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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว

เพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรบบทความ

ที่นาสนใจประจําเดือนพฤษภาคม 2556 ทีมงาน 

Intelligence Unit ไดสรปุบทความกฎระเบียบจํากัด

การปลอย  CO
2
 ของรถยนตโดยสารของ EU และ 

บทวิเคราะห Responsibility Care Product Safety 

Code รวมถงึ Standard Warning คูมอืการรายงาน

ดานความยัง่ยนืของสหรฐัฯ สาํหรบัฟารมโคนมและผู

ผลิตแปรรูป และ UK ประกาศใหป 2013 เปน“ปแหง

ความรวมมือดานนํ้าสากล” 

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

กฎระเบียบจํากัด
การปลอย CO2

ของรถยนต
โดยสารของ EU

Regulation (EC) No 443/2009 of 23 April 
2009 : Setting emission performance 
standards for new passenger cars as part 
of the Community’s integrated approach 
to reduce CO

2
 emissions from light-duty 

vehicles คอื กฎระเบยีบของ EU วาดวยการจาํกดั
ปริมาณการปลอย CO

2
  ของรถยนตนัง่สวนบุคคล 

ในเดือนเมษายน ทีผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรป
ไดมกีารประชุมและกําหนดเปาหมายตามกฎระเบียบ
ดงักลาว  โดยกําหนดปริมาณการปลอย CO

2
  ของ

รถยนตนัง่สวนบคุคลตองไมเกนิ 130 กรมัตอการ
วิ่ง 1 กิโลเมตร ในป 2015 โดยใหเริ่มดําเนินการ
ตัง้แตป 2012 และมีเปาหมายใหเหลือ 95 กรมัตอ
กิโลเมตร ภายในป 2020 ซึ่งเปาหมายของแตละ
บริษัทจะแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับน้ําหนักเฉล่ีย
ของรถยนต โดยใชปริมาณของผูผลิตใดที่สูงสุด
เปนคาฐานในการกําหนดเปาหมาย 

นอกจากนั้นยังมี REGULATION (EC) No 
595/2009 of 18 June 2009 ซึ่งเปนกฎระเบียบ
เกีย่วกบัการปลอยกาซจากรถยนตขนาดใหญ หรือ 

ทีเ่รียกวา ‘มาตรฐาน EU 6’ เร่ิมมผีลปรบัใชสาํหรบั
รถยนตขนาดใหญรุนใหม เชน รถบรรทุก รถบัส 
โดย ในสวนท่ีเริม่มผีลปรับใชแลวของกฎระเบียบ มี
ใจความสาํคญัเกีย่วกบัเปาหมายการลดการปลอย
กาซไนโตรเจนออกไซด (NOx) ใหไดรอยละ 80 
และลดการปลอยฝุนละอองใหไดรอยละ 66 เมื่อ
เทียบกับระดับการปลอยในป 2551 (ค.ศ. 2008) 

ขอกําหนดตางๆ ก็จะมีผลปรับใชกับรถยนตใหม
ทุกคัน (ไมวาจะรุนใหมหรือเกาก็ตาม) ตั้งแตวัน
ที่ 31 ธ.ค. 2556 นี้ ดังน้ัน รถยนตที่จะจําหนาย
ใน EU จะตองมีการพัฒนาเพื่อใหเกิดนวัตกรรม
ที่ชวยใหมีการปลอย CO

2
 หรือกาซเรือนกระจก

ตางๆ ใหไดในปริมาณที่กําหนด ซึ่งนาจะมีผลตอ
ผูผลิตในอุตสาหกรรมรถยนตทั้งหวงโซอุปทาน 
ซึง่ผูประกอบการไทยท่ีเปนผูผลติช้ินสวนยานยนต
อาจไดรบัผลกระทบจากมาตรการนีไ้มมากกน็อย 

ทีม่า: http://www.theicct.org/blogs/staff/
eu-vote-cars-co2

ปที่ 3 ฉบับที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2556
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กลุมผูประกอบการเคมีภัณฑ เชน BASF, 
Dow, DuPont, Honeywell และสมาชิกของ 
The American Chemistry Council (ACC) 
รวม 11 แหง ใหคําม่ันสัญญาในการดําเนินการที่
เป นแบบอยางท่ีเป นเลิศในการประเมินและ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานดานผลิตภัณฑที่
ปลอดภัย 

