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กอง บก. ขอกลาวสวสัดทีานผูอาน “จดหมายขาวเพือ่

การเตือนภัยดานมาตรฐาน” สาํหรบบทความท่ีนาสนใจ

ประจาํเดอืนสิงหาคม 2556 ทมีงาน Intelligence Unit

ไดสรปุบทความเกีย่วกบัฉลากสิง่แวดลอม EPEAT และ 

สหรัฐอเมริกา เตรียมประกาศใช “HARPC” กฎหมาย

ใหมทีใ่ชในโรงงานผลติและแปรรปูอาหารและเครือ่งดืม่ 

รวมถึง Standard Warning อุตสาหกรรมยางจี้รัฐ

สรางศูนยทดสอบ และขาวความเคล่ือนไหวของ EU 

เตรยีมยกเครือ่งกฎระเบยีบดานความปลอดภยัอาหาร

ดวย “SMARTER RULES FOR SAFER FOOD”

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

ฉลาก
สิ่งแวดลอม 

EPEAT

ปจจบุนั ประเทศผูผลิตสินคา อตุสาหกรรมราย
ใหญไดสงเสริมใหมีการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากข้ึนภายใตมาตรการตางๆ เชน 
การใช ฉลากสิ่งแวดลอม EPEAT ซึ่งไดริเริ่มใช
ตั้งแตป 2549 เพ่ือชวยใหผู บริโภคสามารถ
ประเมิน  เปรียบเทียบ  และเลือกซ้ือสินค า
อิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใต
การกํากับดูแลขององคกร Green Electronics 
Council ซึง่เปนสมาชกิของสถาบนั Institute of 
Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

EPEAT,Inc. เปนองคกรที่ไมหวังผลกําไร กอ
ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนา เทคโนโลยีใหมๆ ที่ดีที่สุด 
การรับรองฉลาก EPEAT ครอบคลุมสินคา
คอมพิวเตอร Desktop, Laptop, Thin Clients, 

Workstations และ Computer Display และ
มแีนวโนมจะขยายไปในกลุมสนิคาอิเลก็ทรอนิกส
อื่นๆ เชน อุปกรณเกี่ยวกับภาพ และโทรทัศนซึ่ง 
EPEAT ไดปรับปรุงมาตรฐานคอมพิวเตอรในป 
2554 และตวับรกิาร (Server) และอปุกรณมอืถือ 
(Mobile device) ในป 2555
สําหรับเคร่ืองหมาย EPEAT จะถูกแบงระดับ

ความเขมขนออกเปนสามสี ไดแก 
• สีทองแดง หมายถึง สินคา มีคุณสมบัติตรง
ตามหลักเกณฑขั้นพื้นฐาน 

• สีเงิน หมายถึง สินคามีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑขั้นพ้ืนฐานรวมกับ หลักเกณฑ
ทางเลือกไมตํ่ากวารอยละ 50 และ

• สีทอง หมายถึง สินคามีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑขั้นพ้ืนฐาน รวมกับหลักเกณฑ
ทางเลือกรอยละ 75 ขึ้นไป

ที่มา : www.epeat.net

ปที่ 3 ฉบับที่ 25 เดือนสิงหาคม 2556

Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 2nd  11th 18th Floor, Yakult Building, 

Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 

10400, Thailand

Tel. (+662) 617-1727-36 Fax. (+662) 617-1708

www.masci.or.th
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จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

HARPC (Hazard Analysis and Risk-based 

Preventive Controls) หรอื Risk Prevention: 
เปนมาตรฐานควบคุมจุดวกิฤตและความเส่ียงท่ีใช
ในโรงงานหรือสถานประกอบการ เพื่อผลิต 
แปรรูป บรรจุ และเก็บอาหาร/เคร่ืองดื่ม ซึ่งไดขึ้น
ทะเบียนกับหนวยงาน US FDA (Food and Drug 
Administration) ทัง้นี ้(ราง) กฎหมายใหม Risk 
Prevention นี ้อยูภายใตกฎหมายแมบท FSMA 
วาดวยการจดทะเบียนสถานประกอบการอาหาร
ฉบับปจจุบัน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 4 กรกฎาคม 
2012 
สาระสาํคญัของ (ราง) HARPC: HARPC กาํหนด
ใหมีการจัดเก็บขอมูลท่ีระบุความปลอดภัยของ
อาหาร/เครื่องดื่ม และกําหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยว
กับการปนเปอนอาหาร/เคร่ืองดื่ม รวมท้ัง จัดทํา
แผนงานในประเด็นเพิ่มเติม ประกอบดวย

(1) Conduct hazard analysis
(2) Develop and implement preventive 

controls and monitor the controls 
effectiveness

(3) Develop a written plan for controlling 
the hazards

(4) Reanalyze processes for potential 
hazards at least every three years

(5) Verify the effectiveness of the controls
(6) Maintain records of the verification 

process
ขอยกเวน: HARPC ไมบงัคบัใชสาํหรบัผูประกอบ
การขนาดเล็ก (Small and very small busi-
ness) และผู ประกอบการผลิตสินคาอาหาร/
เครื่องดื่มที่มีมูลคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลังนอยกวา 
500,000 เหรียญสหรัฐ

สหรัฐอเมริกา เตรียมประกาศใช “HARPC” 
กฎหมายใหมที่ใชในโรงงานผลิตและแปรรูป

อาหารและเครื่องดื่ม

แตอยางไรก็ตาม (ราง) HARPC ยงัมขีอโตแยงใน
วงกวาง ทั้งดานมุมมองของผูประกอบการและผู
บริโภคภาคประชาชน เกี่ยวกับความชัดเจนของ
รายละเอยีดขอกาํหนดและขอบเขตของการบงัคบั
ใช ซึ่งหากไมมีขอขัดแยงในประเด็นหลัก คาด
การณวา HARPC จะประกาศบังคับใชในป 2016 
(พ.ศ. 2559)
ความแตกตางระหวางขอกําหนด HARPC และ

ขอกาํหนด HACCP: กลาวคอื HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Point) บังคับ
ใชกับโรงงานผลิต/แปรรูปอาหารประเภทอาหาร
บรรจุกระปองท่ีมคีาความเปนกรดต่ํา (Low acid 
canned foods) อาหารทะเล (Seafood) และนํ้า
ผลไม (Juice) แตสําหรับ (ราง) HARPC จะมีผล
บังคับใชกับอาหาร/เครื่องดื่มทุกประเภท (All 
food facilities)
ที่มา : www.acfs.go.th
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กลุมอตุสาหกรรมยาง เสนอรัฐสรางศนูยทดสอบ สรางมาตรฐานสินคา ดนัตลาดสงออก ปองกนั

สินคาคุณภาพตํ่าทะลักเขาประเทศ

หลังจากเกิดเหตุการณเกษตรกรชาวสวนยางเรียกรองใหภาครัฐแกปญหาราคายางตกต่ํา กอน

จะลุกลามเปนการประทวงเปนวงกวาง ทาํใหภาครัฐตองออกมาตอบสนองในหลายรูปแบบ รวมถึง การ

กาํหนดมาตรการระยะยาว และการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม เรียกประชุม 

อุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแปรรูปยาง ทั้งยางลอ ถุงมือยาง และยางวิศวกรรม

ทัง้นี ้ขอสรปุจากทีป่ระชมุพบวาสิง่ทีภ่าคธรุกจิเอกชนตองการใหภาครฐัสนบัสนนุ คอื การสราง

สนามทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑยางลอ (รถยนต รถจักรยานยนต และรถบรรทุก) ซึ่งปจจุบันใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังไมมีสนามทดสอบ ซึ่งหากประเทศไทยสรางกอน จะสรางความได

เปรียบชาติอืน่ๆ ในภมูภิาคเดียวกนั โดยผูประกอบการภาคเอกชนมองวาหากประเทศไทยมีการสราง

สนามทดสอบ จะทาํใหความสามารถในการแขงขนัของประเทศไทยเพิม่ข้ึน อกีท้ังยงัสามารถชวยกระตุน

มูลคาการสงออกสินคาไดมากข้ึน รวมถึง ชวยทําใหเกิดการแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราเพ่ิมข้ึน ซึ่ง

เปนผลดตีอเกษตรกรทีเ่ปนผูผลตินํา้ยางดบิโดยทางออมไดอกีดวย และสาํหรบัการลงทนุสรางสนาม

ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑยางลอนั้น ประเมินมูลคาการลงทุนในเบ้ืองตนจะอยูในระดับ 1,000 ลาน

บาท และเห็นวาภาครัฐควรเปนผูลงทุน เพราะเปนหนวยงานกลาง เพราะหากใหเอกชนลงทุน ความนา

เชือ่ถอืจะนอยกวา โดยการสรางสนามทดสอบมาตรฐานผลติภณัฑยางลอจะเปนการสงเสรมิเกษตรกร

ผูปลูกยางพารา และอุตสาหกรรมยางพาราอยางย่ังยนื เพราะหากสินคาสามารถสงออกได กจ็ะทําให

ความตองการใชนํ้ายางดิบเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามูลคาการสงออกและความตองการของอุตสาหกรรมยางลอในตลาด 

พบวา มีแนวโนมเติบโตอยางมากในอนาคต ทั้งการขยายการลงทุนจากผูประกอบการรายเกาและ

ผูลงทุนรายใหม ซึ่งจะชวยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยางลอ อุตสาหกรรมยานยนต และ

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งของประเทศไทยเอง และตลาดการคาโลก ซึ่งถึงแมวาสถานการณ

ตลาดอยูในชวงซบเซา แตอุตสาหกรรมยางลอก็ยังมีความตองการจากตลาดทดแทน (REM) ที่รถ

ทั่วไปยังตองมีการเปล่ียนตามอายุใชงาน

และขอสรุปสําคัญอีกประการจากการประชุม คือ กลุมผูประกอบการภาคเอกชนยังตองการ

ให สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ สมอ. กําหนดมาตรฐานยางลอ เพื่อปองกันผู

ประกอบการในประเทศ จากการที่มียางคุณภาพตํ่า แตใชกลยุทธราคา เขามาตีตลาดจํานวนมากใน

ปจจบุนั จากหลายประเทศ ซึง่หากไทยกาํหนดมาตรฐานทดสอบชดัเจน โดยองิกบัมาตรฐานของกลุม

สหภาพยุโรป (EU) ใน 3 หัวขอการทดสอบสําคัญ คือ 

(1) ประสิทธิภาพการยึดเกาะ 

(2) ความประหยัด และ

(3) เสียง 

ก็เชื่อวาจะทําใหยางที่ตํ่ากวามาตรฐานเขามานอยลง สงผลใหการผลิตในประเทศเพ่ิมขึ้น โดย

ปจจุบัน มียางนําเขาจากตางประเทศเขามาจําหนาย แบงเปนยางนอก รถจักรยานยนต สัดสวน 5% 

ของยอดขายทั้งหมด ยางในรถจักรยานยนตสัดสวน 20% ยางรถยนต 10-20% และ ยางรถบรรทุก 

10% โดยท้ังหมดมีทศิทางท่ีเพิม่ข้ึนทกุป ทัง้นี ้การแปรรูปยางลอปนี ้คาดวา จะมปีรมิาณ 527,000 ตนั 

และปหนามเีปา 750,000 ตนั หรอืเพิม่ขึน้ 160,000 ตนั แตหากไดรบัการสงเสรมิจากภาครฐั สดัสวน

การเพ่ิมขึ้น อาจจะสูงถึง 200,000 ตัน

ที่มา : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม



EU เตรียมยกเครือ่ง
กฎระเบยีบดานความ
ปลอดภัยอาหารดวย 
“Smarter Rules 
for Safer Food”
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โครงสรางหลักของกฎระเบียบฉบับปฏิรูป: 

การปฏิรูปกฎระเบียบคร้ังสําคัญนี้ เพื่อรับมือกับ
อุบัติการณความปลอดภัยอาหาร โดยเปนการ
ผนวกรวมกฎระเบียบของกลุม EU ซึ่งปจจุบันมี
กวา 70 ฉบบั รวมเขามาอยูในกฎระเบยีบปฏริปูใหม
เพียง 5 ฉบบั โดยครอบคลุม 5 มติ ิประกอบดวย:

