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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว

เพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรับบทความที่

นาสนใจประจําเดือนกันยายน 2557 ทีมงาน Intel-

ligence Unit ไดสรุปบทความเก่ียวกับผูผลิตอาหาร

ในสหรัฐฯ รายงานปริมาณสารเคมีตอ FDA และ 

ทาํความรูจกั PAS 2070 ขอกาํหนดในการประเมนิกาซ

เรือนกระจกของเมือง รวมถึง Standard Warning 

เรื่อง ISO Survey – 2013 ผลสํารวจผูไดรับการ

รับรองมาตรฐานทั่วโลก และขาวความเคลื่อนไหวของ

กจิกรรมการสัมมนาวิชาการในหัวขอ“เตรียมรับมอืการ

เปล่ียนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการท่ีมผีลตอ

ภาคอุตสาหกรรม”

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

ผูผลิตอาหาร
ในสหรัฐฯ 
รายงาน
ปริมาณ

สารเคมีตอ 
FDA

สมาคมผู ผลิตสินคาในรานขายของชํา (The 
Grocery Manufacturers Association: 
GMA) ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสมาชิกกวา 3,000 
ราย เชน โคคา-โคลา เจนเนอรัล มิล และ คราฟ
ฟูด เปดเผยแผนการดําเนินการที่ใหองคการ
อาหารและยาประเทศสหรัฐฯ (USFDA) เขาถึง
ฐานขอมูลของบริษัทอาหาร ดานความปลอดภัย
ของสารเคมีและสวนผสมท่ีใชในกระบวนการผลิต
อาหาร ซึ่งเปนความพยายามของ GMA ที่จะ
ปรับปรุงในดานความปลอดภัยและความโปรงใส
ของสวนผสมที่ใชในกระบวนการผลิต 

แผนการดําเนินงานดังกลาว มี 5 สวน ประกอบ
ดวย
1. GMA จะเปนผูนําในการกําหนดมาตรฐานที่จะ
ใหคาํแนะนําท่ีชดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารประเมนิความ
ปลอดภัยของสวนผสมท่ีทันสมัยและโปรงใส ซึ่ง
วิธีการปฏิบัติขั้นสูงจะถูกจัดทําเปนเอกสารของ 
Publicly Available Standard (PAS) สําหรับ
การพิจารณาสารเคมีที่ผานการรับรองโดย FDA 
วาสามารถใชเตมิลงไปในอาหารไดอยางปลอดภยั 
(Generally Recognized As Safe : GRAS) 
2. GMA จะสรางโครงการเพ่ือสรางความมัน่ใจวา 
FDA จะมองเห็นสวนผสมที่ไดรับการประเมินวา
เปน GRAS โดยสมาชิกของอุตสาหกรรมอาหาร
ไดมากข้ึน ซึ่งดําเนินการโดยการสนับสนุนของ 
GMA ในการจดัทาํฐานขอมลูทีจ่ะมรีายการขอมลู
การปร ะ เ มิน  GRAS ที่ จั ดการ โดยกลุ  ม
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่ง FDA และผูมีสวนไดสวน
เสียสามารถใชไดเพ่ือใหทราบถึงสวนผสมตางๆ 

ที่ใชในหวงโซอุปทานการผลิตอาหารซึ่งไดรับการ
ประเมินความปลอดภัยโดยใชวิธีการท่ีกําหนดไว
ใน PAS ของเอกสารขั้นตอนการประเมิน GRAS
3. GMA จะขยายหลักสูตรการเรียนดาน GRAS 
และการฝกอบรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
นักวิทยาศาสตรผูที่จะประเมินสถานะ GRAS ของ
สวนผสมท่ีใชในอตุสาหกรรมสนิคาอปุโภคบรโิภค
4. สมาชิก GMA มีความมุงมั่นที่จะผลักดันการ
ปรับปรุงกระบวนการประเมิน GRAS โดยการนํา
หลักการปฏิบัติตามการประ ชุมของคณะ
กรรมการ GMA เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2014
5. GMA จะดําเนินโครงการขยายการสื่อสารเพื่อ
แจงแกผูมีสวนไดสวนเสียและผูบริโภคเก่ียวกับ
ขัน้ตอนท่ีจะดาํเนนิการโดยอุตสาหกรรมเพ่ือเพิม่
ความสมบรูณของวธิกีารประเมนิความปลอดภยั
ของสวนผสม
GMA คาดหวังวาฐานขอมลูใหมจะเร่ิมใชงานไดใน
ป 2015 พรอมกับมาตรฐานใหมที่คาดวาจะ
ประกาศชวงปลายปหนา ซึง่การดําเนนิงานท้ังหมด
นี้นาจะชวยใหการติดตามและเฝาระวังของ FDA 
ทําไดสะดวกและเขาถงึขอมูลไดในวงกวาง 

