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งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบริษัทให้ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 โดยวิธีการวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) การน าเกณฑ์ก าหนดของ
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ตามข้อก าหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม มาเปรียบเทียบกับการ
ด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมสีเขียวของบริษัทที่ได้ด าเนินการส าเร็จในปัจจุบัน เพ่ือวิเคราะห์หาช่องว่างที่
เกิดขึ้น  และน าเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการศึกษาจะท าการเก็บข้อมูล การทบทวน
เอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ส าหรับผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น ผู้บริหาร พนักงานของสถานประกอบการ ผู้น าชุมชนและประชาชน
บริเวณรอบสถานประกอบการ จ านวน 40 คน ในวิเคราะห์ข้อมูล ท าโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า 
วิเคราะห์บริบทองค์กร โดยการใช้ SWOT Analysis และท าการก าหนดกลยุทธ์โดยการใช้  TOWS 
Matrix เพ่ือการผลักดันบริษัทให้ประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรมสีเขียว  ระดับที่ 4  ผลการศึกษา 
พบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ก าหนดอย่างครบถ้วนใน 3 ประเด็น   ได้แก่ 1) กระบวนการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  2) การเคารพต่อหลักนิติธรรม และ 3) การปฏิบัติตามแนวทางสากล  องค์กรมี
จุดอ่อนที่ไม่สามารถผลักดันโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวได้ส าเร็จ  คือ ด้านปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจาก
กระบวนการผลิต โอกาสที่พบ คือ หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนใน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกลยุทธ์ขององค์กร คือ  กลยุทธ์เชิงพัฒนาโดยการขอความช่วยเหลือ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและส่ง
บุคลากรเข้าอบรมพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต 
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This qualitative research aimed to study the development guideline for Green 

Industry Level 4 by using gap analysis method. The research methodology includes 

document review, observation, and interview with interested parties from government 

sector, public sector, and entrepreneurial employee for 40 persons. The method for 

collecting qualitative data were analyzed by using triangulation of data analysis 

techniques, SWOT Analysis and TOWS Matrix to determine. Furthermore, the case study 

was compiled with the Green Industry Level 4 criteria of the Ministry of Industry. The 

result of evaluation illustrated that the company achieved Green Industry level 4 in 3 

issues as follows 1) Organizational Culture Process 2) Respect for the rule of law, and 3) 

Respect for international norms of behavior. However, the organization has a weakness 

point on the environmental production process issues. On the other hand, the 

opportunity from SWOT Analysis shows that government agencies would support the 

resolution of environmental issues. Therefore, the company strategic options that fit with 

the organization are the development strategies. These strategies show that the company 

 



 
 

ค 

needs supporting from government agencies for solving environmental pollution from 

production process and training staff to be competent with solving company issues. 
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วัฒนธรรมสีเขียว : กรณีศึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ส าเร็จลุล่วงได้ เนื่องมาจาก
ผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ค าปรึกษา ความคิดเห็น และก าลังใจ จากบุคคลหลายท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. จ าลอง โพธิ์บุญ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต 
ประธานกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ ที่ท่านได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา ข้อชี้แนะ และข้อคิดเห็น ที่
เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ก าลังใจผู้เขียนในช่วงเวลาการท า
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ตลอดมา 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่หลักสูตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทุกท่าน ส าหรับความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี ที่
ส าคัญที่สุด ผู้เขียนขอขอบคุณเพ่ือนๆ หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ รุ่น 27 และภาคพิเศษ 
กทม. รุ่น 12 ส าหรับความช่วยเหลือ การติดตามสอบถาม การให้ค าปรึกษา และก าลังใจที่มีให้กันมา
ตลอดระยะเวลาการศึกษาในครั้งนี้ 

ท้ายสุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
แด่คุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้ก าลังใจ สนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ และอยู่เคียงข้าง
ผู้เขียนเสมอมา จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ตามที่ตั้งใจ 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

สิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และอ่ืน ๆ มีผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือพ้ืนที่หนึ่ง ๆ สามารถแพร่กระจาย
ออกเป็นวงกว้างและลุกลามกลายเป็นปัญหาระดับประเทศได้ 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ก่อให้เกิดความไม่
สมดุลในทุก ๆ ด้านตลอดเวลา โดยปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เช่น การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยภาพรวม
เศรษฐกิจไทยเติบโตที่ระดับร้อยละ 3-3.3 ซึ่งเติบโตได้ต่ ากว่าศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) การย้ายถิ่นฐาน
ของแรงงานอพยพข้ามชาติ การเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว การบุกรุกท าลายป่าไม้ การปล่อย
มลพิษและของเสียลงสู่สาธารณะเป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศทั้งสิ้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ประเทศไทยเองยังได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วย เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน และอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 

ปัญหามลพิษจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม มีแนวโน้ม 
ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น มีการปล่อยของเสีย มลพิษหรือ สิ่งอ่ืน  ๆ ออกมาในปริมาณมากจาก
กระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมตามมา จากการติดตามตรวจสอบรายงาน
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทยจากกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2559 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ ปริมาณกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปี 2559 มีจ านวน 
3.462 ล้านตันซึ่งเพ่ิมข้ึน 0.017 ล้านตัน หรือร้อยละ 0.49 จากปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นของเสียจาก
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ภาคอุตสาหกรรม 2.8 ล้านตัน หรือร้อยละ 80 ของทั้งหมด สามารถจัดการได้ 1.12 ล้านตัน หรือร้อย
ละ 40 เท่านั้น ส่วนคุณภาพน้ า ในปี 2559 พบว่า แหล่งก าเนิดน้ าเสียนั้นมีทั้งหมดประมาณ 31.3 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม จ านวน 17.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 57 ของทั้งหมด ซึ่งสาเหตุของปัญหามลพิษทางน้ าเกิดจากการระบายน้ าที่ไม่ได้รับการ
บ าบัดก่อนลงสู่ แหล่ งน้ า  (กรมควบคุมมลพิษ , 2560)  นอกจากนี้ ปริ มาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของภาคอุตสาหกรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ 
NG เป็นเชื้อเพลิงในปี 2559 มีแนวโน้มสูงขึ้น จ านวน 11.23 , 35.07 และ20.72 ล้านตันเทียบเท่า
คาร์บอนไดออกไซด์ตามล าดับ (กระทรวงพลังงาน, 2560) 

แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยหลักการการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Growth) จะเน้นการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าว จะมีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบที่ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และสูญเสียความสมดุลในการที่จะค้ าจุลการด ารงชีพ และสนับสนุนวิธีการ
ด าเนินชีวิตของประชากรในทุกสาขาการผลิต นอกจากนี้ร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) พ.ศ. 2557-2561 นั้น  จะเน้นการส่งเสริมการผลิต และการบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการปรับปรุง
นโยบายการส่งเสริมการค้า และการลงทุนให้เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน และในต่างประเทศ มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม โดยการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้กระบวนการผลิตที่สะอาด จัดท าบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า โดยการประเมินวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) การจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือติดฉลากสิ่งแวดล้อม 
(Eco-Labeling) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Design) นอกจากนี้ 
ร่างยุทธศาสตร์ฯ ยังเน้นการส่งเสริม และผลักดันให้สถานประกอบการทุกขนาดได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสี เขี ยว  (Green Industry Mark)  (กระทรวง อุตสาหกรรม , 2556) (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554) ดังนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นมาตรการส าคัญที่
โรงงาน และสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการควบคู่กัน เพ่ือให้โรงงานนั้นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้าง
จิตส านึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) ขึ้น เพ่ือส่งเสริม และผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมมีการประกอบการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อชุม
ชม (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) 
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ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดเกณฑ์ ใน
การสู่อุตสาหกรรมสีเขียวไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ องค์กรมีความตั้งใจที่จะลด
ผลกระทบจากการด าเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และองค์กรได้มีการสื่อสารนโยบายให้
พนักงานทุกคนรับทราบ 

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Commitment) คือ องค์กรได้จัดกิจกรรม เพ่ือลด
ผลกระทบจากการด าเนินการที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ 

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ องค์กรมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน โดยการน าหลักการ PDCA มาใช้เพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ องค์กรทุกระดับมีความเต็มใจที่จะ
ด าเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ระดับท่ี 5 เครือข่ายเขียว (Green Network) คือ องค์กรได้แสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอด
ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว 

ปัจจุบันได้มีการน าระบบนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรการสมัครใจอย่างกว้างขวาง โดยข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 
2558 จะเห็นได้ว่า โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการตรวจและได้รับรองอุตสาหกรรมสี เขียว มีจ านวน
ทั้งหมด 18,367 โรงงาน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2258) ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการนั้น 
จะได้รับการตรวจและรับรองอุตสาหกรรมสี เขียวระดับที่  1 ความมุ่ งมั่นสี เขียว ( Green 
Commitment) และ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Commitment) เพียงเท่านั้นดังนั้นเป้าหมายหลัก
ของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3, 4 และ 5 
ตามล าดับ ตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) เพ่ือสร้างเมืองปลอด
มลพิษ (Eco City) ให้มีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดจนความสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งยกระดับให้อุตสาหกรรมต่าง  ๆ เข้าสู่
ระดับท่ี 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ให้รวดเร็วที่สุด 

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial) ที่
จะยกระดับสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว จึงเกิดค าถามตามมาว่า แนวทางในการ
พัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) เป็นอย่างไร 
ดังนั้นผู้ท าการวิจัยจึงตัดสินใจเลือก บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกอบ
กิจการผลิตและจ าหน่ายกระดาษในการศึกษาครั้งนี้ สาเหตุอันเนื่องมาจาก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นใน
การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
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เป็นอย่างดี มีศักยภาพในการยกระดับตนเองเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) อีกทั้งยังประสบความส าเร็จในการยกระดับสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสี
เขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green system) จากการตรวจและรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรม
อีกด้วย ในช่วงปี 2559-2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 
4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โดยเน้นการบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เน้นการประกอบการที่เป็น
มิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับจรรณยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และ
เป็นธรรม ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร ทั้งนี้ ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทอ่ืน  ๆ เข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของศึกษา 
 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรม 

สีเขียว (Green Culture) 
2. เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างของการด าเนินการในการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) โดย
การเปรียบเทียบกับ เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมของการด าเนินการดังกล่าว……………………………… 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรม  
สีเขียว (Green Culture) 
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2. ทราบถึงช่องว่างของการด าเนินการในการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ตาม
เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 และสภาพแวดล้อมของการด าเนินการดังกล่าว 

3. เป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขต

ด้านพื้นที่ และขอบเขตด้านระยะเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.  ขอบเขตด้านประชากร 
ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 

จ ากัด (มหาชน) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชนและประชาชน รวมทั้งสิ้นจ านวน 
40 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 กรณีศึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ล 

เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสี
เขียว (Green Culture) โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

3.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 1)   บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี  
 2)   ชุมชนโดยรอบบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี คือ 

ชุมชนบุยายใบซึ่งมีระยะทางห่างจากบริษัทที่ศึกษาประมาณ 855.29 เมตร และ หมู่บ้านเอ้ืออาทร ท่า
ตูม ปราจีนบุรี ซึ่งมีระยะทางห่างจากบริษัทที่ศึกษาประมาณ 2.42 กิโลเมตร 

 3)   หน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี คือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม และ 
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอศรีมหาโพธิ   

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือน 

มกราคม พ.ศ. 2560 
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1.5 นิยามศัพท์ 
 
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีการประกอบการที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา การปรับปรุง 
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี ล ด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สามารถเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจโดยเน้นประเด็น “สีเขียว” ของ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบการ โดยเน้นการด าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีจริยธรรมอันดีงาม มีการก าหนดนโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างกติการ่วมกันในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในสังคม 

Corporate Social Responsibility: CSR หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท 
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ และ
เสียผลประโยชน์จากกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

ต้นกระดาษ หมายถึง ยูคาลิปตัสที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ เพ่ือเป็นทางเลือกใน 
การสร้างรายได้ให้กับเกตรกร   



บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับท่ี 4  วัฒนธรรมสีเขียว กรณีศึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี
ตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว โดยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับดังนี้ 
 

2.1  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
2.2  การเติบโตสีเขียวอย่างยั่งยืน 
2.3  แนวคิด ทฤษฎี และกรอบการด าเนินการของอุตสาหกรรมสีเขียวเกี่ยวกับการเป็น

  โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 
2.4 ข้อก าหนด แนวทางปฏิบัติ และข้ันตอนด าเนินงานการให้การรับรองเพ่ือพัฒนาเข้าสู่

   อุตสาหกรรมสีเขียว 
2.5 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
2.6  การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) และ TOWS Matrix 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ อธิบายความหมาย

ดังต่อไปนี้ (สุธีลา ตุลยะเสถียร, 2544) 
สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ประกอบด้วยสิ่งที่มี

ชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือจากน้ ามือมนุษย์ เป็นได้ทั้งรูปธรรม เช่น ดิน น้ า 
ต้นไม้ ฯลฯ และนามธรรม เช่น ประเพณี วัฒนธรรม ลัทธิ ศาสนา ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน 
ทั้งในทางบวก เช่น การช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และทางลบ เช่น การต่อสู้ หักล้างกัน 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ มีบรรยากาศคอย
ห่อหุ้มโลกไว้หลายชั้น เพ่ือการดูดซับและกรองรังสีจากดวงอาทิตย์ ไม่ให้ตกลงมาถึงพ้ืนผิวโลกใน
ปริมาณมากจนเกินไปซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก 

ประชากรมนุษย์มีปริมาณมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีเ พ่ือผลิตสินค้าเ พ่ิมขึ้น  ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว หากมนุษย์ใช้อย่างไม่รู้คุณค่า นอกจากนี้ยังมีของเสียจากภาค
ครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมออกมาเป็นจ านวนมาก ของเสียต่าง ๆ ได้ถูกระบายสู่สิ่งแวดล้อมลงผืน
น้ า ผืนดิน และบรรยากาศ ฯลฯ ท าให้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่เสื่อมโทรม อาหารที่ใช้ด ารงชีพ
ปนเปื้อนด้วยสารพิษ สิ่งมีชีวิตบางส่วนจึงสูญพันธุ์ไป และอีกหลายชนิดที่ก าลังใกล้สูญพันธุ์ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ สถานการณ์ของสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์และมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจนอาจเกิดอันตรายได้  ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณมักเกิด
จากน้ ามือของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง เช่น การตัดไม้ท าลายป่า การขุดเจาะเหมืองแร่ 
การปล่อยน้ าเสียลงสู่คลอง ทางอ้อม เช่น ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
1.  ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสื่อมโทรมและขาดแคลน (Depletion) มีสาเหตุมาจาก

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยขาดการวางแผนที่ดี ไม่มีการวางแผนผังเมือง หรือควบคุมประชากร มี
การใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย จึงท าให้ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดก าลังจะหมดสิ้น บางชนิดที่ใช้แล้ว
หมดสิ้นไป (Exhaustible Resource) ไม่สามารถทดแทนได้ หรืออาจต้องใช้ระยะเวลานานถึงจะ
ทดแทนได้ ยกตัวอย่างเช่น ทรัพยากรป่าไม้ของไทย ในอดีตประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของประเทศ มีการส่งไม้สักเป็นสินค้าส่งออกขายต่างประเทศ มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้และลักลอบตัด
ต้นไม้ ปัจจุบันป่าไม้ของประเทศไทยมีไม่ถึง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ของประเทศ 
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2.   ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (Pollution) คือ สภาวะแวดล้อมของระบบนิเวศที่ปนเปื้อน
มลสารหรือมลพิษจนเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ก็ย่อมมีของเสียขับถ่ายออกสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น จนเกิดเป็นมลพิษต่าง  ๆ เช่น
มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ และอ่ืน ๆ 

3.   ปัญหาทางสังคม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มข้ึนมา กล่าวคือ ประชากร
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ประชากรอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ท าให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด เมืองใหญ่ไม่สามารถ
ขยายพ้ืนที่ได้ ระบบสาธารณูปโภคส าหรับการด ารงชีพไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ จึงเกิด
ปัญหาสังคมต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาคุณภาพชีวิตเสื่อมโทรม ปัญหายาเสพติด ฯลฯ  

ดังนั้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่ก่อเกิดขึ้นจากมนุษย์ แนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ควรเริ่มที่มนุษย์ โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา และ
ร่วมกันด าเนินการ 

แนวทางการจัดการสภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยการน าหลักการของ “การพัฒนาแบบ
ยั่งยืน” มาใช้ ซึ่งปรากฏขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) ของ
ประเทศไทย มีดังนี้  

1.   วิธีการคิดและปฏิบัติในแนวเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ เช่น เศรษฐศาสตร์แนวนิเวศน์
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์แบบพ่ึงตนเอง และเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ซึ่งเป็นแนวคิดที่
เน้นมองภาพรวมทั้งหมดเพ่ือเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม มองผลประโยชน์ร่วมระยะยาวมากกว่า
ผลประโยชน์เฉพาะหน้าระยะสั้น และการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติโดยที่คนรุ่นหลังไม่เดือดร้อน 
และสนองความต้องการพ้ืนฐานของคนรุ่นปัจจุบันได้ เน้นการคิดค านวณเชิงนิเวศน์มากกว่าการคิด
ค านวณเชิงธุรกิจ มนุษย์มีการร่วมมือกันเพ่ือการอยู่รอด ลดช่องว่างระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ตาม
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

1)   การคิดค้นและเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แทน
การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่เป็นต้นก าเนิดมลพิษและท าให้เกิดปัญหาโลกร้อนในการเกษตร
จะเน้นเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นเกษตรผสมผสานหรือไร่สวนผสม และเกษตรธรรมชาติแทนการ
ปลูกพืชชนิดเดียวที่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารก าจัดศัตรูพืช 

 2)    การคิดค้นและใช้เทคนิคที่ใช้สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและไม่สิ้นเปลือง ซึ่งมี
หลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การน ามาใช้ใหม่ (Reuse) 
การน าวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงหรือใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การน ากระดาษที่ใช้แล้วมาห่อแก้ว การใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าโดยการลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง (Reduce) เช่น การใช้กระเป๋าผ้า
แทนถุงพลาสติก และการแปรรูปของเสียหรือวัสดุที่ใช้แล้วเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น 
กระดาษรีไซเคิล 
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3)    อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ เน้นการส่ง เสริมภาคเกษตรที่รักษาสมดุลของ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ 

4)   การวัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการน าต้นทุนทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อมมาคิดค านวณด้วย เช่น ความเสื่อมโทรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น ามาหักออกจาก
ผลิตภัณฑ์รวมประชาชาติ (GNP) 

5)    การลดแรงกดดันของประชากรที่มีต่อสังคม โดยก าหนดให้มีปริมาณและ
โครงสร้างประชากรให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับขีดความสามารถในการรองรับสภาพแวดล้อมของ
พ้ืนที่ที่จะรองรับได ้

6)    การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ประเทศชาติ คือ การเพ่ิมบทบาทให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง มีกระบวนการ
ตัดสินใจโดยส่งเสริมการกระจายอ านาจไปในท้องถิ่น แทนการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง เพ่ือให้คนใน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นของตน 

7)    การสร้างและส่งเสริมค่านิยมใหม่เพ่ือความสันติสุข มนุษย์ต้องมีความห่วงใย 
และมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติเพ่ือผลของความสุขในปัจจุบัน และในอนาคตอันยาวนานตระหนัก
ถึงจริยธรรมและมนุษยธรรม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพ่ือความยั่งยืนต่อไป 

แนวทางการพัฒนาเพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สุธีลา ตุลยะเสถียร, 2544) มีดังนี ้
1.    นโยบายและแผนงานมีความชัดเจนและต่อเนื่อง คือ รัฐและระบบราชการต้องแสดง

เจตนารมณ์ชัดเจน มีการก าหนดนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ  
และมีเหตุผล เพ่ือเป็นแนวทางในการชี้น าและชักชวนภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ความต่อเนื่องและขยายโครงการต่อ ๆ ไปอีก 

2.    การจัดโครงการและกิจกรรมที่จ าเป็นเพ่ือควบคุมเผยแพร่ความคิด และขยายผล  
ทั้งโครงการให้ภาครัฐและเอกชน มีดังนี้ 

 1)    การจัดการศึกษาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนและโรงเรียน เพ่ือเผยแพร่ 
ให้ความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตส านึกเร่งด่วนเพื่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต  

 2)    การจัดให้มีโครงการวิจัยพัฒนาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ดังเช่นโครงการพัฒนา 
ลุ่มน้ าป่าสักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ า  
ให้มีแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร และอุปโภคบริโภค โดยการจัดสรรทรัพยากรน้ าจากเขื่อนป่าสัก  
ชลสิทธิ์ให้เพียงพอ 

 3)    การพัฒนาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยยังล้าหลัง ไม่ทันต่อเหตุการณ์ และมีบทลงโทษที่ไม่สามารถสร้าง
ความหลาบจ าและเกรงกลัวต่อผู้กระท าผิด อาทิ กรณีศึกษาโรงงานกระดาษ ปล่อยสารพิษลงในน้ าจน
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น้ าในแม่น้ ามูลเน่าเสียตลอดทั้งสาย จนเกิดอันตรายต่อชีวิตผู้คนและสิ่งมีชีวิตในน้ าอย่างมหาศาล 
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายจัดการการกระท าผิดของโรงงานไม่สามารถสร้างความเกรงกลัว
และเป็นแบบอย่างแก่สังคมได้ 

 

2.2 การเติบโตสีเขียวอย่างยั่งยืน 
 
จากการทบทวนวรรณกรรม เรื่องการเติบโตสีเขียวอย่างยั่งยืน หรือการเติบโตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (Green Growth) ในบริบทของประเทศไทย (ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2558) ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคม อย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าว มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบ มีผลท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และสูญเสียความสมดุลในการที่จะค้ าจุลการด ารงชีพ 
และสนับสนุนวิธีการด าเนินชีวิตของประชากรในทุกสาขาการผลิต” 

แนวคิดการเติบโตสีเขียวอย่างยั่งยืนนั้น มีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการเกี่ยวกับ การพัฒนาประเทศอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานฯ นี้ได้ร่างยุทธศาสตร์ที่มีชื่อว่า “ร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) พ.ศ. 2558 – 2563” โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ “การให้ภาคีการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณาการสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกัน รวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในเป็นกรอบการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย
ได”้ 

ร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) (ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) มีแนวคิด และความเป็นมาดังต่อไปนี้ 

1.   การน าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2555-2559) มาประยุกต์ใช้โดยการน า
หลักแนวคิดเรื่อง Green Economy หรือ Green Growth มาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
แนวคิด และทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

2.  การน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) 
มาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  
ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ และน าหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้
อย่างยั่งยืน 
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3.   การน ายุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  มาประยุกต์ ใช้ เ พ่ือรับมื อ 
กับการเจริญเติบโตของประชากรและการแข่งขันในภายภาคหน้า 

4.   การน าผลการประชุ ม  Rio+20 เ กี่ ย วกับ เ รื่ อ ง  เศรษฐกิ จสี เ ขี ย ว ในบริ บท 
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน  รวมทั้งกรอบเชิงสถาบันเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
มาประยุกต์ ใช้ เ พ่ือเป็นกรอบแนวคิดร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
(Green Growth) 

5.    การน าแผนอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น แผนจัดการมลพิษ แผนพลังงาน แผนการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แผนรับมือกับภัยพิบัติแห่งชาติ และแผนอ่ืน ๆ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
พ.ศ. 2557-2561 นั้น  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ๆ คือ 

1.   การเน้นการส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้
เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน และ
ในต่างประเทศ มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยการส่งเสริมให้
ภาคอุตสาหกรรมมีการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการผลิตที่สะอาด จัดท า
บัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า โดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 
Assessment) การจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือติดฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Labeling) และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Design) นอกจากนี้ ยังเน้นการส่งเสริมและ
ผลักดนัให้สถานประกอบการทุกขนาดได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark) 

2.   การส่งเสริมเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อากาศ  ( ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม , 2558)  
โดยการจัดท าแผนด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมประเทศไทยเข้าสู่สังคม
คาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ดังตัวอย่าง เช่น การปรับตัว (Adaptation) การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) และการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.   การบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งการเติบโตที่เป็น
มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  โ ดยมุ่ ง เ น้ น ก า ร ว า ง แผน ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร อย่ า ง ป ร ะห ยั ด แ ล ะ 
รู้คุณค่า มีการน าทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้มาใช้แทนทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้ว  
หมดไป 
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4.    การสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557) เพ่ือ
มุ่งการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคมคาร์บอนต่ า สามารถอธิบายเป็นมาตรฐาน และ
เกณฑ์ก าหนด ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1 มาตรฐานการพัฒนาเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นสังคมคาร์บอน

ต่ า 

มาตรฐาน เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. ด้านการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
1.1  พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชนเมืองโดย

ภาพรวม 
ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน 

1.2  พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ต่อขนาด
พ้ืนที่ของหน่วยราชการ/สถานศึกษา 

ร้อยละ 30-50 ของขนาดพ้ืนที่ดิน 

2. ด้านขยะมูลฝอย 

2.1  ปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยในเขตเมือง
ไม่เกิน 

1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

2.2 การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ในเขต
เมืองและชุมชนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอย ชุมชนที่
เกิดข้ึน 

2.3  การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูก
สุขลักษณะไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่

เกิดข้ึน 

3. ด้านน้ า 

3.1  ค่าความเป็นกรดและด่าง 5.5 – 9.0 pH 

3.2  ปริมาณสารแขวนลอย และไขมัน 50 – 150 มิลลิกรัม/ลิตร และ 15 มิลลิกรัม/

ลิตร 

4. ด้านอากาศ  
4.1  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

ทั่วไป ไม่เกิน 
34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ยใน 
ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง 

4.2  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศ
ทั่วไป ไม่เกิน 

0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ยในช่วง
เวลา 1 ชั่วโมง 

4.3  ก๊าซโอโซนในบรรยากาศทั่วไป ไม่เกิน 0.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ยในช่วง
เวลา 1 ชั่วโมง 
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ตารางท่ี 2.1   มาตรฐานการพัฒนาเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นสังคมคาร์บอน 
 ต่ า (ต่อ) 

มาตรฐาน เกณฑ์ที่ก าหนด 

4.4  ก๊าซซัลเฟอร์ ในบรรยากาศทั่วไป ไม่เกิน 780 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ยในช่วง

เวลา 1 ชั่วโมง 

4.5  ตะกั่วในบรรยากาศทั่วไป ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ยในช่วง

เวลา 1 เดือน 

5. ฝุ่นละออง 

5.1  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 

ไม่เกิน 

0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (24 ชั่วโมง) 

5.2  ฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน  

ไม่เกิน 

0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (24 ชั่วโมง) 

5.3  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  

ไม่เกิน 

0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (24 ชั่วโมง) 

 
แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557. 
 

2.3 แนวคิด ทฤษฎี และกรอบการด าเนินการของอุตสาหกรรมสีเขียวเกี่ยวกับการ
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) กล่าวว่า “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

ของประเทศไทยเริ่มต้นหลังจากการประชุม (Green Industry) ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรม 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization NUIDO) โดยเป็น
องค์การที่ก าเนิดขึ้นตามมติของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ มีจุดประสงค์เพ่ือน ามาปฏิบัติ 
ในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
2 ประเด็น ดังนี้ 

1.    การก าหนดแนวทางและจัดท าอุตสาหกรรมสีเขียวให้เป็นรูปธรรม และสามารถ
ด าเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอนในแบบฉบับไทย ๆ ภายใต้ 2 แนวคิดหลัก คือ การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development) 
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2.    การบูรณาการโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของทุกหน่วยงานภายในกระทรวง
อุตสาหกรรมมารวมอยู่ภายใต้ร่มเงาใหญ่ของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น จะตั้งอยู่บนแนวคิดตาม
ความสมัครใจของสถานประกอบการที่มีเป้าหมาย เพ่ือด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชนรอบข้าง 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยด าเนินการอย่างเป็นระบบใน 5 ระดับ จากระดับที่ง่าย
ไปสู่ระดับที่ยาก ในอดีต UNIDO ได้ริเริ่มนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Industry) ในปี พ.ศ.2552 และได้เริ่มสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน (Public Private Partnership) ในปี พ.ศ.  2554 แต่ทว่าแนวทางการส่งเสริม
อุตสาหกรรมสีเขียวของ UNIDO ยังเป็นนามธรรมและขาดขั้นตอนการพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรม 
สีเขียว ท าให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมไม่ทราบว่าต้องเริ่มด าเนินการได้อย่างไร เพ่ือให้แนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวให้เป็นรูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงได้น าหลักการบริหารจัดการคุณภาพ ทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management 
TQM) ผนวกกับหลักการสร้างความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Triple Bottom 
Line) พัฒนาและปรับปรุงเป็นหลักการของ “อุตสาหกรรมสีเขียว” บนพื้นฐานที่ส าคัญของ 2 เสาหลัก 
คือการปรับปรุ งอย่ างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement)  และ การพัฒนาอย่างยั่ งยืน 
(Sustainable Development) ขององค์กร  

ในปลายปี พ.ศ. 2553 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เริ่มด าเนินการโครงการอุตสาหกรรม 
สีเขียวอย่างจริงจังขึ้น โดยด าเนินการท าข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือร่วมกันส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้มีการประกอบการที่
เป็นมิตรและสังคมอันจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ ประชาชนไว้วางใจและ
เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
ซึ่ ง จ ะท า ใ ห้ ผ ลิ ตภัณฑ์ ม ว ลร วมสี เ ขี ย วขอ งประ เทศ  ( Green GDP)  มี มู ล ค่ า สู ง ขึ้ น ด้ ว ย 
และเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในปี พ.ศ. 2554
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผนึกก าลังกับทุกหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันเครือข่าย
โดยเฉพาะส านักงานอุตสาหกรรมจั งหวัดและนิ คม อุตสาหกรรมทั่ วประ เทศ ส่ ง เสริม  
ให้สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการด าเนินธุรกิจที่ เป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อม และมี 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ” ได้แก่ 

ระดับที่  1 ความมุ่ งมั่นสี เขียว  (Green Commitment)  คือ การแสดงความมุ่ งมั่ น 
ในรูปแบบของนโยบายเป้าหมายและแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสาร
ภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Commitment) คือ การด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย 
เป้าหมายและแผนงานที่ก าหนดเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและส าเร็จตาม
ความมุ่งม่ันที่ตั่งไว้ 

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม
อันเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการรองรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ  

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตส านึกร่วมกัน
ในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบ
กิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด าเนินการต่าง ๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

ระดับที่ 5 เครือข่ายเขียว (Green Network) คือ การขยายขอบเขตของเครือข่ายของการ
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรเองออกสู่ภายนอก ตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย 

แนวคิดและกรอบการด าเนินการของอุตสาหกรรมสีเขียวนั้น จะเป็นการส่งเสริม และผลักดัน
ให้ภาคการผลิตมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ถือเป็นหัวใจส าคัญของ
โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกลับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศรวมทั้งความผาสุก
ของสังคม ตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้
หลักการ 3Rs และเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology) การปรับปรุงผลิตภาพสีเขียว 
(Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม(Eco Design) การให้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฉลากสี เขี ยว  (Green Label หรือ Eco-Label)  การศึกษา  และวิ เคราะห์ข้ อมูล 
วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Analysis, LCA) การลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเชิงรุกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ เพ่ือพัฒนาให้การ
ประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) กล่าวว่า “กรณีศึกษาตัวอย่างสถานประกอบการที่ปรับปรุง
พัฒนาจนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เช่นโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดทาง
ภาคใต้ที่เคยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาตลอด เวลาผ่านไป 20 ปีในโรงงานแห่งนี้ได้รับรางวัล
สิ่งแวดล้อมดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งท าให้เป็นที่แปลกใจว่าสามารถท าได้อย่างไรที่สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขจนสังคม และชุมชนยอมรับได้ ปัจจุบันโรงงานกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และมี
กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งกรณีโรงงานนี้สามารถน ามาเป็นแบบอย่างการปฏิบัติได้ เพราะยังมีโรงงานอีก
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มากมายในประเทศไทยที่ไม่เห็นความส าคัญ และไม่เข้าใจว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการ
อย่างไร ส่วนใหญ่คิดว่าต้องลงทุนสูงไม่มีผลตอบแทนคืนให้กับองค์กร นอกจากนี้  ยังมีตัวอย่างที่นิคม
อุตสาหกรรมไบเออร์ เมืองเลเวอร์คูเซ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งพอมีปล่องควันขาวออกจาก
นิคมฯ และรอบ ๆ ที่ตั้งโรงงานเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่มีหอพักสูงหลาบสิบชั้น แต่
พบว่าโรงงาน และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบ “We depend on each other” คือ อยู่ด้วยการ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยคนอาศัยในชุมชนใกล้เคียงได้ไปท างานในโรงงานสิ่งส าคัญ คือ เมือง 
ชุมชนและอุตสาหกรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนคล้ายกับหลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมก าลังพยายามผลักดันอยู่ใน
ขณะนี้” 

ดังนั้นในการด าเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว อันดับแรกที่ต้องด าเนินการ คือ การสร้าง  
การมีส่วนร่วมกับโครงการให้ได้จ านวนมาก และสองต้องให้โอกาสได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
แต่มีปัญหาคือจะขายความคิดนี้ได้ หรือไม่ว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและวจะน าไปสู่ความยั่งยืน
(Sustainable) ได้ ทั้งนี้คนทุกคนมักจะถูกตัดสินโดยบุคคลที่ 3 เสมอ ยกตัวอย่างเช่น ไม่มีใครบังคับ
ให้เราเรียนปริญญาโท แต่เพราะคนรอบข้างได้ปริญญาโทกันหมดก็เลยต้องเรียนบ้าง เช่นเดียวกับ
อุตสาหกรรมสีเขียว 4 โรงงานอุตสาหกรรมรอบข้างได้กันหมด ก็เป็นแรงผลักดันให้ต้องท าโรงงาน  
ของตนให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวบ้างเช่นกัน 

