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3.3 การจ้ัดการด้านัควิามยั�งยืนัในัมิตืิสิ�งแวิดล้อม
3.3.1 นัโยบัายและแนัวิปฏิิบััตืิด้านัสิ�งแวิดล้อม
HARN ค้ำา น่ ง ถึ่ ง ค้วามส์ำา ค้ั ญ ในกัารดู แ ลูรั กั ษัาส์ิ� ง แวดลู้ อ ม
ตัลูอดห่ ว งโซ่ อุ ปี ที่าน ตัั� ง แตั่ กั ารค้ั ด เลูื อ กัผ่ลูิ ตั ภั ณ ฑ์์ ที่่� ไ ม่ ที่ำา ลูาย
ที่รัพยากัรธุรรมชั่าตัิแลูะเปี็นมิตัรส์ิง� แวดลู้อม กัารปีฏิิบตัั อิ ย่างเค้ร่งค้รัด
ตัามเจิตันารมณ์ของกัฎหมาย แลูะกัฎระเบ่ยบที่่�ออกัโดยหน่วยงาน
กัำากัับดูแลู กัารลูดเศษัวัส์ดุในขบวนกัารที่ำางาน กัารรักัษัาส์ิง� แวดลู้อม
แลูะกัารปีระหยัดพลูังงานในส์ถึานที่่�ที่ำางาน โดยกัำาหนดมาตัรกัารใน
กัารใชั่้เค้รือ� งปีรับอากัาศ ไฟัแส์งส์ว่าง เค้รือ� งค้อมพิวเตัอร์โดยค้ำาน่งถึ่ง
ปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดของกัารใชั่้งาน เพื�อเปี็นกัารปีระหยัดค้่าใชั่้จิ่าย แลูะ
ส์ร้างจิิตัส์ำาน่กัในกัารปีระหยัดพลูังงานอย่างยัง� ยืน เพือ� ปีระโยชั่น์ส์ว่ น
รวม แลูะส์นองนโยบายกัารปีระหยัดพลูังงานของรัฐบาลู โดย HARN
ได้พัฒนาระบบกัารบริหารจิัดกัารส์ิ�งแวดลู้อม โดยกัำาหนดนโยบาย
ส์ิ�งแวดลู้อม อาชั่่วอนามัย แลูะค้วามปีลูอดภัยในกัารที่ำางาน เพื�อเปี็น
กัรอบในกัารดำาเนินงาน พร้อมที่ั�งจิัดที่ำาฐานข้อมูลูด้านส์ิ�งแวดลู้อม
อย่างเปี็นระบบ เพือ� ค้วบคุ้ม ลูดผ่ลูกัระที่บ แลูะรักัษัาไว้ซง่� ส์ิง� แวดลู้อม
ที่่�ด่ ค้วบคู้่กัับกัารเตัิบโตัของธุุรกัิจิอย่างยั�งยืน

3.3.2 ผลการดำาเนัินังานัด้านัสิ�งแวิดล้อม
ในปีี 2564 HARN ได้ปีรับปีรุง คู้่มือค้วามปีลูอดภัย ซ่�งใชั่้อบรม
พนักังานเกั่�ยวกัับค้วามปีลูอดภัย/ส์ภาพแวดลู้อมในกัารที่ำางาน แลูะ
ส์ิง� แวดลู้อม โดยจิัดอบรมให้กับั พนักังานใหม่ ในปีี 2564 จิำานวน 21 ค้น
ผ่ลูกัารที่ดส์อบหลูังกัารอบรมเฉื่ลู่�ยร้อยลูะ 89.50 แลูะรณรงค้์ให้
พนักังานทีุ่กัค้นตัระหนักัถึ่งกัารกัำาจิัดขยะอย่างถึูกัวิธุ่ ผ่่านชั่่องที่างกัาร
ส์ื�อส์ารภายใน อาที่ิ อ่เมลู, LINE Official แลูะ Digital Signage

HARN ให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับกัารลูดกัารใชั่้กัระดาษัจิากักัระบวนกัาร
ที่ำางาน จิ่งกัำาหนดมาตัรกัารแลูะวิธุปี่ ฏิิบตัั ิ ค้ือ ใชั่้นอ้ ย (Reduce) ใชั่้ซำ�า
(Reuse) แลูะแปีรรูปีใชั่้ใหม่ (Recycle) โดยในปีี 2564 ทีุ่กักัิจิกัรรม
ดำาเนินกัารส์ำาเร็จิร้อยลูะ 100 แลูะกัำาหนดให้เปี็นโค้รงกัารที่่�ปีฏิิบัตัิ
ตั่อเนื�องทีุ่กัปีี ดังน่�
Reduce
ใชั้นั้อย

Reuse
ใชั้ซำ�า

1. ใชั่้ระบบกัารส์่งเอกัส์ารอิเลู็กัที่รอนิกัส์์ ใชั่้กัระดาษัที่่�ใชั่้แลู้วหน้าเด่ยวนำากัลูับมา
Gmail/Outlook
ใชั่้ใหม่
2. กัารจิัดเกั็บเอกัส์ารเปี็นไฟัลู์ อิเลู็กัที่รอนิกัส์์
ผ่่าน Data Center, Shared drive
3. กัารปีระชัุ่มโดยใชั่้ระบบอิเลู็กัที่รอนิกัส์์
E-meeting
4. เปีลู่�ยนแบบส์อบถึามจิากักัระดาษัเปี็น
ออนไลูน์ โดยใชั่้ Google Form
5. ลูดกัารแจิกัเอกัส์ารกัารอบรม โดยใชั่้
ชั่่องที่างอิเลู็กัที่รอนิกัส์์ที่ดแที่น
6. โค้รงกัาร หน่ง� คุ้ณภาพ ลูดกัารใชั่้กัระดาษั
โดยปีรับวิธุ่กัารที่ำางานใหม่หรือพัฒนา
ใชั่้ระบบดิจิิที่ัลู

Recycle
แปรร้ปใชั้ใหม่
จิัดให้ม่ถึังขยะแยกัปีระเภที่ ค้ือ ขยะที่ั�วไปี
กัระดาษัที่่�ใชั่้แลู้ว ขวด/พลูาส์ตัิกั แลูะเพิ�ม
มู ลู ค้่ า จิากักัารจิำ า หน่ า ยขยะปีระเภที่
กัระดาษั ขวด/พลูาส์ตัิกั

การดำาเนัินัการด้านัการเปล่�ยนัแปลงสภาพภ้มิอากาศ
กัารค้วบคุ้มแลูะลูดกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกัแลูะกัารอนุรักัษั์
ที่รัพยากัรธุรรมชั่าตัิ โดยม่กัารตั�ังเปี้าหมายกัารลูดกั๊าซเรือนกัระจิกั
ส์ุที่ธุิเปี็นศูนย์ ภายในปีี 2570 แลูะกัำาหนดกัลูยุที่ธุ์ที่่�มุ่งเน้นกัารเพิ�ม
ปีระส์ิที่ธุิภาพกัารใชั่้พลูังงาน กัารลูงทีุ่นในธุุรกัิจิที่่เ� ปี็นมิตัรตั่อส์ิง� แวดลู้อม
เพื�อผ่ลูักัดันกัารดำาเนินธุุรกัิจิส์ู่เศรษัฐกัิจิส์่เข่ยว แลูะมุ่งส์ู่เปี้าหมาย
พันธุมิตัรเพือ� ชั่่วตัิ โดย HARN กัำาหนดเปี้าหมายกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกั
ที่างตัรง (ขอบเขตัที่่� 1) ที่างอ้อมจิากักัารใชั่้พลูังงานไฟัฟั้า (ขอบเขตัที่่� 2)
แลูะที่างอ้อมอื�นๆ ได้แกั่ ขนส์่ง กัระดาษั ที่่�พักั ของเส์่ย (ขอบเขตัที่่� 3)
จิะตั้องตัำ�ากัว่า 120kWh ตั่อตัารางเมตัรตั่อปีี อันส์่งผ่ลูตั่อกัารลูดกัาร
ปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกัที่างอ้อมอย่างม่นัยส์ำาค้ัญ โดยกัำาหนดปีีฐาน
เกั็บข้อมูลู ค้ือ ปีี 2564
ที่ั�งน่� กัารค้ำานวณกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกัตั่างๆ ในปีี 2564
HARN ใชั่้หลูักักัารแลูะส์ูตัรอ้างอิงจิากัองค้์กัารบริหารจิัดกัารกั๊าซเรือน
กัระจิกั (องค้์กัารมหาชั่น) เร่ยกัโดยย่อว่า อบกั. ซ่�งยังไม่ผ่ ่านกัาร
ที่วนส์อบจิากัผ่้เู ชั่่ย� วชั่าญจิากั อบกั. พบว่า ปีริมาณค้าร์บอนฟัุตัพริน� ที่์
องค้์กัรของ HARN เที่่ากัับ 785,008 ตัันค้าร์บอนไดออกัไซด์เที่่ยบเที่่า
(tCo2e) โดยขอบเขตัที่่� 1 ขอบเขตัที่�่ 2 แลูะขอบเขตัที่�่ 3 ม่ปีริมาณ
ค้าร์บอนฟัุตัพริ�นที่์ เที่่ากัับ 184,387 tCo2e, 347,442 tCo2e แลูะ
253,178 tCo2e ตัามลูำาดับ แลูะเมื�อปีระเมินเปี็นปีริมาณค้าร์บอน
ฟัุตัพริ�นที่์องค้์กัรตั่อค้น เที่่ากัับ 3,298 tCo2e ซ่�งจิากักัารออกัแบบ
อาค้ารส์ำานักังานใหม่ของ HARN ในกัารนำาแผ่งกัำาเนิดไฟัฟั้าแลูะแส์ง
อาที่ิตัย์ จิำานวน 330 แผ่ง ขนาด 0.127 เมกักัาวัตัตั์ เพื�อผ่ลูิตัพลูังงาน
ไฟัฟั้าจิากัแส์งอาที่ิตัย์ ที่ำาให้ลูดปีริมาณกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกั
ที่างอ้อมที่่�เกัิดข่�นได้ถึ่ง 62,103 tCo2e จิ่งเปี็นเปี้าหมายหลูักัในกัาร
ลูดปีริมาณกั๊าซเรือนกัระจิกัที่่�ชั่ัดเจิน
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การคำานัวิณการปล่อยก๊าซเร่อนักระจ้ก ปี 2564
แหล่งกำาเนัิดคาร์บัอนั
กัารใชั่้ไฟัฟั้า
กัารเดินที่าง
กัารพักัแรม
กัารผ่ลูิตัเอกัส์าร
ของเส์่ยหลูังกัารจิัดงาน
รว็มู

