การนําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใชในการจัดการสิ่งแวดลอมโรงฆาสัตว เทศบาลเมืองลําพูน
โครงการนํารองการนําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใชในการจัดการสิ่งแวดลอมโรงฆาสัตวนี้ อยู
ภายใตโครงการตรวจสอบและแกไขมลพิษจากโรงฆาสัตวทั่วประเทศ อันสืบเนื่องมาจากกรมควบคุมมลพิษมักไดรบั
เรื่องรองเรียนจากประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ นบริเวณใกลเคียงกับโรงฆาสัตวที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญจากมลพิษที่เกิด
จากโรงฆาสัตว ไดแก เสียง กลิ่น ของเสีย และน้ําเสีย เปนตน และจากการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษ พบวาโรงฆา
สัตวทั่วประเทศกวา 1,000 แหง
อยูภายใตการดูแลของเทศบาลและหนวยงานสวนทองถิ่น ยังไมมีการจัดการสิ่ง
แวดลอมที่เหมาะสม การจัดการสวนใหญจะมุงไปที่การแกไขที่ปลายเหตุ ( End of pipe) คือการบําบัดและกําจัดของ
เสียโดยเฉพาะน้าํ เสียทีเ่ กิดขึน้ มีความสกปรกสูงมาก กลาวคือ มีคา ความสกปรกในรูปของ BOD สูงกวามาตรฐานกวา 100
เทา ดังนั้นการแกไขปญหาในอดีตที่ผานมาจึงไมสามารถบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานได กรมควบคุมมลพิษ
จึงไดนาํ เอากระบวนการการผลิตทีส่ ะอาด (Cleaner Production) มาประยุกตใชในการจัดการสิ่งแวดลอมโรงฆาสัตวโดย
ใหความสําคัญตอการใชทรัพยากร (น้ํา ไฟฟา และเชื้อเพลิง) อยางมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณน้ําเสียและของเสีย สง
เสริมใหมีการนํากลับมาใชใหมหรือใชซ้ํา ซึ่งนอกจากจะทําใหน้ําเสียและของเสียลดลงแลว ปญหาสิ่งแวดลอมก็จะลด
นอยลงและหมดไปไดในทีส่ ดุ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญตอการไมทารุณสัตว สุขอนามัยของผูบ ริโภคและความปลอดภัยของผู
ปฏิบตั งิ านอีกดวย หากมีการปฏิบตั ฯิ อยางตอเนือ่ งตามแนวปฏิบตั ใิ นคูม อื แลวก็จะสามารถรักษาสภาพแวดลอมที่ดีไดอยาง
ยั่งยืน

การดําเนินงานตามคูมือแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว
การนําแนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษไปใชในการจัดการโรงฆาสัตวประกอบดวยการดําเนิน
งาน 7 ขั้นตอน จึงไดเปนแนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษที่เหมาะสมสําหรับโรงฆาสัตว

สรางคณะทํางาน

การสํารวจกิจกรรมและการใชทรัพยากร

การจัดทํารางแนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษ
สําหรับโรงฆาสัตว

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน

การพัฒนาบุคลา

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

การติดตามและประเมินผล

คูมือแนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษ
สําหรับโรงฆาสัตว
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ขั้นตอนที่ 1 การสรางคณะทํางาน
การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานตามคูมือฯ เปนไปอยางตอเนือ่ งและ
ยัง่ ยืน ดังนัน้ จึงตองตัง้ คณะทํางานทีป่ ระกอบดวยผูแ ทนทุกระดับตัง้ แต ผูบ ริหารระดับสูง หัวหนางาน และผูป ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ ว
ของ เชน งานสัตวแพทย งานรักษาความสะอาด คนงาน พนักงานฆาสัตว ตลอดจนผูค า เนือ้ สัตว เปนตน คณะทํางานดังกลาวมี
หนาทีร่ ว มกันดําเนินงานตามขัน้ ตอนทีก่ ลาวมาขางตน เสนอแนะและรวมกันแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน รวมทัง้ การ
ใหความรูค วามเขาใจและกระตุน ใหบคุ ลากรในโรงฆาสัตว มีความรูค วามเขาใจและใหความรวมมือในการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคอยางตอเนือ่ ง
ขั้นตอนที่ 2 การสํารวจกิจกรรมและการใชทรัพยากร
คณะทํางานที่ตั้งขึ้นจะทําการสํารวจกิจกรรมหลักของโรงฆาสัตวในเบื้องตน เพื่อใหเห็นความความสัมพันธ
และการเกิดของเสีย รวมทั้งสังเกต
ระหวางกิจกรรมหลักแตละประเภทกับการใชทรัพยากร (น้ํา ไฟฟา เชื้อเพลิง)
จุดหรือบริเวณที่เกิดความสูญเสียที่สามารถปรับปรุงใหดีขึ้น
หลังจากนั้นจะตองดําเนินการสํารวจปริมาณการใช
ทรัพยากรอยางละเอียด สํารวจลักษณะและความพรอมในการใชงานของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ บริเวณ
หรือจุดที่มีการใชทรัพยากรสิ้นเปลืองหรือมีการรั่วไหลของพลังงาน จุดที่มีความเสี่ยง หรือสภาพแวดลอมการทํางานที่
ไมดีหรือไมถูกสุขลักษณะ เพื่อนําไปสูการแกไขปรับปรุงการใชทรัพยากรในแตละประเภทใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การลดการเกิดมลพิษและของเสีย และการนําของเสียกลับมาใชประโยชน ซึ่งกิจกรรมหลักของโรงฆาสัตวประกอบ
ดวย
ประกอบดวยขัน้ ตอนตัง้ แตการนําสุกรจากฟารมมายังคอกพักสัตวในโรงฆาสัตว
กิจกรรมการขนสงและพักสัตว
ตองมีการตรวจโรคโดยสัตวแพทย เพือ่ ปองกันสุกรติดโรคมาจากฟารม และเมือ่ นําสุกรมาพักไวในคอกพักสัตว จัดน้าํ ใหสกุ ร
ไดดมื่ ตลอดเวลา ซึง่ กิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดการใชทรัพยากร และของเสียตางๆ ดังแสดงใน แผนภาพที่ 1