(1) กฎระเบียบดานสุขภาพสัตว: มีจุดมุงหมาย
ในการคุมครองและยกระดับสถานะทางสุขภาพ
และความเปนอยูของสตัวในสหภาพยโุรป เนือ้หา
ของกฎระเบยีบมุงเนนไปทีป่ศสุตวเพือ่การบรโิภค
เปนอาหาร

(2) กฎระเบียบดานสุขอนามัยพชื: มจีดุมุงหมาย
ในการปกปองระบบเกษตรกรรม ปาไม และแหลง
มรดกทางธรรมชาต ิโดยปองกนัไมใหศตัรพูชืตาง
ถิ่น ทั้งโรคและแมลงเขาสูพื้นที่หรือแพรกระจาย

(3) กฎระเบียบการคาสวนขยายพืช: เนื่องจาก
ปจจบุนัสหภาพยุโรปเปนประชาคมท่ีสงออกเมล็ด
พันธุรายใหญติดอันดับแรกๆ ของโลก โดยมี
มูลคาการสงออกรวมกวา 60% ของการสงออก
ทัว่โลก ทัง้นี ้กฎระเบยีบการคาสวนขยายพืชทีถ่กู
ปฏิรูปข้ึนใหมนี้ จะลดความซับซอนและเพิ่มความ
ยืดหยุนในการซ้ือขายเมล็ดพันธุพืชผัก พืชปา 
ผลไม ไมดอกไมประดับ และองุน โดยถือเปนการ
รับรองท้ังดานคุณภาพ (Quality) และผลิตภาพ 
(Productivity) ของสวนขยายพันธุพืชเหลาน้ี 
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของหวงโซอาหารและการปาไม
ของสหภาพยุโรป

(4) กรอบของกฎหมายวาดวยการจัดการ การ

กํากับดูแล เก่ียวกับความปลอดภัยอาหารและ

อาหารสัตว สุขภาพ และสวัสดิภาพสัตว สุข

อนามยัพชื และสวนขยายพนัธุพชื: เปนกฎหมาย
ที่หนวยงานราชการภาครัฐท่ีเกี่ยวของท่ีทําหนาที่
กํากับดูแลจะตองดําเนินการให สอดคลองตามที่
กฎหมายกาํหนดไว ซึง่จะยดึถอืปฏบิตัเิปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งสหภาพยุโรป

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

(5) การปฏิรปูการจัดการดานเงินทุนเพ่ือรองรับ

การดําเนนิการตามกฎหมายขอ 1 – 4 มติดิงัราย

ละเอยีดขางตนใหสามารถบรรลุตามวตัถปุระสงค

ที่กําหนดไว: เพื่อรองรับตอการใชมาตรการ
สนับสนุนดานเงินทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ลดภาระตนทุนดานการบริหารจัดการที่ไมจําเปน
ของประเทศสมาชิก

การผนวกรวมกฎหมายใหเน้ือหามีความสะดวกใน
การนาํไปปฏบิตัจิดัเปนนมิติหมายอนัดตีอทัง้ภาค
รฐั ภาคอตุสาหกรรม ภาคการคา และผูบรโิภค ที่
จะสามารถทาํความเขาใจและดาํเนนิการไดตามข้ัน
ตอนปฏิบัติที่แตละภาคสวนมีความเก่ียวของได
อยางมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอนในการ
ตีความขอกําหนด รวมท้ัง ปญหาจากแนวทาง
ปฏิบัติที่แตกตางกันในแตละประเทศสมาชิก 

ทัง้นี ้กฎหมายปฏริปูดงักลาว จะถกูนาํเขาสูการนาํ
เสนอตอคณะมนตรียโุรปและสภายโุรปเพือ่ประเมนิ
รายละเอียดและลงคะแนนรับราง และนําไปสูการ
ประกาศเปนกฎหมายบังคับตอไปในอนาคต โดย
คาดการณวาขัน้ตอนการพจิารณารบัรางจะสิน้สดุ
ในชวงปลายป 2014 และมีผลบังคับใชในชวงป 2016
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