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กอง บก. ขอกลาวสวสัดทีานผูอาน “จดหมายขาวเพือ่

การเตือนภัยดานมาตรฐาน” สาํหรบบทความท่ีนาสนใจ

ประจาํเดอืนมกราคม 2557 ทมีงาน Intelligence Unit

ไดสรปุบทความเกีย่วกับขอกาํหนดทีช่ารตแบบมาตรฐาน

สาํหรบัโนตบุกทุกประเภทเพือ่ลดขยะอเิลก็ทรอนกิส  และ 

ISO กบัการพัฒนาเพ่ือคนพิการและผูสงูอายุ  รวมถึง 

Standard Warning  เรือ่ง  สถติริายงานความรบัผดิชอบของ

องคกร ป 2013 ของบริษทัชัน้นาํท่ัวโลก และขาวความ

เคล่ือนไหวจากคณะกรรมาธิการยุโรปเก่ียวกับอียเูสนอ

ลดการใชถุงพลาสติก

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

ขอกําหนดที่ชารต
แบบมาตรฐาน

สําหรับโนตบุกทุก
ประเภทเพื่อลดขยะ

อิเล็กทรอนิกส 

The International Electrotechnical Com-
mission (IEC) ประกาศขอกําหนดทางเทคนิค
สําหรับที่ชาร ตท่ีเป นแบบเดียวกัน (Single 
charger) ที่ใชไดกับโนตบุกทุกประเภท ที่เปน
มาตรฐานฉบับแรกของโลก 
ทกุๆ ปจะมทีีช่ารตแบตเปนพนัลานช้ินทีข่นสงและ
กระจายไปท่ัวโลก โดยท่ัวไปท่ีชารตสาํหรับโนตบุก
จะมีน้ําหนักประมาณ 300-600 กรัม ซึง่มกัจะใชได
กับโนตบุ กเพียงแบบเดียว และในบางครั้งที่
ชารตอาจจะเส่ือมสภาพหรือเสียหายในขณะท่ี
โนตบุกยังใชงานไดดี ทําใหตองหาที่ชารตใหมมา
ทดแทน 
จากการประมาณการจาํนวนขยะอเิลก็ทรอนกิสใน
ประเภทที่ชาร ตแบตเตอรี่ของอุปกรณด าน
สารสนเทศและการส่ือสาร (เชน คอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือ) ในแตละปมีจํานวนเกินกวาคร่ึง
ลานตนั หรอืเทยีบเทากบัรถยนตถงึ 500,000 คนั
ข อกํ าหนดทาง เทคนิคสํ าหรับที่ ช าร ต ไฟ
กระแสตรงสาํหรบัคอมพวิเตอรโนตบุก หรือ IEC/
TS 62700 DC Power supply for notebook 
computer มาจากความเห็นของผูเช่ียวชาญ
หลายๆ ประเทศจากทั่วโลกที่ไดรับการยอมรับ
จากคณะกรรมการวิชาการที่ 100 : อุปกรณและ
ระบบเสียง วีดีโอ และมัลติมีเดีย (IEC TC 100 : 
Audio, video and multimedia systems 
and equipment)
IEC/TS 62700 จะมีรายละเอียดครอบคลุมถึง
ลักษณะสําคัญภายนอกของท่ีชาร ตสําหรับ

โนตบุก ขั้วตอและปลั๊ก รวมถึงเง่ือนไขดานความ
ปลอดภยั การทาํงานรวมกัน ประสิทธภิาพการใช
งาน และความเปนมติรกบัสิง่แวดลอม เพ่ือใหสอด
รับกับการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสอยางมี
นัยสําคัญ และชวยใหผูบริโภคสามารถใชงานได
ในวงกวางขึน้ ซึง่ขอกาํหนดเทคนิคนีจ้ะชวยใหเกิด
การนํากลับมาใชใหมหรือการทดแทนความ
ตองการที่เกิดขึ้นได และคาดวา IEC/TS 62700 
จะประกาศใชอยางเปนทางการภายในป 2014 
กอนหนานี้ในป 2011 IEC ไดออกมาตรฐานที่
ชาร ตแบตเตอรี่สําหรับโทรศัพทมือถือแบบ
มาตรฐานเดียว (IEC 62684 ed1.0)  โดยมีเปา
หมายในการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสเชน
เดียวกัน และพบวาที่ชารตแบตเตอร่ีสําหรับ
โทรศัพทมือถือในตลาดสหภาพยุโรป ถึง 82% ที่
มีลักษณะสอดคลองตามมาตรฐานดังกลาว 
ทั้งน้ี หากแนวทางการพัฒนามาตรฐานและขอ
กาํหนดทางเทคนคิของ IEC ยงัคงดาํเนนิไปอยาง
ตอเน่ืองและมีการผลักดนัใหเกดิการนําไปใชอยาง
เป นรูปธรรม ก็น าจะส งผลให ปริมาณขยะ
อิเล็กทรอนิกสในสหภาพยุโรปและท่ัวโลกลดลง 
ซึ่งจะสงผลดีตอสภาพแวดลอมและชวยประหยัด
คาใชจายใหกับผูบริโภคไดอีกดวย ซึ่งหากมีการ
ขยายแนวทางการดาํเนนิงานเหลานีไ้ปทัว่โลกโดย
ใชมาตรฐานเดยีวกนักจ็ะเปนประโยชนตอผูมสีวน
ไดสวนเสียทั้งหมดเปนอยางมาก
ที่มา: http://www.iec.ch/newslog/2013/
nr2713.htm 
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คนพิการและผูสงูอายุถอืเปนกลุมคนสาํคญั
ในสังคมที่ตองการการดูแลเปนพิเศษในดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหกลุมคนเหลานี้
สามารถดํารงชีวิตและชวยเหลือตนเองไดอยาง
ปลอดภัย 

จาํนวนคนพกิารและผูสงูอาย ุมแีนวโนมทีจ่ะ
มีสัดสวนมากข้ึนเม่ือเทียบกับจํานวนประชากร
ทั่วไป จึงทําใหเกิดการพัฒนาและเปล่ียนแปลงใน
สงัคมไมวาจะเปนการออกนโยบายและกฎระเบียบ 
การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาและออกแบบ
สินคาเพ่ือคนพิการและผูสูงอายุ 

การสื่อสารดานขอมูลก็ถือเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ และประชาชนทั่วไป 
โดย The International Symbol of Access 
(ISA) ซึ่งเปนการรวมกลุมกันของศิลปนชาว
อเมริกัน ไดจัดทําโครงการรูปภาพท่ีเขาถึงได 
(Accessible Icon Project) ขึ้นเพื่อออกแบบ
สัญลักษณตางๆ ใหมีความทันสมัยในศตวรรษท่ี 
21 ซึ่งรวมถึงสัญลักษณที่เกี่ยวของกับคนพิการ
และผู สูงอายุ โดยตัวอยางท่ีไดจัดทําข้ึนคือ
สัญลักษณของรถเข็นคนพิการ (ดังภาพ) 

ที่มาของสัญลักษณนี้เริ่มตนดวยการเปน
งานศิลปะขางถนน (guerrilla art) ในบอสตัน 
โดย Sara Hendron และ Brian Glenney ได
ปรับปรุงโดยนําสัญลักษณแบบใหม ที่ เป น

สติกเกอรใสแปะทับสัญลักษณแบบเดิม 
ศิลป นที่ ร  วมออกแบบ น้ีต  องการ ให 

สัญลักษณรถเข็นใหมที่ออกแบบข้ึนนี้เปนการ
อุปมาอุปมัยถึงการตั้งเปาหมายและความมุงมั่น
ตั้งใจของกลุมคนที่ตองการไดรับการดูแลเปน
พเิศษ (Disability People) และคดิวาสัญลักษณ
ขอมูลสาธารณะอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นใหมจะมีการ
เปล่ียนแปลงและมีพลงัมากข้ึนกวาสัญลกัษณรถ
เข็นคนพิการแบบเกาและจะกอใหเกิดการมีสวน
รวมกันทั่วโลก

ISO กเ็ปนอกีองคกรหนึง่ทีต่ระหนกัถงึความ
สําคัญของคนพิการและผูสูงอายุ จึงไดมีการ
พัฒนามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่จะชวยสง
เสริมใหเกิดการนําไปใชและเปนประโยชนตอคน
กลุ มนี้ใหไดมากที่สุด เชน ISO/IEC Guide 
71:2001 แนวทางสําหรับผูพัฒนามาตรฐานเพื่อ
รองรับความตองการของคนพิการและผูสูงอายุ 
(Guidelines for standards developers to 
address the needs of older persons and 
persons with disabilities) ซึ่งคาดวาเวอรชั่น
ใหมจะประกาศใชปลายป 2014 

แบรรี่ เกรย (Barry Gray) ประธานคณะ
กรรมการวิชาการสัญลักษณกราฟกของ ISO 
(ISO/TC 145 – Committee on graphical 
symbols) มีความเห็นวาการปรับปรุงมาตรฐาน 

ISO กับการพัฒนาเพื่อคนพิการและผูสูงอายุ

ISO ใหทันสมัยนั้นมีความสําคัญ รวมถึงการ
พัฒนาสัญลักษณตางๆ ซึ่งในชวงการทบทวน 
ISO 7001:2007 หรอืสญัลักษณขอมลูสาธารณะ 
(Graphical symbols -- Public information 
symbols) ฉบับลาสุด ทางคณะกรรมการวิชา
การฯ ก็มีความเห็นรวมกันวาควรมีการแกไขรูป
แบบของสญัลักษณใหเขาใจไดงายยิง่ข้ึน และสวน
ในดานของการออกแบบของ ISA ก็มีความนา
สนใจ แตอยางไรก็ตามในการที่จะสื่อสารใหเขาใจ
รวมกนัในวงกวางกอ็าจจะตองใชเวลาในระยะหนึง่   

ISO 7001:2007 เป นการพัฒนาและ
อ อ ก แ บ บสัญ ลั ก ษณ  ข  อ มู ล ส า ธ า รณ ะ 
(Graphical symbols -- Public information 
symbols) ที่เปนการพัฒนาสัญลักษณกราฟก
ที่สามารถนําไปใชอยางเปนมาตรฐานเดียวกันทั่ว
โลกเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน สัญลักษณ
กราฟกที่พัฒนาขึ้นนี้มีกวา 4,000 ประเภท ทั้ง
สัญลักษณสําหรับขอมูลสาธารณะ เครื่องหมาย
ความปลอดภัย เครื่องหมายความปลอดภัยดาน
นํ้า สัญลักษณสําหรับเคร่ืองมือ/อุปกรณตางๆ 
และสัญลักษณสําหรับแผนภาพ (diagram) 
ตางๆ ที่พัฒนาขึ้นโดย ISO/TC 145 

ที่มา : www.iso.org , http://www.bbc.
co.uk/news/blogs-ouch-24149316 
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ผลการสํารวจเรื่อง  KPMG’s Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013 แสดง
ใหเหน็วาการมกีารรายงานดานความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคกร (Corporate Responsibility: 
CR) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเอเชียแปซิฟก

สิงคโปรและอินเดีย ถือเปนผูนําในกลุมเอเชียแปซิฟก ซึ่งทําใหสถิติของการรายงาน CR ในป 2013 
เพิ่มข้ึนสูงท่ีสุดนับตั้งแตป 2011 

ผลการสํารวจนี้มาจากบริษัท 4,100 แหง หรือบริษัทขนาดใหญที่สุด 100 บริษัท ใน 41 ประเทศ และ
ยังพิจารณาถึงคุณภาพของรายงาน CR ดวย

เอเชียแปซิฟกมีสัดสวนการรายงาน CR ถึง 71% ซึ่งสูงขึ้นถึง 22% จากป 2011 โดยอินเดียเปน
ประเทศที่มีอัตราการรายงาน CR เติบโตสูงท่ีสุดของโลก คิดเปน 73% ตามมาดวยประเทศชิลี และ
สิงคโปร 
 
ปจจัยที่สงผลใหการรายงาน CR เติบโตข้ึน สวนหน่ึงมีผลจากการบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบ 
ซึ่งรัฐบาลและตลาดหุนในหลายๆ ประเทศเพ่ิมการบังคับใหมีการจัดทํารายงาน CR เชน ในอินเดีย ที่ 
The Securities Exchange Board มีการกําหนดใหบริษัท 100 อันดับแรกในบัญชี ตองมีการ
รายงาน CR ในรายงานประจําปของบริษัท ป 2012-2013 

สิงคโปรมีการสงเสริมใหมีการรายงานดานการเงิน สังคม และสิ่งแวดลอม (Triple bottom line) ไว
กับคูมือการรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน และจรรยาบรรณของการกํากับดูแลกิจการ (The Code 
of Corporate Governance) ซึง่กาํหนดใหบรษิทัในบญัชีตองเปดเผยการดาํเนนิงานดานการกาํกบั
ดูแลกิจการในรายงานประจําปของบริษัท นอกจากน้ัน ตามกฎหมายการอนุรักษพลังงาน ป 2012 
ของสิงคโปร ยังกําหนดใหบริษัทขนาดใหญตองประกาศการใชพลังงานดวย

ประเทศไนจีเรียซึ่งเปนหนึ่งใน 10 ประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด ก็มีการออกขอบังคับโดย The 
Central Bank of Nigeria ในป 2012 ที่กําหนดแนวทางการปฏิบัติซึ่งบังคับใหบริษัทผูใหบริการ
ทางการเงนิสรางกระบวนการทาํงานทีย่ัง่ยนืและตองรายงานกลบัมาดวย นอกจากน้ัน คณะกรรมการ
ความปลอดภัยและการแลกเปล่ียนของไนจีเรยี ยงัปรบัปรุงคูมอืการกํากบัดแูลกจิการ ในป 2011 เพ่ือ
แนะนําการเปดเผยขอมูลของการปฏิบัติอยางยั่งยืน 
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จากขอมูลที่กลาวมาจะเห็นไดวาการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบขององคกร เปนประเด็นที่ยังอยูในความสนใจของสังคม และตองการใหองคกรมี
การเปดเผยขอมูลเพื่อแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและความมุงม่ัน ที่จะดําเนินกิจการโดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม ที่จะนําพาไปสูการอยูรวม
กันไดอยางยั่งยืน

ที่มา: www.eco-business.com , KPMG’s Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013



อียูเสนอ
ลดการใชถุง

พลาสติก
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คณะกรรมาธิการยโุรปไดเสนอรางกฎหมายกาํหนด
ใหประเทศสมาชกิลดการใชถงุพลาสตกิหหูิว้แบบ
นํา้หนกัเบา (Lightweight plastic carrier bag) 
เนื่องจากถุงพลาสติกแบบนํ้าหนักเบามักจะถูกใช
เพียงคร้ังเดียวแตจะมีอายุคงอยูอีกหลายรอยป 
ซึง่ขยะในทะเลกําลงัเพ่ิมขึน้และเปนปญหาท่ีคกุคาม
ระบบนิเวศและส่ิงมีชีวิตในทะเล

คณะกรรมาธกิารยโุรปดานส่ิงแวดลอม (DG ENVI) 
กําลังดําเนินการแกปญหาส่ิงแวดลอมท่ีรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งในทุกๆ ป ถุงพลาสติกกวา 8 พันลาน 
ใบตองเปนขยะในยุโรป สงผลกระทบอยางรุนแรง
ตอสิ่งแวดลอม

ขอเสนอดังกลาวของคณะกรรมาธิการฯ เปนการ
แกไขกฎระเบียบวาดวยบรรจุภัณฑและของเสีย
จากบรรจุภัณฑ (European Parliament and 
Council Directive 94/62/EC of 20 December 
1994 on packaging and packaging waste) 
ในสองประเด็นหลักไดแก

1. กําหนดใหประเทศสมาชิกใชมาตรการลด
การใชถุงพลาสติกแบบห้ิวที่มีความหนาต่ํากวา 
50 ไมครอน เนือ่งจากจะมกีารนาํกลบัมาใชซํา้นอย
กวาถงุพลาสติกแบบหนาและมักจะเปนขยะใน ทีส่ดุ

2. สามารถนําเครื่องมือทางเศรษฐกิจมาใชใน
มาตรการได อาทิ การกําหนดราคาถุงพลาสติก 
การกําหนดเปาหมายการลดของประเทศ และมี

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

ประเทศสมาชกิบางประเทศไดออกมาตรการลดถงุ
พลาสติกไปแลว ซึง่แสดงใหเห็นวาการใชมาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดผลสําเร็จได

ไทยมกีารสงออกสนิคาถงุพลาสติกไปยงัสหภาพ
ยโุรปเปนปรมิาณมากจนกระทัง่อยีเูคยใชมาตรการ
ตอบโตการทุมตลาดกับสินคาดังกลาวตั้งแตป 
2549 – 2554 นอกจากน้ันแลว อยียูงัเปนประเทศ
ทีใ่หความสําคญักับประเด็นดานสิง่แวดลอมอยาง
มาก ทําใหอียูใหความสําคัญกับการปรับปรุง
ผลิตภัณฑใหเปนไปตามกฎ ระเบียบของอียู และ
ยังคงรักษาตลาดนี้ไดตอไป

สามารถดรูายละเอียดเพิม่เตมิไดที ่http://ec.europa.
eu/environment/waste/packaging/legis.
htm#plastic_bags

ที่มา :  สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุง
บรัสเซลส


