


Towards a Sustainable University:
KMUTT Commitment to Sustainable 
Development
KMUTT is committed to environmental leadership 
in all of our activities from operations, teaching, to 
conducting research. Our commitments are:

• To be “Green”, to work in partnership with 
communities and be the role model on Energy, 
Environment, and Safety Management Systems, 

• To produce  “KMUTT Quality” graduates, who are 
change agents leading Thai Society towards a true 
Sustainable Development Society, and

• To strive for excellence using TQM concept to 
continual improve in energy, environment and safety 
management systems

Policy
To be “Green”

To produce “KMUTT Quality” graduates
To strive for excellence

Strategy
Learning environment /Participation / TQM

Infrastructure/
System Development
o Master Plan
o Technology
o Pilot Model on Sustainable  
   House 
o Green Curriculum 
o R&D/Innovation
o Learning Center/Space

Human Resource 
Development for 
Executive team, 
Students & Staff
o Training/WIL 
o Road show/Exhibition
o Medias/Poster 

Input Students & Staff
Investment on Infrastructure/System
System Development/Pilot Model/R&D 

Innovation/School& Community/
Social Development

System understands & 
implement

Community & School:
System expansion 

Targets
Students & Staff

Change Agent

Sustainable



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ไดร้ับการคัดเลือกเป็นหนว่ยงานตน้แบบเครือขา่ยกรุงเทพสีเขียว   
จากผูส้มัครเขา้ร่วมโครงการจำานวน 246 หนว่ยงาน โดยไดร้ับโลพ่ระราชทานชนะเลิศอันดับ 1 เพชรน้ำาเอก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัล สุดยอดตน้แบบเครือขา่ยกรุงเทพฯสีเขียว 
กรุงเทพมหานคร กลุม่เครือขา่ยสถาบันการศึกษา โครงการดังกลา่วนีด้ำาเนินการโดย กรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรณรงคใ์ห้
ทุกภาคสว่นตระหนักและเกิดจิตสำานึกถึงสภาพปัญหาและความรุนแรง ตลอดจนแนวทางการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
โดยผา่นกระบวนการคิด การลงมือทำานำาไปสูค่วามยัง่ยืนในการบริหารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม มจธ.ไดร้ับการคัด
เลือกจากผลงานทีไ่ดด้ำาเนินงานในดา้นมหาวิทยาลัยสีเขียวทีมุ่ง่สูค่วามยัง่ยืน พร้อมทัง้ขยายผลไปยังโรงเรียน 
ชุมชน สร้างความยัง่ยืนสูส่ังคม  โดยทีมนักศึกษา Green Heart Leader Team โดยการสนับสนุนจากกลุม่งานสง่
เสริมกิจกรรมอยา่งยัง่ยืน ศูนย ์EESH และ กลุม่งานช่วยเหลือทางการเงินแกน่ักศึกษา พร้อมทัง้ความร่วมมือจากทุก
ภาคสว่นของประชาคม มจธ.
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คณะทำ งานฝ่ายอำ นวยการ

รศ.ดร.โสฬส   สุวรรณยืน            ประธานคณะทำางาน
ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษก์ุล รองประธาน
ผศ.ดร.ไชยา ดำาคำา  รองประธาน
รศ.ดร.เอก  ไชยสวัสดิ ์ คณะทำางาน
รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน  คณะทำางาน
ดร.จุลพจน ์ จิรวัชรเดช   คณะทำางาน
ผศ.ดร.ชวิน   จันทรเสนาวงศ ์ คณะทำางาน
ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ คณะทำางาน
ดร.พิจารณ ์ จรเสนาะ  คณะทำางาน
ดร.พิเนษฐ ์ ศรีโยธา  คณะทำางาน
ผศ.ดร.วุฒิพงศ ์  เมืองนอ้ย  คณะทำางาน
ผศ.ดร.อนรรฆ   ขันธะชวนะ คณะทำางาน
รศ.ดร.สุภาภรณ ์  ชีวะธนรักษ ์ คณะทำางาน
รศ. ดร.ปิยะบุตร   วานิชพงษพ์ันธุ ์ คณะทำางาน
นายประพนธ ์  เรืองวุฒิชนะพืช คณะทำางาน
รศ.ดร.วารุณี  เปรมานนท ์ คณะทำางาน
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ ์            เลขานุการและคณะทำางาน

5 นโยบายความปลอดภัย มจธ.

6 ประกาศนโยบายดา้นความปลอดภัย มจธ.

7 คำากลา่วเปิดงาน/กลา่วตอ้นรับ

12 กำาหนดการและรายละเอียดการจัดงาน

18 กฏระเบียบดา้นความปลอดภัย

23 Work place Safety

25 Lab and Workshop Safety

26 Road Safety

29 Life Safety

31 Food Safety

34 KMUTT Sustainable University for SDGs 2030

สารบัญ
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สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน ครัง้ที ่16 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
ที ่ 1/2554

เรื่อง  นโยบายดา้นการจัดการพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (EESH Policy)

 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.)  เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ีการจัดการพลังงานสิง่แวดลอ้ม ความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยทีเ่ป็นตน้แบบและตัวอยา่งทีด่ีตอ่นักศึกษา  บุคลากร  โดยมุง่หวังทีจ่ะทำาให้เกิดความตระหนักและ
สร้างพฤติกรรมทีพ่ึง ประสงคด์า้นการจัดการพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักศึกษาและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย  และกอ่ให้เกิดการขยายผลตอ่ชุมชนรอบขา้ง  ตลอดจนหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ในการนำาระบบ
จัดการเหลา่นีไ้ปประยุกตใ์ช้ให้เกิด ผลดีตอ่ประเทศชาติโดยรวม 
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี พ.ศ. 2541  จึงขอ
ประกาศนโยบาย ดา้นการจัดการพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยอาชีวอนามัย  ให้รับทราบทัว่กัน  ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  มีพันธะสัญญาในการจัดระบบบริหารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้ม ความ

ปลอดภัย และอาชีวอนามัย  ทีส่อดคลอ้งกับวิสัยทัศนด์า้น  EESH  และมุง่สูค่วามเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทีม่ีการพัฒนา
อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีพันธะสัญญาในการสร้างกิจกรรมให้เกิดการลดการใช้พลังงานและสนับสนุน
ให้เกิดการใช้ พลังงาน อยา่งรู้คา่ภายใตก้ารดำาเนินงานทุกดา้นของมหาวิทยาลัยอยา่งตอ่เนื่อง

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีพันธะสัญญาในการสร้างระบบการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม ให้ปราศจาก
มลพิษดว้ยการใสใ่จ ตอ่สิง่แวดลอ้มภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบขา้ง  โดยมีการดำาเนินการพัฒนาระบบตา่งๆ ที่
ป้องกันการเกิดมลพิษและมลภาวะอยา่งตอ่เนื่อง และบูรณาการระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มเหลา่นีใ้ห้เขา้กับการดำาเนินงาน
ทุกดา้นของมหาวิทยาลัย

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีพันธะสัญญาในการสร้างระบบการจัดการดา้นความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยขึ้น  ภายใน มหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนทีเ่ขา้ดำาเนินการภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความ
มัน่ใจในความปลอดภัยดา้นชีวิตทรัพยส์ินและสุขภาพ ตลอดจนความปลอดภัยในการทำางานทีม่ีการตรวจสอบและดำาเนิน
การพัฒนาระบบอยา่งตอ่เนื่อง

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีภารกิจทีต่อ้งดำาเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม 
ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ทีส่อดคลอ้งกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานของรัฐอยา่งเคร่งครัด

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีภารกิจทีต่อ้งดำาเนินการพัฒนาวิธีการเพื่อกำาจัด  บำาบัด  หรือหลีกเลีย่งการใช้
สารอันตราย หรือวิธีการทีก่อ่ให้เกิดมลพิษตอ่สิง่แวดลอ้มและสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของนักศึกษา บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี และชุมชนรอบขา้ง

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีภารกิจทีต่อ้งดำาเนินการพัฒนาระบบการจัดการระงับเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัย
เพื่อให้นักศึกษาและ บุคลากรทุกคนทีเ่ขา้ดำาเนินการภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความมัน่ใจในความปลอดภัยดา้นชีวิต
ทรัพยส์ินและดำาเนินการพัฒนาระบบอยา่งตอ่เนื่อง

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีภารกิจทีต่อ้งดำาเนินการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมและการดำาเนินการตา่งๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย ให้สอดคลอ้งกับการประหยัดทรัพยากรรวมถึงการลดของเสียจากแหลง่กำาเนิดดว้ยวิธีการลดการใช้ 
(reduction) นำากลับมาใช้ใหม ่(reusage) และหมุนเวียนมาใช้ใหม ่(Recycling)

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีความมุง่มัน่ทีจ่ะลดการใช้และปลดปลอ่ยสารอันตราย  ของเสียอันตรายทีม่ี
ผลกระทบตอ่ สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักศึกษา  บุคลากรและชุมชนรอบขา้ง  โดยมีการรายงาน
การครอบครอการใช้และการปลดปลอ่ย สารอันตรายของเสียอันตรายเหลา่นัน้อยา่งเป็นระบบ

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีความมุง่มัน่ในการจัดระบบความปลอดภัยในการทำางานของบุคลากรให้
เป็นไปตามมาตรฐานและ มีการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ดา้นมาตรฐานความปลอดภัยและการทำางานอยา่งปลอดภัยให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับอยา่งตอ่เนื่อง

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีความมุง่มัน่ในการจัดระบบงานและสถานทีท่ำางานให้พร้อมตอ่ภาวะฉุกเฉิน 
โดยคำานึงถึงการ  ป้องกันการจัดการและความตอ่เนื่องการปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการพัฒนาให้เกิดการ
เรียนรู้ดา้นมาตรฐานการเตรียมพร้อมตอ่ ภาวะฉุกเฉินให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับอยา่งตอ่เนื่อง

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี จะสง่เสริมให้เกิดการจัดตัง้  พัฒนา  ปรับปรุง  ตลอดจนกระตุน้ให้เกิดการ
ปฏิบัติจริง ในกิจกรรมหรือโครงการอื่นใดทีใ่ช้เทคโนโลยีทีใ่ห้เกิดผลตรงกับเป้าหมายของการจัดการดา้นพลังงานสิง่
แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของมหาวิทยาลัยทีเ่ป็นไปอยา่งคุม้คา่และมีประสิทธิภาพ

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี จะสื่อสาร  สง่เสริม  และประชาสัมพันธ ์ กฎ  ระเบียบ  ขอ้กำาหนดตามนโยบาย 
การจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีให้
นักศึกษา  บุคลากรและ หนว่ยงานอื่นทีเ่ขา้ดำาเนินการให้ทราบขอ้มูลและยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกันทัง้
มหาวิทยาลัย

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี จะจัดทำานโยบายการจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของ มหาวิทยาลัยทีเ่ป็นตน้แบบทีส่ามารถนำาไปเผยแพร่ขยายผลตอ่เนื่องสูส่าธารณะและชุมชน

 ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ัดนีเ้ป็นตน้ไป
   ประกาศ  ณ  วันที ่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2554

              (รศ.ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน)
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
ที ่2/2555

เรื่อง  นโยบายดา้นความปลอดภัย มจธ. (Safety Policy in KMUTT)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี

          เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.) เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ีการจัดการความ
ปลอดภัย ทีเ่ป็นตน้แบบและตัวอยา่งทีด่ีตอ่นักศึกษาบุคลากรและชุมชนทีอ่ยูร่อบขา้งตลอดจนมุง่หวังทีจ่ะให้เกิด 
การขยายผลตอ่หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในการนำาระบบการจัดการเหลา่นีไ้ปประยุกตใ์ช้ให้เกิดผลดี ตอ่
ประเทศชาติโดยรวม มจธ. จึงไดม้ีนโยบายดา้นการจัดการความปลอดภัยดังนี้

1.   มจธ. มีพันธะสัญญาในการจัดระบบบริหารจัดการดา้นความปลอดภัย  ทีส่อดคลอ้งกับวิสัยทัศนด์า้น  
EESH อยา่งครบถ้วน และมีการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง 

2.   มจธ. มีพันธะสัญญาในการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัย   ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษา  
และบุคลากรทุกคนทีเ่ขา้ดำาเนินการภายในมหาวิทยาลัยเกิดความมัน่ใจในความปลอดภัยดา้นชีวิต
ทรัพยส์ิน และสุขภาพตลอดจน  ความปลอดภัยในการทำางานทีม่ีการตรวจสอบและดำาเนินการพัฒนา
ระบบอยา่งตอ่เนื่อง 

3.   มจธ. มีภาระกิจทีต่อ้งดำาเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยดา้นความปลอดภัยทีส่อดคลอ้งกับกฏระเบียบ 
และมาตฐานของรัฐอยา่งเคร่งครัด

4.   มจธ. มีภาระกิจทีต่อ้งดำาเนินการพัฒนาวิธีการเพื่อกำาจัด บำาบัดหรือหลีกเลีย่งการใช้สารอันตรายหรือวิธี
การทีก่อ่ให้เกิดผลกระทบตอ่ความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรภายใน มจธ. และชุมชนรอบขา้ง 

5.   มจธ. มีความมุง่มัน่ทีจ่ะลดการใช้ และปลดปลอ่ยสารอันตรายของเสียอันตรายทีม่ีผลกระทบตอ่ ความ
ปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนรอบขา้งโดยมีการรายงาน การครอบครองการใช้และการ
ปลอดปลอ่ยสารอันตรายของเสียอันตรายเหลา่นัน้อยา่งเป็นระบบ

6.   มจธ. มีความมุง่มัน่ในการจัดระบบความปลอดภัยในการทำางานของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และ มีการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ดา้นมาตรฐานความปลอดภัยและการทำางานอยา่งปลอดภัยให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับอยา่งตอ่เนื่อง

7.   มจธ. จะสื่อสาร สง่เสริมและประชาสัมพันธก์ฎระเบียบ ขอ้กำาหนดตามนโยบายการจัดการความปลอดภัย 
ของ มจธ.   ให้นักศึกษาบุคลากรและหนว่ยงานอื่นทีเ่ขา้ดำาเนินการให้ทราบขอ้มูลและ ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกันทัง้มหาวิทยาลัย  และสามารถนำาไปเผยแพร่ขยายผลตอ่
เนื่องสูส่าธารณะและชุมชน

                ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ัดนีเ้ป็นตน้ไป
   ประกาศ  ณ  วันที ่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2555

             (รศ.ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน)
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
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สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน ครัง้ที ่16 

เรียน  อธิการบดี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย ์พนักงาน 
        และแขกผูม้ีเกียรติ   ทุกทา่น

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือ ศูนย ์ EESH ไดถู้กมอบ
หมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำาเนินการพัฒนาระบบการจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภัย ที่
เป็นไปตามมาตรฐาน และจัดกิจกรรมสง่เสริมให้เกิดการนำาระบบเหลา่นีไ้ปปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันใน
ทุกหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย  สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน มจธ.    ครัง้ที ่16 นี ้เป็นกิจกรรม
หนึ่งทีศู่นย ์EESH ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสำานักบริหารอาคารและสถานที ่ รวมถึงหนว่ยงานเครือ
ขา่ยไดจ้ัดให้มีขึ้นเป็นประจำาทุกปี  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนักและ
ปลูกจิตสำานึกดา้นความปลอดภัยในการทำางานให้กับนักศึกษาและ บุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย 
โดยจัดให้มีนิทรรศการ การฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยให้กับนักศึกษาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย 
และบุคลากรในหนว่ยงานอื่นทัง้ภาครัฐและ อุตสาหกรรม SME ทีส่นใจพร้อมเชิญให้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ได้เขา้ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับผู้เขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลทีใ่ห้ความสำาคัญตอ่ความปลอดภัยในการทำางานและเป็นไปตามนโยบายของมจธ. ในการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวทีม่ีการจัดการ ดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยทีด่ีและมีการพัฒนาอยา่งตอ่
เนื่องเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน โดยในปีนีไ้ดจ้ัดกิจกรรมภายใตแ้นวคิด  “การจัดการสิง่แวดลอ้มและสถานที่
ทำางานให้ปลอดภัย ใสใ่จลดการใช้พลังงาน สืบสานการงดใช้ขยะพลาสติก” ทีเ่นน้ความปลอดภัยในห้าดา้น
ประกอบดว้ย Lab & Workshop safety, Workplace Safety ,Road Safety ,Life Safety และ Food 
Safety ในนามของคณะทำางานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน มจธ. ครัง้ที ่ 16 นี ้ ขอขอบคุณคณะ
ทำางานทุกทา่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสำานักบริหารอาคารและสถานที ่ ทีใ่ห้ความร่วม
มือ และสนับสนุนในการดำาเนินงานครัง้นีใ้ห้สำาเร็จลุลว่งไปดว้ยดี    

บัดนีไ้ดเ้วลาอันสมควรแลว้ ขอเรียนเชิญ ศ.ดร. ชัย  จาตุรพิทักษก์ุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ไดก้ลา่วตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมงาน และเรียนเชิญ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี กลา่วเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน มจธ.  ครัง้ที ่16  ในลำาดับตอ่ไป ขอ
ขอบคุณ

คำากลา่วรายงานความเป็นมาของโครงการ
โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการทำางาน ครัง้ที ่16
โดย รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน



8
Safety week 2018

คำากลา่วตอ้นรับในพิธีเปิดงาน
โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการทำางาน ครัง้ที ่16
โดย ศ.ดร. ชัย  จาตุรพิทักษก์ุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน    อธิการบดี  รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย  
 นักศึกษา  อาจารย ์พนักงานและแขกผูม้ีเกียรติทุกทา่น

ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอตอ้นรับทุกทา่นทีเ่ขา้ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน 
มจธ. ครัง้ที ่ 16 นี ้ ดว้ยความยินดีเป็นอยา่งยิง่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหนว่ยงานหนึ่งทีใ่ห้การสนับสนุน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยา่งตอ่เนื่อง โดยร่วมงานกับศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยหรือ ศูนยE์ESH เพื่อให้เกิดการจัดการพลังงานสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยที่
เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นแบบอยา่งทีด่ีตอ่นักศึกษาบุคลากรทุกคนและขยายผลให้กับชุมชน โรงเรียนและ
หนว่ยงาน อื่นทัง้ภาครัฐและเอกชนตอ่ไป  ในกิจกรรมดา้นความปลอดภัยนัน้คณะวิศวกรรมศาตร์ไดเ้ล็งเห็น
ความสำาคัญและร่วมกับศูนยส์อบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรความ
ปลอดภัยในการทำางานสำาหรับนักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสร้างการรับรู้ ความ
เขา้ใจในกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร เสริมให้กับนักศึกษา
ของ มจธ. ให้มีความรู้และผา่นการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยและหลักสูตรการบริหารจัดการ ความปลอดภัย
อยา่งครบถ้วนเพ่ือให้สามารถนำาไปใช้ประโยชนใ์นการทำางาน/ปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตและเป็นแบบอยา่งทีด่ี
ให้กับหนว่ยงานอื่นตอ่ไป 

นอกจากนัน้ยังไดจ้ัดให้มีกิจกรรมระหวา่งมหาวิทยาลัยกับชุมชนและโรงเรียนขึ้นในงานนี ้ เพื่อ เผยแพร่และ
ขยายผล โดยจัดกิจกรรมปลูกจิตสำานึกดา้นการอนุรักษพ์ลังงานสิง่แวดลอ้มเสริม    จึงจัดทำาโครงการอบรม 
Green Heart Junior เครือขา่ยโรงเรียนสีเขียว  KMUTT Green School Network   เพื่อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจถึงความสำาคัญของการเขา้มามีสว่นร่วมเป็นภาคีเครือขา่ยจัดการและแกไ้ขปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม และสง่
เสริมการอนุรักษพ์ลังงาน   ในวันที ่31 สิงหาคม  2561 จำานวน 7 โรงเรียน จำานวนประมาณ 200 คน  โดย
มีวัตถุประสงค ์เพื่อขยายผลการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม ให้มีจิตสำานึกดา้นการอนุรักษพ์ลังงานสิง่แวดลอ้มความ
ปลอดภัย (Green Heart) และเผยแพร่และขยายผลตอ่ชุมชนและสังคม และสนับสนุนการสร้างเมืองเพื่อสุข
ภาวะทีย่ัง่ยืนตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อเป็นตัวอยา่งทีด่ีให้กับชุมชนรอบขา้งอันเป็นการสร้างเครือขา่ยความ
ร่วมมือดา้นการจัดการ พลังงาน สิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยทีด่ีให้กับชุมชนและสังคมอยา่งยัง่ยืนสืบตอ่ไป

ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมงานและร่วมกิจกรรมทุกทา่นอีกครัง้หนึ่งและขอให้
ทุกทา่นได้เขา้ศึกษาและหาความรู้จากนิทรรศการและกิจกรรมทีจ่ัดขึ้นในครัง้นีแ้ละเชื่อมัน่ว่าทุกทา่นจะสามารถ
นำาความรู้ความเขา้ใจเหลา่นัน้นำาไปสูก่ารปฏิบัติ และนำาไปขยายผลตอ่ชุมชนและสังคมสืบตอ่ไป  และเป็น
บัณฑิตคุณภาพของ มจธ.ในการทีจ่ะนำาความรู้ความเขา้ใจเรื่องการจัดการพลังงาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภัย
เหลา่นี ้ ออกไปเผยแพร่และขยายผลสูส่ังคมเพื่อสร้างสังคมรุ่นใหมท่ีใ่สใ่จดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้มความ
ปลอดภัยในอนาคต และขอให้การจัดงานครัง้นีบ้รรลุวัตถุประสงคข์องคณะผูจ้ัดงานทีต่ัง้ไว้

บัดนีไ้ดเ้วลาอันสมควรแลว้ ขอเรียนเชิญ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี ทำาพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน มจธ. ครัง้ที ่ 16 ภายใต ้แนวคิด “การ
จัดการสิง่แวดลอ้มและสถานทีท่ำางานให้ปลอดภัยใสใ่จลดการใช้พลังงาน สืบสานการงดใช้ขยะพลาสติก”รวม
ทัง้เขา้เยีย่มชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมตา่งๆ ภายในงาน ขอขอบพระคุณ
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คำากลา่วเปิดงาน
โครงการสัปดาห์เพื่อความปลอดภัย

ในการทำางาน ครัง้ที ่16
โดย รศ.ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน  

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี

เรียน     รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 
          นักศึกษา อาจารย ์พนักงานและแขกผูม้ีเกียรติทุกทา่น

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  มุง่มัน่กับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทีม่ีการจัดการ
ดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทีด่ี และมีการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เกิดความ
ยัง่ยืนขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ทัง้นี ้ เพื่อสร้างการรับรู้เขา้ใจและนำาไปปฎิบัติดา้นการจัดการพลังงานสิง่แวดลอ้ม
และ ความปลอดภัยและเป็นแบบอยา่งทีด่ีตอ่นักศึกษา บุคลากรมจธ.ทุกคนและสามารถขยายผลให้กับชุมชน 
และหนว่ยงานอื่นทัง้ภาครัฐและเอกชนตอ่ไป การจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน มจธ. ครัง้ที ่  16 ซึ่ง
เป็นกิจกรรม โดยความร่วมมือของศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
หรือศูนยE์ESH กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำานักบริหารอาคารและสถานที ่ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนักและปลูกจิต สำานึกดา้นความปลอดภัยในการทำางานการเตรียมการระงับเหตุ
ฉุกเฉิน ตลอดจนการอนุรักษพ์ลังงาน และสภาวการณโ์ลกร้อน ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับภายใน 
มจธ. รวมถึงชุมชนโรงเรียน  อุตสาหกรรมขนาดกลางและยอ่ม SME ในพื้นทีใ่กลเ้คียง และหนว่ยงานอื่นทัง้
ภาครัฐและเอกชนทีส่นใจ อันเป็นกิจกรรมทีม่ีประโยชนแ์ละสอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาลทีใ่ห้ความสำาคัญ 
ตอ่ความปลอดภัยในการทำางานและดำาเนินการตามนโยบายของ มจธ. ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทีม่ีการ
จัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยทีด่ี  ซึ่งในปีนีไ้ดเ้นน้กิจกรรมสง่เสริมภายใตแ้นวคิด “การ
จัดการสิง่แวดลอ้มและสถานทีท่ำางานให้ปลอดภัย ใสใ่จลดการใช้พลังงาน สืบสานการงดใช้ขยะพลาสติก” เนน้
ความปลอดภัยในห้าดา้นประกอบดว้ย Lab & Workshop safety, Workplace Safety, Road Safety, Life 
Safety และ Food Safety  และยังจัดให้มีการมอบโลแ่ละเกียรติบัตรให้กับหนว่ยงานและผูส้นับสนุนกิจกรรม
ดา้นการอนุรักษพ์ลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เป็นอยา่งดีเสมอมา 

ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ขอขอบคุณทุกหนว่ยงานของ มจธ. คณะกรรมการ
และคณะทำางานทุกทา่นอีกครัง้หนึ่งทีใ่ห้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน 
มจธ. ครัง้ที ่16 ดว้ยดีเสมอมาและขอให้การจัดงานครัง้นีบ้รรลุวัตถุประสงคข์องงาน ทีต่ัง้ไวทุ้กประการ บัดนีไ้ด้
เวลาอันสมควรแลว้ จึงขอเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางานครัง้ที ่16 ณ  บัดนี้
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KMUTT Safety in all we do
“มจธ. ยึดมัน่ความปลอดภัยในทุกดา้นทีเ่ราทำา”

“KMUTT TOTAL COMMITMENT ”
ชวนทุกคนมาร่วมกันให้คำามัน่และพันธะสัญญาความปลอดภัยเพื่อชาว มจธ. 

