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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว

เพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรับบทความ

ที่น าสนใจประจําเดือนมกราคม 2559 ทีมงาน 

Intelligence Unit ได สรุปบทความเกี่ยวกับ

มาตรฐานไอเอสโอสําคัญตอผูบริโภคอยางไร และ 

แนะนาํมาตรฐานใหม เครือ่งจักรใหอาหารสตัว รวมถงึ 

Standard Warning  เกีย่วกับ ISO 13065 หลกัเกณฑ

ความย่ังยนืสําหรับพลังงานชีวมวล และบทความเก่ียว

กับดัชนีวัดสิทธิมนุษยชน

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

 มาตรฐาน
ไอเอสโอสําคัญ

ตอผูบริโภค
อยางไร

มาตรฐานสากลของไอเอสโอหรือองคการ
ระหว างประเทศวาด วยการมาตรฐาน เป น
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับทุกคน ยกตัวอยางเชน 
การที่เราอยูในตางแดนแตสามารถใชบัตรของ
ธนาคารจากอกีซกีหนึง่ของโลกได การทีเ่รามัน่ใจ
ในคุณภาพและความปลอดภัยของของเลนเด็ก 
การท่ีผูบริโภคไดรบัสนิคาและบริการท่ีมคีณุภาพ
อยางเสมอตนเสมอปลาย เปนตน สิ่งตางๆ เหลา
นีจ้าํเปนตองมมีาตรฐานทัง้สิน้ โดยไอเอสโอไดจดั
เตรยีมขอกาํหนดทีบ่รษิทัตางๆ ไดนาํไปปฏบิตัทิัว่
โลกเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผลิตภัณฑและ
บริการวาเปนไปตามความตองการของผูบริโภค
ยิง่ไปกวานัน้ มาตรฐานยงัชวยใหลกูคามคีวาม

พึงพอใจมากข้ึน ในโลกท่ีเสียงของผูบริโภคมี
ความสําคัญไดอยางเห็นไดชัดนั้น มาตรฐานเปน
ขอกําหนดทางธุรกิจที่สําคัญยิ่ง
ดังน้ัน สิ่งเหลานี้จึงเปนสาเหตุวาทําไมผูแทนผู

บริ โภคจึง มีบทบาทร  วมกันในการพัฒนา
มาตรฐาน การรวมเอามุมมองของผูบรโิภคเขามา
ไวดวยกันมีความสําคัญในการพัฒนามาตรฐาน 
เนือ่งจากจะทําใหไดมมุมองจากชีวติจรงิ ซึง่ชวยให
มคีวามมัน่ใจวาประเดน็ตางๆ เชน ความปลอดภยั
และคุณภาพ ไดรบัการตอกยํา้ใหครอบคลมุตาม
ความตองการ
นอกจากนี ้มาตรฐานยงัชวยใหมคีวามมัน่ใจวา

ผลติภัณฑและบริการมสีมรรถนะอยางทีค่าดหวงั
และมีการปรับปรุงในเร่ืองตางๆ ดังตอไปนี้
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- คุณภาพและความเชื่อถือได
- ความเสมอตนเสมอปลายในการสงมอบ

บริการ
- ทางเลือกและการแขงขันที่เปนธรรม
- ความโปรงใสในขอมูลการผลิต
- ความเหมาะสมของผลิตภัณฑสําหรับกลุม

ประชากรท่ีมีความเปราะบาง (เชน เด็ก คนพิการ 
ผูสูงวัย เปนตน)

- ความเช่ือถอืไดของมาตรฐานในการสนับสนุน
กฎหมายปกปองผูบริโภค
สาํหรบัหนวยงานของไอเอสโอท่ีมหีนาทีก่าํหนด

นโยบายเก่ียวกบัผูบรโิภคม ีชือ่วา คณะกรรมการ
นโยบายผูบริโภค (ISO’s Committee on Con-
sumer Policy: COPOLCO) ไดทุมเทใหกับการ
สงเสริมการมีสวนรวมของผู บริโภคในเร่ือง
มาตรฐานโดยจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นมาเพื่อ
สนับสนุนใหผูบริโภคมีสวนรวมในเร่ืองมาตรฐาน 
เช น  การจัดฝ กอบรมและทดสอบทางไกล 
หลักสูตร “ผูบริโภคและมาตรฐาน: คูคาเพื่อโลก
ที่ดีขึ้น” การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝก
อบรมใหกบัสถาบันมาตรฐานแหงชาติของประเทศ 
ตางๆ เพ่ือสรางการมีสวนรวมสําหรับผูมีสวนได
สวนเสียรวมทั้งผูบริโภค การจัดทําแนวทาง การ
พัฒนามาตรฐานที่ชวยในเรื่องการบริการที่เนน
ประเด็นดานผูบริโภค เปนตน 
ที่มา: http://www.iso.org/iso/home/
about/iso-and-the-consumer.htm
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จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

ประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นและความตองการ
อาหารท่ีมาจากสัตวก็เพิ่มขึ้นตามไปดวย ทําใหมี
การพัฒนาเครื่องจักรท่ีใชเลี้ยงอาหารสัตว แต
ดวยนโยบายและเทคโนโลยีที่แตกตางกันออกไป
ในแตละประเทศ จงึยังมคีวามไมสมดลุในดานนีอ้ยู 
ดังนั้น เพื่อช วยใหมีการปฏิบัติที่สอดคลอง
กลมกลืนกันท่ัวโลก คณะกรรมการวิชาการใหม
ของไอเอสโอ ISO/TC 293 จงึไดพฒันามาตรฐาน
เพื่ออุตสาหกรรมท่ีตองใชมาตรฐานเคร่ืองจักร
สําหรับใหอาหารสัตว 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวทั่วโลก
การซื้อเครื่องจักรสําหรับการผลิตอาหารสัตวทั่ว
โลกยงัคงตองรกัษาไว มกีารเปลีย่นแปลงบางและ
ขยายหรือสรางไลนการผลิตใหมๆ ออกไปอีก 
อยางไรก็ตาม ยังไมมีมาตรฐานระหวางประเทศที่
มีความสอดคลองกันในเ ร่ืองน้ี ผู ผลิตท่ีใช 
เครือ่งจกัรผลติอาหารสตัวแตละรายตางกม็ขีอกาํ
หนดหรือสเปคเปนของตนเองในขณะท่ีผู ผลิต
อาหารสัตวรายยอยก็จัดซื้อเคร่ืองจักรที่คิดวา
เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด ขอกําหนดที่ไมคงที่
นีเ้ปนอปุสรรคตอการคาระหวางประเทศอยางเห็น
ไดชัด จึงมีความตองการอยางเรงดวนสําหรับ
มาตรฐานระหวางประเทศเพื่อใหธุรกิจดานนี้
สามารถกาวขามอุปสรรคน้ีไปใหได
ประธานของคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 293 
Lujia Han กลาวถึงความไมสอดคลองซึ่งไมเปน
อนัหน่ึงอนัเดียวกนันีว้า เมือ่การคาระหวางประเทศ
ในอตุสาหกรรมมาถึงระดบัหนึง่ มาตรฐานระหวาง
ประเทศจงึจาํเปนตองเกดิข้ึนอยางหลกีเล่ียงไมได
เพ่ือที่จะรวมมือกันในดานเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 
เครื่องจักรที่ใชในการใหอาหารสัตวและชิ้นสวน
ขององคประกอบเฉพาะนั้นมีอยู มากมายและ
กระจัดกระจาย  และมีจํานวนมากที่ระบุถึง
เทคโนโลยีดานกระบวนการใหอาหารสัตว
เนื่องจากความไมเห็นพองตองกันของหลาย

ประ เทศในประ เด็นนิยามศัพท และการนํ า
สัญลักษณทางกราฟฟคไปใช งานสําหรับ
เครื่องจักรที่ใหอาหารสัตวและกระบวนการให
อาหารสัตว จึงเกิดอุปสรรคทางการคาระหวาง
ประเทศรวมทั้งการสื่อสารดานเทคโนโลยีที่เกี่ยว
กับเคร่ืองจักรที่ใหอาหารสัตวดวย
นิยามศัพท ความปลอดภัย และสุขลักษณะ: สิ่ง
แรกที่ตองคํานึงถึง
การใหอาหารสัตวทัว่โลกประสบปญหาความยาก
ลําบากเพราะอุบัติเหตุนับไมถวนจากการไมมี
มาตรการดานความปลอดภัยที่ดีของเครื่องจักร
ที่ใหอาหารสัตวรวมทั้งขอกําหนดดานความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวของกับผังการออกแบบ การติด
ตัง้และการผลติดวยเครือ่งจกัร ตวัอยางทีพ่บเหน็
ไดบอยทั่วโลก คือ ปญหาการระเบิดฟุงกระจาย
ไปทั่วดวยฝุนที่มาจากเครื่องจักรที่ใหอาหารสัตว
ในการให อาหารสัตว ตามกระบวนการของ
เคร่ืองจักร มีหลายปจจัยที่มีผลกระทบตอ
สุขลักษณะ สภาพแวดลอมและสวัสดิภาพของผู
ปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงตองมีการแกไขปญหารวม
กัน สิ่งสําคัญลําดับแรกก็คือ สุขภาพของมนุษย
และสตัว ความม่ันคงของมนษุย ซึง่ในประเดน็เหลา
นี้ มีประเด็นหลัก 3 กลุมที่ตองนํามาพิจารณา
สําหรับคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 293 ซึ่ง
ไดแก นิยามศัพท ความปลอดภัย และสุขอนามัย
สําหรับวัตถุประสงคของ ISO/TC 293 มีดังตอไป
นี้
 – พฒันามาตรฐานระหวางประเทศสาํหรบันยิาม
ศัพทและสัญลักษณทางกราฟฟค ความ
ปลอดภัย สขุอนามัย และวิธทีดสอบสําหรบัขอ
กําหนดทางวิชาการ รวมท้ังสมรรถนะของ
เคร่ืองมือและสายการผลิตในการใหอาหาร
สัตวที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพในการให
อาหารสัตว ประสิทธิผลของการผลิต และการ
ใชพลังงาน