ขั้นตอนของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว เริ่มจากระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว เป็นการเชิญ
ชวนให้เข้าร่วมท าความดีโดยมีความตั้งมั่นที่จะเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และระดับที่ 2กิจกรรมสีเขียว 
โรงงานต้องเริ่มท าตามที่ได้สัญญาไว้ ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว ต้องเริ่มออกแรง ในการท าให้ได้
มาตรฐานรองรับ ส่วนระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียวต้องท าให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยท าจนเป็น
นิสัยติดตัว ซึ่งเมื่อท าทุกอย่างเป็นระบบระเบียบจนกลายเป็นนิสัย และเป็นวัฒนธรรมของคนรอบข้าง 
ในองค์กรที่ไม่เป็นระเบียบก็อยู่ร่วมกับเรายาก จนสุดท้ายก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้เป็น
ระเบียบเหมือนเรา ทั้งนี้วัฒนธรรมสีเขียวจะเป็นตัวช่วยให้กลืนสิ่งที่ไม่ดีในที่สุด ทั้งนี้ต้องใช้เวลาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนระดับเครือข่ายสีเขียวเนื่องจากด้วยว่าเราจะเป็นสีเขียวอยู่รายเดียวไม่ได้ 
รอบข้างเราจะต้องเป็นสีเขียวด้วย 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวได้รับความสนใจและมีหน่วยงานที่เห็นคุณค่า  เช่น มีโรงงาน
สนใจขอรับเครื่องหมายอุตสาหกรรมสีเขียวไปติดข้างผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 
อย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น าเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวง
อุตสาหกรรมไปบรรจุอยู่ใน “แผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559“ เห็นว่า หลักการ 
ของอุตสาหกรรมสีเขียวมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสังคม 
และชุมชนไม่ยอมรับ และจะยั่งยืนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีก าไรเช่นกัน โดยตัวชี้วัดทางธุรกิจแบบเดิม  
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ที่ส าคัญมีอยู่ 4 ตัว คือ ต้นทุน คุณภาพ การบริหาร และความรวดเร็ว ซึ่งไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่คิดเรื่อง
การลดต้นทุนละเพ่ิมผลก าไรแต่ทั้งนี้ธุรกิจไม่สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนถ้าขาดตัวชี้วัดอีก 2 ตัว  
คือ นวัตกรรมการสร้างสรรค์ ( Innovation and Creativity) และความรับผิดชอบต่อสั งคม  
(Corporate Social Responsibility: CSR) เหตุผลที่ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งจ าเป็นกับ 
การท าธุรกิจสมัยนี้เพราะถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ธุรกิจก็ไม่สามารถยั่งยืนอยู่ได ้

กระทรวงอุตสาหกรรมมีงานหลัก ๆ ใน 2 ส่วน คือ การก ากับดูแล และการส่งเสริมพัฒนา 
ซึ่งต้องอาศัยร่วมกันคิดท าอย่างไรให้อุตสาหกรรมสีเขียวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทิศทาง  
และแนวทางในการขับ เคลื่ อน อุตสาหกรรมสี เขี ยว  สอดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาล  
ให้ อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มีความรับผิดขอบต่อสังคม อยู่ ร่ วมกับชุมชนได้  
อย่างราบรื่นและยั่งยืน ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นผู้ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม  
ถ้าสามารถท าให้โรงงานต่าง ๆ ด าเนินการภายใต้หลักการเหล่านี้ได้ ก็จะลดปัญหาประชนต่อต้าน
โรงงานอุตสาหกรรม ท าให้กระทรวงฯ สามารถใช้เวลาในการท างานอ่ืน ๆ ได้ เช่น ส่งเสริมให้เกิด  
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ แต่หากผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียวไม่ได้ หรือท าได้ไม่ดี 
ก็จะส่งผลให้กระทรวงฯ ท างานได้ ซึ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ดังนี้ 

1. อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท าได้โดยการปรับปรุงเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี 3Rs ประหยัดทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Resource Efficiency) โดย
อุตสาหกรรมในอนาคตต้องเป็นอุตสาหกรรมที่น าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า ซึ่งอาจต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) โดยอุตสาหกรรมที่เป็นเอกเทศหรือที่อยู่เดี่ยว ๆ อาจจะเกิดขึ้น
ยาก ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขึ้นมา
รองรับ 

2.   มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 หลายหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม มีโครงการด้านนี้ เช่น โครงการ  CSR-DIW 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม , โครงการ CSR-DPIM และโครงการเหมืองแร่สี เขียวของกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร่ ฯลฯ ภายใต้หลักความคิดที่ว่าอุตสาหกรรมต้องมีจิตส านึก 
ประชาชนต้องมีความเข้าใจ ซึ่งจะมาเชื่อมกับเรื่องการอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้ 

3. อยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
 อุตสาหกรรมต้องรักชุมชนและพ้ืนที่ที่อยู่ประชาชนถึงจะรักอุตสาหกรรม โดยต้องเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและต้องสื่อสารกันให้ข้าใจ ดังเช่น โครงการต่าง ๆ ของกระทรวง
อุตสาหกรรมที่พยายามสร้างให้เกิดระบบธรรมาภิบาล ให้อุตสาหกรรมและชุมชนเข้าถึงข้อมูล ส่งเสริม
ความรักความเข้าใจที่ดีต่อกัน เพ่ือให้ประชาชนไว้วางใจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสี
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เขียวต้องอาศัยกลไกทั้ง 3 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน ได้แก่ 1) กลไก
ภาครัฐเป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ออกนโยบาย โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญ คือ กฎหมายส าหรับบังคับ
ใช้เ พ่ือให้โรงงาน หรือภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ เช่น  
การขออนุญาตตั้งโรงงาน สิทธิ์ในการสั่งแก้ไขเมื่อตรวจสอบพบว่าโรงงานด าเนินการใดไม่ถูกต้อง  
การด าเนินการทางกฎหมายกรณีโรงงานไม่มีใบอนุญาตฯลฯ อาจไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่งถึง
หรือยังมีจุดอ่อน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวจึงไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรเมื่อกฎหมาย  
/ พระราชบัญญัติเรื่องใดมาแล้วก็ต้องท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ นอกจากนี้ควรต้องมีการสร้างฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพ่ือจะได้ทราบว่าโรงงานอะไร อยู่ที่ไหน  
ยังด าเนินการอยู่หรือไม่ ปัญหาเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลและพัฒนาส่งเสริม
โรงงานได้อย่างเหมาะสมกับประเภทหรือชนิดของโรงงานนั้น ๆ นอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ การสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพ่ิมขี้นการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพราะ
ต่อไปนี้ถ้าเป็นนิคมที่ไม่มีกรจัดการระบบเชิงนิเวศที่ดีก็จะถูกต่อต้าน 2) กลไกภาคอุตสาหกรรม คือ
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ต้องด าเนินการตามนโยบาย โดยที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและเปิดโอกาสให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงาน
สมัครเข้าร่วม ซึ่งโรงงานต้องมีการสร้างจิตส านึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน มีการยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการและการปรับใช้เทคโนโลยี 3) กลไกภาคประชาชน คือ สิ่งส าคัญที่สุดคือ
ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึก และมีทัศนคติที่ดีต่อระบบอุตสาหกรรม รวมถึง
ต้องมีการปรับพฤติกรรม เช่น การสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการซื้อ
สินค้าฉลากสีเขียว 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมได้รับจากทุกภาคส่วนทั่วโลก

ทั้งนี้เพราะแหล่งพลังงานของโลกซึ่งได้แก่ น้ ามันและก๊าซลดลงอย่างรวดเร็วเกินกว่า ที่คาดการณ์ไว้ 
ประกอบกับความตื่นกลัวในเรื่องของภัยธรรมชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) และการท าลายคุณภาพของน้ าและดินที่เป็นแหล่ง
อาหารของพืชและสัตว์ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารของมนุษย์และปัจจัยส าคัญต่อการด าคง
ชีพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดังนั้น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จึงถูกมอง ในแง่ลบจากสังคม ชุมชน 
และประชาชนโดยรอบว่าเป็นแหล่งก่อเกิดมลพิษและความเดือนร้อนจากการปรับตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหนทางเดียวที่จะท าให้สถาน
ประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ประโยชน์ที่สถานประกอบการ
พัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวจะได้รับ มีรายละเอียดดังนี้ 
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1.    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการประกอบ
กิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบในอนาคต 

2.   เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจที่ดี และการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ 

3.    ชุมชนโดยรอบได้รับความเป็นธรรม เข้าถึงโอกาสในการมีชีวิตที่ขึ้นจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน จากการเกิดอุตสาหกรรมสีเขียว 

4.   เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น มีการว่าจ้างแรงงานที่
เป็นธรรม คนงานมีความปลอดภัย และมีความสุขกับการท างานในสภาพแวดล้อมที่ดี 

5.    ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ สร้างโอกาส  
ในการแข่งขัน 

6.    สร้างโอกาสทางการตลาดโดยเน้นประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตซึ่งก าลังจะเป็นที่ยอมรับและต้องการของผู้บริโภคท่ัวโลก 

7.   สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่ งไม่ส่งผลกระทบตอสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 
 

2.4 ข้อก าหนดแนวทางปฏิบตัิ และขั้นตอนด าเนินงานการให้การรับรอง เพื่อพัฒนา
เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

 
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตามค านิยามของ กระทรวงอุตสาหกรรม (กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2556) คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย
การมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กร
ตลอดโซ่อุปทานเพ่ือการพัฒนายั่งยืน  

การจัดท าอุตสาหกรรมสีเขียว (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 2558) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและผลักดันให้ภาคการผลิตมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน จึง
ได้จัดเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 1 : ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) 
1.    องค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะ

ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
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 ก)    การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ การป้องกันมลพิษ (Prevention of 
Pollution) หรือ 

 ข)   การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 
 ค)   การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 

Mitigation and Adaptation) หรือ 
 ง)   การปกป้องและ ฟ้ืนฟูธรรมชาติ  (Protection and Restoration of The 

Natural Environment) 
2.   องค์กรมีการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรในองค์กรทราบ 
เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) 
1.    องค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะ

ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างน้อยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ดังนี้ 
 ก)  การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ การป้องกันมลพิษ (Prevention of 

Pollution) 
 ข) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) 
 ค)  การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 

Mitigation and Adaptation) 
 ง)  การปกป้องและ ฟ้ืนฟูธรรมชาติ  (Protection and Restoration of The 

Natural Environment) และมีการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรในองค์กรทราบ 
2.    องค์กรจัดท าแผนงานด้านสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

หรือการป้องกันมลพิษ หรือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน หรือลดผลกระทบ  
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการปกป้องและฟ้ืนฟูธรรมชาติ โดยแผนงานสิ่งแวดล้อม  
ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

3.    องค์กรต้องน าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล 
เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (Green System) ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน โดยเกณฑ์นี้ปรับปรุงขึ้น เมื่อปี 2558 โดยส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ก าหนด
อุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่น ISO 14001, ISO 50001 เป็นต้น 

1.  บริบทขององค์กร 
 1.1  องค์กรต้องมีการพิจารณาท าความเข้าใจบริบทขององค์กร โดยพิจารณาจาก

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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 1.2  องค์กรควรบ่งชี้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และพิจารณาความต้องการ และ ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.  ความเป็นผู้น า 
 2.1  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่น ที่

เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 2.2  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่งต้อง

ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการ 
 ก)  การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of 

Pollution) 
 ข) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 
 ค)  การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 

Mitigation and Adaptation) หรือ 
 ง)  การปกป้องและ ฟ้ืนฟู ธรรมชาติ  (Protection and Restoration of The 

Natural Environment) 
โดยต้องจัดท าเอกสารและสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรทั้งหมด ซึ่งท างานให้ 

หรือในนามขององค์กรทราบ รวมทั้งพร้อมเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องมั่นใจว่าความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ส าหรับ

บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ได้มีการมอบหมายและสื่อสารเป็นที่เข้าใจในองค์กร 
3.  การวางแผน 
 3.1  องค์กรต้องชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากกิจกรรมผลิตภัณฑ์ และ 

การบริการขององค์กรและพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 3.2  องค์กรต้องชี้บ่งและติดตามสืบค้นข้อก าหนดของกฎหมาย และข้อก าหนดอ่ืน ๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

 3.3  องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบาย กฎหมาย และ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 

 3.4  องค์กรต้องจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมาย โดยแผนงานต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในทุกระดับ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และก าหนดวิธีการ และระยะเวลาแล้วเสร็จ 
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4.   การสนับสนุน 
 4.1  องค์กรต้องพิจารณาก าหนด และจัดหาทรัพยากร ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 4.2  องค์กรต้องก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร  ที่ท างานให้

องคก์รหรือท างานนามองค์กร ซึ่งมีผลต่อสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และให้มั่นใจว่าบุคลากรเหล่านี้มีความรู้ความสามารถบนพ้ืนฐานของการศึกษา  
การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

 4.3  องค์กรต้องท าให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคุมขององค์กร มี 
ความตระหนักด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 4.4 องค์กรต้องสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรภายในองค์กร 

 4.5  องค์กรควรจัดท าเอกสารและปรับปรุงเอกสาร โดยได้รับการทบทวนและอนุมัติ
ตามความเหมาะสม รวมทั้งควรมีระบบการควบคุมเอกสาร 

5.  การด าเนินการ 
 5.1  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือควบคุมการด าเนินการกับประเด็น

ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.2  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติภัย

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
6.  การติดตามประเมินผล 
 6.1  องค์กรต้องเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และติดตามผล

การด าเนินงานตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดท า และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเฝ้าระวัง และ
ตรวจสอบเทียบหรือทวนสอบ และบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม 

 6.2  องค์กรต้องประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาที่ก าหนดและจัดเก็บบันทึกเป็นหลักฐาน 

 6.3  องค์กรต้องด าเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ตามช่วงเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีการน าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลและสอดคล้องกับข้อก าหนดต่าง ๆ  

 6.4  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องทบทวนระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรตามช่วงเวลาที่ก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังคงมีความ
เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
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  7.  การปรับปรุง 
 7.1  องค์กรต้องด าเนินการกับข้อบกพร่องด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และปฏิบัติการ

แก้ไขโดยวิเคราะห์สาเหตุด าเนินการก าจัดสาเหตุของข้อบกพร่องเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า และจัดเก็บ
บันทึกเป็นหลักฐาน 

 7.2 องค์กรต้องมีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
1.  องค์กรต้องมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดระดับที่ 3  

ทุกข้อ  
2.  องค์กรต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะการประกอบกิจการ อุตสาหกรรมขององค์กร และต้องน ามาปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผล โดยครอบคลุมตามหลักการของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ดังนี ้

 2.1   องค์กรต้องมีความรับผิดชอบ ส าหรับผลกระทบจากองค์กรทีมีต่อสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมขององค์กรโดยต้องมี
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1)  ผลกระทบจากการตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กรต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญ 2)  การด าเนินการเพ่ือการป้องกัน
ผลกระทบด้านลบที่เกิดข้ึนโดยไม่ได้ตั้งใจ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 

 2.2  องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และการด าเนินการต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย องค์กรต้องมีการเปิดเผยอย่างชัดเจน ถูกต้อง และ
ครบถ้วน โดยมีลักษณะดังนี้ 1)  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยตรง และง่ายต่อความเข้าใจ 2) ข้อมูลต้องเหมาะสมกับช่วงเวลา เป็นข้อเท็จจริง ชัดเจน 
และมีความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 

 2.3  องค์กรต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัย อย่างจริงจังโดยมีลักษณะดังนี้ 1)  ประกาศก าหนดค่านิยมและหลักการต่าง ๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยขององค์กรให้ชัดเจน 2) ด าเนินการตามโครงสร้างการบริหารที่ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายในองค์กร 3) มีกลไก
ในการก ากับดูแล และการควบคุมต่าง ๆ เพ่ือเฝ้าติดตาม ให้การสนับสนุน และการบังคับให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างและความปลอดภัย 5) มีการป้องกันหรือแก้ไขการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมตลอดทั่วทั้งองค์กร 6) มีรายงานผลการปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
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 2.4  องคก์รต้อง เคารพ พิจารณา และตอบสนองผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียด้าน
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 2.5 องค์กรต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 2.6  องค์กรต้องเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากลในด้านสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยในสถานการณ์ที่กฎหมายหรือการด าเนินการตามกฎหมายยังไม่พอเพียงส าหรับการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมได้ องค์กรต้องผลักดันให้เกิดความเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล 

 2.7  องค์กรต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี 
และให้การยอมรับถึงความส าคัญและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย 

3.  องค์กรต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 5 : เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 
1.  องค์กรต้องมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไป

ตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 ทุกข้อ 
2.  องค์กรต้องด าเนินการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มี

ส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่ครอบคลุมทั้ง ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ชุมชน และผู้บริโภค 
และต้องท าให้ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี
ลักษณะดังนี้ 1)  ต้องส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และน ามา
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล โดยต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน และต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2)  ต้องมีการส่งเสริมให้มี่ส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาชุมชน และต้อง
ร่วมกับชุมชนในการกระตุ้นจิตส านึกและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการบริโภคที่ยั่งยืน โดยให้
ความส าคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 3)  ต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการ
บริโภคท่ียั่งยืน 

3.  องค์กรต้องจัดท ารายงานการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้าง และ
สานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย และสรุปรายงานผลความส าเร็จเพ่ือเผยแพร่ 
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ภาพที่ 2.1 บันได 5 ขั้นสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
แหล่งที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556. 

 
ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับจากการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวนั้น (กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2556) มีดังนี ้
1.   ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการ

ประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบในอนาคต 
2.   เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิด 

ความเข้าใจที่ด ีตลอดจนการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรม และชุมชนที่อยู่โดยรอบ 
3.   ชุมชนโดยรอบได้รับความเป็นธรรม เข้าถึงโอกาสในการมีชีวิตที่ดีข้ึน 
4.   เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
5.   ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ 
6.   สร้างโอกาสทางการตลาดโดยเน้นประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

ผลิตซึ่งก าลังจะเป็นที่ยอมรับและต้องการของผู้บริโภคท่ัวโลก 
7.  สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม 
สิทธิประโยชน์ส าหรับสถานประกอบการที่ได้รับการรองอุตสาหกรรมสีเขียว มีดังนี้ 
1.  ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ระยะเวลา 5 ปี 
2.  เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า (Green Productivity Loan) 
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3.  การผ่อนคลายจากการตรวจก ากับ 
4.  การยกย่องชมเชย 
กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) ก าหนดว่า แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

ระดับท่ี 1 ถึง 5 นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green 

Commitment)  
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการประกาศความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการ 

โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมั่นใจว่านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้นต้องมีดังนี้ 
1.  เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม สินค้าและ

การบริการ 
2.  มุ่งม่ันปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการเกิดมลภาวะ 
3.  มุ่งม่ันปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องกับประเด็นด้าน

สิ่งแวดล้อม 
4.  ให้กรอบในการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
5. จัดท าลายลักษณ์อักษร น าไปปฏิบัติและรักษาไว้ 
6.  สื่อสารให้ทุกคนที่ท างานให้องค์กร หรือท างานในนามขององค์กร 
7.  เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และจัดท าเป็นลายลักษณ์

อักษรพร้อมทั้งลงนามในประกาศนโยบายดานสิ่งแวดล้อม ส าหรับการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ควรมุ่งเน้นไปในทิศทางของการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการป้องกัน
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องเผยแพร่และท าความเข้าใจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
ทุกคนที่ท างานให้กับองค์กร หรือ ท างานในนามองค์กร เพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  
และสม่ าเสมอ เช่น การติดป้ายประกาศ การประชุมชี้แจง และการฝึกอบรม 

 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดวิธีการในการเฝ้าติดตามว่าทุกคนที่ท างานให้ กับ
องค์กรมีความเข้าใจและน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 

องค์กรควรเปิดเผยและสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสาธารณชนทั่วไปและเผยแพร่
ต่อชุมชนโดยรอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีหนึ่ง  
ตามความเหมาะสม 
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แนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขียว  
(Green Activity) 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการประกาศความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการ 
โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมั่นใจว่านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้น มีดังนี้ 

1. เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม สินค้า และ 
การบริการ 

2.  มุ่งม่ันปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและป้องกันการเกิดมลภาวะ 
3.  ให้กรอบในการก าหนดทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
4.  จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร น าไปปฏิบัติและรักษาไว้ 
5.  สื่อสารให้ทุกคนที่ท างานให้องค์กร หรือท างานในนามองค์กร 
6. สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจัดท าเป็นลายลักษณ์

อักษรพร้อมทั้งลงนามในประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ควรมุ่งเน้นไปในทิศทางของการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการป้องกัน
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องเผยแพร่และท าความเข้าใจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
ทุกคนที่ท างานให้กับองค์กร หรือ ท างานในนามขององค์กร เพ่ือให้น านโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
และสม่ าเสมอ โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เช่น การติดป้ายประกาศ  
การประชุมชี้แจง การฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดวิธีการในการเฝ้าติดตามว่าทุกคนที่ท างานให้องค์กร
มีความเข้าใจ และน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 

องค์กรแสดงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการเปิดเผยและสื่อสารนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมให้
สาธารณชนทั่วไป และเผยแพร่ต่อชุมชนโดยรอบ 

องค์กรต้องมีการทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและด าเนินการจัดล าดับความส าคัญโดยพิจารณาจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยส าคัญ ด าเนินการเลือกกิจกรรมที่มีผลกระทบที่มีนัยส าคัญอย่างน้อย 1 กิจกรรม ก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพ่ือจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

องค์กรต้องจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน โดยการรวบรวมรายละเอียด 
และข้อมูลในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เช่นปัญหาเกิดจากอะไรมีหน่วยงานใด
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เกี่ยวข้องบ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการท าแผนงาน มีการก าหนดวิธีการด าเนินการก าหนดเวลาแล้ว
เสร็จของแผนงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน และควรน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 

องค์กรต้องมีการน าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งควรก าหนด
วิธีการเฝ้า ติดตาม และการบันทึกผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหารระดับสูงควรมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วย 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว 
(Green System) โดยมีแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ข้อที่ 1  เกี่ยวกับนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

1. นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมเป็นการประกาศความมุ่ งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 
อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมั่นใจว่านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดขึ้นมี  
ความเหมาะสมกับขนาด และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม สินค้า และการบริการ 
มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและป้องกันการเกิดมลภาวะ สามารปฏิบัติให้สอดคล้อง  
กับกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษรและเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 

2.  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรพร้อมทั้งลงนามในประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับการก าหนดนโยบาย 
ด้านสิ่งแวดล้อมควรมุ่งเน้นไปในทิศทางของการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

3.  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องเผยแพร่และท าความเข้าใจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับทุกคนที่ท างานให้กับองค์กร เช่น การติดป้ายประกาศ เป็นต้น 

4.  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดวิธีการในการเฝ้าติดตามว่าทุกคน ที่ท างาน
ให้กับองค์กรมีความเข้าใจและน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 

5.  องค์กรควรเปิดเผยและสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้สาธารณชนทั่วไป และ
เผยแพร่ต่อชุมชนโดยรอบ 

6.  ผู้บริหารระดับสูงควรมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ข้อที่  2 เกี่ยวกับการวางแผนด้าน

สิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
1.  องค์กรต้องมีการวางแผนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหา

ด้านมลภาวะ และควรมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุ  
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2.  องค์กรมีการชี้บ่งประเด็นสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ การบริการเพ่ือ
ด าเนินการประเมินหาประเด็นที่ท าให้เกิดผลกระทบที่มีนัยส าคัญ 

3.  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการชี้บ่งและติดตาม การท าความเข้าใจ 
กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ์ และการบริการ โดยจัดท าทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้ ติดตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่ออกใหม่ หรือ มี
การเปลี่ยนแปลงที่เกีย่วข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

4.  องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายกฎหมายและ
ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ จัดท าเป็นลายลั กษณ์อักษร โดยวัตถุประสงค์ควรมี 
ความเฉพาะเจาะจงชัดเจน ส่วนเป้าหมายควรจัดท าเป็นเป้าหมายรวม และมีการกระจายเป็น
เป้าหมายย่อยในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. องค์กรต้องจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
องค์กรต้องมีการน าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล โดยมีการชี้แจงท าความ
เข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และมีความเข้าใจตรงกัน เพ่ือให้มีการด าเนินการตามแผนงานที่ได้
ก าหนดไว้ 

6.  องค์กรต้องก าหนดวิธีเฝ้าติดตามผลการด าเนินงาน และบันทึกผลการด าเนินงานตาม
แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 

7. ผู้บริหารระดับสูงควรมีการทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน
ด้นสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ข้อที่ 3 เกี่ยวกับการน าไปปฏิบัติ มีดังนี้ 
1.   แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม องค์กรต้องจัดสรรทรัพยากรให้

เพียงพอต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทุกด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
การฝึกอบรม ทักษะเฉพาะทาง เทคโนโลยี และ การเงิน 

2.  องค์กรต้องชี้บ่งความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างจิตส านึกให้บุคลากรที่ท างานใน
องค์กร 

3. องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการสื่อสารโดยก าหนดข้อมูล 
ที่ต้องการสื่อสาร 

4.  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการควบคุมเอกสารโดยครอบคลุมขั้นตอน
การอนุมัติเอกสารก่อนใช้ การแสดงสถานะของเอกสาร การแจกจ่ายเอกสารไปจุดที่จ าเป็นต้องใช้งาน 
และการป้องกันการใช้เอกสารที่ล้าสมัย 
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5.  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
เอกสาร น าไปปฏิบัติเพื่อควบคุมการด าเนินงานไม่ให้มีความผิดพลาด 

6.   องค์กรต้องชี้บ่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กรที่เกิดขึ้นแล้ว 
จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องมีแนวทางเพ่ือเตรียมส าหรับรองรับและป้องกัน 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ข้อที่ 3 เกี่ยวกับ การติดตามประเมินผล 
มีดังนี ้

1.  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการเฝ้าติดตามและวัดผลของค่าต่าง ๆให้
ครอบคลุมค่าต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานที่เกิดผลกระทบที่ส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม มีการบันทึกข้อมูลของ
การเฝ้าติดตามและตรวจวัด รวมทั้งเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าติดตามและตรวจวัดต้อง
ได้รับการสอบเทียบ หรือทวนสอบ และได้รับการบ ารุงรักษา และจัดเก็บบันทึกไว้ 

2.  องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่ระบุถึงความถี่และวิธีการส าหรับการ
ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.  องค์กรต้องมีการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นและ
ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน โดยต้องประกอบด้วยขั้นตอนการแจ้งให้มีการแก้ไข และป้องกัน
ข้อบกพร่อง 

4. องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการชี้บ่ง จัดเก็บ ป้องกันเรียกใช้งาน 
ก าหนดอายุ จัดเก็บ และท าลายบันทึก 

5.  องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการตรวจประเมินภายในเพ่ือ
ตรวจสอบว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผนงานส าหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมมีการ
น าไปปฏิบัติและคงไว้อย่างเหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ข้อที่ 4 เกี่ยวกับการทบทวนและรักษา
ระบบ มีดังนี ้

1.  ผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม พอเพียง และ เกิดประสิทธิภาพ 

2.  ผู้บริหารมีการประเมินถึงโอกาสในการปรับปรุงและความจ าเป็น ในการเปลี่ยนแปลง
ต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมมีการ
จัดเก็บบันทึกทบทวน 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
ที่ 4 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Culture) 

1. องค์กรต้องจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน มอก./ ISO 14001หรือ
ตามมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 
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2. องค์กรต้องมีกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล 
ตัวอย่างขั้นตอนการสร้างวัฒนธรรม ได้แก่ มีกระบวนการสร้างเพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความ
เชื่อร่วมกันเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรในการด าเนินการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

3. องค์กรมีกระบวนการในการสร้างค่านิยมและจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
4. องค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่จะสะท้อนถึงการแสดงออก 

ของค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อม 
5. องค์กรมีการก าหนดแนวทางส าหรับการปฏิบัติเพ่ือให้พฤติกรรมคงอยู่อย่างยั่งยืนจน

กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการให้ความส าคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
6. องค์กรมีการก าหนดวิธีการในการประเมินความคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรด้าน

สิ่งแวดล้อม 
7. องค์กรต้องมีการก าหนดวิธีการในการประเมินผลกระทบจากการตัดสินใจ และการ

ด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญ 
8. องค์กรต้องมีการประเมินผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน

กรณีที่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา หรือ ปรับปรุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ กระบวนการ
ผลิต เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ สถานที่ประกออบการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

9. องคก์รต้องจัดท าแผนงานหรือก าหนดมาตรการเพ่ือรองรับและป้องกันผลกระทบ ด้าน
ลบที่มีนัยส าคัญ 

10. องค์กรต้องมีการทบทวนและทวนสอบมาตรการป้องกันผลกระทบที่มีนัยส าคัญเป็น
ระยะ เพ่ือให้มั่นใจว่ายังคงเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
การท างานขึ้น องค์กรต้องมีการก าหนดมาตรการอย่างเหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น 
และด าเนินการปฏิบัติการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นซ้ าอีก และบันทึกผลการด าเนินการ 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ
ที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 

1. องค์กรต้องจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน มอก. / ISO 14001 หรือ
ตามมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 

2. องค์ต้องได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 หากยังไม่ได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จะต้องมีการด าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสี
เขียว ระดับท่ี 4 ทุกข้อ 

3. องค์กรต้องชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
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4. องค์กรต้องมีการก าหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกในการเสริมสร้าง เพ่ือสานกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. องค์กรต้องมีการจัดท าโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ตามศักยภาพและความพร้อมของผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์กร 

6. องค์กรต้องก าหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกในการส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทานขององค์กรมุ่งสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว โดยอย่างน้อยต้องคลอบคุลมถึง ผู้ส่งมอบวัตถุดิบโดยตรงให้กับองค์กร ผู้รับจ้าง
ช่วงงานขององค์กร ผู้ส่งมอบบริการโดยตรงให้กับองค์กร ผู้แทนจ าหน่ายสินค้าขององค์กร 

7. องค์กรต้องมีการจัดท าโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสานสัมพันธ์
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับห่วงโซ่อุปทานขององค์กร โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงผู้ส่งมอบ
วัตถุดิบโดยตรงให้กับองค์กร ผู้รับจ้างช่วงงานขององค์กร ผู้ส่งมอบบริการโดยตรงให้กับองค์กร ผู้แทน
จ าหน่ายสินค้าขององค์กร และชุมชนที่มีโอกาสได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ขององค์กร 

8. องค์กรต้องมีกิจกรรมหรือวิธีการในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึก
ให้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าขององค์กรผู้แทนจ าหน่ายสินค้าองค์กร (Trade Agency) หรือผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้ตระหนักถึงการบริโภคท่ียั่งยืน 

9. องค์กรต้องมีการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสียโซ่อุปทาน ชุมชน และผู้บริโภค 

10. องค์กรต้องจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการต่าง  ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผล
ความส าเร็จของการด าเนินการ 

11. องค์กรต้องก าหนดวิธีการในการเผยแพร่รายงานการด าเนินการต่าง ๆ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวสามารถ
สรุปดังภาพที่ 2.2 นี้ 
 

 

ภาพที่ 2.2 ภาพรวมแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว 
แหล่งที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556. 

 
จากการศึกษาคู่มือแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาสู่

อุตสาหกรรมสีเขียว (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) พบว่า ขั้นตอนการด าเนินงานการให้การรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว แสดงดังภาพที่ 2.3 และ มีเอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการขอรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 1 2 และ 3 ดังนี้ 

เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่น  
สีเขียว (Green Commitment)  

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะต้องยื่นหลักฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  เอกสารการประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
2.  หลักฐานการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น บันทึกการประชุม ภาพถ่ายการติด

ประกาศ หรือ หลักฐานอื่นใด 
เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการ 

สีเขียว (Green Activity) 
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ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะต้องยื่นหลักฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  กรณีผู้สมัครได้รับการรับรองโครงการกิจกรรมที่คณะอนุกรรมการให้การรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียวให้การยอมรับในระดับที่ 2 ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารใบรับรองหรือประกาศนียบัตร
ของกิจกรรม โดยกรณีใบรับรองหรือประกาศนียบัตรก าหนดวันสิ้นอายุ ณ วันที่ยื่นสมัครต้องยังไม่สิ้น
อายุ และถ้าสิ้นอายุแล้วต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าองค์กรยังรักษาและคงไว้ซึ่งการ
ด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

2.  กรณีผู้สมัครผู้สมัครไม่ได้รับการรับรองโครงการกิจกรรมที่คณะอนุกรรมการให้การ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้การยอมรับ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร ดังนี้ 

 2.1.  เอกสารการประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและหักฐานการสื่อสารนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น บันทึกการประชุม ภาพถ่าย การติดประกาศ  

 2.2.  แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อ 1 
3. เอกสารสรุปผลความส าเร็จการด าเนินงานตามแผน อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อโครงการ 
  เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 ระบบสี

เขียว(Green System) คือ ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของกิจกรรม ที่คณะอนุกรรมการให้การ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าองค์กรยังรักษาและคงไว้ซึ่งการ
ด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนการด าเนินงานการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับ
ที่ 3 แสดงดังภาพที่ 2.3 

 

 
ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการด าเนินงานการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ถึง 3 

แหล่งที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556.  
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จากคู่มือแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) พบว่า ขั้นตอนการด าเนินงานการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
แสดงดังภาพที่ 2.4 และ มีเอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 
4 และ 5 ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงานการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 และระดับที่ 5 แสดง
ดังภาพที่ 2.4 
 

 

ภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการด าเนินงานการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และ 5 
แหล่งที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556.  