ตืันัคาร์บัอนัไดออกไซด์
เท่ยบัเท่า (tCo2e)
347.4
409.2
8.6
11.8
8.0
785.0
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ปริมาณการผลิตืพลังงานัไฟฟ้าจ้ากแสงอาทิตืย์ (ส่ฟ้า)
กับัพลังงานัไฟฟ้าท่�บัริโภคทั�งหมด (ส่ส้ม)
ส่วินัตื่างคือพลังงานัไฟฟ้าท่�ตื้องจ้ัดซ่�อจ้าก
การไฟฟ้านัครหลวิง (กฟนั.)

ระบับัจ้ัดการอาคารและบัริหารพลังงานั
HARN เลูือกัที่่�จิะเร่ยนรู้แลูะจิัดส์ร้างระบบจิัดกัารอาค้ารแลูะ
พลูังงานโดยที่่มงานภายใน ร่วมกัับบริษััที่ในเค้รือที่�่ม่ค้วามรู้ค้วาม
ชั่ำานาญด้าน Internet of Things (IoT) เราม่เปี้าหมายด้านพลูังงาน
ว่าจิะตั้องตัำ�าว่า 120kWh ตั่อตัารางเมตัรตั่อปีี ซ่�งถึือว่าตัำ�ามากัส์ำาหรับ
อาค้ารของไที่ย
ที่ั�งน่� ผ่ลูกัารใชั่้อาค้ารหลูังน่� ตัิดตัั�งแผ่งกัำาเนิดไฟัฟั้าแส์งอาที่ิตัย์
จิำานวน 330 แผ่ง ขนาด 0.127 เมกักัาวัตัตั์ เพื�อผ่ลูิตัพลูังงานไฟัฟั้า
จิากัแส์งอาที่ิตัย์ที่ดแที่นกัารใชั่้พลูังงานจิากักัารไฟัฟั้านค้รหลูวง ซ่�ง
จิะชั่่วยลูดกัารใชั่้พลูังงานได้ถึง่ 170kWh ตั่อปีี หรือราวร้อยลูะ 30 ของ
พลูังงานที่่�ใชั่้
จิากักัารเกั็บข้อมูลูตัลูอดปีี 2564 พบว่าแผ่งกัำาเนิดไฟัฟั้าแส์ง
อาที่ิตัย์นั�นผ่ลูิตัไฟัฟั้าได้ 124.23MWh ร้อยลูะ 24,23 ของพลูังงาน
ไฟัฟั้าที่่�ใชั่้ที่ั�งหมด อย่างไรกั็ตัามในชั่่วงเดือนแรกัๆ ของกัารใชั่้อาค้าร
นั�นพบว่าระบบหลูายส์่วนยังไม่ได้ที่ำางานแบบอัตัโนมัตัิที่ำาให้ขาด
ปีระส์ิที่ธุิภาพ นับจิากัเดือนมิถึนุ ายนเปี็นตั้นมา ที่่มงานได้จิดั ใชั่้ระบบ
อัตัโนมัตัิร่วมกัับ IoT ที่ำาให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพส์ูงข่�นตัามลูำาดับ จิะเห็นได้
ว่าพลูังงานที่่�ใชั่้ในแตั่ลูะเดือนนั�นลูดลูงจิากั 65MWh ในเดือนม่นาค้ม
เหลูือเพ่ยง 40MWh ในเดือนธุันวาค้ม กัลู่าวค้ือลูดพลูังงานลูงได้กัว่า
ร้อยลูะ 40 เมื�อนำาค้่าพลูังงานในเดือนธุันวาค้มมาพิจิารณาจิะพบว่า
แผ่งกัำาเนิดไฟัฟั้าแส์งอาที่ิตัย์ผ่ลูิตัไฟัฟั้าได้ 11.67MWh จิากัพลูังงาน
ที่่�ใชั่้ไปีที่ั�งส์ิ�น 41.51MWh ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 28.11

