M A N A G I N G T O D AY F O R T O M O R R O W ’ S W O R L D

PAGE 3

CONTENT
MASCInsight

July - January 2011 Vol. 10 No. 31 ISSN 19055-8454

เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม

Ecological Intelligence

03
08
10
14
20
26

BS 8900

GRI: Global Reporting Initiative

มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
RSPO การผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

EDITOR’S NOTE

เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม

โดย พรรณี อังศุสิงห์ รองผู้อ�ำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน MASCInsight ทุกท่าน
MASCInsight ฉบับนี้ได้น�ำเสนอบทความเกี่ยวกับ

เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาทีส่ มดุลและเติบโตอย่าง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้อง
เพื่อลดผลกระทบในทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจพอ กับแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันฯ ทีม่ งุ่
เพียงภาคอุตสาหกรรม, BS 8900:2006- Guidance เน้นการด�ำเนินการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
for Managing Sustainable Development และ (Sustainability Excellence : SE) ของผู้มีส่วนได้
Ecological Intelligence ฯลฯ
ส่วนเสีย ตามหลัก Triple Bottom Line ใน 3 ด้าน
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
MASCI ได้ร่วมมือกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ จัดท�ำโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงใน
สวัสดีค่ะ
ภาคอุตสาหกรรม” ขึ้น โดยน้อมน�ำปรัชญา
พรรณี อังศุสิงห์
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
punnee@masci.or.th
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีกระแสพระราชด�ำรัสให้ผู้บริหารประเทศและ
ประชาชนเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทีส่ มดุล มีการพัฒนาเป็นล�ำดับขัน้ ไม่เน้นเพียงการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึง่ วิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 แสดงให้เห็นถึงปัญหาในแนวทางพัฒนา
เศรษฐกิจ และการบริหารเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมา ว่ายังไม่มีความสมดุล ไม่สอดคล้อง
กับพระราชด�ำรัส ส�ำนักกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้มีการประมวลพระราช
ด�ำรัสเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศ สรุปเป็นหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และขอพระบรมราชานุญาต และใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นต้นมา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาทีช่ ถี้ งึ แนวการด�ำรงอยูแ่ ละการปฏิบตั ติ นของประชาชนใน
ทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�ำเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์
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สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง

ัน ใ น

ก
ม

ุ
ม ี ภ ู มิค

ความรู คุณธรรม

(รอบรู รอบคอบ
ระมัดระวัง)

(ซ�่อสัตยสุจร�ต ขยัน
อดทน สติปญญา
แบงปน)

ปัญหาส�ำคัญของการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม คือ โดยทัว่ ไป
ซึง่ มีแนวคิดการประยุกต์ใช้ในเบือ้ งต้นส�ำหรับ
มักเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรือ่ งของเกษตรกรรม เป็นเรือ่ งของชนบท เป็นเรือ่ งไกลตัวของสังคม ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เงื่อนไข
เมือง และยังมีการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในแนวทางที่แตกต่างกันและหลากหลาย ความรู้ (Knowledge) คู่คุณธรรม (Integrity)
ด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดย ดร. สันติ กนกธนาพร ผู้อ�ำนวยการ สถาบันรับรอง (Moderation) ความมีเหตุผล (Reasonableมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนา ness) และการมีภูมิคุ้มกันในตัว (Self Immunity)
มูลนิธิ และมีแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการด�ำเนินการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Sus- ซึง่ จะส่งผลให้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืนพร้อมรับ
tainability Excellence: SE) ตามหลัก Tripple Bottom Line ใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม เห็นถึงความส�ำคัญในการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่ง
เสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาที่สมดุลและเติบโตอย่างยั่งยืน ได้จัดท�ำโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงภาคอุตสาหกรรมขึ้น โดยร่วมมือกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง น�ำโดย ดร. วิวัฒน์ ศัลยก�ำธร
ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และ ดร. สุมิท แช่มประสิทธิ์ เลขาธิการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
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กิจกรรมหลักในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยการพัฒนามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาค
อุตสาหกรรม การพัฒนาวิทยากร (Train the Trainer) และการให้ความรู้ความเข้าใจและการฝึกอบรม
แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ซึง่ ในการด�ำเนินโครงการจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการโครงการ คณะอนุกรรมการโครงการ และคณะ
ท�ำงานด้านต่างๆ นอกจากนี้ ในการพัฒนามาตรฐานแนวทางดังกล่าว จะมีการจัดการสนทนากลุม่ ย่อย
(Focus Group) ประกอบด้วยผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคผู้บริโภคและชุมชน

แหล่งข้อมูล:

ล

โดยทั่ ว ไปมั ก เข้ า ใจว่ า
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เรื่องของเกษตรกรรม
เป็นเรือ่ งของชนบท เป็น
เรื่องไกลตัวของสังคม
เมือง...

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร http://www.sufficiencyeconomy.org
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง http://www.ise.in.th
www.sufficiencyeconomy.com

ต

ุม ี ผ

ตัว ที่ดี

ระมาณ
ป
อ
พ

ม ีเ ห

ความพอเพียง ตามนัยของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ ต้องอาศัย
ความรู้ คือ ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�ำวิชาการต่างๆ มาใช้
ในการวางแผนและการด�ำเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส�ำนึกในคุณธรรม ความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้มคี วามรอบรูท้ เี่ หมาะสม ด�ำเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา
และความรอบคอบ เพือ่ ให้สมดุลและพร้อมรับการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ ด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี
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และล่าสุดจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ครม. มีมติรับทราบ
ความก้าวหน้าของการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งจะมุ่งที่
การพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สรุปการดำเนินการโครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม
รายละเอียด

ป 1 (ปงบประมาณ 2552)
ผลดำเนินการ

แผนดำเนินการ

ผลดำเนินการ

ผูเขารวมโครงการฯ

โรงเรียน 8 แหง

•โรงเรียน 8 แหง
•ครูที่ปรึกษา 31 คน
•นักเรียน 801 คน
•จำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวของนักเรียน
ที่เขารวมโครงการ
3,515 คน

•โรงเรียน 12 แหง
•ชุมชน 4 แหง

•โรงเรียน 12 แหง
•ชุมชน10 แหง (จาก 4 โรงเรียน)
•ครูที่ปรึกษา 45 คน
•นักเรียน 1,789 คน
•จำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวของนักเรียน
ที่เขารวมโครงการ
4,662 คน

ปริมาณไฟฟาที่ลดได

อยางนอย 10%

20.42%
(128,870.90 หนวยตอป)

อยางนอย 10%

19.2 %
(435,912 หนวยตอป)

ปริมาณน้ำประปาที่ลดได

อยางนอย 10%

10.54%
(9,379.42 หนวยตอป)

อยางนอย 10%

20.0 %
(88,344 หนวยตอป)

ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ลดได

อยางนอย 10%

24.6 %
(14,184.37 ถุงตอป)

อยางนอย 10%

34.1 %
(105,420 ถุงตอป)

ปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกที่ลดได

NA

การเขารวมโครงการ
ของเจาหนาที่ สถาบันฯ

146 Mandays (MDs)

74,745.122 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดตอป
225.5 MDs

ENVI KIDS PROGRAM
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดย ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2541 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้อตุ สาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
และเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงก�ำไร (Not for Profit Organization) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินงาน
ด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเท
ศอืน่ ๆ รวมทัง้ พัฒนาบุคลากรทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์มาตรฐานและจ�ำนวนเพียง
พอที่จะรองรับงานในระดับสากลได้
นอกเหนือจากการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว สถาบันฯ ยังตระหนักถึง
ภารกิจในด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม ตามแนวทางการในด�ำเนินธุรกิจ (MASCI’s Business Approach)
ทีม่ งุ่ เน้นการด�ำเนินการเพือ่ ความเป็นเลิศอย่างยัง่ ยืน (Sustanability Exellence: SE) ตามหลัก Triple
Bottom Line ใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิง
่ แวดล้อม (Environmental)
สถาบันฯ ได้ดำ� เนินโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Envi Kids Program) ซึ่งเป็นโครงการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2552 และต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2553 โดย
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันฯ ให้ดำ� เนินโครงการภายใต้งบประมาณของสถาบันฯ ปีละ
1,500,000 บาท รวมทัง
้ สิน้ 3,000,000 บาท นอกจากนีโ้ ครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม
2552 และในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา ต่อเนือ
่ งกัน 2 ปี ของกระทรวง
อุตสาหกรรม

ด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และ
การแก้ไขปรับปรุง (Plan-Do-Check-Act) ไปปฏิบตั ิ
เพือ่ ลดการใช้ไฟฟ้า น�ำ้ ประปา และปริมาณขยะมูลฝอย
ในชีวติ ประจ�ำวัน รวมทัง้ ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน และชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของสิ่งแวดล้อม
• พัฒนาองค์ความรู้วงจร PDCA ให้แก่เยาวชน
และสามารถน�ำไปปฏิบัติเพื่อการประหยัดการใช้
ไฟฟ้า น�ำ้ ประปา และลดปริมาณขยะมูลฝอย เพือ่
ร่วมกันแก้ไขภาวะโลกร้อน
• เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรักษาสิง่
แวดล้อมโดยการลดใช้ไฟฟ้า น�ำ้ ประปา และปริมาณ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน โรงเรียนและชุมชน
• เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และระหว่าง
“โครงการเยาวชนรักษ์สงิ่ แวดล้อม” เป็นโครงการทีม่ งุ่ ให้นกั เรียนในระดับมัธยมศึกษา บ้านกับโรงเรียนและชุมชน ให้เกิดความผูกพันและ
ปีที่ 2 ซึง่ เป็นเยาวชนทีม่ อี ายุระหว่าง 12 – 14 ปี ได้ตระหนักถึงปัญหาสิง่ แวดล้อม รวมถึงปัญหาภาวะโลก แน่นแฟ้นมากขึ้น
ร้อนในปัจจุบนั ทีม่ คี วามรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยน�ำความรูว้ งจร PDCA (วงจรเดมมิง่ ) ซึง่ ประกอบ
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ป 2 (ปงบประมาณ 2553)

แผนดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

NA
200 MDs

238,008 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดตอป
215 MDs

ก่อนด�ำเนินกิจกรรมและหลังการด�ำเนินกิจกรรมตาม
แผน โดยมีเป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้า น�้ำประปา
และลดปริมาณขยะมูลฝอย อย่างน้อยร้อยละ 10
เทียบกับสถานะก่อนการเข้าร่วมโครงการ

• โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วม
โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า
โครงการประมาณ 100 คน ต่อโรงเรียน พร้อม
ครูทปี่ รึกษา ผูป้ กครองและสมาชิกในครอบครัว โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 1
• ชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ รร.อัสสัมชัญ ธนบุรี รร.ประชาราษฎร์
บ�ำเพ็ญ รร.อุดมศึกษา รร.วัดสระเกศ รร.วัด
ราษฎร์บำ� รุง รร.รัตนาธิเบศร์ รร.โพธินมิ ติ วิทยาคม
รูปแบบโครงการ
• การจัดฝึกอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับวงจร PDCA และรร.ธัญรัตน์ ซึ่งผู้เข้าโครงการประกอบด้วย
(การวางแผน-การปฏิบตั -ิ การตรวจสอบ-การ ครูที่ปรึกษา 31 คน นักเรียน 801 คน สมาชิกใน
แก้ไขปรับปรุง) ให้แก่ครูที่ปรึกษา นักเรียน และ ครอบครัวของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มี
การปฏิบัติตามสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อม 3,515 คน
ผู้แทนชุมชน
• นักเรียนและผู้แทนชุมชน น�ำวงจร PDCA ไป ซึ่งสถาบันฯ ได้สนับสนุนงบประมาณส�ำหรับการ
ด�ำเนินโครงการ โรงเรียนละ 25,000 บาท ครูที่
ปฏิบัติที่บ้านและชุมชน
• การตรวจประเมิ น ผลงานของนั ก เรี ย นและ ปรึกษาท่านละ 8,000 บาท
เมื่อสิ้นสุดโครงการสถาบันฯ ได้จัดพิธีมอบ
ผู้แทนชุมชน
• การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาส�ำหรับผูแ้ ทนนักเรียน ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียน และครูที่ปรึกษา
พร้ อ มทั้ ง มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ และทุ น การ
ครูที่ปรึกษา และผู้แทนชุมชน
• การจัดนิทรรศการแสดงผลการด�ำเนินการของ ศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการด�ำเนินงานในระดับ
ดีเด่น จ�ำนวน 10 คน คนละ 5,000 บาท และ
โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
• การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนและ ระดับชมเชย จ�ำนวน 24 คน คนละ 1,000 บาท
ครูที่ปรึกษา การมอบประกาศนียบัตรและทุน และทัศนศึกษา ณ ชุมชนคอยรุตตัก๊ วา และโรงงาน
การศึกษาให้แก่ นักเรียนที่มีผลการด�ำเนินงาน ประกอบรถยนต์ โตโยต้า บ้านโพธิ์
ระดับดีเด่นและชมเชย
ซึ่ ง นั ก เรี ย นและครู ที่ ป รึ ก ษาจะได้ รั บ การ
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะตามวงจร PDCA ก่อนที่จะ
น�ำ “สมุดรักษ์สิ่งแวดล้อม” ไปปฏิบัติ โดยจัดเก็บ
ตัวเลขข้อมูลการใช้ไฟฟ้า น�ำ้ ประปา และปริมาณขยะ
มูลฝอย ในบ้านของตนเอง ซึ่งจะมีครูที่ปรึกษาใน
โรงเรียนช่วยท�ำหน้าทีป่ ระสานงานและให้คำ� ปรึกษา
แก่นกั เรียน แล้วเปรียบเทียบปริมาณการใช้ในช่วง

โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า  
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2           

สถาบันฯ ได้ขยายกลุม่ เป้าหมายโครงการไปสูร่ ะดับ
ชุมชน รวม 4 แห่ง และเพิม่ จ�ำนวนโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการเป็น 12 โรงเรียน ได้แก่ รร.โพธินมิ ติ วิทยาคม
รร.ธัญรัตน์ รร.วัดราษฎร์บ�ำรุง รร.อัสสัมชัญ
ธนบุรี รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย รร.สายน�้ำผึ้ง

ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ รร.มั ธ ยมวั ด บึ ง ทองหลาง
รร.จันทร์หน่ ุ บ�ำเพ็ญ รร.วัดลาดพร้าว รร.วิมตุ ยาราม
พิทยากร รร.มัธยมบ้านบางกะปิ และ รร.มัธยมนาค
นาวาอุปถัมภ์ ท�ำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบ
ด้วย ครูทปี่ รึกษา 45 คน นักเรียน 1,789 คน สมาชิก
ในครอบครั ว ของนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
4,662 คน ซึ่งสถาบันฯ สนับสนุนงบประมาณการ
ด�ำเนินโครงการแก่โรงเรียนใหม่ทเี่ ข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนละ 25,000 บาท ส่วนโรงเรียนเดิมที่ขยาย
ผลไปสูช่ มุ ชนโรงเรียนละ 40,000 บาท และมอบเงิน
สนับสนุนครูที่ปรึกษาท่านละ 5,000 บาท
เมื่อสิ้นสุดโครงการสถาบันฯ ได้จัดพิธีมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียน และครูที่ปรึกษา
พร้อมทัง้ มอบประกาศเกียรติคณ
ุ และทุนการศึกษาแก่
นักเรียนทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานในระดับดีเด่นจ�ำนวน
12 คน คนละ 5,000 บาท และระดับชมเชยจ�ำนวน
24 คน คนละ 1,000 บาท และทัศนศึกษา ฐาน
การเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานบ่อแก๊ซชีวภาพ ฐาน
ส�ำรวจพรรณพืชภายในเขาดิน ฐานความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ และฐานโลกร้อน ณ สวนสัตว์ดสุ ติ
ผลลั พ ธ์ จ ากการด� ำ เนิ น โครงการเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการบูรณาการการ
เรียนการสอนของโรงเรียนและทักษะของนักเรียน
ส�ำหรับกลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ เช่น สิง่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเขียนภาษาไทย
การคิดวิเคราะห์ ความมีวินัยและความซื่อสัตย์
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวของนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่
ปรึกษา และชุมชน ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในครอบครั ว ของนั ก เรี ย นที่ ผู ้ ป กครองให้ ก าร
สนับสนุนการปฏิบัติของนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้ง
ด้านการวางแผนและการร่วมปฏิบตั กิ บั นักเรียน ซึง่
น�ำไปสูก่ ารใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างประหยัด
และคุม้ ค่า และยังเป็นการปลูกฝังความตระหนักใน
การรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน รวมทั้งยังมีผู้
บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง สมาชิก
ในครอบครัว และชุมชนที่จะต่อยอดเป็นเครือข่าย
ด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ขยายวงกว้างออก
ไปยังครัวเรือนและชุมชนอื่นๆ ต่อไป
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How Knowing the Hidden
Impacts of What We Buy Can
Change Ever ything

“Radical Transparency” หรือ “การเปิดเผย
ทุกอย่าง/ความโปร่งใสในทุกเรื่อง” จะช่วยให้ผู้
บริโภคตัดสินใจซื้ออย่างชาญฉลาด และ Radical
Transparency จะขั บ เคลื่ อ นให้ บ ริ ษั ท ต่ า งๆ ได้
ทบทวนและปรับปรุงธุรกิจ และก้าวสู่ยุคใหม่ของ
การได้เปรียบเชิงแข่งขัน Radical Transparency
มี
อทิ ธิพลต่อยุคทีก่ ำ� ลังจะมาถึง ยุคของเทคโนโลยี
การรู้ถึงผลกระทบที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราซื้อ สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
ที่ใช้ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลจ�ำนวนมากและแสดง
ผลให้อ่านได้ง่ายเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และจะน�ำ
มาสู่การเปิดเผยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ความฉลาดเชิงนิเวศ (Ecological Intelligence) เขียนโดย Daniel Goleman ช่วยให้เราทราบว่า ท�ำไม
สิ่งที่เราท�ำ สิ่งที่เราขาย สิ่งที่เราซื้อ และสิ่งที่เรา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แสดงฉลาก “สีเขียว” จึงเป็นเพียงภาพลวง และเขาได้อธิบายถึงสิ่งที่ขัดแย้งกันใน
ทิง้ ซึง่ เป็นการเปิดเผยทีล่ กึ ซึง้ มากกว่าธุรกิจส่วน
การตอบสนองต่อภาวะวิกฤติทางนิเวศวิทยา
ใหญ่ในปัจจุบัน

ท�ำไมพวกเราทีอ่ ยูใ่ นฐานะของผูซ้ อื้ จึงไม่รถู้ งึ ผลกระทบทีซ่ อ่ นอยูใ่ นสินค้าและบริการทีพ่ วกเราบริโภค?
ราคาที่ ซ ่ อ นอยู ่ ใ นสิ่ ง ที่ เ ราซื้ อ (The
ท�ำไมผู้ซื้อจึงเป็นเหยื่อในความมืดมนของข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการผลิต การ
Hidden Price of What We Buy)
บรรจุ การจัดส่ง และการจ�ำหน่ายสินค้าทีพ่ วกเราซือ้ ? เช่น เราซือ้ “herbal (สมุนไพร)” ซึง่ เป็นแชมพู
โลกของวัสดุที่มีอยู่มากมายนั้น มาพร้อมกับป้าย
ผสมสารเคมีทสี่ ามารถก่ออันตรายต่อสุขภาพของพวกเรา หรือเกิดการปนเปือ้ นต่อสิง่ แวดล้อมได้ เรา
ราคาที่ซ่อนอยู่ เราไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมด
ลงด�ำน�้ำเพื่อดูแนวปะการัง แต่เราไม่ทราบว่าส่วนผสมในครีมกันแดดที่เราใช้นั้น เป็นอาหารของไวรัสที่
ว่า สิง่ ทีเ่ ราซือ้ และสิง่ ทีเ่ ราใช้ในแต่ละวันนัน้ มีตน้ ทุน
ฆ่าแนวปะการังได้

ที่มา

เรียบเรียง : อรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ Lead Auditor

Ecological Intelligence

ความฉลาดเชิงนิเวศ

อะไรบ้าง ต้นทุนทีต่ อ้ งจ่ายให้กบั โลก สุขภาพของผู้ วิวฒ
ั นาการเชิงนิเวศ (The Ecological Evolution)
บริโภค และแรงงานทีส่ ร้างความสะดวกสบายให้เรา ในปี 2006 Coca-Cola และแฟรนไชส์ ได้ใช้น�้ำ 80
พันล้านแกลลอน น�ำ้ บางส่วนเป็นส่วนประกอบของ
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial เครื่องดื่ม แต่น�้ำบางส่วนใช้เพื่อการผลิตเครื่อง
Ecology)
ดื่ม Coca-Cola ได้ก�ำหนดเป้าหมายที่มั่นใจว่าในปี
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial ecology) 2010 น�้ำทิ้งจากโรงงาน Coke ทุกแห่งทั่วโลก จะ
เป็นการพบกันระหว่าง เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม ต้องย้อนกลับมาที่แหล่งน�้ำใช้ที่สะอาดพอส�ำหรับ
และนิเวศวิทยา และบูรณาการสาขาเหล่านั้นเพื่อ สิ่งมีชีวิตในน�้ำ
ค�ำนวณหาผลกระทบจากสิง่ ทีม่ นุษย์ทำ� นิเวศวิทยา
อุตสาหกรรม มีหวั ข้อทีห่ ลากหลาย เช่น การประเมิน ห้าสิบปีถัดไป (The Next Fifty Years)
ปริมาณการปล่อย CO2 จากกระบวนการผลิต ความท้าทายของธุรกิจในศตวรรษ ที่ 21 คือ พวก
ต่างๆ หรือ การวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสทั่ว เราต้อง Re-invent ประดิษฐ์สงิ่ ต่างๆ ทีจ่ ะเป็นพืน้
โลก การติดป้ายอิเล็กทรอนิกส์อาจท�ำให้การรีไซเคิล ฐานส�ำคัญในอุตสาหกรรมเคมี และกระบวนการ
ขยะนัน้ ง่ายขึน้ ถ้าเรารูถ้ งึ ผลกระทบทีซ่ อ่ นอยูใ่ นสิง่ ผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และตลอดวงจรชีวิต
ที่เราซื้อ สิ่งที่เราขาย หรือสิ่งที่เราท�ำ เราจะตัดสิน ของผลิตภัณฑ์
ใจได้ดีขึ้น และสามารถสร้างอนาคตที่ดีขึ้น ซึ่งใน
ที่สุดเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของการเปิดเผยทุกอย่าง/ ความคิดที่สอง (Second Thoughts)
ความโปร่งใสในทุกเรื่อง
ประเทศในโลกที่สอง เช่น บราซิล อินเดีย รัสเซีย
และจีน เป็นตลาดผูบ้ ริโภคกลุม่ ใหม่ทกี่ ำ� ลังเติบโต มี
ความฉลาดเชิ ง นิ เ วศ (Ecological อ�ำนาจการใช้จา่ ยทีจ่ ะท�ำให้เศรษฐกิจของโลกเติบโต
Intelligence)
ส�ำหรับนักซือ้ นับพันล้านคนในประเทศเหล่านี้ สินค้า
Ecological (เชิงนิเวศ) หมายถึง ความเข้าใจในสิง
่ ราคาถูกเป็นสิ่งที่ขายดีที่สุด
มีชวี ติ และระบบนิเวศของพวกเขา และ Intelligence
(ความฉลาด) หมายถึง ความสามารถที่จะเรียนรู้ อาจต้องใช้เวลาหลายทศวรรษเพื่อให้ตลาดขั้น
จากประสบการณ์และจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล แรกต้องการความโปร่งใส แล้วถึงผ่านมายังกลุม่
ความฉลาดเชิงนิเวศ ช่วยให้เราประยุกต์ใช้สงิ่ ทีเ่ รา เศรษฐกิจขัน้ ทีส่ อง การแบ่งส่วนทางการตลาดจะ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับกิจกรรมของมนุษย์ทมี่ ผี ลต่อระบบ แยกสินค้าคุณภาพสูง/ผลกระทบต�ำ่ (High-quality/
นิเวศ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำอันตรายต่อระบบนิเวศให้นอ้ ยลง Low-impact) ออกจากสินค้าราคาถูก/ผลกระทบ
และอาศัยอยู่ได้อย่างยั่งยืน ความจริง คือ เรา มาก (Lowcost/Poor-Impact) กลุม่ หนึง่ อาจเหนือ
ยังคงอาศัยอยู่ในระบบนิเวศและสร้างผล กระทบ กว่าอีกกลุ่มประมาณ 10 ปี ในทางตรงกันข้าม ถ้า
ต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะดีขึ้น หรือ แย่ลง พวกเรา บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Wal-Mart ใช้ความ
ทุกคนต้องการค้นหาและแบ่งปันวิธีการ หรือรูป ได้เปรียบจากขนาดในการแสวงหาประโยชน์ด้าน
แบบที่ซ่อนอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมของมนุษย์กับ นิเวศวิทยาจากผู้ขายของเขา นั่นจะท�ำให้สมการ
ธรรมชาติ เข้าใจผลกระทบที่แท้จริง และเรียนรู้ ต้นทุนเปลี่ยนแปลงไป
วิธีการที่จะท�ำให้ดีขึ้น
การเปิดเผยทุกอย่าง/การโปร่งใสในทุกเรือ่ ง ท�ำให้เห็น
วิธกี ารเพิม่ ความฉลาดเชิงนิเวศของเรา ทัง้ 2 ขัว้ นัน่ ก็คอื ความสนใจของบริษทั ทีต่ อ้ งการ
(How to Boost Our Collective Eco- ผลประโยชน์สงู สุด และ ค่านิยมของผูบ้ ริโภค หลัก
logical Intelligence)
การนี้ ท�ำให้เห็นการเปลีย่ นแปลงของแนวความคิด
วิธกี ารหนึง่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความฉลาดเชิงนิเวศของเรา แบบทุนนิยมมาสู่ความสนใจต่อสาธารณะ ดังนั้น
คือ การสร้างความคุ้นเคยกับวิธีการจัดหมวดหมู่ เวทีการแข่งขันจึงต้องมี จริยธรรม นวัตกรรม
และวิธีการคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ และความคิดริเริ่มเกิดขึ้น
เราต้องการรู้ถึงผลกระทบเชิงลบใน 3 ขอบเขต
ที่เชื่อมต่อกัน:
การเพิ่มความฉลาดเชิงนิเวศ ดูเหมือนว่าจะเป็น
1. Geosphere ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (รวมถึง ความจ�ำเป็นพืน
้ ฐานของเรา ทีจ่ ะปรับให้เข้ากับความ
ดิน อากาศ น�้ำ และ ภูมิอากาศ)
ท้าทายในช่วงเวลานี้
2. Biosphere ขอบเขตทางชีวภาพ (มนุษย์ สิ่งมี
ชีวิตอื่น และ พันธุ์พืช)
“The Earth doesn’t need
3. Sociosphere ขอบเขตทางสังคม (ความต้องการ
healing. We do.”
ของมนุษย์ เช่น เงื่อนไขส�ำหรับคนงาน)
“โลกไม่ได้ต้องการการรักษา แต่พวกเราต่างหาก
ที่ต้องการการรักษา”