 
เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรม 

สีเขียว (Green Culture) 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะต้องยื่นหลักฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 หรือใบรับรองของโครงการหรือกิจกรรม 

ที่คณะอนุกรรมการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้การยอมรับในระดับที่ 3 
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2.  รายงานการด า เนินการต่าง  ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการสร้ า งวัฒนธรรมองค์ กร 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 เครือข่าย 

สีเขียว (Green Network) กรณีได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ทีผู่้ประกอบการ
อุตสาหกรรมจะต้องยื่นหลักฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 
2. รายงานการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสรุปรายงานผลความส าเร็จเพื่อเผยแพร่ 
เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5  เครือข่าย 

สีเขียว (Green Network) กรณียังไม่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 ทีผู่้ประกอบการ
อุตสาหกรรมจะต้องยื่นหลักฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 หรือ ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของ
โครงการหรือกิจกรรมที่คณะอนุกรรมการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้การยอมรับในระดับที่ 3 

2. รายงานเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
3. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
4. รายงานการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย และสรุปผล 
 

2.5 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
 

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) จัดท าขึ้นเพ่ือให้รู้ว่าองค์กรมีช่องว่างอะไรบ้างเมื่อ
เที่ยบกับมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการต่อไปอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่ งอาจจะเรียกเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) โดยหน่วยงานก ากับหรือ
มาตรฐานสากลที่ก าหนด โดยองค์กรและหน่วยงานก ากับอาจคาดหวังผลเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  
เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระโดยบุคคลภายนอก หรือสายงานอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติงาน หรืออาจ
ใช้วิธีการที่เรียกว่า CSA (Control Self-Assessment) ที่ปฏิบัติโดยหน่วยงานภายในองค์กรนั้น ๆ เอง 
ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) จะน ามาเพ่ือท าแผนด าเนินการ (Action Plan) เพ่ือลด
ช่องว่างที่มีอยู่เพื่อก้าวสู่ระดับการบริหารที่ดีขึ้น (เมธา สุวรรณสาร, 2551) 
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ในการสรุปผลการวิเคราะห์รายงานช่องว่างตามเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับภาครัฐฯ  
ซึ่งอาจจะมีแนวทางในการก ากับแตกต่างกันไปนั้น ในการท าการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
ให้ยึดหลักหรือเกณฑ์ปฏิบัติในการก ากับของหน่วยงานภาครัฐฯ หรือหน่วยงานนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ และ
ในกรณีที่ใช้มาตรฐานสากลเป็นหลักในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องยึดแนวทางในการเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติจริงขององค์กรนั้น ๆ กับเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งอาจจะจัดท าโดยทีมงานที่เกี่ยวข้องหรือร่วม
ประชุมกันในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้ประชุมกลุ่มฯ เพ่ือให้การสื่อสารกันได้อย่างชัดเจน ก็จะ
น าช่องว่างดังกล่าวมาจัดท า Action Plan เพ่ือลดช่องว่างในการก้าวไปสู่  Best Practice หรือ
มาตรฐานในการก ากับท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนการท า Gap Analysis ได้แก่ 

1.  ระบุเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย (Future State) เป็นการก าหนดเป้าประสงค์ หรือ
จุดมุ่งหมายอาจ น าทฤษฎีหรือข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ชัดเจนมาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดทิศทางเพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมาย 

2.  วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน (Current Situation) เป็นการตรวจสอบและประเมิน
สภาวการณ์ในปัจจุบัน ว่ามีโอกาสในการก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายได้มากน้อยเพียงใด โดยอาจจะพิจารณา
จากการตั้งค าถามหรือการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง โดยค าถามท่ีใช้ได้แก่ 

 2.1  ใครคือผู้ที่สามารถอธิบายสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีที่สุด 
 2.2  แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ถูกเก็บไว้ที่ไหน 
 2.3  การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดคือวิธีใด จ าเป็นต้องมีการระดมความคิดกันใน

กลุ่มย่อยหรือไม่ หรืออาศัยการสัมภาษณ์แบบเจาะจงผู้ถูกสัมภาษณ์ หรือต้องไปสังเกตจากการปฏิบัติงาน
จริง 

3.  ระบุวิธีการในการที่จะก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย (Bridge The Gap) เป็นการก าหนด
แผนการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจจัดท า
เป็นตารางส าหรับ การวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 ตารางส าหรับการวิเคราะห์ Gap Analysis 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 

บริษัทที่ศึกษาได้รับรอง
อุตสาหกรรมสี เขียว
ระดับท่ี 3  

บริษัทยังไม่ได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3  
จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

บริษัทควรก าหนดให้มีการจัดท า
มาตรฐานระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 

 
แหล่งที่มา: เมธา สุวรรณสาร, 2551.  
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2.6 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) และ TOWS Matrix 
 

2.6.1 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร

ก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการท างานขององค์กร  นิยามของค าว่า SWOT มาจากตัวย่อ
ภาษาอังกฤษ 4 ตัวมีลักษณะดังต่อไปนี้  (อัมพร ไหลประเสริฐ, 2558) 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
ความสามารถ และสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างาน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ดี เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากร
บุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็น
ประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ไม่ดี
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธี 
ในการแก้ปัญหานั้น 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ปัจจัย และ
สถานการณ์ภายนอกที่เ อ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง 
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม
ภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็ง
ตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น  

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยและ
สถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร บางครั้งการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้
ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่เคยเป็น
โอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน ด้วย
เหตุนี้องค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ของสถานการณ์แวดล้อม เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับ  
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กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยตัวอย่างตารางการ
วิเคราะห์ SWOT ดังแสดงในตารางที่ 2.3  

 
ตารางท่ี 2.3 ตารางวิเคราะห์ SWOT  

SWOT Analysis 

สภาพแวดล้อม 

ภายใน 

 

Strength (S) 

จุดแข็ง 

ข้อได้เปรียบ 

 

Weakness (W) 

จุดอ่อน 

ข้อเสียเปรียบ 

 

สภาพแวดล้อม 

ภายนอก 

 

Opportunity (O) 

โอกาส สิ่งเกื้อกูล 

ที่จะด าเนินกิจกรรม 

Threats (T) 

อุปสรรคที่จะท าให้ 

ด าเนินกิจกรรมไม่ส าเร็จ 

 
แหล่งที่มา: อัมพร ไหลประเสริฐ, 2558. 
 

2.6.2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
การวิเคราะห์ TOWS Matrix  เป็นหลักท่ีแสดงถึง โอกาสและอุปสรรค จากภายนอก

องค์กรที่สัมพันธ์ กับจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กร โดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 4 ทางเลือก ซึ่งเกิด
จากการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน มีดังนี้ (มนตรี สิงห์สุวรรณ, 2555) (เสถียร คามี
ศักดิ์, 2556) 

1)   กลยุทธ์เชิงรุก 
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการเอาจุดแข็งขององค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามไปรวม

กับโอกาสที่ดีจากภายนอกที่เหมาะสม เป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรแสวงหาและต้องการสร้างให้เกิดอย่าง
เต็มที่เพ่ือปกป้องจุดแข็งของตนเอง และน าโอกาสที่ดีจากภายนอกองค์กรมาใช้ ยกตัวอย่างเช่น 
รถเมอร์ซิเดส-เบนซ์ มีจุดแข็งที่เป็นรถที่มีคุณภาพดี หรูหรา และมีชื่อเสียง ใช้โอกาสจากค่านิยม  
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ของสังคม (ไทย) ที่ดูฐานะจากยี่ห้อรถยนต์ที่ใช้และค่านิยมแข่งขันด้านความหรูหรา น ามาสร้างเป็น  
กลยุทธ์ในการครองตลาด และขยายตลาด 

 2)  กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
  เป็นกลยุทธ์ที่พยายามแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรหรือสินค้าของตนเพ่ือตอบสนอง

ต่อโอกาสดีที่มีอยู่ในตลาด เพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ถ้าบริษัทละเลยการแก้ไขจุดอ่อนและฉวย
โอกาสนี้ก็จะท าให้คู่แข่งล ้าหน้าไปได้ กลยุทธ์ในส่วนนี้ จะช่วยปรับปรุงจุดอ่อนแล้วเปลี่ยนเป็นจุดแข็ง 
และเป็นการแก้ไขจุดอ่อนเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส เช่น สถานการณ์น ้ามันของโลกท่ีแพงท าให้
ตลาดมีความต้องการรถประหยัดน ้ามัน จึงเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานชนิดอ่ืนเป็นเชื้อเพลิง 
บริษัทเหล่านี้อาจร่วมมือกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว หรือซื้อเทคโนโลยีจากบริษัทนั้น 

 3)  กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
  เป็นกลยุทธ์ที่เอาจุดแข็งขององค์กรมาจับคู่กับอุปสรรคจากภายนอกเพ่ือต่อสู้กับ

อุปสรรคนั้นจุดมุ่งหมายคือเพ่ิมความเข้มแข็งสูงสุดและลดอุปสรรคให้ต ่าสุด หรือเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็น
โอกาส องค์กรอาจใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการหรือการตลาดเพ่ือขจัดอุปสรรค 

 4)  กลยุทธ์เชิงรับ 
  เป็นกลยุทธ์ที่จับคู่ระหว่างจุดอ่อนขององค์กร กับอุปสรรคจากภายนอกที่ตรงกัน

จุดประสงค์เพ่ือลดทอนจุดอ่อนภายในและอุปสรรคภายนอก โดยองค์กรอาจใช้วิธีการลดค่าใช้จ่าย 
หรือเลิกด าเนินการในสิ่งที่ไม่คุ้มค่า เพ่ือความอยู่รอด เช่น ธนาคารหรือหน่วยงานราชการมีจุดอ่อน
ด้านพนักงานที่มีมากเกิน และท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงท าการจัดระเบียบองค์กรโดยการลด
จ านวนพนักงาน หรือท าโปรแกรม early-retire ขึ้นมา โดย มนตรี สิงห์สุวรรณ (2555) ได้เสนอ
ตัวอย่างการวิเคราะห์ TOWS Matrix แสดงในตารางที่ 2.4 
 
ตารางท่ี 2.4 TOWS Matrix 

สภาพแวดล้อมภายใน 
และภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก 
SO - Strategies 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
WO - Strategies 

อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
ST - Strategies 

กลยุทธ์เชิงรับ 
WT - Strategies 

 
แหล่งที่มา: มนตรี สิงห์สุวรรณ, 2555.  
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาบริษัทสู่ อุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่  4  

วัฒนธรรมสีเขียวของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี สามารถ 
สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

 Luan, C., Tien, C., and Chen, W. (2016: 102 - 110) ได้ศึกษาเรื่องการแยกแยะประเภท
ของกิจกรรมสีเขียว  (มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม กระบวนการสีเขียว, การป้องกันมลพิษ และ
การรับรองสีเขียว) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมสีเขียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
จากข้อมูลการจ้างงานของตัวอย่างบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไต้หวัน และวิเคราะห์ 
เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานที่ผู้วิจัยพบว่าระดับของการลงทุนท างานวิจัยของบริษัท ที่ล้มเหลวจะส่งผล
กระทบต่อบริษัทเกี่ยวกับทางเลือกของกิจกรรมสีเขียว แต่อย่างไรก็ตาม ระดับความเป็นสากลของ
บริษัท นั่นคือ บริษัทมีความเป็นสากลมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะจ้างรับรองสีเขียวท่ามกลาง
กิจกรรมเหล่านี้ในแง่ของผลกระทบของกิจกรรมสีเขียวจากผลการด าเนินงานของบริษัทนั้น บริษัทที่
จ้างกระบวนการสีเขียวสามารถท างานได้ดีขึ้นตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  

Kunapatarawong and Martínez-Ros (2016: 1218 - 1232) ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างนวัตกรรมสีเขียวและการจ้างงานจากการเก็บข้อมูลที่ Spanish Technological Innovation 
Panel (PITEC) ตั้งแต่ปี 2007-2011 ความสัมพันธ์ที่ เ พ่ิมขึ้นของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับ
เศรษฐกิจของประเทศสเปนที่เป็นปัญหา คือ การว่างงานและความเป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้าง
นวัตกรรม ท าให้งานวิจัยนี้เป็นบริบทที่เหมาะสมและน่าสนใจในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
นวัตกรรมสีเขียว ทางทีมงานวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนวัตกรรมสีเขียว  และการจ้าง
งาน และความสัมพันธ์เป็นที่แข็งแกร่งส าหรับ บริษัท ในสิ่งที่เรียกว่าอุตสาหกรรมสกปรก นอกจากนี้  
ทีมงานวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์เป็นบวกส าหรับ บริษัท ที่แนะน านวัตกรรมสีเขียวโดยสมัคร
ใจเมื่อเทียบกับ บริษัทที่แนะน านวัตกรรมสีเขียวเพียงเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ ถูกพบระหว่างการจ้างงาน และบริษัทที่รายงานการเพ่ิมขึ้นของระดับ
ความส าคัญที่จ่ายให้แก่นวัตกรรมสีเขียว 

Shapira and others (2014: 93 - 104) ได้ศึกษาเรื่องการพิสูจน์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ใน สหราชอาณาจักรโดยวิธีการระบุตัวตนใหม่ คือ มีความสนใจที่เพ่ิมขึ้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือความยั่งยืน, การพัฒนาของอุตสาหกรรมสีเขียว และงานสีเขียว แต่อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวได้อย่างไร งานการผลิตสีเขียว และนวัตกรรมสินค้าสีเขียวถูกวัดได้อย่างไร งานวิจัยนี้ได้พิสูจน์
ถึง ค่าก าหนดและหัวข้อการวัดต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักร 
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ผู้วิจัยจะตรวจสอบวิธีการประมาณการ และแนวโน้มที่มีอยู่ในการศึกษาเหล่านี้ งานวิจัยนี้กล่าวถึง
ปัญหาและพิจารณากลยุทธ์ เพ่ือท าการจัดประเภท และการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการภาคสี
เขียว วิธีการระบุตัวตนใหม่ของผู้ประกอบการภาคสีเขียว จะถูกใส่ในชุดค าค้นหาและข้อความไปยัง
การมองเห็นสี เขียวของสินค้าสี เขียวของบริษัท วิ ธีการนี้มี การทดสอบผ่านการค้นหาของ
ผู้ประกอบการสินค้าสีเขียวขนาดเล็ก และขนาดกลางในสหราชอาณาจักร ผลการวิจัยจากการค้นหา
วิธีการของเรา มีการน าเสนอพร้อมกับการอภิปรายข้อดีและข้อจ ากัด 

Hashim and others (2014: 2759 - 2762) ได้ศึกษาถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และสร้าง 
แรงบันดาลใจให้อุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็น
อันตรายและประหยัดการใช้พลังงานโดยการปฏิบัติสีเขียว แต่เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงในการ
ประเมินระดับสีเขียวอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มมีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้ บทความนี้น าเสนอ
เครื่องมือ Green Industrial Performance Scorecard (GIPS) เพ่ือสร้างโปรไฟล์อุตสาหกรรม 
สีเขียว นอกจากนี ้ไฮไลท์ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงผลการจากด าเนินงานทางด้านภาพสีเขียว GIPS
ประกอบด้วยห้าองค์ประกอบสีเขียว นั่นคือ พลังงาน น้ าเสีย , การจัดการดินและทางอากาศ โรงงาน
สกัดน้ ามันปาล์ม (POM) ซึง่ถูกเลือกเป็นกรณีศึกษาในการประเมินผลการบังคับใช้ของ GIPS 

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (2553) ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี GAP Analysis และโมเดล Performance-
Importance Analysis เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของท่าเรือ
กรณีศึกษา โดยส ารวจผู้ใช้บริการด้านเรือ (บริษัทสายการเดินเรือและบริษัทตัวแทนเรือ) จ านวน 96 
บริษัท และผู้ใช้บริการด้านสินค้า (บริษัทผู้น าเข้า-ส่งออกและบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้า) จ านวน 
240 บริษัทมีอัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 90.7 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ใช้บริการด้านเรือมีความ
พึงพอใจต่อ การให้บริการของท่าเรือกรณีศึกษาเท่ากับร้อยละ 3.06 ขณะที่ผู้ใช้บริการด้านสินค้ารู้สึก
พึงพอใจบริการที่ได้รับจากท่าเรือกรณีศึกษาเท่ากับร้อยละ 3.07 และเม่ือน าเอาระดับความพึงพอใจที่
ได้รับมาท าการหาค่าเฉลี่ยโดยใช้การถ่วงน้ าหนักของจ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับในแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ผู้ใช้บริการทั้งด้านเรือ และผู้ใช้บริการด้านสินค้ามีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
โดยรวมของท่าเรือกรุงเทพเท่ากับร้อยละ 3.07 การศึกษาครั้งนี้ยังได้ท าการส ารวจ และวิเคราะห์
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อกิจกรรมการให้บริการด้านต่าง ๆ รวมทั้งยังได้จัด
ข้อเสนอแนะเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพ่ือยกระดับท่าเรือกรณีศึกษาให้กลายเป็นท่าเรือระดับโลกในอนาคต 



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรม 
สีเขียว กรณีศึกษาบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี ได้ออกแบบการวิจัย
ในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบซึ่งหน้า 
(Face to Face Interview) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน แล้วน ามาวิเคราะห์
ช่องว่างการพัฒนา (Gap Analysis)  เพ่ือทราบถึงแนวทางการด าเนินการของบริษัทตามเกณฑ์
ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โครงการอุตสาหกรรม 
สีเขียว ซึ่งมีแนวคิดมาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรม 

 

3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฏี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการวิจัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีความจ าเป็นในการเก็บข้อมูลให้มีความหลากหลาย
ทางด้านเทคนิค และวิธีการ เพ่ือความเข้าใจในบริบทของงานวิจัย ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานในงานวิจัย 
ต่อการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
จึงได้เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ  
ที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือค้นหาแนวทางดังกล่าวที่ส่งผลต่อการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
จึงได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาของงานวิจัยได้ดังภาพที่ 3.1 
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กรอบแนวคิดการศึกษาของงานวิจัย 

  
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้คือ การศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการด าเนินการของการ

พัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โดยการ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารควบคู่กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์
ซ่ึงหน้า (Face to Face Interview) บุคลากรต่าง ๆ ในองค์กรทั้งภาคเอกชน (ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และพนักงานที่เกี่ยวข้อง) ภาคราชการ และ 
ภาคประชาชน รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน จากนั้นจะวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยการตรวจสอบ
แบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)จากผู้ให้ข้อมูลในภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือความถูกต้องของ
ข้อมูล แล้วน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา (Gap Analysis) โดยการเปรียบเทียบระหว่าง
เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่  4วัฒนธรรมสี เขียว (Green Culture) โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว กับแนวทางการพัฒนาของบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้ง การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของบริษัท ตลอดจนใช้
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เทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix ในการก าหนดกลยุทธ์และสร้างแนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวต่อไป 

 

3.2 วิธีการศึกษา 
 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ตามเกณฑ์ก าหนด

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
กรณศีึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี มีดังนี้ 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (social responsibility)   และวิธีการด าเนินการตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรม 
สีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของบริษัท ดั๊บเบิ้ล 
เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสาร คู่มือโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เอกสาร
วิชาการ หนังสือ และวิทยานิพนธ์อื่น ๆ 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) เกี่ยวกับระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และวิธีการด าเนินการตามเกณฑ์
ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) โดยสัมภาษณ์ 
ซึ่งหน้า (Face to Face Interview) กับบุคลากรต่าง ๆ ในองค์กรทั้งภาคเอกชน (ผู้บริหาร วิศวกรการ
ผลิตและซ่อมบ ารุง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และพนักงานที่เกี่ยวข้อง) ภาคราชการ และภาคประชาชน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน 

 

3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักใช้วิธีการ เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 คือ ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนที่อยู่
รอบ ๆ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 
กลุ่ม ดังนี้คือ 
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3.3.1  ภาคเอกชน 
 1)  ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 1 คน 
 2)  วิศวกรและเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง จ านวน 6 คน  
 3)  วิศวกรการผลิต จ านวน 2 คน 
 4)  เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 4 คน   
 5)  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน 
 6)  เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบ ISO 1 คน 
 7)  เจ้าหน้าที่บริหารงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (QSHE) 3 คน 
 8)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์2 คน 

3.3.2  ภาคราชการ 
 1)  ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอศรีมหาโพธิ 
   (1)  ปลัดอ าเภอ จ านวน 3 คน 
 2)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   (1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าตูม จ านวน 1 คน 
 (2)  รักษาการหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน 
 (3)  พนักงานราชการ 5 คน 

3.3.3  ภาคประชาชน 
1)  กรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 คน 
2)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 2 คน 
3)  ชุมชนหมู่บ้านบุยายใบ จ านวน 4 คน 
4)  พระสงฆ์ จ านวน 1 รูป 

 

3.4 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

(Structured Interviews) กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับบริษัทเข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)  ภาคราชการ และภาคประชาชน 
ที่มีอยู่รอบ ๆ บริษัทที่ศึกษา  ทั้งนี้ผู้วิจัยมีแนวค าถาม (Guideline) ที่ได้ก าหนดขึ้นอย่างครอบคลุม
รอบด้านเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาบริษัทเข้าสู่
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อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) โดยมีแนวค าถาม
ประกอบการสัมภาษณ์ดังนี้ 

3.4.1  แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ  ภาคราชการ 
และภาคประชาชนที่อยู่รอบ ๆ บริษัทที่ศึกษา  

 1)  ข้อมูลเกี่ยวกับความมุ่งม่ันของผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
 2)  ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
 3)  ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการตามแนวทางหลักการ 7ประการ ของ ISO 26000 

(Social Responsibility)  
 (1)  ความรับผิดชอบ (Accountability) 
 (2)  ความโปร่งใส (Transparency) 
 (3) การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) 
 (4)  การ เคารพต่ อประโยชน์ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย  ( Respect for 

Stakeholder Interests) 
 (5)  การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for The Rule of Law) 
 (6)  การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International 

Norms of Behavior)  
 (7)  การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 

 4)  ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 

3.5 การตรวจสอบสามเส้า (Data Triangulation) 
 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

ตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้าเชิงคุณภาพ (Data Triangulation) ในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์โดย วรรณี แกมเกตุ (2551:201) ได้กลา่วว่า การตรวจสอบแบบสามเส้า
เชิงคุณภาพเป็นการเพ่ิมความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีหนึ่ง โดยการตรวจสอบแบบ  
สามเส้านั้นมีที่มาจากแนวคิดของการส ารวจหรือการชี้ทิศในการเดินเรือ ซึ่งถ้ารู้จุดตรึงบนแผนที่  
สองจุดแล้วลากเส้นจากจุดทั้งสองมา ตัดกันก็จะได้ทิศทาง หรือถ้ารู้จุดตรึงเพียงจุดเดียว ผู้สังเกตก็จะรู้
ว่าเราควรจะอยู่ในทิศทางระนาบใด ๆ ของเส้นนั้น ๆ วิธีการตรวจสอบสามเส้าเปรียบเสมือน 
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การตรึงความจริง ณ จุดหนึ่งแล้ว ก็จะรู้ถึงความจริงอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้หลายวิธี  
โดย สุภางค์ จันทวานิช (2553: 128-130) ได้กล่าวถึงมีวิธีการตรวจสอบสามเส้า ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  
4 วิธี คือ 

1.  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)  
 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่

วิธีการตรวจสอบ มีดังนี้ 
 1.1   แหล่งเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ เช่น ถ้าผู้วิจัยเคย

สังเกตผู้ป่วยโรคจิตเวลาเช้า ควรตรวจสอบโดยการสังเกตผู้ป่วยเวลาบ่ายและเวลาอ่ืนด้วย 
 1.2   แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ เช่น ผู้ป่วย

โรคจิตมีอาการคลุ้มคลั่งเมื่ออยู่ในบ้าน ถ้าหากไปอยู่ท่ีอ่ืนจะยังมีอาการคลุ้มคลั่งหรือไม่ 
 1.3  แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

เช่น เคยซักถามบุตรชายผู้ป่วยเปลี่ยนเป็นซักถามบุตรหญิง หรือพยาบาล หรือเปลี่ยนจากปัจเจก
บุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคม 

2.  การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation)  
 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูล

แตกต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกตแทนที่จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตตลอด ในกรณีที่ไม่แน่ใจ 
ในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ควรเปลี่ยนให้มีผู้วิจัยหลายคน 

3.  การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) 
 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยในแนวคิดทฤษฎีที่

แตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด อาจท าได้ง่ายกว่าในรับ
สมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะที่ลงมือตีความสร้างข้อสรุปเหตุการณ์
แต่ละเหตุการณ์ ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอื่น 

4.  การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิ ธี เ รี ยบ เรี ยงรวบรวมข้อมูล  ( Methodological 
Triangulation) 

 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีเรียบเรียงรวบรวมข้อมูล คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้น 
ก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

(Green Culture) กรณีศึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ได้น าข้อมูลต่าง ๆ โดยการ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบซึ่งหน้า (Face to Face Interview) มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบ สามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) จากนั้นจะน ามาท า
การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา (Gap Analysis) ของบริษัทตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับท่ี 4 โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และใช้การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตลอดจนทราบถึง
ประเด็นกลยุทธ์ของการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4  

1.   การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ตามเกณฑ์
ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โครงการอุตสาหกรรม 
สีเขียว จากการสัมภาษณ์ บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันบริษัทเข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว 

2.   การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาช่องว่าง (Gap Analysis) โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การด าเนินการของบริษัทที่สอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดดังกล่าว โดยตัวอย่างของตารางการวิเคราะห์
ช่องว่าง ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis) 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 

มีใบรับรองอุตสาหกรรม 

สีเขียวระดับท่ี 3 หรือ

ประกาศนียบัตรของ

โครงการ  

ยังไม่มีใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับท่ี 3 เนื่องจาก บริษัทยังไม่ได้

รับการรับรองมาตรฐานระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 

ควรจะจัดท ามาตรฐานระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001) 

หรื อปฏิบั ติ ตาม เกณฑ์ก า หนด

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3  

 
แหล่งที่มา: เมธา สุวรรณสาร, 2551.  
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3. การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสภาพแวดล้อม
ของบริษัทในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ซึ่ง มี
จุดอ่อน และจุดแข็งจากปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบาย งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี การบริหาร
จัดการของบริษัท และระบุอุปสรรคและโอกาสจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายด้านการเมือง 
มาตรการและการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ ภาวะเศรษฐกิจและความเข้มงวดของกฎหมาย
เป็นต้นจากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการต่าง ๆ ด้วยตารางวิเคราะห์ที่
เรียกว่าTOWS Matrix ซึ่งมี 4 ประเภท ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข กล
ยุทธ์เชิงรับ ตัวอย่างการท า SWOT Analysis และ TOWS Matrix ดังแสดงในตารางที่ 3.2-3.3 

 
ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห์ SWOT ของปัจจัยภายใน  

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

S1)  ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญ และ

ส นั บ ส นุ น ก า ร ข อ รั บ ร อ ง เ ก ณ ฑ์ ก า ห น ด

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว 

(Green Culture) 

W1) บริษัทยังไม่มีใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1) รัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานอุตสาหกรรม

ด าเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

ตอบสนอง นโยบาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติ 

T1) สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า รัฐบาลอาจจะ

ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 
แหล่งที่มา: อัมพร ไหลประเสริฐ, 2558. 
 
ตารางท่ี 3.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง 

(Strengths) 

จุดอ่อน 

(Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

การจัดท ามาตรฐานระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 



 52 

ตารางท่ี 3.3   การวิเคราะห์ TOWS Matrix (ต่อ) 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง 

(Strengths) 

จุดอ่อน 

(Weaknesses) 

อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 

จัดสรรงบประมาณ 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

 
แหล่งที่มา: มนตรี สิงห์สุวรรณ, 2555.  
 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 กรณีศึกษา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี ได้ออกแบบการวิจัยในลักษณะของ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบซึ่งหน้า(Face to Face 
Interview)  เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน แล้วน ามาวิเคราะห์ช่องว่างการ
พัฒนา (Gap Analysis)  เพ่ือทราบถึงแนวทางการด าเนินการของบริษัทตามเกณฑ์ก าหนด
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งมี
แนวคิดมาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรม 

 
4.1 ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis) จากการสัมภาษณ์ 
 4.3 การวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) มีชื่อเดิมว่า บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ ากัด 

(มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเพ่ือเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2532  
บริษัทนี้ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมาหาโพธิ์ ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 20 ล้านบาท  ส าหรับประกอบธุรกิจผลิต จ าหน่ายกระดาษและเยื่อกระดาษ ต่อมาได้ 
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537 หลังจากนั้นได้เพ่ิมเงิน
ลงทุนเพ่ือขยายก าลังการผลิตและยกระดับธุรกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในทุก  ๆ ปี จนมี 
ทุนจดทะเบียนรวมในปี 2558 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5,029.86 ล้านบาท 
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ปัจจุบันกลุ่มบริษัทดังกล่าวมีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 โรงงาน และโรงงานผลิตกระดาษ
ส าหรับพิมพ์และเขียน 5 โรงงาน รวมทั้งสิ้น 7 โรง แต่ในบริเวณเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี จะมีโรงงานเยื่อกระดาษ 2 โรง และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 โรงงาน คือ 
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 1 (Pulp 1) โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 (Pulp 2) โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์
เขียน 1 (Paper Mill 1) โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 2 (Paper Mill 2) และโรงงานผลิต
กระดาษพิมพ์เขียน 3 (Paper Mill 3)  โดยมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 7 โรงงาน ในปี 2558 จ านวน 
765,445 ตันต่อปี คิดเป็นรายได้รวมประมาณ 22,989,367 บาท เมื่อเทียบกับปี 2556 จ านวน 
489,380 ตันต่อปี คิดเป็นรายได้รวมประมาณ 18,345,158 บาท รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 4.1 
แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ขยายก าลังการผลิตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งในส่วนของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระดาษซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจอ่ืนที่สนับสนุน
การด าเนินงานของธุรกิจหลัก ดังเช่น ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปูนขาว ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสารเคมี
คลอรีนไดออกไซด์ และได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานเพ่ือช่องทางในการสร้างรายได้และเสริมสร้างความ
มั่นคงทางการเงินของกลุ่มบริษัท  นอกจากนี้มีคณะกรรมการบริษัท จ านวน 10 ท่าน โดยมีนายกิตติ 
ด าเนินชาญวนิชย์เป็นประธานผู้ก่อตั้ง และดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการการตรวจสอบของบริษัท (บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน), 2560) 

ปัจจุบันบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ 1 หมู่ที่ 2  
ในเขตอุตสาหกรรม 304 คลอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลท่าตูม ซึ่งเป็นต าบลหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  

4.1.1 โครงสร้างทางธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตและ

จ าหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษครบวงจร โดยริเริ่มด าเนินธุรกิจมา
ตั้งแต่ปี 2539  ถึงปัจจุบัน จนมีประสบการณ์ ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากลูกค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีรายได้หลักจากการขายกระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ที่มีชื่อว่า Double A โดยบริษัทมีแผนการ
กระจายสินค้าส่วนใหญ่ผ่านทางผู้จัดจ าหน่ายจากภายนอกที่ได้ท าพันธะสัญญาว่าจ้างบริษัท เพ่ือ
กระจายสินค้าในแต่ละภาคพ้ืนทวีปให้เข้ามาเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ ในประเทศต่าง ๆ 
ทั้งนี้ ได้กระจายสินค้าบางส่วนผ่านร้านค้าปลีกภายในประเทศในหลายพ้ืนที่ ตลอดจนการจัดจ าหน่าย
สินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายต่าง ๆ เช่น ศูนย์ถ่ายเอกสาร Double A 
Copy Center และร้านขายกระดาษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop  นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องและขยายโครงการใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับสภาวะการ
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แข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ยกระดับ
ความสามารถในการเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 26 บริษัท และบริษัทร่วม 30 บริษัท 
โดยแบ่งการด าเนินงานของบริษัทย่อยออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระดาษกลุ่มเยื่อกระดาษและสารเคมี และกลุ่มธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ ทั้งนี ้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
ส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ Double A Holding Limited ซึ่งมีโครงสร้างธุรกิจที่ส าคัญ แสดงดังภาพที่ 
4.1 ดังนี้ 
 

 

 
ภาพที่ 4.1 โครงสร้างธุรกิจที่ส าคัญของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

แหล่งที่มา: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน), 2560.    
 

4.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือการบริการของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษครบวงจร 
จะมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ กระดาษพิมพ์เขียน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้หลากหลายรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 
ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมใหญ่ (Folio Sheet & Reels) จ าหน่ายในรูปแบบม้วน
และแผ่นใหญ่ มดีังนี้  
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 1.1   กระดาษชนิดไม่เคลือบผิว หรือกระดาษปอนด์ใช้ส าหรับงานพิมพ์ทั่วไป 
(Uncoated paper) จะมี 3 แบบ ดังนี้ 1)  กระดาษ aA-Print น้ าหนัก 60-120 แกรม/Smart Print 
น้ าหนัก 60-100 แกรม/ China print น้ าหนัก 60 แกรม เป็นกระดาษส าหรับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ใน
กระบวนการพิมพ์ กระดาษ 2)  กระดาษ Hi-WC น้ าหนัก 150-210 แกรม เป็นกระดาษการ์ดขาวเพ่ือ
งานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เหมาะส าหรับงานย้อมสี แผ่นพับ ใบรับประกันสินค้า และผลิตการ์ดหอม   
3)  กระดาษ Jing Jai น้ าหนัก 65-75 แกรม เป็นกระดาษปอนด์สีเหลืองนวลออกแบบมาเฉพาะเพ่ือ
งานพิมพ์หนังสือ เน้นให้มีคุณภาพต้านทานการซึมน้ าสูง 

2.   กระดาษชนิดเคลือบผิวทั้งสองด้านหรือกระดาษอาร์ต (Coated Paper) เป็น
กระดาษท่ีเคลือบด้วยสารสีขาวแบบสองหน้าเพื่อให้กระดาษผิวมันเรียบ  
 3.   ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมเล็ก (Cut-Size Grades) ใช้ในงานถ่ายเอกสารงานพิมพ์ 
โดยกระดาษรีมเล็กจะถูกตัดและมีหลายขนาดต่าง ๆ เช่น A4 A3 F4 F14 B4 B5 และ A11 ภายใต้
ตราสินค้า Double A, Quality Smart copy, Smartist, Hi-Plus, Shis-Tzu, Speed และ อ่ืน  ๆ 
โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกก าหนดราคาไว้หลายระดับ 

นอกจากนี้บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อีก ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี ้

1.  ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส านักงาน (Stationery Produce) สินค้า
เครื่องเขียน Double A Stationery Product ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
ทุกเพศทุกวัย เช่น สมุดรายงาน สมุดโน้ต กระดาษโน้ตรูปร่างต่าง ๆ กระดาษสี ฉลากสติ๊กเกอร์และ
ซองจดหมาย 

2.  เยื่อกระดาษฟอกขาวใยสั้นจากยูคาลิปตัส (Bleached Eucalyptus Kraft Pulp: 
BEKP) เป็นเยื่อกระดาษที่ผลิตจากโรงผลิตเยื่อของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 2.1   เยื่อน้ า (Slurry Pulp) จะถูกล าเลียงผ่านท่อไปยังโรงผลิตกระดาษของ
บริษัทที่ศึกษา เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษต่อไปซึ่งมีสัดส่วนปริมาณการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 
81 ของปริมาณเยื่อกระดาษท่ีผลิตได้ทั้งหมด  

 2.2   เยื่อแผ่นเปียก (Wet Lap Pulp) เป็นเยื่อกระดาษท่ีมีความชื้นร้อยละ 50 
โดยถูกผลิตขึ้นเพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก และส่วนหนึ่งจะส่งให้กับโรงงานผลิตกระดาษของ
บริษัทที่ศึกษา เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ ซึ่งมีสัดส่วนปริมาณการผลิตอยู่ที่ระดับต่ าของ
ปริมาณเยื่อกระดาษท่ีผลิตได้ทั้งหมด 

 2.3  เยื่อแผ่นแห้ง (Dry Pulp) เป็นเยื่อกระดาษที่มีความชื้นร้อยละ 10 
จ าหน่ายโดยถูกผลิตขึ้นเพ่ือจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก ซึ่งมีสัดส่วนปริมาณการ
ผลิตอยู่ที่ร้อยละ 19 ของปริมาณเยื่อกระดาษท่ีผลิตได้ทั้งหมด 
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4.1.3 โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โครงสร้างการจัดการของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) แสดงดังภาพที่ 4.2 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
 

 

ภาพที่ 4.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
แหล่งที่มา: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน), 2560.  

