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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว

เพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรบบทความที่

นาสนใจประจําเดือนเมษายน 2556 ทีมงาน Intel-

ligence Unit ไดสรุปบทความเกี่ยวกับขอกําหนด

พลาสติกสลายตัวได (SPECIFICATIONS FOR 

COMPOSTABLE PLASTICS) มอก.17008-2555 และ 

บทวิเคราะห ยูนิลีเวอรลดการปลอย CO
2
 ได 1 ลาน

เมตริกตันรวมถึง Standard Warning ทําไมจํานวน

ผูที่ไดรับการรับรอง ISO 14001 ในสหรัฐฯ จึงมีนอย

กวาภมูภิาคอืน่ๆ และขาวความเคลือ่นไหวของกจิกรรม

การสัมมนาเตรียมรบัมอื “มาตรฐานระบบการจัดการ

และกฎระเบยีบของประเทศคูคาสําคัญ : ผลกระทบตอ

ผูประกอบการไทย”

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

ขอกําหนดพลาสติก
สลายตัวได 
(SPECIFICATIONS 
FOR COMPOSTABLE 
PLASTICS) มอก. 
17088-2555

พลาสติก นับเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการ
ดาํเนินชวีติในปจจบุนั แตเมือ่กลายเปนขยะแลว นาํ
ไปกาํจัดไดยาก หากฝงกลบจะใชเวลานบัรอยๆ ป
ในการยอยสลาย อกีทัง้ยงัไมสามารถนําพืน้ทีน่ัน้
ไปใชประโยชนได หากเผาท้ิงย่ิงกอใหเกิดมลพิษ
ที่เปนปญหาตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น การกําจัด
พลาสตกิในปจจบุนัจงึใชวธินีาํกลบัมาใชประโยชน
ใหม (Plastics recovery) หรอืใชพลาสตกิทีย่อย
สลายไดทีเ่รยีกวา “พลาสติกสลายตัวได” ซึง่เปน
พลาสตกิทีส่ลายตัวไดโดยกระบวนการหมกัแบบ
ใชออกซิเจน
พลาสติกทีส่ลายตวัไดเปนพลาสติกประเภทหน่ึง

ของ “พลาสติกชีวภาพ” ซึ่งแทจริงแลวพลาสติก
ชีวภาพมีอยูดวยกัน 2 ความหมาย คือ

- ความหมายท่ี 1 หมายถึง พลาสติกสลายตัวได
ทางชีวภาพ (compostable plastics) : มคีวาม
สามารถในการยอยสลายได และมีแหลงกําเนิดจาก
วตัถดุบิมวลชวีภาพ (bio-based) หรอืปโตรเคมี 
(petro-based) หรือท้ังสองอยางผสมกัน ซึง่เมือ่
ผานกระบวนการทางชีวภาพแลวไมทิ้งสิ่งที่มอง
เห็นดวยตาเปลา สารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมไว

- ความหมายท่ี 2 หมายถึง พลาสติกผลิตจาก
แหลงวตัถดุบิมวลชีวภาพ (bio-based plastics) 

แบงเปน 2 ชนิด คอื ชนิดทีส่ลายตวัไดทางชวีภาพ 
และชนิดที่ไมสลายตัวทางชีวภาพ
หรือกลาวโดยสรุปคือ พลาสติกชีวภาพมี 2 

ความหมาย คือ พลาสติกใดๆ ที่สลายตัวได หรือ
พลาสติกใดๆ ทีท่าํจาก bio-based ซึง่อาจสลาย
ตัวไดหรือไมก็ได
ทัง้นี ้เพ่ือชีบ้งและแสดงเครือ่งหมายบนพลาสตกิ

วาสลายตัวไดดวยจุลินทรียแลวไมมีสวนท่ีเปน
พลาสติกเหลืออยู ในระดับท่ีอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.) จงึกาํหนดมาตรฐาน
ผลติภณัฑอตุสาหกรรม ขอกําหนดพลาสติกสลาย
ตวัได มาตรฐานเลขที ่มอก. 17088-2555 ขึน้ โดย
ดัดแปลง (modified) จาก ISO 17088 : 2008 
Specifications for compostable plastics 
เพื่อใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน สถาบันส่ิง
แวดลอมไทย สมาคมอตุสาหกรรมพลาสติกชวีภาพ 
นาํไปใชรบัรองความสามารถในการสลายตวัไดของ
ผลิตภัณฑใหกับผูประกอบการ
ปจจุบันพลาสติกสลายตัวไดมี 12 ชนิด คือ 

PHA, PHB, PLA, PCL, PBS, PBSA, PEC, 
PES, PBT, PTT, PVAL และพอลเิมอรธรรมชาติ
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ยูนิลีเวอรลดการปลอย CO
2
 ได 1 ลานเมตริกตัน

ยนูลิเีวอร สามารถลดการปลอย CO
2
 จากการะบวน

การผลิตและการขนสงไดมากกวา 1 ลานเมตริกตัน 
ตัง้แตป 2008 – ปจจบุนั และชวยใหบรษิทัประหยดั
เงินไดกวา 300 ลานยูโร (394 เหรียญสหรัฐฯ) 

ในสวนของการผลิตสามารถลด CO
2
 ได 31.5% 

ตอเมตริกตัน ของการผลิต ซึ่งสิ่งแรกท่ีบริษัทให
ความสําคัญ คือ การลดการใชพลังงานในภาพ
รวมโดยใช “โปรแกรมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ” (eco-efficiency) ลดฟุตปร้ินท
ทางส่ิงแวดลอม ในขณะท่ีเลือกแนวคิดการคืนทนุ
ทางการเงินที่ดีที่สุดดวย

ตั้งแตป 2008 โปรแกรมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพของยูนิลีเวอรชวยใหบริษัทหลีก
เลีย่งคาใชจายดานพลังงานไดประมาณ 100 ลาน

ยโูร คาใชจายดานวตัถดุบิ 186 ลานยโูร คาใชจาย
ดานนํ้า 17 ลานยูโร และคาใชจายในการกําจัดนํ้า
เสีย 10 ลานยูโร

นอกจากน้ัน ยนูลิเีวอรยงัมียอดขายท่ีเพิม่ขึน้ 26% 
ในชวงเวลาเดยีวกนัของป 2008 กบั 2012 โดยเพิม่
ขึ้นจาก 40.5 พันลานยโูร เปน 51.3 พันลานยูโร 
ซึ่งการลด CO

2
  ได 1 ลานเมตริกตัน มาจากการ

ประสบความสาํเร็จในการปรบัปรงุกจิกรรมในการ
ผลติ จาํนวน 0.84 ลานเมตรกิตนั และจากการจดั
การดานโลจิสตกิสทัว่โลกท่ีมปีระสทิธภิาพ จาํนวน 
0.21 ลานเมตรกิตนั ซึง่ตวัอยางในป 2012 ยงัรวมถงึ

• ประสิทธภิาพของการใชพลงังานทดแทนจาก
หมอไอน้ําชวีมวลท่ีลดขยะชีวมวลและชวยใหบรษิทั
บรรลุเปาหมายการใชพลังงานทดแทนท่ี 40% ได
อกีดวย ซึง่ในปจจบุนั ยนูลิเีวอรมหีมอไอนํา้ชีวมวล 
30 ตวั ทัว่โลก ทีส่รางในสวนของพลงังานทดแทน

ยูนิลีเวอร
ลดการปลอย 

CO
2 
ได 

1 ลานเมตริกตัน

ไดมากกวา 7% ซึ่งเปนแผนงานในละตินอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย

• ในยโุรป ใชระบบการผลติพลงังานไฟฟารวม
กับพลังงานความรอน (Combined heat and 
power : CHP หรือ Co-generation) ที่ชวย
ลด CO

2
 ได 50,000 เมตริกตัน และชวยประหยัด

เงินได 10 ลานยูโร โดยในป 2013 บริษัทมีแผนที่
จะติดตั้งระบบ CHP ในเม็กซิโกและแอฟริกาใต

• การสรางอาคารควบคมุดานโลจสิตกิส ทีช่ือ่ 
“The UltraLogistik” ในโปแลนด ซึ่งสามารถ
ติดตอประสานงานการขนสงผลิตภัณฑกวาหนึ่ง
พันเสนทาง ทั้งทางถนน ราง (รถไฟ) ทะเล และ
อากาศ ทําใหลด CO

2
 และลดคาใชจายได 50 

ลานยูโร ตั้งแตป 2008 ซึ่ง The UltraLogistik 
ถือเปนสวนหนึ่งของเครือขายการขนสงของ
ยนูลิเีวอรทีช่วยสรางใหเปนศนูยการกระจายสินคา
ในภมูภิาค ซึง่จะชวยปรบัปรงุการดาํเนนิงานอยางตอ
เนือ่ง และลดระยะทางการว่ิงได 175 ลานกิโลเมตร
ในยโุรป ซึง่จะมกีารนาํโมเดล The UltraLogistik 
ไปประยุกตใชทั่วโลก

สําหรับกลุมผลิตภัณฑที่กอใหเกิดคารบอนฟุต
ปริ้นทมากที่สุด ไดแก สบูและครีมอาบนํ้า (48%) 
นํา้ยารดีผาและนํา้ยาปรบัผานุม (11%) และแชมพู
และครีมนวดผม (11%) ตามลําดับ

