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  การศึกษาเรืองนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และเพือ

แนะแนวทางทีเหมาะสมในการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้กับหน่วยงาน/

องค์กรอืน ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interviews) โดยการสัมภาษณ์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ร่วมกับการสังเกตการณ์ในพืนทีและศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง พืนทีทีศึกษาได้แก่ บริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จํากัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส 

จํากัด การวิจัยครังนีได้ประยุกต์หลักการของ Balanced Scorecard ซึงมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 

ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการ

เรียนรู้และการพัฒนา 

  ผลการศึกษาพบว่า ในด้านประสิทธิผล บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด บริษัท พีทีที  

โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ทีกําหนดไว้ ในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานทัง 3 บริษัท มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ

ขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี อีกทังพนักงานยังมี

ความพึงพอใจมากทีเป็นส่วนหนึงในความสําเร็จในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ในด้านการบริหารจัดการ จากศึกษากรณีทัง 3 บริษัทมีการจัดทํานโยบายไว้อย่าง

ชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานทีกําหนดไว้ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ

งบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
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และในด้านการเรียนรู้และการพัฒนา จากศึกษากรณีทัง 3 บริษัท มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 

ความสามารถของพนักงานในการดําเนินงาน และมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน

อย่างต่อเนือง อีกทังยังมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) 

  แนวทางและข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงาน/องค์กรอืน ๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมให้ประสบผลสําเร็จ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์และมุ่งมันของ

ผู้บริหาร 2) ระบบการบริหารจัดการทีดี 3) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

สมําเสมอ 4) การพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนือง 5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

6) การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน 7) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง 8) การนําเทคโนโลยีที

ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน 
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 The objectives of this study were: 1) to study affecting factors to the success of 

implementing Environmental Management Systems (ISO 14001) of industries located in Map Ta 

Phut Industrial Estate, Thailand; 2) to suggest and recommend proper approaches for implementing 

Environmental Management Systems (ISO 14001) to any industries or to which is interested in this 

standard in order to effectively apply to their organizations. This study is a qualitative research and 

case study was applied. Data were collected though indepth interviews with key informants 

including executives and staff who play important roles and have responsibility in implementing the 

ISO 14001 standard. The case studies were BLCP Power Co., Ltd., PTT Global Chemical Public 

Company Limited and Siam Tinplate Co., Ltd. The Balanced Scorecard technique was applied for 

the analysis. Evaluation indicators were including Effectiveness, Stakeholder, Management and 

Learning and Growth perspectives. 

 In terms of Effectiveness, BLCP Power Co., Ltd., PTT Global Chemical Public Company 

Limited and Siam Tinplate Co., Ltd. achieved their objectives and targets because their executives 

were practice strongly supported and emphasized environmental management in their management 

plan and their employees were willing to complied with the standard. In terms of Stakeholder, 

employees in those companies understood and knew well about environmental policy and 

procedures of implementing the standard. Their employees were very satisfied to be a part of  
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success in an implementation of ISO 14001. In terms of management, the policies, plans and 
practices were in accordance with the management plans; which were human resource management, 
sufficient budget, and regularly monitored and evaluated the implementation. For Learning and 
Growth perspective, those companies supported and developed knowledge and competency of their 
employees in particular in the operations and improvement process. In addition, those companies 
adopted Information Technology for effectively implementing the ISO 14001 standard. 
 The suggestions and recommendations of this study to effectively implementing ISO 14001 
standard for other organizations are: 1) vision and willfulness of the executives 2) good governance 
3) consistent monitoring and evaluation of the operation 4) continuous development and 
improvement 5) encouragement of employee participation 6) reinforcement 7) continual 
development of staff’s skill and 8) appropriate application of information technology in operation.
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จันทร์ดี เพือน ๆ จส.19 ทีคอยให้ความช่วยเหลือและแรงผลักดันในการดําเนินงานวิจัยทุกขันตอน  

  สุดท้ายนี ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พีสาว อันเป็นทีรักของข้าพเจ้า ทีคอยให้กําลังใจ

และให้การสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที

ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ทีนี ขออุทิศบุญกุศลจากการทําประโยชน์ในครังนีให้แก่บุคคลทุกท่านทีได้

กล่าวมาให้มีความสุข ปราศจากโรคและภัยอันตรายทังปวงตลอดไป 
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ทีมาและความสําคัญของปัญหาวิจัย  

 
 ในปัจจุบันสังคมโลกได้ให้ความสําคัญในเรืองสิงแวดล้อมทีมีความเปลียนแปลงไปเนืองจาก

มลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าทางอากาศ ทางนํา การกําจัดของเสีย อันเป็นผลให้บรรยากาศของโลกเปลียนแปลงได้ 

ซึงปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดขึนไม่ได้ถูกจํากัดเฉพาะประเทศใดประเทศหนึง และไม่ได้จํากัดพืนทีส่วน

ใดส่วนหนึงของโลก ผลกระทบจากปัญหาสิงแวดล้อมได้แผ่ขยายไปจนทัวจนกลายเป็นปัญหาระดับ

โลก ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึงทีได้รับผลกระทบจากปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดขึน โดยเฉพาะปัญหา

สิงแวดล้อมทีเกิดขึนอันเนืองมาจากอุตสาหกรรมทีเติบโตอย่างรวดเร็ว เนืองจากรัฐบาลมีนโยบายมุ่ง 

เน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ทําให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึนมาก ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิด

ปัญหาสิงแวดล้อมตามมา เช่น มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะอยู่เป็นของเหลว ของแข็ง ก๊าซ 

หรือของเสียอันตราย หรือมลพิษในรูปอืน ๆ นับวันยิงทวีคูณเพิมมากขึนเรือย ๆ เนืองมาจากการ

ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เพือตอบสนองความต้องการของการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ทังสิน (ศิริ

ลักษณ์ จันโภคา, 2548) 

 การจัดการสิงแวดล้อมเป็นมาตรการสืบเนืองมาจากแนวความคิดทีว่าธุรกิจและสิงแวดล้อม

เป็นสิงทีต้องดําเนินการควบคู่กันไปเพือให้เกิดการพัฒนาธุรกิจแบบยังยืน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ซึงถูกระบุว่ามีส่วนอย่างมากในการสร้างปัญหาสิงแวดล้อม จึงถูกกําหนดให้เข้าไปมีบทบาทในการดูแล

สิงแวดล้อมอย่างจริงจังในหลายประเทศ และจากมาตรการทีใช้ภายในประเทศ ในทีสุดก็ถูกยกระดับ

ความสําคัญขึนมาเป็นเงือนไขกีดกันทางการค้าอีกรูปแบบหนึง แต่ในขณะทีการจัดการสิงแวดล้อมเป็น

เรืองทีค่อนข้างใหม่ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าของหลาย ๆ ประเทศ ในขณะทีโลกกําลังมี

การเปลียนทิศทางนี นักธุรกิจทีมีจิตสํานึกในเรืองสิงแวดล้อมหันมาปรับเปลียนกลยุทธ์ในการ

บริหารงานด้วยการริเริมนําการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ในองค์กรธุรกิจในเชิงรุกด้วยแล้ว ทําให้

ได้เปรียบคู่แข่งขัน เพราะนอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ค่าใช้จ่ายในการกําจัดมลพิษ 

ความเสียงภัยทีอาจจะเกิดขึนต่อชุมชนโดยรอบ ๆ องค์กร เป็นการเพิมโอกาสทางธุรกิจทีมาจากความคิด 
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ริเริมเพือการพัฒนาสิงแวดล้อม (วิชัย โอฬารวงศากาญจ์, 2548) 

  ระบบการจัดการสิงแวดล้อม หรือ Environmental Management System (EMS) เป็นแนวทาง

หนึงทีจะทําให้เกิดการพัฒนาแบบยังยืน ถ้าหากหลายองค์กรมีจิตสํานึก (Awareness) มาช่วยกัน

ดําเนินการ จะทําให้ปัญหาสิงแวดล้อมลดลง ประโยชน์ทีได้ก็จะตกกับส่วนรวมและองค์กร ทําให้เกิด

การพัฒนาควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างปัญหากระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยทีสุด เพือคน

รุ่นปัจจุบันและอนาคตต่อไป (สุกัญญา ปินอักษรสกุล, 2544) 

  มาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 เป็นมาตรฐานสากลทีได้รับการพัฒนามา

จาก BS 7750 ในชุดอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 (สถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ, 2541) ซึงเริมมีการ

ประกาศใช้เมือเดือนกันยายน ปีพ.ศ.2539 เป็นมาตรฐานสําหรับองค์กรทีจะนํามาใช้เป็นแนวทางใน

การจัดการปัญหาด้านสิงแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมการผลิตสินค้า/บริการขององค์กร โดยมี

วัตถุประสงค์เพือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า สร้างปัญหากระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยทีสุด 

การจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ส่งผลดีต่อสิงแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์ทีดีต่อ

องค์กรและเพิมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ จึงมีการส่งเสริมให้จัดทําขึนอย่าง

กว้างขวาง  

  โดยรวมแล้วปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในประเทศไทยเริมได้รับความสนใจอย่างจริงจังจาก

ทังภาครัฐและเอกชน บรรดาคนงานและชุมชนในละแวกโรงงานอุตสาหกรรมเองก็เริมทีจะเรียกร้อง

สิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากภาวะมลพิษทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและสิงแวดล้อมของ

เขาเอง ทําให้ผู้ประกอบการเริมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิงแวดล้อมมากขึนตาม

มาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมมือกับสํานักงานมาตฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เห็นความสําคัญเกียวกับปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

เพือเป็นการป้องกันปัญหามลพิษทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและสังคม ปัจจุบันได้จัดตังนิคม

อุตสาหกรรมทัวประเทศรวมจํานวน 29 แห่ง ซึงการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้

กําหนดให้มีการจัดทํามาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการสิงแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึง

ผู้ประกอบการทีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจะต้องยึดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดยมีนิคมทีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ 

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า นิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก นิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.), 2552) และให้นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ คอยกํากับดูแลการประกอบกิจการของ
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ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้ใส่ใจในคุณภาพชีวิต และสิงแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงาน

อุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ ISO 14001 ทุกแห่ง 

  สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จึงได้นํามาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

หรือ ISO 14001 มาใช้ โดยเริมจากการดําเนินงานภายในองค์กร เนืองจากต้องการจัดระบบโครงสร้าง

องค์กรต่าง ๆ ในการรักษา ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพสิงแวดล้อมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิด

ประโยชน์สูงสุด สํานักงานนิคมฯ ได้เริมนํามาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ตังแต่

เดือนมีนาคม พ.ศ.2545 เป็นต้นมา  

  ในการศึกษาครังนี มีความสนใจศึกษาเพือหาปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยเลือกศึกษาที นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตังอยู่ในจังหวัดระยอง 

เนืองจากภายในนิคมฯ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เหล็ก โรงกลันนํามัน โรงไฟฟ้า 

ซึงเป็นแหล่งสําคัญของการปล่อยมลพิษ (วิสาขา ภู่จินดา, 2552) ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษา 3 

กรณีศึกษา ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด 

และบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ซึงทัง 3 บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

เป็นบริษัททีประสบความสําเร็จในการจัดการสิงแวดล้อม ได้รับการรับรองการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนืองจึงนํามาเป็นกรณีศึกษา เพือศึกษา

ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) และใช้เป็นแนวทาง

สําหรับบริษัทอืน ๆ ทีมีความสนใจในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้

สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

1.2  คําถามการวิจัย 

 

  ปัจจัยใดบ้างทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของ

บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

   

1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

  1.3.1  เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
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  1.3.2  เพือแนะแนวทางทีเหมาะสมในการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ให้กับหน่วยงาน/องค์กรอืน ๆ ทีมีความสนใจในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

 

 ขอบเขตในการศึกษาประกอบด้วย ขอบเขตด้านพืนทีและประชากร ขอบเขตด้านเนือหา และ

ขอบเขตด้านระยะเวลาและประชากร ซึงมีรายละเอียดดังนี 

 1.4.1  ขอบเขตด้านพืนที 

 เป็นการศึกษาปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ในพืนทีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

 1.4.2  ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรทีใช้ในการศึกษาเป็นผู้ทีมีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรงกับการดําเนินงานด้าน

สิงแวดล้อมขององค์กร โดยศึกษากรณี: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอล

ซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด  

 ซึงในการศึกษาครังนีจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิธีการลงพืนทีศึกษาสังเกตุการณ์

ภายในบริษัททัง 3 แห่ง 

  1.4.3  ขอบเขตด้านเนือหา 

 ศึกษาปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของ

บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ศึกษากรณี: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด .ใน 4 มิติ 

ได้แก่ ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

  1.4.4  ขอบเขตด้านระยะเวลาและงบประมาณ 

  ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทังสิน 1 ปี ตังแต่วันที 15 มีนาคม พ.ศ.2555 ถึง 

วันที 29 มีนาคม พ.ศ. 2556  
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1.5  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

  1.5.1  ทําให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

  1.5.2  ได้แนวทางทีเหมาะสมให้กับหน่วยงาน/องค์กรอืน ๆ ทีมีความสนใจในการดําเนินงาน

ตามระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  

 

1.6  นิยามศัพท์ 

 

  การจัดการสิงแวดล้อม (Environmental Management) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายใน

องค์กร ภายใต้ข้อจํากัดของทรัพยากรและสิงแวดล้อม โดยการเตรียมแผนการดําเนินกิจการให้

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมทีเปลียนแปลงใต้ภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน 

  ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International 

Organization of Standard) ซึงถือได้ว่าเป็นกรอบการทํางานทีองค์กรต้องปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อ

ต่อรอง และถูกตรวจติดตาม เพือผ่านการรับรองระบบการจัดการสิงแวดล้อม (EMS Certification) 

  ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) หมายถึง การ

ทีบริษัทสามารถดําเนินงานตามระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) และได้รับการรับรองอย่าง

เป็นทางการ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนือง



 

บทที 2 

 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 ในการศึกษาวิจัยปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีหัวข้อในการทบทวน

วรรณกรรมดังต่อไปนี 

  2.1  ปัญหาสิงแวดล้อม 

  2.2  การจัดการสิงแวดล้อม 

  2.3  สิงแวดล้อมกับอุตสาหกรรม 

  2.4  ประเทศไทยกับการกําหนดมาตรฐานด้านสิงแวดล้อม 

  2.5  ระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

  2.6  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับ Balanced Scorecard 

  2.7  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1  ปัญหาสิงแวดล้อม 

 

 จากการศึกษาเอกสารวิชาการเพือศึกษาความหมายของปัญหาสิงแวดล้อม พบว่าทรรศนะ

คติของนักวิชาการแต่ละท่านให้ความหมายทีคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันดังต่อไปนี 

  ชัยรัตน์ ไกรฤกษ์ (2547: 40) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ปัญหาสิงแวดล้อม” หมายถึง ปัญหา

ความเสือมโทรมของสภาพแวดล้อม อันได้แก่ ดินเสีย อากาศเสีย นําเสีย เสียงรบกวน สารพิษ และ

การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์ และพืช อันเกิดจากการ

กระทําของมนุษย์ทีใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัดและขาดความรับผิดชอบ 

สยาม อรุณศรีมรกต (2549: 11) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ปัญหาสิงแวดล้อม” หมายถึง เป็น

องค์ประกอบหนึงขององค์กรทีเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ทีอาจมีผลกระทบกับ

สิงแวดล้อม 

สุรภี โรจน์อารยนนท์ (2532: 1213) ได้กล่าวว่าปัญหาสิงแวดล้อมมีสาเหตุอย่างกว้าง ๆ ที 



 

สําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

    1)  การเพิมจํานวนประชากร หมายถึง ความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพือ

การดํารงชีวิตพืนฐาน ได้แก่ พืนทีทํากินทางเกษตรทีเพิมขึนอย่างรวดเร็วจนมีการบุกรุกทําลายป่า ความ

ต้องการใช้ทรัพยากรอืน ๆ เช่น นํา อาหาร อากาศ แร่ธาตุ พลังงาน ในปัจจุบันขาดการวางแผนการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจนทําให้เกิดความเสือมโทรมของสภาพแวดล้อมโดยทัวไป และอาจเกิดผล

เสียหายร้ายแรงในอนาคต 

    2)  การขยายตัวของเมือง ทําให้เกิดการเปลียนแปลงสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ การ

ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว และขาดการวางแผน และผังเมืองไว้ล่วงหน้าทําให้เกิดปัญหา เช่น การใช้

ทีดินอย่างไม่เป็นระเบียบแบบแผน ปัญหาจราจร การขาดแคลนด้านสาธารณูปโภค และการบริหาร 

รวมทังสถานพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

    3)  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง

ได้ก่อให้เกิดความเสือมโทรมของคุณภาพดิน และอาจแพร่กระจายลงสู่แม่นํา ลําคลองเป็นสาเหตุ

ของนําเสีย และสารพิษตกค้างในอาหาร และผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

    เมือเป็นเช่นนี แนวทางของการพัฒนาในปัจจุบัน จึงเริมเปลียนแปลงเพราะว่าได้มี

การนําเอาความผิดจากอดีตมาพัฒนาทบทวน และให้ความสําคัญทางด้านปัจจัยด้านสิงแวดล้อมมาก

ขึน ตลอดจนเห็นพ้องต้องกันว่า การพัฒนาทีถูกต้องควรเป็นการพัฒนาทียกระดับคุณภาพชีวิตทีดี

ขึน สูงขึน ในทุกด้านมากกว่าทีจะเล็งผลทางด้านรายได้ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมแต่เพียง

ประการเดียว 

 

2.2  การจัดการสิงแวดล้อม 

 

  การจัดการสิงแวดล้อมเป็นคําทีมีความหมายกว้างสามารถตีความได้หลากหลาย 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมทีแตกต่างกันและน่าสนใจไว้

ดังต่อไปนี 

  เกษม จันทร์แก้ว (2545: 77, 9596) ได้กล่าวว่า “การจัดการสิงแวดล้อม” หมายถึง 

กระบวนการสร้างศักยภาพการคงสภาพความยังยืนของสิงแวดล้อม และการควบคุมกิจกรรมการ

จัดการเพือเอือประโยชน์ต่อมนุษย์ตลอดไป หลักการจัดการสิงแวดล้อมประกอบด้วย 3 หลักการ

ดังนี 

    1)  การกําหนดชนิด/ประเภท และขอบเขตของสิงแวดล้อมเพือการใช้ประโยชน์

เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการเป็นตัวนําแนวคิดในการกําหนดชนิด/ประเภท กลุ่ม ระบบย่อย 
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ระบบสิงแวดล้อม และการกําหนดขอบเขต เพือนําไปสู่การหาขนาด และปริมาณว่ามีสถานภาพ

ลักษณะใด และการสร้างศักยภาพให้เอือประโยชน์ เนืองจากสิงแวดล้อมมีแต่จะลดจํานวนลง

วิธีการโดยการสํารวจแจงนับทรัพยากร (resource inventory) ว่ามีปริมาณ สัดส่วน และมีการ

กระจายตัวอย่างไร  

    2)  การกําหนดกิจกรรมเพือการคงสภาพและ/หรือสร้างศักยภาพความยังยืนของ

สิงแวดล้อม เป็นการกําหนดกิจกรรมเพือการคงสภาพของสิงแวดล้อมทีสมบูรณ์/สมดุลแล้วเกิด

ความยังยืนของสิงแวดล้อมนันตลอดไป เช่น ตัวอย่าง การสร้างแนวทางหรือกิจกรรมการป้องกันให้

มีประสิทธิภาพ และเพือมิให้เกิดปัญหาการแผ้วถางทําลายแหล่งสิงแวดล้อมทีสมดุลแล้วให้เสือม

โทรมลง ตัวอย่างการฟืนฟู รักษา/ซ่อมแซม พัฒนา การสงวนและการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ให้

เกิดการฟืนตัว นําไปสู่สภาวะยังยืนจึงจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

    3)  การควบคุมในการกําจัด/บําบัดของเสีย และมลพิษจากกิจกรรมการใช้

ทรัพยากรเป็นการสร้างกิจกรรมควบคุมของเสียและ/หรือมลพิษสิงแวดล้อม เพือรักษาสภาพของ

สิงแวดล้อมให้มีศักยภาพแบบยังยืน เพราะการใช้เทคโนโลยีทุกประเภททังเทคโนโลยีธรรมชาติ

และเทคโนโลยีทีมนุษย์สร้างขึน จะเกิดของเสียและ/หรือมลพิษเสมอ 

  ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2546: 280) ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการสิงแวดล้อม” 

หมายถึง กระบวนการจัดแผนงาน หรือกิจกรรมในการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิงแวดล้อม เพือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เพือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา คือ 

ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพสิงแวดล้อมทีดี โดยอาศัยหลักการใช้ทรัพยากรที

ประหยัด ยืนยาว และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมน้อยทีสุดเท่าทีจะทําได้ 

  โดยสามารถสรุปแนวคิดการจัดการสิงแวดล้อมได้ว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมตามสมบัติเฉพาะตัวของสิงแวดล้อมจะต้องเป็นการใช้แบบยังยืน โดยมีการวางแผนการ

จัดการทีเป็นรูปธรรมเพือการคงสภาพทีสมบูรณ์ และต้องสร้างแผนการกําจัด/บําบัดของเสีย/มลพิษ 

และการฟืนฟูแหล่งเสือมโทรมให้มีศักย์ของการคงสภาพความยังยืนของสิงแวดล้อมต่อไป 

 

2.3  สิงแวดล้อมกับอุตสาหกรรม 

   

  การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศของเราส่งผลกระทบต่อปัญหาสิงแวดล้อมในลักษณะที

ควบคู่กันไป 

  ปราณี พันธุมสินชัย (2542) กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 

ยุค คือ 
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    1)  ยุคแรกการพัฒนาอุตสาหกรรม เริมในพ.ศ.2500 

    2)  ยุคเริมต้นการควบคุมมลพิษ เริมใน พ.ศ.2510 

    3)  ยุคตืนมลพิษ เริมในพ.ศ.2520 

    4)  ยุคตามแก้ปัญหามลพิษ เริมในพ.ศ.2530 มีโรงงานจดทะเบียนประมาณ 50,000 

แห่ง ซึงปล่อยนําเสียลงในแม่นําลําคลอง และอากาศจนเกิดวิกฤตสิงแวดล้อมขึนในประเทศ มีการ

ประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับที 7 ซึงเน้นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสิงแวดล้อม ในพ.ศ.2535 มี

การประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม

แห่งชาติ พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายขึนใหม่ ให้มีบทลงโทษผู้กระทําผิดถึงขันจําคุก ปัจัจุบันมี

โรงงานกว่า 100,000 แห่ง และในอนาคตมีแนวโน้มจะเป็นอุตสาหกรรมทีมีสารอันตรายมากขึน

กว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าผลผลิตทังหมด ซึงจะทําให้เกิดมลพิษทียากต่อการบําบัดเพิมขึนด้วยระบบ

นิเวศน์กับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

    ระบบนิเวศธรรมชาติถูกเปลียนไปเมือมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมเพิมขึน เพือ

ตอบสนองการอุปโภค บริโภค และการค้าระหว่างประเทศมีการใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม

เพิมขึน ทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกเปลียนรูปไปเพือใช้ในการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทําให้เริมมีกากของ

เสียและมลพิษเพิมขึน 

  มลพิษอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 

    1)  มลพิษทางนํา นําทิงจากโรงงานอุตสาหกรรมมีส่วนทําให้นําในแม่นําเน่าเสีย

กว่าร้อยละ 30 โดยอีกร้อยละ 70 มาจากอาคารบ้านเรือนและชุมชน แม้ว่าความต้องการใช้นําใน

โรงงานอุตสาหกรรมจะมีเพียงร้อยละ 3 ของความต้องการนําทังหมด แต่นําเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมมีมลพิษเข้มข้น เมือถูกปล่อยลงสู่นํา จะทําให้เกิดปัญหาเรืองนําเสีย 

    2)  มลพิษทางอากาศ อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึงมีการเผาไหม้

เชือเพลิงทําให้เกิดควันดํา เขม่า ก๊าซพิษ กลินและฝุ่นละออง ส่งผลให้คุณภาพของอากาศเสือม

โทรมลงไป มลพิษทางอากาศกว่าร้อยละ 50 มาจากโรงงานอุตสาหกรรม 

    3)  มลพิษทางเสียงและการสันสะเทือน โดยทัวไปแล้วมาจากการทํางานของ

เครืองจักรในโรงงาน จากแรงกระแทก เสียงและการสันสะเทือนมีผลต่อสุขภาพอนามัยของคนงาน

ในโรงงานและชุมชนทีอยู่ข้างเคียง 

    4)  มลพิษจากกากของเสีย กากของเสียได้แก่ ของเสียทีเป็นของแข็งซึงรวมถึงขยะ

มูลฝอย เศษไม้ เศษเหล็ก ผลิตภัณฑ์ทีไม่ได้มาตรฐาน รวมทังเศษอาหารซึงมาจากกระบวนการผลิต

และจากคนงานในโรงงาน 
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    5)  มลพิษจากของเสียอันตราย ได้แก่ ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทีเจือป่น

ด้วยของเสียทีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการตายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ

สิงแวดล้อม สารนีอาจเป็นส่วนของวัตถุดิบทีใช้ในกระบวนการผลิตหรือเกิดขึนในกระบวนการ

ผลิตก็ได้ เมือไม่มีการจัดเก็บ ขนส่งหรือกําจัดทีถูกวิธีแล้ว ก็จะเป็นอันตรายต่อคนงานและชุมชน

ข้างโรงงานได้ง่าย 

    โดยรวมแล้วปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในประเทศไทยเริมได้รับความสนใจอย่าง

จริงจังจากทังภาครัฐและภาคเอกชน บรรดาคนงานและชุมชนในละแวกโรงงานอุตสาหกรรม 

เองก็เริมทีจะเรียกร้องสิทธิในการได้รับการคุ้มครอง จากภาวะมลพิษทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

เขาเองทําให้ผู้ประกอบการเริมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมและสิงแวดล้อมมากขึน 

ประกอบกับการแข่งขันการค้าในยุคโลกาภิวัฒน์นี ยังมีองค์การ NGO ทีสนับสนุนมาตรฐานการค้า

ระหว่างประเทศได้ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีได้มาตรฐานเพือการ

ยอมรับจากลูกค้า ซึงเป็นเหตุให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทีเน้นทางด้านการส่งออก จะต้องมีการ

จัดการสิงแวดล้อมขึนเพือขอการรับรองจากองค์กร ISO ซึงนอกจากจะทําให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าในการค้าแล้ว ยังเป็นการลดมลพิษอุตสาหกรรมไปในตัวอีกด้วย 

 

2.4  ประเทศไทยกับการกําหนดมาตรฐานด้านสิงแวดล้อม  

 

 สยาม อรุณศรีมรกต (2549: 12) ได้กล่าวไว้ว่า ประเทศไทยในฐานะทีเป็นประเทศสมาชิก

ประเภท PMember ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานด้านสิงแวดล้อมของ ISO/TC/207 มา

ตังแต่ต้น โดยมีสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานกลางในการ

ดําเนินงานซึงรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทีเป็นการประชุมและการกําหนดข้อตกลงทีเกียวข้องกับ

สิงแวดล้อมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) องค์กรสหประชาชาติ องค์การ

ค้าโลก (WTO) และอืน ๆ ทังนีก็เนืองจากว่า  

   1)  มาตรฐานหรือข้อตกลงต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อม แม้บางมาตรฐานเป็น

การนําไปใช้อย่างสมัครใจก็ตาม แต่อาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้า (Barrier to Trade) หรือแปลง

สภาพจากมาตรฐานเชิงสมัครใจกลายเป็นมาตรฐานทีมีแรงกดดัน และทําให้ประเทศไทยตกอยู่ใน

ฐานะทีเสียเปรียบได้ในภายหลัง หากประเทศไทยไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนรับรู้เพือการ

เตรียมการตังแต่ต้น 

    2)  การมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมตังแต่ต้น โดยเฉพาะในขันตอนที 1 และ 2 ย่อม

ทําให้ประเทศไทยมีโอกาสนําจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศมาเป็นส่วนหนึงของข้อมูลทีใช้ใน
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การพิจารณาร่างมาตรฐานต่าง ๆ ซึงถือเป็นจุดทีมีความวิกฤตมากทีสุดสําหรับของประเทศไทย 

เพราะภาคการผลิตของประเทศไทยยังต้องพึงพาการนําเข้าวัตถุดิบอีกมาก 

    3)  ประเทศไทยต้องการแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นว่า เราเป็นประเทศทีจริงจัง

ด้านสิงแวดล้อม ทังด้านนโยบายและการปฏิบัติจริง ซึงดูได้จากนโยบายต่าง ๆ ทีภาครัฐได้มีการ

กําหนดขึนมาเช่น 

     ลดและยกเลิกการใช้สาร CFCs ทีทําลายชันบรรยากาศของโลก 

     กําหนดและส่งเสริมฉลากเขียว 

     ริเริมและส่งเสริมการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

    โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานของ สพช. โครงการรณรงค์ลดขยะ มลพิษทาง

นํา และมลพิษทางอากาศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม 

     การออกกฎหมายด้านสิงแวดล้อมและมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ 

     การกําหนดลงไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใน

มาตราที 56 และ 79 ซึงถือว่าเป็นข้อกําหนดในระดับประเทศทีทุกคนและหน่วยงานจะต้องปฏิบัติ

อย่างต่อรองไม่ได้ 

     การแต่งตังกรรมการวิชาการคณะที 907 มาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อมใน

ประเทศไทย  

 

2.5  ระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

 

  การนําระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้ในองค์กรเป็นเรืองทีมี

ความทันสมัยและเป็นทียอมรับในการทีจะส่งสินค้าและบริการออกสู่นานาประเทศ เพราะเป็นการ

แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีการเอาใจใส่ต่อการรักษาสภาพแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการ 

ดังนันองค์กรต่าง ๆ จึงได้พยายามทีจะให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เพือทีจะไปแข่งขัน

ในตลาดธุรกิจการค้า การทีได้ทําการศึกษาในเรือง ISO 14001 เพราะเห็นว่าองค์กรต่าง ๆ ต้องการ

ได้รับการรับรองในระบบ ISO 14001 นีจะมีการกําหนดไว้ในแผนการพัฒนาองค์กร และหลาย

องค์กรได้มีการดําเนินการไปแล้ว และในหลายองค์กรก็ไม่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการ 

 2.5.1  ความหมายของระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

  นพมณี นวลมณี (2543: 46) ได้สรุปความหมายของมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 ไว้ว่าเป็นระบบมาตรฐานทีพัฒนาขึนมาเพือใช้เป็นมาตรฐานในการจัดการธุรกิจทีมี

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นให้องค์กรมีระบบการจัดการสิงแวดล้อมในการ
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ควบคุม และปรับปรุงการปฏิบัติงานของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างต่อเนืองโดย

ครอบคลุมตังแต่การออกแบบ การตลาด การผลิต โดยมาตรฐานทีกําหนดขึนเพือรักษาสิงแวดล้อม

มี 2 รูปแบบ คือ มาตรฐานการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อม และ

ผลิตภัณฑ์ทีเกียวกับสิงแวดล้อม 

 ปราณี พันธุมสินชัย (2544:4) ได้สรุปความหมายระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

ว่าเป็นส่วนของระบบการจัดการทังหมด ซึงรวมถึงโครงสร้าง องค์กร การวางแผน ความรับผิดชอบ 

การปฏิบัติ ขันตอน กระบวนการ และทรัพยากรสําหรับจัดทํา การปฏิบัติให้บรรลุถึง การทบทวน 

และรักษานโยบายทางด้านสิงแวดล้อม เพือให้เกิดการปรับปรุงระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ดีขึนเรือย ๆ เพือให้เป็นไปตามนโยบายในการรักษาสิงแวดล้อม ใช้ได้กับองค์กรทุกขนาดและไม่มี

วัตถุประสงค์ให้เป็นเครืองกีดกันทางการค้า 

  สยาม อรุณศรีมรกต (2551: 6970) ได้กล่าวว่า ระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 เป็นระบบการบริหารงานซึงมีโครงสร้างขององค์กรความรับผิดชอบในการทํางานขันตอน

กระบวนการทรัพยากร การกําหนดนโยบายสิงแวดล้อมขององค์กรนัน ๆ ไปปฏิบัติโดยมุ่งทีจะ

ปรับปรุงผลการดําเนินงานทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง มาตรฐานนีเป็นมาตรฐานที

กําหนดขึนเพือให้มีการนําไปใช้โดยสมัครใจ แต่เป็นการถือปฏิบัติโดยสถานประกอบการ และคู่ค้า

โดยความสมัครใจเอง 

 

  2.5.2   ขอบเขตการนําระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มา  

                         ประยุกต์ใช้ 

 สุเทพ ธีรศาสตร์ (2540: 910) ได้กล่าวว่ามาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 สามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรทุกขนาดทุกประเภทไม่ว่าองค์กรจะมีความแตกต่างในแง่

ประเทศ วัฒนธรรม สังคม กฎระเบียบ กฎหมาย แต่ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงขอบเขตทีจะนําระบบนี

ไปประยุกต์ใช้ ดังนันจึงเหมาะกับองค์กรทีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี 

    1)  ต้องการนําระบบไปปฏิบัติอย่างสมําเสมอและเพือปรับปรุงระบบการจัดการ

ด้านสิงแวดล้อมขององค์กรเอง 

    2)  ต้องการให้มันใจว่าการดําเนินการต่าง ๆ ด้านสิงแวดล้อมสอดคล้องตาม

นโยบายทีกําหนดไว้ 

    3)  ต้องการแสดงให้ผู้อืนเห็นว่าองค์กรของตนเองปฏิบัติตามเกณฑ์กําหนด 

    4)  ต้องการการรับรองด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อมจากองค์กรทีเป็นกลาง 
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    5)  ต้องการประกาศตนเองและพิจารณาดําเนินการเองอย่างอิสระให้สอดคล้อง

ตามข้อกําหนดของ ISO 14001 

 สยาม อรุณศรีมรกต (2549) กล่าวไว้ว่า มาตรฐานสากล ISO 14001 เป็นเกณฑ์ข้อกําหนด

เพือให้องค์กรสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทําระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมในองค์กรของ

ตนเอง ถึงแม้ว่าในหน่วยงานหรือองค์กรหนึงๆ จะมีระบบการจัดการอืน ๆ เช่น ระบบคุณภาพ 

ระบบความปลอดภัย หรืออืน ๆ อยู่ภายในองค์การแล้วก็ตาม ก็สามารถประยุกต์เข้าไปเป็นส่วน

หนึงของระบบการจัดการในองค์กรได้ ระบบการจัดการสิงแวดล้อมนีจะช่วยทําให้องค์กรวาง

นโยบายและวัตถุประสงค์ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ด้านสิงแวดล้อม รวมถึงปัญหาอันอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและปัญหาทีเด่นชัดทําให้องค์กรสามารถควบคุม หรือควบคุมทางอ้อม

ต่อปัญหาทีจะส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม แต่ก็มิได้มีข้อกําหนดว่าจะต้องได้ผลลัพธ์เท่าใด หรือมี

เกณฑ์ว่าจะต้องมีค่าทีตรวจได้เท่าใดหรือเกณฑ์เท่าใด 

 มาตรฐานสากล ISO 14001 นีสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรทุกขนาด ทุกประเภท ไม่ว่า

องค์กรจะมีความแตกต่างในแง่ภูมิประเทศ วัฒนธรรม สังคม กฎระเบียบ กฎหมาย แต่ต้องระบุอย่าง

ชัดเจนถึงขอบเขตทีจะนําระบบนีไปประยุกต์ใช้ ดังนันจึงเหมาะกับองค์กรทีมีวัตถุประสงค์

ดังต่อไปนี 

   1)  ต้องการนําระบบไปปฏิบัติอย่างสมําเสมอและเพือปรับปรุงระบบการจัดการ

ด้านสิงแวดล้อมขององค์กรเอง 

    2)  ต้องการให้มันใจว่าการดําเนินการต่าง ๆ ด้านสิงแวดล้อมสอดคล้องตาม

นโยบายทีกําหนดไว้ 

    3)  ต้องการแสดงให้ผู้อืนเห็นว่าองค์กรของตนเองปฏิบัติตามเกณฑ์กําหนด 

    4)  ต้องการการรับรองด้านระบบการจัดสิงแวดล้อมจากองค์กรทีเป็นกลาง 

    5)  ต้องการประกาศตัวเองและพิจารณาดําเนินการเองอย่างอิสระให้สอดคล้องตาม

ข้อกําหนดของ ISO 14001 

    ข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO 14001 นีมีวัตถุประสงค์เพือทีจะให้รวมเข้ากับระบบ

การจัดการด้านสิงแวดล้อมทีองค์กรมีอยู่แล้ว การนําไปใช้อาจจะขึนอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น

นโยบาย ลักษณะของกิจกรรม และเงือนไขของกระบวนการ ความสําเร็จของการดําเนินการของ

องค์กรจะขึนอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกระดับทุกแผนก โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุด

ระบบนีจะช่วยทําให้จัดระบบขึนมาแล้วนําไปปฏิบัติ มีการตรวจสอบดูว่าระบบมีประสิทธิผล

หรือไม่โดยตัวระบบเอง มีการวางแนวนโยบาย วัตถุประสงค์ มีการตรวจว่าได้บรรลุตามแนวทาง

หรือไม่ ซึงสามารถตรวจสอบดูได้ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึงว่ามีแผนการหรือแนวทางทีชัดเจน แล้ว
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มีระบบการตรวจสอบดูว่าได้มีการปฏิบัติดําเนินการตามแผน และมีประสิทธิภาพหรือไม่ สามารถ

ตรวจวัดได้ว่าบรรลุหรือไม่ เงือนไขต่าง ๆ อยู่ภายใต้การควบคุมนันเอง การดําเนินการนีควรจะต้อง

ดําเนินการภายใต้เทคโนโลยีทีหาได้ สอดคล้องกับสถานะทางการเงิน หรือด้วยต้นทุนทีพอเหมาะ

สมกับตนเอง 

   ข้อกําหนดเหล่านีเป็นแนวทางในการตรวจสอบว่าองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์

โดยหน่วยงานรับรอง ซึงก็จะใช้เกณฑ์กําหนดของ ISO 14001 ในการตรวจสอบนันเอง 

    จุดประสงค์โดยทัวไปจะช่วยเป็นเครืองมือให้องค์กรในการป้องกันปัญหามลพิษ 

และขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมได้ มาตรฐานมิได้มีวัตถุประสงค์เพือ

ใช้เป็นการกีดกันทางการค้า หรือทําให้เป็นเงือนไข หรือผูกพันทางข้อกฎหมายใด ๆ 

    มาตรฐานไม่ได้มีความประสงค์ทีจะรวมข้อกําหนดทางด้านการจัดการทางด้าน

อนามัยและความปลอดภัยเข้ามาด้วย และก็ไม่ได้มีข้อจํากัดทีจะรวมเข้าด้วยกัน แต่กระบวนการ

ออกใบรับรองจะต้องพิจารณาประเด็นอันเกียวเนืองกับการจัดการระบบสิงแวดล้อมเท่านัน 

 

  2.5.3  หลักการของระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

  จําลอง โพธิบุญ (2551: 4166) ได้กล่าวถึงหลักการ และข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO 

14001 ไว้ว่า ระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มีพืนฐานของขันตอนการ

ดําเนินการตามวงจรของ Demming (PDCA) ซึงเริมจากการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การ

ตรวจสอบ (Check) และการเปลียนแปลง (Change/Act) ดังภาพที 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1  Demming Cycle 

แหล่งทีมา:  จําลอง โพธิบุญ, 2551: 41. 

 Change/Act                                          Plan 

 

 

  Check                                                   Do 
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  ขันตอนการดําเนินงานของระบบการจัดการสิงแวดล้อม (Environmental Management 

System: EMS) เป็นไปตามวงจรของ Demming ดังกล่าวโดยเริมจากนโยบายสิงแวดล้อม 

(Environmental Policy) การวางแผน (Planning) การนําไปปฏิบัติ และดําเนินการ (Implementation and 

Operation) การตรวจสอบ (Checking) และการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) โดย

จะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนือง (Continual Improvement) ดังภาพที 2.2 

 

 

 

 

 

 

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.2  ระบบการจัดการสิงแวดล้อม และปรับปรุงอย่างต่อเนือง 

แหล่งทีมา:  จําลอง โพธิบุญ, 2551: 42. 

 

การดําเนินการและการปฏิบัติการ 

 ทรัพยากร บทบาท หน้าที ความรับผิดชอบและ

อํานาจ 

 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก 

 การติดต่อสือสาร 

 การจัดทําเอกสาร 

 การควบคุมเอกสาร 

 การควบคุมการปฏิบัติงาน 

 การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินและการตอบสนอง

สภาวะฉุกเฉิน 

นโยบายสิงแวดล้อม 

 
การวางแผน 

 ลักษณะปัญหาด้านสิงแวดล้อม 

 กฎหมาย และข้อกําหนดอืน ๆ 

 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน 

การตรวจสอบ 

 การติดตามตรวจสอบและตรวจวัด 

 การประเมินความสอดคล้อง 

 การปฏิบัติงานทีไม่เป็นไปตาม 

ข้อกําหนดและการปฏิบัติงานแก้ไขและ

ป้องกัน 

 การบันทึกข้อมูล 

 การตรวจติดตามภายใน 

การทบทวนของฝ่ายบริหาร 

การปรับปรุงอย่างต่อเนือง 
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  ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 เป็นเอกสารทีกําหนดหลักการต่าง ๆ เกียวกับการ

ดําเนินทางปฏิบัติเพือสิงแวดล้อมทีดีมีความยืดหยุ่นและใช้ได้กับทุกองค์กรโดยระบุสิงทีองค์การ

ต้องดําเนินการวัตถุประสงค์หลักของ ISO 14001 ในการดําเนินการคือ 

  1)  การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดต่าง ๆ (Legal compliance) 

  2)  การพัฒนาอย่างต่อเนือง (Continual Improvement) 

  3)  การดําเนินการให้บรรลุพันธะทีกําหนดไว้ในนโยบาย (Meet commitment in the 

policy) 

  สิงทีควรจัดทําเป็นอย่างน้อยสําหรับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ได้แก่ 

  1)  กําหนดนโยบายสิงแวดล้อมต่าง ๆ และผลกระทบสิงแวดล้อมทีสําคัญ ๆ (Establish 

appropriate environmental policy) 

  2)  ระบุลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับองค์กร (Identify environmental 

aspects and significant environmental impacts) 

  3)  ระบุข้อกําหนด กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับองค์กร (Identify 

relevant requirements, legislative and regulatory) 

  4)  จัดลําดับความสําคัญของลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ทีเหมาะสมในการจัดการกับปัญหาสิงแวดล้อมเหล่านัน (Identify priorities appropriate 

environmental objectives and targets) 

  5)  กําหนดโครงสร้างกระบวนการในการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์

และบรรลุเป้าหมายทีตังไว้ (Establish a structure process to implement policy achieve objectives 

and targets) 

  6)  วางแผน ควบคุม เฝ้าระวัง และทบทวนการดําเนินการตามนโยบายเพือการพัฒนาอย่าง

ต่อเนือง (Plan, control, monitor and review policy implementation for continuous improvement) 

  7)  ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ทีเปลียนไป (Adapt to changing circumstances) 

 

2.5.4  ขันตอนการจัดทํา ISO 14001 

  สยาม อรุณศรีมรกต (2551: 557) ได้สรุปขันตอนการจัดทําระบบมาตรฐานซึงประกอบด้วย

การกําหนดนโยบายสิงแวดล้อม การระบุและประเมินปัญหาสิงแวดล้อม กฎหมายและกําหนดต่าง ๆ ที

เกียวข้อง การจัดทําวัตถุประสงค์เป้าหมายและการจัดทําโครงการด้านสิงแวดล้อม การกําหนด

โครงสร้างและหน้าทีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การสือสารโครงสร้างเอกสารและการควบคุม

เอกสาร การควบคุมการปฏิบัติการ การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การตรวจติดตามและ
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การตรวจวัด การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน การควบคุม

บันทึก การตรวจติดตามระบบการจัดการสิงแวดล้อมภายใน และการทบทวนของฝ่ายบริหาร ซึง

ข้อกําหนดของ ISO 14001 นันจะต้องดําเนินการทุกข้อไม่สามารถยกเว้นได้ 

  จําลอง โพฺธิบุญ(2551: 46410) และสยาม อรุณศรีมรกต (2551:1927) ได้อธิบายขันตอน

การดําเนินการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ดังต่อไปนี 

  2.5.4.1  ข้อกําหนดทัวไป (ข้อกําหนด 4.1) 

    องค์กรจะต้องสร้าง เอกสาร การปฏิบัติงาน คงรักษาไว้และมีการปรับปรุงอย่าง

ต่อเนืองของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและต้องสามารถแสดงถึง

ความสอดคล้องกับข้อกําหนดอย่างไรได้ นอกจากนีองค์กรจะต้องกําหนดขอบเขตของระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมด้วย 

 2.5.4.2  นโยบายสิงแวดล้อม (ข้อกําหนด 4.2) 

    ผู้บริหารสูงสุดจะต้องกําหนดนโยบายสิงแวดล้อมสําหรับองค์กรและต้องแน่ใจว่า

ได้กําหนดภายใต้ขอบเขตการจัดการสิงแวดล้อมขององค์กรโดย ซึงนโยบายจะต้อง 

      เหมาะสมกับธรรมชาติขององค์กร (วัฒนธรรม) ขนาด ผลกระทบทีเกิดขึนจาก

กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ 

      รวมไปถึงความมุ่งมันในการปรับปรุงอย่างต่อเนืองในการป้องกันมลพิษ

สิงแวดล้อมจะต้องแสดงถึงความมุ่งมันในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนดต่างๆ ทางด้าน

สิงแวดล้อมซึงเกียวข้องกับองค์กร 

      จะต้องเป็นกรอบของการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทางด้านสิงแวดล้อม 

      จะต้องจัดทําเป็นเอกสาร นําไปปฏิบัติและคงรักษาไว้ 

      จะต้องเผยแพร่ต่อบุคคลทีทํางานให้กับองค์กรในนามขององค์กรนัน ๆ 

      เผยแพร่ต่อสาธรณชน 

 2.5.4.3  การวางแผน (ข้อกําหนด 4.3) 

    1)  ปัญหาสิงแวดล้อม (ข้อกําหนด 4.3.1) 

      องค์กรจะต้องจัดทําและคงไว้ซึงระเบียบปฏิบัติ 

        ในการระบุปัญหาสิงแวดล้อมขององค์กรจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และ

บริการในขอบเขตทีได้กําหนดไว้ในระบบการจัดการสิงแวดล้อม ซึงเป็นปัญหาทีองค์กรสามารถ

ควบคุมได้และปัญหาทีมีอิทธิพลในการควบคุมซึงเกียวข้องกับการวางแผน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ 

หรือการปรับปรุงขยายกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการและ 
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        สามารถกําหนดปัญหาสิงแวดล้อมทีมีผลกระทบทีมีนัยสําคัญ 

      องค์กรจะต้องจัดทําข้อมูลเหล่านีเป็นเอกสารและจัดทําให้ทันสมัยอยู่

เสมอ นอกจากนี องค์กรยังต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าปัญหาสิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญจะถูกนํามา

พิจารณา ควบคุม ปรับปรุงและพัฒนาในระบบการจัดการสิงแวดล้อม  

   2)  กฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ทางด้านสิงแวดล้อม (ข้อกําหนด 4.3.2) 

      องค์กรจะต้องจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงไว้ซึงระเบียบปฏิบัตินี 

        การระบุและเข้าถึงกฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับองค์กร

และสอดคล้องกับปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดขึนในองค์กรและ 

        ระบุความสอดคล้องของกฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ ทางด้าน

สิงแวดล้อมทีระบุไว้ 

      องค์กรจะแน่ใจว่ากฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับปัญหา

สิงแวดล้อมนันเกียวข้องอย่างไร ซึงองค์กรจะต้องแน่ใจว่ากฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ ด้าน

สิงแวดล้อมทีเกียวข้องกับองค์กรนันได้ถูกพิจารณาในการนําไปปฏิบัติ ปรับปรุง พัฒนาและรักษา

ไว้ ซึงระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม 

   3) วัตถุประสงค์ เป้าหมายและโครงการ (ข้อกําหนด 4.3.3) 

      องค์กรจะต้องจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงไว้ซึงเอกสารในการกําหนด

วัตถุประสงค์ เป้าหมายทางด้านสิงแวดล้อมในแต่ละบทบาทและระดับหน้าทีทีเกียวข้องในองค์กร 

      วัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องสามารถวัดไดเป็นรูปธรรม มีความ

เป็นไปได้ และมีความสอดคล้องกับนโยบายสิงแวดล้อม รวมทังความมุ่งมันในการป้องกันมลพิษ 

การสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดทางด้านสิงแวดล้อมอืน ๆ รวมทังเป็นการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนืองด้วย 

      เมือการมีกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรสิงที

องค์กรจะต้องพิจารณามีดังต่อไปนี คือ กฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ปัญหา

สิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญ ทางเลือกของเทคโนโลยี การเงิน การปฏิบัติการและกําหนดทางด้านธุรกิจ 

รวมถึงความสนใจของบุคคลทีเกียวข้อง องค์กรจะต้องจัดทําและคงไว้ซึงโครงการเพือให้บรรลุถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายซึงจะต้องครอบคลุมถึงเรืองต่าง ๆ ดังนี 

        มีการกําหนดความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ในทุก ๆ ระดับของ

พนักงานเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีองค์กรได้ตังไว้ 

        มีการกําหนดเป้าหมายและกรอบระยะเวลาเพือให้บรรลุถึงผลทีได้ตังไว้ 

  2.5.4.4  การนําไปปฏิบัติและการปฏิบัติการ (ข้อกําหนด 4.4) 
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    1)  ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที (ข้อกําหนด 4.4.1) 

      ผู้บริหารจะต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าทรัพยากรทีจําเป็นใช้ในการพัฒนา

ระบบ การนําไปปฏิบัติ คงรักษาไว้และเพือการปรับปรุงระบบการจัดการสิงแวดล้อมนันมีอยู่อย่าง

เพียงพอ ทรัพยากรเหล่านีรวมไปถึงทรัพยากรบุคคล ทักษะความเชียวชาญเฉพาะด้าน ผู้เชียวชาญสา

ธรณูปโภคพืนฐาน เทคโนโลยีและการเงิน 

      บทบาท ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าทีจะต้องมีการระบุให้ชัดเจน 

จัดทําเอกสารและสือสารให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการสิงแวดล้อม 

      ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจะต้องแต่งตังผู้แทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการ

สิงแวดล้อม ซึงความรับผิดชอบในการรักษาระบบจัดการสิงแวดล้อม ซึงจะต้องมีการกําหนด

บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบและอํานาจหน้าทีไว้อย่างชัดเจน 

        ต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าระบบจัดการสิงแวดล้อมได้จัดทําดําเนินการ

และคงรักษาไว้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลฉบับนี 

        รายงานผลดําเนินงานของระบบการจัดการสิงแวดล้อมแก่ผู้บริหาร

สูงสุดสําหรับการทบทวนและการปรับปรุงอย่างต่อเนือง 

    2) ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก (ข้อกําหนด 4.4.2) 

      องค์กรจะต้องดําเนินการเพือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานพนักงานหรือผู้

ทีมาทํางานในนามขององค์กรซึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบสิงแวดล้อมทีองค์กรได้ระบุไว้ ต้องมันใจ

ว่าพนักงานเหล่านัน ๆ จะต้องมีความสามารถอย่างเหมาะสมซึงเกิดจากพืนฐานทางด้านการศึกษา 

การฝึกอบรมและประสบการณ์ ซึงต้องมีการระบุได้เป็นเอกสาร 

      องค์กรจะต้องระบุถึงความต้องการในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ

ปัญหาสิงแวดล้อมและระบบการจัดการสิงแวดล้อม ซึงองค์กรจะต้องจัดเตรียมและรักษาไว้ซึง

ระเบียบปฏิบัติในการฝึกอบรมให้กับพนักงานและผู้ทีมาทํางานในนามขององค์กรตามความ

ต้องการและต้องจัดทําบันทึกด้วย 

      องค์กรจะต้องจัดทํานําไปปฏิบัติและคงรักษาไว้ในการดําเนินการให้

พนักงานและผู้ทีมีทําหน้าทีในนามบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเพือเป็นการสร้าง

ความตระหนักสําหรับ 

        ความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายสิงแวดล้อมและระเบียบปฏิบัติ

ตามข้อกําหนดของระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม 
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        ปัญหาสิงแวดล้อมทีมีผลกระทบทีสําคัญทังทีเกิดขึนอยู่และมีโอกาสที

จะเกิดขึนในกิจกรรมการทํางานและประโยชน์ทีเกิดขึนจากการปรับปรุงระบบการทํางานของ

พนักงานให้ดีขึน 

        บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของการดําเนินงานของพนักงาน

เพือให้สอดคล้องกับนโยบายสิงแวดล้อมและระเบียบปฏิบัติทีสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการ 

สิงแวดล้อม รวมทังมาตรการในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

        ตระหนักถึงปัญหาสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึนจากการไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบปฏิบัติทีได้กําหนดไว้ 

    3)  การสือสาร (ข้อกําหนด 4.4.3) 

      จากปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดขึนในองค์กรและการจัดการสิงแวดล้อม 

องค์กรจะต้องจัดทําและคงไว้ซึงระเบียบเพือทีจะ 

        สือสารภายในระหว่างพนักงานในระดับและหน้าทีความรับผิดชอบ

ต่างๆ ในองค์กร 

        รับการสือสาร เอกสารและการตอบสนองต่อการติดต่อสือสารจาก

องค์กรภายนอก 

      องค์กรจะต้องจัดให้มีช่องทางการตัดสินใจในการติดต่อสือสารสู่ภายนอก

เกียวกับปัญหาสิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญด้วยเอกสาร องค์กรจะต้องจัดทําบันทึกการตัดสินใจใน

วิธีการติดต่อสือสาร ไปสู่ภายนอก ถ้าการตัดสินใจให้มีการสือสารสู่ภายนอกองค์กรจะต้องกําหนด

ถึงวิธีการสือสารสู่ภายนอกด้วย 

    4)  เอกสาร (ข้อกําหนด 4.4.4) 

      ระบบเอกสารในระบบการจัดการสิงแวดล้อมจะรวมถึง 

        นโยบายสิงแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิงแวดล้อม 

        อธิบายถึงขอบเขตของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

        อธิบายถึงขอบเขตของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

        คําอธิบายของหลักการของระบบการจัดการสิงแวดล้อมและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารของหลักการเหล่านัน 

        เอกสารและบันทึกทีต้องมีตามทีข้อกําหนดของมาตรฐานกําหนดไว้ 

เอกสารและเพือบันทึกทีต้องมีตามองค์กรทีได้กําหนดขึนไว้ตามความจําเป็น เพือแสดงถึง

ประสิทธิภาพของระบบการวางแผนการควบคุมกระบวนการซึงมีความสัมพันธ์กับปัญหา

สิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญ 



21 
 

    5)  การควบคุมเอกสาร (ข้อกําหนด 4.4.5) 

      เอกสารทีจําเป็นต้องมีตามข้อกําหนดของระบบการจัดการสิงแวดล้อม

และตามมาตรฐานสากลฉบับนีจะต้องได้รับการควบคุม บันทึกเป็นเอกสารพิเศษประเภทหนึงของ

เอกสารและจะต้องได้รับการควบคุมตามข้อกําหนดของทีได้ระบุไว้ (5.4) 

      องค์กรจะต้องจัดทําและคงไว้ซึงระเบียบปฏิบัติเพือ 

        อนุมัติเอกสารเพือแสดงถึงการอนุญาตในการใช้ในระบบได้ 

        ทบทวนและจัดทําให้ทันสมัยตามความจําเป็นรวมทังต้องมีการอนุมัติ

อีกครังด้วย 

        ต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าการเปลียนแปลงเอกสารและต้องมีการระบุ

ถึงสถานะของเอกสารฉบับล่าสุด 

        ต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าสถานะล่าสุดของเอกสารทีนําไปใช้งานต้อง

อยู่ในพืนทีปฏิบัติงาน 

        ต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าเอกสารยังคงอยู่ในสภาพทีดีสามารถใช้งาน

ได้และมีการระบุอย่างชัดเจน 

        ต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าเอกสารทีมาจากภายนอกและมีความ

จําเป็นต้องเก็บไว้ใช้งานสําหรับการวางแผนและการปฏิบัติงานในระบบการจัดการสิงแวดล้อมต้อง

มีการระบุและควบคุมการแจกจ่ายด้วย 

        ต้องมีมาตรการในการป้องกันการใช้อย่างไม่ตังใจสําหรับเอกสารที

ยกเลิกแล้ว และต้องมีการระบุไว้อย่างเหมาะสมถ้ามีการเก็บไว้สําหรับการอ้างอิงอืนๆ 

    6)  การควบคุมการปฏิบัติการ (ข้อกําหนด 4.4.6) 

      องค์กรจะต้องมีการระบุถึงการปฏิบัติการซึงต้องมีความสอดคล้องกับ

ปัญหาสิงแวดล้อม ซึงจะต้องสอดคล้องกับโนบายสิงแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีองค์กร

ได้ระบุไว้ องค์กรจะต้องมีการวางแผนสําหรับการปฏิบัติการนันๆ เพือให้แน่ใจว่าการดําเนินการ

เป็นไปตามเงือนไขทีได้ระบุไว้ดังนี 

        ดําเนินการจัดทําการนําไปปฏิบัติและคงไว้ซึงเอกสารระเบียบ

ปฏิบัติการในการควบคุมสถานการณ์ซึงมีความสอดคล้องกับปัญหาสิงแวดล้อมเพือป้องกันการ

ทํางานทีอาจทําให้เกิดข้อบกพร่องทีผิดไปจากนโยบายสิงแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมายและ 

        กําหนดเงือนไขการปฏิบัติการในระเบียบปฏิบัตินี 
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        จัดทํานําไปปฏิบัติและคงไว้ซึงระเบียบปฏิบัติทีเกียวข้องกับการระบุ

ปัญหาสิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญของผลิตภัณฑ์และบริการซึงถูกนํามาใช้โดยองค์กร นอกจากนียัง

ต้องมีการสือสารระเบียบปฏิบัติและข้อกําหนดต่างๆ ไปสู่ผู้ส่งสินค้าและผู้รับจ้างช่วง 

    7)  การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (ข้อกําหนด 4.4.7) 

      องค์กรจะต้องจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงไว้ซึงระเบียบปฏิบัติในการระบุ

ปัญหาภาวะฉุกเฉินหรือโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ ทีอาจมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและการ

เตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

      องค์กรจะต้องระบุถึงสภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุทีมีโอกาสจะเกิดทีอาจมี

ผลกระทบสู่สิงแวดล้อมและจะต้องตอบสนองในการป้องกันและแก้ไขสภาวะฉุกเฉินเหล่านัน

อย่างไร 

      องค์กรจะต้องมีการทบทวนการปฏิบัติการตามรอบระยะเวลาทีกําหนด

หรือทีเหมาะสม โดยการทบทวนการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างยิง

ในกรณีหลังเกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน องค์กรจะต้องทดสอบการปฏิบัติการตามรอบ

ระยะเวลาทีเหมาะสมว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 2.5.4.5  การตรวจสอบและการแก้ไข (ข้อกําหนด 4.5) 

    1)  การติดตามและการวัดผล (ข้อกําหนด 4.5.1) 

      องค์กรจะต้องจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงไว้ซึงระเบียบปฏิบัติในการตรวจ

ติดตามและการวัดผลในผลดําเนินงานตามปกติหรือตามเงือนไขของการปฏิบัติการทีอาจส่งผล

กระทบต่อสิงแวดล้อมทีสําคัญระเบียบการปฏิบัติต้องรวมถึงการจัดข้อมูลในรูปของเอกสารของ

การตรวจติดตามของการปฏิบัติการ การควบคุมการปฏิบัติการและความสอดคล้องการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีองค์กรได้ตังไว้ 

      องค์กรจะต้องมีการบํารุงรักษาและการสอบเทียบเครืองมือวัดและเก็บ

บันทึกการสอบเทียบไว้เป็นหลักฐานตามรอบระยะเวลาทีเหมาะสมและมีการจัดเก็บบันทึกไว้ 

    2)  การประเมินผลความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้อง 

(ข้อกําหนด 4.5.2) 

              (2.1)  เพือให้สอดคล้องกับความมุ่งมันในการปฏิบัติตามกําหมายและ

ข้อกําหนดทีเกียวข้ององค์กรจะต้องจัดทําและคงไว้ซึงระเบียบปฏิบัติถึงการประเมินความ

สอดคล้องกับกฎหมายทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อมขององค์กร นอกจากนีองค์กรยังต้องมีการจัดเก็บ

บันทึกการประเมินความสอดคล้องตามรอบระยะเวลาทีกําหนดไว้ 
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              (2.2)  องค์กรยังต้องดําเนินการประเมินความสอดคล้องของ

ข้อกําหนดต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการสิงแวดล้อมโดยอาจมีการประเมินไว้ด้วยกันตามข้อ 5.2.1 

หรือแยกกันดําเนินการก็ได้ นอกจากนีองค์กรยังต้องมีการจัดเก็บบันทึกการประเมินความ

สอดคล้องตามรอบระยะเวลาทีกําหนดไว้ 

   3)  ข้อบกพร่อง การแก้ไขและป้องกัน (ข้อกําหนด 4.5.3) 

      องค์กรจะต้องจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงไว้ซึงระเบียบปฏิบัติสําหรับการ

ควบคุมความสอดคล้องทีเกิดขึนและทีมีโอกาสจะเกิดขึนเพือหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไข

และป้องกัน ในระเบียบปฏิบัติจะต้องรวมถึง 

        การระบุถึงความไม่สอดคล้องทีเกิดขึนและการแก้ไขและมาตรการ

ป้องกันผลกระทบสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึน 

        การตรวจสอบและกําจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้องทีเกิดขึนเพือหา

มาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดอีก 

        ประเมินความต้องการในการปฏิบัติการแก้ไขในการป้องกันและนํา

มาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติเพือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องขึนมาอีก 

        มีการจดบันทึกผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันทีได้ดําเนินการและ 

        ตรวจสอบประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติการในการกําจัดสาเหตุของ

ความใสอดคล้องเพือหามาตรการในการป้องกันการเกิดอีก 

      การปฏิบัติการใด ๆ ในการระบุระดับของการแก้ไข การป้องกันเพือกําจัด

สาเหตุของปัญหาหรือผลกระทบของข้อบกพร่องทีเกิดและมีโอกาสทีจะเกิดต้องมีการกําหนดระดับ

ของปัญหาและผลกระทบสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึน 

    4)  บันทึก (ข้อกําหนด 4.5.4) 

      องค์กรจะต้องจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงไว้ซึงบันทึกตามความจําเป็นเพือ

แสดงผลของความสอดคล้องกับข้อกําหนดในระบบการจัดการสิงแวดล้อมและมาตรฐานสากล

ฉบับนี รวมไปถึงการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดทางด้านสิงแวดล้อมที

เกิดขึน ซึงเกียวข้องกับองค์กร รวมทังการปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติตามระเบียบทีได้วางไว้ 

      องค์กรจะต้องจัดทําและคงไว้ซึงระเบียบปฏิบัติสําหรับการระบุการเก็บ

รักษา การป้องกัน การเรียกใช้ ระยะเวลาเก็บรวมไปถึงการทําลายบันทึกทีเกิดขึน บันทึกทีจัดทํา

จะต้องมีคงรักษา ระบุชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 

    5)  การตรวจประเมินภายใน (ข้อกําหนด 4.5.5) 
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      องค์กรจะต้องแน่ใจว่าได้จัดให้มีการตรวจประเมินระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมภายในตามแผนทีได้กําหนดไว้ดังนี 

        ตรวจสอบว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อมนัน 

        สอดคล้องกับแผนทีได้จัดไว้ให้สําหรับการจัดการสิงแวดล้อม รวมไป

ถึงข้อกําหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี 

    ได้ถูกนําไปใช้อย่างถูกต้องและคงรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ 

        จัดเตรียมข้อมูลของผลการตรวจประเมินเพือการจัดการต่อไป 

      แผนการตรวจประเมินจะต้องมีการวางแผน จัดทําขึน นําไปปฏิบัติและ

รักษาไว้โดยองค์กรและจะต้องพิจารณาถึงความสําคัญของการปฏิบัติการ และผลของการตรวจ

ประเมินครังทีผ่านมา ระเบียบปฏิบัติการของการตรวจประเมินควรจัดทําขึนและรักษาไว้ซึง

ครอบคลุมกิจกรรมดังต่อไปนี 

        หน้าทีความรับผิดชอบและข้อกําหนดของการวางแผนและการ

ดําเนินการตรวจอประเมิน รวมทังการรายงานผลการตรวจประเมินและการจัดเก็บบันทึกด้วย 

        กําหนดเงือนไขของการตรวจประเมิน ขอบเขต ความถีและวิธีตรวจ

ประเมิน 

        การคัดเลือกผู้ตรวจประเมินและการตรวจประเมินจะต้องแน่ใจว่าได้

ดําเนินการเป็นรูปธรรมหรือบางส่วนของกระบวนการตรวจประเมิน 

  2.5.4.6  การทบทวนของฝ่ายบริหาร (ข้อกําหนด 4.6) 

    ผู้บริหารสูงสุดจะต้องมีการทบทวนระบบการจัดการสิงแวดล้อมขององค์กร ตาม

แผนทีได้วางไว้เป็นระยะ ๆ เพือให้แน่ใจว่ามีการรักษาไว้อย่างต่อเนือง เพือความเหมาะสม ความ

เพียงพอและประสิทธิภาพของระบบ การทบทวนนีจะรวมไปถึงการประเมินโอกาสในการปรับปรุง

และความต้องการการเปลียนแปลงในระบบการจัดการสิงแวดล้อม ผลการทบทวนของฝ่ายบริหาร

จะต้องจัดทําเป็นบันทึกและมีการจัดเก็บตามรอบระยะเวลาทีเหมาะสม ข้อมูลทีต้องนํามาใช้ในการ

ทบทวนของฝ่ายบริหารต้องรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี 

      ผลการตรวจสอบประเมินการจัดการสิงแวดล้อม การประเมินความสอดคล้อง

ของกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องกัยการจัดการสิงแวดล้อม 

      การสือสารจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกทีเกียวข้อง รวมถึงข้อร้องเรียน

ต่าง ๆ ด้วย 

      ผลการดําเนินงานในระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

      ขยายการทํางานเพือให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายสามารถบรรลุได้ 
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      สถานการณ์ของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน 

      ติดตามผลจากการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารครังทีแล้ว 

      การเสนอแนะถึงการปรับปรุงทีเหมาะสม 

    ผลทีออกมาจากกระบวนการทบกวนของฝ่ายบริหารจะต้องได้รับการตัดสินใจ

และนําไปปฏิบัติซึงเกียวข้องกับนโยบายสิงแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และข้อกําหนดใน

มาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม และต้องสอดคล้องเกียวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนืองแสดงไว้ดัง

ภาพที 2.3 
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ความรับผิดชอบ 
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ภาพที 2.3  ขันตอนการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

แหล่งทีมา:  จําลอง โพธิบุญ, 2551: 410. 

