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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว

เพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรบบทความที่

นาสนใจประจําเดือนพฤษภาคม 2557 ทีมงาน Intel-

ligence Unit ไดสรุปบทความเก่ียวกับ EU มุงใช

ทรัพยากรทางทะเลเพ่ือหนนุการเติบโตอยางยัง่ยนื และ 

“GHG Protocol” การจัดการกาซเรือนกระจก 

- จากภาคอุตสาหกรรมสูภาคเกษตรกรรม รวมถึง 

Standard Warning เรื่อง ดัชนีวัดระดับการพัฒนา

ดาน CSR และการตอตานการคอรรปัชัน่ และขาวความ

เคลือ่นไหวของรฐับาลจนีสัง่ยายโรงงานกอมลพษิออกจาก

ปกกิ่ง เพื่อลดปญหามลพิษท่ีรุนแรง

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

EU มุงใช
ทรัพยากรทาง

ทะเล เพื่อหนุนการ
เติบโตอยางยั่งยืน

สหภาพยุโรปไดทําการเสนอแผนงานท่ีจะชวย
พัฒนาการใชทรัพยากรทางทะเลใหดีขึ้นและเปน
ไปอยางมีความรับผิดชอบทรัพยากรในทะเลนั้น
คาดวาจะสามารถชวยแกปญหาขาดแคลนดาน
อาหาร ยา และ พลังงานท่่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได 
แตความรูที่มีเก่ียวกับทะเลในปจจุบันน้ันยังมีอยู
นอยและการคนควาและ งานวจัิยในดานนีก้ย็งัเปน
ไปอยางไมบูรณาการเทาที่ควร

แผนของสหภาพยุโรปดังกลาวมุงท่ีจะสราง

1. แผนท่ีดจิติลัของพ้ืนทองทะเลของยโุรปภายใน
ป 2020

2. จดัตัง้ขอมูลขาวสารออนไลนดานการวจิยัและ
นวัตกรรมภายในป 2016

3. ทาํ forum ดานธุรกจิและวิทยาศาสตรทีภ่าค
เอกชน นกัวทิยาศาสตร และ NGOs สามารถ
เขามามีสวนรวมในการวางรูปแบบอนาคต
ของการใชทรัพยากรทางทะเลได

การเจริญเติบโตของการใชทรัพยากรทางทะเล
ยอมหมายถึงการจางงานในภาคน้ี ทีจ่ะเพ่ิมขึน้อีก
ดวย โดยคาดวาจะมคีวามตองการแรงงานในภาค
สวนน้ีเพิ่มขึ้นอีก 131,000 ตําแหนงภายในป 
2020 (ปจจบุนัมกีารจางงานในภาคน้ีอยูแลวถงึ 5 
ลานตําแหนง) ซึ่งแผนงานของสหภาพยุโรปน้ีได

รวมไปถึงการเตรียมทรัพยากรดานแรงงานใน
สวนนี้ดวย

ระหวางป 2007 – 2013 สหภาพยุโรปลงทุนเก่ียว
กับงานวิจัยทางทองทะเลกวา 350 ลานยูโรตอป 
และงบวิจยั Horizon 2020 ของสหภาพยุโรปก็ได
กันงบกวา 145 ลานยูโรไวสําหรับการเติบโตของ
ภาคสวนนี้ในป 2014-2015 โดยเฉพาะอีกดวย

ที่มา : 

h t tp : / /ec .europa.eu/news/ener-
gy/140512_en.htm

ปที่ 4 ฉบับที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2557
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World Resources Institute (WRI) จัดทํา
เ อกสารแนวทางการป ฏิบั ติ สํ า ห รับภาค
เกษตรกรรมเพื่อบริหารจัดการและการจัดทํา
รายงานการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ GHG 
Protocol Agricultural Guidance ที่เผยแพร
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557
ภาคเกษตรกรรมมีสัดสวนการปลอยกาซเรือน
กระจก (GHG) รอยละ 17 ของการปลอยกาซเรอืน
กระจกท่ัวโลก แตกลุมเกษตรกรท่ีเปนกลุมเปา
หมายรอยละ 75 ไมมกีารจดัทํารายงานการปลอย
กาซเรือนกระจก 
GHG Protocol Agricultural Guidance ถือ
เปนกรอบการดําเนินงานฉบับแรกท่ีมีความ
สอดคลองกนัทัว่โลกสาํหรบัภาคธรุกจิ โดยจะชวย
ใหภาคเกษตรกรรมมีมุมมองท่ีครอบคลุมการ
ปลอย GHG ของตนเอง ซึ่งการลดการปลอย 
GHG จะมีสวนชวยเพิ่มกําลังการผลิตและลด
ตนทุนของปจจยันําเขาในฟารม และนําพาไปสูการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
กลุมเปาหมายท่ีสามารถนําแนวทางปฏิบัตินี้ไปใช 
ไดแก บริษัทท่ีมีการควบคุมการดําเนินงานดาน
การเกษตรกรรม หนวยงานภาครัฐหรือหนวย
งานอืน่ๆ ทีร่เิริม่ในการพฒันาเครือ่งมอืหรอืตวัวดั
เพื่ อปร ะ เมิ นการปล อย  GHG จากภาค
เกษตรกรรม 