นอกจากการประสบความสาํเรจ็ในการลด CO
2 
แลว 

เมื่อเดือนมกราคม 2013 ยูนิลีเวอรไดประกาศวา 
ในป 2013 การผลิตใน 133 โรงงาน สามารถกําจัด
ขยะที่จะฝงกลบในดินใหเปน 0 (zero waste) ได 
ซึ่งแสดงใหเห็นความมุงมั่นของยูนิลีเวอรที่จะเปน
ผูนําทั้งในดานการคา การผลิต และการคงอยูได
อยางยั่งยืน

ที่มา: 

-http://www.environmentalleader.com
-http://www.unilever.com/sustaina-
ble-living/greenhousegases/carbon/



Standard 
Warning

ทําไมจํานวนผูที่ไดรับ
การรับรอง ISO 14001  
ในสหรัฐฯ จึงมีนอยกวา

ภูมิภาคอ่ืนๆ 

โดย  Intel l igence Team
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จากสถิติของ ISO Survey พบวา ผูที่ไดรับการรับรอง ISO 14001 มีจํานวนเพิ่มขึ้นแตมีอัตราสวน
การเติบโตลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวง 3-5 ปยอนหลัง

ที่มา: ISO Survey 2011
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สถิติ 2007 2008 2009 2010 2011
จํานวนผูที่ไดรับการรับรอง (ราย) 154,572 188,574 222,974 251,548 267,457
จาํนวนผูทีไ่ดรบัการรับรองท่ีเพิม่ขึน้จาก
ปกอน (ราย)

26,361 34,002 34,400 28,574 15,909

สัดสวนผูที่ไดรับการรับรองเพ่ิมขึ้น
จากปกอน

21% 22% 18% 13% 6%
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ภูมิภาคที่มีจํานวนผูที่ไดรับการรับรอง ISO 14001 มากที่สุด คือ เอเชียตะวันออกและแปซิฟก ยุโรป 
อเมริกาเหนือ และอเมริกากลางและใต ตามลําดับ 

ขอมูลหนึ่งจากบทความที่เผยแพรใน http://news.thomasnet.com/ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับภาพ
รวมของบริษัทในสหรัฐอเมริกาวา บริษัทสวนใหญแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสตอสิ่งแวดลอม และ
พยายามดําเนินการทุกวถิทีางเพ่ือใหนาํไปสูความย่ังยืน โดยในชวง 20 ปทีผ่านมาบริษทัท้ังหลายตาง
แสดงออกมาวาใหความสําคัญกับการไดรับการรับรอง ISO 14001

แมวาในภูมิภาคอเมริกาจะมีจํานวนบริษัทอยูเปนจํานวนมาก แตเมื่อเทียบแลวจะพบวามีจํานวนผูที่ได
รบัการรบัรอง ISO 14001 แตกตางจากกลุมเอเชยีตะวนัออกและแปซฟิก และยุโรป คอนขางมาก และ
มีสัดสวนการเติบโตลดลง ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบริษัทไมสามารถรักษาระบบ ISO 14001 ไวได นาจะ
มาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีทําใหบริษัทตองการประหยัดคาใชจาย ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนิน
การ ประมาณ 10,000 - 15,000 USD/1 รอบการรับรอง และบางบริษัทยังสามารถทํากําไรไดแมไม
ไดการรับรอง  

แตทีป่รกึษาหลายรายยงัมีความเหน็วา ISO 14001 ยงัมคีวามสาํคญั โดยจะเหน็ไดจากบรษิทัยกัษใหญ
ของโลก เชน Toyota, Ford และ 3M ทีย่งัมเีงือ่นไขใหผูสงมอบในโซอปุทานตองไดรบัการรบัรอง ISO 
14001 นอกจากนั้น ยังมีประเด็นของการทบทวนมาตรฐานใน Version 2015 ที่นาจะมีการปรับปรุง
มาตรฐานใหมีความกระชับ และเปล่ียนจากมาตรฐานท่ีทําให “สอดคลอง (conformance)” ไปสู
มาตรฐานท่ีเปน “การปฏิบัติ (compliance)” ซึ่งจะทําใหมีความเขมขนในการนําไปปฏิบัติและอาจทํา
ใหหลายๆ องคกรอาจไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จและไดรับการรับรอง 

