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บทคดัย่อ 

การวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวทางการปฏบิตั ิ ประเมนิขอ้แตกต่างของการ
ด าเนินงานในปัจจุบนั และเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑโ์รงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Factory) 
ของกรณีศกึษา วธิกีารเกบ็โดยศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและการสมัภาษณ์จากผูใ้หข้อ้มลูส าคญั โดยใชก้าร
สมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษามาท าการวเิคราะหโ์ดยใชก้ารตรวจสอบ
สามเสา้ และการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ผลการศกึษาพบว่า สามารถ
ด าเนินการไดต้ามเกณฑเ์บือ้งตน้ทุกขอ้ และเกณฑโ์รงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 14 ประเดน็ ผลการวเิคราะหค์ดิเป็น
รอ้ยละ 84.28 ซึง่ผ่านตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 80 ของเกณฑโ์รงงานอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 14 ประเดน็ จากการ
วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานพบวา่ องคก์รตอ้งด าเนินงานเพิม่เตมิ เพื่อใหไ้ดค้ะแนนทีม่ากขึน้ ในประเดน็ ดงันี้ 1) การ
ขนสง่และโลจสิตกิสต์อ้งก าหนดเป้าหมายในการวดัผล 2) โซอุ่ปทานสเีขยีวตอ้งก าหนดเกณฑก์ารจดัซือ้จดัจา้งสเีขยีว 
ซึง่จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร พบว่า จุดแขง็ คอื ฝ่ายบรหิารมุ่งมัน่ในการน า
เทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและเน้นการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้องคก์รตอ้งประยุกตใ์ช้
ระบบมาตรฐานทีอ่งคก์รด าเนินงานในปัจจุบนั และพจิารณาการก าหนดเป้าหมายเพิม่เตมิในประเดน็ขา้งตน้ ตลอดจน
สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะท าใหส้อดคลอ้งและมปีระสทิธภิาพในการประยุกตใ์ชเ้กณฑ์
โรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco factory)   

ค าส าคญั; เกณฑโ์รงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco factory), อุตสาหกรรมฟอกยอ้ม, ผูม้สีว่นไดเ้สยี   
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Abstract 

Guideline for Eco Factory implementation in the Textile Industry 

in Samutsakorn Province: A Case study of Tong Siang Co., Ltd. 

The objective of this qualitative study was to study feasibility and gap analysis of Eco Factory 
guideline implementation and to suggest guideline for eco factory development of this case study. Reserch 
data were collected through semi-instructed interview from interested parties. The data obtained from the 
study were analyzed using triangulation technique and SWOT analysis to determine the guideline for eco 
factory implementation. The study found that the case study was complied with basic criteria and evaluation 
criteria 14 issue of eco factory, the result of evaluation was showed 84.28 percentage that complied with the 
criteria that defined 80 percentages. The evaluation of the organization performance showed that the 
organization should increase its capacity for 1) the target for measurement transport and logistics 
performance 2) the criteria for green procurement for supply chain management. From SWOT analysis, the 
organization has its strength in the management teams demonstrate leadership and commitment to provide 
technology to reduce environmental impacts and focus on continuous improvement. Therefore, organizations 
should integrated current management system and established targets for achievement including increasing 
staff’s awareness and understanding for support in order to achieve of Eco factory guideline.  

Keywords: Criteria of Eco factory guideline, Textile industries, interested parties 
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บทน า 

การพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศไทยมกีารพฒันาอุตสาหกรรมจากการผลติเพื่อใชใ้นประเทศ เริม่การมี
ขยายตวั จนไปถงึการสง่ออก จากการพฒันาจากอดตีจนถงึปัจจุบนัมกีารใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ มากมายเพื่อ
ตอบสนองการบรโิภค การผลติทีม่ากขึน้เพื่อรองรบัการขยายตวัของเศรษฐกจิและการพฒันาในภาคอุตสาหกรรมและ
ซึง่การพฒันาเหล่านี้เองทีท่ าใหเ้กดิผลกระทบอย่างชดัเจนของปัญหาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ปัจจบุนัการพฒันา
อุตสาหกรรมในประเทศไทยไดม้กีารค านึงถงึผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมากขึน้ การน าแนวคดิ
เกีย่วกบัการบรโิภคและการผลติอย่างยัง่ยนืมาปรบัใช ้ เป็นการเพิม่โอกาสใหป้ระเทศนัน้ปรบัปรงุประสทิธภิาพเชงินิเวศ
เศรษฐกจิ (Eco-efficiency) ของการเตบิโตทางเศรษฐกจิได ้ แนวคดิดงักล่าวเป็นแนวคดิทีม่องว่า ระบบนิเวศของโลก
นัน้ มขีดีจ ากดัในการรองรบัมลพษิ และจดัสรรทรพัยากรธรรมชาต ิ ซึง่วธิทีีจ่ะช่วยรกัษาระดบัการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิในระยะยาว โดยไม่ใหเ้กดิผลกระทบจนถงึขดีจ ากดั คอืการใชป้ระโยชน์ใหม้ากขึน้ และใชใ้นปรมิาณทีน้่อยลง
ซึง่รวมถงึ การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลทีม่ากขึน้ 

