
 
 

โครงการ “พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอมที่ย่ังยืน
ดวย Lean Management for Environment”  

 

1. หลักการและเหตุผล 

สภาพปญหาที่มีแนวโนมการแขงขันที่สูงขึ้น ประเทศไทยกําลังกาวไปสูการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ในป 2558 ซึ่งเหลือเวลาเพียงประมาณ 2 ปเศษเทานั้น จึงทําให
ประเทศไทยตองเรงปรับตัวและเตรียมความพรอมในภาพรวมของประเทศใหสามารถพรอมที่จะแขงขันกับประเทศ
เพื่อนบานในแถบอาเซียนได โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและบริการ จะเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบอยาง
หลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากตลาดเปดเสรีใหมีการลงทุนธุรกิจและประกอบอาชีพไดในทุกท่ีของภูมิภาคอาเซียน เชน ใหมี
การเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรี ตลอดจนนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่
พยายามผลักดันผูประกอบการอุตสาหกรรมใหใสใจตอการจัดการส่ิงแวดลอมและความความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
ตอเนื่อง เพื่อมุงสู “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยแทจริง  

ทั้งนี้เพื่อเปนการขยายผลโครงการ “ฝกอบรมการจัดการส่ิงแวดลอมและการปองกันมลพิษที่ยั่งยืน สําหรับ
แหลงกําเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม” (โครงการฯ ระยะที่ 1) ซึ่งมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย รวมกับบริษัท ดาว  
เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด ไดพัฒนาแนวคิดและจัดทําคูมือ Lean Management for Environment ที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทยขึ้นเปนครั้งแรก และดําเนินการรวมกับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหุนสวน
เชิงสรางสรรคไทย-สหรัฐ ในการใหความรู สรางความเขาใจเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอมและการปองกันมลพิษที่ยั่งยืน 
ใหแกบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมแลวกวา 2,000 คน โดยการพิจารณา
แกไขปญหาที่ตนทางอยางครบวงจรเพื่อชวยลดตนทุนการผลิต ลดมลพิษ ลดการใชพลังงาน แตเกิดประสิทธิภาพที่ดี
ตอการบริหารจัดการองคกร    ซึ่งจะทําใหธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมเติบโตควบคูไปกับการมีสวนรวมรักษาส่ิงแวดลอม
และความรับผิดชอบตอสังคมไดในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการตอยอดและการขยายผลจากการฝกอบรมโครงการ
ดังกลาว ใหสามารถผลักดันไปสูในเชิงปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และมีเครือขายสังคมการจัดการส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืนนั้น 

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด และมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย จึงมีแนวคิดดําเนินโครงการ 
“พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืนดวย Lean Management for Environment” โดย
มีแนวทางคือ (1) ขยายผลการฝกอบรมเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืนไปสูกลุมผูประกอบการ (2) สรางเครือขายที่
ยั่งยืนจากผูผานการฝกอบรมแลว 2,000 คน และขยายสูภาคสวนอื่นๆ ใหมีการนําองคความรูที่ไดรับไปสูการปฏิบัติใน
ลักษณะ “Good Practice” และเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในระยะยาว (3) การสงเสริมการจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยางครบวงจร และมีการประยุกตใช Lean Management for Environment ในโรงงานนํารอง ซึ่งจะไดรับ
การใหคําปรึกษาเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและการฝกอบรมบุคลากรควบคูกันไป เพื่อใหสามารถลงมือปฏิบัติ
จริงไดอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินงานไดเองอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป เพื่อชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดีและ

- 1 - 

 



- 2 - 

 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อนําความรูการบริหารจัดการลีนมาประยุกตใชเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม พลังงานและความปลอดภัยใน
โรงงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหเกิดการจัดการส่ิงแวดลอมและพลังงานท่ีตนทาง
อยางเปนระบบ 

2.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในองคกรของผูประกอบการอุตสาหกรรมใหมีความสามารถพัฒนาและดําเนิน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและกระบวนการผลิต การจัดการส่ิงแวดลอม 
พลังงาน และความปลอดภัย ไดดวยตนเองอยางมีระบบโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ 

2.3 เพื่อใหความรูเรื่องการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการปองกันมลพิษที่ยั่งยืนอยางตอเนื่องใหแกบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมและภาคสวนอื่นๆ 

2.4 เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายสังคมการจัดการส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน โดยเผยแพรองคความรูและการ
แลกเปล่ียนการเรียนรูการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการนําหลักการ Lean Management for 
Environment มาประยุกตใชในการบริหารจัดการในองคกร 

2.5 เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานฝกอบรมโครงการระยะที่ 1  

3. กลุมเปาหมาย 

(1) สําหรับการขยายผลการฝกอบรม 

- กลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดโดยเฉพาะกลุมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

- กลุมเครือขายที่ยั่งยืนจากผูผานการฝกอบรมแลว 2,000 คน 

- กลุมหนวยงานภาครัฐ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย  

- บุคคลท่ัวไปที่สนใจ 

(2) สําหรับการติดตามประเมินผลโรงงานและการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Advance Course)                                   
อยางนอย 50 โรงงาน  

            กลุมเปาหมาย มีดังนี้ 

 บริษัท/อุตสาหกรรมเปาหมาย อยางนอย 50 แหง ประกอบดวย 

- โรงงานอุตสาหกรรม/บริษัทที่ผานโครงการการฝกอบรม “การจัดการส่ิงแวดลอมและการปองกันมลพิษที่
ยั่งยืน สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม” ระยะที่ 1 

- โรงงานอ่ืนๆที่สนใจและมีความพรอมดานศักยภาพในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต 

 



คุณสมบัติของโรงงานที่เขารวมโครงการ 

- เปนกิจการท่ีจดทะเบียนการคาและยังดําเนินธุรกิจอยู 
- เปนกิจการท่ียื่นชําระและประเมินภาษีเงินไดในรอบปที่ผานมา 
- ผูประกอบการโรงงานและ/หรือผูบริหาร มีความมุงมั่นและรวมผลักดันการดําเนินโครงการใหประสบ

ความสําเร็จตลอดระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ 
- พนักงานทุกระดับใหความรวมมือและสามารถเขามามีสวนรวมในโครงการเพื่อนําหลักการ Lean 

Management for Environment ไปประยุกตใช 
- บริษัท/โรงงานตองมีความพรอมในการเขารวมตลอดทั้งโครงการ  

(3) การสรางเครือขาย “Lean for Sustainability” 

- ผูที่ผานการฝกอบรมจากโครงการระยะที่ 1 มาแลว 

- บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาครัฐและเอกชน และ
สถาบันการศึกษา  

- บุคคลท่ีสนใจทั่วไป 

 

     4. รูปแบบการดําเนนิโครงการ 

การดําเนินโครงการ “พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืนดวย Lean 
Management for Environment” ประกอบดวยงาน 3 สวนหลัก ดังนี้ 

(1) งานฝกอบรมขยายผล เกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมที่ย่ังยืนไปสูกลุมผูประกอบการ แบงออกเปน        
3 หลักสูตร โดยมีกําหนดจะเปดการฝกอบรมจํานวนอยางนอย 5 รุน/หลักสูตร รวมจํานวนทั้งส้ิน 15 รุน 
รายละเอียดตารางฝกอบรมดังนี้ 
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(2) การติดตามงานประเมินผลโรงงานพรอมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและการใหคําปรึกษา เปนการให
คําปรึกษาแบบ Coaching แตละโรงงาน ตามประเด็นปญหาของแตละโรงงาน รับสมัครโรงงานที่เขารวมอยาง
นอย 50 แหง ทั้งนี้ การใหคําปรึกษาเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน (เฉพาะโรงงานท่ี
เคยเขารวมฝกอบรมโครงการฯ ระยะที่ 1 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษกอน) 

(3) รับสมัครสมาชิกเครือขาย “Lean for Sustainability” ผานวารสารธุรกิจสีเขียวเปนส่ือกลางในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและขอเสนอแนะตางๆ ในการนํา “Lean Management for Environment” ไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการในองคกร/อุตสาหกรรม ผานทางเว็บไซตของมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
(www.tei.or.th) และเฟสบุค (facebook) โดยมีกิจกรรมแบงได ดังนี้   

o รับสมัครสงผลงานหรือประสบการณการเรียนรูการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสมาชิก
ในเครือขายฯ ซึ่งผลงานที่ไดรับคัดเลือกจะไดลงบทความในวารสารธุรกิจสีเขียว (Business 
for Energy and Environment, B2E)  

5. ระยะเวลาของโครงการ 

24 เดือน  

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1 บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม และภาคสวนอื่นๆ มีความรู ความเขาใจเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน
ดวยหลักการ Lean Management for Environment  ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการจัดการและ
พัฒนาองคกรตอไป ไดแก การลดตนทุนการผลิต การลดมลพิษ/ความสูญเปลาที่เกิดขึ้นอยางครบวงจร 
รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑและรักษา
ระดับความพึงพอใจของลูกคาในระยะยาวไดดวยตนเอง 

6.2 เกิดเครือขายสังคมการจัดการส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน สรางองคความรูและตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) ดาน Lean Management for Environment มาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร และสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกภายในเครือขายฯ  

7. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ 

- มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (หนวยงานดําเนินการ) 
- บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด (หนวยงานสนับสนุนงบประมาณ) 
- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (องคกรรวมจัด) 
- หุนสวนเชิงสรางสรรค ไทย-สหรัฐ (องคกรรวมจัด) 

8. กรอบดําเนนิโครงการ 
สามารถสรุปกรอบและแผนการดําเนินโครงการดังรูปที่ 1  
 



โครงการฝึกอบรมการจดัการส่ิงแวดลอมฯ ระยะท่ี 1

ผูผานการฝึกอบรม ~ 2,000 คน

โครงการพฒันาผูประกอบการอตุสาหกรรม
เพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอมท่ียัง่ยืน (โครงการตอเน่ืองระยะท่ี 2)

1.การเผยแพรและประชาสมัพนัธโครงการ

ประชาสมัพนัธผานทางเวบ็ไซต Facebook
    และวารสาร B2E

สงจดหมายเชญิชวนผานระบบอเีมลล
    ฝึกอบรมของสถาบนัฯ และโทรสาร

จดัทํา Roll up โครงการฯ 1 ชุด (5 แผน)
จดัทําแผนพบัฝึกอบรมขยายผลและ

    สรางเครอืขาย(อยางนอย 1,000 ชุด)
จดัทําแผนพบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

    (อยางนอย 100 ชุด)

สมัมนาเปิดตวัโครงการ (Kick-off)
(อยางนอย 500 คน ระยะเวลา 0.5 วนั)

และแถลงขาวโครงการฯ 

รูปแบบงาน
สมัมนาสรุปผลการดําเนินโครงการระยะที่ 1

เปิดตวัโครงการระยะที่ 2
จดับูธประชาสมัพนัธและรบัสมคัรเขารวมโครงการฯ

2. งานฝึกอบรมขยายผล 
3 หลกัสตูร

(รวมอยางนอย 500 คน)

หลกัสูตรที่ 1
“การจดัการองคกรแบบครบวงจรดวย
Lean Management for Environment”

(5 รุนๆ ละอยางนอย 40 คน)

หลกัสูตรที่ 2
“การพฒันา Green Product 
เพื่อสิง่แวดลอมที่ย ัง่ยนื”

(5 รุนๆ ละอยางนอย 40 คน)

หลกัสูตรที่ 3
“การดําเนินการแบบธุรกจิสเีขยีว...
นําไปสูการพฒันาอยางยัง่ยนื”
(5 รุนๆ ละอยางนอย 40 คน)

4. งานสรางเครือขาย
“Lean for Sustainability”

วารสาร B2E • Website
• Facebook

แชรประสบการณ 
Good Practice 
ลงบทความ

จดัประกวด 
Good Practice

จดัทาํหนงัสอื   
Good Practice

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเอกชน
ภาครฐั
นกัศกึษา
บุคคลทัว่ไป

3. งานติดตามประเมินผลโรงงาน 
(อยางนอย 50 โรงงาน) พรอมฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการและใหคาํปรึกษา

รบัสมคัรและคดัเลอืกเฉพาะโรงงานที่เคยเขารวม
อบรมภายใตโครงการระยะที่ 1 มาแลว

ปฐมนิเทศและจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
ระยะเวลา 2 วนั อยางนอย 50 โรงงาน  

วนัท่ี 1
เชา:การรวมงานและ

ทบทวนความรู
บาย: กจิกรรม WS 
เชน VSM กบัการ
จดัการสิง่แวดลอม  

วนัท่ี 2
เชา: บรรยาย& 

กจิกรรม WS (ตอ)
บาย: แบงกลุมให

คาํปรกึษาเชงิลกึและ
มอบหมายงาน

จดัฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง 0.5-1 วนั/กลุม 
ตามความตองการแตละกลุมและความคบืหนา   

ที่ปรกึษาเขาตดิตามและประเมนิผลที่โรงงาน
(ที่ปรกึษา 1 คน รบัผดิชอบอยางนอย 5 แหง)   

สรุปการดาํเนินงานของแตละโรงงาน   สมัมนาสรปุผลการดาํเนินโครงการ
(อยางนอย 500 คน ระยะเวลา 1 วนั)

สรุปผลการดําเนินโครงการ
เสวนาถอดบทเรยีน

มอบประกาศนียบตัรแกโรงงาน
ที่เขารวมงานตดิตามและประเมนิผล

มอบโลแกโรงงานที่
ชนะการประกวด Good Practice

5. การจดัทาํรายงาน
เสนอตอบริษทัฯ

Site Visit                   
อยางนอย 1 ครัง้
อยางนอย 50 คน

 
รูปที ่1 กรอบดําเนินงาน 
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