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 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการด าเนินงานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 2) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 3) เป็นแนวทางในการจดัท าระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม  แก่องค์กรอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาน้ีไดป้ระยุกต์แนวคิด 
CIPP-I Model ซ่ึงมีการพิจารณาปัจจยัด้านบริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และด้าน
ผลกระทบท่ีได้จากการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด 
(มหาชน) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พนกังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกบัการสังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วม และการวจิยัเอกสาร  
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั 
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 1) ดา้นบริบท ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากนโยบายภาครัฐ กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การติดตามตรวจสอบของหน่วยงานราชการ การมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชน 
ความตอ้งการของคู่คา้ การแข่งขนัทางการตลาด ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน และขอ้ร้องเรียน
จากชุมชน ส่วนปัจจยัทางสภาวะทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 2) ดา้น
ปัจจยัน าเข้า ได้แก่ พนักงานมีจ านวนท่ีเพียงพอและมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม การฝึกอบรมพนักงานอย่างทัว่ถึง งบประมาณท่ีเพียงพอ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ
เหมาะสม การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมขององคก์ร และการบูรณา
การระบบมาตรฐานต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 3) ดา้นกระบวนการ มีนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และ



(4) 

วางแผนโครงการท่ีเหมาะสม ชดัเจนและสอดคลอ้งกนั มีหน่วยงานคอยควบคุมการด าเนินงานท่ี
ชัดเจน น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจดัการ มีการส่ือสารกับชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถเขา้มามีส่วนร่วม มีการอบรม
ผูรั้บเหมา การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม ่าเสมอ ตรวจติดตามและ
ประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ และมีการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และจากการด าเนินระบบการ
จดัการส่ิงแวดล้อมท าให้บริษทัได้รับผลประโยชน์ ดงัน้ี 4) ดา้นผลผลิต พบว่าบริษทัด าเนินงาน
บรรลุได้ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว ้และมีสภาพแวดล้อมภายในบริษทัดีข้ึนเป็น
ระเบียบมากยิง่ข้ึน 5) ดา้นผลกระทบ พบวา่ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนลดลง ชุมชนมีความพึง
พอใจและมีทศันคติท่ีดีต่อบริษทัข้ึน มีการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบและมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้
มาใช ้พนกังานเกิดการพฒันาความรู้ความสามารถ และความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน 
 ส าหรับแนวทางทางและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มแก่
องคก์รอ่ืน ใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
และใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 2) มีการบริหารจดัการท่ีดี การ
ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงานให้ชดัเจน สอดคลอ้งกนั เหมาะสมกบับริบท
ขององคก์ร มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน รวมถึงมีการติดตามการด าเนินงานอยา่ง
สม ่าเสมอ 3) ควรให้พนกังานมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานของระบบ และสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน 4) เปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบขอ้มูลและมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน  
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 The purposes of this study were to investigate the implementation of the environmental 

management system by the IRPC Public Company Limited and the factors affecting such 
implementation, and to suggest to other organizations how to adopt an environmental 
management system effectively.  This study employed the CIPP-I Model, which took into account 
the factors regarding the contexts, input and output, processes, and impacts of the IRPC’s 
environmental management system.  Data were collected via documentary research, non-
participant observations, and semi-structured interviews with stakeholders and people from 
related organizations, and with employees with experience involving the company’s 
environmental management operations. 

 The results of the study showed the factors affecting the IRPC Public Company 
Limited’s environmental management as follows.  (1) The context factors included support from 
the government sector, related laws and regulations, monitoring by government units, the 
participation of community leaders, clients’ needs, marketing competition, existing environmental 
problems, and community complaints.  It was found that economic conditions did not affect the 
company’s environmental management operations.  (2) Among the input factors, the major 
factors were adequate number of staff members, the staff’s knowledge and understanding of the 
environmental management system, adequate trainings for the employees, adequate budget, 
modern and appropriate technology, support from the company’s executives, the company’s 



(6) 

 

visions, missions, organizational culture, and the integration of various standard control systems.  
(3) In terms of processes, the company was equipped with policies, purposes, goals, as well as 
appropriate, clear, and corresponding project plans.  In the company there was a unit designated 
to supervise the implementation of the environmental management system, and information 
technology was used in the operations.  There was constant communication between the company 
and the community and between the company and other organizations.  The company offered 
opportunities for community participation, for example, training available for contractors.  The 
employees were motivated, and there were regular emergency plan practice sessions.  In addition, 
there was constant monitoring and evaluations as well as continuous reviews for improvement.  
(4) As for the output factors, the company was successful in following its goals regarding the 
management system, gaining in return a better and more orderly environment.  (5) It was found 
that, as a result of the environmental management system, there was a decrease in the 
environmental problems in the community, the people in the community were satisfied and had 
more positive attitudes toward the company, the operations in the company became more 
systematic, new technology was employed, and the employees received opportunities for 
professional development and became more aware of the need for environmental management. 

 Finally, the present study proposes the following suggestions with regards to the 
implementation of environmental management that other organizations may employ effectively.  
(1) It is suggested that the company executives consider environmental management important 
and provide support and adequate resources for the operations.  (2) A company needs to have 
good management, i.e. clear policies, purposes, goals, and operational plans that correspond 
appropriately to the company’s context.  Responsibilities need to be allocated clearly and 
monitored regularly.  (3) Employees should be motivated and allowed to participate in the 
operations. (4) Finally, the community and related organizations should be well-informed and 
allowed to participate as well. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์เร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
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ศึกษาจึงต้องขอกราบขอบพระ คุณบุคคลหลายทา่น ท่ีได้ให้ความร่วมมือสละเวลาให้ ข้อมูล
ประกอบการท าวทิยานิพนธ์ ซ่ึงได้แก ่เจา้หน้าท่ีของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ตวัแทนจาก
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง ตัวแทนผูน้ าช ุมชน และประชาชนในช ุมชนทุกทา่น รวมถึงเจา้ของ
วรรณกรรมท่ีปรากฏอยูใ่นวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีทุกทา่น 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ ผูเ้ ป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ให้แกผู่ศึ้กษา ท่ีได้อุทิศเวลาอันมคีา่ให้ค าปรึกษา ให้ความคิดเห็น และให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่การศึกษาในคร้ังน้ี  รวมทั้งผลกัดันให้ก  าลงัใจแกผู่ศึ้กษาจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุลว่ง
ไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกทา่นของหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ประกอบการจัดท าวิทยานิ พนธ์ในคร้ังน้ี 
รวมทั้ง เจา้หน้าท่ีของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอ้มทุกทา่นท่ีให้ความชว่ยเหลือ ให้การอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงานตา่ง ๆ เป็นอยา่งดี ตลอดจนขอบพระคณุเพื่อน ๆ ใน คณะบริหารการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มทุกคนท่ีคอยให้ความชว่ยเหลือและเป็นแรงผลกัดนัในการท าวทิยานิพนธ์ฉบับน้ี  
 สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคณุ คณุแม ่คุณยาย และญาติพี่น้อง อนัเป็นท่ีรักของข้าพเจ้า ท่ีคอยให้
ก  าลงัใจและให้การสนับสนุนการท าวทิยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุลว่งไปไดด้ว้ยดี ตลอดจนผูม้ีพระคุณทุก
ทา่นท่ีไมไ่ดก้ลา่วนามไวใ้น ณ ท่ีน้ี ท่ีท าให้วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุลว่งไปได้ดว้ยดี 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำกำรวจิัย 
 

ในปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึง
สร้างความเจริญกา้วหน้าและความมัน่คงให้กบัประเทศ โดยในปีพ.ศ. 2555 ภาคอุตสาหกรรมมี
สัดส่วนต่อ GDP ของประเทศมากท่ีสุดอยูท่ี่ ร้อยละ 39.2 (กระทรวงการคลงั, 2556) เน่ืองจากเป็น
ภาคส่วนท่ีเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากผลิตภณัฑท์างการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติโดยการน ามาแปร
รูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  และยงัเป็นการกระจายรายไดแ้ก่ประชาชนจากการจา้งงาน อยา่งไรก็ตาม
ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนท่ีใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการบริโภค อุปโภคของมนุษย ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่มี
การควบคุมและจดัการท่ีดี ส่งผลให้เกิดการลดลงและเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
รวดเร็ว และเกิดของเสีย มลพิษต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็น การปล่อยอากาศเสียจากกระบวนการผลิต การทิ้งน ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ 
ในอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน ้ าท าให้คุณภาพน ้ าเส่ือมโทรมส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ าและท่ีใช้
น ้าในการด ารงชีวติและการใชพ้ลงังานในการด าเนินกิจกรรมเป็นจ านวนมากเม่ือมีความตอ้งการใช้
พลงังานเป็นจ านวนมาก ก็จะส่งผลให้ตอ้งเร่งผลิตพลงังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการมากข้ึน ซ่ึง
ส่งผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมนุษยเ์อง 

จนกระทัง่ พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ไดเ้กิดแนวคิดท่ีส าคญั คือแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
(Sustainable Development) จากหนงัสือ “Our Common Future” หรือ Bruntland Report โดย Mrs. 
Go Bruntland และในการประชุมท่ีนครริโอ เดอ จาไนโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2535  (1992 
Rio Earth Summit) ท่ีเป็นการประชุมท่ีมีผูน้ าของแต่ละประเทศเขา้มาร่วมประชุมไดน้ ามาเป็น
แนวทางในการพฒันาและแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มระดบัโลก ท าให้การพฒันาอย่างย ัง่ยืนเป็นท่ีรู้จกั
อยา่งกวา้งขวาง เป็นแนวคิดการพฒันาท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและอนาคตของคน
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รุ่นต่อไป โดยให้ความส าคญัด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคมไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
(สยาม อรุณศรีมรกต, 2551: 14) 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงมีบทบาทส าคญัในการด าเนินการพฒันาตามแนวคิดการพฒันา
อย่างย ัง่ยืนในมิติด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงในอดีตกฎหมายจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในการเป็นแรงกดดันให้ภาคธุรกิจด าเนินการจัดการส่ิงแวดล้อม แต่ในปัจจุบัน
ความส าคญัดงักล่าวไดล้ดลงและมีแนวโนม้ลดลงไปอีกในอนาคต ในขณะเดียวกนัไดมี้ปัจจยัใหม่
มาเป็นแรงกดดันจากต่างประเทศ ความต้องการของลูกค้า ภาพลักษณ์ด้านส่ิงแวดล้อม และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีกลบัมาเป็นบทบาทส าคญัมากข้ึนเร่ือย ๆ (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2549: 1-
25) องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมจึงต้องให้ความส าคัญ ในฐานะผูก่้อปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ 
องคก์รธุรกิจอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทส าคญัในการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้คงอยู่ต่อไปโดยทั้งยงัเกิด
ผลดีต่อองค์กรเองด้วย ประเทศต่าง ๆ จึงร่วมกนัวางมาตรการหรือแนวทางการปฏิบติั เพื่อเป็น
เคร่ืองมือท่ีเป็นสากลให้องค์กรมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเป็นไปตามแนว
ทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ดว้ยเหตุน้ี มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงเขา้มีบทบาทส าคญัในปัจจุบนั โดยมาตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System Standard: ISO 14001) ถูกพฒันาข้ึน
โดยคณะกรรมการดา้นเทคนิค 207 (Technical Committee: TC 207) แห่งองคก์ารมาตรฐานระหวา่ง
ประเทศมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเม่ือ กนัยายน พ.ศ. 2539 และได้รับการปรับปรุง เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 (สยาม อรุณศรีมรกต, 2551: 22) เป็นมาตรฐานท่ีไม่มีสภาพบงัคบั แต่
เป็นการด าเนินการอย่างสมคัรใจ โดยเป็นแนวทางในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ  ป้องกนัการเกิดมลพิษ สอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ 
รวมทั้งมีการปรับปรุงการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสังคมแลว้ องคก์รเองก็จะไดป้ระโยชน์จากภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนในสายตาสาธารณชน 
รวมถึงเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานจากการเกิดของเสียท่ีน้อยลง รวมทั้งลดการใช้วตัถุดิบ
และพลงังานอีกดว้ย มาตรฐาน ISO 14001 จึงเป็นมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางเป็น
ท่ีนิยมปฏิบติักนัทัว่โลก และยงัคงมีแนวโน้มการขยายตวัของจ านวนองค์กรท่ีได้รับการรับรอง
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อประเทศไทยในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยปิโตรเคมี เป็นอุตสาหกรรมท่ีน าปิโตรเลียมมาแปรรูปโดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ของโรงกลัน่น ้ ามนัหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติโดยใช้ความร้อนและความดนั 
หรือการท าปฏิกิริยาทางเคมี เกิดเป็นสารตวัใหม่ท่ีเป็นวตัถุดิบซ่ึงน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิต
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เป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัมากมาย เป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศ
ไทยเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน), ม.ป.ป.) 

อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากกระบวนการผลิต เกิดการร่ัวไหลและระเหยของสารเคมีเกิดการ
ปนเป้ือนสู่แหล่งน ้า อากาศ และพื้นดิน ส่งผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มและชีวติของมนุษย ์เป็น
ตน้ดงันั้นการด าเนินกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมจึงควรจะมีการป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวข้ึน การน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน ISO 14001 มาประยุกตใ์ชจึ้ง
เป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถลดและป้องกนัมลพิษต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่งผลดีต่อทุกฝ่ายเพื่อสร้างความย ัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร สังคม และส่ิงแวดลอ้มสืบไป 

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยโรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทัมีก าลงัการกลัน่
น ้ ามนัคิดเป็นร้อยละ 21 ของก าลังการกลั่นทั้ งหมดภายในประเทศตั้งอยู่ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมภายใตก้ารจดัการของบริษทัท่ีพร้อมดว้ยสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการผลิต
ในขณะเดียวกนั การด าเนินงานภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีได้ท าให้เกิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนรอบขา้ง เช่น ปัญหากล่ินเหม็นจาก
โรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม และปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต้องพึ่ งพา
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเม่ือกระแสไฟฟ้าไม่สม ่าเสมอส่งผลให้โรงงานปล่อย
ระบายฝุ่ นละออง เขม่าควนัด า กล่ินไอสารเคมี และเปลวไฟมากกว่าปกติแต่ทางบริษัท ได้
ด าเนินการแกไ้ขและติดตามตรวจสอบ พร้อมทั้งยินดีเปิดให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา จนเป็นท่ีพึงพอใจแก่ชาวบา้น (ฐานเศรษฐกิจ, 2554,7-9 กรกฎาคม) แสดงให้เห็นถึงการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ท าให้บริษทั ไดรั้บรางวลั และมาตรฐานสากลต่างๆ มากมาย รวมทั้ง
มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)  แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานของบริษทั 
ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล (บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน), 2557) 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงให้ความสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มาเป็นกรณีศึกษา
วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เพื่อจะไดน้ าผล
การศึกษามาเป็นแนวทางในการด าเนินการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้แก่บริษทัอ่ืน ๆ ท่ี
สนใจต่อไป 
  

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73810:irpc&catid=88:2009-02-08-11-23-46&Itemid=418#.UwMgwGJ_u70แต่
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1.2 ค ำถำมกำรวจิัย 
 

ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั 
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 

1)  เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั ไออาร์
พีซี จ  ากดั (มหาชน) 

2)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไอ
อาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 

3)  เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) แก่องคก์รอ่ืนๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ในการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอบเขตการศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 
1)  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จงัหวดัระยอง 
2)  ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
จงัหวดัระยอง และประชาชนท่ีอยูโ่ดยรอบ 

3)  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั ไอ

อาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)โดยจะท าการศึกษาวิเคราะห์ตามแนวคิดแบบ CIPPI Model ประกอบดว้ย 5 
ดา้น ประกอบดว้ยดงัน้ี 

(1)  ดา้นบริบท คือ ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
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(2)  ดา้นปัจจยัน าเขา้ คือ ทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษทั ท่ีใชใ้นการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

(3)  ดา้นกระบวนการผลิต คือ การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
(4)  ดา้นผลผลิต คือ ผลลพัธ์ของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
(5)  ดา้นผลกระทบ คือ ผลกระทบจากระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ต่อ

บริษทัเอง และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบบริษทั 
4)  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ในการศึกษาวจิยั ไดด้ าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  ท าใหท้ราบถึงการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั ไอ
อาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 

2)  ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไอ
อาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 

3)  ไดแ้นวทางในการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มแก่องคก์รอ่ืนๆ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.6 นิยำมศัพท์ 
 

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) หมายถึง ระบบการปฏิบติังานภายใตม้าตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ขององคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization) เป็นขอ้ก าหนดของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางใน
การน าขอ้ก าหนดไปใชใ้นองคก์ร 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง องคป์ระกอบต่าง ๆ 
ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ตาม
แนวคิดการประเมินแบบ CIPP-I Model 

ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) หมายถึง มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ก าหนด
ข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 176 (ISO/TC 176 : Quality Management and Quality 
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Assurance) แห่งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization-ISO) ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบการบริหารงานขององคก์ร ซ่ึงมุ่งเน้นดา้นคุณภาพ ท่ี
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้การยอมรับและน าไปใช้อย่างแพร่หลาย (ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, ม.ป.ป.) 

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (TIS 18001 และ BS OHSAS 18001) 
หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety Management System Standards) ตามอนุกรมมาตรฐาน มอก.
18000 น้ี ก าหนดข้ึนโดยใช้ BS 8800 : Guide to Occupational Health and Safety (OH&S) 
Management Systems เป็นแนวทาง และอาศยัหลกัการของระบบการจดัการตามอนุกรมมาตรฐาน 
มอก. 9000/ISO 9000 และมอก. 14000/ISO 14000 เพื่อให้ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัเขา้กนัไดก้บัระบบการจดัการอ่ืน ๆ ขององค์กร (ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 
ม.ป.ป.) 

BOI หมายถึง The Board of Investment of Thailand หรือ ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) เป็นหน่วยราชการสังกดัส านกันายกรัฐมนตรีท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริมให้เกิดการ
ลงทุน ไดแ้ก่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและอ านวยความสะดวกดา้นการลงทุน การ
บริการสนบัสนุนธุรกิจ นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีดา้นการตลาดในการประชาสัมพนัธ์ประเทศไทยใน
ฐานะแหล่งรองรับการลงทุนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของภูมิภาคเอเชีย (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน, ม.ป.ป.) 

DJSI หมายถึง Dow Jones Sustainability Indices เป็นดชันีจดัอนัดบัผลการปฏิบติังานดา้น
ความย ัง่ยืนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทัว่โลก โดยมี RobecoSAM Corporate 
Sustainability Assessment ผูใ้ห้ค  าปรึกษาดา้นการลงทุนเป็นผูป้ระเมินและจดัอนัดบั โดยมีเกณฑ์
ก าหนดวา่ บริษทัท่ีจะเขา้รับการประเมินไดจ้ะตอ้งเป็นบริษทัจดทะเบียน และมี Free Float Market 
Capitalization ใน Dow Jones Total Stock Market Index สูงสุด 2500 บริษทัแรก และกลุ่มบริษทัจด
ทะเบียนท่ีอยู่ในกลุ่มก าลงัพฒันา (Emerging Markets) สูงสุด 800 บริษทัแรก รวมทั้งส้ิน 3,395 
บริษทัทัว่โลก (สุวฒัน์ ทองธนากุล, 2557)  

NGO หมายถึง Non Govermental Organizations คือ องคก์รท่ีท างานโดยไม่แสวงหาก าไร 
หรือ องค์กรพฒันาเอกชน เป็นองค์กรท่ีไม่ใช่ภาคราชการ ไม่ใช่ภาคธุรกิจท่ีแสวงหาก าไร โดยใน
การศึกษาน้ีหมายถึงองคก์ร NGO ท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบับริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดั
ระยองเท่านั้น 
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REACH หมายถึง ระเบียบในการควบคุมการใชส้ารเคมีของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 
โดยก าหนดใหมี้ รดาวรรณ ศิลปโภชากุล (2547) ไดอ้ธิบายความหมายไว ้ดงัน้ี 

1)  Registration คือการจดัทะเบียนสารเคมีโดยยื่นเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติั
ของสารเคมีท่ีมีความเป็นอนัตรายและพิษต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการประเมินวามเส่ียง
ของการใชส้ารเคมีนั้นดว้ย เพื่อให้ผูป้ระกอบการมีขอ้มูลเก่ียวกบัสารเคมีและใช้ขอ้มูลเหล่านั้นใน
การจดัการเพื่อความปลอดภยั 

2)  Evaluation คือการตรวจสอบและประเมินรายงานการศึกษาถึงอนัตรายและ
ความเส่ียงในการผลิตและใชส้ารเคมีท่ีผูย้ื่นจดทะเบียนเสนอ เพื่อให้แน่ใจวา่ผูป้ระกอบการมีขอ้มูล
และใชข้อ้มูลนั้นจดัการสารเคมีในกระบนการผลิตหรือใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั 

3)  Authorization คือการขออนุญาตผลิตหรือใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตรายมาก (Very 
high concern) อยา่งมีเง่ือนไข เพื่อลดความเส่ียงต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

4)  Restriction  คือการจ ากดัการผลิต การใชห้รือจ าหน่ายสารท่ีเป็นอนัตรายมาก 
เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งใชส้ารนั้นดว้ยเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจ และผูป้ระกอบการไม่สามารถ
หาสารหรือวธีิอ่ืนท่ีเหมาะสมมาใชแ้ทนได ้

RoHS หมายถึง Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and 
Electronic Equipment เป็นขอ้ก าหนด 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป มีวตัถุประสงคเ์พื่อ จ  ากดัการ
ใช้สารท่ีเป็นพิษต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ในสินคา้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท าให้
สามารถจดัการซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (WEEE) ไดอ้ย่างปลอดภยัยิ่งข้ึน ตน้ทุนการก าจดัต ่าลงและรี
ไซเคิลไดง่้ายข้ึน (ThaiRoHS, 2006) 

 



บทที ่2  

 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในจงัหวดัระยองกรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) มี
หวัขอ้ในการทบทวนวรรณกรรมดงัต่อไปน้ี 

2.1  ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
2.2  แนวคิดการบริหารจดัการ 
2.3  แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2.4  ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
2.5  ประเทศไทยกบัมาตรฐานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2.6  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
2.7  บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
2.8  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมิน 
2.9  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 

จากจ านวนประชากรโลกท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ท าให้ความตอ้งการในการอุปโภคบริโภคสูงข้ึน
ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดการปฏิวติัอุตสาหกรรมเพื่อพฒันารูปแบบการผลิตสินคา้และบริการต่าง ๆ ใน
จ านวนมาก ๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าว 

 
2.1.1  ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก 
ปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมยงัคงเป็นภาคส่วนส าคญัท่ีท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตข้ึน แต่

อย่างไรก็ตามการผลิตในปริมาณมาก ๆ ยิ่ง เป็นการดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติมีขีดความสามารถในการรองรับจ านวนจ ากดั แมว่้าทรัพยากรบางชนิดสามารถ
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หมุนเวียนทดแทนได้ตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ น ้ า แต่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาและเกิดข้ึนใน
สภาพแวดลอ้มท่ีสมดุลและเหมาะสม การใชท้รัพยากรอย่างส้ินเปลืองเกินพอดีจึงเป็นการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่รู้ตวั ส่งผลทรัพยากรธรรมชาติมีจ านวนและคุณภาพท่ีลดลงเร่ือย ๆ ซ่ึง
จะส่งผลกระทบไปสู่ประชากรรุ่นต่อ ๆ ไปอีกด้วยโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรท่ีเป็นพลงังาน
เช้ือเพลิงบรรพชีวิน (Fossil Fuel) ท าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้น
บรรยากาศ เกิดเป็นมลพิษและเป็นสาเหตุหน่ึงของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ระหว่าง
การเพิ่มข้ึนของประชากรโลกกบัอุตสาหกรรมและปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 2.1 ดว้ย
เหตุน้ีภาคอุตสาหกรรมจึงถูกผูค้นทัว่โลกมองว่าเป็นผูท่ี้ก่อมลพิษมากท่ีสุดเป็นตน้เหตุท าให้เกิด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทัว่โลก 

ประชากรโลกเพิ่มข้ึน ( เส้นสีน ้ าเงิน) และจ านวนอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน (เส้นสีฟ้า) 
ขณะเดียวกนั มลภาวะต่าง ๆ (เส้นสีส้ม) ก็แปรตามข้ึนมาแต่ในทางกลบักนัจ านวนทรัพยากรลดลง
อย่างรวดเร็ว (เส้นสีแดงมีความชนัสูง) หากไม่มีการควบคุมการเพิ่มข้ึนของประชากรโลกและการ
ใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรอย่างรุนแรง 

เม่ือทรัพยากรธรรมชาติมีไม่เพียงพอและมีความเส่ือมโทรม ประกอบกบัการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุใหร้ะบบนิเวศน์เสียสมดุล เกิดเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก 
ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของภมิูอากาศ (Climate Change) อุณหภมิูโลกสูงข้ึน (Global Warming) 
ปรากฏการณ์El Nino 

 
ภาพที ่2.1  กราฟแสดงขอ้มูลการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก จ านวนอุตสาหกรรม มลภาวะ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งทีม่า: สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2541: 1. 
 

 
1900   2000           2100 

 Industrial   Population 
 Food    Pollution 
 Resources 
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แผน่น ้ าแข็งขั้วโลกละลายท าให้ระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึน (Sea Level Raised) การร่ัวของชั้น
โอโซน (Ozone Depletion) ปัญหาเรือนกระจก (Green House Effect) และฝนกรด (Acid Rain) เป็น
ตน้ (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2541: 1 - 7) 

 
2.1.2  ปัญหาส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
ส าห รับประ เทศไทย  ก ารขย ายตัวของภาค อุตส าหกรรมก็ ได้ ก่ อ ปัญหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกนั คุณภาพดินเส่ือมโทรม ปัญหามลพิษทั้งทางน ้ า 
อากาศ เสียง ปัญหาขยะและของเสียอนัตราย เป็นตน้ (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2549: 1-5 - 1-19) 

จากขอ้มูลจากกรมควบคุมมลพิษ (2556) ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคท่ีก่อของเสียอนัตรายถึง
ร้อยละ 77 ของทั้งหมด โดยเกือบคร่ึงอยูใ่นภาคตะวนัออกและยงัพบการลกัลอบทิ้งในหลายพื้นท่ี
อย่างต่อเน่ือง ส าหรับมลภาวะทางอากาศยงัพบว่ามีค่าเฉล่ียก๊าซโอโซนและสารอินทรียร์ะเหยง่าย 
(VOCs) เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2555 ในขณะท่ีคุณภาพน ้าทะเลชายฝ่ังยงัมีคุณภาพลดลงโดยมีน ้ าเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว 

และเน่ืองมาจากรัฐบาลไทยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมท าให้เศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโต ท าให้มีนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานเกิดใหม่เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะภาค
ตะวนัออก ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีมกัจะประสบปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มจากนิคมอุตสาหกรรมและ
โรงงานเหล่านั้น ไม่วา่จะเป็นอากาศเสีย น ้าเสีย กล่ิน และเสียง ซ่ึงหลายปัญหาไดรั้บการแกไ้ขอยา่ง
เป็นระบบโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ยงัมีอีกหลายปัญหาท่ีเป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุและไม่
เบด็เสร็จ แมจ้ะมีมาตรการคุมจากภาครัฐแลว้ก็ตาม 

ยกตวัอยา่งเช่น โครงการพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก หรือ โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาล ซ่ึงไดก่้อให้เกิดมลภาวะท่ีเกิดจาก
ความบกพร่องและความผดิพลาดในกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบแก่ชุมชนโดยรอบซ่ึงส่วนใหญ่
จะเป็นปัญหาท่ีสร้างความร าคาญให้แก่ประชาชนในชุมชน เช่น เสียงดงัหรือกล่ินเหม็น และความ
เจ็บป่วยแบบสะสม แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นท าให้เจ็บป่วยแบบทันที นอกจากน้ียงัเกิดปัญหากับ
ส่ิงแวดลอ้มตามมา เช่น ชายหาดจงัหวดัระยองท่ีเปล่ียนไปจากปัญหาการกดัเซาะของน ้าทะเล อนัมา
จากกระแสน ้ าเปล่ียนทิศทางจากการถมทะเลเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัญหาตะกอน
จากน ้ าเสียท่ีซ่อนอยู่ตามชายฝ่ังเป็นตะกอนสีด า ปัญหาการลดปริมาณลงของสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง และ
ปัญหาสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปจากมลพิษและสารเคมีจากอุตสาหกรรมหนกั เป็นตน้ (ชมรม
นกัข่าวส่ิงแวดลอ้ม, 2547: 161) 
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หากโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็วและไม่มีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ส่งผลให้เกิดมลพิษในทุก ๆ ดา้น ส่งผลกระทบต่อสุขอนามยัทั้งพนกังานในโรงงานและ
ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนโดยรอบ กลายเป็นปัญหาในระดบัชุมชนและสังคม ดว้ยเหตุน้ีจึงท า
ใหเ้กิดภาพลกัษณ์ในแง่ลบต่อโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะส่งผลต่อความอยูร่อดของโรงงานเอง 

ดงันั้น เม่ือทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณอยูอ่ยา่งจ ากดั หากยงัมีการใชอ้ยา่งเกินขอบเขตก็
จะท าให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อมและหากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดมลพิษ 
(Pollution) ก็จะท าให้ความรุนแรงของปัญหายิ่งเพิ่มมากข้ึนด้วยเหตุน้ีจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการพึ่ งพาส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติแต่พอดี และรักษาใหค้งไวใ้หย้าวนานท่ีสุดเพื่อประชากรรุ่นต่อ ๆ ไป 

 

2.2  แนวคดิการบริหารจัดการ 
 

แนวคิดการบริหารจดัการเป็นศาสตร์ท่ีมีความแพร่หลาย และไดถู้กน าไปประยุกต์ใช้ใน
องค์กรและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การน ามาใช้ในการบริหารจดัการองค์การทั้งภาครัฐและ
เอกชน และการน ามาใชเ้พื่อบริหารโครงการ เป็นตน้ ดงันั้นจึงอาจสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มได ้เพื่อให้เขา้ใจแนวคิดท่ีถูกตอ้งของการบริหารจดัการ ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวน
วรรณกรรมจากนกัวชิาการท่านต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
2.2.1  ความหมายของการบริหารจัดการ 
มีนกัวิชาการหลายท่านไดตี้ความค าวา่ การบริหารจดัการ ไดแ้ตกต่างกนัและคลา้ยคลึงกนั 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมความหมายจากนกัวชิาการท่ีไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ การบริหารจดัการ 
มาจ านวนหน่ึง ดงัน้ี 

Sisk (ม.ป.ป. อา้งถึงใน มุกมณี มีโชคชูสกุล, 2555: 35) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การบริหาร
หรือการจดัการหมายถึง ภาระหนา้ท่ีของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีปฏิบติัตนเป็นผูน้ าภายในองคก์าร 

Stoner (ม.ป.ป. อา้งถึงใน มุกมณี มีโชคชูสกุล, 2555: 35) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การจดัการ
คือกระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การสั่งการ 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) ความพยายามของสมาชิกในองคก์าร และการใชท้รัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารก าหนดไว ้
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Griffin (1984 อา้งถึงใน จ าลองโพธ์ิบุญ, 2554ก: 2) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการวา่ เป็น
กระบวนการในการวางแผน การจดัองคก์าร การด าเนินงาน และการควบคุมการใชท้รัพยากรต่าง ๆ 
เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีองคก์รไดต้ั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

William (2000: 4 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2554: 19) มีแนวคิดวา่ การจดัการ คือ การ
ท างานส าเร็จโดยผูอ่ื้น 

Robbins and Coulter (2002: 16 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2554: 19) ให้ความหมายการ
จดัการว่า เป็นกระบวนการของความร่วมมือเพื่อให้เกิดการด าเนินกิจกรรมการท างานร่วมกนัให้
ประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตนเองและผูอ่ื้น 

Snell (2002: 14 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค์, 2554: 20) มีแนวคิดว่า การจดัการ คือ 
กระบวนการของการท างานกบัคนและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุผลส าเร็จ 

สมคิด บางโม (2553. อา้งถึงใน มุกมณี มีโชคชูสกุล, 2555: 35) ไดใ้ห้ความหมายของการ
บริหารและการจดัการว่า การจดัการ เป็นศิลปะในการใช ้คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ทั้งของในองค์การ
และนอกองคก์าร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545. อา้งถึงใน มุกมณี มีโชคชูสกุล, 2555: 35)ได้ให้
ความหมายของการบริหารและการจดัการว่า หมายถึง หมายถึงกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร
และกิจกรรมงานอ่ืน ๆ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

บรรจง อภิรติกุล (ม.ป.ป. อา้งถึงใน มุกมณี มีโชคชูสกุล, 2555: 35) ไดใ้ห้ความหมายการ
จดัการหรือการบริหาร คือการใชท้รัพยากรต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดผลงานตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงได้นิยามความหมายของ การบริหารหรือการจดัการ โดยสรุปว่าคือ
กระบวนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเป็นระบบมีขั้นตอน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีองค์การตั้งไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
2.2.2  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการจัดการ 
การบริหารจดัการจะสามารถท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีไดต้ั้งเป้าไวห้รือไม่นั้น ข้ึนอยู่

กบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนินการ และมีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
ซ่ึงมีนกัวชิาการหลายท่านไดส้รุปไว ้ดงัน้ี 

มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555: 36 - 38) เสนอว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวขององคก์าร จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  

ปัจจยัภายในหรือทรัพยากรในการจดัการ หรือ 4M’s ไดแ้ก่ 
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1) คน (Man) คือทรัพยากรบุคคลท่ีอยู่ในองค์การ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุดในการผลกัดนัองคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

2) เงินทุน (Money) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัหา
ทรัพยากร ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเอ้ือให้ทุกกิจกรรมด าเนินต่อไปไดอ้ย่างส าเร็จ
ลุล่วง 

3) เคร่ืองจกัร (Machine) คือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ มีอายุการ
ใชง้านท่ียาวนาน แต่มกัจะมีราคาสูง จึงตอ้งใชอ้ยา่งคุม้ค่าก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองคก์าร 

4) การจดัการ (Management) คือกระบวนการในการใชค้วามคิด และทกัษะในการ
วางแผนด้านการบริหารจัดการเพื่อผสมผสานทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้ งหมดภายใต้เป้าหมายและ
วตัถุประสงคอ์นัก่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดโดยรวมขององคก์าร 

ปัจจยัภายนอก เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่รอบ ๆ องค์การ เป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององคก์าร ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัทางดา้นการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) องคก์าร
จะตอ้งรับทราบ ศึกษา และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดบนพื้นฐานของความถูกตอ้งเช่น นโยบายของ
รัฐบาล บทบญัญติักฎหมายและขอ้หา้มต่างๆ บรรยากาศทางการเมือง เป็นตน้ 

2) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factors) เช่น อ านาจการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค 
สภาพคล่องทางดา้นการเงิน ภาวะเงินเฟ้อ รายไดบุ้คคล รายไดป้ระชาชาติ การให้เครดิตและการให้
สินเช่ือรูปแบบต่าง ๆ  

3) ปัจจยัดา้นการแข่งขนั (Competitive Factors) ระบบการด าเนินธุรกิจแบบเสรี
นิยม จะมีคู่แข่งขันทางธุรกิจเป็นจ านวนมาก จึงต้องท าการศึกษาข้อมูลคู่แข่งขนัทางธุรกิจอยู่
ตลอดเวลาเพื่อก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ารใหพ้ร้อมเผชิญกบัการแข่งขนัใหไ้ดทุ้กสภาวะ 

4) ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นเทคโนโลยี (Technological Factors) เทคโนโลยีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และเป็นการปรับตวัอยา่งรวดเร็วเป็นไปตามสภาวะปัจจยัภายนอก ซ่ึงมี
การแข่งขนักนัสูงในการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั ท าใหก้ารด ารงชีวติมีความง่ายและสะดวกมากข้ึน 

5) ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Factors) เช่น บรรทดั
ฐาน ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม การประพฤติปฏิบติัตนของกลุ่ม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา ศาสนา 
เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นตวับ่งบอกถึงแนวโน้มในการด ารงชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคล อนัจะเป็น
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารท่ีจะด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ี มุกมณียงัเสนอวา่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจดัการดงัต่อน้ี 
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1) วิธีการจดัการ (Managements) เป็นหน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหารโดยตรง ถือเป็น
กลไกและตัวประสานท่ีส าคญัท่ีสุดในการรวบรวม ก ากับ และผลักดันให้ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็น
ทรัพยากรในการจดัการใหผ้สมผสานและด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

2) วธีิการปฏิบติังาน (Method) เป็นการบอกถึงกรรมวิธีรายละเอียดทุกขั้นตอนของ
วิธีการปฏิบติังาน เพื่อความคล่องตวัและสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน รวมถึงลดและป้องกนั
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

3) การจูงใจ (motivate) เป็นการบริหารบุคคลในองค์การท่ีผูบ้ริหารจะต้องใช้
ความสามารถและศิลปะเฉพาะตวัในการโนม้นา้วจูงใจให้บุคลากรเต็มใจปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4) ตลาด (Market) คือความตอ้งการรวมของผูซ้ื้อท่ีมีความตอ้งการและมีอ านาจซ้ือ
สินคา้และบริการองค์การตอ้งมุ่งน าเสนอสินคา้หรือบริการท่ีผลิตไดใ้นขณะเดียวกนัตอ้งตรงกบั
ความตอ้งการและสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้

5) บริการ (Service) มีวิ ธีการผลิตท่ี เป็นมาตรฐาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
สายการผลิตตอ้งมีสมรรถนะ มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการวิจยั
และพฒันาอย่างต่อเน่ือง อนัจะท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการ ก่อให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในองคก์ารตลอดไป 

6) จุดอ่อน - จุดแข็ง (SWOT) การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน - ภายนอกขององค์การท่ี
สามารถควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ไดใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึน เป็นการประเมิน
จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนหาโอกาสและช่องทางด าเนินธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ 

7) บุคลากร (Man) ถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะขับเคล่ือนองค์การมุ่งสู่
ความส าเร็จในดา้นต่าง ๆ โดยใชค้วามสามารถ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ปฏิบติังานตามก าลงัและ
ใช้ทกัษะอย่างเต็มท่ี ผูบ้ริหารตอ้งสร้างขวญัและก าลงัใจตลอดจนความเช่ือมัน่ โดยวิธีการจูงใจท่ี
เหมาะสมตามบุคลิกภาพและลกัษณะของแต่ละคน 

อนิวชั แกว้จ านงค ์(2554: 34 - 35) ไดส้รุปปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการจดัการ ดงัน้ี 

1) คนหรือแรงงาน (Man) เป็นก าลงัหลกัส าคญัในการด าเนินงานขององค์การ 
องคก์ารใดใหค้วามสนใจและสามารถจดัการกิจกรรมเก่ียวคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพองคก์ารนั้นมี
แนวโนม้บรรลุผลส าเร็จมากกวา่องคก์ารท่ีไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในกิจกรรมเก่ียวกบัคน 
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2) เงินทุน (Money) มีความส าคญัในการด าเนินงานโดยเฉพาะช่วงแรกของการ
ด าเนินงาน ผูบ้ริหารตอ้งค านึงถึงแหล่งเงินทุนและการส ารองเงินทุนให้พอเพียงต่อการด าเนินงาน 
สามารถน าเงินทุนมาใชไ้ดท้นัท่วงที  

3) เคร่ืองจกัร (Machine) เป็นเคร่ืองมือในการแปรสภาพวตัถุดิบให้กลายเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการ การใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีคุณภาพและทนัสมยัจะเอ้ืออ านวยให้การท างานมุ่งสู่
ผลส าเร็จ 

4) วสัดุอุปกรณ์ (Materials) เป็นปัจจยัสนบัสนุนช่วยเอ้ืออ านวยและก่อให้เกิดความ
สะดวกในการท างาน นอกจากน้ียงัหมายถึงวตัถุดิบท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการผลิตและอุปกรณ์
ท่ีเอ้ือประโยชน์ในกระบวนการผลิต องค์การตอ้งจดัหาและส ารองให้เพียงพอต่อความตอ้งการใน
การด าเนินงานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

5) การตดัสินใจ (Decision Making) เป็นความสามารถส่วนตวัของผูบ้ริหาร การ
ตดัสินใจแต่ละเร่ืองเป็นการวดัความสามารถของผูบ้ริหารและมีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององคก์าร 
เช่น การโยกยา้ยต าแหน่งงาน การตดัสินใจเพิ่มการลงทุน เป็นตน้ 

6) การติดต่อส่ือสาร (Communication) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือก
ช่องทางในการกระจายขอ้มูลไปยงักลุ่มเป้าหมาย หากผูรั้บขอ้มูลแปลความหมายผดิพลาดอาจส่งผล
กระทบต่อการท างานและองคก์ารได ้

7) การจูงใจ (Motivation) เป็นการใชศิ้ลปะและความสามารถของผูบ้ริหารกระตุน้
ให้ผูอ่ื้นท างานด้วยความเต็มใจ การจูงใจจะต้องท าให้เห็นจุดหมายปลายทางและน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมบุคคลในองคก์าร 

8) การประสานงาน (Coordination) เป็นการติดต่อกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
จุดประสงค์ในการด าเนินงานให้เป็นผลส าเร็จ ในการจดัการจะเก่ียวข้องกับการประสานงาน
ตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอกองคก์าร เช่น การสอบถาม การขอความร่วมมือ และการขอความ
อนุเคราะห์ เป็นตน้ การประสานงานจะส าเร็จลุล่วงได้ตอ้งอาศยัช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

ดงันั้น การท่ีจะสามารถด าเนินการบริหารจดัการให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวจ้ะต้อง
ค านึงถึงทั้ งปัจจัยภายใน ซ่ึงก็คือทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การและวิธีการหรือรูปแบบการ
ด าเนินงาน และปัจจยัภายนอก ซ่ึงก็คือสภาพแวดลอ้มโดยรอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัองค์การหรือตวั
กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานนั้น ๆ 
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2.3  แนวคดิการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

เน่ืองจากงานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาเก่ียวกับระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ดังนั้ นจึง
จ าเป็นตอ้งท าการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดของการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยไดท้  าการศึกษาจากนกัวชิาการท่านต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
2.3.1  ความหมายของการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ส าหรับการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดมี้นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายไวห้ลายท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัได้

รวบรวมนิยามความหมายท่ีน่าสนใจจากนกัวชิาการดงักล่าวมาจ านวนหน่ึง ดงัน้ี 
จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554ก: 2) ได้ให้ความหมายของการจดัการส่ิงแวดล้อมว่า คือการ

ด าเนินการในการสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีอย่างเป็นระบบ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและย ัง่ยืน 
รวมทั้งมีการควบคุมและป้องกนัไม่ใหเ้กิดมลพิษหรือลดมลพิษใหน้อ้ยลงท่ีสุด 

เกษม จนัทร์แกว้ (2545: 77 - 78) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้มวา่ หมายถึง
กระบวนการสร้างศกัยภาพการคงสภาพความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม และการควบคุมกิจกรรมการ
จดัการ เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อมนุษยต์ลอดไป การจดัการส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยืนตลอดไป ไม่เพียงแต่มุ่ง
สร้างศกัยภาพการคงสภาพของส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่หากตอ้งมีการควบคุมกิจกรรมของมนุษยท์ั้ง
ในและนอกระบบการจดัการดว้ย 

ดงันั้น สรุปไดว้่า การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นกระบวนการในการควบคุมกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ของมนุษยท่ี์เป็นระบบและมีศกัยภาพ เพื่อคงรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดี และตอบสนองต่อ
ความตอ้งการใชป้ระโยชน์ของมนุษยไ์ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 
2.3.2  หลกัการจัดการส่ิงแวดล้อม 
เพื่อให้ทราบหลกัการท่ีถูกตอ้งในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษาหลกัการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มจากนกัวชิาการท่านต่าง ๆ ดงัน้ี 
เกษม จนัทร์แกว้ (2545: 95 - 96) มองวา่ ส่ิงแวดลอ้มทุกชนิด/ประเภท สามารถน ามาใชไ้ด้

ภายใตก้ารช่วยเหลือของธรรมชาติ และ/หรือเทคโนโลยีเพื่อให้ส่ิงแวดลอ้มทั้งในระหว่างการใช้
และหลงัการใช้แลว้ไดฟ้ื้นฟูสภาพเป็นเหมือนเดิมหรือใกลเ้คียง โดยหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มมี
ขั้นตอนดงัน้ี  

1) การก าหนดชนิด/ประเภทและขอบเขตของส่ิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์ 
เป็นการสร้างรูปแบบการจดัการเป็นตวัน าแนวคิดในการก าหนดชนิด/ประเภท กลุ่ม ระบบย่อย 
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ระบบส่ิงแวดล้อมและการก าหนดขอบเขต ซ่ึงจะน าไปสู่การหาขนาด/ปริมาณว่ามีสถานภาพ
ลกัษณะใดเพื่อจะไดน้ าไปสู่การสร้างศกัยภาพให้เอ้ือประโยชน์ต่อไปโดยวิธีการส ารวจแจงนับ
ทรัพยากร (Resources Inventory) จะสามารถให้ค  าตอบวา่มีส่ิงแวดลอ้มใดบา้ง มีปริมาณเท่าไร มี
สัดส่วนในลกัษณะใด และมีการกระจายตวัหรือมีความหนาแน่นเป็นอยา่งไร 

2) การก าหนดกิจกรรมเพื่อการคงสภาพและ/หรือสร้างศกัยภาพความย ัง่ยืนของ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการก าหนดกิจกรรมการจดัการ เพื่อการคงสภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์ และ
เพื่อมิใหเ้กิดปัญหาการท าลายส่ิงแวดลอ้มใหเ้ส่ือมโทรมลง ส่งผลให้เกิดความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม
นั้นตลอดไป หากตอ้งใชส่ิ้งแวดลอ้มเหล่านั้นจะตอ้งมีกิจกรรมรูปแบบการจดัการเฉพาะส่ิงแวดลอ้ม 
และตอ้งเป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งดีดว้ย 

3) การควบคุมในการก าจดั/บ าบดัของเสียและมลพิษจากกิจกรรมการใชท้รัพยากร 
การใชเ้ทคโนโลยทุีกประเภททั้งเทคโนโลยีธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน จะก่อให้เกิด
ของเสียและ/หรือมลพิษเสมอ ดงันั้นหลกัการน้ีจะมุ่งเน้นท่ีจะสร้างกิจกรรมควบคุมของเสียและ/
หรือมลพิษส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาสภาพของส่ิงแวดลอ้มใหมี้ศกัยภาพแบบยัง่ยนืได ้

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ระบบของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
ประเมินสภาพของระบบ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาดงักล่าว น าไปสู่การสร้าง
มาตรการป้องกนั แกไ้ข และพฒันา เพื่อก าหนดเป็นโครงการไดเ้ป็นรูปธรรมชดัเจน หลงัจากนั้น
ตอ้งมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบทรัพยากรหลงัจากการด าเนินการ 

ส่วนสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2549: 247 - 248) มองว่า การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นการ
ผสมผสานทั้งวทิยาศาสตร์ คือความรู้ความสามารถส่ิงแวดลอ้ม และศิลปะในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ต่าง ๆ ให้มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ท างานร่วมกนัอยา่งไร เพื่อให้ไดภ้าพท่ีตอ้งการ โดยมีหลกั
เป็นขั้นตอน ดงัน้ี  

1) การสร้างแผนงาน แผนงานแต่ละแผนงานตอ้งมีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็น
กระบวนการ จากแผนงานหน่ึงไปยงัอีกแผนงานหน่ึงไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยจะตอ้งค านึงถึงกลยุทธ์ 
(Tactics) ท่ีใชใ้นแต่ละแผนงาน 

2) การสร้างความพร้อมของปัจจยัการบริหาร ได้แก่ เคร่ืองมือ บุคลากร องค์กร
รองรับ และงบประมาณ เป็นตน้ 

3) การสร้างมาตรการควบคุม เพื่อใหส้ามารถท างานตามปรกติและมีประสิทธิภาพ 
4) การให้อ านาจการอ านวยการ เพื่อให้มีการใชท้รัพยากรร่วมกนัไดอ้ยา่งคล่องตวั

และมีประสิทธิภาพ 
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ดงันั้น เราสามารถน าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์ได ้หากน าไปใช้
ใหเ้หมาะสมและไม่เกินขีดความสามารถในการฟ้ืนฟูใหก้ลบัมาเป็นสภาพเดิมไดต้ามธรรมชาติหรือ
เทคโนโลยท่ีีมีอยู ่

การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีจึงจะต้องมองในภาพรวม ค านึงถึงทั้ งปัจจัยภายนอกคือ
สภาพแวดลอ้มหรือส่ิงแวดลอ้ม วา่เป็นอย่างไร มีศกัยภาพเท่าใด เกิดปัญหาอยา่งไรบา้ง เหมาะสม
แก่การน ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากนอ้ยเพียงใด และปัจจยัภายในคือทรัพยากรรวมถึงศกัยภาพในการ
ด าเนินการท่ีองค์กรมี เพื่อน ามาใช้ก าหนดแนวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสม รวมถึง
การด าเนินการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.4  แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะประเทศใดประเทศหน่ึง และผลกระทบไม่ไดจ้  ากดั
อยู่แค่ในพื้นท่ีนั้น ๆ แต่ไดแ้ผ่ขยายเป็นวงกวา้งในพื้นท่ีต่าง ๆ และเม่ือปัญหาส่ิงแวดลอ้มทวีความ
รุนแรงมากข้ึน ทัว่โลกจึงไดห้นัมาใหค้วามส าคญัมากข้ึน 

ในขณะท่ีรัฐบาลประเทศต่าง ๆไม่สามารถใชก้ฎหมายในการควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มได้
อยา่งทัว่ถึง เน่ืองจากองคก์รธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมีจ านวนมาก มีขอ้จ ากดัในดา้นการท างานของ
พนกังานภาครัฐ 

ดังนั้นประเทศผูน้ าการค้าหลายประเทศได้น ามาตรการ สัญญาตลอดจนข้อตกลงทาง
ส่ิงแวดลอ้มมาเป็นเง่ือนไขการคา้ตามแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) ซ่ึง
ด าเนินธุรกิจอยา่งสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดมี้การค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมาก
ข้ึน และใหมี้ส่วนในการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมถึงมีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
2.4.1  ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
เพื่อใหภ้าคอุตสาหกรรมมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สอดคลอ้งกบักฎหมายในทอ้งถ่ินและ

มีการพฒันาการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง ISO (International Organization for 
Standardization) จึงมีการก าหนดมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มข้ึน เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมี
การด าเนินการใชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยสมคัรใจ 

ISO (International Organization for Standardization) เป็นองคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ย
การมาตรฐาน มีสมาชิกท่ีเป็นสถาบนัมาตรฐานแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ประมาณ 130 
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ประเทศ (ค.ศ.2000) เป็นองคก์รอิสระไม่ข้ึนกบัองคก์รหรือหน่วยงานของรัฐบาลใด ๆ ก่อตั้งเม่ือปี 
ค.ศ.1947 มีภารกิจหลกัในการจดัตั้งและพฒันาระบบมาตรฐานสากล เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมการ
แลกเปล่ียน สินค้า และบริการระหว่างประเทศ และยงัมีการส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ 
เทคโนโลย ีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  

มาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานท่ีเป็นความตอ้งการของตลาด ซ่ึงก าหนดโดยมติเอกฉนัทจ์าก
นานาประเทศ ถือเป็นมาตรฐานสมคัรใจ ไม่มีการบงัคบัใช้ จึงเป็นมาตรฐานท่ีมีผูน้ าไปใช้อย่าง
แพร่หลาย เน่ืองจากช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจทุกประเภท และยงัช่วยส่งเสริมการพฒันาการผลิต 
การจดัจ าหน่าย รวมทั้งการบริการ ใหมี้ประสิทธิภาพ มีความปลอดภยั ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ท าให้การค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวกและยุติธรรม นอกจากน้ียงัช่วย
คุม้ครองผูบ้ริโภค ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ละผูรั้บบริการอีกดว้ย 

สยาม อรุณศรีมรกต (2551: 69 - 70)   ให้ความหมายอนุกรมระบบมาตรฐาน ISO 14001วา่ 
เป็นอนุกรมมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System : EMS 
Standard) ซ่ึง องค์กรระหว่างประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน (ISO) ไดเ้ร่ิมประกาศใช้เม่ือปี ค.ศ. 1996 
โดยปรับปรุงจากมาตรฐาน BS 7750 (British Standard for Environmental Management Systems) 
ของประเทศองักฤษ เช่นเดียวกบัระบบฯ ISO 9000 ซ่ึงมีพื้นฐานจาก BS 5750 

ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001เป็นระบบการบริหารงาน ท่ีมีโครงสร้างของ
องค์กรความรับผิดชอบในการท างานขั้นตอนกระบวนการทรัพยากร การก าหนดนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร น าไปปฏิบติัโดยมุ่งปรับปรุงผลการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
อย่างต่อเน่ือง และเป็นมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนเพื่อให้ท่ีถือปฏิบติัโดยสถานประกอบการ และคู่คา้
โดยความสมคัรใจเอง 

 
2.4.2  ปัจจัยและแรงผลกัดันให้มีระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 
เดิมทีท่ีการจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบเดิมท่ีเน้นการบงัคบัใช้กฎหมาย แต่ด้วยขอ้จ ากดัของ

ภาครัฐท่ีดูแลควบคุมไม่ทัว่ถึง ผนวกกบัหลายฝ่ายไดใ้หค้วามส าคญักบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน จึง
ส่งผลใหเ้กิดการผลกัดนัใหมี้การใชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สุเทพ ธีรศาสตร์ (2542: 
3-1 – 3-5) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีกระตุน้และกดดนัใหมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีดงัน้ี  

1)  ขอ้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมเป็นแรงกดดันอย่างหน่ึงท่ีบังคับโดยหน่วยงานรัฐท่ี

เก่ียวขอ้งให้ปฏิบติัตาม ทัว่โลกไดพ้ยายามออกกฎหมายขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพื่อควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
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ภายในประเทศของตน ซ่ึงจะเป็นการควบคุมท่ีปลายเหตุโดยจะมีกฎหมายทางดา้นมลพิษท่ีปล่อย
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม วตัถุมีพิษและอนัตราย และอ่ืน ๆ อีกมาก 

2)  ลูกคา้/ ผูบ้ริโภค 
ผูบ้ริโภคนับว่าเป็นแรงกดดนัท่ีส าคญั เพราะผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้าน

ส่ิงแวดลอ้มคือผูบ้ริโภค ท่ีเห็นไดช้ดั เช่น สินคา้ประหยดัพลงังาน บางประเทศท่ีผูบ้ริโภคมีจิตส านึก
สูงจะมีความตอ้งการสินคา้ท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด โดยจะมีสินคา้ประเภทท่ีติดฉลากเขียวซ่ึง
เป็นการรับรองว่ากระบวนการผลิตและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

3)  ธนาคาร 
ธนาคารนบัวา่เป็นแรงกดดนัท่ีดี เพราะผูล้งทุนจะตอ้งกูเ้งินธนาคาร หากหน่วยงานมี

การเอาใจใส่ดา้นส่ิงแวดลอ้มก็เท่ากบัมีความเช่ือถือและลดความเส่ียงในตวั เพราะการด าเนินการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มจะเท่ากบัเป็นการป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดความรุนแรง และท่ีจะท าให้
เสียช่ือเสียงต่าง ๆ การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมเป็นท่ีน่าเช่ือถือของ
ลูกคา้ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะมีผลต่อการช าระเงินคืนต่อธนาคาร  

4)  ผูล้งทุน/ตลาดหลกัทรัพย ์
การด าเนินการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มจะท าใหเ้กิดการพฒันาแบบยัง่ยืน ลดอตัรา

การเส่ียงและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นท่ีผูล้งทุนใชพ้ิจารณาการลงทุนคือการพฒันาแบบ
ยัง่ยืน ความเส่ียง การด าเนินการดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดงันั้นการด าเนินการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มจึงสร้างความมัน่ใจใหผู้ล้งทุนได ้

5)  สุขภาพและความปลอดภยั 
การด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะช่วยลดอุบติัเหตุ ลดปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยัท่ีจะสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน ทั้งในแง่ช่ือเสียง ความ
น่าเช่ือถือ และมีผลต่อธุรกิจอยา่งมากมาย 

6)  สังคม/ ภาพพจน์และช่ือเสียง 
ภาพพจน์ท่ีไม่ไดส้ร้างง่าย ๆ ตอ้งใชเ้วลาและสั่งสมใหเ้กิดผล หากองคก์รใดมีการเอา

ใจใส่ดา้นส่ิงแวดลอ้มก็จะไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ก่ียวขอ้งและถา้มีการท าอย่างสม ่าเสมอจะท าให้
เกิดภาพพจน์ท่ีดีท่ีมีผลต่อความเช่ือถือและในท่ีสุดก็จะมีผลต่อสินคา้และบริการท่ีขายดว้ย 

7)  ประสิทธิภาพของการผลิต 
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องคก์รท่ีผ่านการรับรอง ISO 14001แลว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า การ
ด าเนินการจดัการส่ิงแวดล้อมท าให้ประสิทธิภาพของการผลิตดีข้ึน เพราะมีระบบการจดัการท่ีดี 
ช่วยใหมี้ขอ้มูลและแนวทางท่ีชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

8)  การลดตน้ทุน 
องคก์รท่ีผ่านการรับรอง ISO 14001 มาแลว้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า

ประโยชน์ท่ีไดรั้บชดัเจนจากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ สามารถช่วยลดตน้ทุนไดอ้ยา่งมาก 
9)  ขอ้กีดกนัทางการคา้ 
ในขณะท่ีผูซ้ื้อจากต่างประเทศจะใช้การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นเง่ือนไขในการเลือก

ซ้ือสินคา้ โดยองค์กรจะตอ้งมีการจดัการระบบส่ิงแวดลอ้มหรือมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีจึงจะ
เลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงอาจจะดูท่ีระบบการจดัการขององคก์รและผลิตภณัฑ์ขององคก์ร (Environmental 
Management System and Eco Labeling) ซ่ึงเป็นสิทธิของผูส้ั่งซ้ือและผูซ้ื้อท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ี
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่และจากองคก์รท่ีมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

10)  การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
เม่ือมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและตน้ทุนต ่า 

จึงมีความน่าเช่ือถือจากลูกคา้ท าใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งและท าใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้
11)  ยอดขาย 
เม่ือองค์กรมีวิธีการด าเนินการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้มีการผลิตใน

ตน้ทุนท่ีเหมาะสม มีความน่าเช่ือถือและภาพพจน์ท่ีดี ส่งผลต่อการตลาดและยอดขายของสินคา้ของ
องคก์ร เป็นการช่วยส่งเสริมยอดขายทางออ้ม 

12)  การปรับปรุงเทคโนโลย ี
ขณะท่ีตอ้งมีการปรับปรุงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูเ่ร่ือย ๆ เพื่อใหบ้รรลุตามนโยบาย

ท าให้ตอ้งมีการพฒันาและมีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปในตวั เพราะจะตอ้งปรับปรุงอยู่เสมอ
นัน่เอง 

ดว้ยเหตุน้ี องค์กรจึงมีจ าเป็นตอ้งมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มิเช่นนั้นองค์กรจะเกิดการ
เสียเปรียบและเกิดอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจได ้

 
2.4.3  ผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการพฒันาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
นอกจากแรงผลกัดนัจากภายนอกให้มีการจดัการส่ิงแวดล้อมแล้ว การด าเนินการพฒันา

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001ยงัสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรท่ีด าเนินการได้
มากมาย ตามท่ีมีนกัวชิาการไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 



22 

สยาม อรุณศรีมรกต (2551: 65 - 66) ไดส้รุปประโยชน์ของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มไว ้
คือ 

1) ลดค่าใชจ่้ายจากของเสียในระบบลดลง และมีระบบการป้องกนัของเสีย และยงั
มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) ก่อให้เกิดการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการบริหารงานดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3) ป้องกนัการเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นผลให้ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการตาม
แกไ้ขปัญหา หรือเสียค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาน้อยลง ตลอดจนประหยดัการใช้ทรัพยากรหรือ
วตัถุดิบอยา่งมีคุณค่าในกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 

4) สร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าทั้ งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ท าให้การเจรจาทางการคา้สะดวกยิ่งข้ึน โดยเฉพาะลูกคา้ท่ีตอ้งการองค์กรท่ีมี
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการบริหารงาน 

5) สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยควบคุมภาครัฐ เน่ืองจากปฏิบติัตามกฎหมาย
ระเบียบขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดต่าง ๆ รวมทั้งเกิดสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี มีการป้องกนัใน
กรณีท่ีมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 

6) สร้างความน่าเช่ือถือต่อสถาบนัการเงินและประกนัภยั เน่ืองจากมีระบบป้องกนั
และควบคุมความเส่ียงและอนัตราย 

7) สร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กับองค์กรในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นผลให้ภาพพจน์ขององคก์รเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม 

8) ได้รับเคร่ืองหมายรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม องค์กรท่ีน าระบบ
มาตรฐาน ISO 14001ไปปฏิบติัสามารถขอให้หน่วยงานรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะ
ท าใหอ้งคก์รสามารถน าไปใชใ้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

 
2.4.4  ขอบข่ายของระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ไม่ไดร้ะบุเง่ือนไขในการด าเนินงาน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเฉพาะเจาะจงใด ๆ แต่องคก์รสามารถเลือกปฏิบติัให้บรรลุนโยบายวตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพขององคก์รในแง่มุมต่าง ๆ ไดเ้พียงแต่ได้
ระบุข้อก าหนดส าหรับระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างนโยบาย 
จุดประสงค์และเป้าหมายโดยพิจารณาถึงกฎหมาย และข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบท่ีส าคัญต่อ
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ส่ิงแวดลอ้ม โดยคน้หาปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์รสามารถควบคุม และมีอิทธิพลได ้ซ่ึงมาตรฐานน้ี
ใชก้บัองคก์รท่ีตอ้งการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี (สยาม อรุณศรีมรกต, 2551: 4)    

1) จดัท า และน าไปปฏิบติั รักษาไว ้และปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2) ประกนัวา่องคก์รมีความสอดคลอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีไดร้ะบุไว ้
3) แสดงความสอดคลอ้งเพื่อใหเ้กิดการด าเนินการอยา่งเปิดเผย 
4) เข้าขอรับการรับรอง ข้ึนทะเบียนระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมกับองค์กร

ภายนอกได ้
5) ตั้งใจท าหรือประกาศว่าองคก์รของตนตอ้งการด าเนินการตามระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มISO 14001 
ขอ้ก าหนดทั้งหมดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน ISO 14001 สามารถรวมเขา้ไปในระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มใด ๆ ก็ได้ แต่การประยุกต์ใช้ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น นโยบายส่ิงแวดล้อม 
วฒันธรรมขององคก์ร กิจกรรมขององคก์ร และสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

 
2.4.5  หลกัการของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001เป็นเอกสารท่ีก าหนดหลกัการต่าง ๆ เก่ียวกบัการ

ด าเนินการปฏิบติัเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีความยืดหยุน่ ใชไ้ดก้บัทุกองคก์ร โดยระบบไดก้ าหนดส่ิงท่ี
องคก์รตอ้งด าเนินการ วตัถุประสงคห์ลกัของ ISO 14001ในการด าเนินการคือ 

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

Policy) 
โดยระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001มีพื้นฐานของขั้นตอนการ

ด าเนินการตามหลกัการของวงจร Demming (PDCA) ซ่ึงเร่ิมจาก การวางแผน (Plan) การปฏิบติั 
(Do) การตรวจสอบ (Check) และการเปล่ียนแปลง (Change/Act) ดงัภาพท่ี 2.2 (จ  าลอง โพธ์ิบุญ, 
2549: 4-1)  
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ภาพที ่2.2  Demming Cycle  
แหล่งทีม่า: จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2549: 4-1. 
 

โดยขั้นตอนการด าเนินงานของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management 
System : EMS) เป็นไปตามวงจรของ Demmingโดยเร่ิมจากนโยบายส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
Policy) การวางแผน (Planning) การน าไปปฏิบติัและด าเนินการ (Implementation and Operation) 
การตรวจสอบ (Checking) และการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) โดยจะตอ้งมี
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual Improvement) ดงัภาพท่ี 2.3 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2549: 4-6 – 4-10) ไดอ้ธิบายขั้นตอนการด าเนินการจดัท าระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001ดงัต่อไปน้ี  

1) นโยบายส่ิงแวดล้อม (Environmental Policy) ในขั้นตน้ ผูบ้ริหารสูงสุดของ
องคก์รควรมีความมุ่งมัน่ และก าหนดนโยบายส าหรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการน าไปปฏิบติัและปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2) การวางแผน (Planning) 
เพื่อบรรลุนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยา่งนอ้ยท่ีสุด องคก์รควรจะ 

2.1) ระบุปัญหาส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรมต่าง ๆ และบ่งช้ีนยัส าคญัของ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของปัญหาเหล่านั้น 

2.2) ระบุขอ้ก าหนดกฎหมาย และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 

Plan 

Do Check 

Change/Act 
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ภาพที ่2.3 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
แหล่งทีม่า: จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2549: 4-2. 
 

2.3) ก าหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.4) จดัท าแผนส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย 
3)  การน าไปปฏิบติั และด าเนินการ (Implementation and Operation) 

3.1) ก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ี เพื่อผลกัดนัให้ระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มเกิดประสิทธิผล 

3.2) ส่ือสารกับทีมงานทุกระดับเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายส่ิงแวดล้อมจัด
ฝึกอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความรู้และความสามารถ 

3.3) จดัท าและควบคุมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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3.4) ควบคุมกิจกรรมและการปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อให้ไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย 

3.5) ระบุสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้พื่อหาทางป้องกนั
และลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม และท าการทดสอบขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

4)  การตรวจสอบ (Checking) 
เพื่อท าให้แน่ใจว่าการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามแผนงานของระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งนอ้ยท่ีสุดองคก์รควรจะ 
4.1) ตรวจวดัและวดัผลการปฏิบติังาน และกิจกรรมต่าง ๆ เปรียบเทียบกบัแผน

ขององคก์ร 
4.2) ระบุข้อบกพร่องและด าเนินการแก้ไขเพื่อลดต้นเหตุใด ๆ ท่ีก่อให้เกิด

ผลกระทบ 
5)  การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) 

ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รควรจะทบทวน และปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม 

 
2.4.6  ข้อก าหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
กรมควบคุมมลพิษ (2556: 2 - 8) ไดมี้การเผยแพร่ขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ฉบบัภาษาไทยเพื่อให้องค์กรท่ีสนใจน าไปใช้ในการด าเนินการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในองคก์รของตน ขอ้ก าหนดตามระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มี
รายละเอียดส าคญัโดยอา้งอิงการล าดบัหวัขอ้ตามเอกสารตน้ฉบบัของ ISO 14001 ดงัน้ี 

 
4.  ขอ้ก าหนดระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

4.1  ขอ้ก าหนดทัว่ไป  
1) องค์กรต้องจัดท า ท าเป็นเอกสาร น าไปใช้ คงรักษาและ

ปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเ น่ืองตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานสากลฉบบัน้ี และก าหนดวธีิการท่ีจะท าใหเ้ป็นตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 

2) องค์กรตอ้งก าหนดขอบเขตของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
และจดัท าเป็นเอกสาร 

4.2  นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
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1) ผู้บริหารสูงสุดต้องก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
องค์กร และมัน่ใจว่าภายใตข้อบเขตของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 

ก)  มีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกิจกรรม , ผลิตภณัฑแ์ละบริการขององคก์ร 

ข) รวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและ
ป้องกนัมลพิษ  

ค) รวมถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีองค์กรเก่ียวขอ้ง   รวมถึงลกัษณะปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมของ
องคก์รท่ีเก่ียวกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆดว้ย 

ง) ก าหนดขอบเขตส าหรับการก าหนดและการทบทวน
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

จ) ถูกจดัท าเป็นเอกสาร ปฏิบติัตามและคงรักษาไว ้
ฉ) ถูกส่ือสารใหทุ้กคนท่ีท างานในองคก์รหรือในนามองคก์ร

ทราบ 
ช) เผยแพร่สู่สาธารณะ 

4.3  การวางแผน 
4.3.1  ลกัษณะปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

1) องค์กรต้องจดัท า น าไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในการ 

ก) ระบุลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมของกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร   ภายในขอบเขตของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์รสามารถควบคุม
ไดแ้ละสามารถมีผลให้ค  านึงถึงการวางแผนหรือการพฒันาข้ึนมาใหม่ หรือการ
ดดัแปลงกิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ข) พิจารณาลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมใดท่ีมีหรือ
สามารถมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น ลักษณะปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั ) 

2) องคก์รตอ้งจดัท าขอ้มูลเหล่าน้ีไวเ้ป็นเอกสาร และเก็บ
ใหมี้ความเป็นปัจจุบนั (Update) 
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3) องค์กรต้องมั่นใจว่าลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมี
นยัส าคญั จะถูกน าไปพิจารณาในการจดัท า , น าไปใช้และคงรักษาในระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

4.3.2  กฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 
1) องค์กรตอ้งจดัท า, น าไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการ

ปฏิบติังานในการ 
ก) ระบุและเขา้ถึงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆท่ีองคก์ร

เก่ียวขอ้ง และเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร และ 
ข) พิจารณาวิ ธีการน าข้อก าหนดต่างๆเหล่า น้ีมา

ประยกุตใ์ชก้บัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
2) องค์กรต้องมั่นใจว่ากฎหมายและข้อบังคับต่างๆท่ี

องคก์รเก่ียวขอ้ง จะถูกน าไปพิจารณาในการจดัท า น าไปใชแ้ละคงรักษาในระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

4.3.3  วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงาน 
1) องค์กรตอ้งจดัท าน าไปใช้และคงรักษาวตัถุประสงค์

และเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นเอกสาร ในหน้าท่ีและระดับต่างๆภายใน
องคก์ร 

2) วตัถุประสงค์และเป้าหมายตอ้งสารมารถวดัผลได้ใน
กรณีท่ีสามารถท าได ้และสอดคลอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความมุ่งมัน่
ในการป้องกันมลภาวะ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆท่ีองค์กร
เก่ียวขอ้ง และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

3) ในระหว่างจัดท าและทบทวนวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย องคก์รตอ้งพิจารณากฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆท่ีองคก์รเก่ียวขอ้ง และ
ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั 

4) การพิจารณาน้ีองค์กรต้องพิจารณาทางเลือกในด้าน
เทคโนโลย ีการเงิน การปฏิบติัและขอ้ก าหนดทางธุรกิจและมุมมองของหน่วยงาน
ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย 

5) องคก์รตอ้งจดัท า น าไปใชแ้ละคงรักษาแผนงานเพื่อให้
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

6) แผนงานจะตอ้งรวมถึง 
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ก) การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบรับผิดชอบใน
การท าให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ในหน่วยงานและระดบัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งในองคก์ร 

ข) วธีิการและกรอบเวลาท่ีใชเ้พื่อใหส้ าเร็จตามแผน 
4.4  การน าไปใชแ้ละการปฏิบติั 

4.4.1  ทรัพยากร บทบาท ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ท่ี 
1) ผูบ้ริหารตอ้งมัน่ใจในความสามารถของทรัพยากรท่ี

จ าเป็นในการจดัท าน าไปใช้ คงรักษาและปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ทรัพยากรจะรวมถึง ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยแีละดา้นการเงิน 

2) บทบาท ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ี ต้องถูก
ก าหนดข้ึน จดัท าเป็นเอกสารและส่ือสารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิผลของ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

3) ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องแต่งตั้ งตัวแทนฝ่าย
บริหารเฉพาะข้ึนมา 

4) นอกจากความรับผิดชอบอ่ืนๆแล้วต้องมีการก าหนด
บทบาท, ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ท่ีส าหรับ 

ก) มั่นใจว่าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมถูกจัดท า
น าไปใชแ้ละคงรักษาตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลฉบบัน้ี 

ข) รายงานประสิทธิภาพของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มใหผู้บ้ริหารสูงสุดทราบ   เพื่อให้มีการทบทวนและมีค าแนะน าในการ
ปรับปรุง 

4.4.2  ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนกั 
1) องคก์รตอ้งมัน่ใจวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังานให้กบัองคก์ร

หรือในนามขององค์กรท่ีมีแนวโน้มจะท าให้เกิดผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญต่อ
ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีองค์กรไดร้ะบุไว ้จะมีความสามารถบนพื้นฐานของการศึกษา 
การฝึกอบรมหรือประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

2) และต้องเก็บบันทึกท่ีเ ก่ียวข้องกับการศึกษา การ
ฝึกอบรมหรือประสบการณ์ไว ้
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3) องค์กรต้องช้ีบ่งการฝึกอบรมท่ีจ าเป็นต่อลักษณะ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

4) องค์กรต้องจัดให้มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมอ่ืนๆ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นนั้น 

5) และต้องเก็บบนัทึกท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมหรือ
กิจกรรมอ่ืนๆนั้นไว ้

6)  องค์กรต้องจัดท า น าไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในการท าใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติังานให้กบัองคก์รหรือในนามขององคก์ร
ตระหนกัถึง 

ก) ความส าคัญของการสอดคล้องตามนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้ม และขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ก าหนดของระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ข) ผลกระทบต่อ ส่ิ งแวดล้อม ท่ี มีนัยส าคัญและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริง หรือมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของพวกเขา 
และผลดีท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคล 

ค) บทบาทและความรับผิดชอบของการประสบ
ความส าเร็จในการสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ง) ผลท่ีอาจเกิดข้ึนหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบติัท่ีก าหนด 

4.4.3  การส่ือสาร 
1) จากการพิจารณาลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มและระบบ

การจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร องคก์รตอ้งจดัท า น าไปใชแ้ละคงรักษาขั้นตอน
การปฏิบติังานส าหรับ 

ก) การส่ือสารภายในระหว่างระดับและหน้าท่ีต่างๆ
ขององคก์ร 

ข) การรับ การจดัท าเป็นเอกสารและการตอบสนองต่อ
การส่ือสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียภายนอก 

2) องค์กรต้องตดัสินใจในการส่ือสารไปสู่ภายนอกใน
เร่ืองลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัขององคก์ร 

3) และตอ้งจดัท าเอกสารแสดงการตดัสินใจนั้น 
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4) ถา้หากตดัสินใจท่ีจะส่ือสารไปสู่ภายนอก องค์กรตอ้ง
จดัท าและน าวธีิการส่ือสารไปสู่ภายนอกน้ีไปใช ้

4.4.4  การจดัท าเอกสาร 
1) เอกสารของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งรวมถึง 

ก) นโยบายส่ิงแวดลอ้ม, วตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม 

ข) รายละ เ อี ยดของขอบ เขตระบบการจัดก าร
ส่ิงแวดลอ้ม 

ค) รายละเอียดของส่วนประกอบหลัก ๆ ของระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม และความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั และการอา้งอิงถึงเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ง) เ อกส า รรวม ถึ งบัน ทึก ต่ า งๆ ท่ี ต้อ งก าร โดย
มาตรฐานสากลฉบบัน้ี 

จ) เอกสารรวมถึงบันทึกท่ีก าหนดโดยองค์กรว่ามี
ความจ าเป็น เพื่อให้มัน่ใจในประสิทธิผลของการวางแผน การปฏิบติัและการ
ควบคุมกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญัของ
องคก์ร 

4.4.5  การควบคุมเอกสาร 
1) เอกสารตามท่ีตอ้งการในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

และมาตรฐานสากลฉบบัน้ีตอ้งถูกควบคุม 
2) บนัทึกเป็นเอกสารชนิดพิเศษและตอ้งถูกควบคุมตาม

ขอ้ก าหนด 4.5.4 
3) องค์กรต้องจัดท า , น าไปใช้และคงรักษาขั้ นตอน

ส าหรับ 
ก) อนุมติัเอกสารอยา่งเพียงพอก่อนน าไปใชง้าน 
ข) ทบทวนและท าให้ทนัสมยัตามความจ าเป็นและมี

การอนุมติัซ ้ า 
ค) มัน่ใจว่าการเปล่ียนแปลงและสถานะปัจจุบนัของ

เอกสารไดถู้กระบุไว ้
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ง) มัน่ใจวา่เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งฉบบัปัจจุบนัมีอยูท่ี่จุดใช้
งาน 

จ) มัน่ใจว่าเอกสารสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย  และมี
การช้ีบ่งไวแ้ลว้ 

ฉ) มัน่ใจว่ามีการระบุช่ือเอกสารจากภายนอกท่ีจ าเป็น
ส าหรับองคก์รในการวางแผนและการปฏิบติัในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
มีการควบคุมการแจกจ่าย และ 

ช) ป้องกนัการใช้เอกสารท่ียกเลิกการใช้งานแล้วโดย
ไม่ไดต้ั้งใจ และมีการช้ีบ่งเอกสารท่ียกเลิกการใชง้านนั้นแลว้อยา่งเหมาะสม หาก
ตอ้งการจะเก็บไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ 

4.4.6  การควบคุมการปฏิบติังาน 
1) องคก์รตอ้งระบุและวางแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง

กับลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคญัตามท่ีได้ระบุไว ้ให้สอดคล้องกับ
นโยบายส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย   เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังาน
ต่างๆจะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด โดย 

ก) จดัท า น าไปใช้และคงรักษาเอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบติังานส าหรับการควบคุมสถานการณ์ท่ีหากไม่มีการควบคุมท่ีเหมาะสมแลว้ 
อาจท าให้เกิดการเบ่ียงเบนจาก นโยบายส่ิงแวดล้อมวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
และ 

ข) ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานไว้ในขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน และ 

ค) จดัท า น าไปใชแ้ละคงรักษาขั้นตอนการปฏิบติังาน
ท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคญัท่ีช้ีบ่งไวข้องสินค้าและ
บริการท่ีถูกใช้โดยองค์กร และส่ือสารขั้นตอนการปฏิบติังานและขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้งใหผู้ข้ายสินคา้และผูรั้บจา้งช่วงทราบ 

4.4.7  การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 
1) องค์กรต้องจดัท า น าไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการ

ปฏิบติังานในการระบุสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบติัเหตุท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนได้
ท่ีสามารถมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และวธีิการในการในการตอบสนอง 
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2) องค์กรตอ้ง ตอบสนองกบัเหตุฉุกเฉินและอุบติัเหตุท่ี
เกิดข้ึน และป้องกนัหรือลดผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3) องคก์รตอ้งทบทวนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและ
การตอบสนองเหตุฉุกเฉินเป็นระยะๆ และแก้ไขตามความจ าเป็น โดยเฉพาะ
หลงัจากท่ีอุบติัเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึน 

4) องคก์รตอ้งทดสอบขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและ
การตอบสนองเหตุฉุกเฉินเป็นระยะๆ หากท าได ้

4.5  การตรวจสอบ 
4.5.1  การเฝ้าติดตามและตรวจวดั 

1) องค์กรต้องจดัท า น าไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในการเฝ้าติดตามและตรวจวดัอย่างสม ่าเสมอ ในส่วนหลักของการ
ปฏิบติังานท่ีสามารถมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั 

2) ขั้นตอนการปฏิบติังานตอ้งรวมถึงการจดัท าเอกสารท่ี
แสดงถึงขอ้มูลของประสิทธิภาพการเฝ้าติดตามการควบคุมการปฏิบติังานต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

3) องคก์รตอ้งมัน่ใจว่าจะใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการเฝ้าติดตามและตรวจวดัท่ีไดรั้บการสอบเทียบหรือทวนสอบแลว้ 

4) และตอ้งเก็บบนัทึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบเทียบหรือ
ทวนสอบไว ้

4.5.2  การประเมินความสอดคลอ้ง 
4.5.2.1 

1) เพื่อแสดงถึงความความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัให้
สอดคลอ้ง   องคก์รตอ้งจดัท า, น าไปใชแ้ละคงรักษาขั้นตอนส าหรับการประเมิน
ความสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายต่างๆเป็นระยะ ๆ 

2) องค์กรตอ้งเก็บบนัทึกของผลการประเมินเป็น
ระยะ ๆ น้ีไว ้

4.5.2.2 
1) องค์ก รต้อ งประ เ มินความสอดคล้อ งกับ

ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีองค์กรเก่ียวขอ้ง   องค์กรอาจจะรวมการประเมินน้ีกบัการ
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ประเมินความสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายต่างๆในขอ้ 4.5.2.1    หรืออาจจะแยกกนัก็
ได ้

2) องค์กรตอ้งเก็บบนัทึกของผลการประเมินเป็น
ระยะ ๆ น้ีไว ้

4.5.3  ความไม่สอดคลอ้ง การปฏิบติัการแกไ้ขและการปฏิบติัการ
ป้องกนั 

1) องค์กรต้องจัดท าน าไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการ
ปฏิบติังานส าหรับด าเนินการกบัความไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดท่ีเกิดข้ึนหรือมี
แนวโนม้วา่จะเกิด เพื่อด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัความไม่สอดคลอ้งนั้น 

2) ขั้นตอนการปฏิบติังานตอ้งก าหนดความตอ้งการในการ 
ก) ช้ี บ่ งและแก้ไขความไม่สอดคล้องนั้ น  และ

ด าเนินการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 
ข) สืบสวนและพิจารณาสาเหตุของความไม่สอดคลอ้ง

นั้น และด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดข้ึนอีก 
ค) ประเมินความต้องการในการด าเนินการป้องกัน

ความไม่สอดคล้องนั้น และน าการด าเนินการท่ีเหมาะสมนั้นไปใช้ เพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดข้ึน 

ง) บัน ทึกผลของการปฏิบัติก ารแก้ไขและการ
ปฏิบติัการป้องกนันั้น และ 

จ) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบติัการแกไ้ขและ
การปฏิบติัการป้องกนันั้น 

3) การด าเนินการตอ้งเหมาะสมกบัขนาดของปัญหาและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4) องคก์รตอ้งมัน่ใจว่าการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีจ าเป็น ถูก
น าไปจดัท าเป็นเอกสารของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

4.5.4  การควบคุมบนัทึก 
1) องค์กรตอ้งจดัท าและคงรักษาบนัทึกท่ีจ าเป็นในการ

แสดงให้เห็นถึงความสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์ร และตามมาตรฐานสากลฉบบัน้ี และแสดงใหเ้ห็นถึงผลส าเร็จ 
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2) องค์กรต้องจดัท า น าไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการ
ปฏิบติังานส าหรับการช้ีบ่ง การจดัเก็บ การป้องกนั การเรียกคืนระยะเวลาจดัเก็บ
และการท าลายบนัทึก 

3) บนัทึกตอ้งอ่านง่าย แสดงช่ือไวแ้ละสามารถสอบกลบัได ้
4.5.5  การตรวจประเมินภายใน 

1) องคก์รตอ้งมัน่ใจวา่การตรวจประเมินภายในของระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มไดด้ าเนินการตามช่วงเวลาท่ีวางแผนไว ้เพื่อ 

ก) พิจารณาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มวา่ 
(1) สอดคลอ้งตามแผนท่ีก าหนดไวใ้นระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลฉบบัน้ี 
(2) มีการน าไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งและคงรักษาอยู ่

ข) จดัเตรียมข้อมูลผลการตรวจประเมินให้ผูบ้ริหาร
รับทราบ 

2) ก าหนดการตรวจประเมินต้องถูกวางแผน จัดท า 
น าไปใชแ้ละคงรักษาโดยองคก์ร โดยพิจารณาถึงความส าคญัของการปฏิบติังาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการตรวจประเมินคร้ังท่ีผา่นมา 

3) ขั้นตอนการตรวจประเมินตอ้งจดัท า น าไปใช้และคง
รักษาโดยระบุ 

(1) หน้าท่ีความรับผิดชอบและขอ้ก าหนดส าหรับการ
วางแผนและการด าเนินการตรวจประเมิน การรายงานผลและการเก็บบนัทึกท่ี
เก่ียวขอ้ง 

(2) การก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน ขอบเขตการ
ตรวจ ความถ่ีและวธีิการ 

4) การเลือกผูต้รวจและการตรวจประเมินต้องมัน่ใจใน
วตัถุประสงคแ์ละความยติุธรรมของกระบวนการตรวจประเมิน 

4.6  การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
1) ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งทบทวนระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ

องค์กรตามช่วงเวลาท่ีวางแผนไว ้เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบยงัคงเหมาะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 
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2) การทบทวนตอ้งรวมถึงการประเมินโอกาสในการปรับปรุง
และความตอ้งการส าหรับการเปล่ียนแปลงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
นโยบายส่ิงแวดลอ้มและวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3) บนัทึกของการทบทวนของฝ่ายบริหารตอ้งถูกเก็บรักษาไว ้
4) ขอ้มูลท่ีน าเขา้ทบทวนของฝ่ายบริหารตอ้งรวมถึง 

ก) ผลการตรวจประเมินภายในและการประเมินความ
สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีองคก์รมีความเก่ียวขอ้ง 

ข) การส่ือสารจากหน่วยงานท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
รวมถึงขอ้ร้องเรียน 

ค) ประสิทธิภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
ง) วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีบรรลุผล 
จ) สถานะของการปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั 
ฉ) การติดตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการทบทวนของฝ่าย

บริหารคร้ังก่อน 
ช) การเปล่ียนแปลงรวมถึงกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีออกมา

ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
ซ) ขอ้แนะน าส าหรับการปรับปรุง 

5) ผลของการทบทวนของฝ่ายบริหารตอ้งรวมถึงการตดัสินใจ 
และการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปได้ส าหรับนโยบาย 
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และส่วนประกอบอ่ืนๆของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
จากข้อก าหนดเหล่าน้ี จ  าลอง โพธ์ิบุญ (2549: 4-10) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการ

ด าเนินการจดัท าระบบ ISO 14001 เพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจไดด้งัภาพท่ี 2.4 
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ภาพที ่2.4  ขั้นตอนการด าเนินการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
แหล่งทีม่า: จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2549: 4-10. 
 

2.5  ประเทศไทยกบัมาตรฐานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

ในประเทศไทยมีการเร่งพฒันาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ท าให้อตัรา
ความเจริญเติบโตทางดา้นอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูงส่งผลให้อตัราความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมีสูงมากเช่นกนั เห็นไดจ้ากอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2530 - 
2533 มีมากกวา่ร้อยละ 10 ซ่ึงแมใ้นปัจจุบนัอตัราความเจริญกา้วหนา้จะถดถอยเป็นไปตามสภาวะ

ความมุ่งมัน่โดยผูบ้ริหาร
สูงสุด 

นโยบาย 

วเิคราะห์ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขอ้กฎหมายและกฎระเบียบ 

การปรับปรุงอยูเ่สมอ การป้องกนัมลพิษ 

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

แผนกิจกรรม โครงการ เพ่ือบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

ควบคุมกระบวนการ การเตรียมความ
พร้อมและตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

บทบาท หนา้ท่ี       ความ
รับผิดชอบการอบรม, 

การส่ือสาร 

ระบบเอกสารการ
ควบคุมเอกสาร 

การตรวจสอบ
การวดัผล 

บนัทึก ขอ้บกพร่อง การ
แกไ้ข, ป้องกนั 

การตรวจสอบระบบ 

การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
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เศรษฐกิจโลก แต่ภาคอุตสาหกรรมยงัมีความส าคญัต่อประเทศอยู่ ซ่ึงผลจากการเจริญเติบโต
ดงักล่าวส่วนหน่ึงมาจากนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ จากนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในแผนพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัก่อน ๆ ท่ีภาครัฐบาลไดด้ าเนินการลงทุน
อยา่งมากในกิจการท่ีเป็นสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น โครงการพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
และโครงการพฒันาสาธารณูปโภคอีกหลายอยา่ง เป็นส่ิงท่ีชกัจูงให้ภาคธุรกิจเอกชนเกิดการต่ืนตวั
ลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนตลอดเวลา  ท าให้เกิดเป็นการประชุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Activities) แต่เน่ืองจากขาดการวางแผนและผงัเมืองท่ีดี จึงส่งผลก่อให้เกิดปัญหาดา้น
มลพิษต่าง ๆ ทั้งทางน ้ า ทางอากาศ และทางเสียง จนกระทัง่ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6ท่ีเร่ิมให้
ความสนใจในดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่ยงัเนน้ไปท่ีการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยงัม่ีความชดัเจนใน
เร่ืองของการควบคุมและลดปัญหามลพิษ จนถึงช่วงฉบบัท่ี 7 เป็นตน้มาไดมี้การก าหนดนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ ในการจดัการปัญหามลพิษของประเทศ เช่น ด้านมลพิษทางน ้ า รัฐบาลมี
แนวทางท่ีจะเน้นในเร่ืองการลงทุนการสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย การสารพิษ ให้ถึงชุมชนและ
อุตสาหกรรมในลกัษณะท่ีเป็นระบบรวม (สถาบนัวิจยัสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 
2549: 92 - 93) 

โดยประเทศไทยได้มีการปรับปรุงและบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อควบการด าเนินงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีอาจส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มหลายฉบบั ไดแ้ก่ (จ  าลอง โพธ์ิบุญ, 2549: 1-21) 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 
นอกจากน้ียงัมีกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2503 



39 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. 2484 
พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
พ.ร.บ.การท าเหมืองแร่ พ.ศ. 2461 
ต่อมาตั้ งแต่ปี พ.ศ.2539 ประเทศไทยได้น าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมมาใช้ โดย

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) (สยาม อรุณศรีมรกต , 2551: 69) เพื่อให้ทนัต่อ
ความตอ้งการของคู่คา้ในการคา้ระดบัสากล 

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง “คณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการรับรองระบบงานดา้น
มาตรฐาน”(National Accreditation Council: NAC) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานการรับรอง
ระบบงานของประเทศไทย 

ประเทศไทยไดเ้ป็นหน่ึงในสมาชิกขององคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (ISO) 
โดยส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะสถาบนัมาตรฐานแห่งชาติไดเ้ขา้
ร่วมเป็นสมาชิกประเภท Member Body ของ ISO ซ่ึงได้มีบทบาทในการด าเนินงาน ดังน้ี 
(ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, 2545: 5) 

ดา้นการบริหาร 
1)  เขา้ร่วมประชุมสมชัชาทัว่ไป (General Assembly) เป็นการประชุมสมาชิกทั้งหมด เพื่อ

พิจารณาการบริหารและวางนโยบายปฏิบติังานของ ISO 
2)  เป็นสมาชิกคณะมนตรี ISO เป็นองคก์รบริหารระดบัสูงของ ISO โดยจะเป็นผูก้  าหนด

นโยบายโครงสร้างของ ISO อนุมัติการก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ แต่งตั้ งสมาชิก
คณะกรรมการบริหาร กรรมการวิชากร แต่งตั้ งประธานคณะกรรมการวิชาการ และประธาน
คณะกรรมการบริหารต่าง ๆ  

ดา้นวชิาการ 
ร่วมพิจารณาออกเสียงและเสนอความคิดเห็นในการร่างมาตรฐานระหว่างประเทศ และ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจดัพิมพ์ ประกาศใช้ ทบทวน ยกเลิก และเพิกถอนมาตรฐาน
ระหวา่งประเทศ รวมถึงค าอุทธรณ์ของสมาชิกในเร่ืองปัญหาทางวชิาการ 
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2.6  อตุสาหกรรมปิโตรเคม ี
 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญักบัประเทศซ่ึงมีความตอ้งการท่ีเติบโต
ข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิตวตัถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรม
ผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติก รวมถึงผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ เช่น ยาง สารฟอกขาวและสารเคลือบผิว รวมถึงกาว
หรือตวัท าละลาย เป็นตน้ซ่ึงยงัคงเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัจึงท าให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง โดยในปี พ.ศ.2556 มีมูลค่าการส่งออกทั้งระดบัตน้น ้ า กลางน ้ า และปลาย
น ้าถึง 296,042.96 ลา้นบาท (ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556) 

ดว้ยมีปริมาณความตอ้งการผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมน้ีจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการ ส่งผลให้เกิดการใชปั้จจยัการผลิตของอุตสาหกรรมน้ีมากข้ึน 
เกิดของเสียและมลพิษจากกระบวนการผลิตเพิ่มมากข้ึน ผนวกกับเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความ
ซบัซอ้นสูง ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาในกรณีของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
2.6.1  ความหมายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอยา่งถูกตอ้ง ผูว้จิยัจึงท าการศึกษาจาก

นกัวชิาการท่านต่าง ๆ ดงัน้ี 
Austin (1987: 747 อา้งถึงใน ประเสริฐ สุวรรณกุล, 2537: 5) ไดใ้ห้ความหมายของปิโตร

เคมี หมายถึง สารอินทรียเ์คมี (Organic chemical) ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ท่ีผลิต
จากผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม 

ประเสริฐ สุวรรณกุล (2537: 5 - 8) ได้สรุปไวว้่า ปิโตรเลียม คือ สารประกอบระหว่าง
ไฮโดรเจนกบัคาร์บอนซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ทั้ง น ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติ
เหลว เม่ือสารประกอบปิโตรเลียมจากธรรมชาติเหล่าน้ีถูกน าเขา้ไปในกระบวนการ (Process) เพื่อ
กลั่น แยก หรือท าให้แตกตัวจะท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทต่าง ๆ ซ่ึงผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมส่วนใหญ่น้ีสามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบเพื่อผลิตปิโตรเคมีประเภทต่าง ๆ  ดงันั้น วตัถุดิบ
ของปิโตรเคมีจึงมีทั้งท่ีอยู่ในรูปของก๊าซ (Gas based) และน ้ ามนั (Petroleum based) ไดแ้ก่ ก๊าซ
มีเทน (Methane) ก๊าซอีเทน (Ethane) ก๊าซโพรเพน (Propane) ก๊าซบิวเทน (Butane) ก๊าซธรรมชาติ
เหลว (Natural gas liquid) หรือก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Condensate) และนาฟธา(Naphtha) เป็นตน้ 

โดยผลผลิตท่ีได้จากการน าวตัถุดิบเหล่าน้ีไปผ่านกระบวนการกลัน่ (Distillation) แยก 
(Separating) หรือท าให้แตกตวั (Cracking) จะเรียกวา่เป็น ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นตน้ (Upstream 
Petrochemical Products) เม่ือน าผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นตน้ไปผ่านกระบวนการ (Process) ต่าง ๆ 
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ต่อไปจะไดอ้อกมาเป็น ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง (Intermediate Petrochemical Products) และ
เม่ือน าผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางไปผา่นกระบวนการต่าง ๆ ต่อไปอีกจะได ้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี
ขั้นปลาย (Downstream Petrochemical Products) แต่อยา่งไรก็ตามผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายบาง
ชนิดผลิตข้ึนจากวตัถุดิบปิโตรเคมีขั้นต้นโดยตรง เช่น LDPE, LLDPE และ HDPE เป็นต้น 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลายเหล่าน้ีจะใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ 
เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เส้นใยประดิษฐ์ชนิดต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ Detergent ใน
อุตสาหกรรมผงซกัฟอก และ Solvent สารตวัท าละลายในกระบวนการทางเคมีของอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

ดังนั้ นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คือ อุตสาหกรรมทั้ งกระบวนการท่ีประกอบด้วยกลุ่ม
อุตสาหกรรม 4 ส่วนใหญ่ ๆ ตามขั้นตอนการผลิต ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ (Upstream) ท าหน้าท่ีผลิตสารปิโตรเคมีขั้นตน้ 
ไดแ้ก่ เอทธิลีนโพรไพลีนบูทาไดอีน เบนซีน ไซลีน จากวตัถุดิบตั้งตน้ ซ่ึงอาจเป็นก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียม นาฟธา หรือ LPG 

ส่วนท่ี 2 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง (Intermediate) ท าหนา้ท่ีรับสารปิโตรเคมีขั้นตน้
มาผลิตเป็นสารปิโตรเคมีขั้นกลาง เช่น สไตรีน วซีีเอม็ และเอทธิลีนไกลคอล เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 3 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย (Downstream) ท าหน้าท่ีน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้าก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ และ/หรือ ขั้นกลาง มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่าง 
ๆ เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ วตัถุดิบสี และตวัท าละลาย เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 4 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นสุดทา้ย (Final products) เป็นการน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้าก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายมาผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป เช่น ช้ินงานพลาสติก ส่ิงทอ ยางรถยนต ์
ผงซกัฟอก และอ่ืน ๆ จ านวนมาก 

 
2.6.2  ลกัษณะทัว่ไปของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิกุล และวิวฒัน์ ตณัตะพานิชกุล (2534: 98 – 99 อา้งถึงใน ประเสริฐ 

สุวรรณกุล, 2537: 10 - 16) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะทัว่ไปของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไว ้ดงัน้ี 
1)  คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี (Petrochemical Complex) 
การสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จ  าเป็นตอ้งสร้างให้เป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมท่ี

เรียกวา่ “คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี” ข้ึนมา 
โดยโรงงานในคอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
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กลุ่มท่ี 1 เป็นโรงงานส าหรับผลิต ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นตน้ ซ่ึงเป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนท่ีมีโครงสร้างของโมเลกุลอย่างง่าย ๆ ได้แก่ เอทธิลีน (Ethylene) โพรไพลีน 
(Propylene) บูทาไดอีน (Butadiene) เรียกรวมกนัวา่ “โอเลฟินส์” และ เบนซีน (Benzene)โทลูอีน 
(Toluene) ไซลีนส์ (Xylenes) เรียกรวมกนัวา่ “อะโรแมติกส์”  

โดยทัว่ไปนิยมใช้ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม หรือนาฟธา (Naphtha) เป็นวตัถุดิบ 
บางคร้ังเรียกโรงงานส่วนน้ีวา่ โรงงานโอเลฟินส์ และ/หรือ โรงงานอะโรแมติกส์ 

กลุ่มท่ี 2 จะใช้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นจากกลุ่มท่ี 1 เป็นวตัถุดิบ แล้วน าไปท า
ปฏิกิริยาต่ออนู (Polymerization) เพื่อผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลาย ซ่ึงเป็น
สารประกอบท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายน้ีจะถูกส่งออกไปสู่โรงอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นสุด
ทาย (Final products) ท่ีอยูน่อกคอมเพล็กส์ เพื่อ น าไปใชใ้นการผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ต่าง ๆ ต่อไป 

ดงันั้น เพื่อให้การป้อนและการรับวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ระหว่างโรงงานในคอม
เพล็กซ์เป็นไปไดโ้ดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั โรงงานทั้ง 2 กลุ่มจึงตอ้งอยูใ่นท าเลใกลเ้คียงกนั 
และอยู่ใกลเ้คียงกบัโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ และ/หรือโรงกลัน่น ้ ามนั เพราะวตัถุดิบตั้งตน้และ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นตน้ส่วนมากอยูใ่นสภาพของเหลวหรือก๊าซ เม่ือสร้างโรงงานดงักล่าวให้อยู่
ใกล้เคียงกนัแลว้ ก็จะสามารถป้อนและรับวตัถุดิบให้แก่กนัไดโ้ดยตรงผ่านทางท่อเช่ือมระหว่าง
โรงงาน 

นอกจากน้ีในการเดินเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตจ าเป็นตอ้งใช้
ไฟฟ้า ไอน ้า และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ในปริมาณมาก จึงมกัสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าและไอน ้ าร่วมกนั 
(Cogeneration plant) ภายในคอมเพล็กซ์ โรงงานต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงประกอบกนัข้ึนเป็นเครือข่ายท่ี
เรียกวา่ “คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี” ซ่ึงมีโครงสร้างดงัภาพท่ี 2.5 
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ภาพที ่2.5  โครงสร้างทัว่ไปดา้นกระบวนการของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
แหล่งทีม่า: บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน), ม.ป.ป. อา้งถึงใน ประเสริฐ สุวรรณกุล, 2537 : 12

PTA 

Ethane 
Propane 
Naphtha 
LPG 
NGL 

โรงงาน 
โอเลฟินส์ 

Reformate 
Naphtha 
Cracked gasoline 
Tar 
NGL 

โรงงาน 
อะโรแมเติกส์ 

Polymerization 

Polymerization 

Oxidation & purification 

 

Alkylation & 
Dehyrogenation 

 

อุตสาหกรรมการผลิตช้ินงาน
พลาสติก 

PP, PE, PVC, PS, ABS 

อุตสาหกรรมเส้นใยสงัเคราะห์ 
Polyester 

อุตสาหกรรมยาง 
SBR 

Plasticizer 

Detergent 

Solvent 

Propylene 

o-Xylene 

p-Xylene 

Ethylene 

Benzene 

Toluene 

LAB 

PA 

EG 

Styrene 

VCM/PVC 

PE 

PP 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นผกลางและขั้น
ปลาย 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นสุดทา้ย วตัถุดิบ 

คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี 
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คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีจึงจะตอ้งมีเง่ือนไขรองรับอยา่งนอ้ย 3 ประการดงัต่อไปน้ี 
(1)  มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ 
(2)  มีหลกัประกนัดา้นแหล่งน ้าใชใ้นโรงงานอยา่งเพียงพอ 
(3)  มีพื้นท่ีติดทะเลเพื่อความสะดวกในการขนถ่ายวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์

2)  ขนาดก าลงัการผลิต 
โรงงานปิโตรเคมีโดยปกติจะมีขนาดใหญ่และใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองจากขนาดใหญ่โต จึง

จ าเป็นตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยรีะดบัสูง เพื่อใหไ้ดก้ารผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภยั และมี
ความแน่นอนสูง ประเทศท่ีไม่มีเทคโนโลยีท่ีสูงพอจึงจ าเป็นตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ซ่ึงเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคท่ีส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมทางดา้นน้ีเพื่อให้สามารถมีก าลงัใน
การแข่งขนัในตลาดระดบันานาชาติได ้ 

เม่ือโรงงานหรือกระบวนการผลิตมีขนาดใหญ่ข้ึน ตน้ทุนและราคาของผลิตภณัฑ์ก็จะถูก
ลง เป็นผลจากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ใหผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีไดถู้ก
น าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน และในปัจจุบนัยงัมีการคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีใหม่ ๆ ข้ึนมา
มากมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งหลากหลายและมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

ดงันั้น ยิ่งขนาดของโรงงานปิโตรเคมีมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งท าให้สามารถลดตน้ทุนการ
ผลิตไดม้ากข้ึน 

3)  การปฏิบติัการและการควบคุมโรงงาน 
เน่ืองจากหน่วยในโรงงานปิโตรเคมีมีหน่วยปฏิบติัการหรือกระบวนการท างาน

แบบต่อเน่ือง เกิดการถ่ายเทวสัดุจากกระบวนการหน่ึงไปสู่อีกกระบวนการหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง และ
ภายในโรงงานประกอบไปด้วยหลายกระบวนการต่อเน่ืองกนั จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบควบคุมดูแล
กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยสาธารณูปโภค (Utilities) ให้ปฏิบติัการอยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภยัสูง จ  าเป็นตอ้งใช้ระบบเครือข่ายของชุดวดัและชุดควบคุมท่ีท างานประสานกนัเป็น
ชุด โดยอาศยัคอมพิวเตอร์และมีหอ้งควบคุมแบบรวมศูนย ์

โดยปกติ ในแต่ละโรงงานประมาณคร่ึงหน่ึงจะใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนเอง โดย
ใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหันไอน ้ า ไอน ้ าท่ีผ่านการใช้ในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแลว้ยงัสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแหล่งพลงังานความร้อนแก่หน่วยปฏิบติัการอ่ืน ๆ ได ้จึงเป็นวิธีท่ีเกิดประสิทธิภาพใน
การใชพ้ลงังาน 

ส่วนน ้าท่ีใชใ้นกระบวนการ อาจเป็นน ้าประปาจากประปาของรัฐโดยมีการท าสัญญา
เป็นพิเศษกบัรัฐบาล หรือไดจ้ากการบ าบดัน ้าข้ึนมาใชเ้อง ในกรณีของน ้ าระบายความร้อนอาจใชน้ ้ า
ทะเลดว้ย ตามปกติจะใชร้ะบบหมุนเวยีนน ้าระบายความร้อนเพื่อเป็นการประหยดัน ้า 
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4)  การเก็บรักษา การขนยา้ยวสัดุและผลิตภณัฑ ์
วสัดุและผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งจดัการในโรงงานปิโตรเคมีมีหลายสถานะ เช่น เป็นก๊าซ 

(เอทธิลีน) เป็นของเหลว (เบนซีน เอทธิลีนไกลคอล) เป็นผง (โพลีเอทธิลีน พีวีซีเรซิน) และเป็นวุน้ 
(ยางสังเคราะห์) จึงจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ส าหรับเก็บผลิตภณัฑ์ประเภ?ต่าง ๆ เช่น ถงัเก็บ ไซโล และ
โกดงั เป็นตน้ 

ส่วนดา้นการขนยา้ยผลิตภณัฑ์ไปยงัผูบ้ริโภคจะข้ึนอยู่กบัความสะดวกตามสภาพ
ของแต่ละพื้นท่ีอาจใช ้เรือ รถไฟ รถบรรทุก หรือรถบรรทุกน ้ามนั  

5)  มาตรการดา้นความปลอดภยั และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ภายในโรงงานปิโตรเคมีจะมีก๊าซและของเหลวไวไฟอยูห่ลายชนิดและปริมาณมาก 

และกระบวนการผลิตมกัจะใชอุ้ณหภูมิและความดนัสูง จึงจ าเป็นตอ้งมาตรการดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัในการผลิตอยา่งเขม้งวด จ าเป็นตอ้งมีระบบควบคุมอตัโนมติัเพื่อรักษาอุณหภูมิ ความดนั 
ระดบัของเหลวในอุปกรณ์แต่ละหน่วยให้คงท่ี และตอ้งมีอุปกรณ์ปลอดภยัติดตั้งอยู่หลาย ๆ ชั้น 
และยงัตอ้งมีอุปกรณ์ตรวจจบัก๊าซร่ัว อุปกรณ์หยุดการปฏิบติัการอตัโนมติัเวลาฉุกเฉิน อุปกรณ์
ดบัเพลิง และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อความปลอดภยัสูงสุด 

นอกจากน้ี จ  าเป็นตอ้งฝึกผูป้ฏิบติังานให้มีความช านาญในการปฏิบติัการ มีจิตส านึก
ด้านความปลอดภัยอย่างมาก และยงัต้องมีการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
ผูรั้บผิดชอบดา้นความปลอดภยัในทอ้งถ่ินในการป้องกนัและควบคุมอุบติัภยัมีการฝึกร่วมกนัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ดา้นมาตรการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในอดีตคอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีเคยเป็นแหล่งใหญ่ท่ี
ก่อมลพิษ จึงมีการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อแกปั้ญหาน้ีอยา่งจริงจงั 

อย่างไรก็ตาม ยงัคงประสบปัญหาจากการก าจัดขยะประเภทพลาสติกปริมาณ
มหาศาล ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัจากการใชง้านของผูบ้ริโภค เทคโนโลยดีา้นการก าจดัขยะประเภทน้ีโดยการ
เผาเพื่อใช้ประโยชน์จากพลงังานความร้อนท่ีเกิดข้ึน และเทคโนโลยีการหมุนเวียนใช้พลาสติก 
(recycle) ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีสนใจกนัมากในประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความซบัซ้อนสูง ใช้
ทรัพยากรเป็นจ านวนมากในการด าเนินการผลิต ทั้งพลงังาน ทรัพยากรน ้า รวมทั้งปิโตรเลียมในการ
เป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต และมีอนัตรายมากหากเกิดการผิดพลาดหรือเกิดอุบติัเหตุข้ึน 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมอยา่งเป็นระบบ รัดกุม และมีความปลอดภยัมากท่ีสุด ดงันั้นการน า
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมน้ีจึงเป็น
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แนวทางท่ีส าคญัแนวทางหน่ึงในการด าเนินกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภยั 
และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 

 
2.6.3  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย 
ประเทศไทยได้ส ารวจพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเม่ือปี พ.ศ.2513เป็นจุดก าเนิดของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย หลงัจากนั้นในปี พ.ศ.2524ก๊าซธรรมชาติถูกน าข้ึนมาใชป้ระโยชน์
เป็นคร้ังแรกโดยน าไปเป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ ามนัเตาส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง
และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ต่อมาในปี พ.ศ.2526 ปตท.ได้ส่งก๊าซธรรมชาติไปเป็นเช้ือเพลิงใน
โรงงานปูนซีเมนตแ์ก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และเดือนมกราคม 2534 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1
และ 2ของปตท. ได้เร่ิมเดินเคร่ืองตามล าดบั ท าหน้าท่ีแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในก๊าซ
ธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ คือ มีเทน (C1) ซ่ึงใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตปุ๋ย 
อีเทน (C2) และโพรเพน(C3) น าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บิวเทน (C4) น ามาผสม
กบัโพรเพน ผลิตเป็นก๊าซหุงตม้หรือก๊าซ LPG สาร C5 ข้ึนไปน าส่งโรงกลัน่น ้ ามนัเพื่อท าเป็น
ผลิตภณัฑน์ ้ามนัและผลิตภณัฑพ์ลอยไดคื้อ คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 

โดยรัฐบาลไทยได้ริเร่ิมน าโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาพื้นท่ี
บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ึนเม่ือวนัท่ี 26
ตุลาคม พ.ศ. 2524เพื่อจดัท าขอ้เสนอดา้นนโยบายและแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ปตท. และบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ 
(International Finance Corporation หรือ IFC) ร่วมกนัศึกษาความเหมาะสมของการพฒันาโครงการ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย และมีการน าผลการศึกษาดังกล่าวน้ีมาพิจารณาประกอบกับ
ประมวลความคิดเห็นท่ีได้จากการประชุมหารือกับภาคเอกชน จัดท าเป็นแผนการจัดตั้ ง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงคณะกรรมการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (กพอ.) มีมติ
อนุมติัแผนน้ีเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ให้จดัตั้ งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ึนโดยเร็ว เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการวตัถุดิบส าหรับผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีต่อไป ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2526 กพอ. ไดอ้นุมติั “แผนแม่บทการจดัตั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี” ซ่ึงมีสาระส าคญั คือ 

1) ก าหนดก าลังการผลิตทั้งหน่วยการผลิตขั้นตน้ (Upstream) และขั้นต่อเน่ือง 
(Downstream) ให้สอดคร้องกบัความตอ้งการภายในประเทศโดยเทียบปริมาณความตอ้งการใน 
พ.ศ. 2533 
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2) มีหน่วยการผลิตปิโตรเคมีแต่ละชนิดเพียงหน่วยเดียวยกเวน้การผลิตโพลิเอทิลีน
ความหนาแน่นสูง (HDPE) อาจมี 2หน่วยในขนาดท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการ 

3) มีผลตอบแทนการลงทุนสูงมากพอท่ีจะดึงดูดใหเ้กิดการลงทุนข้ึน 
4) ภาคเอกชนเป็นผูล้งทุนในอุตสาหกรรมขั้นปลาย เพื่อลดภาระการลงทุนของรัฐ 

ส าหรับรัฐจะมีบทบาทเฉพาะเป็นแกนกลางการจดัตั้ง อ านวยความสะดวก และประสานงานเท่านั้น 
5) การลงทุนในโครงการขั้ นต้น ให้ เ ป็นการร่วมทุนท่ีน าโดย ปตท.และ

ประกอบดว้ยส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ (IFC) และผู ้
ลงทุนในขั้นปลาย 

6) ให้จดัตั้งบริษทัริเร่ิมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้เพื่อประสานการด าเนินงาน
โครงการทั้งหมด 

7) สนับสนุนจดัหาแหล่งเงินกู้ระยะยาวในอตัราดอกเบ้ียต ่า เพื่อให้ไดเ้งินกู้ท่ีถูก
ท่ีสุด บวกผลตอบแทนเงินลงทุนในอตัราท่ีเหมาะสม และให้ก าหนดราคาโพรพิลีนเท่ากบัเอทิลีน 
โดยใชร้าคาก๊าซธรรมชาติท่ีร้อยละ 25เทียบเท่าค่าความร้อนของน ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นพื้นฐานการตั้ง
ราคาเน้ือก๊าซท่ีใชใ้นการผลิตอีเทน 

8) มีหลกัการก าหนดราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี คือ ในสถานการณ์ปกติ ราคาขายใน
ประเทศจะต ่ากว่าราคาน าเข้าบวกภาษีในปัจจุบนั ส าหรับการส่งออกให้ตั้ งราคาขายในระดับ
เทียบเท่าราคาน าเขา้ แต่ไม่ต ่ากวา่ตน้ทุนการผลิตในภาวะท่ีมีการทุ่มตลาด รัฐจะพิจารณามาตรการ
คุม้ครอง และในระยะยาวผูล้งทุนพร้อมท่ีจะให้รัฐพิจารณาปรับปรุงภาษีขาเขา้ส าหรับผลิตภณัฑ์
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

9) ให้การลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์สูงสุดตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 

10) ให้จัดตั้ งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่ีจะก่อตั้ งใหม่ในบริเวณต าบลมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 

11) ใหโ้ครงการทั้งหมดเร่ิมผลิตไดพ้ร้อมกนัประมาณปลายปี พ.ศ. 2530 
จากแผนแม่บทดงักล่าวจึงท าใหเ้กิดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี 1 หรือ NPC 1 ข้ึน

เป็นพื้นฐานของการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี 2การพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืน ๆ ต่อไป (บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ, 2537 : 31 - 37) 

การสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านแผนแม่บทดังกล่าวท าให้เ กิดการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากข้ึนมีบริษทัต่างชาติเขา้มาลงทุนท าให้อุตสาหกรรมน้ีเติบโตมาจนถึงทุก
วนัน้ี 
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2.7  บริษทั ไออาร์พซีีจ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) เดิมมีช่ือว่า บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัป์ไทย 
จ ากดั (มหาชน) หรือ ทีพีไอ (TPI) ไดท้  าการพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมีและการกลัน่แบบครบวงจร เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลท่ีไดก้ าหนดพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกแถบจงัหวดัระยองและชลบุรีเป็นพื้นท่ีเขต
อุตสาหกรรมใหม่เพื่อสนบัสนุนการกระจายตวัทางเศรษฐกิจ โดยบริษทัไดมี้โครงสร้างทางธุรกิจท่ี
ครบวงจรสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.6 

ในปี พ.ศ.2534 ทางบริษทั ปิโตรเคมีกลัป์ไทย จ ากดั (มหาชน) ไดพ้ฒันาศูนยอุ์ตสาหกรรม
ระยองข้ึนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ณ เวลานั้น ซ่ึงทางบริษทั TPI ไดจ้ดัท ารายงานเก่ียว
การศึกษาและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขของการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of 
Investment: BOI) 

ในปี พ.ศ.2537 พื้นท่ีศูนย์อุตสาหกรรมระยองได้ถูกก าหนดให้เป็น “เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม” มีพื้นท่ี 4,335 ไร่ ตั้งอยูภ่ายในต าบลเชิงเนิน ต าบลตะพง และต าบลบา้นแลง อ าเภอ
เมืองระยอง จงัหวดัระยอง ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 2.7 เป็น “เขตประกอบการอุตสาหกรรม” มีพื้นท่ีอยู่
ในเขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2537โดยพื้นท่ีดังกล่าวได้รับการ
พัฒนาเป็นศูนย์รวมของโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ซ่ึ งประกอบไปด้วย
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลาง และขั้นปลาย เช่ือมโยงกนั สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันา
เศรษฐกิจในโครงการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard) 
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ภาพที ่2.6  โครงสร้างธุรกิจของไออาร์พีซี 
แหล่งทีม่า: บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน), 2557: 11. 
 

 
 
ภาพที ่2.7  พื้นท่ีตั้งของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
แหล่งทีม่า: บริษทั คอนซลัแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีจ  ากดั, 2556: (2-2). 
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ปี พ.ศ.2549 บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัป์ไทย จ ากดั (มหาชน) ได้เปล่ียนช่ือเป็น 
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือ IRPC มีแผนจะพฒันาพื้นท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรม
เพื่อขยายโรงงานและระบบสาธารณูปโภคส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดย ทางบริษทั ได้
รวบรวมพื้นท่ีขา้งเคียงเพิ่มเติมจากแนวเขตประกอบการฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมปี 
พ.ศ.2537 โดยปัจจุบันพื้นท่ีในการพฒันาเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัท มีทั้ งหมด 
5,695.82 ไร่ ซ่ึงขยายพื้นท่ีเพิ่มเติมจากพื้นท่ีเดิม จ านวน 1,360.52 ไร่ (บริษทั คอนซัลแทนท์ ออฟ 
เทคโนโลยี จ  ากดั, 2556: 2-1 – 2-4 ดงัแสดงในภาพท่ี 2.8 โดยในปัจจุบนัพื้นท่ีเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซีแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 โซน ไดแ้ก่ พื้นท่ีโซน 1, โซน 2, โซน 3 และโซน 4 ดงั
แสดงในภาพท่ี 2.9 

 

 
 
ภาพที ่2.8  พื้นท่ีเขตประกอบการฯ ท่ีเพิ่มเติมจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2537 
แหล่งทีม่า: บริษทั คอนซลัแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีจ  ากดั, 2556: 2-8. 
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ภาพที ่2.9  พื้นท่ีเขตประกอบการฯ แบ่งตาม ZONE 
แหล่งทีม่า: บริษทั คอนซลัแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีจ  ากดั, 2556: 2-9. 
 

2.8  แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิ 
 

ในการด าเนินงานโครงการหรือระบบบริหารจดัการใด ๆ ก็ตาม มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ทราบถึงประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อสามารถปรับปรุงการด าเนินงาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้นการประเมินผลการด าเนินงานระบบหรือกิจกรรมต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็น 
ในงานวิจยัน้ี เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของระบบ จึงต้องมีการประเมินระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินจากนกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
2.8.1  ความหมายของการประเมิน 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 664 อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 

ม.ป.ป.: 10) ไดบ้ญัญติัความหมายของ “การประเมิน” วา่ การประมาณค่าหรือราคาเท่าท่ีควรจะเป็น
จริง การประเมินผล หมายถึง การพิจารณาและวดัค่าของกิจการใด ๆ ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2553: 20 - 21 อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ม.ป.ป.: 10) ให้ความหมาย
วา่ การประเมิน หมายถึง กระบวนการใชดุ้ลยพินิจ (judgment) และ/หรือ ค่านิยมและขอ้จ ากดัต่าง ๆ 
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ในการพิจารณาตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยการเปรียบเทียบผลท่ีวดัไดก้บัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
ซ่ึงสามารถแทนเป็นสมการไดด้งัน้ี การประเมิน = การวดั + ดุลยพินิจ 

Mehrensand and Lehmann (1978: 16 อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ม.ป.ป.: 10) นิยามการ
ประเมินว่า เป็นการวางแผน การรวบรวมขอ้มูล และการใช้ขอ้มูลส าหรับเป็นทางเลือกในการ
ตดัสินใจ 

Ebel and Frisbie (1986: 13 อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ม.ป.ป.: 10) นิยามการประเมินวา่ 
เป็นการตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพหรือคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน 

นอกจากน้ีในระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมมีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากร และ
ด าเนินงานใหส้ าเร็จลุล่วง จึงมีความคลายคลึงกบัโครงการ ดงัท่ีมีผูใ้หค้วามหมายของโครงการ ดงัน้ี 

Turner (1993 อา้งถึงใน จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2554ก: 4) ให้ความหมายของโครงการว่า 
หมายถึงการด าเนินงานซ่ึงมีการจดัระบบของทรัพยากรมนุษย์ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณอย่าง
เหมาะสม เพื่อด าเนินภารกิจเฉพาะภายในข้อจ ากัดด้านต้นทุนและเวลา ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคท์ั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 270 อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 
ม.ป.ป.: 5) ไดใ้หค้วามหมายโครงการวา่ เป็นแผนหรือเคา้โครงตามท่ีก าหนดไว ้

เทียนฉาย กีระนันท์ (2537: 1อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ม.ป.ป.: 5) ไดใ้ห้ความหมาย
โครงการวา่ เป็นการกะการณ์หรือเตรียมการเพื่อกระท าการอย่างใดอยา่งหน่ึงหรืออาจจะหมายถึง
แนวความคิดเร่ืองหน่ึง ๆ เพื่อหาทางปฏิบติัหรือด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคข์องเร่ืองนั้น ๆ ท่ี
แน่ชดัและมีระบบ 

และ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (ม.ป.ป.: 5) ไดใ้หค้วามหมายของโครงการวา่ เป็นการก าหนดแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานท่ีมีวตัถุประสงค์เด่นชดั มีกิจกรรมท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค์
อยา่งเหมาะสม มีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ มีเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุด
ของงาน ซ่ึงโครงการจะประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และมีเป้าหมายเดียวกนั 

จากความหมายของโครงการดงักล่าวจึงสามารถโยงกบัระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมกบั
โครงการได ้คือการด าเนินกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยใชท้รัพยากรขององคก์าร เพื่อให้เป็น
ตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายส่ิงแวดลอ้มของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีไดต้ั้งไว ้

เม่ือพิจารณาถึงการประเมินโครงการ มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
Stufflebeam (ม.ป.ป. อา้งถึงใน เชาว ์อินใย, 2555: 125) ไดนิ้ยามการประเมินวา่ หมายถึง 

กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการน าไปใช้เป็น
ทางเลือกประกอบการตดัสินใจ มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้ช้ในการตดัสินใจ ผู ้
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ประเมินจะรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร  

Rossi, Lipsey and Freeman (2004: 16 อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ม.ป.ป.: 11) ไดใ้ห้
ความหมายโดยอิงกบัแนวคิดของการวจิยัทางสังคมศาสตร์วา่ การประเมินโครงการ เป็นการวิจยัเชิง
ประยุกต์ท่ีมีการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยัทางสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบเพื่อศึกษาเก่ียวกบั
ประสิทธิผลของโครงการสาธารณะท่ีจดัท าข้ึนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มขององคก์าร
และการใหบ้ริการสังคม 

Fitzpatrick, Sanders and Worthen (2004: 5 อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ม.ป.ป.: 11)ไดใ้ห้
ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็นวิธีการสืบหาข้อมูลและพิจารณาตัดสินเก่ียวกับ
โครงการ 3 ประเด็น คือ (1) การก าหนดมาตรฐานเพื่อใช้ตดัสินคุณภาพโดยเทียบกบัมาตรฐานท่ี
ก าหนด (2) การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ และ (3) การเปรียบเทียบขอ้มูล
สาสนเทศท่ีไดก้บัมาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้พื่อตดัสินคุณค่า คุณภาพ คุณประโยชน์ ประสิทธิผล หรือ
ความส าคญัของโครงการ ซ่ึงจะช่วยให้ไดข้อ้เสนอแนะท่ีจะท าให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไว ้หรือช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวชอ้งตดัสินใจไดว้า่ควรปรับปรุง ด าเนินการต่อไปหรือขยายโครงการ 

ไพศาล หวงัพานิช (2533: 31 อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ม.ป.ป.: 11) ให้ความหมายวา่ การ
ประเมินโครงการ เป็นกระบวนการในการก าหนดคุณค่าของโครงการหรือกิจกรรมท่ีก าหนดข้ึน
ภายใตแ้ผนงาน เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการนั้น ๆ วา่ดี มีประสิทธิภาพ ไดผ้ลเพียงใด  

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (ม.ป.ป.: 11) ไดใ้ห้ความหมายการประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการ
เชิงระบบเพื่อการตรวจสอบหรือช้ีบ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซ่ึงจะช่วยให้ได้
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ ปรับปรุงและพฒันา
โครงการ  

ดงันั้น จากความหมายท่ีนกัวิชาการท่านต่าง ๆ ไดใ้ห้ไวส้ามารถสรุปไดก้ารประเมินระบบ
การจัดการส่ิงแวดล้อม จึงเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มมีผลลพัธ์และมีประสิทธิภาพเพียงใด เป็นไปตามเกณฑ์ และวตัถุประสงค์ท่ีไดต้ั้งไว้
หรือไม่ และโครงการท่ีได้ก าหนดข้ึนมานั้น มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายมากน้อย
เพียงใด เพื่อน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาปรับปรุงพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
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2.8.2  ความส าคัญของการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบโครงการเพื่อช่วยใน

การตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการนั้น ๆ ซ่ึงการประเมินโครงการมีประโยชน์ดงัน้ี (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 
ม.ป.ป.: 12 - 13) 

1) ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงการท่ีน าไปใชใ้นการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการก าหนดโครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการ
ด าเนินโครงการตลอดจนความเป็นไปไดใ้นการจดัท าโครงการ 

2) ช่วยให้ทราบขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัความกา้วหน้า ปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินโครงการซ่ึงน ามาใชใ้นการตดัสินใจเพื่อการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขการด าเนิน
โครงการใหเ้ป็นไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ 

3) ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัความส าเร็จและความลม้เหลวของโครงการ
ท่ีน ามาใชใ้นการตดัสินใจและวินิจฉยัวา่ จะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปอย่างไร ยกเลิกหรือปรับ
ขยายการด าเนินโครงการต่อไปอีก 

4) ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการว่าเป็น
อยา่งไร คุน้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่ 

5) ช่วยใหเ้กิดการเสริมแรง สร้างพลงัจูงใจใหก้บัผูป้ฏิบติังานในโครงการเม่ือทราบ
ผลส าเร็จ จุดเด่น หรือจุดดอ้ยของโครงการโดยจะมุ่งมัน่ปรับปรุง และพฒันาการด าเนินโครงการให้
มีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึนซ่ึงจะเกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อผูรั้บบริการหรือองคก์ร 

หากน าแนวคิดการประเมินมาใชป้ระเมินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี 
จ  ากดั (มหาชน) จะสามารถท าให้ทราบว่าระบบดงักล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดท าให้ทราบ
สถานะของโครงการว่าบรรลุตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ หรือไม่
มากนอ้ยเพียงใด เกิดปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง และจะมีปัจจยัใดบา้งท่ีท าให้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัฯ ประสบความส าเร็จ 

 
2.8.3  แนวคิด CIPP-I 
เน่ืองจากระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นแนวทางในการ

ด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ จึงตอ้งท าการวิเคราะห์ในภาพรวมทั้งระบบมีความ
ต่อเน่ืองกนั โดยค านึงถึงทั้งปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก กระบวนการด าเนินการ ซ่ึงจะส่งผลต่อผล
ของการด าเนินการระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบท่ีตามมาจากการด าเนินการดงักล่าวได ้ 
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Stufflebeam และคณะไดเ้สนอแนวคิดการประเมิน คือ ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการ
ประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง มีจุดเน้นส าคญัคือ ใช้ควบคู่กบัการบริหารโครงการ เพื่อหา
ข้อมูลประกอบการตดัสินใจอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา วตัถุประสงค์คือ การให้สารสนเทศเพื่อ
ตดัสินใจ ค าวา่ CIPP ยอ่มาจากค าวา่ Context, Input, Process และ Product ซ่ึงการประเมินไดมุ้่ง
ประเมินใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีส าคญั 4 ดา้น คือ การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) การ
ประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการ
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation)โดยประเภทการประเมินและลกัษณะของการตดัสินใจ
สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.10 (สมคิด พรมจุย้, 2550: 63 - 64) 

 

 
 
ภาพที ่2.10 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประเมินกบัการตดัสนใจในแบบจ าลองซิปโมเดล 
แหล่งทีม่า: สมคิด พรมจุย้, 2550: 64. 
 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554ก: 92 - 94) ไดป้ระยุกตแ์นวคิด CIPP-I มาจากแนวคิด ซิปโมเดล 
(CIPP Model) ของ Daniel L. Stufflebeam และคณะ โดยเพิ่มการประเมินดา้นผลกระทบ (Impact) 

ประเภทของการประเมิน     ลกัษณะการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 

การประเมินสภาพแวดลอ้ม
(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต   
(Product Evaluation) 

เลือก/ปรับวตัถุประสงค์ 

เลือกแบบ/กิจกรรม/
ปรับเปล่ียนปัจจยัเบ้ืองตน้ 

ปรับปรุงแผนงานหรือ
กระบวนการท างาน 

ปรับปรุง/ขยาย/ลม้เลิก/ยติุ
โครงการ 
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โครงการเขา้มาร่วมดว้ย จึงเป็นแนวคิด CIPP-I ซ่ึง CIPP-I Model ไดพ้ิจารณาใน 3 ส่วน ดงัน้ี โดยมี
ความสัมพนัธ์กนัดงัภาพท่ี 2.11  

1)  องคป์ระกอบของระบบ คือ ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Product/Output)    

2)  ส่ิงแวดลอ้มของระบบ (Context) 
3)  ผลกระทบจากระบบ (Impact) 

  

 
 
ภาพที ่2.11 CIPP-I Model 
แหล่งทีม่า: จ  าลอง โพธ์ิบุญ, 2554ก: 93. 
 

การประเมินองคป์ระกอบของระบบมีแนวทางดงัน้ี 
การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Inputs) เป็นการพิจารณาทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นโครงการมีความ

เพียงพอเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ มากนอ้ยเพียงใด โดยพิจารณาทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรเหล่านั้น 

การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กฎระเบียบเทคนิควิธีการ ตลอดจนระบบการบริหารจดัการท่ีน าเสนอไวใ้นโครงการมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกันหรือไม่ และจะท าให้เกิดผลผลิตได้ตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ มากน้อย
เพียงใด 

Input            Process         Product 
คน 
เงิน 
อุปกรณ์ 
วตัถุดิบ 

กิจกรรม 
ขั้นตอน 
กฎระเบียบ 
วธีิการ 
การจดัการ 

ปริมาณ 
คุณภาพ 

+ เชิงบวก 
- เชิงลบ 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มท่ีไม่ใช่
เป้าหมาย 
ชุมชน 
สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

Impact 

Context 
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การประเมินผลผลิต (Products) เป็นการพิจารณาวา่ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และผลท่ีคาด
วา่จะไดรั้บจากโครงการตามท่ีไดก้ าหนดไว ้มีความชดัเจน สมเหตุสมผล และเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้ง
และตอบสนองต่อความตอ้งการหรือปัญหาอยา่งแทจ้ริงหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด 

การประเมินปัจจยัภายนอก (Context) ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ โดยประเมินว่า
ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของโครงการมากนอ้ยเพียงใด 

การประเมินผลกระทบ (Impacts) เป็นการประเมินวา่ การด าเนินงานของโครงการจะส่งผล
กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มท่ีไม่ใช่เป้าหมาย ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
อย่างไร โดยจะพิจารณาทั้งผลกระทบด้านบวกและดา้นลบ เพื่อให้เห็นความชัดเจนถึงกลุ่มท่ีจะ
ไดรั้บประโยชน์และกลุ่มท่ีจะเสียประโยชน์ เพื่อให้สามารถหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงโครงการ 
และใหเ้กิดการยอมรับของแต่ละกลุ่มได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงเลือกใช ้CIPP-I Model มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การด าเนินงานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไออาร์พีซี เพื่อศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ในการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีไดจ้ากการทบทวน
วรรณกรรมทั้งดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้นผลกระทบ วา่มี
ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั และมีผลต่อระบบอยา่งไร  

 

2.9  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) ของบริษทัไออาร์พีซี จ  ากดั เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี พบวา่มีการศึกษาวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งและน าวิจยัดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการวิจยั ซ่ึงสามารถสรุปผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งได้
ดงัน้ี 

คงเด่น ค าแดง (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาผลการด าเนินการและผลกระทบจาก
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ท่ีใช้ในมหาวิทยาลยักรุงเทพ มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการ
ด าเนินการและผลกระทบจากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ท่ีใชใ้นมหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยา
เขตรังสิต เป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี อาจารย์ และ
คณะกรรมการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ี อาจารย์ และคณะกรรมการจดัท า
ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ต่อผลการด าเนินการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ท่ีใช้ใน
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มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ไม่มีความแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะเจา้หน้าท่ี อาจารย ์และ
คณะกรรมการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต ไดเ้ห็นความส าคญักบัการน าระบบ ISO 14001 มาใช ้และนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีไดก้ าหนด
ข้ึนมานั้นมีการเผยแพร่ให้ทราบทัว่ทั้งมหาวิทยาลยั และความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ท่ีใช้ในมหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ของเจา้หนา้ท่ี อาจารย ์และ
คณะกรรมการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั เพราะการน า ISO 
14001 มาใชมี้ผลลพัธ์ในทางท่ีดีข้ึนมาก เช่น ท าใหไ้ดรั้บการยอมรับจากสังคม ท าให้มหาวิทยาลยัมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี และความร่วมมือจากทุกฝ่าย มีความปลอดภยัในการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
สารเคมีต่าง ๆ ส่งผลให้ช่วยลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนั้น 
เจา้หน้าท่ี อาจารย ์และคณะกรรมการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ยงัเห็นดว้ยกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ภายในมหาวิทยาลยั ท าให้ทุกคนตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและไดน้ า
หลกัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไปประยุกตใ์นชีวิตประจ าวนั นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งยงัมีความคิดเห็น
ต่อผลการด าเนินการจากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ท่ีใชใ้นมหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิตมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัระดบั .05 อาจเป็นเพราะคณะกรรมการจดัท าระบบจะตอ้ง
ผ่านการอบรมหลกัสูตร การด าเนินการและการตรวจติดตามระบบจึงให้ความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมมากท่ีสุด มีการวางแผนการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และยงัเห็นว่าผูบ้ริหารมีการ
ทบทวนปัญหาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ท่ีใชใ้นมหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีความแตกต่างกนั 
เพราะเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่การน าระบบ ISO 14001 ท  าใหม้หาวทิยาลยัมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ดีข้ึน 

จุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) กรณีศึกษา บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
การศึกษาเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และเพื่อแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการด าเนินมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) ใหก้บัหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน  ๆ 

ผลการศึกษาพบวา่ ในดา้นประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ท่ีก าหนดไว ้ใน
ดา้นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็นอยา่งดี อีกทั้งพนกังานยงัมีความพึงพอใจมากท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ในความส าเร็จในการด าเนินงานมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในดา้นการบริหาร
จดัการ มีการจดัท านโยบายไวอ้ย่างชดัเจน การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้มีการ
จดัสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอยา่งเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล



59 

การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และในดา้นการเรียนรู้และการพฒันา มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ 
ความสามารถของพนกังานในการด าเนินงาน และมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน
อยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงานมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

แนวทางและขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน ๆ สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหป้ระสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ 1) การมีวิสัยทศัน์และมุ่งมัน่ของ
ผูบ้ริหาร 2) ระบบการบริหารจดัการท่ีดี 3) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน
อยา่งสม ่าเสมอ 4) การพฒันาและปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ือง 5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนกังาน 6) การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนกังาน 7) การพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 8) การน า
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีวตัถุประสงค์ คือ ศึกษาวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตวัอย่างท่ีมีการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ในดา้นผลส าเร็จ การด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และบทเรียนท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินงาน และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินดงักล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากดัในการด าเนินการ โดยการศึกษา
วเิคราะห์การจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาใน 4 มิติ คือ ดา้นพนัธกิจ 
ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการเรียนรู้และพฒันา เลือกองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตวัอยา่งภาคละ 1 แห่ง จ  านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลต าบลสูงเนิน 
เทศบาลต าบลเมืองแกลง และเทศบาลต าบลเทพกระษตัรี เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล ผูน้ าชุมชนและประชาชน ตลอดจนตวัแทนองค์กรพฒันา
เอกชน การสังเกตการณ์ในพื้นท่ีและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลการศึกษาพบว่า ด้านพนัธกิจ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลต าบลเมืองแกลง
ประสบความส าเร็จอยา่งมาก ในการเป็นเมืองน่าอยู ่มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ส าหรับเทศบาลต าบลเทพ
กระษัตรี และเทศบาลสูงเนินประสบความส าเร็จพอสมควร ด้านกลุ่มเป้าหมาย เทศบาลนคร
พิษณุโลก เทศบาลต าบลเมืองแกลง และเทศบาลต าบลสูงเนิน ประสบความส าเร็จอย่างมาก 
เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนเทศบาลต าบลเทพ
กระษตัรีประสบความส าเร็จพอสมควร ดา้นการบริหารจดัการเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาล
ต าบลเมืองแกลง ประสบความส าเร็จอย่างมากทั้งการมีธรรมาภิบาลและระบบการจดัการท่ีดี ดา้น
การเรียนรู้และการพฒันา เทศบาลพิษณุโลกและเทศบาลต าบลเมืองแกลง มีการด าเนินการท่ีดี มีการ
พฒันาบุคลากร และมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยจดัการและประชาสัมพนัธ์ ปัจจยัภายในท่ีท าให้
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เทศบาลแต่ละแห่งมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ ก าหนด
ผูบ้ริหารและหน่วยงานรับผิดชอบเก่ียวกบังานส่ิงแวดลอ้ม มียุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มชดัเจน จดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ มีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านส่ิงแวดล้อมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินการไดแ้ก่ ความร่วมมือจากผูน้ าชุมชนและประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่องคก์รพฒันาเอกชน 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554ข) ไดศึ้กษาเร่ืององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤตภาวะ
โลกร้อน : ศึกษากรณีเทศบาล ต าบลเมืองแกลง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัด
การพลงังาน/ลดภาวะโลกร้อนของเทศบาลต าบลเมืองแกลง และเพื่อสังเคราะห์เป็นบทเรียนส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและบุคลากรของ
เทศบาล ผูน้ าชุมชนและประชาชน การสังเกตการณ์ในพื้นท่ี และจากเอกสาร โดยประยุกต์การ
พิจารณา 4 มิติของ Balanced Scorecard  

ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นประสิทธิผล เทศบาลไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมดา้นอนุรักษ์
พลงังาน/ลดภาวะโลกร้อนอยา่งต่อเน่ือง ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลได้
มีส่วนร่วมในการด าเนินการในระดบัสูง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล 
ดา้นการบริหารจดัการ มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบชดัเจน ตามระบบ ISO 14001มีนโยบาย แผนงาน 
และโครงการท่ีครอบคลุม มีการจดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ และมีการติดตามประเมินผลอยา่ง
เป็นระบบและต่อเน่ือง ดา้นการเรียนรู้และพฒันา มีการพฒันาบุคลากรทุกระดบั มีการปรับปรุง
กระบวนการท างาน โดยน าระบบ ISO 14001มาใช ้และน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและราคาไม่แพง
มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน บทเรียนส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
ได้แก่ การให้ความส าคญักบัการจดัการพลงังาน/ลดภาวะโลกร้อน การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
และความตระหนกัแก่ชุมชน การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การพฒันาบุคลากร และการสร้างความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 

ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาการบรรเทาปัญหา และการปรับตวัต่อปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร และสังเคราะห์บทเรียนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ พื้นท่ีศึกษาคือ เทศบาลนครสมุทรสาคร และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โคกขาม เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกบัการสังเกตการณ์ในพื้นท่ี และ
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาใน 4 มิติ ซ่ึงประยุกต์จากเทคนิค Balanced Scorecard 
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(BSC) พบวา่ ดา้นประสิทธิผล เทศบาลนครสมุทรสาคร ประสบผลส าเร็จดีในการด าเนินโครงการ
ดา้นการปรับตวั (Adaptation) แต่โครงการดา้นการบรรเทาปัญหา (Mitigation) ยงัไม่ปรากฏผล
ส าเร็จชดัเจน ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามประสบผลส าเร็จดีในการด าเนินโครงการดา้น
การบรรเทาปัญหา แต่โครงการด้านการปรับตวัยงัไม่มีผลส าเร็จท่ีชัดเจนนัก ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครส่วนใหญ่พึงพอใจกบัผลงานของเทศบาล โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่โครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้ าท่วม ส่วนประชาชนในพื้นท่ีต าบลโคกขามส่วน
ใหญ่พึงพอใจกบัผลงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม โดยเฉพาะโครงการจดัการพลงังาน
ชุมชน และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ดา้นการบริหารจดัการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่ง 
มีการก าหนดหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ และมีการจดัท านโยบาย แผนงาน และโครงการ จดัสรร
งบประมาณมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างครอบคลุม ด้านการเรียนรู้และพฒันา 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่ง มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
รวมทั้ งการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชน โดยเทศบาลนครสมุทรสาครมีการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้าท่วม 

วนัวสิา โคกครุฑ,วสิาขา ภู่จินดา และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการขยะ
เพื่อผลิตพลงังานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการจดัการขยะ
เพื่อผลิตพลงังานในระดบัชุมชน เพื่อศึกษาความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการขยะเพื่อ
ผลิตพลงังานในชุมชน และเพื่อเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานใน
ระดบัชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบัเชิงปริมาณ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 5 ชุมชน ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลสามชุก เทศบาลต าบลเบิกไพร องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล บางเจ้าฉ่า ศูนย์เกษตรจุลินทรีย์บ้านดอนผิงแดด และเทศบาลนครระยอง ท าการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และผูน้ าชุมชนของแต่ละ
ชุมชน ประกอบกบัการสอบถามจากประชาชนผูใ้ชพ้ลงังานจากขยะ และนอกจากน้ีไดส้ัมภาษณ์เชิง
ลึก ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงาน จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีการ
ประเมินแบบ CIPP-I Model ประเมินทั้ง 5 ส่วน ประกอบดว้ย ปัจจยัภายนอก (Context) ปัจจยั
น าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Impact) และใช้
ขอ้มูลการประเมินมาเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะเพื่อผลิตพลังงานโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของกระทรวงพลังงาน สภาพ
เศรษฐกิจ และการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 2) ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ปัจจยั
ของชุมชนข้ึนอยู่กบัสภาพพื้นท่ีชุมชน การประกอบอาชีพ วิถีการด าเนินชีวิต ท่ีส่งผลให้ชุมชนมี
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วตัถุดิบในการผลิตพลังงาน การบริหารจดัการ ชุมชนส่วนใหญ่มีงบประมาณและบุคลากรไม่
เพียงพอในการด าเนินการ แต่ดา้นอุปกรณ์นั้นชุมชนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบั
ชุมชน ด้านวตัถุดิบในการผลิตพลงังานของแต่ละชุมชนก็จะแตกต่างกนัออกไป โดยส่วนใหญ่
ชุมชนมีวตัถุดิบไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของชุมชน3) ปัจจยักระบวนการ ในการจดัการขยะเพื่อ
ผลิตพลงังานของแต่ละชุมชนมีการคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด แลว้ท าการเก็บรวบรวมเพื่อน ามา
ผลิตพลังงานด้วยกระบวนการท่ีแตกต่างกัน ในการด าเนินการจัดการขยะของแต่ละชุมชน
ประชาชนส่วนใหญ่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ส่วนผลผลิตคือ ปริมาณพลงังานท่ีผลิตได้
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของชุมชน แต่ท าให้ประชาชนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายดา้นพลงังานของ
ครัวเรือนลดลง ส าหรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ เกิดแหล่งเรียนรู้ดา้นพลงังาน มีวิทยากรดา้นพลงังาน 
และสามารถขยายผลไปสู่พื้นท่ีอ่ืนได ้ท าให้ส่ิงแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน รวมทั้งสร้างอาชีพให้กบั
ประชาชนในชุมชน ปัจจุบนัชุมชนส่วนใหญ่ท่ีผูศึ้กษาได้ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นยงัมีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการคือ ขาดงบประมาณในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ บุคลากรมีจ านวนน้อย อุปกรณ์ไม่เพียงพอและมีขนาดไม่เหมาะสมกบับริบท
ของพื้นท่ี รวมถึงวตัถุดิบไม่เพียงพอ 

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ ใช้พลงังานท่ีผลิตไดอ้ย่างประหยดั หากพลงังานท่ีไดมี้ปริมาณมากเกินความตอ้งการ ก็น าไป
ขายให้ครัวเรือนอ่ืนในราคาถูก เลือกเทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน และตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน นอกจากน้ีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนการสร้างความ
ตระหนกัและจิตส านึกของประชาชน การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน รวมถึงการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเขา้มาประยกุตใ์ช ้ก็จะท าใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองดา้นพลงังานไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

วีระชน ขาวผอ่ง (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความรู้ การมีส่วนร่วม และความตระหนกัต่อระบบ
การจดัการส่ิงแวดล้อมของพนักงานในองค์กรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001): ศึกษากรณี บริษทั จนัทบุรีซีฟู้ ดส์ จ  ากดัและ บริษทั จนัทบุรีโฟรเซ่นฟูด 
จ ากดั วตัถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อศึกษาระดบัความรู้ การมีส่วนร่วมและความตระหนกัต่อ
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัต่อ
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของพนกังานต่อระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การรวบรวมขอ้มูลใช้
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งพนกังานบริษทั จนัทบุรีซีฟู้ ดส์ จ  ากดั และบริษทั จนัทบุรีโฟรเซ่นฟูด 
จากนั้นน ามาวเิคราะห์โดยสถิติ  
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ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม ตัวแบบ การรับรู้ข่าวสารและระดับการศึกษามี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตระหนกัต่อระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับปัจจยัดา้น เพศ อายุ
งาน ต าแหน่งงานและหน่วยงานท่ีสังกดั พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัต่อระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม และผูว้ิจยัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่บริษทัควรส่งเสริมความตระหนกัต่อระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มโดยผา่นทางกระบวนการส่ือสาร การฝึกอบรม กระบวนการมีส่วนร่วมในทุก ๆ 
ขั้นตอน และการสร้างตวัแบบท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อให้ระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มด าเนินไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

สุดารัตน์ แผลวมัจฉะ และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม กรณีศึกษากลุ่มบริษทัอูเบะ 
(ประเทศไทย) มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี เพื่อศึกษาการด าเนินงาน CSR ท่ีผา่นมาและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการด าเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษทัอูเบะ (ประเทศไทย) เพื่อศึกษาผลท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ภายในองค์กรไดรั้บและศึกษาความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้น CSR ของกลุ่ม
บริษทัฯ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ กบัการยอมรับการด าเนินงาน CSR ของ
พนักงานในกลุ่มบริษทัอูเบะ (ประเทศไทย) และเพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน CSRโดยประยุกตห์ลกั CIPP-I เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรใน
หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษทัฯ ผูน้ าชุมชนและประชาชนท่ีอาศยัในชุมชน
โดยรอบ และบุคลากรของกลุ่มบริษทัฯ และใชแ้บบสอบถามกบัพนกังานในกลุ่มบริษทัฯ 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มบริษทัฯ มีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานความรับผิดชอบ
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2552 ในทุกประเด็นหลกั ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 
ไดแ้ก่ การส่ือสารประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั CSR การมีส่วนร่วมของพนกังาน การประเมินผลการ
ด าเนินงาน CSR และการทบทวนความสอดคลอ้งตามมาตรฐาน  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนิน CSR ดา้นบริบท ไดแ้ก่ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ขอ้ก าหนดจากภาครัฐ ผูน้ าชุมชน/ผูน้ าทอ้งถ่ินและการปกครองส่วนท้องถ่ิน/การเมืองท้องถ่ิน 
สภาวะเศรษฐกิจ ทศันคติ ค่านิยม วฒันธรรมประเพณีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในดา้น
ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การสนับสนุนของผูบ้ริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เงินทุนและ
งบประมาณ วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานการด าเนินงานต่าง ๆ ส าหรับด้าน
กระบวนการ ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างการบริหารงาน CSR การส่ือสารและประสานงาน การจดั
กิจกรรมท่ีครอบคลุมงาน CSR และสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ผลท่ีผู ้
ถือหุ้นไดรั้บจากการด าเนินงาน CSR คือการลดค่าใชจ่้ายของบริษทั เพิ่มความสามารถในการขาย
และการเพิ่มความแขง็แกร่งและการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน ส าหรับผลท่ีพนกังานไดรั้บคือ การเป็น
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สถานท่ีท างานท่ีดีและการสร้างความภาคภูมิใจให้กบัพนกังาน และโดยภาพรวมชุมชนท่ีอยูติ่ดกบั
กลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบในดา้นสังคมและเศรษฐกิจมากกว่าชุมชนท่ีอยู่
ห่างออกไป ยกเวน้ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั นอกจากน้ีชุมชนท่ีตั้งติดกบักลุ่ม
บริษทัฯ มีความเห็นวา่ไดรั้บการส่ือสาร การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนมากท่ีสุด และชุมชนท่ี
ติดกบักลุ่มบริษทัฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมากกวา่ชุมชนท่ีอยูห่่างออกไป 

ปัจจยัท่ีมีผลใหพ้นกังานมีการยอมรับการด าเนินงาน CSR ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา การไดรั้บ
การดูแลช่วยเหลือจากลุ่มบริษทัฯ การเขา้ร่วมกิจกรรม CSR การให้ความส าคญักบั CSR ของบุคคล
รอบขา้งในท่ีท างาน และปัจจยัท่ีมีความสันพนัธ์เชิงบวกกบัการยอมรับการด าเนินงาน CSR ของ
พนกังาน ไดแ้ก่ ความตระหนกัต่อความส าคญัหรือประโยชน์ของ CSR ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การด าเนินงาน CSR และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั CSR 

ศศิวรุณ นวกวงษ์ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ห่วงโซ่อุปทานการผลิตแบบสะอาดโดยใช้ระบบ
การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในการผลิตเม็ดสี โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ
ศึกษากระบวนการจดัหารวตัถุดิบในการผลิตแบบสะอาดภายในกระบวนการผลิตเม็ดสี เพื่อศึกษา
แนวคิดการจดัการคุณภาพการผลิตแบบสะอาดของกลุ่มบริษทัซพัพลายเออร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
วตัถุดิบในกระบวนการผลิตสี และเพื่อพฒันาตน้แบบระบบห่วงโซ่การผลิตแบบสะอาดให้กับ
ระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบวา่ ส าหรับบริษทัท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการนั้น 
ร้อยละ 56.50 ยงัไม่ให้ความสนใจและค านึงถึงระบบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
เลือกซัพพลายเออร์ ได้แก่ การขนส่งตรงต่อเวลา และเง่ือนไขทางการคา้ ส่วนโอกาสทางธุรกิจ 
พบว่าร้อยละ 43.48 มีสัดส่วนทางการตลาดเพียงพอแล้วและพอเหมาะต่อก าลังการผลิตไม่
จ  าเป็นตอ้งจดัท าระบบ ISO 14001 และบริษทัท่ีไดรั้บการรับรอง ISO 14001 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
พบว่า ร้อยละ 66.67 ให้ความสนใจกบัเร่ืองคุณภาพส่ิงแวดล้อม และเกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกซัพ
พลายเออร์จะใชเ้กณฑ์เดียวกบับริษทัท่ียงัไมไดด้ าเนินการ ISO 14001เม่ือพิจารณาถึงโอกาสทาง
ธุรกิจ พบว่า ร้อยละ 44.44 ลูกคา้จะมีความเช่ือมัน่มากข้ึนเม่ือบริษทัไดรั้บการรับรอง ISO 14001
และเม่ือไดรั้บการรับรอง ISO 14001จะท าให้บริษทัไม่มีความเส่ียงในการยกเลิกการสั่งสินคา้จาก 
EU และนอกจากนั้นบริษทัตอ้งควบคุมตนเองโดยการ ISO 14001เป็นอนัดบัแรก 

อ านาจ แคล่วคล่อง, ฐิติกร ทรัพยบุ์ญรอด และวิโรจน์ ตนัติภทัโร (2549) ได้ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรักษามาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมภายหลงัการ
รับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกลัน่น ้ ามนัและปิโตรเคมี ในภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย เป็นวิจยัเชิงส ารวจ โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือโดยส่งไปยงั
บริษทัต่าง ๆ ในภาคตะวนัออกของประเทศ สามารถน ามาสรุปพบวา่ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญั
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มากท่ีสุดส่ีล าดับจากมากไปน้อยคือ พนักงานไม่มีจิตส านึกทางด้านส่ิงแวดล้อมร้อยละ 37.80 
งบประมาณไม่เพียงพอร้อยละ 29.4 บุคลากรไม่เพียงพอในการรักษาระบบ ISO 14001 ร้อยละ 
28.60 และขาดการติดตามและประเมินผลในการแกปั้ญหาขอ้บกพร่องร้อยละ 23.50 ส่วนท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามคิดว่าเป็นปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการรักษาระบบ ปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุด
สามอนัดับจากน้อยไปมาก ดงัน้ี บุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านเอกสารมีความสามารถไม่เพียงพอ 
ความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลท่ีวเิคราะห์ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และการก าหนดงบประมาณ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่เพียงพอตามนโยบาย  

ดงันั้นแนวทางการรักษาระบบมาตรฐาน ISO 14001 ของอุตสาหกรรมกลัน่น ้ ามนัและปิ
โตรเคมีในภาคตะวนัออกของประเทศไทยควรมีการก าหนด งบประมาณในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
และการอบรมพนักงานด้านส่ิงแวดล้อมให้มากข้ึนเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
ตระหนกัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนั้นมีการเพิ่มบุคลากร ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อเฝ้าติดตาม 
และประเมินผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและขอ้กฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จะ
ท าใหไ้ม่มีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มและการท างานประจ าของพนกังาน นอกจากน้ีฝ่ายบริหารควร
มีบทบาทในการท่ีจะสนบัสนุนงบประมาณและการติดตามและประเมินผลทางด้านส่ิงแวดล้อม
อยา่งต่อเน่ือง 

เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความตระหนกัและ
การยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ ศึกษากรณี
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัปานกลาง มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีความตระหนักต่อระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีการ
ยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นระดบัค่อนขา้งสูง 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมี 2 ปัจจยัคือ การฝึกอบรมดา้น
ส่ิงแวดล้อม และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มาใชใ้นองคก์ารมี 3 
ปัจจยัคือ อายุ ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และความ
ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 

McGuire (2014) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของ ISO 14001 กบับงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้ม
ในประเทศจีนโดยเก็บขอ้มูลจากโรงงานในประเทศจีน จากผลวิจยัพบวา่การรับรองระบบ ISO 14001
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ท าให้เพิ่มการปฏิบติัตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมมากข้ึนและผลดงักล่าวน้ียงัคงอยู่หลงัจากมีการ
ด าเนินการควบคุมภายในโรงงานอยา่งอยา่งเหมาะสม 

Martín-Peña, Díaz-Garrido and Sánchez-López (2014) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์
ผลประโยชน์และอุปสรรค์ของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั กรณีศึกษา อุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศสเปน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในเชิงกล
ยุทธ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศสเปน ผูว้ิจยั ช้ีให้เห็นถึงผลประโยชน์หลกั ๆ ท่ีบริษทั
ได้รับจากระบบการจัดการและอุปสรรคท่ีบริษทัเหล่าน้ีได้เผชิญจากการน าระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มไปปฏิบติัและขอการรับรอง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีอุปสรรค์ท่ีคลา้ยคลึง
กนั แต่ผลประโยชน์จะแตกต่างกนัตามปัจจยัและประเทศท่ีท าการวิเคราะห์ และจากการเก็บขอ้มูล
โดยใช้แบบสอบถามกบับริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตและผูท่ี้จดัหาวตัถุดิบจากนั้นน ามาวิเคราะห์ตามปัจจยั 
ผลการวิจัยสรุปว่า  ผลประโยชน์ของระบบน้ีคือต าแหน่งทางการตลาดของบริษัทดี ข้ึน 
ความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการด าเนินการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเขา้ถึงเทคโนโลยี
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม อุปสรรคคื์อ ความตอ้งการของระบบ  โครงสร้างขององคก์ร การยอมรับของ
บุคลากร (ผูจ้ดัการ และพนกังาน) และขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในแง่ของการก าหนดวตัถุประสงค ์
การค านวณผลลพัธ์และการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังาน 

Nguyen and Hens (2013) ไดศึ้กษาเร่ือง การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรม
ซีเมนตใ์นประเทศเวียดนาม: ผลกระทบจากการไดรั้บการรับรอง ISO 14001 เพื่อศึกษาวิเคราะห์
การตอบรับของโรงงานผลิตซีเมนตใ์นประเทศเวยีดนามกบัระบบ ISO 14001 ผลกระทบจากการน า
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ไปประยกุตใ์ชใ้นโรงงานซีเมนตใ์นประเทศเวียดนาม โดย
ศึกษาเปรียบเทียบผลลพัธ์ระหว่างโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบแลว้กบัโรงงานท่ีไม่ไดรั้บการ
รับรองระบบ โดยใชแ้บบสอบถามและตวัช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษาพบวา่ โรงงานท่ีไดรั้บ
การรับรองระบบจะมีความตระหนกัและใหค้วามสนใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมากกวา่โรงงานท่ีไม่ได้
รับการรับรอง ส่วนผลการปฏิบติังานโดยใชต้วัช้ีวดัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฝุ่ น SO2 และ NO2 เป็น
ตน้ ไดมี้การปรับปรุงใหดี้ข้ึนหลงัจากท่ีไดน้ าระบบ ISO 14001 มาใชอ้ยา่งมีนยัส าคญั โดยภาพรวม
แลว้โรงงานท่ีไดรั้บการรับรองจะมีการด าเนินงานท่ีดีกวา่โรงงานท่ีไม่ไดรั้บการรับรองทั้งในดา้น
การจดัการ และการปฏิบติังาน 

Castka and Prajogo (2012) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบจากแรงกดดนัจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
รองในการน าระบบ ISO 14001 มาปฏิบติั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ ศึกษาปัญหาทางดา้น
บริบทของการรับรองระบบ ISO 14001 โดยสุ่มตัวอย่างบริษัทในประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์328 บริษทั ผลการศึกษาพบวา่การไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001 ไดรั้บการยอมรับ
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จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรองว่าเป็นความพยายามของบริษทัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัท่ี
เคยเผชิญแรงกดดนัจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียรองให้ยอมรับมาตรฐาน ISO 14001 ได้มองเห็น
ผลประโยชน์ดา้นช่ือเสียงเม่ือไดรั้บการรับรองISO 14001 ในขณะเดียวกนังานวจิยัน้ียงัแสดงให้เห็น
ว่า แรงกดดนัจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียรองไม่มีส่วนท าให้บริษทัน าระบบ ISO 14001 มาปฏิบติั 
บริษทัเหล่าน้ีมิไดพ้ยายามมากข้ึนเพื่อระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของพวกเขาเพียงเพราะเผชิญแรง
กดดนัจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียให้ไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001 นอกจากน้ียงัพบวา่บริษทัท่ีน า
ระบบ ISO 14001มาปฏิบติัไดร้ายงานผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั เช่น มลพิษลดลง หรือ 
การใชพ้ลงังานลดลงถึงอยา่งไรก็ตามแรงกดดนัจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรองไม่มีส่วนท าให้บริษทัมี
การปรับปรุง 

Nishitani (2009) ไดศึ้กษาเร่ือง ความตอ้งการในการยอมรับระบบ ISO 14001 ในห่วงโซ่
อุปทาน: มุ่งวเิคราะห์เชิงประจกัษใ์นตลาดท่ีมีความตระหนกัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มโดยวิจยัน้ีไดว้ิเคราะห์ 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและแรงกดดนัจากลูกคา้ในตลาดท่ีมีความตระหนกัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อ
จ านวนการน ามาตรฐาน ISO 14001 มาใชภ้ายในประเทศ งานวิจยัน้ีไดสุ่้มตวัอยา่งจาก 155 ประเทศ
เป็นเวลากว่า 8ปี เพื่อสนับสนุนมุมมองของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและแรงกดดนัจากลูกคา้ใน
ตลาดท่ีมีความตระหนกัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม (ประกอบไปดว้ย ฟินแลนด์ ญ่ีปุ่น เยอรมนั เดนมาร์ค) ซ่ึง
มีแนวโน้มท่ีจะสนบัสนุนบริษทัภายในประเทศของตนและประเทศท่ีเป็นซัพพลายเออร์น าระบบ 
ISO 14001 มาใช ้ซ่ึงท าให้บริษทัในตลาดท่ีมีความตระหนกัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มน าระบบ ISO 14001 
มาใช้ไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากส่งผลดีต่อการด าเนินการในภาคเศรษฐกิจ เม่ือบริษทัเหล่านั้นไดรั้บการ
รับรองระบบ ISO 14001 แลว้และไดเ้รียกร้องให้บริษทัภายในประเทศของตนและประเทศท่ีเป็น
ซพัพลายเออร์ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกนัในห่วงโซ่อุปทานระดบัโลก ดว้ยเหตุน้ี ซพัพลายเออร์ท่ีตอ้งการ
จะเขา้ไปในตลาดท่ีมีความตระหนกัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มสามารถสร้างความไดเ้ปรียบไดห้ากไดรั้บการ
รับรองระบบ ISO 14001 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้จึงไดแ้นวคิดวา่ ในการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 นั้นเป็นการประยุกต์จากแนวคิดการจดัการท่ีใช้ทรัพยากร ของ
องค์กรมาใช้ในการจดัการส่ิงแวดล้อมโดยค านึงถึงความเหมาะสมกบับริบทของบริษทัเพื่อให้
ส่ิงแวดล้อมขององค์กรดีข้ึน เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบั และเกิดการพฒันา
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึน 

โดยผูว้ิจยัสามารถก าหนดตวัแปรท่ีจะใช้ในการศึกษาตามแนวคิด CIPP-I Model เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจยัในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของ บริษทั ไออาร์พีซี 
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จ ากดั (มหาชน) ได้อย่างเป็นระบบ และมีความครอบคลุมทุกด้านท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

ปัจจยัภายนอกคือสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ประกอบดว้ย นโยบายของรัฐบาล 
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของรัฐ หน่วยงานของรัฐบาล ผูน้ าชุมชน ความตอ้งการ
ของลูกคา้ การแข่งขนัทางธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจ ขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและสังคม และปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจัยภายในคือทรัพยากรท่ีจ าเป็นและวิธีหรือรูปแบบการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ  เทคโนโลยี การสนับสนุนของผูบ้ริหาร วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
วฒันธรรมขององคก์ร และมาตรฐานอ่ืน ๆ  

ปัจจัยด้านกระบวนการคือการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษัท 
ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน การด าเนินระบบ การ
ติดตามตรวจสอบและการประเมินผล การมีส่วนร่วมของพนกังานในการด าเนินตามระบบ ISO 
14001 และการทบทวนและการปรับปรุง  

ปัจจยัดา้นผลผลิตคือผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
ของบริษทั ประกอบไปดว้ย การบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 

และปัจจยัด้านผลกระทบคือผลกระทบจากการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
ISO 14001 ของบริษทั ประกอบไปดว้ย ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนโดยรอบ ทศันคติ
ต่อบริษัท การพัฒนาของเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานของบริษัท และการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร 

ปัจจยัเหล่าน้ีจะน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์กบั
การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
ต่อไป 



 
 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิวจิยั 
 

งานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในจังหวดัระยองกรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) โดย
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบ CIPP-I Model ซ่ึงมีกรอบแนวคิดและวธีิการศึกษา มีหวัขอ้ดงัน้ี 

3.1  ขั้นตอนการศึกษา 
3.2  กรอบแนวคิด 
3.3  แหล่งขอ้มูล 
3.4  วธีิการวจิยั 
3.5  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
3.6  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.7  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.8  การทดสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 
3.9  การประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1  ขั้นตอนการศึกษา 
 

 
 
ภาพที ่3.1  ขั้นตอนการศึกษา 
 

3.2  กรอบแนวคดิ 
 

ในการก าหนดกรอบแนวคิดผูว้ิจยัได้น าแนวคิด CIPP-I Model มาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดเน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีใช้ในการประเมินอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองกัน จึง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาปัจจัย ต่าง ๆ ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมได้
ครอบคลุมทุกด้าน โดยน าไปศึกษาวิเคราะห์ว่าปัจจยัเหล่านั้นส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถก าหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษามีดงัภาพท่ี 3.2 

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) แนวคิดต่างๆ และทบทวนวรรณกรรมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

จดัท าแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและความคิดเห็นจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key 
Informants) 

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและความคิดเห็น 

ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สรุปผลการศึกษาวจิยั 

วเิคราะห์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) และ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการด าเนินระบบมาตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม   
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ภาพที ่3.2  กรอบแนวคิดการศึกษา 
  

ด้านบริบท (Context) 
ด้านการเมอืง   ด้านเศรษฐกจิ  ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
-  นโยบายรัฐบาล   -  ความตอ้งการของลูกคา้ -  ขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและสงัคม 
-  กฎหมายและกฎระเบียบ  -  สภาวะเศรษฐกิจ  -  ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
-  หน่วยงานราชการ   - การแข่งขนัทางธุรกิจ 
-  ผูน้ าชุมชน 
 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
ทรัพยากรบุคคล 
-  จ านวนและความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร 
-  การฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 
งบประมาณ 
-  ความเพยีงพอของงบประมาณ 
เทคโนโลย ี
-  เทคโนโลยีดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การบริหารจัดการและวธิีการท างาน 
-  การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
-  วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และวฒันธรรม
ของบริษทัไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
- มาตรฐาน ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 
 
 

ด้านกระบวนการ (Process) 
การบริหารจัดการระบบการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม 
-  การก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
-  การวางแผน 
-  การปฏิบติัตามแผนงาน 
- การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผล 
-  การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
-  การทบทวนและการปรับปรุง 

ด้านผลผลติ (Product) 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 
-  บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม ่
-  สภาพแวดลอ้มในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดีข้ึนหรือไม ่

ด้านผลกระทบ (Impact) 
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม  ด้านการพฒันา 
-  คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของชุมชนรอบเขต -  การพฒันาดา้นเทคโนโลยีและวิธีการด าเนินงาน 
ประกอบการอุตสาหกรรม 
-  ความพึงพอใจและการไดรั้บการยอมรับ -  การพฒันาดา้นความรู้ความสามารถของบุคลากร 
จากชุมชน 
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3.3  แหล่งข้อมูล 
 

ในการวจิยัคร้ังน้ีมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่งเป็นหลกั คือ 
 
3.3.1  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 

ต ารา งานวจิยั และขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตโดยมีขอ้มูล
ท่ีใชใ้นการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1)  แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2)  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
3)  ขอ้มูลทัว่ไปของ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
4)  ขอ้มูลดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ บริษทั ไออาร์พีซีจ  ากดั (มหาชน) 

 
3.3.2  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (Semi-structured interviews) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) โดยน าแนวคิด
แบบ CIPP-I Model มาเป็นแนวทางในการสร้างแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์และการ
สังเกตการณ์ด าเนินงาน 

 

3.4  วธิีการวจิัย 
 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในจงัหวดัระยองกรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เป็นการ
ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิใชว้ิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) กบัผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั (Key Informants) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชนในพื้นท่ี ร่วมกบัการสังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ในพื้นท่ีศึกษา และการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) เพื่อน าขอ้มูลมาเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาขอ้สรุปเป็น
แนวทางส าคญัในการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

ในการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews)ได้ท าการการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยท าการ



73 

สุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) กับผูท่ี้เก่ียวข้องกับระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ได้แก่ ผูบ้ริหาร พนักงานในสายงานคุณภาพ 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ และผูน้ าชุมชนในต าบลนาตาขวญั 
ต าบลบ้านแลง ต าบลเชิงเนิน และต าบลตะพง และใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ 
(Snowball Selection) กบักลุ่มประชาชนในชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบในต าบลต่าง ๆ โดยสอบถาม
จากผูน้ าชุมชน ผูส้ัมภาษณ์จะสามารถช้ีแจงขอ้มูลไดโ้ดยตรงและไดข้อ้มูลในประเด็นท่ีจะศึกษาได้
อย่างชดัเจนจากผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ และผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ยงัสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ 
โดยท่ีผู ้สัมภาษณ์จะใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีก าหนดข้ึนเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้
รายละเอียดและครอบคลุมประเด็นส าคญัในการศึกษามากท่ีสุด โดยการสัมภาษณ์แต่ละคร้ังจะใช้
เวลาประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง โดยขอบเขตพื้นท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 3.3 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
ภาพที ่3.3  แผนท่ีแสดงขอบเขตพื้นท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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3.5  ผู้ให้ข้อมูลส าคญั  (Key Informants) 
 

ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในจงัหวดัระยองกรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน)โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงไดเ้ลือกผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัและเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียจากการด าเนินระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั รวมถึงเป็นผูท่ี้สะดวกในการ
ใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ ซ่ึงเช่ือวา่สามารถเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีความครอบคลุมและน่าเช่ือถือ 
มีดงัน้ี 

1)  ผูจ้ดัการส่วนความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 1 คน 
2)  เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 4 คน 
3)  ตวัแทนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

-  ตวัแทนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาตาขวญั 1 คน 
-  ตวัแทนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแลง 1 คน 
-  ตวัแทนจากเทศบาลต าบลเชิงเนิน 1 คน 
-  ตวัแทนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะพง 1 คน 
รวม 4 คน 

4)  ตวัแทนจากส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั 1 คน 
5)  ตวัแทนจากส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง 1 คน 
6)  ผูน้ าชุมชนโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 4 คน 
ส าหรับผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นตวัแทนประชาชนทัว่ไปในชุมชนโดยรอบเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมไออาร์พีซีได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Selection) โดยท าการ
สอบถามจากผูน้ าชุมชนของแต่ละพื้นท่ีเพื่อค้นหาผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกับบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด 
(มหาชน) และสะดวกในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ โดยตวัแทนประชาชนทัว่ไปใน
ชุมชนโดยรอบเขตประกอบการฯ มีดงัน้ี 

7)  ตวัแทนประชาชนทัว่ไปในชุมชนโดยเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
-  ประชาชนในต าบลนาตาขวญั 3 คน 
-  ประชาชนในต าบลบา้นแลง 3 คน 
-  ประชาชนในต าบลเชิงเนิน 3 คน 
-  ประชาชนในต าบลตะพง 3 คน 
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รวม 12 คน 
 รวมจ านวนผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้งส้ิน 27 คน 
 

3.6  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยค าถามปลายปิด (Close –Ended Question) และค าถามปลายเปิด (Opened – Ended Question) 
โดยใช้ค  าถามปลายเปิดเป็นหลกั โดยสร้างแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์จากแนวคิด CIPP-I 
Model ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 มิติ ไดแ้ก่ 1) ดา้นบริบท 2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ 3) ดา้นกระบวนการ 4) 
ดา้นผลผลิต5) ดา้นผลกระทบ และใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง (Recorder) ขณะท าการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บ
รายละเอียดของขอ้มูลจากผูถู้กสัมภาษณ์ให้ไดม้ากท่ีสุด และเพื่อเป็นการทบทวนขอ้มูล ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งในการจดบนัทึกอีกคร้ัง 

ส าหรับผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้มีความรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบัระบบการจดัการจะท าการ
สัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลสามารถตอบค าถามและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระตามความคิดเห็นและความเป็นจริง และสามารถช้ีแจงประเด็นท่ีส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน)ประกอบไปดว้ย 5 มิติ ไดแ้ก่ 1) ดา้นบริบท 2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ 3) ด้านกระบวนการ 4) 
ดา้นผลผลิต 5) ดา้นผลกระทบ 

ส่วนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะท าการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์กบัตวัแทนจากหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชน และตวัแทนจากประชาชนท่ีอยู่โดยรอบบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด 
(มหาชน) เพื่อรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษัท และ
ผลกระทบจากการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
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3.7  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

หลงัจากสร้างแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้ จะท าการตรวจสอบคุณภาพ
โดยน าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิคืออาจารย์ท่ีปรึกษาหลักท าการตรวจสอบ และประเมินความตรง 
(Validity) เชิงเน้ือหา จากนั้นไดท้  าการปรับแกต้ามค าแนะน าท่ีไดรั้บจากผูท้รงคุณวุฒิดงักล่าวต่อไป 

จากนั้นน ามาทดสอบ (Pilot Survey)โดยการน าแบบสัมภาษณ์ท่ีผา่นการปรับแกแ้ลว้มาท า
การสัมภาษณ์กบันักศึกษาในคณะพฒันาสังคมและการจดัการส่ิงแวดล้อม หลกัสูตรการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมภาคปกติ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
สัมภาษณ์ จ านวน 5 คนเพื่อทดสอบความเขา้ใจของผูถู้กสัมภาษณ์ต่อค าถามในแบบสัมภาษณ์น้ี 

 

3.8  การทดสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูล 
 

การทดสอบความเช่ือถือได้ของขอ้มูล ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation 
Method) อรุณี อ่อนสวสัด์ิ (2551: 282) ไดอ้ธิบายถึงวธีิการตรวจสอบไว ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลในดา้น เวลา สถานท่ี และบุคคล เพื่อพิจารณาวา่ ถา้เก็บขอ้มูลต่างเวลา ต่างสถานท่ี และผูใ้ห้
ขอ้มูลต่างกนั จะไดข้อ้มูลแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ 

2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผูศึ้กษา เป็นการตรวจสอบว่า หากผูเ้ก็บ
ขอ้มูลเปล่ียนไป ไม่ใช่ผูศึ้กษา ขอ้มูลท่ีไดค้วรจะตรงกนั 

3) การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นวิธีการ เป็นการตรวจสอบขอ้มูลจากวิธีการ
เก็บขอ้มูล 3 วธีิท่ีแตกต่างกนัวา่จะไดผ้ลเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น ใชว้ิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การ
ใช้เอกสาร และผลท่ีได้มีความสอดคล้องกนั เป็นตน้ ซ่ึงการตรวจสอบขอ้มูลจะท าให้เกิดความ
เช่ือถือได ้(Reliability) ของขอ้มูล ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์จะท าการศึกษามาก
ท่ีสุด และน าขอ้มูลมาประมวลเขา้กบัแนวความคิดของผูว้จิยัโดยปราศจากอคติ ในสถานการณ์ และ
ระยะเวลา ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา เพื่อใหเ้กิดความเท่ียงตรงใหม้ากท่ีสุด 

ซ่ึงการวิจยัน้ี ไดเ้ลือกใชว้ิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าดา้นวิธีการ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ควบคู่กับการสังเกตการณ์และศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งกนัของขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล (Reliability) เพื่อให้ไดข้อ้มูลตรงกบั
วตัถุประสงคท่ี์จะท าการศึกษามากท่ีสุด 
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3.9  การประมวลผลข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากวธีิการสัมภาษณ์ ร่วมกบักบัศึกษาเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง จากแนวคิด CIPP-I Model ซ่ึงประกอบดว้ย 5 มิติ ไดแ้ก่ 1) ดา้นบริบท ไดแ้ก่ การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 2) ด้านปัจจยัน าเข้า ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การ
บริหารจดัการและวิธีการท างาน เทคโนโลยี 3) ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 4) ดา้นผลผลิต ไดแ้ก่ บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้และการไดรั้บรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 5) ดา้นผลกระทบ 
ได้แก่ สังคมและส่ิงแวดล้อม การพฒันา จากการใช้เทคนิคดงักล่าว จะท าการวิเคราะห์โดยการ
รวบรวมข้อมูลท่ีได้มาท าการจัดหมวดหมู่ จ  าแนกประเด็น ท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
รายละเอียดแต่ละประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัไออาร์พีซี เพื่อศึกษาวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของระบบการ
จดัการส่ิงแวดล้อมของบริษทั รวมถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการด าเนินงาน
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เพื่อให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการ
วจิยั 



บทที ่4  
 

ผลการศึกษา 
 

ในบทน้ีจะน ำเสนอผลกำรศึกษำของปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมีในจงัหวดัระยอง ในกรณีศึกษำ บริษทั ไออำร์พีซี 
จ  ำกัด (มหำชน) จำกกำรเก็บข้อมูลเบ้ืองตน้และจำกกำรได้รับอนุเครำะห์ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งจำกบุคคลภำยในบริษทั และบุคคลภำยนอก รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร โดยมีหวัขอ้ ดงัน้ี 

4.1  ขอ้มูลของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
4.2  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของ

บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
4.3  ปัญหำ อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO 14001) ของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

4.1  ข้อมูลของบริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
 

ในหวัขอ้น้ีจะกล่ำวถึงขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) จ ำกดั ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย ขอ้มูลพื้นฐำน และขอ้มูลเก่ียวกบัสำธำรณูปโภคของบริษทั ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
4.1.1  การด าเนินงานของบริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
กำรด ำเนินงำนของบริษทัได้มีกำรก ำหนดกำรควบคุมและป้องกันผลกระทบทำงด้ำน

ส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ช่วงก่อนเร่ิมด ำเนินกำร มีกำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดล้อมไวใ้นรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) และก ำหนดมำตรกำร
ในกำรป้องกนัและลดผลกระทบไวอ้ย่ำงละเอียด พร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพส่ิงแวดลอ้มให้เหมำะสม เป็นไปกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล โดยบริษทัไดมี้กำรด ำเนิน
โครงกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ เพื่อปรับปรุงและพฒันำกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและกำรเฝ้ำระวงั
ผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึน (บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน), 2557: 44 - 45) ยกตวัอยำ่ง
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เช่น กำรท ำบญัชีปริมำณกำรระบำยสำรอินทรียร์ะเหยง่ำย (VOCs Emission Inventory) อย่ำง
ต่อเน่ืองเพื่อประเมินและหำแนวทำงในกำรจดักำรดำ้นคุณภำพอำกำศในพื้นท่ีปฏิบติังำนให้ดีข้ึน 
กำรจดัให้สถำนีตรวจวดัคุณภำพอำกำศอตัโนมติัทั้งแบบติดตั้งถำวรจ ำนวน 5 สถำนี และแบบ
เคล่ือนท่ีจ ำนวน 4 ชุด และรำยงำนให้ชุมชนไดรั้บทรำบผำ่นจอแสดงผลบริเวณชุมชนและหนำ้เขต
ประกอบกำร กำรน ำหลกักำร 3R (Reduce, Reuse, Recycle)มำประยุกตใ์ชใ้นหน่วยกำรผลิต ช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของเสียทั้ งองค์กรและท ำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรให้ได้
ประโยชน์ เป็นตน้  

นอกจำกน้ีบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ยงัได้ค  ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภำยใตแ้นวคิด “ห่วงใย” (Care) “แบ่งปัน” (Share) และ “ใส่ใจ” (Respect) โดย
มุ่งหวงัใหภ้ำคอุตสำหกรรมอยูร่่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ยำ่งเป็นสุข และเจริญกำ้วหนำ้ไปพร้อม 
ๆ กนั บริษทัจึงมีควำมใส่ใจในพนกังำนของตน ชุมชนและสังคม โดยจดัโครงกำรควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ต่ำง ๆ (บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน), ม.ป.ป. ก.) ยกตวัอยำ่งเช่น กำรมอบเงิน
สนบัสนุนกองทุนโรคกลำ้มเน้ืออ่อนแรง (ALS) สถำบนัประสำทวิทยำ กำรร่วมกบัมำหำวิทยำลยั
เกษตรศำสตร์ จดัตั้งศูนยว์ิจยักำรเกษตรเครือข่ำยชุมชน เพื่อให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรจดักำร
และกำรเพิ่มผลผลิตในสวนยำงพำรำ กำรฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ประจ ำปีให้แก่พนกังำนของ
บริษทัและครอบครัว เป็นตน้  

 
4.1.2  ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบสำธำรณูปโภคของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกัด (มหำชน) ภำยในเขตประกอบกำร

อุตสำหกรรมไออำร์พีซีมีดงัต่อไปน้ี (บริษทั คอนซลัแทนท ์ออฟ เทคโนโลยี จ  ำกดั, 2556: 2-68 - 2-
184) 

4.1.2.1  กำรใชน้ ้ำ 
กำรใชน้ ้ำของเขตประกอบกำรฯ มีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำในส่วนพื้นท่ีท่ีพฒันำแลว้รวม

ทั้งหมดเท่ำกบั 115,372.1 ลบ.ม./วนั โดยแยกเป็นในส่วนของพื้นท่ีท่ีพฒันำแลว้ 68,402.5 ลบ.ม./วนั
และในพื้นท่ีก ำลงัพฒันำ 46,969.6 ลบ.ม./วนั โดยมีแผนผงักำรใชน้ ้ำดงัภำพท่ี 4.1 

โดยแหล่งน ้ำดิบท่ีใชภ้ำยในเขตประกอบกำรฯ มำจำก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ 
1)  แหล่งน ้ ำดิบท่ีไดรั้บกำรจดัสรรจำกกรมชลประทำน 110,000 ลบ.ม./วนั

(เดิมได้รับกำรจดัสรร 70,000 ลบ.ม./วนั และไดรั้บกำรจดัสรรเพิ่มเติมอีก 40,000 ลบ.ม./วนั)เพื่อ
เป็นแหล่งน ้ ำดิบส ำหรับผลิตน ้ ำประปำเพื่อจ ำหน่ำยให้กับโรงงำนท่ีเปิดด ำเนินกำรในพื้นท่ีเขต
ประกอบกำรฯ 
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2)  แหล่งน ้ ำดิบท่ีไดรั้บกำรจดัสรรจำก East Water โดยไดรั้บกำรจดัสรร 
69,000 ลบ.ม./วนั 

ระบบผลิตน ้ำประปำมี 2 แห่ง ดงัน้ี 
แห่งท่ี 1 ตั้ งอยู่ในเขต ต ำบลบำงบุตร อ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวดัระยอง เป็นแบบ 

Conventional Type จ ำนวน 1 ชุด มีก ำลงัผลิตน ้ ำประปำได ้70,000 ลบ.ม./วนัน ้ ำประปำท่ีผลิตแลว้
จะส่งให้กบัทำงเขตประกอบกำรฯ เพื่อจ ำหน่ำยให้กบัโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู่ใน
พื้นท่ีผำ่นทำงแนวท่อน ้ ำประปำไปเก็บไวท่ี้ถงัพกัน ้ ำใส (Clear Water Storage Tank) ก่อนส่งจ่ำยไป
ยงัพื้นท่ีต่ำง ๆ  

ระบบผลิตน ้ ำประปำแห่งท่ี 2 ตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ีฝ่ังเหนือถนนสุขุมวิทภำยในพื้นท่ี
ก ำลงัพฒันำ ซ่ึงจะรับน ้ ำดิบจำก East Water โดยเป็นแบบ Conventional Type เช่นเดียวกบัแห่งท่ี 1 
มีจ  ำนวน 1 ชุด มีก ำลงักำรผลิตน ้ ำประปำ 70,000 ลบ.ม./วนั โดยจะจ่ำยให้กบับริเวณพื้นท่ีโครงกำร
ปัจจุบันและพื้นท่ีส่วนขยำย นอกจำกน้ียงัได้จัดให้มีบ่อน ้ ำดิบส ำรอง 5 บ่อ อยู่นอกพื้นท่ีเขต
ประกอบกำรฯ ส ำรองในกรณีฉุกเฉิน 

4.1.2.2  ระบบไฟฟ้ำและพลงังำน 
โรงงำนท่ีเขำ้มำตั้งในพื้นท่ีเขตประกอบกำรฯ ส่วนใหญ่จะรับไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำท่ี

เปิดด ำเนินกำรภำยในพื้นท่ีเขตประกอบกำรฯ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อน ก ำลงักำรผลิต
ไฟฟ้ำ 100 เมกะวตัต ์และโรงงำนผลิตไอน ้ ำและไฟฟ้ำร่วม หรือ Combined Heat and Power (CHP) 
ซ่ึงใชก้๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง ก ำลงักำรผลิต 228 เมกะวตัต ์เป็นหลกัและใชไ้ฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคจงัหวดัระยองเป็นระบบส ำรอง 

4.1.2.3  แนว Pipe Rack 
เน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรของโรงงำนอุตสำหกรรมภำยในเขตประกอบกำรฯ จะมีกำร

ขนถ่ำยผลิตภณัฑ์หรือวตัถุดิบประเภทปิโตรเคมีและปิโตรเลียม จึงมีกำรจดัเตรียมแนว Pipe Rack 
ส ำหรับรองรับกำรขนถ่ำยผลิตภณัฑ์ดงักล่ำวผำ่นตำมแนวท่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรขนถ่ำย
วตัถุดิบและผลิตภัณฑ์ของโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นอุตสำหกรรมต่อเน่ืองของเขต
ประกอบกำรฯ รวมทั้งเป็นกำรช่วยลดกำรขนส่งโดยใช้ยำนพำหนะท่ีอำจส่งผลต่อสภำพจรำจร
บริเวณเขตประกอบกำรฯได ้ 
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ภาพที ่4.1  แผนผงักำรจดักำรน ้ำ 
แหล่งทีม่า: บริษทั คอนซลัแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีจ  ำกดั, 2556: 2-77.
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4.1.2.4  ท่ำเรือ 
ท่ำเรือ ไออำร์พีซี ตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ีเดียวกนักบัโรงกลัน่น ้ ำมนัของบริษทัดงัภำพท่ี 

4.2 โดยท่ำเรือหลกัประกอบดว้ย (บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน), 2556: 8) 
1)  ท่ำเรือปิโตรเคมี และปิโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal) 

หรือท่ำเรือ LCT เพื่อใชเ้ป็นท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสินคำ้ประเภทของเหลวและก๊ำซ ควำมยำวประมำณ 
1,623 เมตร ประกอบดว้ยท่ำเทียบเรือขนำดใหญ่ 6 ท่ำ สำมำรถรับเรือไดต้ั้งแต่ขนำด 1,000–250,000 
ตนั ซ่ึงใหบ้ริกำรเทียบเรือเพื่อขนถ่ำยสินคำ้ดว้ยอุปกรณ์ขนถ่ำยท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภำพและควำม
ปลอดภยั 

2)  ท่ำเรือคอนเทนเนอร์ และสินคำ้ท่ำไป (Bulk & Container Terminal) 
หรือท่ำเรือ BCT มีลกัษณะเป็นแขนยืน่ลงไปในทะเล เทียบท่ำได ้2 ดำ้น ตวัท่ำมีควำมยำว 900 เมตร 
และควำมกวำ้ง 44 เมตร ประกอบดว้ย ท่ำเทียบเรือ 6 ท่ำ สำมำรถรับเรือล ำเลียงไดต้ั้งแต่ขนำด 800–
150,000 ตนั 

 

 
 
ภาพที ่4.2  ท่ำเรือไออำร์พีซี 
แหล่งทีม่า: บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน), ม.ป.ป. 
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4.2  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของ
บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

 
งำนวจิยัน้ีผูว้จิยัไดก้  ำหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของ

บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ตำมแนวคิด CIPP-I ประกอบดว้ย ดำ้นปัจจยัภำยนอก (Context), 
ดำ้นปัจจยัน ำเขำ้ (Input), ดำ้นกระบวนกำร (Process), ดำ้นผลผลิต (Product), ดำ้นผลกระทบ 
(Impact) โดยปัจจยัในแต่ละดำ้นมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
4.2.1  ด้านปัจจัยภายนอก (Context) 
ปัจจยัภำยนอกหรือบริบทเป็นปัจจยัท่ีเป็นสภำพแวดลอ้มโดยรอบของบริษทั ไออำร์พีซี 

จ  ำกดั (มหำชน)ท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มซ่ึงผูว้ิจยัได้ก ำหนดปัจจยั
ภำยนอก คือ ด้ำนกำรเมือง ด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

4.2.1.1  กำรเมือง 
ด้ำนกำรเมืองท่ีเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับภำครัฐทั้งในระดบัประเทศและในระดับ

ทอ้งถ่ินซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
ประกอบไปดว้ย นโยบำยของรัฐบำล กฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนด หน่วยงำน
รำชกำรและผูน้ ำชุมชน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  นโยบำยของรัฐบำล 
รัฐบำลพยำยำมจะส่งเสริมให้ภำคอุตสำหกรรมผำ่นนโยบำย มำตรกำรจูงใจ

และส่งเสริมใหภ้ำคอุตสำหกรรมมีกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีดีหนัมำใส่ใจดำ้นส่ิงแวดลอ้มและชุมชน
มำกข้ึน เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ได้มีนโยบำยกำรส่งเสริม
อุตสำหกรรมในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ท่ีให้กำรสนบัสนุนโครงกำรท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัระยองท่ีมีกำร
จดักำรส่ิงแวดล้อมท่ีดีมีกำรลดผลกระทบทำงอำกำศท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำน (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน, 2554) กำรส่งเสริมสถำนประกอบกำรสู่อุตสำหกรรมสีเขียวจำก
กระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อสนับสนุนกำรประกอบกำรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม โดยส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรมมีกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและอนุรักษ์พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติในกระบวนกำรผลิต กำรดูแลรักษำ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งระดบัประเทศและระดบัชุมชน ตลอดจนส่งเสริมกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเนน้กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรส่งเสริมเครือข่ำยธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม (ส ำนกังำน
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ตรวจและประเมินผล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม , 2558: 39) และกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมได้มีกำรส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมให้มีกำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย ัง่ยืนโดยมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีกำร
ปรับปรุงเทคโนโลยีกำรผลิตให้ลดกำรใช้ทรัพยำกรและมีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกดว้ย 
เพิ่มกำรใชพ้ลงังำนทดแทนในภำคอุตสำหกรรม และลดภำวะโลกร้อนรวมทั้งสนบัสนุนกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชนในกำรแกไ้ขปัญหำและตรวจสอบสภำวะแวดลอ้ม (ส่วนพฒันำยุทธศำสตร์ ส ำนกั
นโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม, 2556: 24) 
เป็นตน้ ส ำหรับบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงมีเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีครบวงจรจึงได้รับกำรส่งเสริมจำกนโยบำยต่ำง ๆ เช่นกันโดยผูจ้ดักำรส่วนควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “บริษทัไออำร์พีซีไดรั้บกำรส่งเสริมจำก 
BOI ไดป้ระโยชน์จำกกำรลดภำษีน ำเขำ้เคร่ืองจกัร อุปกรณ์” และ เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ก) 
(2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ 

 
มำตรฐำน ISO 14001 จะท ำด้วยควำมสมคัรใจของบริษทั แต่

นโยบำยภำครัฐจะสนบัสนุน ในกำรไปต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรจะไดรั้บกำร
ยกเวน้ค่ำธรรมเนียม และกำรไดรั้บรองระบบISO 14001 ท ำให้เม่ือหน่วยงำน
ภำครัฐเขำ้มำท ำกำรตรวจสอบจะท ำให้ไดรั้บควำมมัน่ใจในระดบัหน่ึง . . . ภำครัฐ
จะไม่มำผลกัดนัโดยตรงแต่จะให้ค  ำแนะน ำในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละโรงงำนมำกกวำ่จะเป็นเชิงบงัคบั 

 
ในขณะเดียวกนัผูอ้  ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบำลต ำบล

เชิงเนิน (2557) ได้กล่ำวถึงกำรส่งเสริมจำกนโยบำยของรัฐบำลว่ำ “นโยบำยภำครัฐแต่ก่อนจะ
ค่อนข้ำงเอ้ือประโยชน์แก่บริษทัเพรำะเป็นบริษทัในเครือของปตท. ท ำให้ประชำชนสำมำรถ
ร้องเรียนไดใ้นระดบัหน่ึงบริษทัจะให้เฉพำะเท่ำท่ีทำงบริษทัให้ไดแ้ต่ไม่ทรำบวำ่รัฐบำลท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อไปในอนำคตจะเอ้ือใหม้ำกนอ้ยเพียงใด” 

ดงันั้นจึงเห็นไดว้ำ่นโยบำยจำกภำครัฐมีส่วนในกำรด ำเนินระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดล้อมของบริษทัในกำรเป็นแนวทำงให้บริษทัได้ด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมให้
เป็นไปตำมนโยบำยท่ีภำครัฐก ำหนด โดยภำครัฐจะช่วยใหก้ำรสนบัสนุนดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อจูงใจ
บริษทัให้มีกำรด ำเนินกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมีกำรค ำนึงถึงปัญหำส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียจำกกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษทัอีกดว้ย 
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2)  กฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนด 
ดำ้นกฎหมำยท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำรเพื่อใชค้วบคุมกำรด ำเนินงำนใน

ส่วนต่ำง ๆ ของภำคอุตสำหกรรมเพื่อควบคุมไม่ให้กำรด ำเนินงำนไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเช่น พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535,พ.ร.บ.โรงงำน 
พ.ศ. 2535, พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลงังำน พ.ศ. 
2535 เป็นตน้ ซ่ึงบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกัด (มหำชน) จ ำเป็นต้องปฏิบติัตำมทั้งกำรออกแบบเขต
ประกอบกำรอุตสำหกรรม กำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ และมีกำรด ำเนินกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยระเบียบและข้อบงัคบัต่ำงๆดังท่ีวิศวกรปฏิบติักำรหน่วยงำนฝ่ำย
โรงงำนส ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดัระยอง (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “กฎระเบียบของทำงหน่วยงำน
รำชกำรตำม พ.ร.บ.โรงงำน พ.ศ. 2535 ท่ีบริษทัไออำร์พีซีจะตอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด” 

ดังนั้ นบริษัทจึงได้มีกำรตรวจสอบและด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งตำมกฎหมำยอยำ่งสม ่ำเสมอ ดงัท่ีผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยั อำชีวอนำ
มยัและส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “หำกมีกฎหมำยใหม่ๆบริษทัจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงให้ทนัสมยั 
ส่วนกฎหมำยเก่ำท่ีประกำศใชอ้ยูแ่ลว้บริษทัจะปฏิบติัตำมถูกตอ้งครบถว้นตำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ โดย
จะมีเจำ้หนำ้ท่ีจำกหน่วยงำนรำชกำรมำตรวจสอบอยูเ่สมอเช่น กรมโรงงำนอุตสำหกรรมจงัหวดัเป็น
ตน้” นอกจำกน้ีเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ก) (2557) ยงัไดก้ล่ำวเสริมอีกวำ่ “ในขอ้ก ำหนดของ
ระบบ ISO 14001 จะมีกำรประเมินควำมสอดคลอ้งตำมกฎหมำยท ำให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัจะ
สอดคลอ้งตำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ โดยในส่วนของระบบ ISO 14001 จะให้ควำมส ำคญักบักฎหมำย
ส่ิงแวดลอ้มและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง แต่บริษทัไออำร์พีซีจะมีกฎหมำยท่ีครอบคลุมมำกกวำ่นั้น โดย
บริษทัจะมีกำรด ำเนินกำรกำรประเมินควำมสอดคลอ้งทุกปี” 

และเน่ืองจำกบริษัท ไออำร์พีซี  จ  ำกัด (มหำชน) มีกำรด ำเนินระบบ
มำตรฐำนหลำยระบบรวมกนั ดงันั้นจึงมีกฎหมำยหลำยดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งปฏิบติัตำม ดงัท่ี 
เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ก) (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “ในปัจจุบนับริษทัจะประเมินควำมสอดคลอ้ง
ของกฎหมำยโดยรวมประเด็นท่ีเช่ือมโยงดำ้นควำมปลอดภยัส่ิงแวดลอ้ม และพลงังำนทั้งหมดไป
พร้อมกนั ๆ” 

 ในส่วนขององค์กรปกครองท้องถ่ินไม่ได้มีกำรก ำหนดกฎหมำยหรือ
ระเบียบเป็นพิเศษในกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของโรงงำนมีเพียงแต่กำรขอควำมร่วมมือให้ทำงบริษทั
เขำ้มำช่วยดูแลประชำชนในพื้นท่ีซ่ึงนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นแลง (2557) กล่ำววำ่ “ทำง
อบต.ได้ตั้งขอ้บญัญติัไวใ้ห้บริษทัได้เขำ้มำช่วยเหลือชุมชนซ่ึงทำงบริษทัก็ให้ควำมร่วมมือดีเช่น
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ขอให้มีแพทยเ์ขำ้มำในชุมชนมำกกวำ่น้ีโดยเขำ้มำเดือนละคร้ังและเม่ือมีกล่ินท่ีผิดปกติทำงบริษทัก็
ใหค้วำมร่วมมือดี” 

 ดงันั้นจะเห็นไดว้่ำ กฎหมำย กฎระเบียบจำกทำงภำครัฐ เป็นส่วนส ำคญัท่ี
ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ส ำหรับบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ไดร้วบรวม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรฐำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและมำตรฐำนระบบอ่ืน ๆ ไปพร้อม 
ๆ กนั และมีกำรตรวจสอบใหค้รบถว้นทนัสมยัอยูเ่สมอ 

3)  หน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนรำชกำรจะท ำหนำ้ท่ีในกำรตรวจติดตำมและควบคุมให้ทำงบริษทั

ปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้สอดคลอ้งกบันโยบำย
ของรัฐบำล ดงัท่ีเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ก) (2557) ไดก้ล่ำวถึงบทบำทของหน่วยงำนภำครัฐ
วำ่ “บริษทัจะรำยงำนใหห้น่วยงำนรำชกำรไดรั้บทรำบ เช่น รำยงำนกำรตรวจสอบตรวจวดั, รำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA)จะท ำส ำเนำส่งให้หน่วยงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และหน่วยงำนอุตสำหกรรมจงัหวดัหรือส่งผลตรวจค่ำวิเครำะห์มลพิษต่ำง ๆ 
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดก็จะส่งให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ิน” ในขณะเดียวกันวิศวกร
ปฏิบติักำรหน่วยงำนฝ่ำยโรงงำน ส ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดัระยอง (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ 

 
ในส่วนของหน่วยงำนรำชกำรจะเป็นในส่วนของกำรก ำกบัดูแลใน

เร่ืองของกำรจดักำรมลพิษของทำงบริษทัไออำร์พีซี ทำงหน่วยงำนจะมีกำรติดตำม
ค่ำของมลพิษท่ีปล่อยออกมำให้อยูต่ำมท่ีมำตรฐำนก ำหนด โดยมีกำรตรวจติดตำม
อยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ . . . บริษทัท่ีตั้งอยู่ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี
เป็นบริษัทท่ีมีระบบเทคโนโลยีในกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมพอสมควรมีกำรท ำ 
Checklist มีกำรตรวจวดัค่ำปริมำณของบริษทัตนเองดว้ยจึงท ำให้เกิดกำรตระหนกั
เร่ืองของกำรปล่อยมลพิษ นอกจำกน้ีหน่วยงำนของทำงรำชกำรและประชำชน
รอบขำ้งก็มีส่วนร่วมในกำรติดตำมดูแลอยำ่งใกลชิ้ดอยูแ่ลว้ 

 
ซ่ึงถำ้หำกมีกำรตรวจพบมลภำวะท่ีเกินกว่ำค่ำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ทำง

หน่วยงำนรำชกำรจะด ำเนินเขำ้ไปตรวจสอบทนัที ดงัท่ีวิศวกรปฏิบติักำรหน่วยงำนฝ่ำยโรงงำน
ส ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดัระยอง (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 
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หำกมีกำรพบค่ำเกินมำตรฐำนหน่วยงำนจะเขำ้ไปตรวจสอบโดย
ด่วนเขำ้ไปในโรงงำนติดต่อหน่วยท่ีก ำกบัดูแลซ่ึงก็คือฝ่ำยผลิตเพื่อหำสำเหตุท่ีท ำ
ให้เกิดควำมผิดปกติข้ึน จำกนั้นจะท ำตำมขั้นตอนคือรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเรียน
ท่ำนผูว้ำ่ท่ำนปลดัและหำวธีิกำรป้องกนัต่อไป 

 
ส่วนบทบำทในกำรสนบัสนุนให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลทำงกรม

โรงงำนไดมี้ส่วนส่งเสริมใหบ้ริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)เป็นผูน้ ำร่องในกำรด ำเนินกำรให้เขต
ประกอบกำรอุตสำหกรรมของบริษทัเป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial 
Zone) โดยเจ้ำหน้ำท่ีจะท ำกำรตรวจ และให้ควำมรู้ค ำแนะน ำแก่บริษทั ดังท่ีผูจ้ดักำรส่วนควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “บริษทัไออำร์พีซีร่วมกบักรมโรงงำนใน
กำรด ำเนินกำรให้บริษทัไออำร์พีซีเป็นผูน้ ำร่องในกำรเป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
โดยส่วนใหญ่เจ้ำหน้ำท่ีจำกกรมโรงงำนจะเข้ำมำให้ค  ำแนะน ำ” ในขณะเดียวกันเจ้ำหน้ำท่ี
ส่ิงแวดล้อมอำวุโส (ก) (2557) ได้กล่ำวเสริมถึงกำรเข้ำมำสนับสนุนของกรรมโรงงำน ว่ำ“กรม
โรงงำนจะใหเ้จำ้หนำ้ท่ีเขำ้มำท ำกำรตรวจ และใหค้วำมรู้ค ำแนะน ำเม่ือมีกำรเสนอแผนงำนต่ำง ๆ” 

 นอกจำกน้ี หน่วยงำนรำชกำรยงัไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีบริษทั ไดจ้ดัข้ึน และ
ช่วยประสำนงำนกบัประชำชนในชุมชนและเครือข่ำยต่ำง ๆ ในพื้นท่ีรวมถึงช่วยประชำสัมพนัธ์
ข่ำวสำรต่ำง ๆ จำกบริษทัให้ประชำชนในชุมชนได้รับทรำบอย่ำงทัว่ถึงมำกยิ่งข้ึน ดังท่ีนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำขวญั (2557) ได้กล่ำวว่ำ“บริษทัไออำร์พีซีจะเชิญผูน้ ำชุมชนและ
กลุ่มเครือข่ำวต่ำง ๆ เขำ้ร่วมกำรเยี่ยมชมโรงงำนของบริษทัถึงระบบกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือเม่ือ
เกิดเหตุกำรณ์ผดิปกติ ซ่ึงผูเ้ยีย่มชมสำมำรถซกัถำมแก่เจำ้หนำ้ท่ีไดห้ำกมีขอ้สงสัย” 

 ดงันั้น บทบำทของหน่วยงำนรำชกำรเก่ียวกบักำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มจะเนน้
ไปท่ีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนด ส่วนบทบำทในกำร
สนบัสนุนกำรด ำเนินกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มจะคอยให้ควำมรู้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนรวมถึงเขำ้
ร่วมกิจกรรมท่ีบริษทัจดัข้ึน และช่วยประสำนงำนกบัเครือข่ำยของชุมชน 

4)  ผูน้ ำชุมชน 
 ผูน้ ำชุมชนเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัประชำชนในชุมชนมำกท่ีสุด ดงันั้นผูน้ ำชุมชน

จึงสำมำรถเขำ้ถึงประชำชนในชุมชนไดม้ำกกว่ำบริษทั ไออำร์พีซีจ  ำกดั (มหำชน) ผูจ้  ำชุมชนจึง
สำมำรถเป็นคนกลำงช่วยบริษทัในกำรประสำนงำนกบัชุมชนและช้ีแจงข่ำวสำรต่ำง ๆ จำกทำง
บริษทั ให้ประชำชนในชุมชนของตนไดรั้บทรำบ และเป็นตวัแทนประชำชนในชุมชนในกำรแจง้
เร่ืองร้องเรียนและปัญหำท่ีเกิดข้ึนในชุมชนให้ทำงบริษทัรับทรำบอีกช่องทำงหน่ึง ดงัท่ีชำวบำ้น
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ต ำบลนำตำขวญั (ก) (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “ประชำชนในชุมชนจะรับทรำบข่ำวสำรจำกผูน้ ำชุมชน 
หำกผูน้ ำชุมชนไม่ทรำบรำยละเอียดผูน้ ำชุมชนจะสอบถำมขอ้มูลจำกประชำสัมพนัธ์ของบริษทั ทำง
บริษทัจะส่งขอ้มูลผำ่นทำงโปรแกรม Line มำให้และน ำมำแจง้ให้ประชำชนในชุมชนไดรั้บทรำบ” 
ในขณะเดียวกนัก ำนนัต ำบลตะพง (2557) ยงัไดก้ล่ำวเสริมวำ่ 
 

 ประชำชนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยบริษทัจะให้ส่ง
ตวัแทนประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมผ่ำนผูน้ ำในโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษทัโดยมี
ผูน้ ำน ำเขำ้ไป เม่ือมีเวทีวิเครำะห์รับฟังขอ้เสนอแนะจะตอ้งมีประชำชนเป็นหลกั
ผูน้ ำคือเป็นตวัแทนของประชำชนเท่ำนั้นไม่ไดมี้อ ำนำจอิทธิพลใด ๆ 

 
 ดงันั้นจะเห็นว่ำผูน้ ำชุมชนและตวัแทนชุมชนจำกกลุ่มเครือข่ำยต่ำง ๆ มี

บทบำทต่อกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั ในกำรเป็นคนกลำง
ช่วยประสำนงำนและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่ำวสำรระหวำ่งบริษทักบัประชำชนในชุมชน ซ่ึงจะท ำให้
ประชำชนในชุมชนไดรั้บทรำบขอ้มูลจำกทำงบริษทัไดค้รอบคลุมทัว่ถึงมำกข้ึน รวมทั้งบริษทัจะ
ได้รับทรำบปัญหำและขอ้ร้องเรียนจำกชุมชนเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัให้แก่บริษทัได้น ำไปปรับปรุง
แกไ้ขใหร้ะบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

4.2.1.2  เศรษฐกิจ 
ดำ้นเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภำพเศรษฐกิจของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 

(มหำชน) ซ่ึงอำจจะส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั โดยปัจจยัดำ้น
น้ีประกอบไปด้วย ควำมต้องกำรของลูกค้ำ สภำวะเศรษฐกิจ และกำรแข่งขันทำงธุรกิจ มี
รำยละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 

1)  ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
 ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้หรือคู่คำ้เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีทำงบริษทั ไออำร์พีซี 

จ  ำกดั (มหำชน)จะตอ้งน ำมำพิจำรณำ ซ่ึงก็คือ มำตรฐำน และอนุสัญญำต่ำง ๆ โดยเฉพำะลูกค้ำ
ต่ำงประเทศ นอกจำกน้ียงัตอ้งรำยงำนขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษทั ให้ลูกค้ำได้ทรำบถึง
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ดงักล่ำววำ่เป็นอยำ่งไรมีอนัตรำยต่อส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิตอย่ำงไรบำ้ง 
ดงัท่ีเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวโุส (ก) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 

 
ลูกค้ำในต่ำงประเทศจะให้ควำมส ำคญักับมำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น 

REACH, RoHS ซ่ึงมีควำมเช่ือมโยงกบัเร่ืองควำมปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม 
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เน่ืองจำกมีบำงส่วนของมำตรฐำน และอนุสัญญำต่ำงๆ ท่ีบริษทัจะตอ้งทรำบ . . . 
เช่น ลูกคำ้จะเรียกร้องให้ปฏิบติัตำม REACH, RoHS ซ่ึงจะตอ้งศึกษำและติดตำม
ข่ำวสำรควำมเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ อยูส่ม  ่ำเสมอ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีควำมเก่ียวขอ้งกบั
ระบบมำตรฐำน ISO 9001 . . . และกำรท ำ SDS โดยลูกคำ้จะเรียกร้องให้มีกำรท ำ 
SDS หรือเรียกวำ่ MSDS (Material Safety Data Sheet) ของผลิตภณัฑ์วำ่มีอนัตรำย
ต่อส่ิงแวดลอ้มต่อมนุษยอ์ยำ่งไรบำ้ง บริษทัจะตอ้งส่ง SDS ผลิตภณัฑ์ของบริษทั
ใหคู้่คำ้ไดรั้บทรำบ 

 
 ในขณะเดียวกนัเจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภยั (2557) ได้กล่ำวว่ำ “ระบบ ISO 

14001 จะมีผลต่อควำมเช่ือถือ บริษทัท่ีไม่ได้รับกำรรับรองลูกคำ้จะไม่สั่งซ้ือสินคำ้ระบบ ISO 
14001 จึงมีผลต่อบริษทัผูผ้ลิตโดยผูซ้ื้อเขำจะเลือกซ้ือจำกบริษทัท่ีมีระบบ ISO 14001” 

 จะเห็นว่ำลูกคำ้จะให้ควำมส ำคญักบัมำตรฐำนต่ำง ๆ ในกำรน ำมำพิจำรณำ
เลือกคู่คำ้ของตน ดงันั้นทำงบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เหล่ำน้ีให้ได ้ซ่ึงบริษทั 
ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)มีกำรด ำเนินงำนของตนให้สอดคลอ้งกบัระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ รวมทั้ง
มำตรฐำนระบบ ISO 14001 จึงท ำใหคู้่คำ้เกิดควำมยอมรับและเขำ้มำร่วมท ำกำรคำ้ดว้ย 

2)  สภำวะเศรษฐกิจ 
 สภำวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินระบบ

มำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมของบริษัท ไออำร์พีซี เน่ืองจำกเป็นกิจกรรมท่ีบริษัทต้อง
ด ำเนินกำรอยูแ่ลว้ ดงัท่ีเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “สภำวะเศรษฐกิจไม่มีผลต่อกำร
ด ำเนินระบบ ISO 14001 เน่ืองจำกเป็นกำรขอรับรองระบบ บริษทัเพียงรักษำกำรด ำเนินระบบไว้
อยำ่งสม ่ำเสมอ” 

 ดงันั้น สภำวะเศรษฐกิจ จึงไม่มีผลต่อกำรด ำเนินระบบมำตรฐำนกำรจดักำร
ส่ิงแวดล้อมของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) เน่ืองจำกเป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรอยู่
ตลอดอยูแ่ลว้ เพื่อใหเ้กิดกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและสอดคลอ้งกบัท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3)  กำรแข่งขนัทำงธุรกิจ 
 กำรด ำเนินกำรไดต้ำมขอ้ก ำหนดและไดรั้บรองมำตรฐำนต่ำง ๆ ซ่ึงรวมทั้ง

มำตรฐำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) จะสำมำรถช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัได ้เน่ืองจำกท ำให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือแก่คู่คำ้ ดงัท่ีผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั
และส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่“ระบบ ISO 14001 จะช่วยในกำรแข่งขนัเช่น REACH, RoHS 
ถำ้สำมำรถปฏิบติัตำมไดจ้ะท ำให้ท ำกำรคำ้ขำยในยุโรปไดง่้ำยข้ึนแต่ถำ้บริษทัอ่ืนไม่ไดก้็จะส่งขำย
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ไม่ได”้นอกจำกน้ีเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ก) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมว่ำ “บริษทัท่ีมีระบบ ISO 
14001 ตลำดเห็นควำมน่ำเช่ือถือ ซ่ึงจะช่วยต่อสภำวะแข่งขนั เม่ือลูกคำ้เขำ้มำตรวจะมีขอ้ก ำหนด
ของลูกคำ้ แต่ลูกคำ้ก็ตอ้งกำรทรำบวำ่บริษทัไดรั้บมำตรฐำนอะไรบำ้ง” ในขณะเดียวกนัเจำ้หน้ำท่ี
ส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ข) (2557) ยงัไดก้ล่ำวเสริมอีกว่ำ “ลูกคำ้บำงรำยจะเน้นเร่ืองกำรปนเป้ือนของ
สำรเคมี จึงมีกำรเขำ้มำตรวจคุณภำพและกระบวนกำรดว้ย ระบบจึงช่วยในกำรจดักำรในส่วนน้ี” 

 ดงันั้น จะเห็นไดว้ำ่กำรแข่งขนัทำงธุรกิจมีผลต่อกำรด ำเนินระบบมำตรฐำน
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจำกคู่คำ้จะให้ควำมส ำคญักบัมำตรฐำนและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ดงัท่ีกล่ำว
ไวใ้นหวัขอ้ของควำมตอ้งกำรของคู่คำ้ ซ่ึงหำกบริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนเหล่ำน้ีจะท ำให้คู่คำ้
เกิดควำมไวว้ำงใจ และเลือกท ำกำรคำ้กบับริษทันอกจำกน้ียงัท ำให้สำมำรถขยำยฐำนกำรตลำด
ไดม้ำกข้ึน ดงัเช่นกำรด ำเนินงำนตำมขอ้ก ำหนดของ REACH และ RoHS ซ่ึงจะท ำให้สำมำรถส่ง
สินคำ้ไปในทวปียโุรปได ้เป็นตน้ 

4.2.1.3  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อม คือปัจจัยจำกสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยรอบเขต

ประกอบกำรฯ ซ่ึงอำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออำร์พีซี 
จ  ำกดั (มหำชน) โดยประกอบไปดว้ย ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ร้องเรียนจำกชุมชนและสังคม ซ่ึงมี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหำท่ีบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)ไดก้ำรรับร้องเรียนจำกประชำชน

ในชุมชนมำกท่ีสุดคือปัญหำดำ้นกล่ิน ส่วนปัญหำอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัญหำฝุ่ นละออง ปัญหำขยะและน ้ ำ
เสียจำกแรงงำนท่ีเพิ่มข้ึน และปัญหำท่ีเกิดข้ึนกบัสวนผลไม ้ 

ปัญหำกล่ินเหม็นเป็นปัญหำท่ีชุมชนพบมำกท่ีสุดในหลำยพื้นท่ี โดยเฉพำะ
ในบริเวณท่ีอยูติ่ดกบัเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม ไดแ้ก่ ต ำบลเชิงเนิน ต ำบลบำ้นแลง และต ำบล
ตะพง ส่วนต ำบลนำตำขวญัอยู่ห่ำงจำกเขตประกอบกำรฯ จึงไดรั้บปัญหำจำกกล่ินน้อยท่ีสุดจำก
กำรศึกษำของบริษัทพบว่ำสำเหตุของปัญหำเร่ืองกล่ินมำจำก 3 ประเด็นหลักได้แก่ กล่ินจำก
โรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก ABS ซ่ึงทำงบริษทั ไดล้งทุนสร้ำงระบบรวบรวมและเผำ้ไหมก้ล่ินแลว้ 
กล่ินจำกซลัเฟอร์ในน ้ ำมนัเตำ ทำงบริษทั ไดมี้กำรเปิดด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็น
เช้ือเพลิง ท ำให้กล่ินจำกกำรเผำไหมล้ดลง และกล่ิน ควนั จำกกำรเผำไหมข้องระบบหอเผำ (Flare) 
ซ่ึงสำเหตุมำจำกกรณีไฟฟ้ำดบัท ำให้เกิดควำมจ ำเป็นท่ีโรงงำนตอ้งระบำยก๊ำซไปเผำไหมท่ี้หอเผำ 
Flare ทั้งน้ีเน่ืองมำจำกควำมเสถียรของระบบจ่ำยไฟฟ้ำ ทำงบริษทัจึงมีกำรเปิดด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำ
ก๊ำซธรรมชำติเพื่อช่วยรักษำเสถียรภำพให้แก่กำรใช้ไฟฟ้ำซ่ึงสอดคล้องกบัปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ี
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ชุมชนโดยรอบเขตประกอบกำรไออำร์พีซียงัคงประสบอยูโ่ดยส่วนมำกกล่ินมีลกัษณะเป็นกล่ินฉุน 
โดยจะเป็นไปตำมทิศทำงลงและมีเป็นบำงช่วงเวลำ ไม่สม ่ำเสมอ (บริษทั คอนซัลแทนท์ ออฟ 
เทคโนโลยี จ  ำกดั, 2556: 2-211) ถึงในปัจจุบนัน้ีปัญหำจะลดลง แต่ยงัคงเกิดข้ึนอยูเ่ป็นระยะ ๆ ดงั
เห็นไดจ้ำกชำวบำ้นต ำบลเชิงเนิน (ก) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “ในบำงคร้ังหำกมีลมพดัเขำ้มำถึงหมู่บำ้น
จะไดก้ล่ินฉุนแต่ไม่สำมำรถทรำบจุดก ำเนิดกล่ินไดเ้น่ืองจำกตรงน้ีเป็นเขตประกอบกำรฯ จึงมีหลำย
โรงงำน” ส่วนชำวบำ้นต ำบลตะพง (ก) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ “หมู่ท่ี 16 จะประสบปัญหำเป็น
อยำ่งมำกจำกกล่ินเหม็นหำกมีลมพดัมำทำงหมู่ท่ี 16โดยกล่ินจะมีลกัษณะคลำ้ยกล่ินแก๊สแสบจมูก
แต่ไม่เกิดข้ึนตลอดเวลำ” ในขณะเดียวกนัชำวบำ้นต ำบลบำ้นแลง (ก) (2557) ยงัไดก้ล่ำวเสริมอีกวำ่ 
“หมู่ท่ี 1 จะไม่ได้รับผลกระทบจำกกระแสลมทะเลโดยตรง แต่หมู่ท่ี 2 จะได้รับผลกระทบซ่ึง
ส่วนมำกจะมีกล่ินคลำ้ยกล่ินแก๊สไข่เน่ำ แต่ในปัจจุบนัลกัษณะกิล่นจะคลำ้ยน ้ ำคล ำ” ส่วนต ำบลนำ
ตำขวญัอยูค่่อนขำ้งห่ำงจำกเขตประกอบกำร จึงไดรั้บปัญหำเร่ืองกล่ินในบำงพื้นท่ี ดงัท่ี ก ำนนัต ำบล
นำตำขวญั (2557) กล่ำวว่ำ “พื้นท่ีต ำบลนำตำขวญัตอนล่ำงจะไดรั้บผลกระทบเพรำะลมตะวนัตก
เฉียงใตแ้ต่พื้นท่ีต ำบลช่วงตอนบนจะไม่ไม่ได้รับผลกระทบ” ส่วนชำวบำ้นต ำบลนำตำขวญั (ข) 
(2557) ไดก้ล่ำวเสริมว่ำ “ไดรั้บผลกระทบจำกกล่ินในบำงคร้ังตำมทิศทำงลม ส่วนผลกระทบจำก
เสียงเกิดข้ึนนอ้ยมำก และพบเห็นกลุ่มควนัจำกโรงงำนบำ้งในบำงคร้ัง” 

นอกจำกน้ี ปัญหำส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีชุมชนไดป้ระสบ เช่น ปัญหำดำ้นฝุ่ น
ละอองจำกกำรก่อสร้ำงโรงงำนและโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน และปัญหำดำ้นเสียงจำกโรงงำนในพื้นท่ีใกล้
กบัเขตประกอบกำรฯ ดงัท่ีก ำนนัต ำบลเชิงเนิน (2557) กล่ำววำ่ “ในช่วงท่ีบริษทัไม่มีกำรด ำเนินกำร
หรือมีกำรปรับปรุงจะมีปัญหำร้ำยแรงคือเขม่ำควนัด ำมำเกำะตำมเส้ือผำ้ เช่น หมู่บำ้นตะพงทำงดำ้น
ทำ้ยสุดของหมู่บำ้นเส้ือผำ้ขำวจะถูกฝุ่ นจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินและน ้ ำมนัเกำะตำมเส้ือผำ้ปัจจุบนั
เปล่ียนมำใช้ก๊ำซผลกระทบลดลงแต่ยงัคงเกิดข้ึนในระดบัท่ีไม่ถึงขั้นเดือดร้อน” ในขณะเดียวกนั
ก ำนันต ำบลบำ้นแลง (2557) ยงัได้กล่ำวเสริมอีกว่ำ “ปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน เช่นกล่ินเหม็น
คลำ้ยแก๊สมำเป็นระยะ มีกำรเกิดเสียงดงับำ้งในบำงคร้ัง เช่นในช่วง Shutdown ระบบท ำให้เกิดควนั
ด ำซ่ึงจะมีกล่ินมำพร้อมกนัแต่ในช่วงหลงับริษทัมีกำรปรับปรุงเพรำะได้รับร้องเรียนจำกชุมชน” 
นอกจำกน้ียงัมีปัญหำอ่ืน ๆ ท่ีคนในชุมชนมีควำมกงัวลจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของทำงบริษทั ไอ
อำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) คือ ปัญหำจำกคนงำนท่ีเขำ้มำอยูอ่ำศยัเพิ่มข้ึน เช่น ขยะ น ้ ำเสีย กำรจรำจร 
เป็นตน้ ดงัท่ีก ำนนัต ำบลนำตำขวญั (2557) กล่ำววำ่ 

 
บริษทัไออำร์พีซีมีกำรขยำยโครงกำรเพิ่มข้ึน จึงมีกำรเช่ำพื้นท่ีสร้ำง

ท่ีพกัคนงำน ก่อให้เกิดปัญหำน ้ ำเสีย แต่หมู่บำ้นท่ี4ต ำบลนำตำขวญัจะไม่ได้รับ
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ผลกระทบเน่ืองจำกไม่ไดเ้ขำ้มำในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเช่ำบำ้นแต่ผลกระทบท่ีไดรั้บ
ผลกระทบในพื้นท่ีคือกำรจรำจร เน่ืองจำกมีประชำกรเขำ้มำในพื้นท่ีมำกยิ่งข้ึนท ำ
ใหก้ำรจรำจรติดขดั 

 
ชำวบำ้นต ำบลนำตำขวญั (ก) (2557) ยงัไดก้ล่ำวเสริมเก่ียวกบัปัญหำขยะว่ำ 

“ในอดีตเกิดปัญหำส่ิงแวดลอ้มมำกมำย แต่ในปัจจุบนัมีกำรแกไ้ขท ำให้ลดนอ้ยลง ปัญหำดำ้นเสียง
จะมำจำกกระบวนกำรก่อสร้ำง ปัญหำขยะจะไม่ได้เกิดจำกโรงงำนโดยตรงแต่เกิดจำกคนงำน
ผูรั้บเหมำท่ีเขำ้มำอำศยัเพิ่มมำกข้ึนท ำใหมี้จ ำนวนขยะเพิ่มข้ึนซ่ึงบริษทัยงัไม่มีกำรควบคุมผูรั้บเหมำ”  

นอกจำกน้ียงัเกิดปัญหำท่ีชุมชนเช่ือวำ่อำจจะมีสำเหตุมำจำกอุตสำหกรรมท่ี
เพิ่มมำกข้ึน คือ ปัญหำท่ีเกิดข้ึนกบัสวนผลไมใ้นพื้นท่ีโดยรอบเขตประกอบกำรฯ ดงัท่ีชำวบำ้น
ต ำบลนำตำขวญั (ข) (2557) กล่ำววำ่ 

 
ผลกระทบจำกเขม่ำควนัโดยสังเกตจำกผลไม ้เช่น กระทอ้นมงัคุด 

ไดเ้กิดใบหยกิเช้ือรำ จึงไดเ้สนอแก่บริษทัไออำร์พีซีใหท้  ำกำรตรวจสอบเพื่อพิสูจน์
หำสำเหตุ ไม่เช่นนั้นประชำชนในชุมชนจะมองว่ำสำเหตุมำจำกบริษทัไออำร์พีซี 
เม่ือมีกำรจัดเวทีสัมมนำจึงน ำเสนอให้บริษัทส่งทีมวิจัยมำท ำกำรตรวจสอบ 
เน่ืองจำกเม่ือประมำณ 6-7 ปีท่ีผ่ำนมำต ำบลนำตำขวญัมีพืชหลกัคือทุเรียนมงัคุด
ลองกอง เป็นจ ำนวนมำก แต่ในปัจจุบนัมีกำรฝ่อเน้ือแห้งใบแห้งตำย ประชำชนใน
ชุมชนจึงมองวำ่สำเหตุมำจำกกำรเขำ้มำของโรงงำน 

 
ในขณะเดียวกนัก ำนนัต ำบลบำ้นแลง (2557) ไดก้ล่ำวเสริมถึงปัญหำในสวน

ผลไมว้่ำ“ปัญหำท่ีเกิดข้ึนกบักระทอ้นฝ่อใบหงิก ไม่ทรำบว่ำเกิดจำกสำเหตุใด แต่ผลไมช้นิดอ่ืน
ไม่ไดรั้บผลกระทบซ่ึงบริษทัไออำร์พีซีไดเ้คยท ำกำรวิจยัในปัญหำน้ีก็ไม่สำมำรถหำสำเหตุได ้แต่
เน่ืองจำกเกิดปัญหำในช่วงท่ีมีโรงงำนเขำ้มำในพื้นท่ีท ำให้ประชำชนในชุมชนมองวำ่กำรเขำ้มำของ
โรงงำนเป็นสำเหตุท่ีท ำใหเ้กิดปัญหำข้ึน”  

ดงันั้น จะเห็นไดว้่ำในปัจจุบนัน้ีทำงบริษทั ไดมี้กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ข้ึน ปัญหำส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ ลดนอ้ยลงอยำ่งมำก แต่ยงัคงเกิดข้ึนอยูเ่ป็นระยะ ๆ คือปัญหำเร่ืองกล่ิน  
ซ่ึงพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจะข้ึนอยู่กับทิศทำงลม ณ ขณะนั้น นอกจำกน้ีปัญหำท่ีประชำชนใน
ชุมชนโดยรอบเขตประกอบกำรฯ ใหค้วำมสนใจคือปัญหำจำกประชำกรแรงงำนต่ำงถ่ินท่ีอพยพเขำ้
มำท ำงำนในพื้นท่ีมำกข้ึน ซ่ึงจะส่งผลท ำให้เกิดปัญหำขยะมูลฝอยเพิ่มมำกข้ึน ปัญหำรถติด และ
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ปัญหำสังคมตำมมำ ซ่ึงทำงบริษทั ควรมีส่วนช่วยในกำรจดัระเบียบพนกังำนของตน เพื่อให้ส่งผล
กระทบกบัประชำชนในพื้นท่ีให้น้อยท่ีสุดส่วนปัญหำท่ีเกิดข้ึนกบัสวนผลไม ้ถึงแมจ้ะเกิดปัญหำ
ในช่วงท่ีมีโรงงำนอุตสำหกรรมเขำ้มำตั้งในพื้นท่ี แต่ไม่สำมำรถสรุปไดว้ำ่สำเหตุเกิดจำกกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงธุรกิจของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) หรือไม่ ซ่ึงหน่วยงำนทำงรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรเขำ้มำดูแลหำสำเหตุและด ำเนินกำรแกไ้ขต่อไป 

ปัญหำด้ำนส่ิงแวดลอ้มเหล่ำน้ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพในกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ซ่ึงได้ถูกประชำชนในชุมชนโดยรอบเขตประกอบกำรฯ ร้องเรียนให้ทำง
บริษทัไดรั้บทรำบและด ำเนินกำรแกไ้ข ประเด็นดำ้นกำรร้องเรียนจำกชุมชนและสังคมจะกล่ำวถึง
ต่อไปในหวัขอ้2) ขอ้ร้องเรียนจำกชุมชนและสังคม 

2)  ขอ้ร้องเรียนจำกชุมชนและสังคม 
เม่ือเกิดปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้มข้ึน และชุมชนไดรั้บผลกระทบ ชำวบำ้นใน

ชุมชนบำงส่วนจึงไดร้้องเรียนเพื่อให้ทำงบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)ไดด้ ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไข ทั้งผ่ำนทำงหน่วยงำนรำชกำร และกำรติดต่อทำงบริษทัผ่ำนพนกังำน และโทรแจง้บริษทั
โดยตรง 

ในอดีตประชำชนในพื้นท่ีโดยรอบท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัมีกำรร้องเรียนปัญหำผ่ำนกำรเดินขบวนประทว้งบริษทัและมีกำรร้องเรียนให้หน่วยงำน
รำชกำรเขำ้มำด ำเนินกำร ดงัท่ีก ำนนัต ำบลเชิงเนิน (2557) ไดก้ล่ำวไว ้ดงัน้ี 

 
ในอดีตประชำชนในชุมชนมีกำรเดินขบวนท ำหนังสือยื่นต่อ

ส ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดัและส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัให้เขำ้มำท ำกำรตรวจสอบเช่นหำกเกิดปัญหำน ้ ำเสียทำงบริษทัจะเขำ้มำ
แกปั้ญหำโดยเฉพำะในกรณีฝนตกหนกั ซ่ึงในอดีตไม่มีกำรแกไ้ขประชำชนจึงมี
กำรเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้แกไ้ข จนกระทัง่มีกำรท ำขอ้ตกลงลดควำมขดัแยง้
ระหวำ่งโรงงำนกบัชุมชนโดยมีส่วนรำชกำรเป็นคนกลำง เช่น กรณีปัญหำเร่ืองน ้ ำ
จะมีกรมประมงเขำ้มำช่วยตรวจสอบคุณภำพน ้ำ เป็นตน้ 

 
ในปัจจุบนัทำงบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) มีกำรบริหำรจดักำรขอ้

ร้องเรียนท่ีดีข้ึน โดยมีกำรจดัให้มีศูนยค์วบคุมภำวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center: ECC) เพื่อ
รับแจง้เหตุหรือเร่ืองร้องเรียนรวมทั้งขอ้เสนอแนะต่ำงๆทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกตลอด 
24 ชัว่โมงทั้งในวนัท ำกำรปกติและนอกเวลำท ำกำรดงัภำพท่ี 4.3 และยงัจดัให้มีหน่วยงำนออกเยี่ยม
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ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีเขตประกอบกำรฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและหำกพบปัญหำ
ก็จะด ำเนินกำรแกไ้ขทนัทีดงัท่ีผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม (2557) ได้
กล่ำวว่ำ “เร่ืองร้องเรียนจำกชุมชนส่วนใหญ่ท่ีพบจะเป็นกล่ินฝุ่ น และเสียงบ้ำงในช่วงก่อสร้ำง
โรงงำนขนำดใหญ่ โดยบริษทัจะมีทีมงำนเป็นคณะกรรมกำรดูแลโดยตรง ในกรณีเร่ืองร้องเรียนจะ
มี ECC ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัก ำนนัต ำบลเชิงเนิน (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “หำกเกิด
เหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน ประชำชนในชุมชนสำมำรถติดต่อโดยตรงถึงบริษทัไออำร์พีซี
ไดโ้ดยบริษทัจะส่งเจำ้หนำ้ท่ีมำโดยตรง ซ่ึงบริษทัจะมีเบอร์โทรศพัท์เพื่อติดต่อร้องเรียนโดยตรง”  
ในขณะเดียวกนัชำวบำ้นต ำบลเชิงเนิน (ข) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมว่ำ “เม่ือเกิดกล่ินเหม็นก็จะติดต่อ
แจง้เอง โดยเบอร์โทรศพัทข์องหน่วยงำนท่ีรับเร่ืองร้องเรียนบริษทัจะใหไ้วก้บัทุกบำ้นเป็นสต๊ิกเกอร์ 
บำงคร้ังก็ติดต่อส่วนตวักบัพนกังำนท่ีมีควำมรู้จกักนัหำกติดต่อหน่วยงำนไมได”้ และก ำนนัต ำบล
บำ้นแลง (2557) ยงัไดก้ล่ำวเสริมอีกวำ่ “หน่วยงำนดำ้น CSR ของบริษทัจะฝังตวัอยูใ่นพื้นท่ี โดยจะ
มีเบอร์โทรศพัทส์ำยตรง จุดท่ีเส่ียงต่อกำรไดรั้บผลกระทบหน่วยงำนจะเขำ้มำในพื้นท่ีจำกท่ีเคยรับ
แจง้วำ่พื้นท่ีดงักล่ำวมีกำรร้องเรียน” 

 

 
 
ภาพที ่4.3  ศูนยค์วบคุมภำวะฉุกเฉิน (ECC) ตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 9 อำคำร 10 ปี 
แหล่งทีม่า: ผูว้จิยั 
 

ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำร หำกประสบปัญหำส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีไดห้รือ
ได้รับเร่ืองร้องเรียนจำกชุมชน ทำงหน่วยงำนจะแจง้ให้ทำงบริษทัทรำบผ่ำนทำงชุมชนสัมพนัธ์ 
(CSR) หรือคณะกรรมกำรท่ีหน่วยงำนเข้ำร่วมและคอยช่วยติดตำมปัญหำดังกล่ำว ดงัท่ีนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นแลง (2557) กล่ำวว่ำ “หำกมีประชำชนร้องเรียนปัญหำกล่ินเหม็น
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นำยกจะประสำนงำนผำ่นทำงชุมชนสัมพนัธ์ ทำงบริษทัจะแจง้กลบัมำ จำกนั้นจะมำตรวจสอบวำ่ยงั
เกิดปัญหำอีกหรือไม่” ในขณะเดียวกันนักวิชำกำรส่ิงแวดล้อมช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำ ติและ ส่ิ งแวดล้อม  (2557)  ได้ก ล่ ำว เส ริมว่ำ“หน่วยงำนจะแจ้งผ่ ำน
คณะอนุกรรมกำรกำรมีส่วนร่วมกำรพฒันำกระบวนกำรผลิต (คนอ.) ซ่ึงรวมทั้งสำธำรณสุขจงัหวดั 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั และอุตสำหกรรมจงัหวดั เม่ือมีปัญหำจะบอกผ่ำน
คณะกรรมกำรน้ี และเม่ือทำงบริษทัไออำร์พีซีจะด ำเนินกำร Shutdown หรือมีกำรฝึกซ้อมจะมี
หนงัสือแจง้มำยงัคณะกรรมกำรน้ี” 

ส่วนส ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดัระยองในฐำนะท่ีเป็นหน่วยงำนควบคุม
กำรด ำเนินงำนของภำคอุตสำหกรรม จะเขำ้ไปตรวจภำยในโรงงำนโดยตรงหำกไดรั้บขอ้ร้องเรียน 
ดงัท่ีวศิวกรปฏิบติักำรหน่วยงำนฝ่ำยโรงงำน ส ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดัระยอง (2557) กล่ำววำ่ 
“วนัท่ีหน่วยงำนจะเขำ้ไปจะแจง้ใหท้ำงบริษทัรับทรำบวำ่ทำงหน่วยงำนเขำ้มำท ำกำรตรวจเน่ืองจำก
ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนอยำ่งไร” 

ซ่ึงขอ้ร้องเรียนเหล่ำน้ีเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้เกิดกำรปรับปรุงพฒันำระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทัได ้ดงัท่ีเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ “ขอ้ร้องเรียนจำก
ชุมชนและหน่วยงำนรำชกำรจะถูกน ำมำปรับปรุงระบบ” 

ดังนั้ น ข้อร้องเรียนจำกชุมชนจึงมีผลต่อกำรด ำเนินระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม เน่ืองจำกเป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ซ่ึงทำงบริษทั ไดมี้กำรจดัให้มีศูนยรั์บแจง้เหตุตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีกำร
แจกช่องทำงติดต่อไปตำมบำ้นทุกบำ้นในพื้นท่ี ท ำให้สะดวกในกำรแจง้เหตุร้องเรียนให้ทำงบริษทั 
ไดรั้บทรำบถึงปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนพร้อมทั้งยงัมีพนกังำนชุมชนสัมพนัธ์อยูใ่นทุก
พื้นท่ีในชุมชนโดยรอบเขตประกอบกำรฯซ่ึงบริษทั ไดด้ ำเนินกำรตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนดงัท่ีจะ
กล่ำวต่อไปในหวัขอ้ท่ี 4.2.3.2 กำรปฏิบติัตำมแผนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

 
4.2.2  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
ดำ้นปัจจยัน ำเขำ้คือปัจจยัต่ำง ๆ ภำยในบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม โดยประกอบไปด้วย ทรัพยำกรบุคคล งบประมำณ 
เทคโนโลย ีและกำรบริหำรจดักำรและวธีิกำรท ำงำน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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4.2.2.1  ทรัพยำกรบุคคล 
ทรัพยำกรบุคคลหมำยถึงปัจจัยท่ีเก่ียวกับบุคลำกรของบริษัท ไออำร์พีซี จ  ำกัด 

(มหำชน)ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มซ่ึงประกอบไปดว้ย บุคลำกร 
และกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  จ ำนวนและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 
ใน ช่วงแรกทำงบ ริษัท  ไออำ ร์พี ซี  จ  ำ กัด  (มหำชน)  มีก ำรจัดตั้ ง 

“คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม” ในกำรท ำงำนประจ ำเขตประกอบกำร
ฯโดยมีผูจ้ดักำรเขตประกอบกำรฯด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรฯ รวมทั้งตวัแทนเขต
ประกอบกำรฯ และตวัแทนโรงงำนต่ำงๆโดยมีเจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภยัเป็นคณะกรรมกำรและ
เลขำนุกำรเพื่อบริหำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
รวมทั้ งด้ำนส่ิงแวดล้อมเพื่อน ำนโยบำยและแนวทำงกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและด้ำน
ส่ิงแวดลอ้มไปปฏิบติัตรวจสอบรวมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อให้คณะกรรมกำรทรำบและ
พิจำรณำแนะน ำแนวทำงพฒันำปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมต่อมำเม่ือกำรด ำเนินระบบ
เป็นไปอยำ่งรำบร่ืนเป็นปกติแลว้ หนำ้ท่ีเหล่ำน้ีกลำยเป็นของหน่วยงำนแต่ละหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
ในหนำ้ท่ีของตน โดยจะมีตวัแทนเขำ้ร่วมในกำรด ำเนินงำนแทน เหลือแต่เพียงคณะกรรมกำรท่ีท ำ
หน้ำท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัระบบในภำพรวมเท่ำนั้น ดงัท่ีเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ข) (2557) ได้
กล่ำววำ่ 
 

ในช่วงแรกท่ีบริษทัเร่ิมด ำเนินระบบจะมีตวัแทนระดบั Section ข้ึน
ไปมำแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรแต่เม่ือสำมำรถด ำเนินระบบได้เป็นปกติแลว้ได้
ยกเลิกคณะกรรมกำรน้ี และมอบหมำยงำนให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนนั้น ๆ โดยส่งตวัแทนของหน่วยงำนเขำ้มำร่วมในกำรท ำงำนแทน. . . 
กรณีคณะผูต้รวจสอบภำยใน(Internal Auditor) จะมีกำรพิจำรณำคดัเลือกซ่ึงส่วน
ใหญ่จะถูกคดัเลือกโดยหัวหนำ้ของหน่วยงำนส่งมำเป็นตวัแทนของหน่วยงำนซ่ึง
เป็นพนกังำนระดบั Supervisor ข้ึนไปและผำ่นกำรอบรมเก่ียวกบัระบบแลว้ . . . 
หำกระบบ เ กิ ด ปัญหำห น่วย ง ำนห รือผู ้ ท่ี ท  ำหน้ ำ ท่ี ใน ส่ วนนั้ น จะ เ ป็ น
ผูรั้บผิดชอบ . . . ส่วนในกระบวนกำรตดัสินใจในระดบัสูงท่ีจะตอ้งท ำกำร
พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ จะมีคณะกรรมกำรอีกชุดหน่ึงไดแ้ก่ผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไปจะท ำ
หนำ้ท่ีพิจำรณำปัญหำต่ำงๆ ดงันั้นกำรตดัสินใจส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัต ำแหน่ง 
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ในขณะเดียวกนัผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม 
(2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ “แต่ละหน่วยงำนมีจะมีตวัแทนด ำเนินระบบไปพร้อม ๆ กบักำรด ำเนินงำน
หลกัในหน่วยงำนควบคู่กนัไป” 

ในมุมมองของผูน้ ำชุมชนและชำวบำ้นในชุมชนซ่ึงไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำง ๆ และกำรประชุมท่ีทำงบริษทั ไดจ้ดัข้ึน ส่วนใหญ่บุคลำกรท่ีชำวบำ้นไดพ้บจึงเป็นใน
ส่วนของทีมชุมชนสัมพนัธ์ ทีมด ำเนินกิจกรรมดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม และบริษทัท่ีปรึกษำ
ในกำรประชุมต่ำง ๆ มำกกว่ำท่ีจะเป็นบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มโดยตรง
โดยผูน้ ำชุมชนและชำวบำ้นมองว่ำทำงบริษทัมีบุคลำกรท่ีสำมำรถให้ควำมรู้และให้ค  ำตอบแก่ขอ้
สงสัยของชำวบำ้นไดใ้นระดบัหน่ึงดงัท่ีก ำนนัต ำบลบำ้นแลง (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “บริษทัจะส่งคน
เป็นนกัวชิำกำรท่ีมีควำมรู้เพื่อท่ีจะสำมำรถตอบปัญหำของประชำชนไดซ่ึ้งจะตอ้งช้ีแจงขอ้สงสัยให้
ไดท้ั้งหมดเพรำะมี NGO ท่ีค่อนขำ้งรุนแรง นอกจำกน้ีบริษทัจะตอ้งระมดัระวงัอยำ่งดีพยำยำมไม่ให้
เกิดเหตุกำรณ์ผิดปกติข้ึน” ในขณะเดียวกันชำวบ้ำนต ำบลเชิงเนิน (ก) (2557) ได้กล่ำวเสริมว่ำ 
“ส่วนมำกผูท่ี้ท  ำหนำ้ท่ีตอบค ำถำมท่ีประชำชนในชุมชนจะเป็นบริษทัท่ีปรึกษำมำกกวำ่บริษทัไออำร์
พีซีโดยตรง ประชำชนจึงไดรั้บค ำตอบในทำงวิชำกำรซ่ึงประชำชนในชุมชนส่วนใหญ่จะไม่ทรำบ
ศพัทเ์ฉพำะ” 

ประชำชนบำงส่วนท่ีได้มีโอกำสเขำ้ไปร่วมกิจกรรมภำยในบริษทัมองว่ำ
ทำงบริษทัมีกำรจดัสรรบุคลำกรใหมี้จ ำนวนเพียงพอและมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนใน
กิจกรรมต่ำง ๆ อยูแ่ลว้ดงัเห็นไดจ้ำกท่ีชำวบำ้นต ำบลบำ้นแลง (ข) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 
 

บริษทัจะมีเจำ้หนำ้ท่ีระดบัหวัหนำ้มำอธิบำยขอ้มูลต่ำง ๆ ในแต่ละ
จุด และมีเจ้ำหน้ำท่ีคอยตรวจสอบ เม่ือถึงเวลำเช้ำก็มีเคร่ืองตรวจจับท ำกำร
ตรวจสอบจุดร่ัวไหลของมลพิษ . . . จ  ำนวนพนกังำนของบริษทัก็มีจ  ำนวนมำก มี
มำตรกำรเจ้ำหน้ำท่ีควบคุมทุกจุดซ่ึงเจ้ำหน้ำท่ีจะต้องคอยตรวจสอบตลอด 
เจำ้หนำ้ท่ีเหล่ำนั้นก็สำมำรถไปสำธิตกำรท ำงำนใหรั้บชมได ้

 
ในขณะเดียวกันชำวบ้ำนต ำบลตะพง (ก) (2557)  ได้กล่ำวเสริมว่ำ 

“พนกังำนของบริษทัไออำร์พีซีน่ำจะมีควำมร่วมมือในกำรด ำเนินระบบเช่นเดียวกบัโรงงำนทัว่ไปมี
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนัทุกท่ีระบบเหล่ำน้ีมีส่วนช่วยในกำรกำรจดักำรของเสีย หำก
บริษทัไดรั้บรองระบบเหล่ำน้ีอยู่แลว้ก็จะมีกำรตรวจสอบอยู่แลว้ซ่ึงพนักงำนบริษทัจะตอ้งปฏิบติั
ตำม”  
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จึงเห็นไดว้ำ่บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)มีกำรจดัสรรบุคลำกรในกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มโดยคดัเลือกพนกังำนเดิมในแต่ละหน่วยงำนท่ีอยูใ่นระดบั
หวัหนำ้ฝ่ำยและไดรั้บกำรอบรมเก่ียวกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มมำเป็นตวัแทนของหน่วยงำน
ในกำรด ำเนินงำน 

นอกจำกน้ีในมุมมองของชำวบ้ำนในชุมชนเองได้มองว่ำบุคลำกรของ
บริษทั มีควำมเหมำะสมและจ ำนวนเพียงพอแล้วเช่นกัน แต่มองว่ำส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม
ภำยนอกท่ีใหช้ำวบำ้นในชุมชนเขำ้มำมีส่วนร่วม เช่น กำรจดัประชุมกบัชำวบำ้นหรือกลุ่มต่ำง ๆ ใน
พื้นท่ี หรือ กิจกรรมอ่ืน ๆ ควรมีตวัแทนของฝ่ำยผลิตและฝ่ำยท่ีด ำเนินกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มเขำ้
มำร่วมกิจกรรมดว้ย เพื่อรับฟังปัญหำและไขขอ้ขอ้งใจให้แก่ชำวบำ้นในชุมชน โดยพยำยำมอธิบำย
ให้ชำวบำ้นในชุมชนเขำ้ใจและหลีกเล่ียงกำรใช้ค  ำศพัท์ทำงเทคนิคหรือค ำศพัท์เฉพำะเน่ืองจำก
ชำวบำ้นบำงส่วนไม่สำมำรถค ำควำมเขำ้ใจได ้เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจตรงกนั 

2)  กำรฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) มีกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบกำรจดักำร

ส่ิงแวดล้อมเบ้ืองตน้ทุกระบบและทุกคนในหลักสูตรเก่ียวกับระบบมำตรฐำน ISO 14001 ใน
เบ้ืองตน้ตั้งแต่พนกังำนท่ีรับเขำ้มำใหม่ ดงัท่ีเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดล้อมอำวุโส (ข) (2557) ได้กล่ำวว่ำ 
“เม่ือเร่ิมด ำเนินระบบจะมีกำรฝึกอบรมพนักงำนทุกคนตำมจ ำนวนพนักงำนท่ีเก่ียวขอ้งพอ เม่ือ
สำมำรถด ำเนินระบบไดเ้ป็นปกติแลว้จะมีเพียงกำรอบรมพนกังำนใหม่ท่ีเขำ้ ซ่ึงกำรอบรมเก่ียวกบั
ระบบจะถูกบรรจุอยูใ่นหลกัสูตรปฐมนิเทศ” ในขณะเดียวกนัเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำว
เสริมวำ่ “บริษทัจะพยำยำมอบรมให้ครบทุกคนให้รับทรำบโดยทัว่กนัทุกระดบัแต่พนกังำนท่ีไดรั้บ
เลือกเขำ้มำจะเป็นกำรฝึกอบรมอีกส่วนหน่ึง” 

ส ำหรับควำมถ่ีในกำรจดักำรฝึกอบรมจะข้ึนอยูก่บักำรเปล่ียนแปลงของตวั
ระบบ หรือกำรร้องขอจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่ออบรมบุคลำกรในหน่วยงำนของตน ดงัท่ีเจำ้หนำ้ท่ี
ส่ิงแวดล้อมอำวุโส (ก) (2557) ได้กล่ำวว่ำ “กำรจดักำรฝึกอบรมซ ้ ำจะข้ึนอยู่กบัหน่วยงำนร้องขอ 
เช่น บำงหน่วยงำนมีปัญหำกำรเขียนเอกสำรจะท ำกำรขอจดักำรฝึกอบรมให้แก่หน่วยงำนนั้น หรือ
กำรอบรม Internal Audit ซ่ึงจะไม่ไดจ้ดักำรฝึกเป็นประจ ำ” และเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ข) 
(2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ 
 

หำกระบบ ISO 14001 มีกำรเปล่ียนแปลงของขอ้ก ำหนดของ
ระบบท่ีแตกต่ำงไปจำกเดิมมำกอำจจะจดัอบรมอีกคร้ังหน่ึงถำ้เป็นงำนท่ีเป็นงำน
เฉพำะของแต่ละหน่วยงำนจะเป็นกำรฝึกอบรมในอีกระดบัหน่ึงคือ OJT (On the 
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Job Training) ซ่ึงจะถูกบงัคบัให้ด ำเนินกำรเป็นปกติอยู่แลว้ส่วนก ำหนดกำรของ
กำรจดักำรฝึกอบรมจะข้ึนอยูก่บัหน่วยงำนนั้น ๆ 

 
นอกจำกน้ีเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั (2557) ยงัไดก้ล่ำวเสริมอีกวำ่ “บริษทัมี

กำรจดักำรฝึกอบรมค่อนขำ้งถ่ี จดัเป็นรุ่น ๆ ภำยใน 1 ปีมีกำรจดักำรฝึกอบรมหลำยคร้ัง ทั้งจำกกำร
ร้องขอจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ กำรฝึกอบรมพนกังำนใหม่  ถึงแมว้่ำพนกังำนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับ
หนำ้ท่ีเป็น Internal Auditor ก็จะตอ้งอบรมดว้ยเพื่อใหเ้กิดควำมรู้ในกำรด ำเนินระบบ” 

ดงันั้น จะเห็นว่ำทำงบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) มีกำรจดัฝึกอบรม
เก่ียวกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและระบบอ่ืน ๆ ให้ทัว่ถึงครอบคลุมบุคลำกรทุกคนและทุก
ฝ่ำยบ่อยคร้ัง เพื่อให้บุคลำกรทุกคนได้รับทรำบและปฏิบติัตำมไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง โดยกำรฝึกอบรม
เก่ียวกบัระบบจะข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องแต่ละหน่วยงำน 

4.2.2.2  งบประมำณ 
ทำงดำ้นงบประมำณในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมของบริษทั ไอ

อำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ทำงบริษทั ไดล้งทุนเองทั้งหมด โดยให้แต่ละโรงงำนเสนอโครงกำรและ
งบประมำณท่ีจ ำเป็นตอ้งใช ้และบริษทัท่ีเป็นกลำงเขำ้มำช่วยตรวจสอบและจดัท ำงบประมำณรำยปี
ดงัท่ีผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 
 

บริษทัไออำร์พีซีไม่เกิดปัญหำทำงดำ้นงบประมำณ เน่ืองจำกบริษทัมีระบบ
กำรตรวจสอบโดยกำรจ้ำงบริษัทท่ีเป็นกลำงมำท ำกำรตรวจสอบและจัดท ำ
งบประมำณรำยปี ส่วนงบประมำณในกำรปรับปรุงอุปกรณ์ในแต่ละโรงงำน
โรงงำนจะตอ้งตั้งโครงกำรในกำรปรับปรุงและด ำเนินกำรท ำเร่ืองของบประมำณ
โดยจ ำนวนงบประมำณข้ึนอยู่กบัโครงกำรในกำรปรับปรุง . . . บริษทัไดล้งทุน
งบประมำณทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มเป็นจ ำนวนมำก ต่ำงกบันิคมอุตสำหกรรมมำบตำ
พุดเน่ืองจำกมีกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผูด้  ำเนินกำรให ้
บริษทัจึงตอ้งลงทุนเองหมดดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัเช่น สถำนีตรวจวดัอำกำศ ซ่ึงทำง
กรมโรงงำนไดผ้ลกัดนัใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมบริษทัจึงตอ้งลงทุนเอง แต่ในกรณีมำบ
ตำพุด กนอ. จะเป็นผูรั้บผิดชอบทั้งหมดโรงงำนไม่จ  ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรติดตั้ง
โดยรอบใหจึ้งท ำใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบในส่วนน้ี 
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ดงันั้นจะเห็นวำ่บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ไดมี้กำรจดัสรรงบประมำณในกำร
ด ำเนินโครงกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มใหเ้พียงพอต่อกำรด ำเนินงำนแต่เพียงผูเ้ดียวโดยมีบริษทัท่ีปรึกษำ
ภำยนอกเขำ้มำท ำกำรตรวจสอบและจดัท ำงบประมำณเพื่อใหเ้กิดควำมเป็นกลำงท่ีสุด 

4.2.2.3  เทคโนโลยี 
ดำ้นเทคโนโลยีหมำยถึง เทคโนโลยีท่ีบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)น ำมำใชใ้น

กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มไดน้ ำเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และใชเ้คร่ืองมือต่ำง ๆ 
เพื่อศึกษำผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ในกำรเลือกเทคโนโลยีกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ทำง
บริษทั ไดท้  ำกำรศึกษำเบ้ืองตน้จำกเอกสำรและงำนวิจยัต่ำง ๆ รวมทั้งขอ้มูลจำกบริษทัผูข้ำย และ
รวบรวมข้อมูลเหล่ำนั้นมำวิเครำะห์พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของบริษัท 
จุดประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษทั รวมถึงดำ้นเงินทุนเป็นหลกั ดงัท่ีผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 
 

บริษทัตอ้งคดัเลือกโดยเบ้ืองตน้ โดยกำรศึกษำจำกเอกสำรงำนวิจยัต่ำงๆและเชิญ
บริษทัผูข้ำยเขำ้มำน ำเสนอเพื่อเอำขอ้มูลเหล่ำน้ีมำวิเครำะห์ถึงควำมเหมำะสมกบัโรงงำน
ของบริษทั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประเภทโรงงำนและจุดประสงค์ในกำรด ำเนินกำร รวมทั้งมีกำร
พิจำรณำเร่ืองงบประมำณเป็นหลกั 

 
เทคโนโลยีท่ีทำงบริษทัน ำมำใชใ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มภำยในเขตประกอบกำรฯ 

เช่น (บริษทั คอนซลัแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีจ  ำกดั, 2556: 2-86 - 2-150) 
ระบบระบำยน ้ำและป้องกนัน ้ำท่วม 
ทำงบริษทั มีกำรออกแบบระบบระบำยน ้ ำฝนโดยพิจำรณำจำกลกัษณะภูมิ

ประเทศและควำมลำดชันของพื้นท่ี รวมถึงแหล่งรองรับน ้ ำท่ีอยู่ใกล้เคียง โดยระบบระบำยน ้ ำ
จะตอ้งไม่กีดขวำงกำรไหลของทำงน ้ ำท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงทำงบริษทั ไดอ้อกแบบระบบระบำยน ้ ำฝนแยก
กบัระบบระบำยน ้ ำเสีย (Separate System) เพื่อป้องกนัไม่ให้น ้ ำฝนไหลปะปนเขำ้สู่ระบบระบำยน ้ ำ
เสีย โดยทัว่ไปรำงระบำยน ้ ำฝนจะมีลกัษณะเป็นรำงระบำยเปิดรูปตวัยูดำดผิวดว้ยคอนกรีตและมี
บำงส่วนเป็นท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น บริเวณท่ีวำงท่อลอดถนน เป็นตน้ โดยระบบระบำย
น ้ ำฝนจะถูกวำงไปตำมแนวถนนภำยในเขตประกอบกำร โดยทำงบริษทั ไดอ้อกแบบระบบระบำย
น ้ ำฝนให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์กำรออกแบบระบบระบำยน ้ ำฝนและระบบป้องกนัน ้ ำท่วมของ 
กนอ. (ขอ้บงัคบักำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยวำ่ดว้ยมำตรฐำนระบบสำธำรณูปโภค ส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรในนิคมอุตสำหกรรม พ.ศ.2548) 
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ส ำหรับระบบป้องกนัน ้ ำท่วม มีบ่อหน่วงน ้ ำฝน (Detention Pond: DP) ใน
บริเวณโซน 3 จ  ำนวน 1 บ่อ ไดแ้ก่ DP9 มีขนำด 10,000 ลบ.ม. และ Tank Dike มีปริมำตรรับน ้ ำรวม 
87,067 ลบ.ม. และในภำยหลงักำรพฒันำพื้นท่ีเขตประกอบกำรฯ เต็มพื้นท่ี ไดอ้อกแบบให้มีบ่อเพิ่ม
อีก 8 บ่อ ในบริเวณโซน 1 และโซน 4 รวมถึงใชบ้่อน ้ ำดิบ 1 (DP10) ขนำด 2.1 ลำ้นลบ.ม. พร่องน ้ ำ
ให้สำมำรถรองรับน ้ ำฝนได ้522,933 ลบ.ม. รวมทั้งหมดสำมำรถรองรับน ้ ำไวไ้ด ้1,127,085 ลบ.ม. 
เพื่อรองรับปริมำณน ้ ำฝนท่ีเกิดข้ึนได ้3 ชัว่โมง จึงเพียงพอต่อกำรจดัเก็บก่อนระบำยออกนอกพื้นท่ี
โครงกำรต่อไป 

 
ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
ระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส่วนกลำงของเขตประกอบกำรฯ เป็นระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย

ทำงชีวภำพ (Biological Treatment) เป็นกำรย่อยสลำยสำรอินทรียใ์นน ้ ำเสียโดยแบคทีเรียท่ีใช้
ออกซิเจน ไดเ้ป็นก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ น ้ ำ และตะกอนจุลินทรีย ์(Sludge) ท่ีสำมำรถตกตะกอน
และแยกออกจำกน ้ำทิ้งได ้และหมุนเวียนตะกอนเขำ้สู่ระบบเติมอำกำศเพื่อรักษำระดบัควำมเขม้ขน้
ของแบคทีเรียไม่ให้ต ่ำจนเกินไป โดยปัจจุบนัเขตประกอบกำรฯ มีระบบบ ำบดัน ้ ำเสียอยู่จ  ำนวน 3 
แห่ง ประกอบดว้ย ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนกลำงแห่งท่ี 1 และ แห่งท่ี 2 มีควำมสำมำรถในกำรบ ำบดั
น ้ำเสียแต่ละแห่งไดสู้งสุด 6,000 และ 5,500 ลบ.ม./วนั ตำมล ำดบั ตั้งอยูใ่นเขตประกอบกำรฯ ฝ่ังใต้
ของถนนสุขมุวทิ โดยแห่งท่ี 1 จะออกแบบเพื่อรับน ้ ำเสียจำกโรงงำนในกลุ่มปิโตรเคมี และแห่งท่ี 2 
ออกแบบเพื่อรับน ้ำเสียจำกกลุ่มปิโตรเลียมรวมทั้งไดมี้กำรก่อสร้ำงระบบบ ำบดัน ้ ำเสียเบ้ืองตน้ (Pre-
Treatment Unit) เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบ ำบดับำงส่วนท่ีมีควำมแปรปรวนสูง และระบบ
บ ำบัดน ้ ำ เสียส่วนกลำงแห่งท่ี  3 ตั้ งอยู่ในเขตประกอบกำรฯ ฝ่ังเหนือของถนนสุขุมวิท มี
ควำมสำมำรถ 20,100 ลบ.ม./วนั ระบบบ ำบดัน ้ำเสียแห่งท่ี 3 เป็นระบบท่ีออกแบบเพื่อรับน ้ ำเสียจำก
กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีจะเขำ้มำตั้งในบริเวณโซน 4 โดยทำงเขตประกอบกำรฯ ไดแ้บ่งกำรปรับปรุง
ระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส่วนกลำงแห่งท่ี 3 ออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงแต่ละส่วนได้รับกำรออกแบบให้มี
ควำมสำมำรถในกำรบ ำบดัน ้ ำเสียได้ 6,700 ลบ.ม./วนั โดยเป็นระบบบ ำบดัดว้ยกระบวนกำรทำง
ชีวภำพแบบ Membrane Bioreactor Plus Activated Carbon Adsorption (MBR Plus AC) ซ่ึงมี
ประสิทธิภำพสูง มีเสถียรภำพในกำรเดินระบบ และเน่ืองจำกแหล่งก ำเนิดน ้ ำเสียท่ีจะเขำ้ระบบ
บ ำบดัน ้ ำเสียส่วนกลำงแห่งท่ี 3 มำจำกโรงงำนในกลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ในกำรบริหำร
จดักำรน ้ำเสียจึงไดท้  ำกำรแบ่งน ้ำเสียตำมลกัษณะสมบติัของน ้ำเสียเพื่อส่งเขำ้สู่ระบบบ ำบดัขั้นต่อไป
ตำมควำมเหมำะสม 
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กำรควบคุมคุณภำพอำกำศ 
กำรติดตั้งระบบบ ำบดัต่ำง ๆ เช่น ระบบ Wet Scrubber ในหน่วยท่ีมีกำรขน

ถ่ำยสำรเคมี  ติดตั้งระบบควบคุมไอน ้ ำมนัเช้ือเพลิง Vapor Recovery Unit (VRU) ตำมจุดวำล์วต่ำง 
ๆ ติดตั้งระบบขจดักล่ิน Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) เพื่อลดปัญหำกล่ินรบกวน และ
สำรอินทรียร์ะเหยง่ำยจำกกำรขนถ่ำย 

มีสถำนีตรวจวดัคุณภำพอำกำศอตัโนมติัทั้งแบบติดตั้งถำวรจ ำนวน 5 สถำนี 
และแบบเคล่ือนท่ีจ ำนวน 4 ชุด และมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจวดัแบบทนัท่วงทีไปยงัศูนยค์วบคุม
ภำวะฉุกเฉิน (ECC) และรำยงำนให้ชุมชนไดท้รำบผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำงจอแสดงผลบริเวณ
ชุมชนและหนำ้เขตประกอบกำรฯ (บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน), 2556: 44) 
 

 
 
ภาพที ่4.4  สถำนีตรวจวดัคุณภำพอำกำศบำ้นกน้หนอง 
แหล่งทีม่า: บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน), 2557: 44. 
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ภาพที ่4.5  จอแสดงผลคุณภำพอำกำศหนำ้เขตประกอบกำรฯ 
แหล่งทีม่า: บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน), 2557: 45. 
 

นอกจำกน้ีบริษทัไดมี้กำรพฒันำเคร่ืองจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) เพื่อใช้
ในกำรวิเครำะห์หำประเภทและแหล่งทีมำของกล่ินในกรณีท่ีเกิดขอ้ร้องเรียนเร่ืองกล่ิน และน ำผล
กำรวเิครำะห์ท่ีไดน้ ำไปหำสำเหตุและด ำเนินกำรแกไ้ขต่อไป 

ดงันั้น กำรพิจำรณำเทคโนโลยีดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมำะสม มีผล
ต่อกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม จะเห็นว่ำบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) มีกำร
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของเทคโนโลยดีำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรด ำเนินกำร
จัดกำรส่ิงแวดล้อม เพื่อให้กำรด ำเนินระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่ำงมีรำบร่ืน มี
ประสิทธิภำพ และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมใหน้อ้ยท่ีสุด 

4.2.2.4  กำรบริหำรจดักำรและวธีิกำรท ำงำน 
ปัจจยัดำ้นกำรบริหำรจดักำรและวิธีกำรท ำงำน เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำร

จดักำรภำยในบริษทั ซ่ึงอำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ได ้ซ่ึง
ประกอบไปด้วย กำรสนับสนุนของผูบ้ริหำรวิสัยทศัน์และวฒันธรรมของบริษทั และมำตรฐำน
ระเบียบข้อบงัคบัและขอ้ก ำหนดอ่ืนๆท่ีบริษทัได้ปฏิบติัตำมนอกเหนือจำกระบบมำตรฐำนกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1)  กำรสนบัสนุนของผูบ้ริหำร 
ผูบ้ริหำรของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัดำ้น

กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมมำก จะเห็นได้จำกกำรมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำเขตประกอบกำรฯ ให้เป็นผูน้ ำ
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อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และไดมี้กำรด ำเนินกำรอยำ่งเต็มท่ี ทั้งกำรศึกษำจำกเป็นตน้แบบท่ีอ่ืน ๆ เพื่อ
น ำมำประยุกตใ์ชภ้ำยในเขตประกอบกำร และมีกำรสนบัสนุนงบประมำณและทรัพยำกรบุคคลใน
กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม เห็นได้จำกผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดล้อม 
(2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “กำรด ำเนินกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มเป็นนโยบำยของผูบ้ริหำรท่ีให้ควำมส ำคญั 
โดยแต่ละโรงงำนจะไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกผูบ้ริหำรเต็มท่ี” นอกจำกน้ี ก ำนนัต ำบลเชิงเนิน (2557) 
ยงัไดก้ล่ำวเสริมวำ่ 
 

ผูบ้ริหำรของบริษทัไออำร์พีซีได้ผลักดันกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมเป็นอย่ำงมำก โดยปัจจุบันจะให้ควำมส ำคัญด้ำนนโยบำยด้ำน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเป็นอุตสำหกรรมเชิงนิเวศจะตอ้งเป็นท่ีน ำร่องของธุรกิจปิโตรเคมี 
ซ่ึงตอนน้ีก ำลงัด ำเนินกำรอยู ่เช่น กำรปลูกป่ำไม่ประสบควำมส ำเร็จบริษทัจึงไดท้  ำ
ปุ๋ยหมกัมำใช้และใชร้ะบบของญ่ีปุ่นโดยกำรปลูกเป็นเนินและปลูกพืชหลำยชนิด
เป็นไมต่้ำงระดบั นอกจำกน้ียงัมีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงระบบคูคลองของ
ชุมชนอีกดว้ย 

 
และวศิวกรปฏิบติักำรหน่วยงำนฝ่ำยโรงงำนส ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดั

ระยอง (2557)ได้กล่ำวเสริมอีกว่ำ “บริษทัไออำร์พีซีมีควำมตระหนักในด้ำนงบประมำณในกำร
ลงทุนในประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อม ไม่ว่ำจะเป็นระบบกำรผลิตบุคลำกร และกำรจดักำร ซ่ึงทำง
บริษทัมีกำรวำงแผนอยูแ่ลว้” 

นอกจำกน้ีบริษทัยงัใส่ใจรับฟังปัญหำท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนโดยรอบ พยำยำม
แก้ไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และช่วยเหลือชุมชนเท่ำท่ีเป็นไปได้ดงัท่ีชำวบำ้นต ำบลนำตำขวญั (ข) 
(2557) ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ 

 
บริษทัลงมำทุกหน่วยงำนรับฟังปัญหำตลอดทุกคร้ังท่ีมีกำรประชุม

ในท้องท่ีบริษทัจะส่งทีมงำนระดับผูจ้ดักำรท่ีเก่ียวข้องกับด้ำนส่ิงแวดล้อมเข้ำ
มำร่วมกำรประชุม ในปัจจุบนับริษทัลงพื้นท่ีบ่อยมำกข้ึนมีกำรปรึกษำหำรือกนั
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหำรแต่ไม่สำมำรถตรวจสอบไดว้ำ่เม่ือบริษทัรับเร่ืองร้องเรียนแลว้
จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไรบำ้งอย่ำงไรก็ตำมในภำพรวมแล้วถือว่ำบริษทัได้ให้
ควำมส ำคัญกับชุมชนมำก โดยพยำยำมปลูกพืชต่ำง ๆ คืนควำมอุดมสมบูรณ์
ร่วมกบัชุมชน 
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ดังนั้ นจะเห็นว่ำ ผูบ้ริหำรของบริษัทไออำร์พีซี จ  ำกัด (มหำชน) ได้ให้
ควำมส ำคญักบักำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม คอยสนบัสนุนทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นในกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม
อย่ำงเพียงพอ และยงัใส่ใจชุมชนโดยรอบเขตประกอบกำรฯ ถึงผลกระทบจำกกำรปัญหำ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำกด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษทัซ่ึงกำรสนับสนุนของผูบ้ริหำรจะช่วย
ผลกัดนัให้กำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มประสบควำมส ำเร็จ เกิดกำรพฒันำ และท ำให้
บริษทัสำมำรถอยูร่่วมกบัชุมชนได ้

2)  วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมขององคก์ร 
วิสัยทศัน์ของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกัด (มหำชน) ท่ีมุ่งสู่กำรเป็นผูน้ ำของ

บริษัทปิโตรเคมีชั้ นน ำของเอเชียภำยในปี พ.ศ.2563โดยมุ่งมั่นสู่กำรเป็นเขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Zone: EIZ) ภำยในปี พ.ศ.2560 น ำพำองคก์รไปสู่ควำมเป็น
เลิศอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำยบนพื้นฐำนของกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัปรัชญำขององค์กรซ่ึงได้ยึดตำมหลกักำรพฒันำอย่ำง
ย ัง่ยนืท่ีค  ำนึงถึงสมดุลดำ้นเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภำยใตแ้นวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ตำมหลกัธรรมมำภิบำลโดยยึดถึงนโยบำยดำ้นคุณภำพควำมปลอดภยัอำชีวิอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม
เป็นหลกัในกำรมุ่งเนน้ให้เกิดกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดกระบวนกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นเลิศ 
(Operational Excellence) และตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองคก์รซ่ึง
นโยบำยในกำรด ำเนินงำนดำ้นคุณภำพอำชีวอนำมยัควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (QSHE) ของ
บริษทัมีลกัษณะเป็นแบบบูรณำกำรครอบคลุมทุกหน่วยงำนโดยนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
จะกล่ำวถึงต่อไปในหวัขอ้ 4.2.3.1 กำรวำงแผน 

โดยบริษัท ไออำร์พีซี จ  ำกัด (มหำชน) ได้มีพนัธกิจท่ีเน้นกระบวนกำร
ปฏิบติังำนท่ีดีและกำรเป็นส่วนหน่ึงของสังคมดงัภำพท่ี 4.6 (บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน), 
2557: 14 - 15) 
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ภาพที ่4.6  พนัธกิจของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
แหล่งทีม่า: บริษทั ไออำร์พีซีจ  ำกดั (มหำชน), 2556: 15. 
 

กำรส่ือสำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communication) มุ่งเนน้กำรส่ือสำรและ
กำรรำยงำนต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อใหรั้บทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ  

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Community Value Added) มุ่งเนน้
ให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำเพิ่มร่วมกนั (Creating Shared Value) ให้กบัสังคม ตลอดจนกำร
ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบกำรเขำ้ร่วมโครงกำร CSR-DIW และ อุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry)  

กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (Operational Excellence)เป็นกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือจำกผูป้ระกอบกำรในกำรพฒันำกระบวนกำรผลิตท่ีสะอำดในพื้นท่ี โดยมุ่งเนน้กำรจดักำร
กำกของเสียอุตสำหกรรม อำกำศ น ้ำ และไฟฟ้ำ 

กำรบริหำรจดักำรเชิงรุก (Proactive Management) มุ่งเน้นกำรติดตำม
คุณภำพส่ิงแวดล้อม และกำรสำนเสวนำกับผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องผ่ำนทำงคณะกรรมกำรพหุภำคี ทั้ ง
ผูป้ระกอบกำร หน่วยงำนรำชกำรในพื้นท่ี และชุมชน 

จะเห็นได้ว่ำบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัสังคม โดยให้ชุมชนเขำ้มำมีส่วน
ร่วมกบักิจกรรมของบริษทั ดงัท่ีก ำนนัต ำบลเชิงเนิน (2557) ไดก้ล่ำวำ่ “มหำวิทยำลยัขอนแก่นไดเ้ขำ้
มำศึกษำและช่วยจัดกำรควำมขัดแยง้และแก้ปัญหำส่ิงแวดล้อม ท ำให้เกิดกำรจัดตั้ งนโยบำย
วสิัยทศัน์ พนัธกิจของบริษทัใหม่โดยร่วมกนักบัทั้งทุกภำคส่วน” 

ส่วนวฒันธรรมองค์กรได้มีควำมสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัดังน้ี
(บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน), 2553: 16) 

กำรตั้งเป้ำหมำยให้สูง (Aim High) ประกอบด้วยกำรมีวิสัยทศัน์และ
เป้ำหมำยร่วมกนั 
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กำรท ำเป้ำหมำยให้เป็นจริง (Deliver) ประกอบดว้ยกำรมีควำมรับผิดชอบ
ในหน้ำท่ีกำรงำน ปรับตัวให้เข้ำกับยุคสมยัและส่ิงแวดล้อม กำรสร้ำงนวตักรรมใหม่ๆ และมี
ศกัยภำพในกำรแข่งขนั 

กำรท ำงำนและอยูร่่วมกนัอยำ่งมีควำมสุข (Work and live happily together)
ประกอบดว้ยกำรเช่ือใจเคำรพซ่ึงกนัและกนั และมีควำมเป็นมืออำชีพและเป็นระบบ 

โดยวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมของบริษัทเหล่ำน้ีจะมีผลต่อกำร
ด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจำกส่ิงเหล่ำน้ีจะช่วยกระตุน้ให้บุคลำกรของบริษทั มีกำร
ปรับปรุงพฒันำกระบวนกำรท ำงำนของตนและกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มให้ดี
ยิ่งข้ึน เพื่อให้บริษทัสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยและวิสัยทศัน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ดงัท่ี ผูจ้ดักำรส่วนควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมของ
บริษทัเป็นแรงกระตุน้ใหพ้นกังำนด ำเนินงำนระบบISO 14001 หรือระบบงำนของตนเองให้เกิดกำร
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน” ในขณะเดียวกนัเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวโุส (ก) (2557) กล่ำวเสริมวำ่ “วิสัยทศัน์
ของบริษทัคือกำรเป็นผูน้ ำทำงดำ้นปิโตรเคมีครบวงจรในปี พ.ศ.2020 บริษทัจึงจ ำเป็นตอ้งมีควำม
เข้มแข็งของระบบต่ำง ๆ เพื่อท่ีจะได้ไปถึงจุดหมำยได้วฒันธรรมขององค์กรก็เป็นส่วนหน่ึงท่ี
กระตุน้ใหพ้นกังำนทุกระดบัใหค้วำมร่วมมือและด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย” และเจำ้หนำ้ท่ี
ส่ิงแวดลอ้ม (2557) ยงัไดก้ล่ำวเสริมอีกวำ่ “ผูบ้ริหำรของบริษทัไดม้องทุกอยำ่งให้เป็นระบบทั้งหมด
พยำยำมน ำกำรบริหำรจดักำรของบริษทัเข้ำสู่ระบบเพื่อให้กำรบริหำรจดักำรเป็นไปตำมวงจร 
PDCA เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบได”้ 

ดังนั้ น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวฒันธรรมของบริษัทจึงสอดคล้องและ
สนบัสนุนในกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มโดยกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มจะ
ช่วยให้บริษทัไปถึงเป้ำหมำยท่ีตั้ งไวคื้อกำรเป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีกำร
ด ำเนินกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุดโดยวฒันธรรมองคก์ร
ของบริษทัจะเป็นตวัขบัเคล่ือนช่วยให้บุคลำกรของบริษทัมองวิสัยทศัน์ของบริษทัเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวเปรียบเสมือนเป็นวิสัยทศัน์และเป้ำหมำยของตน ท ำให้เกิดควำมร่วมมือเพื่อท ำให้ประสบ
ควำมส ำเร็จและผลกัดนัใหเ้กิดกำรพฒันำ รวมถึงกำรใหชุ้มชนและภำคส่วนอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจร่วมกนั ซ่ึงจะท ำให้ชุมชนเกิดกำรยอมรับ ช่วยให้บริษทัและชุมชน
สำมำรถอยูร่่วมกนัไดอ้ยำ่งมีควำมสุขและจะช่วยใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดกำรพฒันำใหดี้ยิง่ข้ึน 

3)  มำตรฐำน ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัไดป้ฏิบติัตำม 
บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) มีกำรน ำมำตรฐำนและกฎเกณฑ์มำกมำย

มำใชใ้นกำรด ำเนินกำรผลิตในส่วนต่ำง ๆ มำกมำย เช่น TQA, TPM, OEMs, ระบบมำตรฐำน ISO 
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อนุกรมต่ำง ๆ รวมถึง ระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็นตน้ ซ่ึงบำงส่วน
อำจจะมีกฎเกณฑท่ี์คลำ้ยกนัและแตกต่ำงกนับริษทั จึงมีกำรบูรณำกำรณ์ระบบต่ำง ๆ เขำ้ดว้ยกนัเป็น 
เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรปฏิบติัและกำรตรวจยิ่งข้ึน ดงัท่ีเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดล้อมอำวุโส (ข) 
(2557) ไดก้ล่ำววำ่ 

 
บริษทัไออำร์พีซีได้ใช้เวลำเป็นอย่ำงมำกในกำรบูรณำกำรระบบ

กำรจดักำรต่ำง ๆ เขำ้ดว้ยกนั เน่ืองจำกบริษทัเร่ิมท ำระบบต่ำง ๆ ไม่พร้อมกนั โดย
เร่ิมจำกระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ BS OHAS/TIS 18001 ตำมล ำดบั โดย
บริษทัได้ประสบปัญหำกำรบริหำรจดักำรท่ีซ ้ ำซ้อนกันของทั้ ง 3 ระบบ จึงท ำ
กำรบูรณำกำรระบบต่ำง ๆ รวมกนัโดยใชเ้วลำประมำณ 2-3 ปี จำกกำรแยกตรวจ
แต่ละระบบ ได้น ำมำรวมกันในกำรตรวจประเมินในคร้ังเดียว . . . ประเด็น
ทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมกับด้ำนอำชีวอนำมยัมีบำงส่ิงท่ีคล้ำยกันเช่น กำรวำงแผน
ฉุกเฉินสุขภำพกฎหมำย เป็นตน้ 

 
ดังนั้ น มำตรฐำน ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก ำหนดอ่ืน ๆ มีผลต่อกำร

ด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม เน่ืองจำกองค์กรมีมำตรฐำนกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ มำกมำยท่ี
จ ำเป็นตอ้งปฏิบติัตำม หำกขำดกำรบริหำรจดักำรท่ีดีจะท ำให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำมซ ้ ำซ้อน ขำด
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนได ้และอำจเกิดควำมสับสนในกำรด ำเนินงำน จึงตอ้งมีกำรบูรณำ
กำรกฎเกณฑ์ในมำตรฐำนต่ำง ๆ เขำ้ดว้ยกนัอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้บริษทั สำมำรถด ำเนินงำนได้
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงครบถว้นและมีประสิทธิภำพ โดยไม่ก่อให้เกิดควำมสับสน
ในกำรด ำเนินตำมมำตรฐำนเหล่ำนั้น 

 
4.2.3  ด้านกระบวนการผลติ (Process) 
ดำ้นกระบวนกำรผลิต หมำยถึง กำรบริหำรจดักำรระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 

คือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมตำมมำตรฐำนกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) โดยประกอบไปดว้ย กำรวำงแผน กำรปฏิบติัตำมแผน กำรติดตำม
ตรวจสอบและกำรประเมินผล กำรทบทวนและปรับปรุง และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกล ซ่ึงมี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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4.2.3.1  กำรวำงแผน 
ทำงดำ้นกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ประกอบ

ไปดว้ย กำรก ำหนดนโยบำย กำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย และกำรก ำหนดโครงกำร ซ่ึงมี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  กำรก ำหนดนโยบำย 
เน่ืองจำกบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) มีกำรน ำระบบมำตรฐำนหลำย

ระบบมำใช้ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั จึงไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยโดยภำพรวม เป็นนโยบำย
คุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม (QSHE) ท่ีรวมประเด็นทำงด้ำนคุณภำพ 
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดล้อมเข้ำด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีกำรพิจำรณำทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
วิสัยทศัน์ของบริษทั ดงัท่ีเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ก) (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “บริษทัได้ก ำหนด
นโยบำยของระบบต่ำง ๆ ร่วมกนัเป็นนโยบำย QSHE ในภำพรวมซ่ึงมีควำมสอดคลอ้งกบักลยุทธ์
ของบริษทัท่ีจะด ำเนินกำรไปตำมทิศทำงท่ีก ำหนดไว ้โดยมีกำรทบทวนทุกปี” 

นโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) มีดงัน้ี 

บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือไออำร์
พีซีถือเป็นนโยบำยหลกัในกำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรจดักำรระบบคุณภำพควำมปลอดภยัอำชีวอนำ
มยัส่ิงแวดลอ้มและระบบคุณภำพหอ้งปฏิบติักำรดว้ยแนวควำมคิดท่ีจะให้เป็นกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน
ผูบ้ริหำรและพนกังำนของทุกหน่วยงำนตอ้งรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนภำยใตน้โยบำยร่วมปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี (บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน), ม.ป.ป. ข.) 

(1)  ด ำเนินกำรภำยใตก้ฎหมำยขอ้ก ำหนดผลิตภณัฑ์คุณภำพควำมปลอดภยั
อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนมำตรฐำนสำกลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2)  มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัลูกคำ้อย่ำงสูงสุดโดยกำร
น ำเสนอสินคำ้ท่ีมีคุณภำพผำ่นกระบวนกำรผลิตอยำ่งเป็นระบบและผ่ำนกระบวนกำรส่งมอบตำม
ก ำหนดท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 

(3)  ก ำหนดมำตรกำรตรวจสอบและควบคุมควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำก
กระบวนกำรท ำงำนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอย่ำงสม ่ำเสมออนัจะ
น ำไปสู่ควำมปลอดภยัต่อสุขภำพส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

(4)  ให้มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองและกำรควบคุมควำมไม่
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเพื่อน ำไปสู่กำรรักษำระบบงำนคุณภำพควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและ
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ส่ิงแวดล้อมโดยใช้เทคนิคทำงด้ำนวิศวกรรมกิจกรรมกำรเพิ่มผลผลิตและกำรจัดกำรอ่ืนๆท่ี
เหมำะสมและก ำหนดให้เป็นแผนด ำเนินกำรซ่ึงจะมีกำรทบทวนวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยกำร
จดักำรทุกปี 

(5)  ใหก้ำรสนบัสนุนทรัพยำกรต่ำงๆและส่งเสริมให้มีกำรพฒันำบุคคลำกร
เพื่อให้พนกังำนทุกระดบัมีจิตส ำนึกร่วมในกำรปฏิบติังำนของตนให้ถูกตอ้งซ่ึงจะน ำไปสู่กำรสร้ำง
ระบบท่ีมีประสิทธิภำพ 

ให้ผูบ้ริหำรทุกระดบัถือว่ำงำนระบบคุณภำพควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั
และส่ิงแวดล้อมเป็นภำรกิจอนัส ำคัญส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกัด 
(มหำชน) และบริษทัในเครือไออำร์พีซีท่ีจะตอ้งให้กำรส่งเสริมและสนบัสนุนในเร่ืองงบประมำณ
ก ำลงัคนเวลำอยำ่งพอเพียงและเหมำะสมเพื่อช่วยกนัผลกัดนัใหบ้รรลุถึงนโยบำยขำ้งตน้ 

โดยนโยบำยของบริษทั ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัคุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชี
วอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ภำยใตแ้นวคิดกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน ซ่ึงไดแ้สดงถึงควำมมุ่งมัน่ในกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ มีกำรป้องกนัผลกระทบต่อสุขภำพ ส่ิงแวดลอ้มและสังคม
จำกกิจกรรมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัมุ่งมัน่ให้เกิดกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง และ
ส่งเสริมใหพ้นกังำนทุกระดบัมีจิตส ำนึกร่วมในกำรปฏิบติังำน 

ซ่ึงทำงบริษทัไดมี้กำรเผยแพร่นโยบำยดงักล่ำวให้บุคลำกรในบริษทั ไดรั้บ
ทรำบผ่ำนทำงอินทรำเน็ต และติดประกำศตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ (ภำพท่ี 4.7) ดังท่ีเจ้ำหน้ำท่ี
ส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำว่ำ “บริษทัไดมี้กำรเผยแพร่นโยบำยให้พนกังำนทุกคนไดรั้บทรำบทำง 
Intranet และติดประกำศต่ำง ๆ” 
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ภาพที ่4.7  กำรประชำสัมพนัธ์นโยบำยผำ่นทำงกำรติดประกำศภำยในหน่วยงำน 
แหล่งทีม่า: ผูว้จิยั 
 

นอกจำกน้ียงัประชำสัมพนัธ์นโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมให้ประชำชนและ
ชุมชนโดยรอบได้รับทรำบผ่ำนทำงหลำยช่องทำง เช่น ทำงเว็บไซต์ รำยงำนต่ำง ๆ และกำร
ประชำสัมพนัธ์ผ่ำนทำงหน่วยงำนชุมชนสัมพนัธ์ (CSR) ดังท่ีเจ้ำหน้ำท่ีส่ิงแวดล้อมอำวุโส (ข) 
(2557) ไดก้ล่ำววำ่ “บริษทัมีกำรเผยแพร่นโยบำยให้ชุมชนไดรั้บทรำบแต่อำจไมไดเ้ผยแพร่โดยตรง 
โดยรำยละเอียดจะเผยแพร่ผำ่นทำง CSR” ในขณะเดียวกนัผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั 
และส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ “บริษทัมีกำรเผยแพร่นโยบำยสู่ภำยนอกผำ่นทำงเวบ็ไซต์
ของบริษทัและในรำยงำนประจ ำปี (Annual Report)” 
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ภาพที ่4.8  กำรเผยแพร่นโยบำยผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
แหล่งทีม่า: บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน), ม.ป.ป. 
 

ในขณะเดียวกนัเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ก) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมว่ำ 
“บริษทัมีกำรเผยแพร่หลำกหลำยกลุ่ม มีกำรท ำรำยงำนควำมย ัง่ยืน (SD Report) ซ่ึงบริษทัไออำร์พีซี
ไดรั้บรำงวลัจำก DJSI โดยจะมีกำรกล่ำวถึงระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มในภำพรวม” และก ำนนั
ต ำบลเชิงเนิน (2557) ยงัได้กล่ำวเสริมอีกว่ำ “บริษทัมีกำรเผยแพร่นโยบำยเป็นแผ่นพบัทำงส่ือ
ทำงกำรประชุมประชำคมหรือประชำพิจำร โดยแผ่นพบับริษทัไดน้ ำมำแจกอยู่เสมอ ส่วนทำงส่ือ
วำรสำรจะมีเดือนละคร้ังโดยแจกในชุมชนและแจกตำมกลุ่มต่ำงๆและเม่ือมีกำรประชุมหรือมี
กิจกรรมก็ไดน้ ำมำแจกดว้ย” 

แต่ในปัจจุบนั ประชำชนในชุมชนไม่พบวำ่บริษทัมีกำรเผยแพร่วำรสำรอีก 
ท ำให้ชุมชนไม่ไดรั้บทรำบข่ำวสำรจำกทำงช่องทำงน้ี ดงัเห็นไดจ้ำกท่ีชำวบำ้นต ำบลเชิงเนิน (ก) 
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(2557) ได้กล่ำวไวว้่ำ “ในอดีตเคยได้รับวำรสำรท่ีบริษัทส่งมำให้แต่ปัจจุบันน้ีหำยไป ซ่ึงผูใ้ห้
สัมภำษณ์มีควำมรู้จกักบัคณะบรรณำธิกำรผูจ้ดัท ำของวำรสำรชุดก่อน แต่ปัจจุบนัไม่เห็นวำรสำร
ออกมำอีกจึงไม่ทรำบวำ่มีกำรเปล่ียนคณะผูจ้ดัท ำหรือไม่” 

จะเห็นว่ำ  นโยบำยด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัยและ
ส่ิงแวดล้อม ของบริษทั ได้แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตำมกฎหมำย มีกำรควบคุม
กิจกรรมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ 
รวมถึงให้บุคลำกรของบริษทั เห็นถึงควำมส ำคญัของ และสนับสนุนทรัพยำกรต่ำง ๆ เพื่อให้
ประสบควำมส ำเร็จตำมนโยบำยท่ีตั้งไว ้และมีกำรประชำสัมพนัธ์ให้พนกังำนของบริษทัและชุมชน
ไดรั้บทรำบโดยทัว่กนัผำ่นส่ือชนิดต่ำง ๆ 

2)  กำรก ำหนดวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำย 
บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) มีกำรพิจำรณำทบทวนในกำรก ำหนด

วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทุกปีเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั
และส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีกำรก ำหนดเป็น QSHE KPI และให้แต่ละหน่วยงำนซ่ึงมีท่ีกิจกรรมก ำหนด
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนของตนเพื่อให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของบริษทัท่ีตั้งไว ้ดงัท่ีเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ข) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “QSHE KPI ของบริษทั
ประกอบไปดว้ย 4ประเด็นนโยบำยของบริษทัจะถูกแปลงออกมำเป็น KPI โดยแต่ละประเด็นและ
แต่ละปีอำจจะแตกต่ำงกนัตำมตวัเลขและประเด็น ในปีน้ีบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัทำงดำ้นกล่ินเป็น 
KPI ในภำพรวม ซ่ึงในแต่ละหน่วยงำนกิจกรรมกำรด ำเนินงำนจะต่ำงกันจึงอำจมีกำรตั้ ง
วตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยของหน่วยงำนแยกออกมำ”ในขณะเดียวกนั เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั (2557) 
ไดก้ล่ำวเสริมว่ำ “แต่ละหน่วยงำนจะมี Objective Target ซ่ึงข้ึนอยู่กบักำรด ำเนินงำนของแต่ละ
แผนกและหน่วยงำนท่ีจดัตั้งข้ึน” 

บริษทัไออำร์พีซีไดมี้มำตรกำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยมุ่งเนน้กำรลดมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดเป็นส ำคญั ตลอดจนกำรจดักำรกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
เพื่อมุ่งสู่สังคมคำร์บอนต ่ำ รวมถึงส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูงสุด ดว้ยหลกักำร 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) โดยบริษทัไดมี้กำรด ำเนินโครงกำรดำ้น
ส่ิงแวดลอ้มโดยมุ่งเน้นเร่ืองคุณภำพอำกำศและกำรจดักำรของเสียเป็นหลกั ซ่ึงบริษทั มีเป้ำหมำย
ระยะยำวในกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศดำ้นส่ิงแวดลอ้มภำยในปี 2560 ดงัน้ี (บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 
(มหำชน), 2557: 43 - 46) 
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(1)  รักษำระดบักำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศเทียบต่อตนักำรผลิตใหค้งท่ี 
(2)  ลดปริมำณขยะฝังกลบส ำหรับขยะท่ีไม่เป็นอนัตรำยให้เป็นศูนย ์(Zero 

Landfill for Non-Hazardous Waste) 
 

 
 
ภาพที ่4.9  ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม และเป้ำหมำยในปีพ.ศ. 2557 
แหล่งทีม่า: บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน), 2557: 47. 
 

จะเห็นได้ว่ำในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทได้
สอดคลอ้งกบันโยบำยของภำครัฐท่ีส่งเสริมให้เกิดกำรปรับปรุงระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม โดย
สอดคลอ้งกบันโยบำยส่งเสริมอุตสำหกรรมในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นนโยบำยท่ีส่งเสริมให้
อุตสำหกรรมในพื้นท่ีเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เพื่อปรับปรุงกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศท่ีพื้นท่ีจงัหวดัระยองประสบอยู ่ไดแ้ก่ ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOX), ออกไซด์ของซลัเฟอร์ (SO2) และสำรอินทรียร์ะเหยง่ำย (VOCs) 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
เบนซีน, 1,3-บิวทำไดอีน และ 1,2-ไดคลอโร อีเทน ไม่ให้เพิ่มข้ึนผ่ำนมำตรกำร 80/20 ซ่ึงท ำให้
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ผูป้ระกอบกำรด ำเนินโครงกำรเดิมหรือขยำยโครงกำรใหม่โดยไม่ระบำยมลพิษเหล่ำน้ีเพิ่มข้ึนโดย
กำรใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  

นอกจำกน้ีบริษัทย ัง มี เ ป้ำหมำยระยะยำวท่ีจะเป็นเขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ โดยให้ควำมส ำคญักบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม ผ่ำนกำรน ำหลกักำร 3Rs มำ
ประยกุตใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำนพร้อมทั้งมีกำรให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภำคส่วนเขำ้มำมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธศำสตร์กำรพฒันำของกระทรวงอุตสำหกรรมในกำรส่งเสริม
สถำนประกอบกำรสู่อุตสำหกรรมสีเขียว (ส ำนักตรวจและประเมินผล ส ำนักงำนปลดักระทรวง
อุตสำหกรรม, 2558: 39-46) และกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในกำรส่งเสริมให้
ภำคอุตสำหกรรมมีกำรรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและกำรจดักำรมลพิษตำมยุทธศำสตร์กำรเติบโตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) (ส่วนพฒันำยุทธศำสตร์ ส ำนกันโยบำยและยุทธศำสตร์ 
ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม, 2556: 24) เพื่อให้ภำคอุตสำหกรรม
เกิดกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทจะมีวิธีกำรเผยแพร่เช่นเดียวกับ
นโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดล้อมของบริษทั ส ำหรับบุคลำกรของ
บริษทั ได้มีกำรเผยแพร่ให้รับทรำบผ่ำนทำงหลำยช่องทำง เช่น กำรติดประกำศ เวบ็ไซต์ รวมทั้ง
ผำ่นกำรประชุม ดงัท่ีเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวโุส (ก) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำ
ของบริษทัไดมี้กำรเผยแพร่ให้พนกังำนไดรั้บทรำบในหลำยช่องทำง เช่น ผำ่นทำงกำรติดประกำศ 
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ซ่ึงพนักงำนส่วนใหญ่จะมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั นอกจำกน้ีผูบ้ริหำรยงัได้มีกำร
ก ำหนด KPI และถ่ำยทอดค ำสั่งลงไปถึงพนกังำนระดบัล่ำงผำ่นสำยบงัคบับญัชำในกำรประชุม” 

ดังนั้ น ในกำรก ำหนดวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยของบริษัท จะมีกำร
ก ำหนดในภำพรวมของบริษทัให้สอดคลอ้งกบันโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม และแบ่งยอ่ยเป็นเป้ำหมำยของแต่ละหน่วยงำนเพื่อให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมของแต่ละ
หน่วยงำน ซ่ึงหำกสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยของแต่ละหน่วยงำนไดก้็จะสะทอ้นถึงควำมส ำเร็จ
ตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยในภำพรวมของบริษทัได ้

3)  กำรก ำหนดโครงกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
โครงกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มเหล่ำน้ีจะมำจำกกำรประเมินปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ี

มีนยัส ำคญัของบริษทั (Significant Aspect) ของแต่ละหน่วยงำน แต่ละพื้นท่ีโรงงำนหรือมิใช่ปัญหำ
ท่ีมีนัยส ำคญัแต่จำกกำรพิจำรณำของโรงงำนท่ีเห็นว่ำสมควรตอ้งปรับปรุงรวมถึงปัญหำท่ีได้รับ
ร้องเรียนจำกชุมชนด้วยโดยโครงกำรท่ีเสนอมำจะถูกรวบรวมและน ำเสนอกับคณะผูบ้ริหำร
ระดบัสูงเพื่อท ำกำรตดัสินใจดงัท่ีผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม (2557) 
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ได้กล่ำวว่ำ “แต่ละโรงงำนจะก ำหนดโครงกำรข้ึนเพื่อปรับปรุงประเด็นต่ำง ๆ ข้ึนมำโดยมีกำร
ประสำนกับทีมวิศวกรรมในกำรออกแบบดีไซน์ระบบและด ำเนินกำรของบประมำณ” ใน
ขณะเดียวกนัเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวโุส (ก) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ 
 

ในบริษทัไออำร์พีซีจะมีโครงกำรต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก ตั้งแต่กำร
ปรับปรุงในภำพรวมของบริษัทเพื่อให้บริษัทเดินหน้ำไปได้จนกระทั่งเป็น
โครงกำรเฉพำะกิจโครงกำรแกไ้ขปรับปรุงของแต่ละพื้นท่ีเม่ือพบประเด็นปัญหำ
ส่ิงแวดล้อมจึงท ำกำรตั้ งโครงกำรหรือโครงกำรท่ีโรงงำนเองมีควำมคิดท่ีจะ
ปรับปรุงสภำพพื้นท่ีให้ดีข้ึนทุกโครงกำรเหล่ำน้ีจะตอ้งน ำเสนอต่อคณะผูบ้ริหำร
ระดบัสูงเพื่อพิจำรณำท ำกำรตดัสินใจด ำเนินกำรต่อหรือไม่และวำงแผนกำรด ำเนิน
โครงกำรเน่ืองจำกงบประมำณท่ีมีจ ำกดั 

 
และเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม (2557) ยงัไดก้ล่ำวเสริมอีกวำ่ 

 
บริษทัไออำร์พีซีจะแบ่งเป็นมำตรกำรเชิงรุกและเชิงรับเชิงรุกมีกำร

ใหท้ำง CSR ลงพื้นท่ีสอบถำมชุมชนถึงผลกระทบท่ีไดรั้บจำกกิจกรรมในโรงงำน
หำกได้รับผลกระทบก็จะท ำกำรเก็บขอ้มูลเหล่ำน้ีมำสู่ผูบ้ริหำรเพื่อมำปรับปรุง
ระบบกำรผลิตหรือปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรเพื่อลดผลกระทบเหล่ำนั้นเพื่อลดข้อ
ร้องเรียนจำกชุมชน ส่วนมำตรกำรเชิงรับบริษทัไดติ้ดตั้งเคร่ืองวดัตำมสถำนีต่ำงๆ
ในชุมชนบริเวณรอบเขตประกอบกำรฯ อยู่แลว้เพื่อตรวจวดัค่ำมลพิษต่ำงๆและมี
ศูนย์รับข้อร้องเรียนจำกชุมชนและมีศูนย์ประสำนงำนต่ำงๆ เพื่อคอยรับข้อ
ร้องเรียนจำกชุมชน 

 
บริษทัยงัได้มีกำรประชำสัมพนัธ์ให้หน่วยงำนภำครัฐ และชุมชนได้รับ

ทรำบเก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนและอำจจะเกิด
ผลกระทบต่อชุมชนล่วงหนำ้ดงัท่ี เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวโุส (ก) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 
 

เม่ือหน่วยงำนรำชกำรเขำ้มำตรวจสอบ (Monitor) กำรด ำเนินงำน
ของบริษทัอำจมีเอกสำรเก่ียวกบักำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ แนบไปดว้ยโดยจะมี
รำยละเอียดลงไปในนั้น ส่วนกรณีท่ีหน่วยงำนรำชกำรเขำ้มำเยี่ยมชมมำตรวจจะมี
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กำรน ำเสนอในลักษณะแสดงภำพไม่ได้ติดประกำศนโยบำยโดยตรง วิธีกำร
ส่ือสำรของหน่วยงำน CSR อำจจะนดัพบปะพูดคุยกบัชุมชนเก่ียวกบักำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั วิธีของหน่วยงำน CSR ท่ีจะมีวิธีกำรถ่ำยทอดไดดี้กว่ำ
นกัวชิำกำรหรือผูท่ี้อยูใ่นโรงงำน 

 
และก ำนนัต ำบลตะพง (2557) ไดก้ล่ำวเสริมว่ำ “เม่ือบริษทัจะมีกำรด ำเนิน

โครงกำรต่ำง ๆ จะแจง้ใหชุ้มชนทรำบตลอด เม่ือจะมีกำรสร้ำงโรงงำนหรือระบบต่ำง ๆ ตอ้งประชุม
มีมติกบัประชำชนในชุมชน ประชำชนไม่รับรู้ไม่ได้” ในขณะเดียวกนั ชำวบำ้นต ำบลตะพง (ข) 
(2557) ยงัไดก้ล่ำวเสริมอีกวำ่  

 
บริษทัจะเผยแพร่กำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ผำ่นทำงประชำคมหรือ

ประชุมท่ีมีคนจ ำนวนมำก เช่นประชุมอำสำสมคัร (อสม.) หรือกำรประชำสัมพนัธ์
ผ่ำนเสียงตำมสำยผ่ำนก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) โดย
บริษทัจะลงพื้นท่ีประชำคมหมู่บำ้นทุกหมู่บำ้น บริษทัก็ขอควำมร่วมมือกบัก ำนนั
ผูใ้หญ่บ้ำนซ่ึงเป็นผูน้ ำชุมชน กำรจัดกำรประชุมประชำคมจะมีน้อยคร้ัง แต่
ประเด็นดำ้นส่ิงแวดลอ้มผูท่ี้เป็น อสม. จะทรำบจำกหน่วยงำนชุมชนสัมพนัธ์ ซ่ึง
หำกอยำกทรำบเร่ืองใดสำมำรถส่งจดหมำยสอบถำมได ้

 
นอกจำกน้ีทำงชุมชนยงัสำมำรถให้ค  ำแนะน ำ และกำรน ำเสนอโครงกำร

ดงัท่ี ชำวบำ้นต ำบลนำตำขวญั (ข) (2557) กล่ำวว่ำ “ชุมชนจะเน้นให้บริษทัมีกำรควบคุมควบคุม
เสียงฝุ่ นละอองจำกกำรด ำเนินงำนให้เกิดกับชุมชนน้อยท่ีสุดซ่ึงเป็นปัญหำท่ีพิสูจน์ได้ยำก และ
พยำยำมเสนอโครงกำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นส่วนหน่ึงเพื่อพยำยำมเอำก ำไรสู่ชุมชน” 

และ ชำวบำ้นต ำบลตะพง (ค) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ “โครงกำรของบริษทั 
เช่น มีกำรปลูกตน้ไม ้ (Buffer zone) เพื่อสร้ำงพื้นท่ีสีเขียวซ่ึงชุมชนมองวำ่เป็นส่ิงท่ีควรด ำเนินกำร 
นอกจำกน้ีชุมชนยงัมีโอกำสในกำรเสนอโครงกำรบำ้ง และชุมชนยงัไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรปลูกป่ำ” 

ในขณะเดียวกนั ชำวบำ้นต ำบลบำ้นแลง (ค) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ “เม่ือ
จะมีกำรก่อสร้ำงโรงงำนบริษทัก็จะแจง้ให้ชุมชนไดรั้บทรำบมีกำรจดัท ำรำยงำน EIA, HIA โดยมี
หนงัสือเชิญประชำชนในชุมชนเขำ้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น” 

ดงันั้น ในกำรก ำหนดโครงกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 
(มหำชน)ไดน้ ำปัญหำจำกปัญหำท่ีมีนยัส ำคญั จำกขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ และกำรปรับปรุงระบบท่ีมี
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อยู่ให้ดีข้ึน โดยในกำรพิจำรณำโครงกำรท่ีจะด ำเนินกำรจะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกบัพื้นท่ีและ
งบประมำณเป็นหลกั เพื่อให้สำมำรถบรรลุตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษทั ได้ภำยใต้
งบประมำณท่ีจ ำกดัรวมทั้งได้มีกำรแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงกำรทำงดำ้นส่ิงแวดล้อมผ่ำนทำงกำร
ประชุม และส่ือต่ำง ๆ เช่นเดียวกับนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม นอกจำกน้ียงัได้เปิดโอกำสให้
ประชำชนในชุมชนไดอ้อกควำมคิดเห็น แนะน ำ และเสนอโครงกำรต่ำง ๆ ได ้ส่ิงน้ีจะช่วยให้ทำง
บริษทั ทรำบถึงผลจำกกำรด ำเนินงำนจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีไดป้ฏิบติัมำ ขอ้บกพร่องของโครงกำร 
ปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีชุมชนยงัคงประสบอยู ่และควำมตอ้งกำรของชุมชน ซ่ึงจะช่วยเป็นแนวทำงใน
กำรก ำหนดหรือพฒันำโครงกำรต่ำง ๆ ในอนำคตได ้

4.2.3.2  กำรปฏิบติัตำมแผนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

ประกอบไปดว้ย กำรด ำเนินโครงกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม กำรติดต่อประสำนงำน และกำรตอบสนอง
ต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  กำรด ำเนินโครงกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ไดมี้กำรด ำเนินโครงกำรดำ้นกำรจดักำร

ส่ิงแวดลอ้มดำ้นต่ำง ๆ มำกมำยหลำยประเภท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน ให้ลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยลง ใช้ทรัพยำกรน้อยลง ผ่ำนกำรปรับปรุงเทคโนโลยีและกำร
ก ำหนดกฎเกณฑ์ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ เพื่อควบคุมมลพิษทั้ งทำงน ้ ำ ทำงอำกำศ และกำก
อุตสำหกรรมให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย โดยมีมำตรกำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำร
อยำ่งต่อเน่ือง และมุ่งเนน้กำรลดมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดเป็นหลกั 

ส ำหรับในปี พ.ศ.2557 ทำงบริษัท ได้มีกำรด ำ เนินโครงกำรเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยดงักล่ำว ดงัน้ี 

(1)  โครงกำรเฝ้ำระวงัสำรอินทรียร์ะเหยง่ำย โดยติดตั้งระบบตรวจวดัแบบ
แนวขอบเขต (Fence Line) บริเวณแนวร้ัวดำ้นทิศตะวนัตกของเขตประกอบกำรฯ สำมำรถเฝ้ำระวงั
และรำยงำนผลแบบต่อเน่ืองมำท่ีศูนยค์วบคุมภำวะฉุกเฉินไดท้นัที 

(2)  โครงกำรพยำกรณ์คุณภำพอำกำศในเขตประกอบกำรฯ ดว้ยโปรแกรม 
AERMOD โดยจะศึกษำน ำร่องท่ีปล่องระบำยอำกำศ เพื่อพยำกรณ์คุณภำพอำกำศตำมเวลำจริง 
(Realtime) 

(3)  โครงกำรติดตั้งจอแสดงผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศและน ้ ำเพิ่มเติม 4 
จุด ตำมสถำนท่ีรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง 
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(4)  โครงกำรจดัท ำแผนท่ีภูมิศำสตร์ (GIS) ด้ำนกำรบริหำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภำพชุมชนในพื้นท่ีรอบเขตประกอบกำรฯ เพื่อเป็นฐำนขอ้มูลส ำหรับกำรบริหำร
จดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มและแผนตอบโตภ้ำวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) 

(5)  ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและลดกำรระบำยออกไซด์ของไนโตรเจนออก
จำกปล่องระบำยของโรงงำนไฟฟ้ำ CHP1 และ CHP2 

(6)  โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส่วนกลำงให้มี
ประสิทธิภำพสูงข้ึน 

ซ่ึงเจ้ำหน้ำท่ีส่ิงแวดล้อมอำวุโส (ก) (2557) ได้กล่ำวถึงโครงกำรด้ำน
ส่ิงแวดลอ้มวำ่ 

 
โครงกำรส่ิงแวดล้อมของบริษทัมีมำกมำย อำจจะแบ่งได้หลำย

ประเภท เช่น กำรพฒันำปรับปรุงให้ดีข้ึน บริษทัได้มีโครงกำรใหญ่คือปรับปรุง
กำรปล่อย NOx ของโรงไฟฟ้ำ CHP โดยกำรปรับปรุง Burner ให้มีกำรปล่อยค่ำ 
NOx น้อยมำก กำรก ำจดัฝุ่ น กำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย
รวมถึงกำรตรวจสอบดูแลระบบระบำยน ้ำทิ้ง . . . โครงกำรเหล่ำน้ีวำงแผนโดยทำง
ทีมวิศวกรรมหรือ Engineering ของบริษทัโดยจะมีกำรคุมงบประมำณของแต่ละ
โครงกำร มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน กำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของโครงกำร ซ่ึง
ทีม Engineering จะเขำ้มำประชุมในคณะกรรมกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มหรือ 
EMC มีกำรจดัประชุมทุกเดือนเพื่อติดตำมควำมคืบหนำ้ของโครงกำร 

 
นอกจำกน้ีทำงบริษทัยงัมีโครงกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัจดัข้ึน 

เช่น กำรจดัประชุมประชำพิจำรรับฟังควำมคิดเห็น เขำ้เยี่ยมชมภำยในโรงงำน กำรร่วมปลูกป่ำแนว
กนัชน และโครงกำรอ่ืน ๆ ภำยนอกเขตประกอบกำรฯ โดยจะเชิญชวนภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้ง
ประชำชนกลุ่มต่ำง ๆ เขำ้ไปมีส่วนร่วม ดงัท่ี เจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “หน่วยงำน
ภำครัฐอำจจะมำตรวจเยี่ยมเม่ือมีขอ้ร้องเรียนโดยจะเขำ้มำตรวจสอบกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข
ตำมขอ้ร้องเรียน ส่วนภำคประชำชนบริษทัไดมี้กำรจดักิจกรรม Open House ให้ผูน้  ำชุมชนต่ำง ๆ 
มำเยีย่มชมกำรด ำเนินงำนของบริษทั” และเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ก) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมถึง
กำรมีส่วนร่วมของภำครัฐวำ่ 

“หน่วยงำนภำครัฐส่วนใหญ่จะเป็นตรวจติดตำมเม่ือมีกำรด ำเนินโครงกำร
ต่ำง ๆ โดยจะมีบำงโครงกำรท่ีเป็นเง่ือนไขของ EIA เช่น กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำ
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เก่ำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินมีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของ Boiler และให้ลดปัญหำควนัพิษให้ไดน้อ้ย
ท่ีสุดเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำร 80/20 คลำ้ยกบันิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดแมว้ำ่บริษทัจะไม่ได้
อยูใ่นเขตควบคุมมลพิษก็ตำมเน่ืองจำกเป็นเขตประกอบกำรนอกเหนือจำกน้ีหน่วยงำนภำครัฐจะไม่
เขำ้มำมำกนกั” 

ส่วนก ำนันต ำบลนำตำขวญั (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “เม่ือบริษทัจดักิจกรรมทุก
คร้ังจะเชิญผูน้ ำชุมชนเข้ำร่วมรับฟังแสดงควำมคิดเห็นรวมทั้ งเชิญเข้ำมำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำ 
บำงคร้ังให้เชิญประชำชนในชุมชนไปร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกนั” และชำวบำ้นต ำบลเชิงเนิน (ก) 
(2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ 

 
ผู ้ให้สัมภำษณ์ได้มีโอกำสเข้ำไปมีส่วนร่วมในประเด็นเ ร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มหลำยหน่วยงำนเช่นส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ซ่ึงขณะน้ีก ำลงัด ำเนินงำนเร่ืองกำรปลูกตน้ไมแ้นวกนัชนจึง
ไดมี้โอกำสเขำ้ไปและในแต่ละเวทีซ่ึงบริษทัไออำร์พีซีไดส่้งพนกังำนเขำ้มำมีส่วน
ร่วมในส่วนของกำรปลูกตน้ไมซ่ึ้งไดใ้ห้ขอ้มูลว่ำพื้นท่ีของบริษทัควรจะปลูกตน้
อะไรโดยให้ควำมส ำคญักบัตน้ไมก้บัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บมำกกวำ่และบริษทัจะ
ให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยจะให้โควตำไปแต่ละต ำบลเพื่อให้ส่งตน้ไมเ้ข้ำ
มำร่วมกบับริษทัและมำช่วยกนัปลูกโดยจะให้แต่ละต ำบลเพำะกลำ้ไมส่้วนกลำ้ไม้
อีกส่วนหน่ึงบริษทัจะขอจำกทำงส่วนรำชกำร เม่ือถึงเวลำกิจกรรมก็จะน ำไปปลูก
ร่วมกนั 

 
ในกำรด ำเนินโครงกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มไดมี้กำรควบคุมกำรด ำเนินงำนให้

เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไวโ้ดยผูรั้บผิดชอบโครงกำรนั้น ๆ และมีกำรรำยงำนผลให้คณะผูบ้ริหำร
ทรำบ ดงัท่ี เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวโุส (ก) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 

 
ในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงของบริษทัจะมีทีมวิศวกรรมเป็น

เจำ้ของโครงกำรในแต่ละโครงกำรโดยจะท ำหน้ำท่ีดูแลกำรด ำเนินโครงกำรและ
วำงแผนรวมถึงติดตำมควำมคืบหน้ำมีกำรรำยงำนในท่ีประชุมผูบ้ริหำรท่ีประชุม  
EMC (Environment Management Committee) . . . โดยมีศูนยก์ลำงของทีม
วิศวกรรมท่ีท ำหน้ำท่ีรวบรวมโครงกำรทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมและน ำมำวำงแผน
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โดยรวมว่ำโครงกำรส่ิงแวดล้อมตอนน้ีมีก่ีโครงกำร แต่ละโครงกำรมีปัญหำ
อยำ่งไรบำ้ง 

 
ส่วนกำรควบคุมกำรปฏิบติังำนให้เป็นไปตำมระบบมำตรฐำนกำรจดักำร

ส่ิงแวดล้อม บริษัท ได้มีเอกสำรระเบียบปฏิบัติซ่ึงบุคลำกรทุกคนจะได้รับกำรฝึกอบรม ดังท่ี
เจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดล้อม (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “ระเบียบปฏิบติัจะมีเขียนใน Procedure ระเบียบกำร
ปฏิบติังำนซ่ึงจะครอบคลุมหมดทุกระบบซ่ึงจะเขียนแทรกอยูใ่น Procedure และพนกังำนในระดบั 
Operator จะมีกำรอบรมเก่ียวกบัระบบเหล่ำน้ี” 

โดยเอกสำรระเบียบปฏิบติัทำงบริษทั จะมีกำรก ำหนดระดบัและรูปแบบ
เอกสำรท่ีชดัเจนเพื่อไม่ให้เกิดกำรสับสน และใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ซ่ึงมีหน่วยงำน
ควบคุมเอกสำรกลำงท ำหนำ้ท่ีในกำรควบคุมเอกสำร ดงัท่ีเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ข) (2557) 
ไดก้ล่ำววำ่ 

 
ระเบียบบริษทัจะมีกำรก ำหนดระดับของเอกสำร โดยบริษทัจะ

ก ำหนดวิธีกำรเขียนเอกสำรแต่ละระดับซ่ึงมีกำรช้ีแจงให้ตัวแทนแผนกท่ี
รับผิดชอบได้รับทรำบ ซ่ึงตวัแทนแต่ละแผนกจะมีประมำณ 1-3คน เม่ือแต่ละ
แผนกท่ีรับผิดชอบเป็น Document Control เม่ือเขียนเอกสำรเสร็จจะน ำข้ึนระบบ 
IT เพื่อช่วยในกำรควบคุมซ่ึงตวัแทนท่ีเป็น Document Control จะเปล่ียนไปเร่ือย 
ๆ หำกมีจ ำนวนมำกจะจดัมำฝึกอบรมแต่อย่ำงไรก็ตำมรูปแบบกำรเขียนจะไม่
เปล่ียนแปลงไปมำกนัก Document Control จะหมุนเวียนกันตำมท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกแต่ละหน่วยงำน หนำ้ท่ีในส่วนน้ีอำจจะเป็นงำนเพิ่มจำกงำนประจ ำ
ท่ีด ำเนินอยู่แลว้ . . . ส่วนกำรทบทวนมีกำรทบทวนทุกปีผ่ำนขั้นตอนของระบบ 
หำกมีส่วนท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขจะเปิดให้แกไ้ขไดป้กติเป็น Revision ถดัไป 
และจะมีหน่วยงำนท่ีเป็น Document Control กลำงอีกทีมหน่ึงเป็นผูดู้แลภำพรวม
จำกระบบ IT และเช่ือมโยงกบั Document Control ตวัแทนของแต่ละแผนก 

 
2)  กำรติดต่อประสำนงำน 
ในกำรติดต่อประสำนงำนระหวำ่งหน่วยงำนภำยในบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 

(มหำชน) ในกำรด ำเนินระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มผำ่นทำงตวักลำงท่ีท ำหน้ำท่ีส่ือสำร
กบัตวัแทนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ดงัท่ีเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 
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บริษทัมีหน่วยงำนกลำงท่ีท ำหนำ้ท่ีดูแลระบบมำตรฐำน ISO เป็น
หน่วยงำนท่ีรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหำในระบบต่ำงๆอำจจะได้มำจำกกำร 
Internal Audit ซ่ึงท ำให้ทรำบวำ่หน่วยงำนต่ำง ๆ มีปัญหำอะไรบำ้งหรืออำจจะมำ
จำก CPA (Corrective Preventive Action) ขอ้ร้องเรียนต่ำง ๆ จะถูกรวบรวมโดย
หน่วยงำนกลำงและจะจดั Management Review เพื่อน ำไปประชุมกบัผูบ้ริหำร
เพื่อใหผู้บ้ริหำรตดัสินใจในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 

  
และเจ้ำหน้ำท่ีส่ิงแวดล้อมอำวุโส (ก) (2557) ได้กล่ำวเสริมว่ำ “บริษทัมี

ตวัแทน IMR ในแต่ละพื้นท่ี เม่ือนดัประชุม IMR หรือประชุมทีมงำนในระดบัต่ำง ๆ หวัหนำ้หรือ 
IMR จะถ่ำยทอดใหที้มงำนด ำเนินกำรและมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้” 

ส ำหรับกำรติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยนอก จะมีหน่วยงำนท่ีเป็น
คนกลำงคอยติดต่อประสำนงำนช้ีแจงรำยละเอียดขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ดงัท่ีผูจ้ดักำรส่วนควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดล้อม (2557) ได้กล่ำวว่ำ “ในกำรติดต่อส่ือสำรกับหน่วยงำน
ภำยนอกจะเป็นหน้ำท่ีของทีม CSR ช่วยประสำนงำนช่วยช้ีแจงข่ำวสำรเม่ือบริษทัจะมีกำรเร่ิม
โครงกำรใหม่ทำง CSR จะช้ีแจงให้หน่วยงำนภำยนอกไดรั้บทรำบ หรือเม่ือกำรด ำเนินงำนผำ่นไป
ระยะหน่ึงก็จะเชิญหน่วยงำนภำยนอกเขำ้มำเยีย่มชมโครงกำรต่ำงๆส่วนหน่วยงำนรำชกำรไม่มีอะไร
เป็นพิเศษ” ในขณะเดียวกนัเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ “หำกมองในมุมมองของ
ระบบ ISO 14001 จะเป็นหนำ้ท่ีของหน่วยงำนCSR ท่ีคอยติดต่อประสำนงำนหรือช้ีแจงปัญหำขอ้
ร้องเรียนต่ำง ๆ ถึงสำเหตุท่ีท ำให้เกิดปัญหำข้ึนและจะมีหน่วยงำนทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมคอย
ตรวจสอบค่ำมลพิษต่ำง ๆ บำงคร้ังอำจจะไม่ได้มีสำเหตุมำจำกโรงงำนของบริษทัแต่อำจมำจำก
โรงงำนอ่ืน” 

และเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวโุส (ก) (2557) ไดก้ล่ำวถึงกำรประสำนงำนกบั
หน่วยงำนภำครัฐว่ำ “ทำงหน่วยงำนรำชกำรจะมีทีม PR ช่วยประสำนงำนเบ้ืองตน้ หรือหำก
หน่วยงำนต้องกำรตรวจสอบหน่วยงำนโดยตรงก็จะเป็นหน้ำท่ีของหน่วยงำนนั้น ๆ ส่วนใหญ่
หน่วยงำนภำครัฐจะเมำตรวจสอบเร่ืองอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั หรือส่ิงแวดล้อม” ซ่ึงกำร
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยนอกสอดคลอ้งกบัชำวบำ้นต ำบลเชิงเนิน (ก) (2557) ซ่ึงไดก้ล่ำววำ่ 

 
บริษทัจะมีกำรส่งขอ้ควำม (SMS) เพื่อแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ถึง

ผูน้ ำชุมชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งล่วงหน้ำ นอกจำกน้ีผูใ้ห้สัมภำษณ์ยงัเป็นผูป้ระกำศ
ข่ำวทอ้งถ่ินบริษทัจึงส่งขอ้มูลมำเพื่อให้ช่วยประชำสัมพนัธ์ . . . ซ่ึงในระดบัผูน้ ำ
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ชุมชนจะให้เบอร์โทรศพัท์ไว้เพื่อให้บริษทัส่งข้อควำมแจง้ขอ้มูลกิจกรรมของ
บริษทั เช่น บริษทัจะมีกำร Shutdown ระบบเพื่อให้ประชำชนในชุมชนรับรู้เพื่อ
ไม่ให้เกิดควำมต่ืนตระหนก . . . หำกเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น ไดย้ินเสียงระเบิด
ส่ิงแรกคือจะถำมผูน้ ำชุมชนก่อนว่ำเกิดเหตุอะไรข้ึน ซักครู่จึงมี SMS จำกทำง
บริษทัท ำใหรั้บทรำบขอ้มูลไดช้ดัเจนข้ึน 

 
ในขณะเดียวกนัชำวบำ้นต ำบลตะพง (ก) (2557) ไดอ้ธิบำยเพิ่มเติมวำ่ 
 
เม่ือบริษทัมีกำรประกอบกิจกรรมท่ีอำจจะก่อให้เกิดมลภำวะก็จะมี

กำรประชำสัมพันธ์ก่อน ส่วนใหญ่จะมีรถกระจำยเสียงเข้ำมำประกำศตำม
ชุมชน . . . ถำ้เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกบริษทั เช่น กรณีระเบิดทำง CSR จะแจง้กบัผูน้ ำ
ชุมชนว่ำเกิดอะไรข้ึนและจะมีรำยละเอียดตำมมำให้ทำงผูน้ ำชุมชน ผูแ้ทนได้
รับทรำบเพื่อจะไดป้ระชำสัมพนัธ์ให้ประชำชนในชุมชนทรำบได ้ประชำชนใน
ชุมชนจะถำมจำกผูน้ ำชุมชนถึงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจำกประชำชนจะมองว่ำ
ผูน้ ำชุมชนจะตอ้งทรำบ ตอ้งประชำสัมพนัธ์ นอกจำกน้ีเม่ือส่ือสำรไปทำง CSR 
แลว้บริษทัจะช่วยด ำเนินกำรค่อนขำ้งรวดเร็ว เครือข่ำยจะครอบคลุมถึงกนัหมด 

 
ส่วนในกำรตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน จะมีแนวทำงกำรแกไ้ขขอ้ร้องเรียน

ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก บริษทั ไดต้ั้งศูนยค์วบคุมภำวะฉุกเฉิน (ECC) ซ่ึงหำกไดรั้บ
แจ้งเหตุ จะด ำเนินกำรตรวจสอบและหำกพบปัญหำก็จะด ำเนินกำรแก้ทนัทีโดยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรแกไ้ขตำมผงัขั้นตอนกำรรับเร่ืองร้องเรียน ดงัภำพท่ี 4.10 

ในกรณีท่ีเกิดจำกสำเหตุภำยนอกทำงบริษทั จะท ำกำรติดตำมสำเหตุและ
ช้ีแจงสำเหตุให้กบัชุมชนโดยรอบเขตประกอบกำรฯ รวมทั้งดูแลประชำชนโดยส่งหน่วยแพทย์
สัญจรออกไปใหบ้ริกำรตรวจสุขภำพและใหก้ำรรักษำแก่ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ 

ส ำหรับในกรณีท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกำรภำยในเขตประกอบกำรฯ
นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตรวจสอบติดตำมสำเหตุ และช้ีแจงใหก้บัชุมชนโดยรอบแลว้ บริษทั 
ไดท้  ำกำรตรวจสอบสำเหตุวำ่มำจำกกำรด ำเนินกำรส่วนใดจำกนั้นจึงท ำกำรแกไ้ข และปรับปรุง
ขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนโดยเม่ือเกิดเหตุเขตประกอบกำรฯ จะท ำกำรตรวจสอบผลกำรตรวจวดัคุณภำพ
อำกำศท่ีสถำนีตรวจวดัอตัโนมติัเพื่อตรวจสอบ 
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ภาพที ่4.10  ขั้นตอนกำรรับขอ้ร้องเรียน 
แหล่งทีม่า: บริษทั คอนซลัแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีจ  ำกดั, 2556: 2-210. 

เร่ิมตน้ 

ผูร้้องเรียนแจง้เหตุมำท่ี ECC 
(038-802560, 1800-800-

008
ECC แจง้โรงงำนเป้ำหมำยและพำทีม On 

Call ทนัที เพื่อลงตรวจสอบพื้นท่ีท่ีไดรั้บแจง้กำร
ร้องเรียนภำยใน 1 ชัว่โมง 

โรงงำนเป้ำหมำยตรวจสอบกิจกรรมท่ีอำจมีผลกระทบ, ทีม On Call 
ลงพื้นท่ีพบผูร้้องเรียนและตรวจสอบจุดท่ีร้องเรียนภำยใน 1 ชัว่โมง 

มีผลกระทบตำมร้องหรือไม ่

1.Team On Call แจง้ ECC ให ้Plant เป้ำหมำยปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมท่ี
มีผลกระทบทนัทีท่ีตรวจพบเหตุของกำรร้องเรียน 

2. โรงงำนเป้ำหมำยตรวจสอบกระบวนกำรผลิตและแกไ้ขผลกระทบหำกพบวำ่มี
สำเหตุมำจำกโรงงำนตนเอง 

1. โรงงำนเป้ำหมำย แจง้ผลกำรแกไ้ขผำ่น ECC ไปยงัทีม On Call เพื่อแจง้ผล
กำระแกไ้ขแก่ผูร้้องเรียน 

2. ทีม On Call ลงพื้นท่ีเพื่อแจง้ผลกำรแกไ้ขแก่ผูร้้องเรียนภำยใน 7 วนั 
3.หำกกำรแกไ้ขยงัไม่แลว้เสร็จ ทีม On Call จะแจง้ควำมคืบหนำ้แก่ผูร้้องเรียน

ทุก ๆ 7 วนั จนกวำ่จะแกไ้ขแลว้เสร็จ 

ECC แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง (SMS แจง้ผูบ้ริหำร) 

เกบ็ขอ้มูล และสรุปผล ภำยใน 15 วนั 

จบขั้นตอน 

ผู้รับผดิชอบ 
 
ผูร้้องเรียน, ECC 
 
 
 
ECC, โรงงำน
เป้ำหมำย, On Call 
Team, ผูบ้ริหำร 
 
ECC, โรงงำน
เป้ำหมำย, On Call 
Team 
 
 
ECC, โรงงำน
เป้ำหมำย, On Call 
Team 
 
ECC, โรงงำน
เป้ำหมำย, On Call 
Team 
 
 
 
ECC, โรงงำน
เป้ำหมำย, On Call 
Team 
 

 
 
 
ECC, โรงงำน
เป้ำหมำย, On Call 
Team, ผูบ้ริหำร 
 
ECC 

รูปแบบการด าเนินการ 
 
แบบฟอร์ม 
 
 
 
โทรศพัท,์ SMS, Walk 
Talky, General Call 
Intercom 
 
โทรศพัท,์ SMS, Walk 
Talky, General Call 
Intercom 
 
 
โทรศพัท,์ SMS, Walk 
Talky, General Call 
Intercom 
 
ภำยใน 1 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
โทรศพัท,์ SMS, Walk 
Talky, General Call 
Intercom 
 
 
 
 
โทรศพัท,์ SMS, Walk 
Talky, General Call 
Intercom 
 
แบบฟอร์ม 
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คุณภำพอำกำศท่ีอำจเกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบเพื่อเฝ้ำระวงัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยผูจ้ดักำร
ส่วนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำวถึงกำรจดักำรขอ้ร้องเรียนวำ่  
 

เม่ือมีขอ้ร้องเรียน ECC จะรับเร่ืองร้องเรียนและประสำนไปยงั
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งร่วมพิสูจน์ทรำบเร่ืองท่ีร้องเรียน ถำ้สำมำรถทรำบไดว้ำ่เร่ือง
ร้องเรียนมีเหตุมำจำกท่ีใดหรือโรงงำนใดโรงงำนนั้นจะตอ้งท ำเร่ืองแก้ไขและ
รำยงำนให้ผูบ้ริหำรได้รับทรำบ . . . ส่วนระยะเวลำในกำรแก้ไขข้ึนอยู่กบักำร
ปรับปรุงระบบหรือไม่ ถ้ำมีกำรปรับปรุงระบบต้องสั่งซ้ืออุปกรณ์ต้องมีกำร
ออกแบบดีไซน์หรือไม่ ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในระหวำ่งน้ี บริษทัจะมีมำตรกำร
ขำ้งตน้วำ่จะระวงัปัญหำน้ีไดอ้ยำ่งไร 

 
โดยประชำชนในชุมชนได้กล่ำวถึงแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียนดงักล่ำว ดงัท่ี ชำวบำ้นต ำบลบำ้นแลง (ข) (2557) ไดก้ล่ำวไว ้ดงัน้ี “บริษทัจะเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไปในท่ีประชุม บริษทัจะมำแจง้รำยละเอียดให้ทรำบวำ่เป็นอยำ่งไร บำงคร้ังผูใ้ห้สัมภำษณ์ได้
โตแ้ยง้ไปบริษทัก็รับขอ้มูลไปตำมหำสำเหตุจำกโรงงำนตำมกล่ินท่ีเคยไดรั้บ ในช่วงท่ีมีกล่ินเหม็น
มำกบริษทัเคยไล่ตำมแต่ละโรงงำนให้ระดบัหัวหน้ำลงมำตรวจสอบแกไ้ข” ในขณะเดียวกนัก ำนนั
ต ำบลเชิงเนิน (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่  
 

ปัญหำใดท่ีบริษทัสำมำรถแกไ้ขไดเ้ลยก็จะท ำกำรแกไ้ข ส่วนปัญหำ
ใดท่ีตอ้งใช้ระยะเวลำบริษทัก็จะแจง้ให้ผูท่ี้ร้องเรียนไดรั้บทรำบ เช่น แจง้ไปว่ำมี
กล่ินบริษทัจะส่งพนักงำนมำตรวจสอบว่ำกล่ินมำจำกท่ีใด ปัจจุบนัน้ีบริษทัได้มี
กำรแจง้ให้รับทรำบว่ำโรงงำนท่ีอยู่ในเขตประกอบกำรฯ ในแต่ละโรงงำนมีสำร
อะไรบำ้งและจะมีกล่ินลกัษณะใด เม่ือไดก้ล่ินประชำชนติดต่อไปพนกังำนจะมำ
ในจุดนั้นและทรำบไดท้นัทีวำ่มำจำกท่ีใดและจะแจง้ในกลุ่มโรงงำนของบริษทั ซ่ึง
ปัจจุบนัน้ีบริษทัไดใ้หค้วำมสนใจดำ้นส่ิงแวดลอ้มมำกกวำ่ในอดีต 

 
เม่ือทำงบริษทั มีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำแลว้ ทำงบริษทัไดมี้กำรแจง้ผล

กำรด ำเนินกำรกลบัมำให้ผูร้้องเรียนได้รับทรำบ ดงัท่ี นักวิชำกำรสุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตะพง (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “ทำงบริษทัจะแจง้รำยงำนกำรด ำเนินงำนกลบัมำว่ำมีกำรจดักำร
อยำ่งไรบำ้ง” 
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ถึงอย่ำงไรก็ตำม ยงัมีชำวบำ้นบำงกลุ่มท่ีไม่ได้รับกำรช้ีแจงถึงสำเหตุของ
ปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ดังเห็นได้จำกชำวบำ้นต ำบลบำ้นแลง (ก) (2557) ได้กล่ำวว่ำ “โดย
ส่วนมำกเม่ือกล่ินหำยไปแลว้ บริษทัจะแกไ้ขหรือไม่จะไม่สำมำรถทรำบได ้ในส่วนของโรงงำนจะ
ไม่ให้บุคคลภำยนอกเขำ้ ไดเ้พียงแต่ร้องเรียนไปเท่ำนั้นไม่มีกำรเปิดเผยขอ้มูลไม่ทรำบว่ำเกิดจำก
โรงงำนใด เม่ือกล่ินหำยไปแลว้ประชำชนก็เพิกเฉย” 

จะเห็นไดว้ำ่ ทำงบริษทั ไดมี้กำรตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนจำกชุมชนอยำ่ง
เป็นระบบ แต่ในกำรติดต่อประสำนงำนกับชุมชนยงัมีปัญหำในกำรช้ีแจงสำเหตุของปัญหำให้
ประชำชนในชุมชนได้รับทรำบได้ไม่ทั่วถึง และบำงคร้ังไม่สำมำรถทรำบสำเหตุและแหล่ง
ก่อก ำเนิดของปัญหำไดช้ดัเจนเน่ืองจำกมีแหล่งท่ีสำมำรถก่อให้เกิดปัญหำเป็นจ ำนวนมำกทั้งอยูใ่น
กำรควบคุมของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)และท่ีอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั นอกจำกน้ี
ยงัมีปัจจยัทำงธรรมชำติคือทิศทำงลมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่ำ เม่ือ
ไดรั้บขอ้ร้องเรียนแลว้ หลงัจำกมีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขแลว้ ควรติดต่อกลบัเพื่อแจง้
สำเหตุไม่ว่ำจะมีสำเหตุมำจำกบริษทัหรือไม่ พร้อมสอบถำมถึงผลของกำรแกไ้ขกบัผูร้้องเรียนใน
ภำยหลงั เพื่อให้ประชำชนในชุมชนรู้สึกว่ำทำงบริษทั ไดใ้ส่ใจในกำรรับฟังและมีควำมจริงใจใน
กำรแกไ้ขปัญหำ 

3)  กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
ในกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)ได้

จดัให้มีอุปกรณ์ในกำรเตรียมพร้อมรับมือกบัเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ โดยมีระบบท่อน ้ ำดบัเพลิง 
และบริษทัยงัจดัใหมี้รถดบัเพลิงและรถกูภ้ยัประจ ำกำรในเขตประกอบกำรฯ ไวร้องรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในเขตประกอบกำรฯ และช่วยเหลือชุมชนใกลเ้คียงทั้งหมดจ ำนวน 17 คนัรวมทั้งจดัให้มี
พนกังำนรักษำควำมปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อคอยควบคุมและตรวจตรำดูแลกำรท ำงำน และมี
กำรใชว้ทิยส่ืุอสำรในกำรติดต่อส่งข่ำวสำรกนัระหวำ่งจุดตรวจต่ำง ๆ ภำยในพื้นท่ีเขตประกอบกำรฯ 
กำรเปล่ียนกะในกำรท ำงำนจะมีกำรมอบหมำยงำนและแจง้ควำมเป็นไปของงำนท่ีท ำ และจดัให้มี
กำรฝึกอบรมพนกังำนรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัและเขำ้ร่วมฝึกซ้อม
แผนกำรป้องกนัอคัคีภยัของเขตประกอบกำรฯ  

นอกจำกน้ีบริษทั ไดจ้ดัใหเ้ขตประกอบกำรฯ มีมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยั
และแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบติัเหตุหรือเพลิงไหม ้เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบติัส ำหรับโรงงำนต่ำง ๆ 
ในกำรประสำนงำนด้ำนควำมช่วยเหลือระหว่ำงโรงงำนในเขตประกอบกำรฯ และหน่วยงำน
ภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก ำหนดใหทุ้กโรงงำนตอ้งน ำระบบควำมปลอดภยัมำใชภ้ำยในโรงงำน และ
ให้โรงงำนต่ำง ๆในเขตประกอบกำรฯ จดัท ำแผนงำนดำ้นควำมปลอดภยั รวมทั้งกำรฝึกซ้อมและ
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อบรมด้ำนควำมปลอดภยัให้กับพนักงำนของโรงงำนนั้นอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง พร้อมทั้งจดัท ำ
โครงกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกำรอพยพระหวำ่งเขตประกอบกำรฯ และชุมชนโดยรอบอยำ่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง และมีกำรปรับปรุงแก้ไขแผนฉุกเฉินและมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้มีควำม
เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์อยูเ่สมอ 

โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมแผนฉุกเฉิน เป็นขั้นกำรประสำนงำนและจดักำรใน
ภำพรวมของเขตประกอบกำรฯ ส ำหรับกำรควบคุมเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนภำยในโรงงำน ในเบ้ืองตน้
โรงงำนท่ีเกิดเหตุจะตอ้งด ำเนินกำรตำมแผนฉุกเฉินของโรงงำนก่อนเป็นอนัดบัแรก หำกเกิดควำม
รุนแรงมำกข้ึนจนโรงงำนไม่สำมำรถระงบัเหตุได ้โดยศูนยค์วบคุมภำวะฉุกเฉิน (ECC) จะท ำหนำ้ท่ี
เขำ้มำควบคุมและประสำนงำนไปยงัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งตำมระดบัของเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั (2557) ไดก้ล่ำวถึงกำรประสำนงำนเพื่อตอบสนองเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินวำ่ “บริษทัมีศูนยค์วบคุมสภำวะฉุกเฉินเวลำเกิดเหตุต่ำง ๆ ECC จะทรำบเร่ืองก่อนและจะมี
กำรแจง้ไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งต่ำง ๆ” ซ่ึง ECC จะท ำกำรแจง้เหตุให้กบัชุมชนโดยรอบรับรู้ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมในกำรป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์น โดยแผนฉุกเฉินต่ำง ๆ ท่ีโครงกำรไดจ้ดัเตรียมมีดงัน้ี 

1)  แผนฉุกเฉินกรณีเหตุเพลิงไหมห้รือระเบิด 
2)  แผนฉุกเฉินกรณีเหตุสำรเคมีอนัตรำยร่ัวไหล 
3)  แผนฉุกเฉินกรณีเหตุโครงสร้ำงพงัทลำย 
4)  แผนฉุกเฉินกรณีเหตุรังสีร่ัวไหล 
5)  แผนฉุกเฉินเหตุน ้ำมนัและสำรเคมีร่ัวไหลลงทะเล 
ส ำหรับผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก่ฝ่ำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม

ของเขตประกอบกำรฯ และผูจ้ดักำรแผนกโรงงำนผลิตและสนบัสนุนกำรผลิต มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ
ในกำรจดัท ำแผนประจ ำพื้นท่ีใหส้อดคลอ้งกบัแผนฉุกเฉินโรงงำนกรณีต่ำง ๆ โดยให้บุคลำกรทุก ๆ 
ระดบัของทุกบริษทัในเขตประกอบกำรฯ ท่ีปรำกฏในองคก์รหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในภำวะฉุกเฉิน
ตอ้งปฏิบติัตำมหน้ำท่ีท่ีก ำหนดไว ้เพื่อให้ภำวะฉุกเฉินเขำ้สู่ภำวะปกติอย่ำงปลอดภยัและรวดเร็ว 
ส่วนแผนกำรฝึกซ้อมภำวะฉุกเฉิน (EMERGENCY DRILL) ประจ ำปีจะจดัเตรียมโดยศูนยค์วบคุม
ภำวะฉุกเฉิน (ECC) ซ่ึงผงัขั้นตอนแสดงกำรประสำนงำนและกำรระงบัเหตุฉุกเฉินของโรงงำนใน
เขตประกอบกำรฯ แสดงในภำพท่ี 4.11 เจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดล้อม (2557) ได้กล่ำวถึงแผนฉุกเฉินว่ำ 
“บริษทัจะมีกำรซ้อมแผนฉุกเฉินทุกปี ทุกโรงงำนจะมีก ำหนดไวว้ำ่ในปีหน่ึงจะมีกำรซ้อมเก่ียวกบั
แผนฉุกเฉินและมำตรกำรระงบัเหตุต่ำง ๆ โดยโรงงำนหน่ึงจะมีกำรซ้อม 4 คร้ังต่อปี และนอกจำก
จะมีแผนระดบัโรงงำนแลว้ยงัมีแผนระดบัชุมชน” ในขณะเดียวกนัผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยั อำชี
วอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ 
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บริษทัมีพนกังำนกะ โรงงำนหน่ึงมีอยู่ 4 กะจึงจ ำเป็นตอ้งซ้อม 4 

คร้ังต่อปีและบริษทัมีโรงงำนประมำณ 40 โรงงำน . . . กำรซ้อมแผนฉุกเฉินจะ
แบ่งเป็นระดบั ไดแ้ก่ ระดบั 1 ระดบั 2 และระดบัจงัหวดัหมุนเวียนกนัไปเร่ือย ๆ 
ระดบั 1 ซ้อมทุกโรงงำน ระดบั 2 ปีละ 4 โรง ระดบัจงัหวดั 2-3 ปีคร้ังโดยจงัหวดั
ระยองจะประสำนกบัทำงคณะกรรมกำรป้องกนัอุบติัภยัแห่งชำติ (กปอ.) ซ่ึง กปอ.
มีงบประมำณจ ำกดัและมีโรงงำนอยู่ในควำมดูแลมำกมำยจึงตอ้งมีกำรเวียนกำร
ซอ้มแผนประมำณ 3 ปีต่อคร้ัง 

 
ในกำรซ้อมแผนฉุกเฉินระดับจงัหวดัและกำรอพยพชุมชนนั้นได้มีกำร

ร่วมมือกนัระหว่ำงบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)กบัหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรซ้อม
แผนร่วมกนัดงัท่ีผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 

 
ในกำรซอ้มแผนจะก ำหนดวำ่จะมีกำรซอ้มท่ีโรงงำนใด ทำงจงัหวดั

จะมำร่วมกำรซ้อม บริษทัก็จะมีกำรตั้งเป็นศูนยอ์  ำนวยกำรดำ้น โดยมีผูว้ำ่รำชกำร
จงัหวดั ผูช่้วยหรือรองผูว้่ำรำชกำรจังหวดัมำเป็นผูส้ั่งกำร บริษัทจะให้ควำม
ร่วมมือดำ้นขอ้มูล กปอ.ก็จะเป็นผูส้นบัสนุนขอ้มูล และบริษทัก็จะมีกำรจดัทีมจำก 
อบต. และอ ำเภอมำช่วยดำ้นก ำลงัคนทีมกูภ้ยั ทีมดบัเพลิง ทีมพยำบำล . . . บริษทั
ไดมี้กำรซ้อมแผนอพยพชุมชนดว้ยโดยจะเตรียมแผนและช่วยในกำรท ำแผนและ
อบรมให้ อบต.ในเขตรอบเขตประกอบกำรฯ บริษทัจะเลือกวำ่โรงงำนและพื้นท่ี
โครงกำรท่ีอยูใ่กลก้บัชุมชนใดก็จะซ้อมร่วมกบัชุมชนนั้น โดยจะมีกำรซ้อมให้ทุก
ปีเช่นกนัโดยจะลงพื้นท่ีซอ้มกนัในชุมชนนั้น 
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ภาพที ่4.11  ผงัขั้นตอนกำรประสำนงำนและกำรระงบัเหตุฉุกเฉินของโรงงำนในเขตประกอบกำรฯ 
แหล่งทีม่า: บริษทั คอนซลัแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีจ  ำกดั, 2556: 2-177. 
 

 

โรงงำนท่ีเกิดเหตุ 

 
ระงบัเหตุฉุกเฉินระดบัโรงงำน 
(โดยเจำ้หนำ้ท่ีโรงงำนทีเกิดเหตุ) 

 
โรงงำนท่ีเกิดเหตุประสำนงำนกบัเขตประกอบกำรฯ 

 

เขตประกอบกำรฯ ประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยนอก ทั้ง
ภำครัฐ (ทอ้งถ่ิน) และ ภำคเอกชน 

เขตประกอบกำรฯ ประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยนอก ทั้ง
ภำครัฐ (จงัหวดั) และ ภำคเอกชน 

 
ระงบัเหตุฉุกเฉินระดบัจงัหวดั(เจำ้หนำ้ท่ีของเขตฯ 

และเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ) 

 

เขำ้แผนฉุกเฉินระดบัประเทศ/ต่ำงประเทศ 

เขำ้สู่ภำวะปกติ 

ประชุมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิดเหตุฉุกเฉิน (โดยทุก
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง) 

ระงบัเหตุฉุกเฉินระดบัทอ้งถ่ิน (เจำ้หนำ้ท่ีของเขต
ฯ และเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ) 

 

เขตประกอบการ แจ้งเหตุ 
 ชุมชนโดยรอบเขตฯ เพื่อเตรียมพร้อมส ำหรับกรณีท่ี

ตอ้งปฏิบิตตำมแผนอพยพชุมชน 
 หน่วยงำนรำชกำร ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมกรณีตอ้งร้องขอ

ควำมช่วยเหลือ 
 หน่วยงำนภำคเอกชน ตำมบนัทึกขอ้ตกลงกรณีร้องขอ

ควำมช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (EMEG, 
IESG) 

ฟ้ืนฟู ผูไ้ดรั้บผลกระทบ โดยโรงงำนท่ีเกิดเหตุและเขต
ประกอบกำรฯ 

ได้ 

ได้ 

ได้ 

ได้ 

ไม่ได้ 

ไม่ได้ 

ไม่ได้ 

ไม่ได้ 

จบ 

แจง้เหตุ 

ขอควำม
ช่วยเหลือ 

ระงบัเหตุฉุกเฉินระดบัเขต
ประกอบกำรฯ 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีประชำชนท่ีเคยเขำ้ร่วมกนัซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยชำวบำ้น
ต ำบลบำ้นแลง (ข) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 

 
บริษทัมีกำรก ำหนดจุดอพยพ ให้ประชำชนในชุมชนมำประชุม

สำธิตกำรศึกษำทิศทำงลมเม่ือเกิดกลุ่มควนัหรือกล่ิน นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีกำร
ประสำนงำนกบัชุมชนสัมพนัธ์หำกสถำนกำรณ์เกิดควำมสำมำรถในกำรรับมือ
ของบริษทัจะมีกำรอพยพ โดยมีกำรแบ่งเป็นขั้น ๆ แบ่งเขตกำรอพยพ แต่ในควำม
คิดเห็นของผูใ้ห้สัมภำษณ์กลบัมองว่ำเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ข้ึนจริงอำจจะไม่เป็นไป
ตำมแผนท่ีวำงไวเ้น่ืองจำกเกิดควำมตกใจ และส่ิงท่ีผูใ้ห้สัมภำษณ์สนใจท่ีสุดคือ
กำรปรับปรุงเคร่ืองจักรของบริษัทซ่ึงบริษัทก็ได้มีกำรเปล่ียนปรับปรุงอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

 
และชำวบำ้นต ำบลตะพง (ข) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ “หำกเกิดเหตุกำรณ์

ฉุกเฉินข้ึนบริษทัตอ้งแจง้ใหรั้บทรำบและมีกำรซอ้มแผนอพยพ แต่หมู่บำ้นน้ีไม่เคยท ำกำรซ้อมแผน
อพยพ มีเพียงกำรอบรมผูน้ ำ โดยแผนอพยพของบริษทัคือ เม่ือมีเสียงไซเรนจะต้องฟังผูน้ ำกำร
อพยพคนเดียวเท่ำนั้นในหมู่บำ้น และจะตอ้งไปรวมท่ีจุดใด” 

ดังนั้ นจะเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและกระบวนกำร
ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินของบริษทั ไดมี้กำรด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดล้อม และตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยมีกำรก ำหนดเป็นขั้นตอนกำรปฏิบติังำนและ
กฎเกณฑ์ท่ีชดัเจน มีกำรด ำเนินกำรซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกบัภำคส่วนต่ำง ๆ และชุมชน และมีกำร
ปรับปรุงแผนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4.2.3.3  กำรติดตำมตรวจสอบและกำรประเมินผล 
บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกัด (มหำชน)มีกำรตรวจติดตำมและประเมินผลระบบกำร

จดักำรส่ิงแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก โดยกำรตรวจติดตำมภำยในจะมีคณะตวัแทนจำกทุก
หน่วยงำนเขำ้มำด ำเนินกำรตรวจประเมินเพื่อรับรู้ปัญหำจำกกำรด ำเนินระบบ และกำรตรวจติดตำม
จำกหน่วยงำนภำยนอกได้ท ำกำรจ้ำงบริษัทท่ีปรึกษำมำท ำกำรตรวจประเมิน ดังท่ีเจ้ำหน้ำท่ี
ส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ก) (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “มีกำรประเมินระบบทั้งภำยในและภำยนอก โดยกำร
ประเมินจำกภำยนอกไดจ้ำ้งท่ีปรึกษำมำท ำกำรตรวจประเมินระบบวดัเป็นผลคะแนนว่ำระบบของ
บริษทัเป็นอย่ำงไรเพื่อป้องกนักำรเบ่ียงเบนเขำ้ขำ้งตนเอง” ในขณะเดียวกนัเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้ม
อำวโุส (ข) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ 
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ส ำหรับกำรติดตำมตรวจสอบภำยในไดท้ ำกำร Internal Audit ปีละคร้ัง . . . 

บริษัทได้ท ำกำรแบ่งทีมผูต้รวจประเมินตำมแผนไม่ตรวจงำนของหน่วยงำน
ตนเอง . . . ส่วนกำรติดตำมตรวจสอบจำกภำยนอกจะท ำกำรตรวจปีละคร้ังเช่นกนั 
โดยจะประเมินระบบและตรวจสอบวำ่บริษทัยงัสำมำรถรักษำระบบไดห้รือไม่ แต่
เน่ืองจำกบริษทัมีหลำยขอบข่ำยจึงใชเ้วลำในกำรตรวจยำวนำนเป็นเดือน ส่วนกำร 
Internal Audit จะใชเ้วลำประมำณ 6-8 เดือนจึงจะครบทุกพื้นท่ี 

 
และเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำวเสริมอีกว่ำ “บริษทัมีกำรตรวจ Internal 

Audit เพื่อรับรู้ปัญหำจำกทำงโรงงำนต่ำง ๆ ว่ำมีอะไรบำ้งและมีเร่ืองขอ้ร้องเรียนจะท ำกำรออก 
CPA เพื่อระบุว่ำขอ้ร้องเรียนของบริษทัเจอปัญหำทำงด้ำนอะไรและมีศูนยป์ระสำนงำนรับขอ้
ร้องเรียนจำกทำงชุมชน” ซ่ึงในกำรตรวจติดตำมภำยในภำยในยงัไดมี้กำรวดัระดบัควำมส ำเร็จตำม
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษทั ไปพร้อม ๆ กนั ดงัท่ีเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดล้อมอำวุโส (ข) ได้
กล่ำววำ่ “KPI เป็นหน่ึงในหวัขอ้ท่ีจะท ำกำรประเมินในกระบวนกำร Internal Audit โดยเป็นหน่ึงใน
หวัขอ้ใน Checklist ท่ีจะตอ้งตรวจติดตำมในเร่ืองของวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย” หำกพบปัญหำ
หรือขอ้บกพร่องจำกกำรตรวจประเมินภำยใน บริษทั จะมีกำรปรับปรุงและป้องกนั พร้อมทั้งตรวจ
ติดตำมกำรปรับปรุงดงักล่ำว ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของระบบ ISO 14001 ดงัท่ี เจำ้หน้ำท่ี
ส่ิงแวดลอ้มอำวโุส (ข) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 
 

กระบวนกำรแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องจะอยู่ในข่ำยงำนของงำน 
Internal Audit เม่ือมีจุดบกพร่องท่ีตอ้งแกไ้ขจะท ำแผนกำรแกไ้ขปรับปรุงและมี
กำรติดตำมอีกคร้ัง กล่ำวคือเม่ือAuditor ท ำกำรตรวจและรำยงำนผลให้กับ
หน่วยงำนท่ีถูกตรวจใหท้รำบวำ่มีขอ้บกพร่องหรือไม่ ถำ้มีจะท ำกำรออก CAR ให ้
แต่หำกยงัไม่ผิดขอ้ก ำหนดผิดขอ้กฎหมำยแต่มนัมีแนวโนม้ก็อำจให้เป็นขอ้สังเกต
ไว ้. . . หำกออก CAR หน่วยงำนก็จะตอ้งมำพิจำรณำหำสำเหตุและวำงแผนวำ่จะ
แกไ้ขอย่ำงไร จะส ำเร็จเม่ือใด ทีมจะตำมตรวจสอบตำมขั้นตอนและจะมีรำยงำน
ตำมล ำดบัข้ึนไปถึง Committee 

 
ในกระบวนกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มนั้น

หน่วยงำนภำครัฐและชุมชนจะไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนกำรดว้ย แต่หน่วยงำนสำมำรถติดต่อขอ
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เขำ้มำตรวจสอบหรือเยี่ยมชมได ้ดงัท่ี เจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ข) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “ในกำร
ตรวจประเมินหน่วยงำนภำยนอกและชุมชนจะไม่มีส่วนร่วมนอกจำกมำเยี่ยมชมกำรท ำงำน” ใน
ขณะเดียวกันเจ้ำหน้ำท่ีส่ิงแวดล้อม (2557) ได้กล่ำวเสริมว่ำ “เม่ือหน่วยงำนภำครัฐมีหนังสือ
ประสงคข์อเขำ้มำตรวจทำงบริษทัจะยนิดีใหเ้ขำ้มำท ำกำรตรวจ โดยหน่วยงำนภำครัฐจะแจง้หนงัสือ
มำหรือกำรตรวจประจ ำปีของหน่วยงำน” 

ถึงแมว้ำ่หน่วยงำนภำยนอกจะไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกำรตรวจประเมินระบบ แต่บริษทั 
ไดเ้ปิดเผยผลกำรศึกษำและมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบ และกำรด ำเนินกำรตำมระบบ ISO 14001 ไดน้ ำเสนอต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
เป็นประจ ำทุก 6 เดือน ต่อส ำนักงำนอุตสำหกรรมจงัหวดัระยอง โดยผูเ้ข้ำร่วมรับฟัง และให้
ควำมเห็นต่อกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ประกอบด้วยตัวแทนของส่วนรำชกำรในท้องถ่ิน เช่น 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจงัหวดั ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั ตวัแทน
อ ำเภอ ตวัแทนสำธำรณสุขจงัหวดัระยอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) และเทศบำล ตวัแทน
กรมโรงงำนฯ ตวัแทนของส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) 
ตวัแทนของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตวัแทนของประชำชนและผูท่ี้สนใจ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำมี
กระบวนกำรแจง้ผลกำรเฝ้ำระวงัและผ่ำนควำมเห็นของประชำชนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่ำง
ต่อเน่ือง 

นอกจำกน้ีทำงเขตประกอบกำรฯ ได้จัดตั้ งคณะคณะกรรมกำรพหุภำคี  ท่ี
ประกอบด้วยตัวแทนภำคประชำชน ตัวแทนหน่วยงำนรำชกำร (หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องดูแล
รับผิดชอบต่อกำรด ำเนินโครงกำร และหน่วยงำนท้องถ่ินท่ีอยู่ในบริเวณพื้นท่ี) และตัวแทน
ผูป้ระกอบกำร เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรให้ขอ้คิดเห็น ขอ้ห่วงกงัวลใจต่อ
กำรด ำเนินกำรของบริษทั  คณะกรรมกำรดงักล่ำวจะท ำหนำ้ท่ีติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของ
โครงกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงกำรรวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ และในกรณีท่ีด ำเนินกิจกรรม
พิเศษ ไดแ้ก่ กำร Turnaround ทำงบริษทั ไดมี้แผนกำรเฝ้ำระวงัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มพิเศษทั้งภำยใน
และโดยรอบเขตประกอบกำรฯ และได้เชิญตัวแทนส่วนรำชกำรและชุมชนท่ีเป็นคณะท ำงำน
ไตรภำคี เพื่อรับฟังแผนกำรด ำเนินกำรก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมกำร Turnaround ซ่ึงเป็นกำรเฝ้ำระวงั
พิเศษนอกเหนือจำกแผนปกติ รวมทั้งไดช้ี้แจงและแจง้ต่อหน่วยงำนรำชกำร สำธำรณสุขและชุมชน
ทรำบล่วงหำ้ก่อนด ำเนินกำร และหลงัด ำเนินกำรมีกำรรำยงำนผลในท่ีประชุมคณะกรรมกำรพหุภำคี
เพื่อทรำบด้วย (บริษทั คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ  ำกัด, 2556: 2-218) โดยรักษำกำร
ผูอ้  ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบำลต ำบลเชิงเนิน (2557) ไดก้ล่ำวถึงบทบำทกำร
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มีส่วนร่วมในคณะกรรมกำรพหุภำคีวำ่ “ทำงบริษทัจะเชิญเขำ้ไปตรวจสอบ เช่น ตรวจระบบบ ำบดั
น ้ ำเสีย ระบบกำรติดเคร่ืองมือกนัฝุ่ น” และชำวบำ้นต ำบลบำ้นแลง (ข) (2557) ได้กล่ำวเสริมถึง
ประเด็นเร่ืองคณะกรรมพหุภำคี วำ่ 

 
กรมอุตสำหกรรมจงัหวดัระยองได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำร

ด ำเนินกำรบริษทั เม่ือมีกำรประชุมบริษทัจะพำคณะกรรมกำรเขำ้ไปตรวจสอบว่ำ
บริษทัมีกำรจดักำรตำมท่ีคณะกรรมกำรเสนอไวห้รือไม่ และบริษทัไดด้ ำเนินกำร
ตำมท่ีบริษทัไดก้ล่ำวอำ้งไวห้รือไม่ ซ่ึงบริษทัก็มีกำรแกไ้ขปรับปรุง  

 
 นอกจำกน้ีทำงบริษัท ยงัรับฟังควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรจัดกำร

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ดงัท่ีชำวบำ้นต ำบลตะพง (ก) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 
 
บริษทัได้เชิญผูใ้ห้สัมภำษณ์ให้เข้ำร่วมประชุมเร่ืองส่ิงแวดล้อมร่วมกับ

บริษทั โดยบริษทัจะสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรจดักำรส่ิงแวดล้อมของ
บริษทั จำกประสบกำรณของผูใ้ห้สัมภำษณ์เก่ียวกบัโรงงำนจึงไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบักำรร่ัวไหลของ VOC ตำมจุด ต่ำง ๆ เช่น ไม่ไดมี้เฉพำะท่ีปิดวำล์วจุดเดียว 
ตอ้งมีตวับล็อกอีกชั้นหน่ึง VOC เป็นสำรละเหยง่ำยจึงสำมำรถหลุดรอดออกมำ 
บริษัทก็ได้รับฟัง บำงส่ิงบริษัทอำจคำดไม่ถึงว่ำท ำให้เกิดผลกระทบในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มได ้

 
จะเห็นไดว้่ำทำงบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)ไดจ้ดัให้มีกำรตรวจติดตำมและ

กำรประเมินผลทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อคงรักษำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมไว ้และยงัให้
ควำมส ำคญักบักระบวนกำรมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกำร
ด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งสำมำรถไขขอ้สงสัยในโครงกำรต่ำง ๆ 
ของบริษทัได ้ซ่ึงกำรเปิดเผยขอ้มูลเหล่ำน้ีจะท ำให้เกิดควำมโปร่งใส ช่วยลดปัญหำควำมขดัแยง้ข้ึน
ระหวำ่งบริษทั กบัชุมชนได ้

4.2.3.4  กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม พนกังำนของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 

(มหำชน) ทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบปฏิบติัท่ีระบบวำงไวอ้ยูแ่ลว้ แต่พนกังำนผูท่ี้ไดรั้บหนำ้ท่ี
ควบคุมและตรวจสอบระบบซ่ึงเป็นภำระหน้ำท่ีเพิ่มเติมจำกภำระหน้ำท่ีเดิม ทำงบริษทั จึงได้มี
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วธีิกำรจูงใจพนกังำนใหพ้นกังำนมีควำมเตม็ใจในกำรปฏิบติังำนมำกข้ึน ดงัท่ี เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม
อำวุโส (ก) (2557) ได้กล่ำวว่ำ “ในกำรจูงใจพนักงำนให้ปฏิบติัหน้ำท่ีในเร่ิมแรกอำจจะให้ของ
รำงว ัล จัดงำนขอบคุณ จนในภำยหลังถึงจุด อ่ิมตัวแล้วจึงจัดเป็นกำรฝึกอบรมเพิ่มควำมรู้
ควำมสำมำรถติดตวั โดยจะเชิญทีมอำจำรย์ภำยนอกมำท ำกำรฝึกอบรมให้พนกังำนแต่ละคนเป็น 
Advance Auditor เพื่อคุณค่ำทำงจิตใจแทนกำรให้ส่ิงของ” ในขณะเดียวกนั เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม
อำวุโส (ข) (2557) ได้กล่ำวเสริมว่ำ “ในปัจจุบันให้ทุกคนเข้ำ รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ และส่งขอ้มูล Achievement Record ของพนกังำนให้หน่วยงำน HR ว่ำพนกังำน
เหล่ำนั้นไดท้  ำงำนพิเศษอะไรบำ้ง” 

ในส่วนของผูรั้บเหมำท่ีเขำ้มำร่วมงำนกบับริษทัจะมีกฎระเบียบท่ีผูรั้บเหมำจะตอ้ง
ปฏิบติัตำม ซ่ึงบริษทัจะจดัให้มีกำรอบรมผูรั้บเหมำและท ำกำรตกลงในเร่ืองของกำรจดักำรของเสีย
ท่ีจะเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีกำรปฏิบติังำน โดยภำยหลังกำรโครงกำรเสร็จส้ิน บริษทัจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบท่ีคร้ังหน่ึง ดงัท่ีผูจ้ดักำรฝ่ำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำว
วำ่ 

 
ผูรั้บเหมำท่ีจะมำท ำงำนกับบริษัทไออำร์พีซีจะมีกำรอบรมในเก่ียวกับ

กฎระเบียบต่ำง ๆ และเน้นดำ้นกำรจดักำรของเสีย โดยผูรั้บเหมำจะตอ้งแจง้ ระบุ
จ ำนวนให้บริษทัไดรั้บทรำบและท ำขอ้ตกลงในกำรด ำเนินกำรวำ่ทำงผูรั้บเหมำจะ
เป็นผูจ้ดักำรเองหรือไม่ หำกผูรั้บเหมำจะเป็นผูจ้ดักำรเองบริษทัจะขอทรำบบริษทั
ท่ีรับก ำจดัขนยำ้ยท่ีผูรั้บเหมำท ำกำรจำ้งเพื่อท ำกำรตรวจสอบบญัชีรำยช่ือท่ีกรม
โรงงำนอนุญำตให้ปฏิบติังำนหรือไม่ หำกไม่มีในรำยช่ือบริษทัไออำร์พีซีอำจจะ
แนะน ำบริษทัอ่ืนหรือใหผู้รั้บเหมำหำบริษทัอ่ืนแทน 

 
นอกจำกน้ี เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำวเสริมถึงกำรท ำงำนของผูรั้บเหมำวำ่ 
 
เม่ือผูรั้บเหมำจะมำท ำงำนให้บริษทัจะมีกำรอบรมเก่ียวกบัระบบก่อนให้เขำ้

มำท ำงำน ซ่ึงบริษทัไดมี้ระเบียบกำรปฏิบติังำนกบัผูรั้บเหมำท่ีกล่ำวถึงในส่วนน้ี 
โดยจะเขียนครอบคลุมกบัระบบทั้ง ISO 14001, OHAS 18001 ในกำรปฏิบติังำน
และมีกำรตรวจสอบผู้รับเหมำหลังกำรด ำเนินโครงกำร โดยจะมีหน่วยงำน
วศิวกรรมคอยตรวจสอบวำ่เก่ียวกบัดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ บุคลำกรทุกคน
รวมทั้ งผูรั้บเหมำจะต้องได้รับกำรอบรมและปฏิบติัตำมกฎระเบียบท่ีบริษทัก ำหนดไวเ้พื่อให้
สอดคลอ้งตำมระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ  

ส่วนผูท่ี้มีหน้ำท่ีเป็นตวัแทนในกำรด ำเนินระบบจะได้รับกำรบนัทึกในประวติักำร
ท ำงำนและไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถให้มำกยิ่งข้ึน แทนกำรให้ของรำงวลัซ่ึงเป็นกำร
เพิ่มแรงจูงใจทำงในกำรท ำงำนทำงดำ้นจิตใจรวมถึงเป็นเกียรติประวติัในกำรท ำงำนของพนกังำน
ดว้ย 

4.2.3.5  กำรทบทวนและปรับปรุง 
ในกระบวนกำรทบทวนและปรับปรุงระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม บริษทั 

ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)ไดมี้กำรจดัประชุมทบทวนส ำหรับผูบ้ริหำร และประชุมส ำหรับระบบ
อยำ่งสม ่ำเสมอ ดงัท่ี เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวโุส (ข) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 

 
บริษทัไออำร์พีซีไดมี้กำรจดักำรประชุม Management Review ใหญ่จะปีละ

คร้ังส ำหรับกลุ่มธุรกิจ แต่ในกำรประชุมปีละคร้ังค่อนขำ้งนำนเกินไป จึงมีกำรแบ่ง
ระดบักำรประชุมยอ่ยของระบบอีกระดบัหน่ึง คือกำรประชุม EMC เป็นประชุม
ประจ ำเดือน นอกจำกน้ีระดับรองลงมำอีกระดับหน่ึงคือกำรประชุมระดับ 
Department เป็นกำรประชุมของฝ่ำยแต่ละฝ่ำยซ่ึงประกอบดว้ยแผนกย่อยต่ำง ๆ 
โดยในกำรประชุมระดับฝ่ำยจะมีกำรประชุมเป็นประจ ำ หำกมีประเด็นเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มจะเขำ้ประชุมระดบัฝ่ำย หำกเป็นประเด็นใหญ่เกินขอบเขตของฝ่ำยจะ
เข้ำประชุมอีกระดับหน่ึงคือกำรประชุม EMC และกำรประชุมประจ ำปีคือ 
Management Review ซ่ึงมีรองประธำนเป็นประธำนกำรประชุม สำเหตุท่ีแบ่งกำร
ประชุมเป็นหลำยระดับเน่ืองจำกบริษัท มีขอบข่ำยและโรงงำนมำกมำยจึง
จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชุมหลำยระดบัเพื่อใหค้รอบคลุมทุกโรงงำน 

 
ดงันั้น จะเห็นได้ว่ำ บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ได้มีกำรจดักำรประชุมเพื่อ

ทบทวนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ และเน่ืองจำกบริษทัมีขอบข่ำยกวำ้งขวำง มี
โรงงำนและหน่วยงำนหลำยหน่วยงำน จึงตอ้งแบ่งกำรประชุมทบทวนไปตำมขอบข่ำยของงำนก่อน 
หำกมีประเด็นท่ีจ ำเป็นตอ้งอำศยัอ ำนำจกำรตดัสินใจมำกกวำ่นั้นจะน ำเขำ้ท่ีประชุมในระดบัสูงข้ึน
ต่อไป 
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4.2.4  ด้านผลผลติ (Product) 
ดำ้นผลผลิต คือ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ควำมส ำเร็จ

ในกำรด ำเนินงำน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
4.2.4.1  ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน 
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม คือ ระดับควำมส ำเร็จจำกกำร

ด ำเนินระบบควำมจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ย กำรบรรลุตำมวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำย
ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และสภำพแวดลอ้มภำยในเขตประกอบกำรฯ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1)  บรรลุตำมวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกัด (มหำชน)สำมำรถบรรลุตำมวตัถุประสงค์ และ

เป้ำหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตั้งไว ้ดงัท่ีผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม 
(2557) ไดก้ล่ำววำ่ “โดยส่วนใหญ่บริษทัจะสำมำรถด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยได้ตำมระบบ 
ซ่ึงบริษทัสำมำรถรักษำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มไดม้ำตลอด” และในระดบัหน่วยงำนเจำ้หนำ้ท่ี
ส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำวเสริมว่ำ “ในภำพรวมของระบบผูใ้ห้สัมภำษณ์ไม่ทรำบ แต่ ในระดบั
พนกังำนถือวำ่บรรลุตำม KPI ของระบบ” 

โดยส่ิงท่ีท ำให้บริษทัสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์ได ้คือ
กำรน ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนท ำให้กำรท ำงำนของบริษทัมี
ควำมเป็นระบบมำกข้ึน ไม่ยดึติดท่ีตวับุคคลดงัท่ีเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ก) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 
“เม่ือเปรียบเทียบกบัในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่มีกำรน ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มมำปฏิบติัแลว้ถือว่ำ
บริษทัมีกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน เน่ืองจำกมีระบบงำนท่ีไม่ไดย้ดึกบัตวับุคคล” 

ดงันั้นจะเห็นวำ่กำรท่ีบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) น ำระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดล้อมมำปฏิบัติท ำให้สำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลุตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยด้ำน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตั้งไวไ้ด ้ทั้งในภำพรวมและระดบัหน่วยงำน  

2)  สภำพแวดลอ้มภำยในเขตประกอบกำรฯ 
หลังจำกมีกำรด ำ เ นินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ภำยในเขต

ประกอบกำรฯ ของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) มีสภำพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนมีกำรจดักำรของเสีย
ไดเ้ป็นระบบดีข้ึน ดูแลตรวจสอบไดง่้ำยยิ่งข้ึน ดงัท่ีผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่“จำกกำรด ำเนินระบบ ISO 14001 ท ำให้มีระบบกำรบริหำรจดักำร
เร่ืองของเสียดีข้ึนเป็นระบบมำกข้ึน สำมำรถดูแลตรวจสอบไดง่้ำย กำรตรวจวดัและกำรตรวจสอบ
จะเป็นระบบ” ในขณะเดียวกนัเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำวเสริมว่ำ “บำงโรงงำนท่ีไม่มี
ระบบ ISO 14001 เม่ือไดด้ ำเนินระบบ ISO 14001 ท ำให้กำรปฏิบติังำน ในกำรท ำงำนหนำ้งำนของ
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พนกังำนมีมำตรกำรควบคุมกำรร่ัวไหลจำกแหล่งต่ำง ๆ มีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน
ต่ำง ๆ มำกข้ึน จำกกำรน ำระบบมำใชใ้นภำพรวมท ำใหดี้ข้ึน” 

ดงันั้น กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ท ำใหส่ิ้งแวดลอ้มภำยใน
เขตประกอบกำรฯ ของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ดีข้ึน มีกำรจดักำรท่ีเป็นระบบสำมำรถ
ดูแลตรวจสอบควบคุมกำรด ำเนินงำนไดดี้ข้ึน 

 
4.2.5  ด้านผลกระทบ (Impact) 
ดำ้นผลกระทบ คือ ผลท่ีชุมชนโดยรอบไดรั้บหลงัจำกบริษทั ไดรั้บรองระบบมำตรฐำนกำร

จดักำรส่ิงแวดล้อมหรือผลพลอยได้จำกกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ ด้ำน
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และดำ้นกำรพฒันำ ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

4.2.5.1  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คือ ผลท่ีไดจ้ำกระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยประกอบดว้ย คุณภำพส่ิงแวดลอ้มโดยรอบเขตประกอบกำรฯ และ
ควำมพึงพอใจและกำรไดรั้บกำรยอมรับจำกชุมชนรอบขำ้ง ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1)  คุณภำพส่ิงแวดลอ้มโดยรอบเขตประกอบกำรฯ 
จำกกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม มีกำรปรับปรุง

พฒันำเทคโนโลยี และใส่ใจคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้คุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบเขตประกอบกำรดีข้ึน ดงัเห็นไดจ้ำกรักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม เทศบำลต ำบลเชิงเนิน (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “ปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้มลดลงในระดบัหน่ึง 
บริษทัไออำร์พีซีมีกำรจดักำรได้รวดเร็วข้ึน และทำงบริษทัจะพยำยำมท ำตวัให้กลมกลืนกบัพื้นท่ี
ใกลเ้คียง ปัญหำน ้ ำเสีย ปัญหำกล่ินเหม็นลดนอ้ยลง ในภำพรวมส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน” ในขณะเดียวกนั
ชำวบำ้นต ำบลตะพง (ข) (2557) ได้กล่ำวเสริมว่ำ “ปัญหำส่ิงแวดล้อมลดน้อยลง ปัญหำกล่ินลด
นอ้ยลง บริษทัอำจจะสำมำรถดกัจบัไวภ้ำยในโรงงำนได ้ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน แต่จ ำนวนโรงงำนมีเพิ่ม
มำกข้ึน” 

ถึงแม้ว่ำปัญหำส่ิงแวดล้อมจะลดลงมำก แต่ยงัคงมีอยู่ ดังท่ีนักวิชำกำร
สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะพง (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “ปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้มยงัคงมีอยู ่
เช่น คุณภำพอำกำศซ่ึงบำงคร้ังบริษทัมีกำรรำยงำนผลไม่ตรงกับท่ีหน่วยงำนวดัได้จึงต้องมีกำร
ตรวจวดัซ ้ ำ หน่วยงำนรำยงำนให้บริษทัรับทรำบอยูเ่สมอและทำงหน่วยงำนจะตรวจสอบผลตรวจ
ของทำงบริษทัอีกคร้ัง” ในขณะเดียวกนันำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำขวญั (2557) ไดก้ล่ำว
เสริมว่ำ “บริษัทไออำร์พีซีได้มีกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงในระยะน้ีจึงมีขยะเพิ่มข้ึน นอกจำกน้ี



138 

กำรจรำจรจะติดขดัในช่วงเชำ้และช่วงเยน็ โดยบริษทัจะมีเจำ้หนำ้ท่ีมำคอยจดักำรจรำจรซ่ึงจะเห็นวำ่
มกัจะอ ำนวยควำมสะดวกใหร้ถของทำงบริษทัก่อน ท ำใหป้ระชำชนในชุมชนรู้สึกไม่พอใจ” 

ดงันั้นจะเห็นว่ำปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนกบัพื้นท่ีโดยรอบใกล้เคียงกบั
เขตประกอบกำรฯ มีลดนอ้ยลง แต่ยงัคงเกิดข้ึนอยูบ่ำ้งเป็นระยะทุกฝ่ำยจึงจ ำเป็นตอ้งคอยตรวจสอบ
อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อหำสำเหตุและด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทส่ง
ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด  

นอกจำกน้ีกำรท่ีมีประชำกรในพื้นท่ีเพิ่มมำกข้ึนจำกกำรเขำ้มำท ำงำนใน
โรงงำนในพื้นท่ี ท ำใหอ้ำจเกิดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มมำกข้ึน เช่น ปัญหำขยะท่ีเพิ่มข้ึน 
ควนัไอเสียจำกยำนพำหนะ และปัญหำกำรจรำจร ซ่ึงทั้งชุมชน หน่วยงำนรำชกำร และทำงบริษทั
ตอ้งร่วมมือกนัในกำรดูแลจดัระเบียบสังคมให้เกิดควำมเรียบร้อยและสำมำรถอยูร่่วมกนัไดอ้ยำ่งมี
ควำมสุข 

2)  ควำมพึงพอใจและกำรไดรั้บกำรยอมรับจำกชุมชนรอบขำ้ง 
บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)ได้ให้ควำมส ำคญักบัส่ิงแวดล้อม และ

ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งบริษทั เขำ้หำชุมชนมำกข้ึน มีกำรเปิดเผยขอ้มูลมำกข้ึน ท ำให้ชุมชนสำมำรถ
เขำ้ถึงบริษทั ไดม้ำกข้ึน เกิดควำมใกลชิ้ดระหวำ่งชุมชนและบริษทั ดงัท่ีผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 

 
ในบำงคร้ังเม่ือหน่วยงำน CSR ของบริษทัลงพื้นท่ีชุมชนจะมีกำร

จดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีลงพื้นท่ีชุมชน ฝ่ำยควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเองก็จะ
เขำ้ร่วมดว้ยเพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัดำ้นส่ิงแวดลอ้มดำ้นควำมปลอดภยัเร่ืองต่ำง ๆ 
เป็นบำงคร้ัง . . .โดยปกติบริษทัจะมีข้อร้องเรียนเข้ำมำน้อย บำงคร้ังเม่ือมีกำร
ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อำจจะผิดพลำดหรือมีกำรหลงลืมท ำให้เกิดผลกระทบข้ึน 
ชุมชนจึงแจง้ร้องเรียน แต่ในกรณีปกติไม่มีปัญหำเกิดข้ึนบริษทัก็มีหน่วยงำน CSR 
ท่ีคอยลงพื้นท่ีเยีย่มเยยีนชุมชนทุกวนัอยูแ่ลว้ หำกชุมชนไดรั้บปัญหำก็สำมำรถแจง้
ผ่ำนทำงหน่วยงำน CSR ได ้. . . ในช่วงท่ีบริษทัมีกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ประจ ำปี
บริษทัก็ไดจ้ดัทีม CSR และทีม Operation ลงพื้นท่ีตลอด 24 ชัว่โมงเพื่อคอยแจง้
ข่ำวสำรต่อชุมชนหรือหำกพนกังำนท่ีอยูใ่นชุมชนพบปัญหำท่ีเกิดจำกโรงงำนก็จะ
ท ำกำรแจง้กลบัไปยงัโรงงำนและสำมำรถช่วยช้ีแจงกบัชุมชนได ้
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และเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวโุส (ก) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมอีกวำ่ 
 
บริษัทไออำร์พี ซี มีขนำดใหญ่ในภำพรวมจึงอำจมองเห็นถึง

ผลประโยชน์ต่อควำมสัมพนัธ์กบัชุมชนท่ีมำจำกระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มได้
ยำก แต่ในผลประโยชน์ทำงออ้มบริษทัได้มีระบบจดักำรส่ิงแวดล้อมท่ีดีมีกำร
ปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ืองและหน่วยงำนทำง CSR ตอ้งเขม้แขง็ในกำรท่ีจะพบปะเยี่ยม
เยยีนชุมชนรวมถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท ำใหค้วำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบัชุมชน
รำบร่ืนยิง่ข้ึนเม่ือเทียบกบัในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดใ้ห้ควำมสนใจในส่วนน้ี เม่ือเร่ิม
มีกำรเปิดให้ภำยนอกเข้ำมำเยี่ยมชมภำยในโรงงำน มีช่องทำงติดต่อส่ือสำร 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทกับชุมชนก็ดีข้ึน มีโอกำสได้พูดคุยกันมำกข้ึน 
เน่ืองจำกบริษทัไออำร์พีซีเป็นองคก์รขนำดใหญ่เม่ือมีกำรด ำเนินกำรเพียงโรงงำน
เดียวจึงยงัไม่สำมำรถมองไม่เห็นภำพไดช้ดัเจน แต่เม่ือมีกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง
ท ำให้มองเห็นภำพได้ดีข้ึน และเม่ือท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของชุมชนจะ
พบว่ำมีสัดส่วนประชำกรท่ีมีควำมพึงพอใจในกำรแก้ปัญหำเร่ืองร้องเรียนจะมี
เพิ่มข้ึนเพรำะมีระบบบริหำรจดักำร 

 
ดว้ยเหตุน้ีจึงท ำให้ปัญหำควำมขดัแยง้ระหว่ำงชุมชนกบับริษทั ลดน้อยลง 

ดงัท่ี ชำวบำ้นต ำบลเชิงเนิน (ค) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 
 
จำกในอดีตมีเหตุกำรณ์ท่ีชุมชนพำกนัปิดกั้นหนำ้โรงงำนเน่ืองจำก

ประชำชนในชุมชนไม่ทรำบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  ำ เช่น เม่ือมีข่ำวว่ำบริษทัจะ
สร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ขณะเดียวกนัทำงหน่วยงำนชุมชนสัมพนัธ์ไม่ได้ท  ำกำร
ช้ีแจงว่ำเป็นเพียงโครงกำรยงัไม่ไดด้ ำเนินกำรสร้ำงจริง แต่มีบำงกระแสว่ำบริษทั
เตรียมพื้นท่ีจะสร้ำงแล้ว จึงเกิดควำมขดัแยง้เป็นกระแสต่อตำ้น . . . ในปัจจุบนั
ปัญหำควำมขดัแยง้ลดลง เน่ืองจำกทำงบริษทัไออำร์พีซีพยำยำมยุติควำมขดัแยง้ 
พยำยำมเจรจำ และให้หลำยหน่วยงำนเขำ้มำมีส่วนช่วยในกำรแก้ไขปัญหำลด
ควำมขดัแยง้ในพื้นท่ี ท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนคือใหห้น่วยงำนชุมชนสัมพนัธ์ลงพื้นท่ี
ชุมชน โดยจะเข้ำหำผูน้ ำชุมชนเพื่อให้ช่วยประชำสัมพนัธ์ข้อมูลข่ำวสำรแก่
ประชำชนในชุมชน แต่ผูน้ ำชุมชนแต่ละคนอำจมีควำมคิดท่ีแตกต่ำงกนั บำงคน
อำจมีควำมจริงใจเปิดเผยขอ้เทจ็จริงอยำ่งตรงไปตรงมำ 
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ในขณะเดียวกนัก ำนนัต ำบลนำตำขวญั (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ “ในปัจจุบนั
ไม่มีควำมขดัแยง้ อำจจะมีเป็นบำงกลุ่มท่ีไม่เขำ้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ร่วมรับฟังขอ้มูล แต่ไม่ถึงกบั
จดัตั้งเวทีแสดงออกถึงกำรต่อตำ้น” ซ่ึงจะเห็นไดว้่ำ มีเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้นท่ียงัมีควำมขดัแยง้กบั
บริษทัอำจมีสำเหตุมำจำกกำรไม่เช่ือใจในขอ้มูลท่ีบริษทัไดน้ ำเสนอ 

จำกกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท ำให้ประชำชนในชุมชน
ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจกบักำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ซ่ึงเห็นไดจ้ำก
ควำมพึงพอใจของประชำชนในชุมชนท่ีมีต่อโครงกำรดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ ของบริษทั 
ดงัท่ีก ำนนัต ำบลเชิงเนิน (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “โครงกำรท่ีผูใ้ห้สัมภำษณ์มีควำมพึงพอใจคือ โครงกำร
ปลูกป่ำสร้ำงแนวกนัชน (Buffer zone) และโครงกำรเฝ้ำระวงัโรคมะเร็งโดยมีกำรเก็บตวัอยำ่งเลือด
ไปตรวจสอบจำกผูท่ี้ไม่เป็นโรคเพื่อน ำมำเปรียบเทียบกำรเปล่ียนแปลงในอนำคตเพื่อเป็นตวัช้ีวดัถึง
ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อสุขภำพของประชำชน”  ในขณะเดียวกนั ชำวบำ้นต ำบลนำตำขวญั (ค) 
(2557) ได้กล่ำวเสริมว่ำ “ในอดีตบริษทัเกิดควำมขดัแยง้กบัชุมชนมำก เน่ืองจำกกำรส่ือสำรกับ
ชุมชนยงัไม่ชัดเจนเป็นท่ีพึงพอใจของประชำชน แต่ในปัจจุบนัน้ีบริษทัได้มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเขำ้มำช่วยในกำรส่ือสำร ท ำให้สำมำรถถึงไดง่้ำยและนอกจำกน้ีบริษทัยงัมีวิธีกำรเขำ้หำ
ชุมชนท่ีดีข้ึน” และ ชำวบำ้นต ำบลบำ้นแลง (ก) (2557) ยงัไดก้ล่ำวเสริมวำ่ 

 
ผูใ้ห้สัมภำษณ์มองว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษทัไออำร์พีซีดีกว่ำใน

อดีตมำก ในปัจจุบนัยงัคงเกิดปัญหำเร่ืองกล่ินข้ึนเป็นบำงคร้ัง โดยลกัษณะกล่ิน
คลำ้ยกล่ินน ้ ำคล ำไม่แสบจมูก ซ่ึงบริษทัไม่มีกำรแจง้ให้ผูน้ ำชุมชนไดรั้บทรำบว่ำ
โรงงำนภำยในบริษทัแต่ละโรงงำนมีกล่ินอยำ่งไรบำ้ง 

 
นอกจำกน้ียงัส่งผลใหชุ้มชนเกิดควำมเช่ือมัน่ต่อกำรด ำเนินกิจกรรมของทำง

บริษทัท่ีจะไม่สร้ำงปัญหำส่ิงแวดลอ้มจนส่งผลกระทบต่อชุมชนมำกข้ึนกว่ำเดิม ดงัท่ีก ำนนัต ำบล
เชิงเนิน (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 

 
ชุมชนมีควำมเช่ือมัน่เพิ่มมำกข้ึน โดยผูใ้ห้สัมภำษณ์ไดมี้โอกำสเขำ้

ไปติดตำมกำรด ำเนินงำนภำยในโรงงำน ซ่ึงโรงงำนก็ได้ด ำเนินกำรตำมท่ีได้ท ำ
ขอ้ตกลงไวก้บัชุมชน ชุมชนจึงเกิดควำมไวว้ำงใจมำกข้ึน นอกจำกน้ีบริษทัยงัมี
กิจกรรมร่วมกบัชุมชนอยูเ่สมอ เม่ือไดรั้บควำมเดือดร้อนบริษทัก็เขำ้มำทนัที ท ำให้
เกิดควำมไวว้ำงใจมำกข้ึน แต่อย่ำงไรก็ตำมยงัมีบำงโครงกำรท่ีไม่ไดด้ ำเนินกำร 
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และโครงกำรด ำเนินโครงกำรได้ไม่ไดเ้ต็มท่ี เช่น โครงกำรเก่ียวกบับริหำรจดักำร
น ้ำ และยงัคงเกิดปัญหำเร่ืองกล่ินข้ึนนอ้ยคร้ัง ซ่ึงบริษทัไออำร์พีซีมีโรงงำนจ ำนวน
มำกบำงคร้ังจึงไม่ทรำบว่ำโรงงำนใดเป็นตน้เหตุ เม่ือแจง้ให้บริษทัได้รับทรำบ
บริษทัจะส่งพนกังำนออกมำตรวจสอบและกล่ินจะหำยไป แต่ไม่สำมำรถแกไ้ขได้
แบบถำวร 

 
และชำวบำ้นต ำบลตะพง (ค) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ 
 
ผูใ้ห้สัมภำษณ์มองว่ำบริษทัไออำร์พีซีตั้งอยู่ร่วมกบัชุมชนมำนำน

แลว้ จึงอำจท ำให้เกิดควำมเคยชินกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึน และไม่ทรำบว่ำบริษทัมีกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนจริงหรือไม่ กล่ินท่ีลดนอ้ยลงอำจเป็นเพรำะมีควำมเคยชิน 
ส่วนเสียงดงัท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนก็เป็นเร่ืองปกติ แต่ในปัจจุบนัมีกำรปรับตวั
เขำ้หำกนั บริษทัมีกำรเปิดเผยขอ้มูลต่ำง ๆ ให้ชุมชนไดรั้บรู้มำกข้ึน และบริษทัได้
มีโอกำสรับฟังปัญหำและควำมคิดเห็นจำกชุมชนมำกข้ึนจึงเกิดควำมไวว้ำงใจกนั
มำกยิง่ข้ึนโดยอตัโนมติั 

 
แต่อยำ่งไรก็ตำม ยงัมีประชำชนบำงส่วนยงัไม่มีควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนิน

กิจกรรมของบริษทั เท่ำใดนกั ดงัท่ีชำวบำ้นต ำบลเชิงเนิน (ก) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “ผูใ้ห้สัมภำษณ์มอง
วำ่ประชำชนในชุมชนยงัมีควำมเคลือบแคลงสงสัยต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัไออำร์พีซี เน่ืองจำก
ไม่ทรำบถึงมลพิษท่ีโรงงำนปล่อยออกมำวำ่มีอะไรบำ้ง อนัตรำยอยำ่งไร เม่ือผูใ้ห้สัมภำษณ์มีโอกำส
ไดเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมจึงไดซ้กัถำมบริษทัในเร่ืองน้ีซ่ึงค ำตอบท่ีไดจ้ำกแพทยแ์ละวิทยำกรของบริษทั
จะไม่ตรงกนั โดยบริษทัไดก้ล่ำววำ่มีวิธีท่ีจะหลีกเล่ียงได”้ นอกจำกน้ีชำวบำ้นต ำบลต ำบลบำ้นแลง 
3 (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ “ประชำชนในส่วนมำกจะไม่เช่ือมัน่กำรด ำเนินงำนของบริษทัเน่ืองจำก
ปัญหำเร่ืองกล่ิน และหวำดกลวักำรเกิดเหตุกำรณ์ระเบิด” 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่ำ กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) มีส่วนให้ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงชุมชนกบับริษทัดียิ่งข้ึน ซ่ึงส่ิงส ำคญั
นอกจำกกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนคือกำรเขำ้หำประชำชนในชุมชนอยำ่งเป็นมิตรและ
มีกำรเปิดเผยขอ้มูลมำกยิ่งข้ึน จึงท ำให้ประชำชนในชุมชนรู้สึกเป็นมิตร มีควำมไวว้ำงใจ ท ำให้เกิด
กำรยอมรับในตวับริษทัมำกยิ่งข้ึน แต่อยำ่งไรก็ตำมยงัมีประชำชนท่ียงัไม่ไวว้ำงใจ เกิดควำมสงสัย
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัในกำรปล่อยสำรพิษต่ำง ๆ วำ่มีอะไรบำ้งและจะส่งผลกระทบต่อ
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สุขภำพของประชำชนและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่อย่ำงไร นอกจำกน้ีย ังมีควำม
หวำดระแวงต่อเหตุกำรณ์ระเบิดท่ีเคยเกิดข้ึนและอำจจะเกิดข้ึนอีกในอนำคต 

4.2.5.2  กำรพฒันำ 
ด้ำนกำรพฒันำท่ีเกิดข้ึนจำกกำรน ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมมำปฏิบติัภำยใน

บริษัท ไออำร์พีซี จ  ำกัด (มหำชน)ซ่ึงประกอบไปด้วย กำรพฒันำด้ำนเทคโนโลยีและวิธีกำร
ปฏิบติังำน และ กำรพฒันำดำ้นควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1)  กำรพฒันำดำ้นเทคโนโลยแีละวธีิกำรปฏิบติังำน 
จำกกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม ท ำให้บริษทั ไออำร์พีซี 

จ  ำกดั (มหำชน)มีกำรปรับปรุงในเร่ืองของวิธีกำรปฏิบติังำน โดยมีกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นระบบมำก
ข้ึน ดงัท่ีผูจ้ดักำรฝ่ำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “กำรพฒันำ
ทำงดำ้นกำรท ำงำนมีชดัเจนว่ำเกิดกำรปรับปรุงท่ีดีข้ึนโดยมีควำมเป็นระบบมำกข้ึน” นอกจำกจะ
ช่วยใหเ้กิดกำรพฒันำทำงดำ้นกำรปฏิบติังำนแลว้ กำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มยงัช่วยให้
เกิดกำรพฒันำทำงดำ้นเทคโนโลยใีนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ซ่ึงเกิดจำกกำรศึกษำเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ และน ำมำประยกุตใ์ชก้บับริษทั ดงัท่ีเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวโุส (ก) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 

 
เม่ือมีกำรคน้หำรประเด็นทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (Aspect) และติดต่อ

บริษทัผูจ้  ำหน่ำยเทคโนโลยเีขำ้มำเพื่อหำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกบับริษทัมำกท่ีสุด
ท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยี DLM +1 
ซ่ึงบริษทัเป็นผูติ้ดตั้งเป็นแห่งแรก กำรศึกษำเทคโนโลยีเหล่ำน้ีมีคณะท ำงำนหลำย
คนท ำใหมี้กำรน ำเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขำ้มำประยกุตใ์ชภ้ำยในบริษทั 

 
ดงันั้น จะเห็นว่ำในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนให้เป็นระบบมำกยิ่งข้ึน นอกจำกน้ีในโครงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มจะมีกำรศึกษำและคดัเลือกเทคโนโลยีให้มี
ควำมเหมำะสมกบับริษทัมำกท่ีสุดจึงท ำใหเ้กิดกำรพฒันำทำงดำ้นเทคโนโลยีท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน
ได ้ซ่ึงจะเป็นกำรยกระดบัขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทั และธุรกิจใหเ้พิ่มมำกข้ึน 

2)  กำรพฒันำดำ้นควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 
กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมยงัช่วยให้บุคลำกรของบริษทั 

ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)ไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนมำกยิ่งข้ึน ดงัท่ี
เจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภยั (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “พนกังำนมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดีข้ึนส่วนมำกในเร่ือง
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หน้ำงำนมีกำรควบคุมดีข้ึนเช่นมีกำรป้องกนักำรหกร่ัวไหลของสำรเคมีไม่ให้ลงไปในรำงระบำย
น ้ำฝน” ในขณะเดียวกนัเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวโุส (ก) (2557) ไดก้ล่ำวเสริมวำ่ 
 

กำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมท ำให้พนักงำนได้ควำมรู้
ควำมสำมำรถติดตวั เช่น ผูท่ี้เป็น Internal Auditor จะมีควำมช ำนำญในกำร
สอบถำมพูดคุย กำรสังเกตเห็นปัญหำทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมมำกยิ่งข้ึน นอกจำกน้ี
พนักงำนหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ จะมีควำมตระหนักทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมมำกข้ึน
หลังจำกมีกำรอบรมเก่ียวกบัด้ำนส่ิงแวดล้อมต่ำง ๆ โดยจะมองเห็นภำพตั้งแต่
ประเด็นของทรัพยำกร โอกำสท่ีจะปล่อยหรือท ำหกเลอะบนพื้นท่ี ท ำให้มีควำม
ระมดัระวงัเพิ่มมำกข้ึนในกำรท ำงำน 

 
ดังนั้ น กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม ท ำให้บุคลำกรของ

บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนเพิ่มมำกข้ึน โดยสำมำรถ
ปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งรอบครอบยิ่งข้ึน มีกำรท ำงำนท่ีเป็นระบบระเบียบมำกยิ่งข้ึน เกิดควำมตระหนกั
ทำงดำ้นส่ิงแวดล้อม และผูท่ี้ได้รับหน้ำท่ีเป็นตวัแทนในคณะผูต้รวจประเมินภำยใน จะสำมำรถ
สังเกตปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงำนไดดี้ยิง่ข้ึน รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรซกัถำม
ไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อทั้งตวับุคลำกรเองและบริษทั 

จำกผลกำรศึกษำ ผูว้ิจยัจึงสำมำรถสรุปกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ตำมแนวกำรประเมินแบบ CIPP-I Model ดงัภำพท่ี 4.12 
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ภาพที ่4.12  กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ตำมแนวคิด CIPP-I Model 

ด้านปัจจัยภายนอก  (Context) 
ด้านการเมอืง 

- นโยบำยภำครัฐมีส่วนสนบัสนุนกำรด ำเนินงำน 

- บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ 

- หน่วยงำนรำชกำรคอยตรวจติดตำมตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำนของบริษทั และร่วมกิจกรรมของ
บริษทั 

- ผูน้ ำชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและช่วยติดต่อ
ประสำนงำนกบัชุมชน 

ด้านเศรษฐกจิ 

- คู่คำ้ตอ้งกำรใหป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ 

- สภำพเศรษฐกิจไม่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนระบบ 

- กำรด ำเนินระบบท ำให้บริษัทมีควำมน่ำเช่ือถือ
เพิ่มข้ึน 

ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

- ปัญหำกล่ินเหมน็  และฝุ่ นละออง และปัญหำขยะ
มูลฝอย ปัญหำกำรจรำจรจำกแรงงำนท่ีเขำ้มำ 

- ชุมชนร้องเรียนผ่ำนจดัศูนยค์วบคุมภำวะฉุกเฉิน 
(Emergency Control Center: ECC). และ
พนกังำนชุมชนสมัพนัธ์ (CSR) รับขอ้ร้องเรียน 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
ทรัพยากรบุคคล 

- บุคลำกรในแต่ละฝ่ำยรับหน้ำท่ีตำมท่ีระบบ
โดยส่วนใหญ่เป็นระดบั Supervisor ข้ึนไป 

- มีกำรอบรมบุคลำกรทุกคนเก่ียวกับระบบ
มำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 

งบประมาณ 

- มีงบประมำณท่ีเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน 
และมีหน่วยงำนท่ีเป็นกลำงเป็นผู ้จัดกำร
งบประมำณ 

เทคโนโลย ี

- เลือกใชเ้ทคโนโลยีในกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ี เหมำะสมกับพื้ น ท่ี  งบประมำณ และ
สอดคลอ้งตำมกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล  

การบริหารจัดการและวธิีการท างาน 

- ผูบ้ริหำรให้ควำมส ำคญักบัส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชน  

- วิสัยทศัน์พนัธกิจและวฒันธรรมของบริษัท 
ให้ควำมส ำคัญกับด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม 
และส่งเสริมใหเ้กิดกำรพฒันำ 

- มีกำรบูรณำกำรระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ เข้ำ
ดว้ยกนัเพื่อใหส้ะดวกในกำรด ำเนินงำน  

ด้านปัจจัยกระบวนการ (Process) 
การบริหารจัดการระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 

- มีนโยบำยส่ิงแวดล้อม ว ัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยท่ีชัดเจนและเผยแพร่ให้หน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกไดรั้บทรำบ 

- มีกำรวำงแผนโครงกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมจำก
กำรประเมิน และขอ้ร้องเรียน โดยตอ้งตรงต่อ
ควำมตอ้งกำรภำยใตง้บประมำณท่ีจ ำกดั 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ช่วยใน
กำรจดักำร 

- มีห น่วยงำน  CSR และ ECC เพื่ อ
ประชำสมัพนัธ์ข่ำวสำรและรับขอ้ร้องเรียน 

- ชุมชนและหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเยี่ยมชม
กำรด ำเนินงำนของบริษทัได ้

- มีกำรอบรมกฎระเบียบของบริษทัแก่ผูรั้บเหมำ 
- มีกำรแบ่งกำรซอ้มแผนฉุกเฉินเป็นหลำยระดบั 
และมีกำรซอ้มอยำ่งสม ่ำเสมอ 

- มีกำรตรวจประเมินภำยนอกและภำยในปีละ 1 
คร้ัง 

- มีกำรทบทวนส ำหรับผูบ้ริหำร ปีละ 1 คร้ัง และ
ประชุมระบบมำตรฐำนทุกเดือน 

ด้านผลผลติ (Product) 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

- บริษทัด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มให้
บรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทั้งในระดบั
ภำพรวมและระดบัหน่วยงำน 

- สภำพแวดล้อมในกำรท ำ ง ำนภำย ใน เขต
ประกอบกำรฯ ดีข้ึน 

ด้านผลกระทบ (Impact) 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 
- ปัญหำส่ิงแวดล้อมลดลง เกิดปัญหำกำรจรำจร 
และขยะในท้องถ่ินเพิ่ม ข้ึน จำกประชำกรท่ี
เพิ่มข้ึน 

- ประชำชนในชุมชนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจใน
กำรด ำเนินงำนจดักำรส่ิงแวดลอ้ม แต่ตอ้งกำรให้
เปิดเผยขอ้มูลใหร้วดเร็วและแม่นย  ำกวำ่น้ี 

- ควำมขดัแยง้ระหวำ่งชุมชนกบับริษทัลดนอ้ยลง 
- ประชำชนในชุมชนมีควำมเช่ือมัน่ในบริษทั มำก
ข้ึนแต่ยงัคงมีควำมกงัวลกบัอุบติัเหตุและสำรเคมี 

การพฒันา 
- มีวิธีกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นระบบมำกยิ่งข้ึน 
- มีกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขำ้มำใช ้
- เกิดกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 
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4.3  ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
ของบริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

 
จำกกำรศึกษำและสอบถำมบุคลำกรของบริษทัไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบักำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม พบวำ่ ปัญหำส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม มีดงัน้ี 

 
4.3.1  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัปัจจัยภายนอก 
จำกกำรศึกษำพบว่ำปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกปัจจัยภำยนอก คือ ปัญหำด้ำนกฎหมำยและ

กฎระเบียบ และปัญหำของหน่วยงำนรำชกำร โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
4.3.1.1  ประเด็นปัญหำเร่ืองกล่ินเหมน็ 
ประเด็นปัญหำและอุปสรรคส ำคญัของปัจจยัภำยนอกของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 

(มหำชน) คือ จำกกำรผลศึกษำจะพบว่ำแม้บริษัทจะมีกำรปรับปรุงกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม มี
มำตรกำรป้องกนัและเฝ้ำระวงักำรเกิดปัญหำส่ิงแวดลอ้ม แต่ประชำชนในชุมชนส่วนใหญ่ยงัคง
ประสบปัญหำส่ิงแวดลอ้มโดยปัญหำส ำคญัท่ีไดรั้บผลกระทบกนัมำก คือ ปัญหำดำ้นกล่ินเหม็นเป็น
ระยะ ๆ โดยเฉพำะในพื้นท่ีต ำบลเชิงเนิน ต ำบลบำ้นแลง และต ำบลตะพงเน่ืองจำกเขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมไออำร์พีซีตั้งอยู่ติดกบัชุมชนในพื้นท่ีดงักล่ำวโดยในพื้นท่ีเหล่ำนั้นมีทั้งบำ้นพกัอำศยั 
โรงเรียน วดั เป็นตน้ จึงท ำให้พื้นท่ีเหล่ำน้ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นอย่ำง
มำก สำเหตุท่ีท ำให้เกิดปัญหำเหล่ำน้ีอำจเกิดจำกกำรร่ัวไหลหลุดเล็ดลอดจำกกระบวนกำรผลิต 
กระบวนกำรขนยำ้ย หรือกระบวนกำรจดัเก็บ กำรละเลยไม่ระมดัระวงัและกำรรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ของ
พนกังำน ขอ้จ ำกดัของเทคโนโลยใีนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม หรืออำจมีสำเหตุมำจำกแหล่งก ำเนิดอ่ืน
ท่ีอยู่นอกเหนือควำมดูแลของบริษทัไออำร์พีซีก็เป็นได ้นอกจำกน้ียงัมีอุปสรรคทำงธรรมชำติคือ
สภำพภูมิอำกำศของทอ้งท่ี เช่น ทิศทำงลมท่ีพดัเขำ้สู่ชุมชน จึงอำจเป็นกำรยำกในกำรควบคุมไม่ให้
มีกล่ินแปลกปลอมใด ๆ เล็ดลอดไปยงัชุมชนนอกจำกน้ี ประชำชนในชุมชนยงัมีควำมกงัวลกบักำร
เกิดอุบติัเหตุภำยในโรงงำน เช่น กำรเกิดเหตุขดัขอ้งในกระบวนกำรผลิต กำรเกิดเพลิงไหม ้กำรเกิด
กำรระเบิด ซ่ึงเหตุกำรณ์เหล่ำน้ีอำจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนอย่ำงรุนแรงได ้
ประชำชนในชุมชนจึงมีควำมกงัวลเน่ืองจำกเคยเกิดเหตุกำรณ์ในลกัษณะน้ีแลว้ และไม่ตอ้งกำรให้
เกิดข้ึนอีกในอนำคต 

ดงันั้นบริษทัจึงควรมีกำรควบคุมปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีบริษทัสำมำรถควบคุมได ้คือ มีกำร
ควบคุม ตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนกำรผลิต กำรขนส่ง และกำรจดัเก็บ
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อยำ่งสม ่ำเสมอ ส่งเสริมให้พนกังำนท่ีปฏิบติังำนในจุดเส่ียงมีควำมตระหนกัและระมดัระวงัในกำร
ด ำเนินงำนมำกยิง่ข้ึน เพิ่มมำตรกำรป้องกนัผลกระทบสู่พื้นท่ีท่ีอยูติ่ดกบัเขตประกอบกำรฯ เช่น กำร
เพิ่มพื้นท่ีป่ำกนัชน หรือเพิ่มควำมสูงของก ำแพงดกักล่ิน เป็นตน้ และมีกำรพฒันำเทคโนโลยีและ
กำรด ำเนินงำนในกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง 

4.3.1.2  กฎหมำยและกฎระเบียบ 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ กฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มเพียงล ำพงัยงัไม่สำมำรถกระตุน้ให้

โรงงำนเกิดควำมใส่ใจในกำรปฏิบัติตำมได้มำกพอ หน่วยงำนรำชกำรหน่วยงำนต่ำง ๆ จึง
จ ำเป็นต้องร่วมมือกันโดยเข้ำมำท ำงำนร่วมกันเพื่อให้สำมำรถควบคุมให้โรงงำนปฏิบัติตำม
กฎหมำยอย่ำ ง เค ร่งค รัดได้  ดัง ท่ีนักวิชำกำร ส่ิ งแวดล้อมช ำนำญกำรพิ เศษส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง (2557) กล่ำววำ่ 

 
กฎหมำยส่ิงแวดลอ้มไม่มีควำมรุนแรงพอท่ีจะกระตุน้ให้เกิดกำรด ำเนินกำร

จดักำรส่ิงแวดล้อมของโรงงำน ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัระยองจึงด ำเนินงำนร่วมกบัส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวดัซ่ึงมีกฎหมำย 
พรบ.สำธำรสุข อยู่ในควำมรับผิดชอบ และส ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดัซ่ึงมี
หนำ้ท่ีรับผดิชอบตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบอนุญำตของอุสำหกรรม 

 
นอกจำกน้ี แมว้ำ่บริษทัไออำร์พีซีจะปฏิบติัตำมกฎหมำยโดยมีกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม

ใหค้่ำมลพิษต่ำง ๆ อยูใ่นเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนดแลว้ แต่ประชำชนในชุมชนยงัคงไดรั้บผลกระทบ
จำกกำรด ำเนินงำนอยู ่ดงันั้นกำรด ำเนินงำนให้ไดต้ำมเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนดอำจไม่เพียงพอท่ีจะ
แกปั้ญหำทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนได ้จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรด ำเนินงำนให้ค่ำมลพิษต่ำง ๆ ต ่ำกว่ำ
เกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนดจึงอำจช่วยแกปั้ญหำได ้ดงัท่ีรักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม เทศบำลต ำบลเชิงเนิน (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 

 
เน่ืองจำกบริษัทไออำร์พีซี เป็นองค์กรขนำดใหญ่ จึงต้องกำรให้มีกำร

ด ำเนินงำนกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมให้ดีกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยบริษทัต้อง
สังเกตวำ่เม่ือปฏิบติัตำมกฎหมำยแลว้ชุมชนรอบขำ้งยงัเกิดปัญหำหรือไม่ ถำ้ยงัเกิด
ปัญหำแต่บริษทัไม่ด ำเนินกำรปรับปรุงให้ดีกว่ำเดิมถือว่ำขำดควำมรับผิดชอบ
ลม้เหลวในกำรปฏิบติังำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงไม่ควรค ำนึงถึงเพียงมำตรฐำน
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ตำมกฎหมำย แต่ให้ค  ำนึงถึงชุมชนรอบขำ้งและสนองควำมตอ้งกำรของชุมชนให้
ไดภ้ำยใตข้อบเขตท่ีเหมำะสม มีกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของชุมชนรอบขำ้ง 

 
ดงันั้น จะเห็นว่ำกฎหมำยด้ำนส่ิงแวดล้อมเพียงอย่ำงเดียวยงัไม่มีอิทธิพลพอท่ีจะ

กระตุน้ให้โรงงำนอุตสำหกรรมปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัดและเกิดกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมท่ีดีได ้
เน่ืองจำกตวักฎหมำยต่ำง ๆ ไม่ไดรั้บกำรปรับปรุงให้ทนัสมยั จึงท ำให้กำรควบคุมค่ำมลพิษต่ำง ๆ 
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไม่อำจเพียงพอท่ีจะลดปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนได ้และบทลงโทษ
ตำมกฎหมำยอำจไม่มีควำมรุนแรงเพียงพอท่ีจะกระตุ้นให้เกิดควำมตระหนักในกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและเหมำะสมกบัยคุสมยัปัจจุบนั หน่วยงำนภำครัฐจึงจ ำเป็นตอ้งให้ควำมส ำคญั และ
ทบทวนกฎหมำยทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มใหมี้ควำมเหมำะสม ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

นอกจำกน้ีบริษทั ไออำร์พีซีเองจึงควรใหค้วำมส ำคญักบักำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มโดยมี
กำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ืองให้ดีกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยให้ควำมส ำคญักบักำรแกปั้ญหำทำงดำ้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีชุมชนไดรั้บผลกระทบมำกกวำ่กำรด ำเนินงำนเพียงเพื่อสอดคลอ้งตำมกฎหมำยเท่ำนั้น 

4.3.1.3  หน่วยงำนรำชกำร 
จำกกำรศึกษำพบวำ่ ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของหน่วยงำนรำชกำรบำงหน่วยงำนยงัมี

กำรซ ้ ำซอ้นกนั ท ำใหเ้กิดกำรส้ินเปลืองงบประมำณและเวลำได ้ดงัท่ี นกัวชิำกำรส่ิงแวดลอ้มช ำนำญ
กำรพิเศษ ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัท่ี นกัวิชำกำรส่ิงแวดลอ้มช ำนำญกำร
พิเศษส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัระยอง (2557) กล่ำวว่ำ “ในบำงคร้ัง 
หน่วยงำนมีอ ำนำจหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบท่ีควำมซ ้ ำซอ้นกนัระหวำ่งส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 13 
กับส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัระยอง ซ่ึงท ำให้เกิดควำมส้ินเปลือง
งบประมำณ ส้ินเปลืองเวลำ บำงคร้ังสำมำรถด ำเนินกำรควบคู่กนัได้ เช่น กำรเก็บตวัอย่ำงน ้ ำไม่
จ  ำเป็นตอ้งเก็บซ ้ ำกนัทั้ง 2 หน่วยงำน” 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของหน่วยงำนรำชกำรบำงหน่วยงำนท่ีเกิดควำมซ ้ ำซ้อนกนัจะ
ท ำให้ทำงภำครัฐสูญเสียเวลำและทรัพยำกรโดยไม่จ  ำเป็นได้ ซ่ึงภำครัฐจะต้องก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหนำ้ท่ีของแต่ละหน่วยงำนใหช้ดัเจนและเป็นระบบ 

 
4.3.2  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัปัจจัยน าเข้า 
ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 
จำกกำรศึกษำพบว่ำบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) มีกำรก ำหนดผูรั้บผิดชอบในกำร

ด ำเนินระบบในแต่ละหน่วยงำนผำ่นกำรคดัเลือกตวัแทนจำกแต่ละหน่วยงำน ดงันั้นผูท่ี้เป็นตวัแทน
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ในกำรด ำเนินระบบของบำงหน่วยงำนอำจไม่ใช่ผู ้ท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมท่ีเพียงพอ แม้ว่ำจะมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม (ISO 
14001) จำกกำรไดรั้บกำรอบรมแลว้ก็ตำม ซ่ึงท ำให้ในกระบวนกำรตรวจหำประเด็นปัญหำทำงดำ้น
ส่ิงแวดลอ้ม (Significant Aspects) กำรก ำหนดระเบียบปฏิบติั และกำรตรวจประเมินกำรด ำเนิน
ระบบ (Internal Audit) อำจไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหำทั้งหมดไดอ้ยำ่งครบถว้น 

ดงันั้นในกระบวนกำรตรวจหำประเด็นปัญหำทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และกำรก ำหนดระเบียบ
ปฏิบัติของแต่ละหน่วยงำนควรมีผูท่ี้มีควำมเช่ียวชำญมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งดี เช่น เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม และวศิวกรส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัตวัแทนจำกหน่วยงำน
ในกำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรดังกล่ำว เน่ืองจำกมีผูท่ี้มีควำมเช่ียวชำญโดยตรง และเป็น
บุคคลภำยนอกหน่วยงำนจึงอำจสำมำรถมองเห็นปัญหำหรือช่องโหว่ของระบบจำกมุมมองท่ี
แตกต่ำงจำกคนในหน่วยงำนเอง เพื่อให้เกิดควำมครอบคลุมในกำรตรวจสอบและกำรด ำเนินงำน 
ส่วนในกำรตรวจประเมินกำรด ำเนินระบบมีกำรวำงแผนจดัทีมกลุ่มผูต้รวจประเมินอยู่แล้ว จึง
สำมำรถวำงแผนจดัทีมผูต้รวจให้มีควำมหลำกหลำยและมีควำมเช่ียวชำญมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจให้
เหมำะสมเพียงพอได ้

 
4.3.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบักระบวนการด าเนินงาน 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของ

บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) คือ ปัญหำในกำรวำงแผน และปัญหำในกำรปฏิบติักำรตำมแผน 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

4.3.3.1  ปัญหำในกำรวำงแผน 
จำกกำรศึกษำพบวำ่ในขั้นตอนกำรวำงแผนของบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)ได้

เกิดปัญหำข้ึน ไดแ้ก่ ปัญหำกำรตั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ปัญหำกำร
ก ำหนดกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และ ปัญหำในกำรท ำควำมเขำ้ใจขอ้ก ำหนดของระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ 
ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1)  ปัญหำกำรตั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
กำรตั้งวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมในบำงคร้ังบริษทัมีกำรตั้ ง
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีไม่เหมำะสมกบับริษทั มีควำมทำ้ทำยมำกเกินไป จึงท ำให้ไม่สำมำรถ
บรรลุผลไดต้ำมท่ีตั้งไว ้โดยผูจ้ดักำรส่วนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม (2557) ได้
กล่ำววำ่“บำงคร้ังบริษทัไดมี้กำรตั้งเป้ำหมำย (KPI) ท่ีไม่ถูกตอ้งหรือมีควำมทำ้ทำยมำกเกินไป” 
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ดงันั้น ในกำรตั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยจึงควรค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถ
ของบริษทัในกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม กำรตั้งเป้ำหมำยให้มีควำมทำ้ทำยสำมำรถ
กระตุน้ให้เกิดกำรพฒันำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทัได ้แต่หำกมีควำมทำ้ทำยเกินกว่ำ
ควำมสำมำรถของบริษัทท่ีจะด ำเนินกำรได้ก็จะท ำให้ไม่สำมำรถบรรลุตำมวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยท่ีตั้งไวไ้ด ้

2)  ปัญหำกำรก ำหนดกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในช่วงแรกท่ีมีกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ ได้พบปัญหำในกำร

ตรวจสอบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั ดงัท่ีเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ข) 
(2557) ได้กล่ำวว่ำ “ในช่วงแรกของกำรด ำเนินงำนระบบ หน่วยงำนตอ้งตรวจสอบกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้องเป็นจ ำนวนมำก และต้องคอยตรวจสอบกฎหมำยอยู่เสมอว่ำมีกฎหมำยอะไรบ้ำงท่ี
จ  ำเป็นตอ้งมีกำรเพิ่มเติม” 

เน่ืองจำกบริษัทได้น ำระบบมำตรฐำนมำปฏิบัติหลำยระบบ จึงท ำให้มี
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ อยู่มำกมำย ในช่วงแรกของกำรด ำเนินงำนจึง
จ ำเป็นตอ้งมีกำรระบุให้ครอบคลุมมำกท่ีสุด หลงัจำกนั้นจะเป็นกำรทบทวนให้กำรปฏิบติังำนของ
บริษทัสอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีทนัสมยั ในปัจจุบนับริษทัสำมำรถรวบรวมกฎหมำยกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งได้แล้ว บริษทัเพียงแต่คอยติดตำมกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยจำกหน่วยงำนรำชกำรให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอเท่ำนั้น 

3)  ปัญหำในกำรท ำควำมเขำ้ใจต่อขอ้ก ำหนดของระบบต่ำง ๆ  
ในช่วงแรกในกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและ

ในช่วงท่ีมีกำรบูรณำกำรระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ เข้ำด้วยกนั บุคลำกรได้เกิดควำมสับสนในกำร
ปฏิบติังำน ดงัท่ีเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดลอ้มอำวุโส (ข) (2557) ไดก้ล่ำวว่ำ “ในช่วงแรกท่ีคณะท ำงำนเร่ิม
ด ำเนินระบบจะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจกบัขอ้ก ำหนดของระบบและตอ้งน ำไปด ำเนินงำนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงอำจเป็นส่วนท่ียำกในช่วงเร่ิมตน้ในกำรด ำเนินงำนในโรงงำนแรก และในส่วนท่ียำกอีกส่วนคือ
กำรบูรณำกำรกบัระบบอ่ืน ๆ” 

ดงันั้น กำรท ำควำมเข้ำใจถึงส่ิงท่ีจะต้องปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจะต้องใช้
ควำมรอบครอบและระยะเวลำในกำรท ำควำมเขำ้ใจ กำรประยุกต์วิธีกำรด ำเนินตำมระบบจำก
โรงงำนหรือบริษัทอ่ืนท่ีมีกิจกรรมคล้ำยคลึงกันมำเป็นต้นแบบ จะช่วยเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนไดดี้ยิง่ข้ึน โดยในปัจจุบนัน้ีบริษทัไดมี้กำรผลกัดนัให้โรงงำนต่ำง ๆ ในเขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมของตนด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง และมีกำรจดักำรฝึกอบรม
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พนักงำนท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมให้เกิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจและสำมำรถ
ปฏิบติัตำมได ้จึงท ำใหบ้ริษทัสำมำรถด ำเนินงำนตำมระบบไดอ้ยำ่งรำบร่ืน 

4.3.3.2  ปัญหำในกำรปฏิบติักำรตำมแผน 
ในกำรปฏิบติักำรตำมแผนของระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออำร์พีซี 

จ  ำกดั (มหำชน) ไดพ้บปัญหำต่ำง ๆ ดงัน้ี ปัญหำควำมล่ำชำ้ในกำรประสำนงำนกบัชุมชนปัญหำกำร
ประสำนงำนกบัตวัแทนชุมชน ปัญหำผลกำรตรวจวดัทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มไม่สอดคลอ้งกนัระหวำ่ง
บริษทักบัหน่วยงำนรำชกำร และกำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีในระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1)  กำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรกบัชุมชน 
ในกำรเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออำร์พีซี 

จ  ำกดั (มหำชน) ยงัไม่ทัว่ถึงประชำชนในชุมชนทุกกลุ่ม โดยประชำชนในชุมชนตอ้งกำรให้บริษทัมี
กำรส่ือสำรกบัระดบัประชำชนโดยตรงแทนกำรส่ือสำรผำ่นทำงผูน้ ำชุมชน ดงัท่ีชำวบำ้นต ำบลเชิง
เนิน (ก) (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 
 

เม่ือเจ้ำหน้ำท่ีชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทลงพื้นท่ีในกำรจัดกำร
ประชุมต่ำง ๆ จะผำ่นทำงผูน้ ำชุมชนมำกกวำ่ ดงันั้นบริษทัจึงควรประสำนงำนกบั
ประชำชนเองหรือให้ผูน้ ำชุมชนช่วยประสำนงำนกบัประชำชน เพื่อให้ประชำชน
เขำ้ร่วมกำรประชุมดว้ยตวัเอง เพื่อใหป้ระชำชนสำมำรถมีโอกำสในกำรซกัถำมขอ้
สงสัยกบับริษทัไดโ้ดยตรง 

 
ในขณะเดียวกนั ชำวบำ้นต ำบลบำ้นแลง (ก) (2557) “ส่วนมำกบริษทัจะชวน

ประชำชนในชุมชนเพื่อเขำ้ร่วมประชุมไม่หลำกหลำย มีเพียงบำงกลุ่มเท่ำนั้น” 
นอกจำกน้ีประชำชนในชุมชนมีควำมหลำกหลำยทำงระดับกำรศึกษำ 

บำงส่วนจึงไม่สำมำรถท ำควำมเขำ้ใจกบัขอ้มูลท่ีบริษทัน ำเสนอไดห้ำกมีควำมซับซ้อนจนเกินไป 
กำรน ำเสนอขอ้มูลในเชิงวิชำกำรหรือเชิงสถิติมำกเกินไปอำจท ำให้ประชำชนบำงส่วนไม่สำมำรถ
เขำ้ใจได้ แต่ในขณะเดียวกนัหำกมีกำรเปิดเผยขอ้มูลนอ้ยเกินไปอำจท ำให้ประชำชนในชุมชนมอง
ว่ำบริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนได้ ดังเห็นได้จำกผู ้อ  ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม เทศบำลต ำบลเชิงเนิน (2557) ไดก้ล่ำวถึงกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัวำ่ “ผูใ้ห้
สัมภำษณ์ยงัไม่พึงพอใจกบักำรเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัเท่ำท่ีควร เพรำะขอ้มูลส่วนท่ีตอ้งกำรตอ้ง
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รวดเร็วแม่นย  ำสำมำรถน ำไปบริหำรจดักำรขอ้มูลไดเ้น่ืองจำกพื้นท่ีของผูใ้ห้สัมภำษณ์อยู่ในพื้นท่ี
เส่ียง”  

ดังนั้ น เพื่อให้กำรเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมของมี
ประสิทธิภำพสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของชุมชนได ้บริษทัจึงควรมีกำรลงพื้นท่ีเปิดกำร
ประชุมเพื่อใหข้อ้มูลข่ำวสำรและเปิดโอกำสให้ประชำชนในชุมชนสำมำรถซกัถำมขอ้สงสัยไดโ้ดย
มีผูท่ี้เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมของบริษัทโดยตรง ร่วมกับหน่วยงำนชุมชนสัมพนัธ์ 
รวมทั้งนกัวชิำกำร อำจำรยจ์ำกสถำบนักำรศึกษำ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัให้ขอ้มูลและตอบขอ้
สงสัยของประชำชนไดใ้นหลำกหลำยมุมมอง ซ่ึงกำรประชุมควรมีกำรเชิญชวนกลุ่มประชำชนให้
หลำกหลำยมำกยิง่ข้ึน โดยให้ผูน้  ำชุมชนและหน่วยงำนชุมชนสัมพนัธ์ท ำหนำ้ท่ีเชิญชวนประชำชน
กลุ่มต่ำง ๆ เขำ้ร่วมกำรประชุม และมีกำรแจกวำรสำรท่ีมีรำยละเอียดขอ้มูลต่ำง ๆ ในเชิงลึกเก่ียวกบั
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและกำรจดักำรขอ้ร้องเรียนเพื่อให้ผูท่ี้ตอ้งกำรขอ้มูลเชิงลึกไดรั้บทรำบ โดย
มอบให้กลุ่มต่ำง ๆ ในชุมชน สถำนท่ีรำชกำร โรงเรียน สถำนพยำบำลต่ำง ๆ หรือหำกมีผูร้้องขอ 
และเผยแพร่ผ่ำนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจำกน้ีในกรณีมีกำรด ำเนินกำรปรับปรุง ควรมีกำร
ประชำสัมพนัธ์ในเบ้ืองตน้ผำ่นทำงส่ือต่ำง ๆ เช่น เสียงตำมสำย รถกระจำยเสียง ผำ่นทำงเครือข่ำย
สังคมออนไลน์ต่ำง ๆ เป็นตน้ โดยเฉพำะในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุข้ึนภำยในบริษทัจ ำเป็นตอ้งมีกำร
รำยงำนสถำนกำรณ์และสำเหตุอยำ่งรวดเร็วและสม ่ำเสมอท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ 

2)  ปัญหำผลกำรตรวจวดัทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มไม่สอดคลอ้งกนัระหว่ำง
บริษทั กบัหน่วยงำนรำชกำร 

จำกกำรศึกษำพบวำ่ในบำงคร้ังผลกำรตรวจวดัค่ำมลพิษทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม
ระหว่ำงบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกัด (มหำชน) กบัหน่วยงำนรำชกำรมีค่ำไม่ตรงกนั ดังท่ีรักษำกำร
ผูอ้  ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบำลต ำบลเชิงเนิน (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 

 
หำกตรวจสอบค่ำกำรตรวจวดัมลพิษจำกบริษทัไออำร์พีซีจะไม่พบ

ค่ำท่ีเกินมำตรฐำน แต่ปัญหำมลพิษทำงอำกำศได้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
โดยเฉพำะปัญหำเร่ืองกล่ินซ่ึงเป็นประเด็นปัญหำส ำคญัท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน 
ซ่ึงกล่ินไม่สำมำรถพิสูจน์ได้เ น่ืองจำกเกิดกระแสลมพัดไปยงัชุมชนท ำให้
ประชำชนในชุมชนไดรั้บผลกระทบ ในช่วงท่ีโรงงำนมีกำร Shutdown จะมีกล่ิน
และฝุ่ นละอองเกิดข้ึนชดัเจน ดงันั้นหำกตรวจสอบขอ้มูลจำกกรมควบคุมมลพิษใน
ฐำนะท่ีเป็นหน่วยรำชกำรท่ีตอ้งรับขอ้มูลจำกหลำยฝ่ำยจะพบวำ่มีขอ้มูลไม่ตรงกนั 
ก๊ำซท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภำพ เช่น VOC จะมีค่ำเกินมำตรฐำน 
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ในขณะเดียวกันนักวิชำกำรสุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะพง 
(2557) ได้กล่ำวเสริมว่ำ “บำงคร้ังผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศระหว่ำงบริษัทไออำร์พีซีกับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะพงไม่ตรงกนัจึงตอ้งมีกำรให้ท ำกำรตรวจวดัซ ้ ำ และหน่วยงำนจะท ำ
กำรตรวจวดัผลอีกคร้ัง” 

ดงันั้นหำกบริษทัให้หน่วยงำนรำชกำรเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรช่วยติดตำม
ตรวจสอบผลทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม จะช่วยใหผ้ลกำรตรวจวดัท่ีไดมี้ควำมน่ำเช่ือถือมำกข้ึน 

3)  ปัญหำด ำเนินกำรตำมแผนฉุกเฉินในระดบัชุมชน 
ในกระบวนกำรซอ้มตำมแผนฉุกเฉินตำมท่ีไดว้ำงเอำไวไ้ดเ้กิดปัญหำในกำร

ประสำนงำนกบัตวัแทนชุมชนท่ีท ำหน้ำท่ีประสำนงำนกบัประชำชนคนอ่ืน ๆ ดงัท่ีผูจ้ดักำรส่วน
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “ปัญหำท่ีเกิดจำกกำรประสำนงำน
กบัชุมชนคือกำรก ำหนดบุคคลท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนชุมชนตำมแผนท่ีวำงเอำไว้ในบำงคร้ังบุคคล
นั้นไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดใ้นขณะนั้น” ในขณะเดียวกนั ชำวบำ้นต ำบลบำ้นแลง (ก) (2557) ได้
กล่ำวเสริมวำ่ “เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินข้ึนจริงไม่มีควำมพร้อมในกำรอพยพตำมแผนท่ีวำงเอำไว้
เลย” 

กำรประสำนงำนกับชุมชนโดยรอบอำจเป็นไปได้ยำกเน่ืองจำกอำจเกิด
อุปสรรคในกำรประสำนงำนและกำรขอควำมร่วมมือจำกประชำชน ดงันั้นจึงควรตั้งตวัแทนในกำร
ประสำนงำนในชุมชนมำกกว่ำหน่ึงคนเพื่อเป็นกำรป้องกันกำรเกิดปัญหำไม่สำมำรถติดต่อผู ้
ประสำนงำนได ้และควรส่งเสริมใหป้ระชำชนในชุมชนตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัตำม
แผนฉุกเฉินและแผนอพยพท่ีไดก้ ำหนดไวเ้พื่อควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชำชน
เอง 

4)  กำรสร้ำงแรงจูงใจใหบุ้คลำกรท่ีท ำหนำ้ท่ีในระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
กำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรรับหน้ำท่ีในกำร

ด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ไม่มองว่ำเป็นภำระท่ีเพิ่มข้ึน เป็นปัญหำท่ีบริษทัจ ำนวน
มำกประสบ ดงัท่ีเจำ้หน้ำท่ีส่ิงแวดล้อมอำวุโส (ก) (2557) ได้กล่ำวว่ำ “กำรจูงใจพนักงำนให้รับ
หนำ้ท่ีเป็น Internal Auditor จ ำเป็นตอ้งมีกำรโน้มนำ้วชกัชวน เน่ืองจำกเป็นงำนท่ีเพิ่มข้ึนจำกงำน
ประจ ำ” 

ดงันั้นบริษทัจึงไดจ้ดัใหมี้กำรอบรมบุคลำกรเหล่ำน้ีให้เกิดกำรพฒันำควำมรู้
ควำมสำมำรถมำกข้ึน และบนัทึกไวเ้ป็นประวติักำรท ำงำนส่งให้หน่วยงำนทำงดำ้นทรัพยำกรบุคคล
เพื่อน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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4.3.4  ข้อเสนอแนะต่อระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001)  
ส ำหรับขอ้เสนอแนะต่อระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) จำกกำร

สอบถำมบุคลำกรในบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม พบวำ่ ควรมีกำรทบทวนปรับปรุงขอ้ก ำหนดของระบบ ISO 14001 ให้ทนัสมยั
อยูเ่สมอ ดงัท่ีเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม (2557) ไดก้ล่ำววำ่ “มำตรฐำนระบบ ISO 14001 มีกำรใชน้ำน
อำจจะเกิดควำมลำ้สมยั ควรมีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมใหท้นัสมยัในบำงขอ้ก ำหนด” 

ดงันั้นจึงสรุปวำ่ตวัระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มควรมีกำรปรับปรุงขอ้ก ำหนดให้
ทนัสมัยมีควำมชัดเจนมำกยิ่งข้ึน เน่ืองจำกระบบมำตรฐำนฉบบัท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัอำจจะยงัมี
บำงส่วนของขอ้ก ำหนดท่ีท ำให้เกิดควำมสับสนในกำรด ำเนินงำน และปรับปรุงเพื่อให้สำมำรถ
น ำไปด ำเนินงำนร่วมกบัมำตรฐำนอนุกรมอ่ืน ๆ ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
 



บทที ่5  
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 
14001) ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) และถอดบทเรียนในด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) แก่องค์กรอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย หน่วยงาน และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทั โดยสามารถสรุป อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 

5.1  สรุปผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัป์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) หรือ TPI เป็นบริษทัท่ีด าเนินอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมีครบวงจร ซ่ึงทางบริษทั ไดมี้
วิสัยทศัน์ท่ีจะเป็นบริษทัปิโตรเคมีชั้นน าของเอเชียภายในปี พ.ศ.2563 ตลอดจนน าพาองค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บน
พื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยการน าแนวปฏิบติัดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนมาประยุกตใ์ช้
ในการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจ 

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)ไดใ้ห้ความส าคญัทางด้านการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมไปพร้อม ๆ กับผลประกอบการทางธุรกิจ ภายใต้แนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตาม
หลกัธรรมมาภิบาลจากความตั้งใจดงักล่าวท าใหบ้ริษทัมุ่งท่ีจะพฒันาเขตประกอบการ อยา่งต่อเน่ือง
เพื่อให้เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี ภายในปี พ.ศ. 2560เพื่อให้เกิด
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีซ่ึงด าเนินงานภายใต้กรอบนโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มได้ก าหนดการควบคุมและป้องกนัผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ช่วงก่อนเร่ิม
ด าเนินการ มีการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) และก าหนดมาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ
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ไวอ้ย่างละเอียด พร้อมทั้งก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสม 
เป็นไปกฎหมายและมาตรฐานสากลโดยบริษทัไดมี้การด าเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการเฝ้าระวงัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ดียิ่งข้ึน 
เช่นการท าบญัชีปริมาณการระบายสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs Emission Inventory) อยา่งต่อเน่ือง
เพื่อประเมินและหาแนวทางในการจดัการดา้นคุณภาพอากาศในพื้นท่ีปฏิบติังานให้ดีข้ึน การจดัให้
สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศอตัโนมติัทั้งแบบติดตั้งถาวรจ านวน 5 สถานี และแบบเคล่ือนท่ีจ านวน 
4 ชุด และรายงานใหชุ้มชนไดรั้บทราบผา่นจอแสดงผลบริเวณชุมชนและหนา้เขตประกอบการ การ
น าหลกัการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาประยุกตใ์ชใ้นหน่วยการผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการของเสียทั้งองคก์รและท าใหเ้กิดการใชท้รัพยากรใหไ้ดป้ระโยชน์ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ยงัได้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใตแ้นวคิด “ห่วงใย” (Care) “แบ่งปัน” (Share) และ “ใส่ใจ” (Respect) โดย
มุ่งหวงัใหภ้าคอุตสาหกรรมอยูร่่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข และเจริญกา้วหนา้ไปพร้อม 
ๆ กนั บริษทัจึงมีความใส่ใจในพนกังานของตน ชุมชนและสังคม โดยจดัโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ต่าง ๆ   

จากความมุ่งมัน่และความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมตลอดจนการด าเนินงานดา้นการ
จดัการส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองท าให้บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด 
(มหาชน)ไดรั้บรางวลัและการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จและ
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

5.2  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของ
บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของ
บริษทัไออาร์พีซีจ  ากดั (มหาชน) สามารถสรุปและอภิปรายผลในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น 
ดงัต่อไปน้ี 

 
5.2.1  ด้านปัจจัยภายนอก/บริบท (Context) 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาด้านปัจจยัภายนอกหรือบริบทท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน

ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) พบว่าประกอบไปด้วย ด้าน
การเมือง ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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5.2.1.1  ดา้นการเมือง 
ปัจจยัส าคญัทางดา้นการเมืองท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) สามารถจ าแนกออกเป็นนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนด หน่วยงานราชการ และผูน้ าชุมชนซ่ึงสามารถสรุปและ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1)  นโยบายของรัฐบาล 
จากการศึกษาพบวา่ นโยบายของรัฐบาลมีผลต่อการด าเนินระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจากนโยบายจากภาครัฐมีส่วนในการช่วย
สนบัสนุนให้เกิดการพฒันาการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน เช่น โครงการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง เป็นตน้ โดยบริษทัจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการของรัฐบาลทางดา้นการลงทุนและอ่ืน ๆ เช่น การลดภาษีน าเขา้
เคร่ืองจักรในการจัดการส่ิงแวดล้อม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานราชการ เป็นตน้ นอกจากน้ีการด าเนินโครงการเหล่าน้ียงัช่วยให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ เกิด
การปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล้อมของ และปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย บริษทัจึงมี
แนวทางในการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลเหล่าน้ี สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ศริรัตน์ เทียมสุวรรณ (2555) พบวา่ แรงผลกัดนัภายนอก ไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์
ในการเขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว การสนบัสนุนของภาครัฐ และความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัจากการการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และมีแรงผลกัดนัภายใน ได้แก่ มาตรฐานทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์รไดรั้บการรับรองอยูเ่ป็นแรงผลกัดนัท่ีมีผลต่อการปรับตวัสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรสาคร 

จึงอาจกล่าวไดว้า่ นโยบายของภาครัฐบาลท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนแนวทาง
ในการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีจะส่งผลบวกต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) โดยส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ เกิดการลงทุนและการพฒันาระบบการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่านโยบายของภาครัฐสามารถเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กร ท าให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม
ทิศทางของนโยบายท่ีภาครัฐก าหนดไวไ้ด ้ภาครัฐจึงควรให้ความส าคญักบัการสนบัสนุนให้องคก์ร
ต่าง ๆ มีการน าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มาด าเนินงานในองคก์รของตน
ให้มีการปรับปรุงการด าเนินงานทางด้านส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง พร้อมการก าหนด
กรอบแนวทาง ขอ้ก าหนด และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยา่งชดัเจนเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และ
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สิทธิประโยชน์เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุน เพื่อท าให้มีองค์กรหันมาใส่ใจกับการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองมากยิง่ข้ึน 

2)  กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนด 
จากการศึกษาพบว่า กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของ

ภาครัฐมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
เน่ืองจากกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของภาครัฐเป็นส่ิงท่ีองค์กรต่าง ๆ ตอ้งให้
ความส าคญัและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุน้ีบริษทัจึงให้ความส าคญัในการปฏิบติัตาม
กฎหมายและมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดรวมทั้งมีการ
ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการปรับปรุงกฎหมายจากภาครัฐใหท้นัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงมาตรฐาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เองไดใ้ห้ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามกฎหมายเป็น
อยา่งมากซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ และจ าลอง 
โพธ์ิบุญ (2553) ท่ีพบวา่ กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของภาครัฐส่งผลให้กลุ่มบริษทั
อูเบะตอ้งปฏิบติัตามและเป็นแนวทางหรือเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) นอกจากน้ีในขอ้ก าหนดของมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 
ยงัใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงันั้นมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) จึงมีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ McGuire (2014) ไดแ้สดงให้เห็นว่าระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ท าให้โรงงานในประเทศจีนปฏิบติัตามกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมาก
ข้ึนและยงัคงมีการปฏิบติัตามกฎหมายอยู่หลงัจากมีการด าเนินการควบคุมภายในโรงงานอย่าง
เหมาะสม 

ดงันั้นสามารถกล่าวไดว้่า กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนด
เหล่าน้ีส่งผลบวกต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) โดยเป็นกรอบและ
แนวทางพื้นฐานแก่องคก์รในการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความขดัแยง้กบั
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย หากภาครัฐมีการปรับปรุงมาตรการทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบเหล่าน้ีให้
ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน มีการปรับปรุงกฎหมาย ค่ามลพิษต่าง 
ๆ เพื่อใช้ควบคุมการด าเนินงานอย่างเหมาะสม มีการบงัคบัใช้และการตรวจสอบการปฏิบติัตาม
กฎหมายใหเ้ขม้แขง็มากยิง่ข้ึน ก็จะท าใหเ้ป็นแรงผลกัดนัให้องคก์รต่าง ๆ มีการปรับปรุงการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึน ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนนอ้ยลงได ้
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3)  หน่วยงานราชการ 
จากการศึกษาพบวา่ หน่วยงานราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้

ผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก
เป็นหน่วยงานท่ีคอยท าหน้าท่ีควบคุมก ากบัดูแลการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัให้
เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ นอกจากน้ียงัมีส่วนช่วยสนบัสนุนในการเขา้มาให้ความรู้และค าแนะน า
ในการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีหน่วยงานทอ้งถ่ินยงัเป็นคนกลางคอยประสานงานให้
เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทักบัชุมชนซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
วนัวสิา โคกครุฑ และคณะ (2555) ซ่ึงพบวา่การด าเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนนั้น
ไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554ข) ซ่ึงพบวา่การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกเป็นหน่ึงในส่ิงส าคญัท่ีท าใหก้ารด าเนินโครงการและกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาล 
ต าบลเมืองแกลงประสบความส าเร็จนอกจากน้ียงัสอดคล้องกบั ธนันชัย สุนพคุณศรี และคณะ 
(2558) ซ่ึงมองวา่การให้ความส าคญักบัหน่วยงานภายนอก เช่นหน่วยงานภาคราชการและเอกชน
ต่าง ๆ ท่ีเขา้มาติดต่อร่วมด าเนินการท ากิจกรรมร่วมกนั จะช่วยให้ศูนยก์ารคา้สามารถด าเนินการ
จดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่ หน่วยงานราชการส่งผลบวกต่อการด าเนินงานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) นอกจากมีบทบาทหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบให้องคก์ร
ต่าง ๆ ด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งตามกฎหมายและไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ชุมชน
ในพื้นท่ีแลว้ ยงัมีส่วนในการสนบัสนุนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในดา้นวิชาการ 
การด าเนินงานบริหารจดัการและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมให้เกิดการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี หน่วยงานราชการจึงช่วยผลกัดนัให้มีการด าเนินการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

แต่อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานราชการบางหน่วยงานมีความซ ้ าซอ้นกนั ดงันั้นจึงควรมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี
ของแต่ละหน่วยงานใหช้ดัเจนแต่สามารถด าเนินงานร่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืนและรวดเร็ว 

4)  ผูน้ าชุมชน 
จากการศึกษาพบว่า ผูน้  าชุมชนมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมของบริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) เน่ืองจากผูน้ าชุมชนจะเป็นคนกลางคอย
ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทั กบัชุมชน เป็นผูท่ี้ช่วยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจาก
บริษทัให้ประชาชนในชุมชนไดรั้บทราบ ท าให้ประชาชนในชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารจาก
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ทางบริษทัไดท้ัว่ถึงมากยิ่งข้ึนซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุดารัตน์ 
แผลวมจัฉะ และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) ท่ีแสดงให้เห็นว่าผูน้ าชุมชนเป็นตวักลางในการผลกัดนั 
ประสานงาน และประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษทัอูเบะ 
ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัการศึกษาของ
ดรุณี ศิริวิไล, จ  าลอง โพธ์ิบุญ และวิสาขา ภู่จินดา (2555) พบว่า ผู ้น าชุมชนเป็นปัจจัยท่ีมี
ความส าคญัอยา่งหน่ึงในการจดัการน ้ าเสียของเทศบาลต าบลเมืองแกลง เพราะการส่ือสารของผูน้ า
ชุมชนจะท าให้ประชาชนรับรู้และเขา้ใจการด าเนินนโยบายเก่ียวกบัการจดัการน ้ าเสียของเทศบาล 
และสามารถน ามาตดัสินใจร่วมมือกบัเทศบาล 

ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ผูน้ าชุมชนส่งผลบวกต่อการด าเนินงานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เน่ืองจากผูน้ าชุมชนเป็นผูที้ไดรั้บการยอมรับเคารพนับถือจากคนใน
ชุมชน ผูน้ าจึงมีอิทธิพลในการชกัจูงหรือคดัคา้นในการด าเนินงานต่าง ๆ ของสมาชิกในชุมชนได ้
ผูน้ าชุมชนจึงสามารถช่วยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจากองคก์รให้ประชาชนในชุมชนไดรั้บทราบอยา่ง
ทัว่ถึง แต่อยา่งไรก็ตามในกระบวนการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอาจจะท าให้ประชาชนเกิดความเขา้ใจ
ท่ีผิดพลาดข้ึนไดห้ากผูน้ าไม่มีความเขา้ใจในขอ้มูลนั้น ๆ อยา่งถูกตอ้ง และอาจแทรกความคิดเห็น
ของตนเข้าไปในข้อมูลเหล่านั้น การดึงให้ผูน้  าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มจึงตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลและตอบขอ้สงสัยจากผูน้ าชุมชนใหถู้กตอ้งชดัเจน  

5.2.1.2  ดา้นเศรษฐกิจ 
ปัจจยัส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) สามารถจ าแนกออกเป็น ความตอ้งการของลูกคา้ สภาวะ
เศรษฐกิจ และการแข่งขนัทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1)  ความตอ้งการของลูกคา้ 
จากการศึกษาพบว่า ความตอ้งการของลูกคา้มีผลต่อการด าเนินงานระบบ

การจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มท่ีมีความตระหนกั
และใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จะมีความตอ้งการให้ทางบริษทัปฏิบติัตาม
มาตรฐานและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือการด าเนินงานของบริษทั นอกจาก
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และยงัมีมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ให้ความส าคญั เช่น 
REACH (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals), RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances) โดยมีการท า Material Safety Data Sheet เพื่อบ่งบอกคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ์ของบริษทั เป็นตน้ มาตรฐานและขอ้ก าหนดเหล่านั้นสามารถน ามาด าเนินร่วมกบัระบบ 
ISO 14001 ได ้จากผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Nishitani (2009) ซ่ึงแสดงให้
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เห็นวา่บริษทัท่ีมีความตระหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้มและไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001 แลว้จะมี
แนวโน้มท่ีจะสนับสนุนให้บริษัทภายในประเทศของตนและประเทศท่ีเป็นผู ้จ ัดหาวตัถุดิบ 
(Supplier) น าระบบ ISO 14001 มาใชใ้นการด าเนินงานเช่นเดียวกบัตนนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ศสิวรุณ นวกวงษ ์(2549) ซ่ึงพบวา่เม่ือบริษทัไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001จะท า
ให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่มากยิ่งข้ึนและไม่มีความเส่ียงในการยกเลิกการสั่งสินคา้จากสหภาพยุโรป 
(EU) 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ความต้องการของลูกค้านั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลทางดา้นบวกต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) โดยเป็นปัจจยัท่ี
ผลกัดนัใหอ้งคก์รด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากลูกคา้ท่ีมีความตระหนกัในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มจะค านึงถึงมาตรฐานและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งขององคก์รของ
ตนและองคก์รคู่คา้ ดงันั้นความตอ้งการของลูกคา้จึงมีอิทธิพลต่อการด าเนินการผลิตและระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร นอกจากน้ีการไดรั้บรองระบบ ISO 14001 จะท าให้องคก์รคู่คา้เกิด
เช่ือมัน่และอยากท าการคา้กบัองคก์รนั้น ๆ ท าให้มีส่วนช่วยผลกัดนัให้ผูท่ี้คู่คา้และผูจ้ดัหาวตัถุดิบมี
การปรับปรุงพฒันาการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึนท าให้เกิดการพฒันาเป็นโซ่อุปทานสีเขียว (Green 
Supply Chain) มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า 

2)  สภาวะเศรษฐกิจ 
จากการศึกษาพบว่า สภาวะเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจากการด าเนินงานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นกิจกรรมท่ีบริษทัตอ้งด าเนินงานเป็นกิจวตัรอยู่แลว้ ซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าว
ขดัแยง้กบัการศึกษาของ Anton et al. (2004) ซ่ึงพบวา่ผูล้งทุนเป็นหน่ึงในแรงจูงใจในการยอมรับ
การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของโรงงาน 

ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าสภาวะเศรษฐกิจจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไรก็ไม่
ส่งต่อผลการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เน่ืองจากการด าเนินงานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นกิจกรรมท่ีบริษทัจะตอ้งคงรักษาไวอ้ย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สอดคลอ้งตามกฎหมาย ความตอ้งการของสังคม และตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้อยูแ่ลว้ แต่อยา่งไรก็ตามผูล้งทุนท่ีใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มอาจ
มีส่วนในการจูงใจให้องค์กรมีการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม  ดงันั้นแมว้่าสภาวะ
เศรษฐกิจจะไม่มีผลต่อการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม แต่เป็นปัจจยัท่ีสามารถดึงดูดผูล้งทุน
ท่ีใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มเขา้มาร่วมลงทุนได ้

3)  การแข่งขนัทางธุรกิจ 
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จากการศึกษาพบว่า การแข่งขนัทางธุรกิจมีผลต่อการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจากบริษทัมีการด าเนินระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือแก่ลูกคา้มากกว่าบริษทัท่ีไม่ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานดงักล่าว สอดคลอ้งกบั Nishitani (2009) ท่ีมองวา่ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Supplier) ท่ีตอ้งการจะ
เขา้ไปในตลาดท่ีมีความตระหนกัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มสามารถสร้างความไดเ้ปรียบไดห้ากไดรั้บการ
รับรองระบบ ISO 14001 และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Martín-Peña, Díaz-Garridoand 
Sánchez-López (2014) ซ่ึงไดผ้ลวา่การด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท าให้ต าแหน่งทางการ
ตลาดของบริษทัดีข้ึน 

ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า การแข่งขันทางธุรกิจส่งผลทางด้านบวกต่อการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เน่ืองจากการด าเนินงานมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและการไดรั้บรองระบบมาตรฐานต่าง ๆ ท าให้องค์กรมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึนเกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจเม่ือต้องการเข้าสู่ตลาดท่ีมีความตระหนักทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มได ้ดว้ยเหตุน้ีการแข่งขนัทางธุรกิจจะช่วยผลกัดนัให้องคก์รต่าง ๆ ในตลาดหนัมาใส่ใจ
ในการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมากยิ่งข้ึน ดงันั้นภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนควร
ร่วมกนัส่งเสริมใหต้ลาดท่ีมีความตระหนกัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมีการเติบโตเพิ่มมากยิง่ข้ึน  

5.2.1.3  ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ปัจจยัส าคัญทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) สามารถจ าแนกไดเ้ป็น ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
และขอ้ร้องเรียนจากผูน้ าชุมชนและสังคม ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1)  ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาส่ิงแวดล้อมมีผลต่อการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจากปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน
โดยรอบจะถูกบริษทัน าไปพิจารณาในการปรับปรุงแกไ้ขระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
ใหดี้ข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามในพื้นท่ีชุมชนยงัคงเกิดปัญหาเร่ืองกล่ินอยูเ่ป็นระยะ ๆ ซ่ึงจากผลการศึกษา
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) พบวา่ชุมชน
ท่ีอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรจะได้รับการช่วยเหลือและพฒันา รวมถึงการให้ขอ้มูลข่าวสารจากกลุ่ม
บริษทัอูเบะมากกว่าชุมชนท่ีอยู่นอกรัศมีและสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วนัวิสา วลัยด์าว (2553) 
ซ่ึงพบว่า ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงแรมต่อชุมชนเป็นปัจจัยภายนอกท่ีมี
นยัส าคญัต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมในจงัหวดักระบ่ี  
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แต่อย่างไรก็ตามปัญหาส่ิงแวดลอ้มยงัคงเกิดในพื้นท่ีชุมชนโดยรอบอยูบ่า้ง
เป็นระยะ โดยเฉพาะปัญหาด้านกล่ินแม้ว่าบริษทัจะมีการป้องกันแก้ไขการด าเนินงาน และมี
มาตรการป้องกนัและเฝ้าระยงัปัญหาต่าง ๆ มากมาย สาเหตุท่ียงัคงท าให้เกิดปัญหาอยู่อาจมาจาก
ขอ้จ ากดัทางดา้นเทคโนโลยีในการตรวจจบัและการก าจดัของเสียและมลพิษท่ีก่อให้เกิดปัญหาได้
ทั้งหมด นอกจากน้ีบริษทัยงัเนน้ท่ีการจดัการมลพิษชนิดต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดมากกวา่การ
ป้องกนัการเกิดปัญหาดา้นกล่ินในชุมชน ในขณะเดียวกนัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอาจมีผลต่อ
การเกิดปัญหาในพื้นท่ีต่าง ๆ และเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบกล่ินท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนบริเวณโดยรอบองค์กร
อาจมีสาเหตุมาจากกิจกรรมจากองคก์รเอง หากเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มข้ึนในพื้นท่ี ชุมชนท่ีอาศยัอยู่
ในพื้นท่ีนั้นจึงไดรั้บผลกระทบเหล่านั้นดว้ย ส่งผลให้ชุมชนออกมาร้องเรียนต่อองคก์รเพื่อให้มีการ
ด าเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้น ด้วยเหตุน้ีปัญหาส่ิงแวดล้อมจึงเป็นแรงกระตุน้ในทางบวกต่อการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ขององค์กรท่ีจะตอ้งใส่ใจและพิจารณา
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนอีก 

2)  ขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและสังคม 
จากการศึกษาพบว่า ข้อร้องเรียนด้านปัญหาส่ิงแวดล้อมจากชุมชนและ

สังคมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์
พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก บริษทัเคยเผชิญหนา้กบัแรงกดดนัจากชุมชนท่ีประสบปัญหาทางดา้น
ส่ิงแวดล้อมจากบริษทัมาก่อนจึงท าให้บริษทัไดห้ันมาใส่ใจต่อขอ้เรียกร้องจากชุมชนและปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน แมว้่าในปัจจุบนัเกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มน้อยลงและไม่เกิดปัญหาความ
ขดัแยง้กบัชุมชนแลว้ก็ตาม แต่บริษทัยงัคงให้ความส าคญัขอ้ร้องเรียนจากชุมชนอยู ่ดงัเห็นไดจ้าก
บริษทัมีการตั้งเป้าหมายท่ีจะลดขอ้ร้องเรียนของชุมชนให้หมดไป ดงันั้นในปัจจุบนับริษทัจึงได้
จดัตั้งช่องทางเพื่อรับขอ้ร้องเรียนจากชุมชนเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไดส้ะดวกยิ่งข้ึนโดยการ
จดัตั้งศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) เพื่อขอ้ร้องเรียนตลอด 24 ชัว่โมง และมีการส่งหน่วยงานดา้น
ชุมชนสัมพนัธ์ (CSR) ลงพื้นท่ีอย่างสม ่าเสมอ ท าให้สามารถรับรู้ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชุมชน
ไดรั้บและท าใหชุ้มชนสามารถเขา้ถึงบริษทัไดง่้ายยิ่งข้ึน และปัญหาท่ีไดรั้บจากการร้องเรียนเหล่าน้ี
ทางบริษทัจะน าไปด าเนินการหาสาเหตุและแกไ้ขปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
ไดต้รงจุดมากยิ่งข้ึนก่อนจะรายงานผลความคืบหนา้กลบัไปยงัผูร้้องเรียน สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของสุดารัตน์ แผลวมจัฉะ และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) ไดแ้สดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษทัอูเบะ ไดรั้บ
การร้องเรียนเร่ืองกล่ินจากชุมชนโดยรอบ ส่งผลใหต้อ้งมีการเฝ้าระวงัและปรับปรุงแกไ้ขตลอดเวลา 



163 

นอกจากน้ีบริษทัยงัมีวธีิการแกปั้ญหาโดยมีการเชิญให้ผูน้  าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ เขา้ร่วมคณะกรรมการ
พหุภาคีโดยมีบทบาทในการคอยตรวจสอบการด าเนินงานการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัรวมทั้ง
ใหข้อ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานราชการ ซ่ึงการด าเนินการเหล่าน้ีไดส้อดคลอ้ง
กบัแนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐท่ีตอ้งการให้ชุมชนและหน่วยงานราชการเขา้มามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Castka and Prajogo 
(2012) ไดแ้สดงให้เห็นว่า ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรองไม่มีส่วนท าให้บริษทัน าระบบ ISO 14001 มา
ปฏิบติัอาจเป็นเพราะว่าในกรณีของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรอง 
เช่น กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ กลุ่มองค์กรอิสระ (NGOs) บางส่วนเป็นประชาชนในพื้นท่ีหรือได้รับ
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มไปดว้ยจึงไดมี้ส่วนกระตุน้ให้ประชาชนในชุมชนให้มีการเรียกร้องกบั
บริษทัและหน่วยงานราชการใหท้ าการรับผดิชอบด าเนินแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า ขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและสังคมจึงส่งผลบวกต่อการ
ด าเนินงานดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ซ่ึงเป็นเหมือนผลท่ีช่วยสะทอ้นให้เห็นถึง
ประสิทธิผลของการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรหากมีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยก็จะยิง่มีขอ้ร้องเรียนนอ้ยลง ขอ้ร้องเรียนจึงเป็นแรงกระตุน้ให้องคก์รมีการปรับปรุงการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึนทั้งทางตรง และทางออ้มผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ องค์กร
อิสระ ส่ือ เป็นตน้ 

 
5.2.2  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาปัจจยัน าเข้าท่ี ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ย ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 
เทคโนโลย ีการบริหารจดัการและวธีิการท างาน สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.2.2.1  ทรัพยากรบุคคล 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส าคญัทางดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถและ
ทกัษะการท างานของบุคลากร จ านวนของบุคลากรท่ีเพียงพอ และการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1)  จ านวนและความรู้ความสามารถของบุคลากร 
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจากในการบริหารจดัการระบบจ าเป็นตอ้งมี
ทรัพยากรบุคคลคอยท าหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบบวางไว ้บริษทัไออาร์พีซีได้มีการจดัโครงสร้าง
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องค์กรโดยมีระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปเป็นตวัแทนคณะกรรมการในการท าหน้าท่ีในกระบวนการ
ตดัสินใจต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบ มีตวัแทนในหน่วยงานหรือฝ่ายต่าง ๆ เขา้มารับหน้าในการด าเนิน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในหน่วยงานของตนควบคู่ไปกบัหนา้ท่ีเดิมในหน่วยงานของตน และมี
ทีมงานกลางคอยประสานงานกบัตวัแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากน้ีจะมีการคดัเลือกบุคลากร
ระดบั Supervisor เป็นตวัแทนจากแต่ละหน่วยงานเป็นผูต้รวจสอบภายใน (Internal Auditor) ดงันั้น
บุคลากรของบริษทัจึงมีความเพียงพอต่อการบริหารจดัการระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมและมี
ความรู้เก่ียวกบักระบวนการท างานในหน่วยงานของตนเป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ดรุณี ศิริวไิล, จ  าลอง โพธ์ิบุญ และวสิาขา ภู่จินดา (2555) พบวา่บุคลากรเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีจะท า
ให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ โดยเทศบาลต าบลเมืองแกลงมีจ านวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการจัดการน ้ าเสียยงัไม่เพียงพอและต้องรับผิดชอบหลายหน้าท่ี ท าให้การท างานของ
บุคลากรลดประสิทธิภาพลง 

แต่อยา่งไรก็ตามบุคลากรของบริษทัผูท่ี้เป็นตวัแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
ท าหนา้ท่ีในการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นผูท่ี้คดัเลือกจากบุคลากรในหน่วยงาน ไม่ใช่
ผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมโดยตรงจึงควรมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ
เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินประเด็นปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ได้ประเด็นท่ีครอบคลุมและสามารถก าหนดระเบียบปฏิบติัในการ
ด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ีในหน่วยงานทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
จะมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงควรมีการแยกหน้าท่ีให้ชดัเจนตามความเช่ียวชาญและด าเนินงานร่วมกนั
มากกวา่ใหบุ้คลากรท าหนา้ท่ีขา้มสายงานท่ีตนไม่มีความเช่ียวชาญโดยตรง 

ดังนั้ นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมและมีจ านวนท่ีเพียงพอจะส่งผลบวกต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) โดยบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการ
ขบัเคล่ือนระบบใหเ้ดินหนา้ต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  การฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
จากการศึกษาไดพ้บวา่ การฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมี

ผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก
บริษทัจะมีการจดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมของบริษทัแก่บุคลากรของ
บริษัททุกคน ทุกระดับ ตั้ งแต่เข้ามาท างานภายในบริษัท และมีการฝึกอบรมซ ้ า เ ม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงของขอ้ก าหนดในระบบหรือตามท่ีแต่ละหน่วยงานร้องขอเพิ่มเติมเพื่อให้บุคลากรทุก
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คนในบริษทัได้รับทราบอย่างทัว่ถึงและปฏิบติัตามได้อย่างถูกตอ้ง ซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาของ อ านาจแคล่วคล่อง, ฐิติกร ทรัพย์บุญรอด และวิโรจน์ ตนัติภทัโร 
(2549) ซ่ึงพบว่าการอบรมพนักงานด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
ตระหนกัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงในแนวทางการรักษาระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ของอุตสาหกรรมกลั่นน ้ ามนัและปิโตรเคมีในภาคตะวนัออกของไทย และยงั
สอดคล้องกบัการศึกษาของ เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2554) ซ่ึงพบว่าการ
ฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มี
ความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ดังนั้ นจึงสามารถสรุปได้ว่า การฝึกอบรมเก่ียวกับระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มส่งผลบวกต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เน่ืองจากจะท า
ให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมมาก
ยิง่ข้ึน สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดไดถู้กตอ้ง และท าให้มีความตระหนกัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน การฝึกอบรมท่ีครอบคลุมเก่ียวกับประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการส่ิงแวดล้อมของ
องคก์รและมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ จะช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบติังานของบุคลากรลง
ได้ ซ่ึงหลังจากมีการฝึกอบรมแล้วควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อวดั
ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดัการฝึกอบรม
คร้ังต่อไป 

5.2.2.2  งบประมาณ 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางด้านงบประมาณมีผลต่อการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจากบริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและพยายามจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการปรับปรุงการด าเนินงานและ
การด าเนินโครงการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัเป็นผูล้งทุนทางดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งหมดภายในเขตประกอบการฯ ท าให้บริษทัตอ้งดูแลงบประมาณในโครงการต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก บริษทัจึงไดท้  าการจา้งบริษทัท่ีเป็นกลางเขา้มาตรวจสอบและควบคุมงบประมาณรายปีเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส ซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าว สอดคล้องกบัการศึกษาของ จุฑารัตน์ หงส์จินดา 
และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2557) พบว่าการจดัสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเป็นปัจจยัท่ีท าให้การ
ด าเนินงานมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) ประสบผลส าเร็จได ้

ดงันั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการจดัการงบประมาณในการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมจะส่งผลบวกต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
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14001) เน่ืองจากการด าเนินโครงการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณใน
การจัดซ้ือเคร่ืองมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นและมีความเหมาะสมต่อการปรับปรุงการ
กระบวนการท างานและการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั รวมทั้งยงัใชใ้นการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัเวทีการประชุมต่าง ๆ กิจกรรมทางด้าน CSR เป็นตน้ หากมีการจดัการ
งบประมาณท่ีดีมีความเพียงพอเหมาะสมจะส่งผลบวกต่อการด าเนินโครงการต่าง ๆ จะท าให้
โครงการเหล่านั้นก็จะสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้

5.2.2.3  เทคโนโลยี 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดล้อมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจากบริษทัมีการพิจารณาคดัเลือก
เทคโนโลยีดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยท าการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ และผูจ้  าหน่ายก่อน
น ามาพิจารณาถึงความสอดคล้องกบัลกัษณะการใช้งาน จุดประสงค์ พื้นท่ี และงบประมาณของ
บริษัท เพื่อให้ได้เทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมและคุ้มค่าท่ีสุด ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554ข) ซ่ึงพบว่าการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเป็น
หน่ึงในส่ิงส าคญัในการด าเนินโครงการและกิจกรรมดา้นอนุรักษ์พลงังาน/ลดภาวะโลกร้อนของ
เทศบาลต าบลเมืองแกลงให้ประสบความส าเร็จ และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุฑารัตน์ หงส์
จินดาและจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2557) พบว่า การน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมเป็นหน่ึงในแนวทางการด าเนินงานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มใหป้ระสบความส าเร็จ 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีในการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีทนัสมยัและ
เหมาะสมส่งผลบวกต่อการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) การท่ีน าเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมท่ีด าเนินอยู่ช่วยให้การด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและการด าเนินกระบวนการผลิตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพลดการเกิดของเสีย 
มลพิษ และลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน ดว้ยเหตุน้ีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ
เหมาะสมกบัองค์กรจึงท าให้เกิดความคุม้ค่า เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และสามารถท าให้องค์กร
บรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ด ้ 

5.2.2.4  การบริหารจดัการและวธีิการท างาน 
จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส าคญัทางดา้นการบริหารจดัการและวธีิการท างาน ท่ีส่งผล

ต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ การ
สนับสนุนของผูบ้ริหาร วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมขององค์กร และ มาตรฐาน ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัไดป้ฏิบติัตาม ดงัน้ี 
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1)  การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนของผูบ้ริหารมีผลต่อการด าเนินงาน

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก ผูบ้ริหารของบริษทั
ไดใ้หค้วามส าคญัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก โดยให้การสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นในการจดัการส่ิงแวดล้อมให้ทุกโรงงานของบริษทัด าเนินการเต็มท่ี  ซ่ึงจากผลการศึกษา
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) พบว่าผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และความ
มุ่งมัน่ เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตวัอย่างมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
และสอดคลอ้งกบั ธนนัชยั สุนพคุณศรี และคณะ (2558) ซ่ึงมองว่าการประสบความส าเร็จในการ
จดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งเร่ิมจากผูน้ าของหน่วยงานมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนและมีความตระหนกั
ถึงความส าคญัของปัญหา และผูน้ าจะต้องมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานอย่างจริงจงัต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีย ังสอดคล้องกับ เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2554) ซ่ึงให้
ข้อเสนอแนะว่าผู ้บริหารควรแสดงความใส่ใจและเป็นผู ้น าในการจัดท าระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมโดยสนับสนุนทั้ งในด้านนโยบาย งบประมาณ และให้ความร่วมมือเพื่อเป็นขวญั
ก าลงัใจใหแ้ก่คณะท างาน 

ดงันั้นจึงสามารถกล่าวไดว้่าการสนบัสนุนของผูบ้ริหารส่งผลบวกต่อการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการด าเนินงาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นผูน้ าองคก์รซ่ึงมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน การ
ตดัสินใจ ความเช่ือ ค่านิยม และวฒันธรรมขององคก์ร ดงันั้นหากผูบ้ริหารขององคก์รมีวิสัยทศัน์ท่ี
จะให้องค์กรมีการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี ให้ความส าคญักับการจดัการส่ิงแวดล้อม และให้การ
สนบัสนุนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ให้เพียงพอเหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานจะท าให้เกิดแรงผลกัดนัในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2)  วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมขององคก์ร 
จากการศึกษาพบว่า วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมขององค์กร มีผลต่อ

การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจากบริษทัมี
การก าหนดวสิัยทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการด าเนินงาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถมุ่งไปสู่วสิัยทศัน์ท่ีตั้งไวไ้ด ้นอกจากน้ีพนัธกิจ
และวฒันธรรมองค์กรของบริษทัยงัช่วยส่งเสริมให้เกิดการพฒันา ซ่ึงจะท าให้เกิดการปรับปรุง
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัให้ดียิ่งข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ซ่ึง
จากผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกบัการศึกษาของ สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ และจ าลอง โพธ์ิบุญ 
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(2553) พบว่าวิสัยทศัน์ส่งผลให้สมาชิกในองค์กรได้มองเห็นภาพอนาคตร่วมกนัได้อย่างชัดเจน 
และไดน้ าไปสู่พนัธกิจซ่ึงเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ส าหรับ
วฒันธรรมองคก์รไดส่้งผลให้คนในองคก์รมีแนวความคิดเดียวกนั มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกนั
และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั น ามาสู่ความร่วมมือร่วมใจและสนบัสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ซ่ึง
รวมถึงการด าเนินงานดา้น CSR ดว้ย และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล 
และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2554) ซ่ึงไดข้อ้เสนอแนะวา่ ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มควรสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหเ้ห็นถึงความส าคญัของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมขององค์กร
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลบวกต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เน่ืองจากเป็น
แนวทางท่ีช่วยให้บุคลากรภายในบริษทัมีเป้าหมายร่วมกนัและมีความร่วมแรงร่วมใจเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัในการผลกัดนัใหบ้ริษทัประสบความส าเร็จตามท่ีหวงัไว ้

3)  มาตรฐาน ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัไดป้ฏิบติัตาม 
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัไดน้ ามาปฏิบติัตามมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจากทางบริษทัได้น ามาตรฐานการด าเนินงานต่าง ๆ 
นอกเหนือจากมาตรฐาน ISO 14001 มาใชใ้นการบริหารจดัการภายในบริษทัดว้ย เช่น ISO 9001, 
OHSAS 18001 เป็นตน้ ดงันั้นบริษทัจึงน ามาตรฐาน เหล่าน้ีมาน ามารวมกนัเป็นระบบบูรณาการ 
(Integrated Management System) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบติั เพื่อให้บริษทัสามารถ
ด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO 14001และมาตรฐานอ่ืน ๆ ได้สะดวกยิ่งข้ึนซ่ึงจากผล
การศึกษาดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) 
พบวา่ กลุ่มบริษทัอูเบะไดมี้การน ามาตรฐานการด าเนินงานต่าง ๆ มาเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือใน
การบริหารจดัการ จึงมีผลต่อการด าเนินงานระบบ เน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
เป็นพื้นฐานการด าเนินงานดา้นระบบไดเ้ป็นอย่างดี และสอดคลอ้งกบั ธนนัชัย สุนพคุณศรี และ
คณะ (2558) ซ่ึงมองว่าผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้ตอ้งน าพาองค์กรเขา้มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอ่ืนท่ีจะตามมา เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 
26000) 

ดังนั้ นจึงสามารถกล่าวได้ว่า การน ามาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัไดน้ ามาปฏิบติัตามนอกเหนือจากระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มส่งผลบวกต่อ
การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) เน่ืองจากมาตรฐานการด าเนินงานต่าง ๆ มี
ความคล้ายคลึงกนั มีบางประเด็นท่ีสามารถด าเนินการร่วมกนัได้ มาตรฐานเหล่าน้ีจึงสามารถน ามา
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บูรณาการร่วมกนัได ้โดยมาตรฐานเหล่าน้ีจะมีความสอดคลอ้งและเก้ือหนุนกนั ท าให้การด าเนินระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มและระบบอ่ืน ๆ เป็นไปอยา่งสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 
5.2.3  ด้านกระบวนการผลติ (Process) 
จากการวเิคราะห์ผลการศึกษาปัจจยัส าคญัดา้นกระบวนการท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบ

การจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยปัจจยัดา้น การวางแผน 
การปฏิบติัตามแผนงาน การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล การทบทวนและปรับปรุง และ
การมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.2.3.1  การวางแผน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส าคญัทางดา้นการการวางแผนท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ประกอบ การก าหนดนโยบาย การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
และการก าหนดโครงการ โดยสามารถสรุปและอภิปรายไดด้งัน้ี 

1)  การก าหนดนโยบาย 
จากการศึกษาพบวา่ การก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์

พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดมี้การก าหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
(QSHE) อยา่งชดัเจน ภายใตแ้นวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงไดแ้สดงถึงความมุ่งมัน่ในการปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ มีการป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มและสังคมจาก
กิจกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษทัมุ่งมัน่ให้เกิดการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกร่วมในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทั และมีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในบริษทัไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 
พร้อมทั้งเผยแพร่ใหบุ้คคลภายนอกไดรั้บทราบ ซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ ดรุณี ศิริวไิล, จ  าลอง โพธ์ิบุญ และวสิาขา ภู่จินดา (2555) พบวา่ เทศบาลต าบลเมืองแกลงมีการ
ก าหนดนโยบาย แผน โครงการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน 

ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้า่ การก าหนดนโยบายจะส่งผลบวกต่อการด าเนินงาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เน่ืองจากนโยบายจะเป็นตวัก าหนดทิศทางและแนวทาง
เพื่อให้บริษัทสามารถไปถึงวิสัยทัศน์ท่ีตั้ งเอาไวไ้ด้ ดังนั้ นการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนและ
เหมาะสมกบับริษทั ท าให้บุคลากรทุกคนมีความเขา้ใจตรงกนัและสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามแนวทางของนโยบายท่ีตั้งไว ้
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2)  การก าหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย 
จากการศึกษาพบว่าการก าหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษทั ไอ

อาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีการก าหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบันโยบายคุณภาพ 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม (QSHE) ท่ีไดต้ั้งไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายของ
ภาครัฐท่ีส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมโดยบริษทัมีการก าหนดตวัช้ีวดัให้
สอดคล้องกบัตวัช้ีวดัท่ีภาครัฐไดก้ าหนดไว ้เช่น ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX), ออกไซด์ของ
ซลัเฟอร์ (SO2) และ สารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs)  เป็นตน้ และยงัเนน้ท่ีการจดัการของเสียและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน เม่ือมีการตั้งเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในภาพรวมของทั้งบริษทัแลว้ 
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของตนเพื่อให้เหมาะสมกบั
หน่วยงานตนเองโดยใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในภาพรวมของบริษทั 
สอดคล้องกบัการศึกษาของ จุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2557) พบว่า การจดัท า
แผนงานการด าเนินงานให้สอดรับกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่การก าหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีชดัเจนและ
สอดคลอ้งกนั จะส่งผลบวกต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เน่ืองจาก
สามารถท าใหส้ามารถท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามได ้นอกจากน้ียงัท าให้สามารถตรวจสอบวดัผล
การด าเนินงานไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

3)  การก าหนดโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จากการศึกษาพบวา่ การก าหนดโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์

พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีก าหนดโครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์โดยพิจารณา
จากการประเมินในแต่ละโรงงานถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงและจากขอ้ร้องเรียนจากชุมชนโดย
น ามาพิจารณาวางแผนตามความเหมาะสมและงบประมาณท่ีมีจ ากดั ซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ คงเด่น ค าแดง (2547) พบวา่การด าเนินงานจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการวางแผนการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจน และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554ข) ซ่ึงพบวา่เทศบาลต าบลเมืองแกลงมีนโยบาย 
แผนงาน และโครงการท่ีครอบคลุมในการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ดังนั้ นจึงสามารถสรุปได้ว่า  การวางแผนและก าหนดโครงการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมจะส่งผลบวกต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
เน่ืองจากทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษทั มีจ  านวนจ ากดั ไม่สามารถด าเนินโครงการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
หลาย ๆ โครงการพร้อมกนัได ้และในบางโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน
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ใกลเ้คียงจ าเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผน
จัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

5.2.3.2  การปฏิบติัตามแผนงาน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยทางด้านส าคญัทางด้านการปฏิบติัตามแผนระบบการ

จดัการส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ประกอบไปด้วย การ
ด าเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การติดต่อประสานงาน และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  การด าเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จากการศึกษาพบวา่ การด าเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์

พีซี  จ  ากัด (มหาชน)ได้มีการด าเนินโครงการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมให้ทนัสมยัและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและปรับปรุง
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้ดียิ่งข้ึน โดยมีหน่วยงานวิศวกรรมท าหนา้ท่ีดูแลตรวจติดตามการด าเนินงาน
อย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการควบคุมการด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ซ่ึงจากผลการศึกษา
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) พบวา่ กลุ่ม
บริษทัอูเบะไดมี้การควบคุมการด าเนินงานดา้น CSR ตามแผนงานและตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีไดต้ั้งไว ้
ส่งผลให้การด าเนินงาน CSR เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้มีความราบร่ืนไม่ติดขดั มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งบริษทัไออาร์พีซี ยงัไดใ้ช้
ระบบสารสนเทศ (IT) ช่วยในการจดัการเอกสารในระบบ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปัถมาภรณ์ 
สุทธิประเสริฐ และคณะ (2555) ซ่ึงพบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาครไดมี้
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้าท่วม 

ในขณะเดียวกนับริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ภายในบริษทั และไดมี้ส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมท่ีบริษทัจดัข้ึน สอดคลอ้งกบั Creigton (2005) ท่ีกล่าวว่า การด าเนินกิจกรรมการ
พฒันาใด ๆ ความเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและประชาชนในทอ้งถ่ิน ไม่วา่โครงการ/กิจกรรมดงักล่าวจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยออ้มต่อทอ้งถ่ินก็ตาม ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยให้โครงการนั้น
บรรลุผลส าเร็จคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมต้น
การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโครงการ การร่วมรับฟังขอ้มูลความคิดเห็น และ
ร่วมตดัสินใจ ตลอดจนการติดตามตรวจสอบโครงการ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ และจ าลองโพธ์ิบุญ (2553) พบว่าการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ การส่งเสริม
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และสนบัสนุนของคนในชุมชนซ่ึงน าไปสู่ความราบร่ืนในการด าเนินงานดา้น CSR กบัชุมชน ส่งผล
ให้กลุ่มบริษทัอูเบะตอ้งมีการเรียนรู้จากชุมชนอยูเ่สมอ ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็น สร้างความเขา้ใจ
และทศันคติท่ีดีแก่คนในชุมชน  

แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ท่ีไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมของ
บริษทัจะมีเพียงบางกลุ่มท่ีมีความใกล้ชิดกับผูน้ าชุมชนเท่านั้น บริษทัจึงควรมีการสับเปล่ียน
หมุนเวยีนกลุ่มประชาชนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึนเท่าท่ีเป็นไปได ้ซ่ึงจะส่งผลดี
ต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในสายตาของชุมชน และประชาชนยงัได้รับทราบข้อมูลจากบริษัท
โดยตรงอีกด้วย ดงัท่ี เสถียร รุจิรวนิช และคณะ (2553) ไดเ้สนอแนะว่าผูด้  าเนินโครงการควรให้
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมกบัผูไ้ด้รับผลกระทบทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบติัหรือการปฏิบติัมี
สองมาตรฐาน และควรให้ประชาชนในชุมชนเขา้ไปอยูใ่นทุกขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วม
ตั้งแต่เร่ิมด าเนินโครงการ และติดตามประเมินผลดว้ย 

ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ ในการด าเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีหน่วยงาน
คอยท าหนา้ท่ีติดตามควบคู่กบัการด าเนินโครงการอยา่งสม ่าเสมอจะส่งผลดีต่อการด าเนินงานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เน่ืองจากช่วยให้สามารถทราบถึงความคืบหนา้ในการด าเนิน
โครงการวา่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ และยงัสามารถตรวจพบและด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ส่วนท่ีบกพร่องไดอ้ยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงานจะ
ท าใหเ้กิดความสะดวกและเป็นระบบในการจดัการมากยิง่ข้ึน ส่วนการใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การติดตามการด าเนินโครงการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัข้ึน และการให้ขอ้มูลข่าวสารให้
ชุมชนได้รับทราบอย่างสม ่าเสมอท าให้ประชาชนได้รับทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เกิดความโปร่งใส
ประชาชนในชุมชนมีความไวว้างใจ ส่งผลดีความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบับริษทัได ้

2)  การติดต่อประสานงาน 
จากการศึกษาพบว่า การติดต่อประสานงานของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด 

(มหาชน) ตวัแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีท าหน้าท่ีในระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมจะท าหน้าท่ี
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับระบบเพื่อน าข้อมูลเหล่าน้ีเข้าท่ีประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง และในขณะเดียวกนัยงัเป็นตวัแทนในการถ่ายทอดขอ้มูลหรือค าสั่งต่าง ๆ ให้หน่วยงาน
ของตนรับทราบและปฏิบติัตาม นอกจากน้ียงัมีศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) ท่ีคอยรับเร่ือง
ร้องเรียนจากชุมชนภายนอกและภายในพื้นท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมตลอด 24 ชัว่โมงและยงั
มีหน่วยงานชุมชนสัมพนัธ์คอยลงพื้นท่ีอย่างสม ่าเสมอเพื่อรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและความคิดเห็นเพื่อน ามาปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีบริษทัยงัมี
การติดตั้งป้ายแสดงผลค่ามลพิษทางด้านส่ิงแวดล้อมให้ชุมชนได้รับทราบ ซ่ึงจากผลการศึกษา
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ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ และคณะ (2553) ซ่ึงพบว่า การส่ือสาร
กบัภายนอกองค์กรท่ีดีและมีความเหมาะสมจะท าให้กลุ่มบริษทัอูเบะมีความเข้าใจอนัดีกับคน
ภายนอก ไดรั้บความร่วมมือท่ีดี และสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งราบร่ืน  

แต่อย่างไรก็ตามยงัเกิดอุปสรรคในการถ่ายทอดขอ้มูลให้แก่ประชาชนให้
เกิดความเขา้ใจ เน่ืองจากประชาชนบางส่วนไม่สามารถเขา้ใจข้อมูลทางเทคนิคได้ทั้ งหมด ใน
ขณะเดียวกนัหากมีการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดไม่เพียงพอจะท าให้ประชาชนหรือหน่วยงาน
จากภายนอกเกิดความไม่พึงพอใจเน่ืองจากไม่ได้รับขอ้มูลทั้งหมด จึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
ชุมชนสัมพนัธ์ และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบทางดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตอ้งเผยแพร่ขอ้มูลให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และและพยายามสร้างความเขา้ใจและตอบขอ้สงสัย
ของประชาชนใหไ้ด ้ 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า การมีวิธีการติดต่อประสานงานท่ีดีจะส่งผลบวก
ต่อการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) โดยจะตอ้งมีความรวดเร็ว ชดัเจนแม่นย  า 
และมีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเกิดความเขา้ใจท่ี
ตรงกนั ท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน และหน่วยงานสามารถน ามาใช้ในการบริหาร
จดัการไดอ้ยา่งสะดวกและทนัท่วงที 

3)  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
จากการศึกษาพบว่า การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน ของบริษทั ไออาร์

พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีการเตรียมการ วางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ซ่ึงจะ
มีการแบ่งเป็นระดบัขั้นตามความรุนแรง โดยการซ้อมแผนภายในเขตประกอบการฯ จะมีการซ้อม
แผนปีละ 4 คร้ัง และมีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเตรียมความ
พร้อมหากกรณีเกิดเหตุรุนแรงจนชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบ โดยศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(ECC) จะท าหนา้ท่ีคอยประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ การเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินจะ
ส่งผลบวกต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เน่ืองจากหากมีการวางแผน
และมีการซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ท่ีจ  าเป็นต่อการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ให้มีความพร้อมอยูเ่สมอท าให้องคก์รสามารถรับมือ
ต่อเหตุการณ์อาจเกิดข้ึนได้อย่างทนัท่วงที ลดความรุนแรงและความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
เหตุการณ์ดงักล่าวได ้
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5.2.3.3  การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล 
จากการศึกษาพบวา่ การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลของบริษทั ไออาร์พีซี 

จ  ากัด (มหาชน) มีการตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมทั้ งการตรวจติดตามภายใน 
(Internal Audit) โดยจะมีคณะผูต้รวจซ่ึงมีตวัแทนจากแต่ละฝ่ายซ่ึงจะมีการก าหนดกลุ่มและวาง
แผนการตรวจให้ทัว่ถึงครอบคลุมทุกโรงงานภายในพื้นท่ีโดยจะไม่ให้ตวัแทนของแต่ละฝ่ายตรวจ
งานภายในหน่วยงานตนเอง โดยจะมีการติดตามประเมินผลตามวตัถุประสงค์ (QSHE KPI) ไป
พร้อม ๆ กนัปีละ 1 คร้ัง ส่วนการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกไดมี้
การจา้งบริษทัท่ีปรึกษาภายนอกมาท าการตรวจประเมินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัทุก
ปี ปีละ1 คร้ัง เพื่อให้ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมของบริษทัยงัคงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานระบบ ISO 14001 ซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกบัการศึกษาของ อ านาจ
แคล่วคล่อง และคณะ (2549) พบว่า การติดตามและประเมินผลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง
เป็นหน่ึงในแนวทางการรักษาระบบมาตรฐาน ISO 14001 ของอุตสาหกรรมกลัน่น ้ ามนัและปิโตร
เคมีในภาคตะวนัออกของไทย 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การติดตามตรวจสอบจะส่งผลบวกต่อการด าเนินงาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มแลว้ (ISO 14001) เน่ืองจากท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา
ขององคก์รมีความกา้วหนา้อยา่งไร ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่อยา่งไร ยงัคงเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของระบบหรือไม่ และมีปัญหาในการด าเนินงานอยา่งไรบา้ง เพื่อน ามาพฒันาระบบ
ต่อไป ซ่ึงการด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ 

5.2.3.4  การมีส่วนร่วมของพนกังาน 
จากการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมของพนกังานมีผลต่อการด าเนินระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจากพนกังานของบริษทัจะให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัท่ีบริษทัไดก้ าหนดเอาไว ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจ าลอง โพธ์ิ
บุญ (2551) ซ่ึงพบวา่เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลต าบลเมืองแกลง และเทศบาลต าบลสูงเนิน มี
การจดัการสภาพแวดลอ้มให้เป็นเมืองน่าอยู่ไดป้ระสบความส าเร็จอย่างมาก เน่ืองจากประชาชน
ส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยสาเหตุท่ีท าให้พนกังานของบริษทั
ปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัเน่ืองจากมีการอบรมพนกังานทุกคนเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ เกิดความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน เกิดความตระหนัก
และจิตส านึกต่อการจัดการจดัการส่ิงแวดล้อม ท าให้มีการปฏิบัติตามระเบียบท่ีได้วางเอาไว ้
เช่นเดียวกบัผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้มาท างานภายในบริษทั ท่ีจะตอ้งไดรั้บการอบรมจากบริษทัเก่ียวกบั
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กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและท าขอ้ตกลงกนัเก่ียวกบัการจดัการของเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการท างาน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวนัวิสา โคกครุฑ และคณะ (2555) พบวา่ การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การสร้างความตระหนัก และจิตส านึกของประชาชน เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล 
และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2554) พบว่า ความตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001 ส่งผลให้เกิดการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ใน
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ในส่วนของตวัแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีท าหนา้ท่ีในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
จะมีการสนับสนุนแก่พนักงานเพื่อให้เข้ามาเป็นตัวแทนเข้ามาท าหน้าในระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มผา่นการให้รางวลัจูงใจ การฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถ และบนัทึกประสบการ
ท างานลงในประวติัการท างาน สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ จิตรา เจียระไนมณี (2552) โดยได้
กล่าวว่า ควรมีการให้รางวลัหรือตั้งเป้าหมายในการท างานเพื่อเป็นแรงกระตุ้นทางบวกให้กับ
พนกังาน 

ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ การมีส่วนร่วมของบุคลากรจะส่งผลบวกต่อการด าเนินระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เน่ืองจากเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้ระบบสามารถบรรลุตาม
นโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการจะขบัเคล่ือนระบบไม่สามารถด าเนินงาน
ไดด้ว้ยคนเพียงคนเดียวแต่ตอ้งอาศยัความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทั้งองคก์ร ซ่ึงการสร้างให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัในความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มจะช่วยให้พนกังานมีความเต็ม
ใจท่ีจะให้ความร่วมมือมากยิ่งข้ึน ดงันั้นการฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อมจึงท าให้บุคลากรองค์กรมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และความตระหนกัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก
ยิง่ข้ึน ส่งผลใหบุ้คลากรเกิดการยอมรับและปฏิบติัตามระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์รตั้งไว ้

5.2.3.5  การทบทวนและปรับปรุงแกไ้ข 
จากการศึกษาพบวา่ การทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขมีผลต่อการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดล้อมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เน่ืองจากภายในเขตประกอบการฯ มี
ขอบข่ายและโรงงานท่ีอยูใ่นการควบคุมของบริษทัมากมาย บริษทัจึงมีการจดัการประชุมเป็นหลาย
ระดับ ตั้ งแต่การประชุมระดับฝ่ายหรือแผนกย่อย ๆ จนถึงการประชุมระดับผูบ้ริหาร โดยการ
ประชุมระดบัฝ่ายหรือแผนกจะมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง และการประชุมของระบบ ISO 14001 
(EMC) เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นการสรุปและคดักรองประเด็นจากแผนกต่าง ๆ ท่ีจะน าเขา้สู่การ
ประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแก้ไขระบบได้ครอบคลุมและสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยการ
ประชุมระดบัผูบ้ริหารจะมีการจดัประชุมปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกบั
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การศึกษาของจุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2557) ซ่ึงพบวา่บริษทั พีทีที โกลบอล เค
มิคอล จ ากัด (มหาชน) มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง และยงั
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธนนัชยั สุนพคุณศรี และคณะ (2558) ซ่ึงพบวา่ การทบทวนแผนการ
ด าเนินงานและการแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องจะท าให้การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลก
ร้อนของศูนยก์ารคา้ไดรั้บการปรับปรุงใหดี้อยูเ่สมอ  

ดงันั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขเป็นปัจจยัท่ีส่งผลบวกต่อ
การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีน าผลจากการ
ติดตามตรวจสอบและการประเมินผลมาท าการวิเคราะห์และพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนท าให้เกิดการพัฒนาการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

 
5.2.4  ด้านผลผลติ  (Product) 
จากการศึกษาดา้นผลผลิตจากการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไอ

อาร์พีซีจ  ากดั (มหาชน) พบวา่มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านความส าเร็จจากการด าเนินงานระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) สามารถแบ่งไดเ้ป็นดงัต่อไปน้ี การบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีตั้ งไว้ และสภาพแวดล้อมภายในเขตประกอบการฯท่ีดี โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2) การบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
จากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ บริษทั ไออารพีซี จ  ากดั (มหาชน) สามารถด าเนินงาน

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด้ตามระบบทั้งใน
ภาพรวมและระดบัหน่วยงาน 

3) สภาพแวดลอ้มภายในเขตประกอบการฯท่ีดี 
จากการศึกษาพบว่า สภาพแวดลอ้มภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

หลงัจากมีการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการดูแลตรวจสอบการด าเนินงาน ส่งผลให้มลพิษทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ลดลงท าให้สภาพแวดลอ้มภายในเขตประกอบการฯ ดีข้ึนดงัเห็นไดจ้ากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา
มลพิษทางอากาศมีแนวโนม้ลดลง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Nguyen and Hens (2013) ท่ีพบวา่
การด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรมซีเมนต์ในประเทศเวียดนามท่ีน าระบบ 
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ISO 14001 มาใช ้มีผลการปฏิบติังานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน เช่น ฝุ่ น, SO2 และ NO2 ลดลงอยา่ง
มีนยัส าคญั 

ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ การน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มา
ด าเนินงานในบริษทั สามารถช่วยให้สภาพแวดล้อมขององค์กรดีข้ึน เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม
นอ้ยลงหากมีการปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ือง 

 
5.2.5  ด้านผลกระทบ (Impact) 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาด้านผลกระทบจากการด าเนินงานระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) โดยแบ่งเป็น ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ
ดา้นการพฒันา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.2.5.1  ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นผลกระทบทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินงานระบบการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) สามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังน้ี คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบเขตประกอบการฯ และความพึงพอใจและการไดรั้บการยอมรับจากชุมชน โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  คุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยรอบเขตประกอบการฯท่ีดี 
จากการศึกษาพบว่า ส่ิงแวดล้อมในชุมชนต่าง ๆ รอบเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมไออาร์พีซีหลงัจากท่ีมีการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) แลว้
พบวา่สภาพแวดลอ้มในภาพรวมมีสภาพดีข้ึน ปัญหากล่ินลดลงแต่ยงัคงเกิดข้ึนบา้งเป็นระยะ ๆ 

2)  ความพึงพอใจและการไดรั้บการยอมรับจากชุมชน 
จากการศึกษาพบว่า จากการท่ีบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) มีการ

ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และมีการพยายามปรับปรุงการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง มีการ เปิดเผยขอ้มูล และเขา้หาชุมชนมากข้ึน ท าให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีมีความพึงพอใจและไวว้างใจในการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัมากข้ึน ส่งผลให้ความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนกบับริษทัลดนอ้ยลงเป็น
อยา่งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Castka and Prajogo (2012) ซ่ึงพบวา่การไดรั้บการรับรอง
ระบบ ISO 14001 จะท าให้บริษทัไดรั้บการยอมรับจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แต่อย่างไรก็ตาม
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงมีความกังวลต่ออุบัติเหตุในการด าเนินงานท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงอาจเกิด
ผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชน เน่ืองจากภายในพื้นท่ีมีการเกิดอุบติัเหตุข้ึนบ่อยคร้ัง ซ่ึงบริษทัควรมีการ
เฝ้าระวงัไม่ใหเ้กิดข้ึนซ ้ า 
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ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 
14001) จะท าให้องค์กรมีภาพลกัษณ์ท่ีดียิ่งข้ึน ส่งผลให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เกิดความ
ยอมรับและความเช่ือมัน่ในการด าเนินงาน แต่อยา่งไรก็ตามหากเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ข้ึนในองค์กรควรรีบท าการช้ีแจงสาเหตุ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และแนวทางการแกไ้ขให้ชดัเจน 
และมีการรายงานผลความคืบหน้าในการแกปั้ญหาและป้องกนัให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบ
เพื่อรักษาภาพลกัษณ์และความไวว้างใจเอาไว ้

5.2.5.2  ดา้นการพฒันา 
ดา้นการพฒันาจากการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี 

จ  ากดั (มหาชน) สามารถแบ่งเป็นประเด็นไดด้งัน้ี การพฒันาดา้นเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบติังาน 
และการพฒันาดา้นความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  การพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละวธีิการปฏิบติังาน 
จากการศึกษาพบว่าการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 

14001) ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ท าให้วิธีการปฏิบติังานของบริษทัเกิดการพฒันาโดย
มีวธีิการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบท าใหส้ามารถตรวจสอบดูแลไดง่้ายยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัท าให้เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการน า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554ข) พบวา่ การด าเนิน
โครงการด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลเมืองแกลงได้น าระบบ ISO 14001 มาใช้ และน า
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและราคาไม่แพงมาใชใ้นการด าเนินกิจกรรม 

ดงันั้นจึงสามารถกล่าวไดว้่า การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
(ISO 14001) ท  าใหเ้กิดการปรับปรุงกระบวนการท างานใหมี้ความเป็นระบบมากยิง่ข้ึน และยงัท าให้
เกิดการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพการท างานและมีความเหมาะสมกบัองคก์ร 

2)  การพฒันาดา้นความรู้ความสามารถของบุคลากร 
จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ท าให้ความรู้ความสามารถของบุคลากรเกิดการพฒันายิ่งข้ึน
โดยเฉพาะผูท่ี้รับหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจติดตามภายใน (Internal Auditor) จากแผนกต่าง ๆ โดยบุคลากร
ของบริษทัจะเกิดการท างานท่ีเป็นระบบ มีความระมดัระวงัรอบครอบในการท างาน รวมทั้งยงัมี
ความตระหนักทางด้านส่ิงแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีผูท่ี้เป็นผูต้รวจติดตามภายในยงัมี
ความสามารถในการสังเกตเห็นปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของจุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2557) พบว่า การด าเนินงานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) มีการส่งเสริมและ
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พฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานในการด าเนินงาน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปัถมา
ภรณ์ สุทธิประเสริฐ และคณะ (2555) พบว่าการด าเนินโครงการในการจัดการปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลนครสมุทรสาคร และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม 
มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากร รวมทั้งการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ
ของประชาชน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554ข) ซ่ึงพบว่าการด าเนินโครงการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาล ต าบลเมืองแกลงก่อใหเ้กิดการพฒันาบุคลากรทุกระดบั มีการปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า การด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 
14001) ท าให้องคก์รเกิดการปรับปรุงดา้นกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบยิ่งข้ึนท าให้บุคลากรใน
องค์กรมีการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบรอบครอบในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้บุคลากร
ได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน  และท าให้มีความตระหนักทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน 

จากผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ เหล่าน้ี ท าให้ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่าใน
ภาพรวมของการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มี
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร ดงัเห็นไดจ้ากขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนมาก
ได้ช้ีให้เห็นถึงการสนับสนุนของผู ้บริหารของบริษัทท่ีให้ความส าคัญกับประเด็นทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน และพยายามผลกัดนัให้บริษทัมีการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อลดปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
บริษทั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัจากหลายท่านท่ีช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของบทบาทของ
ผูบ้ริหาร ปัจจยัรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการของลูกคา้และดา้นการแข่งขนัในตลาด  เน่ืองจาก
ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัช้ีให้เห็นวา่ลูกคา้และความตอ้งการของ
ตลาดมีอิทธิพลส าคัญต่อการออกแบบระบบและการด าเนินงานของบริษัท ส่วนด้านปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและขอ้ร้องเรียนจากชุมชน พบว่าขอ้มูลจากชุมชนและหน่วยงานราชการส่วนใหญ่
ช้ีใหเ้ห็นวา่บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการรับฟังและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีชุมชนไดป้ระสบอยู่
เสมอ ส่วนด้านอ่ืน ๆ ท่ีลองลงมาได้แก่ ด้านนโยบายจากภาครัฐ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบั ด้านวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมองค์กร ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการฝึกอบรม  
ดา้นงบประมาณ ดา้นเทคโนโลยี ดา้นมาตรฐานอ่ืน ๆ ดา้นหน่วยงานราชการ และดา้นผูน้ าชุมชน 
ตามล าดับ ส่วนปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการด าเนินงานระบบการจัดการ
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ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัโดยตรงเพียงแต่เป็นผลประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือและจูงใจผูร่้วม
ลงทุน หากแยกเฉพาะปัจจยัภายนอกผูว้ิจยัสรุปวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้น
ความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีผลกัดนัใหบ้ริษทัด าเนินการตามมาตรฐาน ขอ้ก าหนด และระเบียบต่าง ๆ 
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ส่วนปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านการสนับสนุนของ
ผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อบริษทัมากท่ีสุดในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ของบริษทั 

จากการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าใหท้ราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี จงัหวดัระยอง ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม
ประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม โดยสามารถสรุปเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ให้กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจน าระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ไปปฏิบติัในหน่วยงานของตนได ้ดงัภาพท่ี 5.1 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั ไออาร์
พีซี จ  ากัด (มหาชน) ท าให้ผูศึ้กษาได้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการด าเนินงานท่ีดียิ่งข้ึน โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
5.3.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของบริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
จากการศึกษาผูว้ิจยัสามารถสรุปขอ้เสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของบริษทัไออาร์พีซี 

จ  ากดั (มหาชน) โดยเรียงจากขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัท่ีสุดตามล าดบั ดงัน้ี 
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ภาพที ่5.1  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 

ทรัพยากรบุคคล 

- พนกังานมีจ านวนท่ีเพียงพอและมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

- พนกังานทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

งบประมาณ 

- มีการจดังบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

เทคโนโลยี 

- ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
เหมาะสมกบัองคก์ร  

การบริหารจัดการและวิธีการท างาน 

- ผูบ้ริหารให้การสนับสนุนและให้ความส าคญักบั
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน  

- มีวสิัยทศัน์พนัธกิจและวฒันธรรมของบริษทั ให้
สอดคลอ้งและส่งเสริมการด าเนินการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม 

- บูรณาการระบบมาตรฐานต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อให้
สะดวกในการด าเนินงาน  

ด้านผลผลิต (Product) 

ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

- สามารถท าให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดต้ั้งไว ้

- ท าให้สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รดีข้ึน 

ด้านปัจจัยภายนอก/บริบท (Context) 

ด้านการเมือง 

- นโยบายภาครัฐไดส่้งเสริมให้มีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
- กฎหมายและกฎระเบียบคอยควบคุมการด าเนินการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

- หน่วยงานราชการคอยติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ร 

- ผูน้ าชุมชนช่วยประสานงานกบัชุมชนและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององคก์ร 

ด้านเศรษฐกิจ 

- คู่คา้มีส่วนผลกัดนัให้เกิดการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

- ตลาดให้ความส าคญักบัการไดรั้บรองมาตรฐานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

- องคก์รจะตอ้งแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 

- ขอ้ร้องเรียนจากชุมชนเป็นแรงผลกัดนัให้องคก์รมีการ
ปรับปรุงการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึน 

ด้านปัจจัยกระบวนการ(Process) 

การบริหารจัดการระบบมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 

- มีนโยบายส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ี
ชดัเจนและสอดคลอ้งกนั 

- มีการวางแผนและก าหนดโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกนั 

- มีหน่วยงานควบคุมการด าเนินงานท่ีชดัเจน 

- ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการด าเนินการ 

- เผยแพร่ขอ้มูลให้ชุมชนไดรั้บทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

- มีหน่วยงานเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนตลอดเวลา 
- การเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานราชการไดเ้ขา้
มาเยีย่มชมและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

องคก์ร 

- การอบรมและควบคุมการด าเนินงานของผูรั้บเหมา 
- การสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน 

- การซ้อมแผนฉุกเฉินอยา่งสม ่าเสมอ 

- มีการตรวจติดตามและประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 

- มีการทบทวนปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

ด้านผลกระทบ (Impact) 

สังคมและส่ิงแวดล้อม 

- ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนลดลง 

- ชุมชนมีความพึงพอใจและมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 

การพฒันา 

- มีวธีิการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบมากยิง่ข้ึน 

- เกิดเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

- เกิดการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน 

- พนกังานมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

- มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเปิดโอกาสให้เกิด

ตลาดใหม่ ๆ และเกิดการยอมรับมากข้ึน 
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5.3.1.1  ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
เน่ืองจากผูว้ิจยัมีความเห็นวา่บุคลากรเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงานมากท่ีสุด

จึงจดัให้ประเด็นดา้นบุคลากรเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ถึงแมว้่าบริษทั
ไออาร์พีซี จะมีการจดัการฝึกอบรมบุคลากรทุกคนเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
บุคลากรทุกคนจึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และผูท่ี้ท  า
หนา้ท่ีในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มจะไดรั้บการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอีกคร้ัง แต่
อย่างไรก็ตาม ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมทั้งท่ีเป็นตวัแทนจากแต่ละหน่วยงาน 
และผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มบางคนอาจไม่ใช่ผูท่ี้มี
ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้อาจมองขา้มสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มบางประเด็น และมีการวางแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มไม่เหมาะสม  

ดงันั้นบริษทัจึงควรจดัให้ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มเขา้มา
ท าหน้าท่ีในการด าเนินระบบในส่วนท่ีจ าเป็นต้องมีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะ เช่น การก าหนด
ประเด็นปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการวางระเบียบปฏิบติังานในส่วนต่าง ๆ เป็นตน้ 

5.3.1.2  การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ประชาชนในชุมชนโดยรอบบริษทัยงัคงได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ

บริษทัเป็นระยะ ๆ ไดแ้ก่ปัญหาดา้นกล่ินลกัษณะต่าง ๆ แมว้า่บริษทัมีการก าหนดมาตรการป้องกนั
และการก าจดัมลพิษต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นตน้ก าเนิดของปัญหาพร้อมทั้งมีการตั้งจุดตรวจวดัค่ามลพิษ
เหล่านั้น แต่ตวัช้ีวดัมลพิษเหล่านั้นอาจไม่ครอบคลุมการเกิดปัญหาดา้นกล่ินได ้ 

บริษทัจึงควรท าการวิจยัหาสาเหตุของการเกิดปัญหากล่ินในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีชุมชน
ไดรั้บและหาวิธีการตรวจสอบและป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อไม่ให้หลุดเล็ดรอดออก
นอกพื้นท่ี  นอกจากน้ีควรมีการส่งเสริมให้พนกังานมีความระมดัระวงัในการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน 
มีการตรวจสอบการปฏิบติังานของตนอย่างสม ่าเสมอ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน
พร้อมทั้งตรวจสอบจุดเส่ียงหรือพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และอาจเป็น
สาเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุไดซ่ึ้งเป็นหน่ึงในความกงัวลของประชาชนในชุมชนโดยรอบ 

5.3.1.3  การส่ือสารกบัหน่วยงานและชุมชนภายนอก 
ประชาชนในชุมชนโดยรอบมีกลุ่มอายุและระดบัการศึกษาท่ีหลากหลายท าให้เกิด

อุปสรรคในการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมของบริษทัได้ทั้งหมด บริษทัจึงได้
พยายามส่ือสารขอ้มูลให้ประชาชนสามารถท าความเขา้ใจได้ทุกกลุ่ม เช่น การแสดงสัญลกัษณ์
ส่ือสารคุณภาพอากาศผ่านป้ายแสดงผลแทนการแสดงค่าดัชนีช้ีวดัค่ามลพิษ เป็นต้น จึงท าให้
ประชาชนอีกกลุ่มมองว่าบริษทัไม่เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมของบริษทั
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อย่างเพียงพอเหมาะสม นอกจากน้ียงัพบว่าในบางคร้ังค่ามลพิษทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดจ้ากการ
ตรวจวดัระหว่างของบริษทักบัของหน่วยงานราชการไม่มีความสอดคลอ้งกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้
ประชาชนในชุมชนและหน่วยงานราชการมองวา่ขอ้มูลของบริษทัไม่มีความน่าเช่ือถือเพียงพอ  

บริษทัจึงควรมีการตรวจสอบขอ้มูลให้ชัดเจนก่อนน าไปเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับ
ทราบ โดยขอ้มูลจากการตรวจวดัค่ามลพิษต่าง ๆ ควรให้หน่วยงานราชการเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ตรวจวดัเพื่อให้มีความน่าเช่ือถือและเป็นกลางมากยิ่งข้ึน และการเผยแพร่ข้อมูลควรค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการรับขอ้มูลของกลุ่มนั้น ๆ เพื่อให้แต่ละกลุ่มไดข้อ้มูลท่ีตรงต่อ
ความตอ้งการมากท่ีสุด และควรจดัช่องทางให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลโดยระเอียดเก่ียวกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัได้ เช่น จดัท าขอ้มูลเป็นวารสารแจกจ่ายตามกลุ่มชุมชนต่าง ๆ 
และสถานท่ีสาธารณะ และเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเขา้ถึง
ขอ้มูลแก่ประชาชน ในขณะเดียวกนัหน่วยงานชุมชนสัมพนัธ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มควรร่วมกนัส่ือสารกบัประชาชนในชุมชนทุกกลุ่มใหเ้กิดความเขา้ใจมากท่ีสุด 

5.3.1.4  การด าเนินการตามแผนฉุกเฉินระดบัชุมชน 
จากการศึกษาพบว่าในกระบวนการซ้อมแผนฉุกเฉินในระดับชุมชนบางคร้ังไม่

สามารถประสานงานกบัตวัแทนชุมชนได ้นอกจากน้ีเม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนยงัไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนได ้

ดงันั้นบริษทัจึงควรมีการก าหนดตวัแทนชุมชนมากกว่าหน่ึงคนเพื่อเป็นตวัแทน
ส ารองในกรณีตวัแทนหลกัไม่สามารถเขา้ร่วมการซอ้มได ้โดยตวัแทนชุมชนทุกคนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มี
อิทธิพลต่อประชาชนในชุมชนทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนทุกคนปฏิบติัตามแผนท่ีไดว้างเอาไว ้และ
ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนตระหนกัถึงความส าคญัต่อแผนฉุกเฉินและการปฏิบติัตาม
แผนฉุกเฉินท่ีวา่ไว ้
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กรอืน่ทีส่นใจด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 
14001) 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
ของบริษทัไออาร์พีซีสามารถสรุปเป็นแนวทางไดด้งัน้ี 

5.3.2.1  การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
ผูบ้ริหารควรให้ความส าคัญกับการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีมีความมุ่งมั่นและมี

วิสัยทศัน์และเป้าหมายท่ีชดัเจนโดยมีการสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินระบบ
อย่างเต็มท่ีทั้งด้านงบประมาณเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นส่วนส าคญัท่ีจะ
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ผลกัดนัให้การด าเนินระบบประสบความส าเร็จและผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้กบัพนกังาน
เพื่อใหพ้นกังานเกิดการยอมรับและปฏิบติัตาม 

5.3.2.2  การบริหารจดัการท่ีดี 
องคก์รจะตอ้งมีการก าหนดนโยบายวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนและมีความ

เหมาะสมกบับริบทของตนและก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายวตัถุประสงค์
และเป้าหมายเหล่านั้นรวมถึงการศึกษาและท าความเขา้ใจระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการบริหารงานให้เป็นอยา่งดี เพื่อให้การด าเนินงานสอดคลอ้ง
ตามมาตรฐานเหล่านั้นอย่างครบถ้วน มีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ชัดเจนมีการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนอยา่งต่อเน่ืองตลอดกระบวนการมีการด าเนินการติดตามตรวจสอบ
อยา่งสม ่าเสมอการทบทวนปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.2.3  การมีส่วนร่วมของพนกังาน 
องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในทุกขั้นตอนดว้ยความเตม็ใจไม่เห็นเป็นภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนนอกจากน้ียงั
ควรสร้างแรงจูงใจแก่พนกังานในการด าเนินงาน เช่น การให้รางวลั ให้การยกย่อง และการพฒันา
ความรู้ความสามารถ ความกา้วหนา้ทางอาชีพ เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความเตม็ใจและเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่
พนกังานในบริษทั/องคก์ร 

5.3.2.4  การใหค้วามส าคญักบัชุมชน 
องค์กรควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร้องเรียนปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเปิด
โอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆการเขา้มาเยี่ยมชมการ
ท างานภายในบริษทั/องค์กรและการให้ขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้
ชุมชนไดรั้บรู้ถึงกระบวนการด าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท าให้เกิดความโปร่งใสสร้าง
ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 

 
5.3.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 

1)  การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการน าแนวคิดอ่ืนๆ เข้ามาใช้ในการศึกษาการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลการศึกษาวา่แต่ละ
ปัจจยัมีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด และมีปัจจยัส าคญัเพิ่มเติมหรือไม่อยา่งไรบา้ง 

2)  การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาการด าเนินงานในเชิงลึก เช่น การศึกษาปัจจยั
ส าคญัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์ร และชุมชนโดยรอบองคก์รในการด าเนินงาน
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ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้องค์กรท่ีสนใจใช้เป็นแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร
ของตนและชุมชนโดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมให้
ประสบผลส าเร็จ และการบูรณาการระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ร่วมกบัระบบ
มาตรฐานอ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทางใหอ้งคก์รท่ีสนใจในการด าเนินงานหลายระบบไปดว้ยกนั 

 

5.4  ปัญหาและข้อจ ากดัในงานวจิัย 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระสบปัญหาและขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูลเน่ืองจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นไดย้ากเน่ืองจากบาง
ท่านไม่สามารถสะดวกท่ีจะให้ข้อมูลได้รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในชุมชน
เน่ืองจากประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ทราบขอ้มูลและมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ท าให้ไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รอบคลุมตามท่ี
ก าหนดไวแ้ละมีขอ้จ ากดัในดา้นระยะเวลาจึงท าใหไ้ม่สามารถเก็บตวัอยา่งไดค้รอบคลุมครบถว้นได ้
นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดม้าจากความคิดเห็นท่ีหลากหลายเม่ือถูกน ามาหลอมรวมและสังเคราะห์จึงอาจ
ท าใหมี้การตกหล่นและผดิพลาดได ้
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แนวค าถามส าหรับผู้บริหารบริษทั ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) ประกอบการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลในการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกรณศีึกษา บริษทั ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 

 

 ค ำช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การด าเ นินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของกลุม่อุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนจงัหวดัระยองกรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากดั (มหาชน)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 
ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  และเป็นแนวทางในการจัดท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
(ISO 14001) ให้แกอ่งค์กรอ่ืน ๆตอ่ไป ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบด้วย 3สว่น ดงัตอ่ไปน้ี 
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปหรือมลูส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
สว่นท่ี 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจัยท่ีสง่ผลในการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม 
สว่นท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นสว่นหน่ึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท
หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้มสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และจะถือเป็นความลับไมม่ี
ผลกระทบตอ่ผูใ้ห้สัมภาษณ์แตอ่ยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 
       ขอแสดงความนับถือ 
       (นายอลงกรณ์  อินทรฑตู) 
     นักศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม 
      คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์ .............................................................................................................. ...................... 
ต าแหนง่ ...................................................................................................................... ........................ 
หนว่ยงาน ........................................................................................................ ................................... 
วนัและเวลาท่ีสัมภาษณ์ ............................................................................................... ....................... 
สานท่ีสันภาษณ์ .................................................................................................................................. 
ผูท้ าการสัมภาษณ์ ........................................................................................................ ....................... 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 
  ชาย     หญิง 

 2. อายุ 
ต ่ากวา่ 20 ปี      20-30 ปี 
31-40ปี     41-50ปี 
51-60 ปี     60ปีข้ึนไป 

 3. ระดบัการศึกษา 
ต  า่กวา่ระดบัประถมศึกษา   ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส./ปวช.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

ปัจจัยภายนอก 
1. ด้านการเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ  

1.1 นโยบายจากภาครัฐและหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งมผีลตอ่การด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)ในบริษทัของทา่นหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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1.2 กฎหมายและกฎระเบียบจากภาครัฐมีผลตอ่การด าเนินงานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.3 นอกเหนือจากกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก  าหนดตา่ง ๆ ทั้งจากภาครัฐสว่นกลาง
และทอ้งถ่ินแลว้ ยงัมรีะเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก  าหนดจากหนว่ยงานใดบา้งท่ีทา่นต้องให้ความส าคญั
ในการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 

1.4 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีบทบาทในการสง่เสริมหรือควบคุมการด าเนินงาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)ในบริษทัของทา่นหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านเศรษฐกิจและการค้า 
2.1 คูค่า้ของทา่นมผีลตอ่การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)บริษทั

ของทา่นหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.2 สภาพเศรษฐกจิและสภาวะแขง่ขนัในธุรกจิไดส้ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)บริษทัของทา่นหรือไม ่ อยา่งไร 
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 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
3.1 ชมุชนโดยรอบและสังคมไดม้ีอิทธิพลตอ่การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO 14001) หรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3.2 บริษทัของทา่นได้รับการร้องเรียนปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มจากช ุมชนและสังคมในเร่ือง
ใดบา้ง และมผีลตอ่ระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ปัจจัยภายใน 

1. ด้านบุคลากร 
1.1 ทา่นมีการคดัเลือกบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเป็นคณะท างานในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO 14001) อยา่งไรให้มคีวามรู้ ความสามารถ เหมาะสม 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ทา่น เห็นวา่บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีด าเนิน งานในระบบการจัดการส่ิ งแวดล้อม (ISO 
14001) มจี านวนเพียงพอเหมาะสมหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ทา่นมกีารเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001) ให้แกพ่นักงาน ผูรั้บเหมา และบุคลากรท่ีเกีย่วขอ้งไดอ้ยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านงบประมาณ 
2.1 ทา่นมกีารจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอตอ่การด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

หรือไมอ่ยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ด้านเทคโนโลยี 
3.1 ทา่นไดจ้ดัสรรให้มเีทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม และมจี านวน

เพียงพอในการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามระบบท่ีได้วางไวห้รือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ด้านการบริหารจัดการ 
4.1 ทา่นเห็นวา่วสัิยทศัน์ทางธุรกจิและวฒันธรรมองค์กรของบริษัทมผีลตอ่ความส าเร็จใน

การด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) หรือไม ่อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



199 
 

 

4.2 มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัของทา่นตอ้งปฏิบติัตาม ไดก้อ่ให้เกดิอุปสรรคในการด าเนิน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในบริษทัฯของทา่น หรือไม ่ และทา่นแกปั้ญหาอยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

กระบวนการด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
1. ด้านการวางแผน 

1.1 ทา่นมวีธีิการก  าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงค์ และเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ทา่นมวีธีิการก  าหนดโครงการดา้นการจัดการส่ิงแวดล้อมอยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านการปฏบัิติการ 
2.1 ทา่นมกีารควบคมุการด าเนินงานอยา่งไร เพื่อให้การด าเนินงานระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไว ้
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.2 บริษทัของทา่นมวีธีิการประสานงานระหวา่งสว่นหรือฝ่ายตา่ง ๆ ของบริษทัอยา่งไร 
ให้สามารถด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ 
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 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ด้านการติดตามตรวจสอบ 
3.1 ทา่นมกีารติดตามตรวจสอบ การประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 

อยา่งไร  
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ทา่นได้ให้ช ุมชน สังคม และหน่วยงาน ของ รัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ หรือไม ่  
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ด้านการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข 
4.1 หากระบบเกดิขอ้บกพร่อง ทา่นมวีิธีการปรับปรุง แกไ้ข และป้องกนัอยา่งไร เพื่อให้

เป็นไปตามระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
5.1 ทา่นมีวธีิการอยา่งไรท่ีจะสร้างความรว่มมอืให้พนักงานในบริษทัและผูรั้บเหมาปฏิบัติ

ตามระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001)  
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

1. ด้านความส าเร็จของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
1.1 การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในบริษทัของทา่นไดบ้รรลุ

ตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานท่ีไดก้  าหนดไวห้รือไม ่ มากน้อยเพียงใด 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ทา่นจะมกีารตั้งวตัถุประสงค์และเป้าหมายดา้นส่ิงแวดล้อมให้สูงข้ึนอีกในอนาคต
หรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ผลกระทบกระทบจากการด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
1. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

1.1 การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บริษทัของทา่นกบัชมุชนและหนว่ยงานรัฐดีข้ึนหรือไมอ่ยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 หลงัจากไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทางบริษทัฯ มผีล
ประกอบการดีข้ึนหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านการพฒันา 
2.1 การด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้และ

ความสามารถของบุคลากรในบริษัทของทา่นหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.2 การด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ท าให้เกดิการปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบติังานและเทคโนโลยีบา้งหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่3 ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นเพิม่เติม 

1. ด้านปัญหาและอุปสรรค 
1.1 ในการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ไดเ้กิดปัญหาและอุปสรรค

จากหนว่ยงานหรือบุคคลภายนอกบา้งหรือไม ่ (เชน่ หนว่ยงานรัฐ คูค่า้ ชมุชน) 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ในการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ไดเ้กิดปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัการทรัพยากรตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินระบบ (เชน่ บุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมอืและ
เทคโนโลยี) 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ในกระบวนการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ไดเ้กิดปัญหาและ
อุปสรรคบา้งหรือไม ่ อยา่งไรบา้ง 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
2.1 ทา่นมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ในการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม(ISO 

14001) ให้มปีระสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคณุในความอนุเคราะห์ของทา่นเป็นอยา่งสูง  



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
 

แนวค าถามส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
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แนวค าถามส าหรับผู้แทนฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องประกอบการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลในการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกรณศีึกษา บริษทั ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 

 

 ค ำช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การด าเ นินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของกลุม่อุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนจงัหวดัระยองกรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากดั (มหาชน)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 
ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  และเป็นแนวทางในการจัดท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
(ISO 14001) ให้แกอ่งค์กรอ่ืน ๆตอ่ไป ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบด้วย 3สว่น ดงัตอ่ไปน้ี 
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปหรือมลูส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
สว่นท่ี 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจัยท่ีสง่ผลในการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม 
สว่นท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นสว่นหน่ึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท
หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้มสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และจะถือเป็นความลับไมม่ี
ผลกระทบตอ่ผูใ้ห้สัมภาษณ์แตอ่ยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 
       ขอแสดงความนับถือ 
       (นายอลงกรณ์  อินทรฑตู) 
     นักศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม 
      คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์ .............................................................................................................. ....................... 
ต าแหนง่ ...................................................................................................................... ........................ 
หนว่ยงาน ............................................................................................................................................ 
วนัและเวลาท่ีสัมภาษณ์ ....................................................................................................................... 
สถานท่ีสันภาษณ์ ............................................................................................................... ................ 
ผูท้ าการสัมภาษณ์ .................................................................... .......................................................... 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 
  ชาย     หญิง 

 2. อายุ 
ต ่ากวา่ 20 ปี      20-30 ปี 
31-40ปี     41-50ปี 
51-60 ปี     60ปีข้ึนไป 

 3. ระดบัการศึกษา 
ต  า่กวา่ระดบัประถมศึกษา   ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส./ปวช.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

ปัจจัยภายนอก 
1. ด้านการเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ  

1.1 นโยบายจากภาครัฐและหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งมผีลตอ่การด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)ในบริษทัของทา่นหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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1.2 กฎหมายและกฎระเบียบจากภาครัฐมีผลตอ่การด าเนินงานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.3 นอกเหนือจากกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก  าหนดตา่ง ๆ จากภาครัฐแลว้ ยงัมี
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก  าหนดจากหนว่ยงานใดบา้งท่ีทา่นตอ้งให้ความส าคัญในการด าเนินระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.4 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีบทบาทในการสง่เสริมหรือควบคุมการด าเนินงาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)ในบริษทัของทา่นหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านเศรษฐกิจและการค้า 
2.1 คูค่า้ของทา่นมผีลตอ่การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)บริษทั

ของทา่นหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.2 สภาพเศรษฐกจิและสภาวะแขง่ขนัในธุรกจิไดส้ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)บริษทัของทา่นหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
3.1 ผูน้ าช ุมชนและชาวบ้านในช ุมชนได้มีอิทธิพลตอ่การด าเ นินงานระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) หรือไม ่อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3.2 บริษทัของทา่นได้รับการร้องเรียนปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มจากช ุมชนและสังคมในเร่ือง
ใดบา้ง และมผีลตอ่ระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ปัจจัยภายใน 

1. ด้านบุคลากร 
1.1 บริษัทของทา่นมีวธีิการคัดเ ลือกบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเป็นคณะท างานในระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) อยา่งไรให้มคีวามรู้ ความสามารถ ท่ีเหมาะสม 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ทา่นเห็นวา่บริษทัของทา่นมกีารจัดสรรบุคลากรเพื่อท าหน้าท่ีด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) อยา่งเพียงพอหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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1.3 มกีารฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001) แก ่
พนักงาน ผูรั้บเหมา และบุคลากรท่ีเกีย่วขอ้ง อยา่งเหมาะสมหรือไม ่ มากน้อยเพียงใด 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านงบประมาณ 
2.1 ทา่นเห็นวา่ทางบริษัทของทา่นมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการด าเ นิน

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 

3. ด้านเทคโนโลยี 
3.1 บริษทัของทา่นมเีทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม และมจี านวนเพียงพอ

ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามระบบท่ีได้วางไวห้รือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ด้านการบริหารจัดการ 
4.1 ผู ้บ ริห ารของบริษัททา่น ได้ให้ การสนับสนุนใ นการด าเ นิน ระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มมากน้อยเพียงใด อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4.2 ทา่น เห็นวา่วิสัยทัศน์ทางธุรกิจและวฒันธรรมองค์กรของบริษัททา่นมีส่งตอ่การ
ด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) หรือไม ่อยา่งไร 
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 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4.3 มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทของทา่นตอ้งปฏิบัติตาม ได้กอ่ให้เกดิอุปสรรคในการด าเนิน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในบริษทัฯของทา่น หรือไม ่ และมผีลอยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

กระบวนการด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

1. ด้านการวางแผน 
1.1 บริษทัของทา่นมนีโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 บริษัทของท ่านมีวตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนิน งานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) อะไรบา้ง 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ได้มีการเผยแพร่น โยบายด้าน ส่ิงแวดล้อม วตั ถุประสงค์ และ เป้าหมายในการ
ด าเ นินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ให้ช ุมชน และหน่วยงานของรัฐได้รับทราบหรือไม ่
อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านการปฏบัิติการ 
2.1 บริษทัของทา่นมโีครงการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มอะไรบา้ง 

 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.2 บริษัทของทา่นได้ให้ช ุมชน สังคม และหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนรว่มในการ
ด าเนินโครงการดงักลา่วหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.3 บริษัทของทา่น มีการควบคุมการด า เ นิ นโครงการเหล ่านั้ น อยา่งไร  เพื่อให้การ
ด าเ นินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) เ ป็นไปตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีได้
ตั้งเอาไว ้
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.4 บริษัทของทา่นมวีิธีการประสานงานกบัสว่นหรือฝ่ายตา่ง ๆ ภายในบริษัทอยา่งไรใน
การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.5 บริษัทของทา่นมีวธีิการติดตอ่ประสานงานกบัช ุมชนภายนอก และหน่วยงานของรัฐ 
เกีย่วกบัการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่ อยา่งไร 
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 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.6 บริษัทของทา่นมวีิธีการตอบสนองตอ่สถานการณ์ฉุกเฉินตา่ง ๆ อยา่งไร มกีารซ้อม
หรือไม ่ มากน้อยเพียงใด 

 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ด้านการติดตามตรวจสอบ 
3.1 บริษัทของทา่นมีกระบวนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเ นินการระบบ

การจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) อยา่งไร และชมุชน รวมทั้งหน ่วยงานของรัฐเขา้มามสี่วนรว่ม
ในการติดตามตรวจสอบหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3.2 หากระบบเกิดข้อบกพร่อง บริษัทของทา่นมีวิธีการปรับปรุง แกไ้ข และป้องก ัน
อยา่งไร เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก  าหนดของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ด้านการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข 
4.1 บริษทัไออาร์พีซีมกีารทบทวนส าหรับผู้บริหารอยา่งไรบ้าง  

 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
5.1 พนักงานในบริษัทและผูรั้บเหมาได้ให้ความรว่มมือในการด าเนินระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มากน้อยเพียงใด 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

1. ด้านความส าเร็จ 
1.1 การด าเ นินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ในบริษทัของทา่นไดบ้รรลุ

ตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานท่ีไดก้  าหนดไวห้รือไม ่ มากน้อยเพียงใด 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 หลังจากท่ีได้ด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) แล้ว บริษัทของทา่นมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนหรือไมอ่ยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ผลกระทบจากการด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

1. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
1.1 หลังจากท่ีได้ด าเนิ นระบบการจัดการส่ิ งแวดล้อม (ISO 14001) แล้ว ส่ิงแวดล้อม

โดยรอบบริษทัดีข้ึนหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บริษทัของทา่นกบัชมุชนและหนว่ยงานรัฐดีข้ึนหรือไมอ่ยา่งไร 

 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านการพฒันา 
2.1 การด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้และ

ความสามารถของบุคลากรหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.2 การด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ท าให้เกดิการปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบติังานและเทคโนโลยีบา้งหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที ่3 ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นเพิม่เติม 

1. ด้านปัญหาและอุปสรรค 
1.1 ในการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ไดเ้กิดปัญหาและอุปสรรค

จากหนว่ยงานหรือบุคคลภายนอกบา้งหรือไม ่ (เชน่ หนว่ยงานรัฐ คูค่า้ ชมุชน) 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ในการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ไดเ้กิดปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัการทรัพยากรตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินระบบ (เชน่ บุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมอืและ
เทคโนโลยี) 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ในกระบวนการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ไดเ้กิดปัญหาและ
อุปสรรคบา้งหรือไม ่ อยา่งไรบา้ง 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
2.1 ทา่นมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ในการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม(ISO 

14001) ให้มปีระสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคณุในความอนุเคราะห์ของทา่นเป็นอยา่งสูง 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
 

แนวค าถามส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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แนวค าถามส าหรับตัวแทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องประกอบการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย เร่ือง 
ปัจจัยทีส่่งผลในการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิ

โตรเคมีกรณศีึกษา บริษทั ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 
 

 ค ำช้ีแจง  

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การด าเ นินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของกลุม่อุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนจงัหวดัระยองกรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากดั (มหาชน)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 
ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  และเป็นแนวทางในการจัดท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
(ISO 14001) ให้แกอ่งค์กรอ่ืน ๆตอ่ไป ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบด้วย 3สว่น ดงัตอ่ไปน้ี 
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปหรือมลูส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
สว่นท่ี 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจัยท่ีสง่ผลในการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม 
สว่นท่ี 3 ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นสว่นหน่ึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท
หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้มสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และจะถือเป็นความลับไมม่ี
ผลกระทบตอ่ผูใ้ห้สัมภาษณ์แตอ่ยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 
       ขอแสดงความนับถือ 
       (นายอลงกรณ์  อินทรฑตู) 
     นักศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม 
      คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์ .............................................................................................................. ...................... 
ต าแหนง่ ...................................................................................................................... ........................ 
หนว่ยงาน ........................................................................................................ .................................... 
วนัและเวลาท่ีสัมภาษณ์ ............................................................................................... ........................ 
สานท่ีสันภาษณ์ ............................................................................................................................... 
ผูท้ าการสัมภาษณ์ ........................................................................................................ ...................... 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. เพศ 

  ชาย     หญิง 
 2. อายุ 

ต ่ากวา่ 20 ปี      20-30 ปี 
31-40ปี     41-50ปี 
51-60 ปี     60ปีข้ึนไป 

 3. ระดบัการศึกษา 
ต  า่กวา่ระดบัประถมศึกษา   ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส./ปวช.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

ปัจจัยภายนอก 
1. ด้านการเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ  

1.1 ทา่นเห็นวา่นโยบายจากภาครัฐ  (รวมถึงน โยบายจากองค์กรของทา่น) จะมีส่วน
ผลกัดนัให้บริษทัฯ ด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ทา่นเห็นวา่กฎหมายและกฎระเบียบจากภาครัฐมสี่วนชว่ยควบคมุหรือกระตุน้ให้ทาง
บริษทัฯ ด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้มและท าให้เกดิการปรับปรุงพ ัฒนาระบบดงักลา่วหรือไม ่
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หากไมม่กีารปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ทางองค์กรของทา่นจะมีมาตรการด าเนินการหรือผลักดัน
อยา่งไรให้ทางบริษทัฯ ด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบเหลา่นั้น 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.3 องค์กรของทา่นไดม้บีทบาทในการสนับสนุนหรือควบคมุให้ทางบริษัทฯ มีการด าเนิน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเครง่ครัดและมีประสิทธิภาพหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
2.1 ในพื้นท่ีของทา่นเคยประสบปัญหาหรือไดรั้บร้องเรียนปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้มจากชมุชนท่ี

เกดิจากการด าเนินงานของบริษทับา้งหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ปัจจัยภายใน 

1. ด้านบุคลากร 
1.1 ทา่นเห็นวา่บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ได้มีการจดัสรรบุคลากรให้มีจ านวน

เพียงพอและมคีวามรู้ความสามารถในการด าเนินโครงการจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่  
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. ด้านงบประมาณ 
2.1 ทา่นเห็นวา่บริษัท ไออาร์พี ซี จ ากดั  (มหาชน ) ได้มีการจัดสรรงบประมาณอยา่ง

เพียงพอในการด าเนินโครงการจดัการส่ิงแวดล้อมหรือไม ่  
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 ทา่นเห็นวา่ผูบ้ริหารของบริษัทมกีารสนับสนุนการด าเนินโครงการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

มากน้อยเพียงใด 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

กระบวนการด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
1. ด้านการปฏบัิติการ 

1.1 องค์กรของทา่นไดเ้ข้ามามีสว่นรว่มในการด าเนินโครง การการจัดการส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัฯหรือไม ่ อยา่งไรบา้ง 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 เมือ่ทา่นได้แจ้งให้ทางบริษทัฯ ทราบถึงปัญหาดา้นส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ทางบริษัทฯได้มี
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาดังกลา่วหรือไม ่และทา่นสามารถติดตามผลการด าเนินการ
แกไ้ขไดอ้ยา่งไร 

 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. ด้านการติดตามตรวจสอบ 
2.1 องค์กรของทา่นได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม

ของบริษทัฯหรือไม ่ อยา่งไรบา้ง 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ด้านการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข 
4.1 องค์กรของทา่นได้มสี่วนร่วมในการทบทวน ปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

ของบริษทัฯหรือไมอ่ยา่งไร(เชน่ การเขา้รว่มการประชมุ หรือเปิดรับความคิดเห็นเกีย่วกบัระบบ)  
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ผลกระทบจากการด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
1. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

1.1 หลังจากท่ีบริษทัฯ ได้ด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายใน
พื้นท่ีไดล้ดน้อยลง ส่ิงแวดลอ้มมสีภาพดีข้ึนหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 หลังจากท่ีบริษัทฯ มีการด าเ นินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ทา่น
เห็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบัชมุชนและสังคมดีข้ึนหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่3 ข้อคิดเห็นเพิม่เติม 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
2.1 ทา่นมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ในการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม(ISO 

14001) ให้มปีระสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคณุในความอนุเคราะห์ของทา่นเป็นอยา่งสูง  



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
 

แนวค าถามส าหรับมีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบบริษัท 
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แนวค าถามส าหรับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนโดยรอบบริษทัประกอบการสัมภาษณ์เ พ่ือการวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลในการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของกลุ่ม

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกรณศีึกษา บริษทั ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 
 

 ค ำช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การด าเ นินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของกลุม่อุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนจงัหวดัระยองกรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากดั (มหาชน)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 
ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  และเป็นแนวทางในการจัดท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
(ISO 14001) ให้แกอ่งค์กรอ่ืน ๆตอ่ไป ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบด้วย 3สว่น ดงัตอ่ไปน้ี 
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปหรือมลูส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
สว่นท่ี 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจัยท่ีสง่ผลในการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม 
สว่นท่ี 3 ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นสว่นหน่ึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท
หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้มสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และจะถือเป็นความลับไมม่ี
ผลกระทบตอ่ผูใ้ห้สัมภาษณ์แตอ่ยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 
       ขอแสดงความนับถือ 
       (นายอลงกรณ์  อินทรฑตู) 
     นักศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม 
      คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์ .............................................................................................................. ...................... 
ต าแหนง่ ...................................................................................................................... ....................... 
วนัและเวลาท่ีสัมภาษณ์ ............................................................................................ .......................... 
สถานท่ีสันภาษณ์ ............................................................................................................... ................ 
ผูท้ าการสัมภาษณ์ .................................................................... .......................................................... 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 
  ชาย     หญิง 

 2. อายุ 
ต ่ากวา่ 20 ปี      20-30 ปี 
31-40ปี     41-50ปี 
51-60 ปี     60ปีข้ึนไป 

 3. ระดบัการศึกษา 
ต  า่กวา่ระดบัประถมศึกษา   ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส./ปวช.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

ปัจจัยภายนอก 
1. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

1.1 ทา่นเคยประสบปัญหาดา้นส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการด าเนินงานของบริษัทฯหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ทา่นได้ร้องเรียนปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกดิจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้ทาง
บริษทัฯไดรั้บทราบหรือไม ่ และทา่นมวีธีิร้องเรียนอยา่งไร 
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 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ปัจจัยภายใน 

1. ด้านบุคลากร 
1.1 ทา่นเห็นวา่ทางบริษัทฯไดม้ีการจัดสรรบุคลากรให้มีจ านวนเพียงพอและมคีวามรู้

ความสามารถในการด าเนินโครงการจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านงบประมาณ 
2.1 ทา่น เห็นวา่ทางบริษัทฯได้มีการจัดสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอในการด าเนิ น

โครงการจดัการส่ิงแวดล้อมหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 ทา่นเห็นวา่ผูบ้ริหารของบริษัทมกีารสนับสนุนการด าเนินโครงการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

มากน้อยเพียงใด 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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กระบวนการด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

1. ด้านการวางแผน 
1.1 ทางบริษัทฯ ได้มกีารเผยแพร่ให้ทา่นทราบถึงนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้มของบริษัทฯ 

หรือไม ่ และสามารถรับทราบผา่นวธีิใดบา้ง 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านการปฏบัิติการ 
2.1 ทา่นทราบโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษัทฯ บา้งหรือไม ่ มโีครงการอะไรบา้ง 

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

2.2 ทา่นได้มโีอกาสเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินโครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม
ของบริษทัฯหรือไม ่ อยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ทางบริษทัฯ มีการด าเนินการแกไ้ขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมตามท่ีได้รับการร้องเรียน
หรือไมแ่ละทา่นสามารถทราบผลการด าเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ด้านการติดตามตรวจสอบ 
3.1 ทา่นได้มสี่วนร่วมในการติดตาม และการประเมนิผลของโครงการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

หรือไม ่ อยา่งไร 
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 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ด้านการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข 
4.1 ทา่นไดม้ีส่วนรว่มในการทบทวน ปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้มของบริษัทฯ

หรือไมอ่ยา่งไร(เชน่การเขา้รว่มการประช ุม หรือเปิดรับความคิดเห็นเกีย่วกบัระบบ)  
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

1. ด้านความส าเร็จของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
1.1 โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มใดบา้งท่ีทา่นทราบและชื่นชม 

 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ผลกระทบกระทบจากการด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

1. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
1.1 หลงัจากท่ีบริษัทฯได้ด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ปัญหาด้าน

ส่ิงแวดลอ้มภายในพื้นท่ีไดล้ดน้อยลง ส่ิงแวดลอ้มมสีภาพดีข้ึนหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 หลังจากท่ีบริษทัได้ด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ปัญหาความขัดแยง้ระหวา่ง
บริษทักบัชมุชนในพื้นท่ีไดล้ดน้อยลง หรือไม ่อยา่งไร 
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 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.3 การด าเนิ นการจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ ท าใ ห้ทา่นมีความเชื่อม ั่นตอ่การ
ด าเนินงานของทางบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) เพิ่มมากข้ึนหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที ่3 ข้อคิดเห็นเพิม่เติม 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
2.1 ทา่นมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ในการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม(ISO 

14001) ให้มปีระสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม ่
 ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคณุในความอนุเคราะห์ของทา่นเป็นอยา่งสูง  



 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นามสกุล   นายอลงกรณ์ อินทรฑตู 

ประวัติการศึกษา  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ.2555 
  รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (การบริหารทัว่ไป) 
                                                                               มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี  
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