การใหคําม่ันสัญญาน้ีเปนสวนหน่ึงของ 
Responsible Care Product Safety Code 
ของ ACC ซึ่งกลาวถึงขอกําหนดที่นอกเหนือไป
จากการจดัการความปลอดภยัของสารเคมทีีใ่ชใน
การผลิตสินคาบริโภคที่ใชประจําวัน ซึ่งถือเปน
มาตรการบังคับและจะมีการทวนสอบโดยผูตรวจ
อิสระ

ขอกําหนดของ The Product Safety 
Code ระบุใหบริษัทตอง

• จัดการความปลอดภัยในผลิตภัณฑ 
เริ่มตั้งแตการเริ่มนํามาใช การนํากลับมาใชใหม 
การรีไซเคิล และการกําจัด

• ดําเนินการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร
ในผลิตภัณฑดวยการพิจารณาอยางใกลชิดใน

เร่ืองของการใชงานโดยผูบรโิภคทกุคน โดยเฉพาะ
เด็ก

• จัดเตรียมและใหขอมูลสาธารณะดาน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่เขาถึงได

• แบงปนขอมูลไปในหวงโซอุปทานเพ่ือ
ใหมีการใชผลิตภัณฑอยางปลอดภัย

• ประเมนิขอมลูใหมๆ  ทีอ่าจมผีลกระทบ
ตอความปลอดภัยของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง

• ใชมาตรการแกไขหากพบวามีการ
ปฏิบัติที่ไมเหมาะสมท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ

สมาชิกที่เขารวมโครงการท้ังหมดจะเริ่ม
ดําเนินการในปนี้ และแบงการดําเนินงานเปน
ระยะๆ โดยคาดวาเม่ือสิ้นป 2016 จะสามารถ
ดําเนินการตามเปาหมายไดครบท้ัง 11 บริษัท 

การใหคํามั่นสัญญาเปรียบเสมือนตรา
สัญลักษณการครบรอบ 25 ป ของ ACC ภายใต
โครงการ “Responsible Care” โดยแผนงาน
รเิร่ิมของอตุสาหกรรมในดานสิง่แวดลอม สขุภาพ 
ความปลอดภัย และความม่ันคงและปลอดภัย 
มุ งไปที่ประเด็นดานความปลอดภัยและความ
ยั่งยืนของการจัดการสารเคมี 

R e p o n s i b i l i t y 
C a r e  P r o d u c t 
S a f e t y  C o d e

การดําเนินงานภายใตโครงการ “Respon-
sible Care” สมาชิก ACC ตองการใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงานประจําป ด านสิ่ ง
แวดลอม สขุภาพ ความปลอดภยั และความมัน่คง
ปลอดภัย ซึ่งขอมูลเหลานั้นจะถูกเผยแพรใน
เว็บไซตและอนุญาตใหประชาชนท่ัวไปเห็นขอมูล
ของแตละบริษัทและเปรียบเทียบขอมูลกับบริษัท
อื่นๆ ได

นอกจากน้ัน ACC ยงัพฒันา Responsible 
Care Process Safety Code ใหม เพื่อขยาย
การดําเนินการท่ีปลอดภัยตลอดกระบวนการ
ผลิตเคมีภัณฑ โดยบริษัทจะระบุและจัดลําดับ
ความอันตรายและความเสี่ยงของกระบวนการ
ของบริษัท รวมถึงสนับสนุนระบบในการจัดการ 
การบรรเทา และแบงปนขอมลูเกีย่วกบัความเส่ียง
เหลานี้ ซึ่งขอกําหนดน้ีเปนภาคบังคับสําหรับ
สมาชิก ACC เชนกัน 

โครงการดังกลาวถือเปนการแสดงความ
รวมมือและความมุงมัน่ของบรษิทัช้ันนาํทีใ่หความ
สําคัญกับแนวทางในการดําเนินงานอย าง
ปลอดภยัแกผูบรโิภคและสิง่แวดลอม โดยมจีดุมุง
หมายเพื่อสรางความยั่งยืนตอไปในอนาคต

ที่มา: http://www.environmental-
leader.com/2013/05/07/basf-dupont-
other-chemical-manufacturers-pledge-
product-safety/



Standard 
Warning
คูมือการรายงาน
ดานความยั่งยืน

ของสหรัฐฯ 
สําหรับฟารมโคนม
และผูผลิตแปรรูป

โดย  Intel l igence Team
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The Innovation Center for US Dairy เผยแพรแนวทางที่จะชวยเหลือบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑนม
และฟารม เพ่ือการวดัผลและรายงานดานความยัง่ยนื ไดแก The Stewardship and Sustainability 
Guide for US Dairy (Draft version 1.2, May 2013) ซึ่งระบุตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลของ
ผลิตภณัฑจากนมทีย่ัง่ยนืและการสือ่สาร โดยตวัช้ีวดัอยูบนพืน้ฐานของการศกึษาการประเมนิวัฏจกัร
ชีวิตผลิตภัณฑของ The Innovation Center และจากประสบการณของสมาชิก รวมถึงสถาบันการ
ศึกษา องคกรภาครัฐ องคกรที่ไมใชภาครัฐ

วัตถุประสงคของคูมือนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน และเพื่อสนับสนุนและใหเกิด
ความตระหนักถึงความเปนผูนําในการพัฒนาอยางยั่งยืนในอุตสาหกรรมฟารมโคนม ผูผลิตแปรรูป 
และบริษัทอื่นๆ ในโซอุปทาน รวมถึงจะชวยเสริมสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ
สื่อสารและการรายงานผล

โครงสรางของคูมือ ประกอบดวย 
• สภาความยั่งยืนและบทบาทหนาที่
• หลักการของคูมือ
• ขอมูลทั่วไปและตัวชี้วัดของฟารมโคนมและผูผลิตแปรรูป
• บริบทและลักษณะการจัดการของฟารมโคนมและผูผลิตแปรรูป เชน ที่ตั้งทางภูมิศาสตร ขนาด ซึ่ง
ใชในการประเมินผลการดําเนินงานดานความยั่งยืน 
• รายละเอียดดัชนีและตัวชี้วัดชวงเวลาของการพัฒนา และตัวชี้วัดในแตละชวงเวลา โดย Phase 1 
ป 2013 ตัวชี้วัดของฟารมโคนม ประกอบดวย พลังงาน กาซเรือนกระจก และการดูแลสัตว สวนตัวช้ี
วัดของผูผลิตแปรรูป ประกอบดวย พลังงาน กาซเรือนกระจก นํ้า การจัดการแรงงาน และการมีสวน
รวมของชุมชน

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัท่ีระบุในคูมอืนีอ้ยูบนพ้ืนฐานของตัวชีว้ดัของ Global Reporting Initiative’s Sustain-
ability Reporting Guidelines, Version 3.1 (G3.1) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ GRI’s Reporting 
Framework ซึ่งเปนแนวทางการรายงานดานความย่ังยืนที่ใชกันทั่วโลก แตในสวนของตัวชี้วัดของ
ผูผลิตแปรรูปนั้นก็ไดมีการปรับใหเหมาะสมกับธุรกิจ และตัวชี้วัดบางตัวก็สามารถใชอางอิงแทนตัวชี้
วัดของ GRI ได

จะเห็นไดวา หลายๆ หนวยงานและหลายอุตสาหกรรมใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
ผลกัดนัใหเกดิผลอยางเปนรูปธรรม และสือ่สารไปยงัผูมสีวนไดเสยีและสาธารณะ เพือ่ใหเกดิการรบัรู
และการยอมรบั รวมทัง้ยงัสามารถกระตุนใหภาคสวนตางๆ เกดิความตืน่ตวัและเกดิความรวมมอืในการ
ผลักดันใหเกิดความยั่งยืนในรูปแบบตางๆ ซึ่งจะสงผลดีตอโลก สภาพแวดลอม และมนุษยเราทุกคน 

ตัวอยางตัวชี้วัดของฟารมโคนม

ตัวอยางตัวชี้วัดของผูผลิตแปรรูปดานที่เก่ียวกับโลก

ที่มา: 
- http://www.environmentalleader.com/2013/05/17/dairy-industry-launches-
sustainability-reporting-guide/
- The Stewardship and Sustainability Guide for US Dairy (Draft version 1.2, May 2013)



UK ประกาศ
ใหป 2013 เปน 

“ปแหงความ
รวมมือดานนํ้า

สากล” 
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ปญหาเร่ืองน้ําถือเปนเร่ืองสาํคัญ โดย United 
Nations UN ประกาศใหป 2013 เปน “ปแหงความ
รวมมือดานนํ้าสากล” (International Year of 
Water Cooperation) โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ให
เกิดความตระหนักใหมากขึ้น ทั้งในดานศักยภาพ
ของความรวมมือท่ีเพิ่มขึ้น และการจัดการน้ํา
เนื่องจากความตองการที่เพิ่มขึ้นในดานการเขา
ถึง การจดัสรร และการใหบริการ

วันนํ้าโลก (World Water Day) กําหนดให
เปนวนัที ่22 มนีาคม ของทกุป โดยในแตละปกจ็ะมี
หวัขอ (Theme) และวัตถปุระสงคทีแ่ตกตางกันไป   

ในการสนบัสนนุการดาํเนนิงานดานนํา้ UN ได
จดัทาํโครงการ/กลุมงานเพือ่สนบัสนนุการบรหิาร
จัดการดานนํ้าอยางเปนรูปธรรม  เชน 

• The World Water Assessment 
Programme (WWAP) เปนโครงการเพือ่รวบรวม
และสงัเคราะหขอมลูจากสมาชิกและผูมสีวนไดเสยี
ที่สําคัญ NGO มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยตางๆ 
เพือ่นําเสนอเปนรายงานทีจ่ะนาํไปใชประโยชนตอไป

• The UN-Water Decade Programme 
on Capacity Development (UNW-DPC) 
เปนโครงการท่ีจัดทําเพ่ือเสริมสรางกิจกรรม
ความรวมมือขององคกรตางๆ เพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมาย “The millennium development 
goals (MDGs)” และเปาหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• The UN-Water Decade Programme 
on Advocacy and Communication (UNW-

DPAC) เปนโครงการเพือ่เตรยีมขอมลูทีใ่ชในการ
ปรบัปรงุความสามารถในการเขาถงึผูรบัสารทีแ่ตก
ตางกันและพัฒนาแนวทางการส่ือสารที่แสดงให
เหน็ถงึประโยชนของการบรหิารจดัการนํา้สาํหรบั
ลดความยากจนและการสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามนโยบายการจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ  

จากขอมลูสถติขิอง UN แสดงใหเหน็ถงึแนว
โนมความตองการการใชนํ้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ในเขตเมืองท่ีมีการขยายตัวและจํานวนผูอาศัย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย 1 ใน 4 ของประชากร
ในเขตเมอืงทัว่โลกจะไมสามารถเขาถงึการบรโิภค
นํ้าท่ีสะอาดได นอกจากน้ันยังมีปจจัยดานแหลง
นํ้าสะอาดจะลดลง ปญหาดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ ปญหาการขาดแคลนน้ําในภาค
เกษตรกรรม เปนตน ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้จะสง
ผลตอสภาพแวดลอมและการใชชีวิตของมนุษย
และสิง่มชีวีติบนโลกนี ้ดงันัน้ ทกุคนจงึจาํเปนตอง
ตระหนัก ใหความสําคัญ และรวมมือกันปองกัน
และแกไขวิกฤตกิารณทีจ่ะเกิดขึน้เพือ่นาํไปสูความ
ยั่งยืนของโลกตอไป

ที่มา: 
- http://www.environmentalleader.

com/2013/05/13/un-declares-2013-
international-year-of-water-cooperation/

- http://www.unwater.org/waterco-
operation2013.html 

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

“นํา้” เปนทรพัยากรทีม่คีวามสาํคัญตอสิง่มี
ชวีติบนโลก แตในชวงทศวรรษทีผ่านมาโลกของเรา
ตองเผชญิกบัปญหาและความทาทายในการบรหิาร
จดัการนํา้ในหลายรปูแบบ ซึง่ในการประชมุ “The 
World Economic Forum’s Global Risks 
2013” ผูเชีย่วชาญท่ีรวมประชุมไดใหคะแนนเร่ือง
วกิฤตกิารณดานน้ําเปนหนึง่ในปญหารายแรงทีส่ดุ
ของโลก ซึ่งหากประเมินในมุมของความนาจะเปน 
(Likelihood) การขาดแคลนน้ําจดัเปนความเส่ียง
อนัดบัท่ี 4 ทีม่ผีลตอความม่ันคงและปลอดภยัของ
โลก สวนผลกระทบ (Impact) จดัอยูในอันดบัที ่2 


