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บทที่  3 

เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม 

 
3.1 เครื่องมือการจัดการดานสิ่งแวดลอม : การผลิตและผลิตภัณฑ 

3.1.1 เทคโนโลยีสะอาด (CT)  

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology : CT) เปนแนวทางหนึ่งของการ
จัดการสิ่งแวดลอมในลักษณะของการปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) ที่มีการประยุกตและ
ผสมผสานกลยุทธตางๆ เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมของภาคการผลิต ใหมีการปองกันหรือลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ดวยเทคโนโลยีการผลติ
ที่สะอาดเปนการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ เพ่ือใหเกิดการใชวัตถุดิบ 
พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทําใหเกิดของเสียนอยที่สุด
หรือไมมีเลย รวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใชซ้ํา และการนํากลับมาใชใหม จึงเปนการลดมลพิษที่
แหลงกําเนิดชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษยและลดตนทุนการผลิต 
ตลอดจนคาใชจายในการบําบัดหรือกําจัดของเสีย จึงเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจและเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันทางการคา ดังน้ันเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด จึงไดรับการยอมรับวาเปน
เครื่องมือการจัดการในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมในยุคปจจุบัน 

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด หมายถึง การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ เพ่ือใหการใช วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยใหเปลี่ยนเปนของเสียนอยที่สุด หรือไมมีเลย  จึงเปนการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด ทั้งน้ี รวมถึงการ
เปลี่ยนวัตถุดิบ  การใชซ้ํา และการนํากลับมาใชใหม  ซึ่งจะชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและลดตนทุนในการ
ผลิตไปพรอมกัน 

คําวา “เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด” (Cleaner Technology) เปนคําที่มีนัยเดียวกับคําวา 

• การปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) คําจํากัดความที่ใชสําหรับการผลิตที่สะอาดในสหรัฐอเมริกา 

• การผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในกระบวนการผลิต 

• การลดของเสีย (Waste Minimization) เปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

• การผลิตเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Productivity) ใชสําหรับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดประเทศญี่ปุน 

คําจํากัดความนี้ เนนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่แหลงกําเนิด โดยการคํานึงถึงมวล
เขาสูกระบวนการผลิต (Inputs) มากกวามวลออกจากกระบวนการผลิต (Outputs) เพ่ือหาวิธีที่จะเพ่ิม
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ผลิตผล ใหมีของเสียหรือมีการปลอยมลพิษนอยลง การใชมวลเขา อันไดแก วัตถุดิบ พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย ใหไดประโยชนสูงสุด คือวิถีทางของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

หลักการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การใช
ทรัพยากรและลดการเกิดมลพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม คือ การลดมลพิษที่แหลงกําเนิดเพ่ือขจัด
ปญหาการสูญเสียและการเกิดมลพิษที่ตนตอและหากยังมีของเสียเกิดขึ้นตองพยายามนําของเสีย
เหลานั้นกลับมาใชซ้ําหรือนํากลับมาใชใหม เพ่ือใหมีของเสียที่ตองทําการบําบัดหรือฝงทิ้งเหลืออยูนอย
ที่สุดหรือไมมีเลย  และกําหนดแนวทางของเทคโนโลยีสะอาดในลําดับแรก ๆ ของลําดับการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม  

 

การใชซ้ํา/            
การนํากลับมาใชใหม 

การบําบัด 

การทิ้งทําลาย 

การลดของเสียใหเหลือ
นอยที่สุด  

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  

 

 

 

     

  

วิธีการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

การลดมลพิษที่แหลงกําเนิด  ตองมีการคนหาแหลงกําเนิดของเสียหรือมลพิษ และ
วิเคราะหหาสาเหตุวาของเสียหรือมลพิษเหลานั้นเกิดอยางไร การลดมลพิษสามารถทําไดโดย 

1) การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ (Product  Reformulation) เปนการปรับปรุงใน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดสารมลพิษ โดยพัฒนาการออกแบบใหมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด เชน ทําใหอยูในรูปสารละลายเขมขนเพ่ือลดจํานวนบรรจุภัณฑ 
หรือเปลี่ยนเปนรูปสารละลายผง เพ่ือเพ่ิมอายุการใชงานของผลิตภัณฑ ยกเลิกหีบหอที่ไมจําเปน 

2) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต (Process Change) สามารถดําเนินการได ดังนี้ 

2.1)  การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ (Input Material Change) เปนการเลือกใชวัตถุดิบที่
สะอาด หมายถึง คุณสมบัติของวัตถุดิบเองหรือสิ่งปนเปอนมากับวัตถุดิบ เชน การยกเลิกหรือลดการใช
วัตถุดิบที่เปนอันตรายหรือสารที่กอมลพิษสูง และถาหากเปนสิ่งปนเปอนมากับวัตถุดิบ หากเปนไปได
ควรมีการกําจัดออกตั้งแตแหลงที่มากอนที่จะเขาสูโรงงานหรือเขาสูกระบวนการผลิต 

2.2) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology Improvement) โดยการปรับเปลี่ยน
วิธีการ กลไกในกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงอุปกรณในสายการผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดการ
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สูญเสีย เปลี่ยนการออกแบบใหม เพ่ิมระบบอัตโนมัติเขาชวย ปรับปรุงขอจํากัดในการปฏิบัติงานและการ
ใชเทคโนโลยี เปนตน 

3) การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (Operational Improvement)  โดยการปรับปรุง
การบริหารระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกระบวนการผลิตใหสามารถลด
ตนทุนการผลิตและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิผล เชน มีกระบวนการทํางานและขั้นตอน
การบํารุงรักษาที่ชัดเจน มีการบริหารการปฏิบัติงาน มีการฝกอบรม มีวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง มีระบบการ
จัดเก็บในโกดัง ชั้นเก็บของ ใชระบบ First in – First out เพ่ือลดการสูญเสียจากคุณภาพของผลิตภัณฑ มี
การวางแผนซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ  หลีกเลี่ยงการรวมของเสียตางชนิดเขาดวยกันแยกของเสียที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนตางๆ อยางเหมาะสม   การใชซ้ํา (Reuse) หรือการนํากลับมาใชใหม (Recycle) เปนตน 

วิธีการทําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CT) ใหประสบผลสําเร็จ จะประกอบดวย 5 
ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 4     

 

 
 

รูปที่ 4  ขั้นตอนการทํางานของ CT อยางตอเน่ือง 
 

3.1.2 การประเมินวัฐจักรชวีิตผลิตภัณฑ (LCA) 

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : LCA) เปนวิธีการ
ประเมินหาปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑทั้งวัฏจักรชีวิต 
ตั้งแตการออกแบบ การใชพลังงานและวัตถุดิบ การผลิต การขนสง การใชงานผลิตภัณฑ รวมทั้งการ
จัดการกับซากผลิตภัณฑ โดยจะพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศ 
สุขอนามัยของชุมชน และปญหาสิ่งแวดลอมโลก ทั้งน้ีเพ่ือนําผลไปใชในการกําหนดนโยบายการ
ออกแบบผลิตภัณฑ การปรับกระบวนการผลิต หรือเพ่ิมทางเลือกในการผลิต เพ่ือลดผลกระทบตอ
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สิ่งแวดลอมและใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม LCA เปนวิทยาการใหมที่คน
ไทยยังไมมีความเขาใจมากนัก จึงทําใหงานศึกษาวิจัยดาน LCA กับผลิตภัณฑมีจํานวนนอยมาก และ
เกือบทั้งหมดใชฐานขอมูลจาก Commercial Software ของตางประเทศ 

 

ผลกระทบตอ 
สุขอนามัยของมนุษย 

ระบบนิเวศน 
ทรัพยากร 

รูปที่ 5  ตัวอยางการประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑของรถยนต 

เทคนิคของการประเมินวัฏจักรชีวิตน้ันจะแตกตางจากเครื่องมือทางสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ที่มี
อยู คือ LCA เปนกระบวนการประเมินคาผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ (Product) หรือ
หนาที่ของผลิตภัณฑ (function) ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑนั้น โดยเนนผลเชิงปริมาณชัดเจน จึง
ทําใหการศึกษา LCA มีความซับซอนมากกวาเครื่องมือทางสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ เพราะตองทําการวิเคราะห
ตั้งแตแหลงกําเนิดของทรัพยากรที่นํามาใชไปจนถึงขั้นตอนการทําลายซากผลิตภัณฑ โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้น และใหความสําคัญทั้งในเรื่องของทรัพยากรที่
สิ้นเปลืองไปและสารอันตรายที่ถูกปลอยออกมา แต LCA จะเปนการมองผลกระทบในภาพรวมที่จะ
กอใหเกิดปญหาตอโลก เชน การทําใหโลกรอนขึ้นมากกวาที่จะมองเฉพาะสารพิษที่ปลอยออกมา 

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1) การบงชี้และระบุปริมาณของภาระทางสิ่งแวดลอม (Environmental loads) ในทุกกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ/ที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑนั้น ๆ เชน พลังงานและวัตถุดิบที่ถูกใช การปลอย
ของเสียและการแพรกระจายของมลภาวะทางสิ่งแวดลอม  

2) การประเมินและการหาคาของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impacts) ที่มี
โอกาสเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปริมาณภาระทางสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่ถูกบงชี้มาในขั้นตอนแรก 

3) การประเมินหาโอกาสในการปรับปรุงทางสิ่งแวดลอม และใชขอมูลที่มีการแสดงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของกิจกรรมเหลานี้เปนองคประกอบในการตัดสินใจ 
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ประโชนของ LCA ทําใหทราบถึงขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถนํามาพิจารณาประกอบกับขอมูลในประเด็นอ่ืนๆ เชน ตนทุน ความ
สะดวกสบาย และความปลอดภัยของผูบริโภค เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจหรือการกําหนดแนวทาง
ดําเนินการดานสิ่งแวดลอมในอนาคต เชน การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ การปรับปรุงนโยบายของ
ภาครัฐที่เกี่ยวของกับผลกระทบทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค และการกระตุนใหเกิดจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
เปนตน อน่ึง การประเมินวัฏจักรชีวิตน้ัน กลาวถึง ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่มีตอระบบผลิตภัณฑ
ภายใตการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ นิเวศวิทยา และการหมดไปของทรัพยากร แตจะไมได
กลาวถึงผลทางเศรษฐกิจและสังคม  LCA สามารถนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมหรืองานวิจัยไดอยาง
หลากหลาย โดยกลุมของผูนําไปใชงานอาจจําแนกไดเปน 4 กลุมหลัก ไดแก ภาคอุตสาหกรรม/
บริษัทเอกชน ภาครัฐ องคกรเอกชน (NGOs) และผูบริโภค  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Dr.Inaba (July 2003) 

ระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

การประเมิน 
วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ 

การจัดซื้อท่ีเปน

มิตรส่ิงแวดลอม 

การศึกษา/วิจัย 
ดานสิ่งแวดลอม 

การบริหารงาน

ดานสิ่งแวดลอม 

ฉลากเพื่อส่ิงแวดลอม 
รายงานสิ่งแวดลอม 

การประเมินความ

ตองการของตลาด 

การปรับปรุง

กระบวนการผลิต 

ผลิตภัณฑ 
เพื่อส่ิงแวดลอม การพัฒนา การตลาด 

การบริหาร 
ดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

สรางจิตสํานึกของผูบริโภค 

สังคม 

อุตสาหกรรม 

รูปที่ 6 การใชประโยชนของการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ  

การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑเปนอีกหนึ่งเครื่องมือดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ถูกบรรจุ
อยูในอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14000  โดยมีกรอบการดําเนินงานตามอนุกรม
มาตรฐาน 14040 ดังในรูปที่ 7    และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ LCA มีทั้งหมด 7 ฉบับ ดังนี้ 

• ISO 14040 – Life cycle assessment – Principles and framework เปนมาตรฐานที่

กลาวถึงหลักการ นิยามศัพท และกรอบการดําเนินงานการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

• ISO 14041 – Life cycle assessment – Goal and scope definition and Life Cycle 

Inventory analysis เปนมาตรฐานที่กลาวถึงการกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต การวิเคราะหและจัดทํา
บัญชีรายการดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ (LCI) 
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• ISO 14042 - Life cycle assessment – Life Cycle Impact Assessment (LCIA) เปน

มาตรฐานที่กลาวถึงการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

• ISO 14043 - Life Cycle Assessment – Life Cycle Interpretation เปนมาตรฐานกลาวถึง

การแปลผลขอมูลที่ไดจากการทํา LCI และ LCIA 

• ISO/TR 14047 - Life Cycle Assessment – Illustrative examples on how to apply ISO 

14042 – Life cycle impact assessment เปนรายงานวิชาการแสดงตัวอยางของการประยุกตใชอนุกรม

มาตรฐาน ISO 14042 สําหรับวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

• ISO/TR 14048 - Life Cycle Assessment – LCA Data Documentation Format เปน

รายงานวิชาการแสดงตัวอยางรูปแบบเอกสารของขอมูลดาน LCA 

• ISO/TR 14049 - Life Cycle Assessment – Examples of application of ISO 14041 to 

goal and scope definition and inventory analysis เปนรายงานวิชาการแสดงตัวอยางของการ
ประยุกตใชอนุกรมมาตรฐาน ISO 14041 สําหรับจัดทําบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมนิ

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม

วเิคราะห

บญัชีรายการ

ส่ิงแวดลอม

กรอบงานการประเมินวฏัจักรชวีติผลิตภัณฑ
(Life cycle assessment)

กําหนด

เปาหมาย

และขอบเขต

 
 
ที่มา : International Standard ISO 14040 : 1997 

รูปที่ 7  กรอบการดําเนินงาน LCA ตามอนุกรมมาตรฐาน 14040 

1) การกําหนดเปาหมายและขอบเขต 

การแปลผล

การประยุกตใชโดยตรง :
- ปรับปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ
- วางแผนกลยุทธ
- การตลาด
- ปรับปรุงกระบวนการผลิต
- อื่นๆ
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การศึกษา LCA ตองทราบวาอะไรคือสิ่งที่จะทําการศึกษาและจะศึกษาอยางไร ซึ่งผลของ
การศึกษาจะถูกนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นกับการกําหนดขอบเขตและเปาหมายของ
การศึกษานั่นเอง โดย LCA สามารถนําไปใชกับเปาหมายหลัก ๆ ที่มีความแตกตางกัน ไดแก 

• เพ่ือวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของผลิตภัณฑ ซึ่งตองอาศัยขอมูลดานผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
• เพ่ือการปรับปรุงผลิตภัณฑ ซึ่งตองอาศัยความรูพ้ืนฐานของการออกแบบและขอมูลใน

เชิงตัวเลขคอนขางมาก 
• เพ่ือใชในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑแตละชนิด ซึ่งตองอาศัยความรูของระบบ

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของและขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ 

การศึกษา LCA เพ่ือเปาหมายหลักทั้ง 3 ขอขางตนน้ีจะทําใหไดขอมูลในเชิงวิทยาศาสตร
ที่สามารถชวยใหการวิเคราะหผลมีความนาเชื่อถือมากขึ้น อันจะนําไปสูการประยุกตใชและพัฒนาใน
ดานอ่ืน ๆ เชน การปรับปรุงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑใหม และการจัดทํา
ฉลากสิ่งแวดลอม และจากเปาหมายของการศึกษาดังกลาวนี้เองจะเปนตัวบงบอกระดับของรายละเอียด
ที่ตองทําการศึกษา เชน หากตองการศึกษาเพื่อจัดทําฉลากสิ่งแวดลอมและใชเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 
อาจจําเปนตองมีหนวยงานภายนอกเขามาประกันคุณภาพของขอมูลดวย หรือหากศึกษาเพื่อการ
ออกแบบหรือปรับปรุงผลิตภัณฑใหมจะตองมีขั้นตอนของการประเมินการปรับปรุงเพ่ิมเขามาดวย
เชนกัน แตหากตองการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน และมีการใชวัสดุทีใกลเคียงกัน 
การศึกษา LCA อาจศึกษาไดโดยการประเมินเปรียบเทียบเฉพาะสวนที่แตกตางกันเทานั้น ซึ่งวิธีการนี้
วา “การวิเคราะหความแตกตาง (difference analysis)” ขอบเขตการศึกษา LCA จะสัมพันธกับความ

ซับซอนของเปาหมายการศึกษา และจะมีผลกระทบโดยตรงตอระยะเวลาและคาใชจายในการศึกษา นั่น
คือ หากการศึกษามีเปาหมายที่ตองการความนาเชื่อถือของขอมูลสูง หรือตองการเผยแพรขอมูลสู
สาธารณะ ขอบเขตการศึกษาระยะเวลา และคาใชจายในการดําเนินการยอมสูงตามไปดวย   ในการ
เปรียบเทียบทางเลือกของการผลิตผลิตภัณฑตางๆ นั้นจะตองมีหลักเกณฑในการเลือกอยางเหมาะสม 
ลักษณะหนาที่การใชงาน (Function) จึงเปนพ้ืนฐานสําคัญที่สุดที่ตองมีการกําหนดขึ้นมา ตัวอยางเชน 
บริษัทแหงหน่ึงตองการเลือกใชภาชนะบรรจุเครื่องด่ืมระหวางถวยกระดาษที่ใชแลวทิ้งกับถวยเซรามิค 
ถาทําการเปรียบเทียบระหวางความคงทนในการใชงานของถวยกระดาษที่ใชแลวทิ้งกับถวยเซรามิกซึ่งมี
คาชวงชีวิตที่ตางกันมากยอมไมสามารถทําได จึงควรเปรียบเทียบหนวยเปนตอการดื่มกาแฟ 1 ถวย 
หรือการบริโภคเครื่องด่ืมรอนใน 1 ปของพนักงาน แทนที่จะเปรียบเทียบหนาที่การใชงานของถวยกาแฟ
จะดีกวาหรือตัวอยางเรื่องการขนสงอาจทําการเปรียบเทียบระหวางรถยนตนั่งขนาด 4 คนซึ่งขับเคลื่อน
โดยใชเครื่องยนตเทียบกับรถยนตที่ขับเคลื่อนโดยการใชพลังไฟฟา หนวยการทํางาน(functional unit) 
ควรเปนพลังงานที่ใชตอระยะทาง 1,000 กิโลเมตรของถนนสวนบุคคล 

2) การวิเคราะหบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม 
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จุดประสงคของการวิเคราะหบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม คือ การเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมจากกระบวนการตางๆ ที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนการกําหนดเปาหมายและ
ขอบเขต และคํานวณเพื่อหาจํานวนสารขาเขา (inputs) และสารขาออก (outputs) ของระบบผลิตภัณฑ 
(product system) ซึ่งสารขาเขาและสารขาออกที่ไดเหลานี้รวมถึงการใชทรัพยากรและการปลอยสารสู
อากาศ นํ้า และดิน การเก็บขอมูลควรอยูในรูปที่เขาใจงายและควรประกอบดวย รายละเอียดของ
กระบวนการผลิต ผังการไหลของกระบวนการ และลักษณะของขอมูล (เชน คุณภาพ แหลงที่มา 
ขอจํากัดของขอมูล)  

 

รูปที่ 8  ตัวอยางการเก็บขอมูลเพ่ือการวิเคราะหบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม 

3) การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ

การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Impact 
Assessment) จัดเปนกระบวนการที่ตองใชเทคนิคในการจัดการขอมูลดานคุณภาพ และปริมาณเพื่อ
นํามาจําแนกและประเมินผลของสภาวะทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจากองคประกอบของบัญชีรายการ การ
ประเมินผลกระทบนั้นมีขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอนที่ตองดําเนินการ ประกอบดวย การจําแนกขอมูลเขาไป
อยูในกลุมของผลกระทบ (Classification) และการทํา Characterization และขั้นตอนที่เปนทางเลือกให
ศึกษาเพิ่มเติม เชน การเทียบหนวย (Normalization) และการใหนํ้าหนักความสําคัญ (Weighting) 
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ﾍ鰓ｧｶﾖｧ  ISO14042

Inventory item

CFC

Mandatory

Characterization Normalization Grouping Weighting

Optional

Impact category

Ozonelayer depletion

Human toxicity

Ecotoxicity

Photo. oxidant

Global warming

Acidification

Eutrophication

Resource consumption

Land use

Def. impact
category Classification

Cd

Pb

Dust

VOC

CO2

SO2

NOx

P

Oil

Land

Cont. to OD

Cont. to Human tox.

Cont to Ecotoxicity

Cont. to PO

Cont. to GW

Cont. to Acidification

Cont. to EU

Cont. to RC

Cont. to Land use

Human health

Ecosystem

Resourcce

Single index

 
ท่ีมา : Norihiro Itsubo, AIST,Japan:  2003 

รูปที่ 9  ขั้นตอนการทําการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCIA) 

4) การแปลผล (Interpretation) 

ขั้นการแปลผลเปนการนําผลการศึกษาที่ไดรับจากการวิเคราะหบัญชีรายการดาน
สิ่งแวดลอม (LCI) และการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (LCIA) มาเชื่อมโยงเพื่อวิเคราะหผลลัพธ 
สรุปผล และจัดเตรียมขอเสนอแนะที่มาจากผลลัพธของการทํา LCA รวมถึงจัดทํารายงานสรุปการแปล
ผลการศึกษาใหสามารถเขาใจไดงาย สมบูรณครบถวน และมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขต
ของการศึกษาที่กําหนดไวการแปลผลการศึกษาประกอบไปดวยขั้นตอนหลัก ไดแก (1) การจําแนก
ประเด็นที่สําคัญที่มาจากผลลัพธของขั้นการวิเคราะห LCI และ LCIA ของการทํา LCA (2) การประเมิน
คา (evaluation) เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ ความออนไหวของผลการศึกษา และความสอดคลองของ
ขอมูล และ (3) การจัดทําจัดทําบทสรุป ขอเสนอแนะและรายงานผล 

 

3.1.3 โครงการฉลากเขียว (Green label) 
 

ฉลากเขียว หรือ ฉลากสิ่งแวดลอม เปนฉลากที่มอบใหแกผลิตภัณฑคุณภาพที่ มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน  ฉลาก
เขียวถือเปนกลยุทธหนึ่งในนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ใชการตลาดเปนเครื่องมือ เนื่องจากมีสินคาและ
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บริการวางจําหนายในตลาดเปนจํานวนมาก ฉลากเขียวที่ติดอยูกับผลิตภัณฑจะเปนขอมูลใหผูบริโภค
ทราบวาผลิตภัณฑนั้นเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดถูกตองตาม
วัตถุประสงค ในสวนผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการบริโภค
ผลิตภัณฑเหลานั้นมากขึ้น  ผลักดันใหผูผลิตรายอื่น ๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือ
บริการของตน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 

ระบบฉลากสิ่งแวดลอมตามอนุกรมมาตรฐาน ISO (14020 ISO14021 ISO14024 และ 
14025) สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก 1) ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 คือ ฉลากสิ่งแวดลอมที่
ใหการรับรองเกณฑกําหนดในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ผานการพิจารณาตลอดทั้งวัฎจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑโดยองคกรกลาง ซึ่งเปนภาคความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนกับหนวยงานรัฐ 
ภายใตกรอบดําเนินการตามอนุกรมมาตรฐาน ISO14024 ที่เกี่ยวของ 2) ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 2 
เปนฉลากที่ใหการรับรองตนเองโดยผูผลิตผลิตภัณฑตามกรอบดําเนินการที่กําหนดในอนุกรมมาตรฐาน 
ISO 14021 และ 3) ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 3 เปนฉลากสิ่งแวดลอมที่ใหขอมูลผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณโดยใชหลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ นั้นๆ ตามกรอบดําเนินการ
ที่กําหนดในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14025 

 ประเทศไทย มีโครงการฉลากเขียวซ่ึงเปนระบบฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 และเปน
โครงการระดับชาติ ในป 2536 ริเร่ิมมาจากแนวคิดของคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมไทย และ
นํามาเสนอตอกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม โดยมีสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ 
อนุมัติใหฉลากแกผลิตภัณฑคุณภาพที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน ที่
ผานเกณฑคุณภาพและสิ่งแวดลอมที่คณะอนุกรรมการเทคนิคไดกําหนดไว ปจจุบัน (กันยายน 2550) มี
ผลิตภัณฑฉลากเขียวจําหนายในทองตลาดจํานวน 164 รุน  ในกลุมผลิตภัณฑ 20 กลุม ไดแก ตูเย็น สี
ทาบาน สุขภัณฑ หลอดฟลูออเรสเซนซ เครื่องปรับอากาศ กระดาษบรรจุภัณฑ กระดาษอนามัย สาร
ซักฟอก กอกน้ําและอุปกรณประหยัดน้ํา ฉนวนกันความรอน ฉนวนกันความรอน: ฉนวนยาง ผลิตภัณฑ
ที่ทําจากไมยางพารา เครื่องเรือนเหล็ก เครื่องถายเอกสาร สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑทํา
ความสะอาดถวยชาม ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว สบู รถยนต เครื่องเขียน และผลิตภัณฑลบคําผิด 
จาก 31 บริษัทที่ไดรับการรับรองฉลากเขียว  โดยที่สัญลักษณฉลากฉลากเพื่อสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทยและตางประเทศ แสดงดังในรูปที่ 10 
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สหรัฐอเมริกา สิงคโปร อินเดีย นอรเวย

แคนนาดา ญี่ปุน ไทย เยอรมนี

ซิมบับเวย ไตหวัน เกาหลี สหภาพยุโรป
 

รูปที่ 10   สัญลักษณฉลากสิ่งแวดลอมของประเทศไทย “ฉลากเขียว” และตางประเทศ 

เกณฑในการพิจารณาผลิตภัณฑฉลากเขียว   การกําหนดเงื่อนไขของผลิตภัณฑที่ไดรับ
ฉลากเขียวจะแตกตางกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งโดยทั่วไป
พิจารณาบนพื้นฐานของ 

- การจัดการทรัพยากร ทั้งที่สามารถเกิดใหมทดแทนได (Renewable Resources) และที่
ใชแลวหมดไป (Nonrenewable Resources) อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- การบรรเทาปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมี
การผลิต การขนสง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

- การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชประโยชนอยางอ่ืน (Reuse) หรือ
แปรรูปกลับมาใชใหม (Recycle) 

ในการพัฒนาเกณฑเพ่ือใชเปนขอกําหนดในการรับรองสินคาตางๆ วาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยสินคาแตละประเภทจะมีจุดเดนที่ตางกันไปตามหนาที่การใชงาน และเทคโนโลยีในการออกแบบและ
ผลิต เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

ปจจุบันมีขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑแลว 39 ขอกําหนด ซึ่งมีจุดเดนตางๆ ที่
นาสนใจ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 รายการผลิตภัณฑที่มีขอกําหนดฉลากเขียว และจุดเดนในแตละขอกําหนด 
 

ท่ี ผลิตภัณฑ/บริการ จุดเดนของผลิตภัณฑ/บริการ 
1 กระดาษ ผลิตจากเยื่อเวียนทําใหม (recycled pulp)  และสีที่ใชไมมีสวนผสมของโลหะหนัก  
2 ผลิตภัณฑพลาสตกิแปร 

ใชใหม 
เปนผลิตภัณฑที่ทําจากสวนผสมของพลาสติกรีไซเคิลไมมีสารพิษหรือสารที่ใชเติมแตงอันกอใหเกิด
อันตรายแกผูบริโภค 

3 หลอดฟลูออเรสเซนซ อายุการใชงานมากกวา 1 หม่ืนชั่วโมง มีปริมาณปรอทต่ํา และมีการรับคืนซากผลิตภัณฑหลัง
หมดอายุการใชงาน 

4 ตูเย็น ประหยัดพลังงานโดยไดรับฉลากประหยัดไฟเบอร 5  ไมใชสารที่ทําลายชั้นโอโซน  สีที่ใชใน
ผลิตภัณฑมีความปลอดภัย  ไมใชสารอันตรายผสมในช้ินสวนพลาสติกของผลิตภัณฑ  และสะดวก
ตอการนํากลับมาใชใหม 

5 สี ไมมีสารประกอบอินทรียที่ระเหยได (VOCs) ไมมีโลหะหนัก  และปลอดภัยจากสารอันตราย 
6 ถานไฟฉาย ไมผสมสารปรอท  และรับคืนซากถานไฟฉายเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกตอง 
7 เครื่องปรับอากาศ ประหยัดพลังงานไฟฟา  ปลอดภัยจากเสียงรบกวนขณะใชงาน สีที่ใชกับผลิตภัณฑไมมีโลหะหนัก

หรือสารระเหยตกคาง  มีคูมือแนะนําการใชงาน  มีสัญลักษณบอกประเภทของชิ้นสวนพลาสติกและ
ออกแบบใหสะดวกตอการนํากลับมาใชใหม 

8 สเปรย มีความปลอดภัยตอผูใช  คุมคาเพราะใชไดจนหมดกระปอง  ไมใชสารซี เอฟ ซี หรือสารที่เปน
อันตรายตอโอโซน  รวมทั้งมีคําแนะนําการใชงาน 

9 เครื่องสุขภัณฑ มีคุณภาพดีไดมาตรฐาน ชวยประหยัดนํ้า มีคูมือแนะนําการติดตั้งและใชงาน 
10 กอกน้ําและอุปกรณ

ประหยัดนํ้า 
มีคุณภาพดีตามมาตรฐาน  ชวยประหยัดนํ้า 

11 ฉนวนกันความรอน - ฉนวนใยแกว ใชแกวรีไซเคิลเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ  มีความปลอดภัยตอการใชงาน  
รวมทั้งมีคําแนะนําในการขนสงและติดตั้ง 

- ฉนวนโฟมพลาสติก ไมใชสารซีเอฟซีในการผลิต  มีความปลอดภัยตอการใชงาน  สะดวกตอ
การนํากลับมาใชใหม  และมีคําแนะนําในการขนสงและติดตั้ง 

12 เครื่องซักผา ประหยัดพลังงาน  ใชนํ้าปริมาณนอย  และมีเสียงในขณะใชงานไมเกิน 65 dB(A)  
13 คอมพิวเตอร ประหยัดพลังงาน  ปลอดภัยจากคลื่นแมเหล็กไฟฟารบกวน มีสัญลักษณบอกประเภทของชิ้นสวน

พลาสติกและออกแบบใหสะดวกตอการนํากลับมาใชใหม 
14 ผลิตภัณฑทําจากผา ทําจากผาไมฟอกและยอม  วัสดุที่ใชตกแตงตองไมมีโลหะหนักและสารอันตราย 
15 สีเคลือบกระเบ้ืองมุง

หลังคา 
ไมใชผงสีที่มีโลหะหนักในการผลิต  มีสารประกอบอินทรียที่ระเหยไดในปริมาณต่ํา  

16 เครื่องเขียน ไมใชสารเคมีที่เปนอันตราย  นํ้าหมึกที่ใชตองไมมีสวนประกอบของโลหะหนัก  ผลิตภัณฑควรเปน
ชนิดที่สามารถเติมใหมไดหรือเปลี่ยนไสได   

17 ฉนวนยางกันความรอน ผลิตภัณฑมีคุณภาพดีไดมาตรฐาน  มีปริมาณสารประกอบไนโตรซามีนตกคางไมเกิน 0.01 ppm 
18 ผลิตภัณฑลบคําผิด ไมเปนพิษและอันตรายตอผูใช ปราศจากสารเคมีที่เปนอันตราย  บรรจุภัณฑพลาสติกไมมี

สวนประกอบของคลอรีน 
19 สถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
มีคุณภาพนํ้ามันไดมาตรฐาน  สะอาด  มีความปลอดภัยในการเขารับบริการเพราะมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตองและมีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  มีหองสุขาเพียงพอ สะอาด และ
ปลอดภัยในการใชงาน 

20 เครื่องถายเอกสาร มีความปลอดภัยทางไฟฟาและการใชงาน  ประหยัดพลังงาน  ใชกับกระดาษรีไซเคิลได  และรับคืน
ซากของตลับหมึกพิมพและแมแบบรับภาพ  

21 มอเตอร มีประสิทธิภาพในการใชงานสูง  และสีที่ใชกับผลิตภัณฑตองไมมีโลหะหนัก   
22 สารซักฟอก สามารถยอยสลายไดงายตามธรรมชาติ มีคาความเปนกรด-ดางตามมาตรฐาน  ปราศจากสารเคมีที่

เปนอันตรายตอผูใชและสิ่งแวดลอม 
23 บริการซักน้ําและบริการ ใชนํ้าในการซักนอย มีการจัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสม ใชสารซักฟอกที่ไดรับฉลากเขียว สําหรับการ
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จุดเดนของผลิตภัณฑ/บริการ ท่ี ผลิตภัณฑ/บริการ 

ซักแหง ซักแหงตองเปนระบบปดและมีระบบระบายอากาศที่ดี  ใชสารซักแหงในปริมาณนอย  มีการนําถุง
บรรจุผากลับมาใชใหมหลายครั้ง และมีการชักชวนใหนําไมแขวนเส้ือกลับมาใชใหม 

24 นํ้ามันหลอลื่น มีคุณภาพดีไดมาตรฐาน อายุการใชงานยาวนาน สามารถยอยสลายตามธรรมชาติไดงาย  ไมมีโลหะ
หนัก  และมีการรับคืนนํ้ามันหลอลื่นที่ใชงานแลวไปกําจัดอยางเหมาะสม   

25 แชมพู สามารถยอยสลายไดงายตามธรรมชาติ และปราศจากสารเคมีที่เปนอันตรายตอการใชงาน 
26 ผลิตภัณฑทําความสะอาด

ถวยชาม 
สามารถยอยสลายไดงายตามธรรมชาติ และปราศจากสารเคมีที่เปนอันตรายตอการใชงาน 

27 ผลิตภัณฑไมยางพารา ผลิตจากไมยางพาราที่ตัดโคนมาจากปาปลูก มีปริมาณสารฟอรมาลดีไฮดในปริมาณต่ํา  และตองไม
มีสารเพนตะคลอโรฟนอลในผลิตภัณฑ 

28 เครื่องเรือนเหล็ก มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน สีที่ใชเคลือบผลิตภัณฑมีความปลอดภัย ไมเคลือบผิว
อุปกรณเสริมดวยโครเมียม นิกเกิล สังกะสี และปรอท  

29 บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส รับรองอายุการใชงานนานกวา 5 หม่ืนชั่วโมง  มีความปลอดภัยตอการใชงาน และสามารถแยก
สวนประกอบเพื่อนํากลับมาใชใหมไดงาย 

30 สบู สามารถยอยสลายไดงายตามธรรมชาติ และปราศจากสารเคมีที่เปนอันตรายตอการใชงาน 
31 ผลิตภัณฑทําความสะอาด

พื้นผิว 
สามารถยอยสลายไดงายตามธรรมชาติ และปราศจากสารเคมีที่เปนอันตรายตอการใชงาน 

32 ตลับหมึก ไมใชโลหะหนักและสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ  มีนโยบายการรับคืนซากตลับหมึกและมี
คําแนะนําการใชงาน  

33 
 

ปุยอินทรีย และ 
ปุยชีวภาพ 

มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ปราศจากวัสดุที่ไมตองการ วัสดุอันตราย จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตอ
มนุษย สัตว และพืชรวมถึงโลหะหนัก และสารพิษที่เปนอันตราย อันไดแก แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท 

34 โทรศัพทมือถือ มีความปลอดภัยในการใชงาน  ปราศจากโลหะหนักและสารอันตราย  มีสัญลักษณบอกประเภท
พลาสติกเพื่อสะดวกตอการคัดแยก  มีมาตรการรับคืนซากเครื่องและแบตเตอรี่ 

35 เครื่องโทรสาร มีความปลอดภัยในการใชงานจากมลพิษ  ประหยัดพลังงานไฟฟา  ถูกออกแบบใหเอื้อตอการ
นํามาใชใหม  มีสัญลักษณบอกประเภทพลาสติก  ปราศจากโลหะหนักและสารอันตราย  รับคืนตลับ
หมึกและแมแบบรับภาพที่ใชแลว 

36 รถยนต ประหยัดนํ้ามัน เสียงไมดัง มีมาตรฐานควบคุมไอเสีย ไมใชสีละสารเคมีที่เปนพิษ 
37 เครื่องพิมพ มีความปลอดภัยในการใชงานจากมลพิษ  ประหยัดพลังงานไฟฟา  ถูกออกแบบใหเอื้อตอการ

นํามาใชใหม  มีสัญลักษณบอกประเภทพลาสติก  ปราศจากโลหะหนักและสารอันตราย รับคืนตลับ
หมึกและแมแบบรับภาพที่ใชแลว 

38 เครื่องเลน vcd/dvd  ปลอดภัยจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา ประหยัดพลังงาน ถูกออกแบบใหเอื้อตอการนํามาใชใหม มี
สัญลักษณบอกประเภทพลาสติก  ปราศจากโลหะหนักและสารอันตราย 

39 โทรทัศน ปลอดภัยจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา ประหยัดพลังงาน ถูกออกแบบใหเอื้อตอการนํามาใชใหม มี
สัญลักษณบอกประเภทพลาสติก  ปราศจากโลหะหนักและสารอันตราย 

การขอการรับรองผลิตภัณฑหรือบริการฉลากเขียว 

การขอใชฉลากเขียวเปนความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย  หรือผูใหบริการที่ตองการ
แสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมไดมีกฎหมายบังคับ  ผูประสงคจะขอใชเครื่องหมายฉลากเขียว  
สามารถซื้อใบสมัครขอใชสิทธิ์การใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวเปนจํานวนเงิน 500 บาท ที่สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย  เม่ือผูยื่นขอรวบรวมเอกสารครบถวนสามารถยื่นสมัครและเสียคาธรรมเนียมในการ
สมัคร 1,000 บาทตอรุน/แบบ   สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จะตรวจเอกสารและหลักฐาน  หากผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียวแลวจะจัดทําสัญญา
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อนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ เพ่ือแสดงวาไดผานการ
ตรวจสอบตามขอกําหนดทั้งดานคุณภาพและดานสิ่งแวดลอมแลว  ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการ
ใชเครื่องหมายฉลากเขียวเปนจํานวนเงิน 5,000 บาท ตอรุน/แบบ  โดยสัญญามีอายุไมเกิน 3 ป หาก
ประสงคจะใชฉลากเขียวตอหลังจากครบกําหนดแลว ผูสมัครตองยื่นขอการรับรองใหม 

3.1.4 การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE) 

การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่ งแวดลอม (EPE) เปนกลยุทธที่ ใช เ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันความสามารถใหกับองคกร และเปนวิธีการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา  หรือนําผลจากการเปรียบเทียบมาใชปรับปรุง
องคกรหรืออีกดานหนึ่งคือเปนกระบวนการของการวัดหรือคนหาเพื่อใหไดมาซึ่งวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และ
นํามาประยุกตใชในองคกรของตน   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

1. ชวยเปนแนวทางในการหาประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 
2. ทําใหรูสถานะองคกรเพื่อหาแนวทางปรับปรุงอยางตอเน่ือง  
3. เปนแนวทางในการจัดลําดับประเด็นปญหาที่สําคัญซ่ึงเปนพ้ืนฐานการทําระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001)  
4. นํามาปรับใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกรและคนหา

โอกาสในการปองกันการเกิดมลพิษ     

การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปแบบนั้น ที่ถูกบรรจุอยูใน
อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14000 ซึ่งจัดทําโดย Technical Committee ISO/TC 207 
Environmental Management, Subcommittee SC 4, EPE  เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 
ประกอบดวยมาตรฐาน 2 ฉบับ คือ 

- ISO 14031: Environmental Management - Environmental performance 
evaluation – Guidelines 

- ISO/TR 14032: Environmental Management - Examples of environmental 
performance evaluation (EPE) 

ประโยชนของการทํา EPE ในองคกร คือ การปรับปรุงและพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมใน
องคกร  ผูบริหารจําเปนตองตรวจสอบวาการดําเนินขององคกรบรรลุวัตถุประสงคทางสิ่งแวดลอมที่ไดตั้ง
ไวหรือไม  โดยการสรางดัชนีสิ่งแวดลอม (indicator) และกําหนดหนวยวัด (measures) เพ่ือตรวจสอบ
สภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่อง โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมขององคกรในอดีตและปจจุบัน    เพื่อใหฝายบริหารทราบวาองคกรดําเนินการดาน
สิ่งแวดลอมเปนไปตามที่ฝายบริหารกําหนดหรือไมดวยขอมูลที่เชื่อถือและตรวจสอบได   

ดัชนีวัดผลงานดานสิ่งแวดลอม Environmental Performance Indicators (EPIs) 
ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 กลุมดังในรูปที่ 11  
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รูปที่ 11  ตวัชี้วัดเพื่อประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมทั้ง 3 กลุม 
 

1) ดัชนีวัดผลงานดานการจัดการ Management Performance Indicators (MPIs) เปน
ตัวชี้วัดที่บงชี้ถึงความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร เชน 

• ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดําเนินการอยู 
• คุณภาพ เน้ือหา ปริมาณในการใหการฝกอบรมหรือทําการตรวจสอบภายในองคกร

ตอป 
• คาใชจาย จํานวนครั้งที่ถูกเปรียบเทียบปรับจากหนวยงานราชการ หรือถูก

รองเรียนโดยชุมชน 
• รอยละของเงินลงทุนที่ใชในการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมตอเงินลงทุนทั้งหมด 
• ตนทุนที่ประหยัดไดจากการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

2) ดัชนีวัดผลงานดานการปฏิบัติการ Operational Performance Indicators (OPIs) เปน
ตัวชี้วัดที่บงชี้ถึงความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมการใชทรัพยากร  เชน 

• ปริมาณพลังงาน/ ไฟฟา/ วัตถุดิบ/ น้ํามันเตา/ น้ํา ที่ใชในการผลิต 
• รอยละของสารเคมีอันตรายหรือกาซเรือนกระจกที่ใชในการผลิตตลอดวงจร

ผลิตภัณฑ 
• ปริมาณมลสาร/น้ําทิ้ง/กากของแข็งที่ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมตอการผลิตผลิตภัณฑ 1 

หนวย 
• รอยละของการรีไซเคิลมูลฝอย 
• จํานวนครั้งในการใชซ้ําของผลิตภัณฑ 
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3) ดัชนีชี้วัดสภาวะแวดลอม Environmental Condition Indicators (ECIs) ใชเปนตัวชี้วัด
ที่ใชศึกษาความเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบจากกิจกรรมที่มีตอสภาพแวดลอมทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาคหรือระดับโลก  เชน 

 ตัวชี้วัดในระดับทองถิ่น 

• คุณภาพอากาศที่ดอยลงไปหรือการเกิดทัศนวิสัยที่ไมดี 
• ผลกระทบตอระบบนิเวศทองถิ่น 
• การปนเปอนไปสูดินหรือแหลงน้ําใตดิน 
• ผลกระทบเฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลันตอปลาหรือสัตวน้ําอ่ืนๆ 

 ตัวชี้วัดในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก 

• ผลของการฟุงกระจายในระยะไกล 
• อัตราการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนไมได 
• ผลกระทบตออุณหภูมิของโลก 

 
ตารางที่ 4 ตัวอยางทะเบียนดัชนีวัดผลงานดานสิ่งแวดลอม 
 

หนวย 
ดัชนีชี้วัด 

ตรง เทียบ ขอบเขต 
การเก็บขอมูล 

1) พลังงานไฟฟา MWh KWh/กก. วัดตอ กก. ของผลิตภัณฑ ฝายบัญชีและดุลมวลสาร 
2) สารทําความสะอาด กก. ก./ลบ.ม. วัดพื้นที่ของสํานักงานเปนตรม. เฉพาะตึกอํานวยการ 
3) ปริมาณ CO2 ตัน กก./กก. วัดตอ กก. ของผลิตภัณฑ วัด CO2 ที่เกิดจากการเผาไหม

และกระบวนการผลิต 
4) ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ตัน กก./ตัน วัดตอ กก. ของผลิตภัณฑ  
5) ปริมาณขยะที่นํากลับมาใชใหมได ตัน % วัดตอปริมาณขยะทั้งหมด (ตัน)  
6) จํานวนครั้งในการฝกอบรม ชั่วโมง ชม./คน สําหรับพนักงาน (คน) รวมถึงความปลอดภัยในการ

ทํางาน 

 

ตารางที่ 5 เปรียบการใชพลังงานในการผลิตของแตละอุตสาหกรมของไทยเทียบกับมาตรฐานของโลก  
 

ปริมาณพลังงานที่ใช 
(กิกะจูลตอตันผลิตภัณฑ) ประเภท ผลิตภัณฑ 

ประเทศไทย มาตรฐานโลก 

อุตสาหกรรมอาหารกระปอง ปลาและผลไมกระปอง 2.74 1.39 
อุตสาหกรรมสีขาว ขาว 1.45 0.73 
อุตสาหกรรมน้ําตาล น้ําตาล 22.99 11.60 
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ปริมาณพลังงานที่ใช 
(กิกะจูลตอตันผลิตภัณฑ) ประเภท ผลิตภัณฑ 

ประเทศไทย มาตรฐานโลก 
อุตสาหกรรมน้ําแข็ง น้ําแข็ง 1.36 1.12 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว อาหารสัตว 0.63 0.53 
อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง แปงมันสําปะหลัง 3.25 2.76 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไนลอน/ผา 124.61 65.90 
อุตสาหกรรมไม ไมสัก/ไมอัด 6.09 4.22 
อุตสาหกรรมกระดาษ กระดาษชําระ/กระดาษ 17.75 15.38 
อุตสาหกรรมพลาสติก/ เรซิน PVC 6.04 4.34 
อุตสาหกรรมยาง ยางรถยนต 33.40 17.00 
อุตสาหกรรมเซรามิก อุปกรณในครัวเรือน/สุขภัณฑ 36.18 17.51 
อุตสาหกรรมแกว ขวด 14.60 7.07 
อุตสาหกรรมซีเมนต ปูนซีเมนต 5.13 4.49 
อุตสาหกรรมเหล็กกลา โลหะ 12.61 5.99 

 
 
3.2  เครื่องมือการจัดการดานสิ่งแวดลอม : การจัดการและบริหารองคกร 

3.2.1 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 

ISO ยอมากจาก International Organization for Standardization หรือองคการระหวาง
ประเทศวาดวยมาตรฐาน  กอตั้งเม่ือป 1946 มีที่ทําการอยูที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอรแลนด   เพ่ือทํา
การสงเสริมการพัฒนามาตรฐานสากลสําหรับการผลิต การคา และการสื่อสาร  ปจจุบันสํานักงาน
มาตรฐานของแตละประเทศทั่วโลกเขารวมเปนสมาชิกมากกวา 110 ประเทศ   ISO 14000 เปน
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  โดยแบงเปน 3 กลุมหลัก คือ มาตรฐานของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม  มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และมาตรฐานที่เปนเครื่องมือในการประเมินตรวจสอบ 

 หลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management System) ตาม
มาตรฐานสากล  ISO 14001 เปนมาตรฐานที่ใหกระทําไดโดยความสมัครใจ  ไมไดบังคับ ไมไดเปนขอ
กีดกันทางการคา  แตใชเปนมาตรฐานสากลในการขจัดขอขัดแยงทางการคา  มีวัตถุประสงคเพ่ือให
องคกรมีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาสิ่งแวดลอมควบคู
กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุงเนนในการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเน่ือง(Continual Improvement) และการปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอม  โดย
ประยุกตจากหลักการจัดการ PDCA คือ การวางแผน (Planning)  การนําแผนไปปฏิบัติ (Doing) การ
ตรวจสอบ (Checking) และการทบทวน (Action)  
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 การนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใชไมมีขอจํากัดกับขนาด หรือประเภท
ขององคกรที่จะประยุกตใช และยังสามารถปรับใหเขากับระบบการจัดการที่องคกรมีอยูไดอยางดีโดยไม
ขัดแยงกัน กรอบการดําเนินงานของ ISO 14001 สามารถอธิบายไดดวยวงจรการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
(Continual Improvement) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญดังรูปที่ 12 คือ 

1. การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม (Environmental Policy)  
2. การวางแผนเพื่อสนองนโยบาย (Planning) 
3. การนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ (Implementation & Operation) 
4. การตรวจสอบและการปฏิบัติแกไข (Checking & Corrective Action) 
5. การทบทวนและปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง (Management Review) 

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

4.3 การวางแผน
4.3.1 ประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม
4.3.2 กฎหมาย และกฎระเบยีบอ่ืนๆ
4.3.3 วัตถุประสงค เปาหมาย และโครงการ

4.2 นโยบายสิ่งแวดลอม

4.4 การนําแผนไปปฏิบัติและการดําเนินการ
4.4.1 ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่
4.4.2 ขีดความสามารถ การฝกอบรม และจิตสํานึก
4.4.3 การสื่อสาร
4.4.4 การจัดทําเอกสาร
4.4.5 การควบคุมเอกสาร
4.4.6 การควบคุมการดําเนินการ
4.4.7 การเตรียมความพรอมและตอบสนอง

เหตุการณฉุกเฉิน

4.5 การตรวจสอบและแกไขปรับปรุง
4.5.1 การติดตาม และการตรวจวัด
4.5.2 การประเมนิความสอดคลองกับกฎหมาย
4.5.3 ขอบกพรอง การแกไข และปองกัน
4.5.4 การควบคุมบนัทึก
4.5.5 การตรวจประเมนิภายใน

4.6 การทบทวนโดยฝายบริหาร

 
รูปที่ 12  วงจรการพัฒนาอยางตอเน่ืองและขอกําหนดของ ISO 14001 

 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 มีเกณฑขอกําหนดที่องคกรจะตองนําไปเปน
แนวทางในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและโนยบายดานสิ่งแวดลอมขององคกร ระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมน้ีจะชวยใหองคกรสามารถกําหนดนโยบาย  วัตถุประสงค เปาหมาย ขอกฎหมาย  
กฎระเบียบตางๆ ดานสิ่งแวดลอม  รวมถึงปญหาอันอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และปญหาที่เดนชัด  
ทําใหองคกรสามารถควบคุมปญหาดานสิ่งแวดลอมได  การควบคุมน้ีสามารถควบคุมไดทั้งทางตรง และ
ทางออม  ซึ่งการควบคุมดังกลาวนี้  ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 14001 ไดกําหนดใหมีระบบการ
ควบคุม  กํากับดูแล การตรวจสอบ  การติดตามผล  ตลอดจนการทบทวนใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่
กําหนดขึ้น 
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 มาตรฐาน ISO 14001 สามารถประยุกตใชไดกับองคกรทุกขนาด ทุกประเทภ ไมวาจะ
เปน อุตสาหกรรม  ธุรกิจ  บริการ หากแตตองระบุใหชัดเจนถึงขอบเขตที่จะนําระบบไปประยุกตใช 
ดังนั้นจึงเหมาะกับองคกรที่มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. ตองการนําระบบไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมขององคกรเอง 

2. ตองการใหม่ันวาการดําเนินการตางๆ ดานสิ่งแวดลอมสอดคลองตามนโยบายที่
องคกรไดกําหนดไว 

3. ตองการแสดงใหผูอ่ืนเห็นวาองคกรปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ดาน
สิ่งแวดลอมที่กําหนดไว 

4. ตองการประกาศตนเอง และพิจารณาดําเนินการเองอยางอิสระใหสอดคลองตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 14001 

5. ตองการไดรับการรับรองดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมจากองคกรที่เปนกลาง 

 แนวทางการจัดทําระบบ ISO 14001  

1. เริ่มจากสิ่งที่มีอยู การทําระบบ ISO 14001 เปนเรื่องการปรับระบการจัดการ จึง
ควรศึกษาวา องคกรของเรามีการจัดการอะไรอยูแลวบาง และยังขาดเรื่องอะไร  ทั้งน้ีใหพิจารณาเทียบ
กับขอกําหนด ISO 14001 เปนรายประเด็นไป  การเริ่มตนทํางานตามแนวทางดังกลาวนี้จะทําใหทราบ
วาองคกรของเราจะตองทําอะไรเพิ่มเติม  และทําเพิ่มเฉพาะสวนที่ขาดเทานั้น 

2. เร่ิมจากสิ่งที่ทําไดจริง เม่ือทราบวาตองทําอะไรเพิ่มบาง  การปรับระบบการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดลอมของหนวยงานเพื่อใหมีครบถวน  ก็ควรทําอยางคอยเปนคอยไปและพิจารณา
ความพรอมขององคกรทั้งดานภารกิจประจํา  จํานวน และขีดความสมารถของบุคลากร  งบประมาณและ
อ่ืนๆ ก็เปนเรื่องสําคัญ เม่ือพบวาประเด็นที่ขาดไปเรื่องใดสามารถทําเพิ่มเติมไดจริงก็คอยๆ เริ่มลงมือ
ปฏิบัติ  การเรงรีบนอกจากทําใหไดรับผลไมดีแลว อาจจะทําใหเกิดความสับสน และเปนการเพิ่มภาระให
พนักงานอีกดวย 

3. ไมตองเริ่มใหใหญโต การปรับระบบการจัดการ เปนเร่ืองที่ตองการความรวมแรง
รวมใจทําจากคนที่เกี่ยวของ  กําลังใจของคนทํางานจึงเปนเรื่องสําคัญ  การสราบงกําลังใจที่ดีที่สุดวิธี
หน่ึงคือการไดเห็นวางานที่ตนเองทํานั้นประสบความสําเร็จโดยไมเหนื่อยยากเกินไปนัก  จึงควรเริ่มจาก
กิจกรรมที่ไมยาก และใหญโตเกินไป  ซึ่งอาจจะสรางความทุกขในการทํางาน  สงผลใหงานประสบกับ
ความล้ํามเหลวได 

4. เนนการมีสวนรวม ISO 14001 เปนระบบที่ตองการความรวมมือจากบุคลากรทุก
คนทุกฝายในองคกร  ตองรวมแรงรวมใจลงมือปฏิบัติ และผลักดันใหประสบความสําเร็จ 

 ประโยชนที่ไดรับจากระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  คือการนําไปใชจัดการการผลิต
หรือบริการเพื่อลดความเสี่ยงที่กอใหเกิดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม  สนองความตองการของลูกคา 
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เนื่องจากในปจจุบันลูกคาตองการสินคาที่ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม  และลดตนทุนและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรไดอยางคุมคา     ตลอดจนสรางภาพลักษณที่ดีในสายตาลูกคา ผูบริโภคและภาครัฐสะดวกใน
การทําการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ  และลดปญหาในการเจรจาและการทําขอตกลงทางการคา 

3.2.2 การบัญชีบรหิารเพื่อสิ่งแวดลอม  (EMA) 

การทําบัญชีคาใชจายทางดานสิ่งแวดลอม  จัดทําเพื่อใชจดบันทึกคาใชจายที่เกิดจาก
ผลกระทบตางๆ ทางดานสิ่งแวดลอมขององคกรทั้งในทางตรงและทางออม ที่สามารถแบงยอยตาม
สาเหตุที่เกิด  รวมทั้งการนําผลลัพธ  ผลผลิตตางๆ ที่เกิดขึ้นมาประกอบการพิจารณาดวย  โดย
คาใชจายทางดานสิ่งแวดลอม  ก็คือคาใชจายที่เปนผลมาจากผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมตางๆของ
บริษัท  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดทั้งในบริษัท (Internal Environmental Cost) และนอกบริษัท (External 
Environmental Cost) และไมจําเปนตองเกิดในชวงเวลาเดียวกันกับกิจกรรมที่ทําใหมันเกิดขึ้น   อยางไร
ก็ดี สวนใหญจะพิจารณาเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นภายในบริษัท เชน คาบําบัดน้ําเสีย เปนตน  ซึ่ง
ปจจุบันการตีความคาใชจายทางดานสิ่งแวดลอมจะหมายรวมถึง    บัญชีติดตามวัตถุดิบ และพลังงานที่
ใชในการผลิต และแนวคิดในการจัดทําขอมูล (Material and Energy Flow Accounting) ทั้งหมดที่
เกิดขึ้น เชน คาใชจายของวัตถุดิบ  คาใชจายดานบุคลากร  คาจัดเก็บ  คาจัดการของเสีย  เปนตน  การ
ทําบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมจึงมีวัตถุประสงคสําคัญในการที่จะแสดงสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม
ดวยตัวชี้วัดตางๆ ไมวาจะเปนดานสุขภาพ ความปลอดภัย กฎระเบียบตางๆ เพ่ือใหบุคลากรดานการ
บัญชีการเงินทั้งหลายไดเกิดความเขาใจ และสามารถตัดสินใจรวมกันดวยขอมูลที่เปนเหตุเปนผลและ
เกิดประโยชนกับองคกรสูงสุด  ซึ่งกองการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Division 
for Sustainable Development – UN DSD) ไดใหคํานิยามการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม วา  
“การระบุ   การรวบรวม  การวิเคราะห  และการใชขอมูลสองประเภทเพื่อการตัดสินใจภายใน :ขอมูล
ดานกายภาพ  เกี่ยวกับการใช  การไหลตางๆ และการแปรเปลี่ยนไปของพลังงาน  น้ํา และวัสดุตางๆ 
(รวมทั้งของเสีย)  และขอมูลดานการเงิน  เกี่ยวกับมูลคาตางๆ รายไดตางๆ และที่ประหยัดไดที่
เกี่ยวของกับงานสิ่งแวดลอม” มีเปาหมายเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะดานการเงิน และสิ่งแวดลอม  โดย
ใชขอมูลดานการเงิน และขอมูลดานกายภาพเปนหลัก 

 

 

 

 

 

การประหยัดคาใชจายตางๆ ความสามารถในการทํากําไร

รายรับตางๆ การตั้งราคาผลิตภัณฑ การลงทุนใหม และอื่น ๆ 

สมรรถนะดานสิ่งแวดลอม (ตัวชี้วัดตางๆ)  

สุขภาพและความปลอดภัย กฎระเบียบตางๆ ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตางๆ และอื่น ๆ   

มีการเชื่อมโยงกัน หรือไม? 

นักบัญชีและผูจัดการ 

ดานการเงินทั้งหลาย 
ผูจัดการและวิศวกร 

ดานสิ่งแวดลอม 
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ผูที่มีความเกี่ยวขัองกับการทําบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมจึงควรเปนผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ และมีความรับผิดชอบในฝายงานที่แตกตางกัน ใหมาทํางานรวมกันเพ่ือเปาหมายคือ
ความสําเร็จขององคกร  ไมวาจะเปนผูจัดการดานการเงิน/บัญชี   วิศวกร/ผูจัดการดานสิ่งแวดลอม  
ผูจัดการฝายผลิต  ผูจัดการฝายบุคคล  ฝายควบคุมคุณภาพ  และที่สําคัญที่สุดคือความมุงม่ันของ
ผูบริหารระดับสูงที่ตองใหความสําคัญสนับสนุนการดําเนินงาน เหตุผลที่สําคัญที่ตองการผูเกี่ยวของที่มี
ความหลากหลายเพราะตองการทัศนคติมุมมองที่แตกตางกัน โดยเฉพาะผูมีอํานาจตัดสินใจขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ   และขอมูลดานสิ่งแวดลอมทางการเงิน   โดยมีเครื่องมือที่สําคัญของการ
จัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม คือ 

บัญชีติดตามวัตถุดิบและพลังงานที่ใชในการผลิต (Material and Energy Flow Accounting: 

MEFA) สิ่งแรกที่ตองทําความเขาใจคือ การไหลของวัสดุและพลังงานซึ่งก็คือ การไหลของวัสดุ และพลังงาน
จากกระบวนการหนึ่งไปสูกระบวนการถัดไป  และจากภายนอกเขาสูกระบวนการภายในองคกรนั้น 

การทําบัญชีการไหลของวัสดุ และพลังงานนั้นมีลักษณะคลายกันกับการทําบัญชีตนทุน 
แตผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมถูกประเมินเปนหนวยทางกายภาพ  ไมใชหนวยทางการเงิน และยัง
ตองประเมินเงื่อนไขทางกายภาพซึ่งโดยปกติแลวไมมีมูลคาทางการตลาดอีกดวย  เหตุผลที่จําเปนตอง
ทําบัญชีการไหลของวัสดุและพลังงานเพราะ องคกรตองการวัด  ประเมินผล และติดตามผลการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม  ตองการทราบถึงประโยชนดานสิ่งแวดลอมของมาตรการปองกันดาน
สิ่งแวดลอมที่ไดมีการดําเนินการ และการระบุศักยภาพที่เหมาะสมทางดานสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้ยัง
สามารถนําไปใชประกอบรายงานดานสิ่งแวดลอม และการดําเนินการใหสอดคลองตามกฎระเบียบตางๆ 
ไดอีกดวย 

ขั้นตอนการทําบัญชีการไหลของวัสดุและพลังงาน ประกอบดวย 

1. การจัดทําผังการไหลของขั้นตอนหลักตางๆ ในการผลิต และกระบวนการสนับสนุน
ตางๆ (Flowchart of main production steps and supply process) 

2. การเตรียมการเพื่อทําตารางตางๆ เกี่ยวกับ สิ่งที่ปอนเขาและสิ่งที่ออกมา 
   (Preparation of input/output-tables) 
3. การแบงกลุม/การรวมกลุม ขอมูลการไหลของวัสดุ และพลังงาน 
    (Classification/aggregation of material and energy flow information) 
4. การจัดสรรการไหลตางๆ ของวัสดุและพลังงาน และผลกระทบตางๆ ทางดาน

สิ่งแวดลอม 
    (Allocation of material and energy flows and environmental impacts) 
5. การประเมิน/การวิเคราะหผลลัพธตางๆ และการกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะตางๆ 

ทางดานสิ่งแวดลอม (Assessment/Analysis of results and deriving of environmental 
performance indicators) 
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 บัญชีตนทุนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Cost Accounting : ECA) คือ การบันทึก
การใชจายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางออม  ที่กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่มีตอความสําเร็จ
ขององคกร   ซึ่งจะมีประโยชนตอการทําใหทราบคาใชจายที่แทจริงดานสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ
การลดของเสีย  และยังสามารถชวยตัดสินใจเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตไดอีกดวย ซึ่งคาใชจาย
ดานสิ่งแวดลอมน้ีมีทั้งคาใชจาย ภายนอก/ภายใน ทางตรง/ทางออม เชน คาใชจายภายนอกดาน
สิ่งแวดลอม  ไดแก การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ  ผลกระทบทางดานเสียงและความสวยงามทาง
ธรรมชาติ อากาศเสียและน้ําเสีย    

 คาใชจายภายในดานสิ่งแวดลอม  ไดแก การจัดการของเสีย  คาธรรมเนียมใบอนุญาต  
การฝกอบรมทางดานสิ่งแวดลอม  ใบรับรองดานสิ่งแวดลอม   

- คาใชจายดานสิ่งแวดลอมทางตรง ไดแก คาใชจายดานพลังงาน   เงินเดือน  คาจาง
แรงงาน  คาใชจายในการจัดซื้อวัตถุดิบตางๆ  

- คาใชจายดานสิ่งแวดลอมทางออม ไดแก คาใชจายการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม  
คาใชจายสําหรับการตรวจประเมิน ISO 14001 

 จากการแจกแจงคาใชจายเหลานี้ออกมาทําใหพบวามีคาใชจายที่หลบซอน (Hidden 
Cost) อยูมาก ดังการเปรียบเทียบกอนน้ําแข็งใตน้ํา ดังรูปที่ 9 

 

 

มูลคาที่มองเห็นได 

คาบริหารจัดการ

ของเสีย 

คาทําลาย

ของเสีย 

มูลคาของ

วัตถุดบิ 

คาจัดเก็บ

ของเสีย 

ตนทุนการผลิต

ของเสีย 

คาสึกหรอเครื่องจักรที่

เกิดจากการผลิตของเสีย 

ตนทุนการ

แรงงานใน 
การผลิตของเสยี 

ตนทุนพลังงานที่

ใชผลิตของเสีย 

วัสดุที่เสียไป = บางสวนของวัตถุดิบ
ที่ปอนเขาซ่ึงกลายเปนของเสีย 

มูลคาที่หลบซอน 

 
รูปที่ 11 มูลคาที่มองเห็นไดและหลบซอนที่เกี่ยวของกับของเสีย 

 ดังน้ันการทําบัญชีตนทุนทางดานสิ่งแวดลอมจึงมีความสําคัญตอองคกรเพื่อใหทราบ
มูลคาทางดานสิ่งแวดลอมที่หลบซอนอยูเพ่ือนํามาสูการตัดสินใจที่ถูกตองนั่นเอง 
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ประโยชนของการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม การทําบัญชีคาใชจาย
ทางดานสิ่งแวดลอม จะทําใหบริษัทสามารถรับทราบขอมูลขาวสาร ที่แมนยําเกี่ยวกับคาใชจายตางๆ  ที่
เกิดขึ้นจากงานดานสิ่งแวดลอม  และใชเปรียบเทียบกับรายรับหรือความสําร็จตางๆ ที่เกี่ยวของเปนการ
ภายใน  นอกจากนี้ขอมูลขาวสารเหลานี้จังสามารถใชเปนพ้ืนฐานชวยการตัดสินใจที่เหมาะสมใน
กิจกรรมตางๆ ดานการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรได  ตลอดจนอาจใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุง
ประสิทธิผลในการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมไดอีกดวย   โดยเฉพาะแนวคิดในการทําบัญชีติดตาม
วัตถุดิบและพลังงานที่ใชในการผลิต (Material and Energy Flow Accounting : MEFA) จะชวยให
องคกรสามารถระบุไดวา ขั้นตอนของกระบวนการผลิตใดที่ใชตนทุนสูง สําหรับการประหยัดคาใชจาย
ตางๆ ดวยการลดประมาณวัสดุตางๆ ซึ่งความคิดนี้จะเปดโอกาสใหมๆ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิผลในเชิง
นิเวศอีกดวย 

  นอกจากนี้การทําบัญชีคาใชจายทางดานสิ่งแวดลอมน้ีจะเปนศูนยกลางของแหลงขอมูล
ขาวสาร ในวิสาหกิจทุกประเภท  ขอมูลจากการทําบัญชีคาใชจาย  จะถูกใชเพ่ือการวิเคราะหและ
ประเมินกิจกรรมทางธุรกิจตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และใชเปนฐานขอมูลสําหรับการเตรียมแผนงานในชวง
ตางๆ ของอนาคต หากมีกระบวนการที่นําคาใชจายตางๆ ทางดานสิ่งแวดลอมเขามาพิจารณาดวยก็จะ
ชวยใหองคกรมองเห็นตนทุนที่เกิดจากผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมไดโดยตรง   เพ่ือใชประกอบการ
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 ความที่รับผดิชอบตอสังคม (CSR) 

 ยุคนี้ คําวา “ยั่งยืน” เปนคําที่ไดรับความนิยมกันมาก     ไมวาจะเปนบริโภคอยางยั่งยืน   
พัฒนาอยางยั่งยืน   ธุรกิจยั่งยืน   ประเทศไทยยั่งยืน   รวมความไดวามนุษยทุกวันนี้ ปรารถนาที่จะมี
ทรัพยากรไวใชแบบไมมีหมด มีใชหมุนเวียน ใชแลวใชอีกไมมีหมดไปชั่วลูกชั่วหลาน ทําการเกษตรก็ให
น้ําดินอุดมสมบูรณผลผลิตงอกงามเหมือนดังคําโบราณที่กลาววา “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว”   ทําธุรกิจก็
ตองการใหม่ันคงอยูยั้งยืนยง  ธุรกิจดําเนินอยูไดโดยไมเบียดเบียนสังคม และส่ิงแวดลอม   ชางเปน
สังคมในอุดมคติที่นาปรารถนาจริงๆ    
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สังคม 

สิ่งแวดลอม 

 

ธุรกิจ 

ภาครฐั 

เศรษฐกิจ 

ประชาชน 

สังคมที่ยั่งยืน 

 

 สังคมที่ยั่งยืนที่ยังยืนประกอบดวยหลายภาคสวนที่ตองเขามามีสวนรวมสราง ทั้งธุรกิจ 
ภาครัฐ และประชาชน โดยมองใน 3 มุม คือ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่สมดุลกัน  

 ธุรกิจยั่งยืน  ประเทศไทยยั่งยืน  จะเปนจริงไดหรือไม  ความเปนจริงของธุรกิจในทุกวันน้ี
มุงแตการแสวงหากําไรอยางเดียวคงไมไดแลว  การดําเนินธุรกิจตองคํานึงถึงสังคม  และสิ่งแวดลอม
ดวย   แลวทําไมตองคิดถึงสังคมและสิ่งแวดลอมดวย ลองคิดดูงายๆ ก็แลวกันวาหากธุรกิจมุงแต
แสวงหากําไรเพียงอยางเดียวโดยไมสนใจวากระบวนการผลิตของตนนั้นจะปลอยน้ําเสียลงสูแหลงนํ้าจน
ชาวบานไมสามารถใชน้ําในการอุปโภค บริโภคได  ปลอยกาซพิษและฝุนละอองออกสูอากาศจนชุมชน
โดยรอบเปนโรคทางเดินหายใจ  กอขยะที่เปนภาระตอการฝงกลบทําใหน้ําบาดาลที่สูบขึ้นมาใชเต็มไป
ดวยสารพิษปนเปอน    ทานคิดวาผูประกอบการลักษณะนี้จะอยูในสังคมไดหรือไม   หากผูประกอบการ
ลักษณะนี้เปนองคกรขนาดใหญ  ยอมไมสามารถหลุดพนสายตาและการตรวจสอบของผูมีสวนเกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนไปได  และที่สําคัญในปจจุบันยังมีลูกคา  คูแขงทางธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ   ที่พรอมจะประนาม และปฏิเสธสินคาและบริการในทันที    ซึ่งหมายถึงความลมสลายของ
ธุรกิจที่จะสามารถเกิดขึ้นไดในชั่วพริบตา   แตองคกรขนาดกลางและขนาดเล็กที่ดําเนินธุรกิจโดยไม
คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอมจะเปนอยางไร   เอาละวันนี้เขายังอยูไดแตหากผูที่เกี่ยวของทั้งหลายให
ความสําคัญรวมมือกันอยางจริงจังการดําเนินธุรกิจที่เอาเปรียบสังคมและสิ่งแวดลอมก็จะคอยๆ ลด
นอยลงจนหมดไปในที่สุด    ดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือองคกรใหญๆ ที่มีทรัพยากรอยางเพียงพอไมวาจะเปน
กําลังทรัพย กําลังคน  และดวยสติปญญาจะตองเปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหกับธุรกิจตางๆ และพรอมจะใหการ
สนับสนุนชวยเหลือ ตามขีดความสามารถที่จะพึงกระทําไดอยางเต็มกําลังควบคูกับภาครัฐ  และภาค
ประชาชน     ที่ตองมีความมุงม่ันที่จะนําพาประเทศชาติไปสูความยั่งยืนใหจงได 
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  การบริจาคเปนเรื่องปกติธรรมดาที่คนไทยรูจัก ฯลฯ  การอาสาสมัครโดยไมหวัง
ผลตอบแทน  เราจะพบการอาสาสมัครชวยเหลือในสังคมไทยไดไมยากเชน การบริจาคโลหิต  การ
อาสาสมัครอานหนังสือใหคนตาบอด  คายอาสาพัฒนาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยหรือในองคกรธุรกิจ  
รวมถึงการรวมตัวกันของกลุมคนตางๆ ที่อาสาสมัครโดยไมหวังผลตอบแทนอีกในหลากหลายไมวาจะ
เปนเรื่องสิ่งแวดลอม เร่ืองการศึกษา เร่ืองสุขอนามัย  โดยเฉพาะน้ําใจของคนไทยไดแสดงใหปรากฎ
อยางเดนชัดจนเปนที่ประทับใจของคนทั้งโลกดังเชนกรณีภัยพิบัติสึนามิในภาคใตเม่ือป 2548 ดังน้ัน
หากภาคธุรกิจมีการบริจาค และชวยเหลือสังคมตามกระแส หรือเม่ือมีภัยพิบัติตางๆ เหลาน้ี
เพียงพอที่จะเรียกวาเปนความรับผิดชอบตอสังคมหรือไม 

                  ความรับผิดชอบตอสังคมที่แทจริงขององคกรอยูที่การแสดงความรับผิดชอบกับผลกระทบ 
โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอมและสังคมตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการดําเนินธุรกิจ โดยผูที่มีสวนไดสวนเสียน้ีสามารถเปนไดตั้งแตผูถือหุน พนักงาน ชุมชน  
ลูกคา  คูคาไปจนถึงสังคมสวนรวม 

 โดยกระแสความรับผิดชอบตอสังคมนี้  ไดสรางความตื่นตัวใหกับนักธุรกิจในบริษัทชั้นนํา 
โดยเฉพาะบริษัทขามชาติขนาดใหญที่ตองเพ่ิมความระมัดระวังในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคมซึ่งไมเพียงการดําเนินงานภายในบริษัทของตนเทานั้น  แตยังรวมไปถึงบริษัทคูคาที่เปนบริษัท
เล็กๆ  ในประเทศกําลังพัฒนาอีกดวย  เพราะหากบริษัทแหงใดแหงหนึ่งในหวงโซอุปทาน (Supply 
chain) ขาดความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม เชน การกดขี่แรงงาน  การใชแรงงานเด็ก     
ภาพลักษณในแงลบจะลามไปถึงบริษัทอ่ืนๆ ที่ทําธุรกิจรวมกัน อีกทั้งนักลงทุนระดับสถาบัน และราย
ยอย      ที่ตองการลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีทั้งดานการเงิน ควบคูไปกับการดูแล
สิ่งแวดลอมและสังคม หรือที่ เ รียกกันวา     การลงทุนดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Social 
Responsible Invesment)  ดังจะเห็นไดจากบริษัทที่ถูกจับไดวามีความบกพรองอยางรุนแรงเรื่อง
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมตางก็มีผลประกอบการทางธุรกิจที่ตกต่ําลงอยาง
ชัดเจน  สอดคลองกับผลสํารวจวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงจากบริษัทขามชาติชั้นนําของโลกทั้งใน
ยุโรปและอเมริกาที่เห็นวา CSR จะทวีความสําคัญยิ่งขึ้นในการดําเนินธุรกิจภายในป ค.ศ. 2009  และจะ
เปนแรงสําคัญในการพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้นของมนุษยและสิ่งแวดลอมในอนาคต (ที่มา : สุทธิศักดิ์  
ไกรสรสุธาสินี, CSR มิติใหมในการบริหารธุรกิจ)   

 แตอยางไรก็ตามความหมายของธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคมที่ไดรับการยอมรับ และใชกัน
อยางแพรหลายในระดับโลกนั้นมีที่มาจาก  WBCSD : World Business Council for Sustainable 
Development ความวา  

 

 
 

““TThhee  ccoonnttiinnuuiinngg  ccoommmmiittmmeenntt  bbyy  bbuussiinneessss  ttoo  bbeehhaavvee  eetthhiiccaallllyy  
aanndd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ssuussttaaiinnaabbllee  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt                    
wwhhiillee  iimmpprroovviinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  ooff  tthhee  wwoorrkkffoorrccee  aanndd              
tthheeiirr  ffaammiilliieess  aass  wweellll  aass  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ssoocciieettyy..””  
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 ถอดความไดวา “ความมุงม่ันอยางตอเนื่องขององคกรตอการปฏิบัติตามพันธสัญญาใน
การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม  เพื่อสรางความเจริญกาวหนาตอการพัฒนาเศรษฐกิจพรอมไปกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชน และสังคม”(สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี) 

 
 

ที่มา : The European Foundation for Quality Management 

 ถอดความไดวา“แนวคิดที่ผสานความใสใจตอสังคม และส่ิงแวดลอมไวในกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจ    และการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียภายใตพ้ืนฐาน การกระทําตามความสมัครใจ” 
(ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี) 

  

 องคประกบอของ CSR ใน (ราง) มาตรฐาน ISO 26000 ไดกําหนดประเด็นหลักของ
ความรับผิดชอบตอสังคม ไว 7 ประการ  ซึ่งในแตละดาน ดังรูป จะเห็นไดวาองคประกอบของการดําเนิน
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมนั้น มิใชการแตการแบงปนหรือบริจาคสูสังคมเทานั้น  
แตยังมีองคประกอบภายในองคกรหรือผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจน้ัน ๆ เทานั้น ยังรวมถึงการมีธรรมาภิบาล 
การเคารพสิทธิมนุษยชน หรือการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม เปนตน       

 

 

 

 

 

 

 

 

““AA  wwhhoollee  rraannggee  ooff  ffuunnddaammeennttaallss  tthhaatt  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  eexxppeecctteedd  ((bbyy  
ssttaakkeehhoollddeerrss))  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  aanndd  ttoo  rreefflleecctt  iinn  tthheeiirr  aaccttiioonnss..  ……  
TThheessee  ffuunnddaammeennttaallss  aarree  sseeeenn  aass  nnoott  oonnllyy  mmoorraallllyy  aanndd  eetthhiiccaallllyy  ddeessiirraabbllee  eennddss  
iinn  tthheemmsseellvveess,,  bbuutt  aallssoo  aass  kkeeyy  ddrriivveerrss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ssoocciieettyy  wwiillll  aallllooww  tthhee  
oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  ssuurrvviivvee  iinn  tthhee  lloonngg  tteerrmm””..    

ความรับผิดชอบตอสังคม 

แรงงาน 

สิทธิมนุษยชน 

ส่ิงแวดลอม 

ใสใจตอ

ผูบริโภค 

ธรรมาภิบาล 

ดําเนินธุรกิจอยาง

เปนธรรม 

การแบงปนสู

สังคม 



เอกสารเผยแพรชุด “การเตรียมตัวรับมาตรการดานสิ่งแวดลอมสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม” 

โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 
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  และใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมไว ดังนี้  

- ivities on 
 that 

responsibility of an organization for the impacts of its decisions and act
d ethical behaviour

- 
society and the environment, through tranparent an

- 
is consistent with sustainable development and the welfare of society; 
take into account the expectations of stakeholders; 

- onsistent with international norms of is in compliance with applicable law and c
behaviour; and 

organization. - is integrated throughout the 
Note Activities include products and services 

ที่มา : ISO 26000 (WD3) 

 ถอดความไดวา ความรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสังคมและสิ่งแวดลอมอัน
เน่ืองมาจากการกระทําหรือการตัดสินใจขององคกรนั้นๆ โดยแสดงถึงความโปรงใส และมีจรรยาบรรณ 
โดยพฤติกรรม  กิจกรรมขององคกร  รวมไปถึงสินคาและบริการดังกลาวจะตอง 

-   สอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน และสวัสดิภาพสังคม 
-   สอดคลองกับความคาดหวังของผูถือประโยชน 
-   เปนไปตามกฎหมายที่บังคับใชและสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
-   สามารถนํามาบูรณาการกับทั้งองคกรได 

 แมกระนั้น CSR จะมีหลายความหมาย แตเม่ือนํามาพิจารณาในภาพรวมแลวจะพบวา 
CSR ไดใหความหมายที่จะนําไปสูความยั่งยืนซ่ึงประกอบไดดวย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ธุรกิจทุกขนาดสามารถมีสวนรวมในการปฏิบัติไดทั้งสิ้น  ดังน้ัน CSR จึงไมใชเปนเพียงแคกระแส แตจะ
เปนทิศทางของการทําธุรกิจใหอยูรอดไดอยางยั่งยืนนับแตบัดนี้เปนตนไป 
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