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การประยุกต์มาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านการจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน (ตัวอย่างการบ้าบัดน ้าเสียในอาคาร)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน้าเข้าแห่งประเทศไทย

น้าเสนอโดย 
นาย สมควร สมบูรณ์พันธ์
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หัวข้อน้าเสนอ

บทสรุปของผู้บริหาร

ข้อมูลเกีย่วกบัองค์กรและหน่วยงาน

การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงั 
ของ "ลูกค้าของกระบวนการทีน่ าเสนอ" 

กระบวนการและวธีิปฏิบตัิในอดตี 

กระบวนการและวธีิปฏิบตัิทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 

การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และ
ประโยชน์ที่ได้รับ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ความท้าทายต่อไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยัง่ยืน 

เอกสารอ้างองิ
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

ธสน. เติบโต เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

(Sustainable 
Banking) Sustainable 

Development
Goals -UN

ธสน. เป็นสถาบันการเงินที่
ด้าเนินธุรกิจอย่างมีความ

รับผิดชอบและมีการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้

มาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

ธสน. ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 

เพื่อปรับบทบาทตาม
บริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ธสน. การประยุกต์ใชก้ารก้ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ผนวกกับการด้าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
(Responsible Finance) และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณค่าแก่ ธสน. เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลในระยะยาว  

. 

Economic Growth
& Social and 
Environment 
Sustainability
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั นน้าระดับโลกที่เป็นกลไกส้าคัญ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย

ค่านิยม เป็นเลิศในผลงาน เป็นเลิศในการบริการ เป็นเลิศในทมีงาน เป็นเลิศในธรรมาภิบาล การบริหาร                  
ความเสี่ยง และความรับผิดชอบตอ่สงัคม

พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก 
การน้าเข้า และการลงทุน ทั งใน
ประเทศและต่างประเทศ

ทั งนี  เพื่อการพัฒนาประเทศโดย
การให้สินเชื่อ ค ้าประกัน รับประกัน
ความเสี่ยง หรือให้บริการที่จ้าเป็น
อื่นตาม พ.ร.บ.

ยุทธศาสตร์

เชื่อมไทย เชื่อมโลกด้วยการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ

พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงด้านการค้าและ
การลงทุนไทยในต่างประเทศ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน



ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.) 5

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น้าเสนอ" 

- คณะกรรมการและผู้บริหาร

- ชุมชนและสังคม

เน้นการใช้น ้าอย่าง
ประหยัด 

ใช้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

รับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

น ้าเสียที่ไม่ได้รับการบ้าบัด
ตามมาตรฐาน

ปริมาณน ้าในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมไีม่เพียงพอใน

บางช่วงเวลา

ธสน. สูญเสียน ้าบางส่วน
จากการติดตั งเครื่องกรองน ้า
เพื่อให้พนักงานมีน ้าดืม่ที่มี

คุณภาพสูง

ความท้าทายปัจจุบัน

ความต้องการและความคาดหวัง
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.)

01

กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย

02

ประสิทธิภาพในการใช้น ้า
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

น า้จากซ้ิงค์ล้าง
จาน

น า้ทีใ่ช้แล้ว
หมดไป

•น า้เพ่ือการบริโภค
•ละอองน า้ลดฝุ่น PM2.5
•น า้เพ่ือติมระบบอากาศ
•น า้เพ่ือระบายความร้อน

สารปรับกรด-ด่าง

ป๊ัมน า้แบบจุ่ม

ตะกอนเวยีนกลบั เพ่ือให้มปีริมาณแบคทเีรียอยู่ใน
ระบบได้มากเพยีงพอ

บ่อเกรอะ
ถังปรับ
สภาพน า้

บ่อบ าบัด
น า้เสีย
(แบบบ่อ

เติม
อากาศ)

ถังตก 
ตะกอน

ถังสูบออก
ภายนอก

ปล่อยออกสู่ระบบ
น า้สาธารณะ

น า้จากห้องน า้

น า้ล้างพ้ืน
อาคารเอก็ซิม

*เปิดทั้ง 3 ถัง เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง
*วเิคราะห์ผลคุณภาพน า้ทุก 6 เดือน

*เติมสารปรับกรด-ด่างเป็นระยะ 

*สารเคมีทีใ่ช้ในการล้างจาน
ทีม่ีผลต่อปริมาณจุลนิทรีย์

กระบวนการบ าบดัน า้เสีย

*ตะกอนหนัก (ดิน เศษ
วัสดุของแข็ง) จากการ
ชะล้าง
*สารเคมีที่ใช้ในการล้าง
ห้องน ้าที่มีผลต่อปริมาณ
จุลนิทรีย์
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
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01

กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย

02

ประสิทธิภาพในการใช้น ้า
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ประสิทธิภาพในการใช้น า้

