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หนา.
สารนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอประมวลศัพทเรื่องขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อ
การใชงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ซึ่งประกอบดวยศัพทที่แสดง
องคประกอบสําคัญของระบบและหัวขอกิจกรรมการดําเนินงาน โดยจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและแสดง
วิธีวิทยาในการจัดทําประมวลศัพท ประมวลศัพทที่ไดสามารถใชเปนเอกสารอางอิงสําหรับนักแปล
รวมทั้งใชเปนแหลงความรูเบื้องตน ที่เกี่ยวกับขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน ระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 สําหรับผูสนใจทั่วไปที่นํามาตรฐานไปดําเนินงานใน
หนวยงานและสถานประกอบการ
ในการจัดทําประมวลศัพทหัวขอดังกลาวนี้
ไดมีการใชทฤษฎีและแนวทางในการจัดทํา
ประมวลศัพทที่นักศัพทวิทยาหลายทานเสนอไว โดยทฤษฎีและแนวทางดังกลาวไดแบงขั้นตอนการ
ทํางานออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ (1) ขั้นตอนการเตรียมการเบื้องตน (2) ขั้นตอนการดึงศัพท (3)
ขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธ (4) ขั้นตอนการบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และ (5) ขั้นตอนการ
บันทึกขอมูลศัพท
ประมวลศัพทเรื่องขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ประกอบดวยศัพทจํานวนทั้งสิ้น 45 คํา นําเสนอเรียงตามลําดับกลุมมโน
ทัศนสัมพันธขององคประกอบที่สําคัญ และการดําเนินงานขององคประกอบเหลานั้น โดยรูปศัพทแต
ละศัพทที่นําเสนอ จะประกอบดวยคําศัพทภาษาอังกฤษ ศัพทภาษาไทย รูปแบบทางไวยากรณ
หมวดเรื่องของศัพท คํานิยามศัพท บริบทที่พบศัพท รูปศัพทอื่นและขอมูลอางอิง
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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 wellknown 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 crossreference with the other terms.
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กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาจากบุคคลหลายทาน
โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูชว ย
ศาสตราจารย ดร. วิโรจน อรุณมานะกุล อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ผูกรุณาใหคาํ แนะนําที่เปนประโยชนเพื่อ
ปรับปรุงวิธีการทําวิจัย
ตลอดจนสละเวลาอานและตรวจแกสารนิพนธอยางละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงผูชวย
ศาสตราจารย ปรีมา มัลลิกะมาศ ผูชว ยอานและใหแนะนําที่มีคาแกผูวจิ ัย
ขอกราบขอบพระคุณผูช วยศาสตราจารยสารภี แกสตัน ผูอํานวยการศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระ
เกียรติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณาจารยแหงศูนยการแปลและการลาม ฯ ทุกทานที่ได
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
ตลอดจนใหคาํ แนะนําและแนวทางอันเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพนักแปล
ภายหลังสําเร็จการศึกษา
ขอขอบพระคุณ คุณทินกร โทศรีแกว วิศวกรระดับ 10 หัวหนากลุมงานมาตรฐานสากล การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ) ที่กรุณาแนะนําหัวขอวิจัยและอนุเคราะหหนังสือที่ใชประกอบการทําวิจยั ชวยอธิบาย
และใหความรูในเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 รวมทั้งชวยทําหนาที่เปนผูอานและ
ประเมินงานวิจัย และคุณศิวรักษ มหิทธิบุรินทร นักวิทยาศาสตรระดับ 10 ตําแหนงผูจัดการโครงการสํานักงาน
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ผูกรุณาใหคาํ ปรึกษาและตอบขอสงสัยเกี่ยวกับศัพทที่เกีย่ วของกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม
และใครขอขอบคุณ คุณเรวัต พิทักษธนาคม วิศวกรระดับ 10 หัวหนาแผนกฐานรากและติดตั้งโครงสราง
กองอาคารและบริเวณ ฝายกอสรางระบบสง กฟผ. ที่กรุณาอนุเคราะหเครื่องสแกนเอกสารรวมทั้งแนะนําวิธใี ชงาน
คุณคมคาย โชคตระกูลชัย วิทยากรระดับ 7 สังกัดสวนกลาง ฝายบริการ กฟผ. ที่ไดอนุเคราะหเอกสารใชงานการ
ฝกอบรม หัวขอระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ที่จัดแปลเปนภาษาไทยไวแลว เพื่อให
ผูวิจัยใชประโยชนเปนเอกสารอางอิงสําหรับการจัดทําประมวลศัพท
สารนิพนธฉบับนี้จะไมสําเร็จไดเลยหากปราศจากกําลังใจอันมีคาจากบุคคลตอไปนี้ เพื่อนๆ และนองๆ
รวมชั้นเรียนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการแปลและการลามรุนที่ 1 ขอขอบคุณคุณรัตนา ศิริสุวรรณสิทธ
ผูคอยใหความชวยเหลือดานการประสานงาน ระหวางผูวิจยั กับคณาจารยและหนวยงานของมหาวิทยาลัยตลอด
ระยะเวลาการทําวิจัย อีกทั้งขอขอบคุณนองๆ ผูปฏิบัตงิ านแผนกศูนยขอมูล กองสารสนเทศ ฝายประชาสัมพันธ
กฟผ. ที่เต็มใจชวยแหลือและแนะนําวิธใี ชงานโปรแกรมตางๆ เนื่องจากกอนหนาที่จะลงมือทําวิจัยประมวลศัพทซงึ่
จําเปนตองใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลัก
ผูวจิ ัยมีความรูความสามารถในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเพียง
ระดับเบื้องตนเทานั้น รวมถึงหัวหนาแผนกสนเทศตางประเทศและเพื่อนรวมงานทุกคน ทีก่ รุณาเขาใจ เห็นใจ และ
ชวยแบงเบาภาระหนาทีก่ ารงานประจําของผูวิจยั ในบางชวง จนทําใหสารนิพนธฉบับนี้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
กําหนด
ทายที่สุดนี้ ผูวจิ ัยขอมอบคุณความดีใดๆ ที่สารนิพนธฉบับนี้พึงมี ใหแกคุณพอคุณแมผูซึ่งลูกไมไดอยูด ูแล
ใกลชิด รวมทั้งครอบครัวซึ่งเหนื่อยยากทางใจมากกวาผูวจิ ัยหลายเทา เพราะไดสนับสนุน ใหกําลังใจ และแบงเบา
ภาระในครอบครัวเพื่อจะไดมีเวลาทําวิจัย
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บทที่ 1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอมนับวันทวีความรุนแรงและสงผลกระทบตอชีวิตและความ
เปนอยูของประชาคมโลก นอกจากนี้ลักษณะของปญหาก็ยังซับซอนยิ่งขึ้น อีกทั้งเกี่ยวของโยงใยกับ
การขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจและสังคม การแกปญหาดานสิ่งแวดลอมใหสัมฤทธิผลจึงจําเปนตอง
ใชวิธีการแบบผสมผสาน ประกอบดวยการแกปญหาในเชิงรับ (reactive control) เชน การกําจัดกาก
ของเสีย และการแกปญหาในเชิงรุก (proactive control) เชนการปองกันและการลดมลภาวะใน
กระบวนการผลิต รวมถึงการจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14000 ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศทั่ว
โลกวาเปนระบบที่ดีที่สุดที่มีอยูในปจจุบัน ที่ชวยปองกันและบรรเทาปญหาดานสิ่งแวดลอมอันเกิด
จากกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หนวยงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตาง
ไดนําระบบดังกลาวมาใชพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมภายในองคกร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันดานคุณภาพสิ่งแวดลอมในตลาดโลก
การจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14000 เริ่มตนดวยการที่หนวยงานหรือสถานประกอบการ สมัครใจนํามาตรฐานไอเอสโอ
14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน (ISO 14001
Environmental management systems-Specification with guidance for use) ซึ่งเปนมาตรฐาน
ฉบับแรก ไปใชดําเนินการโดยไมมีการบังคับ เพื่อยื่นขอคํารับรองวาเปนหนวยงานที่มีระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลหลังจากนั้น
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม-ขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใช
งาน จัดทําโดยองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for
Standardization-ISO) หรือองคการไอเอสโอ ซึ่งเปนองคกรอิสระ มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเจนีวา
ประเทศสวิตเซอรแลนด ประกอบดวยสมาชิกจํานวนกวา 130 ประเทศ องคการไอเอสโอมีภารกิจใน
การจัดทํามาตรฐานและสงเสริมใหในหนวยงานและกิจการทุกประเภทและทุกขนาดทั่วโลกนํา
มาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวของไปใชงาน
เพื่อชวยใหการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวาง
ประเทศเปนไปดวยความสะดวกราบรื่น รวมถึงพัฒนาใหเกิดความรวมมือทางดานวิชาการระหวาง
ประเทศในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร
สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดสนับสนุนใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนําระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ไปดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
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สิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในประเทศโดยรวม ตลอดจนเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันดานการคาในตลาดโลก
หนวยงานซึ่งเปนตัวแทนขององคการไอเอสโอใน
ประเทศไทยคือ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดประกาศใชมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ขอกําหนดและขอแนะนําในการใช มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 14001-2539 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539 โดยไดรับเอา ISO 14001: 1996
Environmental management systems-Specification with guidance for use มาใชในระดับที่
เหมือนกันทุกประการ (identical) ทั้งนี้ไดกําหนดใหใชมาตรฐานฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานราชการ อุตสาหกรรม และสถานประกอบการภายในประเทศ ไดยึดถือ
เปนระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการบริหารและจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อลดและบรรเทาปญหา
สิ่งแวดลอมตลอดจนปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและอยางเปนระบบ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เนื่องจากขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ที่ประกาศใชในประเทศไทย ใชฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก และมีการจัด
แปลเปนภาษาไทยที่ใชศัพทหลากหลายแตกตางกันออกไป ตามความเขาใจของหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการที่สมัครใจนํามาตรฐานไปดําเนินการ งานวิจัยชิ้นนี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อจัดทําประมวลศัพท
เฉพาะดานที่พบในขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001
ดวยวิธีการทางศัพทวิทยา (Terminolgy)
วิธีการดังกลาวจะ
ประกอบดวยการสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษ (English corpus) การคัดเลือกชุดศัพทที่มีความ
นาจะเปนศัพทเฉพาะทาง การวิเคราะหมโนทัศนสัมพันธ (conceptual relations) ของชุดศัพท
เฉพาะทางที่ได และการเขียนคํานิยามศัพท
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยจะเลือกศึกษาศัพทเฉพาะดานที่ปรากฏอยูในขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน
ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 เทานั้น เนื้อหาของขอกําหนด
ดังกลาวจะประกอบดวย บทนํา (Introduction) ขอบขาย (Scope) บรรทัดฐาน (Normative
references) บทนิยาม (Definitions) ขอกําหนดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental
management system requirements) ซึ่งไดแก ขอกําหนดทั่วไป (General requirements)
นโยบายสิ่งแวดลอม (Environmental policy) การวางแผน (Planning) การดําเนินงานและการ
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ปฏิบัติการ (Implementation and operation) การตรวจสอบและการแกไข (Checking and
corrective action) และการทบทวนโดยฝายบริหาร (Management Review) นอกจากนี้ในสวนที่
เปนบทนิยามศัพทของมาตรฐาน จะมีคําศัพทซึ่งมาตรฐานไดนิยามเอาไวแลวจํานวน 13 คํา ทั้งนี้
จากการศึกษาเนื้อหาของขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเนื้อหาดังกลาวไวขางตน พบวามีศัพท
เฉพาะดานซึ่งสามารถนํามาจัดทําประมวลศัพทไดประมาณ 45 คําซึ่งมากกวาจํานวนศัพทบัญญัติ
ของมาตรฐาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
งานวิจัยประมวลศัพทเฉพาะดานเรื่องขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน
ระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 จะเปนประโยชนตอกลุมบุคคลและหนวยงาน
ตอไปนี้
1. ประโยชนตอนักแปล นักแปลคือผูที่จะไดรับประโยชนโดยตรงจากประมวลศัพท เนื่องจาก
สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือหนุนการแปล (translation supporting tool) เมื่อตองแปลตัวบท
ตนฉบับที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
เชนมาตรฐานไอเอสโอ
14001
2. ประโยชนตอหนวยงานและสถานประกอบการตางๆ ในประเทศไทย ที่ไดนําขอกําหนดและ
คําแนะนําเพื่อการใชงานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ไปใช
งานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานสากล
หนวยงานโดยตรงของ
ผูวิจัยก็คือ กฟผ. ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจและความรับผิดชอบในการผลิตและจัดสงพลังงาน
ไฟฟา และไดนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 มาใชดําเนินการ
ตั้งแตป พ.ศ. 2538 ปจจุบัน กฟผ. มีหนวยงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 14001
จํานวน 13 หนวยงาน ประกอบดวย โรงไฟฟาจํานวน 6 โรง เหมือง 1 แหง สถานีไฟฟาแรงสูง
6 แหง รวมทั้งเขื่อนอีก 1 แหง คาดวาประมวลศัพทเรื่องนี้จะมีประโยชนตอบุคลากรและผูที่
สนใจในหนวยงานที่ไดนําขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ
14001 ไปปฏิบัติ รวมทั้งหนวยงานและสถานประกอบการอื่นๆ อีกจํานวน 683 รายในประเทศ
ไทย ที่ไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 (ขอมูล ณ
วันที่ 30 เมษายน 2546)
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บทที่ 2 ความรูเกี่ยวกับศัพทวิทยาและการกําหนดมาตรฐาน
ในบทนี้จะกลาวถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศัพทวิทยาและการกําหนดมาตรฐาน เพื่อใหผูอาน
ไดเห็นภาพรวมของการจัดทําประมวลศัพทกอนที่จะนําเสนอในบทตอไป โดยจะกลาวถึงความหมาย
ของศัพทวิทยา ความเปนมาและพัฒนาการของศัพทวิทยา ทฤษฎีของศัพทวิทยาและความแตกตาง
ระหวางประมวลศัพทและพจนานุกรม ศัพทวิทยาและการกําหนดมาตรฐาน ความหมายของคําวา
การกําหนดมาตรฐาน องคกรที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐาน การกําหนดมาตรฐานและหลักการ
ของการจัดทําประมวลศัพท การกําหนดมาตรฐานของศัพทและการสรางศัพท และหลักเกณฑของ
มาตรฐานการสรางศัพท
ความหมายของศัพทวิทยา
ศัพทวิทยาแปลมาจากคําวา terminology ซึ่งเปนศาสตรที่วาดวยการศึกษาและรวบรวม
ศัพทเฉพาะทาง (Sager, 1990: p.3) อีกทั้งยังหมายถึงแนวคิดตอไปนี้
1. แนวทางปฏิบัติและวิธีการที่ใชในการรวบรวม อธิบาย และนําเสนอศัพท (term)
2. ทฤษฎี ขอโตแยง รวมทั้งขอสรุปที่จําเปนที่ใชอธิบายความสัมพันธของมโนทัศน (concept) และ
ศัพท (term) ซึ่งเปนพื้นฐานของขอ 1
3. ชุดศัพท (vocabulary) ของสาขาวิชาเฉพาะดาน (special subject field)
คํานิยามขางตนแสดงใหเห็นวาศัพทวิทยาเปนสหศาสตร (interdisciplinary filed) พัฒนาขึ้น
เพื่อจุดประสงคหลักคือศึกษาศัพทที่เกิดขึ้นในสาขาวิชาเฉพาะดาน
และเปนสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการแปล (Translation) เนื่องจากการแปลเปนกิจกรรมการสื่อสารอยางหนึ่ง นักแปลมี
หนาที่ในการนําอรรถสาระที่เขียนไวในภาษาหนึ่งมาสื่อสารใหแกผูรับสารในอีกภาษาหนึ่ง อยางไรก็ดี
งานของนักศัพทวิทยา (terminologist) จะแตกตางจากงานของนักแปล เพราะภารกิจหลักของ
นักศัพทวิทยาคือการกําหนดรูปศัพทมาตรฐาน เพื่อใชเปนสัญลักษณภาษาที่แสดงมโนทัศนที่มีอยูใน
ภาษาที่ใชในสถานการณพิเศษที่เรียกวา language for specific purpose (LSP)
ความเปนมาและวิวัฒนาการของศัพทวิทยา
ศัพทวิทยาไมใชศาสตรเกิดใหม หากแตมีความสําคัญมากขึ้นจนกลายเปนศาสตรแขนงใหม
เมื่อราวตนศตวรรษที่ 20 (Ray 1995) เนื่องจากความจําเปนที่จะตองมีวิธีวิทยาในการกําหนดชื่อที่
เหมาะสมใหแกมโนทัศนใหมๆ อันเกิดจากความรูและวิทยาการสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อีกทั้งเพื่อตอบสนองการปะทุของขอมูลที่เกี่ยวของกับความรูและ
วิทยาการเหลานั้น และความสนใจของสังคมโลกที่ตองการรับรูขอมูลขาวสารในระดับสากลอยางมี
ประสิทธิภาพ (Sager, 1990: p.1)
ศัพทวิทยา (terminology)
เกิดขึ้นพรอมกับการขยายตัวของความรูและการเติบโตของ
เทคโนโลยีการสื่อสารในชวงทศวรรษที่ 1800
พัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือแกปญหาและความ
ยุงยากที่เกิดจากการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม ในชวงทศวรรษที่ 18 ตอกับตนทศวรรษที่
19 ผูนําของศาสตรดานศัพทวิทยาไดแกนักวิทยาศาสตร ผูไดพยายามสรางกฎเกณฑการสรางศัพท
ในสาขาวิชาตางๆ ตอมาเมื่อความเจริญทางเทคโนโลยีขยายตัว ไดกอใหเกิดความตองการการตั้งชื่อ
ใหกับมโนทัศนใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในงานดานวิศวกรรมและงานดานเทคนิค รวมถึงเกิดความตองการให
มีการกําหนดขอตกลงรวมกันในการใชศัพทเฉพาะดานในแขนงวิชาเหลานี้
กลุมวิศวกรและ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคจึงเขามารวมมีบทบาทในการกําหนดแนวทางในการสรางศัพท
สงผลให
ศาสตรดานศัพทวิทยาขยายตัวแพรหลายยิ่งขึ้น
บุคคลที่ไดรับการยกยองวาบิดาของศัพทวิทยาสมัยใหม ไดแกวิศวกรชื่อ Eugene Wüster
(1898-1977) แหง Vienna School (1889-1950) เชนเดียวกับ D.S. Lotte (1185-1950) ชาวรัสเซีย
ผูกอตั้ง
Soviet School of Terminology ทั้งนี้ Wüster ไดสรางหลักเกณฑในการกําหนด
มาตรฐานของศัพท และวิธีวิทยาในการจัดทําประมวลศัพทที่มีการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร
เนื่องจากเห็นวาศัพทวิทยาควรจะเปนเครื่องมือที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด
ในการขจัดความ
คลุมเครือในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้ Auger (Auger, 1998) ไดแบง
วิวัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหมออกเปน 4 ชวงดวยกัน คือ 1. ยุคเริ่มตนระหวางป ค.ศ. 19301960 2. ยุคการวางโครงสราง ระหวางป ค.ศ. 1960-1975 3. ยุครุงเรือง ระหวางป ค.ศ. 19751985 และ 4. ยุคขยายความรู ระหวางป ค.ศ. 1985 ถึงปจจุบัน (Cabré, 1999: p.5)
ทฤษฎีของศัพทวิทยาและความแตกตางระหวางประมวลศัพทและพจนานุกรม
ทฤษฎีศัพทวิทยามีหลักการคือ เปนการสรางศัพทจากมโนทัศนที่มีอยูแลวแตเดิม การสราง
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ การสรางความสัมพันธระหวางมโนทัศนและศัพท และการตั้งชื่อ
ใหกับมโนทัศนเหลานั้น เนื่องจากจุดมงหมายหลักของศัพทวิทยามีพื้นฐานอยูบนการสรางศัพทจาก
มโนทัศน จึงทําใหกระบวนการจัดทําประมวลศัพทแตกตางไปจากวิธีการจัดทําพจนานุกรม เพราะ
ในขณะที่พจนานุกรมเริ่มตนดวยคํา (word) ประมวลศัพทจะเริ่มดวยมโนทัศน (concept) (Cabré,
1999: pp. 7-8)
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ทั้งนี้ ทฤษฎีศัพทวิทยาตามความเห็นของ Wüster กลาวไววา การทํางานกับศัพท (term)
จะแตกตางจากการทํางานกับคํา (word) ในภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วไป แบงออกเปน 3 สวน
(Pearson, 1998: pp. 10-12) ดังนี้
1. งานดานประมวลศัพทเริ่มตนจากมโนทัศน (concept) ในขณะที่งานจัดทําพจนานุกรมจะเริ่มตนที่
หนวยของคํา (lexical unit) ทั้งนี้มโนทัศนจะถูกพิจารณาแยกจากสัญลักษณ (label) หรือศัพท
(term) เพราะมโนทัศนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางอิสระไมขึ้นอยูกับศัพทหรือรูปแบบภาษาใดๆ
2. นักศัพทวิทยาจะสนใจเฉพาะศัพทเทานั้น แตจะไมเขาไปเกี่ยวของกับทฤษฎีโครงสรางของคําหรือ
ไวยากรณของภาษา สิ่งนี้ยืนยันวา Wüster เห็นวาศัพทและคําแตกตางกันไมเฉพาะในแง
ความหมาย แตยังรวมถึงลักษณะคุณสมบัติทางภาษาและการใชงานดวย
3. สาขาวิชาเฉพาะดานจะประกอบมโนทัศน (concept) ที่ใชแสดงดวยศัพท (term) Wüster เชื่อ
วาการสรางศัพทที่ใชเปนมาตรฐาน (standardized terminology) จะนําไปสูมาตรฐานของศัพทที่
ใชในการสื่อสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคนิค และศัพทมาตรฐาน (standardized terms)
เหลานี้จะเปนวิธีหนึ่งที่ใชแสดงใหเห็นโครงสรางของมโนทัศนที่มีอยูในสาขาวิชาเฉพาะดาน ทั้งนี้
Wüster
มีความตั้งใจที่จะกําหนดความสัมพันธระหวางศัพทและมโนทัศนใหเปนมาตรฐาน
เพราะมโนทัศนถูกพิจารณาวาเปนสิ่งที่บริสุทธิ์ ซึ่งเปนที่ยอมรับในกลุมผูคนเฉพาะสาขาที่รวมกัน
กําหนดกฎเกณฑในการทําความเขาใจซึ่งกันและกัน
เห็นไดชัดวาทั้งพจนานุกรมและประมวลศัพทมีคุณสมบัติรวมกันและตางกันหลายประการ อีกทั้ง
ยังเกี่ยวของกันอยางใกลชิด นั่นคือทั้งพจนานุกรมและประมวลศัพทจะเกี่ยวของกับคํา และมีทั้ง
การศึกษาดานทฤษฎีและการประยุกตใชงาน รวมทั้งทั้งสองศาสตรเกี่ยวของกับการจัดทําพจนานุกรม
นอกจากนี้ คุณสมบัติบางประการที่เปนความแตกตางระหวางประมวลศัพทและพจนานุกรม จะมี 4
ลักษณะคือ ขอบเขต (domain) หนวยคําพื้นฐาน (basic unit) วัตถุประสงค (purpose) และวิธีการ
(methodology) (Cabré, 1999: pp. 34-36)
1. ขอบเขต (domain) พจนานุกรมเปนการวิเคราะหและอธิบายความสามารถทางภาษาของผูใช
ภาษา สวนประมวลศัพทจะเนนเฉพาะคําที่ใชในสาขาวิชาเฉพาะดานเทานั้น เชน ฟสิกส เคมี
หรือกิจกรรมเฉพาะอาชีพ
ดังนั้นขอบเขตของพจนานุกรมจึงกวางขวางและครอบคลุมกวา
ประมวลศัพท หากพิจารณาตามเกณฑนี้ถือไดวาประมวลศัพทเปนสวนหนึ่งของพจนานุกรม
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2. หนวยคําพื้นฐาน (basic unit) พจนานุกรมเปนเรื่องของการศึกษาคํา (word) ในขณะที่ประมวล
ศัพทเปนเรื่องของการศึกษามโนทัศน (concept) ทั้งศัพท (term) และคําจึงทั้งเหมือนกันและ
แตกตางกันในเวลาเดียวกัน คํา (word) เปนหนวยที่ใชอธิบายชุดของลักษณะทางภาษาศาสตร
อยางเปนระบบและมีคุณสมบัติใชอางอิงสิ่งที่เปนจริง สวนศัพท (term) เปนชุดของลักษณะทาง
ภาษาศาสตรที่คลายคลึงกับคําแตถูกใชงานในภาษาเฉพาะดาน ดังนั้นคําในภาษาเฉพาะดานจึง
เปนศัพท แตหากพิจารณาจากคลังศัพท จะเห็นความแตกตางบางอยางเชน การเกิดศัพทใหมๆ
มีแนวโนมที่จะใชคําประสมหลายวลีมากกวา
นอกจากนี้ประโยชนใชสอยยังเปนปจจัยหนึ่งที่
สําคัญซึ่งแยกความแตกตางระหวางศัพทและคํา
ทั้งนี้เพราะศัพทและคําจะถูกใชงานตางกัน
รวมทั้งมีความแตกตางในเรื่องสถานการณการใชงาน หัวขอที่ผูใชงานสื่อสารกัน และประเภท
ของวาทกรรมที่เกิดขึ้น เชนผูใชงานศัพท มักเปนกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และศัพทมัก
ปรากฎในวาทกรรมดานวิทยศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน
3. วัตถุประสงค (purpose) จุดประสงคในการจัดทําพจนานุกรมคือเพื่อแสดงหนวยของคําใน
ภาษาหนึ่งและนําเสนอในรูปแบบที่สามารถใชงานไดในชีวิตประจําวัน แตประมวลศัพทเปนการ
รวบรวมศัพทเพื่อใชอางอิงมโนทัศนที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริง วัตถุประสงคของการจัดทํา
ประมวลศัพทจึงไมไดมุงอธิบายความรูที่ผูเชี่ยวชาญมีในสาขาวิชาเฉพาะนั้นๆ
แตเปนการ
พยายามระบุ (identify) และตั้งชื่อ (naming) เรียกมโนทัศนในสาขาวิชาที่พวกเขาเกี่ยวของ
4. วิธีการจัดทํา (methodology) วิธีวิทยาในการจัดทําประมวลศัพทและพจนานุกรมก็แตกตางกัน
คือ พจนานุกรมเริ่มการทํางานจากสมมุติฐานที่เปนทฤษฎี ซึ่งพิสูจนไดจากการวิเคราะหวาท
กรรมของผูใชงาน ในขณะที่ศัพทวิทยาจะไมอธิบายพฤติกรรมการใชภาษา แตเปนการคนหาชื่อ
และกําหนดศัพทที่เหมาะสม เพื่อใชเรียกมโนทัศนที่มีอยูแลว (Cabré, 1999: pp. 35-37)
ศัพทวิทยาและการกําหนดมาตรฐาน (Terminology and Standardization)
Standardization เปนเกณฑหนึ่งที่ใชแยกความแตกตางระหวางศัพท (term) และคํา
(word) การจัดทํามาตรฐานของศัพทวิทยา (Standardized Terminology) จึงเปนวิธีการสรางการ
รับรู รวมทั้งการยอมรับศัพทและความหมายอยางเปนทางการในกลุมผูใชงาน การจัดทํามาตรฐาน
ของศัพทในสาขาวิชาเฉพาะดานจะเปนการทํางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางนักศัพทวิทยาและ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะสาขา
และความหมายของศัพทที่ถูกกําหนดใชเปนมาตรฐาน ก็เปน
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ขอตกลงรวมกันในกลุมผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะนั้นๆ ทั้งนี้ การจัดทํามาตรฐานศัพทไดยึดหลักการ
และวิธีการของ Wüster นั่นคือการกําหนดชื่อใหกับมโนทัศน และการสรางความสัมพันธระหวาง
มโนทัศนนั้นๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานประมวลศัพทไดแกการกําหนดสาขาที่ตองการศึกษา
การเลือกใชรูปแบบหรือโครงสรางของคําศัพท
และการกําหนดจํานวนมโนทัศนที่จะอยูในรายการ
คําศัพท ซึ่งไมควรเกิน 1,000 มโนทัศน (Pearson, 1998: pp. 22-23)
ในหนังสือชื่อ Terminology: Theory, Methods and Applications ผูเขียนคือ Cabré
(Cabré, 1999: pp. 195-213) ไดยกขอความของ Felber (Felber, 1984) มากลาวไวในบทที่ 6
Terminology and Standardization (pp. 195-213) ในเรื่องเกี่ยวกับศัพทวิทยาและการกําหนด
มาตรฐานวา
“ความเจริญทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ จําเปนตองพึ่งพาการสื่อสารขอมูล
เปนอยางมาก อยางไรก็ดี การสื่อสารของขอมูลกลับถูกปดกั้นดวยปญหาอันเกิดจากการใชศัพทที่มี
ความหมายคลุมเครือ (ambiguity) การสื่อสารที่ชัดเจนสามารถกระทําไดหากมโนทัศน (concept)
ซึ่งในที่นี้ คือองคประกอบของความคิด สามารถสื่อความหมายเดียวกันไดอยางชัดเจนในกลุมบุคคล
ที่รวมในกระบวนการสื่อสาร ซึ่งเกิดขึ้นในระดับประเทศและระดับสากล”
Cabré กลาวเพิ่มเติมวา นอกจากนี้ไดเกิดขอตกลงรวมกันในกลุมผูเชี่ยวชาญวา การสื่อสาร
โดยเฉพาะการสื่อสารแบบพิเศษ ซึ่งหมายถึงการสื่อสารในกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ตองการ
ความถูกตองแมนยําในระดับที่สูงกวาการสื่อสารแบบทั่วไป
จึงจําเปนตองมีการกําหนดชื่อ
(designation) ใหเปนมาตรฐานสําหรับมโนทัศนตางๆ และแตละมโนทัศนจะตองสามารถแสดงให
ชัดเจนไดดวยศัพทเพียงศัพทเดียว
สถานการณในลักษณะเชนนี้ไมจํากัดเฉพาะแวดวงการสื่อสาร
ปกติเทานั้น ความกาวหนาอยางรวดเร็วทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหเกิดมโนทัศนใหม ๆ
เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และจําเปนตองมีการตั้งชื่อสําหรับมโนทัศนใหม หรือมโนทัศนที่มีอยูเดิมแตมีการ
ดัดแปลงใหม ผลก็คือ เกิดศัพทใหมๆ เพิ่มขึ้นมากมายในวิชาเฉพาะดาน และเกิดขึ้นอยางรวดเร็วจน
ไมสามารถควบคุมได การกําหนดมาตรฐานดานประมวลศัพทอยางเปนระบบ คืออีกวิธีหนึ่งที่จะชวย
แกปญหาความหลากหลายของศัพท รวมทั้งจะชวยสงเสริมใหการสื่อสารในระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาชัดเจน ถูกตอง และแมนยํายิ่งขึ้น
เห็นไดชัดวา
การใชศัพทหรือคําที่มีความคลุมเครือไมชัดเจนไดกลายเปนปญหาของการ
สื่อสารในกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
เพราะคําที่มีลักษณะเชนนี้มักขัดขวางการลําดับความคิด
นักวิทยาศาสตรในปลายศตวรรษที่ 19 และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคในตนศตวรรษที่ 20 จึงมี
ความเห็นตรงกันวา การกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการตั้งชื่อศัพทในศาสตรเฉพาะดานหรือ
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สาขาวิชาเฉพาะเปนสิ่งจําเปน และไดเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ ในกระบวนการกําหนดมาตรฐาน
ของการจัดทําประมวลศัพท
ความหมายของการกําหนดมาตรฐาน (Standardization)
แรกทีเดียวไดเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกันในกลุมผูเชี่ยวชาญ
วาควรเลือกใชคําวา
normalization หรือ standardization เปนศัพทที่ใชแสดงมโนทัศน “การกําหนดรูปแบบใหเปน
โมเดลหรือตนแบบ (setting a form up as a model or type)” บางกลุมเห็นวาคําวา normalization
เปนคําที่ดีที่กวา
ที่แสดงใหเห็นการลงมือกระทําการที่จะชวยลดความหลากหลายของศัพทใหมี
รูปแบบเดียวกัน สวนกลุมที่ไมเห็นดวยอางวาคําวา normalization ไมมีความหมายของอํานาจใน
การสั่งการไดเทากับคําวา standardization โดยเห็นวาคําวา standardization ควรจะเปนศัพทที่ดี
ที่สุด ที่ใชอางถึงการตัดสินใจที่กระทําการ และกําหนดโดยองคกรที่ไดรับอํานาจหนาที่อยางเปน
ทางการ ภายหลังคําวา “การกําหนดมาตรฐาน” ซึ่งแปลจากคําภาษาอังกฤษ standardization ได
กลายเปนศัพทที่ไดรับการยอมรับมากกวา วาสามารถใชอางอิงถึงความถูกตองของศัพทเฉพาะดานที่
ใช ใหเหมาะสมกับสถานการณทางภาษาศาสตรสังคมและกระบวนการที่เปนมาตรฐาน ที่ใชกําหนด
ศัพทเฉพาะดานดังกลาว
การกําหนดมาตรฐาน (Standardization) คืออะไร องคการระหวางประเทศวาดวยการ
มาตรฐาน (International Organization for Standardization-ISO) ซึ่งกอตั้งในป ค.ศ. 1946 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรฐานระดับสากล การสื่อสารและความรวมมือระหวางประเทศ และเพื่อ
ลดอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางประเทศ ไดใหคําจํากัดความ คําวา การ
กําหนดมาตรฐาน (standardization) วา “เปนขั้นตอนการวางแผน และการประยุกตใชกฎหมายดวย
วิธีการที่มีระเบียบแบบแผน กับกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อสงเสริมใหกิจกรรมนั้นๆ เกิด
ประโยชน ทั้งนี้โดยตองไดความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อสงเสริมให
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการใชงานและขอกําหนดดาน
ความปลอดภัย” ทั้งนี้ผลลัพธสุดทายของการกําหนดมาตรฐาน คือการตัดสินใจเปนมติเอกฉันทของ
คณะกรรมการที่ทําหนาที่เปนตัวแทน
และผลการตัดสินใจของคณะกรรมการจะถูกนําเสนอในรูป
เอกสารที่เรียกวา “มาตรฐาน (standard)” เพื่อใชเปนขอตกลงรวมกัน รวมทั้งใชเปนขอกําหนดเพื่อ
การนําไปประยุกตใชงาน
การกําหนดมาตรฐานมีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อลดความหลากหลายและความแตกตางของ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑบนพื้นฐานของความรูที่วา
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ผลิตภัณฑนั้นๆ ไดผลิตจากกระบวนการผลิตที่ใชเงื่อนไขเดียวกันในดานคุณภาพ การวัดคา การ
ดําเนินงาน ความสามารถที่จะถูกใชงาน และอื่นๆ การกําหนดศัพทที่ใชเรียกชื่อผลิตภัณฑใหเปน
มาตรฐาน หมายความวาผูเชี่ยวชาญไดใชชื่อเรียกศัพทนั้นตามขอตกลงที่ทําไวรวมกัน เชนใชศัพท
หนึ่งศัพทที่มีการจํากัดความไวอยางดี สําหรับชื่อมโนทัศนใดมโนทัศนหนึ่งเทานั้น
จะเห็นไดชัดวามาตรฐานทางดานอุตสาหกรรมจะเกี่ยวของกับมาตรฐานดานประมวลศัพท
เปนอยางใกลชิด การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปนแรงผลักดันที่สําคัญเบื้องหลังสิ่งที่
เรียกวาเปนความรวมมือระหวางประเทศ ไดเห็นความจําเปนที่จะมีการรวบรวมระบบการผลิต การ
วัดคา น้ําหนัก และคุณลักษณะอื่นๆ รวมทั้งวิธีการ หรือขั้นตอนในการจัดทําประมวลศัพทเขาไวให
เปนระบบ เห็นไดจากรายการสิ่งที่ตองกําหนดเปนมาตรฐานดังตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑและกระบวนการ ซึ่งเบื้องตนเปนผลผลิตทางอุตสาหกรรม แตไมจํากัดเฉพาะในแวดวง
อุตสาหกรรม
2. หนวยหรือมาตราการวัด
3. ความปลอดภัยของชีวิตผูคนและสินคา
4. ประมวลศัพทและการใชสัญลักษณตางๆ
องคกรที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐาน
ปจจุบัน องคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานมี 2 แหง ซึ่งเปนองคกร
ระหวางประเทศขนาดใหญและมีอํานาจสูงสุดในการกําหนดมาตรฐาน องคกรทั้ง 2 แหงนี้คือ องคการ
ไออีซี (IEC) และองคการไอเอสโอ (ISO) องคการไออีซี เปนชื่อยอมาจาก คณะกรรมาธิการอิเล็ก
ทรอเทคนิคัลระหวางประเทศ (International Electrotechnical Commission) มีสํานักงานใหญอยูที่
กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1904 เริ่มดําเนินการในป ค.ศ. 1906 มี
หนาที่กํากับดูแลวิศวกรรมการผลิตไฟฟาระหวางประเทศ ปจจุบันเปนองคการระหวางประเทศแหง
เดียวของโลกที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ประกอบดวย
คณะกรรมการระดับประเทศ 73 ชุด และคณะอนุกรรมการอีก 111 ชุด ดําเนินงานครอบคลุม
สาขาวิชาดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน วิศวกรรมไฟฟา
นิวเคลียร หรือการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส องคการไออีซีมีสมาชิกเขารวมจํานวน 43
ประเทศ ปจจุบันไดผลิตมาตรฐานสากลออกมาเผยแพรจํานวนมากกวา 1,500 มาตรฐาน ในสวนที่
เกี่ยวกับการจัดทําประมวลศัพท
องคการไออีซีจัดทําประมวลศัพทที่ใชในอุตสาหกรรมไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสมาตั้งแตป ค.ศ. 1910 ปจจุบันพจนานุกรมเฉพาะดานขององคการไออีซีที่จัดทําชุด
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ลาสุด มีจํานวน 36 เลม มีเนื้อหาทั้งหมด 321 บท มีคําศัพททั้งหมด 10,000 คํา และมีคําศัพทที่
แปลเปน 9 ภาษา รวมภาษารัสเซียอีกจํานวน 11,000 คํา
ตอมาในป ค.ศ. 1926 หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไดมีการกอตั้งองคการชื่อ International
Federation of National Standardization Associations (ISA) หรือองคการไอเอสเอ ในป ค.ศ.
1946 ซึ่งตอมาหยุดดําเนินการเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ในป ค.ศ. 1946 ไดมีการกอตั้ง
องคการไอเอสโอ (International Organization for Standardization-ISO) ขึ้นมาทําหนาที่แทน
องคการไอเอสโอ วัตถุประสงคของการกอตั้งองคกรใหมแหงนี้คือ เพื่ออํานวยความสะดวกใหเกิด
ความรวมมือระหวางประเทศและการกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม
ปจจุบันองคการไอเอสโอมี
คณะกรรมการระดับประเทศจํานวน 170 ชุด แตละชุดตอหนึ่งประเทศสมาชิก ซึ่งมีทั้งสมาชิกเต็ม
(full member) และสมาชิกสมทบ (corresponding member)
กิจกรรมการดําเนินงานหลักขององคการไอเอสโอคือ กํากับดูแลความชํานาญงานดานเทคนิค
ในสาขาวิชาเฉพาะดานอื่นทั้งหมด นอกเหนือจากสาขาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน
หนาที่รับผิดชอบขององคการไออีซี ในป ค.ศ. 1952 Wüster ผูไดรับการยกยองวาเปนบิดาของศัพทวิ
ทยา ไดเขารับตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการชุดที่ 37 ซึ่งเปนคณะกรรมการดานการจัดทํา
ประมวลศัพท และไดใชสถาบันการมาตรฐานของประเทศออสเตรีย (Austrian Standardization
Institute) ที่กรุงเวียนนาเปนสถานที่ทํางาน ตอมาคณะกรรมการชุดที่ 37 การจัดทําประมวลศัพท
ไดเปลี่ยนชื่อเปนคณะกรรมการดานเทคนิคชุดที่ 37 (Technical Committee 37-TerminologyPrinciples and Coordination) ทั้งนี้มีขอกําหนดชัดเจนวา วัตถุประสงคหลักของคณะกรรมการดาน
เทคนิคชุดที่ 37 ไมใชเพื่อการจัดทําประมวลศัพท แตเพื่อจัดทําหลักการ มาตรฐาน และการ
ประสานงานในการจัดทําประมวลศัพท ปจจุบันองคกรไอเอสโอมีประเทศตางๆ เขารวมเปนสมาชิก
จํานวนกวา 90 ประเทศทั่วโลก มีคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดานตางๆ จํานวน 190 ชุด และ
จัดพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในรูปของมาตรฐานสากลหรือรายงานดานเทคนิค เชน มาตรฐานสากล
สําหรับผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต การควบคุม การใหบริการ และการวัดคาเปนตน
คณะกรรมการดานเทคนิคชุดที่ 37 การจัดทําประมวลศัพท หลักการและความรวมมือ ของ
องคกรไอเอสโอ (Technical Committee 37 – Terminology-Principles and Coordination) หรือชื่อ
ยอวาคณะกรรมการ ISO/TC 37 ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 15 คน และผูสังเกตการณอีก 38
คน จะรวมมือกับคณะกรรมการดานเทคนิคอื่นๆ ขององคกรไอเอสโอ และองคกรอื่นๆ อีก 32 แหง
ในการทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการทางศัพทวิทยา
ตัวอยางกิจกรรมการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ISO/TC 37 มีดังนี้ การจัดทําประมวลศัพทศัพทดวยวิธีการทางศัพทวิทยา การ
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ประสานงานการกําหนดมาตรฐานดานประมวลศัพทระหวางประเทศ
การดําเนินการตามระเบียบ
ปฏิบัติของคณะกรรมการ ISO/TC 37 การกําหนดหลักการทางศัพทวิทยา ทําหนาที่เปนตัวแทนการ
กําหนดชื่อในกับภาษาตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งเปนแหลงรวบรวมประมวลศัพทที่มีการประมวลผลดวย
คอมพิวเตอร เปนตน
การกําหนดมาตรฐานหลักการทางศัพทวิทยา
คําวา “การกําหนดมาตรฐานของศัพทวิทยา”
เปนศัพทอีกคําหนึ่งที่แสดงใหเห็นความ
คลุมเครือของภาษา Auger (1984) ไดตั้งขอสังเกตไววา การกําหนดมาตรฐานทางภาษามี
ความหมายไดสองนัย คือเปนการกําหนดรูปแบบของภาษาซึ่งในที่นี้คือศัพทที่เหมาะสมโดยวิธีการ
ตรวจสอบตัวเอง
หรือเปนการเขาแทรกแซงโดยองคกรที่มีอํานาจหนาที่เพื่อกําหนดความนิยมหรือ
ความคุนเคยใหกับรูปแบบภาษาบางรูปแบบ
สวน Cabré (1999) ก็เห็นวาการกําหนดมาตรฐานการจัดทําประมวลศัพทมีความหมาย
อยางนอย 3 ความหมายดังนี้
1. การกําหนดมาตรฐานในระดับสถาบันคือกระบวนการการกําหนดชื่อที่เปนที่นิยมโดยองคกรที่มี
อํานาจหนาที่
2. การกําหนดมาตรฐานในระดับสากล คือกระบวนการกําหนดคุณลักษณะหรือเงื่อนไขที่ผลิตภัณฑ
ใดผลิตภัณฑหนึ่งจะตองปฏิบัติตาม รวมทั้งชื่อศัพทที่เหมาะสมของผลิตภัณฑนั้นๆ โดยองคกร
ระหวางประเทศ
3. การกําหนดมาตรฐานกระบวนการจัดทําประมวลศัพทที่มีการตรวจสอบความนิยมของศัพทนั้นๆ
โดยกลุมผูใชงานศัพท
การกําหนดมาตรฐานดานประมวลศัพท
มีบทบาทสําคัญตอการกําหนดมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปนสวนสําคัญของกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพราะผูเชี่ยวชาญไดแสดง
ความคิดและมโนทัศนของความคิดผานทางรูปศัพท
จึงจําเปนตองมีศัพทเพื่อใชกําหนดและแสดง
มาตรฐานของผลิตภัณฑนั้นๆ
การสรางศัพทใหเปนมาตรฐานจึงเปนกระบวนการที่ยุงยากซับซอน
ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอน อาทิ การรวบรวมมโนทัศนและการจัดระบบมโน
ทัศน การใหคํานิยามแกชุดศัพท การลดการใชรูปศัพทซ้ํากัน (homonymy) การกําหนดชื่อที่ใชเรียก
รวมทั้งคํายอและสัญลักษณ
เปาหมายของการกําหนดมาตรฐานดานประมวลศัพท คือเพื่อชวยสงเสริมใหการสื่อสารศัพท
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เฉพาะดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเพื่อไมใหมีการนําศัพทไปใชปะปนในภาษาทั่วไป
ปจจุบันการจัดทํามาตรฐานดานประมวลศัพท
จึงเปนกิจกรรมที่ทุกสาขาวิชาเฉพาะดานให
ความสําคัญ รวมถึงสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาเทคนิคทางวิทยาศาสตรทั้งใน
บริบทความชํานาญทางเทคนิคหรือวิทยาศาสตร ตลอดจนอุตสากรรมในเชิงพาณิชยซึ่งมีการใชศัพท
เฉพาะดานมากที่สุด การกําหนดมาตรฐานดานการประมวลศัพทจําเปนตองพิจารณาปจจัยประกอบ
ดานภาษาศาสตรสังคม เชนการใชภาษา ขนบจารีต ศีลธรรม ความงาม และ ผูใชภาษา เปนตน
รวมทั้งหลักเกณฑทางภาษาศาสตรเชน
ความสละสลวย
ความเหมาะสมดานวจีวิภาค
(morphological motivation) รากศัพทเดิม และอื่นๆ
อยางไรก็ดี การกําหนดมาตรฐานดานประมวลศัพทไมสามารถดําเนินการได หากปราศจาก
การแทรกแซงของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานซึ่งเปนกลุมผูใชงานศัพทเปาหมายในทายที่สุด ศัพทที่ถูก
กําหนดใหเปนมาตรฐานควรตองสามารถแกไขปรับปรุงได แตจะตองมีความนาเชื่อถือเพียงพอเมื่อ
ตองนําไปใชงาน การนําเสนอศัพทโดยเฉพาะศัพทในสาขาวิชาเฉพาะในแวดวงตางประเทศจะตอง
สอดคลองกับความคิดเห็นทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
การกําหนดศัพทใหเปนมาตรฐาน
จําเปนตองมีการเตรียมการเพื่อจะไดมีการตัดสินใจ
การใหคํารับรองมาตรฐานของประมวลศัพท
จะตองกระทําการโดยองคกรที่มีอํานาจหนาที่ และตองมีมาตรการสนับสนุนหรือขอกําหนดการใชงาน
เพื่อใหแนใจวามีการนําศัพทไปใชงาน
นอกจากนี้ประมวลศัพทที่กําหนดเปนมาตรฐานจะตองเปน
สวนสําคัญสวนหนึ่งของมาตรฐาน และเผยแพรในกลุมผูที่ตองใชงานศัพทมาตรฐานใหไดทราบทั่วกัน
หลักเกณฑของมาตรฐานการสรางศัพท
ตามหลักการของ Cabré (1999) โดยทั่วไปการเกิดมโนทัศนใหมๆ มักเกิดรวมกับการสราง
คําใหม (Neology) ดังนั้นการสรางคําใหม (Neology) จึงถูกมองวาเปนวิธีหนึ่งที่ใชในการตั้งชื่อ และ
ไดกลายเปนวิธีการที่จําเปนในการตั้งชื่อมโนทัศนที่เกิดขึ้นใหมในสาขาวิชาเฉพาะ การสรางศัพทเกิด
จากสถานการณที่จําเปนตองมีการเขาแทรกแซงอยูสองลักษณะ สถานการณแรกเมื่อการตั้งชื่อสอง
ชื่อหรือมากกวาใหกับมโนทัศนใดมโนทัศนหนึ่ง และเกิดผลกระทบดานการสื่อสาร จึงตองมีการตั้งชื่อ
ศัพทใหมหรือสรางศัพทใหม สวนสถานการณที่สองก็คือ เมื่อภาษาเฉพาะไมมีชื่อที่เหมาะสมที่ใช
เรียกมโนทัศน จึงจําเปนตองสรางศัพท ในกรณีแรกการตั้งชื่อหลายๆ ชื่อจําเปนตองตัดลดศัพทให
เหลือเพียงชื่อเดียว สวนในกรณีที่สอง การตั้งชื่อใหมถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชเรียกมโนทัศนที่ยังไมมีชื่อ
เรียก การสรางคําใหมในภาษาเฉพาะสาขา เปนสิ่งที่องคกรที่กอตั้งอยางเปนทางการจําเปนตองเขา
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แทรกแซง เพื่อใหการสรางศัพทไดมาตรฐานและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจวาศัพทใหม
ที่สรางขึ้นมีความถูกตองสมบูรณตามหลักเกณฑทางภาษาศาสตรและ ภาษาศาสตรสังคม
Cabré ไดสรุปหลักเกณฑการสรางศัพทที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการ ISO/TC 37 ใน
มาตรฐาน ISO R704 Principles of Naming ในป ค.ศ. 1968 เพื่อใหการจัดทําประมวลศัพทและ
การตั้งชื่อศัพทเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความหมายของศัพทควรสะทอนคุณลักษณะสําคัญของมโนทัศนที่ศัพทนั้นใชเรียกชื่อ
ศัพทและคําจํากัดความที่ยาวควรยอใหสั้น
รูปแบบการเขียนศัพทและการออกเสียงควรเหมาะสมกับลักษณะภาษาของศัพทนั้นๆ
ศัพทควรบัญญัติใหสั้นที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้โดยไมใหเสียใจความสําคัญของศัพท
ศัพทใหมควรสรางขึ้นโดยการยอจากคํางาย องคประกอบของคําประสม หรือวลี
ศัพทที่ยอใหสั้นควรใชทั้งคํานําหนาพยางค หรือตัวอักษรตัวแรกของรากศัพท เชนคํายอวา PET
มาจากคําวา positron electronic tomography
7. ศัพทใหมควรสรางจากการแปลงคํารากศัพท (derivation)
8. ควรเลี่ยงการสรางศัพทที่ยาก หรือมีองคประกอบที่ไมสัมพันธกับมโนทัศนที่ศัพทนั้นๆ ใชแสดง
9. ศัพทใหมควรสรางโดยการเปลี่ยนความหมายใหเปนภาษาทั่วไป หรือเปนภาษาเฉพาะสาขาอีก
ภาษาหนึ่ง หากภาษาเฉพาะดานของสองภาษานั้นมีโครงสรางแตกตางกันมาก ทั้งนี้เพื่อเลี่ยง
การเกิดศัพทที่มีความหมายไมชัดเจน
10. ศัพทหลายศัพทที่มีความหมายมากกวาหนึ่ง อาจทําใหผูใชงานสับสน หากศัพทนั้นๆ ปรากฏใน
บริบทเดียวกัน ในกรณีเชนนี้ควรสรางศัพทใหมใหแตกตางออกไป เพื่อแสดงความหมายที่ตาง
จากศัพทที่มีหลายความหมาย
11. คําประเภทคําเหมือน (Synonymy) เปนภาระตอการจําและมักทําใหผูใชงานสับสน ศัพทที่ใชใน
ภาษาเฉพาะดานไมควรมีใหเลือกหลากหลาย
แตควรใชคําที่มีความหมายชัดเจนเขาใจงาย
มากกวา
12. ไมควรเปลี่ยนศัพทหรือมโนทัศนที่มีรากศัพทเดิม เวนเสียแตมีเหตุผลที่สมควร ทั้งนี้เพื่อปองกัน
การเกิดศัพทใหมที่เรียกวา technological divergence และศัพทที่มีสองความหมาย
13. เปนเรื่องยากที่จะเปลี่ยนความหมายของศัพทเปนที่ยอมรับและนําไปใชงานแพรหลายแลว แม
หลายกรณีการเปลี่ยนแปลงจะเปนไปตามธรรมชาติของภาษา ในสถานการณเชนนี้ควรสรางศัพท
ใหมเพื่อใชเรียกมโนทัศนขึ้นมาแทน
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สําหรับการจัดทําประมวลศัพทเรื่องขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 จะไดกลาวไวโดยละเอียดในบทตอไป

ระบบการจัดการ
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บทที่ 3 การจัดทําประมวลศัพท
ในบทนี้จะกลาวถึงการจัดทําประมวลศัพท
เพื่อใหผูอานไดเขาใจขั้นตอนในการจัดทํา
ประมวลศัพทดวยวิธีการทางศัพทวิทยา เริ่มตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการ การสรางคลังขอมูลภาษา
การดึงศัพท การสรางมโนทัศนสัมพันธของชุดศัพท การบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และการบันทึก
ขอมูลนิยามศัพทซึ่งเปนขั้นตอนสุดทาย
ในการจัดทําประมวลศัพทเรื่องขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ผูวิจัยไดเลือกขั้นตอนการจัดทําแบบ Systematic
Searches ที่เสนอโดย Cabré (Cabré,1999) ในหนังสือชื่อ Terminology: Theory, Methods and
Applications มาประยุกตใช ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การกําหนดหัวขอเรื่องที่จะทําวิจัยประมวลศัพท
Cabré กลาวไววา การกําหนดหัวขอเรื่องและขอบเขตของการจัดทําประมวลศัพทใหชัดเจนเปน
สิ่งที่จําเปน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานซ้ําซอนที่จะเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อพบวาหัวขอดังกลาวกวาง
หรือแคบเกินไป นอกจากนี้ผูวิจัยยังตองกําหนดกลุมผูใชงานประมวลศัพท เพื่อใหผลงานวิจัยตรงกับ
ความตองการของกลุมผูใชงาน รวมทั้งการกําหนดวัตถุประสงคซึ่งแบงออกเปนแบบ Descriptive ซึ่ง
เปนการรวบรวมศัพทในสาขาวิชาเฉพาะดาน และแบบ Prescriptive ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อสรางความ
นิยมในการเลือกใชศัพทที่คุนเคย
2. การเตรียมการ เปนขั้นตอนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับหัวขอที่ทําวิจัยรวมทั้งเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย
การหาขอมูลเกี่ยวกับหัวขอที่จะทําประมวลศัพท มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจกับ
หัวขอที่เลือก รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับการทําประมวลศัพท
การเลือกที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งในที่นี้คือผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
การเลือกขอมูลและการสรางคลังขอมูลภาษา ขอมูลและเอกสารที่เลือกนํามาใชในการ
จัดทําประมวลศัพท จะแบงเปนเอกสารเพื่อการเลือกศัพทและเอกสารที่ใชอางอิง เอกสารการเลือก
ศัพทจะเปนคลังขอมูลที่จะใชเลือกศัพท เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือ เอกสารที่เลือกมาสราง
คลังขอมูลภาษาจะตองเกี่ยวของหัวขอเรื่องที่จะศึกษาและเขียนโดยผูแตงที่นาเชื่อถือ เอกสารตองมี
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ความสมบูรณ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหัวขอทั้งหมด เอกสารจะตองมีความทันสมัย และทายที่สุดเอกสาร
จะตองมีความเปน original คือเขียนดวยภาษาเดียวกับที่ตองการจัดทําประมวลศัพท
การสรางมโนทัศนสัมพันธ เมื่อไดขอมูลทั้งหมดแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลเหลานั้นมาเขียน
โครงสรางมโนทัศนของชุดศัพท และแสดงโครงสรางดังกลาวเปนรูปภาพซึ่งแสดงระบบมโนทัศน
สัมพันธแบงตามลําดับชั้น ประกอบดวยมโนทัศนหลักและมโนทัศนรอง รวมถึงมโนทัศนอื่นๆ ที่มี
ความสัมพันธในระดับเดียวกัน หรือมีคุณสมบัติรวมกันหรือตามลักษณะการใชงานจริง
การเสนอโครงรางของประมวลศัพท เปนการเสนอโครงรางประมวลศัพทที่ประกอบดวย
ขอมูลเบื้องตน
3. การทําประมวลศัพท ประกอบดวยขั้นตอนการดึงศัพทจากคลังขอมูลภาษา การสรางบันทึก
ขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Records) และการบันทึกขอมูลศัพท (Terminological
Records)
4. รูปแบบการนําเสนอผลงาน เปนขั้นตอนการนําเสนอผลงานการจัดทําประมวลศัพทที่แลวเสร็จ
ประกอบดวยเอกสารที่เปน output ของแตละขั้นตอน คือ เอกสารบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
เอกสารบันทึกขอมูลศัพท เอกสารฉบับราง และเอกสารฉบับจริง
5. การตรวจสอบ เปนการตรวจสอบโดยที่ปรึกษาโครงการ ผูเชี่ยวชาญดานภาษาศาสตร และ
ผูเชี่ยวชาญศาสตรเฉพาะสาขา
6. การแกไขปญหาที่พบ ผูวิจัยตองรูปญหาและขั้นตอนตางๆ ในการแกปญหา
การกําหนดหัวขอวิจัย
ขั้นตอนการเตรียมการเบื้องตนในงานวิจัยประกอบดวยการกําหนดหัวขอเรื่อง วัตถุประสงค
และกลุมเปาหมาย การกําหนดขอบเขตของประมวลศัพท การรวบรวมขอมูล และการสราง
คลังขอมูลภาษา
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1. การกําหนดหัวขอเรื่อง วัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย
1.1 หัวขอเรื่อง ตามที่ Cabré กลาวไวขางตน หัวขอเรื่องที่จะศึกษาวิจัยในการทําประมวลศัพทไม
ควรกวางหรือแคบจนเกินไป เพื่อปองกันปญหาการทํางานซ้ําซอนภายหลัง แรกทีเดียวผูวิจัยได
กําหนดหัวขอของประมวลศัพทใหครอบคลุมมาตรฐานไอเอสโอ
14000 ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม แตหลังจากไดศึกษาหัวขออยางละเอียดและสอบถามผูเชี่ยวชาญในหนวยงานคือ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ก็ไดพบวาคําวา มาตรฐานไอเอสโอ 14000 จะกิน
ความถึงตระกูลของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งระบบ ซึ่งปจจุบันมีจํานวนประมาณ 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 ดังนั้นเพื่อให
ขอบเขตงานวิจัยชัดเจน มีขนาดเหมาะสมกับงานสารนิพนธ (Special Research) ซึ่งไมใช
วิทยานิพนธ (Thesis) และมีระยะเวลาในการทําวิจัยเพียงประมาณ 5 เดือน อีกทั้งเปน
งานวิจัยที่ไมกวางหรือแคบจนเกินไป รวมทั้งเอื้อประโยชนสูงสุดตอกลุมผูใชงาน ผูวิจัยจึงได
จํากัดหัวขอการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะที่พบใน ISO 14001 Environmental management
systems-Specification with guidance for use ซึ่งมีเนื้อหาประมาณ 20 หนาเอสี่และมีขนาด
จํานวนคําเพียง 5,485 คําเทานั้น และไดกําหนดชื่อหัวขอภาษาไทยเปน “ประมวลศัพทเรื่อง
ขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาตรฐานไอเอสโอ 14001
(Terminology on ISO 14001Environmental management systems-Specification with
guidance for use ) ”
1.2 วัตถุประสงค ดังคํานิยามของ Cabré ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทําประมวลศัพท
เปนแบบ Descriptive คือเปนการรวบรวมและนําเสนอศัพทเฉพาะดานในมาตรฐานไอเอสโอ
14001 โดยวิธีการทางศัพทวิทยา เพื่อใหนักแปลและผูที่สนใจทั่วไปสามารถนําไปใชอางอิงใน
การแปลศัพทที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
ตลอดจนหนวยงานหรือสถานประกอบการที่ตองการนํา
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ขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปใชงาน งานประมวลศัพทชิ้นนี้จึงเปนการรวบรวม
ศัพทที่ปรากฏในมาตรฐาน รวมทั้งศัพทบัญญัติและคํานิยามที่มีอยูในมาตรฐานแลวจํานวน 13
คํา
และนําเสนอในรูปแบบของโครงสรางมโนทัศนมโนทัศนที่ชุดศัพทมีความสัมพันธกันใน
ลักษณะเปนองคประกอบสําคัญจํานวน 5 องคประกอบ การนําเสนอรูปศัพทจะแสดงใหเห็นชุด
ศัพทภาษาอังกฤษและคําอธิบายภาษาไทย รวมทั้งศัพทภาษาไทยที่มีผูใชแพรหลายแลว
1.3 กลุมเปาหมาย คือกลุมที่นําประมวลศัพทไปใชงาน แบงออกเปน 2 กลุมคือ
-กลุมนักแปล คือผูที่ตองแปลเอกสาร ที่เกี่ยวกับขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 และองคประกอบของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เนื่องจากประมวลศัพท
ที่ไดจะเกี่ยวของกับขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
รวมทั้งมีการอธิบาย
รายละเอียดของขอกําหนดและองคประกอบสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ประมวลศัพทจึง
สามารถใชเปนเครื่องมือหนุนการแปล (Translation Supporting Tool) ซึ่งผูแปลจะไดใชเปนแนวทาง
ในการทําความเขาใจกับตนฉบับ
ใชแปลหรือใชคนควาตอไปไดเมื่อตองการแปลเอกสารมากกวา
รายละเอียดที่ไดนําเสนอไวในประมวลศัพท
-หนวยงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.)
กลุมผูสนใจและสถาน
ประกอบการอื่นๆ ปจจุบัน กฟผ. มีหนวยงานที่ไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 จํานวน 13 หนวยงาน ประกอบดวย โรงไฟฟาจํานวน 6 โรง เหมือง 1
แหง สถานีไฟฟาแรงสูง 5 แหง และเขื่อนอีก 1 แหง คาดวาประมวลศัพทเรื่องนี้จะมีประโยชนตอ
บุคลากรและพนักงาน
ตลอดจนผูที่สนใจในหนวยงานเหลานี้ รวมทั้งหนวยงานและสถาน
ประกอบการอื่นๆ จํานวน 683 แหง (ขอมูลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546) ที่ไดนําขอกําหนดของระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ไปดําเนินงานและไดการรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
2. การกําหนดขอบเขตของประมวลศัพท
หลังจากกําหนดหัวขอประมวลศัพทไดแลว
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของประมวลศัพทให
ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะในสวนของขอกําหนดระบบการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งหมด ซึ่งเริ่มตั้งแตสวนที่
เปนบทนํา (Introduction) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม-ขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน
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(Environmental management systems-Specification with guidance for use) ซึ่งประกอบดวย
ขอบเขต (Scope) บรรทัดฐาน (Normative references) บทนิยาม (Definitions) สวนของ
ขอกําหนดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management System Requirements) ซึ่ง
ประกอบดวยขอกําหนดทั่วไป (General Requirements) นโยบายสิ่งแวดลอม (Environmental
Policy) การวางแผน (Planning) การดําเนินการและการปฏิบัติการ (Implementation and
Operation) การตรวจสอบและการลงมือแกไข (Checking and Corrective Action) และการ
ทบทวนโดยฝายบริหาร (Management Review) รวมถึงภาคผนวกเอ (Annex A) ทั้งหมด
เมื่อกําหนดขอบเขตของเนื้อหาไดแลว ผูวิจัยไดพิจารณาตอวายังมีรายละเอียดสวนใดบาง ที่
จําเปนเพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ซึ่งก็ไดพบวามีขอมูล
เบื้องตนบางอยางที่จําเปนซึ่งอาจชวยผูอานไดเขาใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะทําใหประมวลศัพทมี
ความสมบูรณ เนื้อหาและรายละเอียดในเรื่องเหลานี้ไดอธิบายเพิ่มเติมไวในสวนที่เปนความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรฐานไอเอสโอ 14001 กอนที่จะถึงสวนบันทึกขอมูลศัพท
เบื้องตน
3. การเลือกที่ปรึกษาโครงการ
การจัดทําประมวลศัพทในหัวขอมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ขอกําหนดของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ไมสามารถประสบความสําเร็จไดหากขาดที่ปรึกษาโครงการ ทั้งนี้เพราะผูวิจัยเปนเพียง
นักแปลไมใชผูเชี่ยวชาญในสาขา จึงจําเปนตองมีผูใหคําปรึกษาอธิบายเกี่ยวกับหัวขอดังกลาว ที่
ปรึกษาโครงการจะตองเปนผูมีความรูในเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเปนอยางดี มีประสบการณ
ในการดําเนินงานระบบ และมีเวลาเพียงพอที่จะชวยอานและใหคําแนะนํา ตลอดจนใหขอมูลโดย
ละเอียดได สําหรับการจัดทําประมวลศัพทในเรื่องนี้ ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งใน
การใหคําแนะนําและขอมูลที่เปนประโยชน จากผูเชี่ยวชาญในการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2
ทานคือคุณทินกร โทศรีแกว วิศวกรระดับ 10 ตําแหนงหัวหนากลุมงานมาตรฐานสากล และคุณศิว
รักษ มหิทธิบุรินทร นักวิทยาศาสตรระดับ 10 ตําแหนงผูจัดการโครงการสํานักงานมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14000
4. การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหัวขอวิจัยและการสรางคลังขอมูลภาษา
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4.1 การรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอการทําความเขาใจในหัวขอที่
ตองการศึกษา เพื่อจะไดทราบรายละเอียดของเรื่องที่ตองการศึกษา และเพื่อนํามาสรางคลังขอมูล
ภาษาอังกฤษ ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ
14001 นั้น ผูวิจัยมีขอมูลที่ใชสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษแบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
1. ขอมูลที่เปนเอกสาร ในที่นี้จะรวมหนังสือเฉพาะดานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คูมือการ
ปฏิบัติงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่จัดแปลไวใชงานตามหนวยงานตางๆ และเอกสาร
ฝกอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของหนวยงานเปนตน
2. ขอมูลทางอินเทอรเน็ต แบงเปนประเภทบทความ เอกสารประชาสัมพันธโครงการ ในงานวิจัย
ชิ้นนี้ ผูวิจัยไดใชขอมูลในเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภาษาไทย สําหรับการ
อางอิงศัพทไทยและการเขียนนิยามศัพทไทย
3. การสอบถามผูเชี่ยวชาญ ขอมูลที่ไดจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญจัดเปนขอมูลที่นาเชื่อถือที่สุด
เพราะผูที่ปฏิบัติงานโดยตรงยอมสามารถใหคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ในสวนที่ผูวิจัยไมสามารถทําความเขาใจดวยตนเองได
4.2 การสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษ จะเปนการรวบรวมภาษาที่มีการใชงานอยูจริง ซึ่งได
คัดเลือกและนํามาประกอบกันตามเกณฑที่ชัดเจน และรวบรวมและนํามาจัดเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใชยกตัวอยางในการแสดงความเปนตัวแทน (representative) ของภาษาที่ใช
ในเรื่องนั้นๆ (Pearson, 1998: p. 43)
ในการคัดเลือกขอมูลเพื่อนํามารวบรวมไวในคลังขอมูลภาษาอังกฤษ มีปจจัยที่ตองพิจารณา
ดังตอไปนี้ (Pearson, 1998: pp. 56-58)
1. ขนาดของคลังขอมูล ขนาดของคลังขอมูลจะตองมีเพียงพอที่จะสามารถใชแสดงความเปน
ตัวแทนของเรื่องนั้นๆ สําหรับคลังขอมูลภาษาอังกฤษของประมวลศัพทเรื่องระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ใชคลังขอมูลรวม 119,852 คําจากหนังสือจํานวน 5
เลม (รายละเอียดของคลังขอมูลภาษาอังกฤษไดแสดงไวในภาคผนวก) ซึ่งเปนคลังขอมูลที่มี
จํานวนคําและเนื้อหาครอบคลุมเพียงพอที่จะนําแสดงความเปนตัวแทนของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมดังกลาวได
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2. หัวขอเรื่อง หัวขอเรื่องเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเลือกคลังขอมูลภาษาอังกฤษ และจะตองมี
ความเกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการศึกษาวิจัย สําหรับประมวลศัพทเรื่องระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ผูวิจัยไดเลือกเฉพาะหัวขอที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเทานั้น
3. ประเภทของเอกสาร เปนประเภทของสิ่งพิมพ ประเภทเอกสารที่นํามารวมไวในคลังขอมูล
ภาษาคือหนังสือ แนะนําการใชงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
ในการเลือกขอมูลมารวบรวมสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับขอมูลที่อยู
ในหนังสือคูมือแนะนําการใชงานกอน และใชเปนขอมูลสําเร็จรูปซึ่งไดนํามาสแกนและจัดเก็บเปนไฟล
ขอความลวนๆ (plain text) เพื่อใชประมวลผลในขั้นตอนตอไป ในการคัดเลือกหนังสือคูมือแนะนํา
การใชงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
นอกจากจะใชเกณฑดังกลาวขางตนแลว
ผูวิจัยยังได
พิจารณารายละเอียดตอไปนี้ประกอบดวย
1. ที่มาของหนังสือ โดยดูวาหนังสือเลมนั้นจัดทําโดยองคกรใด และขอมูลมีความนาเชื่อถือ
เพียงใด ในที่นี้ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับหนังสือที่เขียนโดยหนวยงานหรือสถาบันที่มีหนาที่ตรวจ
ประเมินและใหคํารับรองระบบการจัดการสิ่แวดลอม
เพราะหนังสือที่จัดทําในลักษณะเชนนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อใหความรูความเขาใจแกหนวยงานหรือสถานประกอบการที่นําระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมไปดําเนินงานโดยเฉพาะ หนังสือเหลานี้จะมีการอธิบายแจกแจงองคประกอบสําคัญ
ของระบบโดยละเอียด และสามารถใชสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษที่นาเชื่อถือและดีที่สุด
2. ความเปนตัวแทนของเรื่องที่ศึกษา (representative) เพื่อใหไดคลังขอมูลภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัยมากที่สุด ในระหวางการสแกนขอมูลและจัดทําแฟมขอมูล ผูวิจัยจะอาน
เนื้อหาของเรื่องทั้งหมดเพื่อตัดทอนสวนที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องออก เพราะหนังสือบางเลมจะขยาย
ความตอไปถึงกระบวนการตรวจประเมินระบบอยางละเอียด และเปนสวนที่ประมวลศัพทเรื่องนี้
ไมตองการเนนเพราะอยูนอกขอบเขตการทําวิจัย
4.3 รายละเอียดคลังขอมูลภาษา
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สําหรับคลังขอมูลภาษาและคลังขอมูลที่ใชอางอิงในประมวลศัพทเรื่องขอกําหนดของระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมนี้ จะประกอบดวยขอมูลภาษาอังกฤษจากเอกสารซึ่งเปนหนังสือจํานวน 5
เลม มีจํานวนคํารวมทั้งสิ้น 119,852 คํา ซึ่งใชเปนคลังขอมูลภาษา (English Corpus) ในการ
ประมวลผลขอมูลของศัพท
และขอมูลภาษาไทยเพื่อใชอางอิงในขั้นตอนการบันทึกขอมูลศัพท
(terminological records) ไดจากแหลงขอมูลจํานวน 14 แหลงขอมูล มีจํานวนคํารวมทั้งสิ้น
24,176 คํา โดยขอมูลภาษาไทยทั้งหมดนี้ไดมาจากแหลงขอมูลอินเทอรเน็ตและขอมูลในรูปเอกสาร
รายละเอียดคลังขอมูลทั้งสองประเภท ไดนําแสดงไวตามตารางตอไปนี้ ซึ่งจะประกอบดวย
รหัสอางอิง ซึ่งจะเปนรหัสที่ใชกํากับแหลงขอมูลที่ไดจากการดึงศัพทในสวนของการบันทึกขอมูลศัพท
เบื้องตนตอไป ที่มาของขอมูลทั้งในรูปหนังสือ เอกสารและแหลงขอมูลอินเทอรเน็ต วันที่จัดทํา
เอกสารหรือขอมูล ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ และชื่อผูแตงหรือหนวยงานที่จัดทําหนังสือ เอกสารหรือ
ขอมูลนั้นๆ เนื้อหาขอมูลโดยสังเขป และขนาดของขอมูลซึ่งจะแสดงดวยจํานวนคํา
เอกสารภาษาอังกฤษที่ใชสรางคลังขอมูลภาษา
รหัสอางอิง
ปที่จัดทําพิมพ
ชื่อเอกสาร
ชื่อผูแตง
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป
ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ปที่จัดพิมพ
ชื่อหนังสือ
ชื่อผูแตง
จัดทําโดย