 

ความมุ่งมันโดยผู้บริหารสูงสุด 

วิเคราะห์ปัญหาด้านสิงแวดล้อม ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบ 

นโยบาย 

การปรับปรุงอยู่เสมอ การป้องกันมลพิษ 

วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการเพือบรรลุ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ควบคุมกระบวนการ 

การเตรียมความพร้อม และ 

ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ระบบเอกสาร 

การควบคุมเอกสาร 
 

การประเมินความสอดคล้อง 

การตรวจสอบระบบ 
ควบคุม 

 

ข้อบกพร่อง 

การแก้ไข ป้องกัน 

การตรวจประเมินภายใน 

การทบทวนจากฝ่ายบริหาร 
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  2.5.5  ประโยชน์ทีได้จากการพัฒนาระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

  ประสิทธิ ตันสุวรรณ (2541:3031) และ สยาม อรุณศรีมรกต (2551: 6566) ได้สรุป

ประโยชน์ทีได้จากการนําระบบ ISO 14001 ไปปฏิบัติไว้ดังนี คือ 

    1)  ลดค่าใช้จ่ายเนืองจากของเสียในระบบลดลง และมีระบบการป้องกันของเสีย

นอกจากนี ยังมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

    2)  ก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการบริหารงานด้านการ

จัดการสิงแวดล้อม เช่น การจัดเก็บสารเคมี หรือวัตถุอันตราย และอืน ๆ เป็นต้น 

    3)  ป้องกันการเกิดปัญหาสิงแวดล้อม ซึงทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตาม

แก้ไขปัญหา หรือเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาน้อยลง ตลอดจนประหยัดการใช้ทรัพยากร หรือ

วัตถุดิบอย่างมีคุณค่าในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 

    4)  สร้างโอกาส และเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าทังในประเทศ และ

ระหว่างประเทศ ทําให้การเจรจาทางการค้าสะดวกยิงขึนเป็นผลทําให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทาง

การตลาดไว้ได้ โดยเฉพาะลูกค้าทีต้องการให้องค์กรมีระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อมในการ

บริหารงาน 

    5)  สร้างความสัมพันธ์ทีดีกับหน่วยควบคุมภาครัฐ เนืองจากปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ และข้อกําหนดต่าง ๆ รวมทังเกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดีรวมทังมีการ

ป้องกันในกรณีทีมีอุบัติเหตุเกิดขึน 

    6)  สร้างความน่าเชือถือต่อสถานบันการเงิน และการประกันภัย เนืองจากมีระบบ

การป้องกัน และควบคุมความเสียง และอันตรายทีคาดว่าจะเกิดขึนได้ 

    7)  สร้างภาพพจน์ทีดีให้กับองค์กรในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

รักษาสิงแวดล้อม ซึงเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นผลให้ภาพพจน์ขององค์กรเป็นทียอมรับ

ของสังคม 

    8)  ได้รับเครืองหมายรับรองระบบการจัดการสิงแวดล้อม องค์กรทีนําระบบ

มาตรฐาน ISO 14001 ไปปฏิบัติสามารถขอหน่วยงานรับรองระบบการจัดการสิงแวดล้อมซึงจะทํา

ให้องค์กรสามารถนําไปใช้ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เพือส่งเสริม และสนับสนุน

ภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึนได้ 

 

  2.5.6  ปัจจัยและแรงผลักดันให้มีการจัดการสิงแวดล้อม 

  เนืองจากผลกระทบของปัญหาด้านสิงแวดล้อมมีทังในวงกว้างทีเกิดทัวโลกและวงแคบที

กระทบโดยตรงจากต้นตอของปัญหา ดังนันปัจจัยจึงมีมาจากหลายแหล่งทีกระตุ้นและกดดันให้มี
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การแก้ไขปัญหาด้านสิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ได้รับผลกระทบ 

ผู้เกียวข้องและผู้สนใจทีต้องการให้มีการแก้ไขปัญหา ทําให้มีทังแรงกระตุ้นและผลักดันจากกลุ่ม

ผู้เกียวข้องต่าง ๆ ข้างต้นมากมายซึงจะสามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ดังต่อไปนี (สุเทพ ธีรศาสตร์, 

2542: 31 ถึง 35) คือ 

    1)  ข้อกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง 

    กฎหมายด้านสิงแวดล้อมนับว่าเป็นแรงกดดันอย่างหนึงทีบังคับโดยหน่วยงานของ

รัฐทีเกียวข้องให้มีการปฏิบัติตาม ทุกประเทศทัวโลกก็พยายามออกกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ เพือมา

ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศของตนเอง ความเข้มงวดของการใช้กฎระเบียบและข้อ

กฎหมายอาจจะขาดกําลังคนทีจะทําให้ควบคุมได้อย่างทัวถึง ดังจะเห็นปรากฎเป็นข่าวและสร้าง

ปัญหาอยู่เนือง ๆ ซึงจะเป็นการควบคุมทีปลายเหตุโดยจะมีกฎหมายทางด้านมลพิษทีปล่อยออกสู่

อากาศ สู่นํา สู่ดิน วัตถุมีพิษและอันตราย และอืน ๆ อีกมาก 

  2)  ลูกค้า/ผู้บริโภค 

    ผู้บริโภคนับว่าเป็นแรงกดดันทีสําคัญเพราะผู้ทีได้รับผลกระทบจากปัญหาด้าน

สิงแวดล้อมก็คือผู้บริโภค ทีเห็นได้ชัด เช่น สินค้าทีประหยัดพลังงาน บางประเทศทีผู้บริโภคมี

จิตสํานึกสูงจะมีความต้องการสินค้าทีทําลายสิงแวดล้อมน้อยทีสุด โดยจะมีสินค้าประเภททีติด

ฉลากเขียวซึงเป็นการรับรองว่ากระบวนการผลิตและกระบวนการทีเกียวข้องเป็นไปตามเกณฑ์

กําหนดทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยทีสุด 

    3)  ธนาคาร 

    ธนาคารนับว่าเป็นแรงกดดันทีดี เพราะผู้ลงทุนจะต้องกู้เงินธนาคาร หากหน่วยงาน

มีการเอาใจใส่ด้านสิงแวดล้อมก็เท่ากับว่ามีความเชือถือและลดความเสียงในตัว เพราะการ

ดําเนินการจัดการด้านสิงแวดล้อมจะเท่ากับเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดปัญหาที

รุนแรง ปัญหาทีจะทําให้เสียชือเสียงต่าง ๆ ปัญหาอันเกิดจากชุมชน ปัญหาเกิดจากความเสียงภัยต่าง 

 ๆมีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนทีเหมาะสมเป็นทีน่าเชือถือของลูกค้า ซึงสิงต่าง ๆ 

เหล่านีจะมีผลต่อการชําระเงินคืนต่อธนาคาร เมือกิจกรรมทางด้านสิงแวดล้อมจะให้ธนาคารมันใจ

ในผู้กู้เงินหรือลูกค้าว่าจะมีความสามารถในการชําระเงินทีกู้ไปได้มากขึน ความน่าเชือถือและอัตรา

การเสียงจึงเป็นสิงสําคัญอย่างยิงทีธนาคารอาจจะใช้เป็นหนึงในเงือนไขในการปล่อยเงินกู้ 

    4)  ผู้ลงทุน/ตลาดหลักทรัพย์ 

    การดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อมจะทําให้เกิดการพัฒนาแบบยังยืน ลด

อัตราการเสียงและผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ประเด็นทีผู้ลงทุนใช้เป็นเงือนไขพิจารณาการลงทุนคือ 
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การพัฒนาแบบยังยืน ความเสียง การดําเนินการด้วยต้นทุนทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนัน

การดําเนินการจัดการสิงแวดล้อมจึงนับว่าเป็นคําตอบทีสร้างความมันใจให้ผู้ลงทุนได้ 

    5)  สุขภาพและความปลอดภัย 

    จากหนังสือพิมพ์ วิทยุต่าง ๆ ว่ามีบริษัท หน่วยงานสร้างปัญหาต่าง ๆ ส่งผล

กระทบต่อชุมชนทีอยู่รอบ ๆ มีการร้องเรียนเกียวกับปัญหาสุขภาพจากโรงงานต่าง ๆ แม้แต่จาก

พนักงานทีทํางานอยู่ในหน่วยงานนัน เราจะได้ยินเรืองดังกล่าวนีประจําเสมอมาทังในประเทศและ

ต่างประเทศ การดําเนินการด้านสิงแวดล้อมจะช่วยลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาทีจะส่งผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมและความปลอดภัยซึงหากชุมชนและพนักงานได้รับความเดือดร้อนก็จะมีหน่วยงานต่าง 

 ๆเข้ามามีบทบาทเกียวข้องจะสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน ทังในแง่ชือเสียง ความน่าเชือถือ

และมีผลต่อธุรกิจอย่างมากมาย ถ้ามีการจัดการทีดีแล้วปัญหาดังกล่าวก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลงและไม่

ส่งผลกระทบรุนแรงและเสียหายได้ 

    6)  สังคม/ภาพพจน์และชือเสียง 

    ภาพพจน์ทีไม่ได้สร้างง่าย ๆ ต้องใช้เวลาและสังสมให้เกิดผล การดําเนินกิจกรรมที

นอกจากจะไม่สร้างปัญหาต่อสิงแวดล้อมแล้ว ยังต้องมีการช่วยสร้างเสริมให้สอดคล้องกันด้วย 

เรืองสิงแวดล้อมเป็นเรืองของทุกคน หากองค์กรใดมีการเอาใจใส่ด้านสิงแวดล้อมก็จะได้รับการ

ยอมรับจากผู้เกียวข้องและถ้ามีการทําอย่างสมําเสมอจะทําให้เกิดภาพพจน์ทีดีทีมีผลต่อความ

น่าเชือถือและในทีสุดก็มีผลต่อสินค้าและบริการทีขายด้วยซึงก็นับว่าเป็นผลดีต่อการตลาด 

    7)  ประสิทธิภาพของการผลิต 

    องค์กรทีผ่านการรับรอง ISO 14001 แล้วทังในประเทศและต่างประเทศพบว่า การ

ดําเนินการจัดการสิงแวดล้อมทําให้ประสิทธฺภาพของการผลิตดีขึน มีการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าทํา

ให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึน ลดของเสีย เพราะมีระบบการจัดการทีดี ช่วยให้มีข้อมูลและแนวทางที

ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

    8)  การลดต้นทุน 

    องค์กรทีผ่านการรับรอง ISO 14001 มาแล้ว ทังในประเทศและต่างประเทศ พบว่า

ประโยชน์ทีได้รับชัดเจนจากการจัดการสิงแวดล้อม คือ สามารถช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก 

    9)  ข้อกีดกันทางการค้า 

    ในขณะทีผู้ซือจากต่างประเทศจะใช้การจัดการสิงแวดล้อมเป็นเงือนไขในการ

เลือกซือสินค้า โดยองค์กรจะต้องมีการจัดการระบบสิงแวดล้อมหรือมีการจัดการสิงแวดล้อมทีดีจึง

จะเลือกซือสินค้า ซึงมุมมองอาจจะดูทีระบบการจัดการขององค์กรและผลิตภัณฑ์ขององค์กร 

(Environmental Management System and Eco Labeling) ซึงเป็นสิทธิของผู้สังซือและผู้ซือทีจะ
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เลือกซือสินค้าทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยกว่าและจากองค์กรทีมีระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมทีดี 

    10)  การเพิมศักยภาพในการแข่งขัน 

    เมือมีการจัดการสิงแวดล้อมทีดี มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุน

ตํา ดังนันจึงมีความน่าเชือถือจากลูกค้าทําให้ได้เปรียบคู่แข่งและทําให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 

    11)  ยอดขาย 

    เมือองค์กรมีวิธีการดําเนินการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้มีการผลิตใน

ต้นทุนทีเหมาะสม มีความน่าเชือถือและภาพพจน์ทีดีก็จะส่งผลต่อการตลาดและยอดขายของสินค้า

ขององค์กร การดําเนินการด้านสิงแวดล้อมจึงนับว่าช่วยส่งเสริมยอดขายทางอ้อมนันเอง 

  12)  การปรับปรุงเทคโนโลยี 

    ขณะทีจะต้องมีการปรับปรุงปัญหาด้านสิงแวดล้อมอยู่เรือย ๆ เพือให้บรรลุตาม

นโยบายทําให้ต้องมีการพัฒนาและมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปในตัว เพราะจะต้องปรับปรุง

อยู่เสมอนันเอง 

 

  2.5.7  ผลกระทบจากมาตรฐาน ISO 14000 

 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2550) ได้กล่าวว่า ผลกระทบจากมาตรฐาน 

ISO 14001 มีดังนี 

  ผลกระทบทางบวก 

   1)  หน่วยงานใดก็ตามต้องการปฏิบัติตาม ISO 14000 โดยถือเป็นข้อผูกพันทีจะทํา

ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ด้วยการนํามาตรฐานไปปรับเข้ากับระบบการบริหารงานประจํา

รวมถึงพิจารณาเรืองการปล่อยของเสียสู่สิงแวดล้อมของหน่วยงานด้วยแนวคิดเช่นนีเมือขยาย

หน่วยงานหนึงไปยังหน่วยงานหนึงจะช่วยเพิมจิตสํานึกและความจําเป็นในการพัฒนาและ

เสริมสร้างโครงสร้างพืนฐานด้านสิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

    2)  เป็นการลงทุนระยะแรกแต่จะส่งผลดีในระยะยาว เพราะเป็นการพัฒนา

อุตสาหกรรมอย่างประหยัดทรัพยากร เช่น พลังงานและรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติจากการ

ปนเปือนของมลพิษต่างๆ 

    3)  การค้าระหว่างประเทศ จะช่วยคุ้มครองป้องกันธุรกิจนันจากกฎหมาย

สิงแวดล้อมทีเข้มงวดมากของแต่ละประเทศ โดยการใช้มาตรฐาน ISO 14000 เป็นมาตรฐานสากล 

  ผลกระทบทางลบ 

  มาตรฐาน ISO 14000 อาจเป็นการกีดกันทางการค้าเนืองจากกระบวนการบริหารจะสอด 
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คล้องตามกฎหมายซึงอาจเป็นอุปสรรคสําหรับบางบริษัททีไม่มีปัจจัยสนับสนุนเพียงพอ โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในขณะทีมาตรฐาน ISO 14000 เป็นทียอมรับอย่าง

กว้างขวาง อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กก็จะไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่ามักจะกําหนดให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กทีร่วมดําเนินธุรกิจใช้มาตรฐาน 

ISO 14000 เช่นกัน ดังนันภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กให้

ปฏิบัติตามมาตรฐานมากขึนด้วย 

 

2.6  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับ Balanced Scorecard 

   

  2.6.1  ความหมายของ Balanced Scorecard 

 Robert S. Kaplan จาก Harvard Business School และ David P. Norton จาก Norton and 

Company เป็นผู้นําเทคนิค Balanced Scorecard (BSC) มาใช้เป็นครังแรกปี ค.ศ.1992 เพือใช้ในการ

วัดสัมฤทธิผลขององค์กรภาคธุรกิจ โดยได้เพิมมิติทางด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหารภายใน

องค์กร และด้านการเรียนรู้มาช่วยในการวิเคราะห์ ซึงถือเป็นการวิเคราะห์แนวทางใหม่ทีใช้แผนกล

ยุทธ์ระยะยาวรวมกับแผนกิจกรรมระยะสัน ในกรอบของระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Management System) และเทคนิค BSC ยังใช้เพือให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (Time Value of 

Money) โดยการประเมินผลทีอาศัยตัวชีวัดในลักษณะองค์รวมนอกเหนือไปจากตัวชีวัดทางด้าน

พันธกิจอย่างเดียว (จําลอง โพธิบุญ, 2550: 4345)  

  Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ และได้รับความนิยมไปทัว

โลกรวมทังประเทศไทย เพือทีให้ผู้บริหารขององค์กรจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของ

การบริหารงานทีผ่านมา Balanced Scorecard จะช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรได้

ชัดเจน โดยดูจากผลของการวัดค่าได้จากทุกมุมมอง เพือให้เกิดดุลยภาพในทุกๆ ด้านมากกว่าทีจะ

ใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว อย่างทีองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่คํานึงถึง เช่น รายได้กําไร 

ผลตอบแทนจากเงินปันผล และราคาหุ้นในตลาด เป็นต้น การนํา Balanced Scorecard มาใช้จะทํา

ให้ผู้บริหารมองเห็นภาพขององค์กรชัดเจนยิงขึน 

  Kaplan and Norton (1996: 79) ได้กล่าวไว้ว่า Balanced Scorecard จะทําให้เราได้เห็นภาพ

ขององค์กรใน 4 มุมมอง และนําไปสู่การพัฒนาเครืองมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลและนําผล

ทีได้มาวิเคราะห์ มุมมองทัง 4 ดังกล่าวประกอบด้วย 

  1)  The Learning and Growth Perspective เป็นมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต เช่น  

การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบอํานวย 



32 
 

ความสะดวกในการทํางาน เป็นต้น 

  2)  The Business Process Perspective เป็นมุมมองด้านกระบวนการทํางานภายในองค์กร

เอง เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ การจัดโครงสร้างองค์กรทีมีประสิทธิภาพ การประสานงาน

ภายในองค์กร, การจัดการด้านสายงานผลิตทีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

  3)  The Customer Perspective เป็นมุมมองด้านลูกค้า เช่น ความพึงพอของลูกค้า 

ภาพลักษณ์ กระบวนการด้านการตลาด การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 

  4)  The Financial Perspective เป็นมุมมองด้านการเงิน เช่น การเพิมรายได้ ประสิทธิภาพ

ในการผลิตทีมีต้นทุนตําและมีการสูญเสียระหว่างผลิตน้อย การหาแหล่งเงินทุนทีมีต้นทุนตํา เป็น

ต้น 

  ซึงด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโตเป็นปัจจัยต้น ในขณะทีด้าน

การเงิน และด้านลูกค้าเป็นปัจจัยตาม 

  โดยแต่ละดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุลทัง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 

  1)  วัตถุประสงค์ คือ สิงทีองค์กรมุ่งหวังหรือต้องการทีจะบรรลุผลในด้านต่างๆ 

วัตถุประสงค์ของมุมมองด้านต่างๆ จะต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิงเหตุและผล โดยวัตถุประสงค์

ในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในด้านการบริหาร วัตถุประสงค์ด้านการ

บริหารสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในด้านผู้รับบริการ วัตถุประสงค์ด้านผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค์ด้านการเงิน ความสัมพันธ์ทีเชือมโยงกันเหล่านีเป็นจุดสําคัญของ Balance Scorecard 

ในอันทีจะบรรลุวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์การ 

  2)  ดัชนีชีวัดผลงานหลัก ได้แก่ ดัชนีชีวัดของวัตถุประสงค์แต่ละด้าน ซึงตัวชีวัดเหล่านีจะ

เป็นเครืองมือทีใช้ในการวัดว่าองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 

  3)  เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายหรือตัวเลขทีองค์การต้องการบรรลุของดัชนีวัดแต่ละประการ 

  4)  แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เป็นสิงทีองค์การจะจัดทําเพือบรรลุเป้าหมายทีกําหนด

ขึน โดยในขันนียังมิใช่แผนปฏิบัติการเป็นเพียงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเบืองต้นทีต้องทํา

เพือบรรลุเป้าหมายทีต้องการ 

  ในทางปฏิบัติเมือมีการกําหนดเป้าหมายทีต้องการวัดหรือประเมิน จะต้องมีฐานข้อมูล

ปัจจุบันประกอบ เพือให้สามารถเปรียบเทียบกับเป้าหมายทีกําหนด ทังนีเป้าหมายจะต้องสูงกว่า

หรือดีกว่าข้อมูลปัจจุบัน โดยอาจแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบทีกําหนดเฉพาะขึนมาได้ 

  แนวทางการประเมินและการกําหนดกลยุทธ์แบบ BSC นีได้มีการนํามาใช้กันอย่าง

แพร่หลายในภาคธุรกิจ ขณะทีภาครัฐได้นําเทคนิค BSC มาประยุกต์ในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยราชการทังประเทศอีกด้วยโดยได้ปรับประเด็นในการวัดให้เหมาะสมกับงานภาค
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ราชการมากขึนโดยสํานักงาน กพร.ได้กําหนดมิติในการติดตามประเมินผลการบริหารภาครัฐใน 4 

มิติ ได้แก่ 1) ประสิทธิผลตามพันธกิจ 2) ประสิทธิภาพ 3) คุณภาพการให้บริการ 4) การพัฒนา

องค์กร ซึงในงานวิจัยครังนีจะได้ประยุกต์มิติ 4 มิติของ BSC มาใช้ในการศึกษาปัจจัยทีส่งผลสําเร็จ

ต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา

พุด จังหวัดระยอง โดยได้ปรับชือมิติให้มีความเหมาะสมยิงขึน ได้แก่ ปรับมิติด้านการเงินเป็น 

“ประสิทธิผล” ด้านลูกค้าเป็น “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ด้านกระบวนการภายในเป็น “การบริหาร

จัดการ” และด้านการเรียนรู้และพัฒนาเป็น “การเรียนรู้และพัฒนา” 

 Balanced Scorecard (BSC) นันได้รับการพัฒนามาโดยตลอด ทําให้ภาพของ Balanced 

Scorecard จากเพียงเครืองมือทีถูกใช้เพือวัดและประเมินผลองค์กร ไปสู่การเป็นเครืองมือเชิงระบบ

สําหรับการวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) โดยผู้พัฒนาเครืองมือนี (Kaplan 

และ Norton) ยืนยันหนักแน่นว่า ความสมดุล (Balance) ในการพัฒนาองค์กรนัน สามารถวัด และ

ประเมินได้จากการมองผ่านมุมมองของระบบการวัดและประเมินผลใน 4 ด้านหลัก คือ 

  1)  มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective; F) 

  2)  มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective; C) 

  3)  มุมมองด้านการดําเนินการภายใน (Internal Perspective; I) 

  4)  มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ (Learning and Growth; L) 

  ดังนัน Balanced Scorecard จึงเป็นเสมือนเครืองมือหรือกลไกในการวางแผนและบริหาร 

กลยุทธ์ทีมีการกําหนดมุมมองทัง 4 ด้าน เพือให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาองค์กร จนบรรลุแผน 

กลยุทธ์ทีได้วางไว้ในทีสุด 
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ภาพที 2.4  ระบบการวัด Strategy into Action ความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

แหล่งทีมา:  Kaplan and Norton, 1996: 9 อ้างถึงใน จําลอง โพธิบุญ, 2550: 190. 

 

 2.6.2  ทําไมองค์กรจึงจําเป็นต้องมีการนํา Balanced Scorecard มาใช้ 

  จากผลการสํารวจบริษัทในประเทศสหรัฐฯ ของ CFO Magazine เมือปี 1990 พบว่า มีเพียง 

10% เท่านันทีองค์กรประสบความสําเร็จด้านการใช้แผนกลยุทธ์ ทังนีองค์กรส่วนใหญ่พบว่ามี

ปัญหาและอุปสรรคทีสําคัญ ดังนี 

  1)  The Vision Barrier (อุปสรรคด้านวิสัยทัศน์) มีพนักงานทีเข้าใจถึงแผนกลยุทธ์ของ

องค์กรทีตนเองทํางานอยู่เพียงร้อยละ 5 

  2)  The People Barrier (อุปสรรคด้านบุคลากร) พบว่ามีพนักงานระดับผู้จัดการเพียงร้อยละ 

25 ทีให้ความสําคัญและบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ 

  3)  The Resource Barrier (อุปสรรคด้านทรัพยากร) พบว่ามีจํานวนองค์กรถึงร้อยละ 60 ที

ไม่ได้บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทีกําหนดไว้ 

  4)  The Management Barrier (อุปสรรคด้านการจัดการ) มีผู้บริหารองค์กรมากถึงร้อยละ 85 

ทีให้เวลาในการประชุมสนทนาในเรืองแผนกลยุทธ์น้อยกว่า 1 ชัวโมงต่อเดือน 
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  จากอุปสรรคข้างต้น เกิดจากบุคลากรในทุกระดับไม่เข้าใจ หรือมองเห็นภาพของแผนกล

ยุทธ์ขององค์กร ดังนันการทํางานจึงไม่สอดคล้องกับแผน ซึงในส่วนนีเองที Balanced Scorecard 

จะช่วยให้ผู้บริหารได้มองเห็นภาพและเส้นทางทีกําหนดไว้ในแผนได้ชัดเจน บุคลากรทุกคน

สามารถรับรู้ถึงกิจกรรมทีตนเองจะต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายทีกําหนด ส่วนระยะการพัฒนา

รูปแบบของ Balanced Scorecard สําหรับแต่ละองค์กร ขึนอยู่กับขนาดขององค์กร แต่โดยทัว ๆ ไป 

ถ้าองค์กรนันมีการเขียนแผนธุรกิจอยู่เดิมแล้ว ก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 6 เดือน 

 

 2.6.3  ประโยชน์ในการบริหารโดยใช้ หลักการ Balanced Scorecard เป็นเครืองมือ 

  จากการนํา หลักการ Balanced Scorecard เข้าเป็นเครืองมือในการบริหารจัดการ ทําให้

องค์กรมีความชัดเจนในการกําหนดทิศทางขององค์กร และมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีชัดเจน ซึงจะทําให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง ซึงประโยชน์ทีได้พอสรุปได้ดังนี 

  1)  ทําให้องค์กรพัฒนาเป็นไปในแนวทางทีถูกต้องและเหมาะสม โดยไม่ต้องเสียในการ

ลองผิดลองถูก 

  2)  ทําให้บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

  3)  สามารถสร้างและปลูกจิตสํานึกแก่บุคลากรทังองค์กร ให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาองค์กร 

  4)  เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด 

  5)  เพิมศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าให้กับธุรกิจขององค์กร 

  6)  สร้างรายได้ให้กับองค์กรสูงขึน 

 

 2.6.4  บริบทของการนํา Balanced Scorecard ไปใช้ 

  Balanced Scorecard ได้มีการนําไปใช้ในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น Diageo, Nationwide, 

Ericson, และ Mobil Oil และนํามาใช้ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้วบางแห่ง เช่น Open 

University, Glasgow Caledonian University, Napier University, University of California และ 

Ohio State University ข้อดีของเครืองมือนี คือ มีหลักพืนฐานอยู่บนดัชนีทีแยกตามมุมมองด้านต่าง 

 ๆทีครบ 4 ด้าน ซึงครอบคลุมสอดคล้องตามพันธะกิจ และเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงพิจารณาทีด้านใด

ด้านหนึงเท่านัน (เช่นในการวัดผลธุรกิจในยุคก่อนทีวัดเฉพาะด้านการเงินเพียงด้านเดียว) ซึงถือเป็น

สิงสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิงสําหรับองค์กรทีไม่หวังผลกําไร ซึงการใช้ดัชนีทางการเงินเพือการ

วัดผลเป็นสิงทีไม่มีปรากฎว่าองค์กรประเภทนีจะให้ความสําคัญก่อน นอกจากนี Balanced 
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Scorecard ยังเป็นความพยายามทีจะแปรให้กลยุทธ์ลงไปสู่การปฏิบัติและนําเสนอดัชนีเพือวัดผล

การดําเนินงานนัน ๆ ด้วย 

  บริบทในการพัฒนาดัชนี Balanced Scorecard มาใช้นัน เริมขึนเพือใช้วัดผลสําเร็จเป็น

บริบทภายใต้วัฒนธรรมองค์กรธุรกิจ ซึงมีเป้าหมายมุ่งเน้นกําไรเป็นตัววัดผลสําเร็จทางการเงิน ดังนี 

Balanced Scorecard จึงไดด้สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครืองมือทีเป็นทีรู้จักแพร่หลายของบริษัท

ทีมุ่งเน้นกําไร เนืองจาก Balanced Scorecard ได้ขยายการวัดผลออกไปสู่ด้านอืนนอกจากวัดผล

เพียงด้านการเงินเท่านัน 

  ดังนัน Balanced Scorecard เป็นเครืองมือช่วยให้องค์กรสามารถนําปัจจัยหลักทางกลยุทธ์

ขององค์กร แปรไปสู่การปฏิบัติ และเป็นเครืองมือสําหรับองค์กรในการพิจารณาผลสําเร็จของการ

ทํางานโดยผ่านมุมมองด้านการเงิน มุมมองลูกค้า มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองการ

เรียนรู้และการพัฒนา จึงนับเป็นการเชือมโยงการวางแผนในระดับบนหรือระดับผู้บริหารซึงเน้น

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ลงมาสู่ระดับปฏิบัติการ ในกรณีของมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้เป้าหมายตาม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นพืนฐานสําหรับการพัฒนาดัชนีวัดผลสําเร็จตามแนวคิด Balanced 

Scorecard ในมุมอง 4 ด้านได้เช่นกัน ทังนีอาจเป็นการวัดผลสําเร็จขององค์กรภายในเองเท่านันหรือ

อาจเปรียบเทยบกับองค์กรอืนหรือสถาบันอืนทีสามารถเทียบเคียงเป็น Benchmark เพือพัฒนาคุ

รภาพในอีกระดับหนึงด้วยก็ได้ 

   

2.7  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 งานวิจัยทีเกียวข้องกับปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พบว่ามีการศึกษาวิจัยที

เกียวข้องและการศึกษานีจะต้องอาศัยวิจัยดังกล่าวมาเป็นแนวทาง ซึงสามารถสรุปผลงานวิจัยที

เกียวข้องได้ดังนี 

 กิตติ งามสกุลรุ่งเรือง (2538) ได้ศึกษาการจัดทํามาตรฐาน ISO 9000 ในอุตสาหกรรมการ

ผลิตวงจรรวมไอซี: กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอส อิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ (1993) จํากัด พบว่าผลที

บริษัทได้รับหลังการนําระบบมาตรฐานมาใช้คือ ภาพพจน์ของบริษัทดีขึน ทําให้โอกาสได้ลูกค้า

ใหม่มีมากขึน ประสิทธิภาพการผลิตเสียหายลดลง ปัจจัยในการจัดทําระบบให้สําเร็จได้แก่ การ

สนับสนุนจากฝ่ายบริหาร การคัดเลือกทีมงานทีมาจัดทําระบบ ความร่วมมือของทีมงานทุกคน และ

แนวโน้มน้าวให้พนักงานร่วมมือในการนําระบบมาปฏิบัติ 
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  กาญจนา ประชาพิพัฒ (2542) ศึกษาความต้องการและความพร้อมของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมเซรามิกส์ จังหวดลําปาง ในการเข้าสู่กระบวนการมาตรฐาน ISO 9000 พบว่า

กระบวนการใช้ ISO 9000 ประกอบด้วย การควบคุมการออกแบบ ผลการออกแบบและทบทวนการ

ออกแบบอย่างสมําเสมอ รวมทังการควบคุมเอกสารต่างๆ อย่างเหมาะสม กระบวนการผลิตเซรา

มิกส์ทีมีคุณภาพสามารถทําการตรวจสอบและทดสอบระหว่างการผลิตตามแผนคุณภาพ มี

กระบวนการเฝ้าติดตามควบคุมพร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และยังพบว่าปัจจัยภายใน ได้แก่ 

อุปกรณ์ ความรู้ เงินทุน โอกาส ระบบการจัดการ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย ผู้เชียวชาญ พืนที

โรงงาน สถานการณ์ด้านสิงแวดล้อมและแรงกดดันจากสังคม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความ

ต้องการและความพร้อมของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ระบบ ISO 9000 

  จิติมา โตบารมีกุล (2542: 7275) ทําการศึกษาเรืองแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบ 

ISO 9002: กรณีศึกษาบริษัทมันยง จํากัดผลการศึกษาพบว่า 1) เหตุผลหลักในการพัฒนาระบบ ISO 

9002 ขององค์กรนัน เนืองจากองค์กรต้องการทีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าขององค์กร 

และต้องการทีจะรักษาลูกค้าขององค์กรไว้ มูลเหตุจูงใจรองลงมาได้แก่ ต้องการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการทํางานขององค์กร 2) ในเรืองแนวทางและขันตอนการพัฒนาระบบเริมจาก

ผู้บริหารในการกําหนดนโยบายคุณภาพ การแต่งตังคณะดําเนินงาน และคณะทํางาน จากนันจึงมี

การมอบหมายหน้าทีให้กับคณะทํางาน และพนักงานในองค์กร โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ติดตามอย่าง

ใกล้ชิด ซึงแต่ละองค์กรจะมีการพัฒนาระบบทําเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ตามลักษณะธุรกิจ และ

รูปแบบขององค์กร 3) ปัจจัยทีเอือต่อการพัฒนระบบให้ประสบความสําเร็จต้องอาศัยความร่วมมือ

ของพนักงานทุกคนในองค์กร เริมตังแต่ผู้บริหารระดับสูงทีจะต้องมุ่งมัน และจริงจังผู้จัดการ

คุณภาพจะต้องมีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือในการ

พัฒนาระบบ 4) อุปสรรค และปัญหาทีพบ เป็นผลมาจากการทีผู้บริหารขาดการใส่ใจต่อการพัฒนา

ระบบอย่างจริงจัง ไม่มีความมุ่งมันในการพัฒนาผู้จัดการขาดความรู้ และความสามารถ และ

พนักงานไม่ให้ความร่วมมือใรการพัฒนา 

 สุเทพ ธีรศาสตร์ (2542) ได้ทําการสํารวจปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินงาน ISO 

14001 จากบริษัททีได้รับการรับรองการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ในประเทศ

ไทยร่วมทังสิน 96 บริษัททีได้รับการรับรองแล้ว ณ เดือนธันวาคม 2541 พบว่ามีปัจจัยแห่ง

ความสําเร็จดังต่อไปนี 

  1)  ความมุ่งมันตังใจและความตระหนักของพนักงานในทุกระดับ 

  2)  ความมุ่งมันของผู้บริหารและนโยบายของบริษัท 

  3)  ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9000) ทีบริษัทนันๆได้รับการรับรองอยู่แล้ว 
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  4)  งบประมาณทีเพียงพอ 

  5)  ความสามารถในการระบุลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสิงแวดล้อมที

สําคัญ 

  พิชิตชัย สายสุวรรณ (2542) ได้ศึกษาปัจจัยความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14000 ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม กรณีศึกษา บริษัทบางจากปิโตรเลียม ว่า

เนืองจากความมุ่งมันอย่างจริงจังของผู้บริหารและความพร้อมใจของพนักงานทุกระดับ รวมทังการ

มีภาระกิจ (Mission) ทีมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสิงแวดล้อม ความสําเร็จในการใช้มาตรฐานการจัดการ

สิงแวดล้อมเกิดจากการทีองค์กรมีความเข้าใจทีถูกต้อง สามารถสรุปเป็นแนวทางมาใช้กับงานของ

องค์กร ดังนี ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมันและต้องจูงใจให้พนักงานเห็นความสําคัญของการจัดการ

สิงแวดล้อม มีความจริงจังในการสร้างระบบขึนในองค์กรของตน คณะทํางานด้านสิงแวดล้อมต้อง

มีทักษะ ความสามารถ เข้าใจขันตอนและมีประสบการณ์ ความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงาน การ

ฝึกอบรมพนักงาน การจัดทําวิธีการปฏิบัติงานและขันตอนทีเข้าใจได้ง่าย การปรับมาตรฐานการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14000 ให้สอดคล้องกับองค์กร และการเรียนรู้เทคนิคการตรวจสอบ

ประเมินผลของหน่วยงานทีให้การรับรอง 

 สุกัญญา ปินอักษรสกุล (2544) ได้ศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า

ในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนประสบความสําเร็จได้

นันขึนอยู่กับปัจจัย 2 ประการคือ (1) ความมุ่งมันของผู้บริหารได้แก่ การบริหารโดยใช้ระบบการ

บริหารสิงแวดล้อม ISO 14001 การใช้เทคนิคการทํางานเป็นทีม รวมทังการใช้แรงจูงใจ (2)ความ

ร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจของอาจารย์และนักเรียนต่อการมีส่วน

ร่วมในระบบการจัดการสิงแวดล้อม ความคิดเห็นร่วมกันว่าระบบมาตรฐาน ISO 14001 เป็นระบบ

ทีมีประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ทําให้โรงเรียนมีการเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมมีความร่มรืน 

  อาทิตยา เทพแก้ว (2545) ได้ทําวิจัยเรืองการจัดทําระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม 

ISO 14000 ในอุตสาหกรรมผลิตวงจรไฟฟ้า กรณีศึกษา บริษัทพีซีทีพี จํากัด ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 

  พนักงานส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดทํา

ระบบอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยและเห็นด้วยน้อยทีสุด โดยความคิดเห็นของพนักงานจะแตกต่างกัน

ตามตําแหน่งงานและระยเวลาการทํางานกับบริษัท 

  แนวทางในการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14000 ให้ประสบผลสําเร็จนันควร

เริมจากผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีนโยบายทีชัดเจนและผลักดันให้เป็นส่วนหนึงของวัฒนธรรม
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องค์กร ทําให้เกิดการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทีเกียวข้องรวมทังการให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่

พนักงานเพือให้การดําเนินการจัดทําระบบมีประสิทธิภาพต่อไป 

  สรัญญา ปฐมรังษิยังกุล (2545) ได้ศึกษาปัจจัยความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 ของงานประกอบชินส่วนอิเลคทรอนิคส์: กรณีศึกษาบริษัทฮานาไมโคร

อิเลคทรอนิคส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน สรุปว่าปัจจัยความสําเร็จในการจัดทําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ของบริษัทฯ ตามความคิดเห็นของพนักงานระดับบริหารและพนัง

งานระดับปฏิบัติการมีความแตกต่างกัน โดยพนักงานระดับบริหารเห็นว่าปัจจัยทีสําคัญทีมากทีสุด 

คือ พฤติกรรม(Style) โดยรวมของผู้บริหารระดับสูง ในขันตอนการตรวจสอบและการแก้ไข

ปรับปรุง ได้แก่ การทีผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมันทีจะทําให้บริษัทฯได้รับการรับรองและให้การ

สนับสนุนทางด้านกําลังคนและงบประมาณ สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการเห็นว่าปัจจัยทีมี

ความสําคัญมากทีสุด คือ ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์องค์กร (Shared Value) ในขันตอนการ

วางแผนงานด้านสิงแวดล้อม ได้แก่ พนักงานทุกคนต้องการให้บริษัทฯได้รับการรับรอง 

  จําลอง โพธิบุญ (2551) ได้ศึกษาเรือง องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับการจัดการ

สิงแวดล้อมทีดี มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) ศึกษาวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถินตัวอย่าง

ทีมีการจัดการสิงแวดล้อมทีดี ในด้านผลสําเร็จ การดําเนินการจัดการสิงแวดล้อม และบทเรียนทีได้

จากการดําเนินงาน 2) วิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จในการจัดการสิงแวดล้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถินดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินการการศึกษา

วิเคราะห์การจัดการสิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพิจารณาใน 4 มิติ คือ ด้านพันธกิจ 

ด้านกลุ่มเป้าหมาย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เลือกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถินตัวอย่างภาคละ 1 แห่ง จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลตําบลสูงเนิน 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง และเทศบาลตําบลเทพกระษัตรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีของเทศบาล ผู้นําชุมชนและประชาชน ตลอดจนตัวแทนองค์กรพัฒนา

เอกชน การสังเกตการณ์ในพืนทีและศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง 

  ผลการศึกษาพบว่า ด้านพันธกิจ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลตําบลเมืองแกลง

ประสบความสําเร็จอย่างมาก ในการเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมทีดี สําหรับเทศบาลตําบลเทพ

กระษัตรี และเทศบาลสูงเนินประสบความสําเร็จพอสมควร ด้านกลุ่มเป้าหมาย เทศบาลนคร

พิษณุโลก เทศบาลตําบลเมืองแกลง และเทศบาลตําบลสูงเนิน ประสบความสําเร็จอย่างมาก 

เนืองจากประชาชนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อม ส่วนเทศบาลตําบล

เทพกระษัตรีประสบผลสําเร็จพอสมควร ด้านการบริหารจัดการเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาล

ตําบลเมืองแกลง ประสบความสําเร็จอย่างมากทังการมีธรรมาภิบาลและระบบการจัดการทีดี ด้าน
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การเรียนรู้และการพัฒนา เทศบาลพิษณุโลกและเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีการดําเนินการทีดี มีการ

พัฒนาบุคลากร และมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดการและประชาสัมพันธ์ ปัจจัยภายในทีทําให้

เทศบาลแต่ละแห่งมีการจัดการสิงแวดล้อมทีดีได้แก่ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมัน กําหนด

ผู้บริหารและหน่วยงานรับผิดชอบเกียวกับงานสิงแวดล้อม มียุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการด้าน

สิงแวดล้อมชัดเจน จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

ด้านสิงแวดล้อมและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ปัจจัยภายนอกทีมีผลต่อการ

ดําเนินการได้แก่ ความร่วมมือจากผู้นําชุมชนและประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่าง

ยิงองค์กรพัฒนาเอกชน 

  บทเรียนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน ๆ ในการจัดการสิงแวดล้อมให้ประสบ

ผลสําเร็จ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ ความมุ่งมันทุ่มเทและเสียสละของผู้บริหาร การให้ความสําคัญกับ

การดูแลรักษาทรัพยากรและสิงแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการทีดี การสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน การสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการ

มีส่วนร่วม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 

  จําลอง โพธิบุญ (2555)ได้ศึกษาเรืององค์กรปกครองส่วนท้องถินกับการฝ่าวิกฤตภาวะโลก

ร้อน: ศึกษากรณีเทศบาล ตําบลเมืองแกลง โดยมีวัตถุประสงค์เพือวิเคราะห์การจัดการพลังงาน/ลด

ภาวะโลกร้อนของเทศบาลตําบลเมืองแกลงและเพือสังเคราะห์เป็นบทเรียนสําหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินอืน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล ผู้นําชุมชน 

และประชาชน การสังเกตการณ์ในพืนที และจากเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลได้ประยุกต์การ

พิจารณา 4 มิติ ของ Balanced Scorecard ผลการศึกษาพบว่า ด้านประสิทธิผล เทศบาลได้ดําเนิน

โครงการและกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน/ลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนือง ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการในระดับสูง ส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจต่อการดําเนินงานของเทศบาล ด้านการบริหารจัดการ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ตาม

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มีนโยบาย แผนงาน และโครงการทีครอบคลุม มีการ

จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนือง ด้านการ

เรียนรู้และพัฒนา มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยนําระบบ 

ISO 14001 มาใช้ และมีการนําเทคโนโลยีทีเหมาะสม และราคาไม่แพงมาใช้ในการดําเนินกิจกรรม

ลดภาวะโลกร้อน บทเรียนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน ได้แก่ 1) การให้ความสําคัญกับ

การจัดการพลังงาน/ลดภาวะโลกร้อน 2) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ชุมชน 

3) การใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม 4) การพัฒนาบุคลากร และ 5) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก 
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  ณัฐวรา งามละม่อน (2554) ได้ศึกษาเรืองการจราจรทียังยืนของกรุงเทพมหานคร เพือลด

การใช้พลังงานและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ในการศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษา

สถานการณ์ด้านการจราจร การใช้พลังงานของภาคคมนาคมขนส่งและผลกระทบต่อปัญหาภาวะ

โลกร้อนทีเกิดจากการจราจรในพืนทีกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาผลของนโยบาย แผน และการ

ดําเนินงานด้านการจัดการจราจรในพืนทีกรุงเทพมหานคร และ 3) เสนอแนวทางการจัดการจราจรที

ยังยืนเพือลดการใช้พลังงานและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนในพืนทีกรุงเทพมหานคร เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานทีเกียวข้องในการจัดการจราจรของ

กรุงเทพมหานคร การศึกษาเอกสารและการสังเกตการณ์ นําข้อมูลทังหมดมาวิเคราะห์และประเมิน

สภาพปัญหาและประเมินสถานการณ์และปัญหาในการจัดการโดยการประยุกต์ใช้ตัวชีวัดการจราจร

ทียังยืน จากนันวิเคราะห์ผลของการจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิค BSC 

(Balanced Scorecard) จากการศึกษา พบว่า ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับที

รุนแรงเนืองจากมีจํานวนรถเพิมขึนทุกปี ประชาชนนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพราะได้รับความ

สะดวกสบาย การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนระบบหลักยังไม่ได้รับความสะดวกเพียงพอการ

เดินทางโดยไม่ใช้เครืองยนต์ ได้แก่ การเดินหรือจักรยานมีปริมาณน้อยมาก ส่งผลให้เกิดปัญหา

การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุ ปริมาณพลังงานทีใช้สูงมาก ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณมหาศาล ดังนันแนวทางการจราจรทียังยืนเพือลดการใช้ระบบขนส่งมวลชน การเดนทาง

แบบไม่ใช้เครืองยนต์ การปรับเปลียนรูปแบบของพลังงานและพฤติกรรมใช้พลังงานการบริหาร

จัดการทีมีประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การใช้เทคโนโลยีเพือเพิมประสิทธิภาพ

ด้นการจราจร การสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการจรัดการปัญหาจราจร และการให้

ความสําคัญในการจราจรของคณะผู้บริหาร 

 ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ (2555) ได้ศึกษาเรืองการจัดการปัญหาการเปลียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการ

บรรเทาปัญหา และการปรับตัวต่อปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถินในจังหวัดสมุทรสาคร และสังเคราะห์บทเรียนเพือเป็นแนวทางสําหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถินอืนๆ พืนทีทีศึกษาคือ เทศบาลนครสมุทรสาคร และองค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม เก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการสังเกตการณ์ในพืนที และการศึกษา

เอกสารทีเกียวข้อง ผลการศึกษาใน 4 มิติ ซึงประยุกต์จากเทคนิค Balanced Scorecard (BSC) พบว่า 

1) ด้านประสิทธิผล เทศบาลนครสมุทรสาคร ประสบผลสาเร็จดีในการดําเนินโครงการด้านการ

ปรับตัว (Adaptation) แต่โครงการด้านการบรรเทาปัญหา (Mitigation) ยังไม่ปรากฏผลสําเร็จชัดเจน 

ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลโคกขามประสบผลสําเร็จดีในการดําเนินโครงการด้านการบรรเทา
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ปัญหา แต่โครงการด้านการปรับตัวยังไม่มีผลสําเร็จทีชัดเจนนัก 2) ด้านกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน

พืนทีเทศบาลนครสมุทรสาครส่วนใหญ่พึงพอใจกับผลงานของเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิง

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์นําท่วม ส่วนประชาชนในพืนทีตําบลโคกขามส่วนใหญ่พึง

พอใจกับผลงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม โดยเฉพาะโครงการจัดการพลังงานชุมชน 

และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 3) ด้านการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถินทัง 2 แห่ง มีการ

กําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และมีการจัดทํานโยบาย แผนงาน และโครงการ จัดสรรงบประมาณ 

มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างครอบคลุม 4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินทัง 2 แห่ง มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร รวมทัง

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชน โดยเทศบาลนครสมุทรสาครมีการนาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการจัดการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์นําท่วม 

  วชิรา ยศศรี (2555) ได้ศึกษาเรืองการประเมินผลการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านการจัดการสิงแวดล้อม: กรณีศึกษา โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษัท โต

โยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จํากัด ซึงในการวิจัยนีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพือศึกษาผลของการ

ดําเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการจัดการสิงแวดล้อมโครงการปลูกป่าชายเลน

เฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จํากัด และ 2) เพือเสนอแนวทางใน

การพัฒนาการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการจัดการสิงแวดล้อมโครงการปลูก

ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) ให้มีความเหมาะสมยิงขึน การวิจัยครังนีได้ประยุกต์หลักการ

ของ Balanced Scorecard ซึงมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผล ด้าน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลโดย

การสัมภาษณ์บุคลาการในหน่วยงานทีรับผิดชอบโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) 

โดยตรงของทางบริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จํากัด จํานวน 4 คน เจ้าหน้าทีหน่วยงาน 

WWF บางปู จํานวน 1 คน และเจ้าหน้าทีทหารทีประจําอยู่ที สถานตากอากาศ จังหวัด

สมุทรปราการ จํานวน 1 คน รวมทังสิน 6 คน และใช้แบบสอบถามทีเคยเข้าร่วมกิจกรรมการปลูก

ป่าชายเลนจํานวน 109 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติค่าร้อยละ และค่าเฉลีย 

  ผลการศึกษาพบว่า ในด้านประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานทีได้

กําหนดไว้ ในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการรับทราบกิจกรรมและติดตามข้อมูลข่าวสาร มีความ

เข้าใจเกียวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ บริษัทได้

เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนโดยรอบโครงการและกลุ่มเป้าหมายอืน ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ในด้านการบริหารจัดการ นโยบายและแผนงานมีความชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที

วางไว้ งบประมาณในการดําเนินโครงการเพียงพอ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ 
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ในด้านการเรียนรู้และพัฒนานันมีการพัฒนาบุคลากรทีรับผิดชอบ มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางาน

อยู่ตลอดเวลา มีการสร้างจิตสํานึกในเรืองการอนุรักษ์สิงแวดล้อมต่อประชาชนทีเข้าร่วมโครงการ 

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานคือ พัฒนาพืนทีบางปูเป็นแหล่งทรัพยากร

เรียนรู้ในหลากหลายด้าน จัดทําแผนระยะยาวทีชัดเจน ปลูกป่าชายเลนในช่วงทีเหมาะสม และควรมี

การติดตามผลการดําเนินงานทีต่อเนือง 

  จากการทบทวนวรรณกรรม บทความ เอกสารความรู้ทางวิชาการจึงได้แนวคิดว่า ในการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) นันมีหลายปัจจัยทีเกียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น 

ปัจจัยภายในองค์กรหรือปัจจัยภายนอกองค์กร อย่างเช่น นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ

บริษัท ความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ความต้องการของ

ลูกค้า การสร้างภาพลักษณ์ทีดี การมีงบประมาณทีเพียงพอ การมีจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน และอีกสิงหนึงทีสําคัญคือการสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยการสนับสนุนจากผู้บริหาร

อย่างมุ่งมันและจริงจังจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจให้พนักงานเห็นความสําคัญของการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ซึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีสามารถนํามาเป็นแนวทางในการ

กําหนดตัวแปรในการศึกษาวิจัย ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 



 

บทที 3 

 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 
   

 การศึกษาครังนีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึงมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interviews) ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทีปฏิบัติงานเกียวข้องกับ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ร่วมกับการสังเกตการณ์ และนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์และประมวลผล

ของงานวิจัยโดยใช้ดัชนีชีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึงในการศึกษานีมีกรอบ

แนวคิด และวิธีการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี 

 

3.1  ขันตอนการศึกษา 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.1  ขันตอนการศึกษา

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกียวกับการดําเนินระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) และ
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยทีเกียวข้อง 

กําหนดกรอบแนวคิดในเรืองปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

คัดเลือกกรณีศึกษาและกําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างทีจะทําการศึกษา 

จัดทําแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลและความคิดเห็น 

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนของบริษัทกลุ่มตัวอย่าง 

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
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3.2 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.2  กรอบแนวคิด

หลักการการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ของบริษัทฯ 

วิเคราะห์ผลของปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ทีเกียวข้อง 

ดัชนีชีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced 

Scorecard) 

 มิติด้านประสิทธิผล 

 มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

 มิติด้านการบริหารจัดการ 

 มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  

ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 

มิติด้านประสิทธิผล 

 การบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีตัง

ไว้ 

มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

 ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

 การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 ความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงาน

ระบบ ISO 14001 

 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    หน้าทีกนอ. 

    ผู้นําชุมชนหนองแฟบ 

    ประธาน สอม. จังหวัด 

    เจ้าของรีสอร์ททรายแก้ว 

มิติด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

       นโยบาย 

       การปฏิบัติตามแผนงาน 

       จํานวนบุคลากร 

       งบประมาณ 

       การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

 การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 

 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดําเนินงาน 
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3.3  วิธีการศึกษา 

 

  การศึกษาเรืองปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interviews) กับ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) และการ

สํารวจพืนที (Site Survey) ร่วมกับการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพือนําข้อมูลมาทําการ

เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงเนือหาเพือหาข้อสรุปเพือเป็นแนวทางสําคัญในการ

จัดระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของภาคธุรกิจเอกชน ได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิด

การพัฒนาอย่างยังยืน 

  การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interviews)  

  เป็นการเก็บข้อมูล ทีมีความเฉพาะเจาะจง โดยทีผู้สัมภาษณ์สามารถชีแจงข้อมูลได้โดยตรง

และต้องการข้อมูลจากผู้ทีเกียวข้องในประเด็นทีจะศึกษานัน ๆ ได้อย่างชัดเจน และ ผู้ถูกสัมภาษณ์

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยทีผู้สัมภาษณ์ จะใช้แบบสัมภาษณ์ทีกําหนดขึนตาม

วัตถุประสงค์ ทีเกียวข้องกับการศึกษา เพือให้ได้ข้อมูลทีมีรายละเอียด และครอบคลุมประเด็นสําคัญ

มากทีสุด โดยการสัมภาษณ์แต่ครังใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง  

 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 ในการศึกษาครังนีมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแหล่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทหลัก 

ได้แก่ 

  3.4.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย 

และจากข้อมูลทีได้จากหน่วยงานต่าง  ๆทีเกียวข้อง ทังจากห้องสมุดสถาบันการศึกษา ห้องสมุด

หน่วยงานราชการ และอินเตอร์เน็ต เพือเป็นข้อมูลพืนฐานในการวิจัย ซึงข้อมูลทีใช้ในการศึกษา มี

ดังต่อไปนี 

            1)  ข้อมูลทัวไปของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ 

จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

           2)  ข้อมูลด้านการจัดการสิงแวดล้อม 

 3.4.2  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In

Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ร่วมกับการลงพืนทีภาคสนามและนําหลักการของตัวชีวัด
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ความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) มาใช้สร้างแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ เพือให้ได้

ข้อมูลทีมีรายละเอียด และครอบคลุมประเด็นสําคัญมากทีสุด 

 

3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   

 3.5.1  ประชากรทีใช้ในการศึกษาปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ศึกษากรณี: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้แก่ 

    1)  ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร 

    2)  ผู้เชียวชาญด้าน TQA 

    3)  ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมฝ่ายความปลอดภัยและบริการ 

    4)  ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมของโรงโอเลฟินส์ I1 และ I4 

  3.5.2  ประชากรทีใช้ในการศึกษาปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ศึกษากรณี: บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้แก่ 

    1)  ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ 

    2)  ผู้จัดการฝ่ายสือสารองค์กร 

    3)  วิศวกรสิงแวดล้อม 2 คน 

  3.5.3  ประชากรทีใช้ในการศึกษาปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ศึกษากรณี: บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้แก่ 

    1)  ผู้จัดการทัวไป ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายความปลอดภัยและสิงแวดล้อม  

    2)  ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) 

    3)  คณะกรรมการ (EMC) 

    4)  หัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม 

 โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึงเป็นการเลือกโดยบริษัทต้อง

ตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) อย่างน้อยไม่ตํากว่า 5 ปี และเป็นบริษัททีสะดวกในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์และ

เอกสาร ซึงเชือว่าสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลทีมีความครอบคลุมและน่าเชือถือ 
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3.6  เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 

 ในการศึกษาครังนีเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีใช้ในการศึกษาครังนีคือ แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interviews) เป็นเครืองมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึงแบบสัมภาษณ์

ประกอบไปด้วยคําถามปลายปิด (Close  Ended Question) และคําถามปลายเปิด (Opened  Ended 

Question) แต่จะใช้คําถามปลายเปิด (Open  Ended Question) เป็นหลัก โดยสร้างแนวคําถาม

ประกอบการสัมภาษณ์จากดัชนีชีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึงประกอบด้วย 4 

มิติ ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิผล 2) ด้านกลุ่มเป้าหมาย 3) ด้านการบริหารจัดการ และ 4) ด้านการเรียนรู้

และการพัฒนา ร่วมกับการสังเกตการณ์ภาคสนาม (Observation) และการสํารวจพืนที (Site Survey) 

และใช้เครืองบันทึกเสียง (Recorder) บันทึกในขณะทําการสัมภาษณ์ เพือเก็บรายละเอียดของข้อมูล

ของผู้ทีถูกสัมภาษณ์ให้มากทีสุด และเพือเป็นการทบทวนข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องในการจด

บันทึกอีกครัง  

 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับตัวแทนของผู้บริหารในการปฏิบัติงานการจัดการสิงแวดล้อม 

(Environmental Management Representative: EMR) และผู้ทีมีความรับผิดชอบโดยตรงกับการดําเนิน

ระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยตรง ซึงจะมีลักษณะเป็นคําถามสัมภาษณ์

ปลายเปิด (Open  Ended Question) ซึงผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

อิสระตามความคิดเห็น และความเป็นจริงทีปฏิบัติอยู่และสามารถชีแจงประเด็นทีสําคัญทีเกียวข้องกับ

การดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยลักษณะของแบบสัมภาษณ์ จะเป็นประเด็นเกียวกับปัจจัยทีส่งผลสําเร็จ

ในการดําเนินงาน กระบวนการ วิธีการการนําระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ใน

หน้าทีทีผู้ให้สัมภาษณ์ปฏิบัติ  

 

3.7  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 

  การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสรุปใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 

(Triangulation Method) ซึงกระทําได้ 3 ลักษณะ ดังนี 

  3.7.1  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบแหล่งทีมาของข้อมูลในด้าน

เวลา สถานที และบุคคล เพือพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที และผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะยัง

ได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ 
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  3.7.2  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้ศึกษา เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าถ้าเปลียนผู้เก็บ

ข้อมูลเป็นผู้อืนทีไม่ใช่ผู้ศึกษา ข้อมูลทีได้ควรจะตรงกัน 

  3.7.3  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการ เป็นการตรวจสอบข้อมูลทีได้จากวิธีการเก็บ

ข้อมูล 3 วิธีทีต่างกันแล้วจะได้ผลเหมือนเดิม เช่น ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร

เป็นต้น ซึงการตรวจสอบข้อมูลจะทําให้เกิดความเชือถือได้ (Reliability) ของข้อมูล ทําให้ข้อมูลที

ได้มานันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีจะทําการศึกษาให้มากทีสุด โดยมีการนําข้อมูลทีได้มาทังหมด

ทัง ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลจากทุติยภูมิ มาประมวลเข้ากับแนวความคิดของผู้ศึกษาโดยปราศจาก

อคติ ในสถานการณ์ และระยะเวลา ช่วงเวลาทีทําการศึกษา เพือให้เกิดความเทียงตรงของข้อมูลให้มาก

ทีสุด 

  ซึงในงานวิจัยนี ได้ประยุกต์ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร เป็นต้น ซึงการ

ตรวจสอบข้อมูลจะทําให้เกิดความเชือถือได้ (Reliability) ของข้อมูล ทําให้ข้อมูลทีได้มานันสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ทีจะทําการศึกษาให้มากทีสุด  

 

3.8  การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

   

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทีได้จากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากดัชนีชีวัด

ความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึงประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิผล ได้แก่ 

การบรรลุตามวัถุประสงค์ และเป้าหมายทีตังไว้ 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ

เกียวกับขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

และความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 3) ด้าน

การบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการระบบการจัดการสิงแวดล้อม ซึงประกอบได้ด้วย นโยบาย 

การปฏิบัติตามแผนงาน จํานวนบุคลากร งบประมาณการติดตามตรวจสอบและประเมินผล และ 4) 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน การพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดําเนินงาน จากการใช้เทคนิคทีได้กล่าว

มานัน จะทําการวิเคราะห์โดยการรวบรวมข้อมูลทีได้นํามาจัดหมวดหมู่ จําแนกประเด็น และทําการ

วิเคราะห์ และสังเคราะห์รายละเอียดและหัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นทีเกียวข้องกับปัจจัยทีส่งผล

สําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพือศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างทีส่งผลให้บริษัทประสบผลสําเร็จ รวมถึงปัญหา 

อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกียวกับการดําเนินระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เพือ

นํามาสรุปให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยต่อไป  
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  กล่าวได้ว่าการศึกษาเรืองปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีความชัดเจนในกรอบ

แนวความคิด เพราะจะเป็นตัวกําหนดวัตถุประสงค์ และปัญหาของงานทีจะทําการศึกษา ซึงอาศัย

เครืองมือทีใช้ในการศึกษาหลายรูปแบบ อีกทังยังมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีได้มา และ

นํามาวิเคราะห์ข้อมูลตามขันตอนเพือทีจะได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ตามทีผู้ศึกษาได้ตังกําหนดไว้ 



 

 

บทที 4 

 

ผลการศึกษา 

 
  ในบทนีจะเป็นการนําเสนอผลการศึกษาของปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองทีเป็น

กรณีศึกษา โดยข้อมูลทีได้จากการศึกษาในครังนี นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบืองต้นที

ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทต่าง ๆ และข้อมูลอีกส่วนหนึงเกิดจากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วน

เกียวข้องหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทีประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ทังนีสถานประกอบการทีอยู่ในเขตพืนทีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทีได้

ทําการศึกษาประกอบด้วย

  บริษัท จํากัด (ตัวแทนข้อมูลจากโรงงานด้านการผลิตพลังงาน)

  บริษัท จํากัด (มหาชน) (ตัวแทนข้อมูลจากโรงงานด้านการผลิต

เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก)

  บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด(ตัวแทนข้อมูลจากโรงงานด้านการผลิตโลหะ)

 

4.1  กรณีศึกษา: บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด 

 

 4.1.1  ข้อมูลทัวไปของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด 

   4.1.1.1  ข้อมูลพืนฐาน 

   บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด เป็นบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า

ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามโครงการรับซือไฟฟ้าจากผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า

อิสระ มีกําลังการผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตทีทันสมัยควบคู่

กับการบริหารจัดการด้านสิงแวดล้อมทีเข้มงวด เพือให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาครัฐ และเพือ

คํานึงถึงความรู้สึกและความต้องการของชุมชนเป็นสําคัญ 

    โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้ถ่านหินคุณภาพดีประเภทบิทูมินัสเป็นเชือเพลิงซึงส่วนใหญ่

นําเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยา 
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กรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA) จํานวน 2 

โครงการ ได้แก่ รายงานผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เมือวันที 11 มกราคม 

2544 และ รายงานผลกระทบสิงแวดล้อมและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซี

พี เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2545 โดยบริษัทได้ออกแบบโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินตาม

ข้อกําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมทังสองฉบับนี  

    โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีตังอยู่ในพืนทีท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที 2 ทางด้าน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึงเป็นท่าเรือนําลึก โดยบริษัทฯ

ได้ลงนามในสัญญาเช่าพืนทีจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประมาณ 600 ไร่ 

ตังแต่วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ทังนีโรงไฟฟ้าแห่งนีได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ ในการก่อสร้างและ

ดําเนินการ รวมทังได้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎเกณฑ์และข้อบังคับเช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ ทีตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยแบ่งออกเป็น

พืนทีโรงไฟฟ้า ลานกองถ่านหิน และท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน ดังภาพที 4.1 

 

 
 

ภาพที 4.1  การแบ่งพืนทีใช้ประโยชน์ภายในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 

แหล่งทีมา:  บริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จํากัด, 2554ก. 