ประกอบไปดว้ย ความปลอดภัยทัง้ 5 ดา้น
ความปลอดภัยในสถานทีท่ำางานและอาคาร Workplace Safety

ความปลอดภัยในการทำางานห้องปฏิบัติการและโรงประลอง Lab and Workshop Safety
ความปลอดภัยในการเดินทางบนทอ้งถนน Road Safety
ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย Life Safety

ความปลอดภัยดา้นอาหาร Food Safety



11
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน ครัง้ที ่16 

KMUTT Sustainable University for SDGs 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  เป็นสถาบันการศึกษา ทีม่ีนโยบายอยา่งชัดเจนในการมุง่สูก่ารเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวเนน้การพัฒนาระบบทัง้สามดา้นประกอบไปดว้ย พลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย  ทีม่ี
การพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องให้เกิดความยัง่ยืน ตามเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ัง่ยืน Sustainable Development 
Goals (SDGs)  2030 ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทัง้บูรณาการ SDGs ลงในกิจกรรมตา่งๆของมหาวิทยาลัย  
โดยไดป้ระกาศนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวอยา่งยัง่ยืน  เพื่อพัฒนานักศึกษาของ มจธ. ให้มีจิตสำานึกดา้นการ
อนุรักษพ์ลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย และเป็นChange Agent ในการทีจ่ะนำาความรู้ความเขา้ใจในดา้น
การอนุรักษพ์ลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยเหลา่นีไ้ปเผยแพร่และขยายผลตอ่ชุมชนและสังคม อันจะกอ่ให้
เกิดผลดีตอ่ประเทศชาติสืบตอ่ไป
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กำาหนดการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน มจธ. 
ครัง้ที ่16 ภายใต ้Theme 

“KMUTT HEALTHY UNIVERSITY AND SAFETY FOR ALL”
“การจัดการสิง่แวดลอ้มและสถานทีท่ำางานให้ปลอดภัยใสใ่จลดการใช้พลังงาน 

สืบสานการงดใช้ขยะพลาสติก”
ในวันที ่29-31 สิงหาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค ์ชัน้ 1  อาคารเรียนรวม 4
โดยศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสำานักบริหารอาคารและสถานที ่มจธ. 

พิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน มจธ. ครัง้ที ่16 
ณ ลานอเนกประสงค ์ชัน้ 1 อาคารเรียนรวม 4
08.00–08.45 น. ลงทะเบียนร่วมงาน 
08.45–09.00 น. พิธีเปิดงานภายใต ้Theme “KMUTT HEALTHY UNIVERSITY AND SAFETY FOR  

 ALL”  “การจัดการสิง่แวดลอ้มและสถานทีท่ำางานให้ปลอดภัย ใสใ่จลดการใช้พลังงาน  
 สืบสานการงดใช้ขยะพลาสติก”

   -   รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน กลา่วรายงาน   
 -   ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักศก์ุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลา่วตอ้นรับ

  - รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี กลา่วเปิดงานและทำาพิธีเปิดงาน
09.00–10.00 น. พิธีมอบโลแ่ละใบประกาศให้กับหนว่ยงานภายใน มจธ. โดย รศ.ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน  

 และรศ.ดร.โสฬสสุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน 
  พิธีมอบชุด First aid Kit ให้กับหนว่ยงานภายใน มจธ. 
  โดย รศ.ดร.โสฬส  สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน
10.00–11.00 น. รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี 
  รศ.ดร.โสฬส  สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน  
  และผูบ้ริหาร เยีย่มชมนิทรรศการในงาน
12.00–13.00 น - การแสดงของนักศึกษา มจธ.
  - กิจกรรมเกมส์
13.00–16.00 น ร่วมชมนิทรรศการและบูธกิจกรรมภายในงาน

วันพุธที ่29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

09.00 –12.00 น.   ลงทะเบียน ร่วมชมนิทรรศการและบูธกิจกรรมภายในงาน
12.00–14.15 น  - การแสดงของนักศึกษา มจธ.
   - กิจกรรมเกมส์
14.15–16.00 น ร่วมชมนิทรรศการและบูธกิจกรรมภายในงาน

วันพฤหัสบดีที ่30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
09.00 - 12.00 น.   ลงทะเบียน ร่วมชมนิทรรศการและบูธกิจกรรมภายในงาน
12.00 - 14.15 น - การแสดงของนักศึกษา มจธ.
   - กิจกรรมเกมส์
14.15 - 16.00 น ร่วมชมนิทรรศการและบูธกิจกรรมภายในงาน 
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กำาหนดการฝึกอบรม
เรื่อง “ ความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมีและจุลชีพ ”

“ ความปลอดภัยในการทำางานกับไฟฟ้า ”
           “ ความปลอดภัยในการทำางานกับเครื่องมือเครื่องจักรกล ”

วันที ่29 และ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องจำารัสฉายะพงศ ์ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 2

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.30 น. 

• วันที ่29 สิงหาคม 2561 เรื่อง วิธีการทำางานอยา่งถูกตอ้งและปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ:กฎหมาย
และกฎระเบียบดา้นความปลอดภัยในการทำางานห้องปฏิบัติการ/โรงประลอง ของ มจธ. โดย 
(อ.องอาจ วัฒนชัยยิง่ยง)

• วันที ่31 สิงหาคม 2561 เรื่อง วิธีการทำางานอยา่งถูกตอ้งและปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ:กฎหมาย
และกฎระเบียบดา้นความปลอดภัยในการทำางานห้องปฏิบัติการ/โรงประลอง ของ มจธ. โดย (อ.ธน

ภัทร สายเจริญ)

09.30-10.30 น. 
• การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ โดย (ทีม EESH)

พักรับประทานอาหารวา่ง

10.45-11.30 น.
• ความปลอดภัยในการทำางานกับไฟฟ้า โดย (ทีม EESH)

11.30-12.00 น. 
• ความปลอดภัยในการทำางานกับเครื่องมือเครื่องจักรกล โดย (ทีม EESH)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. 
• เขา้เยีย่มชมสาธิตและฝึกปฏิบัติการ ในบูธสาธิตและแสดงอุปกรณเ์พื่อความปลอดภัย
• วันที ่29 สิงหาคม 2561 เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณด์ับเพลิงเบื้องตน้  

บริษัท นิบปอน เคมิคอลจำากัด และ การเลือกใช้อุปกรณค์วามปลอดภัยเฉพาะบุคคลและการใช้
อุปกรณร์ะงับเหตุฉุกเฉิน บริษัท ผลธัญญะ จำากัด

• วันที ่31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเลือกใช้ Fume Hood เพื่อความปลอดภัยในการทำางาน บริษัท 
ดีไซน ์ออลเทอร์เนทีฟ จำากัด และ การเลือกใช้อุปกรณค์วามปลอดภัยเฉพาะบุคคลและการใช้
อุปกรณร์ะงับเหตุฉุกเฉิน บริษัท ผลธัญญะ จำากัด

15.45-16.30 น. 
• เขา้รับการทดสอบความรู้
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กำาหนดการฝึกอบรม
เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณด์ับเพลิงเบื้องตน้และการใช้อุปกรณร์ะงับเหตุฉุกเฉิน

โดยวิทยากรจากบริษัท นิปปอน เคมิคอล จำากัด และการเลือกใช้อุปกรณค์วามปลอดภัย
เฉพาะบุคคลโดยวิทยากรจาก บริษัท  ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน)

วันที ่29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมจำารัสฉายะพงศ ์ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 2

13.00 - 13.30  น. ลงทะเบียน
13.30 - 15.30  น. การเลือกใช้อุปกรณด์ับเพลิงเบื้องตน้ และการใช้อุปกรณร์ะงับเหตุุกเฉิน 

  และการใช้อุปกรณค์วาม ปลอดภัยเฉพาะบุคคล

กำาหนดการฝึกอบรม
เรื่อง การเลือกใช้ Fume Hood เพื่อความปลอดภัยในการทำางาน

โดยวิทยากรจากบริษัท ดีไซน ์ออลเทอร์เนทีฟ จำากัด และการเลือกใช้อุปกรณค์วามปลอดภัย
เฉพาะบุคคลโดยวิทยากรจาก บริษัท  ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน)

วันที ่31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 4

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 - 15.30 น. การเลือกใช้อุปกรณด์ับเพลิงเบื้องตน้ และการใช้อุปกรณร์ะงับเหตุฉุกเฉิน  
  และการใช้อุปกรณค์วามปลอดภัยเฉพาะบุคคล

กำาหนดการฝึกอบรม
ฝึกอบรมเรื่อง  ความปลอดภัยในการทำางานกับไฟฟ้า

ณ ห้องประชุม Castrol ชัน้ 8 อาคารเรียนรวม 3

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.45 น. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ โดย (อ.จุลศิริ ศรีงามผอ่ง)
09.45 - 10.30 น. การป้องกันอุบัติเหตุ การใช้การบำารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรขนาดเล็ก 
  การป้องกันอันตรายและอุปกรณป้์องกันการทำางานกับเครื่องมือ
  เครื่องจักรกล โดย (อ.จุลศิริ ศรีงามผอ่ง)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
10.45 - 11.45 น. การวางผังโรงงานและจัดสภาพแวดลอ้มในการทำางาน จัตุรัสความ
  ปลอดภัย และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกับความปลอดภัย
  ในการทำางาน โดย (อ.จุลศิริ ศรีงามผอ่ง)

11.45 - 12.30 น. เขา้รับการทดสอบความรู้

กำาหนดการฝึกอบรม
การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำางานกับเครื่องมือเครื่องจักรกล

วันที ่29-30  สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชัน้ 2  อาคารเรียนรวม 4

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 - 10.30 น. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกับระบบไฟฟ้าและการทำางานเกีย่วกับไฟฟ้า
  โดย (ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน)์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
10.45 - 11.45 น. ความปลอดภัยในการทำางานกับอุปกรณไ์ฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า   
  วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการทำางานกับไฟฟ้า 
  โดย (ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน)์
11.45 - 12.30 น. เขา้รับการทดสอบความรู้ดา้นความปลอดภัยในการทำางานกับไฟฟ้า 
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โครงการอบรม Green Heart Junior
เครือขา่ยโรงเรียนสีเขียว KMUTT Green School Network

ในธีม Say No to single use plastic
ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจธ.บางมด

วันที ่31 สิงหาคม 2561

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดงานนิทรรศการและกิจกรรม 
09.30 - 11.30 น. กิจกรรมฝึกอบรม  Green Heart Junior  เครือขา่ยโรงเรียนสีเขียว   
  KMUTT Green School Network   ในธีม Say No to single use
  plastic  
12.00 - 13.00 น. พักประทานอาหารเทีย่ง
13.00 - 14.00 น. กิจกรรมเกมส ์แจกของรางวัล

กำาหนดการ
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำางานสำาหรับนักวิจัย 

สำาหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มจธ. 
วันที ่30 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุมจำารัสฉายะพงศ ์ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 2 
โดย ศูนย ์EESH ร่วมกับศูนยส์อบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น. ขอ้กำาหนดและมาตรฐานดา้นความปลอดภัยของนักวิจัย 
  โดย (ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ)์
09.30 – 10.30 น. ความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมีและสารชีวภาพ 
  โดย (ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ)์
10.30 – 12.00 น. ความปลอดภัยในการทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม 
  โดย (รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงศพ์ันธ)์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ความปลอดภัยในการทำางานกับเครื่องมือเครื่องจักรกล 
  โดย (คุณธนาคาร คุม้ภัย)
14.30 – 16.00 น. ความปลอดภัยในการทำางานกับไฟฟ้า 
  โดย (ผศ.มนตรี สุวรรณภิงคาร)
16.00 – 16.30 น. พักช่วงบา่ย
16.30 – 17.00 น. สอบแบบทดสอบความปลอดภัยในการทำางานสำาหรับนักศึกษาปริญญาโท

  และปริญญาเอก มจธ. (Safety Test)

หมายเหตุ  
1. ผูม้ีสิทธิสอบ Safety Test เพื่อให้ได ้safety card ตอ้งเขา้ร่วมการฝึกอบรมในเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 %  
2. ผูท้ีเ่ขา้สอบ Safety Test ตอ้งไดร้ับคะแนนไมน่อ้ย 70 % จึงจะมีสิทธิไดร้ับ Safety Card และบัตร Safety 

card มีอายุ 2 ปี
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งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ งาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 16

Theme “KMUTT HEALTHY UNIVERSITY AND SAFETY FOR ALL”
“การจัดการสิ่งแวดล้อมและสถานที่ทำ งานให้ปลอดภัย
ใส่ใจลดการใช้พลังงาน สืบสานการงดใช้ขยะพลาสติก”

ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 
โดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสำ นักบริหารอาคารและสถานที่ มจธ.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำานึก ดา้นความปลอดภัยในการ
ทำางานให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับภายใน มจธ. หนว่ยงานอื่นๆทัง้ภาครัฐและ
เอกชนทีส่นใจ

2. เพื่อให้ความรู้ดา้นความปลอดภัยในการทำางานเฉพาะดา้น  โดยจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษา/
บุคลากรภายใน มจธ. และบุคลากรในหนว่ยงานอื่นทัง้ภาครัฐและเอกชน

3. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมดา้นการจัดระบบความปลอดภัยในการทำางานของ มจธ.และการจัดการ
เตรียมการด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยให้กับบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับรู้และ
นำาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชนต์อ่ตนเองและชุมชนรอบขา้ง

4. เพื่อสง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทีน่ำาไปสูก่ารปฏิบัติในดา้นความปลอดภัย ลดการใช้พลังงาน

และเสริมสร้างสุขภาพและสุขอนามัยทีด่ีให้กับนักศึกษา/บุคลากรภายใน มจธ.

กลุม่เป้าหมาย

1. นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับภายใน มจธ.
2. นักศึกษาและบุคลากรนานาชาติภายใน มจธ.
3. นักเรียน และอาจารยใ์นโรงเรียนพื้นทีใ่กลเ้คียง
4. บุคลากรในหนว่ยงานอื่นทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคอุตสาหกรรม 

ขอบเขตของงาน

จัดกิจกรรมเป็น 6 กลุม่ใหญ ่ประกอบดว้ย 
1. มจธ.ยึดมัน่ความปลอดภัยในทุกดา้นทีเ่ราทำา  
2.ความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมีและสารชีวภาพ 
3. ความปลอดภัยในการทำางานกับไฟฟ้า 
4. ความปลอดภัยในการทำางานกับเครื่องมือเครื่องจักรกลในโรงประลองและโรงงานอุตสาหกรรม 
5. การจัดการอุบัติเหตุและการระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
6. นิทรรศการ KMUTT GREEN UNIVERSITY 
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ประมาณการผูเ้ขา้เยีย่มชมและเขา้ร่วมงาน

นักศึกษาและบุคลากร มจธ.  ชุมชนและโรงเรียนในพื้นทีใ่กลเ้คียง 3,000 คน

สถานทีจ่ัดงานและจัดฝึกอบรม

• จัดแสดงนิทรรศการ ณ ลานอเนกประสงคบ์ริเวณชัน้ 1 อาคารเรียนรวม 4 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

• จัดฝึกอบรมเรื่อง  
1. ความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมีและจุลชีพ ณ ห้องประชุมจำารัส

ฉายะพงศ ์ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 2
2. ความปลอดภัยในการทำางานกับเครื่องมือเครื่องจักรกล ณ ห้องประชุม

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ชัน้ 2  อาคารเรียนรวม 4
3. ความปลอดภัยในการทำางานกับไฟฟ้า ณ ห้องประชุม Castrol ชัน้ 8 

อาคารเรียนรวม 3
4. “เครือขา่ยโรงเรียนสีเขียว (Green school network )” ในธีม Say No 

to single use plastic ณ ห้องประชุมคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ชัน้ 2  
อาคารเรียนรวม 4

5. ความปลอดภัยในการทำางานสำาหรับนักวิจัย สำาหรับนักศึกษาปริญญา
โท-ปริญญาเอก มจธ. ณ ห้องประชุมจำารัสฉายะพงศ ์ชัน้ 2 อาคารเรียน

รวม 2

ในกิจกรรมแต่ละกลุ่มใหญจ่ะมีการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงโปสเตอร์ให้ความรู้ความ
เขา้ใจในความปลอดภัยดา้นตา่งๆ พร้อมวิทยากรประจำาโปสเตอร์ บูธจัดแสดงอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย อุปกรณเ์พื่อการอนุรักษพ์ลังงาน อุปกรณป้์องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน 
การจัดการสิง่แวดลอ้มและสถานทีท่ำางานให้ปลอดภัย การลดใช้พลังงานและการงดใช้ขยะ
พลาสติก พร้อมการบรรยาย/สาธิตการใช้งาน การฝึกอบรม และจัดฝึกอบรมเรื่อง “เครือขา่ย
โรงเรียนสีเขียว (Green school network ) ในธีม Say No to single use plastic” ให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนเครือขา่ย นักศึกษาและนักศึกษานานาชาติ บุคลากรภายใน มจธ.
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กฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมกำ กับดูแลการใช้สารอันตราย
และความปลอดภัยในการทำ งานใน
ปัจจุบัน

1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มุง่เนน้การควบคุม การผลิต นำาเขา้ สง่
ออก และการมีไวใ้นครอบครองสารเคมีตามบัญชีในประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง 
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

2. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มุง่ใช้ควบคุมโรงงานในการดำาเนินการอยา่ง
ปลอดภัยการกำาจัดของเสีย และการทำาให้เกิดการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม

3. พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน เนน้ทีก่ารป้องกันอันตรายผูใ้ช้แรงงานใน
สถานประกอบการซึ่งไดแ้กพ่ิษภัยของสารเคมีทีใ่ช้ในกระบวนการผลิต โดย
กำาหนดคา่มาตรฐานของการสัมผัสสารเคมีในช่วงเวลาทำางานปกติภายใน 1 วัน
ไมเ่กิน 8 ชัว่โมง หรือ 48 ชัว่โมงตอ่สัปดาห์

4. ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำางานเกีย่วกับ
ภาวะแวดลอ้ม (สารเคมี) พ.ศ. 2520  กำาหนดปริมาณความเขม้ขน้ของสารเคมี
ทีม่ีไดใ้นบรรยากาศของการทำางาน

5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดแ้ก ่กฎกระทรวงฉบับที ่33 (พ.ศ. 
2535) ฉบับที ่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที ่ 48 (พ.ศ. 2540) ฉบับที ่ 50 (พ.ศ. 
2540) ฉบับที ่ 55 (พ.ศ. 2543) และฉบับที ่ 60 (พ.ศ. 2549) และขอ้บัญญัติ
กรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 กำาหนดให้ตอ้งมีลักษณะถูก
ตอ้งและผา่นเกณฑข์อ้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยของผูใ้ช้อาคาร โดยตอ้งยื่น
แบบให้พิจารณาเพื่อขออนุญาตกอ่สร้าง

6. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน 
พ.ศ. 2554 ห้องปฏิบัติการถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน ในดา้นความปลอดภัยเกีย่วกับ
ผูป้ฏิบัติงานเทา่นัน้ ไมค่รอบคลุมถึงความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในดา้น
อื่นๆ เช่น ดา้นกายภาพ สารเคมี และการปลอ่ยของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
เป็นตน้ ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทำางานใน
หนว่ยงานของตนไมต่่ำากวา่มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอ้มในการทำางานตามพระราชบัญญัตินี ้  กฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และดำาเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ

แวดลอ้มในการทำางานเกีย่วกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

 � หมวด 1 ขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย 
 � หมวด 2 ฉลากและป้าย 
 � หมวด 3 การคุม้ครองความปลอดภัย
 � หมวด 4 การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย
 � หมวด 5 การขนถ่าย การเคลื่อนยา้ย หรือการขนสง่
 � หมวด 6 การจัดการและการกำาจัด 
 � หมวด 7 การควบคุมระดับความเขม้ขน้ของสารเคมีอันตราย
 � หมวด 8 การดูแลสุขภาพอนามัย

 � หมวด 9 การควบคุมและปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
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ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดย สำ นักกำ กับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

 � สาระสำาคัญในร่าง พ.ร.บ.เชื้อโรคฯ ฉบับนี.้กำาหนดให้หนว่ยงานของรัฐทัง้โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย 
และหนว่ยงานทีท่ำางานเกีย่วขอ้งกับการวิจัย ตอ้งขออนุญาตการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากเช่น
เดียวกับภาคเอกชน 

 � มีการจัดระดับความรุนแรงของเชื้อโรค ซึ่งในการพิจารณาออกใบอนุญาตการครอบครองเชื้อโรค
ระดับความรุนแรงใดจะพิจารณาห้องแล็บรวมถึงคุณสมบัติบุคลากรที่รับผิดชอบให้สอดคล้องเหมาะ
สม และอยูใ่นมาตรฐานทีจ่ะครอบครองเชื้อโรคระดับความรุนแรงนัน้ๆ 

 � การจำาแนกประเภทเชื้อโรคในการกำากับดูแล ซึ่งจะเนน้เชื้อโรคทีม่ีความรุนแรงและ
 � การกำากับดูแลเชื้อโรคตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับนีจ้ะดำาเนินการพร้อมกับการกำากับดูแลห้องปฏิบัติการ 
(ห้องแล็บ) ให้มีชีวนิรภัย หรือไบโอเซฟตี (Bio Safety) ตามระดับความรุนแรงของเชื้อโรค เช่น เชื้อ
โรคมีความรุนแรงระดับ 1 ซึ่งไมรุ่นแรงมากนัก มาตรฐานห้องแล็บก็ตอ้งอยูใ่นมาตรฐานระดับ 1 แต่
หากเชื้อโรคอยูใ่นความรุนแรงระดับ 4  ทีรุ่นแรงมากและแพร่ติดตอ่ไดง้า่ย ห้องแล็บจะตอ้งมีมาตรฐาน
ระดับ 4 เช่นก็จึงจะไดร้ับการอนุญาตให้ครอบครองเชื้อโรคชนิดนัน้ๆ

“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ”
(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory 

in Thailand, ESPReL)
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยเป็นโครงการที่เกิด
จากการดำาเนินงานตามพันธกิจของสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เกิดมาตรฐานการ
ดำาเนินงานวิจัยในประเทศโดยการจัดทำาและพัฒนามาตรฐานการวิจัยเฉพาะดา้นในหลายๆ ดา้น เช่น 
มาตรฐานการวิจัยในคน มาตรฐานการวิจัยโดยใช้สัตวท์ดลอง และจริยธรรมในการดำาเนินงานวิจัย 
สำาหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยนัน้ วช.ให้ความสำาคัญและมีนโยบายให้การสนับสนุนเพื่อสง่เสริม
ให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพขณะเดียวกับการทำาให้เกิดความปลอดภัยกับนักวิจัยและสามารถ
รักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การดำาเนินงานให้มีมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยจึงเป็นสิง่
จำาเป็นและอาจใช้เป็นประโยชนก์ับการบริหารการจัดสรรทุนวิจัยในอนาคตไดด้ว้ย

ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย เป็นเครื่องมือในการบูรณาการการดำาเนินงานดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ให้เกื้อกูลและสนับสนุนการทำางานกันและกัน เนื่องจากเนื้องาน
ทีต่อ้งดำาเนินการมีหลายลักษณะ และตอ้งใช้ความรู้ความชำานาญเฉพาะดา้น เช่น ความรู้เกีย่วกับสาร
เคมี โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ทำาให้ตอ้งแบง่กลุม่บริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อ
ให้การดำาเนินงานแตล่ะดา้นมีประสิทธิภาพและความคลอ่งตัว สามารถปรับให้สอดคลอ้งกับความ
เปลีย่นแปลงของความเสีย่งทีเ่กิดขึ้นเสมอไดอ้ยา่งทันกาล และใช้การบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการของกลุม่ตา่งๆ เขา้ดว้ยกัน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของห้อง

ปฏิบัติการ แบง่เป็น 7 ดา้น คือ

 � การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย
 � ระบบการจัดการสารเคมี
 � ระบบการจัดการของเสีย
 � ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณแ์ละเครื่องมือ
 � ระบบการป้องกันและแกไ้ขภัยอันตราย
 � การให้ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการสร้างจิตสำานึก

 � การจัดการขอ้มูลและเอกสาร
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ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับสารเคมี 

1. มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมนี ้ ครอบคลุมระบบการจัดการดา้นความปลอดภัยครอบคลุมระบบ
การจัดการดา้นความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทีเ่กีย่วกับสารเคมี  และความปลอดภัย เพื่อให้ห้อง
ปฏิบัติการนำาไปใช้พัฒนาระบบการจัดการดา้นความปลอดภัยของห้องฏิบัติ

2. มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมนี ้ ไมค่รอบคลุมห้องปฏิบัติการทีเ่กีย่วกับสารกัมมันตรังสี และวัตถุ

ชีวภาพ

ขอ้กำาหนดในระบบการจัดการดา้นความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  มีขอ้ 5 ขอ้
1. นโยบายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
2. การวางแผน

3. การนำาไปใช้และการปฏิบัติ

1) โครงสร้าง หนา้ทีค่วามรับผิดชอบ
2) การจัดการสารเคมี
3) การจัดการของเสีย
4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ
5) การเตรียมความพร้อม และตอบโตส้ภาวะฉุกเฉิน
6) การให้ความรู้ และการสร้างจิตสำานึก

7) การจัดการเอกสาร

4. การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5. การทบทวนการจัดการ

: ขอ้กำาหนด มอก.2677-2558
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KMUTT Sustainable University 
for Sustainable Development Goals (SDGs)

KMUTT

SDGs   เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน

การพัฒนาในดา้นอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษทีผ่า่นมา เป็นการ
พัฒนาทีก่อ่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายตอ่ทรัพยากรโลกเป็นอยา่งมาก เมื่อปี 2543 
ประเทศไทยและประเทศตา่งๆทัว่โลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองคก์าร
สหประชาชาติทีม่หานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพอ้งตอ้งกันในการตัง้เป้าหมายการพัฒนา
ทัง้ในระดับชาติและระดับสากลทีทุ่กประเทศจะดำาเนินการร่วมกันให้ไดภ้ายในปี 2558 โดยเป้า
หมายดังกลา่วเรียกวา่ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals 
(MDGs) อันประกอบดว้ย 8 เป้าหมายหลัก คือ 1. ขจัดความยากจนและความหิวโหย 2. ให้เด็ก
ทุกคนไดร้ับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3. สง่เสริมความเทา่เทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี 
4. ลดอัตราการตายของเด็ก 5. พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6. ตอ่สูก้ับโรคเอดส ์ มาลาเรีย และ
โรคสำาคัญอื่นๆ 7. รักษาและจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน และ 8. สง่เสริมการเป็นหุ้นสว่นเพื่อการ
พัฒนาในประชาคมโลก  ระยะเวลา 15 ปีผา่นมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทัง้ 8 ขอ้ กำาลัง
จะสิน้สุดลง โดยประสบความสำาเร็จเป็นอยา่งดีในหลายประเทศ ซึ่งเพื่อให้เกิดความตอ่เนื่องของการ
พัฒนา องคก์ารสหประชาชาติจึงไดก้ำาหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหมโ่ดยอาศัยกรอบความคิดที่
มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอ้ม ให้มีความเชื่อมโยงกัน  
เรียกวา่เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็น
ทิศทางการพัฒนาตัง้แตเ่ดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี 
โดยประกอบไปดว้ย 17 เป้าหมายคือ