น า้ร่ัวซึมจากท่อส่งน า้ทีม่ี
อายุการใช้งานมานาน

ใช้เคร่ืองกรองน า้คุณภาพสูง 
ท าให้สูญเสียน า้กว่า 30 %

อปุกรณ์ส าหรับล้างมือ 
เส่ือมสภาพ ส่งผลให้มนี า้

ร่ัวซึม

ใช้น า้ดีในการช าระล้าง
พืน้ทีส่่วนกลาง ลานจอด

รถและรดน า้ต้นไม้
บริเวณสวน

อปุกรณ์ส าหรับเปิด-ปิดน า้ 
ชักโครก ใช้ปริมาณ
น า้ 13.2 ลติร/คร้ัง
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ใช้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

รับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ตั งคณะท้างาน 
ด้านจัดการน ้าเสีย

ก้าหนดขอบเขตการ
ด้าเนินงาน

ประชุมด้านภาพรวม 
รายงานเป็นระยะ

ก้าหนดมาตรการ ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง

วิเคราะห์สาเหตุปรับปรุงแก้ไข คุณภาพน ้าเสีย                 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

น้าน ้าเสียที่บ้าบัดแล้ว
วนกลับมาใช้ใหม่

รางวัล 
“อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน ้าเสีย” 

ระดับทอง 
และสามารถบ้าบัดน ้าเสียกลับมาใช้งานใหม่

รณรงค์และปลูกจิตส้านึกการใช้น ้าให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

01 02 03 04 05

06070809
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01

กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย

02

ประสิทธิภาพในการใช้น ้า

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

กระบวนการบ าบัดน า้เสีย

ปริมาณน า้ทีใ่ช้
41,480 ลบ.ม./ปี

(ปี 2563)

น า้จากซ้ิงค์ล้าง
จาน

น า้ทีใ่ช้แล้วหมดไป

•น า้เพ่ือการบริโภค
•ละอองน า้ลดฝุ่น PM2.5
•น า้เพ่ือติมระบบอากาศ
•น า้เพ่ือระบายความร้อน

สารปรับกรด-ด่าง

ป๊ัมน า้แบบจุ่ม

ตะกอนเวยีนกลบั เพ่ือให้มปีริมาณแบคทเีรียอยู่ใน
ระบบได้มากเพยีงพอ

บ่อเกรอะถังดกัไขมนั
ถังปรับ
สภาพน า้

บ่อบ าบัด
น า้เสีย
(แบบบ่อ

เติม
อากาศ)

ถังตก 
ตะกอน

ถังสูบออก
ภายนอก

ปล่อยออกสู่ระบบ
น า้สาธารณะ

น า้จากห้องน า้
ของธนาคาร

น า้ล้างพ้ืน
อาคารเอก็ซิม

*เปิดทั้ง 2 ถัง ปิด 1 ถัง เปิด 22 ช่ัวโมง 
*ส่งวเิคราะห์คุณภาพน า้ทุก 3 เดือน
*ตรวจวดัค่า PH ทุกสัปดาห์ และ
ตรวจวดัมาตรฐานเบื้องต้นทุกเดือน

*เพิ่มถังดักไขมัน เพ่ือดักตะกรอน
หนักและคราบไขมนั
*กวาดเศษตะกอนหนัก ก่อนช าระ
ล้าง
*เปลี่ยนน ้ายาล้างพื้น และน ้ายาล้าง
จาน ที่ไม่มสีารเคมที าลายจุลนิทรีย์

*ตดิตั้งระบบอตัโนมตัิ
เพ่ือให้ปรับค่ากรด-ด่าง ของน า้
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.)

01

แผนผังกระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย

02

ประสิทธิภาพในการใช้น ้า
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ประสิทธิภาพในการใช้น ้า
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ติดตั งระบบ Reuse water system (เพ่ือน้าน ้าเสียกลับมาใช้งานใหม่)

สารปรับ
กรด-ด่าง

ปั๊มน  าแบบจุ่มบ่อบ้ำบัดน ำ้เสีย

ถังเติมคอลรีน

ถังเก็บน  าจากบ่อบ าบัด

ปั้มน  า

เครื่องฆ่าเชื อด้วยโอโซน

ถังกรองน ้ำ กรองกลิ่น
น  าน ามาใช้ประโยชน์

ค่าน  าที่ผ่านการบ าบัด

ประสิทธิภาพในการใช้น ้า

15
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ใช้ปริมาณน ้า 13.2 ลิตร/ครั ง 

Before 

ใช้ปริมาณน ้า 9 ลิตร/ครั ง 

After

เปลีย่นอุปกรณ์ส าหรับเปิด-ปิดน า้ชักโครก

ก๊อกน ้าเสื่อมสภาพ 

Before 

ก๊อกน ้าใหม่

เปลีย่นก๊อกน า้อ่างล้างมือ 
เน่ืองจากอุปกรณ์เส่ือมสภาพ ท าให้เกดิน า้ร่ัวซึม

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อน ้า
ที่ช้ารุด

Before 

เป็นชนิดท่อ PPR ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดสนิม

After

ปรับเปลีย่นอุปกรณ์ท่อน า้ ก าหนดให้มีการตรวจสอบ
ทุก 6 เดือน  และปรับเปลีย่นอุปกรณ์ทุก 2 ปี

