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The UK Energy 
Savings 

Opportunity 
Scheme(ESOS)

The UK Energy Savings Opportunity 
Scheme (ESOS) เป นระบบการจัดการ 
(Scheme) ทีจ่ดัทาํโดยกระทรวงพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Depart-
ment of Energy and Climate Change : 
DECC) ของสหราชอาณาจักร (UK) เพื่อตอบ
สนองตอ The EU Energy Efficiency Direc-
tive (EED) ที่ประกาศใชเมื่อป 2012 โดยให
ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป (EU) สรางระบบการ
ตรวจประเมินพลงังานทีจ่ะนาํไปสูความสาํเร็จตาม
เปาหมายของ EU ป 2020 ในดานการใชพลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพและแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานเพ่ิมเติม
ESOS บังคับใชกับองคกรขนาดใหญใน UK ที่มี
พนักงาน 250 คนขึ้นไป หรือมีรายไดประจําปสูง
กวา 42 ลานปอนด และงบดุลประจําปประมาณ 
36.5 ลานปอนด หรือองคกรภายใตบริษัทแม
ขนาดใหญ ใหตองทําการตรวจประเมินดาน
พลังงานภายในวนัที ่5 ธนัวาคม 2015 และดําเนนิ
การทุกๆ 4 ป 
ประโยชนของ ESOS 
-  เ พ่ือ ให นํ า ไป สู  การ ใช พลั ง งานอย  า ง มี
ประสิทธิภาพ – ตัวชี้วัดเบ้ืองตนประมาณการ
ว าการตรวจประเมินจะนําไปสู การประหยัด
พลังงานไดประมาณ 0.7% ตอราย
- เพื่อการประหยัดตนทุน – คาดการณวาจะ
สามารถประหยัดตนทุนได 0.8 ลานลานปอนด 
และ 3 ลานลานปอนด ในป 2015 และ 2030 

- เพื่อลดคารบอนในภาคธุรกิจ – สอดคลองกับ 
Carbon Reduction Commitment (CRC) 
Regulations
แนวทางการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองตาม 
ESOS 
- ISO 50001 มาตรฐานการจดัการพลงังาน : ISO 
50001 เปนแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลอง
โดยตรงกับ ESOS ซึ่งองคกรท่ีไดรับการรับรอง 
ISO 50001 จะสามารถยื่นเรื่องเสนอเพื่อรับการ
พิจารณาตามเกณฑการบังคับของ ESOS ได
- ISO 14001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม : 
ISO 14001 เปนแนวทางที่ไมสอดคลองโดยตรง
กับ ESOS แตการประเมินการใชพลังงานท่ีเปน
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมถือเปนจุดเริ่มตนท่ีดี
สาํหรบัองคกร และเปนพืน้ฐานทีเ่ปนประโยชนตอ
การไดรับการรับรอง ISO 50001 ตอไป
นอกจากนั้นยังมี Green Deal scheme หรือ
แผนการจดัการพลงังานและการจดัการคารบอน
ในครวัเรือน , BS EN 16247-1 การตรวจประเมิน
พลังงาน ที่สามารถนํามาประยุกตใชรวมกับการ
ดําเนินงานตามแนวทางของ ESOS ได
ทั้งน้ี ผูประกอบการที่ตองสงออกหรือมีธุรกิจอยู
ในสหภาพยโุรปอาจไดรบัผลกระทบจากมาตรการ
ดังกลาว จึงควรมีการเตรียมความพรอมและ
ติดตามความเคลื่อนไหวของการบังคับใช 
กฎหมายและกฎระเบยีบตางๆ อยางตอเนือ่ง เพือ่
สรางโอกาสและขีดความสามารถในเชิงธุรกิจ  
ทีม่า:-  http://www.bsigroup.com/en-GB/
energy-saving-opportunity-scheme/
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จีนตั้งเปาเปดตลาดคารบอนแหงชาติในป 2559 
หลังจากเร่ิมพัฒนาและทดลองตลาดคารบอนใน
เมืองใหญ 4 แหง คือ เซี่ยงไฮ เทียนจิน เซินเจ้ิน 
ปกกิ่ง และ 3 เขต คือ ฉงชิ่ง กวางตุง หูเปย ตั้งแต
ป 2554 เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายการลด
การปลดปลอยคารบอนของประเทศ และแผน
ปฏิบัติการกลยุทธดานพลังงาน ที่ครอบคลุมถึง
มาตรการลดการบริโภคถานหินลง 4.2 ลานลาน
ตัน หรือการลดการปลอยคารบอนลง 40-50% 
จากป 2548 ภายในป 2563  

ตลาดคารบอนนําร องทั้ง 7 แหงของจีน มี
คุณลักษณะและเปาหมายที่แตกตางกัน โดย
ตลาดในเทียนจิน เซินเจ้ิน ปกกิ่ง ฉงชิ่ง กวางตุง 
และหเูปย ใชแผนดาํเนนิงานโดยใหบรษิทัตางๆ ลด
การปลอยคารบอนโดยต้ังจํานวนเปาหมายท่ี
แนนอน (Absolute) แตตลาดที่เซี่ยงไฮ ใชแผน
ดําเนินงานโดยมุงเนนที่การปรับปรุงความเขมขน
คารบอนบริษัท (Intensive) หรือการปลอย
คารบอนตอหนวยของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ อกี
ทั้งแตละตลาดก็ยังกําหนดกลุมอุตสาหกรรมเปา
หมายที่แตกตางกันอีกดวย

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผานมา จีนและ
สหรัฐอเมริกา บรรลุขอตกลงรวมกันในการลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลง ซึ่งกอให
เกิดภาวะเรือนกระจก อันเป นสาเหตุทําให 
โลกรอน โดยสหรัฐฯ จะลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดจากระดับในป 2548 ลง 26-
28% ใหไดภายในป 2568 สวนจีน ซึ่งกลายเปน
ประเทศท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดในโลก 

เน่ืองจากเศรษฐกิจเติบโตแบบกาวกระโดดตอ
เน่ืองมากวา   10 ป ไดตกลงจะปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดในระดบัสงูสดุ ไมเกนิป 2573 
และจากนั้น จะเพิ่มการใชเชื้อเพลิงท่ีไมไดมาจาก
การเผาไหมของซากฟอสซิล ลง 20% ในป 2573 
เชนกัน

ทั้ง 2 ประเทศยักษใหญนี้ ไม  ได อยู ภายใต 
อนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ (United Nation Framework 
Convention  on  Climate  Change หรือ 
UNFCCC) ตามพิธีสารเกียวโต (Kyoto Proto-
cal) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2548 โดยในชวงระหวางป พ.ศ. 2551-2555 
กาํหนดใหกลุมประเทศท่ีพฒันาแลวทีเ่ปนสมาชิก
ของพิธสีารเกียวโต (Annex l) มพีนัธกรณีในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหได 5.2% จาก
ปริมาณการปล อยก  าซ เ รือนกระจกในป  
พ.ศ. 2533 

หากตลาดคารบอนแหงชาตขิองจนีเปดตวัขึน้กจ็ะ
ถือวาเปนตลาดที่ใหญที่สุดของโลก โดยจะเขามา
แทนทีร่ะบบการซือ้ขายคารบอนของสหภาพยโุรป 
(The European emissions trading sys-
tem) ที่เปนตลาดที่ใหญที่สุดปจจุบัน ซึ่งตลาด
คารบอนแหงชาติของจีนนาจะเปนศูนยกลางการ
ซือ้ขายสาํหรบัแถบเอเชยีและแปซฟิก โดยมีตลาด
ในประเทศอืน่ๆ ไดแก คาซคัสถาน และนวิซแีลนด 
ที่เปดดําเนินการแลว สวนเกาหลีใตจะเปดตัวใน
เดือนมกราคม 2558 ในขณะที่อินโดนีเซีย 
เวียดนาม และไทย อยูระหวางการศึกษาและ

จีนตั้งเปาเปดตลาดคารบอนแหงชาติในป 2559

วางแผนดําเนินงาน 

หมายเหตุ -- “ตลาดคารบอน” หรือ “ตลาดซื้อ 
- ขายคารบอน” เริม่มาจากแนวคิดท่ีใชกลไกการ
ตลาดเปนแรงจูงใจในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก โดยกําหนดให “คารบอนเครดิต” เปน
สินคาสําหรับการซื้อ - ขายได จึงทําใหเกิดเปน 
“ตลาดคารบอน” ขึ้น รวมทั้งยังทําใหเกิดการ
กําหนดราคาของคารบอนเครดิตดวย (อางอิง : 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก)

ที่มา: 

- http://newsroom.unfccc.int/financial-
flows/china-plans-to-open-nationwide-
carbon-market-in-2016/ 
-  h t t p : / / u k . r e u t e r s . c o m / a r t i -
cle/2014/08/31/china-carbontrading-
idUKL3N0R107420140831 
- http://www.thairath.co.th/con-
tent/462972 
- http://carbonmarket.tgo.or.th/2013/
thai/aboutus.php 
-  h t t p : / /www.ca rbonb r i e f . o rg /
blog/2014/09/analysing-china-carbon-
market/ 
-  ht tp:/ /www.thaib izchina.com/
thaibizchina/th/china-economic-busi-
n e s s / r e s u l t . p h p ? S E C T I O N _
ID=466&ID=13394 
- http://www.eqs.co.th/th/news/detail.
php?id=248
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Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2C) เปนหนวยงานไมแสวงหากําไร ที่มี
สาํนกังานใหญอยูทีซ่านฟรานซสิโก สหรฐัอเมรกิา โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือสรางการปฏวิตัอิตุสาหกรรม
ที่จะนําไปสูผลบวกตอสังคม เศรษฐกิจ และโลก ซึ่งภารกิจหลักของ C2C คือ การพัฒนามาตรฐาน 
การใหการรับรอง และการฝกอบรม  