เป้าหมายที ่1  ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เป้าหมายที ่2  ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการทีด่ีขึ้น และสง่

เสริมเกษตรกรรมยัง่ยืน
เป้าหมายที ่3  ทำาให้แนใ่จถึงการมีสุขภาวะในการดำารงชีวิต และสง่เสริมความเป็นอยูท่ีด่ีของทุก

คนในทุกช่วงอายุ
เป้าหมายที ่4  ทำาให้แนใ่จถึงการไดร้ับการศึกษาทีไ่ดคุ้ณภาพอยา่งเทา่เทียมและทัว่ถึง และสง่

เสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแกทุ่กคน
เป้าหมายที ่5  บรรลุถึงความเทา่เทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แกส่ตรีและเด็กหญิงทุกคน
เป้าหมายที ่6  ทำาให้แนใ่จวา่เรื่องน้ำาและการสุขาภิบาลไดร้ับการจัดการอยา่งยัง่ยืน และมีสภาพ

พร้อมใช้สำาหรับทุกคน
เป้าหมายที ่7  ทำาให้แนใ่จวา่ทุกคนสามารถเขา้ถึงพลังงานทีท่ันสมัย ยัง่ยืน เชื่อถือได ้ตามกำาลัง

ซื้อของตน
เป้าหมายที ่8  สง่เสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ัง่ยืนและทัว่ถึงให้เป็นไปอยา่งยัง่ยืน สง่

เสริมศักยภาพการมีงานทำาและการจ้างงานเต็มที ่และงานทีม่ีคุณคา่สำาหรับทุกคน
เป้าหมายที ่9  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีพ่ร้อมรับการเปลีย่นแปลง สง่เสริมการปรับตัวให้เป็น

อุตสาหกรรมอยา่งยัง่ยืนและทัว่ถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เป้าหมายที ่10  ลดความเหลื่อมล้ำาทัง้ภายในและระหวา่งประเทศ
เป้าหมายที ่11  ทำาให้เมืองและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยม์ีความปลอดภัย ทัว่ถึง พร้อมรับการ

เปลีย่นแปลงและยัง่ยืน
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เป้าหมายที ่12  ทำาให้แนใ่จถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคทีย่ัง่ยืน
เป้าหมายที ่13  ดำาเนินการอยา่งเร่งดว่นเพื่อตอ่สูก้ับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ทีเ่กิดขึ้น
เป้าหมายที ่14  อนุรักษแ์ละใช้ประโยชนจ์ากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำาหรับการ

พัฒนาทีย่ัง่ยืน ให้เป็นไปอยา่งยัง่ยืน
เป้าหมายที ่15  พิทักษ ์บูรณะ และสง่เสริมการใช้ประโยชนท์ีย่ัง่ยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้

อยา่งยัง่ยืน ตอ่สูก้ับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยัง้และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรม
ของทีด่ิน และหยุดยัง้การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที ่16  สง่เสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไมแ่บง่แยก เพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืน มีการเขา้
ถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหนา้ และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นทีพ่ึ่งของสว่นรวม มี
ประสิทธิผล และเป็นทีย่อมรับในทุกระดับ

เป้าหมายที ่17  เสริมสร้างความเขม้แข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นสว่น

ความร่วมมือระดับสากลตอ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

ศูนย ์ EESH มีหนา้ทีร่ับผิดชอบในการพัฒนาระบบการทำางานและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือในการ
ทำางานภายในมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสานตอ่นโยบาย
และสนับสนุน มจธ. ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยความร่วมมือของชาว มจธ.ทัง้นักศึกษาบุคลากร และ
ทำางานในรูปแบบของไตรภาคีกับสมาคมนักศึกษาเกา่ มจธ. และคณะกรรมการสง่เสริมมหาวิทยาลัยซึ่ง
เป็นภาคเอกชนรวมถึงภาคอุตสาหกรรมและชุมชนใกลเ้คียง เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายของการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยทีม่ีความเป็นเลิศดา้นวิชาการ ทีส่ามารถนำาผลงานไปใช้ประโยชนไ์ดจ้ริง ควบคูไ่ป
กับการผลิตบัณฑิตทีเ่กง่และดี มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นวิชาการ และบริบทของการจัดการพลังงาน สิง่
แวดลอ้มและความปลอดภัยทีด่ี ทีส่ามารถนำาไปปฏิบัติจริง และออกไปเป็นผูน้ำาแห่งการเปลีย่นแปลงสู่
สังคมไทย เพื่อขยายผลตอ่ไปให้เกิดความยัง่ยืนไดต้อ่ไปในอนาคต

ดูขอ้มูลเพิม่เติม  https://sustainabledevelopment.un.org
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ความปลอดภัย
ในสถานที่ทำ งานและอาคาร 
Workplace Safety  
การประเมินความเสี่ยงภัย
การจัดการดา้นความปลอดภัยเป็นหัวใจของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ทีม่ีลำาดับความคิดตัง้ตน้จาก
การกำาหนดไดว้า่อะไรคือปัจจัยเสีย่ง ผูป้ฏิบัติงานตอ้งรู้วา่อันตรายมีอะไรบา้งในทีท่ำางาน คนอื่นในทีเ่ดียวกัน
กำาลังทำาอะไรทีเ่สีย่งอยูห่รือไม ่ ปัจจัยเสีย่งดา้นกายภาพคืออะไร มีการประเมินความเสีย่งหรือไม ่ จากนัน้จึงมี
การบริหารความเสีย่งดว้ยการป้องกัน หรือการลดความเสีย่งรวมทัง้การสื่อสารความเสีย่งทีเ่หมาะสม คำาถามใน
รายการสำารวจ จะช่วยกระตุน้ความคิดไดอ้ยา่งละเอียด สร้างความตระหนักรู้ไปในตัว รายงานความเสีย่งจะเป็น
ประโยชนใ์นการบริหารงบประมาณ เพราะสามารถจัดการไดบ้นฐานของขอ้มูลจริง ความพร้อมและการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน อยูภ่ายใตห้ัวขอ้การจัดการดา้นความปลอดภัยเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน เช่น การมีผังพื้นทีใ่ช้สอย 
ทางออก อุปกรณเ์ครื่องมือสำาหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทัง้การมีแผนป้องกันและตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึง
การจัดการเบื้องตน้และการแจ้งเหตุ ขอ้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทัว่ไปเป็นการกำาหนดความปลอดภัยสว่น
บุคคล และระเบียบปฏิบัติขัน้ต่ำาของแตล่ะห้องปฏิบัติการหรืออาคารนัน้ๆ

การประเมินความเสีย่งภัยมีดว้ยกัน  5 ขัน้ตอน ดังนี้
ขัน้ตอน 1 : คน้หาอันตราย
ขัน้ตอน 2 : ใครอาจไดร้ับอันตรายและไดร้ับอยา่งไร
ขัน้ตอน 3 : ประเมินความเสีย่งและจัดทำาขอ้ควรระวังทีเ่หมาะสม
ขัน้ตอน 4 : บันทึกทุกอยา่งทีท่า่นพบ
ขัน้ตอน 5 : ทบทวนสิง่ทีท่า่นประเมินและแกไ้ขหากจำาเป็น

กลุ่มของอันตรายจากสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำ งาน

อันตรายจากสารเคมี    
Chemical environmental hazards

• อันตรายจากสารเคมีอันตราย: ทางเดินหายใจInhalation, กินหรือดื่มingestion, ดูดซึม
เขา้ผิวหนังskin absorption, ฉีดinjection  * ผลทีเ่กิดขึ้น: เกิดการระคายระเคืองตอ่
เนื้อเยื่อและผิวหนังmucous & membrane irritation, เขา้สูก่ระแสเลือดblood cir-
culation, สง่ผลตอ่ระบบประสาทและสมอง brain & nervous system,  ระบบทางเดิน
หายใจrespiration system, ปอด lung

• กลุม่ของอันตรายทีเ่กิดจากสารเคมี

1. เกิดความเป็นพิษจากแกส๊ สารไฮโดรคาร์บอน ตัวทำาละลายและ
สารกอ่มะเร็ง (Gaspoisoning, hydrocarbon, solvent, carcin-
ogen )

2. เกิดโรคปอดเนื่องจากฝุ่ น (Dust disease of lung: dust /parti-
cle) และ สารปนเป้ือนในอากาศ Particulamatter<10um,respi-
rablePM0.3-6.0um
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อันตรายจากกายภาพ  
Physical environmental hazards
• มลพิษจากเสียง  Noise pollution 50 decibel
• มลพิษจากการสัน่สะเทือน Vibration 40-300db Raynaud’ s syndrome
• ความร้อน Heat: conduction, convection, heat loss radiation>>>>heat stroke, heat 

shock, heat exhaustion, heat cramp, heat neurosis
• ความเย็น Cold: chilblan, frosbite, Raynauld disease
• แสงและรังสี  Lighting/radiation

• ความดันบรรยากาศทีผ่ิดปกติ Abnormal pressure

อันตรายจากชีวภาพ
Biological environmental hazards
• สารกอ่โรค Infectious agents
• แฟคเตอร์ทีส่ง่ผลตอ่ระดับอันตราย ขึ้นอยูก่ับ ชนิดของสาร, รูปแบบของการสัมผัส, ความเขม้ขน้ 

และ ระยะเวลา  
• โรคทีเ่กิดขึ้นเช่น :เชื้อวัณโรค TB. เชื้อรา Fungus, anthrax ,brucellosis, encephalitis, 

Legionnaires
• การยศาสตร์ Ergonomics

หัวใจของการประเมินความเสีย่งของผูป้ฏิบัติงานในสถานทีต่า่งๆ คือการกำาหนดตัวแปรทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การเกิดอันตรายแลว้นำามาเชื่อมโยงกันซึ่งนิยมใช้เป็นแบบเมทริกซ์ โดยให้มีตัวแปร 2–3 ตัว เช่น ความ
เป็นอันตราย (hazard) กับความเป็นไปไดใ้นการรับสัมผัส (probability of exposure) หรือ ความเป็น
ไปไดท้ีจ่ะเกิดขึ้น (likelihood/probability) กับผลลัพธท์ีต่ามมาดา้นสุขภาพและ/หรือความปลอดภัย 

(health and/or safety)   
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ความปลอดภัยในการทำ งาน
ห้องปฏิบัติการและโรงประลอง 
Lab and Workshop Safety  

การใช้ SAFETY CARD เพื่อขออนุญาตเข้าทำ งานใน
ห้องปฏิบัติการ

SAFETY CARD คือ บัตรของมหาวิทยาลัยทีอ่อกโดยศูนย ์ EESH ทีม่ีชื่อผูม้ีสิทธิระบุอยูใ่นบัตร
นัน้เพื่อ รับรองวา่ไดผ้า่นการฝึกอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมีและ
สารชีวภาพ” จากฝ่าย การจัดการดา้นความปลอดภัยศูนย ์ EESH และสอบผา่นในการทดสอบ 
SAFETY TEST หลังการฝึกอบรม ซึ่ง SAFETY CARD นี ้จะถูกใช้เพื่อนำาไปขออนุญาตเขา้ทำางาน
ในห้องปฏิบัติการของนักศึกษาปริญญาตรี โทและ ปริญญาเอกตามกฎระเบียบขอ้บังคับดา้น
ความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมีและสารชีวภาพภายใน ห้องปฏิบัติการ สำาหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยบน SAFETY CARD จะระบุชื่อ สกุล รหัสประจำา
ตัวนักศึกษา ภาควิชา/สายวิชา คณะ วันทีอ่นุญาต วันหมดอายุ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันของนักศึกษา 
โดยวันทีอ่นุญาตจะเริม่จากวันทีส่อบผา่น และบัตรมีอายุการใช้งาน 2 ปี ซึ่งหากมีการปฏิบัติงาน
เกิน 2 ปี ตอ้งเขา้รับ การฝึกอบรมและสอบตามขัน้ตอนใหมอ่ีกครัง้หนึ่ง

ขัน้ตอนในการดำาเนินการเพื่อให้ได ้SAFETY CARD

1. เขา้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมีและสารชีวภาพ” ซึ่งเป็น 
หลักสูตรบรรยาย 3 ชัว่โมงในช่วงเวลา 9.00-12.00 น. ในวันทีก่ำาหนด ซึ่งจัดให้กับนักศึกษาปริญญา
ตรี โทและเอก หนึ่งครัง้ตอ่หนึ่งภาคการศึกษาโดยศูนย ์ EESH โดยจัดฝึกอบรมในสองอาทิตยแ์รกของ
การเปิดภาคเรียนปกติ และนักศึกษาจะทำาการสมัครเขา้รับการฝึกอบรมผา่นทางภาควิชา สายวิชาหรือ
หนว่ยงาน ซึ่งจะตอ้งจ่ายคา่มัดจำา ในการเขา้ในอบรมคนละ 200 บาท และเมื่อเขา้รับการฝึกอบรมในวันที่
กำาหนดครบ 80% ของเวลาเขา้ฝึกอบรม ทัง้หมด (โดยทางศูนย ์EESH จะแจ้งรายชื่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ทีค่รบ 80% ตามเวลาทีก่ำาหนดให้ภาควิชาทราบ หลังฝึกอบรมเสร็จสิน้ 2 ชัว่โมง) ทางภาควิชาจะคืนเงิน
คา่มัดจำาให้กับนักศึกษาตอ่ไป แตห่ากไมเ่ขา้รับการฝึกอบรม ตามเวลาทีก่ำาหนดจะถูกยึดคา่มัดจำาและตอ้ง
เสียคา่ใช้จ่ายในการเขา้รับการฝึกอบรมครัง้ตอ่ไปคนละ 500 บาท ยกเวน้ ในกรณีทีสุ่ดวิสัยและ/หรือป่วย
หนักซึ่งตอ้งมีใบรับรองจากอาจารยท์ีป่รึกษาและ/หรือใบรับรองแพทยเ์ทา่นัน้ จึงจะสามารถเขา้รับการฝึก
อบรมครัง้ตอ่ไปโดยไมต่อ้งเสียคา่ใช้จ่าย

2. เขา้รับการทดสอบ SAFETY TEST:- การทดสอบ SAFETY TEST ทางศูนย ์ EESH จะจัดให้มี การ
ทดสอบในวันทีม่ีการฝึกอบรมใน เวลา 15.00-15.30 น. และ 16.00-16.30 น. ซึ่งผูม้ีสิทธิเขา้รับการ
ทดสอบ ตอ้งผา่นการฝึกอบรมครบ 80% ของเวลาทีก่ำาหนดแลว้เทา่นัน้ โดยศูนย ์ EESH จะดำาเนินการ
แจ้งผลการทดสอบ “SAFETY TEST” โดยติดประกาศในวันทีท่ำาการถัดไป ซึ่งผูผ้า่นการทดสอบตอ้งได้
คะแนน 70% ขึ้นไปหาก สอบไมผ่า่น สามารถสมัครเขา้รับการทดสอบ SAFETY TEST ไดอ้ีก 2 ครัง้ รวม
เป็น 3 ครัง้ หากไมส่ามารถสอบผา่น SAFETY TEST ภายในการทดสอบ 3 ครัง้ ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม
ใหมท่ีจ่ะจัดในครัง้ ตอ่ไป โดยเสียคา่ใช้จ่ายคนละ 500 บาท

3. ผูผ้า่นการทดสอบ SAFETY TEST ดว้ยคะแนน 70% ขึ้นไป จะไดร้ับ SAFETY CARD ซึ่งมีอายุ การใช้
งาน 2 ปี นับตัง้แตว่ันทีส่อบผา่น และหากหมดอายุการใช้งาน 2 ปีแลว้ ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมใหม ่และ

ดำาเนินการเพื่อให้ได ้SAFETY CARD ใหม ่ตามขัน้ตอนการดำาเนินการทีร่ะบุไวใ้นเบื้องตน้
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ความปลอดภัย
ในการเดินทางบนท้องถนน 
Road Safety  

10 แนวคิดในการป่ันจักรยานให้ปลอดภัย

1. ศึกษาเสน้ทางเสียกอ่น การศึกษาเสน้ทางจะทำาให้เราทราบถึงเสน้ทางทีเ่ราจะป่ันไปอีกทัง้ยังคำานวนเวลา
ไดอ้ีก การศึกษาเสน้ทางทำาให้สามารถหลีกเลีย่งเสน้ทางรถติดหรือกำาลังมีการทำาทางเกิดขึ้น ทำาให้ลดการ
เสียเวลาและเพิม่ความปลอดภัยไปในตัว Application, Google Map หรือ GPS เอามาใช้เลยมีประโยชน์
มากๆ

2. ตรวจสภาพจักรยานและติดอุปกรณเ์พื่อความปลอดภัย การบำารุงรักษาจักรยาน เช่น เติมลมยาง ติด
สัญญาณไฟ เช็คระบบเบรค ทัง้หมดสำาคัญทัง้นัน้ หากป่ันจักรยานแลว้เกิดจักรยานมีปัญหากลางถนนยอ่ม
ไมน่า่ยินดีแน่ๆ  อีกทัง้อุปกรณเ์ช่นสัญญาณไฟ ยังช่วยให้ผูใ้ช้รถใช้ถนนคนอื่นทราบดว้ยวา่เราก็กำาลังใช้
ถนนร่วมกัน

3. สวมอุปกรณป้์องกันตา่งๆ เมื่อเสริมความปลอดภัยให้จักรยาน ตัวผูข้ับขีเ่องก็อยา่ไดล้ะเลย เช่น หมวก
กันน็อค ถุงมือ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามทุกวันนีอุ้ปกรณห์รือเครื่องแตง่กายสำาหรับนักป่ันก็มีการพัฒนาให้มี
ความเป็นแฟชัน่ในตัวมากขึ้นใสแ่ลว้หลอ่สวยกันเยอะแยะ ลองเลือกหามาใช้กันดูละกัน

4. เลีย่งพื้นผิวจราจรทีไ่มด่ี เช่น ทางขรุขระ ร่องทอ่ระบายน้ำา หรือทำาเสน้ทาง คือทางทีค่วรหลีกเลีย่ง เพราะ
นอกจากจะป่ันยากแลว้ ยังอาจะกอ่ให้เกิดอุบัติเหตุไดอ้ีก แตห่ากเลีย่งไมไ่ดจ้ริงๆ ก็เสียเวลาสักนิด ดว้ย
การการลงจากจักรยานและเข็นเดินไปดีกวา่เสีย่งป่ันไปสะดุดแลว้ตอ้งเจ็บตัวเลย

5. ขับชิดริมขอบทาง สิง่ทีพ่ึงระวัง คือรถทีใ่ช้ถนนริมขอบทางเหมือนเรา เช่น รถมอเตอร์ไซต ์ รถเมล ์ รวมถึง
รถยนตท์ีจ่ะชิดซ้ายเพื่อจอดหรือเลีย้วเขา้ซอย ขณะป่ันเราจึงตอ้งคอยสังเกตรถรอบดา้นและไมใ่ช้ความเร็ว
จนเกินไป คำานึงเสมอ ปลอดภัยไวก้อ่น

6. เคารพกฎจราจร แมก้ารป่ันจักรยานจะไมม่ีไดก้ฎเกณฑบ์ังคับเขม้งวดแบบรถยนตห์รือรถมอเตอร์ไซต ์ แต่
เนื่องจากเราใช้ถนนร่วมกัน นักป่ันจึงตอ้งให้ความเคารพกฎจราจรเช่นเดียวกัน 

7. มีน้ำาใจเมื่อป่ันบนทางเทา้ ฟุตบาท หรือ บาทวิถี  คือทางสำาหรับผูค้นทัว่ไปใช้สำาหรับเดินนัน่แหละ ฉะนัน้
หากเรามีความจำาเป็นตอ้งป่ันจักรยานบนทางเทา้ ควรลดความเร็วและให้เกียรติตอ่คนใช้ทางเทา้โดยให้
เขาไปกอ่นเสมอ ไมค่วรใช้สัญญาณเสียงให้ผูใ้ช้ทางเทา้ตกใจ แตใ่ช้วิธีสง่เสียงขอทางดว้ยความสุภาพแทน
จะดูเป็นนา่รักกวา่เยอะ

8. อยา่เกาะรถทีก่ำาลังแลน่ เพราะรถอาจออกตัวกระชากทำาให้รถจักรยานเราคว่ำาได ้ และหากรถทีต่ามหลังมา
ไมส่ามารถหยุดรถไดท้ัน…!!! คงไมต่อ้งให้บอกตอ่นะครับวา่อะไรจะเกิดขึ้น

9. ฝึกการใช้สัญญาณมือ ทักษะนีน้ักป่ันหลายคนก็ละเลย ยิง่เราป่ันจักรยานคนเดียวยิง่เป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่
ในการสื่อสารให้ผูข้ับรถทีอ่ยูห่ลังเราไดรู้้วา่เรากำาลังจะทำาอะไรเช่น เลีย้วซ้าย เลีย้วขวา หรือกำาลังจะหยุด 
เป็นตน้

10. มีสติอยา่ประมาท  ขอ้สุดทา้ยนีอ่าจเรียกไดว้า่สำาคัญทีสุ่ดแลว้  ผูป่ั้นตอ้งมีสติอยา่ประมาท ยิง่เป็นในเมืองที่

การจราจรคับคัง่ยิง่ตอ้งเพิม่สติขึ้นเป็นสองเทา่
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ขอ้มูลจากhttp://www.gmlive.com/10-ideas-to-bike-safely-in-the-city/

ขับขีอ่ยา่งไรให้ปลอดภัย  หลัก  “5 ร.”  
จาก กองบังคับการตำารวจจราจร

1. รอบรู้เรื่อง  “รถ”
การทีจ่ะเป็นผูท้ีข่ับรถทีด่ีจะตอ้งมีความรอบรู้เกีย่วกับรถทีข่ับเป็นอยา่งดี คอยหมัน่ตรวจดูสภาพรถ คอยตรวจ
เช็ควา่รถมีขอ้บกพร่องตรงสว่นไหนรึเปลา่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เวลาทีจ่ะตอ้ง ขับรถทางไกล เช่น ขับรถไปพัก
ผอ่นทีต่า่งจังหวัด เป็นตน้ สิง่ทีค่วรตรวจเป็นประจำา คือ เครื่องยนต,์ ห้ามลอ้, ยาง, นอตบังคับลอ้, พวงมาลัย, ที่
ปัดน้ำาฝน, กระจกสอ่งหลัง และ ไฟ ซึ่งสิง่เหลา่นีค้ือสิง่จำาเป็นทีเ่ราตอ้งควรตรวจเพราะเกิดเสียขึ้นมาระหวา่งทาง
ก็อาจจะทำาให้เกิดอุบัติเหตุได้

2 . รอบรู้เรื่อง  “ทาง”
การขับรถจำาเป็นทีเ่ราจะตอ้งรู้เสน้ทางทีเ่ราจะไป เนื่องจากทางแตล่ะสายก็จะแตกตา่งกันไปโดยขึ้นอยูก่ับสภาพ
แวดลอ้มตา่งๆและภูมิประเทศของสถานทีท่ีเ่ราจะขับรถไป ดังนัน้เราจึงควรศึกษาเสน้ทางตา่งๆกอ่นทีจ่ะเดิน
ทางไปยังสถานทีน่ัน้จากแผนที ่คูม่ือการทอ่งเทีย่ว หรือสอบถามจากเจ้าหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งก็ไดเ้ช่นกัน เพราะถ้า
หากเราไมรู่้เสน้ทาง ขับแบบลังเล อาจจะทำาให้รถคันอื่นๆขับมาชนได ้ นอกจากนีเ้ราตอ้ง ปฏิบัติตามป้ายและ
เครื่องหมาย ตา่งๆดว้ยเช่นกัน

3. รอบรู้  “วิธีการขับรถ”
การขับรถให้ปลอดภัยก็ขึ้นอยูก่ับประสบการณแ์ละความชำานาญในการขับรถดว้ยเช่นกัน เนื่องจากการขับรถก็
เป็นสิง่หนึ่งทีต่อ้ง รู้จักวิธีแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดโ้ดยฉับพลัน  เช่น ถ้าเราขับมาดว้ยความเร็วแลว้มีสุนัขวิง่
ผา่นตัดหนา้ เราจะตอ้งตัดสินใจทันทีวา่จะหักหลบหรือชนกับสุนัขตัวนัน้ เป็นตน้

4. รอบรู้เรื่อง “กฎจราจร”
กฎจราจรเป็นสิง่ทีผู่ใ้ช้รถใช่ถนนทุกคนตอ้งใช้และปฏิบัติตามไปในแนวเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของผูใ้ช้
รถใช้ถนน ถ้าหากมีใครทีไ่มป่ฏิบัติตามกฎก็อาจจะทำาให้ผูอ้ื่นเดือดร้อนไปดว้ย เช่น การขับรถปาดเขา้ช่องตรง
ทางแยกโดยทีไ่มต่อ่ทา้ยแถวก็จะทำาให้รถติดมากยิง่ขึ้นไปจากเดิม เป็นตน้

5. รอบรู้เรื่อง “มารยาทในการขับรถ”
มารยาทในการขับรถเป็นอีกสิง่หนึ่งทีผู่ข้ับขีทุ่กคนตอ้งมีในการขับรถ การใช้รถใช้ถนนผูข้ับขีค่วรแสดงความ
อะลุม้อะลว่ย เห็นใจและให้อภัยตอ่ความผิดพลาดของผูอ้ื่น หลีกเลีย่งการแสดงมารยาทหรือสีหนา้ทีไ่มส่มควร

