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มาตรฐานสากลของไอเอสโอหรื อ องค ก าร
ระหว า งประเทศว า ด ว ยการมาตรฐาน เป น
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับทุกคน ยกตัวอยางเชน
การที่เราอยูในตางแดนแตสามารถใชบัตรของ
ธนาคารจากอีกซีกหนึง่ ของโลกได การทีเ่ รามัน่ ใจ
ในคุณภาพและความปลอดภัยของของเลนเด็ก
การทีผ่ บู ริโภคไดรบั สินคาและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
อยางเสมอตนเสมอปลาย เปนตน สิ่งตางๆ เหลา
นีจ้ าํ เปนตองมีมาตรฐานทัง้ สิน้ โดยไอเอสโอไดจดั
เตรียมขอกําหนดทีบ่ ริษทั ตางๆ ไดนาํ ไปปฏิบตั ทิ วั่
โลกเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผลิตภัณฑและ
บริการวาเปนไปตามความตองการของผูบริโภค
ยิง่ ไปกวานัน้ มาตรฐานยังชวยใหลกู คามีความ
พึงพอใจมากขึ้น ในโลกที่เสียงของผูบริโภคมี
คความสําคัญไดอยางเห็นไดชัดนั้น มาตรฐานเปน
ขอกําหนดทางธุรกิจที่สําคัญยิ่ง
ดังนั้น สิ่งเหลานี้จึงเปนสาเหตุวาทําไมผูแทนผู
บ โ ภคจึ ง มี บ ทบาทร ว มกั น ในการพั ฒ นา
บริ
ม
มาตรฐาน
การรวมเอามุมมองของผูบ ริโภคเขามา
ไไวดวยกันมีความสําคัญในการพัฒนามาตรฐาน
เเนือ่ งจากจะทําใหไดมมุ มองจากชีวติ จริง ซึง่ ชวยให
มีความมัน่ ใจวาประเด็นตางๆ เชน ความปลอดภัย
แ ณภาพ ไดรบั การตอกยํา้ ใหครอบคลุมตาม
และคุ
ค
ความต
องการ
นอกจากนี้ มาตรฐานยังชวยใหมคี วามมัน่ ใจวา
ผ ตภัณฑและบริการมีสมรรถนะอยางทีค่ าดหวัง
ผลิ
แและมีการปรับปรุงในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

- คุณภาพและความเชื่อถือได
- ความเสมอตนเสมอปลายในการสงมอบ
บริการ
- ทางเลือกและการแขงขันที่เปนธรรม
- ความโปรงใสในขอมูลการผลิต
- ความเหมาะสมของผลิตภัณฑสําหรับกลุม
ประชากรที่มีความเปราะบาง (เชน เด็ก คนพิการ
ผูสูงวัย เปนตน)
- ความเชือ่ ถือไดของมาตรฐานในการสนับสนุน
กฎหมายปกปองผูบริโภค
สําหรับหนวยงานของไอเอสโอทีม่ หี นาทีก่ าํ หนด
นโยบายเกีย่ วกับผูบ ริโภคมี ชือ่ วา คณะกรรมการ
นโยบายผูบ ริโภค (ISO’s Committee on Consumer Policy: COPOLCO) ไดทุมเทใหกับการ
ส ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว มของผู  บ ริ โ ภคในเรื่ อ ง
มาตรฐานโดยจั ด กิ จ กรรมต า งๆ ขึ้ น มาเพื่ อ
สนับสนุนใหผูบริโภคมีสวนรวมในเรื่องมาตรฐาน
เช น การจั ด ฝ ก อบรมและทดสอบทางไกล
หลักสูตร “ผูบริโภคและมาตรฐาน: คูคา เพื่อโลก
ที่ดีขึ้น” การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝก
อบรมใหกบั สถาบันมาตรฐานแหงชาติของประเทศ
ตางๆ เพื่อสรางการมีสวนรวมสําหรับผูมีสวนได
สวนเสียรวมทั้งผูบริโภค การจัดทําแนวทาง การ
พัฒนามาตรฐานที่ชวยในเรื่องการบริการที่เนน
ประเด็นดานผูบริโภค เปนตน
ที่ ม า: http://www.iso.org/iso/home/
about/iso-and-the-consumer.htm
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แนะนํามาตรฐานใหม เครื่องจักรใหอาหารสัตว

ประชากรโลกที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และความต อ งการ
อาหารที่มาจากสัตวก็เพิ่มขึ้นตามไปดวย ทําใหมี
การพัฒนาเครื่องจักรที่ใชเลี้ยงอาหารสัตว แต
ดวยนโยบายและเทคโนโลยีที่แตกตางกันออกไป
ในแตละประเทศ จึงยังมีความไมสมดุลในดานนีอ้ ยู
ดั ง นั้ น เพื่ อ ช ว ยให มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล อ ง
กลมกลืนกันทั่วโลก คณะกรรมการวิชาการใหม