By Daniel Goleman

ECOLOGICAL INTELLIGENCE

PAGE 8

MANAGEMENT

PAGE 9

Art Kleiner บรรณาธิการของ strategy+business ได้
เสนอสมมุติฐานของสถานการณ์ทางธุรกิจ
สมมุตวิ า่ ในอนาคตอันใกล้ ความรูใ้ นสาขาพันธุกรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโมเลกุล มาถึงยีน เพื่อค้นหาสาร
เคมีที่อาจกระตุ้นยีนแล้วท�ำให้เกิดโรค แต่สารเคมีดังกล่าว
มีการน�ำไปใช้ในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ บริษัทควรท�ำอย่างไร
Kleiner สร้างความประหลาดใจด้วยชุดค�ำถามที่ยาก ที่ผู้
บริหารจะต้องตอบก่อนทีจ่ ะพิจารณาเปลีย่ นแปลงการใช้สารเคมี
1. เราสนใจหรือไม่
2. ถ้าเราละเลยสิ่งนี้ เราจะสูญเสียอะไร
3. เราจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราอย่างไร
4. อันตราย คือ อะไร
5. ฉันจ�ำเป็นต้องตระหนักถึงข้อมูลอะไรบ้าง
6. ค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนแปลง คืออะไร
7. เราต้องการรู้จริงๆ หรือ
8. ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง เราจะแปลงการตอบ
สนองมาเป็นการค�ำนวณต้นทุน - ผลประโยชน์ที่เหมาะสมกันได้อย่างไร
9. โลจีสติกส์ของการเปลี่ยนแปลง คืออะไร
10. การเปลี่ยนแปลงนี้คุ้มค่าหรือไม่
ค�ำถามทั้ง 10 ข้อ และค�ำตอบของพวกเขาแสดงถึงการ
ก�ำหนดกลยุทธ์
บริษทั ทีม่ คี วามฉลาดเชิงนิเวศจะด�ำเนินการเชิงรุก บริษทั
ต้องเป็นคนแรกที่ทราบถึงข้อมูลทางพันธุกรรมศาสตร์นั้น
เพื่อร่วมมือกับผู้ส่งมอบ เพื่อมองข้อมูลย้อนกลับด้านการ
ตลาดเหมือนเป็นข้อมูลด�ำเนินการ และเปลี่ยนเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย
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BS 8900:2006

Guidance for Managing Sustainable Development
โดย พรรณี อังศุสิงห์ รองผู้อ�ำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ปัจจุบนั ความคาดหวังของ
สังคมทีม่ ตี อ่ องค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพิม่
มากขึน้ เป็นล�ำดับทัง้ ในภาพรวม และในเชิงลึก ในขณะ
ทีอ่ งค์กรธุรกิจเองต้องมุง่ เน้นการเติบโตด้านการ
เงินด้วย และยังต้องเผชิญกับการแข่งขันและความ
ท้าทายทัง้ ภายในและภายนอก ผนวกกับปัญหาด้าน
สังคมและสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามรุนแรงเพิม่ มากขึน้
องค์กรต่างๆ จึงจ�ำเป็นต้องเปลีย่ นแปลงแนวทาง
ในการด�ำเนินธุรกิจให้อยูร่ อดและเติบโตได้ในยุคของ
ภาระรับผิดชอบ (Age of Accountability) หรือยุค
แห่งการปฏิวตั คิ วามรับผิดชอบ (Responsibility
Revolution) จากเดิมที่มุ่งเน้นการด�ำเนินการเพื่อ
ให้มผี ลประกอบการทีด่ หี รือมีผลก�ำไร เป็นการมุง่
เน้นการด�ำเนินการเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้มี
การเติบโตด้านผลประกอบการควบคูก่ บั การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้น

เพือ่ ให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยมีความ
• Transparency: ความโปร่งใส การเข้า
สมดุลในการประสบความส�ำเร็จ ทั้ง 3 ด้าน คือ ถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Economic,
Social and Environmental Success) ซึ่งกล่าว
การน�ำการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติ
โดยสรุปได้ดังนี้

หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. องค์กร (The Organization)  

หลัก
ควรระบุเกีย่ วกับจุดประสงค์หลักขององค์กร
การ ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารการพัฒนา และปัจจัยส�ำคัญในการท�ำให้องค์กรประสบความ
อย่างยั่งยืนขององค์กร คือ
ส�ำเร็จในระยะยาวไว้เป็นถ้อยแถลง (Statement)
เพือ่ ใช้ในการสือ่ สารถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ใช้
• Inclusively: ครอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เป็นแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีอ่ าจมีผลกระทบหรือได้รบั ผลกระทบ อย่างยัง่ ยืน กระบวนการการวางแผนและการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันใน
• Integrity: ความซือ่ สัตย์ ความเป็นธรรม ทุกระดับขององค์กร และเพือ่ เพิม่ ความโปร่งใสใน
ความเป็นกลาง และการปฏิบัติตามกฎหมายและ การก�ำกับดูแลองค์กร รวมทัง้ ความมุง่ มัน่ ของผู้
กฎระเบียบ
บริหาร วิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร และการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
• Stewardship: การพิทกั ษ์ทงั้ ด้านคุณภาพ
BS 8900:2006 Guidance for Managing
Sustainable Development ได้ให้แนวคิดหรือ ชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งการพัฒนา
แนวทางส�ำหรับการบริหารการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทักษะ การแบ่งปัน การประยุกต์ใช้ และการยอมรับ
ในการตอบสนองความคาดหวังดังกล่าวของสังคม
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นอกจากนี้ มาตรฐานดังกล่าวยังให้แนวทาง
ในการก�ำหนดต�ำแหน่งขององค์กรส�ำหรับเส้นทางสู่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน คือ เมตริกซ์ความสมบูรณ์
ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Metrix) ระหว่างหลักการของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนกับการปฏิบัติ

ซึง่ องค์กรจะได้รบั ผลลัพธ์ (Outcomes) ในการ
จัดการดังกล่าวได้ หรืออาจจะเลือกใช้องค์ประกอบ ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาอย่าง
เชิงสมรรถนะ (Performance-Based Elements) ยัง่ ยืนตาม Metrix ดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง โดยการ
ทีเ่ หมาะสมอืน่ ๆ ก็ได้ โดยอาจใช้องค์ประกอบดังต่อ
• การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder ไปนี้เป็นแนวทางในการบริหารความยั่งยืนได้ คือ
• Strenthening Relationships: โดย
Identification)
• การประเมินความเสีย่ งและโอกาส (Assessing การแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าองค์กรได้
• การมีสว่ นร่วมหรือความผูกพันของผูม้ สี ว่ น
Risks and Opportunities)
ด�ำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ
ได้สว่ นเสีย รวมทัง้ สมาชิก ลูกค้า และพนักงาน
• การชี้บ่งตัวชี้วัดสมรรถนะ (Identifying สิง่ แวดล้อมและสังคม ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ น
(Stakeholder Engagement)
Performance Indicators)
ได้ส่วนเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• การพิ จ ารณาประเด็ น ส� ำ คั ญ อื่ น เพิ่ ม เติ ม
• การบรรลุความก้าวหน้า (Achieving Progress)

2. การชี้บ่งประเด็น (Identification
   of Issues) ประกอบด้วย

(Additional Considerations)

• Enhancing Internal Cohesion:

5. การทบทวน (Review)

โดยการท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ถึงวิธกี ารทีอ่ งค์กร
3. ขีดความสามารถขององค์กร  
องค์กรควรบูรณาการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด�ำเนินการกับพนักงาน และการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวใน
    (Capability of the Organization)   เข้ากับกระบวนการการทบทวนสมรรถนะและการ การปรับปรุงการด�ำเนินการและกระบวนการตัดสิน
ในการแปลงหลักการของการพัฒนาอย่าง รายงาน โดยการทบทวนกลยุทธ์ (Review of ใจขององค์กร
ยัง่ ยืนสูก่ ารปฏิบตั ิ องค์กรจ�ำเป็นต้องมีการจัดสรร Strategy) ส�ำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่าง
ทรัพยากรทีเ่ หมาะสม (Resource Allocation) และ ต่อเนื่องและในช่วงเวลาที่เหมาะสม การทบทวน
• Developing Trust and Confiการสร้างความรู้ความสามารถ (Competence การด�ำเนินการ (Operational Review) และการ
dence:
โดยผ่านความโปร่งใสและภาระรับผิด
Building) ที่จ�ำเป็น ทั้งความรู้ (Knowledge) ติดตาม (Follow-Up)
ชอบ (Accountability)
ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude)