เมือ� เที่่ยบเปี้าหมายกัารใชั่้พลูังงานตัลูอดที่ัง� ปีีตัอ่ พืน� ที่่โ� ดยใชั่้กัาร
ปีระมาณค้่าพลูังงานใน 45 วันแรกักั่อนกัารย้ายเข้าใชั่้ส์าำ นักังาน พบว่า
ม่ค้่าอยู่ที่่� 88.84kWh ตั่อตัารางเมตัรตั่อปีี แตั่ถึ้านำาค้่าเดือนธุันวาค้ม
ที่�ปี่ รับแตั่งกัารใชั่้พลูังงานมาปีระเมินค้าดว่าในปีี 2565 จิะใชั่้พลูังงาน
อยู่ที่่� 75.47kWh ตั่อตัารางเมตัรตั่อปีี
กัลู่าวค้ือ HARN ได้บรรลูุเปี้าหมายกัารใชั่้พลูังงานตั่อตัารางเมตัร
ตั่อปีีที่�่ 120kWh แลูะเปี็นอาค้ารที่�ถึ่ อื ได้วา่ ใชั่้พลูังงานตั่อพืน� ที่่น� อ้ ยมากั
แห่งหน่�งของปีระเที่ศไที่ย
จิากัข้อมูลูที่่�ได้จิากัระบบ Building Management System ที่่�
HARN พัฒนาร่วมกัับบริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด (บริษััที่ย่อย) พบ
ส์ัดส์่วนกัารบริโภค้พลูังงานในส์ำานักังาน HARN ชั่่วงค้ร่�งหลูังของ
ปีี 2564 ดังตั่อไปีน่�
ระบับั

สัดส่วินั
การบัริโภค
พลังงานั (%)

เค้รื�องที่ำานำ�าเย็น (Chiller)
อุปีกัรณ์ส์่งลูมเย็นแลูะปีรับอากัาศ
ส์ารส์นเที่ศ ส์ื�อส์าร แลูะอุปีกัรณ์ไฟัฟั้าที่ั�วไปี (outlet)
แส์งส์ว่าง
ลูิฟัตั์

49.8
27.4
14.6
6.1
2.0
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บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)

จิะเห็นว่าเค้รื�องที่ำานำ�าเย็น (Chiller) แลูะอุปีกัรณ์ส์่งลูมเย็นแลูะ
ปีรับอากัาศ (AHU & A/C) เปี็นระบบที่่บ� ริโภค้พลูังงานถึ่งร้อยลูะ 77.2
ของที่ั�งหมด กัารปีรับแตั่งระบบที่ั�งส์องน่�ม่ค้วามจิำาเปี็นอย่างมากัที่่�จิะ
ที่ำาให้ลูดกัารบริโภค้พลูังงานได้ HARN จิ่งม่งุ เปี้าหมายในกัารปีรับแตั่ง
ดูแลูรักัษัาให้ระบบที่ั�งส์องน่�ให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพส์ูงส์ุดจินส์ามารถึปีรับ
ลูดกัารบริโภค้พลูังงานรวมได้กัว่าร้อยลูะ 40
ส์ำาหรับระบบแส์งส์ว่างนั�น ในอาค้ารที่ั�วไปีจิะบริโภค้ส์ัดส์่วน
พลูังงานถึ่งร้อยลูะ 25 แตั่จิะเห็นได้ว่าในอาค้ารส์ำานักังานของ HARN

จิะบริโภค้พลูังงานอยู่เพ่ยงร้อยลูะ 6.1 เที่่านั�น เนื�องจิากั HARN เลูือกั
ใชั่้ระบบแส์งส์ว่างแบบ PoE ที่�ม่ กั่ ารปีรับหร่ห� รือปีิดหลูอดไฟัตัามค้วาม
เข้มของแส์งแลูะเมื�อม่ผู่้ใชั่้งานเที่่านั�น
ส์ิ�งที่่� HARN ได้ส์รรส์ร้างข่�นในส์ำานักังานแห่งน�่จิะกัลูายเปี็น
วัฒนธุรรมองค้์กัรในกัารม่ส์ำาน่กัตั่อกัารปีระหยัดพลูังงาน แลูะไม่ว่า
เขาจิะอยู่ในที่่�ใดกั็จิะม่ส์ำาน่กัในกัารลูดกัารส์ูญเส์่ยพลูังงานเส์มอ

