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บทน า 
 อะไรคอืระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม  

 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
องคก์รทกุประเภทก ำลังพยำยำมทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นวำ่เป็นองคก์รทีช่ว่ยรักษำสิง่แวดลอ้มกนัมำกขึน้ดว้ยกำรควบคมุมิ
ใหก้จิกรรมของตนมผีลเสยีตอ่สิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้เป็นผลมำจำกกำรใชก้ฎหมำยทีเ่ขม้งวดขึน้ ใชน้โยบำยเศรษฐกจิที่
ใหค้วำมส ำคัญดำ้นสิง่แวดลอ้มมำกขึน้ และยังมมีำตรกำรอืน่ ๆ ทีช่ว่ยเสรมิกำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้มและกำรพัฒนำ
อยำ่งยั่งยนื 

หลำย ๆ แหง่ไดใ้ชเ้ครือ่งมอืตำ่ง ๆ เชน่ กำรตรวจสอบกำรประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและกำรเลอืกเทคโนโลย ี 
แตว่ธิกีำรเหลำ่นี้ก็อำจจะยังไม่ท ำใหม่ั้นใจไดว้ำ่กำรรักษำสิง่แวดลอ้มใหไ้ดต้ำมกฎหมำยและนโยบำยจะเกดิขึน้ทัง้
ในขณะนี้และในอนำคต แต่ละวธิีก็มีส่วนดีของมันอยู่ ซึง่ถำ้น ำมำรวมกันไดก็้จะกลำยเป็นระบบของกำรจัดกำร
สิง่แวดลอ้ม  (กำรจัดกำรทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้มแบบบรูณำกำร) และเกดิบรูณำกำรของกำรจัดกำรทัง้หมด ระบบ
กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มระบบหนึง่จะมอีงคป์ระกอบ ดังนี:้  

• ผูบ้รหิำรสงูสดุขององคก์รยอมรับเป็นพันธกจิทีจ่ะใชร้ะบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม เรือ่งนี้นับเป็นสิง่ส ำคัญที่
จะจัดกำรสิง่แวดลอ้มในองคก์รนัน้ใหเ้ป็นผลส ำเร็จได ้ 

• กำรทบทวนหรอืตรวจสอบเบือ้งตน้เพือ่ใชแ้สดงถงึสภำพกำรรักษำสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นอยูข่ณะนัน้ ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มทีส่ ำคัญและโอกำสทีจ่ะปรับปรงุใหด้ขี ึน้  

• นโยบำยดำ้นสิง่แวดลอ้มทีแ่สดงถงึพันธกจิ และแนวทำงของกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มขององคก์ร  

• วธิกีำรทีจ่ะท ำควำมเขำ้ใจปัญหำสิง่แวดลอ้มรวมทัง้เครือ่งมอืวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอันเกดิจำก
กจิกรรมขององคก์รนัน้หรอืทีอ่งคก์รมสีว่นจะตอ้งรับผดิชอบอยูด่ว้ย โดยเนน้ผลกระทบดำ้นตำ่ง ๆ ทีส่ ำคัญ  

• กำรวเิครำะหแ์บบครบขัน้ตอนเพื่อระบุประเด็นทำงสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วโยงกับผลติภัณฑ ์เริม่จำกกำรซือ้
วัตถดุบิและน ำไปผลติจนถงึขัน้ตอนกำรบรโิภคและกำรทิง้เป็นขยะเมือ่ใชแ้ลว้  

• กำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มจำกโครงกำรและกำรตัดสนิใจเรือ่งใหญ่ ๆ ภำยในองคก์ร ซึง่จะตอ้ง
วเิครำะหก์อ่นทีจ่ะมกีำรด ำเนนิกำร 

• กำรสือ่สำรภำยในองคก์รเพือ่ระบปุระเด็นทำงสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วโยงกบักจิกรรมทำงธรุกจิทกุกจิกรรมและผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่ำย  

• วธิทีีจ่ะท ำใหรู้ว้่ำมนีโยบำย กฎระเบยีบ และเงือ่นไขต่ำง ๆ ของกลุ่มผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอยู่อย่ำงไรบำ้งที่
องคก์รจะตอ้งปฏบัิตติำม ซึง่จะเป็นกำรก ำหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยในกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มของ
องคก์รไปดว้ย  

• หลังจำกทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดแลว้ โดยไดจ้ัดท ำเป็นเอกสำรและไดน้ ำไปปฏบิัตแิลว้ องคก์รตรวจสอบ
ใหม่ั้นใจวำ่ผลงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มก ำลังเป็นไปตำมทีต่อ้งกำร 

 

มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001  
มำตรฐำนวำ่ดว้ยระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001) ก ำหนดขึน้เพือ่สง่เสรมิคณุภำพของกำรจัดกำร
สิง่แวดลอ้ม กำรปฏบัิตไิดต้ำมมำตรฐำนนีก้ ำลงัเป็นทีส่นใจในตลำดระหวำ่งประเทศและหลำยประเทศไดใ้ช ้

มำตรฐำน ISO นีแ้ลว้ ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของ ISO 14001 ไดแ้สดงไวใ้น ตำรำงที ่1  

องคก์รทีไ่ดใ้บรบัรองมำตรฐำน ISO 14001 ยอ่มแสดงใหน้ำนำชำตเิห็นไดว้ำ่เป็นองคก์รทีม่พัีนธกจิดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
อตุสำหกรรมจ ำนวนมำกในประเทศไทยและประเทศเวยีดนำมไดร้ับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001 ซึง่บรษัิทเหลำ่นี้
ยอมรับภำระทีจ่ะด ำเนนิกำรตอ่ไปนีเ้ป็นอยำ่งนอ้ยคอื :  

• มนีโยบำยเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มเป็นลำยลักษณ์อักษร 

• บอกถงึสิง่ตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบทีม่ำจำกกจิกรรมของตน  

• ก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญ จดุมุง่หมำยและเป้ำหมำยทีจ่ะปรับปรงุทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

• ก ำหนดควำมรับผดิชอบอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับกำรปฏบัิต ิกำรฝึกอบรม กำรตดิตำมผล และกำรแกไ้ข
จดุบกพรอ่ง  

• จัดท ำเอกสำรบันทกึกำรด ำเนนิงำนและผลลัพธ ์ 

• ประเมนิผลและปรับกำรท ำงำนใหม่เมื่อเวลำผ่ำนไปเพื่อใหเ้กดิกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องทัง้ในแง่ของ
จดุมุง่หมำยดำ้นสิง่แวดลอ้มและระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 

 

อะไรคอืการป้องกนัมลพษิ 
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3.2.7 การป้องกนัมลพษิ 
 
กำรใชก้ระบวนกำร (3.3.5) ,กำรปฏบิตั,ิกำรเทคนคิ,วสัดอุปุกรณ์,ผลติภัณฑ,์บรกิำร หรอื พลังงำนเพือ่
หลกีเลีย่ง,ลดหรอืควบคมุ (โดยกำรแยกหรอืกำรรวม) กำรเกดิขึน้,กำรระบำยหรอืทิง้มลสำรประเภทตำ่งๆหรอืของ
เสยี, เพือ่ทีจ่ะลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มดำ้นลบ (3.2.4)  
หมำยเหต1ุ : กำรป้องกนัมลพษิสำมำรถรวมถงึกำรลดและก ำจัดแหลง่ก ำเนดิกำรเปลีย่นแปลงกระบวนกำร
ผลติภัณฑห์รอืบรกิำรกำรใชท้รัพยำกรวัตถดุบิและพลังงำนทดแทนอยำ่งมปีระสทิธภิำพกำรใชซ้ ้ำกำรน ำกลับมำใช ้

ใหมก่ำรปรับปรงุและกำรบ ำบัด  
 

ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามกรอบของมาตรฐาน ISO14001 ควรเป็นเชน่ไร 
ระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม ISO14001 ตอ้งไมเ่นน้ที ่ระบบกำรจัดกำรของเสยี ทีซ่ ึง่เป็นกำรบ ำบัด /ก ำจดัทีป่ลำย
ทอ่ (end of pipe treatment) ทีซ่ ึง่เป็นเนน้กำรท ำกำรบ ำบัด หรอืก ำจัดเชน่ กำรฝักกลบ กำรบ ำบัดน ้ำเสยี แตเ่พยีง
อยำ่งเดยีว  แตร่ะบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม ISO14001 ตอ้งเป็นระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มทีเ่นน้ กำรลด /กำรไม่
ท ำใหเ้กดิของเสยี “Waste minimization” หรอืเรยีกอกีชือ่วำ่ กำรป้องกนัมลพษิ (pollution prevention) หรอื
เรยีกอกีชือ่วำ่ เทคโนโลยสีะอำด)clean technology/cleaner production) เป็นกำรป้องกนัและลดปรมิำณของเสยี
ใหม้ำกทีส่ดุ 

 
การป้องกนัมลพษิ เป็น การลดมลพษิทีแ่หลง่ก าเนดิ 
1. กำรปรับปรงุผลติภัณฑ ์
2. กำรเปลี่ยนองค์ประกอบ กำรท ำผลติภัณฑ์ทดแทน กำรท ำใหผ้ลติภัณฑ์ประหยัดพลังงำน ( Design for 

Environmental) 
3. กำรเปลีย่นวธิ ี

− เปลีย่นวัตถดุบิ ใชว้ัตถดุบิทีม่มีลพษินอ้ย หรอืใชว้ัสดอุืน่ทดแทน หรอื หำทำงประหยัดวัสด ุ
− เปลีย่นเทคโนโลย ีเปลีย่นแปลงกระบวนกำรผลติ เปลีย่นรูปแบบกำรตดิตัง้และทอ่ทำง ใชร้ะบบอัตโนมัต ิ

เปลีย่นแปลงคำ่ปัจจัยกำรผลติ 

− ปรับปรุงกำรจัดกำร เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและลดปรมิำณของเสยี  loss control กำรแยกประเภทของเสยี 
ปรับปรงุระบบขนยำ้ยวัสด ุปรับกำรวำงแผนกำรผลติ กำรวำงแผนวัสดแุละทรัพยำกร 

4. กำรป้องกนัมลพษิ เป็นกำรน ำกลับมำใชใ้หม ่ไมว่ำ่กำรน ำมำใชใ้หมใ่นโรงงำนหรอืนอกโรงงำน 
− กำร reuse คอื กำรน ำกลับไปใชใ้หมใ่นกระบวนกำรเดมิ หรอื กำรน ำไปใชท่ดแทนในกระบวนกำรอืน่ 
− กำร reclaim กำรสกดัเอำทรัพยำกรคนื หรอื กำรผลติผลพลอยได ้

 
 

ตารางที ่1 จดุแข็งและจดุออ่นของระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001  

จดุแข็ง จดุออ่น 

ISO 14001 เพิม่กำรสนับสนุนจำกผูบ้รหิำรระดับสงู 
เพรำะ ISO 14001 สรำ้งควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัไมใ่ชท่ ำเพรำะกฎหมำยบังคับ  

ISO 14001 เป็นมำตรฐำนของระบบกำรจัดกำร
สิง่แวดลอ้ม ซึง่ยังไมใ่ชม่ำตรฐำนคณุภำพ
สิง่แวดลอ้มตำมกฎหมำย และไมไ่ดมุ้ง่ทีจ่ะยกระดับ
มำตรฐำนคณุภำพสิง่แวดลอ้มใหส้งูขึน้  

ISO 14001 เป็นกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มอยำ่งมี
ระบบเป็นองคร์วมซึง่ธรุกจิควรมองเรือ่งสิง่แวดลอ้ม
อยำ่งเป็นองคร์วม  

ISO 14001 ไมบ่ังคับใหท้ ำตำมกฎหมำย
สิง่แวดลอ้ม จงึไมช่ว่ยผลักดันใหอ้งคก์รรับ
มำตรฐำนคณุภำพสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่หรอืของ
ประเทศ ISO 14001 ตอ้งกำรใหอ้งคก์รมพีันธกจิที่
จะปฏบัิตติำมกฎหมำยแตไ่มช่ดัเจนวำ่พันธกจินัน้คอื
อะไร  

ISO 14001 สรำ้งแนวทำงส ำหรับใหอ้งคก์รได ้
ปรับปรงุระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มของตนอยำ่ง
ตอ่เนือ่ง และมกีำรตรวจสอบเป็นระยะเพือ่ประเมนิ
ควำมกำ้วหนำ้และบอกถงึสิง่ทีอ่งคก์รควรตอ้งแกไ้ข
ระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 

ISO 14001 ตอ้งกำรใหป้ระชำชนมสีว่นรว่ม แต่
กลับใหอ้งคก์รเป็นผูเ้ลอืกเองวำ่จะใหป้ระชำชนมำ
เกีย่วขอ้งดว้ยในระดับใด  

ISO 14001 ชว่ยใหเ้กดินวตักรรมของอปุกรณ์
อ ำนวยควำมสะดวกโดยพนักงำน ถำ้พนักงำนมี
ควำมตืน่ตัวดำ้นสิง่แวดลอ้มก็จะชว่ยใหอ้งคก์รไดใ้ช ้

ทักษะทำงเทคโนโลยขีองพนักงำน เพือ่คดิวธิกีำร
ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

ISO 14001 ไมบั่งคับใหต้อ้งมเีทคโนโลยสี ำหรับ
ป้องกนัภำวะมลพษิ กำรใชร้ะบบกำรจัดกำร
สิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนเกีย่วกบัภำวะ
มลพษินับเป็นกำ้วแรกทีด่มีำก แตจ่ะดกีวำ่มำกถำ้มี
กำรใชเ้ทคโนโลยทีีข่จัดหรอืลดภำวะมลพษิ  
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ISO 14001 ชว่ยใหน้ำนำชำตติืน่ตัวกบักำรอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม โดยท ำใหท้ั่วโลกหันมำดสู ิง่ทีต่นท ำ
กบัสิง่แวดลอ้ม และ ISO 14001 อำจจะกลำยเป็น
สิง่ตอ้งมตีำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ / ผูผ้ลติ  

 

 

การตรวจประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้ม 
กำรตรวจสอบดำ้นสิง่แวดลอ้มนี้แบง่เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ แบบแรกเป็นกำรรวบรวมขอ้มูลหรอืทีเ่รยีกวำ่กำรทบทวน
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม หรือกำรตรวจสอบเรื่องทำงสิง่แวดลอ้มและตรวจสอบสถำนที ่ใชใ้นกรณีทีฝ่่ำยบรหิำรตอ้งกำร
ขอ้มลูเพือ่กำรตัดสนิใจ แบบทีส่อง เป็นกำรตรวจสอบเพือ่ยนืยนืวำ่มกีำรปฏบิัตติำมขอ้บังคับและเงือ่นไขทีก่ ำหนด
ไวเ้ชน่กำรตรวจสอบวำ่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด และกำรตรวจสอบแบบ due-diligence audits  

กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มจะท ำไดด้ตี่อเมือ่เรำเขำ้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนกำรต่ำง ๆ แมว้่ำกำรตรวจสอบและกำร
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจะเป็นเครื่องมอืทีร่ะบุปัญหำสิง่แวดลอ้มอย่ำงไดผ้ล แต่ในกำรแกปั้ญหำคุณภำพ
อำกำศหรอืน ้ำก็ยังจ ำเป็นตอ้งมเีทคโนโลย ี

กำรผลติทำงอตุสำหกรรมหรอืกจิกรรมอืน่ เชน่ กำรสรำ้งทำงหลวงมักท ำใหเ้กดิของเสยีทีเ่ป็นของเหลว ของแข็ง 
และกำ๊ซ นอกจำกจะสรำ้งปัญหำสิง่แวดลอ้มแลว้ ของเสยียังแสดงถงึกำรสญูเสยีวัตถดุบิทีม่คีำ่ระหวำ่งกำรผลติหรอื
กำรกอ่สรำ้ง และท ำใหต้อ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยอยำ่งมำกเพือ่ควบคมุภำวะมลพษิ  

ในที่นี้ไม่อำจกล่ำวถึงเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่มีอยู่ส ำหรับกำรจัดกำรผลกระทบสิ่งแวดลอ้มจำกกิจกรรมทำง
อตุสำหกรรมและทำงกำรพัฒนำไดห้มด อยำ่งไรก็ตำม เรำอำจดถูงึกรอบกำรเลอืกวธิกีำรและเทคโนโลยใีนกำรผลติ
ทีม่ขีองเสยีเกดิขึน้ดังตอ่ไปนี ้:  

• กำรท ำใหเ้กดิของเสยีนอ้ยทีส่ดุ 

• กำรลดของเสยี 

• เทคโนโลยสีะอำด/ วศิวกรรมสะอำด/ กระบวนกำรสะอำด  

• กำรป้องกนั/ ลดภำวะมลพษิ  

• เทคโนโลยคีวบคมุภำวะมลพษิ  

• เทคโนโลยขีองเสยีต ำ่และไรข้องเสยี  

 

เทคโนโลยทีัง้หลำยไม่วำ่จะเป็นแบบดัง้เดมิหรอืสมัยใหม่ อำจจัดใหเ้ป็นกลุม่ตำมกำรจัดล ำดับของกำรจัดกำรของ
เสยีดังแสดงใน ตำรำงที ่2 

 

ตารางที ่2 ล ำดับควำมส ำคัญของกำรจัดกำรของเสยี (จำกควำมส ำคญัมำกไปหำนอ้ย) 

 

ปฏบิตักิาร ผลลพัธ ์

ลดตน้ก ำเนดิ มีกำรเปลี่ยนกระบวนกำรหรือขัน้ตอนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมท ำให ้
สำมำรถหลกีเลีย่ง ลด หรอืขจัดของเสยีภำยในสถำนประกอบกำร 

กำรน ำกลับมำใช ้ มกีำรใช ้ใชซ้ ้ำ และกำรน ำของเสยีกลับมำใชเ้พือ่กำรใชป้ระโยชน์เดมิหรอื
ใชท้ ำอย่ำงอืน่ เช่นใชเ้ป็นปัจจัยกำรผลติ น ำกลับคนืมำเป็นวัสดุ หรือใช ้

ผลติพลังงำน 

กำรบ ำบัด มีกำรท ำลำย กำรลดควำมเป็นพิษ  กำรสะเทนิของเสียใหเ้ป็นสำรที่มี
อันตรำยนอ้ยลง  

กำรก ำจัด มีกำรปล่อยของเสยีสู่อำกำศ น ้ำ หรือพื้นดนิโดยควบคุมอย่ำงเหมำะสม
ปลอดภัยตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด กำรก ำจัดของเสยีบนดนิ อำจตอ้งมกีำร
ลดปรมิำตร กำรหุม้ดว้ยแคปซลู กำรป้องกันน ้ำซมึจำกขยะและกำรตดิตำม
ผล  

 
END 
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4.1 ความเขา้ใจองคก์รและบรบิทขององคก์ร 
 

4.1 ความเขา้ใจองคก์รและบรบิทขององคก์ร 

องคก์รตอ้งพจิารณาประเด็นภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบัจดุประสงคข์ององคก์รและผลกระทบตอ่
ความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลตามทมีุง่หวงัจากระบบการจัดการสงิแวดลอ้ม. 

 ประเด็นเหลา่นีตอ้งรวมถงึสภาพแวดลอ้มทกํีาลังไดรั้บผลจากองคก์ร หรอื มคีวามสามารถในการสง่ผล
กระทบตอ่องคก์ร 

 

เพอืใหอ้งคก์รสามารถจัดทํา ดําเนนิการ รักษาและทําการปรับปรงุ
อยา่งตอ่เนืองสําหรับระบบบรหิารสงิแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม  
องคก์รจงึตอ้งทําการกําหนดบรบิท บรบิทจะรวมถงึประเด็น
ภายนอกและภายใน ทมีเีงอืนไขทางสงิแวดลอ้มเกยีวขอ้งกบั
วตัถปุระสงคแ์ละสง่ผลตอ่ความสามารถในการบรรลผุลลัพธข์อง
ระบบบรหิารสงิแวดลอ้มทตีังใจไว ้ โดยสะทอ้นวตัถปุระสงคข์อง
องคก์รอยูใ่นวสิยัทัศนแ์ละพันธกจิเชน่ การทํามากกวา่ขอ้กําหนด
ของระบบบรหิารสงิแวดลอ้ม เชน่ องคก์รสามารถไดป้ระโยชนจ์ากการนําหลักการทางสงัคมและสงิแวดลอ้มมาใช ้
เพอืสนับสนุนการพัฒนาอยา่งยังยนืไดม้ากขนึ 

คําวา่ “ผลลัพธท์ตีังใจไว”้ หมายถงึสงิทอีงคก์รมคีวามตังใจจะทําใหบ้รรลดุว้ยการดําเนนิระบบบรหิารสงิแวดลอ้ม 
ทงัน ีผลลัพธท์ตีังไวจ้ะรวมถงึการยกระดับประสทิธผิลการทํางานเชงิสงิแวดลอ้ม การบรรลพัุนธกรณีทตีอ้งปฏบิตัิ
ใหส้อดคลอ้งและการบรรลวุตัถปุระสงคท์างสงิแวดลอ้มซงึเรอืงเหลา่นถีอืเป็นผลลัพธแ์กน่สําคัญขันตํา อยา่งไรก็
ตาม องคก์รสามารถตังผลลัพธท์ตีังใจไวเ้พมิเตมิได ้ 

ความเขา้ใจบรบิทเป็นเรอืงทสํีาคัญ เมอืองคก์รมไิดดํ้าเนนิงานโดยลําพังแตไ่ดรั้บอทิธพิลจากปัญหาภายนอกและ
ภายใน อาทเิชน่ การมหีรอืไมม่ทีรัพยากรพรอ้มใชแ้ละการมหีรอืไมม่สีว่นรว่มของพนักงาน บรบิทขององคก์ร
สามารถรวมถงึความซบัซอ้น โครงสรา้ง กจิกรรมขององคก์ร และรวมถงึ ทําเล สถานทตีังหน่วยงาน ไมว่า่มสีาขา
เดยีวหรอืหลายสาขา ประเทศเดยีวหรอืหลายประเทศ 

บรบิทขององคก์รจะรวมสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตทิอีงคก์รดําเนนิการอยู ่สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตจิะ
สามารถสรา้งเงอืนไขและเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ซงึสง่ผลตอ่กจิกรรม ผลติภัณฑแ์ละบรกิารขององคก์ร เงอืนไขตา่ง ๆ 
สามารถเป็นหรอืขนึอยูก่บัการเปลยีนแปลงทลีะเล็กทลีะนอ้ย ในขณะทเีหตกุารณจ์ะเกยีวขอ้งกบัการเปลยีนแปลง
ในทันททัีนใดซงึสามารถอธบิายเป็นตัวอยา่งดว้ยสถานการณส์ดุขดี การตระเตรยีมเงอืนไขและเหตกุารณด์ังกลา่ว
รวมถงึการบรหิารจัดการผลทตีามมาจะชว่ยสง่เสรมิใหธ้รุกจิสามารถดําเนนิตอ่ไปได ้

ประเด็นตา่งๆเป็นหวัขอ้สําคัญสําหรบัองคก์รเอง ซงึมาจากการอภปิรายและถกกนัภายในองคก์ร หรอืเป็น
สถานการณ์การเปลยีนแปลงทสีง่ผลตอ่ความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลลพัธท์ตีังใจไวท้ซีงึองคก์รได ้
กําหนดเพอืระบบบรหิารสงิแวดลอ้ม 

เพอืทําใหเ้ขา้ใจวา่ประเด็นใดเป็นเรอืงสําคัญเรอืงใดไม ่องคก์รจงึตอ้งสบืหาขอ้มลูเพอืทําการศกึษาดังน:ี 

— สงิเป็นตัวขบัเคลอืนและแนวโนม้สําคัญ ตัวอยา่งเชน่ ทเีกยีวขอ้งกบัสภาพสงิแวดลอ้ม หรอืความกงัวล
ทมีาจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

— ประเด็นตา่ง ๆ ในดา้นสงิแวดลอ้มหรอืองคก์ร 
— สามารถนํามาใชป้ระโยชนใ์นเรอืงผลกระทบทเีป็นประโยชนโ์ดยมนีวตักรรมทนํีาไปสูป่ระสทิธผิลการ

ทํางานดา้นสงิแวดลอ้มทมีกีารปรับปรงุใหด้ขีนึ 
— ใหป้ระโยชนท์างการแขง่ขนัโดยรวมถงึการลดตน้ทนุ มลูคา่เพอืลกูคา้ หรอืการปรับปรงุชอืเสยีงและ

ภาพลักษณ์ขององคก์ร  
 

องคก์รทดํีาเนนิการหรอืปรบัปรงุระบบบรหิารสงิแวดลอ้มของตนเองหรอืบรูณาการระบบบรหิารสงิแวดลอ้มของ

ระบบบรหิารจัดการ ในปัจจบุนัมหีนา้ที
ตอบสนองเป้าหมายธรุกจิ รวมถงึมกีาร
บรรลผุลทอีงคก์รกําหนดไวสํ้าหรับระบบ
การจัดการนันๆ 
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ตนเองกบัการดําเนนิธรุกจิทมีอียู ่ควรทบทวนบรบิทเพอืรับทราบปัญหาทเีกยีวขอ้งซงึกระทบตอ่ระบบบรหิาร
สงิแวดลอ้ม การทบทวนดังกลา่วจะไดป้ระโยชนจ์ากมมุมองในการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภัณฑแ์ละการมสีว่นรว่ม
แบบขา้มสายงานโดยรวมถงึการจัดซอืจัดจา้ง การเงนิ ทรัพยากรบคุคล วศิวกรรม การออกแบบและการขายและ
การตลาด การทบทวนจะรวมดา้นสําหคญัดังตอ่ไปนี 

a) การบง่ชปีระเด็นภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งโดยรวมถงึเงอืนไขทางสงิแวดลอ้มและเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ที
เกยีวขอ้งกบักจิกรรม ผลติภัณฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ขององคก์ร 

b) การพจิารณาวา่ประเด็นเหลา่นสีามารถสง่ผลตอ่วตัถปุระสงคข์ององคก์รและความสามารถในการบรรลผุลลัพธ์
ของระบบบรหิารสงิแวดลอ้มทตีังใจไวไ้ดอ้ยา่งไร 

c) ความเขา้ใจวธิทีจีะสามารถกลา่วถงึขอ้ a) และ b) ในการวางแผน (ดทูขีอ้ 6.1.1); 
d) การหาโอกาสในการปรบัปรงุประสทิธผิลการทํางานดา้นสงิแวดลอ้ม (ดทูขีอ้ 10.3). 
 

มมุมองจากการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภัณฑจ์ะเกยีวขอ้งกบัการพจิารณา
ในดา้นการควบคมุและการมอีทิธพิลตอ่ จากการประเมนิวัฏจักรชวีติ
ผลติภณัฑ ์วธิกีารนีจะทําใหอ้งคก์รสามารถกําหนดดา้นตา่ง ๆ เหลา่นัน
เมอืพจิารณาในเรอืงขอบเขตโดยจะสามารถลดผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม
พรอ้มสรา้งมลูคา่เพมิใหก้บัองคก์ร 

ขนัตอนทอีงคก์รพัฒนาความเขา้ใจบรบิทจะมผีลตอ่ความรูท้อีงคก์ร
สามารถนํามาใชเ้พอื กําหนดทศิทาง กําหนดแนวทางใน การวางแผน ปฏบิตัแิละดําเนนิระบบบรหิารสงิแวดลอ้ม 
ซงึเพมิคณุคา่ใหก้บัองคก์รและสง่ผลในเรอืงความเขา้ใจกบัแนวคดิของประเด็นทสํีาคัญ การทําเป็นเอกสารและการ
อพัเดตขนัตอนและผลลัพธเ์ป็นระยะๆ จะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่องคก์รได ้ 

ผลลัพธจ์ากขนัตอนนจีะชว่ยใหค้วามรูอ้งคก์รในเรอืง: 

— การกําหนดขอบเขตของระบบบรหิารสงิแวดลอ้ม 
— การกําหนดความเสยีงและโอกาสทตีอ้งพจิารณา 
— การพัฒนาหรอืยกระดับนโยบายสงิแวดลอ้ม 
— การตังวัตถปุระสงคด์า้นสงิแวดลอ้ม 
— การตัดสนิประสทิธผิลของวธิกีารในการบรรลพัุนธกรณีทตีอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 

 
 

…………………………. 
 
ปญัหาภายนอก 

 
 การพจิารณาตา่ง ๆ จะรวมดา้น 

— การเมอืง – ประเภทของระบบการเมอืงทมี ีอาทเิชน่ ระบอบประชาธปิไตย ระบอบเผด็จการ ระดบัการ
แทรกแซงทางการเมอืงในการพัฒนาธรุกจิ และความตังใจของนักการเมอืงในการใชอํ้านาจอยา่งมี
ประสทิธผิล 
— เศรษฐกจิ – การมสีาธารณูปโภคตา่ง ๆ พรอ้มใช ้อาทเิชน่ เชอืเพลงิ แกส๊และนํา โครงสรา้งพนืฐาน
และการขนสง่ โดยรวมถงึการสรา้งบา้นเรอืน ถนน ทางรถไฟ ทา่เรอืและสนามบนิ 
—  การเงนิ – ระบบการเงนิทเีป็นทยีอมรับ รวมถงึการมพีรอ้มใชแ้ละการเขา้ถงึทรัพยากรทางการเงนิ 
— การแขง่ขนั – องคก์รทอ้งถนิอนื ๆ ทมีวีตัถปุระสงคแ์ละแนวคดิเหมอืนกนัซงึสามารถนํามาปรับใชใ้น
การครองตําแหน่งทางการแขง่ขนัเมอืจําเป็น อาทเิชน่ การพัฒนาอยา่งยังยนื การออกแบบเชงินเิวศ
เศรษฐกจิและฉลากสงิแวดลอ้ม   
— การบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน – การมผีูจั้ดหา (ซพัพลายเออร)์พรอ้ม สมรรถนะและความสามารถ ระดับ
เทคโนโลยแีละขอ้กําหนดของลกูคา้ 
— สงัคม – คา่นยิมทางเชอืชาต ิปัญหาดา้นเพศ การตดิสนิบนและการคอรัปชนั การกําลังคนพรอ้ม การ
เขา้ถงึสงิอํานวยความสะดวกทางการศกึษาและการแพทย ์ระดับการศกึษาของกําลังคนและระดับการกอ่
อาชญากรรม 
— วฒันธรรม – สถานทฝัีงศพของชาวพนืเมอืงหรอืสถานทศีกัดสิทิธ ิมรดกสถาน/ทรัพยส์นิ การมี
ทรัพยากรเฉพาะพรอ้ม อาทเิชน่ พชืสมนุไพร/รักษาโรค ของหตัถกรรม อาหารทใีชใ้นบรบิททาง
วฒันธรรมสําหรับวัตถปุระสงคใ์นการประกอบพธิ ีระบบศาสนาและคา่นยิมดา้นความสวยงาม 
— ความตอ้งการของตลาดและโดยรวม – แนวโนม้ตลาดในปัจจบุนัและในอนาคตสําหรับผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารโดยรวมถงึทเีป็นพลังงานและทรัพยากรทมีปีระสทิธผิล 

เพราะองคก์รตังมาเพอืบรรลเุป้าหมาย  
จงึตอ้งมองหาสงิทตีอ้งจัดการ ใหบ้รรลุ
เป้าหมายดังกลา่ว 
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—  เทคโนโลย ี– การมพีรอ้มใชแ้ละการเขา้ถงึเทคโนโลยทีเีกยีวขอ้งกบัองคก์ร 
—  กฎหมาย – กรอบกฎหมายทอีงคก์รปฏบิตั ิ
หมายเหต ุ กรอบกฎหมายจะรวมถงึกฎหมาย ระเบยีบและขอ้กําหนดทางกฎหมายในรปูแบบอนื ๆ  
— ธรรมชาต ิ– สภาพภมูอิากาศในปัจจบุนัและในอนาคตรวมถงึอนื ๆ ความหลากหลายทางชวีภาพ สาย
พันธุห์ายากและใกลส้ญูพันธุ ์ระบบนเิวศ ความมทีรัพยากรพรอ้มใช ้โดยรวมถงึปรมิาณ คณุภาพและการ
เขา้ถงึ พลังงานทดแทนและพลังงานสนิเปลอืง และภาวการณ์ดา้นสงิแวดลอ้มพเิศษ/อตุสาหกรรม 

 
ขอ้มลูทรัพยากรภายนอกทสีามารถสง่เสรมิความรูใ้นดา้นประเด็นภายนอกขององคก์รจะม ี

—  ลกูคา้ ผูจั้ดหา (ซพัพลายเออร)์และคูค่า้ 
—  สภาธรุกจิ 
—  องคก์รภาคสว่น 
—  หอการคา้ 
—  หน่วยงานราชการ 
—  หน่วยงานสากล 
—  ทปีรกึษา 
—  การวจัิยทางวชิาการ 
—  สอืขา่วทอ้งถนิ 
—  กลุม่ชมุชนทอ้งถนิ 

 
สภาพสงิแวดลอ้ม โดยรวมถงึเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  

สภาพสงิแวดลอ้มทสีามารถกระทบตอ่กจิกรรม ผลติภัณฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ขององคก์ร อาทเิชน่ การเปลยีนแปลง
สภาพภมูอิากาศททํีาใหอ้งคก์รไมส่ามารถปลกูผลติภัณฑท์างการเกษตรบางประเภทจากเหตกุารณ์   ทาง
สงิแวดลอ้มคอือทุกภัย  หรอืจากผลของการเปลยีนแปลงอากาศทรีนุแรง ซงึสง่ผลกระทบตอ่กจิกรรมตา่ง ๆ ของ
องคก์ร อาทเิชน่ การจัดเก็บสารอนัตรายเพอืป้องกนัมลภาวะ 

การพจิารณาแหลง่ขอ้มลูบางแหลง่จะชว่ยองคก์รในการกําหนดสภาพสงิแวดลอ้มโดยรวมเหตกุารณต์า่ง ๆ ตอ่ไปนี 

a) ขอ้มลูอตุนุยิมวทิยา ธรณีวทิยา อทุกวทิยาและระบบนเิวศ 
b) ขอ้มลูภัยพบิตัใินอดตีทเีกยีวขอ้งกบัทตีังขององคก์ร 
c) รายงานการตรวจตดิตาม การประเมนิหรอืการทบทวนครังกอ่น อาทเิชน่ การทบทวนสงิแวดลอ้มแรกเรมิ
หรอืการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภัณฑเ์มอืมพีรอ้มใช ้
d) ขอ้มลูการสงัเกตการณ์สงิแวดลอ้ม 
e) การใหใ้บอนุญาตหรอือนุมัตดิา้นสงิแวดลอ้ม 
f) รายงานสถานการณฉุ์กเฉนิและอบุตักิารณเ์กยีวกบัผลทตีามมาดา้นสงิแวดลอ้ม 
 
 
ปญัหาภายใน 

การพจิารณาตา่ง ๆ จะรวมถงึ 

 การกํากบัดแูลและโครงสรา้ง   ประเภทของโครงสรา้งตามโครงการเชงิลําดับชนั เชงิแมทรกิซ ์ เชงิราบ 
การตามสญัญาและความสมัพันธข์องบรษัิทแม ่ บทบาทและความรบัผดิชอบกจิการคา้รว่มและการบริ

รวมถงึอํานาจหนา้ทตีา่ง ๆ  
 ความสอดคลอ้งตามกฎหมายสถานะและแนวโนม้ตา่ง ๆ 
 นโยบาย วตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธ:์ วตัถปุระสงค ์ วสิยัทศัน ์ ธรุกจิ วตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธอ์นื ๆ รวมถงึ

ทรัพยากรทจํีาเป็นในการบรรลเุรอืงเหลา่นี 
 สมรรถนะและความสามารถ – สมรรถนะขององคก์ร ความสามารถและความรูใ้นดา้นทรัพยากรและความ

รอบรู ้(อาทเิชน่ เงนิทนุ เวลา บคุลากร ภาษา กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยรีวมถงึการบํารงุรักษา) 
 ระบบขอ้มลู: การไหลของขอ้มลูและกระบวนการตัดสนิใจ ( ทังเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ( รวมถงึ

เวลาทตีอ้งใชเ้พอืทําใหเ้สร็จสมบรูณ์ 
 ความสมัพันธแ์ละมมุมองรวมถงึคา่นยิมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน 

ระบบและมาตรฐานการบรหิาร – จดุแข็งและจดุออ่นของระบบการบรหิารทมีอียูข่ององคก์ร และแนวทาง
อาทเิชน่ สําหรับบญัชแีละการเงนิ คณุภาพ สขุอนามยัและความรวมถงึตน้แบบทอีงคก์รนําปรับใช ้

ปลอดภัย  
 รปูแบบและวฒันธรรมองคก์ร – ธรุกจิครอบครัว ธรุกจิมหาชนหรอืเอกชน รปูแบบการบรหิารและความเป็น

ผูนํ้า วฒันธรรมเปิดหรอืปิด และกระบวนการตัดสนิใจ 
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 สญัญา – รปูแบบ เนือหา และ บรบิทความสมัพันธต์ามสญัญา 
 

เพมิเตมิ 
ทาํไมตอ้งทาํความเขา้ใจ 

มาตรฐานตอ้งการใหม้กีระบวนการน ีเพอืสรา้งความเขา้ใจเกยีวกบับรบิทขององคก์ร ซงึทําใหค้นในองคก์ร
มคีวามรู ้ทซีงึสามารถใชโ้ดยองคก์รในการวางแผน ดําเนนิการ ระบบการบรหิารสงิแวดลอ้ม  
กระบวนการนคีวรทาํใหง้า่ยตอ่การปฏบิตัเิพอืสรา้งมลูคา่ใหก้บัองคก์ร และกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทัวไป
วา่อะไรเป็นปัญหาทสํีาคัญ  กระบวนการสามารถทําไดอ้ยา่งงา่ยหรอืซบัซอ้นแลว้แตค่วามตอ้งการของ
องคก์ร และจะดมีากในการจัดทําเอกสารขันตอนและผลทไีดใ้หเ้ป็นเอกสาร 
 
เจตจารมณ์ของขอ้กําหนดขอ้ 4.1 คอืตอ้งการใหอ้งคก์รมรีะบบการจัดบรหิารสงิแวดลอ้มทสีนองตอ่ความ
ตอ้งการขององคก์ร สนองตอ่วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ขององคก์รเอง 
 
ดว้ยเจตนารมณ์นจีงึมขีอ้กําหนดทตีอ้งการใหม้กีารสรา้งความเขา้ใจในระดับการบรหิารองคก์รระดับสงู ,
คดิถงึประเด็น (issue)  สําคัญทสีามารถสง่ผลตอ่ไมว่า่ดา้นบวกหรอืลบ ตามวถิทีางทอีงคก์รตอ้งจัดการ
ความรบัผดิชอบดา้นสงิแวดลอ้มของตน 
 
ประเด็น (issues) เป็นหวัขอ้สําคัญสําหรับองคก์ร เพอืทําการศกึษาเพอืหาวธิกีารในการเปลยีนแปลงเพอื
สรา้งความสามารถขององคก์ร ใหบ้รรลผุลระบบการจัดการสงิแวดลอ้มทตีังใจไว ้
 
คําวา่ "บรรลผุล ทมีุง่หวงั  - intended outcome " หมายถงึสงิทอีงคก์รตอ้งการจากระบบการจัดการ
สงิแวดลอ้ม ซงึรวมถงึการปรับปรงุสมรรถนะดา้นสงิแวดลอ้ม การสอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพันทมี ี และการบรรลุ
วตัถปุระสงคด์า้นสงิแวดลอ้ม เป็นอยา่งนอ้ย ซงึองคก์รสามารถกําหนดทําการกําหนดนอกกรอบนไีด ้
 
องคก์รแตล่ะองคก์รแตกตา่งกนั ซงึเป็นผลมาจากปัญหาภายนอก และภายใน ทแีตกตา่งกนั เชน่ความ
พรอ้มของทางการเงนิ  จดุยนืขององคก์ร จดุยนืตลาดทอียู ่ความแตกตา่งของประเภทธรุกจิ  การไดรั้บการ
สนับสนุนและการมสีว่นร่วมของพนักงาน   นอกจากนีบรบิทขององคก์รยังมผีลมาจาก ความซบัซอ้น 
โครงสรา้ง กจิกรรม และสถานทขีองหน่วยงานของทังองคก์ร ทังโดยรวมและทอ้งท ี
 
ขอ้กําหนดนมีคีวามตอ่เนอืงกบัขอ้กําหนดไหนบา้ง 

ความเขา้ใจเกยีวกบับรบิทขององคก์รนีทําเพอืจดัทํา นําระบบไปปฏบิตั ิธํารงรักษา และปรับปรงุระบบการบรหิาร
สงิแวดลอ้มอยา่งตอ่เนือง ( ดู 4.4)    
ประเด็นภายใน และภายนอกทถีกูพจิารณาใน 4.1 น ีอาจสง่ผลตอ่ความเสยีงและโอกาสองคก์ร หรอืตอ่ระบบการ
จัดการสงิแวดลอ้ม ( ดู 6.1.1-6.1.3) 
องคก์รพจิารณา สงิทจํีาเป็นตอ้งไดร้บัการระบแุละจัดการ ( ใหด้ทูี 6.1.4, 6.2, ขอ้ 7 ,ขอ้ 8 สว่นและ ขอ้ 9.1) 
 
 
เอาขอ้มลูทไีดไ้ปทําอะไรไดบ้า้ง 

ผลการทบทวนบรบิทนสีามารถใชเ้พอืชว่ยองคก์รทําความเขา้ใจและกําหนดขอบเขตของระบบการจัดการ
สงิแวดลอ้ม กําหนดความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัความออ่นไหวและโอกาส  พัฒนาหรอืการทําใหบ้รรลนุโยบาย
สงิแวดลอ้ม จัดทําวัตถปุระสงคด์า้นสงิแวดลอ้ม และพจิารณากําหนดประสทิธผิลในการสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที
ปฏบิตัติามกฎหมายกฏระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 
 
หลกัการในการคดักรองประเด็นไปจดัการ 

เพอืเขา้ใจวา่อะไรคอืประเด็นทสํีาคัญ มสีงิทอีงคก์รควรคํานงึถงึ 
 อะไรคอืตัวผลักดันหลักและแนวโนม้ 
 อะไรทเีป็นปัญหาในปัจจบุนั 
 อะไรทคีวรเปลยีนแปลง 
 อะไรทสีามารถเพมิประโยชนท์ไีด ้รวมถงึการปรับปรงุสมรรถนะสงิแวดลอ้ม 
 เห็นโอกาสในการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั รวมถงึการลดตน้ทนุ การสรา้งมลูคา่เพมิใหล้กูคา้ หรอื 

ปรับปรงุภาพลักษณ์องคก์ร หรอืตราสนิคา้ 
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ขนัตอน 
การจัดทําหรอืปรับปรงุระบบการจดัการสงิแวดลอ้ม หรอืการรวมระบบการจัดการสงิแวดลอ้มภายในเขา้กบัทางธรุกจิ
ทมีอียู ่ควรทําการทบทวนบรบิทโดย; 

a ระบ ุประเด็นภายในและภายนอกทเีกยีวขอ้ง รวมทังสภาพสงิแวดลอ้ม และเหตกุารณ์ ทซีงึเกยีวขอ้งกบั
กจิกรรมผลติภัณฑแ์ละบรกิาร  
b พจิารณาวา่ประเด็นเหล่านจีะสามารถกระทบตอ่วตัถปุระสงคข์ององคก์รและความสามารถเพอืให ้
บรรลผุลวตัถปุระสงคข์องระบบการจัดการสงิแวดลอ้มขององคก์รอยา่งไร  
c ระบโุอกาสในการปรับปรงุสมรรถนะดา้นสงิแวดลอ้ม 

 
ในการทบทวน อาจมขีอ้ควรพจิารณาเพมิเตมิเขน่ 

a การรักษาความยังยนืดา้นสงิแวดลอ้มผา่นการจดัซอื 
b โอกาสในการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัจากการลดตน้ทนุ และสรา้งมลูคา่เพมิสําหรับลกูคา้ 
และ 
c ความคดิเชงิวฏัจักรชวีติ 

 
ตัวอยา่งของประเด็นภายใน ภายนอก ทซีงึเกยีวขอ้งกบับรบิทองคก์ร ประกอบดว้ย  

a) สภาพสงิแวดลอ้มเกยีวขอ้งกบั สภาพภมูอิากาศ, คณุภาพอากาศ, คณุภาพนํา, ดนิทใีช,้ การปนเปือนที
มอียู,่ ทรัพยากรธรรมชาต,ิ และความหลากหลายทางชวีภาพ ทสีามารถสง่ผลกระทบตอ่ทังวตัถปุระสงค์
ขององคก์ร หรอืไดรั้บผลจากประเด็นสงิแวดลอ้มกระทบตามแงม่มุของสงิแวดลอ้ม 
b) วฒันธรรมภายนอก สงัคม การเมอืง กฎหมาย ขอ้บังคับ การเงนิ เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ ธรรมชาต ิและ
สถานการณ์การแขง่ขนั ไมว่า่ระดับนานาชาต,ิ ประเทศ, ภมูภิาค หรอืทอ้งถนิ 
c) ลักษณะภายในหรอืเงอืนไขขององคก์ร เชน่กจิกรรม ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร ทศิทางเชงิกลยทุธ ์
วฒันธรรม และกําลังความสามารถ ( กระบวนการ ระบบ เชน่คน ความรู ้ ) 

 
 
พจิารณาปจัจยัภายนอกภายในแคไ่หนพอ 

จะทําการระบพุจิารณาใหค้รบ  มาตรฐานใหม้า 2  เกณฑท์เีป็นปัจจัยทเีกยีวขอ้งทอีงคก์รตอ้งระบปัุจจัยภายนอก
และภายใน 
 
มาตรฐานตอ้งการให ้“องคก์รตอ้งพจิารณาประเด็นภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบัจดุประสงคข์อง
องคก์ร”  และ  
มาตรฐานตอ้งการให ้“องคก์รตอ้งพจิารณาประเด็นภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบัผลกระทบตอ่ความสามารถ
ขององคก์รในการบรรลผุลตามทมีุง่หวงัจากระบบการจัดการสงิแวดลอ้ม. 
 
จดุประสงค ์(purpose) องคก์ร ก็คอื วสิยัทศัน ์พันธกจิ หรอืในคําทัวๆไปก็คอืแผนระยะยาวขององคก์รขององคก์ร
นันเอง ซงึองคก์รทา่นน่าจะมกีารกําหนดไวอ้ยูแ่ลว้  
 
ผลตามทมีุง่หวงัจากระบบการบรหิารสงิแวดลอ้ม ทา่นอาจจดัทําระบบการบรหิารสงิแวดลอ้มและไดรั้บการรับรองมา
นานหลายปี แตท่า่นไมท่ราบเหตแุหง่การจัดทําและผลทตีอ้งการจากระบบการบรหิาร  ซงึอาจหมายรวมถงึ 
 

• สรา้งทศันคตทิดีแีละการยอมรับของชมุชนโดยรอบ 
• ลดผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม สําหรบัการนําไปใชใ้นการผลติ 
• ลดความเสยีงทเีกดิจากความผดิพลาดในการกําจัดขยะมพีษิ 
• สนองความตอ้งการของลกูคา้ เนืองจากในปัจจบุนัลกูคา้ตอ้งการสนิคา้ทชีว่ยอนุรักษ์สงิแวดลอ้ม 
• ลดตน้ทนุและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรไดอ้ยา่งคุม้คา่ 
• สรา้งภาพลักษณ์ทดีใีนสายตาภาครัฐ 
• สรา้งภาพลักษณ์และความรูส้กึทดีใีหแ้กล่กูคา้  
• เกดิภาพลักษณท์ดีตีอ่สงิแวดลอ้มและตอ่ชมุชนรอบขา้ง 
• สะดวกในการทําการคา้ทงัในประเทศและตา่งประเทศ ลดปัญหาในการเจรจาและการทํา

ขอ้ตกลงทางการคา้ 
• ลดคา่ปรับทเีสยี  
• ลดตน้ทนุในระยะยาวจากการพจิารณาถงึทรัพยากรทใีชแ้ละมลพษิทกีอ่กําเนดิ โดยองคก์ร  
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• เกดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันเมอืเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ดว้ยผลติภัณฑ ์บรกิารทเีป็นมติรกบั
สงิแวดลอ้ม 

• เพมิโอกาสในดา้นการคา้และการเจรจาตอ่รองกบัคูค่า้ทตีอ้งการทําธรุกจิกบัองคก์ร ทคํีานงึ ถงึ
สงิแวดลอ้ม 

• สรา้งขวัญและกําลังใจ ความมุง่มัน และความเขา้ใจในหนา้ทคีวามรับผดิชอบใหก้บั บคุลากร 
• ตน้ทนุการผลติตําลง 
• เพมิโอกาสในการแขง่ขันทางธรุกจิ 
• ลดผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้มและชมุชน 
• สรา้งทศันคตทิดีแีละการยอมรับระหวา่งโรงงานและชมุชน 
• จัดการของเสยีทดี ีและลดผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้มและชมุชนโดยรอบ  
• ทําใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธผิลมากขนึ ลดตน้ทนุการผลติได ้ 

 
 

ตวัอยา่งปจัจยัภายนอกเพมิเตมิ : 
 การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีกฎหมาย และขอ้บังคับ 
 ความยดืหยุน่ของหว่งโซอ่ปุทาน (Supply chain resilience) 
 ความออ่นไหวของตลาด ปัญหาทอียูอ่าศัยและความหลากหลายทางชวีภาพ  
 ประสทิธผิลทางเศรษฐกจิโดยรวมในประเทศ  
 แผนเศรษฐกจิในอนาคต 
 เงอืนไขทางการคา้ (ความเชอืมันของประชากร /ตลาด etc.) 
 ความคาดหวงัของลกูคา้ 
 มาตรฐานและการรับรองภายในอตุสาหกรรม 
 ผลกระทบของความผันผวนของสภาพภมูอิากาศ 
 เปลยีนแปลงตามสงิแวดลอ้มในทอ้งถนิ (การพัฒนา /กําหนดพ ◌◌ืน้ทอีนุรักษ์ /พัฒนา พนืทป้ีองกนันํา

ทว่ม เป็นตน้ )  
 ราคาวัตถดุบิ /เชอืเพลงิ – แรงกดดันจากนานาชาต ิความดันของตลาดภายในประเทศ  ,รัฐบาล,การ 

จัดเกบ็ภาษี ตน้  
 ระเบยีบ ขอ้บังคับทวัไปทเีกยีวกบัอตุสาหกรรม 
 สมาคมการคา้ และอํานาจการตอ่รอง/การล็อบบ(ี lobbying powers) 

ผลกระทบตอ่เพอืนบา้น 
 
ประเด็นภายในทอีาจคาํนงีถงึเพมิเตมิ 

 การกํากบัดแูลองคก์รและโครงสรา้งการกํากบัดแูล  ตามสญัญา และชาตกิรอบ รวมทังลงทะเบยีน และ 
รายงาน ชนดิของโครงสรา้ง รวมทังลําดับชนั เมตรกิซ ์โครงการ กจิการรว่มคา้และบรกิารสญัญา และ
ความสมัพันธข์องบรษัิทแม ่บทบาท และความรับผดิชอบ และ อํานาจหนา้ท ี

 การปฏบิตัติามกฎหมาย การบง่ชแีละภาระผกูพันตามกฎหมาย 
 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และ กลยทุธ ์ วตัถปุระสงค ์วสิยัทศัน ์ กลยทุธ ์และทรัพยากรทจํีาเป็นเพอืใหบ้รรล ุ
 กําลังความสามารถและกําลังการผลติ – ความสามารถในองคก์ร และความรูท้รัพยากรและความสามารถ 

(เชน่เงนิทนุ เวลา คน ภาษา กระบวนการ ระบบเทคโนโลย ีและการบํารงุรักษา); 
 ระบบสารสนเทศ   การไหลของสารสนเทศและกระบวนการตัดสนิใจ (อยา่งเป็นทางการ และไมเ่ป็น

ทางการ( และเวลาทใีช ้  
 ความสมัพันธภ์ายในกบั และภาพลักษณ์ และคณุคา่ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน 
 ระบบการบรหิารและมาตรฐาน – จดุแข็งและจดุออ่นของระบบการจัดบรหิารทมีอียูข่ององคก์ร แนวทาง

และรรปูแบบทใีชโ้ดยองคก์ร เชน่ งานการบญัช ีและการเงนิ คณุภาพ ความปลอดภัย และ สขุภาพ 
 ลักษณะรปูแบบองคก์รและวัฒนธรรม – ธุรกจิครอบครัว บรษัิทสว่นตัว หรอืสาธารณะ จัดการ และลักษณะ

ความเป็นผูนํ้า วฒันธรรมเปิดเผย วฒันธรรมแบบปิด และรวมถงึกระบวนการตัดสนิใจ 
 สญัญา – รปูแบบ เนือหา และขอบเขตของความสมัพันธต์ามสญัญา 

 
 
ตวัอยา่งประเด็นภายในเพมิเตมิ 
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 การขนสง่ และการเลอืกไซตง์าน ตน้ทนุ/บรกิาร 
 วฒันธรรมภายในองคก์ร / การกํากบัดแูลและปัญหา อยา่งตอ่เนือง  
 โอกาสทจีะเปลยีนจากผลติภัณฑ ์เป็นการใหบ้รกิารเชน่ ลสีซงิและการบํารงุรักษาอาคาร  
 ความสมัพันธร์ะหวา่ง supply chain (การสอบกลบัทมีาของทอ่นไม ้เป็นตน้ )  
 มโีอกาสในการวางแผนการเปลยีนมาใชว้ตัถดุบิทมีคีวามยังยนื (ผลติภณัฑ/์บรรจภุัณฑ)์  
 การใชว้สัดตุ่างๆ  (recycled, durable, reusable, recyclable, biodegradable) 
 การจัดการพลังงาน (Energy management ) 
 ของเสยีจากวตัถดุบิ การกําจัดขยะ การพัฒนาตลาดจากวสัดพุลอยได(้ by-products) 
 โครงสรา้งขององคก์ร (Structure of the organization) 
 บทบาท หนา้ท ีภายในองคก์ร (Roles within the organization) 
 กลยทุธก์ารเตบิโตทางธรุกจิ (Business growth strategy) 
 ผลตอบแทนจากการลงทนุ (Return on investment) 
 คณุภาพของผลติภัณฑ/์บรกิาร (Product/service ) 
 เงนิทนุ (Capital expenditure) 
 สภาพคลอ่ง (Solvency) 
 หนแีละดอกเบยี (Debt and interest) 
 หนีสนิ Liabilities (e.g. Public) 
 การคา้ ซอืขายอยา่งยตุธิรรม 
 ความน่าเชอืถอื คณุภาพ และความสามารถในการทํางาน  
 ความมันคงของการปฏบิตังิาน / ทรัพยากรบคุคล  
 ผลกระทบของการไมเ่ป็นองคก์ร (Impact of unionization) 
 ระดับการฝึกอบรมเจา้หนา้ท ี( Staff training levels) 
 สญัญา ขอ้ตกลงกบัลกูคา้  
 เงอืนไขการชําระเงนิจากลกูคา้  
 สภาพคลอ่งของลกูคา้ 
 ขยายฐานลกูคา้ 
 เงนิหมนุเวยีน 
 ความแข็งแรงของธรุกจิเพอืรองรับความตอ้งการเงนิทนุ  
 ความยดืหยุน่ของโครงสรา้งพนืฐาน (Resilience of infrastructure) 
 ความสมัพันธร์ะหวา่งผูล้งทนุ  (รวมไปถงึสถาบนัทางการเงนิ) 
 อนัดับเครดติและความพรอ้ม 
 สขุภาพและความปลอดภัย ทไีซตง์าน และไซตล์กูคา้ 
 ออกแบบเพอืสงิแวดลอ้ม 

 

SWOT analysis สาํหรบัการจดัการสงิแวดลอ้ม 
 
การทํา SWOT analysis นยิมใชก้นัในการบรหิารจัดการองคก์ร ซงึสามารถปรับใชก้บัการบรหิารงานโดยมองในมมุ
สงิแวดลอ้มไดเ้ชน่กนั 
 
จดุแข็งขององคก์รในการจัดการสงิแวดลอ้ม
ผลติภณัฑรั์กษาสงิแวดลอ้ม 

 มกีระบวนการผลติทใีชท้รัพยากรอยา่งมี
ประสทิธผิลและไมม่ขีองเสยีอนัตราย 

 ภาพพจนข์องบรษัิทคอื โรงงานสเีขยีว  
 พนักงานทกุระดับมคีวามมุง่มันในการรักษา

จดุออ่นขององคก์รในการจัดการสงิแวดลอ้ม 

 ผลติภณัฑไ์มส่ามารถนํามาใชใ้หมไ่ด ้
 กระดาษทใีชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ขวด ไม่

สามารถใชไ้ดอ้กี 
 กระบวนการผลติมมีลพษิเกดิขนึ 
 มขีองเสยีอนัตรายเกดิขนึ 
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สงิแวดลอ้ม 
 มหีน่วยงานวจิัยและพัฒนาสําหรับผลติภัณฑส์ี

เขยีว 

 มภีาพพจนท์เีป็นโรงงานสกปรกหรอืมมีลพษิ 
 พนักงานและผูบ้รหิารไมส่นใจในการรักษา

สงิแวดลอ้ม 

โอกาสขององคก์รในการดําเนนิการดา้นสงิแวดลอ้ม 

 มโีอกาสในการเขา้สูต่ลาดใหม ่ๆ 
 โอกาสการเป็นรายแรกทผีลติผลติภัณฑส์เีขยีว 
 สามารถสรา้งภาพพจนท์ดีใีนการจัดการ

สงิแวดลอ้ม และมโีอกาสในการกําหนด
วตัถปุระสงค ์

 และเป้าหมายใหม ่
 โอกาสในการใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธผิล 

และสามารถลดตน้ทนุการผลติ 

 

อปุสรรคขององคก์รในการดําเนนิการดา้น
สงิแวดลอ้ม 

 การดําเนนิการดา้นสงิแวดลอ้มตามกฎหมาย
จะตอ้งลงทนุและเป็นการลงทนุทไีมส่ามารถ
คนื ทนุได ้

 การเพมิขนึของการตรวจสอบจากทางราชการ 
 มกีลุม่อสิระดา้นสงิแวดลอ้มคอยตรวจสอบการ

ทํางานของบรษัิท 
 คูแ่ขง่มสีดัสว่นของตลาดใหมจ่ากผลติภัณฑส์ี

เขยีวเชน่กนั 
 จํานวนพนักงานลดลง และการรบัสมัครเพมิทํา

ไดด้ว้ยความยากลําบากมากขนึ 
 การอยูร่อดของบรษัิทมคีวามยากลําบากมาก

ขนึ 

 
 

END 
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4.2 ความเขา้ใจถงึความตอ้งการและความคาดหวงัของผู ้
มสีว่นไดเ้สยี 

 

4.2 ความเขา้ใจถงึความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
องคก์รตอ้งทําการพจิารณา: 
a) ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้งกบัระบบการบรหิารสงิแวดลอ้ม 
b) ความจําเป็นและความคาดหวงัทเีกยีวขอ้ง (เชน่ ขอ้กําหนด) ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
c) โดยความจําเป็นและความคาดหวงันัน จะแปลเปลยีนเป็นขอ้ผกูพันทตีอ้งทําใหส้อดคลอ้ง 

 

ทวัไป 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นสว่นหนงึของบรบิททอีงคก์รควรมกีารพจิารณา การกําหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและการพัฒนา
ความสมัพันธก์บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจะทําใหก้ารสอืสารสามารถนําไปสูค่วามเป็นไปไดใ้นการสรา้งความเขา้ใจซงึกนั
และกนักอ่ใหเ้กดิความเชอืมันและความเคารพ ความสมัพันธด์ังกลา่วไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นลักษณะแบบทางการ 

องคก์รควรมกีารกําหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและความตอ้งการรวมถงึความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเกยีวกบั
ระบบบรหิารสงิแวดลอ้ม องคก์รสามารถไดป้ระโยชนจ์ากขนัตอนทบีง่ชคีวามตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้งเพอืกําหนดงทจีะตอ้งสอดคลอ้งและสงิทตีอ้งเลอืกใหส้อดคลอ้ง (อาทเิชน่ พันธกรณีทตีอ้ง
ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง)  วธิทีใีชแ้ละทรัพยากรทใีชส้ามารถแตกตา่งไดต้ามขนาดและหลักธรรมชาตขิององคก์ร ความ
พรอ้มทางการเงนิ ความเสยีงและโอกาสทตีอ้งกลา่วถงึและประสบการณด์า้นการบรหิารสงิแวดลอ้มขององคก์ร 

องคก์รถกูคาดหวังใหม้คีวามเขา้ใจทวัไป ในดา้นความตอ้งการและความคาดหวังทผีูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกและ
ภายในทเีกยีวขอ้งแสดงออกมาเพอืใหเ้กดิการพจิารณาความรูท้ไีดรั้บเมอืมกีารตัดสนิพันธกรณีทตีอ้งปฏบิตัใิห ้
สอดคลอ้ง 

การกาํหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้ง 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถเป็นฝ่ายภายในหรอืภายนอกขององคก์ร โดยองคก์รควรมกีารกําหนดวา่ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีคนใดทเีกยีวขอ้งกบัระบบบรหิารสงิแวดลอ้มขององคก์รตามความสําคัญและนัยยะ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถ
เปลยีนไปตามเวลาและจะขนึอยูก่บัภาคหรอือตุสาหกรรมหรอืทตีังทางภมูศิาสตรท์อีงคก์รดําเนนิการอยู ่การ
เปลยีนแปลงตา่ง ๆ ของปัญหาภายในและภายนอกทเีป็นสว่นหนงึของบรบิทองคก์รสามารถสง่ผลตอ่การ
เปลยีนแปลงของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

การกาํหนดความตอ้งการและความคาดหวงัของผูท้มีสีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้ง 

องคก์รควรตัดสนิความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีขององคก์รในฐานะปจัจยันําเขา้สําหรบั
การออกแบบระบบบรหิารสงิแวดลอ้ม ตัวอยา่งของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรวมถงึความตอ้งการและความคาดหวงั ไม่
เพยีงแตจ่ะมคีวามสําคัญในการกําหนดความตอ้งการและความคาดหวงัทเีป็นพันธะและไดแ้ถลงไวเ้ทา่นัน แตย่ังคง
รวมถงึการกําหนดความตอ้งการและความคาดหวงัทบีอกเป็นนัยโดยทัวไปดว้ย (อาทเิชน่ ทคีาดการณ์ไวต้ามปกต)ิ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้งซงึกําหนดวา่มบีทบาทในบรบิทอาจมคีวามตอ้งการบางอยา่งทไีมเ่กยีวขอ้งกบัระบบ
บรหิารสงิแวดลอ้มขององคก์ร ดังนัน จงึไมจํ่าเป็นตอ้งพจิารณาความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทังหมด 

ตวัอยา่งของมสีว่นไดส้ว่นเสยีรวมถงึความตอ้งการและความคาดหวงั 

ความสมัพนัธ ์ ตวัอยา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตวัอยา่งความตอ้งการและความคาดหวงั 

โดยความรับผดิชอบ นักลงทนุ คาดหวังใหอ้งคก์รบรหิารความเสยีงและโอกาสทสีามารถ
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สง่ผลตอ่การลงทนุ 

โดยอทิธพิล องคก์รนอกภาครัฐ (NGOs) ตอ้งการความรว่มมอืขององคก์รในการบรรลเุป้าหมาย
สงิแวดลอ้มขององคก์รนอกภาครัฐ 

โดยความใกลช้ดิ เพอืนบา้น ชมุชน คาดหวังประสทิธผิลการทํางานทกีารยอมรับไดท้างสงัคม 
ความซอืสตัยแ์ละบรูณาการ 

โดยภาวะพงึพงิ พนักงาน คาดหวังการทํางานในสงิแวดลอ้มทปีลอดภยัและมสีขุอนามยั 

โดยการเป็นตวัแทน องคก์รสมาชกิทางอตุสาหกรรม ตอ้งการความรว่มมอืในดา้นปัญหาสงิแวดลอ้ม 

โดยอํานาจ ตวัแทนตามระเบยีบและกฎหมาย คาดหวังการแสดงความสอดคลอ้งทางกฎหมาย 

 

การตดัสนิพนัธกรณีทตีอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง  

องคก์รตอ้งตัดสนิวา่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัสงิทเีป็นความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใด ซงึเมอื
ตัดสนิใจแลว้จะกลายเป็นพันธกรณีทตีอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง  ความรูใ้นสงินจีะชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจ
พันธกรณีทตีอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งดังรายละเอยีดเพมิเตมิในขอ้ 6.1.3 ได ้

ทงัน ีวธิกีารการตดัสนิความตอ้งการและความคาดหวังใดจะนํามาปฏบิตัมิหีลายวธิแีละสามารถใชห้ลายวธิไีด ้ตราบ
ใดทเีหมาะสมกบัขอบเขต ธรรมชาตแิละขนาดขององคก์รรวมถงึเหมาะสมในดา้นรายละเอยีด ความซบัซอ้น เวลา 
ตน้ทนุและความมขีอ้มลูทน่ีาเชอืถอื และทสํีาคัญทสีดุควรมกีารตัดสนิใจโดยผูบ้รหิารระดับสงูมสีว่นรว่ม 

ขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้งกบัหน่วยงานดา้นกฎระเบยีบ องคก์รควรตอ้งมคีวามรูใ้นสาขากฎหมายโดยรวมทบีงัคบัใช ้
อาทเิชน่ มาตรฐานคณุภาพอากาศ ขอ้จํากดัในการปลอ่ย ระเบยีบในการกําจัดของเสยีทงิ ขอ้กําหนดในการขอ
ใบอนุญาตเพอืสงิอํานวยความสะดวก ฯลฯ 

ในกรณีทมีคํีามันสญัญาดว้ยความสมัครใจ องคก์รควรมคีวามรูเ้ชงิกวา้งในดา้นความตอ้งการและความคาดหวงัที
เกยีวขอ้ง อาทเิชน่ ขอ้กําหนดของลกูคา้ แนวทางการปฏบิตัทิดีหีรอืขอ้ตกลงโดยสมคัรใจกบักลุม่ชมุชนหรอื
เจา้หนา้ทภีาครัฐ ความรูนี้จะทําใหอ้งคก์รสามารถเขา้ใจนัยยะเหลา่นีโดยสามารถบรรลผุลลัพธท์ตีังใจไวใ้นระบบ
บรหิารสงิแวดลอ้ม 

การใชแ้ละการประยกุตค์วามตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ผลลัพธจ์ากขอ้ 4.1 ถงึ 4.2 จะชว่ยในการกําหนดขอบเขตของระบบบรหิารสงิแวดลอ้มขององคก์รโดยตังนโยบาย
สงิแวดลอ้ม กําหนดประเด็นสงิแวดลอ้ม พันธกรณีทตีอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง รวมถงึความเสยีงและโอกาสทอีงคก์ร
ตอ้งดําเนนิการ รวมถงึการออกแบบการจัดการ ซงึรวมถงึการพจิารณาเพอืจัดตังผลลัพธท์ตีอ้งการดา้นสงิแวดลอ้ม  
องคก์รจะพบวา่การทําเอกสารในเรอืงนจีะมปีระโยชนใ์นการทําใหห้าสว่นประกอบอนืๆไดง้า่ยขนึ 

END 
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4.3 การพจิารณาขอบขา่ยระบบการบรหิารสงิแวดลอ้ม 

4.3 การพจิารณาขอบขา่ยระบบการบรหิารสงิแวดลอ้ม 
องคก์รตอ้งพจิารณาขอบเขตและการประยกุตใ์ชร้ะบบการบรหิารสงิแวดลอ้มเพอืจัดตังขอบขา่ย ในการ
กําหนดขอบขา่ย องคก์รตอ้งคํานงึถงึ: 

a) ปัจจัยภายนอกและภายใน ตามขอ้ 4.1 
b) ขอ้ผกูพันทตีอ้งทําใหส้อดคลอ้ง ตามขอ้ 4.2 
c) หน่วยงานขององคก์ร,  ฟังชนั, ขอบเขตทางกายภาพ 
d) กจิกรรม, ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
e) อํานาจตามหนา้ท ีและความสามารถในการควบคมุและการมสีว่นผลักดนั 
 

เมอืไดม้กีารกําหนดขอบขา่ย,กจิกรรมทังหมด, ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ขององคก์รภายใน 
ขอบขา่ย จําเป็นตอ้งรวมอยูภ่ายในระบบการบรหิารสงิแวดลอ้ม 

 
ขอบขา่ยตอ้งไดรั้บการธํารงรักษาในรปูแบบสารสนเทศทเีป็นเอกสาร และพรอ้มจะมใีหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 

 
 
การกําหนดขอบเขตและการบงัคับใชร้ะบบบรหิารสงิแวดลอ้มวา่จะครอบคลมุอะไร มากนอ้ยขนาดไหนเป็นความ
รบัผดิชอบของแตล่ะองคก์ร ผา่นการบง่ชปัีจจัยนําเขา้ทไีดม้าจากความเขา้ใจปัญหาภายในและภายนอกที
กําหนดอยูใ่นขอ้ 4.1 และ 4.2 การกําหนดขอบเขตจะรวมถงึขอบเขตสําหรับหนงึหรอืหลายทตีัง และขา่ยการ
ควบคมุและอทิธพิลขององคก์รทพีจิารณาจากมมุมองในการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภัณฑโ์ดยมุง่ใหข้อบเขตเป็น
การแจกแจงขอบเขตทางกายภาพ ทางหนา้ทแีละทางองคก์รทรีะบบบรหิารสงิแวดลอ้มประยกุตใ์ช ้
 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุขององคก์รจะรักษาความยดืหยุน่และอสิระ ในการกําหนดขอบเขตของระบบบรหิารสงิแวดลอ้ม
โดยอาจจะรวมองคก์รทังหมดหรอืหน่วยปฏบิัตกิารเฉพาะขององคก์ร  
 
องคก์รควรเขา้ใจขอบเขตการควบคมุและอทิธพิลทสีง่ผลตอ่กจิกรรม ผลติภัณฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ซงึจําเป็นตอ่
ความสําเร็จของระบบบรหิารสงิแวดลอ้มและตอ่ความน่าเชอืถอืของชอืเสยีงองคก์รเพอืทําใหมั้นใจวา่มไิดม้กีาร
กําหนดขอบเขตในทางทหีลบเลยีงพันธกรณีทตีอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งหรอืทําใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้ใจผดิ 
ขอบเขตทเีล็กไปหรอืแคบไปไมเ่หมาะสม เพราะทําลายความน่าเชอืถอืของระบบบรหิารสงิแวดลอ้มโดยผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีและลดความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลลัพธด์า้นระบบบรหิารสงิแวดลอ้มทตีังใจไว ้ 
 
หากองคก์รเปลยีนแปลงขา่ยการควบคมุหรอือทิธพิล ทําการขยายการดําเนนิงาน ครอบครองทรัพยส์นิมากขนึ หรอื
เบยีงเบนสายหรอืคณุลักษณะทางธรุกจิ ควรมกีารพจิารณาขอบเขตไปพรอ้มกบัการเปลยีนแปลงอนื ๆ ทอีาจสง่ผล
ตอ่ระบบบรหิารสงิแวดลอ้ม. 
 
องคก์รควรพจิารณากจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทไีดรั้บจากภายนอกเมอืมกีารกําหนดขอบเขตของระบบบรหิาร
สงิแวดลอ้ม องคก์รสามารถควบคมุกจิกรรม ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทไีดรั้บจากภายนอกซงึมหีรอืสามารถมผีลกระทบ
ตอ่สงิแวดลอ้มทมีนัียสําคัญผา่นความเป็นผูนํ้าขององคก์ร หรอืองคก์รตา่ง ๆ สามารถมอีทิธพิลเหนือผลกระทบ
เหลา่นดีว้ยการจัดการดา้นสญัญาหรอืการตกลงอนื ๆ  
 
องคก์รควรเก็บรักษาขอบเขตเป็นขอ้มลูทเีป็นเอกสารและทําใหม้พีรอ้มใชสํ้าหรับผูท้มีสีว่นไดส้ว่นเสยี ทังน ีมี
วธิกีารทําหลายวธิเีชน่ การใชร้ายละเอยีดทเีป็นลายลักษณ์อกัษร การรวมแผนทขีองสถานประกอบการ ผังองคก์ร 
เว็บเพจ หรอืการตดิประกาศความสอดคลอ้งตอ่สาธารณชน เมอืมกีารทําเอกสารในดา้นขอบเขต องคก์รสามารถ
พจิารณาการใชว้ธิทีกํีาหนดกจิกรรมตา่ง ๆ ทเีกยีวขอ้ง ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทสีง่ผล รวมถงึการประยกุตใ์ชแ้ละ/
หรอืสถานททีเีกดิกจิกรรมขนึ ตัวอยา่งการใชว้ธินีใีนการทําเอกสารขอบเขต เชน่  
 
— เครอืงผลติและอะไหลสํ่าหรับเครอืงยนตส์นัดาปทสีถานประกอบการ A (ขอบเขตทางภมูศิาสตร)์ หรอื 
— การตลาด การออกแบบและการปฏบิตักิารอบรมออนไลนสํ์าหรับบคุคลและองคก์ร (ขอบเขตหนา้ท)ี 
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4.4 ระบบการบรหิารสงิแวดลอ้ม 

 
4.4 ระบบการบรหิารสงิแวดลอ้ม 
เพอืใหบ้รรลผุลลพัธต์ามทมีุง่หวงั,รวมถงึการทาํใหไ้ดม้าซงึสมรรถนะสงิแวดลอ้ม,องคก์รตอ้งจดัทํา 
นําไปปฏบิตั ิธํารงรักษา และปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง ซงึระบบการบรหิารสงิแวดลอ้ม,รวมถงึกระบวนการ
จําเป็นและปฏสิมัพันธข์องกระบวนการนัน, ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานสากลฉบบัน ี 
 
องคก์รตอ้งคํานงึถงึ ความรูท้ไีดจ้าก4.1และ 4.2เมอืจดัทําและธํารงรักษา ระบบการบรหิารสงิแวดลอ้ม 

 
มาตรฐาน ISO14001 เป็นมาตรฐานทกํีาหนดไวช้ดัเป็นอยา่งมากวา่ "ระบบบรหิารมไีวเ้พอืให ้องคก์ร บรรลผุลลพัธ์
ตามทมีุง่หวงั และ สมรรถนะสงิแวดลอ้มของตน"   มาตรฐานอนืตอ้งการบอกผูใ้ชม้าตรฐานเฉกเชน่เดยีวกนักบั
ISO14001 แตต่อ้งคดินดิหน่อย หาโฉ่งฉ่างเทา่นไีม ่! 

ในทางปฏบิตัทิา่นจงึตอ้งระบ ุผลลัพธต์ามทมีุง่หวงัและสมรรถนะสงิแวดลอ้ม กอ่นจงึคอ่ยคดิหาทางวางระบบ    

 
END 
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5 ความเป็นผูน้ า 

5.1 ความเป็นผูน้ าและความมุง่ม ัน่ 

 

5.1 ความเป็นผูน้ าและความมุง่ม ัน่ 
 
ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นผูน้ าและความมุง่ม่ันทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มโดย 
: 
a) เป็นผูม้ภีาระรับผดิชอบตอ่ประสทิธผิลของระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
b) ม่ันใจวา่นโยบายและวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มไดม้กี าหนดขึน้ และ สอดรับ (compatible) กนักบัทศิทาง
กลยทุธแ์ละ บรบิทขององคก์ร 
c) ม่ันใจวา่มกีารบรูณาการขอ้ก าหนดของระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มกบักระบวนการทางธรุกจิขององคก์ร 
d) ม่ันใจวา่มกีารจัดสรรทรัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรับระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มอยา่งเพยีงพอ 
e) สือ่สารใหเ้ขา้ใจถงึความส าคญัของระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธผิลและการสอดคลอ้งตาม
ขอ้ก าหนดของระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
f) มั่นใจวา่ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มบรรลผุลลพัธต์ามทีมุ่ง่หวงั 
g) ก ากบัและสนับสนุนบคุลากร เพือ่ใหม้สีว่นสรา้งระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิประสทิธผิล 
h) สง่เสรมิใหม้กีารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
i) สนับสนุนบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง ใหไ้ดแ้สดงความเป็นผูน้ าและความมุง่ม่ันในการประยกุตใ์ช ้

มาตรฐานดงักลา่วในงานทีรั่บผดิชอบ 
 
ค าวา่ “ธรุกจิ” ในมาตรฐานนีใ้หม้คีวามหมายกวา้งๆวา่หมายถงึกจิกรรมหลกัตา่งๆทีท่ าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค.์ 
 

 

 

เจตนารมณ์  

ขอ้ก าหนดนีต้อ้งการความเป็นผูน้ าและความมุง่ม ัน่จากใครบางคนส าหรับระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม เบือ้งตน้

จงึตอ้งเขา้ใจความหมายของค าวา่ผูน้ างา่ยๆ วา่ผูน้ ายอ่มไมใ่ชผู่ต้าม  

 

ฝ่ายบรหิารสงูสดุจะเป็นผูก้ าหนดพันธกจิ วสิยัทศันแ์ละคา่นยิม

ขององคก์ร โดยท าการพจิารณาบรบิท ความตอ้งการและความ

คาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและวตัถปุระสงคท์างธรุกจิของ

องคก์ร ทีซ่ ึง่สะทอ้นอยูใ่นแผนเชงิกลยทุธ ์ค าม่ันสญัญา ภาระ

ความรับผดิชอบ 

 

ความเป็นผูน้ าของฝ่ายบรหิารสงูสดุ เป็นสิง่ส าคญัยิง่ส าหรับการ

ด าเนนิระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มใหป้ระสบความส าเร็จสามารถบรรลผุลลพัธท์ีต่ ัง้ใจ ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารสงูสดุจงึ

ควรรับภาระความรับผดิชอบเพือ่ประสทิธผิลของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มขององคก์รและท าใหม่ั้นใจวา่จะบรรลุ

ผลลพัธท์ีต่ัง้ใจไว ้ 

 

ค าม่ันสญัญาของฝ่ายบรหิารสงูสดุจะหมายถงึการมอบทรัพยากรทางกายภาพและทางการเงนิรวมถงึทศิทางโดยมี

สว่นรว่มเชงิรกุทีส่ง่เสรมิระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มและสือ่สารความส าคญัของการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธผิล 

 

ค าม่ันสญัญาของฝ่ายบรหิารสงูสดุ ควรท าใหม่ั้นใจวา่ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม: 

ผูน้ ายอ่มไมใ่ชผู่ต้าม  

ผูน้ ามหีนา้ที ่ชีน้ า ชกัน า ผลกัดนั สรา้ง

แรงบนัดาลใจ ท าการกระตุน้ ให้

แรงจงูใจ  ในเรือ่งของระบบ EMS 
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— มไิดม้กีารจัดการโดยล าพังหรอืแยกจากกลยทุธแ์กนหลกัทางธรุกจิ 

— มกีารพจิารณาเมือ่ท าการตดัสนิใจดา้นธรุกจิเชงิกลยทุธ ์

— เป็นแนวรว่มกบัวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ 

— ไดป้ระโยชนจ์ากระดบัทรัพยากรทีเ่หมาะสม (ดทูีข่อ้ 7.1) ซึง่ไดรั้บในลกัษณะทีท่ันเวลาและมี

ประสทิธผิล 

—  มอบมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิใหก้บัองคก์ร 

— ปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งและยงัคงประสบความส าเร็จในระยะยาว  

 

นโยบายสิง่แวดลอ้มและวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มควรมกีารตัง้เป้าหมายใหบ้รรจบกบัองคป์ระกอบทาง

สิง่แวดลอ้มของแผนกลยทุธข์ององคก์รและกอ่รากฐานของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม   

 

ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรเป็นผูต้ระหนักดถีงึถงึมลูคา่ทีส่ าคญักวา่โดยพจิารณาประสทิธผิล ประสทิธภิาพการท างานดา้น

สิง่แวดลอ้มของกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากการประเมนิวฎัจักรผลติภณัฑเ์มือ่มกีารวางแผนและทบทวนกล

ยทุธข์ององคก์ร ตวัอยา่งเชน่ โอกาสเพือ่การปรับปรงุการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มของอาคารหรอืการพฒันา

ผลติภณัฑจ์ะมปีระสทิธภิาพมากขึน้ หากมกีารพจิารณาเกณฑส์ิง่แวดลอ้มในขัน้ตอนการออกแบบมากกวา่รัง้รอไป

จนถงึขัน้ตอนการกอ่สรา้งหรอืผลติ 

 

ในทางกลบักนั ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรสง่เสรมิบคุคลอืน่ ๆ ในองคก์รทีม่บีทบาทบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ามารถ

ประยกุตใ์ชค้วามเป็นผูน้ ากบัพืน้ทีรั่บผดิชอบของตนเองทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มโดยสามารถท าให ้

คณุคา่ความเป็นผูน้ าและค าม่ันสญัญาของฝ่ายบรหิารสงูสดุสามารถกระจายลงสูอ่งคก์ร ทัง้นี ้ดว้ยการแสดงความ

เป็นผูน้ าและค าม่ันสญัญา ฝ่ายบรหิารสงูสดุสามารถเป็นผูน้ าและสง่เสรมิพนักงานขององคก์รและบคุลากรอืน่ ๆ ที่

ท างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รเพือ่บรรลผุลลพัธท์ีต่ัง้ใจไวใ้นระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

 

องคก์รทีม่ภีาพทีด่ใีนการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มและสามารถท าการบง่ชีโ้อกาสส าหรับการปรับปรงุก็

ตอ่เมือ่ฝ่ายบรหิารสงูสดุไดส้รา้งวฒันธรรมทีก่ระตุน้บคุลากรทกุระดบัชัน้ ใหเ้ขา้รว่มในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มอยา่ง

แข็งขนั 

 

การบรูณาการระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มเขา้สูก่ระบวนการทางธรุกจิ 

 

ความเป็นผูน้ าและค าม่ันสญัญาของฝ่ายบรหิารสงูสดุเป็นสิง่จ าเป็นตอ่การบรูณาการของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มเขา้

สูก่ระบวนการทางธรุกจิ โดยขึน้อยูก่บัองคก์รในการตดัสนิระดบัรายละเอยีดและบรบิททีจ่ะบรูณาการขอ้ก าหนดของ

ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มเขา้สูห่นา้ทีท่างธรุกจิทีห่ลากหลาย  การบรูณาการเป็นกระบวนการตอ่เนือ่งและสามารถ

เพิม่ประโยชนต์ามสภาวะทีส่อดคลอ้งกบัการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

การบรูณาการของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มเขา้สูก่ระบวนการทางธรุกจิขององคก์รสามารถยกระดบัความสามารถของ

องคก์รในการ 

o การด าเนนิการอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ ผา่นการแบง่ปันกระบวนการและทรัพยากร

ตา่ง ๆ  

o การสง่มอบมลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้ดว้ยการเกีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิมากขึน้กบักระบวนการทีอ่งคก์รด าเนนิการ 

 

องคก์รสามารถพจิารณาโอกาสส าหรับการบรูณาการกจิกรรมบรหิารสิง่แวดลอ้มเขา้สูก่ระบวนการทางธรุกจิของ

ตนเองดว้ยการควบรวมของ 

o ผลลพัธท์ีต่ัง้ใจไวห้รอืวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มในวสิยัทัศนห์รอืกล

ยทุธข์ององคก์ร (โดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย) ตวัอยา่งเชน่ ทีเ่กีย่วกบันวตักรรมและความสามารถใน

การแขง่ขนั 

o ค าม่ันสญัญาดา้นโยบายสิง่แวดลอ้มในการก ากบัดแูลองคก์ร 

o ความรับผดิชอบในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบงาน 

o ตวัชีบ้ง่สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสิง่แวดลอ้มในการจัดการธรุกจิตามปกต ิมัดรวมกบัการ

ประเมนิผลแผนกหรอืพนักงาน อาท ิเชน่ KPIs 
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o ประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มจากรายงานภายนอก ตวัอยา่งเชน่ รายงานทางการเงนิหรอื

การพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

o กระบวนการในการก าหนดแงม่มุดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัรวมถงึความเสีย่งและโอกาสทีก่ระทบตอ่

ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มเขา้สูก่ระบวนการบรหิารความเสีย่งทางธรุกจิทีเ่ป็นมาตรฐาน  

o เกณฑส์ิง่แวดลอ้มตอ่การวางแผนกระบวนการทางธรุกจิ การออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรกิาร รวมถงึ

กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง 

o การสือ่สารดา้นสิง่แวดลอ้มเขา้สูก่ารสือ่สารทางธรุกจิ ชอ่งทางและกระบวนการเขา้รว่ม อาทเิชน่ 

ประชาสมัพันธ ์

 

ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรสือ่สารความส าคญัของการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธผิลและความสอดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนดของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มผา่นการมสีว่นรว่มโดยตรงหรอืการมอบหมายอ านาจตามความเหมาะสม  

การสือ่สารนีส้ามารถเป็นแบบทางการหรอืไมเ่ป็นทางการ และสามารถใชร้ปูแบบตา่ง ๆ รวมถงึภาพและค าพดู 

 

END  



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 14001 CL5.0 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ                                     Page 6 of 18 

 

5.2 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 

 

5.2 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
 
ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งจัดท า  น าไปปฏบิตัใิช ้และธ ารงรักษานโยบายสิง่แวดลอ้ม ทีซ่ ึง่ อยูใ่นขอบขา่ยทีก่ าหนดใน
ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม  
a) เหมาะสมกบัจดุประสงคข์ององคก์รและบรบิทขององคก์ร ,รวมถงึ ลกัษณะ, ขนาดและ ผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้ม ของกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
b) ใหก้รอบส าหรับการก าหนดและทบทวนวตัถปุระสงคส์ ิง่แวดลอ้ม 
c) รวมถงึความมุง่ม่ันในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม, รวมถงึการป้องกนัมลพษิ และ ความมุง่มั่นเฉพาะอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้งในบรบิทองคก์ร 
หมายเหต ุความมุง่ม่ันเฉพาะอืน่ๆเพือ่ปกป้องสิง่แวดลอ้ม สามารถรวมถงึการใชท้รัพยากรอยา่งยั่งยนื,การ
บรรเทาและปรับตวักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ,  และการปกป้องรักษาความหลากหลายทาง
ชวีภาพ และระบบนเิวศ  
d) รวมถงึความมุง่มั่นใน 
e) รวมถงึความมุง่ม่ันในการปรับปรงุระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สมรรถนะ

สิง่แวดลอ้ม 
 
นโยบายสิง่แวดลอ้มตอ้ง 

ไดรั้บการธ ารงรักษาเป็นเอกสารสารสนเทศ 
ไดรั้บการสือ่สารในองคก์ร  
พรอ้มเปิดเผยตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

 
 
วตัถปุระสงคแ์ละลกัษณะของนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์รจะเป็นพืน้ฐานหลกัของการออกแบบและจัดท าระบบการจัดการ
สิง่แวดลอ้ม  

• ตราบใดทีอ่ยูภ่ายใตก้รอบของมาตรฐาน ISO 14001 การตดัสนิใจและการด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สิง่แวดลอ้มตอ้งสอดคลอ้ง กบัถอ้ยแถลงความมุง่ม่ันทีร่ะบไุวใ้นนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• ผูต้รวจประเมนิจะท าการสรปุผลการตรวจประเมนิระบบการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มโดยเปรยีบเทยีบ
กบัสิง่ทีอ่งคก์รไดม้กีารระบไุวใ้นนโยบายสิง่แวดลอ้มดว้ย ดงันัน้จ าเป็นตอ้งท าการก าหนดนโยบาย
สิง่แวดลอ้มขององคก์รใหเ้หมาะสม 

 
นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มควรสะทอ้นวสิัยทัศน์ เจตนารมณ์ ปรัชญา ค่านิยม และศรัทธา ขององค์กรในส่วนที่
เกีย่วกับเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม ผูบ้รหิารระดับสูงควรใชค้วามคดิและวสิัยทัศน์เพือ่ก าหนดนโยบายขึน้เป็นอย่างด ี
เพราะนโยบายจะกลายเป็นบทบญัญัตทิีอ่งคก์รจะยดึถอืตอ่ไป  
 
นโยบายควรตอ้งเป็นแรงบนัดาลใจทีส่ามารถปฏบิัตไิดจ้รงิ และบอกทศิทางส าหรับใชใ้นการตัดสนิใจทางธรุกจิและ
ทางเทคนคิ ขณะเดยีวกนัก็ควรจงูใจและกระตุน้ใหพ้นักงานทกุคนสรา้งความเป็นเลศิทางดา้นสมรรถนะสิง่แวดลอ้ม 
 
นโยบายสิง่แวดลอ้มของ ISO 14001 
 ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ISO 14001 มดีงันี ้

1. ผูบ้รหิารสงูสดุเป็นผูรั้บผดิชอบในการก าหนดนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยจะตอ้งทบทวนและอนุมัติ
นโยบายดว้ยความรอบคอบ อกีทัง้ตอ้งรับนโยบายเป็นพันธะผูกพัน แมว้า่โดยปกตแิลว้นโยบายจะร่าง
ขึน้โดยผูจั้ดการฝ่ายแลว้ส่งใหผู้จั้ดการอาวุโสตามสายงานใหค้วามเห็นและแกไ้ข แต่ไม่ว่าอย่างไรก็
ตาม ผูบ้รหิารสงูสดุเป็นผูรั้บผดิชอบนโยบายทีก่ าหนดขึน้ 

2. นโยบายตอ้งครอบคลมุการด าเนนิงานทกุดา้นขององคก์ร การจัดการวตัถดุบิ การขนสง่ การบรรจหุบีหอ่ 
การสง่ผลติภณัฑ ์ทีอ่าจมผีลตอ่สิง่แวดลอ้ม 
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3. นโยบายตอ้งมีพันธกจิตามขอ้ก าหนดของ ISO 14001 ทัง้นี้เพื่อเป็นพันธะผูกพันส าหรับทุกคนใน
องคก์ร กล่าวคอื การปกป้องสิง่แวดลอ้ม, รวมถงึการป้องกันมลพษิ และ ความมุ่งมั่นเฉพาะอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้งในบรบิทองคก์ร การบรรลผุลตอ่ขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

1) การปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง( การปรับปรุงระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม และผลการด าเนนิงานดา้น
สิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง) 

2) การป้องกันมลพษิ (หาทางจัดการภาวะมลพษิใหห้มดไป หรืออย่างนอ้ยก็พยายามใหเ้กดิ
ภาวะมลพษินอ้ยทีส่ดุ) 

3) พันธกจิทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายขอ้บังคับตา่งๆดา้นสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระดับทอ้งถิน่ ภาค และ
ระดับชาต ิและจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ตกลงเพือ่รักษาสิง่แวดลอ้มแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นกฎหมาย รวมทัง้
การท าตามนโยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์รเอง 

4. นโยบายตอ้งก าหนดทศิทางและกรอบการเดนิไปสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
5. ตอ้งมีการจัดท าเอกสารนโยบาย และน าไปปฏบิัตใินการท างานประจ าวันภายใตร้ะบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม 
6. นโยบายจะตอ้งทันตอ่เหตกุารณ์และเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานและสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจรงิ 
7. ฝ่ายบรหิารสงูสดุจะตอ้งสือ่สารใหพ้นักงานทกุคน และผูรั้บเหมาชว่ง 
8. นโยบายตอ้งพรอ้มทีจ่ะน ามาเปิดเผยตอ่สาธารณะได ้

 
นอกจากขอ้ก าหนดดงักลา่ว ยังคงมหีลกัการตา่งๆทีอ่าจน ามารวมไวใ้นนโยบายดว้ย เชน่ 

• หลกัการของการพัฒนาอยา่งยั่งยนื ทรัพยากรหมนุเวยีน และความหลากหลายทางชวีภาพ 
• การรับเป็นพันธะกจิว่าจะน าเทคโนโลยีที่ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดด้ทีี่สุดมาใชโ้ดยมีความ

เป็นไปไดท้างธรุกจิ  
• การใชต้วัชีว้ดัแบบเชงิปรมิาณเพือ่ตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• การคดิแบบครบวงจรว่ามผีลกระทบสะสมอย่างไร เริม่ตน้จากขัน้ตอน การออกแบบผลติภณัฑ ์

การหาวัตถุดบิ การผลติ การบรรจุผลติภัณฑ ์การขนสง่ จนถงึการใชผ้ลติภัณฑแ์ละการใชซ้ ้า การ
เวยีนใช ้หรอืการก าจัดขยะ 

 
การน ามาตรฐานนีม้าใชใ้หไ้ดผ้ลจะตอ้งมกีารก าหนดหนา้ทีรั่บผดิชอบในการพัฒนา การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 
การสือ่สาร การเผยแพร ่การน าไปปฏบิตั ิการรักษานโยบาย และการทบทวนนโยบายเมือ่จ าเป็น นโยบายสิง่แวดลอ้ม
เป็นส่วนทีม่าก่อนส่วนอืน่ใน ISO 14001 แต่เพือ่ความรอบคอบ องคก์รอาจรอไวก้อ่นจนกวา่จะก าหนดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มจากการด าเนนิงานและการวางแผนตลอดจนการเตรยีมการเบือ้งตน้ส าหรับระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
แลว้จงึคอ่ยเลอืกถอ้ยค าทีจ่ะใชใ้นการเขยีนตวันโยบายใหเ้หมาะสมตรงกบัวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
 
นโยบายสิง่แวดลอ้มจะก าหนดทศิทางเชงิกลยทุธข์ององคก์รในดา้นสิง่แวดลอ้มภายในขอบเขตของระบบบรหิาร
สิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไว ้นโยบายสิง่แวดลอ้มควรมกีรอบการท างานในการก าหนดวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มและ
ตัง้ระดบัความรับผดิชอบและประสทิธภิาพการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ าเป็นขององคก์รตอ่การตดัสนิการ
ปฏบิตักิารถัดไปโดยนโยบายสิง่แวดลอ้มจะก าหนดหลกัการปฏบิตักิารส าหรับองคก์ร 
 
นโยบายสิง่แวดลอ้มควรเฉพาะเจาะจงตอ่องคก์รและเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคแ์ละบรบิทขององคก์รทีด่ าเนนิการ
โดยมหีลกัธรรมชาตแิละขนาดของผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์รทีเ่ป็นผลมาจากกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารตา่ง ๆ นโยบายสิง่แวดลอ้มจงึควรมคี าม่ันสญัญาขององคก์รในการบรรลพัุนธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง
และค าม่ันสญัญาเกีย่วกบัการปกป้องสิง่แวดลอ้ม การป้องกนัมลภาวะและการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง กรอบ  7 และ 
8 จะมขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัค าม่ันสญัญาในนโยบายสิง่แวดลอ้ม 
 
เมือ่มกีารพัฒนานโยบายสิง่แวดลอ้ม องคก์รควรพจิารณา 
 

• วสิยัทศัน ์พันธกจิ คา่นยิมหลกัและประโยชน ์
• ความตอ้งการและความคาดหวงัของและการสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี; 
• ปัญหาภายในและภายนอกทีเ่กีย่วกบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มโดยมเีงือ่นไขเฉพาะส าหรับทอ้งถิน่และ

ภมูภิาค 
• การประสานงานกบันโยบายองคก์รอืน่ ๆ (อาทเิชน่ คณุภาพ อาชวีอนามัยและความปลอดภยั) 
• ผลกระทบจรงิและทีเ่ป็นไปไดต้อ่กจิกรรมขององคก์รจากเงือ่นไขสิง่แวดลอ้มภายนอกซึง่รวมเหตกุารณ์

ตา่ง ๆ ดว้ย 
 
ความรับผดิชอบในการก าหนดนโยบายสิง่แวดลอ้มจะอยูท่ีฝ่่ายบรหิารสงูสดุขององคก์ร นโยบายสิง่แวดลอ้มควรมี
การเก็บเป็นเอกสารขอ้มลูและสอดคลอ้งกบัเอกสารนโยบายอืน่ ๆ ขององคก์รโดยจะรวมหรอืเชือ่มโยงกนัได ้อาทิ
เชน่ เอกสารทีเ่กีย่วกบัคณุภาพ อาชวีอนามัยและความปลอดภยัรวมถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคม  
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ฝ่ายบรหิารสงูสดุมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการด าเนนิการนโยบายสิง่แวดลอ้มและในการมอบปัจจัยน าเขา้ส าหรับการ
สรา้งและปรับเปลีย่นแกไ้ขนโยบายสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้ควรมกีารสือ่สารนโยบายสิง่แวดลอ้มใหก้บับคุลากรทัง้หมดที่
ท างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รและควรสือ่สารถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดว้ย องคก์รสามารถก าหนดใหน้โยบาย
สิง่แวดลอ้มมพีรอ้มใชใ้นลกัษณะทีไ่มจ่ ากดั อาทเิชน่ การลงบนเว็บไซต ์หรอืท าใหส้ามารถมพีรอ้มใชอ้ยา่ง
เหมาะสมหลงัจากทีม่กีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะ ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี หรอื
ตามการรอ้งขอ 
 

การปกป้องสิง่แวดลอ้มและการป้องกนัมลพษิ 

องคก์รตา่ง ๆ เริม่ตระหนักถงึสิง่แวดลอ้มทีด่ าเนนิการอยูม่ากขึน้ ตวัอยา่งเชน่ โดยมทีรัพยากรตา่ง ๆ พรอ้มใช ้
คณุภาพของอากาศและน ้ารวมถงึอทิธพิลและผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศซึง่
เกีย่วขอ้งกบัองคก์รตา่ง ๆ   
ดงันัน้ ดว้ยการใหค้ าม่ันสญัญาในการปกป้องสิง่แวดลอ้มรวมถงึป้องกนัมลภาวะ องคก์รจงึสนับสนุนการพฒันาธรุกจิ
และสงัคมขององคก์รอยา่งยั่งยนื 
 
การปกป้องสิง่แวดลอ้ม 

ค าม่ันสญัญาขององคก์รในการปกป้องสิง่แวดลอ้มมคีวามเกีย่วโยงกบักจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ รวมถงึ
สถานทีต่ัง้ขององคก์รโดยสามารถท าใหบ้รรลไุดภ้ายในองคก์รหรอืผา่นการบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน การใชห้รอืการ
ก าจัดผลติภณัฑท์ิง้  

องคก์รควรใหค้ าม่ันสญัญาอยา่งเหมาะสมในการปกป้องสิง่แวดลอ้มอนัสบืเนือ่งมาจากผลกระทบทางธรรมชาต ิ
ขนาดและสิง่แวดลอ้มของกจิกรรมตา่ง ๆ ยกตวัอยา่งเชน่ หากกจิกรรมตา่ง ๆ เกีย่วพันกบัการตดัไมท้ าลายป่า ควร
พจิารณาในดา้นค าม่ันสญัญาทีจ่ะปกป้องความหลากหลายทางชวีภาพ หรอืการใหบ้รกิารเชงิระบบนเิวศ  
 
มาตรการเชงิปฏบิตัใินการปกป้องสิง่แวดลอ้มสามารถรวมถงึ 

• ประสทิธผิลทีป่รับปรงุแลว้ในการใชท้รัพยากรทางธรรมชาต ิอาทเิชน่ น ้าและเชือ้เพลงิฟอสซลิ 
ตวัอยา่งเชน่ ดว้ยการลดใชห้รอืใชใ้หมอ่กีครัง้หรอืรไีซเคลิทรัพยากรธรรมชาตเิกีย่วกบัการผลติ 

• การปกป้องความหลากหลายทางชวีภาพ ถิน่ทีอ่ยูข่องพชืหรอืสตัวร์วมถงึระบบนเิวศผา่นการรักษา
สถานทีโ่ดยตรง หรอืโดยออ้มดว้ยการตดัสนิใจในการจัดซือ้จัดจา้ง อาทเิชน่ การซือ้วสัดจุากแหลง่
ทรัพยากรทีย่ั่งยนืซึง่ตรวจพสิจูนแ์ลว้ 

• การบรรเทาการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศดว้ยการหลกีเลีย่งหรอืลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
หรอืการปรับเปลีย่นนโยบายชดเชยคารบ์อนเพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดส์ทุธสิูก่าร
เปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 

• การปรับปรงุคณุภาพอากาศและน ้าดว้ยการหลกีเลีย่ง การทดแทนหรอืการลด 
 
การป้องกนัมลภาวะ 

การป้องกนัมลภาวะสามารถน าไปรวมเขา้สูว่ฏัจักรชวีติของผลติภณัฑห์รอืบรกิารโดยมกีารออกแบบและพัฒนา การ
ผลติ การกระจาย การใชแ้ละตลอดอายกุารใชง้าน กลยทุธด์งักลา่วสามารถชว่ยใหอ้งคก์รไมเ่พยีงแตรั่กษา
ทรัพยากรและลดของเสยีรวมถงึการปลอ่ยกา๊ซแตย่ังชว่ยในการลดตน้ทนุและสรา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีส่ามารถ
แขง่ขนัไดม้ากขึน้ ค าแนะน าแงม่มุดา้นสิง่แวดลอ้มเชงิบรูณาการเขา้สูก่ารออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑม์อียูใ่น 
ISO/TR 14062 และ ISO 14006. 

การลดทีแ่หลง่ก าเนดิมักเป็นการปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพทีส่ดุเนือ่งจากสามารถหลกีเลีย่งการกอ่ใหเ้กดิของเสยี
และการปลอ่ยกา๊ซรวมถงึชว่ยประหยัดทรัพยากรไปพรอ้มกนั อยา่งไรก็ตาม การป้องกนัมลพษิดว้ยการลดทรัพยากร
ไมส่ามารถปฏบิตัไิดใ้นบางสถานการณ์  

องคก์รสามารถพจิารณาการใชว้ธิตีามล าดบัชัน้ส าหรับการป้องกนัมลพษิทีโ่นม้เอยีงไปทีก่ารป้องกนัมลพษิทีแ่หลง่
ดงัตอ่ไปนี ้

a) การลดหรอืก าจดัแหลง่ (โดยมกีารออกแบบและพัฒนาทีม่จีติส านกึดา้นสิง่แวดลอ้ม การ
ทดแทนวสัด ุการเปลีย่นแปลงกระบวนการ ผลติภณัฑห์รอืเทคโนโลย ีรวมถงึการรักษาพลงังาน
และทรัพยากรวสัด)ุ 

b) การใชอ้กีคร ัง้หรอืการรไีซเคลิวสัดภุายในกระบวนการหรอืสิง่อ านวยความสะดวก 
c) การฟ้ืนฟแูละการรกัษา (การฟ้ืนฟจูากการไหลของของเสยีทัง้ในและนอกสถานทีเ่พือ่ลด

ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม) 
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d) กลไกการควบคมุ อาทเิชน่ การเผาหรอืการก าจัดทิง้ทีม่กีารควบคมุโดยไดรั้บอนุญาต อยา่งไรก็
ตามองคก์รควรใชว้ธิเีหลา่นีห้ลงัจากทีม่กีารพจิารณาทางเลอืกอืน่แลว้เทา่นัน้ 

 
นโยบายสิง่แวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

จ านวนองคก์รระหวา่งประเทศ ภาครัฐและสมาคมอาชพีรวมถงึกลุม่ประชากรทีเ่ตบิโตขึน้ไดพั้ฒนาหลกัการชีน้ าที่
มุง่ม่ันเพือ่สง่เสรมิการพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนืโดยจะชว่ยองคก์รใหส้ามารถก าหนดขอบเขตค าม่ันสญัญา
โดยรวมดา้นสิง่แวดลอ้มในฐานะหนึง่ในสามเสาหลกัของการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืและใหค้า่นยิมโดยทั่วไป หลกัการ
ชีน้ าสามารถชว่ยองคก์รในการพัฒนานโยบายสิง่แวดลอ้มทีค่วรเป็นเอกลกัษณ์ส าหรับองคก์รในการพัฒนา  
 
นโยบายสิง่แวดลอ้มสามารถรวมค าม่ันสญัญาอืน่ ๆ อาทเิชน่ 

a) การพัฒนาอยา่งยั่งยนืและหลกัการชีน้ าทีเ่กีย่วขอ้ง (อาทเิชน่ UN Agenda 21/Global Compact, 
Equator Principles) 

b) การลดผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มยอ้นกลบัทีม่นัียส าคญัในการพัฒนาใหม ่ๆ ดว้ยการใชก้ระบวนการ
และการวางแผนดา้นการบรหิารสิง่แวดลอ้มเชงิบรูณาการ 

c) การออกแบบผลติภณัฑโ์ดยค านงึถงึแงม่มุและหลกัการในการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
 
สรปุประเด็นส าคญั 

• นโยบายสิง่แวดลอ้มเป็นมาตรการในการผลกัดนัในการปฏบิตัแิละการปรับปรงุระบบการจัดการ
สิง่แวดลอ้มในองคก์รเพือ่การรักษาไวแ้ละการพัฒนาการด าเนนิงานในระบบใหด้ขี ึน้ 

• นโยบายจะตอ้งแสดงถงึความมุ่งมั่นของผูบ้รหิารสูงสดุในการปฏบิัตกิฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง การป้องกันมลพษิและการปรับปรุงใหด้ขี ึน้อย่างต่อเนื่อง นโยบายสิง่แวดลอ้มตอ้งแสดงถงึ
คา่นยิมและพันธะกจิของบรษัิทในสว่นทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิงานทางสิง่แวดลอ้ม 

• นโยบายควรชัดเจน กระชับ สามารถปฏบิัตไิด ้และมแีรงบันดาลใจ สะทอ้นถงึหลักการ ค่านยิม และ
เจตนารมณ์ขององคก์รตอ่สิง่แวดลอ้ม 

• นโยบายจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและสนับสนุนโดยฝ่ายบรหิารสงูสดุ ซึง่จะเป็นผูน้ าดา้นสิง่แวดลอ้ม
โดยการกระท าเป็นตวัอยา่ง 

• นโยบายสิง่แวดลอ้มควรเสรมิกับนโยบายอืน่ขององคก์ร เช่น นโยบายดา้นคุณภาพ สุขภาพและความ
ปลอดภยั และความส าคญัทางธรุกจิ 

• นโยบายจะตอ้งแสดงถงึแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย นโยบายจะตอ้งมีความ
ชดัเจนและเขา้ใจตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  

• นโยบายจะตอ้งไดรั้บการทบทวนและแกไ้ขตามรอบระยะเวลาทีเ่หมาะสมตามสถานการณ์และขอ้มลูที่
ไดรั้บมา ส าหรับพืน้ทีท่ีม่กีารประยุกตร์ะบบฯ หรอืขอบเขตจะตอ้งระบใุหช้ดัเจนและแสดงถงึธรรมชาติ
ของกจิการอย่างเด่นชัด รวมไปถงึขนาดและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของกจิกรรม ผลติภัณฑแ์ละ
บรกิารภายใตข้อบเขตทีร่ะบบการจัดการสิง่แวดลอ้มไดก้ าหนดไว ้

• นโยบายสิง่แวดลอ้มจะตอ้งสือ่สารไปสูบุ่คลากรทีท่ างานหรอืผูท้ างานแทนในองคก์ร นโยบายจะตอ้ง
สือ่สารไปสู่ผูรั้บจา้งช่วงทีม่าท างานในขอบเขตขององคก์รที่ไดร้ะบุไว ้การสือ่สารไปสู่ผูรั้บจา้งช่วง
สามารถเลอืกรูปแบบไดห้ลากหลาย เชน่ กฎระเบยีบ ขอ้ก าหนดในการท างาน ระเบยีบปฏบิัตแิละ/หรอื
วธิกีารท างาน ส าหรับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงตามนโยบาย ผูบ้รหิารสงูสดุจะตอ้งระบุและจัดท า
เป็นรูปแบบของเอกสารในเรื่องของนโยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ป็นสว่นหนึง่หรอืของ
องคก์รภายใตก้ ากบั 

• ควรมีการตดิประกาศแสดงนโยบายใหพ้นักงานไดเ้ห็นโดยทั่วกัน และเปิดเผยต่อสาธารณะเมือ่มผีู ้
ตอ้งการทราบและจะเป็นการด ีหากจะเป็นฝ่ายแสดงนโยบายตอ่สาธารณะเสยีเอง 

• พนักงานทุกคนจะตอ้งมจีติส านึกและความเขา้ใจอย่างชัดเจนในสาระและเจตนารมณ์ของนโยบาย
สิง่แวดลอ้ม 

หมายเหต:ุ ผูบ้รหิารสงูสดุอาจเป็นบคุคลหรอืกลุม่บคุคลในระดบับรหิารซึง่มรัีบผดิชอบในการด าเนนิกจิการ
ขององคก์รในสว่นนัน้ๆ 

 
 ประเด็นในการปฏบิตัแิละการตรวจประเมนิ 

1. ตรวจสอบวา่นโยบายไดถ้กูใชใ้นการขบัเคลือ่นระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มในภาพรวมหรอืไม ่และได ้
ดเีพยีงใด 

2. ตรวจสอบความมุง่มั่นของผูบ้รหิารระดบัสงูโดยท าการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสงูสดุเกีย่วกบัทีม่าของ
นโยบายสิง่แวดลอ้มวา่พจิารณาจากอะไรบา้ง เชน่ มุง่เนน้แกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มเรือ่งอะไร เพือ่
ตรวจสอบวา่ผูบ้รหิารสงูสดุเป็นผูก้ าหนดนโยบายสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 14001 CL5.0 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ                                     Page 10 of 18 

3. ท าการตรวจสอบเนือ้หาสาระของนโยบาย วา่สะทอ้นถงึลกัษณะปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากกจิกรรม 
ผลติภณัฑ ์และบรกิารในขอบเขตของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม หรอืไม ่ 

4. ท าการตรวจสอบเนือ้หาสาระนโยบาย การก าหนดกรอบกจิกรรม สิง่ทีจ่ะท า สิง่ทีอ่งคก์รจะไมท่ าวา่มี
ความเหมาะสมกบัธรุกจิ ขนาดขององคก์ร และผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากกจิกรรม 
ผลติภณัฑ ์และบรกิารหรอืไม ่ 

5. ท าการตรวจสอบวา่มขีอ้ความแสดงความมุง่มั่นทีจ่ะปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง และป้องกนัมลพษิหรอืไม่ 
6. ท าการตรวจสอบวา่มขีอ้ความแสดงความมุง่มั่นทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนดอืน่ ๆ หรอืไม่ 
7. ท าการตรวจสอบวา่ นโยบายไดถ้กูน าไปจัดตัง้ จัดท าวตัถปุระสงคเ์ป้าหมาย ตวัเนือ้หาสาระนโยบาย

ตอ้งมกีรอบ  (Framework)  เพือ่เป็นแนวทางในการก าหนด และทบทวนวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
หรอืไม ่ 

8. มกีารจัดท านโยบายสิง่แวดลอ้มเป็นเอกสาร และมกีารปฏบิตัติามนโยบายอยา่งตอ่เนือ่ง หรอืไม ่
ตรวจสอบการน านโยบายไปสูภ่าคปฏบิตัทิีห่น่วยงานตา่ง ๆ  ในองคก์ร 

9. ตรวจสอบความตระหนักของพนักงานและผูรั้บเหมาชว่ง ในเรือ่งนโยบายสงิแวดลอ้ม 
10. ตรวจสอบวา่ นโยบายไดม้สีือ่สารไปยังพนักงานทกุคน และบคุคลอืน่ ๆ ทีป่ฏบิตังิานใหก้บัองคก์ร 

หรอืในนามองคก์ร หรอืไม ่(ตวัอยา่งเชน่ ผูส้ง่มอบ ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาชว่ง ลกูจา้งชัว่คราวและ
นักศกึษาฝึกงาน เป็นตน้)  

11. ตรวจสอบการรับรูข้องสาธารณะทีม่ตีอ่นโยบายสิง่แวดลอ้มและนโยบายมพีรอ้มไวเ้พือ่เผยแพรสู่่

สาธารณะหรอืไม ่เชน่ ป้ายประกาศ แผน่พับ หรอืวารสารของบรษัิท และเว็บไซต ์เป็นตน้ 
12. ตรวจสอบวา่นโยบายไดรั้บการทบทวนหรอืไม่ ใชห้ลักเกณฑอ์ะไรในการทบทวน ใชเ้หตผุลอะไรใน

การปรับหรอืไมป่รับนโยบาย 
END  
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5.3 บทบาทหนา้ที,่ ความรบัผดิชอบและอ านาจหนา้ทีใ่น
องคก์ร 

5.3 บทบาทหนา้ที,่ ความรบัผดิชอบและอ านาจหนา้ทีใ่นองคก์ร 
ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งม่ันใจวา่ ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีส่ าหรับบทบาทหนา้ทีต่า่งๆ  ไดม้กีารมอบหมาย  
และสือ่สารเป็นทีเ่ขา้ใจในองคก์ร  
ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งมอบหมายความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีเ่พือ่: 
a) มั่นใจวา่ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลนี ้
b) รายงานสมรรถนะของระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม,รวมถงึสมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม ตอ่ผูบ้รหิารสงูสดู 

 

โครงสรา้งองคก์รและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

 
โครงสรา้งขององคก์รเป็นการอธบิายโดยสงัเขปถงึล าดับชัน้ของการปกครองและความสมัพันธข์องการรายงานผล
ระหว่างหนา้ที่และระดับต่างๆในองคก์ร หนา้ที่ในแต่ละระดับความรับผดิชอบของแต่ละแผนกอาจสรุปใหเ้ห็น
รายละเอยีดมากขึน้ในแผนภมูอิงคก์ร 
 
ความส าเร็จในการประยกุตร์ะบบการจัดการสิง่แวดลอ้มนัน้ขึน้อยูก่บัความมุง่ม่ันของพนักงานทกุคนในองคก์ร 
บทบาทและความรับผดิชอบทางดา้นสิง่แวดลอ้มของพนักงานอาจมกีารระบไุวน้อ้ยมาก แตอ่าจระบแุทรกอยูใ่น
หนา้ทีห่รอืกจิกรรมอืน่ๆ ในองคก์รก็ได ้เชน่ ฝ่ายปฏบิตักิาร หนา้ทีข่องพนักงานมากกวา่ในงานสิง่แวดลอ้มโดยตรง 

ความมุง่ม่ันของการจัดการสิง่แวดลอ้มจะตอ้งเริม่จากผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ ซึง่ผูบ้รหิารจะตอ้งจัดท านโยบาย
สิง่แวดลอ้มขององคก์รและตอ้งแน่ใจวา่ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มไดถ้กูน าไปใชอ้ยา่งถกูตอ้ง  

สว่นหนึง่ของความมุง่ม่ันนีก้ารแตง่ตัง้ผูแ้ทนฝ่ายบรหิารดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มจะตอ้งถกูจัดท าขึน้ซึง่มกีารระบุ
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ อ านาจการสัง่การในการประยกุตใ์ชร้ะบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ในองคก์รขนาดใหญแ่ละที่
มคีวามซบัซอ้นอาจมกีารแตง่ตัง้ผูแ้ทนฝ่ายบรหิารดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มมากกวา่ 1 คนก็ได ้  ส าหรับองคก์ร
ขนาดกลางและเล็กก็อาจมผีูรั้บผดิชอบคนเดยีวก็ได ้ 

ผูบ้รหิารสงูสดุจะตอ้งแน่ใจวา่ทรัพยากรทีจ่ าเป็นในการขบัเคลือ่นและรักษาระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มนัน้จะตอ้ง
เพยีงพอและเหมาะสม ดงันัน้สิง่ส าคญัในการจัดการสิง่แวดลอ้มนัน้คอืบทบาทและความรับผดิชอบไดถ้กูระบไุว ้
อยา่งชดัเจนและสือ่สารใหก้บัพนักงานทกุระดบัหรอืผูท้ีเ่ป็นตวัแทนขององคก์รไดรั้บทราบ 

 

นยิาม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ คอื แผนกหรอืพืน้ทีค่วามรับผดิชอบ ตัวอย่าง : การเงนิ สิง่แวดลอ้ม การตลาด การซอ่ม
บ ารงุ 
บทบาท คือ ต าแหน่งที่บุคคลครองอยู่และมีความสัมพันธ์กับต าแหน่งอื่นๆในองค์กร ตัวอย่างเช่น : ประธาน 
หวัหนา้แผนก ตวัแทนดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม ผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ หวัหนา้ควบคมุคนงานซอ่มบ ารงุ 
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ คอื หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายและหนา้ทีโ่ดยต าแหน่ง ตัวอยา่งเชน่ : การตรวจประเมนิดา้น
สิง่แวดลอ้มตามก าหนดการ การรายงานผลการตรวจสอบการด าเนนิงานตามขอ้ก าหนดกฎหมายใหก้บัรัฐบาล ใหค้ า
ชีแ้นะกบัทมีงานแกปั้ญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ การดแูลรักษาอปุกรณ์เครือ่งมอือยา่งสม ่าเสมอ 
อ านาจ คอื อ านาจและอทิธพิลของบคุคลทีเ่กดิจากต าแหน่งหนา้ทีร่วมทัง้เกดิจากบคุลกิลักษณะนสิัยสว่นบคุคล 
ตัวอย่างเชน่ : อ านาจในการขอรายงานการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม อ านาจในการสั่งการใหบ้คุคลเก็บตัวอย่าง
หรอืท าการวเิคราะห ์และการลงโทษทางวนัิยลกูจา้งทีม่พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 
 
 
ค าอธบิาย ISO 14001  

ISO 14001 ระบวุา่องคก์รตอ้ง “บทบาท ความรับผดิชอบ และอ านาจหนา้ทีต่อ้งถกูก าหนด จัดท าเป็นเอกสาร และ
สือ่สารเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลในการจัดการสิง่แวดลอ้ม” บทบาทความรบัผดิชอบและอ านาจหนา้ทีใ่นระบบการ
จัดการสิง่แวดลอ้ม ความหมายของค ากลา่วนีค้อือะไร 
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ก าหนดบทบาท คอื องคก์รไดร้ะบุต าแหน่งและอธบิายหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีจ่ าเป็นต่อการก าหนดแผนการ
น าไปปฏบิตัแิละคงไวซ้ ึง่ทกุๆสว่นของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธผิล 
 
การจดัท าเป็นเอกสาร คอื การก าหนดรายละเอยีดของบทบาท อ านาจหนา้ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร จัดท าเป็นแผนภมูิ
องคก์ร ขัน้ตอนการปฏบิตักิาร บนัทกึเตอืนความจ า ขอ้สงัเกต 
 
การสือ่สาร คอื การท าใหทุ้กคนทีเ่กีย่วขอ้งและคนทีจ่ าเป็นตอ้งรูห้นา้ทีข่องระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มซึง่
ไดแ้กท่กุคนในองคก์รนัน้ไดรั้บทราบถงึบทบาท และอ านาจหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 
 
  
ISO 14001 จงึมคีวามส าคัญเนื่องจากระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มเกีย่วขอ้งกับคนและบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ
ของแตล่ะคนซึง่ท างานเป็นสว่นหนึง่ของทมีทีจ่ะท าใหร้ะบบ การจัดการสิง่แวดลอ้มท างานไดผ้ล ทกุๆคนจะท างาน
ไดด้ทีีส่ดุเมือ่พวกเขาม:ี  

• เป้าหมายและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีร่ะบไุวอ้ยา่งชดัเจน 
• ชอ่งทางการรายงานและการสือ่สารทีช่ดัเจนทัง้ในแนวตัง้และแนวนอนของแผนผังองคก์ร 
• การจัดสรรทรัพยากรตา่งๆทีเ่หมาะสมและการสนับสนุนดา้นเวลา เครือ่งมอื งบประมาณและผูร้ว่มงาน 

 
ความรบัผดิชอบของการจดัการ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามรับผดิชอบตอ่ :  

• ก าหนดนโยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 
• เป็นผูน้ าโดยการปฏบิัตเิป็นตัวอย่างในขอ้ตกลงเรือ่งการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง การ

ป้องกนัมลพษิและการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
• จัดสรรทรัพยากรอยา่งพอเพยีงเพือ่การน าระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มไปปฏบิัตแิละ

คงไว ้
• ใหร้างวลัส าหรับผลการด าเนนิงานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มทีด่ ี
• เป็นผูน้ าในการจัดการทบทวนระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 
• รวมหลกัการจัดการสิง่แวดลอ้มและวธิปีฏบิตัใิหเ้ขา้กนักบัวฒันธรรมขององคก์ร 

 
ทรพัยากร 

ถอ้ยค าทีด่แีละความตัง้ใจทีด่นัีน้ยังไมเ่พยีงพอตอ่การประสบความส าเร็จในระบบ       การจัดการสิง่แวดลอ้ม การ
จัดการตอ้งใหอ้ านาจและท าใหม้ั่นใจวา่สามารถจัดหาทรัพยากรไดอ้ยา่งพอเพยีงเพือ่ท าใหก้ารปฏบิตังิานของ
บคุคลเป็นไปตามหนา้ทีแ่ละตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น 
 
ทรัพยากรประกอบไปดว้ย :  

• บคุคลทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมมาอยา่งด ีมปีระสบการณ์ ทักษะและความสามารถในการปฏบิตังิานและปฏบิตั ิ
ตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ 

• เวลาในการวางแผนงาน การน าไปปฏบิตัแิละการปฏบิตัติามระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม รวมถงึเวลาส าหรับ
การปฏบิตัติามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามปกตดิว้ยถา้จ าเป็น 

• การสนับสนุนดา้นการเงนิอยา่งพอเพยีง (การจัดสรรงบประมาณ) เพือ่ใหโ้ครงการด าเนนิไปได ้การปรับปรงุ
ขัน้ตอนการท างาน การฝึกอบรม ฯลฯ เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้

• เครือ่งมอื ไดแ้ก ่อปุกรณ์ เครือ่งมอืและสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆทีจ่ะท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายและคงไวซ้ ึง่ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

 

ความรบัผดิชอบของตวัแทนระบบ 

 แตล่ะองคก์รทีป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 ตอ้งแตง่ตัง้ตวัแทนฝ่าย
ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มหนึง่คนหรอืมากกวา่ซึง่มหีนา้ที:่  

• ใหค้ าชีแ้นะและแนวทางในการบรหิารงานบรษัิทตามแผนงาน การน าไปปฏบิัต ิการคงไวแ้ละการปรับปรุง
ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

• ตดิตามตรวจสอบการด าเนนิงานและความกา้วหนา้ของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
• ระบปัุญหาของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มและก าหนดวธิกีารแกไ้ขและป้องกนัถา้จ าเป็น 
• รายงานความกา้วหนา้และปัญหาของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งสม ่าเสมอ 
• ใหค้ าแนะน าในการเปลีย่นแปลงระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

 

โครงสรา้งองคก์รควร

ยดืหยุน่ เนือ่งจากการ

จัดการสิง่แวดลอ้มมี

การปรับเปลีย่น

ตลอดเวลา 
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ความสามารถ ทกัษะ และบคุลกิลกัษณะของตวัแทนฝ่ายบรหิารการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 ตัวแทนฝ่ายจัดการสิง่แวดลอ้มที่มีประสทิธผิลควรมีคุณสมบัตทิี่ผสมผสานระหว่างความถนัด ความรูใ้น
เทคโนโลยแีละบคุลกิภาพ บคุคลทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกจะตอ้ง :  

• มคีวามรูเ้กีย่วกบัประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มโดยทั่วไปและประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มเฉพาะภายในองคก์ร 
• มคีวามมุง่ม่ันในการปรับปรงุสิง่แวดลอ้ม 
• เป็นผูท้ีไ่ดรั้บความน่าเชือ่ถอืและไดรั้บความไวว้างใจทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร 
• มวีสิัยทัศน์ ความสามารถในเชงิการทูต ไม่ย่อทอ้ตอ่อุปสรรค อดทน มอี านาจ มคีวามสามารถในการจัดองคก์ร 

และการกระตุน้จติใจทัง้ของตนเองและผูอ้ืน่ 
 
 
การก าหนด ด าเนนิการและรักษาระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มทีป่ระสบผลส าเร็จรวมถงึการปรับปรงุประสทิธผิลการ
ท างานดา้นสิง่แวดลอ้มจะขึน้อยูก่บัวธิทีีฝ่่ายบรหิารสงูสดุก าหนดและมอบหมายความรับผดิชอบและอ านาจภายใน
องคก์ร  
 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรมอบหมายตวัแทน หรอืหนา้ที ่พรอ้มอ านาจ การตระหนักถงึ ความช านาญและทรัพยากรที่
เพยีงพอเพือ่ 
 

a) ท าใหม่ั้นใจในการก าหนด ด าเนนิการและรักษาระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มในระดบัทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด
ขององคก์ร 

b) รายงานกลบัไปยังฝ่ายบรหิารสงูสดุในดา้นระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม โดยรวมประสทิธภิาพการท างาน
ดา้นสิง่แวดลอ้มและโอกาสในการพัฒนา 

 
โดยความรับผดิชอบและอ านาจเหลา่นีส้ามารถน าไปรวมกบัหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ ๆ  
 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรท าใหม้ั่นใจในความรับผดิชอบและก าหนดอ านาจของบคุลากรทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุของ
องคก์รซึง่มงีานสง่ผลตอ่ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มและมกีารสือ่สารภายในองคก์รตามความเหมาะสมเพือ่ท าใหม่ั้นใจ
ในการด าเนนิระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ ความรับผดิชอบในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มไมค่วรมอง
จ ากดัอยูท่ีห่นา้ทีด่า้นสิง่แวดลอ้มโดยสามารถรวมหนา้ทีอ่ืน่ ๆ ภายในองคก์ร อาทเิชน่ การออกแบบ การจัดซือ้จัด
จา้ง วศิวกรรมหรอืคณุภาพ ทรัพยากรทีฝ่่ายบรหิารสงูสดุมอบใหค้วรสามารถบรรลคุวามรับผดิชอบทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย ทัง้นี ้ควรมกีารทบทวนความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีเ่มือ่โครงสรา้งองคก์รมกีารเปลีย่นแปลง 
 

แสดงตวัอยา่งของบทบาทและความรบัผดิชอบในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 

 

ความรบัผดิชอบในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม ผูร้บัผดิชอบโดยรวม 

ก าหนดทศิทางโดยรวม (ผลลพัธท์ีต่ัง้ใจไว)้ ประธาน ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) 

คณะกรรมการ 

พัฒนานโยบายสิง่แวดลอ้ม ประธาน ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) และอืน่ ๆ 

ตามความเหมาะสม 

พัฒนาวตัถปุระสงคแ์ละกระบวนการดา้นสิง่แวดลอ้ม ผูจั้ดการทีเ่กีย่วขอ้งและอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม 

พจิารณาแงม่มุดา้นสิง่แวดลอ้มระหวา่งกระบวนการ

ออกแบบ 

นักออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรกิาร สถาปนกิและ

วศิวกร 

สงัเกตการณ์ประสทิธภิาพการทงานของระบบ

บรหิารสิง่แวดลอ้มโดยรวม 

ผูจั้ดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

รับประกนัการบรรลขุอ้ก าหนดความสอดคลอ้ง ผูจั้ดการทกุคน 

สง่เสรมิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง ผูจั้ดการทกุคน 
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บง่ชีค้วามคาดหวงัของลกูคา้ พนักงานขายและการตลาด 

บง่ชีข้อ้ก าหนดส าหรับผูจั้ดหา ( ซพัพลายเออร์)และ

เกณฑใ์นการจัดซือ้จัดจา้ง  

ผูจั้ดซือ้ ผูซ้ ือ้ 

ท าใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบบรหิาร

สิง่แวดลอ้ม 

บคุลากรทัง้หมดทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุของ

องคก์ร 

ทบทวนการด าเนนิระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม ฝ่ายบรหิารสงูสดุ 

หมายเหต ุบรษัิทและสถาบนัตา่ง ๆ มโีครงสรา้งองคก์รทีแ่ตกตา่งกนัและตอ้งนยิามความรับผดิชอบดา้น

บรหิารสิง่แวดลอ้มบนพืน้ฐานของกระบวนการท างานของตนเอง ในกรณีองคก์รขนาดเล็กและขนาดกลาง 

ตวัอยา่งเชน่ เจา้ของสามารถเป็นผูท้ีรั่บผดิชอบในกจิกรรมเหลา่นีท้ัง้หมด 

 
 

เพิม่เตมิ 

 

Tip & Trick 

ผูบ้รหิารระดับสงูมหีนา้ทีห่ลักในการใหท้รัพยากรทีจ่ าเป็น ซึง่เป็นหนา้ทีท่ีส่ าคัญของการเป็น

ผูบ้รหิารระดับสงู บางองคก์รผูบ้รหิารระดับสงูเป็นบคุลคนเดยีวขณะทีบ่างองคก์รเป็นองคค์ณะ  

ในการจัดท าโครงสรา้ง การระบ ุอ านาจ หนา้ที ่และตอ้งถา่ยทอดใหพ้นักงานเขา้ใจ ไมใ่ชแ่ค่

รบัทราบ  การแบง่หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ ในครัง้แรกอาจกระท าไมง่า่ยนัก 

เราจะออกแบบ โครงสรา้งองคก์รไดอ้ยา่งไร 

สิง่ทีต่อ้งคดิค านึงในการก าหนด ว่าคนทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มมใีคร บา้ง 

มากนอ้ย เพยีงใด  ค าถามทีท่า่นตอ้งถามตวัทา่นเองกอ่นเริม่วางโครงสรา้งมดีงันี ้

1. อะไรคอืขอบเขตของระบบ EMS  

− ใครบา้งทีจ่ะเป็นผูช้ว่ยในการท าใหร้ะบบ EMS มปีระสทิธผิล ในขอบเขตของระบบ EMS 
− อะไรคอืการอบรมและทรัพยากรอืน่ๆทีจ่ าเป็น 

 

2. อะไรคอื Sign Aspect และการท าใหส้อดคลอ้งทีจ่ าเป็น 

− อะไรคอื กจิกรรม การปฏบิตังิานทีต่อ้งควบคมุ 
− ใครบา้งจ าเป็นตอ้งมสีว่นรว่มในการท าใหม่ั้นใจวา่ กจิกรรม การปฏบิตังิานขา้งตน้ไดรั้บการ

ควบคมุ 
3 . อะไรคอืผลการตรวจประเมนิอืน่ๆทีผ่า่นมา  

− โครงสรา้งปัจจบุนัมขีอ้ด ีขอ้เสยีอยา่งไร  และจะปรับปรงุอยา่งไร 
 

4 . อะไรคอืความรับผดิชอบปัจจุบันของการจัดการสิง่แวดลอ้มทีม่อียู่ (ตามกฎหมาย หรอืตาม

ระบบปัจจบุนัทีเ่ป็นอยู(่ 

− ท าอยา่งไรถงึท าใหเ้กดิความรับผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้ม เกดิถว้นทั่วทัง้องคก์ร 
− ท าอยา่งไรใหห้น่วยงานฝ่ายงานทีม่อียู ่สามารถใชก้รอบงานหลกัปจัจบุนัในการมสีว่น

รว่มในการออกแบบระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม เชน่ 
 

คดิถงึการควบรวมกบั

ระบบปัจจบุนั 

− จัดซือ้ 
− ระเบยีบปฏบิัต ิ

ขัน้ตอนการ
ท างาน 

− แผนงานอบรม 
− การสือ่สาร 
− การรายงาน 
− การสรรหา 

วา่จา้ง 
− etc 
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จดัซือ้  

− พัฒนาความสามารถผูส้ง่มอบใหส้ามารถตอบสนองตอ่ขอ้ก าหนดสิง่แวดลอ้ม 
− ประกนัวา่ผูรั้บเหมา ผูส้ง่มอบปฏบิตัติามขอ้ก าหนดกฎหมาย และขอ้ก าหนดสิง่แวดลอ้มที่

องคก์รจัดท าขึน้ 
− จัดท ามาตรการและท าการควบคมุการใชส้ารเคม/ีการซือ้วสัดอุืน่ ๆ 

 
ทรพัยากร บคุคล  
− ก าหนดความสามารถและก าหนดใบพรรณนาลกัษณะงานส าหรับ หนา้ที ่รับผดิชอบใน

ระบบ EMS ตา่งๆ 

− อบรมพนักงานชัว่คราว และ และผูรั้บเหมาชว่ง  
− จัดเก็บบนัทกึการฝึกอบรม 

 
ขาย ตลาด 

− ก าหนด บง่บอก ความจ าเป็น คาดหวงั ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
− ประเมนิความเป็นไปไดใ้นการตอบสนองดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

ซอ่มบ ารงุ 

— จัดท าโปรแกรมการบ ารงุรักษาส าหรับเครือ่งจักรทีส่ าคญั 
— ชว่ยในการระบปุระเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
 

ฝ่ายการเงนิ 

− ท าการจัดเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม เชน่ คา่วตัถดุบิ คา่พลงังาน คา่
จัดการของเสยี  

− เตรยีมงบประมาณส าหรับระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
− จัดท าการศกึษาความเป็นไปได/้คุม้ทนุของโครงการสิง่แวดลอ้ม 
 

วศิวกร 

− ภาพรวม : แนะน าหนทางแกไ้ข คดัเลอืก ตดิตาม รายงาน สัง่หยดุกระบวนการที่
เกีย่วขอ้งกบั EMS  

− รว่มก าหนดวธิปีฏบิตัติา่งๆ การควบคมุการปฏบิตักิาร การวดัตดิตาม การปรับปรงุ 
− พจิารณาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มส าหรับผลติภณัฑใ์หม ่รวมถงึการปรับเปลยีน

กระบวนการในการผลติ (DfE) 
− ระบ ุโอกาส ใน การ ป้องกนั มลพษิ 

 
Top Management  

− อนุมัต ิก าหนดนโยบาย ตดัสนิใจ ทศิทางการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
− สือ่สาร ความส าคญัของ EMS ทั่วทัง้องคก์ร 
− ทบทวนประสทิธผิลของระบบ 
− ใหท้รัพยากร ที ่จ าเป็นz 

 
ผูจ้ดัการทกุคน 

− ภาพรวม : อนุมัต ิตดัสนิใจ ก าหนดนโยบาย แนะน าหนทางแกไ้ข คดัเลอืก ตดิตาม 
รายงาน สัง่หยดุกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบั EMS  

− ชว่ยก าหนด กระจาย สือ่สาร นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
− ท าการชีบ้ง่ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
− รว่มก าหนด เป้าหมาย วตัถปุระสงค ์โครงการ 
− ใหค้วามรูพ้นักงาน ท าตวัเป็นตวัอยา่ง  
− สรา้งคา่นยิมดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้ดขีององคก์รขนาด

เล็ก 

− สายการบงัคบั
บญัชาสัน้ 

− องคก์รไมซ่บัซอ้น 
− คนไมเ่รือ่งมาก ไม่

มอีาณาเขตสว่นตวั
แยะ 

− ไมต่อ้งมอบหมาย
งานยาวๆๆๆ 

− งา่ยตอ่การ
ตรวจสอบ เขา้ถงึ 
ลว้งลกูของ
ผูบ้รหิารระดับสงู 
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พนกังานปฏบิตักิาร 

− ใหข้อ้มลู ดา้นประเด็นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของเขา 
− ใหก้ารฝึกอบรมกบัพนักงานใหม ่
− ภาพรวม ปฏบิตัติามระบบ หยดุกระบวนการ ปฏบิตักิารแกไ้ข รายงานตอ่หวัหนา้ .. 

 

เทคนิคการท า Flow chart จะช่วยในท่านเขา้ใจในกระบวนการและผลติภัณฑ ์จะท าใหท้่าน

ทราบวา่ หน่วยงาน กจิกรรมไหนมคีวามสัมพันธก์ับระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม มากกวา่นัน้ยัง

ชว่ยในการก าหนดพจิารณาวา่ม ีสารเคม ีการจัดจา้ง การกระจายสนิคา้ ผูส้ง่มอบ ใดทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม  

เป็นสิง่ด ีทีท่า่นจะเริม่ระบ ุก าหนดหนา้ทีง่านโดยฝากฝังใหก้บั ล าดบับงัคบับญัชา สายงานทีม่ี

อยูโ่ดยใช ้ Responsibility Matrix ตามทีแ่นบทา้ยมานี ้
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Responsibility 

 

 

 

Plant 

M’gr 

 

 

 

EHS 

M’gr 

 

 

 

HR 

M’gr 

 

 

 

Maintenan

ce 

 

 

 

Purchasing / 

Materials 

 

 

 

Engineering 

 

 

 

Production 

Supervisor(s) 

 

 

 

Finance 

 

 

 

EMS 

Mg’t Rep. 

 

 

 

Employe

es 

Communicate importance of 

environmental management 

L S     S    

Coordinate auditing efforts  L  S   S    

Track / analyze new regulations 

(and maintain library) 

 L         

Obtain permits and develop 

compliance plans 

 L    S     

Prepare reports required by 

regulations 

 L         

Coordinate  communications 

with interested parties 

  L        

Train employees  S     L    

Integrate environmental into 

recruiting practices 

  L        

Integrate environmental into 

performance appraisal process 

  L        

Communicate with contractors 

on environmental expectations 

    L      

Comply with applicable 

regulatory requirements 

L L S S S S S S S S 

Conform with organization's 

EMS requirements 

L L S S S S S S S S 

Maintain equipment / tools to 

control environmental impact 

   L       

Monitor key processes  S     L    

Coordinate emergency response 

efforts 

L S         

Identify environmental aspects 

of products, activities, or 

services 

S L S S S S S S S  

Responsibility Matrix 

Legend: L = Lead Role S = Supporting Role  
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Establish environmental 

objectives and targets 

L S     S    

Develop budget for 

environmental management 

 S      L   

Maintain EMS records (training, 

etc.) 

 L         

Coordinate EMS document 

control efforts 

    S    L  

 

 
สรปุประเด็นส าคญั 

• ทุกคนในองคก์รมบีทบาททีส่ าคัญต่อการปฏบิัตงิานและความรับผดิชอบเพือ่ท าใหก้ารวางแผนงาน การ
น าไปปฏบิตั ิการคงไวแ้ละการปรับปรงุระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มประสบความส าเร็จ 

• ตอ้งมกีารก าหนดนยิามการสือ่สารและการท าความเขา้ใจอย่างชดัเจนเกีย่วกับบทบาท ความรับผดิชอบ 
อ านาจ และรปูแบบการรายงานผล 

• การบรหิารตอ้งน าโดยการท าเป็นตัวอย่างและจัดหาทรัพยากรมาใหพ้อเพยีงทัง้คนทีม่คีณุภาพ เวลา เงนิ
และเครือ่งมอื 

• ตัวแทนฝ่ายจัดการสิง่แวดลอ้มมคีวามส าคญัมาก ตอ้งมอี านาจ ประสบการณ์ ความรู ้  น่าเคารพน่าเชือ่ถอื 
มทีักษะการบรหิารงานและเวลา มคีวามสามารถในการสือ่สารและมบีคุลกิความเป็นผูน้ า ชีแ้นะและจูงใจ
ผูอ้ืน่ในองคก์ร 

• ตัวแทนฝ่ายจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นตัวแทนดา้นการจัดการระดับสูงในการด าเนินงานระบบการจัดการ
สิง่แวดลอ้มวันตอ่วันและเป็นตัวแทนของผูจั้ดการฝ่ายปฏบิัตกิารทุกฝ่าย หัวหนา้งานและพนักงานทุกคน
จนถงึผูบ้รหิารระดบัสงู 

 
การตรวจประเมนิ 

• ระหวา่งการตรวจประเมนิ ตอ้งไม่พบเห็นประเด็นของการขาดทรัพยากรใดๆ ไม่วา่ในเรือ่งการน าระบบไป
ปฏบิัต ิการตดิตาม การกระท าตามโครงการสิง่แวดลอ้ม หลักฐานการอนุมัตหิรอืไมอ่นุมัตงิบประมาณตา่งๆ
อาจใชเ้ป็นหลกัฐานได ้

• มหีลกัฐานการก าหนดบทบาท ความรับผดิชอบ และอ านาจหนา้ทีข่องบคุลากรตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการน า
ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มไปปฏบิตัเิป็นเอกสาร 

• ระหว่างการตรวจประเมนิ ไม่พบว่ามงีานดา้นสิง่แวดลอ้มมผีูรั้บผดิชอบ การก าหนดอ านาจหนา้ที ่ชัดเจน 
โดยการตรวจประเมนิตามฝ่ายงานตา่งๆ 

• สมัภาษณ์ ตรวจสอบหลกัฐานวา่ผูแ้ทนฝ่ายบรหิาร หรอืทีเ่รยีกวา่ EMR  (Environmental Management 
Representative)  วา่ตระหนักรับทราบ มหีลกัฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการแสดงบทบาท หนา้ที ่อ านาจ ของ
ตนเป็นอยา่งด ี(หลกัฐานวา่ไดม้กีารกระท าตามหนา้ที)่ 

 
END 
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6.1 การปฏบิตักิารเพือ่ด าเนนิการกบัความเสีย่งและ
โอกาส 

6.1.1 ท ัว่ไป 

6.1.1 ท ัว่ไป 

องคก์รตอ้งจัดท า, น าไปปฏบิตั ิและธ ารงรักษา ซึง่กระบวนการทีจ่ าเป็นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดใน 6.1.1 

ถงึ 6.1.4 

เมือ่ท าการวางแผนส าหรับระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม, องคก์รตอ้งค านงึถงึ: 

a) ประเด็นทีอ่า้งองิจากขอ้ 4.1 

b) ขอ้ก าหนดอา้งองิจากขอ้ 4.2 

c) ขอบขา่ยระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม 

 

และพจิารณาความเสีย่งและโอกาส,ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นสิง่แวดลอ้ม(ด ู6.1.2), ขอ้ผกูพนัทีต่อ้งปฏบิตัติาม(ด ู

6.1.3), ประเด็นและขอ้ก าหนดอืน่ๆ, ทีร่ะบจุาก 4.1 และ 4.2 ทีจ่ าเป็นตอ้งระบเุพือ่: 

— รับประกนัวา่ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม สามารถบรรลผุลลพัธต์ามทีมุ่ง่หวงั 

— ป้องกนั, หรอื ลด , ผลกระทบดา้นลบ,รวมถงึสภาวะสิง่แวดลอ้มภายนอกทีอ่าจเกดิมผีลกบัองคก์ร  

— บรรลผุลการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

ภายในขอบขา่ยระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม , องคก์รตอ้งพจิารณาสถานการณ์ฉุกเฉนิทีท่ีอ่าจเกดิ, รวมถงึทีซ่ ึง่

สามารถเกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศ ส าหรับ 

— ความเสีย่งและโอกาสทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการด าเนนิการ 

— กระบวนการทีจ่ าเป็นตาม 6.1.1 ถงึ 6.1.4, ดว้ยขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันวา่จะไดม้กีาร

กระท าตามทไีดว้างแผน 

 

การวางแผนส าหรบัระบบการบรหิารเป็นสิง่ส าคญัเพือ่ท าใหม้ ัน่ใจในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มจะสามารถ
บรรลผุลลพัธท์ีต่ ัง้ใจไว ้การวางแผนเป็นกระบวนการตอ่เนือ่งทีใ่ชท้ัง้ก าหนดและด าเนนิสว่นประกอบของระบบ
บรหิารสิง่แวดลอ้ม รวมถงึรักษาและปรับปรงุบนพืน้ฐานของสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง และปัจจัยน าเขา้และ
ผลลพัธข์องตวัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม  
 
กระบวนการวางแผนชว่ยองคก์รในการบง่ชีแ้ละมุง่เนน้ทรัพยากรในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยังสามารถชว่ย
องคก์รในการบรรลพัุนธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งและค าม่ันสญัญาดา้นนโยบายสิง่แวดลอ้มอืน่ ๆ รวมถงึ
ก าหนดและบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม 
 
องคก์รควรมกีระบวนการในการก าหนดความเสีย่งและโอกาสที่
จ าเป็นตอ้งระบ ุโดยกระบวนการจะเร ิม่ดว้ยการประยกุตใ์ชค้วาม
เขา้ใจบรบิททีห่น่วยงานด าเนนิการอยูโ่ดยมปัีญหาทีส่ามารถสง่ผล
ตอ่ผลลพัธข์องระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มทีต่ัง้ใจไว ้(ดทูีข่อ้ 4.1) 
รวมถงึความตอ้งการและความคาดหวงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีซึง่รวมสิง่เหลา่นัน้ทีอ่งคก์รปรับใชใ้นฐานะพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตั ิ
ใหส้อดคลอ้ง (ดทูีข่อ้ 4.2) ขนานไปกบัขอบเขตของระบบบรหิาร
สิง่แวดลอ้ม สิง่เหลา่นีก้ลายเป็นปัจจัยน าเขา้ทีค่วรมกีารพจิารณาเพือ่ก าหนดความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งหา 
สว่นขอ้มลูทีเ่กดิในกระบวนการวางแผนจะเป็นปัจจัยน าเขา้ทีส่ าคญัในการก าหนดการด าเนนิงานทีต่อ้งควบคมุ 

การวางแผนเป็นสิง่ส าคญัในการตดัสนิ

และด าเนนิปฏบิตักิารทีจ่ าเป็นเพือ่ท าให ้

ม่ันใจในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มจะ

สามารถบรรลผุลลพัธท์ีต่ัง้ใจไว ้
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ขอ้มลูนีย้ังสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดและปรับปรงุสว่นอืน่ ๆ ของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ การ
ก าหนดการฝึกอบรม ความช านาญ การสงัเกตการณ์และความตอ้งการในการวดัผล 
 
ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มจะสรา้งมลูคา่ใหอ้งคก์ร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และสิง่แวดลอ้ม ดว้ยการหาความเสีย่งและ
โอกาส ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มทีมุ่ง่ม่ัน น่าเชือ่ถอืและน่าไวว้างใจสามารถสนับสนุนความอยูร่อดขององคก์รได ้
ท ัง้นี ้การปราศจากการบรหิารความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งหา องคก์รอาจไมส่ามารถบรรลผุลลพัธท์ีต่ ัง้ใจ
ไวห้รอืตอบสนองเงือ่นไขดา้นสิง่แวดลอ้มโดยมเีหตกุารณต์า่ง ๆทีไ่มป่ระสงค ์ตวัอยา่งความเสีย่งและโอกาส
ทีต่อ้งหาจะอยูใ่นพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง มมุมองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและแหลง่ความเสีย่งและ
โอกาสอืน่ ๆ ทีต่อ้งคน้หา อาทเิชน่ ควรมกีารค านงึถงึเงือ่นไขดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวมเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ดว้ย  
 
มสีามแหลง่ความเสีย่งและโอกาสทีเ่ป็นไปไดซ้ ึง่ตอ้งคน้หาเพือ่รับประกนัวา่ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มจะสามารถ
บรรลผุลลพัธท์ีต่ัง้ใจไว ้ป้องกนัหรอืลดผลกระทบไมพ่งึประสงค ์และบรรลกุารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

a) ดา้นสิง่แวดลอ้ม (ดทูีข่อ้ 6.1.2); 
b) พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง (ดทูีข่อ้ 6.1.3); 
c) ปัญหาและขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ทีร่ะบใุนขอ้ 4.1 และ 4.2. 
 

องคก์รมอีสิระในการเลอืกวธิกีารของตนเองเมือ่มกีารก าหนดความ
เสีย่งและโอกาสทีต่อ้งคน้หา ตวัอยา่งเชน่ องคก์รสามารถ 

• ก าหนดแงม่มุดา้นสิง่แวดลอ้ม พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิห ้
สอดคลอ้งรวมถงึปัญหาและขอ้ก าหนดอืน่ ๆ และ 
ก าหนดความเสีย่งและโอกาสทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ตอ้งหา
ส าหรับแตล่ะเรือ่งเหลา่นี ้หรอื 

• บรูณาการการก าหนดความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งหาเขา้
สูก่ารก าหนดแงม่มุดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัและการ
ประยกุตใ์ชว้ธิกีารทีเ่หมอืนกนัส าหรับแหลง่ความเสีย่ง
และโอกาสอืน่ ๆ ทีต่อ้งคน้หา หรอื 

• ท าตามวธิกีารทางเลอืกทีพ่จิารณาใหร้วมแหลง่สองแหลง่หรอืมากกวา่นัน้ในดา้นความเสีย่งและ
โอกาสทีต่อ้งคน้หา 

 
องคก์รสามารถใชก้ระบวนการทางธรุกจิทีม่อียูใ่นการก าหนดความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งคน้หา วธิกีารทีเ่ลอืกอาจ
เกีย่วขอ้งกบักระบวนการเชงิคณุภาพแบบงา่ย ๆ หรอืการประเมนิเชงิคณุภาพแบบเต็ม (ตวัอยา่งเชน่ การประยกุตใ์ช ้

เกณฑใ์นแมทรกิซก์ารก าหนด) โดยขึน้อยูก่บับรบิททีอ่งคก์รด าเนนิการ  
 
ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งคน้หาซึง่สง่ผลจะเป็นปัจจัยน าเขา้ส าหรับการปฏบิตักิารวางแผน (ดทูีข่อ้ 6.1.4) ในการ
ก าหนดวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม (ดทูีข่อ้ 6.2) และควบคมุการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ป้องกนัผลกระทบ
ยอ้นกลบัดา้นสิง่แวดลอ้มและผลกระทบไมพ่งึประสงคอ์ืน่ ๆ (ดทูีข่อ้ 8.1).  
 
ผลลพัธย์ังมนัียยะถงึดา้นอืน่ๆ ในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งเชน่ การก าหนดความตอ้งการดา้นช านาญและ
การสือ่สารเกีย่วกบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม การก าหนดการสงัเกตการณ์และความตอ้งการวดัผล การจัดท า
โปรแกรมตรวจตดิตามภายใน และการพฒันาการเตรยีมพรอ้มกรณีฉุกเฉนิพรอ้มทัง้กระบวนการตอบสนอง  
 
สถานการณ์ฉุกเฉนิเป็นเหตกุารณท์ีไ่มม่กีารวางแผนหรอืคาดการณม์ากอ่นซึง่จ าเป็นตอ้งมกีารตอบสนอง
ทันทเีพือ่บรรเทาผลทีต่ามมาทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืเป็นไปได ้สถานการณ์ฉุกเฉนิอาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบยอ้นกลบัตอ่
องคก์ร ตวัอยา่งเชน่ จากเพลงิไหม ้ระเบดิสารอนัตรายหกหรอืไหลออกมาหรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิอาทเิชน่ 
ประกายไฟ น ้าทว่ม พาย ุไตฝุ้่ น สนึาม ิฯลฯ โดยอาจสรา้งผลกระทบขัน้ทีส่องตอ่สิง่แวดลอ้มหรอืผลกระทบตอ่
องคก์ร อาทเิชน่ น ้าปนเป้ือนจากเพลิงไหมไ้หลออกไปนอกสถานทีร่ะหวา่งกระบวนการควบคมุเพลงิและความ
ตอ้งการในการก าจัดวสัดเุสยีหายจากเพลงิไหมท้ิง้ซ ึง่อาจเป็นอนัตรายอนัเนือ่งมาจากผลของเพลงิไหม ้ 
องคก์รควรก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ไดภ้ายในขอบเขตของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มโดยรวมเรือ่งที่
สามารถสง่ผลทีต่ามมาตอ่สิง่แวดลอ้มดว้ย 
 
 

ตวัอยา่งความเสีย่งและโอกาสทีส่ง่ผลตอ่องคก์รซึง่ตอ้งคน้หา 

 
ความเสีย่งและโอกาสสามารถสง่ผลตอ่องคก์รและความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลลพัธท์ีต่ัง้ใจไวใ้นระบบ

ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มจะสรา้งมลูคา่ให ้

องคก์ร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ

สิง่แวดลอ้มดว้ยการหาความเสีย่งและ

โอกาส ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มทีมุ่ง่ม่ัน 

น่าเชือ่ถอืและน่าไวว้างใจสามารถ

สนับสนุนความอยูร่อดขององคก์รได ้
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บรหิารสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบยอ้นกลบัตอ่องคก์รสามารถเกดิไดจ้าก (ตวัอยา่งเชน่ 
a) ดา้นสิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งเชน่ มหีกของสารเคมจี านวนเล็กนอ้ยทีแ่ทบจะไมป่นเป้ือนดนิหรอืน ้าบนพืน้ 

และไมส่ามารถก าหนดเป็นสิง่ส าคญัจากมมุมองดา้นสิง่แวดลอ้ม แตอ่ยา่งไรก็ตามกส็ามารถเป็น
อนัตรายตอ่ภาพลกัษณ์ขององคก์รในฐานะองคก์รทีม่จีติส านกึดา้นสิง่แวดลอ้ม 

b) ดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั อาทเิชน่ เมือ่อบุตักิารณ์ดา้นมลภาวะสรา้งความสงสยัดา้นความสามารถ
ขององคก์รในการบรหิารดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งมนัียส าคญัและสง่ผลใหค้วามน่าเชือ่ถอืเสือ่มลง   

c) การไมส่ามารถบรรลพัุนธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งซึง่สามารถสง่ผลตอ่คา่ปรับ ตน้ทนุส าหรับ
ปฏบิตักิารแกไ้ขและการสญูเสยีใบอนุญาตทางสงัคมในการด าเนนิงานทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

d) เงือ่นไขทางสิง่แวดลอ้มโดยรวมเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีส่ง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ เมือ่การ
เปลีย่นแปลงดา้นภมูอิากาศท าใหม้นี ้าใชล้ดลงซึง่สง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงานของโรงงานบ าบดัน ้า
เสยีขององคก์ร 

e) ความตอ้งการของลกูคา้ทีจ่ าเป็นในการขยายสมรรถนะขององคก์รอยา่งรวดเร็วโดยปราศจากการเพิม่
สดัสว่นพนักงานทีม่ทีักษะซึง่อาจท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดโดยสง่ผลตอ่อนัตรายดา้นสิง่แวดลอ้มได ้

f) มมุมองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในดา้นประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์รซึง่สามารถ
ระดมการคดัคา้นใหก้วา้งขึน้ 

g) การปฏบิตักิารทีด่ าเนนิเพือ่หาความเสีย่งและโอกาสโดยไมไ่ดพ้จิารณาผลลพัธท์ีไ่มต่ัง้ใจใด ๆ ซึง่
สามารถกอ่ใหเ้กดิ (อาทเิชน่) โอกาสในการใชน้ ้าเสยีเพือ่ชะลา้งพืน้ทีส่นัทนาการขององคก์รสามารถ
สรา้งปัญหาสขุภาพใหบ้คุคลทีใ่ชบ้รเิวณเหลา่นัน้ได ้

 
หมายเหต ุ การชีแ้นะสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเป็นไปไดจ้ะอยูใ่นขอ้ 8.2. 
 
ผลกระทบทีเ่ป็นประโยชนซ์ ึง่อาจเกดิขึน้ไดส้ าหรับองคก์รจะม ี

a) การก าหนดเทคโนโลยใีหม ่ๆ เชน่ อปุกรณ์ควบคมุทีส่ามารถลดการปลอ่ยมลพษิ 
b) การรักษาทรัพยากรใหเ้หมาะสมทีส่ดุ อาทเิชน่ น ้ารไีซเคลิหรอื 
c) การท างานกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการลดการคดัคา้นวธิทีีน่ าเสนอในการก าจัดน ้าเสยีทิง้ใหน้อ้ยลง 

 

ตวัอยา่งวธิกีารในการก าหนดความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งคน้หา 

 

ตวัอยา่งปจัจยัน าเขา้ ตวัอยา่งกระบวนการ ตวัอยา่งผลลพัธ ์

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

— ประเด็นสิง่แวดลอ้มและ
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

— เกณฑใ์นการก าหนดแงม่มุดา้น
สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั 

การประเมนิความส าคญัในการ

ใชเ้กณฑ ์ 

— ประเด็นสิง่แวดลอ้มที่
ส าคญั 

— ความเสีย่งและโอกาสที่
ตอ้งคน้หาเกีย่วกบัประเด็น
สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั(ดทูีห่มาย
เหตดุา้นลา่ง) 

พนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 

— การก าหนดความตอ้งการและ
ความคาดหวงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีซึง่จะกลายเป็นพันธกรณี
ทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง (ดทูีข่อ้ 
4.2) 

— การสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี รวมถงึขอ้รอ้งเรยีน รางวลั
และการรับรอง  

— การตรวจตดิตามภายในและ
ภายนอกดา้นพนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตั ิ
ใหส้อดคลอ้ง  

— การทบทวนแนวโนม้ของ

การประเมนิผลลพัธเ์พือ่ตดัสนิ

วา่มคีวามเสีย่งและโอกาสที่

ตอ้งคน้หาหรอืไม ่

ความเสีย่งและโอกาสตอ้งมกีาร

กลา่วถงึเกีย่วกบัพันธกรณีทีต่อ้ง

ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 
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กฎระเบยีบเกดิใหม ่ 

ปญัหาภายในและภายนอก 

— ผลลพัธใ์นการทบทวนบรบิท
โดยรวมปัญหาภายในและภายนอก  

—  ผลการทบทวนของฝ่ายบรหิาร 

—  ปัจจัยน าเขา้การบรหิารขา้ม
หนา้ทีง่านของฝ่ายบรหิารสงูสดุ 
และอืน่ ๆ  

การประเมนิผลเพือ่ตดัสนิวา่มี
ความเสีย่งและโอกาสส าหรับ
องคก์รทีต่อ้งมกีารกลา่วถงึ
หรอืไม ่

 

ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งมกีาร
กลา่วถงึโดยเกีย่วขอ้งกบัปัญหา
อืน่ ๆ ในขอ้ 4.1 

 

เงือ่นไขดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลตอ่
องคก์ร  

ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งมกีาร
กลา่วถงึโดยเกีย่วขอ้งกบัเงือ่นไข
ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

แงม่มุสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไว ้
(นอกเหนอืจากประเด็นสิง่แวดลอ้ม
ทีส่ าคญั) 

ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งมกีาร

กลา่วถงึโดยเกีย่วขอ้งกบัเงือ่นไข

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ (ดทูีข่อ้ 4.2) ขอ้ก าหนดนอกเหนอืจากขอ้ก าหนดทางกฎหมายและทีอ่งคก์ร

เลอืกใช ้

—  ผลการทบทวนของฝ่ายบรหิาร 

—  สถานการณ์ใหมห่รอืที่
เปลีย่นแปลง 

—  ขอ้มลูใหม ่

— การสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 

การประเมนิผลเพือ่ตดัสนิวา่มี
ความเสีย่งและโอกาสส าหรับ
องคก์รทีต่อ้งมกีารกลา่วถงึ
หรอืไม ่

 

ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งมกีาร

กลา่วถงึโดยเกีย่วขอ้งกบั

ขอ้ก าหนดอืน่ 

หมายเหต ุมคีวามเป็นไปไดว้า่จะไมม่คีวามเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งมกีารกลา่วถงึโดยองคก์รซึง่มผีลมาจาก

ประเด็นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัหรอืจากปัญหาและขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 4.1 และ 4.2 
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6.1.2 ประเด็นสิง่แวดลอ้ม 

6.1.2 ประเด็นสิง่แวดลอ้ม 
 
ภายในขอบขา่ยทีร่ะบไุวใ้นระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม, องคก์รตอ้งพจิารณาประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม ที่
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรม, ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีส่ามารถควบคมุ และสามารถมอีทิธพิล, และผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง, โดยค านงึถงึมมุมองวฎัจักรชวีติ. 
เมือ่ท าการพจิารณาประเด็นสิง่แวดลอ้ม, องคก์รตอ้งค านงึถงึ 
 
a) การเปลีย่นแปลง, รวมถงึแผน หรอื การพฒันาใหม,่ และใหม ่หรอืปรับเปลีย่นกจิกรรม, ผลติภณัฑ์
และ บรกิาร 
b) สภาวะผดิปกต ิและสถานการณ์ฉุกเฉนิทีแ่ลเห็นลว่งหนา้อยา่งสมเหตสุมผล 
 
องคก์รตอ้งพจิารณาประเด็นทีม่หีรอืสามารถมผีลกระทบส าคญัตอ่สิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั, เชน่ ประเด็น
สิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั, โดยใชเ้กณฑท์ีจั่ดท า 
 
องคก์รตอ้งสือ่สารประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญัระหวา่งระดบัและฟังชัน่ขององคก์ร, ตามความเหมาะสม 
องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศส าหรับ 
• ประเด็นสิง่แวดลอ้มและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
• เกณฑท์ีใ่ชเ้พือ่การพจิารณาประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั 
• ประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั 
 
หมายเหต ุประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญัอาจสง่ผลตอ่ความเสีย่งและโอกาสทีเ่กีย่วขอ้งไมว่า่มี
ผลกระทบดา้นลบตอ่สิง่แวดลอ้ม (ภยัคกุคาม) หรอืผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มเป็นประโยชน ์(โอกาส). 

 
 

ภาพรวม 
 
เพือ่จัดตัง้ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธผิล องคก์รควรพัฒนาความเขา้ใจสว่นประกอบของกจิกรรม 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ทีส่ามารถสง่ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม  สว่นประกอบของกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารตา่ง ๆ ขององคก์รทีส่ามารถมปีฏกิริยิาตอ่สิง่แวดลอ้มจะเรยีกวา่ประเด็นสิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งไดแ้ก ่การ
ระบายออก การปลอ่ยออก การใชห้รอืการใชว้สัดใุหมอ่กีครัง้ หรอืการกอ่ใหเ้กดิเสยีง  

องคก์รทีด่ าเนนิระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มควรก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้มทีส่ามารถควบคมุและทีส่ามารถมอีทิธพิล 
โดยพจิารณามมุมองจากการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภณัฑ ์จะมขีอ้มลูแนวคดินีเ้พิม่เตมิ 
 
การเปลีย่นแปลงตอ่สิง่แวดลอ้มจะเรยีกวา่ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม องคก์รควรมคีวามเขา้ใจในแงม่มุเหลา่นัน้ทีม่ี
หรอืสามารถมผีลกระทบทีม่นัียส าคญัตอ่สิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ ประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั ทีอ่าจพบวา่ตอ้ง
กลา่วถงึเพือ่ปกป้องสิง่แวดลอ้ม 
 
การก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญัและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามจ าเป็นตอ้งก าหนด
เมือ่ตอ้งการการควบคมุหรอืการปรับปรงุรวมถงึเพือ่จัดล าดบัความส าคญัส าหรับปฏบิตักิารดา้นบรหิาร อยูบ่นพืน้ฐาน
ของปัจจัยทางสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้ควรมกีารพัฒนาเบือ้งตน้ในดา้นนโยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์ร วตัถปุระสงคด์า้น
สิง่แวดลอ้ม การอบรม การสือ่สาร การควบคมุการปฏบิตังิานและกระบวนการสงัเกตการณ์บนพืน้ฐานความรูใ้น
ประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั การก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญัเป็นกระบวนการทีต่อ่เนือ่งโดยจะ
ยกระดบัความเขา้ใจขององคก์รในดา้นความสมัพันธก์บัสิง่แวดลอ้มและสง่เสรมิการปรับปรงุประสทิธผิลการท างาน
ดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์รอยา่งตอ่เนือ่งผา่นการยกระดบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
 
เมือ่การก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้มและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มรวมถงึการก าหนดนัยยะส าคญัทีเ่หมาะกบัองคก์ร
ตา่ง ๆ ทัง้หมดไมไ่ดม้เีพยีงวธิกีารเดยีว มวีธิกีารอกีมากทีจ่ะใชใ้นการคน้หาการด าเนนิการหรอืการปรับปรงุระบบ
บรหิารสิง่แวดลอ้ม แตล่ะองคก์รควรเลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัขอบเขตของตนเอง หลกัธรรมชาตแิละขนาดของ
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและทีบ่รรลคุวามตอ้งการในดา้นรายละเอยีด ความซบัซอ้น เวลา ตน้ทนุและความมี
ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืพรอ้มใช ้การด าเนนิกระบวนการเพือ่ประยกุตใ์ชว้ธิกีารทีเ่ลอืกสามารถชว่ยใหบ้รรลผุลลพัธท์ี่
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ตรงกนั 
 
องคก์รสามารถพจิารณาขัน้ตอนเหลา่นัน้ในวฏัจักรชวีติผลติภณัฑท์ีม่กีารควบคมุหรอืมอีทิธพิลมากทีส่ดุโดยอาจมี
โอกาสทีใ่หญท่ีส่ดุในการลดการใชท้รัพยากรและลดมลพษิหรอืของเสยี 
 

ความเขา้ใจกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ  

 
กจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ทัง้หมดมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มบางอยา่งซึง่สามารถเกดิไดท้ีข่ัน้ตอนใด
ขัน้ตอนหนึง่หรอืในขัน้ตอนทัง้หมดของการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภณัฑ ์อาทเิชน่ จากการครอบครองหรอืกระจาย
วตัถดุบิ การใชแ้ละทิง้  
 
องคก์รควรมวีธิกีารในการท าความเขา้ใจกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ทีอ่ยูใ่นขอบเขตของระบบบรหิาร
สิง่แวดลอ้มเพือ่จะสามารถบง่ชีป้ระเด็นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มโดยมปีระโยชนใ์นการ
จัดกลุม่กจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ เพือ่ชว่ยในการก าหนดและประเมนิประเด็นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งและ
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม การจัดกลุม่หรอืประเภทสามารถท าไดบ้นพืน้ฐานคณุลกัษณะทัว่ไป อาทเิชน่ หน่วยงาน
ในองคก์ร ภมูปิระเทศของสถานทีต่ัง้และการไหลของการด าเนนิงาน 
 

การก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้ม 

 
เมือ่มกีารก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้มภายในขอบเขตของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม องคก์รควรพจิารณามมุมองจาก
การประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภณัฑแ์ละแงม่มุเหลา่นัน้ทีเ่กีย่วกบักจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารในอดตี ปัจจบุนัและ
อนาคต ทัง้นี ้ในทกุ ๆ กรณี องคก์รควรพจิารณาเงือ่นไขการด าเนนิการแบบปกตแิละแบบไมป่กตโิดยรวมการเปิด
เครือ่งและปิดเครือ่ง การบ ารงุรักษาและสถานการณ์ฉุกเฉนิทีเ่ห็นลว่งหนา้อยา่งสมเหตสุมผล 
 
นอกเหนอืจากประเด็นสิง่แวดลอ้มเหลา่นัน้ทีอ่งคก์รสามารถควบคมุไดโ้ดยตรง ก็ควรพจิารณาแงม่มุทีม่อีทิธพิลดว้ย 
ตวัอยา่งเชน่ ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีอ่งคก์รใชแ้ละทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีใ่ห ้เมือ่มกีาร
ประเมนิความสามารถในการมอีทิธพิลตอ่ประเด็นสิง่แวดลอ้ม องคก์รควรพจิารณาถงึพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิห ้
สอดคลอ้ง นโยบายและปัญหาทอ้งถิน่และภมูภิาพ องคก์รควรพจิารณานัยยะของประสทิธผิลการท างานดา้น
สิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งเชน่ ดว้ยการจัดซือ้ผลติภณัฑท์ีบ่รรจวุสัดอุนัตราย กจิกรรมทีด่ าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารจาก
ภายนอก รวมถงึผูรั้บจา้งเหมาหรอืผูรั้บจา้งชว่ง การออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรกิาร วสัด ุสนิคา้และบรกิารทีจั่ดหา
และใช ้รวมถงึการขนสง่ การใช ้การใชอ้กีครัง้ หรอืการรไีซเคลิผลติภณัฑท์ีว่างขายในตลาด  
 
เพือ่ก าหนดและเขา้ใจประเด็นสิง่แวดลอ้ม องคก์รสามารถเก็บขอ้มลูเชงิปรมิาณและ/หรอืเชงิคณุภาพของ
คณุลกัษณะของกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ อาทเิชน่ปัจจัยน าเขา้และผลลพัธข์องวสัดหุรอืพลงังาน 
กระบวนการและเทคโนโลยทีีใ่ช ้ส ิง่อ านวยความสะดวกและสถานทีต่ัง้ และวธิกีารขนสง่ นอกจากนี ้ยังสามารถ
ไดรั้บประโยชนใ์นการเก็บขอ้มลูเกีย่วกบั 
 

a) ความสมัพันธข์องเหตแุละผลระหวา่งสว่นประกอบของกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ กบัการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดแ้ละทีเ่กดิขึน้จรงิตอ่สิง่แวดลอ้ม  

b) ความกงัวลดา้นสิง่แวดลอ้มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
c) ประเด็นสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นไปไดซ้ ึง่ก าหนดในระเบยีบและใบอนุญาตของราชการ ในมาตรฐานอืน่ ๆ หรอื

โดยสมาคมทางอตุสาหกรรม สถาบนัการศกึษา ฯลฯ  
 
กระบวนการในการก าหนดประโยชนข์องประเด็นสิง่แวดลอ้มจากการเขา้รว่มของบคุคลเหลา่นัน้ทีคุ่น้เคยกบักจิกรรม 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ขององคก์ร แมว้า่การก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้มจะไมม่เีพยีงวธิกีารเดยีว วธิกีารที่
เลอืกสามารถพจิารณาถงึ  

—  การปลอ่ยกา๊ซสูอ่ากาศ 
—  การปลอ่ยไหลลงน ้า 
—  การปลอ่ยไหลลงพืน้ 
—  การใชว้ตัถดุบิและทรัพยากรธรรมชาต ิ 
—  การใชพ้ลงังาน 
—  พลงังานทีป่ลอ่ย (ตวัอยา่งเชน่ ความรอ้น รังส ีการสัน่สะเทอืน (เสยีง) และแสง) 
—  การกอ่ของเสยีและ/โดยผลติภณัฑ ์
—  การใชพ้ืน้ที ่
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ดงันัน้ การพจิารณาจงึควรมกีารใหป้ระเด็นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ของ
องคก์รโดยอาจรวมถงึ 

—  การออกแบบและพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวก กระบวนการ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ  
—  การครอบครองวตัถดุบิโดยรวมถงึการสกดั 
—  กระบวนการด าเนนิงานหรอืผลติโดยรวมคลงัสนิคา้ดว้ย 
—  สิง่อ านวยความสะดวกในการด าเนนิงานและบ ารงุรักษา ทรัพยส์นิและโครงสรา้งพืน้ฐานขององคก์ร 
—  ประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มและแนวทางปฏบิตัสิ าหรับผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก   
—  การขนสง่ผลติภณัฑแ์ละการสง่มอบบรกิารโดยรวมถงึบรรจภุณัฑ ์
—  การจัดเก็บ การใชแ้ละการดแูลรักษาตลอดอายกุารใชง้านผลติภณัฑ ์ 
—  การบรหิารจัดการของเสยีโดยรวมการใชอ้กีครัง้ การปรับแตง่ การรไีซเคลิและการก าจัดทิง้ 

 
หมายเหต ุค าชีแ้นะเกีย่วกบัประเด็นสิง่แวดลอ้มในการออกแบบผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่น ISO/TR 14062 และค าชีแ้นะ
ดา้นการออกแบบเชงินเิวศเศรษฐกจิทีอ่ยูใ่น  ISO 14006. 
 

ความเขา้ใจประเด็นสิง่แวดลอ้ม 

 
ความท าความเขา้ใจผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร เกีย่วกบัประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่กีารก าหนดใหเ้ป็นเรือ่ง
จ าเป็นเมือ่มกีารตดัสนินัยส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่แงม่มุเหลา่นัน้ทีส่ามารถน าไปสูส่ถานการณ์ฉุกเฉนิ  
 
ขอ้มลูตอ้งหามาเพือ่ใหม้พีรอ้มตอ่แตล่ะประเภทของผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นสิง่แวดลอ้ม
ขององคก์ร องคก์รสามารถเลอืกใชผั้งเหตแุละผลหรอืแผนผังการไหลทีแ่สดงปัจจัยน าเขา้ ผลลพัธห์รอืสมดลุเชงิ
มวล/พลงังานหรอืวธิกีารอืน่ ๆ อาทเิชน่ การประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืการประเมนิวฎัจักรชวีติ
ผลติภณัฑ ์ในการท าความเขา้ใจประเด็นตามความตอ้งการ 
 
ประเด็นสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มมคีวามมากนอ้ยแตกตา่งกนัตามปัจจัย: 

• ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จรงิและทีอ่าจเป็นไปได ้
• สดัสว่นของสิง่แวดลอ้มทีส่ามารถไดรั้บผลกระทบ อาทเิชน่ อากาศ น ้า ดนิ ดอกไม ้สตัวห์รอืมรดกทาง

วฒันธรรม  
• ลกัษณะของสถานทีต่ัง้ทีส่ามารถสง่ผลตอ่มติขิองผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ สภาพภมูอิากาศ

ทอ้งถิน่ ความสงูของพืน้ผวิน ้า ประเภทของดนิ ฯลฯ  
• ธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลงตอ่สิง่แวดลอ้ม (อาทเิชน่ ปัญหาระดบัโลกกบัปัญหาพืน้ที ่ระยะเวลาที่

เกดิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืศกัยภาพส าหรับผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มในการสะสมความเสยีหาย
ตามเวลา) 

 
นัยส าคญัเป็นแนวคดิทีเ่กีย่วกบัองคก์รและบรบิทขององคก์ร สิง่ทีเ่ป็นนัยส าคญัส าคญัส าหรับองคก์รหนึง่ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นนัยส าคญัของอกีองคก์รหนึง่ การประเมนินัยส าคญัจะเกีย่วขอ้งกบัทัง้การวเิคราะหแ์ละการตดัสนิดา้น
เทคนคิตามทีอ่งคก์รก าหนด  
การใชเ้กณฑส์ามารถชว่ยองคก์รก าหนดวา่ประเด็นสิง่แวดลอ้มใดและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งใดซึง่
พจิารณาวา่มนัียส าคญั การตัง้กฏและประยกุตใ์ชเ้กณฑด์งักลา่วควรตอ้งมคีวามสม า่เสมอในการประเมนินัยส าคญั 
 
เนือ่งจากองคก์รสามารถมปีระเด็นสิง่แวดลอ้มหลายแงแ่ละผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มหลายอยา่ง จงึควรก าหนด
เกณฑแ์ละวธิทีีจ่ะก าหนดสิง่เหลา่นัน้ซึง่พจิารณาวา่มนัียส าคญั เกณฑส์ามารถเกีย่วขอ้งกบัประเด็นสิง่แวดลอ้ม 
(ตวัอยา่งเชน่ ชนดิ ขนาด ความถี)่ หรอืผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม (ตวัอยา่งเชน่ ขนาด ความรนุแรง ระยะเวลา การ
เปิดเผย) อกีทัง้ยังสามารถพจิารณาปัจจัยน าเขา้อืน่ ๆ เมือ่มกีารก าหนดเกณฑท์ีม่นัียส าคญัโดยรวมขอ้มลูเกีย่วกบั
พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง และความกงัวลของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายในและภายนอก  
 
องคก์รสามารถตัง้ระดบั (หรอืมลูคา่) ของนัยส าคญัซึง่เกีย่วขอ้งกบัเกณฑแ์ตล่ะเกณฑ ์ตวัอยา่งเชน่ การประเมนิ
นัยส าคญัสามารถอยูบ่นพืน้ฐานของการผสมผสานความเป็นไปได ้(ความน่าจะเป็น/ความถี)่ ของการเกดิและผลที่
ตามมา (ความรนุแรง / ความเขม้ขน้) ขนาดหรอืการจัดล าดบับางประเภทจะมสีว่นชว่ยในการก าหนดนัยส าคญั 
ตวัอยา่งเชน่ เชงิปรมิาณในแงม่ลูคา่ทางตวัเลข หรอืเชงิปรมิาณในแงข่องระดบัตา่ง ๆ อาทเิชน่ สงู กลาง ต า่หรอื
เล็กนอ้ย 
 
เพือ่อ านวยความสะดวกในการวางแผน องคก์รควรเก็บรักษาเอกสารขอ้มลูทีเ่หมาะสมในประเด็นสิง่แวดลอ้มและ
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ก าหนดเกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญัและที่
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ก าหนดวา่ส าคญั โดยรวมสิง่เหลา่นัน้ทีส่ามารถเกดิในสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเป็นไปไดอ้งคก์รควรใชข้อ้มลูเหลา่นี้
ในการเขา้ใจความตอ้งการและในการก าหนดการควบคมุการด าเนนิงานรวมถงึทีจ่ าเป็นในการบรรเทาหรอื
ตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉนิทีเ่กดิขึน้จรงิ ขอ้มลูผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีถ่กูก าหนดควรมกีารรวมเขา้ไปตาม
ความเหมาะสม ขอ้มลูเหลา่นีค้วรมกีารทบทวนและอพัเดตเป็นระยะ ๆ  รวมถงึเมือ่สถานการณ์เปลีย่นแปลง ก็ควรท า
ใหม่ั้นใจวา่ขอ้มลูมกีารท าใหเ้ป็นปัจจบุนัซึง่จะชว่ยในการเก็บรักษาขอ้มลูในรายการ ทะเบยีน ฐานขอ้มลูหรอืรปูแบบ
อืน่ ๆ  
 
หมายเหต ุการก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญัไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
 

มมุมองจากการประเมนิวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ ์

 
มมุมองจากการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภณัฑจ์ะมกีารพจิารณาประเด็นสิง่แวดลอ้มของกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารตา่ง ๆ ขององคก์รทีอ่งคก์รสามารถควบคมุหรอืมอีทิธพิล ขัน้ตอนในวฎัจักรชวีติผลติภณัฑจ์ะรวมถงึการ
ครอบครองวตัถดุบิ การออกแบบ การผลติ การขนสง่/สง่มอบ การใช ้การดแูลรักษาตลอดอายกุารใชง้านและการ
ก าจัดทิง้ขัน้สดุทา้ย   
 
เมือ่มกีารใชม้มุมองจากการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภณัฑส์ าหรับผลติภณัฑแ์ละบรกิารขององคก์ร องคก์รควร
พจิารณาดงัตอ่ไปนี ้

— ขัน้ตอนในการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  
— ระดบัการควบคมุขัน้ตอนการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภณัฑ ์ตวัอยา่งเชน่ นักออกแบบผลติภณัฑอ์าจ

มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการคดัเลอืกวตัถดุบิ ในขณะทีผู่ผ้ลติอาจรับผดิชอบแคก่ารลดใชว้ตัถดุบิและลด
ของเสยีในกระบวนการรวมถงึผูใ้ชอ้าจรับผดิชอบเพยีงใชแ้ละทิง้ผลติภณัฑ ์

— ระดบัอทิธพิลเหนอืการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภณัฑ ์ตวัอยา่งเชน่ นักออกแบบอาจมอีทิธพิลตอ่
วธิกีารผลติของผูผ้ลติเทา่นัน้ในขณะทีผู่ผ้ลติอาจมอีทิธพิลตอ่การออกแบบและแนวทางการใช ้

ผลติภณัฑห์รอืวธิกีารทิง้ดว้ย 
— อายขุองผลติภณัฑ ์
— อทิธพิลขององคก์รตอ่หว่งโซอ่ปุทาน 
— ความยาวของหว่งโซอ่ปุทาน 
— ความซบัซอ้นทางเทคโนโลยขีองผลติภณัฑ ์

 
แหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นไปไดใ้นการก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้มและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม แหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นไปได ้
ควรรวมถงึ 

— เอกสารขอ้มลูทั่วไป อาทเิชน่ ใบปลวิ แคตตาล็อกและรายงานประจ าปี 
— คูม่อืปฏบิตังิาน ผังการไหลของกระบวนการหรอืแผนคณุภาพและผลติภณัฑ ์ 
— รายงานการตรวจตดิตาม การประเมนิหรอืการทบทวนครัง้กอ่น อาทเิชน่ การทบทวนสิง่แวดลอ้ม

แรกเริม่ หรอื การประเมนิวฎัจักรชวีติผลติภณัฑ;์ 
— ขอ้มลูจากระบบบรหิารอืน่ ๆ อาทเิชน่ คณุภาพหรอือาชวีอนามัยและสขุภาพ 
— รายงานขอ้มลูทางเทคนคิ การวเิคราะหห์รอืการศกึษาทีต่พีมิพ ์หรอืรายการสารพษิตา่ง ๆ  
— ขอ้ก าหนดกฏหมายและพันธกรณีทีต่อ้งท าใหส้อดคลอ้ง 
— แนวทางปฏบิตั ินโยบาย แนวทางและโปรแกรมระดบัชาตแิละสากล ตา่งๆ   
— ขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้ง 
— รายละเอยีดผลติภณัฑ ์(สเปค) ขอ้มลูการพฒันาผลติภณัฑ ์เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี

(SDS/MSDS/CSDS) หรอืขอ้มลูยอดคงเหลอืพลงังานและวสัด ุ
— ยอดของเสยี 
— ขอ้มลูการเฝ้าระวงัตดิตาม 
— ใบอนุญาตสิง่แวดลอ้มหรอืการสมัครขอใบอนุญาต 
— มมุมองการรอ้งขอหรอืขอ้ตกลงกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
— รายงานสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

 

เพิม่เตมิ 

ขอ้ก าหนด ตอ้งการใหอ้งคก์รมกีระบวนการ ในการระบปุญัหาสิง่แวดลอ้มในขอบเขตทีอ่งคก์รไดร้ะบไุวแ้ละที่
มนัียส าคญั ซึง่ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีไ่ดถ้กูระบวุา่เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารจัดล าดบัความส าคญักอ่นหลงัเพือ่ใชใ้นการ
วางระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม  
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มาตรการวเิคราะหปั์ญหาสิง่แวดลอ้มจากกระบวนการจะตอ้งน ามาพจิารณาทัง้ปัจจัยน าเขา้และปัจจัยสง่ออก 
(input-output) ทัง้ทีต่ัง้ใจและไมต่ัง้ใจทีจ่ะเกดิ และรวมถงึเหตกุารณ์หรอืกจิกรรมทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี ผลติภณัฑ์
และบรกิาร หรอืปัญหาสิง่แวดลอ้มทีว่างแผนส าหรับการพัฒนาใหม ่หรอืกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ใน
กระบวนการจะตอ้งพจิารณาถงึสภาวะปกตซิ ึง่รวมถงึ การเปิด-ปิดเครือ่งจักร พรอ้มทัง้สถานการณ์ทีอ่าจไมค่าดฝัน 
 
องคก์รไมจ่ าเป็นตอ้งพจิารณาผลติภณัฑแ์ตล่ะตวัหรอืองคป์ระกอบหรอืวตัถดุบิแตล่ะอยา่ง แตอ่งคก์รอาจจัดเป็น
กลุม่ของกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่การระบปัุญหาสิง่แวดลอ้ม อยา่งไรก็ตามไมม่มีาตรการอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ทีส่ามารถระบ ุ
 
การพจิารณาปัญหาสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งครบถว้นตอ้งพจิารณาสิง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

— การปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ 
— การปลอ่ยมลภาวะทางน ้า 
— การปลอ่ยมลภาวะทางพืน้ดนิ 
— การใชว้ตัถดุบิและทรัพยากรธรรมชาต ิ
— สถานทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้มของชมุชนใกลเ้คยีง 
— การใชพ้ลงังาน 
— การปลดปลอ่ยพลงังาน 
— ของเสยีและผลติภณัฑข์า้งเคยีง 
— คณุสมบตัทิางกายภาพอืน่ๆ ทีอ่าจมผีลตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 
การพจิารณาจะตอ้งอยูภ่ายใตปั้ญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้โดยตรงและโดยออ้มซึง่เกดิจากกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารขององคก์ร ยกตวัอยา่งเชน่ 

— การออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑ ์
— การบรรจรุวมทัง้การขนสง่ผลติภณัฑแ์ละสนิคา้ 
— เอกสารก ากบัของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
— ผลการด าเนนิการดา้นสิง่แวดลอ้มและการปฏบิตัขิองผูรั้บจา้งชว่ง ผูส้ง่มอบ 
— การจัดการของเสยี 
— การคดัสรร การกระจายวตัถดุบิและทรัพยากรธรรมชาต ิ
— การกระจาย การใชแ้ละการก าจัดผลติภณัฑแ์ละ 
— ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตัวป่์าและความหลากหลายทางชวีภาพ 

 
การควบคมุและการก ากบัทางออ้มในปัญหาสิง่แวดลอ้มของผลติภณัฑห์รอืวตัถดุบิ ทีส่ง่มอบใหอ้งคก์รมักมคีวาม
หลากหลายของปัญหา และผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ ซึง่ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ของการตลาดและผูส้ง่มอบ 
องคก์รทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่การออกผลติภณัฑเ์อง ก็จะมอีทิธพิลตอ่การเปลีย่นแปลงปัญหาและผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มไดโ้ดยตรง ยกตวัอยา่งเชน่ถา้มวีตัถดุบิประเภทเดยีวทีส่ามารถสง่มอบไดด้ว้ยองคก์รเดยีวเทา่นัน้การ
เปลีย่นแปลงกจ็ะสามารถท าไดน้อ้ยมาก 
 
ถา้เป็นการกลา่วถงึการจัดเตรยีมวตัถดุบิหรอืผลติภณัฑใ์นการผลติเป็นทีแ่น่นอนวา่บางองคก์รจะตอ้งมขีอ้จ ากดัใน
การควบคมุการใชแ้ละการก าจัดผลติภณัฑห์รอืวตัถดุบิเหลอืใช ้เชน่อาจมกีารก าจัดโดยผูใ้ชเ้องแตอ่ยา่งไรก็ตาม
ในทางปฏบิตัอิงคก์รสามารถตดิตอ่องคก์รหรอืผูท้ีม่กีระบวนการวธิกีารในการก าจัดของเสยีเหลา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาต
และทีอ่งคก์รก็มคีวามสามารถในการควบคมุในทางออ้ม ซึง่วธิกีารนีไ้มม่คีวามตัง้ใจทีจ่ะเพิม่ภาระเรือ่งการปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายใหแ้กอ่งคก์ร 
 
การเปลีย่นแปลงทางดา้นสิง่แวดลอ้มไมว่า่จะเป็นสว่นดแีละสว่นทีไ่มด่ทีัง้ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดหรอืบางสว่นซึง่เกดิจาก
สาเหตขุองปัญหาสิง่แวดลอ้มตามทีอ่งคก์รก าหนดนัน้กอ่ใหเ้กดิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึง่ความสมัพันธร์ะหวา่ง
ปัญหาสิง่แวดลอ้มและผลกระทบทีเ่กดิขึน้นัน้สามารถเรยีกไดว้า่เป็นเรือ่งของ “สาเหตแุละผลทีเ่กดิขึน้” 
 
องคก์รบางองคก์รอาจมปัีญหาสิง่แวดลอ้มเป็นจ านวนมากซึง่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีซ่บัซอ้น องคก์ร
จะตอ้งสรา้งเกณฑแ์ละวธิกีารในการระบแุละพจิารณาปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัเหลา่นัน้ ไมม่วีธิกีารใดวธิกีารหนึง่
ในการพจิารณาปัญหาสิง่แวดลอ้มใหค้รอบคลมุไดท้ัง้หมด อยา่งไรก็ตามวธิกีารทีใ่ชใ้นการพจิารณาจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละผลของการประเมนิทีไ่ดรั้บ เชน่ ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม กฎหมายและความ
สนใจขององคก์รทีส่ามหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขณะทีอ่งคก์รมกีารพัฒนาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั องคก์รจะตอ้งพจิารณาความตอ้งการ
ในการจัดเก็บขอ้มลูส าหรับอา้งองิพรอ้มกนักบัออกแบบและการน าไปปฏบิตัขิองระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
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กระบวนการในการระบแุละประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มจะตอ้งน าคา่ใชจ้า่ยและเวลามาใชใ้นการพจิารณาและ
วเิคราะหค์วามพรอ้มทัง้ปรมิาณขอ้มลูทีม่อียู ่การระบปุระเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม ยังไมต่อ้งมกีารวเิคราะหว์งจรชวีติ
เขา้มาเกีย่วขอ้งก็ได ้(life cycle) ขอ้มลูทางดา้นกฎหมาย คา่มาตรฐานและอืน่ๆ ก็สามารถน ามาใชใ้นกระบวนการ
พจิารณานีไ้ดเ้ชน่กนั 
 

นยิาม  ประเด็นสิง่แวดลอ้ม 

องคป์ระกอบของกจิกรรมหรอืผลติภณัฑห์รอืบรกิารขององคก์รทีส่ามารถมผีลตอ่สิง่แวดลอ้ม 
หมายเหต ุ1 : ประเด็นสิง่แวดลอ้มสามารถเป็นสาเหตตุอ่ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ประเด็นสง่แวดลอ้มที่
มนัียยะ เป็นหนึง่ทีม่หีรอืสามารถมผีลกระทบตอ่หนึง่ผลกระทบทีม่นัียส าคญัตอ่สิง่แวดลอ้มหรอืมากกวา่ 
หมายเหต ุ2 ; ประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียยะ องคก์รพจิารณาโดยใชเ้กณฑโ์ดยเกณฑห์นึง่หรอืหลาย
เกณฑก์็ได ้

 
นยิามของประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มและผลกระทบตามขอ้ก าหนด ISO 14001 
ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
• ISO 14001 ใชค้ าวา่ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม (environmental aspect) เมือ่หมายถงึสิง่ใดก็ตามที่

เกดิจากกจิกรรมและผลผลติหรอืบรกิารขององคก์รทีอ่าจมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มได ้ 
• กจิกรรมหมายถงึอะไรก็ตามทีอ่งคก์รนัน้กระท าในการประกอบการ ผลติภณัฑค์อืสิง่ทีไ่ดจ้ากกระบวนการ

ผลติ บรกิารคอืกจิกรรมทีท่ าเพือ่สนับสนุนการผลติ  
• ผลกระทบสิง่แวดลอ้มอาจเป็นดา้นบวกหรอืดา้นลบก็ได ้

 
ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั(Significant environmental aspects) หมายถงึประเด็นปัญหาทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้มอยา่งมากหรอืมศีกัยภาพทีจ่ะสง่ผลกระทบรนุแรง  
 
ค าวา่ส าคญันี ้เป็นการจัดล าดบั ความส าคญั โดยการประเมนิความเสีย่งสมัพัทธข์องกจิกรรม ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ตา่งๆ  ดงัตวัอยา่งทีแ่สดงในตาราง 
 
 

Environmental Aspect Environmental Impact 

การตดัไมท้ าลายป่า 
 
 
 
 
 
 
 

- สญูเสยีทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์าและความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 
- สญูเสยีความสามารถการดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์
- เพิม่การพังทลายของหนา้ดนิและโคลนถลม่ 
- ท าลายแหลง่ตน้น ้าล าธาร 
- สญูเสยีชมุชนหรอืพืน้ทีเ่ดมิ 
- ผลกระทบตอ่ความงดงามตามธรรมชาต ิ
 

การปลอ่ยน ้าเสยีจากโรงงานเยือ่กระดาษ 
 
 

- ผลกระทบตอ่คณุภาพน ้าในดา้นคา่ของแข็งแขวนลอย คา่บี
โอด ีและสารพษิ และผลกระทบตอ่การใชน้ ้า 
- ท าใหค้ณุภาพอากาศลดลงเนือ่งจาก กา๊ซ 

การปลอ่ยไอเสยีจากยานพาหนะ คารบ์อนมอนอกไซด ์สารประกอบไฮโดรคารบ์อน ฝุ่ นละออง 
 

การร่ัวไหลของน ้ามันจากถังเกบ็หรอืทอ่
สง่ 

- การปนเป้ือนของดนิ 
- การปนเป้ือนของน ้าผวิดนิและน ้าใตด้นิ 
- อนัตรายตอ่สตัวป่์า 

 
 
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มหมายรวมถงึผลกระทบตอ่อากาศ น ้า (น ้าใตด้นิและน ้าผวิดนิ) ทีด่นิ พชื สตัวป่์า ชมุชน 
วฒันธรรมประเพณี ความงดงามทางธรรมชาต ิการนันทนาการและปฏสิมัพันธร์ะหวา่งสิง่เหลา่นี ้ 
ผลกระทบอาจเกดิเป็นฤดกูาล เกดิในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัภาคหรอืระดบัทั่วโลกก็ได ้(เชน่ ฝนกรด สารท าลาย
โอโซน ผลกระทบตอ่บรเิวณทา้ยน ้าของแมน่ ้าโขง) 
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การระบปุระเด็นปญัหาสิง่แวดลอ้มและผลกระทบ 

เมือ่จะท าการระบแุละประเมนิความส าคญัของปัญหาสิง่แวดลอ้ม ตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบทัง้หมดในการ
ปฏบิตังิานของบรษัิท มใิชพ่จิารณาแตก่จิกรรมการผลติเทา่นัน้ ตวัอยา่งเชน่ บรษัิทสว่นใหญจ่ะมสี านักงาน โรง
อาหาร และลานจอดรถซึง่ทัง้หมดนีอ้าจสรา้งผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการทิง้หรอืปลอ่ยของเสยี ในการระบุ
ประเด็นปัญหาและผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหนั้บรวมการขนสง่วตัถดุบิไปยังหน่วยการผลติและการขนสง่
ผลติภณัฑแ์ละกากของเสยีจากหน่วยการผลติดว้ยเสมอ ถังเก็บสารเคมแีละเชือ้เพลงิ กจิกรรมของหอ้งปฏบิตักิาร 
การจัดซือ้และคลงัสนิคา้ การซอ่มบ ารงุ (เชน่ การเชือ่ม การซอ่มยานพาหนะ การกอ่สรา้ง การทาส ีเป็นตน้)    การ
ออกแบบวจัิยและวศิวกรรม งานบรกิารรักษาความปลอดภยั การตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ (เชน่ ไฟไหม ้สารเคมี
ร่ัวไหล กา๊ซร่ัว ภยัธรรมชาต)ิ สภาพการณ์อืน่ทีไ่มป่กต ิเชน่ ในระหวา่งการเริม่และการหยดุกระบวนการผลติ และ
กจิกรรมตา่งๆจากผูรั้บเหมาและผูข้ายสนิคา้ลว้นแลว้แตม่ปีระเด็นปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบ
โดยตรงและมศีกัยภาพทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบได ้
  
มหีลายเทคนคิทีส่ามารถน ามาใชใ้นการรวบรวมประเด็นปัญหาและผลกระทบสิง่แวดลอ้มของบรษัิท โดยปกตแิลว้
วธิทีีด่ทีีส่ดุคอืการระดมความคดิของบคุลากรจากหลายๆหน่วยงาน แมแ้ตบ่คุคลทีอ่ยูใ่นหน่วยงานหรอืปฏบิตังิานใน
ทีท่ีไ่มม่ใีครสนใจก็สามารถใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนไ์ด ้ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญอาจจะมองขา้มไป ประเด็นปัญหาและ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มควรครอบคลมุทกุกจิกรรม สนิคา้และบรกิารของบรษัิท 
 

ท าไมตอ้งระบปุระเด็นปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

  
การระบปุระเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มเป็นงานแรกทีต่อ้งท าในขัน้ตอนการวางแผนงานของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม  
เนือ่งจากการตดัสนิใจวา่จะควบคมุประเด็นปัญหาทีส่ าคญัทีส่ดุอยา่งไรนัน้เป็นสิง่ส าคญัล าดบัแรกในชว่งเริม่ตน้ของ
งานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ระบบ ISO 14001 ตอ้งการใหอ้งคก์รจัดท าวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทาง
สิง่แวดลอ้มเพือ่ใหแ้กไ้ขปัญหาทีส่ าคญั ดงันัน้การรวบรวมประเด็นปัญหาอยา่งครอบคลมุและเป็นระบบ และวธิกีาร
ก าหนดล าดบัความส าคญัเป็นขัน้ตอนแรกทีจ่ าเป็นเพือ่บรรลเุป้าหมายนี ้การควบคมุการปฏบิตังิาน เชน่ เครือ่งมอื 
การซอ่มบ ารงุ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เทคนคิและเทคโนโลยกีารลดมลพษิตอ้งมุง่เนน้ไปทีปั่ญหาทีม่คีวามเสีย่งสงู
ทีส่ดุ (ปัญหาทีส่ าคญัทีส่ดุ)  และการฝึกอบรมบคุคลเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละทักษะทีจ่ าเป็นในการควบคมุ
กระบวนการและการตดัสนิใจในเรือ่งทีส่ าคญัอยา่งมปีระสทิธผิล ขึน้อยูก่บัการก าหนดความส าคญัของประเด็น
ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีถ่กูตอ้ง 
 

การแปลความหมายของขอ้ก าหนด ISO 14001 

 
ในขอ้ก าหนดของ ISO14001 มคี าทีใ่ชอ้ยูเ่สมอดงันี ้

• การจัดท า (Establish) ใน ISO หมายถงึ การพัฒนา การด าเนนิการ การจัดท าขึน้ 
• การคงไว ้(Maintain) หมายถงึ ท าใหท้ันสมยั ตรงประเด็น และถกูตอ้ง 
• ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Procedure) หมายถงึ ล าดบัของการกระท าทีต่อ้งการเพือ่ท าใหง้านส าเร็จ

อยา่งไดผ้ลและสม ่าเสมอ (ขัน้ตอนการปฏบิตังิานบางขัน้ตอนของ ISO14001 ตอ้งจัดท าเป็น
เอกสาร) 

• การจัดท าเป็นเอกสาร (Documented) หมายถงึ การเขยีนลงบนกระดาษหรอืลงในสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
 
นอกจากนีอ้งคก์รยังตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัประเด็นปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่งคก์รควบคมุได ้ซึง่หมายถงึ
การด าเนนิงานทีก่ารจัดการของบรษัิทจะสง่ผลในทางใดทางหนึง่ ตวัอยา่งเชน่ การจัดการมกีารควบคมุในเรือ่ง : 

• การออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติ 
• การเลอืกเครือ่งมอืและสถานทีต่ดิตัง้ 
• แหลง่วตัถดุบิ 
• การปลอ่ยของเสยีสูส่ ิง่แวดลอ้ม 
• การเลอืกผูรั้บเหมาและผูข้ายสนิคา้ 
• วธิกีารลดของเสยีทีเ่กดิขึน้หรอืของเสยีทีต่อ้งน าไปก าจัด 
• ใชว้สัดแุละสิง่ของทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มมากขึน้ 

 
การจัดการอาจจะไมส่ามารถควบคมุไดโ้ดยตรง แตส่ามารถผลกัดนัไดโ้ดย :  

• ใหผู้รั้บเหมาชว่งหรอื ซพัพลายเออร ์มรีะบบจัดการสิง่แวดลอ้ม 
• ก าหนดขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มใหผู้รั้บเหมาชว่งหรอื ซพัพลายเออร ์ปฏบิตั ิ
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การประเมนิความเสีย่งหรอืนยัส าคญั (Assessment of Risk or Significant) 

 
มเีทคนคิจ านวนมากส าหรับน ามาใชใ้นการประเมนิความเสีย่งเพือ่หานัยส าคญัของปัญหาสิง่แวดลอ้ม โดยทั่วไปวธิี
ทีง่า่ยคอืวธิทีีด่ทีีส่ดุ 
 
นยิามพืน้ฐานของความเสีย่งคอื  
 ความเสีย่ง = ความน่าจะเป็น x ผลทีเ่กดิขึน้ 
หรอือกีนัยหนึง่  
 นัยส าคญั = ความถี ่x ขนาดของผลกระทบ 
 
ผลของเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ (ขนาด/ความรนุแรง)  (consequence (Magnitude/ Severity) of Occurrence) 
 
ใชค้ะแนน 1 ถงึ 5 เป็นคา่ประเมนิขนาดหรอืความรนุแรงของผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพอนามัยจากแตล่ะ
ประเด็นปัญหา ( 1 เป็นระดบัทีม่ผีลกระทบต า่ 5 เป็นระดบัทีม่ผีลกระทบรนุแรง) การใหค้ะแนนอาจใชค้วามเห็นสว่น
บคุคลซึง่จะขึน้อยูก่บัความรูห้รอืวจิารณญาณของผูใ้หค้ะแนนซึง่เป็นตวัแทนจากแผนกตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้
ยังประเมนิผลกระทบในดา้นกฎหมาย ธรุกจิ และการเงนิดว้ยโดยใชร้ะดบัคะแนนท านองเดยีวกนั (กลา่วคอื 1 เป็น
ความเสยีหายจากการละเมดิขอ้กฎหมายและเสยีคา่ใชจ้า่ยในระดบัต า่ 5 เป็นระดบัทีเ่กดิความเสยีหายรนุแรงจาก
การฝ่าฝืนกฎหมายและองคก์รตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสงู) และตวัทีส่ ีท่ ีต่อ้งประเมนิคอืผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์และ
ชือ่เสยีงขององคก์ร น าคะแนนทัง้สีส่ว่นมาบวกกนัจะไดค้ะแนนรวมส าหรับผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของแตล่ะ
ประเด็น 
 
ความน่าจะเป็น (ความถี/่ความเป็นไปได)้ ของการเกดิเหตกุารณ์ (Probability (Frequency/Likelihood) of 
Occurrence) 
 
ความน่าจะเป็นของการเกดิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากแตล่ะประเด็นปัญหาจะใชร้ะดบัคะแนน 1 ถงึ 5 เชน่กนั 
(กลา่วคอื 1 โอกาสเกดิขึน้ต า่มากหรอืยากทีจ่ะเกดิขึน้; 5 โอกาสเกดิขึน้สงูมากหรอืเกดิขึน้ทกุวนั) การประเมนิผล
กระทบจะพจิารณารวมกบัมาตรการลดผลกระทบของกระบวนการ เชน่การควบคมุการปลอ่ยของเสยี จะใชร้ะดบั
คะแนน 1 ถงึ 5 เชน่กนั แตม่คีวามหมายตรงกนัขา้มโดยที ่1 เป็นระดบัความสามารถในการควบคมุสงู; 5 เป็นระดบั
ทีค่วบคมุไดต้ า่หรอืควบคมุไมไ่ด ้เมือ่น าคะแนนโอกาสทีจ่ะเกดิรวมกบัคะแนนมาตรการลดผลกระทบ ผลรวมทีไ่ดจ้ะ
เป็นระดบัของความน่าจะเป็นของการเกดิเหตกุารณ์ของผลกระทบ 
 
การก าหนดประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั (Designation of Significant Environmental Aspects) 
 
น าคะแนนผลทีเ่กดิมาคณูกบัคะแนนความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิของแตล่ะประเด็นปัญหา  จะไดค้า่ระดบัความเสีย่ง
สมัพัทธ ์ ISO 14001 ไมไ่ดก้ าหนดระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รตอ้งมมีาตรการป้องกนัหรอืก าหนด วตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายเพือ่การปรับปรงุ การตดัสนิใจขึน้อยูก่บัการบรหิารจัดการของบรษัิท แตล่ะองคก์รตอ้งก าหนดเกณฑ์
ส าหรับความมนัียส าคญัของผลกระทบเอง โดยการพจิารณาทบทวนอยา่งเป็นระบบถงึประเด็นปัญหาดา้น
สิง่แวดลอ้มรวมทัง้ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จรงิและทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ได ้
 

สรปุประเด็นส าคญั 

— องคก์รควรมขีัน้ตอนในการระบปุระเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มรวมทัง้ผลกระทบจากทกุกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารอยา่งเป็นระบบ และปรับปรงุขอ้มลูเหลา่นีใ้หท้ันสมัยอยูเ่สมอ 

— ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มตอ้งครอบคลมุถงึการปฏบิตังิานทัง้ในสภาพทีเ่ป็นปกตแิละผดิปกตขิองการ
ด าเนนิงาน เชน่ กระบวนการเริม่การผลติและหยดุการผลติ สถานการณ์ฉุกเฉนิ องคป์ระกอบทัง้หมดซึง่
รวมถงึการสนับสนุนการบรกิาร การซอ่มบ ารงุ การเก็บรักษา การขนยา้ยและการขนสง่วสัดอุปุกรณ์ และผล
ตกคา้งจากการด าเนนิการกอ่นหนา้ 

— ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (environmental impacts ) อาจหมายรวมถงึผลกระทบตอ่อากาศ น ้า ดนิ มนุษย ์
พชืป่าสตัวป่์า คณุคา่ทางประเพณีและวฒันธรรม และความงดงามตามธรรมชาต ิ

— ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั(Significant environmental aspects) คอืปัญหาทีท่ าใหเ้กดิผล
กระทบตอ่สิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งมนัียส าคญั(Significant environmental impacts) 

— องคก์รตอ้งก าหนดประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั(Significant environmental aspects)  โดย
กระบวนการทีเ่ป็นระบบและสมเหตสุมผล 

— สตูรอยา่งงา่ยส าหรับการหาความมนัียส าคญัขึน้อยูก่บัคา่ความเสีย่งทางสิง่แวดลอ้มคอื 
— ความเสีย่ง = ความน่าจะเป็น x ผลทีเ่กดิขึน้ 
— ตอ้งท าการประเมนิประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติ  ผลติภณัฑ ์การ
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ตดิตัง้ วตัถดุบิ หรอืกากของเสยี 
— แมว้า่จะไมไ่ดก้ าหนดมาตรฐานไว ้แตข่อ้มลูทัง้หมดเกีย่วกบัประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบและ

นัยส าคญัของผลกระทบควรจัดท าเป็นเอกสารในรปูแบบของตารางขอ้มลู 
 
  
 
 

END 
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6.1.3 ขอ้ผกูพนัทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

 
 

ท ัว่ไป 

 
พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งสามารถสง่ผลตอ่ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งคน้หา ทัง้นีก้ารบง่ชีแ้ละการ
เขา้ถงึพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งรวมถงึความเขา้ใจวธิกีารประยกุตใ์ชก้บัองคก์รเป็นขัน้แรกในการท าให ้
มั่นใจในการบรรลพุันธกรณทีีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง  
 
กระบวนการนีค้วรท าใหอ้งคก์รสามารถพจิารณาและตระเตรยีมความตอ้งการรวมถงึความคาดหวงัใหมห่รอืที่
เปลีย่นแปลงจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่จะสามารถด าเนนิการปฏบิตักิารตระเตรยีมตามความเหมาะสมเพือ่รักษา
ความสอดคลอ้ง  
 
องคก์รควรท าใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูเกีย่วกบัพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งมกีารสือ่สารถงึบคุลากรทีท่ างานภายใต ้
การควบคมุขององคก์ร (โดยรวมถงึผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก อาทเิชน่ ผูรั้บเหมาหรอืผูจั้ดหา (ซพัพลายเออร)์) ทีม่ี
ความรับผดิชอบเกีย่วกบัหรอืทีม่ปีฏบิตักิารทีส่ามารถสง่ผลตอ่การบรรลพัุนธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง   
 

ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

ท าไมขอ้ก าหนดกฎหมายจงึเป็นสิง่ส าคญั 

ตามนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์รมขีอ้ผูกพันทีส่ าคัญอย่างหนึง่ทีต่อ้งท า คอืการปฏบิัตติามกฎหมายและ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ส ิง่ทีส่ าคัญคอืความตระหนักในขอ้ผูกมัดของกฎหมายและกฎระเบยีบ นอกจากนี้เมือ่

องคก์รจะก าหนดวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทางสิง่แวดลอ้มตอ้งมกีารพจิารณากฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกเหนอืไปจากขอ้ก าหนดของ ISO 14001 แลว้ การไมป่ฏบิตัติามกฎหมายสามารถท าใหเ้กดิความเสยีหายอยา่ง

ใหญ่หลวงต่อองคก์รไดท้ัง้ในเรื่องการเงนิ เวลา การสูญเสยีผลผลติ ลูกคา้ขาดความเชือ่ม่ัน เสยีชือ่เสยีงและ

ความสัมพันธต์่อสาธารณชน กล่าวอกีนัยหนึง่การปฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นสิง่สมควรที่

ตอ้งปฏบิตัเิป็นอยา่งยิง่ 

 

ความหมายของกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆคอือะไร 

ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย 

ครอบคลมุถงึสิง่เหลา่นี ้:  

• กฎหมายและกฎระเบยีบระดับประเทศ ระดับภาค/จังหวัดและระดบัทอ้งถิน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและ
ระบบนเิวศ 

• ใบอนุญาตการประกอบการทีอ่นุมัตโิดยรัฐบาล 
• มาตรฐานและสนธสิัญญาระหวา่งประเทศ (เชน่ สนธสิัญญาเกยีวโตเรือ่งกา๊ซเรอืนกระจก พธิสีารมอนตรี

ออล เรื่องสารท าลายชัน้โอโซน อนุสัญญาบาเซลเรื่องการคา้กากของเสยีอันตรายระหว่างประเทศ 
อนุสญัญาความหลากหลายทางชวีภาพ ขอ้ตกลงการคา้สตัวใ์กลส้ญูพันธุ)์ 

6.1.3 ขอ้ผกูพนัทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
องคก์รตอ้ง 
a) พจิารณาและเขา้ถงึขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติามทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม 
b) พจิารณาวธิกีารในการประยกุตใ์ชข้อ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติามกบัองคก์ร 
c) น าเอาขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติามไปเมือ่จัดท า น าไปปฏบิตั ิธ ารงรักษา และ ปรับปรงุระบบการบรหิาร
สิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศซึง่ขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
หมายเหต ุขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติามสามารถสง่ผลตอ่ความเสีย่งและโอกาสขององคก์ร 
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• ขอ้ผกูพันทางกฎหมายทีเ่กดิจากสญัญาการเป็นหุน้สว่นขององคก์ร 
 
 
องคก์รสามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูหนึง่แหลง่หรอืมากกวา่นัน้ในฐานะวธิกีารในการบง่ชีข้อ้ก าหนดทางกฎหมาย
เกีย่วกบัประเด็นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร  แหลง่ดงักลา่วจะมหีน่วยงานราชการดา้นระเบยีบ สมาคมอตุสาหกรรมหรอื
กลุม่การคา้ ฐานขอ้มลูและการตพีมิพด์า้นการคา้รวมถงึทีป่รกึษาและบรกิารมอือาชพี กระบวนการควรท าใหอ้งคก์ร
สามารถคาดหวงัและตระเตรยีมขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีใ่หมห่รอืมกีารเปลีย่นแปลงเพือ่วา่จะสามารถรักษาความ
สอดคลอ้งไวไ้ด ้
 
 

แนวทางและการด ารงไวซ้ึง่ความตระหนกัในดา้นกฎหมาย 

แนวทางขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย 

มหีลายทางทีจ่ะปฏบิัตใิหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดของกฎหมาย บุคลากรในแผนกกฎหมายของบรษัิทอาจชว่ยงานนี้ได ้

โดยการคน้หาจากวารสารดา้นกฎหมายเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูลา่สดุ รวมทัง้ทบทวนและวจิารณ์กฎหมายทีจ่ะน ามาบังคับ

ใช ้และอาจใชบ้รกิารจากบรษัิททีป่รกึษาดา้นกฎหมายเมือ่ตอ้งการทราบกฎหมายเฉพาะดา้นก็ได ้

สมาคมอุตสาหกรรมทีอ่งคก์รเป็นสมาชกิอยู่นัน้ อาจเป็นแหล่งขอ้มูลทีม่ปีระโยชน์ดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกับกจิกรรมเฉพาะของบรษัิท กฎหมายทีเ่สนอใหม้กีารเปลีย่นแปลงและทีก่ าลังจะก าหนดขึน้มาใหม่ 

หน่วยงานรัฐบาลอาจพมิพเ์ผยแพรก่ฎหมายทีอ่อกใหมห่รอืทีเ่ตรยีมจะออกใหม ่การตคีวามกฎหมายและกฎระเบยีบ

ปัจจุบัน และการตดิต่อกับบุคคลทีท่ างานดา้นกฎหมายในหน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้งจะชว่ยใหอ้งคก์รทราบขอ้มูล

ลว่งหนา้วา่จะมกีฎหมายใดก าลงัจะประกาศออกมาใหม ่

การสรา้งและการคงไวซ้ ึง่ความตระหนกัดา้นกฎหมายภายในองคก์ร 

เมือ่องคก์รไดต้ดิตัง้ระบบเพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มแลว้ ตอ้งมกีาร

ก าหนดขัน้ตอนการท างานขึน้เพือ่เก็บรวบรวมเอกสารลงในแฟ้มเอกสาร มกีารสรุปในสว่นทีส่ าคัญทกุวันและใหท้กุ

คนในองคก์รสามารถเขา้ถงึขอ้มลูกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของตนได ้บคุคลเหลา่นีจ้ะหมายถงึ

ผูบ้รหิารอาวโุส หัวหนา้แผนกปฏบิัตกิาร บุคลากรในแผนกจัดการของเสยีและสิง่แวดลอ้ม และรวมถงึทมีงานการ

รับ/สง่สนิคา้ การจัดซือ้จัดหา การซอ่มบ ารงุ การฝึกอบรมและทรัพยากรมนุษย ์

ควรท าการลงทะเบยีนหรอืบันทกึขอ้กฎหมายทีเ่ชือ่มโยงกับการปฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ประเด็นปัญหาดา้น

สิง่แวดลอ้มและผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ดังนัน้เมือ่มกีารก าหนดเป็นวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มแลว้ 

จงึควรมแีนวทางปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามกฎหมายดว้ย 

 

ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 

 
องคก์รยังควรก าหนดวธิทีีพั่นธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งอืน่ ๆ ทีจ่ะน าไปปรับใชโ้ดยรเิริม่จากผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีอืน่ๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 4.2 เกีย่วกบัประเด็นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 
 
รวมถงึสิง่เหลา่นี ้:  

• ขอ้ตกลงและนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มทีจั่ดท าขึน้โดยสมาคมอตุสาหกรรมทีอ่งคก์รเป็นสมาชกิ 
• ระเบยีบการปฏบิัตใินอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับองคก์ร (เชน่ เยือ่และกระดาษ เหมอืงแร่ น ้ามันและกา๊ซ 

การผลติสารเคมแีละยา) 
• ขอ้ตกลงขององคก์รกบัรัฐบาลและชมุชน 

• ขอ้ตกลงการปฏบิตัติามโดยสมัครใจกบัชมุชนหรอืองคก์รพัฒนาเอกชน 
• นโยบายและขัน้ตอนการท างานของบรษัิทรวมถงึขององคก์รแม ่

 
 
เอกสารขอ้มลู 
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องคก์รควรเก็บรักษาเอกสารขอ้มลูของพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งซึง่สามารถอยูใ่นรปูแบบของทะเบยีน
หรอืรายการซึง่จะชว่ยในการเก็บรักษาการตระหนักถงึและความโปรง่ใสในดา้น ขอ้ก าหนดทีบ่งัคบัใช ้ทะเบยีนนีค้วร
มกีารทบทวนเป็นระยะเพือ่ท าใหม้ั่นใจวา่ยังคงมกีารอพัเดต 
ทะเบยีนหรอืรายการนีจ้ะรวม 

—  ทีม่าของพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งโดยรวมผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง 
—  ภาพรวมของพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 
— วธิทีีพั่นธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งเกีย่วขอ้งกบัแงม่มุและ/หรอืขอ้ก าหนดของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ขององคก์ร 
 

พนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 

 
สรปุสว่นประกอบของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งไวใ้นรายการ
ตอ่ไปนี ้ 

องคก์รควรก าหนด ด าเนนิการและรักษากระบวนการทีจ่ าเป็นและมทีรัพยากรทีเ่พยีงพอตอ่  
— การตัง้นโยบายสิง่แวดลอ้มทีร่วมค าม่ันสญัญาในการบรรลพัุนธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง(ดทูีข่อ้ 

5.2) 
— การก าหนด การเขา้ถงึและการเขา้ใจวธิทีีจ่ะประยกุตใ์ชพั้นธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งเหลา่นีก้บั

องคก์ร (ดทูีข่อ้ 4.2 และ 6.1.3) 
— การก าหนดวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มดว้ยการพจิารณาพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง(ดทูีข่อ้ 

6.2) 
— การบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มทเีกีย่วกบัขอ้ก าหนดความสอดคลอ้งดว้ย 

o บทบาท ความรับผดิชอบ กระบวนการ วธิกีารและกรอบเวลาทีก่ าหนดไวเ้พือ่บรรลวุตัถปุระสงค์
ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วกบัการบรรล ุพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง(ดทูีข่อ้ 6.1.4) 

o การควบคมุการด าเนนิงาน (โดยรวมกระบวนการตามความจ าเป็น) เพือ่ด าเนนิค าม่ันสญัญาใน
ดา้นความสอดคลอ้ง และวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มทเีกีย่วกบัพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิห ้
สอดคลอ้ง(ดทูีข่อ้ 8.1) 

— การท าใหม้ั่นใจวา่บคุลากรทัง้หมดทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รมคีวามตระหนักถงึ
กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะประยกุตใ์ชก้บับคุลากรและผลทีต่ามมาส าหรับการลม้เหลวในการบรรลุ
พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง(ดทูีข่อ้ 7.3) 

— การท าใหม่ั้นใจวา่บคุลากรทัง้หมดทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รมคีวามช านาญทีจ่ าเป็นใน
ดา้นพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งซึง่เกีย่วกบักระบวนการทีป่ระยกุตใ์ชก้บับคุลากรรวมถงึ
ความส าคญัของการบรรลพัุนธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งบนพืน้ฐานการศกึษา การอบรมหรอื
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม (ดทูีข่อ้ 7.2) 

— การก าหนดกระบวนการในการสือ่สารเกีย่วกบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มโดยค านงึถงึพันธกรณีทีต่อ้ง
ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งขององคก์ร (ดทูีข่อ้ 7.4) 

— การประเมนิการบรรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งเป็นระยะ ๆ (ดทูีข่อ้ 9.1.2); 
— การบง่ชีต้วัอยา่งความขอ้บกพรอ่งหรอืความสอดคลอ้ง และขอ้บกพรอ่งหรอืความสอดคลอ้งซงึอาจ

เกดิขึน้ไดท้ีเ่ห็นลว่งหนา้รวมถงึการปฏบิตัทิันทใีนการบง่ชี ้ด าเนนิการและตดิตามการปฏบิตักิารแกไ้ข 
(ดทูีข่อ้ 10.1) 

— การเก็บรักษาเอกสารขอ้มลูในฐานะหลกัฐานส าหรับผลการประเมนิความสอดคลอ้ง  (ดทูีข่อ้ 9.1.2) 
— การกลา่วถงึลกัษณะเกีย่วกบัการบรรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งเมือ่มกีารด าเนนิการตรวจ

ตดิตามระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มเป็นระยะ ๆ (ดทูีข่อ้ 9.2) 
— การพจิารณาการเปลีย่นแปลงในพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งเมือ่มกีารด าเนนิการทบทวนของ

ฝ่ายบรหิาร (ดทูีข่อ้ 9.3) 
 
ค าม่ันสญัญาในดา้นพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความคาดหวงัทีอ่งคก์รใชก้บัวธิกีารเชงิ
ระบบในการบรรลแุละรักษาการบรรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 

 
 

สรปุประเด็นส าคญั 

• นโยบายสิ่งแวดลอ้มเป็นภาระผูกพันที่องค์กรก าหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติตามขอ้ก าหนดกฎหมายดา้น
สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
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• เมื่อก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม องคก์รตอ้งค านึงถงึกฎหมาย กฎระเบยีบและ
ขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 

• องคก์รตอ้งก าหนดขัน้ตอนการท างานทีจ่ะสามารถระบ ุเขา้ถงึ และตามทัน ขอ้ก าหนดกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสิง่แวดลอ้ม  ขอ้ตกลงอืน่ๆของสมาคมอตุสาหกรรมทีอ่งคก์รเป็นสมาชกิ ขอ้ตกลงกบัองคก์รตา่งๆ และ
สญัญาทีม่ขีอ้ผกูมัดดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• ตอ้งมกีารมอบหมายความรับผดิชอบเกีย่วกบัการลงทะเบยีนดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
• ควรสรุปเนื้อหากฎหมายเพือ่แจกจ่ายใหบ้คุลากรในองคก์รทีก่ารท างานอาจจะมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

หรอือาจท าผดิกฎหมายหรอืละเลยการปฏบิตัติามกฎหมาย 
 

ประเด็นในการปฏบิตัแิละการตรวจประเมนิ 

1. ตรวจสอบการมอียู ่หรอืสามารถเขา้ถงึกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆทีจ่ าเป็นส าหรับกจิกรรมองคก์ร 
องคก์รสามารถระบุไดว้่าองคก์รของตนนัน้มกีฎหมายหรือขอ้ก าหนดอะไรบา้งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการ
ตรวจสอบจากรายการกฎหมาย ขอ้ก าหนด 

2. ตรวจสอบวา่ กฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆทีจ่ าเป็น นัน้เป็นฉบบัทีท่ันสมัย 
3. ตรวจสอบวา่มกีารจัดท าขัน้ตอนการปฏบิตั ิ ในการชีบ้ง่และรวบรวมกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ดา้น

สิง่แวดลอ้ม หรือไม่ และมีรายละเอยีดครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น วธิกีารตดิตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดอื่น ๆ การจัดท าระเบียบกฎหมาย และการแจกจ่ายกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ให ้
ผูเ้กีย่วขอ้ง เป็นตน้ รวมถงึมกีารปฏบิตัติาม 

4. ท าการตรวจสอบว่า มีการใชข้อ้ก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง กับการประเมนิประเด็นปัญหา
สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัอยา่งไร 

5. ท าการตรวจสอบ รายการประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม Environmental Aspects และ ตรวจสอบสถานที ่
เพือ่ตรวจทานองคก์รมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้น 

 
 

END 
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6.1.4 การวางแผนปฏบิตักิาร 

 

6.1.4 การวางแผนปฏบิตักิาร 
องคก์รตอ้งวางแผน 
a) เพือ่ด าเนนิการกบั 

1) ประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั 
2) ขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
3) ความเสีย่งและโอกาสทีไ่ดร้ะบใุน 6.1.1 

b) วธิกีาร 
1) บรูณาการและน าไปปฏบิตัใินกระบวนการของระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม (ดขูอ้ 6.2, ขอ้ 7, 
ขอ้ 8 และ 9.1)หรอื กระบวนการทางธรุกจิอืน่ๆ 
2) ประเมนิประสทิธผิลของกจิกรรมทีไ่ดก้ระท า (ด ู9.1) 

 
เมือ่ท าการวางแผนปฏบิตักิาร, องคก์รตอ้งค านงึถงึ ทางเลอืกของเทคโนโลยแีละการเงนิ, ขอ้ก าหนดในการ
ปฏบิตังิาน และ ขอ้ก าหนดทางดา้นธรุกจิ 

 
 
ขอ้ก าหนดนี ้หา้มไมใ่หอ้งคก์รองคก์รวางระบบตามขอ้ก าหนดISO14001 ทีล่ะขอ้เหมอืนในสมัยเดมิๆทีท่ า หรอืท า
การลอกเลยีนแบบจากองคก์รอืน่โดยไมป่รับปรงุใหเ้หมาะสม   

ในการการวางระบบ องคก์รตอ้งพจิารณาและวางแผนวธิปีฏบิตัโิดยขึน้อยูก่บัประเด็นสิง่แวดลอ้มเฉพาะขององคก์ร
ตนตาม 6.1.1 – 6.1.3  

องคก์รสามารถวางแผนในการปฏบิตักิารไดห้ลายแนวทาง โดยใชก้ระบวนการของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มหรอืควบ
รวมกบักระบวนการทางธรุกจิอืน่ ๆ รวมถงึการก าหนดประสทิธผิลในการปฏบิตักิารทีด่ าเนนิการอกีดว้ย 
 
การวางแผนปฏบิตักิารจะรวมถงึปฏบิตักิารแบบเดีย่ว เชน่ การจัดตัง้วตัถปุระสงคส์ ิง่แวดลอ้ม การก าจัดฝุ่ น การน า
ขยะอนัตรายออกนอกสถานประกอบการ การเตรยีมพรอ้มกรณีฉุกเฉนิ หรอืกระบวนการทางธรุกจิอืน่ ๆ ตวัอยา่งเชน่ 
การประเมนิผูจั้ดหา (ซพัพลายเออร)์   
หรอือกีทางเลอืกหนึง่ องคก์รสามารถผสมผสานปฏบิตักิารตา่งๆเขา้กบัการท างานรายวนั เชน่ การลา้ง การพน่ส ี
การผสมส ีโดยมวีตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มและการควบคมุการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผสมผสานกบั
กจิกรรมกระบวนการตามโครงสรา้งองคก์ร  
 
ในการวางแผนปฏบิตักิาร จะจัดหนักจัดเบา จะใชว้ธิใีด  องคก์รควรพจิารณาทางเลอืกและความเป็นไปไดด้า้น
เทคโนโลย ีรวมถงึขอ้ก าหนดทางการเงนิ การปฏบิตังิานและทางธรุกจิ ดว้ยการปฏบิตักิารใด ๆ ตามทีว่างแผนไว ้
รวมถงึ พจิารณาความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิผลตามมาโดยไมต่ัง้ใจ ตวัอยา่งเชน่ ผลกระทบยอ้นกลบัระยะสัน้หรอืระยะ
ยาวดา้นสิง่แวดลอ้มภายในวฎัจักรชวีติของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  
 
ในบางกรณ ี องคก์รสามารถเลอืกทีจ่ะประเมนิประสทิธผิลของปฏบิตักิารระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม เชน่ ผา่นระบบ
บรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภยัหรอืกระบวนการทางวศิวกรรมหรอืธรุกจิ จะสามารถน ามาอา้งองิภายในระบบ
บรหิารสิง่แวดลอ้มได ้
 
ตาราง A.1 แสดงใหเ้ห็นตวัอยา่งตา่ง ๆ ของประเด็นสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มรวมถงึความเสีย่งและ
โอกาสทีต่อ้งคน้หา อกีทัง้มปีฏบิตักิารทีว่างแผนไวใ้นการกลา่วถงึเรือ่งเหลา่นีส้ าหรับบางกจิกรรม 
 
ตาราง A.3 แสดงใหเ้ห็นตวัอยา่งตา่ง ๆ ในดา้นความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งมกีารกลา่วถงึ รวมถงึปฏบิตักิารทีจ่ะ
กลา่วถงึโดยเกีย่วขอ้งกบัพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 
 
ตาราง A.4 แสดงใหเ้ห็นตวัอยา่งตา่ง ๆ ดา้นความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งคน้หา รวมถงึปฏบิตักิารทีจ่ะกลา่วถงึโดย
เกีย่วขอ้งกบัปัญหาและขอ้ก าหนดอืน่ ๆ  
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ตาราง A.1 — ตวัอยา่งกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ และประเด็นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกนัรวมถงึ

ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ความเสีย่งและโอกาสและปฏบิตักิาร  

กจิกรรม/

ผลติภณัฑ ์/ 

บรกิาร 

ประเด็น

สิง่แวดลอ้ม 

ประเด็น

สิง่แวดลอ้มจรงิ

และทีเ่ป็นไปได ้

ความเสีย่งและความเสีย่ง

ทีต่อ้งคน้หา 

การวางแผนเพือ่ลงมอืปฏบิตั ิ

กจิกรรม – การด าเนนิงานของหมอ้ตม้ทีใ่ชน้ า้มนัเผา 

การด าเนนิงาน

ของหมอ้ตม้ 

การใชน้ ้ามัน

เชือ้เพลงิ 

การพรอ่งของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

แบบสิน้เปลอืง 

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

-  ไมม่นี ้ามันเชือ้เพลงิใช ้

- ตน้ทนุน ้ามันเชือ้เพลงิ
เพิม่ขึน้ 

 

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

- แทนแหลง่พลังงาน
ความรอ้นของหมอ้ตม้

ดว้ยพลังงานแสงอาทติย ์

- ลดตน้ทนุด าเนนิงาน 

แผนกการเงนิสอบถามเพือ่

สงัเกตการณ์ราคาเชือ้เพลงิโดย

เปรยีบเทยีบกบัสถานการณ์

ตน้ทนุและด าเนนิการวเิคราะห์

ประโยชนข์องตน้ทนุ 

 

ตัง้วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม

เพือ่แทนแหลง่ความรอ้นของ

หมอ้ตม้โดยพลังงาน

แสงอาทติย ์

การปลอ่ยซลัเฟอร์

ไดออ๊กไซด ์

ไนโตรเจนไดอ็อก

ไซดแ์ละ CO2  

(อาทเิชน่ กา๊ซ

เรอืนกระจก) 

ผลกระทบดา้นการ

หายใจของคน

ทอ้งถิน่ 

 

ผลกระทบดา้นฝนที่

เป็นกรดบนพืน้ผวิ

น ้า 

 

ภาวะโลกรอ้นและ

การเปลีย่นแปลง

ของภมูอิากาศ 

 

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

-  ความลม้เหลวในการ
บรรลพัุนธกรณีทีต่อ้ง

ปฏบิัตใิหส้อดคลอ้ง 

- คา่ปรับทีเ่ป็นไปได ้

- ไดรั้บชือ่เสยีงในทางลบ  

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

- ลดการปลอ่ยกา๊ซ – 
ตดิตัง้เครือ่งก าจัดกา๊ซ

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

ใหม้กีารควบคมุการปฏบิัตงิาน

เพือ่ท าใหแ้น่ใจวา่จะสามารถ

บรรลพัุนธกรณีทีต่อ้งปฏบิัตใิห ้

สอดคลอ้ง 

 

ตัง้วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม

เพือ่ตดิตัง้เครือ่งมอืการลดการ

ปลอ่ยกา๊ซทีเ่หมาะสม 

การปลอ่ยน ้าทีผ่า่น

ความรอ้น 

การเปลีย่นแปลง

คณุภาพน ้า (อาทิ

เชน่ อณุหภมู)ิ 

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

- กูค้วามรอ้นจากน ้าเสยี 

- ลดตน้ทนุการด าเนนิงาน 

ตัง้วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม

เพือ่ตดิตัง้ระบบการกูค้วามรอ้น 

การจัดเก็บ

เชือ้เพลงิของ

หมอ้ตม้ในถังใต ้

ดนิ 

การปลอ่ยน ้ามันสู่

พืน้ดนิ 

(สถานการณ์

ฉุกเฉนิ) 

มลภาวะของดนิ 

มลภาวะของน ้าที่

พืน้ 

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

- ตน้ทนุการท าความ
สะอาด 

- คา่ปรับ 

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

-แทนพลังงานความรอ้น

ของหมอ้ตม้ดว้ย

พลังงานแสงอาทติย ์

พัฒนาแผนฉุกเฉนิในการจัดการ

กบัการร่ัวไหลของถังและการ

ตอบสนองในการท าความ

สะอาด 

 

ใหม้กีารควบคมุการปฏบิัตงิาน

เพือ่ทดสอบการร่ัวของถังเป็น

ระยะ ๆ 

 

ตัง้วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม

เพือ่แทนพลังงานความรอ้นของ

หมอ้ตม้ดว้ยพลังงาน

แสงอาทติย ์
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ตาราง A.1 (ต่อ) 

  

กจิกรรม/

ผลติภณัฑ ์/ 

บรกิาร 

ประเด็น

สิง่แวดลอ้ม 

ประเด็นสิง่แวดลอ้ม

จรงิและทีเ่ป็นไปได ้

ความเสีย่งและความเสีย่งที่

ตอ้งคน้หา 

การวางแผนเพือ่ลงมอืปฏบิตั ิ

การจัดสง่และ

การโอนถา่ย

น ้ามันเชือ้เพลงิ 

การปลอ่ยน ้ามัน

เชือ้เพลงิลงทอ่

ระบายน ้าโดยไมม่ี

การควบคมุ 

(สถานการณ์

ฉุกเฉนิ) 

มลภาวะบนพืน้ผวิน ้า 

 

การสะสมทางชวีภาพ

ของสารพษิในสตัว ์

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

- ตน้ทนุการท าความสะอาด 

- คา่ปรับ 

- ชือ่เสยีงเชงิลบน าไปสู่
มลูคา่ของบรษัิทลดลง 

พัฒนากระบวนการจัดสง่ 

 

พัฒนาแผนฉุกเฉนิเพือ่จัดการกบั

การปลอ่ยทีไ่มไ่ดค้วบคมุและการ

ตอบสนองในการท าความสะอาด 

 

กจิกรรม – การสรา้งถนน 

การกอ่สรา้ง

ระหวา่งฝนตก

หนัก 

ของเหลวทีอ่อกมา

จากพาย ุ(สภาพที่

ผดิปกต)ิ 

การชะลา้งดนิ 

 

มลภาวะบนผวิน ้า 

 

การเสือ่มสภาพของ

พืน้ดนิทีชุ่ม่น ้า 

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

- ตน้ทนุการท าความสะอาด 

- คา่ปรับ 

- ชือ่เสยีงเชงิลบ (เนือ่งจาก

การเสือ่มสภาพของ

พืน้ดนิ) น าไปสูก่ารสญูเสยี

โครงการกอ่สรา้งในอนาคต 

ด าเนนิการการควบคมุการ

ปฏบิัตงิานเพือ่รักษาการไหลออก

ของตะกอน 

 

พัฒนาแผนฉุกเฉนิเพือ่บรรเทา

การไหลออกทีไ่มไ่ดค้วบคมุ 

 

พัฒนาการตอบสนองในการท า

ความสะอาด 

กจิกรรม – เกษตรกรรม – การปลกูขา้ว  

อทุกภัยและการ

เตรยีมการนาขา้ว 

การใชน้ ้า การพรอ่งของน ้า

บาดาล 

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

- การเปลีย่นแปลงของ

ภมูอิากาศ 

- การพึง่พาอาศัยบาดาลและ

ชัน้หนิอุม้น ้าทีล่กึมากขึน้ 

- ตน้ทนุน ้าสงูขึน้  

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

-หาพันธุข์า้วทีท่นตอ่การให ้

น ้านอ้ย (อาทเิชน่ ตา้นการ

ขาดแคลนน ้ามากขึน้) 

-ปลกูพชืทางเลอืก 

พยายามสรา้งตน้แบบการมนี ้าใช ้

บนพืน้ฐานของสถานการณ์การ

เปลีย่นแปลงของภมูอิากาศใน

อนาคต 

 

ลงทนุในโอกาสการท าวจัิย 

 การใชส้ารก าจัด

ศัตรพูชื 

มลภาวะของดนิ 

 

การสะสมทางชวีภาพ

ของสารพษิในสตัว์

สง่ผลตอ่ผลกระทบ

ดา้นสขุภาพยอ้นกลับ

เรือ้รังหรอืการสญูเสยี

สายพันธุส์ตัว ์

 

 

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

- มลภาวะของน ้าบาดาล 

- กลไกการดือ้สารก าจัด
ศัตรพูชื 

- การใชส้ารก าจัดศัตรพูชื
เพิม่ขึน้ 

- ตน้ทนุเพิม่ขึน้ 

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

-ใชว้ธิกีารท านาแบบออรแ์ก

นคิ 

-บรหิารจัดการศัตรูพชืแบบ

บรูณาการ 

ลดตน้ทนุคา่สารก าจัด

ศัตรพูชื 

ส ารวจศักยภาพในการลด/

ทดแทนการใชส้ารก าจัดศัตรูพชื 

 

การควบคมุการปฏบิัตงิานในการ

ใชง้านสารก าจัดศัตรพูชื 

 

วจัิยวธิกีารท านาแบบออรแ์กนคิ

ในปัจจบุัน 

 การปลอ่ยกา๊ซ CO2 

และมเีทน (อาทิ

เชน่ กา๊ซเรอืน

กระจก) 

ภาวะโลกรอ้นและการ

เปลีย่นแปลงของ

ภมูอิากาศ 

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

- เป็นผลรา้ยตอ่ภาพลักษณ์
ขององคก์รและ

อตุสาหกรรม 

วจัิยศักยภาพในการชดเชย

คารบ์อน 
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ตาราง A.1 (ต่อ) 

กจิกรรม/

ผลติภณัฑ ์/ 

บรกิาร 

ประเด็น

สิง่แวดลอ้ม 

ประเด็นสิง่แวดลอ้ม

จรงิและทีเ่ป็นไปได ้

ความเสีย่งและความเสีย่งที่

ตอ้งคน้หา 

การวางแผน

เพือ่ลงมอื

ปฏบิตั ิ

ผลติภณัฑ ์–หมอ้ตม้ 

การออกแบบ

หมอ้ตม้ทีม่ี

ประสทิธผิลสงู 

การลดการใช ้

เชือ้เพลงิ 

การอนุรักษ์แหลง่พลังงาน

ทดแทน (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชน)์ 

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

-ยอดขายเพิม่ขึน้  

-ชือ่เสยีงดขีึน้เนือ่งจากการ

ออกแบบทีม่นีวัตกรรม 

แคมเปญการตลาด

เกีย่วกบัการลด

ตน้ทนุและคารบ์อน 

 

การแทนดว้ยวสัดุ

ทีไ่มม่อีนัตรายใน

ระยะ (phase) 

การออกแบบ 

การลดการสรา้ง

ของเสยีทีเ่ป็น

อนัตรายเมือ่

หมดอายกุารใชง้าน 

การลดของเสยีทีเ่ป็น

อนัตรายดว้ยการฝังกลบ

(ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชน)์ 

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

-ยอดขายเพิม่ขึน้  

-คา่ปรับลดลงตามกฎหมายความ

รับผดิชอบของผูผ้ลติ 

ใหข้อ้มลูพรอ้ม

สนิคา้ในดา้นการกู ้

คนือยา่งเหมาะสม 

ผลติภณัฑ ์–กลอ่งหมกึพมิพ ์

กลอ่งหมกึที่

ออกแบบใหใ้ช ้

ใหมไ่ด ้

ลดการใชว้สัดแุละ

พลังงาน 

 

ลดการสรา้งขยะมลู

ฝอยเมือ่หมดอายุ

การใชง้าน 

การอนุรักษ์แหลง่พลังงาน

ทดแทน (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชน)์ 

 

การลดของเสยีงทีเ่ป็น

อนัตรายดว้ยการฝังกลบ

(ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชน)์ 

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

-มอบกจิกรรมการใหบ้รกิารตา่ง ๆ  

- -ความสมัพันธก์บัลกูคา้ระยะ

ยาวขึน้ 

ใหข้อ้มลู ณ จดุ

ขายผลติภัณฑใ์น

ดา้นวธิกีารรไีซเคลิ

กลอ่งหมกึ  

ผลติภณัฑ ์–เครือ่งปรบัอากาศ 

หน่วยปฏบิัตกิาร

ส าหรับผูบ้รโิภค 

การใชไ้ฟฟ้า 

(องคก์รอาจ

สามารถ “โนม้นา้ว ”

ดา้นตา่ง ๆ ) 

การพรอ่งของ

ทรัพยากรธรรมชาตแิบบ

สิน้เปลอืง 

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

-  สญูเสยียอดขายใหก้บัผูผ้ลติ
ทีม่คีวามสามารถในการ

แขง่ขันเหนอืกวา่ 

ประสทิธผิลของ

มาตรฐานเหนอื

คูแ่ขง่อืน่ 

 

ลงทนุในการวจัิย

และพัฒนาเกีย่วกบั

ประสทิธผิลของ

พลังงานมากขึน้ 

 การใชส้ารท าความ

เย็น 

ภาวะโลกรอ้นและการพร่อง

ของโอโซนทีเ่ป็นไปไดเ้มือ่

ระบบเครือ่งปรับอากาศเกดิ

การร่ัว 

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

- ชือ่เสยีในเชงิลบจากการใช ้
สารท าความเย็นทีส่รา้งภาวะ

โลกรอ้นและการพร่องของ

โอโซนทีเ่ป็นไปไดม้ากขึน้ 

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

- บรกิารใหมท่ีใ่หบ้รกิารโดย
วศิวกรทีเ่หมาะสม 

สรา้งความเป็น

หุน้สว่นกบั

สถาบันวจัิยเพือ่เป็น

ทางเลอืกส าหรับ

สารท าความเย็น 

 การกอ่ขยะมลูฝอย

(องคก์รอาจ

สามารถ “โนม้นา้ว ”

ดา้นตา่ง ๆ ) 

ขยะฝังกลบมากขึน้ ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

- ตน้ทนุคา่บรกิารมากขึน้ 

- การฝังกลบถกูหา้ม 

วจัิยทางเลอืกใน

การรไีซเคลิหรอื

การใชใ้หมอ่กีครัง้ 

บรกิาร –บรกิารการบ ารงุรกัษาและการซอ่มแซม 

การเคลือ่นยา้ย

และการใช ้

สารเคม ี

การปลอ่ยโดยไมม่ี

การควบคมุระหวา่ง

เพลงิไหมห้รอืการ

ระเบดิ 

มลภาวะทางอากาศ 

มลภาวะของดนิ 

คนบาดเจ็บ 

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

- ตน้ทนุการท าความสะอาด 

- คา่ปรับ 

- ชือ่เสยีงในแงร่า้ย 

ตัง้วตัถปุระสงคด์า้น

สิง่แวดลอ้มเพือ่

ขจัดการใชส้ารเคม ี

การซอ่มแซม

เครือ่งปรับอากาศ

ดว้ยการจา้ง

ผูรั้บเหมา 

การปลอ่ยสารทีท่ า

ใหโ้อโวนพรอ่ง 

(อาทเิชน่ สารท า

ความเย็น) (สภาพ

ทีผ่ดิปกต)ิ 

การพรอ่งของโอโซน ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

- คา่ปรับ 

- ชือ่เสยีงในแงร่า้ย 

สญัญาลว่งหนา้เพือ่

ท าใหม้ั่นใจในการ

ปรับปรงุดา้นการ

บ ารงุรักษา 
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ตาราง A.1 (ต่อ) 

กจิกรรม/

ผลติภณัฑ ์/ 

บรกิาร 

ประเด็น

สิง่แวดลอ้ม 

ประเด็น

สิง่แวดลอ้มจรงิ

และทีเ่ป็นไปได ้

ความเสีย่งและความเสีย่งที่

ตอ้งคน้หา 

การวางแผนเพือ่

ลงมอืปฏบิตั ิ

บรกิาร – การบรกิารสนบัสนุนส านกังาน  

การพมิพเ์อกสาร การใชไ้ฟฟ้า 

 

การใชก้ระดาษ 

การพรอ่งของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

- การสญูเสยีธรุกจิใหก้บั
เทคโนโลยดีา้นส านักงานที่

ไมใ่ชก้ระดาษซึง่มี

ความสามารถในการแขง่ขัน

เหนอืกวา่ 

วจัิยโอกาสในการ

มอบเทคโนโลยดีา้น

ส านักงานทีไ่มใ่ช ้

กระดาษ 

การถา่ยส าเนาสอง

ดา้น 

การลดการใช ้

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

(องคก์รอาจ

สามารถ “โนม้นา้ว ”

ดา้นตา่ง ๆ ) 

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

(ผลกระทบเชงิมี

ประโยชน)์ 

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

- ตน้ทนุลดลง 

พัฒนาขอ้ความทาง

การตลาดเพือ่สง่เสรมิ

ประโยชนใ์นดา้น

สิง่แวดลอ้มและ

ตน้ทนุใหก้บัลกูคา้ทีม่ี

ศักยภาพ การรไีซเคลิ

กระดาษทีใ่ชแ้ลว้ 

การลดการกอ่ขยะ

มลูฝอย (องคก์ร

อาจสามารถ “โนม้

นา้ว ”ดา้นตา่ง ๆ ) 

 

การลดขยะฝังกลบ 

(ผลกระทบเชงิมี

ประโยชน)์ 

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

- ตน้ทนุลดลง 

- ชือ่เสยีงในเชงิบวก 

บรกิาร – การขนสง่และการกระจายผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  

การบ ารุงรักษากลุม่

ยานพาหนะเป็น

ประจ า (รวมถงึการ

เปลีย่นน ้ามัน) 

การปลอ่ยกา๊ซ

ไนโตรเจนไดออ๊ก

ไซดน์อ้ยลง 

 

การปลอ่ยของเสยี

น ้ามัน 

มลภาวะทางอากาศ

นอ้ยลง (ผลกระทบ

เชงิมปีระโยชน)์ 

 

มลภาวะทางดนิ 

ความเสีย่ง (ผลกระทบ

ยอ้นกลบัทเีป็นไปได)้ 

- คา่ปรับ 

- ตน้ทนุการท าความ

สะอาด 

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชนซ์ึง่เป็นไปได)้ 

- การรไีซเคลิของเสยี

น ้ามัน 

- คา่ด าเนนิการลดลง 

สือ่สารประโยชนด์า้น

สิง่แวดลอ้มกบัผูท้ี่

ด าเนนิการบ ารุงรักษา 

 

พัฒนากระบวนการ

ควบคมุการปฏบิัตงิาน

ในการบรหิารของเสยี 

 

พจิารณาเปลีย่นมาใช ้

พาหนะทีใ่ชพ้ลังงาน

ไฟฟ้าในชว่งลงทนุ

ใหมอ่กีครัง้ 

การปฏบิตังิานของ

กลุม่ยานพาหนะ 

การใชเ้ชือ้เพลงิ การพรอ่งลงของ

พลงังานฟอสซลิแบบ

สิน้เปลอืง 

ความเสีย่ง (ผลกระทบยอ้นกลบัที

เป็นไปได)้ 

- การมเีชือ้เพลงิใช ้

- ตน้ทนุเชือ้เพลงิสงูขึน้ 

โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์

ซึง่เป็นไปได)้ 

- ใชเ้ชือ้เพลงิทางเลอืก 

(CNG/LNG) 

- ลดตน้ทนุเชือ้เพลงิ 

ตัง้วัตถปุระสงคด์า้นสงิ

แวดลอ้มเพือ่ลดการใช ้

เชือ้เพลงิ 

การปลอ่ยกา๊ซ

ไนโตรเจนไดออ๊ก

ไซด ์

มลภาวะทางอากาศ 

 

ภาวะโลกรอ้นและการ

เปลีย่นแปลงของ

ภมูอิากาศ 

ความเสีย่ง (ผลกระทบยอ้นกลบัที

เป็นไปได)้ 

- รเิริม่มาตรฐานการปลอ่ย
เชือ้เพลงิทีเ่ขม้งวดขึน้ 

วจิัยวธิกีารลดการปลอ่ย

กา๊ซ 

การกอ่เสยีงรบกวน คนทอ้งถิน่เกดิความไม่

สะดวกสบาย 

ความเสีย่ง (ผลกระทบยอ้นกลบัที

เป็นไปได)้ 

- ผลรา้ยตอ่ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

อบรมพนักงานขบัรถ 

 

ก าหนดชัว่โมงปฏบิตังิาน

ทีเ่ขม้งวด 

การบรรจ ุ การน าบรรจภุณัฑก์ลบั ขยะฝังกลบนอ้ยลง โอกาส (ผลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์

ซึง่เป็นไปได)้ 

- ความสมัพันธก์บัลกูคา้ดี

ขึน้ 

สง่เสรมิการใหบ้รกิารให ้

เป็นสว่นหนึง่ของการ

เจรจาดา้นสญัญา 
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ตาราง A.2 — ตวัอยา่งกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ และประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง วตัถปุระสงค์

ดา้นสิง่แวดลอ้ม เป้าหมาย โปรแกรม ตวับง่ชี ้การควบคมุการปฏบิตังิานรวมถงึการเฝ้าระวงัตดิตามและการวดัผล  

แงม่มุ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย โปรแกรม ตวับง่ชี ้ การควบคมุการ

ปฏบิตังิาน 

การ

สงัเกตการณ์

และการ

วดัผล 

กจิกรรม – การด าเนนิงานของหมอ้ตม้ทีใ่ชน้ า้มนัเผา 

การใชน้ ้ามัน

เชือ้เพลงิ 

ลดการใช ้

ทรัพยากรแบบ

สิน้เปลอืง 

การลดใช ้

น ้ามัน

เชือ้เพลงิ 

(ขึน้อยูก่บัการ

ใชข้องปี

ปัจจบุัน) 

ประมาณ 20% 

ภายใน 1 ปี  

การตดิตัง้เครือ่งเผา

เชือ้เพลงิทีม่ี

ประสทิธผิลมากขึน้ 

ขัน้ตอน

วางแผน

โครงการ 

 

การใชน้ ้ามัน

เชือ้เพลงิตอ่

ชัว่โมงท างาน

ของหมอ้ตม้ 

กระบวนการใน

การตดิตัง้เครือ่ง

เผาทีด่ัดแปลง 

การประเมนิ

ความกา้วหนา้

ของแผน

โครงการราย

สามเดอืน 

 

การตรวจสอบ

ยอ้นกลังอตัรา

การใชน้ ้ามัน

รายเดอืน 

การปลอ่ยน ้าที่

ผา่นความรอ้น 

ลดผลกระทบ

ทาง

สิง่แวดลอ้ม

เชงิลบส าหรับ

คณุภาพของ

ตน้น ้าจาก

อณุหภมูขิอง

เสยีทีป่ลอ่ย

ออกมาเพิม่ขึน้ 

ลดอณุหภมูิ

เฉลีย่รายวันใน

การปลอ่ยน ้า

ประมาณ 5% 

ในปี พ .ศ .

2561 

สิง่อ านวยความ

สะดวกและการ

ปฏบิัตงิานของ

วศิวกรออกแบบให ้

แยกและน าความ

รอ้นจากน ้าเสยีมา

ใชใ้หม ่( อาทเิชน่ 

ระบบพลังงานความ

รอ้นร่วม) 

อณุหภมูเิฉลีย่

รายวนัของน ้า

ทีป่ลอ่ย

ออกไป 

 

พารามเิตอรว์ดั

คณุภาพของ

น ้าทีต่น้น ้า 

จ านวนและ

ความ

หลากหลาย

ของปลา /สาย

พันธุส์ตัวน์ ้าที่

ตน้น ้า 

การสุม่ตัวอยา่ง

คณุภาพน ้าและ

กระบวนการ

วเิคราะห ์

 

แผนการสุม่

ตัวอยา่งปลา/

สตัวน์ ้า 

 

กระบวนการ

ปฏบิัตงิานระบบ

พลังงานความ

รอ้นร่วม 

การ

สงัเกตการณ์

อยา่งตอ่เนือ่ง

ในดา้น

อณุหภมูขิอง

การปลอ่ย 

 

การ

สงัเกตการณ์

คณุภาพน ้าที่

ตน้น ้ารายสาม

เดอืน 

 

ผลติภณัฑ ์ – เครือ่งปรบัอากาศ  

การใชไ้ฟฟ้า กระตุน้

ผูบ้รโิภคให ้

อนุรักษ์

พลังงาน 

ลดอณุหภมูิ

การปฏบิัตงิาน

ประมาณ 5% 

บนพืน้ฐานจาก

อณุหภมูกิาร

ปฏบิัตงิานของ

ปีทีแ่ลว้ใหไ้ด ้

ในสิน้ปีนี ้

ใหค้วามรูแ้ก่

ผูบ้รโิภคในดา้น

ผลกระทบทาง

สิง่แวดลอ้มในการ

ใชพ้ลังงานมาก

เกนิไปโดยผา่นการ

กระจายวสัดขุอง

ผลติภัณฑท์ีม่กีาร

ใชพ้ลังงานอยา่งมี

ประสทิธผิล (อาทิ

เชน่ การลดตน้ทนุ 

ผลกระทบยอ้นกลับ

ทางสิง่แวดลอ้มที่

ลดลง) 

ความสนใจใน

การอนุรักษ์

พลังงานของ

ลกูคา้เพิม่ขึน้ 

 

ความสนใจใน

ผลติภัณฑท์ีใ่ช ้

พลังงานใหมท่ี่

มปีระสทิธผิล

ของลกูคา้

เพิม่ขึน้ 

การออกแบบ

วสัดผุลติภัณฑท์ี่

มปีระสทิธผิล 

 

การใชพ้ลังงาน

ไฟฟ้า 

 

การพจิารณาการ

รอ้งของใน

ประสทิธผิลของ

พลังงานของ

ลกูคา้ในการ

ออกแบบ

ผลติภัณฑใ์หม ่

การส ารวจ

ผูใ้ชง้าน 

การกอ่ขยะมลู

ฝอย 

ลดการกอ่ขยะ

มลูฝอยของ

ผูบ้รโิภคจาก

การทิง้บรรจุ

ภัณฑด์ว้ยการ

ลดปรมิาณวสัดุ

ทีใ่ชผ้ลติบรรจุ

ภัณฑ ์

บรรลกุารลด

วสัดทุีผ่ลติ

บรรจภุัณฑ ์

5% ส าหรับ

สนิคา้ใน

ปัจจบุันใหไ้ด ้

ในปี พ .ศ .

2561 

การออกแบบใหม่

ส าหรับบรรจภุัณฑ์

ของสนิคา้ (แผนก

วศิวกรรม 6 เดอืน) 

 

ด าเนนิการการ

เปลีย่นแปลงการ

ผลติ (6 เดอืน) 

 

ทดสอบการ

เดนิเครือ่งและการ

ผลติเต็มก าลัง 

ปรมิาณวสัดุ

ผลติบรรจุ

ภัณฑต์อ่หน่วย 

 

% ของการ

ลดวสัดผุลติ

บรรจภุัณฑท์ี่

ใชใ้น

สายการผลติ 

 

การลดการกอ่

ขยะมลูฝอย

ของผูบ้รโิภค

ประมาณการณ์ 

ปรมิาณ /หน่วย  

กระบวนการ

ควบคมุการ

ออกแบบ 

 

กระบวนการ

บรรจผุลติภัณฑ ์

การ

สงัเกตการณ์

ปรมิาณการใช ้

วสัดผุลติบรรจุ

ภัณฑร์าย

เดอืน ต .ย .ที่

ซือ้ลบดว้ย

 

หน่วยสนิคา้ที่

จัดสง่เขา้

สายการผลติ 
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ตาราง A.2 (ต่อ) 

แงม่มุ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย โปรแกรม ตวับง่ชี ้ การควบคมุ
การ

ปฏบิตังิาน 

การ
สงัเกตการณ์
และการวดัผล 

บรกิาร – การขนสง่และการกระจายผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (การบ ารงุรกัษากลุม่ยานพาหนะ) 

การปลอ่ยกา๊ซ
ไนโตรเจนออ๊ก
ไซด ์(NOx) 

เพิม่ผลกระทบ
ทาง
สิง่แวดลอ้มเชงิ
บวกตอ่
คณุภาพอากาศ
ดว้ยการ
ปรับปรงุ
ประสทิธผิล
ของการ
บ ารงุรักษา
ยานพาหนะ 

บรรลกุารลด
ไนโตรเจนอ๊
อกไซดใ์หไ้ด ้
25% ในปี 
พ .ศ . 2561 

ก าหนด
พารามเิตอร์
การบ ารุงรักษา
ทีส่ าคัญ
ส าหรับการลด
ไนโตรเจนออ๊ก
ไซด ์
 
แกไ้ข
โปรแกรมการ
บ ารงุรักษา
โดยรวมงาน
ลดไนโตรเจนอ๊
อกไซดห์ลัก
ดว้ย 
 
เพิม่
ประสทิธผิล
ตารางการ
บ ารงุรักษาของ
ยานพาหนะ
ผา่นโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์

% ของการ
บ ารงุรักษา
ตามเวลา 
 
การปลอ่ย
ไนโตรเจนอ๊
อกไซด ์ / กก.  

กระบวนการ
บ ารงุรักษา 
 
การอบรมชา่ง
เทคนคิ
บ ารงุรักษา 
 
การแจง้เตอน
การบ ารุงรักษา
ตามตารางดว้ย
คอมพวิเตอร ์

การตรวจสอบ
ยอ้นกลับ
ความถีใ่นการ
บ ารงุรักษากบั
ตาราง 
 
การ
สงัเกตการณ์
ประสทิธผิล
ของ
ไนโตรเจนออ๊ก
ไซดใ์น
เชือ้เพลงิ
ยานพาหนะ 
 
การประเมนิการ
บรรลกุารลด
ไนโตรเจนออ๊ก
ไซดร์ายปี 

การท าใหเ้กดิ
น ้ามันเสยี 

จัดการนา้มัน
เสยีให ้
สอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนด 

บรรลกุาร
สอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดการ
ทิง้ของเสยี
น ้ามันที่
ศนูยบ์รกิาร
ภายในหนึง่ปี 

พัฒนาและ
ด าเนนิการ
โปรแกรม
อบรมการ
บรหิารจัดการ
ของเสยีที่
ศนูยบ์รกิาร 

% ของ
พนักงาน
ศนูยบ์รกิารที่
ไดรั้บการ
อบรม 
 
จ านวน
ขอ้บกพรอ่ง
ของการทิง้
ของเสยี 
 
% ของของ
เสยีน ้ามันที่
ทิง้ตอ่
ขอ้ก าหนด 

กระบวนการ
บรหิารจัดการ
ของเสยี 
 
โปรแกรมการ
อบรมส าหรับ
พนักงาน
ศนูยบ์รกิาร 

การ
สงัเกตการณ์
การด าเนนิการ
ฝึกอบรม
พนักงาน
ศนูยบ์รกิาร 
 
การตรวจสอบ
ยอ้นกลับ
จ านวนการทิง้
ของเสยีน ้ามัน
และวธิกีารทิง้ 
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ตาราง A.3 — ตวัอยา่งความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งมกีารกลา่วถงึ รวมถงึปฏบิตักิารในการกลา่วถงึสิง่เหลา่นีซ้ ึง่

เกีย่วขอ้งกบัพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 

พนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิห้

สอดคลอ้ง 

ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งคน้หา การวางแผนเพือ่ลงมอื

ปฏบิตักิาร 

ขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่

เกดิขึน้ใหม ่

ความเสีย่ง (ผลกระทบยอ้นกลบัทีเ่ป็นไปได)้ 

ความลม้เหลวในการก าหนดและปฏบิัตติาม

พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิัตใิหส้อดคลอ้งใหมห่รอืทีม่ี

เปลีย่นแปลงสามารถสรา้งความเสยีหายใหช้ือ่เสยีง

ขององคก์รและสามารถน าไปสูก่ารเสยีคา่ปรับ 

พัฒนากระบวนการควบคมุเพือ่ท าให ้

มั่นใจวา่การสังเกตการณ์แนวทาง

กฎหมายจะมปีระสทิธผิลในการ

ปรับปรงุการบง่ชีข้อ้ก าหนดทีเ่กดิขึน้

ใหม ่

ค ารอ้งขอขอ้มลูจากผูต้ัง้กฎ ความเสีย่ง (ผลกระทบยอ้นกลบัทีเ่ป็นไปได)้ 

ความลม้เหลวในการตอบสนอง การตอบสนองลา่ชา้ 

หรอืการตอบสนองอยา่งไมถ่กูตอ้งแมน่ย าสามารถ

น าไปสูก่ารพจิารณาโดยละเอยีดจากหน่วยงานดา้น

กฎหมาย 

โอกาส ( ระทบเชงิเป็นประโยชนท์ีเ่ป็นไปผลก

ได)้ 

การสือ่สารทีโ่ปรง่ใสทันเวลาในเชงิรกุสามารถสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้ับความสมัพันธข์ององคก์รกบัผูต้ัง้

กฎ 

พัฒนากระบวนการสือ่สารทีม่ี

ประสทิธผิลมากขึน้ในการรับและ

ตอบสนองการสือ่สารจากเจา้หนา้ที่

กฎหมายรวมถงึตารางการรายงานดว้ย 

 

ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมการตรวจตดิตาม

ภายในในการท าขอ้เสนอแนะในการ

ปรับปรงุการทันเวลาและความโปร่งใส

ในการสือ่สาร รวมถงึลงมอืปฏบิัตกิาร

ในการปรับปรุงกระบวนการสือ่สาร

อยา่งตอ่เนือ่งหากจ าเป็น 

ขอ้ก าหนดของลกูคา้ภมูภิาพ

ส าหรับการน าผลติภัณฑท์ี่

หมดอายกุารใชง้านคนืกลับมา 

ความเสีย่ง (ผลกระทบยอ้นกลบัทีเ่ป็นไปได)้ 

การเพิม่ทรัพยากรทีจ่ าเป็นและโลจสิตกิสเ์พือ่

สนับสนุนการน าสนิคา้ภมูภิาพคนืจะท าใหต้น้ทนุตอ่

หน่วยการผลติเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคัญ 

โอกาส (ผลกระทบเชงิเป็นประโยชนท์ีเ่ป็นไป

ได)้ 

การด าเนนิการน าสนิคา้กลับคนืส าหรับลกุคา้ท่ัวโลก

จะชว่ยยกระดับชือ่เสยีงขององคก์รในฐานะผูด้แูล

สิง่แวดลอ้มและจะสามารถน าไปสูโ่อกาสในธรุกจิ

ใหม่ๆ  

ตัง้วตัถปุระสงคใ์นการพัฒนาและ

ด าเนนิการออกแบบส าหรับการผลติ

สนิคา้ใหมอ่กีครัง้ในโปรแกรม

สนับสนุนการน ากลับเพือ่อนุรักษ์

ทรัพยากรและลดตน้ทนุวตัถดุบิ 

 

ตาราง A.4 — ตวัอยา่งความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งคน้หารวมถงึปฏบิตักิารในการคน้หาความเสีย่ง และ โอกาสที่

เกีย่วขอ้งกบัปัญหาและขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 

ปญัหาและขอ้ก าหนด

อืน่ ๆ 

ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งกลา่วถงึ ปฏบิตักิารคน้หาความเสีย่ง 

และ โอกาส 
ภาษีตา่ง ๆ ดา้นคารบ์อน 

(องคก์รบรหิารทรัพยส์นิ /บรกิาร

ทางการเงนิ) 

ความเสีย่ง (ผลกระทบยอ้นกลบัทีเ่ป็นไปได)้ 

สนิทรัพยท์ีถ่กูทิง้ อาทเิชน่ ถา่นหนิส ารองทีอ่าจยัง

ไมไ่ดเ้ผาไหม ้เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงสูส่ังคม

คารบ์อนต า่ 

โอกาส (ผลกระทบเชงิเป็นประโยชนท์ีเ่ป็นไป

ได)้ 

ผลตอบแทนทางการเงนิทีส่งูกวา่ดว้ยการลงทนุใน

เทคโนโลยพีลังงานทดแทน/สะอาด 

ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการเปลีย่น

พอรต์โฟลโิอดว้ยการเพิม่การลงทนุใน

พลังงานใหมแ่ละลงดารลงทนุใน

ภาคอตุสาหกรรมทีป่ลอ่ยกา๊ซรนุแรง 

การขาดแคลนน ้า (องคก์รภาค

ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่) 

ความเสีย่ง (ผลกระทบยอ้นกลบัทีเ่ป็นไปได)้ 

การจ ากดัการผลติเนือ่งจากการมนี ้าใชจ้ ากดั 

โอกาส (ผลกระทบเชงิเป็นประโยชนท์ีเ่ป็นไป

ได)้ 

ประสทิธผิลทีเ่พิม่ขึน้โดยผา่นประสทิธภิาพของ

กระบวนการ 

ประยกุตใ์ชก้ารควบคมุทางวศิวกรรม

เพือ่ลดการสญูเสยีน ้าในกระบวนการ

ผลติ 

 

ก าหนดตัวชีบ้ง่สมรรถนะดา้น

สิง่แวดลอ้มและสงัเกตการณ์ /วดัผล

การใชน้ ้าตอ่หน่วยการผลติ 
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6.2 วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม และการวางแผนเพือ่ให้
บรรล ุ

6.2 วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม และการวางแผนเพือ่ใหบ้รรล ุ
 
6.2.1 วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม 
องคก์รตอ้งจัดท าวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มตามสายงานและระดบั,โดยค านงึถงึประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่ี
นัยส าคญัขององคก์รและขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติาม, และการค านงึถงึความเสีย่งและโอกาส 
วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มตอ้ง 
a) สอดคลอ้งกบันโยบายสิง่แวดลอ้ม 
b) สามารถวดัได ้(หากเป็นไปได)้ 
c) ไดรั้บการเฝ้าระวงั 
d) ไดรั้บการสือ่สาร 
e) ไดรั้บการปรับปรงุตามความเหมาะสม 
 
องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม   
 
6.2.2 การวางแผนกจิกรรมเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม 
เมือ่วางแผนวธิกีารเพือ่บรรลวุตัถปุระสงคด์านสิง่แวดลอ้ม, องคก์รตอ้งก าหนด 
a) อะไรทีจ่ะท า 
b) ทรัพยากรอะไรทีต่อ้งการ 
c) ใครเป็นคนรับผดิชอบ 
d) ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ   
e) วธิกีารประเมนิผล, รวมถงึดชันชีีว้ดัส าหรับการเฝ้าระวงั ความคบืหนา้ในการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้น
สิง่แวดลอ้มทีว่ดัได ้(ด9ู.1.1) 
 
องคก์รตอ้งค านงึถงึวธิกีารในการท าใหก้จิกรรมเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มใหส้ามารถควบ
รวมในกระบวนการทางธรุกจิขององคก์ร 
 

 
 

ท ัว่ไป 

 
ในกระบวนการวางแผน องคก์รตอ้งมกีารก าหนดวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มเพือ่บรรลคุ าม่ันสญัญาทีก่ าหนดไวใ้น
นโยบายสิง่แวดลอ้มรวมถงึบรรลเุป้าหมายอืน่ ๆ ขององคก์ร ซึง่รวมถงึกระบวนการในการก าหนดและทบทวน
วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มรวมถงึการด าเนนิกระบวนการตา่ง ๆ  

การบรรลสุ ิง่นีจ้ะเป็นพืน้ฐานทีเ่ป็นระบบส าหรับองคก์รเพือ่การปรับปรงุประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ในขณะทีรั่กษาระดบัประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มในบางดา้น 
 

การต ัง้วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม 

การตัง้วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม องคก์รควรพจิารณาปัจจัยในการตัง้วตัถปุระสงคด์งันี ้

— หลกัการและค าม่ันสญัญาในดา้นนโยบายสิง่แวดลอ้ม 
— ประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั (และขอ้มลูทีพ่ัฒนาเพือ่ก าหนดแงม่มุตา่ง ๆ) 
— พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 
— ความเสีย่งและโอกาสตามทีร่ะบใุนขอ้ 6.1.1 เกีย่วกบัประเด็นสิง่แวดลอ้มและขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ที่

กระทบตอ่ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
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องคก์รยังสามารถพจิารณาถงึ 

— ผลกระทบตา่ง ๆ ในการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มในกจิกรรมและกระบวนการอืน่ ๆ   
— ผลกระทบทีเ่ป็นไปไดต้อ่ภาพลกัษณ์สาธารณะขององคก์ร 
— ผลการสบืคน้จากการทบทวนสิง่แวดลอ้ม 
— เป้าหมายอืน่ ๆ ขององคก์ร 

 
การตัง้วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มควรก าหนดทีร่ะดบัสงูสดุขององคก์ร และถา่ยทอดมาในระดบัอืน่ๆลงมา รวมถงึ
การท างานตามหนา้ทีท่ีด่ าเนนิกจิกรรมส าคญั ตอ่การบรรลคุ าม่ันสญัญาดา้นนโยบายสิง่แวดลอ้มและเป้าหมาย
ทัง้หมดขององคก์ร  
 
วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มควรมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายสิง่แวดลอ้มและค าม่ันสญัญา ในการปกป้อง
สิง่แวดลอ้มโดยรวมการป้องกนัมลภาวะ การบรรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง และการปรับปรงุอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
 
วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มสามารถแสดงออกมาโดยสะทอ้นตรงตามระดบัประสทิธผิลการท างานทีเ่ฉพาะเจาะจง
หรอืสามารถแสดงออกมาไดใ้นลกัษณะทั่วไป และอาจก าหนดดว้ยหนึง่เป้าหมายหรอืมากกวา่นัน้ตอ่ไป อาทเิชน่ 
ขอ้ก าหนดในประสทิธผิลการท างานโดยละเอยีดทีค่วรท าใหไ้ดเ้พือ่บรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม เมือ่มกีาร
ตัง้เป้าหมาย กค็วรจะสามารถวดัผลได ้ทัง้นี ้เป้าหมายตา่ง ๆ อาจตอ้งมกีรอบเวลาเฉพาะดว้ย 
 
ควรมกีารพจิารณาวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มทีอ่งคก์รตัง้ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของวตัถปุระสงคก์ารบรหิารโดยรวมใน
ปัจจบุนั เชน่ วตัถปุระสงคเ์รือ่งการลดตน้ทนุ ลดปรมิาณเศษ เป็นตน้  
 
การท าเอกสารและการสือ่สารวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มจะชว่ยปรับปรงุความสามารถขององคก์รในการบรรลุ
วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม  

องคก์รควรเก็บรักษาเอกสารขอ้มลูดา้นวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม และควรมกีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์
ดา้นสิง่แวดลอ้มแกผู่ท้ีรั่บผดิชอบเพือ่ใหส้ามารถท าใหบ้รรลแุละแกบ่คุลากรอืน่ ๆ ทีต่อ้งการขอ้มลูดงักลา่วเพือ่
ปฏบิตัหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิชน่ การควบคมุการปฏบิตังิาน 
 
 

ตวัชีบ้ง่สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 
ตวัชีบ้ง่สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์รเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการเฝ้าระวงัตดิตาม
ความกา้วหนา้ในการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มและการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง องคก์รควรก าหนดตวัชีบ้ง่
สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ามารถใชเ้ป็นวตัถปุระสงค ์ใชท้วนสอบ ตดิตามวตัถปุระสงคไ์ด ้ ตวั
บง่ชีต้า่ง ๆ ควรมคีวามเหมาะสมกบักจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ขององคก์รโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึความเป็นไปไดเ้ชงิปฏบิตั ิความคุน้ทนุและเป็นไปไดท้างเทคโนโลย ี

ตวับง่ชีเ้หลา่นีส้ามารถน าไปใชก้บัการตรวจสอบยอ้นกลบัความคบืหนา้ขององคก์รในการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้น
สิง่แวดลอ้มของตนเองโดยยังสามารถน าไปใชส้ าหรับวตัถปุระสงคอ์ืน่ ๆ ไดอ้กีดว้ย อาทเิชน่ สว่นหนึง่ของ
กระบวนการทัง้หมดในการประเมนิและปรับปรงุประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม องคก์รสามารถพจิารณาการ
ใชต้วับง่ชีส้ภาพสิง่แวดลอ้ม (environmental condition indicators (ECIs)) ตวัชีบ้ง่สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม
ดา้นบรหิาร (management performance indicators (MPIs)) และตวัชีบ้ง่สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นการ
ด าเนนิงาน (operational performance indicators (OPIs)) ทีเ่หมาะสมกบัประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั ทัง้นี ้
ขอ้มลูตวัชีบ้ง่สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิตามขา้งลา่งนี ้
 
หมายเหต ุค าชีแ้นะในการเลอืกและใชต้วัชีบ้ง่สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นสิง่แวดลอ้มมอียูใ่น ISO 14031 และ 
ISO/TS 14033 
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ตวัชีบ้ง่สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 
ความคบืหนา้ของวตัถปุระสงคส์ ิง่แวดลอ้มสามารถวดัผลไดโ้ดยทั่วไป ดว้ยการใชต้วัชีบ้ง่สมรรถนะดา้น
สิง่แวดลอ้มดา้นสิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่: 

—  ปรมิาณวตัถดุบิและพลงังานทีใ่ช ้
—  ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซ อาทเิชน่ CO2 
—  ของเสยีทีถ่กูผลติตอ่ปรมิาณของสนิคา้ส าเร็จรปู 
—  ประสทิธผิลของวสัดแุละพลงังานทีใ่ช ้
—  จ านวนอบุตักิารณ์ดา้นสิง่แวดลอ้ม (ตวัอยา่งเชน่ การเกดิการเบีย่งเบนเกนิขดีจ ากดั) 
—  จ านวนอบุตัเิหตดุา้นสิง่แวดลอ้ม (ตวัอยา่งเชน่ การปลอ่ยมลพษิทีไ่มไ่ดว้างแผนไว)้ 
—  เปอรเ์ซน็ตข์องเสยีทีร่ไีซเคลิ 
—  เปอรเ์ซน็ตว์สัดรุไีซเคลิทีใ่ชใ้นบรรจภุณัฑ ์
—  จ านวนกโิลเมตรของพาหนะทีใ่หบ้รกิารตอ่หน่วยการผลติ 
—  ปรมิาณมลพษิเฉพาะทีป่ลอ่ยออกมา ตวัอยา่งเชน่ NOx, SOx, CO, VOCs, Pb และ CFCs 
—  การลงทนุส าหรับการปกป้องสิง่แวดลอ้ม 
—  จ านวนการฟ้องรอ้ง 
—  พืน้ทีท่ีด่นิทีส่งวนเป็นทีอ่าศยัของสตัวป่์า 
—  จ านวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการอบรมในดา้นการก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้ม 
—  เปอรเ์ซน็ตง์บประมาณทีใ่ชส้ าหรับเทคโนโลยกีารปลอ่ยกา๊ซระดบัต า่ 

 

อธบิายเพิม่เตมิ 

 

นยิามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย (Environmental Objectives)   

วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มเป็นจดุมุง่หมายในเชงิปรมิาณทีอ่งคก์รก าหนดขึน้เพือ่ชว่ยใหป้ระสบความส าเร็จในการ

ปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งและการป้องกนัภาวะมลพษิตามขอ้ตกลงทีจั่ดท าขึน้ในนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่ความ

เหมาะสม ควรแบง่วตัถปุระสงคอ์อกเป็นสว่นยอ่ยส าหรับแผนกหรอืพืน้ทีต่า่งๆเพือ่ชว่ยใหอ้งคก์รบรรลตุาม

วตัถปุระสงคร์วม ตวัอยา่งของวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มมดีงัตอ่ไปนี ้:  

• ลดการปลอ่ยกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดจ์ากกระบวนการผลติลง 20% ภายในปี 2003 
• ลดปรมิาณกากของเสยีทีส่ง่ไปก าจัดลง 25% ภายใน 2 ปี 
• ลดการใชพ้ลงังาน )เชน่ ไฟฟ้า น ้ามัน ถา่นหนิ กา๊ซ (5 % ตอ่ปี ส าหรับชว่ง 5 ปีขา้งหนา้  
• ลดปรมิาณน ้าส าหรับกระบวนการผลติหรอืน ้าหล่อเย็นลง  20 % ภายใน 2 ปี โดยการใชร้ะบบหมุนเวยีน

หรอืวธิกีารประหยัดน ้าอืน่ๆ 
• ลดบโีอด ีของแข็งแขวนลอย โลหะหนัก หรอืสารอนิทรยีท์ีส่ลายตัวยากในน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบัดแลว้ลง 

5 % ส าหรับชว่ง 5 ปีขา้งหนา้ 
• ลดปรมิาณกากของเสยีจากอาหารเลีย้งปลาในฟารม์ปลาลง 10 % ตอ่ปี 
• ลดการใชส้ารเคมกี าจัดแมลงและวัชพชืทีส่ลายตัวยากในพืน้ทีเ่กษตรกรรมลง 5% ต่อปีจนกว่าสารเคมี

เหลา่นีจ้ะหมดไป 
• เลกิใชส้ารท าลายชัน้โอโซนในทกุการปฏบิตังิานของบรษัิทภายในปี 2005 
• เปลีย่นไปใชส้ทีาผนังทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มมากขึน้ในปีถัดไป 
• ใชว้ัตถุดิบในการผลิตที่ไม่เป็นพิษแทนของเดิมที่เป็นพิษอย่างเฉียบพลันต่อปลาภายในปลายปี

งบประมาณหนา้ 
• จัดฝึกอบรมเกีย่วกับความตระหนักดา้นกฎหมายใหก้ับผูจั้ดการอาวุโส หัวหนา้แผนก หัวหนา้งานและผู ้

ควบคุมงานทุกคนภายในปลายปี มกีารประเมนิความรูค้วามเขา้ใจและถา้จ าเป็นอาจมกีารปรับปรุงหนา้ที่
ความรับผดิชอบใหม ่

• ลดการปลอ่ยฝุ่ นละอองจากโรงไฟฟ้าลง 20% ภายในปี 2003 และลดลงอกี 10 % ภายในปลายปี 2005 
• ออกแบบและทดลองตลาดผลติภณัฑท์ีบ่รรจภุณัฑน์ ากลบัมาใชใ้หมไ่ดภ้ายในปลายปีงบประมาณหนา้ 
• ปลูกตน้ไมใ้นพื้นที่ป่าที่สามารถเก็บเกีย่วผลไดภ้ายใน 1 ปี โดยใชพั้นธุพ์ืชทีใ่หค้วามหลากหลาย ให ้

ประโยชนแ์กส่ตัวป่์าและใหป้ระโยชนท์างการคา้ 
• ตดัฟันไมเ้ฉพาะแตใ่นพืน้ทีท่ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งกบัสายพันธุข์องพชืป่าสตัวป่์า 
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• ลดการสญูเสยีน ้ามันเชือ้เพลงิจากการหกหลน่ร่ัวไหลจากถังเก็บและทอ่สง่ใหน้อ้ยกวา่ 50 แกลลอนตอ่ปี 
• ขจัดเขม่าควันจากยานพาหนะและลดการร่ัวไหลของน ้ามันเครือ่งใหน้อ้ยลง )วไหล ตอ่คันระบปุรมิาณทีร่ั่

ตอ่ปี(  
 

เป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นขอ้ก าหนดการด าเนินงานทีเ่จาะจงและวัดได ้ทีจ่ะช่วยใหบ้รรลุวัตถุประสงคด์า้น

สิง่แวดลอ้ม วตัถุประสงคอ์าจเป็นเรือ่งกวา้งๆระดบัองคก์รหรอืแผนก ส่วนเป้าหมายซึง่สอดคลอ้งกับ

วัตถุประสงค ์จะก าหนดส าหรับระดับองคก์รหรอืแผนกเชน่กัน แตอ่าจแบง่ออกเป็นเป้าหมายส าหรบักลุม่ยอ่ยๆ

หรอืเฉพาะบคุคล การบรรลเุป้าหมายระดบัตา่งๆจะเป็นการท าใหว้ตัถปุระสงคม์คีวามสมบรูณ์ดงัตวัอยา่ง 

 

ข ัน้ตอนการก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ปรัชญาทีด่ทีีสุ่ดในการก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย คอืการใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มอยา่งเต็มที ่

กล่าวอกีนัยหนึง่ บุคคลทีจ่ะตอ้งรับผดิชอบในการด าเนนิงานใหบ้รรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายตอ้งมสีว่นร่วมใน

การก าหนด วธินีีช้ว่ยใหเ้กดิ ”ความเป็นเจา้ของ”วตัถปุระสงค ์โดยแผนกหรอืบคุคลทีต่อ้งการท างานใหส้ าเร็จมคีวาม

กระตอืรอืรน้ในการท างานมากขึน้ 

เมื่อก าหนดวัตถุประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มแลว้ ระบบมาตรฐาน  ISO 14001 ก าหนดหลักเกณฑห์ลายประการที่

จะตอ้งพจิารณา โดยเฉพาะอยา่งยิง่:  

• ขอ้ผูกพนัดา้นนโยบายสิง่แวดลอ้ม คอืการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การป้องกันภาวะมลพษิ และการ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดกฎหมาย 

• การควบคุมอยา่งเขม้งวดตอ่ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั (กจิกรรม ผลติภัณฑแ์ละบรกิารที่
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มสงู) เนื่องจากการลดความส าคัญ (เชน่การลดความเสีย่ง) จะเป็นการ
ลดผลกระทบโดยอตัโนมัต ิ

• การพจิารณาทางเลอืกดา้นเทคโนโลย ีและขอ้ก าหนดดา้นการเงนิ การปฏบิตักิาร และดา้นทางธรุกจิ 
มคีวามหมายวา่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทางสิง่แวดลอ้มตอ้งสามารถปฏบิตัไิดใ้นทางเทคนคิ ดว้ย
งบประมาณทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั สอดคลอ้งกบักลยทุธท์างธรุกจิและการปฏบิตักิาร หรอือกีนัยหนึง่
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายตอ้งสามารถเป็นจรงิได ้บรรลผุลได ้มใิชเ่ป็นเพยีงแคส่ ิง่เพอ้ฝัน  เมือ่พจิารณา
ประเด็นทางดา้นเทคโนโลย ีซึง่องคก์รจะตอ้งพจิารณาเทคโนโลยทีีด่ทีีส่ดุทีม่อียูซ่ ึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบั
สภาพทางเศรษฐกจิดว้ย (คอืองคก์รตอ้งอยูไ่ด)้ พจิารณาประสทิธผิลของตน้ทนุและความเหมาะสมอืน่ๆ 
กบัองคก์ร โดยองคก์รจะตอ้งไมม่กีารอา้งองิถงึขอ้จ ากดัทางดา้นการเงนิ เพือ่เพยีงใหอ้งคก์รสามารถ
ด าเนนิการยกเวน้หรอืหลกีเลีย่งเรือ่งส าคญัในการลงทนุในเรือ่งการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

• มุมมองของฝ่ายทีส่นใจ ไดแ้ก ่บุคคลทั่วไป กลุ่มคน หน่วยงานหรอืชมุชนทีอ่าจไดรั้บผลกระทบหรอืมี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของบรษัิทตามระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มกลุม่คนเหลา่นีร้วมถงึ :  

วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม 

− ลดกากของเสยีทีจ่ะน าไปฝังกลบลง 25 % ภายในสิน้ปี 2003 

เป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

− ตดิตามตรวจสอบชนดิ ปรมิาณ และแหลง่กากของเสยีจากทกุพืน้ทีข่ององคก์รทีจ่ะน าไปฝังกลบเป็น
เวลา 6 เดอืน 

− ระบวุธิทีีด่ทีีส่ดุในการลดกากของเสยีภายในสิน้ไตรมาสแรกของปี 2002 
− ก าหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมายและแผนงานการลดปรมิาณกากของเสยีส าหรับทุกพืน้ทีภ่ายในสิน้

ไตรมาสทีส่อง ของปี 2002 เพือ่บรรลกุารลดปรมิาณกากของเสยีโดยรวม 25 % ภายในสิน้ปี 2003 
− น าแผนงานไปปฏบิตัภิายในสิน้ไตรมาสที ่3 ของปี 2002 
− ตดิตามตรวจสอบชนดิ ปรมิาณและแหล่งของกากของเสยีจากทุกพืน้ทีท่ีจ่ะน าไปฝังกลบส าหรับปี

ถัดไป เปลีย่นแปลงวธิกีารปฏบิตังิานหากจ าเป็นเพือ่บรรลเุป้าหมายการลดกากของเสยีทีต่อ้งการ 
− ทบทวนความกา้วหนา้และก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายใหม่ส าหรับปี 2004 ถงึ 2005 ภายใน

สิน้ไตรมาสทีส่ามของปี 2003 
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- เจา้หนา้ทีรั่ฐทัง้ระดบัชาต ิระดบัภาค จังหวดัและ
ระดบัทอ้งถิน่ 

- ตวัแทนชมุชนทอ้งถิน่  
- กลุม่สาธารณชนทีส่นใจและผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ๆ  

 

การรบัฟงัความเห็นจากฝ่ายตา่งๆ 

บางองคก์รไดรั้บหลกัการ “ลกัษณะตัง้รับ” เพือ่ใหไ้ดค้วามเห็นของฝ่ายตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งโดยการอา้งวา่ ถา้หากพวก

เขาไม่ไดรั้บขอ้รอ้งเรยีนจากสาธารณชนก็หมายความว่าไม่มปัีญหา ISO 14001 คาดหวังใหอ้งคก์รเป็นฝ่ายรเิริม่

และรอ้งขอความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรับหลายๆบรษัิทแลว้ วธิกีารนีเ้ป็นการเปลีย่นแปลง

ปรัชญาแนวความคดิจากการตอบสนองไปเป็นการมปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งกนัมากขึน้ 

มหีลายเทคนคิทีส่ามารถน ามาใชเ้พือ่ใหไ้ดท้ัศนะของฝ่ายตา่งๆทีส่นใจ แตโ่ดย

ปกตแิลว้การประชุมร่วมกันจะท าใหไ้ดข้อ้มูลทีน่่าเชือ่ถอืไดแ้ละเป็นจรงิมาก

ที่สุด การประชุมสามารถท าไดท้ัง้ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ การอภปิราย 

การประชมุในทีส่าธารณะหรอือะไรก็แลว้แตท่ีเ่หมาะสมกบัองคก์รและวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพทแ์ละการใชแ้บบสอบถามนัน้ไดผ้ลนอ้ยกวา่

แตก็่ยังดกีวา่ไม่ไดท้ าอะไรเลย ดังนัน้จงึจ าเป็นทีบ่คุลากรของบรษัิทควรมสีว่น

ร่วมในการรวบรวมขอ้มูลดังกล่าวเพื่อที่จะไม่ตอ้งอยู่ในสภาพตัง้รับหรือคอย

อธบิายแสดงเหตผุลเกีย่วกับ สถานภาพขององคก์ร เพราะกลุม่บคุคลทีส่ามซึง่

เป็นกลางบางครัง้สามารถหาขอ้มูลทีม่เีหตผุลและไม่ล าเอยีงไดด้กีวา่ผูจั้ดการ

หรอืลกูจา้งขององคก์ร 

ประโยชนข์องการส ารวจความคดิเห็นของฝ่ายตา่งๆ 

การน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการส ารวจความคดิเห็นจากผูท้ี่เกี่ยวขอ้งบรรจุลงใน

แผนการจัดการสิง่แวดลอ้มนัน้เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ องคก์รจะด าเนนิการดา้น

การจัดการสิง่แวดลอ้มตามขอ้ผูกพันและสนใจทีจ่ะใหค้วามร่วมมอือย่างด ีการส ารวจความคดิเห็นจากฝ่ายตา่งๆที่

สนใจเป็นระยะๆนัน้จะชว่ยใหอ้งคก์รสามารถด ารงอยู่กับชมุชนไดก้วา้งขวางขึน้ สามารถเปลีย่นแปลงคา่นยิม การ

รับรูแ้ละความคาดหวัง เมือ่ชมุชนมีการสือ่สารและแลกเปลีย่นความคดิเห็นอย่างสม ่าเสมอกับองคก์รทีน่ าระบบการ

จัดการสิง่แวดลอ้มไปปฏบิัต ิการชมุนุมประทว้งของชมุชนกลุ่มหนึง่หรอืหลายกลุม่จงึเป็นไปไดย้าก ที่ส าคัญทีส่ดุ 

ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หลายซาบซึง้ใจทีม่คีนรับฟังความคดิเห็นของพวกเขา อาจจะเรยีกไดว้า่การส ารวจความคดิเห็นของ

ฝ่ายตา่งๆทีส่นใจนัน้เป็นสิง่ทีส่มควรปฏบิตัเิป็นอยา่งยิง่ 

ขอ้เท็จจรงิอืน่ๆเกีย่วกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

มาตรฐาน ISO 14001 ไดก้ าหนดว่าขัน้ตอนการท างานหรอืผลจากขัน้ตอนการท างานตอ้งจัดท าเป็นเอกสาร ซึง่

หมายถงึเขยีนลงบนกระดาษหรอืบนัทกึลงในสือ่อเิล็กทรอนคิ 

วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายควรทีจ่ะสามารถท าใหบ้รรลผุลไดภ้ายในก าหนดเวลา ในขณะเดยีวกนัก็เป็นการปรับปรุง

เพือ่ยกระดับผลการด าเนนิงานขององคก์รดว้ย ในการจัดการตอ้งจัดสรรทรัพยากรอย่างเพยีงพอเพือ่ใหพ้นักงาน

สามารถด าเนนิการใหบ้รรลวุัตถุประสงคแ์ตล่ะอย่างได ้ทัง้นี้ควรจะมกีารทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพือ่ท าใหม้ั่นใจวา่

ความส าคญัของวตัถปุระสงคแ์ละสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งยังคงด าเนนิตอ่ไป 

อะไรบา้งทีเ่ราควรน ามาจดัท าเป็น สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม  

ขอ้ก าหนด ISO14031 “Environmental Management – Environmental performance evaluation 

Guideline  ไดใ้หแ้นวทางในการจัดท าดชันใีนการประเมนิผลงานดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental 

Performance) เป็น ECI (environmental condition indicator) , EPI ( Environmental Performance 

Indicator) 

อาจงา่ยในการท าใหท้กุคน
ใหม้สีว่นรว่มในระบบ แต่
ยากทีจ่ะไมใ่หพ้นักงานใน
องคก์รตอ่ตา้นการปรับปรงุ
เปลีย่นแปลง 
 
หากมกีารจัดตัง้เป้าหมาย
วตัถปุระสงคท์ีเ่หมาะสม ทกุ
อยา่งจะชว่ยเสรมิกนัระหวา่ง 
เป้าหมายสว่นตวั เป้าหมาย
แผนก ผลการตรวจประเมนิ 
ทกุคนชว่ยกนัปรับปรงุ
องคก์รเพือ่ใหบ้รรลนุโยบาย 
 

มมุมองของฝ่ายตา่งๆทีส่นใจจะมี

ประโยชนอ์ยา่งมากเมือ่องคก์รท าการ

สือ่สารดา้นประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม

ขององคก์ร 
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ตวัอยา่ง การจดัท า EPI มดีงันี ้

MPI  (Management Performance indicator) การปฏบิตัติามนโยบายและโครงการสิง่แวดลอ้ม เป็นดชันี

ทีแ่สดงถงึความพยายามของผูบ้รหิารทีม่อีทิธพิล ตอ่ผลงานสิง่แวดลอ้มขององคก์ร แยกตามประเภทของหนา้ทีท่ี่

ควรค านงึถงึ  

จ านวนวตัถปุระสงคก์บัเป้าหมายทีป่ระสบความส าเร็จ 

− จ านวนแผนกในองคก์รทีป่ระสบความส าเร็จ 
− ระดบัของการปฏบิตัสิ าเร็จตามแผน 80%, 100% 
− จ านวนทางเลอืกทีใ่ชใ้นการป้องกนัมลพษิไดส้ าเร็จ 
− ระดบัความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มทีไ่ดจ้ากการอบรม 
− จ านวนขอ้เสนอแนะเพือ่ปรับปรงุสิง่แวดลอ้มจากพนักงาน 
− จ านวนผลติภณัฑ ์ชิน้สว่นทีอ่อกแบบเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม เชน่การน ากลบัมาใชใ้หม ่
− จ านวนผูรั้บเหมาชว่งทีไ่ดรั้บการรับรองระบบสิง่แวดลอ้ม 
 

ความส าเร็จตามทีค่าดหวงั 

− ระดบัทีป่ฏบิตัไิดต้ามกฎหมาย 
− ระดบัความสามารถในการตอบสนองตอ่ความตอ้งการดา้นสิง่แวดลอ้มลกูคา้ตามสญัญา 
− ระยะเวลาทีใ่ชเ้พือ่แกปั้ญหาดา้นสิง่แวดลอ้มเมือ่เกดิเหต ุ
− จ านวนครัง้และคา่ปรับทีต่อ้งจา่ยใหก้บัทางราชการ 
− ความถีใ่นการปรับปรงุคูม่อืปฏบิตักิาร 
− ระดบัความพรอ้มในการปฏบิตักิารในกรณีเหตฉุุกเฉนิ 
 

ดา้นการเงนิ 

− ผลตอบแทนทางเงนิจากโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
− คา่ใชจ้า่ยทีป่ระหยัดไดจ้ากการใชว้ธิป้ีองกนัมลพษิ 
 

ความสมัพันธก์บัชมุชน 

− จ านวนครัง้ทีต่กเป็นขา่วดา้นสิง่แวดลอ้ม 
− จ านวนครัง้ทีจั่ดโครงการชมุชนดา้นสิง่แวดลอ้ม 
− ทรัพยากรทีใ่หก้บัทอ้งถิน่เพือ่โครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
− คา่ความนยิมจากการส ารวจชมุชนรอบขา้งเกีย่วกบัองคก์ร 
 

OPI (Operation Performance Indicator) ดชันวีดัทีแ่สดงความสามารถองคก์รในการปฏบิตักิารดา้น

สิง่แวดลอ้ม เป็นดชันทีีแ่สดงถงึความสามารถขององคก์รในการปฏบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้มอาจแบง่ประเภทไดต้าม

สิง่ทีเ่ขา้หรอืออกจากระบบการท างานของโครงการ 

วตัถดุบิ 

− ปรมิาณวตัถดุบิตอ่หน่วยผลติภณัฑ ์
− ปรมิาณวตัถดุบิทีน่ ากลบัมาใชใ้หม ่
− ปรมิาณบรรจภุณัฑท์ีท่ ิง้ หรอืน ากลบัมาใชใ้หมต่อ่หน่วยผลติภณัฑ ์
− ปรมิาณการใชน้ ้าตอ่หน่วยผลติภณัฑ ์
− ปรมิาณสารอนัตรายตอ่หน่วยผลติภณัฑ ์
 

พลงังาน 
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− ปรมิาณพลงังานทีใ่ชต้อ่ปีหรอืตอ่หน่วยผลติภณัฑ ์
− ปรมิาณพลงังานทีใ่ชต้อ่ลกูคา้หรอืตอ่หน่วยบรกิาร 
− ปรมิารของพลงังานแตล่ะชนดิ 
− ปรมิาณพลงังานทีป่ระหยดัไดจ้ากโครงการประหยัดพลงังาน 
 

งานบรกิารสนับสนุน 

− ปรมิาณสารอนัตรายทีใ่ชโ้ดยผูรั้บเหมาชว่ง 
− ปรมิาณวสัดทุีน่ ากลบัมาใชโ้ดยผูรั้บเหมาชว่ง 
− ปรมิาณสารเคม ีสารท าความสะอาด 
− ปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ 
 

กระบวนการ เครือ่งจักร 

− จ านวนชัว่โมงทีเ่ครือ่งจักรแตล่ะเครือ่งท างาน 
− จ านวนครัง้การเกดิเหตฉุุกเฉนิ 
− พืน้ทีต่อ่หน่วยผลติ 
− ปรมิาณเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นพาหนะตอ่ปี 
 

ผลติภณัฑ ์

− จ านวนผลติภณัฑใ์หมท่ีม่สีารอนัตรายนอ้ยลง 
− จ านวนผลติภณัฑท์ีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม ่
− จ านวนผลพลอยไดต้อ่หน่วยผลติภณัฑ ์
− อายกุารใชง้านผลติภณัฑ ์
− ปรมิาณพลงังานทีผ่ลติภณัฑใ์ชใ้นขณะท างาน 
 

ของเสยี 

− ปรมิาณของเสยีตอ่หน่วยผลติภณัฑ ์
− ปรมิาณของเสยีทีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม ่
− ปรมิาณของเสยีทีต่อ้งก าจัดตอ่ปี 
− ปรมิาณของเสยีทีเ่ก็บในโรงงาน 
 

มลพษิทีป่ลอ่ย 

− ปรมิาณและชนดิของมลพษิทีป่ลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้มตอ่หน่วยผลติภณัฑ ์
− ปรมิาณพลงังานสญูเสยี 
− ปรมิาณของเสยีทีฝั่งกลบ 
− ปรมิาณน ้าเสยีตอ่หน่วยผลติภณัฑ ์
 

ในการจัดการโครงการชีว้ดั Key Performance (KEPIs) ทีด่จีะท าใหอ้งคก์รสามารถตดิตาม วดัผล หรอืมี

โอกาสทีจ่ะ:  

− ประหยัดเงนิและท าใหก้ าไรเพิม่ขึน้  
− ใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธผิล  
− ลดของเสยี )วตัถดุบิ พลงังาน  น ้า   บรรจภุณัฑ ์ฯลฯ(  
− ป้องกนัมลพษิ 
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มากกวา่นี ้KEPIs ยังสามารถชว่ยใหบ้รษัิทแสดงหลกัฐานการปฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้ม และความ

มุง่มั่นในการปรับปรงุประสทิธผิลการด าเนนิงานไดอ้ยา่งชดัเจน วดัผลได ้รวมถงึการแสดงใหเ้ห็นถงึการ

ปรับปรงุไดเ้ป็นอยา่งด.ี 

สรปุประเด็นส าคญั 

• การก าหนดและการปฏบิัตติามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นวธิทีีส่ าคัญต่อการประสบ
ความส าเร็จในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและป้องกันภาวะมลพษิตามทีน่โยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์ร
ตอ้งการ 

• เพือ่ใหไ้ดผ้ล วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายตอ้งจัดท าเป็นเอกสาร มคีวามเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได ้
สามารถบรรลผุลได ้(แตอ่ยา่ก าหนดเป้าหมายงา่ยจนเกนิไป) และตอ้งท าใหท้ันสมัยอยูเ่สมอ 

• เป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มสนับสนุนการบรรลวุัตถปุระสงค ์โดยการแบง่วัตถุประสงคอ์อกเป็นจุดมุง่หมายที่
เล็กลงส าหรับแตล่ะแผนก กลุม่คนหรอืแตล่ะคน เมือ่น าเป้าหมายทัง้หมดมารวมกนัจะท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์

• ในการก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย สิง่ทีต่อ้งพจิารณาตามมาคอืกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บังคบั ประเด็น
ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั ทางเลอืกดา้นเทคโนโลย ีธรุกจิ การเงนิ และขอ้ก าหนดในการปฏบิัตกิาร และ
มมุมองของฝ่ายตา่งๆทีส่นใจ 

• การส ารวจความคดิเห็นของฝ่ายตา่งๆทีส่นใจนัน้เป็นการดสี าหรับการไดรั้บความคดิเห็นจากสาธารณชนทีจ่ะ
ช่วยในการวางแผนการจัดการสิง่แวดลอ้มและการก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย นอกจากนี้ยังช่วย
ปรับปรงุความสมัพันธก์บัชมุชนใหก้วา้งขวางขึน้ดว้ย 

 

การตรวจประเมนิ 

1. ตรวจสอบวา่ เป้าหมายสามารถวดัได ้และมกีารก าหนดขดีจ ากดัทีย่อมรับไดไ้ว ้มคีวามตอ่เนือ่ง
เชือ่มโยงกบันโยบาย และประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นัียยะส าคญั, ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย และคา่
เป้าหมายทีต่ัง้เป็นการตัง้คา่ป้าหมายเพือ่การปรับปรงุ โดยท าการตรวจสอบทีม่าของทีม่าของการ
ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายพจิารณาจากอะไรบา้ง  

2. คา่เป้าหมายทีต่ัง้นี ้มอีกีชือ่หนึง่วา่สมรรถนะสิง่แวดลอ้ม ท าการตรวจสอบวา่ วตัถปุระสงคเ์ป้าหมายนี ้มี
โปรแกรมดา้นสิง่แวดลอ้มสนับสนุนและ ไดรั้บการตดิตามตรวจวดัตามขอ้ก าหนด 4.5.1  อยา่งเหมาะสม 

3. ตรวจสอบวา่ การตัง้วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายนัน้ ไดม้ตีน้ทางมาจาก 4 กรอบ คอื 1. นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม 2 . ความมุง่มั่นในการป้องกนัมลพษิ 3 . ความมุง่มัน่ในการปฏบิตัติามขอ้กฎหมายและ
ขอ้ก าหนดอืน่ๆ และ  4 . ความมุง่มั่นในการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง และมเีหตผุลสนับสนุนในการตัง้
วตัถปุระสงคเ์ป้าหมายดงักลา่ว 

 

การปฏบิตักิารวางแผนเพือ่บรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม 

 
โปรแกรมส าหรับการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร โปรแกรมควรกลา่วถงึบทบาท ความรับผดิชอบ 
กระบวนการ ทรัพยากร กรอบเวลา ล าดบัความส าคญัและปฏบิตักิารทีจ่ าเป็นในการบรรล ุวตัถปุระสงคด์า้น
สิง่แวดลอ้ม โดยปฏบิตักิารเหลา่นีส้ามารถจัดการดว้ยกระบวนการรายบคุคล โครงการ ผลติภณัฑ ์บรกิาร สถาน
ประกอบการหรอืสิง่อ านวยความสะดวกภายในสถานประกอบการ  

องคก์รสามารถบรูณาการโปรแกรมตา่ง ๆ เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มดว้ยโปรแกรมอืน่ ๆ ภายใน
กระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์ 

โปรแกรมในการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มจะชว่ยองคก์รในการปรับปรงุประสทิธผิลการท างานดา้น
สิง่แวดลอ้มโดยควรมคีวามไวและสะทอ้นตอ่การเปลีย่นแปลงในกระบวนการ กจิกรรม บรกิารและผลติภณัฑต์า่ง ๆ 
ภายในขอบเขตของ ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ควรมรีะบบทีม่กีารแกไ้ขวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม
และโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่จ าเป็น 
 

เรือ่งของแผนการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

โดยสรปุแลว้การวางแผนระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001  ม ี4 องคป์ระกอบ การก าหนดแผนการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม (หรอืแผนปฏบิตักิาร) เพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ซึง่ไดม้าจากการพจิารณาถงึประเด็น
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ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั กฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ และทัศนะจากฝ่ายตา่งๆทีส่นใจ รวมทัง้ปัจจัยอืน่ๆ (เชน่ 

เทคโนโลย ีธรุกจิ การเงนิและการปฏบิตักิาร)นัน้ ทัง้หมดนีเ้ป็นสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งมุง่เนน้เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไป

ตามขอ้ผกูพันทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นนโยบายสิง่แวดลอ้ม 

ISO 14001 ใชค้ าว่าแผนการจัดการสิง่แวดลอ้มเมือ่ตอ้งการหมายถงึแผนปฏบิัตกิารทีจ่ะท าใหบ้รรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม แผนปฏบิตักิารอธบิายเกีย่วกบั: 

• จะบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายไดอ้ยา่งไร 
• ใครคอืผูรั้บผดิชอบทีจ่ะท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย (ใครจะปฏบิตังิาน) 
• ใครคอืผูม้อี านาจในการจัดการและชีแ้นะการปฏบิตังิาน และใครคอืผูรั้บผดิชอบตอ่การท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

และเป้าหมาย 
• บคุคลเหลา่นีจ้ะตอ้งท าอะไร 
• ทรัพยากรอะไรบา้ง (เชน่ เงนิ เวลา บคุลากร เครือ่งมอื) ทีบ่คุคลเหลา่นีต้อ้งการ 
• จะวดัความกา้วหนา้ไดอ้ยา่งไร (โดยใชด้ชันชีีว้ดัผลการด าเนนิงาน) 
• งานตา่งๆจะเสร็จเมือ่ใด (ตารางก าหนดวนั เวลา) 

 

การน าแผนการจดัการสิง่แวดลอ้มไปปฏบิตั ิ

ในทางสรา้งสรรคนั์น้การประยกุตโ์ครงการสิง่แวดลอ้มจ านวนมากเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคญัทีท่ าใหอ้งคก์รประสบ

ความส าเร็จในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม โครงการแตล่ะโครงการจะตอ้งระบถุงึวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่

องคก์รจะไดรั้บ ซึง่มกีรอบระยะเวลาทีร่ะบไุว ้ทรัพยากรทีจ่ าเป็น ความรับผดิชอบของบคุลากรส าหรับการประยกุต์

โครงการดงักลา่ว โครงการเหลา่นีส้ามารถแบง่ยอ่ยไปสูแ่ตล่ะเรือ่งของการปฏบิตักิารในองคก์รได ้

ในการด าเนนิโครงการตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธผิลและเหมาะสมจะตอ้งพจิารณารวมไปถงึเรือ่ง การวางแผน การ

ออกแบบ การผลติ การตลาด การก าจัดของเสยี ซึง่ตอ้งครอบคลมุทัง้ในเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัและกจิกรรมใหม่ๆ   

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ส าหรับผลติภณัฑค์รอบคลมุในเรือ่ง การออกแบบ วตัถดุบิ กระบวนการผลติ การใช ้และการ

ก าจัดของเสยี ส าหรับเรือ่งการตดิตัง้หรอืการขยาย ปรับปรงุกระบวนการผลติซึง่อาจครอบคลมุเรือ่ง การวางแผน 

การออกแบบ การกอ่สรา้ง การทดสอบ การปฏบิตักิาร ในระยะเวลาทีก่ าหนดไวต้ามองคก์ร 

แผนการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นรายการและแผนผังของงานที่ตอ้งปฏิบัติเป็นเป็นประจ าวันประจ าสัปดาห์ 

ประจ าเดอืน ประจ าไตรมาส และบางครัง้แสดงรายละเอยีดของงานทีต่อ้งด าเนินการใหบ้รรลุวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายเป็นรายปี กลา่วคอื ใครจะเป็นผูด้ าเนนิการระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 ด าเนนิการอยา่งไร มี

อะไรบา้ง ทีไ่หนและเมือ่ใด แผนการจัดการสิง่แวดลอ้มยังมแีบบฟอรม์รายการเพือ่วดัความกา้วหนา้ของงานอกีดว้ย 

องคก์รควรใหผู้ท้ีจ่ะมสีว่นร่วมในการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารนี้ไดช้ว่ยพัฒนารายละเอยีดของแผนปฏบิัตกิาร

ซึง่จะท าใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน์จากผูเ้ชีย่วชาญทีม่อียู่ทุกระดับ และเกดิขอ้ผูกพันในการปฏบิัตงิานจากผูท้ีต่อ้ง

ปฏบิตังิานนัน้เอง 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ แผนการจัดการสิง่แวดลอ้มควรมคีวามยดืหยุ่น ตอ้งมกีารทบทวนและท าใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

เพือ่ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในเรือ่งบคุลากร ความส าคญัของประเด็นปัญหา ก าหนดการ งบประมาณ รวมทัง้เมือ่

จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย การปรับเปลีย่นแผนการจัดการสิง่แวดลอ้มอาจจะจ าเป็นเมือ่เปลีย่น

วตัถดุบิ หรอืกระบวนการผลติ หรอืกระบวนการบ าบดักากของเสยี หรอืมกีารดดัแปลงอปุกรณ์เครือ่งมอื หรอืเมือ่ใดก็

ตามทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีค่วามเกีย่วขอ้งกบัประเด็นปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มเกดิขึน้ การตดิตามตรวจสอบแผนการจัดการ

สิง่แวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอเป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะท าใหม้ั่นใจไดว้า่แผนปฏบิตักิารนีย้ังคงด าเนนิตอ่ไปอยา่งตอ่เนือ่ง 

ดชันีชี้วดัผลการด าเนนิงานเป็นการวดัความกา้วหน้าของงานในเชงิปรมิาณถงึการบรรลุผลตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายและควรเป็นสว่นหนึง่ของแผนการจัดการสิง่แวดลอ้ม ตามหลักการของ ISO 14004 

(แนวทางทั่วไปของหลักการ ระบบ และเทคนคิการสนับสนุนส าหรับระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม) ดัชนชีีว้ัดผลการ

ด าเนินการควรหามาจากขอ้มูลทีไ่ดโ้ดยใชเ้ทคนิคทีน่่าเชือ่ถอืและไดรั้บการตรวจสอบโดยขัน้ตอนการควบคุม

คณุภาพและการประกนัคณุภาพ  

ดชันชีีว้ดัผลการด าเนนิงานมักรวมถงึ:  
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• ปรมิาณวตัถดุบิทีใ่ชต้อ่หน่วยการผลติ 
• ปรมิาณพลงังานตอ่หน่วยการผลติ 
• ระดบัของการปลอ่ยสารมลพษิหรอืกากของเสยีทีแ่สดงในรปูของความเขม้ขน้ หรอืปรมิาณทัง้หมดตอ่วนั 

หรอืตอ่หน่วยการผลติ 
• ปรมิาณกากของเสยีทีต่อ้งน าไปก าจัดตอ่หน่วยวตัถดุบิทีป้่อนเขา้ไปในการผลติ 
• รอ้ยละของการลดปรมิาณของเสยีทัง้หมดหรอืของเสยีอยา่งใดอยา่งหนึง่จากทกุพืน้ทีข่องการปฏบิตังิาน 
• จ านวนครัง้ของการเกดิหรอืเกอืบเกดิอบุตัเิหตใุนชว่งเวลาทีก่ าหนด 
• ขนาดพืน้ทีท่ีจั่ดไวส้ าหรับเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า สถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจหรอืพืน้ที ่      ทีใ่หค้ณุคา่ทาง

ชวีภาพอืน่ๆ 
• จ านวนตน้ไมส้ายพันธุต์า่งๆทีป่ลกูขึน้เพือ่ฟ้ืนฟปู่า 
• จ านวนสายพันธุข์องสตัวป่์าหรอืปลาทีอ่นุรักษ์ไวใ้นเขตทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากการปลอ่ยของเสยีของบรษัิท 
• จ านวนครัง้ตอ่ปีทีก่ารด าเนนิงานของบรษัิทไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมาย 
• จ านวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมและมคีวามตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 

สรปุประเด็นส าคญั 

• แผนการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นแผนปฏบิตักิารทีม่รีายละเอยีดการปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมาย 

• แผนการจัดการสิง่แวดลอ้มก าหนดความรับผดิชอบ ก าหนดการ และทรัพยากรทีจ่ าเป็น (กลา่วคอื ใครท า
อะไร ท าอยา่งไร ท าเมือ่ไร) 

• ดชันชีีว้ดัผลการด าเนนิงานเป็นตวัชีว้ดัในเชงิปรมิาณและมคีวามเฉพาะเจาะจง ใชต้ดิตามความกา้วหนา้
ของแผนการจัดการสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

• แผนการจัดการสิง่แวดลอ้มตอ้งไดรั้บการทบทวนและท าใหท้ันสมัยอยูเ่สมอ เพือ่แสดงสภาวะทีเ่ป็น
ปัจจบุนั 

 

แนวทางตรวจประเมนิ 

1. ตรวจทานกจิกรรมทีร่ะบใุนแตล่ะโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Management Program : 
EMP) วา่มคีวามเป็นไปได ้เพยีงพอ เหมาะสมในการท าใหอ้งคก์รบรรลคุา่เป้าหมายทีร่ะบหุรอืไม ่

2. ตรวจสอบในแตล่ะโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Management Program  (โดยการ
สมัภาษณ์ผูท้ีรั่บผดิชอบเกีย่วขอ้ง เพือ่พจิาณาวา่มกีารก าหนดหนา้ทีรั่บผดิชอบจัดเชน ซึง่รวมถงึการ
ตรวจสอบความคบืหนา้ กา้วหนา้ ของโครงการ 

  

- END - 
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7 การสนบัสนนุ 

7.1 ทรพัยากร 

 

7.1 ทรพัยากร 

องคก์รตอ้งพจิารณาและใหท้รัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท า, การน าไปปฏบิตั,ิ ธ ารงรักษา และปรับปรงุอยา่ง
ตอ่เนือ่งซึง่ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม 

 

ทรพัยากรทีจ่ าเป็นมอีะไรบา้ง 

ทรัพยากรทีจ่ าเป็น ส าหรับ การก าหนด การด าเนนิการ การรักษาและการปรับปรงุระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม อาจ
ประกอบดว้ย: 

—  โครงสรา้งพืน้ฐาน 
—  ทรัพยากรทีไ่ดจ้ากภายนอก 
—  ระบบขอ้มลู 
—  ความสามารถ 
—  เทคโนโลย ี
— ทรัพยากรทางการเงนิ บคุคลและอืน่ ๆ ทีเ่ฉพาะส าหรับกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ทัง้นี ้ควร
มกีารใหท้รัพยากรในลกัษณะทีท่ันเวลาและมปีระสทิธผิล 

 

แคไ่หนเรยีกจ าเป็น 

จ าเป็นคอืการมอียูห่รอืมใีหพ้อตอ่การบรรล ุขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี นโยบาย พันธกจิ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย 
 
การจัดสรรทรัพยากรควรพจิารณาความตอ้งการในปัจจบุนัและในอนาคตขององคก์ร ในการการจัดสรรทรัพยากร 
องคก์รสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัประโยชนแ์ละเงนิทนุรวมถงึตน้ทนุการด าเนนิงานของกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม
หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง  ปัญหาตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตน้ทนุการควบคมุมลภาวะ (คา่ใชจ้า่ยเงนิทนุ) และรวมถงึเวลาทีใ่ชใ้ห ้
บคุคลากรท างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รในการท าใหร้ะบบบรหิารสิง่แวดลอ้มมปีระสทิธผิล (คา่ใชจ้า่ยการ
ด าเนนิงาน) ไดด้ว้ย  

ทรัพยากรและการจัดสรรควรมกีารทบทวนเป็นระยะ ๆ โดยเชือ่มตอ่กบัการทบทวนของฝ่ายบรหิารเพือ่ท าใหม่ั้นใจ
ในความเพยีงพอ ทัง้นี ้ในการประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร ควรมกีารพจิารณาการเปลีย่นแปลงทีว่างแผนไว ้
และ/หรอืโครงการหรอืการด าเนนิงานใหม ่ 
 

ทรพัยากรบคุคล ทางกายภาพและทางการเงนิ สามารถหยบิยมืกนัได ้

พืน้ฐานทรัพยากรและโครงสรา้งองคก์รขององคก์รทีม่ขีนาดเล็กอาจมขีอ้จ ากดับางประการในการด าเนนิระบบ
บรหิารสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหส้ามารถชนะขอ้จ ากดัเหลา่นี ้องคก์รสามารถพจิารณากลยทุธค์วามรว่มมอืตา่ง ๆ โดย
สามารถเลอืกจะมคีวามรว่มมอืกบั 

• องคก์รลกูคา้หรอืผูจั้ดหา (ซพัพลายเออร)์ทีม่ขีนาดใหญก่วา่เพือ่แบง่ปันเทคโนโลยแีละความรู ้
• องคก์รอืน่ ๆ ในหว่งโซอ่ปุทานหรอืรากฐานทอ้งถิน่ในการก าหนดและระบปัุญหาทั่วไป การแบง่ปัน

ประสบการณ์ การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิการพัฒนาดา้นเทคนคิ การใชส้ ิง่อ านวยความสะดวก
รว่มกนั และการมสีว่นรว่มในทรัพยากรจากภายนอก  

• องคก์รการจัดมาตรฐานตา่ง ๆ สมาคม หรอืหอการคา้ ส าหรับโปรแกรมการฝึกอบรมและความรู ้
• มหาวทิยาลยัและศนูยว์จัิยอืน่ ๆ ทีส่ง่เสรมิการปรับปรงุประสทิธผิลการท างาน การประยกุตใ์ชม้มุมอง

จากการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภณัฑ ์และนวตักรรม 
 
ความรูเ้ป็นทรัพยากรส าคญัส าหรับการจัดตัง้และปรับปรงุระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม เมือ่กลา่วถงึความทา้ทายใน
อนาคต องคก์รควรค านงึถงึฐานความรูใ้นปัจจบุนัและก าหนดวธิใีนการใหไ้ดม้าและเขา้ถงึความรูเ้พิม่เตมิทีจ่ าเป็น 
เพิม่เตมิ  
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7.2 ความสามารถ 

 

7.2 ความสามารถ 
องคก์รตอ้ง 
a) ก าหนดความสามารถทีจ่ าเป็นส าหรับบคุลากรทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุทีซ่ ึง่มผีลตอ่สมรรถนะ
ดา้นสิง่แวดลอ้มและความสามารถบรรล ุขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติามโดยสมบรูณ์ 
b) ท าใหม้ั่นใจวา่บคุลากรเหลา่นีม้คีวามสามรถ บนพืน้ฐาน การศกึษา, การฝึกอบรมหรอื 
ประสบการณ์  
c) ก าหนดการอบรมทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นสิง่แวดลอ้มและระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
d) เมือ่สามารถประยกุตใ์ชไ้ด,้ ด าเนนิกจิกรรมเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความสามารถทีจ่ าเป็น, และประเมนิ
ประสทิธผิลของกจิกรรมทีไ่ดก้ระท า  
 
หมายเหต ุการด าเนนิการทีส่ามารถประยกุตใ์ชต้วัอยา่งเชน่,การใหฝึ้กอบรม,การเป็นพีเ่ลีย้ง, หรอื การมอบหมายงาน
กบัพนักงานปัจจบุนั;หรอืการวา่จา้ง หรอืท าสญัญากบัผูท้ีม่คีวามสามารถ 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่หมาะสมเพือ่เป็นหลกัฐานของความสามารถ    

 
 

ท ัว่ไป 

ความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะ ท าใหบ้คุคลมสีามารถทีจ่ าเป็นในการท าใหง้านดา้นสิง่แวดลอ้มมปีระสทิธผิล บคุลากร
ทัง้หมดทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รทีส่ง่ผลหรอืสามารถสง่ผลตอ่ประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
รวมถงึในการท าใหบ้รรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งควรมคีวามรอบรูบ้นพืน้ฐานการฝึกอบรม การศกึษา 
ประสบการณ์หรอืการผสมผสานของสิง่เหลา่นีต้ามทีอ่งคก์รก าหนด บคุคลเหลา่นีจ้ะรวมถงึพนักงานขององคก์รและ
ทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร อาทเิชน่ ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก 
  
ขอ้ก าหนดดา้นความช านาญส าหรับบคุคลากรเหลา่นีจ้ะไมจ่ ากดัแคบ่คุคลากรทีท่ างานในงานทีม่หีรอืสามารถมี
ผลกระทบส าคญัตอ่สิง่แวดลอ้มแตย่ังรวมบคุคลากรทีบ่รหิารหนา้ทีห่รอืแสดงบทบาททีส่ าคญัในการบรรลผุลลพัธท์ี่
ตัง้ใจไวข้องระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
 

ตวัอยา่งเกีย่วกบัความตอ้งการดา้นความสามารถ 

 
หลาย ๆ องคก์รไมส่ามารถเขา้ถงึความช านาญทัง้หมดเหลา่นีแ้ละอาจจัดจา้งผูใ้หบ้รกิารทีม่คีวามสามารถเพือ่ท าให ้
มั่นใจในประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม และการบรรลผุลลพัธท์ีต่ัง้ใจไวใ้นระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
 
ตวัอยา่งความตอ้งการดา้นความช านาญ 

สาขาความ

ช านาญทีม่ ี

ศกัยภาพ 

บทบาทขององคก์ร

โดยรวม 

ตวัอยา่งความช านาญ/

ามารถที่ความส ตอ้งการ 

ตวัอยา่งการก าหนดความช านาญ 

 
 
เทคโนโลยดีา้น
สิง่แวดลอ้ม 

 
ชา่งเทคนคิดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

—  ความช านาญในการเลอืก
ตวัอยา่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 
—  ความสามารถในการด าเนนิการ
ใชเ้ครือ่งมอืสงัเกตการณ์ 

—  การอบรมและการประเมนิกลุม่
ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏบิตั ิ
—  การไดรั้บการรับรองหรอื ใบอนุญาต
ส าหรับการใชเ้ครือ่งมอื 

ผูจั้ดการโปรแกรม
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

—  ความช านาญในกฎระเบยีบดา้น
สิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใช ้

— วฒุกิารศกึษาในสาขาสิง่แวดลอ้ม 
—  การอบรมดา้นกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใช ้

 
 
การด าเนนิการ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

บคุคลทีม่กีจิกรรม
การท างานเกีย่วขอ้ง
กบัประเด็น
สิง่แวดลอ้มทีม่ี
นัยส าคญั 

—  การตระหนักถงึงานของตนเอง
สง่ผลตอ่ประสทิธผิลการท างาน
ดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 
—  ความรูด้า้นเกณฑก์าร
ด าเนนิงานทีต่อ้งท าใหไ้ดเ้พือ่ลด
ผลกระทบยอ้นกลบัดา้นสิง่แวดลอ้ม 

—  การอบรมดา้นผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของ
ตนเอง 
—  การอบรมดา้นเกณฑก์ารด าเนนิงาน
เพือ่ท าใหม้ั่นใจในการควบคมุ
กระบวนการ 

 
 

ผูจั้ดการดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

—  ความสามารถในการจัดตัง้ 
ด าเนนิการและปรับปรงุระบบบรหิาร

— ประสบการณ์ในการด าเนนิระบบ
บรหิารสิง่แวดลอ้ม 
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ระบบบรหิาร
สิง่แวดลอ้ม 

สิง่แวดลอ้ม 
—  ความสามารถในการก าหนด
ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งมกีาร
กลา่วถงึเพือ่ท าใหม้ั่นใจในระบบ
บรหิารสิง่แวดลอ้มจะสามารถบรรลุ
ผลลพัธท์ีต่ัง้ใจไวแ้ละเพือ่วางแผน
ปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม 
—  ความสามารถในการวเิคราะห์
และปฏบิตักิารผลการท างานดา้น
สิง่แวดลอ้มและพันธกรณีทีต่อ้ง
ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งขององคก์ร 

—  การอบรมดา้นขอ้ก าหนดของระบบ
บรหิารสิง่แวดลอ้ม 

ผูจั้ดการการตรวจ
ตดิตาม 

— ความสามารถในการพัฒนาและ
บรหิารโปรแกรมตรวจตดิตามเพือ่
ตดัสนิประสทิธผิลของระบบบรหิาร
สิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

—  การอบรมการบรหิารโปรแกรม 
—  ประสบการณ์ในการด าเนนิโปรแกรม 

ฝ่ายบรหิารสงูสดุ —  ความรูแ้ละความเขา้ใจถงึนัยยะ
ของการตัง้และด าเนนิการนโยบาย
สิง่แวดลอ้ม 
—  ความรูแ้ละความเขา้ใจความมี
ทรัพยากรพรอ้มใชแ้ละการ
ประยกุตใ์ชก้ับระบบบรหิาร
สิง่แวดลอ้มโดยรวมการมอบหมาย
ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ที ่

—  การอบรมดา้นระบบบรหิาร
สิง่แวดลอ้มและการตัง้นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม 
—  ประสบการณ์ในการบรหิารธรุกจิ 

 
 
องคก์รควรก าหนดความสามารถทีจ่ าเป็นในการบรรลผุลลพัธท์ีต่ ัง้ใจไวข้องระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม และ
คน้หาชอ่งวา่งซึง่ตอ้งด าเนนิการเมือ่จ าเป็นเพือ่ใหม้คีวามสามารถทีจ่ าเป็น  

การจัดท าเอกสารสารสนเทศเรือ่งความสามารถนีจ้ะท าใหม้ั่นใจวา่ ไดม้กีารก าหนดความตอ้งการความสามารถที่
ก าหนดไว ้ ท าการตรวจสอบยอ้นกลบัความคบืหนา้ในการปิดชอ่งวา่ง และท าใหก้ารสือ่สารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งถงึผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี  อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ควรมกีารรักษาเอกสารขอ้มลูทีเ่หมาะสมในฐานะหลกัฐานดา้นความช านาญ 
 
เมือ่ไดรั้บความช านาญผา่นการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรมขององคก์รควรตอ้ง 

— การก าหนดความตอ้งการในการอบรม 
— การออกแบบและพัฒนาแผนหรอืโปรแกรมการอบรมเพือ่คน้หาความตอ้งการในการอบรมที่

ก าหนดไว ้ 
— การท าการอบรม 
— การประเมนิผลการอบรม 
— การท าเอกสารและการสงัเกตการณ์ผลของการอบรมทีไ่ดรั้บ 

 
เมือ่มกีารน าไปใช ้องคก์รควรประเมนิประสทิธผิลของการอบรมและปฏบิตักิารอืน่ ๆ ทีด่ าเนนิการในการใหไ้ด ้
ความสามารถทีจ่ าเป็นเพือ่ยนืยนัการบรรลผุลลพัธท์ีต่ัง้ใจไว ้ 
 

จดุประสงคแ์ละประโยชนข์องการฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธผิล 
ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รมคีวามรับผดิชอบหลกัในการสรา้งความตระหนัก ใหแ้รงกระตุน้ จงูใจโดยการสือ่สาร 

ตอกย ้า อธบิาย ความส าคญัในการดแูลสิง่แวดลอ้ม นโยบาย และสนับสนุนใหพ้นักงานและผูรั้บจา้งชว่งยอมรับ

ความส าคญัในการบรรลวุตัถปุระสงคเ์ป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง  

พนักงานและผูรั้บจา้งชว่งควรไดรั้บการชกัจงูใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรงุสมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม และมุง่ม่ันใน

การเปลีย่นระบบการจัดการแวดลอ้มในกระดาษสูก่ารปฏบิตัจิรงิ 

องคก์รจะตอ้งระบคุวามรูค้วามสามารถ ความเขา้ใจและทักษะทีต่อ้งการของแตล่ะบคุคลทีม่อี านาจและรับผดิชอบ

ในการท างานหรอืตวัแทน (ผูรั้บจา้งชว่ง) ซึง่ในมาตรฐานสากลฉบบันีไ้ดร้ะบคุวามตอ้งการ 3 ระดบัคอื 

a) พนักงานทีท่ างานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั  
b) พนักงานทีท่ างานและการควบคมุประเด็นสิง่แวดลอ้มตามทีอ่งคก์รก าหนด 
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c) พนักงานทกุคนในองคก์รจะตอ้งมคีวามตระหนักในเรือ่งปัญหาสิง่แวดลอ้มจากกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารขององคก์ร  

 

ความตระหนัก ความรูค้วามสามารถ ความเขา้ใจและทักษะจะสามารถก าหนดไดจ้ากการศกึษาและเพิม่เตมิไดจ้าก

การฝึกอบรม การศกึษาเพิม่เตมิและประสบการณ์ทีไ่ดรั้บ พนักงานของผูรั้บจา้งชว่งทีม่าท างานเป็นตวัแทนของ

องคก์ร  ตอ้งไดรั้บการก าหนดคณุสมบตั ิและมคีวามรูค้วามสามารถในงานทีท่ าหรอืไดรั้บการฝึกอบรมทีเ่หมาะสม 

ผูบ้รหิารจะตอ้งก าหนดระดบัของประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ีจ่ าเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจวา่

พนักงานหรอืบคุคลมคีวามรูค้วามสามารถตามความเหมาะสมหรอืความรูค้วามสามารถเฉพาะกรณีทีต่อ้งควบคมุ

สิง่แวดลอ้มเป็นพเิศษ 

จดุประสงคโ์ดยรวมของการฝึกอบรมใน ISO 14001 คอืเพือ่พฒันาความตระหนกัและความสามารถของ

บคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าแผน การน าไปปฏบิตั ิการคงไว ้การด าเนนิงานและการ

ปรับปรงุระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

ผลลพัธจ์ากแผนงานการฝึกอบรมอาจลม้เหลว เนือ่งจาก 

• ผูส้นับสนุนการฝึกอบรมไมไ่ดก้ าหนดจดุประสงคข์องการฝึกอบรมทีช่ดัเจน หรอืแมแ้ตต่ดัสนิใจวา่

จ าเป็นตอ้งท าการฝึกอบรมหรอืไม ่ 

• ขาดการสนับสนุนทีพ่อเพยีง หรอืขาดการสง่เสรมิจาก

หวัหนา้งาน ผูร้ว่มงานหรอืองคก์รในการน าความรู ้ทักษะ

หรอืพฤตกิรรมใหม่ๆ ไปปฏบิตั ิซ ึง่หากไมน่ าความรูใ้หมไ่ป

ปฏบิตัเิพือ่ท าใหผ้ลการด าเนนิงานสว่นบคุคลดขีึน้ และ

สง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงานของแผนก สว่นงาน และ

ขององคก์รใหด้ขี ึน้แลว้ การฝึกอบรมทัง้หมดก็เป็นการ

สญูเปลา่ เป็นสิง่ทีน่่าเสยีดายทีทุ่ม่เทความพยายามฝึกอบรมกลบัใหผ้ลลพัธค์อืความผดิหวงั การสญูเสยี

เวลา ความพยายามและเงนิ 

 

การระบคุวามจ าเป็นของการฝึกอบรม 

ISO 14001 กลา่ววา่องคก์รตอ้งระบ:ุ  

• กจิกรรมทีอ่าจมผีลกระทบทีส่ าคญัตอ่สิง่แวดลอ้ม 
• ความตระหนัก ความรู ้ทักษะและความสามารถทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิตักิจิกรรมเหลา่นี ้
• ความจ าเป็นของการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ความตระหนัก ความรู ้ทักษะและความสามารถใหไ้ดถ้งึระดบัที่

ตอ้งการ 
 

ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่ตอ้งก าหนดผลลพัธท์ีต่อ้งการจากการฝึกอบรมไวใ้หช้ดัเจน กลา่วอกีนัยหนึง่บุคคลทีเ่ป็นผูใ้ห ้

จัดการฝึกอบรมตอ้งเป็นผูก้ าหนดระดับความรู ้ทักษะ ความสามารถ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงทัศนคตแิละ

พฤตกิรรมทีต่อ้งการเพือ่ใหส้ามารถปฏบิัตงิานในระดับทีก่ าหนดไว ้กลา่วคอื ตอ้งมกีารออกแบบแผนการฝึกอบรม

อยา่งเหมาะสมเพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามสามารถในระดบัทีต่อ้งการ 

มเีทคนคิหลากหลายทีส่ามารถน ามาใชใ้นการประเมนิความจ าเป็นของการฝึกอบรม เทคนคิทีด่ทีีส่ดุจะเกีย่วขอ้งกบั

ทัง้ผูส้นับสนุนการฝึกอบรม(โดยปกตเิป็นตัวแทนจากฝ่ายบรหิาร)และกลุ่มตัวอย่างของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

)กลุม่เป้าหมายส าหรับการฝึกอบรม (วธินีี้สามารถหาความจ าเป็นของการฝึกอบรมทีไ่ดก้ าหนดมาแลว้ (ซึง่ก าหนด

โดยผูส้นับสนุนการฝึกอบรม) และความตอ้งการฝึกอบรมโดยมแีรงจูงใจ (ความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการอบรม) 

ดงันัน้สิง่ส าคญัส าหรับการก าหนดหลกัสตูรการฝึกอบรมอยา่งหนึง่ก็คอืท าใหท้ัง้สองกลุม่นีพ้อใจ 

สิง่ทีม่คีวามส าคญัในการฝึกอบรมน่ันคอื

ประสทิธผิลและผลกระทบยอ้นกลบัใน

การท างาน 
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การวเิคราะหก์ารปฏบิตังิาน 

บางครัง้การแบ่งงานเป็นสว่นประกอบย่อยๆของความรับผดิชอบ กจิกรรม ภาระหนา้ที ่ก็มปีระโยชน์ในการระบุถงึ

ความรู ้ทักษะ และความสามารถเฉพาะดา้นที่ตอ้งการ การวเิคราะห์การปฏบิัตงิานซึง่เรียกไดอ้ีกอย่างว่าการ

วเิคราะหภ์าระหนา้ที ่คอืวธิกีารแบ่งแยกการปฏบิัตงิานออกเป็นส่วนย่อยๆ เพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีม่คีุณภาพในการ

วเิคราะหนั์น้จ าเป็นตอ้งอาศัยการมสีว่นร่วมของผูท้ีป่ฏบิัตงิานในงานทีจ่ะท าการวเิคราะห ์กระบวนการวเิคราะหจ์ะ

ประกอบดว้ยการวเิคราะหล์ าดับของงานซึง่กระท าเป็นหลายขัน้ตอนตามส่วนของงาน จากขอ้ก าหนดของ ISO 

14001 สิง่ทีเ่นน้คอืงานทีอ่าจสง่ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั ดงัตวัอยา่งซึง่รวมถงึบคุลากรที:่  

• อยูใ่นแผนกทีรั่บผดิชอบในการบ าบดักากของเสยี 
• ผูรั้บผดิชอบโดยตรง เรือ่งการอนุรักษ์พลงังาน  
• ผูส้ัง่การ ควบคมุ ท างานในกระบวนการทีไ่ดรั้บการชีบ้ง่วา่เป็นกระบวนการทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มที่

มนัียยะ เชน่  งานชบุผวิ งานพ่นส ีผูค้วบคุมหมอ้ไอน ้า ผูค้วบคุมระบบบ าบัดน ้าเสยี และอืน่ๆ )ระบบการ
ควบคมุมลพษิโดยตรง มลพษิน ้า อากาศ ของเสยีขยะอนัตราย(  

• ท าการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่หากท างานผิดพลาดแลว้จะเป็นสาเหตุใหเ้กิดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

• ท าตรวจตราเพือ่ป้องกันการร่ัวไหลของถังเก็บสารเคมแีละเชือ้เพลงิ ท่อส่ง วาลว์ ป๊ัม และหนา้แปลน 
(flanges) 

• ท าการเก็บตวัอยา่งทางสิง่แวดลอ้มและการวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิาร 
• การตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 
• ท าการคน้หาอบุตักิารณ์ทางสิง่แวดลอ้ม 
• น าการแกไ้ขและการป้องกนัไปปฏบิตั ิ
• จัดการกบัวตัถอุนัตราย 

 

การฝึกอบรม ความตระหนกัและความสามารถ 

การฝึกอบรมจะมปีระโยชน์ก็ต่อเมือ่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดป้รับปรุงความตระหนัก ความรูแ้ละความเขา้ใจดา้น

สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนความสามารถและน ากลับไปใชใ้นการปฏบิัตงิาน โดยทั่วไปแลว้ เป็นความจรงิทีว่่าการเพิม่

ความรูท้ีเ่หมาะสม และความเขา้ใจในการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการปฏบิตังิานนัน้ จะเป็นการเพิม่ความตระหนัก 

จติส านกึและความสามารถ บคุคลทีรั่บรูถ้งึผลจากวธิกีารปฏบิัตงิานเทา่นัน้ทีจ่ะชว่ยปกป้องสิง่แวดลอ้ม พวกเขาจะ

ปฏบิัตงิานอย่างมีสตแิละสม ่าเสมอ เมื่อบุคคลมีความเขา้ใจถงึความส าคัญของขัน้ตอนการปฏบิัตงิานที่มีต่อ

สิง่แวดลอ้ม พวกเขาก็จะปฏบิัตติามขัน้ตอนการปฏบิัตงิานมากขึน้ ความตระหนักเป็นพืน้ฐานของการสรา้งแรงจงูใจ

ดว้ยตวัเอง เพราะวา่เมือ่พนักงานมคีวามตระหนักเกดิขึน้ ความตอ้งการการชีแ้นะและตดิตามตรวจสอบก็จะนอ้ยลง 

นอกจากความรู ้ความตระหนักและความเขา้ใจก็คอืความสามารถซึง่บคุคลแสดงความสามารถและมวีจิารณญาณที่

เหมาะสมในการประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะทีไ่ดเ้รยีนรูม้า และสามารถปฏบิัตงิานใหส้ าเร็จในระดับทีส่งูขึน้อย่าง

ตอ่เนื่อง ความมุ่งหมายของแผนการฝึกอบรมทัง้หมดของขอ้ก าหนด ISO 14001 คอืเพือ่ใหม้คีวามสามารถทีด่ขี ึน้

น่ันเอง 

การออกแบบแผนการฝึกอบรมส าหรบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม  ISO 14001 

เมือ่ทราบความจ าเป็นของการฝึกอบรมอยา่งชดัเจนแลว้ก็สามารถออกแบบแผนการฝึกอบรมได ้แผนการฝึกอบรม

แบบ “ส าเร็จรปู” นัน้มักไมค่อ่ยเหมาะสมหากไมไ่ดป้รับเปลีย่นใหต้รงตามความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย 

ในขัน้ตอนแรกของระบวนการพัฒนาหลักสตูรควรใหผู้ท้ีจ่ะเขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมเพือ่ชว่ยใหแ้น่ใจ

วา่เนือ้หาและวธิกีารสอนตรงตามตอ้งการ ตอ้งก าหนดวตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรมทีก่ระชบัไดใ้จความ ชดัเจน ซึง่

รวมถงึ :  

• ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแตล่ะคนจะสามารถท าอะไรไดบ้า้งหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม กลา่วคอื วดัความส าเร็จ
ของงานจากกจิกรรม 

• ภายใตเ้งื่อนไขใดที่พวกเขาจะท างานไดส้ าเร็จ (กล่าวคือ ดว้ยขอ้มูลภูมิหลัง เครื่องมือ หรือความ
ชว่ยเหลอืเชน่ใด) 

• ระดบัของผลการด าเนนิงาน ความรู ้ทักษะ หรอืความสามารถทีต่อ้งการ 
 

ควรเลอืกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทกุๆโครงการฝึกอบรมอยา่งระมัดระวงัโดยพจิารณาจากความรูพ้ืน้ฐาน ประสบการณ์
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และทักษะทีต่อ้งการ เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูใหมท่ีพ่วกเขาจะไดรั้บ และค านงึถงึโอกาสทีพ่วกเขาจะน า
ทักษะและความรูใ้หม่ๆ ไปใชใ้นการปฏบิตังิาน การฝึกงานในโรงงาน การเขา้รว่มสมัมนาหรอืการฝึกอบรมแบบใดก็
ตามทีผู่เ้ขา้รับการฝึกอบรมไมม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็นหรอืขาดแรงกระตุน้เพือ่การเรยีนรู ้หรอืไมม่โีอกาสทีจ่ะน า
ขอ้มลูไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานแลว้ก็จะเป็นการถว่งการฝึกอบรมและการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมคน
อืน่ๆ 

  

หวัขอ้การอบรมทีม่ผีลกระทบตอ่ทกุคน 

ทกุๆคนในองคก์รทีน่ าระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ISO14001 ไปปฏบิตัติอ้งสรา้งความตระหนักและสามารถแสดง

ความเขา้ใจในเรือ่ง:  

• นโยบายสิง่แวดลอ้มและขัน้ตอนการปฏบิัตงิานดา้นสิง่แวดลอ้มทุกอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกับภาระหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบของพวกเขา 

• ขอ้ก าหนดของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึการแกไ้ขปัญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 
• ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคัญและผลกระทบในพืน้ทีก่ารปฏบิัตงิานของพวกเขา รวมทัง้วัตถปุระสงค์

และเป้าหมายทีก่ าหนดขึน้เพือ่แกปั้ญหาเหลา่นัน้ 
• บทบาทและความรับผดิชอบของพวกเขาใน : 

ก)  ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
ข)  การบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
ค)  การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

• ความจ าเป็นที่ตอ้งปฏบิัตติามขัน้ตอนการปฏบิัตงิานที่ก าหนดไวเ้สมอเมื่อมีความเสีย่งที่จะก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั 

• ขอ้ก าหนดดา้นความสามารถในการท ากจิกรรมส าหรับบุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกับกจิกรรมทีอ่าจส่งผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม 

 

หวัขอ้การอบรมส าหรบับทบาทและความรบัผดิชอบเฉพาะ 

การฝึกอบรมเพือ่ตอบสนองความจ าเป็นเฉพาะดา้นจะจัดขึน้ส าหรับ :  

• ผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่บีทบาทเป็นผูด้ ารงรักษานโยบายสิง่แวดลอ้ม(รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมาย) เป็นผูน้ า
ในการน าระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มไปปฏบิัต ิเป็นผูจั้ดหา และจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น และเป็นผู ้
ประเมนิผลความกา้วหนา้ในสว่นการทบทวนการบรหิาร 

• บคุลากรทีรั่บผดิชอบในการระบปุระเด็นปัญหาและผลกระทบและความส าคญัของผลกระทบ 
• บคุลากรทีรั่บผดิชอบในการท าใหม้ั่นใจวา่การปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมาย 
• พนักงานทีป่ฏบิตักิารในกจิกรรมทีม่ศีกัยภาพกอ่ใหเ้กดิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
• สมาชกิของทมีแกไ้ขปัญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 
• บคุลากรทีใ่ชห้รอืจัดการวตัถอุนัตรายทีรั่บผดิชอบในการตดิตามตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• บคุลากรในแผนกบ าบดักากของเสยี 
• บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขยีนขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 
• บคุลากรทีค่วามรับผดิชอบในการควบคมุเอกสารและการจดบนัทกึ 
• สมาชกิทมีงานตรวจประเมนิภายใน 
• พนักงานและผูรั้บเหมารายใหม ่
 

ผูท้ีม่หีนา้ทีค่วามรับผดิชอบในกระบวนการอบรม ไมว่า่มอบหมาย จัดก าหนดการ หรอืจัดการฝึกอบรมตอ้งมี
ขัน้ตอน ในการ :  

• จัดท าก าหนดการและแผนงานการฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้มใหท้ันสมัย 
• จดบันทกึขอ้มลูการฝึกอบรมของพนักงานแตล่ะคน ผลการทดสอบการวดัความรู ้ทักษะหรอืความสามารถ 

(เป็นการพสิจูนว์า่การฝึกอบรมนัน้เป็นทีพ่งึพอใจ) 
• ก าหนดความถี่ในการฝึกอบรมซ ้าเพื่อทบทวนและรับทราบขอ้มูลใหม่ๆและการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ

ความรู ้
• ท าใหม่ั้นใจว่าพนักงานและผูรั้บเหมารายใหม่ไดรั้บการฝึกอบรมเพือ่ใหม้คีวามตระหนักทางสิง่แวดลอ้ม

ทันทแีละเหมาะสม 
• ก าหนดคณุวฒุแิละประสบการณ์ทีจ่ าเป็นของแตล่ะต าแหน่งทีส่ามารถมผีลกระทบสิง่แวดลอ้มได ้
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• ประเมนิประสทิธผิลของการฝึกอบรม 
 

การประเมนิผลการฝึกอบรม 

การประเมนิประสทิธผิลของแผนการฝึกอบรมเป็นเรือ่งทีไ่ม่ค่อยไดก้ระท ากัน ยิง่ไปกว่านัน้คอืไม่ค่อยไดท้ าอย่าง

เหมาะสม ในบทนีจ้ะไมไ่ดใ้หร้ายละเอยีดถงึวธิกีารประเมนิผลแตพ่อเพยีงทีจ่ะกลา่ววา่ถา้หากปราศจากการประเมนิ

อย่างละเอยีดถีถ่ว้นถงึคุณค่าของการฝึกอบรมโดยใชห้ลายๆวธิกีารแลว้ ก็อาจจะเป็นการสูญเสยีเปล่าทัง้ความ

พยายาม เวลาและคา่ใชจ้า่ย 

การประเมนิทีส่ามารถท าไดม้อีย่างนอ้ย 5 ระดับ เริม่จากวธิทีีง่่ายทีส่ดุมขีอ้มูลนอ้ยทีส่ดุไปจนถงึวธิทีีส่ลับซบัซอ้น

ทีส่ดุและส าคญั วธิตีา่งๆเหลา่นัน้ไดแ้ก:่  

1) การมสีว่นรว่ม(Participation)-ระดับของการมาเขา้ฝึกอบรมและความเกีย่วขอ้งกบัการฝึกอบรม

ทัง้สว่นบคุคลและกลุม่บคุคล 

2) ปฏกิริยิา(Reaction)-การตอบสนองของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในทันทรีะหวา่งการฝึกอบรม เชน่ 

การเสนอความคดิเห็นทีเ่กีย่วกบัเนือ้หา และรปูแบบของการฝึกอบรมและคณุคา่ทีม่ตีอ่พวกเขา 

3) การเรยีนรู(้Learning)-ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถจ าไดแ้ละมีความเขา้ใจเนื้อหารวมทัง้

สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดม้ากนอ้ยเพยีงใดภายหลงัการฝึกอบรม 

4) การถา่ยทอด(Transfer)-ความรู ้ทักษะ พฤตกิรรม ทัศนคตแิละความสามารถไดถ้กูถา่ยทอดไป

ยังการปฏบิตังิานเป็นประจ าของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมากนอ้ยเพยีงใด 

5) ผลกระทบ(Impact)-อะไรคอืผลกระทบทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวของการฝึกอบรมทีม่ตีอ่การ

ด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มและการปฏบิตังิานขัน้พืน้ฐานขององคก์ร 

เชน่เดยีวกบัความพยายามในการด าเนนิงานตา่งๆ งานทีย่ากทีส่ดุมักเป็นงานทีม่คีณุคา่มากทีส่ดุ ถงึแมว้า่องคก์รจะ

ไมค่อ่ยไดป้ระเมนิคณุคา่ของการฝึกอบรมในแงข่องผลกระทบสงูสดุตอ่การปฏบิัตงิานของพวกเขา แตใ่นทีส่ดุแลว้

การฝึกอบรมก็ใหป้ระโยชนถ์า้มเีหตผุลเพยีงพอส าหรับเวลา ความพยายามและเงนิทีไ่ดล้งทนุไป 

สรปุประเด็นส าคญั 

• ISO 14001 ก าหนดมาตรฐานการคาดหวังไว ้วา่องคก์รจะจัดการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมเพือ่พัฒนาความ
ตระหนักและความสามารถของพนักงานตามระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม และมสี่วนในการปรับปรุงการ
ด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มและการป้องกนัมลพษิ 

• ตอ้งมกีารก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมเฉพาะเรือ่งส าหรับบคุลากรทีง่านของเขาอาจมผีลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและจัดการฝึกอบรมใหท้ันการ 

• วธิีการประเมนิความจ าเป็นของการฝึกอบรมอย่างหนึ่งคือการวเิคราะห์การปฏบิัตงิาน(การวเิคราะห์
ภาระหนา้ทีง่าน) 

• ตอ้งท าใหบุ้คลากรทุกดา้นรวมทัง้พนักงานและผูรั้บเหมารายใหม่ตระหนักถงึขอ้ก าหนดในนโยบาย
สิง่แวดลอ้ม ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคัญ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จรงิและอาจเกดิขึน้ได ้ขัน้ตอนการ
ปฏบิัตงิานที่เกีย่วขอ้งกับการป้องกันมลพษิ ขอ้ก าหนดของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม และบทบาท
หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของพวกเขาในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

• บุคลากรที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ามคีวามสามารถเท่าน ัน้ทีจ่ะไดร้บัการอนุญาตใหป้ฏบิัตงิานที่อาจมี
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

• ตอ้งมแีผนการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนือ่งรวมทัง้การอบรมเพือ่ทบทวนและเพิม่ทักษะเพือ่เป็นสว่นหนึง่ของการ
ขบัเคลือ่นใหม้กีารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

• ตอ้งมกีารจัดเก็บบันทกึของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมวา่ท างานอยูส่ว่นใด ทักษะและความสามารถอยูใ่นระดับ
ใด 

• องค์กรควรใหเ้วลาและความพยายามในการประเมนิอย่างละเอียดถี่ถว้นถงึประสทิธผิลของแผนการ
ฝึกอบรม 

. 

แนวทางตรวจประเมนิ 
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1. ตรวจสอบว่าพนักงานที่ท างาน ในกระบวนการ หรอืกจิกรรมทีม่ผีลต่อเกดิผลกระทบทีส่ าคญัตอ่
สิง่แวดลอ้ม ทัง้หมดมคีวามสามารถทีเ่พยีงพอ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายระบ ุ

2. ตรวจสอบหลักฐานการชีบ้่งความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง  
ตามประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม และระบบ EMS 

3. ตรวจทานขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเพือ่มั่นใจว่า บุคคลใด ๆ ก็ตามทีป่ฏบิัตงิานใหอ้งคก์ร หรอืปฏบิัตงิานใน
นามองคก์ร เกดิความตระหนักในประเด็นต่าง ๆ ตามขอ้ก าหนด 4.4.2 a ถงึ d หรอืไม่ เชน่ ขัน้ตอนการ
ฝึกอบรม ขัน้ตอนการประเมนิประสทิธผิลในการฝึกอบรม กจิกรรมการสรา้งการมสี่วนร่วมของพนักงาน 
และกจิกรรมกลุม่เพือ่เสนอผลงานดา้นสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

4. สุม่สัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงาน หรอืสังเกตการณ์ผลของการท างาน รวมทัง้บคุลากรทีท่ างานในนาม
องคก์ร เพือ่ตรวจสอบความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้ม  เชน่  สอบถามนโยบาย และการมสี่วนร่วมท าให ้
บรรลุตามนโยบายสิง่แวดลอ้ม ความเขา้ใจขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน และขอ้ก าหนดของระบบการจัดการ
สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง , สอบถามถงึ Sig.  Aspects และผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั (Significant 
Environmental Impacts) ในงานที่บุคลากรนั้นเกีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้สอบถามถงึประโยชน์ที่ไดรั้บจาก
ปรับปรุงการปฏบิัตงิานของตน , สอบถามถงึบทบาท และความรับผดิชอบของบุคลากรในการบรรลุตาม
ขอ้ก าหนดของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม โดยเปรยีบเทยีบสิง่ทีบ่คุลากรตอบกบัเอกสารทีก่ าหนดหนา้ที ่
ความรับผดิชอบในต าแหน่งนัน้วา่สอดคลอ้งกนัหรอืไม่ , สอบถามถงึผลเสยีของการไมป่ฏบิัตติามขัน้ตอน
การปฏิบัตงิานที่ องค์กรเป็นผูก้ าหนด เช่น ถา้ไม่ปฏิบัตติามขัน้ตอนดังกล่าวจะเกดิผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้มอยา่งไรบา้ง หรอืถา้ขา้มขัน้ตอนการปฏบิตังิานจะเกดิผลเสยีอยา่งไร 

5. ในกรณีทีอ่งคก์รมผีูรั้บเหมาชว่ง ใหท้ าการตรวจสอบหลักฐานความพยายาม ขององคก์รในการสรา้งความ
ตระหนัก หรอืการควบคมุมลพษิผา่นผูรั้บเหมาชว่งของตน  

 

Tip & Trick ส าหรบัการอบรม 

 

มีเหตุผลง่ายๆอยู่ 2 ประการว่าท าไมตอ้งอบรมพนักงานในเรื่องที่เกีย่วกับ ระบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม 

1. เพราะพนักงานสามารถมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
2. พนักงานใดๆสามารถทีจ่ะมแีนวคดิ ความคดิทีด่ ีในการปรับปรงุระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

 

พนักงานในแตล่ะคนและในแตล่ะหนา้ทีใ่นองคก์ร มบีทบาทหนา้ทีใ่นระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

ดว้ยเหตผุลนีก้ารอบรมตอ้งครอบคลมุพอใหก้บัพนักงานของทา่น 

พนักงานและผูจั้ดการของท่านควรตอ้งตระหนัก รับรู ้นโยบายสิง่แวดลอ้ม ประเด็นปัญหา

สิง่แวดลอ้มทีส่ าคัญในงานนัน้ หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบหลักๆ ระเบยีบปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้งกับ

งานนัน้ๆ รูถ้งึผลดผีลของการไม่กระท าตามระเบยีบปฏบิต้ดิา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ การหก การถูก

ปรับ การถกูฟ้องรอ้ง 

พนักงานควรไดรั้บการอบรมตามความเหมาะสม ทีซ่ ึง่ควรมกีารปรับใหเ้หมาะสมกบัความจ าเป็น

ในแตล่ะระดบัและหนา้ทีใ่นองคก์รของทา่น  แตไ่มว่า่อยา่งไรการอบรมเป็นเพยีงสว่นหนึง่ของ

การท าใหม้คีวามสามารถ competence ทีซ่ ึง่ประกอบดว้ย การศกึษา การฝึกอบรม หรอื

ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม   

ส าหรบับคุคลทีท่ างานทีซ่ ึง่มศีกัยภาพในการกอ่ใหเ้กดิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีม่ ี

นยัส าคญั ควรตอ้งมเีกณฑว์ธิกีารในการประเมนิความสามารถนัน้ๆ 

 

การน าระบบไปปฏบิตั ิ

สิง่ทีส่ าคญัคอืการก าหนด วา่พนักงานของทา่นทีท่ างานแลว้มผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทีม่นัีย

ยะ และ อืน่ๆเป็นใครบา้ง และเขาเหลา่นัน้ตอ้งมคีวามรูห้รอืทกัษะทีจ่ าเป็นอะไร   

เหตผุลในการ

อบรม 

• สรา้งแรงกระตุน้ 
• สรา้งความตระหนัก 
• ความมุง่มัน่ 
• ทักษะ/ความสามารถ 
• สมรรถนะ 
• สอดคลอ้ง 
 

การน าระบบไปปฏบิตั ิ

และการธ ารงรักษาระบบ 

EMS เกีย่วขอ้งกบัทกุ

คน 

แหลง่อบรม 

 

• ผูส้อน ผูเ้ชีย่วชาญ
ภายใน 

• ทีป่รกึษา 

• ลกูคา้ 
• ผูข้าย ผูส้ง่มอบ 

• สมาคม องคก์ร
การคา้ 

• ศกึษาดว้ยตัวเอง 

• Computer base 
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หวัขอ้การอบรมทีท่า่นไดจั้ดท าอยูแ่ลว้ อาจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของระบบ EMS อยูแ่ลว้

ก็ได ้ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งอบรมใหมแ่ตอ่ยา่งใด 

การอบรมหนา้งานเป็นวธิกีารอบรมทีง่า่ย และเหมาะสม ในการอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ EMS 

ทา่นควรท าการวางแผนการอบรมอยา่งระวงั หวัขอ้การอบรมตา่งๆจะตอ้งจัดใหส้อดคลอ้งเป็น

จรงิในเวลาทีเ่หมาะสมและกบับคุลากรทีถ่กูตอ้งดว้ย  ทา่นอาจไมม่เีวลาพอ วธิกีารทีใ่ชใ้นการ

อบรมมมีากมายซึง่รวมถงึ การประชมุรายสปัดาห ์ การประชมุความปลอดภยั toolbox meeting 

ซึง่สามารถใชส้ าหรับการใหก้ารอบรมและตอกย ้าประเด็นตา่งๆดา้นสิง่แวดลอ้ม 

การอบรมสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนักงานใหมเ่ป็นสิง่ทีน่่าสนใจ ทา่นควรจัดท าชดุอบรมปฐมนเิทศ 

หรอืใชส้ือ่อบรมประเภท VDO ทีท่า่นไดอ้ดัไวแ้สดงใหก้บั 

ในขณะทีท่า่นท าการระบหวัขอ้อบรมทีจ่ าเป็น อยา่ลมืผูจั้ดการของทา่น รวมถงึ ตวัแทนฝ่าย

บรหิารหรอืผูจั้ดการดา้นสิง่แวดลอ้ม และ ผูฝึ้กสอนภายในของคณุ 

 

หากทา่นมผีูรั้บเหมาชว่ง พนักงานชัว่คราว อยา่ลมืก าหนดหวัขอ้อบรมทีจ่ าเป็นใหด้ว้ยา 

การก าหนดเกณฑ ์วธิกีารในการประเมนิความรู ้ทักษะ ส าหรับพนักงานทีท่ างานทีส่ง่ผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มทีม่นัียยะ เป็นสิง่ทีก่ระท าไมง่า่ยนัก การประเมนิในรปูแบบทีไ่มเ่ป็นทางการเชน่ การ

ถามพนักงานผูนั้น้ใหแ้สดงใหด้…ู.. หรอืใหต้อบค าถามบางอยา่ง หลงัจากนัน้อาจท าใหท้า่น

สามารถก าหนดหวัขอ้อบรมเพิม่เตมิเพือ่ใหเ้ขามคีวามรูค้วามสามารถตามทีก่ าหนด  

การใช ้ป้ายเตอืน รปูภาพ ระเบยีบปฏบิตั ิขัน้ตอนท างานใหเ้ห็นโดยงา่ยทีพ่ืน้ทีท่ างาน สามารถ

ใชเ้ป็นสือ่เสรมิในการอบรมทีด่ ี

บางองคก์รอาจควบรวมการอบรมความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้มกบัความปลอดภยัเขา้ดว้ยกนั 

โดยเฉพาะองคก์รทีม่ขีอ้บงัคบัทีต่อ้งอบรมความปลอดภยัตามกฏหมาย   เชน่ประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเรือ่งความปลอดภยัในการท างานกบัสารเคม ี

เร ือ่งของความสามารถ 
ผูท้ีท่ างานหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นัียยะ  Significant  aspect ตอ้งมี

ความสามารถตามทีร่ะบซุ ึง่  

ในการก าหนดความสามารถ  เราตอ้งท าการก าหนด “ความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะ สิง่ทีต่อ้ง

กระท าได”้ 

 ตวัอยา่งชือ่กลุม่ความสามารถทีจ่ าเป็นทีต่อ้งสรา้งหรอืพัฒนา 

• ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดลกัษณะปัญหาสิง่แวดลอ้มและผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มที่
มนัียยะ รวมถงึการจัดการโครงการสิง่แวดลอ้ม 

• ผูท้ีค่วบคมุการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกฏหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
• ผูท้ีก่ระท างานบางงานทีม่ขีอ้กฏหมายคมุ เชน่ท างานกบัสารเคม ีผูค้วบคมุหมอ้ไอน ้า 

ผูค้วบคมุมลพษิ … 
• ผูท้ีว่างแผน ควบคมุในการลดและควบคมุความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การ

เตรยีมพรอ้มและตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 
 

ความสามารถอืน่ๆในระดบัรองลงมา 

• ผูท้ีส่รา้งแรงจงูใจ ท าใหพ้นักงานมสีว่นรว่ม  
• ผูท้ีรั่บผดิชอบในการปรับปรงุผลการปฏบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้มใหด้ขี ึน้ 
• ความสามารถในการควบคมุการปฏบิตักิาร  

ความสามารถ 

เมือ่ไหรทีจ่ าเป็นตอ้ง

อบรม 

 

• รับพนักงานใหม ่
• พนักงานยา้ยหน่วยงาน 
• ไมท่ าตามกฏ ระเบยีบ 
• เปลีย่นกฏ ระเบยีบ 
• มเีปลีย่นกระบวนการ 
วัตถดุบิ เครือ่งจกัร 

• องคก์รเปลีย่นเป้าหมาย 
วัตถปุระสงค ์

• มกีฏหมายใหม ่
• ตอ้งการปรับสมรรถนะใน
การท างาน 
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จะวดั ประเมนิความสามารถนีไ้ดอ้ยา่งไร 

• อยูใ่นหวัขอ้การประเมนิผลงานประจ าปี 
• ประเมนิผลจากการปฏบิตังิาน โดยดจูากตวัชีว้ดัสมรรถนะ 
• ท าการประเมนิ ความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะ ตามทีก่ าหนด 
• ดจูากพฤตกิรรม การแสดงออกในการท างาน 

 

ตวัอยา่งการก าหนดหวัขอ้อบรม 

1. ระดบัผูจั้ดการทัง้หมด 
1. นโยบายสิง่แวดลอ้ม และ ความจ าเป็นในการจัดท าระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม  
2. ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม เหตกุารณ์ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ ขององคก์ร 
3. การตัง้เป้าหมายดา้นสมรรถนะสิง่แวดลอ้ม และโปรแกรม 
4. เทคนคิการลดมลพษิ 
5. การรณรงคส์ง่เสรมิใหเ้กดิการปรับปรงุดา้นสิง่แวดลอ้ม 
6. วธิกีารพจิารณาความตอ้งการการอบรมเพือ่ใหพ้นักงานมคีวามสามารถท างานให ้

บรรลผุล 
 

2. ระดบัผูป้ฏบิตักิาร  
• ความส าคญัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายและแนวทางการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม เหตกุารณ์ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ  
• บทบาทความรับผดิชอบของพนักงานตอ่ความส าเร็จในการปฏบิตัใิหไ้ดต้าม

นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
• การปฏบิตัทิีท่ าอยูส่ามารถชว่ยลดปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มในองคก์รไดอ้ยา่งไรหรอืมี

ผลเสยีอยา่งไรหากไมป่ฏบิตัติามแนวทางทีว่างไว ้
• บทบาทของตนเองในขณะเกดิเหตฉุุกเฉนิและควรจะมบีทบาทอยา่งไร 
• วธิกีารตา่งๆมาตรฐาน เกณฑต์า่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 3   หวัหนา้งาน: ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• ปัญหาอนัเกดิจากกจิกรรมทีป่ฏบิตัอิยูแ่ละสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
• ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีต่นเองปฏบิตัอิยู ่
• ผลกระทบอนัเกดิจากการไมป่ฏบิตัติามแนวทางระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
• การสอนงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 
4 ฝ่ายจัดซือ้ จัดหา 

• การควบคมุ ผูรั้บเหมา ผูรั้บจา้ง ผูข้าย ผูรั้บเหมาชว่ง ในประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• เขา้ใจถงึความจ าเป็นในการควบคมุการจัดซือ้ จัดหา จัดจา้งทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การ

ด าเนนิการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
5 ตวัแทนผูบ้รหิาร ผูจั้ดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• การวเิคราะหปั์ญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ขอ้กฏหมาย 
• ระบบการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• การตรวจประเมนิ 
• เทคนคิวธิกีารจัดการมลพษิ 
• เทคโนโลย ีทีเ่หมาะสม ( เชน่ Cleaning Technology, Pollution prevention) 

 

END   

การก าหนด

หวัขอ้อบรม 

 

ISO 14001 แยกกลุม่คนที่

ตอ้งไดร้บัการอบรมเป็น 3 

กลุม่ 

1. พนกังานทีท่ างานทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิปญัหา
สิง่แวดลอ้มทีม่นียัส าคญั 
ตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ
ในงานและการควบคมุ
ปัญหาสิง่แวดลอ้มตามที่
องคก์รก าหนด 

2. ตามการชีบ้ง่หวัขอ้อบรมที่
องคก์รก าหนดเอง 

3. พนักงานทกุคนในองคก์ร
จะตอ้งมคีวามตระหนักใน
เรือ่งปัญหาสิง่แวดลอ้ม
จากกจิกรรม ผลติภณัฑ์
และบรกิารขององคก์ร  
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7.3 การตระหนกัถงึ 

 

7.3 ความตระหนกั 
องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่บคุลากรทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รมคีวามตระหนักถงึ 
a) นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
b) ประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั และผลกระทบทีม่อียูห่รอืทีอ่าจจะเกดิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานเขา 
c) การมสีว่นรว่มของเขา ตอ่ประสทิธผิลของระบบของการบรหิารสิง่แวดลอ้ม, รวมถงึประโยชนข์อง
การไดม้าซึง่สมรรถนะสิง่แวดลอ้ม 
d) ผลกระทบของการไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม, รวมถงึการไม่
บรรลผุลสมบรูณ์ตอ่ขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

 
 
ความตระหนัก awareness แปลวา่ การรับรู ้รูต้วั ซ ึง่ตา่งจากค าวา่ knowledge ซึง่แปลวา่ ความรู ้

การสรา้งความตระหนัก จงึตอ้งใชก้ารสือ่สารและการกระตุน้เป็นหลกั  การกระตุน้ทีด่ตีอ้งมาจากผูบ้รหิาร

ระดบัสงูและกจิกรรมตา่งๆ   ทีร่วมกจิกรรมดว้ยเพราะกจิกรรมในองคก์รใดๆทีเ่กดิขึน้หมายความวา่ตอ้งมผีูอ้ยู่

เบือ้งหลงั  ตอ้งมทีอ่น ้าเลีย้ง หากผูบ้รหิารไมเ่ห็นดว้ยกบักจิกรรมจะมไีมไ่ด ้

 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุมหีนา้ทีรั่บผดิชอบส าคญัในการสรา้งการตระหนักถงึในองคก์รเกีย่วกบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มและ

ประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่ยกระดบัความรูแ้ละสง่เสรมิการปฏบิตังิานทีส่นับสนุนค าม่ันสญัญาดา้น

นโยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์รโดยรวมถงึการท าใหพ้นักงานและบคุลากรอืน่ ๆ ทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุของ

องคก์รมคีวามตระหนักถงึคา่นยิมดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร และคา่นยิมเหลา่นีส้ามารถสนับสนุนกลยทุธท์างธรุกจิ

ขององคก์รอยา่งไร (ดทูีข่อ้ 5.1). 

 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรท าใหม้ั่นใจวา่บคุลากรทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รไดร้บัการกระตุน้ให ้ 

− ยกระดบัประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม; 
− สนับสนุนการบรรลผุลลพัธท์ีต่ัง้ใจไวใ้นระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม; 
− ยอมรับความส าคญัในการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มทีด่แูลหรอืรับผดิชอบ 

 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรท าใหม้ั่นใจอกีดว้ยวา่ไดท้ าใหบ้คุลากรทัง้หมดทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รตระหนัก
ถงึ 

— นโยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์รและค าม่ันสญัญาดา้นนโยบายสิง่แวดลอ้ม 
— ความส าคญัของการสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
— การสนับสนุนของบคุลากรตอ่ประสทิธผิลของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
— ประโยชนข์องประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มทีป่รับปรงุแลว้ 
— การดแูลและความรับผดิชอบของบคุลากรในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม; 
— ประเด็นสิง่แวดลอ้มส าคญัทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืทีอ่าจเกดิขึน้รวมถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง

ในกจิกรรมการท างานของบคุลากร 
— ความเสีย่งและโอกาสซึง่ก าหนดไวท้ีต่อ้งคน้หาโดยเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมการท างานของบคุลากรหาก

มกีารบงัคบัใช ้
— ผลทีต่ามมาในการออกจากระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม ขอ้ก าหนด รวมถงึพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิห ้

สอดคลอ้งทีบ่งัคบัใชข้ององคก์ร 
 
ตวัอยา่งวธิกีารในการเพิม่การตระหนักถงึจะรวมถงึการสือ่สารภายใน ป้ายและแบนเนอรภ์าพ แคมเปญ การฝึกอบรม
หรอืการศกึษา และการใหค้ าปรกึษา 
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7.4 การสือ่สาร 

 

7.4 การสือ่สาร 
 
7.4.1 ท ัว่ไป 
องคก์รตอ้งจัดท า, น าไปปฏบิตั ิและ ธ ารงรักษา กระบวนการทีจ่ าเป็นส าหรับการสือ่ภายในและภายนอกที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม, รวมถงึ 
a) อะไรทีจ่ะสือ่สาร 
b) สือ่สารเมือ่ไหร ่
c) สือ่สารกบัใคร 
d) สือ่สารอยา่งไร 
เมือ่จัดท ากระบวนการสือ่สาร , องคก์รตอ้ง: 

— ค านงึถงึขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
— ใหม่ั้นใจวา่สารสนเทศดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ ือ่สารมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากระบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม และเชือ่ถอืได ้
องคก์รตอ้งตอบสนองตอ่การสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งในระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม  
องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลกัฐานของการสือ่สาร,ตามความเหมาะสม 
 
7.4.2 การสือ่สารภายใน 
องคก์รตอ้ง 
a) ท าการสือ่สารภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มตามระดบัและหนา้ทีต่า่งๆขององคก์ร, 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม, ตามความเหมาะสม; 
b) ใหม่ั้นใจวา่กระบวนการสือ่สารท าใหบ้คุลากรทีท่ างานภายใตอ้งคก์รมสีว่นสว่นรว่มในการปรับปรงุอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
 
7.4.3 การสือ่สารภายนอก 
องคก์รตอ้งสือ่สารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งตามระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มกบัภายนอก, ตามกระบวนการ
สือ่สารขององคก์รทีไ่ดส้รา้งขึน้ และตามการก าหนดตามขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 

 
 

ท ัว่ไป 

 
องคก์รควรตัง้กระบวนการในการสือ่สารเกีย่วกบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มโดยค านงึถงึพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิห ้
สอดคลอ้งโดยกระบวนการเหลา่นีค้วรก าหนด 
 
—  ขอ้มลูอะไรทีจ่ าเป็นในการสือ่สาร 
—  เมือ่ใดและภายใตส้ถานการณ์อะไรทีจ่ าเป็นตอ้งสือ่สาร 
—  จ าเป็นตอ้งสือ่สารถงึใคร 
—  วธิทีีจ่ะสือ่สาร 
 
องคก์รสามารถพจิารณาถงึตน้ทนุทีเ่ป็นไปไดแ้ละประโยชนข์องวธิกีารทีแ่ตกตา่งในการพัฒนากระบวนการสือ่สารที่
เหมาะสมส าหรับสถานการณ์ 
 
การสือ่สารขอ้มลูสิง่แวดลอ้มควรอยูบ่นพืน้ฐานและสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีเ่กดิภายในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม
โดยรวมการประเมนิภายในดา้นประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร (ดทูีข่อ้ 9.1) 
หมายเหต:ุ ขอ้มลูเพิม่เตมิดา้นการสือ่สารมอียูใ่น ISO 14063 
 
ในการก าหนดวธิทีีจ่ะสือ่สาร องคก์รควรพจิารณาวธิกีารสือ่สารทีแ่ตกตา่งกนัซึง่สามารถกระตุน้ความเขา้ใจและการ
ยอมรับในความพยายามดา้นการบรหิารสิง่แวดลอ้มขององคก์รและสง่เสรมิการสนทนากบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี วธิกีาร
สือ่สารจะม ี(อาทเิชน่) การสนทนาแบบไมเ่ป็นทางการ วนัเปิดรับฟังขององคก์ร กลุม่ยอ่ย การสนทนาในชมุชน การ
มสีว่นรว่มในเหตกุารณ์ของชมุชน เว็บไซตแ์ละอเีมล ์การออกสือ่ การโฆษณาและจดหมายขา่วเป็นระยะ ๆ รายงาน
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ประจ าปีหรอืตามระยะเวลาอืน่ ๆ รวมถงึสายดว่นทางโทรศพัท ์ 
 
องคก์รควรพจิารณาและตอบค าถามทีเ่กีย่วขอ้ง ความกงัวลหรอืปัจจัยน าเขา้ทีม่กีารสือ่สารแบบอืน่ ๆ ในระบบ
บรหิารสิง่แวดลอ้มโดยเป็นประโยชนต์อ่การก าหนดกระบวนการส าหรับการรับและตอบการสือ่สารภายในและ
ภายนอกดงักลา่ว 
 
องคก์รตา่ง ๆ ควรรักษาเอกสารขอ้มลูทีเ่ป็นหลกัฐานการสือ่สารขององคก์รตามความเหมาะสมเพือ่ 

— เรยีกกลบัประวตักิารสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเฉพาะเจาะจง การสอบถามหรอืความกงัวล  
— เขา้ใจธรรมชาตขิองการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่ง ๆ ตามกาลเวลา 
— ปรับปรงุประสทิธผิลขององคก์รในการพัฒนาการสือ่สารในอนาคตและการตดิตามรวมถงึการกลา่วถงึความ

กงัวลของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเฉพาะตามจ าเป็น  
 
การสือ่สารบางอยา่งไมต่อ้งท าเป็นเอกสารหากไมม่ปีระโยชนเ์พิม่เตมิตอ่ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งเชน่ การ
สือ่สารแบบไมเ่ป็นทางการ องคก์รควรค านงึถงึหลกัธรรมชาตแิละขนาดขององคก์ร ประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่ี
นัยส าคญั รวมถงึหลกัธรรมชาตแิละความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเมือ่มกีารก าหนด
กระบวนการในการสือ่สาร 
 
องคก์รควรพจิารณาขัน้ตอนในกระบวนการตอ่ไปนี ้

— การเก็บขอ้มลูหรอืท าการสอบถามโดยรวมถงึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง (ดทูีข่อ้ 4.2) 
— การก าหนดกลุม่ผูรั้บสารเป้าหมายและความตอ้งการขอ้มลูหรอืการสนทนาของกลุม่ 
— การเลอืกขอ้มลูเกีย่วกบัความสนใจของผูรั้บสาร 
— การตดัสนิใจดา้นขอ้มลู จะสือ่สารถงึกลุม่ผูรั้บสารเป้าหมาย 
— การก าหนดวธิกีารและรปูแบบใดทีเ่หมาะสมในการสือ่สาร 
— การประเมนิและการบง่ชีป้ระสทิธผิลของกระบวนการสือ่สารเป็นระยะ ๆ  

 
สว่นประกอบหลกัในการสือ่สารของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มมกีารสรปุไวใ้นกรอบ  18 โดยแนะน าสว่นประกอบ
เหลา่นีเ้ป็นสว่นประกอบแกน่หลกัขัน้ต า่ และองคก์รจะสามารถท าเกนิกวา่นีไ้ดต้ามจ าเป็นในการสือ่สารเกีย่วกบั
ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธผิล 
 
 

วตัถปุระสงคแ์ละธรรมชาตขิองการสือ่สาร 

การสือ่สารภายในมคีวามส าคญัมากเพือ่ใหแ้น่ใจถงึความมปีระสทิธผิลของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม วธิกีารใน

การสือ่สารนัน้รวมไปถงึการประชมุกลุม่ตามปกต ิจดหมายขา่ว แผน่พับ โปสเตอรแ์ละการสือ่สารดว้ยระบบ

คอมพวิเตอรภ์ายใน 

องคก์รจะตอ้งจัดท าระเบยีบปฏบิตัใินการรับขอ้มลู การจัดท าเอกสารและการตอบโตข้อ้มลู ค าถามของบคุคลที่

สนใจ ระเบยีบปฏบิตันัิน้รวมไปถงึการตอบโตส้ าหรับเรือ่งทีส่ าคญัทีเ่ป็นทีส่นใจ ซึง่เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัปัญหาและ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มในการปฏบิตังิานขององคก์ร ในระเบยีบปฏบิตันิีจ้ะตอ้งรวมไปถงึความจ าเป็นในการสือ่สารกบั

สาธารณชนรวมไปถงึสถานการณ์ฉุกเฉนิและเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การตดัสนิใจในการสือ่สารสูภ่ายนอกในเรือ่งปัญหาและผลกระทบสิง่แวดลอ้มจะตอ้งจัดท าเป็นระเบยีบปฏบิตั ิการ

เปลีย่นแปลงระเบยีบปฏบิตันิีส้ามารถกระท าไดข้ ึน้อยูก่บัปัจจัยตา่งๆ เชน่ประเภทของขอ้มลูทีจ่ะสือ่สาร 

กลุม่เป้าหมาย และปัจจัยดา้นบคุคลขององคก์ร วธิกีารในการสือ่สารสูภ่ายนอกรวมไปถงึ รายงานประจ าเดอืน 

รายงานประจ าปี จดหมายขา่ว และขอ้มลูใน website 

การสือ่สารทีแ่ทจ้รงิไดถ้กูออกแบบมาเพือ่ใหป้ระสบความส าเร็จในการแลกเปลีย่นความเขา้ใจถงึความหมายของ

ขอ้ความ (สารสนเทศ ความคดิ ขอ้คดิเห็น ความรูส้กึ) ทีแ่ตล่ะคนตัง้ใจจะสือ่ใหท้ราบถงึความหมายทีแ่ทจ้รงิของ

ขอ้ความนัน้ การสือ่สารเป็นการกระท า (ไมใ่ชถ่กูระท า) เป็นความพยายามทีเ่กีย่วขอ้งกบัล าดบัการแลกเปลีย่น

ระหวา่งผูม้สีว่นรว่มดงันี:้  

1. ขอ้ความจากผูส้ง่ไปยังผูรั้บ 

2. ผูรั้บแปลความหมายของขอ้ความทีไ่ดย้นิสง่กลบัไปยังผูส้ง่ 

3. ผูส้ง่อธบิายความหมายใหผู้รั้บเขา้ใจชดัเจนขึน้ 
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4. ผูรั้บปรับขอ้ความตามทีเ่ขา้ใจสง่กลบัไปยังผูส้ง่ 

5. ผูส้ง่ยนืยันกบัผูรั้บวา่ไดเ้ขา้ใจขอ้ความถกูตอ้งแลว้หรอืท าซ ้าขัน้ตอนที4่ จนกวา่จะเขา้ใจตรงกนั 

 

จากค าอธบิายดงักลา่วขา้งตน้นี ้จะเป็นหลกัฐานอา้งองิทีใ่ชอ้ธบิายวา่การสือ่สารในรปูแบบตา่งๆ เชน่  บนัทกึเตอืน

ความจ า การตดิประกาศ อเีมล ์เสยีงบนัทกึจากโทรศพัท ์สนุทรพจน ์การบรรยาย เอกสารคูม่อื หรอืสารสนเทศทีเ่ป็น

ลายลกัษณ์อกัษรนัน้ ไมใ่ชร่ปูแบบการสือ่สารทีแ่ทจ้รงิทัง้ทีม่กีารใชก้นัตามปกตโิดยทั่วไป เพราะวา่วธิกีารเหลา่นีเ้ป็น

เพยีงการสง่ขอ้มลูใหท้ราบ แตข่าดขัน้ตอนยอ้นกลบัและการท าใหก้ระจา่งชดัตามขัน้ตอนทีจ่ าเป็นของการสือ่สาร

จรงิ 

ขอ้ก าหนด ISO 14001 ส าหรบัการสือ่สารภายในและภายนอกองคก์ร 

การสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิลเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม การสือ่สารขอ้มูลสารสนเทศเกีย่วกับใน

ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มหมายถงึการแบ่งอ านาจใหม้สี่วนร่วมในการน าไปปฏบิัต ิการคงไว ้และการปรับปรุง

ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม การแจง้ขา่วสารขอ้มลูและการท าใหพ้นักงานมคีวามรูจ้ะท าใหพ้นักงานเป็นผูม้สีว่นร่วม

อย่างแข็งขันในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ในทางตรงกันขา้มหากมกีารสือ่สารขอ้มูลไม่เพยีงพอและขอ้มูลไม่

ครบถว้นจะท าใหร้ะบบการจัดการสิง่แวดลอ้มไมเ่ขม้แข็ง 

การสือ่สารภายในองคก์ร 

ISO 14001 ก าหนดวา่ ตอ้งมกีารก าหนดขัน้ตอนการสือ่สารทีช่ดัเจนเกีย่วกับการจัดการสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในและ

ระหวา่งระดบัความรับผดิชอบและภาระหนา้ทีต่า่งๆ (เชน่ แผนก พืน้ทีก่ารปฏบิตังิาน) ภายในองคก์ร มเีหตผุลหลาย

ประการส าหรับการสือ่สารดงักลา่ว ตวัอยา่งเชน่:  

• เพื่อแสดงขอ้ตกลงดา้นการจัดการในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม การป้องกันภาวะมลพษิ การปฏบิัตติาม
กฎหมายและขอ้บงัคบั และการปรับปรงุระบบการจัดสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง 

• เพือ่กระตุน้ใหพ้นักงานปฏบิตัเิหมอืนๆกนั 
• เพือ่เป็นการแกปั้ญหาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
• เพือ่ยกระดับความตระหนักในนโยบายสิง่แวดลอ้ม วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานและ

ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
• เพือ่ใหฝ่้ายตา่งๆทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเกดิความเขา้ใจทีด่ขี ึน้เกีย่วกบัระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม

และการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 
 

ขอ้ก าหนดและวธิกีารสือ่สารภายในองคก์รบางอยา่งใน ISO 14001 ไดแ้ก:่  

• นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
• กฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
• ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัและผลกระทบ 
• วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• การเปลีย่นแปลงกจิกรรม ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารทีส่ง่ผลกระทบตอ่แผนการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
• บทบาทและความรับผดิชอบในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
• ขอ้ก าหนดการฝึกอบรม ความตระหนัก และความสามารถ 
• ขัน้ตอนการควบคมุการปฏบิตังิานและการควบคมุเอกสารทีอ่าจมผีลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
• การเตรยีมการและการปฏบิตักิารเพือ่แกไ้ขกรณีเหตกุารณฉุ์กเฉนิ 
• ขอ้ก าหนดและผลลพัธข์องการตดิตามตรวจสอบและการวดัผล 
• อบุตักิารณ์ทางสิง่แวดลอ้ม 
• การปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 
• การปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
• การป้องกนัแกไ้ข และการตดิตามเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิล 
• ผลการตรวจประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• การรายงานขอ้มลูระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มใหแ้กผู่บ้รหิารระดบัสงู 
• ผลการทบทวนระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มโดยฝ่ายบรหิาร 
• ประสทิธผิลของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
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กลา่วอกีนัยหนึง่ ทกุสว่นของ ISO14001 นัน้จ าเป็นตอ้งมกีารสือ่สาร ซึง่มหีลายวธิ ีเป็นทีน่่าสงัเกตวา่วธิกีารสือ่สาร

ตอ่ไปนีไ้มม่วีธิใีดเลยทีเ่ป็นการสือ่สารทีแ่ทจ้รงิถา้ไมม่วีงจรการยอ้นกลบัระหวา่งผูรั้บและผูส้ง่เพือ่ย ้าความเขา้ใจซึง่

กนัและกนั: 

• การตดิประกาศสารสนเทศลงบนป้ายประกาศ 
• บทความและการประกาศในจดหมายขา่ว วารสาร หรอืบนัทกึขององคก์ร 
• การแจง้ประกาศไปกบัซองเงนิเดอืน 
• การแจง้ดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการประชมุของฝ่ายบรหิาร หวัหนา้งานและผูป้ฏบิตักิาร 
• ขอ้ความบนอนิทราเน็ตขององคก์ร 
• ขอ้ความอเีมล ์

 

การสือ่สารกบัฝ่ายตา่งๆภายนอกองคก์ร 

ตามขอ้ก าหนด ISO 14001 องคก์รตอ้งเปิดรับการสือ่สารทีเ่กีย่วกับระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มขององคก์รหรอื

เกีย่วกับประเด็นทางสิง่แวดลอ้มโดยทั่วไปจากบุคคลภายนอก กลุ่มต่างๆ หน่วยงานหรือองคก์รอืน่ๆ การสือ่สาร

ทัง้หมดควรจัดท าเป็นเอกสาร จดบันทกึ )คอืการเขา้แฟ้มเพือ่การอา้งองิภายหนา้( และควรมกีารตอบสนองอย่าง

ทันทว่งทแีละเหมาะสม 

ในโลกของ ISO 14001 ไม่มอีงคก์รใดอยู่อย่างเอกเทศ ทุกองคก์รตอ้งเต็มใจทีจ่ะใหข้อ้มูลสารสนเทศเกีย่วกับ

ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มและประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มเมือ่มกีารรอ้งขอ การทีบ่รษัิทน าเสนอขอ้มลูใหก้อ่นทีจ่ะ

มกีารรอ้งขอจากบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งนัน้มแีนวโนม้ทีจ่ะไดรั้บความมั่นใจและสนับสนุนจากสาธารณชน เขา้

รว่มเป็นสมาชกิอยา่งสมบรูณ์ของชมุชนและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

ฝ่ายตา่งๆภายนอกองคก์รทีอ่าจมกีารสือ่สารกบัองคก์รนัน้รวมถงึ :  

• บคุคลทั่วไป 
• คนในพืน้ที ่
• หน่วยงานรัฐทัง้ในระดบัทอ้งที ่ระดบัจังหวดั ระดบัภาค ระดบัประเทศ และเจา้หนา้ทีช่มุชน 
• ชาวประมง เกษตรกร คนตดัไม ้พนักงานรักษาป่า 
• ลกูคา้ขององคก์ร 
• ผูข้ายเครือ่งมอื วสัดแุละบรกิารใหก้บัองคก์ร 
• กลุม่สาธารณชนทีส่นใจ  
• ตวัแทนบรษัิทน าเทีย่ว นักทอ่งเทีย่ว เจา้ของทีด่นิ ทรัพยส์นิ 
• สมาคมธรุกจิ 
• องคก์รพัฒนาเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและดา้นอืน่ๆ 
• นักเรยีนและครอูาจารยข์องมหาวทิยาลยั วทิยาลยั โรงเรยีน 
• สมาคมของชมุชน 
• ตวัแทนสือ่ขา่วสารทัง้โทรทัศน ์หนังสอืพมิพ ์วทิย ุ

 

องคก์รตอ้งใหค้วามใสใ่จกบักลุม่คนเหลา่นีแ้ละแจง้ใหท้ราบถงึขอ้มลูตา่งๆ เชน่ :  

• นโยบายสิง่แวดลอ้ม ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัและผลกระทบ วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทาง

สิง่แวดลอ้ม 

• ผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มเปรยีบเทยีบกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

• การเตรยีมความพรอ้มและแผนการแกปั้ญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิส าหรับชมุชนทอ้งถิน่ 

• การตดิตัง้เครือ่งมอืควบคมุมลพษิใหมใ่นโรงงาน 

• ผลการตดิตามตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้มและแผนงานการตรวจวดั 

• บคุคลในองคก์รทีส่ามารถตดิตอ่ไดก้รณีมขีอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้ซกัถาม 

การสือ่สารกบัฝ่ายตา่งๆภายนอกองคก์รเป็นสิง่ทีท่า้ทายมากกวา่การสือ่สารภายในองคก์รแตผ่ลจากความพยายามก็

ใหคุ้ณค่าในแง่ของความเชือ่ม่ันของสาธารณชน ภาพลักษณ์และชือ่เสยีงขององคก์ร วธิกีารสือ่สารกับฝ่ายต่างๆ

ภายนอกองคก์รมดีงัเชน่ :  
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• รายงานดา้นสิง่แวดลอ้มประจ าปีขององคก์ร 
• รายงานเรือ่งผลการด าเนนิงานตา่งๆทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีส่ง่ใหห้น่วยงานรัฐ 
• จดหมายขา่วของบรษัิท 
• วารสารสมาคมอตุสาหกรรม 
• บทความในสือ่ตา่งๆและบทสมัภาษณ์ของบคุลากรในบรษัิท 
• การโฆษณา 
• การประชมุรว่มกบัชมุชน 
• การเปิดใหเ้ขา้ชมโรงงาน 
• หมายเลขโทรศพัทส์ายดว่นส าหรับขอ้รอ้งเรยีน 
• เว็บไซตอ์นิเตอรเ์น็ตขององคก์ร 

โปรดสังเกตว่าสือ่ต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่รูปแบบของการสือ่สารเลยถา้หากว่าทัง้สองฝ่ายไม่มโีอกาสทีจ่ะใหข้อ้มูล

ยอ้นกลบัและมั่นใจในความเขา้ใจทีไ่ดรั้บ  

องคป์ระกอบหลกัในการสือ่สาร 

 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรสือ่สารความส าคญัของการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธผิลและความส าคญัของการกระท าที่
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม ขอ้ก าหนด (ดทูีข่อ้ 5.1). 
 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรท าใหม่ั้นใจวา่จะมกีารสือ่สารเรือ่งตอ่ไปนีภ้ายในองคก์ร 

— นโยบายสิง่แวดลอ้ม (ดทูีข่อ้ 5.2) 
— ความรับผดิชอบและอ านาจตามหนา้ทีต่ามบทบาททีเ่กีย่วขอ้ง (ดทูีข่อ้ 5.3)  

 
องคก์รควรสือ่สาร 

— ประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญัตามระดบัและหนา้ทีท่ีห่ลากหลายขององคก์รตามความเหมาะสม (ดทูีข่อ้ 
6.1.2.5) 

— วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม (ดทูีข่อ้ 6.2.2) 
— ขอ้ก าหนดสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งส าหรับผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกโดยรวมถงึผูรั้บเหมา (ดทูีข่อ้ 8.1) 
— —ขอ้มลูสมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกตามทีก่ระบวนการสือ่สารก าหนดและ

ตามขอ้ก าหนดพันธกรณีทีต่อ้งท าใหส้อดคลอ้ง (ดทูีข่อ้ 9.1.1) 
 
องคก์รควรท าใหม้ั่นใจวา่มกีารรายงานผลการตรวจตดิตามภายในตอ่ฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วขอ้ง (ดทูีข่อ้ 9.2) 
การทบทวนของฝ่ายบรหิารสงูสดุขององคก์รของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มควรรวมการพจิารณาการสือ่สารจากผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี(ดทูีข่อ้ 9.3) 
 

การสือ่สารภายใน 

 
การสือ่สารระหวา่งและตามระดบัและหนา้ทีภ่ายในองคก์รเป็นสิง่ส าคญัตอ่ประสทิธผิลของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
ตวัอยา่งเชน่ การสือ่สารส าคญัในการแกปั้ญหา การประสานงานกจิกรรมตา่ง ๆ การตดิตามแผนปฏบิตักิารและการ
พัฒนาระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มตอ่ไป การใหข้อ้มลูทีเ่หมาะสมกบัผูท้ีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รจะชว่ยใน
การจงูใจบคุคลเหลา่นัน้และกระตุน้การยอมรับในความพยายามขององคก์รทีจ่ะปรับปรงุประสทิธผิลการท างานดา้น
สิง่แวดลอ้มโดยจะชว่ยใหพ้นักงานและผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รสามารถบรรลุ
ความรับผดิชอบของตนเองและชว่ยองคก์รในการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม องคก์รควรมกีระบวนการทีเ่ปิด
ใหม้กีารสือ่สารจากทกุระดบัชัน้ขององคก์รโดยอนุญาตใหส้ง่ความคดิเห็นและค าแนะน าในการปรับปรงุระบบบรหิาร
สิง่แวดลอ้มและประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร ผลจากการสงัเกตการณ์ ตรวจตดิตามและและ
การทบทวนของฝ่ายบรหิารดา้นระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มควรมกีารสือ่สารถงึบคุลากรทีเ่หมาะสมภายในองคก์ร 
 

การสือ่สารภายนอก 

 
การสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกสามารถเป็นเครือ่งมอืส าคญัและมปีระสทิธผิลส าหรับการบรหิาร
สิง่แวดลอ้ม องคก์รควรค านงึถงึขอ้ก าหนดในการสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งและ
กระบวนการสือ่สาร (ดทูีข่อ้ 7.4.1) และสือ่สารขอ้มลูเกีย่วกบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มสูภ่ายนอกเมือ่จ าเป็นโดย
สามารถพจิารณาวา่จะสือ่สารภายนอกถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเกีย่วกบัประเด็นสิง่แวดลอ้มโดยรวมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
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กระจาย การใชแ้ละทิง้ผลติภณัฑ ์
 
องคก์รควรมกีระบวนการในการสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉนิทีส่ามารถสง่ผล
หรอืท าใหบ้คุคลเหลา่นีก้งัวล องคก์รยังสามารถพบวา่การท ากระบวนการเป็นเอกสารมปีระโยชนใ์นการสือ่สาร
ภายนอกดว้ย 
 
การสือ่สารถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกเกีย่วกบัประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์รควรมคีวาม
ถกูตอ้งแมน่ย า น่าเชือ่ถอืและตรวจสอบได ้(ดทูี ่ISO/TS 14033) ขอ้รอ้งเรยีนดา้นประสทิธผิลการท างานดา้น
สิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งเชน่ ในรปูแบบรายงานการพัฒนาอยา่งยั่งยนืขององคก์ร ขอ้ความประชาสมัพันธห์รอืแคมเปญ
โฆษณา องคก์รตา่ง ๆ สามารถพจิารณาวธิกีารในการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัประสทิธผิลการท างานดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
 
สรปุประเด็นส าคญั 

• การสือ่สารคอืวงจรการสือ่สารแบบสองทางทีใ่หผ้ลลพัธค์อืความเขา้ใจรว่มกนั 
• ถา้หากวา่ไมม่กีารส ารวจตรวจตราขา่วสารสิง่พมิพท์ีเ่ผยแพรไ่ปสิง่นัน้ก็จะเป็นเพยีงแคบ่ทความทีใ่หข้อ้มลู 

หรอืใหข้อ้มลูทีผ่ดิพลาดเทา่นัน้ 
• การสือ่สารภายในทีม่ปีระสทิธผิลเป็นรากฐานของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
• ISO 14001 ท าใหเ้กดิการสือ่สารภายนอกองคก์รอยา่งเขม้แข็งในเรือ่งประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั 
• องคก์รทีน่ าระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มมาปฏบิตัติอ้งรับขา่วสาร จัดท าเป็นเอกสารและตอบขอ้ซกัถาม ขอ้

ปัญหาและขอ้รอ้งเรยีนจากฝ่ายตา่งๆภายนอกองคก์ร 
• การสือ่สารภายนอกองคก์รในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นสิง่ทีส่มควรตอ้งปฏบิตั ิ

 

การตรวจประเมนิ 

• ตรวจสอบขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เรือ่ง การสือ่สารภายใน และภายนอกองคก์ร 
• ตรวจทานหาหลกัฐานการสือ่สารดา้นสิง่แวดลอ้มภายในองคก์ร วา่มคีวามเพยีงพอเหมาะสม ตอ่ขนาดของ

องคก์รหรอืไม ่เชน่ บนัทกึรายงานการประชมุ กจิกรรมผูบ้รหิารพบพนักงาน กจิกรรมการประชมุใน
หน่วยงานกอ่นเริม่งาน (Morning Meeting) นทิรรศการทางดา้นสิง่แวดลอ้ม อนิทราเน็ต อเีมล ์วารสาร
ภายในองคก์ร ป้านประกาศ เป็นตน้ 

• ตรวจสอบวา่องคก์รมชีอ่งทางทีเ่ปิดกวา้ง เพือ่รับเรือ่งราว ขา่วสารจากปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มจากภายนอก
เชน่ โทรศพัทก์ลอ่งรับขอ้รอ้งเรยีนทีต่ดิไวด้า้นหนา้โรงงาน การไปเยีย่มชมุชน กจิกรรมชมุชนสมัพันธ ์
และการเปิดโรงงานใหช้มุชนมาดงูาน (Open House) รายงานสิง่แวดลอ้ม ป้ายประกาศตา่ง ๆ หนา้
โรงงาน แผน่พับประชาสมัพันธ ์

• ตรวจสอบการมอียูข่องแผนและผลการประชาสมัพันธ ์และขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสือ่สาร เชน่ ผลการด าเนนิงาน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม การรณรงคใ์หป้ระหยัดพลงังาน 

• ตรวจสอบบนัทกึการรับขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• ตรวจหาหลกัฐานวา่มกีารด าเนนิการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน การท าหนังสอืแจง้กลบัผูร้อ้งเรยีนเกีย่วกบัผลการ

แกไ้ข หรอืการชีแ้จงเหตผุลในกรณีทีปั่ญหาทีร่อ้งเรยีนไมเ่กีย่วกบัองคก์ร 

• ตรวจสอบรายการสือ่สาร Sig. Aspects วา่มอีะไรบา้งทีส่ามารถสือ่สารสูภ่ายนอก โดยผูใ้ด และท าการ
พจิารณาความเพยีงพอเหมาะสม 
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7.5 เอกสารขอ้มลู 

 

7.5 เอกสาร สารสนเทศ 
7.5.1 ท ัว่ไป 
ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มขององคก์รตอ้งรวมถงึ 
a) เอกสารสารสนเทศทีก่ าหนดโดยมาตรฐานนานาชาตนิี ้
b) เอกสารสารสนเทศ ทีพ่จิารณาโดยองคก์รวา่จ าเป็นส าหรับระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีม่ี
ประสทิธผิล 
หมายเหต ุขอบเขตของเอกสารสารสนเทศส าหรับระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มอาจแตกตา่งระหวา่งองคก์ร 
เนือ่งจาก 
— ขนาดขององคก์รและประเภทของกจิกรรม กระบวนการ สนิคา้ผลติภณัฑ ์และบรกิาร 
— ความจ าเป็นในการแสดงการสอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพัน 
— ความซบัซอ้นของกระบวนการ และปฏสิมัพันธ ์
— ความสามารถของบคุลากรทีท่ างานภายใตอ้งคก์ร 
7.5.2 การจดัท าและท าใหท้นัสมยั 
เมือ่ท าการจัดท าและท าการปรับปรงุขอ้มลูเอกสาร, องคก์รตอ้งมั่นใจถงึความเหมาะสม 
a) การชีบ้ง่ และค าอธบิาย (เชน่ชือ่เอกสาร วนัที ่ผูก้ าหนด หรอืหมายเลขอา้งองิ) 
b) รปูแบบ (เชน่ภาษา รุน่ซอฟทแ์วร ์กราฟิก) และสือ่ (เชน่กระดาษ อเิล็กทรอนกิส)์ 
c) ทบทวนและอนุมัต ิตามความเหมาะสมและเพยีงพอ 
7.5.3 การควบคมุเอกสารสารสนเทศ 
เอกสารสารสนเทศทีจ่ าเป็นโดยระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม และโดย มาตรฐานนานาชาตนิี ้ตอ้งไดรั้บการ
ควบคมุเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ 
a) มพีรอ้ม และเหมาะส าหรับการใชง้าน, ทีไ่หนและเมือ่ไหร ่เมือ่จ าเป็น   
b) ไดรั้บการป้องกนัอยา่งพอเพยีง  (เชน่ การสญูเสยีความลบั,น าไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม  หรอืขาด
ความสมบรูณ์) 
ส าหรับการควบคมุเอกสารสารสนเทศ,องคก์รตอ้งด าเนนิการกบักจิกรรมตอ่ไปนี,้ ทีป่ฏบิตัไิด ้
— การแจกจา่ย ,การเขา้ถงึ,การเรยีกหา และ การใช ้
— การจัดเก็บและการเก็บรักษา, รวมถงึการเก็บรักษาใหอ้า่นออกไดช้ดัเจน 
— ควบคมุการเปลีย่นแปลง (เชน่ควบคมุเวอรช์นั) 
— ระยะเวลาจัดเก็บ และการก าจัด 
เอกสารสารสนเทศจากภายนอกทีก่ าหนดโดยองคก์รวา่จ าเป็นส าหรับการวางแผนและการด าเนนิงานของ
ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มตอ้งไดรั้บการชีบ้ง่,ตามความเหมาะสม,และควบคมุ    
หมายเหต ุการเขา้ถงึ หมายถงึโดยนัย การตดัสนิใจเกีย่วกบัสทิธิใ์นการอา่นเอกสารสารสนเทศเทา่นัน้, 
หรอือนุญาตและใหอ้ านาจในการอา่นและปรับเปลีย่นเอกสารขอ้มลูขา่วสาร 

 
 

เร ือ่งของเอกสาร 

นยิามการจดัท าเอกสาร 

ระดับความละเอยีดของเอกสารตอ้งเพยีงพอทีจ่ะอธบิายถงึระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มและความเชือ่มโยงของงาน

ต่างๆ ในระบบฯ เอกสารตอ้งระบุถงึชอ่งทางของเอกสารเพือ่ทีจ่ะไดรั้บรายละเอยีดของขอ้มูลขา่วสารมากขึน้ใน

เรือ่งการปฏบิัตกิารในสว่นพเิศษของระบบฯ ระบบเอกสารนี้สามารถรวมกับระบบการจัดการอืน่ๆ ในองคก์รได ้และ

ไมจ่ าเป็นตอ้งมรีปูแบบเหมอืนกบัคูม่อื 

เอกสารในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มของแตล่ะองคก์รจะมคีวามแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัปัจจัยตามทีร่ะบนุี ้

a) ขนาดและประเภทขององคก์ร และกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
b) ความซบัซอ้นของกระบวนการและความสมัพันธเ์ชือ่มโยงในกจิกรรมตา่งๆ 
c) ความรูค้วามสามารถของพนักงานในองคก์ร 
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ยกตวัอยา่งเอกสาร ซึง่รวมถงึ 

a) นโยบายสิง่แวดลอ้ม วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
b) ขอ้มลูทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั 
c) ระเบยีบปฏบิตั ิ
d) ขอ้มลูกระบวนการ 
e) โครงสรา้งหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 
f) แผนฉุกเฉนิขององคก์ร 
g) บนัทกึทีต่อ้งการ 

 

การตดัสนิใจในเรือ่งเอกสารใดๆ ระเบยีบปฏบิตัจิะตอ้งขึน้อยูบ่นพืน้ฐานของเรือ่งตา่งๆ ดงันี ้

a) ความตอ้งการในแสดงออกถงึความสามารถในการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 
b) ความตอ้งการทีแ่น่ใจวา่องคก์รสามารถปฏบิตัติามระบบฯ ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
c) ประโยชนข์องการปฏบิตัติามระบบฯ ซึง่รวมถงึ 

- ความสะดวกในการปฏบิตัติามระบบฯ ผา่นทางการสือ่สารและการฝึกอบรม 
- ความสะดวกในการรักษาระบบฯ และการทบทวน 
- ลดความเสีย่งของการลดความสอดคลอ้งในขอ้บกพรอ่ง 
- ความสามารในการปฏบิตัติามและผลทีเ่ป็นไปได ้

 

การสรา้งเอกสารตน้ฉบบัเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ นอกเหนอืจากระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มสามารถใชเ้ป็นสว่นหนึง่

ของระบบฯ นีไ้ด ้สามารถใชอ้า้งองิไดใ้นระบบนีเ้ชน่กนั 

ขอ้ก าหนด เพือ่ใหแ้น่ใจวา่องคก์รสามารถรักษาเอกสารทีเ่พือ่เพยีงพอทีจ่ะแสดงถงึประสทิธผิลในการปฏบิตัติาม

ระบบการจัดการนี ้อยา่งไรก็ตามความมุง่ม่ันทีส่ าคญัขององคก์รคอืการน าระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มไปใชอ้ยา่งมี

ประสทิธผิลซึง่แสดงออกดว้ยผลการด าเนนิงาน ไมใ่ชก่ารแสดงถงึความซบัซอ้นของระบบการควบคมุเอกสาร 

ISO 14001 ใชค้ าวา่ “การจัดท าเป็นเอกสาร” ซึง่หมายถงึสถานการณ์ใดก็ตามในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มทีต่อ้ง

จดบนัทกึบางสิง่บางอยา่งลงไป ในทางปฏบิตั ิเอกสารรวมถงึนโยบาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน คูม่อื แผนงาน 

แผนภาพ ล าดบัแผนภาพ บนัทกึเตอืนความจ าและอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม การจดบันทกึก็

จัดเป็นเอกสารอยา่งหนึง่แต ่ISO 14001 ไดแ้ยกออกไปตา่งหากเพราะวา่:  

• เอกสารเป็นตวัก าหนดวา่ตอ้งท าอะไรและอะไรควรเกดิขึน้ 
• บนัทกึเป็นขอ้มลูทีบ่อกวา่อะไรไดเ้กดิขึน้แลว้ 

ขอ้ก าหนด ISO 14001 ทีต่อ้งจัดท าเป็นเอกสาร แตอ่ยา่งไรก็ตามคณุภาพของระบบการจัดการหมายถงึ การท า

บางสิง่อยา่งสม า่เสมอ และขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีจั่ดท าเป็นเอกสารก็ชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ 

ดงันัน้ในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มจงึมกีารจัดท าเป็นเอกสารมากกวา่ทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานเสมอมา  

เชน่เดยีวกนักบัการด าเนนิชวีติโดยทางสายกลาง จงึไมจ่ าเป็นตอ้งจัดท าเอกสารในทกุๆเรือ่งในระบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม ความรอบคอบเป็นสิง่จ าเป็นเมือ่ตอ้งท าการตดัสนิใจวา่เรือ่งใด ทีจ่ะไดป้ระโยชนจ์ากการเขยีนเพือ่

หลกีเลีย่งการสรา้งกองภเูขากระดาษหรอืสือ่อเิล็กทรอนกิส ์นอกจากนีปั้จจัยทีส่ าคญัก็คอืเป็นการท าใหม่ั้นใจวา่

เอกสารอยูภ่ายใตก้ารควบคมุเพือ่หลกีเลีย่งความสบัสนในระบบ  

แนวทางปฏบิตักิารควบคมุเอกสาร 

ISO 14001 มไิดก้ าหนดเงือ่นไขวา่จะตอ้งควบคมุเอกสารอยา่งไร แตจ่ะก าหนดผลลัพธท์ีต่อ้งการมากกวา่ ในบทนี้

จะไมก่ลา่วถงึรายละเอยีดวธิกีารควบคมุเอกสาร แตจ่ะแนะน าดงันี้:  

• เอกสาร(ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน)ควรมรีูปแบบทีเ่ป็นมาตรฐานเพือ่จะไดเ้ป็นรูปแบบเดยีวกันและมคีวาม
สมบรูณ์ เอกสารขัน้ตอนการปฏบิตังิานควรประกอบดว้ย :  
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- หวัขอ้เรือ่ง และผูจั้ดท า 
- องคก์ร แผนกหรอืหนา้ที ่
- จดุประสงค ์ขอบเขต นยิามของค าทีใ่ชใ้นขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
- ค าอธบิายขัน้ตอนการปฏบิัตงิานซึง่รวมถงึบคุคลทีรั่บผดิชอบตอ่การมอบหมายอ านาจ การชีแ้นะ 

การด าเนนิงานและการอนุมัตผิลการด าเนนิงานตามขัน้ตอน 
- บนัทกึ แบบฟอรม์ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและการอา้งองิทีม่า 
- ลายเซน็อนุมัตขิองผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายอ านาจ 
- วนัทีไ่ดรั้บการอนุมัต ิวนัทีข่องการทบทวน และวนัทีท่ าการปรับปรงุ 

• ส าเนาของเอกสารระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ควรท าเครื่องหมาย “ไม่ควบคุม” และมีขอ้ความว่าส าเนา
เอกสารฉบบันีอ้าจไมใ่ชฉ่บบัลา่สดุ ควรอา้งองิจากตน้ฉบบัหรอืจากสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

• เอกสารฉบับควบคุมควรจัดเก็บลงในสือ่อเิล็กทรอนิกสอ์ย่างดทีีสุ่ด ถา้เป็นไปไดค้วรจัดเก็บขอ้มูลทาง
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละจ ากัดการเขา้ถงึเฉพาะผูท้ีไ่ดรั้บอ านาจเทา่นัน้และตอ้งเป็นฉบับทีอ่า่นไดอ้ยา่ง
เดยีวแกไ้ขไมไ่ด ้

• การเปลีย่นแปลงเอกสารตอ้งท าโดยผูม้อี านาจเทา่นัน้ 
• ตอ้งมกีารทบทวนเอกสารอยา่งสม ่าเสมอเพือ่ความถกูตอ้ง ความเกีย่วเนือ่งสมัพันธก์นั และปรับใหท้ันสมัย

เสมอ 
• เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงเอกสารตอ้งแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดรั้บผลกระทบทราบ 
• เมือ่มกีารแจกจ่ายส าเนาเอกสาร (เชน่ คูม่อืการแกปั้ญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ) จะตอ้งจัดเก็บรายชือ่เอกสาร

ทีแ่จกจ่ายเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ส าเนาเอกสารทุกฉบับไดรั้บการปรับปรุงใหท้ันสมัย และขอ้มูลทีย่กเลกิแลว้ให ้
ท าลายทันทหีรอืเก็บไวใ้นทีเ่ก็บเอกสาร 

• ในการฝึกอบรมผูท้ีไ่ดรั้บการคดัเลอืกในเรือ่งวธิกีารเตรยีมเอกสาร และฝึกอบรม ผูจั้ดการและพนักงานทกุคน
ในเรือ่งวธิกีารคน้หาและการใชเ้อกสารนับเป็นเรือ่งส าคญัทีต่อ้งด าเนนิการ 

 
 
องคก์รควรพัฒนาและเก็บรักษาเอกสารขอ้มลูทีเ่พยีงพอเพือ่ท าใหม้ั่นใจ: 

• วา่ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มมกีารด าเนนิการอยา่งมปีระสทิธผิล  
• วา่ไดรั้บความเขา้ใจจากบคุลากรทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง  
• วา่มกีารด าเนนิกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มตามแผน  

เอกสารขอ้มลูควรมกีารเก็บและรักษาในทางทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมและความตอ้งการขององคก์ร 
 
เอกสารขอ้มลูในรปูแบบกระบวนการ แผนการและโปรแกรม (ตวัอยา่งเชน่) ควรมกีารเก็บรักษาอยา่งเหมาะสมเพือ่
ท าใหม้ั่นใจในความสอดคลอ้ง การทันเวลาและการเกดิผลลพัธซ์ ้า 
 
เอกสารขอ้มลูในรปูแบบบนัทกึจะมกีารเก็บรักษาเป็นหลกัฐานของผลลพัธท์ีบ่รรลหุรอืกจิกรรมทีด่ าเนนิการแลว้เพือ่
เป็นตวัอยา่งการด าเนนิการตามขอ้ก าหนดในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม ขอ้มลูทีเ่ป็นบนัทกึผลลพัธท์ีบ่รรลหุรอื
หลกัฐานกจิกรรมทีด่ าเนนิการแลว้ เป็นสว่นหนึง่ของเอกสารขอ้มลูขององคก์ร แตอ่าจมกีารควบคมุดว้ยกระบวนการ
บรหิารทีแ่ตกตา่งกนั  
 
ส าหรับการบรหิารกจิกรรมส าคญัอยา่งมปีระสทิธผิล (ตวัอยา่งเชน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งคน้หา
ซึง่ก าหนดไว)้ องคก์รสามารถบง่ชีว้ธิใีนการด าเนนิกจิกรรมดว้ยการตัง้กระบวนการทีส่ามารถท าเป็นเอกสารและ
สามารถอธบิายในรายละเอยีดทีเ่หมาะสมถงึวธิใีนการบรหิารกจิกรรมตา่ง ๆ หากองคก์รตดัสนิใจทีจ่ะไมท่ า
กระบวนการเป็นเอกสาร บคุลากรทีไ่ดรั้บผลกระทบซึง่ท างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รควรไดรั้บการแจง้
เกีย่วกบัขอ้ก าหนดทีต่อ้งบรรลอุยา่งเหมาะสมดว้ยการสือ่สารหรอืการอบรม 
 
องคก์รสามารถเลอืกทีจ่ะท าเอกสารใหร้ะบบบรหิารในรปูแบบคูม่อืทีป่ระกอบดว้ยภาพรวมหรอืผลสรปุของระบบ
พรอ้มรายละเอยีดของสว่นประกอบหลกัและสามารถใหท้ศิทางแกเ่อกสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โครงสรา้งของคูม่อื
ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มใด ๆ ดงักลา่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งท าตามโครงสรา้งขอ้ตา่ง ๆ ของ ISO 14001 หรอืมาตรฐาน
อืน่ใด 
 
ขอบเขตของเอกสารขอ้มลูสามารถแตกตา่งกนัในแตล่ะองคก์ร การท าเอกสารขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นหรอืซบัซอ้นจะ
ลดทอนประสทิธผิลของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม เมือ่พจิารณาถงึขอบเขตของเอกสารขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้ องคก์ร
สามารถพจิารณาประโยชนข์องเอกสารขอ้มลูในดา้นประสทิธผิล ความตอ่เนือ่งและการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งของ
ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม. 
 
สามารถควบคมุเอกสารขอ้มลูในสือ่ใด ๆ ก็ได ้(กระดาษ อเิล็กทรอนคิส ์รปูถา่ยและโปสเตอร)์ ทีม่ปีระโยชน ์
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ถกูตอ้งตามกฎหมาย เขา้ใจงา่ยและสามารถเขา้ถงึผูท้ีต่อ้งการขอ้มลูทีบ่รรจอุยูภ่ายใน 
 
หากกระบวนการของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มอยูแ่นวเดยีวกบักระบวนการของระบบบรหิารอืน่ ๆ องคก์รสามารถท า
การรวมขอ้มลูเอกสารสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารขอ้มลูของระบบบรหิารอืน่ ๆ เหลา่นีไ้ด ้ 
 
เอกสารขอ้มลูหลกัเกีย่วกบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มจะมกีารสรปุอยูใ่นกรอบ 19 ซึง่เป็นขอ้มลูแกน่หลกัขัน้ต า่ทีค่วร
ท าเป็นเอกสาร และ องคก์รสามารถท าไดม้ากกวา่นีไ้ดต้ามจ าเป็นเพือ่ประสทิธผิลของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
 

เอกสารขอ้มลู 

 
องคก์รควรเก็บรักษาเรือ่งตอ่ไปนีเ้ป็นเอกสารขอ้มลู  

— ขอบเขตของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม (ดทูีข่อ้ 4.3); 
— นโยบายสิง่แวดลอ้ม (ดทูีข่อ้ 5.2); 
— ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งคน้หาซึง่ก าหนดไว ้(ดทูีข่อ้ 6.1.1); 
— กระบวนการทีจ่ าเป็นในขอ้ 6.1.1 ถงึ 6.1.4 ในดา้นขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจวา่มกีาร

ด าเนนิการกระบวนการเหลา่นีต้ามแผน  (ดทูีข่อ้ 6.1.1) 
— ประเด็นสิง่แวดลอ้มและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดประเด็น

สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั รวมถงึประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั (ดทูีข่อ้ 6.1.2) 
— พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง(ดทูีข่อ้ 6.1.3) 
— ขอ้มลูดา้นวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม (ดทูีข่อ้ 6.2.1) 
— ขอ้มลูเกีย่วกบักระบวนการควบคมุการด าเนนิงานทีต่อ้งบรรลขุอ้ก าหนดของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มใน

ขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่มคีวามมัน่ใจวา่จะมกีารด าเนนิกระบวนการตา่ง ๆ ตามแผน (ดทูีข่อ้ 8.1) 
— กระบวนการทีจ่ าเป็นตอ้งจัดเตรยีมและตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉนิทีเ่ป็นไปไดด้งัระบใุนขอ้ 6.1.1 ใน

ขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่มคีวามมัน่ใจวา่จะการด าเนนิกระบวนการตา่ง ๆ ตามแผน (ดทูีข่อ้ 8.2) 
 
องคก์รควรรักษาเอกสารขอ้มลูเป็นหลกัฐาน (บนัทกึ) ของเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

— ความสามารถตามความเหมาะสม (ดทูีข่อ้ 7.2); 
— การสือ่สารตามความเหมาะสม (ดทูีข่อ้ 7.4.1); 
— การสงัเกตการณ์ การวดัผล การวเิคราะหแ์ละผลการประเมนิตามความเหมาะสม (ดทูีข่อ้ 9.1.1); 
— ผลการประเมนิความสอดคลอ้ง (ดทูีข่อ้ 9.1.2); 
— การด าเนนิการโปรแกรมตรวจตดิตามและผลการตรวจตดิตาม (ดทูีข่อ้ 9.2); 
— ผลการทบทวนของฝ่ายบรหิาร (ดทูีข่อ้ 9.3); 
— หลกัธรรมชาตขิองขอ้บกพรอ่งทีพ่บและการปฏบิตักิารถัดไปรวมถงึผลการปฏบิตักิารแกไ้ข (ดทูีข่อ้ 10.2). 

 
ตวัอยา่งขอ้มลูเอกสารอืน่ ๆ จะรวมถงึรายละเอยีดของโปรแกรมและความรับผดิชอบ กระบวนการ ขอ้มลู
กระบวนการ ผังองคก์ร มาตรฐานภายในและภายนอก รวมถงึแผนฉุกเฉนิของสถานประกอบการ 
 

การสรา้งและการอพัเดต 

 
เมือ่มกีารสรา้งและอพัเดตเอกสารขอ้มลูเกีย่วกบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม องคก์รควรท าใหม่ั้นใจวา่มคีวามเหมาะสม
ในดา้น 

— การบง่ชีแ้ละรายละเอยีด (ตวัอยา่งเชน่ ชือ่ วนัที ่ผูเ้ขยีนหรอืหมายเลขอา้งองิ) 
— รปูแบบ (ตวัอยา่งเชน่ ภาษา เวอรช์ัน่ซอฟทแ์วร ์กราฟฟิค) และสือ่ (ตวัอยา่งเชน่ กระดาษ 

อเิล็กทรอนกิส)์ 
— การทบทวนภายในและการอนุมัตใินดา้นความเหมาะสมและความเพยีงพอ  

 

การควบคมุเอกสารขอ้มลู 

 
การควบคมุเอกสารขอ้มลูของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มเป็นเรือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งท าใหม่ั้นใจวา่ 

— สามารถบง่ชีข้อ้มลูดว้ยองคก์ร ฝ่าย หนา้ที ่กจิกรรม หรอืผูต้ดิตามอยา่งเหมาะสม 
— ขอ้มลูทีอ่งคก์รเก็บรักษามกีารทบทวนเป็นประจ า แกไ้ขตามจ าเป็นและไดรั้บอนุมัตจิากผูม้อี านาจกอ่น

ด าเนนิการ 
— เวอรช์ัน่ปัจจบุนัของขอ้มลูเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งมพีรอ้มใชใ้นสถานทีต่ัง้ทัง้หมดทีม่กีารด าเนนิงานในหนา้ที่
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ในระบบทีส่ าคญัอยา่งมปีระสทิธผิล โดยรวมถงึหนา้ทีท่ีจ่ าเป็นในการท าใหม้ั่นใจวา่มกีารบรรลขุอ้ก าหนด
เมือ่ไมส่ามารถท าใหข้อ้มลูเอกสารมพีรอ้มใช ้จะตอ้งมกีารพจิารณาปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัแนวทาง
ปฏบิตัทิีก่ าหนดไวอ้ยา่งพอเพยีง. 

— ขอ้มลูทีล่า้สมยัจะมกีารยา้ยออกจากจดุของปัญหาโดยทันทแีละจากสถานทีแ่ละในสถานการณ์ทีต่อ้งใช ้
(ในบางสถานการณ์ ตวัอยา่งเชน่ ส าหรับจปุระสงคใ์นการด ารงไวซ้ ึง่กฎหมายและ/หรอืความรู ้เอกสาร
ขอ้มลูทีล่า้สมยัสามารถเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในเรือ่งผลลพัธท์ีบ่รรลแุลว้ได)้ 

 
สามารถควบคมุเอกสารขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลโดย 

— การพัฒนารปูแบบทีเ่หมาะสมซึง่จะตอ้งมหีวัขอ้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ หมายเลข วนัที ่การแกไ้ข ประวตักิาร
แกไ้ขและผูม้อี านาจ  

— การมอบหมายการทบทวนและการอนุมัตเิอกสารขอ้มลูทีอ่งคก์รเก็บรักษาตามรายบคุคลทีม่คีวามสามารถ
ทางเทคนคิทีเ่พยีงพอและผูม้อี านาจของ องคก์ร 

— การรักษาระบบการกระจายอยา่งมปีระสทิธผิล 
 
 

 

สรปุประเด็นส าคญั 

• ตอ้งมกีารควบคุมเอกสารในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหม่ั้นใจถงึล าดับความส าคัญของเอกสาร
รวมทัง้การมรีปูแบบเอกสารเหมอืนกนั 

• บคุคลทีไ่ดรั้บอ านาจเทา่ทีม่สีทิธจัิดท าหรอืเปลีย่นแปลงเอกสาร 
• พนักงานทกุคนตอ้งคน้หาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของตนเองในระบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้มไดง้า่ย 
• การเก็บเอกสารดว้ยระบบคอมพวิเตอรเ์ป็นวธิกีารควบคมุและการเขา้ถงึเอกสารทีม่ปีระสทิธผิลมากทีส่ดุ 
• เอกสารขัน้ตอนการปฏบิัตงิานตอ้งจัดเก็บอยา่งเป็นระเบยีบ สามารถบง่ชีไ้ด ้อา่นไดช้ดัเจน ระบวุันทีแ่ละควร

จะมรีปูแบบเดยีวกนั 
• เอกสารฉบบัลา่สดุเทา่นัน้ทีต่อ้งจัดใหม้อียูใ่นทีแ่ละเวลาทีต่อ้งการ 
• เอกสารฉบับส าเนาตอ้งท าเครื่องหมาย “ไม่ควบคุม” เพื่อเตือนผูอ้่านว่าฉบับล่าสุดอาจหาอ่านไดจ้าก

คอมพวิเตอร ์
• เอกสารทีเ่ลกิใชต้อ้งน าออกไปท าลายหรอืท าฉลากระบวุา่เลกิใชแ้ละเก็บไวใ้นหอ้งเก็บเอกสาร 

 

การตรวจประเมนิ 

1. ตรวจสอบวา่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มตามทีร่ะบใุนขอ้ก าหนด (เอกสารประเภทนี้
ไดแ้ก ่นโยบายสิง่แวดลอ้ม, วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย, รายละเอยีดของขอบเขตของระบบบรหิาร
สิง่แวดลอ้ม, ค าอธบิายสว่นประกอบหลกัของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มและความสมัพันธข์อง
องคป์ระกอบเหลา่นัน้, บนัทกึ, เอกสาร ซึง่รวมถงึบนัทกึทีไ่ดรั้บการก าหนดขึน้โดยองคก์รตามความ
จ าเป็น)    การไดรั้บการควบคมุหมายถงึการควบคมุการอนุมตั ิปรับปรงุแจกจา่ย ในกรอบของระบบ EMS 
เป็นตน้   ซึง่การตรวจประเมนิเรือ่งนีต้อ้งท าการตรวจประเมนิกบัผูค้วบคมุเอกสารและผูรั้บผดิชอบในทกุ
สว่นงานกจิกรรม  

2. ตรวจทาน คูม่อืขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เรือ่ง การควบคมุเอกสาร 
3. ตรวจสอบหลกัฐานการควบคมุเอกสาร ไมว่า่ ใบขออนุมัตจัิดท า /แกไ้ข/เปลีย่นแปลงการถอืครอง/ยกเลกิ

เอกสาร ) Document Action Request – DAR) ในองคก์รขนาดเล็กมักท าการสุม่เอกสารในระบบโดยตรง
กบัเอกสารอืน่ๆขององคก์ร ตรวจสอบบญัชแีมบ่ทเอกสาร หรอืทะเบยีนเอกสาร (Master List) ของคูม่อื
คณุภาพ เอกสารขัน้ตอนการปฏบิตังิาน วธิกีารปฏบิตั ิแบบฟอรม์ 

4. ท าการสุม่ตรวจวา่มหีลกัฐานการอนุมัตเิอกสารใหม ่และเอกสารทีแ่กไ้ข กอ่นใชง้านหรอืไม ่
5. ตรวจสอบทะเบยีนการแจกจา่ยเอกสาร (Distribution Lists) หรอืทะเบยีนผูถ้อืครองเอกสาร (Holder 

Lists) และหลกัฐานการแจกจา่ยเอกสาร และท าการตรวจสอบทีพ่ืน้ทีห่นา้งานวา่ไดรั้บเอกสาร ทีจ่ าเป็น
หรอืไม ่

6. ตรวจสอบวธิกีารควบคมุเอกสารภายนอก เชน่ดจูาก บญัชรีายการเอกสารภายนอก ตรวจสอบทีพ่ืน้ทีห่นา้
งานวา่มเีอกสารภายนอกไดรั้บการควบคมุอยา่งเหมาะสมหรอืไม ่

7. สุม่ตรวจเอกสารทีย่กเลกิ ตรวจวา่มกีารชีบ้ง่ใหท้ราบวา่ยกเลกิ อยา่งไร เก็บไวน้านขนาดไหน ท าไม 
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8. หากมกีารใช ้ระบบควบคมุเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์ท าการตรวจสอบความทันสมัยของการ upload 
ตรวจสอบวา่ผูใ้ชง้านเอกสารสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย โดยการสุม่ตรวจ ณ พืน้ที ่โดยเนน้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัหน่วยปฏบิตักิาร  

9. ระหวา่งท าการตรวจประเมนิพืน้ที ่ใหท้ าการตรวจสอบหนา้งานวา่เอกสารทีม่อียูนั่น้พรอ้มใชแ้ละเป็น
ปัจจบุนัทีพ่ืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

 

เร ือ่งของบนัทกึ 

 
 
 

ท าไมตอ้งมบีนัทกึในระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
 
เหตผุลของการมบีนัทกึ นัน้ชดัเจนและเป็นเรือ่งพืน้ฐานมากๆ  ทา่นจ าตอ้งแสดงใหเ้ห็น
วา่องคก์รทา่นไดม้กีารปฏบิตัติามระบบ EMS ทีไ่ดอ้อกแบบไว ้!  
ทา่นตอ้งไมล่มืวา่นอกจากบนัทกึสว่นมาก จะมไีวเ้พือ่เป็นหลกัฐานภายในองคก์ร แตใ่น
ขณะเดยีวกนัอาจตอ้งมไีวใ้หก้บับคุคลภายนอกเชน่ ลกูคา้ ผูใ้หก้ารรับรอง หรอื
สาธารณะ ดว้ย  
การจัดเก็บบนัทกึอาจเป็นเรือ่งน่าเบือ่ดเูป็นทางการ แตห่ากขาดบนัทกึ คงจนิตนาการ
ล าบาก หรอืแสดงใหใ้ครตอ่ใครเห็นไดล้ าบากวา่ทา่นไดม้กีารปฏบิตัติามระบบทีก่ าหนด
ขึน้อยา่งไร 
 
เหตผุลโดยท ัว่ๆไป  

• บนัทกึชว่ยในการตดิตาม ตรวจสอบไดว้า่เกดิอะไรขึน้บา้งทีเ่กีย่วกบัระบบการ
จัดการสิง่แวดลอ้ม และเกดิขึน้เมือ่ใด 

• บนัทกึประกอบดว้ยขอ้มลูผลการด าเนนิงานในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มที่
ผา่นมา ซึง่ไดแ้ก ่กจิกรรม สารสนเทศ การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ขอ้มลูเกีย่วกบั
ตวัแปรการปฏบิตังิาน  กากของเสยี และวนัที ่

• บนัทกึประกอบดว้ยหลกัฐานความคบืหนา้ พัฒนา ปรับปรงุ ตามวตัถปุระสงค์
และเป้าหมาย 

• บนัทกึชว่ยใหส้ามารถตดิตามแนวโนม้ เชน่ การเกดิเหตฉุุกเฉนิทาง
สิง่แวดลอ้ม  การเกดิขอ้บกพรอ่ง และระดบัการปนเป้ือน เป็นตน้ 

• บนัทกึเป็นหลกัฐานวา่กจิกรรมตา่งๆไดเ้กดิขึน้ 
• บนัทกึชว่ยประเมนิประสทิธผิลของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

 
 
หลกัการในการจดัการกบับนัทกึ 
 
หลกัการในการจัดการบนัทกึนัน้เรยีบงา่ย โดยเริม่จากทา่นตอ้งตดัสนิใจวา่ บนัทกึอะไรที่
ทา่นตอ้งจัดเก็บ ใครเป็นคนเก็บ และเก็บไวน้านขนาดไหน 
 

• เริม่ตน้โดยท าการระบวุา่บนัทกึตามระบบEMS อะไรทีต่อ้งม ีโดยพจิารณาที่
ระเบยีบปฏบิตัแิละคูม่อืในการท างานตา่งๆเพือ่พจิารณาวา่ จะตอ้งมหีลกัฐานอะไร
ในการแสดงวา่ทา่นไดม้กีารน าไปปฏบิตั ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่บนัทกึทีจ่ าเป็นตอ้งมี
ตามกฏหมาย 

 
• ใหเ้นน้ไปทีบ่นัทกึทีม่คีวามส าคญัหรอืมปีระโยชนก์บัองคก์ร  หากไมม่คีวามจ าเป็น

ทีต่อ้งเก็บหรอืไมป่ระโยชนท์ีจ่ะเก็บ ก็อยา่เก็บ  บนัทกึทีท่า่นเก็บนีต้อ้งสมบรูณ์
เพยีงพอ 

• ทา่นอาจจ าเป็นตอ้งสรา้งแบบฟอร็มตา่งๆเพือ่น าระบบEMSไปปฏบิตัใิช ้เมือ่ไดก็้
ตามทีแ่บบฟอร็มไดรั้บการกรอก มันจะกลายเป็นบนัทกึ แบบฟอร็มทีท่า่นออกแบบ
ตอ้งเรยีบงา่ยตอ่ผูใ้ชแ้บบฟอร็มนัน้ๆ 

• ใหก้ าหนดอายใุนการจัดเก็บและท าตามอยา่งเครง่ครัด ใหพ้จิารณาโดยละเอยีด
ส าหรบัอายกุารจดัเก็บบนัทกึทีต่อ้งมตีามกฏหมาย 

Key Questions 

 บนัทกึอะไรทีต่อ้งเก็บ? 

 ใครจะเป็นคนเก็บ? 

 เก็บไวท้ีไ่หน? 

 เก็บดว้ยวธิใีด? 

 เก็บไวน้านขนาดไหน? 

 จะเขา้ถงึ เรยีกหาบนัทกึ
นีไ้ดอ้ยา่งไร? 

 จะท าลายทิง้ได ้
อยา่งไร? 

 

บนัทกึมไีวเ้พือ่แสดง

ความสอดคลอ้งกบั 

 ขอ้ก าหนดในระบบ 
EMS ขององคก์ร 

 มาตรฐาน ISO14001 

 ผลการด าเนนิงาน 
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•  ในการก าหนดระบบจัดการบนัทกึ อยา่ลมืพจิารณาในเรือ่ง  

• ผูใ้ด ต าแหน่งงานใด สามาถเขา้ถงึ 
• บนัทกึอะไรทีใ่หเ้ขา้ถงึ 
• ในสถานการณห์รอืกรณีใดบา้ง 
• การรักษาความลบั 
• การแบ็คอพัส าหรับบนัทกึทีส่ าคญั 

 
 

ตวัอยา่งบนัทกึ 
  
บนัทกึสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ 

a) บนัทกึการรอ้งเรยีน 
b) บนัทกึการฝึกอบรม 
c) บนัทกึการตรวจตดิตามกระบวนการตา่งๆ 
d) บนัทกึการตรวจสอบ การรักษาและการสอบเทยีบ 
e) บนัทกึการท างานของผูรั้บจา้งชว่งและผูส้ง่มอบ 
f) บนัทกึอบุตัเิหตแุละอบุตักิารณ ์
g) บนัทกึการทดสอบการเตรยีมพรอ้มสถานการณ์ฉุกเฉนิ 
h) บนัทกึผลการตรวจประเมนิ 
i) การตดัสนิใจในการสือ่สารบางเรือ่ง 
j) บนัทกึการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
k) บนัทกึลกัษณะปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั 
l) ขอ้มลูการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
m) บนัทกึความสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
n) การสือ่สารกบัหน่วยงานหรอืองคก์รทีส่าม 

  
ตามขอ้ก าหนดของ ISO 14001  
บนัทกึทีต่อ้งจัดเก็บมดีงัตอ่ไปนี้ :  

• บนัทกึการฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้มของแตล่ะบคุคลในองคก์ร 
• ผลการตรวจประเมินทางสิง่แวดลอ้มส าหรับการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

ระดบัสงู 
• การทบทวนของฝ่ายบรหิาร 

 
นอกจากนี้ท่านควรจัดเก็บบันทกึของทุกๆปัจจัยทีช่ว่ยแสดงใหเ้ห็นว่าระบบการจัดการ
สิง่แวดลอ้มเป็นไปตามขอ้ก าหนด ISO 14001 ซึง่อาจไดแ้ก ่:  

• ตารางขอ้มลูประเด็นปัญหาและผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
• รายการประเด็นปัญหาและผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีส่ าคัญ และวธิกีารก าหนด

ความส าคญัของผลกระทบ 

• รายการกฎหมาย ใบอนุญาตทางสิ่งแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกับประเด็นปัญหา
สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั 

• บนัทกึการตรวจสอบการสอดคลอ้งขอ้ก าหนดกฏหมายหรอืขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ผลการตดิตามตรวจสอบและการวัด เกีย่วกับตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานทาง

สิง่แวดลอ้ม 
• รายงานแผนการจัดการสิง่แวดลอ้ม การตดิตามความกา้วหนา้ของงานเพือ่

บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
• การฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม ใครไดรั้บการฝึกอบรมแลว้บา้ง ฝึกอบรมเรือ่ง

อะไร และเพือ่ใหม้คีวามสามารถระดบัใด 
• ใบอนุญาต ิหรอืเอกสารส าคญัทางกฏหมายตา่งๆ 
• บนัทกึการสอบเทยีบ 
• บนัทกึการตรวจประเมนิตา่งๆ 
• รายงานการหกปนเป้ือน หรอื รายงานอบุตักิารณ์ตา่งๆ 
• การตดัสนิใจขององคก์รในเรือ่งการสือ่สารดา้นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญักบัหน่วยงาน

ภายนอก 
• การสือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก 
• ประวตักิารเปลีย่นแปลงเอกสารขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

หมายเหต ุ : 

บนัทกึไมใ่ชห่ลกัฐาน

ทัง้หมดของการแสดง

ถงึความสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานฉบบันี ้
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• สัญญาและขอ้ตกลงของผูรั้บเหมาและผูจั้ดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับ
สิง่แวดลอ้ม 

• การแกไ้ขปัญหากรณีอบุตักิารณ์ฉุกเฉนิ การอพยพ และการสบืสวนอบุตักิารณ์ 
• การตดิตามตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้ม การสุ่มตัวอย่าง ผลการวเิคราะหจ์าก

หอ้งทดลอง    การสอบเทยีบเครือ่งมอื 
• การตรวจตราและการป้องกัน บ ารุงรักษาเป็นประจ าตามระบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม 
• ขอ้บกพรอ่ง การวเิคราะหส์าเหต ุและการปฏบิตักิารแกไ้ขและป้องกนั 
• การตดิตามประสทิธผิลของการปฏบิตักิารแกไ้ขและการป้องกนั 
• รายงานผลการปฏบิัตติามกฎหมายและรายงานดา้นสิง่แวดลอ้มตอ่หน่วยงาน

รัฐ 

• ผลการตรวจประเมนิทางสิง่แวดลอ้ม 

• หวัขอ้ประชมุและผลการประชมุการทบทวนของฝ่ายบรหิาร 
 

 
 สรปุประเด็นส าคญั 

1. บนัทกึใชเ้ป็นหลกัฐานวา่ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ ISO 14001 และ
นโยบายรวมทัง้ขัน้ตอนการปฏบิตังิานขององคก์ร 

2. บนัทกึเป็นประวตัขิอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
3. บนัทกึตอ้งจัดเก็บอยา่งเป็นระบบจงึจะมคีณุคา่ตอ่ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

 
การตรวจประเมนิ 
 

1. ตรวจทานเอกสารระเบยีบปฏบิตักิารระบ ุการเก็บรักษา การป้องกนั การเรยีกใช ้ระยะเวลาการ
จัดเก็บ รวมไปถงึการท าลายบนัทกึ วา่ระบเุกณฑ ์วธิกีาร ไวอ้ยา่งเหมาะสมหรอืไม ่

2. ระหวา่งการตรวจประเมนิพืน้ทีโ่ดยทั่วไป มบีนัทกึใดทีไ่มถ่กูชีบ้ง่เพือ่การควบคมุหรอืไมอ่ยา่งไร 
3. ทดสอบระยะเวลาในการจัดเก็บบนัทกึ โดยการสุม่เรยีกหาบนัทกึทีจ่ าเป็นกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
4. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของบนัทกึ โดยเฉพาะบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งกบั การปฏบิตังิานทีม่เีกีย่วขอ้งกบั

ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นัียยะ 
 

END 
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8.1 การวางแผนและการควบคมุการด าเนนิการ 

 

8.1 การวางแผนและการควบคมุการด าเนนิการ 
 
องคก์รตอ้งจัดท า, น าไปปฏบิตั,ิควบคมุและธ ารงรักษา กระบวนการทีจ่ าเป็นใหบ้รรลขุอ้ก าหนดระบบ
การบรหิารสิง่แวดลอ้ม, และการน ากจิกรรมตามทีไ่ดร้ะบใุน6.1 และ 6.2ไปปฏบิตัโิดย 

• จัดท าเกณฑก์ารปฏบิตังิานส าหรับกระบวนการ 
• ท าการควบคมุกระบวนการ, ตามเกณฑก์ารปฏบิตังิาน 

หมายเหต ุการควบคมุสามารถรวมถงึการควบคมุทางวศิวกรรมและขัน้ตอนปฏบิตั.ิ  การควบคมุสามารถ
น ามาใชต้ามล าดบัชัน้ (เชน่ก าจัด การทดแทน การบรหิารจัดการ) และสามารถใชอ้ยา่งเอกเทศ หรอืใช ้

รว่มกนั 
 
องคก์รตอ้งควบคมุการเปลีย่นแปลงตามแผน และการทบทวนผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ด ้
ตัง้ใจ, กระท ากจิกรรมเพือ่ลดผลขา้งเคยีงดา้นลบใด ๆ, ตามความจ าเป็น. 
องคก์รจะใหแ้น่ใจวา่การใหห้น่วยงานอืน่ด าเนนิการแทน ไดรั้บการควบคมุหรอืมอีทิธพิล ชนดิและระดบั
ของการควบคมุหรอืการมอีทิธพิลทีจ่ะใชก้บักระบวนการเหลา่นี ้ตอ้งไดรั้บการระบไุวใ้นระบบการบรหิาร
สิง่แวดลอ้ม 
 
เพือ่สอดคลอ้งกบัมมุองวงจรวฏัจักรชวีติ , องคก์รตอ้ง: 
a)จัดการควบคมุ,ตามความเหมาะสม, เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ ขอ้ก าหนดสิง่แวดลอ้มไดถ้กูระบใุนการออกแบบ
และพัฒนากระบวนการพัฒนาส าหรับผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ,โดยค านงึถงึแตล่ะขัน้ตอนของวงจรวฏัจักร
ชวีติ 
b)พจิารณาขอ้ก าหนดสิง่แวดลอ้มส าหรับการจัดซือ้จัดจา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิาร, ตามความเหมาะสม 
c)สือ่สารขอ้ก าหนดสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บัผูใ้หบ้รกิารภายนอก รวมถงึผูรั้บเหมา 
d)ค านงึถงึความจ าเป็นเพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ขนสง่หรอืสง่มอบ,การใช ้, การบ าบดัเมือ่ส ิน้สดุชวีติ และการจัดการเศษซากของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
 
องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศในขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันวา่กระบวนการได ้
ด าเนนิการตามแผน 
 

 

ท ัว่ไป 

 
องคก์รควรท าใหม้ั่นใจวา่การปฏบิตังิานและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารด าเนนิการในหนทางทีม่กีารควบคมุเพือ่
บรรลคุ าม่ันสญัญาดา้นนโยบายสิง่แวดลอ้ม เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มและบรหิารประเด็นสิง่แวดลอ้มที่
มนัียส าคญั พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งรวมถงึความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งมกีารกลา่วถงึ  
 
เพือ่ใหก้ารวางแผนการควบคมุการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล องคก์รควรก าหนดทีท่ีจ่ าเป็นตอ้ง
มกีารควบคมุดงักลา่วและเพือ่วตัถปุระสงคอ์ะไรโดยควรก าหนดประเภทและระดบัการควบคมุทีไ่ดต้ามความตอ้งการ
ขององคก์ร การควบคมุการปฏบิตังิานทีเ่ลอืกไวค้วรมกีารรักษาและประเมนิประสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่งเป็นระยะ ๆ 
 
เมือ่มกีารก าหนดการควบคมุทีจ่ าเป็น หรอืพจิารณาการเปลีย่นแปลงในการควบคมุทีม่อียู ่ควรมกีารพจิารณาถงึ
ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งมกีารกลา่วถงึ และถงึผลใด ๆ ทีต่ามมาโดยไมต่ัง้ใจซึง่สามารถสง่ผลได ้องคก์รจงึควร
ควบคมุการเปลีย่นแปลงตามแผนและทบทวนผลทีต่ามมาของการเปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจโดยปฏบิตักิารบรรเทา
ผลกระทบยอ้นกลบัตามจ าเป็น 
 
เมือ่มกีารพจิารณาการควบคมุส าหรับผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มยอ้นกลบั  องคก์รสามารถอา้งองิล าดบัขัน้จากหนัก
ไปหานอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

— การขจัด อาทเิชน่ ประกาศหา้มใช ้PCBs, CFCs ฯลฯ 
— การแทนที ่อาทเิชน่ การเปลีย่นสทีีใ่ชต้วัท าละลายเป็นสทีีใ่ชน้ ้า 
— การควบคมุดา้นวศิวกรรม อาทเิชน่ การควบคมุการปลอ่ยกา๊ซ เทคโนโลยกีารลดการปลอ่ย ฯลฯ 
— การควบคมุดา้นการจัดการ อาทเิชน่ กระบวนการ การควบคมุดว้ยสายตา คูม่อืการท างาน เอกสาร

ขอ้มลูความปลอดภยั (SDS/MSDS/CSDS) ฯลฯ 



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 14001 CL 8.0  

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ                          Page 4 of 12                                 9 ธนัวาคม 2563 

นยิามการควบคมุการปฏบิตักิาร 

การควบคมุปฏบิตักิารรวมไปถงึการประเมนิการปฏบิตักิาร ตอ้งสอดคลอ้งกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มในระบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้มขององคก์ร และตอ้งแน่ใจวา่ปัญหาสิง่แวดลอ้มไดถ้กูควบคมุหรอืลดผลกระทบจากปัญหานัน้ๆ เพือ่ทีจ่ะ

ไดรั้บและคงไวซ้ ึง่นโยบายสิง่แวดลอ้ม วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย  

ในสว่นการควบคมุ การปฏบิตักิารของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม จะเป็นการก าหนดแนวทางในการปฏบิตักิารใน

แตล่ะวนัหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนด  ขอ้ก าหนด ระบวุา่การควบคมุการปฏบิตักิารนีต้อ้งเป็นเอกสารในการควบคมุ 

ซึง่ถา้กจิกรรมดงักลา่วไปมเีอกสารส าหรับการปฏบิตังิาน อาจน าไปสูก่ารเบีย่งเบนไปจากนโยบายสิง่แวดลอ้ม 

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

การควบคมุปฏบิตักิารรวมไปถงึการประเมนิการปฏบิตักิารซึง่สอดคลอ้งกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มในระบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้มขององคก์ร และตอ้งแน่ใจวา่ปัญหาสิง่แวดลอ้มไดถ้กูควบคมุหรอืลดผลกระทบจากปัญหานัน้ๆ เพือ่ทีจ่ะ

ไดรั้บและคงไวซ้ ึง่นโยบายสิง่แวดลอ้ม วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

ในสว่นนีข้องระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มจะเป็นแนวทางในการปฏบิตักิารโดยละเอยีดในแตล่ะวนัหรอืตามระยะเวลา

ทีก่ าหนด การปฏบิตันิีต้อ้งการเอกสารในการควบคมุสถานการณ์ของปัญหา ซึง่ถา้กจิกรรมดงักลา่วไปมเีอกสาร

ส าหรับการปฏบิตังิานอาจน าไปสูค่วามบกพรอ่งของนโยบายสิง่แวดลอ้ม วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

การควบคมุการปฏบิัตกิารเป็นวธิกีารตา่งๆทีอ่งคก์รใชใ้นการป้องกันภาวะมลพษิจากการปฏบิัตงิาน การควบคมุนัน้

สามารถท าไดโ้ดย :  

• การใชเ้ครื่องมอืเครือ่งจักร เช่น เครื่องดักจับก๊าซ ตัวกรอง เครื่องท าการตกตะกอน ถังท าใส ส่วนการ
บ าบดัแบบชวีภาพและเคมเีพือ่ก าจัดหรอืลดระดบัการปลอ่ยกา๊ซเสยีหรอืของเสยี 

• การมกีารเตอืนและการปิดวาลว์ทีถ่กูควบคมุโดยผลการวัดจากเครือ่งมอืวดัอัตโนมัต ิเชน่ คา่ความเป็นกรด
ดา่ง คา่การน าไฟฟ้าเฉพาะ อณุหภมู ิความทบึแสง ความเขม้ขน้ของกา๊ซ ระดบัของเหลวในถัง 

• การมีแผนงานการป้องกันดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นประจ าที่จัดท าขึน้เพื่อไม่ใหเ้กดิปัญหาที่อาจมี
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มกอ่นทีเ่หตกุารณ์นัน้จะเกดิขึน้ 

• การม ีขัน้ตอนการปฏบิตังิานเป็นเอกสารหรอืดว้ยวาจา 
 

คนจ านวนมากที่น าระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มไปใชม้ักคดิว่า ขอ้ก าหนด ISO 14001 นัน้เกีย่วขอ้งกับการท า

เอกสารขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ในความเป็นจรงิแลว้กลบัตรงกนัขา้ม ขอ้ก าหนดขอ้นีเ้กีย่วขอ้งกบัการ จัดท าระบบ

ควบคมุ การตดิตัง้เครือ่งจักรควบคมุมลพษิ กจิกรรมป้องกนัมลพษิทีม่ปีระสทิธผิลและการปฏบิัตงิานตามขัน้ตอนที่

เขยีนไวใ้นเอกสารอยา่งเหมาะสม 

ตามมาตรฐานก าหนดวา่เอกสารขัน้ตอนการปฏบิัตงิานจ าเป็นตอ้งใชเ้ฉพาะเมือ่อาจเกดิปัญหาภาวะมลพษิไดห้าก

ขาดเอกสารขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน หรือกล่าวไดว้่าถา้หากการปฏบิัตงิานด าเนินไปอย่างราบรื่นดีอยู่แลว้ก็ไม่

จ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

การแปลความหมายขอ้ก าหนด การควบคมุการปฏบิตักิาร 

ขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 14001 ขอ้นี้กล่าวถงึความจ าเป็นของการระบุกจิกรรมและการปฏบิัตงิานทีก่่อใหเ้กดิ

ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคัญ ซึง่ตอ้งมกีารควบคมุในเรือ่ง  การป้องกันภาวะมลพษิ  การปฏบิัตติามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดอืน่ๆ  การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง และ  การบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย  

การควบคมุอาจอยูใ่นรปูของ:  

• การใชเ้ครือ่งจักรหรอืเครือ่งมอืทางอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับการลดการปลอ่ยของเสยี 
• การมีแผนงานการป้องกันดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นประจ าเพื่อลดการสกึกร่อนและความเสยีหายของ

เครือ่งจักร 
• การท าการตดิตามตรวจสอบและสงัเกตผลการปฏบิตังิานของเครือ่งจักรและระดบัของมลพษิ 
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บทบาทส าคญัของการป้องกนัดแูลรกัษาเครือ่งจกัร 

การป้องกันดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นสิง่ที่มักถูกมองขา้มมากที่สุดอย่างหนึ่งในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศก าลังพัฒนา หากองคก์รลงทุนมากขึน้ในเรือ่งการซอ่มบ ารุงเป็นประจ าเพือ่ยับยัง้
ปัญหากอ่นทีปั่ญหาจะเกดิขึน้ก็จะสามารถประหยัดเวลา ความพยายามและเงนิไดม้าก ทัง้นี้จะสามารถหลกีเลีย่ง
การสญูเสยีวสัด ุสารเคม ีเชือ้เพลงิ ผลติภณัฑ ์เวลา และเงนิไดจ้ากเหตกุารณ์ตา่งๆเหลา่นี ้: 

• การร่ัวไหลของขอ้ตอ่ วาลว์ ป๊ัม ทอ่และถัง 
• การขดัขอ้งของเครือ่งจักร ป๊ัมและเครือ่งมอืควบคมุมลพษิ 
• การอดุตนัของป๊ัม วาลว์ ทอ่และเครือ่งจักรอืน่ๆ 
• เครือ่งมอืวดัอา่นไดไ้มถ่กูตอ้งเนือ่งจากขาดการสอบเทยีบมาตรฐาน 
• การระเบดิ ทอ่แตก ถังแตก ไฟไหม ้

 

บทสรปุเกีย่วกบัเอกสารข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

เอกสารขัน้ตอนการปฏบิัตงิานตอ้งมกีารแจกจ่ายเพือ่ใชค้วบคุมการปฏบิัตกิาร นอกจากประเด็นทีว่่าถา้หากไม่มี

เอกสารขัน้ตอนการปฏบิัตงิานอาจจะท าใหก้ารปฏบิัตงิานคลาดเคลือ่น ไปจากนโยบายสิง่แวดลอ้ม วัตถุประสงค์

และเป้าหมาย )กล่าว คอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะมลพษิ (แลว้ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานควรจัดท าเป็นเอกสารเมือ่

กจิกรรมนัน้มคีวามซบัซอ้น ท าไมส่ม ่าเสมอ ท าโดยบคุคลและเวลาตา่งๆกนั หรอืมคีวามไวตอ่ตัวแปรการปฏบิัตกิาร

ทีห่ลากหลาย เอกสารขัน้ตอนการปฏบิัตงิานจะชว่ยใหเ้กดิความคงเสน้คงวา มกีารก าหนดเป้าหมาย ขอ้จ ากดั และ

สภาพการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน และเกดิความระมัดระวงัซึง่จะเป็นประโยชนเ์มือ่มกีารฝึกอบรมพนักงานใหม ่

หนา้ทีต่่างๆในองคก์รที่มักมกีารจัดท าเอกสารขัน้ตอนการปฏบิัตงิานในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มถงึแมว้่าบาง

หนา้ที่อาจมีความเกี่ยวขอ้งกับสิง่แวดลอ้มไม่ชัดเจนนักแต่จริงๆแลว้ทุกหนา้ที่มีบทบาทในระบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้มทีม่กีารวางแผนอยา่งด ี

• การผลติ 
• การซอ่มบ ารงุ 
• การจัดซือ้วตัถดุบิ 
• การขนสง่วตัถดุบิและการขนสง่สนิคา้ 
• การจัดการและการจัดเก็บวตัถดุบิและผลติภณัฑ ์
• การจัดซือ้ การจัดสง่ การรับสนิคา้ 
• การจัดการของผูจั้ดหาวสัดอุปุกรณ์และผูรั้บเหมา 
• การบ าบดักากของเสยี การปลอ่ยของเสยี การรไีซเคลิ การน ากลบัมาใชใ้หม ่
• การปฏบิัตกิารในหอ้งทดลอง(เชน่ การเก็บตัวอย่าง การวเิคราะห ์การสอบเทยีบมาตรฐาน การท า

ความสะอาด) 
• การเปิดและปิดเครือ่งจักร อปุกรณ์หรอืกระบวนการ 
• การวจัิย พฒันา ออกแบบ วศิวกรรม การกอ่สรา้ง 
• การเลกิใชเ้ครือ่งจักรอปุกรณ์ 
 

องคก์รควรก าหนดการควบคมุการปฏบิัตงิานทีจ่ าเป็น อาทเิชน่ เอกสารกระบวนการ สญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัผูจั้ดหา 

(ซพัพลายเออร)์ หรอืคูม่อืผูใ้ชง้านสดุทา้ย 

การจดัท าเอกสารข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน -ใครและอยา่งไร  

การวเิคราะหก์ารปฏบิัตกิารเป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชน์ในการแบง่กจิกรรมออกเป็นงานย่อยๆ บคุคลทีท่ างานนี้ไดด้ี

ทีสุ่ดคอืคนทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตงิานนัน้ๆทุกวัน เลอืกพนักงานทีป่ฏบิัตงิานไดโ้ดดเด่นของหน่วยงานแลว้ใช ้

ความรูแ้ละประสบการณ์จากพวกเขา ผูจั้ดการและหวัหนา้งานควรมสีว่นเกีย่วขอ้งดว้ยแตไ่มค่วรมบีทบาทเหนอืผูอ้ืน่

ในการวเิคราะห ์เมือ่ไดท้ าการแบ่งย่อยกจิกรรมออกเป็นงานทีง่่ายทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปไดแ้ลว้ ใหเ้ขยีนเรยีงเป็น

ล าดบัขัน้ตอน ก็จะไดเ้อกสารขัน้ตอนการปฏบิตังิาน รปูแบบของเอกสารไดก้ลา่วไปแลว้ในบททีเ่กีย่วกบัการควบคมุ

เอกสาร 
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ขอ้ควรระวัง ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน (ไมว่า่จะเป็นเอกสารหรอืไมก่็ตาม) เป็นสิง่ทีไ่ดป้ฏบิัตจิรงิ ถา้หากในการปฏบิัติ

จรงิแตกตา่งจากทีเ่ขยีนไวใ้นเอกสารจะท าใหเ้อกสารฉบบันัน้กลายเป็นเพยีงทฤษฎเีทา่นัน้ 

ความรบัผดิชอบของผูจ้ดัหาวสัด ุอปุกรณ์และผูร้บัเหมา 

องคก์รจะตอ้งรับผดิชอบตอ่ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากผูรั้บเหมาและผูจั้ดหาวัสดอุปุกรณ์ ดังนัน้จงึเป็นหนา้ทีข่อง

องคก์รทีจ่ะตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่ผูจั้ดหาวัสดอุปุกรณ์และผูรั้บเหมาทกุรายมคีวามตระหนักในขอ้ก าหนดของระบบการ

จัดการสิง่แวดลอ้มและปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง นี่คอืเหตุผลว่าท าไมตอ้งมกีารจัดแผนงานการฝึกอบรม

ความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บับคุคลทีป่ฏบิตังิานชัว่คราวในพืน้ทีข่ององคก์ร 

การบง่ชีค้วามตอ้งการในการควบคมุการปฏบิตังิาน 

 
องคก์รสามารถควบคมุการปฏบิตังิานเพือ่ 

— จัดการประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญัซึง่ก าหนดไว ้
— ท าใหม้ั่นใจในการบรรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 
— บรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มและท าใหม่ั้นใจในความสอดคลอ้งกบันโยบายสิง่แวดลอ้มโดยรวม

ค าม่ันสญัญาในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม การป้องกนัมลภาวะและการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
— หลกีเลีย่งหรอืลดผลกระทบยอ้นกลบัตอ่สิง่แวดลอ้มหรอืผลกระทบยอ้นกลบัตอ่องคก์ร 
— เพิม่โอกาสทางธรุกจิใหก้บัองคก์ร 

 
จากพืน้ฐานของขอบเขตในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มและปฏบิตักิารทีก่ าหนดในขอ้ 6.1 และ 6.2 องคก์รควร
ก าหนดการควบคมุการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น (ดทูีข่อ้ 6.1 และ 6.2) โดยใชม้มุมองจากการประเมนิวฏัจักรชวีติ
ผลติภณัฑซ์ึง่มกีารปฏบิตังิานส าหรับหนา้ทีด่า้น (อาทเิชน่) การวจัิยและพฒันา การออกแบบ การขาย การตลาด 
การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารสิง่อ านวยความสะดวก  
 
ควรมกีารก าหนดประเภทและขอบเขตของการควบคมุหรอือทิธพิลทีป่ระยกุตใ์ชใ้นชว่งขัน้ตอนประเมนิวฏัจักรชวีติ
ผลติภณัฑอ์ยูใ่นระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม  การพจิารณามมุมองจากการประเมนิวฏัจักรชวีติผลติภณัฑค์วรท าใหเ้ร็ว
ทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปไดอ้าทเิชน่ ในกระบวนการออกแบบและพัฒนา ซึง่จะชว่ยใหไ้ดโ้อกาสทีด่กีวา่ในการปรับปรงุ
ประสทิธภิาพการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มของกจิกรรม กระบวนการ ผลติภณัฑห์รอืบรกิารตา่ง ๆ อกีทัง้ชว่ยองคก์ร
ลดความเป็นไปไดใ้นการโอนถา่ยผลกระทบสิง่แวดลอ้มยอ้นกลบัไปยังขัน้ตอนอืน่โดยจะสง่ผลใหเ้กดิมลูคา่มากขึน้
ตอ่องคก์รและปกป้องสิง่แวดลอ้ม หลายๆองคก์รสามารถมปีระเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญัในระยะการใชง้าน
ผลติภณัฑผ์า่นการประยกุตใ์ชข้อ้มลูทีอ่งคก์รมอบให ้ตวัอยา่งวธิกีารของการมอีทิธพิลตอ่ประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่ี
นัยส าคญัในกรณีนีเ้ชน่ 

— การศกึษาวธิบีรหิารผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
— การเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย (ตวัอยา่งเชน่ บนเว็บไซต ์FAQ) 
— การตัง้กลุม่ผูใ้ชเ้พือ่แบง่ปันขอ้มลูและคอยท าการอพัเดตผูใ้ช ้

 
เมือ่มกีารบงัคบัใช ้องคก์รควรพจิารณาวา่ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกและกระบวนการจา้งผูรั้บเหมาสามารถสง่ผล
กระทบตอ่ความสามารถขององคก์รในการบรหิารประเด็นสิง่แวดลอ้มและบรรลพัุนธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง
ไดอ้ยา่งไร  
 
 

การก าหนดการควบคมุการปฏบิตังิาน 

 
การควบคมุการปฏบิตังิานสามารถด าเนนิการไดห้ลายรปูแบบ อาทเิชน่ มกีระบวนการ มคีูม่อืการท างาน การควบคมุ
เชงิกายภาพ การใชบ้คุลากรทีเ่ชีย่วชาญ หรอืการผสมผสานสิง่เหลา่นี ้ทางเลอืกส าหรับวธิกีารควบคมุเฉพาะจะ
ขึน้อยูก่บัจ านวนของปัจจัยตา่ง ๆ อาทเิชน่ ทกัษะและประสบการณ์ของคนทีป่ฏบิตังิานและความซบัซอ้นรวมถงึ
นัยส าคญัดา้นสิง่แวดลอ้มของตวัการปฏบิตังิานเอง องคก์รสามารถเลอืกทีจ่ะวางแผนและจัดตัง้กระบวนการเพือ่
ยกระดบัความสามารถในการด าเนนิการควบคมุในลกัษณะสม า่เสมอ ปฏบิตัคิงเสน้คงวา อยา่งเป็นระบบ 
 
วธิกีารโดยทั่วไปในการก าหนดการควบคมุการปฏบิตังิานจะม ี

1. การเลอืกวธิกีารควบคมุ 
2. การเลอืกเกณฑก์ารปฏบิตังิานทีย่อมรับได ้ตวัอยา่งเชน่ ลกัษณะการปฏบิตังิานของเครือ่งจักรและการ

วดัผลหรอืน ้าหนักหรอือณุหภมู ิ 
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3. การตัง้กระบวนการตามจ าเป็นทีก่ าหนดวธิกีารวางแผน การด าเนนิการและการควบคมุการปฏบิตังิานที่
ก าหนดไว ้

4. การท าเอกสารกระบวนการเหลา่นีต้ามจ าเป็น ในรปูแบบคูม่อื ป้าย ฟอรม์ วดีโีอ รปูถา่ย ฯลฯ 
5. การประยกุตใ์ชท้างเลอืกเชงิเทคโนโลย ีอาทเิชน่ ระบบอตัโนมัต ิวสัด ุเครือ่งมอืและซอฟตแ์วร ์

 
การควบคมุการปฏบิตังิานจะมกีารจัดหาส าหรับการวดัผล การสงัเกตการณ์และการประเมนิ รวมถงึการตดัสนิวา่มี
การบรรลเุกณฑก์ารปฏบิตังิานหรอืไม ่
 
ทันททีีม่กีารจัดตัง้การควบคมุการปฏบิตังิาน องคก์รควรสงัเกตการณ์การใชง้านอยา่งตอ่เนือ่งและประสทิธภิาพของ
การควบคมุเหลา่นี ้รวมถงึการวางแผนและการด าเนนิการปฏบิตักิารใด ๆ ทีจ่ าเป็น 
 

สรปุประเด็นส าคญั 

• การควบคมุการปฏบิตักิารรวมถงึเครือ่งมอืควบคมุมลพษิ สญัญาณเตอืน การป้องกนัดแูลรักษาและขัน้ตอน
การปฏบิตักิาร 

• การป้องกนัดแูลรักษาเป็นการชว่ยการควบคมุการปฏบิตักิารและการป้องกนัภาวะมลพษิ 
• ISO 14001 ก าหนดใหจั้ดท าขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเป็นเอกสารส าหรับงานซึง่หากไม่มเีอกสารดังกล่าว

อาจท าใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้มได ้
• เอกสารขัน้ตอนการปฏบิัตงิานก าหนดบทบาท ความรับผดิชอบ อ านาจหนา้ทีแ่ละเกณฑก์ารปฏบิตังิาน ซึง่

ชว่ยใหผ้ลการด าเนนิงานมคีวามสม ่าเสมอและมปีระโยชนส์ าหรับการฝึกอบรม 

• ขัน้ตอนการปฏบิตังิานควรจัดท าเป็นเอกสารก็ตอ่เมือ่ท าใหเ้กดิประโยชนเ์พิม่ขึน้ 
• การวเิคราะหก์ารปฏบิัตกิารเป็นเทคนคิทีม่ปีระโยชน์ในการแบง่กจิกรรมออกเป็นงานสว่นย่อยๆเพือ่จัดท า

เอกสารขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
• ผูเ้ชีย่วชาญของแตล่ะพืน้ทีเ่ป็นแหลง่ความรูท้ีด่ทีีส่ดุในการวเิคราะหก์ารปฏบิตักิาร 
• เอกสารขัน้ตอนการปฏบิตังิานควรมรีปูแบบเดยีวกนัทีเ่ป็นมาตรฐาน 
• ตอ้งมีการสื่อสารใหผู้รั้บเหมาที่ปฏบิัตงิานในโรงงานและผูจั้ดหาวัสดุอุปกรณ์ทราบถงึขอ้ก าหนดที่

เกีย่วขอ้งในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

การตรวจประเมนิ 

1. ตรวจสอบวา่การปฏบิตังิานตา่ง ๆ ทีซ่ ึง่เกีย่วขอ้งกบัประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นียัส าคญั ไดรั้บการควบคมุ 
โดยดจูากกจิกรรมขององคก์รตา่งๆ ไมว่า่ (man machine material method maintenance) 

2. ท าการตรวจสอบพืน้ที ่ท าการสมัภาษณ์ และหาหลกัฐานการควบคมุการท างานในกจิกรรมขององคก์รที่

เกีย่วขอ้งกบั aspects and impacts วา่เพยีงพอเหมาะสมอยา่งไร 
3. ท าการตรวจสอบพืน้ที ่วา่เอกสาร วธิกีารในการควบคมุไดม้กีารจัดท าเพือ่จัดการกบัประเด็นปัญหา

สิง่แวดลอ้มทีม่นัียยะอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่
4. ท าการสมัภาษณ์ สงัเกตการณ์ท างานวา่ พนักงานทที างานมผีลตอ่ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นัียยะ ไดรั้บการ

อบรมอยา่งเพยีงพอเหมาะสม 
5. ท าการตรวจสอบพืน้ที ่วา่มมีาตรการควบคมุ ตรวจวดั บนัทกึ อยา่งเพยีงพอเหมาะสมในการจัดการกบั

ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นัียยะเพือ่ลดผลกระทบ 
6. ตรวจสอบ ณ สถานทีว่า่ม ีเครือ่งมอื เครือ่งจักร วธิกีารท างานทีไ่มเ่หมาะสมในการควบคมุกจิกรรมทีม่ผีล

ตอ่ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่อยา่งไร 

7. มขีัน้ตอน แผน ในการด าเนนิงานในกรณีทีเ่กดิภาวะฉุกเฉนิ หรอืในกรณี start-up or shut-down 

procedures ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นัียยะหรอืไม ่
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8.2 การเตรยีมความพรอ้มและการตอบสนองกรณีฉุกเฉนิ 

8.2 การเตรยีมความพรอ้มและตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ 
องคก์รตอ้งจัดท า, น าไปปฏบิตั ิและธ ารงรักษา กระบวนการทีจ่ าเป็นในการเตรยีมการ และ ตอบสนองตอ่
สถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจจะเกดิ ตามระบใุน 6.1.1 
 
องคก์รตอ้ง 
a) เตรยีมการส าหรับการตอบสนองโดยการวางแผนกจิกรรมเพือ่ป้องกนัหรอืบรรเทาผลกระทบดา้นลบตอ่
สิง่ส ิง่แวดลอ้มจากสถานการณ์ฉุกเฉนิ  
b) ตอบสนองตอ่สถานการณ์ฉุกเฉนิทีเ่กดิขึน้จรงิ 
c) ด าเนนิกจิกรรมเพือ่ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากสถานการณ์ฉุกเฉนิ, ทีเ่หมาะสมกบั
ขนาดของเหตฉุุกเฉนิและผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจจะเกดิ 
d) ทดสอบแผนการตอบสนองเป็นระยะๆ ,หากเป็นไปได ้
e) ทบทวนและปรับเปลีย่นกระบวนการและแผนตอบสนอง เป็นระยะๆ, โดยเฉพาะหลงัการเกดิเหตฉุุกเฉนิ
หรอืการทดสอบ 
f) ใหส้ารสนเทศและการอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่การเตรยีมความพรอ้มและตอบสนอง ตามความเหมาะสม, 
กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี, รวมถงึบคุลากรทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุ 
 
องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศ ในขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่ใหม้คีวามเชือ่ม่ันวา่กระบวนการได ้
ด าเนนิการตามแผน 

 
 
ในการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉนิ ควรมกีารพจิารณาในดา้นผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มขัน้ตน้ทีส่ามารถสง่ผลและ
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มขัน้ทีส่องทีเ่กดิขึน้ไดต้ามการตอบสนองมาจากผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มขัน้ตน้ 
ตวัอยา่งเชน่ การพจิารณาความเป็นไปไดด้า้นมลอากาศในการตอบสนองเรือ่งเพลงิไหม ้ 
 
องคก์รควรมกีารเตรยีมการตามประเภทของสถานการณต์า่ง ๆ เชน่ การหกของสารเคมจี านวนเล็กนอ้ย ความ
ลม้เหลวของเครือ่งมอืลดการปลอ่ยกา๊ซ หรอืสถานการณ์ดา้นสิง่แวดลอ้มทีร่นุแรงเป็นอนัตรายตอ่คนและ
สิง่แวดลอ้มในวงกวา้ง องคก์รควรมกีารเตรยีมการส าหรับสถานการณ์แตล่ะประเภท  
 
เป็นความรับผดิชอบขององคก์รทีจ่ะพัฒนามาตรการระบบการป้องกนัสภาวะฉุกเฉนิ ซึง่เหมาะสมกบัความตอ้งการ
เฉพาะ ในการพัฒนาระเบยีบปฏบิตัอิงคก์รตอ้งพจิารณาเรือ่งตา่งๆ ดงันี ้

a) ธรรมชาตขิองกจิกรรมทีอ่าจเกดิสภาวะฉุกเฉนิขององคก์ร เชน่ สารเคมตีดิไฟ ขนาดของภาชนะบรรจุ
สารเคม ีกา๊ซทีม่แีรงดนั ทอ่สง่สารอนัตราย เป็นตน้ 

b) อบุตัเิหตทุีม่โีอกาสจะเกดิขึน้ได ้
c) วธิกีารทีเ่หมาะสมในการตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนินัน้ๆ 
d) การปฏบิตักิารเพือ่ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ 
e) การปฏบิตักิารเพือ่การจัดการของเสยีหลงัเกดิอบุตัเิหตแุลว้ 
f) การบวนการประเมนิอบุตัเิหตเุพือ่การแกไ้ขและป้องกนัอบุตัเิหต ุ
g) ตอ้งมกีระบวรการทดสอบแผนการเตรยีมพรอ้มตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 
h) การฝึกอบรมพนักงานถงึการตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 
i) การเตรยีมพรอ้มของเบอรโ์ทรศพัทส์ าหรับการตดิตอ่บคุคลและหน่วยงานทีส่ าคญัในการขอความ

ชว่ยเหลอื 
j) เสน้ทางอพยพและจดุรวมพล 
k) ศกัยภาพในการเกดิอบุตัเิหตสุ าหรับกจิกรรมบรเิวณใกลเ้คยีง (โรงงาน ถนน รถไฟ เป็นตน้) 
l) ความเป็นไปไดใ้นการขอความชว่ยเหลอืจากองคก์รเพือ่นบา้นใกลเ้คยีง 

ความส าคญัของการป้องกนั 

ขอ้ก าหนด ISO 14001 ในตอนตน้ๆ ไดก้ าหนดเกณฑท์ีส่ าคัญประการหนึง่ในนโยบายสิง่แวดลอ้มคอืการป้องกัน

ภาวะมลพษิ ไม่ใชก่ารขจัดหรอืการลดภาวะมลพษิ การป้องกันนับเป็นสาระส าคัญของระบบมาตรฐาน ISO 14001 ที่

โดดเด่นขอ้หนึง่คอื ขอ้ 8.2 นี้ การเตรยีมความพรอ้มและการแกไ้ขปัญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ องคก์รสว่นใหญ่

เมือ่คดิถงึเหตกุารณ์ฉุกเฉนิก็จะมุง่เนน้ทีก่ารแกไ้ขปัญหาโดยมองขา้มสิง่ทีม่คีณุคา่มากกวา่คอืการเตรยีมความพรอ้ม

หรอืการป้องกนั จดุประสงคข์องขอ้ก าหนด ISO 14001 ขอ้นีค้อื:  
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• ลดความเสีย่งการเกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉนิใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 
• ระบเุหตกุารณ์ฉุกเฉนิทีเ่ป็นไปไดใ้หม้ากทีส่ดุ 
• จัดท าแผน น าไปปฏบิัตแิละซกัซอ้มแผนเพือ่แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทันท่วงทแีละมปีระสทิธผิล ส าหรับทกุ

เหตกุารณ์ฉุกเฉนิทีม่ผีลกระทบสิง่แวดลอ้มได ้
• ลดผลกระทบของเหตกุารณ์ฉุกเฉนิทีม่ตีอ่ส ิง่แวดลอ้มใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 
• ท าการปรับปรุงขัน้ตอนการปฏบิัตกิารเตรยีมความพรอ้มและการแกไ้ขปัญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิอย่าง

ตอ่เนือ่ง 
 

การระบสุถานการณท์ีอ่าจเกดิเหตฉุุกเฉนิได ้

สิง่แรกทีข่อ้ก าหนดขอ้นี้ตอ้งการคอืการระบุอบุัตกิารณ์ อบุัตเิหตแุละเหตฉุุกเฉนิทัง้หมดทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดภ้ายใต ้

สภาวะการปฏบิัตงิานตามปกต ิและในระหวา่งเหตกุารณ์เชน่การเริม่เดนิเครือ่งจักร การหยุดเครือ่งจักร เหตุการณ์

อื่นๆที่ไม่เป็นไปตามการปฏบิัตงิานตามปกต ิและเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร มีกลยุทธ์

หลากหลายทีส่ามารถน ามาใชร้ะบเุหตกุารณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ ดงัตวัอยา่ง 

• ทบทวนอบุตักิารณ์ทีบ่นัทกึในไว ้5 ปีทีผ่า่นมา 
• ตรวจสอบสถติปิระเภทอบุตักิารณ์และเหตฉุุกเฉนิทีเ่คยเกดิขึน้รวมทัง้พืน้ที ่ เวลาทีเ่กดิ กะ(shifts)  สภาพ

การปฏบิตักิาร สภาพอากาศและปัจจัยส าคญัอืน่ๆ 
• ทบทวนประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิเป็นเหตฉุุกเฉนิไดภ้ายใตส้ภาพการปฏบิตังิานทีผ่ดิปกต ิ
• ระดมความคดิจากกลุม่บคุคลทีท่ างานในพืน้ทีต่า่งๆถงึเหตกุารณ์ฉุกเฉนิและอบุตักิารณ์ทีเ่ป็นไปได ้

ตวัอยา่งของเหตกุารณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ดงัแสดงในตารางขา้งลา่ง 

เหตกุารณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ พืน้ทีท่ ีอ่าจเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

• ไฟไหม ้การระเบดิ 
• กา๊ซร่ัว หก 
• อบุตัภิยัทางธรรมชาติ - ฟ้าผา่ แผน่ดนิไหว น ้า

ทว่ม สภาพอากาศทีเ่ลวรา้ย 
• งานลม้เหลว เครือ่งจักรหรอืโครงสรา้ง

เสยีหาย 
• ไฟฟ้าดบั กา๊ซหมด 
• การชนกนั 
• การกอ่การรา้ย การจับเป็นตวัประกนั 

• บรเิวณเก็บสารเคมอีนัตราย 
• บรเิวณเก็บกากของเสยีอนัตราย 
• ถังเก็บน ้ามัน เชือ้เพลงิ สารเคมขีนาดใหญ ่
• กระบวนการเริม่เดนิเครือ่งจักรและหยดุ

เครือ่งจักร 
• ภาชนะอดัความดนัสงู 
• รางหรอืถนนล าเรยีงวสัด ุ
• จดุรับสง่สนิคา้ขึน้ลงจากยานพาหนะ 
• โรงบ าบดักากของเสยีและจดุปลอ่ยของเสยี 
• รางระบายน ้าฝน 

 

พื้นที่ที่อาจเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินไดค้วรท าเครื่องหมายบนแผนที่ไวใ้หช้ัดเจนและ           จัดอุปกรณ์ส าหรับ

เหตกุารณ์ฉุกเฉนิไวใ้กล ้ๆ  พืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีอ่าจเสยีหายไดจ้ากกา๊ซหรอืสิง่อืน่ๆทีเ่กดิจากเหตกุารณ์ฉุกเฉนิในโรงงาน

ควรระบแุละท าเครือ่งหมายไวบ้นแผนทีส่ าหรับการแจง้ใหท้ราบอยา่งรวดเร็วหรอืกระท าการใดๆถา้หากเกดิเหตกุารณ์

ฉุกเฉนิขึน้ ควรมกีารระบทุศิทางของลมไวบ้นแผนทีเ่พือ่ก าหนดพืน้ทีใ่ตล้มทีเ่ป็นไปไดม้ากทีส่ดุ บรเิวณใกลเ้คยีงที่

ออ่นไหวตอ่เหตกุารณ์ฉุกเฉนินัน้รวมถงึ :  

• แหลง่ทีอ่ยูอ่าศยั  อตุสาหกรรม พืน้ทีก่ารเกษตร สถานทีพั่กผอ่นทางธรรมชาต ิหรอืพืน้ทีต่กปลา 
• แหลง่น ้าดืม่ (เชน่ น ้าผวิดนิหรอืน ้าใตด้นิ) 
• พืน้ทีท่ีไ่วตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพสิง่แวดลอ้ม พืน้ทีอ่นุรักษ์ธรรมชาตแิละสิง่มชีวีติทีใ่กลส้ญูพันธุุุ  ์
• บรเิวณทีม่คีณุคา่ทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม 

 

ระดบัของเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ  

แผนแกไ้ขปัญหากรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินของหลายๆองคก์รก าหนดเป็น 3 ระดับ ส าหรับจัดการกับเหตุการณ์ทีม่ี

ขนาดและขอบเขตตา่งๆกนั 

1. สามารถจัดการไดโ้ดยบคุคลในแผนกนัน้ๆเอง 
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2. ตอ้งการความชว่ยเหลอืจากทมีแกไ้ขปัญหากรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงงานและอาจตอ้งการอพยพคน
ออกจากโรงงาน 

3. ตอ้งการความชว่ยเหลอืจากหน่วยงานภายนอกอยา่งเต็มที ่อาจตอ้งอพยพคนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงหรอืท าการ
ป้องกนัอนัตราย 

 

แผนการแกไ้ขปญัหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 

ในการจัดท าแผนการแกไ้ขปัญหากรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงงานนัน้ตอ้งอาศัยผูเ้ชีย่วชาญ ในบทนี้จะกล่าวถงึ

ขอ้ก าหนดพืน้ฐานทีค่วรมใีนแผน ทัง้นีม้าตรฐาน ISO 14001 ไมไ่ดก้ าหนดใหม้กีารจัดท าแผนการแกไ้ขปัญหากรณี

เหตกุารณ์ฉุกเฉนิเป็นเอกสาร แมว้า่ในความเป็นจรงิจะไมส่ามารถเขา้ใจไดว้า่แผนงานนัน้สมัฤทธิผ์ลหรอืไมถ่า้หาก

ไมม่เีอกสารแผนงานใหป้ฏบิตัติาม สิง่ส าคญัทีค่วรก าหนดในแผนการแกไ้ขปัญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ ไดแ้ก:่  

ข ัน้ตอนการเตอืนภยัคร ัง้แรก 

ควรจะท าอะไรบา้งเมื่อไดพ้บเหตุฉุกเฉินทางสิง่แวดลอ้ม(หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกดิขึน้ได )้ จะตดิต่อกับใคร 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิอะไร รายงานเหตกุารณ์ตอ่ใคร แกไ้ขปัญหาขัน้ตน้อยา่งไร 

ก าหนดสายการบงัคบับญัชา 

อธบิายโครงสรา้งองคก์รของทีมแกไ้ขปัญหากรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินว่าใครเป็นคนสั่งการ สายการรายงานเป็น

อยา่งไร แตล่ะคนตอ้งรับผดิชอบอะไรบา้ง 

อธบิายการแกไ้ขปญัหากรณีเกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉนิระดบัตา่งๆ 

ก าหนดหวัขอ้แผนปฏบิตักิารส าหรับเหตกุารณ์ไฟไหม ้สารเคมร่ัีวไหล กา๊ซร่ัว หรอือืน่ๆในระดบั 1 ระดบั 2 และระดบั 

3 และรวมถงึการก าหนดค าสั่งการ การดูแลความปลอดภัยของพื้นที่เกดิเหตุ การแจง้ขอความช่วยเหลอืจาก

ภายนอก การสือ่สารทัง้ภายในและภายนอก แผนการอพยพ (ทัง้ในโรงงานและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง) จุดรวมพล วธิกีารลด

และขจัดผลกระทบ 

การรายงาน 

ก าหนดวา่ใครเป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานเหตกุารณ์ฉุกเฉนิภายในโรงงานและองคก์ร และรายงานตอ่หน่วยงาน

นอกองคก์ร อาท ิชมุชน หน่วยงานรัฐ และสือ่สารมวลชน 

การคน้หาอบุตักิารณ์ 

อธบิายขัน้ตอนการปฏบิตัสิ าหรับทมีแกไ้ขปัญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิหลังเสร็จสิน้เหตกุารณ์นัน้แลว้ เพือ่สบืคน้หา

สาเหตแุละวธิกีารป้องกนัและแกไ้ขมใิหอ้บุตักิารณ์นัน้เกดิขึน้อกี 

การฝึกซอ้มการแกไ้ขปญัหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 

ISO 14001 ก าหนดใหม้กีารซอ้มแผนฉุกเฉนิหากท าไดใ้นทางปฏบิัต ิก าหนดการซอ้มแผนฉุกเฉินควรครอบคลมุ

เหตุฉุกเฉินชนดิต่างๆและทุกพืน้ที ่ควรมกีารประเมนิประสทิธผิลของการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินและปรับปรุงใหด้ขี ึน้

หากจ าเป็น หรอืท าการซอ้มเพิม่มากขึน้เพือ่ใหไ้ดผ้ลตามทีก่ าหนดไว ้

แผนการแกไ้ขปัญหากรณีเหตุการณ์ฉุกเฉนิฉบับส าเนาตอ้งแจกจ่ายใหท้ั่วทัง้องคก์รและทุกคนตอ้งรับรูถ้งึขัน้ตอน

การเตอืนภัยครัง้แรกและการอพยพ สมาชกิของทมีแกไ้ขปัญหากรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินตอ้งเป็นผูน้ าในการปฏบิัติ

อยา่งสม ่าเสมอและทกุๆคนในพืน้ทีค่วรไดรั้บการฝึกซอ้มการแกไ้ขปัญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิและการอพยพ ควร

จัดเก็บบนัทกึผลการฝึกซอ้มและบนัทกึการเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการแกไ้ขปัญหากรณีเหตฉุุกเฉนิ 

สิง่ทีน่อกเหนือไปจากเอกสารอืน่ๆคอืแผนการแกไ้ขปัญหากรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินนัน้ตอ้งท าใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

ประกอบดว้ย รายชือ่บุคคลและหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดใ้นปัจจุบัน และการอธบิายขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน

เฉพาะทีเ่ป็นปัจจบุนัเทา่นัน้ 
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แตล่ะองคก์รมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการท าแผนการตระเตรยีมและตอบสนองกรณีฉุกเฉนิทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการ
เฉพาะขององคก์ร ในการตัง้แผนการตา่ง ๆ  องคก์รควรมกีารพจิารณาถงึ  
 

— สภาพทางสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จรงิและทีเ่ป็นไปไดโ้ดยรวมถงึภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
— หลกัธรรมชาตขิองอนัตรายทีส่ถานประกอบการ ตวัอยา่งเชน่ ของเหลวทีต่ดิไฟงา่ย ถังจัดเก็บ 

กา๊ซอดัและมาตรการทีจ่ะมกีารด าเนนิการในกรณีทีเ่กดิการหกหรอืการไหลออกมาโดยบงัเอญิ 
— ประเภทและขนาดของสถานการณ์ฉุกเฉนิทีส่ว่นใหญม่แีนวโนม้ 
— เครือ่งมอืและทรัพยากรทีจ่ าเป็น 
— ความเป็นไปไดส้ าหรับสถานการณ์ฉุกเฉนิ ณ สถานทีใ่กลเ้คยีง (ตวัอยา่งเชน่ โรงงาน ถนน ทาง

รถไฟ) 
— วธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุในการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉนิ 
— ปฏบิตักิารทีจ่ าเป็นในการลดความเสยีหายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
— หน่วยงานฉุกเฉนิและความรับผดิชอบ 
— เสน้ทางอพยพและจดุรวมพล 
— รายชือ่บคุคลส าคญัและหน่วยงานชว่ยเหลอืโดยมรีายละเอยีดการตดิตอ่ ตวัอยา่งเชน่ หน่วย

ดบัเพลงิและการบรกิารลา้งสารทีห่ก 
— ความเป็นไปไดใ้นการชว่ยเหลอืกนัและกนัจากองคก์รเพือ่นบา้น 
— กระบวนการสือ่สารภายในและภายนอก 
— ปฏบิตักิารบรรเทาและตอบสนองทีด่ าเนนิการส าหรับประเภทสถานการณ์ฉุกเฉนิตา่ง ๆ  
— กระบวนการส าหรับการประเมนิหลงักรณีฉุกเฉนิโดยมกีารประเมนิการตอบสนองตามแผนเพือ่

ก าหนดและด าเนนิการปฏบิตักิารแกไ้ขและป้องกนั 
— การทดสอบกระบวนการตอบสนองกรณีฉุกเฉนิเป็นระยะ ๆ  
— ขอ้มลูวสัดอุนัตรายโดยมผีลกระทบทีเ่ป็นไปไดข้องแตล่ะวสัดตุอ่สิง่แวดลอ้ม และมาตรการทีจ่ะ

ด าเนนิการในกรณีมกีารไหลออกโดยบงัเอญิ 
— การฝึกอบรมหรอืขอ้ก าหนดความสอดคลอ้งโดยรวมขอ้ก าหนดส าหรับบคุลากรทีต่อ้งตอบสนอง

กรณีฉุกเฉนิและการทดสอบประสทิธภิาพ 
 
ในการวางแผนการตระเตรยีมกรณีฉุกเฉนิ ควรมกีารพจิารณาถงึการเชือ่มโยงกบัระบบบรหิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
ตอ่เนือ่งทางธรุกจิรวมถงึอาชวีอนามัยและความปลอดภยั 
 
องคก์รควรเก็บรักษาเอกสารขอ้มลูในขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่ท าใหม่ั้นใจวา่มกีารด าเนนิกระบวนการทีจ่ าเป็นส าหรับ
การเตรยีมการและตอบสนองกรณีฉุกเฉนิตามแผน 
 

สรปุประเด็นส าคญั 

• การป้องกัน(เช่น การจัดการความเสีย่ง) เป็นองคป์ระกอบส าคัญของการเตรียมการแกไ้ขปัญหากรณี
เหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 

• องคก์รตอ้งมขีัน้ตอนส าหรับการระบุแหล่ง ชนดิ ผลกระทบของอุบัตเิหตุต่อสิง่แวดลอ้ม และเหตุการณ์
ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

• แผนงานการแกไ้ขปัญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิควรรวมถงึการอธบิายบทบาทและ     ความรับผดิชอบใน
การแกไ้ขปัญหากรณีเหตฉุุกเฉิน การลดผลกระทบ การสือ่สารภายในและภายนอกองคก์ร การฝึกอบรม 
การซอ้มแผนฉุกเฉนิ การคน้หาอบุตักิารณ์ และการทบทวนขัน้ตอนการปฏบิตักิาร 

• ตอ้งมกีารซอ้มแผนฉุกเฉนิเพือ่ทดสอบประสทิธผิลของแผนการแกไ้ขปัญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 
• ตอ้งปรับปรงุแผนการแกไ้ขปัญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิใหท้ันสมัยอยูเ่สมอ 

 

การตรวจประเมนิ 

1. ตรวจสอบเอกสารในระบบในระบบ EMS ทีท่ าการระบสุถานการณ์ฉุกเฉนิ วา่ ทกุๆสถานการณ์เหตฉุุกเฉนิที่
ศกัยภาพในการเกดิขึน้ และการเกดิอบุตัเิหตทุีม่ศีกัยภาพในการเกดิขึน้ทีส่ามารถสง่ผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม ไดร้บัการระบคุรบถว้นหรอืไม ่

2. ตรวจทาน emergency response plans วา่มไีวใ้นเพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม หรอืไม ่แผน 

emergency response plans นัน้มรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอเหมาะสมตอ่ความเสยีงของกจิกรรม จ านวน

พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งไร 
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3. ตรวจสอบวา่ emergency response plans ไดรั้บการฝึกปฏบิตัติามแผนและมกีารปรับปรงุ 

emergency response plans หลงัการฝึกปฏบิตั ิ 

4. ตรวจทานบนัทกึ หมายเลขตดิตอ่ แผนการตดิตอ่ องคก์รภายนอกในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 
 

END 
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9 การประเมนิสมรรถนะ 

9.1 การเฝ้าระวงั การวดั การวเิคราะห ์และ การประเมนิ 

 

9.1.1 ท ัว่ไป 
 
องคก์รตอ้งเฝ้าระวงั วดั วเิคราะห ์และ ประเมนิ สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม   
องคก์รตอ้งก าหนด 
a) สิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งวดัและเฝ้าระวงั 
b) วธิกีารส าหรับการเฝ้าระวงั การวดั การวเิคราะห ์และการประเมนิ, ทีส่ามารถปฏบิตัไิด,้ เพือ่ให ้
มั่นใจถงึความถกูตอ้งของผลลพัธ ์
c) เกณฑท์ีซ่ ึง่องคก์รใชใ้นการประเมนิสมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม, โดยใชต้วัชีบ้ง่ทีเ่หมาะสม 
d) เมือ่ใดทีต่อ้งด าเนนิการวดัและเฝ้าระวงั 
e) เมือ่ใดทีผ่ลการเฝ้าระวงัและการวดัตอ้งไดรั้บการวเิคราะหแ์ละการประเมนิผล 

องคก์รตอ้งม่ันใจวา่เครือ่งมอือปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการการเฝ้าระวงัและตรวจวดัเป็นเครือ่งมอืทีไ่ดรั้บการสอบ
เทยีบหรอืไดรั้บการทวนสอบ และไดรั้บการธ ารงรักษาตามความเหมาะสม 
องคก์รตอ้งประเมนิสมรรถนะการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม และประสทิธผิลของระบบการบรหิาร
สิง่แวดลอ้ม 

องคก์รตอ้งสือ่สารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรถนะผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในและ
ภายนอก,ตามทีร่ะบใุนกระบวนการสือ่สารและตามความจ าเป็นจากขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาขอ้มลูสารสนเทศทีเ่หมาะสมเพือ่เป็นหลกัฐานการการเฝ้าระวงั ,การวดั, การวเิคราะห ์
และการประเมนิผล 

 

จดุประสงคข์องการตดิตามตรวจสอบและการวดัผล 

การตดิตามตรวจสอบเกีย่วขอ้งกับการสอดสอ่งดแูลหรอืการสังเกตการปฏบิัตงิานเป็นประจ าเพือ่ท าใหม่ั้นใจว่าผล

การด าเนนิการเป็นทีน่่าพงึพอใจ เพือ่ตรวจสอบความกา้วหนา้และการปรับปรุงทีต่อ้งการและเพือ่ตรวจหาปัญหา 

การวัดเกดิขึน้เมือ่มกีารอ่านค่าเชงิปรมิาณของตัวแปรต่างๆในการปฏบิัตกิาร การปล่อยของเสยี หรือผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม การตดิตามตรวจสอบและการวดัผลใชใ้นการ :  

• ตรวจสอบความกา้วหนา้ของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม เชน่ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการลด
จ านวนขอ้บกพรอ่งในการฝึกอบรมบคุคล 

• ระบแุหลง่ของปัญหาและผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งทันทว่งทแีละถกูตอ้ง 
• เรง่ใหเ้กดิการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งรวดเร็วและเหมาะสมเมือ่มบีางสิง่ผดิปกต ิ
• ประเมนิผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มเปรยีบเทยีบกบัขอ้ก าหนดกฎหมาย 
• เป็นการแสดงความขยันหม่ันเพยีรและใชป้ระเมนิตนเอง 
• ท าตามขอ้ตกลงในนโยบายสิง่แวดลอ้ม 

 

ควรตดิตามตรวจสอบและ/หรอืควรวดัอะไร 

มตีวัแปรจ านวนมากทีค่วรมกีารตดิตามตรวจสอบเพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม องคก์รสว่นใหญ่

ตดิตามตรวจสอบตัวแปรนอ้ยเกนิไปและท าไมบ่อ่ยนัก หลักในการก าหนดแผนงานการตดิตามตรวจสอบคอืการระบุ

ตัวแปรทีส่ าคัญทีจ่ะสามารถตรวจสอบระบบ การจัดการสิง่แวดลอ้มไดช้ดัเจน และประเมนิวา่ตอ้งท าบ่อยเพยีงใด 

การตดิตามตรวจสอบและการวัดผลตอ้งการความถูกตอ้งและความแม่นย าระดับใด เพือ่ท าใหม้ั่นใจว่าระบบการ

จัดการสิง่แวดลอ้มยังคงด าเนนิไปดว้ยด ี
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หวัขอ้ตอ่ไปนีค้อืหวัขอ้ท ัว่ไปทีต่อ้งตดิตามตรวจสอบเป็นประจ า 

• ผลการปฏบิตังิานตามขอ้ก าหนดของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มโดยรวม 
• ความกา้วหนา้ของงานเพือ่บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
• ตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มตามแผนงานการจัดการสิง่แวดลอ้ม และตามขอ้ก าหนดกฎหมาย 
• การปฏบิตังิานของการผลติ เครือ่งจักร กระบวนการทีก่อ่ใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัและเครือ่งจักร

ควบคมุมลพษิ 
 

การตดิตามตรวจสอบและการวดัผลบางอยา่งทีค่วรท าประจ า ตวัอยา่งเชน่ :  
• การปลอ่ยของเสยีสูอ่ากาศ การปลอ่ยน ้าเสยีลงแหลง่น ้า การทิง้กากของเสยี 
• ผลกระทบสิง่แวดลอ้มดา้นอากาศ น ้า ดนิ สิง่มชีวีติ นเิวศวทิยา มนุษย ์
• การใชพ้ลงังาน 
• การใช ้ /การจัดการ การจัดเก็บและการทิง้สารเคม ีเชือ้เพลงิ 

วสัดแุละกากของเสยีอนัตราย 
• ความจ าเป็นของการฝึกอบรม ตารางก าหนดการฝึกอบรม 

ความตระหนักและความสามารถดา้นสิง่แวดลอ้มของ
พนักงาน 

• การสือ่สารจากฝ่ายตา่งๆและการโตต้อบขององคก์ร 
• การแกไ้ขปัญหากรณีอบุตักิารณ์ฉุกเฉนิ 

• การประกนัคณุภาพและการควบคมุคณุภาพส าหรับการสุม่
ตวัอยา่งและการวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• ประสทิธผิลและความทันตอ่เหตกุารณ์ในการป้องกนัแกไ้ข 
• ผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มของผูรั้บเหมา 
• เอกสารไดรั้บการปรับปรงุใหม้คีวามทันสมัยและมกีารควบคมุอยา่งพอเพยีงหรอืไม ่
 

การเฝ้าระวงัและการวดัผลจะเป็นหลกัฐาน ในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม เชน่ 
— การตรวจสอบยอ้นกลบัความคบืหนา้ของค าม่ันสญัญาในการบรรลนุโยบายสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ

วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มและการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

—  การใหข้อ้มลูเพือ่ก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั  

—  การเก็บขอ้มลูดา้นการปลอ่ยกา๊ซและการระบายออกเพือ่บรรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง; 

—  การเก็บขอ้มลูดา้นการใชน้ ้า พลงังานหรอืวสัดเุพือ่บรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม; 

—  การใหข้อ้มลูเพือ่สนับสนุนหรอืประเมนิการควบคมุการปฏบิตังิาน  

—  การใหข้อ้มลูเพือ่ประเมนิประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

—  การใหข้อ้มลูเพือ่ประเมนิประสทิธผิลการท างานของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 

 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัส าหรับระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มตอ้งสอบเทยีบมาตรฐานอยา่งสม ่าเสมอเพือ่ท าใหม่ั้นใจ

วา่คา่ทีอ่า่นไดม้คีวามถกูตอ้ง และตอ้งตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มเป็น

ประจ าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามตามขอ้ตกลงในนโยบายสิง่แวดลอ้ม  ประเภทของการวดัผลบง่บอกถงึความตอ้งการใน

การท าใหเ้ครือ่งมอืดงักลา่วมคีวามน่าเชือ่ถอื (ตวัอยา่งเชน่ การสอบเทยีบ)   

องคก์รควรพจิารณาในการใชห้อ้งทดสอบทีม่เีทคนคิการทดสอบซึง่ไดรั้บการรับรองโดยหน่วยงานทีใ่หก้ารรับรอง

ระดบัชาตหิรอือนุมัตโิดยผูต้ัง้กฎ หากไมส่ามารถไดรั้บการรับรองหรอือนุมัต ิ องคก์รสามารถพจิารณาวธิทีีเ่หมาะสม

อืน่ ๆ ในการตรวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย าของผลลพัธ ์อาทเิชน่ การวเิคราะหต์วัอยา่งแยก การทดสอบเทยีบกบั

วสัดทุีอ่า้งองิซึง่ไดรั้บการรับรองและโปรแกรมทดสอบความช านาญหอ้งทดสอบ 

 

 

สิง่ทีค่วรพจิารณาพเิศษในการเฝ้าระวงัและการวดัผล คอืการรับประกนัความถกูตอ้งเชือ่ถอืไดข้องขอ้มลู ดงันัน้

ภายใตเ้งือ่นไขทีค่วบคมุได ้(มรีะบบ มเีกณฑ)์ส าหรับ: 

—  เทคนคิการเลอืกตวัอยา่งและการเก็บขอ้มลู  

—  การจัดหาการสอบเทยีบทีเ่พยีงพอ   

เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถรายงานและสือ่สาร

ประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม

ของตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้งแมน่ย า จงีตอ้ง

มรีะบบส าหรับการเฝ้าระวงั การวดัผล การ

วเิคราะหแ์ละการประเมนิประสทิธผิลการ

ท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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—  การใชม้าตรฐานวดัทีส่ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดต้ามมาตรฐานสากลหรอืระดบัชาต ิ

—  การใชบ้คุลากรทีช่ านาญ  

—  การตคีวามขอ้มลูและการวเิคราะหแ์นวโนม้  

 

เพิม่เตมิ 

สรปุประเด็นส าคญั 

• ควรก าหนดสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารเฝ้าระวงัและวดัผลโดยค านงึถงึวตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม ประเด็น

สิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งและการควบคมุการปฏบิตังิานโดยควรมกีาร

ก าหนดความถีแ่ละวธิทีีจ่ะใชใ้นการเก็บขอ้มลู 

• เพือ่ประหยดัทรัพยากรในการวดัผล องคก์รควรเลอืกตวับง่ชีท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่งา่ยตอ่การเขา้ใจและใหข้อ้มลู

ทีม่ปีระโยชนส์ าหรับการประเมนิประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั 

• การคดัเลอืกตวับง่ชีค้วรสะทอ้นใหเ้ห็นหลกัธรรมชาตแิละขนาดของการด าเนนิงานขององคก์ร รวมถงึมี

ความเหมาะสมกบัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งของตวับง่ชีจ้ะรวมถงึพารามเิตอรเ์ชงิกายภาพ อาทิ

เชน่ อณุหภมู ิคา่แรงดนั pH และการใชว้สัด ุประสทิธผิลของพลงังาน ทางเลอืกในการบรรจแุละขนสง่ ดู

เพิม่เตมิไดท้ี ่ISO 14031 

• ควรมกีารวเิคราะหแ์ละใชผ้ลการเฝ้าระวงัและการวดัผลเพือ่บง่ชีข้อ้บกพรอ่ง การยดึม่ันขดีจ ากดัตามที่

พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งตัง้ไว ้แนวโนม้ประสทิธผิลการท างานและโอกาสในการปรับปรงุอยา่ง

ตอ่เนือ่ง  

• การวเิคราะหข์อ้มลูสามารถรวมการพจิารณาดา้นคณุภาพของขอ้มลู ความถกูตอ้ง ความเพยีงพอและความ

สมบรูณท์ีจ่ าเป็นตอ่การสรา้งขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอื เครือ่งมอืเชงิสถติสิามารถน าไปใชใ้นการเพิม่ความ

น่าเชือ่ถอืในการตดัสนิใจวา่สามารถบรรลผุลทีพ่งึประสงคห์รอืไม ่เครือ่งมอืเหลา่นีส้ามารถรวมเทคนคิเชงิ

กราฟฟิค การจัดท าดชัน ีการรวบรวมหรอืการชัง่อยา่งเหมาะสม  

• กระบวนการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรับการด าเนนิการเฝ้าระวงั การวดัผล การวเิคราะหแ์ละการประเมนิ

สามารถชว่ยในความคงเสน้คงวา การท าซ ้าไดแ้ละความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลูทีส่รา้งผลลพัธก์ารเฝ้าระวงั 

การวเิคราะหแ์ละการวดัผลรวมถงึการประเมนิควรมกีารเก็บรักษาเป็นเอกสารขอ้มลู 

• การตดิตามตรวจสอบและการวัดผลอยา่งละเอยีดถีถ่ว้นเป็นสิง่ส าคัญทีท่ าใหม้กีารปรับปรุงการด าเนนิงาน
ดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนือ่ง 

• การตดิตามการปฏบิตัติามกฎหมายเป็นภาระผกูพันในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 
• ผลการทดสอบจะดกี็ตอ่เมือ่ตวัอยา่งทีน่ ามาทดสอบไดม้าโดยปราศจากความล าเอยีง และมกีารสอบเทยีบ

เครือ่งมอืวดัอยา่งถกูตอ้ง 
• ทกุๆสิง่ที ่ISO 14001 กลา่ววา่ “ตอ้งคงรกัษาไว”้ น ัน้ตอ้งท าการวดัผลและตดิตามตรวจสอบ  

 

การตรวจประเมนิ 

1. ตรวจสอบวา่มกีารเฝ้าตดิตามและวดัลกัษณะจ าเพาะทีส่ าคญั (Key Characteristic) ของการปฏบิตังิานที่
สามารถมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทีม่นียัส าคญั อยา่งครบถว้นหรอืไม ่

2. ตรวจสอบวา่มกีารตดิตาม ตรวจวดั ทีค่รอบคลมุในดา้น สมรรถนะทางดา้นสิง่แวดลอ้ม, การควบคมุการ
ปฏบิตังิานม และความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร หรอืไม ่โดยคา่ตวัชีว้ดั
สมรรถนะสิง่แวดลอ้ม ควรมกีรอบทีค่รอบคลมุดงันี ้

• Management Performance Indicator เชน่ จ านวนการบรรลตุามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  
จ านวนพนักงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวนขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงดา้นสิง่แวดลอ้มจาก
พนังงาน จ านวนครัง้ในการตรวจตดิตามเทียบแผน จ านวนขอ้เสนอแนะ /ขอ้รอ้งเรียนดา้น
สิง่แวดลอ้มจากภายนอก  และการคนืทนุจากโครงการปรับปรงุดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นตน้ 

• Operational Performance Indicator เช่น ปริมาณวัสดุที่ใชห้น่วยการผลิต ปริมาณการ 
recycle หรือ reuse วัสดุทีใ่ช ้ปรมิาณพลังงานทีใ่ชต้่อปีหรือต่อหน่วยการผลติ จ านวน NC 
Products ต่อหน่วยการผลติ ปริมาณขยะต่อปี หรือต่อหน่วยการผลติ และปริมาณมลพษิ 

)อากาศ น ้า (ทีป่ลอ่ยตอ่ปี เป็นตน้  
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• Environmental Condition Indicator เชน่ การตรวจวดัความเขม้ขน้ของมลพษิทางอากาศ
รอบรัว้โรงงาน การตรวจวดักลิน่ของโรงงานในระยะทางทีค่าดวา่ไดรั้บผดิกระทบ การตรวจวดั
เสยีงทีร่อบรัว้โรงงาน การวดัการเปลีย่นแปลงของระดบัน ้าใตด้นิ การวดัความเขม้ขน้ของการ
ปนเป้ือนในน ้าใตด้นิและน ้าผวิดนิ เป็นตน้ 

3. ตรวจสอบวา่ รายงานปฏบิตักิาร ทีใ่หข้อ้มลูในการ ด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานะของ วตัถปุระสงคแ์ละ 
เป้าหมายและตวัชีว้ดัสมรรถนะ ตามระบบและความถีท่ีก่ าหนด 

4. อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการตดิตาม ตรวจสอบ ทีส่ าคญั ไดรั้บการชีบ้ง่และ calibrated  
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9.1.2 การประเมนิการสอดคลอ้ง 

 

9.1.2 การประเมนิการสอดคลอ้ง 
องคก์รตอ้งจัดท า, น าไปปฏบิตั ิและธ ารงรักษา กระบวนการทีจ่ าเป็นเพือ่ประเมนิการบรรลผุลตามขอ้ผกูพัน
ทีต่อ้งปฏบิตัติาม  
องคก์รตอ้ง:  
a) พจิารณาความถีท่ีใ่ชใ้นการประเมนิการสอดคลอ้ง 
b) ประเมนิการสอดคลอ้งและด าเนนิกจิกรรม ถา้จ าเป็น 
c) ธ ารงรักษาความรูแ้ละความเขา้ใจในสถานะการสอดคลอ้ง   

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพือ่เป็นหลกัฐานของการประเมนิผลลพัธข์องขอ้ผกูพันทีต่อ้ง
ปฏบิตัติาม 

 
 
องคก์รควรมกีารจัดท า น าไปใช ้และธ ารงรักษา ขัน้ตอน ส าหรับการประเมนิความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 

กฎหมายเป็นระยะตามรอบเวลาและจัดเก็บผลของการประเมนิความสอดคลอ้ง 

องคก์รสามารถท าการประเมนิความสอดคลอ้งในกฎหมายแตล่ะฉบับหรอืรวมๆกนัก็ได ้ 

วธิกีารทีเ่ราสามารถใชใ้นการประเมนิความสอดคลอ้ง เชน่ 

1. การตรวจประเมนิ audits, 
2. การทบทวนเอกสาร บนทัก document and/or records review, 
3. การตรวจสอบสถานประกอบการ facility inspections, 
4. การสมัภาษณ์ interviews, 
5. การทบทวนงาน โครงการ project or work reviews, 
6. การสุม่ปกต ิกบัการทดสอบ/การวเิคราะห ์และ/หรอื ท าการทวนสอบการสุม่/ทดสอบ routine sample 

analysis or test results, and/or verification sampling/testing 
7. การเขา้ส ารวจสถานประกอบการ หรอืสงัเกตโดยตรง facility tour and/or direct observation 

 

ควรมกีารประเมนิประสทิธผิลการท างานตอ่พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งทัง้หมดเป็นระยะ ๆ  ถงึแมว้า่ความถี่
และแตล่ะชว่งเวลาจะแตกตา่งตาม  

— ขอ้ก าหนดทางกฎหมายขององคก์ร 
— ความสมัพันธก์นัของขอ้ก าหนดทีป่รับใชเ้ป็นพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 
— การเปลีย่นแปลงในพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 
— ประสทิธผิลการท างานในอดตีขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง

โดยรวมถงึผลกระทบยอ้นกลบัทีเ่ป็นไปไดซ้ ึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้บกพรอ่ง  
— การเปลีย่นแปลงทีค่าดไวใ้นดา้นประสทิธผิลการท างานของกระบวนการหรอืกจิกรรม 

ตวัอยา่งเชน่ ประสทิธผิลการท างานของโรงงานบ าบดัน ้าเสยีสามารถแตกตา่งไปตามปรมิาณของ
น ้าเสยีทีไ่ดรั้บ  

 
การประเมนิความสอดคลอ้งควรเป็นกระบวนการทีท่ าซ า้โดยใชปั้จจัยน าเขา้จากดา้นอืน่ ๆ ของระบบบรหิาร
สิง่แวดลอ้มเพือ่ตดัสนิวา่องคก์รก าลงับรรล ุพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งหรอืไม ่ 
วธิทีีใ่ชใ้นการประเมนิความสอดคลอ้งจะรวมถงึการเก็บขอ้มลูและสารสนเทศ (ตวัอยา่งเชน่) โดย 

— การตรวจสอบสิง่อ านวยความสะดวก 
— การเฝ้าระวงัหรอืสมัภาษณ์โดยตรง 
— การทบทวนโครงการหรอืงาน 
— การทบทวนการวเิคราะหต์วัอยา่งหรอืผลการทดสอบ และการเปรยีบเทยีบขอ้จ ากดัดา้น

กฎระเบยีบ 
— การตรวจพสิจูนจ์ากการสุม่ตวัอยา่งทดสอบ 
— การทบทวนเอกสารขอ้มลูทีจ่ าเป็นทางกฎหมาย (ตวัอยา่งเชน่ การส าแดงของเสยีทีเ่ป็นอนัตราย 

การน าสง่ตามกฎระเบยีบ) 
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พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งสามารถด าเนนิการโดยกระบวนการตา่งๆของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ 
— การก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั (ดทูีข่อ้ 6.1.2.5) รวมถงึความเสีย่งและโอกาสที่

ตอ้งคน้หา (ดทูีข่อ้ 6.1.1); 
— การวางแผนปฏบิตักิาร (ดทูีข่อ้ 6.1.4); 
— การตัง้วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม (ดทูีข่อ้ 6.2.2); 
— การพัฒนากระบวนการในการตระหนักถงึ (ดทูีข่อ้ 7.3) การสือ่สารภายนอก (ดทูีข่อ้ 7.4.3) การ

วางแผนและควบคมุการปฏบิตังิาน (ดทูีข่อ้ 8.1) รวมถงึการเฝ้าระวงัและการวดัผล (ดทูีข่อ้ 9.1). 
ประสทิธผิลของกระบวนการเหลา่นีแ้ละผลลพัธท์ีบ่รรลยุังสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการบรรลพัุนธกรณีทีต่อ้งปฏบิตั ิ
ใหส้อดคลอ้งได ้ 
 
องคก์รสามารถเลอืกทีจ่ะทบทวนรายงานและการสือ่สารจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (ตวัอยา่งเชน่ รายงานการ
ตรวจสอบสถานประกอบการตามระเบยีบหรอืการตรวจตดิตามของลกูคา้) หรอืการสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดย
เฉพาะทีเ่กีย่วกบัพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 
 
เมือ่มกีารพบความลม้เหลวหรอืความลม้เหลวทีเ่ป็นไปไดใ้นการบรรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง องคก์ร
ควรมกีารลงมอืปฏบิตักิาร ขอ้บกพรอ่งและกระบวนการปฏบิตักิารแกไ้ขขององคก์ร (ดทูีข่อ้ 10.2) สามารถน าไปใช ้

ในการจัดการกบัการแกไ้ขทีจ่ าเป็น องคก์รควรสือ่สารหรอืรายงานความลม้เหลวในการบรรลพุันธกรณทีีต่อ้งปฏบิตั ิ
ใหส้อดคลอ้งตอ่ผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสมและตามตอ้งการ (ดทูีข่อ้ 7.4). 
 

องคก์รควรเก็บรักษาเอกสารขอ้มลูเป็นหลกัฐานการประเมนิความสอดคลอ้ง โดยสามารถรวม 
 
—  รายงานผลการประเมนิความสอดคลอ้ง 
—  รายงานการตรวจตดิตามภายในและภายนอก 
—  การสือ่สารและรายงานภายในและภายนอก 
 

สรปุประเด็นส าคญั 

องคก์รควรจัดท าความถี ่และ วธิกีารในการประเมนิความสอดคลอ้งนีใ้หเ้หมาะสมกบัขนาดขององคก์ร ชนดิ และ 

ความซบัซอ้น การก าหนดความถีค่วรขึน้อยูก่บัปัจจัยเชน่ ประสบการณ์ในการผดิพลาดหรอืเกดิปัญหาในอดตี หรอื 

ตามก าหนดโดยกฎหมาย ในการประเมนิความสอดคลอ้งเป็นสิง่ดทีีจ่ะใชร้ะบบ Independent review โดยการใหม้ี

การ cross check กนัไดใ้นองคก์ร 

แผนงานการประเมนิความสอดคลอ้งนี ้สามารถควบรวมกบัการกจิกรรมการประเมนิอืน่ๆ ขององคก์รซึง่รวมถงึการ

ตรวจประเมนิภายในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มหรอือาชวีอนามัย หรอื การตรวจสอบความปลอดภยัตามปกตก็ิ

ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งท าซ ้าซอ้นหรอืแยกบันทกึแตอ่ยา่งใด 

เชน่เดยีวกันกับขอ้ก าหนดอืน่ๆทีไ่ม่ใชก่ฎหมายทีอ่งคก์รเกีย่วขอ้ง ในประเด็นนี้องคก์รอาจจะแยกกระบวนการ
ประเมนิความสอดคลอ้งต่างหาก หรอืท าไปพรอ้มๆกันกับการประเมนิความสอดคลอ้งกฎหมาย เชน่การที่
องคก์รปฏบิัตติาม RoHs ระบบในการตดิตามความสอดคลอ้งอาจมรีอบเวลา วธิกีารทีไ่ม่เหมอืนกับการประเมนิ
ความสอดคลอ้งกับกฎหมาย 
 
องคก์รควรตัง้กระบวนการในการประเมนิขอบเขตทีบ่รรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งดว้ยการเฝ้าระวงั การ
วดัผล การวเิคราะหแ์ละการทบทวนประสทิธผิลการท างานตอ่พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งตามทีร่ะบใุนขอ้ 
4.2 และ 6.1.3  
กระบวนการนีส้ามารถชว่ยองคก์รในการแสดงใหเ้ห็นค ามั่นสญัญาในการบรรลพัุนธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 
เขา้ใจสถานะความสอดคลอ้ง ลดความเป็นไปไดใ้นการละเมดิกฎระเบยีบหรอืเลีย่งปฏบิตักิารยอ้นกลบัจากผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี 
 
การตรวจตดิตามภายใน (ดทูีข่อ้ 9.2) สามารถน าไปใชเ้พือ่ตดัสนิประสทิธผิลของกระบวนการทีอ่อกแบบและ
ด าเนนิการเพือ่ประเมนิการบรรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง แต่มักไมส่ามารถน าไปใชเ้พือ่แสดงวา่ไดบ้รรลุ
พันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งขององคก์ร อยา่งไรก็ตาม องคก์รสามารถใชเ้ทคนคิการตรวจตดิตามในการ
ประเมนิการบรรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 
 
ดว้ยการประเมนิความสอดคลอ้ง องคก์รจะมคีวามรูแ้ละตระหนักถงึสถานะของความสอดคลอ้ง ความถีใ่นการ
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ประเมนิความสอดคลอ้งควรมคีวามเหมาะสมในการเก็บความรูแ้ละความตระหนักถงึใหท้ันสมัย ควรมกีารด าเนนิการ
ประเมนิในลกัษณะทีใ่หปั้จจัยน าเขา้ไดท้ันเวลาตอ่การทบทวนของฝ่ายบรหิาร (ดทูีข่อ้ 9.3) เพือ่วา่ฝ่ายบรหิาร
สงูสดุจะสามารถทบทวนการบรรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งขององคก์รและรักษาความตระหนักถงึสถานะ
ความสอดคลอ้งขององคก์ร  
 
 
สรปุประเด็นส าคญั 

1. ในเรือ่งการประเมนิความสอดคลอ้งกบักฎหมาย องคก์รตอ้งมรีะเบยีบปฏบิตั ิขณะทีก่ารประเมนิความ
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดอืน่ อาจไมจ่ าเป็นตอ้งมขีัน้ตอนปฏบิตั ิ

2. ขอ้ก าหนดขอ้นี ้เป็นการเริม่ตน้ของกระบวนการแกไ้ขและป้องกนั ดงันัน้ในกรณีทีพ่บความไมส่อดคลอ้ง
ตอ้งมรีะบบในการด าเนนิการตอ่ตามขอ้ก าหนด 9.x 

3. บนัทกึการประเมนิความสอดคลอ้งนีต้อ้งมกีารจัดเก็บเป็นอยา่งด ีเพราะถอืเป็นเอกสารหนึง่ในการแสดง
สมรรถนะของระบบ EMS 

4. ขอ้ก าหนดขอ้นี ้แยกออกจากขอ้ก าหนด การตดิตามตรวจวดัขอ้ 9.1 .1 เนือ่งจากในการตรวจตดิตามและ
การตรวจวดันัน้ เราสามารถท าการตรวจตดิตามวดั ในปัจจัยอืน่ๆ ทีซ่ ึง่อาจก าหนดเองเชน่การวดัคา่
สมรรถนะในกระบวนการผลติในแงพ่ลงังานตามกรอบนโยบาย ดงันัน้ เราไมไ่ดท้ าการวดัแคป่ระเด็นการ
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดกฎหมายเทา่นัน้ จงึมกีารแยกขอ้ก าหนดออกมาตา่งหาก  

 

การตรวจประเมนิ 

• ตรวจสอบวา่ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายหรอืขอ้ก าหนดอืน่ๆ ไดรั้บการประเมนิการสอดคลอ้งทัง้หมด ซึง่
หลกัฐานการประเมนิการสอดคลอ้งอาจมาจากบนัทกึทหีลายหลาย (audits, document and/or records 
review, facility inspections, interviews, project or work reviews, routine sample analysis or test 
results, and/or verification sampling/testing, facility tour and/or direct observation) ใหท้ าการสุม่
ตรวจ โดยเนน้ล าดบัความส าคญักบัประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั รวมถงึ ปัญหามลพษิตา่งๆ 

• ท าการตรวจทาน คูม่อืขัน้ตอนการปฏบิตังิานเรือ่ง การประเมนิความสอดคลอ้งกบักฎหมาย และการประเมนิ
ความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดอืน่ๆ วา่จัดท าไดอ้ยา่งเหมาะสมหรอืไม ่

• สุม่ตรวจบนัทกึเพือ่พสิจูนท์ราบความถกูตอ้งของบนัทกึ และรปูแบบการจัดเก็บ ซึง่รวมถงึคา่วเิคราะหห์รอื
ทดสอบคา่พารามเิตอรด์า้นสิง่แวดลอ้ม ตา่งๆ 

• ตรวจสอบ แผนการตรวจสอบการสอดคลอ้งกบักฎหมาย ไดม้กีารจัดท าและปฏบิตัติามอย่างเครง่ครัด ผูท้ีท่ า
หนา้ทีต่รวจสอบการสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดกฎหมายมคีวามสามารถอยา่งเพยีงพอ 

• ในกรณีทีพ่บสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด หรอื ใกล ้ๆ กบัเกนิคา่ limit องคก์รไดม้กีารกระท าการออกรายงาน
ขอ้บกพรอ่ง เพือ่วเิคราะหห์าสาเหต ุด าเนนิกสนแกไ้ขและป้องกนัการเกดิซ ้า หรอืไม ่  
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9.2 การตรวจประเมนิภายใน 

9.2 การตรวจประเมนิภายใน 
9.2.1 ท ัว่ไป 
องคก์รตอ้งด าเนนิการตรวจสอบภายใน ตามชว่งเวลาทีว่างแผนไวเ้พือ่ใหส้ารสนเทศของระบบการบรหิาร
สิง่แวดลอ้มวา่: 
a) สอดคลอ้งตอ่ 

1) ขอ้ก าหนดขององคก์รส าหรับระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
2) ขอ้ก าหนดมาตรฐานนานาชาตฉิบบันี ้

b) มกีารน าไปปฏบิตัแิละธ ารงรักษาอยา่งมปีระสทิธผิล 
 
9.2.2 โปรแกรมการประเมนิภายใน 
องคก์รตอ้งจัดท า, น าไปปฏบิตั ิและ ธ ารงรักษา โปรแกรมการตรวจตดิตามภายใน, รวมถงึ ความถี,่ วธิกีาร, 
ความรับผดิชอบ,ขอ้ก าหนดการวางแผน และการรายงานการตรวจประเมนิภายใน 
เมือ่จัดท าโปรแกรมการตรวจประเมนิภายใน , องคก์รตอ้งค านงึถงึความส าคญัของกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสิง่แวดลอ้ม, การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลตอ่องคก์รและผลของการตรวจประเมนิกอ่นหนา้นี ้
องคก์รตอ้ง 
a) ระบหุลกัเกณฑก์ารตรวจประเมนิและขอบขา่ยการตรวจประเมนิแตล่ะครัง้ 
b) เลอืกผูต้รวจประเมนิ และท าการตรวจประเมนิเพือ่ใหแ้น่ใจกระบวนการตรวจประเมนิมคีวามความเทีย่ง
ธรรมและไมเ่อนเอยีง 
c) ท าใหแ้น่ใจวา่ผลการตรวจประเมนิไดร้ายงานสูร่ะดบัจัดการทีเ่กีย่วขอ้ง 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ เป็นหลกัฐานของการปฏบิตัติามโปรแกรมการตรวจประเมนิและ
ผลการตรวจประเมนิ 

 

การตรวจประเมนิระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มคอือะไร 

นยิามการตรวจประเมนิ 

การตรวจประเมนิใชค้ าตา่งๆทีม่คีวามหมายเฉพาะดงันี ้:  

• เป็นระบบ-ท าใหเ้ป็นระเบยีบ เป็นวธิกีาร เป็นแผนงาน 

• ท าเป็นเอกสาร-การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• การพสิจูน-์ขอ้มลูไดรั้บการตรวจสอบ ท าใหถ้กูตอ้งและไดรั้บการยนืยัน 

• เป็นรปูธรรม-เป็นอสิระ ไมล่ าเอยีง ไมม่ผีลประโยชนข์ดัแยง้กนั 

• การประเมนิผล- การประเมนิ การใชว้จิารณญาณ 

• หลกัฐาน-การสงัเกตและขอ้มลูทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้ 

• เกณฑก์ารตรวจประเมนิ-มาตรฐานทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบกับผลการตรวจประเมนิ (เชน่ ISO 14001 ในกรณี

ของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม) 

• ขอบเขตของการตรวจประเมนิ-ขอ้ก าหนดของ ISO 14001 พืน้ทีป่ฏบิัตกิาร และกรอบเวลาการตรวจ

ประเมนิ 

• วตัถุประสงคข์องการตรวจประเมนิ-ประเมนิว่าไดม้ีการน าระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มไปใชอ้ย่าง

เหมาะสมหรอืไม ่ 

 

การตรวจประเมนิในระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มในทางปฏบิตั ิ

การตรวจประเมนิในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มมักด าเนนิการหนึง่หรอืสองครัง้ตอ่ปี   อาจจ าแนกการตรวจประเมนิ

เป็นการตรวจประเมนิภายในหรอืภายนอก โดยปกตแิลว้การตรวจประเมนิภายในจะเกีย่วขอ้งกับบคุลากรทีไ่ดรั้บการ

ฝึกอบรมภายในสว่นงานทีถู่กตรวจประเมนิหรอืจากสว่นงานอืน่ๆภายในองคก์ร บางครัง้อาจวา่จา้งผูต้รวจประเมนิมอื

อาชพีจากภายนอกมารว่มตรวจดว้ย 

การตรวจประเมนิภายนอกอาจจะเป็นผูใ้หใ้บรับรองซึง่จะประเมนิความเหมาะสมของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม

เพือ่ออกใบรับรอง ISO เพือ่ท าใหม่ั้นใจวา่ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มยังคงมคีวามเหมาะสมอยู ่นอกจากนัน้มกีาร
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ตรวจตดิตามผลเป็นระยะทกุ 6 เดอืน หรอืทกุ 1 ปี  

 

รายละเอยีดบางประการเกีย่วกบัการตรวจประเมนิระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม  

บคุคลทีม่บีทบาทและความรับผดิชอบทีส่ าคญัในการตรวจประเมนิระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่

• ผูถ้กูตรวจประเมนิ- องคก์รหรอืสว่นงานทีถ่กูประเมนิ(มักจะเป็นลกูคา้ดว้ย) 

• ทมีงานตรวจประเมนิ-บคุคลทีม่คีณุสมบัตติามก าหนด ขึน้ตรงกับหัวหนา้ผูต้รวจประเมนิซึง่เป็นผูน้ าการ

ตรวจประเมนิ 

• ผูจ้ดัการสว่นงาน หวัหนา้งานหรอืพนกังาน-รับผดิชอบตอ่การใหค้วามร่วมมอืในการตรวจประเมนิ การให ้

ขอ้มลูตามทีผู่ป้ระเมนิรอ้งขอ 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของสว่นงาน- รับผดิชอบในการมอบหมายใหม้กีารปฏบิตัติามผลการตรวจประเมนิ 

 

การแปลความหมายของขอ้ก าหนด ISO 14001 

ขอ้ก าหนด ก าหนดวา่ องคก์รตอ้งจัดท าก าหนดการตรวจประเมนิภายในระบบ     การจัดการสิง่แวดลอ้มเพือ่ตัดสนิ

ว่าระบบยังคงเป็นไปตามขอ้ก าหนดทัง้หมดใน ISO 14001 หรือไม่ และปรับปรุงใหท้ันสมัยอยู่เสมอ )กล่าวคอื

บ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม (ขอบเขตของการตรวจประเมนิแตล่ะครัง้ ไมไ่ด ้ค้รอบคลมุทกุขอ้ก าหนดของมาตรฐาน

หรือไม่จ าเป็นตอ้งตรวจประเมินทุกหนา้ที่ในส่วนงาน แต่ไดก้ าหนดว่าตอ้งใหค้วามส าคัญกับประเด็นปัญหา

สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัโดยการพจิารณาจากผลการตรวจประเมนิครัง้ทีผ่า่นมา 

องคก์รจ าเป็นตอ้งจัดท าก าหนดการตรวจประเมนิทีม่คีวามสมดุลระหว่างความเขม้งวดกับ ความยดืหยุ่น เพือ่ให ้

สามารถตรวจสอบเรื่องทีส่ าคัญทีสุ่ดไดท้ันเวลา ควรมกีารตรวจประเมนิขอ้ก าหนดทัง้หมดของมาตรฐานทุกๆปี 

ในทางปฏบิตั ิการตรวจประเมนิขอ้ก าหนด ISO 14001 และพืน้ทีส่ว่นงาน  

ขอ้ก าหนดของข ัน้ตอนการปฏบิตักิารตรวจประเมนิ 

ขัน้ตอนการตรวจประเมนิภายในควรมขีอ้มลูเหลา่นี ้:  

• ขอบเขต ความถี(่เชน่ ก าหนดการ) วธิกีาร 
• บทบาทและความรับผดิชอบของสมาชกิทมีงานตรวจประเมนิ ผูจั้ดการและพนักงาน 
• คณุวฒุแิละประสบการณ์ของสมาชกิทมีงานตรวจประเมนิและหวัหนา้ผูต้รวจประเมนิ 
• ออกแบบและจัดท ารายการตรวจเชค็ส าหรับการตรวจประเมนิ 
• รปูแบบของรายงานการตรวจประเมนิ การแจกจา่ย และก าหนดการทบทวนและการตอบในประเด็นทีต่รวจ

พบ 
• ก าหนดความรับผดิชอบ(ใคร อยา่งไร)ส าหรับการรายงานสิง่ทีต่รวจพบจากการประเมนิใหก้บัผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

• ก าหนดความรับผดิชอบส าหรับการจัดท าแผนปฏบิตักิารและการน าไปปฏบิตัเิพือ่จัดการกบัสิง่ทีต่รวจพบ
(เชน่ ปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ข) 

การตรวจประเมนิการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด ISO 14001 องคก์รตอ้งชกัน าใหม้กีารตรวจประเมนิเป็นระยะในเรือ่งการปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดตา่งๆดงันี:้  

• กฎหมาย กฎระเบยีบและใบอนุญาตทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัชมุชน ทอ้งถิน่ จังหวดั ภมูภิาคและ
ระดบัประเทศ 

• ขอ้ก าหนดของการปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ 
• นโยบายบรษัิท แผนงานและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
• วธิกีารจัดการสิง่แวดลอ้มทีด่ตีามประเภทของอตุสาหกรรมขององคก์ร 

 

หลกัการและขัน้ตอนการปฏบิตัขิองการตรวจประเมนินีจ้ะเหมอืนกบัการตรวจประเมนิในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

แมว้า่ขอบเขต มาตรฐาน วตัถปุระสงคแ์ละรายการตรวจเชค็ตา่งๆจะแตกตา่งกนั 
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สรปุประเด็นส าคญั 

• การตรวจตดิตามภายในของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มขององคก์รควรมกีารด าเนนิการตามเวลาทีว่างแผนไว ้

เพือ่ก าหนดและใหข้อ้มลูตอ่ฝ่ายบรหิารวา่ระบบสามารถสอดคลอ้งกบัการจัดการตามแผนและมกีาร

ด าเนนิการรวมถงึรักษาอยา่งเหมาะสมหรอืไมโ่ดยสามารถใชผ้ลในการบง่ชีโ้อกาสส าหรับการปรับปรงุ

ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มขององคก์รได ้

• องคก์รควรจัดตัง้โปรแกรมตรวจตดิตามภายในเพือ่น าการวางแผนและด าเนนิการตรวจตดิตามภายใน

รวมถงึบง่ชีก้ารตรวจตดิตามทีจ่ าเป็นในการบรรลวุตัถปุระสงคข์องโปรแกรมตรวจตดิตาม โปรแกรมตรวจ

ตดิตามและความถีใ่นการตรวจตดิตามภายในควรอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัธรรมชาตขิองการด าเนนิงานของ

องคก์รในดา้นประเด็นสิง่แวดลอ้มและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นไปได ้ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้ง

คน้หา ผลการตรวจตดิตามภายในและภายนอกครัง้กอ่น รวมถงึปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตวัอยา่งเชน่ การ

เปลีย่นแปลงทีก่ระทบองคก์ร ผลการเฝ้าระวงัและวดัผลรวมถงึสถานการณ์ฉุกเฉนิครัง้กอ่น) และควรมกีาร

พจิารณากระบวนการจา้งผูรั้บเหมาทีม่เีงือ่นไขการตรวจตดิตามเป็นการควบคมุในการวางแผนโปรแกรม

ตรวจตดิตาม 

• องคก์รควรก าหนดความถีใ่นการตรวจตดิตามภายในโดยโปรแกรมตรวจตดิตาม ทีซ่ ึง่สามารถ ครอบคลมุ

หนึง่ปีหรอืหลาย ๆ ปีและสามารถประกอบดว้ยการตรวจตดิตามหนึง่ครัง้หรอืมากกวา่นี ้ 

• แตล่ะครัง้ของการตรวจตดิตามภายในไมจ่ าเป็นตอ้งครอบคลมุระบบทัง้หมด ตราบเทา่ทีโ่ปรแกรมตรวจ

ตดิตามท าใหม่ั้นใจวา่หน่วยงานและหนา้ทีข่ององคก์รทัง้หมด สว่นประกอบของระบบ และขอบเขตระบบ

บรหิารสิง่แวดลอ้มแบบเต็มจะมกีารตรวจตดิตามเป็นระยะ 

• การตรวจตดิตามภายในควรมกีารวางแผนและด าเนนิการดว้ยวตัถปุระสงคเ์ดยีวและผูต้รวจตดิตามหรอืทมี

ตรวจตดิตามบางสว่นทีม่ผีูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนคิใหก้ารชว่ยเหลอืตามความเหมาะสมซึง่คดัเลอืกจาก

ภายในองคก์รหรอืจากแหลง่ภายนอก ความช านาญโดยรวมของผูเ้ชีย่วชาญควรมเีพยีงพอตอ่การบรรลุ

วตัถปุระสงคใ์นการตรวจตดิตามและเพือ่บรรลขุอบเขตการตรวจตดิตามเฉพาะรวมถงึใหค้วามมั่นใจตาม

ระดบัความน่าเชือ่ถอืทีแ่สดงในผลลพัธไ์ด ้ 

• ผลการตรวจตดิตามภายในสามารถแสดงในรปูแบบของรายงานตามพืน้ฐานการตรวจพสิจูนแ์ละใชเ้พือ่

แกไ้ขหรอืป้องกนัขอ้บกพรอ่งเฉพาะหรอืเพือ่บรรลวุตัถปุระสงคข์องโปรแกรมตรวจตดิตามหนึง่ขอ้หรอื

มากกวา่นัน้และเพือ่ใหปั้จจัยน าเขา้ตอ่การทบทวนของฝ่ายบรหิาร 

• การตรวจประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นการตรวจเชค็เป็นระยะในเรือ่งระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มขององคก์ร
หรอืสถานภาพของการปฏบิตัติามกฎหมาย และเป็นตวัเรง่ใหม้ ี    การปรับปรงุระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม
อยา่งตอ่เนือ่ง 

• ในขัน้ตอนการปฏบิัตกิารตรวจประเมนิตอ้งระบุบทบาท ความรับผดิชอบ ขอบเขต เกณฑ ์วัตถุประสงค ์
ก าหนดการ เกณฑก์ารเลอืกผูต้รวจประเมนิ ขอ้ก าหนดส าหรับการรายงาน การทบทวน และการด าเนนิการ
เมือ่ตรวจพบสิง่ทีต่อ้งจัดการจากการตรวจประเมนิ 

 

การตรวจประเมนิ 

1. ตรวจสอบวา่ การตรวจประเมนิ ไดม้กีารกระท า โดยค านงึถงึความส าคญัดา้นสิง่แวดลอ้มของการ
ปฏบิตังิานน ัน้ๆหรอืไม ่ไมว่า่ การวางโปรแกรมการตรวจ การก าหนดผูต้รวจ การจัดท ารายการค าถาม  

2. ตรวจทานวา่การตรวจตดิตามภายใน ครอบคลมุ ทัง้ “กจิกรรมการปฏบิตักิารใดๆในองคก์ร (planned 
arrangements)” และ “ขอ้ก าหนด ISO14001”  

3. ตรวจดผูลของการตรวจประเมนิภายใน รอบทีผ่า่นๆมา วา่ไดม้กีารกระท าการตรวจประเมนิภายใน ที่
สามารถ ดกัจับปัญหา ระบโุอกาสในการปรับปรงุใหก้บัองคก์รไดห้รอืไม ่

4. ผูท้ีรั่บผดิชอบในการตรวจประเมนิสิง่แวดลอ้มในกระบวนการผลติ มคีวามรูใ้นการป้องกนัมลพษิ Cleaning 
Technology  ขอ้ก าหนด กฎหมาย  ไดด้เีพยีงไร 

5. ตรวจทาน รายการค าถาม นยิามของการผดิขอ้ก าหนด ไดม้กีารก าหนด ระบ ุจัดท าไว ้เพือ่เอือ้อ านวยให ้
ผูต้รวจตดิตามภายใน สามารถท าการตรวจประเมนิเพือ่ใหส้ามารถระบอุากาศในการปรับปรงุไดอ้ยา่ง
เหมาะสมหรอืไม ่โดยพจิารณาจากความสามารถ ระดบัของผูใ้ชร้ายการค าถาม 

6.  ตรวจทานเอกสาร ขัน้ตอนปฏบิตัขิองการตรวจประเมนิตอ้งจัดท าขึน้ ไดม้กีารน าไปปฏบิตั ิและคงรักษาไว ้
อยา่งเหมาะสมหรอืไม ่ 
 

END  
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9.3 การทบทวนฝ่ายบรหิาร 

9.3 การทบทวนฝ่ายบรหิาร 
 
ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งท าการทบทวนระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มขององคก์ร,ตามแผนทีไ่ดว้างแผนไว,้
เพือ่ใหม้ั่นใจการเหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง,ความเพยีงพอ และการมปีระสทิธผิล  
การทบทวนฝ่ายบรหิาร ตอ้งค านงึถงึ 
a) สถานะของการด าเนนิการจากทบทวนกอ่นหนา้ 
b) การเปลีย่นแปลงใน 

1)ปัจจัยภายนอกและภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
2)ความจ าเป็นและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี, รวมถงึขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
3)ประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญั 
4)ความเสีย่งและโอกาส 

c) ขอบเขตทีว่ตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มไดบ้รรล ุ
d) สารสนเทศดา้นสมรรถนะสิง่แวดลอ้มขององคก์ร, รวมทัง้แนวโนม้ 

1)สิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและด าเนนิการแกไ้ข    
2)ผลการเฝ้าระวงัและการวดั 
3)การบรรลผุลกบัขอ้ผกูพันทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
4)ผลการตรวจประเมนิ 

e) ความเพยีงพอของทรัพยากร 
f) การสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก, รวมถงึค ารอ้งเรยีน 
g) โอกาสส าหรับการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
ผลลพัธข์องการทบทวนฝ่ายบรหิารตอ้งรวมถงึ: 

— ผลสรปุทีเ่กีย่วกบัความเหมาะสม, เพยีงพอ และประสทิธผิลของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

— การตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง  
— การตดัสนิใจเกีย่วกบัความจ าเป็นใดๆในการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม, รวมถงึ

ทรัพยากร 
— การด าเนนิกจิกรรม,ถา้จ าเป็น,เมือ่วตัถปุระสงคไ์มบ่รรล ุ
— โอกาสในการปรับปรงุการควบรวมระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มกบักระบวนการทางธรุกจิอืน่ๆ, ถา้

จ าเป็น 
— สิง่ทีเ่กีย่วของใด ๆ กบัทศิทางกลยทุธข์ององคก์ร 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลกัฐานของผลลพัธจ์ากการทบทวนฝ่ายบรหิาร 

 

จดุประสงคข์องการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร  

ตอ้งมีการจัดท าก าหนดการทบทวนของฝ่ายบรหิารเพื่อประเมนิระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นโอกาสให ้

ผูบ้รหิารระดับสูงไดย้นืยันในขอ้ตกลงการปรับปรุงระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแสดง

ความเป็นผูน้ าดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ค าอธบิาย 

ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด ฝ่ายบรหิารสงูสดุขององคก์รควรด าเนนิการทบทวนระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มเพือ่ประเมนิการ

พัฒนาอยา่งยั่งยนืตอ่เนือ่ง ความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบ การทบทวนนีค้วรครอบคลมุประเด็น

สิง่แวดลอ้มของกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ทีอ่ยูภ่ายในขอบเขตของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 

 

การทบทวนของฝ่ายบรหิารสามารถท ารว่มกนักบักจิกรรมบรหิารแบบอืน่ ๆ (ตวัอยา่งเชน่ การประชมุของ

คณะกรรมการ การประชมุการด าเนนิงาน) หรอืสามารถด าเนนิการเป็นกจิกรรมตา่งหาก การทบทวนของฝ่ายบรหิาร

สามารถประสานกบัวงจรการวางแผนและการตัง้งบประมาณขององคก์รรวมถงึประสทิธผิลการท างานดา้น

สิง่แวดลอ้มสามารถน ามาประเมนิในชว่งการทบทวนของฝ่ายบรหิารสงูสดุในดา้นประสทิธผิลการท างานของธรุกจิ
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ทัง้หมดเพือ่ใหก้ารตดัสนิล าดบัความส าคญัและทรัพยากรส าหรับระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มจะมคีวามสมดลุกบัการ

จัดล าดบัความส าคญัทางธรุกจิอืน่ ๆ และความตอ้งการทรัพยากร 

 

ปัจจัยน าเขา้ส าหรับการทบทวนของฝ่ายบรหิารสามารถรวม 

— ผลการตรวจตดิตามและการประเมนิการบรรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 

— การสือ่สารจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกโดยรวมถงึขอ้รอ้งเรยีนดว้ย 

— ประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

— ขอบเขตทีม่กีารบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

— สถานะของปฏบิตักิารแกไ้ข 

— ปฏบิตักิารตดิตามจากการทบทวนของฝ่ายบรหิารครัง้กอ่น 

— สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีร่วม 

— บรบิทขององคก์ร 

— การเปลีย่นแปลงในกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ขององคก์ร 

— ผลการประเมนิประเด็นสิง่แวดลอ้มทีม่นัียส าคญัและความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งคน้หาจากการพัฒนาใหม่

หรอืทีต่ามแผน 

— การเปลีย่นแปลงในพันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งขององคก์ร 

— มมุมองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

— ความทันสมัยของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

— บทเรยีนทีเ่รยีนรูจ้ากสถานการณ์กรณีฉุกเฉนิ 

— ความเพยีงพอของทรัพยากร 

— ค าแนะน าในการปรับปรงุ 

 

ผลลพัธจ์ากการทบทวนระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มควรรวมการตดัสนิใจดา้น 

— ความเหมาะสม ความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบ 

— โอกาสส าหรับการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

— ความตอ้งการในการเปลีย่นแปลงตอ่ทรัพยากรทางกายภาพ บคุคลและทางการเงนิ 

— ปฏบิตักิารหากจ าเป็นเมือ่ไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม  
— ปฏบิตักิารเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดต้อ่นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม 

และสว่นประกอบอืน่ ๆ ของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
— ปฏบิตักิารเกีย่วกบัการปรับปรงุการบรูณาการของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มกบักระบวนการทางธรุกจิอืน่ ๆ 

หากจ าเป็น 
— นัยยะของทศิทางเชงิกลยทุธข์ององคก์ร 

ตวัอยา่งเอกสารขอ้มลูทีเ่ก็บเป็นหลกัฐานของผลการทบทวนของฝ่ายบรหิารจะรวมถงึส าเนาวาระการประชมุ รายชือ่
ผูเ้ขา้รว่ม เอกสารการน าเสนอการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารทีบ่นัทกึในรายงาน รายงานการประชมุหรอืระบบการ
ตรวจสอบยอ้นกลบั 

ฝ่ายบรหิารสงูสดุสามารถตดัสนิวา่ใครควรเขา้รว่มในการทบทวนของฝ่ายบรหิาร โดยปกต ิจะรวมถงึเจา้หนา้ทีด่า้น
สิง่แวดลอ้ม ผูจั้ดการของหน่วยงานส าคญั และฝ่ายบรหิารสงูสดุ ทัง้นี ้ตวัแทนของระบบบรหิารอืน่ ๆ (ตวัอยา่งเชน่ 
คณุภาพ อาชวีอนามัยและความปลอดภยั การตอ่เนือ่งธรุกจิ) อาจตอ้งเขา้รว่มเพือ่จดุประสงคข์องการบรูณาการดว้ย 

ภาพรวมของการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร  

ก าหนดการทบทวนระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มโดยฝ่ายบรหิารไม่ควรนอ้ยกว่า 1 ครัง้ต่อปี และการทบทวนควร

เกีย่วขอ้งกับผูบ้รหิารระดับสงูทกุคน (ผูบ้รหิาร, ผูท้ าการตัดสนิใจ)ในสว่นงาน รวมทัง้หัวหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิาร

หรอืผูจั้ดการทั่วไป และตวัแทนฝ่ายจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ตัวแทนฝ่ายจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มควรเตรยีมเอกสารโดยสรุปเพือ่ใหผู้บ้รหิารไดอ้่านทบทวนเตรยีมตัวก่อนเขา้

ประชมุ ซึง่ควรมขีอ้มลูตา่งๆดงันี ้:  

• นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
• บทสรปุของสิง่ทีต่รวจพบจากการตรวจประเมนิภายในและภายนอก 
• สรปุขอ้บกพรอ่งของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม และการปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ข 
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• รายการวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ความคบืหนา้ และก าหนดเวลาการบรรลผุล 
• หวัขอ้การประชมุทบทวนโดยฝ่ายบรหิารและประเด็นส าคญัทีจ่ะอภปิราย 

 

การประชมุควรด าเนนิการตามหวัขอ้การประชมุ และเปิดโอกาสใหม้กีารอภปิราย และท าการตดัสนิใจอยา่งเพยีงพอ 

ตวัอยา่งหวัขอ้การประชมุ ไดแ้ก ่:  

• สรปุประเด็นส าคญัของสรปุผลการประชมุทีจั่ดท าโดยตวัแทนฝ่ายจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• การอภปิรายโดยผูบ้รหิารระดับสงูในเรือ่งความเหมาะสมของนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มและวัตถปุระสงคแ์ละ

เป้าหมาย โดยพจิารณาถงึความเปลีย่นแปลงของปัจจัยดา้นความมุ่งหมายของธุรกจิ การผลติ ขอ้ก าหนด
กฎหมาย เศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลย ี

• การสือ่สารและขอ้รอ้งเรยีนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ชนดิและแนวโนม้ของขอ้บกพรอ่งในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
• ประสทิธผิลของการปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ขโดยพจิารณาจากขอ้ก าหนดกฎหมาย 
• ทรัพยากรทีต่อ้งการส าหรับการด ารงไวแ้ละการปรับปรงุระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
• วสิยัทัศนก์ารจัดการสิง่แวดลอ้มทีร่เิร ิม่ข ึน้ทีส่ว่นงาน 

 

ควรมีการบันทกึผลการประชุมโดยระบุผูเ้ขา้ร่วมประชุม ค าอภปิราย และการตัดสนิใจจากการทบทวนโดยฝ่าย

บรหิาร จากขอ้สรุปของการประชมุควรมกีารก าหนดแผนปฏบิัตกิารพรอ้มดว้ยผูรั้บผดิชอบและก าหนดการแลว้เสร็จ 

ซึง่จะเป็นส่วนหนึง่ของการปรับปรุงแผนงานการจัดการสิง่แวดลอ้มใหท้ันสมัย ควรมกี าหนดวันทีข่องการทบทวนครัง้

ตอ่ไปเพือ่ใหเ้กดิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

สรปุประเด็นส าคญั 

ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้ง :  

• ทบทวนการจัดการอยา่งสม ่าเสมอเพือ่ประเมนิความเหมาะสม ความพอเพยีง   และความมปีระสทิธผิลของ
ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

• ท าการตดัสนิใจอยา่งระมัดระวงัจากการทบทวน 
• (ผลลพัธจ์ากการตรวจประเมนิทางสิง่แวดลอ้ม  
•  (ขอ้บกพรอ่ง และการปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ข  
•  (ความกา้วหนา้ของงานตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย  
•  (ขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม  

 

การทบทวนโดยฝ่ายบรหิารตอ้งพจิารณาการเปลีย่นแปลงในเรือ่ง :  

• ขอ้ก าหนดทางกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• สภาพเศรษฐกจิและธรุกจิ 
• ผลติภณัฑแ์ละบรกิารขององคก์ร 
• เทคโนโลย ี
• ความคดิเห็นของสาธารณชนและความตอ้งการของสงัคม 

ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งจัดสรรทรัพยากรทีจ่ าเป็นอยา่งเพยีงพอเพือ่คงรักษาระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มไวแ้ละท าให ้

เกดิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

การตรวจประเมนิ 

1. ตรวจสอบวา่ การทบทวนของฝ่ายบรหิารนี ้ไดม้ ีการระบโุอกาสในการปรับปรงุ และ/หรอืใชเ้พือ่การ
ควบคมุระบบ EMS ในภาพรวม จรงิ!! 

2. ตรวจสอบวา่ ผูบ้รหิารระดบัสงูไดท้ าการทบทวนระบบ EMS จรงิหรอืไม ่โดยการท าการสมัภาษณ์ 

3. ตรวจสอบวา่ ผลลพัธจ์ากการทบทวนของฝ่ายบรหิาร นัน้ มกีารตดัสนิใจ และการด าเนนิการใดๆ ที่
เหมาะสม โดยการตรวจทานบนัทกึการทบทวนและบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ตรวจสอบวา่ การทบทวนของฝ่ายบรหิารนี ้มกีารระบ/ุ ประเมนิโอกาสในการปรับปรงุ และความจ าเป็นใน
การปรับเปลีย่นสว่นหนึง่สว่นใดของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม บางไหม อยา่งไร 
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5. ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มยังคงมคีวามเหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง มคีวามเพยีงพอ และมปีระสทิธผิล การ
ทบทวนนีต้อ้งรวมไปถงึการ 

6. ตรวจสอบวา่ ระยะเวลา รอบเวลา ของการทบทวนเหมาะสม 

7. ตรวจสอบวา่ หลกัฐานแนบทา้ยการทบทวนวา่ ขอ้มลูน าเขา้ในการทบทวน มกีารเตรยีมการไว ้เพยีงพอ 
เหมาะสม สอบยอ้นได ้ และครอบคลมุ ชนดิประเภทของขอ้มลูน าเขา้ตามทีก่ าหนด  

END 
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10 การปรบัปรงุ 

10 การปรบัปรงุ 
 
10.1 ท ัว่ไป 
องคก์รตอ้งพจิารณาโอกาสส าหรับการปรับปรงุ (ด ู9.1, 9.2, และ 9.3) และด าเนนิกจิกรรมทีจ่ าเป็นเพือ่ให ้
บรรลผุลลพัธต์ามทีมุ่ง่หวงัของระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม. 
 
10.2 ส ิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกจิกรรมการแกไ้ข 
เมือ่เกดิสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด, องคก์รตอ้ง 
a) ตอบสนองตอ่สิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด และ, เทา่ทีส่ามารถได ้
1) ท ากจิกรรมเพือ่ควบคมุและแกไ้ข   
2) ด าเนนิการกบัผลทีต่ามมา, รวมถงึการเยยีวยาผลกระทบสิง่แวดลอ้มดา้นลบ 
b) ประเมนิความจ าเป็นส าหรับกจิกรรมเพือ่ก าจัดสาเหตขุองสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด, เพือ่
ไมใ่หเ้กดิขึน้ซ า้ หรอืเกดิขึน้ทีอ่ืน่ ๆ, โดย 
1) ทบทวนสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
2) พจิารณาสาเหตขุองสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด  
3) พจิารณาวา่มสี ิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีค่ลา้ยคลงึกนัอยู ่, หรอือาจมโีอกาสเกดิ 
c) ด าเนนิการแกไ้ขทีจ่ าเป็น   
d) ทบทวนประสทิธผิลของการด าเนนิการแกไ้ขทีไ่ดก้ระท า 
e) ท าการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม, ถา้จ าเป็น 
การด าเนนิการแกไ้ขตอ้งเหมาะสมกบัความส าคญัของผลกระทบของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีเ่กดิ , 
รวมถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลกัฐานของ 
— ลกัษณะของสิง่ทไีมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและการด าเนนิการใด ๆ ตอ่มา 
— ผลของการด าเนนิการแกไ้ขใดๆ 

 

ท ัว่ไป 

ขึน้อยูก่บัธรรมชาตขิองความไมส่อดคลอ้งซึง่องคก์รตอ้งจัดท าระเบยีบปฏบิตัเิพือ่พจิารณาถงึความสอดคลอ้งกบั

ระบบฯ ทีอ่งคก์รไดก้ าหนดขึน้ องคก์รอาจจะมกีารก าหนดแผนอยา่งกวา้งๆ ในการจัดการกบัปัญหาทีพ่บ ซึง่ปัญหา

ทีเ่กดิขึน้อาจเป็นกจิกรรมการแกไ้ขในระยะสัน้และระยะยาว ซึง่ตอ้งเหมาะสมกบัระดบัปฏบิตัติา่งๆ  

ขอ้บกพรอ่งคอือะไร 

“มีขอ้บกพร่องในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม” ค ากล่าวนี้ไม่มีองคก์รใดตอ้งการไดย้นิจากผูต้รวจประเมนิหรือ

ผูจั้ดการ จะเห็นไดว้่าไม่มใีครจงใจจะท าใหเ้กดิขอ้บกพร่อง แต่ว่าถา้มองใน   แง่บวกการคน้พบขอ้บกพร่องคอื

โอกาสทีอ่งคก์รจะไดป้รบัปรงุระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มและ ผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวม 

ในมมุมองของผูต้รวจประเมนิ  

ขอ้บกพรอ่งม ี2 ชนดิ คอืขอ้บกพรอ่งหลกัและขอ้บกพรอ่งเล็กนอ้ย 

ขอ้บกพรอ่งหลกั 

เป็นขอ้บกพรอ่งทีท่ าใหเ้กดิผลเสยีรา้ยแรงตอ่ความม่ันคงและความมปีระสทิธผิลของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม มี

ตวัอยา่งดงันี ้:  

• ขอ้ก าหนด ISO 14001 ที่ไม่ไดน้ าไปปฏบิัต ิเช่น ขาดแผนงานการตดิตามตรวจสอบการปฏบิัตติาม
ขอ้ก าหนดอย่างมีประสทิธิผล หรือความลม้เหลวของการจัดท าเอกสารก าหนดบทบาทและความ
รับผดิชอบในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
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• ไม่ไดจั้ดท าขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน เช่น ไม่มขีัน้ตอนการตอบขอ้ซักถามและขอ้รอ้งเรียนจากหน่วยงาน
ภายนอก หรอืขาดขัน้ตอนการควบคมุเอกสารทีม่ปีระสทิธผิล 

• ความลม้เหลวในการด าเนนิการป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 
• ขอ้บกพรอ่งเล็กนอ้ยหลายๆขอ้รวมกนั 

 

ขอ้บกพรอ่งเล็กนอ้ย 

เป็นขอ้ขอ้บกพรอ่งทีไ่มส่ง่ผลเสยีหายรนุแรงตอ่การด าเนนิงานของระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม เชน่ : 

• มบีคุคลจ านวน 1 คนหรอื2-3 คน(จากจ านวนมาก)ทีไ่มป่ฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งซึง่อาจสง่ผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืท าใหก้ารปรับปรุงขัน้ตอนการปฏบิัตงิานใหท้ันสมัยตามก าหนดการขององคก์ร
ลม้เหลว 

• ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีต่อ้งการการปรับปรงุอกีเพยีงเล็กนอ้ยเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิล เชน่ ไมม่กีารปรับปรงุ
รายการกฎหมาย ในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา หรือผูรั้บเหมาไม่ไดรั้บขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของระบบการ
จัดการสิง่แวดลอ้ม 

• การบนัทกึไมส่มบรูณ์ เชน่ บนัทกึการซอ่มบ ารงุเครือ่งจักรบ าบดักากของเสยีขาดหายไป (แตไ่มม่หีลกัฐาน
วา่เครือ่งจักรนัน้เสยี ซึง่หากเครือ่งจักรเสยีก็จะเป็นขอ้บกพรอ่งหลกั) หรอืการบันทกึขอ้มลูเกีย่วกบัผูท้ีเ่ขา้
รับการฝึกอบรมเรื่องความตระหนักในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มไม่สมบูรณ์ (แต่ไดจั้ดการฝึกอบรม 
มฉิะนัน้แลว้จะกลายเป็นขอ้บกพรอ่งหลกั) 

 

การด าเนนิการป้องกนัและแกไ้ขคอือะไร 

การแปลความหมายนยิามของการป้องกันและการแกไ้ขมทีีแ่ตกตา่งกันอยู่เล็กนอ้ย ความหมายอย่างเป็นทางการ

ตามมาตรฐาน ISO การปฏิบัติการแกไ้ข คือการกระท าหลังจากเกดิความบกพร่องหรือเกดิอุบัติการณ์ทาง

สิง่แวดลอ้มหรือเหตุฉุกเฉินขึน้ เป็นการกระท าเพื่อป้องกันการเกดิเหตุการณ์เดมิซ ้าหรือเกดิขอ้บกพร่องหรือ

สถานการณ์ฉุกเฉินซ ้าอกี สว่นการปฏบิัตกิารป้องกัน ตามความหมายของ ISO หมายถงึ การกระท าล่วงหนา้เพือ่

ป้องกนัขอ้บกพรอ่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

ส าหรับค านยิามทีม่ผีูอ้ ืน่ใหไ้วก้ลา่ววา่ การปฏบิตักิารแกไ้ขคอืการปฏบิตัทิันทหีลังคน้พบขอ้บกพร่องหรอือบุตักิารณ์

หรอืเหตุฉุกเฉนิเพือ่แกปั้ญหาเฉพาะหนา้และควบคมุสถานการณ์ใหไ้ด ้สว่นการปฏบิัตกิารป้องกัน คอื การด าเนนิ

ตามขัน้ตอนเพือ่คน้หาสาเหตขุองปัญหาและน าไปเปลีย่นแปลงระบบเพือ่ก าจัดความเสีย่งในการเกดิปัญหาซ ้า การ

ปฏบิัตกิารป้องกันอาจเป็นการก าจัดตน้ตอขอ้บกพร่องหรอือุบัตกิารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเชน่เดยีวกับค านยิามของ 

ISO 14001 

ค านยิามทัง้สองกลุม่นัน้มคีวามมุง่หมายเหมอืนกนัคอื การปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ขน่ันคอื :  

• เป็นสิง่ทีส่ าคญัทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
• ตอ้งกระท าทันท ี
• ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของการทดสอบและความเขา้ใจสาเหตขุองปัญหา 

จะท าการปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ขอยา่งไร 

ขัน้ตอนตอ่ไปนีส้ามารถใชร้ะบ ุสบืสวนและวเิคราะหห์าสาเหต ุแลว้ท าการตัดสนิใจและน าไปปฏบิัตกิารป้องกนัและ

แกไ้ขส าหรับขอ้บกพรอ่งในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

1. ระบขุอ้บกพรอ่งในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มจากการตรวจตราเป็นประจ า หรอืการตดิตามตรวจสอบ การ
ตรวจประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้ม การวเิคราะหแ์นวโนม้ การสงัเกตของพนักงานหรอืผูบ้รหิาร ขอ้รอ้งเรยีน 
ประสบการณ์หรอืวธิกีารอืน่ๆ 

2. สบืสวนปัญหาโดยทมีงานทีม่คีวามรูร้วมทัง้พนักงานทีป่ฏบิตักิารใกลช้ดิกบัเหตกุารณ์ในพืน้ทีม่ปัีญหา และ
บคุคลทีม่อี านาจและน าวธิกีารแกไ้ขปัญหาไปปฏบิตั ิการสบืสวนเป็นการคน้หาสาเหตขุองปัญหา แจกแจง
ปัญหาอยา่งเป็นระบบ และไมย่ดึตดิอยูก่บัอาการปัญหาภายนอกหรอื “แกไ้ข )อย่ างรวดเร็ว (โดยวธิทีาง
วศิวกรรม” 

3. วเิคราะหปั์ญหาอยา่งละเอยีดถีถ่ว้นและถกูตอ้ง ตรวจสอบวธิกีารแกปั้ญหาหลายๆวธิ ี แลว้เลอืกวธิกีาร
แกปั้ญหาทีม่ปีระสทิธผิลและยนืนานมากทีส่ดุ จากขอ้ก าหนด ISO 14001 เสนอวา่การปฏบิตักิารป้องกนัและ
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แกไ้ขตอ้งมนี ้าหนักเพยีงพอทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาใหญ่ๆ ไดแ้ละตอ้งมขีอบเขตกวา้งขวางเพยีงพอทีจ่ะ
ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มใดๆได(้กลา่วคอื เหมาะสมกบัความรนุแรงของปัญหาและลกัษณะของผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม) ในแงข่องกฎหมาย การป้องกนัและแกไ้ขเป็นเรือ่งของความขยันหมั่นเพยีร กลา่วโดยสรปุ
วธิกีารแกไ้ขปัญหาควรแกท้ีส่าเหตซุ ึง่จะท าใหปั้ญหาหมดไป 

4. น าแผนปฏบิตักิารและหมายก าหนดการไปใชใ้นการแกปั้ญหาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวโดยก าหนด
บคุคลทีรั่บผดิชอบ แผนปฏบิตักิารนีจ้ะกลายเป็นสว่นหนึง่ของแผนงานการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

5. ตอ้งตดิตามตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอถงึความกา้วหนา้ในการน าการป้องกนัและการแกไ้ขไปปฏบิตัทิีท่ าให ้
เกดิการเปลีย่นแปลงในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มและตดิตามผลอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ท าใหม่ั้นใจวา่การ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขใหผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการ 

6. การเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการปฏบิตังิานใดๆทีเ่ป็นผลมาจากการปรับปรงุระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มตอ้ง
จัดท าเป็นเอกสารและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งไดรั้บทราบและไดฝึ้กอบรมขัน้ตอนการปฏบิตังิานใหมน่ี้ 

 

ขอ้บกพรอ่งในมมุมองของผูใ้หใ้บรบัรอง ISO14001 

ถา้หากมกีารตรวจพบขอ้บกพรอ่งหลกัในระหวา่งการตรวจประเมนิ ก็จะเลือ่นการออกใบรับรอง ISO 14001 ออกไป

จนกวา่จะไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้ การแกไ้ขและการตรวจประเมนิตอ้งท าภายใน 90 วัน มฉิะนัน้แลว้จะตอ้งท าการ

ตรวจประเมนิใหม่ทัง้หมด ท าใหย้ดืระยะเวลาการไดรั้บใบรับรองออกไปอกี ส าหรับขอ้บกพร่องเล็กนอ้ย ผูต้รวจประเมนิ

จะขอใหเ้ขยีนเป็นแผนงานการแกไ้ขปัญหาภายใน 60 วัน ถา้แผนนัน้ส่งภายในก าหนดและเป็นทีพ่อใจ ผูต้รวจ

ประเมนิอาจใหด้ าเนนิการออกใบรับรอง ISO 14001 ต่อไป ส่วนการตรวจสอบว่าไดม้กีารปฏบิัตกิารป้องกันและ

แกไ้ขแลว้จะด าเนนิการในการตรวจประเมนิครัง้ตอ่ไป โดยปกตคิอื ภายใน 6 เดอืน 

การพจิารณาขอ้บกพรอ่งข ัน้สดุทา้ย 

โดยธรรมชาตแิลว้ระบบเป็นเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเชือ่มโยงกัน ความลม้เหลวหรอืมจีุดอ่อนทีส่ว่นใดสว่นหนึง่ของ

ระบบจะสง่ผลกระทบถงึสว่นอืน่ๆไมท่างใดก็ทางหนึง่ การแกไ้ขความบกพร่องของขอ้ก าหนดขอ้หนึง่ของระบบการ

จัดการสิง่แวดลอ้มอย่างทันการณ์นัน้เป็นสิง่ทีส่ าคัญมากตอ่การคงอยู่ของทัง้ระบบ โดยปกตแิลว้ปัญหาหนึง่จะชกั

น าใหเ้กดิปัญหาอืน่ๆตามมา ความลม้เหลวของการจัดการกบัปัญหาอยา่งทันทอีาจจะท าใหร้ะบบลม้เหลวดว้ยอยา่ง

หลกีเลีย่งไมไ่ด ้

สรปุประเด็นส าคญั 

องคก์รควรบง่ชีโ้อกาสในการปรับปรงุตามผลทีไ่ดจ้าก 

o การสงัเกตการณ์ การวดัผล การวเิคราะหแ์ละการประเมนิเกีย่วกบัประสทิธผิลการท างานดา้น
สิง่แวดลอ้มและการบรรลพัุนธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง(ดทูีข่อ้ 9.1); 

o การตรวจตดิตามระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม (ดทูีข่อ้ 9.2) 
o การทบทวนของฝ่ายบรหิาร (ดทูีข่อ้ 9.3) 

 

ขอ้บกพรอ่งคอืการลม้เหลวในการบรรลขุอ้ก าหนดทีก่ลา่วถงึเกีย่วกบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มหรอืในดา้น

ประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม  สถานการณ์ตา่ง ๆ สามารถเกดิขึน้ไดเ้มือ่สว่นหนึง่ของระบบบรหิาร

สิง่แวดลอ้มไมส่ามารถท าหนา้ทีต่ามทีต่ัง้ใจไวห้รอืไมส่ามารถบรรลขุอ้ก าหนดดา้นประสทิธผิลการท างานดา้น

สิง่แวดลอ้มได ้

ตวัอยา่งของสถานการณด์งักลา่วจะรวม 

• ขอ้บกพรอ่งดา้นประสทิธผิลการท างานของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ 

—  ไมไ่ดม้กีารประเมนิประเด็นสิง่แวดลอ้มของผลติภณัฑใ์นดา้นนัยส าคญั  

—  ไมไ่ดม้กีารมอบหมายความรับผดิชอบส าหรับการตระเตรยีมและตอบสนองกรณีฉุกเฉนิ 

—  ความลม้เหลวในการประเมนิการบรรลพุันธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งเป็นระยะ ๆ 

• ขอ้บกพรอ่งดา้นประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ 

—  ไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคก์ารลดพลงังาน  

—  ไมส่ามารถด าเนนิการตามขอ้ก าหนดการบ ารงุรักษาตามตาราง 

—  ไมส่ามารถบรรลเุกณฑก์ารด าเนนิงาน (ตวัอยา่งเชน่ ขอ้จ ากดัทีไ่ดรั้บอนุญาต)  
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• กระบวนการตรวจตดิตามภายในตามทีอ่ธบิายในขอ้ 9.2 เป็นแนวทางหนึง่ในการบง่ชีข้อ้บกพรอ่งเป็นระยะ 

ๆ  อกีแนวทางหนึง่คอืการมอบหมายความรับผดิชอบในการบง่ชีข้อ้บกพรอ่งและรายงานความเป็นไปไดท้ี่

จะเกดิปัญหาจรงิแกบ่คุลากรท ัง้หมดทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร 

• ทันททีีพ่บขอ้บกพรอ่ง ควรมกีารตรวจสอบเพือ่ตดัสนิสาเหตเุพือ่ใหก้ารปฏบิตักิารแกไ้ขจะสามารถมุง่เนน้

ไปทีส่ว่นของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม ในการพัฒนาแผนส าหรับการคน้หาขอ้บกพรอ่ง องคก์ร

ควรพจิารณาปฏบิตักิารอะไรทีค่วรลงมอืเพือ่แกปั้ญหา การเปลีย่นแปลงอะไรทีค่วรท าเพือ่แกไ้ข

สถานการณ์และฟ้ืนฟกูารด าเนนิงานตามปกตริวมถงึอะไรทีค่วรท าเพือ่ก าจัดสาเหตแุละป้องกันการเกดิซ ้า

หรอืเกดิขึน้ทีอ่ืน่ ลกัษณะและเวลาของปฏบิตักิารดงักลา่วควรเหมาะสมกบัหลกัธรรมชาตแิละขนาดของ

ขอ้บกพรอ่งรวมถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• หากมกีารพบปัญหาทีเ่ป็นไปไดแ้ตไ่มม่ขีอ้บกพรอ่งจรงิอยู ่การปฏบิตักิารสามารถลงมอืกระท าเพือ่ป้องกนั

การเกดิขอ้บกพรอ่ง  ปัญหาทีเ่ป็นไปไดน้ีส้ามารถคน้พบไดโ้ดยใชว้ธิ ี(อาทเิชน่) การคาดการณ์ปฏบิตักิาร

แกไ้ขขอ้บกพรอ่งจรงิในพืน้ทีท่ีใ่ชง้านอืน่ ๆ ทีเ่กดิกจิกรรมเหมอืนกนั  การวเิคราะหแ์นวโนม้หรอืการศกึษา

การท างานทีม่คีวามเสีย่งและโอกาสทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 6.1.1 

• เมือ่ปฏบิตักิารตา่ง ๆ สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม จงึควรมกีารอพัเดตเอกสาร

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและความตอ้งการความช านาญ เมือ่มกีารน าไปใชค้วรมกีารสือ่สารการเปลีย่นแปลงถงึผู ้

ทีจ่ าเป็นตอ้งทราบ ฝ่ายบรหิารควรท าใหม้ั่นใจวา่มกีารด าเนนิการปฏบิตักิารแกไ้ขและปฏบิตักิารในการ

ป้องกนัปัญหากอ่นเกดิขึน้ และวา่มกีารทบทวนอยา่งเป็นระบบรวมถงึการตดิตามเพือ่ท าใหม้ั่นใจใน

ประสทิธผิลของปฏบิตักิารทีล่งมอื 

• องคก์รควรเก็บรักษาเอกสารขอ้มลูเป็นหลกัฐานของหลกัธรรมชาตขิองขอ้บกพรอ่งรวมถงึปฏบิตักิารตอ่มา

ทีด่ าเนนิการ และผลการปฏบิตักิารแกไ้ขทีด่ าเนนิการ 

• การสือ่สารเกีย่วกบัขอ้บกพรอ่งอยา่งเปิดเผยและทันเวลาโดยไมก่ลวัการถกูท าโทษเป็นสิง่จ าเป็น 
• บคุคลทีม่อี านาจในการรเิริม่และด าเนนิการตามการเปลีย่นแปลงทีจ่ าเป็นใดๆตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การ

ปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ข 
• ตอ้งมกีารสบืสวนทัง้อาการและรากเหงา้สาเหตขุองขอ้บกพรอ่งอยา่งทั่วถงึ 
• บคุคลทกุระดบัทีรั่บผดิชอบและมคีวามรูเ้กีย่วกบัพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากขอ้บกพรอ่งควรมสีว่น

เกีย่วขอ้งในการสบืสวนขอ้บกพรอ่ง 
• ตอ้งก าหนดวธิกีารทีถ่าวรในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัมใิหเ้กดิปัญหาซ ้าอกีและน าไปปฏบิตัโิดยทันท ี
• วธิกีารแกไ้ขปัญหาควรเป็นการเปลีย่นแปลงสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของปัญหา )กลา่วคอืการปรับปรงุระบบ (

ไมใ่ชเ่พยีงแคจั่ดการกบัอาการของปัญหา 
• การน าวธิกีารแกไ้ขปัญหาไปปฏบิตัติอ้งมกีารตดิตามตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดผ้ลลพัธเ์ป็นไปตามที่

ตอ้งการ 

• ตอ้งปรับเปลีย่นเอกสารขัน้ตอนการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ข รวมทัง้ตอ้ง
แจง้ใหบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้งทราบและไดรั้บการฝึกอบรม 

 

การตรวจประเมนิ 

1. สุม่ตรวจ สิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด กจิกรรมการแกไ้ข ป้องกนั ไมว่า่จากผลการตรวจตดิตาม ตรวจวดั 
ตรวจประเมนิ การสอบinspection วา่ไดรั้บการจัดอยา่งเหมาะ กบัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม หรอืสภาพ
ปัญหานัน้ๆหรอืไม ่

2. ทบทวน เอกสารระเบยีบปฏบิตั ิและ ตรวจสอบวา่ มกีารกระท าตามวธิกีารทีร่ะบหุรอืไม ่หรอืวธิทีีร่ะบไุว ้
เพยีงพอเหมาะสมหรอืไม ่

3. มกีารจัดการกบั สิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด กจิกรรมการแกไ้ข ป้องกนัทีล่า่ชา้ ไมส่มเหตสุมผลหรอืไม ่ 
การสบืสวน หาสาเหตไุดม้กีารกระท าอยา่งจรงิๆ จังๆ หรอืท าแบบขอไปท ี
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10.3 การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

10.3 การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
องคก์รตอ้งปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งของความเหมาะสม, เพยีงพอ, และประสทิธผิลของระบบการบรหิาร
สิง่แวดลอ้ม เพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 

การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งเป็นคณุลกัษณะส าคญัของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่ยกระดบั
ประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มโดยสามารถท าใหบ้รรลไุดด้ว้ยการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มและ
การยกระดบัระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มทัง้หมดหรอืสว่นประกอบใด ๆ องคก์รสามารถกระตุน้พนักงานทกุคนให ้
สนับสนุนความคดิในการปรับปรงุ 
 
องคก์รควรประเมนิประสทิธผิลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มและประสทิธผิลการท างานของกระบวนการระบบบรหิาร
สิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่หาโอกาสในการปรับปรงุ ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรเขา้ไปมสีว่นรว่มโดยตรงในการประเมนิ
นีผ้า่นกระบวนการทบทวนของฝ่ายบรหิาร 
 
การบง่ชีข้อ้บกพรอ่งของระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มยังใหโ้อกาสส าคญัส าหรับการปรับปรงุ เพือ่ตระหนักถงึการ
ปรับปรงุดงักลา่ว องคก์รควรรูส้ ิง่บกพรอ่งอะไรทีย่ังคงอยูแ่ละเขา้ใจสาเหตทุีย่งัคงอยูโ่ดยสามารถท าใหบ้รรลไุดด้ว้ย
การวเิคราะหส์าเหตทุีแ่ทจ้รงิของขอ้บกพรอ่งในระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม  
 
แหลง่ขอ้มลูทีม่ปีระโยชนบ์างแหลง่ส าหรับการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งจะรวม 
 

—  ประสบการณ์ทีไ่ดรั้บจากขอ้บกพรอ่งและปฏบิตักิารแกไ้ขทีเ่กีย่วขอ้ง 
—  การเปรยีบเทยีบภายนอกในดา้นการปฏบิตัทิีด่ ี
—  สมาคมการคา้และกลุม่เพือ่น 
—  กฎหมายใหมห่รอืการเปลีย่นแปลงทีน่ าเสนอส าหรับขอ้บงัคบัทีม่อียู ่
—  ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มและผลการตรวจตดิตามอืน่ๆ  
—  การประเมนิและการวเิคราะหผ์ลจากการสงัเกตการณ์และการวดัผล 
—  บทความดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ  
—  มมุมองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยรวมพนักงาน ลกูคา้และผูจั้ดหา (ซพัพลายเออร)์  

 
การด าเนนิการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
เมือ่พบโอกาสในการปรับปรงุ ควรมกีารประเมนิเพือ่ตดัสนิวา่อะไรทีค่วรลงไมล้งมอื และมกีารวางแผนปฏบิตักิาร
ส าหรับการปรับปรงุ รวมถงึการเปลีย่นแปลงระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
 
การปรับปรงุตา่งๆ ไมจ่ าเป็นตอ้งด าเนนิการในทกุเรือ่งพรอ้มกนั การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งของระบบบรหิาร
สิง่แวดลอ้มสามารถกลายเป็นความยากตอ่การบรรลใุนการยกระดบัสมรรถนะ หรอื ท าไดแ้ตไ่มคุ่ม้คา่ ตวัอยา่ง
ปฏบิตักิารปรับปรงุมอียูใ่นกรอบขา้งลา่งนี ้
 
ตวัอยา่งการปรบัปรงุ 

— การตัง้กระบวนการส าหรับการประเมนิวสัดใุหมเ่พือ่สนับสนุนการใชว้สัดทุีม่อีนัตรายนอ้ย 
— การปรับปรงุการฝึกอบรมพนักงานในดา้นวสัดแุละการเคลือ่นยา้ยเพือ่ลดการเกดิของเสยีขององคก์ร 
— การเริม่กระบวนการบ าบดัน ้าเสยีเพือ่ใหเ้กดิการใชน้ ้าใหมอ่กีครัง้ 
— การด าเนนิการเปลีย่นแปลงคา่เริม่ตน้ของเครือ่งมอืผลติใหมอ่กีครัง้ใหม้กีารพมิพเ์อกสารเป็นสองหนา้ที่

ส านักงานการพมิพ ์
— การออกแบบเสน้ทางขนสง่ใหมเ่พือ่ลดการใชพ้ลงังานฟอสซลิโดยบรษัิทขนสง่ 
— การตัง้วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มเพือ่ด าเนนิการทดแทนพลงังานในการปฏบิตังิานของหมอ้ตม้และลด

การปลอ่ยกา๊ซอนุภาค 
— การพัฒนาวฒันธรรมการปรับปรงุดา้นสิง่แวดลอ้มภายในองคก์ร 
— การพัฒนาความเป็นหุน้สว่นกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
— การพจิารณาการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืในกระบวนการทางธรุกจิขององคก์ร 

 
END 
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