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กอง บก. ขอกลาวสวสัดทีานผูอาน “จดหมายขาวเพือ่

การเตือนภัยดานมาตรฐาน” สาํหรบบทความท่ีนาสนใจ

ประจําเดือนกันยายน 2556 ทีมงาน Intelligence 

Unit ไดสรุปบทความเก่ียวกับการปรับปรุงแกไข 

(ราง) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ 

จาก Offshore สู Onshore รวมถึง Standard 

Warning เรื่อง EO 100™ มาตรฐานความรับผิด

ชอบตอสงัคมสําหรับอตุสาหกรรมน้ํามันและกาซ และ

ขาวความเคลือ่นไหวของกจิกรรมการสมัมนาวชิาการ 

คร้ังที่ 2/2556 หัวขอ “เศรษฐกิจพอเพียง: นําพาผู

ประกอบการสูความย่ังยืน”

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

การปรับปรุง
แกไข (ราง) 

พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
รวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดําเนินโครงการ
ปรังปรุงแกไขพระราชบัญญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 
2535 ภายใตคาใชจายในการพัฒนาระบบการ
บริหาร จัดการและการ ให  บริ ก าร  โดย มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหการควบคุมกํากับดูแลตาม
กฎหมายวาดวยวตัถอุนัตรายครอบคลมุสารเคมี
ได ทั้ งระบบ  (สารเคมีที่มีอยู แล วและสารที่
สังเคราะหขึ้นใหม) และเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเกิดขึน้ภายในป พ.ศ. 2558 
ทั้งนี้ ขั้นตอนการดําเนินโครงการไดมีการศึกษา
รายละเอียดกฎหมายวาดวยสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของประเทศไทยและประเทศตางๆ และ
การประชมุหารอื รบัฟงความคดิเห็น ขอจาํกดัและ
อุปสรรคในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 จากผูมสีวนไดเสยี และ
จากขั้นตอนการดําเนินโครงการฯ สามารถสรุป
ประเด็นขอคิดเห็นเพ่ือใชประกอบการปรับปรุง 
(ราง) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ไดดังตอไปนี้

(1) การกําหนดเวลาบังคับใชพระราชบัญญัติ 
เพื่อใหผูประกอบการไดเตรียมการไดทัน

(2) การกําหนดนิยาม “นําเขา” “สงออก” “สง
ผาน” “Re-import” “Re-export” “โฆษณา” 

“การสงเสริมการขาย” ใหชัดเจน
(3)  การกําหนดองค ประกอบของคณะ

กรรมการวัตถุอันตราย ความเชี่ยวชาญ ผลงาน 
และประสบการณ ใหครอบคลุมผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของกับทุกภาคสวน

(4) การกําหนดนิยาม “องคการสาธารณ
ประโยชน” ใหชัดเจน

(5) การกําหนดใหมีหนวยงานกลางทําหนาท่ี
เปนศูนยกลางขอมูลวัตถุอันตรายแหงชาติ

(6) การกาํหนดวตัถอุนัตรายทีม่จีดุประสงคใน
การวิจัยและพัฒนา

(7) การขยายอายุของการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายจากเดิมที่กําหนดไว 6 ป

(8) การกําหนดอํานาจของเจาพนักงานในการ
ควบคุมโฆษณา ภายใต (ราง) พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

(9) การประกาศเกณฑการจําแนกวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 
ใหสาธารณชนรับทราบอยางชัดเจน

(10) การกระทําผิดในการนําเขาวัตถุอันตราย 
ซึ่งในปจจุบันเปนการเปรียบเทียบปรับตามพระ
ราชบญัญัตศิลุกากรน้ัน มโีทษปรบัทีส่งูกวา (พระ
ราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตรายและพระราชบัญญัติศุลกากรไมมีความ
เชื่อมโยงในแงของการดําเนินการ)
ที่มา : http://www.iei.or.th/ns-project_
read-dir-MzY=-proj_id-NDk=.htm
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Offshoring หมายถงึ การเคลือ่นยายงานออก
จากประเทศท่ีบริษัทมีฐานหรือมีบริษัทแมอยู ซึ่ง
อาจจะรวมถึงการ outsource ซึ่งหมายถึงการ
โอนงานบางสวนใหกับบริษัทคูสัญญาอ่ืนๆ ทํา
แทน โดยคูสัญญานั้นอาจจะมีที่ตั้งบริษัทอยูใน
ประเทศเดียวกัน หรือหางไกลกันคร่ึงโลกก็ได ซึ่ง 
2–3 ทศวรรษทีผ่านมายทุธศาสตรนีก้ด็จูะประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี แตตอนน้ี หลายๆ บริษัท
ก็เริ่มกลับมาคิดถึงผลกระทบจากยุทธศาสตรนี้
นติยสาร The Economist ไดรายงานวาผูมหีนา
มตีาในทองถ่ินเมือง Whisett รฐันอรทแคโรไลนา 
มารวมตัวกันเพ่ือตัดริบบิ้นเปดไลนการผลิต
คอมพิวเตอรสวนบุคคลใหมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไม
คาดวาจะเกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเวลา
นานแลว โดยทีไ่ลนการผลติคอมพวิเตอรสาํหรบั
ผู  ใช งานทั่วไปได  โยกยายออกจากประเทศ 
สหรัฐอเมริกามากวา 30 ปแลว โดยสวนใหญจะ
ผลิตในทวีปเอเชีย อยางเชนเดลลไดปดโรงงาน
ขนาดใหญในประเทศอเมรกิาต้ังแตป 2008 และป 
2010 โดยยายฐานการผลิตไปสูประเทศจีน 
The Economist ไดสรุปสามสาเหตทุีท่าํใหเหลา
บริษัทขามชาติเหลานี้ต องหันมาทบทวนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร
• เหตุผลแรกซึ่งมีความสําคัญมากท่ีสุด คือ
ปจจยัความไดเปรียบดานคาแรงราคาถูกทีเ่คย
เปนตวัเรงสาํคญัใหบรษัิทตางๆ เรงสงออกงาน
ไปตางประเทศน้ันกําลังจะสูญหายไป โดย
คาแรงในประเทศจีนและอินเดียไดเพิ่มข้ึน
ประมาณ 10–20 เปอรเซ็นตตอป ในชวงกวา
หนึ่งทศวรรษท่ีผานมา ในขณะท่ีคาแรงใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปกลับแทบไมได
เปล่ียนแปลงเลย แมหลายๆ ประเทศอยาง 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟลิปปนส จะยังคงมี

แรงงานราคาถูกอยู แตยังไมสามารถทดแทน
ศักยภาพแรงงานของจีนทั้ ง ในแง ขนาด 
ประสิทธิภาพ และหวงโซอุปทานได

• เหตุผลที่สอง คือบริษัทอเมริกันหลายๆ แหง
เริ่มสํานึกไดวาพวกเขาไดปฏิบัติการสงงาน
ออกนอกประเทศมากจนเกินไป และจําเปนทีจ่ะ
ตองดึงงานบางสวนกลับบานอีกคร้ังหน่ึง ซึ่ง
เปนกระบวนการท่ีเรียกวา ‘reshoring’  โดย
บริษัทดังๆ อยางกูเกิ้ล เจนเนอรัล อิเล็คทริค 
Caterpilla และฟอรด มอเตอร ไดเริ่มตน
กระบวนการนาํการผลติบางสวนกลบัสูอเมรกิา 
รวมถึงการเพิ่มสัดสวนการผลิตดวย ในเดือน
ธันวาคมที่ผานมา แอปเปลเองไดประกาศวาจะ
เริ่มตนไลนการผลิตเคร่ืองแมคในประเทศ
สหรัฐอเมริกาอีกครั้งภายในปนี้

การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานผลิตสินคาหรือให
บริการให ถูกต องนั้นยังไม มีผลพิสูจน ทาง
วิทยาศาสตรวาจะสงผลดีตอการดําเนินงานของ
บริษัท และที่ผานมาหลายๆ บริษัทก็ดูจะยังทําผิด
พลาดกันอยู  
ทกุวนันีบ้ริษทัตางๆ ลวนคนหาชองทางทีจ่ะลดขอ
เสียเปรียบทางดานระยะทาง โดยตนทุนคาขนสง
สนิคาหนกัขาเดยีวทัว่โลกทางเรือไดเพ่ิมขึน้อยาง
มาก และสนิคากใ็ชเวลาหลายสปัดาหในการขนสง  
พวกเขายงัคนพบอกีวา การเลอืกผลิตในสถานที่
ทีห่างไกลแตไดตนทนุคาแรงถูก โดยเก็บฝายวิจยั
และพัฒนาไวในบานเกิดนั้น กลับกอใหเกิดผล
กระทบในทางลบตอนวัตกรรมใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น 
แมจะมหีนทางแกปญหาหนึง่โดยการโยกยายฝาย
วิจัยและพัฒนาตามไปดวยน้ัน แตกลับจะกอให
เกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมา นั่นคือความเสี่ยงในการ
สญูเสยีทรพัยสนิทางปญญาในตางประเทศก็จะมี
มากขึ้น

จาก 
Offshore 

สู 
Onshore

• เหตุผลที่สาม หลายๆ บริษัทไดปรับเปลี่ยนตัว
เองอยางรวดเร็วออกจากโมเดลของการผลิต
ทุกสิ่ง ทุกอยางในสถานที่ที่ตนทุนคาแรงงาน
ถูกเพ่ือสงขายใหกับประเทศตางๆ ที่เหลือทั้ง
โลก ประเทศจีนเองไมไดเปนแหลงผลิตสินคา
ตนทุนแรงงานตํ่าอีกตอไป แตกลับกลายเปน
ตลาดใหมขนาดมหึมา 

นอกจากนี้ ยังมีความเปลี่ยนแปลงอีกอยางที่เกิด
ขึน้อยางรวดเร็วเก่ียวกับเหตุผลของการ โยกยาย
ฐานการผลติ คอืการยายไปอยูในทีท่ีใ่กลกบัเหลา
ลูกคาที่อยู ในตลาดใหม อยางเชนจีน ซึ่งถือ
เปนการยายฐานการผลิตในแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากท่ีผานมากวาสามทศวรรษ นั่นคือ เปนการ 
onshore ในพ้ืนท่ีใหมๆ  หรอืไปสรางฐานการผลิต
ในแบบที่ถาวรยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทยักษใหญดาน
วิศวกรรมจากประเทศเยอรมนี อยางซีเมนส มอง
วาการ offshore ของซีเมนสเปนเสมือนการเพิ่ม
สาขาในพ้ืนที่ในฐานะท่ีเปนบริษัทในระดับสากล  
แต home shore ของซีเมนสคือจีนและอินเดีย 
ซึ่งมีสถานะคลายๆ กับฐานการผลิตในเยอรมนี
และอเมริกาของซีเมนสเอง
การเปล่ียนแปลงในเร่ืองการโยกยายฐานการผลิต
รวมถึงการเอาทซอรสงานไป บริษัทที่สาม อาจจะ
เปนการเปลีย่นแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจิครัง้
สําคัญของโลก โดยเฉพาะประเทศไทยในฐานะ
ประเทศที่ตองพ่ึงพิงเงินลงทุนจากตางประเทศคง
ต องหันมาพิจารณาทบทวนนโยบายตางๆ 
ที่สําคัญ คงตองพิจารณาวาโครงสรางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยจะสามารถปรับตัวใหสอดคลอง 
กับการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญน้ีไดหรือไม

