
 
 
 
 

มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14000 
 ความหมายของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 
 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม หรืออนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 
14000 ตรงกับภาษาอังกฤษวา Environmental Management Standards หรือ ISO 14000 
Series of Environmental Management Standards โดยมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
 กุลชุดา เชี่ยววานิช และคณะ (อางถึงใน ศิราณี ประเสริฐนอก, 2547 : 5)  ไดอธิบาย
ความหมายของอนุกรมมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14000 คือ อนุกรมมาตรฐาน
ระหวางประเทศวาดวยการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมตั้งแตการออกแบบ
ผลิตภัณฑ การตลาด การผลิต ตลอดจนการสงมอบใหลูกคาและการบริการ โดยมุงเนนให
องคกรมีการปรับปรุง ตลอดจนรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 
 สิตานนท  เจษฎาพิพัฒน  (อางถึงใน ศิราณี ประเสริฐนอก, 2547 : 5) ไดอธิบาย
ความหมายของอนุกรมมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14000 วาการอบรมปฏิบัติเพ่ือการ
จัดการสิ่งแวดลอมระหวางประเทศมี 6 รายการที่สําคัญ คือ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม การ
ตรวจประเมินสิ่งแวดลอม ฉลากส่ิงแวดลอม การประเมิน ผลการดําเนินงานสิ่งแวดลอม การ
วิเคราะหวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ และขอกําหนดและคานิยาม 
 ในการดําเนินการจัดระบบ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือและประสานการ
ดําเนินการที่ครอบคลุมตลอดทั้งองคกร ตั้งแตผูบริหารระดับสูงสุด จนกระทั่งผูปฏิบัติงาน      
ขอแนะนําขั้นตอนดังน้ี 

1. ไดรับการยืนยันและเห็นดวยจากผูบริหารสูงสุด และม่ันใจวาผูบริหารสูงสุดเขาใจ
บทบาทของตนเองในการสนับสนุนและผลักดัน 

2. มอบหมายหนาที่ในการดําเนินการ คือ แตงตั้งตัวแทนฝายบริหารและคณะทํางาน 
3. วางแผนการดําเนินการ กําหนดหนาที่ ระยะเวลา ขั้นตอน ความกาวหนา 
4. ประกาศแจงใหพนักงานทราบและใหขอมูลเรื่อง ISO 14000 
5. จัดอบรมเรื่อง ISO 14000 ถึงขั้นตอนวิธีการดําเนินการความเขาใจ 
6. ปฏิบัติและดําเนินการตามแผนการและที่อบรมมา ติดตามความกาวหนาและควบคุม

แผนการดําเนินการ 
7. อบรมเร่ืองการตรวจสอบระบบ Environmental Management Standards 
8. ดําเนินการตรวจสอบระบบ 

ภาคผนวก 
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9. แกไขสวนที่บกพรอง 
10. ทบทวนโดยฝายบริหาร 
11. ขอรับการรับรองระบบ ISO 14000 
ในทุกหนวยงานทุกองคกรจะมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนแนวทางของตนเองอยูแลว

ทุกหนวยงาน ซึ่งมีทั้งดีมากจนกระทั่งถึงแยมาก  องคกรมาตรฐานระหวางประเทศจึงไดกําหนด
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ที่เปนอนุกรมมาตรฐานทางดานการจัดการสิ่งแวดลอมท่ี
ประกอบดวยมาตรฐานตางๆ มากมายที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมและผลิตภัณฑอันเก่ียวเนื่องกับ
องคกรดังน้ี  ISO 14000 เปนมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถแบงเปน 2 กลุมหลัก
ดวยกัน คือ มาตรฐานที่เก่ียวของกับองคกรและมาตรฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑ และมาตรฐาน      
ที่เปนเคร่ืองมือในการประเมินตรวจสอบ (เทวินทร อางถึงใน ศิราณี ประเสริฐนอก, 2547 : 5)  
 ISO 14001, ISO 14004 : มาตรฐานวาดวยระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
 ISO 14010 – 14012     : มาตรฐานวาดวยการตรวจสอบสิ่งแวดลอม  
 ISO 14031                 : มาตรฐานวาดวยการประเมินผลการดําเนินการดาน  
                                           สิ่งแวดลอม 
 ISO 14020 -  14024     : มาตรฐานวาดวยฉลากเพ่ือส่ิงแวดลอม 
 ISO 14040 – 14043     : มาตรฐานวาดวยการประเมินวงจรของผลิตภัณฑ 
 ISO 14050                 : คําศัพทและนิยาม 
 ISO/IEC Guide 64       : ขอแนะนําวาดวยประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมของ 
                                           มาตรฐานผลิตภัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนการดําเนินการจัดระบบ ISO 14000 

ภาพประกอบ  : ขั้นตอนการดําเนินการจัดระบบ ISO 14000 
ท่ีมา :  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย, ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม สําหรับผูบริหาร : หลักสูตร 101 
  (ISO 14000) (สถาบันส่ิงแวดลอมไทย อางถึงใน ศิราณี ประเสริฐนอก, 2547 : 7)  

ความมุงมั่นโดยผูบริหารสูงสุด 

วิเคราะหปญหาดานส่ิงแวดลอม ขอกฎหมายและ

นโยบาย 

การปรับปรุงอยูเสมอ การปองกันมลพิษ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค/เปาหมาย 

บทบาท 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

การอบรม,การส่ือสาร 

ควบคุมกระบวนการ 

การเตรียมพรอมและตอบ 
สนองเหตุการณฉุกเฉิน 

ระบบเอกสาร 

การควบคุมเอกสาร 

บันทึก การตรวจสอบ 
การวัดผล 

ขอบกพรอง 
การแกไข,ปองกัน 

การตรวจสอบระบบ 

การทบทวนโดยฝายบริหาร 
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 ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองมีความมุงม่ันที่จะดําเนินการ 
 ประเด็นน้ีนับวาเปนประเด็นสําคัญกอนที่จะเริ่มดําเนินการหากผูบริหารสูงสุดไมเห็นดวย
ก็ไมควรดําเนินการ  ดังน้ันบทบาทของผูบริหารสูงสุด หลังจากมุงม่ันดําเนินการแลว จะตอง
มุงม่ันที่จะใหบรรลุตามนโยบาย โดยผูบริหารสูงสุดมีบทบาทดังนี้ คือ 
 สนับสนุน ควบคุม ติดตาม 
 สนับสนุน คือ เพ่ือใหบรรลุตามนโยบาย จะตองสนับสนุนสิ่งตางๆ เหลาน้ีตามความ
เหมาะสม คือ 

1. บุคลากร รวมถึงเวลาของบุคลากร 
2. ความเชี่ยวชาญเฉพาะ อาจจัดหา จัดอบรมให 
3. เทคโนโลยีตางๆ 
4. การเงิน 
ควบคุมติดตาม คือ คอยติดตามความกาวหนา คอยควบคุมใหไดตามแผนและกรอบท่ี

วางไว เชน เม่ือมีการประชุมก็จะมีประเด็นหัวขอ การดําเนินการ ISO 14000 ในการประชุม
เสมอ 
 มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการ 
 เน่ืองจากผูบริหารสูงสุดขององคกรไมสามารถจะดําเนินการเองไดทั้งหมดก็สามารถ
แตงตั้งผูดําเนินการพรอมประกาศใหผูเก่ียวของและเจาตัวทราบถึงความมุงม่ันที่จะดําเนินการ 
โดยอาจแตงตั้งคณะกรรมการ คือ 

1. ตัวแทนฝายบริหาร (Environmental Management Representative : EMR) 
2. คณะกรรมการระดับนโยบาย (Steering Committee) 
3. คณะทํางาน (Working Groups) 
การแตงตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายและคณะทํางานใหพิจารณาตามเหมาะสม  หาก