ออกมา
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จักรยานยนต์ มอเตอร์ไซค์ ขับอย่างไร 
ให้ปลอดภัยและถูกกฎ
จักรยานยนต ์ หรือ รถมอเตอร์ไซค ์ เป็นทีน่ิยมมากในประเทศไทย และมีจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะความสะดวก คลอ่งตัวเมื่อใช้งานไปยังสถานทีต่า่งๆ สามารถหลีกเลีย่งรถติดไดด้ีและดว้ย
ความคลอ่งตัวนีเ่อง ในบางครัง้ผูข้ับรถ จักรยานยนต ์ มักจะกระทำาผิดกฏจราจรไดง้า่ย และมักทำา
เป็นประจำาจนคุน้เคย เช่น วิง่เลนขวาสุด, ไมส่วมหมวกกันน็อค, วิง่สวนทาง, วิง่บนทางเดินทาง, จอด
รถยนตห์รือจักรยานยนตบ์นฟุตบาท ฯลฯ คุณเคยสงสัยหรือไมว่า่ทำาไมรถจักยานยนตม์ักถูกเรียก
ตรวจบอ่ยๆ หนึ่งในสาเหตุ ก็คือการขับขีเ่ลนขวา, วิง่ขวา, แซงชวา หรืออาจขับขีผ่ิดช่องทาง รวม
ทัง้การขับขีเ่ป็นทีอ่ันตราย และนา่หวาดเสียว จนทำาให้เป็นเหตุให้ถูกเรียกตรวจจากตำารวจจราจร
เสมอๆ ทัง้ทีใ่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกนัน้ก็ไดก้ำาหนดลักษณะการเดินรถในช่องทางของรถ
จักรยานยนตเ์อาไวช้ัดเจนแลว้ และเราก็ควรปฏิบัติตามอยา่งเคร่งครัด

กฎหมายทีค่วรรู้ในการขับขีร่ถ จักรยานยนต์
กฎหมายควรรู้ในบางขอ้ของการขับทัง้รถยนตแ์ละ จักรยานยนต ์ทีเ่ราควรทราบนัน้ มีกันอยูห่ลาย
เรื่อง วันนีเ้ราจะขอยกตัวอยา่งเฉพาะบางสว่นทีส่ำาคัญมาฝากกันครับ

มาตรา 33 ในการขับรถ ผูข้ับขีต่อ้งขับรถในทางเดินรถดา้นซ้าย และตอ้งไมล่้ำากึ่งกลางของทาง
เดินรถ เวน้แตใ่นกรณี ตอ่ไปนี ้ให้เดินทางขวาหรือล้ำากึ่งกลางของทางเดินรถได้

(1) ดา้นซ้ายของทางเดินรถมีสิง่กีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
(2) ทางเดินรถนัน้เจ้าพนักงานจราจรกำาหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
(3) ทางเดินรถนัน้กวา้งไมถ่ึงหกเมตร

มาตรา 34 ในการใช้ทางเดินรถทีไ่ดจ้ัดแบง่ช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไวต้ัง้แตส่องช่องขึ้นไป 
หรือทีไ่ดจ้ัดช่อง เดินรถประจำาทางไวใ้นช่องเดินรถซ้ายสุดผูข้ับขีต่อ้งขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้
กับช่องเดินรถประจำาทางเวน้แตใ่นกรณีตอ่ไปนี ้ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้

(1) ในช่องเดินรถนัน้มีสิง่กีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
(2) ทางเดินรถนัน้ เจ้าพนักงานจราจรกำาหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
(3) จะตอ้งเขา้ช่องทางให้ถูกตอ้งเมื่อเขา้บริเวณใกลท้างร่วมทางแยก
(4) เมื่อจะแซงขึ้นหนา้รถคันอื่น
(5)(1) เมื่อผูข้ับขีข่ับรถดว้ยความเร็วสูงกวา่รถในช่องเดินรถดา้นซ้าย

มาตรา 35(2) รถทีม่ีความเร็วช้า หรือรถทีม่ีความเร็วต่ำากวา่ความเร็วของรถคันอื่นทีข่ับในทิศทาง
เดียวกัน ผูข้ับขี ่ ตอ้งขับรถให้ใกลข้อบทางเดินรถดา้นซ้ายเทา่ทีจ่ะกระทำาได ้ ผูข้ับขีร่ถบรรทุก รถ
บรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนตใ์นทางเดินรถซึ่งไดแ้บง่ช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว ้ตัง้แต่
สองช่องขึ้นไป หรือไดจ้ัดช่องเดินรถประจำาทางดา้นซ้ายไวโ้ดยเฉพาะ ตอ้งขับรถในช่องเดินรถดา้น
ซ้ายสุด หรือใกลเ้คียงกับช่องเดินรถประจำาทางแลว้แตก่รณี ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแกร่ถ
ยนตร์บรรทุกสว่นบุคคลทีม่ีน้ำาหนักไมเ่กินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม และรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลเกิน
เจ็ดคน ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ จะเห็นวา่มีกฎจราจรช่วงหนึ่งระบุวา่ “รถจักรยานยนตใ์นทาง
เดินรถซึ่งไดแ้บง่ช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว ้ ตัง้แตส่องช่องขึ้นไปหรือไดจ้ัดช่องเดินรถประจำา
ทางดา้นซ้ายไวโ้ดยเฉพาะ ตอ้งขับรถในช่องเดินรถดา้นซ้ายสุด หรือใกลเ้คียงกับช่องเดินรถประจำา
ทางแลว้แตก่รณี” โดยในปัจจุบันผูข้ับขีร่ถจักรยานยนตน์ัน้มักจะขับเลนขวา หรือแซงตามอำาเภอ

ใจ ซึ่งเราควรระมัดระวังและเคารพกฎจราจรนีโ้ดยเคร่งครัดนะครับ หากฝ่าฝืนอาจถูกจับปรับได้
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ความปลอดภัย
ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
Life Safety  

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
จากเพลิงไหม้หรือไฟไหม้

1. เมื่อประสบเหตุเพลิงไหมห้รือไฟลุกไหม ้ให้ปิดประตูห้องทีไ่ฟไหมอ้ยู ่และกดปุ่ มสัญญาณไฟ
ไหมป้ระจำาอาคารหรือ Fire Alarm ทันที

2. โทรไปทีศู่นยร์ะงับเหตุฉุกเฉิน มจธ. หมายเลขโทรศัพท ์ 333 หรือ 02-470-8200 และ
หมายเลขโทรศัพท ์ ทีมงานระงับเหตุฉุกเฉินประจำาอาคาร บอกชื่อผูแ้จ้ง หนว่ยงานและ
ตำาแหนง่พร้อมสาเหตุของไฟไหม้

3. ถ้าเกิดเพลิงลุกไหมเ้พียงเล็กนอ้ย  ทีมงานระงับเหตุฉุกเฉินประจำาอาคารจะเขา้ดำาเนินการ
และปฏิบัติงานระงับเหตุ เบื้องตน้

4. กรณีเกิดเพลิงลุกไหมข้นาดใหญ ่ มีควันหนา หรือเพลิงลุกลามอยา่งรวดเร็วให้ทีมงานระงับ
เหตุฉุกเฉินประจำา อาคารดำาเนินการอพยพคนในอาคารทันที โดยใช้บันไดหนีไฟทีอ่ยูใ่กล้
ทีสุ่ดและกดปุ่ มสัญญาณไฟไหมแ้ละ ประกาศโดย ใช้ระบบประกาศแจ้งเตือนให้ทุกคนใน
อาคารอพยพทันที และห้ามไมใ่ห้ผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการระงับเหตุเขา้ไปในอาคาร อยา่งเด็ด
ขาด

5. เดินอยา่งเป็นระเบียบห้ามวิง่ไปยังบันไดหนีไฟทีใ่กลท้ีสุ่ดในกรณี ผูพ้ิการให้รออยูท่ีบ่ันไดหนี
ไฟทีใ่กลท้ีสุ่ด และแจ้งผูน้ำาทีมอพยพเพื่อให้คนมาช่วยเหลือและรออยูท่ีน่ัน่

6. เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นห้ามใช้ลิฟตโ์ดยเด็ดขาด เพราะอาจไมท่ำางานหรือหยุดเนื่องจาก
เพลิงไหม้

7. ทีมอพยพตอ้งอพยพผูค้นไปยังจุดหมายอพยพทีห่่างจากอาคารไมน่อ้ยกวา่ 200 เมตร   และ
ตอ้งไมข่ัดขวาง การทำางานของหนว่ยระงับเหตุ ตอ้งไมก่ลับเขา้ไปในอาคารเด็ดขาด จนกวา่
จะมีประกาศให้กลับเขา้ไป

8. ในกรณีพบวา่มีผูต้ิดอยูใ่นอาคารหรือสูญหายในช่วงอพยพ ให้แจ้งทีมระงับเหตุหนว่ย
บรรเทาสาธารณภัยหรือ พนักงานดับเพลิงทันที

9. เมื่อสัญญาณไฟไหมด้ังขึ้นเมื่อไหร่ ทุกคนในอาคารจะตอ้งอพยพออกจากอาคารทันที

กรณีฉุกเฉินแจ้งศูนยแ์จ้งเหตุฉุกเฉิน มจธ. 333 หรือ 02-470-8200 หรือ 191, 
ศูนย ์EESH 8293
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วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
จากแผ่นดินไหวหรืออุบัติภัยทางธรรมชาติ

1. เมื่อเกิดแผน่ดินไหวหรืออุบัติภัยทางธรรมชาติ  โดยมีการเตือนภัยลว่งหนา้จากหนว่ยงานของรัฐ
หรือหนว่ยงานอื่น อธิการบดีหรือรองอธิการบดีทีไ่ดร้ับมอบหมาย  จะเป็นผูแ้จ้งเหตุพร้อมเอกสาร
เตือนภัยระบุถึงรายละเอียดขอบเขต ของการแจ้งเตือนภัย และวิธีปฏิบัติตามขัน้ตอนเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน จากแผน่ดินไหวหรืออุบัติภัยธรรมชาติจากหนว่ยงานบรรเทา สาธารณภัยทอ้งถิน่ ซึ่งศูนย์
ระงับเหตุฉุกเฉิน ทีมระงับเหตุฉุกเฉินประจำาอาคาร  ภายใน มจธ.  และ ศูนย ์EESH จะร่วมมือใน
การแจ้งเหตุ และประกาศสง่เอกสารให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติ

2. เมื่อเกิดแผน่ดินไหวหรืออุบัติภัยธรรมชาติโดยไมม่ีการเตือนภัยลว่งหนา้ อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีทีไ่ดร้ับมอบหมาย จะเป็นผูป้ระกาศเหตุฉุกเฉินพร้อมกดสัญญาณเตือนภัย  และแจ้ง
ให้หน่วยระงับเหตุฉุกเฉินภายในและหน่วยสนับสนุนช่วยเหลือภายนอกทุกหน่วยเข้าประจำาการ
เพื่อวางแผนงาน  และอพยพคนออกจากพื้นทีไ่ปยังบริเวณปลอดภัย โดยสง่เอกสารให้ทราบถึงวิธี
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ และกำาชับให้ทุกคนปฏิบัติตามอยา่งเคร่งครัด

3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีทีไ่ดร้ับมอบหมาย มีอำานาจสัง่การให้หยุดเรียนกรณีเกิดเหตุรุนแรง 
และผลของการเกิดเหตุกอ่ให้เกิดผลกระทบตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย

4. ในกรณีผูป้ระสบเหตุซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พบปัญหาหรือประสบเหตุ ซึ่งเป็นสัญญาณ
เตือนขัน้ตน้กอ่นเกิดแผน่ดินไหวหรืออุบัติภัย ให้ดำาเนินการแจ้งตอ่ศูนยร์ะงับเหตุฉุกเฉินที่
หมายเลขโทรศัพท ์333 หรือ 02-470-8200  พร้อมบอกชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์หนว่ยงาน และ
เหตุทีพ่บอยา่งเร่งดว่น

5. ในกรณีนักศึกษา บุคลากรของ มจธ. ประสบเหตุอันเนื่องมาจากแผน่ดินไหว เช่น อาคารพังหรือของ
หลน่ แตกหักควรดำาเนินการตามขัน้ตอนดังตอ่ไปน

5.1 ออกจากบริเวณทีเ่กิดเหตุให้เร็วทีสุ่ด โดยเลือกทางออกทีป่ลอดภัยหนีออกจากอาคาร อยา่
หนีเขา้ไปในอาคาร

5.2 เมื่อออกสูบ่ริเวณปลอดภัยแลว้ ให้โทรแจ้งตอ่ศูนยร์ะงับเหตุฉุกเฉินทีห่มายเลขโทรศัพท ์333 
หรือ 02-470-8200 พร้อมบอกชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์หนว่ยงาน เหตุทีพ่บ สถานทีเ่กิดเหตุ
และบริเวณทีเ่กิดเหตุ

5.3 ทีมระงับเหตุฉุกเฉินจาก มจธ.  จะดำาเนินการปฏิบัติการอพยพคนออกจากอาคาร และประสาน
ดา้นการจัดการควบคุมภาวะฉุกเฉินตามระบบของมหาวิทยาลัยไปยังพื้นทีป่ลอดภัย

5.4 ห้ามไมใ่ห้บุคคลใดๆ เขา้อาคารทีเ่กิดเหตุเด็ดขาดยกเวน้ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน   และหนว่ยงา
นบรรเทา่สาธารณภัย 

5.5 อธิการบดีและทีมอำานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน สัง่การและดำาเนินการตามความเหมาะสม
ของสภาวะ และแจ้งขอความช่วยเหลือจากหนว่ยงานสนับสนุน/ช่วยเหลือภายนอก

5.6 เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นห้ามใช้ลิฟตโ์ดยเด็ดขาด เพราะอาจไมท่ำางานหรือหยุดเนื่องจาก
เพลิงไหม้

5.7 ทีมอพยพจะตอ้งอพยพผูค้นไปยังจุดนัดหมายอพยพทีห่่างจากอาคารไมน่อ้ยกวา่ 200 เมตร  
และตอ้งไมข่ัดขวางการทำางานของหนว่ยระงับเหตุ ตอ้งไมก่ลับเขา้ไปในอาคารเด็ดขาด
จนกวา่จะมีการประกาศ ให้กลับเขา้ไป

5.8 ในกรณีทีพ่บวา่มีผูต้ิดอยูใ่นอาคารหรือสูญหายในช่วงอพยพ ให้แจ้งทีมระงับเหตุ หนว่ย
บรรเทา สาธารณภัยหรือพนักงานดับเพลิงทันที

5.9 เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นเมื่อไหร่ ทุกคนในอาคารจะตอ้งอพยพออกจากอาคารทันที

กรณีฉุกเฉินแจ้งศูนยแ์จ้งเหตุฉุกเฉิน มจธ. 333 หรือ 02-470-8200 หรือ 191, 
ศูนย ์EESH 8293
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ความปลอดภัย ด้านอาหาร 
Food Safety 

อาหารปลอดภัย กินอยา่งไร ห่างไกลโรค     
นพ.วิวัฒน ์วิริยกิจจา

จะเห็นวา่สุขภาพประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบใหญ่ๆ  คือ อาหาร การออกกำาลังกาย สุขภาพจิตทีด่ี อาหาร
เป็นปัจจัยสำาคัญในยุคโลกาภิวัตน ์ ยุคทีห่ลายคนมองวัตถุนิยมเป็นทีต่ัง้ การผลิตมิใช่ผลิตเพื่อบริโภคกัน
ในครัวเรือนเพียงอยา่งเดียว กลายเป็นผลิตเพื่อการคา้เป็นหลัก แสวงหาทุกวิถีทางทีจ่ะทำาให้ไดก้ำาไรสูงสุด 
ทำาให้ผลิตอาหารโดยไมค่ำานึงถึงผูบ้ริโภค มีหลายคนทีผ่ลิตแตไ่มบ่ริโภคเอง วันหนึ่งผมไปกินกว๋ยเตีย๋วที่
ร้านกว๋ยเตีย๋วบา้นบึงเจ้าเกา่ พอคนสัง่กว๋ยเตีย๋วหยุดสัง่เจ้าของร้านเขาก็ทำากว๋ยเตีย๋วกินเอง ผมไปกับฝรัง่
ชื่อแซ็ก ผมชีใ้ห้แซ็กดูวา่ร้านนีน้า่มา เพราะเจ้าของเขายังกินของเขาเองเลย ครัง้หนึ่ง ผมไปหาคนรู้จัก เขา
เป็นคนสวน ปลูกผักขาย มีคะนา้ ผักบุง้ เป็นตน้ ผมบอกวา่ผมขอซื้อคะนา้ไปบา้นหนอ่ย คนสวนบอกกับผม
อยา่งไรรู้ไหมครับ เขาบอกวา่หมออยา่เอาไปเลยอันตราย เขาเองยังไมก่ินผักทีเ่ขาปลูกเองเลย เพราะเขา
ฉีดยาฆา่แมลงไวม้ากดูสิครับ ขายให้คนอื่นไดแ้ตต่ัวเองไมย่อมกิน แตก่็ยังดีทีเ่ขาห่วงใยผม ยังบอกวา่หมอ
อยา่เอาไปเลย เพราะฉะนัน้ เราจะแนใ่จไดอ้ยา่งไร สินคา้ในตลาดชนิดไหนปลอดภัย ครัง้หนึ่ง ผมเป็นหมอ
ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง รู้สึกหิว ตม้บะหมีก่ึ่งสำาเร็จรูปกิน แลว้จึงเดินไปทีแ่ปลงผักกางมุง้หนา้โรง
พยาบาล เด็ดผักคะนา้มา 4-5 ตน้ มาใสใ่นบะหมี ่เป็นการกินบะหมีท่ีอ่ร่อยและสบายใจ ขอเสนอวิธีคิด วิธี
ปฏิบัติของผูบ้ริโภค และผูผ้ลิต ผูจ้ำาหนา่ย ผูป้ระกอบอาหาร

วิธีการปฏิบัติ 
1. ถ้าสามารถปลูกผักกินเอง เลือกซื้ออาหารสดทีป่ลอดภัย เช่น แทนทีเ่ราจะปลูกดอกกุหลาบ เราก็

เปลีย่นเป็นปลูกคะนา้ ผักบุง้ กะเพรา โหระพา หรืออื่นๆ สวยดว้ย กินไดด้ว้ย ถ้าใครมีบริเวณบา้น
ทีก่วา้งพอสมควร เปลีย่นจากไมป้ระดับเป็นไมก้ินได ้ เลือกซื้ออาหารสดทีป่ลอดภัย เช่น หมูก็เลือก
ซีดๆ มิใช่เลือกแดงๆ ปลาก็เลือกปลาทีส่ดๆ ทา่นวา่เขาจะเอาปลาจะละเม็ดขาวทีจ่ับจากมหาสมุทร
อินเดียแลว้มาถึงมือทา่นในครัวตอ้งใช้เวลาเทา่ใด ทำาไมไมเ่นา่ คงไมต่อ้งบอก แตถ้่าเราเลือกเป็น
ปลาทูบา้นตัวเล็กๆ เป็นปลาทูทีจ่ับตามชายฝ่ังจับกลางคืน เช้าก็มาตลาด นา่จะปลอดภัยมากกวา่
กัน ทำาอาหารเอง ใช้น้ำาอ้อยแทนผงชูรส ใช้น้ำาตาลแดงแทนน้ำาตาลทราย ดูจะเกินจริงไปหนอ่ยนะ
ครับในชีวิตจริงๆ แตถ้่าทำาไดก้็จะดี

2. มส่ามารถผลิตวัตถุดิบเองได ้ ตอ้งซื้อประการเดียว ตลาดสดนา่ซื้อ จะเป็นคำาตอบทีด่ี เลือกซื้อใน
สถานทีท่ีม่ีมาตรฐาน ขณะนีทุ้กหนว่ยงานร่วมมือกันทำาให้ตลาดเป็นสถานทีป่ลอดภัยในการบริโภค 
แตต่อ้งตอบวา่ยาก และตอ้งใช้เวลาบา้ง เพื่อปรับสภาพเดิมๆ งดหรือควรเลีย่งอยา่งมากๆ ตลาด
ขา้งทาง โดยเฉพาะของสดตามถนน ทา่นลองคิดดูวา่ฝุ่ น ควันพิษ สารตะกัว่ เชื้อโรค แมลงวัน 
เป็นตน้ ตำารวจอยูบ่นถนนยังตอ้งใช้หนา้กากอนามัยปิดจมูก แตเ่ราไปซื้อผัก หมู ปลาขา้งๆ ทาง จะ
เหมาะสมจริงหรือเปลา่ครับ

3. ไมส่ามารถประกอบอาหารเองได ้ตอ้งเลือกร้านอาหารหรือสถานทีข่ายอาหารทีไ่ดม้าตรฐาน Clean 
Food Good Test อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ของกระทรวงสาธารณสุขนา่จะเป็นคำาตอบ เรามี
กติกามาตรฐานการออกประกาศ ถ้าไมส่ะอาดเราไมใ่ห้ ไดแ้ลว้ทำาไมด่ีเรายึดคืน ป้าย Clean Food 
Good Test นา่จะเป็นคำาตอบสุดทา้ยนะครับ
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ผูผ้ลิต
คนคา้คนขาย อะไรคือปัจจัยของความสำาเร็จ...นัน่คือ ความเชื่อถือทำาไมจึงตอ้งมีตราสินคา้ คือความนา่เชื่อถือ
ผูผ้ลิต ถ้าผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยผิดวิธี เป็นการทรยศตอ่วิชาชีพของตนเอง หลายคนคิดวา่จะ
ไดก้ำาไรมากขึ้น แตใ่นทีสุ่ดก็ลม่จม ขาดทุนยอ่ยยับ เพราะทรยศตอ่วิชาชีพ
ลูกคา้ คือ ผูม้ีพระคุณ ใครทีบ่ริโภคของทีเ่ราผลิตแลว้มีคุณภาพ ตอ่ไปเขาจะถามหาอีกจงยึดมัน่ในความมี
จรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ
คนมีวิชาชีพปลูกผัก ก็ตอ้งมีความซื่อสัตยต์อ่วิชาชีพปลูกผัก รับรองตอ่ไปคนจะถามหาผักของเรา หมูจากฟาร์ม
หมอวิวัฒนป์ราศจากสารพิษตอ่ไปคนก็จะถามหาหมูของเขาตอ่ จริงๆ แลว้หลายคนคิดวา่จะเพิม่กำาไร บางครัง้
ทำาให้ขาดทุน ทา่นลองใช้วิธีธรรมชาติ ตน้ทุนก็จะนอ้ยลง ไมต่อ้งเสียคา่ยา คา่ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ นัน่คือกลับสู่
ธรรมชาติเป็นสิง่ทีด่ีทีสุ่ด

ผูจ้ำาหนา่ย
การทำาให้ของสด สดอยูไ่ดต้ลอด มีหลายวิธี ขณะนีม้ีวิธีทางธรรมชาติ ในหลวงของเราทา่นสง่เสริมวิธีธรรมชาติ 
ผมทราบวา่มีน้ำายาผลิตจากสารธรรมชาติเพื่อคงสภาพผักให้สดอยูไ่ดน้าน ผมคงไมส่ามารถโฆษณาได ้ ทา่น
ลองถามเกษตรพัฒนากร หรือเจ้าหนา้ทีข่องรัฐดู แทนการใช้ฟอร์มาลิน ตอ้งไมท่รยศตอ่วิชาชีพ

ผูป้ระกอบการ
ตอ้งคำานึงถึงความปลอดภัยตอ่ลูกคา้ ร้านอาหารของพวกเราควรเป็นสมบัติของลูกหลานเราตอ่ไปในอนาคต 
ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Test นา่จะเป็นสิง่ยัง่ยืนให้ร้านอาหาร และเป็นสมบัติของ
ลูกหลาน และตอ้งไมเ่อาเปรียบลูกคา้ดว้ย

การกินของทีเ่ราทำาเอง อาจจะเป็นวีธีทดสอบวา่เราทำาดีหรือไม ่ อีกวิธีหนึ่งคลา้ยคนขายกว๋ยเตีย๋ว กินกว๋ยเตีย๋ว

ทีต่นเองทำา ผมไปร้านนัน้ตอ่อีกนับครัง้ไมถ้่วน ทา่นกินของทีท่า่นทำาหรือไม่

อันตรายจากกล่องโฟม 
เสี่ยงโรคมะเร็งสูง

ดว้ยสภาพสังคมปัจจุบันทีค่วามสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดคา่ใช้จ่าย กลายเป็นสิง่ทีผู่ค้นถวิลหา ไมเ่วน้
กระทัง่เรื่องการกินทีจ่ังหวะชีวิตของใครหลายคนทุกวันนี ้ ไมเ่ปิดโอกาสให้มีทางเลือกมากนัก การจะหาของกิน
ดีๆ “ปลอดภัยไร้สาร” เป็นเรื่องยาก เพราะเดีย๋วนีเ้นน้ “อิม่-เร็ว-ถูก” สง่ผลให้อาหารจำาพวก “แกงถุง ขา้วกลอ่ง” 
กลายเป็นพระเอกในชีวิตประจำาวันทีผู่ค้น “ยุคสังคมกม้หนา้” จำาใจยอมรับ และชินอยูก่ับมัน ทัง้ๆทีบ่างคนก็รู้
วา่การแกลง้ปิดตาขา้งหนึ่งกอ่นกลืนขา้วลงคอนำามาซึ่ง “ภัยเงียบ”   แงม้“กลอ่ง”สอ่งภัยจาก“โฟม”
ขอ้มูลจาก “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย”์ อธิบายถึงพิษภัยจากกลอ่งโฟมไวว้า่ โฟมเป็นผลิตภัณฑช์นิดหนึ่งที่
ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีสไตรีน(Polystyrene: PS) ถ้าถูกนำาไปใช้บรรจุอาหารทีร้่อนจัด และอาหาร
ทอดทีม่ีน้ำามันเป็นสว่นประกอบ จะเกิดปฏิกิริยาทีท่ำาให้สารอันตรายแตกตัวออกมาปนเป้ือนกับอาหาร ไดแ้ก ่
สารเบนซีน(Benzene) ทีห่ากดื่ม หรือกินอาหารทีม่ีสารเบนซีนปนเป้ือนสูงจะทำาให้เกิดอาการปวดทอ้ง 
เนื่องจากกระเพาะถูกกัดกร่อน เวียนศีรษะ คลื่นไส ้และอาจถึงขัน้เสียชีวิตได ้ แตท่ีเ่ป็นอันตรายทีสุ่ด คือ “สารส
ไตรีน”(Styrene) ทีม่ีพิษทำาลายไขกระดูก ตับ และไต ทำาให้ความจำาเสื่อม มีผลตอ่การเตน้ของหัวใจ และเป็น
สารกอ่ “มะเร็ง” โดยอาจกอ่ให้เกิดมะเร็งเสน้เลือดขาวและมะเร็งตอ่มน้ำาเหลืองได้
สำาหรับ “เสน้ทางมะเร็ง” จากสารสไตรีนในกลอ่งโฟมจะเขา้สูร่่างกายไดจ้าก 5 ปัจจัย ไดแ้ก ่ 1.อุณหภูมิทีร้่อน
ขึ้นหรือเย็นลง ทำาให้สไตรีนซึมเขา้สูอ่าหารไดสู้ง 2.ถ้าปรุงอาหารโดยใสน่้ำามัน น้ำาสม้สายชูแอลกอฮอล ์ จะดูด
สารสไตรีนจากกลอ่งโฟมไดม้ากกวา่ปกติ 3.ถ้าชื้ออาหารใสก่ลอ่งทิง้ไวน้านๆ ไมไ่ดร้ับประทาน อาหารจะดูด
สารสไตรีนไดม้าก 4.ถ้านำาอาหารทีบ่รรจุในกลอ่งโฟมเขา้ไมโครเวฟ สไตรีนจะไหลออกมาในปริมาณมาก และ 
5.ถ้าอาหารสัมผัสพื้นทีผ่ิวกลอ่งโฟมมากๆ รวมถึงร้านใดทีต่ัด “ถุงพลาสติกใส” รองอาหาร จะไดร้ับสารกอ่
มะเร็งถึง “2 เดง้” ทัง้สไตรีน และไดออกซิน จากถุงพลาสติก
 “หากรับประทานอาหารจากกลอ่งโฟม วันละอยา่งนอ้ย 1 มื้อ ติดตอ่กันนาน 10 ปี มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกวา่คน
ปกติถึง 6 เทา่ ทีส่ำาคัญกลอ่งโฟมทนความร้อนไดเ้พียง 70 องศาเซลเซียส แตส่ิง่ทีเ่ราทานกันเป็นประจำา เช่น 
ขา้วผัด หรือผัดกะเพรา เป็นตน้ ลว้นมีความร้อนเกินมาตรฐานกำาหนด สง่ผลให้สารอันตรายปนเป้ือนออกมา
กับอาหารในปริมาณสูง” ขอ้มูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ระบุ
ห้ามใช้.....รู้หรือไม่
เมื่ออันตรายทำาไมเกือบทุกร้าน ไมว่า่จะร้านขา้งทาง หรือบางภัตตาคารใหญ ่ จึงยังมีการใช้ “กลอ่งโฟม” ใส่
อาหารกันอยา่งแพร่หลาย ซึ่งจากขอ้มูลของ “กรมควบคุมมลพิษ” พบวา่ ตัง้แตปี่ 2552-2556 มีขยะประเภท
โฟมเพิม่ขึ้นจาก 34 ลา้นชิน้ เป็น 61 ลา้นชิน้ ดังนัน้เฉลีย่แลว้คนไทยใช้ภาชนะจากโฟมอยา่งนอ้ย 1 ชิน้ตอ่คน
ตอ่วัน
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คำาถาม ตอ่มา คือ แลว้ทำาไมภาครัฐไมจ่ัดการ
นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค ์ อธิบดีกรมอนามัย ให้ “คำาตอบ” ถึงคำาถามขา้งตน้ วา่ กระทรวงสาธารณสุข ไดอ้อก
กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข มาเป็นเวลา 10 ปี แลว้วา่ “ห้ามใช้” กลอ่งโฟมทีไ่มไ่ดม้าตรฐานมาใสอ่าหาร
ร้อน และอาหารมัน เพราะกระทบตอ่สุขภาพ แตไ่มค่อ่ยไดผ้ลนัก ปัจจุบันจึงยังพบเห็นไดเ้สมอตามทอ้งตลาด ที่
ผา่นมาทางกรมอนามัยจึงใช้วิธีรณรงคใ์ห้ร้านคา้เปลีย่นภาชนะบรรจุอาหารจากกลอ่งโฟม เป็นภาชนะทีผ่ลิตจาก
ธรรมชาติ หรือ “ไบโอโฟม” แทน แตก่ารปรับเปลีย่นให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้ไบโอโฟมเป็นไปไดย้าก เพราะราคาสูง
กวา่โฟม 2-4 เทา่
 “กลอ่งโฟมเมื่อโดนความร้อน หรือของมัน จะละลายสารสไตรีนทีเ่ร่งให้เกิดมะเร็งเตา้นมในผูห้ญิง และมะเร็งตอ่ม
ลูกหมากในผูช้ายออกมา แตผู่ป้ระกอบการก็เอางา่ย เอาถูกเขา้วา่ เชื่อหรือไมท่ีม่ันกระจายไดเ้ร็วเพราะถูกมาก อัด
ใสข่า้วกลอ่งหนึ่งตน้ทุนไมถ่ึง 1 บาท แตห่ารู้ไมว่า่มันเพิม่คา่ใช้จ่ายมากมายถ้าป่วยเป็นมะเร็ง ถึงเวลาแลว้ทีเ่ราจะ
ตอ้งเลิกใช้กันอยา่งจริงจัง หากไมเ่หลือบา่กวา่แรงการเอาภาชนะทีป่ลอดภัยไปใสอ่าหารเองจะดีทีสุ่ด” อธิบดีกรม
อนามัย กลา่ว
ไบโอโฟม.....ตัวช่วยทีถู่กเมิน
ไลเ่รียงตรวจสอบไปทีบ่รรดาพอ่คา้แมข่าย พบวา่ หลายๆแห่งรู้ถึงพิษภัยของ “กลอ่งโฟม” แตใ่นมุมมองของผู้
ลงทุนก็ตอ้งเลือกใช้ เพราะมัน “ถูก”.....
 “ป้าเตือนใจ” แมค่า้อาหารตามสัง่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งยา่นฝ่ังธนบุรี กลา่ววา่ ทราบพิษภัยของกลอ่งโฟม
อยูบ่า้ง ก็พยายามบอกนักศึกษาทีม่าซื้ออาหารวา่คราวหนา้ให้เอากลอ่งทีใ่สข่า้ว หรือจานมาดว้ย กลายเป็นวา่
นักศึกษาบางคนไมเ่ขา้ใจ คิดวา่เรา “งก” กลัวเปลืองกลอ่งโฟมอีก อีกวิธีทีจ่ะช่วยลดอันตรายจากกลอ่งโฟมได ้คือ 
เราจะพักอาหารให้เย็นลงหนอ่ยกอ่นทีจ่ะใสล่งกลอ่งโฟม
ขณะที ่“ป้าไสว” แมค่า้อาหารตามสัง่อีกแห่ง บอกวา่ ไมรู่้เรื่องทีก่ฎหมาย “ห้ามใช้” แตพ่อรู้ถึงเรื่องอันตรายบา้ง แต่
จะให้ทำาอยา่งไร เพราะกลอ่งโฟมมีราคาถูก และใช้สะดวก ถ้าไมใ่ช้กลอ่งโฟมก็ไมรู่้จะใช้อะไร จะให้ใช้พวกกลอ่ง
โฟมจากธรรมชาติทีเ่รียกวา่ “ไบโอโฟม” ก็ไมไ่หว เพราะมันแพงกวา่ อีกอยา่งลูกคา้ก็เต็มใจทีจ่ะให้ใสก่ลอ่งโฟม
เพราะสะดวก ไมเ่สียเวลาตอ้งลา้งจานดว้ย
กลา่วสำาหรับ “ไบโอโฟม” ถูกยกให้เป็น “ตัวช่วย” ในเรื่องนี้ เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย เยื่อไผ ่มัน
สำาปะหลัง เป็นตน้ ทนทานตอ่ความร้อน ใช้กับอาหารมีไขมันได ้เขา้กับไมโครเวฟได ้การยอ่ยสลายดีมาก คือ ถ้า
ทิง้ไว ้45 วันก็ยอ่ยสลายหมดแลว้ เพราะทำาจากธรรมชาติ แตกตา่งจากโฟมทีต่อ้งใช้เวลา 450-1,000 ปีขึ้นไปกวา่
จะยอ่ยสลายหมด
อยา่งไรก็ดีแม ้ “บรรจุภัณฑส์ะอาด” อยา่งไบโอโฟมจะเป็นมิตรกับมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม แตไ่มค่อ่ยเป็นทีน่ิยมใน
บา้นเรามากนัก เพราะราคาทีสู่งกวา่โฟม ซึ่งคนทัว่ไปจะมองวา่ทำาไมตอ้งซื้อแพงกวา่ในเมื่อมีของราคาถูกกวา่ให้ใช้ 
และประเทศไทยยังไมม่ีการ “รณรงค”์ ทีช่ัดเจน จริงจัง ทัง้มาตรการสนับสนุนราคาวัสดุทดแทนโฟมให้ถูกลง การ
รณรงคส์ง่เสริมให้ใช้วัสดุยอ่ยสลายได้
เหนือสิง่อื่นใด.....ตอ้งอาศัย “พลังผูบ้ริโภค” ทีต่อ้งร่วมมือร่วมใจกันงดใช้ “กลอ่งโฟม” ไมเ่ช่นนัน้ก็คงตอ้งรับ
ประทานเมนู “ขา้วคลุกสไตรีน” กันตอ่ไป ทัง้ๆทีรู่้วา่ “ความตาย” กำาลังคืบคลานเขา้มาพร้อมๆกับความอร่อยที่
วางอยูต่รงหนา้!!!

ทีม่า : หนังสือพิมพแ์นวหนา้
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มจธ. มุ่งสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมาย  
Sustainable Development 

Goals 2030

กลุม่งานสง่เสริมกิจกรรมอยา่งยัง่ยืน  Office of sustainability , EESH มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี มีหนา้ทีร่ับผิดชอบในการสง่เสริม ในการนำาระบบการทำางานไปสูก่ารปฏิบัติและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือ
ในการทำางานภายในมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสานตอ่นโยบายและ
สนับสนุน มจธ. ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยความร่วมมือของชาว มจธ.ทัง้นักศึกษาบุคลากร และทำางานในรูป
แบบของไตรภาคีกับสมาคมนักศึกษาเกา่ มจธ. และคณะกรรมการสง่เสริมมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นภาคเอกชน รวมถึง
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนใกลเ้คียง เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยทีม่ีความ
เป็นเลิศดา้นวิชาการ ควบคูไ่ปกับการผลิตบัณฑิตทีเ่กง่และดี มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นวิชาการ และบริบทของการ
จัดการพลังงาน สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภัยทีด่ี และออกไปเป็นผูน้ำาแห่งการเปลีย่นแปลงสูส่ังคมไทย เพื่อขยาย
ผลให้เกิดความยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต ดว้ยกลยุทธส์ูค่วามยัง่ยืน Strategy for Sustainable ประกอบไปดว้ย  1. 
Build up to believe สร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อให้เกิดความความเชื่อมัน่ 2. Participation สร้างการมีสว่นร่วมของ
ทุกคน 3. Continuous improvement   การพัฒนา ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นีใ้นปี 2560 – 2561  ทีผ่า่นมา กลุม่งานสง่เสริมกิจกรรมอยา่งยัง่ยืน ไดน้ำานโยบายและจัดกิจกรรมสง่เสริม 
สนับสนุน ในการมุง่สูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยยัง่ยืนตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals–SDGs)    เพื่อพัฒนาระบบและสง่เสริมการทำางานทีมุ่ง่สูค่วามยัง่ยืน ให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบขา้ง 
โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาทีเ่กง่และดี มี Green Heart เป็น Change Agent  ทีเ่ป็นผูน้ำา
เปลีย่นแปลงของประเทศ และโลก และสนับสนุนตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน โดยสรุปภาพรวมในแตล่ะกิจกรรม

ดังตอ่ไปนี ้

ปลูกดาวเรือง รวมใจภักดิ์ ถวายเป็นราชสักการะ 
ในหลวงรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยกลุม่งานสง่เสริมกิจกรรมอยา่งยัง่ยืน ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน
สิง่แวดลอ้มและความปลอดภัย จัดกิจกรรม “ ปลูกดาวเรือง รวมใจภักดิ ์ ถวายเป็นราชสักการะ ในหลวงรัชกาล
ที ่ 9 ” เมื่อวันที ่ 13 ตุลาคม 2560  ตอ่จากพิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี การเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ลานหนา้อาคารสำานักงานอธิการบดี  โดยมี
คณะผูบ้ริหาร นำาโดย  รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร อาจารย ์และเจ้าหนา้ที ่ไดร่้วม
กันปลูกดอกดาวเรือง จำานวน 199 ตน้  เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แดใ่นหลวงรัชกาลที ่ 9 ถวายอาลัยแดพ่อ่แห่ง
ดิน และเพื่อถวายความจงรักภักดี แสดงความอาลัย เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ซึ่งกิจกรรมดังกลา่วมี ซึ่งมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในครัง้นีจ้ำานวนกวา่ 100 คน ทัง้นี้
กิจกรรมนีเ้ป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยทีย่ัง่ยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ัง่ยืน SDGs 2030 
ในเป้าหมายที ่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสง่เสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอยา่งยัง่ยืน การบริหารจัดการป่าไมท้ีย่ัง่ยืน 
การตอ่ตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยัง้การเสื่อมโทรมของดินและฟ้ืนฟูสภาพดินและหยุดยัง้การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน ครัง้ที ่16 

ประเมินความเสี่ยงภัย
และตรวจสอบความปลอดภัย 

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนยE์ESH) มจธ. ร่วมกับ คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดฝึกอบรม Train of the trainer เรื่องการประเมินความเสีย่งภัยและ
ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที ่9 ตุลาคม 2560  ณ 
อาคารอเนกประสงค ์ โดยมี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ ์ ผูอ้ำานวยการศูนย ์ EESH เป็นประธานเปิดงาน และดร.ไตร
วิทย ์รัตนโรจนพ์งศ ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ร่วมเป็นเกียรติงานงานหลังจากนัน้ คุณธนาคาร 
คุม้ภัย และ คุณอมรเทพ คุมสุข ไดบ้รรยายให้ความรู้เรื่องระบบความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉินภายใน
อาคาร และการประเมินความเสีย่งภัยในอาคาร หลังจากนัน้ไดเ้ขา้สำารวจประเมินความเสีย่งอาคารของคณะ
วิทยาศาสตร์   การฝึกอบรมครัง้นีจ้ัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกอ่นการอพยพซ้อมหนีไฟ และให้บุคล
กร คณะทำางานได ้ ทราบถึงขัน้ตอนและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย และการประเมินความเสีย่งภัยภายใน
อาคารรวมทัง้สถานทีท่ำางานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยภายใน มจธ.ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยไดต้อ่ไปในอนาคต โดยกิจกรรมนีผู้เ้ขา้ร่วมฝึกอบรมจำานวนกวา่ 70 คน ทัง้นีก้ิจกรรมนีเ้ป็นการ
สนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยทีย่ัง่ยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ัง่ยืน SDGs 2030 ในใน   เป้าหมาย
ที ่11   สร้างหลักประกันวา่จะมีการเขา้ถึงทีอ่ยูอ่าศัยและการบริการพื้นฐานทีพ่อเพียง ปลอดภัย  และ เป้าหมาย
ที ่3 มีความมุง่มัน่ทีจ่ะให้ความรู้และเผยแพร่กิจกรรมดา้นการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในดา้นตา่งๆ
ภายในมหาวิทยาลัย

EESH ร่วมกับหอพักนักศึกษา มจธ.บางมด 
ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์EESH)  ร่วมกับหอพักนักศึกษา มจธ.
บางมด ไดท้ำาการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ หอพักนักศึกษา มจธ.บางมด หรือ บา้นธรรมรักษา เมื่อวันที ่14 ตุลาคม 
2560 โดยไดร้ับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ ์ผูอ้ำานวยการศูนย ์EESH และ นายภิญโญ ยิง่ชัชวาลชัย ผูแ้ทน
ผูอ้ำานวยการหอพัก    กลา่วตอ้นรับและร่วมเปิดโครงการ  โดยการฝึกอบรมในครัง้นีม้ีการเตรียมอพยพฉุกเฉิน 
ทบทวนแผนการดับเพลิง ฝึกปฏิบัติอพยพหนีไฟ และระดมสมองถอดบทเรียนทีเ่กิดขึ้นหลังจากการซ้อมอพยพหนีไฟ  
ทัง้นี้การซ้อมอพยพหนีไฟเป็นการดำาเนินการตามกฏหมายและเป็นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  โดยมีผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละนักศึกษาหอพักนักศึกษา มจธ.บางมด หรือ บา้นธรรม
รักษา  และคณะกรรมการระงับเหตุ มจธ.  และมีคณะผูส้ังเกตุการณจ์ากภายนอกคือ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ สถานี
ตำารวจนครบาลราษฎร์บูรณะ  หนว่ยบรรเทาสาธารณภัยและอปพร. เขตทุง่ครุ  รวมทัง้เจ้าหนา้ทีท่หาร ดูแลรักษา
การณค์วามปลอดภัย   เขา้ร่วมฝึกซ้อมและสังเกตุการณพ์ร้อมทัง้ให้คำาแนะนำา โดยมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมครัง้นีก้วา่ 200 
คน ทัง้นีก้ิจกรรมนีเ้ป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยทีย่ัง่ยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ัง่ยืน SDGs 

2030 ใน   เป้าหมายที ่11   สร้างหลักประกันวา่จะมีการเขา้ถึงทีอ่ยูอ่าศัยและการบริการพื้นฐานทีพ่อเพียง ปลอดภัย

การจัดการความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ESPReL 

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์ EESH) จัดทำาโครงการฝึกอบรม
ระบบการจัดการความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ESPReL ตามขอ้กำาหนดของ วช. และ Train of the trainer ดา้น
การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย สำาหรับคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที ่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ศูนยเ์ครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ไตรวิทย ์ รัตนโรจนพ์งศ ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา มจธ. เป็นประธานเปิดงาน หลังจากนัน้ คุณธนาคาร คุม้ภัย ไดบ้รรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติการตามขอ้กำาหนดของ ESPReL Checklist และ คุณอรัญญา อุดมอิทธิพงศ ์ไดบ้รรยายให้ความรู้เรื่องระบบ
การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย มจธ. หลังจากนัน้ไดเ้ขา้เรียนรู้ และฝึกภาคปฏิบัติการจัดการสารเคมีและของ
เสียอันตรายตามระบบ มจธ. การฝึกอบรมครัง้นีจ้ัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ และนำาความรู้ความ
เขา้ใจเหล่านี้ไปดำาเนินการให้เกิดระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมีและของเสียอันตรายให้
เป็นไปตามมาตรฐาน  และสว่นหนึ่งภายใตโ้ครงการมหาวิทยาลัยแมข่า่ยดา้นมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติ
การ ของ วช.และ มจธ.   โดยกิจกรรมครัง้นีม้ีผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมจำานวนกวา่ 60 คน  ทัง้นีก้ิจกรรมนีเ้ป็นการสนับสนุน
การสร้างมหาวิทยาลัยทีย่ัง่ยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ัง่ยืน SDGs 2030 ใน  เป้าหมายที ่11   สร้างหลัก
ประกันวา่จะมีการเขา้ถึงทีอ่ยูอ่าศัยและการบริการพื้นฐานทีพ่อเพียง ปลอดภัย  และ เป้าหมายที ่3 มีความมุง่มัน่ทีจ่ะ
ให้ความรู้และเผยแพร่กิจกรรมดา้นการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในดา้นตา่งๆภายในมหาวิทยาลัย
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EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ มจธ.บางมด

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์EESH) ร่วมกับ สำานักบริหารอาคาร
และสถานที ่จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  ระบบบริหารจัดการพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย  มจธ. 
สำาหรับเจ้าหนา้ที ่พนักงานจ้างเหมาบริการ มจธ.บางมด เมื่อวันที ่11 พฤศจิกายน 2560  โดยมี ผศ. สุชาดา ไชย
สวัสดิ ์ ผูอ้ำานวยการศูนย ์ EESH และคุณณภัทร ฉัตรกมลกุล หัวหนา้กลุม่งานสนับสนุนบริการ สำานักบริหารอาคาร
และสถานที ่  ร่วมเป็นประธานในการฝึกอบรมครัง้นี ้ การอบรมครัง้นีจ้ัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ เขา้ใจในระบบการ
บริหารจัดการพลังงาน การจัดการขยะ ความปลอดภัยและวิธีระงับเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยให้กับพนักงาน
ทำาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานฝ่ายซ่อมบำารุง และพนักงานดูแลสวน โดยมีคณะวิทยากร
จากศูนย ์EESH ร่วมให้ความรู้ในเรื่องดังกลา่ว การอบรมครัง้นีเ้ป็นการสร้างความเขา้ใจในระบบ มจธ.  อันจะนำาไป
สูก่ารปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทัง้มหาวิทยาลัย  สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอยา่งยัง่ยืน กิจกรรมครัง้
นีม้ีผูเ้ขา้ร่วมกวา่ 170  คน  ทัง้นีก้ิจกรรมนีเ้ป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยทีย่ัง่ยืนตรงกับเป้าหมายของการ
พัฒนาทีย่ัง่ยืน SDGs 2030 ในใน   เป้าหมายที ่11   สร้างหลักประกันวา่จะมีการเขา้ถึงทีอ่ยูอ่าศัยและการบริการ
พื้นฐานทีพ่อเพียง ปลอดภัย  และ เป้าหมายที ่3 มีความมุง่มัน่ทีจ่ะให้ความรู้และเผยแพร่กิจกรรมดา้นการเสริมสร้าง
สุขภาพและความปลอดภัยในดา้นตา่งๆภายในมหาวิทยาลัย

มจธ.รับเชิญวิทยากรบรรยาย 
เรื่องความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี นำาโดย ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ ์ ผูอ้ำานวยการ ศูนยก์ารจัดการดา้น
พลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์EESH) เป็นวิทยากรเพื่อบรรยาย เรื่อง ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการในโรงเรียนในเรื่อง กฎระเบียบขอ้บังคับความปลอดภัย การจัดการสารเคมีและของเสียจากห้อง
ปฏิบัติการ ในกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แกโ่รงเรียนวัฒนธรรมชนเผา่เด็กกำาพร้าแขวง
เวียงจันทน ์(หลัก 67) สาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที ่13 พฤศจิกายน 2560 ทีผ่า่นมา เพื่อช่วยเหลือให้โรงเรียนหลัก 
67 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดา้นปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาความรู้ทางดา้นการสอน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้แกค่ณะครู เพื่อไปประยุกตแ์ละบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนไดอ้ยา่งยัง่ยืน ทัง้นี้
กิจกรรมนีเ้ป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยทีย่ัง่ยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ัง่ยืน SDGs 2030 ใน
ใน   เป้าหมายที ่11   สร้างหลักประกันวา่จะมีการเขา้ถึงทีอ่ยูอ่าศัยและการบริการพื้นฐานทีพ่อเพียง ปลอดภัย  และ 
เป้าหมายที ่ 3 มีความมุง่มัน่ทีจ่ะให้ความรู้และเผยแพร่กิจกรรมดา้นการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในดา้น
ตา่งๆภายในมหาวิทยาลัย

มจธ.ร่วมงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี นำาโดยคณะทำางาน ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เขา้ร่วมการประชุมงานประชุมระดับชาติดา้นการอาสาสมัคร ครัง้ที ่ 3 เมื่อวันที ่ 9-10 
มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทา่พระจันทร์ โดยการประชุมครัง้นี ้ไดร้ับความร่วมมือจากหลายหนว่ย
งาน ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการทำางานอยา่งทัว่ถึงและ
คลอบคลุม อีกทัง้มุง่ไปสูก่ารพัฒนาอยา่งยัง่ยืนของประเทศไทย เพื่อเป็นการสานตอ่วาระการพัฒนางานอาสาสมัคร
ไทย ซึ่งเป็นกลไลสำาคัญทีจ่ะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอยา่งยัง่ยืนทัง้ระดับพื้นทีแ่ละระดับโลก ทัง้นีย้ังสร้างผลกระ
ทบสำาคัญแกส่ังคมและยังช่วยพัฒนาความเป็นพลเมืองทีม่ีส่วนร่วมกับสังคมพร้อมทีจ่ะมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
อยา่งจริงจัง หลังจากนัน้ไดม้ีการแลกเปลีย่นขอ้มูลระหวา่งผูเ้ชีย่วชาญจากหนว่ยงาน องคก์รชัน้นำา และสถาบันการ
ศึกษาตา่งๆ ในเรื่องของการพัฒนาทีย่ัง่ยืน SDGs 2030  ตามเป้าหมายขององคก์ารสหประชาชาติ
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EESH จัดฝึกอบรม Safety ให้นักศึกษา วิศวกรรมโยธา 

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์ EESH)จัดโครงการฝึกอบรม 
เรื่อง ความปลอดภัยในการทำางานห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา เมื่อวันที ่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องจำารัสฉายะพงศ ์ โดยมี คุณ กิตติณัฐ แกว้ทอง เป็นวิทยากรบรรยายใน
หัวขอ้ ความปลอดภัยในการทำางานดา้นวิศวกรรมโยธาและโรงประลอง เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจวิธีปฏิบัติการ
เพื่อความปลอดภัยในการทำางานกับเครื่องมือเครื่องจักรกล และความปลอดภัยในการทำางานกับไฟฟ้า รวมถึง
วิธีปฏิบัติตนในกรณีการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน และสร้างความตระหนักปลูกฝังจิตสำานึกให้กับนักศึกษาใน
ดา้นความปลอดภัยและสุขภาพในการทำางานอยา่งปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและทำา Safety test เพื่อให้ผา่น
เกณฑต์ามขอ้กำาหนดให้ได ้ Safety Card ตามระบบความปลอดภัยในการทำางานของ มจธ. กอ่นการเขา้ปฏิบัติ
งานในห้องปฏิบัติการ โดยมีนีกศึกษาเขา้ร่วมฝึกอบรมครัง้นีจ้ำานวน 150 คน กิจกรรมฝึกอบรมครัง้นีเ้ป็นหนึ่งใน
กิจกรรมทีใ่ห้ความรู้ดา้นการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในดา้นตา่งๆภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลอ้ง
กับเป้าหมายของ SDGs 2030 ใน Goal 3 : Good health and wellbeing เพื่อสร้างตวามตระหนักและปลูก
ฝังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมทีค่ำานึงถึงการใช้ชีวิตอยา่งปลอดภัยให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ขยายผลสูชุ่มชนและสังคมรอบขา้งให้ยัง่ยืนสืบตอ่ไป

