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สหภาพยุโรปเสนอเปาหมายใหมของการ Recycling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
และลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน
เปาหมายใหมดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้:
• หามฝงกลบขยะทีน่ าํ ไปใชไดอกี ครัง้ (Recyclable) หลังป 2025
• นําขยะประจําวันมาใชอีกครั้ง (Recycle)
รอยละ 70 และนําวัสดุหอและบรรจุภัณฑ
ตางๆ ไปใชรอยละ 80
• ลดขยะทีท่ งิ้ ลงทะเลและขยะทีเ่ ปนเศษอาหาร
ผลที่คณะกรรมาธิการคาดวาจะไดรับคือ
• ลดผลกระทบของเศรษฐกิจตอสิ่งแวดลอม
และการปลอยคารบอนไดออกไซด
• ลดอุปสงคของทรัพยากรที่มีราคาแพงและ
มีปริมาณอุปทานนอย
• การสร า งงานในภาคการจั ด การขยะ
ประมาณ 580,000 ตําแหนง
• การลดลงของคาดําเนินการของภาคธุรกิจ
ประมาณรอยละ 8
สหภาพยุโรปพยายามทีจ่ ะผลักดันใหเศรษฐกิจใน
ยุโรปเปนไปในรูปแบบ Circular economy ซึ่ง
เปนรูปแบบเศรษฐกิจที่นํามีการ Reuse Repair

และ Recycling ทรัพยากรตางๆ แทนการสกัด
หรือผลิตวัตถุดิบใหมมาแทนที่ผลิตภัณฑที่ถูกใช
แลว สหภาพยุโรปมุงที่จะจัดตั้งตัวชี้วัดโดยใช
สัดสวนระหวาง Gross Domestic Product และ
ปริมาณการใชวัตถุดิบ มาตรการที่สหภาพยุโรป
คาดวานาจะสามารถขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ Circular economy ไดคือ
• การออกแบบใหผลิตภัณฑสามารถซอม
อัพเกรด และ นําไปใชอีกครั้งไดงาย
• สรางผลิตภัณฑที่ใชไดนาน และมีขั้นตอน
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ
• ลดการใชวัตถุดิบที่อันตรายหรือยากตอ
การนําไปใชอีกครั้ง
• สรางแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะ
• เปลี่ ย นขยะให เ ป น วั ต ถุ ดิ บ โดยใช ค วาม
กาวหนาเชิงเทคนิค
ที่มา :
http://ec.europa.eu/news/environment/140710_en.htm

จดหมายขาวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน

การพัฒนาของ BMW สูย านยนตสเี ขียวดวยมาตรฐาน ISO

BMW เปนคายรถยนตพรีเมีย่ มรายใหญของโลก
ซึ่งมีการพัฒนารถยนตพรอมนวัตกรรมใหมๆ
ออกสูทองตลาดอยางสมํ่าเสมอ โดยมีเปาหมาย
สํ า คั ญ หนึ่ ง คื อ การคิ ด ค น เทคโนโลยี เ พื่ อ ให
รถยนตหยุดปลอยไอเสีย (BMW EfficientDynamics) และที่ผานมามีรถยนตของ BMW กวา
1,000,000 คันทั่วโลก ที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีที่
ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เปนมาตรฐานซึ่งพิสูจน
ไดวาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
BMW มี ก ารพั ฒ นารถยนต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง
แวดลอม และมีรถยนต 24 รุน ที่มีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) นอยกวา 140 กรัม/
กิโลเมตร และลาสุด BMW ไดพัฒนารถยนตรุน
i3 ที่เปน City Car รุนแรกของ BMW ที่วางขาย
ในตลาด โดยเปนรถที่ไมกอใหเกิด CO2 (ZeroEmission) จากการใชงานเนื่องจากเปนรถยนต
ทีใ่ ชไฟฟา 100% ซึง่ ผลจากการทีส่ ามารถพัฒนา
แบตเตอรี่ใหมีอัตราการปลอย CO2 เปนศูนย
ทําใหไดรบั รางวัลในระดับสากลมากมาย และทีโ่ ดด
เดน ไดแก The World Car Design Award
และ The World Green Car Award จากงาน
New York International Auto Show 2014
เครื่องมือ (Tools) หนึ่งที่ BMW นํามาใชเพื่อให
บรรลุตามเปาหมายในกระบวนการผลิตรถยนต
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คื อ การประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต (Life-Cycle
Assessment : LCA) โดยไดรับการรับรอง ISO
14044 (Environmental management -Life cycle assessment)
LCA คือ กระบวนการวิเคราะหและประเมินคาผล
กระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม ตลอด
ชวงชีวิตของผลิตภัณฑ ตั้งแตการสกัดหรือการ
ไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสงและ
การแจกจาย การใชงานผลิตภัณฑ การใชใหม /
แปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ
หลังการใชงาน (อางอิง, MTEC)
Product Sustainability Team ของ BMW ได
ให ข  อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประโยชน ข อง LCA ใน
กระบวนการผลิต คือ เปนเครือ่ งมือในการติดตาม
และตัดสินใจ สําหรับการดําเนินมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และหากเทียบกับรถยนตที่มีขนาด
และสมรรถนะใกลเคียงกัน BMW i3 มีศักยภาพ
ในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน (Global warming
potential: GWP) ลดลงอยางนอย 30% หากขับ
เคลือ่ นดวยไฟฟาของ EU (EU electricity mix)
และ GWP จะลดลงไดถงึ 50% หากขับเคลือ่ นดวย
พลังงานทดแทน (Renewable energy)
การขอการรับรอง ISO 14044 จากหนวยงาน
ภายนอก (3rd Party) ถือวามีความสําคัญ เพื่อ

ใหมั่นใจไดวากระบวนการ LCA มีความถูกตอง
ทางวิทยาศาสตรและทางเทคนิค และยืนยันในดาน
ความโปรงใสและความสอดคลองตามรายงานการ
ศึกษา
ขอคิดสําหรับการดําเนินธุรกิจดวย LCA เพื่อนํา
ไปสูค วามยัง่ ยืนดานสิง่ แวดลอม คือ การทํา LCA
เปนการพิจารณาผลิตภัณฑตั้งแตเกิดจนตาย
(Cradle to Grave) ซึ่งถือเปนโครงการขนาด
ใหญ ตองทํางานอยางเปนระบบ และใชเวลา เพื่อ
ทําในสิ่งที่เหมาะสม และหากมีที่ปรึกษาภายนอก
ทีจ่ ะใหความชวยเหลือไดกจ็ ะทําใหโครงการดําเนิน
ไปไดอยางถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ที่มา:
• http://www.iso.org/iso/home/news_
index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1864
• http://www.bmwgroup.com/com/en/
responsibility/index.html
• http://www.mtec.or.th/ecodesign2012/index.php?option=com_
content&view=article&id=6:-life-cycle-assessment-lca&catid=1:ecodesign&Itemid=5
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18001: 2007
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ISO 9001 : 2015
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ISO 22000 : 20XX
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ภาพแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสําคัญ ณ ไตรมาส 3 ป 2557

Next

สรุปความ
เคลื่อนไหวของ
มาตรฐาน ISO
@ ไตรมาส 3
ป 2557

Now

Standard
Warning

ในชวง 1-2 ปที่ผานมา องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐานดําเนินการปรับปรุงมาตรฐาน
มากมาย รวมถึงมาตรฐานพื้นฐาน และมาตรฐานที่มีจํานวนผูนําไปใชอยางกวางขวาง เชน ISO 9001,
ISO 14001 รวมถึงมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมาตรฐานสากลที่มีการนําไปใช
อยางกวางขวางทั่วโลก คือ OHSAS 18001 และในปจจุบัน ISO อยูระหวางการพัฒนามาตรฐาน ISO
45001 Occupational Health and Safety Management Systems โดย ISO/PC 283
Occupational Health and Safety Management Systems
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จากภาพแสดงถึงสถานะของมาตรฐาน ISO ทีม่ ผี ใู ชงานมากและอยูร ะหวางการปรับปรุง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
• ISO/DIS 9001 : 2014 – มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ฉบับรางมาตรฐานสากล)
ประกาศเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2014 และคาดวาจะประกาศใชเปนมาตรฐานสากล ISO 9001
: 2015 ภายในไตรมาส 3 ป 2015
• ISO/DIS 14001 : 2014 – มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดลอม (ฉบับรางมาตรฐานสากล)
ประกาศเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2014 และคาดวาจะประกาศใชเปนมาตรฐานสากล ISO
14001 : 2015 ภายในไตรมาส 3 ป 2015
• ISO/CD 45001 : 2014 –มาตรฐานระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ฉบับรางกรรมาธิการ) ประกาศเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2014 คาดวาจะประกาศใชเปน
มาตรฐานสากล ISO 45001 : 2016 ภายในป 2016
• ISO/DIS 13485 : 2014 – มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสําหรับเครื่องมือแพทย
(ฉบับรางมาตรฐานสากล) ประกาศเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2014 และคาดวาจะประกาศใช
เปนมาตรฐานสากล ISO 13485 : 2015 ภายในไตรมาส 2 ป 2015
• ISO/NP 22000 – มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (โครงการ
ใหม) ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2014
• ISO/NP 14064-1 – ขอกําหนดและขอแนะนําระดับองคกรสําหรับการวัดปริมาณและการ
รายงานผลการปลดปลอย และลดปริมาณกาซเรือนกระจก (โครงการใหม) ประกาศเมื่อวันที่
16 เมษายน 2014
ผูประกอบการที่มีการนํามาตรฐานเหลานี้ไปใช หรืออยูระหวางศึกษาและเตรียมการนําไปใช ควรศึกษา
และติดตามความเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมหากมาตรฐานมีการ
ประกาศใช โดยสามารถติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวและบทความที่เกี่ยวของไดทาง www.masci.
or.th/intelligence
ที่มา : www.iso.org และ www.bsigroup.com
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การสัมมนาวิชาการ
หัวขอ: “เตรียม
รับมือกับแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานระบบการ
จัดการที่มีผลตอภาค
อุตสาหกรรม”
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งานสัมมนาวิชาการ ครัง้ ที่ 3 หัวขอ : “เตรียม
รับมือกับแนวโนมการเปลีย่ นแปลงของมาตรฐาน
ระบบการจัดการที่มีผลตอภาคอุตสาหกรรม”
ภายใตโครงการสรางระบบขอมูลและองคความ
รูดานมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือน
ภัย ปพ.ศ.2557 (Intelligence Unit) จะจัดขึ้น
ในวันศุกรที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริม
ปาว จังหวัดกาฬสินธุ โดย สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต สาหกรรม และ สถาบั น รั บ รองมาตรฐาน
ไอเอสโอ รวมกับหนวยรวมดําเนินการ ไดแก
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ และ สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ
การจัดสัมมนาวิชาการในครัง้ นี้ มีเปาหมาย
ผูเขารวมจํานวน 60 คน แบงออกเปนผูประกอบ
การภาคอุตสาหกรรม หนวยงานราชการและ
สถาบันการศึกษา
กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การแนะนํา
ภาพรวมกิจกรรมโครงการสรางระบบขอมูลและ
องคความรูดานมาตรฐานระบบการจัดการและ
การเตือนภัย ปพ.ศ.2557 และการบรรยาย หัวขอ
“แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบ
การจัดการทีม่ ผี ลตอภาคอุตสาหกรรม และการ
ปรับปรุงใหมของ ISO 14001:2015” โดย นาย
สําราญ สอนผึง้ (ผูอ าํ นวยการอาวุโสฝายหนวย
ตรวจ) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

จากนัน้ เปนการแลกเปลีย่ นประสบการณและ
ความรูด า นการจัดการสิง่ แวดลอมตามมาตรฐาน
สากล (ISO 14001 - Environmental Management System: EMS) โดย คุณแคทรียาภรณ
ผิวออน (เจาหนาทีส่ งิ่ แวดลอม) บริษทั มิตรผลไบ
โอฟูเอล จํากัด รวมกับคุณอาทิตย สุโยธา (เจา
หนาที่สิ่งแวดลอม) บริษัท นํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ
จํากัด และคุณสมพงศ ชนะศึก (ผูจ ดั การโรงงาน)
บริษัท แปงมันกาฬสินธุ จํากัด