C2C ไดพัฒนา Cradle to Cradle Certified Product Standard ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีใชในการ
ประเมินวัตถดุบิ สวนประกอบยอย หรอืผลติภณัฑ วามคีวามปลอดภัยจากสารเคมีอนัตราย เพือ่หลกี
เลี่ยงการใชสารเคมีอันตรายและใหผลิตภัณฑมีความปลอดภัย อันนําไปสูการสรางความโปรงใสและ
ตรวจสอบไดของผลิตภัณฑและหวงโซอุปทาน 

หลักการของการออกแบบตามแนวคิด Cradle to Cradle คือ 

1. การกําจัดขยะใหหมดไป โดยเนนการใชวัตถุดิบที่ยอยสลายได หรือนําไปใชตอได ไมเปนอันตราย 
ไมมีผลกระทบตอแหลงน้ํา  
2. การใชพลังงานทดแทน
3. สงเสรมิความหลากหลาย โดยใชแนวทางความเปนธรรมในสงัคมในการดาํเนนิงานขององคกรและ
การสรางความสมัพันธกบัผูมสีวนไดสวนเสยี สงเสรมิการมสีวนรวมของพนกังานในการออกแบบและ
การวจิยัทีส่รางสรรค การใชเทคโนโลยีทีห่ลากหลาย และสนับสนุนใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่เพื่อสรางความเจริญและใชประโยชนตอองคกร สังคม วัฒนธรรม และระบบนิเวศ

เกณฑในการประเมินของ Cradle to Cradle Certified Product Standard มี 5 ดาน คือ

1. คุณสมบัติของวัตถุดิบ (Material Health) : เปาหมาย คือ เพื่อใหผลิตภัณฑมีการใชวัตถุดิบที่
เหมาะสม (optimized materials) และไมมีสวนผสมของสารเคมี โดยใชการประเมินสัดสวนของ
วัตถุดิบที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ 

2. การนําวัตถุดิบกลับมาใชใหม (Material Reutilization) : องคประกอบสําคัญของการออกแบบ
ตามแนวคิด Cradle to Cradle  คอื แนวคิด “สารอาหารเชิงเทคนิค” (Technical nutrient) หรือ
เปน “สารอาหารเชิงชีวภาพ” (Biological nutrient) โดยผลิตภัณฑจะถูกประเมินตามตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ (สัดสวน) ในการออกแบบผลิตภัณฑที่มีความสามารถในการรีไซเคิลและการยอยสลายใน
ธรรมชาติหรือกลายเปนปุย เมื่อสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ

3. พลังงานทดแทนและการจัดการคารบอน (Renewable Energy & Carbon Management) : 
โดยการประเมนิตามตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ (สดัสวน) ของการใชพลังงานไฟฟาทดแทน การซือ้ไฟฟาและ
การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรงในกระบวนการผลิตขั้นสุดทาย
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ภาพตัวอยางตารางคะแนนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองในระดับบรอนซ

หมายเหต ุ“สารอาหารเชงิเทคนคิ” หมายถงึ ผลิตภัณฑนัน้มคีวามซบัซอน จงึเหมาะทีจ่ะนาํไปเขากระบวนการรไีซเคลิ เมือ่หมดอายกุารใชงานของผลติภณัฑ 
ผลิตภัณฑนั้นจะถูกนํากลับเขาสูระบบวงจรการผลิตแบบปด 
“สารอาหารเชิงชีวภาพ” หมายถึง ผลิตภัณฑที่เมื่อหมดอายุการใชงานของผลิตภัณฑนั้น ก็จะกลับไปยังพ้ืนดินไดโดยการยอยสลาย และสามารถเปนปุย
ใหกับวัตถุดิบที่จะเติบโตตอไป 

ที่มา :  

- Cradle to Cradle Certified Product Standard - Version 3.0
- http://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification 
- http://www.environmentalleader.com/2014/10/21/tool-helps-manufacturers-use-safer-chemicals/ 
- การแปลจากบทความ “Living in a Material World” วารสาร SEED MAGAZINE ฉบับเดือนมิถุนายน 2553 บทสัมภาษณ Andrew H. Dent, 
Ph.D. รองประธานฝายวิจัยวัสดุของ Material ConneXion, http://th.materialconnexion.com/admin/mainmenu/UploadFolder/22-
articles.pdf 
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4. การดแูลนํา้ : การจดัการนํา้ซึง่เปนทรพัยากรทีจ่าํเปนและสาํคญัตอมนษุย ซึง่ผูผลิตตองมกีารประเมนิความเขาใจและความรบัผดิชอบตอการใชนํา้ การ
อุปโภคบริโภค และการปลอยสูระบบนิเวศในทองถิ่น โดยการประเมินตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพของนํ้าที่ใช และนํ้าทิ้งท่ีเกี่ยวของทางตรงในการ
ผลิตผลิตภัณฑ

5. ความเปนธรรมทางสังคม : ผูผลิตตองมุงมั่นที่จะสรางความมั่นใจวามีความกาวหนาในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนเพื่อปกปองหวงโซคุณคาและสราง
ประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย พนักงาน ลูกคา ชุมชน และสภาพแวดลอม โดยการประเมินตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของผลกระทบการผลิตผลิตภัณฑที่
มีตอประชาชนและชุมชน และตัวชี้วัดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

ระดับของการรับรอง แบงเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับพื้นฐาน ระดับบรอนซ ระดับเงิน ระดับทอง และระดับแพลททินัม (ขั้นสูงสุด) ซึ่งผลิตภัณฑสามารถยก
ระดับของการรับรองไดหากมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามเกณฑในแตละระดับ และในปจจุบันมีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองแลวประมาณ 361 
ผลติภณัฑ สวนใหญเปนกลุมผลิตภณัฑกอสราง และกลุมอปุกรณตกแตงภายในและเฟอรนเิจอร และสวนใหญ (240 ผลติภณัฑ) ไดรบัการรบัรองระดบั
เงิน และยังมีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองในระดับแพลททินัม

ทั้งนี้ ผูที่สนใจจะขอการรับรองหรือศึกษาขอมูลอ่ืนๆ เพิ่มเติม สามารถสืบคนไดที่

http://www.c2ccertified.org/ 

  



นโยบาย
กฎระเบียบ

ขอบังคับทาง
การคา 

EU 2015
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นับตั้งแตป 2010 เปนตนมา EU ยังคงมุงเนน
การกําหนดแนวทางและการพัฒนากฎระเบียบ
ภาคอุตสาหกรรมท้ังการคา การผลิต และการ
บริการ เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนใหโครงสราง
ของกฎหมาย/กฎระเบียบ EU มคีวามเขมแข็งและ
เขมงวดตอการปฏิบตัอิยางตอเน่ือง รวมถึงเปนการ
ดําเนินการเชิงรุกที่สามารถเห็นผลไดชัดเจนใน
เชิงประจักษ กลาวคือ หากผูประกอบการรายใด
ที่ตองการสงสินคาของตนเองเขาไปวางตลาดยัง 
EU นั้น จําเปนตองดําเนินการใหสอดคลองตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบอยางหลีกเลี่ยงไมได และ
แผนงาน Europe 2020 Strategy ยังระบุตัวชี้
วัดสําคัญเพื่อกระตุนและสงเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการคา โดยนโยบายท่ีทาง EU มุงเนน
การดําเนินการและแนวโนมที่จะพัฒนา/ปรับปรุง
กฎระเบียบขอบังคับทางการคาในอนาคต ไดแก 

(1) สงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ี
เอื้อประโยชนตอการลงทุน โดยการขจัดขั้นตอน
หรือความยุงยากลาชาของหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ รวมถึงขจัดอุปสรรคการดําเนินการ
ดานกฎระเบียบระหวางประเทศ EU และลงทุนใน
โครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญ

(2) มุงเนนนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม โดยสง
เสริมการพัฒนาและนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีไป
ใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม

(3) ยกระดับการคุมครองทางการคาเพื่อใหเกิด
ประโยชนสงูสดุในประชาคมโลก เชน ลขิสทิธิ ์สทิธิ
บตัร ทรพัยสนิทางปญญา เปนตน รวมถงึการให
ความชวยเหลือแกผูประกอบการขนาดเล็ก

(4) สงเสริมและชวยเหลือใหภาคอุตสาหกรรม
สามารถปฏิรูปการดําเนินการที่มีความทาทาย
มากยิง่ขึน้ เชน Low Carbon Economy เปนตน

อางอิง:

1. Ethical Corporation; http://www.ethi-
calcorp.com/stakeholder-engagement/
policywatch-%E2%80%93-december-2014; 
http://www.ethicalcorp.com/environment/
analysis-timber-trade-%E2%80%93-
making-sure-we-hear-every-tree-falls 

2. สํานักงานที่ปรึกษาดานอุตสาหกรรมในตาง
ประเทศ ประจํากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย; 
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/ 

3. The Climate Change Performance Index: 
Result 2015; https://germanwatch.org/
en/download/10407.pdf