ทรัพยากรที่ใช
• น้ํ า
• ไฟฟา

กิจกรรมหลัก

ผลของกิจกรรม/ของเสียที่เกิดขึ้น

กิจกรรมการ
ขนสงและพักสัตว

• น้ําเสียจากการทําความสะอาดรถขน
สงสัตวและราดตัวสัตว
• ของเสียที่เกิดจากมูลสุกร

แผนภาพที่ 1 การใชทรัพยากรและของเสียที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการขนสงและพักสัตว
กิจกรรมการฆาสัตว
เปนกระบวนการฆาสัตวในโรงฆาสัตว ซึ่งประกอบดวย การทําใหสลบ การนําเลือดออก
จากซาก การลวกและขูดขน การแยกเครือ่ งใน การผาซีกและ ชําแหละตัดแตงซาก การทําความสะอาดไส ซึง่ กิจกรรมดัง
กลาวกอใหเกิดการใชทรัพยากร และของเสียตางๆ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
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ทรัพยากรที่ใช

กิจกรรมหลัก

• น้ํ า
• ไฟฟา

• เชื้อเพลิง ( แกส )

ผลของกิจกรรม/ของเสียที่เกิดขึ้น

• น้ํ า เ สี ย จ า ก
ก า ร ทํ า ค ว า ม
ส ะ อ า ด สุ ก ร
• น้ําเสียจากการลวกขนสุกร
• น้ําเสียจากการทําความสะอาด
ซาก และลางเครื่องใน
• น้ําเสียจากการลางไส
• น้ําที่คางในกระเพาะปสสาวะ
• ของเสีย เชน ขน มูลที่คางใน
กระเพาะและลําใสสุกร เลือด

กิ จ
กรรม
ก า ร ฆ า

แผนภาพที่ 2 การใชทรัพยากรและของเสียที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการฆาสัตว
กิจกรรมการขนสงผลิตภัณฑ (ซากสุกรที่ชําแหละแลว) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนสงซากชชําแหละจากโรงฆา
สัตวไปสูตลาด ซึ่งจะตองทําความสะอาดรถขนสงซาก และควรมีการหอหุมหรือมีวัสดุคลุมซากเพื่อปองกันการปน
เปอนในขณะขนสง ดังแสดงในแผนภาพที่ 3

ทรัพยากรที่ใช
• น้ํ า

กิจกรรมหลัก

ผลของกิจกรรม/ของเสียที่เกิดขึ้น

กิจกรรมการ
ขนสงผลิตภัณฑ

• น้ํ า เ สี ย จ า ก
ก า ร ล า ง ร ถ ข น
ส ง
ผ ลิ ต

แผนภาพที่ 3 การใชทรัพยากรและของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในกิจกรรมการ
ขนสงผลิตภัณฑ (ซากสุกรทีช่ าํ แหละแลว)
กิจกรรมการทําความสะอาดโรงเรือน
เปนการทําความสะอาดคอกพักสัตว โรงฆาสัตว อุปกรณและเครื่อง
มือเครื่องใชตางๆ ซึ่งจะดําเนินการเปนกิจกรรมสุดทาย ผลการดําเนินกิจกรรมจะทําใหเกิดของเสีย น้ําเสียที่มีความ
สกปรก และปนเปอนสารเคมีทําความสะอาดพื้น นอกจากนี้ยังมีอันตรายและความเสี่ยงตางๆ
ดังแสดงในแผน
ภาพที่ 4

ทรัพยากรที่ใช

กิจกรรมหลัก

ผลของกิจกรรม/ของเสียที่เกิดขึ้น
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• น้ํ า
• สารเคมีทําความ
สะอาด (น้ํายา
ทําความสะอาด
พื้น,น้ํายาละลาย
ไขมัน)

• น้ํ า เ สี ย
• น้ําปนเปอนสารเคมีที่ใชทําความ
สะอาด
• อันตรายและความเสี่ยงตางๆ
• ของเสีย เชน มูลสุกร เศษขน ดีสุกร

กิจกรรมการทํา
ความสะอาด
โรงเรือน

แผนภาพที่ 4 การใชทรัพยากรและของเสียที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการทําความสะอาดโรงเรือน
ขั้นตอนที่ 3 แนวปฏิบัติที่ดี
คูม อื เลมนีไ้ ดจดั ทําเปนตารางแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Checklist) ดานการจัดการสิง่ แวดลอมสําหรับโรงฆาสัตว ทาน
สามารถใชในการสํารวจกิจกรรมและสํารวจวิธกี ารปฏิบตั งิ าน และการใชทรัพยากรแตละประเภทของแตละกิจกรรม ดัง
แสดงในภาคผนวก ทายเลม โดยใสเครือ่ งหมาย 9 ลงในชองดําเนินการแลว หรือชองที่ยังไมไดดําเนินการ เพื่อจะไดนํา
ไปกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานและดําเนินการตอไป
ภายใตกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมดังกลาว จะคํานึงถึงกิจกรรมยอยดังนี้
1. การไมทารุณสัตว
การฆาสัตวจะตองไมทารุณสัตวและไมทําใหสัตวไดรับบาดเจ็บ เพราะจะทําใหสัตวเกิดความเครียด และอาจ
ทําใหเกิดกรดแลคติค และความรอนในเซลลกลามเนื้อซึ่งจะสงผลตอคุณภาพเนื้อสัตว โดยมีขอควรปฏิบัติดังนี้