ปัจจบุนัรฐับาลไดม้กีารก าหนดนโยบายและยทุธศาสตรต่์างๆ ในการก าหนดแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรม
ของประเทศเพื่อรองรบัการลงทนุทีข่ยายตวัในปัจจุบนั ตามกรอบแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่  11 
(พ.ศ. 2555- 2559) และฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ในยุทธศาสตรท์ี ่5 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม จงึไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมของ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ไดจ้ดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-
2574 เพื่อก าหนดทศิทางอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพือ่ตอบสนองมติกิารพฒันาเพื่อเพิม่ขดีความสามารถและ
ศกัยภาพการแขง่ขนัในระดบันานาชาต ิโดยก าหนดแผนแม่บท เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในแต่ละมติโิดย
พจิารณาในแต่ละบรบิททีม่คีวามเกีย่วขอ้ง หนึ่งในบรบิททีส่ าคญั คอื บรบิทดา้นสิง่แวดลอ้ม การผลติทีค่ านึงถงึ
สิง่แวดลอ้มและสงัคม โดยการพฒันากระบวนการผลติจะค านงึถงึสภาพแวดลอ้มและความสะอาด (Environmental 
Friendly - Green and Clean) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสรา้งสงัคมและอุตสาหกรรมทีม่ปีรมิาณการปล่อยคารบ์อนต ่า 
(Low carbon society) การสรา้งสงัคมทีม่คีวามพรอ้มในการรองรบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ (Climate 
resilience society) และอุตสาหกรรมทีด่แูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม (Green growth industry) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม
,2555) จงึก าหนดกรอบแนวคดิ การพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ โดยเริม่สง่เสรมิใหภ้าคอุตสาหกรรมมรีะบบการ
บรหิารจดัการเชงินิเวศทีด่ตีัง้แต่ภายในโรงงานตามแนวคดิอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Factory) มุ่งเน้นบรหิารจดัการ
เชงิพืน้ที ่ เพื่อสรา้งความมัน่ใจในการพฒันาการประกอบธรุกจิอุตสาหกรรมและใชท้รพัยากรหมุนเวยีน การใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ และลดการปล่อยของเสยีสูร่ะบบนิเวศใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ  

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ไดจ้ดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2555-2574 เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ใหด้ าเนินการสอดคลอ้งกบับรบิทของโลกที่
เปลีย่นแปลงไป อุตสาหกรรมสิง่ทอเป็นอุตสาหกรรม ทมีกีารด าเนินการมายาวนานในประเทศไทย ปัจจุบนัแนวโน้ม
ของการพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอในประเทศไทยมแีนวโน้มการพฒันาผลติภณัฑใ์หม้กีารผลติทีใ่ชเ้ทคนิคสิง่ทอมากขึน้ 
เพื่อเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ ์ โดยการผลติภายใตม้าตรฐานและการค านึงถงึสิง่แวดลอ้มและสงัคมดว้ย ทัง้ในดา้นของ
วตัถุดบิทีใ่ช ้กระบวนการผลติ ปรมิาณการใชท้รพัยากรในการผลติ (เช่น ปรมิาณการใชน้ ้า ปรมิาณการใชพ้ลงังาน เป็น
ตน้) สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดแผนแม่บทเมอืงอุตสาหกรรมเชงิ
นิเวศ และก าหนดพืน้ทีก่ารพฒันาอุตสาหกรรมเชงินิเวศภายใต ้ Country Strategy ปี พ.ศ. 2557-2561 (สถาบนั
สิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,2557) ซึง่จากแผนการก าหนดพืน้ทีน่ าร่อง จงัหวดั
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สมุทรสาคร ถอืว่าเป็นจงัหวดัทีถู่กก าหนดใหม้กีารด าเนินงานตามแผนแม่บทเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ และทาง
จงัหวดัสมุทรสาคร ไดม้กีารก าหนดแผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) จงัหวดัสมุทรสาคร ซึง่คณะกรรมการการ
พฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ จงัหวดัสมุทรสาคร ไดป้ระชมุเมื่อวนัที ่ 9 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2559 และมมีตคิดัเลอืก
พืน้ทีก่ลุ่มอุตสาหกรรมฟอกยอ้ม เทศบาลออ้มน้อย อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมุทรสาคร ซึง่เป็นอุตสาหกรรมทีส่ าคญั
ของพืน้ที ่เป็นอุตสาหกรรมสิง่ทอ (ส านกังานจงัหวดัสมุทรสาคร, 2560) 

บรษิทั ทองเสยีง จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภณัฑผ์า้ถกัและผา้ยอ้ม ตัง้อยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสาคร ซึง่
เป็นจงัหวดัทีม่กีารจงึมเีป้าหมายหลกัเพื่อสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนไดอ้ย่างยัง่ยนื 
ทัง้ในดา้นการพฒันาเศรษฐกจิของจงัหวดั ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนควบคู่กบัการดแูลสิง่แวดลอ้มในพืน้ที ่ซึง่
ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์ ครอบคลุม 5 มติขิองการพฒันา คอื กายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการ
บรหิารจดัการ รวมถงึสามารถบ่งชีค้วามกา้วหน้าของการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศตามตวัชีร้ะดบัความเป็น
เมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 5 ระดบั ดว้ยเหตุนี้ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะเสนอแนวทางการด าเนินงานโรงงาน
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco factory) เพื่อเอือ้ต่อการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มเพื่อ
สง่เสรมิการด าเนินการดา้นการจดัท าระบบมาตรฐานต่อไป 

วิธีด าเนินการศึกษา 

การศกึษานี้อาศยัการคน้ควา้ขอ้มลูพืน้ฐานซึง่เกีย่วกบัสภาพพืน้ทีศ่กึษาในดา้นต่างๆ และ เกบ็ขอ้มลูจากการ
สมัภาษณ์ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง แลว้จงึน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหโ์ดยใช ้ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT 
Analysis) ซึง่เป็นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์รและสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เพื่อเชื่อมโยง
ความสมัพนัธข์องขอ้มลู พจิารณาสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหา น าไปสูแ่นวทางปฏบิตัติามเกณฑ์
โรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco factory)โดยในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ประกอบดว้ย 1) 
บุคลากร (Manpower) 2) รายได/้ งบประมาณ (Money) 3) วสัดุ/อุปกรณ์ (Materials) 4) การบรหิาร/โครงสรา้ง 
(Management) 5) นโยบาย/แผนงาน/ขอ้มลู (Structure and Policy) และใช ้PESTEL Analysis ซึง่ประกอบดว้ย 1) 
นโยบายภาครฐั (Political) 2) เศรษฐกจิ/ลกูคา้ (Economic) 3) สงัคม (Social) และ 4) เทคโนโลย(ีTechnology) 5) 
สภาพทางสิง่แวดลอ้ม (Environment condition) 6) กฎหมาย (legal) ในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
โดยการวเิคราะหไ์ดเ้ชื่อมโยงเขา้กบัแนวทางการปฏบิตัใินแต่ละขอ้ก าหนดของเกณฑ ์ โรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 
(Eco factory) 

