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 สารนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอประมวลศัพทเร่ืองขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อ
การใชงาน  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ซ่ึงประกอบดวยศัพทที่แสดง
องคประกอบสําคัญของระบบและหัวขอกิจกรรมการดําเนินงาน  โดยจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและแสดง
วิธีวิทยาในการจัดทําประมวลศัพท  ประมวลศัพทท่ีไดสามารถใชเปนเอกสารอางอิงสําหรับนักแปล  
รวมทั้งใชเปนแหลงความรูเบื้องตน  ท่ีเก่ียวกับขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน  ระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  สําหรับผูสนใจท่ัวไปที่นํามาตรฐานไปดําเนินงานใน
หนวยงานและสถานประกอบการ 
 ในการจัดทําประมวลศัพทหัวขอดังกลาวนี้  ไดมีการใชทฤษฎีและแนวทางในการจัดทํา
ประมวลศัพทที่นักศัพทวิทยาหลายทานเสนอไว  โดยทฤษฎีและแนวทางดังกลาวไดแบงขั้นตอนการ
ทํางานออกเปน  5  ขั้นตอนดังนี้  (1) ขั้นตอนการเตรียมการเบื้องตน  (2)  ขั้นตอนการดึงศัพท  (3)  
ขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธ  (4)  ขั้นตอนการบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน  และ (5)  ขั้นตอนการ
บันทึกขอมูลศัพท 
 ประมวลศัพทเรื่องขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001  ประกอบดวยศัพทจํานวนท้ังส้ิน  45  คํา  นําเสนอเรียงตามลําดับกลุมมโน
ทัศนสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญ  และการดําเนินงานขององคประกอบเหลานั้น โดยรูปศัพทแต
ละศัพทท่ีนําเสนอ   จะประกอบดวยคําศัพทภาษาอังกฤษ  ศัพทภาษาไทย  รูปแบบทางไวยากรณ  
หมวดเร่ืองของศัพท  คํานิยามศัพท  บริบทที่พบศัพท  รูปศัพทอ่ืนและขอมูลอางอิง   
 
 
ภาควิชา  การแปลและการลาม 
สาขา  การแปลและการลาม 
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 This special research is aimed at presenting a terminology on International Standard 
ISO 14001 Environmental management systems � Specification with guidance for use which 
includes the terms relating to the standard�s major elements and significant topics of 
activities.  The research�s main objective is to study the methodology of terminological 
processes and to present the terms which are the output from the application of such 
processes.  It is expected that this terminology will be further used as a reference for 
translators and for those who are interested in understanding the terms when they 
implement the ISO 14001 standard.   
 The research is conducted by adopting the methods and principles of 
terminological processing which have been proposed and previously tested by many well-
known terminologists.  It is therefore a product of the systematically terminological 
processes that comprise the (1) terminological preparation, (2) terms extraction, (3) 
conceptual network construction, (4) extraction records, and (5) terminological records.   
 The terminological records of each set of terms have been further presented 
following their hierarchy conceptual relations and their respective implementing steps.  
Each of these records consists of its English term, Thai term, grammatical category, subject 
field, definition, example of usage, usage note, linguistic specification and its cross-
reference with the other terms.   
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาจากบุคคลหลายทาน  โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูชวย

ศาสตราจารย  ดร. วิโรจน   อรุณมานะกุล  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  ผูกรุณาใหคาํแนะนาํที่เปนประโยชนเพ่ือ
ปรับปรุงวิธีการทําวจิัย  ตลอดจนสละเวลาอานและตรวจแกสารนิพนธอยางละเอียดทกุขั้นตอน รวมถงึผูชวย
ศาสตราจารย  ปรีมา  มัลลิกะมาศ  ผูชวยอานและใหแนะนําที่มีคาแกผูวจัิย 

ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยสารภี  แกสตัน  ผูอํานวยการศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระ
เกียรต ิ  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และคณาจารยแหงศูนยการแปลและการลาม ฯ  ทุกทานท่ีได
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู  ตลอดจนใหคาํแนะนําและแนวทางอันเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพนักแปล
ภายหลังสําเร็จการศึกษา 

ขอขอบพระคุณ  คุณทินกร  โทศรีแกว  วิศวกรระดับ 10  หัวหนากลุมงานมาตรฐานสากล  การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ)  ท่ีกรุณาแนะนําหวัขอวิจัยและอนุเคราะหหนังสือที่ใชประกอบการทาํวิจัย  ชวยอธิบาย
และใหความรูในเร่ืองระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 รวมทั้งชวยทาํหนาที่เปนผูอานและ
ประเมินงานวจิัย  และคุณศวิรักษ  มหิทธิบุรินทร  นักวิทยาศาสตรระดับ  10  ตําแหนงผูจัดการโครงการสํานกังาน
มาตรฐานไอเอสโอ 14001  ผูกรุณาใหคาํปรึกษาและตอบขอสงสัยเก่ียวกับศัพทที่เก่ียวของกับระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอม 

และใครขอขอบคุณ คุณเรวัต  พิทักษธนาคม วิศวกรระดับ 10 หัวหนาแผนกฐานรากและติดต้ังโครงสราง  
กองอาคารและบริเวณ  ฝายกอสรางระบบสง  กฟผ. ที่กรุณาอนุเคราะหเคร่ืองสแกนเอกสารรวมท้ังแนะนําวิธใีชงาน  
คุณคมคาย  โชคตระกูลชัย  วิทยากรระดับ 7  สังกัดสวนกลาง ฝายบริการ กฟผ. ท่ีไดอนุเคราะหเอกสารใชงานการ
ฝกอบรม  หัวขอระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ที่จัดแปลเปนภาษาไทยไวแลว  เพื่อให
ผูวิจัยใชประโยชนเปนเอกสารอางอิงสําหรับการจดัทําประมวลศัพท 

สารนิพนธฉบับน้ีจะไมสําเร็จไดเลยหากปราศจากกําลังใจอันมีคาจากบคุคลตอไปนี้  เพื่อนๆ  และนองๆ  
รวมชั้นเรียนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการแปลและการลามรุนท่ี 1  ขอขอบคุณคุณรัตนา  ศิริสุวรรณสิทธ  
ผูคอยใหความชวยเหลือดานการประสานงาน  ระหวางผูวิจยักับคณาจารยและหนวยงานของมหาวิทยาลัยตลอด
ระยะเวลาการทาํวจิัย  อีกทั้งขอขอบคุณนองๆ  ผูปฏิบัตงิานแผนกศูนยขอมูล  กองสารสนเทศ ฝายประชาสัมพันธ  
กฟผ. ที่เต็มใจชวยแหลือและแนะนําวิธใีชงานโปรแกรมตางๆ    เนื่องจากกอนหนาท่ีจะลงมือทําวจิัยประมวลศัพทซึง่
จําเปนตองใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือหลัก  ผูวจิัยมีความรูความสามารถในการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรเพียง
ระดับเบ้ืองตนเทานั้น   รวมถึงหวัหนาแผนกสนเทศตางประเทศและเพื่อนรวมงานทุกคน  ทีก่รุณาเขาใจ  เห็นใจ  และ
ชวยแบงเบาภาระหนาท่ีการงานประจําของผูวิจยัในบางชวง  จนทําใหสารนิพนธฉบับน้ีเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ทายที่สุดน้ี  ผูวจัิยขอมอบคุณความดีใดๆ  ที่สารนิพนธฉบับนี้พึงมี  ใหแกคุณพอคุณแมผูซึ่งลูกไมไดอยูดูแล
ใกลชิด  รวมทั้งครอบครัวซึ่งเหน่ือยยากทางใจมากกวาผูวจัิยหลายเทา  เพราะไดสนับสนุน  ใหกําลังใจ และแบงเบา
ภาระในครอบครัวเพ่ือจะไดมีเวลาทําวจัิย 
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บทที่ 1 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันปญหาดานส่ิงแวดลอมนับวันทวีความรุนแรงและสงผลกระทบตอชีวิตและความ
เปนอยูของประชาคมโลก  นอกจากน้ีลักษณะของปญหาก็ยังซับซอนย่ิงขึ้น  อีกทั้งเก่ียวของโยงใยกับ
การขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจและสังคม  การแกปญหาดานส่ิงแวดลอมใหสัมฤทธิผลจึงจําเปนตอง
ใชวิธีการแบบผสมผสาน ประกอบดวยการแกปญหาในเชิงรับ (reactive control)  เชน การกําจัดกาก
ของเสีย  และการแกปญหาในเชิงรุก  (proactive control)  เชนการปองกันและการลดมลภาวะใน
กระบวนการผลิต  รวมถึงการจัดการดานส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ืองและเปนระบบ   

การจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14000  ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศท่ัว
โลกวาเปนระบบท่ีดีท่ีสุดที่มีอยูในปจจุบัน  ที่ชวยปองกันและบรรเทาปญหาดานส่ิงแวดลอมอันเกิด
จากกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หนวยงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตาง
ไดนําระบบดังกลาวมาใชพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมภายในองคกร  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันดานคุณภาพส่ิงแวดลอมในตลาดโลก การจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ  14000  เริ่มตนดวยการที่หนวยงานหรือสถานประกอบการ  สมัครใจนํามาตรฐานไอเอสโอ 
14001  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน  (ISO 14001 
Environmental management systems-Specification with guidance for use)  ซ่ึงเปนมาตรฐาน
ฉบับแรก  ไปใชดําเนินการโดยไมมีการบังคับ  เพื่อยื่นขอคํารับรองวาเปนหนวยงานที่มีระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากลหลังจากนั้น 
 มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม-ขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใช
งาน  จัดทําโดยองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน  (International Organization for 
Standardization-ISO)  หรือองคการไอเอสโอ  ซ่ึงเปนองคกรอิสระ  มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเจนีวา  
ประเทศสวิตเซอรแลนด  ประกอบดวยสมาชิกจํานวนกวา  130  ประเทศ  องคการไอเอสโอมีภารกิจใน
การจัดทํามาตรฐานและสงเสริมใหในหนวยงานและกิจการทุกประเภทและทุกขนาดท่ัวโลกนํา
มาตรฐานและกิจกรรมท่ีเก่ียวของไปใชงาน เพื่อชวยใหการแลกเปล่ียนสินคาและบริการระหวาง
ประเทศเปนไปดวยความสะดวกราบร่ืน  รวมถึงพัฒนาใหเกิดความรวมมือทางดานวิชาการระหวาง
ประเทศในสาขาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร 
 สําหรับประเทศไทย  รัฐบาลไดสนับสนุนใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนําระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  ไปดําเนินงาน  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
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ส่ิงแวดลอม  โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอมภายในประเทศโดยรวม  ตลอดจนเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันดานการคาในตลาดโลก  หนวยงานซ่ึงเปนตัวแทนขององคการไอเอสโอใน
ประเทศไทยคือ  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (สมอ.)  ไดประกาศใชมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ขอกําหนดและขอแนะนําในการใช  มาตรฐาน
เลขท่ี  มอก. 14001-2539  เม่ือวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2539  โดยไดรับเอา  ISO 14001: 1996 
Environmental management systems-Specification with guidance for use  มาใชในระดับท่ี
เหมือนกันทุกประการ  (identical)  ทั้งน้ีไดกําหนดใหใชมาตรฐานฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานราชการ  อุตสาหกรรม  และสถานประกอบการภายในประเทศ  ไดยึดถือ
เปนระเบียบปฏบิัติในการดําเนินการบริหารและจัดการดานส่ิงแวดลอม  เพื่อลดและบรรเทาปญหา
ส่ิงแวดลอมตลอดจนปรับปรุงการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องและอยางเปนระบบ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เนื่องจากขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงานของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ที่ประกาศใชในประเทศไทย  ใชฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก  และมีการจัด
แปลเปนภาษาไทยที่ใชศัพทหลากหลายแตกตางกันออกไป  ตามความเขาใจของหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการที่สมัครใจนํามาตรฐานไปดําเนินการ  งานวิจัยช้ินน้ีจึงจัดทําขึ้นเพื่อจัดทําประมวลศัพท
เฉพาะดานท่ีพบในขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001   ดวยวิธีการทางศัพทวิทยา  (Terminolgy)   วิธีการดังกลาวจะ
ประกอบดวยการสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษ  (English corpus)  การคัดเลือกชุดศัพทท่ีมีความ
นาจะเปนศัพทเฉพาะทาง   การวิเคราะหมโนทัศนสัมพันธ  (conceptual relations)  ของชุดศัพท
เฉพาะทางท่ีได  และการเขียนคํานิยามศัพท   
 
ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยจะเลือกศึกษาศัพทเฉพาะดานท่ีปรากฏอยูในขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน  
ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 เทาน้ัน  เน้ือหาของขอกําหนด
ดังกลาวจะประกอบดวย  บทนํา  (Introduction)  ขอบขาย (Scope)  บรรทัดฐาน (Normative 
references)  บทนิยาม (Definitions)  ขอกําหนดระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental 
management system requirements)   ซ่ึงไดแก  ขอกําหนดทั่วไป  (General requirements)  
นโยบายส่ิงแวดลอม  (Environmental policy)  การวางแผน  (Planning) การดําเนินงานและการ
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ปฏิบัติการ  (Implementation and operation)  การตรวจสอบและการแกไข (Checking and 
corrective action)  และการทบทวนโดยฝายบริหาร  (Management Review)  นอกจากน้ีในสวนท่ี
เปนบทนิยามศัพทของมาตรฐาน  จะมีคําศัพทซ่ึงมาตรฐานไดนิยามเอาไวแลวจํานวน  13  คํา   ทั้งน้ี
จากการศึกษาเน้ือหาของขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
ตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดเน้ือหาดังกลาวไวขางตน  พบวามีศัพท
เฉพาะดานซ่ึงสามารถนํามาจัดทําประมวลศัพทไดประมาณ  45 คําซ่ึงมากกวาจํานวนศัพทบัญญัติ
ของมาตรฐาน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 งานวิจัยประมวลศัพทเฉพาะดานเร่ืองขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน  ระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  จะเปนประโยชนตอกลุมบุคคลและหนวยงาน
ตอไปน้ี 
 
1. ประโยชนตอนักแปล  นักแปลคือผูที่จะไดรับประโยชนโดยตรงจากประมวลศัพท  เนื่องจาก
สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือหนุนการแปล (translation supporting tool)   เมื่อตองแปลตัวบท
ตนฉบับท่ีเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล  เชนมาตรฐานไอเอสโอ  
14001 

2. ประโยชนตอหนวยงานและสถานประกอบการตางๆ  ในประเทศไทย   ท่ีไดนําขอกําหนดและ
คําแนะนําเพื่อการใชงานของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  ไปใช
งานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหไดมาตรฐานสากล   หนวยงานโดยตรงของ
ผูวิจัยก็คือ  กฟผ.  ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจและความรับผิดชอบในการผลิตและจัดสงพลังงาน
ไฟฟา  และไดนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  มาใชดําเนินการ
ต้ังแตป พ.ศ. 2538  ปจจุบัน  กฟผ.  มีหนวยงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 14001  
จํานวน  13  หนวยงาน  ประกอบดวย โรงไฟฟาจํานวน  6  โรง  เหมือง 1  แหง  สถานีไฟฟาแรงสูง  
6  แหง  รวมท้ังเข่ือนอีก  1  แหง  คาดวาประมวลศัพทเรื่องนี้จะมีประโยชนตอบุคลากรและผูท่ี
สนใจในหนวยงานท่ีไดนําขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 
14001  ไปปฏิบัติ รวมทั้งหนวยงานและสถานประกอบการอื่นๆ  อีกจํานวน 683  รายในประเทศ
ไทย  ท่ีไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  (ขอมูล ณ 
วันที่  30  เมษายน 2546) 
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บทที่ 2 ความรูเก่ียวกับศัพทวิทยาและการกําหนดมาตรฐาน 
 
ในบทน้ีจะกลาวถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศัพทวิทยาและการกําหนดมาตรฐาน  เพื่อใหผูอาน

ไดเห็นภาพรวมของการจัดทําประมวลศัพทกอนที่จะนําเสนอในบทตอไป  โดยจะกลาวถึงความหมาย
ของศัพทวิทยา  ความเปนมาและพัฒนาการของศัพทวิทยา  ทฤษฎีของศัพทวิทยาและความแตกตาง
ระหวางประมวลศัพทและพจนานุกรม ศัพทวิทยาและการกําหนดมาตรฐาน  ความหมายของคําวา
การกําหนดมาตรฐาน  องคกรท่ีเก่ียวของกับการกําหนดมาตรฐาน  การกําหนดมาตรฐานและหลักการ
ของการจัดทําประมวลศัพท  การกําหนดมาตรฐานของศัพทและการสรางศัพท และหลักเกณฑของ
มาตรฐานการสรางศัพท   
 
ความหมายของศัพทวิทยา 
 ศัพทวิทยาแปลมาจากคําวา  terminology  ซ่ึงเปนศาสตรท่ีวาดวยการศึกษาและรวบรวม
ศัพทเฉพาะทาง  (Sager, 1990: p.3)  อีกท้ังยังหมายถึงแนวคิดตอไปนี้ 
1. แนวทางปฏิบัติและวิธีการท่ีใชในการรวบรวม  อธิบาย  และนําเสนอศัพท  (term) 
2. ทฤษฎี  ขอโตแยง  รวมทั้งขอสรุปท่ีจําเปนท่ีใชอธิบายความสัมพันธของมโนทัศน (concept)  และ
ศัพท (term)   ซ่ึงเปนพื้นฐานของขอ  1 

3. ชุดศัพท (vocabulary)  ของสาขาวิชาเฉพาะดาน (special subject field) 
คํานิยามขางตนแสดงใหเห็นวาศัพทวิทยาเปนสหศาสตร  (interdisciplinary filed) พฒันาขึ้น

เพื่อจุดประสงคหลักคือศึกษาศัพทท่ีเกิดข้ึนในสาขาวิชาเฉพาะดาน  และเปนสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการแปล  (Translation) เนื่องจากการแปลเปนกิจกรรมการส่ือสารอยางหนึ่ง   นักแปลมี
หนาท่ีในการนําอรรถสาระที่เขียนไวในภาษาหน่ึงมาส่ือสารใหแกผูรับสารในอีกภาษาหนึ่ง  อยางไรก็ดี  
งานของนักศัพทวิทยา  (terminologist)  จะแตกตางจากงานของนักแปล  เพราะภารกิจหลักของ
นักศัพทวิทยาคือการกําหนดรูปศัพทมาตรฐาน  เพื่อใชเปนสัญลักษณภาษาท่ีแสดงมโนทัศนท่ีมีอยูใน
ภาษาที่ใชในสถานการณพิเศษที่เรียกวา  language for specific purpose (LSP)  
 
ความเปนมาและวิวัฒนาการของศัพทวิทยา 

ศัพทวิทยาไมใชศาสตรเกิดใหม  หากแตมีความสําคัญมากขึ้นจนกลายเปนศาสตรแขนงใหม
เมื่อราวตนศตวรรษท่ี  20   (Ray 1995)   เนื่องจากความจําเปนที่จะตองมีวิธีวิทยาในการกําหนดช่ือท่ี
เหมาะสมใหแกมโนทัศนใหมๆ  อันเกิดจากความรูและวิทยาการสมัยใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อีกท้ังเพื่อตอบสนองการปะทุของขอมูลท่ีเก่ียวของกับความรูและ
วิทยาการเหลานั้น   และความสนใจของสังคมโลกท่ีตองการรับรูขอมูลขาวสารในระดับสากลอยางมี
ประสิทธิภาพ  (Sager, 1990: p.1) 

ศัพทวิทยา (terminology)  เกิดข้ึนพรอมกับการขยายตัวของความรูและการเติบโตของ
เทคโนโลยีการส่ือสารในชวงทศวรรษท่ี 1800   พัฒนาข้ึนเพื่อใชเปนเคร่ืองมือแกปญหาและความ
ยุงยากท่ีเกิดจากการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม  ในชวงทศวรรษท่ี  18  ตอกับตนทศวรรษท่ี  
19  ผูนําของศาสตรดานศัพทวิทยาไดแกนักวิทยาศาสตร  ผูไดพยายามสรางกฎเกณฑการสรางศัพท
ในสาขาวิชาตางๆ   ตอมาเม่ือความเจริญทางเทคโนโลยีขยายตัว  ไดกอใหเกิดความตองการการต้ังช่ือ
ใหกับมโนทัศนใหม  ๆ  ที่เกิดขึ้นในงานดานวิศวกรรมและงานดานเทคนิค รวมถึงเกิดความตองการให
มีการกําหนดขอตกลงรวมกันในการใชศัพทเฉพาะดานในแขนงวิชาเหลานี้  กลุมวิศวกรและ
ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคจึงเขามารวมมีบทบาทในการกําหนดแนวทางในการสรางศัพท  สงผลให
ศาสตรดานศัพทวิทยาขยายตัวแพรหลายยิ่งข้ึน  

บุคคลที่ไดรับการยกยองวาบิดาของศัพทวิทยาสมัยใหม ไดแกวิศวกรช่ือ   Eugene Wüster  
(1898-1977)  แหง Vienna School  (1889-1950)  เชนเดียวกับ D.S. Lotte (1185-1950)  ชาวรัสเซีย
ผูกอต้ัง     Soviet School of Terminology  ท้ังนี้  Wüster  ไดสรางหลักเกณฑในการกําหนด
มาตรฐานของศัพท และวิธีวิทยาในการจัดทําประมวลศัพทท่ีมีการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร  
เนื่องจากเห็นวาศัพทวิทยาควรจะเปนเครื่องมือที่ดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุด  ในการขจัดความ
คลุมเครือในการส่ือสารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นอกจากนี้  Auger  (Auger, 1998)  ไดแบง
วิวัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหมออกเปน  4  ชวงดวยกัน คือ 1. ยุคเริ่มตนระหวางป  ค.ศ. 1930-
1960  2. ยุคการวางโครงสราง  ระหวางป  ค.ศ. 1960-1975  3. ยุครุงเรือง ระหวางป  ค.ศ. 1975-
1985  และ 4. ยุคขยายความรู  ระหวางป  ค.ศ. 1985  ถึงปจจุบัน  (Cabré, 1999: p.5) 
 
ทฤษฎีของศัพทวิทยาและความแตกตางระหวางประมวลศัพทและพจนานุกรม 

ทฤษฎีศัพทวิทยามีหลักการคือ  เปนการสรางศัพทจากมโนทัศนท่ีมีอยูแลวแตเดิม  การสราง
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ  การสรางความสัมพันธระหวางมโนทัศนและศัพท  และการต้ังช่ือ
ใหกับมโนทัศนเหลานั้น  เน่ืองจากจุดมงหมายหลักของศัพทวิทยามีพื้นฐานอยูบนการสรางศัพทจาก
มโนทัศน  จึงทําใหกระบวนการจัดทําประมวลศัพทแตกตางไปจากวิธีการจัดทําพจนานุกรม  เพราะ
ในขณะท่ีพจนานุกรมเร่ิมตนดวยคํา (word)  ประมวลศัพทจะเริ่มดวยมโนทัศน  (concept)  (Cabré, 
1999: pp. 7-8) 
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 ท้ังน้ี  ทฤษฎีศัพทวิทยาตามความเห็นของ  Wüster  กลาวไววา การทํางานกับศัพท (term) 
จะแตกตางจากการทํางานกับคํา (word) ในภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันท่ัวไป แบงออกเปน 3 สวน 
(Pearson, 1998: pp. 10-12)  ดังนี้ 
1. งานดานประมวลศัพทเร่ิมตนจากมโนทัศน (concept)  ในขณะที่งานจัดทําพจนานุกรมจะเริ่มตนท่ี
หนวยของคํา  (lexical unit)  ท้ังนี้มโนทัศนจะถูกพิจารณาแยกจากสัญลักษณ (label) หรือศัพท 
(term)  เพราะมโนทัศนเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยางอิสระไมขึ้นอยูกับศัพทหรือรูปแบบภาษาใดๆ   

2. นักศัพทวิทยาจะสนใจเฉพาะศัพทเทาน้ัน  แตจะไมเขาไปเกี่ยวของกับทฤษฎีโครงสรางของคําหรือ
ไวยากรณของภาษา ส่ิงนี้ยืนยันวา  Wüster  เห็นวาศัพทและคําแตกตางกันไมเฉพาะในแง
ความหมาย  แตยังรวมถึงลักษณะคุณสมบัติทางภาษาและการใชงานดวย 

3. สาขาวิชาเฉพาะดานจะประกอบมโนทัศน (concept) ที่ใชแสดงดวยศัพท  (term)   Wüster  เช่ือ
วาการสรางศัพทที่ใชเปนมาตรฐาน (standardized terminology)  จะนําไปสูมาตรฐานของศัพทท่ี
ใชในการส่ือสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคนิค  และศัพทมาตรฐาน  (standardized terms)  
เหลานี้จะเปนวิธีหนึ่งท่ีใชแสดงใหเห็นโครงสรางของมโนทัศนที่มีอยูในสาขาวิชาเฉพาะดาน  ทั้งน้ี  
Wüster  มีความต้ังใจท่ีจะกําหนดความสัมพันธระหวางศัพทและมโนทัศนใหเปนมาตรฐาน  
เพราะมโนทัศนถูกพิจารณาวาเปนส่ิงที่บริสุทธ์ิ  ซ่ึงเปนท่ียอมรับในกลุมผูคนเฉพาะสาขาที่รวมกัน
กําหนดกฎเกณฑในการทําความเขาใจซ่ึงกันและกัน 

 
เห็นไดชัดวาท้ังพจนานุกรมและประมวลศัพทมีคุณสมบัติรวมกันและตางกันหลายประการ  อีกท้ัง

ยังเกี่ยวของกันอยางใกลชิด   นั่นคือทั้งพจนานุกรมและประมวลศัพทจะเกี่ยวของกับคํา  และมีท้ัง
การศึกษาดานทฤษฎีและการประยุกตใชงาน  รวมท้ังทั้งสองศาสตรเกี่ยวของกับการจัดทําพจนานุกรม  
นอกจากน้ี  คุณสมบัติบางประการท่ีเปนความแตกตางระหวางประมวลศัพทและพจนานุกรม  จะมี  4  
ลักษณะคือ  ขอบเขต (domain) หนวยคําพื้นฐาน (basic unit)  วัตถุประสงค (purpose)  และวิธีการ  
(methodology)  (Cabré, 1999: pp. 34-36) 

 
1. ขอบเขต (domain)  พจนานุกรมเปนการวิเคราะหและอธิบายความสามารถทางภาษาของผูใช
ภาษา  สวนประมวลศัพทจะเนนเฉพาะคําที่ใชในสาขาวิชาเฉพาะดานเทาน้ัน  เชน  ฟสิกส  เคมี  
หรือกิจกรรมเฉพาะอาชีพ  ดังน้ันขอบเขตของพจนานุกรมจึงกวางขวางและครอบคลุมกวา
ประมวลศัพท  หากพิจารณาตามเกณฑน้ีถือไดวาประมวลศัพทเปนสวนหนึ่งของพจนานุกรม 
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2. หนวยคําพ้ืนฐาน (basic unit)  พจนานุกรมเปนเร่ืองของการศึกษาคํา (word)  ในขณะท่ีประมวล
ศัพทเปนเรื่องของการศึกษามโนทัศน (concept)  ท้ังศัพท  (term)  และคําจึงท้ังเหมือนกันและ
แตกตางกันในเวลาเดียวกัน  คํา (word) เปนหนวยท่ีใชอธิบายชุดของลักษณะทางภาษาศาสตร
อยางเปนระบบและมีคุณสมบัติใชอางอิงส่ิงที่เปนจริง  สวนศัพท (term) เปนชุดของลักษณะทาง
ภาษาศาสตรท่ีคลายคลึงกับคําแตถูกใชงานในภาษาเฉพาะดาน  ดังนั้นคําในภาษาเฉพาะดานจึง
เปนศัพท  แตหากพิจารณาจากคลังศัพท  จะเห็นความแตกตางบางอยางเชน  การเกิดศัพทใหมๆ  
มีแนวโนมท่ีจะใชคําประสมหลายวลีมากกวา  นอกจากนี้ประโยชนใชสอยยังเปนปจจัยหนึ่งท่ี
สําคัญซ่ึงแยกความแตกตางระหวางศัพทและคํา  ทั้งน้ีเพราะศัพทและคําจะถูกใชงานตางกัน  
รวมทั้งมีความแตกตางในเร่ืองสถานการณการใชงาน  หัวขอท่ีผูใชงานส่ือสารกัน  และประเภท
ของวาทกรรมที่เกิดขึ้น  เชนผูใชงานศัพท  มักเปนกลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา  และศัพทมัก
ปรากฎในวาทกรรมดานวิทยศาสตรและเทคโนโลยี  เปนตน 

 
3. วัตถุประสงค  (purpose)  จุดประสงคในการจัดทําพจนานุกรมคือเพื่อแสดงหนวยของคําใน
ภาษาหน่ึงและนําเสนอในรูปแบบท่ีสามารถใชงานไดในชีวิตประจําวัน  แตประมวลศัพทเปนการ
รวบรวมศัพทเพื่อใชอางอิงมโนทัศนท่ีเกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริง  วัตถุประสงคของการจัดทํา
ประมวลศัพทจึงไมไดมุงอธิบายความรูท่ีผูเช่ียวชาญมีในสาขาวิชาเฉพาะน้ันๆ  แตเปนการ
พยายามระบุ  (identify)   และต้ังช่ือ (naming)  เรียกมโนทัศนในสาขาวิชาที่พวกเขาเกี่ยวของ 

 
4. วิธีการจัดทํา  (methodology)  วิธีวิทยาในการจัดทําประมวลศัพทและพจนานุกรมก็แตกตางกัน  
คือ  พจนานุกรมเริ่มการทํางานจากสมมุติฐานที่เปนทฤษฎี  ซ่ึงพิสูจนไดจากการวิเคราะหวาท
กรรมของผูใชงาน  ในขณะที่ศัพทวิทยาจะไมอธิบายพฤติกรรมการใชภาษา  แตเปนการคนหาช่ือ
และกําหนดศัพทที่เหมาะสม  เพื่อใชเรียกมโนทัศนท่ีมีอยูแลว  (Cabré, 1999: pp. 35-37) 

 
ศัพทวิทยาและการกําหนดมาตรฐาน  (Terminology and Standardization) 
 Standardization  เปนเกณฑหนึ่งที่ใชแยกความแตกตางระหวางศัพท (term)  และคํา  
(word)  การจัดทํามาตรฐานของศัพทวิทยา  (Standardized Terminology)   จึงเปนวิธีการสรางการ
รับรู  รวมทั้งการยอมรับศัพทและความหมายอยางเปนทางการในกลุมผูใชงาน  การจัดทํามาตรฐาน
ของศัพทในสาขาวิชาเฉพาะดานจะเปนการทํางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางนักศัพทวิทยาและ
ผูเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะสาขา   และความหมายของศัพทที่ถูกกําหนดใชเปนมาตรฐาน  ก็เปน
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ขอตกลงรวมกันในกลุมผูเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะนั้นๆ  ทั้งนี้  การจัดทํามาตรฐานศัพทไดยึดหลักการ
และวิธีการของ  Wüster  นั่นคือการกําหนดช่ือใหกับมโนทัศน   และการสรางความสัมพันธระหวาง
มโนทัศนน้ันๆ   ทั้งนี้  ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานประมวลศัพทไดแกการกําหนดสาขาที่ตองการศึกษา   
การเลือกใชรูปแบบหรือโครงสรางของคําศัพท  และการกําหนดจํานวนมโนทัศนที่จะอยูในรายการ
คําศัพท  ซ่ึงไมควรเกิน 1,000  มโนทัศน  (Pearson, 1998: pp. 22-23) 

ในหนังสือช่ือ  Terminology: Theory, Methods and Applications  ผูเขียนคือ  Cabré 
(Cabré, 1999: pp. 195-213)  ไดยกขอความของ  Felber  (Felber, 1984)  มากลาวไวในบทท่ี  6  
Terminology and Standardization  (pp. 195-213)  ในเรื่องเกี่ยวกับศัพทวิทยาและการกําหนด
มาตรฐานวา 
 �ความเจริญทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และเศรษฐกิจ จําเปนตองพึ่งพาการส่ือสารขอมูล
เปนอยางมาก  อยางไรก็ดี  การส่ือสารของขอมูลกลับถูกปดกั้นดวยปญหาอันเกิดจากการใชศัพทที่มี
ความหมายคลุมเครือ (ambiguity)  การส่ือสารที่ชัดเจนสามารถกระทําไดหากมโนทัศน (concept)  
ซ่ึงในที่น้ี  คือองคประกอบของความคิด  สามารถส่ือความหมายเดียวกันไดอยางชัดเจนในกลุมบุคคล
ที่รวมในกระบวนการส่ือสาร ซ่ึงเกิดขึ้นในระดับประเทศและระดับสากล� 
 Cabré  กลาวเพ่ิมเติมวา  นอกจากน้ีไดเกิดขอตกลงรวมกันในกลุมผูเช่ียวชาญวา  การส่ือสาร 
โดยเฉพาะการส่ือสารแบบพิเศษ  ซ่ึงหมายถึงการส่ือสารในกลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา  ตองการ
ความถูกตองแมนยําในระดับท่ีสูงกวาการส่ือสารแบบทั่วไป  จึงจําเปนตองมีการกําหนดช่ือ  
(designation)   ใหเปนมาตรฐานสําหรับมโนทัศนตางๆ   และแตละมโนทัศนจะตองสามารถแสดงให
ชัดเจนไดดวยศัพทเพียงศัพทเดียว   สถานการณในลักษณะเชนน้ีไมจํากัดเฉพาะแวดวงการส่ือสาร
ปกติเทานั้น  ความกาวหนาอยางรวดเร็วทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําใหเกิดมโนทัศนใหม ๆ  
เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และจําเปนตองมีการต้ังช่ือสําหรับมโนทัศนใหม  หรือมโนทัศนท่ีมีอยูเดิมแตมีการ
ดัดแปลงใหม  ผลก็คือ เกิดศัพทใหมๆ  เพิ่มขึ้นมากมายในวิชาเฉพาะดาน  และเกิดขึ้นอยางรวดเร็วจน
ไมสามารถควบคุมได  การกําหนดมาตรฐานดานประมวลศัพทอยางเปนระบบ  คืออีกวิธีหน่ึงที่จะชวย
แกปญหาความหลากหลายของศัพท  รวมท้ังจะชวยสงเสริมใหการส่ือสารในระหวางกลุมผูเช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาชัดเจน   ถูกตอง  และแมนยํายิ่งขึ้น 
 เห็นไดชัดวา  การใชศัพทหรือคําท่ีมีความคลุมเครือไมชัดเจนไดกลายเปนปญหาของการ
ส่ือสารในกลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา  เพราะคําท่ีมีลักษณะเชนนี้มักขัดขวางการลําดับความคิด   
นักวิทยาศาสตรในปลายศตวรรษท่ี 19  และผูเช่ียวชาญดานเทคนิคในตนศตวรรษท่ี  20  จึงมี
ความเห็นตรงกันวา  การกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการต้ังช่ือศัพทในศาสตรเฉพาะดานหรือ
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สาขาวิชาเฉพาะเปนส่ิงจําเปน  และไดเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ี  ในกระบวนการกําหนดมาตรฐาน
ของการจัดทําประมวลศัพท 
 
ความหมายของการกําหนดมาตรฐาน (Standardization) 
 แรกทีเดียวไดเกิดความคิดเห็นท่ีแตกตางกันในกลุมผูเช่ียวชาญ  วาควรเลือกใชคําวา  
normalization  หรือ  standardization  เปนศัพทท่ีใชแสดงมโนทัศน  �การกําหนดรูปแบบใหเปน
โมเดลหรือตนแบบ  (setting a form up as a model or type)�  บางกลุมเห็นวาคําวา  normalization  
เปนคําท่ีดีท่ีกวา  ที่แสดงใหเห็นการลงมือกระทําการท่ีจะชวยลดความหลากหลายของศัพทใหมี
รูปแบบเดียวกัน  สวนกลุมที่ไมเห็นดวยอางวาคําวา  normalization  ไมมีความหมายของอํานาจใน
การส่ังการไดเทากับคําวา  standardization  โดยเห็นวาคําวา  standardization  ควรจะเปนศัพทที่ดี
ที่สุด ที่ใชอางถึงการตัดสินใจท่ีกระทําการ  และกําหนดโดยองคกรที่ไดรับอํานาจหนาท่ีอยางเปน
ทางการ  ภายหลังคําวา �การกําหนดมาตรฐาน�  ซ่ึงแปลจากคําภาษาอังกฤษ  standardization  ได
กลายเปนศัพทที่ไดรับการยอมรับมากกวา  วาสามารถใชอางอิงถึงความถูกตองของศัพทเฉพาะดานท่ี
ใช  ใหเหมาะสมกับสถานการณทางภาษาศาสตรสังคมและกระบวนการท่ีเปนมาตรฐาน  ที่ใชกําหนด
ศัพทเฉพาะดานดังกลาว 
 การกําหนดมาตรฐาน  (Standardization)  คืออะไร  องคการระหวางประเทศวาดวยการ
มาตรฐาน  (International Organization for Standardization-ISO)  ซ่ึงกอต้ังในป ค.ศ. 1946 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรฐานระดับสากล  การส่ือสารและความรวมมือระหวางประเทศ  และเพื่อ
ลดอุปสรรคในการแลกเปล่ียนสินคาและบริการระหวางประเทศ  ไดใหคําจํากัดความ  คําวา  การ
กําหนดมาตรฐาน (standardization) วา  �เปนข้ันตอนการวางแผน  และการประยุกตใชกฎหมายดวย
วิธีการท่ีมีระเบียบแบบแผน  กับกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ  เพื่อสงเสริมใหกิจกรรมนั้นๆ  เกิด
ประโยชน  ท้ังน้ีโดยตองไดความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ  โดยเฉพาะอยางย่ิง  เพื่อสงเสริมให
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเกิดประโยชนสูงสุด  โดยพิจารณาจากเง่ือนไขการใชงานและขอกําหนดดาน
ความปลอดภัย�  ท้ังนี้ผลลัพธสุดทายของการกําหนดมาตรฐาน คือการตัดสินใจเปนมติเอกฉันทของ
คณะกรรมการที่ทําหนาท่ีเปนตัวแทน  และผลการตัดสินใจของคณะกรรมการจะถูกนําเสนอในรูป
เอกสารท่ีเรียกวา �มาตรฐาน  (standard)�   เพื่อใชเปนขอตกลงรวมกัน  รวมท้ังใชเปนขอกําหนดเพื่อ
การนําไปประยุกตใชงาน 
 การกําหนดมาตรฐานมีวัตถุประสงคหลักคือ  เพื่อลดความหลากหลายและความแตกตางของ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และเพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑบนพื้นฐานของความรูที่วา



 10

ผลิตภัณฑนั้นๆ  ไดผลิตจากกระบวนการผลิตที่ใชเง่ือนไขเดียวกันในดานคุณภาพ  การวัดคา  การ
ดําเนินงาน  ความสามารถที่จะถูกใชงาน  และอ่ืนๆ    การกําหนดศัพทท่ีใชเรียกช่ือผลิตภัณฑใหเปน
มาตรฐาน  หมายความวาผูเช่ียวชาญไดใชช่ือเรียกศัพทนั้นตามขอตกลงท่ีทําไวรวมกัน  เชนใชศัพท
หน่ึงศัพทที่มีการจํากัดความไวอยางดี  สําหรับช่ือมโนทัศนใดมโนทัศนหน่ึงเทาน้ัน   
 จะเห็นไดชัดวามาตรฐานทางดานอุตสาหกรรมจะเกี่ยวของกับมาตรฐานดานประมวลศัพท
เปนอยางใกลชิด  การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่  19  ซ่ึงเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญเบื้องหลังส่ิงท่ี
เรียกวาเปนความรวมมือระหวางประเทศ  ไดเห็นความจําเปนที่จะมีการรวบรวมระบบการผลิต  การ
วัดคา  นํ้าหนัก และคุณลักษณะอ่ืนๆ  รวมท้ังวิธีการ  หรือขั้นตอนในการจัดทําประมวลศัพทเขาไวให
เปนระบบ  เห็นไดจากรายการส่ิงที่ตองกําหนดเปนมาตรฐานดังตอไปนี้ 
1. ผลิตภัณฑและกระบวนการ  ซ่ึงเบื้องตนเปนผลผลิตทางอุตสาหกรรม  แตไมจํากัดเฉพาะในแวดวง
อุตสาหกรรม 

2. หนวยหรือมาตราการวัด 
3. ความปลอดภัยของชีวิตผูคนและสินคา 
4. ประมวลศัพทและการใชสัญลักษณตางๆ 
 
องคกรท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐาน 
 ปจจุบัน  องคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานมี  2 แหง  ซ่ึงเปนองคกร
ระหวางประเทศขนาดใหญและมีอํานาจสูงสุดในการกําหนดมาตรฐาน  องคกรทั้ง 2 แหงนี้คือ องคการ
ไออีซี  (IEC)  และองคการไอเอสโอ (ISO)  องคการไออีซี  เปนช่ือยอมาจาก  คณะกรรมาธิการอิเล็ก
ทรอเทคนิคัลระหวางประเทศ  (International Electrotechnical Commission)  มีสํานักงานใหญอยูท่ี
กรุงเจนีวา  ประเทศสวิสเซอรแลนด  กอต้ังขึ้นในป  ค.ศ.  1904  เริ่มดําเนินการในป  ค.ศ. 1906  มี
หนาท่ีกํากับดูแลวิศวกรรมการผลิตไฟฟาระหวางประเทศ  ปจจุบันเปนองคการระหวางประเทศแหง
เดียวของโลกท่ีทําหนาที่เปนตัวแทนของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย
คณะกรรมการระดับประเทศ  73  ชุด และคณะอนุกรรมการอีก  111  ชุด  ดําเนินงานครอบคลุม
สาขาวิชาดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด  รวมท้ังสาขาอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวของ  เชน  วิศวกรรมไฟฟา
นิวเคลียร  หรือการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส  องคการไออีซีมีสมาชิกเขารวมจํานวน  43    
ประเทศ  ปจจุบันไดผลิตมาตรฐานสากลออกมาเผยแพรจํานวนมากกวา 1,500  มาตรฐาน  ในสวนท่ี
เกี่ยวกับการจัดทําประมวลศัพท  องคการไออีซีจัดทําประมวลศัพทที่ใชในอุตสาหกรรมไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสมาต้ังแตป ค.ศ.  1910  ปจจุบันพจนานุกรมเฉพาะดานขององคการไออีซีที่จัดทําชุด
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ลาสุด  มีจํานวน  36  เลม มีเนื้อหาท้ังหมด  321  บท  มีคําศัพททั้งหมด  10,000 คํา  และมีคําศัพทท่ี
แปลเปน  9  ภาษา  รวมภาษารัสเซียอีกจํานวน  11,000  คํา 
 ตอมาในป ค.ศ. 1926  หลังสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง   ไดมีการกอตั้งองคการช่ือ International 
Federation of National Standardization Associations (ISA)  หรือองคการไอเอสเอ  ในป  ค.ศ. 
1946  ซ่ึงตอมาหยุดดําเนินการเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง  ในป ค.ศ. 1946  ไดมีการกอต้ัง
องคการไอเอสโอ  (International Organization for Standardization-ISO)  ข้ึนมาทําหนาที่แทน
องคการไอเอสโอ วัตถุประสงคของการกอต้ังองคกรใหมแหงนี้คือ  เพื่ออํานวยความสะดวกใหเกิด
ความรวมมือระหวางประเทศและการกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม ปจจุบันองคการไอเอสโอมี
คณะกรรมการระดับประเทศจํานวน  170  ชุด  แตละชุดตอหน่ึงประเทศสมาชิก  ซ่ึงมีท้ังสมาชิกเต็ม  
(full member)  และสมาชิกสมทบ (corresponding member)  
 กิจกรรมการดําเนินงานหลักขององคการไอเอสโอคือ กํากับดูแลความชํานาญงานดานเทคนิค
ในสาขาวิชาเฉพาะดานอ่ืนทั้งหมด  นอกเหนือจากสาขาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปน
หนาท่ีรับผิดชอบขององคการไออีซี  ในป ค.ศ. 1952  Wüster  ผูไดรับการยกยองวาเปนบิดาของศัพทวิ
ทยา  ไดเขารับตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการชุดที่  37  ซ่ึงเปนคณะกรรมการดานการจัดทํา
ประมวลศัพท  และไดใชสถาบันการมาตรฐานของประเทศออสเตรีย  (Austrian Standardization 
Institute)  ที่กรุงเวียนนาเปนสถานที่ทํางาน   ตอมาคณะกรรมการชุดที่  37  การจัดทําประมวลศัพท  
ไดเปล่ียนช่ือเปนคณะกรรมการดานเทคนิคชุดท่ี  37  (Technical Committee 37-Terminology-
Principles and Coordination)   ทั้งน้ีมีขอกําหนดชัดเจนวา  วัตถุประสงคหลักของคณะกรรมการดาน
เทคนิคชุดท่ี  37  ไมใชเพื่อการจัดทําประมวลศัพท  แตเพื่อจัดทําหลักการ  มาตรฐาน  และการ
ประสานงานในการจัดทําประมวลศัพท  ปจจุบันองคกรไอเอสโอมีประเทศตางๆ  เขารวมเปนสมาชิก
จํานวนกวา  90  ประเทศท่ัวโลก  มีคณะกรรมการผูเช่ียวชาญดานตางๆ  จํานวน  190  ชุด  และ
จัดพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในรูปของมาตรฐานสากลหรือรายงานดานเทคนิค  เชน  มาตรฐานสากล
สําหรับผลิตภัณฑ  กระบวนการผลิต  การควบคุม  การใหบริการ  และการวัดคาเปนตน 

คณะกรรมการดานเทคนิคชุดท่ี  37  การจัดทําประมวลศัพท  หลักการและความรวมมือ ของ
องคกรไอเอสโอ  (Technical Committee 37 � Terminology-Principles and Coordination)  หรือช่ือ
ยอวาคณะกรรมการ  ISO/TC 37  ประกอบดวยสมาชิกจํานวน  15  คน  และผูสังเกตการณอีก  38  
คน  จะรวมมือกับคณะกรรมการดานเทคนิคอ่ืนๆ  ขององคกรไอเอสโอ  และองคกรอ่ืนๆ  อีก  32   แหง   
ในการทําหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการทางศัพทวิทยา  ตัวอยางกิจกรรมการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ  ISO/TC 37  มีดังน้ี  การจัดทําประมวลศัพทศัพทดวยวิธีการทางศัพทวิทยา  การ
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ประสานงานการกําหนดมาตรฐานดานประมวลศัพทระหวางประเทศ  การดําเนินการตามระเบียบ
ปฏิบัติของคณะกรรมการ  ISO/TC 37   การกําหนดหลักการทางศัพทวิทยา  ทําหนาที่เปนตัวแทนการ
กําหนดช่ือในกับภาษาตางๆ  ทั่วโลก  รวมท้ังเปนแหลงรวบรวมประมวลศัพทที่มีการประมวลผลดวย
คอมพิวเตอร เปนตน 
 
การกําหนดมาตรฐานหลักการทางศัพทวิทยา 
 คําวา �การกําหนดมาตรฐานของศัพทวิทยา�  เปนศัพทอีกคําหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นความ
คลุมเครือของภาษา  Auger  (1984)  ไดต้ังขอสังเกตไววา  การกําหนดมาตรฐานทางภาษามี
ความหมายไดสองนัย  คือเปนการกําหนดรูปแบบของภาษาซ่ึงในท่ีนี้คือศัพทท่ีเหมาะสมโดยวิธีการ
ตรวจสอบตัวเอง   หรือเปนการเขาแทรกแซงโดยองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีเพื่อกําหนดความนิยมหรือ
ความคุนเคยใหกับรูปแบบภาษาบางรูปแบบ   
 สวน  Cabré (1999)  ก็เห็นวาการกําหนดมาตรฐานการจัดทําประมวลศัพทมีความหมาย
อยางนอย  3  ความหมายดังน้ี  
 
1. การกําหนดมาตรฐานในระดับสถาบันคือกระบวนการการกําหนดช่ือที่เปนท่ีนิยมโดยองคกรท่ีมี
อํานาจหนาที่ 

2. การกําหนดมาตรฐานในระดับสากล  คือกระบวนการกําหนดคุณลักษณะหรือเง่ือนไขท่ีผลิตภัณฑ
ใดผลิตภัณฑหนึ่งจะตองปฏิบัติตาม รวมท้ังช่ือศัพทท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑนั้นๆ  โดยองคกร
ระหวางประเทศ 

3. การกําหนดมาตรฐานกระบวนการจัดทําประมวลศัพทท่ีมีการตรวจสอบความนิยมของศัพทน้ันๆ  
โดยกลุมผูใชงานศัพท 

 การกําหนดมาตรฐานดานประมวลศัพท  มีบทบาทสําคัญตอการกําหนดมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  อีกท้ังยังเปนสวนสําคัญของกระบวนการผลิต  ท้ังนี้เพราะผูเช่ียวชาญไดแสดง
ความคิดและมโนทัศนของความคิดผานทางรูปศัพท  จึงจําเปนตองมีศัพทเพื่อใชกําหนดและแสดง
มาตรฐานของผลิตภัณฑน้ันๆ   การสรางศัพทใหเปนมาตรฐานจึงเปนกระบวนการท่ียุงยากซับซอน  
ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการหลายขั้นตอน  อาทิ  การรวบรวมมโนทัศนและการจัดระบบมโน
ทัศน  การใหคํานิยามแกชุดศัพท  การลดการใชรูปศัพทซํ้ากัน  (homonymy) การกําหนดช่ือท่ีใชเรียก
รวมทั้งคํายอและสัญลักษณ   
 เปาหมายของการกําหนดมาตรฐานดานประมวลศัพท คือเพื่อชวยสงเสริมใหการส่ือสารศัพท
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เฉพาะดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อไมใหมีการนําศัพทไปใชปะปนในภาษาทั่วไป  
ปจจุบันการจัดทํามาตรฐานดานประมวลศัพท  จึงเปนกิจกรรมท่ีทุกสาขาวิชาเฉพาะดานให
ความสําคัญ  รวมถึงสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชาเทคนิคทางวิทยาศาสตรทั้งใน
บริบทความชํานาญทางเทคนิคหรือวิทยาศาสตร  ตลอดจนอุตสากรรมในเชิงพาณิชยซ่ึงมีการใชศัพท
เฉพาะดานมากที่สุด  การกําหนดมาตรฐานดานการประมวลศัพทจําเปนตองพิจารณาปจจัยประกอบ
ดานภาษาศาสตรสังคม  เชนการใชภาษา  ขนบจารีต  ศีลธรรม  ความงาม  และ ผูใชภาษา  เปนตน  
รวมทั้งหลักเกณฑทางภาษาศาสตรเชน  ความสละสลวย   ความเหมาะสมดานวจีวิภาค  
(morphological motivation)  รากศัพทเดิม  และอ่ืนๆ   
 อยางไรก็ดี  การกําหนดมาตรฐานดานประมวลศัพทไมสามารถดําเนินการได  หากปราศจาก
การแทรกแซงของผูเช่ียวชาญเฉพาะดานซ่ึงเปนกลุมผูใชงานศัพทเปาหมายในทายท่ีสุด  ศัพทท่ีถูก
กําหนดใหเปนมาตรฐานควรตองสามารถแกไขปรับปรุงได  แตจะตองมีความนาเช่ือถือเพียงพอเมื่อ
ตองนําไปใชงาน  การนําเสนอศัพทโดยเฉพาะศัพทในสาขาวิชาเฉพาะในแวดวงตางประเทศจะตอง
สอดคลองกับความคิดเห็นทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  การกําหนดศัพทใหเปนมาตรฐาน  
จําเปนตองมีการเตรียมการเพื่อจะไดมีการตัดสินใจ  การใหคํารับรองมาตรฐานของประมวลศัพท  
จะตองกระทําการโดยองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ี  และตองมีมาตรการสนับสนุนหรือขอกําหนดการใชงาน  
เพื่อใหแนใจวามีการนําศัพทไปใชงาน  นอกจากน้ีประมวลศัพทท่ีกําหนดเปนมาตรฐานจะตองเปน
สวนสําคัญสวนหน่ึงของมาตรฐาน  และเผยแพรในกลุมผูท่ีตองใชงานศัพทมาตรฐานใหไดทราบทั่วกัน 
 
หลักเกณฑของมาตรฐานการสรางศัพท 

ตามหลักการของ  Cabré  (1999)  โดยทั่วไปการเกิดมโนทัศนใหมๆ  มักเกิดรวมกับการสราง
คําใหม  (Neology)  ดังน้ันการสรางคําใหม  (Neology) จึงถูกมองวาเปนวิธีหน่ึงที่ใชในการต้ังช่ือ  และ
ไดกลายเปนวิธีการที่จําเปนในการต้ังช่ือมโนทัศนที่เกิดขึ้นใหมในสาขาวิชาเฉพาะ  การสรางศัพทเกิด
จากสถานการณท่ีจําเปนตองมีการเขาแทรกแซงอยูสองลักษณะ  สถานการณแรกเมื่อการต้ังช่ือสอง
ช่ือหรือมากกวาใหกับมโนทัศนใดมโนทัศนหน่ึง  และเกิดผลกระทบดานการส่ือสาร  จึงตองมีการตั้งช่ือ
ศัพทใหมหรือสรางศัพทใหม  สวนสถานการณท่ีสองก็คือ  เม่ือภาษาเฉพาะไมมีช่ือท่ีเหมาะสมที่ใช
เรียกมโนทัศน จึงจําเปนตองสรางศัพท  ในกรณีแรกการต้ังช่ือหลายๆ  ช่ือจําเปนตองตัดลดศัพทให
เหลือเพียงช่ือเดียว  สวนในกรณีที่สอง  การต้ังช่ือใหมถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชเรียกมโนทัศนท่ียังไมมีช่ือ
เรียก  การสรางคําใหมในภาษาเฉพาะสาขา  เปนส่ิงที่องคกรที่กอตั้งอยางเปนทางการจําเปนตองเขา
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แทรกแซง  เพื่อใหการสรางศัพทไดมาตรฐานและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหแนใจวาศัพทใหม
ที่สรางข้ึนมีความถูกตองสมบูรณตามหลักเกณฑทางภาษาศาสตรและ ภาษาศาสตรสังคม 
 Cabré  ไดสรุปหลักเกณฑการสรางศัพทที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการ ISO/TC 37  ใน
มาตรฐาน  ISO R704  Principles of Naming ในป ค.ศ.  1968  เพื่อใหการจัดทําประมวลศัพทและ
การต้ังช่ือศัพทเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน  ดังน้ี 
 
1. ความหมายของศัพทควรสะทอนคุณลักษณะสําคัญของมโนทัศนที่ศัพทนั้นใชเรียกช่ือ 
2. ศัพทและคําจํากัดความท่ียาวควรยอใหส้ัน 
3. รูปแบบการเขียนศัพทและการออกเสียงควรเหมาะสมกับลักษณะภาษาของศัพทน้ันๆ 
4. ศัพทควรบัญญัติใหส้ันท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  ทั้งน้ีโดยไมใหเสียใจความสําคัญของศัพท 
5. ศัพทใหมควรสรางข้ึนโดยการยอจากคํางาย องคประกอบของคําประสม  หรือวลี 
6. ศัพทท่ียอใหส้ันควรใชท้ังคํานําหนาพยางค  หรือตัวอักษรตัวแรกของรากศัพท  เชนคํายอวา  PET  
มาจากคําวา positron electronic tomography 

7. ศัพทใหมควรสรางจากการแปลงคํารากศัพท (derivation) 
8. ควรเล่ียงการสรางศัพทที่ยาก หรือมีองคประกอบที่ไมสัมพันธกับมโนทัศนที่ศัพทนั้นๆ  ใชแสดง 
9. ศัพทใหมควรสรางโดยการเปล่ียนความหมายใหเปนภาษาทั่วไป  หรือเปนภาษาเฉพาะสาขาอีก
ภาษาหน่ึง  หากภาษาเฉพาะดานของสองภาษานั้นมีโครงสรางแตกตางกันมาก  ท้ังนี้เพื่อเล่ียง
การเกิดศัพทที่มีความหมายไมชัดเจน 

10. ศัพทหลายศัพทที่มีความหมายมากกวาหนึ่ง  อาจทําใหผูใชงานสับสน  หากศัพทน้ันๆ  ปรากฏใน
บริบทเดียวกัน  ในกรณีเชนน้ีควรสรางศัพทใหมใหแตกตางออกไป  เพื่อแสดงความหมายท่ีตาง
จากศัพทท่ีมีหลายความหมาย 

11. คําประเภทคําเหมือน  (Synonymy)  เปนภาระตอการจําและมักทําใหผูใชงานสับสน  ศัพทท่ีใชใน
ภาษาเฉพาะดานไมควรมีใหเลือกหลากหลาย  แตควรใชคําที่มีความหมายชัดเจนเขาใจงาย
มากกวา 

12. ไมควรเปล่ียนศัพทหรือมโนทัศนที่มีรากศัพทเดิม เวนเสียแตมีเหตุผลที่สมควร  ทั้งนี้เพื่อปองกัน
การเกิดศัพทใหมที่เรียกวา  technological divergence  และศัพทท่ีมีสองความหมาย 

13. เปนเรื่องยากท่ีจะเปล่ียนความหมายของศัพทเปนท่ียอมรับและนําไปใชงานแพรหลายแลว  แม
หลายกรณีการเปล่ียนแปลงจะเปนไปตามธรรมชาติของภาษา  ในสถานการณเชนน้ีควรสรางศัพท
ใหมเพื่อใชเรียกมโนทัศนขึ้นมาแทน 
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สําหรับการจัดทําประมวลศัพทเรื่องขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน ระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 จะไดกลาวไวโดยละเอียดในบทตอไป 
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บทท่ี  3  การจัดทําประมวลศัพท 
  

ในบทน้ีจะกลาวถึงการจัดทําประมวลศัพท  เพื่อใหผูอานไดเขาใจขั้นตอนในการจัดทํา
ประมวลศัพทดวยวิธีการทางศัพทวิทยา  เริ่มต้ังแตข้ันตอนการเตรียมการ  การสรางคลังขอมูลภาษา  
การดึงศัพท  การสรางมโนทัศนสัมพันธของชุดศัพท  การบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน  และการบันทึก
ขอมูลนิยามศัพทซ่ึงเปนข้ันตอนสุดทาย 

ในการจัดทําประมวลศัพทเรื่องขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน  ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  ผูวิจัยไดเลือกขั้นตอนการจัดทําแบบ  Systematic 
Searches  ที่เสนอโดย Cabré  (Cabré,1999)  ในหนังสือช่ือ  Terminology: Theory, Methods and 
Applications  มาประยุกตใช  ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 
1. การกําหนดหัวขอเรื่องที่จะทําวิจัยประมวลศัพท 

Cabré  กลาวไววา  การกําหนดหัวขอเรื่องและขอบเขตของการจัดทําประมวลศัพทใหชัดเจนเปน
ส่ิงท่ีจําเปน  ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงการทํางานซํ้าซอนที่จะเกิดขึ้นภายหลัง  เมื่อพบวาหัวขอดังกลาวกวาง
หรือแคบเกินไป  นอกจากนี้ผูวิจัยยังตองกําหนดกลุมผูใชงานประมวลศัพท  เพื่อใหผลงานวิจัยตรงกับ
ความตองการของกลุมผูใชงาน  รวมท้ังการกําหนดวัตถุประสงคซ่ึงแบงออกเปนแบบ Descriptive  ซ่ึง
เปนการรวบรวมศัพทในสาขาวิชาเฉพาะดาน  และแบบ  Prescriptive  ซ่ึงมีจุดประสงคเพื่อสรางความ
นิยมในการเลือกใชศัพทที่คุนเคย 
 
2. การเตรียมการ  เปนขั้นตอนการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับหัวขอที่ทําวิจัยรวมทั้งเอกสารตางๆ  ท่ี
เกี่ยวของ  ประกอบดวย 
การหาขอมูลเก่ียวกับหัวขอท่ีจะทําประมวลศัพท  มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจกับ

หัวขอท่ีเลือก  รวมทั้งเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับการทําประมวลศัพท   
การเลือกที่ปรึกษาโครงการ  ซ่ึงในท่ีนี้คือผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 
การเลือกขอมูลและการสรางคลังขอมูลภาษา  ขอมูลและเอกสารท่ีเลือกนํามาใชในการ

จัดทําประมวลศัพท  จะแบงเปนเอกสารเพ่ือการเลือกศัพทและเอกสารท่ีใชอางอิง  เอกสารการเลือก
ศัพทจะเปนคลังขอมูลที่จะใชเลือกศัพท   เพื่อใหขอมูลท่ีไดมีความนาเช่ือถือ  เอกสารที่เลือกมาสราง
คลังขอมูลภาษาจะตองเกี่ยวของหัวขอเรื่องท่ีจะศึกษาและเขียนโดยผูแตงที่นาเช่ือถือ  เอกสารตองมี
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ความสมบูรณ  มีเน้ือหาเก่ียวกับหัวขอท้ังหมด  เอกสารจะตองมีความทันสมัย  และทายท่ีสุดเอกสาร
จะตองมีความเปน  original  คือเขียนดวยภาษาเดียวกับท่ีตองการจัดทําประมวลศัพท 

การสรางมโนทัศนสัมพันธ  เม่ือไดขอมูลท้ังหมดแลว  ผูวิจัยจะนําขอมูลเหลาน้ันมาเขียน
โครงสรางมโนทัศนของชุดศัพท  และแสดงโครงสรางดังกลาวเปนรูปภาพซ่ึงแสดงระบบมโนทัศน
สัมพันธแบงตามลําดับช้ัน  ประกอบดวยมโนทัศนหลักและมโนทัศนรอง  รวมถึงมโนทัศนอ่ืนๆ  ที่มี
ความสัมพันธในระดับเดียวกัน  หรือมีคุณสมบัติรวมกันหรือตามลักษณะการใชงานจริง   

การเสนอโครงรางของประมวลศัพท  เปนการเสนอโครงรางประมวลศัพทที่ประกอบดวย
ขอมูลเบื้องตน 
 
3. การทําประมวลศัพท  ประกอบดวยขั้นตอนการดึงศัพทจากคลังขอมูลภาษา  การสรางบันทึก
ขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Records)    และการบันทึกขอมูลศัพท  (Terminological 
Records) 

 
4. รูปแบบการนําเสนอผลงาน  เปนข้ันตอนการนําเสนอผลงานการจัดทําประมวลศัพทท่ีแลวเสร็จ  
ประกอบดวยเอกสารที่เปน  output  ของแตละขั้นตอน  คือ เอกสารบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน  
เอกสารบันทึกขอมูลศัพท  เอกสารฉบับราง  และเอกสารฉบับจริง 

 
5. การตรวจสอบ  เปนการตรวจสอบโดยท่ีปรึกษาโครงการ  ผูเช่ียวชาญดานภาษาศาสตร  และ
ผูเช่ียวชาญศาสตรเฉพาะสาขา 

 
6. การแกไขปญหาท่ีพบ  ผูวิจัยตองรูปญหาและข้ันตอนตางๆ  ในการแกปญหา 
 
การกําหนดหัวขอวิจัย 
 ขั้นตอนการเตรียมการเบื้องตนในงานวิจัยประกอบดวยการกําหนดหัวขอเรื่อง  วัตถุประสงค
และกลุมเปาหมาย  การกําหนดขอบเขตของประมวลศัพท  การรวบรวมขอมูล  และการสราง
คลังขอมูลภาษา 
 
 
 



 18

 
1. การกําหนดหัวขอเร่ือง  วัตถุประสงค  และกลุมเปาหมาย 
 
1.1 หัวขอเร่ือง  ตามท่ี Cabré กลาวไวขางตน  หัวขอเรื่องที่จะศึกษาวิจัยในการทําประมวลศัพทไม
ควรกวางหรือแคบจนเกินไป  เพื่อปองกันปญหาการทํางานซํ้าซอนภายหลัง  แรกทีเดียวผูวิจัยได
กําหนดหัวขอของประมวลศัพทใหครอบคลุมมาตรฐานไอเอสโอ  14000 ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  แตหลังจากไดศึกษาหัวขออยางละเอียดและสอบถามผูเช่ียวชาญในหนวยงานคือ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.)  ก็ไดพบวาคําวา  มาตรฐานไอเอสโอ 14000  จะกิน
ความถึงตระกูลของมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอมท้ังระบบ  ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนประมาณ 16  
มาตรฐาน ตัวอยางเชน  ในสวนของ  Environmental Management Systems (EMS) Standards  
จะประกอบดวย  ISO 14001-Environmental management systems-Specification with 
guidance for use และ ISO 14004-Guidance Document for EMS  และในสวนของ  
Environmental Auditing (EA) Standards  ก็ประกอบดวย  ISO 14010-General Principles of 
Environmental Auditing  และ ISO 14011-Auditing Procedures-Auditing of Environmental 
Management Systems  รวมถึง  ISO 14012-Auditor Qualification Criteria   ดังน้ันเพื่อให
ขอบเขตงานวิจัยชัดเจน  มีขนาดเหมาะสมกับงานสารนิพนธ  (Special Research)  ซ่ึงไมใช
วิทยานิพนธ  (Thesis)   และมีระยะเวลาในการทําวิจัยเพียงประมาณ  5  เดือน  อีกท้ังเปน
งานวิจัยที่ไมกวางหรือแคบจนเกินไป  รวมทั้งเอ้ือประโยชนสูงสุดตอกลุมผูใชงาน  ผูวิจัยจึงได
จํากัดหัวขอการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะท่ีพบใน  ISO 14001 Environmental management 
systems-Specification with guidance for use  ซ่ึงมีเนื้อหาประมาณ  20  หนาเอส่ีและมีขนาด
จํานวนคําเพียง 5,485  คําเทาน้ัน  และไดกําหนดช่ือหัวขอภาษาไทยเปน  �ประมวลศัพทเรื่อง 
ขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมาตรฐานไอเอสโอ 14001  
(Terminology on ISO 14001Environmental management systems-Specification with 
guidance for use ) �  

 
1.2 วัตถุประสงค  ดังคํานิยามของ Cabré ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทําประมวลศัพท
เปนแบบ  Descriptive  คือเปนการรวบรวมและนําเสนอศัพทเฉพาะดานในมาตรฐานไอเอสโอ 
14001  โดยวิธีการทางศัพทวิทยา  เพื่อใหนักแปลและผูท่ีสนใจท่ัวไปสามารถนําไปใชอางอิงใน
การแปลศัพทที่เกี่ยวกับมาตรฐาน  ตลอดจนหนวยงานหรือสถานประกอบการที่ตองการนํา
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ขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปใชงาน  งานประมวลศัพทช้ินนี้จึงเปนการรวบรวม
ศัพทท่ีปรากฏในมาตรฐาน  รวมท้ังศัพทบัญญัติและคํานิยามท่ีมีอยูในมาตรฐานแลวจํานวน  13  
คํา  และนําเสนอในรูปแบบของโครงสรางมโนทัศนมโนทัศนที่ชุดศัพทมีความสัมพันธกันใน
ลักษณะเปนองคประกอบสําคัญจํานวน 5  องคประกอบ การนําเสนอรูปศัพทจะแสดงใหเห็นชุด
ศัพทภาษาอังกฤษและคําอธิบายภาษาไทย  รวมทั้งศัพทภาษาไทยที่มีผูใชแพรหลายแลว   

 
1.3 กลุมเปาหมาย  คือกลุมท่ีนําประมวลศัพทไปใชงาน  แบงออกเปน  2  กลุมคือ 
 
-กลุมนักแปล  คือผูท่ีตองแปลเอกสาร  ที่เกี่ยวกับขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001  และองคประกอบของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  เนื่องจากประมวลศัพท
ที่ไดจะเก่ียวของกับขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ  รวมท้ังมีการอธิบาย
รายละเอียดของขอกําหนดและองคประกอบสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ประมวลศัพทจึง
สามารถใชเปนเคร่ืองมือหนุนการแปล (Translation Supporting Tool)  ซ่ึงผูแปลจะไดใชเปนแนวทาง
ในการทําความเขาใจกับตนฉบับ  ใชแปลหรือใชคนควาตอไปไดเม่ือตองการแปลเอกสารมากกวา
รายละเอียดท่ีไดนําเสนอไวในประมวลศัพท 
 
-หนวยงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กลุมผูสนใจและสถาน
ประกอบการอ่ืนๆ   ปจจุบัน กฟผ. มีหนวยงานท่ีไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001  จํานวน  13  หนวยงาน  ประกอบดวย โรงไฟฟาจํานวน  6  โรง  เหมือง 1  
แหง  สถานีไฟฟาแรงสูง 5  แหง และเข่ือนอีก  1  แหง  คาดวาประมวลศัพทเรื่องน้ีจะมีประโยชนตอ
บุคลากรและพนักงาน  ตลอดจนผูท่ีสนใจในหนวยงานเหลานี้ รวมทั้งหนวยงานและสถาน
ประกอบการอ่ืนๆ จํานวน 683  แหง  (ขอมูลเม่ือวันที่  30 เมษายน 2546)  ที่ไดนําขอกําหนดของระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ไปดําเนินงานและไดการรับรองระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001   
 
2. การกําหนดขอบเขตของประมวลศัพท 

หลังจากกําหนดหัวขอประมวลศัพทไดแลว  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของประมวลศัพทให
ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะในสวนของขอกําหนดระบบการจัดการส่ิงแวดลอมทั้งหมด  ซ่ึงเริ่มต้ังแตสวนท่ี
เปนบทนํา  (Introduction)  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม-ขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน 
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(Environmental management systems-Specification with guidance for use)  ซ่ึงประกอบดวย
ขอบเขต (Scope)  บรรทัดฐาน (Normative references)  บทนิยาม (Definitions)  สวนของ
ขอกําหนดระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management System Requirements)  ซ่ึง
ประกอบดวยขอกําหนดท่ัวไป (General Requirements)  นโยบายส่ิงแวดลอม (Environmental 
Policy)  การวางแผน (Planning)  การดําเนินการและการปฏิบัติการ (Implementation and 
Operation)  การตรวจสอบและการลงมือแกไข (Checking and Corrective Action)  และการ
ทบทวนโดยฝายบริหาร (Management Review)  รวมถึงภาคผนวกเอ  (Annex A)  ท้ังหมด 
 เมื่อกําหนดขอบเขตของเน้ือหาไดแลว  ผูวิจัยไดพิจารณาตอวายังมีรายละเอียดสวนใดบาง  ท่ี
จําเปนเพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ซ่ึงก็ไดพบวามีขอมูล
เบื้องตนบางอยางที่จําเปนซ่ึงอาจชวยผูอานไดเขาใจเรื่องน้ีมากยิ่งข้ึน  อีกทั้งจะทําใหประมวลศัพทมี
ความสมบูรณ เนื้อหาและรายละเอียดในเร่ืองเหลานี้ไดอธิบายเพิ่มเติมไวในสวนท่ีเปนความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมและมาตรฐานไอเอสโอ 14001  กอนท่ีจะถึงสวนบันทึกขอมูลศัพท
เบื้องตน 
 
3. การเลือกที่ปรึกษาโครงการ 

การจัดทําประมวลศัพทในหัวขอมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ขอกําหนดของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  ไมสามารถประสบความสําเร็จไดหากขาดท่ีปรึกษาโครงการ  ทั้งน้ีเพราะผูวิจัยเปนเพียง
นักแปลไมใชผูเช่ียวชาญในสาขา  จึงจําเปนตองมีผูใหคําปรึกษาอธิบายเกี่ยวกับหัวขอดังกลาว  ท่ี
ปรึกษาโครงการจะตองเปนผูมีความรูในเรื่องระบบการจัดการส่ิงแวดลอมเปนอยางดี  มีประสบการณ
ในการดําเนินงานระบบ  และมีเวลาเพียงพอท่ีจะชวยอานและใหคําแนะนํา  ตลอดจนใหขอมูลโดย
ละเอียดได  สําหรับการจัดทําประมวลศัพทในเรื่องน้ี   ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งใน
การใหคําแนะนําและขอมูลท่ีเปนประโยชน  จากผูเช่ียวชาญในการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  2  
ทานคือคุณทินกร  โทศรีแกว  วิศวกรระดับ 10  ตําแหนงหัวหนากลุมงานมาตรฐานสากล  และคุณศิว
รักษ  มหิทธิบุรินทร  นักวิทยาศาสตรระดับ  10  ตําแหนงผูจัดการโครงการสํานักงานมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14000   
 
4. การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหัวขอวิจัยและการสรางคลังขอมูลภาษา 
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4.1 การรวบรวมขอมูล  เปนการรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการทําความเขาใจในหัวขอท่ี
ตองการศึกษา  เพื่อจะไดทราบรายละเอียดของเร่ืองที่ตองการศึกษา  และเพื่อนํามาสรางคลังขอมูล
ภาษาอังกฤษ  ในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 
14001  นั้น  ผูวิจัยมีขอมูลที่ใชสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษแบงออกเปนประเภทตางๆ  ดังนี้ 
 
1. ขอมูลท่ีเปนเอกสาร  ในท่ีนี้จะรวมหนังสือเฉพาะดานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  คูมือการ
ปฏิบัติงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมที่จัดแปลไวใชงานตามหนวยงานตางๆ   และเอกสาร
ฝกอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจในระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของหนวยงานเปนตน   

2. ขอมูลทางอินเทอรเน็ต แบงเปนประเภทบทความ  เอกสารประชาสัมพันธโครงการ  ในงานวิจัย
ช้ินนี้  ผูวิจัยไดใชขอมูลในเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมภาษาไทย  สําหรับการ
อางอิงศัพทไทยและการเขียนนิยามศัพทไทย 

3. การสอบถามผูเชี่ยวชาญ  ขอมูลท่ีไดจากการสอบถามผูเช่ียวชาญจัดเปนขอมูลที่นาเช่ือถือท่ีสุด  
เพราะผูท่ีปฏิบัติงานโดยตรงยอมสามารถใหคําอธิบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการดําเนินงานระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม  ในสวนท่ีผูวิจัยไมสามารถทําความเขาใจดวยตนเองได 

 
4.2 การสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษ  จะเปนการรวบรวมภาษาท่ีมีการใชงานอยูจริง  ซ่ึงได
คัดเลือกและนํามาประกอบกันตามเกณฑที่ชัดเจน  และรวบรวมและนํามาจัดเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใชยกตัวอยางในการแสดงความเปนตัวแทน  (representative)  ของภาษาท่ีใช
ในเรื่องน้ันๆ  (Pearson, 1998: p. 43)   

 
ในการคัดเลือกขอมูลเพื่อนํามารวบรวมไวในคลังขอมูลภาษาอังกฤษ  มีปจจัยท่ีตองพิจารณา

ดังตอไปนี้  (Pearson, 1998: pp. 56-58)   
 

1. ขนาดของคลังขอมูล  ขนาดของคลังขอมูลจะตองมีเพียงพอที่จะสามารถใชแสดงความเปน
ตัวแทนของเรื่องน้ันๆ  สําหรับคลังขอมูลภาษาอังกฤษของประมวลศัพทเรื่องระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ใชคลังขอมูลรวม  119,852  คําจากหนังสือจํานวน  5  
เลม  (รายละเอียดของคลังขอมูลภาษาอังกฤษไดแสดงไวในภาคผนวก)  ซ่ึงเปนคลังขอมูลที่มี
จํานวนคําและเน้ือหาครอบคลุมเพียงพอที่จะนําแสดงความเปนตัวแทนของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมดังกลาวได 



 22

 
2. หัวขอเร่ือง  หัวขอเรื่องเปนส่ิงที่สําคัญที่สุดในการเลือกคลังขอมูลภาษาอังกฤษ  และจะตองมี
ความเกี่ยวของกับเรื่องท่ีตองการศึกษาวิจัย  สําหรับประมวลศัพทเรื่องระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ผูวิจัยไดเลือกเฉพาะหัวขอที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมเทาน้ัน 

3. ประเภทของเอกสาร  เปนประเภทของส่ิงพิมพ  ประเภทเอกสารท่ีนํามารวมไวในคลังขอมูล
ภาษาคือหนังสือ แนะนําการใชงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 

 
ในการเลือกขอมูลมารวบรวมสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับขอมูลท่ีอยู

ในหนังสือคูมือแนะนําการใชงานกอน  และใชเปนขอมูลสําเร็จรูปซ่ึงไดนํามาสแกนและจัดเก็บเปนไฟล
ขอความลวนๆ  (plain text)  เพื่อใชประมวลผลในขั้นตอนตอไป  ในการคัดเลือกหนังสือคูมือแนะนํา
การใชงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  นอกจากจะใชเกณฑดังกลาวขางตนแลว  ผูวิจัยยังได
พิจารณารายละเอียดตอไปน้ีประกอบดวย 
 
1. ท่ีมาของหนังสือ  โดยดูวาหนังสือเลมนั้นจัดทําโดยองคกรใด  และขอมูลมีความนาเช่ือถือ
เพียงใด  ในท่ีน้ีผูวิจัยไดใหความสําคัญกับหนังสือที่เขียนโดยหนวยงานหรือสถาบันที่มีหนาท่ีตรวจ
ประเมินและใหคํารับรองระบบการจัดการส่ิแวดลอม  เพราะหนังสือที่จัดทําในลักษณะเชนนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อใหความรูความเขาใจแกหนวยงานหรือสถานประกอบการที่นําระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมไปดําเนินงานโดยเฉพาะ  หนังสือเหลานี้จะมีการอธิบายแจกแจงองคประกอบสําคัญ
ของระบบโดยละเอียด  และสามารถใชสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษที่นาเช่ือถือและดีที่สุด 

 
2. ความเปนตัวแทนของเร่ืองท่ีศึกษา (representative)  เพื่อใหไดคลังขอมูลภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัยมากที่สุด  ในระหวางการสแกนขอมูลและจัดทําแฟมขอมูล  ผูวิจัยจะอาน
เนื้อหาของเรื่องท้ังหมดเพื่อตัดทอนสวนที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องออก  เพราะหนังสือบางเลมจะขยาย
ความตอไปถึงกระบวนการตรวจประเมินระบบอยางละเอียด  และเปนสวนที่ประมวลศัพทเรื่องน้ี
ไมตองการเนนเพราะอยูนอกขอบเขตการทําวิจัย 

 
4.3 รายละเอียดคลังขอมูลภาษา 



 23

สําหรับคลังขอมูลภาษาและคลังขอมูลที่ใชอางอิงในประมวลศัพทเรื่องขอกําหนดของระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมน้ี  จะประกอบดวยขอมูลภาษาอังกฤษจากเอกสารซ่ึงเปนหนังสือจํานวน  5  
เลม  มีจํานวนคํารวมทั้งส้ิน 119,852   คํา  ซ่ึงใชเปนคลังขอมูลภาษา  (English Corpus) ในการ
ประมวลผลขอมูลของศัพท  และขอมูลภาษาไทยเพื่อใชอางอิงในข้ันตอนการบันทึกขอมูลศัพท  
(terminological records)  ไดจากแหลงขอมูลจํานวน  14   แหลงขอมูล มีจํานวนคํารวมท้ังส้ิน 
24,176  คํา  โดยขอมูลภาษาไทยท้ังหมดนี้ไดมาจากแหลงขอมูลอินเทอรเน็ตและขอมูลในรูปเอกสาร  

รายละเอียดคลังขอมูลท้ังสองประเภท  ไดนําแสดงไวตามตารางตอไปน้ี  ซ่ึงจะประกอบดวย
รหัสอางอิง  ซ่ึงจะเปนรหัสท่ีใชกํากับแหลงขอมูลท่ีไดจากการดึงศัพทในสวนของการบันทึกขอมูลศัพท
เบื้องตนตอไป  ที่มาของขอมูลท้ังในรูปหนังสือ  เอกสารและแหลงขอมูลอินเทอรเน็ต  วันที่จัดทํา
เอกสารหรือขอมูล  ช่ือเรื่องหรือช่ือหนังสือ  และช่ือผูแตงหรือหนวยงานท่ีจัดทําหนังสือ  เอกสารหรือ
ขอมูลนั้นๆ   เนื้อหาขอมูลโดยสังเขป  และขนาดของขอมูลซ่ึงจะแสดงดวยจํานวนคํา 
 
เอกสารภาษาอังกฤษที่ใชสรางคลังขอมูลภาษา 
 

รหัสอางอิง EMS.TXT 
ปท่ีจัดทําพิมพ 1996 
ชื่อเอกสาร ISO 14001 : 1996 Environmental Management 

Systems �Specification with Guidance for Use 
ชื่อผูแตง - 
จัดทําโดย International Organization for Standardization 

(ISO) 
ขอมูลโดยสรุป เปนเนื้อหาทัง้หมดของขอกาํหนดของระบบการ

จัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  
ขนาดของขอมูล 5,485 คํา 

 
รหัสอางอิง EMS001.TXT 
ปท่ีจัดพิมพ 1998 
ชื่อหนังสือ ISO 14001 Implementation Manual 
ชื่อผูแตง Gayle Woodside, Patrick Aurrichio and Jeanne 

Yturri 
จัดทําโดย สํานักพิมพ  McGraw-Hill Companies Inc. 
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ขอมูลโดยสรุป ตีความขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
โดยละเอียด   เพ่ือใหองคกรตางๆ  เขาใจชัดเจนและ
สามารถนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปใชงานใน
องคกร 

ขนาดของขอมูล 31,770  คํา 
 

รหัสอางอิง EMS002.TXT 
ปท่ีจัดพิมพ 1997 
ชื่อหนังสือ ISO 14000 Issues & Implementation Guidelines 

for Responsible Environmental Management 
ชื่อผูแตง James L. Lamprecht 
จัดทําโดย AMACOM-American Management Association 
ขอมูลโดยสรุป ความเปนมาของการจัดการส่ิงแวดลอม  การนาํ

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปดาํเนินงานใน
หนวยงาน  และประโยชนของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

ขนาดของขอมูล 24,249  คํา 
 

รหัสอางอิง EMS003.TXT 
ปท่ีจัดพิมพ 1997 
ชื่อหนังสือ ISO 14000 Road Map to Registration 
ชื่อผูแตง Perry L. Johnson 

(หมายเหตุ  Perry L. Johnson   คือผูกอตั้งสถาบัน 
Perry Johnson, Inc. (PJI)  ซึ่งเปนสถาบันฝกอบรม
มาตรฐานไอเอสโอ 9000 ที่ใหญที่สุดในโลก รวมทั้ง
สถาบัน  Perry Johnson Registrars  ซึ่งใหบริการ
การรับรองมาตรฐานไอเอสโอเตม็รูปแบบ ) 

จัดทําโดย Perry Johnson Inc (PJI) 
ขอมูลโดยสรุป แนะนําและใหความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอมตามาตรฐานไอเอสโอ 14001 
ขนาดของขอมูล 21,932  คํา 
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รหัสอางอิง EMS004.TXT 
ปท่ีจัดพิมพ 1997 
ชื่อหนังสือ ISO 14000 The Business Manager�s Complete 

Guide to Environmental Management 
ชื่อผูแตง Perry Johnson 
จัดทําโดย John Wiley &Sons, Inc.  
ขอมูลโดยสรุป ตีความขอกําหนดและอธิบายขั้นตอนการนาํระบบ

ไปใชงานในองคกรโดยละเอียด 
ขนาดของขอมูล 36,416  คํา 

 
แหลงขอมูลและเอกสารภาษาไทยท่ีใชอางอิงศัพทไทยและคํานิยามศัพทไทย 
 

รหัสอางอิง TH-EMS001.TXT 
ที่มาของขอมูล www.thaienvironment.net 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

กันยายน 2545 

ชื่อเร่ือง  ISO 14000  คืออะไร 
ชื่อผูเขียน - 
จัดทําโดย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ขอมูลโดยสรุป อธิบายลักษณะของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม

ตามมาตรฐานไอเอสโอ 14000 
ขนาดของขอมูล 142 คํา 

 
รหัสอางอิง TH-EMS002.TXT 
ที่มาของขอมูล www.thaienvironment.net 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

กันยายน 2545 

ชื่อเร่ือง ISO 14000  จะชวยธุรกจิและส่ิงแวดลอมไดอยางไร 
ชื่อผูเขียน สุเทพ  ธีรศาสตร  ผูจดัการโครงการ  ISO 14001   

ฝายประชาสัมพันธ  คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อ
ส่ิงแวดลอมไทย 

จัดทําโดย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
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ขอมูลโดยสรุป ปญหาสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการประกอบการของ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม  และการนํามาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดลอมมาใชปรับปรุงการดาํเนินงานดาน
สวิ่งแวดลอมของหนวยงาน 

ขนาดของขอมูล 3,138  คํา 
 

รหัสอางอิง TH-EMS003.TXT 
ที่มาของขอมูล www.thaienvironment.net 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

กันยายน 2545 

ชื่อเร่ือง หลักการของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
ชื่อผูเขียน - 
จัดทําโดย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ขอมูลโดยสรุป องคประกอบทัง้  5  สวนของระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย  นโยบายส่ิงแวดลอม 
การวางแผน  การดําเนินงาน การตรวจสอบและ
แกไข  และการทบทวนโดยฝายบริหาร 

ขนาดของขอมูล 440  คํา 
 

รหัสอางอิง TH-EMS004.TXT 
ที่มาของขอมูล www.thaienvironment.net 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

กันยายน 2545 

ชื่อเร่ือง ขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับ  ISO 14000 
ชื่อผูเขียน ดร.  ไชยยศ  บุญญากจิ 
จัดทําโดย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ขอมูลโดยสรุป การนําระบบการจดัการส่ิงแวดลอมมาใชในประเทศ

ไทย 
ขนาดของขอมูล 1,039  คํา 

 
รหัสอางอิง TH-EMS005.TXT 
ที่มาของขอมูล www.epa.gov/own/ 
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วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

กันยายน 2545 

ชื่อเร่ือง คําถามเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ISO 
14001 

ชื่อผูเขียน ผศ. ดร. สมศักดิ์  วรมงคลชัย 
จัดทําโดย - 
ขอมูลโดยสรุป ISO 14001  คืออะไร  พัฒนามาอยางไร  และมี

ประโยชนตอธุรกิจ  อุตสาหกรรม  และส่ิงแวดลอม
อยางไร 

ขนาดของขอมูล 1,788  คํา 
 

รหัสอางอิง TH-EMS006.TXT 
ที่มาของขอมูล www.epa.gov/own/ 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

ตุลาคม 2545 

ชื่อเร่ือง ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
ชื่อผูเขียน - 
จัดทําโดย - 
ขอมูลโดยสรุป ลักษณะของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ซึ่งไดรวม

โครงสรางองคกร  การวางแผน  หนาที่ความ
รับผิดชอบ  การปฏิบัติ  ขั้นตอนการปฏิบัติ  และ
ทรัพยากรตางๆ  มารวมกันเพื่อพัฒนา  ดําเนินการ  
บรรลุผล  ทบทวน  และคงไวซ่ึงนโยบายส่ิงแวดลอม 

ขนาดของขอมูล 271  คํา 
 

รหัสอางอิง TH-EMS007.TXT 
ที่มาของขอมูล www.egat.co.th 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

ตุลาคม 2545 

ชื่อเร่ือง ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม : ขอกําหนด และ
ขอแนะนําในการใช 

ชื่อผูเขียน - 



 28

จัดทําโดย โครงการสํานักงาน ISO 14000 ฝายส่ิงแวดลอม  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ขอมูลโดยสรุป สวนประกอบ ของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 
ขนาดของขอมูล 71  คํา 

 
รหัสอางอิง TH-EMS008.TXT 
ที่มาของขอมูล www.egat.co.th 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

ตุลาคม 2545 

ชื่อเร่ือง บทนิยามใน ISO14001 
ชื่อผูเขียน - 
จัดทําโดย โครงการสํานักงาน ISO 14000 ฝายส่ิงแวดลอม  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ขอมูลโดยสรุป แปลศัพทบัญญัติและคํานยิามของมาตรฐาน

ไอเอสโอ 14001 
ขนาดของขอมูล 746  คํา 

 
รหัสอางอิง TH-EMS009.TXT 
ที่มาของขอมูล www.egat.co.th 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

ตุลาคม 2545 

ชื่อเร่ือง ความหมายของส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ชื่อผูเขียน - 
จัดทําโดย โครงการสํานักงาน ISO 14000 ฝายส่ิงแวดลอม  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ขอมูลโดยสรุป ปญหาสิ่งแวดลอมและการแกไข 
ขนาดของขอมูล 2,965 คํา 

 
รหัสอางอิง TH-EMS010.TXT 
ที่มาของขอมูล www.egat.co.th 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

ตุลาคม 2545 
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ชื่อเร่ือง ความรูทั่วไปเกีย่วกับระบบการจดัการส่ิงแวดลอม
ตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 

ชื่อผูเขียน - 
จัดทําโดย โครงการสํานักงาน ISO 14000 ฝายส่ิงแวดลอม  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ขอมูลโดยสรุป ปญหาสิ่งแวดลอมและความเปนมาของระบบการ

จัดการส่ิงแวดลอม 
ขนาดของขอมูล 5,329  คํา 

 
รหัสอางอิง TH-EMS011.TXT 
ที่มาของขอมูล www.egat.co.th 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

ตุลาคม 2545 

ชื่อเร่ือง ขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
(Environmental management system 
requirements) 

ชื่อผูเขียน - 
จัดทําโดย โครงการสํานักงาน ISO 14000 ฝายส่ิงแวดลอม  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ขอมูลโดยสรุป ขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและ

องคประกอบที่สําคัญ 
ขนาดของขอมูล 2,477  คํา 

 
รหัสอางอิง TH-EMS012.TXT 
ที่มาของขอมูล www.tisi.go.th 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

ตุลาคม 2545 

ชื่อเร่ือง มาตรฐาน ISO 14001  ใครควรทํา  ทําแลวไดอะไร 
ชื่อผูเขียน - 
จัดทําโดย สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ขอมูลโดยสรุป ประโยชนของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและ

องคประกอบที่สําคัญ 
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ขนาดของขอมูล 1,500  คํา 
 

รหัสอางอิง TH-EMS013.TXT 
ที่มาของขอมูล www.tisi.go.th/14000/14000-1t.html 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

21 มิถุนายน 2545 

ชื่อเร่ือง มาตรฐาน ISO 14000  คืออะไร 
ชื่อผูเขียน - 
จัดทําโดย สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  ประเทศไทย 
ขอมูลโดยสรุป ความรูเกีย่วกับมาตรฐานไอเอสโอ 14001  และ

องคประกอบ 
ขนาดของขอมูล ประมาณ 1000  คํา 

 
รหัสอางอิง TH-EMS014.TXT 
ที่มาของขอมูล เอกสารใชงานการอบรม 
วัน/เดือน/ปท่ีได
ขอมูล 

ตุลาคม 2544 

ชื่อเร่ือง ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ISO 14001 และ
ระเบียบปฏิบัติเพื่อใชดําเนินการและปฏิบัติการ
โรงไฟฟาพระนครใต  (รฟต.) 

ชื่อผูเขียน - 
จัดทําโดย คณะ EMR รฟต. โรงไฟฟาพระนครใต   การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ขอมูลโดยสรุป บทแปลระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน

ไอเอสโอ 14001 และระเบียบปฏิบัติเพ่ือใช
ดําเนินการและปฏิบัติการที่โรงไฟฟาพระนครใต 

ขนาดของขอมูล ประมาณ 3000  คํา 
 
การเก็บขอมูลภาษา 
 เมื่อไดรับขอมูล  (plain texts)  ในสวนที่จะใชจัดสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษ  (English 
Corpus)  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดแลว  ข้ันตอนตอไปคือนําขอมูลดังกลาวมารวบรวมและจัดเก็บให
อยูในรูปที่สามารถใชงานไดสะดวกที่สุด  ปจจุบันทําไดโดยการเก็บขอมูลท้ังหมดไวในรูปของ
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แฟมขอมูล  แลวใชซอฟตแวรที่ออกแบบโดยเฉพาะจัดระบบแฟมขอมูลทั้งหมด  ใหอยูในลักษณะ
พรอมท่ีจะนําไปใชงานในขั้นตอนตอๆ ไปของการจัดทําประมวลศัพท 
 
การเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปแฟมขอมูล 
 ขอมูล  (texts)  ที่เปนเอกสารจําเปนตองนํามาแปรสภาพใหอยูในรูปแฟมขอมูล เพื่อประหยัด
เนื้อท่ีในการจัดเก็บและเพื่อใหใชงานกับซอฟตแวรที่ใชจัดการขอมูล  วิธีการคือนําขอมูลเอกสาร
ดังกลาวเขาเคร่ืองสแกนเนอร  เพื่อเปล่ียนขอมูลใหอยูในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส  โปรแกรมที่ใชในการ
เปล่ียนขอมูลอาจใชไดหลายโปรแกรมเชน  Omipage  หรือ  Text Bridge  เปนตน 
 
การใชซอฟตแวรในการจัดแฟมขอมูล 
 ขอมูลในรูปแฟมขอมูลจะถูกใชประโยชนเปนคลังขอมูลภาษาอังกฤษ  โดยการใชซอฟตแวรท่ี
เหมาะสมมาใชในการจัดการขอมูลทั้งน้ีเพื่อใหข้ันตอนตอไปในการประมวลศัพทเกิดความรวดเร็วและ
สะดวก  ซอฟตแวรที่เปนท่ีนิยมในปจจุบันไดแก  ซอฟตแวรในตระกูล  Concordance  เชน  Win 
Concordance  ซ่ึงเปนโปรแกรมที่นํามาใชจัดการกับคลังขอมูลในงานวิจัยช้ินนี้ดวย  ท้ังนี้  Win 
Concord  เปนโปรแกรม  Concordancer for Window  พัฒนาโดย  Zdenek Martinex  ท่ี  
University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic  ซ่ึงความรวมมือกับ  Les Siegrist  ท่ี  
Technische Universitat Darmstadt  ประเทศเยอรมันนี  ผลิตโปรแกรมดังกลาวใหมีใชแพรหลาย  
โปรแกรมนี้สามารถดาวนโหลดไดจาก  http://www.ifs.tu-damstadt.de/sprachlit/wconcord.htm 
 
การดึงศัพท  (Extraction) 
 การดึงศัพทคือการเลือกคําตางๆ จากคลังขอมูลภาษาที่มีลักษณะหรือมีความนาจะเปนศัพท
เฉพาะดาน  ซ่ึงนับเปนหัวใจสําคัญอีกขั้นตอนของการจัดทําประมวลศัพท  ในขั้นตอนการดึงศัพท  
ผูวิจัยจะตองมีความรูความเขาใจในมโนทัศนตางๆ  ของสาขาวิชาท่ีตองการจัดทําประมวลศัพทแลว
เปนอยางดี  และใชความรูความเขาใจดังกลาวเลือกคําศัพทท่ีพบออกจากคลังขอมูล  ทั้งน้ีศัพทท่ีเลือก
และดึงออกมาจะตองเกี่ยวของกับหัวขอท่ีจัดทําประมวลศัพท  สวนการดึงศัพทจากคลังขอมูลภาษา  
ก็จะตองพิจารณาขอบเขตท่ีจะศึกษาและความถี่ท่ีพบไปพรอมกันดวย 
 สําหรับการดึงศัพทเฉพาะดาน  ในเร่ืองขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 นั้น  ผูวิจัยไดพบวาเมื่อตัดคําท่ีทําหนาที่ทางไวยากรณออกไปแลว  ยังมีคํา
ที่มีความถ่ีสูงอยูชุดหนี่งซ่ึงจะตองนํามาพิจารณาวาเปนศัพทเฉพาะดานท่ีอยูในขอกําหนดของระบบ
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การจัดการส่ิงแวดลอมหรือไม อยางไรก็ดีกลุมคําที่มีความถี่สูงไมจําเปนตองเปนศัพทเฉพาะของเร่ืองท่ี
ตองการศึกษาวิจัยเสมอไป  ในขณะเดียวกันชุดศัพทที่มีความนาจะเปนศัพทเฉพาะดานนั้น  ก็ยัง
จะตองพิจารณาขอบเขตหัวขอที่จะศึกษาวิจัยดวย  นอกจากนี้หากพบคําศัพทท่ีไมแนใจวาจะเปนศัพท
เฉพาะ  ก็จะนําคํานั้นมาตรวจสอบกับผูเช่ียวชาญในสาขาอีกคร้ังเพื่อยืนยันความถูกตอง 
 ในการเลือกชุดศัพท  ผูวิจัยไดพิจารณาคําเด่ียว  คําประสม 2 คํา  คําประสม 3 คํา  และคํา
ประสมที่มีมากกวา 3 คําขึ้นไปไปพรอมๆ  กัน  ไดพบวาสําหรับคําเด่ียวจํานวนประมาณ  40 คํา  
พบวาเปนศัพทเฉพาะดานของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมเพียง 15 คํา  สวนคําประสม 2 คํา   พบวา
เปนคําท่ีเปนศัพทเฉพาะดานทางระบบการจัดการส่ิงแวดลอมถึง 20 คํา  นอกจากนี้ในกลุมคําประสม 
3  คําข้ึนไปพบวาเปนคําศัพทเฉพาะดานอยู 15 คํา  เมื่อพิจารณาดูก็ไดพบวาคําท่ีเปนศัพทเฉพาะดาน
ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  จะเปนศัพทที่ประกอบดวยคํานามวลีท่ีมีลักษณะเปนคําประสม
ต้ังแต  2  คําขึ้นไปเปนสวนใหญ  เม่ือไดชุดศัพทดังกลาวแลว  จึงไดนําชุดศัพทมาตรวจสอบดวยเกณฑ
อ่ืนนอกเหนือไปจากความถ่ีตามหลักเกณฑของ Cabré  ดังตอไปนี้  (Cabré, 1999: pp. 139-137) 
 
1. พิจารณาจากคํานามวลี  (phrasal words)  และความสัมพันธของคําน้ันๆ  กับมโนทัศนของระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอม  พบวาเปนศัพทที่ไดเปนคําประสมต้ังแต  2  คําขึ้นไปจนถึง  4  คําเชน  
environmental policy, environmental management system, และ environmental 
management system audit 

 
2. เปนคํานามวลีท่ีไมสามารถแทรกคําขยายอ่ืนๆ  ลงในรูปศัพทได  เชน  environmental 

management system  ไมสามารถแทรกคําเปน  environmental management the system  
หรือ  environmental management system audit  ไมสามารถแทรกคําเปน  environmental 
management system an audit  ได 

 
3. ไมสามารถใสคําขยายที่แสดงจํานวนลงในคําประสมท่ีพบได เชน  environmental objectives  ไม
สามารถใช  environmental two objectives  ได 

 
4. รูปศัพทน้ันสามารถเพิ่มหรือลดคําวิเศษณได  เชนศัพทคําวา  pollution prevention  สามารถเพิ่ม
คําวิเศษณไดเปน  prevention of pollution  เชนประโยค  Prevention of pollution can be 
reduction or minimization of pollution, as opposed to the sudden and absolute cessation 
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of waste, noise, unsightliness, emissions to air or water, and so forth.  [EMS004.TXT].
หรือลดรูปคําวิเศษณท่ีอยูระหวางคําประสมนั้นๆ  เชน  significant environmental impact  ลด
เหลือคําวา  significant impact  เชนในประโยค  While pollution prevention may not be 
possible, it can be regard as ideal, and pollution minimization is a target within reach in 
most issues.  [EMS004.TXT] 

 
นอกจากน้ีผูวิจัยไดนําคําท่ีคิดวามีความนาจะเปนศัพทเฉพาะดานท่ีตองการศึกษา  และเปนศัพท

ที่มีความถ่ีมาพิจารณาคูกับเกณฑของ  Pearson (Pearson, 1998 :pp. 128-134)  โดยจะพิจารณา
จากบริบทที่คนหาไดดวยโปรแกรม  Win Concordance  พบวาคําสวนใหญท่ีเลือกใหเปนศัพทเฉพาะ
ดานจะตรงกับหลักเกณฑ  Linguistic Signal  คือเปนคําที่ปรากฏคูกับคําวา  (is/are) called, known 
as, defined as,  และ  classifieds  และเปนศัพทปรากฏตอทายคําวา  �The term�  หรืออยูใน
เครื่องหมาย  ���  ดังตอไปน้ี 
 
1. มีคําท่ีปรากฏตอทายคําวา  (is/are) called as, known as, defined as  เชน  �Environment�, as 

defined here, does not have the lakes and wilderness connotation which is often 
granted on casual use.  [EMS004.TXT]  หรือ  The standard defines �environmental 
objective�as �overall environmental goal, arising from the environmental policy, that an 
organization sets to achieve, and which is quantified where practicable.�  
[EMS001.TEXT] 

 
2. เปนคําอยูในเคร่ืองหมาย  ��..�  เชน  �Prevention of pollution� can be reduction or 

minimization of pollution, as opposed to the sudden and absolute cessation of waste, 
noise, and unsightliness, emission to air or water, and so forth.  (EMS004.TXT) 

 
3. มีคําท่ีปรากฎตอทายคําวา  The term  เชน  The use of the term �environmental 

management programs� in the standard relates singularly to a program for achieving 
objective and targets and not to what is conventionally considered and environmental 
management program such as a waste management program, air monitoring program, 
and others.  (EMS001.TXT) 
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จากนั้นก็ถึงขั้นตอนการทําชุดศัพทท่ีไดมาสรางมโนทัศนสัมพันธ  (Conceptual Networks) ซ่ึงจะ

ไดกลาวในบทตอไป 
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บทที่ 4  การสรางมโนทัศนสัมพันธ  บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน  และบันทึกขอมูลศัพท 
  

ในบทน้ีจะกลาวถึงข้ันตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธ  การบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน  และการ
บันทึกขอมูลศัพท  รวมท้ังปญหาในการจัดทําประมวลศัพทในขั้นตอนเหลานี้ 
 
การสรางมโนทัศนสัมพันธ  (Conceptual Networks) 
 การสรางมโนทัศนสัมพันธจะชวยใหผูวิจัยไดประมวลศัพทท่ีมีมโนทัศนเก่ียวของ  ท้ังยังชวยให
ทราบวาในชุดศัพทเบื้องตนที่ใชพิจารณาศัพทเฉพาะดาน  มีมโนทัศนใดบางท่ีขาดหายไป  ประกอบ
กับเมื่อไดศึกษาบริบทของศัพทดวยโปรแกรม  Win Concordance  จะทําใหผูวิจัยพบมโนทัศนใหมๆ
เพิ่ม  หากพบวามีมโนทัศนท่ีขาดไปก็สามารถตรวจสอบมโนทัศนนั้นซํ้ากับคลังขอมูลอีกคร้ังได  และ
นํามาตรวจสอบดูวาเปนศัพทหรือไมตามหลักเกณฑตางๆที่กลาวมา  ทําเชนน้ีไปเรื่อยๆจนกวาจะได
ศัพทท่ีครอบคลุมทุกๆมโนทัศนที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย  เพื่อใหไดประมวลศัพทเร่ืองขอกําหนดของ
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมใหครบถวนตามวัตถุประสงค  ดังน้ันการสรางมโนทัศนสัมพันธจึงชวยให
ผูวิจัยสามารถตรวจสอบมโนทัศนตางๆ  ใหครอบคลุมขอบเขตหัวขอที่ศึกษาไดครบถวน 
 ในการสรางมโนทัศนสัมพันธของประมวลศัพทเรื่อง  ขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน  
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 นี้  ผูวิจัยพบวามีรูปแบบของมโนทัศนท่ี
เกี่ยวของกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมท้ังหมดดังน้ี  1) มโนทัศนสัมพันธที่แสดงองคประกอบของ
ระบบ   2)  มโนทัศนสัมพันธที่แสดงมโมทัศนของกระบวนการในเชิงกลยุทธและหัวขอกิจกรรมการ
ดําเนินงาน  และ  3) มโนทัศนสัมพันธท่ีแสดงมโนทัศนของกระบวนการในเชิง  tactic  ในการนําเสนอ
โครงสรางมโนทัศนสัมพันธท้ัง 3  รูปแบบนี้  จะแสดงดวยเครือขายมโนทัศนสัมพันธ (conceptual 
network)  เพื่อใหเห็นวาแทจริงแลวมโนทัศนตางๆ  ลวนมีความสัมพันธกันมากกวาหนึ่งมโนทัศน   
เพื่อใหผูอานไดเห็นภาพชัดเจนเก่ียวกับมโนทัศนของขอกําหนดระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 
 ในการจัดทําประมวลศัพทจําเปนตองมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนที่มีอยู
ในหัวขอการวิจัยเพื่อส่ือใหเห็นวาแตละมโนทัศนมีความสัมพันธกันในรูปแบบใดบาง  ผูวิจัยไดกําหนด
รูปแบบความสัมพันธตามหลักเกณฑของ  Sager (Sager, 1990 : pp.28-39)  ซ่ึงไดกลาวถึงรูปแบบ
ของระบบมโนทัศน  (Conceptual System) ไวดังน้ี 
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1. รูปแบบความสัมพันธแบบ  Generic Relationship  จะแสดงมโนทัศนประเภทเดียวกันจํานวน
สองมโนทัศน  ซ่ึงมีความสัมพันธในลักษณะ  superordinate  และ  subordinate  โดยมโน
ทัศนท่ีเปน  superordinate  จะแสดงมโนทัศนที่กวาง  และมโนทัศนท่ีเปน  subordinate  จะ
แสดงมโนทัศนที่แคบกวา  เชน  computer  จะแบงออกเปน  notebook  และ  desktop  โดย
ที่ท้ัง  notebook  และ  desktop  ตางก็เปนคอมพิวเตอรประเภทหนึ่ง  แตมีคุณลักษณะ
แตกตางกัน  เปนตน 

2. รูปแบบความสัมพันธแบบ  Partitive Relationship  จะแสดงมโนทัศนที่ประกอบดวย
สวนประกอบอ่ืนๆ  อีกหลายสวน  เชน  computer  จะประกอบดวย  mainboard, RAM,  
และ  disc drives  เปนตน 

3. ความสัมพันธแบบ  polyhierachical relationship  แสดงถึงมโนทัศนที่เปนไดมากกวาหน่ึง
ลําดับช้ัน  เชน  computer  แบงเปน  notebook  กับ  desktop  ในขณะท่ีทั้ง  notebook  
และ  desktop  ตางก็มีคุณสมบัติเปน  personal computer 

4. รูปแบบความสัมพันธที่ซับซอน  เปนความสัมพันธแบบอ่ืนท่ีตางไปจากความสัมพันธ
มาตรฐานขางตน  เชน 

Activity-Place  เชน  การทําถานหินกับเหมืองถานหิน 
Material-State  เชน  เหล็กกับสนิม 
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มโนทัศนสัมพันธหลักของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
 ดังไดกลาวไวขางตน  ขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงานของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ประกอบดวยมโนทัศนหลัก  3  มโนทัศนหรือ 3  รูปแบบ  
ในการเร่ิมตนกําหนดรูปแบบโครงสรางของมโนทัศนเหลาน้ี  ผูวิจัยไดนําแผนภูมิแบบจําลองหลักการ
ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีแสดงไวในขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงานรูปท่ี 1 หนาที่ 3  
สรางเปนมโนทัศนหลักของประมวลศัพทดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1-Environmental Management System model for this International Standard 

Continual
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 ดังน้ัน มโนทัศนหลักของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมจึงเขียนออกมาเปนแผนผังและมี
สวนประกอบสําคัญ  5  องคประกอบดังรูป  CN 01   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WP = whole-part 
 
 มโนทัศนหลักรูปแบบแรกซ่ึงเปนมโนทัศนสัมพันธที่แบงตามองคประกอบของระบบ  ก็คือ
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management system)  จะประกอบไปดวย
องคประกอบสําคัญรวมท้ังส้ินจํานวน  5  องคประกอบ  ไดแก  นโยบายส่ิงแวดลอม (environmental 
policy)  การวางแผน (planning)  การดําเนินการและการปฏิบัติการ (implementation and 
operation)  การตรวจสอบและการแกไข  (checking and corrective action)  และการทบทวนโดย
ฝายบริหาร (management review)  

WP

Environmental 
Management System (EMS) 

environmental policy planning implementation and operation checking and corrective action management review

WP WP WP WP WP

CN01 
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 มโนทัศนสัมพันธรูปแบบที่สอง  คือมโนทัศนสัมพันธที่แสดงใหเห็นองคประกอบในเชิงกลยุทธ 
ซ่ึงเปนมโนทัศนสัมพันธขององคประกอบแรกและองคประกอบท่ีสองของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
ไดแก  นโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy)   และการวางแผน (planning)   ในท่ีนี้ได
ยกตัวอยางผังมโนทัศนที่แสดงองคประกอบของนโยบายส่ิงแวดลอม  มาแสดงดังรูป  CN 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI = agent-implementation 
A-In = agent-intention 
CO = creator-object 
WP = whole-part 
PC = principle-control 
CE = cause-effect 
IO = intention-object 
 

organization EMS

top management environmental policy

environmental objective 

environmental target 

environmental performance

environmental impact 

top management commitment

continual improvement prevention of pollution

WP
WP

WP
WP 
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 สวนมโนทัศนสัมพันธแบบท่ีสาม  ซ่ึงเปนมโนทัศนที่แบงเปนกระบวนการในเชิงปฎิบัติและ
หัวขอกิจกรรมการดําเนินงาน  ไดแกมโนทัศนขององคประกอบท่ีสาม  และองคประกอบที่ส่ี  คือการ
ดําเนินการและการปฏิบัติการ (implementation and operation)  และการตรวจสอบและการแกไข  
(checking and corrective action)  ในที่น้ีไดยกตัวอยางผังมโนทัศนขององคประกอบท่ี 3  มาแสดง
ดังรูป  CN 04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TA = Topic of activity-agent 
PT = process-topic of activity 
WP = whole-part 
AM = agent-material 
AR = agent-representative 
GS = generic-specific 
รายละเอียดรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนท่ีใชในประมวลศัพท 
 ตารางตอไปน้ีจะแสดงรายละเอียดรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนที่ใชในประมวลศัพท  ซ่ึง
มีท้ังหมดรวม  18  รูปแบบ  ดังตอไปน้ี 

CN04 

implementation and operation

implementation operation

structure and responsibility 
training, awareness and competence

top management 

resource management representative

communication EMS documentation document controlinternal communication external communication

operational control 
emergency 

preparedness and 
response 

WP WP

PT 

document

PT

PT
PT PT PT

TA 

AM AR

AmGS GS 
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Abbr. Relation Description 

AI Agent-
implementation 

แสดงมโนทัศนแรกเปนหนวยงาน  และมโนทัศนหลังเปนการดาํเนนิงาน
ของหนวยงานนั้น  เชนองคกรคือหนวยงานท่ีนําระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอมไปดาํเนินการ 

A-In Agent-intention แสดงมโนทัศนแรกเปนบุคคล  และมโนทัศนหลังเปนความตั้งใจของบุคคล
นั้น  เชน ผูบริหารระดับสูงคือผูท่ีจะตองมีขอผูกพันตอการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ืองและการปองกันมลภาวะ 

AM Agent-material แสดงมโนทัศนแรกเปนบุคคลและมโนทัศนหลังเปนวัสดุส่ิงของท่ีบุคคลผูนั้น
นํามาใชดําเนินการ  เชน  ผูบริหารระดับสูงคือผูที่มีหนาท่ีจัดสรรทรัพยากร
ประเภทตางๆ  ในการดําเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

AP Activity-patient แสดงมโนทัศนแรกเปนกิจกรรม  สวนมโนทัศนหลังเปนบุคคลผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากกจิกรรมนั้นๆ  เชนการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมของ
องคกรจะตองพจิารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกลุมผูเกี่ยวของ 

AR Agent-representative แสดงมโนทัศนแรกเปนบุคคล  สวนมโนทัศนหลังเปนตัวแทนของบุคคลผู
นั้น   เชน ผูบริหารระดับสูงคือผูที่แตงตัง้ผูแทนฝายบริหารใหทําหนาที่ตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมขององคกร 

CE Cause-effect แสดงมโนทัศนแรกเปนเหต ุ สวนมโนทัศนหลังเปนผลกระทบ  เชน 
ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญเปนสาเหตุของผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม 

CO Creator-object แสดงมโนทัศนแรกเปนบุคคล สวนมโนทัศนหลังเปนส่ิงที่เกิดจากการ
กระทําของบุคคลผูนั้น  เชน  ผูบริหารระดับสูงมีหนาที่กําหนดนโยบาย
ส่ิงแวดลอมขององคกร 

EO Effect-object แสดงมโนทัศนแรกเปนผลกระทบ สวนมโนทัศนหลังเปนส่ิงท่ีไดรับ
ผลกระทบนั้น  เชนผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอมขององคกร  มัก
สงผลตอส่ิงแวดลอม 

GS Generic-specific แสดงมโนทัศนแรกเปนมโนทัศนท่ีกวางกวา สวนมโนทัศนหลังเปนประเภท
ยอยของมโนทศันแรก   เชนการส่ือสารภายในเปนประเภทหน่ึงของการ
ส่ือสาร 

IO Intention-object แสดงมโนทัศนแรกเปนความตั้งใจ  สวนมโนทัศนหลังเปนส่ิงท่ีตองการ
กระทํา เชนการปรับปรุงอยางตอเน่ืองเปนส่ิงทีแ่สดงใหเห็นขอผูกพันของ
ผูบริหารระดับสูงที่มีตอการดําเนนิงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

OC Object-constraint แสดงมโนทัศนแรกเปนส่ิงที่ตองกาํหนด  สวนมโนทัศนหลังเปนขอจํากดัใน
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การกําหนดส่ิงนั้น เชน ความเห็นของกลุมผูเกี่ยวของเปนปจจยัหนึ่งที่
องคกรตองพิจารณา  ในการกาํหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดาน
ส่ิงแวดลอม 

PC Principle-control แสดงมโนทัศนแรกเปนหลักการ  สวนมโนทัศนหลังเปนส่ิงท่ีถกูควบคุมโดย
หลักการน้ัน  ๆ  เชน  การดาํเนินงานดานส่ิงแวดลอม  จะถูกควบคุมโดย
หลักการท่ีกาํหนดไวในนโยบายส่ิงแวดลอมขององคกร 

PT Process-topic of 
activity 

แสดงมโนทัศนแรกเปนกระบวนการ สวนมโนทศันหลังเปนหวัขอกจิกรรม
เชน  กระบวนการวางแผนประกอบดวยหวัขอกิจกรรมการระบุลักษณะ
ปญหาส่ิงแวดลอมขององคกร 

Previous 
T-next T 

Previous topic of 
activity-next topic of 

activity 

แสดงมโนทัศนแรกเปนหัวขอกิจกรรมกอนหนา  สวนมโนทัศนหลังเปน
หัวขอกิจกรรมหลังจากนั้น  เชน  การตรวจตดิตามและการวัดคาเปน
กิจกรรมกอนการตรวจหาขอบกพรองและการลงมือปองกันแกไข 

PP Process-product แสดงมโนทัศนแรกเปนกระบวนการ  สวนมโนทัศนหลังเปนผลผลิตที่เกิด
จากกระบวนการน้ัน    เชนการตรวจประเมินเปนกระบวนการท่ีตรวจสอบ 
ความสอดคลองกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

PO Process-object  แสดงมโนทัศนแรกเปนกระบวนการ  สวนมโนทัศนหลังเปนส่ิงที่ตอง
ดําเนินการโดยกระบวนการน้ัน เชน  การทบทวนโดยฝายบริหารจะรวมการ
ทบทวนนโยบายส่ิงแวดลอม เพ่ือปรับใหเหมาะสมกับผลท่ีไดจากการตรวจ
ประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

TP Topic of activity-
product 

แสดงมโนทัศนแรกเปนหัวขอกิจกรรม สวนมโนทัศนหลังเปนผลผลิตของ
กิจกรรมนั้น เชน ขอบกพรองและการลงมือปองกันแกไขเปนหัวขอกิจกรรม
และขอบกพรองท่ีพบเปนผลผลิตของกิจกรรมดังกลาว 

WP Whole-part แสดงมโนทัศนแรกเปนสวนใหญ  สวนมโนทัศนหลังเปนสวนยอย  เชน 
การตรวจสอบและการแกไขเปนองคประกอบที่สําคัญลําดับที ่ 4 ของระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอม 
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การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน  (Extraction Records)  
 ตามทฤษฎีของ  Cabré  บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนเปนจุดเริ่มตนของการนําเสนอขอมูลของ
ประมวลศัพท  ซ่ึงประกอบดวยศัพทและขอมูลตางๆ  ของศัพทน้ันๆ  ตามที่ปรากฏและมีอยูจริงใน
คลังขอมูลภาษาอังกฤษ   โดยท่ัวไปขอมูลศัพทเบื้องตนจะประกอบดวยรายละเอียดตอไปน้ี  (Cabré, 
1999: pp.137-138) 
 
1. ศัพท (Entry)  คือศัพทที่พบในคลังขอมูลภาษา  เปนรูปศัพทท่ีพบตามปกติ 
2. บริบทที่พบศัพท (context) 
3. รูปไวยากรณ (Grammatical Category)  
4. การอางอิงแหลงท่ีมา  (Reference of Source Document) 
5. ภาพประกอบ (Illustration) 
6. ผูแตง วันที่จัดทํา  (Author/Date) 
 

สําหรับการบันทึกขอมูลศัพทเรื่องขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน  ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ลําดับของศัพท (Number of Entry)  
2. ศัพทภาษาอังกฤษท่ีแสดงมโนทัศน (Concept) 
3. ศัพทภาษาอังกฤษ  (English Terms) ที่แสดงรูปแบบศัพทภาษาอังกฤษที่พบวามีใชงานอยูจริง 
4. ศัพทภาษาไทย  (Thai terms)  ใชแสดงศัพทภาษาไทยท่ีเทียบเทา  ตามที่พบในเอกสารพรอม
แสดงแหลงที่มาของศัพท  ในท่ีนี้ใชเอกสารประกอบรวม  14  ฉบับดวยกัน  เพื่อแสดงใหเห็นความ
หลากหลายของการใชศัพทไทย ที่มีการแปลไวในกลุมผูใชงาน  นอกจากน้ีในการกําหนดศัพท
ภาษาไทย ผูวิจัยไดใชหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 
-ใชเกณฑบริบทคนหาศัพทไทย (Thai terms) ท้ังนี้พิจารณาจากศัพทภาษาไทย ที่มีการวงเล็บ
ภาษาอังกฤษไว  ในเอกสารภาษาไทยสวนใหญจะมีศัพทไทยท่ีแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบแปลไว  
และมีวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับเชน  ศัพทคําวา environmental policy  ใชศัพทไทยวา �นโยบาย
ส่ิงแวดลอม� หรือศัพทคําวา  environmental management system  ใชวิธีแปลตรงตัวเรียงลําดับจาก
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คําหลังมาหนาสุดและไมใชคําเช่ือมคือ  �ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม� นอกจากน้ีศัพทคําวา  
continual improvement  ก็มีศัพทไทยแปลไวแลววา  �การปรับปรุงอยางตอเน่ือง�   เปนตน 
 
5. รายละเอียดของศัพท (Terms Features) จะแสดงขอมูลท่ีไดจากการแปลสรุปบริบทซ่ึงเกิดศัพท  
ที่พบในคลังขอมูลภาษาอังกฤษ และท่ีคัดเลือกออกมาแสดงบริบทของศัพท 

6. ความสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืน (Conceptual Relations) จะแสดงความสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืน
พรอมคําอธิบาย 

7. ตัวอยางการใชศัพทในบริบทภาษาอังกฤษ (Extractions) เปนขอมูลท่ีมีอยูจริง  ในคลังขอมูล
ภาษาอังกฤษ  และแสดงบริบทการใชศัพทนั้นๆ  ในภาษาอังกฤษ 

8. รูปไวยากรณของศัพท  (Grammatical Category)  วาศัพทน้ันเปนคํานามหรือคํากริยา 
9. เปนรูปแบบอ่ืนของศัพทท่ีพบในคลังขอมูลภาษา (Variant forms)  พรอมทั้งตัวอยางประโยค
ภาษาอังกฤษที่มีใชงานอยูจริง 

 
ภาพแสดงรูปแบบบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนที่ใชในประมวลศัพท 
 
1 2 3 4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
เกณฑการเลือกบริบทการดึงศัพท (Extractions)  
 ในการเลือกบริบทของศัพท  เมื่อใชโปรแกรม  Win Concordance  คนหา  จะพบวาศัพทแต
ละศัพทมีบริบทมากมาย  โดยเฉพาะศัพทที่เปนมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  เชน
คําวา  environmental management system  จะมีบริบทภาษาอังกฤษจํานวนมากกวา  300  
ประโยค ซ่ึงไมสามารถนํามาแสดงไวในงานวิจัยไดท้ังหมด  ดังน้ันผูวิจัยจึงใชเกณฑในการเลือกบริบท
ตามทฤษฎีของ  Cabré  (Cabré, 1999: pp. 138-139)  ซ่ึงกลาวไววา 
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1. เปนบริบทแบบ  defining context  ซ่ึงใชแสดงขอมูลที่เปนความหมาย  คํานิยาม  หรือคําจํากัด
ความของศัพทนั้นๆ  เชน  บริบทที่แสดงศัพท  environmental aspect  ในประโยคตอไปน้ี   The 
term �environmental aspect� is defined as �an element of an organization�s activities, 
products, or services that can interact with the environment.�  [EMS001.TXT] 

 
2. เปนบริบทแบบ  testimonial context  ซ่ึงใชแสดงวาศัพทน้ันปรากฏอยูในบริบทโดยไมมีขอมูลอ่ืน
ที่อธิบายความมหายของศัพทน้ัน  เชน  ตัวอยางบริบทที่แสดงศัพท  environmental policy   ดัง
ประโยคตอไปนี้  A well-structured environmental management system (EMS) is 
predicated upon a strong environmental policy that is set by top management.   
[EMS001.TXT] 

 
3. เปนบริบทแบบ  Metalinguistic context  ซ่ึงใหขอมูลเกี่ยวกับศัพทในลักษณะท่ีเปนหนวยหนึ่งใน
ระบบ  โดยมีการเปรียบเทียบกับอีกศัพทหน่ึง  ตัวอยางบริบทท่ีแสดงศัพท  records  มีดังนี้  Let�s 
make a distinction between records and documents.  All records are documents.  Not all 
documents, however, are records.  Whenever we talk about records, we are referring to 
the documents that are the results of some investigations or are proof of a procedure 
having been carried out.  [EMS003.TXT 

 
ทั้งน้ีลําดับความสําคัญในการเลือกบริบท จะเลือกบริบทแบบ  defining context  กอน  

เพราะเปนบริบทท่ีใหขอมูลท่ีเปนความหมายของศัพทโดยตรง  หากศัพทใดไมสามารถหาบริบท
ประเภทนี้ไดก็จะคนหาจากบริบทอ่ืน โดยการใชโปรแกรม  Win Concordance ตอไป 
 
ปญหาในขั้นตอนการดึงศัพท  การสรางมโนทัศนสัมพันธ  และการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
เบื้องตน 
 
1. ในข้ันตอนการดึงศัพท  บางครั้งผูวิจัยไมแนใจเลยวา  คําๆ  น้ันเปนชุดศัพทเฉพาะของขอกําหนด
หรือไม  ซ่ึงไดพยายามแกปญหาในเร่ืองน้ีโดยการสอบถามขอความรูจากท่ีปรึกษา และ
ผูเช่ียวชาญ  หลังจากนั้นจะนําศัพทน้ันมาจัดใหเขากับมโนทัศนท่ีมีอยู  โดยพิจารณาประกอบกับ
เกณฑอ่ืนๆ  นอกเหนือจากเกณฑความถี่ของการเกิดศัพท  เชนศัพทคําวา  top management 
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commitment   แรกทีเดียวไดเลือกคําวา  commitment  ใหเปนศัพทหนึ่งศัพท และคําวา  top 
management  เปนอีกหน่ึงศัพทของขอกําหนด  ภายหลังพบวาคําวา  commitment  เกิดรวมกับ
คําวา  top management  ซ่ึงไดเลือกใหคําวา top management commitment  เปนศัพทเฉพาะ
ของขอกําหนด 

 
2. สําหรับศัพทบางศัพทที่เปนคําท่ัวไป  และไมนาเปนศัพทเฉพาะสาขา เชนศัพท  document 

control  ซ่ึงเปนศัพททั่วไป  แตในขอกําหนดคําวา  document control ซ่ึงแปลวา  การควบคุม
เอกสาร  จะแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  น่ันคือองคกรที่นําระบบไป
ดําเนินการจะตองมีการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบ  เพื่อจะไดใชเอกสาร
เหลานั้นเปนขอมูลในการตรวจประเมินและทบทวนความเหมาะสมของระบบในภายหลัง  จึงได
เลือก คําวา document control  เปนศัพทเฉพาะของขอกําหนด 

 
3. ปญหาในการกําหนดศัพทไทย  ซ่ึงในงานวิจัยน้ีใชเอกสารอางอิงจํานวนทั้งหมด  14  แหลงขอมูล  
และแตละแหลงขอมูลจะแปลศัพทไทยไวหลากหลายและแตกตางกันออกไป  ในท่ีนี้ใชวิธีอางอิง
เฉพาะเอกสารท่ีพบคําแปล  สวนเอกสารท่ีมีเนื้อหาไมครอบคลุมหรือไมมีคําแปลก็จะไมกํากับไว 

 
การจัดทําบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) 
 หลังจากจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Records)  ไดแลว  ข้ันตอนตอไปคือ
การจัดทําบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)  ซ่ึงเปนขั้นตอนสุดทายและเปนขั้นตอนท่ี
สําคัญท่ีสุดในการจัดทําประมวลศัพท  ทั้งน้ีเพราะบันทึกขอมูลศัพทจะเปนสวนที่แสดงขอมูลสําคัญ
ของศัพทท่ีได  เชนคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีคูกับคําไทย  คํานิยามศัพท  รูปแบบทางไวยากรณ  หัวขอ
เรื่อง  ตัวอยางการใชศัพท  และขอมูลอ่ืนๆ  เชน  คําเหมือน  คําตรงกันขาม  คํายอ  คําที่มีความหมาย
เหมือนกันแตพบในรูปแบบอ่ืนเปนตน 
 บันทึกขอมูลศัพทประกอบดวยขอมูลตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับศัพท  ขอมูลเหลานี้คือขอมูลที่ดึง
จากบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน  และเอกสารอางอิงตางๆ  ลักษณะของบันทึกขอมูลศัพทมีหลาย
รูปแบบดวยกัน  ขึ้นอยูกับความตองการและวัตถุประสงคใชงาน   ตามทฤษฎีของ  Cabré  (Cabré, 
1999:p.124)  บันทึกขอมูลศัพทแบงประเภทไดน้ี 
 
1. บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียว (Monolingual Records) 
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2. บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียวพรอมคําแปลเทียบเคียง (Monolingual Records with equivalents)  
เปนบันทึกขอมูลศัพทพรอมคําแปลเทียบเคียงในอีกภาษาหน่ึง 

3. บันทึกขอมูลศัพทสองหรือมากกวาสองภาษา  (Bilingual or Multilingual Records) ซ่ึงจะแสดง
ขอมูลของศัพทอยางครบถวนทั้งสองภาษาหรือหลายภาษา 

 
บันทึกขอมูลศัพทท่ีนิยมใชเปนมาตรฐานประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี  (Cabré, 1999: pp.123-

126) 
1. รายการศัพท (Entry Term) 
2. ที่มาของศัพท (Source of Term) 
3. รูปไวยากรณของศัพท (Grammatical Category) 
4. สาขาวิชาที่ปรากฏศัพท (Subject Field) 
5. คํานิยาม (Definition) 
6. ที่มาของคํานิยาม (Source of Definition) 
7. บริบทพรอมท่ีมา (Context and Source of Context) 
8. รายการอางอิงศัพทเหมือน (Cross reference to synonymous terms) 
9. คําเทียบเคียงในภาษาอ่ืน  (Equivalents in other language) 
10. รายการศัพทอางอิง (Cross References) 
 
 สําหรับบันทึกขอมูลศัพทเรื่องขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14001  จะเปนบันทึกขอมูลภาษาเดียวพรอมคําแปลเทียบเคียง (Monolingual records with 
equivalents) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงศัพทที่พบในขอกําหนด  และแสดงศัพทไทยท่ีแปลแลวท่ีพบ
ตามเอกสารประกอบการจัดการระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ท่ีกลุมผูใชงานแปลตามความเขาใจและ
ใชศัพทหลากหลายแตกตางกันไปเอาไว  บันทึกขอมูลศัพทประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี 
 
1. รายการศัพท   (English term)  เปนคําศัพทที่พบในหัวขอวิจัย  แสดงตามหลักเกณฑของ
พจนานุกรม  คือคํานามจะแสดงในรูปเอกพจน    

2. ศัพทภาษาไทย  (Thai term)  เปนศัพทไทยที่แปลเทียบเคียง  ท่ีพบวามีการแปลไวใชงานตาม
เอกสารการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ทั้งน้ีศัพทไทยท่ีแสดงใน
บันทึกขอมูลศัพทจะเปนศัพทคําเดียวกับที่แสดงไวในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน  สวนศัพทท่ียังไม
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มีการแปลไว  หรือไมพบในหนังหรือเอกสารอางอิง  จะใชวิธีการบัญญัติศัพทขึ้น  และระบุวิธีการ
บัญญัติศัพทไวในสวนที่เปน Note 

 
2.1 สําหรับศัพทไทยที่พบวามีการแปลใชงานมากกวาหน่ึงแหง  จะแสดงทุกรูปแบบที่พบใน
แหลงขอมูลที่ใชอางอิง  โดยเฉพาะเอกสารท่ีใชในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในหนวยงาน  เชน  กฟผ.  หรือ  สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  (สมอ.)  คําแปลท่ีพบ
มากกวา  1  แหงจะแสดงวาศัพทน้ันเปนที่นิยมใชมากกวา  เชน คําวา  environmental aspect  พบวา
มีการแปลศัพทไทยไวหลายคําคือ  ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอม  ปญหาส่ิงแวดลอม  และลักษณะ
ปญหาส่ิงแวดลอม  อยางไรก็ตาม  หลักการดังกลาวนี้เปนหลักการท่ีใชแสดงคําแปลศัพทไทยเทานั้น  
ศัพทท่ีใชงานนอยไมไดหมายความวาเปนศัพทไทยท่ีไมเปนนิยมใช  ดังไดกลาวไวขางตน  ขอกําหนด
ของมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ใชฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก  แตไดมีการนําไปแปลใชงานในกลุมผูท่ี
นํามาตรฐานไปใชงาน  ซ่ึงเขาใจและตีความแตกตางกันออกไป  งานวิจัยเพียงนําเสนอรูปศัพทไทย
เฉพาะในขอกําหนดที่นาจะเปนท่ีนิยมใชตอไปเทานั้น 
 
2.2 สวนศัพทไทยที่เปนที่นิยมใชมากพอๆ   กัน งานวิจัยจะใหความสําคัญกับแหลงขอมูลที่เปนศัพท
บัญญัติกอน  เพราะศัพทบัญญัติจะจัดทําโดยคณะทํางานในสถาบันท่ีนาเช่ือถือมากกวา  เชน 
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย  เปนตน  ทั้งน้ีขอมูลศัพทบัญญัติและ
คํานิยามจะมีการจัดทําอยางมีหลักเกณฑ  และผานการกล่ันกรองและคัดสรรในเรื่องความ
เหมาะสมของการใชคําแปลศัพทไทยมาเปนอยางดีแลว  อยางไรก็ตาม  เกณฑท้ัง  2 เกณฑ เปน
วิธีการท่ีผูวิจัยกําหนดข้ึนเพื่อใชแสดงศัพทไทยใหเปนระบบในงานวิจัยน้ีเทาน้ัน   ท้ังนี้เพราะหัวขอ
งานวิจัยเปนขอกําหนดของมาตรฐานสากล  ศัพทอังกฤษและคํานิยามของศัพทบัญญัติจํานวน  
13  คําในมาตรฐาน จะมีกลุมผูใชงานแปลไวแลว  แตจะแปลแตกตางกันออกไปตามความเขาใจ
และการตีความ 

 
3. รูปแบบไวยากรณ  (Grammatical Category)   เปนรูปแบบไวยากรณท่ีมีการใชสําหรับศัพทนั้นใน
คลังขอมูลภาษา  เชนใชเปนคํานาม  หรือคํากริยา  เปนตน 
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4. หมวดหัวขอของศัพท  (Subject Field)  เปนหัวขอที่แสดงมโนทัศนหลักของขอกําหนดและศัพทที่
ใชเรียก  เชนศัพทคําวา  planning  มาจากหัวขอมโนทัศนหลัก ซ่ึงเปนหัวขอใหญ  คือศัพท  
environmental management system   

 
5. คํานิยามและท่ีมาของคํานิยาม  (Definition)   คํานิยามของศัพทจะแสดงคํานิยามที่บัญญัติไวใน
ขอกําหนดกอนจํานวน  13  คํา  สําหรับศัพทที่เหลือใชคํานิยามท่ีมีการแปลไวในกลุมผูใชงาน  
ศัพทบางศัพทมีลักษณะเปนศัพทธรรมดา  และไมใชศัพทบัญญัติของมาตรฐาน  แตในมาตรฐาน
จะมีลักษณะเปนศัพทเฉพาะสาขา  ท้ังนี้เพราะถูกใชเรียกช่ือและแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบ  
เชนศัพทอังกฤษคําวา  planning ซ่ึงใชศัพทไทยวา  �การวางแผน�  ไดนิยามจากขอมูลท่ีเปน
รายละเอียดของมโนทัศนของศัพทน้ี  ที่พบในขอกําหนดของมาตรฐาน  ดังน้ันศัพทคําวา  �การ
วางแผน� จึงมีคํานิยามดังน้ี  �เปนองคประกอบสําคัญลําดับท่ีสองของมาตรฐาน  ประกอบดวย
หัวขอกิจกรรมการระบุลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม  การระบุกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนที่ใช
ควบคุมลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม  การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอมที่มี
เอกสารรับรอง  และการจัดทําแผนงานส่ิงแวดลอมเพื่อดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค
และเปาหมาย� 

 
6. ตัวอยางการใชศัพทในบริบทภาษาอังกฤษ  (Illustration)  จะแสดงตัวอยางท่ีพบในคลังขอมูล
ภาษา  เพื่อแสดงวามีการใชศัพทนั้นๆ  ในเร่ืองท่ีศึกษาวิจัยจริง 

 
7. หมายเหตุ (Note)  เปนการอธิบายขอสังเกตการใชศัพท  หรือคําอธิบายที่ไมเก่ียวกับการแสดงคํา
นิยาม  แตจะชวยใหผูอานเขาใจรายละเอียดเก่ียวกับศัพทน้ันมากข้ึน  เชนการใหคําอธิบายวาใช
หลักเกณฑใดในการกําหนดศัพทไทย  หรือหากพบวามีความคลาดเคล่ือน  หรือขอมูลจากหนังสือ
อางอิงไมตรงกัน  ก็จะอธิบายใหผูอานทราบ 

 
8. รูปศัพทอ่ืนๆ  (Linguistic Specification)  โดยแบงเปนคําเหมือน (Synonym)  วิธีการเขียน
รูปแบบอ่ืน (Variant Form)   และคํายอ  (Abbreviation) ที่พบในคลังขอมูลภาษา 

 
9. ขอมูลอางอิง (Cross Reference)  เปนขอมูลเกี่ยวกับศัพทอ่ืนที่เกี่ยวของกับศัพทนั้นๆ  ในงานวิจัย
จะระบุศัพทท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับมโนทัศนของศัพทน้ัน 
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ปญหาที่พบในการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท 
 
1. ปญหาในการเขียนคํานิยามท่ีไมใชศัพทบัญญัติ  ผูวิจัยพบวาแหลงขอมูลอางอิงที่ใชใหความรู
เกี่ยวกับคํานิยามของศัพทนั้นแตกตางกันออกไป  และเขียนไวยาวเกินหลักเกณฑการเขียนคํา
นิยามที่นิยมกัน  ดังนั้นจึงใชวิธีรวบรวมความรูและความใจจากการอาน  และนํามาเขียนสรุป
ใจความสําคัญเปนคํานิยามศัพท 

2. ในการอานขอมูลจากแหลงขอมูลอางอิงพบวา  ขอมูลเกี่ยวกับศัพทที่ไมใชศัพทบัญญัติของ
มาตรฐานจะแปลไวแตกตางกันไป  ตามความรูความสามารถดานภาษาและความเขาใจในเรื่อง
เกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของผูใชงาน  ท้ังนี้  ผูวิจัยไดใชเกณฑคัดเลือกขอมูลที่มี
รายละเอียดครบถวน  และแปลไวกระชับท่ีสุดมาเขียนสรุปเปนคํานิยามศัพท 
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บทท่ี  5 บทสรุป 
 

ประมวลศัพทเร่ืองขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
ตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอชุดศัพทและข้ันตอนในการจัดทําชุด
ศัพทดังกลาวดวยวิธีการทางศัพทวิทยา  เน้ือหาของประมวลศัพทจึงประกอบดวยความรูเบื้องตน
เก่ียวกับศัพทวิทยา  ศัพทวิทยาและการกําหนดมาตรฐาน  ข้ันตอนในการจัดทําประมวลศัพท  ซ่ึง
จะรวมการสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษ  การดึงศัพท  การสรางมโนทัศนสัมพันธ  การจัดทํา
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน  ตลอดจนการจัดบันทึกขอมูลศัพทซ่ึงเปนผลผลิตสุดทาย  ท่ีผูใชงาน
สามารถนําไปใชประโยชนในการอางอิง  เมื่อตองแปลหรือเพื่อศึกษาคนควาเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001   

ในงานวิจัยช้ินน้ี  ผูวิจัยไดพยายามรวบรวมศัพทในประมวลศัพทใหครอบคลุมเน้ือหา  
องคประกอบสําคัญ  และกิจกรรมการดําเนินงานของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ใหมากที่สุด
เทาท่ีจะทําได  ในการจัดทําประมวลศัพท  ผูวิจัยจึงไดเลือกกลุมศัพทใหอยูภายในขอบเขตงานวิจัย
ท่ีกําหนดไวเทาน้ัน  คือเฉพาะเน้ือหาของขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงานของระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม  และจะไมครอบคลุมถึงศัพทอ่ืนท่ีเก่ียวของแตอยูในมาตรฐานอ่ืนดวย  เชน  
การตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและกิจกรรมการตรวจประเมิน  ซ่ึงจะอยูใน
มาตรฐานการตรวจประเมินของการจัดการส่ิงแวดลอมและอยูนอกขอบเขตงานวิจัย 

 
 ดังน้ันงานวิจัยประมวลศัพทจึงครอบคลุมเฉพาะรายละเอียดของชุดศัพทตอไปน้ี 
 
1. องคประกอบหลักท้ังหมดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  ซ่ึง
ไดแก นโยบายส่ิงแวดลอม  (environmental policy)  การวางแผน  (planning)  การ
ดําเนินการและการปฏิบัติการ  (implementation and operation) การตรวจสอบและการ
แกไข  (checking and corrective action) และการทบทวนโดยฝายบริหาร  (management 
review) 

 
2. ศัพทเฉพาะดานซ่ึงพบในองคประกอบหลักท้ัง  5  องคประกอบดังกลาวขางตน  ประกอบดวย
ศัพทบัญญัติของมาตรฐานจํานวน 13  ศัพท และศัพทท่ีใชแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมอีก  32  ศัพท  รวมเปนศัพทท้ังหมด  45  ศัพท 
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ปญหาในการทําวิจัย 
 ในการทําวิจัยประมวลศัพทช้ินน้ี  ผูวิจัยไดพบปญหาและอุปสรรคตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนใน
ข้ันตอนการทําวิจัย  ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
 
1. ปริมาณขอมูลภาษาไทย  ปริมาณขอมูลภาษาไทยเก่ียวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001  มีนอยและหายาก  สาเหตุหน่ึงอาจเปนเพราะผูใชงานตามสถาน
ประกอบการท่ีนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปดําเนินการ  ใชฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก  
แมจะมีบางหนวยงานเชน  สํานักงานมาตรฐานไอเอสโอ  14001  การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  (กฟผ.) ไดจัดแปลเปนภาษาไทยไว แตก็เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะคือเพื่อใชเปน
เอกสารในการฝกอบรม และเผยแพรในกลุมผูปฏิบัติงานท่ีทํางานเก่ียวของกับระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมเทาน้ัน  อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยหวังวาเมื่อเวลาผานไป จะมีการศึกษาคนควา
เก่ียวกับเน้ือหาของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  มากขึ้น  ซ่ึง
จะชวยใหมีขอมูลในเร่ืองน้ีเพิ่มข้ึนและลดขอจํากัดในเร่ืองปริมาณขอมูลลงไปได 

 
2. การใชเทคโนโลยี  ปจจุบันการศึกษาวิจัยในเร่ืองประมวลศัพทในประเทศไทยยังไม
แพรหลาย  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  ตลอดจนซอฟทแวรตางๆ  ท่ีจําเปนในการทําวิจัย  จึงยังไมมี
พรอมใหนักวิจัยหาใชงานไดสะดวกและงายดายเหมือนในตางประเทศ  และข้ันตอนบางอยาง  
เชนคาเคร่ืองสแกนเอกสาร  หรือคาจัดสแกนเอกสารในกรณีนักวิจัยไมมีเคร่ืองสแกนเนอรเปน
ของตนเอง  เปนตน  อีกปญหาหน่ึงคือ  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในบางขั้นตอนตองมี
คาใชจายในการซ้ือโปรแกรม  ซ่ึงนักวิจัยหลายคนไมสามารถรองรับคาใชจายในสวนน้ีได  
ประสิทธิภาพการวิจัยจึงจํากัดอยูเพียงโปรแกรมที่มีใชงานฟรี  ทําใหมีทางเลือกนอยลง  และ
คุณภาพของโปรแกรมอาจไมดีพอกับความตองการ  ในอนาคตหากมีการศึกษาวิจัยดานศัพ
ทวิทยา  และมีนักวิจัยทํางานในเร่ืองน้ีในประเทศไทยมากข้ึน  ก็จะชวยใหการจัดทําประมวล
ศัพทสะดวกและงายข้ึน นอกจากน้ี  ปญหาสําคัญอีกอยางหน่ึงคือ   งานวิจัยประมวลศัพทท่ี
ใชทฤษฎีศัพทวิทยา  เปนการทํางานท่ีตองใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือหลัก  (computer-
based)  นักวิจัยควรมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรสูงในระดับหน่ึง  น่ันคือตอง
สามารถติดต้ังโปรแกรมใชงานไดดวยตัวเอง เชนโปรแกรม  Win Concordance  โปรแกรม  
Collocation Test  ซ่ึงใชในการหาความถ่ี  (frequency)  ในการคัดเลือกศัพทจากคลังขอมูล  
หรือแมแตการสแกนเอกสาร  หากผูวิจัยมีความรูในเร่ืองคอมพิวเตอรเพียงเบื้องตน  จะทําให
เกิดปญหาตามมา  เชน  คอมพิวเตอรซ่ึงควรจะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหงานวิจัยดําเนินไปอยาง
รวดเร็ว  จะกลายเปนข้ันตอนท่ีใชเวลามาก  เพราะนักวิจัยจะตองเสียเวลามากในการฝกใช
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โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจําเปนในการจัดทําประมวลศัพทใหคลองแคลว  แทนท่ีจะไดใชเวลา
เหลาน้ันไปศึกษาเน้ือหาหัวขอวิจัยและคัดเลือกขอมูลศัพท    

 
ผูวิจัยเห็นวาประมวลศัพทเร่ืองขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน  ระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  เปนงานวิจัยท่ีมีประโยชน  เพราะจัดทําข้ึนตามทฤษฎี
ทางศัพทวิทยา  (Terminology)  ซ่ึงปจจุบันยังไมมีการจัดทําประมวลศัพทโดยวิธีการและข้ันตอน
เชนน้ีมากอน  อยางไรก็ตาม  งานวิจัยช้ินน้ีอาจไมสามารถนําเสนอทฤษฎีศัพทวิทยาท่ีใชในการ
จัดทําประมวลศัพทไดท้ังหมด  อีกท้ังอาจไมรวมศัพทเฉพาะดานของระบบไดท้ังหมด  แตผูวิจัย
คาดหวังวา  งานวิจัยจะเปนประโยชนตอนักแปลและผูสนใจไมมากก็นอย  และอาจสามารถใชเปน
ตัวอยางอางอิงและใชศึกษาตอยอดตอไป  หากมีผูสนใจคนควาวิจัยในเร่ืองศัพทเฉพาะดานของ
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  เพิ่มเติมในอนาคต 
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ความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม 
และระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 

 
 ในบทน้ีจะกลาวถึงคํานิยามของศัพทท่ีสําคัญบางศัพทของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
ตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ไดแกศัพทคําวา  การจัดการส่ิงแวดลอม  ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  และนโยบายส่ิงแวดลอม  รวมท้ังประโยชนของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมโดยสรุป  

ในบทท่ี  3  ของหนังสือ   ISO 14000 Issues & Implementation Guidelines for 
Responsible Environmental Management  ผูเขียนคือ James L. Lamprecht  (Lamprecht, 
1994: pp. 43-53)  ไดกลาวถึงคํานิยามศัพทท่ีสําคัญของการจัดการส่ิงแวดลอมไวสรุปไดดังน้ี 

นับเปนเวลาหลายปมาแลวท่ีมีการเสนอนิยามศัพทคําวา การจัดการส่ิงแวดลอม 
(environmental management) ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management 
system)  และนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy)  เอาไวหลากหลายและแตกตางกัน
ออกไป  เร่ิมตนดวยองคการไอเอสโอไดบัญญัติคํานิยามของศัพท �ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
(environmental management system)� ไววา �เปนสวนของระบบการบริหารจัดการซ่ึงไดนําเอา
โครงสรางองคกร  กิจกรรมการวางแผน หนาท่ีและความรับผิดชอบ  วิธีการปฏิบัติ  ระเบียบปฏิบัติ  
ข้ันตอนการปฏิบัติและทรัพยากรประเภทตางๆ  มารวมกันไว  เพื่อใชพัฒนา  ดําเนินการ  ทําให
บรรลุผล ทบทวน และรักษาไวซ่ึงนโยบายส่ิงแวดลอม� 
 สวนระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานของฝรั่งเศส  (NF X 30-20 Systeme de 
management environnemental E1994) ก็ไดบัญญัติคํานิยามของศัพทคําน้ีไวเชนกันคือ �ระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอม  (environmental management system) คือชุดของหนาท่ีและความ
รับผิดชอบขององคกร  ระเบียบปฏิบัติ  ข้ันตอนการปฏิบัติ  และวิธีการท่ีจําเปนอ่ืนๆ  ท่ีองคกร
นํามาใชเพื่อดําเนินการนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy)�  

นอกจากน้ี  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานของฝรั่งเศส  ยังไดนิยามคําวา  
การจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management)   ไวดวยดังน้ี  �การจัดการส่ิงแวดลอม 
(environmental management)  คือชุดของกิจกรรมระดับการบริหารจัดการซ่ึงใชกําหนดนโยบาย
ส่ิงแวดลอม  วัตถุประสงคและหนาท่ีความรับผิดชอบ  โดยกิจกรรมเหลาน้ีจะถูกดําเนินการดวย
วิธีการตางๆ  เชน  การวางแผน (planning)  และการจัดทําวัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม 
(environmental objective)   การตรวจวัดคา  รวมท้ังการควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  หมาย
เหตุท่ี 1- การจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management) คือหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของผูบริหารทุกระดับในองคกร  แตผูบริหารระดับสูงตองทําหนาท่ีผลักดันและตองไดรับความ
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รวมมือจากผูปฏิบัติงานทุกคนในองคกร  หมายเหตุท่ี 2 �การจัดการส่ิงแวดลอมจะตองเนน
พิจารณาท่ีแงมุมดานเศรษฐกิจและสังคมเปนพิเศษ� 

จะเห็นวา  สวนท่ีแตกตางกันของคํานิยามของท้ังสองมาตรฐานคือ  มาตรฐานของฝรั่งเศส  
ไดกําหนดใหการตรวจวัดคาเปนสาระสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  และใหฝายบริหาร
ระดับสูงทําหนาท่ีเปนผูขับเคล่ือนการดําเนินงานของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกร   

สวนศัพทอีกคําหน่ึงท่ีสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมคือคําวา นโยบาย
ส่ิงแวดลอม  (environmental policy)  ในขณะท่ีมาตรฐานไอเอสโอ 14001  นิยามศัพทคําน้ีไววา  
�เปนขอความท่ีแสดงหลักการและความมุงมั่นขององคกร  ซ่ึงสอดคลองกับการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอม (environmental performance) โดยรวม  สามารถนําไปใชเปนกรอบงาน 
(framework) เพื่อการปฏิบัติและในการจัดทําวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม 
(environmental objectives and targets) �  มาตรฐานของฝร่ังเศสไดนิยามคําน้ีไววา �นโยบาย
ส่ิงแวดลอม (environmental policy)  คือเปาหมายและวัตถุประสงคท่ัวไปขององคกรซ่ึงเก่ียวของ
กับส่ิงแวดลอม  และฝายบริหารตองแสดงนโยบายส่ิงแวดลอมใหปรากฎชัดเจนอยางเปนทางการ  
นโยบายส่ิงแวดลอมจะตองเปนองคประกอบหน่ึงของนโยบายท่ัวไปขององคกร  และจะตองให
ความสําคัญกับกฎหมายและกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของ� 
 จะเห็นไดวา ในขณะท่ีคํานิยามศัพทนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy)  ของ
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 พูดถึงความมุงมั่นและความต้ังใจของ
ผูบริหารระดับสูง  นโยบายส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานของประเทศฝร่ังเศส จะครอบคลุมขอบเขต
กวางขวางกวาน้ัน  โดยเนนวานโยบายส่ิงแวดลอมจะตองเคารพกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

อยางไรก็ตาม แมวาคํานิยามของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานท้ังสองจะถูก
นํามาใชอางอิงอยางแพรหลาย แตก็อาจเรียกวายังไมสมบูรณครบถวน  หากเปรียบเทียบกับคํา
นิยามศัพทระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ซ่ึงมีการใหคํานิยามไวเมื่อราวตนทศวรรษ 1980  
(Lamprecht, 1994: p.44)  ซ่ึงมีใจความดังน้ี 
 �ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management system)  คือกรอบงาน
หรือวิธีการท่ีองคกรใชเปนแนวทาง  ในการทําใหบรรลุผล  และธํารงไวซ่ึงการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด  รวมท้ังสนองตอบตอกฎระเบียบ  แรงกดดันทาง
สังคม สถานภาพทางการเงิน  สภาพเศรษฐกิจ  และการแขงขัน และความเส่ียงตอส่ิงแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา หากดําเนินการอยางเหมาะสม  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกร
จะชวยใหฝายบริหารระดับสูงขององคกรไดทราบวา 
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• กิจกรรมการดําเนินงานขององคกรสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมท่ี
เก่ียวของ 

• มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติไวอยางชัดเจนและมีการส่ือสารในเร่ืองดังกลาวท่ัวท้ัง
องคกร 

• ไดรูถึงความเส่ียงท่ีการดําเนินงานขององคกรอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพื่อจะไดจัดให
มีการควบคุมและการปองกันอยางเหมาะสมตอไป 

• องคกรมีทรัพยากรเพียงพอและมีบุคลากรท่ีมีความสามารถเพียงพอเหมาะสม  ท่ีจะใช
ดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมเพื่อควบคุมอนาคตขององคกร� 

 
คํานิยามขางตนสรุปไดวา ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมจะชวยสรางพื้นฐานใหแกองคกร

รวมท้ังสามารถใชเปนแนวทางในการวัดคาและการประเมินผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม  
เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปในลักษณะท่ีสอดคลองกับนโยบายองคกรและกฎระเบียบ
ดานส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของ   ท้ังน้ี  คํานิยามขางตนจะละเอียดและครอบคลุมองคประกอบสําคัญ
ท้ังหมดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมากกวาคํานิยามตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 และ
มาตรฐาน NFX 30-20 ของฝร่ังเศส 

อยางไรก็ตาม  คํานิยามศัพทคําวา �การจัดการส่ิงแวดลอม�  ท่ีสมบรูณท่ีสุดเทาท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน  นาจะเปนคํานิยามที่ปรากฎในแผนพัฒนาส่ิงแวดลอมของประเทศเนเธอรแลนด  (the 
Dutch green plan)  ท่ีกลาวไววา  �การจัดการส่ิงแวดลอม  (environmental management)  มี
วัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ เพื่ออนุรักษไวซ่ึงศักยภาพในการแบกรับภาระ  (carrying capacity)  ของ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน  ศักยภาพในการแบกรับภาระของส่ิงแวดลอมจะถูกทําลาย
หากพิจารณาจากคุณภาพของส่ิงแวดลอมดังเชนท่ีเปนอยู  ท้ังน้ีเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงชวงอายุคน  
อาจเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซ่ึงมนุษยชาติไมอาจแกไขหรือเยียวยาได   ตัวอยางเชน  ความ
ตายและโรคภัยบางอยาง  การสูญพันธของพืชและสัตวหลายชนิด  ความอุดมสมบูรณของแผนดิน
และพื้นท่ีทํากิน  มรดกทางวัฒนธรรม  ตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดจากการใชท่ีดินและการพัฒนา
เศรษฐกิจ  ท้ังน้ีการจัดการส่ิงแวดลอมจะชวยปองกันหรือชวยลดผลกระทบที่ไมพึงปรารถนา  อัน
เกิดจากกิจกรรมการดํารงชีพของมนุษย  หรือกิจกรรมท่ีสามารถกอใหเกิดผลกระทบท่ีเรียกวา
แหลงกําเนิด  (sources)   และผลกระทบของหวงโซของเหตุและผล  การปลอยสสารและมลภาวะ
ทางอากาศ  การเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัยของมนุษย  สัตว  และพืช  
และระบบนิเวศ  อันเปนผลของคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีเส่ือมโทรม  ผลกระทบดังกลาวน้ีสามารถ
เกิดข้ึนไดในหลายระดับ  เร่ิมต้ังแต  จากทองถ่ิน  ภูมิภาค  มหาสมุทร  ทวีป  และท่ัวโลก� 
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จะเห็นไดวาคํานิยามของแผนการส่ิงแวดลอมของเนเธอรแลนด  มีจุดเดนและแตกตาง
จากมาตรฐานของประเทศอ่ืนตรงท่ี  เปนขอความท่ีแสดงไวในนโยบายระดับประเทศ  ซ่ึงบริษัท
และสถานประกอบการของเนเธอรแลนด  จะตองนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ส่ิงแวดลอมใหครอบคลุมกิจกรรมการดําเนินงานในขอบเขตท่ีกวางกวา  สําหรับเนเธอรแลนด  การ
จัดการส่ิงแวดลอมเปนมากกวาความมุงมั่น (intention)  ขององคกร  ท่ีจะดําเนินการใหบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอมดังเชนปรากฏในมาตรฐานไอเอสโอ 14001  โดย
กลาวถึงการพัฒนาอยางย่ังยืนและคุณภาพของส่ิงแวดลอม  ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความอยูดีกิน
ดี  มรดกทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ  สําหรับชาวเนเธอรแลนด  ความรับผิดชอบในเร่ืองการ
จัดการส่ิงแวดลอมมีความสําคัญเหนือส่ิงอ่ืนใด  เพราะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเช่ือมโยงกับผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมอยางแยกไมออก ท้ังยังเกิดในหลายระดับ เร่ิมต้ังแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับสากล   
และไดกําหนดวัตถุประสงคและความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอมไวอยางชัดเจนผานแผนพัฒนา
ส่ิงแวดลอมของประเทศ   มีการคาดการณวาอาจตองใชเวลานานอีกหลายสิบป  กอนท่ีระดับ
จิตสํานึกและความมุงมั่นตอการจัดการส่ิงแวดลอม  ซ่ึงเปนท่ียอมรับและมีการลงมือปฏิบัติอยาง
จริงจังในระดับเดียวกับชนชาติเนเธอรแลนดจะเกิดข้ึนท่ัวท้ังประชาคมโลก  
 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 
 ผูท่ีคุนเคยกับการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานไอเอสโอ 9000 จะพบวา ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 และภาคผนวกท่ีแนบทาย  มีเน้ือหาส้ัน  กระชับและ
ชัดเจนกวามาตรฐานไอเอสโอ 9001  คาดวาอีกไมนานมาตรฐานไอเอสโอ 14001  จะไดรับการ
ปรับปรุงใหดีข้ึน  ปจจุบัน  การจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14000  มีเพียงชุดแรก
และชุดเดียวคือ ระบบการการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ขอกําหนดและ
คําแนะนําเพื่อการใชงาน  (International Standard ISO 14001 Environmental management 
systems � Specification with Guidance for use)  และนับเปนมาตรฐานฉบับท่ีประสบ
ความสําเร็จมากท่ีสุด  เพราะองคกรทุกแหงท่ีประสงคจะขอการรับรองอยางเปนทางการจาก
องคกรหรือหนวยงานท่ีใหคํารับรองซ่ึงเปนบุคคลท่ีสาม สามารถนําไปใชอางอิงได   