After

ประสิทธิภาพในการใช้น ้า
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

สายน ้าดีแบบยาง 
ง่ายต่อการรั่วซึม

Before 

เปลี่ยนเป็นสายถักสเตนเลส
เพ่ือป้องกันการร่ัวซึม

After

เปลีย่นสายน า้ด ีเพ่ือป้องกนัการร่ัวซึมของน า้

สายช้าระแบบยาง 
ง่ายต่อการรั่วซึม

Before 

เปลี่ยนเป็นสายถักสเตน
เลสเพ่ือป้องกันการร่ัวซึม

After

เปลีย่นสายช าระ เป็นแบบสายถกัสเตนเลส

ประสิทธิภาพในการใช้น ้า
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

แนวทางการ
ปฏิบัติใหม่เพิ่มเติม

ติดตั งก๊อกน ้า
อัตโนมัติบริเวณชั น 

ที่มีบุคคลภายนอกใช้
สถานที่เพ่ือลด

ปริมาณการใช้น ้า

ตรวจสอบท่อเมนส่ง
น ้าประปา  ประจ้าวัน 
(4 ครั ง/วัน) เพ่ือลด
ความเสียหายกรณีน ้า

รั่วในอาคาร

ประสิทธิภาพในการใช้น ้า
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท้างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

Contents 

Contents 
01

ความรับผิดชอบด้านสังคมและสิง่แวดล้อม 
(คุณภาพน ้าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) 

02

ประสิทธิภาพการใชน้ ้า

การบริหารจัดการน ้า 2 ประเด็นหลัก
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท้างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าเสียและ
ประโยชน์ที่ได้รับ

น้าน ้ามาใช้ใหม่  3,000 ลบ.ม / ปี 
หรือเท่ากับปริมาณน ้าที่รับเข้า 1 เดือน เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม & สิ่งแวดล้อม 

(ผ่านเกณฑ์ประเมินของ กรมควบคุมมลพิษ) ได้รับรางวัล 

“อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน ้าเสีย” 
ระดับทอง

ปี 2562 
ปริมาณการใช้น ้า 44,041 หรือ 49.02  ลบ. ต่อ คน  
(จ้านวนพนักงาน 886 )

ลดปริมาณการใช้น ้า

ปี 2563 
ปริมาณการใช้น ้า 41,480  หรือ 45.28  ลบ. ต่อ คน  
(จ้านวนพนักงาน 916 )
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7. ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการแก้ไข

• จัดหาเคร่ืองมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และเคร่ืองมือดูการ
ตกตะกอนของน า้เสีย

• จัดหาอุปกรณ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและจุลนิทรีย์ 

• ไม่มีเคร่ืองมือส าหรับวเิคราะห์คุณภาพน า้เสีย (กรด-ด่าง)

• การใช้สารเคมีที่มีฤทธ์ิแรงต่อส่ิงแวดล้อมและจุลนิทรีย์

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข

01

02

03

• ไม่ได้ก าหนดแนวทางและด าเนินการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบ

• การช ารุดของท่อส่งน า้และอุปกรณ์ต่างๆ

04
• ก าหนดให้มีทีมดูแลอย่างเป็นระบบ มีแผนด าเนินการดูแล

ระบบน า้ดแีละน า้เสียอย่างชัดเจน

• จัดท าแผนในการตรวจสอบมิเตอร์ทุกวนั และมีแผนงานในการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณต่างๆ เพ่ือป้องกันการช ารุดและเกิดการ
สูญเสียน า้
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8. ความท้าทายต่อไป 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย

การลดโลกร้อน

ประสิทธิภาพการใช้น ้า• รักษามาตรฐานคุณภาพการบ้าบัดน ้าเสีย

• การลดปริมาณการใช้น ้าในทุกๆปี 
• การเพิ่มปริมาณการใช้น ้า

หลังผ่านการบ้าบัดแล้วให้ได้ทุกๆปี

• การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการลดโลกร้อน
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9. ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ และความยั่งยืน 

การสนับสนุนจากคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

วัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือของพนักงานและลูกค้า

• คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการท างาน
• คณะท างานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน
• คณะกรรมการจดัการพลงังาน
• คณะท างานปฎบิัตกิารประหยดัน า้
• ผู้รับผดิชอบด้านการจดัการน า้เสีย

มีโครงสร้างและรูปแบบการท้างานที่เปน็ระบบ
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10. เอกสารอ้างอิง

• รายละเอียดระบบบ าบัดน ้าเสียชุมชน ส าหรับกลุ่มอาคาร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม
https://www.pcd.go.th/watertype/%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8
%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99/

https://www.pcd.go.th/watertype/%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99/


(ชื่อบริษัท) 25

ถาม - ตอบ


