชจ่้ายพลงังานในอาคาร 

EA 3 การประยกุตม์าตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
ผลประหยดั 20% 30% 40% 

EA 4 สารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศท่ีไม่ท าลายชั้นบรรยากาศ 
ไม่ใชส้าร CFC และ HCFC-22 

EA 5 ระบบบริหารควบคุมและจดัการพลงังานอาคาร 
EA 5.1 ระบบ BMS พื้นฐาน 
EA 5.2 ระบบพลงังานยอ่ย 30% 60% 
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หมวดท่ี 5 วสัดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources: MR) คะแนนเต็ม 
17 คะแนน  

เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 
 - ไม่มี 

เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 
MR 1 นโยบายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอาคาร 

MR 1.1 นโยบายการจดัซ้ือ และการมีส่วนร่วมของผูใ้ชอ้าคาร 30% 60% 
MR 1.2 นโยบายการจดัการขยะ และการมีส่วนร่วมของผูใ้ชอ้าคาร 30% 

60% 
MR 1.3 การประมาณการจดัซ้ือและสัดส่วนขยะ 

MR 2 การจดัซ้ือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
MR 2.1 การจดัซ้ือสินคา้อุปโภคทัว่ไป 30% 60% 
MR 2.2 การจดัซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 30% 60% 
MR 2.3 การจดัซ้ือเฟอร์นิเจอร์ 30% 60% 

MR 3 การจดัการขยะเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
MR 3.1 การจดัการขยะอุปโภคทัว่ไป 30% 60% 
MR 3.2 การจดัการขยะเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 30% 60% 
MR 3.3 การจดัการขยะเฟอร์นิเจอร์ 30% 60% 

หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) 
คะแนนเตม็ 14 คะแนน 

เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 
IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร 

อตัราการระบายอากาศผา่นเกณฑต์ามมาตรฐาน 
เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 

IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ 
IE 1.1 ช่องน าอากาศเขา้ไม่อยูต่  าแหน่งท่ีมีความร้อนหรือมลพิษ 
IE 1.2 ความดนัเป็นลบ (Negative Pressure) ส าหรับหอ้งพิมพง์าน ถ่าย

เอกสาร เก็บสารเคมีและเก็บสารท าความสะอาด 
IE 1.3 ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเขา้สู่ภายในอาคาร 
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IE 1.4 พื้นท่ีสูบบุหร่ีห่างจากประตูหนา้ต่างหรือช่องน าอากาศเขา้ไม่
นอ้ยกวา่ 10 เมตร 

IE 1.5 ประสิทธิภาพการกรองอากาศผา่นเกณฑต์ามมาตรฐาน 
IE 2 ผลสัมฤทธ์ิการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

IE 2.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
IE 2.2 การตรวจวดัการท างานของระบบระบายอากาศ 
IE 2.3 ประสิทธิภาพการท าความสะอาด 
IE 2.4 การส ารวจความพึงพอใจการใชอ้าคาร 

IE 3 การควบคุมแสงสวา่งภายในอาคาร 
แยกวงจรแสงประดิษฐทุ์ก 250 ตารางเมตรหรือตามความตอ้งการ 

IE 4 การใชแ้สงธรรมชาติภายในอาคาร 45% 65% 
ปรับปรุงให้หอ้งท่ีมีการใชง้านประจ าไดรั้บแสงธรรมชาติอยา่งพอเพียง 

IE 5 สภาวะน่าสบาย 50% 70% 
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ในส่วนท่ีมีการปรับอากาศเหมาะสมตาม
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

หมวดท่ี 7 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Protection: EP) คะแนน
เตม็ 5 คะแนน  

เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 
 - ไม่มี 

เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 
EP 1 ใชส้ารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยในระบบดบัเพลิง 

ไม่ใชส้ารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอสซีเอฟซี (HCFC) 
ในระบบดบัเพลิง 

EP 2 ต าแหน่งเคร่ืองระบายความร้อน 
การวางต าแหน่งเคร่ืองระบายความร้อนห่างจากท่ีดินขา้งเคียง 

EP 3 การใชก้ระจกภายนอกอาคาร 
กระจกมีค่าสะทอ้นแสงไม่เกินร้อยละ 30 

EP 4 รายงานการควบคุมโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคาร 
ปฏิบติัตามประกาศกรมอนามยัเร่ืองขอ้ปฏิบติัการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลา 
(Legionella) ในหอระบายความร้อนของอาคารในประเทศไทย 
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EP 5 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสีย 
หมวดท่ี 8 นวตักรรม (Green Innovation) คะแนนเตม็ 6 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

 - ไม่มี 
เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 

GI 1 มีเทคนิควธีิท่ีไม่ระบุไวใ้นแบบประเมิน 
GI 2 มี TREES-A อยูใ่นคณะท างาน 

 
2.3.4  LEED 2009 for Existing Buildings: Operations & Maintenance (United Stated 

Green Building Council: USGBC, 2009) 
ใช้ส าหรับประเมินอาคารท่ีสร้างเสร็จแล้วท่ีตอ้งการดูแลรักษาอาคารให้เป็นอาคารเขียว 

แบ่งหมวดการประเมินออกเป็น 7 หมวด ไดแ้ก่  
หมวดท่ี 1 Sustainable Sites   26 คะแนน 
หมวดท่ี 2 Water Efficiency   14 คะแนน 
หมวดท่ี 3 Energy and Atmosphere  35 คะแนน 
หมวดท่ี 4 Material and Resource  10 คะแนน 
หมวดท่ี 5 Indoor Environmental Quality 15 คะแนน 
หมวดท่ี 6 Innovation in Operations   6 คะแนน 
หมวดท่ี 7 Regional Priority   4 คะแนน 

โดยมีคะแนนรวมหมวดท่ี 1-5 เท่ากบั 100 คะแนน หมวดท่ี 6 เป็นคะแนนพิเศษ สูงสุด 6 
คะแนน และหมวดท่ี 7 เป็นคะแนนพิเศษเช่นกนัคะแนนสูงสุด 4 คะแนน ดงันั้นคะแนนรวมสูงสุด
เป็น 110 คะแนน 

ประเภทของเกณฑก์ารใหค้ะแนน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1)  เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) เกณฑน้ี์ไม่มีคะแนน แต่ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
2)  เกณฑ์ท่ีไดค้ะแนน ส่วนใหญ่ขอ้ละ 1 คะแนน บางหัวขอ้อาจมีคะแนนพิเศษให้

การรับรองอาคารตอ้งผา่นเกณฑบ์งัคบัทุกขอ้ และไดค้ะแนนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 40 คะแนนข้ึนไป 
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ตำรำงที ่2.4  ระดบัรางวลัตามเกณฑ ์LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance  
 
ระดับรำงวลัของ LEED for Existing Buildings: OM ระดับคะแนน 
CERTIFIED 40-49 
SILVER  50-59  
GOLD 60-79 
PLATINUM 80 ข้ึนไป 

 
เกณฑ์การประ เ มิน  LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance (United 

Stated Green Building Council: USGBC, 2009) 
หมวดท่ี 1 สถานท่ีตั้ งโครงการเพื่อความย ัง่ยืน (Sustainable Sites: SS) คะแนนเต็ม 26 

คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

  - ไม่มี 
เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 

Credit 1 ไดรั้บการรอง LEED ดา้นการออกแบบและก่อสร้าง 4 คะแนน 
Credit 2 ภายนอกอาคารและแผนการจดัการ   1 คะแนน 
Credit 3 การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน การควบคุมการกดั 1 คะแนน 

เซาะและวางแผนการจดัการภูมิทศัน์  
Credit 4 ทางเลือกในการเดินทางไปกลบัหรือการขนส่ง              15 คะแนน 
Credit 5 ส่ิงรบกวนของสถานท่ีตั้ง – เป็นสถานท่ีเปิดป้องกนั  1 คะแนน 

การถูกรบกวน  
Credit 6 ควบคุมปริมาณน ้าฝน     1 คะแนน 
Credit 7.1 ลดผลกระทบจากเกาะความร้อน (Heat Island)  1 คะแนน 

– ไม่มีหลงัคา  
Credit 7.2 ลดผลกระทบจากเกาะความร้อน (Heat Island)  1 คะแนน 

– มีหลงัคา  
Credit 8 ลดมลภาวะทางแสงสวา่งรบกวน    1 คะแนน
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หมวดท่ี 2 การใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency: WE) คะแนนเตม็ 14 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

1)  การเลือกใชเ้คร่ืองสุขภณัฑแ์ละการติดตั้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 

Credit 1 การวดัประสิทธิภาพการใชน้ ้า    2 คะแนน 
Credit 2 เพิมเติมเคร่ืองสุขภณัฑ ์และประสิทธิภาพการติดตั้ง  5 คะแนน 
Credit 3 การจดัภูมิทศัน์และประสิทธิภาพการใชน้ ้า   5 คะแนน 
Credit 4 การจดัการน ้าหล่อเยน็     2 คะแนน 

หมวดท่ี 3 พลงังานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere: EA) คะแนนเตม็ 35 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

1)  การจดัการพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ – วางแผน, การควบคุมเอกสาร และการ
ประเมินผลการบริหารจดัการ 

2)  การด าเนินการโดยใชพ้ลงังานท่ีนอ้ยท่ีสุด 
3)  การบริหารจดัการสารท าความเยน็พื้นฐาน 

เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 
Credit 1 มีเกณฑก์ารประหยดัพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  18 คะแนน 
Credit 2.1 การทดสอบการใชง้านระบบท่ีมีอยูข่องอาคาร    2 คะแนน 

 – การตรวจสอบและการวเิคราะห์     
Credit 2.2 การทดสอบการใชง้านระบบท่ีมีอยูข่องอาคาร    2 คะแนน 

– การน าไปปฏิบติั  
Credit 2.3 การทดสอบการใชง้านระบบท่ีมีอยูข่องอาคาร    2 คะแนน 

– การทดสอบการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง    
Credit 3.1 การวดัประสิทธิภาพ – ระบบอตัโนมติัของอาคาร    1 คะแนน 
Credit 3.2 การวดัประสิทธิภาพ – ระบบการวดัระดบั     2 คะแนน 
Credit 4 การใชพ้ลงังานทดแทนทั้งในและนอกสถานท่ี    6 คะแนน 
Credit 5 การบริหารจดัการสารท าความเยน็ท่ีเพิ่มข้ึน    1 คะแนน 
Credit 6 การรายงานการลดการปล่อยมลพิษ     1 คะแนน 
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หมวดท่ี 4 วสัดุและทรัพยากร (Materials and Resources: MR) คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

1)   มีนโยบายการจดัซ้ือท่ีย ัง่ยนื 
2)  มีนโยบายการจดัการขยะหรือของเสีย 

เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 
Credit 1 การจดัซ้ือท่ีย ัง่ยนื – วสัดุส้ินเปลือง     1 คะแนน 
Credit 2 การจดัซ้ือท่ีย ัง่ยนื – สินคา้คงทุน      2 คะแนน 
Credit 3 การจดัซ้ือท่ีย ัง่ยนื – การเปล่ียนแปลงและ     1 คะแนน 

เพิ่มเติมส่ิงอ านวยความสะดวก  
Credit 4 การจดัซ้ือท่ีย ัง่ยนื – ลดตะกัว่ในหลอดไฟ     1 คะแนน 
Credit 5 การจดัซ้ือท่ีย ัง่ยนื – อาหาร      1 คะแนน 
Credit 6 การจดัการขยะหรือของเสีย      1 คะแนน 

– การตรวจสอบแนวโนม้ของของเสีย  
Credit 7 การจดัการขยะหรือของเสีย – ส้ินเปลือง     1 คะแนน 
Credit 8 การจดัการขยะหรือของเสีย – สินคา้คงทุน     1 คะแนน 
Credit 9 การจดัการขยะหรือของเสีย      1 คะแนน 

– การเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมส่ิงอ านวยความสะดวก   
 หมวดท่ี 5 คุณภาพสภาพแวดลอ้มในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IEQ) คะแนน
เตม็ 15 คะแนน 

เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 
1)  คุณภาพอากาศภายในอาคารตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานทอ้งถ่ิน 
2)  การควบคุมควนับุหร่ีภายในอาคาร 
3)  นโยบายการท าความสะอาดสีเขียว  

เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 
Credit 1.1 มีการจดัการคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีดี    1 คะแนน 

– โปรแกรมการจดัการคุณภาพ อากาศภายในอาคาร   
Credit 1.2 มีการจดัการคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีดี    1 คะแนน 

– การเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศภายนอก    
Credit 1.3 มีการจดัการคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีดี    1 คะแนน 

– การเพิ่มการระบายอกาศ  
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Credit 1.4 มีการจดัการคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีดี    1 คะแนน 
– ลดปริมาณการปล่อยฝุ่ นละอองขนาดเล็ก   

Credit 1.5 มีการจดัการคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีดี    1 คะแนน 
– มีการจดัการคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
ส าหรับการเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมส่ิงอ านวย 
ความสะดวก   

Credit 2.1 ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูอ้ยูอ่าศยั     1 คะแนน 
– การส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวก   

Credit 2.2 การควบคุมระบบ – แสงสวา่ง      1 คะแนน 
Credit 2.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูอ้ยูอ่าศยั     1 คะแนน 

– การตรวจติดตามความร้อน  
Credit 2.4 แสงสวา่งจากธรรมชาติและทศันียภาพ     1 คะแนน 
Credit 3.1 การท าความสะอาดสีเขียว      1 คะแนน 

– โปรแกรมการท าความสะอาดท่ีมีประสิทธิภาพสูง   
Credit 3.2 การท าความสะอาดสีเขียว      1 คะแนน 

– การประเมินประสิทธิภาพการคุม้ครอง  
Credit 3.3 การท าความสะอาดสีเขียว      1 คะแนน 

– การจดัซ้ือผลิตภณัฑแ์ละวสัดุในการท าความสะอาด 
ท่ีมีความย ัง่ยนื      

Credit 3.4 การท าความสะอาดสีเขียว      1 คะแนน 
– อุปกรณ์ท าความสะอาดท่ีย ัง่ยนื   

Credit 3.5 การท าความสะอาดสีเขียว      1 คะแนน 
– การควบคุมสารเคมีและแหล่งมลพิษภายในอาคาร   

Credit 3.6 การท าความสะอาดสีเขียว      1 คะแนน 
– การจดัการสัตวรั์งครวนภายในอาคารแบบผสมผสาน   

หมวดท่ี 6 นวตักรรมในการออกแบบ (Innovation in Operations: IO) คะแนนเตม็ 6 คะแนน 
เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

 - ไม่มี 
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เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 
Credit 1 มีนวตักรรมในการปฏิบติังาน      4 คะแนน 
Credit 2 การรับรองเกณฑ ์LEED จากผูมี้ความเช่ียวชาญ    1 คะแนน 
Credit 3 มีเอกสารแสดงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัการอาคารท่ีย ัง่ยนื   1 คะแนน 

หมวดท่ี 7 ความส าคญัเร่งด่วนของภูมิภาค (Regional Priority: RP) คะแนนเตม็ 4 คะแนน 
Credit 1 ความส าคญัเร่งด่วนของภูมิภาค      4 คะแนน 

 

2.4  กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.4.1  พระรำชบัญญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 (ราชกิจจานุเบกษา, 2522) 
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ให้นิยามของค าว่า อาคาร และอาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ รวมทั้งก าหนดให้เจา้ของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และอาคาร
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ต้องจัดให้มีผู ้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู ้ตรวจสอบด้าน
สถาปัตยกรรม แลว้แต่กรณี แลว้รายงานผลการตรวจสอบต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน โดยให้ยึดตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
2.4.2  ประกำศกระทรวงพำณชิย์ เร่ือง กำรก ำหนดเง่ือนไขควบคุมกจิกำรคลงัสินค้ำ  

พ.ศ. 2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 2535ก) 
ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขควบคุมกิจการคลงัสินคา้ พ.ศ. 2535 ได้

ใหนิ้ยามของค าวา่ บริษทั ผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ กิจการคลงัสินคา้ และคลงัสินคา้ 
 คลงัสินคา้ตอ้งมีลกัษณะและสภาพตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1)  โครงสร้างตอ้งมีลกัษณะมัน่คงแขง็แรง 
2)  ฝาผนงัตอ้งท าดว้ยอิฐ หรือคอนกรีตบล็อก หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวสัดุท่ีมี

ความเขง็แรง ทนทาน จรดหลงัคาโดยมีช่องลมซ่ึงมีลวดตาข่ายหรือวสัดุอ่ืนท่ีกนัสัตวไ์ดพ้อควร 
3)  หลงัคาตอ้งมุงดว้ยกระเบ้ืองหรือสังกะสี หรือวสัดุท่ีมีความเขง็แรงทนทาน 
4)  ประตูตอ้งท าอยา่งมัน่คงแขง็แรง และมีความปลอดภยั 
5)  ภายในอาคารตอ้งมีพื้นท่ีเก็บสินคา้มีลกัษณะเป็นท่ีโล่งติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 200 

ตารางเมตร 
6)  พื้นตอ้งท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถรับน ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 เมตริกตนั

ต่อหน่ึงตารางเมตร 
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7)  คลงัสินคา้จะตอ้งเป็นเอกเทศและไม่ปะปนกบักิจการอ่ืน 
8)  ป้ายช่ือตอ้งจดัให้มีไวท่ี้คลงัสินคา้ มีขนาดพอสมควรท่ีสามารถมองเห็นไดโ้ดย

ชดัเจนและติดตั้งไวเ้ป็นการถาวร 
9)  ตอ้งมีทางเขา้ออกคลงัสินคา้ โดยสะดวกทั้งทางบกและหรือทางน ้า 
10)  วสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับป้องกนัอคัคีภยัตอ้งจดัใหมี้อยา่งเพียงพอ 

ส านักงานของผู ้ประกอบกิจการคลังสินค้าต้องมีลักษณะและสภาพตามหลักเกณฑ์  
ดงัต่อไปน้ี 

1)  ตอ้งแยกส านกังานใหเ้ป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อกิจการคลงัสินคา้ 
2)  ตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานเป็นของตนเองอยา่งเพียงพอ 
3)  ป้ายช่ือส านกังาน 

   
2.4.3  พระรำชบัญญตัิกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 2535ข) 
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้นิยามของค าว่า ส่ิงปฏิกูล มูลฝอย ท่ีหรือ

ทางสาธารณะ และอาคาร 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่   

1)  หมวด 3 การจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย มาตรา 18  
2)  หมวด 4 สุขลกัษณะของอาคาร มาตรา 21 และมาตรา 22  
3)  หมวด 5 เหตุร าคาญ มาตรา 25  
4)  หมวด 7 กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ มาตรา 31  

 
2.4.4  พระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 

2535ค) 
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ให้นิยามค าว่า พลงังาน 

พลงังานหมุนเวยีน พลงังานส้ินเปลือง เช้ือเพลิง น ้ามนัเช้ือเพลิง และอนุรักษพ์ลงังาน 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักพลงังาน ไดแ้ก่ 

1)  หมวด 1 การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงาน มาตรา 7  
2)  หมวด 2 การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร มาตรา 17  
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2.4.5  พระรำชบัญญตัิส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2535ง) 

 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้นิยามของ
ค าว่า ส่ิงแวดล้อม คุณภาพส่ิงแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม มลพิษ ภาวมลพิษ แหล่ง
ก าหนดมลพิษ ของเสีย น ้าเสีย อากาศเสีย และวตัถุอนัตราย 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่    

1)  หมวด 4 การควบคุมมลพิษ  
(1)  ส่วนท่ี 2 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด มาตรา 55 
(2)  ส่วนท่ี 3 เขตควบคุมมลพิษ มาตรา 59  
(3)  ส่วนท่ี 4 มลพิทางอากาศและเสียง มาตรา 64 มาตรา 65 และ มาตรา 67  
(4)  ส่วนท่ี 5 มลพิษทางน ้า มาตรา 69 มาตรา 70 และ มาตรา 76  
(5)  ส่วนท่ี 6 มลพิษอ่ืนและของเสียอนัตราย มาตรา 78  

 
2.4.6  กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และ
เสียง พ.ศ. 2549 (ราชกิจจานุเบกษา, 2549) 

ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1)  หมวด 1 ความร้อน ขอ้ 3 ให้นายจา้งควบคุมและรักษาระดบัความร้อนภายใน

สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งท างานอยูมิ่ใหเ้กินมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 
(1) งานท่ีลูกจา้งท าในลักษณะงานเบาต้องมีมาตรฐานระดบัความร้อนไม่เกิน

ค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบลับโ์กลบ 34 องศาเซลเซียส 
(2) งานท่ีลูกจา้งท าในลกัษณะงานปานกลางตอ้งมีมาตรฐานระดบัความร้อนไม่

เกินค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบลับโ์กลบ 32 องศาเซลเซียส 
(3) งานท่ีลูกจา้งท าในลกัษณะงานหนักตอ้งมีมาตรฐานระดบัความร้อนไม่เกิน

ค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบลับโ์กลบ 30 องศาเซลเซียส 
2)  หมวด 2 แสงสวา่ง ขอ้ 5 นายจา้งตอ้งจดัให้สถานประกอบกิจการมีความเขม้ของ

แสงสวา่งตามกฎกระทรวงน้ี 
3)  หมวด 3 เสียง ขอ้ 8 นายจา้งตอ้งควบคุมระดบัเสียงท่ีลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดเวลา

การท างานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้ เ กินมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงน้ี 
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2.4.7  ประกำศกรมกำรค้ำภำยใน เร่ือง มำตรฐำนคลังสินค้ำ มำตรฐำนไซโล และมำตรฐำน
ห้องเยน็ พ.ศ. 2554 (ราชกิจจานุเบกษา, 2554) 

 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นส่วนของ เล่ม 2: มาตรฐานเฉพาะส าหรับกิจการคลงัสินคา้ 
ไดแ้ก่ 

1)  การจดัการทรัพยากร 
(1)  โครงสร้างพื้นฐาน ท่ีกิจการคลงัสินคา้ตอ้งมี ไดแ้ก่ 

ก)  สถานประกอบกิจการ อาคาร หอ้ง พื้นท่ีปฏิบติังาน 
ข)  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค)  บริหารสนนัสนุน 

(2)  สุขลกัษณะและความปลอดภยั 
ก)  สุขลกัษณะ 

(1)  สุขอนามยัส่วนบุคคล 
(2)  การท าความสะอาดและการสุขาภิบาล 

ข)  ความปลอดภยั  
(1)  เคร่ืองมือป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรับการบริการ ตอ้งจดัหา

เคร่ืองมือป้องกนัอนัตรายใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัอนัตรายจากการบริการ 
(2)  การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 

   

2.5 งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

กชกร อาจนอ้ย (2556) ศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาอาคารเขียว : กรณีศึกษา
อาคารเขียวในประเทศไทย  มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ออกแบบอาคารเขียว โดยอาศยัเกณฑ์การประเมินความย ัง่ยืนทางพลงังาน และส่ิงแวดลอ้มไทย 
(Thailand’s Rating of Energy and Environmental Sustainability: TREES) โดยสถาบนัอาคารเขียว
ไทย (Thailand Green Building Institute: TGBI) และน าไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เกณฑ์
การประเมินอาคารเขียว ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้เจา้ของโครงการส่วนใหญ่
ไม่พฒันาอาคารเขียว คือตน้ทุนในการพฒันาท่ีอาจมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่อาคารทัว่ไป ขาดทางเลือกของ
วสัดุและผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปตามมาตรฐาน และตลาดยงัไม่ตอบรับในเร่ืองอาคารเขียวมากนกั อีกทั้ง
ผูอ้อกแบบโดยทัว่ไปก็ยงัขาดประสบการณ์ท่ีจะพฒันาอาคารเขียว ปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรงานระบบ และ



51 
 

ผูบ้ริหารโครงการ ยงัสับสนกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายตามมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียว ประเทศไทยยงัเป็นการออกแบบแยกส่วนรับผดิชอบ การแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ตามเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวให้มีความชัดเจนมากข้ึน จะส่งผลให้สามารถก าหนดเป็นหนา้ท่ีของ
ผูอ้อกแบบและผูบ้ริหารโครงการในสัญญาจา้งท่ีปรึกษาได ้ท าให้การพฒันาอาคารในประเทศไทย 
สามารถเขา้ใกลม้าตรฐานอาคารเขียวไดม้ากยิง่ข้ึน 

ณัฐพล เขตกระโทก (2556) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียว: 
กรณีศึกษา อาคารบรรสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) ศึกษาเกณฑก์ารประเมินทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มส าหรับอาคารบรรสาร 2  2) ประเมินอาคาร
บรรสารฯ ตามเกณฑก์ารประเมิน 3) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงอาคารบรรสารฯ ใหเ้ขา้หลกัเกณฑ์
การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) และ 4) สรุปผลและจดัท าแผนแม่บท ส าหรับ
อาคารบรรสาร 2 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการปรับปรุงอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียว
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) บุคคล เช่น ผูบ้ริหารขององค์กรหรือผูรั้บผิดชอบ ขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัอาคารเขียว หรือ การไม่ให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัญหาดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม การ
ออกแบบอาคารท่ีไม่เหมาะสม จึงมีผลท าให้กระบวนการต่างๆ ล่าชา้หรือไม่เกิดข้ึน 2) ส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น ปัญหาพื้นท่ีใกลเ้คียงอาคารอาจจะป็นพื้นท่ีปล่อยมลพิษ เช่น บ่อขยะ โรงงานอุตสาหกรรมท่ี
ไม่ได้มาตรฐาน สนามบิน เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้การปรับปรุงอาคารให้ได้
มาตรฐานอาคารเขียวยากข้ึน ส าหรับการประเมินการเป็นอาคารเขียวของอาคารบรรสาร 2 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์อาคารเขียวภาครัฐ ของกรมควบคุม
พิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่อาคารบรรสาร 2 ยงัไม่เขา้เกณฑ์การเป็น
อาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) ซ่ึงไดค้ะแนนรวมทั้งหมด 50.1 ของคะแนนเตม็ 

ภาณุวฒัน์ สายอุบล (2556) ศึกษาเร่ืองทศันคติของพนกังานในการบริหารจดัการคลงัสินคา้
สีเขียว : กรณีศึกษา บริษทัจ ากดัมหาชน แห่งหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัทศันคติ
ของพนักงานต่อประเด็นส่ิงแวดล้อม 2) ศึกษาระดบัทศันคติของพนักงานในการบริหารจัดการ
คลงัสินคา้สีเขียว 3) เปรียบเทียบระดบัทศันคติของพนกังานในการบริหารจดัการคลงัสินคา้สีเขียว 
จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการ
ท างาน การท างานในคลงัสินคา้ ท่ีตั้งของสถานท่ีท างาน และการเป็นสมาชิกของกลุ่มเจนเนอเรชัน่ 
4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อประเด็นส่ิงแวดล้อมกบัทศันคติในการบริหารจัดการ
คลงัสินคา้สีเขียว และ 5) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของพนักงานในการบริหารจัดการ
คลงัสินคา้สีเขียว ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีทศันคติต่อประเด็นส่ิงแวดลอ้มระดบัมาก พนกังาน
มีทศันคติในการบริหารจดัการคลงัสินคา้สีเขียวระดับมาก และข้อค้นพบในมิติย่อยๆ ของการ
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บริหารจดัการคลงัสินคา้สีเขียว พบวา่พนกังานมีทศันคติต่อกิจกรรมการบริหารจดัการคลงัสินคา้สี
เขียวภายในอาคารมากท่ีสุด คือ กิจกรรมเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในเร่ืองระบบวตัถุดิบและวสัดุ
ส้ินเปลือง ส่วนการบริหารจดัการคลงัสินคา้สีเขียวภายนอกอาคาร พบว่า พนักงานมีทศันคติต่อ
กิจกรรมทางสังคมเร่ืองการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนกิจกรรมทางสังคมมากท่ีสุด พนกังานมีทศันะใน
การบริหารจดัการคลงัสินคา้สีเขียว แตกต่างกนัตามท่ีตั้งของสถานท่ีท างาน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ทศันคติต่อประเด็นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการบริหารจดัการ
คลงัสินคา้สีเขียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และ
ปัจจยัทศันะคติต่อประเด็นส่ิงแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อทศันคติในการบริหารจดัการคลงัสินคา้สีเขียว 
โดยสามารถอธิบายความผนัแปรของทศันคติในการบริหารจดัการคลงัสินคา้สีเขียวไดร้้อยละ 59.1 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 รัตนา แก้วเพชรพงษ์ (2556) ศึกษาเร่ืองการออกแบบอาคารเรือนนอนผูสู้งอายุ  สถาน
สงเคราะห์คนชรา บา้นธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง ตามหลกัอาคารเขียว มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวคิด
ในการออกแบบโครงการสถานสงเคราะห์คนชรา ตามหลกัอาคารเขียวและเขา้ถึงได ้(Green and 
Accessible Building) รวมถึงการออกแบบ และจดัท าแบบอาคารเรือนนอนผูสู้งอาย ุโครงการสถาน
สงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง ตามหลกัอาคารเขียว และการประหยดัพลงังาน ผล
การศึกษาการออกแบบอาคารเรือนนอนใชโ้ปรแกรม Sketch Up ในการข้ึนหุ่นจ าลองอาคาร อาคาร
ถูกวางตามผงัและถูกจ าลองการรับความร้อนตามการโคจรของดวงอาทิตยใ์นแต่ละช่วงเวลา การ
วิเคราะห์ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกของอาคาร และค่าการถ่ายเทความร้อนรวม
ของหลงัคาอาคาร ผลการออกแบบสามารถสรุปได้ว่า อาคารเรือนนอนผูสู้งอายุท่ีจดัวางตามผงั
บริเวณจะไดรั้บผลกระทบจากการโคจรของดวงอาทิตยค์่อนขา้งมาก แต่ทิศทางของลมจะช่วยใน
เร่ืองของการระบายอากาศท่ีดี การปลูกตน้ไมใ้นต าแหน่งท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ร่มเงาและลดความ
ร้อนแก่อาคารได ้การเลือกใชว้สัดุส าหรับเปลือกอาคาร เช่น ผนงัทึบ, กระจกหนา้ต่าง และวสัดุมุง
หลังคา  ท าให้การถ่ายเทความร้อนของผนังและหลังคาอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ และการน า
ประโยชน์จากปัจจยัธรรมชาติมาใชใ้นการออกแบบท าใหอ้าคารสามารถลดการใชพ้ลงังานได้  

รัฐศกัด์ิ พรหมมาศ (2555) ศึกษาการประหยดัพลงังานไฟฟ้าตามแนวทาง Green Building 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัญหาของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคารสูงจากสถานการณ์ในปัจจุบนั 
รวมทั้งแนวโนม้ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 2) กระตุน้ให้ประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชอ้าคารสูง
ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างปรับปรุง และใช้อาคารตามแนวทางของ Green Building 3) เสนอ
มาตรการก ากับดูแลและส่งเสริมให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และใช้อาคารสูงตามแนวทางของ 
Green Building เพื่อประหยดัพลังงานไฟฟ้า  และ 4) ให้มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการประหยดั
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พลงังานในอาคาร ไดรั้บทราบผลการศึกษาและสามารถน าไปก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
ใชป้ระโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป พบวา่เร่ืองของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคารสูง มีกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพียง 2 ฉบบั คือ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ได้ก าหนดให้อาคารสูงเป็น
อาคารท่ีเข้าข่ายต้องตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร  อุปกรณ์ประกอบต่างๆ 
เก่ียวกบัระบบไฟฟ้า การจดัแสงสว่าง ระบบการเตือนภยั ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน ้ า 
ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบอ่ืนๆ และอาคารสูงก็ยงัเขา้ข่ายเป็นอาคารควบคุมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานท่ีตอ้งถูกควบคุมและตรวจสอบในเร่ืองของการใช้
พลงังานในอาคารดว้ย จากการตรวจสอบกฎหมายทั้งสองฉบบัแลว้ จะเห็นวา่ ไดมี้บทบญัญติัและ
ได้เปิดช่องให้มีบทบญัญติัท่ีเอ้ือต่อการก่อสร้างอาคารสูงตามแนวทางของ Green Building แล้ว 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการคุม้ครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง 
ระหวา่งการก่อสร้างอาคาร ระหวา่งการใชอ้าคาร จนถึงการท าลาย หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงอาคาร 
ตามท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร แต่เน่ืองจากกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร
ไม่ไดมี้วตัถุประสงค์ในเร่ืองของการประหยดัพลงังานในอาคาร แต่เน้นในเร่ืองของการคุม้ครอง
และควบคุมใหอ้าคารมีความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร 
แต่ในเร่ืองของการประหยดัพลงังานในอาคารนั้นตอ้งพิจารณาจากกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังานเพราะเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัถึงการประหยดัพลงังานในอาคารโดยตรงอยูแ่ลว้ ซ่ึง
เอ้ือต่อการก่อสร้างอาคารตามแนวทางของ Green Building แต่เน่ืองจากกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลงังานก็มิไดมี้สภาพบงัคบัอย่างจริงจงัในกฎหมาย เพราะเป็นกฎหมายท่ีมุ่งส่งเสริม
หรือสร้างจิตส านึกให้ผูเ้ก่ียวขอ้งตะหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษ์พลงังาน มากกว่าจะเป็น
กฎหมายท่ีมุ่งก าหนดกรอบหรือกฎเกณฑ์ และบงัคบัให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
ในเร่ืองของการประหยดัพลงังานในอาคารจึงไม่ไดรั้บความใส่ใจเท่าท่ีควร ดงันั้น อาคารประเภท 
Green Building จึงไม่ได้รับความนิยมไปด้วย ซ่ึงเม่ือไม่อาจปลุกจิตส านึกในเร่ืองการอนุรักษ์
พลงังานและส่ิงแวดลอ้มในอาคารไดเ้ท่าท่ีควร จึงจ าเป็นตอ้งหามาตรการต่างๆ บงัคบัและส่งเสริม
ให้มีการด าเนินการต่อไปโดยเฉพาะในส่วนของมาตรการส่งเสริมเห็นว่ามาตรการท่ีน่าจะได้ผล
ท่ีสุดก็คือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น มาตรการทางการเงินและมาตรการทางภาษี เพราะเป็น
มาตรการท่ีท าใหเ้ห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตอนแทนอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 
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วรรณี วฒันไพลิน (2552) ศึกษาการให้ความส าคญักับการประหยดัพลังงาน และการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในอาคารโรงพยาบาล ตามหลกัเกณฑ์อาคารเขียว มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อ 1) ศึกษาหลักเกณฑ์ การประเมินอาคารเขียว น ามาวิเคราะห์ประเมินกับอาคารประเภท
โรงพยาบาล วา่หมวดใดมีความส าคญั เหมาะสม และสามารถปฏิบติัไดจ้ริงมากท่ีสุด 2) ศึกษาการ
ให้ความส าคญักับการเป็นอาคารเขียวของโรงพยาบาลในมุมมองของผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย เช่น 
ผูบ้ริหาร ผูดู้แลอาคาร ผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาล สถาปนิก และวิศวกรผูอ้อกแบบ 3) เปรียบเทียบ
ผลการวเิคราะห์ เพื่อหาเกณฑก์ารประเมินการประหยดัพลงังาน และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับ
โรงพยาบาล เพื่อน ามาประยุกตใ์ช้ส าหรับเป็นแนวทางในการออกแบบและปรับปรุงเกณฑ์อาคาร
เขียวส าหรับโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบวา่ การใหร้ะดบัความส าคญักบัเกณฑป์ระเมินอาคารเขียว
ส าหรับโรงพยาบาลในส่วนของเกณฑ์บงัคบัทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูงและสูงท่ีสุด ในส่วนของเกณฑ์แต่
ละหมวดอยูใ่นระดบัสูง หมวดท่ีไดค้ะแนนสูงสุด คือ หมวดการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
รองลงมาคือหมวดคุณภาพของสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร หมวดท่ีไดค้ะแนนต ่าท่ีสุดคือ หมวด
วสัดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง รองลงมาคือหมวดผงับริเวณและภูมิทศัน์ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ได้รับจากการเป็นอาคารเขียวของโรงพยาบาลมากท่ีสุด คือ การประหยดัพลังงานในระยะยาว 
สาเหตุท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้สู่การเป็นอาคารเขียวของโรงพยาบาล ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใช้จ่าย 
เกณฑ์ส าคญัท่ีควรเพิ่มเขา้ไปส าหรับเกณฑ์อาคารเขียวโรงพยาบาล ได้แก่ รายละเอียดเร่ืองการ
จดัการขยะ และน ้ าเสียในโรงพยาบาลท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สรุปได้ว่า เกณฑ์ประเมิน
อาคารเขียวน้ีมีความเหมาะสม ส าหรับโรงพยาบาล และสามารถน าไปปฏิบติัได้ โดยควรมีการ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมในรายละเอียดบางหมวด เพื่อให้เป็นเกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสมและ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึนส าหรับโรงพยาบาล 

Fichtinger, Ries, Grosse and Baker (2015) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ของสินคา้คงคลงัและการจดัการคลงัสินคา้ โดยไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความย ัง่ยืนทางโลจีสติก พบวา่ผลกระทบของคลงัสินคา้ต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การใชพ้ลงังานและ
การปล่อยมลพิษจากคลงัสินคา้ พลงังานท่ีใชใ้นคลงัสินคา้คือเช้ือเพลิงจากฟอสซิล เช่น ใชพ้ลงังาน
ในรูปไฟฟ้า ก๊าซ หรือน ้ามนั และแยกตามประเภทการใชง้าน ไดแ้ก่ ใชด้า้นพลงังานความร้อน แสง
สว่างหรืออุปกรณ์ต่างๆภายในคลงัสินคา้ การใช้พลงังานในคลงัสินคา้ถูกใช้ไปกบัดา้นแสงสวา่ง 
65% ของการใช้พลงังานทั้งหมด ใช้ไปกบัความร้อน 12% และอ่ืนๆ 23% ขอ้มูลด้านอาคารและ
พลงังานให้ความส าคญักบัแสงสวา่งและความร้อน (การให้ความอบอุ่นในอาคารของบางประเทศ 
และระบบระบายอากาศภายใน) การออกแบบอาคารมีผลต่อการใช้พลงังาน เช่น การออกแบบ
หลงัคาใหมี้ลกัษณะโปรงแสงช่วยใหป้ระหยดัพลงังาน) ดา้นการด าเนินการภายในคลงัสินคา้และโล
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จีสติก ให้ความสนใจกบัอุปกรณ์ท่ีใชง้าน เช่น การใช้พลงังานของรถโฟร์คลิฟ หรือรถยกส าหรับ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ ใชย้กพาเลทสินคา้ข้ึนเก็บบนชั้นวาง ค่าใชจ่้ายของคลงัสินคา้สามารถประมาณการ
จากการใช้พลังงานเช้ือเพลิงต่อปริมาณสินค้าท่ีด าเนินการ ผลกระทบของสินค้าคงคลังต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม คือ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจก (Green House 
Gases: GHGs) และมีระบบการประเมินการปล่อยมลพิษของคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ กรณีสินคา้คงคลงัจะ
พิจารณาจากสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนยา้ยในสต๊อก และจ านวนสินคา้คงคา้งสต๊อก กรณีคลงัสินคา้จะ
พิจารณาขนาดของคลงัสินคา้ การใชพ้ลงังานดา้นแสงสว่าง การใชพ้ลงังานดา้นการระบายอากาศ 
การใชพ้ลงังานกบัเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีลกัษณะอยูก่บัท่ี และการใชพ้ลงังานกบัเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี
สามารถเคล่ือนยา้ยได ้

Mulder (2013) ศึกษาเร่ือง อาคารคลงัสินคา้ท่ีย ัง่ยืนของบริษทัยนิูลีเวอร์ โดยหาทางเลือกท่ี
เป็นไปไดส้ าหรับการด าเนินการใหเ้กิดความย ัง่ยืนของอาคารคลงัสินคา้ พบวา่การท่ีจะท าให้อาคาร
คลงัสินคา้เกิดความย ัง่ยืนนั้นตอ้งลดการใช้พลงังาน ลดความร้อนภายในคลงัสินคา้ ลดการใช้น ้ า
และจดัแสงสว่างภายในคลงัสินคา้ให้เหมาะสม รวมถึงการท าให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุด โดยจะมี
เกณฑ์ในการประเมินเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีต ่า การด าเนินการตอ้งมีความย ัง่ยืนต่อระบบนิเวศ เพิ่ม
ภาพลักษณ์ด้านการตลาดท่ีดีแก่บริษัท และช่วยเพิ่มคะแนนตามเกณฑ์ BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ให้อยู่ในระดบัดี การใช้เกณฑ์
การประเมินท่ีหลากหลายจะให้ความแตกต่างและมีทางเลือกท่ีมากข้ึนรวมถึงมีค าแนะน าในการ
ด าเนินการท่ีมากข้ึน งานวิจยัน้ียงัเสนอแนวทางท่ีจะท าให้เกิดความย ัง่ยืนในคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ การ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วน เช่น การจดัตั้งคณะท างานมีโครงสร้างการสั่งการท่ีชัดเจน 
รวมถึงอาจท าเป็นโครงการวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทุน เพราะบางกรณีตอ้งใช้เงินในการ
ปรับปรุง  

Zuchowski (2015) ศึกษาเ ร่ืองวิ ธีการจัดการคลังสินค้า เพื่อให้ เ กิดความย ั่งยืนด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและตวัอยา่งวิธีการประเมินผล โดยวิธีการสู่ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้มของคลงัสินคา้ 
ได้แก่ ลดการใช้พลงังาน ลดการใช้น ้ า และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับปรุงคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม ลดระดับการปนเป้ือนของมลพิษ ปรับปรุงอุณหภูมิให้
เหมาะสม ปรับคุณภาพแสงสว่างและระดับเสียงให้เหมาะสมกับสุขภาพของผูป้ฎิบัติงาน ลด
ผลกระทบทางลบของส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมีสาเหตุจากอากาศมลพิษทางน ้ า และของ
เสียตลอดอายกุารใชง้านของอาคาร เพิ่มการใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะวสัดุท่ีไม่มี
พิษ วสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาท าใหม่ได ้และวสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ซ ้ าได ้ลดผลกระทบจาก
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ส่ิงแวดล้อมและพลังงานในการขนส่ง และให้ความสนใจต่อส่ิงท่ีมีผลต่อสุขภาพมนุษย์และ
พิจารณาถึงทรัพยากรธรรมชาติ โดยสรุปแลว้สามารถจดักลุ่มวิธีการจดัการคลงัสินคา้เพื่อให้เกิด
ความย ัง่ยืนได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ลดการปล่อยของเสียท่ีให้โทษต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลดการ
บริโภคทรัพยากร และจดัหาทรัพยากรทางเลือกมาใช้ทดแทน และเพิ่มการใช้วสัดุท่ีเป็นมิตรต่อ
ระบบนิเวศมาใชใ้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ งานวจิยัน้ีมีการอา้งอิงเกณฑป์ระเมินอาคารเพื่อใช้
ในการประเมินความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดล้อมของคลังสินค้า ได้แก่ เกณฑ์ประเมิน BREEAM 
(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ของประเทศองักฤษ 
เกณฑ์ประเมิน HQE (Haute Qualite Environmentale) ของประเทศฝร่ังเศส เกณฑ์ประเมิน DGNB 
(Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen ของประเทศเยอรมนั และเกณฑ์ประเมิน LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ทราบแนวทางในการก าหนด
กรอบแนวคิดการวจิยั รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาคารคลงัสินคา้ เกณฑก์ารประเมิน
อาคารเขียวและส านกังานสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงสามารถน าหลกัเกณฑ์การ
ประเมินมาอ้างอิงใช้ในการตั้งเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวได้ ส าหรับงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งท าให้ทราบว่าเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวและส านักงานสีเขียวสามารถน ามาใช้กบั
อาคารประเภทต่างๆ ในประเทศไทยได ้เช่น อาคารบรรณสาร อาคารท่ีพกัเรือนนอน และอาคาร
โรงพยาบาล ในต่างประเทศยงัมีการศึกษาวิธีการจดัการคลงัสินคา้ให้มีความย ัง่ยืนโดยใชเ้กณฑ์การ
ประเมินดา้นอาคารเขียวของประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั และสหรัฐอเมริกา ดงันั้นจึงสามารถ
น าเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวและส านักงานสีเขียวมาให้ประกอบการก าหนดเกณฑ์อาคาร
คลงัสินคา้สีเขียว รวมทั้งสามารถน างานวจิยัมาอา้งอิงการอภิปรายและสรุปผลการวจิยัได ้
 

 

 

 

 



 

บทที ่3 
 

วธีิกำรศึกษำ 
 
 ในการศึกษาเร่ือง “แนวทางการจัดการอาคารคลังสินค้าสีเขียว  กรณีศึกษา บริษัทผู ้
ให้บริการด้านการขยายตลาด” ได้มีการออกแบบการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการคลงัสินคา้ หลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ส านกังานสีเขียวของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 3.2  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5  การตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
 3.6  การวเิคราะห์ผลการศึกษา 
 

3.1  กรอบแนวคดิกำรวจิัย 
 
 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงตอ้งการ
ข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายด้าน ทั้งข้อมูลด้านคลงัสินค้า กฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือข้อก าหนดท่ี
เก่ียวข้องกับอาคารคลังสินค้า อาคารเขียว (Green Building) ส านักงานสีเขียว (Green Building) 
รวมถึงหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ส านกังานสีเขียวของประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อ
หาแนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ของบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายตลาด สามารถ
สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยัดงัภาพท่ี 3.1  
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ภำพที ่3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

ขอ้มลูทุติยภูมิ 
1. ศึกษารายละเอียดของคลงัสินคา้ และการจดัการคลงัสินคา้ 
2. ศึกษาหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียว ส านกังานสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ 
   2.1 เกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) กรมควบคุมมลพิษ  
   2.2 เกณฑก์ารประเมินส านกังานสีเขียว (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
   2.3 เกณฑก์ารประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไทย ส าหรับอาคารระหว่างใชง้าน (Thai’s Rating 
of Energy and Environmental Sustainability for Existing Building: Operation and Maintenance: TREES -EB) 
สถาบนัอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute: TGBI) 
   2.4 เกณฑ์การประเ มิน LEED 2009 for Existing Buildings: Operations & Maintenance (United Stated Green 
Building Council: USGBC) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ขอ้มลูปฐมภูมิ 

ปรับปรุง
เกณฑก์าร
ประเมิน 

สัมภาษณ์ 
1. ผูดู้แลดา้นส่ิงแวลอ้ม/ ผูดู้แลอาคาร
คลงัสินคา้ทั้ง 10 แห่ง  
2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารคลงัสินคา้ 
บริษทัเอกชน  
3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารเขียวและส านกังาน
สีเขียว 
ส ารวจพ้ืนท่ี เพ่ือร่างเกณฑก์ารประเมิน
อาคารคลงัสินคา้สีเขียว (Green Warehouse) 

ส่งร่างเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สี
เขียวใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน พิจารณา
ความเหมาะสม (Delphi Technique) รอบท่ี 
1 

ส่งร่างเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สี
เขียวใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน พิจารณา
ความเหมาะสม (Delphi Technique) รอบท่ี 
2 

ปรับปรุง
เกณฑก์าร
ประเมิน ส่งร่างเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สี

เขียวใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน พิจารณา
ความเหมาะสม (Delphi Technique) รอบท่ี 
3 

น าเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สี
เขียว ไปใชป้ระเมินอาคารคลงัสินคา้ 10 
แห่ง ของบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการขยาย

ตลาด 

แนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว 
ของบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการขยายตลาด 
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3.2  ผู้ให้ข้อมูลส ำคญั 
 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการศึกษาวิจยั เร่ือง แนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว 
กรณีศึกษา บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายตลาด ในคร้ังน้ีแยกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท้  าหน้าท่ีดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั/ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายตลาด ทั้ง 10 
แห่ง จ านวน 10 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชน จ านวน 4 คน และผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นอาคารเขียว/ ส านกังานสีเขียว จ  านวน 3 คน รวม 17 คน รายละเอียดดงัน้ี 
 1)  กลุ่มท่ี 1 ผูท้  าหนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้ห้บริการ
ดา้นการขยายตลาด จ านวน 10 คน มาจาก 

(1)  คลงัสินคา้เก็บสินคา้หรูหรา กรุงเทพมหานคร 
(2)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 
(3)  คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค โครงการบางปู                   

จ. สมุทรปราการ 
(4)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภคเทพารักษ ์ 

จ. สมุทรปราการ 
(5)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กม.19 จ. สมุทรปราการ 
(6)  คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ต . ศีรษะจระเข้ใหญ่              

จ. สมุทรปราการ 
(7)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค ต. บางโฉลง  

จ. สมุทรปราการ 
(8)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค กม.20 จ. สมุทรปราการ 
(9)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค จ. พระนครศรีอยธุยา 
(10)  คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์และวตัถุดิบอุตสาหกรรม และ

เทคโนโลย ี  จ.พระนครศรีอยธุยา 
2)  กลุ่มท่ี 2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชน จ านวน 4 คน มาจาก 

(1)  ผูจ้ดัการอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชน จ. สมุทรปราการ 
(2)  ผู ้จ ัดการส่วนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม คลังสินค้า 

บริษทัเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี 
(3)  ผูจ้ดัการส่วนงานซ่อมบ ารุงอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชนในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร จ.ชลบุรี 
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(4)  ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร ของอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จ.ชลบุรี 

3)  กลุ่มท่ี 3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารเขียว/ส านกังานสีเขียว จ านวน 3 คน มาจาก  
(1)  นกัวิชาการผูดู้แลโครงการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ (อาคาร

เขียว) กรมควบคุมมลพิษ  
(2)  นักวิชาการผู ้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจประเมินส านักงานสีเ ขียว 

ระดบัประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
(3)  นกัวิชาการจากส านกัส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน 
 

3.3  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.3.1  ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้และการจดัการคลงัสินคา้ อาคาร
เขียว (Green Building)  ส านักงานสีเขียว (Green Office) หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว 
ส านกังานสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ จากเอกสารด้านวิชาการของหน่วยงานต่างๆ 
ผลงานทางวชิาการ บทความจากวารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.3.2  ข้อมูลปฐมภูมิ 
เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจพื้นท่ีอาคารคลงัสินคา้ร่วมกบัตวัแทนคลงัสินคา้ท่ี

ดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ผูดู้แลดา้นอาคารคลงัสินคา้ และท าการสัมภาษณ์ตวัแทนคลงัสินคา้ท่ีดูแลดา้น
ส่ิงแวดล้อม/ผูดู้แลด้านอาคารคลงัสินคา้ บริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยายตลาด ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
อาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารเขียว/ส านกังานสีเขียว เพื่อน าขอ้มูลมา
ประกอบการสร้างเกณฑ์ประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว (Green Warehouse) พร้อมทั้งประเมิน
สภาพพื้นท่ีคลงัสินคา้ กรณีศึกษาทั้ง 10 แห่ง ตามหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ท่ี
ไดจ้ดัท าข้ึน 
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3.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  
 
ในการศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว กรณีศึกษา บริษทัผูใ้หบ้ริการ

ดา้นการขยายตลาด ใชเ้คร่ืองมือ คือ  
1)  แบบสัมภาษณ์ผูดู้แลดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้ห้บริการ

ดา้นการขยายตลาด เพื่อใช้ในการสร้างเกณฑ์และทดสอบเกณฑ์ประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว  
(Green Warehouse) 

2)  แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารคลงัสินคา้ (Warehouse) เพื่อใชใ้นการสร้างเกณฑ์
และทดสอบเกณฑป์ระเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว (Green Warehouse) 

3)  แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านอาคารเขียว (Green Building) และส านักงานสีเขียว 
(Green Office) เพื่อใชใ้นการสร้างเกณฑ์และทดสอบเกณฑป์ระเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว (Green 
Warehouse) 

4)  แบบประเมินอาคารคลังสินค้าสีเขียว (Green Warehouse) ซ่ึงออกแบบและทบทวน
ความเหมาะสมร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 17 คน  
 

3.5  กำรตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิัย  
 
การศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว กรณีศึกษา บริษทัผูใ้ห้บริการ

ดา้นการขยายตลาด เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจยัใช้การตรวจสอบแบบ
สามเส้าเชิงคุณภาพ (Triangulation) ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนน าไปวิเคราะห์ 
ส าหรับการศึกษาน้ีผูว้ิจยัเลือกใชก้ารตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล (Methodological 
Triangulation) คือ การใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อรวบรวมขอ้มูลเป็นเร่ืองเดียวกนั  เช่น 
ใชว้ธีิการส ารวจควบคู่กบัการสัมภาษณ์ และศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (สุภางค ์จนัทวานิช, 
2553: 128-130 อา้งถึงใน ประคอง สาธรรม, 2559) 

ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากงานวิจยัน้ีตอ้งใช้
การรวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อ
รวบรวมให้เป็นเร่ืองเดียวกัน รวมทั้ งส ารวจพื้นท่ีอาคารคลังสินค้า และประเมินสภาพพื้นท่ี
คลงัสินคา้กรณีศึกษาร่วมกบัตวัแทนคลงัสินคา้โดยใชห้ลกัเกณฑ์ประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวท่ี
ไดก้ าหนดข้ึน 
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การตรวจสอบเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว (Green Warehouse) ผูว้จิยัเลือกใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพื่อหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูเ้ช่ียวชาญ
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (บุญมี พนัธ์ุไทย, 2559) ผูว้จิยัไดส่้งเกณฑก์ารประเมิน
อาคารคลังสินค้าสีเขียว ให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 17 คน ได้แก่ ผูดู้แลด้านส่ิงแวดล้อม/ผูดู้แลอาคาร
คลงัสินคา้ บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายตลาด ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชน 
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารเขียว/ส านกังานเขียว พิจารณาความเหมาะสมจ านวน 3 รอบ 
 

3.6  กำรวเิครำะห์ผลกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว กรณีศึกษา บริษทัผูใ้ห้บริการ
ดา้นการขยายตลาด ไดใ้ชข้อ้มูลต่างๆ จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิจากการ
ส ารวจพื้นท่ีอาคารคลงัสินคา้กรณีศึกษา สัมภาษณ์ผูดู้แลดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ 
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชน และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารเขียว/ 
ส านกังานสีเขียว เพื่อน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว (Green Warehouse) 
และน าขอ้มูลทั้งหมดสรุปเชิงพรรณนาความ  
 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) ของ
กรมควบคุมมลพิษ เกณฑ์การประเมินส านกังานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เกณฑ์การประเมิน
ความย ัง่ยืนทางพลังงานและส่ิงแวดล้อมไทย ส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน (Thai’s Rating of 
Energy and Environmental Sustainability for Existing Building: Operation and Maintenance: 
TREES-EB) ของสถาบนัอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute: TGBI) และเกณฑ์การ
ประ เ มิน  LEED 2009 for Existing Buildings: Operations & Maintenance (United Stated Green 
Building Council: USGBC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา น าเกณฑท์ั้งหมดมาเปรียบเทียบ เพื่อก าหนด
เป็นเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว (Green Warehouse) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 17 
คน ซ่ึงประกอบดว้ยผูดู้แลดา้นส่ิงแวลดอ้ม/ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยาย
ตลาด จ านวน 10 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคลงัสินคา้ บริษทัเอกชน จ านวน 4 คน และผูเ้ช่ียวชาญด้าน
อาคารเขียว/ส านกังานสีเขียว จ านวน 3 คน พิจารณาเกณฑ์การประเมินตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) จ  านวน 3 รอบ จากนั้นน าเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวไปประเมินอาคาร
คลงัสินคา้ทั้ง 10 แห่ง ร่วมกบัผูดู้แลดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ บริษทัผูใ้ห้บริการดา้น
การขยายตลาด



 

บทที ่4 
 

ผลกำรศึกษำและวเิครำะห์ผลกำรศึกษำ 
  

ในการศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว กรณีศึกษา บริษทัผูใ้หบ้ริการ
ด้านการขยายตลาด ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอ้มูลทุติยภูมิรวบรวมจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวและส านกังานสีเขียวของประเทศไทย
และต่างประเทศมาเปรียบเทียบกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 เพื่อน ามาก าหนดเกณฑ์การประเมิน
อาคารคลงัสินคา้สีเขียว โดยการหารือและพิจารณาความเหมาะสมร่วมกบัผูดู้แลดา้นส่ิงแวดล้อม/
ผูดู้แลอาคารคลังสินค้า ของบริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยายตลาด จ านวน 10 คน จาก 10 แห่ง 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชน ในจงัหวดัชลบุรี และสมุทรปราการ จ านวน 4 คน 
จาก 4 แห่ง และผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารเขียว/ส านกังานสีเขียว ของประเทศไทย จ านวน 3 คน จาก 3 
หน่วยงาน การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูดู้แลดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ผูดู้แล
อาคารคลงัสินค้า ของบริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยายตลาด ทั้ง 10 แห่ง ผูเ้ช่ียวชาญด้านอาคาร
คลังสินค้า บริษัทเอกชน ในจังหวดัชลบุรี และสมุทรปราการ  4 แห่ง รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารเขียว/ส านกังานสีเขียว 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ นกัวิชาการผูดู้แลโครงการจดัท า
ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ (อาคารเขียว) กรมควบคุมมลพิษ นักวิชาการผูด้  ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ระดับประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม และนกัวชิาการจากส านกัส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน ทั้งน้ีผูว้จิยัขอสงวนช่ือและนามสกุลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ผูว้จิยัท  าการเก็บขอ้มูลปฐม
ภูมิจากการลงพื้นท่ีคลังสินค้าในเครือบริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยายตลาดร่วมกับผูดู้แลด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม/ ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ เพื่อน าเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวไปใชป้ระเมิน
คลงัสินคา้ทั้ง 10 แห่ง สามารถสรุปใจความส าคญัของเน้ือหาท่ีท าการศึกษา ดงัน้ี



64 
 

4.1  กำรเปรียบเทยีบเกณฑ์กำรประเมนิอำคำรเขยีวและส ำนักงำนสีเขยีว 
  
 4.1.1  เปรียบเทยีบเกณฑ์กำรประเมินอำคำรเขียวและส ำนักงำนสีเขียวเพือ่ก ำหนดเป็น 

เกณฑ์กำรประเมินอำคำรคลงัสินค้ำสีเขียว 
 ผูว้ิจยัท าการศึกษาความเหมือนและแตกต่างระหว่างเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) ของกรมควบคุมมลพิษ ส านกังานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ความย ัง่ยืนทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้านของสถาบนัอาคารเขียว
ไทย และ LEED 2009 for Existing Buildings: Operations & Maintenance ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพื่อน ามาก าหนดเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ดงัตารางท่ี 4.1  
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ตำรำงที ่4.1  เปรียบเทียบเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวและส านกังานสีเขียวเพื่อก าหนดเป็นเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมนิ  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) - 
กรมควบคุมมลพษิ 

ส านกังานสีเขียว - 
กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – 
สถาบนัอาคารเขียวไทย + LEED 2009 
for Existing Buildings: Operations & 

Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

กำรบริหำรจดักำรให้เป็นอำคำรเขียวและส ำนักงำนสีเขียว   
1. การประกาศนโยบายและท ากิจกรรมต่างๆเพ่ือ
ผลกัดนัใหเ้ป็นอาคารส านกังานสีเขียว/ นโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

  -  

2. การจดัตั้งคณะท างาน/ ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี     

3. การจดัท าคู่มือและการฝึกอบรม     
4. การประเมินกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง -  -  

5. การส่ือสาร/ ประชาสมัพนัธ ์     

6. การติดตามผลการด าเนินงาน     
7. การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน  - -  
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมนิ  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) - 
กรมควบคุมมลพษิ 

ส านกังานสีเขียว - 
กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – 
สถาบนัอาคารเขียวไทย + LEED 2009 
for Existing Buildings: Operations & 

Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

กำรบริหำรจดักำรให้เป็นอำคำรเขียวและส ำนักงำนสีเขียว (ต่อ)   
8. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร -  -  

9. เป็นอาคารท่ีผา่นการรับรอง TREES-NC หรือ 
TREES-CS มาก่อน 

- -  - 

ผงับริเวณและภูมสิถำปัตยกรรม     
1. มีผงับริเวณของอาคารและองคป์ระกอบหลกัท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 - -  

2. มีตน้ไมย้นืตน้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ตน้ต่อพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 
100 ตรม. 

 -  - 

3. มีพ้ืนท่ีท่ีน ้ าสามารถซึมผา่นลงดินไดไ้ม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของขนาดพ้ืนท่ีโครงการ 

 -   

4. สดัส่วนขนาดพ้ืนท่ีหลงัคาเขียวหรือดาดฟ้าท่ีปก
คลุมดว้ยพืชพรรณ 

 -  - 



 
 

67 

ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

       รำยกำร เกณฑ์กำรประเมนิ  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) - 
กรมควบคุมมลพษิ 

ส านกังานสีเขียว - 
กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – 
สถาบนัอาคารเขียวไทย + LEED 2009 
for Existing Buildings: Operations & 

Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

ผงับริเวณและภูมสิถำปัตยกรรม (ต่อ)     
5. มีพ้ืนท่ีดาดแขง็ท่ีอยูภ่ายนอกอาคารซ่ึงรับแดดไม่
เกินร้อยละ 50 ของขนาดพ้ืนท่ีดาดแขง็ทั้งหมด 

 -  - 

6. มีตน้ไมห้รือพืชพรรณใหร่้มเงาแก่อาคาร  -  - 
7. การพฒันาโครงการบนพ้ืนท่ีท่ีพฒันาแลว้ - -  - 
8. การลดการใชร้ถยนตส่์วนตวั - -  - 

 
 
 
 
 
 



 
 

68 

ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมนิ  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) - 
กรมควบคุมมลพษิ 

ส านกังานสีเขียว - 
กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – 
สถาบนัอาคารเขียวไทย + LEED 2009 
for Existing Buildings: Operations & 

Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

กำรใช้น ำ้   
1. นโยบายประหยดัน ้ า - -   
2. มีการรณรงค/์ ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการประหยดั
น ้ า 

    

3. มีการน าน ้ าท้ิงกลบัมาใชใ้หม่  - - - 
4. มีการติดตามตรวจสอบการใชน้ ้ าของอาคาร     

5. สดัส่วนปริมาณการใชน้ ้ าท่ีลดลงได ้เม่ือ
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานอาคาร 

 - - - 

6. การประหยดัน ้ าและการใชน้ ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ -    
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมนิ  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) - 
กรมควบคุมมลพษิ 

ส านกังานสีเขียว - 
กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – 
สถาบนัอาคารเขียวไทย + LEED 2009 
for Existing Buildings: Operations & 

Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

พลงังำน   
1. ก าหนดมาตรการเป้าหมายในการอนุรักษพ์ลงังาน 
จดัท าแผนปฏิบติังาน/ ด าเนินการตามแผนงาน 

    

2. มีการรณรงคแ์ละสร้างจิตส านึกต่อความส าคญัของ
การอนุรักษพ์ลงังานใหก้บับุคลากรผูใ้ชอ้าคาร 

   -  

3. มีบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการอนุรักษ์
พลงังาน 

 - -  
(กรณีเขา้ข่ายท่ีตอ้งมี) 

4. สดัส่วนปริมาณการใชพ้ลงังานของอาคารต ่ากวา่
มาตรฐานท่ีหน่วยงานราชการก าหนด 

 - - - 

5. ใชเ้คร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพมีฉลาก
ประหยดัไฟเบอร์ 5 

  -  

6. แยกโซนการควบคุมอุณหภูมิภายในเป็นโซนยอ่ย 
โซนละไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

 - - - 



 
 

70 

ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมนิ  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) – 
กรมควบคุมมลพษิ 

ส านกังานสีเขียว – 
กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – 
สถาบนัอาคารเขียวไทย + LEED 2009 
for Existing Buildings: Operations & 

Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

พลงังำน (ต่อ)   
7. แยกโซนการควบคุมอุณหภูมิระหวา่งบริเวณริม
นอกอาคารออกจากบริเวณภายในอาคารและแยก
โซนการควบคุมอุณหภูมิบริเวณริมนอกอาคารออก
ตามทิศ 

 - - - 

8. มีก าหนดการซ่อมแซมบ ารุงระบบปรับอากาศเป็น
ประจ า 

    

9. ก าลงัไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของอาคาร 
ไม่เกินค่าท่ีก าหนดตามมาตรฐาน 

 - - - 

10. แยกการเปิดปิดไฟฟ้าส่องสวา่งเป็นโซน  - -  

11. มีการผลิตพลงังานหมนุเวยีนภายในอาคาร หรือ
ในพ้ืนท่ีโครงการ 

 -  - 
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมนิ  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) – 
กรมควบคุมมลพษิ 

ส านกังานสีเขียว – 
กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – 
สถาบนัอาคารเขียวไทย + LEED 2009 
for Existing Buildings: Operations & 

Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

สภำวะแวดล้อมภำยในอำคำร   
1. ค่าความส่องสวา่งจากแสงประดิษฐ ์(ไม่รวมแสง
ธรรมชาติ) ในพ้ืนท่ีใชส้อยของอาคารผา่นมาตรฐาน
ท่ีกฎหมายก าหนด 

    

2. อตัราการระบายอากาศในพ้ืนท่ีปรับอากาศและไม่
ปรับอากาศผา่นเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 

 -  - 

3. เคร่ืองส่งลมเยน็ท่ีมีอตัราการส่งลมเยน็ตั้งแต่ 1,000 
ลิตรต่อวนิาทีข้ึนไปตอ้งมีแผงกรองอากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพอยา่งนอ้ย MERV 7 

 -  - 

4. ช่องน าอากาศเขา้ไม่อยูต่  าแหน่งท่ีรับมลพษิจาก
ภายนอก 

 -   

5. หอ้งเคร่ืองปรับอากาศตอ้งไม่มีการเก็บของ และมี
การท าความสะอาดอยูเ่สมอ 
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมิน  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) – 
กรมควบคุมมลพิษ 

ส านกังานสีเขียว – 
กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – 

สถาบนัอาคารเขียวไทย + LEED 2009 for 
Existing Buildings: Operations & 

Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

สภำวะแวดล้อมภำยในอำคำร (ต่อ)   
6. พ้ืนท่ีสูบบุหร่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีห่างจากประตู หนา้ต่าง 
หรือช่องน าอากาศเขา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร 

    

7. ระดบัเสียงในพ้ืนท่ีท างานไม่เกินเกณฑท่ี์กฎหมาย
ก าหนด 

  -  

8. มีการตรวจสอบความปลอดภยัของอาคารตามท่ี
ก าหนดไวใ้น พรบ.ควบคุมอาคาร 

 - -  
(กรณีเขา้ข่ายท่ีตอ้งตรวจ) 

9. การใชว้สัดุและครุภณัฑท่ี์ผา่นการรับรองฉลาก
ส่ิงแวดลอ้ม 

   - 

10. การตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
(ส่วนส านกังาน ส่วนพ้ืนท่ีการท างาน) 

- -   

11. ความน่าอยู่ -  - - 
12. ใชส้ารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยในการ
ก าจดัหนู 

-    



 
 

73 

ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมิน  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) - 
กรมควบคุมมลพิษ 

ส านกังานสีเขียว - 
กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – 

สถาบนัอาคารเขียวไทย + LEED 2009 for 
Existing Buildings: Operations & 

Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

กำรป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภำยนอก   
1. ปฏิบติัตามประกาศของกรมอนามยั เร่ืองขอ้ปฏิบติัการ
ควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเยน็ของอาคาร 

   - 

2. ใชส้ารท าความเยน็ท่ีส่งผลต่อสภาวะเรือนกระจกนอ้ย 
เช่น R134 (ระบบปรับอากาศ อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของ
จ านวนเคร่ืองปรับ อากาศหรือเคร่ืองท าน ้าเยน็ทั้งหมด) 

 -   

3. กรณีมีหอ้งประกอบอาหาร ตอ้งมีระบบบ าบดักล่ิน 
ควนั ก่อนปล่อยออกจากอาคาร 

 - -  

4. กรณีมีแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศประเภทอ่ืนๆ เช่น 
หอ้งปฏิบติัการ หอ้งเก็บสารเคมี ตอ้งมีระบบบ าบดัมลพิษ
ทางอากาศก่อนปล่อยออกจากอาคาร 

 - -  
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมิน  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) - 
กรมควบคุมมลพิษ 

ส านกังานสีเขียว - 
กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไทย 
ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – สถาบนั

อาคารเขียวไทย + LEED 2009 for Existing 
Buildings: Operations & Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

กำรป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภำยนอก (ต่อ)   
5. ผลการวเิคราะห์น ้าทิ้งจะตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์กฎหมาย
ก าหนด 

    

6. มีการรวบรวมน ้าเสียจากทุกแหล่งก าเนิดน ้าเสียทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารไดท้ั้งหมด ไปยงัระบบบ าบดั
น ้าเสียของอาคาร 

 - - - 

7. มีการแยกระบบน ้าฝน และระบบรวบรวมน ้าเสียออก
จากกนัอยา่งชดัเจน 

 - -  

8. มีระบบบ าบดัน ้าเสีย โดยระบบจะตอ้งออกแบบใหมี้
ความสามารถบ าบดัน ้าเสีย ซ่ึงถูกรวบรวมมาไดแ้ละมี
ประสิทธิภาพในการบ าบดัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 - - - 

9. กรณีน ้าเสียท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากน ้าเสียชุมชน
ทัว่ไป เช่น น ้าเสียจากหอ้งปฏิบติัการจะตอ้งมีการ
รวบรวมน ้าเสียไปบ าบดัแยกจากระบบบ าบดัน ้าเสียของ
อาคาร 

 - -  



 
 

75 

ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมนิ  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) - 
กรมควบคุมมลพษิ 

ส านกังานสีเขียว - 
กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – 
สถาบนัอาคารเขียวไทย + LEED 2009 
for Existing Buildings: Operations & 

Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

กำรป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภำยนอก (ต่อ)   
10. มีการคดัแยกขยะ ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป ขยะรี-ไซเคิล 
และขยะอนัตรายตั้งแต่แหล่งก าเนิด 

    

11. มีการส่งเสริมและประเมินผลตามหลกั 4Rs ไดแ้ก่ 
“ลดการใช”้ (Reduce) “การน ากลบัคืน” (Recovery) 
“การใชซ้ ้ า” (Reuse) และ “การน ากลบัมาใชใ้หม่” 
(Recycle) โดยจดัเก็บขอ้มูลตามหลกัทางสถิติ 

  -  

12. มีจุดรวบรวมและจดัเกบ็ขยะ โดยแบ่งเป็น
ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย เพ่ือรอ
การก าจดั 

  -  

13. มีการวางต าแหน่งเคร่ืองระบายความร้อนห่าง
จากท่ีดินขา้งเคียง 

 -   
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมนิ  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) - 
กรมควบคุมมลพษิ 

ส านกังานสีเขียว - 
กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – 
สถาบนัอาคารเขียวไทย + LEED 2009 
for Existing Buildings: Operations & 

Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

กำรป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภำยนอก (ต่อ)   
14. การใชก้ระจกภายนอกอาคาร มีค่าสะทอ้นแสงไม่
เกินร้อยละ 30 

 -  - 

15. ใชส้ารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยใน
ระบบดบัเพลิง ไม่ใชส้ารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟ
ซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) 

- -   

16. มีการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ไดแ้ก่ 
เหตเุพลิงไหม ้สารเคมีหกร่ัวไหล และน ้ าท่วม 

-  -  
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมนิ  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) - 
กรมควบคุมมลพษิ 

ส านกังานสีเขียว - 
กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – 
สถาบนัอาคารเขียวไทย + LEED 2009 
for Existing Buildings: Operations & 

Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

นวตักรรม   
1. พฒันาการดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคาร (ท่ีไม่มีระบุไว้
ในแบบประเมิน) 

 - -  

1.1 มีเทคโนโลย ีกลยทุธ์ หรือวธีิการท่ีเป็นนวตักรรม 
รูปแบบท่ี 1 

    

1.2 มีเทคโนโลย ีกลยทุธ์ หรือวธีิการท่ีเป็นนวตักรรม 
รูปแบบท่ี 2 

    

1.3 มีเทคโนโลย ีกลยทุธ์ หรือวธีิการท่ีเป็นนวตักรรม 
รูปแบบท่ี 3 

    

2. มี TREES-A อยูใ่นคณะท างาน - -  - 
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรประเมิน  
อาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) - 
กรมควบคุมมลพิษ 

ส านกังานสีเขียว - 
กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไทย 
ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน – สถาบนั

อาคารเขียวไทย + LEED 2009 for Existing 
Buildings: Operations & Maintenance 

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว* 

กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง    - 
1. โครงการและกิจกรรม -  - - 

 
หมำยเหตุ:  หมายถึง มีหวัขอ้น้ีในการประเมิน   

-  หมายถึง ไม่มีหวัขอ้น้ีในการประเมิน    
*  หมายถึง เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ไดม้าจากการหารือและพิจารณาร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยั ผูดู้แลดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ผูดู้แลอาคาร
คลงัสินคา้บริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยายตลาดทั้ง 10 แห่ง ผูเ้ช่ียวชาญด้านอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชน และผูเ้ช่ียวชาญด้านอาคารเขียว/ 
ส านกังานสีเขียว 
TREES-NC หมายถึง เกณฑก์ารประเมินความย ัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไทยส าหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ 
TREES-CS หมายถึง เกณฑ์การประเมินความย ัง่ยืนทางพลงังานและส่ิงแวดล้อมไทยส าหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ อาคาร
ประเภทพื้นท่ีส่วนกลางและกรอบอาคาร 

 TREES-A หมายถึง ผูมี้ความรู้ดา้นอาคารเขียวโดยไดผ้า่นการอบรมและผา่นเกณฑก์ารสอบตามเกณฑ์ TREES-NC มีคุณสมบติัเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
อาคารเขียว



79 
 

 

จากตารางท่ี 4.1 เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ไดม้าจากการหารือและพิจารณา
ร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยักบัผูดู้แลดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการ
ขยายตลาดทั้ง 10 แห่ง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคลงัสินคา้ บริษทัเอกชน 4 แห่ง และผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคาร
เขียวหรือส านกังานสีเขียว 3 แห่ง รวม 17 คน ใหร้ายละเอียดดงัน้ี 

หมวดการบริหารจดัการให้เป็นอาคารเขียวและส านักงานสีเขียว มีข้อก าหนดท่ีน ามา
พิจารณา จ านวน 9 รายการ คณะผูร่้วมพิจารณาเห็นควรใหก้ าหนดเป็นเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียว 
จ านวน 8 รายการ มี 1 รายการท่ีไม่น ามาพิจารณา คือ เป็นอาคารท่ีเคยผ่านการรับรอง TREES-NC 
หรือ TREES-CS มาก่อน เน่ืองจากคลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายทั้ง 10 แห่ง
เป็นอาคารท่ีก่อสร้างมานาน และไม่ไดรั้บการรับรองดงักล่าว 

หมวดผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม มีขอ้ก าหนดท่ีน ามาพิจารณาจ านวน 8 รายการ คณะ
ผูร่้วมพิจารณาเห็นควรให้น ามาก าหนดเป็นเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียว จ านวน 2 รายการ อีก 6 
รายการ ไม่เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของคลงัสินคา้  

หมวดการใชน้ ้า มีขอ้ก าหนดท่ีน ามาพิจารณาจ านวน 6 รายการ คณะผูร่้วมพิจารณาเห็นควร
ให้น ามาก าหนดเป็นเกณฑอ์าคารคลงัสินคา้สีเขียว จ านวน 4 รายการ อีก 2 รายการ ไม่เหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ีของคลงัสินคา้ 
 หมวดพลงังาน มีขอ้ก าหนดท่ีน ามาพิจารณา จ านวน 11 รายการ คณะผูร่้วมพิจารณาเห็น
ควรให้น ามาก าหนดเป็นเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียว จ านวน 6 รายการ และอีก 5 รายการไม่
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของคลงัสินคา้ 
 หมวดสภาวะแวดลอ้มในอาคาร มีขอ้ก าหนดท่ีน ามาพิจารณา จ านวน 12 รายการ คณะผู้
ร่วมพิจารณาเห็นควรให้น าเกณฑม์าเป็นเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียว จ านวน 8 รายการ และ อีก 4 
รายการ ไม่เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของคลงัสินคา้ 
 หมวดการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก มีขอ้ก าหนดท่ีน ามาพิจารณา จ านวน 
16 รายการ คณะผูร่้วมพิจารณาเห็นควรให้น ามาก าหนดเป็นเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียว จ านวน 
12 รายการ อีก 4 รายการ คลงัสินคา้ไม่มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องจึงไม่เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของ
คลงัสินคา้ 
 หมวดนวตักรรม เป็นคะแนนพิเศษส าหรับกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์
พลงังานท่ีไม่ระบุไวใ้นเกณฑป์ระเมินขา้งตน้  
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4.1.2  สรุปประเภทของเกณฑ์กำรประเมินอำคำรคลงัสินค้ำสีเขียว 
 จากการเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) ของกรม
ควบคุมมลพิษ (ทั้งหมด 7 หมวด) ส านกังานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ทั้งหมด 7 
หมวด) ความย ัง่ยืนทางพลงังานและส่ิงแวดล้อมไทย ส าหรับอาคารระหว่างใช้งานของสถาบนั
อาคาร เ ขียวไทย  (ทั้ งหมด 8 หมวด ) และ  LEED 2009 for Existing Buildings: Operations & 
Maintenance ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทั้งหมด 7 หมวด) สามารถสรุปเกณฑ์การประเมินอาคาร
คลงัสินคา้สีเขียว ออกเป็น 7 หมวด โดยอา้งอิงเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคาร
เดิม) ของกรมควบคุมมลพิษ เน่ืองจากมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัอาคารคลงัสินคา้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการใหเ้ป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว 
 หมวดท่ี 2 ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม 
 หมวดท่ี 3 การใชน้ ้า 

หมวดท่ี 4 พลงังาน 
หมวดท่ี 5 สภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร 
หมวดท่ี 6 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
หมวดท่ี 7 นวตักรรม 

 
ตำรำงที ่4.2  สรุปประเภทของเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว 
 

หมวดที ่ เกณฑ์กำรประเมนิ 

1 กำรบริหำรจดักำรให้เป็นอำคำรคลงัสินค้ำสีเขียว 
1.1 การประกาศนโยบายและท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อผลกัดนัใหเ้ป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว/ 

นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
1.2 การจดัตั้งคณะท างาน/ ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี 
1.3 การจดัท าคู่มือและการฝึกอบรม 
1.4 การประเมินกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.5 การส่ือสาร/ ประชาสมัพนัธ ์
1.6 การติดตามผลการด าเนินงาน 
1.7 การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน 
1.8 การทบทวนนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยฝ่ายบริหาร 
2 ผงับริเวณและภูมสิถำปัตยกรรม 

2.1 มีผงับริเวณของอาคารและองคป์ระกอบหลกัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
2.2 พ้ืนท่ีท่ีน ้ าสามารถซึมผา่นลงดินไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของขนาดพ้ืนท่ีโครงการ 
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ตำรำงที่ 4.2  (ต่อ) 

 
หมวดที ่ เกณฑ์กำรประเมนิ 

3 กำรใช้น ำ้ 
3.1 นโยบายประหยดัน ้ า 
3.2 มีการรณรงค/์ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการประหยดัน ้ า 
3.3 มีการติดตามตรวจสอบการใชน้ ้ าของอาคาร 
3.4 การประหยดัน ้ าและการใชน้ ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4 พลงังำน 

4.1 ก าหนดมาตรการเป้าหมายในการอนุรักษพ์ลงังาน จดัท าแผนปฏิบติังาน/ ด าเนินการตาม
แผนงาน 

4.2 มีการรณรงคแ์ละสร้างจิตส านึกตอ่ความส าคญัของการอนุรักษพ์ลงังานใหก้บับุคลากรผูใ้ช้
อาคาร 

4.3 มีบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน (กรณีเขา้ข่ายท่ีตอ้งมี)* 
4.4 ใชเ้คร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
4.5 มีก าหนดการซ่อมแซมบ ารุงระบบปรับอากาศเป็นประจ า 
4.6 แยกการเปิด - ปิดไฟฟ้าส่องสวา่งเป็นโซน 
5 สภำวะแวดล้อมภำยในอำคำร 

5.1 ค่าความส่องสวา่งจากแสงประดิษฐ ์(ไม่รวมแสงธรรมชาติ) ในพ้ืนท่ีใชส้อยของอาคารผา่น
เกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน 
แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549* 

5.2 ช่องน าอากาศเขา้ไม่อยูต่  าแหน่งท่ีรับมลพิษจากภายนอก 
5.3 หอ้งเคร่ืองปรับอากาศตอ้งไม่มีการเก็บของ และมีการท าความสะอาดอยูเ่สมอ 
5.4 พ้ืนท่ีสูบบุหร่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีห่างจากประตู หนา้ต่าง หรือช่องน าอากาศเขา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 

เมตร 
5.5 ระดบัเสียงในพ้ืนท่ีท างานไม่เกินเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนด

มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549* 

5.6 มีการตรวจสอบความปลอดภยัของอาคารตามท่ีก าหนดไวใ้น พระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2543 (กรณีเขา้ข่ายท่ีตอ้งตรวจ)* 

5.7 
 

5.8 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในอาคาร ไดแ้ก่ ส านกังาน พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี และพ้ืนท่ีชาร์จ
แบตเตอร่ี เป็นตน้ 
ใชส้ารเคมีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยในการก าจดัหนู 
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ตำรำงที่ 4.2  (ต่อ) 

 
หมวดที ่ เกณฑ์กำรประเมนิ 

6 กำรป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภำยนอก 
6.1 ใชส้ารท าความเยน็ท่ีส่งผลต่อสภาวะเรือนกระจกนอ้ย เช่น R134 (ระบบปรับอากาศ อยา่ง

นอ้ยร้อยละ 50 ของจ านวนเคร่ืองปรับอากาศหรือเคร่ืองท าน ้ าเยน็ทั้งหมด) 
6.2 กรณีมีหอ้งประกอบอาหาร/ หอ้งรับประทานอาหาร/ โรงอาหาร ตอ้งมีระบบบ าบดักล่ิน 

ควนั ก่อนปล่อยออกจากอาคาร 
6.3 กรณีมีแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศประเภทอ่ืนๆ เช่น หอ้งปฏิบติัการ หอ้งเก็บสารเคมี 

ตอ้งมีระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศก่อนปล่อยออกจากอาคาร 
6.4 ผลการวเิคราะห์น ้ าท้ิงจะตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด* 
6.5 มีการแยกระบบน ้ าฝน และระบบรวบรวมน ้ าเสียออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
6.6 กรณีน ้ าเสียท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากน ้ าเสียชุมชนทัว่ไป เช่น น ้ าเสียจากหอ้งปฏิบติัการ

จะตอ้งมีการรวบรวมน ้ าเสียไปบ าบดัแยกจากระบบบ าบดัน ้ าเสียของอาคาร 
6.7 มีการคดัแยกขยะ ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตรายตั้งแต่แหล่งก าเนิด 
6.8 มีการส่งเสริมและประเมินผลตามหลกั 4Rs ไดแ้ก่ “ลดการใช”้ (Reduce) “การน ากลบัคืน” 

(Recovery) “การใชซ้ ้ า” (Reuse) และ “การน ากลบัมาใชใ้หม่” (Recycle) 
6.9 มีจุดรวบรวมและจดัเก็บขยะ โดยแบ่งเป็นขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย เพ่ือรอ

การก าจดั 
6.10 มีการวางต าแหน่งเคร่ืองระบายความร้อนห่างจากท่ีดินขา้งเคียง 
6.11 

 
6.12 

ใชส้ารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยในระบบดบัเพลิง ไม่ใชส้ารฮาลอน (Halon) 
หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) 
มีการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ไดแ้ก่ เหตเุพลิงไหม ้สารเคมีหกร่ัวไหล และน ้ า
ท่วม 

7 นวตักรรม 
7.1 พฒันาการดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคาร  

(ท่ีไม่มีระบุไวใ้นแบบประเมิน) 
  

หมำยเหตุ: *  หมายถึง เกณฑท่ี์ตอ้งผา่น (Prerequisite) 
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ส าหรับเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินมี 2 ประเภท คือ 
1)  เกณฑ์ท่ีตอ้งผา่น (Prerequisite) หมายถึง เกณฑ์ท่ีอาคารคลงัสินคา้ตอ้งด าเนินการให้ได้

ตามท่ีระบุไวทุ้กเกณฑ์ จึงจะไดรั้บการประเมินตามเกณฑ์ท่ีให้คะแนน ค่าท่ีใชอ้า้งอิงในเกณฑ์ส่วน
น้ีไดจ้ากค่ามาตรฐานหรือท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ 

2)  เกณฑท่ี์ใหค้ะแนน (Credit) เป็นเกณฑใ์ชพ้ิจารณาคะแนน เพื่อประเมินวา่อาคารดงักล่าว
เป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียวหรือไม่ คะแนนเตม็จะนบัรวมท่ีหมวด 1 – 7 คะแนนเตม็ 100 คะแนน  

 
4.1.3  เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1  คะแนน หมายถึง มีการปฏิบติัสอดคลอ้งตามเกณฑก์ารประเมินอาคาร 
คลงัสินคา้สีเขียว และมีเอกสารท่ีใชใ้นการควบคุมการปฏิบติังานอยา่งครบถว้น 

0.5  คะแนน หมายถึง มีการปฏิบติัสอดคลอ้งตามเกณฑก์ารประเมินอาคาร 
คลงัสินคา้สีเขียว และมีเอกสารท่ีใชใ้นการควบคุมการปฏิบติังานแต่ยงัไม่ครบถว้น 

0  คะแนน หมายถึง ยงัไม่มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตามเกณฑก์ารประเมิน 
อาคารคลงัสินคา้สีเขียว 

4.1.4  ระดับกำรให้กำรรับรองอำคำรคลงัสินค้ำสีเขียว 
 หลงัการประเมินจะมีการรวบรวมคะแนนท่ีได้จากการตรวจประเมินทั้งหมด แล้วน ามา
เปรียบเทียบกบัระดบัการให้การรับรองอาคารคลงัสินคา้สีเขียวท่ีมีด้วยกนั 4 ระดบั คือ ผ่านการ
รับรอง ระดบัทองแดง (ดี) ระดบัเงิน (ดีมาก) และระดบัทอง (ดีเด่น) ซ่ึงระดบัการให้การรับรองน้ี
อา้งอิงจาก เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)และ
เกณฑก์ารประเมินส านกังานสีเขียว (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2558) ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่4.3  ระดบัการใหก้ารรับรองอาคารคลงัสินคา้สีเขียว 
 

 ระดับกำรรับรอง  ร้อยละของคะแนนเต็ม 
ผา่นการรับรอง 60 – 69 
ระดบัทองแดง (ดี) 70 – 79 
ระดบัเงิน (ดีมาก) 80 – 89 
ระดบัทอง (ดีเด่น) 90 ข้ึนไป 
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4.1.5  เกณฑ์กำรประเมินอำคำรคลงัสินค้ำสีเขียว 
 รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผา่นการพิจารณาปรับปรุงและเห็นชอบจากผูท้  าหน้าท่ีดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั/ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการขยายตลาด จ านวน 
10 คน ซ่ึงเป็นตวัแทนจาก 10 คลงัสินคา้ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชน จ านวน 4 
คน จาก 4 บริษทั และผูเ้ช่ียวชาญ/นักวิชาการด้านอาคารเขียว/ส านักงานสีเขียว จากกรมควบคุม
มลพิษ จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และนกัวิชาการจากส านกัส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน จ านวน 3 คน 

ทุกอาคารคลงัสินคา้ท่ีท าการประเมินจะตอ้งผ่าน “เกณฑ์ท่ีตอ้งผา่น” ทุกเกณฑ์ จากนั้นท า
การประเมินหมวด 1 – 7 (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) หากหวัขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งไม่ตอ้งท าการประเมิน
และไม่ต้องน าไปคิดคะแนนเต็ม ดังนั้นคะแนนเต็มอาจมีจ านวนลดลงตามจ านวนข้อท่ีท าการ
ประเมิน ดงัตารางท่ี 4.4  
 
ตำรำงที ่4.4  เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว 
 
หมวด เกณฑ์กำรประเมนิ น ำ้หนัก (ร้อยละ) 

1 กำรบริหำรจดักำรให้เป็นอำคำรคลงัสินค้ำสีเขียว  15 
 1.1 การประกาศนโยบายและท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือผลกัดนัใหเ้ป็นอาคาร

คลงัสินคา้สีเขียว/ นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2 

 1.2 การจดัตั้งคณะท างาน/ ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี 2 
 1.3 การจดัท าคู่มือและการฝึกอบรม 2 
 1.4 การประเมินกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 2 
 1.5 การส่ือสาร/ ประชาสมัพนัธ ์ 2 
 1.6 การติดตามผลการด าเนินงาน 2 
 1.7 การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน 2 
 1.8 การทบทวนนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยฝ่ายบริหาร 1 
2 ผงับริเวณและภูมสิถำปัตยกรรม 2  
 2.1 มีผงับริเวณของอาคารและองคป์ระกอบหลกัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต 
1 

 2.2 พ้ืนท่ีท่ีน ้ าสามารถซึมผา่นลงดินไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของขนาดพ้ืนท่ี
โครงการ 

1 
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ตำรำงที ่4.4  (ต่อ) 
 
หมวด เกณฑ์กำรประเมนิ น ำ้หนัก (ร้อยละ) 

3 กำรใช้น ำ้ 5 
 3.1 นโยบายประหยดัน ้ า 1 
 3.2 มีการรณรงค/์ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการประหยดัน ้ า 1 
 3.3 มีการติดตามตรวจสอบการใชน้ ้ าของอาคาร 2 
 3.4 การประหยดัน ้ าและการใชน้ ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ 1 
4 พลงังำน 20 
 4.1 ก าหนดมาตรการเป้าหมายในการอนุรักษพ์ลงังาน จดัท าแผนปฏิบติังาน/ 

ด าเนินการตามแผนงาน 
5 

 4.2 มีการรณรงคแ์ละสร้างจิตส านึกต่อความส าคญัของการอนุรักษพ์ลงังาน
ใหก้บับุคลากรผูใ้ชอ้าคาร 

5 

 4.3 มีบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
(กรณีเขา้ข่ายท่ีตอ้งมี) 

ตอ้งผา่น 

 4.4 ใชเ้คร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ มีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 4 
 4.5 มีก าหนดการซ่อมแซมบ ารุงระบบปรับอากาศเป็นประจ า 3 
 4.6 แยกการเปิดปิดไฟฟ้าส่องสวา่งเป็นโซน 3 
5 สภำวะแวดล้อมภำยในอำคำร 20 
 5.1 ค่าความส่องสวา่งจากแสงประดิษฐ ์(ไม่รวมแสงธรรมชาติ) ในพ้ืนท่ีใช้

สอยของอาคารผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 
2549 

ตอ้งผา่น 

 5.2 ช่องน าอากาศเขา้ไม่อยูต่  าแหน่งท่ีรับมลพิษจากภายนอก 4 
 5.3 หอ้งเคร่ืองปรับอากาศตอ้งไม่มีการเก็บของ และมีการท าความสะอาดอยู่

เสมอ 
4 

 5.4 พ้ืนท่ีสูบบุหร่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีห่างจากประตู หนา้ต่าง หรือช่องน าอากาศ
เขา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร 

4 

 5.5 ระดบัเสียงในพ้ืนท่ีท างานไม่เกินเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชี
วอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และ
เสียง พ.ศ. 2549 

ตอ้งผา่น 
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ตำรำงที ่4.4  (ต่อ) 
 
หมวด เกณฑ์กำรประเมนิ น ำ้หนัก (ร้อยละ) 

5 สภำวะแวดล้อมภำยในอำคำร  (ตอ่) 20 
 5.6 มีการตรวจสอบความปลอดภยัของอาคารตามท่ีก าหนดไวใ้น 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2543 (กรณีเขา้ข่ายท่ีตอ้ง
ตรวจ) 

ตอ้งผา่น 

 5.7 การตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในอาคาร ไดแ้ก่ ส านกังาน, พ้ืนท่ีเก็บ
สารเคมี และพ้ืนท่ีชาร์จแบตเตอร่ี เป็นตน้ 

4 

 5.8 ใชส้ารเคมีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยในการก าจดัหนู 4 
6 กำรป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภำยนอก 35 
 6.1 ใชส้ารท าความเยน็ท่ีส่งผลต่อสภาวะเรือนกระจกนอ้ย เช่น R134 

(ระบบปรับอากาศ อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจ านวนเคร่ืองปรับ อากาศหรือ
เคร่ืองท าน ้ าเยน็ทั้งหมด) 

2 

 6.2 กรณีมีหอ้งประกอบอาหาร/ หอ้งรับประทานอาหาร/ โรงอาหาร ตอ้งมี
ระบบบ าบดักล่ิน ควนั ก่อนปล่อยออกจากอาคาร 

2 

 6.3 กรณีมีแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศประเภทอ่ืนๆ เช่น หอ้งปฏิบติัการ 
หอ้งเก็บสารเคมี ตอ้งมีระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศก่อนปล่อยออกจาก
อาคาร 

3 

 6.4 ผลการวเิคราะห์น ้ าท้ิงจะตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ตอ้งผา่น 
 6.5 มีการแยกระบบน ้ าฝน และระบบรวบรวมน ้ าเสียออกจากกนัอยา่ง

ชดัเจน 
3 

 6.6 กรณีน ้ าเสียท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากน ้ าเสียชุมชนทัว่ไป เช่น น ้ าเสีย
จากหอ้งปฏิบติัการจะตอ้งมีการรวบรวมน ้ าเสียไปบ าบดัแยกจากระบบ
บ าบดัน ้ าเสียของอาคาร 

3 

 6.7 มีการคดัแยกขยะ ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตรายตั้งแต่
แหล่งก าเนิด 

4 

 6.8 มีการส่งเสริมและประเมินผลตามหลกั 4Rs ไดแ้ก่ “ลดการใช”้ 
(Reduce) “การน ากลบัคืน” (Recovery) “การใชซ้ ้ า” (Reuse) และ “การน า
กลบัมาใชใ้หม่” (Recycle) 

4 

 6.9 มีจุดรวบรวมและจดัเก็บขยะ โดยแบ่งเป็นขยะทัว่ไป  
ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย เพ่ือรอการก าจดั 

3 

 6.10 มีการวางต าแหน่งเคร่ืองระบายความร้อนห่างจากท่ีดินขา้งเคียง 2 
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ตำรำงที ่4.4  (ต่อ) 
 
หมวด เกณฑ์กำรประเมนิ น ำ้หนัก (ร้อยละ) 

6 กำรป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภำยนอก  (ต่อ) 35 
 6.11 ใชส้ารเคมีท่ีส่งผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยในระบบดบัเพลิง ไม่ใช้

สารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) 
4 

 6.12 มีการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ไดแ้ก่ เหตุเพลิงไหม ้
สารเคมีหกร่ัวไหล และน ้ าท่วม 

5 

7 นวตักรรม 3  
 7.1 พฒันาการดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มภายในและ

ภายนอกอาคาร (ท่ีไม่มีระบุไวใ้นแบบประเมิน) 
3 

 รวม 100 

 
จากตารางท่ี 4.4 อธิบายไดด้งัน้ี 
1)  การคิดคะแนนตรวจประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ไดจ้าก 

 คะแนนร้อยละทั้งหมด =       จ านวนคะแนนท่ีได ้x 100 
     คะแนนเตม็ (เฉพาะขอ้ท่ีน ามาคิดคะแนน) 

2)  การใหน้ ้าหนกัคะแนนแต่ละหมวด  
หมวด 1 การบริหารจดัการใหเ้ป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว  ร้อยละ 15  
หมวด 2 ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม    ร้อยละ 2 
หมวด 3 การใชน้ ้า      ร้อยละ 5 
หมวด 4 พลงังาน      ร้อยละ 20 
หมวด 5 สภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร    ร้อยละ 20 
หมวด 6 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก  ร้อยละ 35 
หมวด 7 นวตักรรม      ร้อยละ 3 

 การให้น ้ าหนักคะแนนอ้างอิงจากความหมายของอาคารคลังสินค้าสีเขียว (Green 
Warehouse) เน้นในเร่ืองการใช้พลงังานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการจดัการ
ของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ค านึงถึงสุขภาพอนามยัของผูท่ี้
ท  างานภายในอาคารคลงัสินคา้และชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบ ซ่ึงตรงกบัหมวด 4 5 และ 6 น ้าหนกัคะแนน
ท่ีให้คือ 20 20 และ 35 ตามล าดบั การให้น ้ าหนกัคะแนนในหมวด 6 มากท่ีสุดเน่ืองจากหากเกิดผล
กระทบกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก อาจเกิดการร้องเรียนจากชุมชน หรือถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน
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ภาครัฐ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของคลงัสินคา้ และอาจมีผลกระทบเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
ของคลงัสินคา้  

หมวด 1 การบริหารจดัการให้เป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ให้น ้ าหนกัคะแนนร้อยละ 15 
โดยใหค้วามส าคญัดา้นนโยบาย การจดัตั้งคณะกรรมการ/คณะด าเนินงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หมวด 3 การใชน้ ้ า ให้น ้ าหนกัคะแนนร้อยละ 5 เน่ืองจากอาคารคลงัสินคา้มีปริมาณการใช้
น ้าท่ีไม่สูงมากนกั ส่วนใหญ่จะใชใ้นหอ้งน ้าและโรงอาหาร 

หมวด 7 นวตักรรม ให้น ้ าหนกัคะแนนร้อยละ 3 เน่ืองจากเป็นพฒันาการดา้นการอนุรักษ์
พลงังานและส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคารเพิ่มเติมท่ีไม่ระบุในแบบประเมิน 

หมวด 2 ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม ใหน้ ้าหนกัคะแนนนอ้ยสุดคือ ร้อยละ 2 เน่ืองจาก
อาคารคลงัสินคา้เป็นอาคารเช่า จึงเป็นอาคารท่ีสร้างส าเร็จไวแ้ลว้ผงับริเวณถูกก าหนดตั้งแต่ตน้ เม่ือ
บริษทัเขา้เช่าพื้นท่ีอาคาร และตอ้งการปรับปรุงผงับริเวณตอ้งไม่กระทบต่อองคป์ระกอบของอาคาร 
และตอ้งคงพื้นท่ีท่ีน ้าสามารถซึมผา่นไดไ้วเ้พื่อป้องกนัการเกิดน ้าท่วมในพื้นท่ี  
 

4.2  ผลกำรสัมภำษณ์ผู้ท ำหน้ำที่ด้ำนส่ิงแวดล้อม/ผู้ดูแลอำคำรคลังสินค้ำบริษัทผู้
ให้บริกำรด้ำนกำรขยำยตลำด ผู้เช่ียวชำญด้ำนอำคำรคลงัสินค้ำ และนักวชิำกำร/ ผู้ที่
เกีย่วข้องกบักำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมนิด้ำนอำคำรเขยีวและส ำนักงำนสีเขยีว 

 
4.2.1  ผลกำรสัมภำษณ์ผู้ท ำหน้ำที่ด้ำนส่ิงแวดล้อม/ผู้ดูแลอำคำรคลังสินค้ำบริษัทผู้ให้บริกำร

ด้ำนกำรขยำยตลำด 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้  าหนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ บริษทัผูใ้หบ้ริการดา้น

การขยายตลาด ผูว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์ทั้งหมด 10 คน ซ่ึงเป็นตวัแทนของคลงัสินคา้ในเครือบริษทั
ผูใ้หบ้ริการดา้นการขยายตลาดจ านวน 10 แห่ง ไดแ้ก่  

1)  คลงัสินคา้เก็บสินคา้หรูหรา กรุงเทพมหานคร  
2)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร  
3)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค โครงการบางปู 

จ. สมุทรปราการ  
4)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภคเทพารักษ ์  

จ. สมุทรปราการ  
5)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กม.19 จ. สมุทรปราการ  
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6)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ต. ศีรษะจรเขใ้หญ่                   
จ. สมุทรปราการ  

7)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค ต. บางโฉลง  
จ. สมุทรปราการ  

8)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค กม.20 จ. สมุทรปราการ 
9)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค จ. พระนครศรีอยธุยา 
10)  ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลย ี                        

จ. พระนครศรีอยธุยา 
4.2.1.1  ผลการสัมภาษณ์ 
การดูแลดา้นอาคารคลงัสินคา้ของบริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยายตลาด มีส่วนงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส่วนงานซ่อมบ ารุง ท าหน้าท่ีตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบ ารุงอาคารคลงัสินคา้ รวมทั้ง
ระบบไฟฟ้า แสงสวา่ง ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบน ้ าใช ้ส่วนงานธุรการท า
หน้าท่ีดูแลเก่ียวกับการจัดการขยะ ของเสียต่างๆ รวมถึงการจดัซ้ือจัดจ้าง และส่วนงานความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม ท าหน้าท่ีดูแลดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยัของ
ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการท างานภายในคลงัสินคา้และบริเวณโดยรอบ ซ่ึงบุคคล
เหล่าน้ีถือเป็นผูท้  าหน้าท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ ผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ โดยมีรายละเอียดการสัมภาษณ์
ดงัน้ี 

ปัจจุบนัคลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยายตลาดยงัไม่มีนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่มีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การ
ก าจดัของเสียจากส านกังาน โรงอาหาร หรือของเสียอนัตรายจากการปนเป้ือนสารเคมี การตรวจวดั
คุณภาพน ้ าทิ้งท่ีปล่อยออกจากคลงัสินคา้ เป็นตน้ โดยมีส่วนงานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อม และส่วนงานธุรการเป็นผูดู้แล มีการจดัการกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมในคลังสินค้า เช่น การจดัการด้านขยะ ของเสีย โดยท าการคดัแยกตาม
ประเภท ได้แก่ ขยะทัว่ไป คือ ขยะท่ีเกิดจากส านักงานและโรงอาหาร ขยะรีไซเคิล คือ ขยะท่ี
สามารถขายได ้เช่น ขวดแกว้ ขวดพลาสติก กระดาษ ขยะอนัตราย คือ ขยะท่ีมีการปนเป้ือนน ้ ามนั 
สารเคมี ขยะจากกระบวนการท างาน คือ เศษไมพ้าเลท โฟม พลาสติกหุม้สินคา้ และขยะติดเช้ือ คือ 
ขยะท่ีเกิดจากการปฐมพยาบาล เช่น ลา้งแผล ท าแผล เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 4.1 การก าจดัขยะทัว่ไปส่วน
งานธุรการจะประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินแต่ละพื้นท่ีท่ีคลังสินค้าตั้ งอยู่ หรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครในส่วนของคลงัสินคา้ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใหห้น่วยงานดงักล่าวขา้งตน้น าออกไปก าจดั ในส่วนของขยะรีไซเคิล ส่วนงานธุรการจะติดต่อ



90 
 

กบับริษทัผูรั้บซ้ือให้เขา้มารับท่ีคลงัสินคา้ ขยะอนัตรายและขยะจากกระบวนการท างาน ส่วนงาน
ความปลอดภยัฯ จะขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์กบักรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอนุญาตเรียบร้อยแลว้จึงประสานงานกบับริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตให้ก าจดัขยะอนัตราย
และขยะจากกระบวนการท างาน ให้รับออกไปก าจดัอย่างถูกวิธี ตวัอย่างบริษทัท่ีรับก าจดัขยะ
อนัตราย ไดแ้ก่ บริษทัอคัคีปราการ จ ากดั และบริษทัท่ีรับก าจดัขยะจากกระบวนการท างาน ไดแ้ก่ 
บริษทัเวตเตอร์เวิลกรีน ขยะติดเช้ือ จะประสานงานกบัโรงพยาบาลท่ีท าสัญญาต่อกนัให้รับออกไป
ก าจดัท่ีโรงพยาบาล การจดัการน ้ าทิ้งซ่ึงเกิดจากห้องน ้ า โรงอาหาร และบางส่วนท่ีเกิดจากการลา้ง
อุปกรณ์ในการท างาน น ้าทิ้งจากโรงอาหารจะมีบ่อดกัไขมนัก่อนท่ีจะปล่อยน ้าออกสู่ภายนอก และมี
การตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งเป็นระยะเพื่อควบคุมคุณภาพน ้ าไม่ให้เกินค่ามาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก าหนด  

คลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายตลาดมีการก าหนดแผนงาน กิจกรรม
หรือโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมประหยดัพลงังาน โดยการ
ปิดไฟในช่วงพกักลางวนั เวลา 12.00 – 13.00 น. เปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ดงัภาพท่ี 4.2 กิจกรรมปลูกตน้ไมริ้มร้ัว การใชก้ระดาษทั้ง 2 หนา้ มีการประชาสัมพนัธ์และรณรงค์
ให้พนกังานทุกคนในคลงัสินคา้ทราบและเขา้ร่วมกิจกรรม โครงการติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตย ์
(Solar Cell) บนหลังคาอาคารคลังสินค้าเพื่อดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานภายในคลงัสินคา้ 
โครงการเปล่ียนหลอดไฟจากฟลูออเรสเซนต์ให้เป็นหลอดไฟชนิด LED ดังภาพท่ี 4.3 เพื่อให้
ประหยดัพลงังาน โครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังานท่ีเคร่ืองปรับอากาศ การวางแผน การ
ด าเนินการและติดตามประเมินผล เป็นหน้าท่ีของส่วนงานซ่อมบ ารุงแต่ละคลงัสินคา้ โดยท าการ
สรุปผลการด าเนินการเสนอต่อผู ้บริหารให้รับทราบ รวมถึงแผนงานเก่ียวกับการตรวจวัด
สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความเขม้แสงสว่าง ระดบัความร้อน ระดบัเสียง และปริมาณสารเคมีในท่ี
ท างาน ส่วนงานความปลอดภยัฯ ทรวมถึงด าเนินการตรวจวดั และการตรวจติดตามผลการแกไ้ข
หากผลการตรวจวดัไม่ผา่นตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ของบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยาย
ตลาด มีดงัน้ี 

1)  การก าหนดเป็นกฎหมายหรือขอ้บงัคบัโดยหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คลงัสินคา้ เน่ืองจากหากก าหนดเป็นกฎหมายหรือขอ้บงัคบั ทุกบริษทัหรือทุกคลงัสินคา้จะตอ้ง
น าไปปฏิบติั 
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2)  นโยบายของฝ่ายบริหาร กล่าวคือหากฝ่ายบริหารมีการก าหนดนโยบาย
เก่ียวกบัอาคารคลงัสินคา้สีเขียวท่ีชดัเจน จะท าใหมี้การก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมอยา่ง
เป็นรูปธรรม รวมถึงการตรวจติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ 

3)  งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ กล่าวคือหากมีงบประมาณท่ีจ ากดัจะ
ส่งผลให้การปรับปรุงหรือด าเนินการแกไ้ขเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียวอาจช้า
และใชเ้วลานาน  

4)  บุคลากร เน่ืองจากการด าเนินการเก่ียวกบัอาคารคลงัสินคา้สีเขียว อาคาร
เขียวหรือแมก้ระทัง่ส านกังานสีเขียว ยงัถือเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับผูป้ฏิบติังานในคลงัสินคา้ ดงันั้น
จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว เป็นตวัหลกัในการจดัตั้งทีม
ฝึกอบรม ทีมตรวจประเมิน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและการปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดของการจดัการอาคารคลังสินค้าสีเขียว ได้แก่ อาคาร
คลงัสินคา้ของบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายตลาดปัจจุบนัเป็นอาคารเช่าทั้งหมด โดยระยะเวลา
การเช่าพื้นท่ีแลว้แต่ขอ้ตกลงแต่ละแห่ง เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี เป็นตน้ การจะปรับปรุงหรือแกไ้ขตวั
อาคารคลงัสินคา้ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากเจา้ของอาคารคลงัสินคา้ก่อน ซ่ึงบางกรณีเจา้ของ
อาคารคลังสินค้าห้ามมีการปรับปรุงแก้ไขพื้นท่ีท่ีจะส่งผลต่อโครงสร้างอาคารคลังสินค้าโดย
เด็ดขาด ท าให้ไม่สามารถปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขได้ การขาดบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้
เก่ียวกบัอาคารคลงัสินคา้สีเขียว อาคารเขียว และส านกัสีเขียว จึงตอ้งมีการฝึกอบรมให้ความรู้และ
จดัตั้งทีมใหมี้ความช านาญก่อน อาคารคลงัสินคา้สีเขียว อาคารเขียวและส านกังานสีเขียว ยงัไม่เป็น
ท่ีแพร่หลายมากนกั เน่ืองจากไม่ใช่ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย บริษทัหรือคลงัสินคา้ท่ีเขา้ร่วมคือบริษทัท่ี
มีความสมคัรใจ 

ผูดู้แลด้านส่ิงแวดล้อม/ ผูดู้แลอาคารคลงัสินค้าของบริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยาย
ตลาด มีความเห็นวา่เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ซ่ึงก าหนดไวท้ั้งหมด 7 หมวด ไดแ้ก่  

หมวด 1 การบริหารจดัการใหเ้ป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว  
หมวด 2 ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม  
หมวด 3 การใชน้ ้า  
หมวด 4 พลงังาน  
หมวด 5 สภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร  
หมวด 6 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก  
หมวด 7 นวตักรรม  
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ทั้ง 7 หมวด มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปปฏิบติักบัอาคารคลงัสินคา้ เน่ืองจากครอบคลุม
ทั้งดา้นนโยบายจากผูบ้ริหาร ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงการประหยดัน ้ า 
ประหยดัพลงังาน 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มีความเห็นว่าภาครัฐควรช่วยผลกัดนันโยบายหรือเป็นตน้แบบใน
การจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว และส่งเสริมกิจกรรม โครงการเก่ียวกบัคลงัสินคา้สีเขียว มีการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูท้  างานกบัคลงัสินคา้ไดท้ราบถึงประโยชน์ในการจดัท าอาคารคลงัสินคา้สี
เขียว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขา้ร่วม รวมทั้งให้การสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรมคณะท างานท่ีจะ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียวให้เขา้ใจขอ้ก าหนดหรือเกณฑ์การประเมินเป็น
อยา่งดี เพื่อใหแ้นวทางการประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีความเช่ือถือได ้

 

 
 

ภำพที ่4.1  การแยกประเภทขยะภายในศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลย ีจ. พระนครศรีอยุธยา 
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ภำพที ่4.2  การเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสภายในศูนยก์ระจายสินคา้
ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลย ีจ. พระนครศรีอยธุยา 

 

 
 

ภำพที ่4.3  การเปล่ียนหลอดไฟจากฟลูออเรสเซนตใ์ห้เป็นหลอดไฟชนิด LED ภายในศูนยก์ระจาย
สินคา้ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลย ีจ. พระนครศรีอยธุยา 
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4.2.2  ผลกำรสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญด้ำนอำคำรคลังสินค้ำ เกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินอำคำร
คลงัสินค้ำสีเขียว 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญด้านอาคารคลังสินค้า บริษัทเอกชน ผูว้ิจ ัยได้ท าการ
สัมภาษณ์ทั้งหมด 4 คน จาก 4 บริษทั ไดแ้ก่ 

1)  ผูจ้ดัการอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชน จ. สมุทรปราการ 
2)  ผูจ้ดัการส่วนงานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม คลงัสินคา้ 

บริษทัเอกชน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี 
3)  ผูจ้ดัการส่วนงานซ่อมบ ารุงอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชนในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร จ.ชลบุรี 
4)  ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร ของอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเอกชนในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร จ.ชลบุรี 
4.2.2.1  ผลการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านอาคารคลังสินคา้ บริษทัเอกชนทั้ง 4 คน มีความเห็นว่าการจดัการ

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว หมายถึง การจดัการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัอาคาร
คลงัสินคา้สีเขียว เช่น การเลือกใช้วสัดุท่ีน ามาใช้ในการก่อสร้างอาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
และไม่ส่งผลกระทบดา้นสุขภาพหรือดา้นอ่ืนๆต่อผูใ้ชง้านอาคาร เป็นตน้ การออกแบบเนน้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า เช่น การใชแ้สงสวา่งจากธรรมชาติเพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า การ
บ ารุงรักษาท่ีเป็นมิตรกบัผูใ้ช้งานและส่ิงแวดล้อม มีระยะเวลาในการใช้งานอาคารคลงัสินค้าท่ี
ยาวนานท าให้การส้ินเปลืองทรัพยากรน้อยลง มีการควบคุมมลพิษและการเกิดของเสีย และมีการ
บ ารุงรักษาอาคารคลงัสินคา้อยา่งเป็นระบบ 

เกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวควรเนน้เป็น Life Cycle Assessment โดย
พิจารณาในมิติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า การอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น พลังงาน น ้ า 
กระดาษ  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาท่ีดีข้ีน หรือสามารถน าเกณฑ์อาคารเขียวหรือส านกังานสี
เขียวท่ีมีในประเทศไทยและต่างประเทศมาประยกุตใ์ชไ้ด ้เน่ืองจากตั้งอยูบ่นแนวคิดเดียวกนั อาจมี
การปรับแต่งให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนความยาก
ง่ายในการได้มาซ่ึงแหล่งวตัถุดิบ และตอ้งไม่เป็นภาระในการลงทุนท่ีสูงเกินไป หรือกีดกนัการ
แข่งขัน  ประโยชน์ของการสร้างเกณฑ์ประเมินอาคารคลังสินค้าสีเขียว  คือ ช่วยให้ทราบ
สถานะปัจจุบนั และทิศทางในการปรับปรุง เพื่อการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน ทั้งเจา้ของอาคารคลงัสินค้า 
ผูใ้ชง้าน และผูใ้หบ้ริการทั้งกระบวนการ 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการจดัการอาคารคลงัสินคา้ใหเ้ป็นอาคารคลงัสินคา้สี
เขียว ไดแ้ก่ 

1)  การรับรู้ (Perception) เพื่อการพฒันาไปอยา่งต่อเน่ือง 
2)  การสนบัสนุนดา้นความรู้ (Knowledge) 
3)  งบประมาณ (Investment Budget) 
4)  นโยบายของบริษทั ควรมีการช้ีแจงให้พนักงานเขา้ใจถึงความส าคญั

เพื่อใหพ้นกังานสามารถเขา้ใจจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน 
5)  ผูบ้ริหาร ควรใหค้วามส าคญัต่อนโยบายท่ีก าหนดเพื่อเป็นกรอบแนวทาง

ในการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
6)  กฎหมายและขอ้บงัคบั ควรมีการบงัคบัและค่าปรับหากไม่ปฎิบติัตาม

ขอ้ก าหนด 
7)  การส่ือสาร ควรมีการส่ือสารขอ้มูลให้พนกังานเขา้ถึงเพื่อให้พนักงาน

ปฏิบติัตามได ้
ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดัของการสร้างเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินค้าสี

เขียว คือ หลกัการ ขอบเขต ท่ีไม่ชดัเจน ท าใหส้ร้างเกณฑไ์ม่ครอบคลุม มีตน้ทุนในการด าเนินการท่ี
สูง และไม่มีการส่งเสริมหรือสนบัสนุนจากผูเ้ช่ียวชาญหรือภาครัฐ 

ในส่วนของเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวท่ีประกอบดว้ย 7 หมวด ไดแ้ก่  
หมวด 1 การบริหารจดัการใหเ้ป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว  
หมวด 2 ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม  
หมวด 3 การใชน้ ้า  
หมวด 4 พลงังาน  
หมวด 5 สภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร  
หมวด 6 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก  
หมวด 7 นวตักรรม  
ทั้ง 7 หมวดมีความเหมาะสมเน่ืองจากหัวขอ้การประเมินมีส่วนคลา้ยคลึงกบัเกณฑ์

การประเมินอาคารเขียวและส านกังานสีเขียว แต่ไดมี้การปรังปรุงเพิ่มเติมให้สามารถน ามาใช้กบั
อาคารคลงัสินคา้ 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการสร้างเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียวให้ทดลองความ
เหมาะสมของเกณฑ์ กบัอาคารหลายๆ ขนาด และหลายธุรกิจ เพื่อประเมินความสอดคล้องและ
ปรับแกไ้ข 
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4.2.3  ผลกำรสัมภำษณ์นักวิชำกำร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินด้ำน
อำคำรเขียวและส ำนักงำนสีเขียว 
4.2.3.1 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์นกัวิชาการผูดู้แลโครงการจดัท าระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ (อาคารเขียว) เก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว โดยมี
รายละเอียดท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี คือ 

กรมควบคุมมลพิษ ไดจ้ดัท าคู่มือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคาร
เดิม) ข้ึนในปี พ.ศ. 2551 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้อาคารภาครัฐเป็นอาคารเขียว (Green Building) 
และเป็นแนวทางการประเมินอาคารเขียวส าหรับภาคเอกชน เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ 
(กรณีอาคารเดิม) ได้น าหลักเกณฑ์การประเมินอาคารของ  LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) ประเทศสหรัฐอเมริกามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับอาคารภาครัฐใน
ประเทศไทย โดยมีส่วนงานราชการท่ีน าร่องตามเกณฑ์อาคารเขียว ไดแ้ก่ ศูนยป์ฏิบติัการการบิน
ไทย (Operation Center: OPC) อาคารกรมควบคุมมลพิษ อาคารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุ
แห่งชาติ (MTEC PILOT PLANT) อาคารศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารอนุสรณ์  100 ปี โรงพยาบาลกลาง 
อาคารห้องสมุดกรุงเทพมหานคร ร่มเกลา้ อาคารส านกังานเขตบางกอกใหญ่ และอาคารส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวภาครัฐท่ีจดัท า
ข้ึนน้ีครอบคลุมอาคารประเภทส านกังานเท่านั้น การเขา้ร่วมโครงการอาคารเขียวจะเป็นความสมคัร
ใจ โดยอาคารท่ีสนใจสามารถสมคัรผ่านเวปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงสามารถศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวได ้ 

การจดัการอาคารคลงัสินคา้จะครอบคลุมทั้ง การจดัการดา้นบุคลากร การจดัการดา้น
พลงังานท่ีใช้ส าหรับคลังสินคา้ การจดัการเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีน ามาใช้งาน หรือแมก้ระทั้งการ
จดัการของเสียท่ีจะปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการจดัการอาคาร
คลงัสินคา้ ไดแ้ก่ นโยบายของฝ่ายบริหาร ว่าให้ความใส่ใจกบัการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว
มากหรือนอ้ย ความพร้อมดา้นบุคลากร เช่น จ านวนบุคลากรท่ีดูแลดา้นอาคารหรือดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ความรู้ความเขา้ใจด้านการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียวของบุคลากร เป็นตน้ การประชาสัมพนัธ์
ให้ผูส้นใจรับทราบขอ้มูล การสนบัสนุนจากภาครัฐรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลอาคาร
คลงัสินคา้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ เช่น กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงก าหนดเง่ือนไขในการ
ควบคุมกิจการคลงัสินคา้ กรมโยธาธิการและผงัเมือง ซ่ึงออกพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ .ศ. 
2522 และฉบบัเพิ่มเติมอ่ืนๆ ควรมีการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้มีการจดัการด้าน
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ส่ิงแวดล้อมหรือการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว เช่น ให้ส่งรายงานด้านส่ิงแวดล้อมหรือการ
ด าเนินการเก่ียวกบัอาคารคลงัสินคา้สีเขียวทุกปี เป็นตน้  

เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวควรมีอยา่งนอ้ย 4 มิติ ไดแ้ก่  
1)  มิติดา้นนโยบายส่ิงแวดลอ้มจากฝ่ายบริหาร  
2)  มิติด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้น ้ าอย่าง

ประหยดั  
3)  มิติดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน เช่น ไฟฟ้า  
4)  มิติดา้นการป้องกนัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดกบัพนกังาน หรือ

ชุมชนโดยรอบอาคารคลงัสินคา้  
หรือสามารถน าเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ซ่ึงจดัท าโดยกรมควบคุมมลพิษ และ

เกณฑ์การประ เ มินอาคาร เ ขียวของ ต่างประ เทศ  เ ช่น  LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้ได้เน่ืองจากอาคารคลงัสินคา้มี
ลกัษณะหลายอยา่งท่ีคลา้ยคลึงกบัอาคารส านกังาน เช่น มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ 
ระบบแสงสว่าง การใช้น ้ า และการจดัการของเสีย เป็นต้น การสร้างเกณฑ์การประเมินอาคาร
คลงัสินคา้สีเขียวมีประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบกิจการท่ีมีคลงัสินคา้ เน่ืองจากหากน ามาประเมิน
และปรับปรุงอาคารคลงัสินคา้ให้สอดคลอ้งตามเกณฑ์จะช่วยให้ประหยดัพลงังาน ประหยดัน ้ า ลด
การสูญเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น การสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมส าหรับผูป้ฏิบติังานภายใน
อาคารคลงัสินคา้ และท าให้การด าเนินการภายในคลงัสินคา้สอดคลอ้งกบักฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และกฎหมายควบคุมอาคาร เป็นตน้  

ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดัของการสร้างเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินค้าสี
เขียว  ส าหรับการสร้างเกณฑ์ประเมินอาจไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคมากนกัเน่ืองจากมีเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียวทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศเป็นแนวทางในการด าเนินการ แต่อาจตอ้ง
มีการปรับให้เหมาะสมส าหรับน ามาใช้งานกบัอาคารคลงัสินคา้ ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจจะพบ 
อาจมาจากการขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญส าหรับตรวจประเมินตามเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียว และ
ปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์หรือใหค้วามรู้แก่ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหผู้ป้ระกอบ
กิจการคลงัสินคา้มีความสนใจและเขา้ร่วม รวมถึงการสนนัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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ในส่วนของเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวท่ีประกอบดว้ย 7 หมวด ไดแ้ก่  
หมวด 1 การบริหารจดัการให้เป็นอาคารคลังสินค้าสีเขียว กล่าวถึงการประกาศ

นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม การจดัตั้งคณะท างาน การจดัท าคู่มือฝึกอบรม การส่ือสาร หรือการจดัตั้ง
งบประมาณ  

หมวด 2 ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม กล่างถึงการวางผงับริเวณอาคารและ
องคป์ระกอบของอาคาร รวมถึงการระบุใหมี้พื้นท่ีท่ีน ้าสามารถซึมผา่นลงดินได ้

หมวด 3 การใช้น ้ า กล่าวถึง นโยบายการประหยดัน ้ า การรณรงค์/ประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการประหยดัน ้า และการติดตามตรวจสอบการใชน้ ้า เป็นตน้  

หมวด 4 พลงังาน กล่าวถึงการก าหนดมาตรการเป้าหมายในการอนุรักษพ์ลงังาน การ
รณรงคส์ร้างจิตส านึกต่อการอนุรักษพ์ลงังาน หรือการมีผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน เป็นตน้  

หมวด 5 สภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร กล่าวถึง การตรวจติดตามแสงสว่างภายใน
อาคาร การตรวจวดัคุณภาพอากาศ การตรวจวดัระดบัเสียง และการก าหนดพื้นท่ีสูบบุหร่ี เป็นตน้  

หมวด 6 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก กล่าวถึง การคดัแยกขยะ การ
วเิคราะห์น ้าทิ้ง และการบ าบดัมลพิษทางอากาศก่อนปล่อยออกภายนอก เป็นตน้  

หมวด 7 นวตักรรม กล่าวถึงกิจกรรมอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวมา  
ทั้ง 7 หมวดมีความเหมาะสมเน่ืองจากหัวขอ้การประเมินมีส่วนคลา้ยคลึงกบัเกณฑ์

การประเมินอาคารเขียวและส านกังานสีเขียว แต่ไดมี้การปรังปรุงเพิ่มเติมให้สามารถน ามาใช้กบั
อาคารคลงัสินคา้ การน าไปใชส้ามารถน าไปประเมินกบัอาคารคลงัสินคา้ท่ีมีความสนใจ และอา้งอิง
คะแนนการประเมินของอาคารเขียวและส านกังานสีเขียวได ้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการสร้างเกณฑ์อาคารคลังสินค้าสีเขียว คือ ควร
น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดเป็นขอ้ปฏิบติัหรือขอ้บงัคบัให้ทุก
คลงัสินคา้ตอ้งจดัท า เน่ืองจากปัจจุบนัเกณฑ์อาคารเขียวหรือส านกังานสีเขียวก็ยงัไม่มีการประกาศ
เป็นขอ้บงัคบัเช่นกนั จึงมีเฉพาะผูป้ระกอบกิจการท่ีมีความสนใจเท่านั้นเขา้ร่วมซ่ึงมีจ านวนไม่มาก
นกั 
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4.2.3.2  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์นกัวิชาการตวัแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียวระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เก่ียวข้องกับเกณฑ์การ
ประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว โดยมีรายละเอียดท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี คือ กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดก้ าหนด
เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียวไว ้7 หมวด โดยการประยุกต์มาตรฐานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มาใช้กบัส านกังาน ไดแ้ก่ หมวด 1 การบริหารจดัการองค์การ หมวด 2 
การด าเนินงาน Green Office หมวด 3 การใช้พลงังานและทรัพยากร หมวด 4 การจดัการของเสีย 
หมวด 5 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน หมวด 6 การจดัซ้ือและจดัจา้ง และหมวด 7 
การปรับปรุงต่อเน่ือง ปัจจุบนัประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองตามเกณฑ์ส านกังานสี
เขียว ทัว่ประเทศจ านวน 53 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 7 เมษายน 2559) โดยมีตั้งแต่ระดบัทอง ระดบัเงิน 
และระดบัทองแดง ประกอบดว้ยพื้นท่ี 

1)  กรุงเทพมหานคร 18 แห่ง  
2)  ขอนแก่น    2 แห่ง  
3)  ฉะเชิงเทรา    3 แห่ง  
4)  ชลบุรี     1 แห่ง  
5)  นครปฐม    2 แห่ง  
6)  นครราชสีมา    2 แห่ง  
7)  นนทบุรี    2 แห่ง  
8)  บุรีรัมย ์    1 แห่ง  
9)  ปทุมธานี    2 แห่ง  
10)  พิจิตร     1 แห่ง  
11)  มหาสารคาม    1 แห่ง  
12)  ร้อยเอด็    1 แห่ง  
13)  ระยอง    1 แห่ง  
14)  ราชบุรี    2 แห่ง  
15)  ลพบุรี    1 แห่ง  
16)  ล าปาง    2 แห่ง  
17)  ศรีสะเกษ    2 แห่ง  
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18)  สมุทรปราการ    2 แห่ง  
19)  สมุทรสาคร    1 แห่ง  
20)  สุพรรณบุรี    1 แห่ง  
21)  อ านาจเจริญ    1 แห่ง  
22)  อุดรธานี    1 แห่ง  
23)  อุบลราชธานี    1 แห่ง  
24)  เพชรบุรี    1 แห่ง  
25)  เลย     1 แห่ง  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว สามารถอา้งอิงจากปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรฐานส านกังานสีเขียว (Green Office) เน่ืองจาก
อาคารคลงัสินคา้ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยส่วนส านกังาน ปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ การมีวสิัยทศัน์และ
มุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร กล่าวคือหากมีวิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ท่ีชัดเจนท าให้การด าเนินการส าเร็จ
โดยเร็ว การมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน
อย่างสม ่าเสมอ มีการพฒันาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน มีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และมีการน า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้าง
อาคารคลงัสินคา้ เช่น กรมโยธาธิการและผงัเมือง ผูอ้อกพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และกระทรวงพาณิชย์
ท่ีดูแลการด าเนินการของคลงัสินคา้ ควรเพิ่มเติมการติดตามผลดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินการ
ของอาคารคลังสินค้าในแต่ละพื้นท่ี หรือให้ส่งรายงานด้านการใช้อาคาร/ ผลการตรวจวดัด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม แนบส่งพร้อมกบัการขอต่ออนุญาตประกอบกิจการคลงัสินคา้  

เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวควรมีอยา่งนอ้ย 6 มิติ ประกอบดว้ย 
1)   มิติดา้นนโยบายการจดัการจากฝ่ายบริหาร  
2)  มิติดา้นการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
3)  มิติดา้นการประเมินกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
4)  มิติดา้นการประหยดัน ้า ประหยดัพลงังาน  
5)  มิติการจดัการสภาวะแวดลอ้มภายในอาคารใหป้ลอดภยัแก่ผูป้ฏิบติังาน 
6)  มิติการจดัการสภาวะแวดลอ้มภายนอกอาคารไม่ให้กระทบต่อชุมชน

โดยรอบ  
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หรือสามารถใชเ้กณฑก์ารประเมินส านกังานสีเขียวมาประยกุตใ์ชไ้ด ้เน่ืองจากเกณฑ์
การประเมินส านักงานสีเขียว มุ่งเน้นท่ีตวับุคคล เน้นกิจกรรมของตวับุคคลท่ีจะไม่ท าให้เกิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการตรวจประเมินมีการอบรมให้ความรู้ โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็นระดับพื้นท่ี และระดับประเทศ มีการติดตามประเมินผลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง มีการมอบโล่รางวลัและประกาศนียบตัรให้แก่บริษทัหรือหน่วยงานท่ีผา่น
การประเมิน ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการสร้างเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ไดแ้ก่ ช่วยให้
คลังสินค้ามีการด าเนินงานสอดคล้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม 
กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายดา้นสาธารณสุข เป็นตน้ มีการใช้ทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า น ้ า 
กระดาษ อย่างรู้คุณค่า ก่อให้เกิดของเสียหรือผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยลง  และช่วยให้
คลงัสินคา้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดัของการสร้างเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินค้าสี
เขียว อาจมองท่ีประเด็นการสรรหาผูเ้ช่ียวชาญหรือคณะกรรมการท่ีจะเป็นผูส้ร้างเกณฑ์และเป็น
ผูต้รวจประเมิน จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัอาคาร/ อาคารคลงัสินคา้ และมีความ
เขา้ใจเกณฑก์ารประเมินอยา่งดี รวมถึงมีจ านวนท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการท่ีอาจเพิ่มข้ึนในอนาคต 

เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวท่ีประกอบดว้ย 7 หมวด ไดแ้ก่  
หมวด 1 การบริการจดัการใหเ้ป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว  
หมวด 2 ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม  
หมวด 3 การใชน้ ้า  
หมวด 4 พลงังาน  
หมวด 5 สถาวะแวดลอ้มภายในอาคาร  
หมวด 6 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก  
หมวด 7 นวตักรรม  
ทั้ง 7 หมวด มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชง้าน เน่ืองจากเกณฑ์การประเมินดงักล่าว

มีความคลา้ยคลึงกบัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียว และส านกังานสีเขียวซ่ึงด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 
ดงันั้นการน ามาประยุกตใ์ชก้บัอาคารคลงัสินคา้จึงสามารถอา้งอิงกนัได ้การน าไปใชค้วรพิจารณา
ใหค้รอบคลุมกบัสภาพคลงัสินคา้แต่ละแห่ง เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงของคลงัสินคา้ 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสร้างเกณฑ์อาคารคลังสินค้าสีเขียว ควรมีการช้ีแจง
รายละเอียดให้ผูเ้ก่ียวขอ้งได้รับทราบ เพื่อป้องกนัความสับสนระหว่างเกณฑ์การประเมินอาคาร
คลงัสินคา้สีเขียว กบัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวอ่ืน 
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4.2.3.3  ส านกัส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริม
การอนุรักษ์พลงังานภาคประชาชนและธุรกิจ เก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินค้าสี
เขียว โดยมีรายละเอียดท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี คือ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังานไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารโดยการติดฉลาก ส าหรับอาคารท่ีมี
พื้นท่ีต ่ากวา่ 2,000 ตารางเมตร มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อส่งเสริมและกระตุน้การอนุรักษพ์ลงังาน
ในอาคารและบา้นท่ีอยูอ่าศยัโดยการติดฉลาก 2) เพื่อสร้างจิตส านึกให้ผูซ้ื้อ/เช่า บา้นหรืออาคารได้
ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลงังาน 3) เพื่อให้ขอ้มูลการติดฉลากเป็นกลไกตลาดในระยะยาวท่ีจะ
ผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างย ัง่ยืน มีแบบประเมินแยกเป็นแบบประเมินส าหรับอาคาร
สาธารณะ ไดแ้ก่ อาคารส านกังานและห้องสมุด (ใชง้านประมาณ 8:00 - 18:00 น.) อาคารโรงแรม
และโรงพยาบาล (ใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง) และอาคารสรรพสินคา้ อาคารพาณิชย ์(ใชง้านประมาณ 
10:00 - 22.00 น.) และแบบประเมินส าหรับอาคารพกัอาศยั  ได้แก่ บา้นเด่ียว บา้นแถว อาคารอยู่
อาศยัรวม คอนโดมิเนียม และอพาร์ตเมนต ์ 

หวัขอ้การประเมินแบ่งเป็น 9 หวัขอ้ ไดแ้ก่  
1)  สถานท่ีตั้งอาคาร  
2)  ผงับริเวณและงานภูมิสถาปัตยกรรม  
3)  เปลือกอาคาร  
4)  ระบบปรับอากาศ  
5)  ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
6)  พลงังานทดแทนและการจดัการพลงังาน  
7)  ระบบสุขาภิบาล  
8)  วสัดุและการก่อสร้าง  
9)  เทคนิคการออกแบบและกลยทุธ์ดา้นการประหยดัพลงังาน  

