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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอ าน “จดหมาย

ข าวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหร บ

บทความท่ีนาสนใจประจําเดือนมิถุนายน 2556 ทีม

งาน Intelligence Unit ไดสรุปบทความเกี่ยว

กับมาตรฐานความยั่งยืนสําหรับเครื่องซักผา และ 

บทวิเคราะห มูลคาการคาสีเขียวท่ัวโลกพุงสูงถึง 2.2 

ลานลาน USD ในป 2020 รวมถงึ Standard Warning 

คูมือความปลอดภัยของสินคาอุปโภคบริโภค : ISO 

10377 และขาวความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการจัด

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

มาตรฐาน
ความยั่งยืน

สําหรับ
เครื่องซักผา

The Association of Home Appliance 
Manufacturers (AHAM), CSA Group และ 
Underwriters Laboratories (UL) ประกาศ 
AHAM 7003-2013/CSA SPE-7003-13/UL 
7003, Sustainability Standard for House-
hold Clothes Washers หรือมาตรฐานความ
ยั่งยืนสําหรับเครื่องซักผา ซึ่งถือเปนมาตรฐาน
แรกดานความยัง่ยนืแบบสมคัรใจสาํหรบัเครือ่งใช
ไฟฟาภายในบานกลุมซักรดี เมือ่เดือนพฤษภาคม 
2013
มาตรฐานเครือ่งซกัผานีเ้ปนมาตรฐานที ่2 ตอจาก
มาตรฐานตู  เย็น ที่อยู  ในตระกูล (family) 
มาตรฐานความยั่งยืนของผลิตภัณฑสําหรับผู
ผลิต หนวยงานภาครัฐ ผูคาปลีก และกลุมอื่นๆท่ี
เกี่ยวของ ไวใชระบุผลกระทบทางส่ิงแวดลอมของ
เคร่ืองซักผาในบาน ใน 6 ประเด็น ไดแก วัสดุ การ
ผลิตและการดําเนินงาน การบริโภคพลังงานและ
นํ้าระหวางการใชงาน ชวงชีวิตผลิตภัณฑ ความ
สามารถในการใชใหหมดไป (consumables) 
และนวัตกรรม
มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงคและเครื่องมือวัดการ
ปฏิบัติสําหรับผูผลิต ในการประเมินความยั่งยืน
ทางสิง่แวดลอมของเครือ่งใชไฟฟาภายในบาน ซึง่ 

AHAM, CSA และ UL จะจัดตั้งคณะกรรมการ
เ พ่ือผลักดั นมาตรฐาน ไปสู  ก ร ะบวนการ
รบัรองมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา แคนาดา ตาม
ขอกําหนดของ The American National 
Standards Institute (ANSI) และ The 
Standards Council of Canada (SCC) ตาม
ลําดับ สําหรับมาตรฐานเครื่องใชไฟฟาภายในบา
นอื่นๆ อยู ระหวางการพัฒนาและคาดวาจะ
ประกาศใชภายในป 2013 และ 2014 
ประโยชนจากมาตรฐานนี้ คือ จะชวยใหผูบริโภค
เกิดความตระหนักถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ
ตลอดวงจรชีวิตที่พวกเขาเลือกใช ซึ่งจะคํานึงถึง
เรือ่งของความยัง่ยนืนอกเหนอืจากประโยชนการ
ใชสอยและความปลอดภัย ซึ่งความตองการของ
ผูบริโภคนี้ก็จะเปนแรงผลักดันแกผูผลิตที่จะตอง
พัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการ 
ดังนั้น ผูผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา คง
ตองมีการเตรียมความพรอมในดานการพัฒนา
ผลติภณัฑใหสอดรบักบัความตองการของตลาด 
การแขงขนั และกฎระเบียบใหมๆ  ทีเ่กดิข้ึน เพือ่ให
สามารถแขงขันไดทั้งในตลาดทองถ่ินและตลาด
โลกตอไป
ที่มา: http://world.einnews.com
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The United Nations Environment Pro-
gramme (UNEP) คาดการณว า ตลาด
เทคโนโลยีคารบอนต่ําและประสิทธิภาพการใช
พลังงาน รวมถงึผลติภณัฑทีเ่กีย่วของกบัพลงังาน
ทดแทนท่ัวโลก จะมีมลูคาสงูถงึ 2.2 ลานลาน USD 
ภายในป 2020 