EMS.TXT
1996
ISO 14001 : 1996 Environmental Management
Systems –Specification with Guidance for Use
International Organization for Standardization
(ISO)
เปนเนื้อหาทัง้ หมดของขอกําหนดของระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
5,485 คํา
EMS001.TXT
1998
ISO 14001 Implementation Manual
Gayle Woodside, Patrick Aurrichio and Jeanne
Yturri
สํานักพิมพ McGraw-Hill Companies Inc.
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ขอมูลโดยสรุป

ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ปที่จัดพิมพ
ชื่อหนังสือ
ชื่อผูแตง
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป

ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ปที่จัดพิมพ
ชื่อหนังสือ
ชื่อผูแตง

จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป
ขนาดของขอมูล

ตีความขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
โดยละเอียด เพื่อใหองคกรตางๆ เขาใจชัดเจนและ
สามารถนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปใชงานใน
องคกร
31,770 คํา
EMS002.TXT
1997
ISO 14000 Issues & Implementation Guidelines
for Responsible Environmental Management
James L. Lamprecht
AMACOM-American Management Association
ความเปนมาของการจัดการสิ่งแวดลอม การนํา
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปดําเนินงานใน
หนวยงาน และประโยชนของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม
24,249 คํา
EMS003.TXT
1997
ISO 14000 Road Map to Registration
Perry L. Johnson
(หมายเหตุ Perry L. Johnson คือผูกอตั้งสถาบัน
Perry Johnson, Inc. (PJI) ซึ่งเปนสถาบันฝกอบรม
มาตรฐานไอเอสโอ 9000 ที่ใหญที่สุดในโลก รวมทั้ง
สถาบัน Perry Johnson Registrars ซึ่งใหบริการ
การรับรองมาตรฐานไอเอสโอเต็มรูปแบบ )
Perry Johnson Inc (PJI)
แนะนําและใหความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามาตรฐานไอเอสโอ 14001
21,932 คํา
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รหัสอางอิง
ปที่จัดพิมพ
ชื่อหนังสือ
ชื่อผูแตง
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป
ขนาดของขอมูล

EMS004.TXT
1997
ISO 14000 The Business Manager’s Complete
Guide to Environmental Management
Perry Johnson
John Wiley &Sons, Inc.
ตีความขอกําหนดและอธิบายขั้นตอนการนําระบบ
ไปใชงานในองคกรโดยละเอียด
36,416 คํา

แหลงขอมูลและเอกสารภาษาไทยที่ใชอางอิงศัพทไทยและคํานิยามศัพทไทย
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป
ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน

จัดทําโดย

TH-EMS001.TXT
www.thaienvironment.net
กันยายน 2545
ISO 14000 คืออะไร
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
อธิบายลักษณะของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐานไอเอสโอ 14000
142 คํา
TH-EMS002.TXT
www.thaienvironment.net
กันยายน 2545
ISO 14000 จะชวยธุรกิจและสิ่งแวดลอมไดอยางไร
สุเทพ ธีรศาสตร ผูจดั การโครงการ ISO 14001
ฝายประชาสัมพันธ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อ
สิ่งแวดลอมไทย
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
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ขอมูลโดยสรุป

ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป

ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป

ปญหาสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการประกอบการของ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม และการนํามาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดลอมมาใชปรับปรุงการดําเนินงานดาน
สวิ่งแวดลอมของหนวยงาน
3,138 คํา
TH-EMS003.TXT
www.thaienvironment.net
กันยายน 2545
หลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
องคประกอบทัง้ 5 สวนของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ประกอบดวย นโยบายสิ่งแวดลอม
การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบและ
แกไข และการทบทวนโดยฝายบริหาร
440 คํา
TH-EMS004.TXT
www.thaienvironment.net
กันยายน 2545

ขนาดของขอมูล

ขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับ ISO 14000
ดร. ไชยยศ บุญญากิจ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
การนําระบบการจัดการสิง่ แวดลอมมาใชในประเทศ
ไทย
1,039 คํา

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล

TH-EMS005.TXT
www.epa.gov/own/
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วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป

ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป

ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน

กันยายน 2545
คําถามเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO
14001
ผศ. ดร. สมศักดิ์ วรมงคลชัย
ISO 14001 คืออะไร พัฒนามาอยางไร และมี
ประโยชนตอธุรกิจ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม
อยางไร
1,788 คํา
TH-EMS006.TXT
www.epa.gov/own/
ตุลาคม 2545
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ลักษณะของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรวม
โครงสรางองคกร การวางแผน หนาที่ความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และ
ทรัพยากรตางๆ มารวมกันเพื่อพัฒนา ดําเนินการ
บรรลุผล ทบทวน และคงไวซึ่งนโยบายสิ่งแวดลอม
271 คํา
TH-EMS007.TXT
www.egat.co.th
ตุลาคม 2545
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม : ขอกําหนด และ
ขอแนะนําในการใช
-
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จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป
ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป
ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป
ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล

โครงการสํานักงาน ISO 14000 ฝายสิ่งแวดลอม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สวนประกอบ ของมาตรฐานไอเอสโอ 14001
71 คํา
TH-EMS008.TXT
www.egat.co.th
ตุลาคม 2545
บทนิยามใน ISO14001
โครงการสํานักงาน ISO 14000 ฝายสิ่งแวดลอม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
แปลศัพทบัญญัติและคํานิยามของมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14001
746 คํา
TH-EMS009.TXT
www.egat.co.th
ตุลาคม 2545
ความหมายของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการสํานักงาน ISO 14000 ฝายสิ่งแวดลอม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ปญหาสิ่งแวดลอมและการแกไข
2,965 คํา
TH-EMS010.TXT
www.egat.co.th
ตุลาคม 2545

29
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป
ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป
ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป

ความรูทั่วไปเกีย่ วกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
โครงการสํานักงาน ISO 14000 ฝายสิ่งแวดลอม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ปญหาสิ่งแวดลอมและความเปนมาของระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม
5,329 คํา
TH-EMS011.TXT
www.egat.co.th
ตุลาคม 2545
ขอกําหนดของระบบการจัดการสิง่ แวดลอม
(Environmental management system
requirements)
โครงการสํานักงาน ISO 14000 ฝายสิ่งแวดลอม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ขอกําหนดของระบบการจัดการสิง่ แวดลอมและ
องคประกอบที่สําคัญ
2,477 คํา
TH-EMS012.TXT
www.tisi.go.th
ตุลาคม 2545
มาตรฐาน ISO 14001 ใครควรทํา ทําแลวไดอะไร
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ประโยชนของระบบการจัดการสิง่ แวดลอมและ
องคประกอบที่สําคัญ
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ขนาดของขอมูล

1,500 คํา

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป

TH-EMS013.TXT
www.tisi.go.th/14000/14000-1t.html
21 มิถุนายน 2545

ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วัน/เดือน/ปที่ได
ขอมูล
ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน
จัดทําโดย
ขอมูลโดยสรุป

ขนาดของขอมูล

มาตรฐาน ISO 14000 คืออะไร
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ประเทศไทย
ความรูเกีย่ วกับมาตรฐานไอเอสโอ 14001 และ
องคประกอบ
ประมาณ 1000 คํา
TH-EMS014.TXT
เอกสารใชงานการอบรม
ตุลาคม 2544
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และ
ระเบียบปฏิบัติเพื่อใชดาํ เนินการและปฏิบัติการ
โรงไฟฟาพระนครใต (รฟต.)
คณะ EMR รฟต. โรงไฟฟาพระนครใต การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย
บทแปลระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14001 และระเบียบปฏิบัติเพื่อใช
ดําเนินการและปฏิบัติการที่โรงไฟฟาพระนครใต
ประมาณ 3000 คํา

การเก็บขอมูลภาษา
เมื่อไดรับขอมูล (plain texts) ในสวนที่จะใชจัดสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษ (English
Corpus) ตามหลักเกณฑที่กําหนดแลว ขั้นตอนตอไปคือนําขอมูลดังกลาวมารวบรวมและจัดเก็บให
อยูในรูปที่สามารถใชงานไดสะดวกที่สุด
ปจจุบันทําไดโดยการเก็บขอมูลทั้งหมดไวในรูปของ
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แฟมขอมูล แลวใชซอฟตแวรที่ออกแบบโดยเฉพาะจัดระบบแฟมขอมูลทั้งหมด
พรอมที่จะนําไปใชงานในขั้นตอนตอๆ ไปของการจัดทําประมวลศัพท

ใหอยูในลักษณะ

การเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปแฟมขอมูล
ขอมูล (texts) ที่เปนเอกสารจําเปนตองนํามาแปรสภาพใหอยูในรูปแฟมขอมูล เพื่อประหยัด
เนื้อที่ในการจัดเก็บและเพื่อใหใชงานกับซอฟตแวรที่ใชจัดการขอมูล
วิธีการคือนําขอมูลเอกสาร
ดังกลาวเขาเครื่องสแกนเนอร เพื่อเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมที่ใชในการ
เปลี่ยนขอมูลอาจใชไดหลายโปรแกรมเชน Omipage หรือ Text Bridge เปนตน
การใชซอฟตแวรในการจัดแฟมขอมูล
ขอมูลในรูปแฟมขอมูลจะถูกใชประโยชนเปนคลังขอมูลภาษาอังกฤษ โดยการใชซอฟตแวรที่
เหมาะสมมาใชในการจัดการขอมูลทั้งนี้เพื่อใหขั้นตอนตอไปในการประมวลศัพทเกิดความรวดเร็วและ
สะดวก ซอฟตแวรที่เปนที่นิยมในปจจุบันไดแก ซอฟตแวรในตระกูล Concordance เชน Win
Concordance ซึ่งเปนโปรแกรมที่นํามาใชจัดการกับคลังขอมูลในงานวิจัยชิ้นนี้ดวย ทั้งนี้ Win
Concord เปนโปรแกรม Concordancer for Window พัฒนาโดย Zdenek Martinex ที่
University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic ซึ่งความรวมมือกับ Les Siegrist ที่
Technische Universitat Darmstadt ประเทศเยอรมันนี ผลิตโปรแกรมดังกลาวใหมีใชแพรหลาย
โปรแกรมนี้สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.ifs.tu-damstadt.de/sprachlit/wconcord.htm
การดึงศัพท (Extraction)
การดึงศัพทคือการเลือกคําตางๆ จากคลังขอมูลภาษาที่มีลักษณะหรือมีความนาจะเปนศัพท
เฉพาะดาน ซึ่งนับเปนหัวใจสําคัญอีกขั้นตอนของการจัดทําประมวลศัพท ในขั้นตอนการดึงศัพท
ผูวิจัยจะตองมีความรูความเขาใจในมโนทัศนตางๆ ของสาขาวิชาที่ตองการจัดทําประมวลศัพทแลว
เปนอยางดี และใชความรูความเขาใจดังกลาวเลือกคําศัพทที่พบออกจากคลังขอมูล ทั้งนี้ศัพทที่เลือก
และดึงออกมาจะตองเกี่ยวของกับหัวขอที่จัดทําประมวลศัพท สวนการดึงศัพทจากคลังขอมูลภาษา
ก็จะตองพิจารณาขอบเขตที่จะศึกษาและความถี่ที่พบไปพรอมกันดวย
สําหรับการดึงศัพทเฉพาะดาน
ในเรื่องขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 นั้น ผูวิจัยไดพบวาเมื่อตัดคําที่ทําหนาที่ทางไวยากรณออกไปแลว ยังมีคํา
ที่มีความถี่สูงอยูชุดหนี่งซึ่งจะตองนํามาพิจารณาวาเปนศัพทเฉพาะดานที่อยูในขอกําหนดของระบบ
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การจัดการสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไรก็ดีกลุมคําที่มีความถี่สูงไมจําเปนตองเปนศัพทเฉพาะของเรื่องที่
ตองการศึกษาวิจัยเสมอไป ในขณะเดียวกันชุดศัพทที่มีความนาจะเปนศัพทเฉพาะดานนั้น ก็ยัง
จะตองพิจารณาขอบเขตหัวขอที่จะศึกษาวิจัยดวย นอกจากนี้หากพบคําศัพทที่ไมแนใจวาจะเปนศัพท
เฉพาะ ก็จะนําคํานั้นมาตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญในสาขาอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกตอง
ในการเลือกชุดศัพท ผูวิจัยไดพิจารณาคําเดี่ยว คําประสม 2 คํา คําประสม 3 คํา และคํา
ประสมที่มีมากกวา 3 คําขึ้นไปไปพรอมๆ กัน ไดพบวาสําหรับคําเดี่ยวจํานวนประมาณ 40 คํา
พบวาเปนศัพทเฉพาะดานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพียง 15 คํา สวนคําประสม 2 คํา พบวา
เปนคําที่เปนศัพทเฉพาะดานทางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมถึง 20 คํา นอกจากนี้ในกลุมคําประสม
3 คําขึ้นไปพบวาเปนคําศัพทเฉพาะดานอยู 15 คํา เมื่อพิจารณาดูก็ไดพบวาคําที่เปนศัพทเฉพาะดาน
ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
จะเปนศัพทที่ประกอบดวยคํานามวลีที่มีลักษณะเปนคําประสม
ตั้งแต 2 คําขึ้นไปเปนสวนใหญ เมื่อไดชุดศัพทดังกลาวแลว จึงไดนําชุดศัพทมาตรวจสอบดวยเกณฑ
อื่นนอกเหนือไปจากความถี่ตามหลักเกณฑของ Cabré ดังตอไปนี้ (Cabré, 1999: pp. 139-137)
1. พิจารณาจากคํานามวลี (phrasal words) และความสัมพันธของคํานั้นๆ กับมโนทัศนของระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม พบวาเปนศัพทที่ไดเปนคําประสมตั้งแต 2 คําขึ้นไปจนถึง 4 คําเชน
environmental policy, environmental management system, และ environmental
management system audit
2. เปนคํานามวลีที่ไมสามารถแทรกคําขยายอื่นๆ ลงในรูปศัพทได เชน environmental
management system ไมสามารถแทรกคําเปน environmental management the system
หรือ environmental management system audit ไมสามารถแทรกคําเปน environmental
management system an audit ได
3. ไมสามารถใสคําขยายที่แสดงจํานวนลงในคําประสมที่พบได เชน environmental objectives ไม
สามารถใช environmental two objectives ได
4. รูปศัพทนั้นสามารถเพิ่มหรือลดคําวิเศษณได 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].
หรือลดรูปคําวิเศษณที่อยูระหวางคําประสมนั้นๆ 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]
นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําคําที่คิดวามีความนาจะเปนศัพทเฉพาะดานที่ตองการศึกษา และเปนศัพท
ที่มีความถี่มาพิจารณาคูกับเกณฑของ Pearson (Pearson, 1998 :pp. 128-134) โดยจะพิจารณา
จากบริบทที่คนหาไดดวยโปรแกรม Win Concordance พบวาคําสวนใหญที่เลือกใหเปนศัพทเฉพาะ
ดานจะตรงกับหลักเกณฑ Linguistic Signal คือเปนคําที่ปรากฏคูกับคําวา (is/are) called, known
as, defined as, และ classifieds และเปนศัพทปรากฏตอทายคําวา ‘The term’ หรืออยูใน
เครื่องหมาย ‘…’ ดังตอไปนี้
1. มีคําที่ปรากฏตอทายคําวา (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. เปนคําอยูในเครื่องหมาย “…..” 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. มีคําที่ปรากฎตอทายคําวา 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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จากนั้นก็ถึงขั้นตอนการทําชุดศัพทที่ไดมาสรางมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Networks) ซึ่งจะ
ไดกลาวในบทตอไป
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บทที่ 4 การสรางมโนทัศนสัมพันธ บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และบันทึกขอมูลศัพท
ในบทนี้จะกลาวถึงขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธ การบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และการ
บันทึกขอมูลศัพท รวมทั้งปญหาในการจัดทําประมวลศัพทในขั้นตอนเหลานี้
การสรางมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Networks)
การสรางมโนทัศนสัมพันธจะชวยใหผูวิจัยไดประมวลศัพทที่มีมโนทัศนเกี่ยวของ ทั้งยังชวยให
ทราบวาในชุดศัพทเบื้องตนที่ใชพิจารณาศัพทเฉพาะดาน มีมโนทัศนใดบางที่ขาดหายไป ประกอบ
กับเมื่อไดศึกษาบริบทของศัพทดวยโปรแกรม Win Concordance จะทําใหผูวิจัยพบมโนทัศนใหมๆ
เพิ่ม หากพบวามีมโนทัศนที่ขาดไปก็สามารถตรวจสอบมโนทัศนนั้นซ้ํากับคลังขอมูลอีกครั้งได และ
นํามาตรวจสอบดูวาเปนศัพทหรือไมตามหลักเกณฑตางๆที่กลาวมา ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆจนกวาจะได
ศัพทที่ครอบคลุมทุกๆมโนทัศนที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย เพื่อใหไดประมวลศัพทเรื่องขอกําหนดของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหครบถวนตามวัตถุประสงค ดังนั้นการสรางมโนทัศนสัมพันธจึงชวยให
ผูวิจัยสามารถตรวจสอบมโนทัศนตางๆ ใหครอบคลุมขอบเขตหัวขอที่ศึกษาไดครบถวน
ในการสรางมโนทัศนสัมพันธของประมวลศัพทเรื่อง ขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 นี้ ผูวิจัยพบวามีรูปแบบของมโนทัศนที่
เกี่ยวของกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งหมดดังนี้ 1) มโนทัศนสัมพันธที่แสดงองคประกอบของ
ระบบ 2) มโนทัศนสัมพันธที่แสดงมโมทัศนของกระบวนการในเชิงกลยุทธและหัวขอกิจกรรมการ
ดําเนินงาน และ 3) มโนทัศนสัมพันธที่แสดงมโนทัศนของกระบวนการในเชิง tactic ในการนําเสนอ
โครงสรางมโนทัศนสัมพันธทั้ง 3 รูปแบบนี้ จะแสดงดวยเครือขายมโนทัศนสัมพันธ (conceptual
network) เพื่อใหเห็นวาแทจริงแลวมโนทัศนตางๆ ลวนมีความสัมพันธกันมากกวาหนึ่งมโนทัศน
เพื่อใหผูอานไดเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับมโนทัศนของขอกําหนดระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001
ในการจัดทําประมวลศัพทจําเปนตองมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนที่มีอยู
ในหัวขอการวิจัยเพื่อสื่อใหเห็นวาแตละมโนทัศนมีความสัมพันธกันในรูปแบบใดบาง ผูวิจัยไดกําหนด
รูปแบบความสัมพันธตามหลักเกณฑของ Sager (Sager, 1990 : pp.28-39) ซึ่งไดกลาวถึงรูปแบบ
ของระบบมโนทัศน (Conceptual System) ไวดังนี้
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1. รูปแบบความสัมพันธแบบ Generic Relationship จะแสดงมโนทัศนประเภทเดียวกันจํานวน

สองมโนทัศน ซึ่งมีความสัมพันธในลักษณะ superordinate และ subordinate โดยมโน
ทัศนที่เปน superordinate จะแสดงมโนทัศนที่กวาง และมโนทัศนที่เปน subordinate จะ
แสดงมโนทัศนที่แคบกวา เชน computer จะแบงออกเปน notebook และ desktop โดย
ที่ทั้ง notebook และ desktop ตางก็เปนคอมพิวเตอรประเภทหนึ่ง แตมีคุณลักษณะ
แตกตางกัน เปนตน
2. รูปแบบความสัมพันธแบบ
Partitive Relationship จะแสดงมโนทัศนที่ประกอบดวย
สวนประกอบอื่นๆ อีกหลายสวน เชน computer จะประกอบดวย mainboard, RAM,
และ disc drives เปนตน
3. ความสัมพันธแบบ polyhierachical relationship แสดงถึงมโนทัศนที่เปนไดมากกวาหนึ่ง
ลําดับชั้น เชน computer แบงเปน notebook กับ desktop ในขณะที่ทั้ง notebook
และ desktop ตางก็มีคุณสมบัติเปน personal computer
4. รูปแบบความสัมพันธที่ซับซอน
เปนความสัมพันธแบบอื่นที่ตางไปจากความสัมพันธ
มาตรฐานขางตน เชน
Activity-Place เชน การทําถานหินกับเหมืองถานหิน
Material-State เชน เหล็กกับสนิม
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มโนทัศนสัมพันธหลักของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ดังไดกลาวไวขางตน
ขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงานของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ประกอบดวยมโนทัศนหลัก 3 มโนทัศนหรือ 3 รูปแบบ
ในการเริ่มตนกําหนดรูปแบบโครงสรางของมโนทัศนเหลานี้ ผูวิจัยไดนําแผนภูมิแบบจําลองหลักการ
ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่แสดงไวในขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงานรูปที่ 1 หนาที่ 3
สรางเปนมโนทัศนหลักของประมวลศัพทดังนี้

Continual
Improvement
Management
Review

Environmental Policy
Planning

Checking
and Corrective Action

Implementation and Operation

Figure 1-Environmental Management System model for this International Standard
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ดังนั้น
มโนทัศนหลักของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมจึงเขียนออกมาเปนแผนผังและมี
สวนประกอบสําคัญ 5 องคประกอบดังรูป CN 01
Environmental
Management System (EMS)
WP

WP
environmental policy

WP

planning

WP

implementation and operation

WP

checking and corrective action

WP

management review

CN01

WP = whole-part
มโนทัศนหลักรูปแบบแรกซึ่งเปนมโนทัศนสัมพันธที่แบงตามองคประกอบของระบบ
ก็คือ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management system)
จะประกอบไปดวย
องคประกอบสําคัญรวมทั้งสิ้นจํานวน 5 องคประกอบ ไดแก นโยบายสิ่งแวดลอม (environmental
policy) การวางแผน (planning) การดําเนินการและการปฏิบัติการ (implementation and
operation) การตรวจสอบและการแกไข (checking and corrective action) และการทบทวนโดย
ฝายบริหาร (management review)
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มโนทัศนสัมพันธรูปแบบที่สอง คือมโนทัศนสัมพันธที่แสดงใหเห็นองคประกอบในเชิงกลยุทธ
ซึ่งเปนมโนทัศนสัมพันธขององคประกอบแรกและองคประกอบที่สองของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ไดแก นโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) และการวางแผน (planning) ในที่นี้ได
ยกตัวอยางผังมโนทัศนที่แสดงองคประกอบของนโยบายสิ่งแวดลอม มาแสดงดังรูป CN 02
organization

AI

environmental objective

EMS
WP

WP

WP
CO
top management
A-In

environmental policy

continual improvement

CN02
AI = agent-implementation
A-In = agent-intention
CO = creator-object
WP = whole-part
PC = principle-control
CE = cause-effect
IO = intention-object

environmental target

PC

WP
top management commitment

IO

WP

CE

environmental performance
environmental impact

IO
prevention of pollution
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สวนมโนทัศนสัมพันธแบบที่สาม
ซึ่งเปนมโนทัศนที่แบงเปนกระบวนการในเชิงปฎิบัติและ
หัวขอกิจกรรมการดําเนินงาน ไดแกมโนทัศนขององคประกอบที่สาม และองคประกอบที่สี่ คือการ
ดําเนินการและการปฏิบัติการ (implementation and operation) และการตรวจสอบและการแกไข
(checking and corrective action) ในที่นี้ไดยกตัวอยางผังมโนทัศนขององคประกอบที่ 3 มาแสดง
ดังรูป CN 04
implementation and operation
WP

WP
operation

implementation
PT
structure and responsibility
TA

training, awareness and competence

PT

AM
AR
top management
resource

PT

PT
management representative

GS
internal
communication
communication

PT

PT

operational control
emergency
preparedness and
response

Am

GS

external communicationdocument control
document
EMS documentation

CN04
TA = Topic of activity-agent
PT = process-topic of activity
WP = whole-part
AM = agent-material
AR = agent-representative
GS = generic-specific

รายละเอียดรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนที่ใชในประมวลศัพท
ตารางตอไปนี้จะแสดงรายละเอียดรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนที่ใชในประมวลศัพท ซึ่ง
มีทั้งหมดรวม 18 รูปแบบ ดังตอไปนี้
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Abbr.

Relation

AI

Agentimplementation

A-In

AM

AP

AR

CE

CO

EO

GS

IO

OC

Description

แสดงมโนทัศนแรกเปนหนวยงาน และมโนทัศนหลังเปนการดําเนินงาน
ของหนวยงานนั้น เชนองคกรคือหนวยงานที่นําระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมไปดําเนินการ
Agent-intention
แสดงมโนทัศนแรกเปนบุคคล และมโนทัศนหลังเปนความตั้งใจของบุคคล
นั้น เชน ผูบริหารระดับสูงคือผูทจี่ ะตองมีขอผูกพันตอการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องและการปองกันมลภาวะ
Agent-material
แสดงมโนทัศนแรกเปนบุคคลและมโนทัศนหลังเปนวัสดุสงิ่ ของทีบ่ ุคคลผูนั้น
นํามาใชดําเนินการ เชน ผูบริหารระดับสูงคือผูที่มีหนาที่จัดสรรทรัพยากร
ประเภทตางๆ ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Activity-patient
แสดงมโนทัศนแรกเปนกิจกรรม สวนมโนทัศนหลังเปนบุคคลผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากกิจกรรมนั้นๆ เชนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของ
องคกรจะตองพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกลุมผูเกี่ยวของ
Agent-representative แสดงมโนทัศนแรกเปนบุคคล สวนมโนทัศนหลังเปนตัวแทนของบุคคลผู
นั้น เชน ผูบริหารระดับสูงคือผูที่แตงตัง้ ผูแทนฝายบริหารใหทําหนาที่ตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกร
Cause-effect
แสดงมโนทัศนแรกเปนเหตุ สวนมโนทัศนหลังเปนผลกระทบ เชน
ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญเปนสาเหตุของผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอสิง่ แวดลอม
Creator-object
แสดงมโนทัศนแรกเปนบุคคล สวนมโนทัศนหลังเปนสิ่งที่เกิดจากการ
กระทําของบุคคลผูนั้น เชน ผูบริหารระดับสูงมีหนาที่กําหนดนโยบาย
สิ่งแวดลอมขององคกร
Effect-object
แสดงมโนทัศนแรกเปนผลกระทบ สวนมโนทัศนหลังเปนสิ่งที่ไดรบั
ผลกระทบนั้น เชนผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิง่ แวดลอมขององคกร มัก
สงผลตอสิ่งแวดลอม
Generic-specific แสดงมโนทัศนแรกเปนมโนทัศนที่กวางกวา สวนมโนทัศนหลังเปนประเภท
ยอยของมโนทัศนแรก เชนการสื่อสารภายในเปนประเภทหนึ่งของการ
สื่อสาร
Intention-object
แสดงมโนทัศนแรกเปนความตั้งใจ สวนมโนทัศนหลังเปนสิ่งที่ตองการ
กระทํา เชนการปรับปรุงอยางตอเนื่องเปนสิ่งทีแ่ สดงใหเห็นขอผูกพันของ
ผูบริหารระดับสูงที่มีตอการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Object-constraint แสดงมโนทัศนแรกเปนสิ่งที่ตองกําหนด สวนมโนทัศนหลังเปนขอจํากัดใน
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PC

PT

Previous
T-next T
PP

PO

TP

WP

การกําหนดสิ่งนั้น เชน ความเห็นของกลุมผูเกี่ยวของเปนปจจัยหนึ่งที่
องคกรตองพิจารณา ในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดาน
สิ่งแวดลอม
Principle-control
แสดงมโนทัศนแรกเปนหลักการ สวนมโนทัศนหลังเปนสิ่งที่ถกู ควบคุมโดย
หลักการนั้น ๆ เชน การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม จะถูกควบคุมโดย
หลักการที่กาํ หนดไวในนโยบายสิง่ แวดลอมขององคกร
Process-topic of
แสดงมโนทัศนแรกเปนกระบวนการ สวนมโนทัศนหลังเปนหัวขอกิจกรรม
activity
เชน กระบวนการวางแผนประกอบดวยหัวขอกิจกรรมการระบุลักษณะ
ปญหาสิ่งแวดลอมขององคกร
Previous topic of แสดงมโนทัศนแรกเปนหัวขอกิจกรรมกอนหนา สวนมโนทัศนหลังเปน
activity-next topic of หัวขอกิจกรรมหลังจากนั้น เชน การตรวจติดตามและการวัดคาเปน
activity
กิจกรรมกอนการตรวจหาขอบกพรองและการลงมือปองกันแกไข
Process-product แสดงมโนทัศนแรกเปนกระบวนการ สวนมโนทัศนหลังเปนผลผลิตที่เกิด
จากกระบวนการนั้น เชนการตรวจประเมินเปนกระบวนการทีต่ รวจสอบ
ความสอดคลองกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Process-object
แสดงมโนทัศนแรกเปนกระบวนการ สวนมโนทัศนหลังเปนสิ่งที่ตอง
ดําเนินการโดยกระบวนการนั้น เชน การทบทวนโดยฝายบริหารจะรวมการ
ทบทวนนโยบายสิ่งแวดลอม เพื่อปรับใหเหมาะสมกับผลที่ไดจากการตรวจ
ประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Topic of activityแสดงมโนทัศนแรกเปนหัวขอกิจกรรม สวนมโนทัศนหลังเปนผลผลิตของ
product
กิจกรรมนั้น เชน ขอบกพรองและการลงมือปองกันแกไขเปนหัวขอกิจกรรม
และขอบกพรองที่พบเปนผลผลิตของกิจกรรมดังกลาว
Whole-part
แสดงมโนทัศนแรกเปนสวนใหญ สวนมโนทัศนหลังเปนสวนยอย เชน
การตรวจสอบและการแกไขเปนองคประกอบที่สําคัญลําดับที่ 4 ของระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม

43

การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Records)
ตามทฤษฎีของ Cabré บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนเปนจุดเริ่มตนของการนําเสนอขอมูลของ
ประมวลศัพท ซึ่งประกอบดวยศัพทและขอมูลตางๆ ของศัพทนั้นๆ ตามที่ปรากฏและมีอยูจริงใน
คลังขอมูลภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปขอมูลศัพทเบื้องตนจะประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้ (Cabré,
1999: pp.137-138)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศัพท (Entry) คือศัพทที่พบในคลังขอมูลภาษา เปนรูปศัพทที่พบตามปกติ
บริบทที่พบศัพท (context)
รูปไวยากรณ (Grammatical Category)
การอางอิงแหลงที่มา (Reference of Source Document)
ภาพประกอบ (Illustration)
ผูแตง วันที่จัดทํา (Author/Date)

สําหรับการบันทึกขอมูลศัพทเรื่องขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.