องคกรใหญและซับซอนก็ควรจะมี 
หลังจากแตงตั้งก็จะตองอธิบายบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ วิธีการดําเนินการ 

พรอมประกาศใหทุกคนทราบอยางชัดเจนโดยจะทําเปนลายลักษณอักษรจะไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ตัวแทนฝายบริหาร 
 บทบาทและหนาที่หลัก 

1. จัดตั้งระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขึ้นมาโดยประสานงานกับฝายตางๆ 
2. ควบคุมติดตามใหมีการนําระบบไปปฏิบัติใหมีประสิทธิผลอยางสมํ่าเสมอ 
3. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 
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คุณสมบัติ 
1. เขาใจกระบวนการขององคกรเปนอยางดี 
2. ควรเปนตําแหนงระดับสูงและรายงานตอผูบริหารสูงสุด 
3. เขาใจขั้นตอนและขอกําหนดของ ISO 14000 เปนอยางดี 
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
5. มีความเปนนักบริหารท่ีดี 

 คณะกรรมการระดับนโยบาย 
 บทบาทและหนาที่ 

1. วางแผนการดําเนินการ 
2. รับนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
3. ติดตามการดําเนินการ 
4. พิจารณา ทบทวน และแกไขปญหาตางๆ 
5. สงเสริมและควบคุมการดําเนินการ 

 คุณสมบัติ 
1. เปนระดับบริหารของหนวยงาน อาจจะเปนผูจัดการแตละแผนกก็ได 
2. เขาใจกระบวนการที่ตนเองรับผิดชอบและภาพรวมเปนอยางดี 
3. เขาใจขั้นตอนและขอกําหนดของ ISO 14000 เปนอยางดี 
4. เขาใจนโยบายและแนวทางอยางชัดเจน 

 คณะทํางาน 
บทบาทและหนาที่ 
1. เปนผูนําการปฏิบัติในแตละงานที่ไดรับมอบหมาย 
2. รายงานปญหา และอุปสรรคตางๆใหทราบ 
3. วิเคราะห ทบทวน และศึกษาแนวทางที่ปฏิบัติอยูเสมอ 

 คุณสมบัติ 
1. ควรเปนระดับหัวหนางาน 
2. เขาใจงานที่ตนรับผิดชอบเปนอยางดี 
3. เขาใจนโยบาย และวิธีการเปนอยางดี 
4. มีจิตสํานึกที่จะชวยแกไขปรับปรุง และปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอม 
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 ประกาศและแจงใหพนักงานทราบและใหขอมูลเรื่อง ISO 14000 
 ในการดําเนินการจัดระบบและดําเนินการปฏิบัติทางดานส่ิงแวดลอมตองอาศัยความ
รวมมือจากพนักงานแทบทุกระดับและทุกคน ในหลายองคกรพบวา เวลาเริ่มจัดระบบการจัดการ
ขึ้นมามักดําเนินการโดยคนกลุมเดียว โดยพนักงานสวนที่เหลือไมทราบวากําลังดําเนินการ
จัดระบบการจัดการเขาสูมาตรฐาน ISO 14000 ไมทราบวา ISO 14000 คืออะไร มีความสําคัญ
อยางไร ตนเองจะมีสวนชวยไดอยางไร ผลก็คือคนกลุมที่ทํางานจะทํางานเหนื่อยมาก และไม
คอยไดรับความรวมมือจากพนักงานสวนที่เหลือ ในบางครั้งจึงอาจจะทอถอย 
 ควรจะมีการส่ือสารใหพนักงานทุกคนเขาใจความสําคัญของการดําเนินการจัดระบบ ISO 
14000 พนักงานจะมีสวนรวมชวยกันไดอยางไร นโยบายคืออะไร ทุกคนควรจะมีจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอมและชวยกัน การส่ือสารสามารถทําไดหลายอยาง เชน 

1. ติดปาย 
2. บอรดของบริษัท 
3. จอคอมพิวเตอร 
4. การอบรม 
5. การประชุมแตละระดับ โดยผูบังคับบัญชาแจงถึงผูใตบังคับบัญชา ฯลฯ 
โดยจะมีการใหขอมูลขาวสาร แจงเจาหนาที่ความรับผิดชอบ แผนงานตางๆ ให

ผูเก่ียวของไดเขาใจดวย 
 จัดอบรมเรื่อง ISO 14000 ถึงข้ันตอน วิธีการดําเนินการ 
 เน่ืองจากเราตองจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหสอดคลองตามขอกําหนดของ ISO 
14000 ขั้นตอนการอบรมจึงจําเปนอยางยิ่ง  ถึงแมวาหนวยงานจะมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
อยูแลว แตเทียบกับขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 14000 แลวจะสอดคลองหรือไมนั้นเปนอีก
ประเด็นหน่ึง 
 หัวขอที่ควรอบรมและผูเขาอบรมคือ 

1. จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมแกพนักงานทุกระดับที่จําเปน 
2. บทบาทหนาที่และวิธีการดําเนินการ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารแก

ผูบริหาร 
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3. ขอกําหนดของ  ISO 14000 และวิธีการดําเนินการแกผูบริหาร และหัวหนาแผนก ที่
จะตองดําเนินการจัดตั้งระบบ 

4. การวิเคราะหปญหาดานสิ่งแวดลอมแกผูบริหารและหัวหนาแผนกที่ตองวิเคราะห
ศึกษาปญหาดานสิ่งแวดลอม 
 องคประกอบในการวางแผนการดําเนินการจัดระบบการจัดการดานสิ่ง          
แวดลอม ตามISO 14000 

1. การกําหนดขอบเขต 
2. การกําหนดหนาที่ และความรับผิดชอบ 
3. การกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 
4. การกําหนดวิธีการ 
5. การดําเนินตามแผน 

 การกําหนดขอบเขต 
 ขอบเขตในที่นี้ คือขอบเขตที่จะดําเนินการขอรับการรับรองและดําเนินการ ขอควร
พิจารณากอนเลือกขอบเขตคือ “ตองสอดคลองและเหมาะสมกับประเภทธุรกิจขนาด และปญหา
ที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของกิจกรรม ผลิตภัณฑหรือบริการ” 
 ขอพิจารณาขางตน ขอบเขตที่จะขอดําเนินการและขอใบรับรอง สามารถแบงได 3 
ประเภท 

1. แยกตามกิจกรรม 
2. แยกตามทําเลที่ตั้ง 
3. แยกตามการควบคุมการบริหาร 

 แยกตามกิจกรรม/แผนก 
 กิจกรรมหลักที่จะดําเนินการจะสอดคลองตามประเภทธุรกิจ ขนาด และปญหาที่สงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม 

แยกตามทําเล/ที่ตั้ง 
1. ทาํเลที่ตั้งที่กําหนดเปนอาณาเขตของกิจกรรมที่อยูภายใตการควบคุมของการบริหาร

ที่กําหนด อาจจะรวมถึงหรือตอเน่ืองถึง การเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑพลอยได สินคาก่ึงผลิตภัณฑ 
(ผลิตภัณฑอยูขั้นตอนระหวางการผลิต) ผลิตภัณฑสําเร็จรูป เศษของเสีย พวกเครื่องมือและที่
เก็บ หรือกําหนดโดยกฎหมาย เปนตน ซึ่งสวนใหญจะกําหนดเปนที่ตั้ง เปนตน 

2. ในกรณีมีหลายๆ ทําเลท่ีคลายกัน มีปญหาและเ ร่ืองสิ่ งแวดลอมคลายๆกัน 
ดําเนินการภายใตโครงสรางการบริหารเดียวกัน ก็สามารถดําเนินการและขอการรับรองได
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3. ในกรณีที่หนวยงานหนึ่งถูกเลือกขึ้นมาดําเนินการจะตองมีการตรวจสอบภายในอยาง
เขมงวด การยอมรับหนวยงานหนึ่งในทําเลที่ตั้งเดียวกัน จะตองบันทึกและพรอมจะใหองคกร
รับรอง (Accreditation Body) ตรวจสอบ 

4. ในกรณีที่องคกรมีหลายกลุม แผนก หนวยธุรกิจ มีกิจกรรมที่แตกตางกัน การรับรอง
และดําเนินการจะตองครอบคลุมทั้งหมด 

5. ที่ตั้งชั่วคราว เชน การกอสราง การรับรอง/ดําเนินการไมไดดําเนินการที่ทําเลน้ัน แต
จะรับรองระบบการจัดการขององคกรน้ันจึงไมไดขึ้นอยูกับที่ตั้ง การรับรองจะรับรองกิจกรรมซึ่ง
การจะตรวจสอบจะตองมีการสุมตัวอยางที่มีการทํางานจริงๆ ขึ้นมา 

6. ในกรณีที่ไมสามารถระบุทําเลที่ตั้ง เชน การบริการ ขอบเขตของการดําเนินการ เพ่ือ
ขอการรับรองจะตองไปดูที่กิจกรรมขององคกร 

แยกตามการควบคุมการบริหาร 
1. การควบคุมการบริหารระบุในรูปโครงสรางของอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ การ

รับรองการบริหารจะครอบคลุมทุกเรื่องทางดานสิ่งแวดลอมของกิจกรรมขององคกร หรือตามที่
ระบุตามทําเลที่ตั้ง 

2. การบริหารอาจจะอยูในรูปของอํานาจในการตัดสินใจวานโยบายรวมมีการปฏิบัติใน
รูปของวัตถุประสงคและเปาหมาย และแผนการใหบรรลุตามนโยบาย 

3. อาจจะเปนอํานาจในการสนับสนุนการเงิน ทรัพยากรบุคคลเพ่ือจะทําใหมีการควบคุม
และพัฒนาเรื่องส่ิงแวดลอม ซึ่งอาจจะอยูในกรอบของงบประมาณและขออุปสรรคท่ีเปนตัวจํากัด
ก็ได  สวนทรัพยากรท่ีจะใชในการปรับปรุงเรื่องสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติมอาจจะตองการอํานาจที่สูง
กวาก็ได 

4. อํานาจการควบคุม Input-Output และการควบคุมทางออม 
 การกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ จะประกอบดวย 

1. หนาที่ของตัวแทนฝายบริหาร 
2. หนาที่ของคณะกรรมการและคณะทํางาน 
3. หนาที่ของผูผลักดันและติดตามความกาวหนาพรอมกําหนดการประชุมติดตามดวย 

 การกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ 
1. การพิจารณากําลังคน 
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2. พิจารณาความพรอมของบุคลากร โครงการใหมๆ ที่จะมีผลตอเวลาของผูปฏิบัติงาน 
3. พิจารณาเวลาของผูปฏิบัติ เพราะบางแหงมีงานประจํามากอยูแลว เม่ือมีการ

ดําเนินการ ISO 14000 แตกลายเปนกิจกรรมเสริมที่ทุกคนไมมีเวลาแบงให  ฉะนั้นจะตองมีเวลา
และงานดานอ่ืนที่ทําอยูแลวไมกระทบตอการดําเนินการดานระบบ ISO 14000 ที่จะมีขึ้นมา และ
ในที่สุดจะตองเปนสวนหนึ่งของงานประจํา 

4. พิจารณาความพรอม วิธีการ เคร่ืองมือตางๆ ที่มีอยู 
 การกําหนดวิธีการ 
 จะใชวิธีการดําเนินการอยางไรที่สอดคลองตามกิจกรรมที่เรามีอยูแลว  โดยสามารถ
กลมกลืนเขากับสิ่งที่มีอยูแลว เพ่ือจะไดไมตองทําอะไรใหมๆ ที่แตกตางจากวิธีปฏิบัติที่มีอยูแลว 
การเร่ิมจัดระบบควรจะมีการตรวจสอบดูกอนวาเรามีอะไรอยูบางแลว จะตองทําอะไรเพิ่ม เพราะ
ทุกองคกรยอมมีวิธีการการจัดการขององคกรอยูแลว ไมควรเริ่มอะไรใหมหมด 
 ควรจะศึกษาวาเรามีอะไรอยูบางแลว ระบบการจัดการที่มีอยูในหนวยงานมีอะไรบาง 
กิจกรรมมีอะไรบาง เม่ือเทียบกับขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 14000 แลวขาดอะไรที่ตองทํา
เพ่ิมเติม 
 ขอควรระวังคืออยาเขียนคูมือแนวทางใหมที่อยากใหเปนโดยไมคํานึงถึงวิธีการท่ีมีอยู 
นอกจากจะมีปญหาในเชิงปฏิบัติแลวจะทําใหงานดําเนินการลาชา  พนักงานอาจจะไมชินและไม
ยอมรับอะไรใหมๆ ซึ่งบางคร้ังสิ่งที่มีอยูแลวอาจจะดีอยูแลว  ยิ่งตอนนําเอกสารไปสูการปฏิบัติ
แลวจะพบปญหามาก การนําวิธีการสูการปฏิบัติจะเปนปญหา 
 ในกิจกรรมขั้นตอนการวางแผน 

1. วิเคราะหปญหาดานสิ่งแวดลอม 
2. พิจารณาขอกฎหมาย 
3. กําหนดนโยบาย 
4. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 
5. กําหนดแผนกิจกรรมหรือโครงการ 
6. จัดทําคูมือวิธีการตางๆ 

 การดําเนินการตามแผน 
 เม่ือไดเอกสาร ไดแผนงาน ไดแนวทางระบบที่เปนเอกสารที่ใชเปนคูมือ หรือแนวทาง
การทํางาน  ซึ่งวิธีการหลายอยาง อาจจะแตกตางหรือมีความชัดเจนขึ้น  แตผูปฏิบัติอาจจะยังไม
เคยชินหรือไมไดรับรูวิธีการเหลาน้ัน  จึงตองใหเวลาในการเรียนรูวิธีใหมและทําความเขาใจ ทํา
ใหพนักงานคุนเคยที่จะชวยกันปฏิบัติตามแนวทางที่ไดกําหนดไว 
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 ขั้นตอนนี้จําเปนอยางยิ่งที่หัวหนาจะตองมีการอบรม หรือถายทอดใหผูปฏิบัติอยาง
ใกลชิด หากมิไดมีการถายทอดแลว  เอกสารที่เขียนก็เปรียบเหมือนกระดาษที่ไรคุณคาถูกเก็บ
ไวในชั้นโดยไมมีประโยชน ไมใชแนวทางการทํางาน 
  
 ติดตามความกาวหนาและควบคุมแผนการดําเนินการ 
 พบวาในหลายองคกรมีวิธีการ มีแผนการ แตไมไดควบคุมติดตามวาไดตามแผนที่วางไว
หรือไม ทําใหลาชาหรือไมก็ไมมีการดําเนินการใหเกิดผลจริงในเชิงปฏิบัติจริง 
 การติดตามควบคุมมีหลายวิธี เชน มีการประชุมติดตามโดยคณะกรรมการ การติดตาม
โดยมีคณะผูตรวจสอบ 
 การควบคุมโดยคณะกรรมการ (Steering Committee) 
 จะตองมีการกําหนดการประชุมติดตามความกาวหนาของการดําเนินการอยูเสมอ  โดยมี
การรายงานความกาวหนาจากผูรับผิดชอบเทียบกับแผนการ มีการรายงานปญหา อุปสรรคเพ่ือ
รวมกันแกไขอยูเสมอ ตองกําหนดระยะเวลา วันที่ใหชัดเจน กําหนดวาระใหชัดเจน มีการติดตาม 
ประชุมรายงานความคืบหนา ปญหา วิธีการแกอยูเสมอ 
 การติดตามโดยผูตรวจสอบ (Auditor) 
 หากมีผูตรวจสอบระบบอยูแลว อาจจะใชผูตรวจสอบความกาวหนาเปนระยะๆในเวลา 
พ้ืนที่ที่ไดรับมอบหมาย แลวนําผลการตรวจสอบไปรายงานในการประชุม เพ่ือสรุป แกไขตอไป 
 การอบรมเรื่องการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental 
Management Auditing) 
 หากจะมีการตรวจสอบโดยบุคลากรภายในบริษัท ควรจะมีการอบรมผูตรวจสอบ 
หลังจากดําเนินการปฏิบัติมาไดชวงหน่ึง หรือหากจะใชผูตรวจสอบติดตามความกาวหนาก็จัด
อบรมในชวงแรกๆก็ได 
 หากใชผูตรวจสอบจากภายในองคกรเอง ควรจะเลือกผูมีความอาวุโสพอสมควร และ
เขาใจกระบวนการดี อาจจะเปนหัวหนาแผนก หรือตัวแทนแตละแผนกก็ได 
 การตรวจสอบจะเปนกระบวนการคนหาความจริงที่อาจบกพรองหรือโอกาสที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพไมใชกระบวนการไลหาขอบกพรอง ไมไดหมายความวายิ่งผูตรวจสอบพบ         
ขอบกพรองมากเทาไรยิ่งดีซึ่งจะทําใหเกิดขอขัดแยง ตรวจดูในเชิงระบบที่เปนความจริง จึงไมใช
การไลหาขอบกพรอง 
 การใชผูตรวจสอบภายในองคกร มีขอดี ขอเสีย ดังนี้ 
 ขอดี คือ 
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1. ประหยัด 
2. ทําใหมีการเขาใจและเรียนรูงานซึ่งกันและกันได 
3. ทําใหเขาใจบทบาทซึ่งกันและกันทําใหขอขัดแยงนอยลง 
4. เม่ือเรียนรูขอผิดพลาด บกพรองจากแผนกอ่ืน ก็สามารถนํามาปรับเปลี่ยนงานท่ี

ตัวเองรับผิดชอบได 
5. ทําใหการประสานงาน เชื่อมโยงงานระหวางแผนกทําไดดีขึ้น ไดเห็นจุดบกพรองใน

การสื่อสารขามแผนก ขอบกพรองระหวางแผนกตอแผนกได 
 ขอเสีย คือ 

1. ขาดประสบการณในการตรวจสอบ 
2. หากไมเขาใจหลักเกณฑ โอกาสจะเกิดความขัดแยงมีมาก 
3. ไมไดเรียนวิธีการใหมๆ ในการตรวจสอบ 

 หากใชผูตรวจสอบจากภายนอก หรืออาจเปนหนวยงานรับรอง (Certified Party 
Auditing) จะมีขอดี ขอเสีย คือ 
 ขอดี คือ 

1. มีประสบการณในการตรวจสอบ 
2. มีความเปนกลาง ไมลําเอียง หรือเขาขาง 

 ขอเสีย คือ 
1. ราคาแพง 
2. ขาดการฝกบุคลากรภายในองคกร การประสานกันของบุคลากรอาจจะไมไดปรับปรุง 
3. ไมมีการเรียนรูงานซึ่งกันและกันของแตละแผนก 

 ดังนั้นควรจะมีการตรวจสอบทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร  จะทําใหไดประโยชน
มากขึ้น แตจะมีขอเสียคือคาใชจายและเวลา 
 ดําเนินการตรวจสอบระบบ 
 เปนกระบวนการคันหาความจริงที่เปนขอบกพรองของระบบ หรือหาประเด็นที่สามารถ
ปรับปรุงได ไมใชการไลลาหาขอบกพรอง ควรจะมีการตรวจสอบตามความเหมาะสมของเวลา 
ปญหาแตละพื้นที่ 
 
 การกําหนดเวลา ควรพิจารณาประเด็นตอไปน้ี คือ 

1. ตรวจสอบตามกําหนดการ 
2. ตรวจสอบตามปญหา หากแผนกไหนมีปญหามากอาจจะตรวจบอยหนอย 
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3. ตรวจสอบติดตามความกาวหนา 
4. ตรวจสอบติดตามปญหา ติดตามการแกไขปญหา 

 การคัดเลือกผูตรวจสอบ 
1. ควรมีอาวุโสและเขาใจกระบวนการ 
2. มีความเปนกลาง ไมลําเอียง 
3. มีความเปนนักฟง นักคิดที่ดี 
4. มีความเขาใจกระบวนการตรวจสอบ เขาใจวิธีการ 
5. ผานการอบรมเรื่องการตรวจสอบ 
6. ไมควรใหผูใตบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาตรวจสอบซึ่งกันและกัน จะทําใหไม  

เปนกลาง 
 การกําหนดแผนกที่จะถูกตรวจสอบ 

1. แผนกที่ถูกกําหนดตามแผนอยูแลว 
2. แผนกที่มีปญหามาก 
3. แผนกที่ตองติดตามความกาวหนา 
4. อ่ืนๆ 

 ทบทวนโดยฝายบริหาร 
 การประชุมโดยฝายบริหารที่มีประธานที่ประชุมคือ  ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน เพ่ือ
พิจารณาผลการดําเนินการดานการจัดระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
 กําหนดเวลาในการประชุม 

1. กําหนดตามแผนที่วางไว 
2. กําหนดตามปญหา หากมีปญหามากอาจจะประชุมบอย 
3. ตามความจําเปน 

 ผูเขารวมประชุม 
1. ผูบริหารสูงสุดขององคการเปนประธาน 
2. คณะกรรมการดําเนินการ 
3. ตัวแทนฝายบริหาร 
4. ผูจัดการฝาย/แผนกตางๆ 
5. ผูจดบันทึกการประชุม 
หัวขอที่จะประชุม 
1. นโยบาย 
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2. วัตถุประสงคและเปาหมาย 
3. ผลการดําเนินการ 
4. เทคโนโลยีใหม ๆ 
5. ขอกฎหมายที่เก่ียวของ 
6. ความตองการทางการตลาดทางดานสิ่งแวดลอม 
7. ผลการตรวจสอบระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
8. อ่ืนๆ 

 วาระการประชุม 
1. เรื่องแจงใหทราบ 
2. ทบทวนความกาวหนาของผลการประชุมที่ผานมา 
3. สรุปความกาวหนา ปญหา อุปสรรคของการประชุมที่ผานมา 
4. ประชุมตามหัวขอที่แจงและตามวาระ 
5. มอบหมายหนาที่ความรับผดิชอบและการแกไขปญหา หรือส่ังการ 
6. กําหนดการติดตามตางๆ 
7. ปดการประชุม 

 บันทึกการประชุม 
1. จะตองมีการบันทึกการประชุม 
2. หลังจากตรวจทานความถูกตองและอนุมัติความถูกตองและตองมีการแจงหรือ

แจกจายใหผูเขาประชุมทราบ ถือเปนการมอบหมายและเปนหลักฐานตอไป 
 ขอรับการรับรองระบบ ISO 14000 (สยาม อางถึงใน ศิราณี ประเสริฐนอก, 2547 : 18)  
 การจะขอการรับรองควรจะตองมีการดําเนินการครบวงจรเสียกอน แตการเร่ิมติดตอ
สามารถเร่ิมติดตอลวงหนาได เพ่ือจะไดไมเสียเวลา 
 ขอบเขตการประยุกตใช (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ อางถึงใน ศิราณี ประเสริฐนอก, 
2547 : 18)  
  ISO 14000 เปนเกณฑขอกําหนดเพ่ือใหองคกรสามารถใชเปนแนวทางในการจัดระบบ
การจัดการ ดานสิ่งแวดลอมในองคกรของตนเอง  ถึงแมวาในหนวยงานหรือองคกรหน่ึงจะมี
ระบบการจัดการอ่ืนๆ เชน ระบบคุณภาพ ระบบความปลอดภัย หรืออ่ืนๆ อยูภายในองคกรแลว
ก็ตาม ก็สามารถประยุกตเขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการในองคกรได ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมนี้ จะชวยทําใหองคกรวางนโยบายและวัตถุประสงคขอกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ 
ดานสิ่งแวดลอม  รวมถึงปญหาอันอาจจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและปญหาท่ีเดนชัด ทําให
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 ISO 14000 นี้สามารถประยุกตใชกับองคกรทุกขนาด ทุกประเภท ไมวาองคกรจะมี
ความแตกตางในแงภูมิประเทศ วัฒนธรรม สังคม กฎระเบียบ แตตองระบุอยางชัดเจนถึง
ขอบเขตที่จะนําระบบนี้ไปประยุกตใช ดังนั้นจึงเหมาะกับองคกรที่มีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

1. ตองการนําระบบไปปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมขององคกรเอง 

2. ตองการใหม่ันใจวาการดําเนินการตางๆ ดานสิ่งแวดลอมสอดคลองตามนโยบายที่
กําหนดไว 

3. ตองการแสดงใหผูอ่ืนเห็นวาองคกรของตนเองปฏิบัติตามเกณฑกําหนด 
4. ตองการการรับรองดานระบบการจัดสิ่งแวดลอมจากองคกรที่เปนกลาง 
5. ตองการประกาศตัวเองและพิจารณาดําเนินการเองอยางอิสระใหสอดคลองตาม

ขอกําหนดของ ISO 14000 
 ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 14000 นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะใหรวมเขากับระบบการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมที่องคกรมีอยูแลว การนําไปใชอาจจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆอยาง เชน 
นโยบาย ลักษณะของกิจกรรม และเงื่อนไขของกระบวนการ ความสําเร็จของการดําเนินการของ
องคกรจะขึ้นอยูกับความรวมแรงรวมใจของพนักงานทุกระดับทุกแผนก  โดยเฉพาะผูบริหาร
สูงสุด ระบบน้ีจะชวยทําใหจัดระบบขึ้นมาแลวนําไปปฏิบัติ มีการตรวจสอบดูวาระบบมี
ประสิทธิผลหรือไมโดยตัวระบบเอง มีการวางแนวนโยบาย วัตถุประสงค มีการตรวจวาไดบรรลุ
ตามแนวทางหรือไม ซึ่งสามารถตรวจสอบดูได หรือจะกลาวอีกนัยหน่ึงไดวามีแผนการหรือ
แนวทางที่ชัดเจน แลวมีระบบการตรวจสอบดูวาไดมีการปฏิบัติดําเนินการตามแผนและมี
ประสิทธิภาพหรือไม สามารถตรวจวัดไดวาบรรลุหรือไม เง่ือนไขตางๆ อยูภายใตการควบคุม
นั้นเอง การดําเนินการนี้ควรจะตองดําเนินการภายใตเทคโนโลยีที่หาได สอดคลองกับสถานะ
ทางการเงินหรือดวยตนทุนที่พอเหมาะสมกับตนเอง 
 จุดประสงคโดยท่ัวไปจะชวยเปนเคร่ืองมือใหองคกรในการปองกันปญหามลพิษและ
ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความตองการทางสังคมได  มาตรฐานมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ใชเปนการกีดกันทางการคา หรือทําใหเปนเง่ือนไข หรือผูกพันทางขอกฎหมายใดๆ 
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 มาตรฐานมิไดมีความประสงคที่จะรวมขอกําหนดทางดานการจัดการทางดานอนามัย
และความปลอดภัยเขามาดวยแตก็มิไดมีขอจํากัดที่จะรวมเขาดวยกัน  แตกระบวนการออก
ใบรับรองจะตองพิจารณาประเด็นอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการระบบส่ิงแวดลอมเทาน้ัน 
 หลายๆสวนของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 นี้เปนเรื่องเดียวกันกับระบบ
การจัดการคุณภาพ ISO 9000 ดังน้ันจึงควรจะเลือกและประยุกตใชใหสอดคลองกัน อยางไรก็
ตามก็ควรจะเขาใจวาหลายๆสวนก็ไมเหมือนกัน มีวัตถุประสงคที่แตกตางและมีบุคคลที่
เก่ียวของ (Interested Party) ไมเหมือนกัน ระบบคุณภาพที่เก่ียวของกับลูกคา คือ สนองตอบ
ความตองการของลูกคา ขณะที่จัดการสิ่งแวดลอมจะสนองความตองการที่กวางกวามากของ
ผูเก่ียวของรวมถึงความตองการของสังคมที่จะปกปองรักษาสิ่งแวดลอมดวย 
 ขอกําหนด ISO 14000 

1. ขอบเขต (Scope) 
2. มาตรฐานอางอิง (Normative References) 
3. คานิยาม (Definitions) 
4. ขอกําหนดระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management System  

Requirements) 
4.1 ขอกําหนดทั่วไป (General Requirements) 
      องคกรตองจัดตั้งระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขึ้นมาใหสอดคลองตาม

ขอกําหนดทั้งหมดของขอ 4 ในมาตรฐาน ISO 14000 และตองมีการนําไปปฏิบัติใหสอดคลอง
อยางสมํ่าเสมอ 

4.2 นโยบายดานสิ่งแวดลอม (Environmental Policy) 
      ผูบริหารสูงสุดขององคกรจะตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมขึ้นมา เพ่ือให

ม่ันใจวานโยบายนั้น 
 เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ขนาด ปญหาส่ิงแวดลอมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ 

และบริการขององคกร 
 มีความมุงม่ันที่จะมีการปรับปรุงปญหาดานส่ิงแวดลอมอยูเสมอ และ

ปองกันปญหามลพิษ 
 มีความมุงม่ันที่จะปฏิบัติขอกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ รวมถึง

ขอกําหนดตางๆท่ีองคกรเปนสมาชิก 
 มีการกําหนดกรอบในการตั้งและทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมาย

ดานสิ่งแวดลอม 
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 กําหนดนโยบายเปนลายลักษณอักษร มีการนํานโยบายไปปฏิบัติจริง 
และดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ พรอมอธิบายหรือสื่อใหพนักงานไดเขาใจนโยบายนั้นๆ 

 พรอมไวสําหรับสาธารณชนเพื่อตรวจสอบหรือขอดูได 
4.3 การวางแผน (Planning) 

4.3.1 ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมหรือประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม 
(Environmental Aspects) 
   องคกรตองกําหนดวิธีการในการคนหา วิเคราะหปญหาดานส่ิงแวดลอม
ของกิจกรรม ผลิตภัณฑหรือบริการในสวนที่สามารถควบคุมไดโดยตรง และสวนที่คาดวาจะ
สามารถผลักดันหรือควบคุมทางออม (Influence) เพ่ือที่จะนํามาประเมินดูวาลักษณะปญหา
สิ่งแวดลอมเหลาน้ันประเด็นใดบางที่จะสงผลตอส่ิงแวดลอมที่สําคัญ (Significant Impacts) 
เพ่ือที่จะสามารถควบคุมหรือผลักดันทางออมตอลักษณะปญหาเหลาน้ัน องคกรจะตองพิจารณา
นําลักษณะปญหาที่สําคัญเหลาน้ันมาตั้งเปนวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการ แกไข  ขณะเดียวกัน
จะตองคอยปรับขอมูลใหสอดคลองตามเหตุการณที่เปลี่ยนไปอยูเสมอ 

4.3.2 กฎหมายและขอกําหนด กฎ ระเบียบอ่ืนๆ (Legal and Other 
Requirements) 

    องคกรจะตองกําหนดใหมีวิธีดําเนินการคนหา รวบรวมขอกฎหมาย          
กฎระเบียบตางๆ รวมถึงองคกรเปนสมาชิก โดยขอกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จัดใหมี หรือ
สามารถคนหาไดอยางสมํ่าเสมอนี้จะตองเปนขอกฎหมายที่เ ก่ียวของกับลักษณะปญหา
สิ่งแวดลอมอันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการขององคกรเอง 

4.3.3 วัตถุประสงคและเปาหมาย (Objectives and Targets) 
  องคกรตองกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายเปนลายลักษณอักษรใน

แตละสวนกิจกรรมและแตละระดับภายในองคกร เม่ือกําหนดและพิจารณาการตั้งวัตถุประสงค 
องคกรจะตองพิจารณาขอกฎหมายและกฎระเบียบ ปญหาดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ เทคโนโลยีที่
เก่ียวของ ความพรอมดานการเงิน กระบวนการ ความตองการทางธุรกิจ และในทัศนะของ
ผูเก่ียวของ 
 วัตถุประสงคและเปาหมายจะตองสอดคลองกับนโยบายดานสิ่งแวดลอมรวมถึง
การปองกันปญหามลพิษ เม่ือกําหนดขึ้นมาจะตองมีการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ  

4.3.4 แผนกิจกรรม/โครงการดานสิ่งแวดลอม (Environmental Management 
Programmers) 
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องคกรจะตองกําหนดแผนการเพ่ือแสดงการที่จะบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายซ่ึงตองรวมถึง 

1)  การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบที่จะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายในแตละแผนกหรือสวนและแตละระดับขององคการ 

2)  วิธีการระยะเวลาที่จะดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมาย 
ถาหากแผนการเก่ียวของกับการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ผลิตภัณฑ หรือบริการ 
แผนการจะตองมีการปรับใหสอดคลองกับเหตุการณหรือสถานการณที่เปลี่ยนไป 

4.4 การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ (Implementation and Operation) 
4.4.1 โครงสรางการจัดการและหนาที่ความรับผิดชอบ (Structure and 

Responsibility) 
 บทบาท อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบจะตองระบุอยางชัดเจน มีการกําหนด
เปนลายลักษณอักษร และกระจายใหเขาใจเพ่ือที่จะไดมีการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ฝายบริหารจะตองจัดหาทรัพยากรที่จําเปนในการที่จะปฏิบัติและควบคุมระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ทรัพยากรในที่นี้หมายถึงทรัพยากรบุคคล ความชํานาญเฉพาะ 
เทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรทางดานการเงินดวย 
 ผูบริหารสูงสุดจะตองแตงตั้งตัวแทนฝายบริหารขึ้นมาโดยเฉพาะอาจจะมีหลาย
คนชวยก็ได  และไมวาผูที่ไดรับการแตงตั้งมีงานหนาที่ความรับผิดชอบอ่ืนอยูดวยก็ตาม จะตอง
ไมมีผลตองานที่มอบหมายใหเปนตัวแทนฝายบริหารและผูบริหารจะตองกําหนดอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบเพ่ือที่จะ 
  1)  จัดใหมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามขอกําหนด ISO 14001  นําระบบ
ไปปฏิบัติใหมีประสิทธิผลอยางสมํ่าเสมอ 
   2)  รายงานผลการดําเนินงาน ดานสิ่งแวดลอมเพ่ือที่จะไดมี  การทบทวน
ปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยูเสมอ 

4.4.2 การฝกอบรม การสรางจิตสํานึกและความรูความสามารถ (Training 
Awareness and Competence) 

  องคกรจะตองระบุหรือวิเคราะหแจกแจงวาบุคลากรใดบาง สมควรจะไดรับการ
อบรมอะไร โดยบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่อันมีสวนเก่ียวของกับปญหาดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 
จะตองไดรับการอบรมอยางเหมาะสม 
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  จะตองมีการกําหนดวิธีการที่จะทําใหพนักงานหรือสมาชิกหรือผูเก่ียวของใน
แตละหนาที่ตางๆ ในองคกรไดตระหนักถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ีอยางสมํ่าเสมอ 
  1)  ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติใหสอดคลองตาม นโยบาย วิธีการ 
และขอกําหนดตางๆ ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
  2)  ตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่สําคัญ ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและอาจจะ
เกิดจากกิจกรรมหรืองานที่ปฏิบัติ และตระหนักถึงความสําคัญ ในการปรับปรุงงานในสวนที่ตนเอง
รับผิดชอบ 
  3)  ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของพนักงานน้ันๆ ที่จะชวย
ทําใหบรรลุตามนโยบาย สอดคลองตามวิธีการและขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการเตรียมความพรอมและตอบสนองเหตุการณฉุกเฉิน 
  4)  ตระหนักถึงผลท่ีอาจเกิดจากการที่ไมปฏิบัติตามวิธีการตางๆ ของ
กระบวนการ 
  5)  บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมีหนาที่โดยตรงในสวนที่เก่ียวของกับปญหาดาน
สิ่งแวดลอมที่สําคัญจะตองมีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามหนาที่นั้นๆ อาจจะระบุดวย 
การศึกษา การอบรมและ/หรือประสบการณ 

4.4.3 การส่ือสารและการประชาสัมพันธ (communication) 
        ในสวนที่เก่ียวของกับลักษณะปญหาดานส่ิงแวดลอมและระบบการ

จัดการส่ิงแวดลอม องคกรจะตองจัดทําวิธีการตางๆ ดังตอไปน้ีและปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 
    1)  วิธีการส่ือสารภายในระหวางและแตละระดับ แตละสวนตางๆ 
ภายในองคกร 
    2)  วิธีการรับ บันทึก การตอบสนองตอขอมูล ขาวสารตางๆ ที่เปนการ
สื่อมาจากผูสนใจ ผูเก่ียวของตางๆ ที่มาจากภายนอกองคกร 

องคกรจะตองพิจารณากระบวนการสื่อสารเก่ียวกับลักษณะปญหาดาน
สิ่งแวดลอมตอผูเก่ียวของภายนอกองคกรและจะตองมีการบันทึกการตัดสินใจดวย 

4.4.4 การจัดทําเอกสารในระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental 
Management Documentation) 

  องคกรตองจัดทําขอมูลเอกสาร ที่อาจจะอยูในรูปกระดาษ สื่อ-อิเล็กทรอนิกส
อยางสมํ่าเสมอเพื่อแสดงถึง 

  1)  ขอกําหนดหลักของการจัดการส่ิงแวดลอมและแสดงความ เก่ียวของ
สัมพันธของเอกสารดังกลาว 
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  2)  แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องของเอกสารตางๆ 
4.4.5 การควบคุมเอกสาร (Document Control)  
องคกรจะตองกําหนดวิธีการควบคุมเอกสารที่เก่ียวของกับ ISO 14000 และ

ดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม่ันใจวาเอกสารเหลาน้ัน 
1)  สามารถทราบวาเอกสารที่ใชอยูมีอยูที่ไหนบาง 
2)  มีการทบทวน ปรับปรุงตามความจําเปน และเห็นชอบโดยบุคคลที่มีอํานาจ

เก่ียวของเปนระยะๆอยูเสมอ 
3)  เปนเอกสารฉบับถูกตองลาสุดและมีอยูในจุดที่จําเปนตองใชงาน 
4)  เอกสารที่ยกเลิกไมไดใชงานแลวจะตองนําออกจากจุดที่ใชงานหรือ         

มิเชนน้ันก็ตองหาวิธีที่ปองกันการใชงานที่ผิดพลาดของเอกสารที่ยกเลิกแลว 
5)  เอกสารที่ไมไดใชงานแลวจะตองเก็บตามระยะเวลาที่ขอกฎหมายกําหนด 

หรือตามวัตถุประสงคที่ตองการใชงานในชวงเวลาที่กําหนดอยางชัดเจน 
เอกสารจะตองชัดเจน ระบุวันที่ (รวมถึงวันที่ที่ปรับปรุงแกไข) และอานงาย    

มีการเก็บรักษา จะระบุเวลาการเก็บที่ชัดเจน การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการเขียน 
เปลี่ยนแปลงเอกสารตางๆ จะตองระบุอยางชัดเจน 

4.4.6 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Control)  
 องคกรจะตองวิเคราะหกระบวนการและกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับ

ลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่ผานการวิเคราะหมาแลวนั้นวามีปญหาเหลาน้ัน 
เก่ียวของกับกิจกรรมกระบวนการอะไร เม่ือแกไขที่กิจกรรมกระบวนการนั้นแลว จะทําให
สอดคลองตามนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมาย องคกรจะตองวางแผนดําเนินการกับ
กิจกรรมและกระบวนการเหลาน้ีรวมถึงการบํารุงรักษาเครื่องจักรเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือใหม่ันใจวา
มีการดําเนินภายใตเง่ือนไขที่กําหนดหรือแนวทางที่กําหนด ดังตอไปน้ี 

1)  มีการจัดทําวิธีการปฏิบัติ เปนเอกสารที่ครอบคลุมกิจกรรม 
สถานการณตางๆ ที่เม่ือหากไมมีการปฏิบัติและดําเนินการตามวิธีการดังกลาวน้ีแลวจะสงผลทํา
ใหไมสอดคลองตามนโยบายและวัตถุประสงคและมีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 
   2)  กําหนดคาเกณฑมาตรฐานตางๆ เกณฑของการปฏิบัติลงใน
วิธีการดังกลาว มีการจัดทําวิธีการปฏิบัติกับผลิตภัณฑหรือบริการ อันเก่ียวของกับลักษณะ
ปญหาดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่หนวยงานมีการนําเขามาใชในหนวยงานของตนเอง 
ขณะเดียวกันก็จะตองมีการสื่อสารวิธีการ ขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของถึงผูขาย/ผูสงมอบ/คูคา 
ดวย 
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4.4.7 การเตรียมพรอมเพ่ือรับสถานการณเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency 
Preparedness and Response) 

    องคกรจะตองกําหนดวิธีการในการเตรียมความพรอมและตอบสนองตอ
สถานการณ อุบัติเหตุ และสถานการณฉุกเฉิน  เพ่ือที่จะปองกันและบรรเทาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดติดตามมากับสถานการณดังกลาว 

  องคกรจะตองทบทวนแกไขวิธีการตามความเหมาะสมในสวนของการเตรียม
ความพรอมและตอบสนองสถานการณอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยเฉพาะในกรณีหลังมีเหตุการณ
อุบัติเหตุและเหตุการณฉุกเฉิน 

  องคกรจะตองมีการซอมหรือทดสอบวิธีการที่เก่ียวของเทาที่จะทําได 
4.5 การตรวจสอบและปฏิบัติการแกไข (Checking and Corrective Action) 

4.5.1 การเฝาระวังและวัดผล (Monitoring and Measurement) 
   องคกรตองกําหนดวิธีการท่ีเปนลายลักษณอักษรในการตรวจสอบและ
วัดผลคาบงชี้คุณลักษณะตางๆ ของกระบวนการและกิจกรรมที่สามารถสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่สําคัญอยางสมํ่าเสมอ ในการน้ีจะตองมีการบันทึกขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือที่จะ
สามารถตรวจสอบยอนถึงที่มาตางๆ ที่เก่ียวกับการควบคุมกระบวนการ การตรวจติดตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจวัดจะตองมีการสอบเทียบ และมีการเก็บบันทึกผล
ตามวิธีการเก็บบันทึก 
 หนวยงานจะตองมีการทบทวนเปนระยะๆ โดยวิธีการที่เปนลายลักษณอักษร
ในการทบทวนเกี่ยวกับขอกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ 

4.5.2 สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (Nonperformance and Corrective and 
Preventive Action) 
   องคกรจะตองกําหนดวิธีการในการบงบอกความรับผิดชอบ และอํานาจ
ในการดําเนินการหาสาเหตุขอบกพรอง ดําเนินการในการบรรเทาผลกระทบตามเหตุ หาวิธีการ
แกไขและปองกัน 
 การดําเนินการแกไขหรือปองกัน เพ่ือจะกําจัดสาเหตุที่มีจริง และอาจจะเปน
สาเหตุของขอบกพรองจะตองเหมาะสม ไมทําใหปญหาขยายลุกลามมากขึ้น และพอเหมาะกับ
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบนั้นๆ 
 หนวยงานจะตองดําเนินการและบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลงในวิธีการที่
เปนลายลักษณอักษรดวยหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการอันเกิดจากการแกไขและปองกันน้ันๆ 
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4.5.3 การบันทึก (Records)  
 หนวยงานตองกําหนดวิธีในการบงชี้ การเก็บ และการทําลายบันทึกที่

เก่ียวกับการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม บันทึกในที่นี้ตองรวมถึง การอบรม ผลการตรวจสอบ      
และการประชุมทบทวน 

บันทึกทางดานสิ่งแวดลอมจะตองชัดเจน คนหาไดงายเพื่อที่จะสามารถ
ตรวจสอบไดถึงกิจกรรม ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีเก่ียวของ บันทึกทางดานส่ิงแวดลอมจะตองมี 
การเก็บและรักษาที่สามารถเรียกดูงาย และปองกันการเสียหาย เส่ือมสลาย หรือสูญหาย 
ระยะเวลาการเก็บจะตองกําหนดและบันทึกไวอยางชัดเจน 

4.5.4 การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่ งแวดลอม  (Environmental  
Management System Audit) 
 หนวยงานตองกําหนดแผนการและวิธีการในการตรวจสอบระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมเปนระยะๆ 
   1)  เพ่ือจะตรวจสอบดูวาระบบการจัดการที่มีอยูนั้นสอดคลองตามแผนของ
ระบบการจัดการหรือไม รวมถึงสอดคลองตามขอกําหนด ISO 14001 หรือไม  ระบบมีการนําไป
ปฏิบัติและดําเนินการอยางสมํ่าเสมอหรือไม 
   2)  เพ่ือที่ผลของการตรวจสอบจะไดขอมูลใหฝายบริหาร แผนการตรวจสอบ
รวมถึงกําหนดการจะตองขึ้นอยูกับความสําคัญของกิจกรรมที่เก่ียวของและผลการตรวจสอบที่
ผานมา  เพ่ือใหชัดเจนขึ้น วิธีการตรวจสอบจะตองครอบคลุมขอบเขตการตรวจสอบความถี่ 
วิธีการ และหนาที่ความรับผิดชอบ ขอกําหนดสําหรับการตรวจสอบและการรายงานก็ตองชัดเจน
ดวย 

4.6 การทบทวนโดยฝายบริหาร (Management Review)  
 ผูบริหารสูงสุดขององคกรจะตองมีการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม

ชวงเวลาที่เห็นวาเหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจวามีการดําเนินการอยางตอเน่ือง เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล ในกระบวนการทบทวนจะตองมีการรวบรวมขอมูลที่จําเปนที่จะใชพิจารณาทบทวน 
และตองมีการบันทึกการประชุมทบทวนนี้ดวย 

ในการประชุมควรจะมีหัวขอวาสมควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วัตถุประสงค 
และผลการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสถานการณตางๆ และมีการ
ปรับปรุงอยูเสมอหรือไม 
 การนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 เขาสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียน
ปากเกร็ด 
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 ดวยความมุงม่ันที่จะดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหสําเร็จ  โรงเรียนปาก
เกร็ดจึงเขารวมโครงการนําระบบมาตรฐานสากล ISO 14000 ของคณะกรรมการธุรกิจเพ่ือ
สิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) ซึ่งมี 
ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และสถาบันส่ิงแวดลอมไทยเปน
สํานักเลขานุการ  โดยความรวมมือของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และ
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่ิงแวดลอมไทยไดเปนผูจัดหาคณะที่ปรึกษา
ใหกับโรงเรียนคือ บริษัทไทยสวีดิช แอสเซมบลียจํากัด (สถาบันส่ิงแวดลอมไทย,           2544 : 
12) 
 นโยบายโรงเรียนปากเกร็ดดานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 
 โรงเรียนไดมีการดําเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมตางๆภายใน
โรงเรียน ซึ่งมีสวนทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงมีนโยบายมุงปองกันและลดผลกระทบ
ดังกลาว เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลัก “คุณภาพสิ่งแวดลอมคือคุณภาพชีวิต” ดังนี้ 
 1. มุงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
 2. มุงปองกันการเกิดขยะ/ของเสีย ภายในโรงเรียนมีการจัดการอยางตอเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ 
 3. ใชพลังงานไฟฟา และทรัพยากรนํ้าอยางประหยัด คุมคา 
 4. มุงใหเกิดความปลอดภัยแกบุคลากรทุกคน ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน 
 การจัดการส่ิงแวดลอม ถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
โรงเรียนปากเกร็ดจึงตั้งวัตถุประสงค และเปาหมาย ดังนี้ 
 1. ลดขยะ/ของเสีย 
 2. ลดการใชพลังงานไฟฟา 
 3. ลดการใชทรัพยากรนํ้า 
 4. ลดปริมาณการใชกระดาษโรเนียว 
 สรุปรายการปจจัยสิ่งแวดลอมที่สําคัญ (Environmental Significant Aspects) ของ
โรงเรียนมีดังนี้ 
 1. ขยะ 
 2. การใชไฟฟา 
 3. การใชน้ํา 
 4. การใชกระดาษ 
 5. ความปลอดภัยจากการใชแก็สหุงตม/น้ํามัน/ทินเนอร/อุปกรณ 
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 6. การใชสารเคมีในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
 7. น้ําเสีย 
 8. เสียงดังจากงานเชื่อมโลหะ 
 มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาและทรัพยากรนํ้า สําหรับนักเรียน 

1. เปดไฟเฉพาะเทาที่จําเปน เม่ือมีแสงสวางจากภายนอกเพียงพอก็ไมควรเปดไฟ 
2. ปดไฟทุกคร้ังหลังเลิกใชงาน 
3. อาสาสมัครกลุมไฟฟา ดูแลจัดการเร่ืองการประหยัดพลังงาน เขียนขอความเชิญชวน

ใหประหยัดพลังงานติดที่สวิตซไฟทุกดวง 
4. อาสาสมัครกลุมดูแลเม่ือพบหลอดไฟที่เสียหรือชํารุด ใหแจงที่ฝายบริการทันที 
5. เปดพัดลมใหเหมาะสมตามขนาดของพื้นที่และจํานวนคนที่อยูบริเวณนั้น 
6. ปดพัดลมทุกคร้ังที่ไมใชงาน หรือไมมีผูใดอยู ณ สถานที่นั้น ไมควรเปดพัดลมทิ้งไว 
7. อาสาสมัครกลุมดูแล พบสภาพพัดลมที่ชํารุดหรือเสีย ใหแจงฝายบริการทันที่ พรอม

เขียนขอความติดไวที่สวิตซวา “เสีย-โปรดอยาเปด” เพ่ือรอการซอม  
8. นักเรียนตองใชน้ําปริมาณที่จําเปนเทาน้ัน 
9. เม่ือใชน้ําแลวใหปดกอกใหสนิททุกคร้ัง 
10. ไมเปดนํ้าทิ้งไวจนลนภาชนะถือเปนหนาที่วาเม่ือพบเห็นน้ําเปดไวจนลนถังในที่ใด

ใหชวยกันปดทันที 
11. เม่ือนํ้าไมไหลอยาเปดกอกนํ้าทิ้งไว 
12. จุดด่ืมนํ้าเย็นของนักเรียน ใชสําหรับด่ืมเทาน้ัน ไมควรใชลางมือหรือลางหนา 
13. นักเรียนควรใชแกวน้ํา ไมควรใชมือรองนํ้าด่ืม เพราะนํ้าจํานวนมากจะไหลท้ิงไป

อยางนาเสียดาย 
14. จุดลางมือของนักเรียนไมควรนํานํ้ามาสาดกันเลน 
15. ในหองนํ้านักเรียน ไมควรทิ้งกระดาษหรือวัสดุอ่ืนลงในโถสวม เพราะจะทําใหราด

ลําบาก และเปนการสิ้นเปลืองน้ํา 
16. เม่ือพบทอน้ําร่ัวหรือแตก ใหรีบแจงครู-อาจารย หรือฝายบริการทันที 
17. กลุมอาสาสมัครดูแลการประหยัดทรัพยากรนํ้า ติดตามการดูแลการใชน้ําและ

หองน้ํานักเรียน จุดนํ้าด่ืม และจุดใชน้ําของนักเรียน แลวบันทึกลงในแบบสํารวจ 
 ผลที่ปรากฏเดนชัดตอโรงเรียน 
 มีผลทําใหปริมาณการใชไฟฟา การใชน้ํา การใชกระดาษโรเนียวลดลง มีการควบคุม
คุณภาพนํ้าทิ้งกอนปลอยออกสูทอสาธารณะ มีการจัดทําถังดักไขมันหรือถังบําบัดเบื้องตน 
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 ผลการจัดการดานสิ่งแวดลอมทําใหโรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สะอาด 
รมรื่น และสวยงาม บริเวณภายในโรงเรียนทุกจุดไดรับการเอาใจใสดูแลอยางดี มีตนไมใหญให
ความรมรื่นและสรางบรรยากาศสีเขียว มีไมประดับตามแนวถนนและทางเดิน มีมาน่ังใตตนไม
สําหรับใหนักเรียนไดนั่งพักผอนและทํากิจกรรมตางๆนอกหองเรียน 
 ทําใหโรงเรียนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักมากขึ้นทั้งในและนอกวงการศึกษา เนื่องจากเปน
โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงแรก ในสังกัดกรมสามัญศึกษาที่ไดรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งเปนสถาบันที่จัดอบรมและตรวจประเมินมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมโดยคนไทย จึงทําใหโรงเรียนเปนที่รูจักในฐานะโรงเรียนนํารอง ใน
การดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
 ผลที่ปรากฏเดนชัดตอนักเรียน 
 วัตถุประสงคหลักของคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable-TBCSD) ในการนํามาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปใชใน
โรงเรียน คือ โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่สามารถปลูกฝงจิตสํานึกเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมใหแกนักเรียนและเยาวชนผูซึ่งจะเติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน 
 ผลประโยชนที่เดนชัดตอนักเรียน คือนักเรียนไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกในการมีสวนรวม 
และไดลงมือปฏิบัติจริงในการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดมีการจัดโครงการดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม เชน โครงการพลังงานหารสอง ซึ่งมีกิจกรรมในเรื่องการแยกขยะ การรีไซเคิล และ
การประดิษฐวัสดุเหลือใช โครงการฉลาดคิดฉลาดทํา ซึ่งสมาชิกมีกิจกรรมในการออกแบบและ
ผลิตถังบําบัดนํ้าเสียอยางงายขึ้นใชในโรงเรียน ชุมนุมอนุรักษสิ่งแวดลอม ชุมนุมตรวจสอบ
คุณภาพน้ําด่ืม และชุมนุมเรารักโรงเรียน ลวนมีกิจกรรมที่ปลูกฝงจิตสํานึกของนักเรียน ดังนั้น
นักเรียนจึงไดรับการฝกฝนในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม ฝกการ
เปนผูนําและผูตามและฝกฝนในการทํางานรวมกันนอกหองเรียนซึ่งเปนประสบการณจริงที่
นักเรียนสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการทํางานของนักเรียนไดในอนาคต (ศิราณี 
ประเสริฐนอก, 2547 : 5-29) 

 