- ไมทาํ การทารุณหรือทําใหสกุ รบาดเจ็บขณะขนสงมายังคอกพัก เชน การชอต เฆีย่ นตี
หรือเตะสุกรลงจากรถ เพราะจะทําใหเกิดรอยแผลที่สงผลตอคุณภาพเนื้อ นอกจากนี้ยัง
ทําใหสัตวเกิดความเครียดดวย
- การบรรทุกสุกรตองไมแออัดจนเปนการทรมานสัตว โดยพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการ
บรรทุกสุกรคือ 0.4 - 0.5 ตารางเมตร / ตัว
- การขนสงสัตวโดยใชรถยนตมีระยะเวลาที่เหมาะสมคือ ประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่อง
จากสัตวจะสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมกอนถึงโรงฆา
- หากการขนสงสัตวใชเวลานานเกิน 12 ชั่วโมงจะตองมีระยะพักระหวางทางใหสัตวได
ดื่มน้ํา
- การอดอาหารสุ กรก อนขนสง จะชวยลดความเครียดเนื่องจากความรอนที่เกิดจาก
กระบวนการยอยอาหาร และชวยลดการติดเชื้อจุลินทรียที่มาจากเศษอาหารและ
อุจจาระในกระเพาะและลําใส และลดปริมาณของเสีย เชน เศษอาหารและอุจจาระที่
ตองกําจัดนอกจากนี้ การอดอาหารสุกรกอนฆาจะชวยทําใหเลือดออกจากตัวสัตวได
มาก
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- ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอดอาหารสุกรและโคอยูระหวาง 12 – 16 ชั่วโมงกอนการ
ขนสงสัตว
- ในการขนยายสุกรไมควรขนยายสุกรในชวงที่มีอากาศรอนจัด การใชน้ําเย็นฉีดพนลง
บนตัวหรือใชน้ําแข็งโปรยใหทั่วรถจะชวยลดความรอนในตัวสุกรลงได
- ทางเดินลาดเอียงสําหรับขนสงสุกรขึ้นหรือลงจากรถขนสงควรทํามุมกับพื้นดินไมเกิน
30 องศา เนื่องจากทางลาดเอียงที่มีความชันมากจะยิ่งเรงอัตราการเตนของหัวใจ และ
วัสดุที่ใชทําพื้นลาดเอียงจะตองไมงายตอการลื่นไถล
- แบงคอกพักสุกรตามจํานวนเจาของสุกรเพื่อความสะดวกในการฆาและไมควรขังสุกร
ในคอกพักใหแออัดจนเกินไป
- จัดหาน้ําดื่มใหสัตวไดดื่มเต็มที่และตลอดเวลาเพื่อลดความเครียด
- สุกรที่จะถูกฆาจะตองมีเวลาพักภายหลังการขนสงอยางนอย 2 ชั่วโมงกอนนําไปฆา
เพื่อลดปริมาณกรดแลคติคในกลามเนื้อสัตวและตองใหสุกรอดอาหารตลอดเวลาที่อยู
ในคอกพักและควรจัดทําตารางเวลาขนสงสุกรใหสอดคลองกับเวลาในการฆาสัตวเพื่อ
ไมใหมีการพักสัตวนานเกินไป
- การชอตดวยไฟฟา และการรมดวยกาซคารบอนไดออกไชค เปนวิธีที่ทําใหสัตวเกิด
ความเครียดนอยและสะอาดในการปฏิบัติงาน
- การแทงคอในตําแหนงที่ทําใหสุกรตายโดยเร็วและเลือดออกจากลําตัวไดมากที่สุดคือ
การแทงมีดเขาไปตัดที่เสนโลหิตดําและแดงที่ขั้วหัวใจ
2. การจัดการดานสุขอนามัยและความปลอดภัย
การฆาสัตวจะตองปฏิบัติใหถูกหลักสุขอนามัย คือสะอาดและปราศจากการปนเปอ นของเชือ้ โรค นอกจากนี้
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตองคํานึงถึงอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เชน จัดสภาพแวดลอม
ของโรงฆาสัตวใหถูกตองตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดูแลทําความสะอาดโรงฆาสัตวอยางสม่ําเสมอ มี
ระบบการปองกันอุบตั ภิ ยั และเหตุฉกุ เฉิน จัดเก็บเครือ่ งมือ และอุปกรณใหเปนระเบียบ โดยมีขอ ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
- ตรวจโรคสัตว โดยสัตวแพทยภายใน 24 ชั่งโมงกอนทําการฆา
- ใชสายยางสุญญากาศ(siphon)ในการนําเลือดออกจากซาก ลงสูภาชนะรองรับ
- ควรหลีกเหลี่ยงการใชอุณหภูมิน้ําลวกซากที่สูงเกินไป (เกินกวา 70 องศาเซลเซียส) เพราะอุณหภูมิ
สามารถเรงใหเกิดปฏิกิริยาการใชไกลโครเจนในกลามเนื้อ
- ควรแยกออกจากพื้นที่ในการลางเครื่องใน และไส ออกจากบริเวณชําแหละซาก
- การนําเครื่องในออกจากซากตองไมทําใหกระเพาะและลําไสแตก เพราะจะทําให จุลินทรียแพร
กระจายเขาสูเนื้อสวนอื่นๆ
- ซากสัตวที่ชําแหละแลว ไมควรใหสัมผัสพื้น เพื่อปองกันการปนเปอนจากสิ่งสกปรกและเชื้อจุลินท
รียจากพื้น
- การปฏิบัติงาน พนักงานฆาสัตวควรสัมผัสกับซากเทาที่จําเปน
- มีดที่ใชขดู ขนสุกร ตองมีความสะอาดและคม
- จัดหาวัสดุปกคลุมหรือหอหุมซากขณะขนสง
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-