ที่มา : http://gotomanager.com
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Equitable Origin (EO) เปนองคกรอิสระท่ีใหการรับรองดานสังคมและส่ิงแวดลอมสําหรับ
อตุสาหกรรมนํา้มนัและกาซ ตามมาตรฐาน EO100™ 2012 ซึง่เปนมาตรฐานความรบัผดิชอบตอสงัคม

สําหรับอุตสาหกรรมนํ้ามันและกาซ 

EO100™ เปนสวนหนึ่งของระบบ Equitable Origin ซึ่งเปนการรวมมาตรฐานการรับรองกับกลไก

ทางการตลาด ในการใหรางวัลแกผูนําในดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในอุตสาหกรรม

นํา้มนัและกาซ และการโปรโมทการเปนตวัเลอืกในตลาด เพือ่ใหมัน่ใจวามกีารผลิตอยางมีความรับผดิ

ชอบมากขึ้น ลดอันตรายตอระบบนิเวศอยางมีนัยสําคัญ และสรางสรรคประสบการณดานบวกแก

ชมุชนในพืน้ทีท่ีม่กีจิกรรมการพฒันาดานนํา้มันและกาซ โดยเริม่ตนใชเพือ่สงเสรมิผูประกอบการพืน้ที่

ปาฝนในอเมซอน และจะขยายขอบขายออกไป เชน ละตินอเมริกา 

วตัถปุระสงคของมาตรฐาน คอื เพือ่เปนบรรทัดฐานสาํหรบัการสาํรวจและการผลตินํา้มนัและกาซ ซึง่

เปนแรงจูงใจในการดําเนินงานดวยมาตรฐานระดับโลกซึ่งปกปองประชาชนและส่ิงแวดลอม  

The EO100™ Standard อยูบนหลักการพื้นฐานสากล 6 ขอ ซึ่งเปนอันหน่ึงอันเดียวและสอดคลอง

กบักฎหมาย องคประกอบของระบบการจดัการซึง่เปนท่ีรูจกัในระดบัสากล ผลการดาํเนนิงานและการ

รายงานผล ประกอบดวย

หลักการท่ี 1 : การกํากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบ และจริยธรรม (Corporate Governance, 

Accountability & Ethics) 

หลักการที่ 2 : สิทธิมนุษยชน ผลกระทบตอสังคม และการพัฒนาชุมชน (Human Rights, Social 

Impact & community Development)

หลักการท่ี 3 : การจางงานท่ีเปนธรรม และเงื่อนไขในการทํางาน (Fair Labor & Working Condi-

tions)

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน



 

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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หลักการที่ 4 : สิทธิของชนพื้นเมือง (Indigenous Peoples’ Rights)

หลักการที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดลอม 

(Climate Change, Biodiversity & Environment)

หลักการที่ 6 : การบริหารจัดการวงจรชีวิตโครงการ (Project Life Cycle Management) 

 

การรับรอง EO100™ ตองมีการตรวจประเมินโดยหนวยรับรองซ่ึงเปนบุคคลท่ี 3 ที่ไดรับการรับรอง

ระบบงานตาม ISO/IEC 17021 โดยสินคาที่ผานการรับรองจะสามารถนําไปซื้อขายออนไลนในระบบ 

ที่เรียกวา Equitable Origin Exchange โดยจะขายใหแกสถานีบริการนํ้ามันและกาซ ผูผลิตสินคา

อปุโภคบรโิภค และผูคาปลกี ซึง่สามารถแสดงตราสญัลกัษณการรบัรองของ Equitable Origin บน

ผลิตภัณฑได ซึ่งถือเปนการใหขอมูลท่ีสําคัญเพื่อการตัดสินใจซ้ือของลูกคาดวย 

การทบทวนมาตรฐานโดยท่ัวไปจะดําเนินการอยางนอย 5 ป/ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการวิชาการจัดทํา

มาตรฐาน (Standards Technical Committee) ไดดาํเนินการอยางมีสวนรวมและเปดรบัฟงความ

คิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ีที่มีการนํามาตรฐานไปใชและทั่วโลก โดยมีการวางแผนท่ีจะเริ่ม