ของไอเอสโอ ISO/TC 293 จึงไดพฒ
ั นามาตรฐาน
เพื่ออุตสาหกรรมที่ตองใชมาตรฐานเครื่องจักร
สําหรับใหอาหารสัตว
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวทั่วโลก
การซื้อเครื่องจักรสําหรับการผลิตอาหารสัตวทั่ว
โลกยังคงตองรักษาไว มีการเปลีย่ นแปลงบางและ
ขยายหรือสรางไลนการผลิตใหมๆ ออกไปอีก
อยางไรก็ตาม ยังไมมีมาตรฐานระหวางประเทศที่
มี ค วามสอดคล อ งกั น ในเรื่ อ งนี้ ผู  ผ ลิ ต ที่ ใ ช
เครือ่ งจักรผลิตอาหารสัตวแตละรายตางก็มขี อ กํา
หนดหรือสเปคเปนของตนเองในขณะที่ผูผลิต
อาหารสัตวรายยอยก็จัดซื้อเครื่องจักรที่คิดวา
เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ขอกําหนดที่ไมคงที่
นีเ้ ปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศอยางเห็น
ไดชัด จึงมีความตองการอยางเรงดวนสําหรับ
มาตรฐานระหว า งประเทศเพื่ อ ให ธุ ร กิ จ ด า นนี้
สามารถกาวขามอุปสรรคนี้ไปใหได
ประธานของคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 293
Lujia Han กลาวถึงความไมสอดคลองซึ่งไมเปน
อันหนึง่ อันเดียวกันนีว้ า เมือ่ การคาระหวางประเทศ
ในอุตสาหกรรมมาถึงระดับหนึง่ มาตรฐานระหวาง
ประเทศจึงจําเปนตองเกิดขึน้ อยางหลีกเลีย่ งไมได
เพื่อที่จะรวมมือกันในดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
เครื่องจักรที่ใชในการใหอาหารสัตวและชิ้นสวน
ขององค ป ระกอบเฉพาะนั้ น มี อ ยู  ม ากมายและ
กระจั ด กระจาย และมี จํ า นวนมากที่ ร ะบุ ถึ ง
เทคโนโลยีดานกระบวนการใหอาหารสัตว
เนื่ อ งจากความไม เ ห็ น พ อ งต อ งกั น ของหลาย
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ประเทศในประเด็ น นิ ย ามศั พ ท แ ละการนํ า
สั ญ ลั ก ษณ ท างกราฟฟ ค ไปใช ง านสํ า หรั บ
เครื่องจักรที่ใหอาหารสัตวและกระบวนการให
อาหารสัตว จึงเกิดอุปสรรคทางการคาระหวาง
ประเทศรวมทั้งการสื่อสารดานเทคโนโลยีที่เกี่ยว
กับเครื่องจักรที่ใหอาหารสัตวดวย
นิยามศัพท ความปลอดภัย และสุขลักษณะ: สิ่ง
แรกที่ตองคํานึงถึง
การใหอาหารสัตวทวั่ โลกประสบปญหาความยาก
ลํ า บากเพราะอุ บั ติ เ หตุ นั บ ไม ถ  ว นจากการไม มี
มาตรการดานความปลอดภัยที่ดีของเครื่องจักร
ที่ ใ ห อ าหารสั ต ว ร วมทั้ ง ข อ กํ า หนดด า นความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวของกับผังการออกแบบ การติด
่ บเห็น
ตัง้ และการผลิตดวยเครือ่ งจักร ตัวอยางทีพ
ไดบอยทั่วโลก คือ ปญหาการระเบิดฟุงกระจาย
ไปทั่วดวยฝุนที่มาจากเครื่องจักรที่ใหอาหารสัตว
ในการให อ าหารสั ต ว ต ามกระบวนการของ
เครื่ อ งจั ก ร มี ห ลายป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ
สุขลักษณะ สภาพแวดลอมและสวัสดิภาพของผู
ปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงตองมีการแกไขปญหารวม
กัน สิ่งสําคัญลําดับแรกก็คือ สุขภาพของมนุษย
และสัตว ความมัน่ คงของมนุษย ซึง่ ในประเด็นเหลา
นี้ มีประเด็นหลัก 3 กลุมที่ตองนํามาพิจารณา
สําหรับคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 293 ซึ่ง
ไดแก นิยามศัพท ความปลอดภัย และสุขอนามัย
สําหรับวัตถุประสงคของ ISO/TC 293 มีดังตอไป
นี้
– พัฒนามาตรฐานระหวางประเทศสําหรับนิยาม
ศั พ ท แ ละสั ญ ลั ก ษณ ท างกราฟฟ ค ความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และวิธที ดสอบสําหรับขอ
กํ า หนดทางวิ ช าการ รวมทั้ ง สมรรถนะของ