 

    โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีถือได้ว่ามีกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับ 5 ของ

ประเทศซึงทังกําลังการผลิต และการเปิดดําเนินการทังสองหน่วยผลิตมีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan: PDP) ของประเทศไทยเพือช่วยเสริมสร้าง
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เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า (System Stability) และเพือรักษาความสมดุลของปริมาณการผลิตและ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศ (Reserve Margin) นอกจากนีโรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังมีต้นทุนการ

ผลิตต่อหน่วยในระดับทีจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยรวมของประเทศ (Cost Stability) 

รวมทังช่วยชะลอการขึนราคาปลีกของค่าไฟฟ้าภายในประเทศ (Price Stability) ท่ามกลาง

สถานการณ์นํามันแพงทีผันผวนตามตลาดโลกในปัจจุบัน ทีสําคัญโรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังมีส่วนช่วย

ส่งเสริมนโยบายการกระจายการใช้เชือเพลิงเพือให้หลากหลายแก่ประเทศ ทังนีเพือช่วยลดความ

เสียงและป้องกันการกระจุกตัวของประเภทเชือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศในอนาคต (Fuel 

Diversification Policy) 

    4.1.1.2  พืนทีโดยรอบของบริษัท ประกอบด้วย 

      1)  ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน 

      ท่าเรือขนถ่ายถ่านหินอยู่ติดกับตัวโรงไฟฟ้า (ไม่ได้ยืนออกไปในทะเล) 

และใช้สายพานลําเลียงทีมีแผ่นกําบังลมปิดกัน และยังมีการติดตังอุปกรณ์สเปรย์นําที Unloader 

Hopper เพือป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย นําจากการสเปรย์จะถูกรวบรวมลงถังพักและสูบกลับเพือนํามา

บําบัด ไม่มีการปล่อยนําลงทะเล นอกจากนียังมีการตรวจสอบคุณภาพนําทะเลรอบบริเวณท่าเรือขน

ถ่ายถ่านหินอย่างสมําเสมอ ดังภาพที 4.2 

 

  
 

ภาพที 4.2  ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน 

แหล่งทีมา:  บริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จํากัด, 2554ข. 

 

      2) ลานกองถ่านหิน 

      ลานกองถ่านหิน ใช้พลาสติกกันซึมคุณภาพดี HDPE (High Density  
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Polyethylene) ปูด้านล่างเพือป้องกันนําซึมลงสู่ใต้ดิน โดยนําจากรอบลานกองถ่านหิน มีรางระบาย

นําเพือรวบรวมนําจากลานกองถ่านหินไปยังบ่อตกตะกอนเพือนํากลับมาใช้ใหม่ นอกจากนียังมีการ

ตรวจวัดฝุ่นละอองทุก 3 เดือน และมีกําแพงเปลียนทิศทางลมกันลมปะทะกับลานกองถ่านหิน

โดยตรง 

      3)  โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 

     โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีกําลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต์โดยใช้ถ่านหินบิทู

มินัสคุณภาพดีประมาณ 3.6 ล้านตันต่อปี และติดตังเครืองดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) เครือง

ดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) เตาเผาชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Low NOx Burner) ระบบบําบัด

นําเสีย และอุปกรณ์จัดการด้านสิงแวดล้อมซึงมีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุนทังหมด ดังภาพที 4.3 

 

 
 

ภาพที 4.3  โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 

แหล่งทีมา:  บริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จํากัด, 2554ค. 
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    4.1.1.3  กระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโรงงานแห่งนีแบ่งออกเป็น 7 ขันตอนด้วยกัน 

ได้แก่ 

      1)  โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้ถ่านหินคุณภาพดีชนิดบิทูมินัส จากประเทศ

ออสเตรเลียและประเทศอินโดนีเซียเป็นเชือเพลิง ถ่านหินจะถูกขนส่งทางเรือและขนถ่ายทีท่าเรือ

ของของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จากนันจะถูกลําเลียงไปยังลานกองถ่านหินจํานวน 3 กอง โดยมี

ปริมาณรวมทังสินประมาณ 700,000 เมตริกตัน ซึงถ่านหินจํานวนนีสามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้

ประมาณ 60 วันต่อเนือง 

      2)  จากลานกองถ่านหิน ถ่านหินจะถูกลําเลียงเข้าสู่โรงไฟฟ้าด้วยระบบ

สายพานลําเลียงไปยัง Coal Bunker และส่งต่อไปยัง Coal Pulverizer เพือบดถ่านจนเป็นผงละเอียด

ก่อนทีจะถูกส่งเข้าไปยังหม้อไอนํา (Boiler Furnace) โดยการใช้ลมพาผงถ่านเข้าไป เมือถ่านหินเกิด

การเผาไหม้ก็จะคายพลังงานความร้อนออกมาและถ่ายเทให้นําที อยู่ภายในท่อรอบ ๆ ผนังหม้อไอ

นํา นําทีใช้จะต้องเป็นนําทีไม่มีแร่ธาตุ (Demineralized Water) 

      3)  เมือนําได้รับความร้อนจากการเผาไหม้ก็จะมีอุณหภูมิสูงจนเดือดและ

นําบางส่วน จะเปลียนสถานะกลายเป็นไอนํา อุปกรณ์ทีเรียกว่า Boiler Drum ซึงติดตังอยู่ส่วนบน

ของเตาเผาจะทําหน้าทีแยกไอนําและนําออกจากกัน ส่วนทีเป็นนําก็จะกลับไปสู่เตาเผาอีกครังหนึง 

ส่วนทีเป็นไอนําจะผ่านไปเข้า Superheat Coil เพือเพิมอุณหภูมิและความดันให้เหมาะสมกับการที

จะนําไปใช้ในการขับเคลือน กังหันไอนํา (Steam Turbine) ต่อไป 

      4)  ไอนําเมือผ่านกังหันจะคายพลังงานเพือทําให้ตัวกังหันหมุน แกนของ

กังหันจะต่อไปยังเครืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator) 

      5)  เมือเครืองกําเนิดไฟฟ้าหมุน สนามแม่เหล็กจะหมุนไปตัดกับขดลวดที

อยู่ภายในเครืองกําเนิดไฟฟ้าทําให้เกิด กระแสไฟฟ้าขึน กระแสไฟฟ้าส่วนนีจะถูกยกระดับแรงดัน

ขึนด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Generator Transformer) เพือให้แรงดันไฟฟ้าเหมาะสมต่อการส่ง

กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ต่อไป 

      6)  ไอนําทีไปหมุนกังหันแล้วจะมีอุณหภูมิและความดันลดลง จะถูก

ควบแน่นให้กลายเป็นนําภายในเครืองควบแน่น (Condenser) เพือส่งกลับไปต้มในห้องเผาไหม้

ต่อไป 

      7)  กระบวนการเผาไหม้ของถ่านหินจะเกิดเถ้าขึนหลังจากการเผาไหม้

ภายในห้องเผา ไหม้ ส่วนทีมีนําหนักมากจะตกลงสู่ด้านล่างของเตาเผาซึงเรียกว่าเถ้าหนัก (Bottom 

Ash) เถ้าส่วนทีมีนําหนักน้อยจะลอยขึนไปกับอากาศทีถูกเผาไหม้แล้ว (Flue Gas) สู่ส่วนบนของ

เตาเผาไหม้ ส่วนนีจะถูกดักจับด้วยเครืองดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : 
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ESP) และเนืองจากในถ่านหินจะมีกํามะถันปนอยู่ด้วย เมือเกิดการเผาไหม้ กํามะถันนีจะถูกเปลียน

รูปเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และจะถูกดักจับด้วย เครืองดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue 

Gas Desulphurization : FGD) ก่อนทีจะปล่อยสู่ชันบรรยากาศต่อไป 

    4.1.1.4  เครืองจักรหลักทีใช้ในโครงการ 

      1)  เครืองกําเนิดไอนํา 

      โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแต่ละโรงประกอบไปด้วยเครืองกําเนิดไอนํา

ขนาดใหญ่ 1 เครือง เป็นชนิด SubCritical Single Drum Force Circulation และ Balance Draft 

Type เผาไหม้ด้วยถ่านหินทีถูกบดย่อย (Pulverized Coal) ติดตัง Electrostatic Precipitator เพือกําจัด

ฝุ่น และระบบ Sea Water FGD เพือบําบัดก๊าซ SO2 และลดปริมาณ NOx โดยการลดอุณหภูมิของ

การเผาไหม้ทีควบคุมการเกิด NOx  ด้วยอุปกรณ์จ่ายอากาศแบบ Separate Over Fire Air โดยใน

เครืองกําเนิดไอนํา สามารถแยกย่อยกระบวนการทํางานออกได้ดังนี 

       ระบบเชือเพลิง  

      ส่วนเผาไหม้ถ่านหินในแต่ละชันจะรับถ่านหินทีถูกบดย่อยจากอุปกรณ์

บดย่อย (Pulverizer) ซึงเป็นแบบ Vertical Spindle Roller Type โดยจะมีอุปกรณ์ Coal Bunker เป็น

ตัวป้อนถ่านหินเข้าสู่อุปกรณ์บดย่อย ระบบเชือเพลิงทีใช้นํามันดีเซลจะติดตังไว้สําหรับการ Start 

Up ระบบ และเป็นระบบสํารองเมือเกิดสภาวะ Low Load 

       ระบบอากาศ 

      ประกอบไปด้วยอากาศทีใช้ในการเผาไหม้ และไอเสียทีเกิดจากการเผา

ไหม้ โดยจะถูกดูดออกผ่านปล่องร่วมทีมีความสูง 200 เมตร (ไอเสียจะระบายผ่านปล่องของเครือง

กําเนิดไอนําแต่ละตัว และออกสู่บรรยากาศทีตําแหน่งพิกัดเดียวกันด้วยความสูง 200 เมตร) โดยมี 

Force Draft Fan 2 ตัวเป็นพัดลมดูดอากาศเข้าห้องเผาไหม้ (Boiler Furnace) และมี Induce Draft 

Fan 2 ตัว เป็นพัดลมดูดอากาศออกจากห้องเผาไหม้ ติดตัง Rotary Air Heater จํานวน 2 ตัว เพือนํา

ความร้อนจากไอเสียมาอุ่นอากาศก่อนทีจะเข้าไปในส่วนเผาไหม้ เพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพของ

การเผาไหม้ 

       ห้องเผาไหม้ 

      ห้องเผาไหม้ถูกออกแบบเป็น Single Vortex มีขนาดใหญ่เพือลดปริมาณ 

NOx ทีเกิดจากการเผาไหม้ได้ร้อยละ 60 เมือเปรียบเทียบกับหม้อนําแบบธรรมดา โดยในการทํางาน

ของเครืองกําเนิดไอนําแบบนีจะมีโซนเผาไหม้แบบ SubStoichiometric ขนาดใหญ่ คือในโซนนีจะ

มีออกซิเจนสําหรับการเผาไหม้เพียง 0.9 เท่าของค่าทีคํานวณได้จากสมการ Stoichiometric วิธีการนี

จะทําให้เกิดการขาดออกซิเจนสําหรับการเผาไหม้ในระยะหนึง ทําให้อุณหภูมิของเปลวไฟ (Peak 
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Flame) ลดลงจากปกติจาก 1,500 องศาเซลเซียส ลดลงเป็น 1,300 องศาเซลเซียส และทําให้อุณหภูมิ

ไม่สูงถึงระดับการเกิด NOx (NOx เกิดจากการออกซิเดชันของก๊าซไนโตรเจนทีปนอยู่ในอากาศ) 

ขนาดของเครืองกําเนิดไอนําทีใหญ่ ทําให้เกิดสภาวะการขาดออกซิเจนเกิดได้นานเพียงพอก่อนทีจะ

มีการเติมอากาศ ครังที 2 เพือทําให้การเผาไหม้สมบูรณ์ นอกจากนีในโซนขาดออกซิเจนนี NOx ที

เกิดจากไนโตรเจนทีปนมากับเชือเพลิงจะสลายตัวให้ออกซิเจนออกมาบางส่วน เพือช่วยใน

กระบวนการเผาไหม้ แล้วกลายเป็นกาซไนโตรเจนและนําระเหยออกไป การลด NOx ในหม้อนํา

แบบนีเพือให้การเผาไหม้มีความสมบูรณ์มากทีสุด ขันตอนการเติมอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้และ

ในการเติมขันที 2 จะถูกควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ซึงเชือมต่อกับระบบตรวจวัด

ปริมาณ NOx 

      2)  กังหันนํา 

      กังหันนําเป็นแบบ Single Reheat, Condensing Tandem Compound Type, 

Three Cylinders Combined HP/IP and 2LP Designed with a Quadresple Exhaust, ส่วนแกน 

(Shaft) ของกังหันไอนําจะถูกต่อเป็นแกนเดียวกับเครืองกําเนิดไฟฟ้า  

      กังหันไอนําถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพ และความน่าเชือถือสูง

ประกอบด้วย Horizontal main stop valve, Reheat stop value, Intercept value และอุปกรณ์ Safety 

device เพือป้องกันกังหันไอนําหมุนด้วยความเร็วเกินกําหนด (Overspeed) ในกรณีกังหันไอนําหมุน

เร็วกว่าค่าทีตังไว้ อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย (safety device) ทํางานจะทําให้วาล์วควบคุมไอนํา

ปิดลงและตัดไม่ให้ไอนําไปขับกังหันไอนํา 

      3)  เครืองกําเนิดไฟฟ้า 

      เครืองกําเนิดไฟฟ้าเป็นแบบ (Brushless Exciter) ระบายความร้อนด้วยนํา

และก๊าซไฮโดรเจน ขนาดแรงดัน 19 กิโลโวลต์ ความถี 50 Hz มีอุปกรณ์ Cylindrical rotor 2 pole 3 

เฟส ความเร็วรอบ 3,000 รอบต่อนาที (RPM) กระแสไฟฟ้าทีผลิตได้จะส่งไปยัง main generator 

transformer โดยผ่าน Isolate phase busduct เพือยกระดับแรงดันจาก 19 กิโลโวลต์ ให้เป็น 500 กิโล

โวลต์ และส่งต่อไปยังลานไก (switchyard) ซึงเป็นจุดเชือมกับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

      4)  เครืองควบแน่น (Condenser) 

      เครืองควบแน่นของแต่ละหน่วยอุปกรณ์เป็นแบบ horizon radial flow 

onepass, surface cooling type with divided water box และ Turbine exhaust inlethoot อยู่ด้านบน 

ติดตัง Vacuum pump 3 ตัวเพือดูดอากาศและก๊าซทีไม่ควบแน่นออกจากเครืองควบแน่น ใน 

condenser water boxes จะเคลือบด้วยยางเพือป้องกันการกัดกร่อน ส่วนท่อควบแน่นจะทําด้วย
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โลหะไทเทเนียม และมีระบบ online ball cleaning equipment สําหรับทําความสะอาดเครือง

ควบแน่นโดยอัตโนมัติ 

      5)  เครืองดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic precipitator, EP) 

      ระบบ EP ประกอบด้วย 2 ชุด ต่อเครืองกําเนิดไอนํา 1 ตัว เป็น rigld frame 

outdoor type fourfield มีประสิทธิภาพในการจับฝุ่นสูงมากกว่าร้อยละ 99 

      6)  ระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization, 

FGD) 

      โครงการใช้ Flakt Seawater Washing FGD โดยแต่ละหม้อนําจะติดตังหอ

ดูดซับ (absorber tower) ชนิด เดียว ไอร้อนจากแต่ละหม้อนํา (flue gas) ประมาณร้อยละ 70 จะถูก

สูบออกไปผ่าน induced draft fans เข้าสู่ อุปกรณ์ดูดซับ (absorber) ไอร้อนเหล่านีจะถูกปรับให้เย็น

โดยอุปกรณ์ quenchers ก่อนจะเข้าอุปกรณ์ดูดซับ ซึงเมือผ่านเข้าไปแล้วไอร้อนจะไหลสวนทางไป

เจอกับกระแสนําทะเลทีไหลผ่าน เข้ามาผ่าน tower packing ณ ทีนันก๊าซ SO2 ในไอร้อนจะทํา

ปฏิกิริยากับสภาพด่างในนําทะเลไอเสียส่วนทีเหลือแล้วจากแต่ละหอ ดูดซับจะถูกทําให้ร้อนขึนอีก

ครังโดยการรวมกับไอร้อนจากหม้อนําทียังไม่ได้รับการบําบัดและปล่อยสู่ บรรยากาศทางปล่อง

ของโรงงาน ในการใช้เทคโนโลยีแบบ Seawater Washing FGD นี จะต้องใช้ absorber internal 

seawater / flue gas contacting surface กับ tower ชนิด packed type 

      นําทะเลทีใช้ในระบบ FGD จะเป็นนําทะเลทีระบายออกจากเครือง

ควบแน่น และนําเข้าสู่ระบบดูดซับ (แบบ once through basis) เพือดึงก๊าซ SO2 ออกจากไอร้อน ซึง

จะทําให้ได้นําทะเลทีเป็นกรด มีสารซัลไฟด์เป็น ส่วนประกอบการเพิมค่าพีเอชของนําทีผ่านการดัก

จับก๊าซ SO2 นัน ทําได้โดยนําเข้าไปในบ่ออัดอากาศ (Aeration Pond) หนึงบ่อต่อหนึงหน่วยอุปกรณ์ 

อากาศจะถูหอัดเข้าไปในของเหลวเพือให้ออกซิ เจนออกซิไดซ์สารซัลไฟด์จนกลายเป็นซัลเฟตและ

เพือไล่ก๊าซ CO2 จากนันค่าพีเอชจะเพิมขึนจนอยู่ในระดับทีเป็นกลาง ก่อนแล้วจึงนําไปผสมกับนํา

ทะเลส่วนทีเหลือจากเครืองควบแน่นซึงยังไม่ได้ผ่านการดักจับก๊าซ SO2 ต่อจาก นันจึงส่งผ่านไปยัง 

Out fall 

      อุปกรณ์ทีมีการทํางานด้วยการหมุนเป็นส่วนใหญ่และเป็นส่วนประกอบ

ของระบบ FGD คือพัดลมอัดอากาศ (aeration fans) และ absorber pumps แต่ละหน่วยจะ

ประกอบด้วยพัดลมอัดอากาศ และ booster pumps สามเครือง ใช้งานตามปกติ 2 เครือง อีก 1 เครือง

สําหรับ standby 

    4.1.1.5  การจัดการด้านสิงแวดล้อม 

      1)  มาตรการลดผลกระทบทางอากาศ 
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     โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการสิงแวดล้อมเป็น

อันดับต้นๆ และยืนยันได้ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสิงแวดล้อม พร้อมทําตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐ 

เพือช่วยกันทําให้สภาพแวดล้อมดีขึน โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้เทคโนโลยีทีได้รับการพิสูจน์แล้วจาก

ทัวโลก (Proven Technology) และเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม โดยมีการติดตังอุปกรณ์ลดมลภาวะ

ต่างๆ ได้แก่ 

        ติดตังเตาเผาไหม้เพือลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Low NOx 

Burner)  

        ติดตังเครืองดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator; 

ESP)  

        ติดตังเครืองดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue  Gas 

Desulphurization; FGD) และปล่องระบาย (Chimney) สูง 200 เมตร 

      การตรวจสอบอากาศนัน โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ติดตังอุปกรณ์ตรวจวัด

อากาศอัตโนมัติแบบต่อเนือง (Continuous Emission Monitoring System; CEMS) ทีกลางปล่อง 

และติดตังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Monitoring Station; AQMS) จํานวน 4 แห่ง 

โดยรอบโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 

     2)  มาตรการลดผลกระทบทางนํา 

     นําทีใช้ในโรงไฟฟ้าฯ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

       นําจืด (Fresh Water) 

      นําทีนําไปใช้ในกระบวนการผลิต ท่าเรือ ลานกองถ่านหิน และสํานักงาน

ฯ โดยการ 

        จัดให้มีโรงบําบัดนําเสีย (Waste Water Treatment Plant) 

        นําจากท่าเรือ และลานกองถ่านหินจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) 

        นําทะเล (Sea Water)  

      สูบเข้ามาเพือใช้ในการหล่อเย็นและระบบบําบัดก๊าซออกไซด์ของ

ซัลเฟอร์ โดยติดตังตะแกรง 2 ชัน (Traveling Screen and Bar Screen) เพือป้องกันสิงมีชีวิตเล็ดลอด

เข้ามาในระบบหล่อเย็น ทังนีได้มีการควบคุมความเร็วของนําทะเลทีสูบเข้ามาใช้ในการหล่อเย็น 

โดยตระแกรงดังกล่าวจะช่วยให้สิงมีชีวิตทีอาจเล็ดลอด เข้ามาสามารถออกจากคลองส่งนําหล่อเย็น

ได้โดยง่าย    

      นอกจากนีบริเวณจุดปล่อยนําหล่อเย็นได้ทําการติดตังบ่อเติมอากาศ เพือ

ปรับอุณหภูมิและค่าความเป็นกรดด่างของนําก่อนทีจะระบายออกสู่ทะเล พร้อมทังมีการตรวจสอบ
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ระบบและจัดทําแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ์รายปี รวมถึงการตรวจวัด ตรวจสอบคุณภาพนํา และ

อุณหภูมินําบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ 

      3)  การจัดการเถ้าถ่านหิน 

      เถ้าถ่านหินทีได้จากการเผาไหม้ทังหมด โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้จําหน่าย

ให้กับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพือเป็นส่วนผสมในการผลิตและช่วยลดต้นทุนของวัตถุดิบ ซึงเถ้า

ถ่านหินจากบิทูมินัส ถือเป็นเถ้าถ่านหินคุณภาพดี และได้รับความนิยมทังในประเทศและ

ต่างประเทศ อาทิ ใช้ผสมปูนซีเมนต์ในการสร้างเขือนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก ซึงเป็นเขือน

ตามโครงการพระราชดําริ 

     ในการเดินเครืองผลิตไฟฟ้าทีเต็มกําลังการผลิตทัง 2 หน่วยผลิต จะใช้ถ่าน

หินประเภทบิทูมินัสประมาณ 3.6 ล้านตันต่อปีและจะเกิดเถ้าถ่านหินเป็นวัสดุพลอยได้ ประมาณ 

0.36 ล้านตันต่อปี เถ้าถ่านหินทีเกิดขึนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือเถ้าลอย (Fly Ash) มีสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 90 โดยนําหนักและเถ้าหนัก (Furnace Ash or Bottom Ash) อีกประมาณร้อยะล 10 

      บริษัทฯ ทําสัญญาขายเถ้าลอยทีได้คุณภาพทังหมดให้แก่บริษัทผลิตภัณฑ์

และวัตถุก่อ สร้าง (CPAC) บริษัทนครหลวงคอนกรีตจํากัด (SCCO) บริษัท บอรอล คอนกรีต 

(ประเทศไทย) จํากัด (BORAL) และบริษัทอรัส พอซโซลานซ์ จํากัด (TAURUS) โดยผู้ซือต้องการ

เถ้าลอยเพือใช้ผสมทดแทนปูนซีเมนต์ในการผลิตและปรับปรุง คุณภาพคอนกรีตของตนให้ดียิงขึน 

ดังนันเถ้าลอยทีได้คุณภาพทังหมดจะถูกแปรรูปไปเป็นคอนกรีตและผลิตภัณฑ์ของคอนกรีต 

      ในขณะเดียวกันบริษัทฯทําสัญญาซือบริการกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย 

บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในการนําเถ้าหนักและเถ้าลอยทีไม่ได้คุณภาพทังหมดไป ใช้ประโยชน์

เพือทดแทนวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ทีจังหวัดสระบุรี เถ้าหนักและเถ้าลอยทีไม่ได้คุณภาพจะ

ถูกแปรรูปไปเป็นผงปูนซีเมนต์ทีใช้กัน อยู่ทัวไปในท้องตลาด 

      เถ้าหนักประมาณร้อยละ 10 ของการผลิต ทางบริษัทอรัส พอซโซลานซ์ 

จํากัด (TAURUS) รับไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนทรายในการผลิตคอนกรีตบล็อคมวลเบา ซึงเป็น

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดใหม่ชนิดทีกําลังเป็นทีนิยมในตลาดวัสดุก่อ สร้างในปัจจุบัน 

      นอกจากนีทางบริษัทฯ ได้บริจาคเถ้าเบาหรือเถ้าลอยให้กับชุมชนเพือ

นําไปแปรรูเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นวัตถุดิบตังต้นในการผลิตอิฐ ตามแนวทางโครงการ CSR

DIW 

       การจัดเก็บและขนส่งเถ้าถ่านหิน 

      เถ้าลอยทีถูกดักจับไว้ด้วยอุปกรณ์ดักจับด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic 

Precipitation, EP) จะถูกขนส่งทางท่อด้วยระบบลม (Pneumatic) ไปเก็บไว้ทีไซโลเก็บเถ้าลอย (Fly 
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Ash Silo) ผู้ซือทังสองรายจะส่งรถบรรทุกแบบถังปิดทีปกติใช้สําหรับขนส่งปูนซีเมนต์ เข้ามารับ

เถ้าลอยจากหัวจ่ายทีติดอยู่บริเวณใต้ไซโล 

      เถ้าหนักทีเกิดขึนจะหล่นลงในนําบริเวณใต้ห้องเผาไหม้ หลังจากนันจะ

ถูกกวาดและย่อยขนาดให้เล็กก่อนส่งด้วยสายพานขึนไปเก็บไว้ในไซโลเก็บเถ้าหนัด (Bottom Ash 

Silo) 

      4)  มลสาร 

      โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อปริมาณซัลเฟอร์ในถ่าน

หินเพือให้อยู่ในระดับตําทีร้อยละ 0.270.7 และโดยเฉลียต้องไม่เกินร้อยละ 0.45 ต่อปี รวมทังมีการ

บําบัดและควบคุมมลสารทีปล่อยสู่ชันบรรยากาศเพือให้ดีกว่าค่ามาตรฐานทีกําหนดโดยภาครัฐ 

ดังนี 

        ฝุ่นละออง 43 mg/m3 จากมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 120 mg/m3 

ซึงดีกว่ามาตราฐานร้อยละ 64 

        ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตามทีกําหนดไว้ใน EIA คือ 262 ppm 

จากมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 320 ppm บริษัทฯ ทําได้ดีกว่ามาตรฐานร้อยละ 18  

        ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ตามทีกําหนดไว้ใน EIA คือ 241 ppm 

จากมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 350 ppm บริษัทฯ ทําได้ดีกว่ามาตรฐานร้อยละ 31 

       มลสารทางอากาศจากระบบจัดการถ่านหิน  

      ฝุ่นต่าง ๆ จะเกิดจากการขนถ่ายถ่านหินจากเรือ หรือบริเวณจุดเปลียนถ่าย

ระบบสายพานขนส่งถ่านหินหรือบริเวณลานกองถ่านหิน 

      ฝุ่นจากแหล่งต่าง ๆ ดังทีกล่าวจะถูกควบคุมโดยการเลือกใช้ระบบ

สายพานขนส่งถ่านหินทีเป็นระบบปิด หรือมี Wind Guard มีการสร้างอาคารปิด (Transfer Tower) 

บริเวณจุดเปลียนทิศทางของสายพาน และมีนําคอยฉีดพ่นกองถ่านหินด้วยหัวฉีดนําทีจะฉีดนําด้วย

ระบบอัตโนมัติ พร้อมทังมีกําแพงเปลียนทิศทางลมติดตังอีกชันหนึงทางด้านทิศใต้ และมีการปลูก

ต้นไม้บังลานกองถ่านหินทางทิศใต้ 

      5)  ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน 

      ถ่านหินบิทูมินัสซึงโดยส่วนใหญ่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ทําการ

ขนส่งทางเรือมายังท่าเรือนําลึกของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสําคัญต่อ

มาตรการดูแลรักษาสิงแวดล้อม ด้วยการตรวจสอบคุณภาพของถ่านหินบิทูมินัสทีนําเข้าทุก ๆ เทียว

เรือ 



62 

      การขนถ่ายถ่านหินเข้าสู่โรงไฟฟ้าและลานกองถ่านหินทําโดยใช้สายพาน

ลําเลียงทีมีแผ่นกําบังลมปิดโดยรอบ เพือป้องกันการตกหล่นของถ่านหินและการฟุ้งกระจายของฝุ่น 

พร้อมทังมีการติดตังอุปกรณ์สเปรย์นําในขณะขนถ่ายที Unloader Hopper เพือป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นอีกขันหนึงด้วย  

      นําจากการสเปรย์จะถูกรวบรวมลงสู่บ่อพักนํา และสูบกลับเพือนําไป

บําบัด โดยไม่มีการปล่อยนําออกสู่ทะเล นอกจากนีบริษัทฯ ยังทําการตรวจสอบคุณภาพนําทะเล

โดยรอบบริเวณท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ 

      6)  ลานกองถ่านหิน 

      หลังจากทีมีการขนถ่ายถ่านหินขึนสู่ฝังแล้ว ถ่านหินจะถูกลําเลียงต่อไปยัง

ลานกองถ่านหิน ซึงมีทังหมด 3 กอง โดย 2 กองแรกจะใช้หมุนเวียน (Active Stock) สําหรับการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนกองสุดท้ายเป็นกองถ่านหินสํารอง (Dead Stock) ทีมีการบดอัดแน่นเพือไว้

ใช้ในกรณีขาดแคลนเชือเพลิงฉุกเฉิน นอกจากนีรอบ ๆ ลานกองถ่านหินทัง 3 กอง โรงไฟฟ้าบีแอล

ซีพีมีมาตรการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดเพือลดผลกระทบสิงแวดล้อม ดังนี 

        ติดตังระบบสเปรย์นําทีสามารถปรับความแรงของนําได้ตามความแรง

ของกระแสลม จํานวน 32 จุด โดยนําจากการสเปรย์กองถ่านหินจะถูกรวบรวมไปยังบ่อตกตะกอน 

ก่อนจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ในการสเปรย์ต่อไป 

        ติดตังกําแพงเปลียนทิศทางลม (Wind Fence) ทีมีความสูงถึง 6 เมตร 

เพือมิให้แรงลมมาปะทะกับลานกองถ่านหินโดยตรง ทังนีจะทําให้ลดการเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายหรือ

การสันดาปจากความร้อน 

        ติดตังเครืองตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองถึง 3 บริเวณ คือ ด้านเหนือ ด้าน

ใต้ของลานกองถ่านหิน และทีชุมชนตากวนอ่าวประดู่ 

        ใต้ลานกองถ่านหิน ได้ทําการปูด้วยพลาสติกกันซึมชนิดความหนาแน่น

สูง (HighDensity Polyethylene; HDPE) เพือป้องกันนําซึมลงสู่ใต้ดิน  

    4.1.1.6  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

    บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด หรือโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีนโยบายดําเนินธุรกิจ

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความตระหนักและให้

ความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทังใส่ใจดูแล

สิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง มีเจตนารมณ์ทีจะทํางานร่วมกับผู้ทีมีส่วนเกียวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบ

สานความสัมพันธ์อันดีทีเกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึงกันและกัน คํานึงถึงผลกระทบทีอาจจะ

มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนทีบริษัท ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และ
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หน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทังสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร

เพือให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมทีอยู่ร่วมกัน  

    นโยบายนี มีหลักการกําหนดไว้เพือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 7 

ประการ ดังนี  

      1)  การกํากับดูแลองค์กร บริษัท มุ่งมันทีจะเป็นต้นแบบทีดีของโรงไฟฟ้า

ถ่านหินในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชือถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ

ดําเนินธุรกิจ เพิมมูลค่าและ ส่งเสริมการเติบโตอย่างยังยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทังนีเพือให้บรรลุ

เป้าหมายและดํารงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพืนฐานขององค์กรชันนํา   

      2)  สิทธิมนุษยชน บริษัท ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขันพืนฐานเพือ

ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยก

เพศและชนชัน ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอรัปชันทุกรูปแบบ กล่าวคือในทุก ๆ ปัญหาหรือ

การร้องเรียนของประชาชนและชุมชนโดยรอบ จะได้รับการแก้ไขโดยทันที หากสถานการณ์

ดังกล่าวเกิดจากองค์กรเป็นต้นเหตุจริง  

      3)  การปฏิบัติด้านแรงงาน บริษัทมีการกํากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที

เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุง เปลียนแปลงโครงสร้างและการจัดระเบียบองค์กร

นันจะดําเนินการรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย รวมทังปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ข้อบังคับทีเกียวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการ

ทํางานทีมีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยียมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดย

พยายามให้ทุกคนปลอดจากอุบัติเหตุและอันตรายใด ๆ ทีอาจจะเกิดขึนได้ 

      4)  สิงแวดล้อม บริษัท มีนโยบายด้านสิงแวดล้อมทีชัดเจน และถือเป็น

แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 

ทังนีเพือรักษาและดํารงไว้ซึงระบบนิเวศและสิงแวดล้อมของชุมชนทีบริษัท ประกอบกิจการอยู่ 

      5)  การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม บริษัท มีความมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจ

อย่างเป็นธรรมและ มีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และ

เป็นองค์กรทีมีความเป็นกลางทางการเมือง  

      6)  ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา มุ่งเน้นการบริการทีดีเพือความพึง

พอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทังพยายามทีจะแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัท มีความ
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คาดหวังทีจะได้รับสินค้าและการบริการในลักษณะเดียวกันนีจากองค์กรผู้จัดหาสินค้า โดยมุ่งเน้นที

จะคงไว้ซึงความสัมพันธ์ทียังยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา 

      7)  การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน บริษัท จะพิจารณาความต้องการ

ของชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพือเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกียวข้องในท้องถินรอบสถานประกอบการ

ในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้

ดีขึน พร้อมทังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทํางานอาสาสมัคร และกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ร่วม กับชุมชน เพราะองค์กรมองว่า “เรามีหน้าทีเพียงปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ

พัฒนาคุณภาพสิงแวดล้อมให้ดีขึนเท่านัน”  



  4.1.2  หลักการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท บี 

                      แอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด 

           การจัดทําระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้

เริมดําเนินการนับจากวันทีลงนามแสดงเจตจํานง ซึงจําแนกงานออกเป็น 5 ขันตอน ได้แก่ 

            1)  จัดทํานโยบายด้านสิงแวดล้อม 

            2)  วางแผนการดําเนินงาน 

            3)  การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ 

            4)  การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง 

            5)  การทบทวนโดยผู้บริหาร 

            ซึงมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี 

    4.1.2.1  จัดทํานโยบายด้านสิงแวดล้อม (ข้อกําหนดที 4.2) 

    การจัดทํานโยบายสิงแวดล้อมเพือให้มีความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ

ดําเนินงาน และผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน และการบริหารของบริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จํากัด โดยกําหนดโครงสร้างหน้าทีความรับผิดชอบ การจัดทํา ทบทวน วัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายโดยจัดทําเป็นประกาศเรือง นโยบายสิงแวดล้อมได้รับการลงนามไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

โดยกรรมการผู้จัดการเมือวันที 5 เมษายน 2553 และดําเนินการถ่ายทอดนโยบายให้พนักงาน ได้

ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึงสาระสําคัญของนโยบาย

สิงแวดล้อมของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีสาระดังนี 
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ภาพที 4.4  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม 

แหล่งทีมา:  บริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จํากัด, 2554ง. 

 

    โดยผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ (2555) ได้อธิบายเพิมเติมว่า 
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“โดยนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการจัดการสิงแวดล้อมนันจะเป็นสิงที

องค์กรต้องปฏิบัติตามและมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือง โดยหนึงในนันคือการ

ร่วมกันลดและขจัดมลพิษออกสู่สิงแวดล้อม โดยกําหนดเป็นนโยบายว่า มีการให้ความรู้

ด้าน SHE ทังกับบุคลากรทัวไปทีทํางานร่วมกับองค์กรและผู้ทีมีส่วนเกียวข้องอืน ๆ ด้วย 

ทังนีการทบทวนการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวจะกระทําเป็นรายปีเพือสรุปผลว่ามี

การดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้หรือไม่อย่างไร และมีส่วนใดบ้างทีสามารถ

ปรับปรุงหรือเปลียนแปลงเพิมเติมได้บ้าง โดยนโยบายด้านนีนันจะมีการประกาศ ฝึกอบรม

ให้กับพนักงานทุกคนทราบอย่างทัวถึงกัน นอกจากนียังจัดทําเป็นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือประกาศเพือให้ผู้ทีสนใจได้ทราบข้อมูลด้านนโยบายนีอีกด้วย” 

 

    จากการจัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อมของบริษัท บี

แอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีความชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันทีจะรักษาสิงแวดล้อม โดยเน้น

การจัดการด้านสิงแวดล้อมภายใต้นโยบาย “โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งมันทีจะจัดให้มีสภาพแวดล้อมที

ปลอดภัย และมีสุขอนามัย ให้แก่ทังพนักงาน และผู้มีส่วนเกียวข้อง” ซึงสอดคล้องตามกฎหมาย 

ข้อกําหนด มาตรฐาน ISO 14001 รวมทังข้อปฏิบัติอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานภายใน

โรงไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด และถ่ายทอดให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกียวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด 



    4.1.2.2  การวางแผน (ข้อกําหนดที 4.3) 

    หลังจากบริษัทได้ดําเนินการจัดทํานโยบายด้านสิงแวดล้อมแล้ว ได้นํานโยบาย

ดังกล่าวมาวางแผนการดําเนินงาน โดยการจัดทําลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม จัดทํากฎหมายและ

ข้อกําหนดด้านสิงแวดล้อม และจัดทําวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี 

      1)  ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม (ข้อกําหนดที 4.3.1) 

      ในการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ 

จํากัด ต้องกําหนดให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยครอบคลุมอดีต ปัจจุบัน และ

แผนการในอนาคตเพือใช้สําหรับการชีบ่งลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม โดยดูจากทีมีนัยสําคัญ และ

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในด้านผลกระทบทางด้านมลภาวะ (ความรุนแรงและโอกาสในการเกิด) 

และทบทวนประเด็นปัญหาสิงแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมใหม่ในปัจจุบัน และในอนาคต เพือ

พิจารณาแนวทางป้องกันปัญหาสิงแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมใหม่ โดยผู้อํานวยการสายงาน

องค์กรสัมพันธ์ (2555) ได้อธิบายเพิมเติมว่า 
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“โดยปัญหาทีพบว่ามีนัยสําคัญค่อนข้างสูง คือ กองถ่านหินบิทูมินัส ซึงตังอยู่ในพืนทีของ

สถานประกอบการ อาจจะมีผลในเรืองของปริมาณฝุ่นทีฟุ้งกระจายในวันทีอากาศแห้ง แต่

เนืองจากพืนทีตังของสถานประกอบการตังอยู่ในพืนทีถมทะเล ทําให้ผลกระทบทีเกิดจาก

มลพิษทางอากาศของฝุ่นจากกองถ่านบิทูมินัสทีฟุ้งกระจาย ส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ตํา 

เนืองด้วยฝุ่นในกลุ่มดังกล่าวเป็นฝุ่นหนักทีเดินทางได้ยากในอากาศ แต่ว่าผลกระทบ

ดังกล่าวจะเป็นปัญหาอย่างมากต่อกระบวนการผลิตและพืนทีภายในสถานประกอบการ ซึง

ทางเราเองก็ได้มีการติดตามควบคุม ตรวจสอบอย่างต่อเนือง  

  เมือทําการระบุถึงปัญหาหรือประเด็นทางด้านสิงแวดล้อมตลอดจนลําดับ

ความสําคัญแล้ว จะทําการประเมินระดับความเสียงของกรณีทีอาจเกิดประเด็นปัญหาทัง

อันตรายและสิงแวดล้อมนันๆ หลังจากนันจะนําเข้ามาควบรวมให้อยู่ในระเบียบแผนการ

ปฏิบัติงานของ BLCP’s SHEMS” 



      2)  กฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ (ข้อกําหนดที 4.3.2) 

      บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้ทําการวิเคราะห์ปัญหาด้าน

สิงแวดล้อมและทําการตรวจสอบดูว่า ประเด็นใดบ้างมีข้อกฎหมายกําหนดไว้ และกฎหมายอะไร 

รวมถึงการทบทวนข้อเรียกร้องต่าง ๆ จากชุมชนใกล้เคียง เพือนํามาบ่งชีและประเด็นสําคัญของ

กฎหมายทีเกียวข้อง เพือดําเนินให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานทีกฎหมายกําหนด และจัดทําเป็น

ทะเบียนกฎหมาย ซึงสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบค้นหา ซึงเจ้าหน้าทีด้านวิศกรสิงแวดล้อม (ก) 

(2555) ได้กล่าวว่า 

 

“ข้อกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้อง ระบุถึงวิธีการหรือกระบวนการในการกําหนดข้อ

กฎหมายหรือข้อกําหนดทีเกียวข้องต่อองค์กรซึงทาง BLCP จําเป็นต้องปฏิบัติตาม ซึงเรา

ผ่านข้อบังคับกฎหมายทุกข้อ แต่จะมีบ้างกรณีทีเป็นข้อบังคับใหม่ ๆ เช่น COD Online ที

พึงออกมา ปรากฏว่าทีเขาติดมาบังคับให้เราส่งข้อมูลไปให้ทางหน่วยงานราชการ ทีนีส่วน

ของเรามีการใช้ทังนําทะเลและนําจืดแต่ทางของเขามีแต่มาตรฐานบังคับนําจืด แต่ไม่มีนํา

ทะเล ดังนันมาตรฐานดังกล่าวจึงพร่องไปในบางส่วนของกระบวนการผลิต เราจําเป็นที

จะต้องชีแจงให้ทราบและยําให้เขาออกมาตรฐานบังคับเพิมเติมทีรองรับในเรืองพวกนีด้วย 

โดยเราขอเวลาในการพิสูจน์ข้อมูลหนึงปี เพือหาข้อมูลด้วย เพราะด้วยข้อมูลทีกําหนดใน
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ระดับ 120 แต่บางครังค่าข้อมูลเดิมก่อนทีจะมีการนํานําทะเลเข้าระบบ มันเกิน 120 ไปแล้ว 

ดังนันจึงอยากให้เขาออกกฎหมายรองรับตรงนีอีกตัวหนึง” 



      3)  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน (ข้อกําหนดที 4.3.3) 

      จากการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ 

จํากัด ได้กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีแนวทางให้สอดคล้องกับ

นโยบายกฎหมายและข้อกําหนด ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญ ทังนีวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีกําหนดขึนจะครอบคลุมถึงการป้องกัน และปรับปรุงแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ และจัดทําเป็น

เอกสาร ซึงเจ้าหน้าทีวิศวกรสิงแวดล้อม (ก) (2555) ได้กล่าวว่า 

 

  “วัตถุประสงค์ เป้าหมายและการวางโครงการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และการจัดการสิงแวดล้อม ซึงจะครอบคลุมในเรืองของความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการ

ทํางานหรือความเสียงจากสิงแวดล้อม ทังนีรวมถึงการกําหนด OHS และความเสียง 

เงือนไขทางด้านเทคโนโลยี การเงินและงบประมาณ การปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อตกลง

ร่วมกันทางด้านธุรกิจ รวมถึงความสนใจของผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มผลประโยชน์

โดยรอบไว้ด้วย นอกจากนีการวางวัตถุประสงค์ เป้าหมายและการวางแผนโครงการใน

ส่วนนียังครอบคลุมถึงเกณฑ์และตัวชีวัดความสําเร็จของนโยบาย SHE ตามแนวทางของ 

SHEMP โดยมีการตรวจสอบแบบรายเดือนในแต่ละหน่วยการผลิตว่าเป็นไปตามระเบียบ

ปฏิบัติในตามแนวทางโครงการการจัดการ SHE” 



      สําหรับการจัดทําแผนกิจกรรมด้านสิงแวดล้อมนัน บริษัทฯ ได้จัดทํา

โครงการโดยกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ และจัดทําเป็นลายลักษณ์

อักษร โดยแต่ละโครงการจะต้องกําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการให้ชัดเจน สําหรับการติดตาม

ความก้าวหน้าในโครงการด้านสิงแวดล้อมแต่ละโครงการ ซึงเจ้าหน้าทีด้านวิศวกรสิงแวดล้อม (ข) 

(2555) ได้กล่าวว่า 

“หลังจากกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายแล้ว จึงกําหนดโครงการเพือการดําเนินงาน

จริงให้กับแต่ละหน่วยขององค์กรเป็นแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการจัดการด้าน

สิงแวดล้อมหรือเรียกสัน ๆ ว่า (SHEMP) ตัวอย่างเช่น  

   โครงการการติดตังอุปกรณ์ลดมลภาวะต่าง ๆ ได้แก่ 

      ติดตังเตาเผาไหม้เพือลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  
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                ติดตังเครืองดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตย์  

                ติดตังเครืองดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

                และปล่องระบาย สูง 200 เมตร” 

 

      จากการวางแผนการดําเนินงานสามารถเห็นได้ว่าบริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จํากัด ได้มีการทําการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

และกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีหลักเกณฑ์ มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมาย 

ข้อกําหนด กฎระเบียบทีเกียวข้องกับการผลิต และกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทฯ ทีส่งผล

กระทบต่ออากาศ นํา ความปลอดภัยในการทํางาน ขยะ/กากของเสีย พลังงาน เป็นต้น จากนันนํา

ลักษณะปัญหาทีสําคัญมากําหนดเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการวางโครงการในด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและการจัดการสิงแวดล้อม ซึงจะครอบคลุมในเรืองของความเสียงทีอาจ

เกิดขึนจากการทํางานหรือความเสียงจากสิงแวดล้อม ทังนีรวมถึงการกําหนด OHS และความเสียง 

เงือนไขทางด้านเทคโนโลยี การเงินและงบประมาณ การปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อตกลงร่วมกัน

ทางด้านธุรกิจ รวมถึงความสนใจของผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มผลประโยชน์โดยรอบไว้ด้วย 

หลังจากกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายแล้ว จึงกําหนดโครงการเพือการดําเนินงานจริงให้กับ

แต่ละหน่วยขององค์กรเป็นแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการจัดการด้านสิงแวดล้อมหรือ

เรียกสัน ๆ ว่า SHEMP เช่น โครงการการติดตังอุปกรณ์ลดมลภาวะต่าง ๆ เพือช่วยกันทําให้

สภาพแวดล้อมดีขึน เป็นต้น 

    4.1.2.3  การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ (ข้อกําหนดที 4.4) 

   การนําแผนการดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ในการจัดทําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ประกอบด้วย ทรัพยากร บทบาท 

ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที การฝึกอบรม การสือสาร การจัดทําเอกสาร การควบคุมเอกสาร 

การควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทังการเตรียมพร้อมและตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน ซึงแสดง

รายละเอียดตามลําดับ ดังนี 

      1)  ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที (ข้อกําหนดที 

4.4.1) 

      บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด กําหนดบทบาท ความรับผิดชอบและ

อํานาจหน้าที โดยบันทึกเป็นเอกสารไว้และมีการสือสาร เพือให้เกิดการจัดการสิงแวดล้อมทีมี

ประสิทธิผล นอกจากนียังต้องจัดให้มีทรัพยากรทีจําเป็นต่อการนําไปปฏิบัติและควบคุมของระบบ
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การจัดการสิงแวดล้อม รวมทังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เครืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็นในการ

ปฏิบัติงานด้านสิงแวดล้อม เป็นต้น  

      ซึงผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าทีด้านวิศวกร

สิงแวดล้อม (ข) (2555) ได้อธิบายโครงสร้างหน้าทีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี 

 

“ซึงทีม SHE จะขึนตรงต่อผู้จัดการทัวไป ทําให้ทีม SHE ขององค์กรมีอํานาจหน้าทีทีจะเข้า

ไปตรวจสอบการดําเนินงานในทุกระดับขององค์กรให้เป็นไปตามแผน BLCP Power’s 

SHE 

  ส่วนตัวแทนการจัดการด้านอาชีวอนามัย สุขอนามัยและความปลอดภัยของสถาน

ประกอบการ (OH&S MR) จะรับผิดชอบในส่วนของ 

    ควบคุมดูแลกระบวนการดําเนินงานตามระบบการจัดการ OH&S ให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนด ข้อตกลงหรือกฎหมาย รวมถึงคงไว้ซึงการดําเนินงานตามระบบอย่างต่อเนือง 

    ต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินงานด้าน OH&S รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

อย่างต่อเนืองเพือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาระบบอย่างต่อเนือง 

  ส่วนตัวแทนด้านตัวแทนฝ่ายการจัดการด้านสิงแวดล้อม EMR จะรับผิดชอบใน

ส่วนของ 

    ควบคุมดูแลกระบวนการดําเนินงานตามระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ให้เป็นไปตามข้อกําหนด ข้อตกลงหรือกฎหมาย รวมถึงคงไว้ซึงการดําเนินงานตาม

ระบบอย่างต่อเนือง 

    ต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินงานด้านการจัดการด้านสิงแวดล้อม (ISO 

14001) รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนืองเพือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

หรือพัฒนาระบบอย่างต่อเนือง” 
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ภาพที 4.5  โครงสร้างทีม BLCP Power’s SHE 

แหล่งทีมา:  บริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จํากัด, 2554จ. 