แนะนํามาตรฐานใหม เครื่องจักรใหอาหารสัตว

 – อาํนวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนประเด็น
ปญหาทางเทคนิคในระดับระหวางประเทศ สง
เสรมิการคาระหวางประเทศ ลดความเสีย่งดาน
ความไมปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหาร
สัตวรวมทั้งความเสี่ยงตอเนื่องท่ีเกิดจากสุข
อนามยัในการใหอาหารสตัว สขุลักษณะในการ
ทํางาน และมลพิษทางดานสิ่งแวดลอม

 – นาํเสนอการแกไขปญหาท่ีดทีีส่ดุสาํหรับความ
มั่นคงและสุขลักษณะของเครื่องจักรใหอาหาร

 – เป นแหลงพื้นฐานทางเทคนิคสําหรับการ
ประเมนิความสอดคลองและการจดัเตรยีมพืน้
ฐานดานเทคโนโลยทีีเ่ปนกลางเพือ่การสัง่ การ
ตรวจสอบโครงการและการยอมรับสายการ
ผลิตที่ซับซอน นอกจากน้ี ยังชวยสงเสริม
เทคโนโลยีการผลิตไปพรอมๆ กับการตอบ
สนองดานกฎระเบียบในดานน้ีซึ่งจะสงผลดีตอ
ผูมีสวนไดสวนเสียเปนอยางมากดวย

ความทาทายในอนาคต
คณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 293 จะเนนดาน
ขอมลูขาวสารในสายการผลติของกระบวนการให
อาหารสัตวและเครือขายบริการตามมาตรฐาน
สมยัใหมของกระบวนการทางเกษตรกรรม Lujia 
Han กลาววาความทาทายที่ใหญที่สุดก็คือ การ
ดงึเอาผูเชีย่วชาญระดบัโลกในสาขานีใ้หมากทีส่ดุ
เขามาทํางานรวมกันเพ่ือรับสนับสนุนจากรัฐบาล
ใหสามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ดานเคร่ืองจักรที่ใชในการใหอาหารสัตวซึ่งไม
เพยีงแตจะสนบัสนนุการคาระหวางประเทศเทาน้ัน 
แตยังสงเสริมผูผลิตในดานเทคนิคและทําใหผูใช
งานไดรับผลิตภัณฑคุณภาพดีอีกดวย

ที่มา: http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref2019
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International Organization for Standardization (ISO) หรือองคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน ไดประกาศมาตรฐานใหม ISO 13065:2015 Sustainability criteria for bioen-
ergy หรือหลักเกณฑความยั่งยืนสําหรับพลังงานชีวมวล (ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015) ที่จะ
ชวยใหเขาถึงความย่ังยนืของกระบวนการและผลิตภณัฑทีเ่ก่ียวของกับพลังงานชีวมวล ซึง่ถือเปนสาขา
ทีม่ศีกัยภาพในการแกไขปญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สนับสนนุความมัน่คงทางพลงังาน 
และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
พลังงานชีวมวลผลิตจากสารอินทรีย เชน ผลพลอยไดหรือเศษไม และพืชผลทางการเกษตร โดย

สามารถใชในการผลิตเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการขนสงและไฟฟาเชนเดียวกับการใหความรอนหรือการ
ทาํความเย็น จงึถอืเปนพลังงานท่ีชวยในการใชทรพัยากรอยางคุมคาและสามารถหาวัตถดุบิมาทดแทน
ได

The International Energy Agency (IEA) หรือ องคกรพลังงานระหวางประเทศไดนําเสนอ
ขอมูลการเพิ่มขึ้นของความตองการใชพลังงานหลักจากชีวมวลเทียบเทาไดถึง 1,827 ลานตันนํ้ามัน 
หรือ 12% ของปริมาณความตองการพลังงานขั้นตน (Primary Energy) ในป 2030 ซึ่งเพิ่มขึ้นเปน
เทาตัวเมื่อเทียบกับปริมาณในป 1990 (อางอิง : World Energy Outlook Special Report En-
ergy and Climate Change 2015) 

ISO 13065 มวีตัถุประสงคเพ่ือสงเสริมการผลิตอยางย่ังยนืและการใชพลงังานชีวมวล โดยกําหนด
ขอบขายในการพิจารณามุมมองดานสิง่แวดลอม สงัคม และเศรษฐกิจเพ่ือความสะดวกในการประเมิน
และการเปรียบเทียบการผลิตและผลิตภณัฑ หวงโซอปุทาน และการประยุกตใช ทีเ่กีย่วของกับพลงังาน
ชีวมวล (โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ) และจะชวยผลักดันดานการตลาดทั้งในและตางประเทศในดาน
การเพิ่มการแขงขันโดยเฉพาะผูผลิตในประเทศกําลังพัฒนา และชวยหลีกเลี่ยงขอกีดกันทางเทคนิค
ในการคาขาย ซึ่งมาตรฐานนี้สามารถนําไปประยุกตใชไดกับผูใชที่หลากหลายตามแนวทางของตนเอง 
โดยจะไดรับประโยชนในรูปแบบที่ตางกันออกไป เชน 

• ภาคธรุกิจ ดวยการจดัเตรยีมกรอบการทาํงานของมาตรฐานทีท่าํใหธรุกจิสามารถพดูภาษาเดยีว 
กันเมื่อมีการอธิบายประเด็นปญหาดานความสามารถในการดําเนินการอยางยั่งยืน

• ผูซื้อ ดวยการเปรียบเทียบขอมูลดานความสามารถในการดําเนินงานอยางยั่งยืนจาก ผูสงมอบ
พื่อชวยระบุกระบวนการพลังงานชีวมวลและผลิตภัณฑที่ตอบสนองขอกําหนด

• สําหรับหนวยงานภาครัฐและโครงการการรับรองและมาตรฐานอื่นๆ ดวยการใหบริการแหลง
ขอมลูดานความสามารถในการดาํเนนิการอยางยัง่ยนืและมพีืน้ฐานทีโ่ปรงใสสาํหรบัผูทีเ่กีย่วของ

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน



- http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2009   
- http://www.masciinnoversity.com/?p=20640 
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ในตลาดทั้งหมดซึ่งขอกําหนดดานกฎหมายของ ISO 13065 นี้ สามารถนําไปใชกับโซอุปทานทั้งหมด หรือบางสวนของโซอุปทานหรือเพียงแค
กระบวนการเดียวในโชอปุทาน อกีทัง้ยังสามารถนําไปใชไดกบัทุกรปูแบบของพลังงานชวีมวล โดยไมคาํนงึถงึวตัถดุบิ สถานท่ีทางภมูศิาสตร เทคโนโลยี
หรือการใชในขั้นสุดทาย

สาระสําคัญของ ISO 13065 แบงออกเปน 6 หมวด และภาคผนวก ดังน้ี 
บทนํา 
1 ขอบขาย
2 เอกสารอางอิง
3 คําศัพทและคํานิยาม
4 ขอกําหนดทั่วไปและขอแนะนํา
5 หลักการ หลักเกณฑ และตัวชี้วัด

   5.1 ขอมูลทั่วไป
   5.2 หลักการ หลักเกณฑ และตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม
   5.3 หลักการ หลักเกณฑ และตัวชี้วัดดานสังคม
   5.4 หลักการ หลักเกณฑ และตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ

6 วิธีการ การประเมิน และการเปรียบเทียบ การปลอยกาซเรือนกระจก
   6.1 ทั่วไป
   6.2 การพิจารณาเฉพาะสําหรับชวงเวลาในการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก
    6.3 กาํหนดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือการดูดกลับกาซเรือนกระจกจากปริมาณของคารบอนท่ีเปล่ียนแปลงในชีวมวลและท่ีปนเปอนในผลิตภณัฑ

พลังงานชีวมวล
   6.4 หนวยงานที่กํากับดูแลดานภูมิอากาศอื่นๆ
   6.5 หนาท่ีการทํางานและหนวยสงมอบ
   6.6 การรักษาผลิตผลรวม (Co-product) 
   6.7 การรกัษาของเสีย (waste)
   6.8 ขอบเขตของระบบ
   6.9 กระบวนการในการเปรียบเทียบการลดกาซเรือนกระจก

ภาคผนวก
ผูทีส่นใจสามารถศึกษามาตรฐาน ISO 13065: 2015 ไดจากหองสมุดของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมหรือหาซ้ือไดจากเว็บไซตของไอเอส
โอ http://www.iso.org/iso/home/store.htm

ที่มา : 



ดัชนีวัด
สิทธิมนุษยชน 
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จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

สทิธมินษุยชน เปนประเดน็ดานสงัคมทีส่าํคัญตอ
การดําเนนิธรุกิจในปจจุบนั เพือ่ขจดัและลดปญหา
ดานการละเมิดสิทธิ ความเหล่ือมล้ําทางสังคม 
การใชแรงงานทีผ่ดิกฎหมาย เปนตน ซึง่มหีลายๆ 
หนวยงานท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหองคกรเกิด
การดําเนนิงานท่ีสะทอนถงึความเคารพและคํานงึ
ถึงสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตางๆ

The United Nation (UN) ไดจัดทํา The UN 
Guiding Principle on Business and Human 
Right และ The UN Guiding Principles Re-
porting Framework (เผยแพรเดอืนกุมภาพันธ 
2015) ซึง่เปนแนวทางการดาํเนนิงานทีค่รอบคลมุ
สําหรับองคกรในการรายงานดานสิทธิมนุษย
ชน โดยกําหนดหลักการ หัวขอ/คําถาม เพื่อให
องคกรนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการและ
เตรียมขอมูลสําหรับการรายงานผล ซึ่งหัวขอใน
การรายงานมี 3 หัวขอหลัก คือ การกํากับดูแล
การเคารพสิทธิมนุษยชน การระบุจุดสําคัญของ
รายงาน และการจัดการประเด็นสําคัญดานสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งมีหลายบริษัทชั้นนําของโลกท่ีไดนํา
ไปประยุกตใชแลว เชน Unilever, Ericsson, 

H&M, Nestlé Newmont และ Dutch Bank 
ABN AMRO เปนตน

นอกจากน้ันยงัม ีBusiness & Human Rights 
Resource Centre และเครือขายความรวมมือ 
ระหวางกลุมนักลงทนุ และองคกรไมแสวงหากําไร 
ไดแก Aviva Investors, Business and Human 
Rights Resource Centre, Calvert Invest-
ments, EIRIS, The Institute for Human 
Rights and Business และ VBDO ไดรวมจัดทํา
รางตวัชีว้ดัท่ีจะใชในการจดัอนัดบัผลการดาํเนนิงาน
ดานสทิธิมนุษยชน หรือ The Corporate Human 
Rights Benchmark (CHRB) ซึ่งประกอบดวย
เกณฑการพิจารณา 5 ดาน ไดแก  

 – ภาวะผูนํา (10%)
 – การกํากับดูแล (10%) 
 – ระบบการจัดการ (30%)  
 – ผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน (40%) 
 – การรายงานผล/ความโปรงใสในการดําเนิน
งาน (10%)

CHRB มตีวัชีว้ดัยอยกวา 60 ตวัชีว้ดั เชน กจิกรรม
ที่ริเร่ิมกับผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายดานสิทธิ
มนุษยชน การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน และ
การเปดเผยขอมลูการประเมินความเส่ียง/ผลกระ
ทบดานสิทธิมนุษยชน เปนตน

สถานะปจจบุนัของ CHRB คอื สิน้สดุกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นคร้ังที่ 2 เมื่อเดือนตุลาคม 
2015 โดยในป 2016 จะมีโครงการนํารองที่นําไป

ใชใน 100 บริษัท ในกลุมสาขาแปรรูปการเกษตร 
สาขาอาหารและเครือ่งดืม่ และสาขาเครือ่งแตงกาย 
และจะขยายผลไปยัง 500 บริษัทใหญของโลกตอ
ไป ภายในป 2018 

ผูทีส่นใจสามารถสบืคนขอมลูเพิม่เตมิไดที ่http://
business-humanrights.org และ www.
ungpreporting.org 
 

ที่มา :  
 – http://www.ungpreporting.org/about-us/ 
 – http://www.ungpreporting.org/12000-
views-of-reporting-framework-in-first-
two-months/ 

 – http://business-humanrights.org 
 – http://www.cp-enews.com/cp_world_
view?topic=807


