หนวยที่ 15 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเชิงระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมเชิงระบบ หรือ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม คือการดูแล แกไขปรับปรุงปญหาสิ่งแวดลอมของ
องคกรโดยใชกระบวนการจัดการ ซึ่งประกอบดวยการวางแผน การดําเนินการ การตรวจสอบและแกไข

วงจรของการจัดการเชิงระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมเชิงระบบตองเปนวงจรทีด่ ําเนินไปอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของการจัดการตามปกติของ
องคกร การจัดการสิ่งแวดลอมโดยนัยยะแลว จึงเปนการใชหลักทางดานการจัดการธุรกิจเขามาประยุกตกับการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมโดยมุงเนนที่การวางแผนอยางเปนระบบมากกวาการแกไขปญหาที่ปลายเหตุหรือเมื่อเกิดปญหาแลวนัน่ เอง
ความสําคัญของการจัดการเชิงระบบ
เมื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมมีผลโดยตรงกับคุณภาพชีวติ ของมนุษยและสรรพสิ่งตางๆ ในโลก ซึ่งมีความหมายสัมพันธกับ
ระบบนิเวศ การดูแลสิ่งแวดลอมจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปน ในอดีตทีผ่ านมาการดูแลสิ่งแวดลอมมักเปนการแกไขปญหาที่
ปลายทาง เชนสรางระบบบําบัดมลพิษตางๆ มีการปรับปรุงคุณภาพมลพิษใหดีกอนปลอยสูสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันอาจจะไม
พอเพียงเนื่องจากนับวันกฎหมายสิ่งแวดลอมจะทวีความเขมงวดยิ่งขึ้น กติกาสากลตางๆ ดานสิ่งแวดลอมประกาศใชมากขึ้น
และประชาชนใหความสนใจมากขึ้นในเรื่องคุณภาพชีวิตกับคุณภาพสิ่งแวดลอม เครื่องมือสําคัญชนิดหนึ่งทีจ่ ะทําใหองคกร
สามารถดูแลสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่องไดนั้น ก็คือการจัดการเชิงระบบ นั่นเอง
ระบบ Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) คือมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงระบบขององคกรระบบหนึ่งที่
กําหนดขึ้นโดยสหภาพยุโรป ตั้งแต พ.ศ. 2538 ใชสําหรับการประเมิน รายงาน และพัฒนาผลการดําเนินงานดานสิง่ แวดลอม
ของหนวยงาน
EMAS เปนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภาคสมัครใจ ใชในการขอใบรับรองไดเหมือนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001 และในปจจุบนั EMAS ไดผนวกรวม ISO 14001 เขาไวเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดของ EMAS
ขั้นตอนการทําระบบ Eco-Management and Audit Scheme
การจัดการทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป ที่เรียกวา EMAS
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน 1.การจัดทํานโยบายสิ่งแวดลอม 2. การทบทวนสถานะที่เริ่มตน 3. การจัดทําโปรแกรมสิ่งแวดลอม
4. การสรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 5.การตรวจประเมินระบบภายในองคกร 6.การทบทวน 7.การรายงานผลงานดาน
สิ่งแวดลอม
.