จัดใหมีการตรวจคุณภาพเนื้อ พรอมประทับตรารับรอง โดยสัตวแพทยกอนนําซากสัตวออกจากโรง
ฆาสัตว
ทําความสะอาดรถขนซากสัตวที่ชําแหละแลวปฏิบัติกอนและหลังการใชงาน
พนักงานฆาสัตวควรสวมชุดปฏิบัติงานเฉพาะที่มีการทําความสะอาดทุกครั้งภายหลังการปฏิบัติ
งาน อยางนอยตองสวมเสื้อกลาม กางเกงวอรม ชุดกันเปอน และรองเทาบูท
พนักงานฆาสัตวควรไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 2 ครั้ง
จัดวางถังแกสในที่ที่มีอุณภูมิไมสูงและมีอากาศถายเท รวมทั้งไมใหสายลําเลียงแกสสัมผัสกับ
กระทะตมน้ําลวกซาก
ติดตั้งถังดับเพลิงในตําแหนงที่สามารถใชงานไดสะดวก
ติดตั้งไฟฉุกเฉิน

3. การใชทรัพยากร (น้ํา ไฟฟา ชื้อเพลิง) อยางมีประสิทธิภาพ
• การจัดการการใชพลังงาน
ไฟฟาและแกสเปนแหลงพลังงานที่มีการใชภายในโรงฆาสัตว ไดแก หลอดไฟ พัดลม เครื่องทําน้ํา
เย็น ปมน้ํา และแกสหุงตม แนวปฏิบัติที่ดี จึงมุงเนนการใชไฟฟาและแกสอยางถูกวิธีและเทาที่จําเปน บํารุงและรักษา
ความสะอาดอุปกรณไฟฟาอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด และเลือกใชอุปกรณชนิดประหยัด
ไฟฟา เปนตน โดยมีขอควรปฏิบัติดังนี้
- หรี่แกสเมื่อไมมีการลวกซากและขูดขนเพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ําไมใหสูงเกินไป
- ควรทําวัสดุครอบเปลวแกส เพื่อลดการกระจายของความรอน ซึ่งจะทําใหประหยัดการใชแกส
- เปดไฟฟาเฉพาะทีจ่ าํ เปน และปดไฟหลอดทีไ่ มจาํ เปนในระหวางพักการฆาสัตว การปดสวิตชไฟบอยๆ ไม
ทําใหเปลืองไฟฟาแตอยางใด
-

จัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหเหมาะสมกับพื้นที่แยกดวง เชน ปรับเปนสวิตช
แบบแยกแถว เปนตน
- ติดสติ๊กเกอรบอกตําแหนงไวที่สวิตชเปดปดหลิดไฟเพื่อเปดใชงานไดอยางถูกตอง
- ใชอุปกรณและหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภันฑอุตสาหกรรม
เชน หลอดฟลูออเรสเซนต (หลอดนีออน)แบบผอมแทนหลอดธรรมดา (ประหยัดไฟฟารอยละ 10)
ใชหลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต (หลอดตะเกียบ) แทนหลอดไส (ประหยัดไฟฟารอยละ 75) ใช
โคมสะทอนแสงแบบประสิทธิภาพสูงสุด และใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสแทนบัลลาสตแบบธรรมดา
- ทําความสะอาดหลอดไฟอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพราะฝุนละอองที่เกาะอยูจะทําใหแสงสวางนอยลง
และอาจทําใหตองเปดไฟหลายดวงเพื่อใหไดแสงสวางเทาเดิม
- เมื่อพบวาหลอดไฟ สายไฟ ชํารุดหรือขาหลอดเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลหรือดําควรเปลี่ยนทันทีเพื่อปอง
กันอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟาลัดวงจร
- รณรงคสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางอยางจริงจังและตอเนื่องดวยวิธีการ
ตางๆ เชน ติดสติกเกอรประชาสัมพันธ จัดบอรดนิทรรศการ หรือใหความรูโดยการจัดอบรม เปนตน
• การจัดการน้ําใช
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การใชน้ําที่เหมาะสมควรยึดหลักความประหยัดเชนเดียวกับการใชไฟฟา เริ่มตั้งแตเลือกใชอุปกรณ
ประหยัดน้ํา ดูแลซอมแซมอุปกรณไมใหเกิดการรั่วไหล ไมปลอยใหน้ําไหลทิ้งโดยไมจําเปน เปนตน โดยมีขอควรปฏิบัติ
ดังนี้
- ซอมแซมอุปกรณที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ใชงานได
- ดูแลปรับปรุงระบบทอน้ําใหมีการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
- ใชสายยางที่มีขนาดพอเหมาะ ติดตั้งหัวฉีดพนน้ําเปนฝอยที่ปลายสายยางและมีกอกปด – เปดได
สะดวก แทนการตักราด
- ติดตั้งมิเตอรวัดปริมาณการใชน้ํา
- กรณีใชน้ําในถังควรติดตั้งลูกลอย ควบคุมระดับน้ํา เพื่อปองกันการไหลลนของน้ํา
- ใชปมน้ําสูบน้ําขึ้นมาเก็บในถังสูง แทนการใชปมน้ําจากทอโดยตรง จะชวยลดการใชไฟฟา
4. การลดมลพิษและของเสีย
• การจัดการของเสียและน้ําเสีย
ของเสียที่เกิดขึ้น ไดแก มูลสัตว เศษเครื่องใน ขน เล็บ และน้ําเสีย ดังนั้นตองใหความสําคัญตอการ
ลดปริมาณของเสียตั้งแตตนทาง เชนการคัดแยกขยะตามประเภทเพือ่ นําไปใชประโยชนหรือนําไปกําจัดอยาถูกวิธี เลือกใช
สารทําความสะอาดทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ลดความสกปรกของน้าํ เสียดวยวิธกี ารตางๆ และนําน้าํ เสียกลับมาใชประโยชน
เชน รดน้าํ ตนไม เปนตน โดยมีขอควรปฏิบัติดังนี้
-

ควรใชทอ สายยางนําเลือดออกจากตัวสุกร แทนการใหเลือดไหลลงสูภ าชนะโดยตรง และทิง้ ระยะเวลาที่
เหมาะสม เพือ่ ใหเลือดไหลออกจากตัวจนหมด
จัดหาภาชนะรองรับของเสียโดยแยกประเภทเพือ่ นําไปใชประโยชน
แยกเก็บกวาดมูลออกจากพืน้ คอกพักสัตวใหหมด แลวจึงใชนา้ํ ฉีดลางพืน้
แยกเก็บกวาดขนและเครือ่ งในทีต่ กคางบนพืน้ แลวรวบรวมใสภาชนะเพือ่ นํากลับไปใชประโยชนกอ น จึง
ใชนา้ํ ฉีดลางพืน้
ตัวอยางวิธีลงรายการสํารวจและการคิดผลรวมคะแนนของงานที่ไดดําเนินการไปแลวตามแนว

ปฏิบัติที่ดีฯ
ตารางที่ 1 วิธีลงรายการใชทรัพยากรตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ
แนวปฏิบัติที่ดีดานการใชพลังงานสําหรับโรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองลําพูน
การใชพลังงาน (ไฟฟาแสงเชื้อเพลิง)
1. หรี่แกสเมื่อไมมีการลวกซากและขูดขน
2. จัดหาวัสดุครอบเปลวแกส เพื่อลดการกระจายของความรอน
3. จัดวางถังแกสในตําแหนงที่มีอุณภูมิไมสูงและมีอากาศถายเทสะดวก
4. เปดไฟฟาเฉพาะทีจ่ าํ เปน และปดไฟหลอดทีไ่ มจาํ เปนในระหวางพักการฆาสัตว
5. จัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหเหมาะสมกับพื้นที่และแยกดวง
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ผลการดําเนินงาน
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6. ติดสติ๊กเกอรบอกตําแหนงไวที่สวิตชเปดปดหลอดไฟเพื่อเปดใชงานไดอยางถูกตอง
7. ใชอุปกรณและหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภันฑ
อุตสาหกรรม เชน หลอดนีออนแบบผอมแทนหลอดธรรมดา ใชหลอดตะเกียบ แทน
หลอดไส ใชโคมสะทอนแสงแบบประสิทธิภาพสูงสุด และใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
แทนบัลลาสตแบบธรรมดา
8. ทําความสะอาดหลอดไฟอยางนอยปละ 2 ครั้ง
9. เมื่อพบวาหลอดไฟ สายไฟ ชํารุดหรือขาหลอดเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลหรือดําควรเปลี่ยน
ทันทีเพื่อปองกันอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟาลัดวงจร
10.รณรงคสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางอยางจริงจังและตอ
เนื่องดวยวิธีการตางๆ เชน ติดโปสเตอรประชาสัมพันธ จัดบอรดนิทรรศการ หรือให
ความรูโดยการจัดอบรม เปนตน
จํานวนขอปฏิบัติที่ควรทํา
จํานวนขอปฏิบัติที่ทําแลว
จํานวนที่ทําแลวคิดเปนรอยละ
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36

จากตัวอยางขางตนจะชวยใหคณะทํางานมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่มีการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ รวมกับสภาพปญหาและความเรงดวนในการปรับ
ปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนความพรอมของการลงทุนในกรณีที่ตองการปรับเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณตางๆ ซึ่งคณะ
ทํางานจะรวมกันกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติของการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามลําดับ
ตารางที่ 2 การกําหนดเปาหมายการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ
แนวปฏิบัติที่ดีฯ ดานการใชพลังงานสําหรับโรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองลําพูน
การใชพลังงานไฟฟา (หมวดไฟฟาแสงสวาง)
1. เปดไฟฟาเฉพาะทีจ่ าํ เปน และปดไฟหลอดทีไ่ มจาํ เปนในระหวางพักการฆา สัตว
2. จัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหเหมาะสมกับพื้นที่ และแยกดวง
3. รณรงคสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางอยางจริงจังและตอเนื่อง
ดวยวิธีการตางๆ เชน ติดโปสเตอรประชาสัมพันธ จัดบอรดนิทรรศการ หรือใหความรู
โดยการจัดอบรม เปนตน

ผลการดําเนินงาน
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
จากการสํารวจตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 จะทําใหคณะทํางานทราบปญหาในการปฏิบัติงานภายในโรงฆาสัตว
วิธีการและเปาหมายในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ตองการ จากนั้นคณะทํางานตองรวมกันกําหนดและจัดทําแผน
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ปฏิบัติงาน ซึ่งจะประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินงาน และผูรับผิดชอบเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
ตั้งไว ดังตัวอยางตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติงานเพื่อลดการใชพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิง) ของโรงฆาสัตว
กิจกรรม

ตค. 44

ระยะเวลาดําเนินการ
พย. 44
ธค. 44
มค. 45

1) การตรวจสอบและซอม
แซมอุปกรณที่ชํารุด
2) การตรวจวัดความเขม
แสง
3) การทําความสะอาด
หลอดไฟ
4. การจัดทําแผนการซอม
บํารุง
5) การบันทึกและจัดเก็บขอ
มูลการใชไฟฟา
6)

กพ. 45

ผูรับผิดชอบ
นาย ก
นาย ข
นาย ค
นาย ง
นาย จ
นาย

ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ ดานการปองกันและลดมล
พิษสําหรับโรงฆาสัตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง จึงตองมีการใหความรูและสรางความเขาใจใหกับ
บุคลากรเพื่อสรางทีมงานที่จะทําหนาที่เปนวิทยากรขยายผลแนวคิด ความรูความเขาใจ ตลอดจนกระตุนและสรางจิต
สํานึกใหกับเจาหนาที่และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนไดมีเปาหมายรวมกันในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแนว
ปฏิบัติที่ดีฯ เพื่อการรักษา สิ่งแวดลอม รักษามาตรฐานการผลิต ซึ่งจะทําใหกลายเปนสวนหนึ่งของงานประจําในระยะ
ยาว นอกจากนี้ การเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและความสามารถไดอยางเต็มที่ จะชวยสรางบรรยากาศ
ของการมีสวนรวมและการสรางสรรคแนวคิดหรือสิ่งใหมๆ ที่ดีใหกับองคกร

10

การพัฒนาบุคลากรอาจทําไดหลายรูปแบบ ทั้งการพูดคุยใหความรู การฝกอบรม การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการอื่น และการใชสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน สติ๊กเกอร โปสเตอร แผนพับ คําขวัญ รวมทั้งการจัดกิจ
กรรมการประกวดหรือแขงขัน โดยใหรางวัลและเห็นคุณคาของกลุมหรือบุคคลที่มีความพยายามในการปฏิบัติงานจน
สําเร็จ
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญของกิจกรรมการผลิตที่สะอาดอีกประการหนึ่งคือ บุคลากรทุกคนตองมีสวน
รวมดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนื่องเสมือนเปนสวนหนึ่งของงานประจํา โดยผนวกกิจกรรม
ตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ ไวในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอยาใหสิ้นสุดลงเมื่อไดดําเนินงานครบทุกกิจกรรรมตามแผน
ปฏิบัติงานแลว เนื่องจากการประหยัดหรือลดการใชทรัพยากร การอนุรักษพลังงาน การลดการเกิดของเสียหรือมลพิษ
หรือการรักษาสิ่งแวดลอมเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นอยูตลอดเวลา ซึ่งจะตองมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานอยูเสมอ
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเปนเครือ่ งมือสําคัญสําหรับคณะทํางานในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน การปองกันแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ตลอดจนควบคุมดูแลการปรับปรุงการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
ใหเปนไปอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูเปาหมายทีก่ าํ หนดไว ทัง้ นี้ คณะทํางานควรกําหนดระยะเวลาในการติดตามผลการ
ดําเนินงานในแตละกิจกรรมอยางสม่าํ เสมอ โดยการสํารวจความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามเกณฑปฏิบัติฯ เพื่อ
ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับเปาหมายทีต่ งั้ ไวในขัน้ ตอนที่ 3 ดังตัวอยางในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการดําเนินงาน และความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ
แนวปฏิบัติที่ดีฯดานการใชพลังงานสําหรับโรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองลําพูน
การใชพลังงาน (ไฟฟาแสงเชื้อเพลิง)
1. หรี่แกสเมื่อไมมีการลวกซากและขูดขน
2. จัดหาวัสดุครอบเปลวแกส เพื่อลดการกระจายของความรอน
3. จัดวางถังแกสในตําแหนงที่มีอุณภูมิไมสูงและมีอากาศถายเทสะดวก
4. เปดไฟฟาเฉพาะทีจ่ าํ เปน และปดไฟหลอดทีไ่ มจาํ เปนในระหวางพักการฆาสัตว
5. จัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหเหมาะสมกับพื้นที่
6. ติดสติ๊กเกอรบอกตําแหนงไวที่สวิตชเปด-ปดหลอดไฟเพื่อเปดใชงานไดอยางถูกตอง
7. ใชอุปกรณและหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภันฑ
อุตสาหกรรม เชน หลอดนีออนแบบผอมแทนหลอดธรรมดา ใชหลอดตะเกียบ แทน
หลอดไส ใชโคมสะทอนแสงแบบประสิทธิภาพสูงสุด และใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
แทนบัลลาสตแบบธรรมดา
8. ทําความสะอาดหลอดไฟอยางนอยปละ 2 ครั้ง
9. เมื่อพบวาหลอดไฟ สายไฟ ชํารุดหรือขาหลอดเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลหรือดําควรเปลี่ยน
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ผลการดําเนินงาน
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ทันทีเพื่อปองกันอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟาลัดวงจร
10.รณรงคสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางอยางจริงจังและตอ

เนื่องดวยวิธีการตางๆ เชน ติดโปสเตอรประชาสัมพันธ จัดบอรดนิทรรศการ หรือให
ความรูโดยการจัดอบรม เปนตน
จํานวนขอปฏิบัติที่ควรทํา
11
จํานวนขอปฏิบัติที่ทําแลว
7
จํานวนที่ทําแลวคิดเปนรอยละ
64
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการจัดเก็บขอมูลเพื่อเปนตัวชี้วัดการใชทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม เชน
บันทึกปริมาณการใชน้ํา ไฟฟา ปริมาณของเสีย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ รวมทั้งยังสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชในการประชาสัมพันธเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหกับ
ทุกคนในโรงฆาสัตวของเทศบาลทราบ ซึ่งจะชวยกระตุนความสนใจของเจาหนาที่และพนักงานใหตั้งใจปฏิบัติงานให
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติงานของแนวปฏิบัติที่ดีฯ ตอไป สําหรับตัวอยางของตัวชี้วัดและการจัดเก็บขอมูลดัง
แสดงตามตารางที่ 3 – 6
โรงฆาสัตว
ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดานการลดและปองกันมลพิษสําหรับ
เทศบาลเมืองลําพูน
ประเภททรัพยากร/ของเสีย
การไมทารุณสัตว
สุขอนามัยและความปลอดภัย

การใชทรัพยากร
ไฟฟา น้ํา เชื้อเพลิง (แกส)

การลดลมพิษและของเสีย
- น้ําเสีย
- ของเสีย

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

พฤติกรรม
- พฤติกรรม
- ถังดับเพลิง
- ไฟฉุกเฉิน
- การตรวจสุขภาพพนักงานฆา สัตว

ดีขึ้นหรือแยลง
ดีขึ้นหรือแยลง
มีหรือไมมี
มีหรือไมมี
ครั้งตอไป

-

ปริมาณการใชไฟฟา
ปริมาณการใชน้ํา
ปริมาณการใชแกส

- กิโลวัตต – ชัว่ โมง/ตาราง/เดือน - ลิตร/
ตัว/วัน
- ถัง/ตัว/วัน

-

คาความสกปรก
ปริมาณของเสีย/การนํากลับไปใช ประโยชน

มก./ลิตร
กิโลกรัม/ตัว/วัน

ตารางที่ 4 การจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ ดานการใชไฟฟาสําหรับ
เทศบาลเมืองลําพูน
เดือน/ป

ปริมาณการใช

คาใชจาย
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โรงฆาสัตว

หมายเหตุ

(หนวย/เดือน)

(บาท/เดือน)

ตารางที่ 5 การจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดการปฏิบัติตามแนวทางการผลิตที่สะอาด ดานการใชแกสสําหรับโรงฆา
สัตวเทศบาลเมืองลําพูน
เดือน/ป

ปริมาณการใช
(ถัง/เดือน)

คาใชจาย
(บาท/เดือน)

หมายเหตุ

ตารางที่ 6 การจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดการปฏิบัติตามแนวทางการผลิตที่สะอาด ดานการใชน้ําสําหรับโรงฆา
สัตวเทศบาลเมืองลําพูน
เดือน/ป

ปริมาณการใช
(หนวย/เดือน)

คาใชจาย
(บาท/เดือน)

หมายเหตุ

ตารางที่ 7 การจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดการปฏิบัติตามแนวทางการผลิตที่สะอาด ดานการลดความสกปรกของ
น้ําเสีย

วันที่เก็บตัวอยาง

บีโอดี
(มก./ล.)

พารามิเตอร
ซีโอดี
ทีเคเอ็น
(มก./ล.)
(มก./ล.)

สาร
แขวนลอย
(มก./ล.)
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น้ํามันและไขมัน
(มก./ล.)

โคลิฟอรม
(มก./ล.)

ตารางที่ 8 การจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดการปฏิบัติตามแนวทางการผลิตที่สะอาด ดานการลดปริมาณของเสีย
และการนําไปใชประโยชน
วัน/สัปดาห

ปริมาณของเสีย (กก.)

ปริมาณการนํากลับไปใช
ประโยชน (กก.)
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ปริมาณการกําจัด(กก.)

แนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษ
สําหรับโรงฆาสัตว

15

แนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษสําหรับโรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองลําพูน
เกณฑปฏิบัติการนําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใช
ในการจัดการสิ่งแวดลอมโรงฆาสัตว
การไมทารุณสัตว
1. พื้นที่ที่เหมาะสมในการบรรทุกสุกรคือ 0.4 – 0.5 ลบม. / ตัว
2. จอดรถใหชิดขอบชองทางเดินเขาสูคอกพักสุกร

3. จัดทําทางเดินลาดเอียงทํามุมกับพื้นดินไมเกิน 30 องศา ให สุกรเดินลง
จากรถเขาสูคอกพักโดยใชวัสดุที่ไมลื่นไถลไดงาย
4. คอยๆ ตอนสุกรลงจากรถโดยไมใหสุกรไดรับบาดเจ็บ
5. แบงคอกพักสุกรตามจํานวนเจาของสุกรและไมขงั สุกรในคอกพักใหแออัด
เกินไป สุกรที่ถูกฆามีเวลาพักภายหลังการขนสงอยางนอย 2 ชั่วโมง
6. สุกรที่จะถูกฆาตองอดอาหารตลอดเวลาในคอกพักแตควรจัดน้ําใหสุกรได
ดื่มตลอดเวลา

กิจกรรมที่
1

2

P
P
P
P
P
P
P

7. จัดพื้นที่ในการทําใหสุกรสลบแยกจากคอกพักโดยมีลักษณะพื้นที่แคบ
เพื่อยึดสุกรใหอยูกับที่แลวจึงทุบหัว
8. ควรพิจารณาทําใหสุกรสลบโดยวิธีอื่นแทนการทุบหัว เชน การช็อตดวยไฟ
ฟา เปนตน
9. ทําความสะอาดสุกรกอนทําใหสุกรสลบ

P
P
P

10.ทําการฆาโดยเร็วภายหลังทําใหสุกรสลบ
จํานวนขอปฏิบัติที่ควรทํา
จํานวนขอปฏิบัติที่ทําแลว
จํานวนที่ทําแลวคิดเปนรอยละ
สุขอนามัยและความปลอดภัย
1. จัดทําทางเดินสุกรแยกออกจากบริเวณที่มีการฆาและชําแหละ
2. จัดใหมีการตรวจโรคสุกรโดยสัตวแพทยภายใน 24 ชั่วโมงกอนทําการฆา
3 ใชรถเข็นในการลําเลียงสุกร
4. ใชสายยางสุญญากาศในการนําเลือดออกจากซากลงสูภาชนะรองรับ
5. พื้นที่ที่ทําการฆาควรเปนบริเวณแคบและจํากัด เพื่อมิใหมีการกระจาย
เลือดเปนวงกวาง
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P
P
P
P
P

3

4

6. ใชภาชนะเฉพาะในการนําเลือดออกจากตัวสุกรแทนการโกยดวยมือ

P

7. ใชอปุ กรณชว ยในการยึดซากหรือปฏิบตั งิ านชวยกันสองคนขณะผาซีก

P
P

8. มีชุดปฏิบัติงานเฉพาะและมีการทําความสะอาดทุกครั้งภายหลังการ
ปฏิบัติงาน
9. จัดใหบริเวณผาซีกอยูสูงกวาพื้นปกติ หรือแยกบริเวณผาซีกและชําแหละ
ออกจากบริเวณอื่น
10. ทําความสะอาดอุปกรณในการผาซีกและชําแหละอยูเสมอ
11. จัดหาภาชนะรองรับเครื่องใน
12. เปลี่ยนน้ําในถังลางไสเปนระยะๆ
13. แยกพื้นที่ในการลางเครื่องในออกจากบริเวณชําแหละซาก
14. แยกบริเวณผาซีกและชําแหละออกจากบริเวณอื่น และวางซากที่
ชําแหละแลวไวบนโตะ หรือจัดหาพลาสติกที่สะอาดมาปูรอง
15. จัดใหมีภาชนะตักน้ําโดยเฉพาะและตองไมนําชิ้นสวนของซากไปลางใน
ภาชนะรองน้ําสะอาด
16. ทําความสะอาดรถขนสงผลิตภัณฑทงั้ กอนและหลังการใชงาน

