จดหมายขาว

เพือ่ การเตือนภัย
ดานมาตรฐาน
ภายใตโครงการสรางระบบขอมูล และองคความรูดานมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย

ปที่ 4 ฉบับที่ 30 เดือนเมษายน 2557

สหภาพยุโรปคุมเขมความปลอดภัยในอาหาร สํารวจชีผ้ บู ริโภคหวัน่ สารเจือปนทุกรูปแบบ
มาตรฐานบังคับดานความรับผิดชอบตอสังคมของอินเดีย
ISSN 2228-9925

มาตรฐานการจัดการพลังงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ความเคลื่อนไหวดานระเบียบสารเคมีของแคลิฟอรเนีย

จดหมายขาวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน

จดหมายขาวเพือ่ การเตือนภัยดานมาตรฐาน

ภายใตโครงการสรางระบบขอมูล และองคความรูด า นมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย
กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทา นผูอ า น “จดหมายขาวเพือ่ การ
เตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรบบทความทีน่ า สนใจประจํา
เดือนเมษายน 2557 ทีมงาน Intelligence Unit ไดสรุป
บทความเกีย่ วกับสหภาพยุโรปคุมเขมความปลอดภัยใน
อาหาร สํารวจชีผ้ บู ริโภคหวัน่ สารเจือปนทุกรูปแบบ และ
มาตรฐานบังคับดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
อินเดีย รวมถึง Standard Warning เรื่อง มาตรฐาน
การจัดการพลังงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน และขาว
ความเคลือ่ นไหวดานระเบียบสารเคมีของแคลิฟอรเนีย

ปที่ 4 ฉบับที่ 30 เดือนเมษายน 2557

Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 2nd 11th 18th Floor, Yakult Building,
Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok
10400, Thailand
Tel. (+662) 617-1727-36 Fax. (+662) 617-1708

www.masci.or.th

สุดทายนี้ ขอขอบคุณสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ทีใ่ หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง
ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ
จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit
กอง บก.

สหภาพยุโรป
คุมเขม
ความปลอดภัยใน
อาหาร สํารวจชี้
ผูบริโภคหวั่นสาร
เจือปนทุกรูปแบบ

PAGE 2

รายงานจาก Food navigator ระบุวา จากผล
งานวิจัยลาสุดของหนวยงาน Food Standards
Agency (FSA) ของอังกฤษพบวาผูบริโภคชาว
อังกฤษ 26% จากกลุมที่ถูกสํารวจมีความกังวล
เกีย่ วกับสารเจือปนอาหาร (food additives) ซึง่
มากพอๆ กับสัดสวนของผูบ ริโภคทีม่ คี วามกังวล
เกี่ยวกับอาหารเปนพิษ (food poisoning)
รายงานดังกลาวยังระบุวาเมื่อมีการสอบถาม
ทันทีโดยไมระบุหัวขอเรื่องกอน (unprompted)
พบว า การใช ส ารเจื อ ปนอาหารก็ เ ป น หนึ่ ง ใน
ประเด็นความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยดาน
อาหารโดยมีผตู อบคําถาม 7% ทีร่ ะบุถงึ ประเด็นนี้
แบบสํารวจดังกลาวไดมีการดัดแปลงขอความ
“สารเจือปนอาหาร” เปนคําอืน่ ๆ เชน วัตถุกนั เสีย
(preservatives) และสีผสมอาหาร (colouring)
ซึ่งพบวาผูหญิงและผูบริโภคอายุระหวาง 50-65
ป สวนใหญจะตอบวามีความกังวลกับสารเจือปน
อาหาร ในขณะที่เพียง 13% ของผูบริโภคที่มีอายุ
ระหวาง 16-25 ป ตอบวามีความกังวลกับเรือ่ งดัง
กลาว ซึง่ เปรียบเทียบกับ 20-36% ในกลุม อายุอนื่
อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ผูบริโภคทั้งจากการ
สอบถามแบบใหรหู วั ขอกอนและจากการสอบถาม
แบบทันทีมคี วามกังวลมากทีส่ ดุ (37% ของผูต อบ
แบบสอบถาม) ก็คือสุขอนามัยอาหาร (food
hygiene) เมื่อรับประทานอาหารนอกบาน ซึ่งสูง

กวาสัดสวนผูต อบแบบสอบถามทีว่ า กังวลเรือ่ งสุข
อนามัยอาหารในบานกวา 2 เทา (15%)
เว็บไซต thaieurope.net รายงานวา จากการ
สอบถามแบบทั น ที โ ดยไม ร ะบุ หั ว ข อ เรื่ อ งก อ น
เกี่ยวกับประเด็นความกังวลทั่วไปของผูบริโภค
พบวา ความกังวลเกีย่ วกับนํา้ ตาล ไขมัน และเกลือ
ในอาหาร มีอยู 9% ความกังวลเกี่ยวกับไขมันอิ่ม
ตัว (saturated fat) มีอยูประมาณ 7% ในขณะ
ที่ความกังวลสูงสุดในประเด็นทั่วไป คือ ราคา
อาหาร ซึ่งมีถึง 18%
เมือ่ มีการสอบถามแบบใหรหู วั ขอกอนลวงหนา
นั้น ประเด็นทั่วไปที่มีความกังวลสูงสุด 3 ประเด็น
ไดแก ราคาอาหาร (60%) อาหารเหลือทิ้ง (50%)
และปริมาณเกลือในอาหาร (44%)
ปจจุบนั ผูบ ริโภคในสหภาพยุโรป (อีย)ู กําลังให
ความสนใจมากขึ้นกับที่มาของสินคาที่ตนบริโภค
และมีความเชื่อวาสินคาที่ดีตองปลอดจากสาร
เจือปนตางๆ ซึง่ จะสังเกตไดจากแนวโนมของสินคา
เกษตรอินทรียที่กําลังมาแรง ดังนั้นภาคเอกชน
ไทยที่เกี่ยวของจึงควรเนนสงเสริมภาพลักษณ
ดานคุณภาพ สุขอนามัย และผลดีตอสุขภาพใน
สินคาอาหารเพือ่ รักษาความเชือ่ มัน่ จากตลาดอียู
ในอนาคต
ที่มา:
- กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย
: http://www.ditp.go.th
- http://www2.thaieurope.net
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มาตรฐานบังคับดานความรับผิดชอบตอสังคมของอินเดีย

อินเดียออกมาตรการบังคับใหบริษทั ทีม่ รี ายได
ตอปเทากับหรือมากกวา 164 ลานเหรียญสหรัฐฯ
($million) หรือมีมูลคาทรัพยสินรวมกวา 82
$million หรือมีกําไรสุทธิมากกวา 0.82 $million ในระหวางปงบประมาณ โดยบริษัทตอง
จัดสรรงบประมาณรอยละ 2 จากรายไดสทุ ธิ เพือ่
กิจกรรมทางสังคมทีเ่ ปนประโยชนในประเทศ ตาม
ระเบียบดานความรับผิดชอบตอสังคม ภายใต
กฎหมายบริษทั ป 2013 (The new Companies
Act, 2013) ที่ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ที่ 1
เมษายน 2014
บริษทั ทีม่ กี าํ ไรสุทธิตามเกณฑทกี่ าํ หนดจะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายดังกลาว ยกเวน กําไร
จากสาขาหรือบริษัทในตางประเทศ และยกเวน
เงิ น ป น ผลที่ ไ ด รั บ จากบริ ษั ท อื่ น ๆ ในประเทศ
อินเดีย แตกฎหมายนี้ยังบังคับใชกับบริษัทตาง
ประเทศที่ทําธุรกิจในประเทศอินเดียไมวาดําเนิน
การด ว ยตนเองหรื อ แม ก ระทั่ ง ผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส
บริษทั ทีเ่ ขาขายตองดําเนินการตามกฎหมายนี้
จะตองเขารวมเปนคณะกรรมาธิการดานความรับ
ผิดชอบตอสังคมเพื่อรวมดําเนินงานที่อุทิศตอ
สังคม เชน สนับสนุนดานการศึกษา ความเทา
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เทียมทางเพศ การเสริมสรางศักยภาพแกผหู ญิง
ปรับปรุงสุขภาพของมารดา หรือสรางความมัน่ ใจ
ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
บริ ษั ท จะต อ งเลื อ กโครงการที่ ต  อ งการจะ
สนับสนุนจากรายการกิจกรรมที่ระบุในกฎหมาย
ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ
สังคมจะรวมกําหนดกรอบนโยบายดานความรับ
ผิดชอบตอสังคมใหสอดคลองกับระเบียบและการ
ประยุกตใช ซึ่งประธานคณะกรรมการของบริษัท
จะมีบทบาทโดยการมีสว นรวมกับแผนปฏิบตั กิ าร
ดานความรับผิดชอบตอสังคมในหลายๆ ขัน้ ตอน
ซึง่ รวมถึงการกําหนดกิจกรรม การอนุมตั นิ โยบาย
และการเปดเผยขอมูลในรายงานและเว็บไซตของ
บริษัท
กฎหมายดั ง กล า วจะช ว ยเติ ม เต็ ม ความ
พยายามของหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่
จะให บ ริ ษั ท ในอิ น เดี ย เริ่ ม ต น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจเพื่อยกระดับความเปนอยูที่ดีขึ้นของผู
ดอยโอกาสและสิ่งแวดลอม
แผนงานทางสังคมและเศรษฐกิจถือเปนความ
รับผิดชอบของบริษทั ทีจ่ ะชวยดึงดูดความนิยมใน
ตางประเทศ ซึ่ง The Financial Reporting
Council ในสหราชอาณาจักรอยูระหวางดําเนิน

การเพื่อนําเสนอแนวทางการเปดเผยเกี่ยวกับสิ่ง
แวดลอม สังคม และการกํากับดูแล (Environmental, Social and Governance : ESG) ที่
ประกาศโดยบริษัทนั้นๆ ซึ่งเนื้อหาเหลานี้นาจะเขา
มาแทนที่หัวขอการทบทวนธุรกิจ ที่อยูในรายงาน
ประจําปแบบเดิมๆ ซึง่ บริษทั จะตองจัดใหมกี ารเปด
เผยขอมูลที่ครบถวนเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ
รวมทั้งความพยายามดานสังคม
ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวกําลังจะมีผลบังคับใช
ซึง่ คงตองติดตามกันตอไปวากฎหมายดังกลาวมี
ความชัดเจนเพียงพอ หรือมีปญหาอุปสรรคใน
การประยุกตใชหรือไม อยางไร แตอยางไรก็ตาม
ถือวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีและแสดงใหเห็นถึงความ
เอาจริงเอาจังของรัฐบาลอินเดียทีต่ อ งการใหภาค
ธุรกิจเขามามีสวนรวมดานความรับผิดชอบตอ
สังคมอยางจริงจังและรูปธรรม ซึ่งผลดังกลาวจะ
ชวยยกระดับความเปนอยูข องประชากรและสังคม
รวมถึงสภาพแวดลอมของอินเดียไดเปนอยาง
มาก
ที่มา :
- http://businesstoday.intoday.in
- www.environmentalleader.com
- THE COMPANIES ACT, 2013 , India
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ภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความตื่นตัวและมีการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ดานสภาพแวดลอมและการจัดการพลังงานในรูปแบบตางๆ ทีร่ วมถึงการสงเสริมดานระบบการจัดการ
พลังงาน โดยในป 2012 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติ (The National Development
and Reform Commission : NDRC) ไดพยายามที่จะรวมระบบการจัดการพลังงานเขาไปในแผน
ปฏิบัติการอนุรักษพลังงานและคารบอนตํ่า ป 2011-2015 ของบริษัทกวา 10,000 แหง ซึ่งเปนตัวชี้
วัดหลักดานการประหยัดพลังงานที่จะแพรหลายทั่วประเทศ
แผนปฏิบัติการนี้ชวยสงเสริมการสรางระบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และสง
ผลใหบริษทั ประสบความสําเร็จในการไดรบั การรับรองระบบการจัดการพลังงานซึง่ ไดรบั การสนับสนุน
จาก NDRC และหนวยงานที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ซีเมนต วัสดุกอสราง และ
อื่นๆ
ในดานของการพัฒนามาตรฐานการจัดการพลังงาน ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการสํารวจขอมูล
เพื่อการพัฒนามาตรฐานการจัดการพลังงานแหงชาติตั้งแตป 2002 และมีการพัฒนาและปรับปรุง
มาตรฐานการจัดการพลังงานอยางตอเนือ่ งดวยการสนับสนุนจากโครงการของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เชน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติ (NDRC) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (The
Ministry of Science and Technology : MOST) และอื่นๆ นอกจากนั้น ยังมีสวนรวมในการ
พัฒนามาตรฐานสากลโดยสถาบันดานพลังงาน ผูเ ชีย่ วชาญของจีน และการจัดกิจกรรมของผูท มี่ สี ว น
รวมตางๆ ซึ่งมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดของมาตรฐานสากลของ ISO คอนขางมาก โดยวิวัฒนาการของการพัฒนามาตรฐาน
ระบบการจัดการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 วิวัฒนาการของระบบมาตรฐานการจัดการพลังงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวาสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการออกมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตั้งแตป 2009 ไดแก GB/T 23331:2009 Energy
Management System for -- Requirement จากนั้นในป 2011 ISO 50001: 2011 ไดประกาศใช สงผลใหสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการทบทวน
มาตรฐานของประเทศและประกาศใช GB/T 23331: 2012 และ GB/T 29456: 2012 Energy Management System -- Implementation Guidance เพื่อใหมั่นใจวามาตรฐานของประเทศและมาตรฐานสากลมีความสอดคลองกัน

ภาพที่ 2 ความสัมพันธของมาตรฐานดานการจัดการพลังงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของมาตรฐานหลักดานการจัดการพลังงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ มาตรฐานหลักมี 2 มาตรฐาน ไดแก
GB/T 23331: 2012 และ GB/T 29456: 2012 นอกจากนั้นยังมีการจัดทําเอกสารขอแนะนําในการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานสําหรับภาค
อุตสาหกรรม เชน GB/T 30258:2013 สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา และ GB/T 30259:2013 สําหรับอุตสาหกรรมซีเมนต และยังมีสําหรับ
อุตสาหกรรมตัวแทนอื่นๆ ดวย
ในการสงเสริมการจัดการพลังงานของประเทศ ทาง NDRC และ หนวยงานบริหารการรับรองและการรับรองระบบ (The Certification and Accreditation Administration : CNCA) ไดรว มกันจัดทําโครงการสงเสริมใหมกี ารดําเนินงานดานการจัดการพลังงาน สําหรับสถานประกอบการชัน้ นํา 10,000
แหงทั่วประเทศ (Strengthening energy management system implementation in Top 10,000 enterprises)ตามมาตรฐาน GB/T 23331
ระหวางป 2012-2015 เพื่อใหสถานประกอบการนํารอง มีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการอนุรักษพลังงานและการเพิ่มระดับการจัดการพลังงานที่ดีขึ้น
อยางมีนัยสําคัญดวยการสรางระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งจะชวยใหสถานประกอบการมีการปรับปรุงดานประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยกลุมเปา
หมาย ประกอบดวย ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและภาคบริการ เชน โรงแรม การขนสง/คมนาคม และอาคารของหนวยงานภาครัฐ
ที่มา :
- CHINA STANDARDIZATION March / April 2014
- Notice of the National Development and Reform Commission (NDRC) and the Certification and Accreditation Administration
(CNCA) of People’s Republic of China (PRC) on Strengthening energy management system implementation in Top 10,000
enterprises
- EnMS under China’s Top -- 10,000 Program โดย Institute for Industrial Productivity
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ความเคลื่อนไหว
ดานระเบียบ
สารเคมีของ
แคลิฟอรเนีย
สหรัฐอเมริกาถือเปนตลาดบริโภคขนาดใหญ
ของโลกและมีกฎระเบียบควบคุมอยางเขมงวด
โดยเฉพาะดานความปลอดภัยของผูบริโภคทั้ง
จากการใชผลิตภัณฑและจากสารเคมีทผี่ สมอยูใ น
ผลิตภัณฑ
รัฐบาลกลางของสหรัฐฯ มีการออกกฎหมาย
ในการควบคุมการใชสารเคมีในผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งในสวนมลรัฐตางๆ ก็มีการนําไปเปน
แนวทางในการกําหนดกฎระเบียบควบคุมของ
ตนเอง ตัวอยางเชน รัฐแคลิฟอรเนียที่มีการออก
กฎหมายสินคาอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย หรือ
Safer Consumer Products regulations ที่
กํากับดูแลโดย The Department of Toxic
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Substances Control (DTSC) ซึ่งมีผลบังคับใช
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2013
DTSC ตองการใหผูผลิตคนหาวัตถุดิบทาง
เลือกเพื่อทดแทนสารเคมีที่เปนวัตถุดิบในการ
ผลิตสินคาอุปโภคบริโภค 3 ประเภท โดย DTSC
จัดลําดับความสําคัญและคัดเลือกสินคาสําคัญ
(Priority Products) เพราะสินคาเหลานี้มีสวน
ผสมของสารเคมีอันตรายอยางนอย 1 ชนิด จาก
กวา 1,100 ชนิด ที่ DTSC ระบุวามีศักยภาพที่จะ
กอใหเกิดอันตรายอยางมีนยั สําคัญกับคนหรือสิง่
แวดลอม ซึ่งสินคาดังกลาว ไดแก
- แผนโฟมรองนอนสําหรับเด็ก (Children’s
foam padded sleeping products) ทีป่ ระกอบ
ดวย สารหนวงไฟ (TDCPP : chlorinated
TRIS) และอาจเปนสารกอมะเร็งที่สามารถกอให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพเรื้อรัง ซึ่งแผนโฟมรอง
นอนสําหรับเด็ก นําไปใชกับที่นอนเด็กในหลายๆ
รูปแบบ เชน เสื่อและเตียงนอน หมอนจัดทานอน
(Sleep positioners) เปลเด็กแบบโฟม (Bassinet foam) เปนตน
- Spray Polyurethane foam systems (SPF
systems) ใชเปนฉนวนกันความรอน สําหรับบาน
และอาคาร และอุดรอยรัว่ ซึม ซึง่ มีสว นผสมของได
ไอโซไซยาเนต (di-isocyanates : dg) สามารถ
ทําใหเกิดความระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ
ทําใหเกิดโรคหอบหืดและโรคมะเร็ง ซึง่ รูจ กั กันโดย

ทั่วไปวาเปนสารระคายเคือง
- นํ้ายาลอกสี (Paint stripper) ซึ่งมีสวนผสม
ของเมทิลีนคลอไรด (methylene chloride)
หรือที่รูจักกันวาเปนสารกอมะเร็งและสารพิษที่มี
ผลตอระบบประสาท
ทั้งนี้ DTSC ยังไมไดหามจําหนายสินคาดัง
กลาว เพียงแตเริม่ ตนขอความรวมมือจากผูผ ลิต
ทีต่ อ งขายสินคาดังกลาวในแคลิฟอรเนียใหดาํ เนิน
การวิเคราะหถึงวัตถุดิบทางเลือกอื่นๆ เพื่อการ
ตั ด สิ น ใจ หากพบว า มี วั ต ถุ ดิ บ อื่ น ที่ มี ค วาม
ปลอดภัยมากกวา แตรายชื่อสินคาสําคัญ (Priority Products) ยั ง ไม เ ป น ทางการจนกว า
กระบวนการพิจารณาจะสมบูรณ ซึง่ คาดวาจะแลว
เสร็จภายในป 2014 นี้
อยางไรก็ตาม จากมาตรการดังกลาว ก็นาจะมี
ผลบังคับใชในอนาคต ซึ่งทําใหผูผลิตสินคาและผู
ผลิตสารเคมี จะตองมีการศึกษาและพัฒนาสินคา
และสารเคมีทมี่ คี วามปลอดภัยตอผูบ ริโภคใหมาก
ยิ่งขึ้น
ที่มา :
- https://dtsc.ca.gov/SCP/Foam_Padded_Sleeping.cfm
- www.environmentalleader.com