ที่มา :  

- http://www.environmentalleader.
com/2014/08/29/food-companies-to-
report-chemicals-to-fda/
- http://www.foodnetworksolution.com/
wiki/word/1012/generally-recognized-
as-safe-gras

ปที่ 4 ฉบับที่ 32 เดือนกันยายน 2557
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PAS 2070 : 2013 - Specification for the 
assessment of greenhouse gas emis-
sions of a city หรือขอกําหนดสําหรับการ
ประเมินกาซเรือนกระจกของเมืองหรือเขตเมือง 
ภายใตลิขสิทธิ์ของ The British Standards 
Institution (BSI) ประกาศใชตัง้แตเดอืนตลุาคม 
2013 

PAS 2070 มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพและโปร งใสสําหรับการแสดง
ปริมาณ การแสดงคุณลักษณะ และการรายงาน
การปลอยกาซเรอืนกระจก (Green House Gas: 
GHG) ในระดับของเมืองท่ีมคีวามสอดคลอง ไมขดั
แยงกัน สามารถเปรียบเทียบได และมีความตรง
ประเด็น 

PAS 2070 ระบุวิธีการประเมิน GHG ไว 2 วิธีการ 
คือ 

1) การประเมินจากการปลอย GHG ทางตรงรวม
กับหวงโซอุปทาน (Direct plus Supply Chain 
(DPSC) Methodology) เปนการรวบรวม
ขอบเขตของการปลอยกาซเรือนกระจกและผูที่
เกีย่วของในหวงโซอปุทานใหญทีส่ดุท่ีใหบรกิารใน
เมืองซึ่งสวนใหญเกี่ยวของกับการใหบริการดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน โดยครอบคลมุการปลอย GHG 
ทางตรงจากกิจกรรมของเมือง และการปลอย 
GHG ทางออมจากการใชไฟฟา ระบบทําความ
รอนและความเยน็ การเดนิทางขามพรมแดน และ
หวงโซอุปทานจากการบริโภคสินคาและบริการ
สําคัญที่ผลิตนอกเขตเมือง

2) การประเมินจากพ้ืนฐานการบริโภค (Con-
sumption-based (CB) Methodology) 

เปนการรวบรวมการปลอย GHG ทางตรงและการ
จากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑและบริการท่ีบริโภค
โดยประชากรในเมือง เชน การปลอย GHG จะถูก
จดัสรรไปยังผูบรโิภคสนิคาและบริการขัน้สดุทาย
แทนที่จะเปนผูผลิต ซึ่งวิธีการ CB จะไมประเมิน
ผลกระทบของสินคาและบริการในเมืองที่สงออก
นอกเมือง จากกิจกรรมของผูมาเยี่ยม (visitor) 
หรือบริการที่ใหแกผูมาเยี่ยม

แนวทางสําคัญของการประเมิน GHG ตาม PAS 
2070 ไดแก

1) การกําหนดขอบเขตของการปลอยกาซเรือน
กระจก ประกอบดวย
• ประเภทของ GHG ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด 
(CO2) กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด 
(N20) กาซไฮโดรฟลอูอโรคารบอน (HFCs) กาซ
เปอรฟลอูอโรคารบอน (PFCs) และกาซซัลเฟอร
เฮกซะฟลูออไรด (SF6)
• คาศักยภาพท่ีทําใหโลกรอน (Global Warm-
ing Potential : GWP) ของ GHG แตละประเภท 
• การปลอยกาซเรือนกระจกจากเคร่ืองบิน (Air-
craft GHG emissions)
• การชดเชย/หักลบ (Offsetting) ปริมาณการ
ปลอย GHG จากโครงการหรือกิจกรรมตางๆ
• หนวยวัดสําหรับการวิเคราะห (Units of 
analysis)

2) การกําหนดขอบเขตของการประเมิน ประกอบ
ดวย
• กําหนดขอบเขตเมืองในการประเมิน
• กําหนดชวงเวลาในการประเมิน