เครื่องมือและสายการผลิตในการใหอาหาร
สัตวที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพในการให
อาหารสัตว ประสิทธิผลของการผลิต และการ
ใชพลังงาน

– อํานวยความสะดวกในการแลกเปลีย่ นประเด็น
ปญหาทางเทคนิคในระดับระหวางประเทศ สง
เสริมการคาระหวางประเทศ ลดความเสีย่ งดาน
ความไมปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหาร
สัตวรวมทั้งความเสี่ยงตอเนื่องที่เกิดจากสุข
อนามัยในการใหอาหารสัตว สุขลักษณะในการ
ทํางาน และมลพิษทางดานสิ่งแวดลอม
– นําเสนอการแกไขปญหาทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับความ
มั่นคงและสุขลักษณะของเครื่องจักรใหอาหาร
– เป น แหล ง พื้ น ฐานทางเทคนิ ค สํ า หรั บ การ
ประเมินความสอดคลองและการจัดเตรียมพืน้
ฐานดานเทคโนโลยีทเี่ ปนกลางเพือ่ การสัง่ การ
ตรวจสอบโครงการและการยอมรับสายการ
ผลิตที่ซับซอน นอกจากนี้ ยังชวยสงเสริม
เทคโนโลยีการผลิตไปพรอมๆ กับการตอบ
สนองดานกฎระเบียบในดานนี้ซึ่งจะสงผลดีตอ
ผูมีสวนไดสวนเสียเปนอยางมากดวย
ความทาทายในอนาคต
คณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 293 จะเนนดาน
ขอมูลขาวสารในสายการผลิตของกระบวนการให
อาหารสัตวและเครือขายบริการตามมาตรฐาน
สมัยใหมของกระบวนการทางเกษตรกรรม Lujia
Han กลาววาความทาทายที่ใหญที่สุดก็คือ การ
ดึงเอาผูเ ชีย่ วชาญระดับโลกในสาขานีใ้ หมากทีส่ ดุ
เขามาทํางานรวมกันเพื่อรับสนับสนุนจากรัฐบาล
ใหสามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ดานเครื่องจักรที่ใชในการใหอาหารสัตวซึ่งไม
เพียงแตจะสนับสนุนการคาระหวางประเทศเทานัน้
แตยังสงเสริมผูผลิตในดานเทคนิคและทําใหผูใช
งานไดรับผลิตภัณฑคุณภาพดีอีกดวย
ที่ ม า: http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref2019
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Standard
Warning
ISO 13065
หลักเกณฑ
ความยั่งยืนสําหรับ
พลังงานชีวมวล

โดย
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International Organization for Standardization (ISO) หรือองคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน ไดประกาศมาตรฐานใหม ISO 13065:2015 Sustainability criteria for bioenergy หรือหลักเกณฑความยั่งยืนสําหรับพลังงานชีวมวล (ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015) ที่จะ
ชวยใหเขาถึงความยัง่ ยืนของกระบวนการและผลิตภัณฑทเี่ กีย่ วของกับพลังงานชีวมวล ซึง่ ถือเปนสาขา
ทีม่ ศี กั ยภาพในการแกไขปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สนับสนุนความมัน่ คงทางพลังงาน
และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
พลังงานชีวมวลผลิตจากสารอินทรีย เชน ผลพลอยไดหรือเศษไม และพืชผลทางการเกษตร โดย
สามารถใชในการผลิตเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการขนสงและไฟฟาเชนเดียวกับการใหความรอนหรือการ
ทําความเย็น จึงถือเปนพลังงานทีช่ ว ยในการใชทรัพยากรอยางคุม คาและสามารถหาวัตถุดบิ มาทดแทน
ได
The International Energy Agency (IEA) หรือ องคกรพลังงานระหวางประเทศไดนําเสนอ
ขอมูลการเพิ่มขึ้นของความตองการใชพลังงานหลักจากชีวมวลเทียบเทาไดถึง 1,827 ลานตันนํ้ามัน
หรือ 12% ของปริมาณความตองการพลังงานขั้นตน (Primary Energy) ในป 2030 ซึ่งเพิ่มขึ้นเปน
เทาตัวเมื่อเทียบกับปริมาณในป 1990 (อางอิง : World Energy Outlook Special Report Energy and Climate Change 2015)
ISO 13065 มีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมการผลิตอยางยัง่ ยืนและการใชพลังงานชีวมวล โดยกําหนด
ขอบขายในการพิจารณามุมมองดานสิง่ แวดลอม สังคม และเศรษฐกิจเพือ่ ความสะดวกในการประเมิน
และการเปรียบเทียบการผลิตและผลิตภัณฑ หวงโซอปุ ทาน และการประยุกตใช ทีเ่ กีย่ วของกับพลังงาน
ชีวมวล (โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ) และจะชวยผลักดันดานการตลาดทั้งในและตางประเทศในดาน
การเพิ่มการแขงขันโดยเฉพาะผูผลิตในประเทศกําลังพัฒนา และชวยหลีกเลี่ยงขอกีดกันทางเทคนิค
ในการคาขาย ซึ่งมาตรฐานนี้สามารถนําไปประยุกตใชไดกับผูใชที่หลากหลายตามแนวทางของตนเอง
โดยจะไดรับประโยชนในรูปแบบที่ตางกันออกไป เชน
• ภาคธุรกิจ ดวยการจัดเตรียมกรอบการทํางานของมาตรฐานทีท่ าํ ใหธรุ กิจสามารถพูดภาษาเดียว
กันเมื่อมีการอธิบายประเด็นปญหาดานความสามารถในการดําเนินการอยางยั่งยืน
• ผูซื้อ ดวยการเปรียบเทียบขอมูลดานความสามารถในการดําเนินงานอยางยั่งยืนจาก ผูสงมอบ
พื่อชวยระบุกระบวนการพลังงานชีวมวลและผลิตภัณฑที่ตอบสนองขอกําหนด
• สําหรับหนวยงานภาครัฐและโครงการการรับรองและมาตรฐานอื่นๆ ดวยการใหบริการแหลง
ขอมูลดานความสามารถในการดําเนินการอยางยัง่ ยืนและมีพนื้ ฐานทีโ่ ปรงใสสําหรับผูท เี่ กีย่ วของ
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ในตลาดทั้งหมดซึ่งขอกําหนดดานกฎหมายของ ISO 13065 นี้ สามารถนําไปใชกับโซอุปทานทั้งหมด หรือบางสวนของโซอุปทานหรือเพียงแค
กระบวนการเดียวในโชอปุ ทาน อีกทัง้ ยังสามารถนําไปใชไดกบั ทุกรูปแบบของพลังงานชีวมวล โดยไมคาํ นึงถึงวัตถุดบิ สถานทีท่ างภูมศิ าสตร เทคโนโลยี
หรือการใชในขั้นสุดทาย
สาระสําคัญของ ISO 13065 แบงออกเปน 6 หมวด และภาคผนวก ดังนี้
บทนํา
1 ขอบขาย
2 เอกสารอางอิง
3 คําศัพทและคํานิยาม
4 ขอกําหนดทั่วไปและขอแนะนํา
5 หลักการ หลักเกณฑ และตัวชี้วัด
5.1 ขอมูลทั่วไป
5.2 หลักการ หลักเกณฑ และตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม
5.3 หลักการ หลักเกณฑ และตัวชี้วัดดานสังคม
5.4 หลักการ หลักเกณฑ และตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ
6 วิธีการ การประเมิน และการเปรียบเทียบ การปลอยกาซเรือนกระจก
6.1 ทั่วไป
6.2 การพิจารณาเฉพาะสําหรับชวงเวลาในการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก
6.3 กําหนดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือการดูดกลับกาซเรือนกระจกจากปริมาณของคารบอนทีเ่ ปลีย่ นแปลงในชีวมวลและทีป่ นเปอ นในผลิตภัณฑ
พลังงานชีวมวล
6.4 หนวยงานที่กํากับดูแลดานภูมิอากาศอื่นๆ
6.5 หนาที่การทํางานและหนวยสงมอบ
6.6 การรักษาผลิตผลรวม (Co-product)
6.7 การรักษาของเสีย (waste)
6.8 ขอบเขตของระบบ
6.9 กระบวนการในการเปรียบเทียบการลดกาซเรือนกระจก
ภาคผนวก
ผูท สี่ นใจสามารถศึกษามาตรฐาน ISO 13065: 2015 ไดจากหองสมุดของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหรือหาซือ้ ไดจากเว็บไซตของไอเอส
โอ http://www.iso.org/iso/home/store.htm
ที่มา :
- http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2009
- http://www.masciinnoversity.com/?p=20640
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ดัชนีวัด
สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน เปนประเด็นดานสังคมทีส่ าํ คัญตอ
การดําเนินธุรกิจในปจจุบนั เพือ่ ขจัดและลดปญหา
ดานการละเมิดสิทธิ ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
การใชแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย เปนตน ซึง่ มีหลายๆ
หนวยงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหองคกรเกิด
การดําเนินงานทีส่ ะทอนถึงความเคารพและคํานึง
ถึงสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตางๆ
The United Nation (UN) ไดจัดทํา The UN
Guiding Principle on Business and Human
Right และ The UN Guiding Principles Reporting Framework (เผยแพรเดือนกุมภาพันธ
2015) ซึง่ เปนแนวทางการดําเนินงานทีค่ รอบคลุม
สํ า หรั บ องค ก รในการรายงานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ย
ชน โดยกําหนดหลักการ หัวขอ/คําถาม เพื่อให
องคกรนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการและ
เตรียมขอมูลสําหรับการรายงานผล ซึ่งหัวขอใน
การรายงานมี 3 หัวขอหลัก คือ การกํากับดูแล
การเคารพสิทธิมนุษยชน การระบุจุดสําคัญของ
รายงาน และการจัดการประเด็นสําคัญดานสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งมีหลายบริษัทชั้นนําของโลกที่ไดนํา
ไปประยุกตใชแลว เชน Unilever, Ericsson,
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H&M, Nestlé Newmont และ Dutch Bank ใชใน 100 บริษัท ในกลุมสาขาแปรรูปการเกษตร
สาขาอาหารและเครือ่ งดืม่ และสาขาเครือ่ งแตงกาย
ABN AMRO เปนตน
นอกจากนัน้ ยังมี Business & Human Rights และจะขยายผลไปยัง 500 บริษัทใหญของโลกตอ
Resource Centre และเครือขายความรวมมือ ไป ภายในป 2018
ระหวางกลุม นักลงทุน และองคกรไมแสวงหากําไร ผูท สี่ นใจสามารถสืบคนขอมูลเพิม่ เติมไดที่ http://
ไดแก Aviva Investors, Business and Human business-humanrights.org และ www.
Rights Resource Centre, Calvert Invest- ungpreporting.org
ments, EIRIS, The Institute for Human
Rights and Business และ VBDO ไดรว มจัดทํา
รางตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะใชในการจัดอันดับผลการดําเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชน หรือ The Corporate Human
Rights Benchmark (CHRB) ซึ่งประกอบดวย
เกณฑการพิจารณา 5 ดาน ไดแก
–
–
–
–
–

ภาวะผูนํา (10%)
การกํากับดูแล (10%)
ระบบการจัดการ (30%)
ผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน (40%) ที่มา :
การรายงานผล/ความโปรงใสในการดําเนิน – http://www.ungpreporting.org/about-us/
– http://www.ungpreporting.org/12000งาน (10%)
views-of-reporting-framework-in-firstCHRB มีตวั ชีว้ ดั ยอยกวา 60 ตัวชีว้ ดั เชน กิจกรรม two-months/
ที่ริเริ่มกับผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายดานสิทธิ – http://business-humanrights.org
มนุษยชน การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน และ – http://www.cp-enews.com/cp_world_
การเปดเผยขอมูลการประเมินความเสีย่ ง/ผลกระ view?topic=807
ทบดานสิทธิมนุษยชน เปนตน
สถานะปจจุบนั ของ CHRB คือ สิน้ สุดกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือนตุลาคม
2015 โดยในป 2016 จะมีโครงการนํารองที่นําไป