4. การบริหารจัดการ (Management)

การเลือกเทคนิคในการบริหารจัดการของ
แต่ละองค์กร ขึน้ อยูก่ บั ความจ�ำเป็นและระดับความ
สมบูรณ์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
บางองค์กรอาจใช้ระบบการบริหารจัดการที่เป็นที่
ยอมรับ เช่น การบัญชี การจัดการสิ่งแวดล้อม
และการจ้างงาน ซึง่ สามารถทีจ่ ะรวมองค์ประกอบ
ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเข้ากับระบบการบริหาร

6. การสร้างความเชื่อมั่น
(Building Confidence)

• Stimulating Learning and Innovation:
โดยการพิจารณาการรวมโอกาสผ่าน
การใช้ 4 หลักการของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

เป็นขัน้ ตอนส�ำคัญในการสร้างความเชือ่ มัน่ หรือความ
ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหาร
ความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งองค์กรควรพิจารณา
ตอบค�ำถามส�ำคัญ 2 ค�ำถาม คือ ที่ใด (where) ที่
จ�ำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่น และจะสร้างความ
เชื่อมั่นได้อย่างไร (How)

การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

• Understanding and Managing
the Risks and Opportunities: โดยการ

ชี้บ่ง การจัดล�ำดับความส�ำคัญ และการก�ำหนด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
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Continual
Improvement

Energy Policy
Planning

Management
Review

โดย จงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายรับรองระบบ

วิกฤติดา้ นพลังงานเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ทวั่ โลก
ตระหนักถึงความส�ำคัญ และความจ�ำเป็นในการ
อนุรักษ์พลังงาน ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ความใส่ใจในการใช้พลังงานทดแทน ซึง่ ISO
ได้มกี ารด�ำเนินการในการก�ำหนดมาตรฐานระบบการ
จัดการพลังงาน ISO 50001 ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการ
เวียนร่างก่อนทีจ่ ะประกาศเป็น FDIS และมาตรฐาน
ต่อไป ซึง่ คาดว่าจะมีการประกาศเป็นมาตรฐาน ISO
ได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2554
มาตรฐานฉบับนี้ต้องการให้องค์กรน�ำระบบและ
กระบวนการที่จ�ำเป็นในการปรับปรุงสมรรถนะ
ของการใช้พลังงาน รวมถึงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและอัตราส่วนของปริมาณพลังงานที่ใช้
ต่อผลของกิจกรรมที่ใช้พลังงานนั้นๆ โดยมุ่งไป
ในเรื่องการลดต้นทุน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ ด้วยการจัดการ
พลังงานทีเ่ ป็นระบบ ซึง่ สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ทุก
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รูปแบบ และทุกขนาดขององค์กร โดยความส�ำเร็จ
ในการน�ำมาปฏิบตั ใิ ช้ขนึ้ กับความมุง่ มัน่ จากทุกระดับ
และทุกหน่วยงานขององค์กร และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากฝ่ายบริหารระดับสูง
ISO 50001 ใช้หลักพืน
้ ฐานของ การวางแผน (Plan)

การปฏิบตั ิ (Do) การตรวจสอบ (Check) การแก้ไข
ปรับปรุง (Act) เป็นกรอบในการพัฒนาอย่างต่อ
เนือ่ ง และการจัดการพลังงานร่วมกันในการปฏิบตั ิ
ขององค์กร ซึง่ รูปแบบพืน้ ฐานจะแสดงดังรูปที่ 1
ข้อก�ำหนดทีร่ ะบุในมาตรฐานฉบับร่างประกอบด้วย
ข้อก�ำหนดทั่วไป ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
นโยบายพลังงาน การวางแผน (ซึง่ รวมทัง้ กฎหมาย
และข้อก�ำหนดอืน่ ๆ การทบทวนด้านพลังงาน การชี้
บ่งและประเมินการใช้พลังงาน ฐานพลังงานอ้างอิง
ดัชนีชวี้ ดั สมรรถนะด้านพลังงาน วัตถุประสงค์ เป้า
หมาย และแผนงานด้านพลังงาน) การน�ำไปปฏิบัติ

อ้างอิง:

มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน
ISO 50001

Checking and
Checking
Corrective
action

• Energy management systems- Requirement with guidance for use , ISO/DIS 50001
• เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Energy management and ISO 50001, ISO Regional seminar, 17 - 19 March 2010, Novotel Suvarnabhumi Hotel Bangkok, Thailand
• I.S. EN 16001:2009 Energy Management Systems Technical Guideline
• Energy Management Systems, A Practical Guide, Prepared with funding from the U.S. EPA October 1997
• คู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานส�ำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กันยายน 2552

Internal
Audit

Implementation
and Operation

Monitor and
Measure

Corrective and
Preventive Action
รูปที่ 1 รูปแบบระบบการจัดการพลังงานส�ำหรับมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ พลังงาน รวมถึง พลังงานทดแทน พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และพลังงานที่น�ำกลับมาใช้ใหม่

และการด�ำเนินการ (ซึง่ รวมถึงความสามารถ การ
อบรมและความตระหนัก ระบบเอกสาร การควบคุม
การปฏิบัติ การสื่อสาร การออกแบบ และการ
จัดหาบริการด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และ
พลังงาน) การตรวจสอบสมรรถนะ (ซึง่ ประกอบ
ด้วยการเฝ้าระวัง การตรวจวัดและการวิเคราะห์
การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�ำ
หนดอืน่ ๆ การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการ
พลังงาน ความไม่สอดคล้อง การแก้ไข การปฏิบตั ิ
การแก้ไขและการปฏิบัติป้องกัน และการควบคุม
บันทึก) และการทบทวนฝ่ายบริหาร

สามารถน�ำไปบูรณาการร่วมกับมาตรฐานระบบการจัดการอื่นในคราวเดียวกัน โดยประโยชน์ที่องค์กร
จะได้รับจากการจัดท�ำระบบการจัดการพลังงาน ได้แก่
• เพิม่ โอกาสการลดต้นทุนการผลิต เนือ่ งจากมีการพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและพิจารณา
หาโอกาสการลดปริมาณการใช้พลังงาน ส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการด�ำเนินงานได้
• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากในปัจจุบันประเด็นด้านพลังงานเป็นปัจจัยหนึ่งในการท�ำให้เกิดปัญหา
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ องค์กรมีสว่ นช่วยในการลดการปล่อยก๊าซทีม่ ผี ลกระทบต่อชัน้ บรรยากาศ
ได้ ท�ำให้ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า
• ช่วยให้การด�ำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท�ำให้องค์กรทราบถึง
สาระส�ำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและน�ำไปเป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงานได้อย่างเหมาะสม
• สร้างภาพลักษณ์ที่ดี การจัดการพลังงานเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบด้านการปล่อยก๊าซที่
ท�ำลายชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
• สร้างจิตส�ำนึกให้กับพนักงานในการแก้ไขและป้องกันปัญหาพลังงาน ระบบการจัดการพลังงานจะ
ช่วยให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญในการใช้พลังงานขององค์กร ซึ่งเป็นต้นทุนหลักที่
เกิดจากการปฏิบัติงาน จะกระตุ้นให้พนักงานเหล่านั้นพยายามหาทางป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อก�ำหนดดังกล่าวสอดคล้องกับ
มาตรฐานระบบการจัดการที่มีการประกาศใช้แล้ว
เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 เป็นต้น ดังนัน้
จึงเป็นการเอื้อให้ผู้ที่มีระบบการจัดการเดิมอยู่
แล้วที่จะน�ำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานไป
ประยุกต์ใช้ รวมทั้งผู้ที่เริ่มท�ำระบบการจัดการ ก็

นอกจากนี้ การทีก่ ระทรวงพลังงานได้มกี ารประกาศกฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธี
การจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งก�ำหนดให้โรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมมีการจัดการพลังงานขึน้ ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และประกอบกับหลักเกณฑ์
และวิธีการด�ำเนินการการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง มีหลายส่วนที่สอดคล้องกับ
ร่างมาตรฐาน ISO 50001 ยิ่งท�ำให้มาตรฐาน ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน เป็นที่น่าสนใจ และ
ควรน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างยิ่ง
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แผนภาพที่ 1

GRI

ที่มา:

Global Reporting Initiative
โดย ผึ้ ง ส่ ง แสงโปร่ ง มณี Consultant

http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/16233630-20A9-4BF3-873E-1AE8D435F520/5165/7ApplicationLevelTable1.jpg

ในการรับรองนั้นสามารถท�ำได้ 3 รูปแบบด้วยกันคือ รับรองตนเอง (Self Declare) รับรองโดย
บุคคลที่ 3 (Third Party Check) และรับรองโดย GRI (GRI Check) ดังที่แสดงในแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2

GRI (Global Reporting Initiative) หรือทีค
่ นไทยรูจ้ กั กันดีในชือ่

“รายงานเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Report)” เป็นประเด็นทีก่ �ำลังได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในองค์กรชั้นน�ำหลายองค์กรของประเทศไทย เนื่องจากหลายองค์กรได้น�ำ GRI มาเป็นเครื่องมือในการบ่งบอกถึงความส�ำเร็จใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ค�ำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม ISO 26000:2010 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
GRI เป็นหน่วยงานทีม
่ คี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปรับปรุงกรอบแนวคิดอย่างต่อเนือ่ ง และส่งเสริมการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไปทัว่ โลก โดย
มีเป้าหมายหลักในการเปิดเผยข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลองค์กร โดย GRI เป็นหน่วยงานที่มาจากแนวคิดการเปิดเผยข้อมูลด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน องค์กร CERES1 ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร ที่มีฐานอยู่ที่ Boston ได้ริเริ่มโครงการ Global Reporting Initiative โดยในช่วง
ปี 1997-1998 ได้มีการระดมทุนและจัดตั้งคณะท�ำงาน GRI (GRI Steering Committee) ในการด�ำเนินโครงการ

ต่อมาในปี 2000 ได้มีการเปิดตัวแนวทางการรายงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Reporting Guidelines) ฉบับแรกโดย GRI และได้ท�ำการเดินสาย
ไปยังประเทศอัฟริกาใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อเมริกา ยุโรปและเอเชียใต้ ในปีเดียวกันนี้เององค์กร 50 องค์กรได้มีการเปิดเผยรายงานด้านความยั่งยืนที่ใช้
แนวทางการรายงานด้านความยัง่ ยืน (Sustainability Reporting Guidelines) จากการทีอ่ งค์กรส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับ GRI เป็นอย่างมาก ท�ำให้คณะ
กรรมการบริหารของ CERES ตัดสินใจแยก GRI ออกเป็นสถาบันอิสระ (Independent Institute) จนถึงปัจจุบันมีมากกว่า 507 องค์กรใน 55 ประเทศที่
เข้าร่วมกับ GRI ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับผลการรับรองรายงานของ GRI นัน้ จะแบ่งเป็น 3 ระดับหลัก คือ A B และ C ซึง่ ในแต่ละระดับยังถูกแบ่งย่อยเป็น A+, A, B+, B, C+, C ดังแผนภาพที่ 1
1CERES

(อ่านออกเสียงว่าซีรีส์) เป็นเครือข่ายระดับชาติของนักลงทุนและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรภาครัฐอื่นๆ ที่สนใจในเรื่องการรับมือกับความท้าทายอย่างยั่งยืน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
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ที่มา
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/16233630-20A9-4BF3-873E-1AE8D435F520/5161/8ApplicationLevelGrid1.jpg

• โดยกลุ่มหรือบุคคลที่จะด�ำเนินการประกันนั้น
ต้องไม่มีข้อจ�ำกัดที่ไม่เหมาะสมในเรื่อง ความ
สัมพันธ์กับองค์กรหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
การเข้าถึง เผยแพร่หรือมีส่วนในรายงาน
• ประเมินตามกรอบที่ GRI ก�ำหนดไว้
• ผลการประเมินต้องมีการเผยแพร่ จัดท�ำเป็น
ลายลักษณ์อักษร (Writing Form) ที่มีการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระเมินกับองค์กร