ผลการวิจยั 

การศกึษาในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ที ่ โดยสรา้งแนว
ค าถามประกอบการสมัภาษณ์จากกรอบแนวคดิ ตามบรบิท และหลกัการโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 
(Eco-factory) โดยจดัท าแบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึและด าเนินการสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก การ
สมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) ด าเนินการเพื่อเป็นการพดูคุย ซกัถาม และการรบัฟังความ
คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของผูใ้หส้มัภาษณ์ในขอบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหม้คีวามสมบรูณ์ถูกตอ้ง และครบถว้นใน
ประเดน็ต่างๆ ทีส่ าคญัต่อการศกึษาในครัง้นี้ จงึก าหนดใหม้กีารสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคญั
เกีย่วกบัแนวทางการด าเนินงานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco factory) ในกลุ่มอุตสาหกรรมฟอกยอ้ม จงัหวดั
สมุทรสาคร กรณีศกึษา บรษิทั ทองเสยีง จ ากดั ตลอดจนขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไปประเมนิผล
ความส าเรจ็และปัญหาอุปสรรคของแนวทางการบรูณาการดงักล่าว และน าผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนว
ทางการด าเนินงานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco factory) ในกลุ่มอุตสาหกรรมฟอกยอ้ม จงัหวดัสมทุรสาคร 
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กรณีศกึษา บรษิทั ทองเสยีง จ ากดั ในโครงการต่อไป โดยวธิทีีใ่ชใ้นการเกบ็ตวัอย่างในการสมัภาษณ์ใชก้ารเลอืก
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection)ดงัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1.1 กลุ่มตวัอย่างและรายละเอียดการสมัภาษณ์ 

กลุ่มตวัอย่าง ผูใ้ห้สมัภาษณ์และ 
จ านวนผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

หวัข้อการสมัภาษณ์ 

ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารสงูสุด/ตวัแทนฝ่ายบรหิาร -แนวคดิในการน าเกณฑโ์รงงาน
อุตสาหกรรมเชงินิเวศมาประยุกตใ์ช ้

  -นโยบายการด าเนินงาน  
  -ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานใน

ปัจจุบนั และแนวทางการปฏบิตัใิห้
สอดคลอ้ง ในเชงินโยบาย 

คณะท างานดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

เจา้หน้าทีส่ิง่แวดลอ้ม -แนวทางการประยุกตใ์ชต้ามเกณฑแ์ต่ละ
ขอ้ 

  -ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานใน
ปัจจุบนั และแนวทางการปฏบิตัใิห้
สอดคลอ้ง 

หน่วยงานราชการ หวัหน้าหน่วยงาน สิง่แวดลอ้ม เทศบาล
ออ้มน้อย 

-นโยบายและแนวทางสนบัสนุนของ
ภาครฐั 

ผูน้ าชุมชน ผูน้ าชุมชน 4 ชุมชน -ผลกระทบจากการด าเนินงานของสถาน
ประกอบการ 

  -แนวทางการแกปั้ญหาของสถาน
ประกอบการกบัชุมชน  

ประชาชน ประชาชน 4 ชุมชน -ผลกระทบจากการด าเนินงานของสถาน
ประกอบการ 

  -แนวทางการแกปั้ญหาของสถาน
ประกอบการกบัชุมชน 

ผูต้รวจประเมนิระบบ
การจดัการ 

 -แนวทางการประยุกตใ์ชต้ามเกณฑแ์ต่ละ
ขอ้ 

  -การด าเนินงานในปัจจุบนั และแนวทาง
การปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 

  -ขอ้เสนอแนะในการประยุกตใ์ช ้
 

สรปุผลกการด าเนินงานขององคก์รตามวตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

1) เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  

จากผลการศกึษาขององคก์รในปัจจบุนัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑข์อ้ก าหนดโรงงานอตุสาหกรรมเชงินิเวศ พบว่า 
องคก์รมคีวามเป็นไปไดใ้นการประยุกตใ์ชเ้กณฑข์อ้ก าหนดโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ซึง่จากการประเมนิตาม
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เกณฑ ์ไดแ้ก ่เกณฑเ์บือ้งตน้ ผา่นตามเกณฑป์ระเมนิทุกขอ้ และ เกณฑข์อ้ก าหนดประเดน็ 14 ประเดน็ พบว่า คะแนน
โดยรวม ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 84.28 ซึง่ผ่านตามเกณฑม์าตรฐานรอ้ยละ 80 ซึง่จะมบีางประเดน็ทีย่งัไดค้ะแนนไมม่ากนกั 
เน่ืองจากการด าเนินการตามเกณฑย์งัไม่สอดคลอ้ง  

จากรายละเอยีดการประเมนิตามเกณฑข์อ้ก าหนดโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ พบว่า ประเดน็ทัง้ 14 ประเดน็ ยงั
พบบางประเดน็ทีไ่ดค้ะแนนไม่สงูมากนกั ซึง่ผูศ้กึษาจะรวบรวมและสรุปแนวทางการด าเนินงาน ซึง่แสดงในขอ้ถดัไป 

2) เพื่อประเมินขอ้แตกต่างของการด าเนินงานในปัจจบุนักบัหลกัเกณฑโ์รงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Factory) 

จากการศกึษาความเป็นไดข้องการประยุกตใ์ชเ้กณฑข์อ้ก าหนดโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศของกรณีศกึษา 
พบว่า องคก์รมกีารด าเนินการระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001:2015) ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั (OHSAS 18001:2007) และระบบการจดัการดา้นพลงังาน (ISO 50001:2011) ซึง่เป็นการด าเนินการที่
สามารถประยุกตใ์ชก้บัเกณฑข์อ้ก าหนดโรงงานอตุสาหกรรมเชงินิเวศ ซึง่อย่างไรกต็ามยงัมบีางประเดน็ทีย่งัประยุกตไ์ด้
ไม่สมบรูณ์ รายละเอยีดสรุปได ้

ตารางท่ี 1.2 วิเคราะหค์วามแตกต่างของการด าเนินการในปัจจบุนัขององคก์ร เปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติั
ตามเกณฑข์้อก าหนดโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ประเดน็ หวัข้อ สถานการณ์ด าเนินงาน
ปัจจบุนั 

สถานะความ
สอดคล้อง 

การ
ด าเนินการ
เพ่ิมเติม 

 เกณฑเ์บือ้งต้น 
  องคก์รตอ้งปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดและ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสิง่แวดลอ้ม
พลงังาน อาชวีอนา
มยัสิง่แวดลอ้มและ
ความปลอดภยัอย่าง
ครบถว้น 

องคก์รมกีารปฏบิตัติาม
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สิง่แวดลอ้มพลงังาน อาชวีอ
นามยัสิง่แวดลอ้มและความ
ปลอดภยัอย่างครบถว้น และมี
การตดิตามการเปลีย่นแปลง
กฎหมายทุก 1 เดอืน และ
ประเมนิความสอดคลอ้งของ
กฎหมายทุก 6 เดอืน 

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง  
  

-- 

  การไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานระบบการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม 
อย่างน้อย  1 ขอ้ 
-ระบบมาตรฐานดา้น
การจดัการ
สิง่แวดลอ้ม (ISO 
14001) 

องคก์รมกีารด าเนินการระบบ
การจดัการดา้นระบบการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO 
14001:2015) ตัง้แต่ปี 2554 
ระบบการจดัการอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั (OHSAS 
18001:2007) ตัง้แต่ปี 2555 
และระบบการจดัการพลงังาน 

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง  
 

-- 
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ตารางท่ี 1.2 วิเคราะหค์วามแตกต่างของการด าเนินการในปัจจบุนัขององคก์ร เปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติั
ตามเกณฑข์้อก าหนดโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ประเดน็ หวัข้อ สถานการณ์ด าเนินงาน
ปัจจบุนั 

สถานะความ
สอดคล้อง 

การ
ด าเนินการ
เพ่ิมเติม 

-อุตสาหกรรมสเีขยีว
ของกระทรวง
อุตสาหกรรมตัง้แต่
ระดบั 3 (Green 
Industry: GI 3) 

(ISO 50001:2011) ตัง้แต่ปี 
2558 จาก บรษิทั เอสจเีอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั และได้
รบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีว
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ตัง้แต่ระดบั 3 (Green 
Industry: GI 3) 
 

  องคก์รตอ้งไม่มขีอ้
รอ้งเรยีนทางดา้น
สิง่แวดลอ้มภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ก่อน
การขอรบัรอง 

องคก์รไม่มขีอ้รอ้งเรยีนใน
ระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง 

-- 

 เกณฑข์้อก าหนดโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 14 ประเดน็ 
1.  

 
 
 

ก า ร ใ ช้
วตัถุดบิ 

การใชว้ตัถุดบิอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
หมายถงึ การ
ด าเนินการมาตรการ
ปรบัปรุงหรอื
เปลีย่นแปลง
กระบวนการเพื่อลด
ปรมิาณการใชว้ตัถุดบิ
ในกระบวนการผลติ
และการบรกิาร 

 มกีารด าเนินงานการควบคุม
ปรมิาณสนิคา้คงคลงั การ
ควบคุมและจดัท าปรมิาณ
ตัง้แต่กระบวนการจดัซือ้ 
จนถงึการน าไปใชเ้พื่อการ
ผลติ และใชร้ะบบการควบคุม
วตัถุดบิเป็นไปตามมาตรฐาน
ดา้นการจดัการคุณภาพ และ
การมตีัง้วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย แผนงานดา้นการ
ลดการใชว้ตัถุดบิ  

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง  
ไดเ้กณฑ ์4 
คะแนน 

-- 

2.  
 

พลงังาน การเพิม่ประสทิธภิาพ
การใชพ้ลงังาน 
หมายถงึ การ
ด าเนินการอนุรกัษ์
พลงังาน เพื่อลด
ปรมิาณการใช้
พลงังาน และเพิม่
ประสทิธภิาพในการ

บรษิทั ไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานดา้นการจดั
การพลงังาน (ISO 
50001:2011) 

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง  
ไดเ้กณฑ ์5 
คะแนน 

-- 
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ตารางท่ี 1.2 วิเคราะหค์วามแตกต่างของการด าเนินการในปัจจบุนัขององคก์ร เปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติั
ตามเกณฑข์้อก าหนดโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ประเดน็ หวัข้อ สถานการณ์ด าเนินงาน
ปัจจบุนั 

สถานะความ
สอดคล้อง 

การ
ด าเนินการ
เพ่ิมเติม 

ผลติ 
3.  การขนสง่

และโลจิ
สตกิส ์

การจดัระบบการ
ขนสง่อย่างมี
ประสทิธภิาพ ลดการ
ใชท้รพัยากรที่
เกีย่วขอ้งประยุกตใ์ช้
เทคโลยสีารสนเทศ
และระบบอตัโนมตัิ
ส าหรบัการขนสง่เพื่อ
ลดตน้ทุน ความ
ปลอดภยัในการขนสง่ 
ตลอดจนการใชว้สัดุ
ดา้นบรรจุภณัฑท์ี่
สามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได ้

มกีารก าหนดแผนตอบสนอง
เหตุฉุกเฉิน ในกรณีอุบตัเิหตุ
จากการขนสง่ เช่น สารเคมี
หกกรณีจากการขนสง่ และมี
การประเมนิผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้ม (Aspect) จากการ
กจิกรรมการขนสง่ 

ด าเนินการยงั
สอดคลอ้ง ไม่
สมบรูณ์ แต่
ด าเนินการ
บางสว่น 
ไดเ้กณฑ ์1 
คะแนน 

องคก์รตอ้ง
ก าหนด
เป้าหมายใน
การวดัผล
ประสทิธภิาพ
ของการ
ขนสง่และโล
จสิตกิส ์เช่น 
อุบตัเิหตุจาก
การขนสง่ 
เป็นตน้ 

4.  โซ่อุปทาน
สเีขยีว 

การบรโิภคทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม การ
จดัซือ้จดัจา้งสเีขยีว 
การไดร้บัฉลาก
สิง่แวดลอ้ม 

มกีารด าเนินงานควบคุมการ
จดัซือ้สนิคา้และบรกิาร ตาม
ระเบยีบปฏบิตัดิา้นการจดัซือ้
จดัจา้ง และการประเมนิผูข้าย 
ผูร้บัจา้งช่วง ผูร้บัเหมา แต่ใน
การประเมนิเพื่อการคดัเลอืก 
การประเมนิประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิาน ยงัไม่ชดัเจนใน
พจิารณาหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สิง่แวดลอ้ม  

ด าเนินการยงั
สอดคลอ้ง ไม่
สมบรูณ์ แต่
ด าเนินการ
บางสว่น 
ไดเ้กณฑ ์3 
คะแนน 

องคก์รตอ้ง
เพิม่เตมิ
ขัน้ตอนการ
จดัซือ้สนิคา้
และบรกิาร 
โดยก าหนด
หวัขอ้ในการ
พจิารณาการ
จดัซือ้จดัจา้ง
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบั
สิง่แวดลอ้ม 
ตลอดจนการ
ประเมนิ
ประสทิธภิาพ
ของผูข้าย ผู้
สง่มอบที่
เกีย่วขอ้งกบั
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ตารางท่ี 1.2 วิเคราะหค์วามแตกต่างของการด าเนินการในปัจจบุนัขององคก์ร เปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติั
ตามเกณฑข์้อก าหนดโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ประเดน็ หวัข้อ สถานการณ์ด าเนินงาน
ปัจจบุนั 

สถานะความ
สอดคล้อง 

การ
ด าเนินการ
เพ่ิมเติม 

สิง่แวดลอ้ม 
ซึง่ในปัจจุบนั
องคก์รมกีาร
ปฏบิตัแิต่ยงั
ขาดเกณฑท์ี่
ชดัเจน 
 

5.  ภูมิทัศ น์สี
เขยีว 

การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว
ทัง้ภายในและ
ภายนอกโรงงาน การ
จดัผงับรเิวณภูมทิศัน์
สเีขยีว 

มกีารก าหนดพืน้ทีส่เีขยีวใน
โรงงาน เช่น สนามกฬีา 
สวนสาธารณะเพื่อการ
พกัผ่อนของพนักงาน 

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง 
ไดเ้กณฑ ์4 
คะแนน 

-- 

6.  การจัดการ
ส า ร เ ค มี
แ ล ะ วั ต ถุ
อนัตราย 

มรีะบบการจดัการ
สารเคมแีละวตัถุ
อนัตราย ลดการ
รัว่ไหลของสารเคมี
และวตัถุอนัตราย 

 ก าหนดวธิี
ปฏบิตังิาน เรื่อง 
การจดัการสารเคมี
และวตัถุอนัตราย 
เพื่อบรหิารจดัการ
ตัง้แต่การสัง่ซือ้ การ
ใชง้าน การจดัเกบ็
ตามคุณสมบตั ิและ
วธิปีฏบิตังิาน เรื่อง 
การตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉิน 

 ก าหนดนโยบายลด
การใชส้ารเคม ีเพื่อ
มุ่งเน้นใหผ้ลติภณัฑ์
เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม โดยการ
น าเทคโนโลยกีาร
ยอ้มผา้ทีใ่ช ้ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์
ทีเ่รยีนว่า CO2 
dying มาใชใ้น

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง 
ไดเ้กณฑ ์5 
คะแนน 

-- 
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ตารางท่ี 1.2 วิเคราะหค์วามแตกต่างของการด าเนินการในปัจจบุนัขององคก์ร เปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติั
ตามเกณฑข์้อก าหนดโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ประเดน็ หวัข้อ สถานการณ์ด าเนินงาน
ปัจจบุนั 

สถานะความ
สอดคล้อง 

การ
ด าเนินการ
เพ่ิมเติม 

ขัน้ตอนยอ้มผา้ โดย
ตัง้เป้าหมายการใช้
สารเคมกีารยอ้ม
เป็นศนูย ์(zero 
chemical dying)  

7.  การจดัการ
น ้าและน ้า
เสยี 

ปรมิาณน ้าใชต่้อ
หน่วยผลติภณัฑ์
ลดลง หรอืปรมิาณน ้า
ทิง้ต่อหน่วย
ผลติภณัฑล์ดลง 

มนีโยบายลดการใชน้ ้าในการ
ผลติ โดยตัง้เป้าหมายลดการ
ใชน้ ้าและน าน ้ากลบัมาใชง้าน 
เพื่อเป็นการลดการใช้
ทรพัยากร เช่น ลดการใชน้ ้า
ในกระบวนการยอ้ม น าน ้า
คอนเดนเสด กลบัมาใชใ้น
หมอ้ไอน ้า และมรีะบบบ าบดั
น ้าเสยีเพื่อบ าบดัน ้าเสยีที่
เกดิขึน้จากกระบวนการผลติ 

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง 
ไดเ้กณฑ ์4 
คะแนน 

-- 

8.  การปล่อย
ก๊าซเรอืน
กระจก 

การด าเนินการ
มาตรการปรบัปรุง
หรอืเปลีย่นแปลง เพื่อ
ลดปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก 

นโยบายการอนุรกัษ์พลงังาน
และเป้าหมายการลดการใช้
พลงังาน เช่น การลดปรมิาณ
การใชไ้ฟฟ้ารวม โดยก าหนด
ตวัชีว้ดัดา้นพลงังานเทยีบกบั
ตนัการผลติ และน ามา
ทบทวนประสทิธภิาพการใช้
พลงังาน ซึง่สามารถน ามา
ค านวนเป็นการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกได ้และมกีาร
ตัง้เป้าหมายในการลดปรมิาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก 

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง 
ไดเ้กณฑ ์4 
คะแนน 

-- 

9.  การจดัการ
มลภาวะ
ทางอากาศ 

ลดการปล่อยมลพษิ
ทางอากาศ ปรบัปรุง
หรอืเปลีย่นแปลง
กระบวนการหรอื
เครื่องจกัร 

มกีารก าหนดการตรวจวดั
คุณภาพอากาศ จากปล่อง
ระบาย ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด เช่น ปล่องหมอ้ไอน ้า 
ปล่องจากกระบวนการผลติ 