3) ขอมูล (Data) ประกอบดวย

ทําความรูจัก PAS 2070 ขอกําหนดในการประเมินกาซเรือนกระจกของเมือง

• คุณภาพของขอมูล 
• การเก็บขอมูลทุติยภูมิ
• คาคงท่ีที่เกี่ยวของกับคาขอมูลกิจกรรมการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Factor)
• การตั้งสมมติฐาน
• การจัดทําบันทึกและการจัดเก็บ

4) การเลือกวิธีการประเมิน ดวยวิธีการ DPSC 
หรือ CB และดําเนินการตามขอกําหนด

5) การส่ือสาร (Communication) ประกอบดวย
• หลังจากการประเมินดวยวิธีการ DPSC หรือ 
CB ตองมีการจัดทํารายงานโดยมีรายละเอียด
ตามขอกําหนด 
• การหลีกเลี่ยงการนับซ้ําของขอมูล 
• การบันทึกและสื่อสารขอมูลสนับสนุน
• ขอมูลเพ่ิมเติม และการใชสัญลักษณ/ตัวยอ

6) การอางถึงความสอดคลอง (Claims of 
conformity)  ประกอบดวย
• พื้นฐานของการอางถึง
• การขออนุญาตเปดเผยขอมูล

การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของเมือง
จะทาํใหทราบถงึแหลงทีม่าและปรมิาณการปลอย
กาซเรือนกระจกของเมือง ซึ่งเปนขอมูลสําคัญ
สาํหรบัผูบรหิารเมืองและหนวยงานท่ีเก่ียวของนาํ
ไปใชในการวางแผนควบคุมและลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อยกระดับเมืองใหกาว
สูการเปนเมืองที่มีความยั่งยืนตอไป

ที่มา : PAS 2070:2013 Incorporating 
Amendment No. 1 - Specification for the 
assessment of greenhouse gas emis-
sions of a city
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International Organization for Standardization (ISO) หรือองคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน ไดดําเนินการสํารวจจํานวนผูที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO ซึ่งเร่ิมดําเนินการตั้งแต
ป 1993 โดยรวบรวมจํานวนผูที่ไดรับการรับรอง ISO 9001 เปนกลุมแรก และขยายไปสูมาตรฐาน
อื่นๆ ที่มีการนําไปใชอยางแพรหลาย โดยสรุปได ดังน้ี 

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

มาตรฐาน จํานวนผูท่ีไดรับ
การรับรอง ป 2013

จํานวนผูท่ีไดรับ
การรับรอง ป 2012

จํานวนท่ี
เปลี่ยนแปลง

อัตรา
การเติบโต

ISO 9001 1,129,446 1,096,987 32,459 3 %

ISO 14001 301,647 284,654 16,993 6 %

ISO/TS 16949 53,723 50,071 3,652 7 %

ISO 22000 26,847 23,278 3,569 15 %

ISO 13485 25,666 22,317 3,349 15 %

ISO/IEC 27001 22,293 19,620 2,673 14 %

ISO 50001 4,826 2,236 2,590 116%

รวมท่ัวโลก 1,564,448 1,499,163 65,285 4%

หมายเหตุ  
จํานวนตัวเลขผูท่ีไดรับรองในป 2012 บางมาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีความผันผวนของจํานวน
ใบรับรองเนื่องจาก
- ความแปรปรวนของการรายงานจํานวนใบรับรองในแตละปของแตละหนวยรับรอง 
- การมีสวนรวมท่ีไมสอดคลองกันของหนวยรับรองตอการสํารวจ 
- การมีสวนรวมของหนวยรับรองใหม
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สถิติดังกลาว แสดงใหเห็นวาจํานวนผูที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตางๆ สูงขึ้น โดยมาตรฐานที่มีอัตรา
การขยายตัวมากกวา 10% คือ ผูที่ไดรับการรับรอง ISO 50001 ดานการจัดการพลังงาน ที่สามารถ
ประยุกตใชไดกับองคกรทุกประเภท และผูที่ไดรับการรับรอง ISO 22000, ISO 13485 และ ISO/IEC 
27001 ซึ่งเปนมาตรฐานเฉพาะทาง โดยอัตราการเติบโตโดยรวมท่ัวโลก คิดเปน 4%  

มาตรฐาน ISO 9001 ซึง่เปนมาตรฐานการจัดการพ้ืนฐานท่ียงัคงมีผูทีนํ่าไปใชและขอการรับรองอยางตอ
เนื่อง แตมีอัตราการเติบโตเพียง 3% ใกลเคียงกับปที่ผานมา สวน ISO 14001 มีอัตราการเติบโตเพ่ิม
ขึ้น แต ISO/TS 16949 มีอัตราการเติบโตในระดับที่ลดลง 

ประเทศจีน ยังคงเปนผูนําที่มีจํานวนผูท่ีไดรับการรับรองสูงสุด ถึง 4 มาตรฐาน ไดแก ISO 9001, ISO 
14001, ISO/TS 16949 และ ISO 22000 สําหรับประเทศไทยมีจํานวนผูที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสูง
ติดอันดับ 1 ใน 10 ใน 2 มาตรฐาน ไดแก ISO/TS 16949 และ ISO 50001 ซึ่งนาจะสะทอนใหเห็นถึงความ
ตื่นตัว ความพรอม และขีดความความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของได

ที่มา : ISO Survey 2013, www.iso.org

มาตรฐาน ประเทศท่ีมีจํานวนผูท่ีไดรับการรับรองสูงสุด 3 อันดับ และประเทศไทย ประเทศท้ังหมด

ISO 9001 จีน (1)
 337,033 ราย

อิตาลี (2)
160,966

เยอรมัน (3)
56,303

ไทย (22)
8,901

187 

ISO 14001 จีน (1)
104,735

อิตาลี (2)
24,662

ญี่ปุน (3)
23,723

ไทย (16)
3,150

171

ISO/TS 16949 จีน (1)
20,355

เกาหลีใต (2)
4,696

อินเดีย (3) 4,696 ไทย (7)
1,236

84

ISO 22000 จีน (1)
9,406

กรีซ (2)
1,720

อินเดีย (3) 1,489 ไทย (19)
278

142

ISO 13485 สหรัฐอเมริกา (1)
5,035

เยอรมัน (2)
3,909

อิตาลี
 (3) 2,124

ไทย (32)
94

95

ISO/IEC 27001 ญี่ปุน (1)
7,084

อินเดีย (2)
1,931

สหราชอาณาจักร  
(3) 1,923

ไทย (22)
125

105

ISO 50001 เยอรมัน (1)
2,477

สหราชอาณาจักร
 (2) 330

อิตาลี (3)
258

ไทย (7)
132

78



สรุปผลการสัมมนา
วิชาการ หัวขอ 

“เตรียมรับมือการ
เปล่ียนแปลงของ

มาตรฐานระบบการ
จัดการท่ีมีผลตอภาค

อุตสาหกรรม”

PA G E  6

งานสัมมนาวชิาการ ครัง้ที ่5 หวัขอ “เตรยีมรับมอื
การเปล่ียนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการท่ี
มผีลตอภาคอุตสาหกรรม” จดัขึน้ในวนัศกุรที ่ 19 
กันยายน 2557 ณ หองวิมานแมน โรงแรมรอยัล 
ปริน้ทเซส จ.เชยีงใหม จดัโดย สาํนกังานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม และ สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ

วัตถปุระสงคของการสัมมนา คือ

1. เพื่อเผยแพรขอมูลของมาตรฐาน ISO 
9001: 2015 ที่มีการเปล่ียนแปลง และ
เตรียมความพรอมใหแกผูประกอบการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

2. เพือ่นําเสนอกิจกรรมภายใตโครงการสราง
ระบบองคความรูดานมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย ป 2557

การจัดสัมมนาวิชาการดังกลาว มีผูสนใจเขารวม
จาํนวน 88 คน แบงออกเปนผูประกอบการ จาํนวน 
66 คน ผูแทนจากหนวยงานราชการและสถาบัน
การศึกษา จํานวน 22 คน 

สรุปกิจกรรมและสาระสําคญัจากการสัมมนาฯ มดีงัน้ี 

1. การแนะนําภาพรวมกิจกรรมโครงการ
สรางระบบขอมูลและองคความรู ดาน
มาตรฐานระบบการจัดการและการเตือน
ภยั (Intelligence Unit) และการบรรยาย 
หัวขอ “การเปลี่ยนแปลงสําคัญของ 

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

ISO 9001:2015”  โดย นางจุรีพร 
บุญ-หลง ผูจัดการโครงการฯ (ผูจัดการ
แผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ)

2. การบรรยาย หวัขอ “แนวทางการบรหิาร
ความเสีย่ง เพือ่การปรบัตวัเขาสูมาตรฐาน 
ISO 9001:2015” โดย นายธีรกุล 
บญุยงค (ผูจดัการแผนกขายและบริการ
ลกูคา สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ)


