
ศูนย์การค้ากบัการจดัการส่ิงแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าที่พนัตรีธนันชัย สุนพคุณศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (พฒันาสังคมและการจดัการส่ิงแวดล้อม) 
สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2556 





บทคดัย่อ 
 

ช่ือวทิยานิพนธ์  ศูนยก์ารคา้กบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการลดปัญหาโลกร้อน 
ช่ือผู้เขียน  วา่ท่ีพนัตรีธนนัชยั สุนพคุณศรี 
ช่ือปริญญา  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (พฒันาสังคมและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
ปีการศึกษา  2556 
 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษาเร่ืองน้ีเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจดัการของศูนยก์ารคา้ในการ

ป้องกนั แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน ตลอดจนปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อ
การจดัการดงักล่าว 2) เพื่อเสนอแนวทางในการด าเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ
ภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้อยา่งเป็นรูปธรรม โดยไดศึ้กษาศูนยก์ารคา้ 11 แห่ง ท่ีเป็นส านกังาน
ใหญ่ท่ีมีท่ีตั้ งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล  วิธีการศึกษาท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกคา้ การสังเกตการณ์ในพื้นท่ีและจากเอกสาร การวิเคราะห์ขอ้มูลได้
พิจารณา 4 มิติของ Deming Model (Plan, Do, Check, Act) และการวิเคราะห์กลยุทธ์ (SWOT Analysis) 
ผลการศึกษาพบวา่ทุกศูนยก์ารคา้ท่ีท าการศึกษาให้ความใส่ใจดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาโลกร้อน
เป็นอยา่งดี บางแห่งไดรั้บประกาศนียบตัรดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มระดบัสากล (ISO 14001) และ
เกือบทุกแห่งจดัท าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) อยา่งไรก็ดี ยงัมีขอ้แนะน าบาง
ประการเพื่อพฒันาใหศู้นยก์ารคา้มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มและร่วมมือลดปัญหาโลกร้อนใหดี้ยิง่ข้ึน 
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This qualitative study aims at 1) studying the environmental management of department 

stores in terms of preventing and alleviating pollution and global warming, and 2) providing 
guidelines to department stores to concretely prevent and alleviate pollution and global warming. 
All eleven department stores in Bangkok were samples of this study. The study was accomplished 
via interviews with executives, personnel, and customers; in-bound observation; and documentary 
research. Deming Model (Plan, Do, Check and Act) and SWOT Analysis were applied for data 
analysis. The results have revealed that all executives of the studied samples paid attention to 
environmental management by being aware and having sufficient knowledge to deal with their 
environmental and global warming problems. Some Department stores have received the 

environmental management certificate (ISO 14001) and most of them have implemented the 
social responsibility guidelines (ISO 26000). However, this study has provided some concrete 
recommendations for further improvement of environmental management and global warming 
alleviation.  

   
 

 



กติตกิรรมประกาศ 
 
ปัจจุบนัปัญหาโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อความ

เป็นอยูข่องมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติทัว่โลกและมีแนวโนม้จะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนดงัจะเห็นไดจ้าก 
ภูเขาน ้ าแข็งท่ีขั้วโลกเหนือละละลาย ภยัแลง้ทัง่โลก แผน่ดินไหว น ้ าท่วมในประเทศไทย และอีก
หลาย ๆ เร่ืองราวท่ีเกิดในโลกใบน้ี ล้วนเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่นการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกฯลฯ ปัญหาส่ิงแวดล้อมเหล่าน้ีสะสมมานานผูศึ้กษาในฐานะท่ีท างานด้านธุรกิจคา้ปลีก,
ศูนยก์ารคา้และงานดา้นบริหารอาคารและความปลอดภยั เห็นวา่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและปัญหาภาวะ
โลกร้อนเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้และอาคารต่าง ๆ สามารถช่วยไดต้วัอยา่ง เช่น การจดักิจกรรม
รณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึงการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 
รวมถึงการใช้มาตรการต่าง ๆท่ีช่วยบรรเทาโลกร้อนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ ซ่ึง
ประโยชน์จากดุษฎีนิพนธ์น้ี ทางท่ีผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้และผูบ้ริหารอาคารทั้งหลายทั้งภาครัฐและ
เอกชนจะสามารถน าผลการวจิยัน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการในองคก์รได ้

งานวิจยัน้ีจะส าเร็จไม่ได้หากไม่มีท่านเหล่าน้ี ผูศึ้กษาขอคารวะดว้ยใจจริง และขอกราบ
ขอบพระคุณ ท่านทั้งหลายและผูเ้ก่ียวขอ้งดงัน้ี  ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.บุญจง 
ขาวสิทธิวงษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกัท่ีกรุณาเมตตา อบรม สั่งสอน ติดตาม และให้การ
สนบัสนุนท่ีส าคญัท่ีสุดต่อความส าเร็จของดุษฎีนิพนธ์เร่ืองน้ีทั้งให้ ค  าแนะน าอย่างต่อเน่ือง จนผู ้
ศึกษาท าดุษฎีนิพนธ์น้ีส าเร็จ  ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ์ดร.จ าลอง โพธ์ิบุญ  อาจารย์
ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมท่ีท่านไดก้รุณาให้ค  าปรึกษาและติดตามจนกระทัง่ผูศึ้กษาท าดุษฎีนิพนธ์
จนส าเร็จ  ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาแว มะแส ท่ีท่านไดก้รุณาเป็นกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์และใหค้  าแนะน าจนดุษฎีนิพนธ์น้ีส าเร็จ ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติมา รุ่ง
รัตนาอุบล ท่ีท่านไดก้รุณามาเป็นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์และใหค้  าแนะน าจนดุษฎีนิพนธ์น้ีส าเร็จ 
ขอขอบพระคุณผูบ้งัคบับญัชาเก่าท่ีผูศึ้กษาเคยท างานอยู่ท่ีบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั ทุก
ท่านท่ีไดใ้หโ้อกาสผูศึ้กษาลาเรียนไดจ้นส าเร็จ ขอขอบพระคุณคณาจารยข์องคณะพฒันาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีมีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือผูศึ้กษาในขณะท่ีศึกษาอยู่ท่ีไม่
สามารถเอ่ยนามไดท้ั้งหมดมา ณ ท่ีน้ี 

ท้ายท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อเท่ียง คุณแม่อรุณีย์ ขอขอบคุณ อัจฉรา ภรรยา 
อธิพฒัน์บุตรชาย จิรัชญา บุตรสาว และพี่นอ้งของผูศึ้กษา ท่ีคอยเป็นก าลงัใจจนท าให้ผูศึ้กษามีแรง
บนัดาลใจจนท าดุษฎีนีพนธ์เล่มน้ีส าเร็จ ประโยชน์ท่ีบงัเกิดจากดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้ิจยัขอมอบแด่
บุคคลทั้งหลายท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมส ำคญัและทีม่ำของกำรวจิัย 
 
จากปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบดงักล่าวท าให้แนวคิดในการรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็น

แนวคิดท่ีทุกภาคส่วนในสังคมให้ความส าคญัมากข้ึนเน่ืองจากทุกคนไดรั้บ ขอ้มูลข่าวสารท่ีชดัเจน
จากผลกระทบด้านลบอันเกิดจากส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาน
ประกอบการต่างๆ นั้ นถูกระบุว่าเป็นต้นเหตุส าคัญในการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม นอกจากนั้ นความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศท่ีมีความประสงค์ให้สถาน
ประกอบการมีระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการผลิตและบริการจะไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท าให้สถาน
ประกอบการหนัมาด าเนินการตามระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซ่ึงเป็นระบบ
มาตรฐานสากลเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร เพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี และสร้างความ
มัน่คงให้กบัธุรกิจและส่ิงแวดล้อม มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เป็นระบบการ
จดัการสากลเพื่อให้องคก์รมีระบบบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเป็นระบบท่ีมี
การตรวจประเมินทั้งการตรวจประเมินภายในองคก์ร และการตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
เพื่อรับรองวา่การด าเนินงานขององคก์รสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และภาวะโลกร้อนไดเ้กิดข้ึนในโลกของเราทุกวนัน้ีไม่ใช่เป็นเร่ืองไกล
ตวัอีกต่อไป วิกฤตการณ์น้ีได้ก่อตวัข้ึนอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อมวลมนุษยอ์ย่างชดัเจน และ
นบัวนัจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนในอนาคตอนัใกล้ บดัน้ีทัว่โลกก าลงัไดรั้บสัญญาณเตือนภยัจาก
ภาวะโลกร้อน ทุกพื้นท่ีทัว่โลกก าลงัเผชิญกบัความวิปริตแปรปรวนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ อนั
เป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อน ท าให้ประชากรโลกตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนของธรรมชาติ 
ซ่ึงเห็นได้จากบางพื้นท่ีมีพายุท่ีรุนแรง ฝนตกหนัก เกิดน ้ าท่วมเฉียบพลนั แต่บางพื้นท่ีกลบัตอ้ง
เผชิญกบัความแหง้แลง้ขาดแคลนอาหารและน ้าด่ืม ระดบัน ้าทะเลก็มีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการ
ท่ีน ้าแขง็บริเวณขั้วโลกและบนยอดภูเขาหลายแห่งเร่ิมละลาย นอกจากน้ีปัญหาภาวะโลกร้อนยงัอาจ
น าไปสู่ปัญหาโรคระบาดท่ีจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน  และคร่าชีวิตประชากรโลกเป็นจ านวน
มหาศาลได ้
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ผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นพฤติกรรมการใชพ้ลงังานฟอสซิล การท าลาย
พื้นท่ีป่าเพื่อขยายพื้นท่ีท ากิน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัของมนุษยไ์ดก่้อให้เกิดการ
ปลดปล่อยก๊าซชนิดต่าง ๆ สู่ชั้นบรรยากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัส 
ออกไซด์ (N2O) ซัลเฟอร์เฮกชะฟลูออไรด์ (SF6) ก๊าซในกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) เป็นตน้ United Nations Framework Convention on Climate 
Change, 2008) ท าให้เกิดความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) ในชั้น
บรรยากาศเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อนัส่งผลให้ให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ซ่ึงเป็น
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Global Climate 
Change) การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการ เปล่ียนแปลงสภาวะต่างๆ ของ
โลก ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นกัวทิยาศาสตร์ไดป้ระมาณวา่ตั้งแต่ช่วงหลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรม (หรือ
ประมาณ 150 ปีท่ีแล้ว) กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าในรอบ 
10,000 ปีก่อนการปฏิวติัอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้อุณหภูมิของโลก สูงข้ึนเกือบ 1 องศา
เซลเซียส และคาดการณ์ว่าอีก 100 ปีขา้งหน้ามีแนวโน้มท่ีอุณหภูมิของโลกจะสูงข้ึนอีก 1.5-4.5 
องศาเซลเซียส (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2550: 1) 

ในส่วนของกรุงเทพมหานครท่ีเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ
โดยมีจ านวนประชากรอาศยัอยา่งเป็นทางการมากถึง 10 ลา้นคน หากคิดจ านวนการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อประชากรแลว้ ประชาชนของกรุงเทพมหานครมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จ  านวน 7.1 ตนัต่อคนต่อปี ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงกวา่ค่าการปลดปล่อยโดยเฉล่ียของประชากรในประเทศ
ไทยทั้งหมดซ่ึงมีประมาณ 5 ตนัต่อคนต่อปี (ส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร, 2555: 24) 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนแล้วในปัจจุบนัและมีแนวโน้มว่าจะเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองในอนาคตส่วนใหญ่เช่ือว่าเกิดจากการกระท าของมนุษย ์ดงันั้นการชะลอไม่ให้โลกร้อน
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการใชชี้วติและพฤติกรรมการใชพ้ลงังานซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
ร่วมมือกนัท าทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ โดยทุกภาคส่วนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ 
ความตระหนกัและลงมือปฏิบติัอย่างจริงจงั จึงจะท าให้การด าเนินการเพื่อต่อสู้กบัภาวะโลกร้อน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุจุดประสงคด์งัตอ้งการได ้การอยูใ่นสภาวะท่ีมีความ
รุนแรงทางภยัพิบติัในปัจจุบนั ส่ิงท่ีสามารถท าไดคื้อการเฝ้าระวงัและเตรียมความพร้อมรับมือกบั
เหตุการณ์และปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยอาจเร่ิมจากการด าเนินการตามพิธีสารเกียวโต ซ่ึง
มุ่งเนน้การบรรเทาปัญหา (Mitigation) เป็นส าคญั เช่น มาตรการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อประหยดัพลังงานใน
ขณะเดียวกันการปรับตัวของมนุษย์ (Adaptation) ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มี
ความส าคญัต่อความอยูร่อด การปรับตวัอย่างมีประสิทธิภาพเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่าย และ
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ควรมีการแบ่งปันความรู้ แนวทางการปรับตวัระหวา่งกนัและกนั เช่น การเตรียมแนวทางการพฒันา
ดา้นต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมไม่วา่จะเป็นดา้นโครงสร้างสาธารณูปโภค การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีสามารถท าไดคื้อ ทุกคนตอ้งเขา้ใจและตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงของโลก
อยา่งจริงจงั ตั้งแต่ระดบัประชาชน องคก์รภาครัฐและเอกชน เพื่อท่ีคนเหล่าน้ีจะไดใ้ห้ความส าคญั
และร่วมด าเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างต่อเน่ือง โดยการปรับตัวให้
สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดจากสภาวะโลกร้อน เช่น ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง เป็นตน้ 

ศูนยก์ารคา้นบัวา่เป็นหน่วยงานเอกชนท่ีมีจ านวนมากและกระจายทุกพื้นท่ีในประเทศไทย
การดูแลแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีของศูนยก์ารคา้เปรียบเสมือนเป็นภารกิจของศูนยก์ารคา้
เช่น กฎหมายเก่ียวกบัอาคาร ซ่ึงอาคารขนาดใหญ่หลายแห่งตอ้งจดัให้มีการบริหารจดัการเก่ียวกบั
ส่ิงแวดล้อม เช่น การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน ้ าเสีย การบ ารุงรักษา การแข่งขนัทางธุรกิจ 
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ความตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้ (สุเทพ ธีรศาสตร์, 2540: 2-5) โดยมีส่ิงกระตุน้
และผลกัดนัท าใหเ้กิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มในประเด็นต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี  

1) ลูกคา้/ผูบ้ริโภค เป็นแรงกดดนัท่ีส าคญั ผูบ้ริโภคท่ีมีจิตส านึกสูงจะตอ้งการ
สินคา้ท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

2) ผูล้งทุน/ตลาดหลกัทรัพย ์การด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มจะช่วยสร้างความ
มัน่ใจให้กบันกัลงทุน เน่ืองจากนกัลงทุนจะพิจารณาเง่ือนไข การพฒันาแบบยัง่ยืนการด าเนินการ
ดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและความเส่ียงในระดบัท่ียอมรับได ้

3) สุขภาพและความปลอดภยั การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะช่วยลดอุบติัเหตุและ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั ทั้งต่อชุมชนและพนกังาน มีผลต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
ส่งเสริมใหข้ายสินคา้และบริการไดม้ากข้ึน 

4) ประสิทธิภาพของการผลิตการด า เนินการจัดการส่ิงแวดล้อมจะท าให้
ประสิทธิภาพของการผลิตดีข้ึนมีของเสียลดลงช่วยลดตน้ทุนการผลิตช่วยใหมี้ขอ้มูลท่ีชดัเจนในการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

5) ขอ้กีดกนัทางการคา้ การจดัการส่ิงแวดลอ้มอาจถูกใช้เป็นเง่ือนไขในการเลือก
ซ้ือสินคา้ ผูซ้ื้อจะสั่งซ้ือสินคา้ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าและจากองค์กรท่ีมีระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจดัการของผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้
ท่ีได้มีการด าเนินการป้องกนัแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนในลกัษณะต่าง ๆ  เพื่อ
เรียนรู้ถึงการด าเนินการ ผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินการ
ดงักล่าว เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้ต่าง ๆในการด าเนินการดา้นการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนต่อไป 
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1.2  โจทย์วจิัย 
 
1.2.1  ศูนยก์ารคา้ท่ีศึกษามีการจดัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน

อยา่งไร มีผลส าเร็จเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานคืออะไร 
1.2.2 แนวทางการด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของ

ศูนยก์ารคา้ใหป้ระสบผลส าเร็จควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
1.3.1  เพื่อศึกษาการจดัการของศูนยก์ารคา้ในการป้องกนั แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและ

ภาวะโลกร้อน ตลอดจนปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการจดัการดงักล่าว 
1.3.2  เพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน

ของศูนยก์ารคา้อยา่งเป็นรูปธรรม 
 

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
1.4.1  ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
ศึกษาศูนย์การค้าท่ีเป็นส านักงานใหญ่ท่ีมีท่ีตั้ งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล  คือ 

ศูนยก์ารคา้มาบุญครอง ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
เวิร์ด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ศูนย์ค้าส่งเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ ศูนย์การค้าบ๊ิกซี 
ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์ศูนยก์ารคา้โลตสั ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์และศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ 
โดยเฉพาะศูนยก์ารคา้ท่ีมีสาขาเช่นโลตสั เซ็นทรัล  เดอะมอลล์ บ๊ิกซี นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมา
จากส่วนกลางและน านโยบายไปใชก้บัสาขาในต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ 

 
1.4.2  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
ศึกษาการจดัการของศูนยก์ารคา้ในการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน

ใน 4 มิติ  คือ 1) ดา้นการวางแผน (Planning)  2) ดา้นการน าไปปฏิบติัและด าเนินการ (Implementation 
and Operation) 3) ดา้นการตรวจสอบ (Checking)  4) ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Excutive 
Review) รวมถึงปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการดา้นการแกไ้ขปัญหาภาวะ
โลกร้อนของศูนยก์ารคา้ 
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1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
1.5.1  ทราบถึงลกัษณะและผลการด าเนินงานของศูนยก์ารคา้ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1.5.2  ทราบถึงปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการจัดการของศูนย์การค้าในการ

ป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน 
1.5.3  ได้แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนส าหรับ

ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้ 
 
1.6  นิยำมศัพท์ 

 
1.6.1 การจัดการของศูนย์การค้าในการแก้ไขส่ิงแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อน 

หมายถึง การด าเนินงานดา้นการป้องกนัแกไ้ขและการบรรเทาปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน
ของศูนยก์ารคา้ใน 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติการวางแผน 2) มิติการปฏิบติั 3) มิติการตรวจสอบติดตามผล 
4) มิติการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

1.6.2 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มหมายถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยก์ารคา้ท่ีศึกษา
และท าใหก้ระทบกบัส่ิงแวดลอ้มและปัญหาภาวะโลกร้อน 

1.6.3 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management) หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
ภายในองคก์ร ภายใตข้อ้จ ากดัของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โดยการเตรียมแผนการด าเนินกิจการ
ให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงใต้ภาวการณ์แข่งขนัใน
ปัจจุบนั 

1.6.4 ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม หมายถึง ระบบการปฏิบติังานภายใตม้าตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization) 

1.6.5 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การท่ีชั้นบรรยากาศตั้งแต่ผิวโลกข้ึนไปมี 
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนอนัเน่ืองมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ซ่ึงเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซต่าง ๆ จาก 
กิจกรรมของมนุษย ์ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทัว่โลกซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยูข่องมนุษยแ์ละท าใหร้ะบบนิเวศมีการเปล่ียนแปลง 

1.6.6 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน หมายถึง การด าเนินการ
เพื่อลดสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทางเลือก เป็นตน้ 



 
บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
งานวิจัย เ ร่ืองศูนย์การค้ากับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อนได้

ท าการศึกษา ทบทวน วเิคราะห์ และสรุป เอกสาร ขอ้มูลแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน และ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2.3  แนวทางแกไ้ขปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และภาวะโลกร้อน 
2.4  รูปแบบภารกิจ/หนา้ท่ีขององคก์รต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2.5  องคก์รท่ีมีการด าเนินการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน 
2.6 องค์กรเอกชนกับการจดัการปัญหาส่ิงแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนศึกษา กรณี 

บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย (เอส ซี จี), การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท) และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากดั 

2.7  งานศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง    
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม  
 
ปัจจุบนัเร่ืองราวส่ิงแวดล้อมมิได้ถูกจ ากดัเฉพาะประเทศใดประเทศหน่ึง และมิได้จ  ากดั

พื้นท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของโลกผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มไดแ้ผข่ยายไปทัว่โลกจนกลายเป็นปัญหา
ระดบัโลก ในทุกวนัน้ีการรักษาสภาพแวดลอ้มนบัวนัจะซบัซ้อนมากข้ึนจนกลายเป็นแรงกดดนัต่อ
องคก์รธุรกิจเป็นอย่างมากดงันั้นองค์กรระหว่างประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน หรือ ISO (International 
Organization for Standardization) จึงไดก้ าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับอนุกรมมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ข้ึน ได้แก่ ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม การตรวจประเมินการจดัการส่ิงแวดล้อม การประเมิน
ความสามารถในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การแสดงฉลากรับรอง เป็นตน้ โดยท่ีทุกองคก์ร ไม่วา่จะ
เป็นผูผ้ลิต หรือผูใ้ห้บริการ ต่างก็มีกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน ส าหรับองค์กรท่ี
เป็นผูผ้ลิต นอกจากจะไดสิ้นคา้ หรือผลิตภณัฑแ์ลว้ในระหวา่งกระบวนการผลิต อาจจะมีผลท่ีไม่พึง
ประสงคอ่ื์น ๆ ตามมา เช่น เสียง ฝุ่ น ของเสียสารปนเป้ือน ถา้เป็นองคก์รท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ ก็จะอยู่
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ในรูปของการใชท้รัพยากรต่าง ๆ อยา่งไม่คุม้ค่า และไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงลว้นเป็นผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม หากมีการจดัการท่ีเหมาะสมก็จะสามารถควบคุม และลดผลกระทบเหล่านั้นไดอ้ยา่งดี 
ถึงแมว้า่แต่ละประเทศทัว่โลก จะมีขอ้บงัคบั และกฎระเบียบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มแลว้ก็ตาม องคก์ร
ต่าง ๆ สามารถน าอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 ไปประยุกต์ใช้กับระบบของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดว้ยความสมคัรใจซ่ึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน าไปปฏิบติัก็เป็นขององคก์ร และสังคม
โดยส่วนรวม 

 
2.1.1   ส่ิงแวดล้อม และปัญหาส่ิงแวดล้อม 

2.1.1.1   ความหมายของส่ิงแวดลอ้ม 
นกัวชิาการต่าง ๆ ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไวด้งัต่อไปน้ี    
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2540: 8) ใหค้วามหมายส่ิงแวดลอ้มวา่ หมายถึงทุก

ส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษยท์ั้งท่ีมีชีวิต และไม่มีชีวิต รวมทั้งท่ีเป็นรูปธรรม (สามารถจบัตอ้งและ
มองเห็นได้) และนามธรรม (เช่น วฒันธรรม แบบแผน ประเพณี ความเช่ือ) มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึง
กนั เป็นปัจจยัในการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงจะมีส่วนเสริมสร้าง หรือ
ท าลายอีกส่วนหน่ึงอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจรและวฎัจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปทั้งระบบ 

เกษม จนัทร์แกว้ (2541: 35) ให้ความหมายของค าวา่ ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง สรรพส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ มนุษยส์ร้างข้ึน ให้ประโยชน์และโทษ เห็นและไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็น
รูปธรรมและนามธรรม ส่ิงเป็นพิษและไม่เป็นพิษ 

สัมฤทธ์ิ ทองศรี (2540: 4) อธิบายความหมายของค าวา่ ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง สรรพส่ิง
ทั้งหลายในโลกท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัเรา ไม่ว่าจะเกิดข้ึนเองตามกระบวนการธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้าง
ข้ึนมา ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมจบัตอ้งได้ มองเห็น หรือท่ีเป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้มองไม่เห็น ทั้งมี
ชีวิตและไม่มีชีวิต อาจเป็นคุณและโทษแก่มนุษยก์็ได ้และส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กนั
ดงันั้นส่ิงแวดลอ้มจึงหมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์และรวมถึงตวัมนุษยเ์องดว้ย และส่ิง
ท่ีอยู่รอบตวัมนุษยด์งักล่าว ได้แก่ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อการ
ด ารงชีพ ทั้งส่ิงท่ีมองเห็นดว้ยตา หรือจบัตอ้งได ้เช่น ส่ิงประดิษฐ์ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ และส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม เช่นสถาบนัสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม เป็นตน้ 

2.1.1.2  ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 
สุธน คงสวสัด์ิ (2543: 41-42) กล่าวถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มสามารถแบ่ง

อธิบายได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพ และทางชีวภาพท่ีมีอยูร่อบ ๆ ตวัมนุษย ์เช่น ดิน ป่าไม ้สัตวน์ ้า แร่ธาตุ 
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2) ความส าคญัของส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน หรือส่ิงแวดล้อมทาง
วฒันธรรมส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ปัจจัยส่ี อนัได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศัย 
ส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยอ์ยา่งยิง่ ทั้งเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมนุษยต์อ้งมี 

(2) วฒันธรรม ตามความหมายอยา่งกวา้ง หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งที 
อยูร่อบตวัมนุษยท่ี์มีอยูต่ามธรรมชาติ และมนุษยส์ร้างข้ึนมา วฒันธรรม

เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั และอยู่ควบคู่กบัมนุษยต์ลอดมา วฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ินยอ่มแตกต่างกนั
ออกไป วฒันธรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วฒันธรรมทางวตัถุ เช่นส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ วฒันธรรมท่ีไม่เป็นวตัถุ เช่น ค่านิยม อุดมการณ์ แนวความคิด ตลอดจนความรู้ ความสนใจ 
ความคิดวทิยาการ และการศึกษาท่ีเป็นนามธรรมต่าง ๆ 

จากแนวความคิด   และความหมายของค าสองค าน้ีจะเห็นได้ มีความสัมพนัธ์กัน
อย่างใกลชิ้ดมนุษย ์ช่วยอ านวยประโยชน์ให้กบัมนุษยอ์ย่างมาก มนุษยไ์ดน้ าทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มมาใช้หลาย ๆ ด้าน จนในปัจจุบนัเป็นท่ีประจกัษ์ชดัเจนแลว้ว่า ปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาส่ิงแวดล้อม ได้ส่งผลกระทบมาสู่การด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้งใน
ระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติโดยทั่ว ๆ ไปนับแต่เร่ิมมีการปฏิว ัติ
อุตสาหกรรม การพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีและการเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษยอ์ยา่งรวดเร็วจนท า
ใหปั้ญหาต่าง ๆ ไดเ้ร่ิมทวคีวามรุนแรงข้ึนตามล าดบั สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัอยูใ่นภาวะ
ท่ีก้าวไปสู่ขั้นวิกฤติจ าเป็นตอ้งมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน นักวิชาการส่ิงแวดล้อมได้ตระหนักถึง
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี จึงพยายามท่ีจะเสนอแนวความคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และให้ส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2.1.1.3  ประเภทของส่ิงแวดลอ้ม 
เกษม จนัทร์แกว้ (2541: 3-5) ไดจ้  าแนกประเภทของส่ิงแวดลอ้มออกเป็น 2 กลุ่ม 

ดงัน้ี 
1) ส่ิงทีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (Natural Environment) หมายถึง ส่ิงใดก็ไดท่ี้

เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น ดิน น ้ า แร่ ป่าไม ้สัตว ์มนุษย ์และส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ี อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3
ประเภท คือ 

(1)  ส่ิงมีชีวิต (Biotic Environment) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ มี
ลกัษณะ และสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงมีชีวติ และกรรมพนัธ์ุของส่ิงเหล่านั้น เช่น พืช สัตว ์และมนุษย ์
เป็นตน้ 
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(2) ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ
ท่ีไม่มีชีวิต อาจเห็น หรือไม่สามารถเห็นได้ อาจอยู่ในรูปของการรวมกลุ่มของตวัมนัเอง หรือ
กระจายอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มอ่ืนก็ได ้เช่น ดิน น ้า อากาศ เสียง เป็นตน้ 

(3) ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-made Environment) อาจจะเป็นส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนโดยความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ เช่น บา้น เมือง ถนน สะพาน เคร่ืองบิน วตัถุมีพิษ เป็น
ตน้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

2)  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment)  เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึนท่ีมองเห็นได ้โดยท่ีส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนนั้นไม่มีโอกาสก าหนดสถานท่ีอยูข่องตนได ้อีกทั้งเป็นส่ิงท่ี
ยากท่ีจะท าตนเองให้อยู่ในสภาวะล้อมตามท่ีต้องการได้ เช่น บ้านเรือน ถนน สะพานรถยนต ์
เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

3) ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (Social Environment) หรือ นามธรรม  ส่ิงแวดลอ้ม 
(Abstract Environment) เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ หรือเป็นการสร้างเพื่อ
ความเป็นระเบียบของการอยู่รวมกนัอย่างมีความสุข เช่น วฒันธรรม ประเพณีศาสนา กฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ์ เป็นตน้ วนัเพญ็ สุรฤกษ ์(2523: 17) ไดแ้บ่งประเภทของส่ิงแวดลอ้ม
โดยการพิจารณาจากความหมาย และขอบเขตของส่ิงแวดลอ้ม แลว้แบ่งได ้2 ประเภท พอสรุปได้
ดงัน้ี คือส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือทรัพยากรธรรมชาติ (Physical Environment or Natural 
Resources) ไดแ้ก่ บรรยากาศ (Atmosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) ธรณีภาค (litrosphere) และชีว
มณฑลหรือชีวลยั (Biosphere) ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-made Environment)ได้แก่ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการคิด และประดิษฐข์องมนุษย ์เช่น ตึก ถนน ศาสนา ระบบการปกครอง เป็นตน้ 

2.1.1.4  ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ราตรี ราภา (2540: 14) กล่าวว่าด้วยเหตุท่ีมนุษยเ์ป็นตวัการท่ีส าคญัท่ีสุดในการ

ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากความเห็นแก่ตวั และความมกัง่ายของมนุษยน์ัน่เอง จึงท าให้เกิดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมท่ีเห็นเด่นชัด 2 ประการ คือ ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ (Resources Deplement) 
เน่ืองจากมีการใชก้นัอยา่งไม่ประหยดั และอยา่งไม่รู้คุณค่า ทั้งทรัพยากรน ้า ป่าไม ้สัตวป่์า ฯลฯ และ
ภาวะมลพิษ (Pollution) เช่น มลพิษทางน ้ า มลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศฯลฯ รวมไปถึงมลพิษ
ทางสังคม 

เกษม จนัทร์แกว้ (2541: 537-538) กล่าวว่าปัญหาส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัทั้งระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค ระดบัทวีป และระดบัโลก มีความคลา้ยคลึงกนั
มาก นอกจากความรุนแรงของแต่ละปัญหาเท่านั้นท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงปัญหาเหล่านั้นสามารถแบ่งได ้
10 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
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ประเภทท่ี  1  การเพิ่มข้ึนของประชากร 
ประเภทท่ี  2  การลดลงของพื้นท่ีป่าไม ้
ประเภทท่ี  3  การสูญพนัธ์ของสัตวป่์า 
ประเภทท่ี  4  การขาดแคลนน ้า 
ประเภทท่ี  5  การเส่ือมโทรม และพงัทลายของดิน 
ประเภทท่ี  6  ผลท่ีเกิดจากเกษตรกรรม เช่น สารพิษตกคา้งในผลผลิต ใน

ดินและแหล่งน ้า 
ประเภทท่ี  7 เมือง และชุมชนท่ีไม่มีแบบแผนท่ีชัดเจน จนก่อให้เกิด

ปัญหาอาชญากรรม สลมั ขยะ การจราจร น ้าเสีย อากาศเสีย 
ประเภทท่ี  8  สาธารณสุข/อนามยั เช่น การแพร่กระจายของเช้ือโรคใน

อากาศท าใหเ้ป็นภยัต่อชีวติ 
ประเภทท่ี  9  การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม 
ประเภทท่ี  10  ภาวะโลกร้อน (Greenhouse Effect) ท่ีมีผลต่อดินฟ้าอากาศ 

และการผลิตอาหารในอนาคต 
ส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (2530: 18) ไดก้ล่าววา่สาเหตุหลกัของ

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มมี 2 ประการ คือ 
1) การเพิ่มประชากร โดยเฉล่ียทัว่โลกมีแนวโนม้สูงข้ึน ถึงแมว้่าจะมีการ

รณรงคเ์ร่ืองการวางแผนครอบครัว แต่การเพิ่มข้ึนของประชากรยงัอยูใ่นอตัราทวีคูณ เม่ือประชากร
มากข้ึน การบริโภคก็เพิ่มมากข้ึน อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั พลงังาน จึงมีความตอ้งการใชเ้พิ่มข้ึน 

2) การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจท าให้มาตรฐานการด ารงชีวิตสูงตามไปด้วย ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยกี็ช่วยส่งเสริมใหว้ธีิการน าทรัพยากรมาใชไ้ดง่้าย และมากข้ึน 

สุรภี โรจน์อารยนนท์ (2532: 12-13) ได้กล่าวว่าปัญหาส่ิงแวดล้อมมีสาเหตุอย่าง
กวา้ง ๆ ท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1) การ เพิ่ มจ านวนประชากร  หมาย ถึง  ความต้องการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการด ารงชีวติพื้นฐาน ไดแ้ก่ พื้นท่ีท ากินทางเกษตรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจน
มีการบุกรุกท าลายป่า ความตอ้งการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น น ้ า อาหาร อากาศ แร่ธาตุ พลงังาน ใน
ปัจจุบนัขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจนท าให้เกิดความเส่ือมโทรมของ
สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป และอาจเกิดผลเสียหายร้ายแรงในอนาคต 

2) การขยายตวัของเมือง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ การขยายตวัของเมืองอยา่งรวดเร็ว และขาดการวางแผน และผงัเมืองไวล่้วงหนา้ท าให้เกิด
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ปัญหา เช่น การใช้ท่ี ดินอย่างไม่ เป็นระเบียบแบบแผน ปัญหาจราจร การขาดแคลนด้าน
สาธารณูปโภค และการบริหาร รวมทั้งสถานพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ 

3) การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ทางดา้นการเกษตร เช่น การใชปุ๋้ย และยาฆ่า
แมลงไดก่้อให้เกิดความเส่ือมโทรมของคุณภาพดิน และอาจแพร่กระจายลงสู่แม่น ้ า ล าคลองเป็น
สาเหตุของน ้ าเสีย และสารพิษตกคา้งในอาหาร และผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน้ เม่ือเป็นเช่นน้ี 
แนวทางของการพฒันาในปัจจุบนั จึงเร่ิมเปล่ียนแปลงเพราะวา่ไดมี้การน าเอาความผิดจากอดีตมา
พฒันาทบทวน และใหค้วามส า คญัทางดา้นปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ตลอดจนเห็นพอ้งตอ้งกนั
วา่ การพฒันาท่ีถูกตอ้งควรเป็นการพฒันาท่ียกระดบัคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน สูงข้ึน ในทุกดา้นมากกวา่ท่ี
จะเล็งผลทางดา้นรายได ้เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมแต่เพียงประการเดียว 

 
2.1.2   ความหมายของการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ประสิทธ์ิ นิรัตศยกุล (2532: 7) ให้ความหมายว่าการจดัการส่ิงแวดล้อม หมายถึง การ

จดัการท่ีเน้นความส าคญัของสภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีมีผลต่อจากการจดัการภายใน ซ่ึงจะตอ้ง
เตรียมแผนการด าเนินการใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป หรือตอบ
โตภ้าวะการแข่งขนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยมีการจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

ชชัพล ทรงสุนทรวงศ์ (2546: 280) ไดใ้ห้ความหมายของค า ว่า “การจดัการส่ิงแวดลอ้ม” 
หมายถึง กระบวนการจดัแผนงาน หรือกิจกรรมในการจดัสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของการพฒันา คือ ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยอาศยั
หลกัการใช้ทรัพยากรท่ีประหยดั ยืนยาว และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้
 จกัรพนัธ์ ปัญจะสุวรรณ (2545: 8)  ไดร้วบรวมและเรียบเรียงความหมายของการจดัการ
และความหมายของส่ิงแวดลอ้มแลว้สรุปวา่     “การจดัการส่ิงแวดลอ้ม” หมายถึง วิธีการด าเนินการ
หรือวิธีปฏิบติัอย่างมีระบบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ส่ิงแวดล้อมท่ีดีด ารงอยู่ได้นานท่ีสุดด้วยการ
ป้องกนั การรักษา  และการแกไ้ขปรับปรุง  ให้ส่ิงแวดลอ้มคงสภาพท่ีดีดงัเดิม หรือดีข้ึนกว่าเดิม
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวคิดว่าวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมคือ    
การป้องกนั ซ่ึงเป็นกระบวนการ หรือการกระท าท่ีลด หรือก าจดัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มก่อนท่ีจะ
เกิดความเสียหายกบัประชากรมนุษย ์

เกษม จนัทร์แกว้ (2545: 77, 95-96)  ไดก้ล่าววา่ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงกระบวนการ
สร้างศกัยภาพการคงสภาพความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม และการควบคุมกิจกรรมการจดัการเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ต่อมนุษยต์ลอดไป หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ย 3 หลกัการ ดงัน้ี 
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1)  การก าหนดชนิด/ประเภท และขอบเขตของส่ิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์
เป็นการสร้างรูปแบบการจดัการเป็นตวัน าแนวคิดในการก าหนดชนิด/ประเภท กลุ่ม ระบบย่อย
ระบบส่ิงแวดลอ้ม  และการก าหนดขอบเขต เพื่อน าไปสู่การหาขนาด และปริมาณว่ามีสถานภาพ
ลกัษณะใด  และการสร้างศกัยภาพให้เอ้ือประโยชน์ เน่ืองจากส่ิงแวดล้อมมีแต่จะลดจ านวนลง
วิธีการโดยการส ารวจแจงนบัทรัพยากร (Resource Inventory) ว่ามีปริมาณ สัดส่วน   และมีการ
กระจายตวัอยา่งไร ตวัอยา่งเช่นพื้นท่ีนาขา้ว (ประมาณ 0.8%) พื้นท่ีป่าไม ้(ประมาณ 26%) เป็นตน้ 

2)  การก าหนดกิจกรรมเพื่อการคงสภาพ  และ/หรือสร้างศกัยภาพความย ัง่ยืนของ
ส่ิงแวดล้อม เป็นการก าหนดกิจกรรมเพื่อการคงสภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์/สมดุลแล้วเกิด
ความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้มนั้นตลอดไป  เช่น ตวัอย่าง การสร้างแนวทางหรือกิจกรรมการป้องกนั
ให้มีประสิทธิภาพ  และเพื่อมิให้เกิดปัญหาการแผว้ถางท าลายแหล่งส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลแลว้ให้
เส่ือมโทรมลง ตัวอย่างการฟ้ืนฟู รักษา/ซ่อมแซม พัฒนา การสงวนและการแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ใหเ้กิดการฟ้ืนตวั น าไปสู่สภาวะย ัง่ยนืจึงจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

3) การควบคุมในการก าจดั/บ าบดัของเสียและมลพิษจากกิจกรรมการใชท้รัพยากร
เป็นการสร้างกิจกรรมควบคุมของเสียและ/ หรือมลพิษส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาสภาพของส่ิงแวดลอ้ม
ใหมี้ศกัยภาพแบบยัง่ยนื เพราะการใชเ้ทคโนโลยทุีกประเภททั้งเทคโนโลยธีรรมชาติและเทคโนโลยี
ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน จะเกิดของเสียและ/หรือมลพิษเสมอ 

โดยสรุปแล้วมีการพฒันาแนวคิดในการจัดการส่ิงแวดล้อมให้มีความเด่นชัดอยู่สาม
ประเด็น คือ การใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงแวดลอ้มจะตอ้ง
เป็นการใช้แบบยัง่ยืน โดยมีการวางแผนการจัดการท่ีเป็นรูปธรรมซ่ึงการควบคุมกิจกรรมใน
แผนการจดัการตอ้งควบคุมให้เป็นไปตามนั้นเพื่อการคงสภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีสมบรูณ์ และตอ้ง
สร้างแผนการก าจดั/บ าบดัของเสีย/มลพิษ และการฟ้ืนฟูแหล่งเส่ือมโทรมให้มีศกัยข์องการคงสภาพ
ความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มเพื่อการใหผ้ลผลิตต่อไป 

 
2.1.3 ความหมายของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
มาตรฐาน ISO 14001 ถูกประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2539 พร้อมกบัมาตรฐานอ่ืน อาทิเช่น ISO 

14004 ISO 14010 ISO 14011 ISO 14012 โดยมาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานท่ีส าคญัท่ีสุด
เพราะเป็นขอ้ก าหนด (Requirements) ท่ีจ  าเป็นตอ้งจะปฏิบติัตามเพื่อให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
ส่วน ISO อ่ืน ๆ เป็นเพียงขอ้เสนอแนะ (Guidelines) เท่านั้นจะปฏิบติัตามหรือไม่ก็ได ้แต่เสนอเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีการรวมมาตรฐาน
ด้านการประเมินทั้งของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม และระบบคุณภาพเขา้เป็นมาตรฐานฉบบั



13 

เดียวกนั คือ ISO 19011 และยกเลิก ISO 14010 ถึง 12 และในปี พ.ศ. 2547 ไดป้ระกาศใชม้าตรฐาน 
ISO 14001 และ ISO 14004 ฉบบัใหม่ โดยแกไ้ขฉบบัเดิมเล็กนอ้ย (ปราณี พนัธุมสินชยั, 2548: 3) 

 นักวิชาการหลายคนได้ให้ค  านิยามของอนุกรมมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 
14000  ไวด้งัต่อไปน้ี 

สยาม อรุณศรีมรกต (2551: 69-70) ไดก้ล่าววา่ ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มISO 
14001 เป็นระบบการบริหารงานซ่ึงมีโครงสร้างขององคก์รความรับผิดชอบในการท างานขั้นตอน
กระบวนการทรัพยากร การก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมขององค์กรนั้น ๆ ไปปฏิบติัโดยมุ่งท่ีจะ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง มาตรฐานน้ีเป็นมาตรฐานท่ี
ก าหนดข้ึนเพื่อใหมี้การน าไปใชโ้ดยสมคัรใจ แต่เป็นการถือปฏิบติัโดยสถานประกอบการ และคู่คา้
โดยความสมคัรใจเอง 

นพมณี นวลมณี (2543: 46) ไดส้รุปความหมายของมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14000 ไว้ว่าเป็นระบบมาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดการธุรกิจท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเป็นระบบ มุ่งเนน้ให้องคก์รมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการ
ควบคุม และปรับปรุงการปฏิบติังานของกระบวนการ ผลิตภณัฑ์ และการบริการอยา่งต่อเน่ืองโดย
ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การตลาด การผลิต โดยมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม
มี 2 รูปแบบ คือ มาตรฐานการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

จากการ ศึกษาเก่ียวกับความหมายของมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
สามารถสรุปไดว้า่มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 หมายถึง มาตรฐานท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของระบบการจดัการขององค์กรส าหรับใช้ในการพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมเพื่อ
จดัการลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการ และป้องกนัมลพิษท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากผลิตภณัฑ ์และบริการขององคก์ร 

 
2.1.4   หลกัการของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
จ าลอง โพธ์ิบุญ (2549: 1-4, 6) ไดก้ล่าวถึงหลกัการ และขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ISO 

14001 ไวว้่า ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 มีพื้นฐานของขั้นตอนการ
ด าเนินการตามวงจรของ Demming (PDCA) ซ่ึงเร่ิมจากการวางแผน (Plan) การปฏิบติั (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) และการเปล่ียนแปลง (Change/Act) ดงัภาพท่ี 2.1 
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Change/  Act                  Plan 
 
Check                               Do                    

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.1  Demming Circle 
แหล่งทีม่า:  จ  าลอง โพธ์ิบุญ, 2549: 1-4. 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management 

System-EMS) เป็นไปตามวงจรของ Demming ดงักล่าวโดยเร่ิมจากนโยบายส่ิงแวดลอ้ม (Enviro- 
nmental Policy) การวางแผน (Planning) การน าไปปฏิบติั และด าเนินการ (Implementation and 
Operation) การตรวจสอบ (Checking) และการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) โดย
จะตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual Improvement) ดงัภาพท่ี 2.2 
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                                         การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
                                                                                                                     นโยบายส่ิงแวดล้อม 
  
                                     การวางแผน 
การทบทวนของฝ่ายบริหาร                - ลักษณะปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
                - กฎหมายและข้อก าหนด อ่ืน ๆ 
  การตรวจสอบ        - วัตถปุระสงค์ เป้าหมายและแผนงาน 
- การติดตามตรวจสอบและตรวจวัด 

                - การประเมินความสอดคล้อง          การด าเนินการและการปฏิบัติการ 
              - การปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นตามข้อก าหนด                 - ทรัพยากร บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบและอ านาจ 
             และการปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกัน                                     - ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก 
            - การบันทึกข้อมูล               - การติดต่อส่ือสาร 
           - การตรวจติดตามภายใน                                - การจัดท าเอกสาร 
                                                                                                            - การควบคุมเอกสาร 
                                                                                                          - การควบคุมการปฏิบัติงาน 
                                                                                                        - การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินและการตอบสนอง 

      
 
 
 

ภาพที ่2.2  ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
แหล่งทีม่า:  จ  าลอง โพธ์ิบุญ, 2549: 2-4. 

 
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เป็นเอกสารท่ีก าหนดหลกัการต่าง ๆ เก่ียวกบัการ

ด าเนินทางปฏิบติัเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมีความยืดหยุ่นและใช้ไดก้บัทุกองค์กรโดยระบุส่ิงท่ีองค์การ
ตอ้งด าเนินการวตัถุประสงคห์ลกัของ ISO 14001 ในการด าเนินการคือ 

1)  การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆ (Legal Compliance) 
2)  การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Continual Improvement) 
3)  การด าเนินการให้บรรลุพนัธะท่ีก าหนดไวใ้นนโยบาย (Meet Commitment in 

the Policy) 
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ISO 14001 เป็นการด าเนินการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดในกรณีผิดปกติโดย
เร่งด่วนหรือในทนัทีและปรับปรุงแกไ้ขแหล่งมลพิษท่ีเกิดข้ึนตามปกติจากแหล่งมลพิษท่ีเกิดข้ึนตาม
ลกัษณะของประกอบกิจการ ส่ิงท่ีควรจดัท าเป็นอย่างน้อยส าหรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่  

1)  ก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ และผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั ๆ 
(Establish Appropriate Environmental Policy) 

2)  ระบุลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับองค์กร (Identify 
Environmental Aspects and Significant Environmental Impacts)  

3)  ระบุขอ้ก าหนด กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กร
(Identify Relevant Requirements, legislative and Regulatory) 

4)  จดัล าดบัความส าคญัของลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม ก าหนดวตัถุประสงค ์
และเป้าหมายท่ีเหมาะสมในการจัดการกับปัญหาส่ิงแวดล้อมเหล่านั้ น (Identify Priorities 
Appropriate Environmental Objectives and Targets) 

5)  ก าหนดโครงสร้างกระบวนการในการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วตัถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(Establish a Structure Process to Implement Policy 
Achieve Objectives and Targets) 

6)  วางแผน ควบคุม เฝ้าระวงั และทบทวนการด าเนินการตามนโยบายเพื่อการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Plan, Control, Monitor and Review Policy Implementation for Continuous 
Improvement) 

7)  ปรับใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป (Adapt to Changing Circumstances) 
 
2.1.5  ขั้นตอนการจัดท า ISO 14001 
สยาม อรุณศรีมรกต (2551: 557) ไดส้รุปขั้นตอนการจดัท าระบบมาตรฐานซ่ึงประกอบดว้ย

การก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม การระบุและประเมินปัญหาส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและขอ้ก าหนด
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท าวตัถุประสงค์เป้าหมายและการจดัท าโครงการด้านส่ิงแวดล้อม การ
ก าหนดโครงสร้างและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การส่ือสาร โครงสร้างเอกสารและการ
ควบคุมเอกสาร การควบคุมการปฏิบติัการ การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การตรวจ
ติดตามและการตรวจวดั การประเมินความสอดคลอ้งกบักฎหมาย การปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั 
การควบคุมบนัทึก การตรวจติดตามระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายใน และการทบทวนของฝ่าย
บริหาร ซ่ึงขอ้ก าหนดของ ISO 14001 นั้นจะตอ้งด าเนินการทุกขอ้ไม่สามารถยกเวน้ได ้
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จ าลอง โพธ์ิบุญ (2549: 4-10) ไดอ้ธิบายขั้นตอนการด าเนินการจดัท าระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ดงัต่อไปน้ี 

1)  นโยบายส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Policy) 
ในขั้นต้น ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรควรมีความมุ่งมั่น และก าหนดนโยบาย

ส าหรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มซ่ึงใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติัและปรับปรุงระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2)  การวางแผน (Planning) 
เพื่อบรรลุนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยา่งนอ้ยท่ีสุด องคก์รควรจะ 

(1) ระบุปัญหาส่ิงแวดล้อมของกิจกรรมต่าง ๆ และ บ่งช้ีนัยส าคัญของ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของปัญหาเหล่านั้น 

(2) ระบุขอ้ก าหนดกฎหมาย และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
(3) ก าหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 
(4) จดัท าแผนส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย 

3)  การน าไปปฏิบติั และด าเนินการ (Implementation and Operation) เพื่อท่ีจะ
บรรลุแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งท่ีสุด องคก์รควรจะ 

(1) ก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ี เพื่อผลกัดนัให้ระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มเกิดประสิทธิผล 

(2) ส่ือสารกับทีมงานทุกระดับเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายส่ิงแวดล้อมจัด
ฝึกอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความรู้และความสามารถ 

(3) จดัท าและควบคุมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(4) ควบคุมกิจกรรมและการปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมาย 
(5) ระบุสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้พื่อหาทางป้องกนั 

และลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม และท าการทดสอบขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

4)  การตรวจสอบ (Checking) 
เพื่อท าให้แน่ใจว่าการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามแผนงานของระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม อยา่งนอ้ยท่ีสุดองคก์รควรจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
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(1)  ตรวจวดัและวดัผลการปฏิบติังาน และกิจกรรมต่าง ๆ เปรียบเทียบกับ
แผนขององคก์ร 

(2)  ระบุข้อบกพร่องและด าเนินการแก้ไขเพื่อลดต้นเหตุใด ๆ ท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบ 

5)  การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรควรจะทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดล้อมใน
ภาพรวมรายละเอียดขั้นตอนด าเนินการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมตามโครงการ และ
ขอ้ก าหนดของ ISO 14001 แสดงไวด้งัภาพท่ี 2.3 
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ภาพที ่2.3  ขั้นตอนด าเนินการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามโครงการ และขอ้ก าหนดของ          
                    ISO 14001 
แหล่งทีม่า:  จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2549: 4-10.  

การอบรม,การส่ือสาร 

ความมุ่งมั่นโดยผู้บริหารสูงสุด 

วเิคราะห์ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ข้อกฎหมายและกฎระเบียบ 

นโยบาย 

การตรวจสอบระบบ 

ทรัพยากร 
บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 

ควบคุมกระบวนการ 
ระบบเอกสาร 

การเตรียมความพร้อมและ 
ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน การควบคุมเอกสาร 

การประเมินความสอดคล้อง 
ควบคุม ข้อบกพร่อง 

การแก้ไข,ป้องกนั 

การตรวจประเมินภายใน 

การทบทวนจากฝ่ายบริหาร 

การปรับปรุงอยู่เสมอ การป้องกนัมลพษิ 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
เพือ่บรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมาย 
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2.1.6   ผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการพฒันาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 สยาม อรุณศรีมรกต (2551: 65-66) ไดร้วบรวมและสรุปประโยชน์ในเร่ืองของระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มไวด้งัน้ี คือ 
1)  ลดค่าใช้จ่ายเน่ืองจากของเสียในระบบลดลง และมีระบบการป้องกนัของเสีย

นอกจากน้ี ยงัมีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2)  ก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการบริหารงานด้านการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัเก็บสารเคมี หรือวตัถุอนัตราย และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
3)  ป้องกนัการเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท าใหไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการตามแกไ้ข

ปัญหา หรือเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาน้อยลง ตลอดจนประหยดัการใช้ทรัพยากร หรือ
วตัถุดิบอยา่งมีคุณค่าในกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 

4)  สร้างโอกาส และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางการค้าทั้ งในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ ท าให้การเจรจาทางการคา้สะดวกยิ่งข้ึนเป็นผลท าให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดไวไ้ด ้โดยเฉพาะลูกคา้ท่ีตอ้งการให้องคก์รมีระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการ
บริหารงาน 

5)  สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยควบคุมภาครัฐ เน่ืองจากปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดต่าง ๆ รวมทั้งเกิดสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีรวมทั้งมีการ
ป้องกนัในกรณีท่ีมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 

6)  สร้างความน่าเช่ือถือต่อสถานบนัการเงิน และการประกนัภยั เน่ืองจากมีระบบ
การป้องกนั และควบคุมความเส่ียง และอนัตรายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนได ้

7)  สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กรในดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นผลให้ภาพพจน์ขององคก์รเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม 

8)  ได้รับเคร่ืองหมายรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม องค์กรท่ีน าระบบ
มาตรฐาน ISO 14001 ไปปฏิบติัสามารถขอหน่วยงานรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะท า
ให้องค์กรสามารถน าไปใช้ในการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน
ภาพลกัษณ์ขององคก์รใหดี้ข้ึนได ้

 
2.1.7   ปัจจัยและแรงผลกัดันให้มีการจัดการส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากผลกระทบของปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มมีทั้งในวงกวา้งท่ีเกิดทัว่โลกและวงแคบท่ี

กระทบโดยตรงจากตน้ตอของปัญหา ดงันั้นปัจจยัจึงมีมาจากหลายแหล่งท่ีกระตุน้และกดดนัให้มี
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การแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ผูไ้ด้รับผลกระทบ
ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูส้นใจท่ีตอ้งการให้มีการแกไ้ขปัญหา ท าให้มีทั้งแรงกระตุน้และผลกัดนัจากกลุ่ม
ผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ ขา้งตน้มากมายซ่ึงจะสามารถสรุปประเด็นส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี (สุเทพ ธีรศาสตร์, 
2542: 1-5) คือ 

1)  ขอ้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มนบัว่าเป็นแรงกดดนัอยา่งหน่ึงท่ีบงัคบัโดยหน่วยงานของ

รัฐท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้การปฏิบติัตาม ทุกประเทศทัว่โลกก็พยายามออกกฎหมาย ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพื่อมา
ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศของตนเอง ความเข้มงวดของการใช้กฎระเบียบและข้อ
กฎหมายอาจจะขาดก าลงัคนท่ีจะท าให้ควบคุมได้อย่างทัว่ถึง ดงัจะเห็นปรากฎเป็นข่าวและสร้าง
ปัญหาอยู่เน่ือง ๆ ซ่ึงจะเป็นการควบคุมท่ีปลายเหตุโดยจะมีกฎหมายทางดา้นมลพิษท่ีปล่อยออกสู่
อากาศ สู่น ้า สู่ดิน วตัถุมีพิษและอนัตรายและอ่ืน  ๆ อีกมาก 

2)  ลูกคา้/ผูบ้ริโภค 
ผูบ้ริโภคนับว่าเป็นแรงกดดันท่ีส าคัญเพราะผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้าน

ส่ิงแวดล้อมก็คือผูบ้ริโภค ท่ีเห็นได้ชัด เช่น สินคา้ท่ีประหยดัพลงังาน บางประเทศท่ีผูบ้ริโภคมี
จิตส านึกสูงจะมีความตอ้งการสินคา้ท่ีท าลายส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดยจะมีสินคา้ประเภทท่ีติด
ฉลากเขียวซ่ึงเป็ นการรับรองว่ากระบวนการผลิตและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ 
ก าหนดท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

3)  ธนาคาร 
ธนาคารนบัวา่เป็นแรงกดดนัท่ีดี เพราะผูล้งทุนจะตอ้งกูเ้งินธนาคาร หากหน่วยงานมี

การเอาใจใส่ดา้นส่ิงแวดลอ้มก็เท่ากบัวา่มีความเช่ือถือและลดความเส่ียงในตวั เพราะการด าเนินการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะเท่ากบัเป็นการป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดปัญหาท่ีรุนแรง ปัญหาท่ี
จะท าให้เสียช่ือเสียงต่าง ๆ ปัญหาอันเกิดจากชุมชน ปัญหาเกิดจากความเส่ียงภยัต่างๆ มีการ
ด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมเป็นท่ีน่าเช่ือถือของลูกคา้ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆเหล่าน้ี
จะมีผลต่อการช าระเงินคืนต่อธนาคาร เม่ือกิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจะให้ธนาคารมัน่ใจในผูกู้ ้
เงินหรือลูกคา้ว่าจะมีความสามารถในการช าระเงินท่ีกูไ้ปไดม้ากข้ึน ความน่าเช่ือถือและอตัราการ
เส่ียงจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ ท่ีธนาคารอาจจะใชเ้ป็นหน่ึงในเง่ือนไขในการปล่อยเงินกู ้

4)  ผูล้งทุน/ตลาดหลกัทรัพย ์
การด าเนินการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มจะท าให้เกิดการพฒันาแบบยัง่ยืนลดอตัรา

การเส่ียงและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นท่ีผูล้งทุนใชเ้ป็นเง่ือนไขพิจารณาการลงทุนคือการ
พฒันาแบบยัง่ยืน ความเส่ียง การด าเนินการดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดงันั้นการ
ด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงนบัวา่เป็นค าตอบท่ีสร้างความมัน่ใจใหผู้ล้งทุนได ้
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5)  สุขภาพและความปลอดภยั 
จากหนงัสือพิมพ ์วิทยุต่าง ๆ ว่ามีบริษทั หน่วยงานสร้างปัญหาต่าง ๆ ส่งผลกระทบ

ต่อชุมชนท่ีอยูร่อบ ๆ มีการร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพจากโรงงานต่าง ๆ แมแ้ต่จากพนกังานท่ี
ท างานอยูใ่นหน่วยงานนั้น เราจะไดย้นิเร่ืองดงักล่าวน้ีประจ าเสมอมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
การด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะช่วยลดอุบติัเหตุ ลดปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัซ่ึงหากชุมชนและพนกังานไดรั้บความเดือดร้อนก็จะมีหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มามี
บทบาทเก่ียวขอ้งจะสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน ทั้งในแง่ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือและมีผล
ต่อธุรกิจอย่างมากมาย ถา้มีการจดัการท่ีดีแลว้ปัญหาดงักล่าวก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลงและไม่ส่งผล
กระทบรุนแรงและเสียหายได ้

6)  สังคม/ภาพพจน์และช่ือเสียง 
ภาพพจน์ท่ีไม่ไดส้ร้างง่าย ๆ ตอ้งใชเ้วลาและสั่งสมให้เกิดผล การด าเนินกิจกรรมท่ี

นอกจากจะไม่สร้างปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัตอ้งมีการช่วยสร้างเสริมให้สอดคลอ้งกนัดว้ยเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองของทุกคน หากองคก์รใดมีการเอาใจใส่ดา้นส่ิงแวดลอ้มก็จะไดรั้บการยอมรับ
จากผูเ้ก่ียวขอ้งและถา้มีการท าอย่างสม ่าาเสมอจะท าให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีทท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือ
และในท่ีสุดก็มีผลต่อสินคา้และบริการท่ีขายดว้ย ซ่ึงก็นบัวา่เป็นผลดีต่อการตลาด 

7)  ประสิทธิภาพของการผลิต 
องคก์รท่ีผา่นการรับรอง ISO 14001 แลว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า การ

ด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มท าให้ประสิทธฺภาพของการผลิตดีข้ึน มีการใช้วตัถุดิบอย่างคุม้ค่าท า
ให้ได้ผลิตภณัฑ์มากข้ึน ลดของเสีย เพราะมีระบบการจดัการท่ีดี ช่วยให้มีขอ้มูลและแนวทางท่ี
ชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

8)  การลดตน้ทุน 
องค์กรท่ีผ่านการรับรอง ISO 14001 มาแลว้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า

ประโยชน์ท่ีไดรั้บชดัเจนจากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ สามารถช่วยลดตน้ทุนไดอ้ยา่งมาก 
9)  ขอ้กีดกนัทางการคา้ 
ในขณะท่ีผูซ้ื้อจากต่างประเทศจะใชก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นเง่ือนไขในการเลือก

ซ้ือสินคา้ โดยองค์กรจะตอ้งมีการจดัการระบบส่ิงแวดลอ้มหรือมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีจึงจะ
เลือกซ้ือสินค้าซ่ึงมุมมองอาจจะดูท่ีระบบการจัดการขององค์กรและผลิตภัณฑ์ขององค์กร 
(Environmental Management System and Eco Labeling) ซ่ึงเป็นสิทธิของผูส้ั่งซ้ือและผูซ้ื้อท่ีจะ
เลือกซ้ือสินค้าท่ี ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าและจากองค์กรท่ีมีระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
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10)  การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
เม่ือมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและตน้ทุนต ่า 

ดงันั้นจึงมีความน่าเช่ือถือจากลูกคา้ท าใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งและท าใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้
11)  ยอดขาย 
เม่ือองค์กรมีวิธีการด าเนินการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้มีการผลิตใน

ตน้ทุนท่ีเหมาะสม มีความน่าเช่ือถือและภาพพจน์ท่ีดีก็จะส่งผลต่อการตลาดและยอดขายของสินคา้
ขององคก์ร การด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มจึงนบัวา่ช่วยส่งเสริมยอดขายทางออ้มนัน่เอง 

12)  การปรับปรุงเทคโนโลย ี
ขณะท่ีจะต้องมีการปรับปรุงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมอยู่เร่ือย ๆ เพื่อให้บรรลุตาม

นโยบายท าให้ตอ้งมีการพฒันาและมีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปในตวั เพราะจะตอ้งปรับปรุง
อยูเ่สมอนัน่เอง 

 
2.1.8   ผลกระทบจากมาตรฐาน ISO 14000 
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (2550) ไดก้ล่าววา่ ผลกระทบจากมาตรฐาน 

ISO 14001 มีดงัน้ี 
1) ผลกระทบทางบวก 

(1)  หน่วยงานใดก็ตามตอ้งการปฏิบติัตาม ISO 14000 โดยถือเป็นขอ้ผูกพนัท่ีจะ
ท าใหมี้การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ดว้ยการน ามาตรฐานไปปรับเขา้กบัระบบการบริหารงานประจ า
รวมถึงพิจารณาเร่ืองการปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานด้วยแนวคิดเช่นน้ีเม่ือขยาย
หน่วยงานหน่ึงไปยงัหน่วยงานหน่ึงจะช่วยเพิ่มจิตส านึกและความจ าเป็นในการพัฒนาและ
เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2)  เป็นการลงทุนระยะแรกแต่จะส่งผลดีในระยะยาว เพราะเป็นการพฒันา
อุตสาหกรรมอย่างประหยดัทรัพยากร เช่น พลงังานและรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติจากการ
ปนเป้ือนของมลพิษต่าง ๆ 

(3)  การค้าระหว่างประเทศ จะช่วยคุ้มครองป้องกันธุรกิจนั้ นจากกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวดมากของแต่ละประเทศ โดยการใชม้าตรฐาน ISO 14000 เป็นมาตรฐานสากล 

2) ผลกระทบทางลบ 
มาตรฐาน ISO 14000 อาจเป็นการกีดกนัทางการคา้เน่ืองจากกระบวนการบริหารจะ

สอดคล้องตามกฎหมายซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคส าหรับบางบริษัทท่ีไม่มีปัจจยัสนับสนุนเพียงพอ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในขณะท่ีมาตรฐาน ISO 14000 เป็นท่ียอมรับ
อย่างกวา้งขวาง อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กก็จะไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได้ และ
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อุตสาหกรรมขนาดใหญ่กวา่มกัจะก าหนดใหอุ้ตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีร่วมด าเนินธุรกิจใชม้าตรฐาน
ISO 14000 เช่นกนั ดงันั้นภาครัฐจะตอ้งให้การสนบัสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กให้
ปฏิบติัตามมาตรฐานมากข้ึนดว้ย 

 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัภาวะโลกร้อน และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศอนัเป็นผลจากกิจกรรม

ของมนุษยแ์ละจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติท่ีสังเกตไดใ้นช่วงระยะเวลา
เดียวกนั ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณน ้ าฝน ฤดูกาล ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงอยู่ของ
ส่ิงมีชีวติท่ีจะตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพภูมิอากาศในบริเวณท่ีส่ิงมีชีวตินั้นอาศยัอยู ่

 
2.2.1  ปรากฏการณ์เรือนกระจก และการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิของโลก 
นกัวิทยาศาสตร์เช่ือวา่การเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังาน

ส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมในช่วง 200 ปีท่ีผา่นมา เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ความเขม้ขน้ของ
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มข้ึน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
(Greenhouse Effect) หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) (ศูนยป์ระสานการจดัการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ, 2550) Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC และ United Nation 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC ไดค้าดการณ์การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ
โลกและผลกระทบไวด้งัน้ี (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2542: 4) 

1)  อุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มข้ึนประมาณ 2 C ภายในปี พ.ศ. 2643 ส าหรับการ
ประเมินการเพิ่มในระดบัปานกลางของ IPCC โดยอยูใ่นช่วง 1.5 - 3.5 C 

2)  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในระดบัภูมิภาคอาจแตกต่างไปจากค่าเฉล่ียของโลก
มาก แต่ยงัไม่สามารถบ่งช้ีไดอ้ยา่งแน่นอนวา่แตกต่างอยา่งไร 

3)  คาดหมายว่าระดับน ้ าทะเลจะสูงช้ืนประมาณ 15 ถึง 95 เซนติเมตร โดยมี
ค่าประมาณปานกลางท่ี 50 เซนติเมตร ภายในปี พ.ศ. 2643 ระดบัน ้ าทะเลจะสูงข้ึนเร่ือย ๆ ถึงแมว้า่
ภูมิอากาศ และอุณหภูมิโลกจะไม่มีการเปล่ียนแปลงอีก 

4)  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลกและปริมาณน ้าฝน ส่งผลใหป่้าไมบ้างส่วน (คาดวา่
ประมาณ 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 7 ของโลก) มีการเปล่ียนแปลงของพรรณไมท่ี้ส าคญั 

5)  ประเทศก าลังพฒันาจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ
มากกวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในการปรับสภาพใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงน้ี 
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ภาพท่ี 2.4 แสดงถึงการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีหัวข้อ 
2.2.1) และภาพท่ี 2.5 แสดงผลการศึกษาอุณหภูมิพื้นดินในช่วง 1,100 ปีท่ีผา่นมาจากการศึกษาของ
ทีมวจิยัต่างๆ เปรียบเทียบขอ้มูลอุณหภูมิโลกเฉล่ียจริงท่ีจดัเก็บโดยเคร่ืองมือ (เส้นสีด า) ซ่ึงจะเห็นวา่
อุณหภูมิมีการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึน 
                           

 
 
ภาพที ่2.4  การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
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ภาพที ่2.5  ผลการศึกษาอุณหภูมิพื้นผวิดินในช่วง 1,100 ปีท่ีผา่นมา 
แหล่งทีม่า:  United State Environmental Protection Agency, 2007. 

 
จากภาพท่ี 2.5 สามารถสรุปผลการศึกษาในภาพรวมดงัน้ี (United State Environmental 

Protection Agency, 2007) 
1)  มีความเป็นไปได้สูงว่าอุณหภูมิโลกในระหว่างหลายสิบปีท่ีผ่านมา

อบอุ่นข้ึนกวา่ช่วงเวลาระหวา่ง 400 ปี ท่ีผา่นมา 
2)  จากหลักฐานในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าในหลาย ๆ พื้นท่ีมีอุณหภูมิ

ในช่วง 25 ปีท่ีผา่นมาสูงข้ึนมากกวา่ช่วงเวลาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีความแน่ชดัวา่
การเพิ่มข้ึนน้ีจะกลบัสู่สภาพเดิมไดท้นัเวลา 

3)  มีความมั่นใจน้อยมากในการประเมินอุณหภูมิเฉล่ียของโลกหรือ 
อุณหภูมิเฉล่ียของคร่ึงโลกในช่วงเวลาก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 9 เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นขอ้มูลและ
ปัญหาในการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่า 

ภาพท่ี 2.6 แสดงถึงผลของการเพิ่มข้ึนของค่าเฉล่ีย ค่าความแปรปรวน การเพิ่มข้ึน
ของค่าเฉล่ียบวกกบัความแปรปรวน จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก ซ่ึงค่าเฉล่ียและ
ความแปรปรวนเพิ่มมากข้ึนเท่าใด โอกาสท่ีจะท าให้เกิดอุณหภูมิโลกสูงข้ึนตามไปดว้ย ทั้ง 3 กรณี 
หากพิจารณาเฉพาะกรณีการเพิ่มข้ึนของความแปรปรวนของอุณหภูมิโลกก็จะท าให้มีความเป็นไป
ไดท่ี้จะเกิดจ านวนวนัท่ีมีอากาศหนาวเยน็เพิ่มข้ึน (Houghton et. al., 2001: 155) 
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ภาพที ่2.6  ผลของการเพิ่มข้ึนของค่าเฉล่ียและค่าความแปรปรวนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

อุณหภูมิโลก  
แหล่งทีม่า:  Houghton et. al., 2001: 155. 

 
2.2.2  ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) 
ภูมิอากาศของโลกเกิดจากการไหลวนของพลงังานจากดวงอาทิตย ์ส่วนใหญ่เขา้มาสู่โลก

ในรูปแสงแดด (พลงังานช่วงคล่ืนสั้น) ประมาณร้อยละ 30 ของพลงังานท่ีเดินทางมาสู่โลกได ้และ
จะสะทอ้นกลบัไปสู่หว้งอวกาศในสภาพของพลงังานความร้อนในรูปของแสงอินฟราเรด (พลงังาน
ช่วงคล่ืนยาว) แต่อีกร้อยละ 70 ไดถู้กดูดซบัโดยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ไดแ้ก่ ก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และโอโซน (O3) เป็นตน้ 
ซ่ึงมีอยู่ในบรรยากาศตามธรรมชาติในปริมาณไม่มากนกัลงมาให้ความอบอุ่นกบัพื้นผิวโลก ท าให้
ส่ิงมีชีวิตสามารถอาศยัอยู่ในโลกน้ีได ้แต่จากกิจกรรมในการผลิตและบริโภคของมนุษยท่ี์เพิ่มข้ึน
อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง และการผลิตไฟฟ้า ท า
ให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกดงักล่าวเพิ่มข้ึนอยา่งมหาศาล ส่งผลให้พลงังานความร้อนสะทอ้นกลบั
ไปสู่ห้วงอวกาศไดน้้อยลง และสะทอ้นความร้อนกลบัมายงัพื้นผิวโลกมากข้ึน (ศูนยป์ระสานการ
จดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2550) ภาพท่ี 2.7 แสดงถึงการกีดขวางการสะทอ้นกลบั
ของพลงังานแสงอาทิตย ์ในชั้นบรรยากาศของก๊าซเรือนกระจก 
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ภาพที ่2.7  การกีดขวางการสะทอ้นกลบัของพลงังานแสงอาทิตยใ์นชั้นบรรยากาศจากก๊าซเรือน

กระจก 
แหล่งทีม่า:  United Stated Environmental Protection Agency, 2007. 
 

นอกจากก๊าซเรือนกระจกท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้วย ังมีก๊าซท่ีผลิตข้ึนมาใช้ในทาง
อุตสาหกรรมและการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีคุณสมบติัในการดูดซับความร้อนและสะทอ้นกลบัมายงั
โลก เช่นเดียวกนั ไดแ้ก่ คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon: CFC) ไฮโดรคลอโรฟลูโอ
โรคาร์บอน (Hydrochlorofluorocarbon: HCFCs) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbons: 
HFGs) และเปอร์ฟลูโอริเนตคาร์บอน (Perfluorinatedcarbon: PFCs) ส าหรับก๊าซเรือนกระจกท่ีถูก
ควบคุมโดยพีธีสารเกียวโตมีเพียง 6 ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์
(Anthropogenic Greenhouse Gas Emission) เท่านั้น ไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซ
มีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ก๊าซเปอร์ฟลูออโร
คาร์บอน (PFCs) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ทั้งน้ี ยงัมีก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษยท่ี์ส าคญัอีกชนิดหน่ึงคือ สารซีเอฟซี (Chlorofluorocarbon: CFC) ซ่ึงใชเ้ป็นสาร
ท าความเยน็และใชใ้นการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกก าหนดในพิธีสารเกียวโต เน่ืองจากเป็นสารท่ีถูกจ ากดั 
การใชใ้นพิธีสารมอนทรีออลแลว้ (ศูนยป์ระสานการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2550) 

กิจกรรมต่าง ๆ และก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมเหล่านั้น แสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1  กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ 
 
 กจิกรรม  ก๊าซเรือนกระจก 

การใชพ้ลงังานฟอสซิล (น ้ามนั ถ่านหิน) CO2, CH4, N2O 
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม CO2, CH4, HFCs, HFCs, PFCs 
การสูญเสียพื้นท่ีป่า CO2, CH4, N2O 
การเกษตรกรรม (ปลูกขา้ว เล้ียงสัตว)์ CH4, N2O 
การก าจดัของเสีย CH4, N2O 

 
แหล่งทีม่า:  ศูนยป์ระสานการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2550. 
 

จากการศึกษาขององค์การระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ช้ีให้เห็นวา่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญั
ในบรรยากาศ ทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ไดเ้พิ่มปริมาณข้ึนอยา่งรวดเร็ว
ในช่วงระยะเวลาเพียง 200 ปีท่ีผา่นมา นบัตั้งแต่มีการปฏิวติัอุตสาหกรรมในยุโรป ไดมี้การเพิ่มข้ึน
ของก๊าซเ รือนกระจกชนิดต่างๆ ดังแสดงในตารางท่ี  2.2 และได้มีการคาดการณ์ว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อาจเพิ่มข้ึนจากระดบั 360 ppm ในปัจจุบนัเป็น 600 ppm หรืออาจสูงถึง 900 
ppm ภายใน 100 ปีขา้งหน้า ในขณะท่ีความเขม้ขน้ของก๊าซมีเทนอาจเพิ่มข้ึนจากระดบั 1,750 ppb 
ในปัจจุบนัเป็น 3,500 ppb ภายในปี ค.ศ. 2100 (ศูนยป์ระสานการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ, 2550) 

 
ตารางที ่2.2  การเปล่ียนแปลงปริมาณของก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ 
 

ก๊าซเรือนกระจก 
ปริมาณก๊าซ 

ค.ศ. 1800 (ppm) 
ปริมาณก๊าซ 

ค.ศ. 2000 (ppm) 
เปอร์เซ็นต์ 

การเปลีย่นแปลง 
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 280 360 28.57 
มีเทน (CH4) 750 1,750 133.00 
ไนตรัสออกไซด ์(N2O) 270 310 14.81 
 
แหล่งทีม่า:  ศูนยป์ระสานการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2550. 
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ภาพท่ี 2.8 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มข้ึนของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไน
ตรัสออกไซด์ในช่วง ค.ศ. 1970-2004 ซ่ึงใน ค.ศ. 1970 มีปริมาณก๊าซเหล่าน้ีเพียง 28.7 พนัลา้นตนั 
เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะท่ี ค.ศ. 2004 ได้เพิ่มข้ึนเป็น 49.0 พนัล้านตันเทียบเท่า 
คาร์บอนไดออกไซด ์หรือมีอตัราเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 0.6 พนัลา้นตนัเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (b) 
แสดงสัดส่วนของก๊าซเรือนกระจกเหล่านั้น และ (c) แสดงสัดส่วนของก๊าซเหล่านั้นแยกตามสาขา
เศรษฐกิจ โดยจะเห็นวา่สาขาพลงังานก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.8 ระดบัของก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ ในแต่ละปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1970-2004 ซ่ึงเพิ่มข้ึน

ตั้งแต่ในช่วงศตวรรษท่ี 1750 ภายหลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรม (b) สัดส่วนของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ ในหน่วยของเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ และ (c) แสดง
สัดส่วนของปริมาณก๊ าซ เ รือนกระจกแยกตามสาขา เศรษฐกิจในหน่วยของ
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า  

แหล่งทีม่า:  Berstein et. al., 2007: 5. 
 

ภาพท่ี 2.9 เป็น Scenario แบบต่าง ๆ ซ่ึงใชพ้ยากรณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ซ่ึงจะมีการใช้ตวัแปร เช่น จ านวนประชากร ลกัษณะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ชนิด
ของเช้ือเพลิงและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตพลงังาน ฯลฯ มาเป็นเง่ือนไขในการก าหนด Scenario 
ต่าง ๆ 
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ภาพที ่2.9 การพยากรณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน Scenario ต่างๆ (The Emissions Scenarios of 
the Special Report on Emissions Scenarios: SRES) 

แหล่งทีม่า:  Houghton et. al., 2001: 64. 
หมายเหตุ:  A1 เป็น Scenario อยูบ่นสมมติฐานวา่ โลกมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว 

ประชากรโลกเพิ่มข้ึนสูงสุดในกลางศตวรรษและลดลงในช่วงหลงัจากนั้น และมีการ
น าเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงใหม่ ๆ มาใช้มีการประสานงานระหว่างภูมิภาค การ
พฒันาบุคคลากร ส่งเสริมวฒันธรรมและสังคม และลดช่องว่างในเร่ืองรายไดต่้อหัว 
ซ่ึง A1 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในระบบพลงังาน คือ 
กลุ่ม A1FI (กลุ่มท่ีใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล) กลุ่ม A1T (กลุ่มท่ีไม่ใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล) และ
กลุ่ม A1B (กลุ่มท่ีใชเ้ช้ือเพลิงต่างๆ อยา่งสมดุล) 

 A2 เป็น Scenario อยู่บนสมมติฐานว่า มีการอนุรักษ์ลกัษณะของท้องถ่ินไว ้การ
เช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคมีน้อย และมีการเพิ่มข้ึนของประชากร การพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นไปเท่าเดิม การเติบโตของรายไล้ต่อหัวและการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยมีีนอ้ยกวา่ Scenario อ่ีน ๆ 
B1 เป็น Scenario อยูบ่นสมมติฐานว่า การเติบโดของโลกเหมือนกบัการเติบโตของ
ประชากรโลก ซ่ึงมีจ านวนสูงสุดในช่วงกลางศตวรรษและลดลงหลังจากนั้น ซ่ึง
เหมือนกบั A1 แต่จะมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในสาขา
การบริการและสารสนเทศ ลดปริมาณวตัถุดิบและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด
และแหล่งทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งเนน้การแกปั้ญหาของโลกทางดา้นเศรษฐกิจ 
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สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งปรับปรุงความเท่าเทียมกนั แต่ปราศจากการ
เพิ่มปัญหาดา้นภูมิอากาศ 
B2 เป็น Scenario ท่ีใหค้วามส าคญักบัการแกปั้ญหาในระดบัทอ้งถ่ินทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน โดยประชากรโลกยงัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยอตัรา
ท่ีต ่ากว่า A2 การพฒันาทางเศรษฐกิจอยู่ในระดบัปานกลาง การเปล่ียนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างช้าๆ และมีความหลากหลายมากกว่า A1 และ B1 และมี
เป้าหมายท่ีจะปกป้อง ส่ิงแวดลอ้ม ความเท่าเทียมกนัทางสังคมในระดบัทอ้งถ่ินและ
ภูมิภาคเป็นหลกั 

 
ศกัยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ข้ึนอยู่กบั

ประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุลและข้ึนอยู่กบัอายุของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ 
และคิดเทียบกบัการแผรั่งสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงเวลาหน่ึง โดยศกัยภาพ
ของก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ในช่วง 100 ปี สามารถแสดงดงัตารางท่ี 2.3 (ศูนยป์ระสานการจดัการ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2550) 
 
ตารางที ่2.3  ศกัยภาพในการท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อนของก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ 

 

ก๊าซเรือนกระจก อายุในช้ันบรรยากาศ (ปี) 
ศักยภาพในการท าให้เกดิ
ภาวะโลกร้อน (เท่าของ
คาร์บอน ไดออกไซด์) 

คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 200-450 1 
มีเทน (CH4) 9-15 21 
ไนตรัสออกไซด ์(N2O) 120 310 
คลอโรดฟ์ลูออโรคาร์บอน (CFC-12) 100 10,600 
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) 50,000 5,700 
ซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด ์(SF6) 3,200 22,000 
 
แหล่งทีม่า:  ศูนยป์ระสานการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2550. 
 

2.2.3  ผลกระทบของภาวะโลกร้อนในระดับสากล 
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนในระดับสากลส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรชีวภาพและการด ารงชีพของมนุษยอ์ย่างกวา้งขวาง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคือ
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การเปล่ียนแปลงปริมาณและความถ่ีของตวัแปรปริมาณฝน อุณหภูมิ และปริมาณแสงแดด สาขาใด
ท่ีผูกพนักบัตวัแปรเหล่าน้ีมากก็ยิ่งมีโอกาสไดรั้บผลกระทบมาก ดงัมีรายละเอียดของผลกระทบท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก แสดงในตารางท่ี 2.4  

 
ตารางที ่2.4  ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
 

การเปลีย่นแปลงช่วงศตวรรษที ่21 ตัวอย่างของผลกระทบ 
วนัอากาศร้อนเพิ่มมากข้ึน กระแสคล่ืนมีความ
ร้อนรุนแรงข้ึน 

1. ปัญหาสุขภาพท่ีรุนแรงข้ึน 
2. สัตวป่์าและสัตวเ์ล้ียงเกิดความเครียดจาก  
    อากาศร้อน 
3. ระบบนิเวศเกิดการเปล่ียนแปลง 
4. ทรัพยากรชีวภาพเกิดความเสียหาย และมีการ 
    เคล่ือนยา้ยระหวา่งพื้นท่ี 
5. การขาดแคลนอาหารและน ้าด่ืม 
6. เกิดโรคระบาด 
7. ระบบเศรษฐกิจไดรั้บความเสียหาย 
8. ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 

เกิดเหตุการณ์รุนแรงดา้นภูมิอากาศมากข้ึน 1. น ้าท่วม ดินถล่ม 
2. การกดัเซาะหนา้ดิน 
3. พืชผลเสียหาย 

พายเุขตร้อนทวคีวามรุนแรงข้ึน 1. เพิ่มความเส่ียงต่อสุขภาพชีวติ 
2. เกิดโรคระบาด 
3. พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
4. โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม และการตั้ง  
     ถ่ินฐาน ของมนุษยเ์กิดความเสียหาย 

ภยัแลง้และน ้าท่วมรุนแรงข้ึน 1. ผลิตผลการเกษตรลดลง 
2. ศกัยภาพดา้นการผลิตไฟฟ้าและพลงังานลดลง 
3. เกิดปัญหาความขดัแยง้เร่ืองน ้า 

ภูมิอากาศในฤดูมรสุมหนา้ร้อนเขตเอเซีย
แปรปรวนมากข้ึน 

1. เกิดอุทกภยัและภยัแลง้ท่ีรุนแรงข้ึนในเขต 
    เอเชียและเขตอบอุ่น 

 

 

แหล่งทีม่า:  ศูนยป์ระสานการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2550. 
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2.2.4  ผลกระทบของภาวะโลกร้อนทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 
ถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีไม่มากนัก แต่

ผลกระทบท่ีประเทศไทยได้รับจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้น้อยตามปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีไทยปล่อย เพราะว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบในวงกวา้งทัว่
โลก ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย สามารถจ าแนกเป็นหัวขอ้
หลกั ๆ ไดด้งัแสดงในตารางท่ี 2.5 (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2550; ศูนยป์ระสานการจดัการ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2550) 
 
ตารางที ่2.5  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัประเทศไทย 
 

ความเปลีย่นแปลง ผลกระทบ 
ระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน 1. ขาดแคลนน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าใหญ่ 

2. อุทกภยัในพื้นท่ีราบลุ่มมีความถ่ีและความรุนแรงข้ึน 
3. พืชผลการเกษตรลดลง 
4. ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย 
5. พื้นท่ีชายฝ่ังจะเกิดการยบุตวัในพื้นท่ีท่ีเป็นหนา้ผา และเกิด 
    การร่นของชายหาดท่ีแคบ 
6. เกิดการบุกรุกของน ้าเคม็ 
7. เกิดการชะลา้งพื้นท่ีปากแม่น ้า 

ระบบนิเวศ 1. เกิดการสูญพนัธ์ุของพืชและสัตวท์ะเลบางชนิด 
2. เกิดการเปล่ียนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบน ้าผวิดินและระบบน ้าใตดิ้น 

การเกษตรกรรม 1. พืชผลทางการเกษตรลดลง เน่ืองจากปริมาณน ้าลดลง 
2. ปริมาณสัตวน์ ้าลดลง 

เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง 1. เกิดฝนฟ้าคะนองบ่อยคร้ังและไม่เป็นไปตามฤดูกาล 
2. พายไตฝุ้่ นมีความรุนแรงมากข้ึน 
3. เกิดอุทกภยัแบบเฉียบพลนั 
4. ประชาชนบางส่วนไร้ท่ีอยูอ่าศยั 
5. ความเสียหายต่อระบบนิเวศ 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 

ความเปลีย่นแปลง ผลกระทบ 

สุขภาพ 1. โรคระบาดท่ีสัมพนัธ์กบัการบริโภคอาหารและน ้า มี 
    แนวโนม้สูงข้ึน เช่น บิด ทอ้งร่วง อหิวาตกโรค เป็นตน้ 
2. เกิดการสูญเสียชีวติของประชาชนเป็นจ านวนมากจาก  
    โรคติดต่อในเขตร้อน (ไขม้าเลเรีย) 
3. เกิดภาวะขาดสารอาหาร และความอดอยาก 

เศรษฐกิจและสังคม 
 

1. เกิดความสูญเสียทางสังคมและเศรษฐกิจ (การใช้
งบประมาณจ านวนมากเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา) อนั
เน่ืองมาจาก การขาดแคลนอาหารและน ้าด่ืม สุขลกัษณะ 
ประชาชนในเขตท่ีไดรั้บผลกระทบบางส่วนไร้ท่ีอยูอ่าศยั
และท่ีท ากิน ระบบสาธารณูปโภคถูกท าลาย สูญเสียชีวติและ
ทรัพยสิ์น การสูญเสียพื้นท่ีท ากิน การเกิดโรคระบาด 

2. เกิดปัญหาอาชญากรรม 
3. สินคา้ส่งออกหลกัของประเทศลดลง  

 
แหล่งทีม่า:  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2550: ศูนยป์ระสานการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพ   
                    ภูมิอากาศ, 2550. 
 

2.3  แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการส่ิงแวดล้อม และภาวะโลกร้อน 
 
ความพยายามในการด าเนินการแกไ้ขภาวะโลกร้อนของประชาคมโลกเกิดข้ึนหลงัจากท่ีมี

ความตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เน่ืองจากแนวโน้มอุณหภูมิโดยเฉล่ีย
ของโลกท่ีสูงข้ึน และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความเป็นอยูข่องมนุษยเ์พิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
จึงไดมี้ตวามพยายามในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งภาวะโลกร้อนของประชาคม
โลก โดยการจดัท าขอ้ตกลงในลกัษณะของอนุสัญญาระหวา่งประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินการ
ของประเทศไทย ดงัน้ี 
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2.3.1  การแก้ไขปัญหาระดับโลก 
1) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
ในพ.ศ. 2531 องค์การส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาติ (The United Nation Environment 

Program: UNEP) และองคก์ารอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) ไดร่้วมกนั
จดัตั้ง Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และเตรียม
มาตรการและกลยุทธ์ท่ีเป็นไปได้ในการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2542: 5) 

2) อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ณ ส านกังานใหญ่ขององคก์รสหประชาชาตินคร

นิวยอร์ค ไดมี้การลงนามรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(UNFCCC) ข้ึน ต่อมาในวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ในการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม
และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (The Earth Summit) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ประเทศ
ต่าง ๆ จ านวน 155 ประเทศ ไดใ้ห้สัตยาบนัต่ออนุสัญญาสหประชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งและขยายพื้นท่ี
รองรับก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเกิดจากการกระท าของมนุษยแ์ละมิไดอ้ยู่ในพิธีสารมอลทรีออล โดยมี
เป้าหมายใหป้ระเทศพฒันาแลว้และประเทศอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นกลุ่มประเทศภาคผนวก (Annex I) 
ของอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกให้กลบัไปอยูใ่นระดบัการปล่อยในปี พ.ศ. 2543 ภายในปี พ.ศ. 2555 หรือกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงว่า 
มีวตัถุประสงค ์เพื่อรักษาความเขม้ขน้ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้อยูใ่นระดบั
ท่ีปลอดภยั เพี่อให้ระบบนิเวศน์ ธรรมชาติสามารถปรับตวัได ้และเพื่อเป็นการประกนัว่าจะไม่มี
ผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหาร และการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน  แต่ไม่ไดก้  าหนดระดบัหรื
อปริมาณก๊าซท่ีจะรักษาปริมาณไวเ้ป็นตวัเลขท่ีแน่นอน ปัจจุบนัมีประเทศภาคีรวม 191 ประเทศ 
(ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2551) และมีการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสมยัท่ี 1 เม่ือปี พ.ศ. 2538 หลงัจากนั้นก็ไดมี้
การประชุมอย่างต่อเน่ืองทุกปี (UNFCCC, 2008)โดยได้ก าหนดนิยามศพัท์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ห่งอนุสัญญาดงัต่อไปน้ี 

ผลกระทบทางลบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพหรือชีวภาพ อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมี
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ผลเสียท่ีส าคญัต่อองคป์ระกอบการฟ้ืนตวัหรือผลิตภาพทางระบบนิเวศทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน หรือต่อการปฏิบติัการของระบบสังคมเศรษฐกิจ หรือต่อสุขภาพและสวสัดิภาพของมนุษย ์

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศอนัเป็นผล
จากกิจกรรมของมนุษยท่ี์เปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยออ้ม และท่ี
เพิ่มเติมจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติสังเกตไดใ้นช่วงระยะเวลาเดียวกนั 

ระบบภูมิอากาศ หมายถึง ส่วนทั้งหมดของบรรยากาศ (Atmosphere) อุทกภาค 
(Hydrosphere) ชีวภาพ (Biosphere) และธรณียภาค (Geosphere) และปฏิกิริยาระหวา่งกนัของส่ิง
เหล่าน้ี 

การปล่อยก๊าซ หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ ตน้ก าเนิดของก๊าซ
เหล่าน้ีไปในบรรยากาศเหนือบริเวณและระยะเวลาท่ีก าหนด 

ก๊าซเรือนกระจก หมายถึง บรรดาก๊าซอนัประกอบเป็นส่วนหน่ึงของบรรยากาศทั้งท่ี
มีอยูต่ามธรรมชาติหรือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงดูดซึมและปล่อยซ ้ าซ่ึงรังสีอินฟาเรด 

องคก์ารร่วมทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาค (Regional Economic Integration Organization) 
หมายถึง องค์การท่ีก่อตั้งข้ึนโดยรัฐอธิปไตยในภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง ซ่ึงมีความสามารถยอมรับ
สาระส าคญัต่าง ๆ ตามอนุสัญญาฯ น้ีหรือพิธีสารตามอนุสัญญาฯ น้ี และไดรั้บมอบอ านาจโดยชอบ
ตามขั้นตอนภายในองคก์ารท่ีจะลงนาม ให้สัตยาบนั เห็นชอบ หรือเขา้ภาคยานุวติั ตราสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ท่ีกกัเก็บ (Reservoir) หมายถึง ส่วนประกอบหน่ึงหรือหลายส่วนของระบบสภาวะ
อากาศซ่ึงใชเ้ก็บก๊าซเรือนกระจก หรือตน้ก าเนิดของก๊าซเรือนกระจก 

แหล่งรองรับ (Sink) หมายถึง กระบวนการ กิจกรรม หรือกลไกใด ๆ ซ่ึงก าจดัก๊าซ
เรือนกระจก สารอดัฉีด หรือตน้ก าเนิดของก๊าซเรือนกระจกออกจากบรรยากาศ 

แหล่ง (Source) หมายถึง กระบวนการ หรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
สารอดัฉีด หรือตน้ก าเนิดของก๊าซเรือนกระจกไปในบรรยากาศ 

หลกัการและสาระส าคญัของอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีหลกัการท่ีส าคญัดงัน้ี   

(1)  หลกัการป้องกนัไวก่้อน ภายใตห้ลกัการน้ี กิจกรรมท่ีมีโอกาสจะก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสภาพภูมิอากาศจะตอ้งมีการจ ากดัหรือห้ามด าเนินการ ถึงแมจ้ะยงัพิสูจน์ไม่ไดอ้ย่าง
ชดัเจนวา่เป็นสาเหตุดงักล่าวก็ตาม เน่ืองจากหากรอผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเทคนิคการ
วิเคราะห์พฒันาท่ีชัดเจนแล้ว ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอาจจะสายเกินกว่าท่ีจะแก้ไขได้ เช่น การ
ก าหนดให้มีการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดบัการปล่อย ณ พ.ศ. 2533 ให้ไดภ้ายในปี
พ.ศ. 2543 
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(2) หลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับท่ีแตกต่าง ทุกประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ มีพนัธกรณีในการด าเนินการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอนุสัญญาฯ แบ่ง
ประเทศภาคีต่าง ๆ ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ ประเทศในภาคผนวก I (Annex I Countries) กบักลุ่ม
ประเทศนอก ภาคผนวก I (Non-Annex I Countries) 

(3) หลกัการส่ือสารดา้นขอ้มูลข่าวสาร ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ตอ้งแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารการด าเนินการต้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีความโปร่งใส ภายใต้
ข้อตกลงท่ีว่า ต้องมีการจัดท ารายงานแห่งชาติภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมีเง่ือนไขในเร่ืองของความสมบูรณ์ของเน้ือหาและระยะเวลาท่ี
แตกต่างกนัระหวา่งประเทศในภาคผนวก I และประเทศนอกภาคผนวก I 

(4)  หลกัการใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มผูด้อ้ยกวา่  เน่ืองจากประเทศท่ีก าลงัพฒันามี
โอกาสเส่ียงต่อผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสูง ดงันั้นหลกัการน้ีตอ้งการให้ประเทศ
พฒันาแล้วให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ความสะดวก สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี ทั้งทางด้าน
การเงินและเทคโนโลยีกบัประเทศก าลงัพฒันา และความช่วยเหลือน้ีตอ้งเป็นส่วนเพิ่มเติมจากความ
ช่วยเหลือระหวา่งประเทศท่ีให้อยูเ่ดิม ปัจจุบนัอนุสัญญาฯ ไดใ้ช้กองทุนส่ิงแวดลอ้มโลกเป็นกลไก
หน่ึงในการสนบัสนุนประเทศก าลงัพฒันาในการด าเนินการดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และก าหนดใหป้ระเทศพฒันาแลว้ด าเนินนโยบายถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีสะอาดให้กบัประเทศก าลงั
พฒันา 

อน่ึง การแยกประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศนั้น ในแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกดงัน้ี 

(1) ประเทศในภาคผนวก I หมายถึง กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ในกลุ่ม Organization 
for Economic Co-operation and Development (OECD) และประเทศในกลุ่มยุโรปกลาง ยุโรป
ตะวนัออก และรัสเซีย ท่ีเรียกว่า “กลุ่มประเทศก าลงัเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นระบบ
ตลาดเสรี” หรือ EIT (Economic in Transition) ซ่ึงมีพนัธะกรณีในการจ ากดัและการลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกบั พ.ศ. 2533 

(2) ประเทศในภาคผนวก II หมายถึงกลุ่มประเทศ OECD ท่ีเป็นสมาชิกใน
ประเทศในภาคผนวก I มีพนัธะพิเศษในการกระจายเงินทุนเพื่อช่วยประเทศท่ีก าลงัพฒันาในการ
รับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละวธีิการปฏิบติั 

(3) ประเทศนอกภาคผนวก I หมายถึง ประเทศก าลงัพฒันาทั้งหมดไม่มี
พนัธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก 
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พันธกรณีทั่วไปของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ   

(1)  พันธกรณีร่วมกัน ประเทศภาคีสมาชิกทุกประเทศต้องจัดท ารายงาน
แห่งชาติ (National Communication) ซ่ึงประกอบด้วยบญัชีรายการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องอนุสัญญาฯ และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง โดยใช้วิธีการท่ีเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนได้ ซ่ึงจะต้องไปตกลงกันในการประชุม
ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ทั้งน้ีเฉพาะรายงานของประเทศในภาคผนวก I จะตอ้งมีเน้ือหาท่ีละเอียด
กว่าประเทศ นอกภาคผนวก I และตอ้งจดัท าอย่างสม ่าเสมอในระยะเวลาท่ีสม ่าเสมอกว่า และ
จะตอ้งมีการประเมิน ความถูกตอ้งของรายงาน 

(2)  พนัธกรณีเฉพาะประเทศในภาคผนวก I  1) จดัท ารายงานแห่งชาติ (National 
Communications) 2) จดัท านโยบายและด าเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 3) ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินในการจดัท ารายงานแห่งชาติแก่ประเทศนอกภาคผนวกท่ี 1 4) ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินในการปรับตวัต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5) ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 6) ให้ความส าคญักบัความตอ้งการของประเทศ
ก าลงัพฒันา 7) ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการของประเทศดอ้ยพฒันา 

ส าหรับสถานภาพของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีผลบงัคบัใช้ใน พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) โดยไม่มีการก าหนดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ี
ตอ้งการลดและไม่มีมาตรการบงัคบัใด ๆ และได้มีการจดัตั้งองค์กรบริหารงานประกอบด้วยท่ี
ประชุมใหญ่ภาคีคณะท างานซ่ึงเป็นองคก์รยอ่ยของท่ีประชุมใหญ่ภาคี และส านกัเลขาธิการ เช่น ท่ี
ประชุมใหญ่ภาคี (The Conference of the Parties: COP), Ad Hoc Group on the Berlin Mandate 
(AGBM), Intergovernmental Negotiating Committee (INC), Bureau, Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), Secretariat เป็นตน้   

3) พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
พ.ศ. 2538 ในการประชุมสมชัชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสมยัท่ี 1 (COP-1) ณ กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีประชุม
เห็นสมควรท่ีจะเร่งรัดการอนุวติัตามพนัธกรณีของประเทศในภาคผนวก I ให้บรรลุตามเป้าหมาย
สูงสุดของอนุสัญญาฯ จึงมีมติให้มีการจดัตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Group on the Berlin 
Mandate: AGBM) ร่างขอ้ตกลงข้ึนใหม่เพื่อให้มีการบงัคบัให้อนุวดัตามพนัธกรณี คณะท างานได้
ท าการยกร่างขอ้ตกลงตงักล่าวเป็นเวลา 2 ปีคร่ึง และไดมี้การน าเสนอในการประชุมสมชัชาประเทศ
ภาคีสมยัท่ี 3 (COP-3) ในวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 ณ กรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงประเทศภาคี
มีมติรับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ในการประชุมคร้ังนั้น โดยไดก้ าหนดขอ้ผกูพนัทาง
กฎหมาย (Legal Binding) ตามมาตรา 3 ให้มีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
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ภาคีในภาคผนวก I โดยรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5.2 จากระดบัการปล่อยโดยรวมของกลุ่มในปี 
พ.ศ. 2533 ภายในช่วง พ.ศ. 2551-2555 

โดยก าหนดชนิดของก๊าซเรือนกระจกท่ีควบคุมภายใตพ้ิธีสารเกียวโต 6 ชนิด คือ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC’s) และซลัเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ (SF6) ซ่ึงการลดก๊าซเหล่าน้ีให้คิด
เทียบ เป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้ง มาตรา 18 ไดก้ าหนดพนัธกรณีเพิ่มเติมให้กบั
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ และไม่มีการเพิ่มพนัธกรณีใด ๆ ให้กบัประเทศก าลงัพฒันา ก าหนดขั้นตอน
และกลไกในการตดัสินรวมทั้งด าเนินการลงโทษในกรณีท่ีประเทศภาคีไม่ด าเนินการตามพนัธกรณี
ท่ีก าหนด หลังจากนั้นก็ได้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกภาคีเพื่อพฒันา
ขอ้ก าหนดรายละเอียดส าหรับการปฏิบติัตามพิธีสารเกียวโต ซ่ึงในท่ีประชุมสมชัชาประเทศภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสมยัท่ี 7 (COP-7) จดัข้ึนระหวา่ง 
29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ท่ีเมืองมาราเกซ ประเทศโมร็อกโค ท่ีประชุมไดใ้ห้ความ
เห็นชอบต่อขอ้ตกลงมาราเกช (Marrakech Accords) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตามพิธีสาร
เกียวโต และท าให้ประเทศสมาชิกภาคีเกิดความตระหนักต่อการให้สัตยาบนัต่อพิธีสารเกียวโต        
(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2550) 

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโตได้ก าหนด
กลไกยดืหยุน่ (Flexibility Mechanisms) ข้ึน 3 กลไก ดงัน้ี 

(1)  การซ้ือขายก๊าซเรือนกระจก (IET) เป็นการซ้ือขายใบอนุญาต Assigned 
Amount Unit (AAUs) ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีประเทศในกลุ่มภาคผนวก I ไดรั้บ 

(2)  การด าเนินการร่วม (Joint Implementation: JI) ผูด้  าเนินโครงการจะไดรั้บ 
Emission Reduction Unit (ERUs) ส าหรับก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถลดไดแ้ละผา่นการตรวจวดั
แลว้ ประเทศท่ีสามารถเขา้ร่วมโครงการประเภทน้ีได ้จะเป็นประเทศท่ีมีโควตา้ในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากเกินความตอ้งการ และไม่มีความจ าเป็นตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น 
ประเทศท่ีอยู่ระหวา่งการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจสู่ระบบตลาดเสรี (Economic in Transition) 
ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บ ERU แลว้ จะตอ้งหัก AAUs ท่ีประเทศเจา้บา้นไดรั้บไวใ้นจ านวนท่ีเท่ากนั เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้น และ 

(3)  กลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) โดยผู ้
ด าเนินโครงการจะไดรั้บ Certified Emission Reduction (CERs) ส าหรับก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถ
ลดไดแ้ละผา่นการตรวจวดัแลว้ 

ภาพท่ี 2.10 และ ภาพท่ี 2.11 แสดงถึงกลไกการท างานของกลไกการท า
โครงการร่วมของกลไกการพฒันาท่ีสะอาด และกลไกการซ้ือขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และลกัษณะการด าเนินงานของกลไกทั้ง 3 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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ภาพที ่2.10  กลไกการท างานทั้ง 3 ภายใตพ้ิธีสารเกียวโต 
แหล่งทีม่า:  UNEP and Eco Securities, 2007: 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.11  กลไกการช้ือขายปริมาณการปล่อยก๊าซในรูปของ ET, JI และ CDM 
แหล่งทีม่า:  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2550. 
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2.3.2  บทบาทการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนของประเทศไทย 
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบนัต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ ในฐานะประเทศนอกภาคผนวก I เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 และมีผลบงัคบัใช ้
ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 ส่งผลให้ประเทศไทยมีพนัธกรณีตอ้งปฎิบติ้ตามท่ีก าหนดไวใ้น 
มาตรา 4 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ี (King 
Mongkut's University of Technology Thonburi, 2551d) 

1) ร่วมรับผดิชอบในการปฏิบติัตามอนุสัญญา โดยใชน้โยบายท่ีไม่มีผลเสียต่อ การ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้หลักการ “มีความรับผิดชอบร่วมกนัในระดับท่ี
แตกต่างกนั (Common but Differentiated Responsibilities) การป้องกนัไวก่้อน (Precautionary) 
และความเสมอภาค (Equity) แต่ไม่มีพนัธกรณีในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก แต่ตอ้งจดัท า 
รายงานแห่งชาติ (National Communication) เสนอต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ซ่ึงเป็นการ 
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงให้ประเทศภาคีต่าง ๆ ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประเทศไทยกบั 
ประชาคมโลก 

2) เขา้ร่วมประชุมเจรจาต่อรองและการพฒันาทางด้านเทคนิค เช่น การประชุม 
สมชัชาประเทศภาคี (COP) หรือการประชุม Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  

3) ด าเนินการศึกษาวจิยัทางตา้นวชิาการท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และนยัส าคญัของอนุสัญญาฯ ต่อประเทศไทย 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลเฉล่ียอยา่งรวดเร็วอาจ
ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการด ารงชีพของมนุษยชาติ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าวเกิด
จากกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศอุตสาหกรรม ท่ีมีการสะสมกนัมาเป็นเวลานาน 
ในขณะท่ีประเทศก าลงัพฒันาก็มีแนวโนมัท่ีจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั 

ความส าคญัของอนุสัญญาฯ ต่อประเทศไทยอาจมองไดส้องลกัษณะคือ ในฐานะท่ีเป็นส่วน 
หน่ึงของประชาคมโลกท่ีจ าเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหานัน่คือ การลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ในอีกลักษณะหน่ึงคือ ในฐานะท่ีเป็นประเทศก าลังพฒันาท่ีมีโอกาสได้รับ
ผลกระทบ จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้าทะเลเฉล่ีย 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญัคือ แหล่งผลิตพลงังานท่ีมีส่วนประกอบของคาร์บอน
สูง การใชป้ระโยชน์และการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและป่าไม ้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
การเกษตรและปศุสัตว ์การก าจดัขยะและน ้ าเสีย การเปล่ียนแปลงลกัษณะของการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรเหล่าน้ี เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมของประชาชนทั้ งทางบวกและทางลบ ถึงแม้ว่าประเทศก าลังพฒันาจะยงัไม่มี
พนัธกรณีใน การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ตาม แต่ประเทศไทยก็ไดด้ าเนินนโยบาย 
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“ไม่มีผลเสีย (No-regret Policies)” กล่าวคือ ประเทศไทยจะด าเนินนโยบายการพฒันาท่ีนอกจากจะ
เป็นผลดีต่อ การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศแลว้ยงัมีส่วนช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกด้วยการด าเนินการดงักล่าวจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีประเทศไทยไดมี้ส่วนร่วมกบัประชาคม
โลกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก 

ถึงแมว้า่เม่ือพิธีสารเกียวโตมีผลบงัคบัใช้และประเทศพฒันาแลว้จะท าการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพนัธกรณีแลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัไม่มีหลกัประกนัวา่ระดบัปริมาณก๊าซท่ีรักษา
ไวน้ั้นจะไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระยะยาวหากประชากร
ยงัคงเพิ่มข้ึนและเศรษฐกิจยงัตอ้งมีการขยายตวัตลอดเวลา ประเทศต่าง ๆ ก็มีความจ าเป็นตอ้งใช้
ทรัพยากรพลงังานและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน การรักษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
ไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัท่ีจะไม่เป็นอนัตรายต่อมวลมนุษยช์าติ ท าใหต้อ้งลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสูง เช่น พลงังานจากซากพืช ซากสัตว ์จะมีผลท าให้ทางเลือกในการพฒันา
ท่ีย ัง่ยืนมีนอ้ยลงไปกว่าเดิมอีก การเตรียมการส าหรับอนาคตทั้งในกรณีของการมีส่วนร่วมในการ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการก าหนดแนวทางการพฒันาอย่างเหมาะสมจึงมี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีส าคญัโดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนของ
ระดบัน ้ าทะเลซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรใน
ประเทศไทย นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหาร
โดยเฉพาะธัญพืช ทรัพยากรน ้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ สุขภาพของมนุษยต์ลอดจนระบบ
นิเวศต่าง ๆ นอกจากน้ีระดบัน ้ าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึนยงัท าให้น ้ าท่วมพื้นท่ีชายฝ่ัง โดยเฉพาะท่ีราบลุ่ม
หรือหาดทราย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ ถึงแม้
แนวโน้มของผลกระทบดงักล่าวจะยงัมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ทั้งในดา้นความรู้ความเขา้ใจและ
การวิจยัพฒันาดา้นผลกระทบและการปรับตวัประเทศต่าง ๆ ก็จ  าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการด้านผลกระทบและแนวทางการปรับตัวไวล่้วงหน้า ปัจจุบัน ประเทศไทยยงัมีขีด
ความสามารถในการพฒันาแบบจ าลองตลอดจนการวิจัยพฒันาในด้านน้ีอยู่จ  ากัด การเร่งรัด
พฒันาการวิจยัและพฒันาในส่วนของผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
เพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลจึงมีความส าคญัต่อการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นอยา่งยิง่ 

ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมประชุมสุดยอดผูน้ าดา้นสภาพอากาศ (C40 Large Cities Climate 
Summit) ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดข้อ้สรุปจากการประชุมว่า ภาวะโลกร้อน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีจะตอ้งแกไ้ข โดยเฉพาะเมืองใหญ่ท่ีมีส่วนปล่อย
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงจะต้องมีแผนในการปฏิบัติการแก้ไขท่ีชัดเจน และ
ด าเนินการอยา่งจริงจงั 

ประเทศไทยไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ซ่ึง
ไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์แห่งชาติว่าดว้ยการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 
โดยประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์หลกั สรุปสาระส าคญัดงัน้ี (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2551) 

1) การสร้างความสามารถในการปรับตวัเพื่อรับมือและลดความล่อแหลมต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) การสนบัสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซบน
พื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

3) การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) การสร้างความตระหนกัรู้และการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

5) การเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการดา้น
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6) การพฒันาการด าเนินงานในกรอบความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
วิสัยทศัน์ : ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือและปรับตวัต่อผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลดหรือบรรเทาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

พนัธกิจของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนไดแ้ก่ 
1) สร้างความพร้อมให้กบัทุกภาคส่วนในการรับมือและปรับตวัต่อผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2) ลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยด าเนินการบนพื้นฐานของการพฒันา

ท่ีย ัง่ยนื 
3) เสริมสร้างองคค์วามรู้ และสร้างความพร้อมของทุกภาคส่วน รวมถึงกลไกท่ีจะ

ผลกัดนัให้เกิดการบูรณาการในการวางแผนและด าเนินการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศอยา่งมีประสิทธิผล 

4) ด าเนินงานร่วมกบัประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 

ทั้งน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับประเทศในการรับมือและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกบัประชาคมโลกในการลดก๊าซเรือนกระจก 
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โดยด าเนินการบนพื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และตามหลกัการของความรับผิดชอบร่วมใน
ระดบัท่ีแตกต่างกนัและส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในกระบวนการวางแผนและ
การด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอยา่งเป็นระบบ 

สรุปประเด็นปัญหาและการตอบสนองไดด้งัภาพท่ี 2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.12  ประเด็นปัญหาและการตอบสนองต่อประเด็นปัญหา 
แหล่งทีม่า:  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2550. 
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ประเด็นท่ีประเทศไทยตอ้งระวงัและกติกาท่ีควรรู้ในด้านการด าเนินการแก้ไขบรรเทา
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีดงัน้ี 

1) กติกาส่ิงแวดลอ้มโดยตรง 
การก าหนดกติกาและระเบียบปฏิบติัสากลหลายอยา่ง เพื่อรักษาสภาวะแวดลอ้ม ซ่ึง

ประเทศไทยไดล้งนามรับรองและใหส้ัตยาบนัไปแลว้หลายเร่ือง เช่น 
(1) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจ ากัด

ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์
(2) ขอ้ตกลงเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพ 
(3) แผนปฏิบติัการ 21 
(4) พิธีสารเกียวโต 

2) กติกาส่ิงแวดลอ้มโดยออ้ม 
(1) ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของประเทศ

ท่ีพฒันาแลว้ซ่ึงมีอิทธิพลทางการเมืองและการคา้โลก 
(2) ประเทศท่ีพฒันาแลว้หยิบเอาประเด็นการละเลยปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มเป็นขอ้อา้งในการแทรกแซงทางการคา้ เช่น กฎระเบียบวา่ดว้ยการจ ากดัการใชส้าร
ตอ้งหา้มบางชนิดในผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และขอ้ตกลงระหว่างประเทศมีผลดีต่อการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ เพราะจะท าใหภ้าคส่วนต่าง ๆ ตอ้งเพิ่มความ
รับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มและสังคม 

ภาคธุรกิจจ าเป็นตอ้งประกอบการอยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งแสวงหาเทคโนโลยี
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมควบคู่กบัการลดตน้ทุนการผลิต และคุณภาพสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับของ
ตลาด รวมทั้งตอ้งวางแผนการจดัการของเสียท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีผลิตหลงัการขายดว้ย เพื่อสามารถ
แข่งขนักบัประเทศคู่แข่งไดใ้นตลาดโลก 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจเปิด การท่ีเศรษฐกิจของประเทศ
ตอ้งพึ่งต่างประเทศและตลาดโลกดงักล่าว ท าให้ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ให้สอดคลอ้งกบั
กติกาและระเบียบปฏิบติัของประเทศเหล่านั้น 

3) ขอ้ควรค านึงจากสถานการณ์นอกประเทศ 
ผลดี (1) ท าใหภ้าคส่วนต่างๆ ตอ้งเพิ่มความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้ม และสังคม 
 (2) ภาคธุรกิจจ าเป็นตอ้งประกอบการอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสูง 
 (3) คุณภาพสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาด 
 (4) วางแผนการจดัการของเสียท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีผลิตหลงัการขาย 
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ผลเสีย (1) ประชาชน/ผูบ้ริโภคในประเทศตอ้งบริโภคสินคา้ท่ีมีราคาสูงข้ึน 
 (2) ตน้ทุนในการผลิตสินคา้เพิ่มสูงข้ึน 
 (3) ราคาสินคา้ท่ีส่งออกไปขายต่างประเทศสูงข้ึน 

เน่ืองจากพิธีสารเกียวโตหมดอายุลงในปี ค.ศ. 2010 ไดมี้การผลกัดนัให้มีการต่ออายุ
พิธีสารเกียวโตออกไป และการตกลงในสนธิสัญญาฉบบัใหม่ท่ีจะมาแทนท่ีพิธีสารเกียวโตอีกคร้ัง
ในปี ค.ศ. 2015 และเร่ิมบงัคบัใชใ้นปี ค.ศ. 2020 

ประเทศไทยควรติดตามและป้องกนัไม่ให้ประเทศท่ีพฒันาแล้ว เช่น สหรัฐ และ
สหภาพยุโรป สร้างเง่ือนไขใหม่ ๆ เพื่อยกเลิกการปฏิบติัตามพนัธกรณีของพิธีสารเกียวโต และ
ผลักดันให้ประเทศท่ี พฒันาแล้วตอ้งสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพและให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินต่อประเทศก าลงัพฒันาในการพฒันาประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว 

4)  พนัธกรณีของประเทศไทยภายใตพ้ิธีสารเกียวโต (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี, 2550ข) 

ประเทศไทยไดล้งนามรับรองพิธีสารเกียวโต เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 และ
ไดใ้หส้ัตยาบนัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ในฐานะภาคีสมาชิกในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา จึง
ไม่มีพนัธกรณีใด ๆ ภายใตพ้ิธีสารเกียวโต ยกเวน้มาตรา 10 ซ่ึงก าหนดให้ทุกภาคีร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินการตา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามขีดความสามารถและสถานการณ์ของแต่ละ
ประเทศด้วยความสมคัรใจ และมีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาด แต่ไม่มี
พนัธกรณีท่ีจะตอ้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงพนัธกรณีแรก พ.ศ. 2551-2555 
เหมือนกบัประเทศในภาคผนวก I 

เน่ืองจากพิธีสารเกียวโตไดมี้ผลบงัคบัใช ้และประเทศไทยไม่มีพนัธกรณีในจ านวน
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงพนัธกรณีแรก ประเทศไทยได้จดัท ารายงาน
แห่งชาติตามเง่ือนไขของพนัธกรณี ซ่ึงในขณะน้ีก าลงัเตรียมการท่ีจะจดัท ารายงานแห่งชาติในรอบ
ต่อไป นอกจากน้ีประเทศไทยก าลงัเตรียมการจดัตั้ง NACDM (National Authority for CDM) หาก
ประเทศไทยประสงค์ท่ีจะเขา้ร่วมด าเนินการโครงการ CDM ซ่ึงเดิมมีส านักความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วย
ประสานงาน (กรมส่ิงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2550) และต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2550 ไดมี้
พระราชกฤษฎีกาแต่งตั้ ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (Thailand 
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “อบก.” มีช่ือ
ภาษาองักฤษเรียกโดยยอ่วา่ TGO” ข้ึนภายใตก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (องคก์าร
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), 2551) ซ่ึงขั้นตอนในการพิจารณาอนุมติัโครงการ
กลไกการพฒันาท่ีสะอาดของประเทศไทยชุดใหม่ แสดงในภาพท่ี 2.13 
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ภาพที ่2.13   กระบวนการพิจารณาอนุมติัโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดส าหรับประเทศไทย  
                    (ณ เดือนมกราคม 2007) 

 
บทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกมีดงัน้ี (องค์การบริหาร

จดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), 2554) 
1)  องคก์ารฯ น้ีจะท าหนา้ท่ี Designated National Authority of Clean Development 

Mechanism (DNA-CDM) Office ของประเทศไทย ตามพนัธกรณีพิธีสารเกียวโต ซ่ึงจะตอ้งท า
หน้าท่ีวิเคราะห์ กลัน่กรอง โครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเรียกว่า โครงการกลไกการพฒันาท่ี
สะอาด Clean Development Mechanism (CDM) และให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริหาร 
องคก์ารก๊าซเรือนกระจก วา่โครงการต่าง ๆ ท่ีด าเนินงานในประเทศไทยควรจะไดรั้บความเห็นชอบ 
และออกหนงัสือรับรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) ให้กบัผูพ้ฒันาโครงการหรือไม่ ซ่ึง
เป็น เร่ืองทางเทคนิควิชาการท่ีจะตอ้งกลัน่กรอง วิเคราะห์ แต่ละโครงการวา่เป็นโครงการท่ีเป็นไป
ในหลกัเกณฑ์การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Criteria: SD Criteria) ทั้งด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม ท่ีประเทศไทยก าหนดข้ึนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การลงทุน การพฒันา เศรษฐกิจและสังคม แก่ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีโครงการตั้งอยู ่

โครงการท่ีไดรั้บหนงัสือรับรอง (LoA) จากประเทศไทย ซ่ึงตามกฎหมายขณะน้ีคือ
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นผูล้งนามในหนงัสือรับรองโครงการ ตาม
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ความเห็นของคณะกรรมการองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก) มาพิจารณา จากนั้นจึง
สามารถน าไปข้ึนทะเบียน (Registration) กบั CDM Executive Board ณ กรุงบอนน์ ประเทศ 
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั และจึงจะท าการซ้ือ-ขาย Carbon Credit ได ้ดงันั้น บทบาทของ อบก. 
ในเร่ืองน้ีจึงเป็นบทบาทท่ีส าคญั ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ระดบัสูง
มาปฏิบติังาน วเิคราะห์ กลัน่กรอง ดงัขั้นตอนในภาพท่ี 2.14 

 
 

                                           พิจาณากลัน่กรอง โครงการเสนอความเห็น 
  

 
                                                    พิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงการ 

 
 

   ลงนามในหนงัสือรับรอง 
 
 
ภาพที ่2.14  การรับรองหนงัสือโครงการของประเทศไทย 
แหล่งทีม่า:  องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), 2554. 

 
2) องค์การฯ น้ีมีบทบาทเป็นองค์การท่ีให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ ขอ้มูล 

สถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางการ
บริหารจดัการ การจดัการก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนศกัยภาพการด าเนินการดา้นการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกในภาคใดบา้ง (Sector) เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาค
พลงังาน ภาคคมนาคมขนส่ง ภาคการเกษตร ภาคการใช้ท่ีดิน ภาคการตั้งถ่ินฐานมนุษย ์ฯลฯ เพื่อ
เป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบายภาครัฐ ซ่ึงนโยบายในการลด GHG จะส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของภาคธุรกิจและภาคอ่ืน ๆ ดังนั้นข้อมูลท่ีจะเสนอจะต้องมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และทัน
สถานการณ์ นอกจากนั้นจะใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรองในการก าหนดพนัธกรณีระหว่าง
ประเทศในอนาคตอีกดว้ย 

3)  องคก์ารฯ มีบทบาทในการส่งเสริมและพฒันาโครงการ และการตลาดซ้ือ-ขาย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Carbon Credit) ท่ีไดรั้บการรับรอง รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 

องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
                        (อบก.) 

คณะกรรมการ 
องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

  ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 
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ตลอดจนให้ค  าแนะน าแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในการพฒันาโครงการลดก๊าซเรือน
กระจก (โครงการ CDM) และการบริหารจดัการเก่ียวกบัก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการให้บริการ
ขอ้มูลท่ีทนัสมยัทั้งเร่ืองสถานการณ์ สภาวะการตลาด Carbon Market และการเขา้ถึงแหล่งทุน 
(Access to Fund) ท่ีจะมาลงทุนร่วมทั้งจากภายนอกประเทศและภายในประเทศ 

4)  องคก์ารฯ มีบทบาทในการสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) โดยการจดัตั้ง
กองทุนส าหรับสนับสนุนจากการด าเนินงาน ซ่ึงจะมาจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
ค่าตอบแทน จากการพิจารณากลัน่กรองโครงการ และการแบ่งปันผลประโยชน์รายไดจ้ากการขาย 
Carbon Credit ของภาคเอกชน (ตามมาตรา 10 และมาตรา 11) 
 

2.3.3 แนวทางปฏิบัติส าหรับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน 
การบรรเทาหรือแกไ้ขปัญหาโลกร้อนนั้น แนวทางส าคญัท่ีสุดคือ การลดการใช้พลงังาน 

ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการเปล่ียนมาใชพ้ลงังานทดแทน ซ่ึงไม่
ท าใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง เช่น พลงังาน
แสงอาทิตยพ์ลงังานลม การใช้ก๊าซธรรมชาติ แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลแทนน ้ ามนัเป็นตน้ใน
ระดบัครัวเรือนก็สามารถช่วยลดการใช้พลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดม้าก ถา้มีการ
ด าเนินการดงัน้ี (Gore,A. 2006: 305-310) 

1) ใชพ้ลงังานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล ใหม้ากข้ึน 
2) ลดการใช้พลงังานในบาน โดยการใช้ไฟฟ้าในท่ีพกัอาศยัมีส่วนท าให้เกิดก๊าซ

เรือนกระจกถึง 16% 
3) เปล่ียนหลอดไฟเป็นหลอดไฟแบบขด Compact Fluorescent Light Bulb (CFL) 

ซ่ึงใชไ้ฟเพียง 1 ใน 4 ของปกติ 
4) การเปล่ียนไปใชไ้ฟแบบหลอด LED (Light Emitting Diode) จะไดไ้ฟท่ีสวา่ง

กวา่ และ ประหยดัไฟฟ้ากวา่หลอดปกติ 40% 
5) รณรงค์ให้เก็บภาษีคาร์บอนจากโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณการ

ปล่อย CO2 ลง 
6) การอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัเล็กจะกินไฟนอ้ยกวา่อาศยัอยูใ่นบา้นหลงัใหญ่ 
7) ไม่ซักผา้ในน ้ าอุ่น ตากผา้แทนท่ีจะใช้เคร่ืองอบผา้ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ตลอด

อายกุารใชง้านของเส้ือ 1 ตวัจะปล่อย CO2 จากการซกั รีด อบแหง้ ประมาณตวัละ 9 ปอนด ์
8) การรีไซเคิลเส้ือในบางบริษทัมีการรับบริจาคเส้ือท่ีใชแ้ลว้ จะน าไปหลอมมาท า

เป็นเส้นใยใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกไดถึ้ง 71% 



51 

9) สร้างอาคารสีเขียวในการก่อสร้าง ซ่ึงบางอาคารจะผสมคอนกรีตเขา้กบั Slug 
(ของเสียท่ีไดจ้ากเหมือง) ซ่ึงจะท าใหแ้ขง็แรงข้ึน ลดการใชพ้ลงังานไดม้ากข้ึน 

10)  รณรงคก์ารปลูกตน้ไม ้
11)  แยกขยะ น ากลบัมารีไซเคิลใชใ้หม่ได ้

 
2.3.4 การปรับตัวต่อผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (Adaptation) 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ของประเทศไทยมีสาระส่วนหน่ึงเน้น

ไปท่ีการรองรับการปรับตวัให้เขา้กบัผลกระทบจากภาวะโลกร้อนหรือจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยน าเสนอ 5 ประเด็นส าคญั กล่าวคือ 

1)  พฒันาองค์ความรู้ และระบบฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) พฒันาเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพื่อรับมือกบัความทา้ทายจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

3) เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
4) พฒันาศกัยภาพชุมชนให้เขม้แข็งเพื่อพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
5) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลก และการสร้างฐานความร่วมมือ

กบัต่างประเทศ 
(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... ได้กล่าวถึง

ประเด็นส าคญัดา้นการปรับตวั ไดแ้ก่ ภารกิจและหลกัการในการรับมือ กลยุทธ์รวมและยุทธศาสตร์
เฉพาะ และสาขาส าคญัดา้นการปรับตวั ไวด้งัน้ี (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม, 2554) 

2.3.4.1  ภารกิจและหลกัการในการรับมือ 
การรับมือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เร่ิมจากการประเมิน โดยดู

ความส าคญัเชิงพื้นท่ี เชิงสาขาเศรษฐกิจ (Economic Sector) และเชิงกลุ่มชุมชน (Target Group) โดย
ยดึหลกัการสนบัสนุนการปรับตวั ดงัต่อไปน้ี 

1) ยึดหลกัการป้องกนัไวก่้อน (Precautionary Principle) และหลกัการ
แกปั้ญหาท่ีตรงจุด (Subsidiarity Principle) ซ่ึงหมายถึง การไม่รอเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
แต่ค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นทางท่ีเลวร้ายท่ีสุด (Worst Case) เพื่อจะไดท้  าการเตรียมป้องกนัเหตุ
ไวก่้อน และในการแกไ้ขปัญหาจะตอ้งมุ่งใหต้รงจุดดว้ย 
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2) จดัหางบประมาณเพิ่มเติมทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อแกปั้ญหาท่ีมี
สาเหตุหลกัจากการกระท าของประเทศท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจสูง โดยมีการด าเนินงาน ดงัน้ี 

(1) จดัท าแผนกลยุทธ์เพื่อการปรับตวัระยะ 5 ปี เพื่อขอทุนจากแหล่ง
ทุนในต่างประเทศ เช่น Global Environmental Fund (GEF) (ถา้มีการปรับการด าเนินการใหม่ให้
ครอบคลุมเร่ืองการปรับตวัดว้ย) แหล่งเงินกองทุนเพื่อการปรับตวัท่ีประเทศไทยสามารถหาได ้และ
แหล่งทุนแบบทวิภาคี เช่น ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพฒันาแห่งเอเชีย องคก์รระหวา่งประเทศ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานทูตต่าง ๆ เป็นตน้ 

(2) ปรับแหล่งทุนท่ีประเทศไทยให้กับประเทศอ่ืน ๆ เช่น กองทุน    
อินโดจีน หรือกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั (เช่น กองทุนส่ิงแวดลอ้มหรือกองทุนฟ้ืนฟู
เกษตรกร ทั้ งน้ีต้องมีการพิจารณาแก้ไขระเบียบเติมก่อน) มาใช้เพื่อการส่งเสริมการปรับตัว
ภายในประเทศ 

3) จดัท าความร่วมมือทางเทคนิควชิาการกบัประเทศท่ีมีประสบการณ์ เช่น 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศอิสราเอลในเร่ืองการบริหารจดัการน ้ า ประเทศคิวบาในเร่ือง
เกษตรอินทรีย ์และเกษตรประณีต (Precision Agriculture) ประเทศเกาหลีใตใ้นเร่ืองเศรษฐกิจเขียว 
(Green Economy) เป็นตน้ 

4) จดัตั้งและขยายกลไกตลาดตามความเหมาะสม เช่น การประกนัภยัดา้น
สภาพอากาศ ส าหรับการเกษตรและประมง โดยจดัหาเงินทุนจากการใชห้ลกัการ Beneficiary Pay 
Principle, Preventive Measure, Polluter Pays Principle หรือสนบัสนุน ต่อยอด และขยายผลการ
ด าเนินงานท่ีมีอยูแ่ลว้ใหก้วา้งขวางออกไป 

5)  ใชก้ารอนุรักษเ์ป็นแนวทางสนบัสนุนการปรับตวัของภาคเกษตร ซ่ึงถือ
วา่เป็นหวัใจส าคญัท่ีสุดของแผนการปรับตวัของชาติ เช่น 

(1) การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชพื้นเมืองท่ีด าเนินงานโดยหน่วยงานของ
รัฐและโดยองคก์รระดบัชุมชน โดยส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนพนัธุกรรม การปรับปรุงพนัธ์ุดว้ย
เทคโนโลยท่ีีไม่มีความสุ่มเส่ียง และใหอ้ านาจการดูแลตนเองแก่ชุมชน พร้อมทั้งสนบัสนุน ผลกัดนั
ใหเ้กิดการน าพนัธุกรรมพื้นบา้นไปใชจ้ริงในชุมชน 

(2) ส่งเสริมการด าเนินงานโดยมาตรการทางการเงิน ทางวิชาการ การ
ร่างระเบียบ และ/หรือกฎหมายวา่ตวัยการส่งเสริมการอนุรักษ ์

(3) การชดเชยความเสียหายและก าหนดให้มีมาตรการฟ้ืนฟูพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ีเกิดความเสียหาย โดยอาศยัการตีมูลค่าความเสียหายท่ีพฒันาข้ึนจากหลกัวิชาการทาง
เศรษฐศาสตร์ 
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2.3.4.2 กลยทุธ์รวมและยทุธศาสตร์เฉพาะ 
1) เสริมสร้าง ปรับปรุงองคค์วามรู้เก่ียวกบัความเปราะบางและผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2) ปกป้องพื้นท่ีผลิตอาหาร แหล่งน ้ าจืด และแหล่งพลงังานท่ีส าคญัของ

ประเทศ โดยการเนน้การใชท่ี้ดินตามแผนการใชท่ี้ดิน (Land-use Map) และหลกัการจดัการภยัพิบติั
ระดบัพื้นท่ี (Community-based Management) โดยเนน้การหลีกเล่ียงป้องกนัมากกวา่การแกไ้ข 

3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศโดยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ท่ี
เหมาะสม เช่น การใช ้PES และคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์พื้นท่ีป่าไม้
ระหว่างชุมชนบนพื้นท่ีสูงกบัชุมชนพื้นล่างท่ีอาศยัอยู่ในลุ่มน ้ าเดียวกนั รวมทั้งการใช้มาตรการ
ลงโทษทางกฎหมาย และเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจดัการ 

4) ฟ้ืนฟูพื้นท่ีเส่ือมโทรมให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งกกัเก็บคาร์บอน 
โดยส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการทาง
เศรษฐศาสตร์ 

5) จัดให้มีกลไกทางการเงินอิสระในรูปของกองทุนเพื่อการปรับตัว 
(Thailand Adaptation Fund) เป็นการเฉพาะ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการปรับตวั โดยให้มี
การสมทบดา้นงบประมาณจากรัฐและแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ อยา่งเหมาะสม 

6) จดัให้มีการด าเนินงานในลกัษณะของโครงการสาธิต (Demonstration 
Project) ในระยะแรกของการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ และมีการขยายผลในระยะต่อไป โดยยึด
หลกัการวเิคราะห์พื้นท่ีท่ีเรียกวา่จุดส าคญั (Hot Spots) เป็นหลกั 

2.3.4.3 สาขาส าคญัดา้นการปรับตวั 
สาขาส าคญัของการปรับตวัพิจารณาจากความส าคญัในเชิงความมัน่คง เชิงเศรษฐกิจ

สังคม และความเปราะบางของสาขาท่ีมีอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลกัษณะ
ของการปรับตวับางคร้ังอาจจะเป็นผลดีในการช่วยลดการปล่อยออกก๊าซเรือนกระจกและการได้
ประโยชน์ร่วมอ่ืน ๆ ดว้ย แนวทางการปรับตวัในสาขาส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน มีดงัน้ี 

1)  ระบบนิเวศเมือง โดยเฉพาะเมืองหลกั 
การขยายตวัของความเป็นเมือง คือ ปรากฏการณ์ “ปรกติ” ของการพฒันา

ซ่ึงนอกจากตอ้งเพิ่มการใชพ้ลงังานมากข้ึนเป็นเงาตามตวัแลว้ ยงัเป็นการเพิ่มความเส่ียงเน่ืองจากมี
ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ีสูง ส่งผลให้สภาพแวดลอ้มเมืองมีความเส่ียงต่อโรคภยัและ
ภยัพิบติัสูงการขยายตวัของเมืองท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินซ่ึงท าให้การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนดว้ย ดงันั้นการจดัการการแปรเปล่ียนเป็นเมืองจึงตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
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(1)  การบงัคบัใชก้ฎหมายผงัเมืองอยา่งเคร่งครัด นอกจากมีเหตุผลมาก
พอท่ีจะเปล่ียนแปลงผงัเมืองท่ีวางไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน และตอ้งผา่นกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

(2) จดัการกระบวนการเติบโตเป็นเมือง (Urbanization Process) โดย
วางนโยบายระยะยาวให้เห็นแนวทางเลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อน าการเจริญเติบโตของเมืองสู่
แนวทางย ัง่ยนื และคาร์บอนต ่าอีกทั้งมีความเส่ียงภยัต ่าตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 

(3) วางแผนพฒันาสาธารณูปโภคสีเขียว หรือ Green Infrastructure 
และการขนส่งสีเขียว (Green Logistic) ควบคู่ไปกบัการประเมินเพื่อวางผงัเมือง (Urban Mapping) 
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีโดยเฉพาะทางไหลของน ้ า โดยให้มีแผนการจดัการพลงังาน การจดัการ
น ้ าท่วมและภยัแลง้ดว้ยพื้นท่ีสีเขียว การประกนัภยัน ้ าท่วม ภาษีหรือค่าธรรมเนียมน ้ าท่วม การจ่าย
ชดเชย (ส าหรับพื้นท่ีชุมชน และพื้นท่ีรับน ้ า) และค่าการใชส้าธารณูปโภคพิเศษ (เช่น เข่ือนกั้นน ้ า
ท่วม) เป็นตน้ 

(4) การออกระเบียบขอ้บงัคบัให้มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัการภยั
พิบติัของชุมชนขนาดใหญ่ เช่น หมู่บา้นจดัสรร และมีแผนอพยพท่ีละเอียดชดัเจน 

(5) ถ่ายโอนอ านาจการจัดการกับพิบัติลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการภัยพิบัติ มีอ านาจและหน้าท่ีในการวางแผน
ด าเนินงานและฟ้ืนฟู เพื่อให้การบริหารจดัการเป็นระบบและเขา้ถึงผูป้ระสบภยัอย่างทัว่ถึง ให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเครือข่ายในระดบัพื้นท่ีท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเฉพาะหนา้ 

(6) หน่วยงานส่วนกลางมีหน้าท่ีประสานงานระดบัชาติและภูมิภาค
ดา้นระบบเตือนภยั การแจง้ข่าว แจง้เตือน ระบบงบประมาณและงานดา้นเทคนิควิชาการ และอาจ
จดัให้มีระบบงบประมาณท่ีเช่ือมต่อกลไกทางการเงินท่ีอิงหลกัการและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์
ท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ดว้ย 

2)  พื้นท่ีชายฝ่ังและระบบพื้นท่ีชุ่มน ้า 
(1)  การท าแผนการใชพ้ื้นท่ีร่วมแบบบูรณาการและใชเ้ป็นแผนบงัคบั

ส าหรับการ พฒันาพื้นท่ีชายฝ่ัง โดยเร่ิมจากพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาสูงสุดก่อน ทั้งน้ีให้มีการ
ประเมินผล กระทบจากการเพิ่มข้ึนของน ้ าทะเลและการกดัเซาะชายฝ่ังเป็นขอ้มูลประกอบการท า
แผนดงักล่าวดว้ย 

(2)  บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีดินและประมงท่ีมีอยูอ่ยา่งเคร่งครัด โดยขยาย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบกรรมการร่วมเพื่อคุม้ครองชายฝ่ัง เพื่อให้เกิดการปฏิบติัร่วม
และทดแทนเจา้หนา้ท่ีในกรณีฉุกเฉินหรือขาดแคลน 
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(3) ให้มีการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเอ้ืออ านวย
ใหก้ารด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนมีประสิทธิภาพ 

(4)  เสริมสร้างสมรรถนะของระบบนิเวศชายฝ่ังและทะเลให้สามารถ
เป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ ้ า รักษาศกัยภาพในการค ้าจุนระบบนิเวศและความมัน่คงดา้นอาหารโดย
อาศยัแนวทางการจดัการแบบองคร์วม (Holistic Approach) และใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และ
สังคมท่ีหลากหลาย และเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การจดัท าปะการังเทียม และควบคุมการ
ใชเ้คร่ืองมือการท าประมงท่ีผดิกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

(5)  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าพรุ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของระบบนิเวศชายฝ่ังให้สามารถ
รองรับและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได ้

(6)  ปรับปรุงระบบติดตามและแจง้เตือนภยัทางทะเลและชายฝ่ังให้
เป็นระบบเครือข่ายทัว่ประเทศ โดยผา่นช่องทางการส่ือสารทุกชนิด ทั้งน้ีให้มีความสอดคลอ้งกบั
แผนปฏิบัติการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติแห่งชาติ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 

3)  ระบบนิเวศแหล่งน ้าในแผน่ดิน 
(1)  ตอ้งมีการประเมินระดบัความเส่ียงในมิติคุณภาพและปริมาณ ทั้ง

ในระดบัลุ่มน ้า และระดบัพื้นท่ี Hot spots เพื่อใหไ้ดภ้าพและดชันีความเส่ียงท่ีชดัเจนโดยเร่งด่วน 
(2)  ด าเนินการบริหารจดัการแบบบูรณาการน ้ าบนดินและใตดิ้นอยา่ง

เคร่งครัดผา่นแผนงานท่ีทอ้งถ่ินและชุมชนมีส่วนร่วม และพิจารณาฟ้ืนฟูระบบเหมืองฝายดั้งเดิมให้
สามารถกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3)  ปรับปรุงการคิดค่าน ้ าระบบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการใช้น ้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและย ัง่ยืน โดยคิดในอตัราท่ีแตกต่างเพื่อสะทอ้นเป้าหมายทางนโยบายท่ีเหมาะสม 
(เช่น เรียกเก็บอตัราค่าน ้ าในระบบอุตสาหกรรมให้สูงกวา่การใชน้ ้ าในภาคเกษตรท่ีควรจะเรียกเก็บ
ในฤดูแลง้ เป็นตน้) 

(4)  เพิ่มขีดความสามารถในการกกัเก็บน ้ าบนดินและใตดิ้นเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค โดยการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะของชุมชนให้เป็นแหล่งน ้ าทางสังคม (Social Water 
Resources) ทั้งน้ีให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเจา้ภาพ และพิจารณาถึงความ
เหมาะสมหากตอ้งมีการจดัเก็บค่าน ้ าเพื่อการบริโภคในยามวิกฤติ เพื่อสะทอ้นคุณค่าและเพื่อน า
รายไดไ้ปใชใ้นการบริหารจดัการต่อไป 

(5)  จดัท าแผนอนุรักษ์และปลูกป่าในพื้นท่ีรับน ้ า (Discharge Areas) 
ป่าตน้น ้ าหรือ บริเวณเข่ือน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีรับน ้ า (Discharge Area) และเพื่อปรับปรุงคุณภาพน ้ าใน
อ่างกกัเก็บ 
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(6)  พิจารณาส่งเสริมระบบการบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีเพื่อให้มีการ
กกัเก็บน ้ าตามระบบธรรมชาติ เช่น การขุดร่องน ้ าในไร่นาสวนผสม เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหาร
จดัการน ้าลงไปสู่ระดบัไร่นาอยา่งพอเพียงและพึ่งพาตนเองได ้

(7)  ส่งเสริมการเฝ้าระวงัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของน ้ าบนดินและ
น ้าใตดิ้น และสนบัสนุนการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารประหยดัน ้าในทุกรูปแบบ 

(8)  การด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ ให้หน่วยงานกลางและหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินเป็นท่ีปรึกษา จดัหางบประมาณและความช่วยเหลือทางเทคนิควชิาการทั้งหมด 

4)  สุขภาพและอนามยั 
สนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2552-2554 โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่ง
ต่อเน่ือง จนกวา่จะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในสาระส าคญัอ่ืน ๆ ทั้งน้ีโดยเนน้ 

(1)  ส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยั พฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ระบบสาธารณสุขไทยใหพ้ร้อมรับมือกบัความเส่ียงเพิ่มในอนาคต 

(2)  เผยแพร่ผลการศึกษาด้านอุบติัการณ์ใหม่ของโรคบางชนิด และ
โรคท่ีมีแมลงเป็นพาหะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของดชันีสภาพอากาศ (เช่น ความช้ืนสัมพทัธ์ 
อุณหภูมิ เป็นตน้) เช่น โรคไขเ้ลือดออก และทบทวนสถานภาพขององคค์วามรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่นองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโนคมาลาเรีย เป็นตน้ 

(3)  การป้องกนัและรับมือกบัโรคติดเช้ือหลงัอุบติัภยั เช่น โรคฉ่ีหนู 
ดว้ยการเร่งประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 

(4)  การรับมือด้านสาธารณสุข กรณีการอพยพเคล่ือนย้ายของ
ประชาชนในยามวกิฤติ 

(5)  ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหาร
จดัการ และการเขา้ถึงการบริการสาธารณสุขอยา่งทัว่ถึง 

(6)  การเสริมสร้างศกัยภาพของภาคีเครือข่ายสาธารณสุข โดยเฉพาะ
เร่ืองความเส่ียงและการบริหารจดัการจากปัญหาโลกร้อนและสุขภาพ 

(7)  ระบบเตือนภยัทางด้านสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ิน รวมถึงการเน้น
ระบบเฝ้าระวงั และการสนองตอบในยามวกิฤติ (Emergency Response) 

5)  เกษตรและภาคชนบท 
(1)  ท าการประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ

ภาคการเกษตรของไทยอย่างมีระบบ ทั้งในภาพรวม, รายภูมิภาค และรายสาขาท่ีส าคญั อย่าง
เร่งด่วนเพื่อใหท้ราบถึงสถานภาพของความเส่ียง 



57 

(2)  ท าการประเมินเชิงระบบเก่ียวกับบทบาทของภาคเกษตรและ
ชนบทไทยดา้นอาหารและพลงังานเพื่อให้สอดประสานกบัแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของประเทศ
อยา่งเหมาะสม และเพื่อให้ทราบระดบัการพ่งพาตนเองดา้นพลงังานทางเลือกและความมัน่คงทาง
อาหารโดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงของมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศระยะปานกลางและ
ระยะยาว 

(3)  จดัท าการศึกษาและด าเนินการจดัตั้งระบบตอบแทนแก่ภาคเกษตร
ในการอนุรักษด์า้นนิเวศ (Ecosystem Services) เช่น การรองรับน ้ าท่วม และการเก็บรักษาคาร์บอน
ในดินของระบบเกษตรธรรมชาติเป็นตน้ 

(4)  ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบท่ีใชส้ารชีวภาพ และสนบัสนุนการลด
การใชเ้คมีเกษตรโดยการประชาสัมพนัธ์และการท าการตลาดเชิงรุกแก่โรงพยาบาล โรงเรียน และ
หน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ีให้ด าเนินการควบคู่ไปกบัการแนะน าให้ใช้สารเคมีเกษตรเท่าท่ีจ  าเป็นและ
อยา่งถูกตอ้งในระยะแรก ๆ เพื่อปรับเปล่ียนไปสู่การเกษตรธรรมชาติในท่ีสุด 

(5)   ลงทุนดา้น Green Infrastructure ส าหรับภาคเกษตร โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งระบบชลประทาน การตลาด และการขนส่งในชนบทเพื่อลดการใชพ้ลงังานและลดตน้ทุน
ค่าขนส่งสินคา้ 

(6)  ส่งเสริมการศึกษาวิจยัดา้นการปลูกขา้วและการท าเกษตรแบบใช้
น ้ านอ้ย หรือการปลูกพืชใชน้ ้ านอ้ยให้เหมาะสมกบัฤดูกาลและสถานการณ์ของทรัพยากรน ้ าในแต่
ละพื้นท่ี 

(7)  จดัตั้ งเงินกองทุนเพื่อการปรับตวัและฟ้ืนฟูการเกษตร ทั้งน้ีอาจ
พิจารณารวมกองทุนท่ีเก่ียวกบัการเกษตร 4-5 กองทุนท่ีมีอยูเ่ดิม ให้มีสมรรถนะและธรรมาภิบาลท่ี
เหมาะสมในดา้นการบริหารจดัการ   

(8)  ขยายผลการประกนัภยัพืชผลและผลกัดนัให้เกิดการพฒันาตลาด
ประกนัภยัพืชผลและความเส่ียงของสภาพอากาศท่ีภาคเอกชนมีส่วนร่วมได ้โดยการสนบัสนุนของ
กองทุน หรือ งบประมาณจากภาครัฐ 

(9)  วจิยัและพฒันาระบบการปลูกขา้วและระบบการท าเกษตรบนท่ีสูง
ท่ีมีความย ัง่ยืนและขยายผลสู่พื้นท่ีจริงโดยมีการให้บริการทางวิชาการอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่กบัการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน อน่ึงเห็นควรให้มีช่องทางท่ีเป็นทางการเพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบัประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย 

(10) สร้างหลกัประกนัความมัน่คงดา้นอาหารแก่ชุมชนบนท่ีสูงให้ได้
อย่างหลากหลายและพอเพียงแก่การยงัชีพโดยส่งเสริมให้มี “ธนาคารอาหาร” ระดบัจงัหวดัเพื่อ



58 

รองรับวิกฤติและความเส่ียงด้านอาหาร พร้อมทั้งฟ้ืนฟูธนาคารขา้ว ธนาคารววัควาย ท่ีมีความ
เช่ือมต่อกบักลไกในระดบัชาติ 

6)  ท่ีดินและป่าไม ้
(1)  จดัท าการประเมินพื้นท่ีเส่ียงในประเด็นดงัต่อไปน้ี (1) จากการใช้

ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสม (2) จากภยัพิบติัและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัภูมิภาค 
ตามระบบนิเวศท่ีดินและป่าไม ้

(2)  ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้คร้ังใหญ่ให้เห็นผลภายใน 10 ปี ในทุก
พื้นท่ีของประเทศ โดยเฉพาะพื้นท่ีของรัฐและลุ่มน ้ าส าคญัทั้งหมดให้ไดพ้ื้นท่ีตามเป้านโยบายและ
วางระบบป้องกนัดูแลพื้นท่ีป่าอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามความเหมาะสมของประเภท
พื้นท่ี 

(3)  เพิ่มเติมมาตราการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมให้จูงใจเพื่อการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูท่ีดินและป่าไม ้ควบคู่ไปกบัการบงัคบัให้ท่ีดินว่างเปล่าท่ีไม่มีการใช้ประโยชน์จ่าย
ค่าธรรมเนียมการไม่ใชพ้ื้นท่ี 

(4)  น าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การออกพนัธบตัรป่าไม ้และ
คาร์บอนเครดิต มาใช้ให้มากข้ึนในด้านการอนุรักษ์และเพื่อหาทรัพยากรเพิ่มเติม พร้อมทั้ ง
สนบัสนุนกิจกรรม และภาระกิจขององคก์รและเครือข่ายอนุรักษท์ั้งภาครัฐ ชุมชน และภาคประชา
สังคม อีกทั้งพิจารณาให้มีการด าเนินงานเก่ียวกบัสิทธิชุมชนอยา่งเหมาะสมแก่สภาพพื้นท่ี โดยให้
สอดคลอ้งกบัแผนอนุรักษดิ์น น ้า และป่าไมใ้นพื้นท่ีนั้น ๆ ผา่นการวางแผนระดบัชุมชน 

(5)  จดัท าโครงการน าร่องในพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมเพื่อหารูปแบบการ
รับรองสิทธิชุมชนและการใชท่ี้ดินให้เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดิน และให้มีการเรียนรู้ร่วมของ
สังคม พร้อมทั้งสรุปแนวทางจากการด าเนินงานเพื่อจดัท าเป็นขอ้เสนอทางนโยบายและแนวทาง
ด าเนินงานต่อไปแก่รัฐบาล 

(6)  ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานดา้น
การอนุรักษ ์และการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน และชุมชน ในการอนุรักษแ์ละการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งเหมาะสม 

(7)  ขยายผลการด าเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโฉนดชุมชนและ
ป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตย ัง่ยืน (Sustainable Livelihood) และการอนุรักษท์รัพยากรท่ีดินและ
ป่าไม ้และเพื่อใหมี้แรงจูงใจเพิ่มเติม เช่น คาร์บอนเครดิต 

(8)  สนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและชุมชนด้านการจดัการ
ทรัพยากรเพื่ อการปรับตัวรับผลกระทบจากการเ ปล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศ โดยให้
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สถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ินเป็นตวักลางในการประสานงานพร้อมทั้งสรุปและเผยแพร่แนวทางสู่
สาธารณชน และใหมี้การประสานงาน ดา้นการเรียนรู้ของคณาจารยแ์ละนกัศึกษา 

7)  สาธารณูปโภค 
(1)  จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงของสาธารณูปโภคทุกระบบท่ีลงทุน

โดยรัฐและ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อก าหนดระดบัความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ตามแต่ลกัษณะ
ของภูมิภาค และระดบัพื้นท่ี 

(2)  ก าหนดมาตรการการออกแบบก่อสร้างและใชส้าธารณูปโภคท่ีลด
ความเส่ียงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานดา้นการลดการปล่อยออกก๊าซเรือนกระจก 

(3)  จดัท า Green Infrastructure เช่น การปลูกและบ ารุงรักษาตน้ไม ้
ปลูกตน้ไมใ้หม่ในแนวถนนและสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพื่อความร่มร่ืนและเพื่อลดการปลดปล่อยรังสี
ความร้อนของถนนและปัญหา “เกาะความร้อน (Heat Island)” อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
กกัเก็บคาร์บอนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

(4)  ท าการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ (Cost Recovery) ถนนและ
สาธารณูปโภคตามความเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนใหม่ในการ
พฒันาระบบขนส่งมวลชน เป็นตน้ 

(5)  จดัท าแผนอนุรักษ์และปลูกป่าในพื้นท่ีต้นน ้ า หรือบริเวณเข่ือน 
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีรับน ้ า (Discharge Area) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน ้ าในอ่างกกัเก็บ และยึดอายุของ
สาธารณูปโภคเหล่านั้น 

(6)  ส่งเสริมการใช ้Eco-design ในการออกแบบ การเลือกจุดก่อสร้าง 
และการก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อให้การก่อสร้างสาธารณูปโภคใหม่ไม่สุ่มเส่ียงกบัผลกระทบ
จากภยัพิบติั 

(7)  ก าหนดให้ชุมชนขนาดใหญ่ (รวมถึงชุมชนท่ีด าเนินการโดยรัฐ) 
จดัสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวท่ีเอ้ือต่อการเดินเทา้และลดการใชร้ถยนต ์
 

2.4  รูปแบบภารกจิ/หน้าทีข่ององค์กรต่าง ๆ ด้านส่ิงแวดล้อม 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ถือเป็นโอกาสส าคญัของทั้งชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการป้องกนัสภาพภูมิอากาศและบรรเทาวิกฤตโลกร้อนไดอ้ย่าง
ชดัเจน โดยไดเ้พิ่มสิทธิแก่บุคคล ชุมชน ทอ้งถ่ิน และชุมชนดั้งเดิมในการเขา้ถึงขอ้มูล การแสดง
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ความคิดเห็นการร่วมในกระบวนการการพิจารณาโครงการ การร้องเรียนและฟ้องร้องหน่วยงานรัฐ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และแกไ้ขภาวะมลพิษ ไปจนถึงการมีส่วน
ร่วมก าหนดนโยบายแผนงาน ทั้งระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน ดงัเช่น (มูลนิธิส่ิงแวดลอ้มไทย, 2551: 
50-51) 

มาตราท่ี 66 และ 67 ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจน ถึงสิทธิของประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

มาตราท่ี 85 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใน 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1)  ก าหนดหลกัเกณฑ์การใช้ท่ีดินให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยให้ค  านึงถึงความ
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทั้งผนืดิน ผืนน ้ า วิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินและการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ท่ีดินอย่างย ัง่ยืน โดย
ต้องให้ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ท่ีดินนั้น มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจดว้ย 

2)  กระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมี
กรรมสิทธ์ิ หรือ สิทธิในท่ีดิน เพื่อประกอบเกษตรกรรมอยา่งทัว่ถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน 
รวมทั้งจดัหาแหล่งน ้าเพื่อใหเ้กษตรกรมีน ้าใชอ้ยา่งพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

3)  จดัให้มีการวางผงัเมือง พฒันาและด าเนินการตามผงัเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

4)  จดัใหมี้แผนการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยา่งเป็น
ระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล 

5)  ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามหลักการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

มาตราท่ี 290 ท่ีกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายบญัญติั ทั้งการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งในและนอกเขตพื้นท่ีท่ีตนดูแล ทั้งน้ี การด าเนินการทั้งหมด
ไดย้ดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินทั้งส้ิน 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานในการชะลอวิกฤตการณ์โลกร้อนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามท่ีพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 หมวด 2 มาตราท่ี 16 ท่ีให้เทศบาล เมืองพทัยา 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งส้ิน 31 ประการ ทั้งน้ีไดพ้บวา่มีอ านาจหนา้ท่ีจ  านวนไม่นอ้ยท่ีมีความ
สอดคลอ้งเช่ือมโยงต่อการด าเนินการเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์โลกร้อนได ้ซ่ึงพระราชบญัญติั
แผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2549 จะได้รับการ
แกไ้ขตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หลงัจากการเลือกตั้งทัว่ไป ดว้ยเหตุน้ีเององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในฐานะหน่วยงานของภาครัฐท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด จึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ส าคญัในการท่ีจะช่วยชะลอวกิฤตการณ์โลกร้อนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

จากการปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารงานไปสู่การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิท่ี
องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งตอ้งมีการจดัท าวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ ตวัช้ีวดัและเป้าหมายใน
การพฒันาเมืองท่ีชดัเจนโดยมี “ผงัยุทธศาสตร์” เป็นเคร่ืองมือ ดงันั้น ในการด าเนินการเพื่อชะลอ
วกิฤตการณ์โลกร้อนนั้นจึงควรจดัท า “ผงัยุทธศาสตร์ในการกูว้ิกฤตการณ์โลกร้อน” ส าหรับองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการจดัท าเป็นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ในการกู ้
วกิฤตการณ์โลกร้อนนั้น ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินควรค านึงถึงค าถามส าคญั 3 ขอ้ต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 1) ตอ้งการ 
อะไร 2) ท าเพื่อใคร และ 3) ต้องท าอะไร ซ่ึงค าตอบของทั้ง 3 ค าถาม จะน ามาซ่ึงการจดัท าผงั
ยุทธศาสตร์ในการกูว้ิกฤตการณ์โลกร้อนของทอ้งถ่ินไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพสถานการณ์และ
ปัญหาของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 2.15 
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ภาพที ่2.15  ตวัอย่างผงัยุทธศาสตร์ในการกู้วิกฤตการณ์โลกร้อนส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
แหล่งทีม่า:  มูลนิธิส่ิงแวดลอ้มไทย, 2551: 56. 

 
ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน 

ดงัน้ี 
1)  ก าหนดทิศทางการปรับปรุงองคก์ร ให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาภาวะโลก

ร้อน (วสิัยทศัน์-เป้าประสงค-์ยทุธศาสตร์) 
2)  สร้างจิตส านึก ใหแ้ก่บุคลากรทุกระดบั และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
3)  ส่งเสริมสนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
4)  ติดตามผลการด าเนินงาน 
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5)  ให้รางวลั ยกย่องชมเชย หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน 

6)  พฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานใหมี้ความรู้ทกัษะ สมรรถนะในการด าเนินงาน
เพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน 
 

2.5  องค์กรทีม่กีารด าเนินการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อน 
 
2.5.1  องค์กรในต่างประเทศทีม่ีการด าเนินการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อน 
ปัจจุบนัมีหลายเมืองในต่างประเทศได้มีความพยายามท่ีจะด าเนินการเพื่อปกป้องสภาพ

ภูมิอากาศ และลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในต่างประเทศท่ีจะ
น าเสนอต่อไปน้ี เป็นตวัอย่างของบางเมืองท่ีด าเนินการมาแล้วและสามารถน าไปประยุกต์หรือ
สร้างสรรค์โครงการเพื่อช่วยกู้วิกฤตการณ์โลกร้อนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์แต่ละพื้นท่ีของ
ประเทศไทยได ้(มูลนิธิส่ิงแวดลอ้มไทย, 2551: 98-100) 

1)  อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลงังาน (Green Building) ของเมืองซีแอตเติล ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดอ้อกเทศบญัญติัให้อาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่ท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยมากกวา่ 5,000 ตารางฟุต 
จะตอ้งมีการจดัการดา้นพลงังานท่ีไดม้าตรฐาน โดยใชร้ะบบท่ีเรียกวา่ Leadership in Energy and 
Environmental Design ซ่ึงอาคารท่ีปลูกสร้างตามมาตรฐานดงักล่าวจะไดสิ้ทธิพิเศษ อาทิ การไดรั้บ 
ความช่วยเหลือดา้นการเงินหรือสามารถสร้างไดสู้งกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด เป็นตน้ ทั้งน้ีการด าเนิน 
โครงการอาคารอนุรักษพ์ลงังานของเมืองซีแอตเติลน้ีสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้
เฉล่ียอาคารละ 1,067 ตนั เทียบเท่ากบัคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน 
ประมาณ 43,000 เหรียญสหรัฐต่อปี 

2)  การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรของเมืองพอร์ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
เปล่ียนสัญญาณไฟจราจรบนทอ้งถนนจากหลอดไส้มาเป็นหลอดประหยดัพลงังาน หรือท่ีเรียกว่า 
Light Emitting Diode (LED) จ านวน 13,382 หลอด ท าให้สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดถึ้ง 
4.75 ลา้น กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปี ซ่ึงเป็นปริมาณไฟฟ้าท่ีเพียงพอส าหรับการใชไ้ฟฟ้าตลอดทั้งปีของ
บา้นมากกวา่ 350 หลงั และเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดปี้ละ 2,880 ตนั 

3)  การปรับปรุงระบบไฟส่องสวา่งสาธารณะ ประเทศเวียดนาม ซ่ึงในปี พ.ศ. 2543 
เวียดนามไดรั้บเงินสนบัสนุนจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติเป็นเงิน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
ในการปรับปรุงไฟส่องสว่างของถนน โรงเรียน และโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ส่งผลให้ประเทศ
เวียดนามสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 8,300 ตนัต่อปี และคาดว่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 
100,000 ตนัต่อปี เม่ือด าเนินการครบทุกภาคทัว่ประเทศ 
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4)  วนัปลอดการใชร้ถยนต์ (Car Free Days) ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้ได้
ด าเนิน โครงการ “วนัปลอดรถยนต์” ข้ึนเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศของเมือง โดยลดปัญหา
การจราจรติดขดั และช่วยประหยดัการใชพ้ลงังานจากเช้ือเพลิง ผลจากการด าเนินงานท าให้สามารถ
ลดปริมาณ รถยนตบ์นทอ้งถนนไดม้ากถึง 2 ลา้นคนัต่อปี ช่วยลดการจราจรติดขดัไดถึ้งร้อยละ 3.7 
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดม้ากถึง 243,000 ตนัต่อปี โครงการดงักล่าว ยงัส่งผลดี
ต่อสุขภาพของประชากรเมือง ท าใหรั้ฐสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นการสาธารณสุขไดอ้ยา่งมาก 

5)  ค่าธรรมเนียมการใช้ถนนของกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ไดมี้การริเร่ิมการ
เก็บค่าธรรมเนียมการใชถ้นนของรถยนตใ์นช่วงเวลาเร่งด่วน ส่งผลให้ปริมาณรถยนตล์ดลงร้อยละ 
20 ช่วยประหยดัน ้ ามนัเช้ือเพลิงได้ถึงปีละ 40 ล้านลิตร และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได-
ออกไซด์ได้มากถึง 100,000 ตนัต่อปี ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บได้น าไปใช้ในการพฒันาระบบขนส่ง
มวลชนของเมือง และการพฒันาใหย้านยนตมี์การใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6)  โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย ์เมืองดาร์กา ประเทศบงัคลาเทศ องคก์รเอกชน
ท่ีช่ือวา่ Waste Concern ไดส้นบัสนุนให้มีการใชป้ระโยชน์จากขยะอินทรียโ์ดยการน ามาผลิตเป็น
ปุ๋ยอินทรีย ์แทนการเผา ท าให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดถึ้ง 18,000 ตนัต่อปี และยงั
เป็นการสร้างงาน สร้างรายไดใ้หก้บัชาวเมืองและช่วยลดปริมาณขยะท่ีถูกทิ้งโดยไม่มีการจดัเก็บได้
ถึงร้อยละ 52 

7)  โครงการเพิ่มค่าขยะของเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสร้างโรงผลิต
ไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซมีเทน ณ หลุมฝังกลบ ซ่ึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 274,800,000 
กิโลวตัตช์ัว่โมง หรือปริมาณไฟฟ้าท่ีเพียงพอส าหรับใชก้บับา้นเรือนถึง 24,000 หลงัคาเรือน 

 
2.5.2  องค์กรของไทยทีม่ีการด าเนินการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อน 

2.5.2.1  เทศบาลต าบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง (มูลนิธิส่ิงแวดล้อมไทย, 2551: 
87-97) 

เทศบาลต าบลเมืองแกลงเล็งเห็นวา่ “คน” คือตน้เร่ืองส าคญัท่ีท าให้ภาวะเรือนกระจก
ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเสียสมดุลไป ดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัของมนุษยท่ี์ปลดปล่อย
ก๊าซ เรือนกระจกในปริมาณท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน เหตุน้ีเองเทศบาล
ต าบล เมืองแกลงจึงไดริ้เร่ิมโครงการต่าง ๆ ข้ึนโดยเร่ิมตน้ท่ีส านกังานเทศบาลก่อน ดว้ยกิจกรรม
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)  การใหข้อ้มูลเพื่อสร้างความตระหนกั 
เน่ืองจากปัญหาภาวะโลกร้อน ทุกคนมีส่วนท่ีก่อให้เกิดปัญหาดงักล่าว ดว้ย

เหตุน้ีเราจึงควรมีส่วนร่วมรับผดิชอบหรือแกไ้ขต่อผลกระทบท่ีเกิดจากการกระท าของเราเอง แต่คน
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ส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบถึงสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาภาวะโลกร้อน ดงันั้นการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้
ขอ้มูลข่าวสาร และความรู้ทั้งบุคลากรขององคก์รและประชาชนทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง จึงถือเป็นเร่ือง
ส าคญัเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนกั และร่วมกนัปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการด ารงชีวิต การใช้
ทรัพยากรทอ้งถ่ินอยา่งรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน รวมถึงร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก
ในการบรรเทาภาวะโลกร้อนนั่นเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากการป้องกันหรือการเตรียมการเพื่อรองรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ตอ้งการการลงทุนลงแรงท่ีน้อยกว่าการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแล้ว
นัน่เอง ดงันั้น การรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองโลกร้อน จึงถือเป็นภารกิจหลกั
ท่ีเทศบาลต าบลเมืองแกลง ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก 

2)  การบริหารจดัการดา้นวสัดุครุภณัฑ์ 
เทศบาลเมืองแกลงมีการรณรงค์เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ส าหรับครุภณัฑต่์าง ๆ ดงัน้ี 
(1) ยานพาหนะ รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ทุกชนิดและทุกคนัของ

เทศบาล ถูกก าหนดไวใ้นแผนงาน ตอ้งเขา้ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองยนต์ และตรวจสภาพควนัด าตาม
รอบก าหนดเวลา ซ่ึงจะช่วยไหเ้คร่ืองยนตท์ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้
ลดการใชเ้ช้ือเพลิงไดม้าก 

(2)  เคร่ืองปรับอากาศ ทุกอาคารของเทศบาลมีการปรับเปล่ียนและ
เลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศชนิดประหยดัไฟ และมีขนาดของก าลงับีทียูท่ีพอดีกบัขนาดพื้นท่ีห้อง
ท างาน ท่ีส าคญัมีการก าหนดเป็นแผนตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองตามรอบเวลา ท า
ใหล้ดความเสียหายของเคร่ืองพลงังานไฟฟ้าถูกใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้า
ขององคก์รไดอ้ยา่งเห็นผล 

(3)  อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เทศบาลให้ความส าคญัในการออกแบบ
ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของเมือง มีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพและเกินความ
จ าเป็นออกเลือกใชอุ้ปกรณ์เท่าท่ีจ  าเป็นแต่ให้ความสวา่งตามมาตรฐานโดยในอาคารส านกังานเนน้
แผ่นสะทอ้นแสงท่ีมีคุณภาพ ช่วยในการกระจายตวัของแสงนีออน กิจกรรมน้ีช่วยให้เทศบาลลด
ค่าใชจ่้ายในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งมากเช่นกนั 

3)  การบริหารจดัการภาคการเดินทาง 
เน่ืองจากการเดินทางคมนาคมขนส่ง เป็นกิจกรรมท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเป็นปริมาณมาก ซ่ึงเมืองแกลงมีทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) พาดผา่น
ใจกลางเมืองส่งผลให้มีการจราจรคบัคัง่และบางคร้ังติดขดั ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของอากาศเสียและ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทศบาลจึงมีการด าเนินการบริหารจดัการจราจร ดงัน้ี 
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(1)  การปรับปรุงเส้นทาง โดยพฒันาถนนสายท้องถ่ินข้ึน เพื่อย่น
ระยะเวลาและระยะการเดินทางให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งเพื่อลดความแออดับนถนนทาง
หลวงแผน่ดิน และเพื่อความสะดวกปลอดภยัให้กบัประชาชน ทั้งน้ี เทศบาลไดด้ าเนินการก่อสร้าง
ทางหลวงเทศบาลสายคู่ขนานกบัทางหลวงแผ่นดิน และวางเส้นทางลดัเพื่อช่วยประหยดัน ้ ามนั
เช้ือเพลิงใหก้บัประชาชนดว้ย 

(2)  การตราเทศบญัญติัการจดัระเบียบการจอดยานยนตใ์นเขตเทศบาล 
เม่ือถนนไม่สามารถขยายใหก้วา้งข้ึนไดใ้นขณะท่ีปริมาณยานยนตเ์พิ่มมากข้ึน หนทางหน่ึงท่ีจะช่วย
ให้ระบบการเดินทางในเขตเมืองมีความคล่องตวัข้ึน คือการตราเทศบญัญติัการจดัระเบียบการจอด
ยานยนต์ในเขตเทศบาลข้ึนมาบงัคบัใช้ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยั 
สะดวกคล่องตวัและใชพ้ลงังานน ้ามนัเช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3)  ถนนเพื่ อก าร เ ดินทางแบบไ ร้ เค ร่ืองยนต์  (Non-Motorized 
Transportation) เทศบาลไดพ้ฒันา “ถนนแกลงกลา้หาญ” ซ่ึงเป็นถนนท่ีสร้างข้ึนใหม่ท่ีมุ่งหน้าสู่
สนามกีฬาและสวนสาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ถนนสายน้ีไดถู้กออกแบบโดยการศึกษา
วิเคราะห์การใช ้งานของถนนในเขตเมืองเดิมเป็นพื้นฐาน ทั้งน้ี ลกัษณะพิเศษของถนน คือ มีความ
กวา้ง 20 เมตร มุ่งหนา้ไปตามทิศทางการไหลของกระแสน ้าในหนา้น ้าหลาก แบ่งเป็นผวิทางเดินเทา้
ทั้งสองฝ่ังถนนทางจกัรยานสองฝ่ังถนน พื้นท่ีเกาะกลางส าหรับปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มเงา ท่ีเหลือส าหรับ
เป็นช่องทางเดินรถยนตส์องฝ่ังถนน นบัวา่เป็นการออกแบบถนนโดยให้ความส าคญัแก่การเดินทาง
โดยไร้เคร่ืองยนตม์ากเป็นพิเศษกวา่ถนนสายอ่ืน ๆ 

4)  การบริหารจดัการของเสีย 
การจัดการของเสีย เป็นภารกิจหลักของเทศบาล ซ่ึงของเสีย ท่ี เ ป็น

แหล่งก าเนิดของก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญัท่ีปลดปล่อยจากเมือง ไดแ้ก่ ขยะและน ้าเสีย เทศบาลจึงได้
มีการบริหารจดัการของเสีย ทั้งสองประเภทอยา่งครบวงจร โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน มี
โครงการดงัต่อไปน้ี 

(1)  โครงการ 1 กิโลกรัม 1 บาท 
(2)  โครงการเขตปลอดถงัขยะ 
(3) โครงการปุ๋ยหมกัจากขยะสด 
(4)  เคร่ืองบดยอ่ยก่ิงไม ้
(5)  โครงการนกัสืบสายน ้า 
(6)  การตราเทศบญัญติัการติดตั้งบ่อดกัไขมนั พ.ศ. 2549 
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5)  สร้างพื้นท่ีสีเขียวในเมือง เพื่อเพิ่มแหล่งดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
(1)  แนวคิด “ปลูกท่ีใด ก็ไดป้ระโยชน์ทั้งนั้น'' 
(2)  ปลูกตน้ไมไ้ล่หญา้ หาตน้ไมไ้ล่ขยะ 
(3)  ปลูกตน้ไมย้นืตน้ 
(4)  เพาะพนัธ์ุตน้ไมเ้พื่อปลูกและแจกจ่ายแก่ประชาชน 
(5)  การหาพื้นท่ีวา่งสาธารณะเพื่อเมือง (Urban Civic Space) 
(6)  การบริหารจดัการท่ีดินตามหลกัผงัเมือง (Land Used Plan) 

2.5.2.2  เทศบาลนครพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2551: 26-28) 
เทศบาลนครพิษณุโลกมีการก าหนดนโยบายท่ีให้ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อมท่ี

ชัดเจน คือ การมุ่งสร้างเมืองพิษณุโลกให้เป็นเมืองน่าอยู่ ซ่ึงตอ้งให้ความส าคญักับการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาสภาพสังคมของเมืองไปดว้ยกนั โดยนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของเทศบาลนครพิษณุโลกมีรายละเอียดดงัน้ี 

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม จะพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลใหดี้ยิ่งข้ึน และถนนทุกสายในเขตเทศบาลตอ้งไม่มีขยะตกคา้ง รวมถึงการลดมลพิษทาง
อากาศ ฝุ่ นละออง และเสียง ตลอดจนการจดัให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า และบ่อดกัไขมนัก่อน
ปล่อยน ้ าเสียลงท่อระบายน ้ า เทศบาลได้มีการวางแผนการด าเนินงานออกเป็นแผน 3 ปีซ่ึงได้มี
ยุทธศาสตร์ท่ีช่วยลดภาวะโลกร้อน ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยนืโดยมีแนวทางการพฒันาหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

1)  แนวทางการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ ประกอบดว้ยโครงการ
ต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ปลูกตน้ไมป้ลูกป่าวนัส าคญัต่าง ๆ 2) ปลูกตน้ไมบ้ริเวณพื้นท่ีฝังกลบขยะท่ีใช้แลว้   
3) ก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 4) ปรับปรุงสวนสาธารณะสระหลวง 5) ก่อสร้างสนามเด็กเล่นใน
ชุมชน 6) พฒันาและดูแลสวนสาธารณะ สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

ยุทธศาสตร์ย่อยด้านการจดัการขยะมูลฝอย ประกอบด้วยโครงการต่างๆ 
ดงัน้ี 1) ก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย (ถงักรองไร้อากาศ) ท่ีสถานีขนถ่าย 2) ก่อสร้างปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. ภายในสถานีขนถ่ายขยะ ต.ท่าทอง 3) ก่อสร้างระบบก าจดัส่ิงปฏิกูล (แห่งใหม่) 4) ก าจดัขยะ
มูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก 5) ปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียจากสถานีขนถ่ายขยะ ต.ท่าโพ อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 

2)  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดัการมูลฝอย ประกอบด้วย
โครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 1) จา้งเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 2) จา้งเหมาจดัการ
ขยะชีวภาพ 3) ด าเนินการท าความสะอาดท่ี/ทางสาธารณะ 4) พฒันาศกัยภาพบุคลากรงานรักษา
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ความสะอาดและสร้างเสริมความรักความสามคัคีในองค์กร 5) ยกระดบัการให้บริการในการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด 

3)  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ประกอบด้วย โครงการต่าง ๆ ดังน้ี 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม 2) จดัการขยะมูลฝอยชุมชนเมืองโดยชุมชน 3) รณรงคส์ร้างจิตส านึกและสร้างเครือข่าย
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.5.2.3  เทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ (มูลนิธิส่ิงแวดล้อมไทย, 2551: 
76-80)  

เมืองเชียงใหม่ ไดเ้ล็งเห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของการอนุรักษต์น้ไมใ้หญ่ในเขต
เมือง จึงไดริ้เร่ิมโครงการประกวดตน้ไมใ้หญ่ข้ึน เพื่อเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการรักษาไวซ่ึ้งตน้ไมใ้หญ่
ท่ีมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตและความร่มร่ืนของเมือง ประกอบกบัตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ ในการช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ และดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

โครงการประกวดตน้ไม ้โดยอาศยัการมีส่วนร่วม ไดมี้การแบ่งประเภทตน้ไมใ้หญ่ 
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1)  ประเภทตน้ไมใ้หญ่ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไมว้รรณคดี กลุ่มไม้
ทอ้งถ่ิน กลุ่มไมเ้ศรษฐกิจ กลุ่มไมป้ระวติัศาสตร์ 

2)  ประเภทพื้นท่ีสีเขียวหรือสถานท่ีท่ีมีต้นไมข้ึ้นจ านวนมาก (ไม่จ  ากัด
พื้นท่ี และจ านวนตน้ไมท่ี้ข้ึน) แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มบา้นพกัอาศยั กลุ่มวดั/
ศาสนสถาน กลุ่มหา้งสรรพสินคา้/เอกชน กลุ่มสถานท่ีราชการ กลุ่มพื้นท่ีสาธารณะ 

3)  ประเภทตน้ไมใ้หญ่ท่ีข้ึนในพื้นท่ี 85 ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
หลกัเกณฑใ์นการตดัสิน คณะกรรมการไดร่้วมกนัก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา

ตดัสินไมใ้หญ่และพื้นท่ีสีเขียว ดงัน้ี 
1)  ลกัษณะความสมบูรณ์ของตน้ไม ้หรือกลุ่มไม ้เช่น ความสูง เส้นรอบวง 

เรือนยอดล าตน้ ก่ิงกา้น รูปทรง ฯลฯ 
2)  ความเอาใจใส่ในการบ ารุง ดูแล รักษาของเจา้ของหรือคนในชุมชน 
3)  ประวติัความเป็นมาของตน้ไม่ใหญ่ หรือพื้นท่ีสีเขียว 
4)  ความผกูพนักบัเจา้ของหรือชุมชน 
5)  การใหป้ระโยชน์ของตน้ไมห้รือพื้นท่ีสีเขียวนั้น ๆ 

สร้างความรักตน้ไมใ้นใจคน คือกลยุทธ์แฝงแห่งโครงการฯ แมว้่ารางวลัท่ีเทศบาล
จดัให้ส าหรับตน้ไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียวท่ีชนะการประกวด เป็นเพียงโล่และใบประกาศแผ่นโลหะ ท่ี
แสดงติดอยู่หน้าสถานท่ีตั้งตน้ไมห้รือพื้นท่ีสีเขียวเพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรผ่านไปมาไดพ้บเห็น
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และทราบถึงความส าคญัของตน้ไมใ้หญ่หรือพื้นท่ีสีเขียวนั้น ๆ แต่โครงการเล็ก ๆ น้ี ก็ไดช่้วยสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กบัเจา้ของหรือชุมชนผูดู้แลรักษาตน้ไมไ้ดอ้ย่างมากมาย จึงนบัเป็นกลยุทธ์หน่ึง
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ในการสร้าง “คนรักตน้ไม '้' รวมทั้ง “ช่วยคลายความร้อนของโลก'' ท่ี
พอเพียงและชาญฉลาดไม่นอ้ย 

2.5.2.4  เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช (มูลนิธิส่ิงแวดลอ้มไทย, 2551: 
81-86) 

เทศบาลเมืองทุ่งสงไดต้ระหนกัถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบอยู่
ใน ปัจจุบนัน้ีและมีแนวคิดท่ีจะร่วมมือเป็นส่วนหน่ึงของประชากรโลกในการบรรเทาผลกระทบท่ี
เกิดจาก ภาวะโลกร้อน จึงได้ริเร่ิมโครงการประหยดัไฟได้ประโยชน์ ลดโลกร้อนข้ึน โดยมี
วตัถุประสงคข์องโครงการคือ สร้างความรู้ความเขา้ใจให้ประชาชนไดรู้้และตระหนกัถึงภาวะโลก
ร้อน มีส่วนร่วมใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ประหยดัและคุม้ค่า และลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า
ของครัวเรือนในชุมชน 

โครงการน้ีมีเป้าหมายของการประหยดัไฟในโครงการน้ีไว ้3 ประการดงัน้ี 
1)  รณรงค์ให้มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเท่ากับ 25% ของจ านวน

ครัวเรือนทั้งหมดใน 6 ชุมชน รวมทั้งส้ินจ านวน 229 ครัวเรือน 
2)  ค่าเฉล่ียของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.

2550 เปรียบเทียบกบัเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2549 ตอ้งลดลง 10% หรือเท่ากบั 48,963.20 
หน่วย/ปี 

3)  สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 26,342 
กิโลกรัม 

เม่ือเทศบาลไปเชิญชวนประชาชนในชุมชนเขา้ร่วมโครงการฯ ส่วนมากมกัจะบอกว่า 
“ท่ีบ้านใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดัอยู่แล้ว ไม่รู้ว่าจะใช้ให้ประหยดักว่าเดิมได้อย่างไร แต่เม่ือทาง
เทศบาลมาชวนเขา้ร่วมโครงการก็จะให้ความร่วมมือ” แต่เม่ือร่วมโครงการไปได้เพียง 4 เดือน   
ร้อยละ 50 ของครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนไดสู้งกว่า
เป้าหมาย ซ่ึงประชาชนในชุมชนมีความรู้ในเร่ืองภาวะโลกร้อน เขา้ใจวา่ภาวะโลกร้อนเป็นส่ิงใกล้
ตวั และรู้วา่ตนเองก็สามารถช่วยกูว้ิกฤตการณ์คร้ังน้ีไดท้ั้งยงัเกิดความตระหนกัในการใชท้รัพยากร
อ่ืน ๆ อยา่งคุม้ค่า 

เพียง 200 กวา่ครัวเรือนยงัสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปสู่ชั้น
บรรยากาศไดถึ้งปีละ 2.5 ตนั หากมีการขยายผลให้มากข้ึน ๆ คิดดูซิวา่จะลดไดม้ากเพียงใด ยิ่งไดรู้้
อีกวา่ตน้ไม่ใหญ่ 1 ตน้ สามารถดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ไดเ้พียงปีละ 8 กิโลกรัม จึงตอ้งมีตน้ไม้
ใหญ่ถึง 3,000 ต้น จึงจะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 2.5 ตนัน้ีได้ ก็ยิ่งท าให้กิจกรรม
ประหยดัไฟไดป้ระโยชน์ลดโลกร้อนน่าสนใจยิง่ข้ึน 
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2.6  องค์กรเอกชนกบัการจัดการส่ิงแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนศึกษา กรณ ีบริษทั 
       ปูนซีเมนต์ไทย (เอส ซี จี), การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย (ปตท) และบริษทั  
        โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

 
2.6.1  บริษัทปูนซีเมนต์ไทย 
บริษทัปูนซีเมนตไ์ทยเร่ิมก่อตั้งเม่ือปีพ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เพื่อผลิตปูนซีเมนต ์วสัดุก่อสร้างท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศในขณะนั้น 
เอสซีจีไดด้ าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนจนกา้วสู่ปีท่ี 100 โดยไดเ้รียนรู้ ปรับตวั 
และพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดย ั้ ง ฝ่าฟันวิกฤตการณ์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้ งใน
ระดบัประเทศและระดบัโลกตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ เอสซีจีไดส้ร้างสรรคน์วตักรรม 

สินคา้ บริการ และกระบวนการท างานพร้อมทั้งสร้างสมดุลการพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกับรรษทัภิบาล ซ่ึงเอสซีจีไดส้านต่อความมุ่งมัน่และทุ่มเทเหล่าน้ี 

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผูน้ าการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนในอาเซียนจากความมุ่งมัน่
ในการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เอสซีจีจึงไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นท่ี 1 ของ
โลก (Sector Leader) ในสาขาอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง (Building Materials and Fixtures) ถึง 2 ปี
ต่อเน่ือง (พ.ศ. 2554-2555) จาก Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบั
ส าหรับบริษทัชั้นน าของโลกท่ีมีการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Best Practices) 

โดยประเมินทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยเอสซีจีเป็นบริษทัเดียวใน
อาเซียนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเป็น Sector Leader นอกจากนั้น เอสซีจียงัอยู่ในกลุ่มระดบัสูงสุด 
(Gold Class) 5 ปีติดต่อกนันบัตั้งแต่พ.ศ. 2551  

ปัจจุบนัเอสซีจีประกอบไปดว้ย 5 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ เอสซีจีเคมิคอลส์ เอสซีจี เปเปอร์ เอสซี
จี ซิเมนต์ เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างและเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น  เอสซีจี ซิเมนต์ร่วมมือกับผูผ้ลิต
ปูนซีเมนตท่ี์เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทยตั้งกลุ่มโรงปูนรักษชุ์มชนใน 

พื้นท่ี  จ.สระบุรี เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สู่ อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ดูแลเอาใจใส่ชุมชน และส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนโดยรอบ
โรงงาน 

2.6.1.1   ความเส่ียงและการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เอสซีจีตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ และภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อช่วยลด
ปัญหาดงักล่าว เอสซีจีจึงไดป้ระเมิน ก าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายในการด าเนินการเพื่อป้องกนัและ
ลดความเส่ียงทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนกลยทุธ์การบริหารจดัการความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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เอสซีจีให้ความส าคัญในการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับด้าน
เศรษฐกิจและสังคมมาอยา่งยาวนาน คณะจดัการของเอสซีจีไดก้ าหนดกลยุทธ์และมาตรการต่าง ๆ 
เป็นแนวทางการด าเนินการ ดงัน้ี 

วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการประเมินวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ ก าหนด
ดชันีช้ีวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้มีการใช้วตัถุดิบและพลงังานอย่างคุม้ค่า สู่การศึกษาและพฒันา
นวตักรรมและเทคโนโลยี ถ่ายทอดออกมาเป็นเป้าหมายดา้นส่ิงแวดล้อม อาทิ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก การเปล่ียนไปใช้พลังงานทดแทน และการลดของเสียอุตสาหกรรม เพื่อลดการใช ้
(Reduce) การน ากลบัมาใชซ้ ้ า หรือบ าบดัและน ามาใชใ้หม่ (Reuse/Recycle) และการฟ้ืนฟูคืนสภาพ
ทรัพยากร (Replenish) ตน้น ้ า ดว้ยการสนบัสนุนและส่ือสารให้ความรู้ความเขา้ใจการด าเนินธุรกิจ 
การปรับปรุงกระบวนการผลิต ในโครงการจดัหาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ Greening Supply 
Chain และพฒันาผูบ้ริโภคปลายน ้ าสู่การเป็นผูบ้ริโภคท่ีย ัง่ยืน พฒันาสินคา้และบริการด้วย
นวตักรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้ต่อผูบ้ริโภค จากแนวคิดสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ภายใตฉ้ลากส่ิงแวดลอ้ม (SCG eco Value) อุตสาหกรรมเดียวกนั หรือพื้นท่ีใกลเ้คียงด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เอสซีจีไดริ้เร่ิมโครงการตน้แบบ “สมาคมเพื่อนชุมชน” ในพื้นท่ี
มาบตาพุด สร้างความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายท่ีจะขยายผลและแนวทางการ
ด าเนินการไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเอสซีจีด าเนินการอยูแ่ละร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา NGOs เพื่อร่วม
แกไ้ขปัญหา โดยพฒันาและการน าความรู้มาประยกุตใ์ชเ้ป็นองคร์วม โดยก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายร่วมกนัเอสซีจีมีความเส่ียงท่ีส าคญั อาทิ ของเสียจากอุตสาหกรรมก๊าซเรือนกระจก และ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากอาคารส านกังาน  

นอกจากนั้นแล้วเอสซีจี ยงัมีการจัดการความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเส่ียงท่ีเกิดจากทรัพยากรน ้า และความหลากหลายทางดงัรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

1)   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงและสภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบในวงกวา้ง

ทั้งระดบัประเทศ ภูมิภาค และทัว่โลก และก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มตามมา อาทิ 
อุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตและพืชบางชนิด ท าให้เกิดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ น ้ าแข็งในทะเลละลายท าให้ระดบัน ้ าทะเลเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลต่อ
การกดัเซาะพื้นท่ีริมชายหาดและน ้าท่วมฉบัพลนั อุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึนท าให้เกิดภยัแลง้และการขาด
แคลนน ้ าในบางพื้นท่ี ซ่ึงสาเหตุหลกัของสภาวะโลกร้อนในปัจจุบนัเกิดจากการกระท าของมนุษย ์
อาทิ การตดัไมท้  าลายป่าและการเผาเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ ์การเน่าเป่ือยผพุงัของขยะท่ีถูกฝังกลบ
ก่อใหเ้กิดก๊าซมีเธนเอสซีจีสามารถลดตน้ทุนการผลิตสินคา้จากตน้ทุนพลงังานท่ีลดลง เน่ืองมาจาก



72 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร มีรายได้เพิ่มเติมจากการขายผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มภายใตฉ้ลากส่ิงแวดลอ้ม SCG eco Value และการขาย Carbon Credit นอกจากน้ียงัช่วย
ลดการต่อตา้นจากสังคมและชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงานและเป็นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัระยะยาว เพราะผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วนได้เสียมีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวโน้มท่ีจะ
เลือกใชสิ้นคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือมี Carbon Content ต ่าเพิ่มมากข้ึน เอสซีจีได้
ประเมินปัจจยัท่ีมีส่วนท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ โดย
จดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าหนด
เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตลงร้อยละ 10 ภายในปีพ.ศ. 2563 จากปี
ฐานคือปีพ.ศ. 2550 รวมถึงการลดการจดัการของเสียจากกระบวนการผลิตดว้ยการฝังกลบอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย Zero Waste to Landfill  

2 )  ความเส่ียงท่ีเกิดจากทรัพยากรน ้า 
น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติหลกัท่ีใชใ้นการประกอบกิจการของเอสซีจี อาทิ 

เอสซีจี เปเปอร์ใช้น ้ าในการปลูกต้นยูคาลิปตสั ต้มช้ินไม้สับเพื่อผลิตเป็นเยื่อกระดาษ ล้างเยื่อ
กระดาษ และใชใ้นการผลิตพลงังานไอน ้าเพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการผลิต เอสซีจี เคมิคอลส์ใชน้ ้ า
ในกระบวนการตดัเมด็พลาสติก และควบคุมความดนั และอุณหภูมิของเคร่ืองจกัรผลิตเม็ดพลาสติก 
ซ่ึงน ้ าท่ีเอสซีจีใชม้าจาก 3 แหล่งหลกั คือ น ้ าผิวดิน น ้ าใตดิ้น และน ้ าประปา เอสซีจีจึงไดพ้ิจารณา
ความเส่ียงเร่ืองน ้าขาดตลอดวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

(1) ความเส่ียงจากการแคลนน ้ าและคุณภาพน ้ าท่ีเขา้สู่กระบวนการ
ผลิต การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรโลกท าให้ความตอ้งการในการใช้น ้ าทั้งในภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีปริมาณน ้ าตามธรรมชาติมีอยู่จ  ากัด และมี
แนวโนม้ลดลงจากสภาวะโลกร้อน อีกทั้งการใชน้ ้าของมนุษยย์งัก่อให้เกิดมลพิษจากการปล่อยของ
เสียและสารเคมีลงสู่แหล่งน ้ า ปริมาณน ้ าท่ีไม่เพียงพออาจท าให้กระบวนการผลิตของเอสซีจี
หยุดชะงกั หรือมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนจากการหาน ้ าจากแหล่งอ่ืนมาทดแทน ส าหรับความเส่ียง
เก่ียวกบัคุณภาพน ้ า หากน ้ าท่ีน าเขา้สู่กระบวนการผลิตไม่ไดคุ้ณภาพ นอกจากจะท าให้มีตน้ทุนการ
ผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจากการตอ้งปรับสภาพน ้ าแลว้ ยงัอาจส่งผลต่อคุณภาพของสินคา้ และประสิทธิภาพ
การท างานและอายุใชง้านของเคร่ืองจกัรด้วย นอกจากน้ีการขาดแคลนน ้ ายงัน าไปสู่ภาวะความผนั
ผวนของราคาน ้าท่ีตอ้งจดัซ้ือเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในเอสซีจี เคมิคอลส์ 

(2) อุทกภยั น ้ าท่ีมีมากในช่วงฤดูน ้ าหลากหรือภยัพิบติัทางธรรมชาติ
จนเกิด เป็นอุทกภยัน ามาซ่ึงความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบริษทั ระบบสาธารณูปโภค การขนส่ง 
และเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงน าไปสู่การสูญเสียโอกาสทางการคา้จากก าลงัซ้ือท่ีลดลงและการ
หยดุชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูท่ีเพิ่มสูงข้ึน 



73 

(3) ในกระบวนการผลิตน ้ าใช้จากกระบวนการผลิตท่ีผ่านการบ าบดั
ก่อนปล่อยคืนสู่แหล่งน ้ าสาธารณะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องตามท่ี
กฎหมายก าหนด มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศบริเวณรอบ ๆ โรงงาน 
เกิดขอ้ร้องเรียนค่าเสียหาย ค่าก าจดัของเสีย ค่าปรับตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือท าให้บริษทัเสีย
ช่ือเสียงซ่ึงมิอาจประเมินค่าเป็นเงินได ้  โดยมีการประเมินและติดตามความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ
ส ารวจและติดตามปริมาณน ้ าของแหล่งทรัพยากรน ้ า อาทิ อ่างเก็บน ้ า แม่น ้ า ในพื้นท่ีท่ีเอสซีจีมี
อุตสาหกรรมตั้งอยูเ่พื่อก าหนดระดบัน ้ าท่ีวิกฤต คาดการณ์แนวโนม้ความตอ้งการในการใช้น ้ าของ
ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และครัวเรือน และอุปทานของน ้ าเพื่อหาความแตกต่างและระบุ
โอกาสท่ีจะเกิดวกิฤตการณ์น ้า ส าหรับแนวทางการบริหารจดัการ สามารถดูไดใ้นหวัขอ้การจดัการน ้า 

3)  ความเส่ียงจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
เอสซีจีตระหนกัดีว่า การด าเนินงานของเอสซีจีอาจส่งผลกระทบต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ อาทิ การท าเหมืองหินปูน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบนิเวศป่าไม ้อยา่งไรก็ตามการด าเนินธุรกิจของเอสซี
จี มีบางส่วนท่ีตอ้งพึ่งพิงกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ กระบวนการผลิต
กระดาษนั้นมีวตัถุดิบหลกั คือ เยื่อจากตน้ยูคาลิปตสั ซ่ึงในการเพาะปลูกจ าเป็นตอ้งอาศยัดินท่ีมี
ปริมาณแร่ธาตุสารอาหารท่ีสมบูรณ์เพียงพอ นอกจากน้ี วิกฤตการณ์น ้ าท่วมในปีท่ีผา่นส่งผลต่อการ
หยุดชะงกัของแหล่งและปริมาณวตัถุดิบท่ีต้องจดัส่งเข้าโรงงาน โดยได้ก าหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารจดัการ อาทิ เชิญผูเ้ช่ียวชาญทางด้านส่ิงแวดล้อมจากภายนอกมาร่วมประเมินและให้ค  า
รับรองเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพรอบ ๆ บริเวณเหมืองเป็นระยะ ๆ จดัท ามาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมตลอดระยะเวลาด าเนินการ จดัท าแผนแม่บทการฟ้ืนฟู
เหมืองใหค้วบคู่ไปกบัการท าเหมือง จดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการฟ้ืนฟูเหมืองและการดูแลรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ และงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมตลอดอายุการท าเหมือง ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ และเสริมสร้างความเขา้ใจกบัชุมชน
โดยรอบผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม จดัหาพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินในการฟ้ืนฟูเหมือง เพื่อให้ระบบนิเวศและ
สภาพความหลากหลายทางชีวภาพกลบัมาใกล้เคียงกบัสภาพเดิมให้ไดม้ากท่ีสุด จดัท าโครงการ
ชาวบา้นช่วยเพาะ โดยให้ชุมชนช่วยจดัเตรียมกลา้ไมท้อ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างรายได ้และยงัเป็นการ
ปลูกฝังจิตส านึกในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกนั 

2.6.1.2  ผูมี้ส่วนไดเ้สียของ SCG 
ด้วยความหลากหลายของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียต่อการด าเนินธุรกิจ เอสซีจีจึงใช้

เคร่ืองมือท่ีแตกต่างและหลากหลายในการคน้หาความตอ้งการ ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่
ละกลุ่ม อาทิการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Stakeholder Dialogue) การส ารวจความคิดเห็นผูมี้ส่วน
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ไดเ้สีย การจดัประชุมร่วม แลว้น าขอ้ร้องเรียนขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ มาใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน และตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
เหมาะสมและต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลใหธุ้รกิจเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม และ
หลกับรรษทัภิบาลในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี ในปีพ.ศ. 2555 คณะกรรมการการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน เอสซีจีไดจ้ดัเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อความหลากหลายในมุมมองและแง่คิด (Opinion 
Panel) อยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งจากภาคราชการ เอกชน อุตสาหกรรม ภาค
การศึกษาและภาคประชาสังคมมาร่วมสนทนาและพดูคุยในประเด็นเร่ืองของการด าเนินงานเพื่อให้
เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของเอสซีจี และรับฟังความคาดหวงัจากมุมมองท่ีแตกต่างกนัออกไป โดย
ผลจากการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในหลายประเด็นประกอบดว้ย 

1)  การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ควรขยายขอบเขตของการด าเนินงาน
และการสนบัสนุนใหค้รอบคลุมถึงกลุ่มสตรี (ความดอ้ยโอกาส) การกระจายอ านาจ ความสันติ และ
การไม่ใชค้วามรุนแรง 

2)  โครงการพฒันาใหเ้กิดเป็นชุมชนเขม้แข็งท่ีส าเร็จจะมาจากชุมชนนั้น ๆ 
มีผูน้ าอยู่แล้ว แต่มีชุมชนจ านวนมากท่ียงัขาดผูน้ า ควรเร่ิมตน้ส่งเสริมจากจุดน้ี เพื่อขยายให้เกิด
ชุมชนเขม้แขง็มากข้ึน 

3)  การส่งเสริมความรู้ และความตระหนกัดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ควร
ท าให้เกิดการขยายผลในวงกวา้ง และน าความรู้ท่ีได้มาพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(SMEs) ใหเ้ห็น Value-based Knowledge มากข้ึน 

4)  การสนบัสนุนดา้นอาชีวศึกษา หรือการศึกษาสายอาชีพ เป็นเร่ืองท่ีดี 
แม้จะท าให้ประสบความส าเร็จได้ยาก แต่ยงัต้องท าอย่างต่อเน่ือง และร่วมมือกับภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จท่ีชดัเจน 

2.6.1.3  การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของ SCG 
การบริหารจดัการองค์กรให้เกิดความย ัง่ยืนจะตอ้งค านึงถึงการรักษาสมดุลทั้งใน

ดา้นของผลตอบแทน การอนุรักษท์รัพยากรและรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการอยูร่่วมกนัเป็นอยา่งดีกบั
สังคมโดยเฉพาะชุมชนรอบโรงงาน ภายใตห้ลกับรรษทัภิบาล และจะเป็นความทา้ทายอย่างมาก
หากองคก์รมีความหลากหลายดา้นธุรกิจ 

เอสซีจีท่ีด าเนินธุรกิจยา่งเขา้สู่ปีท่ี 100 ไดผ้า่นการเปล่ียนแปลงและเกิดการเรียนรู้ ท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดการปรับปรุงจนเป็นองคก์รท่ี
ถือได้ว่า เป็นหน่ึงในองค์กรชั้นน าท่ีสามารถเป็นแบบอย่างของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีสามารถ
เสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บัสังคมในทุกท่ีท่ีเอสซีจีเขา้ไปด าเนินธุรกิจดว้ย 
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จากความมุ่งมัน่และถือมัน่ในอุดมการณ์ของการด าเนินธุรกิจ 4 ประการสู่วิสัยทศัน์
ของเอสซีจี เพื่อกา้วสู่การเป็นองคก์รแบบอยา่งดา้นบรรษทัภิบาลและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เอสซีจี
ไดท้  าการส ารวความคิดเห็นจากชุมชนโดยรอบโรงงาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการแลกเปล่ียน
และพูดคุยกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐองค์กรอิสระ องค์กรสาธารณประโยชน์ ภาค
การศึกษา และส่ือมวลชน รวมถึงการเชิญผูท้รงคุณวุฒิและผูน้ าความคิดมาร่วมแสดงความคิดเห็น
กบัผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น รับทราบความคาดหวงั ท่ีจะน าไปสู่
การพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยการทบทวนประเด็นดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนไดพ้ิจารณา
ร่วมกบัการบริหารจดัการความเส่ียง (Risk Management) และผลการประเมินประสิทธิผลดา้นการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืนของเอสซีจี โดย Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) เพื่อจดัท า ‘Materiality 
Matrix’ สรุปประเด็นดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตามระดบัท่ีมีนยัส าคญั เพื่อน าไปประกอบการจดัท า
แผนงานของคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

การด าเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ และ
การมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนกังาน เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย กล
ยุทธ์ แผนงานเป้าหมาย และประเมินผลเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานรวมทั้งส่ือสารให้
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวเอสซีจีมีการปฏิบติัตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
และหลกับรรษทัภิบาลมาตลอด 100 ปี เม่ือพนกังานเพิ่มข้ึนตามการเติบโตขององคก์รท่ีตอ้งเผชิญ
กบัความทา้ทายท่ีหลากหลาย จึงมีความจ าเป็นท่ีเอสซีจีตอ้งก าหนดแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน
อย่างเป็นทางการโดยเร่ิมเม่ือปีพ.ศ. 2534 ไดป้ระกาศนโยบายการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภยั และในปีพ.ศ. 2538 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ต่อมาในปีพ.ศ. 2544 ได้
จัดท ารายงานส่ิงแวดล้อม จากนั้ นปีพ.ศ. 2550 จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นองค์กรท่ีเป็น
แบบอยา่งดา้นบรรษทัภิบาลและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

จากความคืบหนา้และววิฒันาการท่ีมีมาโดยตลอด เอสซีจีไดป้รับปรุงโครงสร้างของ
คณะกรรมการให้มีขอบเขตความรับผิดชอบท่ีมีความเช่ือมโยงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดงัน้ี 

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (CSR Committee for 
Sustainable Development) ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั 5 ท่าน และผูบ้ริหารระดบัสูง 3 ท่าน 
ท าหนา้ท่ี 

ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านกิจการสังคมในภาพรวม รวมทั้ง
พิจารณาความเช่ือมโยงและความคืบหน้าของแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจี 
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คณะกรรมการการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เอสซีจี (SCG Sustainable Development 
Committee) ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงคือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่จากทุกกลุ่มธุรกิจ และผูช่้วย
ผู ้จ ัดการใหญ่ทุกท่าน เพื่อก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนชุมชน
โดยรอบพื้นท่ีด าเนินการ 

คณะกรรมการพลงังาน เอสซีจี (SCG Energy Committee) ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นพลงังาน ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินการดา้น
พลงังานอยา่งย ัง่ยนื ไดแ้ก่ การอนุรักษพ์ลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงการส่ือสาร รณรงค ์ส่งเสริม และสร้างจิตส านึกการประหยดัพลงังาน 

มูลนิธิ เอสซีจี ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ 
แผนการด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงานดา้นสาธารณประโยชน์ให้กบัสังคมในภาพรวม 
รวมทั้งมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์และการประกอบอาชีพ 

เอสซีจีไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในแต่ละธุรกิจ และในพื้นท่ี
ส านกังานใหญ่ บางซ่ือ เพื่อน านโยบายและกลยทุธ์การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไปใชใ้นทุกการด าเนินงาน 
นอกจากนั้นยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ ซ่ึงมาจากผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ
ในแต่ละสาขาวิชาชีพ อาทิ คณะท างาน SCG Green Procurement คณะท างานจดัการของเสีย
อุตสาหกรรม คณะกรรมการ SCG eco Value และคณะกรรมการ SCG Green Building เพื่อก าหนด
เป้าหมาย แนวทาง และผลกัดนัให้กิจกรรมแต่ละดา้นประสบความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้รวมถึง
จดัตั้งคณะท างานส่งเสริมการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบติัด้านการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบติัท่ีดี 

ส าหรับเร่ืองพลังงานท่ีถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญของโลก เอสซีจีเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการใชพ้ลงังานมาอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่การมีพลงังานใชอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
การอนุรักษพ์ลงังาน การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ พลงังานทดแทน พลงังานท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อโลก จึงได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการโดยเฉพาะข้ึน อาทิ คณะกรรมการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
คณะอนุกรรมการรณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกการประหยดัพลงังาน และคณะท างานส่งเสริมและ
พฒันาระบบความรู้กลุ่มวชิาชีพพลงังาน เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่  ๆ 
มาใชใ้นการประหยดัพลงังานท่ีจะช่วยลดหรือไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

เอสซีจีไดก่้อตั้งมูลนิธิเอสซีจี โดยเร่ิมจากการก่อตั้งกองทุนในปีพ.ศ. 2506 และไดรั้บ
การประกาศใหเ้ป็นองคก์ารสาธารณกุศล ในปีพ.ศ. 2510 เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
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โดยไม่หวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนมุ่งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน กิจกรรมดา้นการศึกษาความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น ควบคู่ไปกบัการ
ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ งสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนในกรณีต่าง ๆ โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้
พนักงานอาสาสมัครร่วมท า กิจกรรมข้างต้น ด้วยโครงสร้าง หน่วยงาน คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานทั้งหมดท่ีเอสซีจีแต่งตั้ งข้ึนมีวตัถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้
ปรับปรุงพฒันา และสร้างสมดุลระหว่างการด าเนินธุรกิจ การดูแลส่ิงแวดลอ้ม และสร้างคุณภาพ
ชีวติท่ีดีใหก้บัสังคมและชุมชน โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของพนกังาน คู่ธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มในการสร้างความเจริญอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัประเทศและภูมิภาค 

 2.6.1.4   แผนงานดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของ SCG 
เอสซีจีได้ด าเนินธุรกิจตามแนวทางดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนโดยได้ขยายธุรกิจสู่

ภูมิภาคอาเซียน พร้อมกบัพฒันาสินคา้ บริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งได้
พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ใช้เช้ือเพลิงทดแทนและ
พลงังานสะอาด มีการจดัการของเสียอุตสาหกรรมและสร้างมาตรฐานความปลอดภยัทั้งภายใน
องค์กรและคู่ธุรกิจ ขณะเดียวกนัยงัมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม และ
สนบัสนุนชุมชนให้เขม้แข็งการขยายผลให้องคก์รธุรกิจต่าง ๆ ไดน้ าแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ไปปฏิบติัถือเป็นภาระกิจท่ีส าคญัของเอสซีจีท่ีเป็นองคก์รตน้แบบดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เอสซีจี
ตระหนกัดีวา่กลยุทธ์ท่ีส าคญั คือ การบริหารจดัการดว้ยการสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทานท่ีตอ้ง
เป็นผูน้ าในกระบวนการผลิตท่ีดีท่ีสุด ความร่วมมือของคู่ธุรกิจ การตอบโจทย์ความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของลูกคา้รวมทั้งการส่งเสริม เผยแพร่แนวคิดดงักล่าวใหแ้พร่หลาย  

 
2.6.2  การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จดัตั้งตามการแบ่งประเภทรัฐวิสาหกิจท่ีมีพระราชบญัญติั

ตั้งข้ึนโดยเฉพาะ เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2521 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ช่ือยอ่วา่ ปตท. 
เป็นรัฐวสิาหกิจสังกดักระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการสถาปนาองคก์ารของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบเก่ียวกบักิจการปิโตรเลียมของประเทศข้ึนโดยตรงเป็นคร้ังแรก พร้อมกนัน้ีได้
ก าหนดให้โอนทรัพยสิ์น สิทธิ หน้ีสิน พนกังานและ ลูกจา้งขององคก์ารก๊าซธรรมชาติ องคก์าร
เช้ือเพลิง และโรงกลัน่น ้ามนับางจากเขา้มาดว้ยเพื่อด าเนินธุรกิจปิโตรเลียม ไดแ้ก่ การส ารวจ พฒันา 
ผลิต จดัหา กลัน่ สะสม ส ารอง น าเขา้ ส่งออก ขนส่ง ซ้ือขายและจ าหน่ายปิโตรเลียม ตลอดจน
ประกอบธุรกิจปิโตรเคมี  และเม่ือ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) หรือ 
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“บมจ.ปตท.” จดทะเบียนจดัตั้งต่อกระทรวงพาณิชย ์ เพื่อรองรับการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 โดย รับโอน กิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิด สินทรัพย ์ และพนกังานทั้งหมดจากการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บมจ.ปตท. มีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000 ลา้นบาท โดยมี
กระทรวงการคลงัเป็น ผูถื้อหุน้แต่เพียงผูเ้ดียว  

2.6.2.1  การด าเนินธุรกิจของ ปตท. 
บมจ. ปตท. เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated 

Gas Company) มีบทบาทส าคญัในธุรกิจการจดัจ าหน่ายและการคา้สากลผลิตภณัฑ์น ้ ามนัและ 
ปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมีในประเทศไทย  

โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลกัและธุรกิจการลงทุน 
ดงัต่อไปน้ี  

1)  ธุรกิจหลกั ประกอบดว้ย  
(1)  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ประกอบดว้ย หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติซ่ึงท า

หนา้ท่ีจดัหาก๊าซธรรมชาติจากทั้งในและต่างประเทศ ขนส่งก๊าซผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แยก
ก๊าซธรรมชาติ และจดัจ าหน่าย ส่วนการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของ 
บมจ.ปตท. คือ บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และมีการ
ลงทุนในกลุ่มบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ  

(2)  ธุรกิจน ้ามนั การด าเนินธุรกิจน ้ามนัของ ปตท. สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่  

(2.1) การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน 
(Marketing) ให้กบัลูกคา้ทุกประเภท ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกคา้อุตสาหกรรมและพาณิชย  ์
ตลาด อากาศยานและเรือขนส่ง และลูกคา้รายยอ่ยโดยผา่นเครือข่ายสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. กวา่ 
1,500 แห่งทัว่ประเทศ โดย ปตท. เป็นผูน้ าตลาดคา้ปลีกน ้ ามนัส าเร็จรูปอนัดบัหน่ึงของเมืองไทย
ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา  

(2.2) การคา้สากลผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Trading) และการน าเขา้
ส่งออก น ้ ามนัดิบ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี โดย ปตท. ไดจ้ดัหาน ้ ามนัดิบเพื่อ
จ าหน่ายให้กบัโรงกลัน่น ้ ามนั และส่งออกผลิตภณัฑ์น ้ ามนัส าเร็จรูปท่ีเหลือจากการใชใ้นประเทศ 
เพื่อการปรับสมดุลของปริมาณการใช้น ้ ามนัในประเทศ โดยการคา้น ้ ามนัดิบและคอนเดนเสทใน
ตลาดเปิดของโลกเพื่อท าก าไรจากการซ้ือขาย ซ่ึงรวมถึงการน าเขา้และการส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  

(2.3) การลงทุนในบริษทัด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัน ้ามนั  



79 

2)  ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจหลกัต่าง ๆ โดยลงทุนใน
ธุรกิจการกลัน่น ้ามนัและปิโตรเคมี  

ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ  
ปตท. มีเจตนารมณ์ท่ีจะเป็นองค์การท่ีด าเนินธุรกิจทางด้านพลงังานและ

ปิโตรเลียมท่ีดีเลิศ มีการบริหารจดัการท่ีดี โดยมุ่งเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้มี
ความคล่องตวั และมีขีดความสามารถในการแข่งขนักบัธุรกิจขา้มชาติไดอ้ยา่งเต็มท่ี และสามารถ
ด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกบั ปตท. ทั้งหมด 
นอกจากนั้น ปตท. ยงัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์ารท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรม มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มใหก้บักิจการและเป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

จากเจตนารมณ์ดงักล่าว ปตท. จึงไดก้ าหนดปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ
เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนกังานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้
บุคลากรของ ปตท. ทุกคนมีทศันคติท่ีดี มีพฤติกรรมการเรียนรู้ มีการพฒันาการด าเนินงานอยา่ง
สร้างสรรค ์และมีจิตส านึกในการรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม โดยปรัชญาดงักล่าว
จะประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1 หลกัส าคญัในการด าเนินธุรกิจและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. 
6 ประการ คือ 1) Accountability คือ ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง 
และสามารถช้ีแจง/อธิบายการตดัสินใจนั้นได ้ 2) Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 3) Equitable Treatment คือ การปฏิบติัต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และมีค าอธิบายได้ 4) Transparency คือ ความ
โปร่งใสในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 5) Vision to Create Long Term Value คือ การมีวสิัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
กิจการในระยะยาว 6) Ethics คือ การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  

ขอ้ 2 ค่านิยม (Corporate Values)  
ต่อผูถื้อหุน้ จะด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยใ์หมี้การเติบโตและมีก าไรอยา่งย ัง่ยืน

โดยค านึงถึงการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนดีท่ีสุด  
ต่อลูกคา้ จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ โดยผา่นการน าเสนอผลิตภณัฑ ์

และบริการท่ีมีคุณภาพสูงในระดบัมาตรฐานสากล ดว้ยราคายติุธรรม  
ต่อพนกังาน จะสนบัสนุนการพฒันาความสามารถการท างานระดบัมืออาชีพ

อยา่งต่อเน่ือง ใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานทดัเทียมบริษทัชั้นน า  
ต่อชุมชน จะรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพ

ชีวติท่ีดีแก่สังคมชุมชน  
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ต่อคู่คา้  จะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อเอ้ือประโยชน์ร่วมกนั  
ขอ้ 3 วฒันธรรมองคก์าร (Corporate Culture)  
ทศันคติ (Attitude) มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ  1) มุ่งเนน้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

2) มุ่งเนน้ลูกคา้ 3) ตอ้งการให้ ปตท. เป็น Innovation Organization 4) มีจิตส านึกในการท างานเป็น
ทีม โดยมีเป้าหมายร่วมกนัท่ีชดัเจน  

วิธีคิด คิดเชิงวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบเชิงยุทธศาสตร์ (Thinking Discipline) 
และตรงประเด็นพฤติกรรมในการท างาน 1) มีกรอบและแผนการท างานท่ีชดัเจน (Working Habit) 
2) วิธีการท างานตอ้งปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ 3) ท างานเป็นทีม  4) บนัทึก เก็บขอ้มูล เพื่อ
วิเคราะห์และสร้างเป็นองค์ความรู้ 5) มีระบบการถ่ายทอดวิธีการท างานอย่างเป็นระบบ 6) ตอ้ง
บริหารเวลาเป็น  

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัอย่างโปร่งใส มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) และค านึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ปตท. จึงก าหนดจรรยาบรรณของบริษทัข้ึน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคน 
รวมถึงผูป้ฏิบติังานสมทบกบัพนกังานของผูรั้บจา้งของ ปตท. ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร  
ขอ้ 2 จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้  
ขอ้ 3 จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และประชาชน  
ขอ้ 4 จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน้ี

ทางการคา้  
ขอ้ 5 จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบต่อพนกังาน  
ปตท. ถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จของบริษทั จึงมุ่งการพฒันา 

เสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดีงาม  รวมทั้งการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจให้แก่พนกังานในการปฏิบติังานกบั ปตท. อย่างย ัง่ยืน จึงก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัไวด้งัน้ี 1) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน โดยอยูใ่นรูปแบบของเงินเดือนและ/หรือ
โบนัส 2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังานอยูเ่สมอ 3) การแต่งตั้งโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท า
ดว้ยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม 
รวมทั้งการกระท า หรือการปฏิบติังานของพนกังานนั้น ๆ 4) ให้ความส าคญัต่อการพฒันา การ
ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
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5) รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 6) ปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 7) บริหารงานโดยหลีกเล่ียง
การกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน    
8) ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนบุคคลและศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย  ์9) เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแจง้เร่ืองการท าผิดกฎหมายของบริษทัหรือ
รายงาน ผูบ้งัคบับญัชาหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  

ขอ้ 6 จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
ขอ้ 7 จรรยาบรรณวา่ดว้ยขอ้พึงปฏิบติัของพนกังาน  
วสิัยทศัน์ ปตท. (VISION)  
เป็นองคก์ารดา้นพลงังานของชาติ ซ่ึงประกอบธุรกิจปิโตรเลียม และธุรกิจ

ต่อเน่ืองอยา่งครบวงจร โดยใส่ใจคุณภาพ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งมัน่น าเสนอผลิตภณัฑ ์
และบริการชั้นเลิศ ภายใตก้ารบริหารและการจดัการ ตามมาตรฐานระดบัสากล  

2.6.2.2   ภารกิจ ของ ปตท. 
ภารกิจ (MISSION)  

1)  ภารกิจตาม พรบ. การปิโตรเลียมฯ 2521  
(1) ประกอบและส่งเสริมธุรกิจปิโตรเลียม ไดแ้ก่ การส ารวจ พฒันา 

ผลิต จดัหา กลัน่ สะสม ส ารอง เก็บรักษา น าเขา้ ส่งออก ขนส่ง ซ้ือ ขาย และจ าหน่ายปิโตรเลียม  
(2) ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหรือต่อเน่ืองอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่เศรษฐกิจ และความมัน่คงของประเทศ โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชน  

2)  ภารกิจดา้นการตอบสนองนโยบายรัฐ  
(1) สนองนโยบายรัฐภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไม่ลดบทบาทความสามารถของ 

ปตท. ในการแข่งขนั และสร้างมูลค่ารวมขององคก์าร  
(2) ส่งเสริมนโยบายส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษพ์ลงังานเพื่อประโยชน์

ของประเทศ  
3) ภารกิจดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูถื้อหุน้  

(1) ใหผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพสูงทดัเทียมมาตรฐานสากลแก่
ลูกคา้  

(2) สนบัสนุนความเป็นผูน้ าดา้นราคายติุธรรม  
(3) แสวงหาแนวทางการท าธุรกิจเชิงพาณิชยเ์พื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู ้

ถือหุน้  
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4)  ภารกิจดา้นการบริหารองคก์าร  
(1) พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารจดัการ 

รวมทั้งกระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองทดัเทียมมาตรฐานสากล  
(2) ด าเนินนโยบายคุณภาพทัว่องคก์าร  
(3) ยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจยัและพฒันา  ตลอดจน

เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ  
5)  ภารกิจดา้นการพฒันาพนกังาน  

(1) พฒันาศกัยภาพดา้นวิชาการ การจดัการ และทศันคติของพนกังาน 
ใหส้อดคลอ้งทนักบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ  

(2) ก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัและ
เทียบเคียงไดก้บัธุรกิจชั้นน า  

(3) รักษามาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดีของพนกังาน  

(4) ส่งเสริมความซ่ือสัตย ์ความสามคัคี และการท างานเป็นทีมให้เป็น
วฒันธรรมอนัดีงามขององคก์าร  

2.6.2.3  เป้าหมายองคก์ารของ ปตท. 
เป้าหมายองคก์าร (OBJECTIVE)  

1)  ทุกธุรกิจท่ี ปตท. ท าตอ้งมีก าไรโดยเร็ว  
2)  ปตท. ตอ้งเป็นองค์การท่ีน่าเช่ือถือ (Credible) สามารถแข่งขนัได ้

(Competitive) และ มีการบริหารงานอยา่งคล่องตวั (Private Company Like)  
ธุรกิจหลกั (CORE STRATEGIC)  
SCL หรือ Strategic Cost Leadership “กลยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อให้ตน้ทุน 

ต ่าสุด” SCL ไดรั้บเลือกมาเป็นกลยทุธ์หลกัหรือเคร่ืองมือส าคญัในการผลกัดนั ปตท. ไปสู่เป้าหมาย
หลกัระยะปานกลางของ ปตท.  

1) ทุกธุรกิจท่ี ปตท. ท าตอ้งเนน้ผลในเชิงธุรกิจ บนความพอใจของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย โดยไม่เอาเปรียบสังคม  

2) ปตท.จะตอ้งเป็นบริษทัท่ีน่าเช่ือถือ สามารถแข่งขนัได ้ และมีการ
บริหารอยา่งคล่องตวั  

เหตุผลส าคญัในการเลือก SCL มาเป็นกลยุทธ์ เพราะวา่ ปตท. ท าธุรกิจคา้ขายสินคา้
ท่ีไม่สามารถแยกความแตกต่างจากสินคา้ของคู่แข่งได ้ หรือท่ีเรียกกนัว่า “Commodity Product” 
ดงันั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลกัขององค์การในการแข่งขนัและท าก าไร ท่ามกลางคู่แข่งท่ีขาย 
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สินคา้หนา้ตาเหมือนกนันั้น ราคาจึงเป็นเคร่ืองตดัสิน และกลยุทธ์ในการบริหารงานท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดคือการท าใหต้น้ทุนต ่าสุด เพื่อมุ่งสู่การเป็นผูน้ าเชิงตน้ทุนหรือ SCL นัน่เอง แต่ในขณะเดียวกนั
ยงัคงคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้  

การจะน าองคก์ารไปสู่ความเป็นผูน้ าเชิงตน้ทุนไดน้ั้น กลยุทธ์ SCL มุ่งเนน้การลด
ตน้ทุน 3 ประเภท ดว้ยกนั ดงัน้ี  

1) การลดตน้ทุนราคาใหต้ ่าสุด  
2) การลดตน้ทุนในกระบวนการผลิต  
3) การลดตน้ทุนในการรักษาลูกคา้  

ส าหรับการลดตน้ทุนในการรักษาลูกคา้นั้น ในความหมายท่ีแทจ้ริงไม่ไดห้มายถึง
การท าให้ตน้ทุนในส่วนน้ีต ่าลง แต่คือการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กบัสินคา้ และการเพิ่มจ านวนลูกคา้
ดว้ยการสร้าง Relationship ระหวา่งลูกคา้กบัสินคา้ ดว้ยตน้ทุนเท่าเดิม  

ตามแนวคิดของกลยุทธ์ SCL การลดตน้ทุนใน 3 ประเภทดงักล่าวนั้น องคป์ระกอบ
ส าคญัคือตอ้งสร้างฐานขอ้มูลเชิงกลยทุธ์ (Strategic Information) ข้ึนมาเสียก่อน ดงัต่อไปน้ี  

1) ฐานขอ้มูลตน้ทุนราคา (Cost Structure)  
2) ฐานขอ้มูลลูกคา้ (Customer Relationship Based Management)  
3) ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารสายโซ่ธุรกิจ (Supply Chain Management)  

โดยสร้างเป็นฐานขอ้มูลเดียวกนัทั้งองค์การ ท่ีพนกังานทุกคนสามารถใช้ร่วมกนั 
และเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกนั คือการประหยดัค่าใชจ่้าย  

อย่างไรก็ตาม การจะใช้ฐานขอ้มูลดงักล่าวให้เกิดประโยชน์และน าไปสู่การลด
ตน้ทุนนั้น องคก์รจะตอ้งมีกระบวนการท างานเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือ Transformation ซ่ึง
เป็นอีกหน่ึงกลยทุธ์ส าคญัของ SCL ไดแ้ก่  

1) กระบวนการจดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน (Staffing)  
2) กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (Processes)  
3) กระบวนการน าเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาสนบัสนุนการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ ยิง่ข้ึน (Technology)  
ดว้ยสาเหตุน้ีเอง SCL หรือกลยุทธ์การบริหารงานให้มีตน้ทุนต ่าสุด จึงไดก้ลายมา

เป็นกลยทุธ์หลกัของโครงการต่างๆ ใน ปตท. ท่ีมีวตัถุประสงคก์ารด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานรองรับกบัการแข่งขนัท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงข้ึน ไม่วา่จะเป็น โครงการพฒันาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Biz), โครงการ Enterprise Resources Planning (ERP), โครงการ Enhanced NG 
Value Chain, โครงการ Corporate Finance, โครงการ Human Resources Management และ โครงการ 
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PTT HRD 2000 : การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร ดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี เพื่อให้ทุกโครงการด าเนิน
ไปในแนวทางเดียวกนัและร่วมผลกัดนัองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ 

โครงการ PTT HRD 2000 ไดน้ า SCL มาเป็นกลยุทธ์ในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
การท างานของ ปตท. เพื่อให้เรามีวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการท างานแบบธุรกิจเอกชนท่ีดี คือ 
รูปแบบการท างานท่ีมุ่งเนน้ผลประโยชน์ของธุรกิจเป็นหลกั มุ่งสนองความตอ้งการของลูกคา้ รู้จกั
คิดคน้ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ และท างานเป็นทีมโดยมีเป้าหมายร่วมกนัท่ีชดัเจน อนั
เป็นวฒันธรรมท่ีเช่ือมัน่วา่จะเกิดข้ึนไดภ้ายใตก้รอบการท างานแบบ SCL และเป็นวฒันธรรมท่ีมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายหลกัขององคก์าร ทั้งน้ี ไดด้ าเนินการผา่น 
โครงการ e-Biz ซ่ึงท างานในกรอบกลยุทธ์ SCL เช่นกนั เป็นโครงการน าร่องก่อนขยายผลสู่
โครงการอ่ืนๆ ต่อไป  

โครงการ e - Biz จึงเปรียบเสมือนแบบจ าลองของ ปตท. ท่ีโครงการ PTT HRD 2000 
จะตอ้งวิเคราะห์ว่าพนักงานท่ีท างานภายใตก้รอบน้ี ตอ้งการการพฒันาความรู้ ทกัษะ และ
วฒันธรรมการท างานอยา่งไรท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานภายใตก้ลยุทธ์ SCL ให้ประสบความส าเร็จ 
และใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการฝึกอบรมและพฒันา ตลอดจนรูปแบบการวดัผลท่ีจะวดัพฤติกรรม
การท างาน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ใชก้ระบวนการจดัคนให้เหมาะสมกบังาน (Staffing) ของ SCL มา
ปรับเปล่ียนคนใหมี้วธีิคิด ทศันคติ และพฤติกรรมการท างานท่ีเหมาะสมกบังานนัน่เอง  

ส าหรับกลยทุธ์ส าคญัประการต่อไปคือกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
(Processes) ซ่ึงขณะน้ี ปตท.ไดด้ าเนินการอยูห่ลายโครงการดว้ยกนั อาทิ โครงการ Supply Chain 
Management (SCM), โครงการ e-Procurement ซ่ึงเป็นโครงการยอ่ยในโครงการ e-Biz, โครงการ 
Enterprise Resources Planning (ERP), ตลอดจนแผนงานปรับเปล่ียนกลไกการบริหารและการ
จดัการของ ปตท. ลว้นแต่เป็นการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน หรือ Processes 
ทั้งส้ิน แต่ท่ีสามารถ ยกตวัอยา่งให้เห็นไดช้ดัเจนทั้งในเร่ืองของ Processes และการน าเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาสนบัสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (Technology) เน่ืองจากมีการปฏิบติั
จนเกิดผลส าเร็จแลว้คือการด าเนินงานของโครงการ e-Procurement ในการจดัหาสินคา้และบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไดจ้ดั Reversed Auction เพื่อประมูลเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารผา่นทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ดว้ยวธีิการน้ีผูเ้ขา้ร่วมการประมูลจะสามารถเห็นราคาสุดทา้ยไดจ้ากจอคอมพิวเตอร์ 
ท าใหเ้กิดการแข่งขนัราคากนัได ้ณ เวลานั้น ผลท่ีไดรั้บก็คือ ปตท. สามารถเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารได้
ในราคาท่ีต ่าลง และประหยดัเงินให้กบัองคก์ารไดก้วา่ 7 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามผลส าเร็จดงักล่าว
เป็นเพียงบางส่วนของงานเท่านั้น โครงการฯ ยงัมีงานหลกัในการปรับปรุงกระบวนการจดัหา 
ทั้งหมดเพื่อลดขั้นตอนและตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจขององคก์ารอีกดว้ย  
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2.6.2.4  การบริหารความย ัง่ยนืของ ปตท. 
ในส่วนการบริหารความย ัง่ยนืผูบ้ริหารของ ปตท ไดใ้ชห้ลกัในการบริหารงานดงัน้ี 
ภารกิจในการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัอนัดบัแรกคือการสร้างความย ัง่ยืนดา้นพลงังาน 

ภารกิจท่ีสองคือ ตอ้งสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศ และภารกิจท่ีสามคือการรักษาไว้
ซ่ึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของ ปตท. ซ่ึงหากปตท.ไม่สามารถด าเนินการและด ารงไวซ่ึ้งกลยุทธ์ดา้น
ความย ัง่ยืนท่ีมีประสิทธิภาพของ กลุ่ม ปตท. ปตท.ก็จะไม่สามารถปฏิบติัตามหน้าท่ี และบรรลุ
ภารกิจท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ทั้งสามประการได ้

ดงันั้น การบริหารจดัการเพื่อความย ัง่ยืนทัว่ทั้ง ปตท. จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง 
ตลอดจนการปลูกฝังพฤติกรรมดา้นความย ัง่ยนื เพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร และค านึงถึงความ
ย ัง่ยนืในทุกส่ิงท่ี ปตท. ด าเนินการ โดยท่ีการบริหารจดัการเพื่อความย ัง่ยนืดงักล่าวครอบคลุมถึงการ
มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากชุมชนโดยรอบ ลูกคา้ ผูรั้บเหมา คู่สัญญา และท่ีส าคญั
ท่ีสุด คือ เพื่อพนกังานในกลุ่ม ปตท. 

ความย ัง่ยืนคือการท าให้มัน่ใจว่าเรามีทรัพยากรดา้นเศรษฐกิจเพียงพอท่ีสามารถท า
ใหธุ้รกิจ 

ด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และในฐานะท่ีเป็นบริษทัน ้ ามนัแห่งชาติ ปตท. ตอ้งธ ารง
ไวซ่ึ้งการยอมรับ และการสนบัสนุนจากสาธารณชน ด้วยพื้นฐาน และลกัษณะของธุรกิจเรา การ
ยอมรับจากสาธารณชน ถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จขององคก์ร ในการท่ีจะท า
ให้ไดม้าซ่ึง “การยอมรับจากสังคมให้ด าเนินงาน” (License to Operate) นั้น ปตท. จะตอ้งไดรั้บ
ความเช่ือใจและความยอมรับจากสาธารณชนเป็นอย่างแรก ดงันั้น เราจะต้องเสริมสร้างความ
เช่ือมัน่กบัชุมชนในพื้นท่ีเพื่อจะท าใหชุ้มชนมัน่ใจวา่ความตอ้งการและความคาดหวงัของชุมชมนั้น
ไดรั้บการตอบสนองเป็นอยา่งดี 

กลุ่ม ปตท. ไดมุ้่งหนา้พฒันาแผนการเติบโตในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 
เรามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งท าให้มัน่ใจว่าการเจริญเติบโตน้ีจะส่งผลประโยชน์แก่
ประชาคมโลก (Global Community) ทั้งในดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

วิสัยทศัน์ดา้นความย ัง่ยืนและแผนการด าเนินการเพื่อสนบัสนุนวิสัยทศัน์ของ ปตท. 
นั้น มีรากฐานมาจากเป้าหมายของผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
รับมือกบัประเด็นความส าคญัต่างๆ เช่น เร่ืองสุขภาพ และความปลอดภยั พลงังานทดแทน การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากรน ้ า การบริหารจดัการของเสีย การอนุรักษ์ความ
หลากหลายโดยท่ี ปตท. ไดท้  าการวางเป้าหมายในดา้นต่างๆ ดงักล่าวไวแ้ลว้ และจะด าเนินงานอยา่ง
เต็มท่ีเพื่อท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวและในขณะเดียวกนัก็มุ่งมัน่ในการด าเนินงานเพื่อ
รับรองความมัน่คงทางพลงังานใหก้บัประเทศไทย 
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ปตท. มุ่งมัน่ท่ีจะเป็น TAGNOC ย่อมาจาก Technological Advanced and Green 
National Oil Company คือการท าธุรกิจพลงังานท่ีย ัง่ยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แน่นอนวา่การ
ขบัเคล่ือนองค์กรขนาดมหึมาท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อความอยู่รอดของประเทศชาติ ย่อมเป็นงานท่ี
หนักและท้าทายความสามารถอย่างยิ่ง ส่ิงท่ีปตท.ตอ้งผลกัดนัให้เกิดข้ึน คือ ปตท. ตอ้งก้าวจาก
บริษทัท่ีท าธุรกิจพลงังานมาอยูท่ี่บริษทัท่ีท าธุรกิจอยูบ่นฐานขององคค์วามรู้ (Knowledge Base) ใน
การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ดา้นความย ัง่ยนืดงักล่าว ปตท.จะตอ้งเดินหนา้โครงการต่างๆ 
เพื่อรับรองการเปล่ียนแปลงสู่องคก์รแห่งความรู้ ทั้งน้ี ปตท.จะตอ้งทุ่มเทและให้ความส าคญักบัการ
สรรหา และคดัเลือกบุคลากร การรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ และการสร้างแรงจูงใจบุคลากร
ชั้นเลิศทัว่ทั้งองคก์ร ปตท.จะตอ้งส่งเสริมผลกัดนั และสร้างให้บุคลากรในองคก์รท่ีมีศกัยภาพ และ
ทกัษะ มีส่วนร่วมในการคิดค้นนวตักรรมใหม่ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ภายในองค์กร 
นอกเหนือจากน้ี ปตท.จะตอ้งปลูกฝังวฒันธรรมแห่งการร่วมมือร่วมใจ ตามความต้องการท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นความย ัง่ยนืตามความมุ่งหมายของปตท. 

ในส่วนดา้นชีวภาพ และการสร้างเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ปตท. ได้
ท าการวางเป้าหมายในดา้นต่าง ๆ ดงักล่าวไว ้และจะด าเนินงานอย่างเต็มท่ีเพื่อท่ีจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายดงักล่าวและในขณะเดียวกนัก็มุ่งมัน่ในการด าเนินงานเพื่อรับรองความมัน่คงทางพลงังาน
ใหก้บัประเทศไทย 

ปตท. มุ่งมัน่ท่ีจะเป็น TAGNOC ย่อมาจาก Technological Advanced and Green 
National Oil Company คือการท าธุรกิจพลงังานท่ีย ัง่ยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ปตท. ตอ้งการกา้ว
จากบริษทัท่ีท าธุรกิจพลงังานมาอยูท่ี่บริษทัท่ีท าธุรกิจอยูบ่นฐานขององคค์วามรู้ (Knowledge Base)  

ในการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ด้านความย ัง่ยืนของ ปตท. ปตท.มี
โครงการต่าง ๆ เพื่อรับรองการเปล่ียนแปลงสู่องคก์รแห่งความรู้ ซ่ึงให้ความส าคญักบัการสรรหา 
และคดัเลือกบุคลากร การรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ และการสร้างแรงจูงใจบุคลากร มีการ
ส่งเสริมผลกัดนั และสร้างให้บุคลากรในองค์กรท่ีมีศกัยภาพ และทกัษะ มีส่วนร่วมในการคิดคน้
นวตักรรมใหม่ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคภ์ายในองค์กร โดยมีการปลูกฝังวฒันธรรมแห่งการ
ร่วมมือร่วมใจ ผูบ้ริหาร ปตท เช่ือวา่ ปตท.มีพื้นฐานท่ีเป็นเลิศในการน าพาองคก์รสู่ TAGNOC และ
สามารถเป็นผูน้ าดา้นความย ัง่ยนืท่ีไดรั้บการยอมรับภายในปีพ.ศ. 2563 และในอนาคตไดอ้ยา่งแน่นอน 

  
2.6.3  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั เป็นบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายรถยนตร์ายใหญ่

ของประเทศไทย ท่ีมีการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ มานานกว่า
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40 ปี พร้อมการก่อตั้งบริษทัฯ ในประเทศไทย ทั้งการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดล้อม การด าเนินงาน
ดา้นสังคม และการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาทั้งดา้นความปลอดภยั
คุณภาพ บริการ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ Global 2010 ท่ีว่า
“นวตักรรมท่ีกา้วล ้าเพื่ออนาคต จากความมุ่งมัน่สร้างสรรคส์ังคมท่ีดีกว่า เพื่อท่ีจะตอบแทนสังคม
ดว้ยนวตักรรมการผลิตรถยนตท่ี์เป่ียมคุณภาพ เราพร้อมท่ีจะกา้วต่อไปดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีไม่หยุดย ั้ง
และดว้ยแรงกระตุน้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเพื่อการสร้างสรรคส์ังคมท่ีรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ข้ึนไปในอนาคต”  บริษทั
โตโยตา้มีแนวทางการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการรับผดิชอบต่อสังคมดงัน้ี 

2.6.3.1  นโยบายและเป้าหมายเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ารธุรกิจ  
มีการก าหนดไวห้รือไม่ และอย่างไร ผลการศึกษาพบว่า บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 

ประเทศไทย จ ากดั ไดร้วมนโยบายดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของ
องคก์ารท่ีวา่ “โตโยตา้จะเป็นองคก์ารท่ีดีของประเทศไทย (Good Corporate Citizen) ดว้ยการมุ่งมัน่
ท่ีจะสร้างสรรค ์และพฒันาคุณภาพสังคมให้ดีข้ึนอยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน” สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง 
“การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainability Development)” ของ World Business Council for Sustainable 
Development และองค์การสหประชาชาติท่ีไดเ้รียกร้องให้องค์การธุรกิจแสดงออกถึงความเป็น
พลเมืองท่ีดีของโลกในทุกท่ีและในทุกประเทศท่ีตนท ามาหากินอยู ่นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดความ
รับผดิชอบต่อสังคมเป็นหน่ึงในพนัธกิจท่ีส าคญั ซ่ึงไดป้ระกาศเป็นปรัชญาขององคก์าร (Corporate 
Philosophy) ดงัน้ี 

1) วสิัยทศัน์ 
(1)  เป็นบริษทัแกนน าของโตโยตา้เอเซียแปซิฟิคและเครือข่ายโตโยตา้

ทัว่โลก 
(2)  เป็นบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งท่ีสุดในประเทศไทย 

2) หลกัการ 
(1)  ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยการทา้ทายและเปล่ียนแปลง 
(2)  เคารพและยอมรับผูอ่ื้น 
(3)  ยดึหลกัความพึงพอใจของลูกคา้ 
(4)  ทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด 
(5)  รับผดิชอบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

3) พนัธกิจ 
(1)  สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบติังานและส่งเสริมให้เกิดความ

ร่วมมือระหวา่งเอเซียแปซิฟิค 
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(2)  บรรลุการเป็นผูน้ าในด้านการพึงพอใจของลูกค้าและในด้าน
สัดส่วนการตลาด 

(3)  ก าหนดให้ความปลอดภยัเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดของกิจกรรม
รากฐานของบริษทั 

(4)  สร้างสังคมท่ีมีคุณภาพโดยการท ากิจกรรมท่ีมีคุณค่าเพื่อสังคม 
4) วสิัยทศัน์การด าเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 

(1)  ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภยับนทอ้งถนนแก่
สังคมไทย 

(2)  สนบัสนุนการอนุรักษป์กป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(3)  ยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณค่าของชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ 

สุขภาพ การศึกษาเทคโนโลยี และกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและประเพณีไทย
โดยหลกัการและพนัธกิจดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของหน่วยงาน ISO, European Commission on CSR, World Bank, UN และ OECD ท่ีไดน้ าเสนอ
ประเด็นส าคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การธุรกิจไว ้และจะเห็นว่าบริษทัฯสามารถ
ผนวกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย โดยไม่จ  าเป็นต้องแยก
ต่างหากออกมาเป็นนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 

ส าหรับนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมนั้น เป็นเร่ืองท่ีไม่ไดบ้งัคบั จึงไม่มีรูปแบบ
ท่ีเป็นมาตรฐาน อาจเป็นส่วนท่ีเป็นวิสัยทศัน์ขององค์กร โดยมีค าส าคญั (Keyword) เช่นสังคม 
คุณธรรม จริยธรรม และอาจจะปรากฏในพนัธกิจ (Mission) ขององคก์าร เช่น จะผลิตสินคา้และ
บริการ… ดูแลสังคม… เป็นตน้ และอาจปรากฏในแผนการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงบางบริษทัอาจ
เรียกว่าเป็นนโยบายการท างาน โดยการก าหนดนโยบายค่อนขา้ง Subjective ข้ึนกบัแต่ละองคก์าร
จะไปประดิษฐค์  าท่ีจะเขียนในส่วนของการก าหนดเป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากโต
โยตา้มีบริษทัแม่อยู่ในประเทศญ่ีปุ่น ท าให้ระบบการบริหารจดัการต่าง ๆ ไดรั้บการถ่ายทอดและ
ปลูกฝังจากวฒันธรรมญ่ีปุ่นหรือท่ีเรียกวา่วิถีโตโยตา้ (Toyota Way) ซ่ึงพฒันามาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 
80 ท่ีวงการอุตสาหกรรมในประเทศญ่ีปุ่นได้พฒันาแนวคิดเร่ือง “ปฏิบติัการจดัการเชิงคุณภาพ 
(Qualities Management)” คือ การจดัการเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดของ
เสีย (Muda หรือ Waste) นอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลย โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน เรียก
กระบวนการผลิตน้ีวา่ “ไคเซ็น (Kaizen)” โดยมีวงจร PDCA เป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิดคุณภาพการ
จดัการ (Total Quality Management: TQM) และเม่ือใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีสุด เกิดของเสีย
และความผิดพลาดน้อยท่ีสุด น าไปสู่การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงในตน้ทุนท่ีต ่ากว่าเดิม ซ่ึงผล
พลอยได้ท่ีเกิดข้ึนคือการไม่ทิ้งขยะและสารพิษกลับสู่ส่ิงแวดล้อม เหล่าน้ีบริษทัฯ ก าหนดเป็น
เป้าหมายตวัช้ีวดั 
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ดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Operational Efficiency) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ดา้นของ
ความย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน ISO ท่ีแบ่งการวดัผลเป็น 
3 มิติ คือ 1) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 2) ดา้นสังคม (Social) 3) ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) 

แต่ละดา้นจะมีการแจกแจงเป็นประเด็นย่อย เช่น การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มี
ประเด็นยอ่ยคือ ภาวะโลกร้อนและพลงังาน การหมุนเวียนทรัพยากรใชใ้หม่ สารอนัตราย คุณภาพ
บรรยากาศ บรรยากาศ และการจดัการส่ิงแวดล้อม และแต่ละประเด็นย่อย ก็ได้มีการก าหนด
แนวทาง เป้าหมาย และกิจกรรมในการด าเนินงาน โดยในการก าหนดเป้าหมายจะระบุตวัช้ีวดัเชิง
ปริมาณ เช่น การลดการใชพ้ลงังานลงร้อยละ 10 จาก พ.ศ. 2549 เป็นตน้  

ส าหรับความตระหนกัเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในการท างานนั้น พนัธกิจ
ของบริษัทฯ ได้ระบุไว้ว่าเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคน ซ่ึงหน่ึงในนั้ นเป็นเร่ืองของความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดงันั้น ทุกคนก็จะถูกสร้างความตระหนกัวา่พนัธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ี 
และบริษัทฯได้จดัเวทีให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการ
ประชุมร่วมกนัในแต่ละปีว่าท ากิจกรรมเร่ืองอะไรบา้ง ท าไมจึงท าเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ท าแล้วมีผล
อะไร หลงัจากนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก็จะน าเอาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือสังคมน้ีไป
ด าเนินการ จึงไม่ใช่เป็นการท าเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยหน่ึง จุดเด่นหน่ึงท่ีเราคนไทยไดเ้รียนรู้จาก
ระบบการท างานของญ่ีปุ่นก็คือ การท างานเป็นทีมซ่ึง Teamwork เป็นส่ิงส าคญัมาก การท างานจึง
ไม่ใช่เป็นการ Top Down อยา่งเดียว แต่จะมี Bottom Up ดว้ย รวมไปถึงการเร่ิมท าแผนงาน โดยทุก
คนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท าแผนงา เม่ือไดแ้ผนงานออกมาจึงจะน าเสนอผูบ้ริหาร 

พนกังานของบริษทัฯ สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไดอี้ก
รูปแบบหน่ึง คือ การผลิตสินคา้และใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ ดว้ยความห่วงใยเอาใจใส่และน าเสนอ
ขอ้มูลแก่ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ารอยา่งตรงไปตรงมา 

บริษทั มีการบริหาร แบบ CSR in Process คือไม่ตอ้งไปท าเร่ืองน้ีต่างหากนอกเวลา
งาน โดยใชง้านของเราไปเพิ่มในส่วนของการดูแลสังคมไดเ้ลย 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสให้พนกังานร่วมเป็นอาสาสมคัรบรรเทาสาธารณ
ภยัต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีจดัโดยหน่วยงานหรือองค์การสาธารณกุศล
ภายนอกโดยยกเวน้วนัท างานให ้5 วนั ท่ีจะไม่ถือเป็นวนัลาหรือขาดงาน เป็นตน้ 

2.6.3.2  ปัจจัยท่ีเป็นแรงผลักดันให้เกิดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์ารธุรกิจ 

ปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้   
ประเทศไทย จ ากดั ประกอบดว้ย 
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1) ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ 1) วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร 2) นโยบายขององค์การ 
3) ความคาดหวงัของพนกังาน 

2) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 1) กระแสโลกาภิวตัน์ 2) การเปิดเสรีการคา้และ
การปฏิรูปดา้นกฎหมายต่าง ๆ 3) กระแสเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เร่ิมมาตั้ งแต่ก่อนกระแสความ
รับผดิชอบต่อ 

สังคมเป็นท่ีแพร่หลาย ซ่ึงในประเทศไทยเร่ิมมานานกว่า 40 ปี พร้อมการก่อตั้ง
บริษทัฯ โดยเกิดจากวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารท่ีให้ความส าคญักับดูแลด้านสิทธิและแรงงานของ
พนกังานภายในองคก์ารรวมถึงการตอบแทนสังคมหรือชุมชนท่ีโรงงานโตโยตา้ตั้งอยู ่ซ่ึงบริษทัใน
เครือโตโยตา้ทัว่โลกถือปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัคือ “ตอ้งท าประโยชน์ให้กบัสังคมท่ีตนเองอยู ่
คือไปอยูใ่นชุมชนไหนก็จะตอ้งท าประโยชน์ใหก้บัชุมชนนั้น เป็นการตอบแทนสังคม” ซ่ึงกิจกรรม
มีความต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั และก าหนดเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายหลกัของบริษทัฯ ตามท่ีได้
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

นอกจากวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารและนโยบายขององค์การแล้ว ยงัมีอีกหน่ึงปัจจยั
ภายในท่ีส าคัญคือ ความคาดหวงัและความภูมิใจของพนักงานท่ีมีต่อองค์การโตโยต้าในการ
ช่วยเหลือสังคมการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการดูแลเร่ืองสิทธิและ
แรงงาน โดยพนกังานจะใชเ้ป็นตวัตดัสินใจในการเลือกท่ีจะท าหรือเปล่ียนไปท ากบัองคก์ารธุรกิจ
อ่ืนท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมมากกวา่ 

ส าหรับปัจจยัภายในนอกจากวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารแล้ว ยงัมีความคาดหวงัของ
พนกังานเช่น ถา้พนกังานอยูใ่นบริษทัท่ีเอารัดเอาเปรียบ ไม่โปร่งใส พนกังานก็ไม่มีความภูมิใจท่ีจะ
อยู่กบับริษทั ประสิทธิภาพการท างานก็ลดลง ปัจจยัภายในอีกขอ้หน่ึงก็คือนโยบายของบริษทั มา
จาก Top Down ซ่ึงคาดหวงัให้ช่วยเหลือสังคมมากข้ึน ดูแลส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนผลิตสินคา้ท่ีมี
คุณภาพมากข้ึน และนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานให้ดีข้ึนทั้งในด้านของสภาพแวดล้อมทั้งในด้าน
ความภูมิใจในการท างานกบับริษทั 

ถึงแมว้า่บริษทัฯ ท ากิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน โดยบาง
โครงการหรือบางกิจกรรม บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการก่อนท่ีจะมีแรงผลักดันจากภายนอกมา
ก าหนดให้ต้องท าก็ตาม จะเห็นว่าเม่ือสภาพแวดล้อมทั้งทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงไป ปัจจยั
ภายนอกได้แก่ กระแสโลกาภิวฒัน์ การเปิดเสรีการค้าและการปฏิรูปด้านกฎหมายต่าง ๆ และ
กระแสเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสังคม ก็เร่ิมมีความส าคญัมากข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ เองก็ไดมี้การท ากิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความคาดหวงัของสังคมมากข้ึน และ
หากเปรียบเทียบกบัประเด็นท่ีหน่วยงาน Global Reporting Initiative (GRI) ไดก้ าหนดเป็นแนวทาง
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ส าหรับธุรกิจยานยนต ์จะพบวา่กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ จะครอบคลุมในทุก
ประเด็น คือ ภาวะโลกร้อน คุณภาพบรรยากาศ มลพิษทางเสียง ความปลอดภยัในการท างาน ระบบ
สาธารณูปโภคและระบบบ าบดั คุณภาพสินคา้และบริการ และการสนบัสนุนสวสัดิการชุมชนท่ี
โรงงานตั้งอยูส่่วนใหญ่เกิดจากความใจบุญสุนทานรวมถึงความมีวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารหรือเจา้ของ
ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในท่ีส าคญัในการท ากิจกรรม CSR ขององคก์าร ส่วนปัจจยัภายนอกนั้น ก็เป็นเร่ือง
เก่ียวกบักฎระเบียบ ขอ้ก าหนด ตลอดจนกระแสสังคมต่าง ๆ ท่ีองค์การประเมินแล้วว่าจะส่งผล
กระทบ โดยเฉพาะองคก์ารท่ีตอ้งมีการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศ 

ส าหรับการประเมินแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัขา้งตน้นั้น
บริษทัฯ ประเมินจากความคาดหวงัหรือความตอ้งการของสังคมเพื่อก าหนดเป็นแผนทั้งระยะสั้น
ระยะกลางและระยะยาว โดยจะพิจารณาส่ิงท่ีสังคมขาดแคลน รวมถึงศกัยภาพขององคก์าร และการ
เขา้ไปด าเนินการขององคก์ารสาธารณกุศลอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจวางแผนจดัท าโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์การ สอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีเป็นขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัการเพิ่มความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Arguments for Increased Social Responsibility) ในแบบจ าลองเศรษฐกิจ แต่
ในบางกรณีการประเมินปัจจยัท่ีเป็นแรงผลักดัน เพื่อท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์ารธุรกิจ เช่น การออกแบบรถยนตรุ่์นไฮบริดจ ์(Bybrid) เพื่อลดปัญหาดา้นพลงังาน เป็นตน้
ตอ้งยอมรับว่าส่วนหน่ึงเป็นแรงผลกัดนัทางการตลาด เพื่อการเป็นผูน้ าในธุรกิจยานยนต์ ท าให้
บางคร้ังไม่สามารถแยกกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมออกจากกิจกรรมดา้นการตลาดไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

แรงผลกัดนั ปัจจุบนัหลายองคก์ารธุรกิจมีความต่ืนตวัเก่ียวกบัมาตรฐาน ISO 26000 
ท่ีไดอ้อกไกดไ์ลน์ (Guideline) วา่ดว้ยเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) วา่จะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือไม่ในอนาคต ทั้งน้ี เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขป้องกนั ซ่ึงใน
มุมมองของบริษทัฯ มองวา่กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีท าอยูน้ี่ มีความครอบคลุมประเด็นท่ี
เป็นกระแสหรือความตอ้งการของสังคม จึงไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัประเด็นน้ีมากนกั นอกจากน้ี
หลายกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการก่อนท่ีจะมีกระแสความตอ้งการ
ของสังคมหรือปัจจยัผลกัดนัจากภายนอก ท าให้มีโอกาสในการเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ไปยงัหน่วยงานและสังคมภายนอกองคก์ารอยูเ่สมอ 

2.6.3.3  ลักษณะและองค์ประกอบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์ารธุรกิจ 

 ลกัษณะกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ประเทศไทย 
จ ากดั แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 



92 

1) กิจกรรมท่ีใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในองค์การเป็นหลัก (Corporate- 
Driven CSR) ซ่ึงเป็นลกัษณะของกิจกรรมส่วนใหญ่ของบริษทัฯ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลกั คือ 1)  CSR 
in Process 2) CSR After Process 

2) กิจกรรมท่ีใชท้รัพยากรภายนอกองคก์ารเป็นหลกั (Social-driven CSR) 
3) ทั้ง 2 แบบรวมกนั โดยข้ึนกบัโครงการหรือกิจกรรมและศกัยภาพของ

บริษทัฯ ในการท าโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
ลกัษณะกิจกรรมของโตโยตา้เป็นแบบ Corporate Driven CSR คือการใชง้บประมาณ

และทรัพยากรภายในของโตโยตา้เองในการช่วยเหลือสังคม แต่ก็มีบา้งท่ีเป็น Social Driven CSR 
แต่ก็ไม่มากนกั เช่น การเชิญชวนบริจาคหนงัสือเพื่อนอ้ง CSR แบ่งเป็น 2 กรณี คือ CSR ในองคก์าร
หรือกระบวนการ อนันั้นอาจไม่จ  าเป็นตอ้งไป Link กบักิจกรรมภายนอก แต่ CSR ท่ีมีลกัษณะเป็น 
after Process ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภายนอก เคา้อาจจะมองหาวา่มีองคก์ารสาธารณกุศล
ไหนท่ีมีกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร หรือสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีองคก์ารอยากจะ
เขา้ไปช่วยเหลือ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดก่้อตั้งมูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทยข้ึนเพื่อท ากิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมในระดบัรากหญา้และชนบทห่างไกล โดยไม่มีเง่ือนไขทางธุรกิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง
(Pure CSR) ถือเป็นส่วนหน่ึงของ CSR after Process ของบริษทัฯ  

ส าหรับองค์ประกอบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองของระดบั
บริหารของบริษทัฯ แบ่งเป็น 2 มิติ คือ 1) มิติภายในองคก์าร 2) มิติภายนอกองคก์าร 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ European Commission on CSR ท่ีไดอ้ธิบายถึงมิติภายใน
และมิติภายนอกของการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมิติภายในองคก์าร ประกอบดว้ย 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รับผดิชอบเม่ือพนกังานเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ และการจดัการทรัพยากร และการปล่อยของเสีย ซ่ึง
บริษทัฯ ก็ไดท้  าระบบ Waste Water Treatment System, Water Base Paint System เป็นตน้ ตลอดจน
การเป็นบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ส าหรับมิติภายนอกองค์การ 
ประกอบดว้ย การจดัการเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การดูแลผูบ้ริโภค สิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดลอ้ม
ของโลกโดยตวัอย่างท่ีเห็นภาพชัดท่ีสุด คือ โรงงานบ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา โดยการออกแบบ
โรงงานและกระบวนการผลิตไดน้ าเทคโนโลยีเพื่อส่ิงแวดลอ้มมาใช ้ไดแ้ก่ ดา้นพลงังาน ดา้นการ
จดัการมลพิษทางน ้า ดา้นการจดัการมลพิษในอากาศ และดา้นการจดัการลดมลพิษดา้นขยะ ส าหรับ
การเปรียบเทียบกบัประเด็นท่ีหน่วยงาน GRI ได้ก าหนดเป็นแนวทางส าหรับธุรกิจยานยนต์ จะ
พบว่ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโยตา้จะครอบคลุมในทุกประเด็นทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และผลิตภณัฑ์ โดยดา้นเศรษฐกิจ เช่น การจา้งงาน ซ่ึงหมายรวมถึงค่าจา้งและ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน (เงินเดือน เงินส ารองเล้ียงชีพ ผลประโยชน์อ่ืน ๆ และความ



93 

สม ่าเสมอของการจ่ายค่าจ้าง) ด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การควบคุมมลพิษและของเสีย และการ
หมุนเวียนทรัพยากรใช้ใหม่ในการผลิตสินคา้และบริการ ดา้นสังคม เช่น ความปลอดภยัของลูกคา้
ในการใช้ผลิตภณัฑ์และบริการ การอบรมและให้ความรู้แก่พนกังาน การจา้งงาน ในท่ีน้ีหมายถึง
การจา้งแรงงานประจ าและชัว่คราว รวมถึงเวลาในการท างานตามกฎหมาย และการดูแลซัพพลาย
เออร์หรือผูผ้ลิตช้ินส่วน ดา้นผลิตภณัฑ ์เช่น ประสิทธิภาพในการประหยดัน ้ ามนั ระบบการเผาไหม้
ท่ีสมบูรณ์ และการใชช้ิ้นส่วนอะไหล่ภายในประเทศ เป็นตน้ จึงอาจกล่าวไดว้า่ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโตโยตา้อยูใ่นระดบัสูงสุดคือมีการประเมินปัญหาและด าเนินการป้องกนัก่อนท่ีปัญหานั้น
จะเกิดข้ึน 

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ารธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัต ่าสุด คือ
ไม่รับผิดชอบ ไม่ช่วยเหลือ ระดบัท่ีสอง คือ ยอมรับว่าปัญหาเกิดจากกระบวนการขององคก์าร จึง
ยินดีท่ีจะช่วย ระดบัสูงสุดท่ีควรรณรงค์ คือ องค์การรู้ว่าปัญหาจะเกิดข้ึน จึงมีการป้องกนัไม่ให้
ปัญหาเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าจะเกิดมากท่ีสุด 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ แบ่งความรับผิดชอบเป็น 2 ส่วน คือ
1) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 2) มูลนิธิโตโยตา้ ประเทศไทย 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีด าเนินการโดยบริษทัฯ เนน้การท ากิจกรรมเพื่อ
สังคมใน 2 ดา้นหลกั คือ การรณรงค์ความปลอดภยับนทอ้งถนน และการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
กิจกรรมทางดา้นความปลอดภยับนทอ้งถนนนั้นไดจ้ดัการรณรงคล์ดอุบติัเหตุจากการใชร้ถใชถ้นน
(Accident Reduction Campaign) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเทศกาลส าคญัต่าง ๆ เช่น สงกรานตแ์ละ
ปีใหม่ ส าหรับทางดา้นส่ิงแวดล้อม โตโยตา้เน้นกิจกรรมโครงการลดเมืองร้อนดว้ยมือเรา (Stop 
Global Warming Project) โดยให้ความรู้ความเขา้ใจถึงสภาวะโลกร้อน และวิธีรณรงค์รักษา
สภาพแวดลอ้มของโลกใหดี้ข้ึน รวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน โดยทั้ง 2 โครงการ
ไดมุ้่งเน้นในการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีถูกตอ้งแก่กลุ่มเยาวชนของชาติ และบุคคลทัว่ไป
นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ โตโยตา้ยงัไดใ้ห้ความส าคญักบัโครงการอ่ืน ๆ ท่ีสร้างประโยชน์แก่
สังคม เช่น ทางด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางด้านการส่งเสริมศิลปะและ
วฒันธรรม ทางด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ทางด้านกีฬาการช่วยเหลือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ รวมถึงโครงการของมูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย ดงัน้ี 

1) รณรงคข์บัข่ีปลอดภยั 
(1)  กิจกรรมโครงการรณรงคก์ารขบัข่ีปลอดภยั 
(2)  มอบอุปกรณ์ และการจดัการอบรมเพื่อการขบัข่ีปลอดภยั 
(3)  วางระบบการจราจรและความปลอดภยัทางดา้นจราจรแบบใหม่ 

เช่น ระบบจราจรอจัฉริยะ ระบบการตรวจสอบสภาพการจราจร 
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(4)  กิจกรรมปลูกจิตส านึกการขบัข่ีปลอดภยัแก่เยาวชน 
(5)  โครงการถนนสีขาว 
(6)  สนบัสนุนโครงการพื้นท่ีปลอดอุบติัเหตุ 

2)  อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
(1)  สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และกิจกรรมการน า

กลบัมาใชใ้หม่รวมถึงมาตรการป้องกนัการท าลายสภาพแวดลอ้ม 
(2)  ริเร่ิมโครงการการใช้พลงังานทดแทน พลงังานทางเลือก โรงงาน

ประหยดัพลงังานโครงการลดภาวะโลกร้อน และการปลูกป่าทดแทน 
(3)  สนับสนุนการวิจัย พฒันา พลังงานทางเลือก และการอนุรักษ์

พลงังาน 
(4)  สนับสนุนวิธีการผลิต และการผลิตแบบอนุรักษ์พลังงาน และ

รักษาส่ิงแวดลอ้มรวมไปถึงการขยายแนวความคิดการผลิตลกัษณะดงักล่าวไปยงับริษทัในเครือข่าย
ของโตโยตา้ 

(5)  ระบบควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในเครือข่ายของโตโยตา้ 
(6)  โครงการลดภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง 
(7)  แนวความคิดดา้นโรงงานอนุรักษพ์ลงังาน 
(8)  สนบัสนุนการอนุรักษป่์าสงวนแห่งชาติ 
(9)  สนบัสนุนการปลูกป่าในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ 

3) ส่งเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(1)  พฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์ 
(2)  เผยแพร่เทคโนโลยีด้านยานยนต์สู่สังคมไทย ผ่านทางโครงการ

หลวง เช่นโรงเรียนพระดาบส การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียว โรงเรียนวงัไกลกงัวล 
(3)  โครงการสาธิต ถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยี สู่สังคมไทย 

อุตสาหกรรมภาครัฐและภาคการศึกษา เช่น เทคโนโลย ีHybrid ผลิตภณัฑท่ี์อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การ
ผลิตเชิงอนุรักษ ์น ้ามนัแก๊สโซฮอลล ์และน ้ามนัไบโอดีเซล 

(4)  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

4) การยกระดบัคุณภาพชีวติ 
(1)  สนบัสนุนโครงการพฒันาสังคมในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชาติ 

เช่น สนบัสนุนอุปกรณ์การศึกษาในวนัเด็กแห่งชาติ สนบัสนุนทุนการศึกษา บริจาคหนงัสือและส่ือ
การเรียนรู้ 
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(2)  ยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภยั และ
การศึกษาสู่ชุมชน 

(3)  สนบัสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในเครือข่ายมูลนิธิต่าง ๆ 
(4)  โครงการขยายการสนบัสนุนช่วยเหลือ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต

ผา่นทางเครือข่ายของโตโยตา้ 
ตามท่ีกล่าวมาแลว้ว่ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็น

Corporate-driven CSR โดยโตโยตา้ใชท้รัพยากรบุคคล เทคโนโลยี รวมถึงเงินทุนในการช่วยเหลือ
สังคมไทย เพื่อใหทุ้กโครงการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดส าหรับมูลนิธิโตโยตา้ มีหลกัการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม คือ 

1) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาในทุกระดบั 
2) ส่งเสริมคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
3) ร่วมมือกบัองคก์ารการกุศลอ่ืน ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 

โดยกิจกรรมดา้นสังคมของมูลนิธิโตโยตา้ มีดงัน้ี 
1)  รางวลัมูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย (TTF Award) 
2)  โครงการหนงัสือมือสอง 
3)  หนงัสือค าสอนพอ่ 
4)  โครงการหนูรักผกัสีเขียว 
5)  โครงการนกัเรียนพยาบาล 
6)  โครงการหอ้งเรียนมาตรฐาน 
7) โครงการหอ้งสมุดชั้นประถม 
8)  โครงการตน้น ้าตน้ชีวติ 
9)  โครงการพอ่แม่อุปถมัภ ์
10)  อยธุยากบัเอเซีย 
11)  โครงการช่วยเหลือผา่ตดัแกไ้ขปากแหวง่เพดานโหว ่
12)  โครงการบา้นตะวนัใหม่ 
13)  โครงการสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั 
14)  โครงการผูห้ญิงไทยวนัพรุ่งน้ี 

ในการประเมินความส าเร็จของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ โดย
กิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็น Corporate-driven CSR นั้น พบว่า ทุกโครงการประสบความส าเร็จและ
บรรลุตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายท่ีก าหนด เพราะไดมี้การวางแผนและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
หากพบว่ามีแนวโน้มไม่บรรลุตามเป้าหมายก็จะตอ้งมีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การด าเนินงาน
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ส าเร็จ เพราะเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ส าหรับกิจกรรมท่ีมีลักษณะเป็น 
Social-driven CSR พบว่า ประสบความส าเร็จและบรรลุตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายท่ีก าหนดทุก
โครงการเช่นกนั เพราะก่อนเร่ิมด าเนินการได้มีการคดัเลือกองค์การการกุศลท่ีเหมาะสมและมี
ศกัยภาพ มีการวเิคราะห์ วางแผน พร้อมกบัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

2.6.3.4  การออกแบบและพฒันากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ธุรกิจ  

การออกแบบและพฒันากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั นั้น ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการเองโดยส านกังานวางแผนส่งเสริม
สังคม ซ่ึงดูแลกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทของธุรกิจ และการสนบัสนุนการดา้น
ศึกษาและมูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย ซ่ึงดูแลกิจกรรมเพื่อสังคมในระดับรากหญา้และชนบท
ห่างไกล โดยทั้ง 2 ส่วนงานมีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจนและข้ึนตรงกบัประธานกรรมการ แต่
มูลนิธิโตโยตา้บริหารโดยคณะกรรมการ  

องค์การธุรกิจท่ีมีการก าหนดนโยบายในการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
อยา่งเป็นระบบ จะมีการตั้งหน่วยงานรับผดิชอบในรูปของคณะกรรมการและมีหน่วยงานเล็ก ๆ ใน
รูปกลุ่มอาสาดูแลงบประมาณ มีการท าแผนด าเนินงาน การออกแบบกิจกรรม โดยการระดมสมอง
ท ากันเองในการออกแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโยต้าและมูลนิธิโตโยต้ามี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การประเมินความขาดแคลนของสังคม ศกัยภาพขององคก์าร ตลอดจน
การเขา้ด าเนินการขององคก์ารสาธารณกุศลอ่ืน ๆ 

2) เลือกประเด็นเร่ืองท่ีจะท า ซ่ึงหากมีหลายหน่วยงานด าเนินการไปแลว้ ก็
จะเลือกความขาดแคลนของสังคมท่ีมีความส าคญัในล าดบัท่ี 2 และ 3 ต่อไป 

3) น าประเด็นเร่ืองท่ีผา่นการคดัเลือก มาจดัท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม 
โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และวธีิการประเมินผล 

4) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขการท ากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัขา้มชาติ (Multinational Company) การออกแบบ
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม อาจเป็นกิจกรรมหรือแคมเปญ (Campaign) เดียวกนัทัว่โลก โดย
แต่ละประเทศจะจดัท าโครงการให้สอดคลอ้งกบัปัญหาของชุมชนโดยรอบ และใชว้ิธีการท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยในบางกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีบริษทัฯ พิจารณาแล้วว่าไม่มีศกัยภาพในการด าเนินการเองทั้งหมด ก็อาจ
มอบหมายให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการแทน แต่ก็จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดว้ย 
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โดยพิจารณาเลือกจากประเด็นของสังคมท่ีสนใจมาท า เพราะแต่ละองค์การอาจมีความสนใจท่ีไม่
เหมือนกนั… ซ่ึง ประเด็นของสังคมก็จะมีความแตกต่างกนั วิธีการเลือกก็จะตอ้งเลือกให้สอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพของตนเอง เหมาะสมกบัส่ิงท่ีองคก์ารจะไปน าเสนอ พอเลือกไดแ้ลว้ก็จะน ามาออกแบบ
ในขั้นตอนของการออกแบบวา่ตวัแผนงานท่ีจะเร่ืองน้ีจะมีอะไรบา้ง และตอ้งมีการออกแบบวิธีการ
ประเมินผล ติดตามประเมินผล เสร็จก็เร่ิมมีกิจกรรม เร่ิมท า ท าเสร็จ ก็จะตอ้งมีกระบวนการในการ
ส่ือสารซ่ึงไม่ใช่การส่ือสารภายนอกอยา่งเดียว ตอ้งส่ือสารใหพ้นกังานทุกระดบัรู้ 

ลกัษณะหรือกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีองคก์รธุรกิจนิยมท าเพื่อตอบสนอง
ต่อแรงกดดนัจากภายนอก คือ การสนับสนุนศึกษา การบริจาคกรณีเกิดภยัพิบติั การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม การผลิตสินคา้และบริการท่ีดี และเร่ืองท่ีเป็นกระแสความตอ้งการของสังคมส่วนในมุม
ของผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มมาก่อนเพราะเป็นเร่ืองใกลต้วั รองลงมา คือ การให้
การศึกษาและการช่วยเหลือกรณีเกิดภยัพิบติัต่าง ๆส าหรับการพฒันากิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม บริษทัฯ มีกระบวนการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลจากการด าเนินงานตามแนวทางของไค
เซ็น (Kaizen) ซ่ึงเนน้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง หรือ “วนัพรุ่งน้ี ตอ้งดีกวา่วนัน้ี” โดยใชว้งจร PDCA 
(Plan, Do, Check, Action) เป็นตวัขบัเคล่ือนในการท างานและยกระดบัมาตรฐาน ตามท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ โดยเนน้เป้าหมายดา้นเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยูดี่ข้ึน สามารถ
พึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน ยกตวัอย่างโครงการหนูรักผกัสีเขียว เพื่อแกไ้ขปัญหาไม่มีอาหารกลางวนั
ของเด็กในชนบท ระยะแรกเป็นให้เงินไปก่อน แลว้เร่ิมมีการปลูกผกั หลงัจากนั้นมีการขยายผล
ออกไปเล้ียงไก่ เล้ียงปลา และสอนเด็กให้รู้จกัการเพาะพนัธ์ุปลา เม่ือท่ีบา้นมีอาหารทาน ก็มีการ
พฒันาต่อเพื่อใหส้ามารถยนือยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง จึงมีการสอนวิชาชีพ สนบัสนุนให้มีการตั้งสหกรณ์ให้
มีเงินหมุนเวยีนในสหกรณ์ ซ่ึงเวลาน้ีเงินส่วนหน่ึงไปท าอาหารกลางวนั เหลือจากผลผลิตท่ีไดเ้อาไป
ขายท่ีตลาด นอกจากนั้นสนบัสนุนให้เด็กประกอบวิชาชีพ เช่น ท าจกัสาน ท าขนม แลว้เอาไปขาย 
เงินก็หมุนเวยีนในพื้นท่ี ปัจจุบนัท าไปกวา่ 100 โรงเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิด “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” 
ของ World Business Council for Sustainable Development และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับก้าวหน้า ท่ีสถาบันไทยพัฒน์ (2550) ได้น าเสนอไว้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับความ
รับผดิชอบต่อสังคมในองคก์ารธุรกิจไทย 

2.6.3.5  การประเมินผลความส าเร็จและผลกระทบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ผลการศึกษาพบว่า การประเมินผลความส าเร็จและผลกระทบของกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั อาศยัหลกัการ PDCA (Plan, 
Do, Check, Action) แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
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1) การประเมินก่อนการด าเนินงาน 
2) การประเมินระหวา่งการด าเนินงานเป็นระยะ 
3) การประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 

โดยเทียบกับตัวช้ีว ัดและเป้าหมายท่ีก าหนด หากมีปัญหาและอุปสรรคก็จะ
ด าเนินการแกไ้ขและปรับปรุงเพื่อให้บรรลุตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายท่ีก าหนด นอกจากน้ี ยงัมีการ
ส ารวจความพึงพอใจและผลการตอบสนองความคาดหวงัของสังคมและชุมชนท่ีเขา้ไปช่วยเหลือใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) ซ่ึงเป็นปัจจยั
หลกัในการเสริมสร้างให้มีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสามารถใน
การแข่งขนัรวมทั้งมีความชดัเจน โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียม
กนัของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บริษทัฯ จึงมีการประเมินผลกระทบของกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคม คือ 

1) ผูถื้อหุ้น โตโยตา้มีการแถลงผลการด าเนินงานและมีจ่ายเงินปันผลตาม
สัดส่วนของผลการด าเนินงาน โดยไดรั้บอนุมติัดว้ยมติเอกฉนัทจ์ากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ 

2) พนกังาน โตโยตา้ไดป้ฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียม และยติุธรรม 
3) ผูส่้งมอบช้ินส่วน (Vendors/Suppliers) โตโยตา้มีการก าหนดขั้นตอน

การปฏิบติังานการจดัซ้ือจดัหา (Procurement) อยา่งชดัเจนและโปร่งใส ทั้งในส่วนของการคดัเลือก
ผูส่้งมอบช้ินส่วน การประเมินผลงานผูข้าย และการก าหนดราคา 

4) ผูแ้ทนจ าหน่าย (Dealers) 
(1)  การก าหนดมาตรฐานการจ่ายผลตอบแทนจากการขาย (Incentive) 

ในอตัราท่ีเท่าเทียมกนั 
(2)  ระบบการประเมินผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

5) ลูกคา้ (Customer) โตโยตา้เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้โดย ผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานท่ีรับหน้าท่ีรับข้อ
ร้องเรียนของลูกคา้ เพื่อรีบด าเนินการใหแ้ก่ลูกคา้โดยเร็วท่ีสุดโดยมีมาตรฐานต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1)  มีระบบการรับประกนัคุณภาพสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อ 
(2)  มีระบบการตรวจสอบการซ่อม/แก้ไข ให้รวดเร็วของผู ้แทน

จ าหน่าย (Fix it Right) 
(3)  ระบบการตรวจสอบมาตรฐานศูนยบ์ริการ/ผูแ้ทนจ าหน่าย 
(4)  ระบบการตรวจสอบรถใหม่ก่อนส่งมอบลูกคา้ (VDQI) 
(5)  ศูนยว์ิเคราะห์ปัญหาลูกคา้ (Technical Diagnosis Center) ท าการศึกษา

วเิคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแกไ้ข 
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(6)  การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้โดยหน่วยงานกลาง JD power 
ส ารวจความพึงพอใจในเร่ือง คุณภาพผลิตภณัฑ์ (IQS: Initial Quality Survey) ความพอใจดา้นการ
บริการ (CSI: Customer Satisfaction Index) ความพอใจดา้นการขาย (SSI: Sale Satisfaction Index) 

(7)  หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ 
6) ชุมชน/สังคม โตโยตา้มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชน

และสังคม โดยการจดัท ากิจกรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการสนบัสนุนทางดา้นการศึกษา คุณภาพชีวิต 
ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลย ีไดแ้ก่ 

(1)  โครงการมอบทุนการศึกษา 
(2)  โครงการถนนสีขาว เพื่อรณรงคค์วามปลอดภยัในการใชร้ถใช้ถนน 
(3)  โครงการตน้น ้าตน้ชีวติ เพื่อรณรงคก์ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ผลท่ีไดจ้ากการประเมิน บริษทัฯ น ามาจดัท ารายงาน โดยท าเป็นรายงานส่ิงแวดลอ้ม
ข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2545 น าเสนอประเด็นเก่ียวกบัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม และในปี พ.ศ. 2549 
ไดเ้ปล่ียนช่ือรายงานเพื่อใหมุ้่งเนน้ไปท่ีความย ัง่ยนืเป็น “รายงานการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน” ซ่ึงไดมี้
การพฒันามากข้ึนเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ 2010 (Global 2010) โดยรายงานจะครอบคลุมการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินงานดา้นสังคม และการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สอดคลอ้ง
กบัแนวทางรายงานการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของหน่วยงาน GRI ซ่ึงในการประเมินผลกระทบจะประเมิน
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงบรรยาย โดยมีช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีน าเสนออยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม และการพัฒนาหลัก ๆ จะนับรวมถึงเดือนมิถุนายน  ส าหรับการส่ือสาร/
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรายงานการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของบริษทัฯ เป็น
ขอ้มูลเปิดเผยท่ีผูส้นใจสามารถสืบคน้ไดจ้ากเวบ็ไซต ์(www.toyota.co.th) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้
มีการจดัท ารายงานเก่ียวกบักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในรูปแบบอ่ืนคือ รายงานประจ าเดือน
เสนอผูบ้ริหารโดยรายงานจะประกอบดว้ยรายละเอียดการด าเนินงานและผลท่ีไดท้ั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมเชิงลึก และจดัท าเป็นรูปแบบการน าเสนอผ่านช่องทางประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบส่ือ
โสตทศันูปกรณ์ และส่ือประชาสัมพนัธ์ราย 3 เดือน โดยแจกจ่ายไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งในและนอก
องคก์าร 
 

2.7  งานศึกษาวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ผูศึ้กษาไดศึ้กษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนดงัน้ี 
กิตติ งามสกุลรุ่งเรือง (2538) ไดศึ้กษาการจดัท ามาตรฐาน ISO 9000 ในอุตสาหกรรมการ

ผลิตวงจรรวมไอซี: กรณีศึกษา บริษทั เอ็น เอส อิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ (1993) จ  ากดั พบวา่ผลท่ี
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บริษทัได้รับหลงัการน าระบบมาตรฐานมาใช้คือ ภาพพจน์ของบริษทัดีข้ึน ท าให้โอกาสไดลู้กคา้
ใหม่มีมากข้ึน ประสิทธิภาพการผลิตเสียหายลดลง ปัจจยัในการจดัท าระบบให้ส าเร็จได้แก่ การ
สนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร การคดัเลือกทีมงานท่ีมาจดัท าระบบ ความร่วมมือของทีมงานทุกคน และ
แนวโนม้นา้วใหพ้นกังานร่วมมือในการน าระบบมาปฏิบติั 

กาญจนา ประชาพิพฒั (2542) ศึกษาความต้องการและความพร้อมของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ จงัหวดล าปาง ในการเขา้สู่กระบวนการมาตรฐาน ISO 9000 พบวา่กระบวนการ
ใช้ ISO 9000 ประกอบด้วย การควบคุมการออกแบบ ผลการออกแบบและทบทวนการออก
แบบอยา่งสม ่าาเสมอ รวมทั้งการควบคุมเอกสารต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม กระบวนการผลิตเซรามิกส์ท่ี
มีคุณภาพสามารถท าการตรวจสอบและทดสอบระหว่างการผลิตตามแผนคุณภาพ มีกระบวนการ
เฝ้าติดตามควบคุมพร้อมบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน และยงัพบว่าปัจจยัภายใน ไดแ้ก่อุปกรณ์ ความรู้ 
เงินทุน โอกาส ระบบการจัดการ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย ผู ้เ ช่ียวชาญ พื้นท่ีโรงงาน 
สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและแรงกดดนัจากสังคม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความตอ้งการ
และความพร้อมของผูป้ระกอบการในการเขา้สู่ระบบ ISO 9000 

กรรณิกา ทิพยจนัทร์ (2548: 139) ไดศึ้กษา เร่ืองการมีส่วนร่วมของพนกังานในระบบการ
จดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001: กรณีศึกษาบริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากดั (มหาชน) พบว่า
ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลดา้นการศึกษาต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบติังานไม่มีผลท าให้การมีส่วน
ร่วมทั้งโดยภาพรวม และเป็นรายดา้นในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ส่วนในด้านแผนกงาน โดยภาพรวมไม่มีผลท าให้การมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติแต่พบวา่การมีส่วนร่วมในดา้นติดตามประเมินผล และดา้นการรับรองประโยชน์ 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ โดยรวมไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การมีส่วนร่วมอยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติ และปัจจยัดา้นการฝึกอบรมในหลกัสูตรเก่ียวกบัระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ระดบัความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั
ปานกลาง เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกไปในทิศทางเดียวกนั 

จิติมา โตบารมีกุล (2542: 72-75) ท าการศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาองค์กรไปสู่ระบบ
ISO 9002: กรณีศึกษาบริษทั มัน่ยง จ ากดัผลการศึกษาพบวา่  

1)  เหตุผลหลกัในการพฒันาระบบ ISO 9002 ขององค์กรนั้น เน่ืองมาจากองค์กร
ตอ้งการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ขององคก์ร และตอ้งการท่ีจะรักษาลูกคา้ขององคก์ร
ไว ้มูลเหตุจูงใจรองลงมาไดแ้ก่ตอ้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานขององคก์ร 

 2)  ในเร่ืองแนวทาง และขั้นตอนการพฒันาระบบเร่ิมจากผูบ้ริหารในการก าหนด
นโยบายคุณภาพ การแต่งตั้งคณะด าเนินงาน และคณะท างาน จากนั้นจึงมีการมอบหมายหน้าท่ี
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ให้กับคณะท างาน และพนักงานในองค์กร โดยผูบ้ริหารจะเป็นผูติ้ดตามอย่างใกล้ชิด ซ่ึงแต่ละ
องค์กรจะมีการพฒันาระบบท าเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ตามแต่ลกัษณะธุรกิจ และรูปแบบของ
องคก์ร 

3)  ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาระบบให้ประสบความส าเร็จตอ้งอาศยัความร่วมมือ
ของพนักงานทุกคนในองค์กร เร่ิมตั้งแต่ผูบ้ริหารระดับสูงท่ีจะต้องมุ่งมัน่ และจริงจงั ผูจ้ดัการ
คุณภาพจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถอย่างแทจ้ริง และพนักงานจะตอ้งให้ความร่วมมือในการ
พฒันาระบบ 

 4)  อุปสรรค และปัญหาท่ีพบ เป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริหารขาดการใส่ใจต่อการ
พฒันาระบบอยา่งจริงจงั ไม่มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูจ้ดัการขาดความรู้ และความสามารถ และ
พนกังานไม่ใหค้วามร่วมมือในการพฒันา 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 1) ศึกษาวเิคราะห์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตวัอยา่ง
ท่ีมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ในดา้นผลส าเร็จ การด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และบทเรียนท่ีได้
จากการด าเนินงาน 2) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัในการด าเนินการการศึกษา
วเิคราะห์การจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาใน 4 มิติ คือ ดา้นพนัธกิจ
ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการเรียนรู้และพฒันา เลือกองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตวัอย่างภาคละ 1 แห่ง จ  านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลต าบลสูงเนิน
เทศบาลต าบลเมืองแกลง และเทศบาลต าบลเทพกระษตัรี เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล ผูน้ าชุมชนและประชาชน ตลอดจนตวัแทนองค์กรพฒันา
เอกชน การสังเกตการณ์ในพื้นนท่ีและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาพบว่า ดา้นพนัธกิจ 
เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลต าบลเมืองแกลง ประสบความส าเร็จอยา่งมาก ในการเป็นเมือง
น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ส าหรับเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี และเทศบาลสูงเนินประสบ
ความส าเร็จพอสมควร ดา้นกลุ่มเป้าหมาย เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลต าบลเมืองแกลง และ
เทศบาลต าบลสูงเนิน ประสบความส าเร็จอยา่งมากเน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนเทศบาลต าบลเทพกระษตัรีประสบผลส าเร็จพอสมควร ดา้น
การบริหารจดัการเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลต าบลเมืองแกลง ประสบความส าเร็จอยา่งมาก
ทางการมีธรรมาภิบาลและระบบการจดัการท่ีดี ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา เทศบาลพิษณุโลก
และเทศบาลต าบลเมืองแกลง มีการด าเนินการท่ีดี มีการพฒันาบุคลากร และมีการใชเ้ทคโนโลยีมา
ช่วยจดัการและประชาสัมพนัธ์ ปัจจยัภายในท่ีท าให้เทศบาลแต่ละแห่งมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
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ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ ก าหนดผูบ้ริหารและหน่วยงานรับผิดชอบเก่ียวกบังาน
ส่ิงแวดล้อม มียุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการด้านส่ิงแวดล้อมชัดเจน จดัสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอ มีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถดา้นส่ิงแวดลอ้มและน าเทคโนโลยีมาใชใ้น
การบริหารจดัการ ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินการไดแ้ก่ ความร่วมมือจากผูน้ าชุมชนและ
ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรพฒันาเอกชนบทเรียนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ในการจดัการส่ิงแวดล้อมให้ประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ การมีวิสัยทศัน์ 
ความมุ่งมัน่ ทุ่มเทและเสียสละของผูบ้ริหาร การให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบการบริหารจดัการท่ีดี การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งประชาชนกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน และการไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2552)ไดศึ้กษาเร่ืององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤตภาวะโลก
ร้อน: ศึกษากรณีเทศบาล ต าบลเมืองแกลง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์การจดัการพลงังาน/ลด
ภาวะโลกร้อนของเทศบาลต าบลเมืองแกลงและเพื่อสังเคราะห์เป็นบทเรียนส าหรับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและบุคลากรของเทศบาล ผูน้ าชุมชน
และประชาชน การสังเกตการณ์ในพื้นท่ี และจากเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลได้ประยุกต์การ
พิจารณา 4 มิติ ของ Balanced Scorecard ผลการศึกษาพบว่า ดา้นประสิทธิผล เทศบาลไดด้ าเนิน
โครงการและกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน/ลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเน่ือง ด้านกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการในระดบัสูง ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล ดา้นการบริหารจดัการ มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบชดัเจน ตาม
ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 มีนโยบาย แผนงาน และโครงการท่ีครอบคลุม มีการ
จดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ และมีการติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ดา้นการ
เรียนรู้และพฒันา มีการพฒันาบุคลากรทุกระดบั มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยน าระบบ
ISO 14001 มาใช ้และมีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และราคาไม่แพงมาใชใ้นการด าเนินกิจกรรม
ลดภาวะโลกร้อน บทเรียนส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ไดแ้ก่ 1) การให้ความส าคญักบั
การจดัการพลงังาน/ลดภาวะโลกร้อน   2) การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัแก่ชุมชน 
3) การใชเ้ทคโนโลยท่ีีหมาะสม  4) การพฒันาบุคลากร และ  5) การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การจดัการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อสังเคราะห์แนวทางในการ
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ด าเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยไดศึ้กษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 แห่ง ไดแ้ก่เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลต าบลเมือง
แกลง และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม จงัหวดัสมุทรสาคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในองคก์ร ผูน้ าชุมชน และประชาชน การสังเกตการณ์ในพื้นท่ี 
และจากเอกสาร การวิเคราะห์ขอ้มูลไดป้ระยุกตก์ารพิจารณา 4 มิติของ Balanced Scorecard ผล
การศึกษาพบว่า มิติประสิทธิผล เทศบาลนครมีผลการด าเนินงานท่ีชัดเจนในด้านการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน (Adaptation) เทศบาลต าบลเมืองแกลงและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกขามมีผลการด าเนินงานท่ีชัดเจนในด้านการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน (Mitigation)  
กลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 3 แห่ง ได้รับความร่วมมือและความพึงพอใจใน
ระดบัดีจากประชาชน มิติการบริหารจดัการเทศบาลต าบลเมืองแกลงและเทศบาลนครสมุทรสาครมี
การก าหนดผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจนมีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเป็นอยา่งดี องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 3 แห่ง ให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร การให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการด าเนินงาน แนวทางส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1)ดา้นประสิทธิผล ไดแ้ก่ การให้ความส าคญักบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาโลก
ร้อนทั้ง 2 ดา้นทั้งการปรับตวัหรือแกไ้ขปัญหา (Adaptation) และการบรรเทาปัญหา (Miitigation)  
2) ด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรและ
ประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่การมีวิสัยทศัน์
และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การไดรั้บความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก 4)ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

นรินทร์ ฤทธิรงค์ (2543: 54) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความตระหนกัขององค์กรทางสังคมใน
บริเวณตอนกลางลุ่มน ้ าปัตตานีต่อการจดัการขยะ: กรณีศึกษา ต าบลตล่ิงชนั ต าบลท่าสาปจงัหวดั
ยะลา และต าบลม่วงเต้ีย จงัหวดัปัตตานี พบว่า เพศ อายุ มีผลต่อ ความตระหนกัต่อการจดัการขยะ
ขององคก์รทางสังคม 

วิสูตร ยงัพลขนัธ์ (2544: 63-64) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความตระหนกัในความส าคญัของการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ของพนกังานปฏิบติัการคลงัน ้ ามนั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) พบว่า เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งท่ีแตกต่าง
กนัมีความตระหนกัในความส าคญัของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไม่แตกต่างกนัแต่พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีแตกต่างกนัมีความตระหนกัในความส าคญัของการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างกนั 
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สุนฏัฐา สุขเวช (2542: 72-74) ศึกษาเร่ืองจิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้มของพนกังานบริษทัเอกชน
ท่ีไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ศึกษาเฉพาะกรณีบริษทั ไทย
โอเลฟินส์ จ ากดั” พบว่าพนกังานมีจิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัสูง โดยองค์ประกอบการ
รู้สึกต่อส่ิงแวดล้อม และพฤติกรรมแสดงออกต่อส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดบัสูง และการรู้ส านึกต่อ
ส่ิงแวดล้อมสูงกว่าพฤติกรรมการแสดงออกต่อส่ิงแวดล้อม และพบว่าพนักงานท่ีมีอายุมาก 
ประสบการณ์การท างานมาก และด ารงต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารมีจิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบั
ดีกว่า ส่วนตวัแปรด้านเพศ ระดับการศึกษา และการเข้ารับการฝึกอบรมไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

วรัิช วรัิชนิภาวรรณ และทวสุีข แสนสุข (2531: 93-98) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทขององคก์รใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีต่อการบริหาร และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษาจงัหวดั
พะเยาพบวา่ ในเร่ืองเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม
นั้น องค์กรในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ตอ้งการให้ประชาชนส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
และลงมือปฏิบติังานในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มมาก
ข้ึนกวา่เดิม ในขณะเดียวกนัการมีส่วนร่วมขององคก์รจะเป็นไปในลกัษณะการท านุบ ารุง และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูแ่ลว้ รวมทั้งการป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มไม่ถูกท าลาย 
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั และการเสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติประชาชนโดยทัว่ไปจะมี
ส่วนร่วมในการบริจาคแรงงานมากกว่าการออกเงินสมทบ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน 

ธนวฒัน์ ป่ินแกว้ (2539: 97) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในกิจกรรมศูนยเ์ยาวชนต าบล: ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนยเ์ยาวชนต าบลนาพนัสามอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของเยาวชนใน
กิจกรรมไดแ้ก่ การรับรู้เขา้ใจในวตัถุประสงค ์การด าเนินกิจกรรมศูนยเ์ยาวชนต าบล การค านึงถึง
ผลประโยชน์ในการร่วมกิจกรรม ความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ าศูนยเ์ยาวชนต าบล การสนบัสนุนของผูน้ า
ทอ้งถ่ิน และการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ 

สุพฒัน์ วงศ์ค  าพนัธ์ (2539: 74) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ินในเขตสุขาภิบาล กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลนิคมค าสร้อย จงัหวดัมุกดาหาร พบว่า
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ิน มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ศิริเพ็ญ เน่ืองจ านงค ์(2542: 88) ไดท้  าการศึกษา เร่ืองการมีส่วนร่วมของพนกังานในการ
พฒันาวฒันธรรมองค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงไฟฟ้าบางประกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษา
พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของพนกังานในการพฒันาวฒันธรรมองค์การในภาพรวม อยูใ่นระดบั
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ปานกลาง โดยพบว่า มีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาคือในด้านการ
ด าเนินการ และน้อยท่ีสุดในดา้นการคิด หรือตดัสินใจ นอกจากน้ียงัพบว่า ความตอ้งการเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการพฒันา การยอมรับของฝ่ายบริหารต่อการมีส่วนร่วมของพนกังาน และการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาวฒันธรรมองคก์ร ในขณะท่ีลกัษณะ
ส่วนบุคคลของพนักงานได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน อายุงาน ลกัษณะงานท่ี
รับผิดชอบ และการตระหนักถึงปัญหาขององค์กร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการ 
พฒันาวฒันธรรมองคก์ร 

นวลจนัทร์ จารุปรีชาชาญ (2542: 81) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการปัญหาน ้ าเน่าเสีย กรณีศึกษาชุมชนต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบว่า 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัปัญหาน ้าเน่าเสีย 

ประภาวดี กุวสาร (2542: 54) ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของพนกังานในการจดัท า
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 ของบริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟู้ ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ผลการศึกษา
พบว่า การมีส่วนร่วมของพนกังานทั้งในภาพรวม (5 ดา้น) และในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัต ่ายกเวน้
เพียงดา้นเดียว คือ การมีส่วนร่วมในการประชุม อยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการของพนกังาน มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด นอกจากนั้นยงัพบวา่เพศชายมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติังาน การจดัท าระบบบริหารชุมชน มากกวา่เพศหญิง และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การมีส่วนร่วมกับการได้รับการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา และความรู้ความเข้าใจในระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9002 

ศรีสกุล อุทยัธรรม (2543: 98) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการอนุรักษแ์ม่น ้ าเพชรบุรี” กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
พบว่า เพศ อายุ รายได้ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงพบว่า เพศชายมีส่วนร่วมใน
โครงการอนุรักษแ์ม่น ้าเพชรบุรี มากกวา่เพศหญิง และประชาชนท่ีมีอายุนอ้ยมีส่วนร่วมในโครงการ
อนุรักษแ์ม่น ้าเพชรบุรี มากกวา่ประชาชนท่ีมีอายมุาก 

สุธรรม ธาตุทอง (2545: 75-77) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของพนกังานบริษทัเอ 
เอม็ ดี ไทยแลนด ์จ ากดั ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001” พบวา่ระดบัของการมี
ส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ของพนักงานอยู่ในระดบัปานกลาง และพบว่า
พนักงานมีส่วนร่วมในด้านการน านโยบายไปปฏิบติัมากกว่าด้านการก าหนดนโยบาย และการ
ติดตามตรวจสอบโดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของพนกังานไดแ้ก่ ความศรัทธาต่อ
องคก์ร การทุ่มเท การท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความรู้ความเขา้ใจระบบการจดัการ 
ISO 14001 
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ณัฐฐานุช ศรีอุดมศิลป์ (2551) ศึกษาการยอมรับแผนปฏิบติัการวา่ดว้ยการลดปัญหาภาวะ
โลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555 ของนักศึกษาหลักสูตรการจดัการส่ิงแวดล้อม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษามิติท่ีไดรั้บความเห็นชอบและขดัแยง้
บริบทท่ีท าให้แผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2550-2555 ไดรั้บความเห็นชอบและขดัแยง้ รวมถึงขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
แผนและการบริหารแผนปฏิบติัการว่าดว้ยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2550-2555 ส าหรับวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการ
ศึกษาวจิยัเชิงปฏิบติัการ ดว้ยการจดักิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) กบันกัศึกษาหลกัสูตร
การจดัการส่ิงแวดล้อม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จ  านวน 12 คน เก่ียวกบัการยอมรับ
แผนปฏิบติัการวา่ดว้ยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555 และการ
รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาภาวะโลกร้อนและการจดัการ
ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน จากต ารา เอกสารวชิาการ และบทความทางวชิาการอ่ืน ๆ 

ผลการศึกษาพบวา่นกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ มีทั้งความเห็นชอบและขดัแยง้ต่อแผนปฏิบติัการ ว่าดว้ยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555 คิดเป็นร้อยละ 56.45 และ 43.55 ตามล าดบั หากใชผ้ล การศึกษา
น้ีท านายแนวโน้มของส าเ ร็จในแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555 จะพบว่า ความเป็นไปไดท่ี้กรุงเทพมหานครจะสามารถลดการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้มีค่าเท่ากับ 0.56 และความเป็นไปได้ท่ี
กรุงเทพมหานครจะไม่สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดต้ามท่ีคาดการณ์ไว ้มีค่าเท่ากบั 
0.44 ส่วนขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนและการบริหารแผนปฏิบติัการว่าดว้ยการลดปัญหา
ภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การวางแผนพฒันา
ระบบคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมการใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การสร้างจิตส านึกท่ีดี
ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน และการก าหนดแผนรับมือจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน 

ยรรยงค์ อินทร์ม่วง และคนอ่ืน ๆ (2554) ได้ศึกษาความเส่ียงความเปราะบางและการ
ปรับตวัของชาวบา้นในชุมชนพื้นท่ีลุ่มน ้ายงั โดยส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของพื้นท่ี วิเคราะห์ขอ้มูลความ
เส่ียง ประเมินความเปราะบาง และศึกษาความสามารถในการปรับตัวจากผลกระทบการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งระดบัชุมชนและครัวเรือน (Design a Set of Questionnaire Survey 
Form for Climate Change Vulnerability Assessment) ดว้ยวิธีการเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงจากปัญหา
ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ ท่ีท าให้คนในชุมชนขาดแคลนฟ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและ
ผลผลิตทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย เน่ืองจากปริมาณน ้ าท่ีไม่มีความแน่นอน คุณภาพของดิน
ท่ีเส่ือมลงและแมลงศัตรูพืชท่ีเพิ่มข้ึนพบว่าเกษตรกรท่ีมีความเส่ียงต่อผลกระทบจากการ
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เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนอ้ยท่ีสุด คือกลุ่มเกษตรผสมผสาน ซ่ึงสร้างแหล่งเก็บกกั-ระบายน ้ าใน
ไร่นา และมีท่ีเก็บน ้าฝนส ารองไวบ้ริโภค ส่วนเกษตรกรท่ีท านาขา้วพนัธุทนแลง้ไดน้อ้ยพื้นท่ีแปลง
นาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ ไม่มีแหล่งน ้ าส ารองและเกษตรกรท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียวหรือท า
การเกษตรเพียงชนิดเดียว จะมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากภยัแลง้มากท่ีสุด ในขณะเดียวกนั
เกษตรกรท่ีแปลงนาอยูริ่มฝ่ังน ้ าไม่มีการจดัท าระบบระบายน ้ า พนัธ์ุขา้วไม่ทนน ้ า และยงัคงท านาปี
อยู่ จะมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากอุทกภยัมากท่ีสุด นอกจากน้ีการน าเทคโนโลยีและองค์
ความรู้พื้นบา้นมาปรับปรุงระบบการบริหารจดัการน ้ า สามารถลดความสูญเสียและสร้างภูมิคุม้กนั
ให้กับชุมชน ตลอดจนพฒันาศกัยภาพในการปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดดี้ท่ีสุด 

วิเชียร เกิดสุข (2551) ได้ศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเกษตรกรชาวทุ่งกุลาร้องไห้โดยมุ่งเน้นผลกระทบท่ีมีต่อวิถีชีวิต
ประเมินความเปราะบาง ความสามารถในการจดัการและปรับตวัของเกษตรกรชาวนาต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบว่า เกษตรกรชาวทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ 76.75 มีความสามารถใน
การจดัการเศรษฐกิจครัวเรือนอยูใ่นเกณฑ์ต ่า เม่ือสภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนรุนแรง หรือถ่ี
มากข้ึน ก็จะมีหน้ีสินเพิ่มพูนข้ึนมา เน่ืองจากสูญเสียท่ีดินท ากิน จึงตอ้งยอมออกไปเป็นแรงงาน 
รับจา้ง หรืออพยพยา้ยท่ีท ากิน ส่งผลให้วิถีการด ารงชีวิตตอ้งเปล่ียนไปจากเดิม ส่วนเกษตรกรชาว
ทุ่งกุลาร้องไห้อีกร้อยละ 23.25 นั้น สามารถปรับตวัต่อสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน โดยน าภูมิ
ปัญญา และวิธีการด าเนินการปรับตวัซ่ึงเคยท าในอดีตมาปรับประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กบัสถานการณใน
ปัจจุบนัอยา่งเหมาะสม จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ตอ้งเร่ิมจากการใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจ
กบัประชาชนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และหัน
มาร่วมมือกนัหามาตรการ รองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมออกมาตรการรองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงในการออกมาตรารองรับฯ สามารถน าเทคโนโลยี องค์ความรู้พื้นบ้าน ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน และวิธีการปรับตวัท่ีเคยท าในอดีตมาประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั
อยา่งเหมาะสมได ้ทั้งน้ีการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะประสบความส าเร็จตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ บุคลากร และขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเพียงพอ รวมถึงประชาชนในชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม/บทบาทในการออกมาตรการรองรับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกดว้ย 
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สมยศ ปิตะแสง (2553) ได้ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการวาง
มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธ์ิ อ าเภอกุสุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร โดยมุ่งเนน้ท่ีความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนกั 
ปัญหา และการศึกษาแนวทางในการวางมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ พบว่า พื้นท่ีศึกษามีความรู้ความเข้าใจว่าการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศวา่เกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษยโ์ดยตรง ส่งผลให้เกิดภาวะน ้ าท่วม 
ฝนแล้ง พายุรุนแรง เป็นตน้ และมีความตระหนกัว่าการเกิดภยัพิบติัต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษยจึ์งส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีไม่ดี เช่น การใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์แทนปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตร การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวดว้ยวิธีการปลูกป่าสาธารณะ เป็นตน้ แต่
ยงัคงมีปัญหาอุปสรรค เร่ืองระดบัความรู้ของประชาชนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และด้านงบประมาณ ดังนั้ นองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิจึงได้ก าหนดมาตรการรองรับ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการออกมาตรการด้านการจัดสรร
งบประมาณให้มีความเพียงพอต่อการด าเนินการรับมือกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มาตรการชะลอ หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบริหารจดัการน ้ าอย่างเป็น
ระบบ พร้อมด าเนินโครงการเพื่อรับมือ และปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น โครงการสร้างฝายทดน ้ าโครงการชุดลอกหนองสาธารณะและการจดัอบรมเพื่อ
สร้างจิตส านึกของประชาชนในชุมชนให้มีความตระหนกัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สุริวิภา สัพโส (2553) ได้ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการวาง
มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร โดยมุ่งเนน้ท่ีความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนกั 
ปัญหา และอุปสรรคในการวางมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก พบว่า พื้นท่ีศึกษามีความรู้ความเขา้ใจว่าการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท าให้ฤดูกาลผิดเพี้ยน สภาพอากาศแปรปรวน และมีความเขา้ใจวา่การเกิดเหตุการณ์น ้ า
ท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว คือ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ งมีความ
ตระหนกัในเร่ือง ผลกระทบท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ภยัแลง้ อุทกภยั วาตภยั และโรคระบาต
ต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแกมีมาตรการประหยดัพลงังาน มาตรการ
ห้ามตัดไม้ท าลาย ป่า มาตรการห้ามเผาตอซัง เพื่อเป็นมาตรการรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยงัมีปัญหาอุปสรรคดา้นงบประมาณ บุคลากร ขอ้มูลข่าวสาร และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งแกไดก้ าหนดแนวทางในการวาง
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มาตรการรองรับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดว้ยโครงการรณรงคไ์ถกลบ
ตอซงั โครงการชุมชนรักษโ์ลก และโครงการปลูกป่าทดแทน 

สุเทพ ธีรศาสตร์ (2542) ไดท้  าการส ารวจปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน ISO 
14001 จากบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ในประเทศ
ไทยร่วมทั้งส้ิน 96 บริษทัท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 พบว่ามีปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จดงัต่อไปน้ี 

1)  ความมุ่งมัน่ตั้งใจและความตระหนกัของพนกังานในทุกระดบั 
2)  ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ริหารและนโยบายของบริษทั 
3)  ระบบการจดัการคุณภาพ (ISO 9000) ท่ีบริษทันั้น ๆไดรั้บการรับรองอยูแ่ลว้ 
4)  งบประมาณท่ีเพียงพอ 
5)  ความสามารถในการระบุลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั 
พิชิตชยั สายสุวรรณ (2542) ไดศึ้กษาปัจจยัความส าเร็จในการจดัท ามาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดล้อม ISO 14000 ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม กรณีศึกษา บริษทับางจากปิโตรเลียม ว่า
เน่ืองจากความมุ่งมัน่ อยา่งจริงจงัของผูบ้ริหารและความพร้อมใจของพนกังานทุกระดบั รวมทั้งการ
มีภาระกิจ (Mission) ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความส าเร็จในการใชม้าตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มเกิดจากการท่ีองคก์รมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง สามารถสรุปเป็นแนวทางมาใชก้บังานของ
องคก์ร ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีความมุ่งมัน่ และตอ้งจูงใจให้พนกังานเห็นความส าคญัของการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความจริงจงัในการสร้างระบบข้ึนในองคก์รของตน คณะท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มตอ้ง
มีทกัษะ ความสามารถ เขา้ใจขั้นตอนและมีประสบการณ์ ความร่วมมือ ร่วมใจของพนกังาน การ
ฝึกอบรมพนกังาน การจดัท าวิธีการปฏิบติังานและขั้นตอนท่ีเขา้ใจไดง่้าย การปรับมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 ให้สอดคลอ้งกบัองคก์ร และการเรียนรู้เทคนิคการตรวจสอบประเมินผล
ของหน่วยงานท่ีใหก้ารรับรอง 

สุกญัญา ป่ินอกัษรสกุล (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการใช้ระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่
ในการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มาประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียนประสบความส าเร็จได ้
นั้นข้ึนยู่กบัปัจจยั 2 ประการคือ 1) ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารไดแ้ก่ การบริหารโดยใช้ระบบการ
บริหารส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 การใช้เทคนิคการท างานเป็นทีม รวมทั้งการใช้แรงจูงใจ 2) ความ
ร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน ตวัอยา่งเช่น ความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนกัเรียนต่อการมีส่วน
ร่วมในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความคิดเห็นร่วมกนัวา่ระบบมาตรฐาน ISO 14001 เป็นระบบ
ท่ีมีประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ท าใหโ้รงเรียนมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มมีความร่มร่ืน 
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อาทิตยา เทพแกว้ (2545) ไดท้  าวิจยัเร่ืองการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14000 ในอุตสาหกรรมผลิตวงจรไฟฟ้า กรณีศึกษา บริษทัพีซีทีพี จ  ากดั ผลการวิจยัสรุปไดว้่า
พนกังานส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจดัท าระบบ
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยน้อยและเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด โดยความคิดเห็นของพนกังานจะแตกต่างกนัตาม
ต าแหน่งงานและระยเวลาการท างานกบับริษทั แนวทางในการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14000 ให้ประสบผลส าเร็จนั้นควรเร่ิมจากผูบ้ริหารระดบัสูง โดยตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจนและ
ผลักดนัให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กร ท าให้เกิดการสนับสนุนจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
รวมทั้งการใหค้วามรู้และการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อใหก้ารด าเนินการจดัท าระบบมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

สรัญญา ปฐมรังษิยงักุล (2545) ไดศึ้กษาปัจจยัความส าเร็จในการจดัท ามาตรฐานการจดัการ 
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของงานประกอบช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์: กรณีศึกษาบริษทัฮานาไมโคร
อิเลคทรอนิคส์ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัล าพูน สรุปว่าปัจจยัความส าเร็จในการจดัท าระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทัฯ ตามความคิดเห็นของพนกังานระดบับริหารและพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการมีความแตกต่างกนั โดยพนกังานระดบับริหารเห็นว่าปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมากท่ีสุดคือ 
พฤติกรรม (Style) โดยรวมของผูบ้ริหารระดบัสูง ในขั้นตอนการตรวจสอบและการแกไ้ขปรับปรุง 
ได้แก่ การท่ีผู ้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่น ท่ีจะท าให้บริษัทฯได้รับการรับรองและให้การ
สนับสนุนทางด้านก าลังคนและงบประมาณ ส าหรับพนักงานระดบัปฏิบติัการเห็นว่าปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ค่านิยมร่วมกนัของสมาชิกในองคอ์งคก์ร (Shared Value) ในขั้นตอนการ 
วางแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ พนกังานทุกคนตอ้งการใหบ้ริษทัฯไดรั้บการรับรอง 

ณัฐวรา งามละม่อน (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการจราจรท่ีย ัง่ยืนของกรุงเทพมหานคร เพื่อลด
การใช้พลงังานและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ในการศึกษาคร้ังงน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษา
สถานการณ์ดา้นการจราจร การใช้พลงังานของภาคคมนาคมขนส่งและผลกระทบต่อปัญหาภาวะ
โลกร้อนท่ีเกิดจากการจราจรในพื้นนท่ีกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาผลของนโยบาย แผน และการ
ด าเนินงานดา้นการจดัการจราจรในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และ 3) เสนอแนวทางการจดัการจราจรท่ี 
ย ัง่ ยืนเพื่อลดการใช้พลังงานและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องในการจัดการจราจรของ
กรุงเทพมหานคร การศึกษาเอกสารและการสังเกตการณ์ น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประเมิน
สภาพปัญหาและประเมินสถานการณ์และปัญหาในการจดัการโดยการประยกุตใ์ชต้วัช้ีวดัการจราจร 
ท่ีย ัง่ ยืน จากนั้นวิเคราะห์ผลของการจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิค BSC 
(Balanced Scorecard) จากการศึกษา พบวา่ ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัท่ี
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รุนแรงเน่ืองจากมีจ านวนรถเพิ่มข้ีนทุกปี ประชาชนนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพราะไดรั้บความ
สะดวกสบาย การเดินทางดว้ยระบบขนส่งมวลชนระบบหลกัยงัไม่ไดรั้บความสะดวกเพียงพอการ
เดินทางโดยไม่ใช้เคร่ืองยนต์ ได้แก่ การเดินหรือจกัรยานมีปริมาณน้อยมาก ส่งผลให้เกิดปัญหา
การจราจรติดขดั เกิดอุบติัเหตุ ปริมาณพลงังานท่ีใช้สูงมาก ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณมหาศาล ดงันั้นแนวทางการจราจรท่ีย ัง่ยืนเพื่อลดการใช้ระบบขนส่งมวลชน การเดินทาง
แบบไม่ใช้เคร่ืองยนต์ การปรับเปล่ียนรูปแบบของพลงังานและพฤติกรรมใช้พลงังานการบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการจราจร การสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจรัดการปัญหาจราจร และการให้
ความส าคญัในการจราจรของคณะผูบ้ริหาร 

ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรสาคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
บรรเทาปัญหา และการปรับตวัต่อปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร และสังเคราะห์บทเรียนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ พื้นท่ีท่ีศึกษาคือ เทศบาลนครสมุทรสาคร และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม เก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกบัการสังเกตการณ์ในพื้นท่ี และการศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาใน 4 มิติ ซ่ึงประยกุตจ์ากเทคนิค Balanced Scorecard (BSC) พบวา่ 
1) ดา้นประสิทธิผล เทศบาลนครสมุทรสาคร ประสบผลสาเร็จดีในการด าเนินโครงการดา้นการ
ปรับตวั (Adaptation) แต่โครงการดา้นการบรรเทาปัญหา (Mitigation) ยงัไม่ปรากฏผลส าเร็จชดัเจน 
ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามประสบผลส าเร็จดีในการด าเนินโครงการดา้นการบรรเทา
ปัญหา แต่โครงการดา้นการปรับตวัยงัไม่มีผลส าเร็จท่ีชดัเจนนกั 2) ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน 
พื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครส่วนใหญ่พึงพอใจกับผลงานของเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้ าท่วม ส่วนประชาชนในพื้นท่ีต าบลโคกขามส่วนใหญ่พึง
พอใจกบัผลงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม โดยเฉพาะโครงการจดัการพลงังานชุมชน
และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 3) ดา้นการบริหารจดัการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่ง มีการ
ก าหนดหน่วยงานผูรั้บผดิชอบ และมีการจดัท านโยบาย แผนงาน และโครงการ จดัสรรงบประมาณ
มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอยา่งครอบคลุม 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่ง มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากร รวมทั้งการ
พฒันาความรู้ ความเขา้ใจของประชาชน โดยเทศบาลนครสมุทรสาครมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชใ้นการจดัการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้าท่วม 
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วชิรา ยศศรี (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการประเมินผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษทั  
โตโยตา้ มอร์เตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงในการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาผลของการ
ด าเนินงาน ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มโครงการปลูกป่าชายเลน
เฉลิมพระเกียรติ (บางป)ู บริษทั โตโยตา้ มอร์เตอร์ ประเทศไทย จ ากดั และ 2) เพือ่เสนอแนวทางใน 
การพฒันาการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มโครงการปลูก 
ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน การวิจยัคร้ังน้ีไดป้ระยุกต์หลกัการ
ของ Balanced Scorecard ซ่ึงมีการพิจารณาประเด็นหลกั 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิผล ดา้น 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นบริหารจดัการ และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
การสัมภาษณ์บุคลาการในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู)
โดยตรงของทางบริษทั โตโยตา้ มอร์เตอร์ ประเทศไทย จ ากดั จ  านวน 4 คน เจา้หน้าท่ีหน่วยงาน
WWF บางปู จ  านวน 1 คน และเจา้หน้าท่ีทหารท่ีประจ าอยู่ท่ี สถานตากอากาศ จงัหวดัสมุทรปราการ 
จ านวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 6 คน และใช้แบบสอบถามท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน
จ านวน 109 คน การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียผลการศึกษาพบวา่ ใน
ดา้นประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายและแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้ในดา้นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย มีการรับทราบกิจกรรมและติดตามขอ้มูลข่าวสาร มีความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง
โครงการ มีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการโครงการ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ
ชุมชนโดยรอบโครงการและกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการบริหารจดัการ 
นโยบายและแผนงานมีความชดัเจน การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการเพียงพอ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการในดา้นการเรียนรู้และ
พฒันาน6ันมีการพฒันาบุคลากรท่ีรับผิดชอบ มีการปรับปรุงรูปแบบการท างานอยูต่ลอดเวลา มีการ
สร้างจิตส านึกในเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มต่อประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานคือ พฒันาพื้นท่ีบางปูเป็นแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ในหลากหลายดา้น จดัท า
แผนระยะยาวท่ีชดัเจน ปลูกป่าชายเลนในช่วงท่ีเหมาะสม และควรมีการติดตามผลการด าเนินงานท่ี
ต่อเน่ือง 
 จุฑารัตน์ หงส์จินดา (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง การวิจยัน้ี
มีวตัถุประสงคห์ลกัคือ เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง และเพื่อแนะแนวทางท่ี
เหมาะสมในการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ให้กบัหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน ๆ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและ
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เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ร่วมกบัการ
สังเกตการณ์ในพื้นท่ีและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  พื้นท่ีท่ีศึกษาไดแ้ก่ บริษทั บีแอลซีพีเพาเวอร์ 
จ  ากดั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทั สยามแผน่เหล็กวิลาสจ ากดั การ
วิจยัคร้ังน้ีไดป้ระยุกต์หลกัการของ Balanced Scorecard ซ่ึงมีการพิจารณาประเด็นหลกั 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิผล ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการเรียนรู้
และการพฒันา ผลการศึกษาพบวา่ ในดา้นประสิทธิผล บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ  ากดั บริษทั พีที
ทีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด บรรลุตาม
วตัถุประสงคเ์ป้าหมาย ท่ีก าหนดไว ้ในดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พนกังานทั้ง 3 บริษทั มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็นอยา่งดี อีกทั้ง
พนกังานยงัมีความพึงพอใจมากทีเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จในการด าเนินงานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในดา้นการบริหารจดัการ จากศึกษากรณีทั้ง 3 บริษทัมีการจดัท านโยบาย
ไวอ้ย่างชดัเจน การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้มีการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณอยา่งเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
และในดา้นการเรียนรู้และการพฒันา จากศึกษากรณีทั้ง 3 บริษทั มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้
ความสามารถของพนกังานในการด าเนินงาน และมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน
อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) แนวทางและขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน ๆ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมให้ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ 1) การมี
วิสัยทศัน์และมุ่งมัน่ ของผูบ้ริหาร 2) ระบบการบริหารจดัการท่ีดี 3) การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม่าเสมอ 4) การพฒันาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง 5) การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน 6) การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนกังาน 7) การพฒันาบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง  8) การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรม บทความ เอกสารความรู้ทางวิชาการ ท าให้ไดแ้นวคิดในการ
ด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนส าหรับศูนยก์ารคา้ ซ่ึงมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งคือ ปัจจยั
ภายในองค์กร,ปัจจยัภายนอกองค์กร เช่น นโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษทั ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความตอ้งการของลูกคา้ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
การมีงบประมาณท่ีเพียงพอ การมีจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของพนักงาน การได้รับการ
สนับสนุนจากผูบ้ริหาร โดยการสนับสนุนจากผูบ้ริหารอย่างมุ่งมัน่ และจริงจงัจะส่งผลให้เกิด
แรงจูงใจใหพ้นกังานเห็นความส าคญัของการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงส่ิงแวดลอ้มซ่ึงปัจจยั ท่ี
กล่าววมาสามารถน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรในการศึกษาวิจัย ศูนยก์ารคา้กบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อน 
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ระเบียบวธีิวจิยั 

 
3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 
การวิจยัเชิงคุณภาพน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการของศูนย์การค้า ในด้านการ

ป้องกนัแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อน โดยประยุกต์แนวคิด ขั้นตอนวางแผน การ
ด าเนินการตามวงจรของ Demming (PDCA)  ดว้ยการศึกษาใน 4 มิติ คือ ดา้นการ (Planning) ดา้น
การน าไปปฏิบติัและด าเนินการ (Implementation and Operation) ดา้นการตรวจสอบ (Checking) ดา้น
การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Continual Improvement) ดงัน้ี 

1)  ดา้นการวางแผน พิจารณาถึงการก าหนดนโยบายการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มและ
ภาวะโลกร้อนท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร การก าหนดลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
การก าหนดเป้าหมายและแผนงานในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

2)  ดา้นการน าไปปฏิบติัและด าเนินการ พิจารณาถึงการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท านโยบาย แผนงาน และโครงการด้านการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อน การ
ส่ือสาร การจดัท าและควบคุมเอกสาร การควบคุมการปฏิบติัให้ด าเนินงานตามนโยบาย แผนและ
โครงการดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน  

3)  ดา้นการตรวจสอบ พิจารณาถึงวิธีการติดตามและการตรวจวดักระบวนการใน
การด าเนินงานดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ และการ
ประเมินความสอดคล้องของการปฏิบติังาน รวมถึงการตรวจสอบขอ้บกพร่องและหาแนวทาง
ป้องกนั การควบคุมบนัทึกและการตรวจควบคุมระบบภายใน รวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานของศูนยก์ารคา้ และความ
พึงพอใจของประชาชนและบุคลากรต่อการด าเนินงานดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ
ภาวะโลกร้อนครอบคลุมทั้งดา้นการบรรเทาปัญหา ไดแ้ก่ การจดัการพลงังาน รวมทั้งการจดัการ
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขยะ น ้าเสียเป็นตน้ การคมนาคมขนส่ง และการปรับตวัต่อผลกระทบ  

 4)  ด้านการทบทวนของฝ่ายบริหาร พิจารณาถึงการทบทวนการด าเนินการตาม
นโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มและปัญหาภาวะโลกร้อนเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและเพื่อพฒันา
บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม ของศูนยก์ารคา้ รวมทั้งการพฒันาปรับปรุงกระบวนการท างาน และการ
น าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสมมาใช้ในการบริหารจดัการและการด าเนินงานให้สอดคลอ้ง
กบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน รวมถึงโครงการ/กิจกรรมและผลส าเร็จ
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ของการด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนซ่ึงประกอบด้วยการ
ด าเนินงานดา้นการบรรเทาปัญหา (Mitigation) และการปรับตวัต่อผลกระทบ (Adaptation) และ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและน าไปปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ียงัได้ศึกษาถึงปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการด้านการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ และสรุปเป็นแนวทางส าหรับ
ศูนยก์ารคา้อ่ืน ๆ  

ดงัแนวคิดในภาพท่ี 3.1 
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การวางแผน 
-ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
-นโยบายส่ิงแวดลอ้มในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม/
โลกร้อน 
-กฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 
-วตัถุประสงค ์เป้าหมายและแผนงาน 

ปัจจยัภายใน 
-ผูบ้ริหาร 
-บุคลากร 
-งบประมาณ 
-โครงสร้างหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

การน าไปปฏิบัตแิละด าเนนิการ 
-ทรัพยากร บทบาทความรับผิดชอบ และอ านาจ
หนา้ท่ี 
-ความสามารถ การฝึกอบรมและจิตส านึก 
-การส่ือสาร 
-การจดัท าเอกสาร 
-การควบคุมเอกสาร 
- การควบคุมการปฏิบติังาน 
-การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

ปัจจยัภายนอก 
-สภาพพื้นท่ี 
-ความร่วมมือจากลูกคา้ 
-ความร่วมมือจากหน่วยงาน 
 

การจดัการของศูนยก์ารคา้ท่ีศึกษาใน
การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะ

โลกร้อน 

การตรวจสอบ 
-การตรวจติดตามและการตรวจวดั 
-การประเมินความสอดคลอ้ง 
-ขอ้บกพร่อง การแกไ้ขและป้องกนั 
-การควบคุมบนัทึก 
-การตรวจประเมินระบบภายใน 
  

การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ/การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
  

การจดัการของศูนยก์ารคา้ท่ีศึกษาใน
การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะ

โลกร้อน 

แนวทางในการด าเนินการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลก

ร้อนของศูนยก์ารคา้ 

 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3.2  วธิกีารศึกษา 
 
3.2.1  การเลอืกศูนย์การค้าเพือ่เป็นกรณศึีกษา 
ผูว้จิยัไดเ้ลือกศูนยก์ารคา้ท่ีเป็นส านกังานใหญ่เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยพิจารณาจาก ประเภท

ของศูนยก์ารคา้ และผลของการบริหารจดัการดา้นการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน 
โดยท าการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ศูนยก์ารคา้เป็นกรณีศึกษา 11 แห่ง คือศูนยก์ารคา้
มาบุญครอง ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิร์ด ศูนย์
การคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  ศูนยค์า้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชั่นมอลล์  ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี  ศูนยก์ารคา้
เดอะมอลล์ ศูนย์การค้าโลตัส ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ 
โดยเฉพาะศูนยก์ารคา้ท่ีมีสาขา เช่นโลตสั เซ็นทรัล  เดอะมอลล์ บ๊ิกซี นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมา
จากส่วนกลางและน านโยบายไปใชก้บัสาขาต่าง ๆ ในต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ 

 
3.2.2  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีมี 2 ประเภท คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) โดยผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ีคือ 
3.2.2.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินงานไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและ

พนกังานระดบัหัวหน้างานในศูนยก์ารคา้นั้น ๆ ควบคู่กบัการสัมภาษณ์ผูม้าใช้บริการ รวมถึงการ
สังเกตการในพื้นท่ีเพื่อศึกษาสภาพพื้นท่ีและการปฏิบติังานของศูนยก์ารคา้ ตลอดจนผลส าเร็จใน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ตาม มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

3.2.2.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ 
ผูว้ิจยัท าการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการ

จดัการพลงังาน/และการป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนในศูนยก์ารคา้ วิธีการ
บริหารจดัการโดยท าหารศึกษาจาก ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัศูนยก์ารคา้ เอกสารรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขั้นตอนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของศูนยก์ารค้า รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบักฎระเบียบ
ขอ้ตกลงและอนุสัญญาในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษา 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลทุติยภูมิท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
1)  กฎหมาย และกฎระเบียบเก่ียวกับอาคาร ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ส าหรับศูนยก์ารคา้ เช่น พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พระราชบญัญติั
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รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง และพระราชบญัญติัส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังาน  เป็นตน้ 

2)  ขอ้มูลด้านการบริหารจดัการและผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
และด้านการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนของภาคเอกชน เช่น ข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพลงังาน 

 3)  ข้อมูลด้านการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต จากเอกสารของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัปัญหาโลกร้อน 
 

3.2.3  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและพนกังานระดบัหวัหนา้งานและลูกคา้ 

โดยในศูนยก์ารคา้แต่ละแห่งมีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดงัน้ี 
1)  ผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้ ไดแ้ก่พนกังานระดบับริหารของศูนยก์ารคา้ ซ่ึงรับผิดชอบ

งานดา้นอาคาร ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน แห่งละ 1 คน (รวม 11 คน) 
 2)  พนักงานระดับหัวหน้างานของศูนยก์ารคา้ ได้แก่ พนักงานของศูนยก์ารคา้ท่ี

รับผดิชอบงานดา้นอาคารส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน แห่งละ 1 คน (รวม 11 คน) 
3)  ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้นั้น ๆ แห่งละ 2 คน รวม 22 คน 

  
3.2.4  เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือส าคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิส าหรับงานวจิยัน้ีมี 3 ชุด คือ 
ชุดท่ี 1 แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของศูนย์การค้า ได้แก่ ผูบ้ริหารท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม/การป้องกนัแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนประกอบดว้ยประเด็น
ค าถามส าคญัๆ ดงัน้ี 

1)  ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริหารท่ีใหส้ัมภาษณ์ 
2)  ดา้นแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Plan) 

(1) นโยบายส่ิงแวดลอ้มในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อน 
(2) ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
(3) การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 
(4) แผนปฏิบติัการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมและลด

ปัญหาโลกร้อน 
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3)   ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ (Do) 
(1) การจดัองคก์รและมอบหมายหนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหา

โลกร้อน 
(2) การจดัฝึกอบรมให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนเก่ียวกบัการลดปัญหา

โลกร้อน 
(3) การส่ือสารให้ทราบนโยบายของศูนยก์ารคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อนส าหรับพนกังานและลูกคา้ 
(4) การจัดท าและจัดเก็บเอกสารด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเ ก่ียวกับการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ 
(5) การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดผลกระทบจาก

ส่ิงแวดลอ้มและปัญหาภาวะโลกร้อน (ความมัน่คงแข็งแรงของศูนยก์ารคา้ต่ออุบติัภยัแผน่ดินไหว 
มาตราการดา้นอนุรักษพ์ลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ (ฝนตก และพายแุรง) 

(6) การจดัโครงการรณรงคก์ารลดปัญหาโลกร้อนและการอนุรักษพ์ลงังาน 
4)  ดา้นการตรวจสอบ (Check) 

(1) การประเมินผลการปฏิบติัและด าเนินการในขอ้ 3 
(2) การแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบ 
(3) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 
(4) ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 

5)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Act) 
(1) การน าผลการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัปัญหาโลกร้อนเขา้สู่ 

การประชุมของฝ่ายบริหารตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
(2) การบนัทึกรายงานการประชุมของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี

เก่ียวกบัปัญหาโลกร้อน  
(3)  มติท่ีประชุมผูบ้ริหารให้ปรับปรุงแกไ้ขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆเก่ียวกบัการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัปัญหาโลกร้อน 
(4) การเผยแพร่ผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลก

ร้อนในรายงานประจ าปีของบริษทัแก่ผูถื้อหุน้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ รวมทั้งประชาชนทัว่ไป 
6)  การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Auditing and Certification) 

(1) การตรวจประเมินจากผูป้ระเมินภายนอกตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
(2) การปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าของผูต้รวจประเมินภายนอก 
(3) การไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
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7)  ปัจจยัภายใน 
(1) จุดแขง็ของศูนยก์ารคา้ 
(2) จุดอ่อนของศูนยก์ารคา้ 
(3) แนวทางลดจุดอ่อน 

8)  ปัจจยัภายนอก 
(1) โอกาสในอนาคตของศูนยก์ารคา้ 
(2) ภยัคุกคามในอนาคต 
(3) มาตรการป้องกนัและบรรเทาภยัคุกคามในอนาคต 

ชุดท่ี 2  แบบสัมภาษณ์พนกังานของศูนยก์ารคา้ 
1)  ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานท่ีใหส้ัมภาษณ์ 
2)  ดา้นแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ (Plan) 

(1) รับทราบนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อนของสถานท่ี
ปฏิบติังานของตน 

(2) ทราบลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ีปฏิบติังานของตน 
(3) ทราบแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อนของ

สถานท่ีปฏิบติังานของตน 
(4)  ทราบหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนในการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน 
(5)  ทราบการละเมิดกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของศูนย์การค้าท่ีตน

ปฏิบติังาน 
3)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ (Do) 

(1)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในโครงการ/กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน 

(2) การปฏิบติังานประจ าวนัของพนกังานเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
การลดปัญหาโลกร้อน 

(3) ความพึงพอใจต่อบริษทัในการใส่ใจด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการลด
ปัญหาโลกร้อน 

4)  ดา้นการตรวจสอบ (Check) 
(1) รับทราบการตรวจสอบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของผูมี้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน

อาคารศูนยก์ารคา้ 
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(2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของผูมี้หน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในอาคารศูนยก์ารคา้ 

(3) การให้ความร่วมมือกบัผูมี้หน้าท่ีตรวจสอบภายในอาคารศูนยก์ารคา้ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อนในการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูต้รวจสอบ 

(4) การรายงานขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตนพบเห็นแก่ผูบ้งัคบับญัชา 
5)  ดา้นการทบทวนของผูบ้ริหาร (Act) 

(1) การรับทราบผลการประชุมของผูบ้ริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัปัญหา
โลกร้อน 

(2) การไดรั้บค าสั่งจากผูบ้ริหารให้ปรับปรุงแก้ไขดา้นส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกบั
ปัญหาโลกร้อน 

(3) ความพึงพอใจต่อค าสั่งของผูบ้ริหารให้ปรับปรุงแกไ้ขด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน 

6)  การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Auditing and Certification) 
(1) ทราบการไดรั้บการตรวจสอบรับรองจากผูป้ระเมินภายนอก 
(2) ทราบการไดรั้บการรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของศูนยก์ารคา้

ท่ีตนปฏิบติังานอยู ่
(3) ความพึงพอใจกบัการได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม

(ISO 14001) ของศูนยก์ารคา้ท่ีตนปฏิบติังานอยู ่
7)  ปัจจยัภายใน 

(1) จุดแขง็ของศูนยก์ารคา้ 
(2) จุดอ่อนของศูนยก์ารคา้ 
(3) แนวทางลดจุดอ่อน 

8)  ปัจจยัภายนอก 
(1) โอกาสในอนาคตของศูนยก์ารคา้ 
(2) ภยัคุกคามในอนาคต 
(3) มาตรการป้องกนัและบรรเทาภยัคุกคามในอนาคต 

ชุดท่ี 3  แบบสัมภาษณ์ลูกคา้ 
1)  ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ท่ีใหส้ัมภาษณ์ 
2)  ดา้นแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ (Plan) 

(1) ทราบนโยบายส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ 
(2) การประสบปัญหาลกัษณะส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้    
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(3)   การพบเห็นการปฏิบติัผิดกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ของศูนย์การค้า
เก่ียวกบัความปลอดภยัของอาคาร ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน  

3)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ (Do) 
(1) ทราบการจดัท ากิจกรรม/โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัโลกร้อนของ

ศูนยก์ารคา้ 
(2) ความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของอาคาร ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานของ

ศูนยก์ารคา้  
4)  ดา้นการตรวจสอบ (Check) 

การรับทราบการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ 
5)   ดา้นการทบทวนของผูบ้ริหาร (Act) 

ได้รับทราบผลการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมในเอกสารต่าง ๆ เช่น รายงาน
ประจ าปี ประกาศ และใบโฆษณา 

6)  การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Auditing and Certification) 
ทราบเก่ียวกบัการไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

ของศูนยก์ารคา้ 
7)  ปัจจยัภายใน 

(1) จุดแขง็ (ขอ้ดี) ของศูนยก์ารคา้ 
(2) จุดอ่อน (ขอ้เสีย) ของศูนยก์ารคา้ 
(3) ขอ้เสนอแนวทางลดจุดอ่อน 

8)  ปัจจยัภายนอก 
(1) โอกาสในอนาคตของศูนยก์ารคา้ 
(2) ภยัคุกคามในอนาคตของศูนยก์ารคา้ 
(3) มาตรการป้องกนัและบรรเทาภยัคุกคามในอนาคตของศูนยก์ารคา้ 

 
 
 
 
 
 
 



122 

การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดประเด็นและขอ้ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ ดงัตารางท่ี 3.1-3.3 
ส าหรับแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ไดก้ าหนดเกณฑ์ส าหรับการผา่นเกณฑ์ซ่ึงประกอบดว้ยตวั

บ่งช้ีทั้งส้ิน 60 ตวัดงัน้ี 
 

ตารางที ่3.1  เกณฑส์ าหรับแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
46– 60 
31 - 45 
16 – 30 
  0 -  15  

ดีมาก 
ดี 

ค่อนขา้งดี 
ควรปรับปรุง 

 
ส าหรับแบบสัมภาษณ์พนกังาน ไดก้ าหนดเกณฑ์ส าหรับการผา่นเกณฑ์ซ่ึงประกอบดว้ยตวั

บ่งช้ีทั้งส้ิน  38 ตวัดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.2  เกณฑส์ าหรับแบบสัมภาษณ์พนกังาน 
 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
28.8 – 38 

19.2 – 28.7 
9.6 – 19.1 

0 – 9.5 

ดีมาก 
ดี 

ค่อนขา้งดี 
ควรปรับปรุง 

 
ส าหรับแบบสัมภาษณ์ลูกคา้ ไดก้ าหนดเกณฑส์ าหรับการผา่นเกณฑซ่ึ์งประกอบดว้ยตวับ่งช้ี

ทั้งส้ิน 17 ตวัดงัน้ี 
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ตารางที ่3.3  เกณฑส์ าหรับแบบสัมภาษณ์ลูกคา้ 
 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
13 – 17 
9 - 12 
5 – 8 
0 – 4 

ดีมาก 
ดี 

ค่อนขา้งดี 
ควรปรับปรุง 

 
หมายเหตุ:  เกณฑ์การให้คะแนน 

  ด าเนินการ/มีตามตวับ่งช้ีได ้  1  คะแนน 
  ไม่ไดด้ าเนินการ/ไม่มีตามตวับ่งช้ีได ้ 0  คะแนน 
 

ตารางที ่3.4  ประเด็นในการวจิยัและขอ้ค าถามส าหรับผูบ้ริหาร 
 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 
ด้านแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม (Plan)  
1. นโยบายส่ิงแวดลอ้มในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ 
ลดปัญหาโลกร้อน 

 

1. บริษทัมีนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ี
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของ ISO 
14001 
2. ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รก าหนด
นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
3. นโยบายกล่าวถึงการป้องกนัมลพิษ 
4. นโยบายฯยดึมัน่จะปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
5. นโยบายเหมาะสมตามลกัษณะ
ธุรกิจ ขนาด และผบกระทบอนัเกิด
จากกิจกรรม และบริการ 
6. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมีการ
น าไป ปฏิบติัจริงอยา่งสม ่าเสมอ 
7. มีการเผยแพร่สู่พนกังานทุกคน 
8. มีการเผยแพร่สู่ภายนอกองคก์ร 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 

 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 
2. ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 
1. บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานใน
การระบุปัญหาส่ิงแวดลอ้มทุกองคก์ร 
2. บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานใน
การประเ มินเพื่ อก าหนดลักษณะ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั 
3. วิธีการระบุปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ
การประเมินฯมีความเหมาะสมกับ
บริษทัฯ 

ด้านแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม (Plan) 
3. การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 

 
1. บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติัในการ
ตรวจสอบกฎหมายและข้อก าหนด
ทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษทัฯ 
2. บริษทัมีขั้นตอนการตรวจสอบ
ความทนัสมยัของขอ้มูล Update/
เปล่ียนแปลง/ยกเลิก 
3. บริษทัมีการข้ึนทะเบียนตาม
กฎหมาย/ ขอ้ก าหนด 

4. แผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อน 

1. บริษทัมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ดงักล่าวสนองต่อนโยบายท่ีก าหนด
ไว ้
2. เป้าหมายท่ีตั้งไวส้ามารถวดัไดใ้น
เชิงปริมาณ 
3. บริษทัมีแผนงานปรับปรุง/ จดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 
4. แผนงานดงักล่าวสอดคลอ้งกบัวตัถุ
ประสงคฺและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
5. มีการก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 

ด้านการปฏิบัติและด าเนินการ (DO)  
1. การจดัองคก์รและมอบหมายหนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อน 

1. มีการแต่งตั้งคณะท างานและ
ก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
2. บริษทัมีการแต่งตั้ง EMR  
(Environmental Management 
Representative) 
3. บริษทัมีการประกาศใหท้ราบโดย
ทัว่กนั 
4. มีการจดัตั้งงบประมาณสนบัสนุน
ท่ีเพียงพอ 
5. มีการจดัสรร 

2. การจดัฝึกอบรมให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน
เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อน 

1. บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานใน
การก าหนดความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม(Trainning Needs) 
2. มีการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
แต่ละระดบัของพนกังาน 
3. มีการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เบ้ืองตน้แก่พนกังานใหม่ทุกคน 
4. มีการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่
ผูรั้บเหมา(ถา้จ าเป็น) 

3. การส่ือสารใหท้ราบนโยบายของศูนยก์ารคา้ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อนส าหรับ
พนกังานและลูกคา้ 
 

1. บริษทัมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
ในการติดต่อส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายในองคก์ร 
2. บริษทัมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน
ในการติดต่อส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม
กบัภายนอก 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 

ด้านการปฏิบัติและด าเนินการ (DO)  
4. การจดัท าและจดัเก็บเอกสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้มลดปัญหาโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ 

1. บริษทัมีการจดัท าระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มไวเ้ป็นเอกสาร 
2. บริษทัมีการจดัเก็บเอกสารอยูใ่น
รูปของกระดาษหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิคส์ 
3. บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานใน
การควบคุมเอกสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
4. เอกสารใชง้านมีอยู ่ณ จุด
ปฏิบติังาน 
5. เอกสารท่ีไม่ใชแ้ลว้ มีการน าออก
จากจุดปฏิบติังานทนัที 

5. การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินกรณีเกิด
ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน (ความ
มัน่คงแขง็แรงของศูนยก์ารคา้ต่ออุบติัภยัแผน่ดินไหว
มาตราการดา้นอนุรักษพ์ลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศ (ฝนตกและพายแุรง)  

1. บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานใน
การช้ีแนวโนม้ของการเกิดอุบติัเหตุ 
2. บริษทัมีการทบทวนและปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบติังานต่าง ๆ 
3. บริษมีัการฝึกซอ้มการป้องกนั/
แกไ้ขเหตุฉุกเฉินเป็นระยะ ๆ 

6. การจดัโครงการรณรงคก์ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและ 
ลดปัญหาโลกร้อนและการอนุรักษพ์ลงังาน 
 

4. บริษทัมีโครงการเก่ียวกบัการลด
ปัญหาโลกร้อนและการอนุรักษ์
พลงังาน 

ด้านการตรวจสอบ (Check) 
1. การประเมินผลการปฏิบติัและด าเนินการ 1. บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานใน

การติดตามและตรวจวดัการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2. บริษทัมีการสอบเทียบ 
(Calibration) เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 

 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 
 3. บริษทัมีการติดตามและตรวจวดั

การด าเนินงานตามเวลาท่ีก าหนด 
4. บริษทัมีการประเมินความ
สอดคลอ้งของผลการด าเนินงานกบั
กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบ 1. บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานใน
การป้องกนั/ปรับปรุงแกไ้ขปัญหา 
ต่าง ๆ จากการด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. บริษทัมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ
และมีอ านาจในการด าเนินการ 
3. บริษทัมีการแกไ้ขตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดหลงัจากพบเหตุการณ์ท่ีมีเป็น
ปัญหา 

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 1. บริษทัฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านการตรวจสอบ (Chec) 
4. ผลการประเมินของคณกรรมการตรวจประเมินภายใน 
 

1. บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานใน
การบนัทึกผลการปฏิบติังานและการ
เก็บรักษา 
2. มีบนัทึกผลการตรวจประเมิน 
3. มีบนัทึกผลการด าเนินการ 
4. บริษทัฯมีขั้นตอนการปฏิบติังานใน
การด าเนินการตรวจประเมินระบบฯ 
5.บริษทัมีแผนงานในการตรวจ
ประเมินภายในองคก์ร 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 

 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 
 6. บริษทัมีการส่ือสารภายในองค์กร

ก่อนตรวจประเมิน 
7. มีการรายงานผลการประเมินต่อ
คณะผูบ้ริหารฯ 

ด้านการทบทวนของฝ่ายบริหาร(Act)  
1. การน าผลการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและโลกร้อนเขา้สู่การประชุมของฝ่าย
บริหารตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1. บริษทัมีการทบทวนผลการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยคณะ
ผูบ้ริหาร 
2. บริษทัมีการทบทวนนโยบาย 
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหากมีการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ภายในองคก์ร 

2. การบนัทึกรายงานการประชุมของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม/โลกร้อน 

1. มีการบนัทึกผลการทบทวนของฝ่าย
บริหาร 

3.มติท่ีประชุมผูบ้ริหารใหป้รับปรุงแกไ้ขปัญหา/อุปสรรค
ต่าง ๆเก่ียวกบัการ จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม/โลกร้อน 

2. มีมติท่ีประชุมผูบ้ริหารใหป้รับปรุง
แกไ้ขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ เก่ียวกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัปัญหา
โลกร้อนและมีการบนัทึกผลการ
ทบทวนของฝ่ายบริหาร 

ด้านการปฏิบัติและด าเนินการ (Act) 
4. การเผยแพร่ผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม/ลดปัญหาโลกร้อนในรายงาน
ประจ าปีของบริษทัแก่ผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆรวมทั้ง
ประชาชนทัว่ไป 

1. มีการเผยแพร่ผลการด าเนินการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลด
ปัญหาโลกร้อนในรายงานประจ าปี
ของบริษทัแก่ผูถื้อหุน้หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
อ่ืน ๆ รวมทั้งประชาชนทัว่ไป 

ปัจจัยภายใน  
1. จุดแขง็ของศูนยก์ารคา้ 1. บริษทัมีการประเมินจุดแข็งของ

บริษทัในการลดภาวะโลกร้อน 
2.จุดอ่อนของศูนยก์ารคา้ 2. บริษทัมีการประเมินจุดอ่อนของ

บริษทัในการลดภาวะโลกร้อน 



129 

ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 

 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 
3. แนวทางลดจุดอ่อน 1. บริษทัมีแนวทางในการลดจุดอ่อน

ในการด าเนินการลดปัญหาโลกร้อน 
ปัจจัยภายนอก  
1. โอกาสในอนาคตของศูนยก์ารคา้ 1. บริษทัมีแผนงานดา้นการจดัการ

โลกร้อนในอนาคต 
2. ภยัคุกคามในอนาคต 2. บริษทัมีการประเมินภยัคุกคามดา้น

โลกร้อนและดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ
ในอนาคต 

3. มาตรการป้องกนัและบรรเทาภยัคุกคามในอนาคต 1. บริษทัมีมาตรการป้องกนัและ
บรรเทาภยัคุกคามในอนาคต 

  
ตารางที ่3.5  ประเด็นในการวจิยัและขอ้ค าถามส าหรับพนกังาน 
 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 

ด้านการปฏิบัติและด าเนินการ (Plan)  
1. รับทราบนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อนของสถานท่ีปฏิบติังาน
ของตน 

1. พนกังานรับทราบนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งตาม
ขอ้ก าหนดของ ISO 14001โดย
ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รเป็นผู ้
ก  าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
2. ทราบวา่นโยบายกล่าวถึงการ
ป้องกนัมลพิษ 
3. ทราบวา่นโยบายฯยดึมัน่จะปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆงดา้
นส่ิงแวดลอ้ม 
4. ทราบวา่นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมี
การน าไปปฏิบติัจริงอยา่งสม ่าเสมอ 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 
2. ทราบลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ีปฏิบติังาน
ของตน 
 

1. ทราบวา่บริษทัมีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในการระบุปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มทุกองคก์ร 
2. ทราบวา่บริษทัมีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในการประเมินเพื่อก าหนด
ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั 
3. ทราบถึงวธีิการระบุปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มและการประเมินฯ มี
ความเหมาะสมกบับริษทัฯ 

ด้านการปฏิบัติและด าเนินการ (Plan) 
3. ทราบแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและปัญหาโลกร้อนของสถานท่ี
ปฏิบติังานของตน 

1. บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติัในการ
ตรวจสอบกฎหมายและขอ้ก าหนด
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัฯ 
2. บริษทัมีขั้นตอนการตรวจสอบ
ความทนัสมยัของขอ้มูล Update/
เปล่ียนแปลง/ยกเลิก 
3. บริษทัมีการข้ึนทะเบียนตาม
กฎหมาย/ ขอ้ก าหนด 

4. ทราบหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนในการปฏิงาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
ปัญหาโลกร้อน 

1. บริษทัมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ดงักล่าวสนองต่อนโยบายท่ี 
ก าหนดไว ้
2. เป้าหมายท่ีตั้งไวส้ามารถวดัไดใ้น
เชิงปริมาณ 
3. บริษทัมีแผนงานปรับปรุง/ จดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 
4. แผนงานดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 5. มีการก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 
5. ทราบการละเมิดกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆของ
ศูนยก์ารคา้ท่ีตนปฏิบติังาน 

ทราบกรณีท่ีบริษทัฯไม่ท าตาม
กฎหมายอนัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 
ด้านการปฏิบัติและด าเนินการ (DO) 
1. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในโครงการ/กิจกรรม
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการ
ลดปัญหาโลกร้อน 

1. ทราบวา่พนกังานไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นคณะท างานและมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบ 
2. ทราบวา่มีการแต่งตั้ง EMR  
(Environmental Management 
 Representative) 
3. ทราบวา่บริษทัมีการประกาศให้
ทราบโดยทัว่กนั 
4. ทราบวา่มีการจดัตั้งงบประมาณ
สนบัสนุนท่ีเพียงพอ 
5. ทราบวา่มีการจดัสรรทรัพยากร 
อ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอ 

2. การปฏิบติังานประจ าวนัของพนกังานเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและการลดปัญหาโลกร้อน 

1. ทราบวา่บริษทัมีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในการก าหนดความจ าเป็น
ในการฝึกอบรม (Trainning Needs) 
2. มีการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
แต่ละระดบัของพนกังาน 
3. มีการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เบ้ืองตน้แก่พนกังานใหม่ทุกคน 
4. มีการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่
ผูรั้บเหมา (ถา้จ าเป็น) 

3. ความพึงพอใจต่อบริษทัในการใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการลดปัญหาโลกร้อน 

 

มีความพึงพอใจต่อบริษทัในการใส่ใจ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลด
ปัญหาโลกร้อน 



132 

ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 

ด้านการตรวจสอบ (Check)  
1. รับทราบการตรวจสอบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของผูมี้หนา้ท่ี
ตรวจสอบภายในอาคารศูนยก์ารคา้ 

1. รับทราบวา่ บริษทัมีการตรวจสอบ
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของผูมี้หนา้ท่ี
ตรวจสอบภายในอาคารศูนยก์ารคา้ 
2. ทราบวา่บริษทัมีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในการติดตามและตรวจวดั
การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3. ทราบวา่บริษทัมีการสอบเทียบ 
(Calibration) เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
4. บริษทัมีการติดตามและตรวจวดั
การด าเนินงานตามเวลาท่ีก าหนด 
5. ทราบวา่บริษทัมีการประเมินความ
สอดคลอ้งของผลการด าเนินงานกบั
กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การมีส่วนร่วมตรวจสอบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของผูมี้
หนา้ท่ีตรวจสอบภายในอาคารศูนยก์ารคา้ 

1. ทราบวา่บริษทัมีการก าหนด
ผูรั้บผดิชอบและมีอ านาจในการ
ด าเนินการ 
2. พนกังานท่ีรับผดิชอบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมีส่วนในการปฏิบติังาน
ในการป้องกนั/ปรับปรุงแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆจากการด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
3. ทราบวา่บริษทัมีการแกไ้ขตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดหลงัจากพบ
เหตุการณ์ท่ีมีเป็นปัญหา 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 

ด้านการตรวจสอบ (Check)  
3. การใหค้วามร่วมมือกบัผูมี้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในอาคาร
ศูนยก์ารคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และการลดปัญหาโลกร้อนในการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า
ของผูต้รวจสอบ 

ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีหนา้ท่ีท่ีมา
ตรวจสอบภายในอาคารดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อนและมี
การปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผู ้
ตรวจสอบ 

4. การรายงานขอ้บกพร่องต่าง ๆดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตนพบเห็น
แก่ผูบ้งัคบับญัชา 

มีการการรายงานขอ้บกพร่องต่าง ๆดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตนพบเห็นแก่
ผูบ้งัคบับญัชา 

ด้านการทบทวนของฝ่ายบริหาร(Act)  
1. การรับทราบผลการประชุมของผูบ้ริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและโลกร้อน 

รับทราบผลการประชุมของผูบ้ริหารดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัปัญหาโลกร้อน 

2. การไดรั้บค าสัง่จากผูบ้ริหารใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและโลกร้อน 

มีการไดรั้บค าสัง่จากผูบ้ริหารให้
ปรับปรุงแกไ้ขดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวกบัปัญหาโลกร้อน 

3. ความพึงพอใจต่อค าสัง่ของผูบ้ริหารใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลก
ร้อน 

มีความพึงพอใจต่อค าสัง่ของผูบ้ริหารใน
การใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน 

ปัจจยัภายใน 

1. จุดแขง็ของศูนยก์ารคา้ รับทราบ/ทราบจุดแขง็ของบริษทัใน
การลดภาวะโลกร้อน 

2. จุดอ่อนของศูนยก์ารคา้ รับทราบ/ทราบจุดอ่อนของบริษทัใน
การลดภาวะโลกร้อน 

3. แนวทางลดจุดอ่อน รับทราบ /ทราบแนวทางในการลด
จุดอ่อนในการด าเนินการลดปัญหา
โลกร้อน 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 

ปัจจัยภายนอก  
1.โอกาสในอนาคตของศูนยก์ารคา้ ทราบวา่บริษทัมีแผนงานดา้นการ

จดัการโลกร้อนในอนาคต 
2. ภยัคุกคามในอนาคต ทราบวา่บริษทัมีการประเมินภยั

คุกคามดา้นโลกร้อนและดา้น
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆในอนาคต 

3. มาตราการป้องกนัและบรรเทาภยัคุกคามในอนาคต ทราบวา่บริษทัมีมาตรการป้องกนัและ
บรรเทาภยัคุกคามดา้นโลกร้อนและ
ส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 

 
 

ตารางที ่3.6  ประเด็นในการวจิยัและขอ้ค าถามส าหรับลูกคา้ 
 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 

ด้านการปฏิบัติและด าเนินการ (Plan)  
1. ทราบนโยบายส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ 
 

1. รับทราบนโยบายของศูนยก์ารคา้
ดา้นส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งตาม
ขอ้ก าหนดของ ISO 14001 
2. ทราบวา่นโยบายกล่าวถึงการ
ป้องกนัมลพิษ 
3. ทราบวา่นโยบายฯยดึมัน่จะปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
4. ทราบวา่นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมี
การน าไปปฏิบติัจริงอยา่งสม ่าเสมอ 

2. การทราบปัญหาส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ 
 

รับทราบวา่ศูนยก์ารคา้ประสบปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ 
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
 

 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 
ด้านการปฏิบัติและด าเนินการ (Plan) 
3.การพบเห็นการปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาคาร 
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

ไม่เคยพบเห็นเห็นการปฏิบติัเก่ียวกบั
ความปลอดภยัของอาคาร ส่ิงแวดลอ้ม
และพลงังาน 

ด้านการปฏิบัตแิละด าเนินการ (DO)  
1. ทราบการจดัท ากิจกรรม/โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบ่ิั
งแวดลอ้มและโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ 

ทราบการจดัท ากิจกรรม/โครงการดา้น
ส่ิงแวดล้อมท่ี เ ก่ียวกับโลกร้อนของ
ศูนยก์ารคา้ 

2. ความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของอาคาร ส่ิงแวดลอ้มและ
พลงังานของศูนยก์ารคา้ 

มีความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของ
อาคาร ส่ิงแวดล้อมและพลังงานของ
ศูนยก์ารคา้ 

ด้านการตรวจสอบ (Check)  
1. การรับทราบการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ รับทราบการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ของศูนยก์ารคา้ 
ด้านการทบทวนของฝ่ายบริหาร(Act) 
1. ไดรั้บทราบผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มในเอกสาร 
ต่าง ๆ เช่นรายงานประจ าปี ประกาศ และใบโฆษณา 

รับทราบผลการด าเนินการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในเอกสารต่าง ๆเช่นรายงาน
ประจ าปี ประกาศ และใบโฆษณา 

การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดล้อม (Auditing and Cutification) 
1.ทราบเก่ียวกบัการไดรั้บรองมาตราฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
(ISO14001)ของศูนยก์ารคา้ 

ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บรับรอง
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO14001) 

ปัจจยัภายใน 
1. จุดแขง็ของศูนยก์ารคา้ -บทราบ/ทราบจุดแข็งของบริษทัในการ

ลดภาวะโลกร้อน 
2. จุดอ่อนของศูนยก์ารคา้ รับทราบ/ทราบจุดอ่อนของบริษทัในการ

ลดภาวะโลกร้อน 
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ตารางที ่3.6  (ต่อ) 
 

             ประเด็น/ข้อค าถาม     ดัชนีบ่งช้ี 

ปัจจัยภายใน  
3. แนวทางลดจุดอ่อน รับทราบ/ทราบแนวทางในการลด

จุดอ่อนในการด าเนินการลดปัญหา
โลกร้อน 

 ปัจจัยภายนอก 
1.โอกาสในอนาคตของศูนยก์ารคา้ ทราบวา่ศูนยก์ารคา้มีแผนงานดา้นการ

จดัการโลกร้อนในอนาคต 
2. ภยัคุกคามในอนาคต ทราบวา่ศูนยก์ารคา้มีการประเมินภยั

คุกคามดา้นโลกร้อนและดา้น
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆในอนาคต 

3.มาตรการป้องกนัและบรรเทาภยัคุกคามในอนาคตของ
ศูนยก์ารคา้ 

ทราบวา่ศูนยก์ารคา้มีมาตรการป้องกนั
และบรรเทาภยัคุกคามดา้นโลกร้อน
และส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 

 

3.3  การวเิคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสังเกต ใชว้ิธีการการเปรียบเทียบขอ้มูล

กบัแนวคิดความเห็นจากแหล่งต่าง ๆ (Bryman, 2001: 387-395) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารและพนกังานของศูนยก์ารคา้ รวมทั้งลูกคา้ ขอ้มูล จากการสังเกตในพื้นท่ีและขอ้มูลจาก
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

วธีิการวเิคราะห์มี 2 วธีิดงัน้ี 
1) การวิเคราะห์การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน ท าการวิเคราะห์

โดยพิจารณาประเด็นการจดัการตามท่ีเสนอไวโ้ดยกรอบแนวคิด Demming ซ่ึงพิจารณาการด าเนินการ
ของศูนยก์ารคา้ใน 4 มิติ คือ การวางแผน การน าไปปฏิบติัและด าเนินการ/การตรวจสอบ และการ
ทบทวนของฝ่ายบริหาร 

2) การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของศูนยก์ารคา้ วิเคราะห์ ปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของศูนยก์ารคา้ โดยปัจจยัภายในท่ีศึกษาไดแ้ก่ 
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ผูบ้ริหารองค์กร บุคลากร งบประมาณท่ีจดัสรร การจดัโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบ จุดแข็ง 
จุดอ่อนและแนวทางการลดจุดอ่อน ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีท าการวิเคราะห์ไดแ้ก่ โอกาส ภยัคุกคาม 
และมาตราการในการลดภัยคุกคาม สภาพพื้นท่ี ความร่วมมือจากชุมชน ความ ร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้ (ชยัยทุธ์ ชิโนกุล, 2537 อา้งถึงใน จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2547: 192) 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ใชว้ิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึง
เป็นวธีิหลกัท่ีนิยมใชต้รวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลวา่มาจากแหล่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ มีความ
สอดคลอ้ง ตรงกนัของขอ้มูลจากหลากหลายวธีิ ดงัน้ี (สุพรรณี ไชยอ าพร, 2552: 114) 

1)  สามเส้าของแหล่งขอ้มูล (Data Triangulation) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของศูนยก์ารคา้ 
เจา้หนา้ท่ีของศูนยก์ารคา้ และประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ 

2)  สามเส้าของวิธีการ (Methodological Triangulation) ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ การ
สังเกต และการศึกษาเอกสารรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3)  สามเส้าดา้นผูศึ้กษา (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบขอ้มูลวา่ถา้
เปล่ียนผูเ้ก็บขอ้มูลเป็นผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ผูศึ้กษา ขอ้มูลท่ีไดค้วรจะตรงกนั (Hussein, 2009) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการป้องกนัแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของ
ศูนยก์ารคา้ ท าการวิเคราะห์โดยประยุกต์ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปรากฏการณ์วิทยาของ
โคไลซ่ี (Colaizzi, 1978) โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

1)  การอ่านค าอธิบายหรือข้อความทั้งหมดท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลซ ้ า
หลายๆ คร้ัง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจขอ้มูล หรือปรากฏการณ์ท่ีเป็นประเด็นส าคญั 

2)  ขีดเส้นใตข้อ้ความส าคญัหรือประโยคท่ีมีความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ข
ปัญหาภาวะโลกร้อนจากผูใ้หข้อ้มูลแต่ละราย 

3)  จดักลุ่มเป็นหัวขอ้และเป็นหมวดหมู่หลงัจากนั้นจึงน าขอ้ความหรือประโยคท่ี
ส าคญัมาก าหนด ความหมายแต่ละประโยค 

4)  จดักลุ่มขอ้ความตามลกัษณะท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนั ดว้ยการจดักลุ่ม
ให้เป็นประเด็นหลกั และน าหัวขอ้ทั้งหมดยอ้นไปตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อตรวจสอบความ
ตรงของขอ้มูลอีกคร้ัง 

5)  อธิบายความหมายของประเด็นหลกัท่ีไดจ้ากปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอยา่งละเอียด
ครบถ้วน โดยพิจารณาความต่อเน่ืองและกลมกลืนกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ตดัขอ้มูลท่ีไม่
จ  าเป็นออก 

6)  น าค าอธิบายปรากฏการณ์อยา่งละเอียดไปรวมกนัและสังเคราะห์เป็นประโยคท่ี
เป็นโครงสร้างท่ีมีสาระส าคญัของปรากฏการณ์ เพื่อสรุปปรากฏการณ์จริงภายใต้กรอบแนวคิดใน
การศึกษาวจิยั 



 
บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
  

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากศูนยก์ารคา้ 11 แห่งไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้มา
บุญครอง ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ศูนยก์ารค้าสยามเซ็นเตอร์ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิร์ด ศูนย์
การคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ศูนยค์า้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลล์ ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ศูนยก์ารคา้เดอะ
มอลล์ ศูนยก์ารคา้โลตสั ศูนยก์ารคา้แฟชั่นไอส์แลนด์ และศูนย์การค้าซีคอนแสควร์โดยเฉพาะ
ศูนยก์ารคา้ท่ีมีสาขาเช่นโลตสั เซ็นทรัล  เดอะมอลล ์บ๊ิกซี นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมาจากส่วนกลาง
และน านโยบายไปใชก้บัสาขาในต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ โดยการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร พนกังาน และ
ลูกคา้ รวมทั้งสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ ซ่ึงผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 

4.1  ศูนย์การค้ามาบุญครอง 
 

 
 
ภาพที ่4.1  ศูนยก์ารคา้มาบุญครอง 
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4.1.1  ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์การค้ามาบุญครอง 
4.1.1.1 ประวติัความเป็นมาของศูนยก์ารคา้มาบุญครอง 
บริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) เป็นผูป้ระกอบธุรกิจระดบัแนวหน้าของประเทศ

ไทย โดยมุ่งเนน้ธุรกิจท่ีสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียว และการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เป็นหลกั โดย 
MBK ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพบริษทั เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัช่ือวา่ บริษทั เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์
ต้ีส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2537 และไดรั้บอนุญาตให้
เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีกคร้ัง เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2539 โดย
ใช้ช่ือยอ่หลกัทรัพยว์า่ MBK-PD และเร่ิมมีการซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2539  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจาก “บริษทั 
เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ต้ีส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ  ากดั (มหาชน)” เป็นบริษทั เอ็ม บี เค ดีเวลล็อป
เมนท ์จ ากดั (มหาชน) และเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัฯ อีก
คร้ังจาก บริษทั เอ็ม บี เค ดีเวลล็อปเมนท์ จ  ากดั (มหาชน) เป็น “บริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) ” 
และเปล่ียนช่ือยอ่หลกัทรัพยจ์าก MBK-PD เป็น MBK จนถึงปัจจุบนั 

ปัจจุบนับริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประกอบธุรกิจหลกั ดงัน้ี 
1) ธุรกิจศูนย์การค้าด าเนินธุรกิจโดย MBK และบริษทัย่อยของ MBK 

ไดแ้ก่ บริษทั เดอะ ไนน์  
2) ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวด าเนินธุรกิจโดย MBK และบริษทัยอ่ย

ของ MBK ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ด าเนินธุรกิจโดย บริษทั เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั 
(MBK-HR), บริษทั เอ็ม บี เค การธุรกิจ จ ากดั (MBK-BUS), บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จ  ากดั (SSTN) และ
บริษทั ลนัตา แลนด์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั (LLD) เซ็นเตอร์ จ  ากดั (TNC) และบริษทั พาราไดซ์ 
พาร์ค จ ากดั (PDP) 

3) ธุรกิจท่องเท่ียว ด าเนินธุรกิจโดย บริษทั แอ๊บโซลูท แทรเวิล จ  ากัด 
(ALT)  และบริษทั เอม็ บี เคเลเชอร์ จ  ากดั (MBK-LS) 

4) ธุรกิจกอล์ฟด าเนินธุรกิจโดย บริษทัยอ่ยของ MBK ไดแ้ก่ บริษทั เอ็ม บี 
เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) (MBK-R) และ บริษทั ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คนัทร่ี คลบั จ ากัด 
(RDGCC)  

5) ธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์ าเนินธุรกิจโดยบริษทัย่อยของ MBK ได้แก่ 
บริษทั แปลน เอสเตท จ ากดั (PST) และบริษทั คริสตลั 

6) ธุรกิจขา้วด าเนินธุรกิจโดยบริษทัยอ่ยของ MBK ไดแ้ก่ บริษทั ปทุมไรซ
มิล แอนด ์แกรนารี จ  ากดั (มหาชน) (PRG) และบริษทัยอ่ย ของ PRG  
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7) ธุรกิจการเงินด าเนินธุรกิจโดยบริษทัยอ่ยของ MBK ไดแ้ก่ บริษทั เอ็ม บี เค 
การันตี จ  ากดั (MBK-G) และบริษทั ที ลีสซ่ิง จ  ากดั (TLS)  

8) ธุรกิจอ่ืนๆ ด าเนินธุรกิจโดยบริษทัยอ่ยของ MBK ไดแ้ก่ บริษทั แอพเพิล 
ออโต ้ออคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั (AAA) และ บริษทั เอก็ซ์-เจน็ พรีเม่ียม จ ากดั (X-Gen)  

9) ธุรกิจสนบัสนุนด าเนินธุรกิจโดยบริษทัยอ่ยของ MBK ไดแ้ก่ บริษทั เอ็ม 
บี เค เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั (MBK-TC), บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ากดั 
(MBK-LB) และบริษทั เอม็ บี เค อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ากดั (MBK-IB)  

ธุรกิจศูนยก์ารคา้ด าเนินธุรกิจโดย MBK ดว้ยการให้เช่าพื้นท่ีภายในอาคาร เอ็ม บี เค 
เซ็นเตอร์ 

ธุรกิจศูนยก์ารคา้ด าเนินธุรกิจโดย MBK ดว้ยการให้เช่าพื้นท่ีภายในอาคาร เอ็ม บี เค 
เซ็นเตอร์ภายใตช่ื้อ ศูนยก์ารคา้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) แบ่งลกัษณะของการให้เช่าพื้นท่ี
ภายในศูนยก์ารคา้ MBK Center ออกเป็น 2 ประเภท คือ  1) การให้เช่าพื้นท่ีระยะยาว มีก าหนด
ระยะเวลาเช่ามากกวา่ 3 ปี พร้อมเก็บค่าเช่าล่วงหนา้ตลอดอายุสัญญาเช่า คิดเป็น สัดส่วน 18% ของ
พื้นท่ีให้เช่าทั้งหมด 2) การให้เช่าพื้นท่ีระยะสั้น มีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี ถึง 3 ปี เรียกเก็บค่าเช่า
เป็นรายเดือน คิดเป็นสัดส่วน 82% ของพื้นท่ีใหเ้ช่าทั้งหมด  

4.1.1.2 วสิัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั 

เป็นบริษทัชั้นน าท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง มัน่คง โดยลงทุนในธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทน
อย่างสม ่าเสมอ ดว้ยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมัง่คัง่ ความน่าเช่ือถือ และความ
ไวว้างใจแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4.1.1.3 พนัธกิจ สร้างอิสระแห่งความสุขส าหรับทุกคน 
ภารกิจเพื่อบรรลุวสิัยทศัน์ของบริษทั MBK 

1)  เสริมสร้างและพฒันาทรัพยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบั การขยายธุรกิจ 
2) พฒันางานดา้นการตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
3)  บริหารงาน โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
4)  สร้าง Brand และเอกลกัษณ์ของศูนยก์ารคา้ เอม็ บี เค เซ็นเตอร์ อยา่ง

ต่อเน่ือง 
5)  ปรับปรุงรูปโฉม บรรยากาศ และภาพลกัษณ์ ศูนยก์ารคา้ เอม็ บี เค เซ็นเตอร์  
6) สร้างความพึงพอใจของลูกคา้ 
7)  พฒันาระบบงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศ 

นอกจากน้ีบริษทัยงัมีภารกิจเพื่อตอบสนองผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัต่อไปน้ี 
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1)  ให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นอย่างสม ่าเสมอ โดยมีการบริหารจดัการท่ี
โปร่งใส 

2)  ก าหนดอตัรค่าเช่าดว้ยความเป็นธรรมแก่ผูเ้ช่า คดัสรรผูเ้ช่าท่ีหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ของผูใ้ชบ้ริการ และใชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3)  ด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ อยา่งมีระบบและเป็นธรรม 
4)  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและแลกเปล่ียนข้อมูลกับพันธมิตรเพื่อ

ประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
5)  ส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดี 
6)  ปฏิบตัตามกฏหมายและนโยบายของรัฐบาล 
7)  ดูแลรักษาและป้องกันสภาพแวดล้อมมิให้เกิดมลภาวะ ร่วมส่งเสริม 

สนบัสนุน ช่วยเหลือสังคม ชุมชน  
ธุรกิจศูนยก์ารคา้ด าเนินธุรกิจโดย MBK ดว้ยการให้เช่าพื้นท่ีภายในอาคารเอ็ม บี เค 

เซ็นเตอร์ ภายใตช่ื้อ ศูนยก์ารคา้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) แลว้ MBK ยงัไดล้งทุนในหุ้น
ของ บริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั (SPW) จ านวน 30.72 % ของทุนเรียกช าระแลว้ ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
ศูนยก์ารคา้ภายใตช่ื้อ ศูนยก์ารคา้ สยามเซ็นเตอร์ และศูนยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอร่ีเซ็นเตอร์  ธุรกิจ
ให้เช่าอาคารส านักงานช่ือ สยามทาวเวอร์ นอกจากนั้น SPW ยงัได้ร่วมทุนกบักลุ่มเดอะมอลล ์
ด าเนินธุรกิจศูนยก์ารคา้สยามพารากอน และศูนยก์ารคา้ Paradise Park ซ่ึงตั้งอยู่บนถนนศรี
นครินทร์รายละเอียดการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีแต่ละส่วนของอาคาร MBK Center มีดงัน้ี 

1) ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีให้เช่า แบ่งเป็น  
(1) พื้นท่ีศูนย์การค้า (ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์) มีพื้นท่ีรวม 

142,358.31 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น  
พื้นท่ีใหเ้ช่าส าหรับร้านคา้ทัว่ไป 92,557.60 ตารางเมตร 
พื้นท่ีส่วนกลาง 49,800.71 ตารางเมตร 
(2) พื้นท่ีอาคารส านกังาน (อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์) ชั้นท่ี 9-20 มี

พื้นท่ีรวม 23,330.07 ตารางเมตร แบ่งเป็น  
พื้นท่ีส านกังานใหเ้ช่า 17,760.78 ตารางเมตร 
พื้นท่ีส่วนกลาง 5,569.29 ตารางเมตร 

2) ส่วนท่ีไม่เป็นพื้นท่ีใหเ้ช่า แบ่งเป็น  
(1)  พื้นท่ีโรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส มีพื้นท่ีรวม 47,840.71 ตารางเมตร 

แบ่งเป็น  
หอ้งพกั จ  านวน 29 ชั้น 26,127.61 ตารางเมตร 
พื้นท่ีส่วนกลาง 21,713.10 ตารางเมตร 
(2) พื้นท่ีลานจอดรถ 57,273.66 ตารางเมตร 
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MBK แบ่งลกัษณะของการให้เช่าพื้นท่ีภายในศูนยก์ารคา้ MBK Center ออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1) การให้เช่าพื้นท่ีระยะยาว มีก าหนดระยะเวลาเช่ามากกว่า 3 ปี พร้อมเก็บค่าเช่า
ล่วงหนา้ตลอดอายสุัญญาเช่า คิดเป็นสัดส่วน 18% ของพื้นท่ีให้เช่าทั้งหมด 2) การให้เช่าพื้นท่ีระยะ
สั้น มีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี ถึง 3 ปี เรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน คิดเป็นสัดส่วน 82% ของพื้นท่ี
ใหเ้ช่าทั้งหมด 

MBK ได้ท าการต่อสัญญาเช่าระยะยาวให้กบัผูเ้ช่าของศูนยก์ารคา้ MBK Center 
ล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 10 ปี ส าหรับผูเ้ช่าท่ีครบก าหนดการเช่าในปี 2553 ถึง 2556 โดยมีระยะเวลา
การเช่าต่อเน่ืองจากสัญญาเช่าฉบบัเดิม เพื่อเป็นการเพิ่มความมัน่ใจให้กบัผูเ้ช่าในการประกอบธุรกิจ
การคา้ของผูเ้ช่า    

3)   กลุ่มลูกคา้ของธุรกิจศูนยก์ารคา้ 
(1) ผูเ้ช่าเพื่อประกอบธุรกิจภายในศูนยก์ารคา้ประกอบดว้ย ผูเ้ช่าหลกั 

ไดแ้ก่    ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ โรงภาพยนตร์ โบวล่ิ์ง คาราโอเกะ ศูนยร์วมโทรศพัทมื์อถือและอุปกรณ์ 
ศูนย ์เฟอร์นิเจอร์ ศูนยร์วมอาหารนานาชาติ ศูนยร์วมธนาคาร เป็นตน้ โดย MBK มีการคดัเลือกผูเ้ช่า
ท่ีมีความเหมาะสมตรงกบั กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง 

(2) ผูเ้ช่ารายย่อย ไดแ้ก่ ร้านคา้ปลีก ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ทัว่ไป โดย MBK 
มีการคดัเลือกร้านคา้ปลีกท่ีมีสินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลายและมีคุณภาพ 

(3) ผูใ้ช้บริการ และซ้ือสินคา้ภายในศูนยก์ารคา้ ไดแ้ก่     บุคคลท่ีเขา้
ไปใชบ้ริการภายในศูนยก์ารคา้ ซ่ึงครอบคลุมไปถึงบุคคล หลายกลุ่ม เช่น นกัเรียน นกัศึกษา คนวยั
ท างาน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

 
4.1.2  การจัดการของศูนย์การค้ามาบุญครองในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและการลด

ปัญหาโลกร้อน 
การด าเนินการเพื่อลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้มาบุญครองไดมี้การน า

เทคโนโลยต่ีาง ๆ มาเพื่อจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดงัตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
4.1.2.1 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบ Deep Shaft 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบนั ศูนยก์ารคา้ MBK Center และโรงแรมปทุมวนั  

ปร๊ินเซส ไดใ้ช้ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ Deep Shaft ซ่ึงเป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบกระบวนการ
ตะกอนเร่งชนิดหน่ึง โดยการน าน ้ าเสียไปผา่นกระบวนการบ าบดั ดว้ยการใชต้ะกอนจุลินทรียเ์ป็น
ตวัหลกัในการบ าบดั และไดติ้ดตั้งระบบดงักล่าวเพิ่มเติมจากระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีติดตั้งอยูเ่ดิมตั้งแต่
ก่อสร้างอาคาร ทั้งน้ี ในการควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสียดงักล่าว จะมีเจา้หนา้ท่ีท าการจดบนัทึก 
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และรายงานผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มีการเก็บตวัอย่างน ้ าเสียส่งห้องปฏิบติัการเป็นประจ า
ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน ้ าก่อนท่ีจะทิ้งลงท่อสาธารณะ โดยสามารถบ าบดัน ้ าเสียไดต้าม
มาตรฐานอาคารประเภท ก. ส่วนกากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงมีปริมาณ
ประมาณ 2ตนัต่อสัปดาห์ MBKไดจ้า้งผูรั้บเหมาใหด้ าเนินการขนยา้ยไปทิ้งอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

4.1.2.2 การน าน ้าท่ีบ าบดัแลว้กลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 
MBK มีโครงการน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัแล้วกลับมาใช้อีกคร้ัง เพื่อเป็นการใช้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า โดยจะน าน ้ารีไซเคิลมาใชใ้นระบบ Cleaning เพื่อลา้งพื้นรอบอาคาร ลานจอด
รถ และใชใ้นระบบ Cooling Tower ก่อนท่ีจะน าน ้ ารีไซเคิลมาใชจ้ะผา่นขั้นตอนการกรองเอาสาร
แขวนลอยออก โดยใช้ Sand Filter และผ่านการฆ่าเช้ือโรคโดยการเติมคลอรีนไดออกไซด ์
(Chlorine Dioxide Disinfection) เพื่อให้น ้ ารีไซเคิลมีคุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสม และปลอดภยัต่อการ
น าไปใช้งาน โดยเฉพาะส่วนท่ีน าไปใช้ในระบบ Cooling Tower มีการเก็บตวัอย่างน ้ าส่ง
ห้องปฏิบติัการ เพื่อตรวจหา Legionella  Bacteria ทุก 4 เดือน ดงันั้น การด าเนินการดงักล่าวจึง
ปลอดภยัต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร MBK Center ทั้งน้ี เป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของ MBK 

 

 
 
ภาพที ่4.2  แผนผงัระบบควบคุมน ้าเสีย 
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ภาพที ่4.3  บ่อรวมบ าบดัน ้าเสีย 
  

 

 
 
ภาพที ่4.4  น ้าท่ีบ  าบดัแลว้น าใชใ้หม่กบั Cooling Tower 
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4.1.2.3 การตรวจสอบคุณภาพน ้าประปาท่ีใชภ้ายในศูนยก์ารคา้ 
MBK ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการใช้น ้ าประปาภายในศูนยฯ์ ของผูเ้ช่า และ

ผูใ้ชบ้ริการ เป็นอยา่งดี จึงไดมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้ าประปาท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ าทุก 3 เดือน โดยมี
การสุ่มเก็บตวัอย่างน ้ าประปาจากปลายก๊อกน ้ าท่ีจุดต่าง ๆ และมีการวดัคุณภาพน ้ าด่ืมปีละ 1 คร้ัง 
โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานของน ้าด่ืมในภาชนะปิดสนิท ซ่ึงคุณภาพอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตลอดมา 

4.1.2.4 การใชน้ ้ายาสเปรยฆ่์าเช้ือโรคในระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองดว้ย ปัจจุบนัมีปัญหาเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุ

ใหม่ 2009 เป็นอยา่งมาก นอกเหนือจากการใชน้ ้ายาลา้งท าความสะอาดคอยลแ์อร์, การลา้งท่อส่งลม
เยน็ของเคร่ืองปรับอากาศ และการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในศูนยฯ์ เป็นประจ าทุกปีแลว้ ทาง
ศูนยก์ารคา้ MBK Center ไดมี้มาตรการเพิ่มเติมดงัน้ี 

1)  การใช้น ้ ายาสเปรย์ฆ่าเช้ือโรคภายในเคร่ืองปรับอากาศหลังการล้าง
เคร่ืองปรับอากาศ เป็น การช่วยลดการสะสมของเช้ือโรคต่าง ๆ ท่ีสะสมในคอยล์แอร์, ช่องแอร์ หรือ
ส่วนต่าง ๆ ได ้

2)  การติดตั้งเจลฆ่าเช้ือโรคภายในเคร่ืองปรับอากาศ ให้เจลฆ่าเช้ือโรค
ระเหยแบบต่อเน่ืองตลอดเวลา เพื่อเป็นการฆ่าเช้ือโรคท่ีลอยในอากาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ต่อเน่ือง 

3)  การอบโอโซนฆ่าเช้ือโรคภายในพื้นท่ีส่วนกลาง และในเคร่ืองปรับอากาศ 
เป็นการช่วยลด การสะสมของเช้ือต่าง ๆ ท่ีสะสมในคอยลแ์อร์, ช่องแอร์ หรือส่วนต่าง ๆ ได ้

มาตรการดงักล่าว ทางศูนยฯ์ไดท้  าไปเพื่อลดสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค และ
เป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการภายในศูนยฯ์ 

4.1.2.5 โครงการเพื่อส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 
ปัจจุบนัศูนยก์ารคา้ MBK Center ก าลงัด าเนินการปรับปรุงระบบปรับอากาศคร้ัง

ใหญ่ โดยมีการเปล่ียนเคร่ืองท าน ้ าเยน็ (Chiller) เก่าจ านวน 8 เคร่ืองท่ีใชง้านมานานกวา่ 24 ปี เป็น
เคร่ืองท าน ้ าเยน็รุ่นใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยไดด้ าเนินการติดตั้งเสร็จ
ส้ินเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ท าให้ทางศูนยฯ์ สามารถประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้าในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได ้455,000 หน่วย และคาดวา่จะสามารถประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดถึ้ง 
6 ลา้นหน่วยต่อปี เพื่อเป็นการตอบสนองของภาครัฐบาล ในเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
ยิ่งไปกว่านั้น เคร่ืองท าน ้ าเยน็รุ่นใหม่จะช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม ในเร่ืองลดการปล่อยสาร CFC ท่ี
ท  าลายบรรยากาศชั้นโอโซนของโลก ท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (Greenhouse Effect) และยงั
ช่วยลดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ไดอี้กดว้ย 
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4.1.2.6 รายจ่ายการลงทุนในการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม 
มีงบประมาณในการลงทุนในการควบคุมส่ิงแวดลอ้มร่วม 100 ลา้นบาท 
4.1.2.7 ผลการปฏิบติังานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551  

1)   MBK Center สามารถบ าบดัน ้ าเสียได้คุณภาพตามมาตรฐานอาคาร
ประเภท ก. (8 Parameters) ทุกพารามิเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา 

2)  การตรวจวดัคุณภาพน ้ าประปาและน ้ าด่ืม ได้ตามมาตรฐานน ้ าด่ืมใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิททุกพารามิเตอร์ และไม่มีการปนเป้ือนของจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรคทางเดิน
อาหาร 

3)  การตรวจวดัคุณภาพน ้ าในระบบ  Cooling Tower ไม่พบเช้ือจุลินทรีย ์
Legionella Bacteria ในระบบปรับอากาศ 

ธุรกิจในเครือท่ีเป็นศูนยก์ารคา้ มีอีก 2 แห่งคือ  ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์พาร์ค และบริษทั 
เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (ศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์พระรามเกา้) 

1) ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์พาร์ค 
 

 
 
ภาพที ่4.5  ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์พาร์ค ในเครือมาบุญครอง 
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ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์พาร์คบริหารงานโดย บริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั เป็นศูนยก์ารคา้ Speciality Shopping Center ท่ีดีท่ีสุดของกรุงเทพ
ตะวนัออก ตั้งอยูบ่นถนนศรีนครินทร์ ประกอบดว้ยอาคารศูนยก์ารคา้ 5 ชั้น และร้านคา้ชั้นน า กว่า 
500 ร้านคา้  

ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค เป็นธุรกิจร่วมทุนระหว่างบริษทั เอ็ม บี เค 
จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กบับริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั ผูบ้ริหาร
ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคฟัเวอร่ี ดว้ยมูลค่าโครงการรวมกวา่ 3,200 
ล้านบาท บนถนนศรีนครินทร์ ภายใต้แนวคิด สวนสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของ
กรุงเทพตะวนัออก (The Oasis of Eastern Bangkok) 

เดิมบริเวณท่ีตั้ งของพาราไดซ์พาร์ค เป็นศูนยก์ารค้าเสรี เซ็นเตอร์ ท่ีเปิด
ด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จนถึง พ.ศ. 2551 และถูกปรับโฉมอาคารเสรี เซ็นเตอร์ ทั้งภายใน 
และภายนอกทั้งหมด เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรย่านกรุงเทพตะวนัออก และเป็นแดน
สวรรค์ส าหรับนกัชอ้ป ดว้ยพื้นท่ียิ่งใหญ่กวา้งขวางสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุก
เพศทุกวยั และรองรับกลุ่มลูกคา้ครอบครัวไดอ้ยา่งลงตวัท่ีสุด 

ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์ พาร์ค เป็นธุรกิจศูนยก์ารคา้แบบให้เช่าระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยมุ่งเน้นการบริหารให้เกิดรายได้จากการให้เช่าพื้นท่ีเปิดร้านคา้ของผูป้ระกอบการ 
รายไดจ้ากการให้เช่าติดตั้งป้ายโฆษณา รายไดจ้ากการจดักิจกรรมเปิดตวัสินคา้ และอ่ืน ๆ อีกทั้งยงั
เป็นศูนยก์ารคา้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงโฉมใหม่จากศูนยก์ารคา้เสรีเซ็นเตอร์เดิม หัวใจส าคญัของการ
บริหารงานจึงมุ่งเนน้ให้เป็นท่ีนิยมของผูใ้ชบ้ริการในระยะเวลาอนัรวดเร็วและต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผล
ต่ออตัราค่าเช่าท่ีจะสามารถปรับสูงข้ึนในรอบต่อสัญญาต่อ ๆ ไปเพื่อเพิ่มรายได้ของบริษทัฯ ใน
ระยะยาว  

(1) การด าเนินการเพื่อลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คมีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มและลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี 
(1.1)  การบ าบดัน ้าทิ้งจากอาคาร 
ศูนยก์ารคา้ พาราไดซ์ พาร์ค ไดใ้ชร้ะบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ Activated 

Sludge (AS) ส าหรับอาคาร 1 และระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) 
ส าหรับอาคาร 2 และอาคาร 3 ตั้งแต่หลงัการปรับปรุงศูนยฯ์ เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา 
ซ่ึงการใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสียทั้ง 2 แบบดงักล่าวนั้น ก็เพื่อให้เหมาะสมกบัปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนใน
แต่ละอาคาร โดยอาคาร 1 มีปริมาณน ้ าเสีย 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ส่วน อาคาร 2 และ อาคาร 3 มี
ปริมาณน ้าเสีย 1,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
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ในการด าเนินงานควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสียนั้น ศูนยก์ารคา้ 
พาราไดซ์ พาร์ค มีการจดบนัทึกและรายงานผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง และมีการเก็บตวัอยา่งน ้ าส่ง
ห้องปฏิบติัการเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน ้ า ซ่ึงสามารถบ าบัดน ้ าเสียได้ตาม
มาตรฐานอาคารประเภท ก. ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 

(1.2)  กากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการบ าบดัน ้าเสีย 
ปริมาณกากของเสียทั้ง 3 อาคาร มีปริมาณรวม 500 กิโลกรัมต่อ

สัปดาห์ โดยทางศูนยก์ารคา้ได้จา้งผูรั้บเหมาให้ด าเนินการขนยา้ยเพื่อน าไปทิ้งให้ถูกสุขลกัษณะ
ต่อไป 

(1.3)  คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร  
ใชร้ะบบ Cooling Tower ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบท าน ้ าเยน็เพื่อ

ส่งลมเยน็ภายในศูนยก์ารคา้ ซ่ึงฝ่ายวิศวกรรมไดมี้การเฝ้าระวงัในเร่ืองการปนเป้ือนของ Bacteria ท่ี
ช่ือว่า Legionella ในระบบ จึงมีการเก็บตวัอย่างน ้ าจาก Cooling Tower ส่งห้องปฏิบติัการเพื่อ
ตรวจหา Legionella Bacteria จ านวน 3 คร้ังต่อปี 

(1.4)  คุณภาพอากาศภายในอาคาร 
ศูนย์การคา้พาราไดซ์ พาร์ค ได้ด าเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มภายในอาคาร โดยการออกแบบให้มีระบบเติมอากาศจากภายนอกเขา้สู่ภายในอาคาร 
และจดัใหมี้การลา้งท าความสะอาดท่อส่งลมเยน็ ในพื้นท่ีส่วนกลางและร้านคา้ เพื่อก าจดัฝุ่ นละออง 
แบคทีเรีย และเช้ือโรคต่าง ๆ ท่ีสะสมอยูใ่นท่อส่งลมเยน็ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
โดยมีแผนด าเนินการทุก 3 ปี 

(1.5)  คุณภาพน ้าประปาในอาคาร 
ศูนยก์ารคา้ พาราไดซ์ พาร์ค ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าประปา

ตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร และเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานของน ้ าด่ืม โดยมีแผนในการตรวจวดั ทุก 
12 เดือน 

(2) การก ากบัดูแลของหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท าหน้าท่ีควบคุมดูแลให้เจา้ของอาคาร

ด าเนินการเก่ียวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม อันเกิดจากกิจกรรมของอาคาร ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและขอ้ก าหนดการควบคุมอาคาร หน่วยงานราชการท่ีศูนยก์ารคา้ พาราไดซ์ พาร์ค ไดร่้วม
ปฏิบติังานดว้ย ไดแ้ก่ 1) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2) กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข 3) กองควบคุมคุณภาพน ้า กรุงเทพมหานคร 



149 

2) บริษทั เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (ศูนยก์ารคา้เดอะไนน์พระราม 9) 
 

 
 
ภาพที ่4.6  ศูนยก์ารคา้เดอะไนน์ เนเบอร์ฮูด้ เซ็นเตอร์ ในเครือมาบุญครอง 
 

บริหารงานโดย บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) เป็นคอมมิวนิต้ีมอลล์ แห่ง
แรกบนถนนพระราม 9 ภายใตแ้นวคิดการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ในสไตล์ Tropical Village 
เพื่อรองรับไลฟ์สไตลข์องกลุ่มลูกคา้ครอบครัว ทุกเพศทุกวยั โดยอาคารร้านคา้มีลกัษณะเป็นเหมือน
หมู่บา้น ประกอบดว้ย อาคาร 2 ชั้น 3 ชั้น และ 4 ชั้น และร้านคา้ชั้นน าหลากหลายกวา่ 100 ร้านคา้ 
บนพื้นท่ีกวา่ 20,000 ตรม. 

ศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ เนเบอร์ฮูด้ เซ็นเตอร์ ศูนยก์ารคา้แห่งใหม่บนถนน
พระรามเกา้ มุ่งสู่สนามบินสุวรรณภูมิ และจงัหวดัในภาคตะวนัออกของไทย ภายใตม้าตรฐานการ
ก่อสร้าง และด าเนินการอย่างรวดเร็วในปีท่ีผ่านมาด้วยการลงทุนท่ีใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
นบัเป็นกา้วส าคญัของการพลิกโฉมแยกพรีเมียร์พระรามเกา้ สู่การเป็นคอมมูนิต้ี มอลล์ จุดนดัพบ 
และ One-Stop Service เติมเตม็ความตอ้งการของคนในยา่นพระรามเกา้ สวนหลวง รามค าแหง และ
ศรีนครินทร์ เปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ท่ีผา่นมา ดว้ยแนวคิด Tropical Village หมู่บา้น
ร้านคา้ เนน้ความเป็นธรรมชาติ สวนสวยแนวตั้ง (Vertical Garden) จากพนัธ์ุไมจ้ริงโดยมืออาชีพท่ี
ตกแต่งสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกเหมือนการเดินพกัผอ่นในสวน พร้อมกิจกรรมการตลาดท่ี
สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบัผูม้าใช้บริการ ท่ีจดัสรร คดัเลือกกิจกรรมมาจดัสลบัสับเปล่ียนทุก
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สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ต่างสร้างความแปลกใหม่ และประทบัใจแก่ผูม้าใชบ้ริการ ท าให้
ผูใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

(1) การด าเนินการเพื่อลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและแนวปฏิบติัท่ีด าเนินการในปัจจุบนั 
ศูนยก์ารคา้เดอะไนน์ฯ ตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มท่ี

อาจเกิดข้ึน หรืออาจส่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยับริเวณรอบศูนยฯ์ เพื่อเป็นการเตรียมการควบคุม 
ป้องกนั และแกไ้ข เดอะไนน์ฯ ไดว้างระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีไดม้าตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้ า
สาธารณะ และก าหนดแผนงานป้องกนัสัตวพ์าหะภายในศูนยฯ์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
และยงัเป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

สรุปไดว้่าทางศูนยก์ารคา้มาบุญครองและศูนยก์ารคา้ในเครือไดมี้การ
ใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้มาในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี 

(1.1)  การบ าบดัน ้าทิ้งจากอาคาร 
ทางศูนยก์ารคา้ไดมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสียส าหรับตวัอาคารท่ีทนัสมยั 

ในการด าเนินงานควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสียนั้นทางศูนยก์ารคา้ได ้มีการจดบนัทึกและรายงาน
ผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง และมีการเก็บตัวอย่างน ้ าส่งห้องปฏิบัติการเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน ้ า ซ่ึงสามารถบ าบดัน ้ าเสียไดต้ามมาตรฐานอาคารประเภท ก. ตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

(1.2) กากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการบ าบดัน ้าเสีย 
ปริมาณกากของเสียทางศูนยก์ารคา้ไดจ้า้งผูรั้บเหมาให้ด าเนินการ

ขนยา้ยเพื่อน าไปทิ้งใหถู้กสุขลกัษณะต่อไป 
(1.3)  คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร  
ใชร้ะบบ Cooling Tower ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบท าน ้ าเยน็เพื่อ

ส่งลมเยน็ภายในศูนยก์ารคา้ ซ่ึงฝ่ายวิศวกรรมไดมี้การเฝ้าระวงัในเร่ืองการปนเป้ือนของ Bacteria ท่ี
ช่ือว่า Legionella ในระบบ จึงมีการเก็บตวัอย่างน ้ าจาก Cooling Tower ส่งห้องปฏิบติัการเพื่อ
ตรวจหา Legionella Bateria จ านวน 1 คร้ังต่อปี 

(1.4)  คุณภาพอากาศภายในอาคาร 
ทางศูนยก์ารคา้ฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายใน

อาคาร โดยการออกแบบให้มีระบบเติมอากาศจากภายนอกเขา้สู่ภายในอาคาร และจดัให้มีการลา้ง
ท าความสะอาดท่อส่งลมเยน็ ในพื้นท่ีส่วนกลางและร้านคา้ เพื่อก าจดัฝุ่ นละออง แบคทีเรีย และเช้ือ
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โรคต่าง ๆ ท่ีสะสมอยู่ในท่อส่งลมเย็น เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยมีแผน
ด าเนินการทุก 1 ปี 

(1.5)  คุณภาพน ้าประปาในอาคาร 
ทางศูนยก์ารคา้ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าประปาตามจุดต่าง ๆ 

ของอาคาร และเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานของน ้าด่ืม โดยมีแผนในการตรวจวดั ทุก 4 เดือน 
ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกคา้ 
1)  ดา้นการวางแผน 

(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
ผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้ใหค้วามมุ่งมัน่ในหลกัการของบรรษทัภิบาล 

และหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีท าใหช่้วยลดปัญหาโลกร้อน แนวทางการจดัการศูนยก์ารคา้ของ
มาบุญครองและศูนยก์ารคา้ในเครือจะเหมือนกนัคือมุ่งมัน่ตามหลกัการของบรรษทัภิบาลซ่ึงบริษทั
มีนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001  

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
ในส่วนของพนักงานก็จะรับทราบนโยบายด้านต่าง ๆ จากฝ่าย

บริหารและน ามาปฏิบติั โดยพนกังานรับทราบนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและได้มี
แผนการในการด าเนินการเช่นแผนงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่นป๊ัมน ้ า ระบบปรับอากาศ
ฯลฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีรับมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางของบริษทั 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
ในส่วนของลูกคา้ท่ีให้สัมภาษณ์พบว่าไม่ทราบนโยบายด้านการ

จดัการส่ิงแวดล้อมของศูนยก์ารคา้ แต่จะสังเกตเห็นการวางถงัขยะท่ีรับทิ้งแบตเตอร่ีใช้แล้วของ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดีส าหรับการป้องกนัมลพิษ 

(4)  ผลจากการสังเกต 
จากการสังเกตการณ์ในพื้นท่ีพบว่า สภาพพื้นท่ีโดยทั่วไปของ

ศูนยก์ารคา้มาบุญครอง อยู่ในใจกลางเมืองติดกบัสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ และใกลก้บั
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั และศูนยก์ารคา้สยามดิสเวอร่ี สยามเซ็นเตอร์  ในศูนยก์ารคา้มีร้านคา้
มากมายส่วนใหญ่จะเป็นร้านคา้เช่า ประกอบไปดว้ย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้
โตคิว ร้านขายโทรศพัทมื์อถือ ธนาคาร ร้านคา้เคร่ืองประดบั ร้านขายของฝาก ศูนยอ์าหารนานาชาติ 
โรงแรม และอาคารส านกังาน รวมท่ีจอดรถ ลูกคา้ส่วนใหญ่มีคละกนัไปทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 
ส่วนใหญ่จะมาจบัจ่ายซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี มีระบบการรักษาความปลอดภยัโดยมีกลอ้งวงจรปิด
ดูแลความเรียบร้อยในศูนยก์ารคา้ มีการจดักิจกรรม 5 ส สังเกตจากห้องเก็บอุปกรณ์ของฝ่ายวิศวกรรม
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มีการจดัเรียงอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยดี ดงัภาพท่ี 4.7 และมีจุดรับแบตเตอร่ีโทรศพัทท่ี์ใชแ้ลว้ 
ช่ือโครงการ ถงัรับทิ้งซากแบตเตอร่ีมือถือลดโลกร้อน เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพที ่4.7  หอ้งเก็บอุปกรณ์ของฝ่ายวศิวกรรมจดัเรียงอุปกรณ์เป็นระเบียบ 
 

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบวา่ไดมี้คณะกรรมการท่ีดูแลในเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยั (คปอ) ซ่ึงจะมีการประชุมทุกเดือน มีการจดัเจา้หนา้ท่ีไปฝึกอบรมเพื่อ
น าความรู้มาพฒันางานมีการติดป้ายประกาศเป็นการภายในให้ทราบ รวมถึงการประเมินอุบติัเหตุ
อนัเน่ืองมาจากการท างานและนอกงานใหพ้นกังานไดท้ราบ 

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่าพนกังานมีการฝึกอบรมในเร่ือง

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั เช่นการฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้ การอบรมคณะกรรมการ  
และทางพนักงานจะทราบว่ามีหน่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดล้อมเช่นเขต และ
บริษทัเอกชนท่ีรับจา้งตรวจอาคาร 
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(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบวา่ลูกคา้ทราบเร่ืองการจดักิจกรรมเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มจากเวบ็ไซตแ์ละโบชวัร์  
3)  ดา้นการตรวจสอบ 

(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารพบว่ามีการติดตามและตรวจด้าน

ส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายเช่นค่าของน ้ าเสียให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดมีคณะท างานท่ีมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบและมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหาร 

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบว่ามีการติดตามและตรวจสอบดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม งานท่ีไดรั้บมอบหมายของแต่ละแผนกจะความสอดคลอ้งกบันโยบายของฝ่ายบริหาร 
กล่าวคือพนกังานจะรับทราบวา่มีการติดตามและตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ และงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหแ้กไ้ขจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยการประชุมร่วมกนั 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบว่าลูกคา้ไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบ

เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม แต่จะทราบจากกิจกรรมท่ีทางศูนยก์ารคา้จดัท าเช่นจดัเวทีท ากิจกรรมลดโลกร้อน
เป็นตน้ 

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทางบริษทัพบวา่ไดมี้การทบทวนผลการ

ด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมโดยการประชุมร่วมกนัและก็พิจารณาด าเนินการเลยเช่นถ้าเป็นเร่ือง
เร่งด่วนก็จะแก้ไขทันที และได้มีการรายงานผลประจ าปีแก่ผูถื้อหุ้นและประชาชนทั่วไปทาง
เวบ็ไซต ์ซ่ึงสามารถเขา้ไปดูได ้

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบว่ามีมาตรการต่าง ๆ น ามาใชใ้นการ

ท างานหลายมาตรการ เช่น การจดัระเบียบ 5 ส ในห้องท างานและพื้นท่ีห้องเก็บของ รวมถึงรณรงค์
ประหยดัพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ และรับทราบผลการประชุมของฝ่ายบริหารเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและมีความพึงพอใจในค าสั่งของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม” 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบวา่ลูกคา้ให้ความส าคญักบัผลกระทบใน

เร่ืองมลพิษท่ีเกิดจากท่อไอเสียเน่ืองจากศูนย์การค้าฯ อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ซ่ึงประสบปัญหา
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การจราจรติดขดั และพบวา่ท่ีมาบุญครองจะมีกล่องรับขยะท่ีเป็นพิษเช่น แบตเตอร่ี โทรศพัทมื์อถือ
ท่ีไม่ใช้แล้ว นับเป็นตวัอย่างท่ีดีของศูนย์การค้าในการจดัการขยะพิษ และรับทราบปัญหาการ
ด าเนินการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มจากเวบ็ไซต ์และกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดั 
 

 
 
ภาพที ่4.8  ภาพการจราจรท่ีหนาแน่นหนา้ศูนยก์ารคา้มาบุญครอง 

 
5)  การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
จาการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่าลูกค้าท่ีสอบถามไม่ทราบว่าศูนยก์ารค้า

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากไม่ไดส้ังเกตโฆษณาใด ๆ ท่ีอยูใ่นอาคาร 
สรุปการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้มาบุญครอง 
สรุปไดว้่าการด าเนินการเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้มา

บุญครองสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในด้านการวางแผน,ดา้นการปฏิบติัและ
ด าเนินการ, ด้านการตรวจสอบและด้านการทบทวนของฝ่ายบริหารโดยบริษทัมีนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มชดัเจนและมุ่งมัน่สู่ ISO 14001 โดยบริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) ครอบคลุมการ
ประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี ขอ้  3 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นลูกคา้ ดา้นคู่คา้ 
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คู่แข่ง และเจา้หน้ี ดา้นพนกังาน และดา้นสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบริษทัฯให้ความส าคญั
กบัชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม  

สรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้มาบุญครองไดด้งัน้ี 
1)  ดา้นการวางแผน 
ผูบ้ริหารศูนย์การค้าให้ความมุ่งมัน่ในหลักการของบรรษัทภิบาล และหลักการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีท าให้ช่วยลดปัญหาโลกร้อน แนวทางการจดัการศูนยก์ารคา้ของมาบุญครอง
และศูนยก์ารคา้ในเครือจะเหมือนกนั คือมุ่งมัน่ตามหลกัการของบรรษทัภิบาลซ่ึงบริษทัมีนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ในส่วนพนกังานจะรับทราบ
นโยบายด้านต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารและน ามาปฏิบติั  ลูกคา้จะไม่ทราบนโยบายด้านการจดัการ 
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
ศูนยก์ารคา้มีคณะกรรมการท่ีดูแลในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและอาชีว อนามยั (คปอ) มีการ

ประชุมทุกเดือน และพนกังานไดรั้บการฝึกอบรมดา้น คปอ.มีการประเมินอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การท างานและนอกงานให้พนกังานไดท้ราบ  พนกังานมีการอบรมในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยั พนกังานทราบว่ามีหน่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดล้อมในส่วนลูกคา้
ทราบเร่ืองการจดักิจกรรมเร่ืองส่ิงแวดลอ้มจากเวบ็ไซตแ์ละโบชวัร์ท่ีบริษทัจดัข้ึน  

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
ศูนย์การค้ามีการติดตามและตรวจด้านส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายมีคณะท างาน

ตรวจสอบและมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหาร พนกังานมีการติดตามและตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
ลูกคา้จะไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม แต่จะทราบจากกิจกรรมท่ีทางศูนยก์ารคา้
จดัท าเช่นจดัเวทีท ากิจกรรมลดโลกร้อน 

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
ผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้มีการทบทวนผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการรายงาน

ผลประจ าปีแก่ผูถื้อหุ้นและประชาชนทัว่ไปทางเวบ็ไซต์  พนกังานมีมาตรการต่าง ๆ มาใช้ในการ
ท างาน เช่น การจดัระเบียบ 5 ส การรณรงค์ประหยดัพลงังาน พนกังานรับทราบเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ และมีความพึงพอใจในค าสั่งของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
ลูกคา้ให้ความส าคญักบัผลกระทบเร่ืองมลพิษจากการจราจร  ลูกคา้รับทราบปัญหาการด าเนินการ
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมจากเว็บไซต์ และกิจกรรมท่ีศูนย์การค้าจัด  ลูกค้าจะไม่ทราบว่า
ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพราะศูนยก์ารคา้ไม่ไดติ้ดประกาศและ
ศูนยก์ารคา้ยงัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO 14001  
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4.2  ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
 

 
 
ภาพที ่4.9  ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน 
 

4.2.1  ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์การค้าสยามพารากอน 
สยามพารากอน (Siam Paragon) เป็นศูนยก์ารคา้ในกรุงเทพมหานคร และนบัเป็นศูนยก์ารคา้ท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศไทย 
สยามพารากอนสร้างข้ึนบริเวณโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตลัเดิม (เจา้ของท่ีดินคือ

ส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์) ตั้งอยู่ท่ีถนนพระรามท่ี 1 ติดกบัวงัสระปทุม เป็นการ
ลงทุนร่วมกันระหว่างกลุ่มเดอะมอลล์ และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารศูนย์การค้าเม่ือวนัท่ี 9 
ธนัวาคม พ.ศ. 2548 

สยามพารากอนเป็นอาคารสูง 8 ชั้น ตวัอาคารจะใช้แก้วตกแต่งเป็นหลกั มีลิฟต์แกว้ท่ีใช้
กระจกทั้งหมดเป็นแห่งแรกของประเทศ(ปัจจุบนัไดมี้อีกท่ีหน่ึงคือ เซ็นทรัลเวิลด์) มีจ  านวนลิฟต์
ทั้งหมด 26 ตวั แบ่งเป็นลิฟต์แกว้แบบใช้กระจกทั้งหมด 2 ตวั ตั้งอยู่ท่ีโซน The Jewel (ฝ่ังติดกบั
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สยามเซนเตอร์) ลิฟตแ์กว้แบบธรรมดา 2 ตวั ตั้งอยูท่ี่โซน Star Dome (ฝ่ังติดกบัวดัปทุมวนาราม) 
และลิฟตธ์รรมดา 22 ตวั บนัไดเล่ือน 85 ตวั ทางเล่ือน 4 ตวั มีพื้นท่ีใชส้อยประมาณ 500,000 ตาราง
เมตร และใชเ้งินลงทุนมากกวา่ 15,000 ลา้นบาท 
 

4.2.2  การจัดการของศูนย์การค้าสยามพารากอนในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและการลด
ปัญหาโลกร้อน 

ศูนยก์ารคา้สยามพารากอนไดมี้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยมีหลกัการเหมือนกบัศูนยก์ารคา้อ่ืน  

ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกคา้ 
4.2.2.1 ดา้นการวางแผน 

1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทราบวา่แนวทางการจดัการศูนยก์ารคา้ของสยาม

พารากอนจะเหมือนกบัเดอะมอลล์กรุ๊ปเพราะเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกนัรวมถึงห้างดิเอ็มโพเรียม คือ
เน้นการใส่ใจส่ิงแวดล้อมการลดการใช้ถุงพลาสติค การจัดกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อม ความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

 

 
 
ภาพที ่4.10  ผูบ้ริหาร เปิดตวัโครงการ Siam Paragon Green Socicety 
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2) ผลจาการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่าทราบนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของฝ่าย

บริหารและได้มีแผนการในการด าเนินการเช่นแผนงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่นป๊ัมน ้ า 
ระบบปรับอากาศฯลฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีรับมา 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่าลูกค้าไม่ทราบนโยบายด้านการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมแต่จะสังเกตุเห็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางศูนยก์ารคา้จดัเก่ียวกบัโลกร้อน   เช่น การติด
โปสเตอร์ การติดสติกเกอร์ในหอ้งน ้า เช่น การรณรงคใ์ชก้ระดาษและน ้าอยา่งประหยดัเป็นตน้ 

4)  ผลจากการสังเกต 
ศูนยก์ารคา้สยามพารากอนเป็นศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่มาก มีทั้งโรงภาพยนต์

หา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร อควาเร่ียม และอยูใ่กลก้บัรถไฟฟ้า BTS และติดกบัศูนยก์ารคา้สยาม มี
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศและนกัท่องเท่ียวชาวไทยมาใชบ้ริการเป็นจ านวนมากพบวา่นโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นเช่นเกียวกบักลุ่มเดอะมอลลท่ี์เป็นกลุ่มท่ีด าเนินธุรกิจของศูนยก์ารคา้น้ี 
 

 
 
ภาพที ่4.11  สยามโอเช่ียนเวร์ิลตั้งอยูช่ั้นใตดิ้นศูนยก์ารคา้สยามพารากอน  
  



159 

4.2.2.2 ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
1) ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร พบว่า มีการแต่งตั้งคณะท างานเข้ามาดูแลใน

เร่ืองส่ิงแวดล้อมและเร่ืองอาชีวอนามยั ซ่ึงก็คือคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ) ซ่ึงจะมีการประชุมทุกเดือน มีการจดัเจา้หน้าท่ีไปฝึกอบรมเพื่อ
น าความรู้มาพฒันางานมีการติดป้ายประกาศเป็นการภายในให้ทราบ รวมถึงการประเมินอุบติัเหตุ
อนัเน่ืองมาจากการท างานและนอกงานใหพ้นกังานไดท้ราบ รวมถึงมีการจดักิจกรรมลดโลกร้อนใน
ศูนยก์ารคา้ เช่น กิจกรรมลดโลกร้อน การรรณรงคใ์ชถุ้งผา้เป็น ตน้ 
 

 
 
ภาพที ่4.12  ผูบ้ริหารสยามพารากอนกบัการรณรงคใ์ชถุ้งผา้ลดโลกร้อน 

 
2) ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
สอดคลอ้งกบัการใหส้ัมภาษณ์ของฝ่ายบริหารคือไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ือง

ท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยเช่น การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การอบรม
คณะกรรมการ คปอ และทราบว่ามีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดล้อมเช่น
เจา้หนา้ท่ีจากเขต เป็นตน้ 
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3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสอบถามลูกคา้พบวา่ทราบเร่ืองการจดักิจกรรมเร่ืองการลดโลกร้อน

ของศูนยก์ารคา้ฯจากการจดักิจกรรมภายในต่าง ๆ เช่นการรณรงคใ์ชถุ้งผา้ เป็นตน้ 
4.2.2.3  ดา้นการตรวจสอบ 

1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บ ริหารทราบว่า มีการติดตามและตรวจวัดด้าน

ส่ิงแวดลอ้มเช่นค่าของน ้ าเสียให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดมีคณะท างานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
และมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนักงานท่ีปฏิบติังานพบว่ามีความสอดคล้องกับฝ่าย

บริหารกล่าวคือรับทราบวา่มีการติดตามและตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารโดย
มีการประชุมร่วมกนั และส่วนใหญ่งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหแ้กไ้ขจะส าเร็จลุล่วงไปได ้

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้จะไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่

จะพบวา่มีกิจกรรมเก่ียวกบัการรณรงคล์ดโลกร้อนเช่นการใชถุ้งผา้บรรจุสินคา้ซ่ึงจะทราบข่าวจาก
ระบบเสียงตามสายในการประกาศภายในศูนยก์ารคา้ 

4.2.2.4 ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารพบว่ามีการทบทวนผลการด าเนินการด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม โดยคณะผูบ้ริหารและมีการรายงานผลประจ าปี นโยบายของ ผูบ้ริหารสูงสุด บริษทั 
สยามพารากอน ดีเวลลอปเมน้ท ์คือ การเนน้การปรับปรุงการใชพ้ลงังานดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลงังานแสงสว่างและระบบปรับอากาศภายในศูนยก์ารคา้ จดักิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์
พลงังานท่ีเขา้ถึงกลุ่มพนกังาน ผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ โดยท่ีผา่นมา ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ได้
ใชม้าตรการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคารท่ีไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ ช่วยให้สามารถลดการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าได้ถึง 2.5 ล้านหน่วย และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
มากกว่า 1,200 ตนัต่อปี รวมทั้ง ปรับเปล่ียนอุปกรณ์การใช้พลงังานไฟฟ้า เช่น การน าบลัลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหร่ีมาติดตั้งกบัหลอดไฟทัว่ศูนยก์ารคา้ฯกว่า 30,000 ดวง ท าให้ปริมาณแสง
สวา่งเท่าเดิมแต่ใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ยลงถึงร้อยละ 30 และใชร้ะบบ วีดีเอส กบัระบบมอเตอร์เคร่ือง
เป่าลมเยน็ปรับอากาศทั้งหมด ท าใหป้ระหยดัพลงังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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ภาพที ่4.13  กิจกรรมผูบ้ริหาร น าพนกังาน “รวมพลงัป่ันจกัรยาน สร้างพลงังานสีเขียว” 

 
2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์ พนักงานพบว่ามีมาตรการมาใช้หลายมาตรการร่วมกนั 

เช่น การจดัระเบียบ 5 ส ในห้องท างานและพื้นท่ีห้องเก็บของ รวมถึงรณรงคป์ระหยดัพลงังานใน
รูปแบบต่าง ๆ และรับทราบผลการประชุมของฝ่ายบริหารเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีความ
พึงพอใจในค าสั่งของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่า ผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีลูกค้าให้

ความส าคญัและเป็นปัญหาหลกัของพื้นท่ีคือมลภาวะทางอากาศจากการจราจรหนา้ตึกท่ีติดขดัและ
อยู่ใต้รถไฟฟ้าจะเกิดควนัพิษจากท่อไอเสีย เน่ืองจากศูนย์การค้าสยามพารากอนอยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานครและรถติดในลานจอดภายในตึก 
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ภาพที ่4.14  ภาพการจราจรท่ีหนาแน่นหนา้ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน 
  
 

 
 
ภาพที ่4.15  ผูบ้ริหารเปิดตวัโครงการ Think Green บริษทัในเครือเดอะมอลล์ 
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4.2.2.5 การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001)  
สรุปการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้สยามพารากอน 
สรุปได้ว่าการด าเนินการเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้

สยามพารากอนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการวางแผน,ดา้นการปฏิบติั
และด าเนินการ,ดา้นการตรวจสอบและดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหารโดยบริษทัมีนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มชดัเจนและมุ่งมัน่สู่ ISO 14001 โดยบริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี  

เป็นตน้แบบของห้างสรรพสินคา้ท่ีมีการบริหารงานในรูปแบบ Green Retail Bussiness 
ภายใตแ้นวคิด Think Green ในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หรือการเป็นห้างเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแนวคิดน้ีจะถูกน าไปใชใ้นการเปิดสาขาใหม่ของบริษทั หรือการเป็น กรีน สโตร์ 

สรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้พารากอนไดด้งัน้ี 
1)  ดา้นการวางแผน 
ผูบ้ริหารมีแนวทางการจดัการศูนยก์ารค้าฯเหมือนเดอะมอลล์กรุ๊ปเพราะเป็นกลุ่ม

ธุรกิจเดียวกนัรวมถึงห้างดิเอ็มโพเรียม คือเนน้การใส่ใจส่ิงแวดลอ้มการลดการใชถุ้งพลาสติค การ
จดักิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ในส่วนพนักงานพบว่าพนักงานทราบ
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของฝ่ายบริหารและไดมี้แผนการในการด าเนินการเช่นแผนงานบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่นป๊ัมน ้ า ระบบปรับอากาศฯลฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีรับมา ในส่วน
ลูกคา้ พบว่าลูกคา้ไม่ทราบนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มแต่จะสังเกตุเห็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาง
ศูนยก์ารคา้จดัเก่ียวกบัโลกร้อน   เช่น การติดโปสเตอร์ การติดสติกเกอร์ในห้องน ้ า เช่น การรณรงค์
ใชก้ระดาษและน ้าอยา่งประหยดัเป็นตน้ 

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
พบวา่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน (คปอ) ซ่ึงจะมีการประชุมทุกเดือน มีการจดัเจา้หน้าท่ีไปฝึกอบรมเพื่อน าความรู้มา
พัฒนางานมีการติดป้ายประกาศเป็นการภายในให้ทราบ รวมถึงการประเมินอุบัติเหตุอัน
เน่ืองมาจากการท างานและนอกงานให้พนกังานไดท้ราบ รวมถึงมีการจดักิจกรรมลดโลกร้อนใน
ศูนยก์ารคา้ เช่น กิจกรรมลดโลกร้อน การรรณรงค์ใช้ถุงผา้เป็นตน้ ในส่วนพนักงานจะท างาน
สอดคลอ้งนโยบายของฝ่ายบริหาร และไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัเช่น การฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้ การอบรมคณะกรรมการ คปอ  และทราบว่ามี
หน่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดล้อมเช่นเจา้หน้าท่ีจากเขต เป็นตน้ ในส่วนของ



164 

ลูกคา้จะทราบเร่ืองการจดักิจกรรมเร่ืองการลดโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ฯจากการจดักิจกรรมภายใน
ต่าง ๆ เช่นการรณรงคใ์ชถุ้งผา้  

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
พบว่ามีการติดตามและตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อมเช่นค่าของน ้ าเสียให้เป็นไปตาม

กฎหมายก าหนดมีคณะท างานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบและมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองใน
ส่วนของพนักงานมีความสอดคล้องกบัฝ่ายบริหารกล่าวคือรับทราบว่ามีการติดตามและตรวจวดั
ส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารโดยมีการประชุมร่วมกัน และส่วนใหญ่งานท่ีได้รับ
มอบหมายให้แก้ไขจะส าเร็จลุล่วงไปได้ ในส่วนของลูกคา้จะไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มแต่จะพบวา่มีกิจกรรมเก่ียวกบัการรณรงคล์ดโลกร้อนเช่นการใชถุ้งผา้บรรจุสินคา้ซ่ึงจะ
ทราบข่าวจากระบบเสียงตามสายในการประกาศภายในศูนยก์ารคา้ 

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
พบว่ามีการทบทวนผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยคณะผูบ้ริหารและมีการ

รายงานผลประจ าปี นโยบายของ ผูบ้ริหารสูงสุด บริษทั สยามพารากอน ดีเวลลอปเมน้ท์ คือ การ 
เนน้การปรับปรุงการใชพ้ลงังานดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานแสงสวา่งและระบบปรับ
อากาศภายในศูนยก์ารคา้ จดักิจกรรมรณรงคก์ารอนุรักษพ์ลงังานท่ีเขา้ถึงกลุ่มพนกังาน ผูใ้ชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ โดยท่ีผ่านมา ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ได้ใช้มาตรการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าใน
อาคารท่ีไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ ช่วยให้สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดถึ้ง 2.5 ลา้นหน่วย 
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดม้ากกว่า 1,200 ตนัต่อปี รวมทั้ง ปรับเปล่ียน
อุปกรณ์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า เช่น การน าบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ชนิดหร่ีมาติดตั้งกบัหลอดไฟทัว่
ศูนยก์ารคา้ฯ กวา่ 30,000 ดวง ท าให้ปริมาณแสงสวา่งเท่าเดิมแต่ใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ยลงถึงร้อยละ 
30 และใช้ระบบ วีดีเอส กบัระบบมอเตอร์เคร่ืองเป่าลมเย็นปรับอากาศทั้งหมด ท าให้ประหยดั
พลงังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในส่วนพนกังานพบวา่มีมาตรการมาใชห้ลายมาตรการร่วมกนั เช่น การจดั
ระเบียบ 5 ส ในหอ้งท างานและพื้นท่ีหอ้งเก็บของ รวมถึงรณรงคป์ระหยดัพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ 
และรับทราบผลการประชุมของฝ่ายบริหารเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีความพึงพอใจในค าสั่ง
ของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในส่วนลูกคา้พบวา่ให้ความส าคญักบัภาวะทางอากาศ
จากการจราจรหนา้ตึกท่ีติดขดัและอยูใ่ตร้ถไฟฟ้าจะเกิดควนัพิษจากท่อไอเสีย เน่ืองจากศูนยก์ารคา้
สยามพารากอนอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครและรถติดในลานจอดภายในตึก ลูกคา้ไม่ทราบว่า
ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพราะศูนยก์ารคา้ไม่ไดติ้ดประกาศ
และศูนยก์ารคา้ยงัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO 14001 
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4.3  ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ 
 

 
 
ภาพที ่4.16  ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์ 

 
4.3.1  ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ 
สยามเซ็นเตอร์ หรือ ศูนย์การค้าสยาม เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบพิเศษเฉพาะ 

(Specially Shopping Center) ซ่ึงไม่มีร้านแบ่งตามแผนก (Department Store) ตั้งอยูริ่มถนนพระราม
ท่ี 1 ด าเนินงานโดย บริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั เปิดบริการเม่ือปี พ.ศ. 2516 ปรับปรุงคร้ังแรกเม่ือปี 
พ.ศ. 2534 ปรับปรุงคร้ังท่ีสองเม่ือปี พ.ศ. 2540 ปรับปรุงคร้ังท่ีสาม ระหวา่งเดือนมกราคม-ตุลาคม 
พ.ศ. 2548 และปรับปรุงคร้ังท่ีส่ี ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555 และเปิดให้บริการ
อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 11 มกราคม 2556 

ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ มีพื้นท่ีแต่ละชั้ นประมาณ 200-400 ตารางเมตร และมี
รายละเอียดก่อนการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2555 ดงัน้ี 

ชั้นท่ี 1  เป็นพื้นท่ีจ  าหน่ายสินคา้แฟชั่นจากนักออกแบบไทย และตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง 
(Brand Name) ตลอดจนเส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬา 

ชั้นท่ี 2  เป็นพื้นท่ีจ  าหน่ายกระเป๋า รองเทา้ และเคร่ืองประดบักวา่ 20 ตราสินคา้ ทั้งจากใน
ประเทศไทย และสินค้าของนักออกแบบใหม่ ๆ จากสหรัฐอเมริกา อิตาลี ฮ่องกง และสิงคโปร์ 
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รวมทั้งเคร่ืองส าอางส าหรับวยัรุ่นหลายตราสินคา้ ตลอดจนเปิดสอนและให้บริการความงาม เช่น
แต่งหนา้ท าผม 

ชั้นท่ี 3 เป็นพื้นท่ีจ  าหน่ายสินคา้ และแสดงผลงานของนกัออกแบบชาวไทยรุ่นใหม่ คร้ังละ 
10 คน หมุนเวยีนทุก 3 เดือน 

ชั้นท่ี 4 เป็นพื้นท่ีของร้านจ าหน่ายอาหารต่าง ๆ 
ส่วนรายละเอียดในการปรับปรุงคร้ังท่ีส่ี มีดงัน้ี 
ชั้น 1 Fashion Avenue ซ่ึงประกอบดว้ยร้านแฟล็กชิปสโตร์ของแบรนด์ช่ือดงัระดบัโลก ใน

พื้นท่ีร้านขนาดใหญ่ ตกแต่งพื้นท่ีในลุกส์โปร่ง สบายตา ฟรีฟอร์ม อาทิ การใชก้ระจกหรืออาครีลิก
ใสทรงโคง้เหล่ียม ในการตกแต่งหนา้ร้าน เปิดพื้นท่ีทางเดินใหโ้ล่งกวา้ง 

ชั้น 2 Fashion Galleria พื้นท่ีของอินเตอร์แบรนด์เส้ือผา้และแอ็คเซสเซอร่ี ทั้งกลุ่มแฟชัน่
และกลุ่มคอสเมติก มีการจดัพื้นท่ีแบบคอนเซ็ปทช็์อป (Concept Shop) ซ่ึงทุกร้านคา้ออกแบบการ
ตกแต่งร้านสุดทันสมัยในลุกส์โทนสีขาวด าการตกแต่งของร้านค้าคอนเซ็ปท์ช็อปได้รับการ
สร้างสรรคด์ว้ยรูปทรงแปลกตา 

ชั้น 3 Fashion Visionary ศูนยร์วมแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยชั้นน าครบครันท่ีสุดในประเทศ
ไทย ท่ีเหล่าดีไซเนอร์ต่างออกแบบเนรมิตร้านใหม่ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นแฟล็กชิปสโตร์ท่ีมีสินคา้
ครบท่ีสุด น าเสนอความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การตกแต่งบริเวณชั้น 3 จะเป็นแนวออร์แกนิ
คลุกส์ ใชว้สัดุตกแต่งดว้ยไม ้เหล็ก และทองแดง 

ชั้น 4 Food Factory แหล่งแฮงค์เอ้าท์สุดฮิปแห่งใหม่ใจกลางเมือง ด้วยภตัตาคาร 
ร้านอาหารนานาชาติ รวบรวมร้านเด็ดจานดงัมากมายท่ามกลางบรรยากาศแปลกใหม่ แนวอินดสัเท
รียลลุกส์ท่ีจะเป็นแหล่งนดัพบท่ีสนุกสนาน เปิดใหบ้ริการถึงเท่ียงคืน 
  

4.3.2  การจัดการของศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
ศูนยค์า้สยามเซ็นเตอร์ไดมี้การใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆเขา้มาในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและลด

ผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยหลกัการจะเช่นเดียวกบัอาคารต่าง ๆ ท่ีใชก้นัในศูนยก์ารคา้ใหญ่
แห่งอ่ืน ๆ 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพนกังานและลูกคา้ 
4.3.2.1 ดา้นการวางแผน 

1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารทราบว่าแนวทางการจัดการศูนย์การค้าของ

ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์มุ่งมัน่ตามหลกัการของบรรษทัภิบาล บริษทัมีนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ี
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สอดคลอ้งกบักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงพนกังานทุกคนไดรั้บทราบนโยบายและมีแผนงานท่ี
ชัดเจน และการปรับปรุงศูนยใ์หม่ได้ค  านึงถึงส่ิงแวดล้อม มีการร่วมกบัหน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชนเช่นธนาคารไทยพาณิชยจ์ดัโครงการ Eco Projects ซ่ึงเป็นโครงการ จากสยามดิสคฟัเวอร่ี 
และสยามเซ็นเตอร์ ท่ีตอ้งการกระตุน้จิตส านึกและปลูกฝังใหเ้ยาวชน นิสิต นกัศึกษา และประชาชน
ทัว่ไป ดว้ยการน าเศษวสัดุเหลือใช ้มาสร้างสรรคใ์ห้กลายเป็นงานศิลปะท่ีมีคุณค่า  และสามารถน า
กลบัมาใชไ้ดอี้กคร้ัง  เพื่อเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีทางศูนยก์ารคา้จดัรายการร่วมกบัน ้ าด่ืมแบรนด์ “น ้ าทิพย”์ โดยร่วมกบัผูบ้ริหาร
ของบริษทั โคคา-โคลา (ประเทศไทย)  ฉลองเปิดไฟตน้คริสตม์าสลดโลกร้อนท่ีท าจากขวดน ้ าทิพย ์
50,000 ขวด ท่ีไดจ้ากการรีไซเคิลจากประชาชนทัว่ไปแลว้น ามาสร้างสรรคเ์ป็นงานศิลปะความสูง 8 
เมตร ณ ลานหนา้สยามดิสคฟัเวอร่ี 

  

 
 
ภาพที ่4.17  ภาพงานนิทรรศการ 100 Designs to Save the World ท่ีศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์และ 
                    สยามดิสคฟัเวอร่ีจดัข้ึน 
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ภาพที ่4.18  บรรยากาศการมอบรางวลั 
  
 

                                    
 
ภาพที ่4.19  ตน้ตริสตม์าสท่ีท าจากขวดน ้าด่ืมท่ีใชแ้ลว้ 
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2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่าทราบนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของฝ่าย

บริหารและได้มีแผนการในการด าเนินการเช่นแผนงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่นป๊ัมน ้ า 
ระบบปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายท่ีรับมาเพื่อท่ีจะแกไ้ขงานได้ทนัตามเวลาท่ี
ก าหนด 

3) ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่าลูกค้าไม่ทราบนโยบายด้านการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้แต่จะสังเกตเห็นจากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดัเช่นตน้คริสตม์าสท่ีท า
มาจากขวดพลาสติคท่ีใชแ้ลว้ ซึงเป็นไอเดียท่ีดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4)  ผลจากการสังเกต 
พบว่าศูนย์การคา้สยามเซ็นเตอร์อยู่ติดกับศูนย์การค้าสยามพารากอนซ่ึง

ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์ไดมี้การปรับปรุงใหม่มีความทนัสมยัและเป็นอาคารในรูปแบบอนุรักษ์
พลงังานคือแสงแดดเขา้มาไดโ้ปร่งโล่งสบาย ดงัภาพท่ี 4.20 ปัญหาส่วนใหญ่คือมลพิษจากไอเสีย
รถยนต์ ดงัภาพท่ี 4.21 มีลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวยัรุ่นเขา้มาใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้สยามเซ็น
เตอร์จะเช่ือมกบัศูนยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอร่ี ซ่ึงในยา่นน้ีจะมีศูนยก์ารคา้ท่ีท าทางเดินเช่ือมกนัโดย
ใช้ทางเดินสกายวอร์ค จากมาบุญครอง ผา่นสยามดิสคฟัเวอร่ี สยามเซ็นเตอร์ พารากอน เซ็นทรัล
เวร์ิด อมัรินทร์พลาซ่า เกสรพลาซ่า และเซ็นทรัลชิดลม 

 

 
 
ภาพที ่4.20  บรรยากาศภายในศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์ท่ีออกแบบเป็นอาคารอนุรักษพ์ลงังาน   
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ภาพที ่4.21  ภาพการจราจรท่ีหนาแน่นหนา้ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์  
 

4.3.2.2 ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารพบว่ามีการแต่งตั้ งคณะท างานเข้ามาดูแล

ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย คือคณะกรรมการคปอ ซ่ึงจะมีการประชุมทุกเดือน มีการจัด
เจา้หน้าท่ีไปฝึกอบรมเพื่อน าความรู้มาพฒันางานมีการติดป้ายประกาศเป็นการภายในให้ทราบ 
รวมถึงการประเมินอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานและนอกงานให้พนกังานไดท้ราบ รวมถึงมี
การจดักิจกรรมลดโลกร้อนอยา่งสม ่าเสมอ 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
สอดคลอ้งกบัการใหส้ัมภาษณ์ของฝ่ายบริหารคือไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ือง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มบริษทัไดส่้งไปอบรมเก่ียวกบัเร่ืองเซฟต้ีเช่นการฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้ 
การอบรมคณะกรรมการ คปอ  และในปี ๆ หน่ึงจะมีหน่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจสอบ เร่ืองความ
ปลอดภยัของอาคาร ซ่ึงทางพนกังานก็จะใหข้อ้มูลกบัหน่วยงานนั้น ๆ เช่นการตรวจอาคารประจ าปี 
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3)   ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสอบถามลูกคา้พบวา่ทราบเร่ืองการจดักิจกรรมเร่ืองการลดโลกร้อน

จากการจดักิจกรรมหนา้ศูนยก์ารคา้และนิทรรศการท่ีจดัในตวัศูนยก์ารคา้เช่นตน้คริสตม์าสจากขวด
น ้า Recycle  

4.3.2.3  ดา้นการตรวจสอบ 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บ ริหารทราบว่า มีการติดตามและตรวจวัดด้าน

ส่ิงแวดลอ้มในท่ีประชุมผูบ้ริหารไดมี้การพิจารณาเร่ืองต่าง ๆหลายเร่ืองเช่นค่าของน ้ าเสียท่ีอาคาร
ปล่อยออกมาต้องให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีคณะท างานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบและ
รายงานผลต่อผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง  

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัฝ่ายบริหารโดยทราบ

จากการประชุมร่วมกนัและมีการตรวจสอบการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีฝ่ายตรวจสอบ
เขา้มาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบว่าไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

แต่อยา่งใด  
4.3.2.4 ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

1)   ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารพบว่ามีการทบทวนผลการด าเนินการด้าน

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อทราบความคืบหนา้ของงานโดยรายงานต่อโดยคณะผูบ้ริหารและมีการรายงานผล
ประจ าปีแก่ผูถื้อหุน้และประชาชนทัว่ไปทางเวบ็ไซต ์และรายงานประจ าปี 

2)   ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่ท่ีน่ีใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความปลอดภยัฯ

และเร่ืองต่าง ๆเม่ือไดรั้บงานท่ีมอบหมายมีการจดัเจา้หนา้ท่ีตรวจตราทุกเวลาในส่วนเร่ืองพลงังานมี
มาตรการมาใชห้ลายมาตรการ เช่น การจดัระเบียบ 5 ส ในหอ้งท างานและพื้นท่ีห้องเก็บของ รวมถึง
รณรงค์ประหยดัพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ และรับทราบผลการประชุมของฝ่ายบริหารเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและมีความพึงพอใจในค าสั่งของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

3)   ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ในพื้นท่ีพบวา่ ผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนท่ี

ลูกคา้ใหค้วามส าคญัและเป็นปัญหาหลกัของพื้นท่ีคือมลภาวะทางอากาศ เช่นควนัพิษจากท่อไอเสีย 
เน่ืองจากศูนยก์ารคา้สยามจะอยูใ่นโซนท่ีการจราจรติดขดัเหมือนมาบุญครองและสยามพารากอน 
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4.3.2.5 การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

สรุปการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์ 
สรุปได้ว่าการด าเนินการเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้

สยามเซ็นเตอร์สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการวางแผน,ดา้นการปฏิบติั
และด าเนินการ,ดา้นการตรวจสอบและดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหารโดยบริษทัมีนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มชดัเจนและมุ่งมัน่สู่ ISO 14001 โดยบริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี  

บริษทัมีนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงพนกังานทุกคน
ไดรั้บทราบนโยบายและมีแผนงานท่ีชดัเจน และการปรับปรุงศูนยใ์หม่ไดค้  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม มี
การร่วมกบัหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเช่นธนาคารไทยพาณิชยจ์ดัโครงการ Eco Projects ซ่ึง
เป็นโครงการ จากสยามดิสคฟัเวอร่ี และสยามเซ็นเตอร์ ท่ีตอ้งการกระตุน้จิตส านึกและปลูกฝังให้
เยาวชน นิสิต นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป ดว้ยการน าเศษวสัดุเหลือใช ้มาสร้างสรรคใ์ห้กลายเป็น
งานศิลปะท่ีมีคุณค่า  และสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กคร้ัง  เพื่อเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์ 

สรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์ไดด้งัน้ี 
1)  ดา้นการวางแผน 
ศูนย์การค้า มีหลักการบริหารตามหลักการของบรรษทัภิบาล บริษัทมีนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  พนกังานทุกคนรับทราบนโยบายของบริษทั
มีแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และแนวทางการปรับปรุงศูนยก์ารคา้ใหม่ฯ จะให้ความส าคญั
กบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัฯไดใ้ห้ความร่วมกบัหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในการจดั
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม พนกังานมีแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการ
จดัการส่ิงแวดล้อม ลูกค้าจะไม่ทราบนโยบายด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมของศูนยก์ารคา้แต่จะ
สังเกตเห็นจากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดั 

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
มีคณะท างานเขา้มาดูแลส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั และมีการประชุมทุกเดือน 

พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการประเมินอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานและ
นอกงาน มีการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดล้อมสม ่าเสมอ มีหน่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจสอบ เร่ือง
ความปลอดภยัของอาคาร ลูกคา้ทราบเร่ืองการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของบริษทัฯ 

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
บริษทัฯมีการติดตามและตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยวิธีประชุมหาขอ้สรุปร่วมกนั

ในฝ่ายบริหาร มีคณะท างานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบและรายงานผลต่อผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง พนกังาน
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มีการประชุมร่วมกนัและมีการตรวจสอบการท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานโดยมีฝ่ายตรวจสอบเขา้
มาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง ในส่วนลูกค้าจะไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมของ
ศูนยก์ารคา้ฯ  

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
มีการทบทวนผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อคณะผูบ้ริหาร มีการรายงานผล

ประจ าปีแก่ผูถื้อหุ้นและประชาชนทั่วไปทางเว็บไซต์ พนักงานให้ความส าคัญกับเร่ืองความ
ปลอดภยัฯและเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัระเบียบ 5 ส ในท่ีท างานมีการรณรงคป์ระหยดั
พลงังานฯ พนกังานทราบเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มจากฝ่ายบริหาร และมีความพึงพอใจในค าสั่ง
ของผูบ้ริหาร  ลูกคา้ให้ความส าคญั ในเร่ืองมลพิษจากการจราจร ลูกคา้จะไม่ทราบว่าศูนยก์ารคา้
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพราะศูนยก์ารคา้ไม่ไดติ้ดประกาศและศูนยก์ารคา้
ยงัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO 14001  

 

4.4  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวร์ิด   
 

 
 
ภาพที ่4.22  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวร์ิด 
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4.4.1  ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวร์ิด 
เซ็นทรัลเวิลด์ เดิมช่ือ เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เป็นโครงการศูนยก์ารคา้ โรงแรม และอาคาร

ส านกังาน ตั้งอยูบ่ริเวณส่ีแยกราชประสงค ์ถนนราชด าริ ตดักบัถนนพระราม 1 เป็นศูนยก์ารคา้ครบ
วงจรท่ีมีพื้นท่ีรวมใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ของอาเซียน รองจาก เอส.เอ็ม. 
ซิต้ี นอร์ธ อี.ดี.เอส.เอ. (SM City North EDSA) ประเทศฟิลิปปินส์ มีพื้นท่ีขายมากเป็นอนัดบัเจ็ด
ของโลก นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีชั้น 1 มากเป็นอนัดบัสามของโลก รองจากท่าอากาศยานนานาชาติ
ดูไบ และหอคอยอบราจ อลั เบท ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

พื้นท่ีของศูนยก์ารคา้เป็นท่ีตั้งเดิมของวงัเพช็รบูรณ์ วงัท่ีประทบัของสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์
เธอ เจา้ฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพช็รบูรณ์อินทราชยั ต่อมาเม่ือสมเด็จเจา้ฟ้าฯ ส้ินพระชนม์ นกั
ธุรกิจญ่ีปุ่นได้ขอซ้ือท่ีดินบริเวณวงัเพื่อก่อสร้างห้างไทยไดมารู ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ
ศูนยก์ารคา้ราชประสงค ์จากนั้น บริษทั วงัเพชรบูรณ์ โดยนายอุเทน เตชะไพบูลย ์ไดเ้ช่าท่ีดินน้ีจาก
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เพื่อก่อสร้างหา้งสรรพสินคา้ 

เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2525 และเปิดด าเนินการเม่ือปี พ.ศ. 2532 
ประกอบดว้ยห้างสรรพสินคา้เซน (ZEN) และ อิเซตนั (Isetan) แต่ในปลายปี พ.ศ. 2545 ทางบริษทั 
วงัเพชรบูรณ์ ประสบปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างโรงแรมและอาคาร
ส านกังานให้แลว้เสร็จ ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยจึ์งเปิดโอกาสให้บริษทัอ่ืนเขา้มา
ประมูลเป็นผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้ รวมทั้งพฒันาพื้นท่ีและต่อเติมอาคารให้แลว้เสร็จตามขอ้ตกลงใน
คู่สัญญา โดยมีการเปิดประมูลและปรับโครงสร้างจากเดิมดว้ยวิธีการเปล่ียนถ่ายสัญญาไป โดยมี
กลุ่มเซ็นทรัลและเดอะมอลล ์เป็นผูเ้ขา้ร่วมประมูล 

ปัจจุบนัโครงการน้ีบริหารงานโดย บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (CPN) โดยในระยะแรก
เป็นการปรับปรุงและต่อเติมอาคารส านกังาน ท่ีทางเจา้ของพื้นท่ีเดิมไดส้ร้างไวแ้ต่ยงัไม่แลว้เสร็จ 
จากนั้นจึงเร่ิมปรับปรุงในส่วนของศูนยก์ารคา้โดยเปล่ียนช่ือเป็น เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า (Central 
World Plaza) และสร้างเซ็นทรัลเวิลด์สกายวอล์ก (CentralWorld Skywalk) ทางเช่ือมลอยฟ้า
ระหวา่งสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม และสถานีสยาม โดยความร่วมมือกบักรุงเทพมหานคร 
เพื่อรองรับลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 บริษทัไดมี้การปรับปรุงทั้งบริเวณโดยรอบทั้งหมด ต่อเติมโครงสร้าง
ท่ีเหลือจากชั้นบนเป็นพื้นท่ีส าหรับส่วนการพฒันาเป็นลานกิจกรรม และสร้างอาคาร Zen รวมทั้ง
ภตัตาคารและส่วนโรงแรมซ่ึงต่อเติมไปจากช่วง อิเซตัน พร้อมกับเปล่ียนช่ือศูนย์การค้าเป็น
เซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียเป็นอันดับ 2 โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดศูนยก์ารคา้ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2550 
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เน่ืองจากศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิร์ดอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของ บริษทัเซ็นทรัลพฒันา 
จ ากดั (มหาชน) จึงมีนโยบายตามบริษทัแม่ โดยประวติัของ CPN มีดงัน้ี 

CPN ไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท 
ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา บริษทัไดส้ัมผสักบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไม่เพียงแต่การเปล่ียนแปลงของ
แนวโนม้ของผูบ้ริโภคเท่านั้น แต่ยงัเป็นการเปล่ียนแปลง ของความตอ้งการศูนยก์ารคา้ครบวงจร ท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคแบบ “One-Stop-Shopping” ไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ 

ในฐานะท่ีเป็นผูน้ าตลาดท่ีมีความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงถึง แนวโน้มตลาดท่ี เปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว CPN ได้พฒันาโครงการศูนยก์ารค้าในหลากหลาย รูปแบบ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เป็นหน่ึงในศูนยก์ารคา้แรก ๆ ท่ีไดส้ะทอ้น
วสิัยทศัน์ของบริษทัท่ีจะเป็นผูน้ า ปฏิวติัประสบการณ์การพฒันาและ จดัการการคา้ปลีกรูปแบบใหม่ 

CPN ได้แปรสภาพมาเป็นบริษทัมหาชนในปีพ.ศ. 2537 และ ได้จดทะเบียนใน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2538 และ ในปีพ.ศ. 2544 เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวไดเ้ป็น
ศูนยก์ารคา้แห่งแรก ในประเทศไทยท่ีไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2000 

 

 
 
ภาพที ่4.23  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว 
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4.4.2  การจัดการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวร์ิดในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
4.4.2.1 หลกับรรษทัภิบาล 

1)  ซ่ือสัตย ์สุจริต  
ด าเนินธุรกิจและปฏิบติังานโดยถือเอาประโยชน์ขององค์กรเป็นส าคญั ตั้ง

มัน่อยู่ในความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีตนเอง และต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
รวมทั้งตระหนกัวา่การทุจริตเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้

2)  เปิดกวา้ง โปร่งใส  
ด าเนินธุรกิจและปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส พร้อมเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั

ของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา และพร้อมรับการตรวจสอบได้อยู่เสมอ ตลอดจนเปิด
กวา้งรับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

3) ใหค้วามเสมอภาค  
ด าเนินธุรกิจและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี พนกังาน และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียมกนั และเคารพในหลกัแห่งสิทธิมนุษยชน 
4)  ใหค้วามเป็นธรรม  
ด าเนินธุรกิจและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี พนกังาน และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ท่ีสมดุลร่วมกนั 
5)  ยดึมัน่ค  าสัญญา  
ด าเนินธุรกิจและปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ลูกค้า คู่ค้า 

เจา้หน้ี พนกังาน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ระบบงานท่ี
ดี และขอ้ตกลงสัญญาท่ีไดใ้หไ้วก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

6)  ใส่ใจดูแลสังคม  
ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ชุมชน สังคม ตามสิทธิท่ีพึง

ไดรั้บ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั โดยค านึงถึงปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม เพื่อการ
พฒันาและเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

4.4.2.2 นโยบายดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
1) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดลอ้มมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนท่ีประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

2)  ส่งเสริมใหบุ้คลากรในบริษทัมีจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่
หวงัส่ิงตอบแทน 
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3)  ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ท่ีย ัง่ยืนแก่สังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อม ภายใตก้รอบแนวทาง ดงัต่อไปน้ี เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั, เป็นกิจกรรมท่ีสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเห็นผลอยา่งชดัเจน, เป็นกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมในระยะยาวอย่างแทจ้ริง, เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาการดา้นการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

4)  ส่ง เสริมการสร้างงาน พัฒนาทักษะแรงงาน ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของชุมชนซ่ึงมีธุรกิจของบริษทัตั้งอยู ่

5)  สนบัสนุนการเขา้ร่วมเครือข่ายภาคประชาคม เฝ้าติดตามและมีส่วนร่วม
ทางสังคม การแลกเปล่ียนและถ่ายทอดเทคโนโลย ีตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนจากภยัพิบติั 
ต่าง ๆ 

6)  ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

7)  บริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

8)  ประเมินและติดตามผลการด าเนินงานหรือผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

9)  พฒันาและปรับปรุงการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ทั้งใน
ดา้นการประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน การอนุรักษท์รัพยากร การน าวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ 
และการก าจดัของเสียหรือวตัถุอนัตรายอยา่งถูกวธีิ 

4.4.2.3 นโยบายดา้นอนุรักษพ์ลงังาน 
1)  ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

อนุรักษพ์ลงังาน ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
2)  ป้องกนั หลีกเล่ียง และควบคุมการด าเนินกิจกรรมท่ีอาจเกิดความเส่ียง

ต่อการใชพ้ลงังานโดยส้ินเปลืองคุณภาพ 
3)  ทบทวนและปรับปรุง นโยบาย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน และ

แผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
4)  สร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียส่วนต่างๆ เก่ียวกบั

การอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งส่งเสริม และให้ความร่วมมือ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมต่าง ๆ 
ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน ต่อองคก์ร หน่วยงานภาครัฐ สังคม และสาธารณชนทัว่ไป 

5)  พฒันาองค์ความรู้ดา้นการอนุรักษ์พลงังาน เพื่อสร้างนวตักรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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4.4.2.4 นโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
1)  ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
2)  จดัให้มีระเบียบปฏิบติั และแผนด าเนินการดา้นความปลอดภยัและอาชี

วอนามยัในการท างานอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3)  จดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัและระบบเตือนภยัท่ีมีประสิทธิภาพ

ในปริมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมภายในส านกังานและสถานประกอบการท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหาร
ของบริษทั 

4)  ป้องกันและควบคุมความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เ กิดความสูญเสียอัน
เน่ืองมาจากอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบติังาน ทรัพยสิ์นสูญหายหรือ
เสียหาย การปฏิบติังานไม่ถูกวธีิ และความผดิพลาดอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

5)  จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและ
เผยแพร่ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแก่บุคลากรของบริษทั ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

6)  ประเมินและติดตามผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนา
มยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

7)  จัดให้มีการเตรียมความพร้อมต่อเหตุวิกฤตต่าง ๆ ท่ีอาจท าให้การ
ด าเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรือก่อให้เกิดความเส่ือมเสียช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของบริษทัอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

4.4.2.5 การอนุรักษพ์ลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั (Energy Conservation 
and The Environment) 
1)  ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน (Energy Conservation) CPN ส านึกในการใช้

พลงังานอย่างคุม้ค่าและรู้คุณค่ามาโดยตลอด เพราะเรารู้ว่าการบริหารศูนยก์ารคา้นั้น จะตอ้งใช้
พลงังานจ านวนเท่า ๆ กบัอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม บริษทัจึงมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไป
กบัการอนุรักษพ์ลงังานใน 3 มิติเก่ียวเน่ืองกนัไป ทั้งไนดา้นเทคนิค คือการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาใช้ ดา้นโครงสร้างองค์กรและนโยบาย คือการก าหนดนโยบายและ
คณะท างานดา้นอนุรักษพ์ลงังานท่ีชดัเจนในระดบับริหาร ระดบัจดัการ และระดบัปฏิบติัการ รวม
ไปถึงคณะผูต้รวจประเมินอยา่งชดัเจน และดา้นพฤติกรรมหรือดา้นบุคลากร คือการส่ือสารและการ
รณรงค์ให้พนกังานผูใ้ช้อาคารและชุมชนมีส่วนร่วมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลงังานอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ด้านการอนุรักษ์พลงังานใน
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ระดบัมหภาค CPN ยงัไดเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานโครงการต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
เช่น เขา้ร่วมเป็นหน่ึงในอาคารอนุรักษพ์ลงังานโดยการติดฉลากกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน เพื่อช่วยปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พลงังานและเสริมสร้าง
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีร่วมกนักบัสังคม ซ่ึงศูนยก์ารคา้ของ CPN ท่ีได้รับรางวลัอาคารอนุรักษ์พลงังาน
ประจ าปี พ.ศ. 2552 ระดบัดี ไดแ้แก่ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา แจง้วฒันะ และศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยาบีช เขา้ร่วมโครงการ Thailand Energy Awards ท่ีด าเนินการประกวดโดยกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและการอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน ไดด้ าเนินการจดัการประกวด โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการยกยอ่งและแสดงความช่ืนชมแก่ผูท่ี้มีผลงานดีเด่นดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน
และการพฒันาพลงังานทดแทน รวมทั้งสร้างจิตส านึกให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติัหรือประยุกตใ์ช้
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างย ัง่ยืน  ในปีพ.ศ. 2553 ศูนยก์ารคา้ของ CPN 2 แห่งท่ีไดรั้บรางวลั
ดงักล่าว คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ได้รับรางวลัดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทอาคารควบคุม และศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา แจง้วฒันะ ไดรั้บรางวลัสร้างสรรคเ์พื่อการ
อนุรักษพ์ลงังานดีเด่นประเภทอาคารใหม่  ในปีพ.ศ. 2554 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ และ ดิ ออฟฟิสเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ไดรั้บรางวลัดีเด่นดา้นการอนุรักษ์พลงังานประเภทอาคารควบคุม ศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ได้รับรางวลัดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารใหม่ และ 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ไดรั้บรางวลัดีเด่นดา้นการอนุรักษพ์ลงังานประเภททีมงาน
ดา้นพลงังานอาคารควบคุมดีเด่น  เขา้ร่วมแข่งขนัโครงการ BEAT 2010 หรือ Building Energy 
Award of Thailand เป็นโครงการท่ีส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน 
ริเร่ิมข้ึนเพื่อกระตุน้ให้ประชาชนทัว่ไปต่ืนตวัในการอนุรักษ์พลงังานจากตวัอย่างจริงของอาคารท่ี
เป็นท่ีรู้จกัและสร้างบุคลากรดา้นการอนุรักษพ์ลงังานระดบัประเทศในระยะยาว    นวตักรรมดา้น
การอนุรักษพ์ลงังานในการบริหารศูนยก์ารคา้ (Energy Innovation) ค่า Specific Energy Consumption 
(SEC) คือค่าดชันีการใช้พลงังานต่อพื้นท่ีใช้สอย ถือเป็นผลิตผลทางนวตักรรมในกระบวนการ
จดัการดา้นพลงังานท่ี CPN ไดจ้ากการน าความรู้และประสบการณ์ตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ี
ต่อเน่ืองเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 มาท าการจดัเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ และวดัผล เพื่อ
ใช้ในการบริหารจดัการการใช้พลงังานในแต่ละเดือนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาก
ท่ีสุด จากนั้นจะน าผลท่ีได้ไปใช้ในการก าหนดนโยบาย พัฒนาปรับปรุงการะบวนการ และ
เคร่ืองจกัรในการบริหารจดัการพลงังานในแต่ละปี อนัน าไปสู่นวตักรรมในกระบวนการบริหารจดั
การพลงังานอย่างย ัง่ยืนของ CPN นอกจากการปรับกระบวนการบริหารพลงังานอย่างย ัง่ยืนแลว้ 
CPN ยงัมีการน าเทคโนโลยท่ีี ทนัสมยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงพลงังานทางเลือก เช่น 
พลงังานแสงอาทิตยม์าใช้ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการประหยดัพลงังานของประเทศชาติปีละหลายร้อย
ลา้นบาท 
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2)  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (The Environment) 
CPN ตระหนกัและห่วงใยต่อส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งดูแลรักษาความย ัง่ยืนของส่ิงแวดล้อมรอบพื้นท่ีท่ีตั้งศูนยก์ารคา้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงก าหนดนโยบายตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างศูนยก์ารคา้ 
ตลอดจนการบริหารศูนยก์ารคา้ผา่นกระบวนการธุรกิจหลกัท่ีชดัเจน อาทิ จดัท ารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องเพื่อขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายก าหนด 
ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั แนวทางในการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงอ านวยความสะดวกใน
หน่วยงาน รวมไปถึงคู่มือควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างในขั้นตอนการก่อสร้างท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ผูรั้บเหมาและชุมชน ก าหนดนโยบายในการบริหารอากาศภายในศูนยใ์ห้เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดและตามมาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลท่ีบริษทัน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัทุกศูนย ์  ก าหนดนโยบายในการบริหารอากาศภายในศูนยใ์ห้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด
และตามมาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลท่ีบริษทัน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัทุก
ศูนย ์CPN ถือเป็นผูด้  าเนินการดา้นบริหารศูนยก์ารคา้แห่งแรกท่ีน ามาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001 มาใช้ในการบริหารจดัการภายในศูนยเ์พื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม โดย
ศูนยก์ารคา้ท่ีไดรั้บการรับรองแลว้จ านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา บางนา ป่ินเกลา้ 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รัตนาธิเบศร์ พระราม 2 และศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พทัยาเซ็นเตอร์ และ
จะขยายผลใหทุ้กศูนยไ์ดรั้บการรับรองภายในปีพ.ศ. 2556 

3)  การร่วมพฒันาชุมชน และสังคม (Community and Social Development) 
CPN เพาะกลา้ปัญญาไทย (The CPN Young Thai Intellectual Cultivation 

Program) CPN ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและ
คุณธรรมท่ีดี ควบคู่ไปกบัการดูแล ช่วยเหลือ และร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอยา่งย ัง่ยืนเป็นส าคญั 
โดยบริษทัเล็งเห็นวา่ การใหก้ารศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัของสังคม จึงร่วมพฒันา ส่งเสริม และให้
การสนบัสนุนดา้นการศึกษาแก่เยาวชนและผูด้อ้ยโอกาสอยา่งต่อเน่ือง ทั้งต่อชุมชนใกลเ้คียงพื้นท่ี
ศูนยก์ารคา้และต่อพื้นท่ีท่ีห่างไกล อนัเป็นท่ีมาของโครงการ CPN เพาะกลา้ปัญญาไทย ท่ีทางบริษทั
ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐในการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน นบัถึงปัจจุบนัมีจ านวนดงัน้ี 

(1)  โรงเรียนบา้นคลองม่วง อ. เมือง จ. กระบ่ี 
(2)  โรงเรียนบ ารุงอิสลาม อ. เมือง จ. ปัตตานี 
(3)  โรงเรียนนครขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
(4)  โรงเรียนตสัดีกียะห์ อ. จะนะ จ. สงขลา 
(5)  โรงเรียนประภสัสรวทิยา อ. เมือง จ. ชลบุรี 
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(6)  โรงเรียนบา้นโป่งแมลงวนั (จิราธิวฒัน์อุปถมัภ)์ อ. เมือง  
จ. นครราชสีมา 

(7)  โรงเรียนอาลาวยีะห์วทิยา อ. บนันงัสตาร์ จ. ยะลา 
(8)  โรงเรียนรวมศูนยว์ดัหว้ยแกว้ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 
(9)  โรงเรียนแม่ปะวทิยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก 
(10)  โรงเรียนท่านผูห้ญิงสง่า อิงคุลานนท ์อ. บ่อเกลือ จ. น่าน 

นอกจากดา้นการศึกษาแลว้ CPN ยงัมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวฒันธรรมอนั
ดีทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ จนถึงระดบันานาชาติ ผ่านการจดักิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย ์
โดยเนน้ในกิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(1)  กิจกรรมแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
(2)  กิจกรรมสนบัสนุนศิลปะและวฒันธรรม 
(3)  กิจกรรมสนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงานราชการ 
(4)  กิจกรรมสนบัสนุนการศึกษาใหแ้ก่โรงเรียนและเยาวชน 
(5)  กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
(6)  กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสาธารณกุศลดา้นต่าง ๆ 
(7)  กิจกรรมท านุบ ารุงศาสนาและศาสนสถาน  

4)  CPN ร่วมพฒันาชุมชนรอบขา้ง (Community Development) 
CPN มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศูนยก์ารคา้รูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยัและตอบสนองวิถี

ชีวติท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัไปยงัทุกชุมชนทัว่ภูมิภาค ในขณะเดียวกนัก็มิไดล้ะเลยท่ี
จะรับฟังความคิดเห็นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อชุมชนจากการตั้งอยู่ของศูนยก์ารคา้ภายใตก้าร
บริหารของบริษทั จึงไดมี้การด าเนินโครงการส ารวจการรับรู้และความตอ้งการของชุมชนในดา้น
การพฒันาท่ีบริษทัพึงกระท าไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนและพฒันาชุมชน
และช่วยเหลือสังคมใหน่้าอยูต่่อไป นอกจากนั้นทาง CPN ยงัมีนโยบายในการเป็นศูนยก์ลางในการ
จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีทั้งในดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และสาธารณ
กุศลต่าง ๆ และโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการร่วมกบัชุมชนในแต่ละทอ้งท่ี 
ตามโอกาสและวาระต่างๆ ภายใตช่ื้อ CPN รักษส่ิ์งแวดลอ้ม รักษชุ์มชน 

ทางศูนยก์ารเซ็นทรัล ทุกสาขาได้มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆเขา้มาในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไม่ดอ้ยกว่าแห่งใด ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้และ
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ดงัภาพท่ี 4.23  
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ภาพที ่4.24  ประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
 

ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร พนกังานและ ลูกคา้ของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลฯ ไดข้อ้มูลดงัน้ี 
1)  ดา้นการวางแผน 

(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทราบว่าแนวทางการจดัการศูนยก์ารคา้ของเซ็นทรัล

และศูนย์การคา้ในเครือเหมือนกนัคือมุ่งมัน่ตามหลกัการของบรรษทัภิบาลซ่ึงบริษทัมีนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซ่ึงพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ
นโยบายและมีแผนงานท่ีชดัเจน                        

(2)  ผลจาการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่ทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของฝ่ายบริหาร

และไดมี้แผนการในการด าเนินการเช่นแผนงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่นป๊ัมน ้ า ระบบปรับ
อากาศฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายท่ีรับมา บริษทัมีทีมพนักงานดบัเพลิงคอยประจ า 24 
ชัว่โมงเพื่อคอยดูแลความปลอดภยัและป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
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(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบวา่ลูกคา้ไม่ทราบนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ของศูนยก์ารคา้แต่จะสังเกตเห็นการวางถงัขยะท่ีแยกประเภท รวมถึงท่ีจอดรถ Car Pool ซ่ึงเป็นเร่ือง
ท่ีดีส าหรับการช่วยลดมลภาวะคือแยกขยะและช่วยให้ลูกคา้ท่ีมีผูโ้ดยสารหลายคนสามารถจอดรถ
ไดท่ี้จอดรถพิเศษท่ีทางศูนยก์ารคา้จดัเตรียมไวใ้ห้ 

(4)  ผลจากการสังเกต 
พบว่าเซ็นทรัลเวิร์ดภายใตก้ารบริหารงานของกลุ่มเซ็นทรัลเป็นตวัอย่างท่ีดีใน

การอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการส่ิงแวดลอ้มในเชิงการบ ารุงรักษาและการออกแบบ มีมาตรการ
หลายมาตรการและยงัไดรั้บการรับรองมาตราฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เช่นการติดตั้ง
แผงโซล่าเซล การเคลือบโฟมท่ีหลังคาเพื่อป้องกันเสียงและความร้อน การใช้หลอดไฟ LED 
รวมถึงมาตรการส าหรับลูกคา้เช่น ท่ีจอดรถ Car Pool และระบบจอดรถอจัฉริยะ ท่ีแสดงสัญญาน
ไฟเขียวและไฟแดงเหนือช่องจอดรถ ถ้าเป็นไฟเขียวหมายถึงมีท่ีว่างให้จอดได้ ท าให้ลูกคา้ไม่
เสียเวลาในการขบัรถวนหาท่ีจอดรถท าใหป้ระหยดัพลงังานเช้ือเพลิง 
 

 
 
ภาพที ่4.25  ภาพแผงโซล่าเซลเพื่อผลิตไฟฟ้าส ารองถ่ายจากดา้นล่างข้ึนบน 
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ภาพที ่4.26  การพน่โฟมเคลือบหลงัคาเพื่อป้องกนัเสียงและความร้อน   
  

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่ามีการแต่งตั้งคณะท างานเขา้มาดูแลในเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัจนไดก้ารรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และ งานดา้น
บริการ ISO 9001 รวมถึงมีเร่ืองการประชุมคณะกรรมการ คปอ ซ่ึงจะมีการประชุมทุกเดือน มีการ
จดัเจา้หนา้ท่ีไปฝึกอบรมเพื่อน าความรู้มาพฒันางานมีการติดป้ายประกาศเป็นการภายในให้ทราบ 
รวมถึงการประเมินอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานและนอกงานให้พนกังานไดท้ราบ รวมถึงมี
การจดักิจกรรมลดโลกร้อนอยา่งต่อเน่ือง 

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
สอดคลอ้งกบัการใหส้ัมภาษณ์ของฝ่ายบริหารพนกังานจะไดรั้บการฝึกอบรมใน

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยัเช่นการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การอบรม
คณะกรรมการ คปอ  และพนกังานทราบว่ามีหน่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
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เช่นบริษทัรับตรวจอาคาร นอกจากนั้นก็จะมีคู่มือท างานของแต่ละแผนกไว ้เช่นคู่มือซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจกัรประเภทต่าง ๆ คู่มือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่นกรณีเกิดอคัคีภยั เป็นตน้ รวมถึงมี
ตารางการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในอาคารประจ าวนั ประจ าเดือน ประจ าปี มีการตรวจตราพื้นท่ีอยา่ง
สม ่าเสมอทุกวนั 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสอบถามลูกคา้พบวา่ทราบเร่ืองการจดักิจกรรมเร่ืองการลดโลกร้อนและ

เร่ืองส่ิงแวดลอ้มหรือความรับผดิชอบต่อสังคมของศูนยก์ารคา้จากกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดั เว็บไซต์
โบชวัร์ และลานแสดงนิทรรศการท่ีทางศูนยก์ารคา้จดั ดงัจะเห็นไดจ้ากถงัขยะท่ีแยกประเภท ท่ีมี
วางอยู่ทัว่ไปในศูนยก์ารคา้ฯ ท่ีจอดรถระบบอจัฉริยะ ท่ีสังเกตจากสัญญานไฟ หากเป็นสีเขียวจะ
สามารถจอดรถไดเ้ป็นตน้ 

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทราบว่ามีการติดตามและตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อม

เช่นคุณภาพน ้ าเสียเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดมีคณะท างานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบและมีการ
รายงานผลต่อผูบ้ริหารซ่ึงถา้หากพบขอ้บกพร่องก็จะไปสู่กระบวนการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
คือปรับปรุงและซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ ซ่ึงจะใชก้บัอุปกรณ์ทุกชนิด โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีคอย
ตรวจตราอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ าวนั เช่นคอยตรวจระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ลิฟท ์
บนัไดเล่ือน ระบบป้องกนัอคัคีภยั ประจ าวนั รวมถึงการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมาท่ีเขา้มา
ท างานในอาคาร หากตอ้งมีการออ๊กเช่ือมในพื้นท่ี ตอ้งท าใบอนุญาตใชค้วามร้อน (Hot Work Permit) 

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปฏิบติังานพบว่ามีความสอดคลอ้งกบัฝ่ายบริหาร

กล่าวคือพนกังานทุกคนรับทราบว่ามีการติดตามและตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ และส่วน
ใหญ่งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้แกไ้ขจะส าเร็จลุล่วงไปได ้ ในเร่ืองการตรวจตราประจ าวนั จะเป็น
หน้าท่ีของพนักงานท่ีได้รับมอบหมายให้ไปตรวจพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของแต่ละคน หากพบส่ิง
ผิดปกติเช่นบนัไดเล่ือนหยุดท างาน หรือลิฟท์คา้ง ในขณะท่ีตรวจก็จะประสานงานในการแก้ไข
ทนัทีเป็นตน้ 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบว่าไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มของ

ศูนย์การค้าไม่ทราบว่าศูนย์การค้ามีการตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมหรือไม่ แต่เข้าใจว่าทาง
ศูนย์การค้าจะต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมแน่นอนเพราะดูจาก
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สภาพแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ เช่นถงัขยะแบบแยกประเภทขยะ ท่ีจอดรถ Car Pool รวมถึงกิจกรรม
ลดโลกร้อน 

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบวา่มีการทบทวนผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

โดยคณะผูบ้ริหารและมีการรายงานผลประจ าปีแก่ผูถื้อหุ้นและประชาชนทัว่ไปทางเวบ็ไซต์ และ
รายงานประจ าปี อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเซ็นทรัลพฒันาเป็นบริษทั มหาชน ท่ีเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์
ดังนั้ นมาตราการทุกอย่างจะโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เช่นการจดัท ารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องเพื่อขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายก าหนด 
ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั แนวทางในการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงอ านวยความสะดวกใน
หน่วยงาน รวมไปถึงคู่มือควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างในขั้นตอนการก่อสร้างท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ผูรั้บเหมาและชุมชน ก าหนดนโยบายในการด าเนินการเก่ียวกบัอากาศภายในศูนยใ์ห้เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนดและตามมาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลท่ีบริษทัน ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัทุกศูนยฯ์ 

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่ทางศูนยก์ารคา้ฯมีการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน

ในรูปแบบต่าง ๆโดยเขา้ร่วมกบัหน่วยงานราชการ ในการประกวดอาคารอนุรักษ์พลงังานและ
พนกังานเองได้รับทราบผลการประชุมของฝ่ายบริหารเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีความพึง
พอใจในค าสั่งของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบว่า ผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีลูกคา้ให้

ความส าคญัและเป็นปัญหาหลกัของพื้นท่ีคือมลภาวะทางอากาศ ควนัพิษจากท่อไอเสีย ปัญหา
การจราจรติดขดั ท่ีกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน  ส่วนตวัทราบปัญหาการด าเนินการดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มจากเวบ็ไซต ์และกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดัข้ึน 
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ภาพที ่4.27  ภาพการจราจรท่ีหนาแน่นหนา้ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวร์ิด 

 
5)  การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ลูกคา้จะไม่ทราบเร่ืองศูนยก์ารคา้ฯ ไดรั้บการรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม แต่ส่วน

ใหญ่จะทราบเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มจากโครงการท่ีทางศูนยก์ารคา้จดัข้ึนอาทิเช่นนิทรรศการท่ี
ศูนยก์ารคา้จดัเก่ียวกบัโลกร้อน ตามภาพท่ี 4.28 ทราบจากป้ายท่ีในอาคารจอดรถส าหรับท่านท่ีขบั
รถมาตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป (Car Pool) ตามภาพท่ี 4.29 บางคนก็ทราบจากการสังเกตจากถงัขยะตาม
ภาพท่ี 4.30 
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ภาพที ่4.28  นิทรรศการท่ีทางศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวร์ิดจดั 
  
 

 
 
ภาพที ่4.29  โฆษณาท่ีจอดรถ Car pool ของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวร์ิด 
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ภาพที ่4.30  ถงัขยะแบบ Recycle ของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวร์ิด 
 

สรุปการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวร์ิด 
สรุปได้ว่าการด าเนินการเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้

เซ็นทรัลเวิร์ดสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการวางแผน, ดา้นการปฏิบติั
และด าเนินการ, ดา้นการตรวจสอบและดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหารโดยบริษทัมีนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มชดัเจนและมุ่งมัน่สู่ ISO 14001 โดยบริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี  

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ให้มีคุณภาพท่ีดี และมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาสังคม
และส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนืต่อไป โดยนโยบายดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัมีดงัน้ี  

1)  ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
2)  มุ่งมัน่ในการด าเนินการเพื่อลดและป้องกนัการเกิดมลพิษ  
3)  ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และระเบียบวธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  
4)  พฒันาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดด้าน

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
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สรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวร์ิดไดด้งัน้ี 
1)  ดา้นการวางแผน 
ศูนย์การคา้มีนโยบบายด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม เหมือนกันทุกศูนยก์ารค้าคือ

มุ่งมัน่ตามหลกัการของบรรษทัภิบาล บริษทัมีนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคลอ้งกบักบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001  พนกังานทุกคนรับทราบนโยบาย บริษทัฯ มีแผนงานท่ีชดัเจน ดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม พนกังานรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของฝ่ายบริหาร บริษทัฯมีแผนงานใน
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร มีทีมพนกังานดบัเพลิงคอยประจ า 24 ชัว่โมงเพื่อคอยดูแลความปลอดภยั
และป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  ลูกคา้ไม่ทราบนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้แต่
จะสังเกตเห็นจากกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดัฯ 

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
บริษทัฯมีคณะท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มชดัเจน บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และ งานดา้นบริการ ISO 9001 มีการประชุมคณะกรรมการ คปอ ทุก
เดือน มีการจดัส่งพนกังานเขา้รับการอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการประเมินอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การท างานและนอกงาน   มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง พนกังานทราบวา่มี
หน่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม มีคู่มือการท างานแต่ละแผนกใหก้บัพนกังาน มี
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจ า ลูกค้าทราบเร่ืองการจัดการส่ิงแวดล้อมจากกิจกรรมของ
ศูนยก์ารคา้ฯ 

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
บริษทัฯมีการติดตามและตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มเช่นคุณภาพน ้าเสียเป็นไปตามท่ี 
กฎหมายก าหนด มีคณะท างานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมและมีการ

รายงานผลต่อผูบ้ริหาร พนกังานทุกคนรับทราบเร่ือง การติดตามและตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มในดา้น
ต่าง  ลูกคา้จะไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ 

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
บริษทัฯมีการทบทวนผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยคณะผูบ้ริหารและมีการ

รายงานผลประจ าปีแก่ผูถื้อหุ้นและประชาชนทัว่ไปทางเวบ็ไซต ์มาตราการทุกมาตราการโปร่งใส
ตรวจสอบได้เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีเข้าตลาดหลกัทรัพย์ มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั 
แนวทางในการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงอ านวยความสะดวกในหน่วยงาน รวมไปถึงคู่มือควบคุม
คุณภาพของงานก่อสร้าง มีการก าหนดนโยบายในการด าเนินการเก่ียวกบัอากาศภายในศูนยใ์ห้
เป็นไปตามกฎหมายก าหนดและตามมาตรฐาน ISO 14001 พนกังานมีการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน
ในรูปแบบต่าง ๆโดยเขา้ร่วมกบัหน่วยงานราชการ ในการประกวดอาคารอนุรักษ์พลงังานและ
พนกังานรับทราบเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม พนกังานมีความพึงพอใจในค าสั่งของผูบ้ริหารในการ
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แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองมลภาวะทางอากาศอนัเน่ืองมาจากการจราจร  
ลูกคา้ทราบการด าเนินการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้จากเวบ็ไซต์ และกิจกรรมท่ี
ศูนยก์ารคา้จดัข้ึน ลูกคา้จะไม่ทราบเร่ืองศูนยก์ารคา้ฯไดรั้บการรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 แต่ส่วนใหญ่จะทราบเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มจากทราบจากโครงการท่ีทางศูนยก์ารคา้จดัข้ึน  
  

4.5  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
 

 
 
ภาพที ่4.31  ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
 

4.5.1  ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (Future Park Rangsit) เป็นศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ บริหารโดย บริษทั 

รังสิตพลาซ่า จ  ากดั เปิดให้บริการเม่ือปี พ.ศ. 2538 มีการแบ่งโซนต่าง ๆ ออกเป็น 6 โซน คือ Fashion 
Park, Digital Park, Gourmet Park, Campus Park, Alive Park และ Banking Park นอกจากน้ียงัมีการ
รวมหา้งร้านต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น กลุ่มเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน, บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, โฮมโปร เป็นตน้ ท่ีอยู่: เลขท่ี 94 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130 
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4.5.2  การจัดการของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต มีแนวคิดการบริหารส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี 

4.5.2.1 The Retail Professional that You Can Trust 
ศูนยก์ารคา้ฯมุ่งมัน่จะเป็นผูน้ าในธุรกิจพฒันาและบริหาร อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้

ปลีกท่ีเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งในดา้นการให้บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ คู่คา้ 
การเข้าใจและเอาใจใส่พนักงาน นักลงทุน และผูถื้อหุ้น ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

4.5.2.2 Corporate Govermance: บรรษทัภิบาล 
การด าเนินงานของบริษทั ตอ้งถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบของทุกกรณี เป็น

ธุรกิจท่ีเอาใจใส่ลูกคา้ คู่คา้ สังคม ส่ิงแวดล้อม นกัลงทุน ผูถื้อหุ้น และ พนกังาน จดัให้มีการฝึก-
อบรมพนกังาน ร้านคา้ในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 

4.5.2.3 Goes Greener 
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  ดว้ยปณิธานท่ีมุ่งมัน่ ด าเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สนบัสนุนโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  ต  าบลห้วยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรี จ  านวน 480,000 บาท เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

4.5.2.4 Future Park Power Saving 
4.5.2.5 Reduce   
ใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่าดว้ยการช่วยโลกลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 500 ตนั/ปี

โดยมีมาตราการดงัน้ี 
1)   ติดตั้งเคร่ือง Chiller ขนาดใหญ่ 7 ตวั เพื่อใชใ้นการผลิตน ้ าเยน็โดยผา่น

การควบคุมความเย็นด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม ISN ซ่ึงสามารถควบคุมเวลา เปิด-ปิด 
เคร่ืองปรับอากาศ ท าใหป้ระหยดัเวลา และพลงังานในการท างาน แต่ยงัคงรักษาอุณหภูมิใหค้งท่ี 

2)  ติดตั้งเคร่ืองปรับสภาพน ้ าในระบบ Cooling Tower เพื่อปรับสภาพน ้ า
ใหเ้หมาะสม และท าใหน้ ้าสามารถระบายความร้อนไดเ้ตม็ท่ีเพื่อลดการสูญเสียพลงังานไฟฟ้า 

3)  ระบบแสงสวา่ง ติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน Light Saving พร้อมใช ้
Ballest Low Loss หรือ บลัลาสตช์นิดความสูญเสียต ่าส าหรับหลอด Fluorestcent หลอดไฟประหยดั
พลงังาน 

4)  ติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังานแสงสวา่งโคมไฟถนน Street Lighting 
250 วตัต,์ อุปกรณ์ OPS จ านวน 2 ชุด โดยรูปแบบ Reduce ทั้งหมดสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้า
เฉล่ีย  เดือนละ 1.5 ลา้นบาท ( = 18 ลา้นบาท/ปี) 



193 

5)  การติดตั้งเคร่ืองท าความสะอาดท่อน ้าของ Condenser 
4.5.2.6 Reuse 
ปรับสภาพน ้าใชแ้ลว้ น ้ากลบัมาใชใ้หม่ สามารถลดปริมาณน ้ าได ้258, 800 ลา้นลิตร/ ปี  

การติดตั้งระบบ Reused โดยน าน ้าท่ีใชแ้ลว้ทั้งหมดมาผา่นระบบบ าบดัน ้าเสีย ผา่นขั้นตอนการกรอง
สีกรองกล่ินมาใช ้ในส่วนของการรดน ้ าตน้ไม,้ โถปัสสาวะชาย และชกัโครกในห้องน ้ าหญิง และ
อีกส่วนหน่ึงน ามาใช้ในระบบคูลล่ิงทาวเวอร์ (Cooling Tower) หรือระบบท าความเยน็โดยผ่าน
ขั้นตอนการ Recycle System ดว้ยระบบ Ultra Filtration System Unit ซ่ึงสามารถประหยดัน ้ าเฉล่ีย
ปีละกวา่ 285.6 ลา้นลิตร คิดเป็นเงิน กวา่ 6,728,736 บาท /ปี โดยค านวณจากน ้ าท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ 
ดงัน้ี   ห้องน ้ าปีละ100,800,000 ลิตร  รดน ้ าตน้ไม ้18,000,000 ลิตร Cooling (ระบบความเยน็ใน
อาคาร) 166,800,00 ลิตร  รวม ราคาน ้าประปา = 6,728,736 บาท / ปี 

4.5.2.7 Recycle 
ลดปริมาณขยะ และเพิ่มมูลค่า ด้วยการลดปริมาณขยะท่ีเป้นภาระมรการก าจดัให้

คงเหลือ 20% จาก 40%  ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค เร่ิมด าเนินโครงการ Recycle มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2545 โดยการจดัตั้งถงัขยะแบบคดัแยกไวใ้นพื้นท่ีภายในองคก์าร และบริเวณศูนยก์ารคา้ฯ เพื่อเป็น
ตน้แบบในการคดัแยกขยะให้กบัร้านคา้และพนกังาน ฟิวเจอร์พาร์คไดจ้ดัตั้งพื้นท่ีลานจอดรถชั้นบี 
เป็นตลาดนดัรีไซเซิล เป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายขยะให้กบัร้านคา้ทุกวนัจนัทร์, พุธ และ ศุกร์ และ
จากผลการ คดัแยกขยะน้ีเอง ท าให้ลดปริมาณขยะไดถึ้งปีละ 1,800 ตนั/ปี ซ่ึงคิดมูลค่ารวมได้ถึง 
3,000,000 บาท/ปี คิดเป็นสัดส่วนการลดปริมาณขยะไดถึ้ง 40%เม่ือเทียบกบัปริมาณขยะท่ีลดได้
ของธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ี 27% 

4.5.2.8 Green Space 
1) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติช่วยเพิ่มออกซิเจนใหโ้ลก 880 ตนั/ ปี 
2)  พลิกฟ้ืนผืนป่า...เพิ่มสีเขียวให้เมืองไทย สานต่อโครงการ Future Park 

Goes Greener เพิ่มความสมบูรณ์ใหป่้ากวา่ 1,100 ไร่ ณ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี เม่ือ พ.ศ. 2544-2550 
3)  ฟ้ืนฟูระบบป่าไม้ตามพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวจ านวน 

250 ไร่ อ.พบพระ จ.ตาก ในปี พ.ศ. 2551-2552  
4)  โครงการปลูกป่าชายเลนจ านวน 3 ไร่ในพื้นท่ีศูนยอ์นุรักษ์ป่าชายเลน

แห่งใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในปี พ.ศ. 2553 
5)  โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไมเ้ฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วับนพื้นท่ีจ  านวน 100 ไร่ ณ เขาตะแบก ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ในปี 
พ.ศ. 2553 

6)  ออกบูธประชาสัมพนัธ์โครงการ FUTURE GOES GREENER ปลูก
จิตส านึกรักษาส่ิงแวด้ลอ้มท่ีงานวนัส่ิงแวดลอ้มโลก 
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7) ออกบูธประชาสัมพนัธ์โครงการ FUTURE GOES GREENER ปลูก
จิตส านึกรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไบเทค บางนา 

8)  ออกบูธประชาสัมพนัธ์โครงการ FUTURE GOES GREENER ปลูก
จิตส านึกรักษาส่ิงแวด้ลอ้มท่ีงานแสดงคอนเสิร์ตสุชาติ ชวางกรู ท่ีโรงภาพยนตร์สกาล่า 

9) เดินรณรงคเ์ชิญชวนปิดไฟ 1 ชัว่โมง 60 Earth Hour 
10)  โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม ้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั จ  านวน 100 ไร่ต. หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ และ ต.ธาตุทอง อ. บ่อทอง จ.ชลบุรี 
4.5.2.9 โครงการดา้นสังคม (Social) 

1)  ศูนยร์วมส่งเสริมและสนุบสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และ 
ชุมชน 

2)  ร่วมกบัสมาคมศูนยก์ารคา้ไทย อาสาคดัแยกหนงัสือโครงการห้องสมุด 
TSCA เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ The Nine (พระราม 9) 

3)  มอบเงินสนับสนุน มูลนิธิไทยรัฐ จ านวน 200,000 บาท เม่ือวนัท่ี 26 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

4)  เป็นช่องทางกระจายรายไดใ้หก้ลุ่มเกษตรกรในการจ าหน่ายสินคา้ 
5)  จดัมหกรรมสินคา้วิสาหกิจชุมชน น าของดี ของดงัจากจงัหวดัต่าง ๆ 

เพื่อช่วยเหลือเกษตกร 
6)  จดังานสิงห์บุรี เทรดแฟร์ คร้ังท่ี 1 น าของดี ของดงัจากจงัหวดัสิงห์บุรี

มาจ าหน่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตกร 
7)  จดังานของดีจากชายแดนใต้ น าผลไม้และสินค้าจากชายแดนใต้มา

จ าหน่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตกร 
4.5.2.10 ศูนยก์ลางการใหค้วามรู้ดา้นต่าง ๆ 

1)  จดักิจกรรมงานสานต่องานพ่อสร้าง จดันิทรรศกาลเทิดพระเกียรติ
และแสดงพระอฉัริยะภาพ ทางดา้นต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 

2)  จดังานวนัประมงนอ้มเกลา้ฯ จดันิทรรศกาลเทิดพระเกียรติและแสดง
พระอฉัริยะภาพ ทางดา้นต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 

3)  จดักิจกรรมเวทีส่งเสริม, สนบัสนุนเยาวชน แสดงความสามารถดา้น
ต่างๆ 

4) จดักิจกรรม Future Park Super Kids เปิดเวทีให้น้อง ๆ มาแสดง
ความสามารถ กลา้คิด กลา้แสดงออก 
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5)  จดักิจกรรม Future Park Young Design เปิดเวทีให้น้อง ๆ นิสิต 
นกัศึกษา ส่งผลงานเขา้มาประกวด 

6)  จดักิจกรรมสานต่อ งานพ่อสร้าง จดัการประกวดแข่งขนัออกแบบ
และตกแต่งสวนหยอ่ม 

7)  จดักิจกรรม  To Be Number One  เปิดเวทีให้น้อง ๆ มาแสดง
ความสามารถ กลา้คิด กลา้แสดงออ 

8)  เป็นศูนยก์ลางการรับบริจาค เพื่อสนบัสนุนมูลนิธิและองคก์รต่าง ๆ 
9)  จดักิจกรรม Big Cleaning Day 
10)  จดักิจกรรมมอบถุงยงัชีพ ชุมชนรังสิตนิมิตใหม่พฒันา 
11)  มอบเงินช่วยผูป้ระสบภยัน ้าท่วมใหก้บัเขตเทศบาลนครรังสิต 
12)  ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั โดย มอบน ้ าด่ืมให้กบั นายธีร

วฒิุ กล่ินกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
13) ร่วมกบักองบญัชาการ ต ารวจภูธร ภาคท่ี 1 ช่วยกนัล าเรียงถุงยงัชีพ

เพื่อน าไปช่วยผูป้ระสบภยัน ้าท่วมท่ีอ าเภอเสนา จงัหวดัอยธุยา 
ทางศูนยก์ารค่าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตไดมี้การใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มและลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกบัศูนยก์ารคา้ใหญ่ ๆ ดงักล่าวแลว้ 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการของศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์

พาร์ครังสิตไดข้อ้มูลดงัน้ี 
1)  ดา้นการวางแผน 

(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทราบวา่แนวทางการจดัการศูนยก์ารคา้ของศูนยก์ารคา้

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและมีความมุ่งมัน่อย่างต่อเน่ืองก าหนดนโยบาย
อยา่งชดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซ่ึงพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ
นโยบายและมีแผนงานท่ีชดัเจน บริษทัมีแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยการตั้งวิสัยทศัน์แบบ   
The Retail Professional that You Can Trust  โดยมุ่งมัน่จะเป็นผูน้ าในธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการใส่ใจ
ดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื และยดึหลกับรรษทัภิบาล และ Goes Greener  โดยดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม มีการเปล่ียนหลอดเป็นแบบ หลอด
ประหยดัไฟ มีกิจกรรม Reduce ด้วยการช่วยโลกลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีการ
มาตราการหลายอยา่งเช่นการติดตั้งเคร่ือง Chiller  แบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ มีกิจกรรม Reuse 
คือน าน ้ ากลบัมาใชใ้หม่ มีกิจกรรม Recycle คือการแยกขยะ และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกหลายอยา่ง เพื่อ
ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาพที ่4.32  ผูบ้ริหารถ่ายรูปร่วมกนัในการรณรงคทิ์้งซากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
  
 

 
 
ภาพที ่4.33  ผูบ้ริหารปลูกป่าชายเลนร่วมกบัพนกังาน 
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(2)  ผลจาการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่ทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของฝ่ายบริหาร

และไดมี้แผนการในการด าเนินการเช่นแผนงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่นป๊ัมน ้ า ระบบปรับ
อากาศฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีรับมาในส่วนงานซ่อมบ ารุงทางเราจะมีการตรวจ
อุปกรณ์เคร่ืองจกัรทุกวนั หากพบส่ิงท่ีผิดปกติก็จะประสานงานแกไ้ขทนัที โดยเฉพาะระบบปรับ
อากาศ และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบวา่ลูกคา้ไม่ทราบนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

แต่จะสังเกตเห็นจากกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดัเช่นถงัขยะ Recycle ดงัภาพท่ี 4.34 และกิจกรรมลด 
โลกร้อน  

(4)  ผลจากการสังเกต 
ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตั้งอยูช่านเมืองยา่นรังสิต ซ่ึงเป็นแหล่งรวมผูค้น

เป็นศูนยก์ลางคมนาคมท่ีมีคิวรถตู ้รถรับจา้ง ภายในศูนย์การคา้ครบวงจรมีทั้งห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหารโรงภาพยนต์ มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเน้นเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงถือว่าเป็นศูนยก์ารคา้อนัดับตน้ ๆ ของเมืองไทยท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อมอย่าง
จริงจงั 

 

 
 
ภาพที ่4.34  ถงัขยะของศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต   
  



198 

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่ามีการแต่งตั้งคณะท างานเขา้มาดูแลในเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มและเร่ืองอาชีวอนามยั ซ่ึงก็คือคณะกรรมการคปอ ซ่ึงจะมีการประชุมทุกเดือน และมี
การประชุมแผนงงานประจ าสัปดาห์ มีการจดัเจา้หน้าท่ีไปฝึกอบรมเพื่อน าความรู้มาพฒันางานมี
การติดป้ายประกาศเป็นการภายในให้ทราบ รวมถึงการประเมินอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างาน
ทั้งในงานและนอกงานให้พนกังานไดท้ราบ รวมถึงมีการจดักิจกรรมลดโลกร้อนอย่างต่อเน่ืองใน
แต่ละวนัพนักงานก็จะท าหน้าท่ีของตนแต่ละแผนก โดยทางบริษทัก็จะมีการประชุมร่วมกนัทุก
สัปดาห์เพื่อให้แต่ละฝ่ายน าเสนอและแจ้งความคืบหน้าในแต่ละงานของแต่ละฝ่าย และน ามา
ตดัสินใจเพื่ออนุมติัในท่ีประชุม 

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายบริหารคือไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองท่ี

เ ก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย เช่นการฝึกอบรมดับเพลิงขั้ นต้น การอบรม
คณะกรรมการ คปอ  และทราบว่ามีหน่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
พนกังานท่ีรับผิดชอบเช่นพนกังานแผนกรักษาความสะอาดก็จะมีหนา้ท่ีคดัแยกขยะ เพื่อน าไปขาย
เป็นรายได้ให้กับองค์กรได้ รวมถึงการในส่วนการปฏิบัติงานประจ าวนันั้ นทางพนักงานท่ี
รับผิดชอบในทุกส่วนงานก็จะท าหน้าท่ีของตนเองไป จนกระทั้งจบงาน ซ่ึงบางงานหากตอ้งใช้
งบประมาณก็จะท าเร่ืองขออนุมติัผูบ้ริหารต่อไป ทางบริษทัจะส่งพนักงานเขา้รับการอบรมอย่าง
ต่อเน่ือง ตามงานท่ีแต่ละคนรับผดิชอบท าใหน้ าผลท่ีไดจ้ากการอบรมมาประยกุตใ์ชใ้นงานได ้

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสอบถามลูกคา้พบวา่ทราบเร่ืองการจดักิจกรรมเร่ืองการลดโลกร้อนและ

เร่ืองส่ิงแวดลอ้มหรือความรับผดิชอบต่อสังคมของศูนยก์ารคา้จากกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดั  รวมถึง
อ่านจากเว็บไซต์และแผ่นพบัโฆษณา ท่ีทางศูนย์การค้า แจกและติดประกาศในสถานท่ีของ
ศูนยก์ารคา้ฯเช่ือวา่ทางศูนยก์ารคา้มีมาตรการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทราบว่ามีการติดตามและตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อม

เช่นค่าของน ้ าเสียให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดมีคณะท างานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบและมีการ
รายงานผลต่อผูบ้ริหารรวมถึงการทบทวนในเร่ืองอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ืองเช่น การตรวจสอบความ
พร้อมของระบบต่าง ๆ เช่นระบบดบัเพลิงของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ  
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(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปฏิบติังานพบว่ามีความสอดคลอ้งกบัฝ่ายบริหาร

พนักงานทุกคนรับทราบว่ามีการติดตามและตรวจวดัส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ จากการประชุม
ร่วมกบัฝ่ายบริหาร และส่วนใหญ่งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหแ้กไ้ขจะส าเร็จลุล่วงไปไดเ้พราะไดมี้การ
ประชุมกนั 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบว่าไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มจาก

บุคคลท่ีสาม 
4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบวา่มีการทบทวนผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

โดยคณะผูบ้ริหารและมีการรายงานผลประจ าปีแก่ผูถื้อหุ้นและประชาชนทัว่ไปทางเวบ็ไซต์ และ
รายงานประจ าปี  

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบว่ามีการจดัการดา้นพลงังานซ่ึงมีมาตรการมาใช้

หลายมาตรการได้มีกิจกรรม 5 ส ในห้องท างานและพื้นท่ีห้องเก็บของ รวมถึงรณรงค์ประหยดั
พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ และรับทราบผลการประชุมของฝ่ายบริหารเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
พนกังานมีความพึงพอใจในค าสั่งของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าในพื้นท่ีพบว่า ผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนท่ี

ลูกคา้ให้ความส าคญัและเป็นปัญหาหลกัของพื้นท่ีพบวา่ส่ิงท่ีศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิตน่าจะ
ให้ความส าคญัคือปัญหาน ้ าท่วมในอดีต โดยลูกคา้ยงัติดในใจเร่ืองน ้ าท่วมใหญ่ในช่วงท่ีผ่านมา
อยากให้ทางศูนยก์ารค้าฯให้ความส าคญักับปัญหาน ้ าท่วม ในส่วนเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อม
ศูนยก์ารคา้ฯ จะเห็นวา่ทางศูนยก์ารคา้ฯมีกล่องรับขยะท่ีเป็นพิษเช่น แบตเตอร่ี โทรศพัทมื์อถือท่ีไม่
ใช้แลว้ นบัเป็นตวัอย่างท่ีดีของศูนยก์ารคา้ในการ จดัการขยะพิษโดยส่วนตวัรับทราบปัญหาการ
ด าเนินการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มจากเวบ็ไซต ์และกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดัอย่างต่อเน่ืองเช่น 
การปลูกป่าชายเลน 
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ภาพที ่4.35  น ้าท่วมหนา้ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 

 
5)  การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 

14001 แต่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จะมีนโยบายเด่นเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยดู
จากกิจกรรมรณรงค ์ลดปัญหาโลกร้อนท่ีจดัข้ึนเช่น การปลูกป่าชายเลน การแยกขยะ Recycle เป็นตน้ 
ในส่วน ISO 14001 นั้นไม่ทราบ 

สรุปการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
สรุปได้ว่าการด าเนินการเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้   

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการวางแผน, ดา้นการ
ปฏิบติัและด าเนินการ, ดา้นการตรวจสอบ และดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหารโดยบริษทัมีนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มชดัเจนและมุ่งมัน่สู่ ISO 14001 โดยบริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี  

ศูนยก์ารคา้ฯมุ่งมัน่จะเป็นผูน้ าในธุรกิจพฒันาและบริหาร อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้ปลีกท่ี
เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งในดา้นการให้บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ คู่คา้ การ
เข้าใจและเอาใจใส่พนักงาน นักลงทุน และผู ้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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สรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไดด้งัน้ี 
1)   ดา้นการวางแผน 
แนวทางการจดัการของศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล

และมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเน่ืองก าหนดนโยบายอย่างชัดเจนซ่ึงสอดคล้องกับกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซ่ึงพนกังานทุกคนไดรั้บทราบนโยบายและมีแผนงานท่ีชดัเจน บริษทัมี
แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยการตั้งวิสัยทศัน์แบบ The Retail Professional that You Can 
Trust  โดยมุ่งมัน่จะเป็นผูน้ าในธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
และยึดหลกับรรษทัภิบาล และ Goes Greener  โดยดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และท ากิจกรรมในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและลดโลกร้อนอย่างต่อเน่ือง  พนักงาน
รับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของฝ่ายบริหารและไดมี้แผนการในการด าเนินการเช่นแผนงาน
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ลูกคา้จะไม่ทราบนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มแต่จะสังเกตเห็น
จากกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดั 

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
บริษทัฯมีการแต่งตั้งคณะท างานเขา้มาดูแลในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและเร่ืองอาชีวอนามยั 

มีการประชุมทุกเดือน มีการจดัส่งพนักงานเข้ารับการอบรมด้านงส่ิงแวดล้อม  มีการประเมิน
อุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานทั้งในงานและนอกงาน มีการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
การลดโลกร้อนอย่างต่อเน่ือง ลูกคา้ทราบเร่ืองการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากเวบ็ไซต์และ
แผน่พบัโฆษณา ท่ีทางศูนยก์ารคา้ฯจดั 

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
มีการติดตามและตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มให้เป็นเช่นค่าของน ้ าเสียให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด  มีคณะท างานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบและมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหาร  พนกังานทุก
คนรับทราบเร่ืองการติดตามและตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ในส่วนลูกคา้จะไม่ทราบเร่ือง
การตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
มีการทบทวนผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยคณะผูบ้ริหารและมีการรายงาน

ผลประจ าปีแก่ผูถื้อหุน้และประชาชนทัว่ไปทางเวบ็ไซต ์และรายงานประจ าปี พนกังานมีการจดัการ
ดา้นพลงังานภายในอาคาร มีการจดักิจกรรม 5 ส มีการรณรงคป์ระหยดัพลงังานในพนกังารับทราบ
เร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั พนกังานมีความพึงพอใจในค าสั่งของผูบ้ริหารในการแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดล้อม ลูกคา้ให้ความส าคญัในเร่ืองปัญหาอุทกภยัท่ีเกิดในอดีต ลูกคา้จะทราบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ทาง เวบ็ไซต ์และกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดั  ลูกคา้จะไม่ทราบวา่
ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพราะศูนยก์ารคา้ไม่ไดติ้ดประกาศและ
ศูนยก์ารคา้ยงัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO 14001  
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4.6  ศูนย์ค้าส่งเดอะแพลทนัิมแฟช่ันมอลล์ 
 

 
 
ภาพที ่4.36  ศูนยค์า้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลล ์
 

4.6.1  ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์ค้าส่งเดอะแพลทนัิมแฟช่ันมอลล์ 
เดอะแพลทินมั แฟชัน่มอลล ์ศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่งท่ีสมบูรณ์แบบพร้อมสรรพดว้ยความทนัสมยั 

บริเวณใจกลางประตูน ้ า เป็นโครงการพฒันาท่ีดินขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าการลงทุนหลายพนัลา้นบาท 
ก่อสร้างข้ึนเพื่อใหเ้ป็นศูนยร์วมแหล่งแฟชัน่คา้ส่งครบวงจร โครงการประกอบดว้ยอาคารสูง 25 ชั้น 
มีพื้นท่ีใช้สอยรวมกว่า 110,000 ตารางเมตร โดยมีการจดัโซนน่ิงขายสินคา้ประเภท เส้ือผา้แฟชัน่ 
เคร่ืองหนัง กระเป๋า รองเท้า รวมศูนยอ์าหาร ธนาคาร โรงแรม และคอนโดมีเนียม ตั้งอยู่ส่ีแยก
ประตูน ้า บนถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

 
4.6.2  การจัดการของศูนย์ค้าส่งเดอะแพลทนัิม แฟช่ันมอลล์ในการแก้ไขปัญหาภาวะ 
          โลกร้อน 

 ศูนย์ค้าส่งเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ มีการจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานโดยมี
ขบวนการในการท างานและการท ากิจกรรมทางสังคมควบคู่กนัไป เช่น 
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1)  โครงการปันน ้ าใจ คือโครงการท่ีน าเงินท่ีได้รับการบริจาคจากลูกค้าน าไป
ช่วยเหลือสาธารณกุศลต่าง ๆ 

2)  โครงการรณรงคปิ์ดไฟลดโลกร้อน 
3) โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศ 
4)   โครงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ (VSD หรือVariable Speed 

Drive) 
5)   การจดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญมาดูระบบปรับอากาศโดยเฉพาะ 
6)  การคดัแยกขยะเพื่อน ามาจ าหน่าย 
7)  การเปล่ียนหลอดไฟเป็น T5 และ LED รวมถึงหลอดประหยดัพลงังานจาก

บริษทั Synergy 
8)  การจดักิจกรรมเพื่อสังคมเช่น การรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี การท าความสะอาดถนน

เพื่อลดโลกร้อนร่วมกบัโรงแรมอมารีวอเตอร์เกรท การปลูกป่าชายเลน ฯลฯ 
9)  การควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย น าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัมาใช้ใหม่ เป็นต้นการ

จดัการของศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน 
โดยทางศูนยค์า้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลล์ไดมี้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มและลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเหมือนกบัศูนยก์ารคา้ใหญ่ ๆ แห่งอ่ืน 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพนักงานและลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการของศูนย์ค้าส่งเดอะ

แพลทินมัแฟชัน่มอลลไ์ดข้อ้มูลดงัน้ี 
4.6.2.1 ดา้นการวางแผน 

1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารด้านงานวิศวกรรมในดา้นการวางแผนพบว่า

บริษัทมีมาตรการในการแก้ปัญหาโลกร้อน มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัส่ิงแวดล้อมด้วยแต่ยงัไม่ถึงขั้นท าตาม ISO 
14001 โดยในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 
ทั้งน้ีเรามีมาตรการหลายอยา่งท่ีท าไปแลว้เช่นการใช ้VSD กบัอุปกรณ์ท่ีใชม้อเตอร์ เพื่อลดความเร็ว
รอบมอเตอร์ การปรับระบบปรับอากาศตามอุณหภูมิภายนอกเช่นถ้าหน้าหนาวก็จะเปิดปิด
เคร่ืองปรับอากาศตามอุณหภูมิ การใชน้ ้าระบบ Reuse เป็นตน้ 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่พนกังานทราบแนวทางการบริหารงานโดย

สอดคลอ้งกบันโยบายของฝ่ายบริหาร ไดป้ระชุมประจ าเดือนท าให้พนกังานไดรั้บข่าวสารจากฝ่าย
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บริหาร และแนวทางการแกไ้ขคือแต่ละฝ่ายจะมีการประชุมภายในกนัทุกสัปดาห์เพื่อแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ไม่วา่ในเร่ืองปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีการตรวจสอบพื้นท่ีประจ าวนัของแต่ละฝ่ายเพื่อน ามาแกไ้ข
ในแต่ละวนั 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ในพื้นท่ีลูกคา้ให้ขอ้มูลเร่ืองกล่ินในคลองแสนแสบ

เน่ืองจากศูนยก์ารคา้อยู่ใกลค้ลองและอีกปัญหาหน่ึงคือปัญหามลพิษจากควนัท่อไอเสียเน่ืองจาก
การจราจรติดขดับริเวณแยกประตูน ้ า ในส่วนการจดัการสภาพแวดลอ้มในศูนย ์มองวา่ทางศูนยไ์ด้
ด าเนินการแลว้ ดงัจะเห็นบางเร่ืองท่ีท าคือการเปล่ียนขนาดถงัขยะใหใ้หญ่ข้ึน 

4)  ผลจากการสังเกต 
จากการสังเกตพบว่ามีลูกคา้มาใช้บริการในศูนยก์ารคา้น้ีเป็นจ านวนมาก

เน่ืองจากขายเส้ือผา้ในราคาขายส่งโดยลูกคา้ส่วนใหญ่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเท่าท่ีสังเกต
และสอบถามพบวา่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่ พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มกัจะสูบบุหร่ี
ดา้นนอกอาคาร ซ่ึงทางศูนยก์ารคา้มีการรณรงค์งดสูบบุหร่ีติดป้ายเพื่อไม่ให้นัง่ท่องเท่ียวสูบบุหร่ี
พร้อมจดัเจา้หนา้ท่ีดูแล 
 

 
 
ภาพที ่4.37  ภายในศูนยค์า้ส่งศูนยก์ารคา้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลล ์
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ภาพที ่4.38  การจดักิจกรรมรณรงคง์ดสูบบุหร่ีหนา้ศูนยค์า้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลล ์     

 
4.6.2.2 ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 

1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่า ศูนยก์ารคา้มีการติดตามแกไ้ขงานอย่าง

รวดเร็วโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย แผนงานท่ีได้รับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาในท่ี
ประชุมจะถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีประชุมและน าโปรแกรมส าเร็จรูปในการแจ้งงานท่ี
กระทบกบัลูกคา้(Smart PM) เขา้มาจดัการท าใหก้ารแกไ้ขงานเป็นไปอยา่งรวดเร็วและตรวจสอบได ้
อีกทั้งปัจจุบนัเทคโนโลยีของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสามารถส่งขอ้ความรูปภาพและเสียงเป็นกลุ่มผา่น
โปรแกรม Line ไดท้  าใหก้ารแกไ้ขงานท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานมีความสอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารทางพนกังานจะมี

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีรับเร่ืองไดอ้ยา่งรวดเร็วพร้อมรับค าสั่งไดต้ลอดเวลาท าให้การแกปั้ญหางานไม่
คา้งหากคา้งก็จะมีระบบการตรวจสอบว่าได้แก้ไขปัญหาแลว้เสร็จหรือไม่ เพื่อติดตามการแก้ไข
ต่อไป ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในการแกไ้ขปัญหาโลกร้อนของบริษทั ทางเรามีความพึงพอใจใน
การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเพราะจะมีการประชุมเพื่อแกไ้ขทุกเร่ืองท่ีเขา้มาทุกสัปดาห์ 

3) ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าลูกคา้ไม่ทราบว่ามีนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ

ศูนยก์ารคา้ ทราบเฉพาะกิจกรรมท่ีทางศูนยก์ารคา้จดัหนา้อาคารรวมถึงการขอรับการบริจาคส่ิงของ
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เพื่อน าไปช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ และมีความพอใจในความปลอดภยัดูจากมีเจา้หน้าท่ีประจ า
ประตูเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้และดา้นหนา้ตึกมีการจดัเจา้หนา้ท่ีบริการดูแลเร่ืองข้ึนรถ
แทก๊ซ่ีในส่วนนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ทราบแต่คิดวา่ทางศูนยก์ารคา้มีนโยบายเร่ืองน้ีอยู ่

4.6.2.3 ดา้นการตรวจสอบ 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารพบว่าบริษัทมีขั้ นตอนในการติดตามและ

ด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองไดมี้ประชุมทุกสัปดาห์และน าผลของการประชุมไปแกไ้ข
ทนัที โดยปัญหาต่าง ๆจะสามารถแกไ้ขไดโ้ดยจะมีการตรวจเช็ควา่มีงานคา้งประจ าวนัหรือไม่ โดย
จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูเร่ืองน้ีโดยตรงและประสานงานกนัในการแกไ้ขปัญหาแต่ละวนั พร้อมรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ เพื่อตดัสินใจในการขอนุมติังบประมาณ 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่มีการตรวจสอบงานและกระจายงานไปยงั

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขทนัที หลงัจากท่ีไดรั้บเร่ืองการตรวจซ่อมงานต่าง ๆ ก็จะมีการเช็คงาน
ประเภทต่าง ๆวา่เป็นงานประเภทใดเช่นงานระบบไฟฟ้า หรือเร่ืองสาธารณูปโภคหรืองานการจดั
กิจกรรม หลงัจากนั้นก็จะกระจายงานไปใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบวา่จะมีปัญหาการจราจรท่ีติดขดัมากบริเวณแยก

ประตูน ้า จึงอยากให้การจราจรดีข้ึน ในส่วนเร่ืองการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้นั้น
ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่เช่ือว่าทางศูนยไ์ดด้ าเนินการเร่ืองต่าง ๆ 
ไวแ้ลว้ เพราะเป็นศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่ 

4.6.2.4 ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารพบว่ามีการทบทวนผลการด าเนินการด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและมีการบนัทึกผลการทบทวนเป็นรายงานการประชุมเช่น การประชุมประจ าสัปดาห์ 
และมีการแจง้ผลการด าเนินการไปยงัหน่วยงานท่ีแจง้เร่ือง รวมถึงจะมีการประชุมใหญ่ประจ าปีเพื่อ
แจง้ผลด าเนินการท่ีผา่นมาในรอบปีรวมถึงการติดประกาศข่าวสารต่าง ๆ ใหท้ราบเป็นระยะ ๆ 

2) ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่ามีการรับทราบและได้รับค าสั่ งให้

ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงทนัทีซ่ึงพนกังานจะมีความพึงพอใจต่อค าสั่งของผูบ้ริหารท่ีให้ปรับปรุง
เช่นกรณีการซ่อมป้ัมน ้ าท่ีเสียเพราะจะส่งผลให้ไม่สามารถระบายน ้ าเสียออกจากตวัตึกไดซ่ึ้งส่งผล
กระทบในเร่ืองของกล่ินน ้าท่ีขงัในรางระบายน ้า 
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3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่าลูกค้าไม่ทราบเร่ืองผลด าเนินการเร่ือง

ส่ิงแวดล้อมของศูนย์การค้า เพราะมาซ้ือสินค้าเท่านั้ นแต่เท่าท่ีเดินดูพบว่าทางศูนย์การค้าได ้
ด าเนินการเร่ืองต่าง  ๆ  ได้ดีเช่น ระบบปรับอากาศท่ีเย็นสบาย มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล และมีจุด
สอบถามตรงประชาสัมพนัธ์ท่ีจะสามารถใหข้อ้มูลเร่ืองต่าง ๆ ได ้

4.6.2.5 การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
จากการสอบถามลูกคา้พบวา่ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

การจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม่เพราะไม่เห็นประกาศ แต่คิดวา่สามารถติดตามเร่ืองน้ีไดโ้ดยสามารถ
สอบถามไดก้บัเจา้หนา้ท่ี 

สรุปการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยค์า้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลล ์
สรุปไดว้า่การด าเนินการเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนของศูนยค์า้ส่งเดอะ

แพลทินมัแฟชัน่มอลล ์สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการวางแผน, ดา้นการ
ปฏิบติัและด าเนินการ, ดา้นการตรวจสอบและดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหารโดยบริษทัมีนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มชดัเจนและมุ่งมัน่สู่ ISO 14001                  

สรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยค์า้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลลไ์ดด้งัน้ี 
1)  ดา้นการวางแผน 
ศูนยก์ารคา้ฯมีมาตรการในการจดัการส่ิงแวดล้อมสอดคล้องกบั ISO 14001 มี

คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พนกังานรับทราบการ
บริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ให้ความส าคญัของเร่ืองกล่ินในคลองแสนแสบปัญหามลพิษจาก
การจราจรลูกคา้ทราบการจดัากรส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดั 

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
ศูนยก์ารคา้มีการติดตามแกไ้ขและติดตามงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ

ระบบส่ือสารทางโทรศพัท ์ พนกังานมีความพึงพอใจในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของของบริษทั 
ลูกค้าไม่ทราบนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของศูนย์การค้า แต่จะทราบจากจาก กิจกรรมท่ีทาง
ศูนยก์ารคา้จดั 

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
บริษทัมีขั้นตอนในการติดตามและด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองโดยมี

การประชุมทุกสัปดาห์ พนกังานมีการตรวจสอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ลูกคา้ให้ความส าคญักบั
เร่ืองปัญหาการจราจรท่ี ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
บริษทัมีการทบทวนผลการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม บริษทัมีการบนัทึกผลการ

ทบทวนเป็นรายงานการประชุม มีการประชุมใหญ่ประจ าปีเพื่อแจง้ผลด าเนินการท่ีผา่นมาในรอบปี
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มีการติดประกาศข่าวสารต่าง ๆ พนกังานรับทราบค าสั่งผูบ้ริหาร พนกังานมีความพึงพอใจต่อค าสั่ง
ของผูบ้ริหาร  ลูกคา้จะไม่ทราบว่าศูนยก์ารคา้ได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม
เพราะศูนยก์ารคา้ไม่ไดติ้ดประกาศและศูนยก์ารคา้ยงัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO 14001  
 

4.7  ศูนย์การค้าบ๊ิกซี 
 

 
 
ภาพที ่4.39  ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี 
 

4.7.1  ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์การค้าบิ๊กซี 
บ๊ิกซี เกิดจากความคิดกลุ่มคา้ปลีกในเครือเซ็นทรัลเม่ือปี พ.ศ. 2536 โดยไดท้  าการก่อตั้ง

บริษทั เซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ จ  ากดัข้ึนมา และไดท้  าการเปิดสาขาแรกบนถนนแจง้วฒันะ ในปี พ.ศ. 
2537  และก็ไดท้  าการเปล่ียนช่ือเป็นบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในปี พ.ศ. 2538 แต่ต่อมาจนกระทัง่ถึง
ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 บริษทั Casino Guichard-Perrachon ผูป้ระกอบการคา้ปลีก
อนัดบัสองของฝร่ังเศส ไดเ้ขา้มาเพิ่มทุนและก็กลายเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในพ.ศ. 2542 
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บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) (องักฤษ: BIG C SUPERCENTER PUBLIC 
COMPANY LIMITED: BIGC) เป็นบริษทัท่ีด าเนินกิจการคา้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภค ในรูปแบบ
ร้านไฮเปอร์มาร์ทขนาดใหญ่ช่ือ บ๊ิกซี (Big C) มีสาขาอยูท่ ัว่ประเทศไทยและประเทศในเอเชีย เช่น 
เวยีดนาม โดยขอ้มูลในปีพ.ศ. 2554 หลงัจากควบรวมกิจการของคาร์ฟูร์ในประเทศไทย (บริษทั เซ็นคาร์ 
จ ากดั) เขา้มา ท าใหบ๊ิ้กซี มีสาขาทั้งหมด 111 สาขาในประเทศไทย โดยแบ่งแยกเป็นบ๊ิกซี เอ็กซ์ตร้า
จ านวน 16 สาขา, บ๊ิกซี จมัโบ ้1 สาขาและ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 94 สาขา 

โดยบ๊ิกซีไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ Big C คือ 
Big หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ พร้อมด้วยบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

ส าหรับลูกคา้ และยงัครอบคลุมไปถึงความหลากหลายของสินคา้ท่ีบ๊ิกซีคดัสรรมาจ าหน่าย โดย บ๊ิกซีมี
สินคา้มากกวา่ 100,000 รายการ เพื่อตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ 

C หมายถึงลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนบ๊ิกซีตลอดมา 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 Casino Guichard-Perrachon หรือกลุ่มคาสิโน ไดช้นะ

การประมูลกิจการคาร์ฟูร์ในประเทศไทย ดว้ยราคาซ้ือขาย 686 ลา้นยโูร โดยมีธนาคารดอยซ์แบงก ์
เป็นท่ีปรึกษา ทั้งน้ีบริษทัดงักล่าวถือหุน้ บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย และ 2 บริษทั
จะร่วมตวักนั และจะส่งผลให้สาขาของบ๊ิกซีเพิ่มเป็น 105 สาขา จาก 60 สาขา คิดเป็นมูลค่า 35,500 
ลา้นบาท ซ่ึงจะส่งผลให้ตลาดคา้ปลีกในประเทศไทยเหลือเพียง 2 เจา้ใหญ่เท่านั้น ได้แก่ เทสโก ้
โลตสั และบ๊ิกซี ซ่ึงกิจการก็ได้ควบรวมกนัเสร็จส้ินในเดือนมกราคม 2554 โดยปัจจุบนั ( พ.ศ. 
2556) บ๊ิกซีไดท้  าการรีโนเวตหา้งคาร์ฟูร์จ  านวนทั้งหมด 41 สาขาให้กลายเป็นบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
25 สาขา, บ๊ิกซี เอ็กซ์ตร้า 15 สาขา, บ๊ิกซี จมัโบ ้1 สาขาซ่ึงเป็นสาขาทดลองตลาด, บ๊ิกซี มาร์เก็ต 18 
สาขา (เดิมคือ บ๊ิกซี จูเนียร์ แต่เปล่ียนช่ือหลงัมาใช้ช่ือบ๊ิกฃี มาร์เก็ตแทน) และ เปล่ียนสาขาคาร์ฟูร์
ซิต้ี เป็นมินิบ๊ิกซีครบทุกสาขาเรียบร้อยแลว้ 

โดยบ๊ิกซีไดก้ าหนดแบรนดใ์หม่ท่ีจะมาใชแ้ทนคาร์ฟูร์คือ บ๊ิกซี เอ็กซ์ตร้า ซ่ึงเป็นการน าเอา
จุดเด่นในดา้นการคดัสรรสินคา้จากทุกมุมโลก, การบริการท่ีเป็นเลิศของคาร์ฟูร์ มารวมกบัราคา
คุณภาพของบ๊ิกซี โดยกรณีน้ี เป็นการศึกษาการให้บริการของ Extra ท่ีเป็นแบรนด์ไฮเปอร์มาร์เก็ต
ในประเทศบราซิล และเป็น 1 ในสมาชิกของกลุ่มคาสิโน และก็ไดน้ ามาปรับใชใ้ห้เขา้กบักบับ๊ิกซี 
เอก็ซ์ตร้านัน่เอง 

 
4.7.2  การจัดการของศูนย์การค้าบิกซีในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
มูลนิธิบ๊ิกซี สร้างฝัน สร้างความสุข สร้างรอยยิม้ เพื่อสังคมไทย นบัตั้งแต่ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ ไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการเม่ือปี พ.ศ. 2536 บ๊ิกซีมุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย
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การให้บริการดว้ยใจท่ีทุ่มเท ใส่ใจ และใกลชิ้ดกบัชุมชนมาโดยตลอด ด้วยการเขา้ร่วมสนบัสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน ยิง่บ๊ิกซีขยายสาขาไปตามจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ก็ยิ่งท าให้บ๊ิกซี
ไดใ้กล้ชิดกบัชุมชนทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน ท าให้มองเห็นและเขา้ใจในความตอ้งการของชุมชน ดว้ย
ศกัยภาพท่ีพร้อมสรรพของบ๊ิกซี เราจึงไดก่้อตั้ง มูลนิธิบ๊ิกซี ข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการสนบัสนุนดา้นการศึกษาให้เยาวชนไทยไดรั้บโอกาสทางการศึกษา
มากยิง่ข้ึน ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชากรของชุมชนเล่นกีฬาพาห่างไกลยาเสพติด อนัจะน ามาซ่ึง
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของประชากรไทย สังคม ตลอดจนประเทศชาติในทา้ยท่ีสุด ตลอดระยะเวลา 5 ปี 
มูลนิธิบ๊ิกซีไดใ้ห้การสนบัสนุนเยาวชนไทยแลว้เป็นจ านวนเงินมากกวา่ 100 ลา้นบาท โดยมุ่งมัน่ท่ี
จะมีส่วนร่วมสร้างประชากรท่ีมีคุณภาพให้แก่ประเทศไทย จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่เยาวชน เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนเรียนดีท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์การจดัสร้าง
อาคารเรียนใหโ้รงเรียนในชนบท การสร้างสนามบาสเกตบอลให้เยาวชนเล่นกีฬาพาห่างไกลยาเสพ
ติด การมอบสารานุกรมส าหรับเยาวชนฯ แก่ห้องสมุดโรงเรียนทัว่ประเทศ การสร้างสนามเด็กเล่น
ใหโ้รงเรียนและชุมชน การสร้างบา้นเด็กก าพร้า และฯลฯ 

4.7.2.1 ดา้นการศึกษา เยาวชน และกีฬา 
สร้างอาคารเรียนบ๊ิกซีมอบให้โรงเรียนในชนบท รวมทั้งส้ิน 15 แห่ง ท่ีอุบลราชธานี 

สุราษฎร์ธานี เชียงราย พิษณุโลก นครปฐม ขอนแก่น ปัตตานี แพร่ ระยอง อุดรธานี นครสวรรค ์
และสงขลา  

มอบทุนการศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี แก่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีเรียนดีแต่ขาด
แคลนทัว่ประเทศ จ านวน 2,200 ทุนต่อปี  

มอบทุนการศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี แก่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนดีแต่
ขาดแคลนทัว่ประเทศ จ านวน 2,500 ทุนต่อปี  

มอบสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว ทั้งชุด (30 เล่มปกแข็ง) พร้อมตูบ้รรจุเสมือนเป็นห้องสมุดเคล่ือนท่ีให้แก่โรงเรียนทัว่
ประเทศ  

มอบสารานุกรมไทยฉบบัเสริมการเรียนรู้ 3,000 ชุด (ชุดละ 6 เล่ม) แก่โรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ 3,000 โรงเรียนทัว่ประเทศ อนัเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเด็กไทยขยนัอ่าน  

สร้างสนามบาสเกตบอลจ านวน 9 แห่ง ท่ีกรุงเทพฯ นนทบุรี ภูเก็ต นครปฐม ชลบุรี 
ปทุมธานี และจะยงัคงสร้างเพิ่มอีกต่อไป  

มอบสนามเด็กเล่นเพื่อพฒันาสุขภาพและความสุขแก่เด็กท่ีสวนรถไฟ (กทม.) และ
ต่างจงัหวดั และจะสร้างเพิ่มอีกต่อไป 
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4.7.2.2 ดา้นสังคม 
เม่ือเกิดพิบติัภยัทางธรรมชาติ มูลนิธิบ๊ิกซีก็ยื่นมือเขา้ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในทนัที 

เช่น เหตุภยัพิบติัสึนามิในพื้นท่ีภาคใตข้องไทยเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 ดงัรายละเอียด  
ทูลเกลา้ฯ ถวายเงินจ านวน 7 ลา้นบาทแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหโ้รงเรียนพระราชทานบา้นทบัละมุ จงัหวดัพงังา  
ทูลเกลา้ฯ ถวายเงินแด่ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ 

เพื่อมอบแก่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก  
สร้างสนามบาสเกตบอลใหโ้รงเรียนราชประชา 36 และโรงเรียนท่าฉตัรไชย จงัหวดั

ภูเก็ต  
มอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมเรือแก่สมาคมเรือประมงจงัหวดัระนอง  
รวมเป็นเงินช่วยเหลือกวา่ 12 ลา้นบาท  
นอกจากน้ี มูลนิธิบ๊ิกซียงัให้ความส าคญักับการช่วยเหลือสังคมและสมทบทุน

โครงการเพื่อสังคมอ่ืน ๆ อีก อาทิ  
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัทางภาคเหนือ ปีพ.ศ. 2549 จ  านวน 2.3 ลา้นบาท มอบผา่น

ส านกันายกรัฐมนตรีและกองทพัไทย  
สมทบทุนกองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  
4.7.2.3 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ทางศูนย์การค้าบ๊ิกซี ทุกสาขาได้มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ส าหรับการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มและลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยมีหลกัการเดียวกนักบัศูนยก์ารคา้อ่ืนท่ีกล่าวแลว้ 
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ภาพที ่4.40  ผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีร่วมกิจกรรม บ๊ิกซี ปลูกป่า ลดโลกร้อน” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพนกังานและลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการของศูนยก์ารค้าบ๊กซีได้
ขอ้มูลดงัน้ี 

1)  ดา้นการวางแผน 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารพบว่าแนวทางการจัดการศูนย์การค้าบ๊ิกซีและ

ศูนย์การค้าในเครือเหมือนกันคือมุ่งมั่นตามหลักการของบรรษัทภิบาล ซ่ึงบริษัทมีนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซ่ึงพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ
นโยบายและมีแผนงานท่ีชดัเจน 

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสอบถามพนกังานพบวา่พนกังานรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ

ฝ่ายบริหารและไดมี้แผนการในการด าเนินการ เช่นแผนงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่นป๊ัมน ้ า 
ระบบปรับอากาศฯลฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีรับมา ซ่ึงเป็นกิจกรรมประจ าท่ีตอ้งปฏิบติั
และร่วมกนัตรวจสอบ 
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(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้  
จากการสอบถามลูกคา้พบวา่ลูกคา้ไม่ทราบนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

แต่จะสังเกตจากกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดัดา้นการณรงคส่ิ์งแวดลอ้มท่ีมีอยู ่
(4)  ผลจากการสังเกต 
พบวา่ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีมีหลายสาขาในประเทศอีกทั้งไดค้วบรวมกิจการของคาร์

ฟูร์ท าให้มีสาขามากท่ีสุด นโยบายต่าง ๆ มาจากส่วนกลาง พบว่าบ๊ิกซีมีกิจกรรมทางสังคมอย่าง
ต่อเน่ืองรวมถึงในช่วงท่ีน ้าท่วมใหญ่ทางบ๊ิกซีก็เปิดให้บริการในหลายสาขา สาขาท่ีเปิดคือสาขาฟิวเจอร์
ปาร์ครังสิต ซ่ึงช่วยใหป้ระชาชนท่ีเดือดร้อนสามารถซ้ือของใชเ้พื่ออุปโภคและบริโภคได ้
 

                            
 
ภาพที ่4.41  ภาพการจราจรท่ีหนาแน่นหนา้บ๊ิกซีราชด าริซ่ึงอยูต่รงขา้มศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวร์ิด 
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ภาพที ่4.42  ภาพประกาศบ๊ิกซี ไทยช่วยไทยสู้ภยัน ้าท่วม 
 

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบวา่ทางศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีไดมี้การแต่งตั้งคณะท างาน

เข้ามาดูแลในเร่ืองส่ิงแวดล้อมฯและมีการด าเนินการเร่ืองกิจกรรมลดโลกร้อนได้มีการแต่งตั้ง
คณะท างานเข้ามาดูแลในเร่ืองส่ิงแวดล้อมและเร่ืองอาชีวอนามัย ซ่ึงก็คือคณะกรรมการความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ซ่ึงจะมีการประชุมทุกเดือน มีการจดั
เจา้หน้าท่ีไปฝึกอบรมเพื่อน าความรู้มาพฒันางานมีการติดป้ายประกาศเป็นการภายในให้ทราบ 
รวมถึงการประเมินอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานและนอกงานให้พนกังานไดท้ราบ รวมถึงมี
การจดักิจกรรมลดโลกร้อน 

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัส่ิงแวดลอ้มและเร่ืองต่าง ๆ เช่นการฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้ การอบรมคณะกรรมการ คปอ  และ
จะทราบว่ามีหน่วยงานภายนอกเขม้าตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเช่นหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็น
ระยะ ๆ  
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(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่าลูกค้าทราบเร่ืองการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้ม และความรับผดิชอบต่อสังคมของศูนยก์ารคา้จากกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดั เวบ็ไซต ์โบชวัร์ 
ท่ีทางศูนยก์ารคา้ท าข้ึน  

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบวา่มีการติดตามและตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

ค่าของน ้ าเสียให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดรรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ เรามีคณะท างานท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบและมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง 

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่าพนักงานได้รับทราบว่ามีการติดตามและ

ตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม เช่นตรวจอาคาร ตรวจระบบปรับอากาศ ตรวจระบบน ้ าใช้เป็นใหญ่ งานท่ี
ไดรั้บแจง้จะสามารถปิดงานไดต้ามความยากง่ายของงานเช่นงานเร่งด่วนท่ีกระทบต่อลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการตอ้งรีบท าทนัที 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบว่าไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมแต่

พบวา่ทางศูนยก์ารคา้มีกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและดา้นส่ิงแวดลอ้มเช่นการจดันิทรรศการ 
การรณรางคใ์ชน้ ้าอยา่งประหยดั 

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารพบว่า  มีการทบทวนผลการด า เนินการด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม โดยคณะผูบ้ริหารและมีการรายงานผลประจ าปีแก่ผูถื้อหุ้น ประชาชนทัว่ไปจะติดตาม
ผลด าเนินการของทางศูนยก์ารคา้โดยสืบคน้ทางเวบ็ไซตไ์ด ้

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสอบถามพนกังานพบวา่มีการด าเนินการเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน

อยา่งต่อเน่ืองตามนโยบายของบริษทัเช่น การจดัระเบียบ 5 ส ในห้องท างานและพื้นท่ีห้องเก็บของ 
รวมถึงรณรงค์ประหยดัพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ และไดรั้บทราบผลการประชุมของฝ่ายบริหาร
เร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีความพึงพอใจในค าสั่ของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่ามีปัญหาเร่ืองมลภาวะจากกล่ินท่อไอเสียของ

รถยนตแ์ละเร่ืองต่าง ๆ น่าจะเป็นปัญหาเร่ืองกล่ินควนัจากท่อไอเสียเน่ืองจากดา้นหนา้อาคารรถติด
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มาก โดยส่วนตวัรับทราบปัญหาการด าเนินการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มจากเวบ็ไซตแ์ละกิจกรรม
ท่ีศูนยก์ารคา้จดัเช่นการปลูกป่าชายเลน 

5) การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบวา่ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
สรุปการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยค์า้บ๊ิกซี 
สรุปไดว้่าการด าเนินการเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการวางแผน, ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ, 
ดา้นการตรวจสอบและดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหารโดยบริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มชดัเจน
และมุ่งมัน่สู่ ISO 14001 โดยบริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี  

คณะกรรมการบริษทัไดแ้สดงความมุ่งมัน่เร่ืองบรรษทัภิบาลของกลุ่มบริษทั บ๊ิกซี โดยวาง
กรอบความคิดของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (CG Policy Statement) ของบริษทัไวด้งัน้ี 

1) คณะกรรมการบริษทับ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) เช่ือวา่บรรษทัภิบาล
หรือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยเพิ่มและส่งเสริมใหบ้ริษทับรรลุวตัถุประสงคเ์ร่ืองการเพิ่มมูลค่า
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

2) ขอ้ปฏิบติัดา้นบรรษทัภิบาลของเราจะเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าว เราจะด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและภายใตก้ฎหมายและจะยงัคงรักษาความสามารถ
ในการแข่งขนัของธุรกิจคา้ปลีกของเรา 

3) ในฐานะท่ีเป็นผูน้ าในธุรกิจคา้ปลีกรูปแบบใหม่ในประเทศไทย วิธีการปฏิบติั
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจะมีองคป์ระกอบต่อไปน้ี  ก าหนดภาระหนา้ท่ีในเร่ืองต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง (Accountability) 

4) ด าเนินการอยา่งมีความโปร่งใส (Transparency) 
5) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี (Responsibility) 
6) ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเสมอภาค (Equality) 
7) สนบัสนุนดา้นการพฒันาชุมชน (Community Support) 
8) ด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม (Ethics) 

สรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีไดด้งัน้ี 
1)  ดา้นการวางแผน 
บริษัทฯมีนโยบายการจดัการส่ิงแวดล้อมจะเหมือนกันทุกสาขา โดยมุ่งมัน่ตาม

หลกัการของบรรษทัภิบาล บริษทัมีนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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ISO 14001 พนักงานรับทราบนโยบายด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม มีแผนงานด้านการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ลูกค้าไม่ทราบนโยบายด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมแต่จะสังเกตจากกิจกรรมท่ี
ศูนยก์ารคา้จดั 

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
บริษทัฯมีคณะท างานเขา้มาดูแลในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม มีคณะกรรมการความปลอดภยั

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ) โดยมีการประชุมทุกเดือน พนกังานไดรั้บการ
ฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัและดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการประเมินอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างาน
และนอกงาน มีการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ทราบเร่ืองารจดัการส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมท่ี
ศูนยก์ารคา้จดั  

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
บริษทัฯมีการติดตามและตรวจวดัดา้น มีคณะท างานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบและมีการ

รายงานผลต่อผูบ้ริหาร พนักงานรับทราบว่ามีการติดตามและตรวจวดั ลูกค้าไม่ทราบเร่ืองการ
ตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
บริษทัมีการทบทวนผลการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมโดยคณะผูบ้ริหาร มีการ

รายงานผลประจ าปีแก่ผูถื้อหุ้น ประชาชนทัว่ไป พนกังานมีการด าเนินการเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและ
พลงังานอยา่งต่อเน่ือง พนกังานรับทราบเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั พนกังานมีความพึง
พอใจในค าสั่งของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองมลภาวะ
จากกล่ินท่อไอเสียจากการจราจรหนา้ศูนยก์ารคา้ ลูกคา้ทราบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มกิจกรรมท่ี
ศูนยก์ารค้าจดัและเว็บไซต์  ลูกคา้ไม่ทราบว่าศูนย์การคา้ได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มเพราะศูนยก์ารคา้ไม่ไดติ้ดประกาศและศูนยก์ารคา้ยงัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO 14001  
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4.8  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 
 

 
 
ภาพที ่4.43  ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์
 

4.8.1  ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 
เดอะมอลล์สาขาแรก เปิดเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2524 บริหารงานโดยศุภชยั อมัพุช 

เจา้ของธุรกิจอาบอบนวดหลายแห่งบนถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ปัจจุบนัเดอะมอลล์บริหารงานโดยสุรัตน์ 
อมัพุช และศุภลกัษณ์ อมัพุช บุตรสาวของศุภชยั 

บริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั (องักฤษ: The Mall Group Company Limited) หรือ กลุ่ม
เดอะมอลล ์เป็นกลุ่มบริษทัธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย ผูด้  าเนินกิจการหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล์, 
ศูนยก์ารคา้ดิเอม็โพเรียม, สยามพารากอน 

ห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ มีจ  านวนสาขาทั้งหมด 9 สาขา ปัจจุบนัได้เปิดกิจการสาขา
ทั้งหมด 8 สาขา ไดแ้ก่ 

    เดอะมอลล์ราชด าริ สาขาแรก ตั้งอยู่บนถนนราชด าริ ติดกบัเกษรพลาซ่า และ โรงแรม 
อโนมา ฝ่ังตรงขา้มเป็น เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (เซ็นทรัลเวิลด์ในปัจจุบนั) เปิดปี พ.ศ. 2524 ปิดเม่ือปี 
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พ.ศ. 2531 เน่ืองจากไฟไหม ้และไดป้รับเปล่ียนเป็นศูนยส์รรพสินคา้หตัถกรรม นารายภณัท ์พาวิล
เล่ียน ซ่ึงเปิดใหบ้ริการมาจนถึงปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบนัไดร้ื้อถอนแลว้ รอการพฒันาเป็นโครงการใหม่ 

    เดอะมอลล์ รามค าแหง หรือ มอลล์ 2 (ห้างสรรพสินคา้) ตั้งอยู่บน ถนนรามค าแหง 
ระหวา่ง ซอย รามค าแหง ซอย 10 กบั รามค าแหง ซอย 12 เปิดบริการ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2526 

    เดอะมอลล์ รามค าแหง หรือ มอลล์ 3 (ช็อปป้ิง เซ็นเตอร์) ตั้งอยู่บน ถนนรามค าแหง 
ระหวา่ง ซอย รามค าแหง 11 กบั ซอย 13 เปิดบริการ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 

    เดอะมอลล์ รามค าแหง หรือ มอลล์ 4 (ฟู้ ดสตรีทแอนด์เอ็นเตอร์เทนเม็นท ์คอมเพล็กซ์) 
ตั้งอยู่บนถนนรามค าแหง ถดัจากมอลล์ 3 มาเล็กนอ้ย ในพื้นท่ีเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เปิด
บริการ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ในปัจจุบนัเป็นส่วนของ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 

    เดอะมอลล์ ท่าพระ ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ช่วงท่าพระ ใกลท้างแยกรัชดา-ตลาดพลู 
และ สถานีตลาดพลู ในพื้นท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2532 

    เดอะมอลล ์งามวงศว์าน ตั้งอยูบ่นถนนงามวงศว์าน ใกลท้างแยกแยกพงษเ์พชร ในพื้นท่ี
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เปิดบริการ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 ห้างเดอะมอลล์สาขาน้ีเคย
โดนไฟไหมเ้ม่ือปี พ.ศ. 2538 

    เดอะมอลล์ บางแค ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม บริเวณทางแยกต่างระดบัถนนเพชรเกษม
ตดัถนนกาญจนาภิเษก(วงแหวนรอบนอก) ฝ่ังตะวนัตก ในพื้นท่ีเขตบางแค กรุงเทพมหานคร เปิด
บริการวนัท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2537 

    เดอะมอลล ์บางกะปิ ตั้งอยูบ่นถนนลาดพร้าว ใกลท้างแยกบางกะปิ ในพื้นท่ีเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ตรงขา้มกบั หา้งเอน็มาร์ค พลาซ่า ใกล ้ๆ กนัยงัมี ห้างตะวนันา แม็คโคร และ เทสโก ้
โลตสัอีกดว้ย เปิดบริการวนัท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2537 

    เดอะมอลล์ นครราชสีมา หรือ เดอะมอลล์ โคราช เป็นห้างสาขาเดียวท่ีเปิดบริการใน
ต่างจงัหวดั ตั้งอยูบ่ริเวณถนนมิตรภาพ เลยโรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมาไปเพียง 300 ม.ในพื้นท่ี 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา เปิดบริการวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2543 โครงการต่อไป
คือเดอะมอลลบ์างนา และเดอะมอลลภู์เก็ต 

 
4.8.2  การจัดการของศูนย์การค้าเดอะมอลล์ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

              เดอะมอลล์กรุ๊ปไดมี้การทุ่มทุนในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 100 ลา้นบาท ท าโครงการ
ธิงค ์กรีน ซ่ึงจะเป็นการสร้างวฒันธรรมสีเขียวน าสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเร่ืองของการลดใช้
พลงังาน อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ภายในห้างและศูนยก์ารคา้ในเครือ ทั้งเดอะมอลล์ ดิ เอ็ม 
โพเร่ียม และสยามพารากอนโดยจะรณรงคท์ัว่ห้างให้ปรับเปล่ียนการใชถุ้งกระดาษเป็นถุงกระดาษ 
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รีไซเคิลแทน ส่วนถุงพลาสสิกให้ใชเ้ป็นถุงท่ีย่อยสลายไดเ้ร็ว รวมทั้งภาชนะใส่อาหารภายในโฮม 
เฟรชมาร์ทเนน้แพก็เกจจ้ิงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะโฟมฟรีท่ียอ่ยสลายไดภ้ายใน 180 วนั  
โดยตั้งเป้าลดถุงพลาสติกลง 5% ต่อปี  เช่นเดียวกบัพลังงานไฟฟ้า 5% ต่อปีเช่นเดียวกนั โดย
ตรวจสอบขอ้มูลทางเอกสารผูบ้ริหารใหญ่ ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 
 ผูบ้ริหารของบริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารของบริษทัว่า 
เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตอ้งการเป็นตน้แบบของห้างสรรพสินคา้ท่ีมีการบริหารงานในรูปแบบ Green 
Retail Bussiness ภายใตแ้นวคิด Think Green ในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หรือ
การเป็นห้างเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแนวคิดน้ีจะถูกน าไปใช้ในการเปิดสาขาใหม่ของบริษทั หรือการ
เป็น กรีน สโตร์ ส าหรับการเปิด กรีน สโตร์ น้ี บริษทัไดแ้นวคิดตน้แบบมาจากมาจากศูนยก์ารคา้ใน
ประเทศยุโรป เช่น ในประเทศนอร์เวย ์และองักฤษ หรือแมแ้ต่ในออสเตรเลีย ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญั
กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดงันั้นเดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงมีแนวคิดในการท าศูนยแ์บบน้ีบา้ง ขณะน้ีอยู่
ระหว่างการศึกษา และน่าจะได้เห็นเป็นรูปธรรมในอีก 3-5 ปีขา้งหน้า ซ่ึงเดอะมอลล์หวงัจะเป็น
ตน้แบบในการเป็นหา้งท่ีใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นมาเดอะมอลล์ถือเป็น
ผูน้ า ของ Green Retail Bussiness เช่น การหันมาใช้ถุงพลาสติกแบบรีไซเคิล โดยปัจจุบนั
ถุงพลาสติกท่ีใส่ของใหก้บัลูกคา้อยูท่ี่ 100-150 ลา้นใบต่อปี รวมทั้งการรณรงคใ์ห้ลูกคา้หนัมาใชถุ้ง
ผา้ดว้ย ซ่ึงในแต่ละปีบริษทัใชง้บส าหรับการท า กรีน มาร์เก็ตต้ิง ประมาณ 100 ลา้นบาทต่อปี หรือ 
5% ของงบการตลาดรวม 2,000 ลา้นบาท  เราถือเป็นผูน้ าในดา้นน้ี นอกจากเร่ืองถุงพลาสติกและถุง
กระดาษแลว้ ในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเราก็ท ามาตลอด เช่น การประหยดั
น ้า การปิดไฟ รวมถึงความร่วมมือกบัซพัพลายเออร์ในการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีเราวางเป้าไวว้่า ทั้งศูนยจ์ะสามารถลดการใช้พลงังานหรือลดการใช้ไฟลงได้ปีละ 5% 
ผูบ้ริหารกล่าว ผูบ้ริหารกล่าวต่อวา่ ในปีหนา้บริษทัมีแผนเปิดแผนกใหม่ ชอปปิง ออนไลน์ ซ่ึงเป็น
หน่วยหน่ึงท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อเดินตามนโยบาย กรีน มาร์เก็ตต้ิง ส าหรับการเปิด ชอปปิง ออนไลน์ ก็เพื่อ
เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์การจบัจ่ายและการซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเทรนด์ท่ี
เกิดข้ึนใหม่ในโลกไซเบอร์ ขณะเดียวกนั การชอปปิง ออนไลน์จะช่วยให้ลูกคา้ประหยดัค่าใช้จ่าย
ดว้ย ประหยดัพลงังาน ส าหรับจะเป็นสินคา้ประเภทไหนนั้น ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา คาดวา่
จะเร่ิมไดใ้นตน้ปีหนา้ ผูบ้ริหาร กล่าวต่อวา่ ล่าสุดบริษทัไดทุ้่มเงิน 10 ลา้นบาท ในการจดั กรีน อีเวนท ์
ภายใตช่ื้องาน Flora & Fauna Exotica: King of Jungle เป็นการจ าลองธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
มาไวท่ี้หา้งดิเอม็โพเร่ียม ดงัภาพท่ี 4.44 
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ภาพที ่4.44  การจดังานกรีน อีเวนท ์ภายใตช่ื้องาน Flora & Fauna Exotica : King of Jungle 
  
 

 
 
ภาพที ่4.45  การเปิดตวัการบริหารงานในรูปแบบ Green Retail Bussiness ภายใตแ้นวคิด Think Green 
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ทางศูนยก์ารค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขาได้มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงด าเนินการเหมือนกบัศูนยก์ารคา้ชั้นน าทัว่ไป  

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพนกังานและลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการของศูนยก์ารค้าเดอะมอลล์
ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

4.8.2.1 ดา้นการวางแผน 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบวา่ นโยบายและแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ของศูนยก์ารคา้เดอะมอลลเ์ป็นนโยบายเดียวกนัคือมุ่งมัน่ตามหลกัการของบรรษทัภิบาลซ่ึงบริษทัมี
นโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซ่ึงพนกังานทุกคนได้
รับทราบนโยบายและมีแผนงานท่ีชดัเจน  

2)  ผลจาการสัมภาษณ์พนกังาน  
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่พนกังานรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ของฝ่ายบริหาร นโยบายต่าง ๆทางหวัหนา้งานจะน ามประชุมกบัลูกนอ้งและกระจายงานกนัโดยถา้
เป็นนโยบายหลกัของบริษทัเช่น นโยบายดา้นความปลอดภยัก็จะมีการติดประกาศให้ทราบ โดยแต่
ละแผนกก็จะมีแผนการในการด าเนินการเช่นแผนงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่นป๊ัมน ้ า ระบบ
ปรับอากาศฯลฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีรับมา 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่าลูกค้าไม่ทราบนโยบายด้านการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม แต่สังเกตวา่ทางห้างฯจะมีกิจกรรมลดโลกร้อนเช่นรณรงคก์ารใชถุ้งผา้เป็นตน้ในส่วน
เร่ืองนโยบายส่ิงแวดลอ้มของหา้งฯจะไม่ทราบ 

4)  ผลจากการสังเกต 
จากการสังเกตศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ บางกะปิ มีผูค้นเขา้มาใช้บริการเป็น

จ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นคนไทยทุกคน ส่วนใหญ่มากนัเป็นครอบครัว ซ่ึงภายในศูนย์การค้า
ประกอบไปดว้ยร้านคา้ต่าง ๆ ธนาคาร ร้านทอง ศูนยอ์าหาร และร้านอาหาร รวมทั้งสวนน ้ า และ
สวนสนุกให้เด็กไดเ้ล่น รวมถึงมีพื้นท่ีจอดรถ ดา้นหลงัติดคลองแสนแสบ มีท่าเร่ือเดอะมอลล์บาง
กะปิ นบัเป็นศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ในยา่นบางกะปิ นโยบายของกลุ่มเดอะมอลล์ อนัประกอบไป
ด้วยศูนย์การค้าเดอะมอลล์ อันได้แก่สาขาคือ สาขาบางกะปิ งามวงศ์วาน บางแค ท่าพระ 
นครราชสีมา รามค าแหง รวมหา้ง ดิเอม็โพเรียม และสยามพารากอน มีแนวทางในการช่วยลดโลกร้อน 
โดยทุ่มงบกว่า 100 ลา้นบาท ท าโครงการธิงค์ กรีน ซ่ึงจะเป็นการสร้างวฒันธรรมสีเขียวน าสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเร่ืองของการลดใชพ้ลงังาน อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ภายในห้างและ
ศูนยก์ารคา้ในเครือ ทั้งเดอะมอลล ์ดิ เอม็โพเร่ียม และสยามพารากอน 
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4.8.2.2 ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบวา่มีการแต่งตั้งคณะท างานเขา้มาดูแลในเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มและเร่ืองอาชีวอนามยั ซ่ึงก็คือคณะกรรมการคปอ ซ่ึงจะมีการประชุมทุกเดือน มีการจดั
เจา้หน้าท่ีไปฝึกอบรมเพื่อน าความรู้มาพฒันางานมีการติดป้ายประกาศเป็นการภายในให้ทราบ 
รวมถึงการประเมินอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานและนอกงานให้พนกังานไดท้ราบ รวมถึงมี
การจดักิจกรรมลดโลกร้อน 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่าสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของฝ่าย

บริหารคือ ไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มโดยส่งพนกังานท่ีรับผิดชอบเขา้
อบรมความรู้ท่ีเก่ียวข้องในงานและความปลอดภยัเช่นการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การอบรม
คณะกรรมการ คปอ  และทราบวา่มีหน่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเช่น กรณี
สาขาท่ีจะเปิดใหม่ก็จะมีกรมควบคุมมลพิษ มาตรวจสอบ 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบวา่ทราบเร่ืองการจดักิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม

โดยเฉพาะเร่ืองการลดโลกร้อนโดยดูจากกิจกรรมท่ีทางห้างฯจดั บางคร้ังสามารถเห็นได้จาก
เวบ็ไซตข์องหา้งเม่ือเขา้ไปดู 

4.8.2.3 ดา้นการตรวจสอบ 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่าผูบ้ริหารมีการติดตามและตรวจวดัด้าน

ส่ิงแวดลอ้มโดยติดตามและตรวจสอบในท่ีประชุมประจ าสัปดาห์เพื่อทราบปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้มหรือเร่ืองต่าง ๆ หากมีกรณีไหนท่ีเป็นประเด็นเราก็จะด าเนินการแกไ้ขทนัที 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยมีคณะท างานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบและมีการรายงานผลต่อ
ฝ่ายบริหารต่อไป 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบว่ามีความสอดคลอ้งกบัฝ่ายบริหารกล่าวคือ

รับทราบว่ามีการติดตามและตรวจวดัส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ พนักงานในแผนกจะรับทราบ
นโยบายในการบริหารงานและลงตรวจพื้นท่ีเพื่อดูแลความเรียบร้อยหากพบความไม่เรียบร้อยก็จะ
ด าเนินการแก้ไขซ่ึงจะมีการตรวจสอบผลการท างานจากหัวหน้างานอีกคร้ังว่างานเรียบร้อยดี
หรือไม่ 
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3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่าลูกค้าไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบด้าน

ส่ิงแวดลอ้มจากลูกคา้   
4.8.2.4 ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารพบว่ามีการทบทวนผลการด าเนินการด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม โดยคณะผูบ้ริหารและมีการรายงานผลประจ าปีแก่ผูถื้อหุ้นและประชาชนทัว่ไปทาง
เว็บไซต์ และรายงานประจ าปี โดยในแต่ละปีจะมีการประชุมใหญ่ประจ าปีเพื่อประเมินผลการ
ด าเนินการของบริษทัในดา้นต่าง ๆ 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในค าสั่งของ

ผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ปัญหาท่ีไดก้็จะ
ไดจ้ากขอ้ร้องเรียนของผูป้ระกอบการ ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ และการตรวจของพนกังานเอง โดยมี
การน าปัญหาต่าง ๆ มาประชุมร่วมกนัและแกไ้ขต่อไป 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบว่าลูกคา้รับทราบปัญหาการด าเนินการดา้นการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มไดเ้คยเขา้ไปในเวบ็ไซตข์องทางหา้งฯจะพบวา่มีกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะ
ดูกิจกรรมท่ีทางหา้งฯ จดัไดใ้นเร่ืองต่าง ๆ เช่น เร่ือง CSR เป็นตน้ 

4.8.2.5 การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบวา่ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
สรุปการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยค์า้เดอะมอลล ์
สรุปได้ว่าการด าเนินการเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้

เดอะมอลล ์สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการวางแผน, ดา้นการปฏิบติัและ
ด าเนินการ, ด้านการตรวจสอบและด้านการทบทวนของฝ่ายบริหารโดยบริษทัมีนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มชดัเจนและมุ่งมัน่สู่ ISO 14001 โดยบริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี  

ตอ้งการเป็นต้นแบบของห้างสรรพสินคา้ท่ีมีการบริหารงานในรูปแบบ Green Retail 
Bussiness ภายใตแ้นวคิด Think Green ในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หรือการ
เป็นห้างเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแนวคิดน้ีจะถูกน าไปใช้ในการเปิดสาขาใหม่ของบริษทั หรือการเป็น 
กรีน สโตร์ 
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               สรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้เดอะมอลลไ์ดด้งัน้ี 
1)  ดา้นการวางแผน 
บริษทัและบริษทัในเครือมีนโยบายเดียวกนัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มคือมุ่งมัน่ตาม

หลกัการของบรรษทัภิบาลซ่ึงสอดคลอ้งกบักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 พนกังานรับทราบ
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและมีแผนงานท่ีชดัเจน  ลูกคา้ไม่ทราบนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
แต่จะสังเกตจากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดัข้ึน 

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
มีคณะท างานดูแลในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและเร่ืองอาชีวอนามยัในรูปแบบ 

คณะกรรมการ คปอ. มีการประชุมทุกเดือน พนักงานได้รับการอบรมเร่ืองความปลอดภยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม มีการประเมินอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานและนอกงาน มีการจดักิจกรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  พนกังานรับทราบวา่เร่ืองการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากหน่วยงานภายนอก ลูกคา้
ทราบเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯจาก กิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้จดั และทางเวบ็ไซต ์ 

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
ผูบ้ริหารมีการติดตามและตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีคณะท างานในการตรวจสอบ

และรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร พนกังานรับทราบวา่มีการติดตามและตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม พนกังาน
รับทราบนโยบายในการบริหารงาน ลูกคา้จะไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
บริษมัมีการทบทวนผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีรายงานผลประจ าปีแก่ผูถื้อ

หุ้นและประชาชนทัว่ไป มีการประชุมใหญ่ประจ าปีเพื่อประเมินผลการด าเนินการของบริษทัใน
ดา้นต่าง ๆ พนกังานมีความพึงพอใจในค าสั่งของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีการน า
ปัญหาท่ีขอ้ร้องเรียนต่าง ๆมาเพื่อพิจารณาแกไ้ข ลูกคา้รับทราบปัญหาการด าเนินการดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มจากทางเวบ็ไซตแ์ละกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยก์ารคา้  ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพราะศูนยก์ารคา้ไม่ไดติ้ดประกาศและศูนยก์ารคา้ยงั
ไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO 14001  
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4.9  ศูนย์การค้าโลตัส 
 

 
 
ภาพที ่4.46  ศูนยก์ารคา้โลตสั 

 
4.9.1  ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์การค้าโลตัส 
เทสโกโ้ลตสั (องักฤษ: Tescolotus) เป็นกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในเมืองไทย เปิดท า

การเม่ือปี พ.ศ. 2537 เดิมใชช่ื้อวา่ โลตสั โดยเครือเจริญโภคภณัฑ์ของไทย ในนามของบริษทัเอกชยั 
ดิสทริบิวชัน่ซิสเทม จ ากดั เจา้ของ โลตสัซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กบักลุ่มเทสโกเ้ม่ือปี 
พ.ศ. 2541 ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกขา้มชาติจากสหราชอาณาจกัร ซ่ึงเป็นท่ีมาให้เกิดการควบรวม
ช่ือเป็น เทสโก้โลตสั ในปัจจุบนั โดยเทสโก้โลตสัในปัจจุบนั ได้มีการแบ่งรูปแบบตามขนาด 
และไลฟ์สไตลข์องแต่ละทอ้งท่ีดงัน้ี 

4.9.1.1 ไฮเปอร์มาร์เก็ต 
เทสโก้โลตสั ไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีรวมประมาณ 8,000- 

12,000 ตรม. ซ่ึงมีขนาดพิน้ท่ีขายมากท่ีสุด มีสินคา้วางขายกวา่ 36,000 รายการ โดยจะมีในส่วนของ
พลาซ่า และ Entertainment ต่าง ๆ หลากหลาย เช่น โรงภาพยนตร์ และ Specialty Store เช่น Home 
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Pro เช่าพื้นท่ีอยูด่ว้ย โดยส่วนใหญ่จะเปิดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตามจงัหวดัท่ีมี
ขนาดใหญ่ หรือมีศกัยภาพสูง ท่ีมีจ  านวนประชากรหนาแน่นมาก โดยส่วนใหญ่มกัจะเปิดเวลา 9.00, 
7.00, 6.00 น. และปิด เวลา 23.00, 24.00 น. 

4.9.1.2 เทสโกโ้ลตสั เอกซ์ตร้า 
เทสโกโ้ลตสั เอกซ์ตร้า (Tesco Lotus Extra) เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีขาย

ประมาณ 8,000 ตรม. ข้ึนไป ซ่ึงโมเดลน้ีจะมีขนาดพิ้นท่ีขายมากท่ีสุด มีสินคา้วางขายกว่า 36,000 
รายการ และเนน้การจ าหน่ายสินคา้ท่ีน าเขา้เป็นหลกั โดยจะเป็นการน ารูปแบบเอกซ์ตร้าของเทสโก้
มาปรับใช ้ซ่ึงถือวา่สาขาพระราม 4 จะเป็นสาขาแรกในทวีปเอเชียท่ีมาใชโ้มเดลเอกซ์ตร้า หลงัจาก
โมเดลดงักล่าวประสบความส าเร็จอยา่งสูงในประเทศองักฤษ ท่ีเปิดสาขาโมเดลเอกซ์ตร้ามาก่อนถึง 
10 ปี เน้นความทนัสมยัเป็นหลัก โดยจะเร่ิมเปิดตวัจากการรีโนเวตใหญ่สาขาพระราม 4 ท่ีเปิด
ใหบ้ริการมานานถึง 10 ปี และมีกลุ่มลูกคา้เยอะท่ีสุดเป็นสาขาแรก ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง
สาขาบางนา-ตราด กม. 7 ในลักษณะเดียวกันกับการปรับปรุงใหญ่สาขาพระราม 4 และก็จะ
กลายเป็นสาขาท่ี 2 ของรูปแบบ เอกซ์ตร้า ส่วนสาขานวนคร ถือวา่เป็นสาขาท่ี3ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลรองจากสาขาพระราม 4 และบางนา-ตราด เพื่อรองรับนกัธุรกิจชาวต่างชาติและความ
เจริญท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในย่านนั้น โดยจะพบกบัสินคา้คุณภาพท่ีมีให้เลือกมากข้ึน รวมถึงจ านวน
ร้านคา้และร้านอาหารในบริเวณชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

ส่ิงส าคญัท่ีสุดของสาขาโมเดลเอกซ์ตร้าคือ นอกจากมีพื้นท่ีขายท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ 8,000 
ตารางเมตรแลว้นั้น จะยงัมีพื้นท่ีพลาซ่าให้เช่าสูงกวา่โมเดลไฮเปอร์มาร์เก็ตอีกดว้ย และหลงัจากน้ี
เทสโก ้โลตสัจะใชเ้วลาในการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อแบรนด์ใหม่ ในระยะเวลา 3 เดือน เพราะ
เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียท่ีหันมาใช้รูปแบบน้ี และนอกจากน้ียงัเปิดเผยอีกว่า จะมีโครงการ
อพัเกรดสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และสาขาพลสัชอ้ปป้ิงมอลล์ข้ึนมาเป็นเอกซ์ตร้าดว้ย โดย
สาขาท่ีจะอพัเกรดดงักล่าวตอ้งมีพื้นท่ีมากกวา่ 8,000 ตรม. ข้ึนไป ไม่นบัรวมพื้นท่ีชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ 
และท าเลคุม้ทุนในการอพัเกรด 

4.9.1.3 ดีพาร์ทเมน้ทส์โตร์ 
เทสโก้โลตสั ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (ห้างสรรพสินค้าท่ีแยกเป็นแผนกหรือส่วน ๆ 

เน่ืองจากฎผงัเมืองไม่เอ่ืออ านวยให้สร้างเป็นแผนกเดียวกนัได)้ เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีรวม
ประมาณ 8,000-12,000 ตรม.โดยมีพื่นท่ีขายประมาณ (สโตร์) 4,000-5,000 ตรม.และมีพื่นท่ีส่วน
มอลล์ประมาณ (พื่นท่ีให้เช่า) 5,000 ตรม. มีสินค้าวางจ าหน่ายกว่า 21,400-30,000 กว่ารายการ 
(สาขาท่ีมีสินคา้วางจ าหน่ายมากกวา่ 30,000 กวา่รายการตวัห้างจะมีลกัษณะเป็นไฮเปอร์มาเก็ต และ
จะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 9:00-23:00 น.) ส่วนใหญ่จะเปิดในจงัหวดัขนาดกลาง และอ าเภอใหญ่
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ต่างๆ ท่ีมีจ  านวนประชากรหนาแน่นปานกลางถึงมาก ซ่ึงพฒันามาจาก ไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้าน
คุม้ค่า การช าระเงินสามารถช าระพร้อมกนัไดทุ้กแผนกในบางสาขา ซ่ึงแผนกของกินของใช้บาง
สาขาใชช่ื้อวา่ ตลาดโลตสั และบางสาขาใชช่ื้อวา่ เทสโกโ้ลตสั ซูเปอร์มาร์เก็ต 

4.9.1.4 คุม้ค่า 
เทสโกโ้ลตสั คุม้ค่า เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีรวมประมาณ 8,000-10,000 ตรม.

โดยมีพื่นท่ีขายประมาณ (สโตร์) 4,000-5,000 ตรม. และมีพื่นท่ีส่วนมอลล์ประมาณ (พื่นท่ีให้เช่า) 
5,000 ตรม. มีสินคา้วางจ าหน่ายกวา่ 21,400 รายการ 

4.9.1.5 เทสโกโ้ลตสั ซูเปอร์มาร์เก็ต 
เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีขายประมาณ 5,000-7,000 ตรม. มีสินคา้วางขายกว่า 

4,500 รายการ การเปิดสาขาในพื้นท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น เช่น ตามอ าเภอขนาดใหญ่ ซ่ึง
เทสโก้โลตสั ซูเปอร์มาร์เก็ต พฒันามาจาก ตลาดโลตสั โดยจะเพิ่มในส่วนของพื่นท่ีร้านค้าเช่า
ประมาณ 3,000 ตรม. ซ่ึงบางสาขาเปิดอยูใ่น เทสโกโ้ลตสั ดีพาร์ทเมน้ทส์โตร์ ส่วนบางสาขาเป็นส
แตนอะโลน 

4.9.1.6 ตลาดโลตสั 
ตลาดโลตสั เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีมีพื้นท่ีขายประมาณ 600-1,200 ตรม. มีสินค้า

วางขายกว่า 4,500 รายการ การเปิดสาขาในบางอ าเภอท่ีมีขนาดใหญ่ ใกลต้วัจงัหวดั หรือในอ าเภอ
ขนาดกลางถึงเล็ก ท่ีมีจ  านวนประชากรหนาแน่นนอ้ย ปัจจุบนัมีทั้งหมด 69 สาขา 

4.9.1.7 เทสโกโ้ลตสั เอกซ์เพรส 
เทสโกโ้ลตสั เอกซ์เพรส เป็นร้านสะดวกซ้ือของเทสโก ้เปิดบริการ 24 ชัว่โมง ท่ีมี

พื้นท่ีขายประมาณ 300-600 ตรม. มีสินค้าวางขายกว่า 2,600 รายการ โดยส่วนใหญ่จะเปิดใน
กรุงเทพ และตามจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีมีขนาดใหญ่ หรือมีศกัยภาพสูง ท่ีมีจ  านวนประชากรหนาแน่น 
ปัจจุบนัมีทั้งหมด 300 สาขา 

 
4.9.2  การจัดการของศูนย์การค้าโลตัสในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อน 
เทสโกโ้ลตสั ทราบเร่ืองโครงสร้างการใชพ้ลงังาน (Baseline) ท าให้ทราบวา่จะตอ้งลดการ

ใชพ้ลงังานกบักิจกรรมใดเป็นเร่ืองแรกซ่ึงวธีิการท่ี จะท าใหกิ้จกรรมดงักล่าวมีการใชพ้ลงังานลดลง 
เช่นการเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร การออกแบบอาคารใหเ้อ้ือต่อการประหยดัพลงังาน รวมถึง
การน าพลงังานทดแทนเขา้มาใช ้ เทสโกโ้ลตสัจึงไดเ้สร้างอาคารประหยดัพลงังานหรือ Green Store 
ท่ีสาขาพระราม 1 ท  าให้เทสโกโ้ลตสั ไดเ้รียนรู้เทคโนโลยีและขั้นตอนการท างานท่ีช่วยลดการใช้
พลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่นการออกแบบตวัอาคารใหเ้ลือกรับแสงสวา่งโดยตรงในช่วงคร่ึง
วนัเชา้  การน ากระจกเคลือบลามิเนต ท่ีสามารถกรองความร้อนจากแสงอาทิตยม์าใช ้การออกแบบ
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ภายนอกอาคารให้มีส่วนบงัแดด แต่คนภายนอกสามารถมองเห็นภายในตวัอาคาร ตลอดจนการน า
ระบบคอมพิวเตอร์ และตัวเซนเซอร์เข้ามาใช้ควบคุมการเปิด -ปิด และลดระดับไฟฟ้ากับ
เคร่ืองปรับอากาศ การลดความเร็วของมอเตอร์บนัไดเล่ือน รวมถึงการเช่ือมต่อกระบวนการท างาน
ของหอผึ่งน ้า (Cooling Towers) ระบบปรับอากาศแต่ละหน่วยเขา้ดว้ยกนั และลดความเร็วใบพดัหอ
ผึ่งน ้าลงเพื่อใหส้ามารถระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศ ไดใ้นปริมาณเท่าเดิม แต่ใชพ้ลงังาน
นอ้ยลง  กระบวนการและองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากสาขาพระราม 1 เหล่าน้ีไดถู้กน าไปใชใ้นสาขา
ของเทสโก้ โลตสั แห่งอ่ืน ทางเทสโกโลตสั ไดร่้วมมือกบัลินฟ็อกซ์ ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) 
และอีเทอร์นิต้ี แกรนด ์โลจิสติกส์ เป็นบริษทัผูรั้บเหมาขนส่งและกระจายสินคา้ให้กบัเทสโกโ้ลตสั
ทัว่ประเทศ ไดน้ าไบโอดีเซล ประเภทบี 5 มาใชก้บัรถขนส่งสินคา้ของเทสโก ้โลตสั ท่ีมีจ  านวนกวา่ 
400 คนั วิ่งอยูท่ ัว่ประเทศ รถขนส่งสินคา้ดงักล่าวท าหนา้ท่ีกระจายสินคา้สู่สาขาของเทสโก ้โลตสั 
ตลอด 24 ชัว่โมง คิดเป็นระยะทางวิ่งทั้งส้ินกว่า 73 ลา้นกิโลเมตร แต่ละปีรถเหล่าน้ีบริโภคน ้ ามนั
ดีเซลกว่า 20 ลา้นลิตรต่อปี หรือ 53,000 ลิตรต่อวนั การเปล่ียนมาใช้น ้ ามนัไบโอดีเซล บี 5 ท าให้
บ ริษัทสามารถประหยัดการใช้น ้ ามันลงได้  5% ช่ วยลดปริมาณการแพร่กระจายก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศประมาณปีละ 3 ตนั จากปัจจุบนัท่ีค่าเฉล่ียการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของคนไทยอยูท่ี่ 4.8 ตนัต่อคนต่อปี  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดลงจากการ
น าไบโอดีเซลเขา้มาใช ้ในการขนส่งสินคา้ของเทสโกโ้ลตสัในปริมาณดงักล่าวน้ีเทียบเท่ากบัการ
ปลูกตน้ไมจ้  านวน 500 ตน้ต่อ นอกจากน้ีเทสโกโ้ลตสัยงัไดเ้ตรียมการท่ีจะเปล่ียนหลอดไฟฟ้า โดย
น าหลอด ฟลูออเรสเซนต ์ชนิด T5 ท่ีมีความประหยดักวา่หลอดชนิดเดิมถึง 45% มาใชภ้ายในสาขา
ทั้งหมด โดยเร่ิมจากสาขาศาลายาท่ีเป็น Green Store แห่งท่ี 2 เป็นสาขาแรก และออกแบบตูแ้ช่
อาหารใหม่ใหมี้กระจกปิด-เปิด เพื่อไม่ใหค้วามเยน็จากตูแ้ช่กระจายออกสู่ภายนอก  

โครงการ เหล่าน้ีถือเป็นความพยายามลดการบริโภคพลงังานโดยตรง โดยตั้งเป้าว่าจะลด
การบริโภคพลงังานลงจากปีท่ีแลว้ให้ไดอ้ยา่งนอ้ย 3-5% จากค่า Baseline ท่ีปล่อยคาร์บอนออกสู่
บรรยากาศ นอกจากน้ีเทสโกโ้ลตสัพยายามสร้างความตระหนกัให้กบัชุมชนรอบขา้ง โดยเฉพาะ
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ คู่คา้ท่ีส่งสินคา้เขา้มาขายในเทสโกโ้ลตสั หน่ึงในพนัธกิจ Carbon Footprint 
คือ การวดัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศในสินคา้กว่า 35,000 รายการ ท่ีวาง
จ าหน่ายในเทสโก้โลตัส ข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนของ สินคา้ต่อไปในอนาคต นัน่คือ ในอนาคตสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายในเทสโกโ้ลตสั อาจถูก
จดัเรตต้ิงว่าช้ินใดท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่ชั้น บรรยากาศมากน้อยกวา่กนั
เพื่อให้ผูบ้ริโภคพิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้ นั้น  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีแลว้ในต่างประเทศ ซ่ึงกรณีน้ี
หากทาง  เทสโกโ้ลตสั เป็นผูน้ าและพยายามท าเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั คู่คา้ตอ้งเขา้ใจเป้าหมายและตอ้งมี
ส่วนร่วมกบั เทสโกโ้ลตสั เพราะเป็นผลดีกบัทั้งสองฝ่าย   
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 ตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2549 สาขาของเทสโกโ้ลตสัหลายแห่งไดเ้ปล่ียนสีอาคารและป้ายช่ือห้าง
จากเดิมใช้สีน ้ าเงิน-แดงมา เป็นสีเขียว-ขาว รวมทั้งเคร่ืองแบบพนักงาน บรรยากาศภายในห้าง 
แม้กระทั่งท่ีจับรถเข็น การน าสีเขียวเข้ามาใช้มิได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แนวคิดสีเขียว (Green 
Concept) ท่ีเทสโกโ้ลตสั ตอ้งการประกาศความเป็นผูน้ าธุรกิจ สีเขียว และการบริโภคสีเขียว (Green 
Consumption) เท่านั้น แต่ยงัหมายถึง การลดบริโภคพลงังาน เป็นตวัวดัผลทุกหน่วยงานแต่ละปีดว้ย
ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดเพราะการลดการ บริโภคพลงังาน คือการลดตน้ทุนการด าเนินธุรกิจ 
ผลลพัธ์ระยะยาวท่ีไดรั้บยอ่มคุม้ค่ากวา่  

ดังนั้นการประกาศเปิดตวัโครงการร่องรอยคาร์บอนของเทสโก้โลตัสท่ีผ่านมา ถือว่า
น่าสนใจต่อการด าเนินการทางส่ิงแวดล้อมเชิงรุก เพราะไม่เพียงเป็นองค์กรเอกชนรายแรกของ
ประเทศท่ีด าเนินการเร่ืองการวดัร่อง รอย การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการด าเนินธุรกิจ
แบบครบวงจร แต่ยงัเป็นคร้ังแรกท่ีท าให้มีโอกาสไดเ้ห็นจุดหมายปลายทางท่ีชดัเจนของผูค้า้ ปลีก
ขา้มชาติท่ีมุ่งสู่ความเป็นผูน้ าธุรกิจสีเขียว โดยประกาศเป้าหมายอยา่งชดัเจนท่ีจะลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนท่ีเกิดจากการ ด าเนินงานในประเทศไทยใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2563 เป็น
ผลจากการประกาศพนัธกิจคาร์บอน (2020 Mission) ของบริษทัแม่  

อยา่งไรก็ตามภายใตโ้ครงการลดร่องรอยคาร์บอนท่ีสร้างกรีนสโตร์แห่งแรกท่ีศาลายาและ
อาคารสีเขียวใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การท าระบบความเยน็จากพลงังานแสงอาทิตย ์
ปรับเปล่ียนระบบจดัส่งสินคา้โดยใชพ้ลงังานไบโอดีเซล 98% ร่วมกบับริษทัฟิลิปส์คิดคน้หลอดไฟ
ขนาด 5 ฟุต สามารถประหยดัพลงังานมากกวา่ 40% ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ถือวา่เป็นกลยุทธ์ขั้นตน้ท่ีท า
เป็นตน้แบบ แต่กลยุทธ์ท่ีวางไวใ้นกา้วต่อไปไม่ใช่เร่ืองง่าย โดยเฉพาะการท างานร่วมกบัคู่คา้ใน
ห่วงโซ่อุปทานและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู ้บริโภคให้ตระหนักถึงการบริโภคท่ีค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน  โดยให้ความรู้ต่อผูบ้ริโภคเก่ียวกบัคาร์บอนฟุตพรินตแ์ละ ทดลองใชฉ้ลาก
คาร์บอนกบัสินคา้ท่ีวางจ าหน่าย 4 ชนิด รวมทั้งจดัโครงการจูงใจให้ลูกคา้เขา้มามีส่วนร่วม เช่น การ
ใชถุ้งผา้เพื่อสะสมแตม้เป็นส่วนลด การขบัเคล่ือนคร้ังใหญ่ของผูค้า้ปลีกรายน้ีถือเป็นแรงกระเพื่อม
ส าคญัทั้งกบั คู่แข่งธุรกิจเดียวกนั คู่คา้และผูบ้ริโภคซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากขอ้มูลของ 
UK Emission ระบุชัดเจนว่า การเคล่ือนไหวเพื่อส่ิงแวดล้อมตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการปฏิวติัความคิด
ผูบ้ริโภค เพราะกวา่ 60% ของการปล่อยก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศเกิดจากผูบ้ริโภคโดยตรง 35% เกิดจาก
กิจกรรมประจ าวนัและอีก 25% เป็นอิทธิพลทางออ้มท่ีผูบ้ริโภคสร้างแรงกดดนัให้ภาครัฐและธุรกิจ
เอกชนเพื่อ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 

นอกจากนั้นทางเทสโกโ้ลตสัยงัได้มีกิจกรรมและโครงเพื่อลดปัญหาโลกร้อนต่าง ๆเช่น 
โครงการ 9 ลา้นกลา้ 80 พรรษามหามงคลเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์และปลูกจิตส านึกดา้นการ
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อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้กบัประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทัว่ประเทศ จึงสร้างกิจกรรมเสริมเพื่อเป็น
การประชาสัมพนัธ์โครงการ 9 ลา้นกลา้ 80 พรรษามหามงคล แต่หวัใจหลกัของโครงการ 9 ลา้น
กล้า 80 พรรษามหามงคลคือ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีจะทรงเจริญ
พระชนมายคุรบ 80 พรรษา ตลอดจนสนองพระราชด ารัสในสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถท่ี
จะร่วมฟ้ืนฟูและเสริมสร้างป่าแหล่งตน้น ้ า ล าธาร อนัเป็นปอดทางธรรมชาติ เพื่อช่วยในการดูดซบั
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์และก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นปัญหาของทัว่โลกในขณะน้ี 

เทสโกโ้ลตสั ร่วมกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มูลนิธิพิทกัษ์อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ และโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ดึงมวลชน
ทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าสนองพระราชด ารัสจ านวน 9 ลา้นตน้ในพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติทัว่ประเทศ เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึ้ง 
225,000 ตนัต่อปี หรือ 9 ลา้นตน้   

เทสโกโ้ลตสั มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4 
เร่ืองดงัน้ี 

4.9.2.1 ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ 9 ลา้นกลา้ 80 พรรษามหามงคล ด าเนินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 และปัจจุบนั

ไดป้ลูกตน้ไมไ้ปแลว้กวา่ 8 ลา้นตน้ บนพื้นท่ีป่ามากกวา่ 45,000 ไร่ และสร้างสโตร์สีเขียว ท่ีช่วยลด
การใชพ้ลงังาน ใชพ้ลงังานทางเลือก และลดการปล่อยมลภาวะ และมอบแตม้ Green Point เพื่อเป็น
การขอบคุณลูกคา้ท่ีลดการใชถุ้งพลาสติคโดยน าถุงมาใชซ้ ้ า หรือซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
จ านวนกวา่ 300 ตวั 

4.9.2.2 มอบทางเลือกในการมีสุขภาพดีแก่ชุมชน 
สานต่อโครงการ สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้โลตสั ตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2550 ณ ในปีพ.ศ. 

2555 เทสโกโ้ลตสัได ้กระตุน้ให้ประชาชนกวา่ 6 ลา้นคนหนัมาออกก าลงักายแบบง่าย ๆ ในชุมชน 
ดว้ยการ เตน้แอโรบิค ฟุตบอล และเดิน-วิ่ง และจดัการแข่งขนั ฟุตบอล เทสโก้ โลตสั คพั ส าหรับ
เยาวชนอาย ุ12 ปี เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนสนใจกีฬาและห่างไกลยาเสพติด 

4.9.2.3 สนบัสนุนชุมชนดว้ยความ กระตือรือลน้ 
โครงการ 1 ลา้นชัว่โมงร่วมใจพฒันาชุมชน ไดก้ระตุน้จิตสาธารณะให้พนกังานเทสโก้

โลตสัร่วมพฒันาชุมชนของตนเองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 ไปแลว้กว่า 4 ลา้นชัว่โมง และตั้งเป้าปีพ.ศ. 
2555 อีกกวา่ 2 ลา้นชัว่โมง 

ในช่วงมหาอุทกภยัปีพ.ศ. 2554 เทสโก้โลตสัได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบใน 40 จงัหวดั ทั้งในรูปเงินบริจาค อาหาร ของใช้จ  าเป็น ไปกว่า 24 ลา้นบาท รวมทั้ง
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ช่วยเหลือพนกังานอีกกวา่ 7 ลา้นบาท บริจาคผา้ห่มกนัหนาวกวา่ 23,000 ผืน แก่ 15 จงัหวดั ในช่วง
ภยัหนาวและสนบัสนุนการศึกษา 

มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย จดัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 ไดส้นบัสนุนเงินเพื่อการศึกษาไปแล้ว
กว่า 390 ลา้นบาท และมอบทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนไปแลว้กว่า 20,000 ทุน และมอบจกัรยาน   
เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่ โรงเรียนท่ีตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่ม
ความสุขในการเรียนของนอ้ง ๆ พร้อมระดมทุนเพื่อสนบัสนุนโรงเรียนเพื่อผูพ้ิการ เช่น โรงเรียนศรี
สังวาลย ์

4.9.2.4 ส่งเสริมธุรกิจคนไทย 
โครงการ ธุรกิจยอดเยี่ยม ( Business Excellence Awards) โดยร่วมกบั สถาบนัฯ ศศินทร์ 

จดัข้ึนเพื่อเป็นมอบรางวลัเชิดชูเกียรติ แก่ธุรกิจ SME คนไทย ท่ีมีความสามารถอยา่งโดดเด่น และ
ส่งออกสินคา้เพื่อจ าหน่ายยงั เทสโก ้ในต่างประเทศอยา่งต่อเน่ืองไปแลว้กวา่ 10,000 ลา้นบาท และ
สนบัสนุนการผลิต และส่งเสริมดา้นการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกร เช่น โครงการตามพระราชด าริภูพาน 
สกลนครทาง 

 

 
 
ภาพที ่4.47  กิจกรรมรณรงคก์ารใชถุ้งผา้ 
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ภาพที ่4.48  จุดรับขยะอนัตรายเช่นแบตเตอร่ีของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
  
 

 
 
ภาพที ่4.49  แผงโซล่าเซลลท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาศูนยก์ารคา้โลตสั 
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โดยศูนยก์ารคา้โลตสัทุกสาขาไดมี้การใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้มาในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเหมือนกบัศูนยก์ารคา้ทัว่ไป ยกเวน้ สาขาเล็ก ๆ ท่ีเป็นร้าน
สะดวกซ้ือเช่นเทสโกโ้ลตสั เอกซ์เพรส 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพนกังานและลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการของศูนยก์ารคา้โลตสัได้
ขอ้มูลดงัน้ี 

1)  ดา้นการวางแผน 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่าแนวทางการจดัการศูนยก์ารคา้ของโลตสัใช้

นโยบายเหมือนกันหมดทุกท่ีตามหลักการขา้งต้นซ่ึงมีนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซ่ึงพนกังานทุกคนไดรั้บทราบนโยบายและมีแผนงานท่ีชดัเจน  

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบว่าพนกังานทราบนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้มของ

ฝ่ายบริหารและไดมี้แผนการในการด าเนินการ พนักงานในแผนกรับทราบนโยบายท่ีมาจากฝ่าย
บริหารส่วนกลางท่ีแจง้มายงัสาขาเพื่อปฏิบติัตามยกตวัอยา่งเช่นแผนงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 
เช่น ป๊ัมน ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีรับมา 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบว่าลูกคา้ทราบนโยบายด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม

ของทางศูนยก์ารคา้ฯ สังเกตจากกิจกรรมและประกาศเสียงตามสายของโลตสั และประกาศเร่ือง
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลตสั และส่ือต่าง ๆ ในตวัอาคาร 

(4)  ผลจากการสังเกต 
พบว่าโลตัสมีการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองและได้มีการสร้างอาคาร

ประหยดัพลงังานข้ึนซ่ึงถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีของศูนยก์ารคา้อ่ืนในการท าอยา่งครบวงจร อยา่งเช่นท่ี
สาขาพระราม 1 ท่ีบริจาคแบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือท่ีใชแ้ลว้และโครงการลดถุงพลาสติค  ดงัภาพท่ี 
4.48 และ 4.50 
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ภาพที ่4.50  รูปการแสดงตวัเลขการลดการใชถุ้งพลาสติค  

 
2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 

(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่ามีการแต่งตั้งคณะท างานเขา้มาดูแลในเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มไดมี้นโยบายเร่ืองการลดการใช้ถุงพลาสติค ซ่ึงลูกคา้ให้ความสนใจมาก ในส่วนเร่ือง
การดูแลส่ิงแวดลอ้มบริษทัมีคณะท างานในสาขามาประชุมร่วมกนัไม่ว่าในเร่ืองต่าง ๆ และเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อช่วยกนัท าให้ดีข้ึนและบริษทัท าตามนโยบายของบริษทั คือช่วยเร่ืองแกปั้ญหาโลก
ร้อน รวมถึงเร่ืองคณะกรรมการ คปอ ซ่ึงจะมีการประชุมทุกเดือน มีการจดัเจา้หนา้ท่ีไปฝึกอบรม
เพื่อน าความรู้มาพฒันางานมีการติดป้ายประกาศเป็นการภายในให้ทราบ รวมถึงการประเมิน
อุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานและนอกงานให้พนกังานไดท้ราบ รวมถึงมีการจดักิจกรรมลด
โลกร้อน 
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(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบว่าสอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายบริหาร

คือ ได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั เช่นการฝึกอบรม
ดบัเพลิงขั้นตน้ การอบรมคณะกรรมการ คปอ  และทราบว่ามีหน่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจสอบ
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มเช่นเจา้หนา้ท่ีจากเขตเป็นตน้ 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบว่าลูกคา้ทราบเร่ืองการจดักิจกรรมเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

จากกิจกรรมและประกาศเสียงตามสายของโลตสั และประกาศเร่ืองกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
โลตสั และส่ือต่าง ๆ ในตวัอาคาร 

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่ามีการติดตามและตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัมีการตรวจสอบแผนงานท่ีไดแ้จง้ไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ หากแผนกใดติดปัญหาจะใชว้ิธีการ
ประชุมร่วมกนัเพื่อพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เช่นกรณีเก่ียวกบัความไม่ปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการก็จะ
ด าเนินการแกไ้ขโดยมีคณะท างานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบและมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหาร 

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบว่ามีความสอดคลอ้งกบัฝ่ายบริหารโดยผูบ้ริหาร

สาขาจะสั่งการเพื่อให้มีการติดตามและตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ เช่นเร่ืองแสงสว่างความ
เยน็ ระบบสาธาณูปโภคต่าง ๆ หากพบส่ิงผดิปกติก็จะด าเนินการแกไ้ขทนัที 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่า ลูกค้าจะไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม 
4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

(1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบวา่มีการทบทวนผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

โดยปกติบริษทัจะมีแนวทางในการตรวจสอบและสั่งการในงานท่ีท าประจ าวนัท่ีเป็นปกติของแต่ละ
แผนกซ่ึงถา้หากมีปัญหาก็จะน ามาทบทวนกนัอีกวา่ติดขดัอะไรซ่ึงหลายกรณีสามารถแกไ้ขได ้เช่น
การแกปั้ญหาแอร์ไม่เยน็ ซ่ึงจะมีการรายงานผลการปฏิบติังานไปยงัผูบ้ริหารเพื่อทราบทุกเดือน  

(2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนักงานทราบว่ามีการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมอย่าง

ต่อเน่ือง รวมถึงมาตรการการตรวจตรา การบ ารุงรักษารวมถึงรณรงค์ประหยดัพลงังานในรูปแบบ
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ต่าง ๆ และรับทราบผลการประชุมของฝ่ายบริหารเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีความพึงพอใจ
ในค าสั่งของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

(3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบวา่ลูกคา้จะทราบเร่ืองการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ของศูนย์การคา้โดยสังเกตจากกิจกรรมและประกาศเสียงตามสายของโลตสั และประกาศเร่ือง
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลตสั และส่ือต่าง ๆ ในตวัอาคาร 

5)  การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่าลูกค้าไม่ทราบว่าศูนย์การค้าฯ ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
สรุปการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยค์า้โลตสั 
สรุปได้ว่าการด าเนินการเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้

โลตสั สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการวางแผน, ด้านการปฏิบติัและ
ด าเนินการ,ด้านการตรวจสอบและด้านการทบทวนของฝ่ายบริหารโดยบริษัทมีนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มชดัเจนและมุ่งมัน่สู่ ISO 14001 โดยบริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี  

เทสโกโ้ลตสั มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4 
เร่ืองดงัน้ี 1) ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 2) มอบทางเลือกในการมีสุขภาพดีแก่ชุมชน 3) สนบัสนุนชุมชนดว้ย
ความ กระตือรือลน้ 4) ส่งเสริมธุรกิจคนไทย   

สรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้โลตสัไดด้งัน้ี 
1)  ดา้นการวางแผน 
ศูนยก์ารคา้ฯมีนโยบายในการจดัการส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนัหมดทุกท่ี มีนโยบายสิ

การจดัการส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 พนกังานทุกคนรับทราบ
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีแผนงานในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ทราบนโยบายดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของทางศูนยก์ารคา้ฯจากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้  

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
มีคณะท างานเร่ืองส่ิงแวดล้อม มีคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ)  พนกังานไดรั้บการอบรมในเร่ืองความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
มีการจดักิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม พนักงานรับทราบการตรวจด้านส่ิงแวดล้อมจากหน่วยงาน
ภายนอก ลูกคา้ทราบเร่ืองการจดักิจกรรมเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม จากกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้ฯจดั 

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
บริษทัมีการติดตามและตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีคณะท างานในการตรวจสอบและ

มีการรายงานผลต่อผูบ้ริหาร พนกังานไดรั้บค าสั่งในการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ไม่ทราบ
เร่ืองการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
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4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
บริษัทมีการทบทวนผลการด าเนินการด้าน ส่ิงแวดล้อม มีการรายงานผลการ

ปฏิบติังานไปยงัผูบ้ริหารเพื่อทราบทุกเดือน พนกังานรับทราบเร่ืองการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มมี
การรณรงคป์ระหยดัพลงังาน พนกังานรับทราบเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีความพึงพอใจใน
การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม ลูกค้าทราบเร่ืองการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมจากกิจกรรมท่ี
ศูนยก์ารคา้จดั ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพราะ
ศูนยก์ารคา้ไม่ไดติ้ดประกาศและศูนยก์ารคา้ยงัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO 14001  
 

4.10  ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ 
 

 
 
ภาพที ่4.51  ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์
 

4.10.1  ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ 
ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์บริหารงานโดยบริษทั สยามรีเทลดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ากดั ก่อตั้ง

ข้ึนเม่ือ 10 กนัยายน พ.ศ. 2534 มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจในการพฒันาท่ีดิน เพื่อธุรกิจคา้ปลีก 
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ภายใตป้รัชญาทางธุรกิจท่ีเป็นผูส้ร้างศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยัตามมาตรฐานสากลเพื่อสะทอ้นภาพ
ความเจริญความกา้วหนา้ของธุรกิจคา้ปลีกประเทศไทย โดยเร่ิมด าเนินการเม่ือมิถุนายน พ.ศ. 2538 

ห้างสรรพสินคา้แฟชัน่ไอส์แลนด์ เป็นแหล่งรวบรวมความสุขของทุกครอบครัว บนเน้ือท่ี 
100 ไร่ พื้นท่ีใชส้อย 350,000 ตารางเมตร ประกอบไปดว้ย  ห้างสรรพสินคา้ ROBINSON, BIC C, 
HOMPRO, SPORT WORLD, MAJOR CINEPLEX  (โรงภาพยนตร์ 11 โรง, BOWLING 16 เลน) 
13 ห้องKARAOKE), B2S, CENTRAL POWER CENTER, FITNESS FIRST, ศูนยอ์าหาร (Food 
Island) พร้อมร้านคา้ชั้นน า มากกวา่ 300 ร้านคา้ ท่ีจอดรถกวา่ 5,500 คนั ภายใตก้ารออกแบบท่ีท าให้
เกิดความรู้สึกสดช่ืนตามแบบฉบบัของ Tropical ด้วยหลงัคา Fabric Roof ท าให้สัมผสัได้ถึง
บรรยากาศท่ีสดใสและความตระการตา ภายใตสี้สันต่าง ๆ ของร้านคา้บริหารงานโดย บริษทั สยาม
รีเทลดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ากดั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขต   
คนันายาว กรุงเทพฯ 10230 เวลาเปิด-ปิดศูนยฯ์  10.00น.-21.00น. 

 

 
 
ภาพที ่4.52  การจดักิจกรรมลดโลกร้อนของศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์
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ภาพที ่4.53  การปิดไฟฟ้าเพื่อช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์
 

4.10.2  การจัดการของศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ในการจัดการส่ิงแวดล้อมและลดปัญหา 
 โลกร้อน 

ทางศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ได้มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเหมือนกบัศูนยก์ารคา้อ่ืน ๆ 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพนกังานและลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการของศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์
แลนดไ์ดข้อ้มูลดงัน้ี 

4.10.2.1  ดา้นการวางแผน 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่าแนวทางการจดัการศูนยก์ารคา้จะเป็น

แนวทางท่ีมุ่งมัน่ตามหลกัการของบรรษทัภิบาลโดยมีนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบักบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซ่ึงพนกังานทุกคนไดรั้บทราบนโยบายและมีแผนงานท่ีชดัเจน 

2)  ผลจาการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่ทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของฝ่าย

บริหารและไดมี้แผนการในการด าเนินการ เช่นแผนงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่นป๊ัมน ้ า ระบบ
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ปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายท่ีรับมาจากฝ่ายบริหารซ่ึงเป็นแผนงานท่ีไดว้างไว้
ประจ าปีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจะมีก าหนดระยะเวลาในการดูแล 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่าลูกค้าไม่ทราบนโยบายด้านการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม แต่จะทราบจากกิจกรรมท่ีจดัเช่นรณรงคก์ารใชถุ้งผา้และการประหยดัพลงังาน ดงัภาพท่ี 
4.52 เป็นตน้ 

4)  ผลจากการสังเกต  
จากการสังเกตศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด์มีผูค้นเขา้มาใช้บริการเป็น

จ านวนมากมีการจดักิจกรรมอยูต่ลอดเวลาเช่นกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น
คนไทย ส่วนใหญ่มากนัเป็นครอบครัว ซ่ึงภายในศูนยก์ารคา้ประกอบไปดว้ยร้านคา้ต่าง ๆ ธนาคาร 
ร้านทอง ศูนย์อาหาร และร้านอาหาร รวมทั้ งมีห้างบ๊ิกซี โรบินสันโฮมโปรและ เช่ือมต่อกับ 
ศูนยก์ารคา้เดอะพรอมานาด ท่ีเป็นเจา้ของเดียวกันกบัแฟชั่นไอส์แลนด์ พบว่ามีระบบห้องน ้ าท่ี
ทนัสมยัใชร้ะบบช าระอตัโนมติั  

 

 
 
ภาพที ่4.54  ภาพภายในศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์
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4.10.2.2 ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่ามีการแต่งตั้งคณะท างานเขา้มาดูแลใน

เร่ืองส่ิงแวดลอ้มและเร่ืองอาชีวอนามยั ซ่ึงก็คือคณะกรรมการคปอ ซ่ึงจะมีการประชุมทุกเดือน มี
การจดัเจา้หน้าท่ีไปฝึกอบรมเพื่อน าความรู้มาพฒันางานมีการติดป้ายประกาศเป็นการภายในให้
ทราบ รวมถึงการประเมินอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานและนอกงานให้พนักงานได้ทราบ 
รวมถึงมีการจดักิจกรรมลดโลกร้อนอยา่งต่อเน่ืองเช่นการจดักิจกรรมร่วมกบับริษทัโตโยตา้ 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของฝ่าย

บริหารพนกังานไดรั้บการฝึกอบรมความรู้ในงานตามหนา้ท่ีของแต่ละบุคคลซ่ึงแต่ละคนก็จะไดรั้บ
การอบรมตามแต่ละหน้าท่ีถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีไฟร์แมนก็จะไดรั้บการอบรมเร่ืองเก่ียวกบัการดบัเพลิง
ขั้นสูงในส่วนช่างซ่อมบ ารุงก็จะไดรั้บการฝึกอบรมในความรู้หมวดช่างแลว้แต่หนา้ท่ีของแต่ละคน 
ศูนยก์ารคา้ฯาจะมีการตรวจสอบอาคารประจ าปี 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสอบถามลูกค้าพบว่าลูกค้าทราบเร่ืองการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมรณรงคเ์ก่ียวกบัโลกร้อนตอนท่ีศูนยก์ารคา้จดัเวที ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีดีใน
การช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

4.10.2.3 ดา้นการตรวจสอบ 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บ ริหารพบว่า มีการติดตามและตรวจวัดด้าน

ส่ิงแวดลอ้มมีการตรวจสอบคุณภาพของงานโดยก าหนดเป็น KPI ของแต่ละหน่วยงาน วา่สามารถ
ท าได้ตาม KPI หรือไม่ และมีคณะกรรมคอยตรวจสอบการท างานอย่างสม ่ าเสมอกรณีของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งคือการบ าบดัน ้าเสีย การดูแลระบบเคร่ืองปรับอากาศในอาคารเป็นตน้ 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
 จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัฝ่ายบริหารในงาน

แต่ละแผนกก็จะมีก าหนด KPI อยา่งกรณีของแผนกซ่อมบ ารุงก็จะมีก าหนดเร่ืองความรู้ในงานซ่อม
ต่าง ๆ เร่ืองส่ิงแวดลอ้มเช่นการดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสียก็จะมีการตรวจสอบป๊ัมน ้ าเพื่อไม่ให้เสีย
เน่ืองจากป๊ัมน ้าจะท าหนา้ท่ีในการสูบน ้าเพื่อน าไปบ าบดั 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่าลูกค้าจะไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม 
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4.10.2.4 ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
1)   ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่ามีการทบทวนผลการด าเนินการด้าน

ส่ิงแวดลอ้มฝ่ายบริหารจะมีการประชุมกนัทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานตามระดบั
ต่าง ๆ ทุกหน่วยงานก็จะน าเสนอผลงานในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมาหากมีเร่ืองติดขดัก็จะมีการลง
ความเห็นในท่ีประชุมเพื่อแกไ้ขต่อไป 

2)   ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่มีความพึงพอใจในค าสั่งของผูบ้ริหาร

ในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะเร่ืองการแกไ้ขขอ้บกพร่องของอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีน่ีจะมี
งบประมาณในการซ่อมแซม ซ่ึงพนักงานสามารถขออนุมติัได้ตามงบประมาณซ่ึงตอ้งไดรับการ
อนุมติัจากผูบ้ริหารถือว่ารวดเร็วทนัต่อสถานการณ์เช่นกรณีอะไหล่ระบบปรับอากาศเสีย ก็จะ
สามารถประสานงานในการจดัซ้ือไดท้นัเวลาในการซ่อมเป็นตน้ 

3)   ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบว่าลูกคา้รับทราบปัญหาการด าเนินการดา้น

การจดัการส่ิงแวดลอ้มจะพบกิจกรรมรณรงคเ์ก่ียวกบัโลกร้อนตอนท่ีศูนยก์ารคา้จดัเวที ซ่ึงถือวา่เป็น
เร่ืองท่ีดีในการช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มส่วนเร่ืองการจดัการของศูนยก์ารคา้นั้นลูกคา้ไม่ทราบแต่คิด
วา่ศูนยก์ารคา้มีมาตรการในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 

4.10.2.5  การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

สรุปการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยค์า้แฟชัน่ไอส์แลนด ์
สรุปได้ว่าการด าเนินการเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้

แฟชั่นไอส์แลนด์ สอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม ในด้านการวางแผน,ด้านการ
ปฏิบติัและด าเนินการ,ดา้นการตรวจสอบและดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหารโดยบริษทัมีนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มชดัเจนและมุ่งมัน่สู่ ISO 14001  

สรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนดไ์ดด้งัน้ี 
1)  ดา้นการวางแผน 
บริษทัมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัของบรรษทัภิบาลโดยมีนโยบายส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีสอดคลอ้งกบักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 บริษทัฯมีแผนงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีชดัเจน พนกังานทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของฝ่ายบริหารและไดมี้แผนการในการด าเนินการ
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้ไม่ทราบนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   
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2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
บริษทัมีคณะกรรการ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน

(คปอ)  ดูเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม มีการประชุมทุกเดือน พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั
และส่ิงแวดลอ้ม มีการประเมินอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานและนอกงานมีการจดักิจกรรม
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้จะทราบเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้ฯจดั 

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
บริษทัฯ มีการติดตามและตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีคณะกรรมคอยตรวจสอบการ

ท างานดา้นความปลอดภยัและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม พนกังานจะมีก าหนด KPI (Key Performance 
Indicator) ในการท างาน ลูกคา้จะไม่ทราบเร่ืองการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
บริษทัฯ มีการทบทวนผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยฝ่ายบริหาร พนกังานมี

ความพึงพอใจในค าสั่งของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้รับทราบเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ฯจากกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้ฯจดั ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพราะศูนยก์ารคา้ไม่ไดติ้ดประกาศและศูนยก์ารคา้ยงัไม่ได้
การรับรองมาตรฐาน ISO 14001  
 

4.11  ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ 
 

 
 
ภาพที ่4.55  ศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ 
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4.11.1 ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ 
ซีคอนสแควร์ (Seacon Square) เป็นศูนยก์ารคา้ ด าเนินโครงการโดย บริษทั ซีคอน ดีเวลล

อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหวา่ง กลุ่มซีคอน (ตระกูลซอโสตถิกุล) และสถาบนั
การเงิน 5 แห่ง ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 77 ไร่ ริมถนนศรีนครินทร์ ระหวา่ง แยกสวนหลวง และ แยกศรีอุดม 
มีระยะห่างจากถนนบางนา-ตราด 2 กิโลเมตร และห่างจากทางหลวงกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ 3 
กิโลเมตร นอกจากน้ียงัใกลก้บัสวนหลวง ร.9 และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการอยา่งเป็น
ทางการ เม่ือ 4 กนัยายน พ.ศ. 2537 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินทรงเปิด 

ซีคอนสแควร์ เป็นศูนยก์ารคา้ครบวงจรท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และทนัสมยัท่ีสุด 
โดยมีลกัษณะเป็น Single Mall สูง 5 ชั้น และมีชั้นใตดิ้นอีก 2 ชั้น มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 500,000 
ตารางเมตร พื้นท่ีร้านคา้ 200,000 ตารางเมตร มีท่ีจอดรถกว่า 7,000 คนั ภายในห้าง ประกอบดว้ย 
โรงภาพยนตร์ อีจีว ีหา้งโรบินสัน และ หา้งเทสโก ้โลตสั ศูนยก์ารคา้ซีคอนแสควร์เป็นอาคารขนาด
ใหญ่ 5 ชั้นตั้งอยู ่เลขท่ี 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 เปิด
บริการเม่ือวนัท่ี  4 กนัยายน พ.ศ. 2537 บริหารงานโดโดย บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์

  
4.11.2  การจัดการของศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะ 
            โลกร้อน 
ทางศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ไดมี้การใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

และลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มคลา้ยกบัศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่แห่งอ่ืน ๆ 
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ภาพที ่4.56  ภาพโปสเตอร์กิจกรรมของศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ 
  
 

                                      
 
ภาพที ่4.57  ภาพโปสเตอร์กิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของซีคอนสแควร์ 
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ภาพที ่4.58  กิจกรรมลดเมืองร้อนดว้ยมือเราร่วมกบับริษทัโตโยตา้ 
 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพนักงานและลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการของศูนย์การคา้ ซีคอน 
สแควร์ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

4.11.2.1 ดา้นการวางแผน 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่าแนวทางการจดัการศูนยก์ารคา้ของซีคอนส

แควร์มีนโยบายเหมือนกนัทุกสาขามีนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO14001 และพนกังานทุกคนไดรั้บทราบนโยบายและมีแผนงานท่ีชดัเจน 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบว่าพนกังานทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม

จากฝ่ายบริหารและได้น าไปปฏิบัติ ได้มีแผนการในการด าเนินการเช่นแผนงานบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่นป๊ัมน ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีรับมา 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบวา่ลูกคา้ไม่ทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ

ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์แต่จะสังเกตเห็นจากกิจกรรมของบริษทัท่ีจดันิทรรศการต่าง ๆ ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 
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4)  ผลจากการสังเกต 
พบว่าซีคอนสแควร์มีการจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองและได้มีการ

สร้างอาคารประหยดัพลงังานข้ึนซ่ึงถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีของศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อ่ืน ๆ ในการท า
อยา่งครบวงจรมีประชาชนเขา้ใชบ้ริการจ านวนมาก 

 

 
 
ภาพที ่4.59  ภายในศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ 
           

4.11.2.2  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่ามีการแต่งตั้งคณะท างานเขา้มาดูแลใน

เร่ืองส่ิงแวดล้อมและมีการประชุมทุกเดือนรวมถึงมีการจดักิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมภายในและ
ภายนอกศูนยก์ารคา้เช่นภายในจดักิจกรรม 5ส,  Big Cleaning Day  กิจกรรมภายนอกก็จะจดัร่วมกบั
บริษทัอ่ืนเช่นโตโยตา้ ตวัอยา่งคือ กิจกรรม “ลดเมืองร้อนดว้ยมือเรา ดงัภาพท่ี 4.56 และ 4.58 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบวา่สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของฝ่าย

บริหารพนกังานท่ีรับผิดชอบมีการประชุมทุกวนั และจะมีประชุมทุกสัปดาห์และร่วมกิจกรรมท่ี
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บริษทัฯ จัดคือ 5ส เป็นต้น กรณีการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ
ตรวจสอบอาคารประจ าปี 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสอบถามลูกค้าพบว่าลูกค้าไม่ทราบเร่ืองส่ิงแวดล้อมไม่ทราบ

นโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดล้อมของศูนยก์ารคา้แต่จะสังเกตเห็นจากกิจกรรมของบริษทัท่ีจดั
นิทรรศการต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

4.11.2.3 ดา้นการตรวจสอบ 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารทราบว่ามีการติดตามและตรวจวัดด้าน

ส่ิงแวดลอ้มการติดตามและตรวจวดัคุณภาพของอากาศและน ้ าเสียบริษทัจะมีแผนงานประจ าปีใน
การจา้งบริษทัภายนอกเขา้มาตรวจวดัใหไ้ดต้ามมาตรฐานและมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนักงานท่ีปฏิบติังานพบว่ามีความสอดคล้องกบัฝ่าย

บริหารพนักงานรับทราบแนวทางจากฝ่ายบริหารในการด าเนินการจดัจา้งบริษทัภายนอกเขา้มา
ตรวจสอบคุณภาพน ้าของอาคารซ่ึงพนกังานก็จะให้ค  าอธิบายรวมถึงพาไปดูสถานท่ีต่าง ๆ หลงัจาก
ไดผ้ลการตรวจสอบก็น าเสนอฝ่ายบริหารในการพิจาณาต่อไป 

3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบว่าลูกคา้ไม่ทราบนโยบายเร่ืองการตรวจสอบ

ด้านส่ิงแวดล้อมของศูนย์การค้าซีคอนสแควร์แต่จะสังเกตเห็นจากกิจกรรมของบริษทัฯ ท่ีจัด
นิทรรศการต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4.11.2.4 ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่ามีการทบทวนผลการด าเนินการด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม ในการประชุมประจ าสัปดาห์จะมีการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มซ่ึงใน
ท่ีประชุมก็จะพิจารณาด าเนินการไดเ้ลย งานท่ีเป็นแผนประจ าปีในเดือนนั้น ๆ จะถูกน ามาพิจารณา
ด าเนินการ พร้อมทั้งจะมีการสรุปผลการท างานออกมาเป็นรายเดือนเช่นสรุปค่าไฟฟ้าประจ าเดือน 

2)  ผลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานพบว่ามีการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่าง

ต่อเน่ืองมีการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเช่นการเปล่ียนน ้ ามนัเคร่ืองให้กบั Generator การจรวจสอบป๊ัม
น ้ าของระบบบ าบดัน ้ าเสีย การตรวจอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ ซึงเป็นงานประจ าวนั ประจ า
สัปดาห์ ประจ าเดือนและประจ าปี อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
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3)  ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบวา่ลูกคา้ไม่ทราบนโยบายเร่ืองการทบทวนดา้น

ส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์แต่จะสังเกตเห็นจากกิจกรรมของบริษทัท่ีจดันิทรรศการ
ต่างๆดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

4.11.2.5 การตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

สรุปการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยค์า้ซีคอนสแควร์ 
สรุปได้ว่าการด าเนินการเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้      

ซีคอนสแควร์ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการวางแผน,ดา้นการปฏิบติั
และด าเนินการ, ดา้นการตรวจสอบและดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหารโดยบริษทัมีนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มชดัเจนและมุ่งมัน่สู่ ISO 14001  

สรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ไดด้งัน้ี 
1)  ดา้นการวางแผน 
แนวทางการจดัการศูนยก์ารคา้ของซีคอนสแควร์มีนโยบายเหมือนกันทุกสาขามี

นโยบายส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และพนกังานทุกคนได้
รับทราบนโยบายและมีแผนงานท่ีชดัเจน ลูกคา้ไม่ทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ ศูนยก์ารคา้ฯ
แต่จะสังเกตเห็นจากกิจกรรมของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึน 

2)  ดา้นการปฏิบติัและด าเนินการ 
มีคณะท างานเขา้มาดูแลในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและมีการประชุมทุกเดือนรวมถึงมีการ

จัดกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์การค้า พนักงานมีการปฏิบัติงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้ไม่ทราบนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้แต่จะ
สังเกตเห็นจากกิจกรรมของบริษทัฯท่ีจดันิทรรศการต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

3)  ดา้นการตรวจสอบ 
บริษัทมีการติดตามและตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองโดยจัดท าเป็น

แผนงานประจ าปี มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ พนกังานรับทราบแนวทางจากฝ่ายบริหารใน
การด าเนินการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม ลูกค้าไม่ทราบนโยบายเร่ืองการตรวจสอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ฯ 

4)  ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
ศูนย์การค้าฯมีการทบทวนผลการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม พนักงานมีการ

ด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้จะไม่ทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้
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ฯแต่จะสังเกตเห็นจากกิจกรรมท่ีศูนยก์ารคา้ฯจดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้ไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพราะศูนยก์ารคา้ไม่ไดติ้ดประกาศและศูนยก์ารคา้ยงั
ไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO 14001  
 

4.12  สรุปผลการศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
  

การวเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการของศูนยก์ารคา้ในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน
ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายในประกอบดว้ย จุดแข็งและจุดอ่อน ปัจจยั
ภายนอกประกอบดว้ย โอกาสและขอ้จ ากดั ซ่ึงผลการวเิคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 
 

4.12.1  ปัจจัยภายใน 
 การวิเคราะห์ปัจจยัภายในประกอบด้วยการพิจารณาปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนย์การค้า ได้แก่ ผูบ้ริหาร บุคลากร งบประมาณ การจัด
โครงสร้างหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 
   4.12.2  ปัจจัยภายนอก 
 ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการจดัการส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ ไดแ้ก่ 
สภาพพื้นท่ี ความร่วมมือของชุมชน ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนฯลฯ  
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกในแต่ละศูนยก์ารคา้สรุปไดด้งัน้ี 

4.12.2.1  ศูนยก์ารคา้มาบุญครอง SWOT Analysis, SWOT Matrix 
 
SWOT Analysis 
 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ผู้บริหาร มีความตระหนกัเขา้ใจปัญหามีความรู้
สามารถในการรับมือกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้มี
ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน 

1) ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้
เช่าจ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ใน
การขอความร่วมมือ 

2) มีแผนงานและโครงการด้านส่ิงแวดล้อม ท่ี
ชดัเจนเช่นการบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะฯ มีการ
จดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ 

2) แนวทางลดจุดอ่อน 
ขอความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ในเร่ือง
การรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วน 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

3) บุคลากร บุคลากรท่ีเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
เป็นอยา่งดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการ
อบรมอยา่งต่อเน่ือง 
4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่เพียงพอ 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ มีหนา้ท่ี
โครงสร้างรับผิดชอบโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบ
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ  
6) มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร่วมโดยจดัสัมนาร่วมกนั, การประชุม
ประจ าปี, การแจกเอกสารเวยีนภายใน 
 

โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากดั (Threats) 
1) สภาพพืน้ท ี มีพื้นท่ีมากสามารถจดักิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้ได ้มีลานกิจกรรมท่ีสามารถจดั
กิจกรรมได ้
2) ความร่วมมือของชุมชน สามารถแสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานได ้
3) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ไดรั้บความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆเช่นหน่วยงานราชการ
และเอกชนในการท ากิจกรรมต่างท่ีจดัข้ึน 

สภาพพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีอยูใ่นเมืองไม่มีโอกาส
ขยายหรือท ากิจกรรมอะไรไดม้ากนกั 
มาตราการป้องกนัและบรรเทาภัยคุกคามใน
อนาคต 
จดักิจกรรมนอกสถานท่ีเช่นการเชิญชวน
ผูป้ระกอบการ พนกังาน จดักิจกรรมปลูกป่า
ชายเลนเป็นตน้ 
 

 
SWOT Matrix 

 

  
จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

1) ผู้บริหาร มีนโยบายท่ีตระหนกัและเขา้ใจปัญหา
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี
โดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัการท ากิจกรรม
กบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบายตอ้งเป็นการ
ร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทั 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ใน
การขอความร่วมมือในกิจกรรมเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มดงันั้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งสอดคลอ้งกบั 
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จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
1.1 ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผิดชอบมีแผนงานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
ท ากิจกรรมตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
1.2 การขอความร่วมมือของชุมชนโดยแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานดา้น
กิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดย
ขอความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
2) แผนงานและ โครงการด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้อง สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีโดยเป็น
แผนงานกิจกรรมเก่ียวกบัลูกคา้และร้านคา้ ซ่ึง
แผนงานนั้นตอ้งท าร่วมกบัชุมชน ผูป้ระกอบการ
และพนกังานภายในบริษทั 
งบประมาณดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม
กบัสภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นกิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้ 

สภาพพื้นท่ีโดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้ง
กบัการท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดย
นโยบายตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั
โดยขอความร่วมมือหน่วยงานราชการใน
การช่วยประชาสัมพนัธ์ใหก้บัร้านคา้เช่าท่ี
ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
 

3) บุคลากรต้อง มีความรู้ความสามารถเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดล้อมและมีการอบรมอย่างต่อเน่ือง
การอบรมสอดคลอ้งกบัเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและเป็นการอบรมท่ี
สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะด าเนินการกบัลูกคา้และ
ร้านคา้ 

 

4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรให้งานดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีเพียงพอและเหมาะสมกบั
สภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณด้านการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการจดักิจกรรม 
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จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
กบัลูกคา้และร้านคา้โดยกิจกรรมท่ีจดันั้นเป็นความ
ร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ ดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีโครงสร้างท่ีรับผดิชอบตั้งแต่
ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการโดยผูท่ี้ท  า
หนา้ท่ีค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
การบริหารงานในสภาพพื้นท่ีโดยการจดับุคลากรท่ี
เหมาะสมในการดูแลดา้นกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มกบั
ลูกคา้และร้านคา้โดยการจดักิจกรรมนั้นจดัโดยขอ
ความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทั 
6) การน าเทคโนโลยมีาใช้ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบั
สภาพพื้นท่ีโดยเทคโนโลยนีั้นตอ้งเหมาะสมกบั
การจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยขอความ
ร่วมมือกบัชุมชนผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทัช่วยกนัมีส่วนร่วมในการเลือก
เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 

  

จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

1) ผู้บริหารต้อง เขา้ใจปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีโอกาส
ขยายหรือท ากิจกรรมไดน้อ้ยโดยเนน้เร่ืองกิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ี  
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมเนน้
กิจกรรมมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีหรือวธีิการอ่ืน 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ
ต่อการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ี
และการประชาสัมพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านค้า
เช่าจ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆใน
การขอความร่วมมือประกอบกบั สภาพพื้นท่ี 
เป็นพื้นท่ีอยูใ่นเมืองไม่มีโอกาสขยายหรือ
ท ากิจกรรมอะไรไดม้ากนกั หลกีเลีย่งโดยใช้
การจัดกจิกรรมนอกสถานที ่เน้นการ
ประชาสัมพนัธ์ 
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จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

3) บุคลากร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดี
ในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรม
อยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้วธีิการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ีท่ีอยูใ่นเมืองท่ีมีโอกาสขยายหรือท ากิจกรรม
อะไรไดไ้ม่มากนกั 
4) งบประมาณ ท่ีถูกจดัสรรใหง้านดา้นส่ิงแวดลอ้ม
มีความเพียงพอเป็นงบประมาณท่ีเนน้การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีดา้นนอกหรือกิจกรรมท่ีไม่
ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากนกั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบั
ปฏิบติัการจดัผูรั้บผดิชอบโครงการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้ในสภาพพื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมได้
จ  ากดัหรือเนน้กิจกรรมภายนอกอ่ืนหรือการ
โฆษณา 
6) เทคโนโลยทีีม่าใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพเนน้เทคโนโลยท่ีีเหมาะส าหรับ
พื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมไดไ้ม่มากเช่นการใช้จอ LED 
เพือ่ประชาสัมพนัธ์ 

 

  
4.12.2.2  ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน SWOT Analysis, SWOT Matrix 

 
SWOT Analysis  
  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ผู้บริหารมีความตระหนกัเขา้ใจปัญหามีความรู้
สามารถในการรับมือกบัปัญหาส่ิงแวดล้อมได ้ มี
ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน 

1) อาจมีกิจกรรมอยา่อ่ืนมาแทรกเน่ืองจากมี
การจดังานบ่อย 
2) ลูกคา้ไมทราบเร่ืองการจดัการ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ชดัเจนเช่นการบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะฯ มีการ
จดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ 
3) บุคลากร บุคลากรท่ีเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
เป็นอยา่งดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการ
อบรมอยา่งต่อเน่ือง 
4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเพียงพอ 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ มีหนา้ท่ี
โครงสร้างรับผิดชอบโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบ
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ  
6) มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงแวดลอ้มเท่าท่ีควร 
แนวทางลดจุดอ่อน 
1) เพิ่มกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มเช่นจดังาน
Event การรณรงคเ์ร่ืองส่ิงแวดลอ้มใหถ่ี้มาก
ข้ึน 
2) จดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มใหม้ากข้ึน 
 

  
โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากดั (Threats) 

1) สภาพพืน้ที  มีพื้นท่ีมากสามารถจดักิจกรรมกบั
ลูกค้าและร้านค้าได้ มีลานกิจกรรมท่ีสามารถจดั
กิจกรรมได ้มีพื้นท่ีลานกิจกรรมพร้อมจะจดังานได ้
2) ความร่วมมือของชุมชน สามารถแสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานได ้
3) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
สามารถแสวงหาความร่วมือกับผู ้ประกอบการ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และอาคาร
ขา้งเคียงได ้

1) สภาพพื้นท่ีสภาพพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีอยู่ใน
เมืองไม่มีโอกาสขยายหรือท ากิจกรรมอะไร
ไดม้ากนกั 
2) ความร่วมมือของชุมชน 
มาตราการป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามใน
อนาคต 
จดักิจกรรมนอกสถานท่ีเช่นการเชิญชวน
ผูป้ระกอบการ พนกังาน จดักิจกรรมปลูกป่า
ชายเลนเป็นตน้ 

  
SWOT Matrix  
  
จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

1) ผู้บริหารมีนโยบายท่ีตระหนกัและเขา้ใจปัญหา จดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
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จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี
โดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัการท ากิจกรรม
กบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบายตอ้งเป็นการ
ร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทั 
1.1 ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผิดชอบมีแผนงานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
ท ากิจกรรมตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
1.2 การขอความร่วมมือของชุมชนโดยแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานดา้น
กิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดย
ขอความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
2) แผนงานและ โครงการด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้อง สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีโดยเป็น
แผนงานกิจกรรมเก่ียวกบัลูกคา้และร้านคา้ ซ่ึง
แผนงานนั้นตอ้งท าร่วมกบัชุมชน ผูป้ระกอบการ
และพนกังานภายในบริษทั 
งบประมาณดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม
กบัสภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นกิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้ 

ใหเ้หมาะสมกบัสถาพพื้นท่ีท่ีมีมากโดย
กระจายการจดักิจกรรมไปตามชั้นต่าง ๆ  
กิจกรรมเนน้ใหลู้กคา้ทราบโดยใหลู้กคา้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มเพิ่ม
ช่องทางประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้มใหลู้กคา้ไดท้ราบโดยการจดั
กิจกรรมเนน้ความร่วมมือของชุมชนและ
ผูป้ระกอบการ 

3) บุคลากรต้อง มีความรู้ความสามารถเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง
การอบรมสอดคลอ้งกบัเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นทีและเป็นการอบรมท่ี
สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะด าเนินการกบัลูกคา้และ
ร้านคา้ 
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จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีเพียงพอและเหมาะสมกบั
สภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการจดักิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้โดยกิจกรรมท่ีจดันั้นเป็นความ
ร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ ดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีโครงสร้างท่ีรับผดิชอบตั้งแต่
ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการโดยผูท่ี้ท  า
หนา้ท่ีค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
การบริหารงานในสภาพพื้นท่ีโดยการจดับุคลากรท่ี
เหมาะสมในการดูแลดา้นกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มกบั
ลูกคา้และร้านคา้โดยการจดักิจกรรมนั้นจดัโดยขอ
ความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทั 
 6) การน าเทคโนโลยมีาใช้ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบั
สภาพพื้นท่ีโดยเทคโนโลยนีั้นตอ้งเหมาะสมกบั
การจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยขอความ
ร่วมมือกบัชุมชนผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทัช่วยกนัมีส่วนร่วมในการเลือก
เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 

  
จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

1) ผู้บริหารต้องเขา้ใจปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีโอกาส
ขยายหรือท ากิจกรรมไดน้อ้ยโดยเนน้เร่ืองกิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ี หาแนวทางท ากิจกรรม
ร่วมกบัชุมชนเพื่อสวงหาความร่วมมือ 

1) ลดกิจกรรมอยา่อ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นกิจกรรม
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มช่องทางส่ือสารให้
ลูกคา้ทราบเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทั 
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จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมเนน้
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีหรือวธีิการอ่ืน
ร่วมกบัลูกคา้และชุมชน 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ
ต่อการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ี
และการประชาสัมพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
กิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
3) บุคลากร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดี
ในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรม
อยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้วธีิการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ีท่ีอยูใ่นเมืองท่ีมีโอกาสขยายหรือท ากิจกรรม
อะไรไดไ้ม่มากนกัและกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
4) งบประมาณ ท่ีถูกจดัสรรใหง้านดา้นส่ิงแวดลอ้ม
มีความเพียงพอเป็นงบประมาณท่ีเนน้การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีดา้นนอกหรือกิจกรรมท่ีไม่
ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากนกัรวมถึงกิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม
เก่ียวกบัชุมชน 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบั
ปฏิบติัการจดัผูรั้บผดิชอบโครงการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้ในสภาพพื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมได้
จ  ากดั ,กิจกรรมร่วมกบัชุมชนหรือเนน้กิจกรรม
ภายนอกอ่ืนหรือการโฆษณา 
6) เทคโนโลยทีีม่าใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพเนน้เทคโนโลยท่ีีเหมาะส าหรับ
พื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมไดไ้ม่มากเช่นการใช้จอ LED 
เพือ่ประชาสัมพนัธ์ 

2) สภาพพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีอยูใ่นเมืองไม่มี
โอกาสขยายหรือท ากิจกรรมอะไรไดม้ากนกั
เพิ่มกิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ 
3) ขยายความร่วมมือของชุมชนเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
 



260 

4.12.2.3  ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์ SWOT Analysis, SWOT Matrix 
 

SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) ผู้บริหารมีความตระหนกัเขา้ใจปัญหามีความรู้
สามารถในการรับมือกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้
มีผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ชดัเจนเช่นการบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะฯ 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ 
3) บุคลากร บุคลากรท่ีเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
เป็นอยา่งดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการ
อบรมอยา่งต่อเน่ือง 
-งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่เพียงพอ 
4) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ มีหนา้ท่ี
โครงสร้างรับผิดชอบโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบ
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ  
5) มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่มีพื้นท่ีกิจกรรมกลางแจง้ท่ีใหญ่ 
แนวทางลดจุดอ่อน 
จดักิจกรรมนอกสถานท่ีเช่นการเชิญชวน 
พนกังาน จดักิจกรรมเช่น 5ส ,Big Cleanning 
Day 

  

โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากดั (Threats) 

1) สภาพพืน้ที  มีพื้นท่ีสามารถจดักิจกรรมกบัลูกคา้
และร้านคา้ไดถึ้งแมไ้ม่มากนกัก็สามารถส่ือสารให้
ทราบไดว้า่ท ากิจกรรม มี 
 2) ความร่วมมือของชุมชน สามารถแสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานได ้

สภาพพื้นท่ีสภาพพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีอยูใ่นเมือง
ไม่มีโอกาสขยายหรือท ากิจกรรมอะไรได้
มากนกั 
ความร่วมมือของชุมชน 
 

3) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
สามารถแสวงหาความร่วมมือกับผูป้ระกอบการ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และอาคาร
ขา้งเคียง 

มาตราการป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามใน
อนาคต 
จดักิจกรรมนอกสถานท่ีเช่นการเชิญชวน
ผูป้ระกอบการ พนกังาน จดักิจกรรมปลูกป่า
ชายเลนเป็นตน้ 
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SWOT Matrix 
 

 

จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

1) ผู้บริหารมีนโยบายท่ีตระหนกัและเขา้ใจปัญหา
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี
โดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัการท ากิจกรรม
กบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบายตอ้งเป็นการ
ร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทั 
1.1 ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผิดชอบมีแผนงานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
ท ากิจกรรมตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
1.2 การขอความร่วมมือของชุมชนโดยแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานดา้น
กิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดย
ขอความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 

เพิม่ความร่วมมือกบัชุมชนโดยจัดกจิกรรม
ร่วมกนัในพื้นท่ีโดยเนน้กิจกรรมภายใน
เน่ืองจากไม่มีพื้นท่ีกิจกรรมกลางแจง้ท่ีใหญ่ 
โดยเนน้การจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้ 
ประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้ทราบไดว้า่ท า
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
รวมทั้งร่วมกบัหน่วยงานราชการเพื่อจดั
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

2) แผนงานและ โครงการด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีโดยเป็น
แผนงานกิจกรรมเก่ียวกบัลูกคา้และร้านคา้ ซ่ึง
แผนงานนั้นตอ้งท าร่วมกบัชุมชน ผูป้ระกอบการ
และพนกังานภายในบริษทั 
งบประมาณดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม
กบัสภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นกิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้ 

 

3) บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง 
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จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
การอบรมสอดคลอ้งกบัเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นทีและเป็นการอบรมท่ี
สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะด าเนินการกบัลูกคา้และ
ร้านคา้ 
4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีเพียงพอและเหมาะสมกบั
สภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการจดักิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้โดยกิจกรรมท่ีจดันั้นเป็นความ
ร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีโครงสร้างท่ีรับผดิชอบตั้งแต่
ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการโดยผูท่ี้ท  า
หนา้ท่ีค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
การบริหารงานในสภาพพื้นท่ีโดยการจดับุคลากรท่ี
เหมาะสมในการดูแลดา้นกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มกบั
ลูกคา้และร้านคา้โดยการจดักิจกรรมนั้นจดัโดยขอ
ความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทั 
6) การน าเทคโนโลยมีาใช้ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบั
สภาพพื้นท่ีโดยเทคโนโลยนีั้นตอ้งเหมาะสมกบั
การจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยขอความ
ร่วมมือกบัชุมชนผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทัช่วยกนัมีส่วนร่วมในการเลือก
เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

1) ผู้บริหารต้องเขา้ใจปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีโอกาส
ขยายหรือท ากิจกรรมไดน้อ้ยโดยเนน้เร่ืองกิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีและกิจกรรมร่วมกบั
ชุมชน 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมเนน้
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีร่วมกบัลูกคา้และ
ชุมชน 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ
ต่อการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ี
และการประชาสัมพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3) บุคลากร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดี
ในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรม
อยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้วธีิการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ีท่ีอยูใ่นเมืองท่ีมีโอกาสขยายหรือท ากิจกรรม
อะไรไดไ้ม่มากนกั 
4) งบประมาณ ท่ีถูกจดัสรรใหง้านดา้นส่ิงแวดลอ้ม
มีความเพียงพอเป็นงบประมาณท่ีเนน้การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีดา้นนอกหรือกิจกรรมท่ีไม่
ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากนกั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบั
ปฏิบติัการจดัผูรั้บผดิชอบโครงการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้ในสภาพพื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมได้
จ  ากดัหรือเนน้กิจกรรมภายนอกอ่ืนหรือการ
โฆษณา 
6) เทคโนโลยทีีม่าใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพเนน้เทคโนโลยท่ีีเหมาะส าหรับ
พื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมไดไ้ม่มากเช่นการใช้จอ LED 
เพือ่ประชาสัมพนัธ์เป็นต้น 

ไม่มีพื้นท่ีกิจกรรมกลางแจง้ท่ีใหญ่เนน้ท า
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มภายใน และสภาพพื้นท่ี 
เป็นพื้นท่ีอยูใ่นเมืองไม่มีโอกาสขยายหรือ
ท ากิจกรรมอะไรไดม้ากนกัเนน้กิจกรรม
ภายในเป็นหลกัและแสวงหาความร่วมมือ
ของชุมชนในการจดักิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
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4.12.2.4  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวร์ิด SWOT Analysis, SWOT Matrix 
 

SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) ผู้บริหาร มีความตระหนกัเขา้ใจปัญหามีความรู้
สามารถในการรับมือกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้
มีผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อม ท่ี
ชดัเจนเช่นการบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะฯไดรั้บ
การรับรองมาตรฐาน ISO14001 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ 
3) บุคลากร บุคลากรท่ีเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
เป็นอยา่งดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการ
อบรมอยา่งต่อเน่ือง 
4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่เพียงพอ 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ มีหนา้ท่ี
โครงสร้างรับผิดชอบโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบ
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ  
6) มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการชุมนุมทางการเมืองบ่อย 
แนวทางลดจุดอ่อน 
จดักิจกรรมภายในตึก 

  

โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากดั (Threats) 

1) สภาพพืน้ที  มีพื้นท่ีมากสามารถจดักิจกรรมกบั
ลูกค้าและร้านค้าได้ มีลานกิจกรรมท่ีสามารถจดั
กิจกรรมได ้มีพื้นท่ีลานกิจกรรมพร้อมจะจดังานได้
2) ความร่วมมือของชุมชน สามารถแสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานได ้
3) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
สามารถแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และอาคาร
ขา้งเคียง 

สภาพพื้นท่ีสภาพพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีอยูใ่นเมือง
ไม่มีโอกาสขยายหรือท ากิจกรรมอะไรได้
มากนักเน่ืองจากมีกิจกรรมอ่ืน ๆ จัดทั้ งปี 
และใกลพ้ื้นท่ีชุมนุมทางการเมือง 
มาตราการป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามใน
อนาคต 
จดักิจกรรมนอกสถานท่ีเช่นการเชิญชวน
ผูป้ระกอบการ พนกังาน จดักิจกรรมปลูกป่า
ชายเลนเป็นตน้ 
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SWOT Matrix 
 

จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

1) ผู้บริหาร มีนโยบายท่ีตระหนกัและเขา้ใจปัญหา
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี
โดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัการท ากิจกรรม
กบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบายตอ้งเป็นการ
ร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทั 
1.1 ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผิดชอบมีแผนงานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
ท ากิจกรรมตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
1.2 การขอความร่วมมือของชุมชนโดยแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานดา้น
กิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดย
ขอความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 

มีการชุมนุมทางการเมืองบ่อยคร้ังจึงตอ้ง
เนน้จดักิจกรรมภายในแสวงหาความร่วมมือ
กบัชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาคเอกชนและใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี
เช่นกรณีสามารถจดัท่ี ลานกิจกรรมได ้ก็
เนน้กิจกรรมท่ีเด่นเพื่อสามารถ
ประชาสัมพนัธ์ไดดี้ แสวงหาความร่วมมือ
กบัชุมชนหรือกลุ่มผูชุ้มนุมการเมืองและ
หน่วยงานต่าง ๆในการจดักิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั 

2) แผนงานและ โครงการด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีโดยเป็น
แผนงานกิจกรรมเก่ียวกบัลูกคา้และร้านคา้ 
แผนงานนั้นท าร่วมกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
งบประมาณดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม
กบัสภาพพื้นท่ีโดยเป็นงบประมาณดา้นกิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้ 
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จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

3) บุคลากรมีความรู้ความสามารถเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ืองการอบรม
สอดคลอ้งกบัเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมกบัสภาพพื้นทีและเป็นการอบรมท่ี
สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะด าเนินการกบัลูกคา้และ
ร้านคา้  
4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีเพียงพอและเหมาะสมกบั
สภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการจดักิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้โดยกิจกรรมท่ีจดันั้นเป็นความ
ร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีโครงสร้างท่ีรับผดิชอบตั้งแต่
ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการโดยผูท่ี้ท  า
หนา้ท่ีค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
การบริหารงานในสภาพพื้นท่ีโดยการจดับุคลากรท่ี
เหมาะสมในการดูแลดา้นกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มกบั
ลูกคา้และร้านคา้โดยการจดักิจกรรมนั้นจดัโดยขอ
ความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทั 
 6) การน าเทคโนโลยมีาใช้ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบั
สภาพพื้นท่ีโดยเทคโนโลยนีั้นตอ้งเหมาะสมกบั
การจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยขอความ
ร่วมมือกบัชุมชนผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทัช่วยกนัมีส่วนร่วมในการเลือก
เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

1) ผู้บริหารเขา้ใจปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีโอกาสการ
ชุมนุมทางการเมืองบ่อยคร้ังโดยเนน้เร่ืองกิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานท่ี หรือนอกสถานท่ี เพิ่ม
กิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาคาร 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมเนน้
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีและในสถานท่ี 
-มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ
ต่อการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มนอกและใน
สถานท่ีและการประชาสัมพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3) บุคลากร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดี
ในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรม
อยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้วธีิการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ีท่ีอยูใ่นเมืองท่ีมีโอกาสขยายหรือท ากิจกรรม
อะไรไดไ้ม่มากนกั 
4) งบประมาณ ท่ีถูกจดัสรรใหง้านดา้นส่ิงแวดลอ้ม
มีความเพียงพอเป็นงบประมาณท่ีเนน้การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีดา้นนอกหรือกิจกรรมท่ีไม่
ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากนกั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบั
ปฏิบติัการจดัผูรั้บผดิชอบโครงการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้ในสภาพพื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมได้
จ  ากดัหรือเนน้กิจกรรมภายนอกอ่ืนหรือการ
โฆษณา 
6) เทคโนโลยทีีม่าใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพเนน้เทคโนโลยท่ีีเหมาะส าหรับ
พื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมไดไ้ม่มากเช่นการใช้จอ LED 
เพือ่ประชาสัมพนัธ์ 

เน่ืองจากมมีการชุมนุมทางการเมืองบ่อย 
และสภาพพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีอยูใ่นเมืองไม่มี
โอกาสขยายหรือท ากิจกรรมอะไรไดม้ากนกั
เน่ืองจากมีกิจกรรมอ่ืน ๆ จดัทั้งปี และใกล้
พื้นท่ีชุมนุมทางการเมือง จึงเนน้กิจกรรม
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกสถานท่ีและ
กิจกรรมภายในอาคาร ส่วนกิจกรรมเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาคารจดัตามความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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4.12.2.5  ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต SWOT Analysis, SWOT Matrix 
 

SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ผู้บริหารมีความตระหนกัเขา้ใจปัญหามีความรู้
สามารถในการรับมือกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้
มีผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ชดัเจนเช่นการบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะฯ 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ 
3) บุคลากร บุคลากรท่ีเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
เป็นอยา่งดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการ
อบรมอยา่งต่อเน่ือง 
งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่เพียงพอ 
4) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ มีหนา้ท่ี
โครงสร้างรับผิดชอบโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบ
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ  
มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆในการ
ขอความร่วมมือ 
แนวทางลดจุดอ่อน 
ขอความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ในเร่ือง
การรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วน
ร่วมโดยจดัสัมนาร่วมกนั ,การประชุม
ประจ าปี,การแจกเอกสารเวยีนภายใน 
 

  

โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากดั (Threats) 

1) สภาพพืน้ที  มีพื้นท่ีมากสามารถจดักิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้ได ้มีลานกิจกรรมท่ีสามารถจดั
กิจกรรมได ้มีพื้นท่ีลานกิจกรรมพร้อมจะจดังานได ้
2) ความร่วมมือของชุมชน สามารถแสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานได ้
3) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
สามารถแสวงหาความร่วมือกบัผูป้ระกอบการ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และอาคาร
ขา้งเคียง 

สภาพพื้นท่ีสภาพพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีอยูช่านมือง 
บางคร้ังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้งปีท าใหไ้ม่
สามารถจดักิจกรรมส่ิงแวดลอ้มไดม้ากนกั 
มาตราการป้องกนัและบรรเทาภัยคุกคามใน
อนาคต 
จดักิจกรรมนอกสถานท่ีเช่นการเชิญชวน
ผูป้ระกอบการ พนกังาน จดักิจกรรมปลูกป่า
ชายเลนเป็นตน้ 
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SWOT Matrix 
 
จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

1) ผู้บริหารมีนโยบายท่ีตระหนกัและเขา้ใจปัญหา
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี
โดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัการท ากิจกรรม
กบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบายตอ้งเป็นการ
ร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทั 
1.1 ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผิดชอบมีแผนงานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
ท ากิจกรรมตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
1.2 การขอความร่วมมือของชุมชนโดยแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานดา้น
กิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดย
ขอความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 

ความร่วมมือในองคก์ร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ใน
การขอความร่วมมือในกิจกรรมเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มดงันั้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งสอดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้ง
กบัการท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดย
นโยบายตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั
โดยขอความร่วมมือหน่วยงานราชการใน
การช่วยประชาสัมพนัธ์ใหก้บัร้านคา้เช่าท่ี
ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

2) แผนงานและ โครงการด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีโดยเป็น
แผนงานกิจกรรมเก่ียวกบัลูกคา้และร้านคา้ ซ่ึง
แผนงานนั้นตอ้งท าร่วมกบัชุมชน ผูป้ระกอบการ
และพนกังานภายในบริษทั 
งบประมาณดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม
กบัสภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นกิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้ 
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จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

3) บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง
การอบรมสอดคลอ้งกบัเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นทีและเป็นการอบรมท่ี
สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะด าเนินการกบัลูกคา้และ
ร้านคา้ 
 4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีเพียงพอและเหมาะสมกบั
สภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการจดักิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้โดยกิจกรรมท่ีจดันั้นเป็นความ
ร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีโครงสร้างท่ีรับผดิชอบตั้งแต่
ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการโดยผูท่ี้ท  า
หนา้ท่ีค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
การบริหารงานในสภาพพื้นท่ีโดยการจดับุคลากรท่ี
เหมาะสมในการดูแลดา้นกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มกบั
ลูกคา้และร้านคา้โดยการจดักิจกรรมนั้นจดัโดยขอ
ความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทั 
 6) การน าเทคโนโลยมีาใช้ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบั
สภาพพื้นท่ีโดยเทคโนโลยนีั้นตอ้งเหมาะสมกบั
การจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยขอความ
ร่วมมือกบัชุมชนผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทัช่วยกนัมีส่วนร่วมในการเลือก
เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

1) ผู้บริหารต้องเขา้ใจปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีโอกาส
ขยายหรือท ากิจกรรมส่ิงแวดลอ้มไดน้อ้ยโดยเนน้
เร่ืองกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ี และกิจกรรม
ส่ิงวดลอ้มภายในอาคาร 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมเนน้
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีและกิจกรรม
ภายในอาคารหรือแผนงานอ่ืน ๆ มีการจดัสรร
งบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอต่อการจดั
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว 
3) บุคลากร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดี
ในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรม
อยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้วธีิการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ีท่ีอยูใ่นเมืองท่ีมีโอกาสขยายหรือท ากิจกรรม
อะไรไดไ้ม่มากนกั 
4) งบประมาณ ท่ีถูกจดัสรรใหง้านดา้นส่ิงแวดลอ้ม
มีความเพียงพอเป็นงบประมาณท่ีเนน้การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีดา้นนอกหรือกิจกรรมภายใน
อาคารหริอกิจกรรมนอกสถานท่ี 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบั
ปฏิบติัการจดัผูรั้บผดิชอบโครงการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้ในสภาพพื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมได้
จ  ากดัหรือเนน้กิจกรรมภายนอกอ่ืนหรือการ
โฆษณา 
6) เทคโนโลยทีีม่าใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพเนน้เทคโนโลยท่ีีเหมาะส าหรับ
พื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมไดไ้ม่มากเช่นการใช้จอ LED 
เพือ่ประชาสัมพนัธ์ 

ความร่วมมือในองคก์ร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ใน
การขอความร่วมมือประกอบกบัสภาพพื้นท่ี 
เป็นพื้นท่ีอยูช่านเมืองมีพื้นท่ีกิจกรรมดา้น
นอกนอ้ย หลีกเล่ียงโดยใชก้ารจดักิจกรรม
นอกสถานท่ีและกิจกรรมภายในเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มโดย เนน้การประชาสัมพนัธ์ 
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4.12.2.6  ศูนยค์า้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลล์ SWOT Analysis, SWOT Matrix 
 

SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) ผู้บริหารมีความตระหนกัเขา้ใจปัญหามีความรู้
สามารถในการรับมือกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้
มีผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อม ท่ี
ชดัเจนเช่นการบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะฯ 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ 
3) บุคลากร บุคลากรท่ีเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
เป็นอยา่งดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการ
อบรมอยา่งต่อเน่ือง 
4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรให้งานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่เพียงพอ 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบ  มีหน้าท่ี
โครงสร้างรับผิดชอบโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผิดชอบ
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ  
6) มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความร่วมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆใน
การขอความร่วมมือ 
แนวทางลดจุดอ่อน 
ประชุมร่วมกนัเพื่อหาแนวทางร่วมกนั 

  

โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากดั (Threats) 

1) สภาพพืน้ที  มีพื้นท่ีสามารถจดักิจกรรมกบัลูกคา้
และร้านคา้ไดป้านกลาง มีลานกิจกรรมท่ีสามารถ
จดักิจกรรมได ้มีพื้นท่ีลานกิจกรรมพร้อมจะจดังาน
ไดท่ี้บริเวณหนา้ตึก 

สภาพพื้นท่ีสภาพพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีอยูใ่นเมือง
ไม่มีโอกาสขยายหรือท ากิจกรรมอะไรได้
มากนกั 
ความร่วมมือของชุมชน 

2) ความร่วมมือของชุมชน สามารถแสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานได ้

มาตราการป้องกนัและบรรเทาภัยคุกคามใน
อนาคต 

3) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
สามารถแสวงหาความร่วมือกบัผูป้ระกอบการ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และอาคาร
ขา้งเคียง 

จดักิจกรรมร่วมกบัผูป้ระอบการและ
พนกังาน เช่นการปลูกป่าชายเลน เป็นตน้ 
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SWOT Matrix 
 

จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

1) ผู้บริหาร มีนโยบายท่ีตระหนกัและเขา้ใจปัญหา
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี
โดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัการท ากิจกรรม
กบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบายตอ้งเป็นการ
ร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทั 
1.1 ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผิดชอบมีแผนงานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
ท ากิจกรรมตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
1.2 การขอความร่วมมือของชุมชนโดยแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานดา้น
กิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดย
ขอความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ใน
การขอความร่วมมือในกิจกรรมเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มดงันั้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งสอดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้ง
กบัการท ากิจกรรมกบัลูกคา้,ร้านคา้และ
ชุมชนโดยนโยบายตอ้งเป็นการร่วมมือกบั
ชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังานภายใน
บริษทัโดยขอความร่วมมือหน่วยงาน
ราชการในการช่วยประชาสัมพนัธ์ใหก้บั
ร้านคา้เช่าท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

2) แผนงานและ โครงการด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีโดยเป็น
แผนงานกิจกรรมเก่ียวกบัลูกคา้และร้านคา้ ซ่ึง
แผนงานนั้นตอ้งท าร่วมกบัชุมชน ผูป้ระกอบการ
และพนกังานภายในบริษทั 
งบประมาณด้านการจดัการส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม
กบัสภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นกิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้ 
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จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

3) บุคลากรต้อง มีความรู้ความสามารถเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง
การอบรมสอดคลอ้งกบัเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นทีและเป็นการอบรมท่ี
สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะด าเนินการกบัลูกคา้และ
ร้านคา้ 
 4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีเพียงพอและเหมาะสมกบั
สภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการจดักิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้โดยกิจกรรมท่ีจดันั้นเป็นความ
ร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ ดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีโครงสร้างท่ีรับผดิชอบตั้งแต่
ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการโดยผูท่ี้ท  า
หนา้ท่ีค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
การบริหารงานในสภาพพื้นท่ีโดยการจดับุคลากรท่ี
เหมาะสมในการดูแลดา้นกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มกบั
ลูกคา้และร้านคา้โดยการจดักิจกรรมนั้นจดัโดยขอ
ความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทั 
6) การน าเทคโนโลยมีาใช้ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบั
สภาพพื้นท่ีโดยเทคโนโลยนีั้นตอ้งเหมาะสมกบั
การจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยขอความ
ร่วมมือกบัชุมชนผูป้ระกอบการและพนกังาน
ภายในบริษทัช่วยกนัมีส่วนร่วมในการเลือก
เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

1) ผู้บริหารต้องเขา้ใจปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีโอกาส
ขยายหรือท ากิจกรรมไดน้อ้ยโดยเนน้เร่ืองกิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ี  
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อม เนน้
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีเป็นตน้ มีการ
จดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอต่อการ
จดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีและการ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
3) บุคลากร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดี
ในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรม
อยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้วธีิการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ีท่ีอยูใ่นเมืองท่ีมีโอกาสขยายหรือท ากิจกรรม
อะไรไดไ้ม่มากนกั 
4) งบประมาณ ท่ีถูกจดัสรรใหง้านดา้นส่ิงแวดลอ้ม
มีความเพียงพอเป็นงบประมาณท่ีเนน้การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีดา้นนอกหรือกิจกรรมท่ีไม่
ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากนกั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบั
ปฏิบติัการจดัผูรั้บผดิชอบโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเนน้ในสภาพพื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมไดจ้  ากดัหรือเนน้
กิจกรรมภายนอกอ่ืนหรือการโฆษณา 
6) เทคโนโลยทีีม่าใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพเนน้เทคโนโลยท่ีีเหมาะส าหรับ
พื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมไดไ้ม่มากเช่นการใช้จอ LED 
เพือ่ประชาสัมพนัธ์ 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านค้า
เช่าจ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆใน
การขอความร่วมมือประกอบกับสภาพพื้นท่ี 
เป็นพื้นท่ีอยู่ในเมืองไม่มีโอกาสขยายหรือ
ท ากิจกรรมอะไรไดม้ากนกั หลีกเลี่ยงโดยใช้
การจัดกิจกรรมนอกสถานที่  เ น้นการ
ประชาสัมพนัธ์ 
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4.12.2.7  ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี SWOT Analysis, SWOT Matrix 
 

SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) ผู้บริหารมีความตระหนกัเขา้ใจปัญหามีความรู้
สามารถในการรับมือกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้
มีผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ชดัเจนเช่นการบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะฯ 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ 
3) บุคลากร บุคลากรท่ีเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
เป็นอยา่งดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการ
อบรมอยา่งต่อเน่ือง 
4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่เพียงพอ 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ มีหนา้ท่ี
โครงสร้างรับผิดชอบโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบ
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ  
6) มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากและมีกลายสาขาอาจมีปัญหาใน
เร่ืองต่าง ๆในการขอความร่วมมือ 
แนวทางลดจุดอ่อน 
ขอความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ในเร่ือง
การรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วน
ร่วมโดยจดัสัมนาร่วมกนั ,การประชุม
ประจ าปี,การแจกเอกสารเวยีนภายใน 
 

  

โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากดั (Threats) 
1) สภาพพืน้ที  มีพื้นท่ีมากสามารถจดักิจกรรมกบั
ลูกค้าและร้านค้าได้ มีลานกิจกรรมท่ีสามารถจดั
กิจกรรมได ้มีพื้นท่ีลานกิจกรรมพร้อมจะจดังานได ้
2) ความร่วมมือของชุมชน สามารถแสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานได ้

บางสาขาบางพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีอยูใ่นเมืองไม่มี
โอกาสขยายหรือท ากิจกรรมอะไรไดม้ากนกั 
ส่วนต่างจงัหวดัสามารถจดักิจกรรมไดค้วาม
ร่วมมือกบัชุมชน บางพื้นท่ีมีปัญหามวลชน 
ความร่วมมือของชุมชน 

3) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
สามารถแสวงหาความร่วมือกับผู ้ประกอบการ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และอาคาร 
มีหลายหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเขา้มา
สนับสนุนในกิจกรรมของศูนย์การค้าเน่ืองจากมี
สาขามากและครอบคลุมทัว่ประเทศ 

มาตราการป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามใน
อนาคต 
จดักิจกรรมร่วมกนักนักบัชุมชนเช่นการรับ
ซ้ือขยะ Recycle ของชุมชนเป็นตน้ 
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SWOT Matrix 
 

จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

1) ผู้บริหาร มีนโยบายท่ีตระหนกัและเขา้ใจ
ปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้ง
กบัการท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดย
นโยบายตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
1.1 ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผิดชอบมีแผนงาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และ
ร้านคา้โดยการท ากิจกรรมตอ้งเป็นการ
ร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
1.2 การขอความร่วมมือของชุมชนโดย
แสวงหาความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและ
พนกังานดา้นกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีโดยท ากิจกรรม
กบัลูกคา้และร้านคา้โดยขอความร่วมมือกบั
ชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังานภายใน
บริษทั 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการขอ
ความร่วมมือในกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มดงันั้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีโดย
นโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัการท ากิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบายตอ้งเป็นการร่วมมือ
กบัชุมชน ผูป้ระกอบการและพนกังานภายใน
บริษทัโดยขอความร่วมมือหน่วยงานราชการใน
การช่วยประชาสัมพนัธ์ใหก้บัร้านคา้เช่าท่ีไม่ไดมี้
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
 

2) แผนงานและ โครงการด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี
โดยเป็นแผนงานกิจกรรมเก่ียวกบัลูกคา้และ
ร้านคา้ ซ่ึงแผนงานนั้นตอ้งท าร่วมกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
งบประมาณด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม
เหมาะสมกบัสภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณ
ดา้นกิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้ 
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จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
3) บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถเร่ือง
การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่ง
ต่อเน่ืองการอบรมสอดคลอ้งกบัเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นที
และเป็นการอบรมท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ี
จะด าเนินการกบัลูกคา้และร้านคา้ 
 4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรให้
งานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีเพียงพอ
และเหมาะสมกบัสภาพพื้นทีโดยเป็น
งบประมาณดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มมี
ความสัมพนัธ์กบัการจดักิจกรรมกบัลูกคา้
และร้านคา้โดยกิจกรรมท่ีจดันั้นเป็นความ
ร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีโครงสร้างท่ี
รับผดิชอบตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบั
ปฏิบติัการโดยผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีค านึงถึงความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการบริหารงาน
ในสภาพพื้นท่ีโดยการจดับุคลากรท่ี
เหมาะสมในการดูแลดา้นกิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้มกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการจดั
กิจกรรมนั้นจดัโดยขอความร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
 6) การน าเทคโนโลยมีาใช้ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกบัสภาพพื้นท่ีโดยเทคโนโลยนีั้น
ตอ้งเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมกบัลูกคา้
และร้านคา้โดยขอความร่วมมือกบัชุมชน
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั
ช่วยกนัมีส่วนร่วมในการเลือกเทคโนโลยท่ีี
น ามาใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

1) ผู้บริหารเขา้ใจปัญหาในพื้นท่ีท่ีท า
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มไดไ้ม่เหมือนกนัข้ึนอยู่
กบัพื้นท่ีโดยเนน้เร่ืองกิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม
นอกสถานท่ี และการประชาสัมพนัธ์ท่ีเนน้
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อม
เนน้กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีและ
การประชาสัมพนัธ์ การจดัสรรงบประมาณ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอต่อการจดักิจกรรม
ดงักล่าว  
3) บุคลากร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็น
อยา่งดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมี
การอบรมอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้วธีิการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั 
4) งบประมาณ ท่ีถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมีความเพียงพอเป็นงบประมาณ
ท่ีเนน้การจดัการส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีต่าง ๆ 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี
รับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบั
ผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการจดั
ผูรั้บผดิชอบโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้
ในสภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัหรือเนน้กิจกรรม
ภายนอกอ่ืนหรือการโฆษณา 
6) เทคโนโลยทีีม่าใช้ในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเนน้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีท า
กิจกรรมไดไ้ม่มากเช่นการใช้จอ LED เพือ่
ประชาสัมพนัธ์  

ความร่วมมือในองคก์ร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการขอ
ความร่วมมือประกอบกบัสภาพพื้นท่ี มีท่ีตั้งอยู่
หลายสาขา ดงันั้นแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ความร่วมมือกบัชุมชน ก็จะแตกต่างกนัไป  
หลีกเล่ียงโดยใชก้ารจดักิจกรรมนอกสถานท่ี เนน้
การประชาสัมพนัธ์ 
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4.12.2.8  ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์SWOT Analysis, SWOT Matrix 
 
SWOT Analysis 
 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) ผู้บริหาร มีความตระหนกัเขา้ใจปัญหามี
ความรู้สามารถในการรับมือกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มได ้
มีผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ชดัเจนเช่นการบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะฯ 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เพียงพอ 
3) บุคลากร บุคลากรท่ีเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถเป็นอยา่งดีในเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง 
4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้าน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่เพียงพอ 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ มี
หนา้ท่ีโครงสร้างรับผดิชอบโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้ง
ท่ีรับผดิชอบตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบั
ปฏิบติัการ  
มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการขอ
ความร่วมมือ 
แนวทางลดจุดอ่อน 
ขอความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ในเร่ืองการ
รณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมโดยจดั
สัมนาร่วมกนั ,การประชุมประจ าปี,การแจก
เอกสารเวยีนภายใน 

  

โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากดั (Threats) 

1) สภาพพืน้ที  มีพื้นท่ีมากสามารถจดั
กิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้ได ้มีลาน
กิจกรรมท่ีสามารถจดักิจกรรมได ้มีพื้นท่ีลาน
กิจกรรมพร้อมจะจดังานไดแ้ละมีหลายสาขา
สามารถจดักิจกรรมไปต่างจงัหวดัได ้

สภาพพื้นท่ีบางสาขาเป็นพื้นท่ีอยูใ่นเมืองไม่มี
โอกาสขยายหรือท ากิจกรรมอะไรไดม้ากนกั 
มาตราการป้องกนัและบรรเทาภัยคุกคามใน
อนาคต 
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โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากดั (Threats) 
2) ความร่วมมือของชุมชน สามารถแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังาน
ได ้
3) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
สามารถแสวงหาความร่วมือกบั
ผูป้ระกอบการ ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ และอาคารขา้งเคียง 

จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนเช่นการรับซ้ือขยะ 
Recycle การปลูกป่าชายเลน การประชาสัมพนัธ์ 

 
SWOT Matrix 
 

จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
1) ผู้บริหาร มีนโยบายท่ีตระหนกัและเขา้ใจ
ปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบั
การท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบาย
ตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
1.1 ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผิดชอบมีแผนงานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
ท ากิจกรรมตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
1.2 การขอความร่วมมือของชุมชนโดยแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานดา้น
กิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้
โดยขอความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการ
และพนกังานภายในบริษทั 
 
 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการ
ขอความร่วมมือในกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มดงันั้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัการท า
กิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบายตอ้ง
เป็นการร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทัโดยขอความร่วมมือ
หน่วยงานราชการในการช่วยประชาสัมพนัธ์
ใหก้บัร้านคา้เช่าท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 
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จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
2) แผนงานและ โครงการด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีโดย
เป็นแผนงานกิจกรรมเก่ียวกบัลูกคา้และร้านคา้ 
ซ่ึงแผนงานนั้นตอ้งท าร่วมกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
-งบประมาณดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
เหมาะสมกบัสภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณ
ดา้นกิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้ 
3) บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง
การอบรมสอดคลอ้งกบัเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและเป็น
การอบรมท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการกบัลูกคา้และร้านคา้ 
 4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้าน
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีเพียงพอและ
เหมาะสมกบัสภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณ
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบั
การจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยกิจกรรม
ท่ีจดันั้นเป็นความร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 

 

5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีโครงสร้างท่ีรับผดิชอบ
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการโดยผู ้
ท่ีท  าหนา้ท่ีค านึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการบริหารงานในสภาพพื้นท่ีโดย
การจดับุคลากรท่ีเหมาะสมในการดูแลดา้น
กิจกรรม 
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จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
ส่ิงแวดลอ้มกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการจดั
กิจกรรมนั้นจดัโดยขอความร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
 6) การน าเทคโนโลยมีาใช้ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กบัสภาพพื้นท่ีโดยเทคโนโลยนีั้นตอ้งเหมาะสม
กบัการจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยขอ
ความร่วมมือกบัชุมชนผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทัช่วยกนัมีส่วนร่วมในการ
เลือกเทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

  

จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 
1) ผู้บริหารต้องเขา้ใจปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีโอกาส
ขยายหรือท ากิจกรรมไดน้อ้ยโดยเนน้เร่ือง
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ี  
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมเนน้
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีหรือวธีิการอ่ืน 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เพียงพอต่อการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
3) บุคลากร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นอยา่ง
ดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรม  

ความร่วมมือในองคก์ร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการ
ขอความร่วมมือประกอบกบัสภาพพื้นท่ี บาง
สาขาอยูใ่นเมืองไม่มีโอกาสขยายหรือท า
กิจกรรมอะไรไดม้ากนกั ส่วนบางสาขาท่ีอยู่
ต่างจงัหวดัก็เนน้การจดักิจกรรมดา้นนอก
อาคาร หลีกเล่ียงโดยใชก้ารจดักิจกรรมนอก
สถานท่ี เนน้การประชาสัมพนัธ์ 

อยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้วธีิการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในพื้นท่ีท่ีอยูใ่นเมืองท่ีมีโอกาสขยายหรือท า
กิจกรรมอะไรไดไ้ม่มากนกั 

 

4) งบประมาณ ท่ีถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมีความเพียงพอเป็นงบประมาณท่ี
เนน้การจดัการส่ิงแวดลอ้มภายนอก และกิจกรรม
ท่ีสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี 

 

5) การจัดโครงสร้างหน้าที่ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี
รับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร
จนถึงระดบัปฏิบติัการจดัผูรั้บผดิชอบโครงการ 
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จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ขอ้จ ากดั 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้ในสภาพพื้นท่ีท่ีท า
กิจกรรมไดห้ลากหลายเนน้กิจกรรมภายนอกอ่ืน
หรือการโฆษณา 
6) เทคโนโลยทีีม่าใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพเนน้เทคโนโลยท่ีีเหมาะ
ส าหรับพื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมไดไ้ม่มากเช่นการใช้
จอ LED เพือ่ประชาสัมพนัธ์ 

 

 
4.12.2.9  ศูนยก์ารคา้โลตสั  SWOT Analysis, SWOT Matrix 
 

SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) ผู้บริหารมีความตระหนกัเขา้ใจปัญหามีความรู้
สามารถในการรับมือกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้
มีผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ชดัเจนเช่นการบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะฯ 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เพียงพอ 
3) บุคลากร บุคลากรท่ีเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถเป็นอยา่งดีในเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง 
4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่เพียงพอ 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ มีหนา้ท่ี
โครงสร้างรับผิดชอบโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี
รับผดิชอบตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบั
ปฏิบติัการ  
6) มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการ
ขอความร่วมมือ 
แนวทางลดจุดอ่อน 
ขอความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ในเร่ืองการ
รณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมโดย
จดัสัมนาร่วมกนั, การประชุมประจ าปี,การ
แจกเอกสารเวยีนภายใน 
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โอกาส (Opportunities)  ข้อจ ากดั (Threats) 

1) สภาพพืน้ที่  มีพื้นท่ีสามารถจดักิจกรรมกบั
ลูกค้าและร้านค้าได้ถึงแม้ไม่มากนักก็สามารถ
ส่ือสารใหท้ราบไดว้า่ท ากิจกรรม มี 
 2) ความร่วมมือของชุมชน สามารถแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนักงานได ้
บางพื้นท่ีมีการต่อตา้นเน่ืองจากกระทบธุรกิจคา้
ปลีกเดิม 
3) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
สามารถแสวงหาความร่วมือกบัผูป้ระกอบการ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และอาคาร
ขา้งเคียงมีสาขามากและครอบคลุมทัว่ประเทศ 

1) บางสาขาบางพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีอยูใ่นเมืองไม่
มีโอกาสขยายหรือท ากิจกรรมอะไรไดม้ากนกั 
ส่วนต่างจงัหวดัสามารถจดักิจกรรมได้ความ
ร่วมมือกบัชุมชน บางพื้นท่ีมีปัญหามวลชน 
2) ความร่วมมือของชุมชน 
มาตราการป้องกนัและบรรเทาภัยคุกคามใน
อนาคต 
จดักิจกรรมร่วมกนักนักบัชุมชนเช่นการรับซ้ือ
ขยะ Recycle ของชุมชน รวมถึงการจดั
กิจกรรมต่าง ๆท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ 
 

 
SWOT Matrix 
 

จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

1) ผู้บริหาร มีนโยบายท่ีตระหนกัและเขา้ใจ
ปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบั
การท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบาย
ตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
1.1 ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผิดชอบมีแผนงานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
ท ากิจกรรมตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
1.2 การขอความร่วมมือของชุมชนโดยแสวงหา 

ความร่วมมือในองคก์ร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการ
ขอความร่วมมือในกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มดงันั้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัการท า
กิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบายตอ้ง
เป็นการร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทัโดยขอความร่วมมือ
หน่วยงานราชการในการช่วยประชาสัมพนัธ์
ใหก้บัร้านคา้เช่าท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 

ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานดา้น
กิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั 
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จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
สภาพพื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้
โดยขอความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการ
และพนกังานภายในบริษทั 
2) แผนงานและ โครงการด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีโดย
เป็นแผนงานกิจกรรมเก่ียวกบัลูกคา้และร้านคา้ 
ซ่ึงแผนงานนั้นตอ้งท าร่วมกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
งบประมาณดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม
กบัสภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นกิจกรรม
กบัลูกคา้และร้านคา้ 
3) บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง
การอบรมสอดคลอ้งกบัเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นทีและเป็น
การอบรมท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการกบัลูกคา้และร้านคา้ 
 4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้าน
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีเพียงพอและ
เหมาะสมกบัสภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณ
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบั
การจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยกิจกรรม
ท่ีจดันั้นเป็นความร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 

 

5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีโครงสร้างท่ีรับผดิชอบ
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการโดยผู ้
ท่ีท  าหนา้ท่ีค านึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการบริหารงานในสภาพพื้นท่ีโดย
การจดับุคลากรท่ีเหมาะสมในการดูแลดา้น 
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จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
จดักิจกรรมนั้นจดัโดยขอความร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
 6) การน าเทคโนโลยมีาใช้ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กบัสภาพพื้นท่ีโดยเทคโนโลยนีั้นตอ้งเหมาะสม
กบัการจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยขอ
ความร่วมมือกบัชุมชนผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทัช่วยกนัมีส่วนร่วมในการ
เลือกเทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

  
จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

1) ผู้บริหารเขา้ใจปัญหาในพื้นท่ีท่ีท ากิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้มไดไ้ม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีโดย
เนน้เร่ืองกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ี และ
การประชาสัมพนัธ์ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมเนน้
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีและการ
ประชาสัมพนัธ์ การจดัสรรงบประมาณดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเพียงพอต่อการจดักิจกรรมดงักล่าว  
3) บุคลากร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นอยา่ง
ดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรม
อยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้วธีิการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั 

ความร่วมมือในองคก์ร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการ
ขอความร่วมมือประกอบกบัสภาพพื้นท่ี มีท่ีตั้ง
อยูห่ลายสาขา ดงันั้นแนวทางการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ความร่วมมือกบัชุมชน ก็จะ
แตกต่างกนัไป  หลีกเล่ียงโดยใชก้ารจดั
กิจกรรมนอกสถานท่ี เนน้การประชาสัมพนัธ์ 
 

4) งบประมาณ ท่ีถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมีความเพียงพอเป็นงบประมาณท่ี
เนน้การจดัการส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีต่าง ๆ 

 

 



288 

จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ขอ้จ ากดั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี
รับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร
จนถึงระดบัปฏิบติัการจดัผูรั้บผดิชอบโครงการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้ในสภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่าง
กนัหรือเนน้กิจกรรมภายนอกอ่ืนหรือการ
โฆษณา 
6) เทคโนโลยทีีม่าใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพเนน้เทคโนโลยท่ีีเหมาะ
ส าหรับพื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมไดไ้ม่มากเช่นการใช้
จอ LED เพือ่ประชาสัมพนัธ์  

 

 
 4.12.2.10  ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์SWOT Analysis, SWOT Matrix 

 
SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ผู้บริหาร มีความตระหนกัเขา้ใจปัญหามี
ความรู้สามารถในการรับมือกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มได ้
มีผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ชดัเจนเช่นการบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะฯ 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เพียงพอ 
3) บุคลากร บุคลากรท่ีเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถเป็นอยา่งดีในเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการ
ขอความร่วมมือ 
แนวทางลดจุดอ่อน 
ขอความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ในเร่ืองการ
รณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมโดย
จดัสัมนาร่วมกนั ,การประชุมประจ าปี,การ
แจกเอกสารเวยีนภายใน 

4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่เพียงพอ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ มีหนา้ท่ี
โครงสร้างรับผิดชอบโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี
รับผดิชอบตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบั
ปฏิบติัการ  
6) มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

    

โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากดั (Threats) 

1) สภาพพืน้ที  มีพื้นท่ีสามารถจดักิจกรรมกบั
ลูกค้าและร้านค้าได้ถึงแม้ไม่มากนักก็สามารถ
ส่ือสารใหท้ราบไดว้า่ท ากิจกรรม มี 
 2) ความร่วมมือของชุมชน สามารถแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานได ้
3) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
สามารถแสวงหาความร่วมือกับผูป้ระกอบการ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และอาคาร
ขา้งเคียง 

สภาพพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีอยูช่านเมือง บ่อยคร้ังมี
กิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
มาตราการป้องกนัและบรรเทาภัยคุกคามใน
อนาคต 
จดักิจกรรมนอกสถานท่ีเช่นการเชิญชวน
ผูป้ระกอบการ พนกังาน จดักิจกรรมปลูกป่า
ชายเลนเป็นตน้ 
 

 
SWOT Matrix 
 

จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

1) ผู้บริหารมีนโยบายท่ีตระหนกัและเขา้ใจ
ปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบั
การท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบาย
ตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการ
ขอความร่วมมือในกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มดงันั้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัการท า 
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จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
1.1 ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผิดชอบมีแผนงานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
ท ากิจกรรมตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
1.2 การขอความร่วมมือของชุมชนโดยแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานดา้น
กิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้
โดยขอความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการ
และพนกังานภายในบริษทั 

กิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบายตอ้ง
เป็นการร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทัโดยขอความร่วมมือ
หน่วยงานราชการในการช่วยประชาสัมพนัธ์
ใหก้บัร้านคา้เช่าท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

2) แผนงานและ โครงการด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีโดย
เป็นแผนงานกิจกรรมเก่ียวกบัลูกคา้และร้านคา้ 
ซ่ึงแผนงานนั้นตอ้งท าร่วมกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
3) บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง
การอบรมสอดคลอ้งกบัเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นทีและเป็น
การอบรมท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการกบัลูกคา้และร้านคา้ 

 

4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีเพียงพอและเหมาะสม
กบัสภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการจดั
กิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยกิจกรรมท่ีจดั
นั้นเป็นความร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
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จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 

5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีโครงสร้างท่ีรับผดิชอบ
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการโดยผู ้
ท่ีท  าหนา้ท่ีค านึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการบริหารงานในสภาพพื้นท่ีโดย
การจดับุคลากรท่ีเหมาะสมในการดูแลดา้น
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
จดักิจกรรมนั้นจดัโดยขอความร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
 6) การน าเทคโนโลยมีาใช้ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กบัสภาพพื้นท่ีโดยเทคโนโลยนีั้นตอ้งเหมาะสม
กบัการจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยขอ
ความร่วมมือกบัชุมชนผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทัช่วยกนัมีส่วนร่วมในการ
เลือกเทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

  
จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

1) ผู้บริหารต้องเขา้ใจปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีโอกาส
ขยายหรือท ากิจกรรมภายนอกอาคารไม่ไดโ้ดย
เนน้เร่ืองกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ี และ
กิจกรรมภายในอาคาร 
2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมเนน้
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีหรือวธีิการอ่ืน 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เพียงพอต่อการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มนอก
สถานท่ีและการประชาสัมพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

ความร่วมมือในองคก์ร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการ
ขอความร่วมมือประกอบกบัสภาพพื้นท่ี เป็น
พื้นท่ีอยูช่านเมืองมีพื้นท่ีกิจกรรมดา้นนอก
นอ้ย หลีกเล่ียงโดยใชก้ารจดักิจกรรมนอก
สถานท่ี เนน้การประชาสัมพนัธ์เหมือน
ศูนยก์ารคา้อ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมา 
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จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

3) บุคลากร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นอยา่ง
ดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรม
อยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้วธีิการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในพื้นท่ีท่ีอยูใ่นเมืองท่ีมีโอกาสขยายหรือท า
กิจกรรมอะไรไดไ้ม่มากนกั 
4) งบประมาณ ท่ีถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมีความเพียงพอเป็นงบประมาณท่ี
เนน้การจดัการส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีดา้นนอกหรือ
กิจกรรมท่ีไม่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากนกั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี
รับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร
จนถึงระดบัปฏิบติัการจดัผูรั้บผดิชอบโครงการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้ในสภาพพื้นท่ีท่ีท า
กิจกรรมไดจ้  ากดัหรือเนน้กิจกรรมภายนอกอ่ืน
หรือการโฆษณา 
6) เทคโนโลยทีีม่าใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพเนน้เทคโนโลยท่ีีเหมาะ
ส าหรับพื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมไดไ้ม่มากเช่นการใช้
จอ LED เพือ่ประชาสัมพนัธ์ 

 

 
4.12.2.11  ศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ SWOT Analysis, SWOT Matrix 

 
SWOT Analysis 
 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ผู้บริหารมีความตระหนกัเขา้ใจปัญหามีความรู้
สามารถในการรับมือกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้
มีผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการ
ขอความร่วมมือ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ชดัเจนเช่นการบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะฯ 
มีการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เพียงพอ 
3) บุคลากร บุคลากรท่ีเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถเป็นอยา่งดีในเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง 
4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่เพียงพอ 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบ มีหนา้ท่ี
โครงสร้างรับผิดชอบโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี
รับผดิชอบตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบั
ปฏิบติัการ  
6) มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางลดจุดอ่อน 
ขอความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ในเร่ืองการ
รณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมโดย
จดัสัมนาร่วมกนั ,การประชุมประจ าปี,การ
แจกเอกสารเวยีนภายใน 
 

  

โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากดั (Threats) 
1) สภาพพืน้ที  มีพื้นท่ีสามารถจดักิจกรรมกบั
ลูกคา้และร้านคา้ไดถึ้งแมไ้ม่มากนกัก็สามารถ
ส่ือสารใหท้ราบไดว้า่ท ากิจกรรม มี 
2) ความร่วมมือของชุมชน สามารถแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานได ้
3) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
สามารถแสวงหาความร่วมือกบัผูป้ระกอบการ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และอาคาร
ขา้งเคียง 

สภาพพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีอยูใ่นเมืองไม่มีโอกาส
ขยายหรือท ากิจกรรมอะไรไดม้ากนกั 
มาตราการป้องกนัและบรรเทาภัยคุกคามใน
อนาคต 
จดักิจกรรมนอกสถานท่ีเช่นการเชิญชวน
ผูป้ระกอบการ พนกังาน จดักิจกรรมปลูกป่า
ชายเลนเป็นตน้ 
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SWOT Matrix 
 

จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
1) ผู้บริหาร มีนโยบายท่ีตระหนกัและเขา้ใจ
ปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบั
การท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบาย
ตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทั 
1.1 ผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผิดชอบมีแผนงานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
ท ากิจกรรมตอ้งเป็นการร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
1.2 การขอความร่วมมือของชุมชนโดยแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและพนกังานดา้น
กิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีโดยท ากิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้
โดยขอความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการ
และพนกังานภายในบริษทั 

ความร่วมมือในองค์กร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการ
ขอความร่วมมือในกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มดงันั้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีโดยนโยบายนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัการท า
กิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยนโยบายตอ้ง
เป็นการร่วมมือกบัชุมชน ผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทัโดยขอความร่วมมือ
หน่วยงานราชการในการช่วยประชาสัมพนัธ์
ใหก้บัร้านคา้เช่าท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 

2) แผนงานและ โครงการด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้อง สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีโดย
เป็นแผนงานกิจกรรมเก่ียวกบัลูกคา้และร้านคา้ 
ซ่ึงแผนงานนั้นตอ้งท าร่วมกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
3) บุคลากรต้อง มีความรู้ความสามารถเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง
การอบรมสอดคลอ้งกบัเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นทีและเป็น
การอบรมท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการกบัลูกคา้และร้านคา้ 
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จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/โอกาส 
4) งบประมาณ งบประมาณถูกจดัสรรใหง้านดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีเพียงพอและเหมาะสม
กบัสภาพพื้นทีโดยเป็นงบประมาณดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการจดั
กิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยกิจกรรมท่ีจดั
นั้นเป็นความร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผดิชอบดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีโครงสร้างท่ีรับผดิชอบ
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการโดยผู ้
ท่ีท  าหนา้ท่ีค านึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการบริหารงานในสภาพพื้นท่ีโดย
การจดับุคลากรท่ีเหมาะสมในการดูแลดา้น
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มกบัลูกคา้และร้านคา้โดยการ
จดักิจกรรมนั้นจดัโดยขอความร่วมมือกบัชุมชน 
ผูป้ระกอบการและพนกังานภายในบริษทั 
 6) การน าเทคโนโลยมีาใช้ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กบัสภาพพื้นท่ีโดยเทคโนโลยนีั้นตอ้งเหมาะสม
กบัการจดักิจกรรมกบัลูกคา้และร้านคา้โดยขอ
ความร่วมมือกบัชุมชนผูป้ระกอบการและ
พนกังานภายในบริษทัช่วยกนัมีส่วนร่วมในการ
เลือกเทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

  

จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

1) ผู้บริหารต้องเขา้ใจปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีโอกาส
ขยายหรือท ากิจกรรมไดน้อ้ยโดยเนน้เร่ือง
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีและกิจกรรม
ภายในสถานท่ี 

ความร่วมมือในองคก์ร เน่ืองจากมีร้านคา้เช่า
จ านวนมากอาจมีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการ
ขอความร่วมมือประกอบกบัสภาพพื้นท่ีเป็น
พื้นท่ีอยูใ่นเมืองไม่มีโอกาสขยายหรือ 
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จุดแข็ง/ข้อจ ากดั จุดอ่อน/ข้อจ ากดั 

2) มีแผนงานและ โครงการด้านส่ิงแวดล้อมเนน้
กิจกรรมมส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีและกิจกกรรม
ภายในอ่ืน ๆ มีการจดัสรรงบประมาณดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเพียงพอต่อการจดักิจกรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้มนอกสถานท่ีและการประชาสัมพนัธ์
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3) บุคลากร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นอยา่ง
ดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรม
อยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้วธีิการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในพื้นท่ีท่ีอยูใ่นเมืองท่ีมีโอกาสขยายหรือท า
กิจกรรมอะไรไดไ้ม่มากนกั 
4) งบประมาณ ท่ีถูกจดัสรรใหง้านดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมีความเพียงพอเป็นงบประมาณท่ี
เนน้การจดัการส่ิงแวดลอ้มภายนอก และกิจกรรม
ภายใน และกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มดา้นอ่ืน ๆ 
5) การจัดโครงสร้างหน้าที่ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี
รับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร
จนถึงระดบัปฏิบติัการจดัผูรั้บผดิชอบโครงการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้ในสภาพพื้นท่ีท่ีท า
กิจกรรมไดจ้  ากดัหรือเนน้กิจกรรมภายนอกอ่ืน
หรือการโฆษณา 
6) เทคโนโลยทีีม่าใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพเนน้เทคโนโลยท่ีีเหมาะ
ส าหรับพื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมไดไ้ม่มากเช่นการใช้
จอ LED เพือ่ประชาสัมพนัธ์ 

ท ากิจกรรมอะไรไดม้ากนกั หลีกเล่ียงโดยใช้
การจดักิจกรรมนอกสถานท่ี เนน้การ
ประชาสัมพนัธ์ เหมือนศูนยก์ารคา้อ่ืน ๆ 
 

 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ืองศูนยก์ารคา้กบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการลดปัญหาโลกร้อนสามารถ 
สรุปไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ปัจจยัภายใน 
- ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ มุ่งมัน่ ทุ่มเทมีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดี 
-มีผูบ้ริหาร/หน่วยงานรับผิดชอบชดัเจน 
- มียทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการท่ีชดัเจน 
- จดัสรรงบประมาณเพียงพอ 
-  พฒันาบุคลากรต่อเน่ือง 
- น าเทคโนโลยีมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                              ปัจจยัภายนอก 
                - ความร่วมมือจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและผูน้ าชุมชนท่ีอยูใ่กล ้  
                   ศูนยก์ารคา้ 
                 - การสนบัสนุนช่วยเหลือและไดรั้บความร่วมมือจากหน่าวยงานอ่ืน เช่น              
                   หน่วยงานราชการ องคก์รเอกชนอ่ืน ๆ 

                            การจัดการส่ิงแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
การวางแผน                                 ทั้ง 11 ศูนยก์ารคา้ ด าเนินการวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อน 
การน าไปปฏิบติัและด าเนินการ   ทั้ง 11 ศูนยก์ารคา้มีการน านโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อนไปปฏิบติั 
การตรวจสอบ                              ทั้ง 11 ศูนยก์ารคา้มีการตรวจสอบการปฏิบติังาน ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อน 
การทบทวนของฝ่ายบริหาร         ทั้ง 11 ศูนยก์ารคา้มีการทบทวนการด าเนาการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อน 

                    
   
 

                                                        แนวทางด าเนินการส าหรับศูนย์การค้าต่าง ๆ 

มิติดา้นการวางแผน                      -มีการระบุลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งชดัเจน                                                           
      (Plan)                                     -มีนโยบายส่ิงแวดลอ้มในการแกไ้ขปัญหาโลกร้อน   
                                                    - ท าตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม      
                                                     -มีวตัถุประสงค ์เป้าหมายและแผนงานชัดเจน 

การน าไปปฏิบติัและด าเนินการ    -ทรัพยากร บทบาทความรับผดิชอบ และอ านาจหนา้ท่ี    
            (Do)                                  - พนกังานมีความสามารถ มีการฝึกอบรมและจิตส านึก  
                                                      -มีการส่ือสารท่ีดี   
                                                      -มีการจดัท าเอกสารท่ีดี                
                                                      -มีการควบคุมเอกสารท่ีดี  
                                                     - มีการควบคุมการปฏิบติังานท่ีดี                                                                          
                                                     -มีการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินให้ครอบคลุมปัญหากา้นต่าง ๆ 

การตรวจสอบ                              -มีการตรวจติดตามและการตรวจวดัท่ีดี 
      (Check)                                  -มีการประเมินความสอดคลอ้ง 
                                                     -มีการแกข้อ้บกพร่อง และป้องกนัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
                                                     -มีการควบคุมบนัทึกขอ้มูล 
                                                     -การตรวจประเมินระบบภายใน 

การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Act)   -มีการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค อยา่งต่อเน่ือง 
          (Act) 

ภาพที ่5.1  สรุปผลการศึกษา 
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5.1  สรุปและอภิปรายผล 
  

5.1.1  สรุปผลการศึกษาใน 4 มิติ (P D C A) 
 การจดัการของศูนยก์ารคา้ทั้ง 11 แห่งในการลดปัญหาโลกร้อน พิจารณาตามมิติ 4 ดา้นคือ   
1) ด้านการวางแผน (Planning)  2) ด้านการน าไปปฏิบติัและด าเนินการ (Implementation and 
Operation) 3) ดา้นการตรวจสอบ (Checking)  4) ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Excutive Review)  
รวมถึงปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการดา้นการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ
ภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้จ านวนตวับ่งช้ีส าหรับแบบสัมภาษณ์  

ผูบ้ริหาร 60  ตวับ่งช้ี 
พนกังาน 38 ตวับ่งช้ี 
ลูกคา้    17  ตวับ่งช้ี 
โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 

5.1.1.1  ศูนยก์ารคา้มาบุญครอง 
 
ผลสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ 
คะแนน 50 30 7 
ระดบั ดีมาก ดีมาก ค่อนขา้งดี 

 
ในส่วนของศูนย์การค้ามาบุญครองพบว่าในด้านการวางแผน บริษัทมีนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ISO 14001 พนักงานรับทราบนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ISO 14001 ลูกคา้จะไม่สามารถรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ศูนยก์ารคา้ตามขอ้ก าหนด ISO 14001ไดคื้อไม่ไดมี้ติดประกาศ ลูกคา้รับทราบผลการด าเนินการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดั สรุปจะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดท้ราบ
ถึงการมีนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในศูนยก์ารคา้โดยการท าป้ายหรือจดักิจกรรมให้บ่อยข้ึน 
ในส่วนของเวบ็ไซตมี์ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้ยงัไม่ไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001 สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของสุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) ศึกษาวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การบริหารจดัการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ พบว่าปัจจุบนัองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบักบัการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจว่าจะเป็นวิธีการท่ีจะ
ขบัเคล่ือนให้องคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเอกลกัษณ์ ธนเจริญ
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พิศาล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองความตระหนกัและการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมมี 2 ปัจจยัคือ การ
ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม และความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ISO14001 และสอดคล้องกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน พบว่า  แนวทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ด้านประสิทธิผล ไดแ้ก่ การให้ความส าคญักบัการ
ป้องกนัแก้ไขปัญหาโลกร้อนทั้ง 2 ด้านทั้งการปรับตวัหรือแก้ไขปัญหา (Adaptation) และการ
บรรเทาปัญหา (Miitigation)  2) ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกัและสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่บุคลากรและประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ดา้นการบริหารจดัการ 
ได้แก่การมีวิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี การ
ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยีมา
ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

จากการสังเกตการณ์ในพื้นท่ีพบวา่ สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปของศูนยก์ารคา้มาบุญครอง 
อยู่ในใจกลางเมืองติดกบัสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ และใกลก้บัจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
และศูนย์การคา้สยามดิสเวอร่ี สยามเซ็นเตอร์  ในศูนยก์ารค้ามีร้านค้ามากมายส่วนใหญ่จะเป็น
ร้านคา้เช่า ประกอบไปดว้ย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้โตคิว ร้านขายโทรศพัทมื์อถือ 
ธนาคาร ร้านคา้เคร่ืองประดบั ร้านขายของฝาก ศูนยอ์าหารนานาชาติ โรงแรม และอาคารส านกังาน 
รวมท่ีจอดรถ ลูกค้าส่วนใหญ่มีคละกนัไปทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ส่วนใหญ่จะมาจบัจ่ายซ้ือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี มีระบบการรักษาความปลอดภยัโดยมีกล้องวงจรปิดดูแลความเรียบร้อยใน
ศูนยก์ารคา้ มีการจดักิจกรรม 5 ส สังเกตจากห้องเก็บอุปกรณ์ของฝ่ายวิศวกรรมมีการจดัเรียงอุปกรณ์
เป็นระเบียบเรียบร้อยดีลูกคา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองมลพิษจากท่อไอเสียเน่ืองจากปัญหาจราจร
เพราะอยูใ่นยา่นท่ีการจราจรติดขดั 

5.1.1.2  ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน 
 
ผลสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ 
คะแนน 52 31 6 
ระดบั ดีมาก ดีมาก ค่อนขา้งดี 

 
ในส่วนของศูนยก์ารสยามพารากอนพบว่าในด้านการวางแผน บริษทัมีนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ISO 14001 พนักงานรับทราบนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ี
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สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ISO 14001 ลูกคา้จะไม่สามารถรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ศูนยก์ารคา้ตามขอ้ก าหนด ISO 14001ไดคื้อไม่ไดมี้ติดประกาศ ลูกคา้รับทราบผลการด าเนินการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดัสรุปจะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดท้ราบถึง
การมีนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในศูนยก์ารคา้โดยการท าป้ายหรือจดักิจกรรมให้บ่อยข้ึน 
ในส่วนของเวบ็ไซตมี์ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้ยงัไม่ไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001 สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของสุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การบริหารจดัการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ พบว่าปัจจุบนัองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบักบัการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจว่าจะเป็นวิธีการท่ีจะ
ขบัเคล่ือนให้องคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเอกลกัษณ์ ธนเจริญ
พิศาล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองความตระหนกัและการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) มาใชใ้นองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มมี 2 ปัจจยัคือ การ
ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม และความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 
14001 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน พบว่า  แนวทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ดา้นประสิทธิผล ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาโลกร้อนทั้ง 2 ดา้นทั้งการปรับตวัหรือแกไ้ขปัญหา (Adaptation) และการบรรเทาปัญหา 
(Miitigation)  2) ด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรและประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่
การมีวสิัยทศัน์และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การไดรั้บความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ศูนย์การค้าสยามพารากอนเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่มาก มีทั้ งโรงภาพยนต์
หา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร อควาเร่ียม และอยูใ่กลก้บัรถไฟฟ้า BTS และติดกบัศูนยก์ารคา้สยาม มี
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศและนกัท่องเท่ียวชาวไทยมาใชบ้ริการเป็นจ านวนมากพบวา่นโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นเช่นเกียวกบักลุ่มเดอะมอลลท่ี์เป็นกลุ่มท่ีด าเนินธุรกิจของศูนยก์ารคา้น้ี ลูกคา้ให้
ความส าคญักบัเร่ืองมลพิษจากท่อไอเสียเน่ืองจากปัญหาจราจรเพราะอยูใ่นยา่นท่ีการจราจรติดขดั 

 
 
 



301 

5.1.1.3  ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์ 
 
ผลสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ 
คะแนน 49 32 5 
ระดบั ดีมาก ดีมาก ค่อนขา้งดี 

 
ในส่วนของศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์พบว่าในดา้นการวางแผน บริษทัมีนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ISO 14001 พนักงานรับทราบนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ISO 14001 ลูกคา้จะไม่สามารถรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ศูนยก์ารคา้ตามขอ้ก าหนด ISO 14001ไดคื้อไม่ไดมี้ติดประกาศ ลูกคา้รับทราบผลการด าเนินการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดัสรุปจะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดท้ราบถึง
การมีนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในศูนยก์ารคา้โดยการท าป้ายหรือจดักิจกรรมให้บ่อยข้ึน 
ในส่วนของเวบ็ไซตมี์ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้ยงัไม่ไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001 สอดคลอ้งกบั
ของ ผลการศึกษาของสุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การบริหารจดัการดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ พบว่าปัจจุบนัองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบักบัการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจว่าจะเป็นวิธีการท่ีจะ
ขบัเคล่ือนให้องคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเอกลกัษณ์ ธนเจริญ
พิศาล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองความตระหนกัและการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม(ISO 
14001) มาใชใ้นองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มมี 2 ปัจจยัคือ การ
ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม และความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ISO14001 และสอดคล้องกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน พบว่า  แนวทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ด้านประสิทธิผล ได้แก่ การให้ความส าคญักบัการ
ป้องกนัแก้ไขปัญหาโลกร้อนทั้ง 2 ดา้นทั้งการปรับตวัหรือแกไ้ขปัญหา (Adaptation) และการ
บรรเทาปัญหา (Miitigation)  2) ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกัและสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่บุคลากรและประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ดา้นการบริหารจดัการ 
ได้แก่การมีวิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี การ
ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยีมา
ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
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พบวา่ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์อยูติ่ดกบัศูนยก์ารคา้สยามพารากอนซ่ึงศูนยก์ารคา้
สยามเซ็นเตอร์ไดมี้การปรับปรุงใหม่มีความทนัสมยัและเป็นอาคารในรูปแบบอนุรักษ์พลงังานคือ
แสงแดดเขา้มาไดโ้ปร่งโล่งสบาย ปัญหาส่วนใหญ่คือมลพิษจากควนัเสียรถยนต์ มีลูกคา้ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มเด็กวยัรุ่นเขา้มาใช้บริการ ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์จะเช่ือมกบัศูนยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอร่ี 
ซ่ึงในย่านน้ีจะมีศูนยก์ารคา้ท่ีท าทางเดินเช่ือมกนัโดยใช้ทางเดินสกายวอร์ค จากมาบุญครอง ผ่าน
สยามดิสคฟัเวอร่ี สยามเซ็นเตอร์ พารากอน เซ็นทรัลเวิร์ด อมัรินทร์พลาซ่า เกสรพลาซ่า และ
เซ็นทรัลชิดลม ลูกคา้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองมลพิษจากท่อไอเสียเน่ืองจากปัญหาจราจรเพราะอยูใ่น
ยา่นท่ีการจราจรติดขดั 

5.1.1.4  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวร์ิด 
 
ผลสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ 
คะแนน 58 35 7 
ระดบั ดีมาก ดีมาก ค่อนขา้งดี 

 
ในส่วนของศูนย์การคา้เซ็นทรัลเวิร์ดพบว่าในด้านการวางแผน บริษทัมีนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ISO 14001 พนักงานรับทราบนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ISO 14001 ลูกคา้จะไม่สามารถรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ศูนยก์ารคา้ตามขอ้ก าหนด ISO 14001ไดคื้อไม่ไดมี้ติดประกาศ ลูกคา้รับทราบผลการด าเนินการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดัสรุปจะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดท้ราบถึง
การมีนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในศูนยก์ารคา้โดยการท าป้ายหรือจดักิจกรรมให้บ่อยข้ึน 
ในส่วนของเว็บไซต์มีข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมแล้วและมีการจดันิทรรศการเก่ียวกับการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีศูนยก์ารคา้จดั เป็นศูนยก์ารคา้ท่ีไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001 สอดคลอ้งกบั ผลการศึกษา
ของสุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การบริหารจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ พบว่าปัจจุบนัองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักบัการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจวา่จะเป็นวิธีการท่ีจะขบัเคล่ือนให้องคก์ร
มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ไดศึ้กษา
เร่ืองความตระหนกัและการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มาใช้ใน
องคก์ารภาครัฐ: ศึกษากรณีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่า 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมมี 2 ปัจจัยคือ การฝึกอบรมด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และ
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สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน พบวา่  แนวทางส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ดา้นประสิทธิผล ไดแ้ก่ การให้ความส าคญักบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาโลก
ร้อนทั้ง 2 ดา้นทั้งการปรับตวัหรือแกไ้ขปัญหา (Adaptation) และการบรรเทาปัญหา (Miitigation)  2) 
ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรและประชาชน 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่การมีวิสัยทศัน์และความ
มุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การ
สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

พบว่าเซ็นทรัลเวิร์ดภายใตก้ารบริหารงานของกลุ่มเซ็นทรัลเป็นตวัอย่างท่ีดีในการ
อนุรักษ์พลงังานและการจดัการส่ิงแวดล้อมในเชิงการบ ารุงรักษาและการออกแบบ มีมาตรการ
หลายมาตรการและยงัไดรั้บการรับรองมาตราฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 14001 เช่นการติดตั้งแผง
โซล่าเซล การเคลือบโฟมท่ีหลงัคาเพื่อป้องกนัเสียงและความร้อน การใช้หลอดไฟ LED รวมถึง
มาตรการส าหรับลูกคา้เช่น ท่ีจอดรถ Car Pool และระบบจอดรถอจัฉริยะ ท่ีแสดงสัญญานไฟเขียว
และไฟแดงเหนือช่องจอดรถ ถา้เป็นไฟเขียวหมายถึงมีท่ีว่างให้จอดได ้ท าให้ลูกคา้ไม่เสียเวลาใน
การขบัรถวนหาท่ีจอดรถท าให้ประหยดัพลงังานเช้ือเพลิง ลูกคา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองมลพิษจาก
ท่อไอเสียเน่ืองจากปัญหาจราจรเพราะอยูใ่นยา่นท่ีการจราจรติดขดั 

5.1.1.5  ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
 
ผลสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ 
คะแนน 55 34 8 
ระดบั ดีมาก ดีมาก ค่อนขา้งดี 

 
ในส่วนของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตพบว่าในด้านการวางแผน บริษัทมี

นโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ISO 14001 พนกังานรับทราบนโยบายส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ISO 14001 ลูกคา้จะไม่สามารถรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของศูนย์การค้าตามข้อก าหนด ISO 14001ได้คือไม่ได้มีติดประกาศ ลูกค้ารับทราบผลการ
ด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดัสรุปจะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้
ไดท้ราบถึงการมีนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในศูนยก์ารคา้โดยการท าป้ายหรือจดักิจกรรม
ใหบ้่อยข้ึน ในส่วนของเวบ็ไซตมี์ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้ยงัไม่ไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001 
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ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตั้งอยู่ชานเมืองยา่นรังสิต ซ่ึงเป็นแหล่งรวมผูค้นเป็น
ศูนย์กลางคมนาคมท่ีมีคิวรถตู้ รถรับจ้าง ภายในศูนย์การค้าครบวงจรมีทั้ งห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหารโรงภาพยนต์ มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเน้นเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงถือว่าเป็นศูนยก์ารคา้อนัดับตน้ ๆ ของเมืองไทยท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อมอย่าง
จริงจงั 

5.1.1.6  ศูนยค์า้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลล ์
 
ผลสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ 
คะแนน 54 33 7 
ระดบั ดีมาก ดีมาก ค่อนขา้งดี 

 
ในส่วนของศูนยค์า้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลลพ์บวา่ในดา้นการวางแผน บริษทัมี

นโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ISO 14001 พนกังานรับทราบนโยบายส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ISO 14001 ลูกคา้จะไม่สามารถรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของศูนยก์ารคา้ตามขอ้ก าหนด ISO 14001ไดคื้อไม่ไดมี้ติดประกาศ ลูกคา้รับทราบผลการด าเนินการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดัสรุปจะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดท้ราบถึง
การมีนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในศูนยก์ารคา้โดยการท าป้ายหรือจดักิจกรรมให้บ่อยข้ึน 
ในส่วนของเวบ็ไซตไ์ม่ค่อยมีขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัไม่ไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001 สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของสุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การบริหารจดัการดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ พบว่าปัจจุบนัองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบักบัการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจว่าจะเป็นวิธีการท่ีจะ
ขบัเคล่ือนให้องคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเอกลกัษณ์ ธนเจริญ
พิศาล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองความตระหนกัและการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) มาใชใ้นองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มมี 2 ปัจจยัคือ การ
ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม และความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 
14001 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน พบว่า  แนวทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ดา้นประสิทธิผล ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาโลกร้อนทั้ง 2 ดา้นทั้งการปรับตวัหรือแก้ไขปัญหา (Adaptation) และการบรรเทาปัญหา 
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(Miitigation)  2) ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกัและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร
และประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่การมี
วิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี การได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยมีาใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

   พบว่ามีลูกคา้มาใช้บริการในศูนยก์ารคา้น้ีเป็นจ านวนมากเน่ืองจากขายเส้ือผา้ใน
ราคาขายส่งโดยลูกคา้ส่วนใหญ่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเท่าท่ีสังเกตและสอบถามพบว่า
เป็นนกัท่องเท่ียวชาวสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่ พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มกัจะสูบบุหร่ีดา้นนอกอาคาร ซ่ึง
ทางศูนยก์ารคา้มีการรณรงค์งดสูบบุหร่ีติดป้ายเพื่อไม่ให้นั่งท่องเท่ียวสูบบุหร่ีพร้อมจดัเจา้หน้าท่ี
ดูแล ลูกคา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองมลพิษจากท่อไอเสียเน่ืองจากปัญหาจราจรเพราะอยู่ในย่านท่ี
การจราจรติดขดั 

5.1.1.7  ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี 
 
ผลสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ 
คะแนน 52 31 6 
ระดบั ดีมาก ดีมาก ค่อนขา้งดี 

 
ในส่วนของศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีพบวา่ในดา้นการวางแผน บริษทัมีนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ี

สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ISO 14001 พนกังานรับทราบนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของ ISO 14001 ลูกคา้จะไม่สามารถรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้
ตามขอ้ก าหนด ISO 14001ไดคื้อไม่ไดมี้ติดประกาศ ลูกคา้รับทราบผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
จากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดัสรุปจะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดท้ราบถึงการมีนโยบาย
การจดัการส่ิงแวดล้อมภายในศูนยก์ารคา้โดยการท าป้ายหรือจดักิจกรรมให้บ่อยข้ึน ในส่วนของ
เวบ็ไซต์มีขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้ยงัไม่ไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของสุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การบริหารจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ พบว่าปัจจุบนัองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักบัการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจวา่จะเป็นวิธีการท่ีจะขบัเคล่ือนให้องคก์ร
มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ไดศึ้กษา
เร่ืองความตระหนกัและการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มาใช้ใน
องคก์ารภาครัฐ: ศึกษากรณีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่า 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมมี 2 ปัจจัยคือ การฝึกอบรมด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน พบวา่  แนวทางส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ดา้นประสิทธิผล ไดแ้ก่ การให้ความส าคญักบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาโลกร้อน
ทั้ง 2 ดา้นทั้งการปรับตวัหรือแกไ้ขปัญหา (Adaptation) และการบรรเทาปัญหา (Miitigation)  2) ดา้น
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกัและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรและประชาชน การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ด้านการบริหารจดัการ ได้แก่การมีวิสัยทศัน์และความ
มุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การ
สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

พบว่าศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีมีหลายสาขาในประเทศอีกทั้งไดค้วบรวมกิจการของคาร์ฟูร์
ท าใหมี้สาขามากท่ีสุด นโยบายต่าง ๆมาจากส่วนกลาง พบวา่บ๊ิกซีมีกิจกรรมทางสังคมอยา่งต่อเน่ือง
รวมถึงในช่วงท่ีน ้ าท่วมใหญ่ทางบ๊ิกซีก็เปิดให้บริการในหลายสาขา สาขาท่ีเปิดคือสาขาฟิวเจอร์
ปาร์ครังสิต ซ่ึงช่วยให้ประชาชนท่ีเดือดร้อนสามารถซ้ือของใชเ้พื่ออุปโภคและบริโภคได ้ลูกคา้ให้
ความส าคญักบัเร่ืองมลพิษจากท่อไอเสียเน่ืองจากสาขาหลายแห่งของบ๊ิกซีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีปัญหา
จราจรติดขดั 

5.1.1.8  ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์
 
ผลสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ 
คะแนน 51 29 6 
ระดบั ดีมาก ดีมาก ค่อนขา้งดี 

 
ในส่วนของศูนย์การค้าเดอะมอลล์พบว่าในด้านการวางแผน บริษัทมีนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ISO 14001 พนกังานรับทราบนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดของ ISO 14001 ลูกคา้จะไม่สามารถรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้
ตามขอ้ก าหนด ISO 14001ไดคื้อไม่ไดมี้ติดประกาศ ลูกคา้รับทราบผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
จากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดัสรุปจะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดท้ราบถึงการมีนโยบาย
การจดัการส่ิงแวดล้อมภายในศูนยก์ารคา้โดยการท าป้ายหรือจดักิจกรรมให้บ่อยข้ึน ในส่วนของ
เวบ็ไซตไ์ม่ค่อยมีขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัไม่ไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของสุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การบริหารจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อ
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สังคมขององค์กรธุรกิจ พบว่าปัจจุบนัองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักบัการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจวา่จะเป็นวิธีการท่ีจะขบัเคล่ือนให้องคก์ร
มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ไดศึ้กษา
เร่ืองความตระหนกัและการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มาใช้ใน
องคก์ารภาครัฐ: ศึกษากรณีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่า 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมมี 2 ปัจจัยคือ การฝึกอบรมด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน พบวา่  แนวทางส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ดา้นประสิทธิผล ไดแ้ก่ การให้ความส าคญักบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาโลก
ร้อนทั้ง 2 ดา้นทั้งการปรับตวัหรือแกไ้ขปัญหา (Adaptation) และการบรรเทาปัญหา (Miitigation)  
2) ด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรและ
ประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่การมีวิสัยทศัน์
และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การไดรั้บความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก 4) ด้านการเรียนรู้และพฒันา ได้แก่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

  พบว่าศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ บางกะปิ มีผูค้นเขา้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ส่วน
ใหญ่เป็นคนไทยทุกคน ส่วนใหญ่มากนัเป็นครอบครัว ซ่ึงภายในศูนยก์ารคา้ประกอบไปดว้ยร้านคา้
ต่าง ๆ ธนาคาร ร้านทอง ศูนยอ์าหาร และร้านอาหาร รวมทั้งสวนน ้ า และสวนสนุกให้เด็กไดเ้ล่น 
รวมถึงมีพื้นท่ีจอดรถ ดา้นหลงัติดคลองแสนแสบ มีท่าเร่ือเดอะมอลล์บางกะปิ นบัเป็นศูนยก์ารคา้
ขนาดใหญ่ในยา่นบางกะปิ นโยบายของกลุ่มเดอะมอลล์ อนัประกอบไปดว้ยศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์
อนัไดแ้ก่สาขาคือ สาขาบางกะปิ งามวงศว์าน บางแค ท่าพระ นครราชสีมา รามค าแหง รวมห้าง ดิเอ็ม
โพเรียม และสยามพารากอน มีแนวทางในการช่วยลดโลกร้อน โดยทุ่มงบกว่า 100 ลา้นบาท ท า
โครงการธิงค ์กรีน ซ่ึงจะเป็นการสร้างวฒันธรรมสีเขียวน าสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเร่ืองของ
การลดใชพ้ลงังาน อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ภายในหา้งและศูนยก์ารคา้ในเครือ ทั้งเดอะมอลล ์
ดิ เอม็โพเร่ียม และสยามพารากอน 

5.1.1.9  ศูนยก์ารคา้โลตสั 
 
ผลสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ 
คะแนน 50 32 7 
ระดบั ดีมาก ดีมาก ค่อนขา้งดี 
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ในส่วนของศูนยก์ารคา้โลตสัพบวา่ในดา้นการวางแผน บริษทัมีนโยบายส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีสอดคล้องตามขอ้ก าหนด ISO 14001 พนักงานรับทราบนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกบั
ขอ้ก าหนดของ ISO 14001 ลูกคา้จะไม่สามารถรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้
ตามขอ้ก าหนด ISO 14001ไดคื้อไม่ไดมี้ติดประกาศ ลูกคา้รับทราบผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
จากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดัสรุปจะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดท้ราบถึงการมีนโยบาย
การจดัการส่ิงแวดล้อมภายในศูนยก์ารคา้โดยการท าป้ายหรือจดักิจกรรมให้บ่อยข้ึน ในส่วนของ
เวบ็ไซตมี์ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้ และมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอยงัไม่ไดรั้บ
มาตรฐาน ISO 14001 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ืองกล
ยทุธ์การบริหารจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ พบวา่ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจมี
ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักบัการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจวา่จะเป็นวธีิการท่ีจะขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของเอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองความตระหนกัและการยอมรับการน าระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มาใชใ้นองคก์ารภาครัฐ: ศึกษากรณีส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความตระหนักด้าน
ส่ิงแวดลอ้มมี 2 ปัจจยัคือ การฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2556)ไดศึ้กษา
เร่ืองการจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน พบวา่  แนวทาง
ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ดา้นประสิทธิผล ไดแ้ก่ การให้ความส าคญั
กบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาโลกร้อนทั้ง 2 ดา้นทั้งการปรับตวัหรือแกไ้ขปัญหา (Adaptation) และ
การบรรเทาปัญหา (Miitigation)  2) ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกัและสร้าง
แรงจูงใจใหแ้ก่บุคลากรและประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ดา้นการบริหาร
จดัการ ไดแ้ก่การมีวิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
การไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยีมา
ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

พบวา่โลตสัมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและไดมี้การสร้างอาคารประหยดั
พลงังานข้ึนซ่ึงถือเป็นตวัอย่างท่ีดีของศูนยก์ารค้าอ่ืนในการท าอย่างครบวงจร อย่างเช่นท่ีสาขา
พระราม 1 ท่ีบริจาคแบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือท่ีใชแ้ลว้และโครงการลดถุงพลาสติค 
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5.1.1.10  ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์
 
ผลสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ 
คะแนน 47 29 6 
ระดบั ดีมาก ดีมาก ค่อนขา้งดี 

 
ในส่วนของศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด์พบวา่ในดา้นการวางแผน บริษทัมีนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ISO 14001 พนักงานรับทราบนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ISO 14001 ลูกคา้จะไม่สามารถรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ศูนยก์ารคา้ตามขอ้ก าหนด ISO 14001ไดคื้อไม่ไดมี้ติดประกาศ ลูกคา้รับทราบผลการด าเนินการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดัสรุปจะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดท้ราบถึง
การมีนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในศูนยก์ารคา้โดยการท าป้ายหรือจดักิจกรรมให้บ่อยข้ึน 
ในส่วนของเวบ็ไซตไ์ม่ค่อยมีขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัไม่ไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001 สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของสุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การบริหารจดัการดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ พบว่าปัจจุบนัองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบักบัการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจว่าจะเป็นวิธีการท่ีจะ
ขบัเคล่ือนให้องคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเอกลกัษณ์ ธนเจริญ
พิศาล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองความตระหนกัและการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม(ISO 
14001) มาใชใ้นองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มมี 2 ปัจจยัคือ การ
ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม และความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ISO14001 และสอดคล้องกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน พบว่า  แนวทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ดา้นประสิทธิผล ไดแ้ก่ การให้ความส าคญักบัการ
ป้องกนัแก้ไขปัญหาโลกร้อนทั้ง 2 ดา้นทั้งการปรับตวัหรือแกไ้ขปัญหา (Adaptation) และการ
บรรเทาปัญหา (Miitigation) 2) ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกัและสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่บุคลากรและประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ดา้นการบริหารจดัการ 
ได้แก่การมีวิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี การ
ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยีมา
ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
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พบว่าศูนยก์ารคา้แฟชั่นไอส์แลนด์มีผูค้นเขา้มาใช้บริการเป็นจ านวนมากมีการจดั
กิจกรรมอยูต่ลอดเวลาเช่นกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยท ส่วนใหญ่มา
กนัเป็นครอบครัว ซ่ึงภายในศูนยก์ารคา้ประกอบไปดว้ยร้านคา้ต่าง ๆ ธนาคาร ร้านทอง ศูนยอ์าหาร 
และร้านอาหาร รวมทั้งมีห้างบ๊ิกซี โรบินสันโฮมโปรและ เช่ือมต่อกบั ศูนยก์ารคา้เดอะพรอมานาด 
ท่ีเป็นเจา้ของเดียวกนักบัแฟชัน่ไอส์แลนด ์พบวา่มีระบบหอ้งน ้าท่ีทนัสมยัใชร้ะบบช าระอตัโนมติั 

5.1.1.11  ศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ 
 
ผลสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ 
คะแนน 48 31 6 
ระดบั ดีมาก ดีมาก ค่อนขา้งดี 

 
ในส่วนของศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์พบว่าในด้านการวางแผน บริษทัมีนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ISO 14001 พนักงานรับทราบนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ISO 14001 ลูกคา้จะไม่สามารถรับทราบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ศูนยก์ารคา้ตามขอ้ก าหนด ISO 14001ไดคื้อไม่ไดมี้ติดประกาศ ลูกคา้รับทราบผลการด าเนินการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของศูนยก์ารคา้ท่ีจดัสรุปจะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดท้ราบถึง
การมีนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในศูนยก์ารคา้โดยการท าป้ายหรือจดักิจกรรมให้บ่อยข้ึน 
ในส่วนของเวบ็ไซตไ์ม่ค่อยมีขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัไม่ไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001 สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของสุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การบริหารจดัการดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ พบว่าปัจจุบนัองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบักบัการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจว่าจะเป็นวิธีการท่ีจะ
ขบัเคล่ือนให้องคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเอกลกัษณ์ ธนเจริญ
พิศาล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองความตระหนกัและการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) มาใชใ้นองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มมี 2 ปัจจยัคือ การ
ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม และความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 
14001 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน พบว่า  แนวทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ดา้นประสิทธิผล ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาโลกร้อนทั้ง 2 ดา้นทั้งการปรับตวัหรือแกไ้ขปัญหา (Adaptation) และการบรรเทาปัญหา 
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(Miitigation)  2) ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกัและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร
และประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่การมี
วิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี การได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยมีาใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

พบว่าซีคอนสแควร์มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองและไดมี้การสร้างอาคาร
ประหยดัพลงังานข้ึนซ่ึงถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีของศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อ่ืนๆ ในการท าอยา่งครบวงจรมี
ประชาชนเขา้ใชบ้ริการจ านวนมาก 

จากขอ้มูลสามารถสรุปคะแนนของศูนยก์ารคา้ต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 5.1 
 
ตารางที ่5.1  สรุปผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพนกังานและลูกคา้ 
 

ช่ือศูนยก์ารคา้ คะแนนท่ีได้
ในส่วนฝ่าย
บริหาร 

คะแนนท่ีไดใ้น
ส่วนพนกังาน 

คะแนนท่ีไดใ้น
ส่วนลูกคา้ 

1. ศูนยก์ารคา้มาบุญครอง 
2. ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน 
3. ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์ 
4. ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวร์ิด 
5. ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
6. ศูนยค์า้ส่งแพลทินมัแฟชัน่มอลล ์
7. ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี  
8. ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์
 9. ศูนยก์ารคา้โลตสั 
10. ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์
11. ศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ 

ดีมาก(50) 
ดีมาก(52) 
ดีมาก(49) 
ดีมาก(58) 
ดีมาก(55) 
ดีมาก(54) 
ดีมาก(52) 
ดีมาก(51) 
ดีมาก(50) 
ดีมาก(47) 
ดีมาก(48) 

ดีมาก(30) 
ดีมาก(31) 
ดีมาก(32) 
ดีมาก(35) 
ดีมาก(34) 
ดีมาก(33) 
ดีมาก(31) 
ดีมาก(29) 
ดีมาก(32) 
ดีมาก(29) 
ดีมาก(31) 

ค่อนขา้งดี(7) 
ค่อนขา้งดี(6) 
ค่อนขา้งดี(5) 
ค่อนขา้งดี(7) 
ค่อนขา้งดี(8) 
ค่อนขา้งดี(7) 
ค่อนขา้งดี(6) 
ค่อนขา้งดี(6) 
ค่อนขา้งดี(7) 
ค่อนขา้งดี(6) 
ค่อนขา้ง(6) 

ระดบัเฉล่ีย ดีมาก(51.45) ดีมาก(31.54) ค่อนขา้งดี(6.45) 
 

โดยสรุปศูนยก์ารคา้ทั้ง 11 แห่งมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมฝ่ายบริหารและ
พนกังานในระดบัดีมาก ในส่วนลูกคา้ภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี แต่ไม่ดีมากเพราะสาเหตุการ
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ประชาสัมพนัธ์เร่ืองส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ส่วนใหญ่ยงัไม่แพร่หลายมาก ประเด็นท่ีผูบ้ริหาร
ศูนยก์ารคา้ควรพิจารณาคือประเด็นของลูกคา้เพราะส่วนใหญ่ลูกคา้จะไม่ทราบวา่ศูนยก์ารคา้มีการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในมิติต่าง ๆ ทั้ง 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการวางแผน (Planning)  2) ดา้นการน าไป
ปฏิบติัและด าเนินการ (Implementation and Operation) 3) ดา้นการตรวจสอบ (Checking)  4) ดา้น
การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Excutive Review) ดงันั้นผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้ควรจะให้ความส าคญัใน
เร่ืองการประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้กบัลูกคา้ไดท้ราบ ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ในส่วนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 สามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 5.2 

 
ตารางที ่5.2  สรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 
 
       ด้านการวางแผน (Plan)     ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า 

1.นโยบายส่ิงแวดลอ้มในการลดปัญหาโลกร้อน 
 

-บริษทัมีนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องตาม
ขอ้ก าหนดของ ISO 14001 
-ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรก าหนดนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้ม 
-นโยบายกล่าวถึงการป้องกนัมลพิษ 
-นโยบายฯยึดมั่นจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
-นโยบายเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ ขนาด 
และผบกระทบอนัเกิดจากกิจกรรม และบริการ 
-นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมีการน าไป ปฏิบติัจริง
อยา่งสม ่าเสมอ 
- มีการเผยแพร่สู่พนกังานทุกคน 
- มีการเผยแพร่สู่ภายนอกองคก์ร 

-พนักงานรับทราบนโยบาย
ส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องตาม
ขอ้ก าหนดของ ISO 14001โดย
ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรเป็นผู้
ก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
-ทราบว่านโยบายกล่าวถึงการ
ป้องกนัมลพิษ 
-ทราบว่านโยบายฯยึดมั่นจะ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ข้ อ ก า หน ด อ่ื น  ๆ ง ด้ า น ส่ิ ง
แวดลอ้ม 
-ท ร า บ ว่ า น โ ย บ า ย ด้ า น
ส่ิงแวดล้อมมีการน าไปปฏิบัติ
จริงอยา่งสม ่าเสมอ 

-รั บ ท ร า บ น โ ย บ า ย ข อ ง
ศูนย์การค้าด้านส่ิงแวดล้อม
สอดคล้องตามข้อก าหนดของ 
ISO 14001 
-ทราบว่านโยบายกล่าวถึงการ
ป้องกนัมลพิษ 
-ทราบว่านโยบายฯยึดมั่นจะ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ข้ อ ก า ห น ด อ่ื น  ๆ ด้ า น
ส่ิงแวดลอ้ม 
-ท ร า บ ว่ า น โ ย บ า ย ด้ า น
ส่ิงแวดล้อมมีการน าไปปฏิบัติ
จริงอยา่งสม ่าเสมอ 

2.ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 

-บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการระบุ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทุกองคก์ร 
-บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานในการประเมิน
เพ่ือก าหนดลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั 
-วิธีการระบุปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการประเมินฯ
มีความเหมาะสมกบับริษทัฯ 
 

-ทราบว่าบริษัทมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการระบุ ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มทุกองคก์ร 
-ทราบว่าบริษัทมีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในการประเมินเพ่ือ
ก า ห น ด ลั ก ษ ณ ะ ปั ญ ห า
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั 
-ทราบถึง วิ ธีการระบุ ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มและการประเมินฯมี
ความเหมาะสมกบับริษทัฯ 

-รับทราบว่าศูนยก์ารคา้ประสบ
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในด้าน
ต่าง ๆ 

3.การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 
 

-บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสอบ
กฎหมายและข้อก าหนดทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
-บริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบความทนัสมัย
ของขอ้มูล Update/เปล่ียนแปลง/ยกเลิก 
-บ ริษัท มี ก า ร ข้ึ นท ะ เ บี ย นต า มกฎหมาย / 
ขอ้ก าหนด 

 

-บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติัใน
การตรวจสอบกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
-บริษทัมีขั้นตอนการตรวจสอบ
ค ว า ม ทั น ส มั ย ข อ ง ข้ อ มู ล 
Update/เปล่ียนแปลง/ยกเลิก 
- บริษัทมีการข้ึนทะเบียนตาม
กฎหมาย/ ขอ้ก าหนด 

-ไม่เคยพบเห็นเห็นการปฏิบัติ
เ ก่ี ยวกับความปลอดภัยของ
อาคาร ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 

   

       ด้านการปฏิบัตแิละด าเนินการ(Do)     ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า 
4.แผนปฏิบติัการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการลด
ปัญหาโลกร้อน 

-บริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว
สนองต่อนโยบายท่ีก าหนดไว ้
-เป้าหมายท่ีตั้งไวส้ามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณ 
-บริษทัมีแผนงานปรับปรุง/ จดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- แผนงานดงักล่าวสอดคล้องกับวตัถุประสงคฺ
และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 -มีการก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 

-บ ริษัท มีวัตถุ ประส งค์แล ะ
เ ป้ าหมายดัง กล่ าวสนอง ต่อ
นโยบายท่ีก าหนดไว ้
-เป้าหมายท่ีตั้งไวส้ามารถวดัได้
ในเชิงปริมาณ 
-บริษัท มีแผนงานปรับปรุง / 
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- แผนงานดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้
 -มีก ารก าหนดระยะ เ วล า ท่ี
ชดัเจน 

 

5.ทราบการละเมิดกฎหมายและข้อก าหนดอื่นฯ 
ของศูนย์การค้าที่ตนปฏิบัตงิาน  
(ตอบเฉพาะพนักงาน) 

- ทราบกรณีที่บริษัทฯไม่ท าตาม
กฎหมายอันเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 

 

 

1การจดัองคก์รและมอบหมายหน้าท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน 

--มีการแต่งตั้ งคณะท างานและก าหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
-บริษทัมีการแต่งตั้ง EMR  
(Environmental Management 
Representative) 
-บริษทัมีการประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 
-มีการจดัตั้งงบประมาณสนบัสนุนท่ีเพียงพอ 
-มีการจดัสรร 

-ทราบว่าพนักงานได้รับการ
แต่งตั้ งเป็นคณะท างานและมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
-ทราบว่ามีการแต่งตั้ง EMR  
(Environmental Management 
 Representative) 
-ทราบว่าบริษัทมีการประกาศ
ให้ทราบโดยทัว่กนั 
-ทราบว่ามีการจดัตั้งงบประมาณ
สนบัสนุนท่ีเพียงพอ 
-ทราบว่ามีการจดัสรรทรัพยากร
อ่ืน ๆท่ีเพียงพอ 

-ทร าบการ จัดท า กิ จก ร รม /
โครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวกบัโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ 

2.การจดัฝึกอบรมให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน
เก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน 

-บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานในการก าหนด
ความจ าเป็นในการฝึกอบรม(Trainning Needs) 
-มีการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดล้อมในแต่ละระดบั
ของพนกังาน 
-มีการฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นแก่
พนกังานใหม่ทุกคน 
-มีการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่ผูรั้บเหมา(ถา้
จ าเป็น) 

-ทราบว่าบริษัทมีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในการก าหนดความ
จ า เ ป็ น ใ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
(Trainning Needs) 
-มีการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ในแต่ละระดบัของพนกังาน 
-มีการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เบ้ืองตน้แก่พนกังานใหม่ทุกคน 
-มีการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม
แก่ผูรั้บเหมา(ถา้จ าเป็น) 

-มี ค ว า ม พึ งพ อ ใ จ ต่ อ ค ว า ม
ปลอดภยัของอาคาร ส่ิงแวดลอ้ม
และพลงังานของศูนยก์ารคา้ 

3.การส่ือสารให้ทราบนโยบายของศูนย์การค้าด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อนส าหรับ
พนกังานและลูกคา้ 
 

-บริษทัมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
ในการติดต่อส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมภายใน
องคก์ร 
-บริษัท มีขั้ นตอนในการปฏิบัติ ง านในการ
ติดต่อส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัภายนอก 

-มีความพึงพอใจต่อบริษัทใน
การใส่ใจด้าน ส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน 

 

4.การจัดท าและจัดเก็บเอกสารด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ 

-บริษทัมีการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ไวเ้ป็นเอกสาร 
-บริษทัมีการจดัเก็บเอกสารอยูใ่นรูปของกระดาษ
หรือส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ 
-บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานในการควบคุม
เอกสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- เอกสารใชง้านมีอยู ่ณ จุดปฏิบติังาน 
-เอกสาร ท่ีไ ม่ใช้แล้ว  มีการน าออกจาก จุด
ปฏิบติังานทนัที 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 

   

       ด้านการตรวจสอบ (Check)     ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า 

5.การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินกรณี
เกิดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน (ความมัน่คง
แข็งแรงของศูนย์การค้าต่ออุบัติภัยแผ่นดินไหว
มาตราการดา้นอนุรักษ์พลงังานและการเปล่ียนแปลง
สภาพอากาศ (ฝนตกและพายแุรง)  

-บ ริษัท มีขั้ นตอนการป ฏิบัติ ง านในการ ช้ี
แนวโนม้ของการเกิดอุบติัเหตุ 
-บริษทัมีการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบติังานต่าง ๆ 
-บริษมีัการฝึกซ้อมการป้องกนั/แก้ไขเหตุฉุกเฉิน
เป็นระยะ ๆ 

  

6.การจดัโครงการรณรงค์การลดปัญหาโลกร้อนและ
การอนุรักษพ์ลงังาน 

-บริษทัมีโครงการเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน
และการอนุรักษพ์ลงังาน 

  

1.การประเมินผลการปฏิบติัและด าเนินการ -บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานในการติดตาม
และตรวจวดัการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
-บริษทัมีการสอบเทียบ (Calibration) เคร่ืองมือท่ี
ใชว้ดัผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
-บริษทัมีการติดตามและตรวจวดัการด าเนินงาน
ตามเวลาท่ีก าหนด 
-บริษทัมีการประเมินความสอดคลอ้งของผลการ
ด าเนินงานกบักฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

-รั บ ท ร าบ ว่ า  บ ริ ษัท มี ก า ร
ตรวจสอบเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม
ของผูมี้หน้าท่ีตรวจสอบภายใน
อาคารศูนยก์ารคา้ 
-ทราบว่าบริษัทมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการติดตามและ
ตรวจวัดการด า เ นินงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 
-ทราบว่าบริษทัมีการสอบเทียบ 
(Calibration) เค ร่ืองมือ ท่ีใช้
ว ัด ผล ก าร ด า เ นิ น ง านด้ า น
ส่ิงแวดลอ้ม 
-บ ริ ษัท มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ตรวจวดัการด าเนินงานตามเวลา
ท่ีก าหนด 
-ทราบว่าบริษัทมีการประเมิน
ความสอดคล้องของผลการ
ด า เ นินงานกับกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

-รับทราบการตรวจสอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ 
 

2.การแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบ -บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานในการป้องกนั/
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆจากการด าเนินงาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
-บริษทัมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบและมีอ านาจใน
การด าเนินการ 
-บริษัทมีการแก้ไขตามระยะเวลาท่ีก าหนด
หลงัจากพบเหตุการณ์ท่ีมีเป็นปัญหา 

-ทราบว่าบริษัทมีการก าหนด
ผูรั้บผิดชอบและมีอ านาจในการ
ด าเนินการ 
-พนัก ง าน ท่ี รับ ผิดชอบด้าน
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม มี ส่ ว น ใ นก า ร
ป ฏิบั ติ ง านในการ ป้ อ ง กัน /
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆจาก
การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
-ทราบว่าบริษทัมีการแก้ไขตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดหลงัจากพบ
เหตุการณ์ท่ีมีเป็นปัญหา 

 

3.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน -บริษัทฯมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

-ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี
หน้า ท่ี ท่ีมาตรวจสอบภายใน
อ า ค า ร ด้ า น ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ี
เก่ียวกับการลดปัญหาโลกร้อน
และมีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผูต้รวจสอบ 

 

4.ผลการประเมินของคณกรรมการตรวจประเมิน
ภายใน 
 

-บริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานในการบนัทึกผล
การปฏิบติังานและการเก็บรักษา 
-มีบนัทึกผลการตรวจประเมิน 
-มีบนัทึกผลการด าเนินการ 
-บริษทัฯมีขั้นตอนการปฏิบติังานในการ 

-มีการการรายงานข้อบกพร่อง
ต่าง ๆดา้นส่ิงแวดล้อมท่ีตนพบ
เห็นแก่ผูบ้งัคบับญัชา 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 

  

ด้านการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Act)     ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า 

 ด าเนินการตรวจประเมินระบบฯ 
-บริษัทมีแผนงานในการตรวจประเมินภายใน
องคก์ร 
-บริษัทมีการส่ือสารภายในองค์กรก่อนตรวจ
ประเมิน 
-มีการรายงานผลการประเมินต่อคณะผูบ้ริหารฯ 

  

1.การน าผลการด าเ นินการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวกับปัญหาโลกร้อนเข้าสู่การประชุมของฝ่าย
บริหารตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

-บริษัทมีการทบทวนผลการด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มโดยคณะผูบ้ริหาร 
- บริษัทมีการทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค ์
และเป้าหมายหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ภายใน
องคก์ร 

-รับทราบผลการประชุมของ
ผู้บ ริหารด้านส่ิ งแวดล้อม ท่ี
เก่ียวกบัปัญหาโลกร้อน 

-รับทราบผลการด าเนินการดา้น
ส่ิงแวดล้อมในเอกสารต่าง ๆ
เช่นรายงานประจ าปี ประกาศ 
และใบโฆษณา 

2.การบนัทึกรายงานการประชุมของผูบ้ริหารเก่ียวกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี เก่ียวกบัปัญหาโลกร้อน 

-มีการบนัทึกผลการทบทวนของฝ่ายบริหาร -มีการได้รับค าสั่งจากผูบ้ริหาร
ใ ห้ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ด้ า น
ส่ิงแวดล้อมท่ี เ ก่ียวกับปัญหา
โลกร้อน 

 

3.มติท่ีประชุมผู้บริหารให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหา/
อุปสรรคต่าง ๆเก่ียวกับการ จัดการส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวกบัปัญหาโลกร้อน 

-มีมติท่ีประชุมผูบ้ริหารให้ปรับปรุงแกไ้ขปัญหา/
อุปสรรคต่าง ๆเก่ียวกบัการ จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวกบัปัญหาโลกร้อนและมีการบนัทึกผลการ
ทบทวนของฝ่ายบริหาร 

-มีความพึงพอใจต่อค าสั่งของ
ผู้บ ริหารในการให้ปรับปรุง
แกไ้ขดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั
การลดปัญหาโลกร้อน 

 

4.การเผยแพร่ผลการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวกับการลดปัญหาโลกร้อนในรายงานประจ าปี
ของบริษัทแก่ผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ก่ียวข้องอ่ืน ๆรวมทั้ ง
ประชาชนทัว่ไป 

-มีการเผยแพร่ผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเ ก่ียวกับการลดปัญหาโลกร้อนในรายงาน
ประจ าปีของบริษทัแก่ผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน 
ๆรวมทั้งประชาชนทัว่ไป 

  

1.ทราบเกี่ยวกับการได้รับรองมาตราฐานการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม(ISO14001)ของศูนย์การค้า 
(เฉพาะลูกค้า) 

  -ทราบว่ า ศู นย์ก า รค้า ได้ รั บ
รับรองมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) 

ปัจจยัภายใน    
1.จุดแขง็ของศูนยก์ารคา้ -บริษทัมีการประเมินจุดแขง็ของบริษทัในการลด

ภาวะโลกร้อน 
-รับทราบ /ทราบจุดแข็งของ
บริษทัในการลดภาวะโลกร้อน 

-รับทราบ /ทราบจุดแข็งของ
บริษทัในการลดภาวะโลกร้อน 

2.จุดอ่อนของศูนยก์ารคา้ -บริษทัมีการประเมินจุดอ่อนของบริษทัในการ
ลดภาวะโลกร้อน 

-รับทราบ/ทราบจุดอ่อนของ
บริษทัในการลดภาวะโลกร้อน 

-รับทราบ/ทราบจุดอ่อนของ
บริษทัในการลดภาวะโลกร้อน 

3.แนวทางลดจุดอ่อน -บริษัทมีแนวทางในการลดจุดอ่อนในการ
ด าเนินการลดปัญหาโลกร้อน 

-รับทราบ/ทราบแนวทางในการ
ลดจุดอ่อนในการด าเนินการลด
ปัญหาโลกร้อน 

-รับทราบ/ทราบแนวทางในการ
ลดจุดอ่อนในการด าเนินการลด
ปัญหาโลกร้อน 

ปัจจยัภายนอก    
1.โอกาสในอนาคตของศูนยก์ารคา้ -บริษัทมีแผนงานด้านการจัดการโลกร้อนใน

อนาคต 
-ทราบว่าบริษทัมีแผนงานด้าน
การจดัการโลกร้อนในอนาคต 

-ทราบว่าศูนย์การค้ามีแผนงาน
ด้านการจัดการโลก ร้อนใน
อนาคต 

2.ภยัคุกคามในอนาคต -บริษัทมีการประเมินภัยคุกคามด้านโลกร้อน
และดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆในอนาคต 

-ทราบว่าบริษทัมีการประเมินภยั
คุกคามด้านโลกร้อนและด้าน
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆในอนาคต 

-ทร าบว่ า ศู นย์ก า ร ค้า มี ก า ร
ประเมินภยัคุกคามดา้นโลกร้อน
และด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆใน
อนาคต 

3.มาตรการป้องกนัและบรรเทาภยัคุกคามในอนาคต -บริษทัมีมาตรการป้องกนัและบรรเทาภยัคุกคาม
ในอนาคต 

-ทราบว่ าบ ริษัท มีมาตรการ
ป้องกันและบรรเทาภยัคุกคาม
ดา้นโลกร้อนและส่ิงแวดลอ้มใน
อนาคต 

-ทราบว่าศูนยก์ารคา้มีมาตรการ
ป้องกันและบรรเทาภยัคุกคาม
ดา้นโลกร้อนและส่ิงแวดลอ้มใน
อนาคต 

รวมคะแนน 51.45 31.54 6.45 
ระดบั ดีมาก ดีมาก ค่อนขา้งดี 
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5.1.2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน 
5.1.2.1  ปัจจยัภายใน 

1) ดา้นผูบ้ริหาร พบวา่ ผูบ้ริหารของศูนยก์ารคา้ทั้ง 11 แห่งไดใ้ห้ความส าคญั
กบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยผูบ้ริหารมีความตระหนกัเขา้ใจปัญหามีความรู้สามารถในการรับมือ
กบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดการศึกษาภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ (สถาพร 
ป่ินเจริญ, 2554: 24) ผูบ้ริหารของศูนยก์ารคา้มาบุญครองให้ความส าคญักบัการจดัการความเส่ียง 
ผูบ้ริหารของศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลฯ, ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี, โลตสั, แฟชัน่
ไอส์แลนด,์  ซีคอนแสควร์, เดอะมอลลใ์หค้วามส าคญักบัเร่ืองการป้องกนัน ้าท่วมเพราะเท่าท่ีผา่นมา
พบกบัปัญหาอุทกภยั ในส่วนของผูบ้ริหารศูนยท่ี์เหลือให้ความส าคญักบักิจกรรมเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
เช่นการจดักิจกรรมปลูกป่าชายเลนเป็นตน้  การบริหารจดัการ องคก์รต่าง ๆ นั้นผูบ้ริหาร หรือผูน้ า
องค์กรเป็ นผูมี้บทบาทส าคญัยิ่ง จึงมกัพบว่าในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ผูน้ าเป็น
ปัจจยัส าคญัของความส าเร็จไม่วา่จะมีบทบาทในฐานะเป็นผูริ้เร่ิมหรือด าเนินโครงการก็ตาม (บุญแสง 
ชีระภากร, 2552) เช่นเดียวกบั Northouse (2001) ท่ีแสดงความเห็นวา่ผูบ้ริหารมีส่วนส าคญัในการ
บริหารจดัการ ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งมีความตระหนกัในปัญหา และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
และมีการจดัระบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจน (Northouse, 2001) โดยความส าเร็จของระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มน้ีข้ึนอยูก่บัความมุ่งมัน่ของพนกังานในทุกระดบัทุกหนา้ท่ีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งจาก
ผูบ้ริหารสูงสุด (สยาม อรุณศรีมรกต และไกรชาติ ตนัตระการอาภา , 2549) ซ่ึงผูบ้ริหารองคก์รเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จดงัท่ีประจกัษก์นัอยูท่ ัว่ไป 
รวมทั้งในการบริหารจดัการดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (Poboon, 2007: 167) ผูน้ าท่ีประสบผลส าเร็จ
ในการบริหารองคก์รนั้นจะมีคุณสมบติัท่ีส าคญั เช่น เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ เขา้ใจลกัษณะงานและปัญหา 
มีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจไดมี้ความมุ่งมัน่ มีความคิดริเร่ิม เป็นตน้ (Juito, 2002: 127 -131) อีก
ทั้งภาวะผูน้ าเป็นส่วนส าคญัของการบริหาร ผูบ้ริหารจะตอ้งวางแผนและจดัการ ผูน้ าคือผูท่ี้ท  าให้
คนอ่ืนท างานอย่างเต็มความสามารถ และเต็มใจเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของงานนั้น ผูน้ าตอ้งมี
ศิลปะในหลาย ๆ ดา้น (Keith, 1967 อา้งถึงใน จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2550 ) นอกจากน้ีผูน้ าท่ีประสบผลส าเร็จ
ในการบริหารองคก์รนั้นจะมีคุณสมบติัท่ีส าคญั เช่น เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ เขา้ใจลกัษณะงานและปัญหา 
มีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได้ มีความมุ่งมัน่ มีความคิดริเร่ิม เป็นต้น (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2549: 
127-131) 

2) ดา้นบุคลากร พบวา่บุคลากรของศูนยก์ารคา้ทั้ง 11 เป็นท่ีเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถเป็นอย่างดีในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง มีการพฒันา
บุคลากรอยา่งศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลก็จะมีโปรแกรมการอบรมให้กบัพนกังานตามแนวทาง ISO 14001 ใน
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ส่วนของศูนยก์ารคา้มาบุญครองมีการอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานและพาออกไปดูงานนอกสถานท่ี 
ในส่วยศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็มีการอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง สรุปไดว้า่ทุกศูนยก์ารคา้
ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนเพื่อใหมี้พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการงาน
ท่ีรับผิดชอบ บุคลากรถือเป็นปัจจยัอีกประการหน่ึง ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้องคก์รประสบผลส าเร็จใน
การด าเนินงาน หรือบรรลุวตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการ การพฒันาบุคลากรในด้านความรู้
ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ และวิธีในการท างานจะน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(สมาน รังสิโยกฤษฎ์  2530: 82; เชาวฤทธ์ิ สาสาย, 2545: 27)  บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็น 
ปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานหรือ
บรรลุวตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการ การพฒันาบุคลากรในดา้นความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
ทศันคติ และวิธีการในการท างานจะน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ (Rangsiyokrit, 1987: 
82; Sarsai, 2002: 27)  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิวพา สิริจามร และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) ได้
ศึกษาเร่ืองธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน: กรณีศึกษา
เทศบาลศรีราชาจงัหวดัชลบุรี พบวา่ ในดา้นการเรียนรู้และการพฒันา เทศบาลไดใ้ห้ความส าคญักบั
การเรียนรู้และพฒันาของบุคลากรและเจา้หน้าท่ีมีการสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
เทศบาลทุกระดบั ซ่ึงการพฒันาศกัยภาพบุคคล เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองในการแสวงหาทางเลือก
ปฏิบติัต่าง ๆ ในการท าใหค้นในองคก์รมีความสุขท่ีไดเ้ป็นสมาชิกของหน่วยงาน ให้ปฏิบติัท่ีไดรั้บ
มอบหมายและงานท่ีตนรับผดิชอบและงานโดยรวมของหน่วยงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

3) ด้านการจัดโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบของศูนย์การค้า พบ
ศูนยก์ารคา้ทั้ง 11 แห่งมีการจดัหนา้ท่ีโครงสร้างความรับผิดชอบชดัเจนโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผิดชอบ
ในแต่ละหน่วยงานตวัอยา่งเช่นศูนยค์า้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลล์จะจดัผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ
รับผิดชอบในงานด้านความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลฯก็จะจดัผูจ้ดัการฝ่าย
อาคารดูแลรับผดิชอบซ่ึงศูนยก์ารคา้ส่วนใหญ่จะจา้งบริษทัภายนอกเช่นบริษทัรักษาความสะอาดมา
ท าความสะอาดและจดัการขยะในตึก (Outsource) ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะท าให้องคก์รด าเนินงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (มานิจ วราภาคย,์ 2545: 49-50) สรุปศูนยก์ารคา้ทั้ง 11 แห่งมีการจดัโครงสร้าง
หนา้ท่ีชดัเจน 

4) ดา้นงบประมาณ พบวา่ศูนยก์ารคา้ทั้ง 11 แห่งมีการจดัสรรงบประมาณ
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมทุกแห่งซ่ึงงบจะอยู่ในรูปแบบงบการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองจักร 
งบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ โดยสรุปทุกศูนย์การค้ามีการจัดสรร
งบประมาณ ด้านส่ิงแวดล้อมอย่าเพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษาของ  ของปัถมาภรณ์ สุทธิ
ประเสริฐ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่ง มีการก าหนด
หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ และมีการจดัท านโยบาย แผนงาน และโครงการ จดัสรรงบประมาณ มีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานอยา่งครอบคลุม และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวชิรา ยศศรี 
(2555) ท่ีศึกษาเร่ืองการประเมินผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษาโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษทั โตโยตา้ มอร์เตอร์ 
ประเทศไทย จ ากดัพบวา่ นโยบายและแผนงานมีความชดัเจน การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ี
วางไว ้งบประมาณในการด าเนินโครงการเพียงพอ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ 
การบริหารจดัการ องคก์รต่าง ๆ นั้นผูบ้ริหาร หรือผูน้ าองคก์รเป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิ่ง จึงมกัพบว่า
ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัของความส าเร็จ 

5.1.2.2  ปัจจยัภายนอก 
1) ดา้นสภาพพื้นท่ี พบว่าศูนยก์ารคา้ท่ีอยู่ในเมืองเช่นมาบุญครอง สยาม

พารากอน เซ็นทรัลเวิร์ด เดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ สยามเซ็นเตอร์ จะมีปัญหาเร่ืองการจัด
กิจกรรมส่ิงแวดล้อมเพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่จะถูกจดักิจกรรมอ่ืน ๆ แต่ก็สามารถจดักิจกรรมด้าน
ส่ิงแวดล้อมได้เป็นระยะ ๆ ในส่วนศูนย์การค้าท่ีมีหลายสาขาเช่นโลตัส บ๊ิกซี เซ็นทรัลสาขา
ต่างจงัหวดั เดอะมอลลส์าขาต่างจงัหวดั ก็จะมีปัญหาในแต่ละสภาพพื้นท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงแนวทาง
ในการจดัการคือการจดักิจกรรมภายนอกร่วมกนัเช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเป็นตน้สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของเพ็ญทิพย ์เหล่าบุญเจริญ สุมาลี รุ่งศรีสุทธิวงศ์ และจริยา ทบัเอ่ียม (2539) ไดศึ้กษา
เร่ืองผลของการใชก้ลยทุธ์การตลาด เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ประเภทอุปโภค
บริโภคของผูบ้ริโภคและต่อทศันคติของผูป้ระกอบการ (2539) พบวา่ผูบ้ริโภคมีความเห็นวา่ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมท่ีควรแก้ไขเป็นอนัดับต้น ๆ คือ ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหาการขาดแคลน 
ทรัพยากรป่าไม้ และปัญหาขยะมูลฝอย ส่วนลักษณะของวิธีการหรือกลยุทธ์ของการ อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีจะเป็นเร่ืองของการไม่ทิ้งขยะ ส่ิงสกปรกในแม่น ้ าลาคลองและการ ใชน้า้มนัไร้สาร
ตะกัว่ สาหรับลกัษณะท่ีสาคญัของสินคา้ท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ผูบ้ริโภค เห็นวา่จะตอ้งมีคุณสมบติัท่ี
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีแทจ้ริง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุรพนัธ์ สวสัดิพรรค (2545) ไดศึ้กษา
เร่ือง ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจท่ีใชน้โยบายการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ทศันคติ
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบับางประเด็นของนโยบายการตลาดเพื่อสังคม 
และเม่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ ซ่ึงผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้จะให้ความส าคญัในเร่ือง
ความรับผดิชอบตอ้สังคมทุกศูนยก์ารคา้  
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2) ดา้นความร่วมมือของชุมชนส่วนใหญ่ร้านคา้ท่ีอยูใ่นศูนยก์ารคา้จะเป็น
ร้านคา้เช่าดงันั้นแนวทางในการขอความร่วมมือก็จะสามารถท าไดแ้ต่ไม่ทัว่ถึงเพราะแต่ละร้านคา้ก็
จะตอ้งเปิดจ าหน่าย  ในส่วนของชุมชนรอบศูนยก์ารคา้ก็จะสามารถจดักิจกรรมไดก้บัชุมชนท่ีอยู่
ใกลศู้นยก์ารคา้ตวัอยา่งเช่นศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจะมีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนในการ
จดัร้านรวมถึงการจดักิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เช่นพาลูกคา้และพนกังานไปปลูกป่าชาย
เลน,มีการรับซ้ือขยะ Recycle ส่วนศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิร์ดจะมีกิจกรรมภายในอาคารร่วมกบั
ชุมชน เช่นการรณรงคใ์ชถุ้งผา้เป็นตน้ ในเร่ืองความร่วมมือกบัชุมชนทุกศูนยก์ารคา้ให้ความส าคญั
ในการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีในการด าเนินงานต่าง ๆ นั้น ประชาชนเป็นองคป์ระกอบส าคญั และการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้องค านึงถึงการให้ความส าคญัต่อโครงการของประชาชน และ
พิจารณาความสามารถทั้งดา้นความรู้ ความเขา้ใจและความสะดวกของประชาชนท่ีจะเขา้มามีส่วน
ร่วม(อรทยั ก๊กผล และสุมามาลย ์ชาวนา, 2551) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศราพร ไกรยะปักษ ์
(2552) ได้ศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน พบว่า ความรู้ความเขา้ใจเร่ือง
พลงังานจะน าไปสู่ความตระหนักในเร่ืองพลงังานและน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้
พลงังานต่อไป ซ่ึงการมีส่วนร่วมของชุมชนจะเกิดข้ึน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรัิช วิรัชนิภา
วรรณ และทวีสุข แสนสุข (2531: 93-98) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทขององค์กรในทอ้งถ่ินท่ีมีต่อการ
บริหาร และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษาจงัหวดัพะเยาพบวา่ ในเร่ือง
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมนั้น องค์กรใน
ท้องถ่ินส่วนใหญ่ต้องการให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และลงมือ
ปฏิบติังานในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนกวา่เดิม  

3) ดา้นความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ศูนยก์ารคา้ทั้ง 11 แห่งจะให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ เช่นทางราชการเป็นอย่างดีเช่นศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิร์ดจดักิจกรรม
รณรงคก์ารประหยดัพลงังานกบักรมพลงังานทดแทน ในส่วนของศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็
จดักิจกรรมร่วมกบัจงัหวดัในการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มการคดัแยกขยะ ศูนยก์ารคา้พารากอน
ก็จดักิจกรรมรณรงคใ์ชถุ้งผา้ ศูนยก์ารค้าเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลล์จดักิจกรรมไม่สูบบุหร่ีเป็นตน้ 
สรุปศูนยก์ารคา้ทั้ง 11 ไดใ้หค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานราชการเป็นอยา่งดี  สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของนรินทร์ ฤทธิรงค์ (2543: 54) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความตระหนกัขององคก์รทางสังคมในบริเวณ
ตอนกลางลุ่มน ้าปัตตานีต่อการจดัการขยะ: กรณีศึกษา ต าบลตล่ิงชนั ต าบลท่าสาปจงัหวดัยะลา และ
ต าบลม่วงเต้ีย จงัหวดัปัตตานี พบวา่ เพศ อายุ มีผลต่อ ความตระหนกัต่อการจดัการขยะขององคก์ร
ทางสังคมและสอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจ าลอง โพธ์ิบุญ (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการ
จดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน พบวา่  แนวทางส าหรับ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ดา้นประสิทธิผล ไดแ้ก่ การให้ความส าคญักบั
การป้องกนัแกไ้ขปัญหาโลกร้อนทั้ง 2 ดา้นทั้งการปรับตวัหรือแกไ้ขปัญหา (Adaptation) และการ
บรรเทาปัญหา (Miitigation) 2) ด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างความตระหนักและสร้าง
แรงจูงใจใหแ้ก่บุคลากรและประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ดา้นการบริหาร
จดัการ ไดแ้ก่การมีวิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
การไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยี
มาใช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน สรุปคือในดา้นการบริการจดัการ 
เร่ืองการไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เป็นปัจจยัส าคญัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
  

จากการศึกษาแนวทางในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ ทั้ง 11 แห่ง ไดแ้ก่
ศูนยก์ารคา้มาบุญครอง ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
เวิร์ด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ศูนย์ค้าส่งเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ ศูนย์การค้าบ๊ิกซี 
ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์ศูนยก์ารคา้โลตสั ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์และศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์
โดยพิจารณา 4 มิติ ของการบริหารจดัการรวมทั้งศึกษาถึงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ
การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ ได้ขอ้สรุปเป็นแนวทางส าหรับ
ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
5.2.1  แนวทางในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

1)  ดา้นการวางแผน (Planning) 
จากการศึกษาพบว่าศูนยก์ารคา้แต่ละแห่งให้ความส าคญักบัการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีและจ านวนสาขาท่ีมี 
ซ่ึงศูนยก์ารคา้ทุกศูนยก์ารคา้มีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มชดัเจนและสอดคลอ้งกบั ISO 14001 ควรให้
ความส าคญักบัเร่ืองการประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพราะลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ทราบ 

2)  ดา้นการน าไปปฏิบติัและด าเนินการ (Implementation and Operation) 
จากการศึกษาพบว่าศูนยก์ารคา้ทุกท่ีจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

โดยเฉพาะเซ็นทรัลไดรั้บ ISO 14001 แลว้จะมีความพร้อมในเร่ืองการจดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม 
ส่วนศูนยก์ารคา้อ่ืนก็จะเป็นในรูปแบบคณะกรรมการอ่ืนซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ประชุมเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มได ้
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3)  ดา้นการตรวจสอบ (Checking) 
จากการศึกษาพบว่าทุกศูนย์การค้ามีการตรวจสอบการท างานในเร่ืองท่ีได้รับ

มอบหมายในเร่ืองส่ิงแวดล้อมและเร่ืองต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยมีเคร่ืองมือวดัหรือหน่วยงาน
ภายนอกเขา้มาวดัและมีการบนัทึกและรายงานต่อผูบ้ริหาร 

4) ดา้นการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Excutive Review) 
จากการศึกษาพบว่าฝ่ายบริหารของศูนย์การคา้ให้ความสนใจในเร่ืองการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี 
5) เร่ืองการตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
พบวา่ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเป็นศูนยก์ารคา้ท่ีประกาศว่าไดรั้บ ISO 14001 อย่างเป็น

ทางการในขณะท่ีศูนยก์ารคา้อ่ืนก็มีแนวทางปฏิบติัตามดา้นส่ิงแวดลอ้มตามแนวทาง ISO 14001 
เช่นกนัลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ทราบเร่ืองการตรวจรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

6)  จุดแขง็ของศูนยก์ารคา้ 
พบว่าผู ้บริหารทุกคนให้ความสนใจในเร่ืองส่ิงแวดล้อมและเป็นผู ้มีความรู้

ความสามารถ มีงบประมาณท่ีจะสนบัสนุนทุกกิจกรรม 
7)  จุดอ่อนของศูนยก์ารคา้ 
พบว่าบางศูนย์การค้า มีปัญหา เ ร่ืองมวลชนกล่าวคือมีการต่อต้านของกลุ่ม

ผูป้ระกอบการค้าปลีกบางพื้นท่ีในต่างจังหวดัและการไม่ได้จดักิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง  

8)  แนวทางลดจุดอ่อน 
พบวา่หลายศูนยก์ารคา้น าแนวทางบรรษทัภิบาลเขา้มาท าให้ช่วยในการแกปั้ญหาขอ้

ขดัแยง้ระหวา่งมวลชนได ้
9) โอกาสในอนาคตของศูนยก์ารคา้ 
ศูนย์การค้ามีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองดังนั้ นการจัดการส่ิงแวดล้อมมี

ความส าคญัต่อการบริหารจดัการศูนยก์ารคา้ท่ีจะเปิดใหม่ 
10) ภยัคุกคามในอนาคต 
หากศูนยก์ารคา้ไม่มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีพอก็จะมีปัญหาทั้งภาครัฐและเอกชน

รวมถึงมวลชนต่าง ๆ ท าใหเ้ป็นปัญหาใหญ่ได ้
11)  มาตราการป้องกนัและบรรเทาภยัคุกคามในอนาคต 
ศูนย์การค้าต้องรวมตัวกันเช่นสมาคมศูนย์การค้าไทยเพื่อท า กิจกรรมด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรมทางสังคมร่วมกนั และมุ่งมัน่เขา้สู่ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อความ
ย ัง่ยนืของศูนยก์ารคา้ 
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5.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติการ 
1)  ศูนยก์ารคา้ท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ

ภาวะโลกร้อนจะตอ้งเร่ิมตน้จากการท่ีผูน้ าของหน่วยงานมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนและมีความตระหนกั
ถึงความส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน ในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะ
โลกร้อน ผูน้ าต้องมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานอย่างจริงจงัต่อเน่ือง จึงท าให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จได ้

2)  การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนใหส้ าเร็จนั้น ผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้
ตอ้งก าหนดนโยบาย แผน และโครงการให้ชดัเจนและสอดคลอ้งไปกบัการพฒันาของภาครัฐ และ
ชุมชน ตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณส าหรับการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนบุคลกรตอ้งก าหนด
ผูรั้บผิดชอบให้ชัดเจนและมีจ านวนเพียงพอ ตอ้งมีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้การ
จดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนประสบผลส าเร็จและมีความย ัง่ยนื 

3)  การมีส่วนร่วมของลูกค้าและชุมชนใกล้พื้นท่ีศูนย์การคา้โดยดึงแกนน าและ
ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนโดยสร้าง
โอกาสตลอดจนพฒันาความรู้ความสามารถให้กบัประชาชนท่ีอยู่ใกล้ศูนยก์ารคา้ ซ่ึงจะเป็นการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

4)  การให้ความส าคญักบัหน่วยงานภายนอก เช่น ภาคราชการและเอกชนต่าง ๆ ท่ี
เขา้มาติดต่อร่วมด าเนินการท ากิจกรรมร่วมกนั จะช่วยให้ศูนย์การค้าสามารถด าเนินการจดัการ
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะหน่วยงานเหล่านั้น
สามารถสนบัสนุนศูนยก์ารคา้ในดา้นวชิาการ การด าเนินงานการบริหารจดัการและทรัพยากรต่าง ๆ 

5)  การทบทวนแผนการด าเนินงานและการแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องจะท าให้การ
จดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ไดรั้บการปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอรวมถึง
การตั้งเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนและประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ จะช่วยให้ทิศทางของ
การจดัการปัญหาภาวะโลกร้อนชดัเจนยิง่ข้ึน 

6)  ผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้ตอ้งน าพาองค์กรเขา้มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอ่ืนท่ีจะตามมาเช่น ความรับผดิชอบต่อสังคม ISO 26000 
 

5.2.3  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาในเร่ืองบทบาทของศูนย์การค้าในเร่ืองความ

รับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
รวมถึงการประยุกต์ใชท้ฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัและการศึกษา
การจดัการส่ิงแวดล้อมส าหรับศูนยก์ารคา้สาขาขนาดเล็ก เช่น ศูนยก์ารคา้สาขาตามสถานีบริการ
น ้ามนัของเทสโกโ้ลตสั, เซเวน่-อีเลเวน และ แฟมิล่ีมาร์ท เป็นตน้ 
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แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

งานวจัิยเร่ืองศูนย์การค้าในการจัดการส่ิงแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ช่ือ........................................................................นามสกุล............................................................. 
2. ต าแหน่ง....................................................................................................................................... 
3. ช่ือบริษทั................................................................................................................................ 
ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................... 
อ าเภอ.................................................จงัหวดั.................................................................................... 
ส่วนที ่2  ด้านแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม (Plan) 
1. นโยบายส่ิงแวดลอ้มในการลดปัญหาโลกร้อน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
2. ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
3. การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
4. แผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนที ่3  ด้านการปฏิบัติและด าเนินการ (DO) 
1. การจดัองคก์รและมอบหมายหนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2. การจดัฝึกอบรมใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. การส่ือสารให้ทราบนโยบายของศูนยก์ารคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน
ส าหรับพนกังานและลูกคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
4. การจดัท าและจดัเก็บเอกสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 



336 

5. การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน (ความ
มัน่คงแข็งแรงของศูนยก์ารค้าต่ออุบติัภยัแผ่นดินไหว มาตราการด้านอนุรักษ์พลงังานและการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ (ฝนตกและพายแุรง) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
6. การจดัโครงการรณรงคก์ารลดปัญหาโลกร้อนและการอนุรักษพ์ลงังาน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที ่4  ด้านการตรวจสอบ (Check) 
1. การประเมินผลการปฏิบติัและด าเนินการในขอ้ 3 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. การแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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4. ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่5  ด้านการทบทวนของฝ่ายบริหาร(Act) 
1. การน าผลการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัปัญหาโลกร้อนเขา้สู่การประชุมของฝ่าย
บริหารตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2. การบนัทึกรายงานการประชุมของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัปัญหา 
โลกร้อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. มติท่ีประชุมผูบ้ริหารให้ปรับปรุงแกไ้ขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวกบัปัญหาโลกร้อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. การเผยแพร่ผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อนในรายงาน
ประจ าปีของบริษทัแก่ผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆรวมทั้งประชาชนทัว่ไป 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที ่6  การตรวจรับรองการจัดการส่ิงแวดล้อม (Auditing and Cutification) 
1. การตรวจประเมินจากผูป้ระเมินภายนอกตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2. การปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าของผูต้รวจประเมินภายนอก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. การไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 



339 

ส่วนที ่7  ปัจจัยภายใน 
1. จุดแขง็ของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2. จุดอ่อนของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
3. ขอ้เสนอแนะในการลดจุดอ่อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที ่8 ปัจจัยภายนอก 
1.โอกาสในอนาคตของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
2. ภยัคุกคามในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
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3. มาตรการป้องกนัและบรรเทาภยัคุกคามในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
 
ส่วนที ่9 ข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในดา้นการจดัการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 

      ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน 
 

ผูส้ัมภาษณ์.................................................. 
วนัท่ี........................................................... 
สถานท่ีสัมภาษณ์........................................  
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แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์พนักงาน 

งานวจัิยเร่ือง ศูนย์การค้าในการจัดการส่ิงแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อน 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.ช่ือ.........................................................................นามสกุล............................................................. 
2.ต าแหน่ง....................................................................................................................................... 
3.ช่ือบริษทั................................................................................................................................ 
ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................... 
อ าเภอ.................................................จงัหวดั.................................................................................... 
 
ส่วนที ่2  ด้านแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม (Plan) 
1. รับทราบนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อนของสถานท่ีปฏิบติังานของตน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
2. ทราบลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ีปฏิบติังานของตน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
3. ทราบแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อนของสถานท่ีปฏิบติังาน 
ของตน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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4. ทราบหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนในการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลด
ปัญหาโลกร้อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
5. ทราบการละเมิดกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆของศูนยก์ารคา้ท่ีตนปฏิบติังาน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที ่3 ด้านการปฏิบัติและด าเนินการ (DO) 
1. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในโครงการ/กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหา
โลกร้อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2. การปฏิบติังานประจ าวนัของพนกังานเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
3. ความพึงพอใจต่อบริษทัในการใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการลดปัญหาโลกร้อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่4  ด้านการตรวจสอบ (Check) 
1. รับทราบการตรวจสอบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของผูมี้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในอาคารศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. การมีส่วนร่วมตรวจสอบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของผูมี้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในอาคารศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
3. การให้ความร่วมมือกบัผูมี้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในอาคารศูนยก์ารคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั
การลดปัญหาโลกร้อนในการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูต้รวจสอบ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
4. การรายงานขอ้บกพร่องต่าง ๆดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตนพบเห็นแก่ผูบ้งัคบับญัชา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที ่5  ด้านการทบทวนของฝ่ายบริหาร(Act) 
1. การรับทราบผลการประชุมของผูบ้ริหารดา้นส่งแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัปัญหาโลกร้อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................................... 
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2. การไดรั้บค าสั่งจากผูบ้ริหารใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัปัญหาโลกร้อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ความพึงพอใจต่อค าสั่งของผูบ้ริหารใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบักรลดปัญหา 
โลกร้อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
 
ส่วนที ่6  การตรวจรับรองการจัดการส่ิงแวดล้อม (Auditing and Cutification) 
1. ทราบการไดรั้บการตรวจสอจรับรองจากผูป้ระเมินภายนอก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ทราบการไดรั้บการรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม(ISO14001) ของศูนยก์ารคา้ท่ีตนปฏิบติังานอยู ่
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ความพึงพอใจกบัการไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของ
ศูนยก์ารคา้ท่ีตนปฏิบติังานอยู ่
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที ่7 ปัจจัยภายใน 
1. จุดแขง็ของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2. จุดอ่อนของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
3.ขอ้เสนอในการลดจุดอ่อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่8 ปัจจัยภายนอก 
1.โอกาสในอนาคตของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
2. ภยัคุกคามในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
3. มาตรการป้องกนัและบรรเทาภยัคุกคามในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
 
ส่วนที ่9 ข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในดา้นการจดัการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

      ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน 
 

      ผูส้ัมภาษณ์................................................ 
                       วนัท่ี........................................................... 
           สถานท่ีสัมภาษณ์.......................................  
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แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ลูกค้า 
งานวจัิยเร่ืองศูนย์การค้าในการจัดการส่ิงแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อน 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.ช่ือ.........................................................................นามสกุล............................................................. 
2.ต าแหน่ง....................................................................................................................................... 
3.ช่ือบริษทั................................................................................................................................ 
ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................... 
อ าเภอ.................................................จงัหวดั.................................................................................... 
ส่วนที ่2 ด้านแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม (Plan) 
1. ทราบนโยบายส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
2. การทราบปัญหาส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้    
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
3. การพบเห็นการปฏิบติัผิดกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ของศูนยก์ารคา้เก่ียวกบัความปลอดภยัของ
อาคาร ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนที ่3  ด้านการปฏิบัติและด าเนินการ (DO) 
1.ทราบการจดัท ากิจกรรม/โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2.ความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของอาคาร ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานของศูนยก์ารคา้  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที ่4  ด้านการตรวจสอบ (Check) 
1.การรับทราบการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที ่5  ด้านการทบทวนของฝ่ายบริหาร(Act) 
1.ไดรั้บทราบผลการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมในเอกสารต่าง ๆ เช่น รายงานประจ าปี ประกาศ 
และใบโฆษณา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที ่6  การตรวจรับรองการจัดการส่ิงแวดล้อม (Auditing and Cetification) 
1.ทราบเก่ียวกบัการไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม(ISO14001) ของศูนยก์ารคา้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่7 ปัจจัยภายใน 
1.จุดแขง็ (ขอ้ดี)ของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. จุดอ่อน (ขอ้เสีย)ของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.ขอ้เสนอในการลดจุดอ่อน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที ่8 ปัจจัยภายนอก 
1.โอกาสในอนาคตของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. ภยัคุกคามในอนาคตของศูนยก์ารคา้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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3. มาตรการป้องกนัและบรรเทาภยัคุกคามในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
 
ส่วนที ่9 ข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในดา้นการจดัการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนของศูนยก์ารคา้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

      ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน 
 

ผูส้ัมภาษณ์................................................ 
วนัท่ี........................................................ 
สถานท่ีสัมภาษณ์........................................ 

 
 
 
 
 
 



ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล       วา่ท่ีพนัตรีธนนัชยั สุนพคุณศรี 
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