ระบบการจัดการ

ลําดับของศัพท (Number of Entry)
ศัพทภาษาอังกฤษที่แสดงมโนทัศน (Concept)
ศัพทภาษาอังกฤษ (English Terms) ที่แสดงรูปแบบศัพทภาษาอังกฤษที่พบวามีใชงานอยูจริง
ศัพทภาษาไทย (Thai terms) ใชแสดงศัพทภาษาไทยที่เทียบเทา ตามที่พบในเอกสารพรอม
แสดงแหลงที่มาของศัพท ในที่นี้ใชเอกสารประกอบรวม 14 ฉบับดวยกัน เพื่อแสดงใหเห็นความ
หลากหลายของการใชศัพทไทย ที่มีการแปลไวในกลุมผูใชงาน นอกจากนี้ในการกําหนดศัพท
ภาษาไทย ผูวิจัยไดใชหลักเกณฑดังตอไปนี้

-ใชเกณฑบริบทคนหาศัพทไทย (Thai terms) ทั้งนี้พิจารณาจากศัพทภาษาไทย ที่มีการวงเล็บ
ภาษาอังกฤษไว ในเอกสารภาษาไทยสวนใหญจะมีศัพทไทยที่แสดงมโนทัศนสําคัญของระบบแปลไว
และมีวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับเชน ศัพทคําวา environmental policy ใชศัพทไทยวา “นโยบาย
สิ่งแวดลอม” หรือศัพทคําวา environmental management system ใชวิธีแปลตรงตัวเรียงลําดับจาก
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คําหลังมาหนาสุดและไมใชคําเชื่อมคือ
“ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม” นอกจากนี้ศัพทคําวา
continual improvement ก็มีศัพทไทยแปลไวแลววา “การปรับปรุงอยางตอเนื่อง” เปนตน
5. รายละเอียดของศัพท (Terms Features) จะแสดงขอมูลที่ไดจากการแปลสรุปบริบทซึ่งเกิดศัพท
ที่พบในคลังขอมูลภาษาอังกฤษ และที่คัดเลือกออกมาแสดงบริบทของศัพท
6. ความสัมพันธกับมโนทัศนอื่น (Conceptual Relations) จะแสดงความสัมพันธกับมโนทัศนอื่น
พรอมคําอธิบาย
7. ตัวอยางการใชศัพทในบริบทภาษาอังกฤษ (Extractions) เปนขอมูลที่มีอยูจริง ในคลังขอมูล
ภาษาอังกฤษ และแสดงบริบทการใชศัพทนั้นๆ ในภาษาอังกฤษ
8. รูปไวยากรณของศัพท (Grammatical Category) วาศัพทนั้นเปนคํานามหรือคํากริยา
9. เปนรูปแบบอื่นของศัพทที่พบในคลังขอมูลภาษา (Variant forms) พรอมทั้งตัวอยางประโยค
ภาษาอังกฤษที่มีใชงานอยูจริง
ภาพแสดงรูปแบบบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนที่ใชในประมวลศัพท
1
5
6
7
8
9

2

3

4

เกณฑการเลือกบริบทการดึงศัพท (Extractions)
ในการเลือกบริบทของศัพท เมื่อใชโปรแกรม Win Concordance คนหา จะพบวาศัพทแต
ละศัพทมีบริบทมากมาย โดยเฉพาะศัพทที่เปนมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เชน
คําวา environmental management system จะมีบริบทภาษาอังกฤษจํานวนมากกวา 300
ประโยค ซึ่งไมสามารถนํามาแสดงไวในงานวิจัยไดทั้งหมด ดังนั้นผูวิจัยจึงใชเกณฑในการเลือกบริบท
ตามทฤษฎีของ Cabré (Cabré, 1999: pp. 138-139) ซึ่งกลาวไววา
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1. เปนบริบทแบบ defining context ซึ่งใชแสดงขอมูลที่เปนความหมาย คํานิยาม หรือคําจํากัด
ความของศัพทนั้นๆ เชน บริบทที่แสดงศัพท environmental aspect ในประโยคตอไปนี้ 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 ซึ่งใชแสดงวาศัพทนั้นปรากฏอยูในบริบทโดยไมมีขอมูลอื่น
ที่อธิบายความมหายของศัพทนั้น 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 ซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับศัพทในลักษณะที่เปนหนวยหนึ่งใน
ระบบ โดยมีการเปรียบเทียบกับอีกศัพทหนึ่ง ตัวอยางบริบทที่แสดงศัพท 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
ทั้งนี้ลําดับความสําคัญในการเลือกบริบท จะเลือกบริบทแบบ defining context กอน
เพราะเปนบริบทที่ใหขอมูลที่เปนความหมายของศัพทโดยตรง
หากศัพทใดไมสามารถหาบริบท
ประเภทนี้ไดก็จะคนหาจากบริบทอื่น โดยการใชโปรแกรม Win Concordance ตอไป
ปญหาในขั้นตอนการดึงศัพท การสรางมโนทัศนสัมพันธ และการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
เบื้องตน
1. ในขั้นตอนการดึงศัพท บางครั้งผูวิจัยไมแนใจเลยวา คําๆ นั้นเปนชุดศัพทเฉพาะของขอกําหนด
หรือไม
ซึ่งไดพยายามแกปญหาในเรื่องนี้โดยการสอบถามขอความรูจากที่ปรึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นจะนําศัพทนั้นมาจัดใหเขากับมโนทัศนที่มีอยู โดยพิจารณาประกอบกับ
เกณฑอื่นๆ นอกเหนือจากเกณฑความถี่ของการเกิดศัพท เชนศัพทคําวา top management
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commitment แรกทีเดียวไดเลือกคําวา commitment ใหเปนศัพทหนึ่งศัพท และคําวา top
management เปนอีกหนึ่งศัพทของขอกําหนด ภายหลังพบวาคําวา commitment เกิดรวมกับ
คําวา top management ซึ่งไดเลือกใหคําวา top management commitment เปนศัพทเฉพาะ
ของขอกําหนด
2. สําหรับศัพทบางศัพทที่เปนคําทั่วไป และไมนาเปนศัพทเฉพาะสาขา เชนศัพท document
control ซึ่งเปนศัพททั่วไป แตในขอกําหนดคําวา document control ซึ่งแปลวา การควบคุม
เอกสาร จะแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม นั่นคือองคกรที่นําระบบไป
ดําเนินการจะตองมีการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบ
เพื่อจะไดใชเอกสาร
เหลานั้นเปนขอมูลในการตรวจประเมินและทบทวนความเหมาะสมของระบบในภายหลัง จึงได
เลือก คําวา document control เปนศัพทเฉพาะของขอกําหนด
3. ปญหาในการกําหนดศัพทไทย ซึ่งในงานวิจัยนี้ใชเอกสารอางอิงจํานวนทั้งหมด 14 แหลงขอมูล
และแตละแหลงขอมูลจะแปลศัพทไทยไวหลากหลายและแตกตางกันออกไป ในที่นี้ใชวิธีอางอิง
เฉพาะเอกสารที่พบคําแปล สวนเอกสารที่มีเนื้อหาไมครอบคลุมหรือไมมีคําแปลก็จะไมกํากับไว
การจัดทําบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)
หลังจากจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Records) ไดแลว ขั้นตอนตอไปคือ
การจัดทําบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายและเปนขั้นตอนที่
สําคัญที่สุดในการจัดทําประมวลศัพท ทั้งนี้เพราะบันทึกขอมูลศัพทจะเปนสวนที่แสดงขอมูลสําคัญ
ของศัพทที่ได เชนคําศัพทภาษาอังกฤษที่คูกับคําไทย คํานิยามศัพท รูปแบบทางไวยากรณ หัวขอ
เรื่อง ตัวอยางการใชศัพท และขอมูลอื่นๆ เชน คําเหมือน คําตรงกันขาม คํายอ คําที่มีความหมาย
เหมือนกันแตพบในรูปแบบอื่นเปนตน
บันทึกขอมูลศัพทประกอบดวยขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับศัพท ขอมูลเหลานี้คือขอมูลที่ดึง
จากบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และเอกสารอางอิงตางๆ ลักษณะของบันทึกขอมูลศัพทมีหลาย
รูปแบบดวยกัน ขึ้นอยูกับความตองการและวัตถุประสงคใชงาน ตามทฤษฎีของ Cabré (Cabré,
1999:p.124) บันทึกขอมูลศัพทแบงประเภทไดนี้
1. บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียว (Monolingual Records)
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2. บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียวพรอมคําแปลเทียบเคียง (Monolingual Records with equivalents)
เปนบันทึกขอมูลศัพทพรอมคําแปลเทียบเคียงในอีกภาษาหนึ่ง
3. บันทึกขอมูลศัพทสองหรือมากกวาสองภาษา (Bilingual or Multilingual Records) ซึ่งจะแสดง
ขอมูลของศัพทอยางครบถวนทั้งสองภาษาหรือหลายภาษา
บันทึกขอมูลศัพทที่นิยมใชเปนมาตรฐานประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ (Cabré, 1999: pp.123126)
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. บริบทพรอมที่มา (Context and Source of Context)
8. รายการอางอิงศัพทเหมือน (Cross reference to synonymous terms)
9. คําเทียบเคียงในภาษาอื่น (Equivalents in other language)
10. รายการศัพทอางอิง (Cross References)
สําหรับบันทึกขอมูลศัพทเรื่องขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14001 จะเปนบันทึกขอมูลภาษาเดียวพรอมคําแปลเทียบเคียง (Monolingual records with
equivalents) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงศัพทที่พบในขอกําหนด และแสดงศัพทไทยที่แปลแลวที่พบ
ตามเอกสารประกอบการจัดการระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ที่กลุมผูใชงานแปลตามความเขาใจและ
ใชศัพทหลากหลายแตกตางกันไปเอาไว บันทึกขอมูลศัพทประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
1. รายการศัพท (English term) เปนคําศัพทที่พบในหัวขอวิจัย แสดงตามหลักเกณฑของ
พจนานุกรม คือคํานามจะแสดงในรูปเอกพจน
2. ศัพทภาษาไทย (Thai term) เปนศัพทไทยที่แปลเทียบเคียง ที่พบวามีการแปลไวใชงานตาม
เอกสารการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ศัพทไทยที่แสดงใน
บันทึกขอมูลศัพทจะเปนศัพทคําเดียวกับที่แสดงไวในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน สวนศัพทที่ยังไม

48

มีการแปลไว หรือไมพบในหนังหรือเอกสารอางอิง จะใชวิธีการบัญญัติศัพทขึ้น และระบุวิธีการ
บัญญัติศัพทไวในสวนที่เปน Note
2.1 สําหรับศัพทไทยที่พบวามีการแปลใชงานมากกวาหนึ่งแหง
จะแสดงทุกรูปแบบที่พบใน
แหลงขอมูลที่ใชอางอิง
โดยเฉพาะเอกสารที่ใชในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมในหนวยงาน เชน กฟผ. หรือ สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) คําแปลที่พบ
มากกวา 1 แหงจะแสดงวาศัพทนั้นเปนที่นิยมใชมากกวา เชน คําวา environmental aspect พบวา
มีการแปลศัพทไทยไวหลายคําคือ ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม และลักษณะ
ปญหาสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม หลักการดังกลาวนี้เปนหลักการที่ใชแสดงคําแปลศัพทไทยเทานั้น
ศัพทที่ใชงานนอยไมไดหมายความวาเปนศัพทไทยที่ไมเปนนิยมใช ดังไดกลาวไวขางตน ขอกําหนด
ของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ใชฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก แตไดมีการนําไปแปลใชงานในกลุมผูที่
นํามาตรฐานไปใชงาน ซึ่งเขาใจและตีความแตกตางกันออกไป งานวิจัยเพียงนําเสนอรูปศัพทไทย
เฉพาะในขอกําหนดที่นาจะเปนที่นิยมใชตอไปเทานั้น
2.2 สวนศัพทไทยที่เปนที่นิยมใชมากพอๆ กัน งานวิจัยจะใหความสําคัญกับแหลงขอมูลที่เปนศัพท
บัญญัติกอน เพราะศัพทบัญญัติจะจัดทําโดยคณะทํางานในสถาบันที่นาเชื่อถือมากกวา เชน
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนตน ทั้งนี้ขอมูลศัพทบัญญัติและ
คํานิยามจะมีการจัดทําอยางมีหลักเกณฑ
และผานการกลั่นกรองและคัดสรรในเรื่องความ
เหมาะสมของการใชคําแปลศัพทไทยมาเปนอยางดีแลว อยางไรก็ตาม เกณฑทั้ง 2 เกณฑ เปน
วิธีการที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นเพื่อใชแสดงศัพทไทยใหเปนระบบในงานวิจัยนี้เทานั้น ทั้งนี้เพราะหัวขอ
งานวิจัยเปนขอกําหนดของมาตรฐานสากล ศัพทอังกฤษและคํานิยามของศัพทบัญญัติจํานวน
13 คําในมาตรฐาน จะมีกลุมผูใชงานแปลไวแลว แตจะแปลแตกตางกันออกไปตามความเขาใจ
และการตีความ
3. รูปแบบไวยากรณ (Grammatical Category) เปนรูปแบบไวยากรณที่มีการใชสําหรับศัพทนั้นใน
คลังขอมูลภาษา เชนใชเปนคํานาม หรือคํากริยา เปนตน
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4. หมวดหัวขอของศัพท (Subject Field) เปนหัวขอที่แสดงมโนทัศนหลักของขอกําหนดและศัพทที่
ใชเรียก เชนศัพทคําวา planning มาจากหัวขอมโนทัศนหลัก ซึ่งเปนหัวขอใหญ คือศัพท
environmental management system
5. คํานิยามและที่มาของคํานิยาม (Definition) คํานิยามของศัพทจะแสดงคํานิยามที่บัญญัติไวใน
ขอกําหนดกอนจํานวน 13 คํา สําหรับศัพทที่เหลือใชคํานิยามที่มีการแปลไวในกลุมผูใชงาน
ศัพทบางศัพทมีลักษณะเปนศัพทธรรมดา และไมใชศัพทบัญญัติของมาตรฐาน แตในมาตรฐาน
จะมีลักษณะเปนศัพทเฉพาะสาขา ทั้งนี้เพราะถูกใชเรียกชื่อและแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบ
เชนศัพทอังกฤษคําวา planning ซึ่งใชศัพทไทยวา “การวางแผน” ไดนิยามจากขอมูลที่เปน
รายละเอียดของมโนทัศนของศัพทนี้ ที่พบในขอกําหนดของมาตรฐาน ดังนั้นศัพทคําวา “การ
วางแผน” จึงมีคํานิยามดังนี้ “เปนองคประกอบสําคัญลําดับที่สองของมาตรฐาน ประกอบดวย
หัวขอกิจกรรมการระบุลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม การระบุกฎหมายและขอกําหนดอื่นที่ใช
ควบคุมลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอมที่มี
เอกสารรับรอง และการจัดทําแผนงานสิ่งแวดลอมเพื่อดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค
และเปาหมาย”
6. ตัวอยางการใชศัพทในบริบทภาษาอังกฤษ (Illustration) จะแสดงตัวอยางที่พบในคลังขอมูล
ภาษา เพื่อแสดงวามีการใชศัพทนั้นๆ ในเรื่องที่ศึกษาวิจัยจริง
7. หมายเหตุ (Note) เปนการอธิบายขอสังเกตการใชศัพท หรือคําอธิบายที่ไมเกี่ยวกับการแสดงคํา
นิยาม แตจะชวยใหผูอานเขาใจรายละเอียดเกี่ยวกับศัพทนั้นมากขึ้น เชนการใหคําอธิบายวาใช
หลักเกณฑใดในการกําหนดศัพทไทย หรือหากพบวามีความคลาดเคลื่อน หรือขอมูลจากหนังสือ
อางอิงไมตรงกัน ก็จะอธิบายใหผูอานทราบ
8. รูปศัพทอื่นๆ (Linguistic Specification) โดยแบงเปนคําเหมือน (Synonym) วิธีการเขียน
รูปแบบอื่น (Variant Form) และคํายอ (Abbreviation) ที่พบในคลังขอมูลภาษา
9. ขอมูลอางอิง (Cross Reference) เปนขอมูลเกี่ยวกับศัพทอื่นที่เกี่ยวของกับศัพทนั้นๆ ในงานวิจัย
จะระบุศัพททั้งหมดที่เกี่ยวของกับมโนทัศนของศัพทนั้น
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ปญหาที่พบในการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
1. ปญหาในการเขียนคํานิยามที่ไมใชศัพทบัญญัติ
ผูวิจัยพบวาแหลงขอมูลอางอิงที่ใชใหความรู
เกี่ยวกับคํานิยามของศัพทนั้นแตกตางกันออกไป
และเขียนไวยาวเกินหลักเกณฑการเขียนคํา
นิยามที่นิยมกัน ดังนั้นจึงใชวิธีรวบรวมความรูและความใจจากการอาน และนํามาเขียนสรุป
ใจความสําคัญเปนคํานิยามศัพท
2. ในการอานขอมูลจากแหลงขอมูลอางอิงพบวา
ขอมูลเกี่ยวกับศัพทที่ไมใชศัพทบัญญัติของ
มาตรฐานจะแปลไวแตกตางกันไป ตามความรูความสามารถดานภาษาและความเขาใจในเรื่อง
เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของผูใชงาน ทั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเกณฑคัดเลือกขอมูลที่มี
รายละเอียดครบถวน และแปลไวกระชับที่สุดมาเขียนสรุปเปนคํานิยามศัพท
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บทที่ 5 บทสรุป
ประมวลศัพทเรื่องขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอชุดศัพทและขั้นตอนในการจัดทําชุด
ศัพทดังกลาวดวยวิธีการทางศัพทวิทยา เนื้อหาของประมวลศัพทจึงประกอบดวยความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับศัพทวิทยา ศัพทวิทยาและการกําหนดมาตรฐาน ขั้นตอนในการจัดทําประมวลศัพท ซึ่ง
จะรวมการสรางคลังขอมูลภาษาอังกฤษ การดึงศัพท การสรางมโนทัศนสัมพันธ การจัดทํา
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน ตลอดจนการจัดบันทึกขอมูลศัพทซึ่งเปนผลผลิตสุดทาย ที่ผูใชงาน
สามารถนําไปใชประโยชนในการอางอิง เมื่อตองแปลหรือเพื่อศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
ในงานวิจัยชิ้นนี้
ผูวิจัยไดพยายามรวบรวมศัพทในประมวลศัพทใหครอบคลุมเนื้อหา
องคประกอบสําคัญ และกิจกรรมการดําเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได ในการจัดทําประมวลศัพท ผูวิจัยจึงไดเลือกกลุมศัพทใหอยูภายในขอบเขตงานวิจัย
ที่กําหนดไวเทานั้น คือเฉพาะเนื้อหาของขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงานของระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม และจะไมครอบคลุมถึงศัพทอื่นที่เกี่ยวของแตอยูในมาตรฐานอื่นดวย เชน
การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและกิจกรรมการตรวจประเมิน
ซึ่งจะอยูใน
มาตรฐานการตรวจประเมินของการจัดการสิ่งแวดลอมและอยูนอกขอบเขตงานวิจัย
ดังนั้นงานวิจัยประมวลศัพทจึงครอบคลุมเฉพาะรายละเอียดของชุดศัพทตอไปนี้
1. องคประกอบหลักทั้งหมดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ซึ่ง
ไดแก นโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) การวางแผน (planning) การ
ดําเนินการและการปฏิบัติการ (implementation and operation) การตรวจสอบและการ
แกไข (checking and corrective action) และการทบทวนโดยฝายบริหาร (management
review)
2. ศัพทเฉพาะดานซึ่งพบในองคประกอบหลักทั้ง 5 องคประกอบดังกลาวขางตน ประกอบดวย
ศัพทบัญญัติของมาตรฐานจํานวน 13 ศัพท และศัพทที่ใชแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมอีก 32 ศัพท รวมเปนศัพททั้งหมด 45 ศัพท
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ปญหาในการทําวิจัย
ในการทําวิจัยประมวลศัพทชิ้นนี้ ผูวิจัยไดพบปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนการทําวิจัย ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. ปริมาณขอมูลภาษาไทย ปริมาณขอมูลภาษาไทยเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 มีนอยและหายาก สาเหตุหนึ่งอาจเปนเพราะผูใชงานตามสถาน
ประกอบการที่นําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปดําเนินการ ใชฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก
แมจะมีบางหนวยงานเชน สํานักงานมาตรฐานไอเอสโอ 14001 การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ไดจัดแปลเปนภาษาไทยไว แตก็เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะคือเพื่อใชเปน
เอกสารในการฝกอบรม
และเผยแพรในกลุมผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกี่ยวของกับระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมเทานั้น อยางไรก็ตาม ผูวิจัยหวังวาเมื่อเวลาผานไป จะมีการศึกษาคนควา
เกี่ยวกับเนื้อหาของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 มากขึ้น ซึ่ง
จะชวยใหมีขอมูลในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นและลดขอจํากัดในเรื่องปริมาณขอมูลลงไปได
2. การใชเทคโนโลยี
ปจจุบันการศึกษาวิจัยในเรื่องประมวลศัพทในประเทศไทยยังไม
แพรหลาย อุปกรณ เครื่องมือ ตลอดจนซอฟทแวรตางๆ ที่จําเปนในการทําวิจัย จึงยังไมมี
พรอมใหนักวิจัยหาใชงานไดสะดวกและงายดายเหมือนในตางประเทศ และขั้นตอนบางอยาง
เชนคาเครื่องสแกนเอกสาร หรือคาจัดสแกนเอกสารในกรณีนักวิจัยไมมีเครื่องสแกนเนอรเปน
ของตนเอง เปนตน อีกปญหาหนึ่งคือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในบางขั้นตอนตองมี
คาใชจายในการซื้อโปรแกรม
ซึ่งนักวิจัยหลายคนไมสามารถรองรับคาใชจายในสวนนี้ได
ประสิทธิภาพการวิจัยจึงจํากัดอยูเพียงโปรแกรมที่มีใชงานฟรี ทําใหมีทางเลือกนอยลง และ
คุณภาพของโปรแกรมอาจไมดีพอกับความตองการ ในอนาคตหากมีการศึกษาวิจัยดานศัพ
ทวิทยา และมีนักวิจัยทํางานในเรื่องนี้ในประเทศไทยมากขึ้น ก็จะชวยใหการจัดทําประมวล
ศัพทสะดวกและงายขึ้น นอกจากนี้ ปญหาสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ งานวิจัยประมวลศัพทที่
ใชทฤษฎีศัพทวิทยา เปนการทํางานที่ตองใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลัก (computerbased) นักวิจัยควรมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรสูงในระดับหนึ่ง นั่นคือตอง
สามารถติดตั้งโปรแกรมใชงานไดดวยตัวเอง เชนโปรแกรม Win Concordance โปรแกรม
Collocation Test ซึ่งใชในการหาความถี่ (frequency) ในการคัดเลือกศัพทจากคลังขอมูล
หรือแมแตการสแกนเอกสาร หากผูวิจัยมีความรูในเรื่องคอมพิวเตอรเพียงเบื้องตน จะทําให
เกิดปญหาตามมา เชน คอมพิวเตอรซึ่งควรจะเปนเครื่องมือที่ชวยใหงานวิจัยดําเนินไปอยาง
รวดเร็ว จะกลายเปนขั้นตอนที่ใชเวลามาก เพราะนักวิจัยจะตองเสียเวลามากในการฝกใช
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โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนในการจัดทําประมวลศัพทใหคลองแคลว แทนที่จะไดใชเวลา
เหลานั้นไปศึกษาเนื้อหาหัวขอวิจัยและคัดเลือกขอมูลศัพท
ผูวิจัยเห็นวาประมวลศัพทเรื่องขอกําหนดและคําแนะนําเพื่อการใชงาน ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 เปนงานวิจัยที่มีประโยชน เพราะจัดทําขึ้นตามทฤษฎี
ทางศัพทวิทยา (Terminology) ซึ่งปจจุบันยังไมมีการจัดทําประมวลศัพทโดยวิธีการและขั้นตอน
เชนนี้มากอน อยางไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้อาจไมสามารถนําเสนอทฤษฎีศัพทวิทยาที่ใชในการ
จัดทําประมวลศัพทไดทั้งหมด อีกทั้งอาจไมรวมศัพทเฉพาะดานของระบบไดทั้งหมด แตผูวิจัย
คาดหวังวา งานวิจัยจะเปนประโยชนตอนักแปลและผูสนใจไมมากก็นอย และอาจสามารถใชเปน
ตัวอยางอางอิงและใชศึกษาตอยอดตอไป หากมีผูสนใจคนควาวิจัยในเรื่องศัพทเฉพาะดานของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 เพิ่มเติมในอนาคต
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ความรูเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม
และระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
ในบทนี้จะกลาวถึงคํานิยามของศัพทที่สําคัญบางศัพทของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ไดแกศัพทคําวา การจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม และนโยบายสิ่งแวดลอม รวมทั้งประโยชนของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมโดยสรุป
ในบทที่ 3 ของหนังสือ ISO 14000 Issues & Implementation Guidelines for
Responsible Environmental Management ผูเขียนคือ James L. Lamprecht (Lamprecht,
1994: pp. 43-53) ไดกลาวถึงคํานิยามศัพทที่สําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอมไวสรุปไดดังนี้
นับเปนเวลาหลายปมาแลวที่มีการเสนอนิยามศัพทคําวา
การจัดการสิ่งแวดลอม
(environmental management) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management
system) และนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) เอาไวหลากหลายและแตกตางกัน
ออกไป เริ่มตนดวยองคการไอเอสโอไดบัญญัติคํานิยามของศัพท “ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
(environmental management system)” ไววา “เปนสวนของระบบการบริหารจัดการซึ่งไดนําเอา
โครงสรางองคกร กิจกรรมการวางแผน หนาที่และความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติและทรัพยากรประเภทตางๆ มารวมกันไว เพื่อใชพัฒนา ดําเนินการ ทําให
บรรลุผล ทบทวน และรักษาไวซึ่งนโยบายสิ่งแวดลอม”
สวนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานของฝรั่งเศส (NF X 30-20 Systeme de
management environnemental E1994) ก็ไดบัญญัติคํานิยามของศัพทคํานี้ไวเชนกันคือ “ระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management system) คือชุดของหนาที่และความ
รับผิดชอบขององคกร ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และวิธีการที่จําเปนอื่นๆ ที่องคกร
นํามาใชเพื่อดําเนินการนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy)”
นอกจากนี้ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานของฝรั่งเศส ยังไดนิยามคําวา
การจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management) ไวดวยดังนี้ “การจัดการสิ่งแวดลอม
(environmental management) คือชุดของกิจกรรมระดับการบริหารจัดการซึ่งใชกําหนดนโยบาย
สิ่งแวดลอม วัตถุประสงคและหนาที่ความรับผิดชอบ โดยกิจกรรมเหลานี้จะถูกดําเนินการดวย
วิธีการตางๆ เชน การวางแผน (planning) และการจัดทําวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม
(environmental objective) การตรวจวัดคา รวมทั้งการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หมาย
เหตุที่ 1- การจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management) คือหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูบริหารทุกระดับในองคกร
แตผูบริหารระดับสูงตองทําหนาที่ผลักดันและตองไดรับความ
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รวมมือจากผูปฏิบัติงานทุกคนในองคกร หมายเหตุที่ 2 –การจัดการสิ่งแวดลอมจะตองเนน
พิจารณาที่แงมุมดานเศรษฐกิจและสังคมเปนพิเศษ”
จะเห็นวา สวนที่แตกตางกันของคํานิยามของทั้งสองมาตรฐานคือ มาตรฐานของฝรั่งเศส
ไดกําหนดใหการตรวจวัดคาเปนสาระสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และใหฝายบริหาร
ระดับสูงทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนการดําเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร
สวนศัพทอีกคําหนึ่งที่สําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมคือคําวา
นโยบาย
สิ่งแวดลอม (environmental policy) ในขณะที่มาตรฐานไอเอสโอ 14001 นิยามศัพทคํานี้ไววา
“เปนขอความที่แสดงหลักการและความมุงมั่นขององคกร ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอม (environmental performance) โดยรวม
สามารถนําไปใชเปนกรอบงาน
(framework)
เพื่อการปฏิบัติและในการจัดทําวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม
(environmental objectives and targets) “ มาตรฐานของฝรั่งเศสไดนิยามคํานี้ไววา “นโยบาย
สิ่งแวดลอม (environmental policy) คือเปาหมายและวัตถุประสงคทั่วไปขององคกรซึ่งเกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอม และฝายบริหารตองแสดงนโยบายสิ่งแวดลอมใหปรากฎชัดเจนอยางเปนทางการ
นโยบายสิ่งแวดลอมจะตองเปนองคประกอบหนึ่งของนโยบายทั่วไปขององคกร
และจะตองให
ความสําคัญกับกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ”
จะเห็นไดวา ในขณะที่คํานิยามศัพทนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) ของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 พูดถึงความมุงมั่นและความตั้งใจของ
ผูบริหารระดับสูง นโยบายสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานของประเทศฝรั่งเศส จะครอบคลุมขอบเขต
กวางขวางกวานั้น
โดยเนนวานโยบายสิ่งแวดลอมจะตองเคารพกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ
อยางไรก็ตาม แมวาคํานิยามของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานทั้งสองจะถูก
นํามาใชอางอิงอยางแพรหลาย แตก็อาจเรียกวายังไมสมบูรณครบถวน หากเปรียบเทียบกับคํา
นิยามศัพทระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ซึ่งมีการใหคํานิยามไวเมื่อราวตนทศวรรษ 1980
(Lamprecht, 1994: p.44) ซึ่งมีใจความดังนี้
“ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management system) คือกรอบงาน
หรือวิธีการที่องคกรใชเปนแนวทาง ในการทําใหบรรลุผล และธํารงไวซึ่งการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งสนองตอบตอกฎระเบียบ แรงกดดันทาง
สังคม สถานภาพทางการเงิน สภาพเศรษฐกิจ และการแขงขัน และความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากดําเนินการอยางเหมาะสม ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร
จะชวยใหฝายบริหารระดับสูงขององคกรไดทราบวา
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• กิจกรรมการดําเนินงานขององคกรสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของ
• มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติไวอยางชัดเจนและมีการสื่อสารในเรื่องดังกลาวทั่วทั้ง
องคกร
• ไดรูถึงความเสี่ยงที่การดําเนินงานขององคกรอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อจะไดจัดให
มีการควบคุมและการปองกันอยางเหมาะสมตอไป
• องค ก รมี ท รั พ ยากรเพี ย งพอและมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถเพี ย งพอเหมาะสม ที่ จ ะใช
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเพื่อควบคุมอนาคตขององคกร”
คํานิยามขางตนสรุปไดวา ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมจะชวยสรางพื้นฐานใหแกองคกร
รวมทั้งสามารถใชเปนแนวทางในการวัดคาและการประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปในลักษณะที่สอดคลองกับนโยบายองคกรและกฎระเบียบ
ดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คํานิยามขางตนจะละเอียดและครอบคลุมองคประกอบสําคัญ
ทั้งหมดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมากกวาคํานิยามตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 และ
มาตรฐาน NFX 30-20 ของฝรั่งเศส
อยางไรก็ตาม คํานิยามศัพทคําวา “การจัดการสิ่งแวดลอม” ที่สมบรูณที่สุดเทาที่มีอยูใน
ปจจุบัน นาจะเปนคํานิยามที่ปรากฎในแผนพัฒนาสิ่งแวดลอมของประเทศเนเธอรแลนด (the
Dutch green plan) ที่กลาวไววา “การจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management) มี
วัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่ออนุรักษไวซึ่งศักยภาพในการแบกรับภาระ (carrying capacity) ของ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ศักยภาพในการแบกรับภาระของสิ่งแวดลอมจะถูกทําลาย
หากพิจารณาจากคุณภาพของสิ่งแวดลอมดังเชนที่เปนอยู ทั้งนี้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งชวงอายุคน
อาจเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่งมนุษยชาติไมอาจแกไขหรือเยียวยาได ตัวอยางเชน ความ
ตายและโรคภัยบางอยาง การสูญพันธของพืชและสัตวหลายชนิด ความอุดมสมบูรณของแผนดิน
และพื้นที่ทํากิน มรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดจากการใชที่ดินและการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทั้งนี้การจัดการสิ่งแวดลอมจะชวยปองกันหรือชวยลดผลกระทบที่ไมพึงปรารถนา อัน
เกิดจากกิจกรรมการดํารงชีพของมนุษย
หรือกิจกรรมที่สามารถกอใหเกิดผลกระทบที่เรียกวา
แหลงกําเนิด (sources) และผลกระทบของหวงโซของเหตุและผล การปลอยสสารและมลภาวะ
ทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตว และพืช
และระบบนิเวศ อันเปนผลของคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม ผลกระทบดังกลาวนี้สามารถ
เกิดขึ้นไดในหลายระดับ เริ่มตั้งแต จากทองถิ่น ภูมิภาค มหาสมุทร ทวีป และทั่วโลก”
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จะเห็นไดวาคํานิยามของแผนการสิ่งแวดลอมของเนเธอรแลนด มีจุดเดนและแตกตาง
จากมาตรฐานของประเทศอื่นตรงที่ เปนขอความที่แสดงไวในนโยบายระดับประเทศ ซึ่งบริษัท
และสถานประกอบการของเนเธอรแลนด
จะตองนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
สิ่งแวดลอมใหครอบคลุมกิจกรรมการดําเนินงานในขอบเขตที่กวางกวา สําหรับเนเธอรแลนด การ
จัดการสิ่งแวดลอมเปนมากกวาความมุงมั่น (intention) ขององคกร ที่จะดําเนินการใหบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอมดังเชนปรากฏในมาตรฐานไอเอสโอ 14001 โดย
กลาวถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนและคุณภาพของสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความอยูดีกิน
ดี มรดกทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ สําหรับชาวเนเธอรแลนด ความรับผิดชอบในเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดลอมมีความสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกับผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางแยกไมออก ทั้งยังเกิดในหลายระดับ เริ่มตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับสากล
และไดกําหนดวัตถุประสงคและความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมไวอยางชัดเจนผานแผนพัฒนา
สิ่งแวดลอมของประเทศ มีการคาดการณวาอาจตองใชเวลานานอีกหลายสิบป กอนที่ระดับ
จิตสํานึกและความมุงมั่นตอการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนที่ยอมรับและมีการลงมือปฏิบัติอยาง
จริงจังในระดับเดียวกับชนชาติเนเธอรแลนดจะเกิดขึ้นทั่วทั้งประชาคมโลก
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
ผูที่คุนเคยกับการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานไอเอสโอ 9000 จะพบวา ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 และภาคผนวกที่แนบทาย มีเนื้อหาสั้น กระชับและ
ชัดเจนกวามาตรฐานไอเอสโอ 9001 คาดวาอีกไมนานมาตรฐานไอเอสโอ 14001 จะไดรับการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ปจจุบัน การจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14000 มีเพียงชุดแรก
และชุดเดียวคือ ระบบการการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ขอกําหนดและ
คําแนะนําเพื่อการใชงาน (International Standard ISO 14001 Environmental management
systems – Specification with Guidance for use) และนับเปนมาตรฐานฉบับที่ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด
เพราะองคกรทุกแหงที่ประสงคจะขอการรับรองอยางเปนทางการจาก
องคกรหรือหนวยงานที่ใหคํารับรองซึ่งเปนบุคคลที่สาม สามารถนําไปใชอางอิงได
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ประกาศใชในป ค.ศ. 1996
เปนมาตรฐานที่ปรับปรุงจากเอกสารชุดที่ 7750 ของสถาบันมาตรฐานของอังกฤษที่ใชชื่อเรียกวา
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management System) ป ค.ศ. 1992 และระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมที่พัฒนาในสหรัฐอเมริกาสมัยแรก ๆ ในชวงระหวางปลายทศวรรษ 1970
ถึงทศวรรษที่ 1980
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มาตรฐานไอเอสโอ 14001 มีพื้นฐานบนแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพ (Quality
Assurance) และ การจัดการคุณภาพเต็มรูปแบบ (Total Quality Management) ซึ่งพัฒนามา
กอนหนานั้นหลายสิบป จนกลายเปนชุดมาตรฐานไอเอสโอ 9000 การควบคุมคุณภาพและการ
จัดการ
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 คืออะไรและไมใชอะไร
สวนประกอบที่มีคุณคาที่สุดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ
14001 คือสวนที่เปนภาคผนวกที่อธิบายรายละเอียดองคประกอบที่สําคัญ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูใชงานเขาใจกับขอกําหนดของมาตรฐาน
ทั้งนี้วัตถุประสงคของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ซึ่งกลาวไวในบทนํา (Introduction) และขอบเขต
(scope) กลาวไววา มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ใชไดกับทุกองคกรซึ่งประสงคจะ
• ดําเนินการ รักษาไว และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
• ดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอมขององคกร และ
แสดงใหองคกรอื่นเห็นถึงความสอดคลองเชนวา
• ขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรจากหนวยงานภายนอก
• ประกาศเจตนารมณและความมุงมั่นขององคกรวาจะดําเนินการใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลฉบับนี้
นอกจากนี้ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 มีวัตถุประสงคทั่วไป
ดังนี้
• วัตถุประสงคโดยรวมของมาตรฐานคือสงเสริมใหมีการปองกันสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
• ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมสามารถนําไปประยุกตใชรวมกับมาตรฐานอื่น เชน ชุดมาตรฐาน
ไอเอสโอ 9000 ได
• มาตรฐานกําหนดใหองคกรจัดทํานโยบายสิ่งแวดลอมและกําหนดวัตถุประสงคดาน
สิ่งแวดลอม โดยพิจารณากฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ
รวมทั้งการแสดงใหเห็นความมุงมั่นที่มีตอการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
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• เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมที่ตั้งไว องคกรควรสงเสริมใหมีการพิจารณา
นําเทคโนโลยีที่ดีที่มีอยู (best available technology) มาใชกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ตามความเหมาะสม และเทาที่สถานภาพทางเศรษฐกิจอํานวย
ประโยชนของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ในบทนําของหนังสือชื่อ ISO 14001 Implementation Manual ผูเขียนคือ Gale
Woodside (Woodeside, Aurrichio and Yturri, 1998: pp. ix-xii) ไดสรุปประโยชนของระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมไวดังนี้
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ไดสงผลกระทบมหาศาลตอ
ธุรกิจและอุตสาหทั่วโลก หลังจากการเปดตัวอยางเปนทางการในป ค.ศ. 1996 เพียงหนึ่งป
องคกรและสถานประกอบการทุกขนาดและทุกประเภท ตางเรงทุมเทและระดมใชทรัพยากรที่มีอยู
มาพัฒนาความรู ความสามารถ และสรางผูเชี่ยวชาญในองคกร เพื่อรองรับการนํามาตรฐานฉบับ
ใหมนี้ไปใชงานปรับปรุง และปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของหนวยงาน ในปลายป ค.ศ.
1997 มีหนวยงานประมาณ 2500 แหงทั่วโลก ไดยื่นขอรับการรับรองวามีผลการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 นอกจากนี้ ในจํานวนทั้งหมดนี้
มีหนวยงานอีก 1200 แหงที่ไดรับการรับรองเพิ่มเติมวาผานการตรวจประเมินและการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป
เพราะเหตุใดการประกาศใชงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมฉบับเล็กๆ
ซึ่งไมได
กําหนดวิธีการดําเนินงานไวเลย จึงกอใหเกิดความสนใจและความตื่นตัวอยางมากมาย มาตรฐาน
ไมไดรวมไวแมวิธีการแกปญหาทางเทคโนโลยี อีกทั้งไมไดพยายามกําหนดวาสิ่งแวดลอมจะตอง
สะอาดขึ้นเพียงใด หรืออะไรคือสิ่งที่เรียกวาเปนมาตรฐานที่ยอมรับในแงสิ่งแวดลอม เหตุผลที่
คอนขางชัดเจนอาจเปนเพราะ มาตรฐานฉบับนี้ไดจัดวางวิธีการที่เปนรูปธรรมในการแกปญหา
ดานสิ่งแวดลอม และยังไดออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากรในภาครัฐและ
สถานประกอบการที่มีความจริงใจในการแกปญหา
ไดเขาใจในพันธะที่มีตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ไดชวยใหบุคคลเหลานี้ มีโอกาสริเริ่มลงมือปฏิบัติการอยางเหมาะสม
และยอมรับได ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโดยไมจําเปนตองปรับลดเปาหมายหรือชะลอการ
พัฒนาองคกร
นอกจากนี้ มาตรฐานยังชวยใหองคกรและสถานประกอบการสามารถนํากรอบงานของ
การจัดการสิ่งแวดลอม ไปดําเนินการไดอยางยืดหยุนและเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจ
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง มาตรฐานไอเอสโอ 14001 อาจเปนเครื่องมือแรกซึ่งชวยให
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องคกรเขาถึงเสนทางที่มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ มาตรฐานยังไดชวยใหองคกรบรรลุ
เปาหมายอันพึงปรารถนาไดหลายขอดังนี้
1. ชวยสรางศักยภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมุงเนนที่การสรางศักยภาพ การสราง
จิตสํานึก การผสมผสานการปฏิบัติการ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มากกวาการปฎิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมเพียงอยางเดียว
ขอเท็จจริงคือ ปจจุบันใน
องคกรสวนใหญ มีพนักงานจํานวนไมมากนัก ที่มีโอกาสไดทําหนาที่เกี่ยวของการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับของกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมและขอผูกพันขององคกร
เมื่อถูกมองขาม บุคลากรสวนใหญขององคกรจึงไมเขาใจมิติของผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
อันเกิดจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การหลอมรวมบุคลากรสวนใหญขององคกรใหเขากับกล
ยุทธดานสิ่งแวดลอมขององคกร
ชวยใหบุคลากรเหลานี้มีโอกาสไดจัดการโครงการการ
ปฏิบัติการ ขอกําหนดที่เปนกฎระเบียบ เทคนิคการควบคุมกิจกรรมที่แกปญหาอันเกิดจาก
การดําเนินงาน และระเบียบปฏิบัติในเรื่องการปองกันมลภาวะ เห็นไดวาระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมสามารถดึงเอาพลังของทรัพยากรมนุษยที่องคกรมีอยู
รวมทั้งความรู
ความสามารถ และความคิดสรางสรรค ที่มีตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปองกันสิ่งแวดลอม ออกมาใชประโยชนไดอยางเต็มที่
2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมจะชวยจัดการปญหา
ความดอยประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม
ในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการใชวัสดุ
สสาร พลังงาน แหลงน้ํา และที่ดินเพื่อปองกันสิ่งแวดลอม ซึ่งไมเพียงเปนเรื่องของการบรรเทา
ปญหาอันเกิดกับสุขภาพอนามัยของมนุษยและระบบนิเวศเทานั้น แตยังรวมถึงชวยสรางใหมี
การแขงขันเพื่อผลกําไร และเพิ่มศักยภาพของการพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ยังชวย
ปลูกฝงจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีใหเกิดในกลุมบุคลากรโดยผานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ใหมีการใชทรัพยากรอยางรูคาและการเลี่ยงการปลอยของเสียซึ่งอาจสรางมลภาวะ
ให
กลายเปนสวนหนึ่งของคานิยมองคกร ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดความรักและใสใจในคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และเพื่อผลประโยชนขององคกรไปดวยในเวลาเดียวกัน
3. ชวยสงเสริมการคาและบริการระหวางประเทศ การจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ
14000 ไดนับวันกลายเปนเงื่อนไขทางการคาและบริการระหวางนานาประเทศ องคกร และ
หนวยงานระหวางประเทศตองการที่จะแสดงความผูนําดานการคาและบริการระดับโลก ใน
ฐานะหนวยงานที่มีความใสใจ และรับผิดชอบ รวมทั้งเต็มใจที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
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ระดับโลก ทั้งนี้เนื่องจากระบบการคาระหวางประเทศในปจจุบัน หันมาเนนพึ่งพาความ
เชื่อมั่น ความไววางใจ และการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น การนํามาตรฐานไอเอสโอ
14000 ไปดําเนินการจะชวยสงสัญญาณที่ชัดเจนไปยังประชาคมโลกวา องคกรแหงนั้นๆ
ตองการเขารวมระบบเศรษฐกิจโลกโดยการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ
4. ชวยดึงดูดความสนใจนักลงทุนตางประเทศ องคกรหลายแหงแสดงความกระตือรือรนที่จะเปด
โอกาสใหมีการลงทุนระหวางประเทศ เมื่อนักลงทุนตางชาติและผูประกอบการไดนําความ
เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมเปนปจจัยหนึ่งในการวัดความเสี่ยงของการลงทุน
อุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการที่ตระหนักถึงอุปสรรคและปญหาอันเกิดจากปจจัยดังกลาว จําเปนตอง
แสดงวิธีแกปญหา
เพื่อลดความเสี่ยงเชนวาดวยการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไป
ดําเนินการ
5. ชวยใหหนวยงานไดรับการยอมรับในระดับสากล
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่
ตระหนักวา การจะเปนที่ยอมรับในระดับโลกได จําเปนมีผลการดําเนินงานที่รับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม
ซึ่งไมสามารถกระทําไดหากมุงเพียงปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับประเทศ
ปจจุบันไดเกิดความคาดหวังเพิ่มขึ้นในระดับโลก
ที่จะแสดงใหเห็นความมุงมั่นที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางซึ่งสงเสริมการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลตอการเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด
การไดรับการยอมรับในฐานะองคกรซึ่งดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมดวยความรับผิดชอบในระดับเชนนั้น สามารถกระทําไดโดยการไดรับการรับรอง
ผานมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ดวยเหตุผลนี้ การดําเนินงานของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 จึง
สําคัญเปนพิเศษตอหนวยงานซึ่งกําลังแสวงหาวิธีการเขารวมระบบเศรษฐกิจของโลกอยาง
บูรณาการ
6. ชวยสรางระเบียบวินัยและความเชื่อมั่นในการปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง ใหเกิดขึ้นในองคกรที่นําระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมไปดําเนินการ เพื่อใหเกิด
ความนาเชื่อถือและความสม่ําเสมอของการปฏิบัติการระบบ
รวมทั้งขจัดโอกาสที่อาจเกิด
เหตุการณที่สรางหายนะตอสิ่งแวดลอม
7. ชวยสงเสริมความมั่นคงดานสิ่งแวดลอมระดับสากล
ปจจุบัน การนํามาตรฐานไอเอสโอ
14001 ไปดําเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ไดรับการยอมรับวาเปน
องคประกอบสําคัญองคประกอบหนึ่ง ในการสงเสริมความมั่นคงดานสิ่งแวดลอมในระดับโลก
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เพราะทําใหเกิดโครงสรางที่แข็งแกรง
ซึ่งจะนําไปสูความมั่นคงดานสิ่งแวดลอมในแตละ
ประเทศ และรวมถึงกลุมประชาคมโลกโดยรวม ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมสามารถใชเปน
องคประกอบสําคัญของความพยายาม ที่จะใหเกิดความมั่นคงดานสิ่งแวดลอมและความมี
เสถียรภาพในประเทศที่กําลังพัฒนาไดเปนอยางดี
8. อาจชวยบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการปลอยมลภาวะสูบรรยากาศ มาตรฐานไอเอสโอ
14001 ชวยสรางพื้นฐานใหกับความพยายามของวงการอุตสาหกรรม ในการที่จะลดการ
ปลอยกาซเสียซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นโอโซนในบรรยากาศ ทั้งนี้เพราะการจัดการ
สิ่งแวดลอมคือการสรางการรับรูในระดับองคกร และเกิดจากความสนใจของประชาคมโลกที่
มีตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม องคกรที่นําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปดําเนินการ
ไดพบวา การแกปญหากาซกรีนเฮาสภายในองคกร เปนสิ่งที่ตองกระทําอยางเรงดวน ระบบ
การจัดการกรสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 จึงมีศักยภาพที่จะกลายเครื่องมือ
ชวยใหนานาประเทศใชเปนกลยุทธในการบรรลุขอผูกมัดในประเด็นนี้ไดเปนอยางดี
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รายละเอียดขอมูลในคลังขอมูลภาษา
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บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
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คํายอที่ใชแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ
AI
A-In
AM
AP
AR
CE
CO
EO
GS
IO
OC
PC
PT
Previous T-Next T
PP
PO
TP
T-Process
WP

Agent-Implementation
Agent-Intention
Agent-Material
Activity-Patient
Agent-Representative
Cause-Effect
Creator-Object
Effect-Object
Generic-Specific
Intention-Object
Object-Constraint
Principle-Control
Process-Topic of activity
Previous topic of activity-Next topic of activity
Process-Product
Process-Object
Topic of activity-Product
Topic of activity-Process
Whole-Part

รายละเอียดความหมายของแตละความสัมพันธไดแสดงไวในบทที่ 4 ตารางรายละเอียด
รูปแบบความสัมพันธที่ใชในประมวลศัพท

70

สัญลักษณที่ใชแสดงมโนทัศนและความสัมพันธ
สัญลักษณ

ความหมาย
ใชแสดงมโนทัศนหนึ่ง

XX

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

➠➠ XX ➠➠

ดัชนีแผนภูมิแสดงความสัมพันธ
ชื่อยอ

CN01

แสดงศัพทที่เปนมโนทัศนหลัก

CN02

Environmental management
system
Environmental policy

CN03

Planning

แสดงศัพทที่เปนมโนทัศนรอง

Organization, top management, top
management commitment, continual
improvement, prevention of
pollution, environmental objective,
environmental target, environmental
performance, environmental impact.
Environmental aspect, significant
environmental aspect, significant
environmental impact, environment,
objectives and targets, legal and
other requirements, top
management commitment to
prevention of pollution,

71

CN04

Implementation and operation

CN05

Checking and corrective action

CN06

Management Review

environmental management
program, interested party.
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.
Monitoring and measurement;
nonconformance and corrective and
preventive action; nonconformance,
records, environmental records,
environmental management system
audit, audit, conformance.
-
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มโนทัศนหลักและความสัมพันธกับมโนทัศนรอง
Environmental
Management System (EMS)
WP
WP
environmental policy

WP

WP

WP

planning
implementation and operation

checking and corrective action

WP

management
review

WP = whole-part
CN01
CN01

Concept: environmental
management system

Eng: environmental
management system
[EMS.TXT]

Thai: ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
[TH-EMS008.TXT]

Feature:
คือสวนของระบบการบริหารจัดการซึ่งไดนาํ เอาโครงสรางองคกร กิจกรรมการวางแผน หนาที่และความ
รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และทรัพยากรประเภทตางๆ มารวมไว เพื่อใชพัฒนา
ดําเนินการ ทําใหบรรลุผล ทบทวน และรักษาไวซึ่งนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) [THEMS008.TXT]
นอกจากคํานิยามขางตน ซึ่งเปนคํานิยามที่บัญญัติไวโดยขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 (ISO 14001:1996 Environmental Management Systems – Specification With
Guidance for Use) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานของประเทศฝรั่งเศส (NF X 30-20 Systeme de
management environnemental E1994) ไดนิยามคําวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไววา เปนชุดของความ
รับผิดชอบในระดับองคกร ที่ไดนาํ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และวิธกี ารทีจ่ ําเปน มาใชดําเนินการนโยบาย
สิ่งแวดลอม (environmental policy) คํานิยามที่นาจะสมบรูณกวาเปนคํานิยามที่ปรากฏอยูในบทที่ 2 ของแผน
สิ่งแวดลอมของประเทศเนเธอรแลนด (The Dutch Green Plan) ที่กลาวไววา ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมคือสิ่งที่
จะชวยสรางพื้นฐานในการกําหนดแนวทาง การตรวจวัดคา และการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อแสดงใหเห็นวา
กิจกรรมการดําเนินงานขององคกรสอดคลองกับกฎระเบียบและนโยบายที่องคกรกําหนดขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ดังกลาว
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 มีองคประกอบสําคัญคือ นโยบายสิ่งแวดลอม
(environmental policy) การวางแผน (planning) การดําเนินการและการปฏิบัติการ (implementation and
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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 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (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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ความสัมพันธของมโนทัศนรองชุดที่ 1
organization

AI

environmental objective

EMS
WP

WP

WP
CO
top management
A-In

environmental policy

continual improvement

CN02
AI = agent-implementation
A-In = agent-intention
CO = creator-object
WP = whole-part
PC = principle-control
CE = cause-effect
IO = intention-object

environmental target

PC

WP
top management commitment

IO

WP

CE

environmental performance
environmental impact

IO
prevention of pollution
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CN02

Concept:
environmental policy

Eng: environmental policy Thai: นโยบายสิง่ แวดลอม
[EMS.TXT]
[TH-EMS011.TXT]

Feature:
เปนขอความที่แสดงหลักการและความมุงมั่นขององคกร ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
(environmental performance) โดยรวม สามารถนําไปใชเปนกรอบงาน (framework) เพื่อการปฏิบัติและในการ
จัดทําวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม (environmental objectives and targets) [TH-EMS008.TXT]
นโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) เปนองคประกอบสําคัญลําดับแรกของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 องคกรสามารถออกแบบนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy)
ใหเหมาะสมกับความตองการไดอยางยืดหยุน ทั้งนี้มาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหผูบริหารระดับสูง (top
management) ขององคกรเปนผูทําหนาที่กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy)
นโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) ที่แข็งแกรงจะตองมีลักษณะดังนี้ ก) เหมาะสมกับลักษณะ
และขนาดของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (environmental impact) อันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และงานบริการ
ขององคกร ข) รวมพันธะของผูบ ริหารระดับสูง (top management commitment) ที่มีตอการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
(continual improvement) และการปองกันมลภาวะ (prevention of pollution) ค) รวมพันธะที่มีตอการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม (compliance with environmental legislation and regulation)
ตลอดจนขอกําหนดอื่นใดที่องคกรเกี่ยวของ ง) สามารถใชเปนกรอบงาน (framework) ในการจัดทําและทบทวน
(setting and reviewing) วัตถุประสงคและเปาหมายดานสิง่ แวดลอม (environmental objectives and targets)
จ) มีการจัดทําเปนเอกสารรับรอง (documented) นําไปดําเนินการและรักษาไว (implemented and
maintained) ฉ) มีการสื่อสาร (communication) ใหพนักงานในองคกรไดทราบทัว่ กัน 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
การจัดการสิ่งแวดลอม (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 [THEMS008.TXT] ผูบริหารสูงสุด [THEMS014.TXT]
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Feature:
คือผูทําหนาที่กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) เพื่อใหแนใจวาจะมีการนํา
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปดําเนินการและปฏิบัตกิ ารภายในองคกรอยางจริงจัง ผูบริหารระดับสูง (top
management) ประกอบดวยบุคคล หรือกลุมบุคคล ซึ่งทําหนาที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร
เพื่อใชในการดําเนินงานและรักษาไวซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหผูบริหารระดับสูง (top
management) ขององคกรจักตองเปนผูกําหนดนโยบายสิง่ แวดลอม (environmental policy) ของ
องคกร คําวา “จักตอง” มีลักษณะเปนขอบังคับ ทั้งนี้เพราะผูทดี่ ํารงตําแหนงสูงสุดขององคกรเทานั้น ที่จะมี
วิสัยทัศนเพียงพอที่จะกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม ใหสามารถครอบคลุมกิจกรรมการดําเนินงานทั้งหมดขององคกร
ได การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงจะชวยใหนโยบายที่กาํ หนดขึ้น สามารถสงผลกระทบไดมากกวา ซึ่ง
หมายถึงนโยบายสิ่งแวดลอมจะตองเปนองคประกอบที่ไมสามารถละเลยหรือหยุดชะงักกลางคัน โครงสรางดังกลาว
นี้จะชวยหลอเลี้ยงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหสามารถดําเนินการไดอยางยัง่ ยืน
ขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ไมไดนิยามคําวาผูบ ริหารระดับสูง (top
management) เอาไว ทั้งนี้เพื่อเอื้อใหองคกรทุกประเภทและทุกขนาดสามารถนํามาตรฐานไปประยุกตใชตาม
ความเหมาะสม ผูบริหารระดับสูงจะตองสะทอนลักษณะงานขององคกรที่นําระบบไปดําเนินการ เชนในองคกร
ขนาดใหญซึ่งมีเครือขายทั่วโลก ผูบริหารระดับสูงอาจดํารงตําแหนงประธานบริษัท ผูบริหารฝายการเงิน หรือรอง
ประธานโครงการปฏิบตั ิการดานสิ่งแวดลอม แตหากองคกรเปนโรงงานเดี่ยว ผูบริหารระดับสูงอาจไดแกผูจัดการ
โรงงาน แตไมวาผูบริหารระดับสูงจะอยูตําแหนงใด บุคคลผูนั้นจะตองมีอํานาจในการตัดสินใจใชงบประมาณและ
ทรัพยากรขององคกร ในการดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม
Conceptual Relations: ดูรูป CN02
Top management ➠➠ CO ➠➠ environmental policy
CO = creator-object
คําอธิบาย ผูบริหารระดับสูง (top management) คือผูมีหนาที่กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม
(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 หรือสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของที่กลาวมา
รวมถึงหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมีภาระหนาที่และการบริหารงานเปนของตนเอง ทัง้ นี้องคกรที่มีหนวย
ปฏิบัติการมากกวาหนึ่งหนวยใหถือวาแตละหนวยคือหนึ่งองคกร [TH-EMS008.TXT]
นอกจากนี้องคกร (organization) ยังหมายถึงบริษัทระหวางประเทศซึ่งมีสาขาทัว่ โลก หรือโรงงานเพียง
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แหงเดียวของบริษัทแหงนั้น ที่มีลักษณะตรงตามคํานิยามคือ “มีภาระหนาที่และการบริหารงานเปนของตนเอง ”
และประกอบดวยกลุมบุคคลซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ ไมอนุมัติ หรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ทั้งนี้หนวยงานหลายแหงซึง่ ไดชื่อวาเปนองคกร เชน พันธมิตรทางธุรกิจ (industry alliances)
หรือการรวมทุนอยางไมเปนทางการ ก็อาจมีคุณสมบัติไมตรงตามคําจํากัดความของมาตรฐานไอเอสโอ 14001
หากหนวยงานเหลานีไ้ มมีการรายงานตอผูบริหารระดับสูงสวนกลาง
Conceptual Relations: ดูรูป CN 02
Organization ➠➠ WP ➠➠ top management
Organization ➠➠ AI ➠➠ environmental management system
WP = whole-part
AI = agent-implementation
คําอธิบาย องคกร (organization) ซึ่งจะประกอบดวยผูบริหารระดับสูง (top management) เปน
ผูนําระบบการจัดการสิง่ แวดลอม (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 megacorporation with more than 100 plants in countries all over the world, or
it can be the welding shop owned by the subsidiary of that megacorporation. You may choose (possibly because of vendor requirements
in a contract you’re recently won) to certify only one of your facilities.

81
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: การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม [THEMS008.TXT] ผลการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม [TH-EMS
009.TXT]

Feature:
เปนผลซึ่งสามารถตรวจวัดไดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เกี่ยวของกับการควบคุมลักษณะปญหา
สิ่งแวดลอม (environmental aspect) ที่กําหนดไวในนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental
policy) และวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม (environmental objectives and
targets) [TH-EMS008.TXT]
นอกจากนี้การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (environmental performance) ยังเกี่ยวของกับ
การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรที่มีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continual improvement) จะ สงเสริมใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องเชนกัน โดยมีนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) เปนสิ่งที่ชวย
ขับเคลื่อน เพื่อใหองคกรสามารถรักษาไวซึ่งการปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
Conceptual Relations: ดูรูป CN 02
Environmental policy ➠➠ PC ➠➠ environmental performance
PC = principle-control
คําอธิบาย การดําเนินงานดานสิง่ แวดลอม (environmental performance) จะถูกควบคุมโดย
หลักการที่กาํ หนดไวในนโยบายสิง่ แวดลอม (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: ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
[TH-EMS008.TXT]
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม [THEMS014.TXT]

Feature:
คือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม อันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ หรืองานบริการขององคกร ไมวาจะ
เกิดขึ้นเพียงบางสวนหรือทั้งหมด หรือสงผลดานบวกหรือดานลบ [TH-EMS.TXT]
เพื่อควบคุมการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินการขององคกร มาตรฐานไอเอสโอ
14001 กําหนดใหผูบริหารระดับสูงขององคกรเปนผูกาํ หนดนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) ให
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เหมาะสมกับลักษณะและขนาดของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (environmental impact) อันเกิดจากกิจกรรม
ผลิตภัณฑ หรืองานบริการขององคกร เห็นไดชัดวาประโยชนอยางหนึ่งของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมคือ หาก
องคกรไดนาํ ไปดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว จะสามารถลดผลกระทบดานลบที่มีตอสิ่งแวดลอม ทั้งยังชวย
รักษาไวซึ่งคุณภาพของระบบนิเวศโดยรวม
Conceptual Relations: ดูรูป CN 02
Environmental policy ➠➠ CE ➠➠ environmental impact
CE= cause-effect
คําอธิบาย ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (environmental impact) เปนผลอันเกิดจากการดําเนินงานตาม
นโยบายสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเปนผลกระทบดานบวกหรือดานลบก็ได
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
Thai: พันธะของผูบริหารระดับสูง
commitment [EMS001.TXT] ความมุง มั่นของผูบริหารระดับสูง [TH[EMS003.TXT]
EMS008.TXT] ความมุงมั่นของผูบริหาร
สูงสุด [TH-EMS010.TXT]
Feature: คือขอผูกพันของผูบริหารระดับสูง (top management) ที่มีตอการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continual
improvement) และการปองกันมลภาวะ (prevention of pollution) และการปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและ
กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม (compliance to environmental legislation and regulation) รวมถึงขอกําหนดดาน
สิ่งแวดลอมอื่นใดที่องคกรเกี่ยวของอยู องคประกอบทัง้ หมดนี้ตอ งแสดงไวใหเห็นชัดเจนเปนลายลักษณอักษรใน
นโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) ขององคกร เนื่องจากนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy)
จะถูกใชเปนเครื่องมือขับเคลื่อนการดําเนินงานและการปรับปรุงระบบการจัดการสิง่ แวดลอมขององคกรใหประสบ
ความสําเร็จ พันธะของผูบริหารระดับสูง (top management commitment) มีสวนสําคัญอยางมากที่จะผลักดันให
องคกรประสบความสําเร็จในการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปดําเนินงาน ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงจึงตองทํา
หนาที่กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) เพื่อใหแนใจวานโยบายดังกลาวไดแสดงใหเห็นขอ
ผูกพันของตนที่มีตอองคประกอบดังกลาวขางตน
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
Eng: continual
Thai: การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
improvement
improvement [EMS.TXT] [TH-EMS008.TXT]
Feature: คือกระบวนการที่สงเสริมระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหประสบผลสําเร็จในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม (environmental performance) โดยรวม ตามแนวทางทีก่ ําหนดไวในนโยบายสิ่งแวดลอม
(environmental policy) ขององคกรทั้งนี้กระบวนการดังกลาวไมจําเปนตองเกิดขึ้นพรอมๆ กันในทุกๆ กิจกรรม
[TH-EMS008.TXT]
ขอผูกพันขององคกรที่มีตอการปรับปรุงอยางตอเนื่อง(commitment to continual improvement) คือการที่
องคกรจะตองจัดใหมีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management system) อยาง
ตอเนื่อง ไมใชปรับปรุงเพียงแคการดําเนินงานดานสิง่ แวดลอม (environmental performance) เทานั้น การ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continual improvement) จึงเปนการปรับปรุงที่ตองเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอตลอดชวง
ระยะเวลาหนึ่ง มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ตองการใหองคกรปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
(continual improvement) ดวยวิธีการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานลบและสรางผลกระทบดานบวก โดยมี
เปาหมายเพื่อเนนใหองคกร พยายามปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 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) เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นขอผูกพันของผูบริหาร
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

87
CN09

Concept:
prevention of
pollution

Eng: prevention of
pollution [EMS.TXT]

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

Feature:
คือการใชกระบวนการ วิธีการ วัสดุ หรือผลิตภัณฑ ซึง่ ชวยหลีกเลี่ยง ลด หรือควบคุมมลภาวะ และ
รวมถึงการแปรรูปนํามาใชงานใหม การปรับสภาพ การเปลี่ยนกระบวนการ กลไกการควบคุม การใชวัสดุทดแทน
และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ประโยชนของการปองกันมลภาวะคือชวยลดผลกระทบที่มีตอ
สิ่งแวดลอม ชวยปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดคาใชจายในการดําเนินงาน [TH-EMS008.TXT]
พันธะขององคกรที่มีตอการปองกันมลภาวะ (commitment to prevention of pollution) จะเกี่ยวของกับ
พันธะที่มีตอการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (commitment to continual improvement) ทั้งนี้เพราะการปรับปรุง
กระบวนการ วิธีการ กลไกการควบคุม อยางตอเนื่องจะชวยลดและปองกันการเกิดมลภาวะ
คําวา การปองกันมลภาวะ (prevention of pollution) ตามขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ไมไดหมายถึงการขจัดโอกาสหรือความเปนไปไดใดๆ ที่ทาํ ใหเกิดมลภาวะ แตหมายถึง
การกําหนดเปาหมายในการลดมลภาวะใหเหลือนอยที่สุดเทาทีจ่ ะทําให เปาหมายดังกลาวตองสามารถบรรลุใหเปน
จริงได เพื่อชวยใหองคกรสามารถดําเนินกิจการไดตอไปอยางยั่งยืน ในขณะที่ทําการปรับปรุงการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมและการลดมลภาวะตามขอกําหนดของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
Conceptual Relations: ดูรูป CN 02
Top management commitment ➠➠ IO ➠➠ prevention of pollution
IO = intention-object
คําอธิบาย การปองกันมลภาวะ (prevention of pollution) เปนอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นขอผูกพันของผูบริหาร
ระดับสูง (top management commitment) ซึ่งตองระบุไวในหลักการของนโยบายสิ่งแวดลอม (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 waterbased 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:
Eng: environmental
Thai: วัตถุประสงคดานสิง่ แวดลอม
environmental
objective [EMS.TXT] [TH-EMS008.TXT] [TH-EMS014.TXT]
objective
Feature: คือเปาหมายโดยรวมดานสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental
policy) ซึ่งองคกรตองดําเนินการใหบรรลุผลและสามารถตรวจวัดไดในทางปฏิบัติ [THEMS008.TXT] เนื่องจากนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) จะตองถูกใชเปนกรอบ
งาน (framework) ในการจัดทําและทบทวนวัตถุประสงคดา นสิ่งแวดลอม (environmental
objective) รวมทั้งเปาหมายดานสิ่งแวดลอม (environmental target) วัตถุประสงคดา นสิ่งแวดลอม
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จึงตองสอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอมที่กําหนดขึ้น รวมทั้งขอผูกพันของผูบริหารระดับสูง (top
management commitment) ที่มีตอการปองกันมลภาวะ (prevention of pollution) ทั้งนี้
มาตรฐานไดกาํ หนดให องคกรจักตองจัดทํา และรักษาไวซึ่งวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิง่ แวดลอมที่มีเอกสาร
รับรอง ในแตละลักษณะงานและแตละระดับภายในองคกร
Conceptual Relations: ดูรูป CN 02
Environmental policy ➠➠ WP ➠➠ environmental objective
WP =whole-part
คําอธิบาย วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม (environmental objective) เปนสวนหนึ่งของนโยบายสิ่งแวดลอม
(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 Thai: เปาหมายดานสิ่งแวดลอม
[EMS.TXT]
[TH-EMS010.TXT]
Feature: คือผลที่ตองการบรรลุจากการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และสามารถตรวจวัดไดในทางปฏิบัติ ซึง่
องคกรหรือสวนหนึง่ ขององคกรสามารถนําไปใชปฏิบัติได เปาหมายดานสิ่งแวดลอม (environmental target)
กําหนดโดยวัตถุประสงคดา นสิ่งแวดลอม (environmental objective) ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม [TH-EMS008.TXT]
Conceptual Relations: ดูรูป CN02
Environmental policy ➠➠ WP ➠➠ environmental target
WP = whole-part
คําอธิบาย เปาหมายดานสิ่งแวดลอม (environmental target) เปนสวนหนึ่งของนโยบายสิ่งแวดลอม
(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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ความสัมพันธของมโนทัศนรองชุดที่ 2
environmental policy

PT

planning

CE
environmental impact
EO

CE

environment
EO

CN03
AP = activity-patient
EO = effect-object
CE = cause-effect
GS = generic-specific
OC = object-constraint
PT = process-topic of activity
WP = whole -part

PT
environmental aspect
GS
OC
significant environmental
aspect
CE
significant
environmental impact

legal and other requirements

PT OC

PT
objectives and targets
OC

OC

Top management
commitment to prevention of
pollution

environmental management
program
interested party
AP
environmental performance
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CN12

Concept:
Thai: การวางแผน [TH-EMS09.TXT]
Eng: planning
planning
[EMS.TXT]
Feature: เปนองคประกอบสําคัญลําดับที่สองของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management
system) ประกอบดวยหัวขอกิจกรรม 4 หัวขอคือ การจัดทําระเบียบปฏิบัติที่ใชจําแนกแงมุมดานสิ่งแวดลอม
(environmental aspects) การจัดทําระเบียบปฏิบัติที่ใชจําแนกกฎหมายและขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของ (legal and
other requirements) การจัดทําวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอมที่มีเอกสารรับรอง (documented
objectives and targets) และการจัดทําโครงการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management program) เพื่อ
ดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14001 กําหนดใหขั้นตอนการวางแผนมีองคประกอบที่มีลักษณะเปนขอบังคับ (mandatory element) ซึ่ง
แสดงดวยคําวา “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) เปนองคประกอบสําคัญลําดับที่สองของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
(environmental management system) เปนขั้นตอนที่เปนขอบังคับ (mandatory) และ
ประกอบดวยหัวขอกิจกรรม 4 หัวขอซึ่งมีองคประกอบที่เปนขอบังคับ (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:
Eng: environmental Thai: ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม
environmen aspect [EMS.TXT] [TH-EMS008.TXT]
tal aspect
ปญหาสิง่ แวดลอม [THEMS011.TXT]
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม [THEMS014.TXT]

Feature:
คือสวนประกอบของกิจกรรม ผลิตภัณฑ หรืองานบริการขององคกร ซึ่งสามารถกอปฏิสัมพันธ (interact)
กับสิ่งแวดลอม (environment) ทั้งนี้ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ (significant environmental aspect)
คือลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบ หรือสามารถสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญ ( significant
environmental impact) ตอสิ่งแวดลอม [TH-EMS008.TXT]
ขั้นตอนการวางแผน (planning) เริ่มดวยการที่องคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซงึ่ ระเบียบปฏิบัติ
(procedure) ที่ใชระบุลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม (environmental aspects) อันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑหรือ
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งานบริการขององคกร ซึง่ องคกรสามารถควบคุม หรือคาดหวังวาจะสามารถควบคุมได เพื่อตัดสินวาลักษณะ
ปญหาสิ่งแวดลอม (environmental aspects) ใด จะกอหรือสามารถกอผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม
(significant environmental impact) และองคกรจักตองแนใจวาลักษณะปญหาที่เกี่ยวของกับผลกระทบที่มี
นัยสําคัญเชนวานี้ จะถูกนําไปพิจารณาในการกําหนดวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม (environmental objectives)
นอกจากนี้ องคกรยังตองปรับปรุงขอมูลในเรื่องนีใ้ หทันสมัยอยูเสมอ
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
ปญหาสิ่งแวดลอม (environmental aspects) ซึ่งอาจกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(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: ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ
[TH-EMS011.TXT]
ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ [THEMS008.TXT]

Feature:
คือลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม (environmental aspect) ที่สามารถกอผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอ
สิ่งแวดลอม (significant environmental impact) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
กําหนดใหองคกรจักตองระบุลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ โดยพิจารณาจากปจจัยดังตอไปนี้ ก) การ
ปลอยอากาศเสีย ข) การปลอยของเสียสูแหลงน้าํ ค) การจัดการของเสีย ง) การทําใหที่ดินปนเปอน จ) การใช
สวนประกอบที่เปนวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ ฉ) ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมของทองถิ่นและประเด็นปญหาอื่น
ของชุมชน และเมื่อระบุปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญออกมาไดแลว องคกรจะตองมีการจัดทําเอกสารรับรอง มี
การทบทวนและปรับปรุงตามความจําเปนตอไป
Conceptual Relations: ดูรูป CN03
Environmental aspect ➠➠ GS ➠➠ significant environmental aspect
GS = generic-specific
คําอธิบาย ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ (significant environmental aspect) เปน
ลักษณะเฉพาะของลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม (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: ผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอ
สิ่งแวดลอม
[TH.EMS009.TXT] ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ
[TH.EMS011.TXT]

Feature:
เกิดจากลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ (significant environmental aspect) ซึ่งจะกอใหเกิด
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญ (significant environmental impact) ตอสิ่งแวดลอมตามมา ทั้งนีข้ ึ้นอยูก ับความถี่หรือ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและศักยภาพที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษย และ/หรือสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปน
ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่กลุมผูเกี่ยวของใหความสนใจ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจักตองกําหนดใหบุคลากร
ซึ่งรับผิดชอบลักษณะงานที่อาจกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม (significant environmental
impact) ไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอและเหมาะสม เชน การฝกอบรมใหรับมือกับภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งกําหนด
ระดับการศึกษา ประสบการณ และ/หรือ การอบรมที่จําเปนเพื่อใหรับหนาที่ของงานดังกลาว หากพบวาองคกรมี
กิจกรรมบางอยางซึ่งสามารถสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม (significant environmental impact)
รวมทั้งจัดใหมีการจัดทําเอกสารรับรอง และปรับปรุงขอมูลในเรื่องดังกลาวใหทันสมัย
Conceptual Relations: ดูรูป CN03
Significant environmental aspect ➠➠ CE ➠➠ significant environmental
impact
CE = cause-effect
คําอธิบาย ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ (significant environmental impact) เกิด
จากลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ (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 Thai: สิ่งแวดลอม [TH[EMS.TXT]
EMS008.TXT]

Feature:
คือสภาพแวดลอมที่องคกรดําเนินงานอยู รวมถึงสภาพอากาศ แหลงน้ํา ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ พืช
และสัตว และมนุษย และการมีปฏิสัมพันธกับการดําเนินงานขององคกร สภาพแวดลอมในบริบทนี้ ขยายออกจาก
องคกรสูสภาพแวดลอมสังคมโลกโดยรวม [TH-EMS008.TXT]
สิ่งแวดลอม (environment) ตามนิยามของระบบการจัดการสิง่ แวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
ไมไดหมายถึงทะเลสาบหรือปาเขาดังทีเ่ ขาใจกันทั่วไป แตหมายถึงสภาพแวดลอมภายในบริเวณทําการขององคกร
รวมถึงสถานที่ที่มีการใชผลิตภัณฑ ตลอดจนแผนดิน แหลงน้ํา พืชและสัตว ชีวติ ผูคนซึง่ อาศัยอยูรอบสถาน
ประกอบการก็ถือเปนสิ่งแวดลอม (environment) หากองคกรดําเนินงานอยูภายในขอบเขตทางภูมิศาสตรที่เรียกวา
สิ่งแวดลอม โดยธรรมชาติแลว การดําเนินงานขององคกรจะตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (อากาศ ดิน และน้ํา)
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และการมีปฏิสัมพันธเชนวานี้ (องคกร-สิ่งแวดลอม) มีสวนกอใหเกิดผลกระทบบางรูปแบบตอสิ่งแวดลอม
(environment)
ปจจุบันองคกรทุกขนาดและทุกประเภทใหความสนใจที่จะดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมใหประสบผลสําเร็จ
และตองการแสดงใหเห็นความสําเร็จของการดําเนินงานเชนวาดวยการควบคุมผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม อันเกิด
จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และ/หรือ งานบริการขององคกรตามที่กําหนดไวในนโยบายสิ่งแวดลอมและวัตถุประสงค
ดานสิ่งแวดลอม ทั้งนีเ้ พื่อใหบรรลุเปาหมายโดยรวมของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
นั่นคือสนับสนุนใหมีการปองกันสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุล และเหมาะสมกับความตองการของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม
Conceptual Relations: ดูรูป CN03
Environmental impact ➠➠ EO ➠➠ environment
Significant environmental impact ➠➠ EO ➠➠ environment
EO = effect-object
คําอธิบาย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม (significant
environmental impact) มักสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (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 andwilderness 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

Feature:

Concept:
objective and
target

Eng: objective
and target
[EMS.TXT]

Thai: วัตถุประสงคและเปาหมาย
[TH-EMS008.TXT]
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คือวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม (environmental objectives and targets) ที่กําหนดไวใน
นโยบายสิ่งแวดลอม แตแตกตางกันเพราะเปนวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคกรจักตองจัดทําเปนลายลักษณ
อักษรและมีเอกสารรับรอง เพื่อใชดําเนินการกิจกรรมตางๆ ดานสิ่งแวดลอมที่แยกยอยออกไป การจัดทํา
วัตถุประสงคและเปาหมายที่มีเอกสารรับรองเปนหัวขอกิจกรรมหนึ่งของขั้นตอนการวางแผน (planning)
ในหัวขอกิจกรรมนี้ ขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ระบุวา
องคกรจักตองจัดทําและคงไวซงึ่ วัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม (environmental objectives and
targets) ซึ่งมีเอกสารรับรองในแตละลักษณะงานและแตละระดับที่เกี่ยวของภายในองคกร ในการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม (environmental objectives and targets) องคกรจักตองพิจารณา
กฎหมายและขอกําหนดทีเ่ กี่ยวของ (legal and other requirements) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ
(significant environmental aspects) ทางเลือกดานเทคโนโลยี ขอกําหนดในทางการเงิน การปฏิบัติการและธุรกิจ
นอกจากนี้ยังตองสอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) และขอผูกพันของผูบริหารระดับสูง
(top management commitment) ขององคกรที่มีตอการปองกันมลภาวะ (prevention of pollution) นอกจากนี้
วัตถุประสงค (objectives) ที่กําหนดขึ้นจะตองชัดเจน และเปาหมาย (targets) จะตองสามารถตรวจวัดไดในทาง
ปฏิบัติ เมื่อมีการนํามาตรการปองกัน (preventive measures) ที่เหมาะสมมาประยุกตใช ในสวนที่เกีย่ วของกับ
ทางเลือกดานเทคโนโลยี องคกรอาจตองพิจารณาใชเทคโนโลยีทดี่ ีที่สุด (best available technology-BAT) ที่มีอยู
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) เปนหัวขอกิจกรรมหนึ่งของการ
วางแผน (planning) ซึ่งในการจัดทําจะตองพิจารณาขอจํากัดดานกฎหมายและขอกําหนดอื่นใดที่เกี่ยวของ
(legal and other requirements) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ (significant
environmental aspect) และขอผูกพันของผูบริหารระดับสูง (top management
commitment) ที่มีตอการปองกันมลภาวะ (commitment to prevention of pollution)
และความสอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอม (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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2.

3.

4.

5.

6.

targets shall be consistent with the environmental policy, including the
commitment to prevention of pollution. [EMS.TXT]
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]
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]
4.3.3, 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]
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]
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: แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม
[TH-EMS008.TXT]
โครงการจัดการสิ่งแวดลอม [THEMS014.TXT]

Feature:
คือแผนงานที่องคกรตองจัดทําและดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย และการ
จัดทําแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมกระทําในหัวขอกิจกรรมการวางแผน (planning)
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ระบุวาองคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซึ่ง
แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management program) จํานวนหนึง่ แผนงานหรือมากกวา เพื่อ
ดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย (objectives and targets) ที่กําหนดไวในนโยบาย
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้แผนงานดังกลาวจะตองรวม ก) การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบในแตละลักษณะงาน
และแตละระดับที่เกีย่ วของภายในองคกร และ ข) วิธีการและระยะเวลาดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย นอกจากนี้หากมีโครงการใดที่เกีย่ วของกับการพัฒนาใหมๆ หรือกิจกรรมใหมๆ องคกรจะตองปรับปรุง
โครงการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีอยูเพื่อจะไดสามารถปรับใชไดกับโครงการเชนวา
การจัดทําแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management program) เปนองคประกอบ
สําคัญที่จะสงเสริมใหการดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรประสบผลสําเร็จ แผนงานดังกลาว
จะตองระบุใหชดั เจนวาองคกรจะสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย (objectives and targets) ที่ตั้ง
ไวไดอยางไร รวมทั้งกําหนดเวลาและบุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายสิ่งแวดลอม
(environmental policy) แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management program) อาจแบงเปน
แผนงานยอย เพื่อใชจัดการกับองคประกอบสวนที่มีลักษณะเฉพาะขององคกร รวมถึงการทบทวนดานสิ่งแวดลอม
(environmental review) สําหรับกิจกรรมใหมๆ
Conceptual Relations: CN03
Planning ➠➠ PT ➠➠ environmental management program
PT = process-topic of activity
คําอธิบาย แผนงานการจัดการสิง่ แวดลอม (environmental management program) เปนอีกหัวขอกิจกรรมหนึ่ง
ของขั้นตอนการวางแผน (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
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2.

3.

4.

5.

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]
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].
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]
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]
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 Eng: interested Thai: กลุมผูเกี่ยวของ [THparty
party
EMS008.TXT] กลุมผูสนใจ [TH[EMS.TXT]
EMS011.TXT]
Feature: คือบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
(environmental performance) ขององคกร [TH-EMS008.TXT] ขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001
กําหนดใหองคกรพิจารณาความคิดเห็น และ/หรือความตองการของกลุมผูเกี่ยวของในการกําหนดวัตถุประสงคดา น
สิ่งแวดลอม (environmental objective) อีกทั้งยังตองกําหนดและรักษาไวซงึ่ ระเบียบปฏิบัตใิ นการสื่อสารกับกลุม
ผูเกี่ยวของภายนอกองคกร ดวยการจัดระบบการรับขอมูลขาวสาร 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) เปนขอจํากัดที่องคกรตองนํามาพิจารณาใน
การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย (objectives and targets) เนื่องจากเปนผูที่ไดรบั กระทบจากการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (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]
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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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ความสัมพันธของมโนทัศนรองชุดที่ 3
implementation and operation
WP

WP
operation

implementation
PT
structure and responsibility
TA

training, awareness and competence

PT

AM
AR
top management
resource

PT

PT
management representative

GS
internal
communication
communication

PT

PT
Am

GS

external communicationdocument control
document
EMS documentation

CN04
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

operational control
emergency
preparedness and
response
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Thai: การดําเนินการและการ
Concept:
Eng: implementation
implementatio and operation
ปฏิบัติการ [THn and
[EMS.TXT]
EMS009.TXT]
operation
Feature: เปนองคประกอบสําคัญลําดับที่สามของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
ขั้นตอนการดําเนินการและการปฏิบัติการ (implementation and operation) แยกยอยออกเปนการดําเนินการ
(implementation) และการปฏิบัติการ (operation) ทั้งนี้ขั้นตอนการดําเนินการ (implementation) ซึ่งจะเกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการ ประกอบดวยหัวขอกิจกรรมตอไปนี้ การกําหนดโครงสรางและความรับผิดชอบ (structure
and responsibility) การฝกอบรม การสรางจิตสํานึก และการพัฒนาความสามารถ (training, awareness and
competence) การสื่อสาร (communication) การจัดการเอกสารระบบการจัดการสิง่ แวดลอม (environmental
management system documentation) การควบคุมเอกสาร (document control) สวนขั้นตอนการปฏิบัติการ
(operation) ซึ่งจะเกี่ยวของกับการควบคุมระบบและเครื่องจักร จะประกอบดวยหัวขอกิจกรรมการควบคุมการ
ปฏิบัติการ (operational control) และการเตรียมพรอมเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน (emergency preparedness and
response) ทั้งนี้ทั้งการดําเนินการและการปฏิบัติการ (implementation and operation) จะประกอบดวย
องคประกอบที่มีลักษณะเปนขอบังคับจํานวน 19 องคประกอบ
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04
Implementation and operation ➠➠ WP ➠➠ implementation
Implementation and operation ➠➠ WP ➠➠ operation
WP = whole-part
คําอธิบาย การดําเนินการและปฏิบัติการ (implementation and operation) เปนขั้นตอนตอจากการ
วางแผน (planning) ประกอบดวยการดําเนินการ (implementation) และการปฏิบัติการ
(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]
CN20
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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 Thai: โครงสรางและความรับผิดชอบ
[TH-EMS010.TXT]
responsibility
[EMS.TXT]

Feature:
คือการกําหนดบทบาท หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคลากร ซึ่งนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไป
ดําเนินการและปฏิบัติการในองคกร รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใชในการดําเนินการ จัดทําขึ้นในหัวขอ
กิจกรรมการดําเนินการและการปฏิบัติการ
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจักตองกําหนดบทบาท (roles) ความรับผิดชอบ
(responsibility) และอํานาจหนาที่ (authorities) ของบุคลากรผูท ี่จะนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปดําเนินการ
และปฏิบัติการ โดยโครงสรางและความรับผิดชอบที่กาํ หนดขึ้น จะตองมีเอกสารรับรองและมีการสื่อสารใหแก
บุคลากรทุกหนาทีแ่ ละทุกระดับภายในองคกร ทั้งนีเ้ พื่อใหการดําเนินการและการปฏิบัตกิ ารเปนไปอยางราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดทําโครงสรางและความรับผิดชอบ ฝายบริหาร (management) โดยผูบริหารระดับสูง (top
management) ขององคกรจักตองจัดหาทรัพยากร (resources) ที่จําเปน ซึ่งไดแก บุคลากรและความชํานาญ
เฉพาะดาน เทคโนโลยี และงบประมาณ และแตงตัง้ ผูแทนฝายบริหาร (management representative) ใหเปน
ผูทําหนาที่กําหนดบทบาทและหนาที่รับผิดชอบ ทัง้ นี้เพื่อใหแนใจวา ก) ไดมีการนําขอกําหนดของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมไปดําเนินการและธํารงสภาพในองคกรไดอยางสอดคลองกับมาตรฐานไอเอสโอ 14001 และ ข) ไดมีการ
รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมตอผูบริหารระดับสูง (top management) เพื่อทําการ
ทบทวน (review) และปรับปรุงระบบการจัดการสิง่ แวดลอมใหเหมาะสมตอไป
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ออกแบบใหองคกรสามารถกําหนดและและ
จัดทําโครงสรางและความรับผิดชอบไดอยางยืดหยุน เพื่อใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดขององคกร
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
ของขั้นตอนการดําเนินการและปฏิบัติการ (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
Feature:

Concept: resource

Eng: resource [EMS.TXT]

Thai: ทรัพยากร [TH-EMS010.TXT]

คือปจจัยตางๆ ที่องคกรใชในการบริหารจัดการระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหประสบผลสําเร็จตามที่ได
กําหนดไวในนโยบายสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ทรัพยากรมนุษยและทักษะความชํานาญงาน (human resources
and specialized skills) เทคโนโลยี (technology) และงบประมาณ (financial resources) ผูบริหารระดับสูง
(top management) จะตองแนใจวาองคกรไดจัดสรรทรัพยากรประเภทตางๆ เพื่อใชในการดําเนินการระบบการ
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จัดการสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอและเหมาะสม
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04
Top management ➠➠AM ➠➠ resource
AM = agent-material
คําอธิบาย ผูบริหารระดับสูง (top management) จะตองจัดสรรทรัพยากร (resource) ที่จําเปนเพื่อใช
ดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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
Eng: management
Thai:ผูแทนฝายบริหาร
representative
representative [EMS.TXT] [TH-EMS010.TXT]
Feature: คือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารระดับสูง (top management) ใหทําหนาที่กาํ หนดบทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบในการดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร และรายงานผลการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมใหฝายบริหาร (management) ทราบ เปนระยะ เพือ่ ใหมีการทบทวน (review) และปรับปรุงระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตอไป ในองคกรขนาดใหญ ผูแทนฝายบริหาร (management representative)
อาจมีจํานวนมากกวาหนึง่ คน ในขณะที่องคกรขนาดกลางและขนาดเล็ก มีผูแทนฝายบริหารเพียงคนเดียวก็เพียงพอ
กับหนาที่ดังกลาว
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04
Top management ➠➠AR ➠➠ management representative
AR = agent-representative
คําอธิบาย ผูบริหารระดับสูงคือผูแตงตัง้ ผูแทนฝายบริหาร (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:
เปนหัวขอกิจกรรมหนึ่งในขั้นตอนการดําเนินการ (implementation) ตอจากการจัดทําโครงสรางและความ
รับผิดชอบ ประกอบดวยการจัดเตรียมบุคลากรในองคกรใหมีความรู ความเขาใจในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ในสวนที่เปนการฝกอบรม (training) องคกรจะตองจัดการใหบคุ ากรผูมีหนาที่และลักษณะงานทีอ่ าจกอใหเกิด
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม ใหไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสม เพื่อใหแนใจวามีขีดความสามารถ
เพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูปฏิบัติงานซึง่ ทําหนาที่ในสวนของการจัดการสิ่งแวดลอมที่ตองการความ
ชํานาญเปนพิเศษ มาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจักตองแสดงใหเห็นความจําเปนในการฝกอบรม
และจักตอง จัดใหแกบุคลากรซึง่ มีหนาที่และลักษณะงาน ซึง่ อาจกอผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอมไดรับการ
ฝกอบรมอยางเพียงพอและเหมาะสม
ในสวนการสรางจิตสํานึก (awareness) ซึ่งก็คือการสรางการรับรูในเรื่องเกี่ยวกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหเกิดแกบคุ ลากรในองคกร องคกรจักตองจัดทําและคงไวซงึ่ ระเบียบปฏิบัติ (procedures) ที่จะ
สงเสริมใหบุคลากรหรือสมาชิกองคกรตระหนักถึง ก) นโยบายสิง่ แวดลอม ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม และการปฏิบัติใหสอดคลองกับองคประกอบดังกลาว ข) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่มี
นัยสําคัญ (significant environmental impact) ทั้งที่เกิดขึ้นแลวหรืออาจเกิดขึ้นไดในอนาคต และประโยชนตอ
สิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้น หากบุคลากรปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ค) บทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคลากร ในการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอมและระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนดของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งขอกําหนดในหัวขอกิจกรรมการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน (emergency
preparedness and response) และ ง) ผลที่อาจเกิดขึ้นหากบุคลากรละเลยและไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของ
การปฏิบัติการเฉพาะสวน
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นอกจากนี้ในสวนการพัฒนาความสามารถ (competence) ซึ่งเปนการจัดใหบุคลากรผูมีหนาที่และ
ลักษณะงานที่อาจกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอมไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอ เพื่อใหแนใจวา
บุคลากรมีขีดความสามารถ ระดับการศึกษา ความรู และประสบการณ ที่จะทําหนาที่ดาํ เนินการและปฏิบัติการ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04
Implementation ➠➠ PT ➠➠ training, awareness and competence
PT = process-topic of activity
คําอธิบาย กิจกรรมการฝกอบรม การสรางจิตสํานึก และการพัฒนาความสามารถ (training, awareness
and competence) ซึ่งเปนหัวขอกิจกรรมหนึ่งของขั้นตอนการดําเนินการ(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:
Thai: การสื่อสาร [THcommunication EMS010.TXT]
[EMS.TXT]

Feature:
เปนการติดตอและรับสงขอมูลขาวสารกับบุคลากรในองคกรและกลุมผูเกี่ยวของภายนอก ในเรื่องเกี่ยวกับ
แงมุมดานสิ่งแวดลอมขององคกรและการที่องคกรนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
มาใชควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอันอาจมี กิจกรรมการสือ่ สารดังกลาวนี้จดั ทําในขั้นตอนการดําเนินการ
(implementation)
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจักตองจัดทําและคงไวซึ่งระเบียบปฏิบัติ (procedures) เพื่อ
ก) ทําการสื่อสารภายใน (internal communication) กับบุคลากรทุกลักษณะงานและทุกระดับในองคกร ในเรื่อง
เกี่ยวกับแงมุมดานสิ่งแวดลอมและการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาดําเนินการ เพื่อควบคุมผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมซึ่งอาจมี และ ข) ทําการสื่อสารกับกลุมผูเกี่ยวของภายนอก (external interested parties) ดวยการ
รับสงขอมูลขาวสาร จัดใหมีระบบเอกสารรองรับ และสนองตอบการสื่อสารในสวนทีเ่ กี่ยวของกับแงมุมดาน
สิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ (significant environmental aspect) รวมถึงการจัดทําบันทึกวิธกี ารและขั้นตอนการ
สื่อสารในเรื่องดังกลาว
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 สงเสริมใหองคกรทําการสื่อสาร
(communication) ทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อกระตุนใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม แมวาหนาที่รับผิดชอบอาจไมเกี่ยวของกับการปฏิบัตงิ านที่กอใหเกิดผลกระทบ
ขอกําหนดในเรื่องการสื่อสารเปนองคประกอบหนึง่ ที่เปนลักษณะเฉพาะของมาตรฐาน เนื่องจากกิจกรรมการสื่อสาร
ที่ครอบคลุมทั่วถึงเทานั้น ทีจ่ ะสามารถขับเคลื่อนใหความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมกลายเปนภารกิจหลักของ
องคกรได
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04
Implementation and operation ➠➠ PT ➠➠ communication
Communication ➠➠ GS ➠➠ external communication
PT = process-topic of activity
คําอธิบาย ขั้นตอนการดําเนินการและปฏิบัตกิ าร (implementation and operation) ประกอบดวย
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หัวขอกิจกรรมการสื่อสาร (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
Eng: internal communication Thai: การสื่อสารภายใน [THcommunication
[EMS.TXT]
EMS010.TXT]
Feature: เปนการสื่อสารภายในแบบรอบทิศทางและครอบคลุมทุกหนาที่ ทุกลักษณะงาน และทุกระดับภายใน
องคกรไมใชการสื่อสารแบบแบงกลุม(compartmentalization) คือจากผูบริหารระดับสูงสูระดับลางหรือจากระดับ
ลางขึ้นสูเบื้องบนเทานั้น ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหการสื่อสารภายใน
องคกร (internal communication) เปนองคประกอบที่สาํ คัญทีส่ ุดอีกองคประกอบหนึ่ง โดยองคกรจักตองจัดทํา
และคงไวซงึ่ ระเบียบปฏิบัติ (procedures) เพื่อใชดาํ เนินการการสื่อสารภายในในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการนําระบบการ
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จัดการสิ่งแวดลอมมาควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอมซึ่งอาจมี อันอาจเกิดจากลักษณะปญหาสิง่ แวดลอมที่มี
นัยสําคัญ
Conceptual Relations: ดูรูป CN04
Communication ➠➠ GS ➠➠ internal communication
GS = generic –specific
คําอธิบาย การสื่อสารภายใน (internal communication) เปนประเภทหนึ่งของการสื่อสาร
(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
Eng: external communication
Thai: การสื่อสารภายนอก
communication
[EMS.TXT]
[TH-EMS010.TXT]
Feature: เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมผูเกี่ยวของภายนอก ในเรื่องการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและการควบคุม
ผลกระทบอันเกิดจากลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญขององคกร องคกรจะตองจัดทํากิจกรรมการรับสง
ขอมูลขาวสารและการสนองตอบการสื่อสารภายนอก (external communication) จัดใหมีเอกสารรับรองกิจกรรม
ดังกลาว และจัดทําบันทึกขั้นตอนตางๆ ในกิจกรรมการสื่อสารภายนอกดังกลาวดวย องคประกอบที่มีลักษณะเปน
ขอบังคับเชนนี้ จะชวยสงเสริมองคกรใหมีการสื่อสารภายนอกทั้งแบบเชิงรับและเชิงรุก หากมีการบริหารจัดการได
อยางเหมาะสมจะสามารถสรางขอไดเปรียบใหแกองคกร ทัง้ นี้ รูปแบบการสื่อสารภายนอกไดแกรายงานประจําป
การบันทึกเอกสาร ใบปลิวขอมูลผลิตภัณฑ การจางโฆษณา การสรางความสัมพันธที่ดีกับองคกรที่ไมแสวงผลกําไร
ขาวแจก และการเปดแถลงขาวแกสื่อมวลชนของผูบริหารระดับสูง เปนตน
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04
Communication ➠➠ GS ➠➠ external communication
GS = generic -specific
คําอธิบาย การสื่อสารภายนอก (external communication) เปนอีกประเภทหนึ่งของการสื่อสาร
(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

Thai: การจัดการเอกสาร ระบบ
Eng: environmental
management system การจัดการสิ่งแวดลอม
documentation
[TH-EMS010.TXT]
[EMS.TXT]

Feature:
เปนการนําเอกสารที่เกีย่ วกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม องคประกอบที่สําคัญตางๆ และความสัมพันธ
ขององคประกอบดังกลาวมาจัดทําใหเปนระบบในรูปเอกสารที่เปนกระดาษหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส กิจกรรมการ
จัดการเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยูใ นขั้นตอนการดําเนินการ (implementation)
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจักตองจัดทําและคงไวซึ่งขอมูลในรูปเอกสารหรือ
อิเล็กทรอนิกส ที่กลาวถึง ก) องคประกอบสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและความสัมพันธของ
องคประกอบเหลานั้น และ ข) แนวทางในการจัดทําระบบเอกสารของเอกสารตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทั้งนี้การจัดทํา
ระบบเอกสาร (documentation) จักตองชัดเจน กํากับดวยวันที่ (และวันที่ทําการแกไขปรับปรุง) สามารถจําแนกได
(identifiable) และจัดเก็บอยางเปนระเบียบในชวงเวลาที่กาํ หนดชัดเจน นอกจากนี้ยังตองมีการจัดทําและคงไวซงึ่
ระเบียบปฏิบัติ (procedures) และความรับผิดชอบ (responsibilities) ของบุคลากรซึง่ ทําหนาที่จัดทําเอกสารและ
ปรับปรุงเอกสารประเภทตางๆ
การจัดการเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management system documentation)
ควรแสดงใหเห็นองคประกอบสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและความสัมพันธขององคประกอบเหลานั้น
รวมทั้งบอกวิธีหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการเฉพาะดานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ระบบเอกสารไม
ควรมีเพียงคูมือเลมเดียว นอกจากนี้ การจัดการเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดลอม อาจรวมอยูกับระบบเอกสาร
การจัดการดานอื่นที่องคกรดําเนินการอยู ตัวอยางเอกสารของระบบการจัดการสิง่ แวดลอมไดแก ก) ขอมูลขั้นตอน
การปฏิบัติการ ข) ผังโครงสรางองคกร ค) ระเบียบปฏิบัติที่ใชเปนมาตรฐานภายในและทีใ่ ชในการปฏิบัติการ ง)
แผนการรับมือเหตุฉุกเฉินเฉพาะพื้นที่ อยางไรก็ดี องคกรควรเนนความสําคัญของการดําเนินการระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากกวาการจัดการเอกสาร
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04
implementation ➠➠ PT ➠➠ environmental system management
documentation
PT = process-topic of activity
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คําอธิบาย การจัดการเอกสารระบบการจัดการสิง่ แวดลอม (environmental system management
documentation) เปนหัวขอกิจกรรมหนึ่งของขั้นตอนการดําเนินการ (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 Eng: document
control
control [EMS.TXT]

Thai: การควบคุมเอกสาร [THEMS010.TXT]

Feature:
คือการจัดใหมีการควบคุมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อใชรองรับการนํา
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ระบบไปดําเนินการภายในองคกร เปนกิจกรรมที่จัดทําในขั้นตอนการดําเนินการ (implementation)
ในหัวขอกิจกรรมนี้ มาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซึ่งระเบียบ
ปฏิบัติ (procedures) ในการควบคุมเอกสาร (documents) ทั้งหมดที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อให
แนใจวาเอกสารเหลานี้ ก) สามารถคนหาได ข) มีการทบทวนเปนระยะเพื่อปรับปรุงตามความเหมาะสม และ
รับรองวามีเพียงพอใชงานโดยบุคลากรที่ไดรับมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ ค) มีเอกสารชุดลาสุดในทุกจุดใชงาน ง)
มีการนําเอกสารเกาออกจากจุดใชงาน (points of issue) หรือมิฉะนั้นตองแนใจวาจะไมมีการนําเอกสารเกาออกมา
ใชงาน และ จ) มีการแยกเก็บเอกสารเกาเพื่อวัตถุประสงคดา นกฎหมาย และ/หรือเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงและเปน
แหลงความรู รวมทั้งมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ในการจัดทําและปรับปรุงเอกสารประเภท
ตางๆ นอกจากนีเ้ อกสารทัง้ หมดจะตองชัดเจน ลงวันที่กํากับ และพรอมที่จะใชแสดงเปนหลักฐาน จัดเก็บอยาง
เปนระเบียบ และมีกําหนดเวลาจัดเก็บที่แนนอน ทั้งนี้มาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจัดใหมีการ
ควบคุมเอกสารเพื่อใหแนใจวา องคกรจัดทําและรักษาไวซงึ่ เอกสารที่จําเปนในการดําเนินงานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04
Implementation ➠➠ PT ➠➠ document control
PT = process-topic of activity
คําอธิบาย การควบคุมเอกสาร (document control) เปนหัวขอกิจกรรมหนึ่งของขั้นตอนการดําเนินการ
(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
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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
อื่นที่ตองนํามาใชงานเพือ่ รับรองกิจกรรมตางๆ ทีก่ ําลังดําเนินการอยู ตามขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001
นั้น เอกสาร (documents) และบันทึก (records) แตกตางกัน จึงตองใชวิธกี ารควบคุมที่ตางกัน เพราะบันทึก
(records) คือหลักฐานที่แสดงวาเหตุการณหรือกิจกรรมนั้นๆ ไดเกิดขึ้นแลว ตัวอยางของบันทึกไดแก บันทึกชวย
จํา (memoranda) แบบฟอรมซึ่งกรอกแลว รายงานการประชุม (meeting minutes) และเอกสารประกอบการ
บรรยาย (presentation materials) การควบคุมเอกสารคือการจัดใหเอกสารทัง้ หมดมีวันที่กํากับ มีการจําแนก
ประเภทอยางเหมาะสม และบอกใหชดั เจนวาเปนของหนวยงานหรือสวนงานใดภายในองคกร รวมทั้งระบุผูมีหนาที่
รับผิดชอบ มีการจัดการอยางเหมาะสม และจัดเก็บไวตามระยะเวลาที่ระบุชัดเจน
Conceptual Relations: ดูรูป CN04
Document control ➠➠ AM ➠➠ document
AM = activity-material
คําอธิบาย เอกสาร (document) เปนสิ่งที่องคกรจะตองจัดใหมีการควบคุมในกิจกรรมการควบคุมเอกสาร
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 เพื่อควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอมซึ่งอาจมี อันเกิด
จากแงมุมดานสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายสิง่ แวดลอม รวมทั้งวัตถุประสงค
และเปาหมายดานสิ่งแวดลอมขององคกร กิจกรรมดังกลาวนีจ้ ัดทําในขั้นตอนการปฏิบัติการ ในหัวขอกิจกรรมการ
ควบคุมการปฏิบัตกิ าร (operational control) มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ไดกําหนดใหองคกรจักตองระบุการ
ปฏิบัติการและกิจกรรมการปฏิบัติการ (operations and activities) รวมทั้งงานบํารุงรักษาขององคกร ซึ่งเกี่ยวของ
กับแงมุมดานสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ (significant environmental aspect) และสอดคลองกับนโยบาย
สิ่งแวดลอม วัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม เมื่อจําแนกไดแลวองคกรจักตองแสดงใหเห็นวาการ
ปฏิบัติการและกิจกรรมการปฏิบัติการทัง้ หมดไดดําเนินการภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวเฉพาะ (under specified
conditions) เพื่อที่จะสามารถทําเชนนั้นไดองคกรจะตอง ก) จัดทําและคงไวซึ่งระเบียบปฏิบัติ (procedures) ซึ่งมี
เอกสารรับรอง ใหครอบคลุมสถานการณทงั้ หมดซึ่งหากขาดหายไปอาจนําไปสูการเบี่ยงเบน (deviations) ไปจาก
นโยบายสิ่งแวดลอม รวมทั้งวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิง่ แวดลอม ข) กําหนดเกณฑการปฏิบัติการไวใน
ระเบียบปฏิบัติ ค) จัดทําและคงไวซึ่งระเบียบปฏิบัติที่ใชจาํ แนกแงมุมดานสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญของสินคาและ
บริการขององคกร และ ง) ทําการสื่อสารระเบียบปฏิบัติและขอกําหนดที่เกีย่ วของไปยังผูจ ัดหาและผูรับเหมาที่
เกี่ยวของ
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04
Operation ➠➠ PT ➠➠ operational control
PT = process-topic of activity
คําอธิบาย การควบคุมการปฏิบตั ิการ (operational control) เปนหัวขอกิจกรรมหนึ่งในขั้นตอนการ
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: การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือ
เหตุฉุกเฉิน [THEMS009.TXT]

Feature:
เปนการจัดทําแผนการเพื่อรับมือกับอุบัติเหตุหรือเหตุการณฉุกเฉิน อันเกิดจากลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม
ที่มีนัยสําคัญขององคกร ซึง่ อาจกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน
จัดทําในขั้นตอนการปฏิบัติการ (operation)
ในหัวขอกิจกรรมนี้ มาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซึ่งระเบียบ
ปฏิบัติ (procedures) ที่ใชในการ 1) ระบุใหเห็นความเปนไปไดและโอกาสที่อาจเกิดอุบตั ิเหตุหรือเหตุการณฉุกเฉิน
และแผนการที่องคกรจัดเตรียมไวเพื่อในรับมือกับอุบัติเหตุหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาว และเพือ่ 2) ปองกันและ
แกไข (mitigate) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (environmental impacts) ที่อาจเกี่ยวของกับเหตุการณฉุกเฉิน
องคกรจะตองทบทวนและปรับปรุงระเบียบปฏิบัตใิ นการเตรียมความพรอมและการรับมือเหตุฉุกเฉินเปนระยะๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม องคกรสวนใหญจะมีระเบียบปฏิบัติ
ดังกลาวซึง่ มีเอกสารรับรองอยูแลว ในรูปแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินอยางละเอียด
คําวาการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน (emergency preparedness and response) มี
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ความหมายชัดเจนอยูแลว นั่นคือองคกรจะตองทดสอบ ทบทวน และแกไขระเบียบปฏิบัติที่วาดวยแผนการรับมือ
เหตุฉุกเฉินเปนระยะ วัตถุประสงคคือเพื่อใหแนใจวา องคกรไดจดั ใหมีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดสถานการณ
ฉุกเฉิน และไดมีการเตรียมการเพื่อปองกันการเกิดโอกาสดังกลาว นอกจากนี้ บุคลากรในองคกรจะตองตระหนักถึง
บทบาทและความรับผิดชอบของตน ในการชวยผลักดันใหองคกรบรรลุผลตามที่ไดกําหนดไวในนโยบายสิ่งแวดลอม
ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอกําหนดในเรื่องการเตรียมความพรอมเพื่อ
รับมือเหตุฉุกเฉิน
Conceptual Relations: ดูรูป CN 04
Operation ➠➠ PT ➠➠ emergency preparedness and response
PT = process-topic of activity
คําอธิบาย การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน (emergency preparedness and
response) เปนหัวขอกิจกรรมหนึ่งของขั้นตอนการปฏิบัตกิ าร (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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ความสัมพันธของมโนทัศนรองชุดที่ 4
Checking and corrective action
PT

Previous T-next T

monitoring and measurement

PT

PT
Previous T-next T

nonconformance and corrective and
preventive
TP action

records TP
environmental records

nonconformance

PT
environmental management
system audit

Taudit

PP

CN05
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

conformance
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CN33

Concept: checking
and corrective
action

Eng: checking and
corrective action
[EMS.TXT]

Thai: การตรวจสอบและการแกไข
[TH-EMS010.TXT]

Feature:
เปนองคประกอบสําคัญลําดับทีส่ ี่ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management
system) ประกอบดวยหัวขอกิจกรรมตอไปนี้ การตรวจติดตามและการวัดคา (monitoring and measurement)
ขอบกพรองและการปองกันแกไข (nonconformance and corrective and preventive action) การจัดทําบันทึก
(records) และการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management system audits)
ขั้นตอนการตรวจสอบและการแกไข (checking and corrective action) จะแตกตางจากขั้นตอน 3 ขั้นตอนกอน
หนานี้ ซึ่งเปนขั้นตอนการดําเนินงานในเชิงกลยุทธ (strategic) ประกอบดวยการวางแผนและการจัดเตรียม
องคประกอบเพื่อรองรับการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ในขณะที่ขนั้ ตอนนี้เปนขั้นตอนในเชิง tactical ประกอบดวย
การนําแผนการและวิธกี ารตางๆ ที่กําหนดไวมาดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม
ที่ตั้งไว
Conceptual Relations: ดูรูป CN 05
environmental management system ➠➠WP ➠➠checking and corrective action
WP = whole-part
คําอธิบาย การตรวจสอบและการแกไข (checking and corrective action) เปนองคประกอบสําคัญลําดับที่ 4
ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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: การตรวจติดตามและการวัดคา
[TH-EMS010.TXT]
การตรวจสอบและการวัดผล [THEMS014.TXT]
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Feature:
เปนหัวขอกิจกรรมที่ประกอบดวยการติดตามตรวจสอบและการวัดคาลักษณะสําคัญของกิจกรรมการ
ดําเนินงาน ที่สามารถสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม การจัดทําบันทึกการตรวจติดตามการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม การควบคุมการปฏิบัติการที่เกีย่ วของ และความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายดาน
สิ่งแวดลอม การนําอุปกรณวัดคาไปสอบเทียบคามาตรฐานและรักษาไวซงึ่ คาดังกลาว การบันทึกขั้นตอนการสอบ
เทียบคามาตรฐานใหตรงตามระเบียบปฏิบัติขององคกร และการจัดทําระเบียบปฏิบัติที่มเี อกสารรับรอง เพื่อใช
ประเมินความสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมเปนระยะ ๆ ตอไป
ในหัวขอกิจกรรมนี้ มาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซึ่งระเบียบ
ปฏิบัติที่มีเอกสารรับรอง ที่ใชในการตรวจติดตามและการวัดคาลักษณะสําคัญ (key characteristics) ของกิจกรรม
การดําเนินงาน ซึ่งสามารถสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้องคกรจะตองจัดใหมกี ารตรวจติดตาม
และการวัดคาเปนประจําสม่ําเสมอ รวมทั้งการบันทึก (records) ขอมูลที่ใชในการตรวจติดตามการดําเนินงาน การ
ควบคุมการปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวของ และการประเมินความสอดคลอง (conformance) กับวัตถุประสงคและเปาหมาย
ดานสิ่งแวดลอมที่ตงั้ ไว นอกจากนี้องคกรจักตองนําอุปกรณทใี่ ชในการวัดคาไปสอบเทียบคามาตรฐาน (calibration)
และรักษาไวซึ่งคามาตรฐานดังกลาว จัดทําการบันทึกและเก็บรักษาบันทึกขั้นตอนดังกลาวใหตรงตามระเบียบปฏิบัติ
ขององคกร รวมทั้งจัดทําและคงไวซึ่งระเบียบปฏิบัติที่มีเอกสารรับรอง ที่ใชประเมินผลการปฏิบัตติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมซึง่ ตองกระทําเปนระยะดวยเชนกัน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาตรฐานไอเอสโอ 14001 เปดกวางใหองคกรเลือกกําหนดวาควรนําอุปกรณ
ชิ้นใดไปสอบเทียบคามาตรฐานและควรดําเนินการบอยเพียงใด ทั้งนี้องคกรตองระบุไวใหชดั เจนในระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวกับการตรวจติดตามและการวัดคา
Conceptual Relations: ดูรูป CN 05
Checking and corrective action ➠➠ PT ➠➠ monitoring and measurement
PT = process-topic of activity
คําอธิบาย การตรวจและการวัดคา (monitoring and measurement) เปนหัวขอกิจกรรมแรกของ
ขั้นตอนการตรวจสอบและการแกไข (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
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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

Feature:

Concept:
nonconformance and
corrective and
preventive action

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

Thai: ขอบกพรองและการปองกันแกไข
[TH-EMS014.TXT] การแกไขสิ่งที่ไมเปนไป
ตามขอกําหนด [TH-EMS010.TXT] สิ่งที่
ไมเปนไปตามขอกําหนด การแกไขและการ
ปองกัน [TH-EMS011.TXT]

121
เปนหัวขอกิจกรรมที่ประกอบดวยการตรวจหาขอบกพรอง (nonconformance) ในระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม และการลงมือแกไขขอบกพรองดังกลาว เปนกิจกรรมที่ดําเนินการตอจากการตรวจติดตามและการวัด
คา (monitoring and measurement) ซึ่งอยูใ นขั้นตอนการตรวจสอบและการแกไข (checking and corrective
action)
ในหัวขอกิจกรรมนี้ มาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจักตองจัดทําและคงไวซึ่งระเบียบปฏิบัติ ที่
ใชในการมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหมีการตรวจสอบหาขอบกพรอง (nonconformance) และลงมือ
แกไขผลกระทบที่อาจเกิดจากขอบกพรองดังกลาว การลงมือปองกันแกไขสาเหตุของขอบกพรอง ทั้งที่เกิดขึ้นจริง
หรืออาจเกิดขึ้นไดในอนาคต จะตองเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของผลกระทบดานสิง่ แวดลอมที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้องคกรจักตองปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ และบันทึกการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติหลังจากการดําเนินการ
ปองกันแกไขที่มเี อกสารรับรองดวย
สวนระเบียบปฏิบัติที่ใชตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง (nonconformance) จะตองประกอบดวย ก)
การระบุสาเหตุของขอบกพรอง ข) การระบุวิธีการแกไขที่จาํ เปน ค) การปรับเปลี่ยนวิธีควบคุมเทาที่จําเปนเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเกิดขอบกพรองซ้าํ อีก และ ง) การบันทึกการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติหลังจากการแกไขขอบกพรอง
ที่มีเอกสารรับรอง กิจกรรมทัง้ หมดที่กลาวมา อาจดําเนินการไดอยางรวดเร็วหรืออาจเปนกิจกรรมซับซอนที่ตองใช
เวลาดําเนินการนาน ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับสถานการณ
ขอบกพรอง (nonconformance) คือสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ซึ่งตรวจพบโดยบุคลากรซึง่ ทําหนาที่ตรวจหาขอบกพรองในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ขององคกร ทั้งนี้ขอบกพรองที่พบอาจเปนขอบกพรองขนาดใหญหรือเปนขอบกพรองเล็กนอย ตัวอยางของ
ขอบกพรองขนาดใหญไดแก การขาดระเบียบปฏิบัติที่มีเอกสารรับรองซึ่งใชในการสื่อสารกับกลุมผูสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอก การจําแนกใหเห็นแงมุมดานสิ่งแวดลอมหรือผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทีม่ ีนัยสําคัญยังไมเพียงพอ
และเหมาะสม ไมมีรายงานการลงมือแกไขหรือรายงานการติดตามผลตอจากการตรวจประเมินครั้งกอน ไมมีการนํา
อุปกรณวัดคาไปสอบเทียบ ไมมบี ันทึกการเปลี่ยนแปลงแผนการหรือแผนภูมิ ทั้งนี้ไมวาขอบกพรองซึ่งตรวจพบโดย
ผูตรวจประเมินซึง่ เปนบุคคลที่สาม จะเปนขอบกพรองขนาดใหญหรือขอบกพรองเล็กนอย ก็อาจสงผลใหขั้นตอน
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 เลื่อนออกไป
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 activityproduct 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)
เปนหัวขอกิจกรรมที่สองของขั้นตอนการตรวจสอบและการแกไข (checking and corrective action) และเปน
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กิจกรรมทีด่ ําเนินงานตอจากการตรวจติดตามและการวัดคา (monitoring and measurement) สวนขอบกพรอง
(nonconformance) เปนผลผลิตของการดําเนินงานกิจกรรมดังกลาว
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 [THEMS010.TXT]
Feature: เปนหัวขอกิจกรรมที่ประกอบดวยการจัดทําบันทึกสิ่งแวดลอม บันทึกการฝกอบรม บันทึกผลการตรวจ
ประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและการทบทวนของฝายบริหาร และการจัดเก็บบันทึกดังกลาวนีใ้ หอยูในสภาพ
พรอมใชงานและมีการปองกันการเสื่อมสภาพหรือสูญหาย เปนหัวขอกิจกรรมตอจากขอบกพรองและการปองกัน
แกไข (nonconformance and corrective and preventive action)
ในหัวขอกิจกรรมนี้ องคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซึ่งระเบียบปฏิบัติที่ใชในการจําแนกประเภท รักษา
สภาพ และกําจัดบันทึก (records) ซึ่งประกอบไปดวยบันทึกสิง่ แวดลอม (environmental records) บันทึกการ
ฝกอบรม และบันทึกผลการตรวจประเมินระบบการจัดการสิง่ แวดลอม บันทึกทั้งหมดนี้ โดยเฉพาะบันทึก
สิ่งแวดลอม จะตองชัดเจน สามารถใชจาํ แนกประเภทและใชตรวจสอบกิจกรรม ผลิตภัณฑ และงานบริการที่
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เกี่ยวของได นอกจากนี้บันทึกเหลานี้จะตองมีการจัดเก็บอยางดี และรักษาไวใหอยูใ นสภาพพรอมใชงาน รวมทัง้ มี
การปองกันความเสียหาย การเสื่อมสภาพหรือสูญหาย องคกรจักตองจัดใหมีการจัดทําและจัดเก็บบันทึก (records)
ใหเหมาะสมกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร เพื่อแสดงใหเห็นวาระบบสอดคลองกับขอกําหนดของ
มาตรฐานไอเอสโอ 14001
ระเบียบปฏิบัติที่ใชในการจําแนกประเภท รักษาสภาพและจัดทําลายบันทึก (records) ควรเนน
ความสําคัญกับบันทึก (records) ที่จําเปนในการดําเนินการและปฏิบัติการระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน บันทึก (records) และเอกสาร (documents) นั้นแตกตางกัน เอกสาร (documents) คือ
ระเบียบปฏิบัติ คูมือ ขอแนะนํา และการจัดระบบเอกสารรูปแบบอื่นที่ใชในการบริหารจัดการระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม สวนบันทึก (records) คือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวากิจกรรมหรือการดําเนินการบางอยางบรรลุผล เชน
การตรวจสอบ การสอบเทียบอุปกรณ และการฝกอบรม ทั้งนี้มาตรฐานกําหนดใหมีการบริหารจัดการทั้งเอกสาร
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:
Eng: environmental record Thai: บันทึกสิ่งแวดลอม
environmental record [EMS.TXT]
[TH-EMS010.TXT]
Feature: คือเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่องคกรตองจัดทําขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นวาระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมนั้นสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ตัวอยางของบันทึกสิ่งแวดลอมไดแก
ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ บันทึกการรองเรียน บันทึกการฝกอบรมและการ
ประเมินผลการฝกอบรม ขอมูลกระบวนการผลิตและการแสดงใหเห็นผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ บันทึกการตรวจสภาพ การบํารุงรักษา และการสอบเทียบอุปกรณ รายงานเหตุการณและการลงมือ
ปฏิบัติการแกไขสนองตอบเหตุการณที่มีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร ขอมูลการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือเหตุ
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ฉุกเฉินรวมทั้งบันทึกการฝกฝนเตรียมความพรอม บันทึกที่แสดงการจําแนกและจัดลําดับแงมุมดานสิ่งแวดลอม ผล
การตรวจประเมิน บันทึกการติดตามการปฏิบัติการแกไข บันทึกการทบทวนของฝายบริหารและการประเมิน
ทางเลือกดานเทคโนโลยี รวมทั้งการพิจารณาแงมุมดานสิ่งแวดลอมเมื่อมีการขยายแผนงาน
Conceptual Relations: ดูรูป CN05
Records ➠➠ AP ➠➠environmental records
AP = activity-product
คําอธิบาย บันทึกสิ่งแวดลอม (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 recordsRecords 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
จัดการสิ่งแวดลอม EMS008.TXT]

Feature:
เปนกระบวนการตรวจสอบหลักฐานที่กระทําอยางเปนระบบและมีเอกสารรับรอง โดยหลักฐานที่ไดจะ
ประมวลจากการตรวจประเมิน ทั้งนี้เพื่อแสดงวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมสอดคลองกับเกณฑการประเมินที่
กําหนดโดยองคกร และมีการรายงานผลตอผูบริหาร [TH.EMS008.TXT] กิจกรรมการตรวจประเมินระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมจัดทําในขั้นตอนการตรวจติดตามและการลงมือแกไข
ในหัวขอกิจกรรมนี้ องคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซึ่งแผนงานและระเบียบปฏิบัติ เพื่อใชดําเนินการตรวจ
ประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเปนระยะตามที่กาํ หนด เพือ่ ก) ใหแนใจวา 1) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ขององคกรยังคงสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 และ 2) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมยังคงมี
การดําเนินการและธํารงสภาพอยางเหมาะสม และ ข) เพื่อใชเปนขอมูลเสนอตอฝายบริหาร ทั้งนี้แผนงานการตรวจ
ประเมินขององคกรรวมทัง้ กําหนดการตรวจประเมิน จะตองขึ้นอยูกับความสําคัญดานสิ่งแวดลอมของกิจกรรมที่
เกี่ยวของและผลการตรวจประเมินกอนหนานั้น
เพื่อใหครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ไดทั่วถึง ระเบียบปฏิบัติการตรวจประเมินขององคกรจะตองรวม ก)
กิจกรรมและพื้นที่ที่ถกู พิจารณาใหมีการตรวจประเมิน ข) ความถีข่ องการตรวจประเมิน ค) ความรับผิดชอบที่
เกี่ยวของกับการจัดการและการดําเนินการตรวจประเมิน ง) การสื่อสารผลการตรวจประเมิน จ) ความสามารถของ
ผูที่ทําการตรวจประเมิน และ ฉ) วิธีการตรวจประเมิน การตรวจประเมินอาจดําเนินการโดยบุคลากรภายในองคกร
หรือโดยบุคคลภายนอกซึ่งไดรับเลือกจากองคกรใหทําหนาที่ตรวจประเมิน ซึ่งไมวาจะเปนกรณีใดผูตรวจประเมินควร
อยูในฐานะที่จะทําการตรวจประเมินอยางเปนกลางและปราศจากอคติ
นอกจากนี้ องคกรจะตองจัดใหมีการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเปนการภายในอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบวาระบบยังคงสอดคลองกับแผนการขององคกรและขอกําหนดของมาตรฐาน และยังคงมี
การดําเนินงานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําเสนอผลการตรวจประเมินตอฝายบริหารเพื่อทําการ
ทบทวนและปรับปรุงแกไขตามความจําเปนตอไป
ทั้งนี้การตรวจประเมิน (audit) จะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของฝายบริหาร ประกอบดวยการตรวจเพื่อ
ประเมินผลเปนระยะอยางสม่าํ เสมอ กระทําอยางเปนระบบและวินิจฉัยอยางเปนกลาง รวมทั้งจัดใหมีเอกสาร
รับรอง ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบวาองคกรสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการ และอุปกรณตางๆ ที่ใชการดําเนินการปองกัน
สิ่งแวดลอม ยังคง 1) สนับสนุนการควบคุมการปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมของฝายบริหาร และ 2) เพื่อประเมินวา
ไดปฏิบัติตามนโยบายขององคกรและขอกําหนดดานกฎระเบียบที่เกี่ยวของอื่นๆ นอกจากนี้ การตรวจประเมิน
กระทําดวยเหตุผลสําคัญ 3 ประการคือ เพื่อปฏิบัตใิ หสอดคลองกับกฎระเบียบภายนอกและนโยบายภายใน เพื่อ
แสดงใหเห็นศักยภาพความนาเชือ่ ถือดานสิ่งแวดลอมขององคกร และเพื่อเปดใหบุคคลภายนอกเขาตรวจสอบการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกร
Conceptual Relations: ดูรูป CN 05
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Checking and corrective action ➠➠ PT ➠➠ environmental management system audit
PT =process-topic of activity
คําอธิบาย การตรวจประเมินระบบการจัดการสิง่ แวดลอม (environmental management system audit) เปน
หัวขอกิจกรรมสุดทายของขั้นตอนการตรวจสอบและการแกไข (checking and corrective action)
และการตรวจประเมิน (audit) เปนกระบวนการของหัวขอกิจกรรมการตรวจประเมินระบบ
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:
คือสิ่งที่เปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 เปนผลที่
พบหลังจากการตรวจประเมินซึง่ โดยทั่วไปจะสรุปเปน 4 หัวขอดังนี้ ความสอดคลอง (conformance) ขอบกพรอง
สําคัญ (major nonconformance) ขอบกพรองเล็กนอย (minor nonconformance) และขอสังเกต
(observation) ทั้งนี้ความสอดคลอง (conformance) คือสภาพหรือสถานการณทเี่ ปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ขอบกพรองสําคัญ (major nonconformance) คือการขาดระเบียบปฏิบัติที่จําเปนซึ่ง
อาจสงผลใหการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมทัง้ หมดขององคกรทัง้ ระบบขาดชวงหรือขาดขั้นตอน ขอบกพรอง
เล็กนอย (minor nonconformance) คือการขาดระเบียบปฏิบัติที่ไมสงผลกระทบมากนักตอการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอม และขอสังเกต (observation) คือสถานการณที่ยังไมใชขอ บกพรองแตอาจนําไปสูการเกิดขอบกพรอง
ภายหลังได
Conceptual Relations: ดูรูป CN 05
Environmental management system audit ➠➠ AP ➠➠ conformance
AP = activity-product
คําอธิบาย ความสอดคลอง (conformance) เปนผลผลิตที่ไดจากการตรวจประเมินระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (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 RequirementsEnvironmental 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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ความสัมพันธของมโนทัศนรองชุดที่ 5
Management Review
P-O
environmental policy

P-O

P-O
P-O

environmental objective

CN06

environmental management system audit
Top management commitment to continual
improvement

P-O= process-object
CN40

Concept:
management
review

Eng: management review
[EMS.TXT]

Thai: การทบทวนโดยฝายบริหาร
[TH-EMS010.TXT]

Feature:
เปนองคประกอบสําคัญลําดับสุดทายของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
กิจกรรมในขั้นตอนนี้ประกอบดวย การที่ฝายบริหารจักตองทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental
management system) เปนระยะ เพื่อใหแนใจวาระบบยังคงเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
รวบรวมขอมูลที่จําเปนเพื่อใหฝายบริหารใชประเมินความเหมาะสมของระบบ การทบทวนโดยฝายบริหารอาจตอง
รวมความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงนโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม
(environmental objective) และองคประกอบอื่นๆ ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เมื่อพิจารณาจากผลจากการ
ตรวจประเมินระบบการจัดการสิง่ แวดลอม (environmental management system audit) สถานการณที่
เปลี่ยนแปลง และขอผูกพันของผูบริหารระดับสูงที่มีตอการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (top management
commitment to continual improvement) ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซงึ่ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ความเหมาะสม และ
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม กิจกรรมการทบทวนของฝายบริหาร ไมจําเปนตองครอบคลุมทุก
องคประกอบและกระทําพรอมกันในทันที รวมทั้งอาจ ดําเนินการในชวงเวลาหนึ่งตามที่กําหนด
นอกจากนี้ ผูบริหารที่เปนผูกําหนดองคประกอบสําคัญ เชน นโยบายสิ่งแวดลอม วัตถุประสงค และ
ระเบียบปฏิบัติ ควรทําหนาที่ทบทวนองคประกอบเหลานั้นดวยตนเอง หัวขอการทบทวนควรรวมถึง ก) ผลการตรวจ
ประเมิน ข) เนื้อหาสวนที่มีการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ค) ความเหมาะสมของระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมเมื่อพิจารณาจากขอมูลและสถานการณที่เปลีย่ นแปลง และ ง) ประเด็นความสนใจของกลุม
ผูเกี่ยวของ ตลอดจนการจัดใหมเี อกสารรับรองขอสังเกต ขอสรุป และขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัตกิ ารที่จาํ เปน
ตัวอยางของขอมูลที่ตองมีการพิจารณาประกอบการทบทวนของฝายบริหาร (management review) ไดแก
ความกาวหนาดานสิง่ แวดลอมตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของกิจกรรมการ

131
ดําเนินงาน แผนงานรองรับการปรับปรุงดานเทคโนโลยี อุบัติเหตุหรือเหตุการณที่กอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
การลงมือปฏิบัตกิ ารแกไข บันทึกการปฏิบัติตามใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดดานกฎหมายอันอาจมี
ประเด็นความสนใจของกลุมผูเกีย่ วของ ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงของ
กิจกรรม ผลิตภัณฑ และงานบริการขององคกร ซึ่งอาจทําใหตองเปลี่ยนแปลงองคประกอบของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม
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
สิ่งแวดลอม (environmental management system) ประกอบดวยการที่ฝายบริหาร (management) จะตอง
ทบทวนองคประกอบตางๆ ของ ระบบการจัดการสิง่ แวดลอม (environmental management system) ไดแก
นโยบายสิ่งแวดลอม (environmental policy) และวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม (environmental objective) และ
ปรับองคประกอบเหลานี้ใหเหมาะสมกับผลการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (environmental
management system audit) และพันธะของผูบริหารระดับสูง (top management commitment) ที่มีตอการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง (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 ซึ่งบางรหัสไดแสดงไวในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนแลว จึงขอนํามาสรุปรวมกันไวดังนี้
รหัสนํา
TWxx
EMSxx
TH-EMSxx
Abbr.
Syn.
(n.)

ความหมาย
เลขที่ศัพท
เลขที่แฟมขอมูลจากคลังขอมูล
เลขที่เอกสารอางอิงที่พบศัพทไทย
คํายอ
คําเหมือน
แสดงศัพทที่ทําหนาที่เปนคํานาม

รายการเอกสารอางอิงที่ใชแสดงศัพทไทยและการนิยามศัพท
รหัสอางอิง
TH-EMS008

TH-EMS009

TH-EMS010

TH-EMS011

TH-EMS014
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ตุลาคม 2545. (ออนไลน) จาก http://www.egat.or.th.
โครงการสํานักงาน ISO 14000 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.
ขอกําหนดของระบบการจัดการสิง่ แวดลอม (Environmental management system).
นนทบุรี, ตุลาคม 2545. (ออนไลน) จาก http://www.egat.or.th.
คณะ EMR โรงไฟฟาพระนครใตการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 และระเบียบปฏิบัติการดําเนินการโรงไฟฟาพระนครใต.
นนทบุรี, ตุลาคม 2544.
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บันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)
TW01

Eng = environmental management
Thai = ระบบการจัดการสิง่ แวดลอม
system* [EMS.TXT]
[TH-EMS008.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system
Definition: คือสวนของระบบการบริหารจัดการซึ่งไดนาํ เอาโครงสรางองคกร กิจกรรมการวางแผน หนาที่และความ
รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และทรัพยากรประเภทตางๆ มารวมไว เพื่อใชพัฒนา
ดําเนินการ ทําใหบรรลุผล ทบทวน และรักษาไวซึ่งนโยบายสิ่งแวดลอม [TH-EMS008.TXT] ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 มีองคประกอบสําคัญ 5 องคประกอบคือ การจัดทํานโยบาย
สิ่งแวดลอม การวางแผน การดําเนินการและปฏิบัติการ 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 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
Linguistic Specification: พบวาศัพทยอคือ EMS และเขียนในรูปพหูพจนเสมอคือ environmental
management systems
Cross-reference: environmental policy (TW02)
TW02

Eng = environmental policy *
Thai = นโยบายสิ่งแวดลอม [TH-EMS008.TXT]
[EMS.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system
Definition: เปนขอความที่แสดงหลักการและความมุงมั่นขององคกร ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมโดยรวม สามารถนําไปใชเปนกรอบงานเพื่อการดําเนินการและปฏิบัติการ รวมทั้งในการจัดทํา
วัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม [TH-EMS008.TXT] นโยบายสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบสําคัญลําดับ
แรกของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 และตองกําหนดโดยผูบริหารระดับสูงของ
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องคกร นโยบายสิง่ แวดลอมที่แข็งแกรงจะตองเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของผลกระทบตอสิง่ แวดลอมอันเกิด
จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และงานบริการขององคกร รวมพันธะของผูบริหารระดับสูงที่มีตอการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องและการปองกันมลภาวะ รวมพันธะขององคกรที่มีตอการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดาน
สิ่งแวดลอม ตลอดจนขอกําหนดอื่นใดทีเ่ กี่ยวของ สามารถใชเปนกรอบงานในการจัดทําและทบทวนวัตถุประสงค
และเปาหมายดานสิ่งแวดลอม มีการจัดทําเปนเอกสารรับรอง นําไปดําเนินการและรักษาไว มีการสื่อสารให
พนักงานในองคกรไดทราบทัว่ กัน รวมทั้งมีการนําไปเปดเผยตอสาธารณะ [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:-* เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.9 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 พบวาศัพท
ไทยใชคาํ วา ”นโยบายสิง่ แวดลอม” ไมใช “นโยบายดานสิ่งแวดลอม”
Linguistic Specification:Cross-reference: environmental management system (TW01), top management (TW03), top management
commitment (TW07)
TW03

Eng = top management
Thai = ผูบริหารระดับสูง [TH-EMS008.TXT] [TH-EMS010.TXT]
[EMS001.TXT]
ผูบริหารสูงสุด [TH-EMS014.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠environmental
policy
Definition : คือผูที่จะตองทําหนาที่กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมตามขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ประกอบดวยบุคคลหรือกลุมบุคคลซึง่ ทําหนาทีใ่ นการบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร
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เพื่อใชในการดําเนินงานและรักษาไวซงึ่ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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:-ไมใชศัพทบัญญัตขิ องมาตรฐาน แตมีความนาจะเปนศัพทเฉพาะทางสูง เนื่องจากผูบริหารระดับสูงจะตอง
สะทอนลักษณะขององคกรที่ไดนาํ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปดําเนินการเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอม
Linguistic Specification:Cross-reference: environmental policy (TW02), organization (TW04)
TW04

Eng =organization *
Thai = องคกร [TH-EMS008.TXT] [TH-EMS014.TXT]
[EMS.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system
➠ environmental policy
Definition : คือบริษัท หางหุนสวน บรรษัท วิสาหกิจ สถาบันหรือองคการ สวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมด
ของที่กลาวมา รวมทั้งหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมีภาระหนาที่และการบริหารงานของตนเอง องคกรที่มี
หนวยปฏิบัติการมากกวาหนึ่งหนวย อาจจัดใหแตละหนวยเปนหนึง่ องคกร 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 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
Linguistic Specification:Cross-reference : top management (TW03)
TW05

Eng = environmental performance
[EMS.TXT]

Thai = การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม [THEMS008.TXT] ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
[TH-EMS 009.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠environmental
policy
Definition: เปนผลซึ่งสามารถตรวจวัดไดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เกีย่ วของกับการควบคุมลักษณะปญหา
สิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในนโยบายสิ่งแวดลอม และวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังตอง
เกี่ยวของกับการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนือ่ ง เพื่อใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่ง
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:- * เปนศัพทบัญญัติลาํ ดับที่ 3.8 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
Linguistic Specification:Cross-reference: environmental policy (TW02), continual improvement
(TW08)
TW06

Eng = environmental impact
Thai = ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม [TH-EMS008.TXT]
[EMS.TXT]
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม [TH-EMS014.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠environmental
policy
Definition: คือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมอันเกิดจากกิจกรรม 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:- * เปนศัพทบัญญัติลาํ ดับที่ 3.4 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
Linguistic Specification:- พบวาเขียนในรูปพหูพจนเสมอคือ environmental impacts
Cross-reference: environmental policy (TW02), significant environmental
impact (TW15)
TW07

Eng = top management commitment Thai = พันธะของผูบริหารระดับสูง ความมุงมั่นของ
[EMS001.TXT] [EMS003.TXT]
ผูบริหารระดับสูง [TH-EMS008.TXT] ความมุงมั่นของ
ผูบริหารสูงสุด [TH-EMS010.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠environmental
policy
Definition: คือขอผูกพันของผูบริหารระดับสูงที่มีตอการปรับปรุงอยางตอเนื่อง การปองกันมลภาวะ และการปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอกําหนดอื่นทีเ่ กี่ยวของ ซึง่ ตองแสดงไวใน
นโยบายสิ่งแวดลอม พันธะของผูบริหารระดับสูงเปนสวนสําคัญที่จะผลักดันใหองคกรประสบความสําเร็จในการนํา
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปดําเนินการ
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:-ไมใชศัพทบัญญัตขิ องมาตรฐานไอเอสโอ 14001 แตพบวาเกิดรวมกับคําวา การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
(continual improvement) และการปองกันมลภาวะ (prevention of pollution) ซึ่งเปนศัพทบญ
ั ญัติลําดับที่ 3.1
และ 3.13 ของมาตรฐาน ซึ่งเปนศัพทที่แสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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
Thai = การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
improvement
[TH-EMS008.TXT]
[EMS.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system
➠environmental policy
Definition: เปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมใหองคกรประสบความสําเร็จในการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ไปปรับปรุงการดําเนินงานดานสิง่ แวดลอมตามแนวทางทีก่ ําหนดไวในนโยบายสิง่ แวดลอม ทั้งนี้กระบวนการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องไมจาํ เปนตองเกิดขึ้นพรอมกันในทุกกิจกรรมการดําเนินงาน
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:- * เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.1 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
Linguistic Specification: พบวาจะเกิดรวมกับศัพทคําวาขอผูกพันของผูบริหาร (top management commitment)
Cross-reference: environmental policy (TW02), environmental performance (TW05), top management
commitment (TW07)
TW09

Eng= prevention of pollution
Thai= การปองกันมลภาวะ [TH-EMS008.TXT]
[EMS.TXT]
การปองกันมลพิษ [TH.EMS014.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field : environmental management system ➠environmental
policy
Definition: คือการนํากระบวนการ วิธีการปฏิบัติ วัสดุ หรือผลิตภัณฑมาใช เพื่อหลีกเลี่ยง ลด หรือควบคุม
มลภาวะ รวมทั้งการแปรรูป การนํามาใชงานใหม การปรับสภาพ ตลอดจนการเปลี่ยนกระบวนการ และกลไกการ
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ควบคุม การใชวัสดุทดแทน และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนีเ้ พื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และลดคาใชจายในการดําเนินงาน
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 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
Linguistic Specification: พบวาเกิดรวมกับศัพทคาํ วาขอผูกพันของผูบริหาร (top management
commitment) และพบวาเขียนในอีกรูปหนึ่งคือ pollution prevention ดวย
Cross-reference: environmental policy (TW02), top management
commitment (TW07), environmental impact (TW06)
TW10

Eng= environmental objective
Thai= วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม [TH-EMS08.TXT]
[EMS.TXT]
[TH-EMS014.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠ environmental
policy
Definition: คือเปาหมายโดยรวมดานสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในนโยบายสิ่งแวดลอม ซึง่ ตองดําเนินการใหบรรลุผล
และตองสามารถตรวจวัดไดในทางปฏิบัติ สอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอมและภาระผูกพันตอการปองกันมลภาวะ
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:- * เปนศัพทบัญญัติลาํ ดับที่ 3.7 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
Linguistic Specification:-พบวาใชรวมกับ environmental target ในรูป
environmental objective and target และเปนคําเดียวกับ objective ในหัวขอ objective
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and target ซึ่งเปนหัวขอกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผน (planning) และเขียนในรูปพหูพจนคือ
environmental objectives and targets
Cross-reference: environmental policy (TW02), environmental target
(TW11)
TW11

Eng= environmental
Thai = เปาหมายดานสิ่งแวดลอม [TH-EMS011.TXT]
target [EMS.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental policy ➠
environmental objective
Definition: คือผลที่ตองการจากการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมซึ่งสามารถตรวจวัดไดในทางปฏิบัติ กําหนด
ขึ้นจากวัตถุประสงคดา นสิ่งแวดลอมและตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดานสิง่ แวดลอมที่ตั้งไว
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:- * เปนศัพทบัญญัติลาํ ดับที่ 3.10 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
Linguistic Specification:- พบวาใชรวมกับ environmental objective ในรูป
environmental objective and target และเปนคําเดียวกับ target ในหัวขอ objective and
target ซึ่งเปนหัวขอกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผน (planning) และเขียนในรูปพหูพจนคอื
environmental objectives and targets
Cross-reference: environmental policy (TW02), environmental objective
(TW10)
TW12