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง  
ไดเ้กณฑ ์5 
คะแนน 

-- 
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ตารางท่ี 1.2 วิเคราะหค์วามแตกต่างของการด าเนินการในปัจจบุนัขององคก์ร เปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติั
ตามเกณฑข์้อก าหนดโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ประเดน็ หวัข้อ สถานการณ์ด าเนินงาน
ปัจจบุนั 

สถานะความ
สอดคล้อง 

การ
ด าเนินการ
เพ่ิมเติม 

และผลการตรวจวดัเป็นไป
ตามทีก่ฎหมายก าหนด และ
ตดิตัง้อุปกรณ์บ าบดัมลพษิ
อากาศ เช่น ESP 

10.  การจดัการ
กากของ
เสยี 

ลดการน าของเสยีไป
ฝังกลบและน าของ
เสยีกลบัมาใช ้

มวีธิกีารปฏบิตังิาน เรื่อง การ
จดัการขยะ มกีารคดัแยก และ
สง่ก าจดัถูกตอ้งตามกฏหมาย
ก าหนด และมกีารท าโครงการ 
การรไีซเคลิกากขีเ้ถา้จากการ
เผาไหมข้องหมอ้ไอน ้าเป็นอฐิ
ปพูืน้ถนนน ามาวางเป็น
ทางเดนิในพืน้ทีโ่รงงาน และ
การรไีซเคลิสารท าละลายเพื่อ
ลดปรมิาณการก าจดัขยะ
อนัตราย และการน าเสน้ใยโพ
ลเีอสเตอรม์ารไีซเคลิใชใ้น
กระบวนการเสน้ใย 

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง  
ไดเ้กณฑ ์4 
คะแนน 

-- 

11.  ความ
ปลอดภยั
และ
สขุภาพ
ของ
พนกังาน 

การวเิคราะหแ์ละ
ควบคุมกระบวนการ
เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ 
และท าใหพ้นกังานมี
ความปลอดภยัและ
สขุภาพทีด่ใีนการ
ท างาน 

 มนีโยบายอาชวีอนา
มยัและความ
ปลอดภยั 

 มกีารก าหนด
ขัน้ตอนการประเมนิ
ความเสีย่งและ
ทบทวนตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

 ก าหนดเป้าหมายลด
อุบตัเิหตุจากการ
ท างาน โดย
ตัง้เป้าหมายการเกดิ
อุบตัเิหตุเป็นศนูย์
และลดอตัราความถี่
ของการเกดิ
อุบตัเิหตุ  

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง  
ไดเ้กณฑ ์5 
คะแนน 

-- 
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ตารางท่ี 1.2 วิเคราะหค์วามแตกต่างของการด าเนินการในปัจจบุนัขององคก์ร เปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติั
ตามเกณฑข์้อก าหนดโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ประเดน็ หวัข้อ สถานการณ์ด าเนินงาน
ปัจจบุนั 

สถานะความ
สอดคล้อง 

การ
ด าเนินการ
เพ่ิมเติม 

 รณรงคป้์องกนัการ
เกดิอุบตัเิหตุจาก
การท างานอกีดว้ย  

 ก าหนดใหส้อบสวน
อุบตัเิหตุเพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขป้องกนั  

 ดา้นสขุภาพมกีาร
ตรวจสขุภาพตามที่
กฎหมายก าหนด 

12.  ความ
หลากหลาย
ทาง
ชวีภาพ 

ลดการอตัราการ
สญูเสยีแหล่งทีอ่ยู่
อาศยัตามธรรมชาต ิ

ท าการประเมนิประเดน็ปัญหา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental aspect)  ใน
มุมมองของวฎัจกัรชวีติ (Life 
cycle- LCA) ตามทีร่ะบุไวใ้น
การจดัท ามาตรฐานระบบการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO 
14001:2015) เพื่อลด
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และจดัท าแผนป้องกนัและ
โครงการต่างๆ 

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง  
ไดเ้กณฑ ์5 
คะแนน 

-- 

13.  การ
กระจาย
รายได้
ใหก้บั
ชุมชน 

สรา้งอาชพีที่
ก่อใหเ้กดิรายไดใ้หก้บั
ชุมชนอย่างยัง่ยนื 

มกีารจดัท าโครงการ 
Knowledge Hub โดยเป็น
โครงการสง่เสรมิใหน้กัศกึษา
อาชวีะเขา้มาศกึษาดงูาน  
รบันกัศกึษาฝึกงานจาก
สถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่อ.
ออ้มน้อย และสามารถน า
ความรูค้วามสามารถมาช่วย
พฒันาบรษิทั ส าหรบัการจา้ง
งานมกีารจา้งงานแรงงานจาก
ชุมชนพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง  
ไดเ้กณฑ ์5 
คะแนน 

-- 

14.  ก า ร อ ยู่
ร่ ว ม กั บ

มธีรรมาภบิาล 
โปร่งใส เปิดเผยขอ้มลู

มกีารก าหนดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน เรื่อง การรบัขอ้

ด าเนินการ
สอดคลอ้ง  

-- 



237 
 

ตารางท่ี 1.2 วิเคราะหค์วามแตกต่างของการด าเนินการในปัจจบุนัขององคก์ร เปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติั
ตามเกณฑข์้อก าหนดโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ประเดน็ หวัข้อ สถานการณ์ด าเนินงาน
ปัจจบุนั 

สถานะความ
สอดคล้อง 

การ
ด าเนินการ
เพ่ิมเติม 

ชุ ม ช น
โดยรอบ 

และรบัผดิชอบต่อ
ชุมชนโดยรอบ 
รวมถงึสง่เสรมิให้
ชุมชนมคีวามเป็นอยู่
ทีด่ขี ึน้ 

รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้
จากภายในและภายนอก และ
ก าหนดผูร้บัผดิชอบและผู้
ประสานงานหลกั เพื่อ
ประสานงานกบัชุมชน คอื 
เจา้หน้าทีส่ิง่แวดลอ้ม และ
ฝ่ายบุคคล 
บรษิทัไม่มขีอ้รอ้งเรยีนจาก
ภายนอก ภายใน 3 ปี ทีผ่่าน
มา  
มกีารจดัท าโครงการ 
Knowledge Hub โดยเป็น
โครงการสง่เสรมิใหน้กัศกึษา
อาชวีะเขา้มาศกึษาดงูาน 
รวมถงึหน่วยงานราชการ 
ชุมชนรอบๆโรงงาน เยีย่มชม
และประชุมร่วมกบับรษิทั 

ไดเ้กณฑ ์4 
คะแนน 

 

3) ศึกษาประโยชน์ ปัญหา และอปุสรรคการด าเนินงานโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และ
เสนอแนะแนวทางการประยุกตท่ี์มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ 

3.1 ประโยชน์ของการประยุกตใ์ช้เกณฑโ์รงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1) การใชว้ตัถุดบิ ตลอดจนทรพัยากรทีใ่ชส้นบัสนุนกระบวนการผลติ เช่น วตัถุดบิ พลงังาน น ้า  เป็นตน้  
สามารถวางแผนการใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลติและบรกิาร 

2) สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และแนวโน้มของผูบ้รโิภคทีใ่หค้วามสนใจผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม ทีช่ว่ยลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 

3) สรา้งมลูค่าของผลติภณัฑแ์ละกระบวนการทีไ่ม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

4) การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มร่วมกนัระหว่างชมุชนและองคก์ร ท าใหเ้กดิความเขา้ใจทีด่แีละการยอมรบั
ระหว่างอตุสาหกรรมและชุนโดยรอบ 
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5) ลดความเสีย่งทางดา้นสขุภาพของพนกังานและคนในชุมชนตลอดจนการสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีหก้บัจาก
การประกอบกจิการขององคก์ร  

6) ช่วยลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มจากการประกอบกจิการขององคก์ร  

3.2 ปัญหา และอปุสรรคการด าเนินงานโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 

1) เน่ืองจากมกีารใชพ้ืน้ทีร่่วมกนักบักลุ่มบรษิทั เย่ห ์กรุ๊ป ในกรณีทีม่ผีลกระทบทางสิง่แวดลอ้มเกดิขึน้ท าให้
ควบคุมไดย้าก 

2) บุคลากรยงัขาดความเขา้ใจในเกณฑโ์รงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ เน่ืองจากยงัเป็นเรื่องใหมแ่ละยงัไม่มี
ขอ้มลูตวัอย่างการด าเนินงานมากนกัตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ 

3) เน่ืองจากในอดตีบรษิทัเคยมขีอ้รอ้งเรยีนจากชุมชนภายนอก เรื่อง การระบายน ้าเสยี ท าใหห้ากในกรณีที่
ชุมชนไดร้บัผลกระทบเรื่องน ้าเสยี บรษิทั ทองเสยีง จ ากดั จะเป็นทีเ่พ่งเลง็จากชุมชนในพืน้ท ี

4) ชุมชนจ านวนมากตัง้อยู่รอบๆพืน้ทีโ่รงงาน ท าใหค้วามอ่อนไหวต่อการไดร้บัผลกระทบหรอืขอ้รอ้งเรยีน
เกดิขึน้ไดง้่าย 

5) สภาพทีต่ัง้ของโรงงานอยู่ในพืน้ทีม่ชีุมชนอยู่รอบ และมโีรงงานอื่นๆอยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั ท าใหห้ากเกดิผล
กระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น น ้าเสยี ฝุ่ น 

6) กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มมคีวามเขม้งวดขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหอ้งคก์รตอ้งวางแผนการด าเนินงานเพื่อเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มใหเ้กดิความสอดคลอ้งอยู่เสมอ 

ตาราง 1.3 สรุปแผนผงั  SWOT Matrix  โดยพจิารณาตามการประเมนิจุดแขง็ จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค  

SWOT 
Matrix 

ประเดน็ท่ีเป็นโอกาส (O) ประเดน็ท่ีเป็นอปุสรรค (T) 

ประเดน็ท่ี
เป็นจดุแขง็ 

(S) 

กลยุทธ ์จดุแขง็-โอกาส (SO)  
1) จดัตัง้คณะกรรมการไตรภาค ี(บรษิทัในเครอื) 
ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดี และ
ประสานงานกบัชุมชน 
2) การผลติผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
(ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ)และการปรับปรุง
เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดมลพิษต่อ
สิง่แวดลอ้ม 
3) มกีารด าเนินการระบบมาตรฐานการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม (ISO 14001:2015) ระบบการจดัการ
อาชีว อนามัย และความปลอภัย  (OHSAS 
18001 :2007 )  และมาตรฐานด้านการจัด
การพลังงาน ( ISO 50001:2011) ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันา 

กลยุทธ ์จดุแขง็-อปุสรรค (ST) 
1)ก าหนดผู้ รับผิดชอบเพื่ อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการเพื่อตดิตามกฎหมายและขอ้มูล
ต่างๆ 
2)การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ)และการปรับปรุง
เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดมลพิษต่อ
สิง่แวดลอ้ม  
3) ทีมงานด้านสิง่แวดล้อมมคีวามเขม้แขง็และ
มุ่งมัน่การจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม และสามารถ
สื่อสารกันได้อย่างทัว่ถึงกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น 
ชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งสามารถ
ตอบสนองในกรณีเกดิผลกระทบหรอืมขีอ้รอ้งเรยีน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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4) ผู้บริหารให้ความส าคัญและใส่ใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและติดตามความคืบหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 
5) บุคลากรมีทักษะความรู้  ความสามารถ
เนื่ อ งจากปฏิบัติ ง านมานาน ทีม งานด้าน
สิง่แวดล้อมมคีวามเขม้แขง็และมุ่งมัน่การจดัการ
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม และสามารถสือ่สารกนัไดอ้ย่าง
ทัว่ถงึ 
(S1 S2 S5 S7 S8 S9 O1 O3) 

4) กฎหมายด้านสิง่แวดล้อมมคีวามเขม้งวดขึน้
ตอ้งวางแผนการด าเนินงานใหช้ดัเจน 
(S4 S5 S7 S8 S9 T1 T2 T3)   

ประเดน็ท่ี
เป็นจดุอ่อน 

(W) 

กลยุทธ ์จดุอ่อน-โอกาส (WO) 
1) น าข้อร้องเรียนในอดีตที่เกิดมาวางแผนการ
ป้องกนั 
2) จดัตัง้คณะกรรมการไตรภาค ี(บรษิทัในเครอื) 
ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดี และ
ประสานงานกบัชุมชน 
(O3 O4 W1 W2 W3) 

กลยุทธ ์จดุอ่อน-อปุสรรค (WT) 
1)สร้างความเข้าใจที่ดีกับชุมชน ก าหนดแผน
ชุมชนสมัพนัธ ์
2)จดัตัง้คณะกรรมการไตรภาคี (บริษัทในเครือ) 
ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดี และ
ประสานงานกบัชุมชน 
(T1 T2 W1 W2 W3) 

 

สรปุและอภิปรายผล 

องคก์รมคีวามเป็นไปไดใ้นการประยุกตใ์ชเ้กณฑโ์รงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ โดยประยุกตใ์ชจ้ากระบบ
มาตรฐานดา้น ระบบการจดัการดา้นระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001:2015) ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั (OHSAS 18001:2007) และระบบการจดัการพลงังาน (ISO 50001:2011) เพื่อประกอบใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพตามเกณฑโ์รงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศโดย วเิคราะหจ์ากการด าเนินงานขององคก์ร สามารถสรุปจาก
เกณฑค์ะแนน ตามเกณฑโ์รงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 14 ประเดน็ คดิเป็นรอ้ยละ 84.28 ซึง่ผ่านตามเกณฑท์ีก่ าหนด
ไวร้อ้ยละ 80 และจากการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานพบว่า องคก์รตอ้งด าเนินงานเพิม่เตมิ เพื่อใหไ้ดค้ะแนนทีม่ากขึน้ 
และปัจจยัทีจ่ะชว่ยสง่ผลใหเ้กดิความส าเรจ็ในการประยุกตใ์ชเ้กณฑโ์รงงานอตุสาหกรรมเชงินิเวศ ไดแ้ก่ 

1) ความมุ่งมัน่ของฝ่ายบรหิารในการสนบัสนุน ทรพัยากร เพื่อมุ่งไปสูค่วามส าเรจ็ในการประยุกตใ์ชเ้กณฑ์
โรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

2) การวางกรอบนโยบายการด าเนินงานที ่มุ่งเน้นความยัง่ยนื ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ตลอดจน
แผนงานทีส่นบัสนุนการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี เช่น CSR เป็นตน้ 

3) การพฒันาความรู ้ความเขา้ใจของพนกังานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ในการประยุกตใ์ชเ้กณฑโ์รงงานอุตสาหกรรม
เชงินิเวศ 

ข้อเสนอแนะการน าไปปฏิบติัและแนวทางการประยุกตท่ี์มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ
การประยุกตใ์ช้เกณฑโ์รงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จากผลการศกึษาทีไ่ด ้ผูศ้กึษาไดน้ ามาจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะต่อ บรษิทั ทองเสยีง จ ากดั โดยแบ่ง
ขอ้เสนอแนะเป็น 2 ระดบั ดงันี้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของภาครฐั 

1) ก าหนดหน่วยงานก ากบัดแูล หรอืจดัตัง้หน่วยงานพเิศษเพื่อพฒันาแนวทางการด าเนินงานโรงงาน
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ เพื่อก ากบัดแูลและใหค้ าปรกึษาสถานประกอบการ ในการน าไปปฏบิตั ิ 

2) จดัสรรทรพัยากร ในการพฒันาการด าเนินงานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ   

3) สรา้งแรงจงูใจใหส้ถานประกอบการ เหน็ถงึผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการด าเนินงานโรงงานอุตสาหกรรมเชงิ
นิเวศ เช่น การลดอตัราภาษ ีหรอื การใหง้บประมาณสนบัสนุนการด าเนินงาน 

4) สรา้งความรว่มมอืในการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน ระหว่างภาครฐั สถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายทีช่ดัเจนในทุกระดบั 

ด้านการด าเนินงานขององคก์ร 

บรษิทั ทองเสยีง จ ากดั ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่กลุ่มบรษิทั เยห่ ์กรุ๊ป จ ากดั สามารถใชก้ารบรหิารจดัการร่วมกนัในการ
พฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยการวางแผนในการพฒันาดา้นการใชท้รพัยากรรว่มกนั เช่น พลงังานไอน ้า ก๊าซธรรมชาต ิ
ระบบบ าบดัน ้า หรอือื่นๆ ตลอดจนการวางแผนเพื่อน าผลติภณัฑพ์ลอยได ้(By product) ของแต่ละโรงงานมาใชง้าน 
เพื่อลดการใชท้รพัยากร และของเสยีทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ (waste minimization) 

1) มุ่งเน้นการพฒันาระบบทีย่งัไม่ไดค้ะแนนเตม็ในการประเมนิตามขอ้ก าหนดของเกณฑโ์รงงานอุตสาหกรรม
เชงินิเวศ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการพฒันาและไดร้บัการรบัรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco factory) 

2) มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพื่อเพิม่เตมิความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินงาน โรงงาน
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco factory) ตลอดจนสรา้งความตระหนกัในการพฒันาการเป็นโรงงานอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 
(Eco factory) 

3) การสรา้งความรว่มมอืระหว่าง องคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่อาจประยุกตใ์ชจ้ากกจิกรรม CSR หรอื 
knowledge hub ทีท่างองคก์รไดด้ าเนินงานอยู่ในปัจจุบนั 

4) ก าหนดแนวทาง หรอืแผนงานทีช่ดัเจน เรื่อง การสือ่สารภายในและภายนอก ซึง่สามารถประยุกตใ์ชจ้าก
แผนงานการสือ่สารในมาตราฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม  

5) ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ สามารถสรุปรูปแบบการวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Factory)ทีม่ปีระสทิธภิาพ และประสบผลส าเรจ็ โดยใชก้ารวเิคราะห ์SWOT Analysis ไดด้งัภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1 รปูแบบการวเิคราะหแ์นวทางการด าเนินงานตามเกณฑอ์ุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Factory)ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และประสบผลส าเรจ็ โดยใชก้ารวเิคราะห ์SWOT Analysis 
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