 

จากรายงานของ UNEP เร่ือง Green Economy 
and Trade-Trends, Challenges and Op-
portunities ระบุวา ประเทศกําลังพัฒนาท่ีมี
ทรัพยากรทดแทนอดุมสมบรูณ จะมสีวนแบงการ
ตลาดของโลกในดานสนิคาและบริการทีย่ัง่ยนืเพ่ิม
ขึน้ แมวามูลคาการคาสเีขยีวจะมีสดัสวนนอยมาก
เมื่อเทียบกับมูลคาการคารวมของโลก แต
ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง และสินคาและ
บริการดานส่ิงแวดลอมจะเพ่ิมขึ้นเป นอยาง
แนนอน 

 

มูลคาการคาสีเขียว
ทั่่วโลกพุงสูงถึง 2.2 ลาน 

USD ในป 2020

กลุมธุรกิจที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในสภาวะการ
คาสเีขยีว ไดแก การเกษตร ประมง ปาไม การผลติ 
พลังงานทดแทน และการทองเที่ยว ซึ่งการลงทุน
สาธารณะในโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่
สาํคญั ความชวยเหลอืดานเทคนคิ โปรแกรมการ
ศึกษาและฝกอบรม และการเขาถึงทรัพยากร
อยางยั่งยืน เชน การใชพลังงานไฟฟาจากแหลง
พลังงานทดแทน จะชวยใหประเทศกําลังพัฒนา
เขาถึงและไดรับประโยชนจากผูคาในตลาดสีเขียว
ของโลก 

ปจจยัทีม่คีวามสําคัญตอการรับมือกับแนวโนมดัง
กลาว คือ การลงทุนและการใชจาย เคร่ืองมือ
ทางการตลาด กฎระเบียบของประเทศ กฎระเบียบ
ในระดับโลก และการสรางมิตรภาพและขีดความ
สามารถ ซึ่งในรายงานยังใหคาํแนะนําดวยวาควร
กําจัดเงินอุดหนุนที่สงเสริมใหเกิดการผลิต การ
บริโภค และการคาที่ไมยั่งยืน และมีการกําหนด
นโยบายดานราคา และจัดทําบัญชีตนทุนดานสิ่ง
แวดลอม-สงัคมของการผลิตและการบริโภคท่ีแท
จริง 

จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นถึงสัญญาณที่ดี
ของการคาและการบริโภคในอนาคตที่มีแนวโนม
จะเปนการคาและการบริโภคสีเขียวและยั่งยืน ซึ่ง
เปนโอกาสของธรุกจิและอตุสาหกรรมในการปรบั
ตัวและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับกับแนวโนม
ในอนาคต 

ทีม่า: - http://www.environmentalleader.
com/2013/05/09/global-green-trade-to-
reach-2-2-trillion-by-2020/ 
       - Green Economy and Trade-Trends, 
Challenges and Opportunities, The 
United Nations Environment Programme
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ความปลอดภยัของสนิคาและบรกิารถอืเปนประเดน็ทีผู่บรโิภคตระหนกัและใหความสาํคญัเปนอยางยิง่ 
ซึ่งขอมูลจาก Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ระบุ
วา สินคาที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บและความตายทั่วโลก มีมูลคาสูงถึง 1 ลานลาน USD ตอป ทําให
ผูผลิตสินคาและผูใหบริการตางๆ ตองพึงระวังเปนอยางมาก