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

17. จัดหาวัสดุมาปกคลุมหรือหอหุมผลิตภัณฑในชวงการขนสง
18. จัดใหมีการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ พรอมประทับตรารับรองโดยสัตว
แพทยกอนนําผลิตภัณฑออกจาโรงฆาสัตว
19. ติดตั้งไฟฉุกเฉิน

P

จํานวนขอปฏิบัติที่ควรทํา
จํานวนขอปฏิบัติที่ทําแลว
จํานวนที่ทําแลวคิดเปนรอยละ
การใชทรัพยากร (น้ํา)
1. ใชสายยางฉีดน้ําที่มีขนาด 4 – 6 หุนและติดตั้งหัวฉีดพนน้ําเปนฝอยที่
ปลายสายยาง และมีกอกน้ํา ปด – เปด ไดสะดวก
2. เปดน้ําเฉพาะที่ใชงาน
3. ติดตั้งลูกลอยในอางน้ําเพื่อประหยัดน้ํา
4. ฉีดลางสุกรกอนทําใหสลบเทานั้น
5. จัดพื้นที่ในการทําใหสุกรสลบแยกจากคอกพักโดยมีลักษณะพื้นที่แคบ
เพื่อยึดสุกรใหอยูกับที่
6. พื้นที่ในการแทงคอเอาเลือดออกเปนบริเวณแคบและปูพื้นดวยวัสดุที่ทํา
ความสะอาดงาย
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P P

P

P P
P
P
P

P

P

P

การใชทรัพยากร (ไฟฟาและพลังงาน)
7. หรีแ่ กสเมือ่ ยังไมมกี ารลวกซากและขูดขนเพือ่ ควบคุมอุณหภูมขิ องน้าํ
8. ทําวัสดุครอบเปลวแกสเพื่อลดการกระจายของความรอน

P
P
P

9. จัดวางถังแกสในตําแหนงทีม่ อี ณ
ุ ภูมไิ มสงู และมีอากาศถายเทสะดวก
10.กําหนดชวงเวลาการ ปด – เปด ไฟใหเหมาะสมกับชวงเวลาการใชงาน และปด
ไฟในเวลาพักหรือหมดความจําเปนทีต่ อ งใชงาน
12.จัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับพื้นที่ เชน ปรับเปน
สวิตช ปด – เปด แบบแยกแถว แยกดวง
13.ติดสติ๊กเกอรบอกตําแหนงไวที่สวิตช ปด – เปด หลอดไฟ เพื่อเปดใชงาน
ไดอยางถูกตอง
14.ใชอุปกรณประหยัดไฟชนิดประหยัดพลังงาน

P
P
P
P

15.ทําความสะอาดหลอดไฟอยางสม่ําเสมอ

P

16.รณรงคสรางจิตสํานึกในการประพลังงานไฟฟาแสงสวางอยางจริง
จํานวนขอปฏิบัติที่ควรทํา
จํานวนขอปฏิบัติที่ทําแลว
จํานวนที่ทําแลวคิดเปนรอยละ
การลดของเสียและมลพิษ
1. จัดตารางเวลาขนสงสุกรใหสอดคลองกับเวลาในการฆาเพื่อไมใหสัตวพัก
นานเกินไป
2. จัดหาภาชนะรองรับของเสียขณะปฏิบัติงาน
3. จัดพื้นที่ในการทําใหสุกรสลบแยกออกจากคอกพัก
4. แยกเก็บกวาดของเสียออกจากพื้นกอนลางทําความสะอาด
5. แยกและรวบรวมของเสียเพื่อหาวิธีนํากลับไปใชประโยชน
จํานวนขอปฏิบัติที่ควรทํา

P
P
P
P P
P P

จํานวนขอปฏิบัติที่ทําแลว
จํานวนที่ทําแลวคิดเปนรอยละ
คณะที่ปรึกษา
กรมควบคุมมลพิษ
1. นายศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ
2. นางนิศากร โฆษิตรัตน
3. นางยุวรี อินนา

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพน้ํา
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P
P

P
P

เทศบาลเมืองลําพูน
1. นายประภัสส ภูเจริญ
2. นายอาคม วัฒนากุล
3. นายบุญเลี้ยง คุมอรุณรัตนกุล
4. นายเคน สันติธรรม
5. นางอุดมพรรณ จับใจ
คณะทํางาน
เทศบาลเมืองลําพูน
1. ประเสริฐ ภาใจดี
2. นางปภัสสร เสนาธรรม
3. นางสาวเยาวลักษณ โพธาศรี
4. นางวัฒนา ไชยลังกา
5. นายประเสริฐพงษ เพชรบุรีกุล
6. นายเศรษฐพงศ สุวรรณธาดา
7. นางเพชรลักษณ พิมสาร
8. นายมานิต จี้ตะนันท
9. นายเตวิช ทองกอบเพชร
กรมควบคุมมลพิษ
1. นายสุชิน สังขพงษ
2. นางกัญชลี นาวิกภูมิ
3. นางสาวจารุวรรณ สโรบล
4. นายครรชิต สุนทรากร
5. นางสาวปรียนุช คงฤทธิศึกษากร
6. นางเพ็ญพิชชา บุญรัตน
7. นางสาวนวนุช ทองแปน
8. นายพีรพัฒน พรชนะรัตน
9. นายอนุกูน สุธาพันธ
10. นางกุลญดา ทอนมณี
11. นายสงา ทับทิมหิน
คณะผูจัดทําคูมือ
1. นายอนุกูน สุธาพันธ
2. นางกุลญดา ทอนมณี
3. นายเกรียงไกร สีปานมั่น
4. นายพลไกร การดี
5. นายถิระพล คงชนม

นายกเทศมนตรีเมืองลําพูน
เทศมนตรีเมืองลําพูน
เทศมนตรีเมืองลําพูน
ปลัดเทศบาลเมืองลําพูน
ผูอํานวยการ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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6. นายสดุดี สุพรรณไพ
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