1. การจัดทํานโยบายสิ่งแวดลอม (Develop an Environmental Policy ) นโยบายสิ่งแวดลอม เปนเครื่องที่จะแสดงใหเห็นถึง
สิ่งที่ผูบริหารมุงมั่นจะกาวไปใหถึง ตลอดจนหลักปฏิบัตทิ ี่ผูบริหารสูงสุดขององคกรไดกําหนดไวใหผูเกี่ยวของไดทราบและ
ปฏิบัติ กําหนดโดยผูบริหารสูงสุดและมี่การทบทวนเปนระยะ สาระสําคัญประกอบดวยปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ องคกรจะ
จัดการ ความมุง มั่นที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย และความมุงมั่นที่จะพัฒนาผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
2. ทบทวนสถานะเริ่มตน (Initial Environmental Review) เปนการทําใหองคกรทราบถึงสถานะของผลการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมในปจจุบันวามีสถานะเปนอยางไร จุดประสงคเพื่อใหทราบถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ และความเปนไปไดใน
การแกไขโดยการจัดทําเปนโปรแกรมสิ่งแวดลอม ตลอดจนกําหนดเปาหมายในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของปญหานั้น
3. การจัดทําโปรแกรมสิ่งแวดลอม (Develop an Environmental Program) เปนเครื่องมือสรางความชัดเจนใหกับนโยบาย
สิ่งแวดลอม โดยการแปลงวัตถุประสงคอยางกวางๆ ที่กําหนดไวในนโยบายสิ่งแวดลอมใหเปนวัตถุประสงคที่มีความ
เฉพาะเจาะจง มีตัวชี้วดั ความสําเร็จ ตลอดจนระยะเวลาการบรรลุผลที่ชัดเจน รวมทั้งหนาที่ความรับผิดชอบในทุกๆระดับ และ
ทรัพยากรการจัดการที่จําเปน โดยองคกรตองจัดทําเปนแผนปฏิบัติในรายละเอียด กับตองมีการทบทวนเปนระยะ
4. การสรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ( Establish an Environmental Management System) โดยการกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมใหมีเพิ่มขึน้ กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เชน การจัดการในเรื่องการผลิต การจัดซื้อ การจัดการพลังงาน การจัดการของเสีย รวมถึงการควบคุมทางออม เชน
การจัดการผูรบั เหมา การจัดการสินคาที่นําเขามาใชในองคกร ความจําเปนในการฝกอบรม ระบบการตรวจวัดและการสื่อสาร
5. การตรวจประเมินระบบภายในองคกร (Internal Environmental Audit) เปนการประเมินเปนระยะๆ ครอบคลุมกิจกรรม
และผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ เพื่อประเมินวาระบบการจัดการสิง่ แวดลอมไดรบั การสรางในองคกรจริงหรือไม มีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติควบคุมการปฏิบัติอยางเพียงพอ สอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอมและโปรแกรมที่กําหนด
รวมถึงความสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม อยางไร และบรรลุผลตามนโยบายและโปรแกรมที่กําหนดหรือไม
6. การทบทวน (Review) การทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรโดยผูบริหารสูงสุดเปนระยะ เปนแนวทางหนึง่
ที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
7. การรายงานผลงานดานสิ่งแวดลอม (Environment Statement) องคกรตองจัดทํารายงานผลงานดานสิ่งแวดลอม เพื่อสื่อสาร
ถึงสาธารณชนและผูสนใจในเรื่องนโยบายสิ่งแวดลอม โปรแกรม และระบบการจัดการ
ระบบการดูแลดวยความรับผิดชอบ ( Responsible Care) กําเนิดขึ้นโดยกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมเคมีในพ.ศ. 2528
ที่ประเทศแคนาดา โดยมีเจตนารมณที่จะแสดงออกถึงความตระหนักที่องคกรมีตอสาธารณะในเรื่องของผลกระทบจากการผลิต
การขนสง และการใชสารเคมีของตน
1. ความหมายของระบบการดูแลดวยความรับผิดชอบ คือแนวทางปฏิบัติดานการจัดการตามขอกําหนด เพื่อการพัฒนา
สุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ใหดีขนึ้ อยางตอเนื่องของกลุมอุตสาหกรรมเคมีที่ใชสําหรับสมาชิกของกลุมไดนําไป
ปฏิบัติ โดยใหการดําเนินการเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ
เปาหมายของขอกําหนดตามแนวทางปฏิบัติดานการจัดการของการดูแลดวยความรับผิดชอบคือการใชหลักการพื้นฐานของ
สมาชิกใน 4 เรื่อง
1 พัฒนาผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องในเรื่องในเรือ่ งสุขภาพ ความปลอดภัย และการพิทักษสิ่งแวดลอมของธุรกิจทั้งหมด
2. แสวงหาและตอบสนองใหดีขนึ้ ตอขอสนใจของสาธารณะชนที่มตี อผลิตภัณฑและการปฏิบัติ
3. แบงปนผลการดําเนินกิจกรรม

4. ทําในสิ่งทีถ่ ูกและทําใหถูกตอง รวมถึงมีประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. ขอกําหนดของระบบการดูแลดวยความรับผิดชอบ
มีขอกําหนดที่เปนลักษณะแนวทางปฏิบัติดานการจัดการ เพื่อใหองคกรนําไปปฏิบตั ิ จํานวน 6 ขอ คือ
1.การสรางความตระหนักตอสาธารณะชนและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
2.กระบวนการที่ปลอดภัย
3. สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
4.การปองกันการเกิดมลพิษ
5. การจัดจําหนาย
6. การดูแลผลิตภัณฑ
อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001
จากการที่โลกพัฒนาในดานตางๆ ปฏิสัมพันธระหวางประเทศจึงมีมากขึ้น นานาประเทศจึงเห็นชอบรวมกันทีจ่ ะจัดตั้งองคการ
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน ( International Organization for Standardization : ISO) ขึ้นใน พ.ศ. 2517 เพื่อทําหนาที่เปน
องคกรกลางในการกําหนดมาตรฐานสากลสําหรับใชในการผลิต การคา การสื่อสาร
ขั้นการจัดทํา ประกอบดวย 6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การเสนอหัวของานใหมๆ (Proposal Stage)
ขั้นที่ 2 การจัดทํามาตรฐานฉบับรางของคณะทํางาน (Preparatory Stage)
ขั้นที่3 การจัดทํามาตรฐานสากลฉบับรางของคณะกรรมการ (Committee Stage) ใหสมาชิก 2ใน 3 เห็นชอบ
ขั้นที่ 4 การขอรับความเห็น (Enquiry Stage)
ขั้นที่ 5 การอนุมัติ (Approval Stage)
ขั้นที่ 6 การตีพิมพ (Publication Stage) โดยทั่วไปจะไดรบั การทบทวนและปรับแกในทุก 5 ป
ที่มาของมาตรฐานสากลสิง่ แวดลอม เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 เมื่อ ISO ไดประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมสุดยอด
ของโลก (Earth Summit) วาดวยการคาและสิ่งแวดลอมที่สหประชาชาติ กําหนดจะจัดขึ้นในป 2534 ที่เมือง ริโอ เดอ จาเนโร
การประชุมครั้งนี้ ISO ได ตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษากลยุทธดานสิ่งแวดลอม (Strategic Advisory Group on Environment:
SAGE) ขึ้นเพือ่ ทําหนาที่ศึกษาหาความจําเปนที่จะตองทํามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนสากล
SAGE ไดศกึ ษาและเสนอหลักการเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหกับคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมสุดยอดของ
โลกของสหประชาชาติ ซึ่งหลักการเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดลอมนี้ ไดรับกรยอมรับและพัฒนาใหบรรจุเปนสวนหนึ่งใน
หลักการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนทีเ่ รียกวา ปฏิญญาริโอ (Rio Declaration) และSAGE ไดเสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ (Technical Committee: TC) เรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ทําหนาที่กําหนดรายละเอียด ซึ่งตอมาในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2536 ISO จึงไดตั้งคณะกรรมการชุดที่ 207 (TC 207) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม
คณะกรรมการวิชาการชุดที่ 207 ของ ISO จึงไดทําอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 Series ขึ้นใหสมาชิก
ISO พิจารณาแกไข ปรับปรุงและประกาศใชเปนมาตรฐานสากล

1. ความหมายของอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 คือแนวทางการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม (Guidance
Standard) และขอกําหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (Specification Standard) ภาคสมัครใจทีเ่ ปนมาตรฐานสากล
ครอบคลุมตั้งแตเรื่องวินยั ดานสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมขององคกร และปญหาสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ
อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก
1 การประเมินองคกร (Organization Evaluation) ประกอบดวยขอกําหนดของระบบการจัดการสิง่ แวดลอม หลักการตรวจ
ประเมินดานสิ่งแวดลอม การประเมินผลดานสิ่งแวดลอม
2. การประเมินผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and Process Evaluation) ไดแกการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ฉลาก
สิ่งแวดลอม และปญหาสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ
ความหมายของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 คือ การดูแลปญหาสิ่งแวดลอมขององคกร ดวย
ระบบการจัดการตามขอกําหนดของมาตรฐานสากลที่เรียกวา ISO 14001
ความสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 และปจจัยแรงผลักดันที่เกีย่ วของ
1. การปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายของประเทศไทย เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
2. การปฏิบัติใหสอดคลองกับกติกาของประเทศผูซื้อ ในกรณีสงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ เชน ระเบียบสหภาพยุโรป
วาดวยกากของเสียผลิตภัณฑไฟฟาและอิเลคทรอนิคส
3.การปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดของลูกคา(Buyer) ที่ขอใหผูขายปฏิบัติ เชน นโยบายเรื่องการจัดซื้อสีเขียว หรือการขอ
ความรวมมือใหผขู ายจัดทําระบบ ISO 14001 ของผูซื้อรายใหญบางรายในประเทศไทย
4. การปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมของผูเกี่ยวของอื่นๆ เชน องคกรตนสังกัด ที่อาจจะมีขอกําหนดให
บริษัทสาขาของตนที่ตั้งอยูในตางประเทศตองปฏิบัติใหดีกวากฎหมายของประเทศนัน้ ๆ หรือขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมของ
บริษัทประกันภัยหรือสถาบันการเงิน
5. ความสนใจของชุมชนและองคกรดานสิ่งแวดลอมตางๆ
6. ความสนใจขอพนักงาน ยอมยินดีที่จะทํางานในหนวยงานที่มกี ารจัดการสิ่งแวดลอม
7. ความสนใจของผูบริโภค ซึ่งคือลูกคาที่แทจริงของผลิตภัณฑ เริ่มใหความสนใจกับผลิตภัณฑทไี่ มทําลายสิ่งแวดลอม เชน
สินคาประหยัดพลังงาน หรือสินคาที่ไดรับตราฉลากเขียว
ประโยชนของการทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001
1. ใหภาพลักษณทดี่ ีแกองคกร
2. ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน
3. ประหยัดคาใชจาย
4. ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
6. เพิ่มโอกาสทางการตลาด
7. ลดขอรองเรียน
8. อื่นๆ เชนกิจกรรมเพื่อสังคม

องคประกอบและหลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 มีองคประกอบ 3 ประการคือ
1. การปองกันมลพิษหรือการลดมลพิษที่จุดกําเนิด
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวของ
3.การพัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
หลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาตรฐานสากล ISO 14001 ไดนําหลักการของวงจรการจัดการของเดมมิ่ง หรือ
วงจร P-D-C-A มาใช และในแตละหลักการไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานไวดังนี้
1. การวางแผน (Planning) คือการกําหนดวัตถุประสงค และกระบวนการที่จําเปนที่จะนําไปสูการบรรลุวตั ถุประสงคนั้น อยาง
สอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอมขององคกร
2. การดําเนินการ ( Doing) คือกรลงมือปฏิบัติและจัดการกับกระบวนการที่เกีย่ วของตางๆ
3. การตรวจสอบ (Checking) คือการตรวจวัดและตรวจสอบกระบวนการกับนโยบายสิ่งแวดลอม วัตถุประสงค เปาหมาย
กฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ ดานสิ่งแวดลอม และการรายงานผลการดําเนินงานทีไ่ ดรับ
4. การแกไข (Action) คือ การดําเนินการตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ขั้นตอนการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ในองคกรมี 19 ขั้นตอนประกอบดวย
1. การทําความเขาใจกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 และการตัดสินใจจัดทําระบบของคณะบริหาร
2. การประกาศเจตนารมณ การแตงตั้งคณะทํางานดานสิ่งแวดลอม และแตงตั้งผูแทนบริหารดานการจัดการสิ่งแวดลอม
3. การใหความรูเรื่องขอกําหนดของระบบ ISO 14001: 2004 และการจัดทําระบบ ISO 14001:2004 แกคณะทํางานดาน
สิ่งแวดลอมและผูแทนบริหารดานการจัดการสิ่งแวดลอม
4. การประเมินชองวางขององคกร (Gap Analysis)
5. การจัดทําแผนการปฏิบัติงานหลักการเพื่อการจัดทําระบบ ISO 14001:2004
6. การบงชี้ปญหาสิ่งแวดลอมและการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม
7. การจัดทํานโยบายสิ่งแวดลอมและประกาศใช
8. การรวบรวมกฎหมายและกติกาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาสิ่งแวดลอมขององคกร
9. การจัดทําวัตถุประสงค เปาหมายและโปรแกรมการจัดการสิ่งแวดลอม
10. การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีปฏิบัติ
11. การปฏิบัติตามแผนการจัดการสิ่งแวดลอมตามระเบียบปฏิบัติ (Procedure) และวิธกี ารปฏิบัติ (Work Instruction: WI)
12. การตรวจวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
13. การประเมินความสอดคลองกับกฎหมายและกติกาอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
14. การอบรมผูตรวจประเมินระบบภายในองคกร (Internal Auditor)
15. การดําเนินการตรวจประเมินระบบภายในองคกร (Internal Audit)
16. การแกไขขอบกพรองและแนวโนมของขอบกพรอง
17. การตรวจประเมินระบบภายในองคกรซ้ํา
18.การประชุมทบทวนโดยฝายบริหาร
19. การขอรับการรับรอง
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