การท่ีจะทําใหผูบริโภค ผูผลิตและผูใหบริการเกิดความม่ันใจในความปลอดภัย อาจแสดงผานผล
การดําเนินงานท่ีสอดคลองตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ โดย ISO ไดมีการพัฒนามาตรฐาน
และคูมือการปฏิบัติใหมๆ เพื่อใหรองรับกับความตองการและสถานการณปจจุบันอยูเสมอ ตัวอยาง
เชน ISO 10377 : 2013, Consumer product safety – Guidelines for suppliers หรือคูมือ
ความปลอดภัยของสินคาอปุโภคบริโภค – แนวทางสําหรบัผูสงมอบ ซึง่จดัทาํขึน้เพ่ือใหผูสงมอบ เชน 
นักออกแบบและผูคาปลีก มีแนวทางปฏิบัติในเร่ืองการเขาถึงและจัดการความเส่ียงในการสงมอบ
สินคาที่ปลอดภัยแกผูบริโภค 

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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ISO 10377 มุงเนนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ดาํเนินการไดเฉกเชนผูประกอบ
การขนาดใหญ มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการดานเทคนิคในเรื่องความปลอดภัยสินคา
อุปโภคบริโภค โดยองคประกอบของ ISO 10377 แบงเปน 4 สวนสําคัญ ไดแก 

• หลกัการท่ัวไป : เปนขอมลูพืน้ฐาน เชน การสงเสริมวฒันธรรมดานความปลอดภัยทัว่ทัง้องคกร 
ความมุงมัน่ในการปรับปรุงอยางตอเน่ือง การฝกอบรมพนักงานใหดยีิง่ขึน้ การจัดการบันทกึและการ
ควบคุมเอกสาร และการสรางกระบวนการติดตามและตรวจสอบยอนกลับ

• มมุมองความปลอดภัยของการออกแบบ : เนนท่ีเทคนิคการออกแบบท่ีเฉพาะเจาะจง การรับมอื
กบัความเสีย่งดวยการระบถุงึความอนัตรายท่ีอาจเกดิข้ึน การประเมนิความเส่ียง การลดและกาํจดัความ
เสี่ยง คําเตือนและคําแนะนําเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เหลืออยู (residual risk) ตอผูบริโภคขั้นสุดทาย

• ความปลอดภัยในการผลิต : ระบุขั้นตอนการปฏิบัติในการสงเสริมหลักการความปลอดภัย
ขั้นพ้ืนฐานตลอดหวงโซอุปทาน ที่ใหความสําคัญกับการผลิต การทวนสอบผลการออกแบบ 
(design validation) การทําตนแบบผลิตภัณฑ การจัดซื้อวัตถุดิบ การใชเครื่องมือ การควบคุมรูป
แบบผลิตภัณฑและชิ้นสวน การทดสอบตัวอยาง และการตรวจประเมินระหวางการผลิต

• ความปลอดภัยในตลาด : ระบุหนาที่รับผิดชอบของผูนําเขาสินคา ผูกระจายสินคา และผูคา
ปลีก เพื่อใหมั่นใจวาคําสั่งซื้อเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัย ดวยการประเมินคําสั่งซ้ือลวง
หนาและการเก็บรวบรวมขอมูลเม่ือสินคาไปถึงผูบริโภค เพื่อระบุความเปนอันตรายของสินคาที่เกิด
ขึ้นระหวางการประเมินกอนหนานี้ 

การใหความสาํคญักบัการประเมนิและปองกนัความเสีย่งทีเ่ปนอนัตรายของสนิคากอนทีจ่ะสงถงึมอืผู
บริโภคนั้นจะชวยลดการเรียกคืนสินคา (Product Recall) เนื่องจากสินคาไมเปนไปตามขอกําหนด
ดานความปลอดภัย ซึ่งจากขอมูลของ EU Rapid Alert System RAPEX แสดงใหถึงสินคาที่ถูก
เรียกคืนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ของเลน อุปกรณยานยนต และเคร่ืองใชไฟฟา ดังน้ันผูประกอบ
การท่ีอยูในหวงโซอุปทานของสินคาดังกลาวควรใหความสําคัญกับกฎระเบียบดานความปลอดภัย
ของคูคา และนําแนวทางของ ISO 10377 ไปประยุกตใชควบคูกันเพื่อสรางความมั่นใจในการสงมอบ
สินคาท่ีปลอดภัยใหกับผูบริโภคข้ันสุดทาย และปองกันความเสียหายจากการปฏิเสธสินคาเนื่องจาก
พบวามีความไมปลอดภัย

ที่มา: ISO Focus+, Volume 4, No. 5/6, May-June 2013
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : “การยก
ระดบัอตุสาหกรรมตลอดหวงโซคณุคา ในมติขิอง 
มาตรฐานคุณภาพ – ประสิทธิภาพการผลิตและ
การใชพลงังาน” ภายใตโครงการสรางระบบขอมลู
และองคความรูดานมาตรฐานระบบการจดัการและ
การเตือนภัย จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 
2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเวียง
ลคอร จ.ลาํปาง โดยมผีูเขารวมการฝกอบรมทัง้สิน้ 
60 คน ประกอบดวย ผูประกอบการ จาํนวน 33 คน 
(เซรามิก แปรรูปอาหาร ผลิตไฟฟาและพลังงาน 
และภาคบริการ) ผูแทนจากภาครัฐ 24 คน และ
ผูแทนจากสถาบันการศึกษา จํานวน 27 คน โดย
มีนายปรีดา อัตวินิจตระการ ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สาํนกังานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม เปนประธานในพิธเีปดการฝกอบรมฯ
รายละเอียดการฝกอบรม มีดังน้ี 
• วันที่ 20 มิถุนายน 2556

1. การเสวนาพิเศษ หัวขอ “อุตสาหกรรม
ไทยกบัการจดัการพลงังาน และแนวทางการดาํเนนิ
งานของหนวยงานทีเ่กีย่วของ” วทิยากร ไดแก นาง
สายธาร ประสงคความด ี(พลงังานจงัหวดัลําปาง) 
นายอธภิมู ิ กาํธรวรรนิทร (ประธานกติมิศกัดิส์ภา
อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง) และนายวงศชัย ศรี
ไทย (อุปนายกสมาคมเครื่องปนดินเผาลําปาง) 
และผูดําเนินรายการ คือ 

อ.จกัรพรรณ คงธนะ (ผูเช่ียวชาญดานการอนุรกัษ
และประหยัดพลังงาน) 

2. การบรรยาย หัวขอ มาตรฐานและกฎ
ระเบียบผลิตภัณฑของประเทศในกลุมอาเซียน 
และประเทศคูคาที่สําคัญ โดย นางจุรีพร บุญ-
หลง ผูจดัการแผนกการมาตรฐาน สถาบันรบัรอง
มาตรฐานไอเอสโอ 

3. การบรรยาย หัวขอ มาตรฐานระบบการ
จัดการพลังงานกับการยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน โดย ดร.พิสิษฎ มณีโชติ วิทยาลัย
พลังงานทดแทน ม.นเรศวร 

4. การทําแบบฝกหัดที่ 1 การวิเคราะห
ศักยภาพ (จุดออน จุดแข็ง) ตลอดหวงโซคุณคา 
• วันที่ 21 มิถุนายน 2556 

1. การบรรยายหัวขอ เทคนิคการประหยัด
พลังงานในสถานประกอบการและในชีวิตประจํา
วนั และกรณศีกึษา : ประสทิธภิาพและการจดัการ
พลงังาน ในอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โดย 
อ.วีระ  ศรีอริยะกุล (ผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษ
และประหยัดพลังงาน)

2. การทําแบบฝกหัดที่ 2 เทคนิคการตรวจ
ประเมินและแกปญหาดานพลังงาน

3. สรุปภาพรวมการฝกอบรมและสิง่ทีไ่ดรบั
สามารถสืบคนและ Download เอกสารการ

อบรมฯ ไดที่ Website - http://www.masci.
or.th/intelligence_other_th.php?act=5

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน