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุขกรรมในกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และเครือขา่ยตน้ไมใ้นเมือง กลุม่บิก้ทรีได้
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการดา้นรุกขกรรมในกรุงเทพมหานคร ครัง้ที ่ 2 โดยมี รศ. ดร.โสฬส สุวรรณยืน 
รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน กลา่วตอ้นรับคุณอรยา สูตะบุตร ผูป้ระสานงานบิก๊ทรี กลา่วความเป็นมาของ
โครงการ คุณวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร กลา่วเปิดงาน ซึ่งการฝึกอบรมครัง้นีไ้ด้
รับเกียรติจาก ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเดชา บุญค้ำา ราชบัณฑิตและศิลปินแห่งชาติสาขาภูมิสถาปัตยกรรม เป็นผู้
บรรยายในช่วงตน้ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการครัง้นีจ้ัดขึ้น 6 วันคือวันที ่20-22 และ 27-28 กุมภาพันธ ์และ
วันที ่1 มีนาคม 2561 โดยจัดให้มีการบรรยายทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ในวันที ่20 และ 21 
กุมภาพันธ ์2561 และฝึกปฎิบัติการทีส่วนธนบุรีรมยใ์นวันที ่22,27,28 กุมภาพันธ ์2561 และ 1 มีนาคม 2561 
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมทัง้สิน้ 50 คน กิจกรรมฝึกอบรมครัง้นีเ้ป็นกิจกรรมทีส่ง่เสริมให้เกิดการอนุรักษต์น้ไม้
ในเมืองใหญเ่พื่อให้เติบโตแข็งแรงร่มรื่นไมล่ม้และกอ่ให้เกิดอันตรายไดง้า่ย นอกจากนัน้ตน้ไมใ้หญจ่ะช่วยดูด
ซับมลพิษสิง่แวดลอ้มเพื่อเพิม่คุณภาพชีวิตของคนเมือง ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของSDG 2030 ในGoal 11: 
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable และสง่เสริมนโยบาย 
กรุงเทพฯเมืองสีเขียว หรือ Green Bangkok ให้ยัง่ยืนสืบตอ่ไป

60+ EARTH HOUR 2018 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี นำาโดย ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย พร้อมกับคณะนักศึกษา จำานวนกวา่ 100 คน ร่วมกับชุมชนในเขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร กวา่ 
500 คน เขา้ร่วมรณรงคป์ระชาสัมพันธ ์60+ Earth Hour 2018  ในพื้นทีเ่ขตทุง่ครุ ในธีมปิดเพื่อโลก เปลีย่นเพื่อ
อนาคต #CONNECT2EARTH เมื่อวันที ่ 16 มีนาคม 2561 เพื่อให้ทุกคนในชุมชน เขตทุง่ครุ ไดต้ระหนักรู้ถึง
ความสำาคัญในการช่วยกันใช้พลังงานอยา่งรู้คา่ และร่วมกันปิดไฟเป็นเวลา หนึ่งชัว่โมง ในวันที ่24 มีนาคม2561 
เวลา 20.30-21.30น .พร้อมกับเมืองใหญท่ัว่โลก ซึ่งกิจกรรมทีท่ำาขึ้นในวันนีส้อดคลอ้งกับ SDG2030 
Goal11Sustainable cities and communities Gosl12Responsible consumption and Production 
Goal 13 Climate action และ Goal 17 Partnerships for the goal เพื่อรวมพลังสร้างเครือขา่ยให้เกิดความ
ยัง่ยืนตอ่โลกใบนีส้ืบตอ่ไป KMUTT Sustainable University for SDG 2030
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Civil Ride on the Road 2018

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ ์ผูอ้ำานวยการ ศูนย ์EESH เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Civil Ride on the Road 2018 
ในวันที ่17 มีนาคม 2561 ณ มจธ. บางขุนเทียน โดยคณะนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมโยธา 
จำานวนกวา่ 300 คน ร่วมป่ันจักรยานจาก มจธ.บางมด ไปยัง มจธ.บางขุนเทียน ในระยะทางไปกลับ 35 กิโลเมตร  
เพื่อร่วมกันปลูกตน้โกงกาง เพื่ออนุรักษพ์ื้นทีป่่าชายเลนภายใน มจธ.บางขุนเทียน หลังจากนัน้ร่วมกันเรียนรู้เรื่อง
ราวของ KMUTT Sustainable University ผา่นกิจกรรมฐาน Green Heart Camp จัดโดยกลุม่งานสง่เสริม
กิจกรรมอยา่งยัง่ยืน (ศูนย ์EESH) โดยความร่วมมือของ มจธ. บางขุนเทียน สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมโยธาเป็น
วิทยากรผา่นกิจกรรม Play & Learn = Plearn กิจกรรมดังกลา่วจัดขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธร์ะหวา่งรุ่นพีแ่ละรุ่นนอ้ง 
คณะนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมโยธา และเป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องของการสร้าง
ความยัง่ยืน ผา่นกิจกรรมป่ันจักรยานออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ และเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการอนุรักษพ์ลังงาน สิง่
แวดลอ้ม ความปลอดภัย พร้อมทีจ่ะเป็นผูน้ำาแห่งการเปลีย่นแปลงหรือ Change Agent ในการทีจ่ะนำาความรู้
ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษพ์ลังงาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภัยทีด่ีเหลา่นีไ้ปเผยแพร่และขยายผลตอ่ชุมชน
และสังคมรอบขา้ง ซึ่งกิจกรรมดังกลา่วสอดคลอ้งกับ SDG 2030 Goal 3 Good Health and Wellbeing Goal 
7 : Affordable and Clean Energy Goal 12 : Response Consumption and Production และ Goal13: 
Climate Action KMUTT Sustainable University for SDG 2030

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและ
การเตรียมความพร้อมของห้องปฎิบัติการ ESPReL ตามข้อกำ หนด 
ของ วช.

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์EESH) จัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการดา้นมาตรฐานความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมของห้องปฎิบัติการ ESPReL ตามขอ้กำาหนด 
ของ วช.ในการสนับสนุนการให้ทุนวิจัย และรับฟังขอ้มูลเพิม่เติม ในการดำาเนินการสำารวจสภาพความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการตาม ESPReL เมื่อวันที ่14 – 15 มีนาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการ มจธ.ราชบุรี โดยมีคุณอรัญ
ญา อุดมอิทธิพงศ ์ บรรยายในหัวขอ้การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการวิจัยในการขอทุน ตามขอ้กำาหนดของ 
วช. และขอ้กำาหนดดา้นมาตรฐานความปลอดภัยตาม ESPReL Checklist และคุณอมรเทพ คุมสุข บรรยายใน
หัวขอ้การประเมินความเสีย่งของห้องปฎิบัติการวิจัย และฝึกปฏิบัติเรื่อง การสำารวจความปลอดภัยของห้องปฏิบัติ
การ ให้แกห่ัวหนา้ห้องปฏิบัติการวิจัย อาจารย ์นักวิจัย และบุคลากรทีท่ำางานกับห้องปฏิบัติการ ของ มจธ.ราชบุรี 
จำานวนกวา่ 50 คน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในโครงการการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
วิจัย ESPReL ของ มจธ. ราชบุรี ทีท่างสำานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จะใช้เป็นกลไกหนึ่งในการพิจารณา
ให้ทุนวิจัย ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรในแตล่ะห้องปฏิบัติการไดเ้ตรียมความพร้อมตอ่นโยบายดังกลา่วและถือเป็นการ
ประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตา่งๆ เพื่อการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยอยา่งในห้องปฏิบัติการ
อยา่งตอ่เนื่อง และพัฒนาสูก่ารเป็นห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามนโยบายของ มจธ.ตอ่ไป  ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้า
หมายของ SDGs 2030 ใน Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 
sustainable เพื่อคำานึงถึงการทำางานอยา่งปลอดภัย เพื่อนำาไปสูก่ารพัฒนาระบบความปลอดภัยในการทำางานใน
ห้องปฏิบัติการ
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EESH จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารการ
จัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  มจธ. ราชบุรี

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(ศูนย ์ EESH) จัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารการจัดการพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย  มจธ. สำาหรับ พนักงานจ้างเหมา
บริการ มจธ.ราชบุรี เมื่อวันที ่ 14 มีนาคม 2561  เพื่อสร้างการรับรู้ เขา้ใจในระบบการบริหารจัดการพลังงาน การ
จัดการขยะ ความปลอดภัยและวิธีระงับเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยให้กับพนักงานทำาความสะอาด พนักงานรักษา
ความปลอดภัย พนักงานฝ่ายซ่อมบำารุง และพนักงานดูแลสวน โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย ์EESH ให้ความรู้ในเรื่อง
ดังกลา่ว การอบรมครัง้นีเ้ป็นการสร้างความเขา้ใจในระบบ มจธ.  อันจะนำาไปสูก่ารปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
ทัง้มหาวิทยาลัย  สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอยา่งยัง่ยืน  โดยกิจกรรมครัง้นีม้ีผูเ้ขา้ร่วมกวา่ 50  คน ซึ่ง
สอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 13 Climate change สง่เสริมกิจกรรมและสร้างกลไกทีจ่ะเพิม่ขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลัยอยา่งยัง่ยืน

Safety training นักเรียนโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์ EESH) จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง
ความปลอดภัยในการทำางานห้องปฏิบัติการและโรงประลอง ให้แกน่ักเรียนโครงการห้องเรียนวิศว ์–วิทย ์มจธ. เมื่อวัน
ที ่19 มีนาคม 2561 ณ ห้อง BT211 อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ.บางขุนเทียนโดยคณะวิทยากร
จากศูนย ์EESH บรรยายเรื่องความปลอดภัยในการทำางานห้องปฏิบัติการและโรงประลอง การอบรมดังกลา่วนีเ้พื่อให้
เป็นไปตามขอ้กำาหนดกฎหมายและกฎระเบียบ ตามนโยบายและขอ้กำาหนด ระเบียบขอ้บังคับ ของมหาวิทยาลัยทีต่อ้ง
ให้ผูป้ฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทุกคน ตอ้งผา่นการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำางาน และตอ้งผา่นการสอบ 
Safety Test เพื่อให้ได ้ Safety Card เพื่อใช้ในการเขา้ทำางานวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดยครัง้นีม้ีผูเ้ขา้ร่วมอบรม
และสอบผา่น Safety Test ทุกคนจำานวนกวา่ 50 คน ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 3 : Good 
health and wellbeing และ Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 
sustainable เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมทีค่ำานึงถึงการทำางานอยา่งปลอดภัย

Hand on Training ระบบการจัดการสารเคมี และระบบการจัดการ
ของเสียอันตราย มจธ.

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวนามัย (EESH) จัดทำาโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร Hand on เรื่อง ระบบการจัดการสารเคมี และระบบการจัดการของเสียอันตราย มจธ. สำาหรับ
บุคลากร มจธ. เมื่อวันที ่23 มีนาคม  2561 ณ ห้อง 702 ชัน้ 7 อาคารเอนกประสงค ์โดยมี คุณเสาวลักษณ ์พนม 
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวขอ้ ระบบบริหารจัดการสารเคมีตามระบบ มจธ. และคุณศุภวิชญ ์สมัครไทย ไดบ้รรยาย
ในหัวขอ้ ระบบบริหารจัดการของเสียอันตราย มจธ. หลังจากนัน้ไดเ้ขา้เรียนรู้ และฝึกภาคปฏิบัติการจัดการสาร
เคมีและของเสียอันตรายตามระบบ มจธ. การฝึกอบรมครัง้นีจ้ัดขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ดา้นระบบบริหารจัดการ
สารเคมี สารอันตราย และระบบบริหารจัดการของเสียอันตราย มจธ. เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดม้ีความพร้อม
และสามารถนำาความรู้ทีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดขยายผล และเป็นการพัฒนาบุคลากรมจธ.ให้มีความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นตอ่ไป โดยกิจกรรมครัง้นีม้ีผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมจำานวน 30 คน ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ 
SDGs 2030 Goal 3 : Good health and wellbeing และ Goal 11: Make cities and human settlements 
inclusive, safe, resilient and sustainable เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่
คำานึงถึงการทำางานอยา่งปลอดภัย
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติการ มจธ.บางขุนเทียน

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์EESH)  ตอ้นรับการเขา้เยีย่มชม
คณะผูบ้ริหาร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ จำานวน 11 คน เขา้ศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้แนวทางบริหาร
จัดการดา้นมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที ่28 มีนาคม 2561 โดยมี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ ์
ผูอ้ำานวยการศูนย ์ EESH บรรยายเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสโรชา มจธ.
บางขุนเทียน หลักจากนัน้คณะผูเ้ยีย่มชมไดเ้ขา้เยีย่มชมห้องปฏิบัติการและโรงเรือนจัดเก็บของเสียอันตราย มจธ. 
เพื่อทราบแนวทางดำาเนินงานและการสง่เสริมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการของ
เสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ เพื่อนำาความรู้ทีไ่ดม้าพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตอ่ไป ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 3 : Good health and wellbeing และ Goal 11: Make 
cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable ทีมุ่ง่เนน้เรื่องความปลอดภัย
และสุขภาพของผูป้ฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเป็นอันดับแรก

อบรมดับเพลิงขั้นต้นอาคารศูนย์การศึกษาในเมือง (Knowledge 
Exchange)  KX

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์EESH) ไดข้อความอนุเคราะห์
จากบริษัทนิปปอน เคมิคอล จำากัด ให้เขา้มาทำาการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขัน้ตน้ ผูบ้ริหาร บุคลากร 
และนักศึกษา อาคารศูนยก์ารศึกษาในเมือง (Knowledge Exchange) KX มจธ. เมื่อวันที ่ 28 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุม ชัน้ 10 อาคารศูนยก์ารศึกษาในเมือง KX โดยมีผูเ้ขา้ร่วม70 คน โดยมีทัง้ภาคบรรยายและภาค
ปฏิบัติ  การฝึกอบรมครัง้นีถ้ือเป็นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในดา้นทักษะการเตรียมความพร้อมใน
การตอบโตเ้หตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมทุกทา่นสามารถทีจ่ะปฏิบัติงานดา้นการดับเพลิงขัน้ตน้โดยใช้
อุปกรณด์ับเพลิงทีต่ิดตัง้ประจำาอาคารของตนเองได้อยา่งถูกต้องและสามารถทีจ่ะระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นทีเ่กิด
ขึ้นในหนว่ยงานของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 11: Make cities 
and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable ทีเ่นน้ในเรื่องของปลอดภัยของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิง่สำาคัญ

Train of the Trainer  เรื่องระบบการจัดการพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยฝ่ายการจัดการพลังงาน ศูนยก์ารจัดการพลังงาน สิง่แวดลอ้ม 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์ EESH)  ร่วมกับโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดฝึกอบรม Train of 
the Trainer เรื่องระบบการจัดการพลังงาน  จิตสำานึกการอนุรักษพ์ลังงานและการตรวจสอบและตรวจวัดการ
ใช้พลังงานภายในโรงงาน เมื่อวันที ่26 และ 29-30 มีนาคม 2561 ทีผ่า่นมาโดยมี  คุณอนนต ์ ช่วยเกิด พร้อม
คณะ  หลังจากนัน้คุณกิตติณัฐ แกว้ทอง ผูจ้ัดการฝ่ายพลังงาน ไดใ้ห้คำาแนะนำากับคณะทำางานฝ่ายพลังงาน การ
ฝึกอบรมครัง้นี้จัดขึ้นเพ่ือให้คณะทำางานฝ่ายพลังงานได้ทราบถึงระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมายและการ
ตรวจสอบตรวจวัดการใช้พลังงาน และสร้างวิทยากรให้กับโรงงานยาสูบในเรื่องระบบการจัดการพลังงาน เพื่อนำา
ไปสูก่ารพัฒนาระบบการทำางานดา้นการจัดการพลังงาน ให้เขา้ใจหลักเกณฑแ์ละหลักการทีใ่สใ่จดา้นการอนุรักษ์
พลังงานรวมถึงแนวทางการจัดการให้เกิดการนำาไปปฏิบัติ เพื่อนำาไปสูก่ารเป็นองคก์รสีเขียวอยา่งยัง่ยืน โดย
กิจกรรมครัง้นีผู้เ้ขา้ร่วมฝึกอบรมจำานวนกวา่ 100 คน ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 13 : 
Climate Action สง่เสริมกลไกทีจ่ะเพิม่ขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งมีประสิทธิผล เพื่อนำาไปสูก่ารพัฒนาระบบความปลอดภัยในองคก์รสนับสนุน
การเป็นองคก์รสีเขียว Green Organization
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สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน ครัง้ที ่16 

โครงการสอนมดราชบุรี ซ่อมและปั่นจักรยานอย่างปลอดภัย ครั้งที่ 5

ชมรมจักรยานสีเขียวร่วมกับศูนย ์EESH และมจธ.ราชบุรี จัดโครงการสอนมดราชบุรี ซ่อมและป่ันจักรยานอยา่ง
ปลอดภัย ครัง้ที ่5 มจธ.บางมด-มจธ.ราชบุรี ณ มจธ.ราชบุรี ขึ้นในวันที ่28  เมษายน 2561  โดยจัดกิจกรรม
ป่ันจักรยานทางไกล จาก มจธ.บางมด ไปยัง มจธ.ราชบุรี พร้อมทัง้จัดกิจกรรม สานสัมพันธ ์มจธ.บางมด - มจธ.
ราชบุรี “ สอนนอ้ง Trainer ซ่อมจักรยาน”  โดยการสอนซ่อมบำารุงรักษาจักรยานทีใ่ช้งานภายใน มจธ.ราชบุรี 
กวา่ 30 คัน  ซึ่งมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกวา่ 50 คน  ซึ่งโครงการนีเ้ป็นโครงการทีส่ง่เสริมให้เกิดการสร้างเครือขา่ย
และสานสัมพันธท์ีด่ีของนักศึกษาในสองพื้นทีก่ารศึกษา อันเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนานักศึกษาให้เป็น 
Green Heart ทีส่ง่เสริมการปลูกจิตสำานึกดา้นการอนุรักษพ์ลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัย ให้เกิดการนำาไป
ปฎิบัติภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลสู่สังคมและชุมชนรอบขา้งและเตรียมความพร้อมนักศึกษามจธ.ในการ
เป็น Change Agent ทีจ่ะเป็นผูน้ำาการเปลีย่นแปลงสูส่ังคมไทย ในอนาคต ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 
2030 Goal 4 : Quality Education และ Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและกิจกรรม 
Green Heart  ของมจธ. ในงานทุ่งครุเกษตรแฟร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี นำาโดยอาจารยส์ุชาติ เพริดพริง้ ทีป่รึกษาอธิการบดีร่วมตอ้นรับ
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมดว้ยผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร ในการเขา้เยีย่ม
ชมกิจกรรม เรียนรู้ แบง่ปันสร้างสรรคช์ุมชน ทีท่าง มจธ.จัดขึ้นในงานทุง่ครุเกษตรแฟร์ ทีจ่ัดขึ้นทีศู่นยเ์ยาวชน
เฉลิมพระเกียรติ บางมดในวันที ่ 2 มีนาคม 2561 โดยทา่นผูว้า่กทม.ไดส้นใจในกิจกรรมทีท่าง มจธ.ไดท้ำาร่วม
กับชุมชนรอบขา้งทีเ่นน้กิจกรรมทีเ่หมาะสมกับพื้นที ่ ทัง้ในสว่นของเขตพื้นทีก่ารศึกษาณ. มจธ.บางมด มจธ.
บางขุนเทียน มจธ.ราชบุรีและ KX ในเขตคลองสาน อันเป็นการนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขา้มาบูรณาการ
กับวิถีชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คา่ รวมถึงการเพิม่มูลคา่ผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงการนำา
ศาสตร์พระราชาเขา้มาเสริมให้เกิดความยัง่ยืนในการดำารงชีวิตอยา่งเป็นสุขในชุมชนสืบตอ่ไป นอกจากนัน้ผูว้า่ 
กทม.ยังไดก้ลา่วถึงความร่วมมือของนักศึกษาบุคลากร มจธ. กับกรุงเทพมหานครและชุมชนรอบขา้งทีจ่ะสง่เสริม
การปลูกป่าชายเลนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่าสามพันไร่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนกับโลกใบนี้สืบ
ตอ่ไป คน ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 13 Climate change Goal 17 Partnerships 
for the goal สง่เสริมกิจกรรมและสร้างกลไกทีจ่ะเพิม่ขีดความสามารถในการบริหารจัดการทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนอยา่งยัง่ยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมเรื่องระบบการ
จัดการด้านพลังงาน มจธ.บางขุนเทียน

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์EESH)  ตอ้นรับการเขา้เยีย่ม
ชมคณะอาจารยภ์าควิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำานวน 20 คน เขา้ศึกษาดูงานและ
แลกเปลีย่นเรียนรู้แนวทางระบบการจัดการพลังงาน สิง่แวดลอ้มและห้องปฏิบัติการดา้นความปลอดภัย โดยมี 
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ ์ผูอ้ำานวยการศูนย ์EESH บรรยายเรื่องระบบการจัดการมหาลัยสีเขียว ณ ห้องประชุมสัตจบ
งกช มจธ.บางขุนเทียน ในวันที ่20 เมษายน 2561  โดยมีการบรรยายและเขา้เยีย่มชมห้องปฏิบัติการ ศูนยเ์รียน
รู้ไฟฟ้าชนบท อาคารธนาคารขยะและห้องปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัย เพื่อทราบแนวทางดำาเนินงาน เพื่อนำา
ความรู้ทีไ่ดม้าพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีตอ่ไป ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมาย
ของ SDGs 2030 Goal 3 : Good health and wellbeing และ Goal 11: Make cities and human settle-
ments inclusive, safe, resilient and sustainable ทีมุ่ง่เนน้เรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของผูป้ฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการเป็นอันดับแรก



42
Safety week 2018

EESH ร่วมจัด ME Energy Saving Day 2018

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (EESH) ร่วมจัดกิจกรรม ME Energy 
Saving Day 2018  ร่วมกับคณะทำางานอนุรักษพ์ลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันที ่24 เมษายน 2561 
ณ อาคารวิศววัฒนะ โดยมี ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน ์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ เป็น
ประธานกลา่วเปิดงาน ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษก์ุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลา่วชื่นชมและแสดงความยินดี 
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ ์ศูนย ์EESH มอบป้ายแสดงความยินดี ผศ.ดร.สโรช ไทรเมฆ รักษาการผูช่้วยหัวหนา้ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลฝ่ายวิชาการ กลา่วสนับสนุน และ ดร.อมรรัตน ์แกว้ประดับ ประธานคณะทำางานอนุรักษพ์ลังงาน 
รายงานผลการดำาเนินงาน กิจกรรมครัง้นีจ้ัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของพลังงานและร่วมกันลด
การใช้พลังงาน และการรณรงคช่์วยกันประหยัดน้ำาเพื่อให้เกิดการใช้น้ำาใช้น้ำาอยา่งรู้คุณคา่ ซึ่งในงานนี ้ไดร้ับความ
สนใจจาก ชาว มจธ. ทัง้อาจารยแ์ละนักศึกษาจำานวนกวา่ 200 คน ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษพ์ลังงาน
เพื่อรับของรางวัลมากมาย  นอกจากนีย้ังมีการจัดนิทรรศการเรื่องวิธีการประหยัดพลังงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้า
หมายของ SDGs 2030 Goal 7 : Affordable and clean energy และ Goal 13 : Climate action เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงความสำาคัญของพลังงานและร่วมกันลดการใช้พลังงาน และการรณรงคช่์วยกันประหยัดน้ำา

Green Bike Camp “พี่ชวนน้องปั่น สานต่อปณิธานของพ่อ 
สร้างฝายชะลอน้ำ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย (ศูนย ์EESH)  ร่วมกับนักศึกษาชมรมจักรยานสีเขียว ชุมนุมจักรยาน มจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรม “พีช่วนนอ้ง
ป่ัน สานตอ่ปณิธานของพอ่ สร้างฝายชะลอน้ำา”  ครัง้ที ่5 ขึ้น  เมื่อวันที ่29 เมษายน 2561  เพื่อเป็นกิจกรรมใน
การรณรงคส์ง่เสริมสร้างจิตสำานึกเรื่องการอนุรักษพ์ลังงานและสิง่แวดลอ้ม ปลูกจิตสำานึกให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความสำาคัญของป่าไมแ้ละแหลง่ตน้น้ำาในพื้นที ่ และ สร้างความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งนักศึกษาชมรมจักรยานสีเขียว 
มจธ. บางมด กับนักศึกษา ชมรมจักรยาน มจธ. ราชบุรี ผา่นกิจกรรมป่ันจักรยานไปสร้างฝายชะลอน้ำา และร่วมใจ
กันทำาความสะอาดลอกทอ่ระบายน้ำาในเขตพื้นทีอุ่ทยาน  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำาริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี โดยกิจกรรมนีม้ีผูเ้ขา้ร่วมกวา่ 70 คน ซึ่ง
สอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 3 : Good health and wellbeing  Goal 13 : Climate Action 
และ Goal 15 : Life on Land ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสง่เสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอยา่งยัง่ยืน การบริหารจัดการ
ป่าไมท้ีย่ัง่ยืน

Green Heart รุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤตโลกร้อน

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (EESH) จัดกิจกรรม “วันคุม้ครอง
โลก”KMUTT Earth day 2018 ภายใตธ้ีม Green Heart รุ่นใหม ่ลดขยะพลาสติก กูว้ิกฤตโลกร้อน เมื่อวันที ่4 
พฤษภาคม 2561 อาคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ ์190 ปี  โดยจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเรื่อง 
ขยะ(พลาสติก)ลน้เมือง และการลดใช้ขยะพลาสติก/โฟม และการใช้ถุงผา้แทนถุงพลาสติก รวมไปถึงการรณรงค์
ให้ใช้กระบอกน้ำาสว่นตัว นอกจากนีน้ักศึกษายังร่วมกิจกรรม “ Bike Friday ” โดยป่ันจักรยานรณรงค ์“ รักษโ์ลก 
เลิกพลาสติก ”ไปปลูกตน้ไม ้ ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม จำานวน 101 ตน้โดยทุกคนทีร่่วมกิจกรรม
จะไดร้ับตน้ไมก้ลับไปปลูกทีบ่า้น เพื่อนักศึกษาของมจธ.ให้มีจิตสำานึกดา้นการอนุรักษพ์ลังงานสิง่แวดลอ้มความ
ปลอดภัย (Green Heart) และเตรียมความพร้อมในการเป็น Change Agent ทีจ่ะนำาความรู้ความเขา้ใจในดา้น
การอนุรักษพ์ลังงาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภัยเหลา่นีไ้ปเผยแพร่และขยายผลตอ่ชุมชนและสังคม โดยกิจกรรม
ครัง้นีม้ีนักศึกษาเขา้ร่วมจำานวน 150 คน คน ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 3 Good health 
and wellbeing ซึ่งมจธ.มีจุดมุง่หมายในการสร้างสุขภาวะและความเป็นอยูท่ีด่ีให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย และ  Goal 12 Responsible consumption and production สร้างหลักประกันให้มีรูป
แบบการบริโภคและผลิตทีย่ัง่ยืน
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สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน ครัง้ที ่16 

สัมมนา EESH และ บางขุนเทียน 

เมื่อวันที ่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
(EESH)  ร่วมกับ สำานักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน  จัดสัมมนา “เรื่อง การวางแผน
ปฏิบัติงานเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและพัฒนาการทำางานเป็นทีมอยา่งเป็นระบบ” ณ โรงแรม ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท 
จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน เป็นประธาน กิจกรรมนีจ้ัดขึ้นเพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาการทำางานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนางานอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีบุ้คลากรไดเ้ขา้
เยีย่มชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิง่แวดลอ้มแหลมผักเบีย้ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บา้นแหลม จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงานระบบการกำาจัดขยะและการบำาบัดน้ำาเสียชุมชน รวมทัง้จัดกิจกรรมกลุม่สัมพันธ ์ สร้าง
ความรู้ความเขา้ใจในการทำางานเป็นทีมในการปฏิบัติงานและร่วมกันทำางานด้านบริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การบริการทีด่ีแบบทีมแบบมืออาชีพ  สอดคลอ้งกับภารกิจและบรรลุถึงเป้าหมายตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  โดยกิจกรรมในครัง้นีม้ีผูบ้ริหาร คณะทำางานพร้อมดว้ยเครือขา่ย เขา้ร่วมกิจกรรมจำานวน 33 คน 
และยังร่วมกันทำาความสะอาดเก็บขยะบริเวณชายหาดเจ้าสำาราญอีกดว้ย  ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายที ่17 เป็นการ
พัฒนาความสัมพันธภ์ายในเครือขา่ยมหาวิทยาลัยยัง่ยืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเตรียมพร้อมสำาหรับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทำางานตอ่ไปในอนาคต  และกิจกรรมสนับสนุนเป้าหมายที ่ 14 อนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยา่งยัง่ยืนเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืน 

Train of the Trainer  สำ นักงานสีเขียว (Green Office) 
การยาสูบแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยศูนยก์ารจัดการพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย (ศูนย ์ EESH)   ร่วมกับการยาสูบแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรม Train of the Trainer สำานักงานสี
เขียว (Green Office) เมื่อวันที ่23 พฤษภาคม 2561 ทีผ่า่นมาโดยมีคณะวิทยากร จากศูนย ์EESH บรรยายใน
หลักสูตร Train of the Trainer เรื่อง สำานักงานสีเขียว (Green Office) ให้กับบุคลากร โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดการพัฒนาระบบการทำางานดา้นการจัดการพลังงานให้เป็น
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนางานอยา่งตอ่เนื่อง และสง่เสริมให้ทีมบุคลากรไดเ้ขา้มามีสว่นร่วมในการ
สง่เสริมการใสใ่นการอนุรักษพ์ลังงาน มุง่สูอ่งคก์รสีเขียวทีย่ัง่ยืน การยาสูบแห่งประเทศไทย สนับสนุนการดำาเนิน
การตาม SDG2030 Goal 12:Sustainable Consumption & Production และ Goal13 Climate change 
ส่งเสริมกลไกทีจ่ะเพิม่ขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยา่งมีประสิทธิผล เพื่อนำาไปสูก่ารพัฒนาระบบความปลอดภัยในองคก์รสนับสนุนการเป็นองคก์รสีเขียว 
Green Organizationโดยกิจกรรมครัง้นีผู้เ้ขา้ร่วมฝึกอบรมจำานวน 130 คน

Hand on Training ระบบการจัดการสารเคมี และระบบการ
จัดการของเสียอันตราย มจธ.

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวนามัย (EESH) จัดทำา โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร Hand on เรื่อง ระบบการจัดการสารเคมี และระบบการจัดการของเสียอันตราย มจธ. สำาหรับ
บุคลากร มจธ. เมื่อวันที ่4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช มจธ.บางขุนเทียน โดยมี คณะวิทยากรฝ่าย
การจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยจากศูนย ์EESH บรรยายในหัวขอ้ ระบบบริหารจัดการสารเคมีตาม
ระบบ มจธ. และระบบบริหารจัดการของเสียอันตราย มจธ. หลังจากนัน้ไดเ้ขา้เรียนรู้ และฝึกภาคปฏิบัติการจัดการ
สารเคมีและของเสียอันตรายตามระบบ มจธ. การฝึกอบรมครัง้นีจ้ัดขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ดา้นระบบบริหารจัดการ
สารเคมี สารอันตราย และระบบบริหารจัดการของเสียอันตราย มจธ. เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดม้ีความพร้อม
และสามารถนำาความรู้ทีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดขยายผล และเป็นการพัฒนาบุคลากรมจธ.ให้มีความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นตอ่ไป โดยกิจกรรมครัง้นีม้ีผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมจำานวน 31 คน ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ 
SDGs 2030 Goal 3 : Good health and wellbeing และ Goal 11: Make cities and human settlements 
inclusive, safe, resilient and sustainable เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่
คำานึงถึงการทำางานอยา่งปลอดภัย
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Leaf specialist blending specialist line R&D Green 
Organization

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  พร้อมคณะเขา้ร่วมงาน Leaf spe-
cialist blending specialist line R&D Green Organization โดยในงานจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และสรุป
ผลการดำาเนินงานโครงการองคก์รสีเขียว และเพื่อพัฒนาและปลูกฝังให้บุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทย
คำานึงถึงการจัดการพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยแบบมีสว่นร่วมของคนในองคก์ร และมุง่ให้การยาสูบ
แห่งประเทศไทยกา้วสูก่ารเป็นองคก์รสีเขียวอยา่งยัง่ยืนในอนาคต ดำาเนินการในปี 2561 โดยมี มจธ.เป็นที่
ปรึกษา และไดร้ับเกียรติจาก คุณสมคิด จงเกียรติเจริญ หัวหนา้สำานักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม 
เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานประกอบดว้ย บูธกลุม่งานดา้นสิง่แวดลอ้ม บูธกลุม่งานดา้นความปลอดภัย บูธ
กลุม่ดา้นพลังงาน   กิจกรรมดังกลา่วจัดขึ้นสนับสนุนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในเป้าหมายที ่8 Decent work 
and economic growth สง่เสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่อ่เนื่อง ครอบคลุม และยัง่ยืน สง่เสริมนโยบายที่
มุง่การพัฒนาทีส่นับสนุนกิจกรรมทีม่ีผลิตภาพ  เป้าหมายที ่9  Industry, innovation and infrastructure สง่
เสริมนวัตกรรม สง่เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยัง่ยืน 

EESH จัดอบรม ความปลอดภัยในการทำ งานห้องปฏิบัติการและ
โรงประลอง

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมกับ ภาควิชาเคมีและภาคจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำางานห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำาหรับนักศึกษา
กอ่นฝึกงานภาคฤดูร้อน เมื่อวันที ่25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง จำารัสฉายะพงศ ์มีคณะวิทยากรจากศูนย ์EESH 
บรรยายให้ความรู้เรื่อง กฏระเบียบขอ้บังคับการทำางานห้องปฏิบัติการและโรงประลอง การจัดการสารเคมี
และของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ การทำางานอยา่งปลอดภัยกับเครื่องมือเครื่องจักรกล การทำางานอยา่ง
ปลอดภัยกับไฟฟ้า และการประเมินความเสีย่งภัยในการทำางาน การอบรมครัง้นีจ้ัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ ไดร้ับความรู้และความเขา้ใจเพื่อความปลอดภัย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนในกรณีการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุ
ฉุกเฉินและเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำานึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับในด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพในการทำางานให้ทำางานอยา่งปลอดภัยตามมาตรฐานสากล กอ่นจะเริม่เขา้ฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน โดย
ครัง้นีม้ีผูเ้ขา้ร่วมอบรมและสอบผา่น Safety Test ทุกคนจำานวนกวา่ 200 คน ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ 
SDGs 2030 Goal 3 : Good health and wellbeing และ Goal 11: Make cities and human settlements 
inclusive, safe, resilient and sustainable เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่
คำานึงถึงการทำางานอยา่งปลอดภัย

ศูนย์ EESH จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำ ปีแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยกลุม่งานสง่เสริมกิจกรรมอยา่งยัง่ยืน ศูนยก์ารจัดการดา้น
พลังงานสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัย จัดกิจกรรม “วันตน้ไมป้ระจำาปีแห่งชาติ” เมื่อวันที ่28 พฤษภาคม 2561  
โดยมีนักศึกษาร่วมกันป่ันจักรยานไปทำาความดี บำาเพ็ญประโยชนโ์ดยเก็บขยะบริเวณรอบวัดโอภาสีและชุมชน
ใกลเ้คียง นอกจากนีย้ังร่วมกันปลูกตน้ไม ้ณ วัดโอภาสี โดยทุกคนทีร่่วมกิจกรรมจะไดร้ับตน้ไมก้ลับไปปลูกทีบ่า้น
และเชิงเทียนพลาสติกเพื่อนำาไปเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาอีกดว้ย ซึ่งการจัดกิจกรรมครัง้นีน้อกจากการไดร่้วม
กันบำาเพ็ญประโยชนแ์ลว้ยังเป็นการป่ันเพื่อสุขภาพและยังช่วยลดโลกร้อน ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 
2030 Goal 15 Life on Land ทีส่ง่เสริมดา้นการ ปกป้อง ฟ้ืนฟูระบบนิเวศนป่์าไมอ้ยา่งยัง่ยืน ซึ่งในงานนี ้ไดร้ับ
ความสนใจจาก ชาว มจธ. ทัง้อาจารยแ์ละนักศึกษา กวา่ 50 คน
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วันงดสูบบุหรี่โลก 2018  KMUTT Don’t Break My 
Heart 

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (EESH) ร่วมกับ สำานักงานกิจการ
นักศึกษา จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรีโ่ลก 2018 “KMUTT Don’t Break My Heart” ภายใตธ้ีม บุหรีต่ัวร้าย 
ทำาลายหัวใจ (Tobacco Break Heart) เพื่อสง่เสริมและกระตุน้จิตสำานึกให้นักศึกษาและบุคลากรใสใ่จในดา้น
ความปลอดภัยและปรับระบบการดำาเนินชีวิตให้เอื้อตอ่การรักษาสุขภาพอนามัยทีด่ี ดว้ยการงดสูบบุหรี ่ บริเวณ
อาคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ ์190 ปี  เมื่อวันที ่30-31 พฤษภาคม 2561  ซึ่งในงานนีไ้ดร้ับความสนใจจาก 
ชาว มจธ. ทัง้อาจารย ์นักศึกษา และบุคลากรจำานวน 150 คน เขา้ร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้เนื่องในวันงดสูบ
บุหรีโ่ลก และเขา้ร่วมกิจกรรมเลน่เกมสต์อบคำาถามความรู้เกีย่วกับโทษและพิษภัยของบุหรี ่ นอกจากนีน้ักศึกษา
และบุคลากรยังร่วมลงนามให้คำามัน่สัญญาในวันงดสูบบุหรีโ่ลกเพื่อปฏิญาณตนในการเป็นแบบอยา่งทีด่ี  และ
เป็นการรณรงคง์ดสูบบุหรีภ่ายในมหาวิทยาลัย เป็นสว่นหนึ่งของการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งสอดคลอ้งกับ
เป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 3 : Good health and wellbeing ซึ่งมจธ.มีจุดมุง่หมายในการสร้างสุขภาวะ
และความเป็นอยูท่ีด่ีให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

วันสิ่งแวดล้อมโลก @มจธ.บางมด

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (EESH) ร่วมกับสำานักบริหารอาคาร
สถานที ่จัดกิจกรรมวันสิง่แวดลอ้มโลก 2018 ภายใตธ้ีม “รักษโ์ลก ลดพลาสติก” Beat Plastic Pollution เมื่อ
วันที ่ 1 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสำานักงานอธิการบดี โดยมี รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน  รองอธิการบดี มจธ. 
บางขุนเทียน เป็นประธานในพิธีเปิด และไดร่้วมป่ันจักรยานไปปลุกตน้ไม ้ ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าค
สนาม โดยทุกคนทีร่่วมกิจกรรมจะไดร้ับตน้ไมก้ลับไปปลูกทีบ่า้น กิจกรรมนีเ้ป็นการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
ให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำานึกดา้นการอนุรักษพ์ลังงานและ สิง่แวดลอ้มความปลอดภัย (Green Heart) 
เพื่อร่วมรณรงคใ์ห้เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งคุม้คา่ รักษาสิง่แวดลอ้มทีด่ี พร้อมในการเป็น Change Agent ที่
จะนำาความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษพ์ลังงาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภัยเหลา่นีไ้ปเผยแพร่และขยายผล
ตอ่ชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 15 Life on Land ทีส่ง่เสริมดา้นการ 
ปกป้อง ฟ้ืนฟูระบบนิเวศนป่์าไมอ้ยา่งยัง่ยืน ซึ่งในงานนี ้ไดร้ับความสนใจจาก ชาว มจธ. ทัง้อาจารยแ์ละนักศึกษา 
กวา่ 50 คน

วันสิ่งแวดล้อมโลก  @ มจธ.บางขุนเทียน

สำานักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน  (สทภ.บางขุนเทียน)  ร่วมกับ ศูนยก์ารจัดการ
ดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์ EESH) จัดกิจกรรมวันสิง่แวดลอ้มโลก ภายใต้
ธีม “รักษโ์ลก ลดพลาสติก” Beat Plastic Pollution เมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2561 ณ มจธ.บางขุนเทียน นำาโดย 
คุณผดุง บุญเพ็ชร ผอ.สทภ. บางขุนเทียน พร้อมดว้ยบุคลากร มจธ. และ นักเรียนจากโรงเรียนวัดประชาบำารุง 
จำานวนกวา่ 70  คนร่วมกันทำากิจกรรม “ สองมือ ผูพ้ิทักษ ์รักษโ์ลก by Green Heart Junior ” ทำาความสะอาด
เก็บขยะบริเวณรอบโรงเรียนวัดประชาบำารุง และรอบชุมชนบางขุนเทียน นอกจากนีย้ังร่วมกันเพาะกลา้ไมเ้พื่อ
เพิม่พื้นทีส่ีเขียวภายใน มจธ.บางขุนเทียน พร้อมรับตน้ไมพ้ร้อมของทีร่ะลึกกลับไปปลูกทีบ่า้น หลังจากนัน้คณะ
วิทยากรไดใ้ห้ความรู้เรื่องการแยกขยะผา่นกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างความเขา้ใจในเรื่องของการจัดการ
ขยะแบบครบวงจร ขยายผลการจัดการจากมหาวิทยาลัยสูโ่รงเรียน  กิจกรรมนีไ้ดด้ำาเนินการอยา่งตอ่เนื่องทุกปี 
เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา นักเรียน และบุคลากร ของ มจธ. มีสว่นร่วมในกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์
ตอ่สิง่แวดลอ้ม และขยายผลการทำาความดีให้กับชุมชนและโรงเรียนในบริเวณใกลเ้คียงอันเป็นภารกิจหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยในด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศ
ชาติโดยรวมตอ่ไป ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 3 : Good health and wellbeing  Goal 
13 : Climate Action และ Goal 15 : Life on Land ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสง่เสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอยา่ง
ยัง่ยืน การบริหารจัดการป่าไมท้ีย่ัง่ยืน
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EESH ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมใน
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์ EESH)  ร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขัน้ตน้ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 4 
ชัน้ 3 มจธ.บางมด เมื่อ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2561  โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงทุง่ครุ มาบรรยาย
ในหลักสูตรการดับเพลิงขัน้ตน้ การฝึกอบรมครัง้นีถ้ือเป็นการเตรียมพร้อมให้กับบุคลากรและเจ้าหนา้ที ่ ในดา้น
ทักษะการเตรียมความพร้อมในการตอบโตเ้หตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมทุกทา่นสามารถทีจ่ะปฏิบัติงาน
ด้านการดับเพลิงขัน้ต้นโดยใช้อุปกรณด์ับเพลิงทีต่ิดตัง้ประจำาอาคารของตนเองได้อยา่งถูกต้องและสามารถทีจ่ะ
ระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องตน้ทีเ่กิดขึ้นไดเ้ป็นอยา่งดี ทัง้นีก้ารฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขัน้ตน้เป็นการดำาเนิน
การตามกฏหมายและเป็นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  โดย
มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมครัง้นีก้วา่ 100 คน  ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 11: Make cities and 
human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable ทีเ่นน้ในเรื่องของปลอดภัยของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิง่สำาคัญ

มจธ.ร่วมกิจกรรม "วันจักรยานโลก" World Bicycle Day

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับชมรมจักรยานสวนธนโกลดซ์ิตี ้ และชาวจักรยานฝ่ัง
ธนบุรี ป่ันจักรยานจาก มจธ.บางมด เพื่อไปร่วมเป็นสว่นหนึ่งของประวัติศาสตร์ ปฐมกาลวันจักรยานโลกเนื่อง
ในวัน World Bicycle Day เมื่อวันที ่ 3 มิถุนายน 2561 ทีผ่า่นมา โดยมีคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยเริม่ป่ันจากมจธ.บางมด ไปยังลานคนเมือง ณ ศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร ไปยังองคก์ารสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึก แถลงการณข์อบคุณทีไ่ด้
ประกาศให้วันที ่3 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันจักรยานโลก ตามมติสมัชชา สมัยที ่72 เรื่องกีฬาเพื่อการพัฒนาและ
สันติภาพ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมครัง้นีก้วา่ 1,000 คน กิจกรรมดังกลา่วจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้
เรื่องของการสร้างความยัง่ยืน ผา่นกิจกรรมป่ันจักรยานออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกลา่วสอดคลอ้ง
กับ SDG 2030 Goal 3 Good Health and Wellbeing และ Goal13: Climate Action KMUTT Sustainable 
University for SDG 2030

ศูนย์ EESH จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฎิบัติการ ESPReL ตามข้อ
กำ หนด ของ วช.

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวนามัย (EESH) จัดทำาโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ดา้นมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฎิบัติการ ESPReL ตามขอ้กำาหนด ของ วช.ในการสนับสนุน
การให้ทุนวิจัย สำาหรับบุคลากร มจธ. เมื่อวันที ่ 7 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค ์ ชัน้ 7 โดยมีคณะ
วิทยากรฝ่ายการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยจากศูนย ์ EESH บรรยายในหัวขอ้การเตรียมความ
พร้อมห้องปฏิบัติการวิจัยในการขอทุน ตามขอ้กำาหนดของวช. หลังจากนัน้ไดเ้ขา้เรียนรู้ และฝึกภาคปฏิบัติเรื่อง 
การสำารวจความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และการบันทึกขอ้มูลการสำารวจความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
การฝึกอบรมครัง้นีจ้ัดขึ้นเพื่อให้หัวหนา้ห้องปฎิบัติการวิจัย และบุคลากรทีท่ำางานห้องปฏิบัติการทุกระดับ ได้
รับรู้และเขา้ใจในการดำาเนินงานเพื่อจัดทำา ESPReL Checklist ตามขอ้กำาหนดของวช. ให้สามารถพัฒนาห้อง
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นไปตามขอ้กำาหนดความปลอดภัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทีว่าง
ไว ้โดยกิจกรรมครัง้นีม้ีผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมจำานวนกวา่ 50 คน ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 
11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable เพื่อสร้างความ
ตระหนักและปลูกฝังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมทีค่ำานึงถึงการทำางานอยา่งปลอดภัย
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Train of Trainers  การตรวจสอบและตรวจวัดการใช้
พลังงานในอาคาร มจธ.

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) ร่วมกับ กลุม่วิจัยเพื่อการ
อนุรักษพ์ลังงาน (Enconlab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพลังงานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ สำานักบริหารอาคารและ
สถานที ่คณะทำางานดา้นการจัดการพลังงานบางมด จัดอบรมโครงการ Train of Trainers  การตรวจสอบและ
ตรวจวัดการใช้พลังงานในอาคาร มจธ.ประจำาปี 2561 เมื่อวันที ่11 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค ์ชัน้ 
7 โดยมี  คุณอนนต ์ ช่วยเกิด บรรยายเรื่องการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณใ์นการตรวจววัด และฝึก
อบรมการวิเคราะห์พลังงาน รวมทัง้อุปกรณป้์องกันความปลอดภัย การฝึกอบรมครัง้นีจ้ัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา
และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและสามารถตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงานภายในอาคารเพื่อ
ให้ได้ขอ้มูลการใช้พลังงานที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำาขอ้มูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนและเป้าหมายการ
อนุรักษพ์ลังงาน มจธ. ทัง้นีก้ิจกรรมนีเ้ป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยทีย่ัง่ยืนตรงกับเป้าหมายของการ
พัฒนาทีย่ัง่ยืน SDGs 2030 ใน เป้าหมายที ่ 13 ตอ่สูก้ับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทีเ่กิด
ขึ้น สง่เสริมกลไกทีจ่ะเพิม่ขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศอยา่งมีประสิทธิผล

Repair Cafe @KMUTT.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนซ่อมอุปกรณเ์กา่ภาย
ใตโ้ครงการ Repair Cafe @KMUTT Pre launch activities เมื่อวันที ่ 23 มิถุนายน 2561 ทีผ่า่นมา นำา
โดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ ์ผูอ้ำานวยการศูนย ์EESH พร้อมทัง้ช่างอาสาผูเ้ชีย่วชาญจากมจธ.บางขุนเทียน ชมรม
จักรยานสวนธนโกลดซ์ิตี ้ ชมรมจักรยานธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชมรมจักรยานมจธ ชมรมจักรยานสีเขียว ภาต
วิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 3C Project  บริษัทจีคอม จำากัด และบริษัทอินโนเวชัน่เอ็นจิเนียริง่ จำากัด ร่วมเป็นช่างอาสา
บริการสอนให้คำาปรึกษา สอนตรวจสอบและสอนซ่อมแซมอุปกรณช์ำารุดให้ฟรี ทัง้ในสว่นของจักรยาน เครื่องใช้
ไฟฟ้า อาทิ เช่น หมอ้หุงขา้ว เตารีด และอุปกรณอ์ื่นๆ เป็นตน้ กิจกรรมดังกลา่วมีผูใ้ห้ความสนใจจำานวนกวา่ 
100 คน และนำาอุปกรณม์ารับบริการจำานวน 72 รายการ โดยมีวัตถุประสงคห์ลักเพื่อสง่เสริม สนับสนุนให้
นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบๆ มจธ.ไดเ้รียนรู้วิธีการใช้การดูแลรักษา ทัง้ยังพัฒนาทักษะช่างชุมชน  ให้
สามารถซ่อมบำารุงอุปกรณ ์ เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณต์า่งๆ  นอกจากนีย้ังช่วยลด
ขยะ ลดโลกร้อน สง่เสริมการบริโภคอยา่งยัง่ยืน และร่วมสร้างมดรุ่นใหมห่ัวใจสีเขียว ทีเ่ป็น Social Change 
Agent ออกสูส่ังคมไทย  มุง่พัฒนาชุมชนให้เกิดความยัง่ยืน ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน  ใน Goal 11 
Sustainable and Communities Goal 12 Responsible consumption และ Goal 13 Climate Action

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เยี่ยมชมเรื่องระบบ
บริหารจัดการ Green Campus Green Energy   และ 
Solar Cell มจธ.บางขุนเทียน

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์ EESH)  นำาโดย รศ.ดร.
โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน และผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ ์  ผอ.ศูนย ์EESH  คุณผดุง บุญ
เพ็ชร ทีมงานสำานักงานมจธ.บางขุนเทียน และทีมงาน EESH ให้การตอ้นรับคณะผูบ้ริหารและบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำานวน 75 คน เมื่อวันที ่ 21 มิถุนายน 2561 ทีผ่า่นมา โดยได้
มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้เรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตน้แบบทีม่ีการจัดการพลังงาน สิง่แวดลอ้มความ
ปลอดภัยอยา่งยัง่ยืนพร้อมนำานโยบายมหาวิทยาลัยไปสู่การปฎิบัติในการจัดระบบบริหารจัดการอาคารสถานที ่
Facility Management ทีเ่นน้การจัดการแบบรวมศูนยท์ีม่ีระบบตรวจสอบและรายงานผลอยา่งเป็นระบบ ทัง้นี้
ไดม้ีการใช้จักรยานในการนำาเยีย่มชมระบบการจัดการพลังงาน การใช้โซลา่ร์เซลล ์ และพลังงานทดแทน การ
จัดการขยะครบวงจร การจัดการของเสียอันตราย และการนำาขยะมารีไซเคิล รวมถึงการนำาขยะมาใช้ประโยชน์
รวมถึงระบบSOS และระบบการจัดการความปลอดภัย นอกจากนีค้ณะผูเ้ยีย่มชมยังร่วมกันปลูกตน้โกงกางเพื่อ
เพิม่พื้นทีส่ีเขียวและอนุรักษป่์าชายเลนภายในมหาวิทยาลัยเพื่อทราบแนวทางดำาเนินงาน เพื่อนำาความรู้ทีไ่ด้
มาพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอ่ไป ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 
2030 Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable และ 
Goal 13 : Climate Action  ทีมุ่ง่เนน้ดำาเนินมาตรการการรับมือความเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบทีท่ำาให้เมืองและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยม์ีความปลอดภัย พร้อมทัง้มีการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน
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มจธ. ร่วมประชุมกับ CP ALL หารือโครงการ “ มดรุ่นใหม่ งด
ใช้ถุงพลาสติก ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.) นำาโดย รศ.ดร.เชาวลิต ลิม้มณีวิจิตร รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมทัง้ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ ์ และทีม EESH ไดเ้ขา้ร่วมประชุมกับทีม CP ALL  เพื่อ
หารือการเขา้ร่วมโครงการ “ มดรุ่นใหม ่ งดใช้ถุงพลาสติก ” โดยเมื่อปี 2560 มจธ.ไดเ้ขา้ร่วมเป็นหนึ่งใน 20 
มหาวิทยาลัยทีเ่ขา้ร่วมโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในสถานศึกษา พบวา่สามารถ
ลดการใช้ถุงพลาสติกไดถ้ึง 32%  และในปี 2561 มจธ. จะร่วมมือกับทุกร้านคา้ภายในมหาวิทยาลัยขยายผลงด
การใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการบริโภคอยา่งยัง่ยืนสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDG                    
เป้าหมายที1่2 Ensure sustainable consumption and production patterns อันสง่ผลตอ่เนื่องถึงการ
สนับสนุนการสร้างเมืองและชุมชนอยา่งยัง่ยืนตาม SDG เป้าหมายที ่ 11 Make cities and human settle-
ments inclusive, safe, resilient and sustainable และสนับสนุนการลดโลกร้อน ตาม SDG เป้าหมายที ่13 
Take urgent action to combat climate change and its impacts ทีเ่ป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