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ประกาศใชในป ค.ศ. 1996 
เปนมาตรฐานท่ีปรับปรุงจากเอกสารชุดท่ี 7750 ของสถาบันมาตรฐานของอังกฤษที่ใชช่ือเรียกวา 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management System) ป ค.ศ. 1992  และระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีพัฒนาในสหรัฐอเมริกาสมัยแรก ๆ  ในชวงระหวางปลายทศวรรษ 1970 
ถึงทศวรรษท่ี 1980  



 58

 มาตรฐานไอเอสโอ 14001 มีพื้นฐานบนแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Assurance)  และ การจัดการคุณภาพเต็มรูปแบบ  (Total Quality Management) ซ่ึงพัฒนามา
กอนหนาน้ันหลายสิบป  จนกลายเปนชุดมาตรฐานไอเอสโอ 9000 การควบคุมคุณภาพและการ
จัดการ 
 
มาตรฐานไอเอสโอ 14001  คืออะไรและไมใชอะไร 
 สวนประกอบที่มีคุณคาท่ีสุดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 
14001 คือสวนท่ีเปนภาคผนวกท่ีอธิบายรายละเอียดองคประกอบท่ีสําคัญ  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูใชงานเขาใจกับขอกําหนดของมาตรฐาน  ท้ังน้ีวัตถุประสงคของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ซ่ึงกลาวไวในบทนํา (Introduction) และขอบเขต 
(scope)  กลาวไววา มาตรฐานไอเอสโอ 14001  ใชไดกับทุกองคกรซ่ึงประสงคจะ 
 
• ดําเนินการ รักษาไว และปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
• ดําเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอมขององคกร และ
แสดงใหองคกรอ่ืนเห็นถึงความสอดคลองเชนวา 

• ขอการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกรจากหนวยงานภายนอก 
• ประกาศเจตนารมณและความมุงมั่นขององคกรวาจะดําเนินการใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลฉบับน้ี 

 
นอกจากน้ี ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 มีวัตถุประสงคท่ัวไป

ดังน้ี 
• วัตถุประสงคโดยรวมของมาตรฐานคือสงเสริมใหมีการปองกันส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

• ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมสามารถนําไปประยุกตใชรวมกับมาตรฐานอ่ืน เชน ชุดมาตรฐาน
ไอเอสโอ 9000  ได 

• มาตรฐานกําหนดใหองคกรจัดทํานโยบายส่ิงแวดลอมและกําหนดวัตถุประสงคดาน
ส่ิงแวดลอม  โดยพิจารณากฎหมายและกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  รวมท้ังการแสดงใหเห็นความมุงมั่นท่ีมีตอการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง 
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• เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอมท่ีต้ังไว  องคกรควรสงเสริมใหมีการพิจารณา
นําเทคโนโลยีท่ีดีท่ีมีอยู  (best available technology)  มาใชกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
ตามความเหมาะสม  และเทาท่ีสถานภาพทางเศรษฐกิจอํานวย  

 
ประโยชนของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

ในบทนําของหนังสือช่ือ  ISO 14001 Implementation Manual  ผูเขียนคือ Gale 
Woodside  (Woodeside, Aurrichio and Yturri, 1998: pp. ix-xii)  ไดสรุปประโยชนของระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมไวดังน้ี 

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ไดสงผลกระทบมหาศาลตอ
ธุรกิจและอุตสาหท่ัวโลก  หลังจากการเปดตัวอยางเปนทางการในป ค.ศ. 1996 เพียงหน่ึงป  
องคกรและสถานประกอบการทุกขนาดและทุกประเภท  ตางเรงทุมเทและระดมใชทรัพยากรท่ีมีอยู
มาพัฒนาความรู  ความสามารถ  และสรางผูเช่ียวชาญในองคกร เพื่อรองรับการนํามาตรฐานฉบับ
ใหมน้ีไปใชงานปรับปรุง  และปองกันแกไขปญหาส่ิงแวดลอมของหนวยงาน  ในปลายป ค.ศ. 
1997  มีหนวยงานประมาณ 2500 แหงท่ัวโลก ไดย่ืนขอรับการรับรองวามีผลการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 นอกจากน้ี  ในจํานวนท้ังหมดน้ี 
มีหนวยงานอีก 1200 แหงท่ีไดรับการรับรองเพิ่มเติมวาผานการตรวจประเมินและการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป 

เพราะเหตุใดการประกาศใชงานมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอมฉบับเล็กๆ   ซ่ึงไมได
กําหนดวิธีการดําเนินงานไวเลย จึงกอใหเกิดความสนใจและความต่ืนตัวอยางมากมาย  มาตรฐาน
ไมไดรวมไวแมวิธีการแกปญหาทางเทคโนโลยี  อีกท้ังไมไดพยายามกําหนดวาส่ิงแวดลอมจะตอง
สะอาดขึ้นเพียงใด  หรืออะไรคือส่ิงท่ีเรียกวาเปนมาตรฐานท่ียอมรับในแงส่ิงแวดลอม   เหตุผลท่ี
คอนขางชัดเจนอาจเปนเพราะ  มาตรฐานฉบับน้ีไดจัดวางวิธีการท่ีเปนรูปธรรมในการแกปญหา
ดานส่ิงแวดลอม  และยังไดออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากรในภาครัฐและ
สถานประกอบการท่ีมีความจริงใจในการแกปญหา  ไดเขาใจในพันธะท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  
มาตรฐานไอเอสโอ 14001  ไดชวยใหบุคคลเหลาน้ี  มีโอกาสริเร่ิมลงมือปฏิบัติการอยางเหมาะสม
และยอมรับได  ในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมโดยไมจําเปนตองปรับลดเปาหมายหรือชะลอการ
พัฒนาองคกร   

นอกจากน้ี  มาตรฐานยังชวยใหองคกรและสถานประกอบการสามารถนํากรอบงานของ
การจัดการส่ิงแวดลอม  ไปดําเนินการไดอยางยืดหยุนและเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจ
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง   มาตรฐานไอเอสโอ 14001 อาจเปนเครื่องมือแรกซ่ึงชวยให
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องคกรเขาถึงเสนทางท่ีมุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน  นอกจากน้ี มาตรฐานยังไดชวยใหองคกรบรรลุ
เปาหมายอันพึงปรารถนาไดหลายขอดังน้ี 
 
1. ชวยสรางศักยภาพ  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมุงเนนท่ีการสรางศักยภาพ  การสราง
จิตสํานึก  การผสมผสานการปฏิบัติการ   และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  มากกวาการปฎิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมเพียงอยางเดียว   ขอเท็จจริงคือ ปจจุบันใน
องคกรสวนใหญ   มีพนักงานจํานวนไมมากนัก  ท่ีมีโอกาสไดทําหนาท่ีเก่ียวของการแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอม  ใหสอดคลองกับของกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมและขอผูกพันขององคกร 
เมื่อถูกมองขาม  บุคลากรสวนใหญขององคกรจึงไมเขาใจมิติของผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
อันเกิดจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  การหลอมรวมบุคลากรสวนใหญขององคกรใหเขากับกล
ยุทธดานส่ิงแวดลอมขององคกร  ชวยใหบุคลากรเหลาน้ีมีโอกาสไดจัดการโครงการการ
ปฏิบัติการ  ขอกําหนดท่ีเปนกฎระเบียบ  เทคนิคการควบคุมกิจกรรมท่ีแกปญหาอันเกิดจาก
การดําเนินงาน  และระเบียบปฏบิัติในเร่ืองการปองกันมลภาวะ เห็นไดวาระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมสามารถดึงเอาพลังของทรัพยากรมนุษยท่ีองคกรมีอยู  รวมท้ังความรู 
ความสามารถ  และความคิดสรางสรรค  ท่ีมีตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปองกันส่ิงแวดลอม  ออกมาใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี 

 
2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมจะชวยจัดการปญหา 
ความดอยประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม  ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการใชวัสดุ 
สสาร พลังงาน แหลงนํ้า และท่ีดินเพื่อปองกันส่ิงแวดลอม  ซ่ึงไมเพียงเปนเร่ืองของการบรรเทา
ปญหาอันเกิดกับสุขภาพอนามัยของมนุษยและระบบนิเวศเทาน้ัน   แตยังรวมถึงชวยสรางใหมี
การแขงขันเพื่อผลกําไร  และเพิ่มศักยภาพของการพัฒนาอยางย่ังยืน  นอกจากน้ี ยังชวย
ปลูกฝงจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดีใหเกิดในกลุมบุคลากรโดยผานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
ใหมีการใชทรัพยากรอยางรูคาและการเล่ียงการปลอยของเสียซ่ึงอาจสรางมลภาวะ  ให
กลายเปนสวนหน่ึงของคานิยมองคกร  ซ่ึงเปนการสงเสริมใหเกิดความรักและใสใจในคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  และเพื่อผลประโยชนขององคกรไปดวยในเวลาเดียวกัน  

 
3. ชวยสงเสริมการคาและบริการระหวางประเทศ  การจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 
14000 ไดนับวันกลายเปนเง่ือนไขทางการคาและบริการระหวางนานาประเทศ  องคกร และ
หนวยงานระหวางประเทศตองการท่ีจะแสดงความผูนําดานการคาและบริการระดับโลก  ใน
ฐานะหนวยงานท่ีมีความใสใจ  และรับผิดชอบ รวมท้ังเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
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ระดับโลก   ท้ังน้ีเน่ืองจากระบบการคาระหวางประเทศในปจจุบัน  หันมาเนนพึ่งพาความ
เช่ือมั่น  ความไววางใจ และการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  การนํามาตรฐานไอเอสโอ 
14000 ไปดําเนินการจะชวยสงสัญญาณท่ีชัดเจนไปยังประชาคมโลกวา  องคกรแหงน้ันๆ  
ตองการเขารวมระบบเศรษฐกิจโลกโดยการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เปนท่ียอมรับ 

 
4. ชวยดึงดูดความสนใจนักลงทุนตางประเทศ องคกรหลายแหงแสดงความกระตือรือรนท่ีจะเปด
โอกาสใหมีการลงทุนระหวางประเทศ  เมื่อนักลงทุนตางชาติและผูประกอบการไดนําความ
เส่ียงดานส่ิงแวดลอมเปนปจจัยหน่ึงในการวัดความเส่ียงของการลงทุน  อุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการท่ีตระหนักถึงอุปสรรคและปญหาอันเกิดจากปจจัยดังกลาว จําเปนตอง
แสดงวิธีแกปญหา  เพื่อลดความเส่ียงเชนวาดวยการนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไป
ดําเนินการ 

 
5. ชวยใหหนวยงานไดรับการยอมรับในระดับสากล  อุตสาหกรรมและสถานประกอบการท่ี
ตระหนักวา  การจะเปนท่ียอมรับในระดับโลกได  จําเปนมีผลการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม  ซ่ึงไมสามารถกระทําไดหากมุงเพียงปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับประเทศ 
ปจจุบันไดเกิดความคาดหวังเพิ่มข้ึนในระดับโลก  ท่ีจะแสดงใหเห็นความมุงมั่นท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางซ่ึงสงเสริมการปรับปรุงอยางตอเน่ือง  ซ่ึงจะสงผลตอการเกิดผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมใหเหลือนอยท่ีสุด  การไดรับการยอมรับในฐานะองคกรซ่ึงดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมดวยความรับผิดชอบในระดับเชนน้ัน  สามารถกระทําไดโดยการไดรับการรับรอง
ผานมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ดวยเหตุผลน้ี การดําเนินงานของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 จึง
สําคัญเปนพิเศษตอหนวยงานซ่ึงกําลังแสวงหาวิธีการเขารวมระบบเศรษฐกิจของโลกอยาง
บูรณาการ 

 
6. ชวยสรางระเบียบวินัยและความเช่ือมั่นในการปรับปรุงการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมอยาง
ตอเน่ือง ใหเกิดข้ึนในองคกรท่ีนําระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมไปดําเนินการ  เพื่อใหเกิด
ความนาเช่ือถือและความสม่ําเสมอของการปฏิบัติการระบบ  รวมท้ังขจัดโอกาสท่ีอาจเกิด
เหตุการณท่ีสรางหายนะตอส่ิงแวดลอม  

 
7. ชวยสงเสริมความมั่นคงดานส่ิงแวดลอมระดับสากล   ปจจุบัน การนํามาตรฐานไอเอสโอ 
14001 ไปดําเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ไดรับการยอมรับวาเปน
องคประกอบสําคัญองคประกอบหน่ึง  ในการสงเสริมความมั่นคงดานส่ิงแวดลอมในระดับโลก 
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เพราะทําใหเกิดโครงสรางท่ีแข็งแกรง  ซ่ึงจะนําไปสูความมั่นคงดานส่ิงแวดลอมในแตละ
ประเทศ  และรวมถึงกลุมประชาคมโลกโดยรวม  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมสามารถใชเปน
องคประกอบสําคัญของความพยายาม  ท่ีจะใหเกิดความมั่นคงดานส่ิงแวดลอมและความมี
เสถียรภาพในประเทศที่กําลังพัฒนาไดเปนอยางดี 

 
8. อาจชวยบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการปลอยมลภาวะสูบรรยากาศ  มาตรฐานไอเอสโอ 
14001 ชวยสรางพื้นฐานใหกับความพยายามของวงการอุตสาหกรรม  ในการท่ีจะลดการ
ปลอยกาซเสียซ่ึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของช้ันโอโซนในบรรยากาศ  ท้ังน้ีเพราะการจัดการ
ส่ิงแวดลอมคือการสรางการรับรูในระดับองคกร  และเกิดจากความสนใจของประชาคมโลกที่
มีตอการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม   องคกรท่ีนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปดําเนินการ
ไดพบวา การแกปญหากาซกรีนเฮาสภายในองคกร  เปนส่ิงท่ีตองกระทําอยางเรงดวน  ระบบ
การจัดการกรส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 จึงมีศักยภาพท่ีจะกลายเคร่ืองมือ
ชวยใหนานาประเทศใชเปนกลยุทธในการบรรลุขอผูกมัดในประเด็นน้ีไดเปนอยางดี 
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คํายอท่ีใชแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ 
 

AI   Agent-Implementation 
A-In   Agent-Intention 
AM   Agent-Material 
AP   Activity-Patient 
AR   Agent-Representative 

 CE   Cause-Effect 
 CO   Creator-Object 
 EO   Effect-Object 
 GS   Generic-Specific 
 IO   Intention-Object 

OC   Object-Constraint 
PC   Principle-Control 
PT   Process-Topic of activity 
Previous T-Next T Previous topic of activity-Next topic of activity 
PP   Process-Product 
PO   Process-Object 
TP   Topic of activity-Product 
T-Process  Topic of activity-Process 
WP   Whole-Part 

 
 รายละเอียดความหมายของแตละความสัมพันธไดแสดงไวในบทท่ี 4  ตารางรายละเอียด
รูปแบบความสัมพันธที่ใชในประมวลศัพท 
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สัญลักษณท่ีใชแสดงมโนทัศนและความสัมพันธ 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
 
 
 

ใชแสดงมโนทัศนหนึ่ง 

 
➠➠ XX  ➠➠ 

 

หมายถึงมโนทัศนสองมโนทัศนท่ีมีความสัมพันธกัน  โดย
ความสัมพันธจะกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญจํานวน  
2 ตัวอักษร หรือตัวพิมพใหญจํานวน 1  ตัวอักษรและตัวพิมพเล็กอีก  
1  หรือ 2 ตัวอักษร 

 
ดัชนีแผนภูมิแสดงความสัมพันธ 

 
ช่ือยอ แสดงศัพทท่ีเปนมโนทัศนหลัก แสดงศัพทที่เปนมโนทศันรอง 

CN01 Environmental management 
system 

- 

CN02 Environmental policy Organization, top management, top 
management commitment, continual 
improvement, prevention of 
pollution, environmental objective, 
environmental target, environmental 
performance, environmental impact.  

CN03 Planning Environmental aspect, significant 
environmental aspect, significant 
environmental impact, environment, 
objectives and targets, legal and 
other requirements, top 
management commitment to 
prevention of pollution, 

XX 
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environmental management 
program, interested party.   

CN04 Implementation and operation Implementation, operation, structure 
and responsibility, resource, 
management representative; 
training, awareness and 
competence; communication, 
external communication, internal 
communication, EMS 
documentation, document control, 
document, operational control, 
emergency preparedness and 
response.   

CN05 Checking and corrective action Monitoring and measurement; 
nonconformance and corrective and 
preventive action; nonconformance, 
records, environmental records, 
environmental management system 
audit, audit, conformance.   

CN06 Management Review - 
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มโนทัศนหลักและความสัมพันธกับมโนทัศนรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WP = whole-part 
 
 
 
CN01 Concept: environmental 

management system 
Eng: environmental 
management system 
[EMS.TXT] 

Thai: ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
[TH-EMS008.TXT] 

Feature: 
คือสวนของระบบการบริหารจดัการซึ่งไดนําเอาโครงสรางองคกร  กิจกรรมการวางแผน  หนาที่และความ

รับผิดชอบ  วิธีการปฏิบัติ  ระเบียบปฏิบัติ  ขั้นตอนการปฏิบัต ิ และทรัพยากรประเภทตางๆ มารวมไว  เพ่ือใชพัฒนา  
ดําเนินการ  ทาํใหบรรลุผล  ทบทวน  และรักษาไวซ่ึงนโยบายส่ิงแวดลอม  (environmental policy)   [TH-
EMS008.TXT] 

นอกจากคํานยิามขางตน  ซึ่งเปนคํานิยามท่ีบัญญัติไวโดยขอกาํหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001  (ISO 14001:1996 Environmental Management Systems � Specification With 
Guidance for Use)  ระบบการจดัการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานของประเทศฝร่ังเศส  (NF X 30-20 Systeme de 
management environnemental E1994)  ไดนิยามคําวาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไววา เปนชดุของความ
รับผิดชอบในระดับองคกร  ท่ีไดนาํระเบียบปฏิบัต ิ ข้ันตอนการปฏิบัติ  และวิธกีารทีจ่ําเปน  มาใชดําเนินการนโยบาย
ส่ิงแวดลอม (environmental policy)  คํานิยามที่นาจะสมบรูณกวาเปนคํานิยามที่ปรากฏอยูในบทท่ี  2  ของแผน
ส่ิงแวดลอมของประเทศเนเธอรแลนด  (The Dutch Green Plan)  ท่ีกลาวไววา  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมคือส่ิงที่
จะชวยสรางพื้นฐานในการกําหนดแนวทาง  การตรวจวัดคา  และการประเมินผลการดาํเนินงาน  เพื่อแสดงใหเห็นวา
กิจกรรมการดาํเนินงานขององคกรสอดคลองกับกฎระเบียบและนโยบายท่ีองคกรกาํหนดขึ้น  เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ดังกลาว 

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  มีองคประกอบสําคัญคือ นโยบายส่ิงแวดลอม 
(environmental policy)  การวางแผน  (planning)  การดําเนินการและการปฏิบัติการ  (implementation and 

CN01 

WP

Environmental 
Management System (EMS) 

environmental policy planning 
implementation and operation checking and corrective action 

management 
review 

WP WP WP WP WP
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operation)  การตรวจสอบและการแกไข  (checking and corrective action)  และการทบทวนโดยฝายบริหาร  
(management review) 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN01 
Environmental management system   ➠➠ WP ➠➠  environmental policy 
Environmental management system   ➠➠ WP ➠➠  planning 
Environmental management system   ➠➠ WP ➠➠  implementation and operation 
Environmental management system   ➠➠ WP ➠➠  checking and corrective action 
Environmental management system   ➠➠ WP ➠➠  management review 
WP = whole-part 
คําอธิบาย   ระบบการจดัการส่ิงแวดลอม (environmental management system)  มีองคประกอบสําคัญ  5  
องคประกอบ  แตละองคประกอบมีความสัมพันธดานมโนทัศนในลักษณะเปนสวนหนึ่งของระบบ 
Extractions: 
1. 3. Definitions 3.5 environmental management system-the part of the overall management system that 

includes organizational structure, planning activities, responsibilities, practices, procedures, processes and 
resources for developing, implementing, achieving, reviewing and maintaining the environmental policy.  
[EMS.TXT] 

2. There are five major elements of the ISO 14001 standard of Environmental Management System, as shown 
in Fig 1-2 - environmental policy, planning , implementation and operation, checking and corrective action, and 
management review.  [EMS001.TXT] 

3. What is Environmental Management?  Over the years, countless definitions of the terms environmental 
management and environmental management system have been proposed.  For example, the international 
standard on environmental management, ISO 14001, offers the following definition: environmental 
management system-that part of the overall management system which includes organizational structure, 
planning activities, responsibilities, practices, procedures, processes and resources for developing, 
implementing, achieving, reviewing and maintaining the environmental policy.  [EMS002.TXT] 

4. The French standard, NF X 30-20, Systeme de management environnemental (1994), offers the following 
definitions: Environmental management system is the set of organizational responsibilities, procedures, 
processes and necessary means to implement the environmental policy.  [EMS002.TXT] 

5. The missing element is wonderfully captured in the definition found within the pages of the Dutch green plan 
given in Chapter 2 and well worth repeating here.  The definition concludes by stating that the environmental 
management system provides a basis for guiding, measuring, and evaluating performance to ensure that a 
company’s operations are carried out in a manner consistent with a support of applicable regulations and 
corporate policy.  [EMS002.TXT] 
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Grammatical category: Noun 
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ความสัมพันธของมโนทัศนรองชุดท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI = agent-implementation 
A-In = agent-intention 
CO = creator-object 
WP = whole-part 
PC = principle-control 
CE = cause-effect 
IO = intention-object 

organization EMS 

top management environmental policy

environmental objective

environmental target

environmental performance 

environmental impact

top management commitment

continual improvement prevention of pollution

WP WP

WP
WP 
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CN02 Concept: 

environmental policy 
Eng: environmental policy   
[EMS.TXT] 

Thai: นโยบายส่ิงแวดลอม  
[TH-EMS011.TXT] 

Feature:  
เปนขอความที่แสดงหลักการและความมุงม่ันขององคกร  ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 

(environmental performance) โดยรวม  สามารถนําไปใชเปนกรอบงาน (framework) เพ่ือการปฏิบัติและในการ
จัดทําวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม (environmental objectives and targets)   [TH-EMS008.TXT] 

นโยบายสิ่งแวดลอม  (environmental policy)  เปนองคประกอบสําคัญลําดับแรกของระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  องคกรสามารถออกแบบนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy)  
ใหเหมาะสมกับความตองการไดอยางยืดหยุน  ทั้งน้ีมาตรฐานไอเอสโอ  14001  กําหนดใหผูบริหารระดับสูง  (top 
management)  ขององคกรเปนผูทําหนาที่กําหนดนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy)   

นโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) ที่แข็งแกรงจะตองมีลักษณะดังนี้   ก)  เหมาะสมกับลักษณะ
และขนาดของผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (environmental impact)  อันเกิดจากกิจกรรม  ผลิตภัณฑ  และงานบริการ
ขององคกร  ข)  รวมพันธะของผูบริหารระดับสูง  (top management commitment) ท่ีมีตอการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
(continual improvement)  และการปองกันมลภาวะ (prevention of pollution)    ค) รวมพันธะที่มีตอการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม (compliance with environmental legislation and regulation)   
ตลอดจนขอกําหนดอ่ืนใดท่ีองคกรเก่ียวของ  ง)  สามารถใชเปนกรอบงาน (framework) ในการจดัทําและทบทวน 
(setting and  reviewing)  วัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม (environmental objectives and targets)   
จ)  มีการจัดทําเปนเอกสารรับรอง  (documented)   นําไปดาํเนินการและรักษาไว  (implemented and 
maintained)  ฉ)  มีการส่ือสาร (communication)  ใหพนักงานในองคกรไดทราบทัว่กัน  และ  ช) มีการเปดเผยตอ
สาธารณะ   [TH-EMS011.TXT] 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 02 
Environmental management system (EMS)  ➠➠ WP ➠➠ environmental 
policy 
WP = whole-part 
คําอธิบาย  นโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy)  เปนองคประกอบสําคัญลําดับแรกของระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management system-EMS) 
Extractions:  
1. 3. Definitions-3.9 Environmental policy-statement by the organization 

of its intentions and principles in relation to its overall environmental 
performance which provides a framework for action and for the setting of 
its environmental objectives and targets.  [EMS.TXT] 

2. 4.2 Environmental policy-Top management shall define the 
organization's environmental policy and ensure that it a) is appropriate 
to the nature, scale and environmental impacts of its activities, products 
or services; b) includes a commitment to continual improvement and 
prevention of pollution; c) includes a commitment to comply with 
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relevant environmental legislation and regulations, and with other 
requirements to which the organization subscribes; d) provides the 
framework for setting and reviewing environmental objectives and 
targets; e) is documented, implemented and maintained and 
communicated to all employees; f) is available to the public.  
[EMS.TXT] 

3. A.2 Environmental policy-The environmental policy is the driver for 
implementing and improving the organization's environmental 
management system so that it can maintain and potentially improve its 
environmental performance.  The policy should therefore reflect the 
commitment of top management to compliance with applicable laws and 
continual improvement.  The policy forms the basis upon which the 
organization sets its objectives and targets.  The policy should be 
sufficiently clear to be capable of being understood by internal and 
external interested parties and should be periodically reviewed and 
revised to reflect changing conditions and information.  [EMS.TXT] 

4. A well-structured environmental management system (EMS) is 
predicated upon a strong environmental policy that is set by top 
management.  The crafters of the ISO 14001 standard recognized this 
and made top management responsible for defining the organization’s 
environmental policy.  [EMS001.TXT] 

5. There are certain requirements that the environmental policy must meet, 
including the following: It must be appropriate to the nature, scale, and 
environmental impacts of the organization's activities, products, and 
services.  It must include a commitment to continual improvement and 
prevention of pollution.  It must include a commitment to comply with 
relevant environmental legislation and regulations and with other 
requirements to which the organization subscribes.  It must provide a 
framework for setting and reviewing environmental objectives and 
targets.   It must be documented, implemented, and maintained.  It must 
be communicated to all employees.  It must be available to the public.  
[EMS001.TXT] 

6. Certainly, the environmental policy would be considered a core 
element.  The ISO 14001 standard allows an organization the flexibility 
to customize its environmental policy to fit its own needs.  
[EMS001.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN03 Concept: top management Eng: top management  

[EMS.TXT] 
Thai: ผูบริหารระดับสูง  [TH-
EMS008.TXT]  ผูบริหารสูงสุด [TH-
EMS014.TXT] 
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Feature:  
คือผูทําหนาที่กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม  (environmental policy)  เพ่ือใหแนใจวาจะมีการนาํ

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปดําเนินการและปฏิบัตกิารภายในองคกรอยางจริงจัง   ผูบริหารระดับสูง (top 

management)  ประกอบดวยบุคคล  หรือกลุมบุคคล  ซ่ึงทําหนาที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร  
เพ่ือใชในการดาํเนินงานและรักษาไวซ่ึงระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  กําหนดใหผูบริหารระดับสูง (top 

management)  ขององคกรจักตองเปนผูกําหนดนโยบายส่ิงแวดลอม  (environmental policy) ของ
องคกร  คําวา �จักตอง� มีลักษณะเปนขอบังคับ  ทั้งน้ีเพราะผูทีด่ํารงตําแหนงสูงสุดขององคกรเทานั้น  ที่จะมี
วิสัยทัศนเพียงพอที่จะกําหนดนโยบายส่ิงแวดลอม  ใหสามารถครอบคลุมกิจกรรมการดําเนินงานทั้งหมดขององคกร
ได  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงจะชวยใหนโยบายที่กําหนดขึ้น  สามารถสงผลกระทบไดมากกวา  ซ่ึง
หมายถึงนโยบายส่ิงแวดลอมจะตองเปนองคประกอบที่ไมสามารถละเลยหรือหยุดชะงักกลางคัน  โครงสรางดงักลาว
นี้จะชวยหลอเล้ียงระบบการจัดการส่ิงแวดลอมใหสามารถดําเนินการไดอยางย่ังยืน 

ขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ไมไดนิยามคําวาผูบริหารระดับสูง  (top 

management)  เอาไว  ท้ังน้ีเพ่ือเอ้ือใหองคกรทกุประเภทและทุกขนาดสามารถนํามาตรฐานไปประยุกตใชตาม
ความเหมาะสม  ผูบริหารระดับสูงจะตองสะทอนลักษณะงานขององคกรที่นําระบบไปดําเนินการ  เชนในองคกร
ขนาดใหญซ่ึงมีเครือขายทั่วโลก  ผูบริหารระดับสูงอาจดํารงตําแหนงประธานบริษัท  ผูบริหารฝายการเงิน  หรือรอง
ประธานโครงการปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม  แตหากองคกรเปนโรงงานเดี่ยว  ผูบริหารระดับสูงอาจไดแกผูจัดการ
โรงงาน  แตไมวาผูบริหารระดับสูงจะอยูตําแหนงใด  บุคคลผูนั้นจะตองมีอํานาจในการตัดสินใจใชงบประมาณและ
ทรัพยากรขององคกร  ในการดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
Conceptual Relations:  ดูรูป  CN02 
Top management  ➠➠ CO  ➠➠ environmental policy 
CO = creator-object 
คําอธิบาย ผูบริหารระดับสูง (top management)  คือผูมีหนาท่ีกําหนดนโยบายส่ิงแวดลอม  
(environmental policy) ขององคกร 
Extractions:  
1. Accordingly, top management should establish the organization's 

environmental policy and ensure that the environmental management 
system is implemented.  [EMS.TXT] 

2. The organization's top management should define and document its 
environmental policy within the context of the environmental policy of 
any broader corporate body of which it is a part and with the 
endorsement of that body, if there is one.  NOTE -- Top management 
may consist of an individual or group of individuals with executive 
responsibility for the organizations.  Top management should also 
ensure that appropriate resources are provided to ensure that the 
environmental management system is implemented and is maintained.  
[EMS.TXT] 

3. The standard applies to numerous types of organization, and top 
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management should be reflective of the organization implementing it.  
For example, if a multi-location corporation is implementing ISO 14001, 
top management will likely be the president, the chief executive officer, 
or the vice-president of environmental operations.  If the organization is a 
single facility, then top management will likely be the plant manager.  If 
the organization is a business unit within a multi-business plant site, then 
top management would likely be the director of that business unit.  Top 
management may also be defined as a group of managers, such as 
president, chief financial officer, and/or vice-president of environmental 
programs.  However top management is defined, that person or persons 
must have the authority to commit money and resources to achieve policy 
objectives.  [EMS001.TXT] 

4. A second mandatory element of the Specification appears here: Top 
management shall define the organization's environmental policy.  Why 
top management?  Two reasons, really.  One is that only the 
organization’s upper echelon of management will have the scope - the 
width or range of vision-to define a policy that adequately covers all of 
an organization’s activities.  Another reason for mandating top 
management involvement is that objects dropped from high places tend 
to have more impact.  [EMS004.TXT] 

5. Top management involvement means that the environmental policy 
cannot be ignored, and that those who neglect it are always answerable to 
a higher authority.  This structure fosters the longevity of the EMS, and 
safeguards it from abandonment when transient situations (a drop in 
dividends, shifts in market share, etc.) divert workers’ and middle 
managers’ attentions elsewhere.  The third issue is that those who control 
the mandates for the system must also control allocation of resources.  
The second "shall" then continues by listing those things that top 
management must ensure concerning an organization's environmental 
policy.  [EMS004.TXT] 

 
Grammatical category: Noun 
 
CN04 Concept: organization Eng: organization 

[EMS.TXT] 
Thai: องคกร  [TH-EMS008.TXT] 

Feature:  
คือบริษัท  หางหุนสวน  บรรษัท  วิสาหกิจ  สถาบันหรือองคการ  หรือสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของท่ีกลาวมา  

รวมถึงหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน  ซึ่งมีภาระหนาท่ีและการบริหารงานเปนของตนเอง  ทัง้นี้องคกรที่มีหนวย
ปฏิบัติการมากกวาหน่ึงหนวยใหถือวาแตละหนวยคือหนึ่งองคกร  [TH-EMS008.TXT] 

นอกจากน้ีองคกร (organization) ยังหมายถึงบริษัทระหวางประเทศซึ่งมีสาขาทัว่โลก  หรือโรงงานเพียง
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แหงเดยีวของบริษัทแหงน้ัน  ที่มีลักษณะตรงตามคาํนิยามคือ  �มีภาระหนาท่ีและการบริหารงานเปนของตนเอง � 
และประกอบดวยกลุมบุคคลซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการอนุมัติ  ไมอนุมัติ  หรือเปล่ียนแปลงขอกาํหนดของระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้หนวยงานหลายแหงซึง่ไดชื่อวาเปนองคกร เชน  พันธมิตรทางธุรกิจ  (industry alliances)  
หรือการรวมทุนอยางไมเปนทางการ  ก็อาจมีคุณสมบัติไมตรงตามคําจํากัดความของมาตรฐานไอเอสโอ  14001  
หากหนวยงานเหลานีไ้มมีการรายงานตอผูบริหารระดับสูงสวนกลาง 
Conceptual Relations:  ดูรูป  CN 02 
Organization ➠➠ WP  ➠➠ top management 
Organization ➠➠ AI  ➠➠ environmental management system 
WP = whole-part 
AI = agent-implementation 
คําอธิบาย  องคกร  (organization)  ซ่ึงจะประกอบดวยผูบริหารระดับสูง (top management)  เปน
ผูนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management system) ไปดําเนินการ   
Extractions:  
1. 3. Definitions-3.12 Organization - company, corporation, firm, 

enterprise, authority or institution, or part or combination thereof, public 
or private, that has its own functions and administration.  Note-For 
organizations with more than one operating unit, a single operating unit 
may be defined as an organization.  [EMS.TXT] 

2. Examples of the numerous types of organizations to which ISO 14001 
can apply: an entire corporation, including corporate headquarters and 
multiple sites with international reach; a business unit within corporation, 
which could consist of business components within sites located in one or 
several countries; a single site within a corporation which has one or 
multiple business units; a small or medium-sized business; a 
governmental agency, including all operations within that agency; a 
single operation within a governmental agency, such as the waste water 
treatment facility; and a specific manufacturing operation within a 
facility, such as a plating line.  [EMS001.TXT] 

3. The ISO 14001 standard is applicable to any organization that wishes to: 
a) implement, maintain and improve an environmental management 
system; b) assure itself of its conformance with its stated environmental 
policy; c) demonstrate such conformance to others; d) seek 
certification/registration of its environmental management system by an 
external organization; e) make a self-determination and declaration of 
conformance with this international standard.  [EMS002.TXT] 

4. As here defined, an organization can be an international mega-
corporation with more than 100 plants in countries all over the world, or 
it can be the welding shop owned by the subsidiary of that mega-
corporation.  You may choose (possibly because of vendor requirements 
in a contract you’re recently won) to certify only one of your facilities.  
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That is fine, as long as the facility falls within the stated definition “…its 
own functions and administration.” [EMS004.TXT] 

5. Some entities generally known as organizations will not qualify as such 
under this definition-industry alliances, informal joint ventures, and so 
on-if they do not have one central, top management to which they must 
ultimately report.  For an entity to be an organization under ISO 14000, 
there must be a responsible party who has the authority to approve of, 
disapprove of, or mandate change within the management system.  
[EMS004.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN05 Concept: 

environmental 
performance 

Eng: environmental 
performance 
[EMS.TXT] 

Thai: การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม  [TH-

EMS008.TXT]  ผลการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม [TH-EMS 
009.TXT] 

Feature:  
เปนผลซ่ึงสามารถตรวจวัดไดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  เก่ียวของกับการควบคุมลักษณะปญหา

ส่ิงแวดลอม (environmental aspect)  ที่กําหนดไวในนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental 

policy)  และวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม  (environmental objectives and 
targets)  [TH-EMS008.TXT] 

นอกจากน้ีการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม  (environmental performance)  ยังเก่ียวของกับ
การปรับปรงุระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้เพราะระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรท่ีมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continual improvement)  จะ สงเสริมใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องเชนกัน   โดยมีนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy)  เปนส่ิงท่ีชวย
ขับเคลื่อน  เพ่ือใหองคกรสามารถรกัษาไวซ่ึงการปรับปรงุการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 02 
Environmental policy ➠➠ PC  ➠➠ environmental performance 
PC = principle-control 
คําอธิบาย  การดําเนินงานดานสิง่แวดลอม (environmental performance)  จะถูกควบคุมโดย
หลักการท่ีกําหนดไวในนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy) 
Extractions:  
1. 3. Definitions-3.8 environmental performance-measurable results of 

the environmental management system, related to an organization's 
control of its environmental aspects, based on its environmental policy, 
objectives and targets 3.  [EMS.TXT] 

2. A.1 General requirements-It is intended that the implementation of an 
environmental management system described by the specification will 
result in improved environmental performance.  Improvements in its 
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environmental management system are intended to result in additional 
improvements in environmental performance.  [EMS.TXT] 

3. Although some improvement in environmental performance can be 
expected due to the adoption of a systematic approach, it should be 
understood that the environmental management system is a tool which 
enables the organization to achieve and systematically control the level of 
environmental performance that it sets itself.  The establishment and 
operation of an environmental management system will not, in itself, 
necessarily result in and immediate reduction of adverse environmental 
impact.  [EMS.TXT] 

4. A.2 Environmental policy-The environmental policy is the driver for 
implementing and improving the organization's environmental 
management system so that it can maintain and potentially improve its 
environmental performance.  [EMS.TXT] 

5. Further, the term continual improvement warrants some discussion at this 
point.  The writers of the standard were careful in crafting the verbiage of 
this definition, which reads "process of enhancing the environmental 
management system to achieve improvements in overall environmental 
performance in line with the organization's environmental policy.  “Thus 
"continual improvement" is not improvement of environmental 
performance per se, but rather improvement of the EMS, which then 
leads to improvement in environmental performance.  [EMS001.TXT] 

6. Structuring an Environmental Management System-Although the 
improvement of environmental performance is not a prerequisite to 
obtaining registration to ISO 14001, implementation of the elements of 
the standard, as mentioned above, should likely result in such 
improvements.  The requirements follow the ‘plan, do, check, and act’ 
model of the ISO 9000 standard which forms the basis of continual 
improvement of the system.  [EMS001.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN06 Concept: environmental impact Eng: environmental 

impact [EMS.TXT] 
Thai: ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
[TH-EMS008.TXT] 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  [TH-
EMS014.TXT] 

Feature:  
คือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม  อันเกิดจากกิจกรรม  ผลิตภณัฑ  หรืองานบริการขององคกร  ไมวาจะ

เกิดขึ้นเพียงบางสวนหรือท้ังหมด  หรือสงผลดานบวกหรือดานลบ  [TH-EMS.TXT] 
 เพ่ือควบคุมการเกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนนิการขององคกร  มาตรฐานไอเอสโอ 
14001  กําหนดใหผูบริหารระดับสูงขององคกรเปนผูกําหนดนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy)  ให
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เหมาะสมกับลักษณะและขนาดของผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (environmental impact)  อันเกิดจากกิจกรรม   
ผลิตภัณฑ  หรืองานบริการขององคกร  เห็นไดชัดวาประโยชนอยางหน่ึงของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมคือ  หาก
องคกรไดนาํไปดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว  จะสามารถลดผลกระทบดานลบที่มีตอส่ิงแวดลอม   ท้ังยังชวย
รักษาไวซึ่งคุณภาพของระบบนิเวศโดยรวม 
Conceptual Relations: ดูรูป CN 02 
Environmental policy ➠➠ CE  ➠➠ environmental impact 
CE= cause-effect 
คําอธิบาย  ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (environmental impact)  เปนผลอันเกิดจากการดําเนินงานตาม
นโยบายสิ่งแวดลอม  ซ่ึงอาจเปนผลกระทบดานบวกหรือดานลบกไ็ด 
Extractions:  
1. Definitions 3.4 Environmental impact-any change to the environment, 

whether adverse or beneficial, wholly or partially resulting from an 
organization’s activities, products, or services.  [EMS.TXT] 

2. There are certain requirements that the environmental policy must meet, 
including the following: It must be appropriate to the nature, scale, and 
environmental impacts of the organization's activities, products, and 
services.  This requirement brings the reader back to the note associated 
with "environmental aspects which, in essence, calls aspects with 
significant environmental impacts, "significant aspects.  [EMS001.TXT] 

3. A thorough understanding of environmental management-the aim of this 
book--must lead to an overall environmental strategy that serves a 
springboard to: "set(ting)corporate policies, change corporate culture, and 
integrate environmental impacts in managerial decisions at all levels, in 
all facilities, and at all geographic locations of the organization.  
[EMS003.TXT] 

4. Potential Benefits of Environmental Management Systems- When an 
effective EMS is in place, an organization can greatly reduce the negative 
environmental impacts of its activities, products, and services and help 
maintain the quality of the ecosystem.  [EMS003.TXT] 

5. Actually-as this definition shows-the converse is also true.  There are 
such things as positive environmental impacts, and it is strongly 
suggested that you strive for them.  Positive environmental impacts 
provide strong public relations.  This will lift your company’s image as a 
good corporate citizen.  Wetlands restoration, community forestry 
programs, discharge of waste water that is cleaner than your intake 
source, and company participation in highway, river, or public park 
cleanups in support of nonprofit organizations are all examples of how 
your organization can have a positive environmental impact and gain 
community support.  [EMS004.TXT] 

6. Another reason to include varied positive environmental impacts is that 
the things one party considers positive could be considered negative by 
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another.  If you landscape your storm retention pond for wildlife it may 
be considered a positive impact by hunters and bird lovers who are 
lobbying for increased waterfowl habitat; but it could be considered a 
negative by the neighbors who will get goose droppings on their lawns, 
or have to deal with mosquitoes hatched out of your pond.  Such ‘lateral 
thinking’ will help you evaluate the ramifications of your organization’s 
operations and plans.  [EMS004.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN07 Concept: top 

management  
commitment 

Eng: top management 
commitment  [EMS001.TXT] 
[EMS003.TXT] 

Thai: พันธะของผูบริหารระดับสูง 
ความมุงม่ันของผูบริหารระดับสูง [TH-
EMS008.TXT] ความมุงม่ันของผูบริหาร
สูงสุด  [TH-EMS010.TXT] 

Feature: คือขอผูกพันของผูบริหารระดับสูง  (top management)  ที่มีตอการปรับปรุงอยางตอเน่ือง (continual 
improvement)  และการปองกันมลภาวะ  (prevention of pollution)  และการปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและ
กฎระเบียบดานส่ิงแวดลอม   (compliance to environmental legislation and regulation)   รวมถึงขอกาํหนดดาน
ส่ิงแวดลอมอื่นใดที่องคกรเก่ียวของอยู   องคประกอบทัง้หมดน้ีตองแสดงไวใหเห็นชัดเจนเปนลายลักษณอักษรใน
นโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy)  ขององคกร  เนื่องจากนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy)   
จะถูกใชเปนเคร่ืองมือขับเคลื่อนการดําเนินงานและการปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอมขององคกรใหประสบ
ความสําเรจ็  พันธะของผูบริหารระดับสูง (top management commitment)   มีสวนสําคัญอยางมากท่ีจะผลักดันให
องคกรประสบความสําเร็จในการนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปดําเนินงาน   ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงจึงตองทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบายส่ิงแวดลอม  (environmental policy)  เพ่ือใหแนใจวานโยบายดังกลาวไดแสดงใหเห็นขอ
ผูกพันของตนท่ีมีตอองคประกอบดังกลาวขางตน 
Conceptual Relations: ดูรูป   CN 02 
Environmental policy  ➠➠ WP  ➠➠ top management commitment  
Top management  ➠➠ A-In  ➠➠ top management commitment 
WP = whole-part 
A-In = agent-intention 
คําอธิบาย   ขอผูกพันของผูบริหารระดับสูง (top management)  ซึ่งผูบริหารระดับสูงตองมี  เปนสวนหนึ่งของ
หลักการที่ตองระบุไวในนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) 
Extractions:  
1. Policy Elements-Top Management Commitment Although ISO 14001 

requires top management to define the organization's environmental 
policy it does not provide a definition of " top management".  
[EMS001.TXT] 

2. Top management commitment is an absolute prerequisite to the 
successful establishment, implementation, and maintenance of an EMS. 
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[EMS003.TXT] 
3. Anyone who has worked in the business world knows how important top 

management commitment is.  As was noted in part 1, tog management 
commitment is of paramount importance if the environmental 
management system (EMS) is to succeed.  [EMS001.TXT] 

4. Top Management Commitment-This must be present from the onset of 
initial planning and remain throughout the implementation cycle of the 
EMS, including assignment of the required level of resources needed to 
plan, develop, implement, monitor, and improve your environmental 
program.  The drafters of ISO 14001 wrote provisions of resources into 
the standard because they knew that, without it , the EMS would 
crumble.  [EMS004.TXT] 

Variant Form: commitment of top management 
Extractions: 
1. The environmental policy is the driver for implementing and improving 

the organization’s environmental management system so that it can 
maintain and potentially improve its environmental performance.  The 
policy should therefore reflect the commitment of top management to 
compliance with applicable laws and continual improvement.  
[EMS.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN08 Concept: continual 

improvement 
Eng: continual 
improvement [EMS.TXT] 

Thai: การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
[TH-EMS008.TXT] 

Feature: คือกระบวนการท่ีสงเสริมระบบการจัดการส่ิงแวดลอมใหประสบผลสําเร็จในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานส่ิงแวดลอม (environmental performance)  โดยรวม  ตามแนวทางทีกํ่าหนดไวในนโยบายส่ิงแวดลอม  
(environmental policy)  ขององคกรทั้งนี้กระบวนการดังกลาวไมจําเปนตองเกิดขึ้นพรอมๆ  กันในทุกๆ  กจิกรรม   
[TH-EMS008.TXT] 
 ขอผูกพันขององคกรท่ีมีตอการปรับปรุงอยางตอเนื่อง(commitment to continual improvement)  คือการที่
องคกรจะตองจัดใหมีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management system)  อยาง
ตอเน่ือง  ไมใชปรับปรุงเพียงแคการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม (environmental performance)  เทานั้น  การ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง (continual improvement)  จงึเปนการปรบัปรุงที่ตองเกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอตลอดชวง
ระยะเวลาหนึ่ง   มาตรฐานไอเอสโอ  14001  ตองการใหองคกรปรบัปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
(continual improvement)  ดวยวิธีการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมดานลบและสรางผลกระทบดานบวก   โดยมี
เปาหมายเพ่ือเนนใหองคกร  พยายามปรับปรุงการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง  เปนระบบ  และอยางมี
หลักการ  มากกวาการพยายามดําเนินงานใหปลอดมลภาวะรอยเปอรเซนต 
Conceptual Relations: ดูรูป CN 02 
Top management commitment ➠➠ IO  ➠➠ continual improvement 
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IO = intention-object 
คําอธิบาย  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continual improvement)  เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นขอผูกพันของผูบริหาร
ระดับสูง  (top management commitment) 
Extractions:  
1. Definitions-3.1 continual improvement - process of enhancing the 

environmental management system to achieve improvements in overall 
environmental performance in line with the organization’s environmental 
policy.  Note-The process needs not take place in all areas of activity 
simultaneously.  [EMS.TXT] 

2. The commitment to continual improvement is related to continual 
improvement of the EMS and not of environmental performance, per se, 
as was discussed in Chapter 2.  This allows an organization to prioritize 
which areas it will spend money and resources improving.  
[EMS001.TXT] 

3. Although the two phrases may be used interchangeably in everyday 
conversation, there is a subtle, but important, difference between 
“continual improvement” and “continuous improvement,” as they 
pertain by the standard.  “Continual” means “frequent and regular.”  
“Continuous” means “without breaks or interruptions.”  [EMS004.TXT] 

4. If your wastewater quality monitoring shows improvements on a weekly, 
monthly, or quarterly basis, then you have affected a continual 
improvement.  On the other hand, to effect a continuous improvement, 
you will have to demonstrate that the water quality gets better from one 
moment to the next-an impossible task (even if it could be done, it would 
quickly reach a point at which it could not be measured), and one for 
which the documentation costs would be enormous, to say the least.  
[EMS004.TXT] 

5. As noted in the discussion of Section 3 (Definitions), this is the 
Herculean task it first appears to be.  “Continual improvement” can be 
improvement by stages or improvement in regular, incremental steps over 
a period of time.  Gradual improvements are not only simpler to 
accomplish; they also contribute to the acceptance of an environmental 
management system and its accompanying goals.  From another 
perspective, the standard also calls for continual improvement, a better 
bit-by-bit method of ameliorating negative situations and creating 
positive ones.  Within this philosophy, zero pollution is not the 
immediate goal.  The goal is a methodical march closer toward zero.  
[EMS004.TXT] 

Grammatical category: Noun 
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CN09 Concept: 
prevention of 
pollution 

Eng: prevention of 
pollution [EMS.TXT] 

Thai: การปองกันมลภาวะ [TH.EMS008.TXT] 
การปองกันมลพิษ [TH.EMS014.TXT] 

Feature:  
คือการใชกระบวนการ วิธีการ  วสัดุ  หรือผลิตภัณฑ  ซึง่ชวยหลีกเล่ียง  ลด  หรือควบคุมมลภาวะ  และ

รวมถึงการแปรรูปนาํมาใชงานใหม  การปรับสภาพ  การเปล่ียนกระบวนการ  กลไกการควบคุม  การใชวัสดุทดแทน  
และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังน้ีประโยชนของการปองกันมลภาวะคือชวยลดผลกระทบที่มีตอ
ส่ิงแวดลอม  ชวยปรับปรุงประสิทธิภาพ  และลดคาใชจายในการดําเนินงาน  [TH-EMS008.TXT] 
 พันธะขององคกรที่มีตอการปองกันมลภาวะ  (commitment to prevention of pollution) จะเกี่ยวของกับ
พันธะท่ีมีตอการปรับปรุงอยางตอเน่ือง  (commitment to continual improvement) ทั้งน้ีเพราะการปรับปรุง
กระบวนการ  วิธีการ  กลไกการควบคุม  อยางตอเน่ืองจะชวยลดและปองกันการเกิดมลภาวะ 
 คําวา การปองกันมลภาวะ (prevention of pollution) ตามขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
มาตรฐานไอเอสโอ  14001  ไมไดหมายถึงการขจัดโอกาสหรือความเปนไปไดใดๆ  ที่ทาํใหเกิดมลภาวะ  แตหมายถึง 
การกําหนดเปาหมายในการลดมลภาวะใหเหลือนอยที่สุดเทาทีจ่ะทําให  เปาหมายดังกลาวตองสามารถบรรลุใหเปน
จริงได  เพ่ือชวยใหองคกรสามารถดําเนินกิจการไดตอไปอยางย่ังยืน  ในขณะท่ีทําการปรับปรุงการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมและการลดมลภาวะตามขอกําหนดของมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม 
Conceptual Relations: ดูรูป CN 02 
Top management commitment ➠➠ IO  ➠➠ prevention of pollution 
IO = intention-object 
คําอธิบาย  การปองกันมลภาวะ (prevention of pollution)  เปนอีกส่ิงหน่ึงที่แสดงใหเห็นขอผูกพันของผูบริหาร
ระดับสูง (top management commitment)  ซึ่งตองระบไุวในหลักการของนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental 
policy) 
Extractions:  
1. 3. Definitions-3.13 prevention of pollution-use of processes, practices, 

materials or products that avoid, reduce or control pollution, which may 
include recycling, treatment, process changes, control mechanisms, 
efficient use of resources and materials substitution.  Note—The potential 
benefits of prevention of pollution include the reduction of adverse 
environmental impacts, improved efficiency and reduced costs.  
[EMS.TXT] 

2. It is fair to say that commitment to continual improvement of the EMS is 
linked to a commitment to prevention of pollution since improving 
processes, practices, and control mechanisms will aid in prevention of 
pollution.  [EMS001.TXT] 

3. This is just one example of why ‘never say never’ is generally a good 
adage to follow.  And in this spirit, ‘prevention of pollution,’ as defined 
in this Specification, does not mean ‘the elimination of any possibility of 
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pollution.’  [EMS004.TXT] 
4. The authors of ISO 14001 recognize that most groups using the standard 

are businesses, and that businesses have the fiduciary responsibility to 
turn a profit.  In the added Note, they further recognize that many 
pollution prevention initiatives can reduce overhead and help contribute 
to greater profits.  While pollution prevention may not be possible, it 
can be regarded as ideal, and pollution minimization is a target within 
reach in most issues.  [EMS004.TXT] 

5. “Prevention of pollution” can be reduction or minimization of pollution, 
as opposed to the sudden and absolute cessation of waste, noise, 
unsightliness, emissions to air or water, and so forth.  In other words, 
management here ensures that organization will remain sustainable while 
improving its environmental posture and preventing pollution as required 
by the standard.  [EMS004.TXT] 

Variant form: pollution prevention 
Extractions: 
1. While pollution prevention may not be possible, it can be regarded as 

ideal, and pollution minimization is a target within reach in most issues.  
[EMS004.TXT] 

2. The Specification speaks of ‘processes, practices, materials or products’-
four roads to pollution prevention. In paint technology, the use of water-
based paints is a process that can prevent pollution.  Recovering and 
recycling excess pigment powder is a practice which can prevent 
pollution.  The powder-coat finish (which has little or no solvent) is a 
material that can prevent pollution.  And the less toxic substances that are 
substituted for heavy metals in paints are products that prevent pollution.  
All of these have been widely used by the major auto companies to 
reduce their plant emissions and lower the waste produced by paint lines.  
[EMS004.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN10 Concept: 

environmental 
objective 

Eng: environmental 
objective  [EMS.TXT] 

Thai: วัตถุประสงคดานสิง่แวดลอม 
[TH-EMS008.TXT] [TH-EMS014.TXT] 

Feature: คือเปาหมายโดยรวมดานส่ิงแวดลอมที่กําหนดไวในนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental 

policy)  ซ่ึงองคกรตองดาํเนินการใหบรรลุผลและสามารถตรวจวัดไดในทางปฏิบัต ิ [TH-

EMS008.TXT]  เนื่องจากนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy)  จะตองถูกใชเปนกรอบ
งาน (framework)  ในการจัดทําและทบทวนวัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม  (environmental 

objective)  รวมทั้งเปาหมายดานส่ิงแวดลอม (environmental target)  วัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม
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จึงตองสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดขึ้น  รวมทั้งขอผูกพันของผูบริหารระดับสูง (top 

management commitment)  ท่ีมีตอการปองกันมลภาวะ (prevention of pollution)  ทั้งน้ี
มาตรฐานไดกําหนดให  องคกรจักตองจัดทํา  และรักษาไวซ่ึงวัตถปุระสงคและเปาหมายดานสิง่แวดลอมที่มีเอกสาร
รับรอง ในแตละลักษณะงานและแตละระดับภายในองคกร 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 02 
Environmental policy ➠➠ WP ➠➠ environmental objective 
WP =whole-part 
คําอธิบาย  วัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม  (environmental objective)  เปนสวนหน่ึงของนโยบายส่ิงแวดลอม 
(environmental policy) 
Extractions:  
1. 3. Definitions-3.7 environmental objective-overall environmental goal, 

arising from the environmental policy, that an organization sets itself to 
achieve, and which is quantified where applicable.  [EMS.TXT] 

2. 4.2 Environmental policy-Top management shall define the 
organization’s environmental policy and ensure that it d) provides the 
framework for setting and reviewing environmental objectives and 
targets. [EMS.TXT] 

3. The organization shall establish and maintain documented 
environmental objectives and targets, at each relevant function and level 
within the organization.  The objectives and targets shall be consistent 
with the environmental policy, including the commitment to prevention 
of pollution.  [EMS.TXT] 

4. The environmental policy needs to be specific enough that it provides a 
framework for setting and reviewing environmental objectives and 
targets.  [EMS001.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN11 Concept: environmental target Eng: environmental target 

[EMS.TXT] 
Thai: เปาหมายดานส่ิงแวดลอม 
[TH-EMS010.TXT]   

Feature: คือผลที่ตองการบรรลุจากการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม  และสามารถตรวจวัดไดในทางปฏิบัติ   ซึง่
องคกรหรือสวนหนึง่ขององคกรสามารถนําไปใชปฏิบัติได  เปาหมายดานส่ิงแวดลอม  (environmental target)  
กําหนดโดยวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม  (environmental objective)  ซึ่งกําหนดขึ้นเพ่ือดาํเนินการใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม  [TH-EMS008.TXT] 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN02 
Environmental policy  ➠➠ WP  ➠➠ environmental target 
WP = whole-part 
คําอธิบาย  เปาหมายดานส่ิงแวดลอม  (environmental target)  เปนสวนหนึ่งของนโยบายส่ิงแวดลอม  
(environmental policy)  
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Extractions:  
1. 3. Definitions-3.10 environmental target- detailed performance 

requirement, quantified where practicable, applicable to the organization 
or parts thereof, that raises from the environmental objectives and that 
needs to be set and met in order to achieve those objectives.  [EMS.TXT] 

2. 4.2 Environmental policy-Top management shall define the 
organization’s environmental policy and ensure that it d) provides the 
framework for setting and reviewing environmental objectives and 
targets.  [EMS.TXT] 

3. The organization shall establish and maintain documented 
environmental objectives and targets, at each relevant function and 
level within the organization.  The objectives and targets shall be 
consistent with the environmental policy, including the commitment to 
prevention of pollution.  [EMS.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
 
 
 

จัดรูปแบบ
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ความสัมพันธของมโนทัศนรองชุดท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP = activity-patient 
EO  = effect-object 
CE = cause-effect 
GS = generic-specific 
OC = object-constraint 
PT = process-topic of activity 
WP = whole -part 

environmental policy

environmental impact

environment 

environmental aspect

planning

objectives and targets environmental management 
program

significant environmental 
aspect

CN03 
significant 

environmental impact

Top management 
commitment to prevention of 

pollution

interested party

environmental performance

CE 

EO 

EO

PT
PT

OC OC 

AP

OCCE GS 

CE

PT

legal and other requirementsPT

OC 
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CN12 Concept: 

planning 
Eng: planning 
[EMS.TXT] 

Thai: การวางแผน  [TH-EMS09.TXT] 

Feature:   เปนองคประกอบสําคญัลําดับท่ีสองของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management 
system) ประกอบดวยหัวขอกจิกรรม  4  หัวขอคือ  การจดัทําระเบียบปฏิบัติท่ีใชจําแนกแงมุมดานส่ิงแวดลอม  
(environmental aspects) การจดัทําระเบียบปฏิบัติท่ีใชจําแนกกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ (legal and 
other requirements)  การจัดทําวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอมท่ีมีเอกสารรับรอง  (documented 
objectives and targets) และการจัดทําโครงการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental  management program) เพ่ือ
ดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  ขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14001  กําหนดใหข้ันตอนการวางแผนมีองคประกอบท่ีมีลักษณะเปนขอบังคับ (mandatory element)  ซึ่ง
แสดงดวยคาํวา �จักตอง  (shall)�  จํานวน  10 องคประกอบ 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN03 
Environmental management system ➠➠ WP  ➠➠ planning 
Planning  ➠➠ PT  ➠➠ environmental aspects 
Planning  ➠➠ PT  ➠➠ legal and other requirements 
Planning  ➠➠ PT  ➠➠ objectives and targets 
Planning  ➠➠ PT  ➠➠ environmental management program 
WP = whole-part 
PT = process-topic of activity 
คําอธิบาย  การวางแผน  (planning)  เปนองคประกอบสําคัญลําดับท่ีสองของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
(environmental management system)  เปนข้ันตอนท่ีเปนขอบังคับ  (mandatory)  และ
ประกอบดวยหัวขอกิจกรรม  4  หัวขอซ่ึงมีองคประกอบท่ีเปนขอบังคับ (mandatory element)  รวม  10  
องคประกอบ 
Extractions:  
1. After defining the environmental policy, planning is the next step in the 

ISO 14001 process.  [EMS001.TXT] 
2. 4.3 Planning- 4.3.1 Environmental aspects; 4.3.2. Legal and other 

requirements; 4.3.3. Objectives and targets; and 4.3.4. Environmental 
management program.  [EMS.TXT] 

3. 4.3 Planning-4.3.1 Environmental aspects-The organization shall 
establish and maintain (a) procedure(s) to identify the environmental 
aspects of its activities, products or services that it can control and over 
which it can be expected to have an influence, in order to determine those 
which have or can have significant impacts on the environment.  The 
organization shall ensure that the aspects related to these significant 
impacts are considered in setting its environmental objectives.  The 
organization shall keep this information up-to-date.  [EMS.TXT] 

4. 4.3 Planning-4.3.2 Legal and other requirements-The organization shall 
establish and maintain a procedure to identify and have access to legal 
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and other requirements to which the organization subscribes, that are 
applicable to the environmental aspects of its activities, products or 
services.  [EMS.TXT] 

5. 4.3. Planning-4.3.3 Objectives and targets-The organization shall 
establish and maintain documented environmental objectives and targets, 
at each relevant function and level within the organization.  When 
establishing and reviewing its objectives, an organization shall consider 
the legal and other requirements, its significant environmental aspects, its 
technological options and its financial, operational and business 
requirements, and the views of interested parties.  The objectives and 
targets shall be consistent with the environmental policy, including the 
commitment to prevention of pollution.  [EMS.TXT] 

6. 4.3 Planning 4.3.4 Environmental management program (s)-The 
organization shall establish and maintain (a) program (s) for achieving its 
objectives and targets.  It shall Include a) designation of responsibility for 
achieving objectives and targets at each relevant function and level of the 
organization; b) the means and lime-frame by which they are to be 
achieved.  If a project relates to new developments and new or modified 
activities, products or services, program (s) shall be amended where 
relevant to ensure that environmental management applies to such 
projects.  [EMS.TXT] 

7. It is a rare endeavor, indeed, that is not made better by careful reflection 
and planning.  In ISO 14000, planning is mandatory.  Of the 52 
mandatory elements contained in ISO 14001, 10 are contained in this, the 
Planning Section of the specification.  [EMS004.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN13 Concept: 

environmen
tal aspect 

Eng: environmental 
aspect [EMS.TXT] 

Thai: ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม  
[TH-EMS008.TXT]   
ปญหาส่ิงแวดลอม  [TH-
EMS011.TXT]   
ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอม  [TH-
EMS014.TXT] 

Feature: 
คือสวนประกอบของกิจกรรม  ผลิตภัณฑ  หรืองานบริการขององคกร  ซึ่งสามารถกอปฏิสัมพันธ  (interact)  

กับส่ิงแวดลอม  (environment)  ท้ังน้ีลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  (significant environmental aspect)  
คือลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบ  หรือสามารถสงผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญ  ( significant 
environmental impact)  ตอส่ิงแวดลอม  [TH-EMS008.TXT] 

ข้ันตอนการวางแผน  (planning)  เร่ิมดวยการที่องคกรจักตองจดัทําและรักษาไวซึง่ระเบียบปฏิบัติ  
(procedure)  ท่ีใชระบุลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม  (environmental aspects)  อันเกิดจากกิจกรรม  ผลิตภัณฑหรือ
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งานบริการขององคกร  ซึง่องคกรสามารถควบคุม  หรือคาดหวังวาจะสามารถควบคุมได  เพ่ือตัดสินวาลักษณะ
ปญหาส่ิงแวดลอม (environmental aspects)  ใด  จะกอหรือสามารถกอผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม  
(significant environmental impact)   และองคกรจกัตองแนใจวาลักษณะปญหาท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบท่ีมี
นัยสําคัญเชนวาน้ี  จะถูกนําไปพิจารณาในการกําหนดวตัถุประสงคดานส่ิงแวดลอม (environmental objectives)  
นอกจากน้ี องคกรยังตองปรับปรุงขอมูลในเร่ืองน้ีใหทันสมัยอยูเสมอ 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN03 
Planning   ➠➠ PT  ➠➠  environmental aspect 
Environmental aspect ➠➠ CE  ➠➠ environmental impact 
PT= process � topic of activity 
CE = cause-effect 
คําอธิบาย  การวางแผน (planning)  ประกอบดวยหัวขอกิจกรรม (topic of activity)  การระบุลักษณะ
ปญหาส่ิงแวดลอม (environmental aspects)  ซ่ึงอาจกอผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
(environmental impact) 
Extractions: 
1. The planning process begins with the identification of environmental 

aspects and, subsequently, significant environmental aspects.  
[EMS001.TXT] 

2. 3 Definitions 3.3 Environmental aspect - element of an organization’s 
activities, products or services that can interact with the environment.  
Note-A significant environmental aspect is an environmental aspect that 
has or can have a significant environmental impact.  [EMS.TXT] 

3. 4.3 Planning-4.3.1. Environmental aspects-The organization shall 
establish and maintain (a) procedure (s) to identify the environmental 
aspects of its activities, products or services that it can control and over 
which it can be expected to have an influence, in order to determine those 
which have or can have significant impacts on the environment.  The 
organization shall ensure that the aspects related to these significant 
impacts are considered in setting its environmental objectives.  The 
organization shall keep this information up-to-date.  [EMS.TXT] 

4. Environmental aspects -Subclause 4.3.1 is intended to provide a process 
for an organization to identify significant environmental aspects that 
should be addressed as a priority by the organization’s environmental 
management system.  Organizations may also take into account the 
degree of practical control they can have over the environmental aspects 
being considered.  Organizations should determine what their 
environmental aspects are, taking into account the inputs and outputs 
associated with their current and relevant past activities, products and/or 
services.  [EMS.TXT] 

5. Environmental aspects, again, are elements of your “activities, products 
or services which can interact with the environment.”  These can by 
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anything from the packaging containing your fast-food product to the 
lights in the parking lot at your manufacturing facility.  It is 
management’s responsibility to establish which of these aspects can have 
a significant impact on the environment.  [EMS004.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN14 Concept: 

significant 
environmental 
aspect 

Eng: significant 
environmental 
aspect 
[EMS011.TXT
] 

Thai: ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  
[TH-EMS011.TXT]  
ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ  [TH-
EMS008.TXT] 

Feature:  
 คือลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม  (environmental aspect)  ท่ีสามารถกอผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอ
ส่ิงแวดลอม (significant environmental impact)  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  
กําหนดใหองคกรจักตองระบุลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  โดยพิจารณาจากปจจยัดังตอไปน้ี  ก) การ
ปลอยอากาศเสีย  ข)  การปลอยของเสียสูแหลงนํ้า  ค)  การจัดการของเสีย  ง)  การทําใหท่ีดินปนเปอน  จ) การใช
สวนประกอบท่ีเปนวตัถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ  ฉ) ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมของทองถิ่นและประเด็นปญหาอ่ืน
ของชุมชน  และเม่ือระบุปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญออกมาไดแลว องคกรจะตองมีการจัดทําเอกสารรับรอง  มี
การทบทวนและปรับปรุงตามความจําเปนตอไป 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN03 
Environmental aspect   ➠➠  GS ➠➠  significant environmental aspect  
GS = generic-specific 
คําอธิบาย  ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  (significant environmental aspect)   เปน
ลักษณะเฉพาะของลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม  (environmental aspect) 
Extractions:  
1. Once environmental aspects are identified, the organization must 

determine which it considers significant environmental aspects.  
Environmental Aspects-As mentioned earlier in this chapter, the term 
"significant" is not defined in the standard, and thus the organization has 
some latitude when developing criteria for determining which 
environmental aspects are significant environmental aspects.  
[EMS001.TXT] 

2. Environmental aspects which have or can have significant environmental 
impacts are classified as significant environmental aspects.  
[EMS001.TXT]  

3. The process to identify the significant environmental aspects associated 
with the activities at operating units should, where relevant, consider, a) 
emissions to air; b) releases to water; c) waste management; d) 
contamination of land; e) use of raw materials and natural resources; f) 
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other local environmental and community issues.  [EMS.TXT] 
4. Significant environmental aspects are documented, reviewed, and 

updated, as necessary.  [EMS001.TXT] 
5. When establishing and reviewing its objectives, an organization shall 

consider the legal and other requirements, its significant environmental 
aspects, its technological options and its financial, operational and 
business requirements, and the views of interested parties.  [EMS.TXT] 

 
Variant form: significant aspect 
Extraction: 
1. This gives organizations a starting point, but churn can begin almost at 

once, if the persons identifying the aspects and significant aspects 
cannot agree to what detail the inputs and outputs should be categorized.  
[EMS001.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN15 Concept: 

significant 
environmental 
impact 

Eng: significant 
environmental 
impact 
[TH.EMS009.T
XT] 

Thai: ผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอ
ส่ิงแวดลอม  
[TH.EMS009.TXT] ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ 
[TH.EMS011.TXT] 

Feature:  
 เกิดจากลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  (significant environmental aspect)  ซึ่งจะกอใหเกดิ
ผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญ (significant environmental impact)  ตอส่ิงแวดลอมตามมา  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความถี่หรือ
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนและศักยภาพท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  และ/หรือส่ิงแวดลอม   รวมท้ังเปน
ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีกลุมผูเกี่ยวของใหความสนใจ 
 ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจกัตองกําหนดใหบุคลากร  
ซึ่งรับผิดชอบลักษณะงานที่อาจกอใหเกิดผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม (significant environmental 
impact)   ไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอและเหมาะสม  เชน การฝกอบรมใหรับมือกับภาวะฉุกเฉิน  รวมท้ังกาํหนด
ระดับการศกึษา  ประสบการณ  และ/หรือ  การอบรมท่ีจําเปนเพ่ือใหรับหนาท่ีของงานดังกลาว  หากพบวาองคกรมี
กิจกรรมบางอยางซึ่งสามารถสงผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม  (significant environmental impact)  
รวมท้ังจัดใหมีการจัดทําเอกสารรับรอง  และปรับปรุงขอมูลในเร่ืองดังกลาวใหทันสมัย 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN03 
Significant environmental aspect  ➠➠  CE ➠➠  significant environmental 
impact 
CE = cause-effect 
คําอธิบาย   ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  (significant environmental impact)   เกิด
จากลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  (significant environmental aspect) 
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Extractions:  
1. environmental aspect-element of an organization's activities, products or services that can interact with the 

environment NOTE -- A significant environmental aspect is an environmental aspect that has or can have a 
significant environmental impact. [EMS.TXT] 

2. Criteria that Might Be Used by an Organization to Determine Significant Environmental Aspects /Has a 
significant environmental impact based on frequency and/or severity /Is covered under legislation or 
regulation /Is covered by the organization's internal requirements /Has potential to harm human health and/or 
the environment / Is a concern to customers.  [EMS001.TXT] 

3. The discovery that your company is having a significant environmental impact shouldn't occur in a vacuum.  
It becomes a significant environmental impact if the wider community and legislative bodies have demanded 
that something be done about it. [EMS003.TXT] 

4. It shall require that all personnel whose work may create a significant environmental impact upon the 
environment have received appropriate training. [EMS003.TXT] 

5. These include a training plan and records for employees whose work may create a significant environmental 
impact, emergency response training, and job descriptions which outline education, experience, and/or training 
needed to perform the job function. [EMS001.TXT] 

 
Variant form: significant impact 
Extraction: 
1. The organization must establish, document, and keep up-to-date a 

procedure that will identify its activities, products, or services that can 
have a significant impact on the environment.  [EMS002.TXT] 

 
Grammatical category: Noun 
 
CN16 Concept: 

environment 
Eng: environment 
[EMS.TXT] 

Thai: ส่ิงแวดลอม  [TH-
EMS008.TXT] 

Feature:  
คือสภาพแวดลอมท่ีองคกรดําเนินงานอยู  รวมถึงสภาพอากาศ  แหลงนํ้า  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  พืช

และสัตว  และมนุษย  และการมีปฏิสัมพันธกับการดําเนินงานขององคกร  สภาพแวดลอมในบริบทน้ี  ขยายออกจาก
องคกรสูสภาพแวดลอมสังคมโลกโดยรวม  [TH-EMS008.TXT] 
 ส่ิงแวดลอม (environment)  ตามนิยามของระบบการจดัการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  
ไมไดหมายถึงทะเลสาบหรือปาเขาดังท่ีเขาใจกันท่ัวไป  แตหมายถึงสภาพแวดลอมภายในบริเวณทําการขององคกร  
รวมถึงสถานท่ีท่ีมีการใชผลิตภัณฑ  ตลอดจนแผนดิน  แหลงนํ้า  พืชและสัตว  ชีวติผูคนซึง่อาศัยอยูรอบสถาน
ประกอบการกถ็ือเปนส่ิงแวดลอม  (environment)  หากองคกรดาํเนินงานอยูภายในขอบเขตทางภูมิศาสตรท่ีเรียกวา
ส่ิงแวดลอม  โดยธรรมชาติแลว  การดาํเนินงานขององคกรจะตองมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม (อากาศ  ดิน  และนํ้า)  
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และการมีปฏิสัมพันธเชนวาน้ี  (องคกร-ส่ิงแวดลอม)  มีสวนกอใหเกิดผลกระทบบางรูปแบบตอส่ิงแวดลอม  
(environment)   
 ปจจุบันองคกรทุกขนาดและทุกประเภทใหความสนใจท่ีจะดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมใหประสบผลสําเร็จ  
และตองการแสดงใหเห็นความสําเร็จของการดําเนินงานเชนวาดวยการควบคุมผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  อันเกดิ
จากกิจกรรม  ผลิตภัณฑ  และ/หรือ งานบริการขององคกรตามท่ีกําหนดไวในนโยบายส่ิงแวดลอมและวัตถุประสงค
ดานส่ิงแวดลอม  ท้ังน้ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโดยรวมของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  
น่ันคือสนับสนุนใหมีการปองกันส่ิงแวดลอมใหมีความสมดุล  และเหมาะสมกับความตองการของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN03 
Environmental impact  ➠➠ EO ➠➠  environment 
Significant environmental impact  ➠➠ EO ➠➠  environment 
EO = effect-object 
คําอธิบาย  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม  (significant 

environmental impact)  มักสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  (environment) 
Extractions: 
1. 3. Definitions-3.2 Environment-surroundings in which an organization 

operates, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, 
humans, and their interrelation NOTE -- Surroundings in this context 
extend from within an organization to the global system.  [EMS.TXT] 

2. " Environment ," as defined here, does not have the lakes and-
wilderness connotation which it is so often granted in casual use.  The 
inside of your plant is an environment, the places where your products 
are used are environments, and the earth, land, water, animals, and people 
around your facilities is an environment.  [EMS004.TXT] 

3. Indeed, if an organization is to operate within a well-defined 
geographical boundary known as "the environment," it must, by the very 
nature of its existence, interact with that environment (air, soil, water).  In 
turn, such (organizational-environmental) interactions are likely to lead 
to some form of impact on the environment.  [EMS002.TXT] 

4. Organizations of all kinds are increasingly concerned to achieve and 
demonstrate sound environmental performance by controlling the impact 
of their activities, products or services on the environment, taking into 
account their environmental policy and objectives.  [EMS.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN17 Concept: 

objective and 
target 

Eng: objective 
and target 
[EMS.TXT] 

Thai: วัตถุประสงคและเปาหมาย   
[TH-EMS008.TXT] 

Feature: 
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คือวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม (environmental objectives and targets)  ท่ีกําหนดไวใน
นโยบายส่ิงแวดลอม  แตแตกตางกันเพราะเปนวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีองคกรจักตองจัดทําเปนลายลักษณ
อักษรและมีเอกสารรับรอง  เพ่ือใชดําเนินการกิจกรรมตางๆ  ดานส่ิงแวดลอมท่ีแยกยอยออกไป  การจัดทํา
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีมีเอกสารรับรองเปนหัวขอกิจกรรมหนึ่งของข้ันตอนการวางแผน (planning)   

ในหัวขอกจิกรรมน้ี  ขอกาํหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ระบุวา
องคกรจักตองจัดทําและคงไวซึง่วัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม (environmental objectives and 
targets)  ซึ่งมีเอกสารรับรองในแตละลักษณะงานและแตละระดับท่ีเกี่ยวของภายในองคกร  ในการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม (environmental objectives and targets)  องคกรจกัตองพิจารณา
กฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ  (legal and other requirements) ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  
(significant environmental aspects) ทางเลือกดานเทคโนโลย ี ขอกาํหนดในทางการเงิน  การปฏิบัติการและธุรกิจ  
นอกจากน้ียังตองสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy)  และขอผูกพันของผูบริหารระดับสูง  
(top management commitment)  ขององคกรท่ีมีตอการปองกันมลภาวะ (prevention of pollution)   นอกจากน้ี
วัตถุประสงค (objectives)  ท่ีกําหนดข้ึนจะตองชดัเจน  และเปาหมาย (targets)  จะตองสามารถตรวจวดัไดในทาง
ปฏิบัติ  เม่ือมีการนํามาตรการปองกัน (preventive measures) ท่ีเหมาะสมมาประยุกตใช   ในสวนท่ีเกีย่วของกับ
ทางเลือกดานเทคโนโลย ี องคกรอาจตองพิจารณาใชเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด (best available technology-BAT)  ท่ีมีอยู
ซึ่งมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร 
Conceptual Relations: ดูรูป CN03 
Planning  ➠➠ PT ➠➠  objectives and targets 
Objectives and targets  ➠➠ OC ➠➠  legal and other requirements  
Objectives and targets  ➠➠ OC  ➠➠  significant environmental aspect 
Objectives and targets  ➠➠ OC ➠➠  top management commitment to 
prevention of pollution 
PT =process-topic of activity 
OF = object-constraint 
คําอธิบาย  วัตถุประสงคและเปาหมาย  (objectives and targets)  เปนหัวขอกิจกรรมหน่ึงของการ
วางแผน (planning)  ซ่ึงในการจัดทําจะตองพิจารณาขอจํากัดดานกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ  
(legal and other requirements)  ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  (significant 

environmental aspect)  และขอผูกพันของผูบริหารระดับสูง (top management 

commitment) ท่ีมีตอการปองกันมลภาวะ  (commitment to prevention of pollution)  

และความสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy) 
Extractions:  
1. 4.3.3 Objectives and targets-The organization shall establish and 

maintain documented environmental objectives and targets, at each 
relevant function and level within the organization.  When establishing 
and reviewing its objectives, an organization shall consider the legal and 
other requirements, its significant environmental aspects, its 
technological options and its financial, operational and business 
requirements, and the views of interested parties.  The objectives and 
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targets shall be consistent with the environmental policy, including the 
commitment to prevention of pollution.  [EMS.TXT] 

2. A.3.2 Objectives and targets-The objectives should be specific and 
targets should be measurable wherever practicable, and where 
appropriate take preventive measures into account.  When considering 
their technological options, an organization may consider the use of the 
best available technology where economically viable, cost-effective and 
judged appropriate.  The reference to the financial requirements of the 
organization is not intended to imply that organizations are obliged to use 
environmental cost-accounting methodologies.  [EMS.TXT] 

3. ISO 14001 requires an organization to establish and maintain 
documented objectives and targets.  Elements to consider when 
establishing these objectives and targets include:-Relevant legal 
requirements and other requirements to which the organization 
subscribes; -Significant environmental aspects of the organization’s 
activities, products, and services; -Technological options available to the 
organization;-The views of interested parties.  [EMS001.TXT] 

4. 4.3.3, Objectives and Targets (No ISO 9001 Equivalent Yet)-This is 
one of the very few places where the word documented is used.  The 
organization is required to establish and maintain documented 
environmental objectives and targets that are consistent with the 
environmental policy and the commitment to the prevention of pollution.  
Obviously, one effective way to satisfy this clause is to set quantifiable 
objectives that will be monitored and hence measured periodically.  With 
regard to the setting of environmental objectives, the standard seems 
oddly timid in its approach, for it requires only that the organization shall 
consider legal requirements, technological options as well as financial, 
technological options as well as financial, operational, and business 
requirements, ‘and the views of interested parties’.  [EMS002.TXT] 

5. If you refer back to the definitions of objectives and targets, you will 
see that such things should be measurable; this implies that 
documentation of such measurement will be required to prove progress 
and continual improvement.  Preventive measures should be taken into 
account, wherever possible.  The use of best management practices 
(BMP) and best available technologies (BAT) is highly encouraged-so 
long as the organization can justify it from a financial standpoint.  
[EMS004.TXT] 

6. Along these lines, the phrases, ‘financial, operational and business 
requirements’ reflects the real-world views of the businesspeople who 
authored ISO 14000 and should by no means be taken as an ‘out’ for 
glossing over any bona fide objective or target.  The specification 
recognizes that businesses must be sustainable, so a livable standard was 
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written to encourage subscribers to stay the course, and not abandon their 
environmental efforts in the face of financial pressures.  [EMS004.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN18 Concept: 

environmental 
management 
program 

Eng: 
environmental 
management 
program 
[EMS.TXT] 

Thai: แผนงานการจัดการส่ิงแวดลอม  
[TH-EMS008.TXT]  
โครงการจัดการส่ิงแวดลอม [TH-
EMS014.TXT] 

Feature: 
คือแผนงานท่ีองคกรตองจดัทําและดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย   และการ

จัดทําแผนงานการจดัการส่ิงแวดลอมกระทําในหัวขอกจิกรรมการวางแผน  (planning) 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ระบุวาองคกรจักตองจดัทําและรักษาไวซึ่ง

แผนงานการจัดการส่ิงแวดลอม  (environmental management program)  จํานวนหน่ึงแผนงานหรือมากกวา  เพ่ือ
ดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  (objectives and targets)  ท่ีกําหนดไวในนโยบาย
ส่ิงแวดลอม  ท้ังน้ีแผนงานดงักลาวจะตองรวม  ก)  การมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบในแตละลักษณะงาน
และแตละระดับท่ีเกีย่วของภายในองคกร  และ ข) วิธีการและระยะเวลาดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  นอกจากน้ีหากมีโครงการใดที่เกีย่วของกับการพัฒนาใหมๆ  หรือกจิกรรมใหมๆ  องคกรจะตองปรับปรุง
โครงการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมีอยูเพ่ือจะไดสามารถปรับใชไดกับโครงการเชนวา 
 การจดัทําแผนงานการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management program)  เปนองคประกอบ
สําคัญท่ีจะสงเสริมใหการดาํเนินการระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกรประสบผลสําเร็จ  แผนงานดงักลาว
จะตองระบุใหชดัเจนวาองคกรจะสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย (objectives and targets)  ท่ีตั้ง
ไวไดอยางไร  รวมท้ังกาํหนดเวลาและบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายส่ิงแวดลอม 
(environmental policy)  แผนงานการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management program) อาจแบงเปน
แผนงานยอย  เพ่ือใชจัดการกับองคประกอบสวนท่ีมีลักษณะเฉพาะขององคกร  รวมถึงการทบทวนดานส่ิงแวดลอม  
(environmental review) สําหรับกิจกรรมใหมๆ 
Conceptual Relations: CN03 
Planning  ➠➠ PT ➠➠  environmental management program 
PT = process-topic of activity 
คําอธิบาย  แผนงานการจดัการส่ิงแวดลอม  (environmental management program)  เปนอีกหัวขอกิจกรรมหนึ่ง
ของข้ันตอนการวางแผน (planning) 
Extractions: 
1. 4.3.4 Environmental management program (s)-The organization shall 

establish and maintain (a) program (s) for achieving its objectives and 
targets.  It shall include a) designation of responsibility for achieving 
objectives and targets at each relevant function and level of the 
organization; b) the means and time-frame by which they are to be 



 100

achieved.  If a project relates to new developments and new or modified 
activities, products or services, program (s) shall be amended where 
relevant to ensue that environmental management applies to such 
projects.  [EMS.TXT] 

2. A.3.4 Environmental management program (s)-The creation and use 
of one or more programs is a key element to the successful 
implementation of an environmental management system.  The program 
should describe how the organization’s objectives and targets will be 
achieved, including time-scales and personnel responsible for 
implementing the organization’s environmental policy.  This program 
may be subdivided to address specific elements of the organization’s 
operations and should include an environmental review for new 
activities.  [EMS.TXT].   

3. Developing an Effective Environmental Management Program.  Once 
the organization sets its environmental objectives and targets, the ISO 
14001 standard requires the organization to establish and maintain an 
environmental management program to achieve them.  (Note: the use 
of the term "environmental management program" in the standard 
relates singularly to a program for achieving objectives and targets and 
not to what is conventionally considered an environmental 
management program such as a waste management program, air 
monitoring program, and others.  The program must include the who, the 
when, and the how.  In other words, the following must be defined:-The 
designation of responsibility for achieving objectives and targets at each 
relevant function and level of the organization; -The time frame by which 
they are to be achieved;-the means by which they are to be achieved.  
[EMS001.TXT] 

4. Four mandatory elements are embodied in this section.  One is the 
obvious requirement to ‘establish and maintain (a) program (s) for 
achieving objectives and targets.’  Note the word “maintain’ –
documentation will be required here.  Another mandatory element (4.3a) 
specifies that programs designate specific individuals or job titles 
responsible for achieving each objective and target, as well as (4.3b) the 
way in which they are to be achieved and deadlines for doing so.  
[EMS004.TXT] 

5. You’ll note that, as I’ve gone over this part of the Specification, I’ve often 
said ‘programs,’ as opposed to ‘program.’ You should have a program 
for each functional area of your company.  If you choose to have just one, 
it is permissible to subdivide it/them into several elements as necessary 
for evaluation and communication.  The object is to craft an EMS that fits 
into the way that you do business, not to try forcing your company to 
follow an ill-fitting plan.  Write something that you can work with.  
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[EMS004.TXT] 
Grammatical category: Noun 
 
CN19 Concept: interested 

party 
Eng: interested 
party 
[EMS.TXT] 

Thai: กลุมผูเกี่ยวของ  [TH-

EMS008.TXT]  กลุมผูสนใจ  [TH-
EMS011.TXT] 

Feature:  คือบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากการดาํเนินงานดานส่ิงแวดลอม 
(environmental performance) ขององคกร  [TH-EMS008.TXT]  ขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 
กําหนดใหองคกรพิจารณาความคิดเห็น และ/หรือความตองการของกลุมผูเกี่ยวของในการกําหนดวัตถุประสงคดาน
ส่ิงแวดลอม (environmental objective)  อีกท้ังยังตองกําหนดและรักษาไวซึง่ระเบียบปฏิบัตใินการส่ือสารกับกลุม
ผูเกี่ยวของภายนอกองคกร  ดวยการจดัระบบการรับขอมูลขาวสาร  จัดใหมีเอกสารรับรอง  และสนองตอบความ
ตองการขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรกับกลุมผูเกี่ยวของภายนอก 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN03 
Objectives and targets  ➠➠OC  ➠➠   interested party 
Environmental performance  ➠➠ AP ➠➠  interested party 
OC =object-constraint 
AP = activity-patient 
คําอธิบาย  ความเห็นของกลุมผูเกี่ยวของ (interested party)  เปนขอจํากัดท่ีองคกรตองนํามาพิจารณาใน
การกาํหนดวตัถุประสงคและเปาหมาย (objectives and targets)  เน่ืองจากเปนผูท่ีไดรบักระทบจากการ
ดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม  (environmental performance)  ขององคกร 
Extractions:  
1. 3. Definitions 3.11.  interested party-individual or group concerned with 

or affected by the environmental performance of an organization.  
[EMS001.TXT] 

2. Demonstration of successful implementation of this international 
Standard can be used by an organization to assure interested parties that 
an appropriate environmental management system is in place.  
[EMS.TXT] 

3. When establishing and reviewing its objectives, an organization shall 
consider the legal and other requirements, its significant environmental 
aspects, its technological options and its financial, operational and 
business requirements, and the views of interested parties.  [EMS.TXT] 

4. The organization shall establish and maintain procedures for a) internal 
communication between the various levels and functions of the 
organization; b) receiving, documenting and responding to relevant 
communication from external interested parties.  The policy should be 
sufficiently clear to be capable of being understood by internal and 
external interested parties and should be periodically reviewed and 
revised to reflect changing conditions and information.  [EMS.TXT] 



 102

5. Organizations should implement a procedure for receiving, documenting 
and responding to relevant information and requests from interested 
parties.  This procedure may include a dialogue with interested parties 
and consideration of their relevant concerns.  In some circumstances, 
responses to interested parties' concerns may include relevant 
information about the environmental impacts associated with the 
organization's operations.  [EMS.TXT] 

6. Interested party- individual or group concerned with or affected by the 
environmental performance of an organization.  The language, 
"concerned with or affected by," opens this part of the Specification up 
considerably.  Someone "affected by" the environmental performance of 
your organization could be virtually anyone.  [EMS004.TXT] 

Grammatical category: Noun 
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ความสัมพันธของมโนทัศนรองชุดท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TA = Topic of activity-agent 
PT = process-topic of activity 
WP = whole-part 
AM = agent-material 
AA =activity-material 
AR = agent-representative 
GS = generic-specific 
 

CN04 

implementation and operation

implementation operation

structure and responsibility 
training, awareness and competence

top management

resource management representative

communication EMS documentation document controlinternal communication external communication

operational control 
emergency 

preparedness and 
response 

WP WP

PT 

document

PT

PT
PT PT PT

TA 

AM AR

AmGS GS 
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CN20 Concept: 

implementatio
n and 
operation 

Eng: implementation 
and operation 
[EMS.TXT] 

Thai: การดําเนินการและการ
ปฏิบัติการ [TH-
EMS009.TXT] 

Feature:   เปนองคประกอบสําคญัลําดับท่ีสามของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  
ข้ันตอนการดาํเนินการและการปฏิบัติการ (implementation and operation)  แยกยอยออกเปนการดําเนินการ  
(implementation)  และการปฏิบัติการ  (operation)  ท้ังน้ีข้ันตอนการดาํเนินการ  (implementation)  ซึ่งจะเกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการ  ประกอบดวยหัวขอกิจกรรมตอไปน้ี  การกาํหนดโครงสรางและความรับผิดชอบ (structure 
and responsibility)   การฝกอบรม  การสรางจิตสํานึก   และการพัฒนาความสามารถ  (training, awareness and 
competence)  การส่ือสาร (communication)   การจัดการเอกสารระบบการจดัการส่ิงแวดลอม  (environmental 
management system documentation)  การควบคุมเอกสาร (document control)  สวนข้ันตอนการปฏิบัติการ 
(operation) ซึ่งจะเกี่ยวของกับการควบคุมระบบและเคร่ืองจกัร  จะประกอบดวยหัวขอกิจกรรมการควบคุมการ
ปฏิบัติการ (operational control)   และการเตรียมพรอมเพ่ือรับมือเหตุฉุกเฉิน  (emergency preparedness and 
response)  ท้ังน้ีท้ังการดาํเนินการและการปฏิบัติการ (implementation and operation)  จะประกอบดวย
องคประกอบท่ีมีลักษณะเปนขอบังคับจาํนวน  19  องคประกอบ 
Conceptual Relations: ดรููป CN 04 
Implementation and operation ➠➠ WP  ➠➠ implementation 
Implementation and operation ➠➠ WP  ➠➠ operation 
WP = whole-part 
คําอธิบาย  การดําเนินการและปฏิบัติการ (implementation and operation) เปนข้ันตอนตอจากการ
วางแผน  (planning)  ประกอบดวยการดําเนินการ  (implementation) และการปฏบัิติการ 
(operation)  
Extractions: 
1. 4.4. Implementation and Operation 4.4.1. Structure and responsibilities; 4.4.2 Training, awareness and 

competence; 4.4.3 –Communication; 4.4.4 Environmental management system documentation; 4.4.5 Document 
control; 4.4.6 Operational control; and 4.4.7. Emergency preparedness and response.  [EMS.TXT] 

2. The standards help companies address their environmental aspects consistently and in an orderly fashion 
through the implementation of an environmental management system (EMS) (or the improvement of an 
existing EMS), the allocation of resources, the assignment of responsibility, and the continuous evaluation of 
practices, procedures, and processes.  [EMS003.TXT] 

3. The implementation implicates everyone throughout the organization.  
[EMS002.TXT] 

4. For installations or significant modifications of processes this may 
address planning, design, construction, commissioning, operation and, at 
the appropriate time determined by the organization, decommissioning.  
[EMS.TXT] 
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5. 4.4. Implementation and operation - The implementation and operation portion of the Specification is the 
mother lode of mandatory elements.  Nineteen separate requirements-more than in any other area of the 
Specification-are listed here.   [EMS004.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN21 Concept: structure 

and responsibility 
Eng: structure and 
responsibility 
[EMS.TXT]  

Thai: โครงสรางและความรับผิดชอบ 
[TH-EMS010.TXT]   

Feature:  
คือการกาํหนดบทบาท  หนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร  ซึ่งนําระบบการจดัการส่ิงแวดลอมไป

ดําเนินการและปฏิบัติการในองคกร  รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือใชในการดาํเนินการ  จดัทําข้ึนในหัวขอ
กิจกรรมการดาํเนินการและการปฏิบัติการ 

มาตรฐานไอเอสโอ 14001  กําหนดใหองคกรจกัตองกําหนดบทบาท  (roles)  ความรับผิดชอบ 
(responsibility)  และอํานาจหนาท่ี  (authorities)  ของบุคลากรผูท่ีจะนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปดําเนินการ
และปฏิบัติการ  โดยโครงสรางและความรับผิดชอบท่ีกาํหนดข้ึน  จะตองมีเอกสารรับรองและมีการส่ือสารใหแก
บุคลากรทุกหนาท่ีและทุกระดับภายในองคกร  ท้ังน้ีเพ่ือใหการดาํเนินการและการปฏิบัตกิารเปนไปอยางราบร่ืนและมี
ประสิทธิภาพ ในการจดัทําโครงสรางและความรับผิดชอบ  ฝายบริหาร (management)  โดยผูบริหารระดับสูง  (top 
management)  ขององคกรจกัตองจัดหาทรัพยากร (resources)  ท่ีจําเปน  ซึ่งไดแก   บุคลากรและความชาํนาญ
เฉพาะดาน  เทคโนโลย ี และงบประมาณ   และแตงตัง้ผูแทนฝายบริหาร  (management representative)  ใหเปน
ผูทําหนาท่ีกําหนดบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบ  ท้ังน้ีเพ่ือใหแนใจวา   ก)  ไดมีการนําขอกําหนดของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมไปดาํเนินการและธํารงสภาพในองคกรไดอยางสอดคลองกับมาตรฐานไอเอสโอ 14001 และ ข)  ไดมีการ
รายงานความกาวหนาของการดาํเนินงานดานส่ิงแวดลอมตอผูบริหารระดับสูง  (top management)   เพ่ือทําการ
ทบทวน (review)  และปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมตอไป 

 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ออกแบบใหองคกรสามารถกาํหนดและและ

จัดทําโครงสรางและความรับผิดชอบไดอยางยืดหยุน  เพ่ือใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดขององคกร 
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04 
Implementation ➠➠PT ➠➠ structure and responsibility 
Structure and responsibility  ➠➠TA ➠➠ top management 
PT =process-topic of activity 
TA = Topic of activity-agent 
คําอธิบาย  โครงสรางและความรับผิดชอบ  (structure and responsibility)  เปนหัวขอกิจกรรมแรก
ของข้ันตอนการดาํเนินการและปฏิบัติการ  (implementation and operation)  จัดทําโดยผูบริหาร
ระดับสูง (top management) ขององคกร  
Extractions: 
1. 4.4 Implementation and operation-4.4.1. Structure and responsibility-
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Roles, responsibility and authorities shall be defined, documented and 
communicated in order to facilitate effective environmental management.  
Management shall provide resources essential to the implementation and 
control of the environmental management system.   Resources include 
human resources and specialized skills, technology and financial 
resources.  The organization’s top management shall appoint (a) specific 
management representative (s) who, irrespective of other responsibilities, 
shall have defined roles, responsibilities and authority for a) ensuring that 
environmental management system requirements are established, 
implemented and maintained in accordance with this International 
Standard; b) reporting on the performance of the environmental 
management system to top management for review and as a basis for 
improvement of the environmental system.  [EMS.TXT] 

2. Structure and responsibility-This part of the Specification calls on the 
organization to define the positions responsible for each program and 
program element.  A matrix illustrating job titles and responsibilities 
together with an EMS organizational chart, can provide the required 
documentation and communication for these responsibilities.  This matrix 
can also be used for identifying training needs.  [EMS004.TXT] 

3. A.4.1 Structure and responsibility- The successful implementation of 
an environmental management system calls for the commitment of all 
employees of the organization.  This commitment should begin at the 
highest levels of management.  Accordingly, top management should 
establish the organization’s environmental policy and ensure that the 
environmental management is implemented.  As part of this commitment, 
the top management should designate (a) specific management 
representative (s) with defined responsibility and authority for 
implementing the environmental management system.  In large or 
complex organizations there may be more than one designated 
representative.  In small or medium enterprises, these responsibilities 
may be undertaken by one individual.  [EMS.TXT] 

 
Grammatical category: Noun 
 
CN22 Concept: resource Eng: resource [EMS.TXT] Thai: ทรัพยากร  [TH-EMS010.TXT] 
Feature: 

คือปจจยัตางๆ  ท่ีองคกรใชในการบริหารจัดการระบบการจัดการส่ิงแวดลอมใหประสบผลสําเร็จตามท่ีได
กําหนดไวในนโยบายส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย ทรัพยากรมนุษยและทักษะความชาํนาญงาน  (human resources 
and specialized skills)    เทคโนโลยี (technology)   และงบประมาณ (financial resources)  ผูบริหารระดับสูง  
(top management)  จะตองแนใจวาองคกรไดจัดสรรทรัพยากรประเภทตางๆ  เพ่ือใชในการดาํเนินการระบบการ
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จัดการส่ิงแวดลอมอยางเพียงพอและเหมาะสม  
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04 
Top management  ➠➠AM ➠➠ resource 
AM = agent-material 
คําอธิบาย  ผูบริหารระดับสูง (top management)  จะตองจัดสรรทรัพยากร (resource)  ท่ีจําเปนเพ่ือใช
ดําเนินการระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Extractions: 
1. Management shall provide resources essential to the implementation and 

control of the environmental management system.   Resources include 
human resources and specialized skills, technology and financial 
resources.  The organization’s top management shall appoint (a) specific 
management representative (s) who, irrespective of other responsibilities, 
shall have defined roles, responsibilities and authority for a) ensuring that 
environmental management system requirements are established, 
implemented and maintained in accordance with this International 
Standard; b) reporting on the performance of the environmental 
management system to top management for review and as a basis for 
improvement of the environmental system.  [EMS.TXT] 

2. " Structure and Responsibility," states that "management shall provide 
resources" (human, physical, and financial) necessary to meet the 
organization's environmental objectives and targets.  [EMS003.TXT] 

 
Grammatical category: Noun 
 
CN23 Concept: management 

representative  
Eng: management 
representative  [EMS.TXT] 

Thai:ผูแทนฝายบริหาร   
[TH-EMS010.TXT] 

Feature:   คือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารระดับสูง  (top management)  ใหทําหนาท่ีกาํหนดบทบาท  หนาท่ี
และความรับผิดชอบในการดําเนินการระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกร  และรายงานผลการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมใหฝายบริหาร (management)  ทราบ เปนระยะ  เพ่ือใหมีการทบทวน (review) และปรับปรุงระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมตอไป  ในองคกรขนาดใหญ   ผูแทนฝายบริหาร  (management representative)  
อาจมีจํานวนมากกวาหน่ึงคน  ในขณะท่ีองคกรขนาดกลางและขนาดเล็ก  มีผูแทนฝายบริหารเพียงคนเดียวก็เพียงพอ
กับหนาท่ีดังกลาว 
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04 
Top management  ➠➠AR  ➠➠ management representative 
AR = agent-representative 
คําอธิบาย  ผูบริหารระดับสูงคือผูแตงตัง้ผูแทนฝายบริหาร (management representative)  
Extractions: 
1. The organization’s top management shall appoint (a) specific 
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management representative (s) who, irrespective of other 
responsibilities, shall have defined roles, responsibilities and authority for 
a) ensuring that environmental management system requirements are 
established, implemented and maintained in accordance with this 
International Standard; b) reporting on the performance of the 
environmental management system to top management for review and as 
a basis for improvement of the environmental system.  [EMS.TXT] 

2. As part of this commitment, the top management should designate (a) 
specific management representative (s) with defined responsibility and 
authority for implementing the environmental management system.  In 
large or complex organizations there may be more than one designated 
representative.  In small or medium enterprises, these responsibilities 
may be undertaken by one individual.  [EMS.TXT] 

 
Grammatical category: Noun 
 
CN24 Concept: training, 

awareness and 
competence 

Eng: training, awareness and 
competence [EMS.TXT] 

Thai: การฝกอบรม  การสรางจิตสํานึก  
และการพัฒนาความสามารถ  
[TH-EMS010.TXT] 

Feature: 
เปนหัวขอกจิกรรมหน่ึงในขั้นตอนการดาํเนินการ (implementation)  ตอจากการจดัทําโครงสรางและความ

รับผิดชอบ  ประกอบดวยการจัดเตรียมบุคลากรในองคกรใหมีความรู  ความเขาใจในระบบการจดัการส่ิงแวดลอม  
ในสวนท่ีเปนการฝกอบรม  (training)  องคกรจะตองจัดการใหบุคากรผูมีหนาท่ีและลักษณะงานท่ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม  ใหไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสม  เพ่ือใหแนใจวามีขีดความสามารถ
เพียงพอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูปฏิบัติงานซึง่ทําหนาท่ีในสวนของการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีตองการความ
ชํานาญเปนพิเศษ  มาตรฐานไอเอสโอ  14001  กําหนดใหองคกรจักตองแสดงใหเห็นความจําเปนในการฝกอบรม  
และจักตอง  จัดใหแกบุคลากรซึง่มีหนาท่ีและลักษณะงาน  ซึง่อาจกอผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอมไดรับการ
ฝกอบรมอยางเพียงพอและเหมาะสม  

ในสวนการสรางจิตสํานึก (awareness)  ซึ่งก็คือการสรางการรับรูในเร่ืองเก่ียวกับระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดแกบุคลากรในองคกร  องคกรจักตองจัดทําและคงไวซึง่ระเบียบปฏิบัติ (procedures)   ท่ีจะ
สงเสริมใหบุคลากรหรือสมาชิกองคกรตระหนักถึง  ก) นโยบายส่ิงแวดลอม  ระเบียบปฏิบัต ิ และขอกําหนดของระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอม  และการปฏิบัติใหสอดคลองกับองคประกอบดังกลาว  ข)  ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีมี
นัยสําคัญ (significant environmental impact)  ท้ังท่ีเกดิข้ึนแลวหรืออาจเกิดข้ึนไดในอนาคต  และประโยชนตอ
ส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึน  หากบุคลากรปรับปรุงการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม  ค)  บทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคลากร  ในการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอมและระเบียบปฏิบัติ  ขอกําหนดของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  รวมท้ังขอกําหนดในหัวขอกิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือเหตุฉุกเฉิน  (emergency 
preparedness and response)  และ   ง)  ผลท่ีอาจเกิดข้ึนหากบุคลากรละเลยและไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของ
การปฏิบัติการเฉพาะสวน 
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นอกจากน้ีในสวนการพัฒนาความสามารถ  (competence)  ซึ่งเปนการจัดใหบุคลากรผูมีหนาท่ีและ
ลักษณะงานท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอมไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอ   เพ่ือใหแนใจวา
บุคลากรมีขีดความสามารถ   ระดับการศกึษา ความรู  และประสบการณ ท่ีจะทําหนาท่ีดาํเนินการและปฏิบัติการ
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 04 
Implementation  ➠➠ PT ➠➠  training, awareness and competence 
PT =  process-topic of activity 
คําอธิบาย  กิจกรรมการฝกอบรม การสรางจิตสํานึก  และการพัฒนาความสามารถ  (training, awareness 

and competence)   ซ่ึงเปนหัวขอกิจกรรมหน่ึงของข้ันตอนการดาํเนินการ(implementation)   
Extractions:  
1. 4.4 Implementation and operation-4.4.2 Training, awareness and 

competence-The organization shall identify training needs.  It shall 
require that all personnel whose work may create a significant impact 
upon the environment, have received appropriate training.  It shall 
establish and maintain procedures to make its employees or members at 
each relevant function and level aware of a) the importance of 
conformance with the environmental policy and procedures and with the 
requirements of the environmental management system; b) the significant 
environmental impacts, actual or potential, of their work activities and 
the environmental benefits of improved personnel performance; c) their 
roles and responsibilities in achieving conformance with the 
environmental policy and procedures and with the requirements of the 
environmental management system, including emergency preparedness 
and response requirements; d) the potential consequences of departure 
from specified operating procedures.  Personnel performing the tasks 
which can cause significant environmental impacts shall be competent on 
of appropriate education, training and/or experience.  [EMS.TXT] 

2. A.4.2  Training, awareness and competence-The organization should 
establish and maintain procedures for identifying training needs.  The 
organization should also require that contractors working on its behalf are 
able to demonstrate that their employees have the requisite training.  
Management should determine the level of experience, competence and 
training necessary to ensure the capability of personnel, especially those 
carrying out specialized environmental management functions.  
[EMS.TXT] 

3. The training requirements for ISO 9000 and ISO 14000 are quite similar.  
Both standards mandate the organization to identify training needs and to 
assure appropriate training.  In the case of ISO 14000, that training is 
required for ‘all personnel whose work may create a significant impact 
upon the environment”.  [EMS004.TXT] 

4. Training is a subject that deserves close attention and diligence.  Since it 
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is the segment of your EMS that will require the most fallow employee 
hours and that will affect the largest segment of your workforce, training 
is also generally the most costly element of all EMS (non-salaried 
workers, you pay not only for training, but also for the hours your 
people spend off the job and in training).  With care, training will yield 
dividends in reduced waste and lower cost of impacts, but proper budget 
planning is necessary to keep training liabilities from overwhelming the 
rest of the organization’s environmental resources.  [EMS.TXT] 

 
Grammatical category: Noun 
 
CN25 Concept: 

communication 
Eng: 
communication 
[EMS.TXT] 

Thai: การส่ือสาร [TH-
EMS010.TXT] 

Feature:  
เปนการตดิตอและรับสงขอมูลขาวสารกับบุคลากรในองคกรและกลุมผูเกี่ยวของภายนอก  ในเร่ืองเกี่ยวกับ

แงมุมดานส่ิงแวดลอมขององคกรและการท่ีองคกรนําระบบการจดัการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  
มาใชควบคุมผลกระทบดานส่ิงแวดลอมอันอาจมี  กจิกรรมการส่ือสารดังกลาวน้ีจดัทําในข้ันตอนการดาํเนินการ 
(implementation)  

มาตรฐานไอเอสโอ  14001  กําหนดใหองคกรจกัตองจัดทําและคงไวซึ่งระเบียบปฏิบัติ (procedures)  เพ่ือ   
ก) ทําการส่ือสารภายใน  (internal communication)  กับบุคลากรทุกลักษณะงานและทุกระดับในองคกร  ในเร่ือง
เกี่ยวกับแงมุมดานส่ิงแวดลอมและการนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมาดําเนินการ เพ่ือควบคุมผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมซึ่งอาจมี  และ ข)  ทําการส่ือสารกับกลุมผูเกี่ยวของภายนอก (external interested parties)  ดวยการ
รับสงขอมูลขาวสาร  จัดใหมีระบบเอกสารรองรับ  และสนองตอบการส่ือสารในสวนท่ีเกี่ยวของกับแงมุมดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  (significant environmental aspect)   รวมถึงการจัดทําบันทึกวิธีการและข้ันตอนการ
ส่ือสารในเร่ืองดังกลาว   

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  สงเสริมใหองคกรทําการส่ือสาร   
(communication)  ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส   เพ่ือกระตุนใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การดาํเนินงานดานส่ิงแวดลอม  แมวาหนาท่ีรับผิดชอบอาจไมเกี่ยวของกับการปฏิบัตงิานที่กอใหเกดิผลกระทบ   
ขอกําหนดในเร่ืองการส่ือสารเปนองคประกอบหน่ึงท่ีเปนลักษณะเฉพาะของมาตรฐาน  เน่ืองจากกิจกรรมการส่ือสาร
ท่ีครอบคลุมท่ัวถึงเทาน้ัน  ท่ีจะสามารถขับเคล่ือนใหความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอมกลายเปนภารกิจหลักของ
องคกรได 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 04 
Implementation and operation  ➠➠ PT ➠➠ communication 
Communication  ➠➠ GS   ➠➠  external communication 
PT = process-topic of activity 
คําอธิบาย  ข้ันตอนการดําเนินการและปฏิบัตกิาร (implementation and operation)  ประกอบดวย
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หัวขอกิจกรรมการส่ือสาร (communication) 
Extractions:  
1. 4.4  Implementation and operation-4.4.3 Communication-With regard to 

its environmental aspects and environmental management system, the 
organization shall establish and maintain procedures for a) internal 
communication between the various levels and functions of the 
organization; b) receiving, documenting and responding to relevant 
communication from external interested parties.  The organization shall 
consider processes for external communication on its significant 
environmental aspects and record its decision.  [EMS.TXT] 

2. A.4.3 Communication -Organizations should implement a procedure for 
receiving, documenting and responding to relevant information and 
requests from interested parties.  This procedure may include a dialogue 
with interested parties and consideration of their relevant concerns.  In 
some circumstances, responses to interested parties concerns may include 
relevant information about the environmental impacts associated with the 
organization’s operations.  These procedures should also address 
necessary communications with public authorities regarding emergency 
planning and other relevant issues.  [EMS.TXT] 

3. However, the authors encourage communication whenever possible, so 
that personnel are aware of the objectives and targets, ever when their 
actions are not expected to impact them directly.  This latter requirement 
of communication is typical of elements of ISO 14001 since 
communication at all relevant levels is drives environmental 
responsibility down to the core of the organization.  [EMS001.TXT] 

4. The organization should always remember that the policy has two main 
objectives: organizational direction and communication of 
organizational intent to external interested parties.  In terms of 
administering programs, responsibility and a clear line of 
communication must also be established at each level, and for each 
relevant function at any level.  [EMS004.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN26 Concept: internal 

communication  
Eng: internal communication 
[EMS.TXT] 

Thai: การส่ือสารภายใน  [TH-
EMS010.TXT] 

Feature:  เปนการส่ือสารภายในแบบรอบทิศทางและครอบคลุมทุกหนาท่ี  ทุกลักษณะงาน  และทุกระดับภายใน
องคกรไมใชการส่ือสารแบบแบงกลุม(compartmentalization)  คอืจากผูบริหารระดับสูงสูระดับลางหรือจากระดับ
ลางข้ึนสูเบ้ืองบนเทาน้ัน  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001   กําหนดใหการส่ือสารภายใน
องคกร  (internal communication)  เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดอีกองคประกอบหน่ึง  โดยองคกรจักตองจัดทํา
และคงไวซึง่ระเบียบปฏิบัติ (procedures)  เพ่ือใชดาํเนินการการส่ือสารภายในในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการนําระบบการ
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จัดการส่ิงแวดลอมมาควบคุมผลกระทบดานส่ิงแวดลอมซึ่งอาจมี  อันอาจเกิดจากลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมี
นัยสําคัญ 
Conceptual Relations:  ดูรูป CN04 
Communication ➠➠ GS   ➠➠ internal communication 
GS = generic �specific 

คําอธิบาย  การส่ือสารภายใน  (internal communication)  เปนประเภทหน่ึงของการส่ือสาร 
(communication)  
 
Extractions: 
1. Communication-particularly internal communication--is one of the 

most important elements of the environmental management system 
(EMS).  Internal communication is expected to be 'multidirectional'-not 
just from the top down, but from the bottom up and throughout all 
relevant functions and levels of the organization.  [EMS001.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN27 Concept: external 

communication  
Eng: external communication 
[EMS.TXT] 

Thai: การส่ือสารภายนอก 
[TH-EMS010.TXT] 

Feature:  เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมผูเกี่ยวของภายนอก  ในเร่ืองการดาํเนินงานดานส่ิงแวดลอมและการควบคุม
ผลกระทบอันเกิดจากลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญขององคกร   องคกรจะตองจัดทํากิจกรรมการรับสง
ขอมูลขาวสารและการสนองตอบการส่ือสารภายนอก  (external communication)  จัดใหมีเอกสารรับรองกิจกรรม
ดังกลาว  และจัดทําบันทึกข้ันตอนตางๆ ในกิจกรรมการส่ือสารภายนอกดังกลาวดวย  องคประกอบท่ีมีลักษณะเปน
ขอบังคับเชนน้ี จะชวยสงเสริมองคกรใหมีการส่ือสารภายนอกท้ังแบบเชิงรับและเชิงรุก  หากมีการบริหารจัดการได
อยางเหมาะสมจะสามารถสรางขอไดเปรียบใหแกองคกร  ท้ังน้ี รูปแบบการส่ือสารภายนอกไดแกรายงานประจาํป  
การบันทึกเอกสาร  ใบปลิวขอมูลผลิตภัณฑ  การจางโฆษณา  การสรางความสัมพันธท่ีดีกับองคกรท่ีไมแสวงผลกําไร  
ขาวแจก  และการเปดแถลงขาวแกส่ือมวลชนของผูบริหารระดับสูง เปนตน 
Conceptual Relations:  ดูรูป CN 04 
Communication  ➠➠ GS   ➠➠  external communication 
GS = generic -specific 
คําอธิบาย  การส่ือสารภายนอก (external communication)   เปนอีกประเภทหนึ่งของการส่ือสาร 
(communication) 
 
Extractions: 
1. Communications -simply states that the organization shall consider 

processes for external communication on its significant environmental 
aspects and records decision.  [EMS002.TXT] 

2. Communications-In addition, the specification requires an organization to 
consider processes for external communication on its significant 
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environmental aspects and record that position.  This mandatory element 
encourages proactive, as well as reactive, external communications.  
Reports, public document records, product information sheets, paid 
advertising, partnerships with non-profit organizations, news releases, 
and public appearances by top management can all serve as external 
communication.  [EMS004.TXT] 

 
Grammatical category: Noun 
 
CN28 Concept: 

environmental 
management 
system 
documentation 

Eng: environmental 
management system 
documentation 
[EMS.TXT] 

Thai: การจัดการเอกสาร  ระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอม   
[TH-EMS010.TXT] 

Feature:  
เปนการนําเอกสารท่ีเกีย่วกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  องคประกอบท่ีสําคัญตางๆ  และความสัมพันธ

ขององคประกอบดงักลาวมาจัดทําใหเปนระบบในรูปเอกสารท่ีเปนกระดาษหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส  กิจกรรมการ
จัดการเอกสารระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยูในข้ันตอนการดําเนินการ (implementation)  

มาตรฐานไอเอสโอ 14001  กําหนดใหองคกรจกัตองจัดทําและคงไวซึ่งขอมูลในรูปเอกสารหรือ
อิเล็กทรอนิกส  ท่ีกลาวถงึ  ก)  องคประกอบสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและความสัมพันธของ
องคประกอบเหลาน้ัน  และ ข)  แนวทางในการจัดทําระบบเอกสารของเอกสารตางๆ  ท่ีเกีย่วของ  ท้ังน้ีการจัดทํา
ระบบเอกสาร (documentation)  จักตองชัดเจน  กํากับดวยวันท่ี  (และวันท่ีทําการแกไขปรับปรุง)  สามารถจําแนกได  
(identifiable)  และจัดเก็บอยางเปนระเบียบในชวงเวลาท่ีกาํหนดชัดเจน  นอกจากน้ียังตองมีการจดัทําและคงไวซึง่
ระเบียบปฏิบัติ  (procedures)  และความรับผิดชอบ (responsibilities)  ของบุคลากรซึง่ทําหนาท่ีจัดทําเอกสารและ
ปรับปรุงเอกสารประเภทตางๆ 

การจดัการเอกสารระบบการจดัการส่ิงแวดลอม  (environmental management system documentation)  
ควรแสดงใหเห็นองคประกอบสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและความสัมพันธขององคประกอบเหลาน้ัน  
รวมท้ังบอกวิธีหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติการเฉพาะดานของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ระบบเอกสารไม
ควรมีเพียงคูมือเลมเดียว  นอกจากน้ี  การจดัการเอกสารระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  อาจรวมอยูกับระบบเอกสาร
การจดัการดานอ่ืนท่ีองคกรดาํเนินการอยู   ตัวอยางเอกสารของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไดแก  ก)  ขอมูลข้ันตอน
การปฏิบัติการ  ข) ผังโครงสรางองคกร  ค) ระเบียบปฏิบัติท่ีใชเปนมาตรฐานภายในและท่ีใชในการปฏิบัติการ  ง)  
แผนการรับมือเหตุฉุกเฉินเฉพาะพื้นท่ี  อยางไรก็ด ี องคกรควรเนนความสําคัญของการดาํเนินการระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากกวาการจัดการเอกสาร 
Conceptual Relations:  ดูรูป  CN 04 
implementation  ➠➠ PT ➠➠  environmental system management 
documentation 
PT = process-topic of activity 



 112

คําอธิบาย  การจัดการเอกสารระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental system management 

documentation)  เปนหัวขอกิจกรรมหน่ึงของข้ันตอนการดาํเนินการ  (implementation) 
Extractions: 
1. 4.4.4-Environmental management system documentation The 

organization shall establish and maintain information, in paper or 
electronic form, to a) describe the core elements of the management 
system and their interaction; b) provide direction to related 
documentation.  [EMS.TXT] 

2. A.4.4-Environmental management system documentation-The level 
of detail of the documentation should be sufficient to describe the core 
elements of the environmental management system and their interaction 
and provide direction on where to obtain more detailed information on 
the operation of specific parts of the environmental management system.  
This documentation may be integrated with documentation of other 
systems implemented by the organization.  It does not have to be in the 
form of a single manual.  Related documentation may include a) process 
information; b) organizational charts; c) internal standards and 
operational procedures, d) site emergency plans.  However, the primary 
focus of organizations should be on the effective implementation of the 
environmental management system and on environmental performance 
and not on a complex documentation control system.  [EMS.TXT] 

3. Environmental Management System Documentation-General 
Requirements The requirements for environmental management system 
(EMS) documentation look deceptively simple.  In essence, the standard 
requires the organization to establish and maintain information that 
describes the core elements of the EMS and their interaction, and to 
provide direction to related documentation.  [EMS001.TXT] 

4. Contrary to popular belief, this documentation does not have to take the 
form of a single environmental manual--some multi-program systems or 
multilevel organizations may find that too awkward an approach.  Some 
small organizations may believe a manual to be unnecessary paperwork.  
Examples of "related documentation " include such things as report 
forms, process information, organizational charts, internal standards and 
standard operating procedures, and site-specific emergency plans. 
[EMS004.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN29 Concept: document 

control 
Eng: document 
control [EMS.TXT] 

Thai: การควบคุมเอกสาร  [TH-
EMS010.TXT]   

Feature:  
คือการจัดใหมีการควบคุมเอกสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  เพ่ือใชรองรับการนํา
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ระบบไปดําเนินการภายในองคกร  เปนกจิกรรมท่ีจัดทําในข้ันตอนการดาํเนินการ  (implementation)  
ในหัวขอกจิกรรมน้ี  มาตรฐานไอเอสโอ  14001  กําหนดใหองคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซึ่งระเบียบ

ปฏิบัติ  (procedures) ในการควบคุมเอกสาร  (documents)  ท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  เพ่ือให
แนใจวาเอกสารเหลาน้ี   ก)  สามารถคนหาได  ข)  มีการทบทวนเปนระยะเพ่ือปรับปรุงตามความเหมาะสม   และ
รับรองวามีเพียงพอใชงานโดยบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ   ค)  มีเอกสารชุดลาสุดในทุกจุดใชงาน  ง)  
มีการนําเอกสารเกาออกจากจุดใชงาน (points of issue)  หรือมิฉะน้ันตองแนใจวาจะไมมีการนําเอกสารเกาออกมา
ใชงาน  และ  จ) มีการแยกเก็บเอกสารเกาเพ่ือวัตถุประสงคดานกฎหมาย  และ/หรือเพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงและเปน
แหลงความรู  รวมท้ังมีการกาํหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร  ในการจัดทําและปรับปรุงเอกสารประเภท
ตางๆ   นอกจากน้ีเอกสารท้ังหมดจะตองชดัเจน  ลงวันท่ีกํากับ  และพรอมท่ีจะใชแสดงเปนหลักฐาน  จัดเก็บอยาง
เปนระเบียบ  และมีกําหนดเวลาจัดเก็บท่ีแนนอน  ท้ังน้ีมาตรฐานไอเอสโอ  14001  กําหนดใหองคกรจัดใหมีการ
ควบคุมเอกสารเพ่ือใหแนใจวา  องคกรจัดทําและรักษาไวซึง่เอกสารท่ีจําเปนในการดาํเนินงานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 04 
Implementation  ➠➠ PT ➠➠  document control 
PT = process-topic of activity 
คําอธิบาย  การควบคุมเอกสาร  (document control)  เปนหัวขอกิจกรรมหน่ึงของข้ันตอนการดาํเนินการ  
(implementation) 
Extractions:  
1. 4.4.5. Document control-The organization shall establish and maintain 

procedures for controlling all documents required by this International 
Standard to ensure that a) they can be located; b) they are periodically 
reviewed, revised as necessary and approved for adequacy by authorized 
personnel; c) the current versions of relevant documents are available at 
all locations where operations essential to the effective functioning of the 
environmental management system are performed; d) obsolete 
documents are promptly removed from all points of issue and points of 
use, or other assured against unintended use; e) any obsolete documents 
retained for legal and/or knowledge preservation purposes are suitably 
identified.  [EMS.TXT] 

2. A.4.5.  Document control-The intent of 4.4.5 is to ensure that 
organizations create and maintain documents in a manner sufficient to 
implement the environmental management system.  However, the 
primary focus of organizations should be on the effective implementation 
of the environmental management system and on environmental 
performance and not on a complex documentation control system.  
[EMS.TXT] 

3. 4.4.5 Document control-If your company has a document control 
protocol to satisfy the requirements of ISO 9001, you already have a 



 114

system in place that will satisfy the document -control needs of the 
environmental Specification, as well.  This is just one of the reasons it is 
so cost-effective to implement ISO 14000 into a company that is already 
ISO 9000-certified.  [EMS004.TXT] 

4. Procedures for controlling documents under the ISO 14001 
Specification include five requirements (all grouped under the 25th ‘shall’ 
of Clause4).  These includes requirements that documents: (4.4.5a) ‘can 
be located’; (4.4.5b) ‘are periodically reviewed, revised as necessary and 
approved by authorized personnel’; that copies of current documents 
(4.4.5c)  ‘ are available at all locations…’ where they might be needed; 
(4.4.5d) that ‘obsolete documents are promptly removed from all points 
of issue and points of use’ or that steps are taken to prevent their 
unintended use; and (4.4.5e) ‘any obsolete documents retained for legal 
and/or knowledge preservation purposes are suitably identified.  
[EMS004.TXT] 

 
Grammatical category: Noun 
 
CN30 Concept: document  Eng: document [EMS.TXT] Thai: เอกสาร  [TH-EMS010.TXT] 
Feature:  จะประกอบดวยระเบียบปฏิบัติ (procedures)   คูมือปฏิบัติ  (manual)  แบบฟอรม  (form) และเอกสาร
อ่ืนท่ีตองนํามาใชงานเพ่ือรับรองกิจกรรมตางๆ  ท่ีกําลังดําเนินการอยู  ตามขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ  14001  
น้ัน  เอกสาร (documents) และบันทึก  (records)  แตกตางกัน จึงตองใชวิธีการควบคุมท่ีตางกัน  เพราะบันทึก 
(records)  คือหลักฐานท่ีแสดงวาเหตกุารณหรือกจิกรรมน้ันๆ  ไดเกิดข้ึนแลว  ตวัอยางของบันทึกไดแก  บันทึกชวย
จํา (memoranda)   แบบฟอรมซึ่งกรอกแลว  รายงานการประชุม  (meeting minutes)  และเอกสารประกอบการ
บรรยาย  (presentation materials)  การควบคุมเอกสารคือการจัดใหเอกสารท้ังหมดมีวันท่ีกํากบั  มีการจาํแนก
ประเภทอยางเหมาะสม  และบอกใหชดัเจนวาเปนของหนวยงานหรือสวนงานใดภายในองคกร  รวมท้ังระบุผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบ  มีการจดัการอยางเหมาะสม และจัดเก็บไวตามระยะเวลาท่ีระบุชัดเจน 
 
Conceptual Relations: ดูรูป CN04 
Document control  ➠➠ AM  ➠➠ document 
AM = activity-material 
คําอธิบาย  เอกสาร  (document)  เปนส่ิงท่ีองคกรจะตองจัดใหมีการควบคุมในกิจกรรมการควบคุมเอกสาร 
Extractions: 
1. Section 4.4.5: Document control.  General requirements-Under the ISO 

14000 standard, documents are different from records, and thus are 
controlled differently.  Documents are procedures, manuals, forms, and 
other documentation that is relied upon to demonstrate current or planned 
activities.  Records, on the other hand, show evidence that an event or 
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activity occurred.  Examples include memoranda, completed forms, 
meeting minutes, and presentation materials.  [EMS001.TXT] 

2. As you implement the environmental management system, it is vital to 
create and implement a document review process for verifying that the 
policy, manual, and procedures are in place and effective.  The ISO 
14001 standard requires that current versions of relevant documents are 
available at all locations where activities critical to the effective operation 
of the environmental management system are conducted.  Likewise, 
obsolete documents must be promptly removed from all points of issue 
and use.  [EMS004.TXT] 

 
Grammatical category: Noun 
 
CN31 Concept: 

operational 
control 

Eng: operational 
control  
[EMS.TXT] 

Thai: การควบคุมการปฏิบัติการ 
[TH-EMS009.TXT] 

Feature:  
 คือการจัดใหมีการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติการ  เพ่ือควบคุมผลกระทบดานส่ิงแวดลอมซึ่งอาจมี  อันเกิด
จากแงมุมดานส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  ใหเปนไปในทิศทางเดยีวกันกับนโยบายส่ิงแวดลอม  รวมท้ังวัตถุประสงค
และเปาหมายดานส่ิงแวดลอมขององคกร  กจิกรรมดังกลาวน้ีจัดทําในข้ันตอนการปฏิบัติการ  ในหัวขอกิจกรรมการ
ควบคุมการปฏิบัตกิาร (operational control)  มาตรฐานไอเอสโอ 14001  ไดกําหนดใหองคกรจกัตองระบุการ
ปฏิบัติการและกิจกรรมการปฏิบัติการ  (operations and activities) รวมท้ังงานบํารุงรักษาขององคกร  ซึ่งเกี่ยวของ
กับแงมุมดานส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ (significant environmental aspect)   และสอดคลองกับนโยบาย
ส่ิงแวดลอม  วตัถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม   เม่ือจําแนกไดแลวองคกรจกัตองแสดงใหเห็นวาการ
ปฏิบัติการและกิจกรรมการปฏิบัติการทัง้หมดไดดําเนินการภายใตเงื่อนไขท่ีระบุไวเฉพาะ  (under specified 
conditions)  เพ่ือท่ีจะสามารถทําเชนน้ันไดองคกรจะตอง  ก) จัดทําและคงไวซึ่งระเบียบปฏิบัต ิ (procedures)  ซึ่งมี
เอกสารรับรอง  ใหครอบคลุมสถานการณท้ังหมดซึ่งหากขาดหายไปอาจนําไปสูการเบ่ียงเบน  (deviations) ไปจาก
นโยบายส่ิงแวดลอม  รวมท้ังวตัถปุระสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม  ข) กําหนดเกณฑการปฏิบัติการไวใน
ระเบียบปฏิบัติ  ค)  จัดทําและคงไวซึ่งระเบียบปฏิบัติท่ีใชจาํแนกแงมุมดานส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคญัของสินคาและ
บริการขององคกร  และ ง)  ทําการส่ือสารระเบียบปฏิบัติและขอกาํหนดท่ีเกีย่วของไปยังผูจัดหาและผูรับเหมาท่ี
เกี่ยวของ 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 04 
Operation  ➠➠ PT ➠➠  operational control 
PT =  process-topic of activity 
คําอธิบาย  การควบคุมการปฏิบัติการ  (operational control)  เปนหัวขอกิจกรรมหน่ึงในข้ันตอนการ
ปฏิบัติการ  (operation) 
Extractions:  
1. 4.4.6 Operational control-The organization shall identify those 
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operations and activities that are associated with the Identified significant 
environmental aspects in line with its policy, objectives and targets.  The 
organization shall plan these activities, including maintenance, in order to 
ensure that they are carried out under specified conditions by a) 
establishing and maintaining documented procedures to cover situations 
where their absence could lead to deviations from the environmental 
policy and the objectives and targets; b) stipulating operating criteria in 
the procedures; c) establishing and maintaining procedures related to the 
identifiable significant environmental aspects of goods and services used 
by the organization and communicating relevant procedures and 
requirements to suppliers and contractors.  [EMS.TXT] 

2. Documented operational control procedures and task instructions have 
long been part of most environmental management systems-whether they 
conform to other parts of ISO 14001 or not.  What may be new to some 
organizations is the requirement to establish and maintain procedures 
related to the identifiable significant aspects of goods and services used 
by the organization, and to communicate these relevant procedures and 
requirements to suppliers and contractors.  Essentially, the organization 
must ensure that contractor activities performed o site do not conflict 
with the organization’s environmental policy, objectives and targets and 
overall EMS.  [EMS001.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN32 Concept: 

emergency 
preparedness 
and response 

Eng: emergency 
preparedness and 
response 
[EMS.TXT] 

Thai: การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือ
เหตุฉุกเฉิน  [TH-
EMS009.TXT] 

Feature:  
เปนการจัดทําแผนการเพ่ือรับมือกับอุบัติเหตุหรือเหตุการณฉุกเฉิน  อันเกดิจากลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม

ท่ีมีนัยสําคัญขององคกร ซึง่อาจกอผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   กจิกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือเหตุฉุกเฉิน
จัดทําในข้ันตอนการปฏิบัติการ (operation)  

ในหัวขอกจิกรรมน้ี  มาตรฐานไอเอสโอ 14001  กําหนดใหองคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซึ่งระเบียบ
ปฏิบัติ (procedures)  ท่ีใชในการ  1)  ระบุใหเห็นความเปนไปไดและโอกาสท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณฉุกเฉิน  
และแผนการท่ีองคกรจัดเตรียมไวเพ่ือในรับมือกับอุบัติเหตุหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาว   และเพ่ือ  2)  ปองกันและ
แกไข  (mitigate)  ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (environmental impacts)  ท่ีอาจเกี่ยวของกับเหตกุารณฉุกเฉิน  
องคกรจะตองทบทวนและปรับปรุงระเบียบปฏิบัตใินการเตรียมความพรอมและการรับมือเหตุฉุกเฉินเปนระยะๆ   
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณฉุกเฉิน   อยางไรกต็าม  องคกรสวนใหญจะมีระเบียบปฏิบัติ
ดังกลาวซึง่มีเอกสารรับรองอยูแลว  ในรูปแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินอยางละเอียด 

คําวาการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือเหตุฉุกเฉิน  (emergency preparedness and response)  มี
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ความหมายชดัเจนอยูแลว  น่ันคอืองคกรจะตองทดสอบ  ทบทวน  และแกไขระเบียบปฏิบัติท่ีวาดวยแผนการรับมือ
เหตุฉุกเฉินเปนระยะ  วัตถุประสงคคือเพ่ือใหแนใจวา  องคกรไดจดัใหมีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดสถานการณ
ฉุกเฉิน และไดมีการเตรียมการเพ่ือปองกันการเกดิโอกาสดงักลาว  นอกจากน้ี บุคลากรในองคกรจะตองตระหนักถงึ
บทบาทและความรับผิดชอบของตน  ในการชวยผลักดันใหองคกรบรรลุผลตามท่ีไดกําหนดไวในนโยบายส่ิงแวดลอม  
ระเบียบปฏิบัติ  และขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  รวมท้ังขอกําหนดในเร่ืองการเตรียมความพรอมเพ่ือ
รับมือเหตุฉุกเฉิน 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 04 
Operation  ➠➠ PT  ➠➠  emergency preparedness and response 
PT = process-topic of activity 
คําอธิบาย  การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือเหตุฉุกเฉิน  (emergency preparedness and 

response)  เปนหัวขอกิจกรรมหน่ึงของข้ันตอนการปฏิบัตกิาร  (operation) 
Extractions: 
1. 4.4.7  Emergency preparedness and response The organization shall 

establish and maintain procedures to identity potential for and respond to 
accidents and emergency, situations, and for preventing and mitigating 
the environmental impacts that may be associated with them.  The 
organization shall review and revise, where necessary, its emergency 
preparedness and response procedures, in particular, after the 
occurrence of accidents or emergency situations.  The organization shall 
also periodically test such procedures where practicable.  [EMS.TXT] 

2. Emergency Preparedness and Response General Requirements-This 
section of the ISO 14001 standard requires an organization to establish 
and maintain procedures to (1) identify potential for and respond to 
accidents and emergency situations, and (2 ) prevent and mitigate the 
environmental impacts that may be associated with them.  In addition, the 
organization must review and revise the emergency preparedness and 
response procedures, where necessary, in particular after the occurrence 
of accidents or emergency situations.  Most organizations that have a 
mature environmental management system (EMS) have already 
documented these types of procedures-often in the form of a lengthy and 
detailed emergency response plan.  [EMS001.TXT] 

3. Emergency Preparedness and Response (No ISO 9001 Equivalent)-
The title of this paragraph is self-explanatory.  The organization must 
periodically test, review, and revise, as necessary, its emergency 
preparedness and response procedures.  The purpose of these reviews is 
to ensure that all potential emergency situations and preventive responses 
have been considered (see Chapter 8 for some suggestions).  
[EMS002.TXT] 

4. All employees need to know their roles and responsibilities in achieving 
conformance with the environmental policy and procedures, and with the 
requirements of the EMS--including emergency preparedness and 
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response requirements.  [EMS004.TXT] 
Grammatical category: Noun 
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ความสัมพันธของมโนทัศนรองชุดท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT = process-topic of activity 
Previous T-next T= previous topic of activity-next topic of activity 
TA = topic of activity-activity 
TP = topic of activity-product 
T-process = topic of activity-process 
PP = process-product 
 
 

monitoring and measurement nonconformance and corrective and 
preventive action 

records 

nonconformance
environmental records

environmental management 
system audit audit conformance

CN05 

PT

Checking and corrective action 

PT PT 

TP
TP

PT 
T- PP

Previous T-next T Previous T-next T 
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CN33 Concept: checking 

and corrective 
action 

Eng: checking and 
corrective action 
[EMS.TXT] 

Thai: การตรวจสอบและการแกไข 
[TH-EMS010.TXT] 

Feature: 
 เปนองคประกอบสําคัญลําดับท่ีส่ีของระบบการจดัการส่ิงแวดลอม  (environmental management 
system) ประกอบดวยหัวขอกจิกรรมตอไปน้ี  การตรวจติดตามและการวดัคา  (monitoring and measurement)  
ขอบกพรองและการปองกันแกไข (nonconformance and corrective and preventive action) การจัดทําบันทึก  
(records)  และการตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management system audits)   
ข้ันตอนการตรวจสอบและการแกไข (checking and corrective action)  จะแตกตางจากข้ันตอน  3  ข้ันตอนกอน
หนาน้ี ซึ่งเปนข้ันตอนการดําเนินงานในเชงิกลยุทธ  (strategic)  ประกอบดวยการวางแผนและการจัดเตรียม
องคประกอบเพ่ือรองรับการดําเนินงานกจิกรรมตางๆ  ในขณะท่ีข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนในเชงิ  tactical  ประกอบดวย
การนําแผนการและวิธีการตางๆ  ท่ีกําหนดไวมาดาํเนินการใหบรรลุตามวตัถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม
ท่ีตั้งไว 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 05 
environmental management system  ➠➠WP ➠➠checking and corrective action 
WP = whole-part 
คําอธิบาย  การตรวจสอบและการแกไข  (checking and corrective action)  เปนองคประกอบสําคัญลําดับท่ี 4  
ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  
Extractions: 
1. 4.5 Checking and corrective action  4.5.1 Monitoring and 

measurement- 4.5.2 Nonconformance and corrective and preventive 
action.  4.5.3 Records.  4.5.4. Environmental management system audit.  
[EMS.TXT] 

2. Checking and corrective action-Everything covered thus far about the 
ISO 14001 Specification has been strategic: It has involved planning and 
setting elements in place for future activity.  Section 4.5 is a departure 
from this pattern.  It introduces the tactical aspects of ISO 14001, those 
facets of the Specification that address actual, real-world application of 
the plan and the means of addressing deviations from stated practices or 
ensuring changes needed to achieve specific results.  Deviations are 
referred to as non-conformances in the standard.  [EMS004.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN34 Concept: monitoring 

and measurement 
Eng: monitoring and 
measurement[EMS.TXT] 

Thai: การตรวจติดตามและการวดัคา  
[TH-EMS010.TXT]  
การตรวจสอบและการวัดผล  [TH-
EMS014.TXT] 
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Feature:  
 เปนหัวขอกจิกรรมท่ีประกอบดวยการตดิตามตรวจสอบและการวดัคาลักษณะสําคัญของกิจกรรมการ
ดําเนินงาน  ท่ีสามารถสงผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม  การจดัทําบันทึกการตรวจตดิตามการดาํเนินงาน
ดานส่ิงแวดลอม  การควบคุมการปฏิบัติการที่เกีย่วของ  และความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายดาน
ส่ิงแวดลอม  การนําอุปกรณวัดคาไปสอบเทียบคามาตรฐานและรักษาไวซึง่คาดังกลาว  การบันทึกข้ันตอนการสอบ
เทียบคามาตรฐานใหตรงตามระเบียบปฏิบัติขององคกร  และการจัดทําระเบียบปฏิบัติท่ีมเีอกสารรับรอง  เพ่ือใช
ประเมินความสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมเปนระยะ ๆ  ตอไป 

ในหัวขอกจิกรรมน้ี  มาตรฐานไอเอสโอ  14001  กําหนดใหองคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซึ่งระเบียบ
ปฏิบัติท่ีมีเอกสารรับรอง  ท่ีใชในการตรวจตดิตามและการวัดคาลักษณะสําคัญ  (key characteristics)  ของกิจกรรม
การดาํเนินงาน  ซึ่งสามารถสงผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม  ท้ังน้ีองคกรจะตองจัดใหมกีารตรวจติดตาม
และการวดัคาเปนประจาํสม่ําเสมอ  รวมท้ังการบันทึก (records)  ขอมูลท่ีใชในการตรวจติดตามการดําเนินงาน  การ
ควบคมุการปฏิบัตกิารที่เกี่ยวของ  และการประเมินความสอดคลอง (conformance)  กับวัตถุประสงคและเปาหมาย
ดานส่ิงแวดลอมท่ีตัง้ไว  นอกจากน้ีองคกรจกัตองนําอุปกรณท่ีใชในการวดัคาไปสอบเทียบคามาตรฐาน (calibration)  
และรักษาไวซึ่งคามาตรฐานดังกลาว  จัดทําการบันทึกและเก็บรักษาบันทึกข้ันตอนดงักลาวใหตรงตามระเบียบปฏิบัติ
ขององคกร  รวมท้ังจัดทําและคงไวซึ่งระเบียบปฏิบัติท่ีมีเอกสารรับรอง  ท่ีใชประเมินผลการปฏิบัตติามกฎหมายและ
กฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมซึง่ตองกระทําเปนระยะดวยเชนกัน 
 ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมาตรฐานไอเอสโอ 14001  เปดกวางใหองคกรเลือกกาํหนดวาควรนําอุปกรณ
ชิ้นใดไปสอบเทียบคามาตรฐานและควรดําเนินการบอยเพียงใด  ท้ังน้ีองคกรตองระบุไวใหชดัเจนในระเบียบปฏิบัติท่ี
เกี่ยวกับการตรวจติดตามและการวัดคา 
Conceptual Relations: ดูรูป CN 05 
Checking and corrective action  ➠➠ PT ➠➠  monitoring and measurement 
PT = process-topic of activity 
คําอธิบาย  การตรวจและการวัดคา  (monitoring and measurement)  เปนหัวขอกจิกรรมแรกของ
ข้ันตอนการตรวจสอบและการแกไข  (checking and corrective action) 
Extractions:  
1. 4.5.1.  Monitoring and measurement-The organization shall establish and maintain documented procedures to 

monitor and measure, on a regular basis, the key characteristics of its operations and activities that can have a 
significant impact on the environment.  This shall include the recording of information to track performance, 
relevant operational controls and conformance with the organization’s environmental objectives and targets.  
Monitoring equipment shall be calibrated and maintained and records of this process shall be retained 
according to the organization’s procedures.  The organization shall establish and maintain a documented 
procedure for periodically evaluating compliance with relevant environmental legislation and regulations.  
[EMS.TXT] 

2. Section 4.5.1: Monitoring and Measurement-Monitoring and 
Measurement of Key Characteristics.  This element of the ISO 14001 
standard requires that the organization establish and implement 



 120

procedures to monitor and measure, on a regular basis, key characteristics 
of its operations and activities that could have a significant impact on the 
environment.  When conforming to this requirement, the organization 
must record information to track performance, relevant operational 
control, and conformance with the organization’s environmental 
objectives and targets.  Although the organization must ensure that its 
environmental objectives and targets are tracked, this requirement goes 
beyond that by requiring monitoring and measuring activities for all key 
characteristics.  [EMS001.TXT] 

3. Calibration of Monitoring Equipment -In addition to monitoring and 
measurement of key characteristics, this element of the standard requires 
monitoring equipment to be calibrated and maintained, with calibrations 
recorded, per the organization's procedures.  The standard leaves it up to 
the organization to determine which pieces of monitoring equipment and 
calibration frequencies will be specified in the procedures.  Certainly, all 
monitoring equipment used for compliance to regulations and operational 
control should be included.  [EMS001.TXT] 

4. Monitoring and Measurement-The organization shall establish and 
maintain procedures to monitor and measure on a regular basis the key 
characteristics of its operations and activities that have a significant 
impact on the environment.  [EMS003.TXT] 

5. As mentioned earlier, environmental objectives and targets should be 
quantifiable whenever possible, and environmental performance should 
be gauged by ‘measurable results.’  This section of the Specification lists 
four mandatory elements pertaining to monitoring and measurement.  
This activity must be regular, and measurements must be recorded.  
Normally, an EMS will call for specific people (by job titles) to perform 
measurements at regular intervals (monthly, weekly, daily, hourly, etc.).  
Measurements include outputs (emissions and discharges), progress 
(meeting of program goals) and overall management and performance.  
[EMS004.TXT] 

 
Grammatical category: Noun 
 
CN35 Concept: 

nonconformance and 
corrective and 
preventive action 

Eng: 
nonconformance 
and corrective and 
preventive action 
[EMS.TXT] 

Thai: ขอบกพรองและการปองกนัแกไข  
[TH-EMS014.TXT]  การแกไขส่ิงท่ีไมเปนไป
ตามขอกําหนด  [TH-EMS010.TXT]   ส่ิงท่ี
ไมเปนไปตามขอกําหนด  การแกไขและการ
ปองกัน [TH-EMS011.TXT]    

Feature:  
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 เปนหัวขอกจิกรรมท่ีประกอบดวยการตรวจหาขอบกพรอง (nonconformance)  ในระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอม  และการลงมือแกไขขอบกพรองดงักลาว  เปนกิจกรรมที่ดําเนินการตอจากการตรวจตดิตามและการวัด
คา (monitoring and measurement)  ซึ่งอยูในข้ันตอนการตรวจสอบและการแกไข  (checking and corrective 
action)  

ในหัวขอกจิกรรมน้ี  มาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจกัตองจัดทําและคงไวซึ่งระเบียบปฏิบัติ ท่ี
ใชในการมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบใหมีการตรวจสอบหาขอบกพรอง (nonconformance)   และลงมือ
แกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดจากขอบกพรองดังกลาว  การลงมือปองกันแกไขสาเหตุของขอบกพรอง  ท้ังท่ีเกิดข้ึนจริง
หรืออาจเกิดข้ึนไดในอนาคต  จะตองเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน  
นอกจากน้ีองคกรจักตองปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ  และบันทึกการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติหลังจากการดําเนินการ
ปองกันแกไขท่ีมเีอกสารรับรองดวย   

สวนระเบียบปฏิบัติท่ีใชตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง  (nonconformance)   จะตองประกอบดวย   ก) 
การระบุสาเหตุของขอบกพรอง   ข) การระบุวิธีการแกไขท่ีจาํเปน  ค)  การปรับเปล่ียนวิธีควบคมุเทาท่ีจําเปนเพ่ือ
หลีกเล่ียงการเกิดขอบกพรองซ้าํอีก  และ ง)  การบันทึกการเปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบัติหลังจากการแกไขขอบกพรอง
ท่ีมีเอกสารรับรอง  กจิกรรมท้ังหมดท่ีกลาวมา อาจดําเนินการไดอยางรวดเร็วหรืออาจเปนกจิกรรมซับซอนท่ีตองใช
เวลาดําเนินการนาน  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสถานการณ 

ขอบกพรอง (nonconformance)  คือส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001  ซึ่งตรวจพบโดยบุคลากรซึง่ทําหนาท่ีตรวจหาขอบกพรองในระบบการจดัการส่ิงแวดลอม
ขององคกร  ท้ังน้ีขอบกพรองท่ีพบอาจเปนขอบกพรองขนาดใหญหรือเปนขอบกพรองเล็กนอย  ตัวอยางของ
ขอบกพรองขนาดใหญไดแก  การขาดระเบียบปฏิบัติท่ีมีเอกสารรับรองซึ่งใชในการส่ือสารกับกลุมผูส่ือสารท้ังภายใน
และภายนอก  การจาํแนกใหเห็นแงมุมดานส่ิงแวดลอมหรือผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคญัยังไมเพียงพอ
และเหมาะสม  ไมมีรายงานการลงมือแกไขหรือรายงานการตดิตามผลตอจากการตรวจประเมินคร้ังกอน  ไมมีการนาํ
อุปกรณวัดคาไปสอบเทียบ  ไมมบัีนทึกการเปล่ียนแปลงแผนการหรือแผนภูมิ  ท้ังน้ีไมวาขอบกพรองซึ่งตรวจพบโดย
ผูตรวจประเมินซึง่เปนบุคคลท่ีสาม  จะเปนขอบกพรองขนาดใหญหรือขอบกพรองเล็กนอย   ก็อาจสงผลใหข้ันตอน
การรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  เล่ือนออกไป 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 05 
Checking and corrective action  ➠➠ PT ➠➠nonconformance and corrective and preventive action 
Monitoring and measurement  ➠➠ previous-next  ➠➠ nonconformance and corrective and 
preventive action  
Nonconformance and corrective and preventive action ➠➠ AP ➠➠ nonconformance  เปน activity-
product ดีกวา 
PT = process-topic of activity 
Previous -next = previous topic of activity-next topic of activity 
AP = activity-product 
คําอธิบาย  ขอบกพรองและการลงมือปองกันแกไข   (nonconformance and corrective and preventive action)  
เปนหัวขอกจิกรรมท่ีสองของข้ันตอนการตรวจสอบและการแกไข  (checking and corrective action)  และเปน



 122

กิจกรรมท่ีดําเนินงานตอจากการตรวจติดตามและการวดัคา  (monitoring and measurement)  สวนขอบกพรอง 
(nonconformance)  เปนผลผลิตของการดาํเนินงานกจิกรรมดงักลาว 
Extractions:  
1. 4.5.2.  Nonconformance and corrective and preventive action-The 

organization shall establish and maintain procedures for defining 
responsibility and authority for handling and investigating 
nonconformance, taking action to mitigate any impacts caused and for 
initiating and completing corrective and preventive action.  Any 
corrective and preventive action taken to eliminate the causes of actual 
and potential non-conformances shall be appropriate to the magnitude of 
problems and commensurate with the environmental impact encountered.  
The organization shall implement and record any changes in the 
documented procedures resulting from corrective and preventive action.  
[EMS.TXT] 

2. A.5.2.  Nonconformance and corrective and preventive action-In 
establishing and maintaining procedures for investigating and correcting 
nonconformance, the organization should include these basic elements: 
a) identifying the cause of the nonconformance; b) identifying and 
implementing the necessary corrective action; c) implementing or 
modifying controls necessary to avoid repetition of the 
nonconformance; d) recording any changes in written procedures 
resulting from the corrective action.  Depending on the situation, this 
may be accomplished rapidly and with a minimum of formal planning or 
it may be a more complex and long-term activity.  The associated 
documentation should be appropriate to the level of corrective action.  
[EMS.TXT] 

3. Nonconformance and corrective and preventive action-In the 37th 
mandatory element of the Specification, organizations are directed to 
assign responsibility for ensuring conformance, and to grant authority to 
responsible parties to investigate nonconformances (situation which do 
not correspond to the standard).  Authorized parties are to take action to 
mitigate any impact caused and to take corrective action.  
[EMS004.TXT] 

4. Nonconformance, corrective and preventive action-Nonconformities 
such as out-of-range process parameters, excess effluents, or other 
environmentally related violations are recorded (by the person 
discovering the nonconformity) on corrective action forms.  It is the 
responsibility of the manager or supervisor in charge of the 
nonconforming process, area, or department to address the 
nonconformity within a mutually agreed upon time period.  
[EMS002.TXT] 

5. Nonconformance and corrective and preventive action-The scale of this 
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corrective action needs to be (38th mandatory clement) in keeping with 
the magnitude of the actual or potential nonconformance --you don't go 
after a major oil spill with a roll of paper towels; and (mandatory element 
39) the organization is required to " implement and record any changes in 
the documented procedures" that result from the corrective or preventive 
action.  Changes need not be documented until corrective action has been 
proven effective.  [EMS004.TXT] 

Variant form: nonconformity 
Extractions: 
1. Nonconformities and Audit Reports-We mentioned the types of nonconformities your internal auditors may 

find.  When a nonconformity is found during an internal audit, it has o greater repercussion than the need for 
corrective action.  Nonconformities will be far more serious, however, if they are allowed to linger until the 
third-party registration audit.  They will delay your registration.  In more extreme cases, major nonconformities 
can - Have a negative impact on the environment -Greatly affect an organization's environmental goals and 
objectives -Jeopardize compliance with applicable laws and regulations - Expose the organization to legal 
liability - Cause great harm to other environmental operations within the companies.  [EMS003.TXT] 

2. Here are some examples of major nonconformities:  -An absence of documented procedures for 
communication with internal and external stakeholders - Improper or inadequate identification of significant 
environmental aspects or impacts - No reports of corrective action or other follow-up to previous audits -
Uncalibrated measuring equipment-No record of changes to plans and/or drawings.  And a few miners: - 
Isolated instances of documentation that denote unauthorized changes - Isolated examples of deficient record 
keeping.  –Inadequate documentation of training requirements.  [EMS003.TXT] 

3. Be they major or minor, nonconformities discovered by third-party auditors may delay a company’s 
certification to the ISO 14001 standard.  All nonconformities must be corrected, or, to use EMS jargon, 
"closed out," by the registrar or other certifying body before certification can occur.  [EMS003.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 
CN36 Concept: record Eng: record [EMS.TXT] Thai: การจัดทําบันทึก  [TH-

EMS010.TXT] 
Feature: เปนหัวขอกจิกรรมท่ีประกอบดวยการจัดทําบันทึกส่ิงแวดลอม  บันทึกการฝกอบรม  บันทึกผลการตรวจ
ประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและการทบทวนของฝายบริหาร  และการจัดเก็บบันทึกดังกลาวน้ีใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานและมีการปองกันการเส่ือมสภาพหรือสูญหาย  เปนหัวขอกิจกรรมตอจากขอบกพรองและการปองกัน
แกไข  (nonconformance and corrective and preventive action)  

ในหัวขอกจิกรรมน้ี  องคกรจกัตองจัดทําและรักษาไวซึ่งระเบียบปฏิบัติท่ีใชในการจําแนกประเภท  รักษา
สภาพ  และกําจัดบันทึก  (records)  ซึ่งประกอบไปดวยบันทึกส่ิงแวดลอม (environmental records)  บันทึกการ
ฝกอบรม  และบันทึกผลการตรวจประเมินระบบการจดัการส่ิงแวดลอม   บันทึกท้ังหมดน้ี  โดยเฉพาะบันทึก
ส่ิงแวดลอม จะตองชัดเจน  สามารถใชจาํแนกประเภทและใชตรวจสอบกิจกรรม  ผลิตภัณฑ  และงานบริการท่ี



 124

เกี่ยวของได   นอกจากน้ีบันทึกเหลาน้ีจะตองมีการจัดเก็บอยางดี  และรักษาไวใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  รวมท้ังมี
การปองกันความเสียหาย  การเส่ือมสภาพหรือสูญหาย  องคกรจกัตองจัดใหมีการจัดทําและจดัเกบ็บันทึก (records)  
ใหเหมาะสมกับระบบการจดัการส่ิงแวดลอมขององคกร  เพ่ือแสดงใหเห็นวาระบบสอดคลองกับขอกําหนดของ
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 

ระเบียบปฏิบัติท่ีใชในการจาํแนกประเภท  รักษาสภาพและจดัทําลายบันทึก (records)  ควรเนน
ความสําคัญกับบันทึก (records)  ท่ีจําเปนในการดาํเนินการและปฏิบัติการระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน บันทึก (records)  และเอกสาร (documents) น้ันแตกตางกัน  เอกสาร (documents)  คือ
ระเบียบปฏิบัติ  คูมือ  ขอแนะนํา  และการจัดระบบเอกสารรูปแบบอ่ืนท่ีใชในการบริหารจัดการระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  สวนบันทึก (records)  คือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวากิจกรรมหรือการดาํเนินการบางอยางบรรลุผล  เชน
การตรวจสอบ  การสอบเทียบอุปกรณ  และการฝกอบรม  ท้ังน้ีมาตรฐานกาํหนดใหมีการบริหารจดัการท้ังเอกสาร
และบันทึก 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 05 
Checking and corrective action  ➠➠ PT ➠➠records 
Nonconformance and corrective and preventive action  ➠➠ previous -next ➠➠records 
PT =process �topic of activity 
Previous-next = previous topic of activity-next topic of activity 
คําอธิบาย  การจัดทําบันทึก  (records)  เปนหัวขอกิจกรรมตอมาของการตรวจสอบและการแกไข  (checking and 
corrective action)  และเปนกิจกรรมดําเนินการ  ตอจากการตรวจพบขอบกพรองและการปองกันและแกไข  
(nonconformance and corrective and preventive action) 
Extractions: 
1. 4.5.3  Records The organization shall establish and maintain procedures 

for the identification, maintenance and disposition of environmental 
records.  These records shall include training records and the results of 
audits and reviews.  Environmental records shall be legible, identifiable 
and traceable to the activity, product, or service involved.  Environmental 
records shall be stored and maintained in such a way that they are readily 
retrievable and protected against damage, deterioration or loss.  Records 
shall be maintained, as appropriate to the system and to the organization, 
to demonstrate conformance to the requirements of this International 
Standard.  [EMS.TXT] 

2. A.5.3 Records Procedures for identification, maintenance and disposition 
of records should locus on those records needed for the implementation 
and operation of the environmental management system and for 
recording the extent to which planned objectives and targets have been 
met.  [EMS.TXT] 

3. 4.5.3 Records (ISO 9011 4.16) Legible records of all activities relating 
to this international standard (i.e., ISO 14001) must be maintained to 
demonstrate conformance.  A procedure will have to be written stating 
how records are stored, traced, disposed of, and protected against 
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deterioration or loss.  Such a procedure may already exist for companies 
registered to one of the ISO 9000 standards.  The retention time for all 
records needs to be established.  [EMS002.TXT] 

4. 4.5.3 Records-Since objective documentation is a requirement of both 
ISO 9000 and ISO 14000, it should surprise no one that the records 
requirements for Checking and Corrective Action are fairly exacting.  In 
language that brings to mind that of Section 4.4.5 (document Control), 
the specification calls for organizations to ‘establish and maintain 
procedures for the identification, maintenance and disposal of 
environmental records. It then lists examples of such records, including 
training records and the results of audits and reviews’. [EMS004.TXT] 

5. The Specification calls for records to be legible, identifiable, and 
traceable to the originating activity, product, or service. They should be 
readily retrievable, but stored in a manner that protects ‘against damage, 
deterioration or loss.’  The latter can be accomplished by keeping 
duplicate sets of records in two different locations, backing up records on 
computers, and using other data-protection technologies.  
[EMS004.TXT] 

6. 4.5.3: Records-General Requirements-Records are different from 
documents.  Documents include procedures, instructions, manuals, and 
other forms of documentation that are used to manage the environmental 
management system (EMS).  Records, on the other hand, are evidence 
that something has been accomplished (i.e., inspections, equipment 
calibration, and training).  ISO 14001 defines management of both 
documents and records, with control of documents being defined in 
Section 4.4.5 and maintenance of records being defined in this section.  
In addition, the standard requires the organization to identify core 
elements of the EMS and the documents that interact with them; these 
requirements are outlined in Section 4.4.4.  [EMS001.TXT] 

 
Grammatical category: Noun 
 
CN37 Concept:  

environmental record 
Eng: environmental record 
[EMS.TXT] 

Thai: บันทึกส่ิงแวดลอม   
[TH-EMS010.TXT] 

Feature:  คือเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมท่ีองคกรตองจัดทําข้ึน  เพ่ือแสดงใหเห็นวาระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมน้ันสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ตัวอยางของบันทึกส่ิงแวดลอมไดแก  
ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของ  บันทึกการรองเรียน  บันทึกการฝกอบรมและการ
ประเมินผลการฝกอบรม  ขอมูลกระบวนการผลิตและการแสดงใหเห็นผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ  บันทึกการตรวจสภาพ  การบํารุงรักษา  และการสอบเทียบอุปกรณ  รายงานเหตุการณและการลงมือ
ปฏิบัติการแกไขสนองตอบเหตุการณท่ีมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร  ขอมูลการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือเหตุ
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ฉุกเฉินรวมท้ังบันทึกการฝกฝนเตรียมความพรอม  บันทึกท่ีแสดงการจําแนกและจดัลําดับแงมุมดานส่ิงแวดลอม  ผล
การตรวจประเมิน  บันทึกการตดิตามการปฏิบัติการแกไข  บันทึกการทบทวนของฝายบริหารและการประเมิน
ทางเลือกดานเทคโนโลยี  รวมท้ังการพิจารณาแงมุมดานส่ิงแวดลอมเมื่อมีการขยายแผนงาน 
Conceptual Relations: ดูรูป CN05 
Records  ➠➠ AP  ➠➠environmental records 
AP = activity-product 
คําอธิบาย  บันทึกส่ิงแวดลอม  (environmental records)  คือผลผลิตของการจัดทําบันทึก (records)  
Extractions: 
1. Examples of Environmental Records - Applicable governmental 

regulations - List of significant environmental aspects - Environmental 
permits - Training records - Process hazard assessments - Emissions 
modeling records - Information on product attributes - External 
environmental reports- Inspection, maintenance, and calibration records- 
Records of contractor activities on premises- Incident and corrective 
action reports- Records of testing of emergency procedures –Records of 
compliance and EMS audit results-Records of management review.   
[EMS001.TXT] 

2. Here is a listing of potential environmental records considered by the 
authors of ISO 14001: a) Information on applicable environmental laws 
and regulations.  b) Complaint records.  c) Training records including the 
verification of the effectiveness of training.  d) Process information 
including impact identification. E) Product information.  f) Inspection, 
maintenance, and calibration records. g) Pertinent contractor and supplier 
information.  H) Incident reports and corrective actions written in 
response.  I) Information regarding emergency preparedness and 
response including records of drills. J) Records indicating how 
environmental aspects were identified and ranked.  K) Audit results.  L) 
Follow-up on corrective actions. M) Management review records 
including evaluation of technological options and consideration of 
environmental aspects when planning expansion.  [EMS004.TXT] 

3. 4.5.3  Records The organization shall establish and maintain procedures 
for the identification, maintenance and disposition of environmental 
records.  These records shall include training records and the results of 
audits and reviews.  Environmental records shall be legible, identifiable 
and traceable to the activity, product, or service involved.  
Environmental records shall be stored and maintained in such a way 
that they are readily retrievable and protected against damage, 
deterioration or loss.  Records shall be maintained, as appropriate to the 
system and to the organization, to demonstrate conformance to the 
requirements of this International Standard. [EMS.TXT] 
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Grammatical category: Noun 
 
CN38 Concept: 

environmental 
management 
system audit 

Eng: environmental 
management 
system audit 
[EMS.TXT] 

Thai: การตรวจประเมินระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม EMS008.TXT] 

Feature:  
เปนกระบวนการตรวจสอบหลักฐานท่ีกระทําอยางเปนระบบและมเีอกสารรับรอง  โดยหลักฐานท่ีไดจะ

ประมวลจากการตรวจประเมิน  ท้ังน้ีเพ่ือแสดงวาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมสอดคลองกับเกณฑการประเมินท่ี
กําหนดโดยองคกร  และมีการรายงานผลตอผูบริหาร  [TH.EMS008.TXT]   กิจกรรมการตรวจประเมินระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมจดัทําในข้ันตอนการตรวจติดตามและการลงมอืแกไข 
 ในหัวขอกจิกรรมน้ี  องคกรจกัตองจัดทําและรักษาไวซึ่งแผนงานและระเบียบปฏิบัติ  เพ่ือใชดําเนินการตรวจ
ประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอมเปนระยะตามท่ีกาํหนด  เพ่ือ ก)  ใหแนใจวา  1) ระบบการจดัการส่ิงแวดลอม
ขององคกรยงัคงสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001  และ 2)  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมยังคงมี
การดาํเนินการและธํารงสภาพอยางเหมาะสม  และ ข) เพ่ือใชเปนขอมูลเสนอตอฝายบริหาร  ท้ังน้ีแผนงานการตรวจ
ประเมินขององคกรรวมท้ังกําหนดการตรวจประเมิน  จะตองข้ึนอยูกับความสําคัญดานส่ิงแวดลอมของกจิกรรมท่ี
เกี่ยวของและผลการตรวจประเมนิกอนหนาน้ัน   

เพ่ือใหครอบคลุมกิจกรรมตางๆ  ไดท่ัวถึง  ระเบียบปฏิบัติการตรวจประเมินขององคกรจะตองรวม ก)  
กิจกรรมและพ้ืนท่ีท่ีถกูพิจารณาใหมีการตรวจประเมิน  ข) ความถีข่องการตรวจประเมิน  ค)  ความรับผิดชอบท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการและการดําเนินการตรวจประเมิน  ง)  การส่ือสารผลการตรวจประเมิน  จ) ความสามารถของ
ผูท่ีทําการตรวจประเมิน   และ ฉ)  วิธีการตรวจประเมิน  การตรวจประเมินอาจดาํเนินการโดยบุคลากรภายในองคกร
หรือโดยบุคคลภายนอกซึ่งไดรับเลือกจากองคกรใหทําหนาท่ีตรวจประเมิน  ซึ่งไมวาจะเปนกรณีใดผูตรวจประเมินควร
อยูในฐานะท่ีจะทําการตรวจประเมินอยางเปนกลางและปราศจากอคต ิ

นอกจากน้ี  องคกรจะตองจัดใหมีการตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอมเปนการภายในอยางนอยป
ละ  1  คร้ัง  เพ่ือตรวจสอบวาระบบยังคงสอดคลองกับแผนการขององคกรและขอกาํหนดของมาตรฐาน  และยังคงมี
การดาํเนินงานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังนําเสนอผลการตรวจประเมินตอฝายบริหารเพ่ือทําการ
ทบทวนและปรับปรุงแกไขตามความจําเปนตอไป 

ท้ังน้ีการตรวจประเมิน  (audit)  จะเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงของฝายบริหาร  ประกอบดวยการตรวจเพ่ือ
ประเมินผลเปนระยะอยางสม่าํเสมอ  กระทําอยางเปนระบบและวนิิจฉัยอยางเปนกลาง  รวมท้ังจดัใหมีเอกสาร
รับรอง  ท้ังน้ีเพ่ือตรวจสอบวาองคกรส่ิงแวดลอม  การบริหารจัดการ  และอุปกรณตางๆ  ท่ีใชการดาํเนินการปองกัน
ส่ิงแวดลอม  ยงัคง  1)  สนับสนุนการควบคุมการปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมของฝายบริหาร  และ  2)  เพ่ือประเมินวา
ไดปฏิบัติตามนโยบายขององคกรและขอกําหนดดานกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ   นอกจากน้ี  การตรวจประเมิน
กระทําดวยเหตุผลสําคัญ  3  ประการคือ  เพ่ือปฏิบัตใิหสอดคลองกับกฎระเบียบภายนอกและนโยบายภายใน  เพ่ือ
แสดงใหเห็นศักยภาพความนาเชือ่ถือดานส่ิงแวดลอมขององคกร   และเพ่ือเปดใหบุคคลภายนอกเขาตรวจสอบการ
ดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมขององคกร 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 05 
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Checking and corrective action  ➠➠ PT ➠➠ environmental management system audit 
PT =process-topic of activity 
คําอธิบาย   การตรวจประเมินระบบการจดัการส่ิงแวดลอม  (environmental management system audit)   เปน
หัวขอกิจกรรมสุดทายของข้ันตอนการตรวจสอบและการแกไข  (checking and corrective action)  

และการตรวจประเมิน  (audit)  เปนกระบวนการของหัวขอกจิกรรมการตรวจประเมินระบบ 
Extractions: 
1. 3 Definitions-3.6 environmental management system audit-a 

systematic and documented verification process of objectively obtaining 
and evaluating evidence to determine whether an organization’s 
environmental management system conforms to the environmental 
management system audit criteria set by the organization, and for 
communication of the results of this process to management.  
[EMS.TXT] 

2. 4.5.4 Environmental management system audit-The organization shall 
establish and maintain (a) program (s) and procedures for periodic 
environmental management system audits to be carried out, in order to a) 
determine whether or not the environmental management system 1) 
conforms to planned arrangements for environmental management 
including the requirements of this international Standard; and 2) has been 
properly implemented and maintained; and b) provide information on the 
results of audits to management.  The organization's audit program, 
including any schedule, shall be based on the environmental importance 
of the activity concerned and the results of previous audits.  In order to be 
comprehensive, the audit procedures shall cover the audit scope, 
frequency and methodologies, as well as the responsibilities and 
requirements for conducting audits and reporting results.  [EMS.TXT] 

3. A.5.4 Environmental management system audit-The audit program 
and procedures should cover a) the activities and areas to be considered 
in audits; b) the frequency of audits; c) the responsibilities associated 
with managing and conducting audits, d) the communication of audit 
results; e) auditor competence; f) how audits will be conducted.  Audits 
may be performed by personnel from within the organization and/or by 
external persons selected by the organization.  In either case, the persons 
conducting the audit should be in a position to do so impartially and 
objectively.  [EMS.TXT] 

4. 4.5.4: Environmental Management System Audit-General 
Requirements-Environmental management system (EMS) audits are 
required by ISO 14001 to assess whether or not the EMS conforms to 
planned arrangements for the EMS-including conformance to ISO 14001-
-and has been properly implemented and maintained.  Unlike compliance 
audits, these audits specifically address the EMS as it is established, 
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maintained, and implemented in conformance to the standard.  The 
standard requires that the organization establish and maintain procedures 
and a program (s) for EMS auditing.  Although this standard is not part of 
ISO 14001 and is not required for use in any way, it is helpful for those 
who are novices with respect to audit processes.  The EMS audit 
procedures must cover at least the following: a) audit scope, b) audit 
frequency, c) audit methodologies, and d) responsibilities and 
requirements for conducting audits and reporting results.  The frequency 
of the audits is to be based on the environmental importance of the 
activity being audited and the results of previous audits.  Results of the 
audits should be provided to management for review.  An example of an 
EMS audit methodology, with EMS requirements, audit questions, and 
types of objective evidence that would be acceptable to an auditor is 
presented in Appendix B.  [EMS001.TXT] 

5. 4.5.4 environmental management system audit (4.4.4)-At least 
annually, an organization needs to internally audit its EMS, to determine 
whether it conforms to both the organization's plan and the international 
standard, and whether the EMS has been implemented properly and is 
operating effectively.  Results of this audit are to be provided to 
management for the purpose of review and possible changes.  
[EMS004.TXT] 

6. 4.5.4, Environment Management System Audit (ISO 9001 4.1.3)-The 
International Chamber of Commerce defines an audit as ‘a management 
tool comprising a systematic, documented, periodic and objective 
evaluation of how well environmental organization, management and 
equipment are performing with the aim of helping to safeguard the 
environment by: (i) facilitating management control of environmental 
practices; (ii) assessing compliance with company policies, which would 
include meeting regulatory requirements.  [EMS002.TXT] 

Variant Form: auditing, environmental auditing 
Extractions: 
1. Auditing Begins at Home-Auditing is the method by which we 

determine whether an environ mental management system is in 
conformance with ISO 14001.  [EMS003.TXT] 

2. Evolution of Environmental Management System (EMS) Auditing-The 
concept of environmental auditing was not born concomitantly with the 
development of ISO 14000.  Several types of environmental auditing 
exist and have been in use for years, with EMS auditing being the newest 
addition to the list.  [EMS003.TXT] 

3. If we accept the notion of auditing as an integral part of any 
environmental management system--and we stipulate that such audits are 
a response to social pressure to control environmental impacts and obey 
applicable laws--then the first true environmental audits took place as far 
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back as the 1970s.  [EMS003.TXT] 
Grammatical category: Noun 
 
CN39 Concept: 

conformance 
Eng: conformance 
[EMS.TXT] 

Thai: ความสอดคลอง   
[TH-EMS014.TXT] 

Feature:  
 คือส่ิงท่ีเปนไปตามขอกาํหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001   เปนผลท่ี
พบหลังจากการตรวจประเมินซึง่โดยท่ัวไปจะสรุปเปน 4  หัวขอดังน้ี  ความสอดคลอง  (conformance)  ขอบกพรอง
สําคัญ  (major nonconformance)  ขอบกพรองเล็กนอย  (minor nonconformance)  และขอสังเกต  
(observation)  ท้ังน้ีความสอดคลอง (conformance)  คือสภาพหรือสถานการณท่ีเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานไอเอสโอ 14001  ขอบกพรองสําคัญ (major nonconformance)  คือการขาดระเบียบปฏิบัติท่ีจําเปนซึ่ง
อาจสงผลใหการดาํเนินงานดานส่ิงแวดลอมท้ังหมดขององคกรท้ังระบบขาดชวงหรือขาดขั้นตอน  ขอบกพรอง
เล็กนอย (minor nonconformance) คือการขาดระเบียบปฏิบัติท่ีไมสงผลกระทบมากนักตอการดาํเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอม  และขอสังเกต (observation)  คือสถานการณท่ียังไมใชขอบกพรองแตอาจนําไปสูการเกิดขอบกพรอง
ภายหลังได 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN 05 
Environmental management system audit ➠➠ AP ➠➠ conformance 
AP = activity-product 
คําอธิบาย  ความสอดคลอง  (conformance)  เปนผลผลิตท่ีไดจากการตรวจประเมินระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม (environmental management system audit) 
Extractions:  
1. In addition, the organization must establish and maintain procedures in 

order to make employees or members at each relevant level aware of the 
importance of conformance with the environmental policy and 
procedures and with the requirements of the EMS.  Their roles and 
responsibilities in achieving conformance with the environmental policy 
and procedures and with the requirements of the environmental 
management system, including emergency preparedness and response 
requirements.  [EMS001.TXT] 

2. Environmental Management System Audit-General Requirements-
Environmental management system (EMS) audits are required by ISO 
14001 to assess whether or not the EMS conforms to planned 
arrangements for the EMS--including conformance to ISO 14001--and 
has been properly implemented and maintained.  Unlike compliance 
audits, these audits specifically address the EMS as it is established, 
maintained, and implemented in conformance to the standard.  
[EMS001.TXT] 

3. Auditing Begins at Home-Auditing is the method by which we determine 
whether an environmental management system is in conformance with 
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ISO 14001.  [EMS003.TXT] 
4. The importance of conformance with the environmental policy and 

procedures and with the requirements of the environmental management 
system.  The roles and responsibilities in achieving conformance with 
the environmental policy and procedures and with EMS requirements of 
the environmental management system including emergency 
preparedness and response requirements.  [EMS003.TXT] 

Variant form: conformity 
Extractions: 
1. Conformity-One of four conclusions will be arrived at during the audit: 

conformity , major nonconformity, minor nonconformity or an 
observation.  Let’s define these terms now.  Conformity:The state of 
being in conformance with the requirements of the standards.  Major 
nonconformity:The absence of a required procedure so that an element of 
the standard is "not being addressed,” or the total break down of a 
procedure, which can cause a systematic breakdown within the 
organization’s environmental performance.  Minor nonconformity: A 
single, isolated, observable, and easily rectified lapse in a procedure 
which does not pose a serious threat to environmental performance.  
Observation: A situation which is not yet a nonconformity, but may lead 
to one.  [EMS003.TXT] 

 
Grammatical category: Noun 
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ความสัมพันธของมโนทัศนรองชุดท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-O= process-object 
 
CN40 Concept: 

management 
review 

Eng: management review  
[EMS.TXT] 

Thai: การทบทวนโดยฝายบริหาร 
[TH-EMS010.TXT] 

Feature:  
 เปนองคประกอบสําคัญลําดับสุดทายของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  
กิจกรรมในข้ันตอนน้ีประกอบดวย  การที่ฝายบริหารจักตองทบทวนระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental 
management system) เปนระยะ  เพ่ือใหแนใจวาระบบยังคงเหมาะสม  เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมกีาร
รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือใหฝายบริหารใชประเมินความเหมาะสมของระบบ  การทบทวนโดยฝายบริหารอาจตอง
รวมความจําเปนท่ีจะตองเปล่ียนแปลงนโยบายส่ิงแวดลอม  (environmental policy)   วัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม  
(environmental objective) และองคประกอบอ่ืนๆ ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  เมื่อพิจารณาจากผลจากการ
ตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management system audit)   สถานการณท่ี
เปล่ียนแปลง  และขอผูกพันของผูบริหารระดับสูงท่ีมีตอการปรับปรุงอยางตอเน่ือง  (top management 
commitment to continual improvement)  ท้ังน้ีเพ่ือรักษาไวซึง่การปรับปรุงอยางตอเน่ือง  ความเหมาะสม  และ
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  กิจกรรมการทบทวนของฝายบริหาร  ไมจําเปนตองครอบคลุมทุก
องคประกอบและกระทําพรอมกนัในทันที  รวมท้ังอาจ ดาํเนินการในชวงเวลาหน่ึงตามท่ีกําหนด 

นอกจากน้ี ผูบริหารท่ีเปนผูกําหนดองคประกอบสําคัญ  เชน นโยบายส่ิงแวดลอม  วตัถุประสงค  และ
ระเบียบปฏิบัติ  ควรทําหนาท่ีทบทวนองคประกอบเหลาน้ันดวยตนเอง  หัวขอการทบทวนควรรวมถึง  ก) ผลการตรวจ
ประเมิน  ข) เน้ือหาสวนท่ีมีการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  ค)  ความเหมาะสมของระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมเมื่อพิจารณาจากขอมูลและสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง  และ ง) ประเด็นความสนใจของกลุม
ผูเกี่ยวของ  ตลอดจนการจัดใหมเีอกสารรับรองขอสังเกต  ขอสรุป  และขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัตกิารที่จาํเปน   
 ตัวอยางของขอมูลท่ีตองมกีารพจิารณาประกอบการทบทวนของฝายบริหาร (management review) ไดแก  
ความกาวหนาดานส่ิงแวดลอมตามวตัถุประสงคและเปาหมาย  ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสําคญัของกิจกรรมการ

Management Review

P-O

CN06 

environmental policy environmental management system audit

environmental objective Top management commitment to continual 
improvement 

P-O

P-O

P-O 
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ดําเนินงาน  แผนงานรองรับการปรับปรุงดานเทคโนโลยี  อุบัติเหตุหรือเหตุการณท่ีกอผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
การลงมือปฏิบัตกิารแกไข  บันทึกการปฏิบัติตามใบอนุญาต  การเปล่ียนแปลงขอกาํหนดดานกฎหมายอันอาจมี  
ประเด็นความสนใจของกลุมผูเกีย่วของ  ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  และการเปล่ียนแปลงของ
กิจกรรม  ผลิตภัณฑ  และงานบริการขององคกร  ซึ่งอาจทําใหตองเปล่ียนแปลงองคประกอบของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 
Conceptual Relations: ดูรูป  CN06 

environmental management system  ➠➠ WP  ➠➠ management review 

Management review  ➠➠ P-O ➠➠environmental policy 

Management review  ➠➠ P-O ➠➠environmental objectives 

Management review  ➠➠ P-O ➠➠environmental management system audit 

Management review  ➠➠ P-O ➠➠top management commitment to continual 
improvement 
WP = whole-part 
P-O= process-object 
คําอธิบาย  การทบทวนโดยฝายบริหาร (management review)  เปนองคประกอบสุดทายของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม (environmental management system)  ประกอบดวยการท่ีฝายบริหาร (management)  จะตอง
ทบทวนองคประกอบตางๆ ของ ระบบการจดัการส่ิงแวดลอม  (environmental management system) ไดแก 
นโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy)  และวัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม  (environmental objective)  และ
ปรับองคประกอบเหลาน้ีใหเหมาะสมกับผลการตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  (environmental 
management system audit)  และพันธะของผูบริหารระดับสูง  (top management commitment)  ท่ีมีตอการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง  (commitment to continual improvement) 
Extractions:  
1. 4.6 Management review-The organization's top management shall, at intervals that it determines, review the 

environmental management system, to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness.  The 
management review process shall ensure that the necessary information is collected to allow management to 
carry out this evaluation.  [EMS.TXT] 

2. The management review shall address the possible need for changes to policy, objectives and other elements 
of the environmental management system, in the light of environmental management system audit results, 
changing circumstances and the commitment to continual improvement.  [EMS.TXT] 

3. A. 6 Management review-In order to maintain continual improvement, suitability and effectiveness of the 
environmental management system, and thereby its performance, the organization's management should review 
and evaluate the environmental management system at defined intervals.  The scope of the review should be 
comprehensive, though not all elements of an environmental management need to be reviewed at once and the 
review process may take place over a period of time.  The review of the policy, objectives and procedures 
should be carried out by the level of management that defined them.  Reviews should include a) results from 
audits; b) the extent to which objectives and targets have been met; c) the continuing suitability of the 
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environmental management system in relation to changing conditions and information; d) concerns amongst 
relevant interested parties.  Observations, conclusions and recommendations should be documented for 
necessary action.  [EMS.TXT] 

4. There are five major elements of the standard, as shown in Fig 1-2-policy, planning, implementation and 
operation, checking and corrective action, and management review.  These elements interact with each other 
to form the framework of an integrated, systematic approach to environmental management, with the ultimate 
result being continual improvement of the overall system.  [EMS001.TXT]  

5. Examples of Information That Might Be Included During Management Review - Environmental progress 
toward achieving objectives and targets - Data about key characteristics - Plans for technological upgrades - 
Any accidents or incidents that had an adverse impact on the environment and corrective and preventive action 
taken.  –Permit compliance records.  –Anticipated changes in legal requirements.  –Concerns of interested 
parties.  –Results of EMS audits.  –Changes in activities, products, or services that might require changes in the 
EMS.  [EMS001.TXT] 

6. In addition to reviewing information about the EMS, the standard requires that top management address the 
possible need for changes to policy, objectives and targets, and other elements of the EMS in light of the EMS 
audit results, any changing circumstances, and the commitment to continual improvement.  It is expected that 
after the management review, the EMS will be revised to reflect the outcome of the review process.  In 
particular, it is expected that the EMS itself will continually improve, thereby enhancing improvement of 
environmental performance.  [EMS001.TXT] 

Grammatical category: Noun 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บันทึกขอมูลศัพท 

(Terminological Records) 
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การกําหนดรหัสในบันทึกขอมูลศัพท 
 

ในการบันทึกขอมูลศัพท (terminological records)  จะมีการกําหนดรหัสตางๆ  เพื่อแสดง
ที่มา  ซ่ึงบางรหัสไดแสดงไวในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนแลว  จึงขอนํามาสรุปรวมกันไวดังน้ี 
 

รหัสนํา ความหมาย 
TWxx เลขท่ีศัพท 
EMSxx เลขท่ีแฟมขอมูลจากคลังขอมูล 
TH-EMSxx เลขท่ีเอกสารอางองิท่ีพบศัพทไทย 
Abbr. คํายอ 
Syn. คําเหมือน 
(n.) แสดงศัพทที่ทําหนาท่ีเปนคาํนาม 
 

รายการเอกสารอางอิงที่ใชแสดงศัพทไทยและการนิยามศัพท 
 

รหัสอางอิง ชื่อเอกสาร 
TH-EMS008 โครงการสํานกังาน ISO 14000  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.   

บทนิยามใน ISO 14001.  นนทบุรี, ตุลาคม 2545.  (ออนไลน)  จาก 
http://www.egat.or.th. 

TH-EMS009 โครงการสํานกังาน ISO 14000  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.   
ความหมายของส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ.  นนทบุรี, ตุลาคม 2545.  
(ออนไลน)  จาก http://www.egat.or.th. 

TH-EMS010 โครงการสํานกังาน ISO 14000  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.   
ความรูทั่วไปเกีย่วกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001.  นนทบุรี, 
ตุลาคม 2545.  (ออนไลน)  จาก http://www.egat.or.th. 

TH-EMS011 โครงการสํานกังาน ISO 14000  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.   
ขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental management system).  
นนทบุรี, ตุลาคม 2545.  (ออนไลน)  จาก http://www.egat.or.th. 

TH-EMS014 คณะ EMR โรงไฟฟาพระนครใตการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.  ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ISO 14001  และระเบียบปฏิบัติการดาํเนินการโรงไฟฟาพระนครใต.  
นนทบุรี, ตุลาคม 2544.  
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บันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) 
 
TW01 Eng = environmental management 

system*  [EMS.TXT] 
Thai = ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม   
[TH-EMS008.TXT]  

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system 
Definition: คือสวนของระบบการบริหารจัดการซึ่งไดนาํเอาโครงสรางองคกร  กิจกรรมการวางแผน  หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ  วธิีการปฏิบัติ  ระเบียบปฏิบัติ  ขั้นตอนการปฏิบัติ  และทรัพยากรประเภทตางๆ มารวมไว  เพ่ือใชพัฒนา  
ดําเนินการ  ทาํใหบรรลุผล  ทบทวน  และรักษาไวซ่ึงนโยบายส่ิงแวดลอม  [TH-EMS008.TXT]  ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  มีองคประกอบสําคัญ  5  องคประกอบคือ  การจัดทํานโยบาย
ส่ิงแวดลอม  การวางแผน  การดาํเนินการและปฏิบัติการ  การตรวจสอบและการแกไข  และการทบทวนโดยฝาย
บริหาร 
Illustration: 
• Definitions 3.5 environmental management system-the part of the 

overall management system that includes organizational structure, 
planning activities, responsibilities, practices, procedures, processes and 
resources for developing, implementing, achieving, reviewing and 
maintaining the environmental policy.  [EMS.TXT] 

• There are five major elements of the ISO 14001 standard of 
Environmental Management System, as shown in Fig 1-2 - 
environmental policy, planning , implementation and operation, checking 
and corrective action, and management review.  [EMS001.TXT] 

 
Note:-*เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.5  ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001 
Linguistic Specification: พบวาศัพทยอคือ  EMS  และเขียนในรูปพหูพจนเสมอคือ   environmental 
management systems 
Cross-reference: environmental policy (TW02) 
 
TW02 Eng = environmental policy *  

[EMS.TXT] 
Thai = นโยบายส่ิงแวดลอม [TH-EMS008.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  
Definition:   เปนขอความท่ีแสดงหลักการและความมุงม่ันขององคกร  ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมโดยรวม  สามารถนําไปใชเปนกรอบงานเพื่อการดําเนนิการและปฏิบัติการ  รวมทั้งในการจัดทาํ
วัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม  [TH-EMS008.TXT]  นโยบายส่ิงแวดลอมเปนองคประกอบสําคัญลําดับ
แรกของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  และตองกําหนดโดยผูบริหารระดับสูงของ



 136

องคกร  นโยบายส่ิงแวดลอมท่ีแข็งแกรงจะตองเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเกดิ
จากกิจกรรม  ผลิตภัณฑ  และงานบริการขององคกร  รวมพันธะของผูบริหารระดับสูงที่มีตอการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องและการปองกันมลภาวะ   รวมพันธะขององคกรที่มีตอการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดาน
ส่ิงแวดลอม   ตลอดจนขอกาํหนดอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ  สามารถใชเปนกรอบงานในการจัดทาํและทบทวนวัตถุประสงค
และเปาหมายดานส่ิงแวดลอม  มีการจัดทําเปนเอกสารรับรอง  นําไปดําเนินการและรักษาไว  มีการส่ือสารให
พนักงานในองคกรไดทราบทัว่กัน  รวมท้ังมีการนําไปเปดเผยตอสาธารณะ   [TH-EMS011.TXT] 
Illustration: 
• 3. Definitions-3.9 Environmental policy-statement by the organization 

of its intentions and principles in relation to its overall environmental 
performance which provides a framework for action and for the setting of 
its environmental objectives and targets.  [EMS.TXT] 

• There are certain requirements that the environmental policy must meet, 
including the following: It must be appropriate to the nature, scale, and 
environmental impacts of the organization's activities, products, and 
services.  It must include a commitment to continual improvement and 
prevention of pollution.  It must include a commitment to comply with 
relevant environmental legislation and regulations and with other 
requirements to which the organization subscribes.  It must provide a 
framework for setting and reviewing environmental objectives and 
targets.   It must be documented, implemented, and maintained.  It must 
be communicated to all employees.  It must be available to the public.  
[EMS001.TXT] 

 
Note:-* เปนศัพทบัญญัติลําดับที ่3.9  ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001 พบวาศัพท
ไทยใชคําวา  �นโยบายส่ิงแวดลอม� ไมใช   �นโยบายดานส่ิงแวดลอม� 
Linguistic Specification:- 
Cross-reference: environmental management system (TW01), top management (TW03), top management 
commitment (TW07) 
 
TW03 Eng = top management  

[EMS001.TXT] 
Thai = ผูบริหารระดับสูง [TH-EMS008.TXT]  [TH-EMS010.TXT]  
ผูบริหารสูงสุด [TH-EMS014.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠environmental 
policy 

Definition : คือผูที่จะตองทําหนาที่กําหนดนโยบายส่ิงแวดลอมตามขอกําหนดของระบบการจดัการส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ  14001  ประกอบดวยบุคคลหรือกลุมบุคคลซึง่ทําหนาท่ีในการบริหารจดัการทรัพยากรขององคกร  
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เพ่ือใชในการดาํเนินงานและรักษาไวซึง่ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Illustration: 
• Accordingly, top management should establish the organization's 

environmental policy and ensure that the environmental management 
system is implemented.  [EMS.TXT] 

• Top management should also ensure that appropriate resources are 
provided to ensure that the environmental management system is 
implemented and is maintained.  [EMS.TXT] 

Note:-ไมใชศัพทบัญญัตขิองมาตรฐาน  แตมีความนาจะเปนศัพทเฉพาะทางสูง  เนื่องจากผูบริหารระดับสูงจะตอง
สะทอนลักษณะขององคกรท่ีไดนาํระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปดําเนินการเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:- 
Cross-reference: environmental policy (TW02), organization (TW04) 
 
TW04 Eng =organization * 

[EMS.TXT] 
Thai = องคกร [TH-EMS008.TXT] [TH-EMS014.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  
➠  environmental policy 

Definition :  คือบริษัท  หางหุนสวน  บรรษัท  วิสาหกิจ  สถาบันหรือองคการ  สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมด
ของท่ีกลาวมา  รวมทั้งหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน  ซึ่งมีภาระหนาที่และการบริหารงานของตนเอง  องคกรที่มี
หนวยปฏิบัติการมากกวาหนึ่งหนวย อาจจัดใหแตละหนวยเปนหนึง่องคกร   หนวยงานหลายแหงแมไดชื่อวาเปน
องคกร  แตถาหากไมมีการรายงานตอฝายบริหารสวนกลาง  ก็ไมถือวาเปนองคกรตามคําจํากัดความของมาตรฐาน
ไอเอสโอ  14001 
Illustration: 
• 3. Definitions-3.12 Organization - company, corporation, firm, 

enterprise, authority or institution, or part or combination thereof, public 
or private, that has its own functions and administration.  Note-For 
organizations with more than one operating unit, a single operating unit 
may be defined as an organization  [EMS.TXT] 

• Some entities generally known as organizations will not qualify as such 
under this definition-industry alliances, informal joint ventures, and so 
on-if they do not have one central, top management to which they must 
ultimately report.  For an entity to be an organization under ISO 14000, 
there must be a responsible party who has the authority to approve of, 
disapprove of, or mandate change within the management system.  
[EMS004.TXT] 
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Note: * เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.12 ของระบบการจดัการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001 
Linguistic Specification:- 
Cross-reference : top management (TW03) 
 
TW05 Eng = environmental performance 

[EMS.TXT] 
Thai = การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม [TH-

EMS008.TXT]  ผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 
[TH-EMS 009.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠environmental 
policy 

Definition: เปนผลซ่ึงสามารถตรวจวดัไดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  เกีย่วของกับการควบคมุลักษณะปญหา
ส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดไวในนโยบายส่ิงแวดลอม  และวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม  นอกจากนี้ยังตอง
เก่ียวของกับการปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง  เพื่อใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมอีกทางหนึ่ง 
Illustration: 
• 3. Definitions-3.8 environmental performance-measurable results of 

the environmental management system, related to an organization's 
control of its environmental aspects, based on its environmental policy, 
objectives and targets.  [EMS.TXT] 

• A.1 General requirements-It is intended that the implementation of an 
environmental management system described by the specification will 
result in improved environmental performance.  Improvements in its 
environmental management system are intended to result in additional 
improvements in environmental performance.  [EMS.TXT] 

 
Note:- * เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.8  ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001 
Linguistic Specification:- 
Cross-reference: environmental policy (TW02), continual improvement 
(TW08) 
 
TW06 Eng = environmental impact 

[EMS.TXT] 
Thai = ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม [TH-EMS008.TXT] 
ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  [TH-EMS014.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠environmental 
policy 

Definition: คือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมอันเกิดจากกิจกรรม  ผลิตภัณฑ  หรืองานบริการขององคกร  ไมวาจะ
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เปนเพียงบางสวนหรือทั้งหมด  หรือไมวาจะเปนผลดานบวกหรือดานลบ 
Illustration: 
• 3. Definitions 3.4 Environmental impact-any change to the 

environment, whether adverse or beneficial, wholly or partially resulting 
from an organization’s activities, products, or services.  [EMS.TXT] 

• Environmental Policy-Top management shall define the organization’s 
environmental policy and ensure that it a) is appropriate to the nature, 
scale and environmental impacts of its activities, products or services.  
[EMS.TXT] 

 
Note:- * เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.4  ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001 
Linguistic Specification:- พบวาเขยีนในรูปพหูพจนเสมอคือ  environmental impacts 
Cross-reference: environmental policy (TW02), significant environmental 
impact (TW15) 
 
TW07 Eng = top management commitment 

[EMS001.TXT] [EMS003.TXT] 
Thai =  พันธะของผูบริหารระดับสูง  ความมุงม่ันของ
ผูบริหารระดับสูง  [TH-EMS008.TXT] ความมุงม่ันของ
ผูบริหารสูงสุด [TH-EMS010.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠environmental 
policy 

Definition: คือขอผูกพันของผูบริหารระดับสูงที่มีตอการปรับปรุงอยางตอเน่ือง การปองกันมลภาวะ และการปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอม  รวมทั้งขอกําหนดอื่นทีเ่กี่ยวของ   ซึง่ตองแสดงไวใน
นโยบายส่ิงแวดลอม   พันธะของผูบริหารระดับสูงเปนสวนสําคัญที่จะผลักดันใหองคกรประสบความสําเร็จในการนํา
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปดาํเนินการ 
Illustration: 
• 4.2 Environmental policy-Top management shall define the 

organization’s environmental policy and ensure that it b) includes a 
commitment to continual improvement and prevention of pollution; c) 
includes a commitment to comply with relevant environmental 
legislation and regulations, and with other requirements to which the 
organization subscribes.  [EMS.TXT] 

• Top management shall define the organization's environmental policy 
and ensure that it: includes a commitment to continual improvement and 
prevention of pollution and a commitment to comply with relevant 
environmental legislation and regulations and with other requirements to 
which the organization subscribes.  [EMS002.TXT] 
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Note:-ไมใชศัพทบัญญัตขิองมาตรฐานไอเอสโอ 14001 แตพบวาเกิดรวมกับคําวา  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
(continual improvement)   และการปองกันมลภาวะ  (prevention of pollution)  ซึ่งเปนศัพทบัญญัติลําดับที ่ 3.1  
และ  3.13 ของมาตรฐาน  ซึ่งเปนศัพทท่ีแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:   พบวาใชรวมกับ continual improvement, prevention of pollution, compliance with 
relevant environmental legislation and regulations 
Cross-reference: environmental policy (TW02), continual improvement (TW08), prevention of pollution 
(TW09) 
 
TW08 Eng = continual 

improvement 
[EMS.TXT]  

Thai = การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
[TH-EMS008.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  
➠environmental policy   

Definition: เปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมใหองคกรประสบความสําเร็จในการนําระบบการจดัการส่ิงแวดลอม
ไปปรับปรุงการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมตามแนวทางท่ีกําหนดไวในนโยบายส่ิงแวดลอม  ท้ังนี้กระบวนการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องไมจาํเปนตองเกิดขึ้นพรอมกันในทุกกิจกรรมการดําเนินงาน 
Illustration: 
• 3. Definitions-3.1 continual improvement - process of enhancing the 

environmental management system to achieve improvements in overall 
environmental performance in line with the organization’s environmental 
policy.  Note-The process needs not take place in all areas of activity 
simultaneously.  [EMS.TXT] 

Note:- * เปนศัพทบัญญัติลําดับท่ี 3.1  ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001 
Linguistic Specification:  พบวาจะเกิดรวมกับศัพทคําวาขอผูกพันของผูบริหาร  (top management commitment) 
Cross-reference: environmental policy (TW02), environmental performance (TW05), top management 
commitment (TW07) 
 
TW09 Eng=  prevention of pollution 

[EMS.TXT] 
Thai=  การปองกันมลภาวะ  [TH-EMS008.TXT]   
การปองกันมลพิษ [TH.EMS014.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field : environmental management system  ➠environmental 
policy   

Definition: คือการนํากระบวนการ  วิธีการปฏิบัติ  วัสด ุ หรือผลิตภัณฑมาใช  เพ่ือหลีกเล่ียง  ลด  หรือควบคุม
มลภาวะ  รวมทั้งการแปรรูป  การนํามาใชงานใหม  การปรับสภาพ  ตลอดจนการเปล่ียนกระบวนการ และกลไกการ
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ควบคุม  การใชวัสดุทดแทน  และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนีเ้พื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ  และลดคาใชจายในการดาํเนินงาน 
Illustration: 
• 3. Definitions-3.13 prevention of pollution-use of processes, practices, 

materials or products that avoid, reduce or control pollution, which may 
include recycling, treatment, process changes, control mechanisms, 
efficient use of resources and materials substitution.  Note—The potential 
benefits of prevention of pollution include the reduction of adverse 
environmental impacts, improved efficiency and reduced costs.  
[EMS.TXT] 

• In the added Note, they further recognize that many pollution 
prevention initiatives can reduce overhead and help contribute to greater 
profits.  While pollution prevention may not be possible, it can be 
regarded as ideal, and pollution minimization is a target within reach in 
most issues.  [EMS004.TXT] 

 
Note: * เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.13  ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001 
Linguistic Specification: พบวาเกดิรวมกับศัพทคาํวาขอผูกพันของผูบริหาร (top management 

commitment)  และพบวาเขียนในอีกรูปหน่ึงคือ  pollution prevention ดวย 
Cross-reference: environmental policy (TW02), top management 
commitment (TW07), environmental impact (TW06) 
 
TW10 Eng= environmental objective 

[EMS.TXT] 
Thai= วัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม  [TH-EMS08.TXT]  
[TH-EMS014.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠  environmental 
policy 

Definition: คือเปาหมายโดยรวมดานส่ิงแวดลอมที่กําหนดไวในนโยบายส่ิงแวดลอม  ซึง่ตองดําเนินการใหบรรลุผล
และตองสามารถตรวจวัดไดในทางปฏิบัต ิ สอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอมและภาระผูกพันตอการปองกันมลภาวะ 
Illustration: 
3. Definitions-3.7 environmental objective-overall environmental goal, 
arising from the environmental policy, that an organization sets itself t 
achieve, and which is quantified where applicable.  [EMS.TXT] 
Note:- * เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.7  ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001 
Linguistic Specification:-พบวาใชรวมกับ environmental target  ในรูป  
environmental objective and target  และเปนคําเดียวกับ objective  ในหัวขอ objective 
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and target  ซึ่งเปนหัวขอกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผน (planning)  และเขียนในรูปพหพูจนคือ  
environmental objectives and targets 
Cross-reference: environmental policy (TW02), environmental target 
(TW11) 
 
TW11 Eng= environmental 

target [EMS.TXT] 
Thai = เปาหมายดานส่ิงแวดลอม [TH-EMS011.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental policy  ➠  
environmental objective 

Definition: คือผลท่ีตองการจากการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมซึ่งสามารถตรวจวัดไดในทางปฏิบัติ  กําหนด
ขึ้นจากวัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอมและตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงคดานส่ิงแวดลอมที่ตั้งไว 
Illustration: 
• 3. Definitions-3.10 environmental target- detailed performance 

requirement, quantified where practicable, applicable to the organization 
or parts thereof, that raises from the environmental objectives and that 
needs to be set and met in order to achieve those objectives.  [EMS.TXT] 

Note:- * เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.10  ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001 
Linguistic Specification:- พบวาใชรวมกับ environmental objective ในรูป  
environmental objective and target  และเปนคําเดียวกับ target  ในหัวขอ objective and 

target  ซ่ึงเปนหวัขอกจิกรรมในขั้นตอนการวางแผน (planning)  และเขียนในรูปพหูพจนคอื  
environmental objectives and targets 
Cross-reference: environmental policy (TW02), environmental objective 
(TW10) 
 
TW12 Eng= planning 

[EMS.TXT] 
Thai= การวางแผน [TH-EMS009.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system   
Definition: เปนองคประกอบสําคัญลําดับที่สองของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ประกอบดวยหัวขอกิจกรรม  
4  หัวขอไดแก  การระบุลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม  การระบุกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ  การจดัทํา
วัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอมท่ีมีเอกสารรับรอง  และการจัดทําแผนงานจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือรองรับ
กิจกรรมการดาํเนินงาน  กิจกรรมการวางแผนเปนขั้นตอนท่ีมีองคประกอบที่เปนขอบงัคับจาํนวน  10  
องคประกอบ 
Illustration: 
• After defining the environmental policy, planning is the next step in the 

ISO 14001 process.  [EMS001.TXT] 
• 4.3 Planning- 4.3.1 Environmental aspects; 4.3.2. Legal and other 
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requirements; 4.3.3. Objectives and targets; and 4.3.4. Environmental 
management program.  [EMS.TXT] 

 
Note:  เปนศัพททีใ่ชท่ัวไป  แตในระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  คําวา  
planning  มีลักษณะเปนศัพทเฉพาะทาง  เน่ืองจากใชเปนศพัทเรียกมโนทัศน  ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญลําดับ
ที่สองของระบบ   และประกอบดวยหวัขอกิจกรรมท่ีองคกรจะตองดําเนินการเพื่อใหประสบผลสําเร็จในการปรับปรุง
ระบบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:- 
Cross-reference: environmental policy (TW02), environmental aspect 
(TW14) 
 
TW13 Eng= environmental aspect 

[EMS.TXT] 
Thai = ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม  [TH-EMS008.TXT]  
ปญหาส่ิงแวดลอม [TH-EMS011.TXT]   ประเด็นปญหา
ส่ิงแวดลอม [TH-EMS014.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠  planning 
Definition: คือสวนประกอบของกิจกรรม  ผลิตภัณฑ  หรืองานบริการขององคกร  ซึง่สามารถกอใหเกิดปฏิสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีองคกรสามารถควบคุมหรือคาดหวงัวาจะควบคุมได  กจิกรรมการระบุลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมจัดทํา
ในขั้นตอนการวางแผน  ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมเปนองคประกอบหน่ึงที่องคกรตองนํามาพิจารณาในการกําหนด
วัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม  รวมท้ังตองปรับปรุงขอมูลในเร่ืองนีใ้หทันสมัยเสมอ 
Illustration: 
• 3 Definitions 3.3 Environmental aspect - element of an organization’s 

activities, products or services that can interact with the environment.  
Note-A significant environmental aspect is an environmental aspect that 
has or can have a significant environmental impact.  [EMS.TXT] 

• 4.3 Planning-4.3.1. Environmental aspects-The organization shall 
establish and maintain (a) procedure (s) to identify the environmental 
aspects of its activities, products or services that it can control and over 
which it can be expected to have an influence, in order to determine those 
which have or can have significant impacts on the environment.  The 
organization shall ensure that the aspects related to these significant 
impacts are considered in setting its environmental objectives.  The 
organization shall keep this information up-to-date.  [EMS.TXT] 

 
Note: * เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.3  ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001   
พบวามีศัพทไทยแปลไวแลวหลายศัพท เชน  �ประเด็น�  �ปญหาส่ิงแวดลอม�  และ  �ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม�  
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ในงานวิจยัชิ้นน้ีผูวจิัยไดเลือกแปลคําวา  environmental aspect  เปน  �ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม�  
แมวาจะไดตัง้ขอสังเกตวา  ขอกาํหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ไดเลือกใชคาํน้ีอยางระมัดระวัง  โดยใชคํา
วา  aspect  แทน  problem  ท้ังนี้เพราะ  aspect  ดานส่ิงแวดลอมของการดาํเนินกจิการองคกร อาจ
เปนไดท้ังดานบวกและดานลบ  แตเม่ือไดปรึกษาผูเชีย่วชาญกไ็ดขอมูลเพิ่มเติมวา  หากใชศัพทไทยวา �ลักษณะ
ปญหาสิ่งแวดลอม� จะชวยสะทอนประเด็นที่เปนแงมุมหรือมุมมองไดชัดเจนกวา  ทั้งนี้มโนทัศนในเร่ืองนี ้ ก็คือการ
นําระบบไปใชงานเพ่ือจัดการกับปญหาที่เกดิขึ้นกับส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification: พบวาเขยีนในรูปพหูพจนเสมอ  คือ  environmental aspects 
Cross-reference: planning (TW12), significant environmental aspect 
(TW14), significant environmental impact (TW15), environment (TW16) 
 
TW14 Eng= significant environmental 

aspect  [EMS001.TXT] 
Thai = ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมที่มีนัยสําคัญ  [TH-
EMS011.TXT]  ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมที่สําคัญ [TH-
EMS008.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: planning  ➠  environmental aspect 
Definition:  คือลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมที่สามารถกอใหเกิดผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม  การระบุ
ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาจาก  การปลอยอากาศเสีย  การปลอยของเสียลงสูแหลงน้ํา  
การจดัการของเสียประเภทตางๆ  การทาํใหดินปนเปอน  การใชวตัถุดิบและทรัพยากรธรรมชาตเิปนสวนประกอบ  
และประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน 
Illustration: 
• Once environmental aspects are identified, the organization must 

determine which it considers significant environmental aspects.  
Environmental Aspects-As mentioned earlier in this chapter, the term 
"significant" is not defined in the standard, and thus the organization has 
some latitude when developing criteria for determining which 
environmental aspects are significant environmental aspects. 
[EMS001.TXT] 

• Environmental aspects which have or can have significant environmental 
impacts are classified as significant environmental aspects. 
[EMS001.TXT] 

• The process to identify the significant environmental aspects associated 
with the activities at operating units should, where relevant, consider, a) 
emissions to air; b) releases to water; c) waste management; d) 
contamination of land; e) use of raw materials and natural resources; f) 
other local environmental and community issues.  [EMS.TXT] 

Note: คําวา  significant  ไดเลือกแปลวา  �ที่มีนัยสําคัญ�  และไดเลือกใหคําวา  significant environmental aspect  
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เปนศัพทเฉพาะดานในงานวจิัย  เพราะเปนศัพทท่ีแสดงมโนทัศนที่สําคัญของระบบการจดัการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:  พบในเขียนในรูปพหูพจนคือ significant environmental aspects   และพบวาเขยีนใน
รูปศัพทอื่นคือ significant aspects, significant environmental impacts, significant impacts 
Cross-reference: environmental aspect (TW13), significant environmental impact (TW14) 
 
TW15 Eng= significant environmental 

impact  [EMS001.TXT] 
Thai= ผลกระทบส่ิงแวดลอมที่มีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม 
[TH-EMS009.TXT] ผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีมี
นัยสําคัญ  [TH-EMS011.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field:  planning  ➠environmental aspect   ➠  significant 
environmental aspect 

Definition: คือลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมที่มีนัยสําคัญ  ทั้งนีข้ึ้นอยูกับความถี่
หรือความรุนแรงที่เกิดและศกัยภาพท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษย  ส่ิงมีชีวติ  และส่ิงแวดลอม  
รวมท้ังเปนผลกระทบท่ีกลุมผูเก่ียวของใหความสนใจ 
Illustrations: 
• NOTE -- A significant environmental aspect is an environmental aspect that has or can have a significant 

environmental impact. [EMS.TXT] 
• Criteria that Might Be Used by an Organization to Determine Significant Environmental Aspects /Has a 

significant environmental impact based on frequency and/or severity /Is covered under legislation or 
regulation /Is covered by the organization's internal requirements /Has potential to harm human health and/or 
the environment Is a concern to customers [EMS001.TXT] 

Note: ไมใชศัพทบัญญัติของมาตรฐาน  แตมีความนาจะศัพทเฉพาะทางสูง  เนื่องจากพบวาแสดงมโนทัศนของศัพท
คําวา  environmental impact  ซึ่งเปนศัพทบัญญัติลําดับท่ี  3.4  ของมาตรฐาน 
Linguistic Specification: พบวาเขียนในอกีรูปหนึ่งคือ  significant impacts  และเปนพหูพจนเสมอ 
Cross-reference: environmental aspect (TW13), significant environmental aspect (TW 14), environment 
(TW16) 
 
TW16 Eng= environment  [EMS.TXT] Thai= ส่ิงแวดลอม  [TH-EMS008.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental aspect  ➠ significant environmental 

aspect  ➠  significant environmental impact 
Definition: คือสภาพแวดลอมที่องคกรดาํเนินงานอยู  รวมถงึสภาพอากาศ  แหลงน้ํา  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิ พืช
และสัตว  และชีวิตมนุษย  ซึ่งมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการดําเนินงานขององคกร  และสภาพแวดลอมในบริบทนี้
ขยายออกจากองคกรสูสภาพแวดลอมสังคมโลกโดยรวม 
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Illustrations: 
• 3. Definitions-3.2 Environment-surroundings in which an organization 

operates, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, 
humans, and their interrelation NOTE -- Surroundings in this context 
extend from within an organization to the global system.  [EMS.TXT] 

• " Environment ," as defined here, does not have the lakes and-
wilderness connotation which it is so often granted in casual use.  The 
inside of your plant is an environment, the places where your products 
are used are environments, and the earth, land, water, animals, and 
people around your facilities is an environment.  [EMS004.TXT] 

Note: * เปนศัพทบัญญัติลําดับที ่3.2  ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  โดยในที่น้ี
ศัพทคําวา  environment   ไมไดหมายถึงสภาพปาเขา  หรือทะเลอยางทีเ่ขาใจกันทั่วไป  แตหมายถึงสภาพแวดลอม
การดาํเนินงานหรือกิจกรรมขององคกร รวมถึงส่ิงมีชีวิต ซ่ึงไดแก  มนุษย  พืช  หรือ สัตว  ท่ีไดรับผลกระทบจาก
กิจกรรมการดาํเนินงานดงักลาว 
Linguistic Specification:- 
Cross-reference: environmental aspect (TW13), significant environmental aspect (TW14), significant 
environmental aspect (TW15) 
 
TW17 Eng= objective and target 

[EMS.TXT] 
Thai= วัตถุประสงคและเปาหมาย  [TH-

EMS008.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: Planning ➠ 
Definition: คือวตัถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอมที่มีเอกสารรับรอง  ท่ีองคกรจะตองจัดทาํในขั้นตอนการ
วางแผนเพ่ือใชดาํเนินการกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมท่ีแยกยอยลงไป ในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
ดังกลาวนี ้ องคกรจักตองพจิารณาขอจาํกัดดานกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนใดที่เกี่ยวของ  แงมุมดานส่ิงแวดลอมท่ีมี
นัยสําคัญ ทางเลือกดานเทคโนโลยี  ขอกาํหนดในทางการเงิน  การปฏิบัติการและธุรกจิ  รวมทั้งยงัตองใหสอดคลอง
กับนโยบายส่ิงแวดลอมและภาระผูกพันท่ีมีตอการปองกันมลภาวะ  ทั้งนีว้ัตถุประสงคที่กาํหนดข้ึนจะตองชัดเจน  
และเปาหมายจะตองสามารถตรวจวดัไดในทางปฏิบัต ิ
Illustration: 
• 4.3.3 Objectives and targets-The organization shall establish and 

maintain documented environmental objectives and targets, at each 
relevant function and level within the organization.  When establishing 
and reviewing its objectives, an organization shall consider the legal and 
other requirements, its significant environmental aspects, its 
technological options and its financial, operational and business 
requirements, and the views of interested parties.  The objectives and 
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targets shall be consistent with the environmental policy, including the 
commitment to prevention of pollution.  [EMS.TXT] 

Note: - 
Linguistic Specification: เปนคําเดียวกับ  environmental objectives and targets  
และเขียนในรูปพหูพจนเสมอ 
Cross-reference: planning (TW12), environmental objective (TW10), 
environmental target (TW11), significant environmental aspect (TW14), 
interested party (TW19), environmental policy (TW02), top management 
commitment to prevention of pollution (TW09) 
 
TW18 Eng= environmental 

management program [EMS.TXT] 
Thai= แผนงานการจัดการส่ิงแวดลอม [TH-EMS008.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: Planning ➠ 
Definition: คือแผนงานท่ีองคกรตองจดัทําและดาํเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายดาน
ส่ิงแวดลอม   เปนกจิกรรมท่ีจัดทําในขั้นตอนการวางแผน  องคกรจักตองจัดทาํและรักษาไวซึ่งแผนงานการจัดการ
ส่ิงแวดลอมจํานวนหน่ึงแผนงานหรือมากกวา  เพื่อดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว
ในนโยบายส่ิงแวดลอม  แผนงานดังกลาวจะตองรวม  การมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบในทุกลักษณะงาน
และทุกระดับภายในองคกร  รวมถึงวิธกีารดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามวตัถุประสงคและ
เปาหมาย 
Illustration: 
• Developing an Effective Environmental Management Program.  Once 

the organization sets its environmental objectives and targets, the ISO 
14001 standard requires the organization to establish and maintain an 
environmental management program to achieve them.  (Note: the use 
of the term "environmental management program" in the standard 
relates singularly to a program for achieving objectives and targets and 
not to what is conventionally considered an environmental 
management program such as a waste management program, air 
monitoring program, and others.)  [EMS001.TXT] 

 
Note:  คําวา  program  ผูวิจัยเลือกแปลวา  �แผนงาน�  ไมใช  �โครงการ�   ตามที่กลุมผูใชงานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมบางกลุมไดแปลไว  ทัง้นี้เพื่อความเหมาะสมในการตองการส่ือใหเห็น �แผนงาน�  ท่ีองคกรจะตองกาํหนด
ขึ้นเพื่อรองรับกจิกรรมการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุและเปาหมาย  ไมใชหมายถึงโครงการท่ีจัดทาํขึ้นเพื่อจัดการ
ของเสีย (waste management program)  หรือโครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  (air quality monitoring 
program)  เปนตน 
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Linguistic Specification:- 
Cross-reference: planning (TW 12), objective and target (TW17) 
 
TW19 Eng= interested party  [EMS.TXT] Thai= กลุมผูเกี่ยวของ [TH-EMS008.TXT]  กลุมผูสนใจ 

[TH-EMS011.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: Planning ➠ 
Definition: คือบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ  หรือไดรับผลกระทบจากการดาํเนินงานดานส่ิงแวดลอมขององคกร  
องคกรจะตองพิจารณาความคิดเห็นและความตองการของกลุมผูเกี่ยวของในการกําหนดวัตถุประสงคดาน
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังทําการส่ือสารกับกลุมผูเก่ียวของในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมขององคกร 
Illustrations: 
• Definitions 3.11.  interested party-individual or group concerned with 

or affected by the environmental performance of an organization.  
[EMS001.TXT] 

• When establishing and reviewing its objectives, an organization shall 
consider the legal and other requirements, its significant environmental 
aspects, its technological options and its financial, operational and 
business requirements, and the views of interested parties.  [EMS.TXT] 

 
Note: * เปนศัพทบัญญัติลําดับที ่3.11  ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001  เปนศัพท
เฉพาะทางของมาตรฐาน  เน่ืองจากขอกาํหนดของมาตรฐานกาํหนดใหองคกรจะตองพจิารณาใหความสําคัญกับ
ความคิดเห็นและความตองการของกลุมผูเกี่ยวของ  (interested parties)  ในการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:  มักพบวาเขียนในรูปพหูพจนคือ  interested parties 
Cross-reference: environmental performance (TW05), objective and target (TW17) 
 
TW20 Eng= implementation and operation 

[EMS.TXT] 
Thai= การดําเนินการและการปฏิบัติการ  
[TH-EMS009.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠ 
Definition: เปนองคประกอบสําคัญลําดับท่ีสามของระบบการจดัการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ซึ่ง
แยกยอยออกเปนการดาํเนินการและการปฏิบัติการ  โดยข้ันตอนการดาํเนินการจะเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
หัวขอกิจกรรมตอไปน้ี  การกาํหนดโครงสรางและความรับผิดชอบ   การฝกอบรม  การสรางจิตสํานึก   และการ
พัฒนาความสามารถ   การส่ือสาร  การจัดการเอกสารระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  และการควบคุมเอกสาร  สวน
ขั้นตอนการปฏิบัติการจะเกี่ยวของกับการควบคุมระบบและเคร่ืองจักร  ประกอบดวยหัวขอกิจกรรมอีก 2  หัวขอ  คือ
การควบคุมการปฏิบัติการ  และการเตรียมพรอมเพ่ือรับมือเหตุฉุกเฉิน  ท้ังนี้ขั้นตอนการดําเนินการและการ
ปฏิบัติการมีองคประกอบที่มีลักษณะเปนขอบังคับจาํนวน  19  องคประกอบ 
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Illustrations: 
• 4.4. Implementation and Operation 4.4.1. Structure and 

responsibilities; 4.4.2 Training, awareness and competence; 4.4.3 –
Communication; 4.4.4 Environmental management system 
documentation; 4.4.5 Document control; 4.4.6 Operational control; and 
4.4.7. Emergency preparedness and response.  [EMS.TXT] 

• 4.4. Implementation and operation - The implementation and 
operation portion of the Specification is the mother lode of mandatory 
elements.  Nineteen separate requirements-more than in any other area of 
the Specification-are listed here.   [EMS004.TXT] 

Note:- ศัพทคําวา   implementation and operation   เปนศัพททัว่ไปท่ีแสดงมโนทัศนที่เปนองคประกอบสําคัญ
ลําดับที่สามของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ดงันั้นจงึเปนศัพทเฉพาะดานของมาตรฐาน 
Linguistic Specification:- พบวาเขียนในรูปคาํประสมคือ  implementation and operation  เสมอ 
Cross-reference: environmental management system (TW01) 
 
TW21 Eng = structure and responsibility  

[EMS.TXT] 
Thai = โครงสรางและความรับผิดชอบ   
[TH-EMS009.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ 
Definition: คือการกําหนดบทบาท  หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร  ที่จะนาํระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไป
ดําเนินการและปฏิบัติการในองคกร  รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนเพ่ือใชบริหารจดัการระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมใหประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไวในนโยบายส่ิงแวดลอม  การจัดทําโครงสรางและความรับผิดชอบเปน
กิจกรรมในขั้นตอนการดาํเนินการ   โดยโครงสรางและความรับผิดชอบที่กาํหนดข้ึนจะตองมีการจดัทําเอกสารรับรอง  
และส่ือสารใหบุคลากรทุกหนาทีแ่ละทุกระดับภายในองคกรไดทราบท่ัวกัน  ทั้งนี้เพื่อในระบบการจดัการส่ิงแวดลอม
ดําเนินการไดอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 
Illustrations: 
• Structure and responsibility-Roles, responsibility and authorities shall 

be defined, documented and communicated in order to facilitate effective 
environmental management.  Management shall provide resources 
essential to the implementation and control of the environmental 
management system.   Resources include human resources and 
specialized skills, technology and financial resources.  [EMS.TXT] 

 
Note:- ศัพทคําวา  structure and responsibility  เปนคําท่ัวไป  แตในระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14001  จัดเปนศัพทเฉพาะดาน  เพราะใชแสดงมโนทัศนที่เปนองคประกอบสําคัญ 
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Linguistic Specification:-  พบวาเขียนในรูปคําประสมคือ  structure and responsibility  เสมอ 
Cross-reference: implementation and operation (TW20) 
 
TW22 English = resource [EMS.TXT] Thai = ทรัพยากร [TH-EMS009.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠structure and 

responsibility 
Definition: คือปจจัยที่องคกรตองใชในการดาํเนินการระบบการจดัการส่ิงแวดลอม  ประกอบดวยทรัพยากรมนุษย
และทักษะความชํานาญงาน  เทคโนโลยี  และงบประมาณ  ผูบริหารระดับสูงจะตองแนใจวาองคกรไดจัดสรร
ทรัพยากรประเภทตางๆ  ที่จาํเปนอยางเพียงพอและเหมาะสม  เพ่ือใชในการดําเนินการกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอม 
Illustration:  
• Management is required in this section to give the delegated positions the 

resources they need to do their jobs; these include "human resources and 
specialized skills, technology" and, of course, sufficient budget to get the 
job done. [EMS004.TXT] 

 
Note: เปนศัพททั่วไปท่ีใชแสดงมโนทัศนที่เปนองคประกอบสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:- พบวาเขียนในรูปพหูพจนเสมอคือ  resources 
Cross-reference: structure and responsibility (TW21) 
 
TW23 Eng = management representative [EMS.TXT] Thai = ผูแทนฝายบริหาร  

[TH-EMS 009.TXT]  [TH-EMS014.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠structure and 

responsibility 
Definition: คือผูท่ีไดรับการแตงตัง้จากฝายบริหาร  ใหทําหนาท่ีกําหนดบทบาท  หนาท่ี  และความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกร  รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมใหฝายบริหาร
ทราบเปนระยะ   เพื่อจะไดมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตอไป  ในองคกรขนาดใหญผูแทนฝายบริหารอาจมีจํานวนมากกวาหน่ึงคน  ในขณะที่องคกรขนาดกลางและขนาด
เล็ก  ผูแทนฝายบริหารเพียงคนเดียวก็อาจเพียงพอกับหนาทีด่ังกลาว 
Illustration:  
• This commitment should begin at the highest levels of management.  

Accordingly, top management should establish the organization’s 
environmental policy and ensure that the environmental management is 
implemented.  As part of this commitment, the top management should 
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designate (a) specific management representative (s) with defined 
responsibility and authority for implementing the environmental 
management system.  [EMS.TXT] 

Note: -  
Linguistic Specification:- พบวารูปคํายอที่เขียนคือ   EMS MR 
Cross-reference: structure and responsibility (TW21), resource (TW22)  
 
TW24 Eng = training, awareness and 

competence [EMS.TXT] 
Thai=การอบรม  การสรางจิตสํานึก  และการพัฒนา
ความสามารถ [TH-EMS009-TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ 
Definition: เปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรในองคกรใหมีความรูความเขาใจในระบบการจดัการส่ิงแวดลอม  
เพ่ือจะไดนําระบบไปดาํเนินการตอไปอยางมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมการเตรียมความพรอมของบุคลากรเปนหวัขอ
กิจกรรมของการจัดทาํโครงสรางและความรับผิดชอบและอยูในขัน้ตอนการดําเนินการ 
Illustrations: 
• 4.4 Implementation and operation-4.4.2 Training, awareness and 

competence-The organization shall identify training needs.  It shall 
require that all personnel whose work may create a significant impact 
upon the environment, have received appropriate training.  [EMS.TXT] 

Note:- เปนศัพทท่ัวไปทีใ่ชแสดงมโนทัศนที่เปนหัวขอกจิกรรมสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ  14001 
Linguistic Specification:-พบวาเขียนในรูปคาํประสม 3  คําคือ   training, awareness and competence 
Cross-reference: implementation and operation (TW20) 
 
TW25 Eng = training [EMS.TXT] Thai = การฝกอบรม  [TH-EMS009.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ training, awareness and 

competence 
Definition: คือการจัดใหบุคลากรซึ่งมีหนาท่ีและลักษณะงานที่อาจกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคญัตอส่ิงแวดลอม
ไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอและเหมาะสม   เพ่ือใหแนใจวามีขีดความสามารถเพียงพอในการดําเนินงานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะอยางยิง่  กลุมผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่ในสวนของการจัดการส่ิงแวดลอมที่
ตองการความชํานาญเปนพิเศษ 
Illustration: 
• The training requirements for ISO 9000 and ISO 14000 are quite similar.  

Both standards mandate the organization to identify training needs and to 
assure appropriate training.  In the case of ISO 14000, that training is 
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required for ‘all personnel whose work may create a significant impact 
upon the environment”.  [EMS004.TXT] 

Note:  เปนศัพทท่ัวไปทีใ่ชแสดงมโนทัศนท่ีเปนองคประกอบสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14001  
Linguistic Specification:- 
Cross-reference: training, awareness and competence (TW24) 
 
TW26 Eng = awareness  [EMS.TXT]  Thai = การสรางจิตสํานึก  [TH-EMS009.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ training, awareness and 

competence 
Definition: คือการสรางการรับรูเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมใหเกิดแกบุคลากรท่ัวทั้งองคกร  เพื่อสงเสริมให
บุคลากรในองคกรไดตระหนักถึงนโยบายส่ิงแวดลอม  ระเบียบปฏิบัติ  และขอกาํหนดของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  การปฏิบัติใหสอดคลองกับองคประกอบสําคัญของระบบ  ผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอมทั้งที่
เกิดขึ้นแลวหรืออาจเกดิขึ้นไดในอนาคต  ประโยชนดานส่ิงแวดลอมที่จะเกิดข้ึนหากบุคลากรปรับปรุงการดาํเนินงาน
ดานส่ิงแวดลอม  รวมทั้งขอกําหนดในหัวขอกิจกรรมการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน  และผลลัพทท่ีอาจ
เกิดขึ้นหากบุคลากรละเลยและไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของการปฏิบัติการเฉพาะสวน 
Illustration: 
• It shall establish and maintain procedures to make its employees or 

members at each relevant function and level aware of a) the importance 
of conformance with the environmental policy and procedures and with 
the requirements of the environmental management system; b) the 
significant environmental impacts, actual or potential, of their work 
activities and the environmental benefits of improved personnel 
performance; c) their roles and responsibilities in achieving conformance 
with the environmental policy and procedures and with the requirements 
of the environmental management system, including emergency 
preparedness and response requirements; d) the potential consequences of 
departure from specified operating procedures.  Personnel performing the 
tasks which can cause significant environmental impacts shall be 
competent on of appropriate education, training and/or experience.  
[EMS.TXT] 

Note: -เปนศัพทท่ัวไปทีใ่ชแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:-  
Cross-reference: training, awareness and competence  (TW24) 
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TW27 Eng = competence [EMS.TXT]  Thai = การพัฒนาความสามารถ [TH-EMS009.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ training, awareness and 

competence 
Definition: เปนการกําหนดขีดความสามารถ   ระดับการศึกษา   ความรู  และประสบการณของบุคลากรผูที่จะทํา
หนาที่หรือปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะงาน  ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม  เพ่ือใหแนใจวา
บุคลากรเหลาน้ันจะสามารถดําเนินการและปฏิบัติการระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
Illustration: 
• Management should determine the level of experience, competence and 

training necessary to ensure the capability of personnel, especially those 
carrying out specialized environmental management functions.  
[EMS.TXT] 

Note: -เปนศัพทท่ัวไปทีใ่ชแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:- 
Cross-reference: training, awareness and competence (TW24) 
 
TW28 Eng= communication  [EMS.TXT] Thai= การส่ือสาร  [TH-EMS010.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ 
Definition: เปนการติดตอและรับสงขอมูลขาวสารกับบุคลากรภายในองคกรและกลุมผูเกี่ยวของภายนอก  ในเร่ือง
เก่ียวกับแงมุมดานส่ิงแวดลอมขององคกร  และการที่องคกรนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  
14001  มาใชควบคุมผลกระทบดานส่ิงแวดลอมอันอาจมี  การส่ือสารเปนหัวขอกจิกรรมที่อยูในขัน้ตอนการ
ดําเนินการ  ทัง้น้ีมาตรฐานไอเอสโอ  14001  กําหนดใหองคกรจักตองจดัทําและรักษาไวซึ่งระเบียบปฏิบัติ  เพ่ือทํา
การส่ือสารภายในกับบุคลากรทกุลักษณะงานและทุกระดับในองคกร  ในเร่ืองเกีย่วกับแงมุมดานส่ิงแวดลอมและการ
นําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมาดําเนินการเพื่อควบคุมผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
Illustration: 
• 4.4.3 Communication-With regard to its environmental aspects and 

environmental management system, the organization shall establish and 
maintain procedures for a) internal communication between the various 
levels and functions of the organization; b) receiving, documenting and 
responding to relevant communication from external interested parties.  
The organization shall consider processes for external communication 
on its significant environmental aspects and record its decision.  
[EMS.TXT] 

Note:- เปนศัพทท่ัวไปทีใ่ชแสดงมโนทัศนที่เปนองคประกอบสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14001   
Linguistic Specification:- 



 154

Cross-reference: implementation and operation (TW20) 
 
TW29 Eng = internal communication 

[EMS.TXT]  
Thai = การส่ือสารภายใน  [TH-EMS010.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ communication 
Definition: เปนการส่ือสารแบบรอบทิศทาง  เพ่ือใหครอบคลุมทุกหนาที่  ทุกลักษณะงาน  และทุกระดับภายใน
องคกร  และจะตองไมใชการส่ือสารแบบแบงกลุม  คือจากผูบริหารระดับสูงสูระดับลางหรือจากระดับลางขึ้นสูเบ้ือง
บนเทานั้น  ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับแงมุมดานส่ิงแวดลอมขององคกรและการที่องคกรนําระบบการจดัการส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ  14001  มาใชควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
Illustration: 
• Communication - particularly internal communication--is one of the 

most important elements of the environmental management system 
(EMS).  Internal communication is expected to be 'multidirectional'-not 
just from the top down, but from the bottom up and throughout all 
relevant functions and levels of the organization.  [EMS001.TXT] 

Note:- 
Linguistic Specification:  พบวาเขียนในรูปคาํประสมคือ internal communication 
Cross-reference: communication (TW28), external communication (TW30)  
 
TW30 Eng = external communication 

[EMS.TXT]  
Thai = การส่ือสารภายนอก [TH-EMS009.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ communication 
Definition: เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมผูเก่ียวของภายนอก  ในเร่ืองการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมและการควบคุม
ผลกระทบอันเกิดจากลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมที่มีนัยสําคัญขององคกร   องคกรจะตองจัดทํากิจกรรมการรับสง
ขอมูลขาวสารและการสนองตอบการส่ือสารภายนอก  จดัใหมีเอกสารรับรองกิจกรรม  รวมทั้งบันทึกขั้นตอนกิจกรรม
การส่ือสารภายนอก 
Illustration: 
• The organization must also have a documented process for receiving, 

documenting, and responding to relevant external communication.  
Further, the organization must consider processes for external 
communication about its significant aspects and record its decision 
about which, if any, it will deploy.  [EMS001.TXT] 

Note: -เปนศัพทท่ัวไปทีใ่ชแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:  พบวาเขียนในรูปคาํประสมคือ external communication 
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Cross-reference: communication (TW28), internal communication (TW29) 
 
TW31 Eng= environmental management 

system documentation [EMS.TXT] 
Thai = การจัดการเอกสาร  ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม [TH-EMS009] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ 
Definition: เปนการนําเอกสารท่ีเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  องคประกอบท่ีสําคัญ   และความสัมพันธของ
องคประกอบเหลานั้น  มาจัดทําระบบเอกสารในรูปเอกสารกระดาษหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส  กิจกรรมการจัดทํา
เอกสารเปนองคประกอบท่ีจําเปนในการดําเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอม  เนื่องจากสามารถใชเปนหลักฐานที่
เปนกลางเพ่ือแสดงใหเห็นวาองคกรไดปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001  และระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมขององคกรมีความกาวหนา  รวมท้ังมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
Illustrations: 
• 4.4.4-Environmental management system documentation The 

organization shall establish and maintain information, in paper or 
electronic form, to a) describe the core elements of the management 
system and their interaction; b) provide direction to related 
documentation.  [EMS.TXT] 

Note:- เปนศัพทท่ีแสดงมโนทัศนที่สําคัญของระบบการจดัการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  
Linguistic Specification:- พบวาเขียนในรูปคาํประสม  4  คําคือ  environmental management system 
documentation 
Cross-reference: implementation and operation (TW20) 
 
TW32 Eng= document control [EMS.TXT]  Thai= การควบคุมเอกสาร [TH-EMS010.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ 
Definition: เปนการควบคุมเอกสารทั้งหมดที่เกีย่วกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือรองรับกจิกรรมการดําเนินงาน
ของระบบ  องคกรจักตองจดัทําและรักษาไวซึ่งระเบียบปฏิบัติท่ีใชควบคุมเอกสารท้ังหมดที่เกีย่วกับระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  เพ่ือใหแนใจวาเอกสารเหลาน้ีสามารถคนหาได  มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงตามความเหมาะสมเปน
ระยะ    และรับรองวามีใชงานอยางเพยีงพอโดยบุคลากรทีไ่ดรับมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ  มีเอกสารชุดลาสุดอยู
ทุกจุดใชงาน  มีการนําเอกสารเกาออกจากจุดใชงาน   หรือมิฉะนั้นตองแนใจวาจะไมมีการนําเอกสารเกาออกมาใช
งาน  รวมทั้งมีการแยกเก็บเอกสารเกาเพื่อวัตถุประสงคดานกฎหมาย  ใชเปนขอมูลอางองิและเปนแหลงความรู  
รวมถึงการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในการจัดทําและปรับปรุงเอกสารประเภทตางๆ   
Illustration: 
• 4.4.5. Document control-The organization shall establish and maintain 

procedures for controlling all documents required by this International 
Standard to ensure that a) they can be located; b) they are periodically 



 156

reviewed, revised as necessary and approved for adequacy by authorized 
personnel; c) the current versions of relevant documents are available at 
all locations where operations essential to the effective functioning of the 
environmental management system are performed; d) obsolete 
documents are promptly removed from all points of issue and points of 
use, or other assured against unintended use; e) any obsolete documents 
retained for legal and/or knowledge preservation purposes are suitably 
identified.  [EMS.TXT] 

 
Note:- เปนศัพทท่ัวไปทีใ่ชแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:- พบวาเขียนในรูปคาํประสม  2  คําคือ  document control 
Cross-reference: implementation and operation (TW20) 
 
TW33 Eng = document [EMS.TXT]  Thai = เอกสาร  [TH-EMS010.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ document control 
Definition: ไดแกระเบยีบปฏิบัต ิ คูมือปฏิบัติ  แบบฟอรม  และเอกสารอื่นที่จําเปนตองใชงานในกิจกรรมการ
ดําเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอม  ตามขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ  14001   เอกสารและบันทึกจะ
แตกตางกัน ดังน้ันจงึตองใชวิธกีารควบคุมที่ตางกัน  การควบคุมเอกสารคือการจัดใหเอกสารทั้งหมดมีวันที่กํากับ  มี
การระบุไวชัดเจนวาเปนของหนวยงานหรือสวนงานใด   รวมทั้งชื่อผูรับผิดชอบ  มีการจัดเก็บอยางเปนระเบยีบ  
พรอมกําหนดเวลาจัดเก็บที่แนนอน  รวมทั้งพรอมที่จะนํามาใชแสดงเปนหลักฐานเม่ือมีการตรวจประเมินระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม 
 
Illustration:  
• Under the ISO 14000 standard, documents are different from records, 

and thus are controlled differently.  Documents are procedures, manuals, 
forms, and other documentation that is relied upon to demonstrate current 
or planned activities.  Records, on the other hand, show evidence that an 
event or activity occurred.  Examples include memoranda, completed 
forms, meeting minutes, and presentation materials.  [EMS001.TXT] 

 
Note: เปนศัพททั่วไปท่ีแสดงสวนประกอบของมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:-  พบวาเขียนในรูปพหูพจนคือ  documents   
Cross-reference: document control (TW32) 
 
TW34 Eng= operational control [EMS.TXT] Thai= การควบคุมการปฏิบัติการ [TH-EMS010.TXT] 
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Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ 
Definition: เปนการจัดใหมีการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติการ  เพ่ือควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเกิดจาก
ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ   ใหสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอม  วตัถุประสงคและเปาหมายดาน
ส่ิงแวดลอมขององคกร  ทั้งนี ้การควบคุมการปฏิบัตกิารเปนกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติการ  องคกรจักตองแสดง
ใหเห็นวา  การปฏิบัติการและกจิกรรมการปฏิบัติการ  รวมท้ังงานบํารุงรักษาขององคกรท่ีเก่ียวของกับลักษณะปญหา
ส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ   ไดดาํเนินการภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวตามวตัถุประสงคและเปาหมายและสอดคลองกับ
นโยบายส่ิงแวดลอม  นอกจากน้ีจะตองมีการจัดทําและรักษาไวซึง่ระเบียบปฏิบัติที่มีเอกสารรับรองซึ่งครอบคลุม
สถานการณทัง้หมด  ซ่ึงหากขาดหายไปอาจนาํไปสูการเบีย่งเบนจากนโยบายส่ิงแวดลอม  รวมท้ังวตัถุประสงคและ
เปาหมายดานส่ิงแวดลอม 
Illustration: 
• 4.4.6 Operational control-The organization shall identify those 

operations and activities that are associated with the identified significant 
environmental aspects in line with its policy, objectives and targets.  The 
organization shall plan these activities, including maintenance, in order to 
ensure that they are carried out under specified conditions by a) 
establishing and maintaining documented procedures to cover situations 
where their absence could lead to deviations from the environmental 
policy and the objectives and targets; b) stipulating operating criteria in 
the procedures; c) establishing and maintaining procedures related to the 
identifiable significant environmental aspects of goods and services used 
by the organization and communicating relevant procedures and 
requirements to suppliers and contractors.  [EMS.TXT] 

 
Note: -เปนศัพทท่ัวไปทีใ่ชแสดงมโนทัศนองคประกอบสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:- พบวาเขียนในรูปคาํประสม  2  คําคือ  operational control 
Cross-reference: implementation and operation (TW20) 
 
TW35 Eng= emergency preparedness and 

response  [EMS.TXT] 
Thai= การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน 
[TH-EMS010.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ 
Definition: เปนการจัดเตรียมแผนการเพื่อรับมือกับอุบัติเหตุหรือสถานการณฉุกเฉิน  ซึง่อาจกอผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม  อันเกิดจากลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญขององคกร  เปนกิจกรรมท่ีจัดทําในขั้นตอนการ
ปฏิบัติการ  ประกอบดวยการที่องคกรจกัตองจัดทําและรักษาไวซึง่ระเบียบปฏิบัติท่ีใชในการระบคุวามเปนไปได  และ
โอกาสของการเกดิอุบัตเิหตุหรือเหตุการณฉุกเฉิน  รวมทั้งแผนการที่เตรียมไวเพ่ือรับมืออุบัติเหตุหรือเหตุการณ
ดังกลาว   นอกจากนี้ยงัตองจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงระเบยีบปฏิบัติในการเตรียมความพรอมและการรับมือ



 158

เหตุฉุกเฉินเปนระยะโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากเกดิอุบัติเหตุหรือสถานการณฉุกเฉิน 
Illustration: 
• Emergency Preparedness and Response General Requirements-This 

section of the ISO 14001 standard requires an organization to establish 
and maintain procedures to (1) identify potential for and respond to 
accidents and emergency situations, and (2 ) prevent and mitigate the 
environmental impacts that may be associated with them.  In addition, the 
organization must review and revise the emergency preparedness and 
response procedures, where necessary, in particular after the occurrence 
of accidents or emergency situations.  Most organizations that have a 
mature environmental management system (EMS) have already 
documented these types of procedures-often in the form of a lengthy and 
detailed emergency response plan.  [EMS001.TXT] 

 
Note: - 
Linguistic Specification: -พบวาเขียนในรูปคาํประสม 4  คําคือ   emergency preparedness and response 
Cross-reference: implementation and operation (TW20) 
 
TW36 Eng= checking and corrective action 

[EMS.TXT] 
Thai= การตรวจสอบและการแกไข  
[TH-EMS010.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠ 
Definition:  เปนองคประกอบสําคัญลําดับที ่4  ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ประกอบดวยหวัขอกิจกรรมการ
ตรวจติดตามและการวดัคา  ขอบกพรองและการปองกันแกไข   การจัดทําบันทึก   และการตรวจประเมินระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม  ข้ันตอนการตรวจติดตามและการแกไขจะแตกตางจากขั้นตอน  3  ขั้นตอนกอนหนานี้ เพราะเปน
ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการจริง  โดยเปนการนาํแผนการและวิธีการตางๆ  ท่ีกําหนดไวในขั้นตอนการวางแผน  การ
ดําเนินการและการปฏิบัติการ  มาลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม 
 
Illustration: 
• 4.5 Checking and corrective action  4.5.1 Monitoring and 

measurement- 4.5.2 Nonconformance and corrective and preventive 
action.  4.5.3 Records.  4.5.4. Environmental management system audit.  
[EMS.TXT] 

 
Note:- 
Linguistic Specification: -พบวาเขียนในรูปคาํประสม 4  คําคือ  checking and corrective action 
Cross-reference: environmental management system (TW01), monitoring and measurement (TW37) 



 159

 
TW37 Eng= monitoring and measurement 

[EMS.TXT] 
Thai = การตรวจตดิตามและการวัดคา  
[TH-EMS010.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠ checking and 
corrective action  ➠ 

Definition: เปนหัวขอกิจกรรมทีป่ระกอบดวยการตรวจติดตามและการวัดคาลักษณะสําคัญของกิจกรรมการ
ดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบทีมี่นัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม   การจัดทําบันทึกผลการตรวจตดิตามการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอม  การควบคุมการปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ   และความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายดาน
ส่ิงแวดลอม   การนําอุปกรณวัดคาไปสอบเทียบคามาตรฐานและรักษาไวซึ่งคาดังกลาว  การบันทึกขั้นตอนการสอบ
เทียบคามาตรฐานใหตรงตามระเบียบปฏิบัติขององคกร  รวมทั้งการจัดทาํระเบียบปฏิบัติที่มีเอกสารรับรอง  ท้ังนี้
มาตรฐานกาํหนดใหองคกรจะตองจัดใหมีการตรวจตดิตามและการวัดคาเปนประจาํสมํ่าเสมอ 
Illustration: 
• Section 4.5.1: Monitoring and Measurement-Monitoring and 

Measurement of Key Characteristics.  This element of the ISO 14001 
standard requires that the organization establish and implement 
procedures to monitor and measure, on a regular basis, key characteristics 
of its operations and activities that could have a significant impact on the 
environment.  [EMS001.TXT] 

 
Note: - เปนศัพททั่วไปที่ใชแสดงมโนทัศนที่เปนกิจกรรมสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification: - พบวาเขียนในรูปคําประสม  3  คําคือ  monitoring and measurement  
Cross-reference: checking and corrective action (TW36), nonconformance and corrective and preventive 
action (TW38) 
 
TW38 Eng= nonconformance and corrective 

and preventive action [EMS.TXT] 
Thai = ขอบกพรองและการลงมือปองกันแกไข   
[TH-EMS010.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠ checking and 
corrective action  ➠ 

Definition: เปนหัวขอกิจกรรมทีป่ระกอบดวยการตรวจหาขอบกพรองในระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  และการลงมือ
ปฏิบัติการแกไขขอบกพรองดงักลาว  เปนกิจกรรมที่ดําเนินการตอจากการตรวจติดตามและการวดัคา  ในหัวขอ
กิจกรรมนี้ มาตรฐานกาํหนดใหองคกรจกัตองจัดทาํและคงไวซึง่ระเบียบปฏิบัติ  ทีใ่ชในการมอบหมายหนาที่และ
ความรับผิดชอบใหมีการตรวจสอบหาขอบกพรองและลงมือแกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดจากขอบกพรองดังกลาว  การ
ลงมือปองกันแกไขสาเหตุของขอบกพรอง ท้ังที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต  จะตองเหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของผลกระทบดานส่ิงแวดลอมขององคกร  สวนระเบยีบปฏิบัติที่ใชตรวจตดิตามเพื่อแกไขขอบกพรอง  
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จะตองรวมองคประกอบที่มีการระบุสาเหตุของขอบกพรอง  ระบวุธีิการแกไขท่ีจาํเปน  ปรับเปล่ียนวิธีควบคุมเทาที่
จําเปนเพ่ือหลีกเล่ียงการเกดิขอบกพรองซ้าํอีก  และมีการบันทึกการเปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบัติหลังจากการแกไข
ขอบกพรองเปนเอกสาร 
Illustrations: 
• Nonconformance and Corrective and Preventive Action-The 

organization shall establish and maintain procedures for defining 
responsibility and authority for handling and investigating non-
conformance, taking action to mitigate any impacts caused and for 
initiating and completing corrective and preventive action.  
[EMS003.TXT] 

 
Note: - 
Linguistic Specification: -  พบวาเขียนในรูปคําประสม 6 คําคือ  nonconformance and corrective and 
preventive action 
Cross-reference: checking and corrective action (TW36), monitoring and measurement (TW37) 
 
TW39 Eng = nonconformance [EMS.TXT] Thai = ขอบกพรอง [TH-EMS008.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠ checking and 

corrective action  ➠nonconformance and corrective and preventive 
action 

Definition: คือส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  และ
ตรวจพบโดยบคุลากรซึ่งทาํหนาที่ตรวจหาขอบกพรองในระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกร  ขอบกพรองท่ีพบ
อาจเปนขอบกพรองขนาดใหญหรือเปนขอบกพรองเล็กนอย  แตไมวาขอบกพรองท่ีพบจะมีขนาดใหญหรือเปน
ขอบกพรองเพียงเล็กนอย  ก็อาจสงผลใหข้ันตอนการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  
14001  ขององคกรเล่ือนออกไปได 
Illustration: 
• Nonconformance, corrective and preventive action-Nonconformities 

such as out-of-range process parameters, excess effluents, or other 
environmentally related violations are recorded (by the person 
discovering the nonconformity) on corrective action forms.  It is the 
responsibility of the manager or supervisor in charge of the 
nonconforming process, area, or department to address the 
nonconformity within a mutually agreed upon time period.  
[EMS002.TXT] 

Note: - 
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Linguistic Specification:  พบวามีคําเหมือนคือ  nonconformity  และเขียนในรูปพหูพจนเสมอคือ  
nonconformities  
Cross-reference: nonconformance and corrective and preventive action (TW38) 
 
TW40 Eng= record  [EMS.TXT] Thai= การจัดทําบันทกึ  [TH-EMS010.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠ checking and 

corrective action  ➠ 
Definition: เปนหัวขอกิจกรรมการจัดทําบันทึกส่ิงแวดลอม  บันทึกการฝกอบรม  บันทึกผลการตรวจประเมินระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอมและการทบทวนของฝายบริหาร  และการจัดเก็บบันทึกดังกลาวน้ีใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
และมีการปองกันการเส่ือมสภาพหรือสูญหาย   องคกรจกัตองจัดทําและรักษาไวซึง่ระเบยีบปฏิบัติที่ใชในการจําแนก
ประเภท  รักษาสภาพ  และกําจัดบันทึกซ่ึงประกอบไปดวยบันทึกส่ิงแวดลอม  บันทึกการฝกอบรม  และบันทึกผลการ
ตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวด  บันทึกทั้งหมดจะตองมีการจัดเก็บอยางดีและรักษาไวใหอยูในสภาพพรอมใช
งาน  รวมทั้งมีการปองกันความเสียหาย  การเส่ือมสภาพหรือสูญหาย  องคกรจักตองจดัใหมีการจดัทําและจดัเก็บ
บันทึกใหเหมาะสมกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกร  เพ่ือแสดงใหเห็นวาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของ
องคกรสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 
Illustrations: 
• 4.5.3  Records The organization shall establish and maintain procedures 

for the identification, maintenance and disposition of environmental 
records.  These records shall include training records and the results of 
audits and reviews.  Environmental records shall be legible, identifiable 
and traceable to the activity, product, or service involved.  Environmental 
records shall be stored and maintained in such a way that they are readily 
retrievable and protected against damage, deterioration or loss.  Records 
shall be maintained, as appropriate to the system and to the organization, 
to demonstrate conformance to the requirements of this International 
Standard. [EMS.TXT] 

Note: -เปนศัพทเฉพาะดานที่ใชแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification: - พบวาเขียนในรูปพหูพจนคือ  records  เสมอ 
Cross-reference: checking and corrective action (TW36), nonconformance and corrective and preventive 
action (TW38) 
 
TW41 Eng = environmental record  [EMS.TXT]  Thai = บันทึกส่ิงแวดลอม  [TH-EMS010.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠ checking and 

corrective action  ➠ records  
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Definition: คือเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมเพ่ือแสดงใหเห็นวาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของ
องคกรสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ตวัอยางของบันทึกส่ิงแวดลอมไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายและกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ  บันทึกการรองเรียน  บันทึกการฝกอบรมและการประเมินผล
การฝกอบรม  ขอมูลกระบวนการผลิตและการแสดงใหเห็นผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ  
บันทึกการตรวจสภาพ  การบํารุงรักษา  และการสอบเทียบอุปกรณ  รายงานเหตุการณและการลงมือปฏิบัติการแกไข
สนองตอบเหตกุารณที่มีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร  เปนตน 
Illustration: 
• Examples of Environmental Records - Applicable governmental 

regulations - List of significant environmental aspects - Environmental 
permits - Training records - Process hazard assessments - Emissions 
modeling records - Information on product attributes - External 
environmental reports- Inspection, maintenance, and calibration records- 
Records of contractor activities on premises- Incident and corrective 
action reports- Records of testing of emergency procedures –Records of 
compliance and EMS audit results-Records of management review.   
[EMS001.TXT] 

 
Note:- 
Linguistic Specification: พบวาเขยีนในรูปพหูพจนคอื  environmental records  
Cross-reference: record (TW40) 
 
TW42 Eng= environmental management system 

audit  [EMS.TXT] 
Thai= การตรวจประเมินระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  [TH-EMS010.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠  checking and 
corrective action  ➠ 

Definition: คือกระบวนการตรวจสอบหลักฐานท่ีประเมินและไดมาอยางเปนกลาง   ซึง่กระทําอยางเปนระบบและมี
เอกสารรับรอง  เพ่ือตดัสินวาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกรสอดคลองกับเกณฑการตรวจประเมินซึ่งกําหนด
โดยองคกรเอง  และเพื่อใชเปนขอมูลในการส่ือสารใหฝายบริหารไดทราบ  กจิกรรมการตรวจประเมินระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมน้ีจัดทําในขั้นตอนการตรวจติดตามและการลงมือแกไข  ในหัวขอกิจกรรมนี้องคกรจักตองจดัทํา
และคงไวซึง่แผนงานและระเบียบปฏิบัติ  เพ่ือใชดาํเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอมเปนระยะตามท่ี
กําหนด  เพื่อใหแนใจวาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกรยงัคงสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 
14001  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมยังคงมีการดําเนินการและธาํรงสภาพอยางเหมาะสม  และเพื่อใชเปนขอมูล
เสนอตอฝายบริหาร  ท้ังนี้แผนงานการตรวจประเมินขององคกรรวมทั้งกําหนดการตรวจประเมิน  จะตองขึ้นอยูกับ
ความสําคัญดานส่ิงแวดลอมของกิจกรรมที่เกี่ยวของและผลการตรวจประเมินกอนหนานั้น 
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Illustrations: 
• 3 Definitions-3.6 environmental management system audit-a 

systematic and documented verification process of objectively obtaining 
and evaluating evidence to determine whether an organization’s 
environmental management system conforms to the environmental 
management system audit criteria set by the organization, and for 
communication of the results of this process to management.  
[EMS.TXT] 

• 4.5.4 Environmental management system audit-The organization shall 
establish and maintain (a) program (s) and procedures for periodic 
environmental management system audits to be carried out, in order to a) 
determine whether or not the environmental management system 1) 
conforms to planned arrangements for environmental management 
including the requirements of this international Standard; and 2) has been 
properly implemented and maintained; and b) provide information on the 
results of audits to management.  [EMS.TXT] 

•  
Note: เปนศัพทบัญญัติลําดับท่ี  3.6  ของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 
Linguistic Specification: - พบวาเขยีนในรูปคาํประสม 4 คําคือ  environmental 

management system audit  และมีรูปคํายอคือ EMS audit  
Cross-reference:  checking and corrective action (TW36)  
 
TW43 Eng = audit [EMS.TXT]  Thai = การตรวจประเมิน  [TH-EMS009.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠  checking and 

corrective action  ➠ environmental management system audit  
Definition: เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงของฝายบริหารท่ีใชตรวจสอบการดําเนินงานของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของ
องคกร  ประกอบดวยการตรวจเพ่ือประเมินผลเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ   กระทําอยางเปนระบบและมีการวินิจฉัย
อยางเปนกลาง  รวมท้ังจัดทาํเอกสารรับรอง  เพ่ือตรวจสอบวาหนวยงานส่ิงแวดลอมขององคกร  การบริหารจดัการ  
และอุปกรณตางๆ  ที่ใชการดาํเนินการปองกันส่ิงแวดลอม  ยังคงสนับสนุนการควบคุมการปฏิบัตกิารดาน
ส่ิงแวดลอมของฝายบริหารอยางตอเนื่อง  อีกท้ังยงัไดปฏิบัติตามนโยบายขององคกรและขอกําหนดดานกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของอ่ืนๆ  การตรวจประเมินกระทําดวยเหตุผลสําคัญ  3  ประการคือ  เพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎระเบียบ
ภายนอกและนโยบายภายใน  เพื่อแสดงใหเห็นศักยภาพความนาเช่ือถือดานส่ิงแวดลอมขององคกรและเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกสามารถเขาตรวจสอบผลการดาํเนินงานดานส่ิงแวดลอมขององคกรได 
Illustration:  
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• The International Chamber of Commerce defines an audit as ‘a 
management tool comprising a systematic, documented, periodic and 
objective evaluation of how well environmental organization, 
management and equipment are performing with the aim of helping to 
safeguard the environment by: (i) facilitating management control of 
environmental practices; (ii) assessing compliance with company 
policies, which would include meeting regulatory requirements.  
[EMS002.TXT] 

 
Note:-  
Linguistic specification:-  
Cross-reference: environmental management system audit (TW42) 
 
TW44 Eng = conformance [EMS.TXT] Thai = ความสอดคลอง  [TH-EMS010.TXT] 
Grammatical Category: Noun Subject Field: checking and corrective action  ➠environmental 

management system audit 
Definition:  คือส่ิงที่เปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ  14001   เปนผลท่ี
พบหลังจากการตรวจประเมิน  โดยทั่วไปจะสรุปเปน 4  หัวขอดังน้ี  ความสอดคลอง ขอบกพรองสําคัญ  ขอบกพรอง
เล็กนอย  และขอสังเกต  (observation)  ทั้งนี้ความสอดคลองคือสภาพหรือสถานการณที่เปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานไอเอสโอ 14001   ขอบกพรองสําคัญคือการขาดระเบียบปฏิบัติที่จําเปนซึ่งอาจสงผลใหการดาํเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมท้ังหมดขององคกรทัง้ระบบขาดชวงหรือขาดขั้นตอน  ขอบกพรองเล็กนอยคือการขาดระเบียบปฏิบัติท่ี
สงผลกระทบไมมากนักตอการดาํเนินงานดานส่ิงแวดลอม  และขอสังเกตคือสถานการณท่ียงัไมใชขอบกพรองแตอาจ
นําไปสูการเกดิขอบกพรองภายหลัง 
Illustration: 
• Environmental Management System Audit-General Requirements-

Environmental management system (EMS) audits are required by ISO 
14001 to assess whether or not the EMS conforms to planned 
arrangements for the EMS--including conformance to ISO 14001--and 
has been properly implemented and maintained.  Unlike compliance 
audits, these audits specifically address the EMS as it is established, 
maintained, and implemented in conformance to the standard.  
[EMS001.TXT] 

• Conformity-One of four conclusions will be arrived at during the audit: 
conformity , major nonconformity, minor nonconformity or an 
observation.  Let’s define these terms now.  Conformity:The state of 
being in conformance with the requirements of the standards.  Major 
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nonconformity:The absence of a required procedure so that an element of 
the standard is "not being addressed,” or the total break down of a 
procedure, which can cause a systematic breakdown within the 
organization’s environmental performance.  Minor nonconformity: A 
single, isolated, observable, and easily rectified lapse in a procedure 
which does not pose a serious threat to environmental performance.  
Observation: A situation which is not yet a nonconformity, but may lead 
to one.  [EMS003.TXT] 

 
Note: -เปนศัพทท่ัวไปทีใ่ชแสดงสวนหนึ่งของมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
Linguistic Specification:  พบวาคําเหมือนคือ  conformity  
Cross-reference: environmental management system audit (TW42), audit (TW43) 
 
TW45 Eng = management review 

[EMS.TXT] 
Thai = การทบทวนโดยฝายบริหาร  [TH-EMS010.TXT] 

Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system  ➠ 
Definition:  เปนองคประกอบสําคัญลําดับสุดทายของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  
ประกอบดวยการท่ีฝายบริหารจกัตองทบทวนระบบการจดัการส่ิงแวดลอมเปนระยะ  มีการรวบรวมขอมูลที่จําเปน
เพ่ือใหฝายบริหารพิจาณาเพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบ  การทบทวนโดยฝายบริหารอาจตองรวมความ
จําเปนท่ีจะตองปรับนโยบายส่ิงแวดลอม  วัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม  และองคประกอบอื่นๆ  ของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  ใหสอดคลองกับผลการตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  สภาพการณที่เปล่ียนแปลง  และ
พันธะของผูบริหารระดับสูงที่มีตอการปรับปรุงอยางตอเน่ือง  ทั้งน้ีเพ่ือรักษาไวซึง่ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม   กิจกรรมการทบทวนของฝายบริหารไมจําเปนจะตองดําเนินการพรอมกันทุก
องคประกอบ 
Illustrations: 
• A.6 Management review-In order to maintain continual improvement, 

suitability and effectiveness of the environmental management system, 
and thereby its performance, the organization's management should 
review and evaluate the environmental management system at defined 
intervals.  [EMS.TXT] 

• The management review shall address the possible need for changes to 
policy, objectives and other elements of the environmental management 
system, in the light of environmental management system audit results, 
changing circumstances and the commitment to continual improvement.  
[EMS.TXT] 
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Note:- 
Linguistic Specification:- พบวาเขียนในรูปคาํประสม 2  คําคือ  management review 
Cross-reference: environmental management system (TW01), environmental management system audit 
(TW42) 
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ดัชนีคนศัพท 
 

Terms Extraction 
Record 

Terminological 
Record 

A   
Awareness CN24 TW26 
Audit CN42 TW43 
   
C   
Conformance CN39 TW44 
Checking and corrective action CN33 TW36 
Communication CN28 TW28 
Competence CN24 TW27 
Continual improvement* CN08 TW08 
   
D   
Document CN30 TW33 
Document control CN29 TW32 
   
E   
Emergency preparedness and response CN35 TW35 
Environment* CN16 TW16 
Environmental aspect* CN13 TW13 
Environmental impact* CN06 TW06 
Environmental management program CN18 TW18 
Environmental management system* CN01 TW01 
Environmental management system audit* CN38 TW42 
Environmental management system documentation CN28 TW31 
Environmental objective* CN10 TW10 
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Environmental performance* CN05 TW05 
Environmental policy* CN02 TW02 
Environmental record CN37 TW41 
Environmental target* CN11 TW11 
External communication CN27 TW30 
   
I   
Implementation and operation CN20 TW20 
Interested party* CN19 TW19 
Internal communication CN26 TW29 
   
M   
Management representative CN23 TW23 
Management review CN40 TW45 
Monitoring and measurement CN34 TW37 
   
N   
Nonconformance CN35 TW39 
Nonconformance and corrective and preventive 
action 

CN35 TW38 

   
O   
Objective and target CN17 TW17 
Operational control CN34 TW34 
Organization* CN04 TW04 
   
P   
Planning CN12 TW12 
Prevention of pollution* CN09 TW09 
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R   
Record CN36 TW40 
Resource CN22 TW22 
   
S   
Significant environmental aspect CN14 TW14 
Significant environmental impact CN15 TW15 
Structure and responsibility CN21 TW21 
   
T   
Top management CN03 TW03 
Top management commitment CN07 TW07 
Training CN24 TW25 
Training, awareness and competence CN24 TW24 
 
 
 
 
 
* เปนศัพทบัญญัติของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001  ซ่ึงมีท้ังหมด
จํานวน  13  คํา 
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