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ความซับซ้อน (Complexity)



บริบท (Context) 

บริบทภายนอก

• สังคม (ประชากรศาสตร์ วัฒนธรรม 

วิถีชีวิต ฯลฯ)

• เทคโนโลยี 

• เศรษฐกิจ (การเงิน การคลัง ฯลฯ)

• สิ่งแวดล้อม (พลังงาน อากาศ ฯลฯ)

• การเมือง (การเมือง กฎหมาย 

กฎระเบียบ ฯลฯ) 

• ปัจจัยผลักดันและแนวโน้มทีม่ี

ผลกระทบกับวัตถุประสงค์องค์กร

• ความสัมพันธ์ การรับรู้และคุณค่า

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริบทภายใน

• ธรรมภิบาลองคก์ร

• กลยุทธ์

• นโยบายและวัตถุประสงค์

• ขีดความสามารถของบุคลากรและ

กระบวนการ

• สารสนเทศ

• วัฒนธรรมองค์กร

• มาตรฐานทีอ่งค์กรเกี่ยวข้อง

• เงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆ ที่องค์กร

เกี่ยวข้อง

ที่มา : ISO Guide 73:2009



แนวทางการดําเนินธุรกิจ (Business Approach)  

Economic

Environment Social



มาตรฐาน/เครื่องมอื

Economic



มาตรฐาน/เครื่องมอื

Economic



Environment

มาตรฐาน/เครื่องมอื

ISO 14064-1: 2006
Greenhouse gases -- Part 1: 

Specification with guidance at the 
organization level for quantification 

and reporting of greenhouse gas 
emissions and removals

ISO/TS 14067: 2013
Greenhouse gases -- Carbon 

footprint of products

ISO 50001: 2011
Energy Management

ISO 14044: 2006
Environmental management --

Life Cycle Assessment



Social

มรท.8001-2553 
มาตรฐานแรงงานไทย

มาตรฐาน/เครื่องมอื

ISO 26000: 2010
Social Responsibility

ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR Progress Indicator)

ดัชนีชี้วัดการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption Progress 

Indicator)

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

และสถาบนัไทยพฒัน ์(พ.ศ.2557)

มอก.26000: 2553 CSR-DIW CSR-DPIM



Economic

Environment Social

RSPO 2007
Principles and Criteria for 

Sustainable Palm Oil 
Production

มาตรฐาน/เครื่องมอื



ISO 9001 : 2008 ISO/DIS 9001:2014
2014-07-10

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2004
ISO/DIS 14001:2014

2014-06-27
ISO 14001 : 2015

OHSAS 

18001: 2007
ISO/CD 45001 :2014

2014-07-18
ISO 45001 : 2016

ISO 13485 : 2003
ISO/DIS 13485:2014

2014-07-22
ISO 13485 : 2015

การปรับเปลี่ยนของมาตรฐาน

ISO 22000 : 2005
ISO/NP 22000

2014-06-25 ISO 22000 : 20XX

11ISO 14064-1 : 2006
ISO/NP 14064-1

2014-04-16 ISO 14064-1 : 20XX





ความเป็นมาของ ISO 14001 

Rev.1 Rev.2 Rev.3

1996 2004 Q3-2015
Transition 3 Yrs

วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 

เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม และ

นําไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน

มลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Q2-2014

ISO/DIS



 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมกีารบําบัดมลพิษ สําหรับการนําไปใช้ใน

การผลิต

 สนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้าต้องการสินค้าที่ชว่ย

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ลดต้นทุนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

 สร้างภาพลักษณ์ทีด่ีในสายตาลูกค้า ผู้บริโภค และภาครัฐ

 เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลดปัญหาการค้าระหว่างประเทศ และลดปัญหาใน

การเจรจาและการทําข้อตกลงทางการค้า

ประโยชน์ของ ISO 14001 



ขอบข่าย (Scope) ของ ISO 14001 

For organizations that wishes to

• establish, implement, maintain and improve an environmental 

management systems 

• assure itself of conformity with its stated environmental policy

• demonstrate conformity with this standard 



ISO 14001: 2004
1. Scope
2. Normative references
3. Terms and definitions
4. Environmental management system requirements

4.1 General requirements
4.2 Environmental policy
4.3 Planning
4.4 Implementation and operation
4.5 Checking
4.6 Management review

โครงสร้างมาตรฐาน

ที่มา : ISO 14001:2004



ANNEX  SL, High level structure
1. Scope
2. Normative references
3. Terms and definitions
4. Context of the organization
5. Leadership
6. Planning
7. Support
8. Operation
9. Performance evaluation
10. Improvement

โครงสร้างมาตรฐาน

ที่มา : ISO/IEC Directives, Part 1



โครงสร้างมาตรฐาน

Annex SL	(normative)
Proposals	for	management	system	standards



Concept of Management System 

1 Interested Parties

Organizations learn from relevant interested parties to 

develop their purpose and thereby define what outputs, 

outcomes, or results they need to deliver to those 

interested parties and to society in general.

Organizations attract, capture and retain the support of 

organizations and individuals they depend upon for

their success.

ที่มา : ISO/DIS 9000:2014



Concept of Management System 

2 Context of an organization

An adaptable, open and agile organization understands its 

context through examination of internal and external 

issues impacting its purpose and sustainability. 

In addition to financial performance, organizations may 

take environmental and social responsibility into account. 

An organization’s purpose is expressed through statements 

such as an organization’s Vision and mission, policies, and 

improvement objectives.

ที่มา : ISO/DIS 9000:2014





ขอบข่าย (Scope) ของ ISO/DIS 14001:2014 

For organizations

• seeking to establish, implement, maintain and continually improve a 

framework with the aim to manage its environmental responsibilities in 

a manner that contributes to the ‘environmental pillar’ of sustainability
• The intended outcomes of an EMS provide value for the environment, 

the organization and its interested parties. Consistent with the 

organization’s environmental policy, the intended outcomes of an EMS 
include:

- enhancement of environmental performance
- conforming to compliance obligations
- fulfilment of environmental objectives



ISO 14001 : 2004 ISO/DIS 14001 : 2014
4. Context of the organization (title only)

4.1 Understanding the  organization  and  its 
context

4.2 Understanding the needs and expectations 
of interested parties

4. Environmental management system
requirements (title only)
4.1 General requirements 4.3 Determining the scope of the  

environmental management system
4.4 Environmental management system

5. Leadership (title only)

5.1 Leadership and commitment

4.2 Environmental policy 5.2 Environmental policy

4.3 Planning (title only) 6. Planning (title only)

6.1 Actions to address risk associated with 
threats and opportunities (title only)
6.1.1 General

เปรียบเทียบโครงสร้างมาตรฐาน

ที่มา : Table 2, ISO/DIS 14001 : 2014



ISO 14001 : 2004 ISO/DIS 14001 : 2014

4.3.1 Environmental aspects 6.1.2 Significant environmental aspects

4.3.2 Legal and other requirements 6.1.3 Compliance obligations

6.1.4 Risk associated with threats and 
opportunities

6.1.5 Planning to take action

4.3.3 Objectives, targets and programme(s) 6.2 Environmental objectives and planning to 
achieve them (title only)

6.2.1 Environmental objectives

6.2.2 Planning actions to achieve 
environmental objectives

4.4.5 Control of documentation 7.5.2 Creating and updating

7.5.3 Control of documented information

4.4.6 Operational control 8.1 Operational planning and control

4.4.7 Emergency preparedness and response 8.2 Emergency preparedness and response

เปรียบเทียบโครงสร้างมาตรฐาน

ที่มา : Table 2, ISO/DIS 14001 : 2014



ISO 14001 : 2004 ISO/DIS 14001 : 2014

4.5 Checking (title only) 9. Performance evaluation (title only)

4.5.1 Monitoring and measurement 9.1 Monitoring, measurement, analysis and 

evaluation (title only)

9.1.1 General

4.5.2 Evaluation of compliance 9.1.2 Evaluation of compliance

4.5.3 Nonconformity, corrective action and 

preventive action

10.1 Nonconformity and corrective action

4.5.4 Control of records 7.5.2 Creating and updating

7.5.3 Control of documented information

4.5.5 Internal audit 9.2 Internal audit

4.6 Management review 9.3 Management review

10. Improvement (title only)

10.2 Continual improvement

เปรียบเทียบโครงสร้างมาตรฐาน

ที่มา : Table 2, ISO/DIS 14001 : 2014



ฝ่ายหน่วยตรวจ 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

โทร 0-2617-1727 ต่อ 214

E-mail: ibd@masci.or.th