การด าเนินงานเร่ิมในปี 2548 โดยคณะท างานได้ออกแบบและจดัท าแบบประเมิน
บา้นและอาคารประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย 9 หัวขอ้ดงัท่ีกล่าว
ไปแลว้ขา้งตน้ ต่อมาในปี 2550 ไดด้ าเนินการศึกษารูปแบบและทดลองใชแ้บบประเมินฯ กบับา้น
และอาคารเพื่อเป็นตวัอยา่งจ านวน 6 อาคาร ในปี 2551 ไดเ้ร่ิมใชแ้บบประเมินฯ กบับา้นและอาคาร
ท่ีสนใจเข้าร่วมติดฉลากบ้านและอาคารประหยดัพลังงาน จ านวน 142 อาคาร คิดผลประหยดั
พลังงานได้ประมาณ 1.3 ktoe/ปี และในปี 2553 มีบ้านและอาคารได้รับฉลากบ้านและอาคาร
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ประหยดัพลงังาน จ านวน 58 อาคาร คิดผลประหยดัพลงังานประมาณ 1.93 ktoe/ปี ปัจจุบนักรม
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานไม่มีการประเมินและติดฉลากอาคารแลว้ แต่ผูท่ี้สนใจสามารถ
น าแบบประเมินอาคารประหยดัพลังงานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการได ้และไดมี้การสร้างอาคารอนุรักษพ์ลงังานเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทัว่ไปได้
เขา้ศึกษาและเยี่ยมชม ดงัภาพท่ี 4.4 4.5 และ 4.6 ในช่วงปี 2552 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังานไดอ้อกกฎกระทรวง ก าหนดประเภทหรือขนาดและมาตรฐานหลกัเกณฑว์ธีิการใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552 เพื่อก าหนดมาตรฐานการออกแบบอาคารท่ี
จะก่อสร้างใหม่หรือดดัแปลงท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป มีผลบงัคบัใช้กบัอาคาร 9 
ประเภท ไดแ้ก่ อาคารส านกังาน สถานศึกษา โรงมหรสพ หา้งสรรสินคา้ อาคารชุมนุมคน (อาคารท่ี
มีพื้นท่ีตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรข้ึนไปหรือชุมนุมคนไดต้ั้งแต่ 500 คนข้ึนไป) อาคารสถานบริการ 
สถานพยาบาล อาคารชุด และโรงแรม ในการน้ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานได้
จดัตั้งศูนยป์ระสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลงังานข้ึน ส าหรับให้บริการตรวจ
ประเมินและรับรองแบบอาคารทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการปรึกษา แนะน า ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาคารก่อสร้างใหม่ ให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลงังาน และเป็นแหล่ง
รวบรวมขอ้มูลการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลงังานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง    

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการจดัการอาคารคลังสินค้าสีเขียว ได้แก่ การมี
วิสัยทศัน์หรือความมุ่งมัน่ด้านการอนุรักษ์พลงังานหรือการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริหาร
คลงัสินคา้ และดา้นงบประมาณ เน่ืองจากอาคารคลงัสินคา้บางแห่งอาจตอ้งใชง้บประมาณในการ
ปรับปรุงสูง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลอาคารคลงัสินคา้ เช่น กรมโยธาธิการและผงัเมือง ควร
ก ากับดูแลการด าเนินงานของอาคารคลังสินค้าตั้ งแต่เร่ิมขออนุญาตก่อสร้างเน่ืองจากอาคาร
คลงัสินคา้ส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพราะมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นตั้งแต่ 10,000 
ตารางเมตรข้ึนไป การสนบัสนุนส่งเสริมให้มีการออกแบบอาคารให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือ
เป็นอาคารท่ีประหยดัพลงังาน และปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด โดยอาจร่วมมือกบั
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ในการพิจารณาแบบหรือสนบัสนุนให้เขา้ร่วมการ
อนุรักษพ์ลงังานโดยใชข้อ้บญัญติัมาตรฐานอาคารดา้นพลงังาน (Building Energy Code: BEC) 

เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวควรประกอบดว้ย 2 มิติใหญ่ๆ ไดแ้ก่  
1)  มิติดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน เน่ืองจากคลงัสินคา้ส่วนใหญ่จะใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าไปกบัระบบปรับอากาศ และระบบแสงสว่าง หรือแมก้ระทัง่กบัระบบชาร์จแบตเตอร่ีให้รถ
ส าหรับยกเคล่ือนยา้ยสินคา้ เป็นตน้  

2)  มิติดา้นการจดัการของเสีย เช่น ขยะ หรือน ้าเสีย  
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หรืออาจประยุกตใ์ชเ้กณฑ์อาคารเขียวของกรมควบคุมมลพิษ เกณฑ์ประเมินอาคาร
ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
กระทรวงพลังงาน หรือเกณฑ์ LEED ของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ในการประเมินอาคาร
คลงัสินคา้สีเขียวได้ แต่ตอ้งเลือกรายละเอียดท่ีมีความเก่ียวข้องกับอาคารคลังสินค้า เกณฑ์การ
ประเมินอาคารคลังสินค้าสีเขียวมีประโยชน์ในด้านการประหยดัพลงังาน ท าให้ค่าใช้จ่ายด้าน
พลงังานของคลงัสินคา้ลดลง การจดัการของเสียให้ถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย รวมถึงมีการจดัการ
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจ
เกิดกบัชุมชนโดยรอบ 

ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดัของการสร้างเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินค้าสี
เขียว อาจอยู่ท่ีคณะกรรมการท่ีร่างเกณฑ์การประเมิน กล่าวคือ คณะกรรมการท่ีร่างเกณฑ์การ
ประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวควรมีความรู้ทั้งดา้นการจดัการอาคารคลงัสินคา้ เกณฑก์ารประเมิน
เก่ียวกบัอาคารเขียวทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงตอ้งมีการอบรมให้ทราบถึงเกณฑ์
การประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวทั้ง 7 หมวด ไดแ้ก่  
หมวด 1 การบริหารจดัการใหเ้ป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว  
หมวด 2 ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม  
หมวด 3 การใชน้ ้า 
หมวด 4 พลงังาน  
หมวด 5 สภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร  
หมวด 6 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก  
หมวด 7 นวตักรรม  
ทั้ง 7 หมวด มีความเหมาะสมท่ีสามารถน าไปใชง้านกบัคลงัสินคา้ได ้เน่ืองจากเกณฑ์

การประเมินส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกบัเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวภาครัฐ ของกรมควบคุมมลพิษ 
และเกณฑ ์LEED ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีการน ามาใชง้านอยา่งแพร่หลาย 
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ภำพที ่4.4  สถานท่ีตั้งอาคารอนุรักษพ์ลงังานเฉลิมพระเกียรติ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน ต. คลองหา้ อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 

 

 
 

ภำพที ่4.5  อาคารอนุรักษพ์ลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  
ต. คลองหา้ อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 
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ภำพที ่4.6  อาคารท่ีพกัอาศยัอนุรักษพ์ลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  
ต. คลองหา้ อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 

 

4.3  ผลกำรประเมนิอำคำรคลงัสินค้ำในเครือบริษทัผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขยำยตลำด  
ตำมเกณฑ์ประเมนิอำคำรคลงัสินค้ำสีเขยีว (Green Warehouse) 

  
4.3.1  เกณฑ์ประเมินทีต้่องผ่ำน (Prerequisite) ทั้งหมด 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1)  มีบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน (กรณีท่ีเขา้ข่าย คือ มีการ
ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัต ์หรือ 1,175 กิโล
โวลทแ์อมแปร์ข้ึนไป) 

2)  ค่าความส่องสว่างจากแสงประดิษฐ์ (ไม่รวมแสงธรรมชาติ) ในพื้นท่ีใช้สอยของ
อาคารผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสง
สวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549  
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3)  ระดับเสียงในพื้นท่ีท างานไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 

4)  มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารตามท่ีก าหนดไวใ้น พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2543 กรณีเขา้ข่ายท่ีตอ้งตรวจ คือ  

ก)  อาคารสูงท่ีมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรข้ึนไป  
ข)  อาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
ค)  อาคารชุมนุมคน คือ อาคารท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรข้ึนไปหรือชุมนุมคน

ไดต้ั้งแต่ 500 คนข้ึนไป  
ง)  โรงมหรสพ เช่น อาคารฉายภาพยนตร์ แสดงละคร ดนตรี หรือการแสดงร่ืนเริง

อ่ืน  
จ)  โรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งพกัตั้งแต่ 80 หอ้งข้ึนไป  
ฉ)  สถานบริการท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ 200 ตารางเมตรข้ึนไป  
ช)  อาคารชุด อาคารอยูอ่าศยัรวมท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป  
ซ)  โรงงานท่ีมีความสูงมากกวา่ 1 ชั้นและมีพื้นท่ีตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป  
ญ)  ป้ายท่ีมีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรข้ึนไป หรือมีพื้นท่ีป้ายตั้งแต่ 50 ตาราง

เมตรข้ึนไป ป้ายบนหลงัคาหรือดาดฟ้าหรือส่วนของอาคารพื้นท่ีตั้งแต่ 25 ตารางเมตรข้ึนไป) 
5)  ผลการวิเคราะห์น ้ าทิ้ง เช่น น ้ าทิ้งจากโรงอาหาร หรือจากห้องน ้ า เป็นตน้ จะตอ้งอยู่

ในเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 
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ตำรำงที ่4.5  ผลการประเมินเกณฑอ์าคารคลงัสินคา้สีเขียว - เกณฑบ์งัคบัท่ีตอ้งผา่น (Prerequisite) 
 

ล ำดบัที ่ เกณฑ์กำรประเมนิทีต้่องผ่ำน (Prerequisite) ผลกำรประเมนิ/ ล ำดบัทีค่ลงัสินค้ำ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 มีบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน (กรณีท่ีเขา้ข่าย คือ มีการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า
ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัต ์หรือ 1,175 กิโลโวลทแ์อมแปร์ข้ึนไป) 

-  -     - -  -  - 

2 ค่าความส่องสว่างจากแสงประดิษฐ์ (ไม่รวมแสงธรรมชาติ) ในพ้ืนท่ีใช้สอยของอาคารผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 

          

3 ระดบัเสียงในพ้ืนท่ีท างานไม่เกินเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความ
ร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 

 -  -  -    -    -  - 

4 มีการตรวจสอบความปลอดภยัของอาคารตามท่ีก าหนดไวใ้น พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ฉบบัท่ี 3 
พ.ศ. 2543 (กรณีเขา้ข่ายท่ีตอ้งตรวจ คือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นตั้งแต่ 10,000 
ตารางเมตรข้ึนไป)  

 -  -         

5 ผลการวเิคราะห์น ้ าท้ิงจะตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด           

 
หมำยเหตุ:  หมายถึง ผา่นเกณฑ ์

 หมายถึง ไม่ผา่นเกณฑ ์
-   หมายถึง ไม่เก่ียวขอ้ง 
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จากตารางท่ี 4.5 ล าดบัท่ีของคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ 
1)  คลงัสินคา้เก็บสินคา้หรูหรา กรุงเทพมหานคร  
2)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร  
3)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค โครงการบางปู  

จ. สมุทรปราการ  
4)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภคเทพารักษ ์  

จ. สมุทรปราการ 
5)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กม.19 จ. สมุทรปราการ 
6)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ต. ศีรษะจรเขใ้หญ่ 

 จ. สมุทรปราการ  
7)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค ต. บางโฉลง 

จ. สมุทรปราการ  
8)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค กม.20 จ. สมุทรปราการ  
9)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค จ. พระนครศรีอยธุยา  
10)  ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลย ี 

จ. พระนครศรีอยธุยา 

สรุปผลการประเมินเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียว - เกณฑ์บงัคบัท่ีตอ้งผ่าน (Prerequisite) 
พบวา่คลงัสินคา้ทั้ง 10 แห่งไม่ผา่นเกณฑ์บงัคบัตอ้งผา่น ดงันั้นจึงถือวา่ไม่ผา่นเกณฑก์ารเป็นอาคาร
คลงัสินคา้สีเขียว รายละเอียดดงัน้ี 

1)  คลังสินค้าล าดับท่ี 1 ไม่ผ่านเกณฑ์บังคับท่ีต้องผ่าน เน่ืองจากไม่มีการตรวจวดั
คุณภาพน ้าทิ้งจากโรงอาหารก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 

2)  คลงัสินคา้ล าดบัท่ี 2 ไม่ผา่นเกณฑ์บงัคบัท่ีตอ้งผา่น เน่ืองจากค่าความส่องสว่างจาก
แสงประดิษฐ ์ไม่ผา่นตามเกณฑข์องกฎหมาย 

3)  คลงัสินคา้ล าดบัท่ี 3 ไม่ผา่นเกณฑ์บงัคบัท่ีตอ้งผา่น เน่ืองจากค่าความส่องสว่างจาก
แสงประดิษฐ ์ไม่ผา่นตามเกณฑข์องกฎหมาย 

4)  คลงัสินคา้ล าดบัท่ี 4 ไม่ผา่นเกณฑ์บงัคบัท่ีตอ้งผา่น เน่ืองจากค่าความส่องสว่างจาก
แสงประดิษฐ ์ไม่ผา่นตามเกณฑข์องกฎหมาย ระดบัเสียงในพื้นท่ีท างานไม่ผา่นตามกฎหมายก าหนด 
และไม่มีการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งจากโรงอาหารก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 

5)  คลงัสินคา้ล าดบัท่ี 5 ไม่ผา่นเกณฑ์บงัคบัท่ีตอ้งผา่น เน่ืองจากค่าความส่องสว่างจาก
แสงประดิษฐ ์ไม่ผา่นตามเกณฑข์องกฎหมาย 
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6)  คลงัสินคา้ล าดบัท่ี 6 ไม่ผา่นเกณฑ์บงัคบัท่ีตอ้งผา่น เน่ืองจากค่าความส่องสว่างจาก
แสงประดิษฐ์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ของกฎหมาย และไม่มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งจากโรงอาหาร
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 

7)  คลังสินค้าล าดับท่ี 7 ไม่ผ่านเกณฑ์บังคับท่ีต้องผ่าน เน่ืองจากไม่มีการตรวจวดั
คุณภาพน ้าทิ้งจากโรงอาหารก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 

8)  คลงัสินคา้ล าดบัท่ี 8 ไม่ผา่นเกณฑ์บงัคบัท่ีตอ้งผา่น เน่ืองจากค่าความส่องสว่างจาก
แสงประดิษฐ์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ของกฎหมาย และไม่มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งจากโรงอาหาร
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 

9)  คลงัสินคา้ล าดบัท่ี 9 ไม่ผา่นเกณฑ์บงัคบัท่ีตอ้งผา่น เน่ืองจากค่าความส่องสว่างจาก
แสงประดิษฐ ์ไม่ผา่นตามเกณฑข์องกฎหมาย 

10)  คลงัสินคา้ล าดบัท่ี 10 ไม่ผ่านเกณฑ์บงัคบัท่ีตอ้งผ่าน เน่ืองจากค่าความส่องสว่าง
จากแสงประดิษฐ ์ไม่ผา่นตามเกณฑข์องกฎหมาย และไม่มีการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งจากโรงอาหาร
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 
  

4.3.2 คะแนนประเมินของคลงัสินค้ำในเครือบริษัทผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขยำยตลำด  
ตำมเกณฑ์อำคำรคลงัสินค้ำสีเขียว 

ตามท่ีกล่าวในหวัขอ้ 4.3.1 คลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการขยายทั้ง 10 แห่งไม่
ผา่นเกณฑบ์งัคบัท่ีตอ้งผา่น (Prerequisite) จึงถือวา่ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินเป็นอาคารคลงัสินคา้สี
เขียว แต่หากทุกคลงัสินคา้ท าการแกไ้ขปรับปรุงและผา่นตามเกณฑ์ดงักล่าว จะสามารถประเมินให้
คะแนนได ้ผูว้ิจยัจึงน าเสนอคะแนนประเมินของคลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยาย
ตลาดทั้ง 10 แห่ง บนพื้นฐานท่ีทุกคลงัสินคา้ผา่นเกณฑบ์งัคบัท่ีตอ้งผา่นทั้ง 5 ขอ้แลว้ ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตำรำงที ่4.6  คะแนนประเมินตามเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียว หลงัท าการแกไ้ขปรับปรุงคลงัสินคา้ใหผ้า่นเกณฑ์บงัคบัท่ีตอ้งผา่น (Prerequisite) 
 

คลงัสินค้ำ หมวด/ คะแนน คะแนน
รวม 

คะแนนรวม  
(ร้อยละ) หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 

1. คลงัสินคา้เก็บสินคา้หรูหรา กรุงเทพมหานคร 3 2 1 12 10 22 1 51 54.26 
2. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 3 2 1 11 14 26 1 58 58.00 
3. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค โครงการบางปู  
จ. สมุทรปราการ  

3 2 1 12 10 21 1 50 53.19 

4. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภคเทพารักษ ์ 
จ. สมุทรปราการ 

3 2 2 11 13 19 1 51 54.26 

5. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กม.19  
จ. สมุทรปราการ  

3 2 2 15 14 22.5 1 59.5 61.34 

6. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ ต. ศีรษะจรเขใ้หญ่ 
จ. สมุทรปราการ  

3 2 1.5 12 14 23.5 1 57 58.76 

7. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค ต. บางโฉลง  
จ. สมุทรปราการ 

3 2 1.5 12 13 22.5 1 55 58.51 

8. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค กม.20  
จ. สมุทรปราการ  

3 2 1.5 12 13 22.5 1 55 58.51 

9. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค  
จ. พระนครศรีอยธุยา  

6 2 1.5 15 14 23 1 62.5 66.49 

10. ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลย ี 
จ. พระนครศรีอยธุยา 

3 2 1.5 15 14 21 1 57.5 59.28 
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จากตารางท่ี 4.6 สามารถสรุปคะแนนประเมินตามเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียวท่ีคาดวา่จะ
ได ้หลงัท าการแกไ้ขปรับปรุงคลงัสินคา้ใหผ้า่นเกณฑบ์งัคบัท่ีตอ้งผา่น (Prerequisite) ดงัน้ี 

1)  คลังสินค้าเก็บสินค้าหรูหรา กรุงเทพมหานคร ได้คะแนนประเมินรวมร้อยละ 
54.26 

2)  คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ  กรุงเทพมหานคร ได้
คะแนนประเมินรวมร้อยละ 58 

3)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค โครงการบางปู  
จ. สมุทรปราการ ไดค้ะแนนประเมินรวมร้อยละ 53.19 

4)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภคเทพารักษ ์ 
จ. สมุทรปราการ ไดค้ะแนนประเมินรวมร้อยละ 54.26 

5)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กม.19 จ. สมุทรปราการ  
ไดค้ะแนนประเมินรวมร้อยละ 61.34 

6)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ต. ศีรษะจรเขใ้หญ่  
จ. สมุทรปราการ ไดค้ะแนนประเมินรวมร้อยละ 58.76  

7)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค ต. บางโฉลง  
จ. สมุทรปราการ ไดค้ะแนนประเมินรวมร้อยละ 58.51 

8)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค กม.20  
จ. สมุทรปราการ ไดค้ะแนนประเมินรวมร้อยละ 58.51 

9)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค จ. พระนครศรีอยธุยา  
ไดค้ะแนนประเมินรวมร้อยละ 66.49 

10)  ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลย ี 
จ. พระนครศรีอยธุยา ไดค้ะแนนประเมินรวมร้อยละ 59.28 

การทดสอบการแจกแจงของคะแนนประเมินตามเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียววา่เป็นแบบ
ปกติหรือไม่ สมมติฐานท่ีตอ้งการทดสอบคือ 

H0 : คะแนนประเมินตามเกณฑอ์าคารคลงัสินคา้สีเขียวมีการแจกแจงแบบปกติ 
H1 : คะแนนประเมินตามเกณฑอ์าคารคลงัสินคา้สีเขียวไม่ไดมี้การแจกแจงแบบปกติ 
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ตำรำงที ่4.7  ผลการวเิคราะห์คะแนนประเมินตามเกณฑอ์าคารคลงัสินคา้สีเขียว 
 
คะแนนสูงสุด 

(Max) 
คะแนนต ำ่สุด 

(Min) 
ค่ำเฉลีย่ 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  
(Standard Deviation: SD) 

Asymp.Sig. 
(2-tailed) 

66.49 53.19 58.260 3.89 0.200 

 
จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์คะแนนประเมินตามเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียว ของ

บริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการขยายตลาดทั้ง 10 แห่ง มีคะแนนสูงสุด เท่ากบั 66.49 คะแนนต ่าสุด เท่ากบั 
53.19 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมิน (คะแนนรวมร้อยละ) เท่ากบั 58.260 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 3.89 ซ่ึงผลการวิเคราะห์การแจกแจงของคะแนนประเมิน โดยใชส้ถิติทดสอบโคโมโกรอฟ 
สเมอร์นอฟ (Kolmogorov-Smirnov Test) พบว่า  มีค่ า  Asymp.Sig. (2-tailed) เท่ ากับ 0.200 ซ่ึง
มากกว่า 0.050 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คะแนนประเมินตามเกณฑอ์าคารคลงัสินคา้สีเขียวมีการแจกแจงแบบปกติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.050 
  
 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 

5.1.1  กำรจัดกำรอำคำรคลงัสินค้ำสีเขียว 
อาคารคลงัสินคา้ถือเป็นอาคารประเภทหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมีหลาย

กิจกรรมท่ีด าเนินการในคลงัสินคา้เก่ียวขอ้งกบัการใช้พลงังานและมีการปล่อยมลพิษ คือ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHGs) สอดคล้องกบั
การศึกษาของ Fichtinger, Ries, Grosse and Baker (2015) ท่ีศึกษาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ของสินคา้คงคลงัและการจดัการคลงัสินคา้ พบว่าผลกระทบของคลงัสินคา้ต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
การใช้พลงังานและการปล่อยมลพิษจากคลังสินคา้ พลงังานท่ีใช้ในคลงัสินคา้คือเช้ือเพลิงจาก
ฟอสซิล เช่น ใช้พลงังานในรูปไฟฟ้า ก๊าซ หรือน ้ ามนั และแยกตามประเภทการใช้งาน ไดแ้ก่ ใช้
ดา้นพลงังานความร้อน แสงสวา่ง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในคลงัสินคา้ การใชพ้ลงังานในคลงัสินคา้
ถูกใชไ้ปกบัดา้นแสงสวา่ง 65% ของการใชพ้ลงังานทั้งหมด ใชไ้ปกบัความร้อน 12% และอ่ืนๆ 23%  

5.1.1.1  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ไดแ้ก่  
1)  นโยบาย ความมุ่งมัน่ วสิัยทศัน์ของฝ่ายบริหาร  
2)  ความพร้อมของบุคลากร เช่น จ านวนบุคลากรท่ีเหมาะสม บุคลากรมี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว  
นโยบาย ความมุ่งมัน่ วสิัยทศัน์ของฝ่ายบริหาร และความพร้อมของบุคลากร 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณัฐพล เขตกระโทก (2556) ท่ีกล่าวว่าการท่ีบุคคล เช่น ผูบ้ริหารของ
องค์กรหรือผูรั้บผิดชอบ ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาคารเขียว หรือการไม่ให้ความส าคญั
เก่ียวกับปัญหาด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม การออกแบบอาคารท่ีไม่เหมาะสม มีผลท าให้
กระบวนการต่างๆ ล่าชา้หรือไม่เกิดข้ึน  
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3)  งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรรณี 
วฒันไพลิน (2552) และ กชกร อาจนอ้ย (2556) ท่ีกล่าววา่ สาเหตุท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้สู่การเป็น
อาคารเขียวของอาคารโรงพยาบาล ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใช้จ่าย ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันา
อาคารเขียว คือ ตน้ทุนในการพฒันาท่ีอาจมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่อาคารทัว่ไป  

4)  การมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี เช่น มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ มีการพฒันาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง มีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน การสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังาน และการพฒันาบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ืองสร้างทศันติดา้นการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียวแก่พนกังาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ภาณุวฒัน์ สายอุบล (2556) ท่ีกล่าววา่ พนกังานมีทศันคติต่อกิจกรรมการบริหารจดัการคลงัสินคา้สี
เขียวภายในอาคารมากท่ีสุด คือ กิจกรรมเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในเร่ืองระบบวตัถุดิบและวสัดุ
ส้ินเปลือง ส่วนการบริหารจดัการคลงัสินคา้สีเขียวภายนอกอาคาร พบว่า พนักงานมีทศันคติต่อ
กิจกรรมทางสังคมเร่ืองการเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมมากท่ีสุด และพนักงาน
คลงัสินคา้ท่ีท างานในสถานท่ีแตกต่างกนั มีทศันะในการบริหารจดัการคลงัสินคา้สีเขียวท่ีแตกต่าง  

5)  การน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน  
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รัตนา แกว้เพชรพงษ ์(2556) ท่ีประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม SketchUp ในการ
ข้ึนหุ่นจ าลองอาคารเรือนนอน ตามหลกัอาคารเขียวซ่ึงถือเป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั
การด าเนินการดา้นอาคารเขียว  

6)  การสนบัสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลอาคาร
คลงัสินคา้ เช่น ก าหนดเป็นกฎหมายหรือข้อบงัคบัให้ทุกบริษทัหรือทุกคลงัสินคา้จะต้องน าไป
ปฏิบัติ สอดคล้องกับการศึกษาของ รัฐศักด์ิ พรหมมาศ (2555) ท่ีกล่าวว่า กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานไม่ไดมี้สภาพบงัคบัอย่างจริงจงั เพราะเป็นกฎหมายท่ีมุ่งส่งเสริมหรือ
สร้างจิตส านึกให้ผูเ้ก่ียวข้องตระหนักถึงความส าคญัของการอนุรักษ์พลังงาน มากกว่าจะเป็น
กฎหมายท่ีมุ่งก าหนดกรอบหรือกฎเกณฑ์ และบงัคบัให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
มาตรการส่งเสริมเห็นวา่มาตรการท่ีน่าจะไดผ้ลท่ีสุดก็คือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น มาตรการ
ทางการเงินและมาตรการทางภาษี เพราะเป็นมาตรการท่ีท าให้เห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตอนแทน
อยา่งชดัเจน 

การจดัการอาคารคลงัสินคา้ทั้ง 10 แห่ง ของบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการขยายตลาดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัการโดยยึดกฎหมายเป็นหลกั ไดแ้ก่ การจดัการของเสีย/ขยะ 
การแยกขยะท่ีเกิดจากส านักงาน โรงอาหาร ขยะจากกระบวนการท างาน เช่น เศษไม้พาเลท 
พลาสติกหุม้สินคา้ และกล่องบรรจุสินคา้ สินคา้เคมีเส่ือมสภาพ/ช ารุด มีการด าเนินการไดส้อดคลอ้ง
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กบักฎหมาย การจดัการตวัอาคารคลงัสินคา้ยึดกฎหมายควบคุมอาคาร โดยมีการตรวจสอบความ
ปลอดภยัของอาคารตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด การด าเนินการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
ก าหนดบริษทัจะน าเร่ืองการลดค่าจ่ายมาพิจารณาร่วมดว้ย กล่าวคือ หากด าเนินการปรับปรุงดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นอาคาร หรือการอนุรักษพ์ลงังานแลว้สามารถลดค่าใชจ่้ายของบริษทัหรือคลงัสินคา้
ได ้จะด าเนินการก่อน เช่น การด าเนินการดา้นอนุรักษพ์ลงังานท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ ไดแ้ก่ การ
เปล่ียนหลอดไฟจากชนิดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟชนิด LED เพื่อลดค่าใชจ่้ายดา้นไฟฟ้า หาก
จะปรับปรุงด้านอ่ืนท่ีกฎหมายไม่ได้ก าหนดจะพิจารณาถึงความจ าเป็น เช่น มีการร้องเรียนจาก
พนกังานหรือบุคคลภายนอก เป็นตน้  

 
5.1.2  เกณฑ์กำรประเมินอำคำรคลงัสินค้ำสีเขียว ของบริษัทผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขยำยตลำด 
การศึกษาเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ไดจ้ากการรวบรวมเกณฑ์อาคารเขียว

ภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม) ของกรมควบคุมมลพิษ เกณฑ์ส านกังานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เกณฑ์ความย ัง่ยืนทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไทย ส าหรับอาคารระหวา่งใชง้าน ของ
สถาบนัอาคารเขียวไทย และเกณฑ ์LEED 2009 for Existing Buildings: Operations & Maintenance 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาเกณฑ์ท่ีเหมาะสมกบัคลงัสินคา้บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการ
ขยายตลาด ประกอบดว้ย 7 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 1 การบริหารจดัการให้เป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว 
กล่าวถึงการประกาศนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม การจดัตั้งคณะท างาน การจดัท าคู่มือฝึกอบรม การ
ส่ือสาร หรือการจดัตั้งงบประมาณ หมวด 2 ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม กล่างถึงการวางผงั
บริเวณอาคารและองคป์ระกอบของอาคาร รวมถึงการระบุให้มีพื้นท่ีท่ีน ้ าสามารถซึมผา่นลงดินได ้
หมวด 3 การใช้น ้ า กล่าวถึง นโยบายการประหยดัน ้ า การรณรงค์/ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการ
ประหยดัน ้ า และการติดตามตรวจสอบการใช้น ้ า เป็นตน้ หมวด 4 พลงังาน กล่าวถึงการก าหนด
มาตรการเป้าหมายในการอนุรักษ์พลงังาน การรณรงคส์ร้างจิตส านึกต่อการอนุรักษพ์ลงังาน หรือ
การมีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน เป็นตน้ หมวด 5 สภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร กล่าวถึง การตรวจ
ติดตามแสงสวา่งภายในอาคาร การตรวจวดัคุณภาพอากาศ การตรวจวดัระดบัเสียง และการก าหนด
พื้นท่ีสูบบุหร่ี เป็นตน้ หมวด 6 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก กล่าวถึง การคดัแยก
ขยะ การวเิคราะห์น ้าทิ้ง และการบ าบดัมลพิษทางอากาศก่อนปล่อยออกภายนอก เป็นตน้ และหมวด 
7 นวตักรรม  

เกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินค้าสีเขียวขา้งตน้ สอดคล้องกบัการศึกษาของ Mulder 
(2013) และ Zuchowski (2015) ท่ีกล่าวถึงการจดัการอาคารคลงัสินคา้เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ลดการใชพ้ลงังาน ลดการใชน้ ้า และลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ การปรับปรุง
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คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้เหมาะสม ลดระดบัการปนเป้ือนของมลพิษ ปรับปรุงอุณหภูมิ
ให้เหมาะสม ปรับคุณภาพแสงสว่างและระดบัเสียงให้เหมาะสมกบัสุขภาพของผูป้ฎิบติังาน ลด
ผลกระทบทางลบของส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีมีสาเหตุจากอากาศ มลพิษทางน ้ า และของ
เสียตลอดอายกุารใชง้านของอาคาร เพิ่มการใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะวสัดุท่ีไม่มี
พิษ วสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาท าใหม่ได ้และวสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ซ ้ าได ้ลดผลกระทบจาก
ส่ิงแวดล้อมและพลังงานในการขนส่ง และให้ความสนใจต่อส่ิงท่ีมีผลต่อสุขภาพมนุษย์และ
พิจารณาถึงทรัพยากรธรรมชาติ โดยสรุปแลว้สามารถจดักลุ่มวิธีการจดัการคลงัสินคา้เพื่อให้เกิด
ความย ัง่ยืนได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ลดการปล่อยของเสียท่ีให้โทษต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลดการ
บริโภคทรัพยากร และจดัหาทรัพยากรทางเลือกมาใช้ทดแทน และเพิ่มการใช้วสัดุท่ีเป็นมิตรต่อ
ระบบนิเวศมาใชใ้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  

 
5.1.3  กำรวเิครำะห์กำรจัดกำรอำคำรคลงัสินค้ำ กบัเกณฑ์ประเมินอำคำรคลงัสินค้ำสีเขียว 
 ผลการวิเคราะห์การจดัการอาคารคลงัสินคา้ทั้ง 10 แห่ง ของบริษทัผูใ้ห้บริการด้านการ

ขยายตลาด พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว เน่ืองจากไม่ผ่านเกณฑ์
บงัคบัท่ีตอ้งผา่น (Prerequisite) ดา้นแสงสวา่งในพื้นท่ีการท างาน ดงัตารางท่ี 5.1 ดา้นระดบัเสียงใน
พื้นท่ีการท างาน ดงัตารางท่ี 5.2 และ ดา้นการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ดงัตารางท่ี 5.3 
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ตำรำงที่ 5.1  คลงัสินคา้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินดา้นการปรับปรุงแสงสว่างในพื้นท่ีการท างานให้
สอดคลอ้งกฎหมาย 

 
เกณฑ์บังคับที่ต้องผ่ำน 

(Prerequisite) 
รำยช่ือคลงัสินค้ำ 

ต้องปรับปรุงระบบแสงสว่างใน
พ้ืนท่ีการท างานทุกจุดให้สอดคลอ้ง
ตามกฎกระทรวงแรงงาน เ ร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจดัการดา้นความปลอดภัย อาชี
วอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2549   

1. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 
2. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค โครงการบางปู 
จ.สมุทรปราการ 
3. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภคเทพารักษ ์จ. 
สมุทรปราการ 
4. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กม.19  
จ. สมุทรปราการ 
5. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ  
ต. ศีรษะจรเขใ้หญ่ จ. สมุทรปราการ 
6. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค กม.20  
จ. สมุทรปราการ 
7. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค  
จ. พระนครศรีอยธุยา 
8. ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี จ . 
พระนครศรีอยธุยา 

 
ตำรำงที่ 5.2  คลงัสินคา้ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินดา้นการลดหรือควบคุมระดบัเสียงในพื้นท่ีการ

ท างานใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย 
 

เกณฑ์บังคับที่ต้องผ่ำน 
(Prerequisite) 

รำยช่ือคลงัสินค้ำ 

ตอ้งลดหรือควบคุมระดบัเสียงใน
พ้ืนท่ีการท างานใหส้อดคลอ้งกบั
กฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีว
อามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง 
และเสียง พ.ศ. 2549 

1. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภคเทพารักษ ์จ. 
สมุทรปราการ 
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ตำรำงที ่5.3  คลงัสินคา้ท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้นการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอก 

 
เกณฑ์บังคบัทีต้่องผ่ำน 

(Prerequisite) 
รำยช่ือคลงัสินค้ำ 

ตอ้งท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง
จ ากโร งอ าห าร  และผลการ
ตรวจวดัตอ้งผ่านตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 
 

1. คลงัสินคา้เก็บสินคา้หรูหรา กรุงเทพมหานคร 
2. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอ์ุปโภคบริโภคเทพารักษ ์จ. 
สมุทรปราการ 
3. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ  
ต. ศีรษะจรเขใ้หญ่ จ. สมุทรปราการ 
4. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอ์ุปโภคบริโภค  
ต. บางโฉลง จ. สมุทรปราการ 
5. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอ์ุปโภคบริโภค กม.20  
จ. สมุทรปราการ 
6. ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี 
จ. พระนครศรีอยธุยา 

 
เกณฑ์การประเมินท่ีอาคารคลงัสินคา้ส่วนใหญ่ผ่าน ไดแ้ก่ การตรวจสอบความปลอดภยั

ของอาคารตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2543 (กรณีเขา้ข่ายท่ี
ตอ้งตรวจ คือ เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป) 
คลงัสินคา้ท่ีผา่นเกณฑท์ั้งหมดจ านวน 8 แห่ง (อีก 2 แห่ง ไม่เขา้ข่าย) รองลงมา ไดแ้ก่ การมีบุคลากร
ท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน (กรณีท่ีเขา้ข่าย คือ มีการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุด
เดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัต์ หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ข้ึนไป) 
คลงัสินคา้ท่ีผา่นเกณฑท์ั้งหมดจ านวน 4 แห่ง (อีก 6 แห่ง ไม่เขา้ข่าย) 

เม่ือท าการประเมินให้คะแนนอาคารคลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยาย
ตลาดทั้ง 10 แห่ง ตามเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียว คะแนนประเมินท่ีคาดวา่จะไดห้ลงัคลงัสินคา้
ทั้ง 10 แห่ง ท าการแกไ้ขปรับปรุงอาคารใหผ้า่นเกณฑบ์งัคบัท่ีตอ้งผา่นทั้ง 5 ขอ้แลว้ พบวา่ 
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คลงัสินคา้ท่ีไม่ผ่านการรับรองเป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว (คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 
60) มีจ านวน 8 แห่ง ไดแ้ก่  

1)  คลงัสินคา้เก็บสินคา้หรูหรา กรุงเทพมหานคร  
2)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 
3)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค โครงการบางปู  

จ. สมุทรปราการ  
4)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภคเทพารักษ ์  

จ. สมุทรปราการ  
5)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ต. ศีรษะจรเขใ้หญ่  

จ. สมุทรปราการ  
6)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค ต. บางโฉลง  

จ. สมุทรปราการ  
7)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค กม.20  

จ. สมุทรปราการ 
8)  ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลย ี 

จ. พระนครศรีอยธุยา 
คลงัสินคา้ท่ีผ่านการรับรองเป็นคลงัสินคา้สีเขียว (คะแนนรวมร้อยละ 60-69) จ านวน 2 

แห่ง ไดแ้ก่  
1)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กม.19 จ. สมุทรปราการ 
2)  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค จ. พระนครศรีอยธุยา 

คะแนนประเมินตามเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียว ของบริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยาย
ตลาดทั้ง 10 แห่ง มีคะแนนสูงสุด เท่ากบั 66.49 คะแนนต ่าสุด เท่ากบั 53.19 ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 58.260 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.89 และเน่ืองจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมากกวา่ 1.75 จึงถือ
ว่าคะแนนประเมินมีความแตกต่างกนัมาก ซ่ึงสอดคล้องกับการแปลความหมายส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน กรณีมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ของบุญมี พนัธ์ไทย (2545: 174 – 175 อา้งถึงใน สุภมาศ 
องัศุโชติ และชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ม.ป.ป: 27) ท่ีก าหนดการแปลผลส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีน้อยกว่า 1.25 หมายความว่า มีความแตกต่างกนัน้อย หรือใกลเ้คียงกนั 
หรือเหมือนๆกัน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.25 – 1.75 หมายถึง มีความแตกต่างกัน
ค่อนขา้งมาก และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มากกว่า 1.75 หมายถึง มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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แตกต่างกันมาก และจากผลการศึกษาพบว่า คะแนนประเมินมีการแจกแจงแบบปกติ ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05  

 
5.1.4  แนวทำงกำรจัดกำรอำคำรคลังสินค้ำสีเขียว ส ำหรับบริษัทผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขยำย

ตลำด 
จากผลการประเมินอาคารคลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายตลาดทั้ง 10 

แห่ง กบัเกณฑ์ประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว พบการปฏิบติัท่ีไม่สอดคล้องกบัเกณฑ์ประเมิน
อาคารคลงัสินคา้สีเขียว จึงสรุปแนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียวแก่คลงัสินคา้ในเครือ
บริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการขยายตลาด ทั้ง 10 แห่ง ดงัน้ี 

1)  ปรับปรุงระบบแสงสว่างในพื้น ท่ีการท างานให้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชี
วอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 ทุกจุด 

2)  ปรับปรุงพื้น ท่ีการท างานให้ มีระดับ เสียงดังไม่ เ กิน เกณฑ์ ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชี
วอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 

3)  ตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งจากโรงอาหาร หรือหอ้งน ้าก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก หาก
ผลการตรวจวดัเกินค่าท่ีกฎหมายก าหนดตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ขให้ผา่นเกณฑ์ก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอก 

4)  ฝ่ายบริหารของคลังสินค้าประกาศนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม หรือนโยบายท่ี
ผลกัดนัการเป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียวเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 

5)  ฝ่ายบริหารจดัตั้งคณะท างาน รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
อาคารคลงัสินคา้สีเขียวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6)  คณะท างานการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียวจดัท าคู่มืออาคารคลงัสินคา้สีเขียว 
พร้อมทั้งฝึกอบรมพนกังานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งใหรั้บทราบและสามารถน าไปปฏิบติัได ้

7)  ฝ่ายบริหารทบทวนนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคาร
คลงัสินคา้สีเขียวเป็นระยะ เช่น ทุกๆ 1 ปี เป็นตน้ 

8)  ท าการตรวจสอบ/ ติดตามการใชน้ ้าของอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
9)  ก าหนดมาตรการเป้าหมายในการอนุรักษพ์ลงังาน จดัท าแผนการด าเนินงานให้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการรณรงค์และสร้างจิตส านกัดา้นการอนุรักษพ์ลงังานแก่บุคลากร
ผูใ้ชอ้าคารอยา่งต่อเน่ือง 



122 
 

10)  ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารส านกังาน 
11)  ใชส้ารเคมีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยในการก าจดัหนู 
12)  ปรับเปล่ียนสารท าความเยน็เป็นชนิดท่ีส่งผลกระทบต่อสภาวะเรือนกระจกน้อย 

เช่น R134 เป็นตน้  
13)  ติดตั้งระบบบ าบดักล่ิน ควนัท่ีห้องประกอบอาหาร/ ห้องรับประทานอาหาร/ 

โรงอาหาร  
14)  ติดตั้งระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศส าหรับหอ้งเก็บสารเคมี 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ 
5.2.1.1  เชิงนโยบายส าหรับภาครัฐ 

1)  ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ควรผลกัดนันโยบายหรือ
เป็นตน้แบบในการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ส่งเสริมกิจกรรมและโครงการเก่ียวกบัคลงัสินคา้
สีเขียว 

2)  ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้น
การฝึกอบรม และการจดัตั้งคณะท างานท่ีจะตรวจประเมินตามเกณฑ์อาคารคลงัสินคา้สีเขียวให้
เขา้ใจขอ้ก าหนดหรือเกณฑ์การประเมินเป็นอย่างดี เพื่อให้แนวทางการประเมินเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัและมีความน่าเช่ือถือ 

3)  ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ควรมีการประชาสัมพนัธ์
เพื่อให้ผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ไดท้ราบถึงประโยชน์ในการจดัท าอาคารคลงัสินคา้สีเขียว คือ 
สามารถด าเนินงานคลงัสินคา้ไดส้อดคลอ้งกบักฎหมายดา้นคลงัสินคา้ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นควบคุม
อาคาร และดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั รวมทั้งช่วยในการลดค่าใชจ่้ายท่ีไดจ้ากการอนุรักษ์
พลงังาน เพื่อสร้างแรงจูงใจสถานประกอบกิจการคลงัสินคา้ใหเ้ขา้ร่วม 

4)  ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
พื้นท่ีควรให้สถานประกอบกิจการคลงัสินคา้ส่งรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการใชพ้ลงังาน เช่น 
ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ คุณภาพน ้ าทิ้ง การจดัการของเสีย ควรมีการตรวจติดตามอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น ให้สถานประกอบกิจการคลงัสินคา้ส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคาร รวมถึงการใช้
พลงังาน โดยใหแ้นบรายงานไปกบัการต่ออายุการประกอบกิจการคลงัสินคา้แต่ละรอบ เช่น การต่อ
อายใุบอนุญาตประจ าปีสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เป็นตน้ 
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5.2.1.2  เชิงปฏิบติัส าหรับคลงัสินคา้ 
1)  คลังสินค้าควรน าไปก าหนดเป็นนโยบายเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษพ์ลงังานของคลงัสินคา้ และเพื่อใหก้ารด าเนินงานของคลงัสินคา้สอดคลอ้ง
กบักฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม กฎหมายควบคุมอาคาร หรือกฎหมายด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั รวมทั้งยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานและประหยดัทรัพยากรได้ในอนาคต ลด
มลพิษท่ีส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม ลดความเส่ียงท่ีจะถูกประชาชนท่ีอยูข่า้งเคียงร้องเรียนหรือเสียเบ้ีย
ปรับต่อภาครัฐหากไม่ด าเนินการตามกฎหมาย 
 2)  จดัท าประชาพิจารณ์หรือส่งเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว
ให้กบัคลงัสินคา้อ่ืนเพื่อเป็นแนวทางให้คลงัสินคา้อ่ืนด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน  หรือน าไป
ปรับใชส้ าหรับคลงัสินคา้แต่ละแห่ง 

 
5.2.2  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำคร้ังต่อไป 

1)  ควรมีการศึกษาสาเหตุของการสูญเสียพลังงานจากอาคารคลังสินค้า เพื่อ
เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการอนุรักษ์พลงังานส าหรับอาคารคลงัสินคา้ และความคุม้ทุน
ส าหรับการด าเนินการอนุรักษพ์ลงังาน 

2)  ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์
พลงังานของพนกังานคลงัสินคา้ เช่น การช่วยปิดไฟเม่ือไม่ใช้งาน การแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท 
การรายงานขอ้มูลเม่ือพบความผิดปกติดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือมีการสูญเสียพลงังานโดยไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน ์

3)  ควรมีการศึกษาการประเมินความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุและความเส่ียงของการเกิด
เพลิงไหมแ้ละสารเคมีหกร่ัวไหลจากอาคารคลงัสินคา้ 

4)  ควรมีการศึกษากิจกรรมภายในคลงัสินค้าและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
คลังสินค้าท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น สารเคมีจากการชาร์จแบตเตอร่ีรถท่ีใช้งานใน
คลงัสินคา้ กระบวนการขนส่งสินคา้ (Transport) ระหวา่งคลงัสินคา้กบัคู่คา้ 
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ค าช้ีแจง: ขอความกรุณาท่านผูท้  าหนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือผูดู้แลอาคารคลงัสินคา้ ในเครือบริษทั
ผูใ้หบ้ริการดา้นการขยายตลาด โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเกณฑป์ระเมินอาคารคลงัสินคา้สี
เขียว และการจดัการอาคารคลงัสินคา้เพื่อใหเ้ป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ซ่ึงมีรายละเอียดงัต่อไปน้ี 
 
1. คลงัสินคา้ของท่านมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. คลงัสินคา้ของท่านมีการจดัการกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ปัจจุบนัคลงัสินคา้ของท่านมีกิจกรรม โครงการ หรือแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาคาร
คลงัสินคา้สีเขียวอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. คลงัสินคา้ของท่านมีการวางแผน การด าเนินการ และตรวจติดตามประเมินผล การจดัการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาคารคลงัสินคา้สีเขียวอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว (เช่น ดา้นงบประมาณ, 
บุคลากร เป็นตน้) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. ท่านคิดวา่ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัของการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียวมีอะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. ท่านคิดวา่เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ทั้ง 7 หมวด ไดแ้ก่ การบริหารจดัการใหเ้ป็น
อาคารคลงัสินคา้สีเขียว, ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม, การใชน้ ้า, พลงังาน, สภาวะแวดลอ้ม
ภายในอาคาร, การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก และ นวตักรรม มีความเหมาะสมใน
การน ามาปฏิบติัหรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณอยา่งยิง่ 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านอาคารคลงัสินค้า เกีย่วกบัเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินค้า 

สีเขียว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านอาคารคลงัสินค้า เกีย่วกบัเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินค้าสีเขียว 
……………………………………………………..…………………………………..………………………… 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง …………………………………………………………….…………. 
ผูส้ัมภาษณ์ ……………………………………………………………………. 

วนั/ เดือน/ ปี ……………………………….…………………………………. 

 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบบัน้ี จัดท าข้ึนเพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านอาคารคลังสินค้า 
เก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
การสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง แนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สี
เขียว กรณีศึกษาบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายตลาด ตามหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ระดบั
ปริญญาโท คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวและ
ส านักงานสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว เม่ือได้เกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวแล้วจึงน ามา
ประเมินอาคารคลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการขยายตลาด เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนว
ทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียวแก่บริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยายตลาด จึงใคร่ขอความ
กรุณาท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์เพื่อน าขอ้มูลไปประกอบการวเิคราะห์การวจิยัในคร้ังน้ี 
 ผูว้ิจยัขอรับรองว่าขอ้มูลต่างๆ ท่ีปรากฏในแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีจะถูกเก็บเป็นความลบั 
หากท่านมีค าถามหรือข้อสงสัยในค าถามของแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี โปรดช้ีแนะผูว้ิจยัในส่วน
สุดทา้ย 
 
 
 

นางสาวประไพรศรี บุตรวงค ์
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
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ค าช้ีแจง: ขอความกรุณาท่านผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาคารคลงัสินคา้ โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เกณฑป์ระเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ซ่ึงมีรายละเอียดงัต่อไปน้ี 
 
1. ท่านคิดวา่การจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว หมายถึงอะไรหรือครอบคลุมการด าเนินการดา้น
ใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ท่านคิดวา่เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวควรมีก่ีมิติ (เช่น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การ
อนุรักษพ์ลงังาน เป็นตน้) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ท่านคิดวา่เกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวและส านกังานสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ 
สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวไดอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ท่านคิดวา่การสร้างเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวมีประโยชน์อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ท่านคิดวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการจดัการอาคารคลงัสินคา้ ใหเ้ป็นอาคารคลงัสินคา้สี
เขียวคืออะไร (งบประมาณ บุคลากร เป็นตน้) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. ท่านคิดวา่ปัญหา อุปสรรคแ์ละขอ้จ ากดัของการสร้างเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว
คืออะไร 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. ท่านคิดวา่เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ทั้ง 7 หมวด ไดแ้ก่ การบริหารจดัการใหเ้ป็น
อาคารคลงัสินคา้สีเขียว, ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม, การใชน้ ้า, พลงังาน, สภาวะแวดลอ้ม
ภายในอาคาร, การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก และ นวตักรรม มีความ 
เหมาะสมหรือไม่ และควรน าไปใชอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการสร้างเกณฑอ์าคารคลงัสินคา้สีเขียว 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณอยา่งยิง่ 



137 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์นักวชิาการ หรือผู้ที่เกีย่วข้องกบัการก าหนดเกณฑ์ประเมินด้าน 

อาคารเขียวและส านักงานสีเขียว เกีย่วกบัเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินค้าสีเขียว 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสัมภาษณ์นักวชิาการ หรือผู้ที่เกีย่วข้องกบัการก าหนดเกณฑ์ประเมินด้าน 
อาคารเขียวและส านักงานสีเขียว เกีย่วกบัเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินค้าสีเขียว 

……………………………………………………..…………………………………..………………………… 

 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง …………………………………………………………….…………. 

ผูส้ัมภาษณ์ ……………………………………………………………………. 

วนั/ เดือน/ ปี ……………………………….…………………………………. 
 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อสัมภาษณ์นกัวิชาการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
ก าหนดเกณฑ์ประเมินด้านอาคารเขียวและส านักงานสีเขียว เพื่อสัมภาษณ์เก่ียวกับเกณฑ์การ
ประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน การสัมภาษณ์น้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของการจดัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง แนวทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียว กรณีศึกษา
บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการขยายตลาด ตามหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ระดบัปริญญาโท คณะ
บริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวและ
ส านักงานสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว เม่ือได้เกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวแล้วจึงน ามา
ประเมินอาคารคลงัสินคา้ในเครือบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการขยายตลาด เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนว
ทางการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียวแก่บริษทัผูใ้ห้บริการด้านการขยายตลาด จึงใคร่ขอความ
กรุณาท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์เพื่อน าขอ้มูลไปประกอบการวเิคราะห์การวจิยัในคร้ังน้ี 
 ผูว้ิจยัขอรับรองว่าขอ้มูลต่างๆ ท่ีปรากฏในแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีจะถูกเก็บเป็นความลบั 
หากท่านมีค าถามหรือข้อสงสัยในค าถามของแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี โปรดช้ีแนะผูว้ิจยัในส่วน
สุดทา้ย 
 

นางสาวประไพรศรี บุตรวงค ์
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
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ค าช้ีแจง: ขอความกรุณาท่านนกัวชิาการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเกณฑป์ระเมินดา้น 
อาคารเขียวและส านกังานสีเขียว โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเกณฑป์ระเมินอาคารคลงัสินคา้สี
เขียว ซ่ึงมีรายละเอียดงัต่อไปน้ี 
 
1. ท่านคิดวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการจดัการอาคารคลงัสินคา้สีเขียวคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ท่านคิดวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลอาคารคลงัสินคา้ควรมีการส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบ
กิจการด าเนินการประเมินอาคาร เพื่อเป็นอาคารคลงัสินคา้สีเขียวอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ท่านคิดวา่เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวควรมีก่ีมิติ และดา้นใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ท่านคิดวา่เกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวและส านกังานสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ 
สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวไดอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ท่านคิดวา่การสร้างเกณฑ์การประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียวมีประโยชน์อยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. ท่านคิดวา่ปัญหา อุปสรรคแ์ละขอ้จ ากดัของการสร้างเกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว
คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. ท่านคิดวา่เกณฑก์ารประเมินอาคารคลงัสินคา้สีเขียว ทั้ง 7 หมวด ไดแ้ก่ การบริหารจดัการใหเ้ป็น
อาคารคลงัสินคา้สีเขียว, ผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม, การใชน้ ้า, พลงังาน, สภาวะแวดลอ้ม
ภายในอาคาร, การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก และ นวตักรรม มีความเหมาะสม
หรือไม่ และควรน าไปใชอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการสร้างเกณฑอ์าคารคลงัสินคา้สีเขียว 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอขอบคุณอยา่งยิง่



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินตามเกณฑ์อาคารคลงัสินค้าสีเขียว (Green Warehouse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินเกณฑ์อาคารคลังสินค้าสีเขียว (Green Warehouse) 

ล าดบัที่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 
(1, 0.5, 0) 

หมาย
เหตุ 

1 การบริหารจัดการอาคารให้เป็นอาคารคลงัสินค้าสีเขียว 15   
1.1 การประกาศนโยบายและท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อผลกัดนัใหเ้ป็น

อาคารคลงัสินคา้สีเขียว/ นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2   

1.2 การจดัตั้งคณะท างาน/ ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี 2   
1.3 การจดัท าคู่มือและการฝึกอบรม 2   
1.4 การประเมินกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 2   
1.5 การส่ือสาร/ ประชาสัมพนัธ ์ 2   
1.6 การติดตามผลการด าเนินงาน 2   
1.7 การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน 2   
1.8 การทบทวนนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยฝ่ายบริหาร 1   
2 ผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม 2   

2.1 มีผงับริเวณของอาคารและองคป์ระกอบหลกัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั
และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

1   

2.2 พ้ืนท่ีท่ีน ้ าสามารถซึมผา่นลงดินไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ 

1   

3 การใช้น ้า 5   
3.1 นโยบายประหยดัน ้า 1   
3.2 มีการรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการประหยดัน ้า 1   
3.3 มีการติดตามตรวจสอบการใชน้ ้ าของอาคาร 2   
3.4 การประหยดัน ้าและการใชน้ ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ 1   
4 พลงังาน 20   

4.1 ก าหนดมาตรการเป้าหมายในการอนุรักษพ์ลงังาน จดัท าแผน
ปฏิบติังาน/ ด าเนินการตามแผนงาน 

5   

4.2 มีการรณรงคแ์ละสร้างจิตส านึกต่อความส าคญัของการอนุรักษ์
พลงังานใหก้บับุคลากรผูใ้ชอ้าคาร 