การที่จะได้ + เพิ่มในแต่ละระดับนั้น (A+ B+ C+) ต้องได้รับการประกันจากภายนอก (Reporting external assured) ซึ่ง GRI ได้แนะน�ำเกณฑ์ในการประกันจากภายนอก (Reporting external assured)
กล่าวโดยสรุปคือ GRI เป็นตัวแทนของหน่วยงานที่
ไว้ 6 ประเด็นหลัก ดังนี้
มีความมุง่ มัน่ ทีอ่ ยากเห็นการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั
• ควรจะด�ำเนินการโดยกลุ่มหรือบุคคลภายนอกองค์กรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในเรื่องเนื้อหา เป็นไปอย่างยั่งยืน ที่ไม่ท�ำร้ายธรรมชาติแวดล้อม
สาระและการปฏิบัติจริง
ควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมอย่างสวยงาม
• ด�ำเนินการในลักษณะที่เป็นระบบและจัดท�ำเป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้และเป็นลักษณะวิธีการที่ก�ำหนดไว้
ในคู่มือการปฏิบัติงาน
สุดท้ายนี้ ถ้าท่านสนใจที่จะศึกษา รับรอง หรือหา
• ประเมินว่ารายงานนั้นน�ำเสนออย่างเป็นเหตุเป็นผลและแสดงให้เห็นถึงสมดุลในการปฏิบัติงานโดย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GRI ท่านสามารถเข้าไปที่
ค�ำนึงถึงความจริงของข้อมูลในรายงานเช่นเดียวกับการเลือกเนื้อหาโดยรวม
www.grireporting.org
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สรุปผล

2004

2005

2006

2007

2008

จำนวนผูที่ไดรับการรับรอง (ราย)

660,132 773,867 896,929 951,486 982,832

ISO 9001: 2000/2008

240,000
216,000

จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปกอน (ราย)

162,213 113,735 123,062 54,557

31,346

192,000
168,000
144,000

รอยละของผูที่ไดรับการรับรองที่เพิ่มขึ้น (%) 32.6

17.2

15.9

6.1

3.3

จำนวนประเทศที่มีผูที่ไดรับการรับรอง
ISO 9001: 2000/ 2008

161

170

175

176

154

120,000
96,000
72,000
48,000
24,000

CHINA

ITALY

SPAIN JAPANESE GERMANY UNITEND

KINGDOM

ISO SURVEY - 2008
ผลการส�ำรวจจ�ำนวนผู้ได้รับการรับรอง
โดย

Intelligence T e a m

ISO ถือเป็นองค์กรระดับสากลทีพ
่ ฒ
ั นามาตรฐานออกมาแล้วกว่า 18,000 มาตรฐาน ซึง่ มีทงั้ มาตรฐาน

ระบบการจัดการทัว่ ไปและมาตรฐานระบบการจัดการรายสาขา โดยมีการน�ำไปใช้ในองค์กรต่างๆ ทัว่ โลก
ทั้งนี้ ISO ได้มีการส�ำรวจจ�ำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 1993
จนกระทั่งล่าสุดคือ ในปี 2008 ซึ่งล่าสุดได้มีการเผยแพร่ผลการส�ำรวจอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
ธันวาคม 2009 ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้ :

USA

0
FRANCE

KOREA

ISO 14001: 2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental management systems-Requirements with guidance for use)

ในปี 2008 จ�ำนวนผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001: 2004) มีทงั้ สิน้ 188,815
ราย ใน 155 ประเทศ โดยในปี 2008 มีอัตราการเติบโต ร้อยละ 22.2 ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการรับรอง
ISO 14001: 1996 จ�ำนวน 54,569 ราย และ ผู้ที่ได้รับการรับรอง ISO 14001: 2004 จ�ำนวน 56,593 ราย
ส�ำหรับประเทศที่มีจ�ำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมากที่สุด คือ จีน ญี่ปุ่น และสเปน ตามล�ำดับ

สรุปผล

2004

2005

2006

2007

2008

จำนวนผูที่ไดรับการรับรอง (ราย)

-

111,162 128,211 154,572 188,815

ISO 14001: 2004

40,000
36,000

จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปกอน (ราย)

-

21,225

17,049

26,361

34,243

รอยละของผูที่ไดรับการรับรองที่เพิ่มขึ้น (%) -

23.6

15.3

20.6

22.2

จำนวนประเทศที่มีผูที่ไดรับการรับรอง
ISO 14001 : 2004

138

140

148

155

32,000
28,000
24,000

-

20,000
16,000
12,000
8,000
4,000

CHINA

ระบบการบริหารงานคุณภาพ
ISO 14001: 2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO/TS 16949: 2002 ระบบการบริหารงานคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ISO 13485: 2003 ระบบการบริหารงานคุณภาพส�ำหรับเครื่องมือแพทย์
ISO/IEC 27001: 2005 ระบบการจัดการความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศ
ISO 22000: 2005 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

INDIA

JAPANESE

SPAIN

ITALY

UNITEND
KINGDOM

KOREA GERMANY

USA

n

i

0
SWEDEN ROMANIA

ISO 9001: 2000/2008

ISO 9001: 2000/ 2008 ระบบการบริหารงานคุณภาพ
(Quality management systems-Requirements)

ในเดือนธันวาคม 2008 มีจ�ำนวนผู้ได้รับการรับรองอย่างน้อย 982,832 ราย ใน 176 ประเทศ ซึ่งเป็นการรวมจ�ำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้ง 2 ฉบับ (Version) คือ ISO 9001: 2000 และ ISO 9001: 2008 ซึ่ง ISO 9001: 2008 เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2008 ที่ผ่านมา ส�ำหรับประเทศที่มีจ�ำนวนผู้ที่
ได้รับการรับรองมากที่สุด คือ จีน อิตาลี และสเปน ตามล�ำดับ
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ISO/TS 16949: 2002 ระบบการบริหารงานคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ (Quality management systems – Particular requirements for the
application of ISO 9001: 2000 for automotive production and relevant
service part organizations)

ในปี 2008 ผู้ได้รับการรับรอง ISO/TS 16949: 2002 มีจ�ำนวน 39,320 ราย ใน 81 ประเทศ คิดเป็น
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2007 ร้อยละ 11.7 โดยอ้างอิงข้อมูลจาก The International Automotive Task Force (IATF) ส�ำหรับประเทศที่มีจ�ำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมากที่สุด คือ จีน สหรัฐ และ
เกาหลีใต้ ตามล�ำดับ
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ISO/TS 16949: 2002

11,000

สรุปผล

2004

2005

2006

2007

2008

จำนวนผูที่ไดรับการรับรอง (ราย)

10,019

17,047

27,999

35,198

39,320

จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปกอน (ราย)

-

7,028

10,952

7,199

4,122

รอยละของผูที่ไดรับการรับรองที่เพิ่มขึ้น (%) -

70.1

64.2

25.7

11.7

จำนวนประเทศที่มีผูที่ไดรับการรับรอง
ISO/TS 16949: 2002

80

78

81

81
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0
MEXICO

62

ผู้ได้รับการรับรอง ISO 13485: 2003 มีจ�ำนวน 13,234 ราย ใน 88 ประเทศ โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่ม
ขึ้นเพียง ร้อยละ 1.9 ส�ำหรับประเทศที่มีจ�ำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมากที่สุด คือ เยอรมัน สหรัฐ และ
จีน ตามล�ำดับ

3,000

สรุปผล

2004

2005

2006

2007

2008

จำนวนผูที่ไดรับการรับรอง (ราย)

2,403

5,065

8,026

12,985

13,234

จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปกอน (ราย)

-

2,662

2,961

4,959

249

รอยละของผูที่ไดรับการรับรองที่เพิ่มขึ้น (%) -

110.8

58.5

61.8

1.9

จำนวนประเทศที่มีผูที่ไดรับการรับรอง
ISO 13485: 2003

67

81

84

88

safety management systems – Requirements for any Organization in
the food chain)

ในปี 2008 ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000: 2005 มีจ�ำนวน 8,206 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2007
โดยมีอัตราการเติบโต ร้อยละ 98.6 ส�ำหรับประเทศที่มีจ�ำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมากที่สุด คือ ตุรกี
กรีซ และอินเดีย ตามล�ำดับ

สรุปผล

2004

2005

2006

2007

2008

จำนวนผูที่ไดรับการรับรอง (ราย)

-

-

-

4,132

8,206

จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปกอน (ราย)

-

-

-

-

4,074

รอยละของผูที่ไดรับการรับรองที่เพิ่มขึ้น (%) -

-

-

-

98.6

จำนวนประเทศที่มีผูที่ไดรับการรับรอง
ISO 22000: 2005

-

-

93

112

-

ISO/IEC 22000: 2005

1,200
1,080

2,700
2,400
2,100

ที่มา:

(Medical devices – Quality management systems – Requirements for
regulatory purposes)

ISO 22000: 2005 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food

The I SO Sur vey 2008

ISO 13485: 2003 ระบบการบริหารงานคุณภาพส�ำหรับเครื่องมือแพทย์

ISO 13485: 2003
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55

840
720
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360
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ISO/IEC 27001: 2005, ระบบการจัดการความมั่นคงความปลอดภัย
สารสนเทศ (Information technology – Security techniques – Information
security management systems - Requirement)

120

Turkey

Greece

India

Taipei,
Chinese

China

Romania

Poland

Bulgaria Sri Lanka

0
Spain

ในปี 2008 มีจำ� นวนผูท้ ไี่ ด้รบั การรับรอง 9,246 ราย จาก 82 ประเทศ โดยมีอตั ราการเติบโต ร้อยละ 19.6 จาก
ปี 2007 ส�ำหรับประเทศทีม่ จี ำ� นวนผูท้ ไี่ ด้รบั การรับรองมากทีส่ ดุ คือ ญีป่ นุ่ อินเดีย และอังกฤษ ตามล�ำดับ

ISO/IEC 27001: 2005

5,000

สรุปผล

2004

2005

2006

2007

2008

จำนวนผูที่ไดรับการรับรอง (ราย)

-

-

5,797

7,732

9,246

จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปกอน (ราย)

-

-

-

1,935

1,514

รอยละของผูที่ไดรับการรับรองที่เพิ่มขึ้น (%) -

-

-

33.4

19.6

จำนวนประเทศที่มีผูที่ไดรับการรับรอง
ISO/IEC 27001: 2005

-

64

70

82

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500

Japan

India

United
Taipei, Germany
Kingdom Chinese
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China

Italy

Spain

USA

0
Hungary

-

จากผลการส�ำรวจดังกล่าวสามารถชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในสาขาอุตสาหกรรมได้ เช่น ตุรกี ซึ่งมี
จ�ำนวนผูไ้ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 22000: 2005 ในปี 2008 มากทีส่ ดุ ในโลก โดยมีจำ� นวน 1,155 ราย
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.07 ของจ�ำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าตุรกีให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตามมาตรฐานสากล ซึง่ จะเป็นผลท�ำให้อตุ สาหกรรมอาหารของตุรกี
มีศกั ยภาพในการแข่งขันในระดับสากลสูงขึน้ ซึง่ น่าจะมีผลต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทยไม่มากก็นอ้ ย
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการไทยในทุกๆ อุตสาหกรรม ควรติดตามความเคลือ่ นไหวของมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของตนเอง เพื่อจะได้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและเตรียม
ความพร้อมเพื่อการแข่งขันและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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องค์กรของคนพิการ

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
3. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
4. สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
5. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
6. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
1.

2.

องค์กรเพื่อคนพิการ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
9. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
10. มูลนิธิช่วยเหลือเด็กพิการ
11. มูลนิธิคุณพ่อเรย์
12. คณะภคินีเมตตาธรรม
7.

โดย

Intelligence T e a m

ที่มา:

มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

8.

สมาคม / ชมรมคนพิการ / ชมรมผู้ปกครอง ในระดับต�ำบลหรืออ�ำเภอหรือจังหวัด
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม เชียงราย
ชมรมรักบริสุทธิ์
15. ชมรมคนพิการหนองหญ้าไซ
16. ชมรมอาชีพคนพิการ
17. กลุ่มบ้านแม่นก
18. ชมรมพัฒนาเครือข่ายคนพิการสุพรรณบุรี
19. สมาคมคนตาบอดอุดรธานี
13.
14.

มูลนิธิหรือสมาคมที่สนับสนุนส่วนราชการที่ช่วยเหลือคนพิการ
20.
21.

มูลนิธิเพื่อคนพิการ จ.ตรัง
มูลนิธิศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

องค์กรระหว่างประเทศ

องค์กรแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Handicap International)
23. องค์การคริสโตเฟิล บลายเดินมิชชั่น (CHRISTOFFEL BLINENMISSION)
22.

ความเป็นมาของมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการ

1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการ มีการ
บทน�ำ
จั ด โครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ ป็ น ระบบชั ด เจน เกิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (10) ให้มีการก�ำหนด มีกลไกการเชือ่ มโยงการด�ำเนินงานด้านคนพิการที่
มาตรฐาน ให้การรับรอง หรือ เพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการ หรือ องค์กรอืน่ ใดทีใ่ ห้บริการ มีความยั่งยืน และเข้มแข็ง
แก่คนพิการ ซึง่ ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ (พก.) ในฐานะองค์กรหลัก
ทีด่ แู ลรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ให้ความส�ำคัญแก่การสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วม 2. เพื่อพัฒนาองค์กรด้านคนพิการให้มีความเข้ม
กับทุกส่วน และส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย เป็น แข็ง มีความสามารถในการส่งเสริมศักยภาพและ
พันธกิจหลักของส�ำนักงานฯ (พก.) จึงได้จดั ท�ำมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการขึน้ เพือ่ ให้เป็นกลไกหนึง่ คุม้ ครองพิทกั ษ์สทิ ธิคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการผลักดัน ส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการมีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการ และการด� ำเนิน
งานจัดบริการที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ซึ่งมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การศึกษาการจัดท�ำมาตรฐานองค์กร
มาตรฐานองค์กรของคนพิการ และมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ ทั้ง 2 ประเภท ประกอบด้วยองค์
ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กร ด้านที่ 2 ลักษณะของการให้ ด้านคนพิการ
บริการ และด้านที่ 3 คุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน องค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองตาม ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
มาตรฐานและมีความสามารถในการพัฒนาองค์กรให้มคี วามเข้มแข็งในการส่งเสริมศักยภาพ ตลอดจน แห่งชาติ (พก.) ได้ท�ำการศึกษาสถานการณ์การ
บริหารงานขององค์กรด้านคนพิการ โดยก�ำหนด
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรอบนิยามขององค์กรด้านคนพิการ เป็น 2 ลักษณะ
คือ องค์กรของคนพิการ และองค์กรเพือ่ คนพิการ
ได้ท�ำการสุ่มตัวอย่าง สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
องค์กร จ�ำนวนทั้งสิ้น 23 องค์กร ได้แก่
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรด้านคนพิการ

2. เพือ
่ ใช้เป็นแนวทางการประเมินองค์กรด้านคนพิการ เพือ่ ให้การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

เกณฑ์การประเมิน

องค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยได้คะแนนระดับ
คุณภาพ ดังนี้
คะแนนระดับคุณภาพแต่ละข้อต้องมากกว่า 0
ผลรวมคะแนนระดับคุณภาพแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ผลรวมคะแนนระดับคุณภาพทั้ง 3 ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
1.

2.

องค์กรด้านคนพิการที่จะได้รับรองมาตรฐาน จะต้องได้คะแนนผลการประเมินทั้ง
ร้อยละ 75 โดยแบ่งเป็น
• องค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน			
• องค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี		
• องค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก		

3

ด้าน ไม่น้อยกว่า

ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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QUALITY MANAGEMENT WORKSHOP
“Management Innovation in Public and Private Sectors”
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสินค้าหรือการ
บริการที่ลดลง
ทัง้ นี้ วัตถุประสงค์สงู สุดของนโยบายคุณภาพของ
เกาหลี คือ เพือ่ ยกระดับการแข่งขันด้านคุณภาพของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศเกาหลี แต่ทั้งนี้ การที่
เกาหลีจะไปถึงวัตถุประสงค์สงู สุดได้นนั้ ต้องมีองค์
สาระส�ำคัญการประชุม:
ประกอบส�ำคัญทีช่ ว่ ยผลักดัน ดังแสดงในแผนภาพ
1. วิทยากรผู้แทนจากหน่วยงาน Korea Agency for Technology and Stand- ที่ 1 องค์ประกอบของนโยบายคุณภาพ และตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2006 เกาหลีได้ก�ำหนดนวัตกรรมคุณภาพ
ards (KATS): ได้แนะน�ำ KATS เป็นหน่วยงานทีท
่ ำ� หน้าทีอ่ อกมาตรฐานอุตสาหกรรมของเกาหลี หรือ ส�ำหรับการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Korean Industrial Standards (KS) และการให้การรับรองตามมาตรฐาน KS รวมทั้ง การให้บริการ
(Small and Medium-size Enterprises: SMEs)
ด้านการทดสอบ (Testing) การตรวจ (Inspection) และการรับรอง (Certification)
โดยใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้:

นโยบายคุณภาพของเกาหลีและกระบวนการเปลีย่ นแปลง

2.
(Korea’s Quality
Policy and its Process of Change): การพัฒนาด้านเทคนิคและนวัตกรรมเชิงคุณภาพเป็น

โดย

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

Quality Management Workshop
“Management Innovation in Public and Private Sectors”
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553
ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
คุณจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายรับรองระบบ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร Quality Management Workshop ภายใต้หวั ข้อ “Management
Innovation in Public and Private Sectors” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553 ณ กรุง
โซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีหน่วยงาน Korea Agency for Technology and Standards,
Ministry of Knowledge Economy และ Korean Standards Association เป็นเจ้าภาพ
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• การบริหารงานคุณภาพห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply
Chain Quality Management: SCQM): จัดท�ำ
ปัจจัยขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญยิง่ ส�ำหรับการก�ำหนดนโยบายคุณภาพ ทีจ่ ำ� เป็นต้องบริหารจัดการให้เกิดความ รูปแบบจ�ำลอง (Model) ของระบบการบริหารงาน
สมดุลทีเ่ หมาะสม เช่น ผูป้ ระกอบการทีม่ กี ารพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทสี่ ามารถผลิตสินค้าได้ในราคาถูกกว่า คุณภาพ โดยใช้กระบวนการการสร้างความสัมพันธ์
ย่อมได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งอื่น
เชือ่ มโยงระหว่างองค์กรแม่ (Parent Company)
และผู้ส่งมอบ (Supplier) และการส่งเสริมด้าน
“คุณภาพที่ดี” เป็นจุดเริ่มต้นของ “ความพึงพอใจของลูกค้า”: การที่อุตสาหกรรมมีการน�ำเทคโนโลยี ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
ใหม่ๆ เข้ามาเพื่อช่วยลดรอบของระยะเวลาในการผลิตสินค้านั้น อาจท�ำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น
ในกระบวนการผลิต นั่นก็คือ การที่ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้หนึ่ง (1) รอบของ • การเผยแพร่ 6-Sigma ให้แก่ SMEs โดยการ
กระบวนการผลิตสินค้า ได้จำ� นวนสินค้าที่เพิ่มขึ้น (หรืออาจใช้ระยะเวลาในการผลิตลดลง) อาจท�ำให้ พัฒนารูปแบบจ�ำลองระหว่างกิจกรรม TPM และ
6-Sigma

Objective:
Enhancing Quality
Competitiveness
of Nation Industry

Increase in Sales of the Corporation

Quality improvement
Reduction of quality cost

On-time delivery
Added value & Productivity improvement

1. Uniform quality, Quality improvement
2. Reduction in non-conformity rate, Increase in yield ratio
3. Reduction in man-hour, Decrease in rework cost

4. Decrease in claim, repair, and return goods
5. Reduction in inspection and/or testing expense
6. Improvement of non-adjusted ratio

• การสนับสนุนนวัตกรรมคุณภาพในระดับภูมภิ าค
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
ตัวอย่างความผิดพลาดของการบริหารจัดการ
คุณภาพ: Dell Notebook เกิดปัญหาของแบตเตอรี่
Sony lithium Cell ในปี ค.ศ. 2007 ทีม
่ าของปัญหานี้
คือ ชิน้ ส่วนทีม่ าจากผูส้ ง่ มอบต่างประเทศทีใ่ ช้เป็นส่วน
ประกอบภายในของเซลล์แบตเตอรีเ่ กิด Overheat
ซึง่ เมือ่ ได้ทำ� การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พบว่า
เกิดจากการที่ Dell มีการพัฒนาสินค้าใหม่ขนึ้ ภายใน
ระยะเวลาและงบประมาณทีใ่ ช้ในการวิจยั และพัฒนา
ที่จ�ำกัด ท�ำให้ขาดการบริหารจัดการคุณภาพที่ดีใน
การตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตจากต่างประเทศ อีก
ตัวอย่างหนึง่ คือปัญหาของผูผ้ ลิตรถยนต์รายใหญ่
ของโลก “TOYOTA” ทีร่ ถยนต์เกิดอุบตั เิ หตุและมี

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของนโยบายคุณภาพ
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ผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากคันเร่ง ระบบเบรก และ
วงจรไฟฟ้าทีเ่ กีย่ วข้องเกิดความผิดพลาด ซึง่ สาเหตุ
ส�ำคัญของปัญหานี้ คือ การบริหารจัดการคุณภาพ
ของผูส้ ง่ มอบชิน้ ส่วนในต่างประเทศ (สาเหตุเดียว
กับ Dell Notebook) การด�ำเนินการแก้ไขจัดการ
ต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า และการปิดบังปัญหาข้อ
บกพร่องของชิ้นส่วนที่ตรวจสอบพบ
ด้วยเหตุนี้เอง KATS จึงได้ก�ำหนดแนวทางการ
บริหารจัดการส�ำหรับนโยบายคุณภาพ ประกอบ
ด้วย การจัดท�ำตัวชี้วัดส�ำหรับการส่งต่อข้อมูล
ด้านคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและ
การแนะน�ำเทคโนโลยีใหม่ทเี่ กีย่ วข้องกับด้านคุณภาพ
3. Strategy of Quality Innovation:
Strategy in Public Sector of Korea:

แผนภาพที่ 2 ตัวอย่างองค์กรธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการคุณภาพ

กิจกรรมที่พนักงานขององค์กรมีส่วนร่วม: ได้แก่ กิจกรรมที่พนักงานสามารถน�ำเสนอปัญหาที่แต่ละ
บุคคลประสบ (Proposal Activity) และการปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหานัน้ ๆ และกิจกรรมการค้นหาและแก้ไข
ปัญหาในรูปแบบของทีมงาน (Circle Activity)
กิจกรรมการปรับปรุงแบบพิเศษ (Special Improvement Activity): โดยองค์กรก�ำหนดหัวข้อของ
ปัญหา แล้วให้แต่ละทีมน�ำเสนอรูปแบบและวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้นๆ

การบริหารจัดการคุณภาพอันน�ำไปสู่
การเป็นองค์กรนวัตกรรมของธุรกิจ
ภาคเอกชน: ปัจจัยที่จ�ำเป็นประกอบด้วย

อุปสรรคส�ำคัญ (Obstacles) ของการบริหารจัดการ • ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะขององค์กรเทียบ
คุณภาพส�ำหรับการเป็นองค์กรนวัตกรรม: ได้แก่ กับจ�ำนวนกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม

• ความต้ อ งการกิ จ กรรมที่ มี น วั ต กรรม ซึ่ ง
สามารถวัดผลเชิงปริมาณได้

• ข้อร้องเรียนเรือ่ งการจ่ายค่าตอบแทน (Remu- ตัวอย่างองค์กรนวัตกรรมที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
neration) เทียบกับผลการปฏิบต
ั งิ านของพนักงาน ของเกาหลี (แผนภาพที่ 2)
แบบรายบุคคล
Hyundai Motor Car: ด้านคุณภาพการตลาด
• หน่วยงานภายในแต่ละหน่วยงาน (แต่ละฝ่าย) แผนการรับประกันคุณภาพสินค้า 10 ปี และการลด
มีรูปแบบหรือการด�ำเนินการที่แตกต่างกันในการ ต้นทุนการผลิต
ปฏิบัติงานในกิจกรรมเดียวกัน
POSCO: ด้านการส่งเสริมการตลาด และการน�ำ
6Sigma เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร
• การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ บ่อยๆ เกีย่ วกับแนวทาง OMRON Electronic Korea: มีการจัดการ
การปฏิ บั ติ แ ละนโยบายขององค์ ก ร เมื่ อ มี ก าร ต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า จนกระทัง่ ปัจจุบนั พบว่า
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร (หรือหัวหน้างาน)
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน และเรือ่ งการลดต้นทุนการบริหาร
จัดการเทียบกับยอดขาย จาก 5% เหลือเพียง 0.6%
• ความตระหนักของพนักงานขององค์กรต่อการ Samsung Electronics: การส�ำแดงคุณภาพ
ประเมินผลการปฏิบัติ
การบริหารจัดการขององค์กรในระดับสูงสุด
Hyundai Heavy Industries: เป็นกลุ่ม
แนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ เี พือ่ การเป็นองค์กรนวัตกรรม: ธุรกิจขนาดเล็กที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อ
ปัจจัยภายในทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถ เนื่อง โดยปัจจุบัน พบว่า องค์กรมีการน�ำเสนอ
เป็นองค์กรนวัตกรรม ได้แก่
กิจกรรมด้านการบริหารจัดการโดยพนักงานกว่า
150,000 ข้อเสนอ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
• การสร้างความตระหนักให้แก่บคุ ลากรขององค์กร ประมาณ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในระดับหัวหน้างาน KORAIL: มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของ
ระบบรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
• ความเข้าใจที่ชัดเจนของบุคลากรในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล
และกฎระเบียบในการจ่ายค่าตอบแทน

• การคิดค้นและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
รวมทั้งคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กร
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
• การสร้างองค์กรธุรกิจให้เป็นองค์กรทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
• การให้ความรู้และการให้ค�ำปรึกษา
วิธีการส�ำคัญ: วิธีการส�ำคัญที่จะช่วยให้องค์กร
ภาคเอกชนเกิดนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
คุณภาพ ได้แก่
• การขับเคลือ่ นการบริหารจัดการโดยใช้หลักการ
6δ (Sigma): เป็นการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการ
ประเมินและวัดผลเชิงปริมาณเทียบกับสมรรถนะ
ทางการเงิน และวิธกี ารทีใ่ ช้สำ� หรับการปรับปรุง
ที่บุคลากรสามารถด�ำเนินการได้ ตลอดจนการ
ทวนสอบเพื่อน�ำผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับปรุง
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรไปใช้ประกอบการ
ประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร
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• การไม่ยอมรับกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่

• ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหา/อุปสรรค
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การผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO
หลักการและเกณฑ์ก�ำหนดของประเทศไทย (TH-NI)
โดย

Intelligence T e a m

การจัดท�ำตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติของประเทศไทย
เพื่อการผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
ภายใต้กรอบ RSPO
การผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนประกอบด้วยการบริหารจัดการและปฏิบัติที่มีความเจริญเติบโตหรือ
พัฒนาได้เชิงเศรษฐกิจ มีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม การด�ำเนินการ
ดังกล่าวนี้จะน�ำมาประยุกต์ใช้ในหลักการและเกณฑ์กำ� หนดผนวกเข้ากับตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติ ซึ่งจะได้
กล่าวในล�ำดับต่อไป
เอกสารฉบับนี้จัดท�ำขึ้นจากเอกสารหลักการและเกณฑ์ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตน�ำ้ มันปาล์มอย่างยั่งยืน
ฉบับเดือน ตุลาคม 2550 (Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) P&C; October 2007)
และได้มีการพัฒนาเป็นหลักการและเกณฑ์กำ� หนดของประเทศไทย โดยการสนับสนุนและร่วมมืออย่าง
ใกล้ชดิ จากสมาคมทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มน�ำ้ มันและน�ำ้ มันปาล์ม สมาชิก RSPO ในประเทศไทย
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน ภายใต้โครงการการผลิตน�ำ้ มัน
ปาล์มเพือ่ พลังงานอย่างยัง่ ยืน โดยผ่านกระบวนการการประชุมหารือของคณะท�ำงานทีส่ มัครใจเข้าร่วม
จัดท�ำตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติของประเทศไทยเพื่อการผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ RSPO

ที่มา:

RSPO

• คณะท�ำงานการจัดท�ำตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติของประเทศไทย เพื่อการผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ RSPO
(7 พฤษภาคม 2553) ฉบับร่างสุดท้าย 22 กันยายน 2553

การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กฎระเบียบของไทย การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผูท้ สี่ นใจในอุตสาหกรรมน�ำ้ มันปาล์มของประเทศไทย รวมถึงการทดสอบตัวชีว้ ดั ในภาคสนาม
ด้วยความสมัครใจจากหน่วยงานตรวจรับรองของเอกชน
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เกษตรกรรายย่อย หมายถึง เกษตรกรซึ่งปลูกปาล์มน�้ำมัน บางครั้งมีการเพาะปลูกพืชอื่นๆ เพื่อการ
ด�ำรงชีพ ทัง้ นี้ แรงงานส่วนใหญ่มาจากสมาชิกในครัวเรือนและมีรายได้หลักจากการท�ำสวน และมีพนื้ ที่
ปลูกปาล์มน�้ำมันน้อยกว่า 312.5 ไร่ (50 เฮกแตร์) เกษตรกรรายย่อยสามารถแบ่งเป็น เกษตรกรราย
ย่อยอิสระและเกษตรกรรายย่อยในโครงการ ซึ่งเกษตรกรรายย่อยในโครงการ หมายถึงเกษตรกรที่
มีสัญญา ข้อตกลง หรือการวางแผนเกี่ยวกับการส่งมอบผลปาล์มให้แก่โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม และ
โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มอาจจะจัดการและสนับสนุนด้านการเงินและ/หรือราคาในการด�ำเนินการของ
เกษตรกรรายย่อย รวมถึงปัจจัยการผลิตและบริการ ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยอิสระ หมายถึง
เกษตรกรทีไ่ ม่มสี ญ
ั ญาหรือข้อตกลงกับโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม มีการจัดการและลงทุนเอง และมีอสิ ระ
ในการขายทะลายปาล์มน�้ำมันสดให้แก่โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มใดๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีผปู้ ลูกปาล์ม
น�ำ้ มันขนาดเล็กถึงขนาดกลางซึง่ มีพนื้ ทีร่ ะหว่าง 312.5 ถึง 6,250 ไร่ (50 ถึง 1,000 เฮกแตร์) และยังไม่ได้
มีการระบุแนวปฏิบตั ไิ ว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึง่ สมควรให้กลุม่ ผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันดังกล่าวได้พจิ ารณาเลือกใช้
แนวปฏิบตั ขิ นั้ ต้นส�ำหรับเกษตรกรรายย่อยในโครงการ หรือเกษตรกรรายย่อยอิสระตามความเหมาะสม
เกษตรกรรายย่อยในโครงการและเกษตรกรรายย่อยอิสระ รวมถึงผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มันขนาดเล็กถึงขนาด
กลางควรพิจารณายึดถือตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติของเอกสารฉบับนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการก้าวสู่มาตรฐานการผลิตน�ำ้ มันปาล์มอย่างยั่งยืนเป็นการเฉพาะส�ำหรับแต่ละกลุ่มอย่างเต็ม
รูปแบบในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติส�ำหรับเกษตรกรรายย่อยในโครงการและการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรรายย่อยนั้นได้มีการริเริ่มเพื่อด�ำเนินการจัดท�ำต่อไป
คณะท�ำงานฯ และจากผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะมีความเห็นว่า
ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินตามเกณฑ์ก�ำหนด 2.1 ของร่างหลัก
การและเกณท์ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ที่เกิดขึ้นก่อนหลักการและเกณฑ์ก�ำหนด
RSPO ของประเทศไทยจะได้รับการรับรอง ให้สามารถน�ำที่ดินแปลงนั้นๆออกจากการขอรับรองได้
1.

2. ในกรณีการห้ามมิให้มก
ี ารปลูกปาล์มน�้ำมันใหม่ในป่าปฐมภูมิ หรือในเขตพืน้ ทีใ่ ดๆ ทีต่ อ้ งรักษาหรือส่ง

เสริมตามลักษณะที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ (High Conservation Value (HCV)) ลักษณะหนึ่ง
หรือมากกว่านั้นตามเกณฑ์ก�ำหนด 7.3 ของร่างหลักการและเกณท์ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตน�้ำมันปาล์ม
อย่างยัง่ ยืน ควรน�ำเกณฑ์กำ� หนดดังกล่าวมาปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ทีป่ ระเทศไทยได้รบั การรับรองกรอบ RSPO
เนื่องจากกระบวนการตีความของประเทศไทยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ดังนั้นหากมีความแตกต่างในความ
หมายระหว่างฉบับภาษาไทยและฉบับที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ยึดฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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ขอกำหนดของ CLP อาจแบงเปนงานที่ตองดำเนินการได 4 หัวขอ ดังนี้

หนาที่ตาม CLP

ระยะเวลาที่ตองดำเนินการ

1) การจำแนกประเภท (Classification)
- สารเคมี
- เคมีภัณฑ

- 1 ธันวาคม 2553
- 1 มิถุนายน 2558

2) การจดแจงประเภทสารเคมี
(Notify Classification and Labelling (C&L))

CLP & CHINA REACH
โดย

ภายใน 3 มกราคม 2554

3) ปรับปรุงฉลากและบรรจุภัณฑ
(Labelling and Packaging)
- สารเคมี
- เคมีภัณฑ

- 1 ธันวาคม 2553
- 1 มิถุนายน 2558

4) ปรับปรุง Safty Data Sheet (SDS)
ใหสอดคลองกับ CLP
- สารเคมี
- เคมีภัณฑ

- 1 ธันวาคม 2553
- 1 มิถุนายน 2558

Intelligence T e a m

มาท�ำความรู้จักกับ CHINA REACH

ในช่วง

ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่คงรู้จักหรือคุ้นเคยกับระเบียบ REACH (Regulation
EC No. 1907/2006) ถึงแม้วา่ ระเบียบ REACH จะมีผลบังคับใช้ภายในประเทศสหภาพยุโรปและไม่ได้มผ
ี ล
โดยตรงกับประเทศไทย แต่ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าหรือปัจจัยการผลิตที่มีสาร
เคมีเป็นส่วนประกอบออกสู่ประเทศในสหภาพยุโรป ก็ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเพิกเฉยต่อระเบียบ
ดังกล่าวได้ ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านอาจมีประสบการณ์ในการด�ำเนินการจดทะเบียนสารเคมีหรือ
ด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบดังกล่าว เช่น การตอบแบบสอบถามเรื่อง Substance of Very
High Concern (SVHC) จากลูกค้า เป็นต้น นอกจากระเบียบ REACH ที่ผู้ประกอบการส่วนมากรู้จัก
แล้ว ระเบียบอีกฉบับหนึ่งของสหภาพยุโรป ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นระเบียบพี่น้องกับ REACH เพราะมี
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ ระเบียบ “CLP” (Regulation EC no. 1272/2008 on Classification,
Labelling and Packaging (CLP) of Substances and Mixtures) ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 20 มกราคม
2552 และมีระยะเวลาการปรับเปลีย
่ นให้อตุ สาหกรรมเตรียมพร้อมเป็นเวลาเกือบ 2 ปี โดยจะเริม่ บังคับใช้
อย่างจริงจังตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2553 เมือ่ กล่าวถึงการจ�ำแนกประเภทและการติดฉลาก (Classification, Labelling and Packaging) ผูป
้ ระกอบการอาจเคยทราบแนวคิดเรือ่ ง Globally Harmonised
System (GHS) ของ UN ซึ่งเป็นแนวทางการจ�ำแนกประเภทสารเคมี/เคมีภัณฑ์ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งโลก ซึ่งสหภาพยุโรปได้เห็นชอบแนวความคิดของ GHS และได้น�ำแนวทางของ GHS มา
ใช้โดยประกาศเป็นระเบียบภายในของตน คือ “CLP” โดยข้อแตกต่างระหว่าง CLP กับ GHS คือ GHS
เป็นแนวทางหลักเกณฑ์การจ�ำแนกประเภทสารเคมี/เคมีภณ
ั ฑ์เพือ่ ให้มรี ปู แบบและทิศทางเดียวกันทัว่ โลก
แต่ไม่มีผลทางกฎหมาย ประเทศสมาชิกต้องออกกฎหมายภายในของแต่ละประเทศเอง ส่วน CLP เป็น
2-3
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ระเบียบด้านการจ�ำแนกประเภทสารเคมี / เคมีภณ
ั ฑ์
และการติดฉลากของประเทศในสหภาพยุโรปโดยใช้
พื้นฐานของ GHS
ด้วยข้อจ�ำกัดทางด้านเวลา ผู้ประกอบการควร
ท�ำความเข้าใจว่า CLP มีข้อกาหนดและวิธีการ
หรือแนวทางการปฏิบัติอย่างไรและจะต้องด�ำเนิน
การตามล�ำดับขั้นตอนก่อน-หลังอย่างไร ตามข้อ
ก�ำหนดของระเบียบและประเภทของสารเคมีทอี่ ยู่ ใน
ข่ายทีต่ อ้ งด�ำเนินการส�ำหรับสารเคมีที่ CLP เข้าไปมี
บทบาทหรือมีผลบังคับใช้คอื สารเคมีทกุ ตัว (ทีไ่ ม่ได้
รับการยกเว้น) ทีว่ างตลาดในสหภาพยุโรป ทัง้ นีข้ อ้
แตกต่างระหว่างระเบียบ CLP กับระเบียบ REACH
คือระเบียบ CLP มิได้กำ� หนดปริมาณขัน้ ต�ำ่ ของสาร
เคมีทนี่ ำ� เข้าสูป่ ระเทศในสหภาพยุโรปเหมือนระเบียบ
REACH ที่ก�ำหนดไว้เป็น 1 ตันต่อปี กล่าวคือ หาก
ผู้ประกอบการส่งออกสารเคมีอันตรายไปเพียง 1
กิโลกรัม ก็ตอ้ งด�ำเนินการให้ถกู ต้องตามระเบียบ CLP

การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมานับได้วา่ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ทำ� ให้ประเทศจีนก้าวขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 1 ของโลก นอกจากการขยายตัว
ทางการค้าอย่างรวดเร็วแล้ว ความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายสาคัญ
ควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจีนอีกด้วย ดังนั้นเมื่อจีนมีการประกาศใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
เพื่อความปลอดภัยต่อสุขอนามัยมนุษย์ ก็ย่อมเป็นที่จับตามอง และเป็นจุดสนใจของประเทศคู่ค้าถึง
ผลกระทบและผลประโยชน์ทางการค้าที่จะตามมา
จีนได้ประกาศใช้ “Measures on the Environmental Management of New Chemical Substances”
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ วันที่ 15 ตุลาคม 2553 กฎหมายนี้มีหลักการและแนวคิดในการ
จัดการสารเคมีเหมือนกับระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป จึงได้รบั การขนานนามว่า “China REACH”
แต่อย่างไรก็ตามระเบียบทั้งสองฉบับก็ยังมีความแตกต่างกันในรายละเอียดพอสมควร ความแตกต่าง
ที่เห็นได้ชัดแจน คือ China REACH ไม่มีระยะเวลาการปรับเปลี่ยน (Transitional Period) เหมือน EU
REACH กล่าวคือการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของ China REACH จะต้องด�ำเนินการให้เรียบร้อย
ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2553 หรือ ก่อนวางตลาดสินค้าในประเทศจีน

หากสารเคมีมปี ริมาณไม่ถงึ 1 ตันต่อปี หรือเป็นสาร
เคมีทปี่ ระเมินว่ามีอนั ตรายต�ำ่ จะด�ำเนินการจดแจ้ง
แบบง่าย (Simplified Notification)
การจดแจ้งผูป้ ระกอบการสามารถด�ำเนินการร่วม
กันได้ (Joint Notification)
การจดแจ้งต้องด�ำเนินการโดยผูม้ ถี นิ่ ฐานในประเทศ
จีน (Chinese Entity) ทั้งนี้กฎหมายระบุไว้ชัดเจน
ว่าการวิเคราะห์ และทดสอบเพือ่ หาข้อมูลทางนิเวศ
พิษวิทยา (Ecotoxicological data) ต้องด�ำเนินการ
โดยห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การรับรองในประเทศจีน

ในบางกรณีผสู้ ง่ ออกหรือน�ำเข้าจะต้องยืน่ รายงาน
ข้อมูลการผลิตหรือน�ำเข้ารายปี และอาจครอบคลุม
China REACH บังคับใช้กบ
ั สารเคมีใหม่เท่านัน้ (สารเคมีใหม่ คือ สารทีไ่ ม่ได้มชี อื่ อยูใ่ นรายการ Inventory ถึงรายงานการคาดการณ์แผนการผลิตหรือน� ำ
of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China (IECSC)) การด�ำเนินงานของ เข้ารายปี
China REACH จะมากขึน
้ ตามปริมาณสินค้าทีส่ ง่ ออกไปยังประเทศจีนควบคูก่ บั ความเป็นอันตรายของ
สารนั้น สาระสาคัญตามข้อก�ำหนดของ China REACH สามารถสรุปได้ ดังนี้
		

สารเคมีใหม่ที่มีปริมาณการผลิต หรือ น�ำเข้ามากกว่า 1 ตันต่อปี จะต้องด�ำเนินการจดแจ้งทั่วไป ที่มา:
(General Notification) โดยปริมาณข้อมูลที่ใช้จะมากขึ้นแปรตามปริมาณการผลิตหรือน�ำเข้า (1 – 10,
www.aida-2010.com, ณภัทร คุนาจิตพิมล
10 – 100, 100 – 1,000 และมากกว่า 1,000 ตันต่อปี)
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อุตสาหกรรมอาสา

ASSA

ดร.วิฑรู ย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) น�ำทีมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวง
อุ ต สาหกรรมและสถาบั น เครื อ ข่ า ยฯ จั ด งาน
อุตสาหกรรมอาสาเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการ
และประชาชนอย่างแท้จริง โดย ASSA ย่อมา
จาก A - advise ให้ค�ำแนะน�ำ, S- service ให้การ
บริการ, S – support ให้การสนับสนุน และ A –
assist ให้ความช่วยเหลือ ภายใต้แนวคิด อาสา มุ่ง
มัน่ พัฒนาและบูรณาการ โดยมุง่ สร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการ มีหัวใจอาสา

ISO 26000

มอบประกาศนียบัตร

PROGRESS ON PACK- EnMS-DIW
SMEs
AGING STANDARDS

แก่

เส้นทางองค์กรแห่งความยั่งยืน

ความก้าวหน้าของมาตรฐานบรรจุภณ
ั ฑ์ (Progress on packaging standards)

ความส�ำเร็จเริ่มขึ้นเมื่อมีการพัฒนามาตรฐานสากลของบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ การรีไซเคิล การค้าปลีก การผลิตแบรนด์
สินค้า การผลิตวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันรับรอง
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2553 หน่วยงานสมาชิก ISO ส่งตัวแทนจากทั่วโลกและทุก มาตรฐานไอเอสโอ จั ด สรุ ป ผลการด� ำเนิ น งาน
ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเริ่มต้นการจัดท�ำมาตรฐาน ณ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย
เมืองปักกิ่ง คาดว่ากิจกรรมการบรรจุเกิดขึ้นอย่างน้อย 100000 ครั้งทั่วโลก ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ แก่สถานประกอบการ : ระบบการจัดการพลังงาน
ส�ำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยา สารเคมีหรืออิเล็กทรอนิกส์ (Energy Management System: DIW-EnMS for
SMEs) โดยนายประสงค์ นรจิตร์ ผูอ
้ ำ� นวยการส�ำนัก
ในอนาคตมาตรฐาน ISO จะเพิม่ เรือ่ งประสิทธิภาพของการบรรจุ โดยการใช้วตั ดุ บิ เพือ่ ลดปริมาณ เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือสารพิษก่อนที่จะเป็นของเสีย (Source Reduction) ความรับผิดชอบในการใช้โลหะหนักและสารที่ ให้เกียรติเป็นประธานการสัมมนาสรุปผลการด�ำเนิน
เป็นพิษอืน่ ๆ ความเป็นไปได้ของการน�ำกลับมาใช้ใหม่ และรูปแบบต่างๆ ของการรีไซเคิล (วัสดุ พลังงาน งานโครงการและจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้
และส่วนผสม)
แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมชั้นน�ำกว่า 20
บริษัท ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อในวันที่
7 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเรดิสน
ั หากผูป้ ระกอบ
การ สนใจสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับมาตรฐาน
การจัดการพลังงาน สอบถามได้ที่สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ โทร. 0-2617-1727

เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานแบบบูรณาการ ใน
การให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ตาม
นโยบายของกระทรวง คือ การส่งเสริมและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สนับสนุนนโยบาย
ดังกล่าว โดยมุง่ เน้นการด�ำเนินการเพือ่ ความเป็น
เลิศอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Excellence: SE) ใน
3 ด้าน ตามหลัก Triple Bottom Line คือ เศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2553
ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยฝ่ายบริการ
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จัดสัมมนา ISO 26000
เส้นทางองค์กรแห่งความยัง่ ยืน เพือ่ สนับสนุนและ
กระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการของไทย เตรียมความพร้อม
กับมาตรฐาน ISO 26000: Social Responsibility
ที่พัฒนาโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน (International Organization for
Standardization: ISO) อั น มี ส มาชิ ก กว่ า 150
ประเทศทัว่ โลก และมีผแู้ ทนจากกลุม่ ต่างๆ ประกอบ
ด้วย ผู้บริโภค (Consumer) ภาครัฐ (Government) อุตสาหกรรม (Industry) แรงงาน (Labor)
องค์กรอิสระ (NGOs) และกลุ่มอื่นๆ (Support,
Service, Research & Others) มีสว
่ นร่วมในการ
พัฒนามาตรฐาน โดยมีแผนการพัฒนา และประกาศ

ใช้ภายในปี 2553 นี้ โดยมีผปู้ ระกอบการสนใจเข้าร่วม
สัมมนากว่า 180 คน จาก 80 บริษัท เมื่อวันที่ 22
กันยายน 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค
สถาบันฯ เตรียมความพร้อมเพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรม
ไทยด้วยบริการฝึกอบรมแบบ Public Training,
และIn-house Training โดยมีหลักสูตร เช่น Understanding to ISO 26000 ,Training and Workshop Initial Review on ISO 26000, Guideline
for Implementation ISO 26000, Initial Self
Assessment ISO 26000 และ Group Training For
Implementing ISO 26000 สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติมที่

โทร.0-2617-1727 ต่อ 811-815  

ทัศนศึกษาและค่ายความรู้
โครงการเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม ปี 2

ตามที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้จัดท�ำ
โครงการเยาวชนรักษ์สงิ่ แวดล้อมขึน้ เพือ่ สนับสนุน
ให้นกั เรียนมีบทบาทในการรักษ์สงิ่ แวดล้อมเพิม่ มาก
ขึน้ สถาบันฯ ได้จดั กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายความ
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รูใ้ ห้แก่ตวั แทนนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2553 ณ สวนสัตว์ดุสิต
โดยมีตัวแทนนักเรียน จาก 12 โรงเรียน จ�ำนวน
120 คน และคุณครูที่ปรึกษา 24 คน ผู้แทนชุมชน 8
คน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ 20 คน เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา ในครั้งนี้
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