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Standard WarningEditor’s Talk

 การจำแนกประเภท และการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบ

เดียวกันทั�วโลก หรือท่ีรูจักกันโดยทั�วไปวา “GHS” เปนระบบท่ีเกิดข้ึน

ตามขอกำหนดของสหประชาชาติ ซึ�งหลายประเทศไดมีการประกาศ

บังคับใชเปนกฎหมายแลว อาทิ กลุม EU สหรัฐอเมริกา หรือแถบ

เอเชีย ไดแก ญ่ีปุน จีน ก็บังคับใชเปนกฎหมายแลว…สำหรับประเทศ

ไทยเองนั้น กฎหมาย GHS ที่วาจะประกาศใชมาตั้งแตปที่แลว แตก็

ยังไมไดประกาศใช ซึ�งมีรางกฎหมายแลว รอเพียงการอนุมัติจากสภา

ผูแทนราษฎร ซึ�งคาดวาปน�้จะมีการประกาศใชกฎหมายออกมา และ

มีผลบังคับใชภายในป 2555 ภายหลังจากการไดนายกรัฐมนตรี และ

มีสภาผูแทนฯ เปนที่เรียบรอย 

 สรุปสาระสำคัญของ (ราง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การจำแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย

 1. บังคับใชวัตถุอันตรายในสวนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ

อันตราย ออกตามความในมาตรา 18 วรรคสองแหง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย

2535

 2. บังคับใชสำหรับผูผลิตหรือผูนำเขาซึ�งวัตถุอันตราย

 3. บังคับใชสำหรับผูผลิต ผูนำเขา ผูสงออก และผูมีไวใน

ครอบครองซึ�งวัตถุอันตราย

 4. ผูผลิต หรือ นำเขาซึ�งวัตถุอันตราย (สารเดี่ยว และสาร

ผสม) ตอง

    4.1 จำแนกความเปนอันตรายของสารเคมี

    4.2 ติดแสดงฉลาก และ

    4.3 จัดทำเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี หรือ 

Safety Data Sheet (SDS)

 ท้ังน� ้หากมีการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการจำแนก

และการสื่อสารความเปนอันตราย ของวัตถุอันตรายออกมาแลวนั้น

จะมีผลบังคับใชดังน�้ (นับจากวันที่ประกาศ)

 กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมาย

ขาวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สำหรับบทความที่

นาสนใจประจำเดือนกันยายนน�้…ทีมงาน Intelligence 

Unit ไดทำสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย GHS ของไทย 

รวบรวม และวิเคราะหตัวอยางแนวทางปฏิบัติที ่ดี…

เพ่ือสิ�งแวดลอม ของภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมท่ีนาสนใจ 

ไดแก Pepsi และ Coco-Cola รวมถึงการออกกฎหมาย

เพื่อควบคุมการใชถุงพลาสติกของสหราชอาณาจักร 

 นอกจากน� ้จากกระแสการต่ืนตัวของประเทศตางๆ 

ในระยะเวลา 2 - 3 ปท่ีผานมา…ทีมงานไดทำการรวบรวม

ความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบสารเคมี และผลิตภัณฑ

ที่เกี่ยวของทั�วโลก และรายชื่อมาตรฐาน/กฎระเบียบที่จะ

ประกาศในอนาคตอันใกล ซึ�งทานผูอานสามารถติดตาม

ไดในจดหมายขาวฉบับน�้

 สุดทายน� ้ ขอขอบคุณสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 

โครงการสรางระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐาน

ระบบการจัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit 

แลวพบกันในรูปแบบของ E-Newsletter ผานทาง www.

masci.or.th/Intelligence ในฉบับตอไป
กอง บก.

แหลงขอมูลอางอิง:
1. กรรณิการ คำสีแกว, บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอนไวรอนเมนทอล

เซอรวิส จำกัด, www.npc-se.co.th, 7 ก.ค. 2554

 • สารเด่ียว (Single Substance): วัตถุอันตรายท่ีเปนสารเด่ียว 

หมายความวา วัตถุอันตรายอื่นที่นอกเหน�อจากสารผสม ใหดำเนิน

การแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป

 • สารผสม (Mixture substance): วัตถุอันตรายที่เปนสาร

ผสม หมายความวา สารผสมหรือสารละลายที่ประกอบดวยสารสอง

ตัวหรือมากกวาที่ไมทำปฏิกิริยาตอกัน เชน Hydrochloric acid หรือ 

Sulfuric acid เปนตน ใหดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา 5 ป

กฎหมาย GHS ประเทศไทยกฎหมาย GHS ประเทศไทย

ที่มา : http://www.thaibizchina.thaiembassy.org

3 • จดหมายขาว2 • จดหมายขาว
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 การจำแนกประเภท และการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบ

เดียวกันทั�วโลก หรือท่ีรูจักกันโดยทั�วไปวา “GHS” เปนระบบท่ีเกิดข้ึน

ตามขอกำหนดของสหประชาชาติ ซึ�งหลายประเทศไดมีการประกาศ

บังคับใชเปนกฎหมายแลว อาทิ กลุม EU สหรัฐอเมริกา หรือแถบ

เอเชีย ไดแก ญ่ีปุน จีน ก็บังคับใชเปนกฎหมายแลว…สำหรับประเทศ
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ยังไมไดประกาศใช ซึ�งมีรางกฎหมายแลว รอเพียงการอนุมัติจากสภา
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เพื่อควบคุมการใชถุงพลาสติกของสหราชอาณาจักร 

 นอกจากน� ้จากกระแสความต่ืนของประเทศตางๆ 
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ความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบสารเคมี และผลิตภัณฑ
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โครงการสรางระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐาน

ระบบการจัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit 
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masci.or.th/Intelligence ในฉบับตอไป
กอง บก.

แหลงขอมูลอางอิง:
1. กรรณิการ คำสีแกว, บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอนไวรอนเมนทอล

เซอรวิส จำกัด, www.npc-se.co.th, 7 ก.ค. 2554

 • สารเด่ียว (Single Substance): วัตถุอันตรายท่ีเปนสารเด่ียว 

หมายความวา วัตถุอันตรายอื่นที่นอกเหน�อจากสารผสม ใหดำเนิน

การแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป

 • สารผสม (Mixture substance): วัตถุอันตรายที่เปนสาร

ผสม หมายความวา สารผสมหรือสารละลายที่ประกอบดวยสารสอง

ตัวหรือมากกวาที่ไมทำปฏิกิริยาตอกัน เชน Hydrochloric acid หรือ 

Sulfuric acid เปนตน ใหดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา 5 ป

กฎหมาย GHS ประเทศไทยกฎหมาย GHS ประเทศไทย

ที่มา : http://www.thaibizchina.thaiembassy.org

3 • จดหมายขาว2 • จดหมายขาว



Standard MovementStandard Movement

 ตามที่ประเทศจีน ไดมีการประกาศมาตรฐาน China RoHS 

ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2011 และจะมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1

สิงหาคม 2011 และยังมีการพัฒนาและประกาศมาตรฐาน สนับสนุน

อยางตอเน��อง เชน

 • Standards on the Requirements of Concentration Limits 

for Certain Restricted Substances in Electrical and Electronic 

Products (GB/T 26572-2011)

 • Standards on Electrical and Electronic Products - 

Measurement of Six Regulated Substances (Lead, Mercury, 

Cadmium, Hexavalent Chromium, Polybrominated biphenyls, 

Polybrominated diphenyl ethers) (GB/T 26125-2011)

 ขอบขายของการควบคุม นอกจากกลุมผลิตภัณฑสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส (Electronic information products) แลว ไดขยายไปสู

กลุมผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (Electrical and electronic 

products) ซึ�งไดมีการเสนอใน Draft Measures for the Pollution 

Control of Electrical and Electronic Products เมื่อเดือนกรกฎาคม 

2010

 ทั้งน�้ ทางการจีนจะมีการประกาศมาตรฐานใหมเร็วๆ น�้ คือ 

 • Marking for Control of Pollution caused by Electrical 

and lectronic Equipment (SJJNXT4304 - 2010 ซึ�งนำใชแทน 

SJ/T 11364 - 2006) 

 • Guidance on Risk Assessment for Substances of 

Certain Hazardous Substances contained in Electrical and 

Electronic Equipment (SJJNZZ4305 - 2010) 

 • General Rules on the Screening of Restricted Substances 

in Electrical and Electronic Equipment - X-ray Fluorescence 

Spectrometry (SJJNZT4306 - 2010)

 • Application Requirement of Soldering Process for Lead 

Free Component (SJJNZT4308 - 2010)

 นอกจากนั ้น The China National Certification and 

Accreditation Administration จะมีการประกาศ Implementation 

Rule on Certification on Pollution Prevention and Control of 

Electrical and Electronic Products ซึ�งกำหนดรายละเอียดของการ

รับรองผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไว

 สำหรับประเทศอ่ืนๆ ก็มีการประกาศมาตรฐาน และกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและสารเคมี และมีความเคลื่อนไหวเชนกัน 