ทบทวนคร้ังแรกในกลางป 2014 เพื่อใหสามารถประกาศใชมาตรฐานเวอรชั่นใหมในตนป 2015 

แมวามาตรฐานดังกลาวจะมุงเนนไปท่ีผูผลิตและผูสํารวจน้ํามันและกาซ แตผูที่อยูในหวงโซอุปทานก็

สามารถนํามาใชในการศึกษา และอาจนํามาใชเปนขอมูลในการคัดเลือกผูสงมอบท่ีมีการดําเนินงาน

อยางมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคมเพือ่ใหภาคอตุสาหกรรม สงัคม และส่ิงแวดลอม สามารถอยูรวมกนั

ไดอยางยั่งยืน 

ผูที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพ่ือดาวนโหลดมาตรฐาน ไดที่ http://www.equitableorigin.com/

eo100-standard/download/register/ 

ที่มา: www.equitableorigin.com 



สรุปผลการสัมมนา
วชิาการ ครัง้ท่ี 2/2556
หัวข อ “เศรษฐกิจ
พอเพียง : นําพา
ผูประกอบการสูความ
ยั่งยืน”
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การสมัมนาวชิาการ หวัขอ “เศรษฐกจิพอเพยีง: 
นําพาผูประกอบการสูความยั่งยืน วันศุกรที่ 23 
สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.00 น. โรงแรม
เพชรรตัน การเดน จงัหวดัรอยเอด็ โดยมนีายวริตัน 
ชมูงคล อตุสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด เปนผูกลาว
รายงาน และนายเอกภาพ พลซื่อ (อดีตสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎร 6 สมัย จังหวัดรอยเอ็ด) เปน
ประธานในพิธเีปด และนายปรีดา อตัวนิจิตระการ 
ผูอาํนวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
สาํนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เปนผูมอบของ
ที่ระลึกแกประธานในพิธี และวิทยากรทุกทาน 

วัตถุประสงคของการสัมมนา คือ
1) เพื่อเผยแพรองคความรูและประสบการณ
ของผูประกอบการทีน่าํมาตรฐานไปประยุกต
ใชและประสบความสําเร็จ

2) เพือ่นาํเสนอกจิกรรมภายใตโครงการสราง
ระบบองคความรูดานมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย ป 2556

การสมัมนาครัง้นี ้มผีูเขารวมงานจาํนวนทัง้สิน้ 87 
คน จาํแนกเปนกลุมผูประกอบการ จาํนวน 24 คน 
(เชน โรงส ีวสัดกุอสราง อาหารแปรรปู ผลติไฟฟา 
และภาคบริการ เปนตน) กลุมหนวยงานภาครัฐ
และสถาบันอสิระ จาํนวน 11 คน กลุมสถาบันการ
ศึกษา จํานวน 12 คน และกลุมชุมชน/เครือขาย
ดานส่ิงแวดลอม จํานวน 40 คน 

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

กิจกรรมสําคัญในการสัมมนา ประกอบดวย 
•  การบรรยายพิเศษหัวขอ “การเตรียมความ
พรอมรองรับความเปล่ียนแปลง เพ่ือมุงสู 
AEC และความรับผิดชอบตอสังคมของผู
ประกอบการไทย” โดยนายเอกภาพ พลซือ่

•  การเสวนา หวัขอ “ความรับผิดชอบตอสงัคม
และการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของภาคอตุสาหกรรม” โดยผูแทน
จากโรงไฟฟานํา้พอง จงัหวดัขอนแกน และ 
บรษิทั เจริญโภคภัณฑอาหาร จาํกัด (มหาชน) 

• การบรรยายหัวขอ “ทําความรูจัก มอก.
9999 เลม 1 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาค
อตุสาหกรรม” และแนะนาํภาพรวมกจิกรรม
โครงการสรางระบบขอมูลและองคความรู
ดานมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือน
ภยั (Intelligence Unit: IU) โดยนางจรุพีร 
บญุ-หลง สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ


