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คูมือเลม 19
การทํ าความสะอาด รักษาความสะอาด สภาพแวดลอม

บทนํ า
สถานที่ทํ างานที่สะดวกสบายขึ้นอยูกับสถานที่ทํ างานที่สะอาด ปราศจากฝุน มีการรักษาความสะอาดอยางดี  
สถานที่ทํ างานที่มีการทํ ากิจกรรม 5 ส. ดวยเจตคติที่เปนบวก สถานที่ทํ างานที่ผลิตภัณฑ เครื่องอํ านวยความ
สะดวก เครื่องมือที่ใชในการทํ างานถูกจัดเก็บใหอยูในสภาพที่ดี พนักงานทุกคนตองตระหนักถึงความสํ าคัญของ
ส่ิงเหลานี้ในขณะที่ทํ างาน การปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับของเสียจากอุตสาหกรรมเปนหนาที่ข้ันตํ่ าของบริษัท 
พนักงานทุกคนตองใหความใสใจและพยายามดํ าเนินการกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตทันทีและเหมาะ
สม นอกจากนี้เพื่อสรางสภาพแวดลอมการทํ างานที่ถูกสุขลักษณะ มีความจํ าเปนอยางยิ่งตองปรับปรุงสิ่งแวด
ลอมการทํ างานในจุดตาง ๆ เชน แสง ความชื้น เสียง กลิ่น และจัดทํ าเปนมาตรฐานและปฏิบัติตามอยางเขมงวด
เพื่อสรางสิ่งแวดลอมการทํ างานที่ดี

[1] สถานที่ทํ างานสะอาด
เพื่อทํ าใหสภาพแวดลอมการทํ างาน ซึ่งทํ าใหพนักงานทํ างานไดงายและดวยความสะดวกสบาย ทํ าความสะอาด
พื้นที่และเครื่องจักรใหเปนนิสัยประจํ าวัน กอนเริ่มงาน และเมื่อทํ างานเสร็จ ตองแนใจวามีการคงรักษาไวซึ่งแผน
การทํ าความสะอาดในทุกพื้นที่

[2] พื้นที่เก็บและการรวบรวมของเสีย
เพื่อทํ าใหสถานที่ทํ างานสะอาด มีความจํ าเปนตองจัดภาชนะสํ าหรับใสของเสียและกํ าหนดวิธีการรวบรวมดวย
1) กํ าหนดที่ต้ังถังขยะไวแนนอน และทํ าเครื่องหมายใหทุกคนเห็นไดงาย
2) แยกของเสียแตละชนิดและรวบรวม เชนเตรียมภาชนะแยกไวเก็บกระดาษ  เศษผาขี้ร้ิว ข้ีกลึง แกว 

เปนตน และแยกรายการซึ่งยังใชงานไดออกตางหากจากรายการขางตนดวย
3) กํ าหนดวันที่และเวลาเก็บขยะ และใหดํ าเนินการตามกํ าหนดขางตนโดยแยกตามประเภทของขยะ
4) ส่ิงที่สํ าคัญมากที่สุดคือใหหลีกเลี่ยงการสรางขยะ
5) กฎระเบียบเหลานี้ใชกับขยะที่พบรอบๆ อาคารรวมทั้งภายในโรงงาน

[3] การทํ าความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ
มีความสํ าคัญอยางยิ่งในการรักษาทํ าความสะอาดอุปกรณ เครื่องจักร และเครื่องมือ
1) กํ าหนดวาจะทํ าความสะอาดอะไรบาง
2) กํ าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ (ใคร)
3) กํ าหนดตารางเวลาทํ าความสะอาด (เมื่อใด)
4) กํ าหนดมาตรฐาน (วัตถุประสงคของการทํ าความสะอาด)
5) ขจัดการรั่วของนํ้ ามัน และของเสียโดยการทํ าความสะอาดประจํ าวัน
6) ตรวจสภาพของเครื่องมือวัด ที่ใชประจํ าเครื่องจักรและอุปกรณในขณะที่ทํ าความสะอาด
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7) จุดตรวจขณะทํ าความสะอาด ไมมีนํ้ ามันเหลือ ไมมีนํ้ ามันร่ัวไหล ไมมีฝุน ไมมีสนิม ไมมีความเหนียว
เหนอะหนะจากเทป เปนตน ของทุกอยางตองอยูประจํ าที่ เครื่องหมายชัดเจน และเก็บของเขาที่ไดงาย

[3]-1 กิจกรรม 5 ส.
5 ส. หมายถึง สะสาง (จัดใหเปนระบบ) สะดวก (จัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ) สะอาด (การทํ าความสะอาด) 
สุขลักษณะ (มีความสะอาดอยูเสมอ) และสรางนิสัย (ทํ าจนเปนนิสัย) การพัฒนากิจกรรม 5 ส. จนเปนนิสัย
ประกอบดวย
1) ผูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรม กํ าหนดเปาหมาย และประเมินผล
2) กอนเริ่มงานและเมื่อเลิกงาน ใหแจงรายการที่มีลํ าดับความสํ าคัญของปญหา และรวมกันทํ าความเขา

ใจกับปญหานั้น ๆ
3) ผูรับผิดชอบตองเดินตรวจทุกวันและแจงจุดดี และจุดบกพรอง
4) ผูจัดการฝายทุกฝายจะตองเดินตรวจเปนประจํ าเพื่อชวยยกระดับความสํ านึกของพนักงานทุกคน
5) กํ าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการทํ าความสะอาด และจัดใหมีการประกวดแขงขันดวย ประกาศผล 

บนปายประกาศของบริษัท

[4]-1 มาตรฐานสํ าหรับการทํ าความสะอาดที่ทํ างาน
กํ าหนดมาตรฐานการทํ าความสะอาด
1) กํ าหนดวาจะทํ าความสะอาดอะไรบาง
2) กํ าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ (ใคร)
3) กํ าหนดตารางเวลาทํ าความสะอาด (เมื่อใด)
4) กํ าหนดเกณฑสํ าหรับประเมิน
[4]-2 กฎระเบียบสํ าหรับกิจกรรม 5 ส.
เพื่อใหมีการนํ า กิจกรรม 5 ส. ไปใชทั่วทั้งองคกร กํ าหนด
1) ระบบการนํ าไปใช  และโครงสรางการบริหารสํ าหรับผูรับผิดชอบหนาที่ตาง ๆ
2) ลํ าดับความสํ าคัญรายการของกิจกรรม 5 ส.
3) กํ าหนดแผนปฏิบัติการทั้งบริษัทและวิธีการวัดผล
4) วิธีการที่ผูบริหารระดับสูงเดินตรวจทั่วทั้งโรงงานและตรวจประเมิน
5) วางแผนใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดํ าเนินกิจกรรมจริง และวิธีการรายงานผล
6) วิธีการทํ ารายงานกิจกรรมของแตละหนวยงาน
7) มาตรฐานสํ าหรับการประเมินผล 5 ส.
ผูรับผิดชอบแตละสายงาน ตองทํ ารายงานความกาวหนาของการทํ ากิจกรรมประจํ าเดือน สรุปรวมขอมูลของ
สภาพการปฏิบัติแลว แจงขาวในหนังสือขาว 5 ส.พรอมทั้งเอกสารประชาสัมพันธอ่ืนๆ และแจงใหพนักงานทุกคน
รับทราบ
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[5] สถานที่เก็บผลิตภัณฑสํ าเร็จรูป
[5]-1 ที่เก็บและสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑ เครื่องจักรและอุปกรณ จิ๊กและ    

เครื่องมือ เปนตน
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาสถานที่เก็บและสภาพแวดลอมมีสภาวะที่ดีที่สุด
1) ใหความใสใจอยางใกลชิดตอ อุณหภูมิ ความชื้นและระดับฝุนละอองในพื้นที่เก็บของ
2) ตองระมัดระวังปองกันมิใหฝนร่ัว หรือลมพัดสาดเขามาทํ าใหของเสียหาย
3) ส่ิงของที่กองไวภายนอกตองคลุมใหมิดชิด
4) กํ าหนดบริเวณที่เก็บตามชนิดของผลิตภัณฑ และตองแนใจวาไมมีผลิตภัณฑหรือส่ิงของอื่นเขามาปะปน 

ใหใชเลขที่ (หรือรหัสพื้นที่) เพื่อแสดงตํ าแหนงพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ
5) ตองแนใจวาชื่อชิ้นสวน หมายเลขรุน เปนตน มีการแสดงเครื่องหมายอยางชัดเจน
6) ใหทํ าความสะอาดเปนประจํ าตามระยะเวลา โดยทํ ากอนเริ่มและเมื่องานเสร็จ

[6] มาตรฐานการเก็บขี้กลึง
ข้ีกลึงที่เกิดขึ้นเปนประจํ า ใหกํ าหนดกฎระเบียบในการเก็บ
1) เพือ่ปองกนัขีก้ลงึมใิหกระเดน็และกระจาย ใหท ําทีค่ลมุเครือ่งจกัร หรือหาภาชนะมารองรบัใตเครือ่งจกัร
2) กํ าหนดที่ต้ังถังเก็บข้ีกลึงใกลเครื่องกลึง เก็บรวบรวมใสถังในแตละรอบการกลึง เมื่อเสร็จงาน หรือเลิก

งาน ใหทํ าความสะอาดพื้นที่ใหเรียบรอยกอนกลับ
3) เปลี่ยนถังเก็บรวบรวมถาขี้กลึงเปนประจํ า การเก็บรวบรวมขี้กลึงควรกระทํ าอยางนอยวันละ 1 คร้ัง

[7] มาตรฐานสํ าหรับดํ าเนินการกับขยะอุตสาหกรรม
กํ าหนดมาตรฐานการกับขยะอุตสาหกรรมเพื่อปองกันการเกิดมลพิษ
1) ใหผูมีใบอนุญาตเปนผูกํ าจัดขยะอุตสาหกรรม
2) ใชอุปกรณที่ออกแบบไวเพื่อดํ าเนินการกับขยะที่ตองบํ าบัด
3) กํ าหนดมาตรฐานการกํ าจัด  เชน อัตราความเขมขนของการปนเปอนเปนรอยละ
4) ยืนยันผลลัพธโดยการวัดผลการกํ าจัดตามระยะเวลาที่กํ าหนดไว แลวบันทึกไว
5) มอบหมายใหมผูีมหีนาทีบํ่ าบดัขยะอตุสาหกรรม และผูมหีนาทีใ่นการควบคมุกระบวนการขจดัขยะทัง้หมด
6) ใหนํ าขยะกลับมาใชอีกใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนได

[8] ขั้นตอนการปองกันมลพิษ
บริษัทมีพันธะที่จะปองกันมลพิษตอส่ิงแวดลอมอันเกิดจากขยะอุตสาหกรม
1) แนใจวาอุปกรณสํ าหรับบํ าบัดของเสีย และควบคุมมลพิษเปนไปตามมาตรฐานการปองกันมลพิษ
2) ใหการศึกษามาตรฐานเกี่ยวกับการปองกันการเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมแกพนักงาน และสงเสริม

พนักงานทุกคนเพื่อใหความรวมมือในการปองกัน
3) ใหปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษตอส่ิงแวดลอม ในการบํ าบัดกาซเสีย นํ้ าเสีย ที่ปลอยออกมา
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4) ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามขั้นตอนการปองกันมลพิษอยางถูกตอง กํ าหนดจุดตรวจสอบที่สํ าคัญ และ
เก็บรวบรวมขอมูลและนํ าไปใชงานเปนประจํ า

[9] มาตรฐานในการรักษาสภาพแวดลอมในที่ทํ างาน
เพื่อใหมีสภาพแวดลอมในที่สะดวกสบาย และถูกสุขอนามัย
1) กํ าหนดระดับมาตรฐานในระดับที่จํ าเปนของสภาพแวดลอมในที่ทํ างาน รายการที่มีลักษณะเปนบวก 

เชน ความสะอาด แสงสวาง อุณหภูมิ ความชื้น และรายการที่มีลักษณะเปนลบ เชน เสียง กลิ่น ความ
ส่ันสะเทือน ฝุน/ผงในอากาศ เปนตน

2) การกํ าหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมตองใหสอดคลองกับชนิดของงานที่ทํ าอยูในที่ที่ทํ างาน และควรมีการ
บังคับใช

3) นอกจากนี้ตองปฏิบัติตามขอระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสิ่งแวดลอมดวย
4) รายการมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่วัดได เชน อุณหภูมิและความชื้น สวนที่วัดไมได หรือที่วัดไดแตมักมีขอ

สงสัย เชน กลิ่นและความสั่นสะเทือน ดวยเหตุนี้จึงขอใหอยาไปยึดติดกับตัวเลขที่วัดได ขอใหยึด
มาตรฐาน ที่พวกเรามีความรูสึกสะดวกสบายในสิ่งแวดลอมนั้นๆ จะดีกวา

[10] มาตรฐานในการควบคุมแสงสวาง อุณหภูมิและความชื้น
โดยที่ระดับแสงสวาง อุณหภูมิ และความชื้น แปรเปลี่ยนไปตามประเภทของงาน วิธีการควบคุมตองแปรเปลี่ยน
ตามไปดวยเชนกัน ปกติวิธีควบคุมควรออกแบบใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
1) แสงสวาง ควบคุมแสงสวางในหองขึ้นอยูกับงานหลักในสถานที่นั้นเปนสํ าคัญ
2) อุณหภูมิ พิจารณาโดยอางอิงมาตรฐานสํ าหรับรักษาสภาพแวดลอมในที่ทํ างาน กํ าหนดระยะเวลา

ทํ างานในสิ่งแวดลอมพิเศษ เชน โรงงานผลิตเหล็ก หรือหองเย็น
3) ความชื้น ปองกันอยาใหชื้นหรือแหงเกินไป
ดํ าเนินการตรวจปจจัยเหลานี้เปนประจํ า

[11] มาตรฐานในการขจัดเสียง กลิ่น และความสั่นสะเทือน
เพื่อขจัดเสียง กลิ่น และความสั่นสะเทือน
1) เสียง กรุผนังเพื่อลดเสียงมิใหดังไปภายนอกโรงงาน (นอกพื้นที่ทํ างาน) ในการทํ างานเชนนี้ตองจํ ากัด

ระดับเสียงที่ดังออกไปภายนอก ในบริเวณที่ทํ างานที่มีเสียงดังมาก อยาใหพนักงานผูนั้นทํ างานลวง
เวลา

2) กลิ่น ติดตั้งเครื่องกรองกลิ่นกับเครื่องจักรทุกเครื่องที่ผลิตกลิ่น กรองกาซทุกชนิดกอนปลอยภายนอก
โรงงาน

3) ความสั่นสะเทือน ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อจํ ากัดความสั่นสะเทือน  ความสั่นสะเทือนเกิดจากเครื่องจักรอาจ
รบกวนคนอื่นรอบขางมากกวาผูที่ทํ างานกับเครื่องนั้นจริงๆ ตรวจประสิทธิผลของเครื่องลดการสั่น
สะเทือนเปนประจํ า และติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือน
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[12] มาตรฐานสํ าหรับควบคุมปริมาณฝุน
กํ าหนดมาตรฐานสํ าหรับเกณฑสํ าหรับควบคุมปริมาณฝุนในสถานที่ทํ างาน
1) ที่ทํ างานที่มีการทํ าใหเกิดฝุน ตองติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุนและตองวัดเปนประจํ า
2) ที่ทํ างานเหลานี้จะตองกํ าหนดมาตรฐานกระบวนการและวิธีการเพื่อควบคุมปริมาณฝุนใหอยู ใน

เกณฑ
3) ติดตั้งเครื่องดักฝุนที่บริเวณหรือใกลเคียงกับแหลงที่เกิดฝุน และทํ าการระบายอากาศอยางตอเนื่อง จัด

ทํ ามาตรฐานวิธีการดังกลาว
4) วัดปริมาณฝุนเปนประจํ า เมื่อตรวจพบปริมาณฝุนเกินมาตรฐาน ใหตรวจหาสาเหตุ
5) สํ าหรับโรงงานที่มีการตัด ขัดและเจียร ใหพนักงานสวมหนากาก
ตัวอยาง เชน เกณฑควบคุมปริมาณ SPM (ฝุนลอยในอากาศที่มีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 10 ไมโครเมตร)   ไมให
เกิน 0.2 มก./ลิตร/ชม

[13] มาตรฐานสํ าหรับการปองกันมลพิษสิ่งแวดลอม
กํ าหนดมาตรฐานเพื่อปองกันการปลอยกาซเสียชนิดตาง ๆ นํ้ าเสีย และของเสีย ซึ่งเปนเหตุใหเกิดมลพิษ       ส่ิง
แวดลอม
1) เพือ่ปองกนัมลพษิทางอากาศ ตองก ําหนดมาตรฐานขัน้ตํ ่าทีส่อดคลองกบัมาตรฐานของทางราชการ ราย

การที่สํ าคัญประกอบดวย CO , SO 2  , NO 2  และ SPM
2) เพื่อปองกันมลพิษทางนํ้ า ตองกํ าหนดมาตรฐานขั้นตํ่ าที่สอดคลองกับมาตรฐานของทางราชการ
3) เพื่อปองกันมลภาวะจากขยะ พิจารณาและกํ าหนดมาตรฐานวิธีการกํ าจัด แยกตามชนิดของขยะ และ

มอบความไววางใจในการกํ าจัดแกหนวยงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งสารเคมีซึ่งทํ าใหเกิดมลพิษ
แกนํ้ า และดิน  สารละลายอินทรีย (organic solvents) กรดเขมขน และดางเขมขน ตองชี้บงตามชนิด 
และมอบหมายใหหนวยงานที่เหมาะสมไปกํ าจัด

อยางนอยตองเปนไปตามมาตรฐานของราชการ หากเปนไปไดใหกํ าหนดสูงกวา
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