5   

4.3 มีบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
(กรณีเขา้ข่ายท่ีตอ้งมี) 

ตอ้งผา่น   

4.4 ใชเ้คร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 4   
4.5 มีก าหนดการซ่อมแซมบ ารุงระบบปรับอากาศเป็นประจ า 3   
4.6 แยกการเปิดปิดไฟฟ้าส่องสวา่งเป็นโซน 3   



143 

 

ล าดบัที่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 
(1, 0.5, 0) 

หมาย
เหตุ 

5 สภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 20   
5.1 ค่าความส่องสวา่งจากแสงประดิษฐ ์(ไม่รวมแสงธรรมชาติ) ใน

พ้ืนท่ีใชส้อยของอาคารผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวง
แรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 

ตอ้งผา่น   

5.2 ช่องน าอากาศเขา้ไม่อยูต่  าแหน่งท่ีรับมลพิษจากภายนอก 4   
5.3 หอ้งเคร่ืองปรับอากาศตอ้งไม่มีการเก็บของ และมีการท าความ

สะอาดอยูเ่สมอ 
4   

5.4 พ้ืนท่ีสูบบุหร่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีห่างจากประตู หนา้ต่าง หรือช่อง
น าอากาศเขา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร 

4   

5.5 ระดบัเสียงในพ้ืนท่ีท างานไม่เกินเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวง
แรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 

ตอ้งผา่น   

5.6 มีการตรวจสอบความปลอดภยัของอาคารตามท่ีก าหนดไวใ้น 
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2543 (กรณีเขา้ข่าย
ท่ีตอ้งตรวจ) 

ตอ้งผา่น   

5.7 การตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในอาคาร ไดแ้ก่ ส านกังาน, พ้ืนท่ี
เก็บสารเคมี และพ้ืนท่ีชาร์ตแบตเตอร่ี เป็นตน้ 

4   

5.8 ใชส้ารเคมีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยในการก าจดัหนู 4   
6 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายนอก 35   

6.1 ใชส้ารท าความเยน็ท่ีส่งผลต่อสภาวะเรือนกระจกนอ้ย เช่น R134 
(ระบบปรับอากาศ อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจ านวนเคร่ืองปรับ 
อากาศหรือเคร่ืองท าน ้าเยน็ทั้งหมด) 

2   

6.2 กรณีมีหอ้งประกอบอาหาร/ หอ้งรับประทานอาหาร/ โรงอาหาร 
ตอ้งมีระบบบ าบดักล่ิน ควนั ก่อนปล่อยออกจากอาคาร 

2   

6.3 กรณีมีแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศประเภทอ่ืนๆ เช่น 
หอ้งปฏิบติัการ หอ้งเก็บสารเคมี ตอ้งมีระบบบ าบดัมลพิษทาง
อากาศก่อนปล่อยออกจากอาคาร 

3   

6.4 ผลการวเิคราะห์น ้าทิ้งจะตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ตอ้งผา่น   
6.5 มีการแยกระบบน ้าฝน และระบบรวบรวมน ้าเสียออกจากกนั

อยา่งชดัเจน 
3   
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ล าดบัที่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 
(1, 0.5, 0) 

หมาย
เหตุ 

6 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายนอก 35   
6.6 กรณีน ้าเสียท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากน ้าเสียชุมชนทัว่ไป เช่น น ้า

เสียจากหอ้งปฏิบติัการจะตอ้งมีการรวบรวมน ้าเสียไปบ าบดัแยก
จากระบบบ าบดัน ้าเสียของอาคาร 

3   

6.7 มีการคดัแยกขยะ ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย
ตั้งแต่แหล่งก าเนิด 

4   

6.8 มีการส่งเสริมและประเมินผลตามหลกั 4Rs ไดแ้ก่ “ลดการใช”้ 
(Reduce) “การน ากลบัคืน” (Recovery) “การใชซ้ ้ า” (Reuse) และ 
“การน ากลบัมาใชใ้หม่” (Recycle) 

4   

6.9 มีจุดรวบรวมและจดัเก็บขยะ โดยแบ่งเป็นขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล 
และขยะอนัตราย เพ่ือรอการก าจดั 

3   

6.10 มีการวางต าแหน่งเคร่ืองระบายความร้อนห่างจากท่ีดินขา้งเคียง 2   
6.11 ใชส้ารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยในระบบดบัเพลิง 

ไม่ใชส้ารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี 
(HCFC) 

4   

6.12 มีการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ไดแ้ก่ เหตุเพลิงไหม ้
สารเคมีหกร่ัวไหล และน ้าท่วม 

5   

7 นวัตกรรม 3   
7.1 พฒันาการดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มภายในและ

ภายนอกอาคาร (ท่ีไม่มีระบุไวใ้นแบบประเมิน) 
3   

 รวม 100   
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ภาคผนวก จ 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

“อาคาร” หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังาน และส่ิงท่ีสร้างข้ึน
อยา่งอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยไดแ้ละหมายความรวมถึง 

(1) อฒัจนัทร์หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนเพื่อใชเ้ป็นท่ีชุมนุมของประชาชน 
(2) เข่ือน สะพาน อุโมงค ์ทางหรือท่อระบายน ้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน ้า ท่าจอดเรือ ร้ัว ก าแพง 

หรือประตู ท่ีสร้างข้ึนติดต่อหรือใกลเ้คียงกบัท่ีสาธารณะหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหบุ้คคลทัว่ไปใชส้อย 
(3) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย 

(ก) ท่ีติดหรือตั้ งไวเ้หนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร หรือมี
น ้าหนกัรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ท่ีติดหรือตั้งไวใ้นระยะห่างจากท่ีสาธารณะซ่ึงเม่ือวดัในทางราบแลว้ระยะห่าง
จากท่ีสาธารณะมีนอ้ยกวา่ความสูงของป้ายนั้นเม่ือวดัจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน ้ าหนกั
เกินกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(4) พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถส าหรับ

อาคาร 
(5) ส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความวา่ อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อใชพ้ื้นท่ีอาคารหรือส่วนใด

ของอาคารเป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นท่ีรวมกนั
ทุกชั้น ในหลงัเดียวกนัตั้งแต่หน่ึงหม่ืนตารางเมตรข้ึนไป 

มาตรา 32 ทว ิเจา้ของอาคารดงัต่อไปน้ี 
(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(2) อาคารชุมนุมคน 
(3) อาคารตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ตอ้งจดัให้มีผูต้รวจสอบดา้นวศิวกรรมหรือผูต้รวจสอบดา้นสถาปัตยกรรม แลว้แต่กรณี ท า

การตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตวัอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เก่ียวกบัระบบไฟฟ้า 
และการจดัแสงสวา่ง ระบบการเตือน การป้องกนัและการระงบัอคัคีภยั การป้องกนัอนัตรายเม่ือมี
เหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน ้ า ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบเคร่ืองกลหรือ
ระบบอ่ืนๆ ของอาคารท่ีจ าเป็นต่อการป้องกนัภยนัตรายต่างๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพยสิ์น แลว้รายงานผลการตรวจสอบต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เร่ือง การก าหนดเงื่อนไขควบคุมกจิการคลงัสินค้า 
พ.ศ. 2535 

  
“บริษทั” หมายความว่า บริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือบริษทั

มหาชนจ ากดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
 “ผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้” หมายความว่า บริษทัท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
คลงัสินคา้ 
 “กิจการคลงัสินคา้” หมายความว่า การรับท าการเก็บรักษาสินคา้หรือการรับท าการเก็บ
รักษาสินคา้และใหบ้ริการเก่ียวกบัสินคา้อ่ืน เพื่อบ าเหน็จเป็นทางการคา้ ไม่วา่บ าเหน็จนั้นจะเป็นเงิน 
ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 “คลงัสินคา้” หมายความว่า สถานท่ีท่ีจดัให้มีไวเ้พื่อกิจการคลังสินคา้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
 ขอ้ 8  ผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ตอ้งมีทุนท่ีช าระแลว้ไม่ต ่ากว่า 5 ลา้นบาท  และตอ้งมี
คลงัสินคา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดและเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
 คลงัสินคา้ตอ้งมีลกัษณะและสภาพตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  โครงสร้างตอ้งมีลกัษณะมัน่คงแขง็แรง 
 (2)  ฝาผนังตอ้งท าด้วยอิฐ  หรือคอนกรีตบล็อก หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือวสัดุท่ีมี
ความเขง็แรง  ทนทาน  จรดหลงัคาโดยมีช่องลมซ่ึงมีลวดตาข่ายหรือวสัดุอ่ืนท่ีกนัสัตวไ์ดพ้อควร 
 (3)  หลงัคาตอ้งมุงดว้ยกระเบ้ืองหรือสังกะสี  หรือวสัดุท่ีมีความเขง็แรงทนทาน 
 (4)  ประตูตอ้งท าอยา่งมัน่คงแขง็แรง  และมีความปลอดภยั 
 (5)  ภายในอาคารตอ้งมีพื้นท่ีเก็บสินคา้มีลกัษณะเป็นท่ีโล่งติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 200 ตาราง
เมตร 
 (6)  พื้นตอ้งท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถรับน ้ าหนกัไดไ้ม่น้อยกว่า 3 เมตริกตนัต่อ
หน่ึงตารางเมตร 
 (7)  คลงัสินคา้จะตอ้งเป็นเอกเทศและไม่ปะปนกบักิจการอ่ืน 
 (8)  ป้ายช่ือตอ้งจดัให้มีไวท่ี้คลงัสินคา้  มีขนาดพอสมควรท่ีสามารถมองเห็นไดโ้ดยชดัเจน
และติดตั้งไวเ้ป็นการถาวร 
 (9)  ตอ้งมีทางเขา้ออกคลงัสินคา้  โดยสะดวกทั้งทางบกและหรือทางน ้า 
 (10)  วสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับป้องกนัอคัคีภยัตอ้งจดัใหมี้อยา่งเพียงพอ 
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 ขอ้ 9  ส านกังานของผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ตอ้งมีลกัษณะและสภาพตามหลกัเกณฑ์  
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ตอ้งแยกส านกังานใหเ้ป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อกิจการคลงัสินคา้ 
 (2)  ตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานเป็นของตนเองอยา่งเพียงพอ 
 (3)  ป้ายช่ือส านกังาน 
  (ก)  กรณีอาคารเอกเทศ  ตอ้งจดัให้มีป้ายช่ือติดตั้งไวห้นา้ส านกังานเป็นการถาวร 
ซ่ึงสามารถแลเห็นไดโ้ดยถนดัชดัเจนและอ่านไดง่้าย 
  (ข)  กรณีใชอ้าคารซ่ึงเป็นส านกังานรวม  ตอ้งจดัใหมี้ป้ายช่ือไวเ้ป็นการถาวรท่ีป้าย
รวมและหนา้ส านกังาน  ซ่ึงสามารถแลเห็นไดโ้ดยถนดัชดัเจนและอ่านไดง่้าย 
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 

“ส่ิงปฏิกลู” หมายความวา่ อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิง
โสโครกหรือมีกล่ินเหมน็ 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์หรือ
ท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังานหรือ ส่ิงท่ีสร้าง
ข้ึนอยา่งอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้

หมวด 3 การจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย 
มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใดให้

เป็นอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
หมวด 4 สุขลกัษณะของอาคาร 
มาตรา 21 เม่ือปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่อาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือส่ิงหน่ึง

ส่ิงใดซ่ึงต่อเน่ืองกับอาคาร มีสภาพช ารุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพของผูอ้ยูอ่าศยัหรือมีลกัษณะไม่ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะของการใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 
ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารนั้นจดัการ
แกไ้ข เปล่ียนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงต่อเน่ืองกบัอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
หรือจดัการอยา่งอ่ืนตามความจ าเป็นเพื่อมิใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ
ภายในเวลาซ่ึงก าหนดใหต้ามสมควร 

มาตรา 22 เม่ือปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่อาคารใดมีสินคา้ เคร่ืองเรือน หรือสัมภาระ
สะสมไวม้ากเกินสมควร หรือจดัส่ิงของเหล่านั้นซับซ้อนกนัเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เป็นท่ีอยู่
อาศยัของสัตว์ให้โทษใด ๆ หรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูอ้ยู่อาศยัหรือไม่ถูกต้องด้วย
สุขลกัษณะของการใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั ให้เจา้พนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารยา้ยสินคา้ เคร่ืองเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือให้จดั
ส่ิงของเหล่านั้นเสียใหม่ เพื่อมิให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกตอ้งด้วยสุขลกัษณะหรือให้
ก าจดัสัตวซ่ึ์งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาท่ีก าหนดใหต้ามสมควร 
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หมวด 5 เหตุร าคาญ 
มาตรา 25 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียง

หรือผูท่ี้ตอ้งประสบกบัเหตุนั้นดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นเหตุร าคาญ 
(1) แหล่งน ้า ทางระบายน ้า ท่ีอาบน ้า ส้วม หรือท่ีใส่มูลหรือเถา้ หรือสถานท่ีอ่ืนใดซ่ึงอยูใ่น

ท าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมกัหมมส่ิงของมีการเททิ้งส่ิงใดเป็นเหตุให้มีกล่ิน
เหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุพาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความ
เส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

(2) การเล้ียงสัตวใ์นท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

(3) อาคารอนัเป็นท่ีอยูข่องคนหรือสัตว ์โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่มีการระบาย
อากาศ การระบายน ้ า การก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้
ปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอยา่งพอเพียงจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ 

(4) การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษความ
สั่นสะเทือน ฝุ่ น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 

หมวด 7 กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
มาตรา 31 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาก าหนดใหกิ้จการใดเป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
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พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 
 

“พลงังาน” หมายความวา่ ความสามารถในการท างานซ่ึงมีอยูใ่นตวัของส่ิงท่ีอาจให้งานได ้
ไดแ้ก่ พลงังานหมุนเวียน และพลงังานส้ินเปลือง และให้หมายความรวมถึงส่ิงท่ีอาจให้งานได ้เช่น 
เช้ือเพลิง ความร้อนและไฟฟ้า เป็นตน้ 

“พลงังานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลงังานท่ีไดจ้ากไม ้ฟืน แกลบ กากออ้ย ชีวมวล 
น ้า แสงอาทิตย ์ความร้อนใตพ้ิภพ ลม และคล่ืน เป็นตน้ 

“พลงังานส้ินเปลือง” หมายความรวมถึง พลงังานท่ีไดจ้ากถ่านหิน หินน ้ ามนั ทรายน ้ ามนั 
น ้ามนัดิบ น ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นตน้ 

“เช้ือเพลิง” หมายความรวมถึง  ถ่านหิน หินน ้ ามัน ทรายน ้ ามัน น ้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซ
ธรรมชาติ ก๊าซเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห์ ฟืน ไม้ แกลบ กากอ้อย  ขยะและส่ิงอ่ืน ตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“น ้ ามนัเช้ือเพลิง” หมายความว่า ก๊าซ น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองบิน 
น ้ ามนัก๊าด น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเตา น ้ ามนัอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกบัน ้ ามนัท่ีไดอ้อกช่ือมาแล้วและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

“อนุรักษพ์ลงังาน” หมายความวา่ ผลิตและใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั 
หมวด 1 การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงาน 
มาตรา 7 การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานไดแ้ก่การด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 
(2) การป้องกนัการสูญเสียพลงังาน 
(3) การน าพลงังานท่ีเหลือจากการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 
(4) การเปล่ียนไปใชพ้ลงังานอีกประเภทหน่ึง 
(5) การปรับปรุงการใชไ้ฟฟ้าดว้ยวธีิปรับปรุงตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า การลดความตอ้งพลงั

ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความตอ้งการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกบั
ภาระและวธีิการอ่ืน 

(6) การใช้เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการท างาน
และวสัดุท่ีช่วยในการอนุรักษพ์ลงังาน 

(7) การอนุรักษพ์ลงังานโดยวธีิอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด 2 การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร 
มาตรา 17 การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารไดแ้ก่การด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์เขา้มาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม 
(3) การใชว้สัดุก่อสร้างอาคารท่ีจะช่วยอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของ

วสัดุก่อสร้างนั้นๆ 
(4) การใชแ้สงสวา่งในอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(5) การใชแ้ละการติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุท่ีก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานใน

อาคาร 
(6) การใชร้ะบบควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษพ์ลงังานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
 

“ส่ิงแวดล้อม” หมายความว่า ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่รอบตวั
มนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้  าข้ึน 
 “คุณภาพส่ิงแวดล้อม” หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ อนัได้แก่ สัตว์ พืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และส่ิงท่ีมนุษย์ได้ท  าข้ึน ทั้ งน้ี เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพของ
ประชาชน และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ 
 “มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ า อากาศ เสียง และ
สภาวะอ่ืนๆ ของส่ิงแวดล้อม ซ่ึงก าหนดเป็นเกณฑ์ทัว่ไปส าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 “มลพิษ” หมายความวา่ ของเสีย วตัถุอนัตราย และมลสารอ่ืนๆ รวมทั้งกากตะกอน หรือส่ิง
ตกค้างจากส่ิงเหล่านั้น ท่ีถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู่ในส่ิงแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือภาวะท่ีเป็นพิษภยั
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง 
กล่ิน ความสั่นสะเทือน หรือเหตุร าคาญอ่ืนๆ ท่ีเกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษดว้ย 

“ภาวะมลพิษ” หมายความวา่ สภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงหรือปนเป้ือนโดยมลพิษซ่ึง
ท าใหคุ้ณภาพของส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลง เช่น มลพิษทางน ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน 

“แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส่ิงก่อสร้าง 
ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใดๆ หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของมลพิษ 

“ของเสีย” หมายความวา่ ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู น ้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวตัถุอนัตราย
อ่ืนใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิง
เหล่านั้น ท่ีอยูใ่นสภาพของแขง็ ของเหลว หรือก๊าซ 

“น ้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียท่ีอยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารท่ีปะปนหรือ
ปนเป้ือนอยูใ่นของเหลวนั้น 

“อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสียท่ีอยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กล่ินควนั ก๊าซ เขม่า ฝุ่ น
ละออง เถา้ถ่าน หรือมลสารอ่ืนท่ีมีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตวัอยูใ่นบรรยากาศได ้

“วตัถุอนัตราย” หมายความว่า วตัถุระเบิดได้ วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ และวตัถุเปอร์
ออกไซด์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
พนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง วตัถุอยา่งอ่ืนไม่วา่จะเป็นเคมีภณัฑ์ หรือ
ส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพย ์หรือส่ิงแวดลอ้ม 
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หมวด 4 การควบคุมมลพิษ 
ส่วนท่ี 2 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
มาตรา 55 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย
การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่ส่ิงแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

ส่วนท่ี 3 เขตควบคุมมลพิษ 
มาตรา 59 ในกรณีท่ีปรากฏว่าทอ้งท่ีใดมีปัญหามลพิษซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะร้ายแรงถึงขนาด

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้
ทอ้งท่ีนั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อด าเนินการควบคุม ลด และขจดัมลพิษได ้

ส่วนท่ี 4 มลพิทางอากาศและเสียง 
มาตรา 64 ยานพาหนะท่ีจะน ามาใช้จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกว่ามาตรฐานควบคุม

มลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดตามมาตรา 55 
มาตรา 65 ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ีตรวจพบว่าไดมี้การใช้ยานพาหนะโดยฝ่าฝืนตาม

มาตรา 64 ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจออกค าสั่งห้ามใชย้านพาหนะนั้นโดยเด็ดขาด หรือจนกว่า
จะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดตาม
มาตรา 55 

มาตรา  67 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้
ยานพาหนะหยุดเพื่อตรวจสอบ หรือเข้าไปในยานพาหนะ หรือกระท าการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อ
ตรวจสอบเคร่ืองยนต ์และอุปกรณ์ของยานพาหนะนั้นได ้

ส่วนท่ี 5 มลพิษทางน ้า 
มาตรา 69 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสีย หรือ
ของเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ หรือออกสู่ส่ิงแวดล้อมนอกเขตท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษไม่เกิน
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานท่ีส่วนราชการใด
ก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามฎหมายอ่ืน  

มาตรา 70 เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีก าหนดตามมาตรา 69 มีหนา้ท่ีตอ้ง
ก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือระบบก าจดัของเสียตามท่ีเจา้พนกังานควบคุม
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มลพิษก าหนด เพื่อการน้ี เจา้พนักงานควบคุมมลพิษจะก าหนดให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองมีผู ้
ควบคุมการด าเนินงานระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือระบบก าจดัของเสียท่ีก าหนดให้ท าการก่อสร้าง 
ติดตั้งหรือจดัใหมี้ข้ึนนั้นดว้ยก็ได ้

มาตรา 76 น ้ าเสียท่ีไดรั้บการบ าบดัโดยระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของทางราชการหรือระบบ
บ าบดัน ้ าเสียของผูไ้ด้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบดัน ้ าเสียหรือก าจัดของเสีย จะต้องมี
คุณสมบติัตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานท่ี
ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืน  

ส่วนท่ี 6 มลพิษอ่ืนและของเสียอนัตราย 
 มาตรา 78 การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจดัการดว้ยประการใดๆ เพื่อบ าบดัและขจดั
ขยะมูลฝอยและของเสียอ่ืนท่ีอยูใ่นสภาพเป็นของแข็ง การป้องกนัและควบคุมมลพิษให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
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กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง  

พ.ศ. 2549  
 
หมวด 1 ความร้อน 
ขอ้ 3 ให้นายจา้งควบคุมและรักษาระดบัความร้อนภายในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้ง

ท างานอยูมิ่ใหเ้กินมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 
(1) งานท่ีลูกจ้างท าในลักษณะงานเบาต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉล่ีย

อุณหภูมิเวตบลับโ์กลบ 34 องศาเซลเซียส 
(2) งานท่ีลูกจา้งท าในลกัษณะงานปานกลางตอ้งมีมาตรฐานระดบัความร้อนไม่เกินค่าเฉล่ีย

อุณหภูมิเวตบลับโ์กลบ 32 องศาเซลเซียส 
(3) งานท่ีลูกจา้งท าในลกัษณะงานหนักต้องมีมาตรฐานระดบัความร้อนไม่เกินค่าเฉล่ีย

อุณหภูมิเวตบลับโ์กลบ 30 องศาเซลเซียส 
หมวด 2 แสงสวา่ง 
ขอ้ 5 นายจา้งตอ้งจดัใหส้ถานประกอบกิจการมีความเขม้ของแสงสวา่งตามกฎกระทรวงน้ี 
หมวด 3 เสียง 
ขอ้ 8 นายจา้งตอ้งควบคุมระดบัเสียงท่ีลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดเวลาการท างานในแต่ละวนั 

(Time Weighted Average-TWA) มิใหเ้กินมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ี 
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ประกาศกรมการค้าภายใน เร่ือง มาตรฐานคลงัสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้อง
เยน็ พ.ศ. 2554 

 
 เล่ม 2 : มาตรฐานเฉพาะส าหรับกิจการคลงัสินคา้ 

การจัดการทรัพยากร 
1. โครงสร้างพื้นฐาน ท่ีกิจการคลงัสินคา้ตอ้งมี ไดแ้ก่ 
1.1 สถานประกอบกิจการ อาคาร หอ้ง พื้นท่ีปฏิบติังาน 

(1) ส านักงานตอ้งมีอย่างน้อย คือ อาคารท่ีเป็นท่ีตั้งส านักงาน อุปกรณ์เคร่ืองใช้
ส านกังาน และป้ายช่ือ  
(2) อาคารคลงัสินคา้ 
(3) พื้นท่ีขนถ่ายสินคา้ 
(4) ห้องจัดเก็บสินค้าเฉพาะหรือพิเศษ (เช่น สินค้าอันตราย สารเคมี สินค้าท่ี
ตอ้งการความปลอดภยัเป็นพิเศษ 

1.2 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้ง 
(1) อุปกรณ์จดัเก็บและการเคล่ือนยา้ยสินคา้ของคลงัสินคา้ 

  (2) อุปกรณ์เฝ้าระวงัและเคร่ืองมือวดั 
(3) ระบบแสงสวา่ง 
(4) ระบบป้องกนัและก าจดัแมลงและสัตวร์บกวน 
(5) ระบบระบายอากาศในคลงัสินคา้ 
(6) ระบบการสุขาภิบาล (เช่น ระบบน ้ าใช้ การระบายน ้ า การระบายอากาศ การ
ก าจดัขยะ และหอ้งสุขา) 
(7) อุปกรณ์ท าความสะอาด 
(8) อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
(9) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นภาวะฉุกเฉิน (เช่น ถงัดบัเพลิง) 

1.3 บริหารสนนัสนุน 
(1) รถขนส่ง 
(2) การส่ือสาร และรบบบสารสนเทศ 
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2. สุขลกัษณะและความปลอดภยั 
2.1 สุขลกัษณะ 

2.1.1 สุขอนามยัส่วนบุคคล 
  (1) แผนการฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกบัสุขอนามยั 

(2) แผนการประเมินและทวนสอบประสิทธิผลการฝึกอบรมและการสร้างความ
ตระหนกั ความรับผดิชอบร่วมกนั 

  (3) แผนการตรวจสุขภาพของพนกังาน 
(4) วิธีปฏิบติัรวมทั้งขอ้ห้ามต่างๆท่ีเก่ียวกบัสุขอนามยั (เช่นสุขภาพ การเจ็บป่วย 

และการบาดเจบ็ พฤติกรรมส่วนบุคคล ความสะอาดส่วนบุคคล) 
2.1.2 การท าความสะอาดและการสุขาภิบาล 

  (1) แผนการท าความสะอาดและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน 
  (2) วธีิปฏิบติังานและขั้นตอนในการท าความสะอาด 

  (3) ระบบการจดัการในการเก็บรักษาและดูแลสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกบัของเสีย 
วตัถุอนัตราย สารปนเป้ือน และสัตวพ์าหะน าโรค เพื่อลดความเส่ียงในการปนเป้ือน 
2.2 ความปลอดภยั  

2.2.1 เคร่ืองมือป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรับการบริการ ตอ้งจดัหาเคร่ืองมือ
ป้องกนัอนัตรายใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัอนัตรายจากการบริการ 

2.2.2 การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 
  (1) แผนฉุกเฉิน 
  (2) แผนการฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกบัภาวะฉุกเฉิน 
  (3) แผนการฝึกซอ้มส าหรับภาวะฉุกเฉิน 
  (4) แผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นภาวะฉุกเฉิน 
  (5) บนัทึกท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

 

 



 
 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล     นางสาวประไพรศรี บุตรวงค ์
 
ประวตัิการศึกษา     วทิยาศาสตรบณัฑิต  

(อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549 

 
ประสบการณ์ท างาน    พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน  
ระดบั วชิาชีพ (Safety Officer) 
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  
พระนครศรีอยธุยา 13170 

 


	แนวทางการจัดการอาคารคลังสินค้าสีเขียว กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการด้านการขยายตลาด
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 วิธีกำรศึกษำ
	บทที่ 4 ผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรศึกษำ
	บทที่ 5 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
	บรรณำนุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