 

      2)  ความสมารถ การฝึกอบรม และจิตสํานึก (ข้อกําหนดที 4.4.2) 

      การฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกและความรู้ความสามารถ เป็นแนวทางในการ

ฝึกอบรม และวางแผนการฝึกอบรม การสร้างจิตสํานึกและความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ทุกระดับ และผู้เกียวข้อง ภายใต้ขอบเขตของระเบียบปฏิบัติ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้

แจกแจงประเภทของการฝึกอบรมให้สอดคล้องเกียวกับลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีสําคัญ ซึง 

ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ (2555) ยังอธิบายเพิมเติมว่า 

 

“บริษัทเราจะการฝึกอบรมพนักงานทุกคน ทุกระดับงาน รวมถึงผู้รับเหมาโดยจะอบรม

เกียวกับเรืองระเบียบปฏิบัติเพือให้มันใจว่ากระบวนการทํางานด้านต่าง ๆ ขององค์กร

เป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายหรือข้อบังคับทีมีส่วนเกียวข้อง รวมถึงข้อผูกมัดสูงสุดที 

BLCP Power มีให้กับสังคม โดยการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วยกระบวนการดําเนินงาน
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และความสําเร็จของงานทีต้องคํานึงถึงหลักของ SHE ตลอดกระบวนการปฏิบัติงานเพือให้

ได้งานทีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักของ SHE โดยทียังคงปลอดภัยในทุกด้านด้วย” 



      3)  การสือสาร (ข้อกําหนดที 4.4.3) 

     บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้จัดทําวิธีการปฏิบัติงานใน

กระบวนการสือสารเกียวกับลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม ข้อมูลเกียวกับสิงแวดล้อม ทังพนักงานใน

บริษัทฯ และบุคคลภายนอกบริษัทฯ นอกจากนีเพือให้พนักงานเข้าใจ และตระหนักถึงกิจกรรมด้าน

สิงแวดล้อม รวมทังวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางด้านสิงแวดล้อม รวมทังช่วยให้หน่วยงาน

ภายนอกองค์กร และชุมชนเข้าใจในระบบการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัทฯ โดย ผู้อํานวยการสาย

งานองค์กรสัมพันธ์ (2555) ยังอธิบายเพิมเติมไว้อีกว่า 

 

“ในการสือสารทังภายในและภายนอกองค์กรจะครอบคลุมในเรืองของ OHS ความเสียง

และประเด็นปัญหาทางด้านสิงแวดล้อม โดยการสือสารภายในองค์กรนันจะเป็นไปตาม

ระบบสายงานหรือการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ SHE ขององค์กร ซึงจะมีระบบ 

Intranet ประกาศประชาสัมพันธ์ และ Email ในขณะทีข้อมูลทัวไปด้านความปลอดภัย อา

ชีวอนามัยและการจัดการด้านสิงแวดล้อมจะเป็นการสือสารผ่านการประชุมร่วมกัน

ระหว่างภายในและภายนอกองค์กรเช่น การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีหรือการประชุม

ระหว่างคณะกรรมการ SHE และฝ่ายตรวจสอบด้านการประเมินผลกระทบด้าน

สิงแวดล้อม จะมีการจัดขึนเป็นประจําเพือเป็นการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานและ

การทํางานขององค์กร รวมถึงการรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ สามารถกระทําได้โดยร้องเรียน

ผ่านทาง website ขององค์กรหรือผ่านการโทรศัพท์รับเรืองร้องเรียน ทังนีการประกาศการ

ประชุมแต่ละครังจะประกาศผ่านทาง website เป็นหลัก” 



      4)  การจัดทําเอกสาร (ข้อกําหนดที 4.4.4) 

      บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้จัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อมขึน

ตามหัวข้อกําหนดขอบเขตระบบมาตรฐาน ISO 14001 เพือให้มันใจว่าเอกสารอยู่ภายใต้ระบบการ

จัดการได้รับการรับการตรวจสอบ รับรอง แจกจ่าย แก้ไข ยกเลิก อย่างถูกต้อง และสามารถ

ตรวจสอบกลับได้ ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุง การเรียกคืน และทําลายเอกสาร เพือให้เอกสารใน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมมีความทันสมัยอยู่เสมอ  
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      นอกจากนี เจ้าหน้าทีด้านวิศวกรสิงแวดล้อม (ก) (2555) ได้อธิบายเพิมเติม

ว่า 

   

“โดยเอกสารของ BLCP Power มีอยู่ด้วยกัน 4 ระดับได้แก่ 

  1)  นโยบาย: นโยบายในการดําเนินธุรกิจหรือการประกอบกิจการของ BLCP 

Power 

  2)  ระเบียบวิธีปฏิบัติ: เป็นเอกสารทีว่าด้วยการควบคุม การจัดการใด ๆเพือให้

เป็นไปตามนโยบาย ข้อกําหนด กฎหมายหรือข้อตกลงร่วมกันทังภายในและภายนอก

องค์กร 

  3)  คําแนะนํา: คําแนะนําอืน ๆ ทีมีส่วนเกียวข้องต่อกระบวนการดําเนินงานของ 

BLCP Power เพือเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานให้กับองค์กร 

  4)  เอกสารอืน ๆ: เป็นเอกสารเปล่าทีรอการกรอกข้อมูลหรือเพือใช้เป็นหลักฐาน

ประกอบการบันทึกคําร้อง หรือระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับต่าง ๆ ทีรอการแก้ไขหรือ

ปรับปรุง” 



      5)  การควบคุมเอกสาร (ข้อกําหนดที 4.4.5) 

      บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้จัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

ตามหัวข้อกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO 14001 และกําหนดหน้าทีรับผิดชอบควบคุมเอกสาร

ด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม โดยรับผิดชอบในการแจกจ่ายเอกสาร การจัดเก็บและการ

ตรวจสอบเอกสาร การจัดทํารายงาน ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุง การเรียกคืน และการทําลาย

เอกสาร ทังนีเพือให้เอกสารในระบบการจัดการสิงแวดล้อมมีความทันสมัยอยู่เสมอ และเป็นการ

ป้องกันมิให้มีการใช้เอกสารทียกเลิกแล้ว ซึง เจ้าหน้าทีด้านวิศวกรสิงแวดล้อม (ข) (2555) ได้กล่าว

ว่า 

 

“บริษัทเราได้จัดทํา นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติเพือควบคุมให้เอกสารทีเกียวข้องด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและการจัดการด้านสิงแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนืองและมี

ประสิทธิภาพ อีกทังมีการจัดระเบียบเอกสารเพือความสะดวกต่อการเรียกตรวจสอบหรือ

ใช้งาน โดยการจัดเรียงอาจเป็นไปตามลําดับความสําคัญ เวลาหรือเป็นไปตามระเบียบ

ข้อตกลงภายในหน่วยงานนัน ๆ นอกจากนีการจัดเรียงจะต้องมีการพัฒนาระบบอย่าง

ต่อเนืองเพือรองรับเอกสารหรือข้อมูลใหม่ๆ ทีเกิดขึนในแต่ละกระบวนการดําเนินงาน โดย
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การจัดเรียงจะต้องสะดวกต่อกระบวนการตรวจสอบ และควรเป็นไปตาม EDMS ส่วน

เอกสารภายนอกเช่น ใบอนุญาต ข้อบังคับเพิมเติมอืน ๆ จะต้องมีการประกาศแจกจ่ายให้

พนักงานทุกคนทราบ แต่ต้องเป็นไปเฉพาะหน่วยงานหรือพนักงานทีมีสวนเกียวข้องต่อ

ประกาศนัน ๆ เท่านัน ส่วนเอกสารต้นฉบับจะต้องมีการจัดเรียงคัดแยก รวบรวมไว้ใน

ระบบเอกสารภายนอก โดยเอกสารภายนอกนีหมายรวมถึงเอกสารทีมีความเกียวข้องต่อ

ระบบการวางแผนเพือพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยและอา 

ชีวอนามัย ตลอดจนการจัดการด้านสิงแวดล้อมขององค์กร” 



      6)  การควบคุมเการปฏิบัติงาน (ข้อกําหนดที 4.4.6) 

     บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด จัดทําขันตอนการดําเนินงาน 

(Procedure) หรือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกําหนดเงือนไข

วิธีการปฏิบัติงาน เพือให้การจัดการด้านสิงแวดล้อมบรรลุตามนโยบาย และเป้าหมายทีกําหนดไว้ 

และมีการกําหนดงานของผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา โดยกําหนดให้มีกระบวนการเผยแพร่วิธีปฏิบัติงานที

จัดทําขึนให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกียวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ ซึงสอดคล้องกับ เจ้าหน้าทีด้าน

วิศวกรสิงแวดล้อม (ข) (2555) ทีได้อธิบายว่า



“บริษัทได้จัดทําระเบียบปฏิบัติและข้อแนะนําในการดําเนินงานให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา

จ้างหรือผู้จ้างวาน เพือการดําเนินงานให้สอดคล้องต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการ

จัดการด้านสิงแวดล้อม เพือลดประเด็นด้านความเสียง OH&S และลดปัญหาต่าง ๆ 

ทางด้านสิงแวดล้อม ทังนีกระบวนการดังกล่าวนอกจากกําหนดไว้ในสัญญาจ้างแล้ว ยังมี

การฝึกอบรมหรืออํานวยข้อมูลทีเหมาะสมเพือให้การดําเนินงานดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความ

เสียงทังด้านความปลอดภัยและปัญหาด้านสิงแวดล้อมด้วย โดยการดําเนินงานด้านความ

ปลอดภัยขององค์กรนันจะผ่านแผนปฏิบัติและดําเนินงานตามระเบียบ “Safe System of 

Work” โดยกิจกรรมทังหมดได้จัดทําเป็นแผนทังในระดับปฏิบัติการและระดับวิศวกรรม 

เพือให้แน่ใจว่าในทุกกระบวนการทํางานนันเป็นไปตามหลัก SHE” 

 

     7)  การเตรียมพร้อมและตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน (ข้อกําหนดที 4.4.7) 

     บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้กําหนดวิธีการเพือเตรียมพร้อมและ

ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินที
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อาจจะเกิดขึน และวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านัน โดย ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ 

และ ผู้จัดการฝ่ายสือสารองค์กร (2555) ยังอธิบายเพิมเติมไว้อีกว่า



“โดยบริษัทได้มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติในการเฝ้าระวังอุบัติภัยและการตอบสนอง หาก

เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงเกิดขึน รวมถึงแนวทางในการป้องกันการเกิด OH&S 

ความเสียงและผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อมอีกด้วย โดยระเบียบปฏิบัติดังกล่าวจะมี

ระเบียบปฏิบัติอีกชุดทีจะเข้ามารองรับกระบวนการดําเนินงานคือ แผนรับมืออุบัติเหตุหรือ

อุบัติภัย (ERP) ซึงครอบคลุมเกือบทุกสถานการณ์ทีมีความน่าจะเป็นว่าอาจจะเกิดขึนตาม

แนวความเสียงของ OHS และผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม โดยแผนทังสองฉบับนีมีการ

ปรับปรุงอย่างสมําเสมอและต่อเนือง เพือให้สอดคล้องต่อสถานการณ์และความเป็นไปที

อาจเกิดขึนในอนาคต ทังนีแผนรับมืออุบัติเหตุหรืออุบัติภัยมีการทดลองตรวจสอบ พร้อม

ทังซ้อมแผนการทํางานเป็นรายเดือนโดยจะมีการทดสอบระบบการเตือนภัยทุกวัน

พฤหัสบดี เวลา 10 นาฬิกา เช่น กรณีเพลิงไหม้ โดยจะให้มารวมตัวกัน ณ จุดรวมพล ส่วน

การฝึกซ้อมแบบรายปีนัน จะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่ทีจําลองสถานการณ์จริงเพือให้เจ้าหน้าที

ทุกฝ่ายพร้อมรับมือตามสถานการณ์หรือความเป็นไปทีอาจจะเกิดขึนจริงได้ โดยจะร่วมกับ

ทหารเรือ PTT SCG และอืน ๆ ซึงกระบวนการซ้อมเป็นในลักษณะทีว่าทางทหารเรือจะ

ขึนมาวางระเบิดทีท่าเรือโดยไม่มีการแจ้งให้บริษัทและพนักงานทราบล่วงหน้า”  

 

      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีการกําหนด

โครงสร้างหน้าทีความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดตังทีม SHE ในการเข้าไป

ตรวจสอบการดําเนินงานในทุกระดับให้เป็นไปตามแผน BLCP Power SHE และบรรลุวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับการฝึกอบรม จะฝึกอบรมพนักงานทุกคน ทุกระดับงาน รวมถึง

ผู้รับเหมา โดยการฝึกอบรมจะอบรมเรืองระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนด กฎหมายที

เกียวข้อง และข้อผูกมัดสูงสุดทีบริษัทมีให้กับสังคม และมีการกําหนดเนือหาการฝึกอบรมให้

แตกต่างตามลักษณะและหน้าทีความรับผิดชอบในการทํางานทีเกียวกับสิงแวดล้อม ในส่วนของการ

สือสารนัน มีการสือสารประชาสัมพันธ์ทังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยจะครอบคลุมใน

เรืองของ OHS ความเสียงและประเด็นปัญหาทางด้านสิงแวดล้อม  

      เอกสารทีเกียวข้องกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของ

บริษัท แบ่งออกเป็น 4 ระดับได้แก่ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ คําแนะนํา และเอกสารอืน ๆ การ

ควบคุมเอกสารมีประสิทธภาพดีมากโดยมีการจัดระเบียบเอกสารเพือความสะดวกต่อการเรียก
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ตรวจสอบหรือใช้งาน โดยการจัดเรียงอาจเป็นไปตามลําดับความสําคัญ เวลาหรือเป็นไปตาม

ระเบียบข้อตกลงภายในหน่วยงาน และเป็นไปตามระบบ EDMS สําหรับการควบคุมการปฏิบัติงาน

นัน บริษัทฯ ได้จัดทําระเบียบปฏิบัติและข้อแนะนําในการดําเนินงานให้กับพนักงาน ผู้รับเหมาจ้าง

หรือผู้จ้างวาน เพือการดําเนินงานให้สอดคล้องต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการจัดการด้าน

สิงแวดล้อม เพือลดประเด็นด้านความเสียง OH&S และลดปัญหาต่าง ๆ ทางด้านสิงแวดล้อม  

      นอกจากนีมีการเตรียมพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยทางบริษัท

ฯ จะมีแผนรับมืออุบัติเหตุหรืออุบัติภัยมีการทดลองตรวจสอบ พร้อมทังซ้อมแผนการทํางานเป็นราย

เดือนโดยจะมีการทดสอบระบบการเตือนภัยทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10 นาฬิกา เช่น กรณีเพลิงไหม้ 

โดยจะให้มารวมตัวกัน ณ จุดรวมพล และมีการการฝึกซ้อมแบบรายปีจะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่ที

จําลองสถานการณ์จริงโดยจะร่วมกับทหารเรือ PTT SCG และอืน ๆ 

    4.1.2.4  การตรวจสอบ (ข้อกําหนดที 4.5) 

    หลังจากได้ดําเนินการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 แล้ว ต้อง

ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบ การประเมินความ

สอดคล้อง ข้อบกพร่อง การแก้ไข และป้องกัน การควบคุมการบันทึก การตรวจประเมินภายใน ซึง

แสดงรายละเอียดตามลําดับ ดังนี 

      1)  การเฝ้าระวังและตรจสอบระบบ (ข้อกําหนดที 4.5.1) 

      บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีขันตอนการปฏิบัติงานในการติดตาม

ตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อม และมีเครืองมือทีใช้ในการวัดผลการ

ดําเนินงาน รวมทังมีการติดตามตรวจสอบและวัดผลตามระยะเวลาทีกําหนด เพือให้มันใจว่าผลการ

วัดมีความเชือถือสามารถนําไปเป็นแนวทางในการป้องกัน และลดมลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อ

คุณภาพสิงแวดล้อม ซึง เจ้าหน้าทีด้านวิศวกรสิงแวดล้อม (ก) ได้กล่าวไว้ว่า 

 

“นอกจากนีการวัดผลและการเฝ้าระวังยังเป็นแผนปฏิบัติการทีกําหนดตัวชีวัดหรือปัจจัย

ความสําเร็จเพือใช้ในการตรวจสอบกระบวนการทํางานว่าเป็นไปตามข้อกําหนด กฎหมาย

หรือข้อเรียกร้องทีเกียวข้อง รวมถึงสอดคล้องต่อ SHEMP หรือไม่ อีกทังการวัดและการ

ประเมินผลดังกล่าวเป็นไปเพือการควบคุมให้กระบวนการทํางานสอดคล้องกับข้อ

กฎหมายทีเกียวข้องกับ SHE ด้วย อีกทังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการทํางานว่าเป็นไปตาม SHE และนําผลการประเมินทีได้มาใช้ในการประกอบการ

ตัดสินใจเพือการพัฒนาและปรับแผนขององค์กรเพืออนาคตด้วย”  
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      2)  การประเมินความสอดคล้อง (ข้อกําหนดที 4.5.2) 

     บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้มีการประเมินความสอดคล้องกับ

กฎหมายและข้อกําหนด เพือให้มันใจว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีปฏิบัติอยู่มีความสอดคล้อง

กับกฎหมายและข้อกําหนดได้อย่างครบถ้วนตามนโยบายทีวางไว้ ซึง เจ้าหน้าทีด้านวิศวกร

สิงแวดล้อม (ก) (2555) อธิบายเพิมเติมว่า



“เราได้จัดทําระเบียบการประเมินความสอดคล้อง ซึงเป็นการประเมินความสอดคล้องต่อ

ข้อกําหนด กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติขององค์กรว่ามีความต่อเนืองสอดคล้องต่อสิงที

องค์กรกําหนดไว้หรือไม่ ทังนีรวมถึงกระบวนการประเมินต้องอาศัยเครืองมือทีเรียกว่า 

Checklist เข้ามาช่วยในกระบวนการตรวจสอบเพือดูความสอดคล้องดังกล่าวให้เป็นไป

ตามเป้าหมายขององค์กร” 



      3)  ข้อบกพร่อง การแก้ไข และการป้องกัน (ข้อกําหนดที 4.5.3) 

     บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีการกําหนดการดําเนินการ การตรวจ

พบ การหาสาเหตุ การแก้ไข และการป้องกัน หากพบข้อบกพร่องอันเกิดได้จากการขัดต่อกฎหมาย 

และข้อบังคับ เป็นข้อขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานเกียวกับสิงแวดล้อม 

เป็นข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ จะรวมถึงข้อร้องเรียนของลูกค้า  

ข้อร้องเรียนด้านสิงแวดล้อม รายงานอุบัติเหตุและบันทึกการยินยอมของลูกค้า โดยให้บันทึกลงใน

แบบฟอร์มการพบข้อบกพร่องและยืนให้แก่เจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบ เพือพิจารณาหาสาเหตุ

ข้อบกพร่องทีเกิดขึน ทังทางด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและกระบวนการในระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ซึงต้องสามารถตรวจสอบภายหลังได้ ซึงเจ้าหน้าทีด้านวิศวกรสิงแวดล้อม (ก) (2555) 

ได้อธิบายเพิมเติมว่า 

 

“กรณีหรือเหตุการณ์ทีเกิดอันเนืองมาจากความสุดวิสัยหรือกรณีการตรวจสอบต่อ

เหตุการณ์ โดยจะจัดทําเป็นรายงานเพือนํามาใช้ในการปรับปรุงระบบ OHS ต่อไป โดยใน

กรณีเกิดข้อบกพร่องหรือปัญหาขึน เจ้าหน้าทีจะพยายามแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนในแต่ละครัง

ให้เร็วทีสุดเพือลดความเสียงต่อการก่อปัญหา และผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม” 



      4)  การควบคุมการบันทึก (ข้อกําหนดที 4.5.4) 
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     บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้กําหนดให้มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ 

การบันทึกข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน โดยลักษณะบันทึกต่าง ๆ ต้องชัดเจน อ่านง่ายสามารถ

ตรวจสอบถึงกิจกรรม การบริการย้อนหลังได้ ต้องกําหนดวิธีการจัดเก็บบันทึก ระยะเวลาในการ

จัดเก็บ และการทําลาย เป็นต้น โดย ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ และ ผู้จัดการฝ่ายสือสาร

องค์กร (2555) ยังอธิบายเพิมเติมไว้อีกว่า 

 

ซึง “บริษัทฯ ได้จัดทําระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและกระบวนการบันทึกผลการ

ประเมินหรือการรายงานผลการประเมินต่างๆ เพือให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการ

ตรวจสอบของ OHS และความเสียง รวมถึงประเด็นการจัดการด้านสิงแวดล้อมขององค์กร 

โดยการควบคุมต้องเป็นไปทังในเชิงกฎหมาย ตรวจสอบได้ มีกระบวนการจัดเก็บและ

ควบคุมทีมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องต่อระยะเวลาการจัดทําเอกสารและการเรียกใช้

งานได้สะดวกด้วย เอกสารทีอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

หรือการทํางานภายในองค์กร ถือเป็นเอกสารทีจัดอยู่ในกลุ่มอนุญาตให้อ่านเท่านันแต่หาก

มีการจัดทําสําเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เมือใดให้ถือเป็นเอกสารทีไม่ผ่านกระบวนการ

ควบคุม” 

 

     5)  การตรวจประเมินภายใน (ข้อกําหนดที 4.5.5) 

     บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติในการ

ตรวจประเมินภายในกิจกรรมตามระบบการจัดการสิงแวดล้อม เพือให้มันใจว่าระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมจะได้รับการตรวจสอบผลอย่างสมําเสมอ และสามารถดํารงรักษาผลให้เป็นไปตาม

นโยบายและวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการตามทีกําหนดไว้ ซึงบริษัทฯ ต้องมีการจัดเตรียม

ผู้ตรวจประเมิน จัดทําแผนการตรวจประเมิน รายงานการตรวจติดตาม และทําการสรุปเพือทบทวน

โดยฝ่ายบริหาร โดยสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ (2555) ว่า 

“โดยการตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ เพือให้ง่ายต่อกระบวนการตรวจสอบและ

รายงานผลให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบ โดยการประเมินจะครอบคลุมในเรืองของ

วัตถุประสงค์ในการประเมิน ความถีของการประเมิน วิธีการ ผู้ประเมินและความ

รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานทีเข้าร่วมประเมินเพือให้กระบวนการประเมิน ซึงการ

ประเมินนันบางครังมีการอาศัยการประเมินจากหน่วยงานภายนอกโดยบริษัท UAE เข้า

ร่วมประเมินกับหน่วยงานภายใน จะทําการประเมินในทุก ๆ 6 เดือน นอกจากนีการ
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ประเมินจะต้องมีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการทํา Data Test เพือให้กระบวนการ

ประเมินเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อข้อร้องเรียนหรือข้อกําหนด และข้อกฎหมาย” 

 

   จากการศึกษาพบว่าบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีการติดตาม

ตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อม ซึงการติดตามตรวจสอบและวัดผลยังเป็น

แผนปฏิบัติการทีกําหนดตัวชีวัดหรือปัจจัยความสําเร็จเพือใช้ในการตรวจสอบกระบวนการทํางาน

ว่าเป็นไปตามข้อกําหนด กฎหมายหรือข้อเรียกร้องทีเกียวข้อง รวมถึงสอดคล้องต่อ SHEMP 

หรือไม่ หากพบข้อบกพร่องทีขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือลักษณะปัญหาทีสําคัญ หรือไม่เป็นไป

ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน หรือ ข้อร้องเรียน เจ้าหน้าทีจะพยายามแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนในแต่ละ

ครังให้เร็วทีสุดเพือลดความเสียงต่อการก่อปัญหา และผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม สําหรับการ

บันทึกข้อมูลต้องเป็นไปทังในเชิงกฎหมาย ตรวจสอบได้ มีกระบวนการจัดเก็บและควบคุมทีมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องต่อระยะเวลาการจัดทําเอกสารและการเรียกใช้งานได้สะดวก ส่วน

การตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ จะทําการประเมินในทุก ๆ 6 เดือน เพือให้กระบวนการ

ประเมินเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อข้อร้องเรียนหรือข้อกําหนด และข้อกฎหมาย 

    4.1.2.5  การทบทวนของฝ่ายบริหาร (ข้อกําหนดที 4.6) 

    การทบทวนการดําเนินงานการจัดการสิงแวดล้อม เพือเป็นแนวทางปฏิบัติในการ

ทบทวนการดําเนินงานของระบบการจัดการสิงแวดล้อม เพือให้เกิดความมันใจว่าระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมของบริษัทฯ ทีดําเนินการอยู่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการตอบสนองต่อ

นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ความสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง

ทางด้านสิงแวดล้อม โดย ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ (2555) ยังอธิบายเพิมเติมไว้อีกว่า 

 

“การประเมินและการทบทวนโดยผู้บริหารหรือผู้จัดการในระดับสูงเพือให้มันใจว่า

กระบวนการทํางานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและการจัดการสิงแวดล้อมอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงหากมีการปรับเปลียน

นโยบายด้าน SHE วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรืออืนใดทีจะส่งผลให้กระบวนการจัดการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการจัดการสิงแวดล้อมพัฒนาอย่างต่อเนืองด้วย โดยการ

ทบทวนดังกล่าวต้องมันใจว่าผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการได้รับทราบข้อมูลทีครบถ้วน

เพือใช้พิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลียนแปลง ทังนีเอกสารต้องมีการจัดทําทังใน

รูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารจริง (EDMS) เพือใช้ในกรณีการควบคุม

เอกสาร ส่วนเอกสารอืนใดทีไม่อยู่ในลักษณะดังกล่าวแต่เป็นเอกสารคู่มือระบบการจัดการ
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการจัดการสิงแวดล้อมให้ถือเป็นเอกสารทีไม่อยู่ในกรณีที

ต้องควบคุม” 

 

    จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การทบทวนของฝ่ายบริหารมีขึนทุกไตรมาศ โดย

การทบทวนเพือมันใจว่าผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการได้รับทราบข้อมูลทีครบถ้วนเพือใช้

พิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลียนแปลง โดยมีการทําบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์

อักษร ทังนีเอกสารต้องมีการจัดทําทังในรูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารจริง (EDMS) 

เพือใช้ในกรณีการควบคุมเอกสาร 

 

  4.1.3  ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

  การสัมภาษณ์ผู้ทีเกียวข้องกับผลการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อมในเรืองความ

คิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001): 

กรณีศึกษาบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีผลการศึกษาแบ่งได้เป็นด้านต่าง ๆ ดังนี 

    4.1.3.1  ด้านประสิทธิผล 

     1)  การบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีตังไว้ 

     ผลทีเกิดขึนตามทีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของนโยบายด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม ทังในด้านภาพรวม ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

ด้านต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทีเกียวข้องในการดําเนินงาน มีดังนี 

       (1)  ภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด   

        จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีความ

สอดคล้องกันว่า ภาพรวมการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) นันบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีได้กําหนดไว้ ดังที ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ 

(2555) ได้กล่าวว่า 

 

“ในภาพรวมถือว่าการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ 

นันบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีได้กําหนดไว้อย่างมาก โดยดูจากการ

ควบคุมดูแลการจัดการสิงแวดล้อมให้ค่าการติดตามตรวจสอบทังหมดอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานตามกฎหมาย และก่อให้เกิดผลกระทบน้อยทีสุด อีกทังมีการพัฒนาและปรับปรุง

อย่างต่อเนือง” 
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         และการให้สัมภาษณ์ของ เจ้าหน้าทีด้านวิศวกรสิงแวดล้อม (ก) (2555) 

ก็ได้กล่าวว่า “ในภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ 

นันได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีตังไว้ ในทุกขันตอนของการดําเนินระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ในการควบคุมค่าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย”  

 

      ดังนันจึงสรุปได้ดังนี ภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด นันบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

และแผนงานทีได้กําหนดไว้ โดยดูจากการดําเนินงานต่าง ๆ ทีผ่านมาจนถึงปัจจุบันในการควบคุม

การจัดการสิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด และมีกาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนือง 

 

         (2)  ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

        จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีความ

สอดคล้องกันว่า ในด้านการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัทฯ นันบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายนัน เจ้าหน้าทีด้านวิศวกรสิงแวดล้อม (ข) (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีวางไว้ของบริษัทฯ นัน สามารถ

เห็นได้จากมีการตังคณะกรรมการไตรภาคีในการติดตามผลการปฏิบัติงาน มีแผนงานใน

การติดตามตรวจสอบตามข้อกําหนดให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสิงแวดล้อมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน (EMMP) ทีกําหนดไว้ และมีการ

พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนืองของระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001)” 

         และการให้สัมภาษณ์ของ ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ และ 

ผู้จัดการฝ่ายสือสารองค์กร (2555) ก็ได้กล่าวว่า  

 

“ทุกขันตอนของการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ ซึง

ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานการติดตามผลการปฏิติงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม

ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายและข้อกําหนดทีระบุไว้ และได้กําหนดหน้าทีความ

รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน อีกทังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

ทํางานอย่างต่อเนือง นอกจากนียังได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานใน

บริษัทฯ ส่งผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้ อย่างชัดเจน” 
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      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้มีการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างชัดเจน เนืองจากมีการตังคณะกรรมการไตรภาคีในการ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน และได้กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

และยังได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัทฯ นอกจากนีมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงอย่างต่อเนืองของระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

 

      2)  ปัญหาและอุปสรรค 

     จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีความ

สอดคล้องกันว่า ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มีปัญหาและอุปสรรค

เล็กน้อยในการดําเนินงาน ซึงเจ้าหน้าทีด้านสิงแวดล้อม (ก) และ (ข) (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“ตัวผมมองในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) นัน ผมขอพูดตรง ๆ เลยว่า เรืองของงาน

เอกสารในระบบ (ISO 14001) นันเยอะมาก และงานเอกสารส่วนมากจะเป็นงานทีซําไปซํา

มา กลายเป็นปัญหาทีสร้างความสับสนอย่างมากให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีขององค์กรเรา

เลือกจัดระบบเอกสารส่วนมากเป็นแบบ Software มากกว่าแบบกระดาษ จึงสามารถลด

ปัญหาได้ในระดับหนึง แต่ก็อย่างไรก็ตามทางองค์กรยังกําลังตังทีมงานในการศึกษา

แก้ปัญหาในส่วนนีอยู่ นอกจากนียังมีอีกปัญหาหนึงทีสําคัญคือ แผนการสือสารภายใต้

สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึงการสือสารในทีนีรวมถึงการสือสารทังภายในและการสือสารทัง

ภายนอกองค์กร ซึงเป็นสิงจําเป็นมาก เพราะหากไม่มีการสือสารทีดีปัญหาทีเกิดขึนจริงกับ

ปัญหาในสายตาสาธารณชนจะต่างกันมาก ดังนันจึงมีการกําหนดให้มีแผนการสือสาร

ข้อมูลภายในสถานการณ์พวกนีด้วย ซึงถือว่าเป็นภาพสะท้อนทีดีให้กับองค์กร” 

 

      ดังนันสามารถสรุปได้ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) นันมักมีปัญหาและอุปสรรคในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) นันมีความยุ่งยาก

มากเนืองจากเอกสารมีจํานวนมากและมีความซับซ้อน ซําไปซํามา กลายเป็นปัญหาทีสร้างความ

สับสนอย่างมากให้กับผู้ปฏิบัติงาน และอีกปัญหาหนึงคือแผนการสือสารภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

ซึงการสือสารในทีนีรวมถึงการสือสารทังภายในและการสือสารทังภายนอกองค์กร ซึงเป็น



83 

สิงจําเป็นมาก เพราะหากไม่มีการสือสารทีดีปัญหาทีเกิดขึนจริงกับปัญหาในสายตาสาธารณชนจะ

ต่างกันมากอาจส่งผลกระทบให้กับภาพลักษณ์ขององค์กร 

      ดังนันสามารถสรุปด้านประสิทธิผลได้ว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ 

จํากัด มีการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ ได้บรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถเห็นได้จากมีการตัง

คณะกรรมการไตรภาคีในการติดตามผลการปฏิบัติงาน มีแผนงานในการติดตามตรวจสอบตาม

ข้อกําหนดให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อมวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และแผนงาน (EMMP) ทีกําหนดไว้และได้กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

ในการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนืองของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) นันมักมีปัญหาและ

อุปสรรคในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) นันมีความยุ่งยากมากเนืองจากเอกสารมีจํานวนมาก

และมีความซับซ้อน ซําไปซํามา กลายเป็นปัญหาทีสร้างความสับสนอย่างมากให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

และอีกปัญหาหนึงคือแผนการสือสารภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึงการสือสารในทีนีรวมถึงการ

สือสารทังภายในและการสือสารทังภายนอกองค์กร ซึงเป็นสิงจําเป็นมาก เพราะหากไม่มีการ

สือสารทีดีปัญหาทีเกิดขึนจริงกับปัญหาในสายตาสาธารณชนจะต่างกันมากอาจส่งผลกระทบให้กับ

ภาพลักษณ์ขององค์กร 

    4.1.3.2  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     1)  ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) 

     จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ทังหมด

ได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า พนักงานทราบถึงขันตอนการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ว่ามีขันตอนหรือกระบวนการอย่างไร ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ (2555) ได้

ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

 

“พนักงานของบริษัทได้ทราบถึงขันตอนการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) เป็นอย่างดี เนืองจากเรามีการแจ้งให้พนักงานทีมีส่วนเกียวข้องทราบถึงขันตอนการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมว่ามีอะไรบ้างและให้นําไปทําความเข้าใจเกียว

ข้อกําหนดต่าง ๆ เพือจะได้นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีขันตอนการดําเนินงานระบบ

ดังนี คือ กําหนดนโยบายสิงแวดล้อม การระบุและประเมินปัญหาสิงแวดล้อม กฎหมาย

และกําหนดต่างๆ ทีเกียวข้อง การจัดทําวัตถุประสงค์เป้าหมายและการจัดทําโครงการด้าน
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สิงแวดล้อม การกําหนดโครงสร้างและหน้าทีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การสือสาร

โครงสร้างเอกสารและการควบคุมเอกสาร การควบคุมการปฏิบัติการ การเตรียมพร้อม

ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การตรวจติดตามและการตรวจวัด การประเมินความสอดคล้อง

กับกฎหมาย การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน การควบคุมบันทึก การตรวจติดตามระบบ

การจัดการสิงแวดล้อมภายใน และการทบทวนของฝ่ายบริหาร หลังจากนันจะต้องมีการ

ปรับปรุงผลการดําเนินงานทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง เพือให้ระบบการ

จัดการเกิดประสิทธิภาพดีขึนเรือย ๆ” 

  

     ดังนันจึงสรุปได้ว่า พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในขันตอนการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี เนืองจากทางบริษัทมีการแจ้งให้

พนักงานทีมีส่วนเกียวข้องทราบถึงขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมเพือนําไปทํา

ความเข้าใจเกียวข้อกําหนดต่าง ๆ เพือจะได้นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องส่งผลสําเร็จในการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ได้เป็นอย่างดี 

 

      2)  การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

     จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด 

ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ และ ผู้จัดการฝ่ายสือสารองค์กร (2555) มีความเห็นสอดคล้อง

กันทังหมดว่า 

“บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบ ISO ในด้าน

ความคิดเกียวกับการจัดทําแผนงาน การดําเนินงาน การประเมินผลและติดตามผลการ

ดําเนินงาน และในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานระบบให้บรรลุตามนโยบายทีกําหนด 

ซึงพนักงานเหล่านีจะเข้ามาแบบสมัครใจไม่มีการบังคับจะทําให้ได้รับความร่วมมือทีดีจาก

พนักงานและเป็นผลดีต่อการดําเนินงานระบบ ISO 14001 ให้ประสบผลสําเร็จ ได้ง่ายมาก

ขึน” 

 

      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้เปิดโอกาส

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ในเรืองต่าง ๆ 

ของการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) จะส่งผลดีต่อการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้ประสบผลสําเร็จได้ง่ายยิงขึน 
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      3)  ความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) 

     จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด 

ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ และ ผู้จัดการฝ่ายสือสารองค์กร (2555) มีความเห็นสอดคล้อง

กันทังหมดว่า 

 

“พนักงานของเราทุกคนในบริษัทมีความพึงใจมาก ในความสําเร็จด้านการดําเนินงาน

ระบบจัดการสิงแวดล้อม ทีส่งผลให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการสิงแวดล้อมให้ค่า

มลพิษทีปล่อยออกมาทังทางอากาศ นํา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามทีกฎหมายกําหนด อีกทัง

ยังเป็นการพัฒนาและปรับปรุงให้ระบบการทํางานสามารถดําเนินการไปอย่างต่อเนืองและ

ก่อให้เกิดผลกระทบทีน้อยทีสุด รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วม

ในการดําเนินงาน และทําให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดขึนใน

กระบวนการผลิตภายในองค์กรมากขึน” 

 

      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า มีความพึงพอใจมาก ในความสําเร็จด้านการ

ดําเนินงานระบบจัดการสิงแวดล้อม ทีส่งผลให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการสิงแวดล้อมให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานตามทีกฎหมายกําหนด และเป็นการพัฒนาและปรับปรุงให้ระบบการทํางาน

สามารถดําเนินการไปอย่างต่อเนืองและก่อให้เกิดผลกระทบทีน้อยทีสุด รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้

พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

      4)  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      จากการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท 

บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด จนสามารถประสบผลสําเร็จได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนือง โดยเจ้าหน้าทีกนอ. 

(2555) ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

 

“ผมมีความรู้สึกพึงพอใจทีบริษัท โรงงานต่าง ๆ ในนิคมฯ มาบตาพุดได้จัดทํามาตรฐานว่า

ด้วยระบบการจัดการสิงแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยทางการนิคมฯ จะคอยกํากับ

ดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้ใส่ใจในคุณภาพชีวิต และ

สิงแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ ISO 14001 เกือบทุก

แห่ง” 
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      ส่วนการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าทีรีสอร์ททรายทอง (2555) ได้ให้สัมภาษณ์

ว่า 

 

“เมือก่อนทีบริษัทจะก่อตัง พืนทีหาดทรายทองนีเป็นแหล่งทําประมงลุ่มนําตืน มีความหลากหลาย

มากมาย ชาวบ้านทําอาชีพประมง โดยใช้อุปกรณ์ทีเรียกว่า ยอเพือดักหอยหวาน แต่พอมีโรงงาน

อุตสาหกรรมมาก่อสร้างทําให้ความหลากหลายทางทะเลลงน้อยลง ชาวประมงไม่สามารถหาหอย

หวานได้อีกแล้วเพราะมีแต่เลนเพราะหอยหวานจะอยู่ในทรายสะอาด และในอดีตหาดทรายทอง

เป็นแหล่งท่องเทียวอันดับต้น ๆ ของภาคตะวันออก แต่ในปัจจุบันมีแต่เขือนหินทําให้หาดทรายทอง

ไม่มีอีกแล้ว หายไปจากแผนทีประเทศไทยไปแล้วเหลือแต่ชือและป้ายรีสอร์ท และส่งผลทําให้นัก

ท่องเทียงลดน้อยลงมาก แต่โรงงานก็เข้ามาช่วยเหลือเพียงแค่ปลายขีเล็บขีมือเพือรักษาความผูกพัน

ไม่ให้เกิดการต่อต้าน แต่การช่วยเหลือนันไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการ ไม่ได้มาจากความตังใจที

จะช่วยให้ชุมชนมีความรู้สึกว่าได้รับความเอ็นดู ความสนใจ ความช่วยเหลือหรืออยากอยู่ได้” 

       

      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า ในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมรู้สึกพอใจให้

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใส่ใจในคุณภาพชีวิต และสิงแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงาน

อุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ ISO 14001 เกือบทุกแห่ง แต่ในส่วนของภาคประชาชนจะรู้สึก

ว่าการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการถมทะเลนันอาจส่งผลให้สิงแวดล้อมในท้องถินนัน

เปลียนแปลงไป  

      ดังนันสามารถสรุปด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ว่า พนักงานของบริษัท บี

แอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี เนืองจากทางบริษัทมีการแจ้งให้พนักงานทีมีส่วนเกียวข้อง

ทราบถึงขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมเพือนําไปทําความเข้าใจเกียว

ข้อกําหนดต่าง ๆ เพือจะได้นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน

ร่วมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ในเรืองต่าง ๆ ของการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ทังในด้านการจัดทําแผนงาน การดําเนินงาน การ

ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน และในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานระบบให้บรรลุ

ตามนโยบายทีกําหนดจะส่งผลดีต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้

ประสบผลสําเร็จได้ง่ายยิงขึน อีกทังพนักงานในองค์กรยังมีความพึงพอใจมากในการเป็นส่วนหนึง

ทีทําให้การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ประสบผลสําเร็จ นอกจากนีใน
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ส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมรู้สึกพอใจทีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใส่ใจในคุณภาพชีวิต 

และสิงแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ ISO 14001 เกือบทุก

แห่ง แต่ในส่วนของภาคประชาชนจจะรู้สึกว่าการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการถมทะเลนัน

อาจส่งผลให้สิงแวดล้อมในท้องถินนันเปลียนแปลงไป 

    4.1.3.3  ด้านการบริหารจัดการ 

     1)  การบริหารจัดการระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

        (1)  นโยบาย 

         จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีความ

สอดคล้องกันว่า นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อมของบริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จํากัด มีความชัดเจนหรือไม่อย่างไรนัน ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ และ 

เจ้าหน้าทีด้านสิงแวดล้อม (ก) (2555) ซึงได้กล่าวไว้ว่า 

 

“ในการจัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อมของบริษัท BLCP 

Power มีการกําหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งมันในการปฏิบัติงานด้านการรักษา

สิงแวดล้อมในทุกขันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีคุณค่า โดย

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการจัดการสิงแวดล้อม เป็นข้อตกลงในการ

แสดงความมุ่งมันให้พนักงาน และสาธารณะชนทราบถึงการดําเนินงานให้เกิดความ

ปลอดภัย ทังสุขภาพ อนามัยและสิงแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยทางบริษัทได้ออก

ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม เพือให้สามารถนําไปปฏิบัติ

ให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง และให้พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดบริษัท เช่น ผู้รับเหมาจ้าง 

ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ” 



         ดังนันจึงสรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จํากัด นโยบายมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งมันในการปฏิบัติงานด้านการรักษา

สิงแวดล้อมในทุกขันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีคุณค่า โดยนโยบาย

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการจัดการสิงแวดล้อม เป็นข้อตกลงในการแสดงความมุ่งมัน

ให้พนักงาน และสาธารณะชนทราบถึงการดําเนินงานให้เกิดความปลอดภัย ทังสุขภาพ อนามัยและ

สิงแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า 

         (2)  การปฏิบัติตามแผนงาน  
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        จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ใน

เรืองของการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ของบริษัททีวางไว้ ซึงเจ้าหน้าทีด้านสิงแวดล้อม (ข) (2555) กล่าวว่า 

 

“โดยทางบริษัทได้กําหนดโครงสร้างองค์กรเป็นแบบทัวไป คือต้องมีโครงสร้างองค์กรที

เป็นถาวรเข้ามาเป็นประธานและกําหนดนโยบายในการดําเนินการหลังจากนันจะถึงทุก

ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และกําหนดความรับผิดชอบและหน้าทีในแต่ละงาน เพือ

เอืออํานวยให้การดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนียังสนับสนุนทรัพยากร

ทีจําเป็น เช่น ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เครืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็นในการ

ปฏิบัติงานด้านสิงแวดล้อม เป็นต้น”  

 

         ดังนันจึงสามารถสรุปได้ว่า ในเรืองของการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

แผนงานการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัททีวางไว้ โดยจะถึงทุก

ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และกําหนดความรับผิดชอบและหน้าทีในแต่ละงาน เพือเอืออํานวยให้

การดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

         (3)  จํานวนบุคลากร 

         จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ใน

เรืองจํานวนบุคลากรมีเพียงพอเหมาะสมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ซึง ผู้จัดการฝ่ายสือสารองค์กร (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“เนืองจากจํานวนพนักงานมีเพียงพอเหมาะสมทังด้านความชํานาญและเวลาต่อการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) และมีการกําหนดหน้าทีความ

รับผิดชอบในการบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยทางบริษัทจะมีการฝึกอบรมและให้

ความรู้ในด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เพือให้สามารถปฏิบัติดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 

         ดังนันจึงสรุปได้ว่า ในเรืองจํานวนบุคลากรมีเพียงพอเหมาะสมในการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001)และมีการกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบใน
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การบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจนเนืองจากพนักงานทีเข้าร่วมในการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจเกียวตัวระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี 

         (4)  งบประมาณ 

        จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ใน

การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มีงบประมาณทีเพียงพอสําหรับในการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ทําให้การดําเนินงานระบบสําเร็จลุล่วงได้เป็น

อย่างดี จนเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ และ ผู้จัดการฝ่ายสือสาร

องค์กร (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“งบประมาณของบริษัทเรา โดยส่วนใหญ่จัดสรรในการสนับสนุนกิจกรรมในกระบวนการ

ผลิต ติดตังระบบมลพิษทีแหล่งกําเนิด การจัดการของเสีย และการฝึกอบรมให้ความรู้

เกียวกับการจัดการด้านสิงแวดล้อม ซึงส่งผลดีต่อการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001)” 



         ดังนันจึงสามารถสรุปได้ว่า ในการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) มีปริมาณงบประมาณทีเพียงพอ ทําให้การดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) สําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จนเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 

         (5)  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

        การติดตามตรวจสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูลทีเกียวกับการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) หลังจากดําเนินงานระบบ เพือทราบถึงข้อบกพร่องต่าง 

 ๆในการดําเนินงาน เพือนําไปแก้ไข และป้องกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในการ

ดําเนินงาน มีดังนี 

        จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ดังที ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 

   

“ทางบริษัทเรามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยมีการประเมินภายในปีละ 2 ครัง ในทุก ๆ เดือนกุมภาพันธ์

และเดือนสิงหาคม โดยในการตรวจประเมินแต่ละครังจะตรวจวัดพร้อมกันทังระบบ ISO 

14001 และ ISO 18000 และระบบการจัดการพลังงาน และมีการรายงานต่อผู้บริหารทราบ 
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เพือให้มันใจว่าผลการติดตามตรวจสอบและผลการประเมินมีความเชือถือ และสามารถ

นําไปเป็นแนวทางในการป้องกัน และลดมลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพ

สิงแวดล้อม” 



         และการให้สัมภาษณ์ของ เจ้าหน้าทีด้านวิศวกรสิงแวดล้อม (ข) (2555) 

ก็ได้กล่าวไว้ว่า 

 

“บริษัทเรามีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยมีบุคลากรภายในองค์กรประมาณ 36 คนซึงมาจากทุก

หน่วยงานในการตรวจประเมินและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในการดําเนิน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ทุก ๆ เดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม และ

รายงานต่อผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการดําเนินงาน เพือนําไปแก้ไข และ

ป้องกัน” 

 

         ดังนันจึงสรุปได้ว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยมีบุคลากร

ภายในองค์กรติดตามตรวจสอบ และประเมินผลปีละ 2 ครังในทุก ๆ เดือนกุมภาพันธ์และเดือน

สิงหาคม และรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ 

      จากการศึกษาสามารถสรุปด้านการบริหารจัดการได้ว่า บริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จํากัด กําหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งมันในการปฏิบัติงานด้านการรักษา

สิงแวดล้อมในทุกขันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีคุณค่า และความ

มุ่งมันให้พนักงาน และสาธารณะชนทราบถึงการดําเนินงานให้เกิดความปลอดภัย ทังสุขภาพ 

อนามัยและสิงแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัททีกําหนดไว้ โดยมีการกําหนด

โครงสร้างหน้าทีและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนตามความสามารถของพนักงานทําให้การ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) นอกจากนียังมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ปีละ 2 ครังในทุก ๆ เดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม และ

รายงานผลต่อผู้บริหารทราบ 

    4.1.3.4  การเรียนรู้และการพัฒนา 
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     1)  การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน 

     จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าทีด้านวิศวกรสิงแวดล้อม (ก) และ (ข) (2555) มี

ความเห็นสอดคล้องกันว่า พนักงานในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ของบริษัท  

 

“โดยพนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับเหมาจ้างจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดย

กระบวนการฝึกอบรม ซึงในการฝึกอบรมจะครอบคลุมทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพือ

เพิมทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการ

ดําเนินงาน และทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) มากยิงขึน เพือทําให้การปฏิบัติงานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 



      ดังนันจึงสรุปได้ว่า พนักงานบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้รับการ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการกระบวนฝึกอบรมซึงในการฝึกอบรมจะครอบคลุมทัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพือเพิมทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานและสร้างความ

ตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน ส่งผลให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

      2)  การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มี

ความเห็นสอดคล้องกันว่า บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงในการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) โดย ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 

 

“เนืองจากบริษัทมีการจัดการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารขึนทุกไตรมาศ เพือทบทวน

ผลการดําเนินงาน และกระบวนการดําเนินงานทังระบบว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหา ข้อ

ขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานเกียวกับสิงแวดล้อม หรือข้อ

ร้องเรียน จากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ รายงานอุบัติเหตุหรือไม่ และติดตามผลการ

ดําเนินงานในทีประชุมผู้บริหาร เพือหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน” 

 

      และการให้สัมภาษณ์ของ เจ้าหน้าทีด้านวิศวกรสิงแวดล้อม (ก) และ (ข) 

(2555) ก็ได้กล่าวไว้ว่า 
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“เราได้มีการจัดการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารขึนทุกไตรมาศเพือให้มันใจว่า

กระบวนการทํางานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและการจัดการสิงแวดล้อมอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานในทีประชุมผู้บริหาร” 

 

   ดังนันจึงสรุปได้ว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีการจัดการประชุม

ทบทวนโดยฝ่ายบริหารขึนทุกไตรมาศ เพือทบทวนผลการดําเนินงาน และกระบวนการดําเนินงาน

ทังระบบว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหา ข้อขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงาน

เกียวกับสิงแวดล้อมเพือหาแนวทางแก้ไข ป้องกันได้อย่างทันถ่วงที 

 

      3) การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดําเนินงาน 

     การนําเทคโนโลยีต่าง ๆ วิทยาการทีเป็นการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา

ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) จากการสัมภาษณ์ 

เจ้าหน้าทีด้านวิศวกรสิงแวดล้อม (ก) และ (ข) (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 

 

“เนืองจากทางบริษัท BLCP Power เรามีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัย โดยใช้ระบบข้อมูล

สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น Intranet  บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web Board  

และจดหมาย E mail เพือง่ายต่อการสือสารภายในและสือสารภายนอก ในการรับข่าวสาร

และตอบกลับในระหว่างแผนกและในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเพือนําไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนา นอกจากนียังมีการ

จัดทําสือวีดีทัศน์ในการนําเสนอโรงไฟฟ้าโดยผ่านตัวมาสคอต 4 ตัวในนามของครอบครัว 

BLCP ประกอบด้วย พ่อ (B) แม่ (L) ลูกสาว (C) และลูกชาย (P) และยังมีการสร้างอาคาร

พลังงานเคียงสะเก็ดจัดตังขึนเพือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงาน แก่นักเรียน นิสิต 

นักศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและบุคคลทีสนใจทัวไป” 
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ภาพที 4.6  BLCP Junior Guide 

แหล่งทีมา:  บริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จํากัด, 2554ฉ. 

 

  

 

ภาพที 4.7  อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด 

แหล่งทีมา:  บริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จํากัด, 2554ช. 

 

      ดังนันจึงสามารถสรุปได้ว่า บริษัทมีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัย โดยใช้

ระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น Intranet บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web Board 

และจดหมาย Email เพือง่ายต่อการสือสารภายในและสือสารภายนอก ในการรับข่าวสารและตอบ
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กลับ และจัดทําสือวีดีทัศน์ในการนําเสนอโรงไฟฟ้าโดยผ่านตัวมาสคอต 4 ตัวในนามของ

ครอบครัว BLCP และยังมีการสร้างอาคารพลังงานเคียงสะเก็ดเพือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน

พลังงานอีกด้วย 

      ดังนันสามารถสรุปด้านการเรียนรู้และการพัฒนาได้ว่า บริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จํากัด มีการพัฒนาพนักงานความรู้ ความสามารถ โดยการกระบวนฝึกอบรมเพือเพิมทักษะ

และความชํานาญในการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน ส่งผล

ให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในด้านการพัฒนาและปรุงปรุง

กระบวนการทํางานมีการจัดการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารขึนทุกไตรมาศ เพือทบทวนผลการ

ดําเนินงาน และกระบวนการดําเนินงานทังระบบว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหา ข้อขัดแย้งหรือไม่

ปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานเกียวกับสิงแวดล้อมเพือหาแนวทางแก้ไข ป้องกันได้อย่าง

ทันถ่วงที นอกจากนียังมีการนําเทคโนโลยีทีเหมาะสมและทันสมัย ในการประชาสัมพันธ์ โดยใช้

ระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพือง่ายต่อการสือสารภายในและสือสาร

ภายนอก และจัดทําสือวีดีทัศน์ในการนําเสนอโรงไฟฟ้าโดยผ่านตัวมาสคอต 4 ตัวในนามของ

ครอบครัว BLCP และยังมีการสร้างอาคารพลังงานเคียงสะเก็ดเพือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน

พลังงานอีกด้วย 
 

 4.1.4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 จากการให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ ผู้อํานวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ (2555) ได้ให้

คําแนะนําและข้อเสนอแนะไว้ว่า 



“ผมมองว่าถ้าบริษัทจะทําอะไรให้สําเร็จสักอย่างต้องมีผู้นําทีมีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล มี

ทัศนคติ มีความทุ่มเท ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มี

เป้าหมายทีชัดเจนรวมไปถึงการกําหนดกลยุทธ์หรือวิธีการทีจะบรรลุเป้าหมายและ

วิสัยทัศน์ และมีการดําเนินงานอย่างจริงจังต่อเนืองสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

นโยบายทีกําหนดไว้ จนกว่าสําเร็จ นอกจากนีผู้บริหารยังต้องถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ

ให้แก่ทีมงานเพือจะทํางานอย่างประสานกันจนบรรลุเป้าหมาย” 

 

 และการให้สัมภาษณ์ของ เจ้าหน้าทีด้านวิศวกรสิงแวดล้อม (ก) และ (ข) (2555) ได้ให้

ข้อเสนอแนะไว้ว่า  
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“ในส่วนของผมขอข้อเสนอ ในแง่มุมทีว่าองค์กรของเราได้รับการรับรองระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) แต่ชาวบ้านหรือประชาชนโดยรอบ ๆ จะไม่ทราบว่าเราได้

รับรองมาตรฐานนี แต่ประโยชน์ทีได้จากการทําตรงนีคือ การสร้างกลุ่มภายในทีทําให้

ชาวบ้านหรือประชาชนเห็นว่าองค์กรเรามีความจริงใจในการจัดการปัญหาในจุดนี ทํา

ให้ผลทีตามมาดีตามมาด้วย เพราะในวัตถุประสงค์ของระบบ ISO บอกไว้ว่าเราต้องมีการ

ปรับปรุง เปลียนแปลงและพัฒนาองค์กรไปในทิศทางทีดีขึนอย่างต่อเนือง ดังนันปัญหาจึง

ได้รับการแก้ไขอย่างสมําเสมอ พอเมือองค์กรตระหนักถึงปัญหาทีเกิดขึนจึงเกิดเป็นการ

สร้าง Commitment ร่วมกันทังองค์กร ส่งผลทําให้ระบบมีความต่อเนือง” 

 

 

 

4.2  กรณีศึกษาบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 

  4.2.1  ข้อมูลทัวไปของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

   4.2.1.1  ข้อมูลพืนฐาน 

   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public 

Company Limited) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) 

และ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน จํากัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตัง

บริษัทขึนเมือวันที 19 ตุลาคม 2554 เพือก้าวขึนเป็นแกนนําของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) 

ของกลุ่ม ปตท.ด้วยกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ รวม 8.2 ล้าน

ตันต่อปี และกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน นับเป็นบริษัททีดําเนิน

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลันครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ทีมีขนาดใหญ่ทีสุด

ในประเทศไทยและเป็นบริษัทชันนําในระดับภูมิภาคอาเซียนทังขนาดและความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์  

    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัททีแข็งแกร่งด้วยความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทังสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ เป็นการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันและลดความเสียงจากการแข่งขันทีรุนแรงในธุรกิจปิโตรเคมี โดยบริษัทชันนําใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะต้องมีกําลังการผลิตขนาดใหญ่ เพือให้เกิดการประหยัดจากขนาด 

(Economy of scale) เพือลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลง และต้องมีความเชือมโยงกันอย่าง

หลากหลายครบวงจร (Fully Integrated) ทังนี เพือสร้างมูลค่าเพิมให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการ
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ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจปลายนําทีมีมูลค่าเพิมมากขึน โดยจะได้ผลประโยชน์เพิมเติมจากการสร้าง

มูลค่าเพิมจากการรวมธุรกิจ (Synergy) ระหว่าง PTTCH และ PTTAR ซึงเกิดจากการเพิมมูลค่า

ให้กับผลิตภัณฑ์ทีมีอยู่ในปัจจุบัน และการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้สินทรัพย์ทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด รวมทังสามารถบริหารการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของตลาด 

(Production and Market Optimization) อย่างมีประสิทธิภาพ 

    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัททีมุ่งสร้างประโยชน์แก่

ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากมูลค่าเพิมทีได้รับจากการสร้าง Chemical Flagship ของกลุ่ม ปตท.และเพิม

โอกาสการขยายธุรกิจร่วมกันในอนาคต ตลอดจนสร้างความเชือมันแก่นักลงทุน  

   4.2.1.2  ความมุ่งหวังของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

   การก้าวขึนสู่การเป็นผู้นํา ในปี 2554 หลังการควบรวมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ

คอลได้กําหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์คือ “เป็นผู้นําในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพือสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” 

พร้อมกับการจัดทําจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ใหม่ ให้มีความเหมาะสมและเสริมสร้างต่อการเป็นผู้นํา

รวมถึงทิศทางการดําเนินงานเพือสนับสนุนวิสัยทัศน์โดยรวมตามทีได้แสดงให้เห็นด้านล่าง 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นําในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพือสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 

    Leading : มีผลการดําเนินงานอยู่ในกลุ่มผู้นําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

    Chemical Company : เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร 

    Better Living : มุ่งสู่เคมีภัณฑ์ขันปลาย เพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

                ในการมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 

    พันธกิจ 

     ผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจสิงแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจสู่

การพัฒนาทียังยืน 

     ส่งมอบผลตอบแทนทีเป็นธรรมและยังยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการบริหารผล

ประกอบการทีเป็นเลิศอย่างน่าเชือถือ 

     สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทํางานทีเป็นสุข ควบคู่กับการ

พัฒนาบุคลากรให้ทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กร เพือความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ 

     เป็นทางเลือกทีดีทีสุดแก่คู่ค้าด้วยสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม 

 



97 

 
 

ภาพที 4.8  วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ 

แหล่งทีมา:  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), 2554ก. 

 

    4.2.1.3  โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัท 

    บริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ครบวงจรครอบคลุมทัง

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขันต้นทังสายโอเลฟินส์และสายอะโรเมติกส์ โดยมี

กําลังการกลันนํามันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน และกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิ

โตรเคมีรวม 8.2 ล้านตันต่อปี ทังนีบริษัท ฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจ ทีมุ่งเน้นการเติบโตอย่าง

มันคงและต่อเนือง ด้วยการเพิมศักยภาพในการแข่งขัน และการสร้างมูล ค่าเพิมในธุรกิจและ

ผลิตภัณฑ์ให้มีความครบถ้วนและหลากหลายยิงขึน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายกําลังผลิตในธุรกิจ

เดิมและมีการขยายตัวไปสู่ธุรกิจต่อเนืองและธุรกิจทีเกียวข้องต่าง ๆ ทังในและต่างประเทศ รวมทัง

มุ่งเน้นการเพิมศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจสู่นวัตกรรมใหม่เพือสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจ 

สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนือง ทังนีสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจของบริษทั ฯ ได้เป็น 7 กลุ่มธุรกิจหลัก 

ดังภาพที 4.9 
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ภาพที 4.9  โครงสร้างธุรกิจของบริษัท 

แหล่งทีมา:  บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), 2554ข. 

   

    สามารถสรุปภาพรวมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี 

      1)  กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ (Group Performance 

Center  Refinery and Shared Facilities) 

      บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เป็นหนึงในผู้กลันนํามัน

และจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสําเร็จรูปชันนําของประเทศ โดยเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดําเนินการ

โรงกลันนํามันแบบ Complex ทีทันสมัยและมีประสิทธิภาพทีสุดในการใช้พลังงานแห่งหนึงใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนืองจากสามารถเพิมความยืดหยุ่นของกระบวนการกลันและสามารถผลิต

ผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนการผลิตทีสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีกําลังการกลันนํามันดิบ

และ คอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภาพสูงได้

หลายประเภท ด้วยกําลังการผลิตรวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

คุณภาพสูงได้หลายประเภท ได้แก่ 

        นํามันสําเร็จรูปชนิดเบา ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

แนฟทาชนิดเบา ซึงสามารถนําไปเพิมมูลค่า โดยใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับโรงงานโอเลฟินส์ รีฟอร์เมท 

ซึงสามารถนําไปเพิมมูลค่า โดยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ทีโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษัทฯ 
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        นํามันสําเร็จรูปกึงหนักกึงเบา ประกอบด้วย นํามันอากาศยาน และ

นํามันดีเซล 

        นํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก ประกอบด้วย นํามันเตา 

      2)  กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ (Group Performance Center  Aromatics) 

      บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ โดยมีหน่วยผลิตอะโรเมติกส์จํานวน 2 หน่วย ได้แก่ โรงงานอะโรเมติกส์ 

หน่วยที 1 ตังอยู่ทีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที 2 

ตังอยู่ทีนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล จังหวัดระยองซึงมีกําลังการกลันคอนเดนเสทรวม 135,000 

บาร์เรลต่อวัน และกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ได้แก่ พาราไซลีน, เบนซีน, ไซโคลเฮกเซน

, ออร์โธไซลีน, มิกซ์ไซลีนส์, โทลูอีน  

      3)  กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ (Group Performance Center  Olefins) 

      กลุ่มธุรกิจหลักซึงผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ ได้แก่ มิกซ์ซี 4, 

ไพโรไลซิสก๊าซโซลีน, เทลก๊าซ, แครกเกอร์บอททอม และไฮโดรเจน โดยจําหน่ายให้แก่กลุ่ม

โรงงานปิโตรเคมีขันต่อเนืองของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และโรงงาน

อุตสาหกรรมต่อเนืองอืนๆ 

      4)  กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ (Polymers Business Unit) 

      กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ เป็นกลุ่มธุรกิจทีตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าและตลาด ด้วยผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเมอร์ ทีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อ

สิงแวดล้อม สําหรับนําไปผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทีหลากหลาย ทังสําหรับใช้ในชีวิตประจําวัน และ

ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย 

      5)  กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ (EOBased Performance 

Business) 

      กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ เชือมโยงและสร้างมูลค่าเพิมจากต้น

นําสู่ปลายนํา ขยายฐานการตลาด และเติมเต็มคุณค่าแก่อุตสาหกรรมต่อเนือง อย่างหลากหลาย 

ได้แก่ผลิตภัณฑ์ทีใช้เป็นส่วนประกอบของเครืองสําอาง สารตังต้นสําหรับอุตสาหกรรมสิงทอ 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกใส ผลิตภัณฑ์เพือสุขอนามัย ยา และอาหารสัตว์ 

      6)  กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพือสิงแวดล้อม (Green Chemicals Business 

Unit) 

      กลุ่มผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี ผลิตภัณฑ์จากไขมันพืชและสัตว์ เป็นกลุ่ม ไบ

โอเคมิคอล ได้แก่ แฟตตีแอลกอฮอล์ สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมยา เครืองสําอาง และอนามัยส่วน
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บุคคล และ เมทิลเอสเตอร์จากวัตถุดิบธรรมชาติ สําหรับผสมในไบโอดีเซลเพือ ใช้เป็นเคมีภัณฑ์

ทดแทน 

      7)  กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Volume Specialties Business 

Unit) 

      ผลิตภัณฑ์พิเศษทีมีมูลค่าเพิมสูง สร้างสรรค์จากนวัตกรรมลําหน้าที

ตอบสนองตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค เพือเพิมโอกาสในการ

ขยายตลาดให้กับบริษัท 

    4.2.1.4  นโยบายการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน 

   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีและ

การกลันครบวงจร และเป็นแกนนําธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.ภายใต้

วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นําในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพือสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้คํานึงถึงความสําคัญของ

การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และการดูแลรักษาสิงแวดล้อมให้คงอยู่ 

มีความมุ่งมันทีจะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่าง

ต่อเนืองและเหมาะสมกับธุรกิจและเทคโนโลยีทีใช้โดยยึดหลักการปรับปรุงและพัฒนาอย่างยังยืน 

บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน ดังนี  

      1)  การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึงของการดําเนินงานของบริษัทฯ และ

จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวกับการอนุรักษ์และ

การจัดการพลังงานและสิงแวดล้อม   

      2)  การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าทีความรับผิดชอบของผู้บริหารและ

พนักงานทุกคน ทีต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการทีกําหนด มีส่วนร่วมในการ

นําเสนอความคิดเห็นเพือพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีการติดตามตรวจสอบ และรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน เพือนําไปสู่การควบคุมการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

      3)  บริษัทฯ กําหนดให้มีการจัดทําวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผน

ดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพือให้การทํางานบรรลุ

ตามนโยบายการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนือง ยังยืนและมีประสิทธิผล 

      4)  บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดซือเครืองจักรอุปกรณ์และการ

ออกแบบเพืออนุรักษ์พลังงาน รวมทังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการสร้างจิตสํานึก งบประมาณ

และทรัพยากรอืนๆ ทีจําเป็น เพือทําให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการจัด

การพลังงาน และเพือให้การบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ บรรลุผลสําเร็จเป็นไป

ตามเป้าหมายทีกําหนด 
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    4.2.1.5  การดําเนินงานเพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ยึดมันในการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ข้อกําหนด และกฎหมายด้านสิงแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยมีการดําเนินงานทีสอดคล้องตาม

กฎหมายเป็นอย่างดี จึงไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าปรับจากการไม่ป ฏิบัติตามหรือละเมิดข้อกําหนดตาม

กฎหมายด้านสิงแวดล้อม ทังนีได้ดําเนินการตามระบบบริหารการจัดการด้านสิงแวดล้อม มาตรฐาน 

ISO 14001 มาใช้ในพืนทีปฏิบัติงานของบริษัท 

    บริษัทให้ความสําคัญต่อการป้องกันให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมต่าง ๆ ให้

น้อยทีสุด โดยกําหนดให้มีการควบคุมและป้องกันตังแต่ช่วงก่อนเริมดําเนินการ จึงดําเนินการให้มี

การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมด้านต่าง ๆ ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิงแวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment) อย่างละเอียด พร้อมทังกําหนดมาตรการในการป้องกันและ

ลดผลกระทบ รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มทีเหมาะสมบริษัทได้

ดําเนินงานด้วยนโยบายคุณภาพ ความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม โดย

ตังอยู่บนพืนฐานของความเป็นมาตรฐานสากลและหลักบรรษัทภิบาลจนได้รับการยกย่องและได้รับ

รางวัลเกียรติยศต่าง ๆ ซึงเป็นเครืองยืนยันถึงความมุ่งมันในการดําเนินกิจการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทียังคงสืบทอดมาจนปัจจุบัน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีแผนกลยทุธ์การ

จัดการด้านสิงแวดล้อมทีคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน

ระยะยาว โดยนําปรัชญาการบริหาร ทีเรียกว่า EcoEfficiency มาเป็นดัชนีชีวัดสมรรถภาพด้าน

สิงแวดล้อมอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง อันประกอบด้วย การใช้นํา (Water Consumption) การใช้

พลังงาน (Energy Consumption) กิจกรรมทีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming 

Contribution) สารทีก่อให้เกิดการทําลายชันโอโซน (Ozone Depleting Substances) และปริมาณ

การเกิดนําเสีย (Wastewater Generation) โดยมุ่งเพือใช้ในการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและลด

ปริมาณของเสียทีเกิดขึนจากกระบวนการผลิต เพือดําเนินธุรกจิ ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม ซึงส่งผล

ดีต่อการดําเนินธุรกิจและคุณภาพสิงแวดล้อมของประเทศ 

    เนืองด้วยการมุ่งเน้นให้กลุ่มบริษัทมีการพัฒนาอย่างยังยืน นอกจากการจัดการของ

เสียทีเกิดขึนจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆภายในโรงงานตามทีกฎหมายกําหนดอย่าง

เคร่งครัดแล้วนัน ยังมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกับบริษัทในกลุ่มในการดําเนินการลดปริมาณของ

เสียนําไปฝังกลบจนเป็นศูนย์ภายในปี 2558 โดยเน้นแนวทาง 3R อันได้แก่ การจัดการลดของเสียที

แหล่งกําเนิด การนําของเสียกลบั มาใช้ซําทังภายในและภายนอกโรงงาน และการนํากลับไปใช้ใหม่ 

โดยร่วมกับแนวความคิดในการใช้ Innovation Technology ทีเหมาะสมในปัจจุบัน พร้อมทังการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพือสร้างมูลค่าเพิมให้กับของเสีย เป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
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นิเวศน์ (EcoIndustry) อีกทังสมัครใจเพิมมาตรการทีดีกว่ากฎหมาย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับ

จัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด เช่น การเลือกวิธีการจัดการของเสียทีมีความเหมาะสม

และมีความมันใจว่าสามารถจัดการได้จริงการกําหนดให้ผู้รับขนส่งของเสียอันตรายของกลุ่ม

บริษัทตอ้ งติดตังระบบการติดตามเส้นทางการเดินรถด้วยระบบดาวเทียม (GPS) บนรถทุกคันเพือ

ป้องกันการลักลอบทิงของเสียโดยผิดกฎหมาย และนําของเสียทีไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใน

โรงงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั อุตสาหกรรมอืน ๆ บริษัทเตรียมพร้อมกับ ความต้องการของ

ตลาดสากล จึงได้ดําเนินการให้มีศึกษารอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์เม็ด

พลาสติกโพลีเอทิลนี ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ของหน่วยงานปฏิบัติการผลิต HDPE I1 โดย

มีวัตถุประสงค์เพือประเมินปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติก

โพลีเอทิลีน จํานวนทังสิน 11 ผลิตภณัฑ์ โดยได้มีการรับรองฉลากคาร์บอนฟรุตพรินจากองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ซึงเป็ นหน่วยงานกลางของประเทศ ซึงโครงการนีถือเป็น

โครงการนําร่องสําหรับผลิตภัณฑ์อืน ๆ ของกลุ่มบริษัทต่อไป แสดงถึงความเป็ นผู้นํา ในธุรกิจปิ

โตรเคมีและธุรกจิต่อเนือง 

    นอกจากนี บริษัท มีมาตรการควบคุมมลพิษ (Pollution Prevention) ต่าง ๆ อาทิ 

การอนุรักษ์คุณภาพอากาศในมาบตาพุดด้วยการควบคุมไอของสารอินทรีย์ระเหย (VOC) จากถัง

เก็บผลิตภัณฑ์และการขนถ่ายทางรถยนต์ อีกทังจัดทําบัญชีปริมาณการระบายสาร VOC และ

ดําเนินการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ให้มีการระเหยของสาร VOC สู่บรรยากาศน้อยทีสุด การใช้เชือเพลิง

สะอาดเพือลดการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) การปรับปรุงระบบการเผาไหมข้องเครือง

กําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซเพือลดการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เป็นทีน่ายินดีว่า

โครงการผลิตเชือเพลิงสะอาดของบริษัทฯ ได้แล้ว เสร็จก่อนกําหนดทําให้สามารถจําหน่ายนํามัน

ดีเซล กํามะถันตําตามข้อกําหนดของยูโร 4 ได้ ก่อนสินปี 2554 ทําให้รถยนต์บางส่วนสามารถใช้

นํามันเชือเพลิงทีเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม ลดมลพิษในอากาศของประเทศไทย และนอกจากนี 

บริษัทยังได้มีการจัดการด้านสิงแวดล้อมให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยติดตัง เครือง

ตรวจวัดคุณภาพอากาศอ่ย่างอัตโนมัติแบบต่อเนืองทีปลายปล่องของโรงงานทุกปล่องและส่งข้อมูล

ไปทีศูนย์เฝ้าระวังด้านสิงแวดล้อมของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อเนืองตลอด 24 ชัวโมง 

บริษัทยังตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งนําดิบในระยองจึงได้ดําเนินการติดตังระบบการนํานําใน

กระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้มากทีสุด และลดการระบายนําทิงออกจากโรงงานโดยนํานําที

บําบัดแล้ว บางส่วนกลับมาใช้ใหม่ในกจิ กรรมต่าง ๆ ของโรงงานและมีระบบการพักนําเพือ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่านําทิงมีคุณภาพดีกว่าทีกฎหมายกําหนดก่อนจะระบายนําออกไปภายนอก

โรงงาน 
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    นอกจากนีบริษัทฯ ยังได้จัดทําบัญชีกิจกรรมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

องค์กร ซึงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท ฯ โดยกําหนดการเก็บ

ข้อมูลแยกเป็น  

    Scope 1 เป็นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทโดยตรง  

    Scope 2 เป็นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยผู้ผลิตไฟฟ้าและความร้อนทีทาง

บริษัทซือเข้ามา และ 

     Scope 3 เป็นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยกิจกรรมทีเป็นผลจากกิจกรรม

ต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 140641:2006 ซึงจะมีส่วนในการบริหารจัดการการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังสร้าง ทิศทางและนโยบายการลด

ความเสียงของบริษัท ฯ ต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

    บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน และสิงแวดล้อมในกระบวนการผลิต

ต่างๆ เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงานในระบบบําบัดนําเสีย โครงการอนุรักษ์พลังงานในระบบผลิต

นําสะอาด และโครงการอนุรักษ์พลังงานในระบบนําหล่อเย็น ซึงมีส่วนช่วยหาแนวทางและ

ทางเลือกทีเหมาะสมในการอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้สารเคมีในระบบ โดยเป็นแนวคิดทีจะนํา

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดล้อมอีกด้วย 

    4.2.1.6  การดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ (Operational Responsibility) 

   บริษัท ฯ เตรียมความพร้อมรับกับความท้าทายด้านปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิงแวดล้อม (SHE) ทังในระดับท้องถินและระดับสากล พีทีทีโกลบอล เคมิคอล ได้จัดตัง 2 

หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายนโยบาย SHE องค์กร มีหน้าทีในการพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และแผนงาน

ด้าน SHE รวมทังการประสานงานกับหน่วยงานราชการทีเกียวข้องอีกหน่วยงานคือ ฝ่ายบริหาร

คุณภาพและเทคนิค SHE มีหน้าทีในการกํากับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกําหนดและการ

ปฎิบัติตามแผนงานในพืน ทีปฏิบัติงานโดยประเด็นสําคัญ ได้แก่ การจัดการของเสีย สารอินทรีย์

ระเหยง่าย ก๊าซเรือนกระจกและประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และความมันคงของ

พนักงานและสินทรัพย์ ซึงทังสองส่วนนีจะอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าฝ่าย QSHE  

     (1)  แผนงานปี 2555 และเป้าหมายระยะยาว 

       ยกระดับระบบการจัดการทีมีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นระบบการจัดการ

แบบบูรณาการ 

        เพิมจํานวนหน่วยนํากลับไอสารไฮโดรคาร์บอนทีท่าเทียบเรือและคลัง

เก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพือลดการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ร้อยละ 5 
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        ขยายขอบเขตการจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศไปยังโรงกลันนํามัน 

และโรงงานอะโรเมติกส์ 

        ดําเนินการให้ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ใน

ระดับที 4 วัฒนธรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

      การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิงแวดล้อม (SHE) 

เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึงของภาคอุตสาหกรรม ซึงเป็นดัชนีชีวัดทีส่งผลต่อการอยู่รอดของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลัน เนืองจากความตระหนักทีเพิมมากขึนของสังคมต่อผลกระทบ

สิงแวดล้อม ทําให้การกําหนดระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับมีความเข้มงวดยิงขึน ตลอดจนความวิตก

กังวลของสาธารณชนเพิมขึน พีทีที โกลบอล เคมิคอล จึงได้กําหนดนโยบายด้านคุณภาพ ความ

มันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตาม

กฏหมาย การบริหารจัดการคุณภาพ ความตระหนักด้านความมันคง อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย และการป้องกันมลพิษ ซึงรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

      ทุก ๆ พืนทีปฎิบัติงานของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล รวมถึงบริษัทย่อยต่าง 

 ๆมีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลทีเป็นไปตามมาตรฐาน ISO14001 และ OHSAS/TIS18001 

มาใช้ปฎิบัติ ยกเว้นโครงการอีเทนแครกเกอร์และโครงการต่อเนือง ทีสร้างเสร็จใหม่ซึงอยู่ใน

กระบวนการของการดําเนินงานทีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2555 นอกจากนี พีทีที โกลบอล เคมิ

คอล มีระบบการจัดการทีครบวงจรในโรงกลันและโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษัทฯ ซึงเรียกว่า

ระบบการจัดการการกลันและอะโรเมติกส์หรือ ARMS ดังภาพที 4.10 
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ภาพที 4.10  โครงสร้างระบบการจัดการของ PTTAR 

แหล่งทีมา:  บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), 2554ค. 

 

      (2)  ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

      ทรัพยากรธรรมชาติทีมีน้อยลงส่งผลให้ต้นทุนของวัตถุดิบมีราคาสูงขึน 

ดังนัน บริษัทฯ จึงต้องมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรให้สมดุลระหว่างประสิทธิภาพการ

บริหารค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ การลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ

ร่วมกับชุมชน เพือให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ แผนงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจึงได้

พัฒนาขึนตามคู่มือสําหรับผู้จัดทําและผู้ใช้ตัวชีวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากการประชุม

สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) แผนงานดังกล่าวได้นําไปปฏิบัติทีหน่วย

ผลิตโอเลฟินส์ (PTTGCสาขา 2 และ PTTGC สาขา 3 ตังแต่ปี 2548 และได้เพิมเติมการจัดการสาร

ทําลายชันโอโซน (ODS) ทีท่าเรือขนถ่ายและพืนทีตังถังเก็บสารเคมี (PTTGC สาขา 7) ในปี 2549  
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พีทีที โกลบอล เคมิคอลมีแผนทีจะขยายขอบข่ายแผนงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจให้ครบ

ทุกพืนทีปฏิบัติงานภายในปี 2555แผนงานนีมี 5 ด้านทีสําคัญ ซึงมีความเกียวเนืองกับความยังยืนใน

การดําเนินงาน ได้แก่ การใช้นํา การใช้พลังงาน การเกิดนําเสียการใช้สารทําลายชันโอโซน และการ

ระบายก๊าซเรือนกระจก 

      ข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชีวัดทีได้กล่าวมาในขันต้นมีการติดตาม

โดยศึกษาเปรียบเทียบกับปี 2548 ในด้านผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชีวัดและปริมาณสารโอ

เลฟินส์ทีผลิตได้ ดังนัน แผนภูมิประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจึงแบ่งออกเป็น 4 พืนที ได้แก่ 

พืนทีแสดงถึงการมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที พืนทีแสดงถึงการมีประสิทธิภาพบางส่วน (มี 2 พืนที) 

และพืนทีแสดงถึงการมีประสิทธิภาพน้อย ทังนี พีทีที โกลบอล เคมิคอล จึงมุ่งหวังให้มีการควบคุม

ตัวชีวัดด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ให้อยู่ในตําแหน่งทีมีประสิทธิภาพสูงสุดเพือแสดงถึง

ผลการดําเนินงานทีดียิงขึน ทังในด้านสิงแวดล้อมและการผลิต ข้อมูลผลการดําเนินงานดังทีกล่าว

มาทังหมดได้รายงานให้กับคณะผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน 

      (3)  มุ่งสู่การลดปริมาณของเสียนําไปฝังกลบจนเป็นศูนย์ 

     เพือให้การนําของเสียและวัสดุเหลือใช้จากระบวนการผลิตไปฝังกลบให้

เป็นศูนย์ บรรลุเป้าประสงค์ภายในปี 2558 บริษัทฯ ได้กําหนดแผนงานในการลดปริมาณของเสีย

อุตสาหกรรมทีนําไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ในปี 2554 ซึงได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานหน้าที

ความรับผิดชอบ ทรัพยากร และความร่วมมือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด 

3Rs ได้แก่ การลดการกําเนิด (Reduce) การใช้ซํา (Reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

ควบคู่ไปกับมาตรการการจัดซือจัดจ้างสีเขียว เพือลดการเกิดของเสียและของเสียทีเป็นพิษและทํา

ให้ของเสียทีส่งไปฝังกลบมีปริมาณลดลง นอกจากนี บริษัทฯ มีการส่งเสริมการจดั การตามหลัก 

3Rs และการส่งของเสียไปกําจัดด้วยวิธีทีเหมาะสม ซึงปริมาณของเสียทีกําจัดด้วยวิธีอืนเพือ

ทดแทนการส่งฝังกลบในปี 2554 

      ในปี 2554 กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ตังเป้าหมายทีจะลด

ปริมาณของเสียทีส่งไปกําจัดทีหลุมฝังกลบให้ได้ทีอัตราร้อยละ 25 จากปริมาณของเสียเดิม โดยมี

ผลการดําเนินงานลดปริมาณของเสียทีส่งไปฝังกลบอยู่ทีร้อยละ 46.65 ซึงดีกว่าเป้าหมาย ทังนี เป็น

ผลมาจากแผนการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ทีปนเปือนตะกอนจากการบําบัดนําเสีย ถ่านกัมมันต์ และ

ฉนวนกันอุณหภูมิทังนี อัตราส่วนของเสียทีส่งไปจัดการโดยการทําเชือเพลิงผสมและเชือเพลิง

ทดแทนมีปริมาณสูงทีสุด เพือให้ของเสียของบริษัทฯ สามารถทําให้เกิดประโยชน์กับผู้อืนได้ 

      (4)  มุ่งสู่การระบาย VOCs ทีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
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      สารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOCs เป็นหนึงในมลสารทางอากาศทีเกิดขึน

จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลันทีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ หากไม่ได้รับการ

จัดการทีเหมาะสม สารอินทรีย์ระเหยง่ายทีเกิดขึนจากโรงงานปิโตรเลียมและปิโตรเคมีสามารถ

จําแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การระเหยโดยตรงจากถังกักเก็บ การขนถ่าย การเผาทิง และระบบ

บําบัดนําเสีย อีกประเภทคือการรัวซึมออกจาก ข้อต่อของอุปกรณ์ หน้าแปลน และวาวล์ปิดเปิดใน

ระบบท่อ ดังนัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล จึงได้จัดทําแผนงานการตรวจสอบและซ่อมแซมหากพบ

การรัวไหลทีโรงงานโอเลฟินส์โรงงานอะโรเมติกส์ โรงกลัน โรงงานโพลิเมอร์ โรงงานเอทิลีน

ออกไซด์และโรงงานโอลีโอเคมี นอกจากนี บริษัทฯ ได้พัฒนาแผนงานเพิมเติมเพือลดการปล่อย

ของสารอินทรีย์ระเหยง่ายให้เป็นศูนย์ด้วยการติดตังหน่วยนํากลับไอสารไฮโดรคาร์บอน (VRUs) 

บริษัทฯ ได้ทําการติดตังหน่วย VRUs ทีจุดถ่ายเทขึนรถบรรทุกใน PTTGC สาขา 3 และ PTTGC 

สาขา 6 ทีคลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีใน PTTGC สาขา 6 และท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิ

โตรเคมีใน PTTGC สาขา 7 นอกจากนี บริษัทฯ มีแผนในการติดตัง VRUs เพิมทีท่าเทียบเรือ และ

คลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในปี 2555 

      (5)  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความมันคง 

      สุขภาพ ความปลอดภัย และความมันคงของพนักงานและผู้รับเหมาเป็น

สิงทีสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มีการกําหนดตัวชีวัดผลการดําเนินงานระดับ

องค์กร ความมันคงในชีวิตและสินทรัพย์ของพนักงานและของบริษัทฯ เป็นอีกหนึงความสําคัญที

ได้ประกาศไว้ในนโยบายด้านคุณภาพความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม 

(QSSHE) ดังนัน บริษัทฯ จึงได้พัฒนามาตรการควบคุมและป้องกันในพืนทีโรงงาน เช่น การติดตัง

ระบบกล้องวงจรปิด และระบบการเข้าออกโรงงาน นอกจากนี บริษัทฯ ได้นําเอาแนวปฏิบัติการ

ตรวจสอบความมันคงของกลุ่ม ปตท.มาประยุกต์ใช้ อีกทังเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยของบริษัท

ฯ และบริษัทผู้รับเหมาจะต้องได้รับการฝึกอบรมทีมีมาตรฐานตามหลักปฏิบัติทีดีเพือให้มันใจได้ว่า

เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยจะไม่กระทําการใดทีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อืน  
 

  4.2.2  หลักการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท พีทีที โกลบอล  

                           เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

         การจัดทําระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) ได้เริมดําเนินการนับจากวันทีลงนามแสดงเจตจํานง ซึงจําแนกงานออกเป็น 5 ขันตอน 

ได้แก่ 

          1)  จัดทํานโยบายด้านสิงแวดล้อม 
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          2) วางแผนการดําเนินงาน 

          3) การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ 

          4) การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง 

          5) การทบทวนโดยผู้บริหาร 

          ซึงมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี 

    4.2.2.1  จัดทํานโยบายด้านสิงแวดล้อม (ข้อกําหนดที 4.2) 

    การจัดทํานโยบายสิงแวดล้อมเพือให้มีความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ

ดําเนินงาน และผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน และการบริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เค

มิคอล จํากัด (มหาชน) โดยจัดทํานโยบายสิงแวดล้อมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้รับการลงนามโดย

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารเมือวันที 24 มกราคม 2555 โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน

รับทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึงสาระสําคัญของนโยบายสิงแวดล้อมของบริษัท พีทีที โก

ลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีสาระดังนี 
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ภาพที 4.11  นโยบายคุณภาพ ความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม 

แหล่งทีมา:  บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), 2554ง. 
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    ซึงผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) ได้อธิบายรายละเอียด

เพิมเติมว่า 

 

“QSHE แบ่งออกเป็น Q (Quality), S (มี 2 S คือ Safety และ Security), H(Healthy) และ 

E(Environmental) ซึง Security เพิมมาทีหลังเนืองด้วยองค์กรเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทีมี

หลายองค์กรย่อยทีไม่เข้าใจเราและมองเราในแง่ร้าย โดยเรารวม CSR เข้าไปกับ 

Environmental ด้วย ส่วนในเรืองของ Q เองก็ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่การขายของอย่างเดียว

แต่ยังรวมถึงนวัตกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้อมอีกด้วย เราจึงมีการจัดหน่วยเฉพาะทีจะ

เข้ามารับหน้าทีดูแลในด้าน QSHE โดยตรง ส่วนทางด้าน Safety จะมีระบบของเราเองทีไม่

เหมือนใคร เราเรียกว่า BCare” 

 

    จากการจัดทํานโยบายความคุณภาพ ความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิงแวดล้อมของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีความชัดเจน แสดงให้เห็นถึง

ความมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมเคมี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยเน้นการ

จัดการด้านสิงแวดล้อมภายใต้นโยบาย “รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR) และมีพันธะสัญญา

ในการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงาน ด้านคุณภาพ ความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิงแวดล้อม (QSHE) อย่างต่อเนือง” ซึงสอดคล้องตามกฎหมาย ด้านความมันคง ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย สิงแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานและข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้อง นอกจากนีผู้บริหารทุก

ระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่าง ในการพัฒนาและธํารงไว้ซึงระบบการจัดการ

คุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิงแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

เพือให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสือสารให้ผู้เกียวข้องทราบผล

การดําเนินการด้าน QSHE อย่างทัวถึง 

    4.2.2.2  การวางแผน (ข้อกําหนดที 4.3) 

    หลังจากบริษัทได้ดําเนินการจัดจํานโยบายด้านสิงแวดล้อมแล้ว ได้นํานโยบาย

ดังกล่าวมาวางแผนการดําเนินงาน โดยการจัดทําลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม จัดทํากฎหมายและ

ข้อกําหนดด้านสิงแวดล้อม และจัดทําวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี 

      1)  ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม (ข้อกําหนดที 4.3.1) 

      ในการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยครอบคลุมอดีต 

ปัจจุบัน และแผนการในอนาคต จากนันกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการประเมินเพือหา
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ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีสําคัญโดยดูจากนัยสําคัญ และผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในด้าน

ผลกระทบทางด้านมลภาวะ (ความรุนแรงและโอกาสในการเกิด) และทบทวนประเด็นปัญหา

สิงแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมใหม่ในปัจจุบัน และในอนาคต เพือพิจารณาแนวทางป้องกันปัญหา

สิงแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมใหม่ โดยผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) ได้ให้

สัมภาษณ์ว่า 

 

“บริษัทฯ ปฏิบัติตามขันตอนการดําเนินงานการชีบ่งประเด็นสิงแวดล้อมและการชีบ่ง

อันตรายและการประเมินความเสียง โดยเฉพาะการประเมินความเสียงต้องดําเนินการทุก

ทุกกิจกรรมและทุกสภาพแวดล้อมในการทํางานของลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

ต่อเนือง เพือใช้ในการพิจารณากําหนดมาตรการการควบคุมความเสียง ทังนีการประเมิน

อันตราย/ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมครบทุกกิจกรรมและทุกพืนที รวมถึงกระบวนการผลิต 

ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 

     การรับวัตถุดิบ และสารเคมี 

     กระบวนการผลิต 

     การส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 

     การจัดการของเสียทีเกิดขึนในโรงงาน 

  ในการพิจารณาการดําเนินงานสําหรับการชีบ่งอันตรายและการประเมินความเสียง

ต้องพิจารณาถึงกิจกรรมทีทําเป นประจําและกิจกรรมของผู ทีเข ามาในพืนทีปฏิบัติงาน

ทังหมด รวมถึงผู้รับเหมาและผู้มาเยือน การเปลียนแปลงกระบวนการผลิต กิจกรรม หรือ

วัสดุต่าง ๆ การแก้ไขระบบการจัดการ รวมถึงการเปลียนแปลงชัวคราว และ ทีมีผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติงาน กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ 

  การชีบ่งอันตรายและการประเมินความเสียงของปัญหาสิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญ

ต้องคํานึงถึงลักษณะของกิจกรรม และระยะเวลา เพือให้มันใจว่าเป็นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 

และจัดเตรียมเป็นเอกสารของความเสียงต่าง ๆ และกําหนดมาตรการควบคุมต่าง ๆ ตาม

ความเหมาะสม โดยต้องพิจารณาใช้มาตรการการลดความเสียงตามลําดับ หรือใช้มาตรการ

หลายมาตรการร่วมกัน ดังนี 

     การกําจัด 

     การเปลียนหรือทดแทน 

     การควบคุมทางด้านวิศวกรรม 
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     การควบคุมทางด้านการบริหารจัดการ การเตือนอันตราย และ/หรือให้

สัญญาณ 

     การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

  ถ้ามีการดําเนินกิจกรรมใหม่หรือมีการปรับปรุง เปลียนแปลงกิจกรรม   บริษัทฯ 

ต้องแก้ไขแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม และบริษัทฯ ต้อง

ทบทวนการชีบ่งอันตรายและการประเมินความเสียงตามช่วงเวลาทีกําหนด” 



      2)  กฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ (ข้อกําหนดที 4.3.2) 

      บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้ทําการรวบรวม

ข้อกําหนดกฎหมายทีเกียวข้องกับลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมอันเกิดจากการดําเนินกิจกรรม 

ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ รวมทังการทบทวนข้อเรียกร้องต่าง ๆ จากชุมชนใกล้เคียง แล้ว

นํามาบ่งชีและประเด็นสําคัญของกฎหมายทีเกียวข้อง เพือดําเนินให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที

กฎหมายกําหนด และจัดทําเป็นทะเบียนกฎหมาย ซึงสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบค้นหา ซึง 

ผู้เชียวชาญด้าน TQA (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานนโยบายและกํากับดูแล จัดทําขันตอนการดําเนินงาน

จัดการกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ เพือให้มีการติดตามกฎหมาย ข้อกําหนด รวมถึง

ข้อบังคับท้องถินทีเกียวข้อง โดยรวบรวมไว้ในทะเบียนกฎหมายในรูปซอฟแวร์ทีอยู่ใน 

Intranet พร้อมปรับปรุงให้ทันสมัยและสือสารให้หน่วยงานทีเกียวข้องปฏิบัติให้สอดคล้อง

ตามกฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ พร้อมทังอธิบายถึงวิธีประยุกต์ใช้กฎหมายและ

ข้อกําหนดดังกล่าว” 

 

      3)  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน (ข้อกําหนดที 4.3.3) 

      จากการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ

คอล จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีแนวทางให้

สอดคล้องกับนโยบายกฎหมายและข้อกําหนด ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญ และจัดทํา

เป็นเอกสาร 

      สําหรับการจัดทําแผนกิจกรรมด้านสิงแวดล้อมนัน บริษัทฯ ได้จัดทํา

โครงการโดยกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ และจัดทําเป็นลายลักษณ์

อักษร โดยแต่ละโครงการจะต้องกําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการให้ชัดเจน สําหรับการติดตาม
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ความก้าวหน้าในโครงการด้านสิงแวดล้อมแต่ละโครงการ โดย ผู้เชียวชาญด้าน TQA (2555) ได้

กล่าวเพิมเติมว่า 

 

“ซึงโครงการของบริษัทเรามีมากมายก็ของยกตัวอย่างเช่น  

  โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2555 พือ

เป็นการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงความสําคัญ พร้อมทัง

ได้รับความรู้เกียวกับแนวปฏิบัติทีดี และมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียทีดีภายในโรงงาน

ตามหลัก 3Rs 

   โครงการฟืนป่า รักษ์นํา เขาห้วยมะหาด เป็นโครงการฟืนฟูและรักษา

สภาพแวดล้อม และทรัพยากรบนเขาห้วยมะหาดผ่านการปลูกต้นไม้ สร้างฝ่ายชะลอนํา 

เพือเป็นการสร้างความยังยืนให้กับระบบนิเวศ อีกทังเป็นการเพิมความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (Biodiversity) ถือเป็นแนวทางที พีทีที โกลบอล เคมิคอลดําเนินการด้านการพัฒนา

อย่างยังยืน ประกอบด้วยการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม” 

   

      จากการวางแผนการดําเนินงานเห็นได้ว่าบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน)  ได้มีการทําการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมครบทุกกิจกรรมและทุกพืนที  

รวมถึงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย การรับวัตถุดิบ และสารเคมี การส่ง

ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า การจัดการของเสียทีเกิดขึนในโรงงาน มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมาย 

ข้อกําหนด กฎระเบียบทีเกียวข้องกับการผลิต และกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยได้

มอบหมายให้หน่วยงานนโยบายและกํากับดูแล จัดทําขันตอนการดําเนินงาน การติดตามกฎหมาย 

ข้อกําหนด รวมถึงข้อบังคับท้องถินทีเกียวข้อง จากการประเมินลักษณะปัญหาทีสําคัญได้กําหนด

เป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร  และจัดทําเป็นแผนกิจกรรมด้านสิงแวดล้อม

โดยจัดทําโครงการสิงแวดล้อมเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย โครงการ

ฟืนป่า รักษ์นํา เขาห้วยมะหาด เป็นต้น 

    4.2.2.3  การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ (ข้อกําหนดที 4.4) 

   การนําแผนการดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ในการจัดทําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 

ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที การฝึกอบรม การสือสาร การจัดทําเอกสาร 

การควบคุมเอกสาร การควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทังการเตรียมพร้อมและตอบสนองสภาวะ

ฉุกเฉิน ซึงผลการศึกษาสามารถแสดงได้ ดังนี 
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      1)  ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที (ข้อกําหนดที 

4.4.1) 

      บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) กําหนดโครงสร้างหน้าที

และความรับผิดชอบเพือเอืออํานวยให้การดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อมสามารถดําเนินการ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนียังสนับสนุน

ทรัพยากรทีจําเป็น เช่น ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เครืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็นในการ

ปฏิบัติงานด้านสิงแวดล้อม เป็นต้น  

      ซึงผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) ได้อธิบาย

โครงสร้างหน้าทีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี 

   

“หัวหน้าหน่วยงานระบบคุณภาพ รับผิดชอบเป็นผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการแบบ

บูรณาการและเป็นผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการคุณภาพ  

  หัวหน้าหน่วยงาน SHE รับผิดชอบเป็นผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม ซึงมีความรับผิดชอบและอํานาจหน้าทีดังต่อไปนี 

     สร้างความมันใจว่าได้มีการกําหนดกระบวนการในระบบระบบการ

จัดการแบบบูรณาการ มีการนําไปปฏิบัติใช้และธํารงรักษาไว้ตามข้อกําหนดอย่างต่อเนือง 

     รายงานผลการดําเนินงานของระบบการจัดการแบบบูรณาการต่อ

ผู้บริหารระดับสูง เพือนําไปใช้ในการทบทวนการจัดการ รวมถึงข้อเสนอแนะเพือการ

ปรับปรุง 

     สร้างความมันใจว่ามีการส่งเสริมให้พนักงาน ตระหนักถึงข้อกําหนด

ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้อง 

     ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในเรืองทีเกียวกับระบบการ

จัดการแบบบูรณาการ  

  ผู้บริหารระดับสูง ต้องเป็นผู้นําในการแสดงความรับผิดชอบด้านคุณภาพ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อมและดูแลให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการแบบ

บูรณาการอย่างสมําเสมอ  

  ส่วนพนักงานทุกคน ต้องยึดถือและปฏิบัติตามขันตอนการดําเนินงาน วิธี

ปฏิบัติงาน ทีได้กําหนดไว้ตามการจัดการแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

ประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการด้วย” 
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ภาพที 4.12  สายบังคับบัญชาการบริหารระบบการจัดการแบบบูรณาการ  

แหล่งทีมา:  บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), 2554ง.  

 

      2)  ความสามารถ การฝึกอบรม และจิตสํานึก (ข้อกําหนดที 4.4.2) 

      การฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกและความรู้ความสามารถ เป็นแนวทางในการ

บ่งชีความต้องการในการฝึกอบรม และวางแผนการฝึกอบรม การสร้างจิตสํานึกและความรู้

ความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และเกียวข้อง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้

แจกแจงประเภทของการฝึกอบรมให้สอดคล้องเกียวกับลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีสําคัญ ซึง 

ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมฝ่ายความปลอดภัยและบริการ (2555) ยังอธิบายเพิมเติมว่า 

 

“พนักงานทีเข้าใหม่จะต้องผ่านการอบรมก่อนทีจะปฏิบัติงานจริง โดยมอบหมายให้

หน่วยงานบริหารงานฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ ซึงการฝึกอบรมจะทําให้พนักงานเกิดความ

ตระหนักถึงระเบียบปฏิบัติในการทํางาน กระบวนการทํางานขององค์กร บทบาทและความ

รับผิดชอบของพนักงานในการดําเนินปฏิบัติเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที

กําหนดไว้ รวมทังปัญหาผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและการอนุรักษ์สิงแวดล้อม เช่น การคัด

แยกขยะก่อนทิงตามสีถังขยะทีเรากําหนด การใช้เครืองใช้สํานักงานอย่างประหยัดและรู้
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คุณค่า การนําสิงเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ หรือการใช้ซํา เป็นต้น นอกจากอบรมแล้วยัง

มอบหมายให้หัวหน้างานรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบโดยตรง อีกทังกําหนดเป็น

ลายลักษณ์อักษรในระเบียบปฏิบัติ ซึงบริษัทได้พยายามส่งเสริมและกระตุ้นจิตสํานึกของ

พนักงานอย่างต่อเนือง” 



      3)  การสือสาร (ข้อกําหนดที 4.4.3) 

     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้จัดทําวิธีการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการสือสารเกียวกับลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม ข้อมูลเกียวกับสิงแวดล้อม ทัง

พนักงานในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกบริษัทฯ ดังนี 

         (1)  การสือสารภายใน เพือกระจายนโยบายสิงแวดล้อม วัตถุประสงค์

และเป้าหมาย ลักษณะปัยหาสิงแวดล้อม แผนงาน ข่าวสารเกียวกับสิงแวดล้อม เพือให้พนักงานทุก

ระดับได้เข้าใจและมีส่วนร่วม รวมถึงระบบการสือสารและการนําเสนอจากพนักงานระดับล่างสู่

ระดับผู้บริหาร โดยผ่านกระบวนการและสือต่าง ๆ เช่น 



“การประชุมทบทวนระบบการจัดการสิงแวดล้อม (Management Review) การประชุม 

BSC Monitoring / Strategy Review การประชุมภายในสายงานต่าง ๆ การประชุมกลุ่มของ

พนักงาน การรับส่งข้อมูลปฏิบัติงานระหว่างกะ Intranet / บอร์ดประชาสัมพันธ์/Web 

Board  และ จดหมาย /Memo / Electronic mail”  

 

         (2)  การสือสารภายนอก ซึงเป็นการจัดทําเอกสารระเบียบปฏิบัติสําหรับ

บุคคลภายนอกทีเข้ามาติดต่อหรือดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ ผู้รับจ้างเหมา ผู้ส่งมอบ 

ผู้ประกอบการ ชุมชน สือมวลชน เป็นต้น ได้รับทราบเกียวกับนโยบายสิงแวดล้อม ลักษณะปัญหา

สิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมทีเกียวกับการจัดทําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 รวมทังการจัดให้มีการดําเนินการชุมชนสัมพันธ์เพือสะท้อนความคิดเห็น

ความคิดเห็นจากชุมชน และองค์กรทีอยู่โดยรอบ โดยข้อมูลทีได้รับนํามาใช้เพือการปรับปรุงต่อไป 

ซึงสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมของโรงโอเลฟินส์ I1 และ I4 

(2555) ได้กล่าวว่า  

 

“โดยหน่วยงาน SHE มีหน้าทีรับฟังความคิดเห็น คําร้องเรียนจากภายนอก ซึงหมายถึง 

โรงงานโดยรอบ หรือชุมชนข้างเคียง ตอบรับคําร้องเรียนดังกล่าว ติดตามการปฏิบัติการ
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แก้ไข และแจ้งผลสรุปการดําเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทังนําเสนอให้ผู้บริหาร

ระดับสูงทราบเป็นระยะ” 



      4)  การจัดทําเอกสาร (ข้อกําหนดที 4.4.4) 

      เอกสารด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ

คอล จํากัด (มหาชน) สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

           ก  คู่มือสิงแวดล้อม 

           ข  ระเบียบปฏิบัติการ 

           ค  วิธีการปฏิบัติงาน 

           ง  บันทึกด้านสิงแวดล้อม ได้แก่ บันทึกข้อกําหนดกฎหมายทีเกียวกับ

สิงแวดล้อม 

      เอกสารแต่ละประเภททีเกียวข้องกับการจัดทํามาตรฐานการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 ต้องได้การตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ทีมีอํานาจหน้าทีรับผิดชอบ 

    5)  การควบคุมเอกสาร (ข้อกําหนดที 4.4.5) 

      บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้จัดทําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ตามหัวข้อกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO 14001 และกําหนดให้หน่วยงานระบบ

คุณภาพ รับผิดชอบควบคุมเอกสารด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม โดยรับผิดชอบในการแจกจ่าย

เอกสาร การจัดเก็บและการตรวจสอบเอกสาร การจัดทํารายงาน ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุง การ

เรียกคืน และการทําลายเอกสาร ทังนี เพือให้เอกสารในระบบการจัดการสิงแวดล้อมมีความทันสมัย

อยู่เสมอ และเป็นการป้องกันมิให้มีการใช้เอกสารทียกเลิกแล้ว โดย ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย 

SHE องค์กร (2555) ได้อธิบายเพิมเติมว่า 

 

“เอกสารทีใช้ในระบบการจัดการสิงแวดล้อมแบ่งตามการควบคุมได้เป็น 3 ประเภท แต่ละ

ประเภทจะมีการควบคุมให้เหมาะสมกับสภาพใช้งานแตกต่างกันไป โดยผู้ควบคุมต้อง

ดําเนินการประกาศใช้ขันตอนการดําเนินงาน ในการควบคุมเอกสารดังกล่าว ดังนี  

  1)  เอกสารด้านวิศวกรรม มีหน่วยงานวิศวกรรมและบํารุงรักษา B ทีให้บริการด้าน

วิศวกรรมเป็นผู้ดําเนินการแก้ไขเอกสารด้านวิศวกรรมต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามการ

แก้ไขอุปกรณ์หรือระบบต่างๆภายในโรงงานและมีการแจกจ่ายสําเนาเอกสารดังกล่าวไปยัง

ผู้ถือเอกสารอย่างเหมาะสม   
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  2)  เอกสารมาตรฐานจากแหล่งภายนอก มีหน่วยงานบริหารทัวไป เป็นผู้ควบคุม

เอกสาร โดยดําเนินการตามขันตอนการดําเนินงานการควบคุมเอกสารมาตรฐานอ้างอิง

ภายนอก  

  3)  เอกสารควบคุม มีหน่วยงานระบบคุณภาพ เป็นผู้ควบคุมเอกสาร โดย

ดําเนินการตามขันตอนการดําเนินงานการควบคุมเอกสารควบคุม” 



      6)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (ข้อกําหนดที 4.4.6) 

     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มอบหมายให้หน่วยงาน

ปฏิบัติการผลิต หน่วยงานบํารุงรักษา และหน่วยงานวิศวกรรมและบํารุงรักษา เป็นผู้รับผิดชอบใน

การควบคุมการเดินเครืองหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึงมีความเสียง หรือมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมสูง 

โดยทําแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กําหนดเงือนไขการ

เดินเครือง รวมถึงในเรืองของสินค้า บริการ ผู้จําหน่ายปัจจัยในการดําเนินกิจการ และผู้รับเหมา ซึง

สอดคล้องกับข้อมูลขององค์กรโดย ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมฝ่ายความปลอดภัยและ

บริการ (2555) ทีได้อธิบายว่า 



“จัดทําขันตอนการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติงาน สําหรับควบคุมการปฏิบัติในแต่ละ

กิจกรรมจากการชีบ่งลักษณะปัญหาด้านสิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญ  และการชีบ่งอันตรายทีมี

ความเสียงสูง  และสือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกียวข้องถือ เช่น ผู้รับเหมา ปฏิบัติในลักษณะ

ของขันตอนการดําเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน  ถ้าหากไม่มีการกําหนดเกณฑ์การ

ดําเนินงานในขันตอนการดําเนินงานดังกล่าว อาจนําไปสู่การไม่บรรลุนโยบายและ

วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ และต้องมีการดําเนินการเตือนอันตรายในกิจกรรมทีมีความเสียง  

โดยให้หน่วยงาน SHE  ดําเนินการจัดให้มีการเตือนอันตรายในกิจกรรมและพืนทีทีมีความ

เสียง โดยครอบคลุมถึง ชนิด  สถานะของวัตถุอันตราย   รวมทังสถานภาพของเครืองมือ

เครืองจักร  อุปกรณ์ไฟฟ้า  และสถานทีทีมีความเกียวข้องในด้านอาชีวอนามัย  และความ

ปลอดภัย โดยอาจใช้สือต่างๆทีมีความทนทาน เข้าใจง่าย  ชัดเจนในการสือสาร” 

 

     7)  การเตรียมพร้อมและตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน (ข้อกําหนดที 4.4.7) 

     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มอบหมายให้หน่วยงาน

บริหารความมันคงและภาวะฉุกเฉินจัดทําขันตอนการดําเนินงาน เพือบ่งชีภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
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ทีอาจจะเกิดขึน ซึงสามารถเกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินและวิธีการตอบสนอง

ต่อเหตุการณ์เหล่านัน โดย ผู้เชียวชาญด้าน TQA (2555) กล่าวว่า  

 

“ให้ใช้แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินสําหรับกรณีก๊าซรัว เพลิงไหม้และการระเบิดหรือรังสี

รัวไหล ดําเนินการจัดทํา Prefire Plan Major โดยใช้ข้อมูลจาก Hazard ของ Plant, EIA, 

Plant Modification และดําเนินการซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินรายสัปดาห์เป็นแผนย่อย 

โดยอาศัยการกําหนดสถานการณ์ย่อยขึนมาเพือแก้ไขให้ทันท่วงที และสรุปผลการซ้อม

แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินเป็นบันทึก ซึงเป็นเรืองทีสําคัญมาก”  

 

      จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) มีการกําหนดโครงสร้างหน้าทีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพือ

เอืออํานวยให้การดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อมสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับการฝึกอบรม จะฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

และผู้เกียวข้อง โดยได้แจกแจงประเภทของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม

ทีสําคัญ ในส่วนของการสือสารนัน มีการสือสารประชาสัมพันธ์ทังภายในองค์กรและภายนอก

องค์กร โดยจะครอบคลุมในเรืองของ นโยบายสิงแวดล้อม ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม รวมถึงการ

จัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยใช้สืออิเล็กทรอนิคในการสือสาร 

      เอกสารทีเกียวข้องกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของ

บริษัท แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ คู่มือสิงแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงาน บันทึกด้าน

สิงแวดล้อม ในการควบคุมเอกสารได้แบ่งตามการควบคุมได้ 3 ประเภท ได้แก่ เอกสารด้าน

วิศวกรรม เอกสารมาตรฐานจากแหล่งภายนอก และเอกสารควบคุม ซึงแต่ะละประเภทจะมีการ

ควบคุมให้เหมาะสมกับสภาพใช้งานแตกต่างกันไป อีกทังผู้ควบคุมต้องดําเนินการประกาศใช้

ขันตอนการดําเนินงาน สําหรับการควบคุมการปฏิบัติงานนัน บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน

ปฏิบัติการผลิตหน่วยงานบํารุงรักษา และหน่วยงานวิศวกรรมและบํารุงรักษา เป็นผู้รับผิดชอบใน

การควบคุมการเดินเครืองจักรหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึงมีความเสียง หรือมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมสูง 

      นอกจากนีมีการเตรียมพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยทางบริษัท

ฯ จะมีแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินสําหรับก๊าซรัว เพลิงไหม้และการระเบิดหรือรังสีรัวไหล ดําเนินการ

ซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินรายสัปดาห์เป็นแผนย่อย โดยอาศัยการกําหนดสถานการณ์ย่อยขึนมา

เพือแก้ไขให้ทันท่วงที และสรุปผลการซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินเป็นบันทึก 

    4.2.2.4  การตรวจสอบ (ข้อกําหนดที 4.5) 
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    หลังจากได้ดําเนินการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 แล้ว บริษัท 

ฯมีการดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบ การประเมิน

ความสอดคล้อง ข้อบกพร่อง การแก้ไข และป้องกัน การควบคุมการบันทึก การตรวจประเมิน

ภายใน ซึงแสดงรายละเอียดตามลําดับ ดังนี 

      1)  การเฝ้าระวังและตรจสอบระบบ (ข้อกําหนดที 4.5.1) 

      บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) กําหนดให้มีการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิงแวดล้อมอันเกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่าง

ถูกต้องและได้มาตรฐาน จัดสรรให้มีเครืองมือเฝ้าระวังและตรวจวัดตามความจําเป็น กําหนด

กระบวนการทีเหมาะสม เพือให้มันใจว่าผลการวัดมีความเชือถือสามารถนําไปเป็นแนวทางในการ

ป้องกัน และลดมลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อม ผู้แทนระดับบริหารด้าน

สิงแวดล้อมฝ่ายความปลอดภัยและบริการ (2555) กล่าวว่า



“สําหรับการเฝ้าติดตามและตรวจวัด บริษัทฯ ได้มีการกําหนดการเฝ้าติดตามและตรวจวัด 3 

ด้าน ดังต่อไปนี 

  ก)  เฝ้าติดตาม วัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมี 3 หน่วยงาน

รับผิดชอบ ได้แก่ 

    หน่วงงานบํารุงรักษา จะเป็นผู้จัดทํารายการเครืองมือเฝ้าระวังและตรวจวัดต่างๆ 

ในกระบวนการผลิต ซึงมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเครืองมือวัดทีใช้ซือ

ขายผลิตภัณฑ์ทีต้องสอบเทียบ 

    หน่วยงานบํารุงรักษาเครืองมือวัดโรงกลัน และ หน่วยงานบํารุงรักษาเครืองมือ

วัดอะโรเมติกส์ มีหน้าทีในการสอบเทียบเครืองมือเฝ้าระวังและตรวจวัดต่าง ๆ ในกระบวน 

การผลิตตามทีกําหนด ซึงมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เครืองมือวัดทีใช้ซือขาย

ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเครืองมือตรวจวัดก๊าซแบบติดตัง 

  ข)  เฝ้าติดตามและตรวจวัดด้านสิงแวดล้อม โดยมี 2 หน่วงงานรับผิดชอบ ได้แก่ 

    หน่วยงาน SHE รับผิดชอบการกําหนดรายการการตรวจวัดด้านสิงแวดล้อมและ

กําหนดรายการค่ากําหนดควบคุมด้านสิงแวดล้อมและรายการเครืองมือเฝ้าระวังและ

ตรวจวัด   

    หน่วยงานทดสอบสิงแวดล้อมและบริการภายนอก รับผิดชอบการกําหนดแผน

และดําเนินการสอบเทียบเครืองมือเฝ้าระวังและตรวจวัดด้านสิงแวดล้อม 
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  ค)  เฝ้าติดตามและตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีหน่วยงาน

บริหารความมันคงและภาวะฉุกเฉิน รับผิดชอบการสอบเทียบเครืองมือตรวจวัดก๊าซแบบ

เคลือนที”  

 

      2)  การประเมินความสอดคล้อง (ข้อกําหนดที 4.5.2) 

     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้มีการประเมินความ

สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนด เพือให้มันใจว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีปฏิบัติอยู่มี

ความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดได้อย่างครบถ้วนตามนโยบายทีวางไว้ ซึง ผู้จัดการฝ่าย

หน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) อธิบายเพิมเติมว่า

 

“โดยให้หน่วยงานนโยบายและกํากับดูแลจัดทําขันตอนการดําเนินงานทีระบุถึงความถีและ

วิธีการสําหรับประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ ทีเกียวข้องที

นํามาใช้ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง โดยเก็บผลการประเมินความสอดคล้องไว้เป็นบันทึก” 



    3)  ข้อบอพร่อง การแก้ไข และการป้องกัน (ข้อกําหนดที 4.5.3) 

     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดการ

ดําเนินการ การตรวจพบ การหาสาเหตุ การแก้ไข และการป้องกัน หากพบข้อบกพร่องอันเกิดได้

จากการขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับ เป็นข้อขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการ

ปฏิบัติงานเกียวกับสิงแวดล้อม เป็นข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 

จะรวมถึงข้อร้องเรียนของลูกค้า  ข้อร้องเรียนด้านสิงแวดล้อม รายงานอุบัติเหตุและบันทึกการ

ยินยอมของลูกค้า โดยให้บันทึกลงในแบบฟอร์มการพบข้อบกพร่องและยืนให้แก่เจ้าหน้าทีที

รับผิดชอบ เพือพิจารณาหาสาเหตุข้อบกพร่องทีเกิดขึน ทังทางด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและ

กระบวนการในระบบการจัดการสิงแวดล้อม ซึงต้องสามารถตรวจสอบภายหลังได้ ซึง ผู้จัดการฝ่าย

หน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) ได้อธิบายเพิมเติมว่า 

 

“ความไม่เป็นไปตามข้อกําหนดหรือข้อบกพร่องทีเกิดขึน ในกรณีทีการปฏิบัติการแก้ไข

และการปฏิบัติการป้องกันก่อให้เกิดอันตรายใหม่หรือมีการเปลียนแปลงอันตราย บริษัทฯ 

ต้องมีการประเมินความเสียงใหม่ก่อนการดําเนินการการปฏิบัติการแก้ไขหรือการ

ปฏิบัติการป้องกันใดๆ เพือกําจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด ต้อง

เหมาะสมกับขนาดของปัญหา และสอดคล้องกับความเสียงทีมีอยู่แล้ว” 
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      4)  การควบคุมการบันทึก (ข้อกําหนดที 4.5.4) 

     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดให้มีการจัดทํา

ระเบียบปฏิบัติ การบันทึกข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน โดยลักษณะบันทึกต่าง ๆ ต้องชัดเจน อ่าน

ง่ายสามารถตรวจสอบถึงกิจกรรม การบริการย้อนหลังได้ ต้องกําหนดวิธีการจัดเก็บบันทึก 

ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทําลาย เป็นต้น โดย ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร 

(2555) ได้อธิบายเพิมเติมว่า 

 

ซึง “หน่วยงานระบบคุณภาพ ประกาศใช้ขันตอนการดําเนินงานการควบคุมบันทึก เพือ

ควบคุมบันทึก (Record) โดยหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้จัดทําบันทึก ต้องเป็นผู้กําหนด

ว่าเอกสารใดบ้างเป็นบันทึกและจัดทําวิธีการจัดเก็บบันทึก แต่ละเรืองทีอยู่ในความ

รับผิดชอบโดยต้องระบุถึงผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานทีจัดเก็บ รายละเอียดในการ

จัดเก็บ ระยะเวลาในการจัดเก็บ ผู้ทบทวนและการกําจัดของบันทึก วิธีการจัดเก็บนีหัวหน้า

หน่วยงานต้องส่งอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ให้ หน่วยงานระบบคุณภาพ บันทึกดังกล่าว ต้องมี

สภาพทีอ่านได้อย่างชัดเจนและสามารถแสดงเป็นหลักฐานในการปฏิบัติทีสอดคล้องกับ

ข้อกําหนด ตามระบบการจัดการสิงแวดล้อมและเพือแสดงว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อม

ได้รับการนําไปปฏิบัติใช้อย่างมีประสิทธิผล” 

     5)  การตรวจประเมินภายใน (ข้อกําหนดที 4.5.5) 

     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้มีการจัดทําระเบียบ

ปฏิบัติในการตรวจประเมินภายในกิจกรรมตามระบบการจัดการสิงแวดล้อม เพือพิจารณาว่าการ

ดําเนินการสอดคล้องกับแผนและข้อกําหนด ซึงบริษัทฯ ต้องมีการจัดเตรียมผู้ตรวจประเมิน จัดทํา

แผนการตรวจประเมิน รายงานการตรวจติดตาม และทําการสรุปเพือทบทวนโดยฝ่ายบริหาร โดย

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ ของ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“โดย หน่วยงานระบบคุณภาพ และหน่วยงาน SHE มีหน้าทีรับผิดชอบจัดทําขันตอนการ

ดําเนินงานการตรวจประเมินภายใน เพือพิจารณาว่าระบบการจัดการแบบบูรณาการของ

บริษัทฯ ยังคงสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้อมและ

เป็นไปตามข้อกําหนดขององค์กรและมีการนําไปปฏิบัติรักษาไว้อย่างมีประสิทธิผล โดย 

    การวางแผน ดําเนินการตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครัง 
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    กําหนดผู้ทําหน้าทีทวนสอบและเสนอ พิจารณาอนุมัติหรือแต่งตัง โดยคัดเลือก

จากผู้ปฏิบัติงาน ทีได้รับการอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามระบบการจัดการและต้องทํา

ให้มันใจในความเป็นธรรมและความเป็นกลาง ทังนีผู้ตรวจประเมินต้องมีความอิสระจาก

งานทีเข้าไปตรวจโดยไม่ตรวจงานของตนเอง 

    หัวหน้าหน่วยงานฯ ทีรับการตรวจประเมิน ต้องดําเนินการปฏิบัติแก้ไข

ข้อบกพร่องทีพบในการตรวจประเมิน โดยปราศจากความล่าช้า เพือขจัดข้อบกพร่องที

ตรวจพบ  

    หลังจากนันหน่วยงานระบบคุณภาพ และหน่วยงาน SHE จะดําเนินการสรุป

รายงานประสิทธิผลและข้อบกพร่องทีตรวจพบจากการตรวจติดตามภายในต่อทีประชุม

ผู้บริหาร” 

 

      จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) มีการกําหนดการเฝ้าติดตามและตรวจวัดใน 3 ด้าน ได้แก่ เฝ้าติดตามวัดและวิเคราะห์

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านสิงแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนด กฎหมายหรือข้อเรียกร้องทีเกียวข้อง อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน หากพบความไม่

เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อกําหนดหรือข้อบกพร่อง บริษัทฯ จะประเมินความเสียงก่อนดําเนินการ

แก้ไข ป้องกัน เพือกําจัดความไม่สอดคล้องตามกฎหมาย หรือข้อกําหนดทีเกียวข้อง สําหรับการ

บันทึกข้อมูล มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ การบันทึกข้อมูล และผลการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ เป็นผู้จัดเก็บบันทึก ส่วนการตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ จะทําการประเมินอย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง โดยหน่วยงานระบบคุณภาพ และหน่วยงาน SHE มีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทํา

ขันตอนการดําเนินงานการตรวจประเมินภายใน 

    4.2.2.5  การทบทวนของฝ่ายบริหาร (ข้อกําหนดที 4.6) 

    การทบทวนการดําเนินงานการจัดการสิงแวดล้อม เพือเป็นแนวทางปฏิบัติในการ

ทบทวนการดําเนินงานของระบบการจัดการสิงแวดล้อม เพือให้เกิดความมันใจว่าระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมของบริษัทฯ ทีดําเนินการอยู่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการตอบสนองต่อ

นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ความสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง

ทางด้านสิงแวดล้อม โดย ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร(2555) ได้อธิบายเพิมเติมว่า 

 

“ซึงหัวหน้าหน่วยงานระบบคุณภาพ มีหน้าทีรับผิดชอบจัดทําตารางกําหนดเวลา หัวข้อการ

ประชุมและจัดทํารายงานการประชุมติดตามผลของความเหมาะสมและประสิทธิผลในการ
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ปฏิบัติงานตามระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง และเก็บเป็นบันทึก โดยมี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ (ARO) และรองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ (REF) เป็นประธาน หัวข้อทีทบทวนใน

การประชุม คือ 

    การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการจัดการสิงแวดล้อมและกระบวนการที

เกียวข้อง 

    ข้อมูลและคําร้องเรียนทีได้รับแจ้งจากผู้มีส่วนได้เสียและการติดตามแก้ไข

ป้องกัน 

    การปรับปรุงผลการดําเนินการด้านคุณภาพ สิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย ทีเกียวกับข้อกําหนดของผู้มีส่วนได้เสีย 

    ความจําเป็นในการเปลียนแปลงนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย คุณภาพ 

สิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและองค์ประกอบอืน ๆ ด้านระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม 

    การติดตามงานทีมอบหมายจากการประชุมครังก่อน 

    การกําหนดทรัพยากรทีจําเป็นทีใช้ในการผลิต 

    ผลการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีกําหนดไว้ 

  ผลจากการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ต้องประกอบด้วยการตัดสินใจและการ

สังการในการปฏิบัติดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม และจัดทําในรูปของรายงาน

และแจกจ่ายให้ผู้ร่วมประชุมทราบ” 

 

      จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยทบทวน

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง ซึงการทบทวนเพือให้เกิดความมันใจว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อมของ

บริษัทฯ ทีดําเนินการอยู่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการตอบสนองต่อนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของบริษัท ความสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้องทางด้านสิงแวดล้อม 

นอกจากนีผลจากการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ต้องจัดทําในรูปของรายงานและแจกจ่ายให้ผู้

ร่วมประชุมทราบ 

 

  4.2.3  ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

 การสัมภาษณ์ผู้ทีเกียวข้องกับผลการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อมในเรืองความ

คิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001): 
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กรณีศึกษาบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีผลการศึกษาแบ่งได้เป็นด้านต่าง ๆ 

ดังนี 

    4.2.3.1  ด้านประสิทธิผล 

     1)  การบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีตังไว้ 

      ผลทีเกิดขึนตามทึกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของนโยบายด้านคุณภาพ

ความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม ทังในด้านภาพรวม ด้านบรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และด้านต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทีเกียวข้องใน

การดําเนินงาน มีดังนี 

         (1)  ภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

        จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) มีความสอดคล้องกันว่า ภาพรวมการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

นันบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีได้กําหนดไว้ ดังที ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงาน

นโยบาย SHE องค์กร (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“ในภาพรวมถือว่าการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ 

นันบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีได้กําหนดไว้อย่างมากและชัดเจนเป็น

รูปธรรม โดยดูจากการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ตังแต่เริมต้น

จนถึงปัจจุบัน” 

   

         และการให้สัมภาษณ์ของผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมฝ่ายความ

ปลอดภัยและบริการ (2555) ก็ได้กล่าวว่า 



“ในภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ นันได้

บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีตังไว้ เช่น การประยุกต์ใช้แนวคิด 3Rs เพือลด

ปริมาณกากของเสียและของเสียทีเป็นพิษและทําให้ของเสียทีส่งไปฝังกลบมีปริมาณที

ลดลง”  
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   จากการสัมภาษณ์ ผู้เชียวชาญด้าน TQA (2555) ได้กล่าวอีกว่า “ใน

ภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ นันได้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการระบบ (ISO 14001) อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม”



        นอกจากนี ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมของโรงโอเลฟินส์ I1 

และ I4 (2555) ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ในภาพรวมของการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม

ของบริษัทฯ นันได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างมาก และชัดเจน ในทุก

ขันตอนของการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001)”

   ดังนันจึงสรุปได้ดังนี ภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) นันบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีได้กําหนดไว้ โดยดูจากการดําเนินงานต่าง ๆ ทีผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน 

         (2)  ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

        จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) มีความสอดคล้องกันว่า ในด้านการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัทฯ 

นันบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายนัน ผู้เชียวชาญด้าน TQA (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ นันมีความสําเร็จ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีวางไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถเห็นได้

จากการมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนทุกไตรมาสและการปรับปรุงอย่างต่อเนืองของ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001)” 



         และการให้สัมภาษณ์ของผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร 

(2555) ก็ได้กล่าวว่า “ทุกขันตอนของการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของ

บริษัทฯ ซึงได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานหน้าทีความรับผิดชอบ ทรัพยากร และความร่วมมือ

ของพนักงาน ส่งผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้ อย่างชัดเจน”

 

      รวมถึงการให้สัมภาษณ์ของ ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมฝ่าย

ความปลอดภัยและบริการ (2555) ก็ได้กล่าวว่า  
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“การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ จะบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีกําหนดไว้มากน้อยเพียงใดนันขึนอยู่กับการติดตาม

ผลการปฏิติงาน การตวจประเมินภายในของบริษัท การทบทวนจากผู้บริหารในการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนือง เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีกําหนดไว้” 

 

      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ของบริษัทฯ ได้มีการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที

กําหนดไว้อย่างชัดเจน เนืองจากมีการกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบ การติดตามผลการปฏิบัติงาน

ทุกไตรมาส และการตวจประเมินภายในของบริษัท การทบทวนจากผู้บริหารในการปรับปรุงอย่าง

ต่อเนือง  

      2)  ปัญหาและอุปสรรค 

     จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มีปัญหาและอุปสรรค

เล็กน้อยในการดําเนินงาน ซึงผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ส่วนใหญ่ที

พบก็เป็นในเรืองของงานเอกสารเพราะเอกสารของระบบมีจํานวนมากทังแบบฟอร์มต่าง ๆ 

ทําให้เกิดความสับสนมากให้กับพนักงานในการควบคุมเอกสาร ทางบริษัทได้นําเอาระบบ

เอกสารออนไลน์เข้ามาช่วยลดการใช้กระดาษในการทําสําเนาแจกจ่ายเอกสารให้กับแผนก

ทีเกียวข้อง และลดขันตอนในการควบคุมเอกสารทียุ่งยากลงไป” 

 

   ดังนันจึงสรุปได้ว่า ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) นันมักมีปัญหาและอุปสรรคเล็กน้อยในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) มีจํานวนมากทัง

แบบฟอร์มต่าง ๆ ทําให้เกิดความสับสนมากให้กับพนักงานในการควบคุมเอกสาร ทางบริษัทได้

นําเอาระบบเอกสารออนไลน์เข้ามาช่วยลดการใช้กระดาษในการทําสําเนาแจกจ่ายเอกสารให้กับ

แผนกทีเกียวข้อง และลดขันตอนในการควบคุมเอกสารทียุ่งยากลงไป 

      จากการศึกษาสามารถสรุปด้านประสิทธิผลได้ว่า การดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้มีการ

ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยดูจากการ

ดําเนินงานต่าง ๆ ทีผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนืองจากมีการกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบ การติดตาม
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ผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส และการตวจประเมินภายในของบริษัท การทบทวนจากผู้บริหารใน

การปรับปรุงอย่างต่อเนืองและในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) นันมัก

มีปัญหาและอุปสรรคเล็กน้อยในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) มีจํานวนมากทังแบบฟอร์ม

ต่าง ๆ ทําให้เกิดความสับสนมากให้กับพนักงานในการควบคุมเอกสาร ทางบริษัทได้นําเอาระบบ

เอกสารออนไลน์เข้ามาช่วยลดการใช้กระดาษในการทําสําเนาแจกจ่ายเอกสารให้กับแผนกที

เกียวข้อง และลดขันตอนในการควบคุมเอกสารทียุ่งยากลงไป 

    4.2.3.2  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     1)  ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) 

     จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) ทังหมดได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า พนักงานทราบถึงขันตอนการดําเนินระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ว่ามีขันตอนหรือกระบวนการอย่างไร ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงาน

นโยบาย SHE องค์กร (2555) ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

 

“พนักงานของบริษัทได้ทราบถึงขันตอนการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) เป็นอย่างดี เนืองจากมีการฝึกอบรมพนักงานก่อนการดําเนินงานเพือทีจะให้

พนักงานมีความเข้าใจเกียวกับขันตอนอย่างถูกต้องและตรงกัน โดยมีขันตอนการ

ดําเนินงานระบบดังนี คือ กําหนดนโยบายสิงแวดล้อม การระบุและประเมินปัญหา

สิงแวดล้อม กฎหมายและกําหนดต่างๆ ทีเกียวข้อง การจัดทําวัตถุประสงค์เป้าหมายและ

การจัดทําโครงการด้านสิงแวดล้อม การกําหนดโครงสร้างและหน้าทีความรับผิดชอบ การ

ฝึกอบรม การสือสารโครงสร้างเอกสารและการควบคุมเอกสาร การควบคุมการปฏิบัติการ 

การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การตรวจติดตามและการตรวจวัด การประเมิน

ความสอดคล้องกับกฎหมาย การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน การควบคุมบันทึก การตรวจ

ติดตามระบบการจัดการสิงแวดล้อมภายใน และการทบทวนของฝ่ายบริหาร หลังจากนัน

จะต้องมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง เพือให้

ระบบการจัดการเกิดประสิทธิภาพดีขึนเรือย ๆ” 

  

     ดังนันจึงสรุปได้ว่า พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในขันตอนการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี ส่งผลสําเร็จในการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ได้เป็นอย่างดี 
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     2)  การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) มีความเห็นสอดคล้องกับ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) ว่า 

 

“ก่อนการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) จะมีการประชุมย่อย 

เพือให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินงานระบบ พร้อม

ทังเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเกียวกับการแผนงาน นโยบาย การประเมินผล

และติดตามผลการดําเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน ซึงพนักงานทุกคนให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลทําให้ประสบผลสําเร็จลุล่วง” 

   

      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า พนักงานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ซึงพนักงาน

ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลทําให้ประสบผลสําเร็จลุล่วง 

      3)  ความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) มีความเห็นสอดคล้องกับ ระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมฝ่ายความปลอดภัยและบริการ 

(2555) ว่า 

 

“ทุกคนในบริษัทมีความพึงใจมาก ในภาพรวมของการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001)ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี มีการบริหารจัดการทีเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยังยืน การสือสารทีดีทังภายในและ

ภายนอก ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน ส่งผลให้การ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ออกมาบรรลุผลสําเร็จเป็นไปตาม

เป้าหมายทีกําหนด อีกทังเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมเคมี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานด้านคุณภาพ ความ

มันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (QSHE) อย่างต่อเนือง” 

 

      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า มีความพึงพอใจมาก ในภาพรวมซึงถือว่า

ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี มีการบริหารจัดการทีเป็นระบบ มีการสือสารทีดีทังภายในและ
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ภายนอก ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เนืองจากสามารถเห็นได้จากผลการดําเนินงานได้อย่าง

ชัดเจน และมีประสิทธิผล มีความยังยืน 

      4)  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      จากการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จนสามารถประสบผลสําเร็จได้รับการรับรองระบบ

มาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนือง 

โดยเจ้าหน้าทีกนอ. (2555) ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

 

“ผมมีความรู้สึกพึงพอใจทีบริษัท โรงงานต่าง ๆ ในนิคมฯ มาบตาพุดได้จัดทํามาตรฐานว่า

ด้วยระบบการจัดการสิงแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยทางการนิคมฯ จะคอยกํากับ

ดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้ใส่ใจในคุณภาพชีวิต และ

สิงแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ ISO 14001 เกือบทุก

แห่ง” 

 

      และการให้สัมภาษณ์ของผู้นําชุมชนหนองแฟบ (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“พืนทีชุมชนหนองแฟบเป็นไข่แดงล้อมรอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ซึงตลอดเวลาทีผ่าน

มาได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษ ไม่ว่าจะเป็นกลินเหม็น เสียงดังและฝุ่นละอองฟุ้ง

กระจาย อย่างต่อเนือง และมีความกังวลต่ออุบัติเหตุทีเกิดขึนทีจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน พร้อมทีจะขอย้ายทีอยู่อาศัยออกไป เนืองจากชาวบ้านส่วนใหญ่กลัวอุบัติเหตุ

รุนแรงทีไม่คาดคิดจะเกิดขึนเหมือนกับทีเกิดบ่อยครัง ทางบริษัทก็มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน

ร่วมกับชุมชน ซ้อมก็คือซ้อมไม่ใช่จริง แต่เวลาเกิดเหตุการณ์จริง ซึงแผนนันมักนําไป

ปฏิบัติไม่ได้จริง” 

 

      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า ในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมรู้สึกพอใจที

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใส่ใจในคุณภาพชีวิต และสิงแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงาน

อุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ ISO 14001 เกือบทุกแห่ง แต่ในส่วนของภาคประชาชนจะรู้สึก

ว่าเมือก่อนพืนทีหนองแฟบถูกจัดเป็นพืนทีสีเขียว แต่ภายหลังมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

เพิมขึนทําให้พืนนีกลับถูกจัดป็นพืนทีสีม่วง และมีผลกระทบจากปัญหาสิงแวดล้อมจาก

อุตสาหกรรมมากมาย 
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      สามารถสรุปด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ว่า พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ

ในขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี เนืองจากมีการ

ฝึกอบรมพนักงานก่อนการดําเนินงานเพือทีจะให้พนักงานมีความเข้าใจเกียวกับขันตอนอย่าง

ถูกต้องและตรงกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเกียวกับการแผนงาน 

นโยบาย การประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน ซึง

พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลทําให้ประสบผลสําเร็จลุล่วง ส่งผลให้พนักงานมี

ความพึงพอใจมากในการเป็นส่วนหนึงในการบริหารจัดการด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) เนืองจากสามารถเห็นได้จากผลการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพ และมีความยังยืน 

นอกจากนีในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) รู้สึกพอใจทีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใส่

ใจในคุณภาพชีวิต และสิงแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ 

ISO 14001 เกือบทุกแห่ง แต่ในส่วนของภาคประชาชนจะรู้สึกว่าเมือก่อนพืนทีหนองแฟบถูก

จัดเป็นพืนทีสีเขียว แต่ภายหลังมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิมขึนทําให้พืนนีกลับถูกจัดป็น

พืนทีสีม่วง และมีผลกระทบจากปัญหาสิงแวดล้อมจากอุตสาหกรรมมากมาย 

    4.2.3.3  ด้านการบริหารจัดการ 

     1)  การบริหารจัดการระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

        (1)  นโยบาย 

         จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) มีความสอดคล้องกันว่า นโยบายด้านคุณภาพ ความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิงแวดล้อมของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีความชัดเจนหรือไม่อย่างไร

นัน ซึงได้กล่าวไว้ว่า 

         บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มุ่งมันในการดําเนิน

ธุรกิจเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมเคมี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR) 

และมีพันธะสัญญาในการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานด้านคุณภาพ ความมันคง ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (QSHE) อย่างต่อเนือง ดังนี 

         (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิงแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานและข้อกําหนดอืนๆทีเกียวข้อง 

         (2)  บริหารคุณภาพทัวทังองค์กรด้วยเครืองมือการบริหารคุณภาพ การ

จัดการความรู้ และการเพิมผลผลิต เพือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนานวัตกรรมที

เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ซึงแนวทางในอนาคตของบริษัทในเครือ ปตท. นัน มีแผนงานทีจะพัฒนา
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องค์กรให้มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ซึงผู้เชียวชาญด้าน TQA (2555) ได้ให้

รายละเอียดถึงแผนงานและแนวทางดังกล่าวไว้ว่า 

 

“เราพิจารณาแล้วว่าโครงสร้างแบบ 5 เสาของ IMS นันสามารถทีจะรองรับต่อข้อกําหนด

และข้อเรียกร้องจากระบบมาตรฐานประเภทต่างๆทีมีการกําหนดไว้ได้ ไม่ใช่ว่าเราทะนง

ตนแต่ประการใด แต่เราลองเชิญผู้เชียวชาญมาให้คําปรึกษา โดยเป็นคนจากภายนอก

องค์กร เขาเองก็มองว่าหากเราทําแบบนี และมีกระบวนการดําเนินงานจริงอย่างต่อเนือง เรา

ก็จะได้รับการรับรองทัง 9000, 14000และ 18000 โดยอัตโนมัติ โดย 5 เสาทีผมเรียนให้

ทราบเป็น Cross Functional Base ทีจะ Cross งานสลับไปมาแบบนี ทําให้กระบวนการ

ทํางานของเราจะซับซ้อนในเรืองการวางโครงสร้างระบบในตอนต้น แต่สุดท้ายจะง่ายเมือ

ถึงกระบวนการทํางานจริง เช่น (นําเสนอแผนงานในตอนต้น) หากเราพิจารณาที 14000 ก็

จะมีการเขียนรับรองในเรืองของพวก Operational ไว้ด้วยว่าทําอะไร อย่างไร แล้วสามารถ

เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมได้บ้าง นอกจากนีถ้ามองทางฝ่าย HR เองก็จะมีการกําหนดว่า

ต้องมีการอบรมในเรืองของสิงแวดล้อมและประเด็นปัญหาเบืองต้นไว้ด้วย ส่วนในเรือง

ของ 9000 เองก็จะเป็นในลักษณะเดียวกัน การจัดระบบของเราไม่ได้จัดตาม Department 

แต่เราจัดตาม Functional ส่วนใครทีเข้าหมวดใน Supply Chain เดียวกัน เราจะนําเข้ามา

รวมไว้ในหมวดเดียวกัน เช่น Supply Planning ฝ่าย Operation เราจะจัดสายงานตามการ

ทํางาน โดยดึงวิศวกรกับฝ่ายซ่อมบํารุงมาไว้ด้วยกัน ดังนันในช่วงทีเรามีการ Audit ภายใน 

เราต้องดึงคนในทุกแผนกมาเข้าร่วม Audit กลายเป็นการบูรณาการตังแต่กระบวนการ

ทํางานจนถึงการตรวจประเมิน ซึงเป็นระบบทีบริษัทหรือคนทีผ่านงานในต่างประเทศมา

จะคุ้นเคย” 

 

         (3)  บริหารความเสียง เพือป้องกันอันตราย ความเจ็บป่วยจากการ

ทํางาน ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย BCAREs เพือดูแลห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน โดยระบบ BCAREs ทีกล่าวมา โดย

ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) ได้มีการอธิบายเพิมเติมและให้รายละเอียดไว้

ดังนี 

 

“เรามีสโลแกนของ BCares ว่า ‘พฤติกรรม(Behavior) ปลอดภัย, ห่วงใยซึงกันและกัน

(Care)’ ส่วน s ทีเห็นเพิมเข้ามาคือ Safety ทีพยายามให้เป็นเรืองทีง่ายทีสุด โดยพยายามให้
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ครอบคลุมมากทีสุด ทังตัวเองและผู้รับเหมาซึงเปรียบเสมือนเพือร่วมงานของเรา และเรา

เองต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับเขาด้วย เราจะพยายามอบรมกับคนในองค์กรเสมอว่า ในทุก

งานทีผู้รับเหมาทํา ถ้าไม่มีเขาแล้วพวกคุณจะทําหรือเปล่า ถ้าไม่ เราเองต้องให้การฝึกอบรม

และสร้างความสัมพันธ์ในฐานะเพือนกับพวกเขาด้วย แม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนทีเท่ากัน

แต่ถ้าเป็นเรืองความปลอดภัย คนในองค์กรต้องใส่ใจผู้รับเหมาให้มาก  

    นอกจากนีในทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ผู้บริหารระดับสูงจะทํา

หน้าทีเดินตรวจและพิจารณา พร้อมทังตังประเด็นหรือตักเตือนเรืองความปลอดภัยใน

โรงงานและสถานประกอบการในระหว่างทีเดินตรวจอีกด้วย นอกจากนียังดูเรืองพลังงาน

และสิงแวดล้อมอีกด้วย กล่าวคือเราจะผนวกสามเรืองเข้าด้วย (Safety, Reliability และ 

Energy) ในการเดินตรวจดูแต่ละครัง ซึงตรงนีจะช่วยสร้างความรู้สึกให้กับผู้ทีทํางานใน

สถานประกอบการว่าเจ้านายของเราให้ความสําคัญกับเรืองพวกนีและเดินตรวจทุกวัน

อังคารเป็นประจํา จนกลายเป็น Visible Leadership ในทีสุด ผู้รับเหมาทีเห็นเองก็รู้สึกว่า 

เราให้ความสําคัญกับเขาจริงๆด้วย” 

 

         (4)  ดูแลในเรืองอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี และ

ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีและมีความสุขในการทํางาน 

         (5)  ประเมินและลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม โดยเน้นการปรับปรุง

และป้องกันทีแหล่งกําเนิด รวมทังใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ผู้แทนระดับบริหารด้าน

สิงแวดล้อมของโรงโอเลฟินส์ I1 และ I4 (2555) ในฐานะผู้ดูแลงานด้านสิงแวดล้อมขององค์กร ให้

ความเห็นว่า 

 

“หากมองปัญหาสิงแวดล้อมเป็นสามส่วนคือที Source, Pathway และ Receiver แล้ว 

กฎหมายเราจะหนักไปที Receiver เป็นหลัก อีกส่วนหนึงทีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ต่างจากนิคมอืนๆคือเราไม่มี Final Observation Basin ทีจะมาตรวจเฝ้าระวังและจัดเป็น

ระบบบําบัดนําเสียรวม ซึงโรงงานทีมีทีกว้างมากพอจะทําบ่อตรงนีเพือนํานําทีได้มา

ตรวจวัดหาค่ามาตรฐานต่างๆจนแน่ใจแล้วจึงทําการปล่อยออก แต่บางโรงงานนันจะปล่อย

ออกทันทีโดยไม่มีการตรวจวัดใดๆเลยก็มี ซึงเป็นสิงทีกฎหมายไม่ได้แนะนําและยังไม่มี

หน่วยงานใดของรัฐเข้ามารับผิดชอบในการตรวจวัดด้วย โรงงานเราเองเป็นโรงงานทีอยู่

ปลายนํา โดยในบางครังเองผมเคยลองตรวจวัดทีฝังต้นนําพบว่าบางครังทีค่า COD สูงมาก

ด้วย ดังนันเราควรมีการตรวจวัดตังแต่ต้นนําไม่ใช่ไปกองไว้ที Receiver เป็นหลัก เพราะเรา
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มุ่งจัดการทีแหล่งทีมาหรือ Source เป็นสําคัญมากกว่า เพราะถ้าหลุดจากตรงนีไป ผมเชือว่า

เราคงไม่สามารถไปดึงเอากลับมาได้ ดังนันองค์กรจึงเชือในการกําจัดทีแหล่งมากกว่า” 

 

        ผู้บริหารทุกระดับในบริษัท จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการ

พัฒนาและธํารงไว้ซึงระบบการจัดการคุณภาพอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิงแวดล้อม โดย

สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพือให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

รวมถึงสือสารให้ผู้เกียวข้องทราบผลการดําเนินการด้าน QSHE อย่างทัวถึง โดยถือเป็นปัจจัยที

สําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร ตามที ผู้เชียวชาญด้าน TQA (2555) ให้ความเห็นไว้ว่า 

 

“เชือว่านโยบาย ทัศนคติและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นสิงทีสําคัญทีสุด เพราะ

หากหัวไม่ให้ความสําคัญในจุดนี แน่นอนว่าหางคงไม่กระดิกตาม และผู้บริหารของเรามอง

การวางระบบหรือสิงต่างๆทีทําโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไร แน่นอนว่าถ้าทําเพือขอรับ

ใบรับรอง เราเองก็สามารถทําได้เพียงเพือแค่ผ่านแต่หากเราต้องการปรับปรุงระบบและเพิม

ประสิทธิภาพในการทํางานของเรา เราจําเป็นทีจะต้องเอาตัวลงไปใส่กับงานและเพิมจุดๆ

นันขึนมาจริงๆ” 



         ดังนันจึงสรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท พีทีที โก

ลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) นโยบายมีความชัดเจนภายใต้มุ่งมันในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้นําใน

อุตสาหกรรมเคมี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มีความชัดเจนด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความ

มันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานและข้อกําหนดอืนๆที

เกียวข้อง การประเมินและลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และในด้านบริหารความเสียง เพือป้องกัน

อันตราย ความเจ็บป่วยจากการทํางานและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย BCAREs เพือดูแล

ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน โดยผู้บริหารทุกระดับในบริษัท จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่าง

ในการพัฒนาและธํารงไว้ซึงระบบการจัดการคุณภาพอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิงแวดล้อม 

โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพือให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ รวมถึงสือสารให้ผู้เกียวข้องทราบผลการดําเนินการด้าน QSHE อย่างทัวถึง 

         (2)  การปฏิบัติตามแผนงาน  

         จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับ 

ผู้เชียวชาญด้าน TQA (2555) ไว้ว่า ในเรืองของการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัททีวางไว้  
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“โดยทางบริษัทได้กําหนดโครงสร้างหน้าทีและความรับผิดชอบเพือเอืออํานวยให้การ

ดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้

กําหนดไว้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนียังสนับสนุนทรัพยากรทีจําเป็น เช่น 

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เครืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงานด้าน

สิงแวดล้อม เป็นต้น”  



         ดังนันจึงสามารถสรุปได้ว่า ในเรืองของการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

แผนงานการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัททีวางไว้ โดยกําหนด

โครงสร้างหน้าทีและความรับผิดชอบเพือเอืออํานวยให้การดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อม

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         (3)  จํานวนบุคลากร 

         จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับ ผู้แทน

ระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมของโรงโอเลฟินส์ I1 และ I4 (2555) ไว้ว่า ในเรืองจํานวนบุคลากรมี

เพียงพอเหมาะสมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

 

“เนืองจากจํานวนพนักงานมีเพียงพอ โดยพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพราะพนักงานแต่ละคนทีมี

ส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม ได้มีประสบการณ์โดยการผ่านการ

อบรมและเรียนมาทางด้านสิงแวดล้อมโดยตรง ถึงแม้จะไม่ได้จบการศึกษาโดยตรง ทาง

บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการอบรม และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จนทําให้มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 

         ดังนันจึงสรุปได้ว่า ในเรืองจํานวนบุคลากรมีเพียงพอเหมาะสมในการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เนืองจากพนักงานทีเข้าร่วมในการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจเกียวตัวระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

เป็นอย่างดี 

         (4)  งบประมาณ 

         จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับ

ผู้เชียวชาญด้าน TQA (2555) ไว้ว่า ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มี
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งบประมาณทีเพียงพอสําหรับในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ทําให้

การดําเนินงานระบบสําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จนเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 

“งบประมาณโดยส่วนใหญ่จัดสรรในการสนับสนุนกิจกรรมในกระบวนการผลิต ติดตัง

ระบบมลพิษทีแหล่งกําเนิด การจัดการของเสีย และการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการ

จัดการด้านสิงแวดล้อม ซึงส่งผลดีต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001)” 



         ดังนันจึงสามารถสรุปได้ว่า ในการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) มีปริมาณงบประมาณทีเพียงพอ โดยส่วนใหญ่จัดสรรในการสนับสนุน

กิจกรรมในจัดการด้านสิงแวดล้อม ทําให้การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

สําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จนเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 

         (5)  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

         การติดตามตรวจสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูลทีเกียวกับการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) หลังจากดําเนินงานระบบ เพือทราบถึงข้อบกพร่องต่าง 

 ๆในการดําเนินงาน เพือนําไปแก้ไข และป้องกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในการ

ดําเนินงาน มีดังนี 

         จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ดังที ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 

   

“ทางบริษัทเรามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยมีการจัดทําแผนและปฏิบัติตามแผน และมีการรายงานต่อ

ผู้บริหารทุกไตรมาศ เพือให้มันใจว่าผลการติดตามตรวจสอบและผลการประเมินมีความ

เชือถือสามารถนําไปเป็นแนวทางในการป้องกัน และลดมลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อ

คุณภาพสิงแวดล้อม” 

 

         และการให้สัมภาษณ์ของ ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมของโรง

โอเลฟินส์ I1 และ I4 (2555) ก็ได้กล่าวไว้ว่า  
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“บริษัทเรามีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยมีหน่วยงานกลางทีรับผิดชอบติดตามและรวบรวมผลการ

ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ทุก ๆ 3 

เดือน และรายงานต่อผู้บริหารทุกไตรมาศ” 

 

         จากการให้สัมภาษณ์ของ ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมฝ่ายความ

ปลอดภัยและบริการ (2555) ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

 

“เรามีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) โดยจะใช้หลักการ PDCA เป็นตัวประเมินผลการดําเนินงานระบบว่าเป็นไป

ตามแผนทีวางไว้หรือไม่ และจะนําผลการติดตามตรวจสอบรายงานต่อผู้บริหารในทุกไตร

มาศ” 

 

         และการให้สัมภาษณ์ของ ผู้เชียวชาญด้าน TQA (2555) ได้ให้สัมภาษณ์

ไว้ว่า “บริษัทได้มีการกําหนดแผนและขันตอนทีเหมาะสมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) และรายงานผลการดําเนินงานในทุก ๆ 3 

เดือน” 

         ดังนันจึงสรุปได้ว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มี

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดย

มีการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบ และมีการรายงานผลการดําเนินงานในทุก ๆ 3 เดือนและ

รายงานผลต่อผู้บริหารทุกไตรมาศ 

         สามารถสรุปด้านการบริหารจัดการได้ว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ

คอล จํากัด (มหาชน) มีนโยบายทีชัดเจนภายใต้มุ่งมันในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม

เคมี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิงแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานและข้อกําหนดอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยผู้บริหารทุกระดับในบริษัท 

จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธํารงไว้ซึงระบบการจัดการคุณภาพอาชีวอนามัย

ความปลอดภัยและสิงแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพือให้พนักงานทุกคนมีส่วน

ร่วมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสือสารให้ผู้เกียวข้องทราบผลการดําเนินการด้าน QSHE 

อย่างทัวถึง ซึงการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ของบริษัททีวางไว้ เนืองจากพนักงานทีเข้าร่วมในการดําเนินงานระบบการจัดการ
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สิงแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจเกียวตัวระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี และ

มีการจัดสรรงบประมาณโดยส่วนใหญ่จัดสรรในการสนับสนุนกิจกรรมในจัดการด้านสิงแวดล้อม 

อีกทังยังมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) โดยมีการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบ และมีการรายงานผลการดําเนินงานในทุก ๆ 3 

เดือนและรายงานผลต่อผู้บริหารทุกไตรมาศ 

    4.2.3.4  การเรียนรู้และการพัฒนา 

     1)  การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน 

      จากการสัมภาษณ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) มี

ความเห็นสอดคล้องกันว่า พนักงานในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ของบริษัท  

 

“โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการฝึกอบรม เพือเป็นการสร้าง

ความตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน และทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มากยิงขึน ซึงรวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะ

ปัญหาสิงแวดล้อม การจัดทําแผนงาน การนําแผนงานไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ เพือ

ทําให้การปฏิบัติงานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 



      ดังนันจึงสรุปได้ว่า พนักงานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการฝึกอบรมเพือเป็นการสร้างความตระหนัก

และจิตสํานึกในการดําเนินงาน และทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) มากยิงขึน ส่งผลให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

      2)  การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงในการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดย ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมของโรงโอเลฟินส์ I1 

และ I4 (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 
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“บริษัทเรามีการทบทวนการดําเนินงานการจัดการสิงแวดล้อม เพือทบทวนการดําเนินงาน

ของระบบการจัดการสิงแวดล้อม ในการตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ของ

บริษัท ความสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้องทางด้านสิงแวดล้อม จาก

การศึกษาพบว่า การทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง” 



      และการให้สัมภาษณ์ของ ผู้เชียวชาญด้าน TQA (2555) ก็ได้กล่าวไว้ว่า 

“เราได้มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพือให้เกิดความมันใจว่าระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมของบริษัทฯ ทีดําเนินการอยู่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการตอบสนอง

ต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท”

 

      จากการสัมภาษณ์ ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมฝ่ายความปลอดภัย

และบริการ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า “มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครังเพือทบทวน

ผลการดําเนินงาน และกระบวนการดําเนินงานทังระบบว่ามีปัญหาหรือข้อบกพร่องหรือไม่เพือจะ

ได้หาแนวทางในการแก้ไข ป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 



   ดังนันจึงสรุปได้ว่า บริษัทมีการทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง เพือทบทวนการดําเนินงานของระบบการจัดการสิงแวดล้อม ในการตอบสนองต่อนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของบริษัท ความสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้องทางด้านสิงแวดล้อม 

เพือให้เกิดความมันใจว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัทฯ ทีดําเนินการอยู่มีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 

      3)  การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดําเนินงาน 

      การนําเทคโนโลยีต่าง ๆ วิทยาการทีเป็นการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา

ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) จากการสัมภาษณ์

ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 

 

“ทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เรามีการนําเทคโนโลยีทีใหม่และ

ทันสมัย โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet  บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ Web Board  และจดหมาย  Memo Electronic mail เพือง่ายต่อการสือสาร

ภายในและสือสารภายนอก ในการรับข่าวสารและตอบกลับในระหว่างแผนกและในกรณี

เร่งด่วนหรือฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเพือนําไปสู่
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การเรียนรู้และการพัฒนา นอกจากนีได้นําเครืองมือ/อุปกรณ์ทีเหมาะสม เช่น ระบบ

ตรวจวัดสาร VOCs ของเราจะมี Vapor Recovery เป็นระบบบําบัดอากาศในบ่อบําบัดโดย

ใช้งบประมาณไปกว่าพันล้านบาท ถึงแม้จะมีการลงทุนทีค่อนข้างมาก แต่เพือเพิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานให้ดียิงขึน” 

   

      ดังนันจึงสามารถสรุปได้ว่า บริษัทมีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัย โดยใช้

ระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web Board 

และจดหมาย Memo Electronic mail เพือง่ายต่อการสือสารภายในและสือสารภายนอก ในการรับ

ข่าวสารและตอบกลับ และได้นําเครืองมือ/อุปกรณ์ทีเหมาะสม เช่น ระบบตรวจวัดสาร VOCs ของ

เราจะมี Vapor Recovery เป็นระบบบําบัดอากาศในบ่อบําบัดเพือเพิมประสิทธิภาพในกระบวนการ

ทํางานให้ดียิงขึน    

      จากการศึกษาสามารถสรุปด้านการเรียนรู้และการพัฒนาได้ว่า พนักงาน

ของบริษัทฯ จะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการฝึกอบรมเพือเป็นการสร้างความ

ตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน และทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) มากยิงขึน ส่งผลให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และในด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานบริษัทมีการทบทวนของฝ่ายบริหารอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง เพือทบทวนการดําเนินงานของระบบการจัดการสิงแวดล้อม ในการตอบสนองต่อ

นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ความสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง

ทางด้านสิงแวดล้อม เพือให้เกิดความมันใจว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัทฯ ที

ดําเนินการอยู่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจากนีมีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัย โดยใช้

ระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web Board 

และจดหมาย Memo Electronic mail เพือง่ายต่อการสือสารภายในและสือสารภายนอก ในการรับ

ข่าวสารและตอบกลับ และได้นําเครืองมือ/อุปกรณ์ทีเหมาะสมมาช่วยเพิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการทํางานให้ดียิงขึน 

   

 4.2.4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 จากการให้สัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย SHE องค์กร (2555) ได้ให้คําแนะนํา

และข้อเสนอแนะไว้ว่า 
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“บริษัททีเป็นอุตสาหกรรมทีอาจสร้างผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและชุมชน สมควรทีจะใช้

เคืองมือระบบ ISO 14001 และต่อยอดในการบูรณาการกับ ISO 9001 OHSAS 18001 และ 

CSRDIW เพือให้ระบบบูรณาการมีความเข้มแข็งมากขึน โดยการจัดโครงสร้างระบบ อาจ

ทําได้ 2 รูปแบบคือ 

  1) Organization Base คือ ต่างฝ่ายต่างทํา Procedure ของตนเอง คล้ายระบบ Silo 

  2) Function Base เป็นการจัดโครงสร้างแบบ Matrix ให้คนข้ามสายงานมาทํางาน

ดูแลบํารุงรักษาระบบร่วมกัน 

  การทีจะทําให้การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ประสบ

ความสําเร็จ ผู้บริหารจะต้องเห็นความสําคัญในเรืองสิงแวดล้อมและสนับสนุนอย่างจริงจัง 

โดยกระตุ้นให้พนักงานเกิดจิตสํานึก และเป็นกรอบเป็นส่วนหนึงในชีวิตประจําวันในการ

ปฏิบัติงานทีทําให้องค์กรเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม” 



  และการให้สัมภาษณ์ของ ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมของโรงโอเลฟินส์ I1 และ I4 

(2555) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า 



“เชือว่านโยบาย ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงเป็นสิงทีสําคัญทีสุด เพราะ

หากหัวไม่กระดิกไม่ให้ความสําคัญในจุดนี แน่นอนว่าหางไม่กระดิกตาม และผู้หริหาร

ต้องมองการวางระบบหรือสิงต่าง ๆ ทีทําโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไร ถ้าทําเพือขอรับ

ใบรับรอง เราเองก็สามารถําได้เพียงเพือแค่ผ่าน แต่หากเราต้องการปรับปรุงระบบ และเพือ

เพิมประสิทธิภาพในการทํางานของเรา เราจําเป็นทีจะต้องเอาตัวเราลงไปใส่กับงานและเอา

ใจใส่จริงจังกับงานนันจริง ๆ ซึงผู้หารจะต้องมีการสนับสนุนและให้ความสําคัญกับดาร

ดําเนินงานอย่างจริงจัง จึงจะประสบความสําเร็จ” 

 

  และการให้สัมภาษณ์ของ ผู้แทนระดับบริหารด้านสิงแวดล้อมฝ่ายความปลอดภัยและ

บริการ (2555) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า  

 

“การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) จะประสบความสําเร็จได้นัน 

ผู้บริหารจะต้องเป็นตัวอย่างทีดีให้กับพนักงานในเรืองความตระหนักและมีจิตสํานึกใน

เรืองสิงแวดล้อม ผู้บริหารต้องชัดเจน ต้อง Commit และเข้าใจว่าการทํางานของเขาเป็นไป
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เพือประสิทธิภาพขององค์กร และส่งเสริมพนักงานทุกคนในบริษัทจะต้องมีส่วนร่วมใน

การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001)” 

 

4.3  กรณีศึกษาบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

 

 4.3.1  ข้อมูลทัวไปของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

   4.3.1.1  ข้อมูลพืนฐาน 

    เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและญีปุ่น ก่อตังขึนในปีพ.ศ.2531 โดยได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพือตอบสนองความ

ต้องการแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก และแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมทีเพิมมากขึน ด้วยการผลิตทีมี

ประสิทธิภาพสูง จากกระบวนการเคลือบแผ่นเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้าทีใช้เทคโนโลยีการผลิตที

ทันสมัยทีสุด 

    ภายใต้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากบริษัท นิปปอน สตีล จํากัด ซึงเป็น

บริษัทผู้ผลิตเหล็กชันนําระดับโลก ทําให้สามารถผลิตสินค้าทีดี คุณภาพเยียม เพือนําไปผลิตบรรจุ

ภัณฑ์สําหรับอาหารเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนการส่งออก

ของอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยเฉพาะการส่งออกสับปะรดกระป๋องและปลากระป๋องทีไทย

เป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ลําดับต้น ๆ ของโลก 

 

 
 

ภาพที 4.13  บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

แหล่งทีมา:  บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด, 2553ก. 



 

 
 

ภาพที 4.14  บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

แหล่งทีมา:  บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด, 2553ข. 

 

    4.3.1.2  ประวัติความเป็นมา 

    ปี พ.ศ.2531   ก่อตังบริษัทฯ เพือผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบ

              โครเมียม ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ให้มีกําลังการผลิต 85,000 ตัน

              ต่อปี 

    ปี พ.ศ. 2533  ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ให้ขยายกําลังการผลิตเป็น 120,000 ตัน

              ต่อปี 

     ปี พ.ศ. 2534  เริมทําการผลิตของกระบวนการเคลือบแผ่นเหล็กโดยวิธีทางไฟฟ้า 

              สายการผลิตที 1 

    ปี พ.ศ. 2535  พิธีเปิดสายการผลิตของกระบวนการเคลือบแผ่นเหล็กโดยวิธีทาง

              ไฟฟ้าสายการผลิตที 1 

    ปี พ.ศ. 2543  ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม ISO14001:1996 

    ปี พ.ศ. 2544  ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2000 

    ปี พ.ศ. 2545  ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมครบ 1 

              ล้านตัน 

    ปี พ.ศ. 2548  ขยายกําลังการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบ 

             โครเมียมเป็น 156,000 ตันต่อปีได้รับการรับรองระบบการจัดการด้าน

             สิงแวดล้อม ISO14001:2004 

    ปี พ.ศ. 2549  ได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ประเภท 

              โรงงานดีเด่น กระทรวงพลังงานได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

              ประเภทอุตสาหกรรมเหล็ก จากกระทรวงพลังงาน 
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    ปี พ.ศ. 2550  ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ให้ขยายกําลังการผลิตเป็น 300,000 ตัน

              ต่อปี โดยเพิมสายการผลิตที 2 เพือผลิตแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม 

    ปี พ.ศ. 2551  ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิงแวดล้อมจากการนิคมแห่งประเทศไทย 

                                         ได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น กระทรวงอุตสาหกรรม 

                                         ได้รับรางวัลอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ ระดับทองแดง จาก

              กระทรวงแรงงาน 

                                         ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัย มอก 18001:  

              1999 และ OHSAS 18001:2007 

    ปี พ.ศ. 2552   ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน กระทรวง 

             อุตสาหกรรม 

                                      ได้รับรางวัลอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ ระดับเงิน จาก 

             กระทรวแรงงาน 

                                       ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับ 

             จังหวัดและระดับประเทศ 

                                            ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 

   4.3.1.3  วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ 

   วิสัยทัศน์ 

    บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีความมุ่งมันทีจะเป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้จัด

จําหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมชันนําของโลก และมุ่งสร้างบริษัทให้

เป็นเลิศและเป็นทีเชือถือ อีกทังยังมีความมุ่งมันทีจะพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึน ด้วยการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกียวข้อง

ทุกฝ่าย 

   พันธกิจ 

    1)  เพือให้การพัฒนาขององค์กรสอดคล้องกับความต้องการของสังคม บริษัทจะ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายไทย และกติกาต่างๆของสังคม ด้วยการดําเนินการอย่างเป็นธรรม

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะสมาชิกหนึงของสังคม โดยคํานึงถึงเรืองความปลอดภัย 

หลักสิทธิมนุษยชน และการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ 

    2)  ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและการบริการ ด้วยการพัฒนา

เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนือง เพือให้ได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจ

จากลูกค้า 
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    3)  เปิดเผยข้อมูลของบริษัทด้วยความมันใจ และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน

ของบริษัทสู่สังคมภายนอกให้กว้างขวางมากขึน 

    4)  ให้ความสําคัญในด้านสิงแวดล้อมซึงมีความสําคัญมากขึนเรือย ๆ และดําเนิน

มาตรการต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมันและเต็มใจ 

    5)  สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีเปียมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้น ซึงจะช่วยสร้าง

ความภาคภูมิใจ ในการทํางานให้กับพนักงาน ด้วยความมันใจในระบบความปลอดภัยและใน

สภาพแวดล้อมการทํางานทีดี ทีเคารพในความคิดเห็นทีหลากหลาย บุคลิก และความเป็นปัจเจกของ

พนักงาน 

    6)  จัดให้มีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส และปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายใน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล 

    4.3.1.4  กระบวนการผลิต 

    กระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี  

    1)  กระบวนการชุบด้วยไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการผลิตดังนี 

          (1)  กระบวนการแผ่นเหล็กชุบดีบุก 

          (2)  กระบวนการแผ่นเหล็กชุบโครเมียม 

      2)  กระบวนการตัดแผ่นเหล็ก โดยนําแผ่นเหล็กทีผ่านกระบวนการชุบ

ด้วยไฟฟ้ามาตัดเป็นแผ่น (Sheet product) ตามขนาดทีต้องการของลูกค้า 

      3)  กระบวนการผลิตสาธารณูปโภค การผลิตนําใช้ ไอนําเพือใช้ใน

กระบวนการผลิตต่าง ๆ รวมทังการบําบัดของเสียต่างๆ ภายในโรงงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี 

           (1)  นําสียเจือปนโลหะโครเมียม จะมีการบําบัดจนสินสุดกระบวนการ

ภายในระบบบําบัดนําเสียของโรงงาน 

           (2)  นําเสียจากสํานักงานและจากกระบวนการชุบดีบุกซึงมี

สารประกอบฟีนอล กรดกํามะถัน และโซดาไฟเป็นองค์ประกอบหลัก จะทําการปรับความเป็น

กรดด่างก่อนส่งไปยังระบบบําบัดนําเสียของการนิคมฯ 

    4.3.1.5  ผลิตภัณฑ์ 

 

 

     1)  แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก 
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ภาพที 4.15  แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก   

แหล่งทีมา:  บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด, 2553ค. 

 

      ความหนาของแผ่นเหล็กทีเคลือบ 0.15  0.39 มม. 

      ความกว้างของแผ่นเหล็กทีเคลือบ 457  965 มม. 

      เคลือบดีบุกให้มีความหนา 2 ด้านเท่ากัน มีเบอร์ 10,25,50,75,100 

      เคลือบดีบุกให้มีความหนา 2 ด้านต่างกัน มีเบอร์ 50/25,75/25,75/50,100/25,100/ 

      50,100/75,135/25,135/50 

      นําหนักของแผ่นเหล็กสูงสุด 10,000 กิโลกรัม/ม้วน 

 

     2)  แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม 

 
 

ภาพที 4.16  แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม 

แหล่งทีมา:  บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด, 2553ง. 

 

      ความหนาของแผ่นเหล็กทีเคลือบ 0.13  0.39 มม. 
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      ความกว้างของแผ่นเหล็กทีเคลือบ 457  1070 มม. 

      เคลือบโครเมียมมีเบอร์ 70,100 

      นําหนักของแผ่นเหล็กสูงสุด 10,000 กิโลกรัม/ม้วน 

 

    3)  รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 

                     
 

                  แบบม้วน      แบบแผ่นตัดตรง             แบบแผ่นตัดหยัก 

 

ภาพที 4.17  รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

แหล่งทีมา:  บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด, 2553จ. 

 

   4.3.1.6  การอนุรักษ์สิงแวดล้อม 

    บริษัทฯ มีความมุ่งมันทีจะผลิตสินค้าทีมีคุณภาพสูงสู่ตลาดทังภายในและภายนอก

ประเทศภายใต้การดําเนินการทีจะพยายามลดปัญหาผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากการดําเนินงานทุก

ขันตอนของบริษัทฯ โดยการนําระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้

ในการดําเนินงานและได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA) ประกอบกับได้

ปรับปรุงเครืองจักรและอุปกรณ์ในหลายรูปแบบเพือไม่ให้ส่งผลกระทบ กับสิงแวดล้อม จนกระทัง

ผ่านการเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 

  4.3.2  หลักการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท สยามแผ่น  

                        เหล็กวิลาส จํากัด 

           การจัดทําระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

ได้เริมดําเนินการนับจากวันทีลงนามแสดงเจตจํานง ซึงจําแนกงานออกเป็น 5 ขันตอน ได้แก่ 
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           1)  จัดทํานโยบายด้านสิงแวดล้อม 

           2)  วางแผนการดําเนินงาน 

           3)  การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ 

           4)  การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง 

           5)  การทบทวนโดยผู้บริหาร 

           ซึงมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี 

    4.3.2.1  จัดทํานโยบายด้านสิงแวดล้อม (ข้อกําหนดที 4.2) 

    การจัดทํานโยบายสิงแวดล้อมเพือให้มีความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ

ดําเนินงาน และผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน และการบริหารของบริษัท สยามแผ่นเหล็ก

วิลาส จํากัด โดยจัดทําเป็นประกาศที 12/2555 เรือง นโยบายสิงแวดล้อมได้รับการลงนามไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร โดยประธานบริษัทเมือวันที 1 มิถุนายน 2555 และมีการประชาสัมพันธ์ให้กับ

พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึงสาระสําคัญของ

นโยบายสิงแวดล้อมของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีสาระดังนี 
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ภาพที 4.18  นโยบายสิงแวดล้อม 

แหล่งทีมา:  บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด, 2553ฉ. 

 

    ซึงสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ผู้จัดการทัวไป ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายความ

ปลอดภัยและสิงแวดล้อม (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 
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“ซึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะกําหนดนโยบายด้านสิงแวดล้อมของบริษัทฯ เพือ

แสดงความมุ่งมัน และเป็นหลักในการดําเนินการของระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม

สําหรับพนักงานทุกระดับ พร้อมทังมีการทบทวนนโยบายทุกปี โดยนโยบายจะมุ่งเน้นใน

การป้องกันและลดผลกระทบด้านสิงแวดล้อม ซึงบริษัทเราจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อกําหนดด้านสิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพือให้เกิดความปลอดภัย สภาพแวดล้อมทีดีใน

การดําเนินงาน และหลังจากนันมีการเปิดเผยนยาบ การดําเนินงานให้พนักงาน สธารณชน 

รวมทังให้ความร่วมมือกับชุมชน และผู้เกียวข้องเพือการพัฒนาอย่างยังยืน” 



    จากการจัดทํานโยบายสิงแวดล้อมของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีความ

ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมังในการลดปัญหาผลกระทบต่อสิงแวดล้อม โดยเน้นการจัดการ

ด้านสิงแวดล้อมภายใต้นโยบาย “จะเป็นผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและเคลือบโครเมียมชันนํา ที

จะผลิตสินค้าทีมีคุณภาพสูงสู่ตลาดทังภายใน และภายนอกประเทศ ภายใต้การดําเนินการทีจะ

พยายามลดปัญหาผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากการดําเนินการทุกขันตอนของบริษัทฯ” ซึงปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกําหนดด้านสิงแวดล้อมทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด และยังส่งเสริมให้

เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมทีดีในการปฏิบัติงาน นอกจากนียังเปิดเผยให้

พนักงาน สธารณชน รวมทังให้ความร่วมมือกับชุมชน และผู้เกียวข้องเพือการพัฒนาอย่างยังยืน 

พร้อมทังมีการทบทวนนโยบายทุกปี 

    4.3.2.2  การวางแผน (ข้อกําหนดที 4.3) 

    หลังจากบริษัทได้ดําเนินการจัดจํานโยบายด้านสิงแวดล้อมแล้ว ได้นํานโยบาย

ดังกล่าวมาวางแผนการดําเนินงาน โดยการจัดทําลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม จัดทํากฎหมายและ

ข้อกําหนดด้านสิงแวดล้อม และจัดทําวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี 

     1)  ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม (ข้อกําหนดที 4.3.1) 

      ในการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส 

จํากัด ต้องกําหนดให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยครอบคลุมอดีต ปัจจุบัน และ

แผนการในอนาคตเพือใช้สําหรับการชีบ่งลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม โดยดูจากทีมีนัยสําคัญ และ

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในด้านผลกระทบทางด้านมลภาวะ (ความรุนแรงและโอกาสในการเกิด) 

และทบทวนประเด็นปัญหาสิงแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมใหม่ในปัจจุบัน และในอนาคต เพือ

พิจารณาแนวทางป้องกันปัญหาสิงแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมใหม่ โดย ผู้แทนการจัดการด้าน

สิงแวดล้อม (EMR) (2555) ได้อธิบายเพิมเติมว่า 
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“ทางบริษัทฯ จะจัดทําและรักษาระเบียบการปฏิบัติงานการบ่งชีลักษณะปัญหาด้าน

สิงแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานการบ่งชีลักษณะปัญหาด้านสิงแวดล้อม เพือให้แต่ละ

หน่วยงานภายในบริษัทฯ ดําเนินการบ่งชีและประเมินค่านัยสําคัญของลักษณะปัญหาด้าน

สิงแวดล้อมทีเกิดจาก กิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละหน่วยงาน โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

  ก) ของเสียจากกระบวนการต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ซึงเกิดจากการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

  ข) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของบริษัทฯ ในกรณีทีมีการใช้ปริมาณมากเกินความ

จําเป็น 

  หลังจากนันให้มีการจัดการกําหนดมาตรการควบคุมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ใน

การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิงแวดล้อมทีสําคัญของบริษัทฯ ทีได้จากการ

บ่งชีและประเมินให้หมดไป” 



     2)  กฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ (ข้อกําหนดที 4.3.2) 

    บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้ทําการรวบรวมข้อกําหนดกฎหมาย

ทีเกียวข้องกับลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมอันเกิดจากการดําเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของ

บริษัทฯ รวมทังการทบทวนข้อเรียกร้องต่าง ๆ จากชุมชนใกล้เคียง แล้วนํามาบ่งชีและประเด็น

สําคัญของกฎหมายทีเกียวข้อง เพือดําเนินให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานทีกฎหมายกําหนด  และจัดทํา

เป็นทะเบียนกฎหมาย ซึงสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบค้นหา ซึง หัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (2555) ได้กล่าวว่า 



“บริษัทฯ จะจัดทําและรักษาระเบียบการปฏิบัติงานการจัดการกฎหมายและข้อกําหนดอืน 

 ๆด้านสิงแวดล้อม รวมถึงข้อกําหนดของลูกค้า เพือใช้ในการจัดทําและนําไปปฏิบัติให้

สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ ด้านสิงแวดล้อม รวมถึงข้อกําหนดของลูกค้า 

ซึงจะต้องใช้ในการดําเนินการบ่งชี ประเมินความสอดคล้อง และแก้ไขหรือควบคุมปัญหา

ด้านสิงแวดล้อมให้หมดไป โดยยึดกฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ เพือเป็นมาตรฐานในการ

ใช้อ้างอิงภายนอก” 

 

     3)  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน (ข้อกําหนดที 4.3.3) 
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      จากการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส 

จํากัด ได้กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีแนวทางให้สอดคล้องกับ

นโยบายกฎหมายและข้อกําหนด ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญ ทังนีวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีกําหนดขึนจะครอบคลุมถึงการป้องกัน และปรับปรุงแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ และจัดทําเป็น

เอกสาร ซึง หัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“โดยบริษัทฯ จะจัดทําวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินการแก้ไขปัญหาด้าน

สิงแวดล้อมทีเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ พบว่ามีผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ และมีความสอดคล้องกับนโยบาย ในการกําหนดวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายของบริษัทเราจะให้คํานึงถึง 

  1)  กฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ 

  2)  ความเป็นไปได้ทางวิทยาการ 

  3)  การเงิน (Financial) 

  4)  การดําเนินการและความต้องการทางธุรกิจ  

  5)  ความเห็น/มุมมองของหน่วยงานทีมีส่วนเกียวข้อง 

  6)  มุ่งมัน ต่อการป้องกันมลพิษ” 

 

      สําหรับการจัดทําแผนกิจกรรมด้านสิงแวดล้อมนัน บริษัทฯ ได้จัดทํา

โครงการโดยกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ และจัดทําเป็นลายลักษณ์

อักษร โดยแต่ละโครงการจะต้องกําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการให้ชัดเจน สําหรับการติดตาม

ความก้าวหน้าในโครงการด้านสิงแวดล้อมแต่ละโครงการ ซึง กรรมการ (EMC) (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“บริษัทฯ จะจัดทําแผนการดําเนินการแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมทีสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีกําหนดไว้ โดยจะกําหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาทีบรรลุผล

สําเร็จ และต้องมีความเห็นชอบจาก EMR. โดยจะมอบหมายให้หน่วยงานทีรับผิดชอบเป็น

ผู้ดําเนินการตามแผนทีกําหนดไว้ และต้องมีการรายงานผลการดําเนินการเป็นระยะ โดย 

EMR ต้องมีการติดตามผลการดําเนินการดําเนินงาน ในกรณีทีมีการแก้ไขหรือยกเลิกให้

แจ้ง EMR ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลของการแก้ไขหรือยกเลิก” 

      จากการวางแผนการดําเนินงานเห็นได้ว่าบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส 

จํากัด ได้มีการทําการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดจาก กิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการ



155 
 

ของแต่ละหน่วยงานแบ่งออกเป็น ของเสียจากกระบวนการต่างๆ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ของบริษัทฯ ในเกินความจําเป็น มีการจัดทําและระเบียบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย

และข้อกําหนดอืน ๆ ด้านสิงแวดล้อม รวมถึงข้อกําหนดของลูกค้า จากนันนําลักษณะปัญหาที

สําคัญมาจัดทําวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิงแวดล้อมทีเกิดจาก

กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และในการกําหนด

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทเราจะให้คํานึงถึง กฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆความเป็น ไป

ได้ทางวิทยาการ การเงิน (Financial) การดําเนินการและความต้องการทางธุรกิจ ความเห็น/มุมมอง

ของหน่วยงานทีมีส่วนเกียวข้อง และ มุ่งมัน ต่อการป้องกันมลพิษ หลังจากนันจัดทําแผนการ

ดําเนินการ โดยจะกําหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาทีบรรลุผลสําเร็จ และต้องมีการรายงานผลการ

ดําเนินการเป็นระยะ โดย EMR ต้องมีการติดตามผลการดําเนินการดําเนินงาน 

      4.3.2.3  การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ (ข้อกําหนดที 4.4) 

     การนําแผนการดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ในการจัดทําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 ของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ประกอบด้วย ทรัพยากร บทบาท 

ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที การฝึกอบรม การสือสาร การจัดทําเอกสาร การควบคุมเอกสาร 

การควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทังการเตรียมพร้อมและตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน ซึงผลการศึกษา

สามารถแสดงได้ ดังนี 

     1)  ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที (ข้อกําหนดที 

4.4.1) 

      บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด กําหนดโครงสร้างหน้าทีและความ

รับผิดชอบเพือเอืออํานวยให้การดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อมสามารถดําเนินการบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนียังสนับสนุนทรัพยากรที

จําเป็น เช่น ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เครืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงานด้าน

สิงแวดล้อม เป็นต้น  

      ซึง หัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (2555) 

ได้อธิบายโครงสร้างหน้าทีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี 

 

“ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม มีหน้าทีในการควบคุมการดําเนินการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เสนออนุมัติแผนการ

จัดการด้านสิงแวดล้อม แผนการติดตามตรวจสอบ และการตรวจวัดด้านสิงแวดล้อม 

กําหนดหน้าทีและความรับผิดชอบทางด้านสิงแวดล้อม สําหรับพนักงานบริษัทฯ และ
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ควบคุมเอกสารในระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม นอกจากนีกําหนดแผนการตรวจ

ติดตามภายในสําหรับระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมประจําปี ติดตามการแก้ไขและ

ป้องกันความไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรวมทังแนะนําการกําหนดข้อแก้ไข ปรับปรุง ของ

ระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม อีกทังสรุปรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตาม

แผนการจัดการด้านสิงแวดล้อม และรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทฯ ทราบ 

  คณะกรรมการจัดการด้านสิงแวดล้อม มีหน้าทีปฏิบัติตามนโยบายด้านสิงแวดล้อม

ของบริษัทฯ โดยต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมของคณะกรรมการจัดการด้าน

สิงแวดล้อม ต้องจัดทําและปรับปรุงแก้ไขเอกสารควบคุมต่าง ๆ ตามข้อกําหนดของ ISO 

14001 ซึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนดอืน ๆ ด้านสิงแวดล้อมของบริษัทฯ อีกทัง

ยังเป็นตัวแทนหน่วยงานสําหรับการนําระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมมาปฏิบัติ และให้

ความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมกับพนักงานในหน่วยงาน 

  คณะกรรมการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม มีหน้าทีใน

การตรวจติดตามระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม ตามทีแผนการตรวจติดตามประจําปี ที

กําหนดไว้ และจัดทํา Audit Check List ในการตรวจติดตามแต่ละครัง ในการจัดทํารายงาน

ผลการตรวจติดตามฯ ให้หน่วยงานทีรับการตรวจทราบ หลังจากนันสรุปผลการตรวจ

ติดตามเพือรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง 

  คณะกรรมการความปลอดภัย (SHE Committee) มีหน้าทีปฏิบัติตามนโยบายด้าน

สิงแวดล้อมของบริษัทฯ ต้องเตรียมความพร้อมและตอบโต้สําหรับภาวะฉุกเฉิน และ

ควบคุมดูแลความปลอดภัยสําหรับพนักงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฏหมายและ

ข้อกําหนดอืน ๆ ด้านสิงแวดล้อมของบริษัทฯ” 
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ภาพที 4.19  คณะกรรมการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

แหล่งทีมา:  บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด, 2553ช. 

 

     2)  ความสามารถ การฝึกอบรม และจิตสํานึก (ข้อกําหนดที 4.4.2) 

      การฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกและความรู้ความสามารถ เป็นแนวทางในการ

ฝึกอบรม และวางแผนการฝึกอบรม การสร้างจิตสํานึกและความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ทุกระดับ และผู้เกียวข้อง ภายใต้ขอบเขตของระเบียบปฏิบัติ บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้

แจกแจงประเภทของการฝึกอบรมให้สอดคล้องเกียวกับลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีสําคัญ ซึง 

กรรมการ (EMC) (2555) ยังอธิบายเพิมเติมว่า 

 

“โดยการฝึกอบรมจะให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้บุคลากรในสายงานบังคับบัญชา ได้รับการ

ฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพือสร้างความตระหนักและความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึง

หัวข้อในการฝึกอบรมจะเกียวกับ ความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิงแวดล้อม 

วิธี/ระเบียบการปฏิบัติงาน และข้อกําหนดของระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม ผลกระทบ

ต่อสิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญทีเกิดขึนหรือมีโอกาสเกิดขึนจากการปฏิบัติงานรวมทัง

ประโยชน์ทีได้เมือมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และบทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ

ของบุคลากร เพือให้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายด้านสิงแวดล้อม” 
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     3)  การสือสาร (ข้อกําหนดที 4.4.3) 

     บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้จัดทําวิธีการปฏิบัติงานใน

กระบวนการสือสารเกียวกับลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม ข้อมูลเกียวกับสิงแวดล้อม ทังพนักงานใน

บริษัทฯ และบุคคลภายนอกบริษัทฯ นอกจากนี เพือให้พนักงานเข้าใจ และตระหนักถึงกิจกรรม

ด้านสิงแวดล้อม รวมทังวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางด้านสิงแวดล้อม รวมทังช่วยให้หน่วยงาน

ภายนอกองค์กร และชุมชนเข้าใจในระบบการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัทฯ โดย ผู้แทนการ

จัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) (2555) ยังอธิบายเพิมเติมไว้อีกว่า 

 

“ในการติดต่อสือสารภายในบริษัทฯ จะเป็นการสือสารให้พนักงานทราบถึงผลการ

ดําเนินการด้านสิงแวดล้อมของบริษัทฯ และรับฟังความคิดเห็น/คําร้องเรียนจากพนักงาน 

โดยผ่านสือต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ ตู้รับร้องเรียน เป็น

ต้น และในส่วนของการติดต่อสือสารภายนอกบริษัทฯ โดยให้มีการรับข้อมูลข่าวสารและ

คําร้องเรียนจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกทีเกียวข้อง ทีได้รับผลการปฏิบัติงานของ

บริษัทฯ และการแก้ไข จากการร้องเรียน รวมทังการแจ้งกลับสู่ผู้ร้องเรียน/การแจ้งข้อมูล

ข่าวสารสู่ภายนอก โดยผ่านสือต่าง ๆ ของบริษัท” 

 

     4)  การจัดทําเอกสาร (ข้อกําหนดที 4.4.4) 

      บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้จัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม

ขึนตามหัวข้อกําหนดขอบเขตระบบมาตรฐาน ISO 14001 เพือให้มันใจว่าเอกสารอยู่ภายใต้ระบบ

การจัดการได้รับการรับการตรวจสอบ รับรอง แจกจ่าย แก้ไข ยกเลิก อย่างถูกต้อง และสามารถ

ตรวจสอบกลับได้ ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุง การเรียกคืน และทําลายเอกสาร เพือให้เอกสารใน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมมีความทันสมัยอยู่เสมอ  

      นอกจากนี ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) (2555) ได้อธิบาย

เพิมเติมว่า 

 

“บริษัทเราได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม เพือใช้

อธิบายหัวข้อหลักของระบบการจัดการ และโครงสร้างในการจัดทําเอกสารตามข้อกําหนด

ดังนี คือ คู่มือการปฏิบัติงานระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม ระเบียบการปฏิบัติงาน 
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วิธีการปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุน โดยคู่มือการปฏิบัติงานระบบการจัดการด้าน

สิงแวดล้อม ถือเป็นเอกสารทีมีความสําคัญสูงสุดและความสําคัญจะลดลงตามลําดับ” 

 

     5)  การควบคุมเอกสาร (ข้อกําหนดที 4.4.5) 

    บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้จัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

ตามหัวข้อกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO 14001 และกําหนดให้หน่วยงานระบบคุณภาพ 

รับผิดชอบควบคุมเอกสารด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม โดยรับผิดชอบในการแจกจ่ายเอกสาร 

การจัดเก็บและการตรวจสอบเอกสาร การจัดทํารายงาน ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุง การเรียกคืน 

และการทําลายเอกสาร ทังนี เพือให้เอกสารในระบบการจัดการสิงแวดล้อมมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

และเป็นการป้องกันมิให้มีการใช้เอกสารทียกเลิกแล้ว โดย ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม 

(EMR) (2555) ได้อธิบายเพิมเติมว่า 

 

“โดยจะมีการกําหนดให้มีหน่วยงานกลางควบคุมเอกสารทังหมดเพือให้ง่ายต่อการควบคุม

และสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงจะมีหน้าทีในการ 

    ควบคุมให้มีการจัดทํา/แก้ไข เอกสารตามขันตอนทีกําหนดไว้  

    ควบคุมให้มีการแจกจ่ายให้กับพืนทีใช้งานในกรณีต่าง ๆ โดยเอกสารจะถูกเก็บไว้

ในคอมพิวเตอร์ ซึงพนักงานทุกคนสามารถนําไปใช้ได้ทันที 

    โดยเอกสารทีมีการควบคุมจะพิมพ์ลายนําลงบนพืนหลัง (Blackground) ของ

เอกสารว่า "เอกสารไม่ควบคุม" พนักงานทุกคนสามารถพิมพ์สําเนาไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้อง

ขออนุญาตก่อน  

    ควบคุมให้มีการจัดเก็บ หรือ ทําลายเอกสารหรือนํากลับมาใช้ใหม่สําหรับเอกสาร

ทียกเลิกการใช้งานแล้ว” 

 

      6)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (ข้อกําหนดที 4.4.6) 

     บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด โดยทําแผนการดําเนินงานให้

สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กําหนดเงือนไขการเดินเครือง รวมถึงในเรือง

ของสินค้า บริการ ผู้จําหน่ายปัจจัยในการดําเนินกิจการ และผู้รับเหมา ซึงสอดคล้องกับข้อมูลของ

องค์กรโดย ผู้จัดการทัวไป ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายความปลอดภัยและสิงแวดล้อม (2555) ทีได้

อธิบายว่า 
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“ในส่วนของการควบคุมการปฏิบัติงานจะให้ความสัมพันธ์กับลักษณะปัญหาด้าน

สิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญ เพือควบคุมการทํางานให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายทีกําหนดไว้ รวมถึงกฎหมายข้อกําหนดลูกค้าและอืน ๆ โดยจะกําหนดเกณฑ์

หรือค่าควบคุมในกรณีทีมีมาตรฐานควบคุมสําหรับการปฏิบัติงาน และระบุแนวทางแก้ไข 

กรณีทีผลการปฏิบัติงานเบียงเบนจากค่าควบคุมหรือมาตรฐานทีกําหนดไว้” 

 

     7)  การเตรียมพร้อมและตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน (ข้อกําหนดที 4.4.7) 

     บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้กําหนดวิธีการเพือเตรียมพร้อมและ

ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินที

อาจจะเกิดขึน และวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านัน โดย ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม 

(EMR) (2555) ยังอธิบายเพิมเติมไว้อีกว่า



“เราจะเริมโดยการประเมินโอกาสหรือค้นหาแหล่งทีก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง หรือ

สถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วนํามากําหนดมาตรการป้องกัน โดยจะตรวจสอบความเพียงพอ 

และความพร้อมของอุปกรณ์ทีต้องใช้ในสภาวะฉุกเฉินเพือใช้ในการฝึกซ้อม หลังจากมีการ

ฝึกซ้อมหรือเกิดเหตุการณ์จริงต้องมีการทบทวนและปรับปรุงเพือหามาตรการลด

ผลกระทบขณะเกิดและหลังเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน” 

 

      จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีการ

กําหนดโครงสร้างหน้าทีและความรับผิดชอบ โดยให้ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อมควบคุมการ

ดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯให้มี

ประสิทธิภาพ สําหรับการฝึกอบรม โดยจะให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้บุคลากรในสายงานบังคับบัญชา 

ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพือสร้างความตระหนักและความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึง

หัวข้อในการฝึกอบรมจะเกียวกับ ความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิงแวดล้อม วิธี/

ระเบียบการปฏิบัติงาน และข้อกําหนดของระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม เป็นต้น ในการ

ติดต่อสือสารภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ จะเป็นการสือสารให้ทราบถึงผลการดําเนินการ

ด้านสิงแวดล้อมของบริษัทฯ การรับข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็น/คําร้องเรียนจาก โดยผ่าน

สือต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ ตู้รับร้องเรียน เป็นต้น 

      บริษัท ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับระบบการจัดการด้าน

สิงแวดล้อม เพือใช้อธิบายหัวข้อหลักของระบบการจัดการ และโครงสร้างในการจัดทําเอกสารตาม



161 
 

ข้อกําหนดดังนี คือ คู่มือการปฏิบัติงานระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม ระเบียบการปฏิบัติงาน 

วิธีการปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุนโดยจะมีการกําหนดให้มีหน่วยงานกลางควบคุมเอกสาร

ทังหมดเพือให้ง่ายต่อการควบคุมและสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงจะ

ควบคุมให้มีการจัดทํา/แก้ไข เอกสาร ให้มีการแจกจ่ายให้กับพืนทีใช้งานในกรณีต่าง ๆ และควบคุม

ให้มีการจัดเก็บ หรือ ทําลายเอกสารหรือนํากลับมาใช้ใหม่สําหรับเอกสารทียกเลิกการใช้งานแล้ว

ส่วนในการควบคุมการปฏิบัติงานจะควบคุมการทํางานให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายทีกําหนดไว้ รวมถึงกฎหมายข้อกําหนดลูกค้าและอืนๆ โดยจะกําหนดเกณฑ์หรือค่าควบคุม

ในกรณีทีมีมาตรฐานควบคุมสําหรับการปฏิบัติงาน และระบุแนวทางแก้ไข กรณีทีผลการปฏิบัติงาน

เบียงเบนจากค่าควบคุมหรือมาตรฐานทีกําหนดไว้  

      นอกจากนีมีการเตรียมพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยทางบริษัท

ฯ กําหนดวิธีการเพือเตรียมพร้อมและตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพือป้องกันและบรรเทา

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินทีอาจจะเกิดขึน โดยเริมจากการประเมินโอกาสหรือ

ค้นหาแหล่งทีก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วนํามากําหนดมาตรการป้องกัน 

โดยจะตรวจสอบความเพียงพอ และความพร้อมของอุปกรณ์ทีต้องใช้ในสภาวะฉุกเฉินเพือใช้ในการ

ฝึกซ้อมเพือหามาตรการลดผลกระทบขณะเกิดและหลังเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  

    4.3.2.4  การตรวจสอบ (ข้อกําหนดที 4.5) 

    หลังจากได้ดําเนินการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 แล้ว ต้อง

ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบ การประเมินความ

สอดคล้อง ข้อบกพร่อง การแก้ไข และป้องกัน การควบคุมการบันทึก การตรวจประเมินภายใน ซึง

แสดงรายละเอียดตามลําดับ ดังนี 

      1)  การเฝ้าระวังและตรจสอบระบบ (ข้อกําหนดที 4.5.1) 

      บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีขันตอนการปฏิบัติงานในการ

ติดตามตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อม และมีเครืองมือทีใช้ในการวัดผลการ

ดําเนินงาน รวมทังมีการติดตามตรวจสอบและวัดผลตามระยะเวลาทีกําหนด เพือให้มันใจว่าผลการ

วัดมีความเชือถือสามารถนําไปเป็นแนวทางในการป้องกัน และลดมลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อ

คุณภาพสิงแวดล้อม ซึง ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) (2555)ได้กล่าวไว้ว่า 

 

“บริษัทฯ มีการติดตามตรวจสอบและตรวจวัดสําหรับลักษณะปัญหาด้านสิงแวดล้อมทีมี

นัยสําคัญสูงของหน่วยงาน พร้อมทังการปรับเทียบมาตรฐานของเครืองมือทีใช้ในการ

ตรวจวัดเพือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กฎหมาย ค่าควบคุมของบริษัทฯ และ



162 
 

ข้อกําหนดอืน ๆ ด้านสิงแวดล้อม รวมถึงความต้องการอืนๆ หากมีการแก้ไขหรือยกเลิกให้

แจ้ง EMR เป็นลายลักษณ์อักษร โดย EMR จะต้องติดตามผลการตรวจสอบตรวจวัดเป็น

ระยะ ๆ” 

 

     2)  การประเมินความสอดคล้อง (ข้อกําหนดที 4.5.2) 

     บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้มีการประเมินความสอดคล้องกับ

กฎหมายและข้อกําหนด เพือให้มันใจว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีปฏิบัติอยู่มีความสอดคล้อง

กับกฎหมายและข้อกําหนดได้อย่างครบถ้านตามนโยบายทีวางไว้ ซึง ผู้แทนการจัดการด้าน

สิงแวดล้อม (EMR) (2555) อธิบายเพิมเติมว่า

 

“ทางบริษัทจะให้เลขาคณะกรรมการสิงแวดล้อมจัดทําแผนการประเมินความสอดคล้อง 

และนําเสนอให้ EMR พิจารณาและทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง โดยกําหนดช่วงเวลาที

ชัดเจนในการประเมินความสอดคล้อง และให้นําเอาข้อกําหนดกฎหมายและความต้องการ

อืนๆ มาจัดทําเป็นหัวข้อ สําหรับการตรวจประเมินความสอดคล้อง รวมทังให้มีการสรุปผล

การตรวจประเมินความสอดคล้อง และมีการจัดเก็บบันทึกผลการดําเนินการในแต่ละ

ขันตอนโดยจะ Update ข้อมูลทุก ๆ 6 เดือน เพือให้การประเมินความสอดคล้องมี

ประสิทธิภาพ” 

 

     3) ข้อบกพร่อง การแก้ไข และการป้องกัน (ข้อกําหนดที 4.5.3) 

     บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีการกําหนดการดําเนินการ การตรวจ

พบ การหาสาเหตุ การแก้ไข และการป้องกัน หากพบข้อบกพร่องอันเกิดได้จากการขัดต่อกฎหมาย 

และข้อบังคับ เป็นข้อขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานเกียวกับสิงแวดล้อม 

เป็นข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ จะรวมถึงข้อร้องเรียนของลูกค้า  

ข้อร้องเรียนด้านสิงแวดล้อม รายงานอุบัติเหตุและบันทึกการยินยอมของลูกค้า โดยให้บันทึกลงใน

แบบฟอร์มการพบข้อบกพร่องและยืนให้แก่เจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบ เพือพิจารณาหาสาเหตุ

ข้อบกพร่องทีเกิดขึน ทังทางด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและกระบวนการในระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ซึงต้องสามารถตรวจสอบภายหลังได้ ซึง ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) 

(2555)ได้อธิบายเพิมเติมว่า 
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“ทางบริษัทจัดทําระเบียบการปฏิบัติงานการไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและการปฏิบัติงาน

แก้ไขและป้องกัน เพือใช้ในการควบคุมการ แก้ไข และป้องกันการปฏิบัติงานทีเบียงเบน

จากข้อกําหนดของระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมของบริษัทฯ จะพยายามแก้ไข ป้องกัน 

เพือลดปัญหาและผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีตามมา” 

 

     4)  การควบคุมการบันทึก (ข้อกําหนดที 4.5.4) 

     บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้กําหนดให้มีการจัดทําระเบียบ

ปฏิบัติ การบันทึกข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน โดยลักษณะบันทึกต่าง ๆ ต้องชัดเจน อ่านง่าย

สามารถตรวจสอบถึงกิจกรรม การบริการย้อนหลังได้ ต้องกําหนดวิธีการจัดเก็บบันทึก ระยะเวลา

ในการจัดเก็บ และการทําลาย เป็นต้น โดย ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) (2555) ได้

อธิบายเพิมเติมว่า 

 

“ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลด้านระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมและระบบคุณภาพ จะ

คํานึงว่า เอกสารอะไรก็ตามทีแสดงว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม

และระบบคุณภาพ ให้ถือว่าเป็นบันทึก ทังนีในการบันทึกให้คํานึงถึงความเหมาะสมกับ

ระบบของบริษัทฯ” 

 

     5)  การตรวจประเมินภายใน (ข้อกําหนดที 4.5.5) 

     บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติในการ

ตรวจประเมินภายในกิจกรรมตามระบบการจัดการสิงแวดล้อม เพือให้มันใจว่าระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมจะได้รับการตรวจสอบผลอย่างสมําเสมอ และสามารถดํารงรักษาผลให้เป็นไปตาม

นโยบายและวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการตามทีกําหนดไว้ ซึงบริษัทฯ ต้องมีการจัดเตรียม

ผู้ตรวจประเมิน จัดทําแผนการตรวจประเมิน รายงานการตรวจติดตาม และทําการสรุปเพือทบทวน

โดยฝ่ายบริหาร โดยสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) 

(2555) ว่า 

   

“โดยผู้บริหารมีการแต่งตังคณะตรวจติดตาม (Auditor team ) เพือใช้ในการตรวจติดตาม

ระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมและติดตามระบบคุณภาพ คณะตรวจติดตาม (Auditor 

team ) ต้องวางแผนการตรวจติดตามสําหรับแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ ทีจะทําการตรวจ

ติดตามหากกรณีทีพบข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในการปฏิบัติงานให้มีการ
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ดําเนินแก้ไขและรายงานผลให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบถึงผลจากการตรวจติดตามระบบ

การจัดการด้านสิงแวดล้อม” 

 

      จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีการ

ติดตามตรวจสอบและตรวจวัดสําหรับลักษณะปัญหาด้านสิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญสูงของหน่วยงาน 

พร้อมทังการปรับเทียบมาตรฐานของเครืองมือทีใช้ในการตรวจวัดเพือให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กฎหมาย ค่าควบคุมของบริษัทฯ และข้อกําหนดอืน ๆ ด้านสิงแวดล้อม ทาง

บริษัทจะให้เลขาคณะกรรมการสิงแวดล้อมจัดทําแผนการประเมินความสอดคล้อง และนําเสนอให้ 

EMR พิจารณาและทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพือให้การประเมินความสอดคล้องมีประสิทธิภาพ 

อีกทังบริษัทยังจัดทําระเบียบการปฏิบัติงานการไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและการปฏิบัติงานแก้ไข

และป้องกัน เพือใช้ในการควบคุมการ แก้ไข และป้องกันการปฏิบัติงานทีเบียงเบนจากข้อกําหนด

ของระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมของบริษัทฯ สําหรับในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลด้านระบบการ

จัดการด้านสิงแวดล้อมและระบบคุณภาพ จะ มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ การบันทึกข้อมูล และผล

การปฏิบัติงาน โดยบันทึกให้คํานึงถึงความเหมาะสมกับระบบของบริษัทฯ  และนอกจากนีการ

ตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ จะมีการแต่งตังคณะตรวจติดตาม (Auditor team )  เพือใช้ในการ

ตรวจติดตามระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมและติดตามระบบคุณภาพ  และรายงานผลให้

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบถึงผลจากการตรวจติดตามระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม  

    4.3.2.5  การทบทวนของฝ่ายบริหาร (ข้อกําหนดที 4.6) 

    การทบทวนการดําเนินงานการจัดการสิงแวดล้อม เพือเป็นแนวทางปฏิบัติในการ

ทบทวนการดําเนินงานของระบบการจัดการสิงแวดล้อม เพือให้เกิดความมันใจว่าระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมของบริษัทฯ ทีดําเนินการอยู่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการตอบสนองต่อ

นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ความสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง

ทางด้านสิงแวดล้อม โดย หัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (2555) ยัง

อธิบายเพิมเติมไว้อีกว่า 

 

  “ผู้บริหารของบริษัทฯ จะดําเนินการทบทวนการจัดการโดยมีกําหนดปีละ 2 ครัง 

เพือให้มีการติดตามผลการดําเนินการว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และให้มีการ

ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง และประเมินโอกาสในการ

ปรับปรุงเปลียนแปลง โดยให้ EMR มีหน้าทีรวบรวมข้อมูลทีจําเป็นต่อการทบทวนระบบ
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การจัดการเสนอต่อผู้บริหารเพือใช้ในการประเมินผล และสรุปผลการทบทวนเป็นเอกสาร 

มีดังนี 

   ผลการตรวจประเมินภายในและการประเมินความสอดคล้อง ต่อข้อกําหนด

กฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ ทีองค์กรกําหนดไว้ 

   ผลการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อมของบริษัทฯ 

   ระดับความสําเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีบรรลุ 

   สถานะของการดําเนินการแก้ไขและป้องกัน 

   การติดตามการดําเนินการต่างๆ สืบเนืองจากการทบทวนการจัดการครังทีผ่าน

มา” 

    จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารของ

บริษัทฯ จะดําเนินการทบทวนการจัดการโดยมีกําหนดปีละ 2 ครัง ซึงการทบทวนเพือให้มีการ

ติดตามผลการดําเนินการว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการ

จัดการด้านสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง และประเมินโอกาสในการปรับปรุงเปลียนแปลงโดยให้ EMR 

มีหน้าทีรวบรวมข้อมูลทีจําเป็นต่อการทบทวนระบบการจัดการเสนอต่อผู้บริหารเพือใช้ในการ

ประเมินผล และสรุปผลการทบทวนเป็นเอกสาร 

 

  4.3.3  ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

  การสัมภาษณ์ผู้ทีเกียวข้องกับผลการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อมในเรืองความ

คิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001): 

กรณีศึกษาบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีผลการศึกษาแบ่งได้เป็นด้านต่าง ๆ ดังนี 

   4.3.3.1  ด้านประสิทธิผล   

      1)  การบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีตังไว้ 

     ผลทีเกิดขึนตามทีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของนโยบายด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม ทังในด้านภาพรวม ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

ด้านต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทีเกียวข้องในการดําเนินงาน มีดังนี 

       (1)  ภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด   

        จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มี

ความสอดคล้องกันว่า ภาพรวมการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) นันบรรลุตาม
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีได้กําหนดไว้ ดังที หัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนา

มัยและสิงแวดล้อม (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“ในภาพรวมถือว่าการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ 

นันบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีได้กําหนดไว้อย่างมากและชัดเจน ในทุก

ขันตอนของการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม โดยดูจากการดําเนินงานทีผ่าน ๆ มามี

ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม” 

 

         จากการให้สัมภาษณ์ของ ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) และ 

กรรมการ (EMC) (2555) ก็ได้กล่าวว่า “ในภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ของบริษัทนัน ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานการดําเนินงานระบบ

อย่างชัดเจนในทุก ๆ ขันตอน ซึงดูจากปัญหาด้านสิงแวดล้อมลดลงจากเมือก่อน”

 

         และการสัมภาษณ์ของ ผู้จัดการทัวไป ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายความ

ปลอดภัยและสิงแวดล้อม (2555) ก็ได้กล่าวว่า 



“ในภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทนัน 

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานการดําเนินงานทีกําหนดไว้ อย่าง

เห็นได้ชัด โดยมุ่งมันต่อการป้องกันมลพิษ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ ที

เกียวข้องกับสิงแวดล้อมส่งผลทําให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด”  

 

         ดังนันจึงสรุปได้ดังนี ภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด นันบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และแผนงานทีได้กําหนดไว้ โดยดูจากการดําเนินงานต่าง ๆ ทีผ่านมาจนถึงปัจจุบันในการ

ควบคุมการจัดการสิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด  

 

        (2)  ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

        จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มี

ความสอดคล้องกันว่า ในด้านการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัทฯ นันบรรลุผล
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สําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายนัน หัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม 

(2555) ได้กล่าวว่า 

 

“ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีวางไว้ของบริษัทฯ นัน สามารถ

เห็นได้จากมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องตามนโยบายสิงแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน ทีกําหนดไว้ และมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง

ต่อเนืองของระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001)” 



         และการให้สัมภาษณ์ของ ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) 

และ กรรมการ (EMC) (2555) ก็ได้กล่าวว่า 



“จะมีควบคุมการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของบริษัทฯ โดยได้กําหนดหน้าทีและความรับผิดชอบทางด้านสิงแวดล้อม เสนออนุมัติ

แผนการจัดการด้านสิงแวดล้อม แผนการติดตามตรวจสอบ และการตรวจวัดด้าน

สิงแวดล้อมไว้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน” 

   

         จากการสัมภาษณ์ของ ผู้จัดการทัวไป ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายความ

ปลอดภัยและสิงแวดล้อม (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“บริษัทมีการกําหนดหน้าทีและความรับผิดชอบทางด้านสิงแวดล้อม และประสานงาน

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในบริษัท.ในการดําเนินงานโดยการให้ความรู้ความ

เข้าใจเกียวกับระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมกับพนักงานในบริษัทฯ ส่งผลให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้ อย่างชัดเจน” 



      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้มีการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างชัดเจน เนืองจากมีการการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

และได้กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน และได้รับความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ ในการดําเนินงานโดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบการ
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จัดการด้านสิงแวดล้อม นอกจากนีมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนืองของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) 

     2)  ปัญหาและอุปสรรค 

     จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ในการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มีปัญหาและอุปสรรคเล็กน้อยในการ

ดําเนินงาน ซึง หัวหน้างาน ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“ผมมองว่าในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) นันเยอะมากทังตัวเอกสารและตัว

แบบฟอร์ม และงานเอกสารส่วนมากจะเป็นงานทีซําไปซํามา กลายเป็นปัญหาทีสร้างความ

สับสนอย่างมากให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีขององค์กรเราเลือกจัดระบบเอกสารส่วนมาก

เป็นแบบ Software มากกว่าแบบกระดาษ จึงสามารถลดปัญหาได้ในระดับหนึง” 

 

   ดังนันจึงสรุปได้ว่า ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) นันมักมีปัญหาและอุปสรรคเล็กน้อยในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) นันเยอะมาก

ทังตัวเอกสารและตัวแบบฟอร์ม และงานเอกสารส่วนมากจะเป็นงานทีซําไปซํามา กลายเป็นปัญหา

ทีสร้างความสับสนอย่างมากให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีขององค์กรเราเลือกจัดระบบเอกสาร

ส่วนมากเป็นแบบ Software มากกว่าแบบกระดาษ จึงสามารถลดปัญหาได้ในระดับหนึง 

      ดังนันสามารถสรุปด้านประสิทธิผลได้ว่า บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส 

จํากัด มีการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ ได้บรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยดูจากการดําเนินงานต่าง ๆ ทีผ่านมา

จนถึงปัจจุบันในการควบคุมการจัดการสิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด มีการการ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน อีกทังได้กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

และได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ และมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง

ต่อเนืองของระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ในการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) นันมักมีปัญหาและอุปสรรคในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) นัน

เยอะมากทังตัวเอกสารและตัวแบบฟอร์ม และงานเอกสารส่วนมากจะเป็นงานทีซําไปซํามา 

กลายเป็นปัญหาทีสร้างความสับสนอย่างมากให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีขององค์กรเราเลือก

จัดระบบเอกสารส่วนมากเป็นแบบ Software มากกว่าแบบกระดาษ จึงสามารถลดปัญหาได้ใน

ระดับหนึง 

    4.3.3.2  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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     1)  ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) 

     จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

ทังหมดได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า พนักงานทราบถึงขันตอนการดําเนินระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ว่ามีขันตอนหรือกระบวนการอย่างไร ซึงหัวหน้างาน ฝ่ายความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (2555) ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

 

“พนักงานของบริษัทได้ทราบถึงขันตอนการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) เป็นอย่างดี เนืองจากมีการฝึกอบรมก่อนทีจะดําเนินงาน โดยขันตอนการดําเนินงาน

ระบบมีดังนี คือ กําหนดนโยบายสิงแวดล้อม การระบุและประเมินปัญหาสิงแวดล้อม 

กฎหมายและกําหนดต่างๆ ทีเกียวข้อง การจัดทําวัตถุประสงค์เป้าหมายและการจัดทํา

โครงการด้านสิงแวดล้อม การกําหนดโครงสร้างและหน้าทีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม 

การสือสารโครงสร้างเอกสารและการควบคุมเอกสาร การควบคุมการปฏิบัติการ การ

เตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การตรวจติดตามและการตรวจวัด การประเมิน

ความสอดคล้องกับกฎหมาย การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน การควบคุมบันทึก การตรวจ

ติดตามระบบการจัดการสิงแวดล้อมภายใน และการทบทวนของฝ่ายบริหาร หลังจากนัน

จะต้องมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง เพือให้

ระบบการจัดการเกิดประสิทธิภาพดีขึนเรือย ๆ” 

  

     ดังนันจึงสรุปได้ว่า พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในขันตอนการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี เนืองจากมีการฝึกอบรมก่อนทีจะ

ดําเนินงานส่งผลพนักงานสามารถปฏิบัติได้ตามขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ได้เป็นอย่างดี 

      2)  การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มี

ความเห็นสอดคล้องกันทังหมดซึง ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) และ กรรมการ 

(EMC) (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบ (ISO 14001) ในทุก

ขันตอนโดยร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหาตังแต่เริมการดําเนินงาน กําหนดนโยบาย 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน การ

ปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น ซึงได้รับความร่วมทีดีจากพนักงานโดยพนักงานทุกคนเข้ามาด้วย

สมัครใจและความเต็มใจในการดําเนินงาน” 

   

      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม

ในการดําเนินงานระบบ (ISO 14001) ในทุกขันตอนโดยร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหาตังแต่เริม

การดําเนินงาน กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงาน การปรับปรุงแก้ไข ส่งผลทําให้การดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ประสบผลสําเร็จได้อย่างลุล่วง 

      3)  ความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) 

     จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มี

ความเห็นสอดคล้องกันทังหมดว่า โดยหัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม 

และ ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 

 

“ทุกคนในบริษัทมีความพึงใจมากทีเป็นส่วนหนึงในการทําให้การดําเนินงานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมประสบความสําเร็จ ซึงในภาพรวมของการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี มีการบริหารจัดการทีเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยังยืน มีการสือสารทีดีทังภายในและ

ภายนอก พนักงานมีความรู้ความเข้าใจส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทําให้การ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ออกมาบรรลุผลสําเร็จเป็นไปตาม

เป้าหมายทีกําหนด” 

 

      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า มีความพึงพอใจมากทีเป็นส่วนหนึงในการทํา

ให้การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมประสบความสําเร็จ ในภาพรวมซึงถือว่าประสบ

ความสําเร็จเป็นอย่างดี มีการบริหารจัดการทีเป็นระบบ มีการสือสารทีดีทังภายในและภายนอก 

ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เนืองจากสามารถเห็นได้จากผลการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน และ

มีประสิทธิผล มีความยังยืน 

      4)  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



171 
 

      จากการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท 

สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด จนสามารถประสบผลสําเร็จได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนือง โดยเจ้าหน้าที

กนอ. (2555) ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

 

“ผมมีความรู้สึกพึงพอใจทีบริษัท โรงงานต่าง ๆ ในนิคมฯ มาบตาพุดได้จัดทํามาตรฐานว่า

ด้วยระบบการจัดการสิงแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยทางการนิคมฯ จะคอยกํากับ

ดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้ใส่ใจในคุณภาพชีวิต และ

สิงแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ ISO 14001 เกือบทุก

แห่ง” 

   

      นอกจากนีส่วน เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด (2555) 

ได้กล่าวไว้ว่า 

 

“หลังจากทีมีการทําแผนในการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยรวมการปนเปือนมลพิษทาง

อากาศดีขึน เนืองจากมีซือเครืองตรวจวัด แต่มีช่วงวิกฤตของโรงงานก็ปล่อยบ้าง หรือช่วง

ฤดูกาล ทิศทางลม องค์ประกอบการปนเปือนทางอากาศทีมีผลกระทบต่อชุมชน มีหลายตัว 

อย่างหน้าฝน หน้าหนาว มีความชืนสูง ถึงแม้มีการควบคุมแต่ไม่สามารถหยุด หรือควบคุม

ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีการรัวไหลบ้าง” 

 

      ดังนันสามารถสรุปได้ว่า ในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมรู้สึกพอใจให้

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใส่ใจในคุณภาพชีวิต และสิงแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงาน

อุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ ISO 14001 เกือบทุกแห่ง นอกจากนีบางครังบริษัทมีการจัดการ

สิงแวดล้อมทีดีแต่อาจจะไม่สามารถควบคุมบริหารได้หมดครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทังหมด 

      จากการศึกษาสามารถสรุปด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานมีความรู้

ความเข้าใจในขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี 

เนืองจากมีการฝึกอบรมก่อนทีจะดําเนินงานส่งผลพนักงานสามารถปฏิบัติได้ตามขันตอนการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้

พนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบ (ISO 14001) ในทุกขันตอนโดยรว่มกันคิด ร่วมกัน

แก้ไขปัญหาตังแต่เริมการดําเนินงาน กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน ติดตาม
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ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน การปรับปรุงแก้ไข อีกทังพนักงานมีความพึงพอใจมากที

เป็นส่วนหนึงในการทําให้การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ประสบ

ความสําเร็จ ในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมรู้สึกพอใจทีให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใส่ใจ

ในคุณภาพชีวิต และสิงแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ ISO 

14001 เกือบทุกแห่ง นอกจากนีในมุมมองของเลขานายกเทศบาลมองว่าบางครังบริษัทมีการจัดการ

สิงแวดล้อมทีดีแต่อาจจะไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการไม่ให้มลพิษออกสู่ภายนอกได้ครบร้อย

เปอร์เซ็นต์ทังหมด 

   4.3.3.3  ด้านการบริหารจัดการ 

     1)  การบริหารจัดการระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

        (1)  นโยบาย 

         จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มี

ความสอดคล้องกันว่า นโยบายสิงแวดล้อมของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีความชัดเจน

หรือไม่อย่างไรนัน ซึงหัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม และ ผู้แทนการ

จัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 

 

“บริษัทเราได้กําหนดนโยบายสิงแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน โดยจะเป็นผู้ผลิตแผ่นเหล็กเครือ

บดีบุกและเคลือบโครเมียมชันนํา มีความมุ่งมันทีจะผลิตสินค้าทีมีคุณภาพสูงสู่ตลาดทัง

ภายใน และภายนอกประเทศ ภายใต้การดําเนินการทีจะพยายามลดปัญหาผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมจากการดําเนินการทุกขันตอนของบริษัทฯ ป้องกันและลดผลกระทบด้าน

สิงแวดล้อมทีเกิดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทังมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง

ต่อเนือง ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกําหนดด้านสิงแวดล้อมทีเกียวข้องอย่าง

เคร่งครัด จะส่งเสริมให้มีการคัดสรรการใช้ทรัพยากรทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม และใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทังส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและสภาพแวดล้อมทีดีในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างจิตสํานึกด้านสิงแวดล้อม 

ให้แก่พนักงานและผู้เกียวข้อง นอกจากนีบริษัทพร้อมทีจะเปิดเผย นโยบาย และการดําเนิน

กิจกรรมด้านสิงแวดล้อมต่อพนักงานและสาธารณชนทราบ” 



         ดังนันจึงสรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท สยามแผ่น

เหล็กวิลาส จํากัด นโยบายมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยการดําเนินการทีจะพยายามลดปัญหา
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ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจาการดําเนินการทุกขันตอนของบริษัทฯ ป้องกันและลดผลกระทบด้าน

สิงแวดล้อมทีเกิดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทังมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือง 

 

         (2)  การปฏิบัติตามแผนงาน  

        จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ใน

เรืองของการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ของบริษัททีวางไว้ ซึง ผู้จัดการทัวไป ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายความปลอดภัยและ

สิงแวดล้อม และ หัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (2555) ได้กล่าวว่า 

 

“โดยทางบริษัทได้กําหนดโครงสร้างและหน้าทีความรับผิดชอบสําหรับทุกตําแหน่งงานใน

ระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมตามแผนผังขององค์กรไว้อย่างชัดเจน เพือให้การ

ดําเนินการในระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมเป็นไปตามแผนงานทีกําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน

และมีประสิทธิภาพ”  



         ดังนันจึงสามารถสรุปได้ว่า ในเรืองของการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

แผนงานการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัททีวางไว้ โดยกําหนด

โครงสร้างและหน้าทีความรับผิดชอบสําหรับทุกตําแหน่งงานในระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม

ตามแผนผังขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเพือเอืออํานวยให้การดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อม

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         (3)  จํานวนบุคลากร 

         จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ใน

เรืองจํานวนบุคลากรมีเพียงพอเหมาะสมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) โดยหัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (2555) กล่าวว่า 

 

“ในบริษัทเราจํานวนพนักงานทีดําเนินงานระบบมีเพียงพอเหมาะสมทังด้านความรู้ความ

ชํานาญในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยพนักงานจะต้อง

ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ในด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เพือให้

พนักงานมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมให้

เป็นไปตามข้อกําหนดและได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
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         ดังนันจึงสรุปได้ว่า ในเรืองจํานวนพนักงานทีดําเนินงานระบบมี

เพียงพอเหมาะสมทังด้านความรู้ความชํานาญในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) โดยพนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ในด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) เพือให้พนักงานปฏิบัติดําเนินงานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         (4)  งบประมาณ 

        จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับผู้จัดการ

ทัวไป ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายความปลอดภัยและสิงแวดล้อม และ คณะกรรมการ (EMC) (2555)  

ว่า ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มีงบประมาณทีเพียงพอสําหรับใน

การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ทําให้การดําเนินงานระบบสําเร็จลุล่วงได้

เป็นอย่างดี จนเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 

“ในด้านงบประมาณของบริษัท ผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยจะสนับสนุนใน

กระบวนการผลิตเพือลดมลพิษทีเกิดจากกระบวนการผลิตให้น้อยทีสุด การจัดการของเสีย 

และการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดการด้านสิงวดล้อม ซึงส่งผลดีต่อการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001)” 

         ดังนันจึงสามารถสรุปได้ว่า ในการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) มีงบประมาณทีเพียงพอ โดยผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทําให้

การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) สําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จนเห็นผลเป็น

รูปธรรมชัดเจน 

         (5)  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

        การติดตามตรวจสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูลทีเกียวกับการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) หลังจากดําเนินงานระบบ เพือทราบถึงข้อบกพร่องต่าง 

 ๆในการดําเนินงาน เพือนําไปแก้ไข และป้องกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในการ

ดําเนินงาน มีดังนี 

        จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ดังที หัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 
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“บริษัทมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) โดยผู้บริหารจะแต่งตังคณะตรวจติดตาม (Auditor team ) เพือใช้ในการตรวจ

ติดตามระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมและติดตามระบบคุณภาพ ซึงจะดําเนินการ

ทบทวนการจัดการปีละ 2 ครัง เพือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กฎหมาย ค่า

ควบคุมของบริษัทฯ และข้อกําหนดอืน ๆ ด้านสิงแวดล้อม และรายงานต่อผู้บริหารทราบ 

เพือให้มันใจว่าผลการติดตามตรวจสอบและผลการประเมินมีความเชือถือ และสามารถ

นําไปเป็นแนวทางในการป้องกัน และลดมลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพ

สิงแวดล้อม” 

 

         และการให้สัมภาษณ์ของ ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) 

และ คณะกรรมการ (EMC) (2555) ก็ได้กล่าวไว้ว่า 

 

 “บริษัทเรามีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยมีการแต่งตังคณะตรวจติดตาม (Auditor team) ในการตรวจ

ประเมินและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในการดําเนินระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) และรายงานต่อผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการ

ดําเนินงาน เพือนําไปแก้ไข และป้องกัน” 

         ดังนันจึงสรุปได้ว่า บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยมีการ

แต่งตังคณะตรวจติดตาม (Auditor team) เพือใช้ในการตรวจติดตามระบบการจัดการด้าน

สิงแวดล้อมและติดตามระบบคุณภาพ ซึงจะดําเนินการทบทวนการจัดการปีละ 2 ครัง และรายงาน

ต่อผู้บริหารทราบ  

         ดังนันสามารถสรุปด้านการบริหารจัดการ บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส 

จํากัด มีการกําหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน โดยการดําเนินการทีจะพยายามลดปัญหาผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมจาการดําเนินการทุกขันตอนของบริษัทฯ ป้องกันและลดผลกระทบด้านสิงแวดล้อมที

เกิดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทังมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือง ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท

ทีกําหนดไว้ โดยมีการกําหนดโครงสร้างและหน้าทีความรับผิดชอบสําหรับทุกตําแหน่งงานใน

ระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมตามแผนผังขององค์กรไว้อย่างชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณให้

เพียงพอต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) นอกจากนียังมีการแต่งตัง
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คณะตรวจติดตาม (Auditor team) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ปีละ 2 ครังและรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ 

   4.3.3.4  การเรียนรู้และการพัฒนา 

     1)  การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน 

     จากการสัมภาษณ์บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีความเห็น

สอดคล้องกับกรรมการ (EMC) และ ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) (2555) ว่า พนักงาน

ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท  

 

“พนักงานในบริษัทจะได้รับฝึกอบรบเพือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การสร้าง

ความตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน และทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มากยิงขึน ข้อกฎหมายใหม่ๆ การจัดทําแผนงาน 

การนําแผนงานไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ ประมาณคร่าวๆก็น่าจะปีละประมาณ 2 

ครัง” 



      ดังนันจึงสรุปได้ว่า พนักงานบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้รับฝึก

อบรบเพือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการ

ดําเนินงาน และทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ประมาณปีละ 2 ครัง 

      2)  การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มี

ความเห็นสอดคล้องกันว่า บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงในการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) โดย ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 

 

“บริษัทมีการทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารของบริษัทฯ จะดําเนินการทบทวนปีละ 

2 ครัง ซึงการทบทวนเพือให้มีการติดตามผลการดําเนินการว่ามีประสิทธิผลเพียงพอ

หรือไม่ และให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง” 



      และการให้สัมภาษณ์ของ หัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิงแวดล้อม และ กรรมการ (EMC) (2555) ก็ได้กล่าวไว้ว่า “บริษัทมีการทบทวนของฝ่าย

บริหาร โดยผู้บริหาร จะดําเนินการทบทวนปีละ 2 ครัง เพือให้มีการติดตามผลการดําเนินการว่ามี



177 
 

ประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมอย่าง

ต่อเนือง” 

      จากการสัมภาษณ์ ผู้จัดการทัวไป ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายความปลอดภัย

และสิงแวดล้อม (2555) ได้กล่าวไว้ว่า “บริษัทเราจะมีการทบทวนของฝ่ายบริหารเพือทบทวนผล

การดําเนินงาน และกระบวนการดําเนินงานทังระบบว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาหรือไม่ โดยจะ

ทบทวนปีละ 2 ครัง”  

      ดังนันจึงสรุปได้ว่า บริษัทมีการทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหาร จะ

ดําเนินการทบทวนปีละ 2 ครัง เพือให้มีการติดตามผลการดําเนินการว่ามีประสิทธิผลเพียงพอ

หรือไม่ และให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง 

      3)  การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดําเนินงาน 

     การนําเทคโนโลยีต่าง ๆ วิทยาการทีเป็นการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา

ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) จากการสัมภาษณ์ 

ผู้จัดการทัวไป ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายความปลอดภัยและสิงแวดล้อม (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 

 

“เรามีการนําเทคโนโลยีทีใหม่และทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น 

Internet บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web Board และE mail เพือง่ายต่อการสือสารภายในและ

สือสารภายนอก ในการรับข่าวสารและตอบกลับในระหว่างแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเพือนําไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนา นอกจากนีได้นํา

เครืองมือ/อุปกรณ์ทีเหมาะสมมาใช้ในการลดมลพิษในกระบวนการผลิตเพือเพิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานให้ดียิงขึน” 

     ดังนันจึงสามารถสรุปได้ว่า บริษัทมีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยและ

ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web Board 

และE mail เพือง่ายต่อการสือสารภายในและสือสารภายนอก ในการรับข่าวสารและตอบกลับ และ

ได้นําเครืองมือ/อุปกรณ์ทีเหมาะสม มาใช้ในการลดมลพิษในกระบวนการผลิตเพือเพิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานให้ดียิงขึน  

      จากการศึกษาสามารถสรุปด้านการเรียนรู้และการพัฒนาได้ว่า พนักงาน

ของบริษัทฯ ได้รับฝึกอบรบเพือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การสร้างความตระหนักและ

จิตสํานึกในการดําเนินงาน และทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ปีละ 2 ครังเพือเป็นการสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน และทําให้

เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มากยิงขึน และในด้าน
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การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานบริษัทมีการทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหาร จะ

ดําเนินการทบทวนปีละ 2 ครัง เพือให้มีการติดตามผลการดําเนินการว่ามีประสิทธิผลเพียงพอ

หรือไม่ และให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง นอกจากนีมี

การนําเทคโนโลยีทีทันสมัยและทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet  

บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web Board  และE mail  เพือง่ายต่อการสือสารภายในและสือสารภายนอก 

ในการรับข่าวสารและตอบกลับ และได้นําเครืองมือ/อุปกรณ์ทีเหมาะสม มาใช้ในการลดมลพิษใน

กระบวนการผลิตเพือเพิมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานให้ดียิงขึน 

 

  4.3.4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 จากการให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ ผู้จัดการทัวไป ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายความปลอดภัยและ

สิงแวดล้อม (2555) ได้ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะไว้ว่า 



“ผมขอเสนอแนะว่าผู้บริหารระดับสูงควรให้ความสําคัญกับการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม กําหนดนโยบายสิงแวดล้อมทีชัดเจน จัดสรรงบประมาณในสนับสนุน

การดําเนินโครงการต่างๆ อย่างเพียงพอ และดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่าง

มุ่งมันและต่อเนือง นอกจากนีต้องส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม ซึงถือว่าเป็นสิงสําคัญทีจะทําให้ระบบการจัดการสิงแวดล้อม

ประสบความสําเร็จ” 



    และการให้สัมภาษณ์ของ ของ หัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิงแวดล้อม และ ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อม (EMR) (2555) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า 



“ผมเชือว่า การริเริมนําระบบการจัดการใด ๆ ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมัน และ

สนับสนุนทีจะดําเนินการอย่างจริงจัง และกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการดําเนินงาน

ให้กับพนักงานในองค์กร เพือให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันทังองค์กรจะทําให้พนักงาน

ในทุกระดับมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

นอกจากนียังต้องมีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึงถือว่าเป็นสิงสําคัญทีจะ

ทําให้ระบบการจัดการสิงแวดล้อมประสบความสําเร็จ 



 

บทที 5 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา  

 

 การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 2) 

เพือแนะแนวทางทีเหมาะสมในการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้กับ

หน่วยงาน/องค์กรอืน ๆ ทีมีความสนใจในการดําเนินงานตามระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาในครัง

นีเน้นการศึกษาปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

โดยใช้ดัชนีวัความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 4 มุมมอง คือ (1) มุมมองด้าน

ประสิทธิผล (2) มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย (3) มุมมองด้านการบริหารจัดการ (4) มุมมองด้านการ

เรียนรู้และการพัฒนา 

 

  5.1.1  กรณีศึกษา: บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด 

    5.1.1.1  สรุปข้อมูลทัวไป 

    บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด เป็นบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า

ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามโครงการรับซือไฟฟ้าจากผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า

อิสระ มีกําลังการผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตทีทันสมัยควบคู่

กับการบริหารจัดการด้านสิงแวดล้อมทีเข้มงวด เพือให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาครัฐ และเพือ

คํานึงถึงความรู้สึกและความต้องการของชุมชนเป็นสําคัญ 

    โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีตังอยู่ในพืนทีท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที 2 ทางด้าน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึงเป็นท่าเรือนําลึก โดยแบ่ง

ออกเป็น 

      1) พืนทีโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีกําลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต์ 
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โดยใช้ถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพดีประมาณ 3.6 ล้านตันต่อปี และติดตังเครืองดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้า

สถิตย์ (ESP) เครืองดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) เตาเผาชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Low NOx 

Burner) ระบบบําบัดนําเสีย และอุปกรณ์จัดการด้านสิงแวดล้อม 

      2)  ลานกองถ่านหิน ใช้พลาสติกกันซึมคุณภาพดี HDPE (High Density 

Polyethylene) ปูด้านล่างเพือป้องกันนําซึมลงสู่ใต้ดิน โดยนําจากรอบลานกองถ่านหิน มีรางระบาย

นําเพือรวบรวมนําจากลานกองถ่านหินไปยังบ่อตกตะกอนเพือนํากลับมาใช้ใหม่ 

      3)  ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน อยู่ติดกับตัวโรงไฟฟ้า (ไม่ได้ยืนออกไปใน

ทะเล) และใช้สายพานลําเลียงทีมีแผ่นกําบังลมปิดกัน และยังมีการติดตังอุปกรณ์สเปรย์นําที 

Unloader Hopper เพือป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย นําจากการสเปรย์จะถูกรวบรวมลงถังพักและสูบกลับ

เพือนํามาบําบัด ไม่มีการปล่อยนําลงทะเล นอกจากนียังมีการตรวจสอบคุณภาพนําทะเลรอบบริเวณ

ท่าเรือขนถ่ายถ่านหินอย่างสมําเสมอ 

      ในด้านการจัดการด้านสิงแวดล้อม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสําคัญต่อ

การบริหารจัดการสิงแวดล้อมเป็นอันดับต้น ๆ และยืนยันได้ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสิงแวดล้อม 

พร้อมทําตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐ เพือช่วยกันทําให้สภาพแวดล้อมดีขึน โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้

เทคโนโลยีทีได้รับการพิสูจน์แล้วจากทัวโลก (Proven Technology) และเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 

และมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility; CSR) 

ด้วยความตระหนักและให้ความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพือสังคมและชุมชน

โดยรอบ รวมทังใส่ใจดูแลสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง มีเจตนารมณ์ทีจะทํางานร่วมกับผู้ทีมีส่วน

เกียวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีทีเกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึงกันและ

กัน คํานึงถึงผลกระทบทีอาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนทีบริษัท 

ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทัง

สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพือให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมทีอยู่ร่วมกัน 

    5.1.2.2  สรุปหลักการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท 

บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด 

   จากการศึกษาพบว่า การจัดทําระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมของบริษัท บีแอลซี

พี เพาเวอร์ จํากัด ซึงจําแนกงานออกเป็น 5 ขันตอน ดังนี 

      1)  จัดทํานโยบายด้านสิงแวดล้อม 

      จากการศึกษาพบว่า การจัดทํานโยบายสิงแวดล้อมมีความชัดเจนให้

เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงาน และผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน และการ

บริหารของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด โดยจัดทําเป็นประกาศเรือง นโยบายสิงแวดล้อมได้รับ
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การลงนามไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยกรรมการผู้จัดการเมือวันที 5 เมษายน 2553 แสดงให้เห็นถึง

ความมุ่งมันทีจะรักษาสิงแวดล้อม โดยเน้นการจัดการด้านสิงแวดล้อมภายใต้นโยบาย “โรงไฟฟ้าบี

แอลซีพี มุ่งมันทีจะจัดให้มีสภาพแวดล้อมทีปลอดภัย และมีสุขอนามัย ให้แก่ทังพนักงาน และผู้มี

ส่วนเกียวข้อง” ซึงสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกําหนด มาตรฐาน ISO 14001 รวมทังข้อปฏิบัติอืน ๆ 

ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด และถ่ายทอดให้พนักงาน และผู้มีส่วน

เกียวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

      2)  การวางแผน 

     จากการวางแผนการดําเนินงานเห็นได้ว่าบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด 

ได้มีการทําการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า และกิจกรรม

การดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีหลักเกณฑ์ หลังจากนันมีการรวบรวมและทบทวนกฎหมาย 

ข้อกําหนด กฎระเบียบทีเกียวข้องกับการผลิต และกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทฯ ทีส่งผล

กระทบต่อสิงแวดล้อม จากนันนําลักษณะปัญหาทีสําคัญมากําหนดเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

การวางโครงการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการจัดการสิงแวดล้อม ซึงจะครอบคลุมใน

เรืองของความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทํางานหรือความเสียงจากสิงแวดล้อม ทังนีรวมถึงการ

กําหนด OHS และความเสียง เงือนไขทางด้านเทคโนโลยี การเงินและงบประมาณ การปฏิบัติงาน 

ตลอดจนข้อตกลงร่วมกันทางด้านธุรกิจ รวมถึงความสนใจของผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม

ผลประโยชน์โดยรอบไว้ด้วย หลังจากกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายแล้ว จึงกําหนดโครงการ

เพือการดําเนินงานจริงให้กับแต่ละหน่วยขององค์กรเป็นแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการ

จัดการด้านสิงแวดล้อมหรือเรียกสัน ๆ ว่า SHEMP เช่น โครงการการติดตังอุปกรณ์ลดมลภาวะต่าง 

 ๆได้แก่ ติดตังเตาเผาไหม้เพือลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Low NOx burner) ติดตัง

เครืองดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator; ESP) ติดตังเครืองดักจับก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization; FGD) และปล่องระบาย (Chimney) สูง 200 เมตร เป็นต้น 

     3)  การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ 

      จากการศึกษาพบว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีการกําหนด

โครงสร้างหน้าทีความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดตังทีม SHE ในการเข้าไป

ตรวจสอบการดําเนินงานในทุกระดับให้เป็นไปตามแผน BLCP Power SHE และบรรลุวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับการฝึกอบรม จะฝึกอบรมพนักงานทุกคน ทุกระดับงาน รวมถึง

ผู้รับเหมา โดยการฝึกอบรมจะอบรมเรืองระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนด กฎหมายที

เกียวข้อง และข้อผูกมัดสูงสุดทีบริษัทมีให้กับสังคม และมีการกําหนดเนือหาการฝึกอบรมให้

แตกต่างตามลักษณะและหน้าทีความรับผิดชอบในการทํางานทีเกียวกับสิงแวดล้อม ในส่วนของการ
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สือสารนัน มีการสือสารประชาสัมพันธ์ทังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยจะครอบคลุมใน

เรืองของ OHS ความเสียงและประเด็นปัญหาทางด้านสิงแวดล้อม  

      ในด้านเอกสารทีเกียวข้องกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ระดับได้แก่ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ คําแนะนํา และเอกสารอืน ๆ การ

ควบคุมเอกสารมีประสิทธิภาพดีมากโดยมีการจัดระเบียบเอกสารเพือความสะดวกต่อการเรียก

ตรวจสอบหรือใช้งาน โดยการจัดเรียงอาจเป็นไปตามลําดับความสําคัญ เวลาหรือเป็นไปตาม

ระเบียบข้อตกลงภายในหน่วยงาน และเป็นไปตามระบบ EDMS สําหรับการควบคุมการปฏิบัติงาน

นัน บริษัทฯ ได้จัดทําระเบียบปฏิบัติและข้อแนะนําในการดําเนินงานให้กับพนักงาน ผู้รับเหมาจ้าง

หรือผู้จ้างวาน เพือการดําเนินงานให้สอดคล้องต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการจัดการด้าน

สิงแวดล้อม เพือลดประเด็นด้านความเสียง OH&S และลดปัญหาต่าง ๆ ทางด้านสิงแวดล้อม  

      นอกจากนีมีการเตรียมพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยทางบริษัท

ฯ จะมีแผนรับมืออุบัติเหตุหรืออุบัติภัยมีการทดลองตรวจสอบ พร้อมทังซ้อมแผนการทํางานเป็นราย

เดือนโดยจะมีการทดสอบระบบการเตือนภัยทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10 นาฬิกา เช่น กรณีเพลิงไหม้ 

โดยจะให้มารวมตัวกัน ณ จุดรวมพล และมีการการฝึกซ้อมแบบรายปีจะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่ที

จําลองสถานการณ์จริงโดยจะร่วมกับทหารเรือ PTT SCG และอืน ๆ 

      4)  การตรวจสอบ 

      จากผลศึกษาพบว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีการติดตาม

ตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อม ซึงการติดตามตรวจสอบและวัดผลยังเป็น

แผนปฏิบัติการทีกําหนดตัวชีวัดหรือปัจจัยความสําเร็จเพือใช้ในการตรวจสอบกระบวนการทํางาน

ว่าเป็นไปตามข้อกําหนด กฎหมายหรือข้อเรียกร้องทีเกียวข้อง รวมถึงสอดคล้องต่อ SHEMP 

หรือไม่ หากพบข้อบกพร่องทีขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือลักษณะปัญหาทีสําคัญ หรือไม่เป็นไป

ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน หรือ ข้อร้องเรียน เจ้าหน้าทีจะพยายามแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนในแต่ละ

ครังให้เร็วทีสุดเพือลดความเสียงต่อการก่อปัญหา และผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม สําหรับการ

บันทึกข้อมูลต้องเป็นไปทังในเชิงกฎหมาย ตรวจสอบได้ มีกระบวนการจัดเก็บและควบคุมทีมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องต่อระยะเวลาการจัดทําเอกสารและการเรียกใช้งานได้สะดวก ส่วน

การตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ จะทําการประเมินในทุก ๆ 6 เดือน เพือให้กระบวนการ

ประเมินเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อข้อร้องเรียนหรือข้อกําหนด และข้อกฎหมาย 

      5)  การทบทวนของฝ่ายบริหาร 

      จากการศึกษาพบว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีการทบทวนของ

ฝ่ายบริหารมีขึนทุกไตรมาศ ซึงการประเมินและการทบทวนโดยผู้บริหารหรือผู้จัดการในระดับสูง
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เพือให้มันใจว่ากระบวนการทํางานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการจัดการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและการจัดการสิงแวดล้อมอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพือพิจารณาในการปรับปรุง

แก้ไขหรือเปลียนแปลง โดยมีการทําบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ทังนีเอกสารต้องมีการ

จัดทําทังในรูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารจริง (EDMS) เพือใช้ในกรณีการควบคุม

เอกสาร 

    5.1.1.3  สรุปปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) 

    สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001): กรณีศึกษาบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด โดยใช้เทคนิค Balanced 

Scorecard ทัง 4 มิติ พบว่า 

      1)  ด้านประสิทธิผล 

      จากผลการศึกษาพบว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ ได้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถเห็นได้จากมีการตังคณะกรรมการไตรภาคีในการ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน มีแผนงานในการติดตามตรวจสอบตามข้อกําหนดให้เป็นไปตามนโยบาย

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน (EMMP) ที

กําหนดไว้ และได้กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนา

และปรับปรุงอย่างต่อเนืองของระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ในการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) นันมักมีปัญหาและอุปสรรคในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 

14001) นันมีความยุ่งยากมากเนืองจากเอกสารมีจํานวนมากและมีความซับซ้อน ซําไปซํามา 

กลายเป็นปัญหาทีสร้างความสับสนอย่างมากให้กับผู้ปฏิบัติงาน และอีกปัญหาหนึงคือแผนการ

สือสารภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึงการสือสารในทีนีรวมถึงการสือสารทังภายในและการสือสาร

ทังภายนอกองค์กร ซึงเป็นสิงจําเป็นมาก เพราะหากไม่มีการสือสารทีดีปัญหาทีเกิดขึนจริงกับปัญหา

ในสายตาสาธารณชนจะต่างกันมากอาจส่งผลกระทบให้กับภาพลักษณ์ขององค์กร 

      2)  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      จากการศึกษาสรุปได้ว่า พนักงานของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มี

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็น

อย่างดี เนืองจากทางบริษัทมีการแจ้งให้พนักงานทีมีส่วนเกียวข้องทราบถึงขันตอนการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมเพือนําไปทําความเข้าใจเกียวข้อกําหนดต่าง ๆ เพือจะได้นําไปปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการ
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จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ในเรืองต่าง ๆ ของการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ทังในด้านการจัดทําแผนงาน การดําเนินงาน การประเมินผลและติดตามผลการ

ดําเนินงาน และในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานระบบให้บรรลุตามนโยบายทีกําหนดจะส่งผล

ดีต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้ประสบผลสําเร็จได้ง่ายยิงขึน อีก

ทังพนักงานในองค์กรยังมีความพึงพอใจมากในการเป็นส่วนหนึงทีทําให้การดําเนินงานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ประสบผลสําเร็จ นอกจากนีในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมรู้สึก

พอใจทีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใส่ใจในคุณภาพชีวิต และสิงแวดล้อม และส่งเสริมให้

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ ISO 14001 เกือบทุกแห่ง แต่ในส่วนของภาค

ประชาชนจจะรู้สึกว่าการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการถมทะเลนันอาจส่งผลให้

สิงแวดล้อมในท้องถินนันเปลียนแปลงไป 

      3)  ด้านการบริหารจัดการ 

      จากการศึกษาพบว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ได้กําหนดนโยบาย

ไว้อย่างชัดเจน ภายใต้ นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการจัดการสิงแวดล้อม โดย

มุ่งมันในการปฏิบัติงานด้านการรักษาสิงแวดล้อมในทุกขันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากร

และพลังงานอย่างมีคุณค่า และความมุ่งมันให้พนักงาน และสาธารณะชนทราบถึงการดําเนินงาน

ให้เกิดความปลอดภัย ทังสุขภาพ อนามัยและสิงแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท

ทีกําหนดไว้ โดยจะถึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และกําหนดความรับผิดชอบและหน้าทีในแต่

ละงานไว้อย่างชัดเจนตามความสามารถของพนักงานเพือเอืออํานวยให้การดําเนินการด้านการ

จัดการสิงแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ในด้านจํานวนพนักงานมีเพียงพอเหมาะสมทังด้านความชํานาญและเวลา

ต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยทางบริษัทจะมีการฝึกอบรมและ

ให้ความรู้ในด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เพือให้สามารถปฏิบัติดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ในการสนับสนุนกิจกรรมในกระบวนการ

ผลิต และการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดการด้านสิงแวดล้อม นอกจากนียังมีการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ปีละ 2 ครังใน

ทุก ๆ เดือนกุมภาพันธ์ุและเดือนสิงหาคม และรายงานต่อผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ใน

การดําเนินงาน เพือนําไปแก้ไข ป้องกันและลดมลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อม  

      4)  การเรียนรู้และการพัฒนา 
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      จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีการ

พัฒนาพนักงานความรู้ ความสามารถ โดยการกระบวนฝึกอบรมจะครอบคลุมทังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเเพือเพิมทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักและจิตสํานึก

ในการดําเนินงาน อีกทังยังทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) มากยิงขึน และมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยจัดการประชุมทบทวนโดย

ฝ่ายบริหารขึนทุกไตรมาศ เพือทบทวนผลการดําเนินงาน และกระบวนการดําเนินงานทังระบบว่ามี

ข้อบกพร่องหรือปัญหา ข้อขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานเกียวกับ

สิงแวดล้อมเพือเป็นการพัฒนาและปรุงปรุงระบบอย่างต่อเนือง นอกจากนียังมีการนําเทคโนโลยีที

เหมาะสมและทันสมัย ในการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล

ต่าง ๆ เพือง่ายต่อการสือสารภายในและสือสารภายนอก และจัดทําสือวีดีทัศน์ในการนําเสนอ

โรงไฟฟ้าโดยผ่านตัวมาสคอต 4 ตัวในนามของครอบครัว BLCP และยังมีการสร้างอาคารพลังงาน

เคียงสะเก็ดเพือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงานแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐและบุคคลทีสนใจทัวไปอีกด้วย 

      จากการศึกษาในครังนีได้ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ซึงปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) นัน ได้มาจากผู้บริหารมีความมุ่งมันให้การสนับสนุน และให้ความสําคัญในการ

ดําเนินการด้านสิงแวดล้อมอย่างจริงจัง จะส่งผลให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงปัญหา

สิงแวดล้อมทีเกิดขึนภายในองค์กร ซึงเป็นแรงผลักดันในการขับเคลือนให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

พนักงานในระดับต่าง ๆ ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ได้ดังภาพที 

5.1 
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ภาพที 5.1 สรุปผลกรณีศึกษา: บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด

ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001)  

 
 ผู้บริหารมีความมุ่งมันให้การสนับสนุน และให้

ความสําคัญในการดําเนินการด้านสิงแวดล้อม 

 การมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับต่าง  ๆ ใน

การดําเนินงานระบบการจัดการ 

สิงแวดล้อม (ISO 14001)  

 ความตระหนักถึงปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดขึน

ภายในองค์กร 

มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการดําเนินงานระบบการ
จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 
 มีความรู้ความเข้าใจในขันตอนการดําเนินงานระบบการ
จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดีเนืองจากทางบริษัท
มีการแจ้งให้พนักงานทีมีส่วนเกียวข้องทราบถึงขันตอนการ
ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ทังใน
ด้านการจัดทําแผนงาน การดําเนินงาน การประเมินผลและ
ติดตามผลการดําเนินงาน และในการปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงานระบบให้บรรลุตามนโยบายทีกําหนดจะส่งผลดีต่อ
การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้
ประสบผลสําเร็จได้ง่ายยิงขึน 
ความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการ
จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 
 พนักงานทุกคนมีความพึงพอใจมากในการเป็นส่วนหนึงใน
การบริหารจัดการด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 
14001) 

มิติด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการระบบการจัดการสิงแวดล้อม  
      นโยบาย 
     มีนโยบายทีชัดเจนภายใต้ นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการจัดการ
สิงแวดล้อม โดยมุ่งมันในการปฏิบัติงานด้านการรักษาสิงแวดล้อมในทุกขันตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีคุณค่า 
      การปฏิบัติตามแผนงาน 
       การปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปตามแผนงานทีวางไว้ โดยมีการกําหนดหน้าทีความ
รับผิดชอบและหน้าทีไว้อย่างชัดเจนตามในแต่ละงาน ความสามารถของพนักงาน 
      จํานวนบุคลากร 
      จํานวนพนักงานมีเพียงพอเหมาะสม ทังด้านความชํานาญและเวลาต่อการดําเนินงาน
ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 
      งบประมาณ 
       มีการจัดสรรงบประมาณ ในการสนับสนุนกิจกรรมในกระบวนการผลิต และการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดการด้านสิงแวดล้อม  
      การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
      มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 
(ISO 14001) ปีละ 2 ครังในทุก ๆ เดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม และรายงานต่อ
ผู้บริหารทราบ ถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการดําเนินงาน เพือนําไปแก้ไข ป้องกันและลด
มลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อม 

มิติด้านประสิทธิผล 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 มีการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีตังไว้อย่าง
ชัดเจน โดยมีการตังคณะกรรมการไตรภาคีในการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อมวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และแผนงาน (EMMP) ทีกําหนดไว้ 

 

มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน 
 มีการฝึกอบรบทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเเพือเพิมทักษะและความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน อีกทังยังทําให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มากยิงขึน 
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
 มีการจัดการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารขึนทุกไตรมาศ เพือทบทวนผลการ
ดําเนินงาน และกระบวนการดําเนินงานทังระบบว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหา ข้อขัดแย้ง
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานเกียวกับสิงแวดล้อม เพือเป็นการ
พัฒนาและปรุบปรุงอย่างต่อเนือง 
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดําเนินงาน 
  มีการนําเทคโนโลยีทีเหมาะสมและทันสมัย ในการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ และจัดทําสือวีดีทัศน์ในการนําเสนอโรงไฟฟ้าโดย
ผ่านตัวมาสคอต 4 ตัวในนามของครอบครัว BLCP 
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  5.1.2  กรณีศึกษา: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

    5.1.2.1  สรุปข้อมูลทัวไป 

    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public 

Company Limited) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) 

และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน จํากัด (มหาชน) (PTTAR) ด้วยกําลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ นับเป็นบริษัททีดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการ

กลันครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ทังนีบริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจ ที

มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมันคงและต่อเนือง ด้วยการเพิมศักยภาพในการแข่งขัน และการสร้าง

มูลค่าเพิมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้มีความครบถ้วนและหลากหลายยิงขึน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการ

ขยายกําลังผลิตในธุรกิจเดิมและมีการขยายตัวไปสู่ธุรกิจต่อเนืองและธุรกิจทีเกียวข้องต่าง ๆ ทังใน

และต่างประเทศ  

    ในด้านการบริหารจัดการสิงแวดล้อมบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันให้

เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมต่าง ๆ ให้น้อยทีสุด โดยกําหนดให้มีการควบคุมและป้องกันตังแต่ช่วง

ก่อนเริมดําเนินการ จึงดําเนินการให้มีการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมด้านต่าง ๆ ไว้ในรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) อย่างละเอียด พร้อมทัง

กําหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง

แวดลอ้มทีเหมาะสมบริษัทได้ดําเนินงานด้วยนโยบายคุณภาพ ความมันคง ความปลอดภัย อาชีว 

อนามัย และสิงแวดล้อม โดยตังอยู่บนพืนฐานของความเป็นมาตรฐานสากลและหลักบรรษัทภิบาล

จนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ ซึงเป็นเครืองยืนยันถึงความมุ่งมันในการ

ดําเนินกิจการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทียังคงสืบทอดมาจนปัจจุบัน 

    5.1.2.2  สรุปหลักการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

    จากการศึกษาพบว่า การจัดทําระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมของบริษัท พีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้เริมดําเนินการนับจากวันทีลงนามแสดงเจตจํานง ซึงจําแนก

งานออกเป็น 5 ขันตอน ได้แก่ 

      1)  จัดทํานโยบายด้านสิงแวดล้อม 

      จากการจัดทํานโยบายความคุณภาพ ความมันคง ความปลอดภัย อาชีว 

อนามัยและสิงแวดล้อมของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีความชัดเจน โดย

จัดทํานโยบายสิงแวดล้อมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้รับการลงนามโดยประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

เมือวันที 24 มกราคม 2555 และมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานรับทราบ และเผยแพร่ต่อ
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สาธารณชน ซึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมเคมี เป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรม โดยเน้นการจัดการด้านสิงแวดล้อมภายใต้นโยบาย “รับผิดชอบต่อสังคมและ

ชุมชน (CSR) และมีพันธะสัญญาในการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงาน ด้านคุณภาพ ความมันคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม (QSHE) อย่างต่อเนือง” ซึงสอดคล้องตามกฎหมาย 

ด้านความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานและข้อกําหนดอืน ๆ ที

เกียวข้อง นอกจากนีผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนา

และธํารงไว้ซึงระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิงแวดล้อม โดย

สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพือให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

รวมถึงสือสารให้ผู้เกียวข้องทราบผลการดําเนินการด้าน QSHE อย่างทัวถึง 

      2)  การวางแผน 

      หลังจากบริษัทได้ดําเนินการจัดจํานโยบายด้านสิงแวดล้อมแล้ว ได้นํา

นโยบายดังกล่าวมาวางแผนการดําเนินงาน จากการวางแผนการดําเนินงานจะเห็นได้ว่าบริษัท พีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้มีการทําการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมครบทุก

กิจกรรมและทุกพืนที รวมถึงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย การรับวัตถุดิบ และ

สารเคมี การส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า การจัดการของเสียทีเกิดขึนในโรงงาน มีการรวบรวมข้อกําหนด

กฎหมายทีเกียวข้องกับลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมอันเกิดจากการดําเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ

บริการของบริษัทฯ รวมทังการทบทวนข้อเรียกร้องต่าง ๆ จากชุมชนใกล้เคียง โดยได้มอบหมายให้

หน่วยงานนโยบายและกํากับดูแล จัดทําขันตอนการดําเนินงาน การติดตามกฎหมาย ข้อกําหนด 

รวมถึงข้อบังคับท้องถินทีเกียวข้อง แล้วนํามาบ่งชีและประเด็นสําคัญของกฎหมายทีเกียวข้อง เพือ

ดําเนินให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานทีกฎหมายกําหนด จากการประเมินลักษณะปัญหาทีสําคัญได้

กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีแนวทางให้สอดคล้องกับ

นโยบายกฎหมายและข้อกําหนด ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญ และจัดทําเป็นแผน

กิจกรรมด้านสิงแวดล้อมโดยจัดทําโครงการสิงแวดล้อมเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้

ประโยชน์กากของเสีย โครงการฟืนป่า รักษ์นํา เขาห้วยมะหาด เป็นต้น 

      3)  การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ 

      การนําแผนการดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ในการจัดทําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบว่า

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดโครงสร้างหน้าทีและความรับผิดชอบ

ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพือเอืออํานวยให้การดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อม

สามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับการ
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ฝึกอบรม จะฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกียวข้อง โดยได้แจกแจงประเภทของการฝึกอบรมให้

สอดคล้องกับลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีสําคัญ ในส่วนของการสือสารนัน มีการสือสาร

ประชาสัมพันธ์ทังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยจะครอบคลุมในเรืองของ นโยบาย

สิงแวดล้อม ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม รวมถึงการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

โดยใช้สืออิเล็กทรอนิคต่าง ๆ เช่น Intranet / บอร์ดประชาสัมพันธ์/Web Board  และ จดหมาย 

/Memo / Electronic mail ในการสือสาร 

      เอกสารทีเกียวข้องกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของ

บริษัท แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ คู่มือสิงแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงาน บันทึกด้าน

สิงแวดล้อม ในการควบคุมเอกสารได้แบ่งตามการควบคุมได้ 3 ประเภท ได้แก่ เอกสารด้าน

วิศวกรรม เอกสารมาตรฐานจากแหล่งภายนอก และเอกสารควบคุม ซึงแต่ะละประเภทจะมีการ

ควบคุมให้เหมาะสมกับสภาพใช้งานแตกต่างกันไป อีกทังผู้ควบคุมต้องดําเนินการประกาศใช้

ขันตอนการดําเนินงาน สําหรับการควบคุมการปฏิบัติงานนัน บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน

ปฏิบัติการผลิตหน่วยงานบํารุงรักษา และหน่วยงานวิศวกรรมและบํารุงรักษา เป็นผู้รับผิดชอบใน

การควบคุมการเดินเครืองจักรหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึงมีความเสียง หรือมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมสูง 

      นอกจากนีมีการเตรียมพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยทาง

บริษัทฯ จะมีแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินสําหรับก๊าซรัว เพลิงไหม้และการระเบิดหรือรังสีรัวไหล 

ดําเนินการซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินรายสัปดาห์เป็นแผนย่อย โดยอาศัยการกําหนดสถานการณ์

ย่อยขึนมาเพือแก้ไขให้ทันท่วงที และสรุปผลการซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินเป็นบันทึก 

      4)  การตรวจสอบ 

      หลังจากได้ดําเนินการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 แล้ว 

บริษัทฯ มีการดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข โดยจากการศึกษาพบว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ

คอล จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดการเฝ้าติดตามและตรวจวัดใน 3 ด้าน ได้แก่ เฝ้าติดตามวัดและ

วิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านสิงแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้

เป็นไปตามข้อกําหนด กฎหมายหรือข้อเรียกร้องทีเกียวข้อง อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน หากพบ

ความไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อกําหนดหรือข้อบกพร่อง บริษัทฯ จะประเมินความเสียงก่อน

ดําเนินการแก้ไข ป้องกัน เพือกําจัดความไม่สอดคล้องตามกฎหมาย หรือข้อกําหนดทีเกียวข้อง 

สําหรับการบันทึกข้อมูล มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ การบันทึกข้อมูล และผลการปฏิบัติงาน โดยให้

หน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้จัดเก็บบันทึก ส่วนการตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ จะทําการประเมิน

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง โดยหน่วยงานระบบคุณภาพ และหน่วยงาน SHE มีหน้าทีรับผิดชอบในการ

จัดทําขันตอนการดําเนินงานการตรวจประเมินภายใน 
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      5)  การทบทวนของฝ่ายบริหาร 

      การทบทวนการดําเนินงานการจัดการสิงแวดล้อม เพือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ในการทบทวนการดําเนินงานของระบบการจัดการสิงแวดล้อม ในการตอบสนองต่อนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของบริษัท ความสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้องทางด้านสิงแวดล้อม 

จากการศึกษาพบว่า การทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง ซึงการทบทวน

เพือให้เกิดความมันใจว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัทฯ ทีดําเนินการอยู่มีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ ในการตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ความสอดคล้องกับ

ข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้องทางด้านสิงแวดล้อม นอกจากนีผลจากการประชุมทบทวนโดย

ฝ่ายบริหาร ต้องจัดทําในรูปของรายงานและแจกจ่ายให้ผู้ร่วมประชุมทราบ 

    5.1.2.3  สรุปปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) 

    สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001): กรณีศึกษาบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) โดยใช้เทคนิค 

Balanced Scorecard ทัง 4 มิติ พบว่า 

      1)  ด้านประสิทธิผล 

      จากการศึกษาพบว่า การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้มีการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยดูจากการดําเนินงานต่าง ๆ ทีผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน เนืองจากมีการกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบ การติดตามผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส 

และการตรวจประเมินภายในของบริษัท การทบทวนจากผู้บริหารในการปรับปรุงอย่างต่อเนือง ใน

การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) นันมักมีปัญหาและอุปสรรคเล็กน้อยใน

ด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) มีจํานวนมากทังแบบฟอร์มต่าง ๆ ทําให้เกิดความสับสนมาก

ให้กับพนักงานในการควบคุมเอกสาร ทางบริษัทได้นําเอาระบบเอกสารออนไลน์เข้ามาช่วยลดการ

ใช้กระดาษในการทําสําเนาแจกจ่ายเอกสารให้กับแผนกทีเกียวข้อง และลดขันตอนในการควบคุม

เอกสารทียุ่งยากลงไป 

      2)  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    จากการศึกษาพบว่า พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในขันตอนการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี เนืองจากมีการฝึกอบรมพนักงาน

ก่อนการดําเนินงานเพือทีจะให้พนักงานมีความเข้าใจเกียวกับขันตอนอย่างถูกต้องและตรงกัน 

ส่งผลให้ง่ายต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ก่อนการดําเนินงานระบบ
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การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) จะมีการประชุมย่อย เพือให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินงานระบบ พร้อมทังเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความ

คิดเห็นเกียวกับการแผนงาน นโยบาย การประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน การปรับปรุง

แก้ไขการดําเนินงาน ซึงพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้พนักงานทุกคนมีความ

พึงพอใจมากในการเป็นส่วนหนึงในการบริหารจัดการด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) เนืองจากสามารถเห็นได้จากผลการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพ และมีความยังยืน 

นอกจากนีในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) รู้สึกพอใจทีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใส่

ใจในคุณภาพชีวิต และสิงแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ 

ISO 14001 เกือบทุกแห่ง แต่ในส่วนของภาคประชาชนจะรู้สึกว่าเมือก่อนพืนทีหนองแฟบถูก

จัดเป็นพืนทีสีเขียว แต่ภายหลังมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิมขึนทําให้พืนนีกลับถูกจัดป็น

พืนทีสีม่วง และมีผลกระทบจากปัญหาสิงแวดล้อมจากอุตสาหกรรมมากมาย 

      3)  ด้านการบริหารจัดการ 

      บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีนโยบายทีชัดเจนภายใต้

มุ่งมันในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมเคมี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ด้านความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานและ

ข้อกําหนดอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยผู้บริหารทุกระดับในบริษัท จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างใน

การพัฒนาและธํารงไว้ซึงระบบการจัดการคุณภาพอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิงแวดล้อม โดย

สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพือให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

รวมถึงสือสารให้ผู้เกียวข้องทราบผลการดําเนินการด้าน QSHE อย่างทัวถึง  

     ซึงในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัททีวางไว้ โดยได้กําหนดโครงสร้างหน้าทีและความรับผิดชอบ

เพือเอืออํานวยให้การดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นผลมาจากพนักงานทีเข้าร่วมในการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่าง

ดี เนืองจากพนักงานแต่ละคนทีมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมมี

คุณสมบัติทีเหมาะสม และได้มีประสบการณ์โดยการผ่านการอบรมและเรียนมาทางด้าน

สิงแวดล้อมโดยตรง ถึงแม้จะไม่ได้จบการศึกษาโดยตรง ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการอบรม และ

การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จนทําให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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      ในเรืองงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณโดยส่วนใหญ่จัดสรรในการ

สนับสนุนกิจกรรมในการจัดการด้านสิงแวดล้อม และการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดการ

ด้านสิงแวดล้อม อีกทังยังมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยมีการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบ และมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานในทุก ๆ 3 เดือนและรายงานผลต่อผู้บริหารทุกไตรมาศ 

      4)  การเรียนรู้และการพัฒนา 

      จากการศึกษาพบว่า พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ โดยการฝึกอบรมเพือเป็นการสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน 

และทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มากยิงขึน 

ส่งผลให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในด้านการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการทํางานบริษัทมีการทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพือทบทวนการ

ดําเนินงานของระบบการจัดการสิงแวดล้อม ในการตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ของ

บริษัท ความสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้องทางด้านสิงแวดล้อม เพือให้เกิดความ

มันใจว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัทฯ ทีดําเนินการอยู่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

      นอกจากนีมีการนําเทคโนโลยีทีทีใหม่และทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์

กับการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการ

จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web Board และจดหมาย Memo Electronic 

mail เพือง่ายต่อการสือสารภายในและสือสารภายนอก ในการรับข่าวสารและตอบกลับในระหว่าง

แผนกและในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเพือ

นําไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนานอกจากนีได้นําเครืองมือ/อุปกรณ์ทีเหมาะสมมาช่วยเพิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานให้ดียิงขึน 

      จากการศึกษาในครังนีได้ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ซึงปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) นัน ได้มาจากผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนทังทางด้านทรัพยากร

มนุษย์ และงบประมาณในการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) และการมีส่วนร่วม

ของพนักงานในทุกระดับในการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) อย่างจริงจัง 

ส่งผลให้การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ประสบความสําเร็จอย่างเป็น

รูปธรรมได้ดังภาพที 5.2 
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ภาพที 5.2 สรุปผลกรณีศึกษา: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001)  

 
 ผู้บริหารระดับให้การสนับสนุนทังทางด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ และงบประมาณในการ

ดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001)  

 การมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับใน

การดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001)  

มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) 

 มีความรู้ความเข้าใจในขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี 

การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 ก่อนการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) จะมี

การประชุมย่อย เพือให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายในการดําเนินงานระบบ พร้อมทังเปิดโอกาสให้ทุกคน

แสดงความคิดเห็นเกียวกับการแผนงาน นโยบาย การประเมินผลและ

ติดตามผลการดําเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน ซึง

พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 ความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) 

 พนักงานทุกคนมีความพึงพอใจมากในการเป็นส่วนหนึงในการ

บริหารจัดการด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

มิติด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการระบบการจัดการสิงแวดล้อม  

      นโยบาย 

       มีนโยบายทีชัดเจนภายใต้ มุ่งมันในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมเคมี เป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม รวมถึง

มาตรฐานและข้อกําหนดอืน ๆ ทีเกียวข้อง 

      การปฏิบัติตามแผนงาน 

       การปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปตามแผนงานทีวางไว้ โดยได้กําหนดโครงสร้างหน้าทีและความ

รับผิดชอบชัดเจน 

      จํานวนบุคลากร 

       จํานวนพนักงานมีเพียงพอเหมาะสม มีคุณสมบัติทีเหมาะสม และได้มีประสบการณ์โดยการผ่าน

การอบรมและเรียนมาทางด้านสิงแวดล้อมโดยตรง 

      งบประมาณ 

       มีการจัดสรรงบประมาณ ในการสนับสนุนกิจกรรมในกระบวนการผลิต และการฝึกอบรมให้ความรู้

เกียวกับการจัดการด้านสิงแวดล้อม  

      การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

      ประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยมีการจัดทําแผนการติดตาม

ตรวจสอบ และมีการรายงานผลการดําเนินงานในทุก ๆ 3 เดือนและรายงานผลต่อผู้บริหารทุกไตรมาศ 

มิติด้านประสิทธิผล 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

 มีการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีตังไว้อย่างชัดเจน การ

ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส การตรวจประเมินภายในของ

บริษัท  

มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน 

 มีการฝึกอบรบเพือเป็นการสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน และทําให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มากยิงขึน 

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 บริษัทมีการทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพือทบทวนการดําเนินงานของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ในการตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ความสอดคล้องกับข้อกําหนดของ

กฎหมายทีเกียวข้องทางด้านสิงแวดล้อม  

การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดําเนินงาน 

  มีการนําเทคโนโลยีทีทีใหม่และทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) 
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  5.1.3  กรณีศึกษา: บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

    5.1.3.1  สรุปข้อมูลทัวไป 

    เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและญีปุ่น ก่อตังขึนในปีพ.ศ. 2531 โดยได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพือตอบสนองความ

ต้องการแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก และแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมทีเพิมมากขึน ด้วยการผลิตทีมี

ประสิทธิภาพสูง จากกระบวนการเคลือบแผ่นเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้าทีใช้เทคโนโลยีการผลิตที

ทันสมัยทีสุด 

    ภายใต้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากบริษัท นิปปอน สตีล จํากัด ซึงเป็น

บริษัทผู้ผลิตเหล็กชันนําระดับโลก ทําให้สามารถผลิตสินค้าทีดี คุณภาพเยียม เพือนําไปผลิตบรรจุ

ภัณฑ์สําหรับอาหารเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนการส่งออก

ของอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยเฉพาะการส่งออกสับปะรดกระป๋องและปลากระป๋องทีไทย

เป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ลําดับต้น ๆ ของโลก 

    ในด้านการจัดการสิงแวดล้อมบริษัทฯ มีความมุ่งมันทีจะผลิตสินค้าทีมีคุณภาพสูง

สู่ตลาดทังภายในและภายนอกประเทศภายใต้การดําเนินการทีจะพยายามลดปัญหาผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมจากการดําเนินงานทุกขันตอนของบริษัทฯ โดยการนําระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม

ตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ในการดําเนินงานและได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อม (EIA) ประกอบกับได้ปรับปรุงเครืองจักรและอุปกรณ์ในหลายรูปแบบเพือไม่ให้ส่งผล

กระทบ กับสิงแวดล้อม จนกระทังผ่านการเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

   5.1.3.2  สรุปหลักการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท 

สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

    จากการศึกษาพบว่า การจัดทําระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมของบริษัท สยาม

แผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้เริมดําเนินการนับจากวันทีลงนามแสดงเจตจํานง ซึงจําแนกงานออกเป็น 5 

ขันตอน ได้แก่ 

      1)  จัดทํานโยบายด้านสิงแวดล้อม 

      จากการจัดทํานโยบายสิงแวดล้อมของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

มีความชัดเจน โดยจัดทํานโยบายสิงแวดล้อมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้รับการลงนามโดยประธาน

บริษัทเมือวันที 1 มิถุนายน 2555 และมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมังในการลดปัญหา

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม โดยเน้นการจัดการด้านสิงแวดล้อมภายใต้นโยบาย “จะเป็นผู้ผลิตแผ่น
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เหล็กเคลือบดีบุกและเคลือบโครเมียมชันนํา ทีจะผลิตสินค้าทีมีคุณภาพสูงสู่ตลาดทังภายใน และ

ภายนอกประเทศ ภายใต้การดําเนินการทีจะพยายามลดปัญหาผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากการ

ดําเนินการทุกขันตอนของบริษัทฯ” ซึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกําหนดด้านสิงแวดล้อม

ทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด และยังส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมทีดี

ในการปฏิบัติงาน นอกจากนียังเปิดเผยให้พนักงาน สาธารณชน รวมทังให้ความร่วมมือกับชุมชน 

และผู้เกียวข้องเพือการพัฒนาอย่างยังยืน พร้อมทังมีการทบทวนนโยบายทุกปี 

      2)  การวางแผน 

      หลังจากบริษัทได้ดําเนินการจัดจํานโยบายด้านสิงแวดล้อมแล้ว ได้นํา

นโยบายดังกล่าวมาวางแผนการดําเนินงาน จากการวางแผนการดําเนินงานเห็นได้ว่าบริษัท สยาม

แผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้มีการทําการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดจาก กิจกรรม 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละหน่วยงานแบ่งออกเป็น ของเสียจากกระบวนการต่าง ๆ และการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติของบริษัทฯ เกินความจําเป็น มีการจัดทําและระเบียบการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ ด้านสิงแวดล้อม รวมถึงข้อกําหนดของลูกค้า จากนัน

นําลักษณะปัญหาทีสําคัญมาจัดทําวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินการแก้ไขปัญหาด้าน

สิงแวดล้อมทีเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และใน

การกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทเราจะให้คํานึงถึง กฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ

ความเป็นไปได้ทางวิทยาการ การเงิน (Financial) การดําเนินการและความต้องการทางธุรกิจ 

ความเห็น/มุมมองของหน่วยงานทีมีส่วนเกียวข้อง และ มุ่งมันต่อการป้องกันมลพิษ หลังจากนัน

จัดทําแผนการดําเนินการ โดยจะกําหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาทีบรรลุผลสําเร็จ และต้องมีการ

รายงานผลการดําเนินการเป็นระยะ โดย EMR ต้องมีการติดตามผลการดําเนินการดําเนินงาน 

     3)  การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ 

     บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีการกําหนดโครงสร้างหน้าทีและ

ความรับผิดชอบ โดยให้ผู้แทนการจัดการด้านสิงแวดล้อมควบคุมการดําเนินการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ สําหรับการ

ฝึกอบรม โดยจะให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้บุคลากรในสายงานบังคับบัญชา ได้รับการฝึกอบรมอย่าง

เหมาะสม เพือสร้างความตระหนักและความสามารถในการปฏิบัติงาน ในการติดต่อสือสารภายใน

บริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ จะเป็นการสือสารให้ทราบถึงผลการดําเนินการด้านสิงแวดล้อมของ

บริษัทฯ การรับข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็น/คําร้องเรียนจาก โดยผ่านสือต่าง ๆ ของบริษัท

ฯ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ ตู้รับร้องเรียน เป็นต้น 
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      บริษัทได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับระบบการจัดการด้าน

สิงแวดล้อม เพือใช้อธิบายหัวข้อหลักของระบบการจัดการ และโครงสร้างในการจัดทําเอกสารตาม

ข้อกําหนดดังนี คือ คู่มือการปฏิบัติงานระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม ระเบียบการปฏิบัติงาน 

วิธีการปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุนโดยจะมีการกําหนดให้มีหน่วยงานกลางควบคุมเอกสาร

ทังหมดเพือให้ง่ายต่อการควบคุมและสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใน

การควบคุมการปฏิบัติงานจะควบคุมการทํางานให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายทีกําหนดไว้ รวมถึงกฎหมายข้อกําหนดลูกค้าและอืนๆ โดยจะกําหนดเกณฑ์หรือค่าควบคุม

ในกรณีทีมีมาตรฐานควบคุมสําหรับการปฏิบัติงาน และระบุแนวทางแก้ไข กรณีทีผลการปฏิบัติงาน

เบียงเบนจากค่าควบคุมหรือมาตรฐานทีกําหนดไว้  

      นอกจากนีมีการเตรียมพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยทางบริษัท

ฯ กําหนดวิธีการเพือเตรียมพร้อมและตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพือป้องกันและบรรเทา

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินทีอาจจะเกิดขึน โดยเริมจากการประเมินโอกาสหรือ

ค้นหาแหล่งทีก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วนํามากําหนดมาตรการป้องกัน 

โดยจะตรวจสอบความเพียงพอ และความพร้อมของอุปกรณ์ทีต้องใช้ในสภาวะฉุกเฉินเพือใช้ในการ

ฝึกซ้อมเพือหามาตรการลดผลกระทบขณะเกิดและหลังเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  

      4)  การตรวจสอบ 

      หลังจากได้ดําเนินการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 แล้ว 

บริษัทฯ จํากัด มีการติดตามตรวจสอบและตรวจวัดสําหรับลักษณะปัญหาด้านสิงแวดล้อมทีมี

นัยสําคัญสูงของหน่วยงาน พร้อมทังการปรับเทียบมาตรฐานของเครืองมือทีใช้ในการตรวจวัด

เพือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กฎหมาย ค่าควบคุมของบริษัทฯ และข้อกําหนดอืน ๆ 

ด้านสิงแวดล้อม ทางบริษัทจะให้เลขาคณะกรรมการสิงแวดล้อมจัดทําแผนการประเมินความ

สอดคล้อง และนําเสนอให้ EMR พิจารณาและทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพือให้การประเมิน

ความสอดคล้องมีประสิทธิภาพ อีกทังบริษัทยังจัดทําระเบียบการปฏิบัติงานการไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนดและการปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกัน เพือใช้ในการควบคุมการ แก้ไข และป้องกันการ

ปฏิบัติงานทีเบียงเบนจากข้อกําหนดของระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมของบริษัทฯ สําหรับใน

การจัดเก็บบันทึกข้อมูลด้านระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมและระบบคุณภาพ จะ มีการจัดทํา

ระเบียบปฏิบัติ การบันทึกข้อมูล และผลการปฏิบัติงาน โดยบันทึกให้คํานึงถึงความเหมาะสมกับ

ระบบของบริษัทฯ  และนอกจากนีการตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ จะมีการแต่งตังคณะตรวจ

ติดตาม (Auditor team )  เพือใช้ในการตรวจติดตามระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมและติดตาม
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ระบบคุณภาพ  และรายงานผลให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบถึงผลจากการตรวจติดตามระบบการ

จัดการด้านสิงแวดล้อม  

      5)  การทบทวนของฝ่ายบริหาร 

      การทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารของบริษัทฯ จะดําเนินการ

ทบทวนการจัดการโดยมีกําหนดปีละ 2 ครัง ซึงการทบทวนเพือให้มีการติดตามผลการดําเนินการว่า

มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมอย่าง

ต่อเนือง และประเมินโอกาสในการปรับปรุงเปลียนแปลงโดยให้ EMR มีหน้าทีรวบรวมข้อมูลที

จําเป็นต่อการทบทวนระบบการจัดการเสนอต่อผู้บริหารเพือใช้ในการประเมินผล และสรุปผลการ

ทบทวนเป็นเอกสาร 

   5.1.3.3  สรุปปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) 

    สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001): กรณีศึกษาบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด โดยใช้เทคนิค Balanced 

Scorecard ทัง 4 มิติ พบว่า 

      1)  ด้านประสิทธิผล 

      จากการศึกษาพบว่า บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทฯ ได้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยดูจากการดําเนินงานต่าง ๆ ทีผ่านมาจนถึงปัจจุบันในการ

ควบคุมการจัดการสิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด มีการการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายสิงแวดล้อม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน ทีกําหนดไว้ 

อีกทังได้กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน และได้รับความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ และมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนืองของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) นันมักมี

ปัญหาและอุปสรรคในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) นันเยอะมากทังตัวเอกสารและตัว

แบบฟอร์ม และงานเอกสารส่วนมากจะเป็นงานทีซําไปซํามา กลายเป็นปัญหาทีสร้างความสับสน

อย่างมากให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีขององค์กรเราเลือกจัดระบบเอกสารส่วนมากเป็นแบบ 

Software มากกว่าแบบกระดาษ จึงสามารถลดปัญหาได้ในระดับหนึง 

      2)  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     จากการศึกษาพบว่า พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี เนืองจากมีการฝึกอบรมก่อนทีจะ
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ดําเนินงานส่งผลพนักงานสามารถปฏิบัติได้ตามขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานระบบ (ISO 14001) ในทุกขันตอนโดยรว่มกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหาตังแต่เริมการ

ดําเนินงาน กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การดําเนินงาน การปรับปรุงแก้ไข อีกทังพนักงานมีความพึงพอใจมากทีเป็นส่วนหนึงในการทําให้

การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ประสบความสําเร็จ ในส่วนของการนิคม

อุตสาหกรรมรู้สึกพอใจทีให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใส่ใจในคุณภาพชีวิต และสิงแวดล้อม 

และส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ได้เข้าสู่ระบบ ISO 14001 เกือบทุกแห่ง นอกจากนี

ในมุมมองของเลขานายกเทศบาลมองว่าบางครังบริษัทมีการจัดการสิงแวดล้อมทีดีแต่อาจจะไม่

สามารถควบคุมบริหารจัดการไม่ให้มลพิษออกสู่ภายนอกได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทังหมด 

      3)  ด้านการบริหารจัดการ 

      จากการศึกษาพบว่า บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ได้กําหนด

นโยบายไว้อย่างชัดเจน โดยการดําเนินการทีจะพยายามลดปัญหาผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจาการ

ดําเนินการทุกขันตอนของบริษัทฯ ป้องกันและลดผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีเกิดจากการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทังมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือง ในส่วนการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามแผนงานการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัททีวางไว้ 

โดยกําหนดโครงสร้างและหน้าทีความรับผิดชอบสําหรับทุกตําแหน่งงานในระบบการจัดการด้าน

สิงแวดล้อมตามแผนผังขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเพือเอืออํานวยให้การดําเนินการด้านการจัดการ

สิงแวดล้อมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลมา

จากพนักงานทีเข้าร่วมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี เนืองจากพนักงานแต่ละคนทีมีส่วนร่วมใน

การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมมีคุณสมบัติทีเหมาะสม มีความรู้ความชํานาญในการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยพนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมและให้

ความรู้ในด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ทําให้มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

      ในเรืองงบประมาณมีทีเพียงพอ โดยผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยส่วนใหญ่จัดสรรในการสนับสนุน

ในการจัดการด้านสิงแวดล้อม และการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดการด้านสิงแวดล้อม อีก

ทังยังมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) โดยมีการแต่งตังคณะตรวจติดตาม (Auditor team) เพือใช้ในการตรวจติดตามระบบการ
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จัดการด้านสิงแวดล้อมและติดตามระบบคุณภาพ ซึงจะดําเนินการทบทวนการจัดการปีละ 2 ครัง 

และรายงานต่อผู้บริหารทราบ 

      4)  การเรียนรู้และการพัฒนา 

      จากการศึกษาพบว่า พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับฝึกอบรบเพือเป็นการ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ การสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน และทําให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มากยิงขึน ประมาณปีละ 2 

ครัง และในด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานบริษัทมีการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

โดยผู้บริหาร จะดําเนินการทบทวนปีละ 2 ครัง เพือให้มีการติดตามผลการดําเนินการว่ามี

ประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมอย่าง

ต่อเนือง    

      นอกจากนีบริษัทมีการนําเทคโนโลยีทีใหม่และทันสมัยมาประยุกต์ใช้ใน

การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web Board และE mail เพือง่ายต่อการ

สือสารภายในและสือสารภายนอก ในการรับข่าวสารและตอบกลับ และได้นําเครืองมือ/อุปกรณ์ที

เหมาะสม มาใช้ในการลดมลพิษในกระบวนการผลิตเพือเพิมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน

ให้ดียิงขึน 

      ดังนันจากการศึกษาในครังนีได้ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ซึงปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) นัน ได้มาจากผู้บริหารมีความมุ่งมัน ใส่ใจ ให้ความสําคัญกับการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก มีการกําหนดนโยบายให้ชัดเจน จัดสรร

งบประมาณในสนับสนุนการดําเนินโครงการต่างๆ อย่างเพียงพอ และดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมอย่างมุ่งมันและต่อเนือง และเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ส่งผลให้การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้ดังภาพที 5.3 
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ภาพที 5.2 สรุปผลกรณีศึกษา: บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด

ปัจจัยทีส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001)  

 
 ผู้บริหารควรมีความมุ่งมัน ใส่ใจ ให้ความสําคัญ

กับการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

 บริษัทฯ ควรมีการกําหนดนโยบายให้ชัดเจน 

 จัดสรรงบประมาณในสนับสนุนการดําเนิน

โครงการต่างๆ อย่างเพียงพอ 

 ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่าง

มุ่งมันและต่อเนือง 

 เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงาน 

มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

 มีความรู้ความเข้าใจในขันตอนการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดีเนืองจากมีการ

ฝึกอบรมก่อนทีจะดําเนินงาน 

การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานระบบ (ISO 14001) ในทุกขันตอนโดยรว่มกันคิด 

ร่วมกันแก้ไขปัญหาตังแต่เริมการดําเนินงาน กําหนด

นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน ติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน การปรับปรุงแก้ไข  

ความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

 พนักงานทุกคนมีความพึงพอใจมากในการเป็นส่วนหนึงใน

การบริหารจัดการด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) 

มิติด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการระบบการจัดการสิงแวดล้อม  

      นโยบาย 

       มีนโยบายทีชัดเจนภายใต้ นโยบายสิงแวดล้อม ในการดําเนินการทีจะพยายามลดปัญหาผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมจาการดําเนินการทุกขันตอนของบริษัทฯ 

      การปฏิบัติตามแผนงาน 

       การปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปตามแผนงานทีวางไว้ โดยกําหนดโครงสร้างและหน้าทีความ

รับผิดชอบสําหรับทุกตําแหน่งงานในระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมตามแผนผังขององค์กรไว้อย่าง

ชัดเจน 

      จํานวนบุคลากร 

       จํานวนพนักงานมีเพียงพอเหมาะสม ทังคุณสมบัติทีเหมาะสม มีความรู้ความชํานาญในการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

      งบประมาณ 

       มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมด้านสิงแวดล้อม และการฝึกอบรมให้ความรู้

เกียวกับการจัดการด้านสิงแวดล้อม 

      การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

       มีการแต่งตังคณะตรวจติดตาม เพือใช้ในการตรวจติดตามระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมและ

ติดตามระบบคุณภาพ ซึงจะดําเนินการทบทวนการจัดการปีละ 2 ครัง และรายงานต่อผู้บริหารทราบ 

มิติด้านประสิทธิผล 

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

 มีการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีตังไว้

อย่างชัดเจน  

 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตาม

นโยบายสิงแวดล้อม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

แผนงาน ทีกําหนดไว้ 

มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน 

 มีการฝึกอบรบเพือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการ

ดําเนินงาน และทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มากยิงขึน 

ประมาณปีละ 2 ครัง 

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 มีการทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหาร จะดําเนินการทบทวนปีละ 2 ครัง เพือให้มีการติดตามผลการ

ดําเนินการว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการด้าน

สิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง 

การใช้เทคโนโลยีต่าง  ๆ ในการดําเนินงาน 

 มีการนําเทคโนโลยีทีทีใหม่และทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม 
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 จากการศึกษาสามารถสรุปภาพรวมของปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัดโดยพิจารณาตามมิติ 4 ด้าน คือ ด้าน

ประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา สรุปได้

ดังตารางที 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
203 

ตารางที 5.1  เปรียบเทียบปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ทัง 3 บริษัท 

 

มิติ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

1.    ด้านประสิทธิผล 

1.1 ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  ปัญหาและอุปสรรค 

 

 มีการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายทีตังไว้อย่างชัดเจน โดยมีการตัง

คณะกรรมการไตรภาคีในการติดตามผล

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิงแวดล้อมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

แผนงาน (EMMP) ทีกําหนดไว้ 

 มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนือง

ของระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) 

 ในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) 

นันมีความยุ่งยากมากเนืองจากเอกสารมี

จํานวนมากและมีความซับซ้อน ซําไปซํา 

 

 มีการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายทีตังไว้อย่างชัดเจน การติดตาม

ผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส การตวจ

ประเมินภายในของบริษัท การทบทวน

จากผู้บริหารในการปรับปรุงอย่าง

ต่อเนือง 

 

 

 

 

 ในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) มี

จํานวนมากทังแบบฟอร์มต่าง ๆ ทําให้ 

เกิดความสับสนมากให้กับพนักงานใน 

 

 มีการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายทีตังไว้อย่างชัดเจน  

 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องตามนโยบายสิงแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน ที

กําหนดไว้ 

 ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภายในบริษัทฯ 

 มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง

ต่อเนือง 

 ในด้านการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) 

นันเยอะมากทังตัวเอกสารและตัวแบบ 

ฟอร์ม และงานเอกสารส่วนมากจะเป็น 
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ตารางที 5.1 (ต่อ) 

 

มิติ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

 มา กลายเป็นปัญหาทีสร้างความสับสน

อย่างมากให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

 แผนการสือสารภายใต้สถานการณ์

ฉุกเฉิน ซึงการสือสารในทีนีรวมถึงการ

สือสารทังภายในและการสือสารทัง

ภายนอกองค์กร ซึงเป็นสิงจําเป็นมาก 

เพราะหากไม่มีการสือสารทีดีปัญหาที

เกิดขึนจริงกับปัญหาในสายตาสาธารณชน

จะต่างกันมากอาจส่งผลกระทบให้กับ

ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การควบคุมเอกสาร ทางบริษัทได้นําเอา

ระบบเอกสารออนไลน์เข้ามาช่วยลดการ

ใช้กระดาษในการทําสําเนาแจกจ่าย

เอกสารให้กับแผนกทีเกียวข้อง และลด

ขันตอนในการควบคุมเอกสารทียุ่งยากลง

ไป 

งานทีซําไปซํามา กลายเป็นปัญหาที

สร้างความสับสนอย่างมากให้กับ

ผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีขององค์กรเรา

เลือกจัดระบบเอกสารส่วนมากเป็น

แบบ Software มากกว่าแบบกระดาษ จึง

สามารถลดปัญหาได้ในระดับหนึง 

2.  มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

2.1 ความรู้ความเข้าใจเกียวกับ

ขันตอนการดําเนินงานระบบการ 

 

 

 มีความรู้ความเข้าใจในขันตอนการ

ดําเนินงานระบบการจัดการ สิงแวดล้อม 

(ISO 14001) เป็นอย่างดีเนืองจากทาง 

 

 มีความรู้ความเข้าใจในขันตอนการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) เป็นอย่างดี เนืองจากมีการ 

 

 มีความรู้ความเข้าใจในขันตอนการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) เป็นอย่างดีเนืองจากมีการ 
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ตารางที 5.1 (ต่อ) 

 

มิติ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

 บริษัทมีการแจ้งให้พนักงานทีมีส่วน

เกียวข้องทราบถึงขันตอนการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

ฝึกอบรมพนักงานก่อนการดําเนินงาน

เพือทีจะให้พนักงานมีความเข้าใจ

เกียวกับขันตอนอย่างถูกต้องและ

ตรงกัน 

ฝึกอบรมก่อนทีจะดําเนินงาน 

2.2.  การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ความพึงพอใจในความสําเร็จ

ของการดําเนินงานระบบการจัดการ 

 เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน

การดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ทังในด้านการ

จัดทําแผนงาน การดําเนินงาน การ

ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 

และในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน

ระบบให้บรรลุตามนโยบายทีกําหนด 

 

 พนักงานทุกคนมีความพึงพอใจมากใน

การเป็นส่วนหนึงในการบริหารจัดการ  

 ก่อนการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) เปิดโอกาสให้ทุก

คนแสดงความคิดเห็นเกียวกับการแผนงาน 

นโยบาย การประเมินผลและติดตามผลการ

ดําเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขการ

ดําเนินงาน

 

 

 พนักงานทุกคนมีความพึงพอใจมากใน

การเป็นส่วนหนึงในการบริหารจัดการ  

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมี

ส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบ (ISO 

14001) ในทุกขันตอนโดยรว่มกันคิด 

ร่วมกันแก้ไขปัญหาตังแต่เริมการ

ดําเนินงาน กําหนดนโยบาย 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน 

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ดําเนินงาน การปรับปรุงแก้ไข 

 พนักงานทุกคนมีความพึงพอใจมาก

ในการเป็นส่วนหนึงในการบริหารจัด 
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ตารางที 5.1 (ต่อ) 

 

มิติ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม ด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม การด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

3.  มิติด้านการบริหารจัดการ 

3.1. การบริหารจัดการระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม  

      3.1.1 นโยบาย 

 

 

 

 

 

 

      3.1.2 การปฏิบัติตามแผนงาน 

 

 

 

 

 มีนโยบายทีชัดเจนภายใต้ นโยบายด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการ

จัดการสิงแวดล้อม โดยมุ่งมันในการ

ปฏิบัติงานด้านการรักษาสิงแวดล้อมใน

ทุกขันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้

ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีคุณค่า 

 

 การปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปตาม

แผนงานทีวางไว้ โดยมีการกําหนด

หน้าทีความรับผิดชอบและหน้าทีไว้ 

   

 

 

 มีนโยบายทีชัดเจนภายใต้ มุ่งมันในการ

ดําเนินธุรกิจเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม

เคมี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ด้านความมันคง ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม 

รวมถึงมาตรฐานและข้อกําหนดอืน ๆ ที

เกียวข้อง 

 การปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปตาม

แผนงานทีวางไว้ โดยได้กําหนดโครง  

สร้างหน้าทีและความรับผิดชอบชัดเจน 

 

 

 

 มีนโยบายทีชัดเจนภายใต้ นโยบาย

สิงแวดล้อม ในการดําเนินการทีจะ

พยายามลดปัญหาผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมจาการดําเนินการทุก

ขันตอนของบริษัทฯ 

 

 

 การปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปตาม

แผนงานทีวางไว้ โดยกําหนดโครงสร้าง

และหน้าทีความรับผิดชอบสําหรับทุก 
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ตารางที 5.1 (ต่อ) 

 

มิติ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

 

 

      3.1.3  จํานวนบุคลากร 

 

 

 

      3.1.4  งบประมาณ 

 

 

 

      3.1.5  การติดตามตรวจสอบและ 

ประเมินผล 

อย่างชัดเจนตามในแต่ละงาน ตาม

ความสามารถของพนักงาน 

 จํานวนพนักงานมีเพียงพอเหมาะสม 

ทังด้านความชํานาญและเวลาต่อการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) 

 มีการจัดสรรงบประมาณ ในการสนับ 

สนุนกิจกรรมในกระบวนการผลิต และ

การฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดการ

ด้านสิงแวดล้อม  

 มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ปีละ 2 ครังใน

ทุก ๆ เดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม  

 

 

 จํานวนพนักงานมีเพียงพอเหมาะสม มี

คุณสมบัติทีเหมาะสม และได้มี

ประสบการณ์โดยการผ่านการอบรมและ

เรียนมาทางด้านสิงแวดล้อมโดยตรง 

 มีการจัดสรรงบประมาณ ในการสนับ 

สนุนกิจกรรมในกระบวนการผลิต และ

การฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดการ

ด้านสิงแวดล้อม 

 ประเมินผลการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยมีการ

จัดทําแผนการติดตามตรวจสอบ และมี

การรายงานผลการดําเนินงานในทุก ๆ 3  

ตําแหน่งงานตามแผนผังขององค์กรไว้

อย่างชัดเจน 

 จํานวนพนักงานมีเพียงพอเหมาะสม 

ทังคุณสมบัติทีเหมาะสม มีความรู้

ความชํานาญในการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

 มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับ 

สนุนกิจกรรมด้านสิงแวดล้อม และ

การฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการ

จัดการด้านสิงแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม โดยมีการแต่งตัง

คณะตรวจติดตาม (Auditor team) เพือ  
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ตารางที 5.1 (ต่อ) 

 

มิติ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

 และรายงานต่อผู้บริหารทราบ ถึง

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการดําเนินงานเพือ

นําไปแก้ไข ป้องกันและลดมลภาวะที

อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพ

สิงแวดล้อม 

เดือนและรายงานผลต่อผู้บริหารทุกไตร

มาศ 

ใช้ในการตรวจติดตามระบบการจัดการ

ด้านสิงแวดล้อมและติดตามระบบ

คุณภาพ ซึงจะดําเนินการทบทวนปีละ 

2 ครัง และรายงานต่อผู้บริหารทราบ 

4.  มิติด้านการเรียนรู้และการ

พัฒนา 

4.1  การพัฒนาความรู้ 

ความสามารถของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 มีการฝึกอบรบทังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเเพือเพิมทักษะและความ

ชํานาญในการปฏิบัติงาน และสร้างความ

ตระหนักและจิตสํานึกในการ 

ดําเนินงาน อีกทังยังทําให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) มากยิงขึน 

 

 

 มีการฝึกอบรบเพือเป็นการสร้างความ

ตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน 

และทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

มากยิงขึน 

 

 

 

 

 มีการฝึกอบรบเพือเป็นการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถ การสร้างความ

ตระหนักและจิตสํานึกในการ

ดําเนินงาน และทําให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) มากยิงขึน 

ประมาณปีละ 2 ครัง 
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มิติ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการทํางาน 

 มีการจัดการประชุมทบทวนโดยฝ่าย

บริหารขึนทุกไตรมาศ เพือทบทวนผล

การดําเนินงาน และกระบวนการ

ดําเนินงานทังระบบว่ามีข้อบกพร่อง

หรือปัญหา ข้อขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงาน

เกียวกับสิงแวดล้อม เพือเป็นการพัฒนา

และปรุบปรุงอย่างต่อเนือง 

 มีการทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง เพือทบทวนการดําเนินงาน 

ของระบบการจัดการสิงแวดล้อม ในการ

ตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์

ของบริษัท ความสอดคล้องกับ

ข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง

ทางด้านสิงแวดล้อม 

 มีการทบทวนของฝ่ายบริหาร โดย

ผู้บริหาร จะดําเนินการทบทวนปีละ 2  

ครัง เพือให้มีการติดตามผลการ

ดําเนินการว่ามีประสิทธิผลเพียงพอ

หรือไม่ และให้มีการปรับปรุงพัฒนา

ระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมอย่าง

ต่อเนือง 

4.3 การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน

การ ดําเนินงาน 

 

 มีการนําเทคโนโลยีทีเหมาะสมและ

ทันสมัย ในการประชาสัมพันธ์ โดยใช้

ระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บ

ข้อมูลต่าง ๆ และจัดทําสือวีดีทัศน์ใน

การนําเสนอโรงไฟฟ้าโดยผ่านตัวมาส

คอต 4 ตัวในนามของครอบครัว BLCP 

 มีการนําเทคโนโลยีทีทีใหม่และ

ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) 

 

 มีการนําเทคโนโลยีทีทีใหม่และ

ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ

การดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม 
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    จากตารางการพิจารณาตามมิติ 4 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ด้านบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ในการปรียบเทียบปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อ

การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด สามารถสรุปได้

ว่า ปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของทัง 3 บริษัทไม่

มีความแตกต่างกัน ซึงปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001)

นันมาจากผู้บริหารทีมีความมุ่งมัน ใส่ใจ และให้การสนับสนุนทังบุคลากรและงบประมาณในการ

ดําเนินงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน มีระบบบริหารจัดการทีดี

รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ และเทคโนโลยี ในการดําเนินงานส่งผลทําให้การดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ประสบผลสําเร็จได้อย่างลุล่วง 
 

5.2  อภิปรายผล 

 

  5.2.1  ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จ 

   5.2.1.1  ด้านประสิทธิผล 

   จากการศึกษาปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และ

บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ในด้านประสิทธิผลได้ศึกษาความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ซึงสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี 

   ในภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท พีที

ที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส 

จํากัด นันบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยดูจากการดําเนินงาน

ต่าง ๆ ทีผ่านมาจนถึงปัจจุบันในการควบคุมการจัดการสิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด 

มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายสิงแวดล้อม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

แผนงาน ทีกําหนดไว้ อีกทังได้กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน และ

ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ และมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนืองของ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของวชิรา ยศศรี ได้ศึกษาเรือง

การประเมินผลการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการจัดการสิงแวดล้อม: กรณีศึกษา 

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผล

การศึกษาพบว่า ในด้านประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานทีได้กําหนดไว้ 
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    ดังนันจึงกล่าวได้ว่าในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ของทัง 3 บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีกําหนดไว้ได้อย่างชัดเจน เนืองจากมี

การติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายสิงแวดล้อม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

แผนงาน ทีกําหนดไว้ได้ 

    5.2.1.2  ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

    จากการศึกษาปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด 

และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ศึกษาทังหมด 3 ด้าน ได้แก่ 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) การมี

ส่วนร่วมของพนักงาน และความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ซึงสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี 

    ด้านการมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ในด้านขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด 

นัน มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และฝึกอบรมอย่างสมําเสมอเพือให้พนักงานมีความรู้ความ

เข้าใจขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ทีถูกต้องอย่างแท้จริง ซึง

ส่งผลให้การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ประสบผลสําเร็จ ซึงสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของสุเมธ กาญจนพันธ์ุ (2551) ศึกษาวิจัยเรืองกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ พบว่าปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจทีถูกต้อง

เกียวกับกับการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจว่าจะเป็นวิธีการทีจะ

ขับเคลือนให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยังยืน ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของเอกลักษณ์ ธนเจริญ

พิศาล (2554) ได้ศึกษาเรือง ความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม พบว่า ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความตระหนักด้านสิงแวดล้อมมี 2 ปัจจัยคือ การ

ฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม และความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของศราพร ไกรยะปักษ์ (2552) ได้ศึกษารูปแบบทีเหมาะสมใน

การจัดการพลังงานชุมชน พบว่า ความรู้ความเข้าใจเรืองพลังงานจะนําปสู่ความตระหนักในเรือง

พลังงานและนําไปสู่การปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้พลังงานต่อไป ซึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

จะเกิดขึนได้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุริวิภา สัพโส (2553) ได้ศึกษาบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถินในการวางมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ: 
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กรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร พบว่า พืนทีศึกษา

มีความรู้ความเข้าใจว่าการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําให้ฤดูกาลผิดเพียน สภาพอากาศ

แปรปรวน และมีความเข้าใจว่าการเกิดเหตุการณ์นําท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว  

   ในการดําเนินงานต่าง ๆ นัน ประชาชนเป็นองค์ประกอบสําคัญ และการให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้องคํานึงถึงการให้ความสําคัญต่อโครงการของประชาชน และพิจารณา

ความสามารถทังด้านความรู้ ความเข้าใจและความสะดวกของประชาชนทีจะเข้ามามีส่วนร่วม 

(อรทัย ก๊กผล และสุมามาลย์ ชาวนา, 2551) ดังเช่นบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด นัน ต่างก็เปิดโอกาสให้

พนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ในทุกขันตอน

ตังแต่เริมต้นการดําเนินงานทังในด้านการจัดทําแผนงาน การดําเนินงาน การประเมินผลและติดตาม

ผลการดําเนินงาน และในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานระบบให้บรรลุตามนโยบายทีกําหนด 

ส่งผลทําให้การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ประสบผลสําเร็จได้อย่าง

ลุล่วง  

   นอกจากนีพนักงานของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บี

แอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด นัน ต่างก็มีความพึงพอใจมากในการ

เป็นส่วนหนึงในการบริหารจัดการด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้ประสบ

ความสําเร็จ ซึงสอดคล้องกับผการศึกษาของสุกัญญา ปินอักษรสกุล (2544) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมี

ผลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม

ในระบบการจัดการสิงแวดล้อม และเห็นว่าระบบมาตรฐาน ISO 14001 เป็นระบบทีมีประโยชน์ต่อ

โรงเรียนและชุมชน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรวุฒิ โรจน์อุ่นวงศ์ (2548) ได้ศึกษาเรือง

การประเมินผลยุทธศาสตร์ด้านสิงแวดล้อมของเทศบาลเมืองมาบตาพุด พบว่า ด้านประชากรและ

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิตารีย์ ถม

ยา (2541) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาครัฐของ

บุคลากรในสถานศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําปาง พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับความพึง

พอใจในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาครัฐในระดับปานกลาง 

    อีกทังยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของพลสยาม สุนทรสนิท (2549) ได้ศึกษา

ปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบล: ศึกษา

เฉพาะกรณี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจในการ

ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าทีองค์กรบริหารส่วนตําบล มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ



213 
 

สอดคล้องกับผลการศึกษาจิตรา เจียระไนมณี (2552) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง การศึกษาความ

เป็นไปได้ในการบูรณาการระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย (TIS 18001) กับระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ของบริษัท เบอร์ลี ยุค

เกอร์ เซลล็อกซ์จํากัด (ปราจีนบุรี) พบว่า พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการระบบการ

จัดการฯ ในระดับความรู้ปานกลาง และมีความพึงพอใจและการยอมรับในระดับสูง 

    ดังนันสรุปได้ว่าพนักงานของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด นัน ต่างก็มีความรู้ความ

เข้าใจเกียวกับการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดีส่งผลทําให้การ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ประสบผลสําเร็จอย่างเห็นได้ชัด อีกทังทําให้

พนักงานทัง 3 บริษัทต่างก็มีความพึงพอใจในการเป็นส่วนหนึงทีทําให้บริษัทประสบผลสําเร็จใน

ครังนี 

    5.2.1.3  ด้านบริหารจัดการ 

    จากการศึกษาปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และ

บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ในด้านบริหารจัดการจัดการสิงแวดล้อมได้ศึกษาทังหมด 5 ด้าน 

ได้แก่ นโยบาย การปฏิบัติตามแผนงาน จํานวนบุคลากร งบประมาณ และการติดตามตรวจสอบ

และประเมินผล ซึงสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี 

    ในด้านการบริหารจัดการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด นัน พบว่าทัง 3 บริษัทมี

ระบบบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจนโดยทางบริษัทได้กําหนดนโยบายด้านสิงแวดล้อม จัดทํา

แผนงานการดําเนินงานเพือให้พนักงานปฏิบัติเป็นไปตามบทบาทหน้าทีทีรับบผิดชอบให้สอดรับ

กับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึงทางบริษัทจะกําหนด

โครงสร้างหน้าทีและความรับผิดชอบเพือเอืออํานวยให้การดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อม

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

    ส่วนในเรืองบุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บี

แอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด นัน พบว่าทัง 3 บริษัทมีจํานวน

บุคลากรทีเพียงพอเหมาะสมทังด้านความรู้ความชํานาญ ซึงทางบริษัทจะมีการฝึกอบรมและให้

ความรู้ในด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) เพือให้สามารถปฏิบัติดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากและได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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    และในส่วนของงบประมาณของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด นัน พบว่าทั 3 บริษัท โดย

ส่วนใหญ่งบประมาณถูกจัดสรรในการจัดการด้านสิงแวดล้อม และการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับ

การจัดการด้านสิงแวดล้อม ซึงเป็นผลดีต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001)  

    นอกจากนีในด้านการประเมินผลและติตตามผลการดําเนินงานอยู่เสมอ ซึงบริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลในทุก ๆ 3 เดือน 

ส่วนบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ปีละ 2 ครังในทุก ๆ 

เดือนกุมภาพันธ์ุและเดือนสิงหาคม และรายงานต่อผู้บริหารทราบเพือนําผลการติดตามตรวจสอบ

และผลการประเมินเป็นแนวทางในการป้องกัน และลดมลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพ

สิงแวดล้อม และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีการแต่งตังคณะตรวจติดตาม (Auditor team) 

ดําเนินการทบทวนการจัดการปีละ 2 ครัง และรายงานต่อผู้บริหารทราบ 

    ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ (2555) ได้ศึกษาเรือง

การจัดการปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในจังหวัด

สมุทรสาคร พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถินทัง 2 แห่ง มีการกําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และ

มีการจัดทํานโยบาย แผนงาน และโครงการ จัดสรรงบประมาณ มีการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานอย่างครอบคลุม และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของวชิรา ยศศรี (2555) ทีศึกษาเรือง

การประเมินผลการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการจัดการสิงแวดล้อม: กรณีศึกษา 

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จํากัด 

พบว่า นโยบายและแผนงานมีความชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานทีวางไว้ งบประมาณ

ในการดําเนินโครงการเพียงพอ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  

   การบริหารจัดการ องค์กรต่าง ๆ นันผู้บริหาร หรือผู้นําองค์กรเป็นผู้มีบทบาท

สําคัญยิง จึงมักพบว่าในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จ 

ไม่ว่าจะมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ริเริมหรือดําเนินโครงการก็ตาม (บุญแสง ชีระภากร, 2552) 

เช่นเดียวกับ Northouse (2001) ทีแสดงความเห็นว่าผู้บริหารมีส่วนสําคัญในการบริหารจัดการ ซึง

ผู้บริหารทีดีต้องมีความตระหนักในปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดระบบ

การบริหารจัดการทีชัดเจน (Northouse, 2001) โดยความสําเร็จของระบบการจัดการสิงแวดล้อมนี

ขึนอยู่กับความมุ่งมันของพนักงานในทุกระดับทุกหน้าที โดยเฉพาะอย่างยิงจากผู้บริหารสูงสุด 

(สยาม อรุณศรีมรกต และไกรชาติ ตันตระการอาภา, 2549) ซึงผู้บริหารองค์กรเป็นปัจจัยสําคัญทีสุด

ประการหนึงในการดําเนินงานต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จดังทีประจักษ์กันอยู่ทัวไป รวมทังในการ

บริหารจัดการด้านพลังงานและสิงแวดล้อม (Poboon, 2007: 167) ผู้นําทีประสบผลสําเร็จในการ
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บริหารองค์กรนันจะมีคุณสมบัติทีสําคัญ เช่น เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เข้าใจลักษณะงานและปัญหา มี

ความน่าเชือถือและไว้วางใจได้มีความมุ่งมัน มีความคิดริเริม เป็นต้น (Juito, 2002: 127  131) อีก

ทังภาวะผู้นําเป็นส่วนสําคัญของการบริหาร ผู้บริหารจะต้องวางแผนและจัดการ ผู้นําคือผู้ทีทําให้

คนอืนทํางานอย่างเต็มความสามารถ และเต็มใจเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนัน ผู้นําต้องมี

ศิลปะในหลาย ๆ ด้าน (Keith,1967 อ้างถึงใน จําลอง โพธิบุญ, 2550 ) นอกจากนีผู้นําทีประสบ

ผลสําเร็จในการบริหารองค์กรนันจะมีคุณสมบัติทีสําคัญ เช่น เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เข้าใจลักษณะงาน

และปัญหา มีความน่าเชือถือและไว้วางใจได้ มีความมุ่งมัน มีความคิดริเริม เป็นต้น (เสน่ห์ จุ้ยโต, 

2549: 127131)  

    จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด นัน ต่างก็มีระบบการบริหารจัดการทีดีทัง

ทางด้านการกําหนดนโยบายีชัดเจน การปฏิบัติตามแผนงานทีกําหนดไว้ การจัดสรรพนักงานและ

งบประมาณทีเพียงพอและเหมาะสม อีกทังยังมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน

อย่างต่อเนือง จึงส่งผลทําให้การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ประสบ

ผลสําเร็จได้ 

    5.2.1.4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

   จากการศึกษาปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และ

บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาได้ศึกษาทังหมด 3 ด้าน ได้แก่ 

การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการ

ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดําเนินงาน ซึงสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี 

    ในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานของบริษัท พีทีที โกลบอล เค

มิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด นัน 

พบว่า พนักงานทัง 3 บริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการฝึกอบรมทัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพือเพือทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานเพือเป็นการสร้างความ

ตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน และทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้มากยิงขึน ซึงบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญอีก

ประการหนึง ซึงจะมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานหรือบรรลุวัตถุประสงค์

ในการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และวิธีการใน

การทํางานจะนําไปสู่การปฏิบัติงานทีมีประสิทธิภาพ (Rangsiyokrit, 1987: 82; Sarsai, 2002: 27) 
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อีกทังยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิวพา สิริจามร และจําลอง โพธิบุญ (2553) ได้ศึกษาเรือง

ธรรมาภิบาลในการจัดการสิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน: กรณีศึกษาเทศบาลศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี พบว่า ในด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เทศบาลได้ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้และ

พัฒนาของบุคลากรและเจ้าหน้าที มีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลทุก

ระดับ ซึงการพัฒนาศักยภาพบุคคล เป็นกระบวนการทีต่อเนืองในการแสวงหาทางเลือกปฏิบัติต่าง 

 ๆในการทําให้คนในองค์กรมีความสุขทีได้เป็นสมาชิกของหน่วยงาน ให้ปฏิบัติทีได้รับมอบหมาย

และงานทีตนรับผิดชอบและงานโดยรวมของหน่วยงานประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 

    ส่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของทัง 3 บริษัทนัน พบว่า 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด มีการจัดการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารขึนทุกไตรมาศ และ

บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด มีการทบทวนของฝ่ายบริหาร ปีละ 2 ครัง ในการทบทวนของ

ฝ่ายบริหารนันเพือเป็นการทบทวนผลการดําเนินงาน และกระบวนการดําเนินงานทังระบบให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ของ

บริษัท ซึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนือง  

    นอกจากนีในส่วนของการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดําเนินงานของพนักงาน

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัท

สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด นัน พบว่า บริษัทมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ

ดําเนินงานเพืออํานวยความสะดวกในการทํางานมากยิงขึน โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการ

จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web Board และจดหมาย Memo Electronic 

mail นอกจากนีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้นําเครืองมือ/อุปกรณ์ทีเหมาะสม 

เช่น ระบบตรวจวัดสาร VOCs เป็นระบบบําบัดอากาศในบ่อบําบัด เพือเพิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการทํางานให้ดียิงขึน และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ มีการจัดทําสือวีดีทัศน์ในการนําเสนอ

โรงไฟฟ้าโดยผ่านตัวมาสคอต 4 ตัวในนามของครอบครัว BLCP และยังมีการสร้างอาคารพลังงาน

เคียงสะเก็ดจัดตังขึนเพือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงานอีกด้วย ซึงเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็น

แกนนําไปสู่สัมฤทธิผลโดยต้องสามารถพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชนจนถึงระดับที

สามารถรับ ปรับ เปลียน แก้ หรือคิดเทคโนโลยีทีเกียวข้องได้ ชุมชนจะต้องพร้อมทีจะเรียนรู้

เทคโนโลยี และวิธีการในการผลิตและการใช้พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (หน่วยวิจัยเทคโนโลยีที

เหมาะสมเพือการพัฒนาชนบท, 2529)  

    ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของจําลอง โพธิบุญ (2554) ได้ศึกษาเรืององค์กร

ปกครองส่วนท้องถินกับการฝ่าวิกฤตภาวะโลกร้อน: ศึกษากรณีเทศบาล ตําบลเมืองแกลบพบว่า มี
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การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยนําระบบ ISO 14001 มาใช้ 

และมีการนําเทคโนโลยีทีเหมาะสม และราคาไม่แพงมาใช้ในการดําเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 

    จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และ

บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด นัน ต่างก็มีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยมาช่วยประยุกต์ใช้ในการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมให้ง่ายต่อการดําเนินงาน และยังมีการพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานให้มากยิงขึน 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาขององค์กร 

         1) ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้ประสบผลสําเร็จ

นันผู้บริหารควรแสดงความเป็นผู้นําทีดี ในด้านมีความมุ่งมัน ใส่ใจ ให้ความสําคัญ และให้การ

สนับสนุนทังในด้านนโยบาย งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงความร่วมมือเพือเป็นขวัญ

กําลังใจให้แก่คณะทํางานเพือขับเคลือนระบบให้ประสบความสําเร็จและมีความยังยืนต่อไป 

          2) บริษัทควรจัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ให้แก่บุคลากรทุกสายงานเพือสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม

โดยทัวถึง เพือทีจะได้สร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากร 

         3) ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้ประสบผลสําเร็จ

นัน ต้องมีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานให้ชัดเจน นอกจากนียังต้องมี

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนือง เพือทบทวนแผนการดําเนินงานและแก้ไข

ข้อบกพร่อง ทําให้การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ได้รับการพัฒนาและ

ปรับปรุงอย่างต่อเนือง  

 

  5.3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงาน/องค์กรอืน ๆ ทีมีความสนใจในการดําเนินงานตาม  

                        ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้ประสบผลสําเร็จ  

           จากการศึกษาปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อการดําเนนงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) ทัง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จํากัด และบริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ซึงเป็นบริษัทตัวอย่างทีประสบผลสําเร็จใน

การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ได้ข้อสรุปทีสามารถเป็นแนวทางที
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เหมาะสมในการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้กับหน่วยงาน/องค์กรอืน ๆ ที

มีความสนใจในการดําเนินงานตามระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้ประสบผลสําเร็จ 

ดังนี 

    1) การมีวิสัยทัศน์และมุ่งมันของผู้บริหาร 

    ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเป้าหมายทีชัดเจน ให้การสนับสนุน

งบประมาณ เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์ซึงเป็นสิงจําเป็นในการทําให้การ

ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ อีกทังผู้บริหารต้องมีความมุ่งมันตังใจจริงและให้ความสําคัญกับการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) อย่างจริงจังและต่อเนือง ไม่ล้มเลิกแม้เผชิญ

กับอุปสรรคต่าง ๆ จนกว่าการดําเนินงานระบบจะสําเร็จ 

    2) ระบบการบริหารจัดการทีดี 

    บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงานทีมีระบบการบริหารจัดการด้านการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ทีดีจะส่งผลให้การดําเนินงานสําเร็จ โดยในการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) นัน บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงานต้องมีการกําหนด

นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานไว้อย่างชัดเจนและดําเนินงานตามแผนงาน มีการ

กําหนดโครงสร้างและหน้าทีความรับผิดชอบทีชัดเจน และต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อ

การดําเนินงาน อีกทังต้องมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ไม่ละเลย

ข้อบกพร่อง ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึนอย่างต่อเนือง 

    3) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสมําเสมอ 

    บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงาน ควรมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ดําเนินงานเป็นระยะๆ บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงานจะได้ทราบปัญหา ข้อบกพร่อง และความไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีกําหนดไว้ เพือหาแนวทางแก้ไข และป้องกันการ

เกิดปัญหา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขให้ดียิงขึน 

    4) การพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนือง 

    ภายหลังจากทีบริษัท/องค์กร หรือหน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 

แล้ว การรักษาและคงไว้ซึงระบบดังกล่าวนันมีส่วนสําคัญยิง เพราะการทําตามระบบต่อไปพนักงาน

อาจจะปล่อยละเลยและหละหลวม จําเป็นทีบริษัท/องค์กร หรือหน่วยงานต้องมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนือง และสมําเสมอ เนืองจากระบบไม่มีการหยุดนิงตายตัว แต่จะมีการ

ปรับปรุงอย่างสมําเสมอ 

    5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
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    บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงาน ควรส่งเสริมเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม

ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ในทุกขันตอนนับว่ามีความสําคัญอย่างยิง 

หาก บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงานสามารถทําให้พนักงานเข้ามีส่วนนร่วมได้มากเท่าไร ความสําเร็จ

ของการทํางานก็ย่อมมีมากขึนเท่านัน อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมนันต้องเกิดมาจากความเต็มใจของ

พนักงานเอง ไม่ใช่วิธีการบังคับให้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะอาจจะทําให้การดําเนินงานไม่ประสบ

ผลสําเร็จอย่างทีควร 

    6) การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน 

    บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงาน ควรจะต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการ

ดําเนินงาน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ให้รางวัลจูงใจ การประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานทีเป็นแบบอย่างใน

ความสําเร็จ เป็นต้น เพือให้เกิดความกระตือรือร้นในการดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จ  

    7) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง 

    บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึง ซึงจะมีส่วนช่วยให้

การดําเนินงานประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงาน ควรจะมีการพัฒนา

บุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) อย่างต่อเนือง โดยผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ ทังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพือให้เกิด

ความเชียวชาญในการปฏิบัติงานให้ได้ผลดี 

    8) การนําเทคโนโลยีทีทันสมัยเข้ามาประยุกย์ใช้ในการดําเนินงาน 

    บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงาน ควรนําเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพือง่ายต่อ

การดําเนินงาน โดยการนําระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บบันทึกเอกสารเพือง่ายต่อ

การนํามาใช้ 

    จากการศึกษาปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อการดําเนนงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ได้ข้อสรุปทีสามารถเป็นแนวทางทีเหมาะสมในการดําเนินระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้กับหน่วยงาน/องค์กรอืน ๆ ทีมีความสนใจในการดําเนินงานตามระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) แสดงได้ดังภาพที 5.4 
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ภาพที 5.4  สรุปผลการศึกษาแนวทางทีเหมาะสมในการดําเนินระบบการจัดการสิงแวดล้อม  

                (ISO 14001) ให้กับหน่วยงาน/องค์กรอืนๆ 

มิติด้านประสิทธิผล 

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

 มีการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีตังไว้อย่าง

ชัดเจน 

 มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน  

 

มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) 

 มีความรู้ความเข้าใจในขันตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี ต้องมีการฝึกอบรมก่อน

ดําเนินงาน 

การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 บริษัทฯ ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมตังแต่เริม 

การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

 

มิติด้านการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

      นโยบาย 

       มีการกําหนดนโยบายทีชัดเจน 

      การปฏิบัติตามแผนงาน 

       ปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปตามแผนงานทีวางไว้ โดยได้กําหนดโครงสร้าง

หน้าทีและความรับผิดชอบชัดเจน 

      จํานวนบุคลากร 

       จํานวนพนักงานมีเพียงพอเหมาะสมทังคุณสมบัติและองค์ความรู้ 

      งบประมาณ 

       มีการจัดสรรงบประมาณทีเพียงพอต่อการดําเนินงาน 

      การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

      มีการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานระบบ และรายงาน

ผลการดําเนินงานอย่างสมําเสมอ 

มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน 

 ต้องมีการฝึกอบรมทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 ต้องมีการทบทวนโดยฝ่ายบริหารเพือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง

ต่อเนือง 

การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดําเนินงาน 

 มีการนําเทคโนโลยีทีทีใหม่และทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการ

ดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

การดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ทีประสบความสําเร็จ 

แนวทางทีเหมาะสมในการดําเนินระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้กับ

หน่วยงาน/องค์กรอืน ๆ 

 
 การมีวิสัยทัศน์และมุ่งมันของผู้บริหาร 

 ระบบการบริหารจัดการทีดี 

 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

สมําเสมอ 

 การพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนือง 

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน 

 การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง 

 การนําเทคโนโลยีทีทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ

ดําเนินงาน 
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  5.3.3  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 

           เนืองจากการศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ดังนันการศึกษาในอนาคตควรมีการมุ่งศึกษาเชิงลึกมากกว่านีโดยการเพิมขอบเขตในการศึกษา เพิม

ประเด็นทีเกียวกับการจัดการด้านสิงแวดล้อมในเรืองอืน ๆ เพิมขึน เช่น ระบบการจัดการแบบบูรณา

การ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSRDIW) เพือศึกษาปัจจัยทีลึกลงไปให้มากขึน 

 

5.4  ปัญหาและข้อจํากัดในงานวิจัย 

 

 ในการศึกษาครังนีปัญหาทีพบในการศึกษาคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานระบบทําได้ยากเนืองจากการติดต่อสัมภาษณ์

นันเป็นไปได้ยากเพราะบางท่านไม่สะดวกทีจะให้เข้าไปสัมภาษณ์จึงได้ตัวอย่างไม่ครบอย่างที

กําหนดไว้ เนืองจากข้อจํากัดในด้านระยะเวลา และข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมโดยการรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึงมีทีมาจากหลากหลายความคิดเห็น เมือถูกนํามารวบรวม

แล้วอาจมีการตกหล่นและผิดพลาดได้ 

  สําหรับข้อจํากัดในการศึกษานี เนืองจากเป็นการศึกษาปัจจัยทีมีผลสําเร็จต่อการดําเนนงาน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กรณีศึกษา: 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทสยาม

แผ่นเหล็กวิลาส จํากัด ซึงเป็นตัวแทนด้านการผลิตพลังงาน ด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ และเม็ด

พลาสติก และด้านการผลิตโลหะ ทีประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึงอาจเป็นข้อจํากัดในการนําไปเป็น

ตัวอย่างหรือแนวทางในการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 
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