อาทิ 

 • สหภาพยุโรป : Recast of RoHS Directive 2002/95/EC 
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disruptors applicable) ตามกฎหมายสารเคมี (16 May 2011) 
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หรือสารกอมะเร็ง (20 May 2011) และรายการสารเคมีท่ีมีการประเมิน  
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ถูกกักกันสินคาและสินคาถูกตีกลับ

ความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบ
สารเคมีและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของทั่วโลก

ที่มา : http://www.tube-silicon.com
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 • PepsiCo Beverages Canada เปดตัวขวด EcoGreen 
สำหรับเครื่องดื่ม 7UP
 บริษัท PepsiCo Beverages Canada เปดตัวขวด EcoGreen 
สำหรับเครื่องดื่ม 7UP ซึ�งถือเปนขวดน้ำอัดลมชนิดแรก ในแคนาดา
และอเมริกาเหน�อท่ีทำจาก PET (Polyethylene terephathalate) ท่ีถูก
รีไซเคิล 100% (100 percent recycled PET) การพัฒนาขวด EcoGreen
น�้ถือเปนความสำเร็จครั้งสำคัญ ของบริษัทเน��องจากเปนการรวมเอา
เทคโนโลยีที่มีอยูกับ PET รีไซเคิลมาผลิตขวด PET ที่รีไซเคิล 100% 
และไดรับการรับรองจากทุกหนวยงาน วาเปนขวดท่ีสัมผัสกับอาหารได 
การผลิตขวด EcoGreen สามารถลดปริมาณการใชพลาสติกเม็ดใหม 
(Virgin plastic) ลงถึง 6 ลานปอนดภายในระยะเวลา 1 ป จากรายงาน
ที่ตีพิมพโดย Association for Post - Consumer Plastic Recyclers 
(APPR) เมื่อป 2553 พบวาการลดการใชพลาสติกเม็ดใหม ดังกลาว
ทำใหมีการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ลงมากกวา 30% และ
ลดการใชพลังงานมากกวา 55% เมื่อเทียบกับการผลิตขวด 7UP ใน
ปจจุบัน
 ขวด 7UP รุน EcoGreen จะเริ�มมีวางจำหนายในตนเดือน
สิงหาคมปน� ้และจะรอดูผลตอบรับจากผูบริโภควารูสึกถึงความแตกตาง
ในการใชงานเมื่อเทียบกับขวด 7UP รุนเดิมหรือไม ขวด EcoGreen 
จะถูกผลิตในโรงงานหลายแหงของบริษัท PepsiCo ทั�วประเทศแคนาดา 
โดยบริษัทไดลงทุน 1 ลานเหรียญสหรัฐในการเพิ�มกำลังการผลิตใน
โรงงานเหลาน� ้รวมถึงการพัฒนาระบบจัดเก็บและทดสอบเรซิน ถึงแม
วาสิ�งหลาน�้จะเปนการเพิ�มตนทุนการผลิตขวด EcoGreen แตบริษัท 
PepsiCo Beverages Canada วางแผนท่ีจะคงราคาของเคร่ืองด่ืม 7UP 
ไวใหเทียบเทาเครื่องดื่มน้ำอัดลมอื่นๆ

 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รวมกับ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ขอเชิญเขาสัมมนาและมอบประกาศน�ยบัตรแกผู

ผานการตรวจประเมินมาตรฐานดานการจัดการพลังงาน (EnMS- 

DIW) โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy 

Saving for Small Enterprise : ES for SE) (โครงการสงเสริมระบบ

การจัดการพลังงาน: EnMS-DIW ปงบประมาณ 2554 

 การสัมมนาฯ จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 

เวลา 08:30 - 15:00 น. ณ หองบุหงา ชั้น 3 โรงแรม โกลเดน 

ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผล

การดำเนินโครงการ EnMS-DIW และสงเสริมการพัฒนาระบบการ

จัดการพลังงาน และการนำไปปฏิบัติกับโรงงานขนาดกลาง และ

ขนาดเล็กอยางมีระบบ รวมถึงสงเสริม และสนับสนุนแนวทางการ

ประหยัดพลังงานของผูประกอบกิจการโรงงานตลอดจนการพัฒนา

เขาสูระบบสากล โดยไมมีคาใชจายใดๆ 

 สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดที่ www.masci.or.th 

หรือติดตอสอบถามไดที่ คุณปญญา หรือคุณนัคมน ฝายหนวย

รับรองระบบ โทร 02 617 1727 ตอ 308 โทรสาร 02 617 1708 

อีเมล: saowanee@masci.or.th, nakkamon@masci.or.th, 

panya@masci.or.th

แหลงขอมูลอางอิง:
1. สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

(อางอิงจาก: SpecialChem – Omnexus): http://plastic.oie.go.th
/Articles/2011/07/ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมพลาสติกสากล%20(2)/
PepsiCo%20Beverages%20Canada%20เปดตัวขวด%20EcoGreen%20
สำหรับเครื่องดื่ม%207UP%20(4633)/PIU_Plastic_2011_07_26-05.jpg

2. Plastic & Rubber Weekly: http://www.prw.com/subscriber/index.html
3. Water Footprint Network, www.waterfootprint.org

4. http://www.businessgreen.com/bg/news/2097633/defra
-prepares-legislate-plastic-bag-booms (28 กรกฎาคม 2554)

ขอเชิญเขารวมการสัมมนา ISO 50001

 แผนในระยะยาวของบริษัท PepsiCo Beverages Canada 
คือการเพิ�มปริมาณการใชขวดท่ีทำจาก PET รีไซเคิล 100% โดยขณะ
น�้ PepsiCo ไดเปนผูนำในกลุมอุตสาหกรรมโดยการใช PET รีไซเคิล
ในปริมาณ 10% ในการผลิตขวดเครื่องดื่มน้ำอัดลม ของบริษัทใน
แคนาดา และสหรัฐอเมริกา
 • สหราชอาณาจักรเตรียมออกกฎหมายการใชถุงพลาสติก
 สำนักสิ�งแวดลอม อาหารและการเกษตร ของสหราชอาณาจักร 
หรือ UK (The Department for Environment, Food and Rural 
Affairs: Defra) วางแผนการจำกัดการใชถุงพลาสติกแกลูกคาในราน
คาปลีก หลังจากพบตัวเลขแหลงขอมูลใหมจาก Waste and Resources 
Action Programme (WRAP) ที่พบวาตัวเลขการใชถุงพลาสติกของ
ซุปเปอรมารเก็ตที่เปนอาสาสมัครมีจำนวนลดลง
 นอกจากนั้นตัวเลขยังแสดงใหเห็นวาจำนวนการใชถุงแบบ
ใชครั้งเดียวในป 2010 เพิ�มขึ้น 5% จากป 2009 โดย ตัวเลขแหงชาติ
ระบุวา ในไอรแลนดตอนเหน�อ และเวลสซึ�งมีกฎหมายลดการใชถุงแบบ
ใชคร้ังเดียวน้ัน มีจำนวนการใชลดลง 14% และ 7% ตามลำดับ แตใน
ทางกลับกัน ในอังกฤษ และสกอตแลนดซึ�งไมมีกฎหมายควบคุม มี
ปริมาณการใชถุงแบบใชครั้งเดียวเพิ�มขึ้น 9% และ 7% ตามลำดับ 
 ทั้งน�้ ภาครัฐมีความเห็นวาซุปเปอรมารเก็ตและรานคาปลีก 
ควรมีสวนรับผิดชอบในการลดปริมาณการใชถุง ทำใหรัฐบาลตัดสินใจ
ท่ีจะออกกฎหมายบังคับ ซึ�งหากผลท่ีออกมายังไมเปนท่ีนาพอใจก็อาจ
จะมีการเพิ�มมาตรการที่จะผลักดันใหบรรลุตามเปาหมาย
 สำหรับความเคล่ือนไหวของประเทศอ่ืนๆ เก่ียวกับการลดการ
ใชถุงพลาสติก เชน EU เปดใหประชาชนแสดงความคิดเห็น (Stakeholder 
Consultation) ตอมาตรการลดการใชถุงพลาสติก และการปรับปรุง
ขอกำหนดของบรรจุภัณฑที่ยอยสลายได
 นอกจากน�้ ประเทศอื่นๆ ใน EU เชน เบลเยี่ยม ไอรแลนด 
และเดนมารก มีการดำเนินการเพื่อลดการใชถุง ดวยมาตรการทาง
ภาษี สวนอิตาลีหามใหรานคาปลีกขนาดใหญ และขนาดยอมใช
ถุงพลาสติกท่ีไมสามารถยอยสลายได เปนตน สวนประเทศเพ่ือนบาน
อยางพมาก็มีประกาศใหประชาชนในยางกุงเลิกใชถุงพลาสติก เพ่ือลด
มลพิษจากขยะยอยสลายยากในเมืองยางกุง โดยหามประชาชน และ
รานคาซื ้อขาย ลักลอบเก็บถุงพลาสติกสำหรับเอาไวใชดวย ใน
ประเทศจีนผูที่ซื้อของจากซูเปอรมาเก็ต หรือรานคาปลีกอื่นๆ จะตอง
จายคาถุงพลาสติกเอง พรอมกันน�ค้ณะรัฐมนตรียังไดประกาศหามการ
ผลิต จำหนาย และใชถุงพลาสติกที่บางกวา 0.025 มิลลิเมตรอีกดวย
 • “โคก” สัญญาจะชดใชน้ำทุกหยดที่ใชในอุตสาหกรรม
 ธุรกิจดานเคร่ืองด่ืมอยาง “โคคาโคลา (Coca-Cola) จึงถือเปน
ภารกิจที่จะตองรับผิดชอบเรื่องน�้ โดยอาศัยความรูความชำนาญขับ
เคลื่อนวงการ เพื่อกูวิกฤตน้ำใหได

 น้ำเปนทรัพยากรสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจโคคาโคลา ทั้งยังมี 
“จำกัด” ประสบปญหาขาดแคลนอยางไมเคยมีมากอน เพราะกลุมคน
ที่เอาแตหาประโยชนใสตัว โดยไมคำนึงถึงความเดือดรอนของคนใน
ชุมชน ซึ�งเปนเจาของทรัพยากร งานน�้โคกจึงถือเปนความทาทายยิ�ง
 แมจะโฟกัสเร่ืองวิกฤตน้ำมาหลายป แตจากเหตุการณในอดีต
เมื่อป 2004 โรงงานบรรจุขวดของโคกในประเทศอินเดียก็ยังถูกสั�งปด 
เน��องจากสถานการณขาดแคลนน้ำในชุมชน ตอมาหลังจากนั้นศาล
ตัดสินวาไมใชความผิดของบริษัทโคก โรงงานจึงไดเปดอีกครั้ง ทาม
กลางการถกเถียงถึงความยั�งยืน ขั้นพื้นฐานของธุรกิจน้ำดื่มที่จะตอง
ยึดถือ…Neville Isdell ประธานฝายบริหารของโคคาโคลา ตอบโตการ
วิพากษวิจารณจากหลายฝายดวยการประกาศ นำน้ำที่ใชในกระบวน
การผลิตเครื่องดื่มทั้งหมดกลับคืนสูธรรมชาติ (Replace Every Drop) 
ทั้งที่เปนสวนประกอบในเครื่องดื่มของคายทุกชนิด และสวนที่ใชใน
การผลิต ซึ�ง World Wildlife Fund (WWF) ก็ใหการสนับสนุน
 ทั้งน�้ โคกใชน้ำในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มราว 288,000 
ลานลิตร ท้ังการลาง ทำความสะอาด ทำความรอน ทำความเย็น โดย
คิดเปน 60% อีก 40% ใชเปนสวนประกอบในเครื่องดื่ม ดังนั้น “โคก” 
จึงกำหนดยุทธศาสตร การจัดการน้ำของโคก ประกอบดวย 3 ดาน 
หรือ 3R คือ Reduce, Recycle, Replenish
 ผลกระทบตอผูประกอบการไทย: ควรติดตามการประกาศ
กฎระเบียบสิ�งแวดลอมที่เกี่ยวของ กับบรรจุภัณฑของประเทศคูคา 
รวมถึงเร่ืองของฉลากสิ�งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ�งประเทศคูคาสำคัญ
ของไทย อาทิ กลุม EU สหรัฐอเมริกา แคนาดา อยางใกลชิด เพื่อ
สรางจุดแข็งของผลิตภัณฑสินคา เน��องจากปจจุบันประเทศเหลาน� ้ได
หันมาใหความสำคัญกับการดำเนินการ เพื่อการอนุรักษทั้งทรัพยากร
และสิ�งแวดลอม และการลดปริมาณขยะเหลือใชผานกระบวนการตางๆ 
ซึ�งการ Recycle ชิ้นงานพลาสติก เชน ขวดน้ำ หรือถุงบรรจุภัณฑ
ก็เปน 1 ในวิธีการดำเนินการที่อาจถูกกำหนดใหเปน “สิ�งที่ผูประกอบ
การตองดำเนินการในอนาคต” ทั้งน�้ คาดการณวาหากมีการประกาศ
ออกมาเปนมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการ Recycle น้ัน จะมีการ
ประกาศออกมาในรูปของสัดสวนการ Recycle ประมาณ 10 - 30% 
ที่ผสม เพื่อผานกระบวนการขึ้นรูปเปนสินคาใหม

ตามติดตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี…เพื่อสิ่งแวดลอม
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 • PepsiCo Beverages Canada เปดตัวขวด EcoGreen 
สำหรับเครื่องดื่ม 7UP
 บริษัท PepsiCo Beverages Canada เปดตัวขวด EcoGreen 
สำหรับเครื่องดื่ม 7UP ซึ�งถือเปนขวดน้ำอัดลมชนิดแรก ในแคนาดา
และอเมริกาเหน�อท่ีทำจาก PET (Polyethylene terephathalate) ท่ีถูก
รีไซเคิล 100% (100 percent recycled PET) การพัฒนาขวด EcoGreen
น�้ถือเปนความสำเร็จครั้งสำคัญ ของบริษัทเน��องจากเปนการรวมเอา
เทคโนโลยีที่มีอยูกับ PET รีไซเคิลมาผลิตขวด PET ที่รีไซเคิล 100% 
และไดรับการรับรองจากทุกหนวยงาน วาเปนขวดท่ีสัมผัสกับอาหารได 
การผลิตขวด EcoGreen สามารถลดปริมาณการใชพลาสติกเม็ดใหม 
(Virgin plastic) ลงถึง 6 ลานปอนดภายในระยะเวลา 1 ป จากรายงาน
ที่ตีพิมพโดย Association for Post - Consumer Plastic Recyclers 
(APPR) เมื่อป 2553 พบวาการลดการใชพลาสติกเม็ดใหม ดังกลาว
ทำใหมีการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ลงมากกวา 30% และ
ลดการใชพลังงานมากกวา 55% เมื่อเทียบกับการผลิตขวด 7UP ใน
ปจจุบัน
 ขวด 7UP รุน EcoGreen จะเริ�มมีวางจำหนายในตนเดือน
สิงหาคมปน� ้และจะรอดูผลตอบรับจากผูบริโภควารูสึกถึงความแตกตาง
ในการใชงานเมื่อเทียบกับขวด 7UP รุนเดิมหรือไม ขวด EcoGreen 
จะถูกผลิตในโรงงานหลายแหงของบริษัท PepsiCo ทั�วประเทศแคนาดา 
โดยบริษัทไดลงทุน 1 ลานเหรียญสหรัฐในการเพิ�มกำลังการผลิตใน
โรงงานเหลาน� ้รวมถึงการพัฒนาระบบจัดเก็บและทดสอบเรซิน ถึงแม
วาสิ�งหลาน�้จะเปนการเพิ�มตนทุนการผลิตขวด EcoGreen แตบริษัท 
PepsiCo Beverages Canada วางแผนท่ีจะคงราคาของเคร่ืองด่ืม 7UP 
ไวใหเทียบเทาเครื่องดื่มน้ำอัดลมอื่นๆ

 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รวมกับ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ขอเชิญเขาสัมมนาและมอบประกาศน�ยบัตรแกผู

ผานการตรวจประเมินมาตรฐานดานการจัดการพลังงาน (EnMS- 

DIW) โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy 

Saving for Small Enterprise : ES for SE) (โครงการสงเสริมระบบ

การจัดการพลังงาน: EnMS-DIW ปงบประมาณ 2554 

 การสัมมนาฯ จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 

เวลา 08:30 - 15:00 น. ณ หองบุหงา ชั้น 3 โรงแรม โกลเดน 

ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผล

การดำเนินโครงการ EnMS-DIW และสงเสริมการพัฒนาระบบการ

จัดการพลังงาน และการนำไปปฏิบัติกับโรงงานขนาดกลาง และ

ขนาดเล็กอยางมีระบบ รวมถึงสงเสริม และสนับสนุนแนวทางการ

ประหยัดพลังงานของผูประกอบกิจการโรงงานตลอดจนการพัฒนา

เขาสูระบบสากล โดยไมมีคาใชจายใดๆ 

 สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดที่ www.masci.or.th 

หรือติดตอสอบถามไดที่ คุณปญญา หรือคุณนัคมน ฝายหนวย

รับรองระบบ โทร 02 617 1727 ตอ 308 โทรสาร 02 617 1708 

อีเมล: saowanee@masci.or.th, nakkamon@masci.or.th, 

panya@masci.or.th
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ขอเชิญเขารวมการสัมมนา ISO 50001

 แผนในระยะยาวของบริษัท PepsiCo Beverages Canada 
คือการเพิ�มปริมาณการใชขวดท่ีทำจาก PET รีไซเคิล 100% โดยขณะ
น�้ PepsiCo ไดเปนผูนำในกลุมอุตสาหกรรมโดยการใช PET รีไซเคิล
ในปริมาณ 10% ในการผลิตขวดเครื่องดื่มน้ำอัดลม ของบริษัทใน
แคนาดา และสหรัฐอเมริกา
 • สหราชอาณาจักรเตรียมออกกฎหมายการใชถุงพลาสติก
 สำนักสิ�งแวดลอม อาหารและการเกษตร ของสหราชอาณาจักร 
หรือ UK (The Department for Environment, Food and Rural 
Affairs: Defra) วางแผนการจำกัดการใชถุงพลาสติกแกลูกคาในราน
คาปลีก หลังจากพบตัวเลขแหลงขอมูลใหมจาก Waste and Resources 
Action Programme (WRAP) ที่พบวาตัวเลขการใชถุงพลาสติกของ
ซุปเปอรมารเก็ตที่เปนอาสาสมัครมีจำนวนลดลง
 นอกจากนั้นตัวเลขยังแสดงใหเห็นวาจำนวนการใชถุงแบบ
ใชครั้งเดียวในป 2010 เพิ�มขึ้น 5% จากป 2009 โดย ตัวเลขแหงชาติ
ระบุวา ในไอรแลนดตอนเหน�อ และเวลสซึ�งมีกฎหมายลดการใชถุงแบบ
ใชคร้ังเดียวน้ัน มีจำนวนการใชลดลง 14% และ 7% ตามลำดับ แตใน
ทางกลับกัน ในอังกฤษ และสกอตแลนดซึ�งไมมีกฎหมายควบคุม มี
ปริมาณการใชถุงแบบใชครั้งเดียวเพิ�มขึ้น 9% และ 7% ตามลำดับ 
 ทั้งน�้ ภาครัฐมีความเห็นวาซุปเปอรมารเก็ตและรานคาปลีก 
ควรมีสวนรับผิดชอบในการลดปริมาณการใชถุง ทำใหรัฐบาลตัดสินใจ
ท่ีจะออกกฎหมายบังคับ ซึ�งหากผลท่ีออกมายังไมเปนท่ีนาพอใจก็อาจ
จะมีการเพิ�มมาตรการที่จะผลักดันใหบรรลุตามเปาหมาย
 สำหรับความเคล่ือนไหวของประเทศอ่ืนๆ เก่ียวกับการลดการ
ใชถุงพลาสติก เชน EU เปดใหประชาชนแสดงความคิดเห็น (Stakeholder 
Consultation) ตอมาตรการลดการใชถุงพลาสติก และการปรับปรุง
ขอกำหนดของบรรจุภัณฑที่ยอยสลายได
 นอกจากน�้ ประเทศอื่นๆ ใน EU เชน เบลเยี่ยม ไอรแลนด 
และเดนมารก มีการดำเนินการเพื่อลดการใชถุง ดวยมาตรการทาง
ภาษี สวนอิตาลีหามใหรานคาปลีกขนาดใหญ และขนาดยอมใช
ถุงพลาสติกท่ีไมสามารถยอยสลายได เปนตน สวนประเทศเพ่ือนบาน
อยางพมาก็มีประกาศใหประชาชนในยางกุงเลิกใชถุงพลาสติก เพ่ือลด
มลพิษจากขยะยอยสลายยากในเมืองยางกุง โดยหามประชาชน และ
รานคาซื ้อขาย ลักลอบเก็บถุงพลาสติกสำหรับเอาไวใชดวย ใน
ประเทศจีนผูที่ซื้อของจากซูเปอรมาเก็ต หรือรานคาปลีกอื่นๆ จะตอง
จายคาถุงพลาสติกเอง พรอมกันน�ค้ณะรัฐมนตรียังไดประกาศหามการ
ผลิต จำหนาย และใชถุงพลาสติกที่บางกวา 0.025 มิลลิเมตรอีกดวย
 • “โคก” สัญญาจะชดใชน้ำทุกหยดที่ใชในอุตสาหกรรม
 ธุรกิจดานเคร่ืองด่ืมอยาง “โคคาโคลา (Coca-Cola) จึงถือเปน
ภารกิจที่จะตองรับผิดชอบเรื่องน�้ โดยอาศัยความรูความชำนาญขับ
เคลื่อนวงการ เพื่อกูวิกฤตน้ำใหได

 น้ำเปนทรัพยากรสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจโคคาโคลา ทั้งยังมี 
“จำกัด” ประสบปญหาขาดแคลนอยางไมเคยมีมากอน เพราะกลุมคน
ที่เอาแตหาประโยชนใสตัว โดยไมคำนึงถึงความเดือดรอนของคนใน
ชุมชน ซึ�งเปนเจาของทรัพยากร งานน�้โคกจึงถือเปนความทาทายยิ�ง
 แมจะโฟกัสเร่ืองวิกฤตน้ำมาหลายป แตจากเหตุการณในอดีต
เมื่อป 2004 โรงงานบรรจุขวดของโคกในประเทศอินเดียก็ยังถูกสั�งปด 
เน��องจากสถานการณขาดแคลนน้ำในชุมชน ตอมาหลังจากนั้นศาล
ตัดสินวาไมใชความผิดของบริษัทโคก โรงงานจึงไดเปดอีกครั้ง ทาม
กลางการถกเถียงถึงความยั�งยืน ขั้นพื้นฐานของธุรกิจน้ำดื่มที่จะตอง
ยึดถือ…Neville Isdell ประธานฝายบริหารของโคคาโคลา ตอบโตการ
วิพากษวิจารณจากหลายฝายดวยการประกาศ นำน้ำที่ใชในกระบวน
การผลิตเครื่องดื่มทั้งหมดกลับคืนสูธรรมชาติ (Replace Every Drop) 
ทั้งที่เปนสวนประกอบในเครื่องดื่มของคายทุกชนิด และสวนที่ใชใน
การผลิต ซึ�ง World Wildlife Fund (WWF) ก็ใหการสนับสนุน
 ทั้งน�้ โคกใชน้ำในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มราว 288,000 
ลานลิตร ท้ังการลาง ทำความสะอาด ทำความรอน ทำความเย็น โดย
คิดเปน 60% อีก 40% ใชเปนสวนประกอบในเครื่องดื่ม ดังนั้น “โคก” 
จึงกำหนดยุทธศาสตร การจัดการน้ำของโคก ประกอบดวย 3 ดาน 
หรือ 3R คือ Reduce, Recycle, Replenish
 ผลกระทบตอผูประกอบการไทย: ควรติดตามการประกาศ
กฎระเบียบสิ�งแวดลอมที่เกี่ยวของ กับบรรจุภัณฑของประเทศคูคา 
รวมถึงเร่ืองของฉลากสิ�งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ�งประเทศคูคาสำคัญ
ของไทย อาทิ กลุม EU สหรัฐอเมริกา แคนาดา อยางใกลชิด เพื่อ
สรางจุดแข็งของผลิตภัณฑสินคา เน��องจากปจจุบันประเทศเหลาน� ้ได
หันมาใหความสำคัญกับการดำเนินการ เพื่อการอนุรักษทั้งทรัพยากร
และสิ�งแวดลอม และการลดปริมาณขยะเหลือใชผานกระบวนการตางๆ 
ซึ�งการ Recycle ชิ้นงานพลาสติก เชน ขวดน้ำ หรือถุงบรรจุภัณฑ
ก็เปน 1 ในวิธีการดำเนินการที่อาจถูกกำหนดใหเปน “สิ�งที่ผูประกอบ
การตองดำเนินการในอนาคต” ทั้งน�้ คาดการณวาหากมีการประกาศ
ออกมาเปนมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการ Recycle น้ัน จะมีการ
ประกาศออกมาในรูปของสัดสวนการ Recycle ประมาณ 10 - 30% 
ที่ผสม เพื่อผานกระบวนการขึ้นรูปเปนสินคาใหม

ตามติดตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี…เพื่อสิ่งแวดลอม

News & ActivitiesStandard Movement

7 • จดหมายขาว6 • จดหมายขาว



ภายใตโครงการสรางระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย

เพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน
ปที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2554

จดหมายขาว

Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ.

1025 ชั้น 2, 11, 18 อาคารยาคูลท
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2617-1727 ฝายหนวยตรวจ ตอ 202, 214 และ 215
โทรสาร 0-2617-1708
เว็บไซต : www.masci.or.th/intelligence
อีเมล : ibd@masci.or.th

1. จาหนาไมชัดเจน
2. ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
3. ไมยอมรับ
4. ไมมีผูรับตามจาหนา
5. ไมมารับภายในกำหนด
6. เลิกกิจการ
7. ยายไมทราบที่อยูใหม
8. อื่น ๆ………………………

ชำระคาไปรษณ�ยากรแลว
ใบอนุญาต ที่ 40/2550
ปณฝ. สนามเปา 10406

สิ�งตีพิมพ/Printed Matter
เหตุขัดของที่นำจายผูรับไมได

ลงชื่อ………………………………

ISSN 2228 - 9925

สาระสำคัญ GHS ประเทศไทย


	1-8 TOM.p1.pdf
	1-8 TOM.p3.pdf
	1-8 TOM.p5.pdf
	1-8 TOM.p8.pdf
	2 TOM N1.p1.pdf
	4 TOM N1.p1.pdf
	6-7 TOM N1.p1.pdf
	6-7 TOM N1.p2.pdf