 
4.1.4  บุคลากร 

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,143 คน และได้จ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานอันได้แก่ 
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพภายในปี 2559 จ านวนทั้งหมด 781.27 ล้านบาท ส่วน
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บริษัทย่อยมีพนักงานจ านวน 502 คน และได้จ่ายผลตอบแทนจ านวน 237.54 ล้านบาท รายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนพนักงานและค่าตอบแทนของพนักงานประจ าปี 2559 

ล าดับ ปี 2559 จ านวนพนักงาน (คน) 

           บริษัท       บริษัทย่อย รวม 

1 สายงานส านักบริหาร 102 33 135 

2 สายงานการตลาด 
และการขาย 

50 0 50 

3 สายงานการผลิต 1,458 420 1878 

4 สายงานสนับสนุน 
การผลิตของส านักงาน 

406 33 439 

5 ส านักงานบัญชี การเงิน 
และการตรวจสอบ 

127 16 143 

      รวม 2,143 502 2,645 

          ค่าตอบแทนพนักงาน 781.27 237.54 1,018.81 

 
แหล่งที่มา: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน), 2560.  

 

4.1.5 ข้อมูลโรงงานที่ใช้ในการผลิตและกระบวนการผลิต 
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 

และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน ทั้งหมด 7 โรงงาน ประกอบด้วยโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2
โรงงาน และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนจ านวน 5 โรงงาน โดยโรงงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งโรงงานเยื่อกระดาษ 2 โรงงาน และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 
โรงงาน ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ท่ีมีการปลูกต้น
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กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ล้อมรอบ และมีอ่างเก็บน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการผลิต โรงงานกระดาษที่ 4 
เป็นโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนที่บริษัทฯ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก HTP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดย
โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนโรงงานที่ 5 เป็นโรงงานกระดาษ Alizay ตั้งอยู่ที่
ประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้บริษัทฯ จะใช้ไม้ยูคาลิปตัสเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต เนื่องจาก
ไม้ชนิดนี้ ในกลุ่มผู้ผลิตกระดาษในระดับสากลให้การยอมรับว่าเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิปตัส จะให้
เยื่อคุณภาพท่ีดี เหมาะส าหรับน ามาผลิตกระดาษพิมพ์เขียน ทั้งนี้ได้น าวัสดุทดแทนมาใช้ประโยชน์เพ่ือ
ลดการใช้ทรัพยากร และเป็นการท าของเสียไม่ให้เสียของในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษ
ด้วย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2 
ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลโรงงานที่ใช้ในการผลิต 

โรงงาน ท าเลที่ตั้ง ปีท่ีเริ่มด าเนิน 
การผลิต 

ก าลังการผลิต
ติดตั้ง (ตัน/ปี) 

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 1 เขตอุตสาหกรรม 304  
ต าบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี 

2539 175,000 

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 เขตอุตสาหกรรม 304  
ต าบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี 

2540 252,000 

       รวม 424,000 

โรงงานผลิตกระดาษ 
พิมพ์เขียน 

ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอ 
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2536 45,000 

โรงงานผลิตกระดาษ 
พิมพ์เขียน 1 

เขตอุตสาหกรรม 304  
ต าบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี 

2538 240,000 

โรงงานผลิตกระดาษ 
พิมพ์เขียน 2 

เขตอุตสาหกรรม 304  
ต าบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี 

2539 240,000 

โรงงานผลิตกระดาษ 
พิมพ์เขียน 3 

เขตอุตสาหกรรม 304  
ต าบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี 

2556 220,000 

 รวม  745,000 

 
แหล่งที่มา: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน), 2560. 
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ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวมของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิต
กระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ แสดงในตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวมของโรงงาน 

ปริมาณการผลิตจริง (ต่อปี) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

จ านวนโรงงานผลิตเยื่อใยสั้น    

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 1 246,072 236,550 242,636 

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 283,566 271,150 264,799 

รวมผลผลิตเยื่อ 529,638 507,700 507,435 

จ านวนโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน     

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 1 183,274 145,684 173,271 

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 2 195,789 181,888 199,757 

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 199,453 174,222 183,566 

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (HTP) 33,883 29,092 35,187 

โรงงานผลิตกระดาษ Alizey 160,743 234,559 156,664 

รวมผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่ 773,142 765,445 748,445 

ผลผลิตกระดาษรีมเล็ก 635,278 600,875 570,705 

ผลผลิตกระดาษรีมใหญ่ 46,019 63,464 80,493 

ผลผลิตกระดาษม้วนส าเร็จรูป 37,737 28,695 36,560 

รวมผลผลิตกระดาษส าเร็จรูป 709,035 693,034 687,758 

 
แหล่งที่มา: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน), 2560.  
 

กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษสามารถอธิบายได้ว่า เริ่มต้นจากการปอกเปลือกไม้ 
(Debarking) โดยใช้หลักการหมุนจากเครื่องปอกไม้ เพ่ือให้เปือกไม้หลุดออก หลังจากนั้นจะสับไม้
ท่อน (Chipping) โดยใช้เครื่องสับไม้ และคัดแยกชิ้นไม้สับ (Screening) ที่มีขนาดเหมาะสม ต่อมาใน
ขั้นตอนการผลิตเยื่อกระดาษนั้น จะต้มเยื่อและใช้วิธีทางเคมี (Chemical Pulping Process) มีการใช้
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ของเหลวขาว (White liquor) หรือน้ ายาต้มเยื่อที่ประกอบไปด้วยสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
และโซเดียวซัลไฟด์ (Na2S) เพ่ือละลายสารในเนื้อไม้และแยกเส้นใยในชิ้นไม้สับออกมา เมื่อได้เส้นใยที่
แยกออกจากการกันแล้วจะน ามาคัดขนาดของเยื่อ (Pulp Screening) เพ่ือแยกสิ่งแปลกปลอมออก
จากเยื่อกระดาษ แล้วน าเยื่อกระดาษไปล้าง (Pulp Washing) โดยจะแยกของเหลวจากการต้มเยื่อ
ออกจากเยื่อกระดาษ ซึ่งมีข้อดี คือ จะช่วยลดการใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิต  และสามารถน า
สารเคมีกลับมาใช้ใหม่ได้ ต่อมาจะสกัดลิกนินโดยการใช้ออกซิเจนท าปฏิกิริยา เพ่ือฟอกเยื่อ ส่งผลให้
ลิกนินหลุดออกจากเยื่อ เมื่อเยื่อกระดาษถูกสกัดแล้ว จะน ามาล้างฟอกด้วยระบบที่ไม่มีส่วนผสมของ
สารคลอรีน (Pulp Bleaching) และท าความสะอาดเป็นขั้นตอนสุดท้าย จะได้เยื่อกระดาษที่สามารถ
น าไปผลิตกระดาษพิมพ์เขียนต่อไป กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ แสดงดังภาพที่ 4.3 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ 
แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.   

 
กระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนนั้น ขั้นตอนแรกจะเริ่มต้นจากการกวนเยื่อกระดาษ 

(Slushing) ท าความสะอาด กรอง คัดแยก และเติมส่วนผสมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้น้ าเยื่อที่ประกอบไปด้วย
เยื่อใยสั้น เยื่อใยยาว และสารเคมี หลังจากนั้นน้ าเยื่อจะถูกส่งไปที่ถังจ่ายน้ าเยื่อ (Head Box) ซึ่งจะ
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ปล่อยน้ าเยื่อลงบนตะแกรงลวดเดินแผ่นบนแผ่นขึ้นรูป (Forming Board)  เพ่ือให้เกิดความแข็งแรง
และความสม่ าเสมอของเส้นใยในเนื้อกระดาษจนเกิดการก่อตัวเป็นแผ่นกระดาษด้วยกระบวนการ
กรองและการแยกน้ าออก ซึ่งน้ าที่หายไปจะส่งผลให้เส้นใยเซลลูโลสเกี่ยวประสานได้มากขึ้น จะได้
แผ่นกระดาษเปียก แล้วน าไปกดรีดน้ า (Pressing) เพ่ือขจัดน้ าออกจากแผ่นกระดาษ จากนั้นจะน า
กระดาษไปอบแห้ง (Drying) แล้วฉาบผิวกระดาษด้วยน้ าแป้งที่ต้มสุก (Size Pressing) เพ่ืออุดรูบนผิว
กระดาษ ท าให้กระดาษแข็งแรงขึ้นและมีความต้านทานน้ าเพ่ิมขึ้นด้วย ต่อมาจะน ากระดาษไปอบแห้ง
อีกครั้ง (Drying) เพ่ือท าให้กระดาษแห้ง แล้วรีดผิวกระดาษด้วยลูกรีด (Calendering) ส่งผลให้
กระดาษ บางลง เรียบขึ้น และมีผิวหน้าสม่ าเสมอขึ้น ท้ายที่สุด สายของแผ่นกระดาษที่ผ่านลูกรีดจะ
ถูกน าเข้ามว้น (Reeling) แล้วน าออกจากเครื่องผลิตกระดาษ เพ่ือตัดเป็นม้วนขนาดเล็ก หรือเป็นแผ่น
ตามขนาดต่าง ๆ เช่น กระดาษ A3 A4 และอ่ืน ๆ กระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน แสดงดังภาพ
ที่ 4.4 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 กระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 
แหล่งที่มา: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน), 2560. 
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4.2 การพัฒนาบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
 
การด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) นั้น คณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาษริษัทฯ เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และการอยู่ร่วมกัน
ของสังคม จึงได้พยายามปรับเปลี่ยนการด าเนินการของบริษัทฯ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมให้มี 
การประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยได้
ค านึงถึงการลดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงท าหน้าที่ดังกล่าว โดยทางผู้บริหารระดับสูงได้ริเริ่มให้มี 
การจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยก าหนดให้มีนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และพลังงานขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กร  
สร้างค่านิยมและจิตส านึกในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตาม รวมถึง
สนับสนุนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม 
ในการด าเนินการขององค์นั้น นอกจากจะมีการประกาศนโยบายแล้ว ทางผู้บริหารยังได้จัดกิจกรรม  
ด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย เช่น ทางด้านสิ่งแวดล้อมจะมอบหมายให้วิศวกร
ฝ่ายซ่อมบ ารุง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดท าโครงการ
อนุรักษ์พลังงานโดยการปรับเปลี่ยนหลอดไฟจาก T5 T8 เป็นหลอด LED และปรับเปลี่ยนระบบ 
ท าความเย็นที่เก่าและไม่มีประสิทธิภาพเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่า มีกิจกรรมการท าของ
เสียไม่ให้เสียของ โดยการน าเศษวัสดุจากการผลิตต่าง ๆ เช่น เศษไม้ เปลือกไม้ น้ ามันยางด า มาใช้
ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง ส่วนฝุ่นจากเตาเผาปูนจะน าไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ตามแนวคิดขยะเหลือ
ศูนย์ (Zero Waste Management)” ทางด้านความรับผิดชอบทางสังคมนั้น ผู้บริหารระดับสูงได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์เป็นคนกลางในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพ่ือสังคมให้ชุมชน เช่น กิจกรรมเปิดบ้านเพ่ือเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และ
เสนอความคิดเห็นในการด าเนินธุรกิจ โครงการต้นกระดาษบนคันนาเพ่ือส่งเสริมรายได้ให้กับ
เกษตรกร โครงการกระดาษสร้างจินตนาการ โครงการเลี้ยงน้องวันเกิด และอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ทางผู้บริหาร
ระดับสูงได้ก าหนดให้มีการตรวจประเมินทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมทุกครั้งว่ามีความเหมาะสมและ
สมควรจัดในปีต่อไปหรือไม่ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดบางส่วนในการด าเนินการ
ของบริษัทในการสร้างวัฒนธรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากการสอบถามพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงมีการจัด
กิจกรรมดังกล่าวในทุก ๆ ปี นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารจะตรวจประเมินภายในทุก ๆ ปี ปี
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ละ 2 ครั้ง  โดยการตรวจประเมินจะช่วยปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงาน และ
ป้องกันความบกพร่องไม่ให้เกิดซ้ า และมีการทบทวนฝ่ายบริหารทุก ๆ เดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
ของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง นอกจากนี้ ผู้บริษัทได้ก าหนดให้มีการตรวจติดตามโดยองค์กรผู้ให้
การรับรอง (Third Party Audit) เพ่ือให้การรับรองกับองค์กรว่าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด ISO 14001 
ปีละ 1 ครั้ง และได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว เพ่ือแสดงจุดยืนว่า 
บริษัทได้มีการส่งเสริมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมให้มี
การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน และได้รับรางวัลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 เมื่อปี 2556 
ที่ผ่านมา สรุปปีที่ได้ด าเนินการและรายการความส าเร็จต่าง ๆ ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) ดังแสดงในตารางที่ 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4 ตารางสรุปปีที่ได้ด าเนินการและรายการความส าเร็จต่าง ๆ ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 

(1991) จ ากัด (มหาชน) 

ปีท่ีได้ด าเนินการ รายการความส าเร็จ 

2556 
2554 - 2559 
 
2558 - 2561 
2559 - 2562 
 
2559 
ไม่ได้ระบ ุ
 
 
ไม่ได้ระบ ุ
 
 
ไม่ได้ระบ ุ

รางวัลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 
รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน จากกระทรวงแรงงาน 6 ปีซ้อน 
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO140001:2004 
มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน TIS18001:2011 และ OHSAS18001:2007 
มาตรฐานด้านการจัดการป่าปลูก (Forest Stewardship Council : FSC) 
มีระบบการผลิตเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECF) โดยการผลิตจะใช้
คลอรีนไดออกไซด์แทนการใช้ก๊าซคลอรีน จึงไม่ก่อให้เกิดสารไดออกซิน 
ได้ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า และติดตั้งอุปกรณ์รวมในการป้องกันภาวะ 
ได้จัดท าอ่างเก็บน้ าเพ่ือรองรับน้ าที่บ าบัดจากโรงเยื่อและกระดาษ มีความจุ 6 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ของ 304IP ส าหรับรดต้นไม้ในแปลงปลูกต้นกระดาษ 
ได้ด าเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยเน้นหลักการจัดการ 3Rs และเน้นการน า
กากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์  

 
แหล่งที่มา: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน), 2560.  
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4.3 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis) 
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นและมุมมองของผู้วิจัย หน่วยงานราชการ ชุมชน และพนักงาน  

ทุกระดับในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม  
สีเขียวระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้จัดการ พนักงาน ผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานรัฐ กรรมการหมู่บ้านและชุมชนพ้ืนที่รอบ
โรงงาน จ านวน 40 ท่าน แล้วน าข้อมูลผลการสัมภาษณ์มาตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูลโดยใช้
แหล่งบุคคลเป็นเกณฑ์อ้างอิงซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตามเกณฑ์ก าหนดฯ ได้อย่างครบถ้วน “ถ้าบุคคลที่
เป็นผู้มอบข้อมูลเปลี่ยนไป  ข้อมูลที่ได้รับมาจะเหมือนเดิมหรือไม่” เพ่ือตรวจสอบสถานการณ์ และ
ความชัดเจนของข้อมูลที่รวบรวมได้ หลังจากนั้นผู้วิจัยจะจัดท าตารางวิเคราะห์ช่องว่าง เพ่ือวิเคราะห์
รายละเอียดสภาพแวดล้อม และเสนอแนวทางในการแก้ไข เพ่ือลดช่องว่างที่เกิดข้ึน โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละหัวข้อตามมาตรฐานกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
ด้านความมุ่งม่ันของผู้บริหาร (นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม) 
  ความมุ่ งมั่นของผู้บริหาร ในบริ บทของอุตสาหกรรมสี เขียวของกระทรวง
อุตสาหกรรม หมายถึง การประกาศความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการผ่านทาง
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร มุ่งเน้นไปในทิศทาง
ของการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และอ่ืน ๆ พร้อมทั้งลงนามใน
ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการเผยแพร่นโยบายให้กับบุคลากรภายใน (ผ่านทางการติด
ประกาศ การประชุมชี้แจง การฝึกอบรม) และสาธารณชนทั่วไปรับทราบ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ด้านความมุ่งม่ันของผู้บริหาร (นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 
1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรคืออะไร 
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรหรือไม่ 
ใครบ้าง 
 

1.1 มีการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ 
การป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) 
หรือ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Resource Use) หรือ การลดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation and Adaptation) หรือ การปกป้อง
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (Protection and 
Restoration of The Natural Environment) 
และมีการขับเคลื่อนนโยบายที่ชัดเจน 

1) นโยบายด้านความยั่งยืน หรือ นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือนโยบายการจัดการพลังงาน 
2 ) ค าสั่ งแต่งตั้ ง คณะท างานอนุรักษ์พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม หรือค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน หรือค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างาน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางท่ี 4.5  เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ด้านความมุ่งม่ันของผู้บริหาร (นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม) (ต่อ) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 
2.  องค์กรมีการก าหนด ค่านิยมเ พ่ือส่ง เสริม
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม และหลักการต่าง ๆ ของ
ค่านิยมดังกล่าวไว้อย่างไร และผู้บริหารมีบทบาท
อย่างไรบ้างในการส่งเสริมค่านิยมเพ่ือส่งเสริม
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 แผนการด าเนินการในการก าหนดกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่สอดคล้องกับการส่ ง เสริมจริยธรรมด้าน
สิ่ งแวดล้อม และบทบาทของผู้บริหารในการ
ส่ ง เสริ มค่ านิ ยม เ พ่ือส่ ง เสริ มจริ ยธรรมด้ าน
สิ่งแวดล้อม 

1) นโยบายด้านความยั่งยืน หรือ นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือนโยบายการจัดการพลังงาน 
2) แผนการด าเนินการกิจกรรม  
- แผนการอนุรักษ์แม่น้ าบริเวณใกล้เคียงโรงงาน 
หรือ แผนการด าเนินการด้านความปลอดภัย หรือ 
แผนการฝึกอบรมประจ าปี 
3) ภาพการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
4) สรุปรายงานการประชุมคณะท างาน 
5) เอกสารงบประมาณการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 
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  ผลการสัมภาษณ์ช่องว่างด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร (นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม) มี
ดังต่อไปนี้ 

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่า “บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในความ
ปลอดภัย อนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้จัดท านโยบายด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และพลังงานขึ้น เป็นแนวทางในการด าเนินการขององค์กร 
เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน ใส่ใจในความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนสร้างค่านิยม
และจิตส านึกให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้
บุคคลภายนอกรับทราบ รวมถึงสนับสนุนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงาน
และความรับผิดชอบสังคม เพ่ือด าเนินกิจการบนพ้ืนฐานของการพัฒนาบริษัทไปสู่ความยั่งยืน 
นอกจากนี้ ในการส่งเสริมค่านิยมเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานนั้น เราได้
สนับสนุนให้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยการปรับเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง โครงการร่วมปิดไฟลด
โลกร้อน และโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ควบคุมระบบ เทคนิคการควบคุมระบบบ าบัด การคัดแยก
ขยะ และอ่ืน ๆ ) ส่วนการส่งเสริมค่านิยมเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมด้านสังคมนั้น เราส่งเสริมให้มีโครงการ
ต้นกระดาษบนคันนา โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกต้นกระดาษบนคันนา โครงการ
หมู่บ้านต้นกระดาษ และโครงการเปิดบ้าน” 

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม วิศวกรและเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงคนที่ 1 และ 6 และเจ้าหน้าที่
ควบคุมเอกสารระบบ ISO ให้ความเห็นคล้ายกันว่า พนักงานส่วนใหญ่รับทราบถึงนโยบายสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรเป็นอย่างดี และรับรู้ว่าผู้บริหารให้การสนับสนุนการเงินซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากงบ
ประจ าปีผ่านทางเว็บไซต์ และก าหนดให้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมทุกปี 
แต่ทว่ามีพนักงานบางคนเท่านั้นที่ไม่ทราบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ก าหนดให้พนักงานดังกล่าวมีการอบรมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
การอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมหน้างาน เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน และส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานทั้งนี้ องค์กรมีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้
พนักงานทุกคนรับทราบผ่านทางอีเมลพนักงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

จากการสังเกตการณ์และการตรวจสอบ พบว่า บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร โดยจะให้ความส าคัญกับการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายเป็นหลัก มีระเบียบปฏิบัติ (Procedure) การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมการ
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ตรวจวัดและประเมินผล และการจัดท าโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยระเบียบปฏิบัติ 
(Procedure) ดังกล่าวนั้น ต้องอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ บริษัทฯ มีวิธีการ
ท างาน (Work Instruction) และแบบฟอร์มต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เช่น วิธีการจัดการ
ของเสียสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว โดยจัดให้มีภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูล แบ่งออกเป็น 3 สี คือ สีเขียว 
สีเหลือง และสีแดง และก าหนดให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมจดบันทึกในแบบฟอร์มต่าง  ๆ ภายใต้ 
พระราชบัญญัติโรงงาน ทั้งนี้ มีวิธีการควบคุมก๊าซภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โดยวิศวกรซ่อม
บ ารุงจะต้องประสานงานกับวิศวกรฝ่ายผลิต เพ่ือควบคุมปริมาณก๊าซ LVHC และ HVHC จาก
กระบวนการผลิต ถ้าปริมาณก๊าซเกินก าหนดจะส่งไปก าจัดที่เตาเผาปูนขาว (Lime Kiln) ส าหรับการ
ประกาศนโยบายให้บุคลากรในองค์กรรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัตินั้น เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์จะแจ้งผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และอีเมลพนักงานเป็นหลัก นอกจากนี้มีรายงาน
งบการเงิน ซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนด้านการลงทุนของผู้บริหารแต่ไม่มีข้อมูลการลงทุนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม ปลัดอ าเภอ คนที่ 2 และ 3 กรรมการหมู่บ้าน คนที่ 2 และชุมชน
หมู่บ้านบุยายใบ คนที่ 2 และ 3 ให้ความเห็นคล้ายกันว่า บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือแสดง
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและจุดยืนขององค์กร แต่ไม่ทราบว่านโยบายของบริษัทฯ คืออะไร ทั้งนี้ 
บริษัทฯ เคยเขา้มาท ากิจกรรมด้านสังคมกับชุมชนบุยายใบทุกปี มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้
ทราบเป็นครั้งคราว 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า บริษัทที่ศึกษามีนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และพลังงาน เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงในการรักษาสภาพแวดล้อมให้
ยั่งยืน มีการส่งเสริมค่านิยมเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความรับชอบต่อสังคม 
โดยพิจารณาจากโครงการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารให้การสนับสนุนแต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พบจากการ
สังเกตการณ์ภายในและภายนอกของบริษัทฯ คือ ไม่พบการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะท างานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงานให้บุคลากรภายนอก
รับทราบ จึงไม่ทราบถึงการขับเคลื่อนนโยบายฯ ขององค์กรที่ชัดเจน และไม่พบข้อมูลการเผยแพร่การ
ลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม จึงไม่ทราบว่าผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทและความมุ่งมั่นระดับไหน นอกจากนี้ 
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ทราบนโยบายของบริษัทฯ เนื่องจากช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ไม่มี
ประสิทธิภาพ สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร (นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม) 
และแนวทางการแก้ไข แสดงดังตารางที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร (นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม) และแนวทางแก้ไข 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
1.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรคืออะไร
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรหรือไม่ ใคร
บ้าง 

1.1 ก าหนดไว้ในนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และพลังงาน ที่
ส อดคล้ อ งกั บมาตรฐ านระบบการจั ดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เพ่ือแสดงความมุ่งมั่น
ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน และส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานแต่เนื้อหาของนโยบายยังไม่
ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร มีการ
สื่อสารให้พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับองค์กรได้รับทราบ แต่ช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ตลอดจนไม่พบการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างาน
ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และพลังงาน   

1) ควรจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะท างานด้ านคุณภาพ สิ่ งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงานให้บุคลากร
ภายนอกรับทราบ 
2) ควรก าหนดให้มีการเพ่ิมช่องทางส าหรับการ
สื่อสาร และประชาสัมพันธ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
มากกว่า 2 ช่องทางขึ้นไปให้บุคลากรภายในทุกคน 
และภายนอกรับทราบเช่น จดหมายเวียนบอร์ด
ประกาศ การประชุมแอปพลิเคชั่น และอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 4.6   ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร (นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม) และแนวทางแก้ไข (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
2.องค์กรมีการก าหนด ค่านิยมเ พ่ือส่ ง เสริม
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม และหลักการต่าง ๆ ของ
ค่านิยมดังกล่าวไว้อย่างไร และผู้บริหารมีบทบาท
อย่างไรบ้างในการส่งเสริมค่านิยมเพ่ือส่งเสริม
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 องค์กรได้ก าหนดค่านิยมเพ่ือส่งเสริมจริยธรรม
ด้ านสิ่ ง แ วดล้ อม ให้ มี น โ ยบายด้ านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
พลังงาน และจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
โครงการร่วมปิดไฟลดโลกร้อน และโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปลูก
ป่าลดโลกร้อน และอ่ืน ๆ 
2.2 ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านข้อมูล รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ เวลาในการ
ตระหนัก เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน แต่ไม่พบข้อมูล
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

1) ไม่พบช่องว่าง 
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4.3.2 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
ด้านกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ในบริบทของอุตสาหกรรม 
สีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม หมายถึง กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และน าไปปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิผล โดยกระบวนการดังกล่าวจักต้องสร้างค่านิยมและจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิด
ความเชื่อร่วมกันในการด าเนินการ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กระบวนการ
สร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมนั้น มีแนวทางปฏิบัติ คือ การก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
เพ่ือสร้างความเขื่อและปลูกฝังจิตส านึกให้มีพฤติกรรมร่วมกันในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ าเพื่อให้มีกระบวนการท างานของพนักงาน
ในองค์กร กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการที่ค านึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น
หลัก เพ่ือสะท้อนถึงค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่อสาธารณชน ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7  เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ด้านกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 
3. องค์กรมีกระบวนการในการสร้างให้บุคลากร
ภายในองค์กรเกิดความเชื่อและมีพฤติกรรมร่วมกัน 
เกี่ยวกับการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร 
 
 
 
 
4. องค์กรมีกระบวนการในการสร้างค่านิยมและ
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร และมีวิธีการ
เผยแพร่ท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมให้แก่
พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง อย่างไร 
 
 
5. องค์กรมีการก าหนดแนวทางส าหรับการปฏิบัติ 
เพ่ือให้พฤติกรรมการให้ความส าคัญ และใส่ใจ
สิ่ งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่ งยืนจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร อย่างไร 

3.1 มีกระบวนการในการสร้างค่านิยมและจิตส านึก
ด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรภายใน 
องค์กรเกิดความเชื่อและมีพฤติกรรมร่วมกัน ในการ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
4.1 มีกระบวนการในการสร้างค่านิยมและจิตส านึก
ด้านสิ่งแวดล้อมและวิธีการเผยแพร่เกี่ยวกับค่านิยม
ให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
 
 
 
5.1 มีแนวทางปฏิบัติในการสร้างพฤติกรรมให้
ความส าคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือ
ผลักดันวัฒนธรรมองค์กรสีเขียว 

1) มีระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมและใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กร 
2) KPI ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
3) แผนและหลักสูตรอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
4) ภาพการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ด้านสิ่งแวดล้อม 
5) คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1 )  แนวทางปฏิบั ติ  การสื่ อสารผลงานด้ าน
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมรายงานผล
ดังกล่าว 
2) แผนการฝึกอบรม 
3) ภาพการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ
ช่องทางการสื่อสารมากกว่า 2 ช่องทางขึ้นไป 
1 ) ก าหนดนโยบาย โครงสร้างบุคลากร และ
คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.7  เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ด้านกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
6. องค์กรมีการก าหนดวิธีการในการประเมินความ
คงอยู่อย่างไร และน ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้
อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
6.1 มีการก าหนดวิธีการในการประเมินความคงอยู่ 
และวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2 ) แผนการจั ดกิ จ กร รมหรื อ โ คร งกา รด้ า น
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 
3) แนวทางปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน 
4) แผนการฝึกอบรม หรือ แผนการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงงานและพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือ 
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
1) มีการก าหนดเป้าหมายผลการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
2) มีการตรวจประเมินภายใน  
3) การตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม  
4) รายงานประชุมการทบทวนฝ่ายบริหาร 
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ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green 
Culture) ด้านกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

ผู้บริหารระดับสูงแสดงความคิดเห็นว่า “กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
บริษัทฯ นั้น ได้ก าหนดให้มีนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
พลังงานเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา และส่งเสริม
องค์กรอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนากระบวนการท างานตามวงจรเดมมิ่ง PDCA ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญส าหรับส่งเสริมคุณภาพงาน ผลิตภัณฑ์ และบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน คือ ค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียน ผลการซ้อมแผน
ฉุกเฉิน และอ่ืน ๆ ตลอดจนการจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับการสร้างบุคลากรภายในองค์กรให้มีค่านิยม และจิตส านึกในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร”  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์ คนที่ 1 และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ให้ความเห็นคล้ายกันว่า พนักงานทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมการปลูกจิตส านึกและลดการ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดเป็นหลักสูตรความจ าเป็น (Training needs) ขั้นพ้ืนฐาน มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณหน้างานอย่างชัดเจน อีกทั้งมี
กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR After Process) เช่น กิจกรรมสร้างจิตอาสา
ร่วมปลูกป่าชายเลนช่วยลดโลกร้อน กิจกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
และด้านอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความตระหนัก ทัศนคติ และพฤติกรรมร่วมกันในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

จากการสังเกตการณ์และการตรวจสอบ พบว่า ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจน มีการจัดอบรมหลักสูตรความจ าเป็นแก่พนักงานในการปลูก
จิตส านึกและลดการก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องข้อกฎหมาย เช่น การ
อบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 การอบรมผู้ควบคุมระบบ การปลูก
จิตส านึกการคัดแยกขยะ และอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม
ต่าง ๆ ตามที่พนักงานได้กล่าวไว้ เช่นโครงการต้นกระดาษบนคันนา กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรม
เลี้ยงน้องวันเกิดและอ่ืน ๆ โดยภาพดังกล่าวปรากฏอยู่บนเว็บไซต์บริษัท และรายงานประจ าปี 

แต่อย่างไรก็ตาม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าตูม รักษาการหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปลัดอ าเภอ คนที่ 2 และ 3 
กรรมการหมู่บ้านคนที่ 2 และชุมชนหมู่บ้านบุยายใบ คนที่ 1 ให้ความเห็นคล้ายกันว่า กระบวนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เป็นเรื่องภายในตัวองค์กรจึงไม่ทราบกระบวนการ
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ดังกล่าวแน่ชัด แต่เคยเข้าไปเยี่ยมชมภายในตัวบริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ เน้นการท า
ของเสียไม่ให้เสียของโดยการน าเศษวัสดุจากการผลิตต่าง ๆ เช่น เศษไม้ เปลือกไม้ น้ ามันยางด า มาใช้
ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง ส่วนฝุ่นจากเตาเผาปูนจะน าไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ตามแนวคิดขยะเหลือ
ศูนย์ (Zero Waste Management)” 

สรุปได้ว่า กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดเป็น
นโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และพลังงาน ข้อก าหนดมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้
บุคลากรภายในองค์กรเกิดความเชื่อ และพฤติกรรมร่วมกันในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนเป็นแนวทางส าคัญในการประเมินความคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
องค์กรได้ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยแนวทางดังกล่าวจะก าหนดเป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
(Training Needs) เพ่ือฝึกอบรมและสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม มี
การก าหนดแนวทางการปฏิบัติ การสื่อสารผลงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบซึ่ง
ชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐเคยเข้าไปเยี่ยมชมภายในตัวบริษัททุก ๆปี และได้จัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมภายหลังจากการท างาน (CSR After Process) ซึ่งจะสะท้อนถึงการแสดงออก
ด้านค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯอย่างชัดเจน สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านกระบวนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไข แสดงดังตารางที่ 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไข 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
3. องค์กรมีกระบวนการในการสร้างให้บุคลากร
ภายในองค์กรเกิดความเชื่อและมีพฤติกรรมร่วมกัน 
เกี่ยวกับการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร 

3.1 ก าหนดให้มีนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และพลั ง งาน 
ข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นทาง
ในการปฏิบัติงานขององค์กร 
3.2 ก าหนดเป็นตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อ
ร้องเรียนค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และอ่ืน 
3.3 ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
หลักสูตรความจ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับ
พนักงานทุกคน เช่น หลักสูตรการปลูกจิตส านึก
และลดการก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ก า ร อบ ร ม ห ลั ก สู ต ร ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบ การปลูกจิตส านึกการ
คัดแยกขยะ และอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม  

1) ไม่พบช่องว่าง 
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ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไข (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
 
 
 
 
4. องค์กรมีกระบวนการในการสร้างค่านิยมและ
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร และมีวิธีการ
เผยแพร่ เกี่ ยวกับค่านิยมให้แก่พนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง อย่างไร 
 
 
 
 
 
5. องค์กรมีการก าหนดแนวทางส าหรับการปฏิบัติ 
เ พ่ือให้พฤติกรรมการให้ความส าคัญและใส่ ใจ
สิ่ งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่ งยืนจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร อย่างไร 

3.4 ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมทุก ๆ ปี เพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After 
Process) เพ่ือแสดงออกถึงค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อม
ของบริษัท 
4.1 ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยให้พนักงานทุกคน
ร่วมกันปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
ข้อก าหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
4 . 2  ก า หนดขั้ น ตอนกา รปฏิ บั ติ ง า น ( Work 
Instruction) การสื่อสารผลงานด้านสิ่งแวดล้อมแก่
พนักงานในองค์กร ชุมชน และ ผู้เยี่ยมชมโรงงาน 
และจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR After Process) 
5.1 มีการก าหนดให้ระเบียบปฏิบัติ (Procedure) 
ด้านสิ่ งแวดล้อมเป็นหลักสูตรความจ าเป็นใน            
การฝึกอบรมส าหรับพนักงานทุกคน เช่น หลักสูตร
มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไข (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
 
 
6. องค์กรมีการก าหนดวิธีการในการประเมินความ
คงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
และน ามาปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร 

( ISO 14001) การปลูกจิตส านึก  และลดการ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
6.1 ก าหนดให้มีการตรวจประเมินภายใน (Internal 
Audit) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6.2 มีการก าหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction)  ก า ร ท บ ท ว น โ ด ย ฝ่ า ย บ ริ ห า ร         
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
 
1 ) ควรจะมีการเผยแพร่ผลการตรวจประเมิน
ภายในให้บุคลากรภายนอกรับทราบ 
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4.3.3 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

ความรับผิดชอบ ในบริบทของอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม 
หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ขององค์กรในการด าเนินการต่าง  ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยองค์กรต้องมีความรับผิดชอบในการด าเนินการที่มีผลกระทบด้านลบที่มีนั ยส าคัญ 
พร้อมทั้งจัดหามาตรการในการป้องกันผลกระทบนั้นไม่ให้เกิดข้ึนซ้ า ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  
Responsibility) ด้านความรับผิดชอบ (Accountability) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 

7. การด าเนินธุรกิจนี้ มีการประเมินผลกระทบ 
(ด้ านลบ) ต่อสิ่ งแวดล้อมและสั งคมหรือไม่  
อะไรบ้าง 
 
 
 
8. ที่ผ่านมาองค์กรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต/การเปลี่ ยนแปลงอาคารสถานที่ /การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดหรือไม่ อย่างไร และ
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในผลกระทบจากการ
ตั ดสิ น ใจ /ด า เ นิ นการ  ในการปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการผลิต/การเปลี่ ยนแปลงอาคาร
สถานที่/การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดอย่าไงไร 
9. หากพบว่า การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/
การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์การตลาดมีผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญ 

7.1 การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก
การด าเนินงานขององค์กร 
 
 
 
 
8.1 การระบุถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ขององค์กรภายในระยะเวลา 3 ปี พร้อมทั้งการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 
 
 
 
9 .1  มาตรการป้องกันผลกระทบจากการ
ปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขององค์กร 
 

1) มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน การหาลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงจากการด าเนินงานของ
องค์กร 
2) เอกสารการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
3) มีการประเมินผลกระทบด้านลบอย่างสม่ าเสมอ 
1) มีการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
2) มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดผลกระทบ 
เช่น การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ใบรับรองต่าง ๆ 
เอกสารโครงการต่าง ๆ 
 
1) มีกระบวนการในการควบคุมการปรับปรุงและ
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการวางแผน
งาน หากพบว่ามีผลกระทบด้านลบ ก็ต้องจัดให้มี 
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ตารางท่ี 4.9  เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social   
Responsibility) ด้านความรับผิดชอบ (Accountability) (ต่อ) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 

องค์กรมีมาตรการป้องกันผลกระทบ หรือไม่/
อย่างไร 
 
 
10. องค์กรมีมาตรการเยียวยาหรือมาตรการฟ้ืนฟู 
หากเกิดปัญหา และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การปรับปรุงดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
 
 
11. องค์กรมีมาตรการป้องกัน ไม่ให้ปัญหา และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปรับปรุงดังกล่าว
เกิดข้ึนซ้ า ๆ อย่างไร 
 

 
 
 
 
10.1 มาตรการเยียวยาหรือฟ้ืนฟูผลกระทบจาก
การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขององค์กร 
 
 
 
11.1 มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ า ๆ
จากการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขององค์กร 
 

มาตรการป้องกันผลกระทบเหล่านั้น 
2) มีการบริหารความเสี่ยงและการ 
 เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
3) มีรายงานการประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1 ) มีขั้ นตอนการด า เนินการ  (Procedure)  ที่
เกี่ยวข้อง 
2) มีวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) และแผน
ฉุกเฉินที่จ าเป็นเพ่ือลดหรือแก้ไขผลกระทบที่
เกิดข้ึน 
1 ) มีขั้นตอนการด า เนินการ Procedure การ
ควบคุมการปฏิบัติ (Operation Control) 
2 ) มีขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขและป้องกัน 
Procedure Corrective & Preventive Action 
3) มีการสื่อสารให้ผู้บริหารทราบเพ่ือหาแนวทางใน
การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 
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ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green 
Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความรับผิดชอบ (Accountability) มี
ดังต่อไปนี้ 

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการน ามาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ( ISO 14001) เป็นเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมหลักในการลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน  พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
ด าเนินการบ่งชี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect)  ประเมินค่านัยส าคัญของลักษณะ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนผลิต ซึ่งผลจากการ
ประเมินผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ
ส าหรับพิมพ์เขียน คือ ปัญหาเรื่องกลิ่นเยื่อกระดาษที่มีผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้าง ซึ่งจัดเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมหลักที่ส าคัญขององค์กรที่ต้องด าเนินการจัดหามาตรการควบคุมอย่างเร่งด่วน จากนั้นได้
จัดท าแผนงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมอบหมายให้เจ้าหน้าทีซ่่อมบ ารุง ด าเนินการตามแผนแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวตามวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) เกี่ยวกับวิธีการควบคุมก๊าซและฝุ่น
ละอองภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งนี้ ในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดนั้น เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด เพ่ือ
สังคม จึงไม่พบปัญหาแต่อย่างใด แต่ถ้าพบปัญหาที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราได้ก าหนดให้มีการ

ประชุมผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน (Management of Change) ”  
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบ ISO เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และวิศวกรการผลิต คน

ที่ 1 และ 2 ให้ความเห็นคล้ายกันว่า จากการบ่งชี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตเยื่อ
กระดาษและกระดาษส าหรับพิมพ์เขียน พบว่า มลพิษทางกลิ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเป็น
ปัญหาหลักขององค์กร แต่เป็นสภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ วิศวกรและเจ้าหน้าที่ซ่อม
บ ารุง จะมีวิธีการควบคุมมลพิษทางกลิ่น คือ มีวิธีปฏิบัติงาน (WI) การควบคุมก๊าซ และฝุ่นละออง
ภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และหากไม่สามารถควบคุมมลพิษทางกลิ่นได้ จะมีการด าเนินตาม
แผนงานแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเยื่อกระดาษ และฝุ่นจากการเผาไหม้ซึ่งจัดเป็นประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญขององค์กร โดยมีวิธีปฏิบัติงาน (WI) คือ การควบคุมการเดินเครื่องจักรให้
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบบ าบัดอากาศ และเครื่องก าจัดกลิ่น ” 
นอกจากนี้ ที่ผ่านมาองค์กรได้มีมาตรการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดให้ทันสมัยและเกิดประโยชน์
สูงสุด คือ การตลาดเพ่ือสังคม (โครงการต้นกระดาษบนคันนา) โดยเลือกใช้วัตถุดิบบนคันนาของ
เกษตรกรแทนการเลือกใช้ป่าธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการตัดต้นไม้ท าลาย
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ป่าซึ่งน าไปสู่แก้ไขปัญหาโลกร้อนได้ อีกท้ังต้นกระดาษบนคันนาจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วย
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและเป็นแนวกันชนที่ดีส าหรับดูดซับมลพิษได้อีกด้วย 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปลัดอ าเภอ คนที่ 2 และ 3 กรรมการหมู่บ้าน คนที่ 
1 และชุมชนหมู่บ้านบุยายใบ คนที่ 2 ให้ความเห็นคล้ายกันว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนจากการด าเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คือ ปัญหาเรื่องกลิ่นจากเยื่อกระดาษ โดยปัญหานี้
จะเกิดขึ้นเป็นประจ า มีระยะเวลา ครึ่งชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง มีความถี่ประมาณ 4 วันต่อสัปดาห์ อีกทั้ง
ปัญหาน้ าเสียบริเวณคลองชลองแวงซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งไม่ทราบ
ว่าสาเหตุหลักของปัญหานั้นเกิดจากอะไร ดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาเคยมีการจัดประชุมไตรภาคี เพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและติดตามคุณภาพน้ าในคลองชลองแวงโดยมีภาครัฐ ประชาชน และ
ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้  ภายหลังจากการประชุม ทางบริษัทได้ท าหนังสือชี้แจง
ปัญหาดังกล่าว พร้อมแนวทางแก้ไขโดยการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณโรงงาน โดยการจัดท าคันกั้นน้ าให้
สูงขึ้น เพ่ือรองรับปริมาณน้ าฝน” นอกจากนี้ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แสดงความ
คิดเห็นว่า “โครงการต้นกระดาษบนคันนาเป็นโครงการที่ดี ช่วยส่งเสริมชุมชนที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมี
รายได้จากการปลูกต้นกระดาษและยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย แต่ทว่าอยากให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพดินจากการปลูกต้นกระดาษ เพ่ือรับมือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน” 

จากการสังเกตการณ์และตรวจสอบพบว่า เมื่อประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง พบว่าลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบที่ต้องด าเนินแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหามลพิษ
ทางกลิ่น เนื่องจากปัญหานี้มีโอกาสเกิดขึ้นทุกวันแต่ไม่ตลอดเวลา และทางบริษัทสามารถควบคุมได้
บ้างไม่ได้บ้าง มีผลกระทบวงกว้างต่อชุมชนในระดับท้องถิ่น สร้างความร าคาญให้ชุมชนตลอดจนเกิด  
ข้อร้องเรียนตามมา นอกจากนี้กลยุทธ์การตลาดของบริษัทฯ คือ ต้นกระดาษบนคันนาซึ่งจัดเป็น  
การพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดยวัตถุดิบที่ใช้  คือ ต้นยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ที่เติบโตเร็ว และเมื่อ 
เกษตรกรน ามาเพาะปลูก  จะมีข้อดีที่ เด่นชัด คือ ช่วยลดการตัดต้นไม้ท าลายป่า ดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริม แต่อย่างไรก็ตามควรจะมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพดินจากการปลูกต้นกระดาษตามแนวคันนาระหว่างแปลง เพ่ือรับมือผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในวิธีการ
ปฏิบัติงานการป้องกัน และระงับอัคคีภัย เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะ
เกิดข้ึน โดยก าหนดให้มีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

สรุปได้ว่า บริษัทที่ศึกษาได้ก าหนดให้มีวิธีการในการประเมินผลกระทบจากการ
ตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการก าหนดเป็นขั้นตอน
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การปฏิบัติงาน (Procedure) การประเมินค่านัยส าคัญของลักษณะปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบด้านลบจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและ
กระดาษส าหรับพิมพ์เขียน โดยปัญหาหลักจะเป็นปัญหามลพิษทางกลิ่น มลพิษทางอากาศ และมลพิษ
ทางน้ า ดังนั้นแผนงานเพ่ือรองรับและป้องกันผลกระทบด้านลบที่มีผลกระทบต่อชุมชน คือ การ
ก าหนดวิธีปฏิบัติงาน (WI) เกี่ยวกับวิธีการควบคุมก๊าซและฝุ่นละอองภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน และการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณโรงงาน ท าคันกั้นน้ าให้สูงขึ้น เพ่ือ
รองรับปริมาณน้ าฝน และป้องกันไม่ให้น้ าเสียไหลลงสู่คลองชลองแวง นอกจากนี้มีการก าหนดไว้ในวิธี
ปฏิบัติงาน (WI) การป้องกันและระงับอัคคีภัย และข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการระงับเหตุ กรณีสารเคมี 
น้ ามัน กากของเสียจากกระบวนการผลิต น้ าท้ิงจากระบบ น้ าเสียจากขบวนการใด ๆ ในโรงงาน รั่วไหล
ปนเป้ือนสู่รางระบายน้ าฝน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือลดความเสี่ยงและบรรเทาความรุนแรงของภัยที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนผังปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แสดงดังภาพที่ 4.5 สรุปผล
การวิเคราะห์ช่องว่างด้านความรับผิดชอบ (Accountability) และแนวทางการแก้ไข แสดงดังตารางที่ 
4.10 

 
แผนผังปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

 

ภาพที่ 4.5 แผนผังปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
แหล่งที่มา: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน), 2560. 



 86 

ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านความรับผิดชอบ (Accountability) และแนวทางการแก้ไข  

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
7. การด าเนินธุรกิจนี้ มีการประเมินผลกระทบ 
(ด้านลบ) ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือไม่ อะไรบ้าง 
 
 
8. ที่ผ่านมาองค์กรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต/การ เปลี่ ยนแปลงอาคารสถานที่ / การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดหรือไม่ อย่างไรและ
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในผลกระทบจากการ
ตัดสินใจเพ่ือการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ อย่างไร 
 
 
9 .  หากพบว่ า  การปรับ เปลี่ ยน ตามข้อ  8  มี
ผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญ องค์กรมีมาตรการ
ป้องกันผลกระทบ หรือไม่/อย่างไร 

7.1 มีการก าหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ งาน 
(Procedure) การประเมินค่านัยส าคัญของลักษณะ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
จัดให้มีการประเมินผลกระทบกระทบด้านลบ อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
8.1 มีการปรับ เปลี่ ยนกลยุทธ์ การตลาด คือ 
โครงการต้นกระดาษบนคันนาซึ่งเป็นการตลาดทาง
สังคม 
8.2 ผู้บริหารก าหนดให้มีการประชุมผู้ เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการ
ท า ง า น  ( Management of Change)  ถ้ า พ บ
ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ 
9.1 ไม่มีผลกระทบ แต่ถ้ามีผลกระทบจะก าหนด
เป็นขั้นตอนการปฏิบัติ งาน (Procedure) การ
ประเมินค่านัยส าคัญของลักษณะปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหาก  

1) ไม่พบช่องว่าง 
 
 
 
 
1) ควรจะมีรายงานประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงการต้นกระดาษ
บนคันนา เช่น การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ความเสี่ยงจากการปลูกต้นกระดาษตามแนวคันนา
ระหว่างแปลงที่มีผลต่อคุณภาพดิน การประเมิน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการขนส่งต้น
กระดาษทางถนน 
1) ควรจะก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์พร้อมมาตรการป้องกัน
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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ตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านความรับผิดชอบ (Accountability) และแนวทางการแก้ไข (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
 
 
 
10. องค์กรมีมาตรการเยียวยาหรือมาตรการ 
ฟ้ืนฟู หากเกิดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการปรับปรุงดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
11. องค์กรมีมาตรการป้องกัน ไม่ให้ปัญหา และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปรับปรุงดังกล่าว
เกิดข้ึนซ้ า ๆ อย่างไร 

พบประเด็นที่มีนัยส าคัญต้องจัดท าแผนงานแก้ไข 
หรือมีขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมประเด็น
ที่มีนัยส าคัญ 
10.1 ก าหนดไว้ในวิธีปฏิบัติงาน (WI) 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
10.2 ก าหนดไว้ในวิธีปฏิบัติงาน (WI) ข้อปฏิบัติและ
ขั้นตอนในการระงับเหตุ กรณีสารเคมี น้ ามัน กาก
ของเสียจากกระบวนการผลิต น้ าทิ้งจากระบบ น้ า
เสียจากขบวนการใดๆ ในโรงงาน รั่วไหลปนเปื้อนสู่
รางระบายน้ าฝน 
10.3 ก าหนดวิธีปฏิบัติงาน (WI) เกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมก๊าซและฝุ่นละอองภายในโรงงานผลิตเยื่อ
กระดาษ 
11.1 ก าหนดไว้ในวิธีปฏิบัติงาน (WI) ข้อปฏิบัติและ
ขั้นตอนในการระงับเหตุ กรณีสารเคมี น้ ามัน กาก
ของเสียจากกระบวนการผลิต น้ าเสีย ในโรงงาน 
รั่วไหลปนเปื้อนสู่รางระบายน้ าฝน 

 
 
 
1) ไม่พบช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ไม่พบช่องว่าง 
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4.3.4 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านความโปร่งใส 
(Transparency) 

ความโปร่งใส ในบริบทของอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม หมายถึง 
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยมีการชี้บ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ ละภาค
ส่วนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ เหมาะสมกับ
ช่วงเวลา ตลอดจนเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้ ดังแสดงในตารางที่ 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) ด้านความโปร่งใส (Transparency) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 

12. องค์กรมีการเปิดเผยข้อมูลการตัดสินใจและ
การด าเนินการต่าง  ๆ กรณีที่มีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมให้กับภายนอกหรือไม่ อย่างไร 
 
 
13. องค์กรมีกระบวนการพิจารณาหรือชี้บ่ ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น อย่างไร  และชี้
บ่งผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการขององค์กร 
หรือไม่/อย่างไร 
14. ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักขององค์กรคืออะไร 
รวมถึงแผนการจัดการ/มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดในองค์กร 
15. องค์กรมีกระบวนการติดตามข้อมูลผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร และมีความถี่การท าให้
ข้อมูลให้ทันสมัยเป็นอย่างไร 

12.1 วิธีการเปิดเผยข้อมูลการตัดสินใจและการ
ด าเนินการต่าง ๆ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
13.1 การชี้บ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการขององค์กร 
 
 
14.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักและแผนการจัดการ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน 
 
15.1 กระบวนการติดตามข้อมูลผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และการน าเสนอข้อมูลที่ทันสมัย 
 

1) การประสานงาน ประชุมหารือกับชุมชน เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
2) การสื่อสารและการด าเนินกิจกรรมกับชุมชน 
3) การเยี่ยมชมโรงงานจากองค์กรต่าง ๆ 
4) รายงานการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 
1) รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ CSR-DIW 
Reporting เกี่ยวกับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
2) แบบประเมินความพึงพอใจด้านธรรมาภิบาล
และ ชุมชน ประจ าเดือน 
1) เอกสารข้อร้องเรียน และการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
2) แผนการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
1) แผนการตรวจสภาพแวดล้อมประจ าปี 
2) แผนการตรวจติดตาม  
3) รายงาน SD Report ประจ าปี 
4) Monitoring Plan ISO 14001 
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ตารางท่ี 4.11 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) ด้านความโปร่งใส (Transparency) (ต่อ) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 

16. บุคคลใดบ้างที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากองค์กร 
 
17 .  องค์ กรมี ช่ อ งทาง ให้ ผู้ ไ ด้ รั บผลกระทบ 
ติดต่อสื่อสาร/เข้าถึงข้อมูล กับองค์กรอย่างไร 
 

16.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของบริษัท 
 
17.1 ช่องทางการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลของผู้
ได้รับผลกระทบ 

1. รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ CSR-DIW 
Reporting เรื่อง การด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
1) Procedure เรื่อง การสื่อสาร 
2) รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยประจ าปี 
3) ภาพการลงชุมชน 
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ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green 
Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  Responsibility)ด้านความ
โปร่งใส (Transparency) 

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่า “องค์กรมีความมุ่งมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้จากรายงานประจ าปีซึ่งเป็นช่องทาง
หลักในการเผยแพร่ผลการด าเนินการของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้
ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม โปร่งใส โดยมีแนวทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง 
ๆ ภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ได้น าระบบ E-Auction ซึ่งเป็นโปรแกรมประมูลแข่งขันออนไลน์มาใช้ เพ่ือ
ความโปร่งใสของผู้ขายและผู้รับจ้างภายนอก” 

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย คนที่ 3 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์ คนที่ 1 ให้ความเห็น
คล้ายกันว่า องค์กรให้ความส าคัญกับจริยธรรมธุรกิจ  มีการรายงานผลการด าเนินงานผ่านรายงาน
ประจ าปี เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการท างานในแต่ละด้าน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ผลการด าเนินงานการอยู่ร่วมของอุตสาหกรรมกับชุมชนแบบมี  
ความรับผิดชอบร่วมกัน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คนที่ 1 และชุมชนหมู่บ้านบุยายใบ คนที่ 2 
และ 3 ให้ความเห็นคล้ายกันว่า ไม่ทราบผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ผ่านมาแต่มี
การเผยแพร่ข้อมูล ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ดังภาพที่ 4.6 

 

 
 

ภาพที่ 4.6 บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน 
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รักษาการหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า “บริษัทได้ส่งรายงานการ
ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานราชการทุกครั้ง เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ มีการรายงานผลด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
เจ้าพนักงาน โดยต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสี ยในแต่ละวัน 
และจัดท าบันทึกรายละเอียด ตลอดจนรายงานสรุปผลการท างานระบบบ าบัดน้ าเสีย เดือนละ 1 ครั้ง 
มีสถานีตรวจวัดอากาศเพ่ือวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณหมู่บ้านบุยายใบ ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.12 และมีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องบริเวณปล่อง 
(CEMS) เพ่ือรายงานผลต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม” 

 
ตารางท่ี 4.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณหมู่บ้านบุยายใบประจ าเดือน

กรกฎาคม – สิงหาคม 
เดือนที่พบ ชนิดของมลพิษทาง

อากาศ 
ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ยรายเดือน 

กรกฎาคม 
 
 
 
 
 
สิงหาคม 
 
 
 
 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ฝุ่นละอองขนาด 
1. ไม่เกิน 10 ไมครอน 
2. ไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ฝุ่นละอองขนาด 
1. ไม่เกิน 10 ไมครอน 
2. ไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

300 
170 

 
120 
50 

 
300 
170 

 
120 
50 

2 
5 
 

26 
12 
 
2 
5 
 

36 
12 

 
แหล่งที่มา: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน), 2560.  

 
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสังเกตการณ์และการตรวจสอบ พบว่า องค์กรได้ปฏิบัติตาม

เป้าหมายมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านความโปร่งใส มี
การจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส แต่ไม่มีการจัดท า
รายงานความยั่งยืน จึงไม่ทราบว่าผลการด าเนินงานของบริษัทว่าด าเนินกิจการต่าง ๆ ที่มีความสมดุล 
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ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพียงใด นอกจากนี้ ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลการด าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่อชุมชนแต่อย่างใด  

สรุปได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) ด้านความโปร่งใส (Transparency)  โดยมีวิธีปฏิบัติงาน (WI) การสื่อสารผลงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเปิดเผยข้อมูลการตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ ผ่านโครงการเปิดบ้าน และ
รายงานประจ าปี ตลอดจนรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าพนักงานเป็นประจ า  มีระเบียบ
ปฏิบัติงาน  (Procedure) ติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพ่ือก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางหนังสือข้อร้องเรียนจากหน่วยงานราชการ หนังสือร้องเรียนจากชุมชน
ถึงบริษัท เว็บไซต์ และอ่ืน ๆ อีกด้วย ทั้งนี้ องค์กรได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ 
(Code of Conduct) โดยมีสาระส าคัญ คือ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน มีฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ภายในบริษัท 
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสังเกตการณ์และการตรวจสอบตามบอร์ดประกาศต่าง  ๆ ณ หมู่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบ ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ต่อชุมชนแต่อย่าง
ใด สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านความโปร่งใส (Transparency) และแนวทางการแก้ไข แสดงดัง
ตารางที่ 4.13 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านความโปร่งใส (Transparency) และแนวทางการแก้ไข 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
12. องค์กรมีการเปิดเผยข้อมูลการตัดสินใจและ
การด าเนินการต่าง ๆ กรณีท่ีมีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมให้กับภายนอกหรือไม่ อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
13. องค์กรมีกระบวนการพิจารณาหรือชี้บ่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น อย่างไร  และชี้
บ่งผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการขององค์กร 
หรือไม่/อย่างไร 
 

12.1 ก าหนดให้มีการเปิด เผยข้อมูลผ่ านทาง
รายงานประจ าปี  และมีการระบุปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงเฉพาะกระบวนการ
จัดซื้อและผลิตให้กับบุคคลภายนอกทราบ แต่
อย่ า ง ไ รก็ ต าม  ช่ อ งทา งการสื่ อ ส า รยั ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนไม่ทราบผลการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมามีการจัดท า
รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมส่ ง
หน่วยงานภาครัฐ แต่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้
ชุมชนรับทราบ 
13.1 มีวิธีปฏิบัติงาน (WI) การสื่อสารผลงานด้าน
สิ่งแวดล้อม (โครงการเปิดบ้าน ให้บุคคลภายนอก 
เช่น ข้าราชการ NGO นักศึกษาและอ่ืน ๆ เยี่ยมชม
บริษัทฯ) 
13.2 ไม่มีการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน 
CSR- DIW Reporting ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ภ า ย น อ ก
รับทราบ 

1) ควรจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งระบุปัญหา
สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง และวิธีแก้ไขปัญหาตั้งแต่
กระบวนการจัดซื้อตลอดจนการก าจัดของเสี ย
ให้กับบุคคลภายนอกทราบ  
 
 
 
 
 
1) ควรจะเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน CSR-
DIW Reporting ให้บุคลากรภายนอกรับทราบ 
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ตารางท่ี 4.13  ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านความโปร่งใส (Transparency) และแนวทางการแก้ไข (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
 
 
14. ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักขององค์กรคืออะไร 
รวมถึงแผนการจัดการ/มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดในองค์กร 
 
 
 
 
15. องค์กรมีกระบวนการติดตามข้อมูลผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร และมีความถ่ีการท าให้
ข้อมูลให้ทันสมัยเป็นอย่างไร 

13.3 ไม่พบแบบประเมินความพึงพอใจด้านธรรม
มาภิบาลและชุมชน ประจ าเดือน 
14.1 ก าหนดเป็นปัญหามลพิษทางกลิ่น และ ภาวะ
ฉุกเฉิน คือ ภาวะฉุกเฉินจากเหตุเพลิงไหม้ และ
สารเคมีหกรั่วไหล 
14.2 พบข้อร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ มลพิษ
ทางกลิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และก าหนดให้มีวิธี
ปฏิบัติงาน (WI) เกี่ยวกับวิธีการควบคุมก๊าซและฝุ่น
ละอองภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 
15.1 ก าหนดไว้ในวิธีปฏิบัติงาน (WI) การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
15.2 ก าหนดไว้ในวิธีปฏิบัติงาน (WI) ข้อปฏิบัติและ
ขั้นตอนในการระงับเหตุ กรณีสารเคมี น้ ามัน กาก
ของเสียจากกระบวนการผลิต น้ าทิ้งจากระบบ น้ า
เสียจากขบวนการใด ๆ ในโรงงาน รั่วไหลปนเปื้อน
สู่รางระบายน้ าฝน 

 
 
1) ไม่พบช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
1) ไม่พบช่องว่าง 
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ตารางท่ี 4.13  ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านความโปร่งใส (Transparency) และแนวทางการแก้ไข (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
 
 
16. บุคคลใดบ้างที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากองค์กร 
 
 
17. องค์กรมีช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบ 
ติดต่อสื่อสาร/เข้าถึงข้อมูล กับองค์กรอย่างไร 

15.3 มีแผนการเตรียมการภาวะฉุกเฉินและฝึกซ้อม
แผนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
16.1 มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน
ประจ าปี รายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าวัน  
(Daily Report) 
 
17.1 ก าหนดให้มีการตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง CAR พร้อมทั้งสรุปผลการแก้ไขในที่
ประชุมทุก ๆ เดือน 
17.2 ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ 
ชุมชน และภาครัฐ 
17.3 ก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
ติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งก าหนด
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ผ่านทางหนังสือข้อร้องเรียนจากหน่วยงานราชการ 
หนังสือร้องเรียนจากชุมชนถึงบริษัท และอ่ืน ๆ 

 
 
1) มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปี 
แต่ควรจะเผยแพร่ให้บุคลากรภายนอกรับทราบ 
และระบุไว้ในรายงานความยั่งยืนประจ าปี (SD 
Report) 
1) ควรจะรายงานผลการด าเนินงาน CSR-DIW 
Reporting เรื่องการด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้บุคลากรภายนอกรับทราบ 
2) ควรจะมีการรายงานผลการแก้ไข 
ข้อร้องเรียนให้บุคลากรภายนอกรับทราบ หรือมี
หนังสือตรวจสอบ 
3)  ข้อร้ อง เรี ยนจากหน่ วยงานท้องถิ่ น  หรือ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
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4.3.5 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านการปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม (Ethical Behavior) 

 การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ในบริบทของอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวง
อุตสาหกรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมขององค์กรที่มีคุณธรรมอันพึงประสงค์ โดยพฤติกรรม
ดังกล่าวจะปลูกฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม และความยุติธรรม ตลอดจนความมุ่งมั่น
ในการด าเนินการต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือลดความกังวลต่อผลกระทบ 
และความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการขององค์กรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) ด้านการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 

18. องค์กรมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารที่
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรไว้อย่างไร 
19. โครงสร้างบริหาร หรือหน่วยงานดังกล่าว มี
หน้าที่ที่เกี่ยวกับมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กรอย่างไร และผลการด าเนินการเป็นอย่างไร 
มีประสิทธิผลหรือไม่ 
20. องค์กรมีการระบุ ปัญหา หรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมไว้อย่างไร 
 
21. องค์กรมีวิธีการแก้ไข และหรือป้องกันปัญหา 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ไม่มีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ไว้ อย่างไร และมี
การติดตามผลหรือไม่ ผลการติดตามเป็นอย่างไร 

18.1 การก าหนดโครงสร้างการเพ่ือบริหารส่งเสริม
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 
19.1 หน้าที่ และผลการด าเนินการที่เกี่ยวกับมี
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 
 
 
20.1 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ไม่มีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
21.1 วิธีแนวทางป้องกัน หรือแก้ไขการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน และการติดตามผล 
 
 

1) ผังโครงสร้างองค์กร 
2) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
1) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
ด้านความรับชอบต่อสังคม (CSR-DIW) 
2) ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรได้รับ 
3) รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมท่ีองค์กรได้รับ 
1) ผลประเมิน Aspect จากทุกฝ่ายภายในองค์กร 
2 ) หนังสือยืนยันจากหน่วยงานท้องถิ่น หรือ
อุตสาหกรรมจังหวัด ว่าไม่มีข้อ 
ร้องเรียนของบริษัท 
1) รายงานผลการด าเนินงาน CSR-DIW Reporting 
2) ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ตารางท่ี 4.14   เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social   
Responsibility) ด้านการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior) (ต่อ) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 
22. องค์กรมีรายงานผลการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้างค่านิยมท่ีส่งเสริมจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
ผู้บริหาร หรือไม่ อย่างไร และมีผลการด าเนินงาน
เป็นอย่างไร 

22.1 รายงานผลการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

1) รายงานการประชุม (Management Review) 
2) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual 
Report) 
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ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green 
Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  ด้านการปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) มีดังต่อไปนี้ 

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่า “องค์กรให้ความส าคัญกับการด าเนิน
ธุรกิจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และมีช่องทางการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้
ก าหนดโครงสร้างองค์กรไว้ในคู่มือพนักงานอย่างชัดเจน โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับผิดชอบงานตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบ ISO รับผิดชอบงาน
ด้านเอกสารและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม” 

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบ ISO เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย คนที่ 2 และ 3 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์ คนที่ 1 ให้
ความเห็นคล้ายกันว่า บริษัทให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม มี
จริยธรรม จึงได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1.  บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสุจริต โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายใน 
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และด้วยความตั้งใจที่จะด าเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน 

2.  พนักงานมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของบริษัทฯ รวมทั้ง
เสริมสร้างชื่อเสียงและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนให้คงอยู่ และถือปฏิบัติตาม
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง และปฏิบัติหน้าที่ในงานที่
รับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียรอุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ
ของงาน เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ปลัด
นายอ าเภอ กรรมการหมู่บ้านและชุมชนในพ้ืนที่ข้างเคียงให้ความเห็นคล้ายกันว่า ไม่ทราบแนว
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ทางการด าเนินการของบริษัทฯ เนื่องจากช่องทางการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ แต่ที่ผ่าน มา 
ทางบริษัทไม่เคยมีปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินกับชุมชนแต่อย่างใด 

จากการสังเกตการณ์และการตรวจสอบ พบว่า บริษัทที่ศึกษาได้ก าหนดโครงสร้าง
องค์กรไว้ในรายงานประจ าปี และบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับพนักงานทุกระดับได้ปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อ
สาธารณชน นอกจากนี้บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ โดยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความ
จ าเป็นไว้ในรายงานประจ าปี และแบบรายงาน 56-1 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แสดงดังตารางที่ 4.15 

 
ตารางท่ี 4.15 งบแสดงฐานะการเงินตามแบบรายงาน 56-1 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2559 
จ านวนรวมสินทรัพย์
(หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน) 
 
จ านวนรวมหนี้สิน 
จ านวนรวมหนี้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

 
 

42,692,101,340 
 
 

25,340,382,534 
42,692,101,340 

 
 

37,777,499,605 
 
 

24,981,096,369 
37,777,499,605 

 
แหล่งที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2560.  
 

สรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรไว้ในรายงานประจ าปี โดยก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และความสามารถ เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ
งานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO 
รับผิดชอบงานด้านเอกสารและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ มีการประกาศนโยบายด้าน
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ (Code of 
Conduct) เพ่ือก าหนดค่านิยมและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง  ๆ ส าหรับป้องกัน



 102 

ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตการณ์และการตรวจสอบ พบว่า 
หน่วยงานภาครัฐและชุมชนไม่ทราบแนวทางการด าเนินการของบริษัทฯ ด้านการปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม (Ethical Behavior) เนื่องจากช่องทางการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ และที่ผ่านมาไม่ เคยมี
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินกับชุมชนแต่อย่างใด สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านความรับผิดชอบ 
(Accountability) และแนวทางการแก้ไข แสดงดังตารางที่ 4.16 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) และแนวทางการแก้ไข 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
18. องค์กรมีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร ที่
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรไว้อย่างไร 
  
 
 
 
 
 
 
19. โครงสร้างบริหาร หรือหน่วยงานดังกล่าว มี
หน้าที่ที่เกี่ยวกับมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กรอย่างไร และผลเป็นอย่างไร 
 

18.1 ก าหนดโครงสร้างองค์กรไว้ในรายงาน
ประจ าปีแต่ผังโครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน 
- เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มี
หน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 
- เจ้าหน้าที่สิ่ งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ควบคุม
เอกสารระบบ ISO มีหน้าที่ทบทวนการด าเนินการ
ของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการ
จัดการ ISO  และแก้ไขข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรม 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์
รบัผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
19.1 มีตัวแทนฝ่ายบริหารรับผิดชอบด้านการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอ่ืน ๆ 
ของบริษัท เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับระบบ
มาตรฐานสากลที่บริษัทขอการรับรอง 
19.2 เจ้าหน้าที่สิ่ งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์เป็นต าแหน่งที่ขับเคลื่อนองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งสู่ความ 

1) ควรจะจัดท าผังโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนมีการ
ระบุหน่วยงานย่อยและต าแหน่งต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
2) เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
พลังงานให้บุคลากรภายนอกรับทราบ 
 
 
 
 
 
1) ไม่พบช่องว่าง 
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ตารางท่ี 4.16 ด้านการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) และแนวทางการแก้ไข (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
 
 
 
 
20. องค์กรมีการระบุ ปัญหา หรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ไว้อย่างไร 
 
 
 
 
21. องค์กรมีวิธีการแก้ไข และหรือ ป้องกันปัญหา 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ไม่มีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ไว้ อย่างไร และมี
การติดตามผลหรือไม่ ผลการติดตามเป็นอย่างไร 

ส าเร็จด้วยรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม เช่น รางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3  และ รางวัล 
Special FTCC CSR Award 2015 ด้าน
สิ่งแวดล้อม (ต้นกระดาษบนคันนา) 
20.1 ไม่พบปัญหา และมีจริยธรรมธุรกิจ (Code of 
Conduct) เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ 
ผ่านทางรายงานประจ าปี และแบบไม่พบปัญหา มี
จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม มีการเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ผ่านทางรายงานประจ าปี 
21.1 ถ้าพบข้อร้องเรียน จะมีการติดตาม 
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 
 
 
1) ควรจะมีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานท้องถิ่น 
หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ว่าไม่มีข้อร้องเรียนของ
บริษัท 
2) ควรจะมีการเผยแพร่รายงานผลประเมิน 
Aspect จากทุกฝ่ายในองค์กรให้พนักงานทุกคน
ทราบ 
 
1) ไม่พบช่องว่าง 
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ตารางท่ี 4.16  ด้านการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) และแนวทางการแก้ไข (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
22. องค์กรมีรายงานผลการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับ
การสร้างค่านิยมที่ส่งเสริมจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหาร หรือไม่ อย่างไร และมีผล
การด าเนินงานเป็นอย่างไร 

22.1  มีการรายงานในการประชุมทบทวนฝ่าย
บริหาร แต่ไม่ทราบผลการด าเนินงานมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) ผ่าน
ทางเว็บไซต์ 

1) ควรมีการเผยแพร่วาระและผลการประชุม
ทบทวนฝ่ายบริหารให้บุคคลภายนอกรับทราบ  
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4.3.6 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านการเคารพต่อ
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) 

 การเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในบริบทของอุตสาหกรรมสีเขียว 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมขององค์กรที่มีคุณธรรมอันพึงประสงค์  
โดยพฤติกรรมดังกล่าวจะมีความเคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าของและบุคคลอ่ืนควบคู่กัน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความคาดหวังของสังคมและชุมชนต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังแสดงในตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี 4.17 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  
Responsibility) ด้านการเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 

23. องค์กรมีการก าหนดผู้มีส่วนได้ เสีย ด้าน
ประเด็นสิ่งแวดล้อม ไว้อย่างไร  
 
24. องค์กรมีการก าหนดตัวชี้วัดด้านประเด็น
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่  
25. องค์กรมีการก าหนดช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพ่ือรับ
ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ แ น ะ น า ข้ อ มู ล ม า ใ ช้
ประกอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน 
 

23.1 การก าหนดผู้มีส่วนได้ เสียด้านประเด็น
สิ่งแวดล้อม 
 
24.1 การก าหนดตัวชี้วัดด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 
25.1 การก าหนดช่องทางในการสื่อสารระหว่าง
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 

1) รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ CSR-DIW 
Reporting เรื่องการประเมินผลประโยชน์และ
กระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1) สรุปผลข้อร้องเรียนของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 
1) แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การสื่อสาร 
2) รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยประจ าปี  
3) ภาพการลงชุมชน  
4) ภาพเสียงตามสายของผู้บริหาร  
5) Website องค์กร 
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ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green 
Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  Responsibility) ด้านการเคารพ
ต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) มีดังต่อไปนี้ 

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่า “องค์กรมีความมุ่งมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม นิติธรรม การเคารพต่อแนว
ปฏิบัติสากล สิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้องค์กรได้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยสนับสนุนและด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของพนักงาน ผู้รับเหมาชุมชนโดยรอบ และแขกผู้มาเยือน รวมทั้งดูแลรักษาความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมโดยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า และด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ทั้งนี้ได้จัดท ารายงานประจ าปี โดยในเนื้อหาได้ชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องได้ครบทุกภาคส่วน และมีการระบุแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ชัดเจน  
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือติดตาม และแก้ไขปัญหาน้ าเสียที่ถูก
ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมแนวคลองชลองแวงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นได้จัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
เพ่ือชุมชนเป็นประจ าทุกปี มีโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน โครงการกระดาษสร้างจินตนาการ 
และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ได้ก าหนดให้มีประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเดือนละ 1 ครั้ง และได้ก าหนดให้
เป้าหมาย “จ านวนข้อร้องเรียน” เป็นตัวชี้วัดด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับผู้ส่วนได้ส่วนเสีย” 
แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังภาพที่ 4.8 และตารางที่ 4.18  

 

ภาพที่ 4.7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

องค์กร

พนักงาน
ผู้ถอืหุ้น

ชุมชน

ลูกค้า
คู่ค้า

เจ้าหนี้

คู่ค้า

ภาครัฐ
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ตารางท่ี 4.18 แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 

1. ผู้ถือหุ้น - บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยผลตอบแทนที่ดีและ
ต่อเนื่อง โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ 

2. พนักงาน - บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ และความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานในแต่ละสายงาน 
โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และส่งเสริมให้
พนักงานเข้าใจในจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ 

3. คู่ค้า - บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าโดยสุจริต และเป็นไปตามสัญญา ซึ่งมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการค้าปกติทั่วไป เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือซึ่งกั นและกัน รวมถึง
บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าให้คงไว้ตลอดไว้ 

4. ลูกค้า - บริษัทฯ มุ่งมั่นในการผลิตและจัดหาสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานรวมทั้งพัฒนาและรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการไว้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารหรือศูนย์ Hot Line เพ่ือให้ลูกค้าแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีบริการหลังการ
ขาย เพื่อเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า 

5. คู่แข่ง - บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม และรักษาบรรทัดฐานที่พึงปฏิบัติในการแข่งขัน 

6. เจ้าหนี้ - บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด รายงานข้อมูลและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้
ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องและสม่ าเสมอ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาได้ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ภายใต้ข้อจ ากัดที่มีอยู่ 
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ตารางท่ี 4.18  แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ) 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 

7. ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

- บริษัทฯ ค านึงถึงความปลอดภัยของชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนจะไม่ได้รับผลกร ะทบ
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากมีการแจ้งเหตุร้องทุกข์เกี่ยวกับผลกระทบของโรงงานต่อชุมชน บริษัทฯ จะได้เร่งด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบโดยเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
การศึกษาแก่เยาวชน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม และเป็นการรักษาสัมพันธภาพ
อันดีที่มีอยู่กับชุมชน ซึ่งบริษัทฯ มีโครงการด้าน CSR ที่จัดเพ่ือชุมชนต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี เช่น โครงการกระดาษสร้างจินตนาการ โครงการ
เลี้ยงน้องวันเกิด โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน โครงการแพทย์สัญจร กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัด เป็นต้นรวมถึงได้เปิด
โอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการด าเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการ “เปิดบ้าน” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีใน
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตั้งแต่ปี 2539 ซึงเป็นปีแรกที่บริษัทฯ เริ่มด าเนินการผลิต และตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งในด้านเทคโนโลยี เครื่องจักรและระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตให้สูงขึ้น และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านต่าง ๆ รวมทั้งมาตรฐานของห้องปฏิบัติการจนสามารถตอบ
ได้ว่ากระดาษท่ีดีควรมีคุณภาพอย่างไร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ISO 9001 TIS/OHSAS 18001 
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ตารางท่ี 4.18 แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ) 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 

8. ภาครัฐ - บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงาน
ก ากับ พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณธอย่างสม่ าเสมอ และให้การสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐอย่าง
เต็มที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ อีก
ทั้ง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม และ ได้รับการรับรองจากกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 เมื่อปี 2556-2559 
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เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คนที่ 1 และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมให้
ความเห็นคล้ายกันว่า องค์กรให้ความเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความมุ่งมั่นในการ
สานสัมพันธ์เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ชุมชน ภาครัฐ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
เจ้าหนี้ โดยการเข้าร่วมประชุมไตรภาคีเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินการของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร่วมกันติดตามตรวจสอบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในคลองชลองแวง มีโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือสนับสนุนการจ้างงานคนในพ้ืนที่ ทั้งนี้องค์กรได้ก าหนดให้ข้อร้องเรียนเป็น
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติงาน  (Procedure) ติดต่อสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางหนังสือข้อ
ร้องเรียนจากหน่วยงานราชการ หนังสือร้องเรียนจากชุมชนถึงบริษัท เว็บไซต์ และอ่ืน  ๆ ตลอดจน
ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

ชุมชนหมู่บ้านบุยายใบ คนที่ 2 และ3 ให้ความเห็นคล้ายกันว่า ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนกิจกรรมทุก ๆ ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคม เน้นกิจกรรมพัฒนาวัด โรงเรียน 
และหมู่บ้านเป็นหลัก เพ่ือเคารพ สร้างความไว้วางใจและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงงาน  และ
ชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และเมื่อสัมภาษณ์พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น าชุมชน ท่านกล่าวว่า “บริษัทให้
ความเคารพและเอาใจใส่ชุมชนเป็นอย่างดี แต่ทว่าอยากให้ดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษทางกลิ่นและ
ปัญหาน้ าเสียที่เกิดขึ้นมีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาผลกระทบดังกล่าวด้วย 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท าให้ชุมชนกล้าแสดงความคิดเห็น” 

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจ
ภายใต้ข้อกฎหมายต่าง ๆ และมีการปฏิบัติตามนโยบาย ให้การสนับสนุนหน่วยงานรัฐ มีการจัด
กิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนข้อร้องเรียนนั้น จะมีถวามถี่เกิดขึ้นในระดับปานกลางถึงน้อย 
ทั้งนี้บริษัทได้แสดงความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ เป็นอย่างดี แต่ทว่าปัญหา
มลพิษทางกลิ่นและปัญหาน้ าเสียไหลลงคลองเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นทางบริษัทควรจะมี
มาตรการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก” 

จากการสังเกตการณ์และการตรวจสอบ พบว่า บริษัทที่ศึกษามีแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบได้ด้วยผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน 
และภาครัฐในรายงานประจ าปี แต่ไม่มีการก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 
เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้ข้อร้องเรียนเป็นตัวชี้วัดด้านประเด็น
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก และจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  เพ่ือ
ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว แต่ทว่าไม่พบวาระและผลการประชุมให้บุคคลภายนอกรับทราบ  
จึงไม่ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
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สรุปได้ว่า บริษัทที่ศึกษามีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างความ
เคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยยึดแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและภาครัฐเป็นสิ่งส าคัญ มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการด าเนินการต่าง  ๆ
ขององค์กร ในส่วนภาครัฐนั้นจะยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับเจ้าพนักงาน เข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตาม
แก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ชุมชนและภาครัฐได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัทฯ ในการจัดกิจกรรมทุก ๆ ปี และเมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น บริษัทฯ จะมีช่องทางร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือความเคารพ และการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
สรุปผลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ช่องว่างตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) ด้านการเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder 
Interests) และแนวทางการแก้ไข แสดงดังตารางที่ 4.19 
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ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านการเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) และแนวทางแก้ไข 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
23. องค์กรมีการก าหนดผู้มีส่วนได้ เสีย ด้าน
ประเด็นสิ่งแวดล้อม ไว้อย่างไร 
 
 
 
 
24.  องค์กรมีการก าหนดตัวชี้วัดด้านประเด็น
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ 
อย่างไร 
 
 
25. องค์กรมีการก าหนดช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและแนะน าข้อมูลมาใช้ประกอบการ
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

 

23.1 มีการก าหนดและระบุแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
มีการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานขององค์กร 
 
 
 
24.1 ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท คือ จ านวน
ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมีการสรุปผลข้อ
ร้องเรียนไว้ในรายงานการประชุมทบทวนฝ่าย
บริหารแต่ไม่มีการเผยแพร่วาระและผลการประชุม
ให้บุคคลภายนอกรับทราบ 
25.1 ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท คือ จ านวน

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ และมีการ
รายงานในการประชุมทบทบทวนฝ่ายบริหารแต่ไม่มี
การเผยแพร่ผลการประชุมให้บุคคลภายนอก
รับทราบ ท้ังนี้ได้ก าหนดเป็นวิธีปฏิบัติงาน (WI) การ
สื่อสารผลงานด้านสิ่งแวดล้อม และระเบียบปฏิบัติ 

1) ควรมีเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์กรให้
ชัดเจน โดยก าหนดให้มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ พร้อมลายเซ็นของผู้มี
อ านาจสูงสุดขององค์กร 
2) ควรจะมี ก า รปร ะ เ มิ นผลประ โ ยชน์ แ ล ะ
ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1) ควรจะมีการเผยแพร่วาระและผลการประชุม
เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมให้สาธารณชน
ทราบ 
 
 
1) ควรจะรายงานผลการด าเนินการด้านการแก้ไข
ข้อร้องเรียน พร้อมท้ังชี้ แจงมาตรการติดตาม
ตรวจสอบข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้
สาธารณะชนรับทราบ 
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ตารางท่ี 4.19   ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านการเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) และแนวทางแก้ไข (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
 

 

งาน (Procedure) ติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 
พร้อมท้ังก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางหนังสือข้อร้องเรียนจาก
หน่วยงานราชการ หนังสือร้องเรียนจากชุมชนถึง
บริษัท เว็บไซต์ และอื่น ๆ 
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4.3.7 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านการเคารพต่อหลัก 
นิติธรรม (Respect for The Rule of Law) 

 การเคารพต่อหลักนิติธรรม ในบริบทของอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวง
อุตสาหกรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมขององค์กรที่มีคุณธรรมอันพึงประสงค์ โดยพฤติกรรม
ดังกล่าวจะมีความเคารพต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบและข้อก าหนดต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 4.20 
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ตารางท่ี 4.20 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  
Responsibility) ด้านการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for The Rule of Law) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 

26. องค์กรมีการชี้บ่ง ระบุกฎหมายและข้อก าหนด
ต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไว้
หรือไม่ และมีอะไรบ้าง 

 

26.1 การชี้บ่ง ระบุกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 

1 )  ทะ เบี ย นกฎหมายและข้ อ ก า หน ด ด้ า น
สิ่งแวดล้อม/ทะเบียนติดตามการด าเนินงานตาม
กฎหมายและข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้องกับระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
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ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green 
Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านการเคารพ
ต่อหลักนิติธรรม (Respect for The Rule of Law) 

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่า “องค์กรมีความมุ่งมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นการเคารพต่อหลักนิติธรรมและได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้ 
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบเอกสาร ISO ติดตามและปรับปรุงข้อมูลกฎหมายที่ต้อง
รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบเอกสาร ISO และเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คนที่ 1ให้ความเห็นคล้ายกันว่า องค์กรจะมีการอัพเดทกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม พรบ.โรงงาน พรบ. 
สิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ ที่ครอบคลุมตามหลักมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เดือนละ 1 ครั้ง และ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นประจ าทุก เดือน 
ตลอดจนยกเลิกกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะมีการสื่อสารกฎหมายผ่านทางอีเมล์พนักงาน การ
ประชุมด้านกฎหมายประจ าเดือน ระบบอินทราเน็ต 

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม และพนักงานราชการ 
คนที่ 1 และ 2 ให้ความเห็นคล้ายกันว่า บริษัทที่ศึกษาให้ความส าคัญกับหลักนิติธรรม เน้นการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และได้จัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่
หน่วยงานภาครัฐตรงต่อเวลา โดยค่ามาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จากการสังเกตการณ์และการตรวจสอบ พบว่า บริษัทที่ศึกษาได้ปฏิบัติตามหลัก 
นิติธรรม มีความเคารพและเน้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่าง ๆ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
ทุก ๆ 1 เดือน เน้นการจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานภาครัฐ
ตรงต่อเวลา ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนที่บริเวณ ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด
ปราจีนบุรี ปี 2560 พบว่า มีค่ามาตรฐานฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นบางครั้ง ดังภาพที่ 4.8 
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ภาพที่ 4.8 คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ฯ 
แหล่งที่มา: ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2560. 

 
สรุปได้ว่า บริษัทที่ศึกษายึดมั่นในการเคารพต่อหลักนิติธรรมและได้ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบเอกสาร ISO และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จะทบทวน อัพเดทกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อม เดือน
ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทที่ศึกษาได้จัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่
หน่วยงานภาครัฐตรงต่อเวลา โดยค่ามาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแสดงว่า บริษัทได้
ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่างตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Social Responsibility) ด้านการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for The Rule of Law) และ
แนวทางการแก้ไข แสดงดังตารางที่ 4.21 
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ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for The Rule of Law) และแนวทางแก้ไข 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
26. องค์กรมีการชี้บ่ง ระบุกฎหมายและข้อก าหนด
ต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไว้
หรือไม่ และมีอะไรบ้าง  

26.1 มีวิธีการปฏิบัติ งาน (WI) กฎหมาย และ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น การทบทวน 
ยกเลิก และอัพเดทกฎหมายเดือนละ 1 ครั้ง 

1) ควรจะจัดท าทะเบียนติดตามการด าเนินงานตาม
กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
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4.3.8 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
ด้านการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International Norms of Behavior) 

 การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล ในบริบทของอุตสาหกรรมสีเขียว  
ของกระทรวงอุตสาหกรรม หมายถึง การเคารพต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านสิ่งแวดล้อม  
ที่ได้รับการยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตามองค์ประกอบภาคบังคับของกรอบ 
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นสากลได้ครบถ้วน ดังแสดงในตารางที่ 4.22 
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ตารางท่ี 4.22 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) ด้านการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International Norms of Behavior) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 

27. องค์กรมีกระบวนการในการพิจารณาน า
แนวทางสากลในด้านสิ่งแวดล้อม ที่นอกเหนือจาก
กฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ มาใช้ในองค์กร
อย่างไร  อะไรบ้าง 
28. แนวทางสากลด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเลือก
น ามาปฏิบัติมีอะไรบ้าง  
29. องค์กรมีการผลักดันแนวทางสากลให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางสากลใน
ด้ านสิ่ ง แ วดล้ อมและมี ก า รติ ดตามผลการ
ด าเนินการและทบทวนการปฏิบัติอย่างไร 
30. องค์กรมีการติดตามกฎหมายและข้อก าหนด
ต่าง ๆ รวมถึงแนวทางสากลด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างไร และ
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 
และมีการติดตามและทบทวนการปฏิบัติอย่างไร 

27.1 การน าแนวทางสากลอื่น ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม
มาปฏิบัติใช้ 
 
 
28.1 แนวทางสากลด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเลือก
น ามาปฏิบัติ 
29.1 แนวทางปฏิบัติ การติดตาม และการทบทวน 
เพ่ือผลักดันแนวทางสากลในด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
30.1 การติดตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ของ
องค์กร และการด าเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก าหนดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ตลอดจนการ
ทบทวนฝ่ายบริหาร 

 

1) Certificate ISO 14001 
 
 
 
1) Certificate ISO 14001 
2) รางวัลฉลากลดคาร์บอน 
1) Certificate ISO 14001 
2) บันทึกการประชุม (Management Review) 
 
 
1) บันทึกการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
2) ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
3 ) Procedure กฎหมายและการประเมินความ
สอดคล้อง 
4) รายงาน SD report ประจ าปี 
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ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green 
Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านการเคารพ
ต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International Norms of Behavior) 

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่า “องค์กรได้น ามาตรฐานระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2004) ซึ่งเป็นแนวทางสากลมาปฏิบัติใช้ พัฒนาองค์กรให้
ก้าวหน้า และก าหนดนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ขึ้น เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน เน้นปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดอ่ืน ๆ อย่างเคร่งครัด และมีการตรวจประเมินทบทวนฝ่ายบริหารประจ าเดือน 

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมกล่าวว่า “องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ระยะเวลารับรอง 28 พฤษภาคม 2558 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2561 
ทั้งนี้ได้จัดท าโครงการอนุรักษ์พลังงาน มีการประกาศใช้นโยบายพลังงานที่ค านึงถึงความส าคัญของ
การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามความ
มุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ องค์กรได้น าระบบการจัดการด้านพลังงาน และจัดท าโครงการ
ประหยัดพลังงาน มาด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น โครงการปรับเปลี่ยน
หลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอด LED” 

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ พนักงานราชการ คนที่ 3 
และ 4 ให้ความเห็นคล้ายกันว่า จากการเยี่ยมชมบริษัทฯ จึงทราบว่าทางบริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเทียบเท่ากับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 แต่
อยากให้เพิ่มช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับทราบ 

ชุมชนหมู่บ้านบุยายใบ คนที่ 3 และ 5 ให้ความเห็นคล้ายกันว่า ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ISO14001:2004) ส าหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานนั้น ก็ยังไม่ทราบอีกเช่นกัน 

จากการสังเกตการณ์และตรวจสอบ พบว่า บริษัทที่ศึกษาได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล จึงผ่านการรับรอง
มาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO14001:2004) โดยมีสถาบัน AJA Registra 
Co.,Ltd.เป็นผู้รับรอง และมีแนวทางปฏิบัติ โครงอนุรักษ์พลังงาน มาด าเนินการควบคู่ไปกับ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ องค์กรได้จัดท าคู่มือระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ผลักดันให้พนักงานในองค์กรยึดถือ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
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สรุปได้ว่า ผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติตามแนวทางสากล และได้รับการรับรอง
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 มีการจัดท าโครงการอนุรักษ์พลังงาน มา
ด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งเป็นโครงการปรับเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง
เป็นหลอด LED นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐรับทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางสากล 
เนื่องจาก ทางบริษัทได้เชิญชวนบุคลากรภายนอกเข้าเยี่ยมชมสถานประประกอบการทุกปี แต่อย่างไร
ก็ตาม ชุมชนไม่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จึงไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่างตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for 
International Norms of Behavior) และแนวทางการแก้ไข แสดงดังตารางที่ 4.23 
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ตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International Norms of Behavior) และแนวทางการ
แก้ไข 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 

27. องค์กรมีกระบวนการในการพิจารณาน า
แนวทางสากลในด้านสิ่งแวดล้อม ที่นอกเหนือจาก
กฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ มาใช้ในองค์กร
อย่างไร  อะไรบ้าง 
28. แนวทางสากลด้านสิ่งแวดล้อมท่ีองค์กรเลือก
น ามาปฏิบัติมีอะไรบ้าง 
 
 
 
 
29. องค์กรมีการผลักดันแนวทางสากลให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางสากลใน
ด้านสิ่งแวดล้อม และมีการติดตามการด าเนินการ
พร้อมทั้งทบทวนการปฏิบัติอย่างไร 

27.1 บริษัทฯ ได้น าระบบการจัดการด้านพลังงาน   
และจัดท าโครงการประหยัดพลังงาน มาด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
ปรับเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอด LED 
28.1 บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) 
บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองขึ้น
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์ กร
(กระดาษที่ได้จากเพาะปลูกบนคันนา สามารถดูด
ซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 6.7 ล้านตันต่อปี) 
29.1 บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001 :2004) 
29.2 มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
ตรวจประเมินภายใน 
29.3 ก าหนดเป็นคู่มือการจัดการสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Manual) 

1) ไม่พบช่องว่าง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
เป้าหมาย 
 
 
1) ควรปรับเปลี่ยนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
มีความทันสมัย (ISO 14001 : 2015) 

 
 

 
 
1) ไม่พบช่องว่าง 
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ตารางท่ี 4.23  ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International Norms of Behavior) และแนวทางการ   
แก้ไข (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 

  
 
 
 
 
30. องค์กรมีการติดตามกฎหมายและข้อก าหนด
ต่าง ๆ รวมถึงแนวทางสากลด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างไร 
องค์กรได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 
และมีการติดตามพร้อมทั้งทบทวนอย่างไร 
 

29.4 ก าหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจ
ประเมินภายใน 
29.5 มีการรายงานผลการตรวจประเมินและ
ทบทวนการด าเนินการ ในการประชุมทบทวนฝ่าย
บริหาร 
30.1 มีการก าหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย  
- ก าหนดให้มีการทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายเดือนละ 1 
ครั้ง 
- เมื่อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมต้องท า
การทวนทวนกฏหมายฉบับนั้นใหม่ 

 
 
 
 
 
1) ควรจะจัดท าทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม 
2) ควรจะจัดท ารายงานความยั่งยืนประจ าปี (SD 
Report) 
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4.3.9 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านการเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน (Respect for Human Rights) 

 การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ในบริบทของอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวง
อุตสาหกรรม หมายถึง การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีการยอมรับ
ความส าคัญและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 4.24
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ตารางท่ี 4.24 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  
  Responsibility) ด้านการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 

31. องค์กรมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดี และให้การยอมรับถึงความส าคัญ
และความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
32. องค์กรมีกลไกในการแก้ไขปัญหาจากการ
เรียกร้องความเป็นธรรมอย่างไร 
 
 
 
33. องค์กรมีแนวทางในการส่งเสริมสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ในการท างานอย่างไร 

31.1 ความ เคารพต่ อสิ ทธิ มนุษยชน ในด้ าน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 
 
32.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้อง
ความเป็นธรรม 
 
 
 
33.1 การก าหนดแนวทางในการส่งเสริมสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในการท างาน 

1) คู่มือจริยธรรม ส าหรับพนักงาน 
2) ประกาศจรรยาบรรณธุรกิจ 
 
 
1) รายงานการประชุมทบทวน (Management 
Review) 
2) Procedure เรื่อง การสื่อสาร 
3) ภาพเสียงตามสายของผู้บริหาร 
4) Website องค์กร 
1) ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน 
2) ภาพสื่อสารด้านสวัสดิการ 
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 ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green 
Culture) ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านการเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) มีดังต่อไปนี้ 

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่า “องค์กรมีการด าเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนตามหลักจรรยาบรรณ โดยทางด้านสิทธิมนุษยชนนั้น ผู้บริหารระดับสูงจะเน้นปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและหลักสากลในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ทั้งนี้ ในส่วนของบุคลากรภายในนั้น 
บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักความเสมอภาค มีสวัสดิการที่มุ่ง
พัฒนาพนักงานในองค์กร และมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เช่น กิจกรรมการพัฒนาในการท างาน 
กิจกรรมอบรมภายในบริษัท และกิจกรรมอบรมนอกบริษัท ส่งผลให้พนักงานทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ 
อายุ และอ่ืน ๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างค่านิยมและยกระดับเป็นวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร นอกจากนี้ 
บริษัทได้มีกิจกรรม “เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวัดบุยายใบและโรงเรียน
ย่านนางวิ่ง จังหวัดปราจีนบุรี” เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษได้ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม” 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
กรรมการหมู่บ้าน คนที่ 2 และชุมชนหมู่บ้านบุยายใบ คนที่ 2 และ 4 ให้ความเห็นคล้ายกันว่าไม่ทราบ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แต่ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม เช่น
โครงการเปิดบ้าน โครงการด้าน CSR โครงการต้นกระดาษบนคันนา และอ่ืน ๆ โดยโครงการดังกล่าว 
จะช่วยป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่มีต้นก าเนิดมากจากกิจกรรมของภาคธุรกิจ อีก
ทั้งยังช่วยยกระดับชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนบางคนกล่าวว่า บริษัทฯ ควร
จะหาทางป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าจากการด าเนินการของบริษัทก่อนเป็นอันดับ
แรก เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีผลต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ต่อชุมชน 

จากการสังเกตการณ์และตรวจสอบ พบว่า บริษัทที่ศึกษาไม่มีนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชนจึงไม่ทราบแนวทาง และทิศทางในการด าเนินการของผู้บริหารส าหรับการตัดสินใจ หรือ
แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน นอกจากนี้องค์กรมีจรรณยาบรรณธุรกิจ และนโยบาย  
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนและประโยชน์ต่อส่วนรวม 



 130 

สรุปได้ว่า บริษัทที่ศึกษามีจรรยาบรรณธุรกิจในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วน ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษย์ชน โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลในการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ปลูกฝังให้บุคลากรภายในปฏิบัติงานโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ
ชุมชนเป็นหลัก นอกจากนี้ องค์กรได้จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ช่วยบรรเทา แก้ไข และป้องกันผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของสถาน
ประกอบการ เช่นปัญหากลิ่น ปัญหาน้ าเสีย และปัญหามลพิษอากาศเป็นปัญหาส าคัญที่คุกคามต่อ
สิทธิมนุษยชนของชุมชนรอบข้าง เนื่องจากมีผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สรุปผลการวิเคราะห์
ช่องว่างตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านการเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) และแนวทางการแก้ไข แสดงดังตารางที่ 4.25 
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ตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) และแนวทางการแก้ไข 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
31. องค์กรมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดี และให้การยอมรับถึงความส าคัญ
และความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
 
32. องค์กรมีกลไกในการแก้ไขปัญหาจากการ
เรียกร้องความเป็นธรรมอย่างไร 
 
 
 
 
33. องค์กรมีแนวทางในการส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการท างานอย่างไร 

31.1 ก าหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ 
ก าหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
31.2 ก าหนดให้มีคู่มือจริยธรรมส าหรับพนักงานแต่
ไม่พบเอกสารดังกล่าว 
 
32.1 ก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
ติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งก าหนด
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ผ่านทางหนังสือข้อร้องเรียนจากหน่วยงานราชการ 
หนังสือร้องเรียนจากชุมชนถึงบริษัท เว็บไซต์ และ
อ่ืน ๆ 
33.1 ก าหนดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน และ
สวัสดิการที่ได้รับ 

1) ควรจะก าหนดให้มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการของผู้บริหาร
ส าหรับการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
2) ควรจะมีการเผยแพร่นโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้สาธารณะชนรับทราบ 
1) ควรจะมีภาพเสียงตามสายของผู้บริหารระดับสูง 
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4.3.10 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ด้าน
ผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในบริบทของอุตสาหกรรมสีเขียว
ของกระทรวงอุตสาหกรรม หมายถึง การจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เปิดเผยต่อสาธารณะ ดังแสดงในตารางที่ 4.26 
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ตารางท่ี 4.26 เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ด้านผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์ ข้อสังเกต/เอกสาร 
34.  ผลการด า เนินกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม 
สามารถลดกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง มีผล
การด าเนินงานเป็นอย่างไร 
35. องค์กรมีรายงานผลการด าเนินการกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร  อะไรบ้างในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา และมีวิธีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างไร 

34.1 ผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
35.1 รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม และวิธีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 
 

1) ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
 
1) รายงานข้อมูล SD Report ประจ าปี 
2) รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมท่ีองค์กรได้รับ 
3) การสื่อการประชาสัมพันธ์ 
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ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green 
Culture) ผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี ้

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ก าหนดให้บุคลากรใน
องค์กรจัดท ารายงานประจ าปีขึ้น เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของธุรกิจอย่างเป็นระบบตั้งแต่
กระบวนการก าหนดนโยบาย แผนงาน การน าแผนงานมาปฏิบัติใช้ มีการติดตามประเมินผล  
การด าเนินการ ตลอดจนการประเมินผลแผนงานประจ าปี โดยผลดังกล่าวจะน ามาใช้ในการพิจารณา
แนวทาง หรือทิศทางและมีการปรับปรุงทบทวนแผนงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนสมดุล  
ความยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้วิศวกรซ่อมบ ารุงจัดท าโครงการอนุรักษ์พลังงานโดย
การเปลี่ยนหลอดไฟจาก T5 T8 เป็นหลอด LED และปรับเปลี่ยนระบบท าความเย็นที่เก่าและไม่มี
ประสิทธิภาพเป็นอุปกรณ์ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่า” 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คนที่ 2 และชุมชนหมู่บ้านบุยายใบ คนที่ 3 
และ 4 ให้ความเห็นคล้ายกันว่า ไม่ทราบว่าองค์กรได้เผยแพร่ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมในรายงาน
ประจ าปีผ่านทางเว็บไซต์บริษัท เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ และช่องทางการ
สื่อสารยังไม่ทั่วถึง แต่ทว่า บริษัทฯ ได้ส่งบุคลากรเข้ามารายงานผลงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นบางครั้ง
ควบคู่ไปกับท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น 
เน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท าให้ชุมชนกล้าแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือเป็นแนวทางเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
และพนักงานราชการ คนที่ 4 และ 5 ให้ความเห็นคล้ายกันว่า ที่ผ่านมาทราบผลงานและการเผยแพร่
กิจกรรมต่าง ๆ จากรายงานประจ าปีในเว็บไซต์ของบริษัท และกิจกรรมการเยี่ยมชมบริษัทฯ โดยใน
การเยี่ยมชมแต่ละครั้งจะมีวารสารของบริษัทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผลการด าเนินงานดังกล่าว 

จากการสังเกตการณ์และตรวจสอบ พบว่า บริษัทที่ศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปี
ขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา มีการจัดท าโครงการอนุรักษ์พลังงานจริง  
และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ทว่าควรจะท ารายงานความอย่างยั่งยืน
ประจ าปีด้วย (Global Conference Debrief on Sustainability and Reporting) เพ่ือเป็นหลักฐาน
แสดงถึงความม่ันคงของบริษัทที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรายงานนี้จะเผยแพร่ผล
การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจและการก ากับดูแลกิจการที่ดี สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทางบวกและทาง
ลบเพ่ือสร้างเป้าหมายสู่สมดุลการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สรุปได้ว่า บริษัทที่ศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานของธุรกิจอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการก าหนดนโยบาย แผนงาน การ
น าแผนงานมาปฏิบัติใช้ มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการ ตลอดจนการประเมินผลแผนงาน



 135 

ประจ าปีตามบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนไม่ทราบว่ามีการเผยแพร่ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมในรายงาน
ประจ าปีผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เนื่องจากเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ และ
ช่องทางการสื่อสารยังไม่ทั่วถึง สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไข แสดงดังตารางที่ 4.27 
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ตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างด้านผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไข 

เป้าหมาย สถานการณ์/ช่องว่าง แนวทางในการแก้ไข 
34. ผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
สามารถลดกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง มีผล
การด าเนินงานเป็นอย่างไร 
 
 
 
35. องค์กรมีรายงานผลการด าเนินการกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร  อะไรบ้างในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา และมีวิธีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างไร 

34.1 ก าหนดให้มีประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
และจัดให้ม ี
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์
ให้ลดการใช้พลังงาน 
34.2 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟจาก T5 T8 เป็น
หลอด LED 
35.1 มีการสื่อสารการด าเนินการกิจกรรมผ่าน
รายงานประจ าปี 
35.2 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 
 

1) ควรจะเผยแพร่ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
และรายงานสรุปผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อมให้ 
สาธารณชนรับทราบ 
 
 
 
1) ควรจะจัดท ารายงานความยั่งยืนประจ าปี (SD 
Report) 
2) ควรจะเชิญชุมชนข้างเคียงเข้าร่วมประชุม รับฟัง
รายงานผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
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4.4 การวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
 
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสภาพแวดล้อม 

ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ในการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 
ซึ่งจะช่วยให้แสดงถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ตลอดจน
ผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการด าเนินการของบริษัท ดั๊ บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) 

4.4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะประเมินในส่วนที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 

โดยการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับที่ 4  ประกอบด้วยปัจจัยหลัก
ส าคัญ เช่น ด้านบุคลากร โครงสร้างและการบริหารขององค์กร นโยบาย แผน โครงการ งบประมาณ 
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1)  บุคลากร 
  การพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จะมีบุคลากรเป็นปัจจัย

หลักในการด าเนินการ โดยจะวิเคราะห์จากบุคลากรภายในองค์กรเป็นหลัก คือ ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกร
ซ่อมบ ารุง และ พนักงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 20 ท่าน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้าน
บุคลากร มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.28 

 
ตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านบุคลากรของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 

(มหาชน) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

บุคลากรภายในองค์กร 
1.  ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
บริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีแนวคิดที่ว่า 
“การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ท าให้บริษัทอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน” ทั้งนี้ได้ก าหนดนโยบาย
ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 

 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 
14001 : 2015 ตลอดจนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
2. บริษัทยังได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชน  
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ตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านบุคลากรของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และพลังงานขึ้น เพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์กรและเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติตามให้
สอดคล้องกับกฎหมาย 
2 .   ผู้ บ ริ ห าร ได้ ติ ดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยมี
เป้าหมายคือ “การลดข้อร้องเรียน” 
3.  มีบุคลากรภายในด้านสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และประชาสัมพันธ์เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เข้ามาเยี่ยมและพัฒนาชุมชนเป็น
ประจ าด้วยความสมัครใจ และผู้จัดการฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกล่าวว่า “ในการ
ด าเนินธุรกิจที่ดี จะต้องค านึงถึงผลกระทบที่มีผล
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย โดยการจัดกิจกรรม
เ พ่ื อสั ง คม  CSR ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน เ พ่ื อ เ ยี ย วยา
ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ท าให้
ชุมชนกล้าแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นข้อเสนอใน
การปรับปรุงการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทที่ผ่านมา”  
4.  พนักงานได้รับการอบรมหลักสูตรความจ าเป็น
ขั้นพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง 
ความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี 

เนื่องจากลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
สามารถควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้าง 

 

 



 139 

 2)  ระบบการบริหารองค์กร 
 โครงสร้างการบริหารองค์กรของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน)  

ประกอบไปด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้าน
โครงสร้างและการบริหารองค์กรมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.29 

 
ตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านโครงสร้างและการบริหารองค์กรของ 

บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ไม่พบจุดแข็ง เนื่องจากโครงสร้างองค์กรไม่
ชัดเจน 

โครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน ไม่ได้ระบุต าแหน่ง
หน้าที่ของแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่าง
ครบถ้วน ทั้งนี้ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO และเจ้าหน้าที่            
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยท าหน้าที่ ใน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
ตามกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ 
ควบคุมก ากับ ดูแลการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย ตามพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ. 2554 ต่อมาได้ประสานงาน
กับวิศวกรซ่อมบ ารุง เพ่ือดูแล ควบคุม ซ่อมแซม
เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส าหรับ
การควบคุม บ าบัด หรือก าจัดมลพิษอ่ืน ๆ ที่
ติดตั้ง เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในโรงงาน 
นอกจากนี้  ยั งได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม 
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 3)  นโยบาย แผนและโครงการ 
  นโยบาย แผนและโครงการของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ได้
ก าหนดให้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าทิศทางขององค์กรและเป็นแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติ
จนกลายเป็นวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านนโยบาย แผนและ
โครงการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.30 
 
ตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านนโยบาย แผนและโครงการของบริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ

(1991) จ ากัด (มหาชน) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. นโยบาย แผน และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทฯ สอดคล้องกับมาตรฐานระบบสากล ISO 
14001 และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 เพ่ือ
แสดงความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ให้ยั่งยืน  
2. มีนโยบายด้านคุณภาพ สิ่ งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงาน พ่ึงเป็นนโยบายที่
แสดงความมุ่งมั่นในการรักษาสภาพแวดล้อมให้
ยั่ งยืน ส่ ง เสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเป็น
แนวทางให้พนักงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
3. มีโครงการต้นกระดาษบนคันนาซึ่งเป็นโครงการ
ที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยต้น
กระดาษจะเป็นยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกตัดแต่ง
พันธุกรรม สามารถเติบโตได้เร็วกว่าต้นไม้อ่ืน ๆ 
ทั่วไป จะช่วยลดการตัดต้นไม้ท าลายป่าธรรมชาติ 
เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังช่วย
ลดโลกร้อนได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้
เกษตรกรที่เพาะปลูกมีรายได้ นอกจากนี้ มีโครงการ
เกี่ยวกับ 

1. นโยบายที่น ามาปฏิบัติเป็นนโยบายองค์รวม
ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ทันสมัย ควรจะ
ปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบาย
สิ่งแวดล้อมของมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 
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ตารางท่ี 4.30  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านนโยบาย แผนและโครงการของบริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ
(1991) จ ากัด (มหาชน) (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

การท าของเสียโดยจะน าของเหลือจากการผลิต
กระดาษมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า เพ่ือ
สร้างองค์กร  Zero waste 
4. มีโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ช่วย
บรรเทา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 

 
 
 

 
4)  งบประมาณ 

  จากการตรวจสอบงบประมาณของบริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านงบประมาณ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.31 

 
ตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านงบประมาณของบริษัทด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 

(มหาชน)  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีการเผยแพร่งบประมาณรายรับและรายจ่าย
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

1. จากบัญชีสรุปงบประมาณ ไม่พบข้อมูลการใช้
งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม จึงไม่ทราบปัจจัยด้าน
การลงทุนในประเด็นสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

 
5) วัสดุอุปกรณ์ 
จากการสัมภาษณ์และตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ของบริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังตารางที ่4.32 
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ตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด
(มหาชน) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1 .  ผู้ บ ริ ห า ร ให้ ค ว ามส า คั ญ ในกา ร รั กษ า
สภาพแวดล้อมที่ยั่ งยืน โดยก าหนดแนวทาง
ด าเนินการในการจัดหา เลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ 
กระบวนการผลิต และการออกแบบที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึงผลกระทบใน
ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
การสิ้นเปลืองพลังงานเป็นส าคัญ เช่น การใช้
เครื่องมือบ าบัดคุณภาพอากาศ และกลิ่น ดักจับ
ฝุ่นละอองและกลิ่นภายในโรงงาน เพ่ือแก้ปัญหา
มลพิษทางอากาศและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชน 
2. บริษัทฯ มีระบบการผลิตเยื่อกระดาษที่
ทั น ส มั ย แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(Elementary Chlorine Free – ECF) ส่งผลให้
การฟอกเยื่อจะไม่ก่อให้เกิดสารไดออกซิน 

1 .  ไม่พบจุด อ่อน เนื่ องจากบริษัทฯ  ได้ ให้
ความส าคัญกับการส่งเสริม และดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์เป็นประจ า โดยมีวิศวกรซ่อมบ ารุงเป็น
ผู้ดูแล 

 
 6)  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียด
ดังตารางที ่4.33 

 
ตารางท่ี 4.33 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของบริษัท ด๊ับเบิ้ล 

เอ (1991) จ ากัด (มหาชน)  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติ (WI) การให้ข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เพ่ือให้
บุคลากรรับทราบผลการด าเนินการที่ผ่านมา  

1. ช่องทางการสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรภายนอกไม่ทราบ และไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได ้
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7)  การผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับท่ี 4 มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.34 
 

ตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 
4 ของบริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน)  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. บริษัทฯ มีใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
ที่ 3 และมีความมุ่งมั่นในการผลักดันบริษัทเข้าสู่
อุ ต ส าหกรรมสี เ ขี ย ว ระดั บที่  4 เ พ่ื อส ร้ า ง
วัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร  
2. องค์กรได้คงไว้ซึ่งมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพ่ือป้องกันและลด
มลพิษที่ต้นเหตุ ที่เกิดจากกิจกรรม กระบวนการ 
ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ และมีนโยบาย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรภายใน
องค์กรได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
สร้างค่านิยมและจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
3. บริษัทฯให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ
ควบคู่กับสังคม โดยอยู่ในระดับขั้นที่ 4 คือ ความ
สมัครใจ (Voluntary Level) เป็นการด าเนิน
ธุรกิจพร้อมกับการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยความสมัครใจ ซึ่งสังคมไม่ได้เรียกร้อง
แต่อย่างไร โดยการด าเนินธุรกิจในขั้นนี้ จะมุ่ง
ประโยชน์ของสังคมเป็นหลักส าคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ 
มีงบประมาณสนับสนุนให้บริษัทด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน
ขององค์กร โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน
เป็นหลักภายใต้หลักธรรมมาภิบาลที่ดี 

1.  ลักษณะปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อชุมชนใน 
วงกว้างเป็นบางครั้ง 
2. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
ที ่4 
3. ไม่มีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็น 
รากฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางไปสู่ 
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4.4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการประเมินโอกาสและอุปสรรค โดยโอกาสจะเป็น

ปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรในทางที่ดีและเกิดประโยชน์ แต่ทว่าอุปสรรคนั้นจะเป็น
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กรในทางที่ไม่ดีและไม่เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดผลเสีย หรือเป็น
ข้อจ ากัดต่อการพัฒนา ปัจจัยส าคัญที่น ามาวิเคราะห์ คือ สภาพพ้ืนที่ สังคมและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก นโยบายของรัฐ สื่อมวลชน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ซึ่งมี
รายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 

 1)   สภาพพ้ืนที่ 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสภาพพ้ืนที่มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.35 
 

ตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสภาพพ้ืนที่ ที่มีผลต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

โอกาส อุปสรรค 

1. ไม่พบโอกาสภายนอกด้านสภาพพ้ืนที่ ที่มีผล
ต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับท่ี 4 

1. สภาพพ้ืนที่ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 
จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เนื่อง
บริษัท ตั้งอยู่ในบริเวณสวนอุตสาหกรรม 304 ซึ่ง
ติดกับคลองชลองแวง และชุมชนในหมู่ 4 บ้านบุ
ยายใบ ภายในหมู่บ้านดังกล่าว จะมีวัด โรงเรียน
และแม่น้ าล าธารเป็นศูนย์กลางจิตใจเพ่ือการ
ด ารงชีพ  

 
 2) สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนมี

รายละเอียดดังตารางที่ 4.36 
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ตารางท่ี 4.36 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีผลต่อ 
การผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 
จ ากัด (มหาชน) 

โอกาส อุปสรรค 

1. มีผู้น าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร
พิทักษ์หมู่บ้านเป็นตัวแทนประชาชนเข้าร่วม
ประชุมและเสนอความคิดเห็นการด าเนินการ 
ต่าง ๆ ของบริษัทท่ีผลกระทบต่อชุมชน 

1. ชุมชนในพ้ืนที่บางคนไม่ให้ความร่วมมือในการ
พูดคุย ประสานงานและขอความร่วมมือ 
2. ชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอ เนื่องจากขาดความรู้
กระตือรือร้นในด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 3)   ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่มีผล

ต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.37 
 

ตารางท่ี 4.37 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อ 
การผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 

โอกาส อุปสรรค 

1. จากปัญหาข้อร้องเรียนที่พบ ท าให้มีหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และมีการจัดประชุมไตรภาคีเพ่ือติดตาม
ผล ปรับปรุง และทบทวน 
2.  หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการผลักดัน
อุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยการ
จ้างที่ปรึกษาให้ค าแนะน าต่าง ๆ 

1. ไม่พบอุปสรรค เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐให้
การสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

  
 4)  นโยบายของรัฐ 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านนโยบายของรัฐ ที่ผลต่อการผลักดันบริษัท

เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.38 
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ตารางท่ี 4.38 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อ
การผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 

โอกาส อุปสรรค 

1. รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์
ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย
มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับเมืองอุตสาหกรรมสู่
เ มื อ ง อุตสาหกรรม เชิ งนิ เ วศที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
2 .  รั ฐบาลส่ ง เสริมการบริหารจัดการด้ าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจคาร์บอนต่ าของภาคประกอบการ
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. ไม่พบอุปสรรค เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐให้
การสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

 
 5) เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมวลชน 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.39 
 

ตารางท่ี 4.39 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 

โอกาส อุปสรรค 

1. การเข้าถึงข้อมูลสะดวกขึ้น เนื่องจากมี
ช่องทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อมวลชนหลายช่องทาง มีการเผยแพร่
แนวทางในการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรม 
สีเขียว เพ่ือให้หน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษา 

1. ไม่พบอุปสรรค เนื่องจากภาครัฐ ให้การ
สนับสนุนเทคโนโลยี เพ่ือการผลักดันโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว 

 
 6) เศรษฐกิจ 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.40 
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ตารางท่ี 4.40 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 

โอกาส อุปสรรค 

1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน มีผล
ต่องบประมาณในการสนับสนุนโครงการ 

 

4.4.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 เมื่อพิจารณาจุดแข็ง/จุดอ่อน ของปัจจัยภายในและอุปสรรค/โอกาสของปัจจัย

ภายนอก แล้วสามารถน ามาสร้างตารางเพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์ที่เหมาะสมได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์
เชิงรับ กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงแก้ไข ดังแสดงในตารางที่ 4.41 

ตารางท่ี 4.41 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

ปัจจัยภายใน และ 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

 
 
 
 
 
 

 

1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น 
2. การติดตามตรวจสอบทบทวน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจ า 
3. บุคลากรเพียงพอ 
4 .  น โยบายและทิศทางการ
บริหารสอดคล้องกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 
 5. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือมีความ
ทั น ส มั ย  แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
6. การด าเนินการเพ่ือผลักดัน 
และได้รับใบรับรองมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ 
2. โครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน 
3. นโยบายไม่ทันสมัย 
4. ไม่ทราบงบประมาณการลงทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ช่องทางการสื่อสารไม่มี
ประสิทธิภาพ 
6. ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก
กระบวนการผลิต 
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ตารางท่ี 4.41 การวิเคราะห์ TOWS Matrix (ต่อ) 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงพัฒนา 
1. ผู้น าชุมชนเป็นตัวแทน
ประชาชนในการดูแลปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
2. หน่วยงานภาครัฐ เข้ามา
ช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ ฯ 
3. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จะมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า 
4. ภาครัฐมีช่องทางการสื่อสาร
หลายช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูล 

1. สมัครเข้าร่วมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว (S1,O2) 
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว(S1,S6,O3) 
3. อบรมบุคลากรให้มีความรู้  
(S3,O2,O4) 
4. จัดเวทีชุมชนเพื่อผลักดัน
โครงการ (S2,O1) 

  

1. ปรึกษาขอความช่วยเหลือ
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและ
ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 
(W1,W3,W4,W5,W6,O2) 
2. ส่งบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาให้มี
ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 
(W1,O2) 
3. จัดตั้งตัวแทนชุมชน เป็นคน
กลางในการสื่อสารกับชุมชน 
(W5,O1) 

อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงรับ 
1. พ้ืนที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
2. ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ  
3. ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ชุมชนไม่สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผลกระทบจากเศรษฐกิจ 
ผันผวนมีผลต่องบประมาณของ
ภาครัฐและสถานประกอบการ 

1.การจัดสรรงบประมาณส ารอง 
(S1,T5) 
2. การวางแผนการด าเนินการใน
การผลักดันโครงการฯ 
(S6,S2,T5) 
3. การลงพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรม
สานสัมพันธ์กับชุมชน 
(S2,S3,T2,T3,T4) 
4. จัดกิจกรรมเยี่ยมโรงงาน
เพ่ือให้ความรู้แก่ชุมชน (S5 
,T2,T3) 

1.ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษาในการอบรมให้
ความรู้แก่ชุมชน 
(W1,W5,T2,T3,T4) 
2. การจัดสรรงบประมาณส ารอง 
(W4,T5) 
3. เสริมสร้างความเข้าใจกับภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน
โครงการฯ (W6,T2,T3) 
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การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 
วัฒนธรรมสีเขียวด้วย TOWS Matrix Analysis 

ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix Analysis จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภาคนอกในแต่ละด้าน ท าให้เกิดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 ดังนี้ 

 1.  กลยุทธ์เชิงรุก (SO) คือ กลยุทธ์ที่น าข้อดีจากจุดแข็งภายในองค์กรมาเสริมสร้าง
กับโอกาสอันดีจากภายนอกท่ีส่งผลดีและเอ้ือประโยชน์ต่อองค์กร มี 4 ประเด็น ดังนี้ 

   1.1  สมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (S1,O2) คือ ผู้บริหารมีความ
มุ่งมั่น มีนโยบาย และแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับกฎหมาย และผลักดันเข้าโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับสนุนโครงการฯ ทั้งค่าใช้จ่าย 

  1.2  แต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบโครงการอุตสาหกรรมสี เขียว  (S1,S6,O3) คือ 
บุคลากรมีเพียงพอและพร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือให้ได้การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง
ของภาครัฐ 

  1.3  อบรมบุคลากรให้มีความรู้  (S3,O2,O4) คือ การส่งบุคลากรเข้าอบรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมสีเขียวที่ทางหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน 

  1.4  จัดเวทีชุมชนเพ่ือผลักดันโครงการ (S2,O1) คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดูแล และจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการผลักดันเข้าโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว 

 2. กลยุทธ์เชิงพัฒนา (WO) คือ กลยุทธ์ที่ใช้โอกาสที่เอ้ือประโยชน์ต่อองค์กร มาลด
จุดอ่อนหรือข้อเสียขององค์กร มี 4 ประเด็น ดังนี้ 

  2.1 ปรึกษาขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและท้องถิ่นในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต (W1,W3,W4,W5,W6,O2) คือ  บริษัทได้ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต พร้อมทั้งหา
แนวทางพัฒนา 

  2.2  ส่งบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาให้มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากกระบวนการผลิต (W1,O2) คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และปรับปรุงวิธีการ
ท างานที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ 

  2.3  จัดตั้งตัวแทนชุมชน เป็นคนกลางในการสื่อสารกับชุมชน (W5,O1) คือ 
การจัดตั้งผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งและมีความรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแก้ไขปัญหาช่องทางสื่อสาร
ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างโรงงานและชุมชน 
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  3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) คือ กลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งขององค์กร เพ่ือลดหรือ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอกขององค์กรที่เกิดข้ึน มี 4 ประเด็น ดังนี้ 

  3.1 การจัดสรรงบประมาณส ารอง (S1,T5) คือ การจัดสรรงบประมาณส ารอง
ให้เพียงพอกับการด าเนินการโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือหลีกเลี่ยงการติดปัญหางบประมาณ 

  3.2 การวางแผนการด า เนินการในการผลักดัน อุตสาหกรรมสี เขี ยว 
(S6,S2,T5) คือ การก าหนดโครงการ งบประมาณ บุคลากร เพ่ือหลักเลี่ยงผลกระทบจากเศรษฐกิจผัน
ผวน 

  3.3 การลงพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชน (S2,S3,T2,T3,T4) คือ 
การสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้งต่อชุมชน 

  3.4  จัดกิจกรรมเยี่ยมโรงงานเพ่ือให้ความรู้แก่ชุมชน (S5 ,T2,T3) คือ การ
สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมเยี่ยมชม
โรงงาน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 

 4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT) คือ กลยุทธ์ที่น าเอาจุดอ่อนจากภายในองค์กรมาวิเคราะห์
รวมกับอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นและน ามาก าหนด
เป็นกลยุทธ์เชิงรับ มี 3 ประเด็น ดังนี้ 

  4.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการอบรมให้ความรู้
แก่ชุมชน (W1,W5,T2,T3,T4) คือ การให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ให้ความรู้และฝึกอบรมชุมชนในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 การจัดสรรงบประมาณส ารอง (W4,T5) คือ การก าหนดงบประมาณการ
ลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือรับมือกับผลกระทบจากเศรษฐกิจผันผวน 

  4.3  เสริมสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว (W6,T2,T3) คือ  การให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการขององค์กรแก่ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับมือกับปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต



บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 
วัฒนธรรมสีเขียว กรณีศึกษา บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
ช่องว่างของการด าเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับที่ 4 โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และเพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 โดยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาในครั้งนี้  และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดย การสัมภาษณ์ผู้ที่
สามารถให้ข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหารที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและ ความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงานระดับผู้จัดการและปฏิบัติการ ซึ่งมี
หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการบริหารและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และพนักงานหน่วยงานรัฐ ชุมชน ตลอดจนการสังเกตการณ์จากการปฏิบัติงาน หลังจากนั้น 
จะตรวจสอบแบบสามเส้า เพ่ือตรวจสอบแหล่งที่มาและความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าวิเคราะห์
ช่องว่างที่เกิดขึ้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) จากนั้นได้วิเคราะห์ SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix เพ่ือหาแนวทางการในการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ
ที่ 4 สรุปผลการอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
  สิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และอ่ืน ๆ มีผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ 
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5.1.1 การวิเคราะห์ช่องว่าง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว  
 จากการตรวจสอบแบบสามเส้าโดยการน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการ

สังเกตการณ์ มาวิเคราะห์ร่วมกับเอกสาร เพ่ือตรวจสอบแหล่งที่มาและความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
น ามาวิเคราะห์ช่องว่างที่เกิดข้ึน (Gap Analysis) สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

 1)  ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร (นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม) 
  ในด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร (นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม) บริษัทฯ มีนโยบาย

ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และพลังงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน ใส่ใจ
ในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีการ
สื่อสารให้พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรได้รับทราบ และจัดให้มีกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและความรับชอบต่อสังคมทุก ๆ ปี เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้
บุคลากรภายนอกรับทราบ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวัฒนธรรมองค์กรเข้าสู่วัฒนธรรมองค์กรสี
เขียว ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านข้อมูล การจัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เวลาในการ
ท างาน การฝึกอบรมในสร้างความตระหนักในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ช่องว่างที่พบคือ ช่องทางการสื่อสาร  และ
ประสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง เนื่องจาก ไม่พบการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลงบการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพ่ือแสดง
ถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง เป็นเหตุให้ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นไม่ทราบ
นโยบายและการขับเคลื่อนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

 2)  กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ก าหนดด้านกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน

สิ่งแวดล้อม คือ องค์กรได้ก าหนดให้มีนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และพลังงาน ข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001) และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างความเชื่อและพฤติกรรมร่วมกันในการผลักดันวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
มีระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรความจ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับพนักงานทุกคน เช่น 
หลักสูตรการปลูกจิตส านึกและลดการก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอบรมหลักสูตร
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) การอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ  
ทั้งนี้ องค์กรได้จัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (CSR) ทุกปี และก าหนดให้มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) การสื่อสารผลงานด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานในองค์กร 
ชุมชน และ ผู้เยี่ยมชมโรงงาน (ข้าราชการ นักเรียน NGO นักลงทุนและอ่ืน ๆ ) เพ่ือแสดงออกถึง
ค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมภายในของบริษัทฯ ให้บุคลากรภายนอกรับทราบ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ  และ
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ท้องถิ่น ชุมชนได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
ลดโลกร้อนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ การตรวจประเมิน
ภายใน (Internal Audit) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการทบทวนฝ่ายบริหารเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ประเมินความคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

3)  ความรับผิดชอบ (Accountability) 
  ด้านความรับผิดชอบนั้น บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ได้

ก าหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) การประเมินค่านัยส าคัญของลักษณะปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยปัญหาที่พบจากการประเมินผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กร คือ ปัญหามลพิษทางกลิ่น มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางน้ า  
พร้อมทั้งจัดหามาตรการเยียวยาหรือฟ้ืนฟู เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การปรับปรุงดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ า ๆ โดยการก าหนดวิธีปฏิบัติงาน (WI) เกี่ยวกับวิธีการควบคุมก๊าซและ
ฝุ่นละอองภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และก าหนดให้มีการวิธีปฏิบัติงาน (WI) การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการระงับเหตุ กรณีสารเคมี น้ ามัน กาของเสียจาการผลิต 
น้ าทิ้งจากระบบ น้ าเสียจากกระบวนใด ๆ ในโรงงาน รั่วไหลปนเปื้อนสู่รางระบายน้ าฝน ตลอดจน
ก าหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การตลาด คือ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีโครงการต้นกระดาษบนคันนาซึ่งเป็นการตลาดทางสังคม 
โครงการนี้จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการน าต้นกระดาษไปปลูกบริเวณแนวคันนา และต้น
กระดาษยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย จากโครงการดังกล่าว ถ้ามีผลกระทบเกิดขึ้นจาก
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด ทางบริษัทฯ จะมีมาตรการป้องกัน คือ การก าหนดเป็นขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Procedure)  การประเมินค่านัยส าคัญของลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมกับการประชุมผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการท างาน 
(Management of Change) แต่อย่างไรก็ตาม ช่องว่างที่พบ คือ ไม่พบรายงานประเมินปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงการต้นกระดาษบนคันนา และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุนี้ องค์กรควรจัดท ารายงานนี้ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าโครงการดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  

 4)  ความโปร่งใส (Transparency) 
  บริษัทที่ศึกษามีการชี้บ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ

ภาคส่วน คือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน และภาครัฐ และได้ก าหนดช่องทาง
ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยให้มีวิธีปฏิบัติงาน (WI) การสื่อสารผลงานด้านสิ่งแวดล้อม โดย
การเปิดเผยข้อมูลการตัดสินใจและการด าเนินการผ่านทางรายงานประจ าปี โครงการเปิดบ้าน และ
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เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในทุก ๆ ปี นอกจากนี้ องค์กรได้ก าหนดปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักซึ่ง
มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ปัญหามลพิษทางกลิ่น และปัญหาภาวะฉุกเฉิน คือ ภาวะฉุกเฉิน
จากเหตุเพลิงไหม้ และสารเคมีหกรั่วไหล พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการเตรียมการภาวะฉุกเฉินและฝึกซ้อม
แผนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการตรวจสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปี รายงานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าวัน (Daily Report) สรุปผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทุก ๆ เดือน แต่
อย่างไรก็ตาม ช่องว่างที่พบ คือ พบข้อร้องเรียนปัญหามลพิษทางกลิ่นจากการสอบถามหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่ไม่มีการเผยแพร่แผนการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ทั้ งนี้ องค์กร
มีการตรวจสภาพแวดล้อมประจ าปี มีรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ CSR-DIW Reporting เรื่อง
การด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการด าเนินงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
แต่ไม่ได้มีการรายงานผลดังกล่าวให้บุคลากรภายนอกรับทราบ 

  5)  การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior) 
  บริษัทที่ศึกษามีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการ

ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยการก าหนดโครงสร้างองค์กรไว้ในรายงาน
ประจ าปี ทั้งนี้ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่
สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารมีหน้าที่ทบทวนการด าเนินการของระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการ ISO อ่ืน ๆ และแก้ไขข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรม ส่วนตัวแทนฝ่ายบริหาร 
(Management Representative) จะรับผิดชอบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการ
จัดการอ่ืน ๆ ของบริษัท เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานสากลที่บริษัทขอการรับรอง 
นอกจากนี้ องค์กรไม่มีปัญหาทับซ้อนแต่อย่างใด และได้จัดท าแบบจริยธรรมธุรกิจ (Code of 
Conduct) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ 
ผ่านทางรายงานประจ าปี และแบบรายงาน 56-1 เพ่ือแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ดังนั้น ถ้าหากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาหรือผลประโยชน์ทับซ้อนจะมีการติดตาม
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการทบทวนฝ่ายบริหาร แต่อย่างไรก็ตาม ช่องว่างที่
พบ คือ ผังโครงสร้างองค์กรที่เปิดเผยต่อสาธารณชนยังไม่ชัดเจน ควรจะมีการระบุหน่วยงานย่อยและ
ต าแหน่งต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ไม่มีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน ไม่พบรายงานผลการด าเนินการ CSR-DIW Reporting 
วาระและผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ควรจะมีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานท้องถิ่น
หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ว่าไม่มีข้อร้องเรียนของบริษัทให้บุคลากรภายนอกรับทราบ เพ่ือให้มั่นใจว่า 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านการ
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ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) และไม่มีปัญหา หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างไม่มีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

 6) การเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder 
Interests) 

  องค์กรมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือสร้างความเคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยการก าหนดและระบุแนวทางใน
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในรายงานประจ าปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ตัวชี้วัดด้าน
สิ่งแวดล้อมของบริษัท คือ จ านวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ และมีการสรุปผลข้อร้องเรียน
ไว้ในรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร แต่อย่างไรก็ตาม ช่องว่างที่พบ คือ ไม่มีการก าหนด
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ พร้อมลายเซ็นของผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์กรใน
การด าเนินงานขององค์กร อีกทั้งไม่มีการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นอกจากนี้องค์กรควรจะมีการเผยแพร่วาระ และผลการประชุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม ข้อ
ร้องเรียน พร้อมกับชี้แจงมาตรการติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้
สาธารณชนรับทราบ 

7) การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for The Rule of Law) 
 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทาง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for 
The Rule of Law) คือ บริษัทฯ มีการชี้บ่ง รวบรวมกฎหมาย และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย  และข้อก าหนดที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และจัดให้ทบทวนและอัพเดทกฎหมายเดือนละ 1 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ
เอกสาร ISO และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตลอดจนการสื่อสารกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ผ่าน
การอบรมหลักสูตรความจ าเป็น (Training Needs)  นอกจากนี้องค์กรได้จัดส่งรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานภาครัฐตรงต่อเวลา โดยค่ามาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ซึ่งแสดงว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ควรจะจัดท า

ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสะดวกในการติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ 

8) การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International 
Norms of Behavior) 

 บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทาง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ด้านการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล 
(Respect for International Norms of Behavior)  คือ บริษัทได้น ามาตรฐานระบบการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ซึ่งเป็นแนวทางสากลมาปฏิบัติใช้ และยังได้รับประกาศนียบัตรการรับรองขึ้น
ทะ เบี ยนฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้ น ท์องค์ กร  เนื่ อ งจากกระดาษบนคันนาสามารถ ดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 6.7 ล้านตันต่อปี อีกท้ังยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯ ได้ให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแนวทางสากล ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้น าระบบการจัดการด้านพลังงาน  และได้
จัดท าโครงการประหยัดพลังงาน มาด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
ปรับเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอด LED เป็นต้น นอกจากนี้ องค์กรมีแนวทางในการผลักดันให้
บุคลากรปฏิบัติตาม โดยการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจประเมินภายใน โดยทุกแผนก
จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจประเมิน และมีการรายงานผลการตรวจประเมินและทบทวนการ
ด าเนินการในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ควรปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้มีความทันสมัย ( ISO 14001 : 2015) สอดคล้องกับบริบทขององค์กร พร้อมกับจัดท า
ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสะดวกในการติดตามกฎหมายและข้อก าหนด 
รวมถึงแนวทางสากลด้านส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

9) การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 
 บริษัทที่ศึกษามีจรรยาบรรณธุรกิจ และ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น

แนวทางปฏิบัติในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้การยอมรับถึงความส าคัญ
และความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ช่องว่างที่พบ คือ องค์กร
ไม่มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการของผู้บริหารส าหรับการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน และไม่ได้เผยแพร่นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนรับทราบ อีกท้ังใน
การแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม ควรจะมีภาพเสียงตามสายของผู้บริหารระดับสูงเข้า
ร่วมด้วย 

10) ผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 องค์กรมีการรายงานผลการด าเนินงานของธุรกิจผ่านทางรายงานประจ าปี และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ช่องว่างที่พบ คือ ช่องทางการสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจาก ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ดังนั้น บริษัทควรจะเชิญชุมชนข้างเคียงเข้า
ร่วมประชุมรับฟังการรายงานผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในประชุมดังกล่าวควรจะมี 
การประกาศนโยบาย เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหาร รายงานความยั่งยืนประจ าปี ผลการ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานสรุปผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อมให้สาธารณชนรับทราบด้วย 

5.1.2 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 
 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล สามารถน าเทคนิค SWOT Analysis มาวิเคราะห์

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ส่งผลให้ทราบถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา 
และอุปสรรค ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว ดังนี้ 
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 1.  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
  1)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านบุคลากรที่มีผลต่อการผลักดันบริษัท 

เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านบุคลากร สรุปได้ว่า ผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัทมีวิสัยทัศน์ที่ดีและกว้างไกล มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งนี้
ได้มีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีทุก
หน่วยงานท างานเป็นทีม ให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ และมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นการปรับปรุงระบบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี ของ 
ปราณี พันธุมสินชัย (2541) เกี่ยวกับบทบาทของผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ นอกจากนี้หน่วยงานสิ่งแวดล้อม
และประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ มีความผูกพันกับชุมชน โดยมีการเข้ามาเยี่ยมและพัฒนาชุมชนเป็น
ประจ าด้วยความสมัครใจ ท าให้ชุมชนมีความเชื่อถือและพร้อมที่จะเปิดใจกล้าแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
เป็นข้อเสนอในการปรับปรุงการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ผ่านมา 

  2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านระบบการบริหารองค์กรที่มีผลต่อการ
ผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 

   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านระบบการบริหารองค์กร สรุปได้ว่า
โครงสร้างการบริหารของบริษัท  ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) มีโครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน 
ไม่ได้ระบุต าแหน่งหน้าที่ของแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามได้ก าหนดให้มี
การจัดสรรบุคลากรที่จะเข้าท างานและปฏิบัติหน้าที่ตามคุณวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญอย่าง
เหมาะสม โดยบุคลากรดังกล่าวจะได้รับการฝึกฝน อบรมให้มีความรู้ความสามารถที่จะท างานใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับทฤษฎีของ ปราณี พันธุมสินชัย (2541) เกี่ยวกับ
โครงสร้างและความรับผิดชอบที่กล่าวว่า “องค์กรต้องมีเอกสารที่บรรยายถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และอ านาจของบุคลากรในระดับต่าง ๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานในการปรับปรุง
นโยบายขององค์กรให้ดีขึ้น” 

  3)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านนโยบาย แผนและโครงการที่มีผลต่อ
การผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว  

   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านนโยบาย แผนและโครงการ สรุปได้ว่า 
กระบวนการก าหนดนโยบายของบริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) นั้น ได้ค านึงถึงหลักการ
ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และยึดหลักการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  มีโครงการต้นกระดาษ
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บนคันนาและการท าของเสียไม่ให้เสียของ เป็นโครงการที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมสังคมให้มีรายได้จากการปลูกต้นกระดาษบนคันนา ตลอดจนมีการ
ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี 

  4)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านงบประมาณที่มีผลต่อการผลักดันบริษัท
เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว 

   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านงบประมาณ สรุปได้ว่า มีการเผยแพร่
งบประมาณผ่านทางเว็บไซต์แต่ไม่พบข้อมูลการใช้งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม จึงไม่ทราบว่ าการ
ลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทมากน้อยเพียงใด  

  5)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ที่มีผลต่อการผลักดัน
บริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 

   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านวัสดุอุปกรณ สรุปว่า บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ 
(1991) จ ากัด (มหาชน) มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและป้องกันมลพิษ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโรงงานไปสู่ภายนอกโรงงาน เช่น การใช้เครื่องมือบ าบัดคุณภาพอากาศ 
และกลิ่น ดักจับฝุ่นละอองและกลิ่นภายในโรงงาน เพ่ือแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ และป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งนี้ มีระบบการผลิตเยื่อกระดาษที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Elementary Chlorine Free – ECF) ส่งผลให้การฟอกเยื่อไม่ก่อให้เกิดสารไดออกซิน  

  6)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่มีผล
ต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 

   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สรุปได้ว่า 
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) มีแนวทางปฏิบัติ การให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเผยแพร่ผล
การด าเนินการของบริษัทฯ แก่บุคลากรภายนอก ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
บอร์ดประกาศ ซีดีรอม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น แต่ทว่าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ และชุมชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
บุคลากรภายนอก  ไมท่ราบผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับทฤษฎีของ 
ปราณี พันธุมสินชัย (2541) เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลว่า องค์กรต้องจัดท าและรักษาส าหรับการ
สื่อสาร โดยต้องมีการสื่อสารข้อมูลภายในระหว่างระดับชั้น และผู้มีหน้าที่ต่าง  ๆ ขององค์กร 
นอกจากนีต้้องมีการรับ การบันทึก และการตอบการสื่อสารจากกลุ่มผู้สนใจภายนอก  

