
การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมและแจ้งเตือนภัย

โครงการสร้างระบบข้อมลและองคค์วามร้โครงการสรางระบบขอมูลและองคความรู

ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย 

(Intelligence Unit)(Intelligence Unit)
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แนะนํา แนะนํา ““สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ””

สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบนรบรองมาตรฐานไอเอสโอ

Management System Certification InstituteManagement System Certification Institute
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แนะนํา แนะนํา ““สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ””

 จัดตั้งเมื่อ 10 กันยายน 2541 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี

 สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอตสาหกรรม ภายใต้อตสาหกรรมพัฒนามลนิธิสถาบนเครอขายของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใตอุตสาหกรรมพฒนามูลนธ

 หน่วยงานที่ไม่แสวงกําไร  (Not for Profit Organization)

 วัตถุประสงค์

     - เพื่อดําเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ ฐ ฐ

    - เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม 

เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ- เพมขดความสามารถดานการรบรองของประเทศใหทดเทยมกบประเทศอนๆ 

- พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ี ี่ ั ใ ั ไ ้
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จํานวนเพียงพอทีจะรองรับงานในระดับสากลได้



แนะนํา แนะนํา ““สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ””

วิสัยทศัน์ (Vision) 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เป็นผู้นําด้านการรับรองและการฝึกอบรม

ตามมาตรฐานระบบการจัดการของประเทศไทยตามมาตรฐานระบบการจดการของประเทศไทย 

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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แนะนํา แนะนํา ““สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ””

พันธกิจ (Mission) 

ช่วยให้ผู้ใช้บริการบรรลุความเป็นเลิศอย่างยัง่ยืน

ในด้านสินค้า บริการ ระบบการจัดการ และการดําเนินกลยุทธ์ 

ด้วยการให้บริการด้านข้อมลองค์ความร้ การฝึกอบรมดวยการใหบรการดานขอมูลองคความรู การฝกอบรม 

การมาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการติดตามประเมินผลฐ
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แนะนํา แนะนํา ““สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ””

ม่งเน้นการดําเนินการ เพื่อ ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

     แนวทางการดําเนินธุรกิจของสถาบัน (MASCI’s Business Approach)

มุงเนนการดาเนนการ เพอ ความเปนเลศอยางยงยน

(Sustainability Excellence) ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตามหลัก Triple Bottom Line ใน 3 ด้าน

• เศรษฐกิจเศรษฐกจ 

• สังคม 

(ผู้มีส่วนได้เสีย: ลูกค้า สถาบันฯ สังคม) 

• สิ่งแวดล้อม
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• สงแวดลอม



แนะนํา แนะนํา ““สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ””

ไ ้การได้รับการรับรองระบบงาน

จาก สํานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน: สรบจาก สานกงานคณะกรรมการแหงชาตวาดวยการรบรองระบบงาน: สรบ.
(Office of the National Accreditation Council: ONAC)
o หน่วยรับรองสาขาระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO/IEC 17021)

่ ั ั ิ ่ ้o หน่วยรับรองสาขาระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO/IEC 17021) 
o หน่วยรับรองสาขาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO/IEC 17021) 
o หน่วยรับรองสาขาระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต

จาก สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: มกอช.

อาหาร (ISO/IEC Guide 65)  

(National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards: ACFS) 
o หน่วยรับรองสาขาระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต

อาหาร (ISO/IEC 17021)
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 อาหาร (ISO/IEC 17021) 
o หน่วยรับรองสาขาระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (ISO/IEC 17021)



แนะนํา แนะนํา ““สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ””

บริการ

ฝึ ั

บรการ

• ISO 9001

การตรวจประเมินและ

การรบัรองระบบการจัดการ
การฝึกอบรม การพัฒนา

บุคลากร และการพฒันาระบบงาน

การตรวจ และ

การมาตรฐาน

รฝึ บรม รเปน็พี่เ ีย้ แ

การพฒันาอย่างยั่งยืน 

การฝึกอบรม และการพัฒนา

บุคลากรด้านระบบการจัดการ 

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 9001

• ISO 29001

• ISO 14001

• TIS/OHSAS 18001

• ISO 50001

• TISI Products

• TLS 8001

• Safety Officer

• Q-Mark

l f k f

การฝกอบรม การเปนพเลยง และ

การประเมิน 

• Social Responsibility: SR  

including Corporate Social 

R ibilit• TIS/OHSAS 18001

• ISO 50001

• TLS 8001

• GMP/HACCP/ISO 22000

ั

• ISO 50001

• GMP

• HACCP

• ISO 22000

• IMS: Integrated

• QWL : Quality of Work Life

• Code of Conduct

• SACICT Thailand

• Tourism Standards

Q li M f

Responsibility

• Strategy Management, 

Balanced Scorecard : BSC 

• Strategic Risk Management : 

SRM ISO 31000 Id tif iการพฒนาระบบงาน 

• ISO/IEC 17020

• ISO/IEC 17021

• ISO/IEC 17024

• ISO/IEC 17025

• IMS: Integrated 

Management System

• MICE: Security Management 

System – Requirements for 

Meeting Incentive

• Quality Management for 

Accounting Standards

• Standards Development

• Intelligence Unit

SRM, ISO 31000, Identifying

Risk

• Sustainability Excellence

• Sufficiency Economy

• ISO/IEC 17025

• ISO/IEC Guide 65

• Agricultural Standards

ฝ่ายรับรองระบบ ฝ่ายบริการเทคนิค ฝ่ายหน่วยตรวจ ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Meeting Incentive 

Convention and Exhibition

• Climate change services
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scd@masci.or.th  

Tel  0-2617-1727 Ext. 308, 312   
tsd@masci.or.th

Tel  0-2617-1727 Ext. 801-805 

ibd@masci.or.th  

Tel  0-2617-1727 Ext. 214
sr@masci.or.th, bsc@masci.or.th 

Tel  0-2617-1727 Ext. 807 



ความเป็นมาของโครงการ ความเป็นมาของโครงการ Intelligence Unit

โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย 

(Intelligence Unit)(Intelligence Unit) ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการจาก ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการจาก 

““สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” ” กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

นับตัง้แต่ปงีบประมาณ พนับตัง้แต่ปงีบประมาณ พ..ศศ. . 2549 2549 อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง......จนกระทั่งปัจจุบันเข้าสู่ จนกระทั่งปัจจุบันเข้าสู่ ““ปีที่ ปีที่ 77””

สามารถเข้าไปศึกษารายละเอยีดของฐานขอ้มลูต่างๆ ได้ที่สามารถเข้าไปศึกษารายละเอยีดของฐานขอ้มลูต่างๆ ได้ที:่:

www masci or th/intelligence
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www.masci.or.th/intelligence



ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล Intelligence Unit
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: : ประกอบด้วยประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล Intelligence Unit

1.1. ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล (Database): (Database): มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค

1.1  ประเทศคู่ค้าสําคัญ อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และอื่นๆ

1.2  สาขาอุตสาหกรรม (Sector) อาทิ เคมี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอรไ์ม้ ของเล่น และอื่นๆ

ี้ ั ี ้ ่ ใ ้ ิ ี่ ี่ ้ี้ ั ี ้ ่ ใ ้ ิ ี่ ี่ ้นอกจากนี ยงมีฐานข้อมูลหน่วยงานให้บริการทีเกียวข้อง นอกจากนี ยงมีฐานข้อมูลหน่วยงานให้บริการทีเกียวข้อง 

  หน่วยงานให้บริการ (Service Providers): 

 หน่วยรับรอง 

 หน่วยตรวจสอบ 

 ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด

 ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
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 องค์ความรู้เบื้องต้น: บทคัดย่อมาตรฐานระบบการจัดการ บทความ และบทวิเคราะห์



: : ประกอบด้วยประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล Intelligence Unit

22.. ระบบการเตือนภัย ระบบการเตือนภัย “Standard Warning System”
ตัวอย่าง   บทวิเคราะห์เพื่อการเตือนภัย (ตามแต่ละมาตรฐาน หรือ กฎระเบียบ)
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: : ประกอบด้วยประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล Intelligence Unit

22.. ระบบการเตือนภัย ระบบการเตือนภัย “Standard Warning System”

มาตรฐานหรือกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค จําแนกออกเป็น 3 ประเภท 

(1)  บังคับตามกฎหมาย

(2)  ถูกบังคับจากคู่ค้า/กลุ่มอุตสาหกรรม
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(3)  สมัครใจ



: : ประกอบด้วยประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล Intelligence Unit

3.3. บทความและบทวิเคราะห์ บทความและบทวิเคราะห์ – ติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ รวมถึงผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการ จากการประกาศใช้หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระบบการจัดการและ

กฎระเบียบข้อบังคับทางการค้าเชิงเทคนิคที่สําคัญ (ประเทศไทย + ประเทศคู่ค้าที่สําคัญ)

ครอบคลุมขอบข่ายที่อยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ประกอบด้วย

  ด้านสิ่งแวดล้อม

  ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

  ด้านการจัดการพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน

  ด้านสารเคมี

 ด้านอื่นๆ ทีม่ปีระเด็นน่าสนใจในปัจจบัน (Hot Issues)
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  ดานอนๆ ทมประเดนนาสนใจในปจจุบน (Hot Issues)



้

: : ประกอบด้วยประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล Intelligence Unit

4. สรุปและวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรการฟื้นฟูและการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบ

อุทกภัยของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จําแนกตามประเภทของการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่

  การฟื้นฟูพื้นที่และเครื่องจักรอุปกรณ์

 ใ ้ ื ้ ี  การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและภาษี

เพื่อการประเมินผล และการวิเคราะหค์วามต้องการด้านความช่วยเหลือ

ของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามความจําเป็นที่เหมาะสม
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: : ประกอบด้วยประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล Intelligence Unit

5. การศึกษาและวิเคราะห์ CASE STUDY ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

“แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการนํามาตรฐานระบบการจัดการไปใช้ ฏ ( ) ฐ

เพื่อให้องค์กรและผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง”

5.1  ศึกษามาตรฐานระบบการจัดการ / กฎระเบียบ / ทฤษฎีแนวคิด / หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธรกิจ เพื่อช่วยในการส่งเสริมให้ผป้ระกอบการสามารถความเสยงและการบรหารจดการความตอเนองทางธุรกจ เพอชวยในการสงเสรมใหผปูระกอบการสามารถ

ป้องกันธุรกิจ ลดผลกระทบ หรือฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว จากสภาวะวิกฤตและภัยพิบัติ

5.2 ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Case Study) ของสถานประกอบการภาคอตสาหกรรมตัวอย่าง ทั้งของประเทศ5.2 ศกษาแนวทางปฏบตทด (Case Study) ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมตวอยาง ทงของประเทศ

ไทยและต่างประเทศ ที่มีการนํามาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรฐานการบริหารจัดการความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจไปใช้ เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์วิกฤต 

16



: : ประกอบด้วยประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล Intelligence Unit

6. เอกสารวิชาการและสื่อเผยแพร่

 ค่มอืมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบข้อบงัคับทางการคา้เชิงเทคนิค  คูมอมาตรฐานระบบการจดการและกฎระเบยบขอบงคบทางการคาเชงเทคนค

จํานวน 2 สาขาอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจ์ากยางพารา 

(ยางยานพาหนะและถงมอืทางการแพทย์) และอตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับ(ยางยานพาหนะและถุงมอทางการแพทย) และอุตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ 

 จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยรายเดือน โดยแผยแพรใ่นรูปแบบ Electronic File 

และจัดส่งใหแ้ก่สมาชิกศูนย์ขอ้มูล Intelligence Unit ทาง E-mail

  รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการนํามาตรฐานระบบการจัดการ

ไ ใ ้ ื่ ใ ้ ์ ้ ไ ้ ื่

17

ไปใช้ เพือให้องค์กรและผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือง



: : ประกอบด้วยประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล Intelligence Unit

7. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากผลกระทบมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบข้อบังคับของ

ประเทศคู่ค้าที่สําคัญ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ภายในองค์กร

ของตนเองได้ (กําหนดหลักสูตรละ 35 คน ระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน  2 วัน)

7.1 ครั้งที่ 1: หลักสูตร “ความรู้ด้านเทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทํามาตรฐานระบบการจัด

การพลังงาน ISO 50001” ณ โรงแรมบางกอก ชฎา กรุงเทพฯฎ ุ

7.2 ครั้งที่ 2: หลักสูตร “Decarbonization: Sustainability Trends and 

Practices” ณ โรงแรมวรบรี อโยธยา จ พระนครศรีอยธยาPractices ณ โรงแรมวรบุร อโยธยา จ.พระนครศรอยุธยา

18



: : ประกอบด้วยประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล Intelligence Unit

8. การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมและแจ้งเตือนภัยให้แก่ผู้ประกอบการ

9. การให้คําแนะนําตามความต้องการและความจําเป็นแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไป

19



สําหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไปสําหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไป

สามารถตดิตามความเคลื่อนไหวดา้นมาตรฐานและกฎระเบียบ สามารถตดิตามความเคลื่อนไหวดา้นมาตรฐานและกฎระเบียบ ฐ ฎฐ ฎ

รวมทั้ง รวมทั้ง Download: Download: จดหมายข่าว บทความ บทวิเคราะห ์และคู่มือตา่งๆ ได้ที่จดหมายข่าว บทความ บทวิเคราะห ์และคู่มือตา่งๆ ได้ที่

www masci or th/intelligencewww.masci.or.th/intelligence
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แผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหนว่ยตรวจ แผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหนว่ยตรวจ 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

โทรโทร 00 26172617 17271727 ต่อต่อ 202202 214214 215215โทร โทร 00--26172617--1727 1727 ตอ ตอ 202202, , 214214--215215

E-mail: ibd@masci.or.th
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““Supply chain Supply chain DecarbonizationDecarbonization””
โ ้ ้ โ ื่ ้ ส่ ั่ ืแนวโนมและความทาทายของโลกเพอกาวสูความยงยน

สําราญ สอนผึ้ง

ผู้อํานวยการฝ่ายหน่วยตรวจ  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 



““SustainabilitySustainability”” ““SustainabilitySustainability””

"the ability to sustain“"the ability to sustain“

ororor or 

"the capacity to endure"the capacity to endure””

2



A simple principle

Everything that we need for our survival and well-being depends, 

either directly or indirectly,  on our natural environment.

Sustainability is important to making sure that we have and will 

continue to have, the water, materials, and resources to protect 

human health and our environment.

Ref.: United States Environmental Protection Agency

3



““Sustainable DevelopmentSustainable Development””

ั ่ ั ่ ืั ่ ั ่ ืการพัฒนาอย่างยังยืนการพัฒนาอย่างยังยืน

ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ประกอบด้วย

1) การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์)

2) การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรของโลก

ี่ ิ ้ ิโ3) การเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

4) ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4
5) แนวโน้มการวางระเบียบกฎเกณฑ์และการเรียกร้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ระหว่างชาติ



““Sustainable DevelopmentSustainable Development””

ั ่ ั ่ ืั ่ ั ่ ืการพัฒนาอย่างยังยืนการพัฒนาอย่างยังยืน

ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ประกอบด้วย

1) การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์)

2) การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรของโลก

ี่ ิ ้ ิโ ใ3) การเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มใหม่

4) ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5
5) แนวโน้มการวางระเบียบกฎเกณฑ์และการเรียกร้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ระหว่างชาติ



ั ่ ั่ ืการพัฒนาอย่างยังยืน (Sustainable Development)

ประกอบด้วยแนวคิดอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่

(1) ความต้องการของมนุษย์

่ ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคํานึงถึงแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ 

ซึ่งอาจเป็นความต้องการพื้นฐานในการดารงชีวิต และความต้องการที่

จะมีมาตรฐานที่ดีกว่าเดิมจะมมาตรฐานทดกวาเดม

่(2) ขีดจํากดัของสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมมีขีดจํากัดในการจัดสรรทรัพยากร และมีขีดจํากัดในการ

รองรับของเสีย
6



ั ่ ั่ ืการพัฒนาอย่างยังยืน (Sustainable Development)

ประกอบด้วยแนวคิดอย่างน้อย 3 ประการ (ต่อ)

(3) ความยุติธรรมในสังคม ทัง้ระหว่าง Generation เดียวกัน และรวมถึง

่ระหว่าง Generation ที่อยู่ถัดไป

ความยั่งยืนนั้นไม่อาจมั่นคงได้ หากปราศจากนโยบายการพัฒนาที่

คํานึงถึงปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางวัฒนธรรม

ดังนั้น หลักการความยติธรรมระหว่างชนร่นปัจจบันกับชนร่นต่อๆไปดงนน หลกการความยุตธรรมระหวางชนรุนปจจุบนกบชนรุนตอๆไป 

(Intergenerational Equity) และหลักการความยุติธรรมระหว่างชน

รุ่นเดียวกัน(Intragenerational Equity) จึงเป็นสิ่งที่ต้องนํามา

พิจารณาด้วย

7



Sustainability Policy  Sustainability Policy  

จากการประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ UN Conference on 

Environment and Development: UNCED) ณ กรงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศEnvironment and Development: UNCED) ณ กรุงรโอ เดอ จาเนโร ประเทศ

บราซิล 

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวม 178 ประเทศได้ร่วมลงนามรับรองประเทศไทยและประเทศสมาชกสหประชาชาต รวม 178 ประเทศไดรวมลงนามรบรอง

ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment 

and Development) และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเป็นแผนแม่บท เพื่อand Development) และแผนปฏบตการ 21 (Agenda 21) ซงเปนแผนแมบท เพอ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก โดยครอบคลุมการพัฒนาที่สมดุล ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

เศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

8



UN’ Mill i D l t G l (MDG ) 2015

Sustainability Goals Sustainability Goals -- CommitmemtCommitmemt

UN’s Millennium Development Goals (MDGs) 2015

“ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY” 1 ใน 8 เป้าหมายของ 

MDGsMDGs  

European UnionEuropean Union

Europe Strategy 2020 เพื่อพัฒนา EU ให้มีการเติบโตอย่างชาญฉลาด 

ยั่งยืนและเป็นการเติบโตแบบมีส่วนร่วม (Inclusive growth)( g )

United States

Executive Order Focused on Federal Leadership in 

Environmental, Energy, and Economic Performance to sustainable. 

(2009). หน่วยงานต่างๆ กําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้เพื่อก้าวไปสู่

ความยั่งยืน 9



Sustainability Goals Sustainability Goals -- CommitmemtCommitmemt

Responsible Care by International Council of Chemical 

Associations (ICCA)

The global chemical industry’s commitment to sustainability. 

It’s unique initiative to improve health, environmental 

performance, enhance security, and to communicate with 

stakeholders about products and processes.

The VinylPlus programme: 

Set of targets for sustainable development to 2020 of The 

European PVC industry. 

10



““SustainabilitySustainability”” for for ““BusinessBusiness””

• A strategy for building long-term shareholder value, 

managing environmental and social risks, and improving 

competitiveness. Environmental and social sustainability 

issues are material “balance sheet” issues.

Ref.: www.sustainability.comRef.: www.sustainability.com

Triple Bottom Line???Triple Bottom Line???
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Standardization vs Sustainability

Social Environmental

System 
Standards 

Product
Standards

Testing Guideline EconomicTesting
Standards Standards 

12มาตรฐานมีส่วนสนับสนุนความยั่งยืน ทั้ง 3 มุมมอง 



Standardization vs Sustainability

ด้านเศรษฐกิจ : มาตรฐานช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับโลกดานเศรษฐกจ : มาตรฐานชวยสรางการเตบโตทางเศรษฐกจในระดบโลก 

ระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรม ระดับบริษัท/องค์กร 

ั โระดับโลก

• OECD และ The US Department of Commerce : มาตรฐานและ

ความสัมพันธ์ของการประเมินความสอดคล้อง (การตรวจสอบผลิตภัณฑแ์ละ

บริการเป็นไปตามมาตรฐาน) มีผลกระทบ 80% ต่อการค้าโลกในตลาดสินค้า

ปโ ิโอุปโภคบริโภค

• WTO ต้องการให้สมาชกิใชม้าตรฐานสากลทีพ่ัฒนาโดย ISO เพื่อหลีกเลี่ยงการ

13

กีดกันทางการคา้เพราะความแตกต่างของมาตรฐานในระดับประเทศและระดับ

ภูมิภาค



Standardization vs Sustainability

ระดับประเทศ :ระดบประเทศ :

• ฝรั่งเศส : สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกจิให้สูงขึน้ 0.81% หรือ GDP เติบโต

ขึ้น 25%ขน 25%

• นิวซีแลนด์ : มาตรฐานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกจิ และสามารถนําไปสู่

GDP ทีส่งขึ้น 1% หรือ คิดเป็น 2.4 พันล้านเหรียญนิวซีแลนด์GDP ทสูงขน 1% หรอ คดเปน 2.4 พนลานเหรยญนวซแลนด

14



Standardization vs Sustainability

ระดับอตสาหกรรม :ระดบอุตสาหกรรม :

•  The Canberra-based Centre for International Economics ใน 

ออสเตรเลีย พบว่า ตัวอย่างของมาตรฐานในอตสาหกรรมเหมอืงแรส่รา้งออสเตรเลย พบวา ตวอยางของมาตรฐานในอุตสาหกรรมเหมองแรสราง

ผลประโยชน์ประจําปไีด้ 24-100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

ํ ใ ้ ั•  คณะทาํงานจาก University of Tokyo พบว่า มาตรฐานช่วยให้เกิดการพัฒนา

นวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการขยายตลาดของอุตสาหกรรม Optical 

storage (CD DVD HD DVD Blu Ray)storage (CD, DVD, HD-DVD, Blu-Ray)

    ทําให้ตลาดอุปกรณ์ DVD เพิ่มสูงขึน้เกือบ 20 เท่าตัว ระหว่างปี 1998-2004 

( ั ้ ี ั ป็ ้ ี ั )

15

(จาก 1 พันล้านเหรียญสหรฐั เปน็ 19 ล้านเหรียญสหรฐั)



Standardization vs Sustainability

ระดับบริษัท :

•  NTUC Fairprice สิงคโปร ์ - ธุรกิจซุปเปอรม์าเก็ต ประมาณการว่า จะได้รับ

ประโยชน์จากการประยกุต์ใชม้าตรฐานในกระบวนการจัดซื้อ คลังสินค้าและการกระจาย

สินค้า และการค้าปลีก ในช่วง 10 ปี ราวๆ 13.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประหยัดได้ 7.8 

ล้านเหรยีญสิงคโปร์)

G f ิ ั ส ิ ป ศโ ั ี ส PVC i•  Gerfor บรษทพลาสตกของประเทศโคลมเบย ลดการตรวจสอบ PVC resin และ

เวลาในการวิเคราะหจ์าก 4 ชั่วโมง เหลือ 15 นาที หากดําเนินการตามมาตรฐาน

• Pretoria Portland Cement Company ประเทศแอฟริกาใต้ คํานวณว่า  Pretoria Portland Cement Company ประเทศแอฟรกาใต คานวณวา

ผลกระทบด้านการเงินรวมรายปีของมาตรฐานต่อรายได้รวมอยู่ที่ 2.5% โดยช่วย

ประหยัดในด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดซื้อ การผลิต/การดําเนินงาน การขายและ

การตลาด และยังลดระยะเวลาในการเจรจาสัญญาข้อตกลงได้ 12%
16



Standardization vs Sustainability

สังคม มาตรฐานที่ช่วยส่งเสริมคณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมในสงคม : มาตรฐานทชวยสงเสรมคณุภาพชวตของประชาชนในสงคมใน

หลายด้าน เช่น  

• สุขภาพ 

• สขอนามยั

• อาหารและน้ําดื่มทีส่ะอาด    

• สิทธิมนษยชน• สุขอนามย

• ความปลอดภัย (Safety) 

• สทธมนุษยชน

• การมสี่วนร่วม

• ความมัน่คงปลอดภัย (Security) • ฯลฯ

17



Standardization vs Sustainability

สิ่งแวดล้อม : มาตรฐานช่วยใหม้ีการดําเนินงานทีไ่มท่าํลายสภาพแวดล้อม และใช้สงแวดลอม : มาตรฐานชวยใหมการดาเนนงานทไมทาลายสภาพแวดลอม และใช

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

• การจัดการสิ่งแวดล้อม

• การจัดการก๊าซเรือนกระจก

• การจัดการพลังงาน

• การจัดการแหล่งน้ําและปา่ไม้

• การจัดการพลังงาน • การจัดการมหาสมทุร

• การจัดการของเสีย • ฯลฯ

18



Standardization vs Sustainability

Standard in ActionStandard in Action 

General

ISO 9001 Q lit t• ISO 9001 – Quality management

• ISO 26000 – Social responsibility

ISO 31000 Ri k t• ISO 31000 – Risk management

• ISO 22301 – Business continual management

19



Standardization vs Sustainability

Standard in ActionStandard in Action

Specification

• ISO 14000 family – includes 27 other standards addressing• ISO 14000 family – includes 27 other standards addressing 

specific challenges such as life cycle analysis, environmental 

labelling and greenhouse gases …. g g g

 ISO 14001 - Environmental management

 ISO 14064 – 1, 2, 3 – GHG Emission related, ,

 ISO 14065 – GHG  for GHG validation and verification bodies

 ISO 14066 – GHG for competency team

20

ISO 14066 GHG for competency team

 ISO/DIS 14067 - Carbon footprint of products 



Standardization vs Sustainability

Standard in Action 

Specification

• ISO/IEC 27001 - Information securityISO/IEC 27001 Information security

• ISO 22000 - Food safety

• ISO 28000 - Supply chain securityISO 28000 Supply chain security 

• ISO 50001 - Energy management 

• ISO 20121 - Event sustainability management systems -- Requirements• ISO 20121 Event sustainability management systems Requirements 

with guidance for use

• ISO 39001 (soon) - Road traffic safety management

21

ISO 39001 (soon) Road traffic safety management



What’s coming next What’s coming next 

• carbon footprint of products (ISO/DIS 14067 )

• asset management (ISO/DIS 55001 – Requirements)

• energy savings

• human resource management  (by ISO TC 260)

• natural gas fuelling stations for vehicles

• Outsourcing

• the safety of amusement park attractions

• biogas

22
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หัวขอ้

1 C b F t i t ในโลจิสติกส์ ล ภาคขนส่ง1. Carbon Footprint ในโลจสตกสและภาคขนสง

2. ปริมาณ Carbon Footprint ทั้งหมดใน Supply Chain 

3. ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันทําให้เกิดการ Decarbonization ใน

Supply Chain

4. Supply Chain Decarbonization

5 ข้อเสนอแนะ5. ขอเสนอแนะ
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1 .Carbon Footprint ในโลจิสติกส์และภาคขนส่ง

• ภาคโลจิสติกส์และภาคขนส่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 

2,800 megaton CO2e (ข้อมลูจาก OECD และ GHG Protocol emissions 

factor,2008)

• การขนสง่อาหารและแร่เป็นแหล่งทีม่าหลักของการปล่อยก๊าซในการขนสง่ 

(ข้อมูลจาก Erostat,2006)

• การขนสง่ทางถนนเป็นกิจกรรมที่สําคัญของ Carbon footprint

25



1. Carbon Footprint ในโลจิสติกส์และภาคขนส่ง

26



1. Carbon Footprint ในโลจิสติกส์และภาคขนส่ง
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2 ปริมาณ Carbon Footprint ทั้งหมดใน Supply Chain2.ปรมาณ Carbon Footprint ทงหมดใน Supply Chain 
โลจิสติกส์และการขนส่งมีการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไชด์ 5% ถึง 15% ของการ

ปล่อยก๊าซในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ปลอยกาซในวงจรชวตผลตภณฑ

28



2 ปริมาณ Carbon Footprint ทั้งหมดใน Supply Chain2.ปรมาณ Carbon Footprint ทงหมดใน Supply Chain 

29



3 ปจัจัยที่เป็นแรงผลักดันทําให้เกิด D b i ti ใน3. ปจจยทเปนแรงผลกดนทาใหเกด Decarbonization ใน

Supply Chain

• การตระหนักในการปล่อยคาร์บอนของผู้บริโภค (ข้อมลูจาก Accenture End 

Consumer Survey on Climate Change, 2007 และ Carbon Trust 

survey,2006)

้ ้• ความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

• ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอน

30



3 ปจัจัยที่เป็นแรงผลักดันทําให้เกิดการ D b i ti ใน3. ปจจยทเปนแรงผลกดนทาใหเกดการ Decarbonization ใน

Supply Chain
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4 S l Ch i D b i ti4. Supply Chain Decarbonization 

framework analysis 75 opportunities

selectionselection

13 opportunities

scorecards

Effectiveness of each opportunity 

The most potential
32
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13 โอกาสที่มีนัยสําคัญสําหรับ Decarbonizationญ
โอกาส ศักยภาพในการลด (Mt Co2e) ดัชนีทีป่ระเมินความเป็นไปได้

เทคโนโลยเีครื่องยนต์สะอาด 175 0.8

การลดความเร็วใน Supply chain 171 0.8

การจัดหาแหล่งผลิตคาร์บอนต่าํ :ภาคการเกษตร 178 0.6

เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 124 0 8เครอขายทมประสทธภาพ 124 0.8

อาคารประหยัดพลังงาน 93 0.9

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 132 0.7

่การจัดหาแหล่งผลิตคาร์บอนต่าํ :ภาคอตุสาหกรรม 152 0.6

การอบรม และการสื่อสาร 117 0.8

การเปลี่ยนวิธีการขนส่ง 115 0.7การเปลยนวธการขนสง 115 0.7

การรีไซเคิล 84 0.6

การย้ายกระบวนการผลิตไปยงัประเทศอืน่ 5 0.7

การเพิ่มบริการส่งของถึงบ้าน 17 0.5

การลดความคบัคั่งทางการจราจร 26 0.3 34



Effectiveness Abatement PotentialEffectiveness Abatement PotentialEffectiveness Abatement PotentialEffectiveness Abatement Potential
1 เทคโนโลยีเครื่องยนต์สะอาด

2 การลดความเร็วใน Supply chain2 การลดความเรวใน Supply chain

3 การจัดหาแหล่งผลิตคาร์บอนต่ํา :ภาคการเกษตร

4 เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

5 อาคารประหยัดพลังงาน

6 การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ั ์ ่7 การจัดหาแหล่งผลิตคาร์บอนตํา :ภาคอุตสาหกรรม

8 การอบรม และการสื่อสาร

9 การเปลี่ยนวิธีการขนส่ง9 การเปลยนวธการขนสง

10 การรีไซเคิล

11 การย้ายกระบวนการผลิตไปยังประเทศอืน่

12 การเพิ่มบริการส่งของถึงบ้าน

13 การลดความคับคั่งทางการจราจร 35



The most potentialThe most potential

• เทคโนโลยีเครื่องยนต์สะอาด

็ ใ ั• การลดความเร็วในซัพพลายเชน

• การเพิม่ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
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้5. ข้อเสนอแนะ

• Logistics and Transportation Providers• Logistics and Transportation Providers

• Shippers and Buyers

• Policy makers
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Logistics and Transportation ProvidersLogistics and Transportation Providers

• เครื่องยนต์สะอาด

ป ี่ ป ่• การเปลียนรปูแบบการขนส่ง

• การเพิ่มประสิทธิภาพเครือขา่ย

รร่ ื ั ใ ร ่ สิ ้• การรวมมอกนในการขนถายสนคา

• อาคารสีเขียว 

การอบรมและสร้างความผกพันต่อองค์กรของพนักงาน• การอบรมและสรางความผูกพนตอองคกรของพนกงาน  

• รีไซเคิล และการจัดการขยะ

• การซื้อคาร์บอนมาทดแทนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก• การซอคารบอนมาทดแทนการปลอยกาซเรอนกระจก  
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Shippers and Buyers Policy MakersShippers and Buyers

• การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง

่

Policy Makers

• การกําหนดราคาพลังงาน

ป ิ ์• เทคโนโลยีและเทคนิคที่จะช่วยใน

การเชื่อมต่อ supply chain การ

• การรายงานปริมาณคาร์บอน

• การซื้อขายคาร์บอน

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์

• ขยายกําลังการผลิต

• การติดฉลากคาร์บอน

• แหล่งวัตถุดิบคาร์บอนต่ํา

• กลยทธ์การย้ายกระบวนการผลิต

• การรีไซเคิลและการจัดการขยะ

• อาคารสีเขียวกลยุทธการยายกระบวนการผลต

ไปยังประเทศอื่น 

• การให้แรงจงใจให้แก่ผ้บริโภค• การใหแรงจูงใจใหแกผูบรโภค
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบนรบรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบนรบรองมาตรฐานไอเอสโอ

โทร โทร 00--26172617--1727 1727 ต่อ ต่อ 202202, , 214214--215215
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การสง่เสรมิดา้นอนรุกัษพ์ลงังานการสง่เสรมิดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน

นายโสภณ มณีโชติ
สาํนกักาํกบัและอนรุกัษพ์ลงังานุ

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังานกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน
                                                            

1  



    กลุม่เป้าหมายในการดาํเนนิการ
ดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน

 การใชพ้ลงังานจําแนกตามสาขา
ศ ิ 2554

กลุม่เป้าหมาย
• ภาคอตุสาหกรรมธรุกจิ/รา้นคา้
   -โรงงาน/อาคารควบคมุ 5,564 แหง่

-โรงงาน/อาคารขนาดกลางเล็ก 1 แสนรายเศรษฐกจ  2554   โรงงาน/อาคารขนาดกลางเลก 1 แสนราย
• บา้นอยูอ่าศยั  20 ลา้นครวัเรอืน

35.7%

5.2%

คมนาคมและขนสง่

เกษตรกรรม

กลุม่เป้าหมาย

35.9%

อตุสาหกรรม
เป้าหมายตามแผนแมบ่ท
อนรุกัษพ์ลงังาน 20 ปี 

(2554-2573) ลดคา่ Energy 
Intensity 25% 

15.6%

7.6%

ธุรกจิการคา้

บา้นอยอ่าศยั

te s ty 5%
หรอืจาก 9.03 เป็น 6.77 

ktoe/พนัลา้นบาท

    การใชพ้ลงังานในภาคอตุสาหกรรม ธรุกจิการคา้ รวม 43.5% 30,722  ktoe
่ 0 56 ้ ้

บานอยอูาศย

2

                                                                              มลูคา 0.56 ลานลานบาท
    การใชพ้ลงังานในโรงงานควบคมุ อาคารควบคมุ   รวม             22,000 ktoe
                                                                               มลูคา่               0.40  ลา้นลา้นบาท
source:  www.dede.go.th การใชพ้ลงังานจําแนกตามสาขาเศรษฐกจิ 2554



นโยบายพลงังานของประเทศ นโยบายพลงังานของประเทศ 

ลดคา่ ลดคา่ Energy Intensity (EI) Energy Intensity (EI) 2525% % ภายใน ภายใน 25732573

เป้าหมายตามแผนแมบ่ทอนุรักษ์พลงังาน เป้าหมายตามแผนแมบ่ทอนุรักษ์พลงังาน 2020 ปี ปี 
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เป้าหมายการอนรุกัษพ์ลงังาน เป้าหมายการอนรุกัษพ์ลงังาน 
((ภาคอตุสาหกรรมและธรุกจิภาคอตุสาหกรรมและธรุกจิ))

BAU (กรณีไมม่นีโยบายอนรกัษ)์

การใชพ้ลงังาน (KTOE/ปี)

ลด EI ลง 25% 
= 17 530 ktoe/ปี BAU (กรณไมมนโยบายอนรุกษ)

ลด EI ลง 15% 
= 7,630 ktoe/ปี

= 17,530 ktoe/ป

ลด EI ลง 8% 
= 4,188 ktoe/ปี

Actual:ใชจ้รงิ

จนถงึปี 52 คา่ EI ลดลงไปแลว้
2.78% คดิเป็น 1,698 ktoe

4
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ิ ี

กลยทุธก์ารเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน

สง่เสรมิ
สนบัสนนุ

• เงนิหมนุเวยีน
• ESCO Fund
• สทิธปิระโยชนท์างภาษี
• Direct Subsidy 

ิิ ั / ึ
ุ

• การตดฉลากอาคาร• งานวจิยั/ศกึษา
• ศนูยข์อ้มลู/ความรู ้

องคค์วามรู ้
พฒันาบคุลากร
ป ช ส ั ั ์และประชาสมพนัธ

กฎหมาย

• Thailand Energy Awards
• EE Display Center
• พฒันาบคุคลากร
• เครอืขา่ยพลงังาน Voluntary Agreement

• มาตรฐานการจดัการพลงังาน                   
(โ / )

5

 เครอขายพลงงาน Voluntary Agreement
• บา้น วดั โรงเรยีน ชุมชน ทหาร
• การอนรุกัษพ์ลงังานในกระบวนการผลติ/แบบมสีว่นรว่ม
•ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ตา่งๆ

  (โรงานควบคมุ/อาคารควบคมุ)
• Building Code
• มาตรฐานประสทิธภิาพพลงังาน อปุกรณ์



1. มาตรการดา้นกฎหมาย

      1.1 พ.ร.บ. การสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550)

กาํกบัดแล โรงงานควบคม และอาคารควบคม ให้

• จาํนวนโรงงาน/อาคารควบคมุ รวม 5,564 แหง่

กากบดแูล โรงงานควบคมุ และอาคารควบคมุ ให
ปฏบิตัติามกฎหมาย

• ปี 2554  สง่รายงานการจดัการพลงังาน 80%            
(ณ 30 ม.ีค. 55)

เนน้การจดัการพลงังาน

• อาคารขนาดต ัง้แต ่2,000 ตร.ม. ตอ้งออกแบบให้
อนรกัษพ์ลงังานในระบบตา่งๆ

การออกแบบอาคารกอ่สรา้งใหมเ่พือ่การอนรุกัษ์
พลงังาน

อนรุกษพลงงานในระบบตางๆ 
• จดัต ัง้ศนูยป์ระสานงานการออกแบบอาคารเพือ่การ
อนรุกัษพ์ลงังาน

• พ.ศ.2552-2554 ใหบ้รกิารตรวจแบบอาคาร 145 แหง่

66



ป ิ ื่ ั ป ์

1. มาตรการดา้นกฎหมาย

1.2 มาตรฐานประสทิธภิาพเครอืงจกัร อปุกรณ/์ออกฉลาก

•  การจดัทาํมาตรฐาน MEPS และ HEPS

MEPS          6 ผลติภณัฑ์

รา่ง MEPS    28 ผลติภณัฑ์

HEPS          8 ผลติภณัฑ์

รา่ง HEPS    38 ผลติภณัฑ์

• การดาํเนนิงานตดิฉลาก

ปี 2550-2553 550 553
ตดิฉลาก 4 ผลติภณัฑ ์จาํนวน 3.58 ลา้นใบ เกดิผลประหยดั 96 ktoe    
คดิเป็นมลูคา่ 3,070.85 ลา้นบาทตอ่ปี

ปี 2554-ปจัจบุนั 
ผลติภณัฑท์ีส่ง่เสรมิจํานวน 5 ผลติภณัฑ ์โดยเป้าหมายการตดิฉลาก     
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ลา้นใบ ผลประหยดัทีค่าดวา่จะไดร้บั 74 ktoe /ปี
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2. มาตรการดา้นสง่เสรมิ สนบัสนนุ

  2.1.1 เงนิหมนุเวยีนเพือ่การอนรุกัษพ์ลงังาน

2.1 ดา้นการเงนิ

       เงนิกูด้อกเบีย้ตํา่ใหกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 4 เร ิม่ดาํเนนิการต ัง้แตป่ี 2546 (ระยะ
ที ่1 สถาบนัการเงนิเขา้รว่ม 6 แหง่) ปจัจบุนัดาํเนนิการระยะที ่5 (สถาบนัการเงนิ
เขา้รว่ม 9 แหง่)เขารวม 9 แหง)

•  ผลการดาํเนนิงานทีผ่า่นมา

 ปลอ่ยสนิเชือ่ไปแลว้รวม 7,181 ลา้นบาท (293 ราย)
 เกดิศกัยภาพประหยดัพลงังาน 318 ktoe/ปี เป็นเงนิ 5,394 ลา้นบาท
 ผลกัดนัสถาบนัการเงนิปลอ่ยสนิเชือ่พลงังานเพิม่เตมิอกี 8,655 ลา้นบาท ผลกดนสถาบนการเงนปลอยสนเชอพลงงานเพมเตมอก 8,655 ลานบาท
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2 1 2 ESCO F d

2. มาตรการดา้นสง่เสรมิ สนบัสนนุ

• หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข

  2.1.2 ESCO Fund

• รว่มทนุในโครงการ; 10-15% ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท; 3-7 ปี
• รว่มทนุกบับรษิทัจดัการพลงังาน; 10-30% ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท;  3-7 ปี
• เชา่ซือ้อปุกรณฯ์ ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท ผอ่นคนืภายใน  5 ปีุ
• Carbon Credit; Technical Assistance; Guarantee Facility

• ผลการดาํเนนิงานทีผ่า่นมา

                                     ระยะที ่1                       ระยะที ่2 
 (ก.ย.51-ก.ย.53)         (ก.ย.53-ม.ีค.55) ( ) ( )

 กระตุน้การลงทนุ 3,310 2,894  ลา้นบาท
 เกดิผลประหยดั 16 23.97 ktoe/ปี
 คดิเป็นเงนิทีป่ระหยดัได้ 545 932.3  ลา้นบาท/ปี
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่

2. มาตรการดา้นสง่เสรมิ สนบัสนนุ

• ลกัษณะการดาํเนนิงาน

 2.1.3 สทิธปิระโยชนท์างภาษเีพือ่การอนรุกัษพ์ลงังาน

       ใหส้ทิธปิระโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดใ้หก้บับุคคลธรรมดาและนติบิุคคล สําหรบัเป็น
ค่าใชจ้่ายเพือ่การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิประเภทวสัดุ อุปกรณ์ หรอืเครือ่งจกัร ทีม่ผีลต่อการ
ประหยดัพลงังาน (25% ของคา่ใชจ้า่ย) ซึง่ไดด้ําเนนิการไปแลว้เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 
2552 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 ทีผ่า่นมา2552  ถงวนท 31 ธนวาคม 2553 ทผานมา
 *ครม. มมีตใิหข้ยายระยะเวลาออกไปอกี 2 ปี      เร ิม่    วนัที ่  1 มกราคม 2554 

                                              สิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555

• ผลการดาํเนนิการทีผ่า่นมา

-พพ. รบัรองอปุกรณป์ระหยดัพลงังาน 19 อปุกรณ ์230 ยีห่อ้ (3,892 รุน่)

้-มลูคา่การซือ้อปุกรณฯ์ 121 ลา้นบาท ลดหยอ่นภาษไีด ้30.25 ลา้นบาท 

-ประหยดัคดิเป็นเงนิ 19.96 ลา้นบาท/ปี หรอืคดิเป็น 0.57 ktoe/ปี
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่

2. มาตรการดา้นสง่เสรมิ สนบัสนนุ

2.1.4 การใหเ้งนิสนบัสนนุแบบใหเ้ปลา่เพือ่สง่เสรมิการใชอ้ปุกรณ์
          ประสทิธภาพสงู (Direct Subsidy)

ั ใ ั ื• การสนบัสนุนในภาคครวัเรอืน

 โครงการสง่เสรมิประสทิธภิาพพลงังานภาคครวัเรอืนในพืน้ทีป่ระสบอทุกภยั 
ิ ่ ี(สนิคา้เบอร ์5 ชว่ยเยยีวยาผูป้ระสบอทุกภยั) ใน 28 จงัหวดั

• การสนบัสนุนในภาคอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิ

โครงการสง่เสรมิประสทิธภิาพพลงังานภาคอาคารธุรกจิและภาคอสุาหกรรม
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2. มาตรการดา้นสง่เสรมิ สนบัสนนุ

2.2.1การสง่เสรมิการอนรกัษพ์ลงังานในอาคารโดยการตดิฉลาก

2.2   มาตรการสรา้งจติสาํนกึ

• วตัถปุระสงค์

่

  2.2.1การสงเสรมการอนุรกษพลงงานในอาคารโดยการตดฉลาก

-เพื่อ เสร ิมสร้างและกระตุ ้นการอนุ ร กัษ์พล งังานในอาคารและ
  บา้นทีอ่ยูอ่าศยั โดยการตดิฉลาก
-เพื่อสร้างจ ิตสํานึกให้ผู ้ซื้อ/ เช่าบ้านหรืออาคารได้ตระหนกัถึง
การอนรกัษพ์ลงังาน  การอนรุกษพลงงาน

-เ พื่ อ ใ ห้ข ้ อ มู ล ก า ร ติด ฉ ล า ก เ ป็ น ก ล ไ ก ต ล า ด ใ น ร ะ ย ะ ย า ว
  ทีจ่ะผลกัดนัการอนรุกัษพ์ลงังานอยา่งย ัง่ยนื

อาคารทีไ่ดร้บัการตดิฉลากต ัง้แตป่ี 2550-2553 รวม 200 แหง่
ประกอบดว้ย ระดบัด ี169 แหง่ ดมีาก 26 แหง่ และดเีดน่ 5 แหง่  
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3. มาตรการพฒันาบคุลากรและประชาสมัพนัธ์

  3.1 การเผยแพรเ่ทคโนโลย ี: Energy Display Center

       ประกอบดว้ย 54 เทคโนโลย ีและอาคารฝึกอบรมภาคปฏบิตัดิา้นการจดั
การพลงังาน (Mini Plant)การพลงงาน (Mini Plant)

ศนูยแ์สดงเทคโนโลยปีระกอบดว้ย
- ภาคอตุสาหกรรม  37 เทคโนโลยี
- ภาคอาคารธรุกจิ  10  เทคโนโลยี
- ภาคอาคารบา้นอยูอ่าศยั  7  เทคโนโลยี
- ผเ้ขา้เยีย่มชม ประมาณ 10 000 คน/ปีผเูขาเยยมชม ประมาณ 10,000 คน/ป
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ั ฝึ

3. มาตรการพฒันาบคุลากรและประชาสมัพนัธ์

 การพฒันาและฝึกอบรมบคุลากรดา้นพลงังาน จาํนวน       
10 หลกัสตร รวม 32 000 คน/ปี

3.2 การพฒันาและฝึกอบรมบคุลากร

10  หลกสตูร รวม 32,000 คน/ป  
 การสรา้งทมีเทคนคิเครอืขา่ยการสง่เสรมิการอนุรกัษ์
พลงังาน 102 ทมี เขา้แนะนําการอนุรกัษพ์ลงังาน      
1,005 แหง่ 

ม่งเน้นให้มีการปรบัปรงมาตรการอนรกัษ์พลงังานที่ง่าย

3.3 การอนรุกัษพ์ลงังานแบบมสีว่นรว่มใน SME

มุงเนนใหมการปรบปรุงมาตรการอนุรกษพลงงานทงาย 
ใหผ้ลตอบแทนเร็ว ไมต่อ้งลงทนุหรอืลงทนุนอ้ย ระยะคนืทนุส ัน้

• ผลการดาํเนนิงานปี 2546-2554• ผลการดาเนนงานป 2546 2554

- จาํนวน                                              3,448     แหง่
- มลูคา่ประหยดัพลงังาน                   918        ลา้นบาท/ปี
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- ผูป้ระกอบการลงทนุ                  248        ลา้นบาท
- พฒันาบคุลากรของโรงงาน/อาคาร    10,199  คน



3. มาตรการพฒันาบคุลากรและประชาสมัพนัธ์

  3.4 การเผยแพรเ่ทคโนโลยโีดยศนูยบ์รกิารวชิาการ 10 แหง่

เผยแพร่ ถา่ยทอดการใชเ้ทคโนโลยพีลงังานทดแทนและเผยแพร ถายทอดการใชเทคโนโลยพลงงานทดแทนและ
อนรุกัษพ์ลงังานโดยศนูยบ์รกิารวชิาการ 10 แหง่ มผีูใ้หค้วาม
สนใจเขา้เยีย่มชมและใชบ้รกิาร ประมาณ 20,000 คน/ปี จาก 
401 หนว่ยงาน
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3. มาตรการพฒันาบคุลากรและประชาสมัพนัธ์

  3.5 การประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งจติสาํนกึ

- จดัประกวด Thailand Energy Awards  gy
 (มอบรางวลัโดยนายกรฐัมนตร)ี
- การใหค้าํปรกึษา/การใหบ้รกิารขอ้มลู 
- จดัทาํเอกสารเผยแพร่

้- ละครส ัน้สาํหรบัเด็ก (ครอบครวัพอด)ี
- รณรงคก์ารประหยดัพลงังานแบบสมคัรใจ
 (Voluntary Agreement)
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: สรอ.ฐ
Management System Certification Institute (Thailand): MASCI

นริศ ลาภสุนทรพิทักษ์

ผู้ตรวจประเมินู
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: สรอ.

วิสัยทศัน์ (Vision) 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เป็นผู้นําด้านการรับรองและการฝึกอบรม

ตามมาตรฐานระบบการจัดการของประเทศไทย ฐ

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เพื่อการพัฒนาอตสาหกรรมอย่างยัง่ยืนเพอการพฒนาอุตสาหกรรมอยางยงยน

2MASCI Presentation  14 July 11



สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: สรอ.

พันธกิจ (Mission) 

ช่วยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีการเติบโต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์กร 

อย่างต่อเนื่องและยั่งยนื

ด้วยการให้บริการด้านข้อมูลและองค์ความรู้ การฝึกอบรม 

การพัฒนามาตรฐาน และการตรวจสอบรับรองการพฒนามาตรฐาน และการตรวจสอบรบรอง
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: สรอ.

แนวทางการดําเนินธรกิจของสถาบัน (MASCI’ B i A h)

มุ่งเนน้การดําเนินการเพื่อความเป็นเลิศดา้นความสามารถในการดาํเนนิการอย่างยั่งยืน 

     แนวทางการดาเนนธุรกจของสถาบน (MASCI’s Business Approach)

(Sustainability Excellence: SE) ของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี

ตามหลกั Triple Bottom Line ใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

• เศรษฐกิจ 

• สังคม

• สิ่งแวดล้อม
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บริการ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: สรอ.

ฝึ ั

บรการ

ISO 22301 S i l S iISO 22301 S i l S i

การตรวจประเมินและ

การรบัรองระบบการจัดการ
การฝึกอบรม การพัฒนา

บุคลากร และการพฒันาระบบงาน

การตรวจ และการมาตรฐาน

รฝึ บรม รเปน็พี่เ ีย้ แ

การพฒันาอย่างยั่งยืน 

การฝึกอบรม และการพัฒนา

บุคลากรด้านระบบการจัดการ 

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 22301 Societal Security-
Business Continuity 
Management Systems-
Requirement (BCM)

• Validation/Verification/
C tifi ti CDM P j t

• ISO 22301 Societal Security-
Business Continuity 
Management Systems-
Requirement (BCM)

• Validation/Verification/
C tifi ti CDM P j t

• TISI Products

• TLS 8001

• Safety Officer

• Q-Mark

l f k f

การฝกอบรม การเปนพเลยง และ

การประเมิน 

• Social Responsibility: SR  

including Corporate Social 

R ibilit• TIS/OHSAS 18001

• ISO 50001

• TLS 8001

• GMP/HACCP/ISO 22000

ั

Certification CDM Project
• ISO 9001
• ISO 29001
• ISO 14001
• TIS/OHSAS 18001

Certification CDM Project
• ISO 9001
• ISO 29001
• ISO 14001
• TIS/OHSAS 18001

• QWL : Quality of Work Life

• Code of Conduct

• SACICT Thailand

• Tourism Standards

Q li M f

Responsibility

• Strategy Management, 

Balanced Scorecard : BSC 

• Strategic Risk Management : 

SRM ISO 31000 Id tif iการพฒนาระบบงาน 

• ISO/IEC 17020

• ISO/IEC 17021

• ISO/IEC 17024

• ISO/IEC 17025

•ISO 50001
• GMP /HACCP /ISO 22000
• IMS: Integrated 

Management System
• MICE: Security Management 

•ISO 50001
• GMP /HACCP /ISO 22000
• IMS: Integrated 

Management System
• MICE: Security Management 

• Quality Management for 

Accounting Standards

• Standards Development

• Intelligence Unit

SRM, ISO 31000, Identifying

Risk

• Sustainability Excellence

• Sufficiency Economy

• ISO/IEC 17025

• ISO/IEC Guide 65

• Agricultural Standards

ฝ่ายรับรองระบบ ฝ่ายบริการเทคนิค ฝ่ายหน่วยตรวจ ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

y g
System – Requirements for 
Meeting Incentive 
Convention and Exhibition

y g
System – Requirements for 
Meeting Incentive 
Convention and Exhibition

scd@masci.or.th  

Tel  0-2617-1727 Ext. 308, 312   

Fax  0-2617-1709

tsd@masci.or.th

Tel  0-2617-1727 Ext. 801-805 

Fax. 0-2617-1703

ibd@masci.or.th  

Tel  0-2617-1727 Ext. 221

Fax  0-2617-1708

sr@masci.or.th, bsc@masci.or.th 

Tel  0-2617-1727 Ext. 807 
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โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการจัดการพลังงาน

ชื่อโครงการ หน่วยงาน

โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยระบบการ สํานักงานเศรษฐกิจอตสาหกรรมโครงการเพมประสทธภาพการผลตอยางยงยน ดวยระบบการ
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ั ัระบบการจดการพลงงาน 

(ISO 50001:2011)

องค์ประกอบสําคัญ ซึง่ประกอบด้วย 

•  การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร

• องค์ความร้เชงิเทคนิค องคความรูเชงเทคนค

•  ความมีส่วนร่วมของพนักงาน

•  การติดตามเฝ้าระวัง และการวิเคราะห์

่•  กระบวนการสนับสนุนอืนๆ
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ระดับองค์กร

ข้อเสนอแนะการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน

ระดบองคกร 

o การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานขององค์กร
• ใบเสร็จค่าไฟฟา้ / บลิคา่เชื้อเพลิง (น้ํามันเตา น้ํามันดีเซล LPG เป็นต้น)ใบเสรจคาไฟฟา / บลคาเชอเพลง (นามนเตา นามนดเซล LPG เปนตน)
• มิเตอร์ไฟฟ้าย่อย/ มเิตอร์น้ํามัน /มเิตอร์ก๊าซ
• บันทกึการเดินเครื่องจักรประจําวัน (Data Log Sheet)• บนทกการเดนเครองจกรประจาวน (Data Log Sheet)
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ระดับกระบวนการ

ข้อเสนอแนะการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน

ระดบกระบวนการ

o การประเมินการใช้พลังงานในแตล่ะกระบวนการ พื้นที ่หน่วยงาน  ระบบ
• พิจารณาบนพื้นฐานข้อมลที่วัดได้• พจารณาบนพนฐานขอมูลทวดได
• สัดส่วนการใช้พลังงาน
• พิจารณาแยกพลังงานไฟฟ้า แล ความร้อน• พจารณาแยกพลงงานไฟฟา และ ความรอน
• พิจารณาต้นกําลัง และการใช้งาน
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ระดับเครื่องจักรและอปกรณ์

ข้อเสนอแนะการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน

ระดบเครองจกรและอุปกรณ 

o รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในองค์กร (Machines list)
• Energy Consumption : ปริมาณการใช้พลงังาน / ขนาดกําลังของเครื่องจักรEnergy Consumption : ปรมาณการใชพลงงาน / ขนาดกาลงของเครองจกร
• Energy Uses : เวลาการใช้งานจริง / ความต่อเนื่อง / ลกัษณะการใช้งาน
• Energy efficiency : ประสิทธิภาพเครื่องจักร ระบบในปัจจบัน• Energy efficiency : ประสทธภาพเครองจกร ระบบในปจจุบน

Cooling Film extrusion

Condition needs:
- Water cooling Temp 300C
- M/C >>> Cooling tower or Chiller
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