Eng= planning
Thai= การวางแผน [TH-EMS009.TXT]
[EMS.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system
Definition: เปนองคประกอบสําคัญลําดับที่สองของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ประกอบดวยหัวขอกิจกรรม
4 หัวขอไดแก การระบุลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม การระบุกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ การจัดทํา
วัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอมที่มีเอกสารรับรอง และการจัดทําแผนงานจัดการสิง่ แวดลอมเพื่อรองรับ
กิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมการวางแผนเปนขั้นตอนที่มีองคประกอบที่เปนขอบังคับจํานวน 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: เปนศัพททใี่ ชทั่วไป แตในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 คําวา
planning มีลักษณะเปนศัพทเฉพาะทาง เนื่องจากใชเปนศัพทเรียกมโนทัศน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญลําดับ
ที่สองของระบบ และประกอบดวยหัวขอกิจกรรมที่องคกรจะตองดําเนินการเพื่อใหประสบผลสําเร็จในการปรับปรุง
ระบบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Linguistic Specification:Cross-reference: environmental policy (TW02), environmental aspect
(TW14)
TW13

Eng= environmental aspect
[EMS.TXT]

Thai = ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม [TH-EMS008.TXT]
ปญหาสิ่งแวดลอม [TH-EMS011.TXT] ประเด็นปญหา
สิ่งแวดลอม [TH-EMS014.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠ planning
Definition: คือสวนประกอบของกิจกรรม ผลิตภัณฑ หรืองานบริการขององคกร ซึง่ สามารถกอใหเกิดปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมที่องคกรสามารถควบคุมหรือคาดหวังวาจะควบคุมได กิจกรรมการระบุลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมจัดทํา
ในขั้นตอนการวางแผน ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบหนึ่งที่องคกรตองนํามาพิจารณาในการกําหนด
วัตถุประสงคดา นสิ่งแวดลอม รวมทั้งตองปรับปรุงขอมูลในเรื่องนีใ้ หทันสมัยเสมอ
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 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
พบวามีศัพทไทยแปลไวแลวหลายศัพท เชน “ประเด็น” “ปญหาสิ่งแวดลอม” และ “ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม”
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ในงานวิจยั ชิ้นนี้ผูวจิ ัยไดเลือกแปลคําวา environmental aspect เปน “ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม”
แมวาจะไดตงั้ ขอสังเกตวา ขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ไดเลือกใชคาํ นี้อยางระมัดระวัง โดยใชคํา
วา aspect แทน problem ทั้งนี้เพราะ aspect ดานสิ่งแวดลอมของการดําเนินกิจการองคกร อาจ
เปนไดทงั้ ดานบวกและดานลบ แตเมื่อไดปรึกษาผูเชีย่ วชาญก็ไดขอมูลเพิ่มเติมวา หากใชศัพทไทยวา “ลักษณะ
ปญหาสิ่งแวดลอม” จะชวยสะทอนประเด็นที่เปนแงมุมหรือมุมมองไดชัดเจนกวา ทั้งนี้มโนทัศนในเรื่องนี้ ก็คือการ
นําระบบไปใชงานเพื่อจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม
Linguistic Specification: พบวาเขียนในรูปพหูพจนเสมอ 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 = ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ [THEMS011.TXT] ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ [THEMS008.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: planning ➠ environmental aspect
Definition: คือลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่สามารถกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม การระบุ
ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาจาก การปลอยอากาศเสีย การปลอยของเสียลงสูแหลงน้ํา
การจัดการของเสียประเภทตางๆ การทําใหดินปนเปอน การใชวตั ถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติเปนสวนประกอบ
และประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
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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เปนศัพทเฉพาะดานในงานวิจัย เพราะเปนศัพทที่แสดงมโนทัศนที่สําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Linguistic Specification: พบในเขียนในรูปพหูพจนคือ significant environmental aspects และพบวาเขียนใน
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= ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม
[TH-EMS009.TXT] ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มี
นัยสําคัญ [TH-EMS011.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: planning ➠environmental aspect ➠ significant
environmental aspect
Definition: คือลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับความถี่
หรือความรุนแรงที่เกิดและศักยภาพที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดลอม
รวมทั้งเปนผลกระทบที่กลุมผูเกี่ยวของใหความสนใจ
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 ซึ่งเปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.4 ของมาตรฐาน
Linguistic Specification: พบวาเขียนในอีกรูปหนึ่งคือ significant impacts และเปนพหูพจนเสมอ
Cross-reference: environmental aspect (TW13), significant environmental aspect (TW 14), environment
(TW16)
TW16
Eng= environment [EMS.TXT]
Thai= สิ่งแวดลอม [TH-EMS008.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental aspect ➠ significant environmental
aspect ➠ significant environmental impact
Definition: คือสภาพแวดลอมที่องคกรดําเนินงานอยู รวมถึงสภาพอากาศ แหลงน้ํา ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 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 andwilderness 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: * เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.2 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 โดยในที่นี้
ศัพทคําวา environment ไมไดหมายถึงสภาพปาเขา หรือทะเลอยางทีเ่ ขาใจกันทั่วไป แตหมายถึงสภาพแวดลอม
การดําเนินงานหรือกิจกรรมขององคกร รวมถึงสิง่ มีชีวิต ซึง่ ไดแก มนุษย พืช หรือ สัตว ทีไ่ ดรับผลกระทบจาก
กิจกรรมการดําเนินงานดังกลาว
Linguistic Specification:Cross-reference: environmental aspect (TW13), significant environmental aspect (TW14), significant
environmental aspect (TW15)
TW17

Eng= objective and target
Thai= วัตถุประสงคและเปาหมาย [TH[EMS.TXT]
EMS008.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: Planning ➠
Definition: คือวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิง่ แวดลอมที่มีเอกสารรับรอง ที่องคกรจะตองจัดทําในขั้นตอนการ
วางแผนเพื่อใชดาํ เนินการกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่แยกยอยลงไป ในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
ดังกลาวนี้ องคกรจักตองพิจารณาขอจํากัดดานกฎหมายและขอกําหนดอื่นใดที่เกี่ยวของ แงมุมดานสิ่งแวดลอมที่มี
นัยสําคัญ ทางเลือกดานเทคโนโลยี ขอกําหนดในทางการเงิน การปฏิบัติการและธุรกิจ รวมทั้งยังตองใหสอดคลอง
กับนโยบายสิ่งแวดลอมและภาระผูกพันที่มีตอการปองกันมลภาวะ ทั้งนีว้ ัตถุประสงคที่กาํ หนดขึ้นจะตองชัดเจน
และเปาหมายจะตองสามารถตรวจวัดไดในทางปฏิบัติ
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
Thai= แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม [TH-EMS008.TXT]
management program [EMS.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: Planning ➠
Definition: คือแผนงานที่องคกรตองจัดทําและดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายดาน
สิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่จัดทําในขั้นตอนการวางแผน องคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซึ่งแผนงานการจัดการ
สิ่งแวดลอมจํานวนหนึ่งแผนงานหรือมากกวา เพื่อดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
ในนโยบายสิ่งแวดลอม แผนงานดังกลาวจะตองรวม การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบในทุกลักษณะงาน
และทุกระดับภายในองคกร รวมถึงวิธกี ารดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
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
สิ่งแวดลอมบางกลุมไดแปลไว ทัง้ นี้เพื่อความเหมาะสมในการตองการสื่อใหเห็น “แผนงาน” ที่องคกรจะตองกําหนด
ขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุและเปาหมาย ไมใชหมายถึงโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อจัดการ
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 หรือไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกร
องคกรจะตองพิจารณาความคิดเห็นและความตองการของกลุมผูเกี่ยวของในการกําหนดวัตถุประสงคดา น
สิ่งแวดลอม รวมทั้งทําการสื่อสารกับกลุมผูเกี่ยวของในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกร
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: * เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.11 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 เปนศัพท
เฉพาะทางของมาตรฐาน เนื่องจากขอกําหนดของมาตรฐานกําหนดใหองคกรจะตองพิจารณาใหความสําคัญกับ
ความคิดเห็นและความตองการของกลุมผูเกี่ยวของ (interested parties) ในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
Linguistic Specification: มักพบวาเขียนในรูปพหูพจนคือ interested parties
Cross-reference: environmental performance (TW05), objective and target (TW17)
TW20

Eng= implementation and operation
Thai= การดําเนินการและการปฏิบัติการ
[EMS.TXT]
[TH-EMS009.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠
Definition: เปนองคประกอบสําคัญลําดับที่สามของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ซึ่ง
แยกยอยออกเปนการดําเนินการและการปฏิบัติการ โดยขั้นตอนการดําเนินการจะเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
หัวขอกิจกรรมตอไปนี้ การกําหนดโครงสรางและความรับผิดชอบ การฝกอบรม การสรางจิตสํานึก และการ
พัฒนาความสามารถ การสื่อสาร การจัดการเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และการควบคุมเอกสาร สวน
ขั้นตอนการปฏิบัติการจะเกี่ยวของกับการควบคุมระบบและเครื่องจักร ประกอบดวยหัวขอกิจกรรมอีก 2 หัวขอ คือ
การควบคุมการปฏิบัติการ และการเตรียมพรอมเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ขั้นตอนการดําเนินการและการ
ปฏิบัติการมีองคประกอบที่มีลักษณะเปนขอบังคับจํานวน 19 องคประกอบ

149
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 เปนศัพททวั่ ไปที่แสดงมโนทัศนที่เปนองคประกอบสําคัญ
ลําดับที่สามของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงเปนศัพทเฉพาะดานของมาตรฐาน
Linguistic Specification:- พบวาเขียนในรูปคําประสมคือ implementation and operation เสมอ
Cross-reference: environmental management system (TW01)
TW21

Eng = structure and responsibility
Thai = โครงสรางและความรับผิดชอบ
[EMS.TXT]
[TH-EMS009.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠
Definition: คือการกําหนดบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ที่จะนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไป
ดําเนินการและปฏิบัติการในองคกร รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใชบริหารจัดการระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไวในนโยบายสิง่ แวดลอม การจัดทําโครงสรางและความรับผิดชอบเปน
กิจกรรมในขั้นตอนการดําเนินการ โดยโครงสรางและความรับผิดชอบที่กาํ หนดขึ้นจะตองมีการจัดทําเอกสารรับรอง
และสื่อสารใหบุคลากรทุกหนาทีแ่ ละทุกระดับภายในองคกรไดทราบทั่วกัน ทั้งนี้เพื่อในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ดําเนินการไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
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 เปนคําทัว่ ไป แตในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน
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: คือปจจัยที่องคกรตองใชในการดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ประกอบดวยทรัพยากรมนุษย
และทักษะความชํานาญงาน เทคโนโลยี และงบประมาณ ผูบริหารระดับสูงจะตองแนใจวาองคกรไดจัดสรร
ทรัพยากรประเภทตางๆ ที่จาํ เปนอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชในการดําเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม
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: เปนศัพททั่วไปที่ใชแสดงมโนทัศนที่เปนองคประกอบสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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: คือผูที่ไดรับการแตงตัง้ จากฝายบริหาร ใหทําหนาทีก่ ําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมใหฝายบริหาร
ทราบเปนระยะ เพื่อจะไดมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตอไป ในองคกรขนาดใหญผูแทนฝายบริหารอาจมีจํานวนมากกวาหนึ่งคน ในขณะที่องคกรขนาดกลางและขนาด
เล็ก ผูแทนฝายบริหารเพียงคนเดียวก็อาจเพียงพอกับหนาทีด่ ังกลาว
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
Thai=การอบรม การสรางจิตสํานึก และการพัฒนา
competence [EMS.TXT]
ความสามารถ [TH-EMS009-TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠
Definition: เปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรในองคกรใหมีความรูความเขาใจในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อจะไดนําระบบไปดําเนินการตอไปอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเตรียมความพรอมของบุคลากรเปนหัวขอ
กิจกรรมของการจัดทําโครงสรางและความรับผิดชอบและอยูใ นขัน้ ตอนการดําเนินการ
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:- เปนศัพททั่วไปทีใ่ ชแสดงมโนทัศนที่เปนหัวขอกิจกรรมสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14001
Linguistic Specification:-พบวาเขียนในรูปคําประสม 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: คือการจัดใหบุคลากรซึ่งมีหนาที่และลักษณะงานที่อาจกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม
ไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหแนใจวามีขีดความสามารถเพียงพอในการดําเนินงานระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิง่ กลุมผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่ในสวนของการจัดการสิ่งแวดลอมที่
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: เปนศัพททั่วไปทีใ่ ชแสดงมโนทัศนที่เปนองคประกอบสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน
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: คือการสรางการรับรูเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดแกบคุ ลากรทัว่ ทั้งองคกร เพื่อสงเสริมให
บุคลากรในองคกรไดตระหนักถึงนโยบายสิ่งแวดลอม ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม การปฏิบัติใหสอดคลองกับองคประกอบสําคัญของระบบ ผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอมทั้งที่
เกิดขึ้นแลวหรืออาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ประโยชนดา นสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นหากบุคลากรปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอกําหนดในหัวขอกิจกรรมการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน และผลลัพทที่อาจ
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: -เปนศัพททั่วไปทีใ่ ชแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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
หนาที่หรือปฏิบัติงานที่มีลักษณะงาน ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม เพือ่ ใหแนใจวา
บุคลากรเหลานั้นจะสามารถดําเนินการและปฏิบัติการระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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: -เปนศัพททั่วไปทีใ่ ชแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Linguistic Specification:Cross-reference: training, awareness and competence (TW24)
TW28
Eng= communication [EMS.TXT]
Thai= การสื่อสาร [TH-EMS010.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠
Definition: เปนการติดตอและรับสงขอมูลขาวสารกับบุคลากรภายในองคกรและกลุมผูเกี่ยวของภายนอก ในเรื่อง
เกี่ยวกับแงมุมดานสิ่งแวดลอมขององคกร และการที่องคกรนําระบบการจัดการสิง่ แวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ
14001 มาใชควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอันอาจมี การสื่อสารเปนหัวขอกิจกรรมที่อยูในขัน้ ตอนการ
ดําเนินการ ทัง้ นี้มาตรฐานไอเอสโอ 14001 กําหนดใหองคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซึ่งระเบียบปฏิบัติ เพื่อทํา
การสื่อสารภายในกับบุคลากรทุกลักษณะงานและทุกระดับในองคกร ในเรื่องเกีย่ วกับแงมุมดานสิ่งแวดลอมและการ
นําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาดําเนินการเพื่อควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
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:- เปนศัพททั่วไปทีใ่ ชแสดงมโนทัศนที่เปนองคประกอบสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 14001
Linguistic Specification:-

154
Cross-reference: implementation and operation (TW20)
TW29

Eng = internal communication
Thai = การสื่อสารภายใน [TH-EMS010.TXT]
[EMS.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ communication
Definition: เปนการสื่อสารแบบรอบทิศทาง เพื่อใหครอบคลุมทุกหนาที่ ทุกลักษณะงาน และทุกระดับภายใน
องคกร และจะตองไมใชการสื่อสารแบบแบงกลุม คือจากผูบริหารระดับสูงสูระดับลางหรือจากระดับลางขึ้นสูเบื้อง
บนเทานั้น ในเรื่องที่เกีย่ วกับแงมุมดานสิ่งแวดลอมขององคกรและการที่องคกรนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 มาใชควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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: พบวาเขียนในรูปคําประสมคือ internal communication
Cross-reference: communication (TW28), external communication (TW30)
TW30

Eng = external communication
Thai = การสื่อสารภายนอก [TH-EMS009.TXT]
[EMS.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠ communication
Definition: เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมผูเกี่ยวของภายนอก ในเรื่องการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและการควบคุม
ผลกระทบอันเกิดจากลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญขององคกร องคกรจะตองจัดทํากิจกรรมการรับสง
ขอมูลขาวสารและการสนองตอบการสื่อสารภายนอก จัดใหมีเอกสารรับรองกิจกรรม รวมทั้งบันทึกขั้นตอนกิจกรรม
การสื่อสารภายนอก
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: -เปนศัพททั่วไปทีใ่ ชแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Linguistic Specification: พบวาเขียนในรูปคําประสมคือ external communication
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Cross-reference: communication (TW28), internal communication (TW29)
TW31

Eng= environmental management
Thai = การจัดการเอกสาร ระบบการจัดการ
system documentation [EMS.TXT]
สิ่งแวดลอม [TH-EMS009]
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠
Definition: เปนการนําเอกสารที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม องคประกอบที่สําคัญ และความสัมพันธของ
องคประกอบเหลานั้น มาจัดทําระบบเอกสารในรูปเอกสารกระดาษหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส กิจกรรมการจัดทํา
เอกสารเปนองคประกอบทีจ่ ําเปนในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เนื่องจากสามารถใชเปนหลักฐานที่
เปนกลางเพื่อแสดงใหเห็นวาองคกรไดปฏิบัตติ ามขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 และระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมขององคกรมีความกาวหนา รวมทั้งมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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:- เปนศัพทที่แสดงมโนทัศนที่สําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
Linguistic Specification:- พบวาเขียนในรูปคําประสม 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: เปนการควบคุมเอกสารทั้งหมดที่เกีย่ วกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับกิจกรรมการดําเนินงาน
ของระบบ องคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซึ่งระเบียบปฏิบัติที่ใชควบคุมเอกสารทั้งหมดที่เกีย่ วกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหแนใจวาเอกสารเหลานี้สามารถคนหาได มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงตามความเหมาะสมเปน
ระยะ และรับรองวามีใชงานอยางเพียงพอโดยบุคลากรทีไ่ ดรับมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ มีเอกสารชุดลาสุดอยู
ทุกจุดใชงาน มีการนําเอกสารเกาออกจากจุดใชงาน หรือมิฉะนั้นตองแนใจวาจะไมมีการนําเอกสารเกาออกมาใช
งาน รวมทั้งมีการแยกเก็บเอกสารเกาเพื่อวัตถุประสงคดานกฎหมาย ใชเปนขอมูลอางอิงและเปนแหลงความรู
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
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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:- เปนศัพททั่วไปทีใ่ ชแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Linguistic Specification:- พบวาเขียนในรูปคําประสม 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: ไดแกระเบียบปฏิบัติ คูมือปฏิบัติ แบบฟอรม และเอกสารอื่นที่จําเปนตองใชงานในกิจกรรมการ
ดําเนินงานระบบการจัดการสิง่ แวดลอม ตามขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 เอกสารและบันทึกจะ
แตกตางกัน ดังนั้นจึงตองใชวิธกี ารควบคุมที่ตางกัน การควบคุมเอกสารคือการจัดใหเอกสารทั้งหมดมีวันที่กํากับ มี
การระบุไวชดั เจนวาเปนของหนวยงานหรือสวนงานใด รวมทั้งชื่อผูรับผิดชอบ มีการจัดเก็บอยางเปนระเบียบ
พรอมกําหนดเวลาจัดเก็บที่แนนอน รวมทั้งพรอมที่จะนํามาใชแสดงเปนหลักฐานเมื่อมีการตรวจประเมินระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม
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: เปนศัพททั่วไปที่แสดงสวนประกอบของมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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 เพือ่ ควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเกิดจาก
ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ ใหสอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคและเปาหมายดาน
สิ่งแวดลอมขององคกร ทั้งนี้ การควบคุมการปฏิบัตกิ ารเปนกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติการ องคกรจักตองแสดง
ใหเห็นวา การปฏิบัติการและกิจกรรมการปฏิบัติการ รวมทั้งงานบํารุงรักษาขององคกรที่เกี่ยวของกับลักษณะปญหา
สิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ ไดดาํ เนินการภายใตเงื่อนไขที่กาํ หนดไวตามวัตถุประสงคและเปาหมายและสอดคลองกับ
นโยบายสิ่งแวดลอม นอกจากนีจ้ ะตองมีการจัดทําและรักษาไวซงึ่ ระเบียบปฏิบัติที่มีเอกสารรับรองซึ่งครอบคลุม
สถานการณทงั้ หมด ซึง่ หากขาดหายไปอาจนําไปสูการเบีย่ งเบนจากนโยบายสิ่งแวดลอม รวมทั้งวัตถุประสงคและ
เปาหมายดานสิ่งแวดลอม
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: -เปนศัพททั่วไปทีใ่ ชแสดงมโนทัศนองคประกอบสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Linguistic Specification:- พบวาเขียนในรูปคําประสม 2 คําคือ operational control
Cross-reference: implementation and operation (TW20)
TW35

Eng= emergency preparedness and
Thai= การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน
response [EMS.TXT]
[TH-EMS010.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: implementation and operation ➠
Definition: เปนการจัดเตรียมแผนการเพื่อรับมือกับอุบัติเหตุหรือสถานการณฉุกเฉิน ซึง่ อาจกอผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม อันเกิดจากลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญขององคกร เปนกิจกรรมที่จัดทําในขั้นตอนการ
ปฏิบัติการ ประกอบดวยการที่องคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซงึ่ ระเบียบปฏิบัติทใี่ ชในการระบุความเปนไปได และ
โอกาสของการเกิดอุบัตเิ หตุหรือเหตุการณฉุกเฉิน รวมทั้งแผนการที่เตรียมไวเพื่อรับมืออุบัติเหตุหรือเหตุการณ
ดังกลาว นอกจากนี้ยงั ตองจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการเตรียมความพรอมและการรับมือ
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เหตุฉุกเฉินเปนระยะโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณฉุกเฉิน
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: -พบวาเขียนในรูปคําประสม 4 คําคือ emergency preparedness and response
Cross-reference: implementation and operation (TW20)
TW36

Eng= checking and corrective action Thai= การตรวจสอบและการแกไข
[EMS.TXT]
[TH-EMS010.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠
Definition: เปนองคประกอบสําคัญลําดับที่ 4 ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ประกอบดวยหัวขอกิจกรรมการ
ตรวจติดตามและการวัดคา ขอบกพรองและการปองกันแกไข การจัดทําบันทึก และการตรวจประเมินระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ขั้นตอนการตรวจติดตามและการแกไขจะแตกตางจากขั้นตอน 3 ขั้นตอนกอนหนานี้ เพราะเปน
ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการจริง โดยเปนการนําแผนการและวิธีการตางๆ ทีก่ ําหนดไวในขั้นตอนการวางแผน การ
ดําเนินการและการปฏิบัติการ มาลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม
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: -พบวาเขียนในรูปคําประสม 4 คําคือ checking and corrective action
Cross-reference: environmental management system (TW01), monitoring and measurement (TW37)
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TW37

Eng= monitoring and measurement
Thai = การตรวจติดตามและการวัดคา
[EMS.TXT]
[TH-EMS010.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠ checking and
corrective action ➠
Definition: เปนหัวขอกิจกรรมทีป่ ระกอบดวยการตรวจติดตามและการวัดคาลักษณะสําคัญของกิจกรรมการ
ดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบทีม่ ีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม การจัดทําบันทึกผลการตรวจติดตามการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอม การควบคุมการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ และความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายดาน
สิ่งแวดลอม การนําอุปกรณวัดคาไปสอบเทียบคามาตรฐานและรักษาไวซึ่งคาดังกลาว การบันทึกขั้นตอนการสอบ
เทียบคามาตรฐานใหตรงตามระเบียบปฏิบัติขององคกร รวมทั้งการจัดทําระเบียบปฏิบัติที่มีเอกสารรับรอง ทั้งนี้
มาตรฐานกําหนดใหองคกรจะตองจัดใหมีการตรวจติดตามและการวัดคาเปนประจําสม่ําเสมอ
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: - เปนศัพททั่วไปที่ใชแสดงมโนทัศนที่เปนกิจกรรมสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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 Thai = ขอบกพรองและการลงมือปองกันแกไข
and preventive action [EMS.TXT]
[TH-EMS010.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠ checking and
corrective action ➠
Definition: เปนหัวขอกิจกรรมทีป่ ระกอบดวยการตรวจหาขอบกพรองในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และการลงมือ
ปฏิบัติการแกไขขอบกพรองดังกลาว เปนกิจกรรมที่ดําเนินการตอจากการตรวจติดตามและการวัดคา ในหัวขอ
กิจกรรมนี้ มาตรฐานกําหนดใหองคกรจักตองจัดทําและคงไวซงึ่ ระเบียบปฏิบัติ ทีใ่ ชในการมอบหมายหนาที่และ
ความรับผิดชอบใหมีการตรวจสอบหาขอบกพรองและลงมือแกไขผลกระทบที่อาจเกิดจากขอบกพรองดังกลาว การ
ลงมือปองกันแกไขสาเหตุของขอบกพรอง ทัง้ ที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต จะตองเหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมขององคกร สวนระเบียบปฏิบัติที่ใชตรวจติดตามเพื่อแกไขขอบกพรอง
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จะตองรวมองคประกอบที่มีการระบุสาเหตุของขอบกพรอง ระบุวธิ ีการแกไขที่จาํ เปน ปรับเปลี่ยนวิธีควบคุมเทาที่
จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขอบกพรองซ้าํ อีก และมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติหลังจากการแกไข
ขอบกพรองเปนเอกสาร
Illustrations:
• 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.
[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: คือสิ่งทีไ่ มเปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัดการสิง่ แวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 และ
ตรวจพบโดยบุคลากรซึ่งทําหนาที่ตรวจหาขอบกพรองในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร ขอบกพรองที่พบ
อาจเปนขอบกพรองขนาดใหญหรือเปนขอบกพรองเล็กนอย แตไมวาขอบกพรองที่พบจะมีขนาดใหญหรือเปน
ขอบกพรองเพียงเล็กนอย ก็อาจสงผลใหขั้นตอนการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ
14001 ขององคกรเลื่อนออกไปได
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= การจัดทําบันทึก [TH-EMS010.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠ checking and
corrective action ➠
Definition: เปนหัวขอกิจกรรมการจัดทําบันทึกสิง่ แวดลอม บันทึกการฝกอบรม บันทึกผลการตรวจประเมินระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมและการทบทวนของฝายบริหาร และการจัดเก็บบันทึกดังกลาวนีใ้ หอยูใ นสภาพพรอมใชงาน
และมีการปองกันการเสื่อมสภาพหรือสูญหาย องคกรจักตองจัดทําและรักษาไวซงึ่ ระเบียบปฏิบัติที่ใชในการจําแนก
ประเภท รักษาสภาพ และกําจัดบันทึกซึ่งประกอบไปดวยบันทึกสิง่ แวดลอม บันทึกการฝกอบรม และบันทึกผลการ
ตรวจประเมินระบบการจัดการสิง่ แวด บันทึกทั้งหมดจะตองมีการจัดเก็บอยางดีและรักษาไวใหอยูในสภาพพรอมใช
งาน รวมทั้งมีการปองกันความเสียหาย การเสื่อมสภาพหรือสูญหาย องคกรจักตองจัดใหมีการจัดทําและจัดเก็บ
บันทึกใหเหมาะสมกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร เพื่อแสดงใหเห็นวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ
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: -เปนศัพทเฉพาะดานที่ใชแสดงมโนทัศนสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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 = บันทึกสิ่งแวดลอม [TH-EMS010.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠ checking and
corrective action ➠ records

162
Definition: คือเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสิง่ แวดลอมเพื่อแสดงใหเห็นวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ
องคกรสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ตัวอยางของบันทึกสิ่งแวดลอมไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ บันทึกการรองเรียน บันทึกการฝกอบรมและการประเมินผล
การฝกอบรม ขอมูลกระบวนการผลิตและการแสดงใหเห็นผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
บันทึกการตรวจสภาพ การบํารุงรักษา และการสอบเทียบอุปกรณ รายงานเหตุการณและการลงมือปฏิบัติการแกไข
สนองตอบเหตุการณที่มีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร 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 recordsRecords 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: พบวาเขียนในรูปพหูพจนคอื environmental records
Cross-reference: record (TW40)
TW42

Eng= environmental management system
Thai= การตรวจประเมินระบบการจัดการ
audit [EMS.TXT]
สิ่งแวดลอม [TH-EMS010.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠ checking and
corrective action ➠
Definition: คือกระบวนการตรวจสอบหลักฐานที่ประเมินและไดมาอยางเปนกลาง ซึง่ กระทําอยางเปนระบบและมี
เอกสารรับรอง เพื่อตัดสินวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรสอดคลองกับเกณฑการตรวจประเมินซึ่งกําหนด
โดยองคกรเอง และเพื่อใชเปนขอมูลในการสื่อสารใหฝายบริหารไดทราบ กิจกรรมการตรวจประเมินระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมนี้จัดทําในขั้นตอนการตรวจติดตามและการลงมือแกไข ในหัวขอกิจกรรมนี้องคกรจักตองจัดทํา
และคงไวซงึ่ แผนงานและระเบียบปฏิบัติ เพื่อใชดาํ เนินการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเปนระยะตามที่
กําหนด เพื่อใหแนใจวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรยังคงสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานไอเอสโอ
14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมยังคงมีการดําเนินการและธํารงสภาพอยางเหมาะสม และเพื่อใชเปนขอมูล
เสนอตอฝายบริหาร ทั้งนี้แผนงานการตรวจประเมินขององคกรรวมทั้งกําหนดการตรวจประเมิน จะตองขึ้นอยูก ับ
ความสําคัญดานสิ่งแวดลอมของกิจกรรมที่เกี่ยวของและผลการตรวจประเมินกอนหนานั้น
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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: เปนศัพทบัญญัติลําดับที่ 3.6 ของมาตรฐานไอเอสโอ 14001
Linguistic Specification: - พบวาเขียนในรูปคําประสม 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: เปนเครื่องมืออยางหนึ่งของฝายบริหารที่ใชตรวจสอบการดําเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ
องคกร ประกอบดวยการตรวจเพื่อประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ กระทําอยางเปนระบบและมีการวินิจฉัย
อยางเปนกลาง รวมทั้งจัดทําเอกสารรับรอง เพื่อตรวจสอบวาหนวยงานสิ่งแวดลอมขององคกร การบริหารจัดการ
และอุปกรณตางๆ ที่ใชการดําเนินการปองกันสิง่ แวดลอม ยังคงสนับสนุนการควบคุมการปฏิบัตกิ ารดาน
สิ่งแวดลอมของฝายบริหารอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังไดปฏิบัติตามนโยบายขององคกรและขอกําหนดดานกฎระเบียบที่
เกี่ยวของอื่นๆ การตรวจประเมินกระทําดวยเหตุผลสําคัญ 3 ประการคือ เพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎระเบียบ
ภายนอกและนโยบายภายใน เพื่อแสดงใหเห็นศักยภาพความนาเชื่อถือดานสิ่งแวดลอมขององคกรและเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกสามารถเขาตรวจสอบผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกรได
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: คือสิ่งที่เปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 เปนผลที่
พบหลังจากการตรวจประเมิน โดยทั่วไปจะสรุปเปน 4 หัวขอดังนี้ ความสอดคลอง ขอบกพรองสําคัญ ขอบกพรอง
เล็กนอย และขอสังเกต (observation) ทั้งนี้ความสอดคลองคือสภาพหรือสถานการณที่เปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานไอเอสโอ 14001 ขอบกพรองสําคัญคือการขาดระเบียบปฏิบัติที่จําเปนซึ่งอาจสงผลใหการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมทั้งหมดขององคกรทัง้ ระบบขาดชวงหรือขาดขั้นตอน ขอบกพรองเล็กนอยคือการขาดระเบียบปฏิบัติที่
สงผลกระทบไมมากนักตอการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และขอสังเกตคือสถานการณที่ยงั ไมใชขอบกพรองแตอาจ
นําไปสูการเกิดขอบกพรองภายหลัง
Illustration:
• Environmental Management System Audit-General RequirementsEnvironmental 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: -เปนศัพททั่วไปทีใ่ ชแสดงสวนหนึ่งของมโนทัศนสาํ คัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Linguistic Specification: พบวาคําเหมือนคือ conformity
Cross-reference: environmental management system audit (TW42), audit (TW43)
TW45

Eng = management review
Thai = การทบทวนโดยฝายบริหาร [TH-EMS010.TXT]
[EMS.TXT]
Grammatical Category: Noun Subject Field: environmental management system ➠
Definition: เปนองคประกอบสําคัญลําดับสุดทายของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001
ประกอบดวยการที่ฝายบริหารจักตองทบทวนระบบการจัดการสิง่ แวดลอมเปนระยะ มีการรวบรวมขอมูลที่จําเปน
เพื่อใหฝายบริหารพิจาณาเพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบ การทบทวนโดยฝายบริหารอาจตองรวมความ
จําเปนทีจ่ ะตองปรับนโยบายสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม และองคประกอบอื่นๆ ของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับผลการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม สภาพการณที่เปลี่ยนแปลง และ
พันธะของผูบริหารระดับสูงที่มีตอ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซงึ่ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 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:- พบวาเขียนในรูปคําประสม 2 คําคือ management review
Cross-reference: environmental management system (TW01), environmental management system audit
(TW42)

164

ดัชนีคนศัพท
Terms

Extraction
Record

Terminological
Record

A
Awareness
Audit

CN24
CN42

TW26
TW43

C
Conformance
Checking and corrective action
Communication
Competence
Continual improvement*

CN39
CN33
CN28
CN24
CN08

TW44
TW36
TW28
TW27
TW08

D
Document
Document control

CN30
CN29

TW33
TW32

E
Emergency preparedness and response
Environment*
Environmental aspect*
Environmental impact*
Environmental management program
Environmental management system*
Environmental management system audit*
Environmental management system documentation
Environmental objective*

CN35
CN16
CN13
CN06
CN18
CN01
CN38
CN28
CN10

TW35
TW16
TW13
TW06
TW18
TW01
TW42
TW31
TW10
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Environmental performance*
Environmental policy*
Environmental record
Environmental target*
External communication

CN05
CN02
CN37
CN11
CN27

TW05
TW02
TW41
TW11
TW30

I
Implementation and operation
Interested party*
Internal communication

CN20
CN19
CN26

TW20
TW19
TW29

M
Management representative
Management review
Monitoring and measurement

CN23
CN40
CN34

TW23
TW45
TW37

CN35
CN35

TW39
TW38

O
Objective and target
Operational control
Organization*

CN17
CN34
CN04

TW17
TW34
TW04

P
Planning
Prevention of pollution*

CN12
CN09

TW12
TW09

N
Nonconformance
Nonconformance and corrective and preventive
action
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R
Record
Resource

CN36
CN22

TW40
TW22

S
Significant environmental aspect
Significant environmental impact
Structure and responsibility

CN14
CN15
CN21

TW14
TW15
TW21

T
Top management
Top management commitment
Training
Training, awareness and competence

CN03
CN07
CN24
CN24

TW03
TW07
TW25
TW24

* เปนศัพทบัญญัติของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ซึ่งมีทั้งหมด
จํานวน 13 คํา
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ประวัติผูวิจัย
นางศุลีพร สุทธิเมธากร เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2500 ที่จังหวัดชัยภูมิ สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป พ.ศ. 2521 ตอมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2524 ปจจุบันศึกษา
ตอในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปล ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ. 2542
นางศุลีพรสมรสกับนายธเนศ สุทธิเมธากร มีบุตรหญิงชาย 2 คน ปจจุบันทํางานประจําใน
ตําแหนงวิทยากรระดับ 7 แผนกสารสนเทศตางประเทศ กองสารสนเทศ ฝายประชาสัมพันธ การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ภาคผนวก ง
International Standard ISO 14001
Environmental management systems – Specification with
guidance for use