Repair Cafe' สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนยก์ารจัดการพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์ EESH)  ไดจ้ัดโครงการ Repair 
Café   ภายใตธ้ีมการบริโภคและพัฒนาอยา่งยัง่ยืน ในวันที ่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ลานกิจกรรม สำานักอธิการบดี 
มจธ.บางมด  กิจกรรมภายในงานมีการจัดซ่อมบำารุง  เครื่องมือ  อุปกรณ ์ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และ
จักรยาน เพื่อนำากลับมาใช้ใหมเ่ป็นการลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ  อุปกรณก์ารประกอบ
อาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยเปิดให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยไดเ้รียนรู้วิธีการ
ใช้การดูแลรักษา โดยผูท้ีน่ำาสิง่ของมาใช้บริการตอ้งลงมือปฏิบัติเอง พร้อมทัง้มีนักศึกษาจิตอาสา และช่างอาสา
จากภายนอก เขา้มาช่วยสอนวิธีการซ่อมบำารุงรักษา เป็นการสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตรงตามเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ัง่ยืน  ทัง้นีเ้ป็นการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนเป็นการพัฒนานักศึกษาของ 
มจธ. ให้มีจิตสำานึกดา้นการอนุรักษพ์ลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย และเป็น Change Agent  เพื่อสาน
ตอ่นโยบาย  Sustainable Development Goals 2030  การสง่เสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยใน
อุตสาหกรรม ธุรกิจและผูบ้ริโภคเป็นสิง่สำาคัญ ตาม SDG  เป้าหมายที1่2 Ensure sustainable consumption 
and production patterns 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความปลอดภัยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ”  

ศูนยก์ารจัดการพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์EESH) มจธ. ร่วมกับ การยาสูบแห่ง
ประเทศไทย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ้  “การจัดการความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”   
เมื่อวันที ่ 25-26 มิถุนายน 2561  การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครัง้นีจ้ัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
ให้บุคลากรของโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และฝ่ายโรงผลิตยาสูบ 5    ในดา้น
การบริหารความเสีย่งขององคก์รอยา่งยัง่ยืนในดา้นการจัดการความปลอดภัย โดยใช้ระบบสารสนเทศออนไลน ์ 
และพัฒนานวัตกรรมฐานขอ้มูลดา้นการบริหารความเสีย่งความปลอดภัย    ซึ่งเป็นการดำาเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง
เป็นปีทีส่องของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายทีจ่ะนำาไปสูก่ารพัฒนาระบบความปลอดภัยในองคก์ร 
สนับสนุนการเป็นองคก์รสีเขียว Green Organization  โดยมี มจธ.เป็นทีป่รึกษา ทัง้นีก้ิจกรรมนีส้อดคลอ้งกับ
เป้าหมายของ SDGs 2030 ใน Goal 3 : มีสุขภาพและความเป็นอยูท่ีด่ี Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่
ยัง่ยืน และ Goal 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืน



49
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน ครัง้ที ่16 

ซ้อมอพยพหนีไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์ EESH)  ร่วมกับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ.บางมด ไดท้ำาการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารเรียนรวม 4,5 คณะวิศวกรรมศาสตร์  เมื่อ
วันที ่ 28 มิถุนายน 2561  โดยไดร้ับเกียรติจาก ผศ. ดร.ไชยา ดำาคำา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด
โครงการ  ซึ่งการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ในครัง้นีม้ีการทบทวนแผนการดับเพลิง ฝึกปฏิบัติอพยพหนีไฟ และ
ระดมสมองถอดบทเรียนทีเ่กิดขึ้นหลังจากการซ้อมอพยพหนีไฟ  การฝึกซ้อมในครัง้นีม้ีผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละ
นักศึกษา คณะกรรมการระงับเหตุ มจธ.บางมด  มจธ.บางขุนเทียน  สำานักบริหารอาคารและสถานที ่  และเครือ
ขา่ยจากภายนอกประกอบไปดว้ยโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ สถานีตำารวจนครบาลราษฎร์บูรณะ  หนว่ยบรรเทา
สาธารณภัย และอปพร. เขตทุง่ครุ  รวมทัง้เจ้าหนา้ทีท่หาร ดูแลรักษาการณค์วามปลอดภัย   เขา้ร่วมฝึกซ้อมและ
สังเกตุการณพ์ร้อมทัง้ให้คำาแนะนำา โดยมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมครัง้นีก้วา่ 200 คน ทัง้นีก้ารซ้อมอพยพหนีไฟเป็นการ
ดำาเนินการตามกฏหมายและเป็นไปตามนโยบายการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  มจธ. ซึ่งกิจกรรม
นีส้อดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 ใน เป้าหมายที ่ 11 ทำาให้เมืองและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยม์ีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตา้นทาน และยัง่ยืน

นับถอยหลังสู่ภารกิจ ร่วมปฏิเสธการใช้พลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย (ศูนย ์ EESH) และเครือขา่ยหนว่ยงาน ไดจ้ัดกิจกรรมนับถอยหลังสูภ่ารกิจ ร่วมปฏิเสธการใช้
พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวทิง้  Say No to Single Use Plastics เมื่อวันที ่3 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวัน Inter-
national Plastic bag Free Day 2018  ณ ลานกิจกรรมชัน้ 1  อาคารสำานักงานอธิการบดี โดยไดร้ับเกียรติ
จากผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเขา้ร่วมกิจกรรมประกอบไปดว้ย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี    รศ.ดร.สุวิทย ์
เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ  รศ.อเนก ศิริพานิชกุล ผูอ้ำานวยการสำานักวิจัยและบริการ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  โดยมี รศ.ดร.เชาวลิต ลิม้มณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
โดยมี นายกองคก์ารนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา หอพักนักศึกษา หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทัง้ร้านคา้ ร้านอาหาร  ไดม้าร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณใ์นการปฎิบัติภารกิจ KMUTT Say No to 
Single Use Plastics ร่วมปฏิเสธการใช้พลาสติกแบบครัง้เดียวทิง้ ซึ่งการเปิดกิจกรรมดังกลา่วนีม้ีวัตถุประสงค์
เพื่อประกาศให้ประชาคม มจธ.รู้ทัว่กันในทุกช่องทางกอ่นการดำาเนินการจริง เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวสูก่าร
ไมใ่ช้พลาสติกแบบครัง้เดียวทิง้  เริม่ตัง้แตว่ันที ่ 25 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป การดำาเนินงานในกิจกรรมนี ้
สอดคลอ้งกับSDG 2030 เป้าหมายที ่11 ทำาให้เมืองมีความยัง่ยืน เป้าหมายที ่12 การสร้างรูปแบบการบริโภค
และผลิตทีย่ัง่ยืน เป้าหมายที ่ 13 ปฏิบัติการอยา่งเร่งดว่นเพื่อตอ่สูก้ับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและผลก
ระทบทีเ่กิดขึ้น เป้าหมายที ่14 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท

นักศึกษานานาชาติ ปั่นจักรยานศึกษาวิถีชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยกลุม่งานสง่เสริมกิจกรรมอยา่งยัง่ยืน ศูนยก์ารจัดการดา้น
พลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(ศูนยE์ESH) และชมรมจักรยานสีเขียว มจธ.   จัดกิจกรรม
ให้กับนักศึกษาในโครงการรับนานาชาติเขา้ฝึกงานในพื้นทีชุ่มชน  (Integrated Learning though Com-
munity Service 2018)  โดยมีนักศึกษาจาก Mulawarman University ประเทศ อินโดนีเซีย และ นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จำานวนกวา่ 20 คน ร่วมป่ันจักรยานในเสน้ทางป่ันจักรยานชุมชนคลองบางมด เริม่ตน้
จาก อาคาร Green Society   ไปตามเสน้ทางถนนพุทธบูชา   และใช้เสน้ทางเลียบริมคลองบางมด วัดพุทธบูชา  
ในการวิถีวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตริมน้ำา  กิจกรรมดังกลา่วนีม้ีวัตถุประสงค ์  เพื่อให้นักศึกษามจธ.ไดม้ีโอกาส
ทำางานร่วมกับนักศึกษาตา่งชาติในการบูรณาการความรู้และทักษะ และหาโจทยร์วมทัง้การแกปั้ญหาโดยใช้หลัก
การทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาทีเ่กิดขึ้นตามวิถีของคนในชุมชน ทางดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยี
การเกษตร การแปรรูปอาหารและสุขอนามัยในเขตชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยใช้จักรยานเป็นเครื่องมือในการ
เดินทางและการเรียนรู้  กิจกรรมนีส้นับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยยัง่ยืนตามเป้าหมาย SDGs  ในเป้าหมายที ่
11 ทำาให้เมืองและการตัง้ถิน่ฐานยัง่ยืน  เป้าหมายที ่13 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้  เรื่องการลด
ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  และ เป้าหมายที ่17 เสริมความเขม้แข็งให้แกก่ลไกการดำาเนินงานและ
ฟ้ืนฟูสภาพหุ้นสว่นความร่วมมือระดับโลกสำาหรับการพัฒนาทีย่ัง่ยืน
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EESH ร่วมจัด Basic Electrical Engineer Camp  ครั้ง
ที่ 10   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดย กลุม่งานสง่เสริมกิจกรรมอยา่งยัง่ยืน ศูนยก์ารจัดการดา้น
พลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนยE์ESH)  ร่วมกับ  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และ สำานักบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดา้น
การจัดการความยัง่ยืน เมื่อวันที ่    9 กรกฎาคม 2561 ทีผ่า่นมา ให้แกน่ักศึกษาชัน้ปีที ่ 1 ภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า จำานวน 100 คน  โดยการจัดกิจกรรมฐานให้ความรู้เรื่องระบบการจัดการขยะครบวงจร ตามระบบ มจธ. 
ผา่นกิจกรรม Play & Learn = Plearn กิจกรรมดังกลา่วจัดขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธร์ะหวา่งรุ่นพีแ่ละรุ่นนอ้ง คณะ
นักศึกษา  ภายในภาควิชาและเป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องของการสร้างความยัง่ยืน ผา่นกิจกรรมการคัด
แยกขยะ   และแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการอนุรักษพ์ลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย พร้อมทีจ่ะเป็น
ผูน้ำาแห่งการเปลีย่นแปลงหรือ Change Agent ในการทีจ่ะนำาความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษพ์ลังงาน 
สิง่แวดลอ้มความปลอดภัยทีด่ีเหลา่นีไ้ปเผยแพร่และขยายผลตอ่ชุมชนและสังคมรอบขา้ง ซึ่งกิจกรรมดังกลา่ว
นีส้อดคลอ้งกับ  ในเป้าหมายที ่ 4  สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   เป้าหมายที ่ 11 ทำาให้เมือง
และการตัง้ถิน่ฐานยัง่ยืน  เป้าหมายที ่ 13 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้  เรื่องการลดปัญหาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดีเดย์...ร่วมปฏิเสธการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย (ศูนย ์ EESH) และเครือขา่ยหนว่ยงาน ไดจ้ัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค ์ ประชาสัมพันธ ์ ใน
ภารกิจ ร่วมปฏิเสธการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวทิง้  Say No to Single Use Plastics  ในวันที ่ 25-26 
กรกฎาคม 2561  ในบริเวณร้านคา้ ร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย     โดยมี รศ.ดร.เชาวลิต ลิม้มณีวิจิตร 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในกิจกรรม เปิดขบวนและร่วมทำากิจกรรมกับร้านคา้ตา่งๆ โดย
มี นักศึกษาชมรม Green Heart  นายกองคก์ารนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา หอพักนักศึกษา หนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งภายในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ร้านคา้ ร้านอาหาร  ไดร่้วมมือ งดแจกถุงพลาสติก  ตามของมหาวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวทิง้ (Single use Plastics)  ซึ่งกิจกรรมดังกลา่วนีม้ี
วัตถุประสงคเ์พื่อสร้างความเขา้ใจให้แกป่ระชาคมไดต้ื่นตัวและร่วมกันรักษาสิง่แวดลอ้ม ลดและไมใ่ช้ขยะทีใ่ช้
แบบครัง้เดียวทิง้    การดำาเนินงานในกิจกรรมนี ้สอดคลอ้งกับSDG 2030 เป้าหมายที ่11 ทำาให้เมืองมีความ
ยัง่ยืน เป้าหมายที ่12 การสร้างรูปแบบการบริโภคและผลิตทีย่ัง่ยืน เป้าหมายที ่13 ปฏิบัติการอยา่งเร่งดว่นเพื่อ
ตอ่สูก้ับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น เป้าหมายที ่14 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเล
ทุกประเภท

ฝึกอบรมความปลอดภัยผู้พิการ สู่การประกอบอาชีพ

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไดร้ับเชิญเป็นวิทยากรอบรม โครงการฝึกอบรมผู้
พิการ เรื่องสภาพแวดลอ้มและความปลอดภัยในการทำางาน โดยมีคุณ ธนาคาร คุม้ภัย และคุณอมรเทพ คุมสุข 
บรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้สูก่ารทำางานในสถานประกอบการ เมื่อวันที ่ 26 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา โดยการอบรมครัง้นีม้ีผูเ้ขา้ร่วมอบรม จำานวนกวา่ 50 คน การอบรมครัง้นีจ้ัด
ขึ้นเพื่อให้ผูท้ีเ่ขา้ร่วมอบรม ไดร้ับทักษะความรู้ทีเ่พียงพอตอ่การปฏิบัติงานทีเ่กีย่วขอ้ง และเตรียมพร้อมกอ่น
เขา้สูก่ารทำางานในสถานประกอบการ หลักสูตร เจ้าหนา้ทีป่ระจำาสำานักงาน รวมถึงวิธีปฏิบัติตนในกรณีการเกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการทำางานทัง้นี้กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยที่ยัง่ยืนตรง
กับเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ัง่ยืน SDGs 2030 ใน เป้าหมายที ่4 สง่เสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอยา่งเหมาะสม
และเทา่เทียม ในทักษะตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งตอ่การปฏิบัติงาน  และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน ครัง้ที ่16 

KMUTT Ratchaburi Safety Week # 4th   

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH)  ร่วมกับคณะทำางานดา้นความ
ปลอดภัย มจธ. ราชบุรี  จัดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน มจธ.ราชบุรี ครัง้ที ่4 เมื่อวันที ่24-25 
กรกฎาคม 2561  โดยมี รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม
ดังกลา่วจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำานึกดา้นความปลอดภัยในการทำางาน
ให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และเกิดการนำาระบบการจัดการความปลอดภัยทีด่ีไปสูก่ารปฏิบัติให้เป็นรูป
แบบเดียวกันในทุกหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย ภายใตธ้ีมงาน “การจัดการสิง่แวดลอ้มและสถานทีท่ำางานให้
ปลอดภัยใสใ่จลดการใช้พลังงาน สืบสานการงดใช้ขยะพลาสติก”  โดยมีการจัดนิทรรศการ การฝึกอบรมดา้น
ความปลอดภัยในการทำางานห้องปฏิบัติการและโรงประลอง ในทุกๆดา้น และจัด สอบ Safety test  ให้กับ
นักศึกษาทีจ่ะเขา้มาศึกษาชัน้ปีการศึกษา 2561 และอุปกรณป้์องกันอันตรายสว่นบุคคล(PPE)พร้อมชุด First-
Aid Kit  ให้กับทาง มจธ.ราชบุรี โดยมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกวา่ 200 คน ทัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายของ มจธ. สูก่าร
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทีม่ีการจัดการ ดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยทีด่ีและมีการพัฒนาอยา่งตอ่
เนื่องเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 3 : Good health and wellbeing 
และ Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable เพื่อสร้าง
ความตระหนักและปลูกฝังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมทีค่ำานึงถึงการทำางานอยา่งปลอดภัย 

Green Heart Camp 2018  มดรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว  

 รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน เป็น
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Green Heart Camp 2018 @ KMUTT Bangkuntien ในธีม KMUTT Green 
University For Sustainable Development Goals 2030 ให้กับนักศึกษาทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม พีน่อ้งสัมพันธ ์ปี 
2561 ในวันที ่3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี บางขุนเทียน กิจกรรม Green 
Heart Camp 2018 มดรุ่นใหม ่หัวใจสีเขียว @ KMUTT Bangkuntien ในธีม KMUTT Green University 
for Sustainable Development Goals 2030 จัดโดย กลุม่งานสง่เสริมกิจกรรมอยา่งยัง่ยืน ศูนยก์ารจัดการ
ดา้นพลังงานสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย ์EESH) โดยความร่วมมือของ มจธ. บางขุนเทียน 
องคก์ารนักศึกษา และสำานักงานกิจการนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและปลูกจิตสำานึกดา้นการอนุรักษ์
พลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยทีด่ีตามระบบมหาวิทยาลัย พร้อมเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มและฐานการ
เรียนรู้  ให้กับนักศึกษานอ้งใหมแ่ละรุ่นพีท่ีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม ในครัง้นีก้วา่ 700 คน ไดร้ับรู้เขา้ใจและนำาไปปฎิบัติ
ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทัง้มหาวิทยาลัยและพร้อมทีจ่ะเป็นผูน้ำาแห่งการเปลีย่นแปลงหรือ Change Agent ในการ
ทีจ่ะนำาความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษพ์ลังงาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภัยทีด่ีเหลา่นีไ้ปเผยแพร่และขยาย
ผลตอ่ชุมชนและสังคมรอบขา้ง เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนและกอ่ให้เกิดผลดีตอ่ประเทศชาติสืบตอ่ไป ทัง้นีก้ิจกรรม
นีเ้ป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยทีย่ัง่ยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ัง่ยืน SDGs 2030 ในเป้า
หมายที ่ 13 สง่เสริมกลไกทีจ่ะเพิม่ขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งมีประสิทธิผลในประเทศ 

Green Heart Camp 2018  มดรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว  

EESH ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2561  

ศูนยก์ารจัดการดา้นพลังงาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  (ศูนย ์ EESH ) ร่วมกับสำานักงาน
กิจการนักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใตธ้ีม KMUTT Green University For Sustainable Development 
Goals 2030   โดยจัดนิทรรศการ และกิจกรรมให้ความรู้แกน่ักศึกษาใหมป่ระจำาปีการศึกษา 2561  ในเรื่อง การ
อนุรักษพ์ลังงาน รักษาสิง่แวดลอ้ม และระบบความปลอดภัย เมื่อวันที ่6 สิงหาคม 2561 ณ อาคารพระจอมเกลา้
ราชานุสรณ ์190 ปี เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กับนักศึกษาบุคลากร  ในดา้นนโยบายและเป้าหมายสนับสนุน
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวการดำาเนินการ การรักษาอยา่งยัง่ยืน และประชาสัมพันธเ์ชิญชวนนักศึกษาใหม ่ มา
เป็นสว่นหนึ่งในภารกิจ ร่วมปฏิเสธการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวทิง้  Say No to Single Use Plastics  ซึ่ง
เป็นการเริม่ตน้พัฒนานักศึกษาของมจธ.ให้มีจิตสำานึกดา้นการอนุรักษส์ิง่แวดลอ้ม พลังงาน ความปลอดภัย 
(Green Heart) และเตรียมความพร้อมในการเป็น Change Agent ทีจ่ะนำาความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษ์
พลังงาน สิง่แวดลอ้มความปลอดภัยเหลา่นีไ้ปเผยแพร่และขยายผลตอ่ชุมชนและสังคม โดยกิจกรรมครัง้นีม้ี
นักศึกษาเขา้ร่วมกวา่ 3,000 คน ทัง้นีก้ิจกรรมนีเ้ป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยทีย่ัง่ยืนตรงกับเป้าหมาย
ของการพัฒนาทีย่ัง่ยืน SDGs 2030 ใน เป้าหมายที ่13 โดยการบูรณาการมาตรการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ เสริมภูมิตา้นทานและขีดความสามารถในการปรับตัวตอ่อันตรายและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติทีเ่กีย่วขอ้งกับภูมิอากาศ
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IMPACT และ OUTCOME 
ที่ได้จากการดำ เนินงาน

จากผลการดำาเนินงานขา้งตน้ สามารถทีจ่ะประเมินผลการดำาเนินงานในรูปของ Outcome ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 600 
ลา้นบาทตอ่ปี ดังนี้
1. ลดการปลดปลอ่ยมลพิษสูส่ิง่แวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ 20 ตัน กอ่ให้เกิดการลดคา่ใช้จ่ายดา้นสุขภาพของ

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 5,000 ครอบครัว ซึ่งหากประมาณจำานวนคนตอ่ครอบครัวเป็น 4 คนแลว้ สามารถ
คำานวณเป็นการลดผลกระทบดา้นสุขภาพไดไ้มน่อ้ยกวา่ 20,000 คน ในมูลคา่คา่ใช้จ่ายดา้นสุขภาพ 50 
บาทตอ่คนตอ่เดือนแลว้ จะคิดเป็นมูลคา่ทัง้สิน้ไมน่อ้ยกวา่ 6 ลา้นบาท

2. ลดคา่ใช้จ่ายในการกำาจัดขยะและเพิม่มูลคา่ของขยะโดยนำากลับมาใช้ประโยชน ์ไมน่อ้ยกวา่ 2.7 ลา้นบาท
3. ลดคา่ใช้จ่ายดา้นสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรภายใน มจธ. ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6.5 ลา้นบาท
4. สร้างผูเ้ชีย่วชาญดา้น Chemical Emergency Response จำานวน 150 คน พัฒนาระบบ Safety 

Training ให้กับนักศึกษาตา่งชาติ จำานวน 64 คน สร้างวิทยากรตัวคูณผลเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ
ดา้น EESH ให้กับนักศึกษา 65 คน สร้างวิทยากรดา้น EESH โดยผา่นโปรแกรม Train for the Trainer 
ให้กับ มจธ.164 คน สร้างวิทยากรและผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจัดการสารเคมีของเสียอันตรายและความ
ปลอดภัยให้กับมหาวิทยาลัยเครือขา่ย และหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนไมน่อ้ยกวา่ 420คน กอ่ให้เกิด
การลดการจ้างผูเ้ชีย่วชาญไมน่อ้ยกวา่800 คน โดยประมาณเป็นมูลคา่ 40 ลา้นบาท

5. ลดคา่ใช้จ่ายดา้นพลังงานภายในมหาวิทยาลัยไมน่อ้ยกวา่ 8 ลา้นบาทตอ่ปี
• ขยายระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มความปลอดภัยโดยนำาไปเผยแพร่ให้กับหนว่ยงาน ภายนอกทัง้

ภาครัฐ มหาวิทยาลัยและหนว่ยงานภาครัฐ72และเอกชน  156 แห่ง จำานวน 2,868 คน  เพื่อนำาระบบ
ไปประยุกตใ์ช้ ซึ่งกอ่ให้เกิดการลดมลพิษสูส่ิง่แวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ 600 ตัน และเกิดผลตอ่เนื่องดา้น
การลดคา่ใช้จ่ายดา้นสุขภาพของบุคลากรภายในหนว่ยงานนัน้ และตอ่ชุมชนรอบหนว่ยงานไมน่อ้ย
กวา่140 ลา้นบาท

• ขยายระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มและการจัดการพลังงานสูชุ่มชน โดยเผยแพร่ระบบตน้แบบดา้น
การดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มและอนุรักษพ์ลังงานให้กับชุมชน ขยายผลให้กับชุมชน 170 แห่ง 
2,500 ครอบครัว 6,775 คน และโรงเรียนอีก 28แห่ง 312 คน กอ่ให้เกิดการขยายผลให้เกิดการ
จัดการสิง่แวดลอ้มและพลังงานในชุมชน / ครอบครัวไมน่อ้ยกวา่ 42,000 ครอบครัว คิดเป็นการลด
คา่ใช้จ่ายดา้นพลังงานครอบครัวละ 50 บาทตอ่เดือน หรือ 600 บาทตอ่ปี เป็นมูลคา่ไมน่อ้ยกวา่ 
250 ลา้นบาท  

6. ขยายผลดา้นการอนุรักษพ์ลังงานและสิง่แวดลอ้มและการจัดการขยะสูพ่ลังงานให้กับโรงเรียน 28 แห่ง ซึ่ง
สามารถขยายผลต่อให้กับครอบครัวและชุมชนรอบขา้งไมน่อ้ยกวา่ 120,000 ครอบครัว ซึ่งหากมีการลด
คา่ใช้จ่ายในการใช้พลังงานครอบครัวละ 50 บาทตอ่เดือนหรือ 600 บาทตอ่ปีแลว้ สามารถคิดเป็นมูลคา่
ของการลดคา่ใช้จ่ายไมน่อ้ยกวา่ 72ลา้นบาทตอ่ปี และกอ่ให้เกิดการลดคา่ใช้จ่ายในการจัดการขยะและ
เพิม่มูลคา่ของขยะไดไ้มน่อ้ยกวา่ 120 ตันตอ่เดือน คิดเป็นรายไดจ้ากการนำาขยะไปใช้ประโยชนไ์ดไ้มน่อ้ย
กวา่ 60 ลา้นบาทตอ่ปี
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