 7)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
ที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 

  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
ที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว สรุปได้ว่า ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) มีความ
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มุ่งมั่นที่จะผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร 
(Green Culture) โดยทางบริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้พนักงานทุกระดับเกิด
ความเชื่อร่วมกันในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
สร้างค่านิยมและจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมทุก ๆ ปี เช่น โครงการประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อน โครงการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักร โครงการต้นกระดาษบนคันนา และอ่ืน ๆ ซึ่งตรงกับทฤษฎีของ สุเทพ  
ธีรศาสตร์ (2540) เกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมที่กล่าวว่า “นโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นตัวส าคัญในการ
ขับเคลื่อนกลไกในการปฏิบัติ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพ่ือให้สามารถ
รักษาและปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และระบุถึงความตั้งใจมุ่งมั่น
ของผู้บริหารระดับสูง” 

 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
  1)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสภาพพ้ืนที่  ที่มีผลต่อการผลักดัน

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสภาพพ้ืนที่  ที่มีผลต่อการผลักดัน

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว สรุปได้ว่า บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้ย่านชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนที่อ่อนไหว มีวัด โรงเรียนและแม่น้ าล า
ธารเป็นศูนย์กลางจิตใจเพ่ือการด ารงชีพ  ทั้งนี้พนักงานในหน่วยงานศูนย์ด ารงธรรมได้ชี้แจงว่า ทุก ๆ 
ปี จะมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและน้ าซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ดังนั้น
ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวได้ก าหนดไว้ว่าการจะผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียวเข้าสู่
ระดับท่ี 4 นั้นจะต้องไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น 

  2)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่
มีผลต่อการผลักดันโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว 

   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่
มีผลต่อการผลักดันโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว สรุปได้ว่า ในพ้ืนที่รอบ
ข้างบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จะมีผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เป็นคนกลาง และตัวแทน
ชุมชนในการประสานงานท่ามกลางผู้ประกอบการ ข้าราชการและชุมชน โดยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร
พิทักษ์หมู่บ้านจะเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกปี ทั้งนี้
ถ้าพบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และส่งผลกระทบต่อชุมชน จะเจรจากับผู้ประกอบการเพ่ือหา
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอ เนื่องจาก
ขาดความรู้ กระตือรือร้นในด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง มีชุมชนในพ้ืนที่บางคนไม่ให้ความร่วมมือใน 
การพูดคุย ประสานงานและขอความร่วมมือ ซึ่งมีผลกระทบต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสี
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เขียวระดับที่ 4 (Green Culture) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม (2556) ที่
กล่าวไว้ว่า “ในการผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียวนั้น จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนา
ชุมชม และต้องอยู่ร่วมกับชุมชนในการกระตุ้นจิตส านึกและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการบริโภคท่ี
ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม” 

  3)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
ที่มีผลต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว 

   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
ที่มีผลต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว สรุปได้ว่า หน่วยงาน
ภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว  เพ่ือผลักดันให้สถานประกอบการมีการ
ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้ ได้จ้างที่ปรึกษาให้ค าแนะน าต่าง ๆ ถ้ามีปัญหา
ข้อร้องเรียนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ภาครัฐจะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน
เพ่ือแก้ไขปัญหา ส่งผลให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้  ซึ่งตรงกับหลักกลไกของ
ภาคอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) ซึ่งได้อธิบายว่า โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ที่ต้อง
ด าเนินการตามนโยบาย โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวและเปิดโอกาสให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงานสมัครเข้ าร่วม และได้รับ
ค าปรึกษา โรงงานต้องมีการสร้างจิตส านึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน มีการยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการ และปรับใช้เทคโนโลยี 

  4)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
ที่มีผลต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที ่4 วัฒนธรรมสีเขียว 

   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
ที่มีผลต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่  4 วัฒนธรรมสีเขียว สรุปได้ว่า รัฐมี
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีแนวคิดในการยกระดับอุตสาหกรรมแบบ
ดั่งเดิมเข้าสู่อุตสาหกรรมแบบใหม่ มุ่งสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคาร์บอนต่ าของภาคประกอบการ
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบนี้จะเปรียบเสมือนกับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ  
มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน ท่ามกลางภาครัฐ อุตสาหกรรม และ ประชาชน ส่งผลให้สามารถคงความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชนรุ่นหลังไว้ได้อย่างยั่งยืน ตามกรอบแนวคิด
และการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) 

  5)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการผลักดัน
บริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
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   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการผลักดัน
บริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่  4 วัฒนธรรมสีเขียว สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารมวลชนเป็นปัจจัยส าคัญในการเข้าถึงข้อมูลแบบฉับไว ส่งผลให้การเผยแพร่ข้อมูลโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวท าได้สะดวกขึ้น มีผู้ประกอบการและหน่วยงานที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมได้โดยตรง ท าให้โครงการนี้เป็นที่รู้จัก และได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีมีความสอดคล้องกันทฤษฎีของ 
ธีระ กุลสวัสดิ์ (2553: 8 – 13) ที่ระบุว่า “การพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยหนึ่ง
ของการด าเนินงานในปัจจุบัน การบริหารจัดการที่ดีส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากการมีข้อมูลและสารสนเทศ 
ที่ถูกต้อง ฉับไวในการใช้ งาน โดยมีจุดประสงค์ เ พ่ือสนับสนุนการตัดสินใ จของผู้บริหาร 
และหัวหน้างาน” 

  6)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการผลักดัน
บริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 

   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการผลักดัน
บริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว สรุปได้ว่า เศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญใน
การก าหนดงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนโครงการต่าง  ๆ ของภาครัฐ ซึ่งผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ผันผวนเป็นอุปสรรค เป็นเหตุให้ความก้าวหน้าของโครงการไม่คืบหน้า  เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว 
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการด าเนินงานเพ่ือผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ สมคิด บางโม (2558) ที่กล่าวว่า “ในการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคจากการด าเนินงาน
ขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานขององค์กรได้ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
เป็นต้น” 

จากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว สามารถเสนอแนะกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis 
ตากหลักการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือการพัฒนาบริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO)  การสมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว แต่งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว อบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ และการจัด
เวทีชุมชนเพื่อผลักดันโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4  
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กลยุทธ์เชิงพัฒนา (WO) การก าหนดให้ศูนย์บริการของภาครัฐเป็นศูนย์กลางในการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชน มีการปรึกษาหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งส่งบุคลากรเข้าอบรม
ผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือผลักดันโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 อีกทั้งจัดตั้ง
ตัวแทนชุมชน เพ่ือเป็นคนกลางในการสื่อสารกับชุมชน  

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) การจัดสรรงบประมาณส ารองให้เพียงพอกับการด าเนินการ
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว มีการวางแผนการด าเนินการในการผลักดันโครงการฯ โดยการลงพ้ืนที่
เพ่ือจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานเพ่ือให้ความรู้แก่ชุมชนและ
บุคลากรภายนอกควบคู่กันไป 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) การจัดสรรงบประมาณส ารองให้เพียงพอกับการด าเนินการ
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการอบรมให้
ความรู้แก่ชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 
วัฒนธรรมสีเขียว 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : 
กรณีศึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว เพ่ือลดช่องว่างการด าเนินงานของ
องค์กร สามารถอธิบายว่า ในการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) นั้น องค์กรได้น ามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001 : 2004)  
การด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) มา
ประยุกต์ใช้ให้บรรลุผลตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
สร้างวัฒนธรรมสีเขียวขององค์กร ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ช่องว่างการด าเนินงานขององค์กรตามเกณฑ์
ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ซึ่งมีท้ังหมด 10 ประเด็น สามารถสรุปผลได้ว่า องค์กรได้ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ด้านกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for The Rule of Law) และด้านการเคารพ
ต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International Norms of Behavior) อย่างครบถ้วน 
รวมทั้งหมด 3 ประเด็น และในอีก 7 ประเด็นนั้น องค์กรต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (Action 
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Plan) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการลดช่องว่าง ก้าวไปสู่การด าเนินงานตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับท่ี 4  วัฒนธรรมสีเขียว ดังนี้ 

   1. ด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ควรจัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (Action Plan) 
คือ แผนพัฒนาช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และการเปิดเผยข้อมูลงบลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือแสดงถึง
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของปราณี พันธุมสินชัย (2541) เกี่ยวกับ
บทบาทของผู้น าเชิงวิสัยทัศน์  

   2. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) ควรจัดท าแผนปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม (Action Plan) คือ การจัดท ารายงานประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการความเสี่ยงไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรพร้อมทั้งก าหนดแผนการ
ป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ  กระทรวง
อุตสาหกรรม (2556) เกี่ยวกับผลกระทบจากการตัดสินใจและการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลกระทบ
ด้านลบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ 

   3.  ด้านความโปร่งใส (Transparency) ควรจัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (Action 
Plan) คือ แผนพัฒนาช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
เผยแพร่แผนการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อชุมชน รายงานผลการด าเนินงาน CSR-
DIW Reporting เรื่องการด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการด าเนินงานฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ  กระทรวง
อุตสาหกรรม (2556) เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน และถูกต้อง   
  

   4. ด้านการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม (2556) คือ ควรจัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (Action Plan) 
ก าหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่เปิดเผยต่อสาธารณชนให้ชัดเจนและครบถ้วน มีการเผยแพร่ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างาน รายงานผลการด าเนินการ CSR-DIW Reporting เรื่องวาระ และผลการประชุม
ทบทวนฝ่ายบริหาร  ตลอดจนมีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรมจังหวัด ว่าไม่มี
ข้อร้องเรียนของบริษัทให้บุคลากรภายนอกรับทราบ   

   5.  ด้ านการ เคา รพต่ อประ โยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย  (Respect for 
Stakeholder Interests) ควรจัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (Action Plan) คือ ก าหนดให้มีนโยบาย
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ พร้อมลายเซ็นของผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์กร และมีการ
ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการเผยแพร่วาระและผลการประชุม
เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียน พร้อมกับชี้แจงมาตรการติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน
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ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้สาธารณะชนรับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกระทรวง
อุตสาหกรรม (2556) เกี่ยวกับการเคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

   6.  ด้านการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) ควรจัดท า
แผนปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (Action Plan) คือ ก าหนดให้มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมลายเซ็นของ
ผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์กร และในการแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรมหรือข้อร้องเรียน 
ควรจะมีภาพเสียงตามสายของผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมด้วย  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ
กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) เกี่ยวกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และให้การยอมรับถึงความส าคัญ 
และความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อม      

   7.  ด้านผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ควรจัดท าแผนปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม (Action Plan) คือ แผนพัฒนาช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้สาธารณชนรับทราบ อีกทั้ง
จัดท ารายงานข้อมูล SD Report ประจ าปีพร้อมทั้งก าหนดตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4วัฒนธรรมสีเขียว ซึ่งตรงกับทฤษฎีของ 
ปราณี พันธุมสินชัย (2541) เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลว่า องค์กรต้องจัดท าและรักษาส าหรับการ
สื่อสาร โดยต้องมีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร และต้องมีการรับ และการตอบการสื่อสารจากกลุ่ม
ผู้สนใจภายนอก 

5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
 1)  ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ใน 

การผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
  บริษัทที่ศึกษาควรจะปรับเปลี่ยนนโยบายให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) และก าหนดให้มีนโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการด าเนินงานขององค์กรที่น าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บริษัท อีกทั้งเพิ่มช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรภายในทุก

คนและภายนอกรับทราบ มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน เพ่ือทราบถึงขอบเขต ความ
รับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของกลุ่มต าแหน่งงานต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยประสานงานในหน้าที่ต่าง ๆ 
ได้ดี มีผลให้ การด าเนินการขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการน าเสนองบประมาณ
ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือแสดงถึงการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัท
ควรจะน ากลยุทธ์เชิงรุก (SO) คือ การสมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวไปปฏิบัติ เนื่องจาก 
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ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น อีกทั้งมีนโยบายและแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับกฎหมายและสามารถ
ผลักดันบริษัทเข้าสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับสนุนโครงการฯ ทั้งให้
ค าปรึกษาเชิงลึก การอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

 2)  ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของบริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ต่อ
ภาครัฐ ในการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว 

  ปัญหามลพิษทางอากาศและกลิ่นเป็นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินการของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ส่งผลต่อการเกิดข้อร้องเรียน
ซึ่งมีผลต่อตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และการผลักดันบริษัทฯ เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
ที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว ดังนั้น บริษัทที่ศึกษาควรจะน ากลยุทธ์เชิงพัฒนา (WO) ไปปฏิบัติ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานต่อภาครัฐและท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ โดยการปรึกษาขอความช่วยเหลือสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐและท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต พร้อมทั้งส่งบุคลากรเข้า
อบรมพัฒนาให้มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต เนื่องจาก 
ปัญหามลพิษทางอากาศและกลิ่นเป็นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ
ขององค์กร ส่งผลต่อการเกิดข้อร้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ และ
การผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียวของบริษัท 

 3)  ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของบริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) ต่อภาคประชาชน ในการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว 

 บริษัทที่ศึกษาควรน ากลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) การลงพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์กับชุมชน ไปปฏิบัติด้วยความสมัครใจ เพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง และมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ชุมชนมีความรู้และมีวิธีปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กร 
ความเข้าใจ จิตส านึก และทัศนคติที่ดีต่อโรงงานอุตสาหกรรม 

5.2.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1)  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรม 

สีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน 
เทคโนโลยี ความรู้ ทัศนคติ และอ่ืน ๆ 

  2)  ควรศึกษาการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับท่ี 4 หลังจากได้รับการรับรอง 

 3)  ควรศึกษาการพัฒนาบริษัทเข้าสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 (Green 
Network)
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แบบสัมภาษณ์เรื่อง แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสเีขียว:  

กรณีศึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลากร บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
 

แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4: 
กรณีศึกษาบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.............................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ...................................................................................................................................... 
วันที่สัมภาษณ์................................................................................................................................................... 
 
ค าถามในการสัมภาษณ์ 
 
1.  ด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 

1.1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นอย่างไร ทราบได้อย่างไร และครอบคลุมถึงความ
มุ่งมั่นที่จะด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ หรือ
อ่ืน ๆ หรือไม ่

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 1.2 ผู้บริหารระดับสูงของท่านมีแผนงาน/โครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ มี
งบประมาณเท่าใด เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

 1.3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการสื่อสารนโยบายภายในและภายนอกองค์กร 

.......................................................................................................................................................................... 
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2.  ด้านกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 

 2.1 องค์กรมีกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างค่านิยมและจิตส านึก
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร เช่น ระเบียบปฏิบัติ การฝึกอบรม กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และอ่ืน ๆ  

.......................................................................................................................................................................... 

2.2 องค์มีการเผยแพร่ค่านิยมและจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

 2.3 องค์กรมีแนวทางปฏิบัติในการเกิดความเชื่อร่วมกัน เพ่ือผลักดันวัฒนธรรมองค์กรสีเขียว
อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

 2.4 องค์กรมีการก าหนดวิธีการคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร (ก าหนดโดย
นโยบาย การทบทวนฝ่ายบริหาร) 

.......................................................................................................................................................................... 

3.  ด้านความรับผิดชอบ (Accountability) 

 3.1 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่พบจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทมีอะไรบ้าง 
(ปัญหามลพิษทางอากาศ) 

.......................................................................................................................................................................... 

 3.2 องค์กรมีการแสดงความรับผิดชอบโดยการตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 
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 3.3 องค์กรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

 3.4 ที่ผ่านมาองค์กรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดหรือไม่ 

.......................................................................................................................................................................... 

 3.5 จากข้อ 3.4 ถ้ามี จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร และผู้บริหารระดับสูงมี
ความรับผิดชอบในผลกระทบจากการตัดสินใจเพ่ือการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ อย่างไร (แนวทางปฏิบัติ) 

.......................................................................................................................................................................... 

4.  ด้านความโปร่งใส (Transparency) 

 4.1 องค์กรมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ช่องทางการสื่อสารเป็นอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

 4.2 องค์กรมีการชี้บ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วนหรือไม่ 
อย่างไร 

 .......................................................................................................................................................................... 

 4.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
หรือไม ่

.......................................................................................................................................................................... 
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5.  การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) 

 5.1 องค์กรมีการประกาศเพ่ือสื่อสารค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ (จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ 
ธรรมาภิบาล) 

.......................................................................................................................................................................... 

 5.2 องค์กรมีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรหรือไม่ อย่างไร (ตัวแทนฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและหน้าที่ที่
ได้รับ) 

.......................................................................................................................................................................... 

 5.3 องค์กรมีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร (จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ ธรรมาภิบาล) 

.......................................................................................................................................................................... 

 5.4 องค์กรมีแนวทางในการป้องกัน หรือแก้ไขข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

 5.5 ถา้พบข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรม หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 

.......................................................................................................................................................................... 

 5.6 องค์กรมีการรายงานผลการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
(จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ ธรรมาภิบาล)  

.......................................................................................................................................................................... 
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6.  ด้านการเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stake Holder Interests) 

 6.1 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทมีใครบ้าง อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

 6.2 องค์กรมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือสร้างความเคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร จงอธิบาย 

.......................................................................................................................................................................... 

 6.3 ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท คืออะไร 

.......................................................................................................................................................................... 

 6.4 ช่องทางการสื่อสารขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................... 

7.  ด้านการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for The Rule of Law) 

 7.1 หน่วยงานใดเป็นผู้ชี้บ่ง รวบรวมกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม 

.......................................................................................................................................................................... 

 7.2 องค์กรมีการชี้บ่ง รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร ช่องทางไหนบ้าง 

.......................................................................................................................................................................... 

 7.3 องค์กรมีการสื่อสารกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 
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8. ด้านการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International Norms of Behavior) 

 8.1 องค์กรมีมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือไม ่

.......................................................................................................................................................................... 

 8.2 องค์กรมีการน าเสนอแนวทางสากลในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร (การจัด
การพลังงาน) 

.......................................................................................................................................................................... 

 8.3 องค์กรมีการผลักดันแนวทางสากลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร (การตรวจประเมิน การทบทวน) 

.......................................................................................................................................................................... 

9.  ด้านการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 

 9.1 องค์กรมีการชี้บ่งและรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร (จรรณยาบรรณธุรกิจ) 

.......................................................................................................................................................................... 

 9.2 องค์กรมีแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร (การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากัธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม) 

.......................................................................................................................................................................... 

 9.3 องค์กรมีแนวทางในการส่งเสริมสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานหรือไม่ (การส่งเสริมการเรียนรู้
การอนุรักษ์พลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม) 

.......................................................................................................................................................................... 
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10.  ด้านผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

 10.1 องค์กรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือไม่ อย่างไร การเปิดเวทีเพ่ือเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น) 

.......................................................................................................................................................................... 

 10.2 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................... 

 10.3 ช่องทางการสื่อสารในการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท มีช่องทางไหนบ้าง 

.......................................................................................................................................................................... 

 10.4 ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรคและปัญหาในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทคืออะไร 

.......................................................................................................................................................................... 

 10.5 ปัจจัยใดมีผลต่อการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 

.......................................................................................................................................................................... 

11. ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 อย่างไร 

 1) ด้านโครงสร้าง/หน่วยงานรับผิดชอบ 

.......................................................................................................................................................................... 
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2) ด้านบุคลากร 

.......................................................................................................................................................................... 

 3) ด้านงบประมาณ 

.......................................................................................................................................................................... 

 4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

.......................................................................................................................................................................... 

 5) ด้านการจัดการของเสีย 

.......................................................................................................................................................................... 

 6) ด้านการสนับสนุนร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 

.......................................................................................................................................................................... 

 7) ด้านการมีส่วนร่วม 

.......................................................................................................................................................................... 

 8) ด้านการยอมรับ/ความขัดแย้งของภาคส่วนต่าง ๆ 

.......................................................................................................................................................................... 

 9) ด้านอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

.......................................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 

แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4:  
กรณีศึกษาบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.............................................................................................................................................. 

ต าแหน่ง.......................................................................................................................................................... 

วันที่สัมภาษณ์................................................................................................................................................... 

ค าถามในการสัมภาษณ์ 

1.  ด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 

1.1 ท่านทราบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทหรือไม่ 

.......................................................................................................................................................................... 

1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างไร และมีการเผยแพร่
ต่อสาธารณชนหรือไม ่

.......................................................................................................................................................................... 

2. กระบวนการสร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

.......................................................................................................................................................................... 

 

2.1 กระบวนการสร้างค่านิยมและจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นอย่างไร ท่านทราบได้อย่างไร 
(กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม) 
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.......................................................................................................................................................................... 

3. ด้านความรับผิดชอบ (Accountability) 

3.1 ในชุมชนของท่านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และมีสาเหตุมาจากอะไร 

.......................................................................................................................................................................... 

3.2 บริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

.......................................................................................................................................................................... 

4. ความโปร่งใส (Transparency) 

4.1 ท่านทราบผลการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทหรือไม่ 
(แนวทางปฏิบัติ หรือมาตรการต่าง ๆ ) 

.......................................................................................................................................................................... 

4.2 ข้อมูลที่ทางบริษัทได้น าเสนอเป็นข้อมูลที่ทันสมัย และน่าเชื่อถือหรือไม่ 

.......................................................................................................................................................................... 

5. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) 

5.1 ท่านทราบจรรยาบรรณธุรกิจ หรือหลักธรรมาภิบาลขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

5.2 ถ้าทราบ องค์กรมีการด าเนินธุรกิจในการบริหารงานตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ หลักธรรมาภิ
บาลอย่างไร 
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.......................................................................................................................................................................... 

5.3 ในชุมชนของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ 
อย่างไรถ้ามี องค์กรมีมาตรการป้องกันอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

6. ด้านการเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stake Holder Interests) 

6.1 ชุมชนได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................... 

 

6.2 บริษัทแสดงความเคารพต่อชุมชนในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

6.3 โดยส่วนใหญ่ ชุมชมร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานใด และข้อร้องเรียนดังกล่าวได้รับ
การแก้ไขหรือไม ่อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

7. ด้านการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for The Rule of Law) 

7.1 ที่ผ่านมา บริษัทให้ความเคารพและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ หรือไม่ 
อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 
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7.2 บริษัทได้จัดส่งรายงานด้านสิ่งแวดล้อมตรงต่อเวลาหรือไม่ และผลรายงานดังกล่าวผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

.......................................................................................................................................................................... 

8.  ด้านการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International Norms of Behavior) 

8.1 ท่านทราบหรือไม่ ว่าบริษัทมีมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือแนวทางสากลในด้าน
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

9. ด้านการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 

9.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจขององค์กรมีผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนหรือไม่ 

.......................................................................................................................................................................... 

9.2 บริษัทมีมาตรการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

 

10. ด้านผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

10.1 บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ 
อย่างไร (การเปิดเวทีเพ่ือเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น) 

.......................................................................................................................................................................... 
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10.2 ท่านทราบผลการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทหรือไม่ ช่องทาง
ไหนอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

11. ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 อย่างไร 

 1) ด้านโครงสร้าง/หน่วยงานรับผิดชอบ 

.......................................................................................................................................................................... 

 2) ด้านบุคลากร 

.......................................................................................................................................................................... 

 3) ด้านงบประมาณ 

.......................................................................................................................................................................... 

 4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

.......................................................................................................................................................................... 

 5) ด้านการจัดการของเสีย 

.......................................................................................................................................................................... 

 6) ด้านการสนับสนุนร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 

.......................................................................................................................................................................... 
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 7) ด้านการมีส่วนร่วม 

.......................................................................................................................................................................... 

 8) ด้านการยอมรับ/ความขัดแย้งของภาคส่วนต่าง ๆ 

.......................................................................................................................................................................... 

 9) ด้านอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

.......................................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและประชาชน ต าบลท่าตูม 

แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4:  
กรณีศึกษาบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.............................................................................................................................................. 

ต าแหน่งในชุมชน............................................................................................................................................ 

วันที่สัมภาษณ์................................................................................................................................................... 

ค าถามในการสัมภาษณ์ 

1. ด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 

1.1 ท่านทราบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทหรือไม่ 

.......................................................................................................................................................................... 

1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างไร และมีการเผยแพร่
ต่อสาธารณชนหรือไม ่

.......................................................................................................................................................................... 

2. กระบวนการสร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

2.1 กระบวนการสร้างค่านิยมและจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นอย่างไร ท่านทราบได้อย่างไร 

(กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม) 

.......................................................................................................................................................................... 
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3. ด้านความรับผิดชอบ (Accountability) 

3.1 ในชุมชนของท่านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และมีสาเหตุมาจากอะไร 

.......................................................................................................................................................................... 

3.2 บริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

.......................................................................................................................................................................... 

4. ความโปร่งใส (Transparency) 

4.1 ท่านทราบผลการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทหรือไม่ 
(แนวทางปฏิบัติ หรือมาตรการต่าง ๆ ) 

.......................................................................................................................................................................... 

4.2 ข้อมูลที่ทางบริษัทได้น าเสนอเป็นข้อมูลที่ทันสมัย และน่าเชื่อถือหรือไม่ 

.......................................................................................................................................................................... 

5. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) 

5.1 ท่านทราบจรรยาบรรณธุรกิจ หรือหลักธรรมาภิบาลขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

5.2 ถ้าทราบ องค์กรมีการด าเนินธุรกิจในการบริหารงานตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ หลักธรรมา 
ภิบาลอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 
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5.3 ในชุมชนของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ 
อย่างไร ถ้ามี องค์กรมีมาตรการป้องกันอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

6. ด้านการเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stake Holder Interests) 

6.1 ชุมชนได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................... 

6.2 หน่วยงานใดเป็นผู้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ 

.......................................................................................................................................................................... 

6.3 บริษัทแสดงความเคารพต่อชุมชนในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

6.4 โดยส่วนใหญ่ ชุมชมร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานใด และข้อร้องเรียนดังกล่าวได้รับ 
การแก้ไขหรือไม ่

.......................................................................................................................................................................... 

7. ด้านการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for The Rule of Law) 

7.1 ที่ผ่านมา บริษัทให้ความเคารพและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ หรือไม่ 
อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 
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8.  ด้านการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International Norms of Behavior) 

8.1 ท่านทราบหรือไม่ ว่าบริษ ทมีมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือแนวทางสากลในด้าน
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ อย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

9. ด้านการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 

9.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจขององค์กรมีผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนหรือไม่ 

.......................................................................................................................................................................... 

9.2 บริษัทมีมาตรการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

10. ด้านผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

10.1 บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ 
อย่างไร (การเปิดเวท ีเพ่ือเผยแพร่ และรับฟังความคิดเห็น) 

.......................................................................................................................................................................... 

10.2 ท่านทราบผลการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทหรือไม่ ช่องทาง
ไหนอย่างไร  

.......................................................................................................................................................................... 

11. ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการผลักดันบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 อย่างไร 
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1) ด้านโครงสร้าง/หน่วยงานรับผิดชอบของบริษัท 

.......................................................................................................................................................................... 

 2) ด้านบุคลากรของบริษัท 

.......................................................................................................................................................................... 

 3) ด้านงบประมาณของบริษัท 

.......................................................................................................................................................................... 

 4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

.......................................................................................................................................................................... 

 5) ด้านการจัดการของเสียของบริษัท 

.......................................................................................................................................................................... 

 6) ด้านการสนับสนุนร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 

.......................................................................................................................................................................... 

 7) ด้านการมีส่วนร่วมของบริษัท 

.......................................................................................................................................................................... 

 8) ด้านการยอมรับ/ความขัดแย้งของภาคส่วนต่าง ๆ 

.......................................................................................................................................................................... 
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 9) ด้านอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

.......................................................................................................................................................................... 
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แบบสังเกตการณ์อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 

แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4:  
กรณีศึกษาบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี 

สถานที่สังเกตการณ์.......................................................................................................................................... 

วันที่สังเกตการณ์............................................................................................................................................... 

หัวข้อในการสังเกตการณ์ 

ผลการ
ตรวจสอบ หมายเหตุ 

พบ ไม่พบ 

1. ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร 
1.1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
- นโยบายด้านความยั่งยืน 
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
- นโยบายการจัดการพลังงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม 
- ค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- ค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
1.2 ค่านิยมเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร 
- แผนการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 
- จรรณยาบรรณธุรกิจ 
- คู่มือแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
- การจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- โปสเตอร์ หรือ สื่อรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์  
- รายงานการประชุมคณะท างาน 
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หัวข้อในการสังเกตการณ์ 
ผลการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 
พบ ไม่พบ 

2. กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1 กระบวนการสร้างให้บุคลากรเกิดความเชื่อร่วมกัน 
- ระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมและใช้เป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กร 
- KPI ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
- Training Need ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
- หลักสูตรอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแดล้อม 
- คู่มือจริยธรรมพนักงาน 
- แผนการฝึกอบรมประจ าปี 
- บทความเสียงตามสาย หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
2.2 กระบวนการสร้างค่านิยมและจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
- รายงานการด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เรื่อง 
แผนการสื่อสาร 
- ข้อมูลสื่อสารเสียงตามสาย 
- แผนการฝึกอบรม 
- เอกสารโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- การจัดกิจกรรมและการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กร
ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม  
- การเผยแพร่และก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมส าหรับพนักงานและคู่ธุรกิจ 
 
2.3 แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้พฤติกรรมการให้ความส าคัญ
และใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
- มีแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  
- ก าหนดโครงสร้างบุคลากร และคณะกรรมการต่างๆเพ่ือ
รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม 
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หัวข้อในการสังเกตการณ์ 
ผลการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 
พบ ไม่พบ 

- การจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
- การติดตามผล 
- การสื่อสารผ่านคู่มือสิ่งแวดล้อม 
- แนวทางการปฏิบัติของพนักงานในการปฏิบัติงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- แผนการฝึกอบรมประจ าปี 
 
2.4 การประเมินความคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- การก าหนดเป้าหมายผลการด าเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม  
- การติดตามผลการด าเนินงาน 
- การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) 
- รายงานการประชุมการทบทวน (Management Review)  
 
3. ความรับผิดชอบ 
- การประเมินผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/ การเปลี่ยนแปลงอาคาร
สถานที่/การปรับเปลี่ยนกล 
- รายงานประเมินการปรับเปลี่ยน 
 
3.1 มาตรการป้องกันผลกระทบ ฟ้ืนฟู ไม่ให้เกิดซ้ า 
- มาตรการป้องกันผลกระทบด้านลบ 
- แนวทางปฏิบัติ และแผนฉุกเฉิน 
- ขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ 
- การสื่อสารให้ผู้บริหารทราบเพ่ือหาแนวทางในการ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้ า 
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หัวข้อในการสังเกตการณ์ 

ผลการ
ตรวจสอบ หมายเหตุ 

พบ ไม่พบ 

4. ความโปร่งใส 
4.1 การเปิดเผยข้อมูลการตัดสินใจและการด าเนินการ
ต่างๆ  
- การประสานงาน ประชุมหารือกับชุมชน 
- รายงานการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 
- การเยี่ยมชมโรงงานจากองค์กรต่างๆ 
 
4.2 กระบวนการพิจารณาหรือชี้บ่งผลกระทบ ต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
- รายงานผลการด าเนินงาน CSR-DIW Reporting  
- ผลการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน Product 
Sustainability  
- แบบประเมินความพึงพอใจด้านธรรมาภิบาลและ 
ชุมชน ประจ าเดือน 
 
4.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักขององค์กรและแผนการ
จัดการ 
- เอกสารข้อร้องเรียน และการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 
- แผนการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
 
4.4 กระบวนการติ ดตามข้ อมู ลผลกระทบด้ าน 
สิ่งแวดล้อม 
- แผนการตรวจสภาพแวดล้อมประจ าปี 
- แผนการตรวจติดตาม  
- รายงาน SD Report ประจ าปี 
- Monitoring Plan ISO 14001 
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หัวข้อในการสังเกตการณ์ 
ผลการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 
พบ ไม่พบ 

4.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
องค์กร 
- รายงานผลการด าเนินงาน CSR-DIW Reporting เรื่อง การ
ด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.6 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 
- รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
- ภาพการลงชุมชน 
 
5. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
5.1 การก าหนดโครงสร้างการบริหาร 
- ผังโครงสร้างองค์กร 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
5.2 โครงสร้างบริหารและหน้าที่ที่ส่งเสริมการมีจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานด้าน 
ความรับชอบต่อสังคม (CSR-DIW) 
- ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรได้รับ 
- รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรได้รับ 
 
5.3 ผลประโยชน์ทับซ้อนและการแก้ไขปัญหา 
- ผลประเมิน Aspect จากทุกฝ่ายภายในองค์กร 
- หนังสือยืนยันจากอุตสาหกรรมจังหวัด ว่าไม่มีข้อ 
ร้องเรียนของบริษัท 
- รายงานผลการด าเนินงาน CSR-DIW Reporting 
- ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
5.4 การด าเนินงานของผู้บริหาร 
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หัวข้อในการสังเกตการณ์ 
ผลการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 
พบ ไม่พบ 

- รายงานการประชุม MR (Management Review) 
- รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) 
 
6. การเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6.1 การก าหนดผู้มีส่วนได้เสีย ตัวชี้วัดด้านประเด็นสิ่งแวดล้อม 
และ ช่องทางในการสื่อสาร 
- รายงานผลการด าเนินงาน CSR-DIW Reporting เรื่องการ
ประเมินผลประโยชน์และกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- สรุปผลข้อร้องเรียนของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
- แนวทางปฏิบัติ การสื่อสาร 
- รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายสิ่ งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยประจ าปี  
- ภาพการลงชุมชน  
- ภาพเสียงตามสายของผู้บริหาร  
- Website องค์กร 
 
7. การเคารพต่อหลักนิติธรรม 
- ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
 
8. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล 
- Certificate ISO 14001 
- รางวัลฉลากลดคาร์บอน 
- บันทึกการประชุม Management Review  
-  บั นทึ กการประชุ มคณะกรรมการความปลอดภั ย 
 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
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หัวข้อในการสังเกตการณ์ 

ผลการ
ตรวจสอบ หมายเหตุ 

พบ ไม่พบ 

9. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
- คู่มือจริยธรรม ส าหรับพนักงาน 
- ประกาศจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
- ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
- ภาพสื่อสารด้านสวัสดิการ 
 
10. ผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
- ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
- รายงานข้อมูล SD Report ประจ าปี 
- รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรได้รับ 
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

   

 

ข้อเสนอแนะ 
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