สาระสําคัญของเอกสารแนวทางการปฏิบัติฯ 
ประกอบดวย 
1) บทนํา กลาวถึงภาพรวมของภาคเกษตรกรรม
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนะนํา
เอกสารแนวทางปฏิบัติฯ ความสัมพันธระหวาง
เอกสารแนวทางปฏิบัติฯ กับมาตรฐานดานการ
จัดการกาซเรือนกระจกในระดับตางๆ 
2) เปาหมายของธุรกิจ กลาวถึงการกําหนดเปา
หมายดานการจดัการกาซเรอืนกระจกขององคกร 
และการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
3) หลักการ กลาวถึง หลักการการคํานวณและ
รายงานดาน GHG ประกอบดวย ความตรง
ประเด็น (Relevance)  ความสมบูรณ (Com-
pleteness) ความไมขดัแยงกนั (Consistency) 
ความถูกตอง (Accuracy) และความโปรงใส 
(Transparency)
4) ภาพรวมของแหลงปลอยกาซเรือนกระจกของ
ภาคเกษตรกรรม
5) การกําหนดขอบเขตของการจัดทําบัญชีกาซ
เรือนกระจก
6) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกาซเรือน
กระจก (GHG fluxes*)
7) การคํานวณการเปล่ียนแปลงของกาซเรือน
กระจก 

“GHG Protocol” การจัดการกาซเรือนกระจก 
จากภาคอุตสาหกรรมสูภาคเกษตรกรรม

8) การจัดทําบัญชีสําหรับคลังคารบอน (Ac-
counting for Carbon Stocks)
9) การจัดทํารายงานขอมูล GHG 
ขอมูลของ The Greenhouse Gas Protocol 
ระบุวาตั้งแตมีประกาศมาตรฐานการจัดทําบัญชี
และรายงานดานกาซเรอืกระจกระดบัองคกร หรอื 
The Greenhouse Gas Protocol  : 
A Corporate Accounting and Reporting 
Standard (Corporate Standard) ในป 2001 
พบวามีบริษัทและองคกรทั่วโลกกวา 1,000 แหง 
ซึ่งสวนใหญก็เปนองคกรชั้นนําของโลก นํา
มาตรฐานนี้ไปใชเพื่อพัฒนาการจัดทําบัญชีกาซ
เรือนกระจกขององคกร และจัดทํารายงานการ
จดัการกาซเรือนกระจก โดยองคกรสามารถนําไป
ใชอางอิงเพื่อนโยบายและเปาหมายดานการ
จดัการสิง่แวดลอมและความรบัผดิชอบตอสงัคม
ทีเ่ปนประเดน็สาํคญัท่ีนานาประเทศใหความสนใจ
และดําเนินการกันมาอยางตอเนื่อง 
จากความเคลื่อนไหวดังกลาว เปนการแสดงให
เห็นถึงการดําเนินงานดานการจัดการกาซเรือน
กระจกในระดับสากลท่ีขยายไปสูสาขาเศรษฐกิจ
อื่นๆ นอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
ขนสงและคมนาคม ซึ่งเปนกลุมผูกอใหเกิดกาซ
เรือนกระจกสูงที่สุดในโลก (จากขอมูลของ 
Ecofys ) ดังน้ัน กลุมผูประกอบการและองคกร
ตางๆ ทีย่งัไมไดดาํเนนิการในดานการจดักาซเรอืน
กระจกอยางจริงจัง ควรตระหนักถึงความจําเปน
หรือผลกระทบในอนาคต เพ่ือปรับปรุงผลการ
ดาํเนินงานดานความรับผดิชอบตอสงัคมและการ
ดาํเนนิการอยางยัง่ยนื อกีทัง้เปนการเตรยีมความ
พรอมรับมือหากมีการประกาศใชเปนกฎระเบียบ
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
* หมายเหตุ  การเปล่ียนแปลงของกาซเรือน
กระจก (GHG fluxes) หมายถึง การปลอยหรือ
ดูดกลับ (removal) กาซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศ
แหลงขอมูล  :  
1. www.ghgprotocol.org
2. http://www.environmentalleader.
com/2014/05/30/wri-launches-agricul-
ture-guidance-to-manage-emissions/  
3. World GHG Emissions Flow Chart 
2010, Ecofys.
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Warning
ดัชนีวัดระดับการ
พัฒนาดาน CSR 
และการตอตาน
การคอรรัปชั่น
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน จัด
ทําดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Progress Indicator) และดัชนีชี้
วัดการตอตานการคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Progress Indicator) ซึ่งอางอิงจากมาตรฐาน
สากล สําหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนและบริษัทท่ัวไปไดนําไปใชประเมินองคกร และนําผลการประเมินไป
พฒันาตัวเองใหดีขึ้น 

ประเดน็ในการประเมนิดาน CSR ประกอบดวย การวเิคราะหผูมสีวนไดเสยี การวางกลยทุธการดาํเนนิ
งาน การดําเนินงานขององคกร และการจัดทํารายงาน 

สวนประเด็นการประเมินดาน Anti-Corruption ประกอบดวย คํามั่นและนโยบาย การนําไปปฏิบัติ 
และการติดตามผล  

สถาบันไทยพัฒน จะทําหนาที่ประเมินผลตามแบบฟอรมและเอกสารที่บริษัทจดทะเบียนไดแจงไว และ
เสนอตอ ก.ล.ต. โดยการใหคะแนนอยูระหวาง 0-5 และนาํไปจดัระดบั โดยระดบัการประเมนิดาน CSR 
และ ดาน Anti-Corruption แบงเปน 5 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ระดับการประเมินดาน CSR 

ระดับที่ 1 Basic หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณขององคกรในการปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ มีการดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับเจตจํานงในเชิงกลยุทธ และ
สามารถสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรไดรับทราบ 

ระดับที่ 2 Engaged หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณขององคกรในการดูแลผลกระทบจาก
การดําเนินงาน ไมใหเกิดปญหากับชุมชนหรือสังคมท่ีอยูรายรอบแหลงดําเนินงาน 

ระดับที่ 3 Integrated หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณในการเปดโอกาสใหชุมชนและสังคม
ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานในฝงตนนํ้าหรือในฝงปลายนํ้าของหวงโซธุรกิจ 

ระดับที ่4 Innovative หมายถงึ การแสดงใหเหน็ถงึเจตนารมณในการสรางใหเกดิคณุคารวมระหวาง 
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กิจการและสังคม ที่ครอบคลุมการดําเนินงานใน Value Chain และเปนการทํางานรวมกันกับผูมีสวนได
สวนเสียท่ีเกี่ยวของ 

ระดับที่ 5 Sustained หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณในการวางแนวทางและการดําเนินงาน
เพือ่มุงสูความยัง่ยืน คาํนงึถงึการมสีวนรวมรบัผิดชอบทัง้ระบบนเิวศ รวมท้ังสามารถเปดเผยรายละเอยีด
ของการดําเนินงานไดในทุกแงมุม

ระดบัการประเมินดาน Anti-Corruption 

ระดับที่ 1 Committed  หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงคํามั่นจากผูบริหารสูงสุดและขององคกรโดยมติ
และนโยบายของคณะกรรมการในเร่ืองการดําเนินธุรกิจท่ีจะไมมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 

ระดับที่ 2 Declared หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นโดยการประกาศเจตนารมณเขาเปนแนว
รวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

ระดับที่ 3 Established หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัท เชน ไมจาย
เจาหนาท่ีรัฐ ไมมีสวนเกี่ยวของ ตอตานผูเกี่ยวของ การสื่อสารและฝกอบรมแกพนักงานเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานคอรรัปชั่น

ระดับที ่4 Certified หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงการนาํไปปฏิบตัโิดยมีการสอบทานความครบถวนเพียง
พอ ของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 
การไดรบัการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ หรอืไดผาน
การตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่นอยางเปนอิสระจากหนวยงานภายนอก

ระดับที่ 5 Extended หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุนสวนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา 
ตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ที่จะไมมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ

สําหรับบริษัทและหนวยงานที่สนใจ สามารถสืบคนแบบประเมิน คูมือการประเมิน และขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 
สถาบันไทยพัฒน หรือ www.thaipat.org 

ที่มา :  
1. www.thanonline.com , 6 พฤษภาคม 2557
2. http://www.eco-business.com/news/sec-thaipat-institute-launch-measures-as-
sess-firms-csr/



รัฐบาลจีน
สั่งยายโรงงาน
กอมลพิษออก

จากปกกิ่ง 
เพื่อลดปญหา
มลพิษที่รุนแรง

PA G E  6

จากสภาพปญหาดานมลพิษทางอากาศท่ีรนุแรงและ
เปนอันตรายตอสขุภาพในกรุงปกกิง่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่มาจากการขนสงและคมนาคม 
อตุสาหกรรมการผลติ และการใชพลังงานจากถานหนิ 

รัฐบาลจึงมีคําสั่งใหโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกอให
เกดิมลพษิสงู เชน เหล็กและเหลก็กลา เครือ่งจักร
กลหนกั และสารเคม ีใหยายโรงงานไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ 
เพือ่ลดการสรางมลพิษและเรงใหเกดิการปรับการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรม โดยเร่ิมดําเนินการมาต้ังแต
ป 2008 

ในป 2014 มีโรงงานท่ีตองเคล่ือนยายแลวกวา 
50 โรงงาน โดยรัฐบาลจีนจายเงินชดเชยใหเปน
เงิน 90.5 ลานหยวน และจากแผนการปรับปรุง
คณุภาพอากาศ ป 2013-2017 คาดวาจะมีโรงงาน
ที่เขาขายตองยายออกจํานวน 300-500 โรงงาน 

พื้นท่ีที่แนะนําใหไปต้ังโรงงานอุตสาหกรรม คือ 
มณฑลเหยเปยและเทศบาลนครเทียนจิน ซึ่งอยู
ใกลกับกรุงปกกิ่งและเปนเขตอุตสาหกรรมใหม
ของจีน ตัวอยางโรงงานท่ียายออกไปแลว เชน 
Beijing Lingyun Building and Chemical 
Materials Company ซึ่งเปนบริษัทที่รัฐเปน
เจาของ ไดยายไปอยูในเหยเปยแทน ซึ่งเหยเปยก็
ถือเปนมณฑลที่ติดอันดับเมืองที่มีระดับมลภาวะ
สูง โดยอยูในอันดับที่ 7 จาก 10 เมืองในจีน จาก
การจัดอันดับในป 2013 

อยางไรก็ตาม ความเห็นจากนักวิชาการและนัก
วิเคราะหตางๆ ระบุวา มาตรการดังกลาวเปนการ
ผลักภาระและแรงกดดันจากปกกิ่งไปยังพื้นที่
อื่นๆ และทางการควรจะยายโรงงานเหลานี้ไปยัง
พื้นที่ทางตะวันตกหรือทางตอนกลางของจีนซึ่ง
จาํเปนตองมกีารพฒันาการผลติและยงัเปนพ้ืนที่
ที่ปญหาเศรษฐกิจในทองถิ่นเปนปญหาเรงดวน
กวาในพื้นที่อื่น ๆ

จากมาตรการดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความมุง
มั่นตั้งใจที่จะแกไขปญหามลพิษที่รุนแรงท่ีสงผล

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

ตอประชาชนในพ้ืนที่และสิ่งแวดลอม แตอยางไร
ก็ตาม คงตองติดตามกันตอไปวาจากมาตรการ
ดงักลาวจะชวยใหปญหาดานมลพษิของปกกิง่ลด
นอยลงหรืออยูในระดับทีไ่มเปนอนัตรายตอสขุภาพ
ประชาชนไดมากนอยเพียงใด รวมถึงการจัดการ
และการควบคุมมลพิษในพ้ืนที่ที่โรงงานเหลาน้ัน
ยายไปตัง้อยู ซึง่ถอืเปนความทาทายสาํหรบัหนวย
งานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ที่มา :  
- www.bangkokbiznews.com, 19 
เมษายน 2557

- http://www.eco-business.com/
news/300-firms-leaving-beijing-
reduce-smog-capital/ 

- http://www.china.org.cn/environ-
ment/2014-04/17/content_32120664.
htm 

- http://www.environmentalleader.
com/2008/08/11/beijing-cleans-up-
air-by-moving-factories-elsewhere/


