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การทําความสะอาด รักษาความสะอาด สภาพแวดลอม
บทนํา
สถานที่ทํางานที่สะดวกสบายขึ้นอยูกับสถานที่ทํางานที่สะอาด ปราศจากฝุน มีการรักษาความสะอาดอยางดี
สถานที่ทํางานที่มีการทํากิจกรรม 5 ส. ดวยเจตคติที่เปนบวก สถานที่ทํางานที่ผลิตภัณฑ เครื่องอํานวยความ
สะดวก เครื่องมือที่ใชในการทํางานถูกจัดเก็บใหอยูในสภาพที่ดี พนักงานทุกคนตองตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งเหลานี้ในขณะที่ทํางาน การปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับของเสียจากอุตสาหกรรมเปนหนาที่ขั้นตํ่าของบริษัท
พนักงานทุกคนตองใหความใสใจและพยายามดําเนินการกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตทันทีและเหมาะ
สม นอกจากนี้เพื่อสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ มีความจําเปนอยางยิ่งตองปรับปรุงสิ่งแวด
ลอมการทํางานในจุดตาง ๆ เชน แสง ความชื้น เสียง กลิ่น และจัดทําเปนมาตรฐานและปฏิบัติตามอยางเขมงวด
เพื่อสรางสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดี

[1] สถานที่ทํางานสะอาด
เพื่อทําใหสภาพแวดลอมการทํางาน ซึ่งทําใหพนักงานทํางานไดงายและดวยความสะดวกสบาย ทําความสะอาด
พื้นที่และเครื่องจักรใหเปนนิสัยประจําวัน กอนเริ่มงาน และเมื่อทํางานเสร็จ ตองแนใจวามีการคงรักษาไวซึ่งแผน
การทําความสะอาดในทุกพื้นที่

[2] พื้นที่เก็บและการรวบรวมของเสีย
เพื่อทําใหสถานที่ทํางานสะอาด มีความจําเปนตองจัดภาชนะสําหรับใสของเสียและกําหนดวิธีการรวบรวมดวย
1)
กําหนดที่ตั้งถังขยะไวแนนอน และทําเครื่องหมายใหทุกคนเห็นไดงาย
2)
แยกของเสียแตละชนิดและรวบรวม เชนเตรียมภาชนะแยกไวเก็บกระดาษ เศษผาขี้ริ้ว ขี้กลึง แกว
เปนตน และแยกรายการซึ่งยังใชงานไดออกตางหากจากรายการขางตนดวย
3)
กําหนดวันที่และเวลาเก็บขยะ และใหดําเนินการตามกําหนดขางตนโดยแยกตามประเภทของขยะ
4)
สิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือใหหลีกเลี่ยงการสรางขยะ
5)
กฎระเบียบเหลานี้ใชกับขยะที่พบรอบๆ อาคารรวมทั้งภายในโรงงาน

[3] การทําความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ
มีความสําคัญอยางยิ่งในการรักษาทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องจักร และเครื่องมือ
1)
กําหนดวาจะทําความสะอาดอะไรบาง
2)
กําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ (ใคร)
3)
กําหนดตารางเวลาทําความสะอาด (เมื่อใด)
4)
กําหนดมาตรฐาน (วัตถุประสงคของการทําความสะอาด)
5)
ขจัดการรั่วของนํ้ามัน และของเสียโดยการทําความสะอาดประจําวัน
6)
ตรวจสภาพของเครื่องมือวัด ที่ใชประจําเครื่องจักรและอุปกรณในขณะที่ทําความสะอาด
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7)

จุดตรวจขณะทําความสะอาด ไมมีนํ้ามันเหลือ ไมมีนํ้ามันรั่วไหล ไมมีฝุน ไมมีสนิม ไมมีความเหนียว
เหนอะหนะจากเทป เปนตน ของทุกอยางตองอยูประจําที่ เครื่องหมายชัดเจน และเก็บของเขาที่ไดงาย

[3]-1 กิจกรรม 5 ส.
5 ส. หมายถึง สะสาง (จัดใหเปนระบบ) สะดวก (จัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ) สะอาด (การทําความสะอาด)
สุขลักษณะ (มีความสะอาดอยูเสมอ) และสรางนิสัย (ทําจนเปนนิสัย) การพัฒนากิจกรรม 5 ส. จนเปนนิสัย
ประกอบดวย
1)
ผูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรม กําหนดเปาหมาย และประเมินผล
2)
กอนเริ่มงานและเมื่อเลิกงาน ใหแจงรายการที่มีลําดับความสําคัญของปญหา และรวมกันทําความเขา
ใจกับปญหานั้น ๆ
3)
ผูรับผิดชอบตองเดินตรวจทุกวันและแจงจุดดี และจุดบกพรอง
4)
ผูจัดการฝายทุกฝายจะตองเดินตรวจเปนประจําเพื่อชวยยกระดับความสํานึกของพนักงานทุกคน
5)
กําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการทําความสะอาด และจัดใหมีการประกวดแขงขันดวย ประกาศผล
บนปายประกาศของบริษัท

[4]-1 มาตรฐานสําหรับการทําความสะอาดที่ทํางาน
กําหนดมาตรฐานการทําความสะอาด
1)
กําหนดวาจะทําความสะอาดอะไรบาง
2)
กําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ (ใคร)
3)
กําหนดตารางเวลาทําความสะอาด (เมื่อใด)
4)
กําหนดเกณฑสําหรับประเมิน

[4]-2 กฎระเบียบสําหรับกิจกรรม 5 ส.
เพื่อใหมีการนํา กิจกรรม 5 ส. ไปใชทั่วทั้งองคกร กําหนด
1)
ระบบการนําไปใช และโครงสรางการบริหารสําหรับผูรับผิดชอบหนาที่ตาง ๆ
2)
ลําดับความสําคัญรายการของกิจกรรม 5 ส.
3)
กําหนดแผนปฏิบัติการทั้งบริษัทและวิธีการวัดผล
4)
วิธีการที่ผูบริหารระดับสูงเดินตรวจทั่วทั้งโรงงานและตรวจประเมิน
5)
วางแผนใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมจริง และวิธีการรายงานผล
6)
วิธีการทํารายงานกิจกรรมของแตละหนวยงาน
7)
มาตรฐานสําหรับการประเมินผล 5 ส.
ผูรับผิดชอบแตละสายงาน ตองทํารายงานความกาวหนาของการทํากิจกรรมประจําเดือน สรุปรวมขอมูลของ
สภาพการปฏิบัติแลว แจงขาวในหนังสือขาว 5 ส.พรอมทั้งเอกสารประชาสัมพันธอื่นๆ และแจงใหพนักงานทุกคน
รับทราบ
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[5] สถานที่เก็บผลิตภัณฑสําเร็จรูป
[5]-1 ที่ เ ก็ บ และสภาพแวดล อ มของผลิ ต ภั ณ ฑ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ จิ๊ ก และ
เครื่องมือ เปนตน
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาสถานที่เก็บและสภาพแวดลอมมีสภาวะที่ดีที่สุด
1)
ใหความใสใจอยางใกลชิดตอ อุณหภูมิ ความชื้นและระดับฝุนละอองในพื้นที่เก็บของ
2)
ตองระมัดระวังปองกันมิใหฝนรั่ว หรือลมพัดสาดเขามาทําใหของเสียหาย
3)
สิ่งของที่กองไวภายนอกตองคลุมใหมิดชิด
4)
กําหนดบริเวณที่เก็บตามชนิดของผลิตภัณฑ และตองแนใจวาไมมีผลิตภัณฑหรือสิ่งของอื่นเขามาปะปน
ใหใชเลขที่ (หรือรหัสพื้นที่) เพื่อแสดงตําแหนงพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ
5)
ตองแนใจวาชื่อชิ้นสวน หมายเลขรุน เปนตน มีการแสดงเครื่องหมายอยางชัดเจน
6)
ใหทําความสะอาดเปนประจําตามระยะเวลา โดยทํากอนเริ่มและเมื่องานเสร็จ

[6] มาตรฐานการเก็บขี้กลึง
ขี้กลึงที่เกิดขึ้นเปนประจํา ใหกําหนดกฎระเบียบในการเก็บ
1)
เพือ่ ปองกันขีก้ ลึงมิใหกระเด็นและกระจาย ใหทาที
ํ ค่ ลุมเครือ่ งจักร หรือหาภาชนะมารองรับใตเครือ่ งจักร
2)
กําหนดที่ตั้งถังเก็บขี้กลึงใกลเครื่องกลึง เก็บรวบรวมใสถังในแตละรอบการกลึง เมื่อเสร็จงาน หรือเลิก
งาน ใหทําความสะอาดพื้นที่ใหเรียบรอยกอนกลับ
3)
เปลี่ยนถังเก็บรวบรวมถาขี้กลึงเปนประจํา การเก็บรวบรวมขี้กลึงควรกระทําอยางนอยวันละ 1 ครั้ง

[7] มาตรฐานสําหรับดําเนินการกับขยะอุตสาหกรรม
กําหนดมาตรฐานการกับขยะอุตสาหกรรมเพื่อปองกันการเกิดมลพิษ
1)
ใหผูมีใบอนุญาตเปนผูกําจัดขยะอุตสาหกรรม
2)
ใชอุปกรณที่ออกแบบไวเพื่อดําเนินการกับขยะที่ตองบําบัด
3)
กําหนดมาตรฐานการกําจัด เชน อัตราความเขมขนของการปนเปอนเปนรอยละ
4)
ยืนยันผลลัพธโดยการวัดผลการกําจัดตามระยะเวลาที่กําหนดไว แลวบันทึกไว
5)
มอบหมายใหมผี มู หี นาทีบ่ าบั
ํ ดขยะอุตสาหกรรม และผูม หี นาทีใ่ นการควบคุมกระบวนการขจัดขยะทัง้ หมด
6)
ใหนําขยะกลับมาใชอีกใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนได

[8] ขั้นตอนการปองกันมลพิษ
บริษัทมีพันธะที่จะปองกันมลพิษตอสิ่งแวดลอมอันเกิดจากขยะอุตสาหกรม
1)
แนใจวาอุปกรณสําหรับบําบัดของเสีย และควบคุมมลพิษเปนไปตามมาตรฐานการปองกันมลพิษ
2)
ใหการศึกษามาตรฐานเกี่ยวกับการปองกันการเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมแกพนักงาน และสงเสริม
พนักงานทุกคนเพื่อใหความรวมมือในการปองกัน
3)
ใหปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษตอสิ่งแวดลอม ในการบําบัดกาซเสีย นํ้าเสีย ที่ปลอยออกมา
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4)

ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามขั้นตอนการปองกันมลพิษอยางถูกตอง กําหนดจุดตรวจสอบที่สําคัญ และ
เก็บรวบรวมขอมูลและนําไปใชงานเปนประจํา

[9] มาตรฐานในการรักษาสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
เพื่อใหมีสภาพแวดลอมในที่สะดวกสบาย และถูกสุขอนามัย
1)
กําหนดระดับมาตรฐานในระดับที่จําเปนของสภาพแวดลอมในที่ทํางาน รายการที่มีลักษณะเปนบวก
เชน ความสะอาด แสงสวาง อุณหภูมิ ความชื้น และรายการที่มีลักษณะเปนลบ เชน เสียง กลิ่น ความ
สั่นสะเทือน ฝุน/ผงในอากาศ เปนตน
2)
การกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมตองใหสอดคลองกับชนิดของงานที่ทําอยูในที่ที่ทํางาน 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 ควบคุมแสงสวางในหองขึ้นอยูกับงานหลักในสถานที่นั้นเปนสําคัญ
2)
อุณหภูมิ พิจารณาโดยอางอิงมาตรฐานสําหรับรักษาสภาพแวดลอมในที่ทํางาน กําหนดระยะเวลา
ทํางานในสิ่งแวดลอมพิเศษ เชน โรงงานผลิตเหล็ก หรือหองเย็น
3)
ความชื้น ปองกันอยาใหชื้นหรือแหงเกินไป
ดําเนินการตรวจปจจัยเหลานี้เปนประจํา

[11] มาตรฐานในการขจัดเสียง กลิ่น และความสั่นสะเทือน
เพื่อขจัดเสียง กลิ่น และความสั่นสะเทือน
1)
เสียง กรุผนังเพื่อลดเสียงมิใหดังไปภายนอกโรงงาน (นอกพื้นที่ทํางาน) ในการทํางานเชนนี้ตองจํากัด
ระดับเสียงที่ดังออกไปภายนอก ในบริเวณที่ทํางานที่มีเสียงดังมาก อยาใหพนักงานผูนั้นทํางานลวง
เวลา
2)
กลิ่น ติดตั้งเครื่องกรองกลิ่นกับเครื่องจักรทุกเครื่องที่ผลิตกลิ่น กรองกาซทุกชนิดกอนปลอยภายนอก
โรงงาน
3)
ความสั่นสะเทือน ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อจํากัดความสั่นสะเทือน ความสั่นสะเทือนเกิดจากเครื่องจักรอาจ
รบกวนคนอื่นรอบขางมากกวาผูที่ทํ างานกับเครื่องนั้นจริงๆ ตรวจประสิทธิผลของเครื่องลดการสั่น
สะเทือนเปนประจํา และติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือน
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[12] มาตรฐานสําหรับควบคุมปริมาณฝุน
กําหนดมาตรฐานสําหรับเกณฑสําหรับควบคุมปริมาณฝุนในสถานที่ทํางาน
1)
ที่ทํางานที่มีการทําใหเกิดฝุน ตองติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุนและตองวัดเปนประจํา
2)
ที่ ทํ างานเหล า นี้ จ ะตอ งกํ าหนดมาตรฐานกระบวนการและวิธีก ารเพื่อควบคุ ม ปริมาณฝุ น ใหอยู ใน
เกณฑ
3)
ติดตั้งเครื่องดักฝุนที่บริเวณหรือใกลเคียงกับแหลงที่เกิดฝุน และทําการระบายอากาศอยางตอเนื่อง จัด
ทํามาตรฐานวิธีการดังกลาว
4)
วัดปริมาณฝุนเปนประจํา เมื่อตรวจพบปริมาณฝุนเกินมาตรฐาน ใหตรวจหาสาเหตุ
5)
สําหรับโรงงานที่มีการตัด ขัดและเจียร ใหพนักงานสวมหนากาก
ตัวอยาง เชน เกณฑควบคุมปริมาณ SPM (ฝุนลอยในอากาศที่มีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 10 ไมโครเมตร) ไมให
เกิน 0.2 มก./ลิตร/ชม

[13] มาตรฐานสําหรับการปองกันมลพิษสิ่งแวดลอม
กําหนดมาตรฐานเพื่อปองกันการปลอยกาซเสียชนิดตาง ๆ นํ้าเสีย และของเสีย ซึ่งเปนเหตุใหเกิดมลพิษ
สิ่ง
แวดลอม
1)
เพือ่ ปองกันมลพิษทางอากาศ ตองกําหนดมาตรฐานขัน้ ตําที
่ ส่ อดคลองกับมาตรฐานของทางราชการ ราย
การที่สําคัญประกอบดวย CO , SO 2 , NO 2 และ SPM
2)
เพื่อปองกันมลพิษทางนํ้า ตองกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าที่สอดคลองกับมาตรฐานของทางราชการ
3)
เพื่อปองกันมลภาวะจากขยะ พิจารณาและกําหนดมาตรฐานวิธีการกําจัด แยกตามชนิดของขยะ และ
มอบความไววางใจในการกําจัดแกหนวยงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งสารเคมีซึ่งทําใหเกิดมลพิษ
แกนํ้า และดิน สารละลายอินทรีย (organic solvents) กรดเขมขน และดางเขมขน ตองชี้บงตามชนิด
และมอบหมายใหหนวยงานที่เหมาะสมไปกําจัด
อยางนอยตองเปนไปตามมาตรฐานของราชการ หากเปนไปไดใหกําหนดสูงกวา
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