ทั้งนี้ ยังมีมาตรฐาน “Green” อื่นๆ ที่มีการนํามาใชอยางแพรหลาย เชน R2 environmental 
certification ซึ่งหากบริษัทที่มีการประยุกตใชมาตรฐานตางๆ และมีการวัดผลเปรียบเทียบผลลัพธ
ที่เกิดขึ้น อาจจะทําใหแนวโนมในอนาคตเปล่ียนแปลงไปไดอีกเชนกัน ดังน้ัน ผูประกอบการควรมีการ
ศึกษาและติดตามมาตรฐานและกฎระเบียบของคูคาอยางตอเนื่องเพ่ือเตรียมความพรอมในการปรับ
ตัวไดอยางทันทวงที หรือการปรับปรุงในเชิงรุกเพื่อสรางโอกาสในการแขงขัน
ที่มา: 

- http://www.environmentalleader.com/2013/05/02/why-us-companies-dont-do-
iso-14001/
- http://news.thomasnet.com/green_clean/2013/05/01/companies-increasingly-
go-green-but-iso-14001-certification-in-u-s-lags/



สมัมนาวชิาการหวัขอ:  
เตรียมรับมอื “มาตรฐาน
ระบบการจัดการและกฎ
ระเบียบของประเทศคูคา
สําคัญ : ผลกระทบตอผู
ประกอบการไทย” 
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งานสัมมนาวิชาการคร้ังที ่1 ภายใตโครงการสราง
ระบบขอมูลและองคความรูดานมาตรฐานระบบ
การจัดการและการ เตือนภัย ป 2556 จัดขึ้นเมื่อ
วันศุกรที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 
น. ณ หองการเดนท 2-3 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี 
ปารค กรงุเทพฯ โดยมผีูเขารวมสมัมนาทัง้สิน้ 63 
คน ประกอบดวย 

- ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม จํานวน 42 
คน ประกอบดวย สาขาเคมีภณัฑและพลาสตกิ 12 
คน สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 10 คน สาขา
อาหาร 7 คน สาขาปโตรเคมี 3 คน สาขาอื่นๆ 10 
คน (เชน ยานยนต เหล็ก บรรจุภัณฑ เซรามิก 
ยางสังเคราะห)

- ผูประกอบการสาขาการคาและบริการ จาํนวน 
8 คน

- ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ จํานวน 10 คน
- ผูแทนจากสถาบันอสิระและสถาบันการศึกษา 

จํานวน 3 คน
วัตถุประสงคของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ 

1. เพื่อเผยแพรขอมูลความเคลื่อนไหวของ
มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิง
เทคนิคของประเทศคูคาที่สําคัญ และผลการ
ศกึษาผลกระทบของมาตรฐานฯ และกฎระเบยีบฯ 
ตอภาคอุตสาหกรรม เชน EU RoHS2, RSPO, 
Carbon Zero ประเทศนิวซีแลนด, ISO 22301 
(BCMS) เปนตน

2. เพื่อนําเสนอกิจกรรมภายใตโครงการสราง
ระบบขอมูลและองคความรูดานมาตรฐานระบบ

การจัดการและการเตือนภัย ป 2556 พรอมรับฟง
ความคิดเห็นและความตองการของผูประกอบการ
กิจกรรมสําคัญในงานสัมมนา ประกอบดวย 

- การบรรยาย หวัขอ “แนวโนมมาตรฐานระบบ
การจดัการและกฎระเบยีบของประเทศคูคาสาํคญัที่
มผีลตอภาคอุตสาหกรรม” โดย นายสําราญ สอน
ผึ้ง ผูอํานวยการฝายหนวยตรวจ สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ

- การบรรยาย หัวขอ “การดําเนินงานดาน
การเตือนภัยดานมาตรฐานระบบการจัดการและ
กฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคูคา เพื่อภาค
อตุสาหกรรมไทย” และการรับฟงความคิดเห็นและ
ความตองการของผูประกอบการตอระบบเตอืนภยั
ดานมาตรฐานระบบการจดัการและกฎระเบยีบเชงิ
เทคนคิของประเทศคูคา โดย นางจรุพีร บญุ-หลง 
ผูจัดการแผนกการมาตรฐาน ฝายหนวยตรวจ 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

- การบรรยาย “ความเคลือ่นไหวของกฎระเบยีบ 
EU Timber” โดย นายบรรจง วงศศรีสุนทร ผู
อํานวยการสํานักรับรองการปาไม กรมปาไม

- การบรรยาย “ความเคลือ่นไหวของกฎระเบยีบ 
EU ดานสารเคม ีป 2013” โดย นายณภทัร คณุา
จติพมิล ผูเช่ียวชาญดานกฎระเบียบสารเคมี บจก.
แอดวานซ อินทิเกรตเตท ดิวิลอปเมน เอเจนซี
สามารถสืบคนและ Download ข อมูล

มาตรฐานและกฎระเบียบเชิงเทคนิคที่สําคัญไดที่ 
Website - http://www.masci.or.th/intel-

ligence_other_th.php?act=5

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน


