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องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน
(ISO) ไดเปดเผยขอมูลระดับโลกวา ทุกปมเี ด็กเสีย
ชี วิ ต จากการบาดเจ็ บ และอุ บั ติ เ หตุ ม ากกว า
830,000 ราย แตอันที่จริงแลว อุบัติเหตุเหลานั้น
สามารถปองกันไดหากมีแนวทางปองกันที่ดีและ
เพียงพอ ดังนั้น ISO จึงไดกําหนดแนวทางของ
มาตรฐานระหวางประเทศดานความปลอดภัย
สําหรับเด็กเพื่อใหทั่วโลกไดนําไปใช
สาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหเกิดการบาดเจ็บอยางรุนแรง
ในเด็กและบางครั้งก็ถึงกับเสียชีวิต มักเกิดจาก
อุบตั เิ หตุทางถนน การหกลม การถูกไฟลวก การ
จมนํ้าและการบริโภคสารพิษ เปนตน ทั้งนี้ ของ
เลนเด็กและผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ก็เปนสาเหตุ
หลักของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในอุบัติเหตุ
ดวย กลาวคือ มีอนั ตรายทีแ่ อบแฝงในผลิตภัณฑ
หรืออาจมีสถานการณที่เกิดขึ้นอยางไมตั้งใจกับ
เด็ก
ลาสุด ISO ไดกาํ หนดแนวทางดานความปลอดภัย
สําหรับเด็กและขอกําหนดอืน่ ๆ (ISO/IEC Guide
50: 2014 Safety aspects-Guidelines for
child safety in standards and other
specifications) ซึ่งสามารถนําไปใชเพื่อเนนใน
เรื่องความปลอดภัยสําหรับเด็กไดในทุกหนทุก
แหง แนวทางดังกลาวเปนแนวทางสําหรับผูพ
 ฒ
ั นา
มาตรฐานซึ่งอธิบายถึงสิ่งตางๆ ที่จะเปนอันตราย
ตอเด็ก หรือสถานการณที่เด็กจะมีโอกาสเผชิญ
หนาและมีการเสนอแนวทางหรือกลยุทธในการ
หลีกเลี่ยงไมใหเกิดขึ้น แนวทางดังกลาวสามารถ

นําไปประยุกตใชกบั มาตรฐานทีเ่ กีย่ วของกับทุกสิง่
ทุกอยางที่เด็กมีโอกาสจะเผชิญ เชน ผลิตภัณฑ
ทุกชนิด โครงสราง การติดตัง้ และการสรางสภาพ
แวดลอม เปนตน นอกจากนี้ ISO/IEC Guide 50:
2014 Safety aspects – Guidelines for child
safety in standards and other specifications ยังใหแนวทางในการพัฒนาและทบทวน
มาตรฐาน ขอกําหนด (Specification) และการ
ตีพมิ พเผยแพรอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ โดยเนนถึงแหลง
ที่ เ ป น ไปได ที่ อ าจจะก อ ให เ กิ ด อั น ตรายจาก
ผลิตภัณฑที่ใช สําหรับเด็กหรือผลิตภัณฑที่อาจ
จะตองมีการสัมผัสกับเด็กถึงแมวา จะไมไดตงั้ ใจใช
กับเด็กก็ตาม อธิบายคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ
สําหรับเด็กที่มีความเปราะบางหรือมีแนวโนมที่จะ
เกิดอันตราย ซึ่งควรจะมีการพิจารณาในขั้นตอน
ของการพัฒนาผลิตภัณฑดวย
ISO ยืนยันวา แนวทางมาตรฐานดังกลาวไมเพียง
แตเปนประโยชนสาํ หรับผูพ
 ฒ
ั นามาตรฐานเทานัน้
แตยังเปนประโยชนมากสําหรับหนวยงานรัฐบาล
ผูผ ลิต และหนวยงานผูบ ริโภคอีกดวย การปองกัน
ยอมดีกวาการแกไข ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะชวยในเรือ่ งการ
ป อ งกั น เพื่ อ ความปลอดภั ย สํ า หรั บ เด็ ก จึ ง เริ่ ม
ตัง้ แต การออกแบบผลิตภัณฑหรือดานวิศวกรรม
การควบคุมการผลิต ไปจนถึงการใหการศึกษา
การบังคับใชกฎหมายและการสรางความตระหนัก
ในการปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
ที่ ม า: http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1930
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มาตรฐานขอมูลเพื่อโลกธุรกิจยุคใหม

ถ า พู ด ถึ ง การทํ า ธุ ร กิ จ ด า นการเงิ น หรื อ
อุตสาหกรรมการเงิน ขณะนีม้ มี าตรฐานตัวหนึง่ ที่
นาสนใจมากและสรางความแตกตางไดมากเลยที
เดียว ซึ่งก็คือ ISO 20022 Financial Services
– Universal financial industry message
scheme ซึง่ เปนมาตรฐานในตระกูลเดียวกับการ
บริการดานการเงินของไอเอสโอ
ในขณะที่อุตสาหกรรมพยายามปรับใหเขากับ
ข อ จํ า กั ด และกฎระเบี ย บในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมก็ยอมรับวามาตรฐานสามารถชวย
ใ ห  มี ค ว า ม ชั ด เ จ น แ ล ะ ค ว า ม ค ง ที่ สํ า ห รั บ
อุตสาหกรรมหรืองานในสาขาตางๆ ที่มีความซับ
ซอน
ISO 20022 จึงกลายเปนหัวขอหลักของการจัด
ประชุมบริการดานการเงินชั้นนําของโลกที่มีชื่อวา
Sibos Forum และมาตรฐานนี้มีการใช Extensible Markup Language (XML) ซึ่งเปนระบบ
สําหรับการเขารหัสขอความในรูปแบบพืน้ ฐานของ
การทําธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกสในสาขาการ
เงินและประโยชนในการแลกเปลีย่ นขอมูลดานการ
เงิน สําหรับองคกรดานการเงินและผูใชงานที่เปน
end users เชน องคกรขนาดใหญ หนวยงาน
รัฐบาล ผูพ
 ฒ
ั นาซอฟตแวร โดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
ขณะนี้ ปริมาณการทําธุรกรรมการเงินและการสง
ข อ ความที่ ซั บ ซ อ นเริ่ ม มี ม ากขึ้ น การนํ า เอา
มาตรฐาน ISO 20022 ไปใชจึงมีความเหมาะสม
และชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจไดมากยิ่งขึ้น
มาตรฐานในชุ ด นี้ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ เ มื่ อ เดื อ น
พฤษภาคม 2556 ประกอบดวย 8 เลม ดังนี้
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1. ISO 20022-1: Metamodel
2. ISO 20022-2: UML profile
3. ISO 20022-3: Modelling
4. ISO 20022-4: XML schema generation
5. ISO 20022-5: Reverse engineering
6. ISO 20022-6: Message transport characteristics
7. ISO 20022-7: Registration
8. ISO 20022-8: ASN.1 generation
หน ว ยงานที่ มี ค วามประสงค ที่ จ ะพั ฒ นา
ขอความตามมาตรฐาน ISO 20022 สามารถ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่มาตรฐานกําหนดไวโดย
ระบุเหตุผลของการพัฒนาขอความ ซึ่งประกอบ
ดวย การกําหนดขอบเขตการใชงาน จุดมุงหมาย
และประโยชนของขอความที่ผูใชจะไดรับ เพื่อนํา
เสนอตอคณะทํางาน ISO 20022 RMG ซึ่งทํา
หนาที่ดูแลภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 20022 ซึ่งประกอบ
ดวยผูเ ชีย่ วชาญจากภาคอุตสาหกรรมกวา 65 คน
และเปนตัวแทนขององคกรจากประเทศตางๆ ทั่ว
โลก เมื่อมีการนําเสนอเหตุผลของการพัฒนา
ขอความตอคณะทํางาน ISO 20022 RMG แลว
คณะทํางานฯ จะตรวจสอบวาขอความที่ถูกเสนอ
มานัน้ มีความนาสนใจมากนอยแคไหนและซํา้ ซอน
กับขอความที่มีอยูเดิมตามมาตรฐานหรือไม
เมื่ อ คณะทํ า งานฯ ได พิ จ ารณาและยอมรั บ
เหตุผลของการพัฒนาขอความแลว หนวยงานจะ
ตองติดตอ ISO 20022 Registration Authority (ISO 20022 RA) ซึ่งจะเปนผูใหคําแนะนําที่
เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบขอความตาม

มาตรฐาน ISO 20022 โดยอางอิงจาก แบบจําลอง
ขอความประเภทตางๆ (Message Models) ที่มี
อยูในคลังขอมูล นอกจากใชองคประกอบที่มีอยู
เดิมในคลังขอมูล หนวยงานอาจจะรองขอให RA
สร า งองค ป ระกอบใหม ๆ ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การ
ออกแบบขอความเพิ่มเติมได
ในขัน้ ตอนของการพัฒนาขอความนัน้ SWIFT
ก็มีเครื่องมือสําหรับออกแบบขอความที่เรียกวา
Standards Work Stations (SWS) โดย SWIFT
จะคอยชวยเหลือและใหคําแนะนําเพื่อใหขอความ
ที่ถูกพัฒนาขึ้นมีความถูกตองและเปนไปตามกฎ
เกณฑที่กําหนด เมื่อขอความถูกออกแบบสราง
เสร็จแลว RA จะตรวจสอบความถูกตอง และความ
สอดคลองของขอความกับมาตรฐาน ISO 20022
พรอมกับสราง XML schemas และเอกสารหรือ
คูม อื การใชงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ประกาศใชเปนสวน
หนึ่ ง ของข อ ความตามมาตรฐาน ISO 20022
ตอไป (ขอขอบคุณขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
ขอความตามมาตรฐาน ISO 20022 จากสํานัก
งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน))
โลกยุคใหมเปนโลกของการติดตอสือ่ สารอยาง
ไรพรมแดน ไอเอสโอจึงไดกําหนดมาตรฐานที่
สามารถกาวตามทันโลกยุคใหมไดอยาง ISO
20022 เพือ่ อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม
ทางการเงิน
ที่มา:
1. http://www.iso.org/iso/isofocus_109.
pdf
2. http://standard.etda.or.th:8080/ONOS/
info/page1
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Standard
Warning

พ .ร .บ. การ
จัดการซาก
ผลิตภัณฑ
เครื่ องใช 
ไฟฟ าและ
อิ เ ล็กทรอนิกส
และซาก
ผลิตภัณฑอื่ นๆ
โดย
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กรมควบคุมมลพิษอยูระหวางการจัดทํา รางพ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสและซากผลิตภัณฑอื่นๆ พ.ศ….. เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีระบบเรียกคืนหรือการ
จัดการกับซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และซากผลิตภัณฑอื่นๆ อยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ กอใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม
พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑเครือ่ งใชไฟฟาฯ นี้ มุง หวังใหผผู ลิตรับผิดชอบคาใชจา ยในการจัดการ
ซากผลิตภัณฑฯ ซึง่ จะชวยผลักดันใหผผู ลิตปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑใหเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
มากขึน้ โดยลดการใชสารอันตรายและออกแบบผลิตภัณฑใหงา ยตอการนํากลับมาใชใหม อันเปนการ
สนับสนุนการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน
สาระสําคัญของ พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาฯ และประเด็นที่มีผลกระทบตอผู
ผลิตและผูจําหนาย มีดังนี้
หมวด 1 คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ
หมวด 2 การควบคุมผลิตภัณฑ
สวนที่ 1 การกําหนดผลิตภัณฑที่ถูกควบคุม
สวนที่ 2 การควบคุมผูผลิตและผูจําหนาย โดยใหผูผลิตและผูจําหนายขึ้นทะเบียนกับกรม
ควบคุมมลพิษ ใหผูผลิตจัดทําแผนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑที่ผลิตหรือจัด
จําหนาย ใหผูผลิตจายคาธรรมเนียมผลิตภัณฑตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงใหแก
กองทุน
หมวด 3 การจัดการซากผลิตภัณฑ
สวนที่ 1 การทิ้ง การรับคืน การเก็บรวบรวม และการขนสง โดยใหผูบริโภคหรือผูที่ครอบ
ครองซากผลิตภัณฑนําสงหรือขายคืนซากผลิตภัณฑใหกับผูจัดจําหนายเทานั้น ใหมีการจัด
ตั้งศูนยรับคืนซากผลิตภัณฑอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง
สวนที่ 2 การนํากลับมาใชใหม การบําบัดและกําจัด ใหผูผลิตเปดเผยขอมูลที่จําเปนตอกรม
ควบคุมมลพิษและโรงงานทีใ่ หบริการจัดการซากผลิตภัณฑเกีย่ วกับการถอดแยกชิน้ สวนและ
การนํากลับมาใชใหมอยางปลอดภัย รวมทั้งขอมูลสารอันตรายในผลิตภัณฑที่ตนผลิตดวย
และการสงออกซากผลิตภัณฑหรือเศษชิน้ สวนของซากผลิตภัณฑตอ งเปนไปตามความตกลง
ระหวางประเทศวาดวยการควบคุมการเคลือ่ นยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด
กฎหมายของประเทศผูนําเขา และกฎหมายของประเทศไทย
หมวด 4 การกําหนดเปาหมาย
หมวด 5 การจัดการเงินรายไดและการสนับสนุนจากกองทุน
หมวด 6 การตรวจสอบและควบคุม
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หมวด 7 บทกําหนดโทษโดยบท ลงโทษทั้งจําคุกและโทษปรับตั้งแต 10,000-500,000 บาท เชน หากผูผลิตที่ไมสามารถเก็บรวบรวมซากไดตามกําหนด
มีโทษปรับสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท หรือผูผลิตไมรายงานปริมาณผลิตภัณฑที่จําหนายใหแกกรมควบคุมมลพิษ หรือรายงานขอมูลอันเปนเท็จ มีโทษ
ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ เปนตน
สถานะลาสุดของ ราง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาฯ คือ การรับฟงความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียครั้งสุดทาย เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ 2558 และอยูระหวางการปรับปรุงเพื่อเตรียมเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายน 2558
ทั้งนี้ หาก พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาฯ ประกาศใช จะสงผลกระทบตอผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและผู
จําหนายผลิตภัณฑ อยางนอย 2,000 ราย (TSIC 2640, 2710, 2740) ใหตองปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะทําใหผูประกอบการมีภาระหนาที่ที่ตองดําเนิน
การเพิม่ ขึน้ รวมถึงการปรับปรุงการออกแบบและกระบวนการผลิต และคาใชจา ยทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เชน การขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ เปนตน ดังนัน้ ผูป ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมควรติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมายดังกลาว เพื่อเตรียมรับมือการบังคับใชดังกลาว
ในปจจุบนั ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทขี่ ายในตลาดมีมากมายหลายประเภท และกลายเปนอุปกรณการใชงานทีไ่ ดรบั ความนิยมและมีความจําเปน
ตอการดํารงชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร โทรทัศน วิทยุ ตูเย็น และอื่นๆ
จากขอมูลของ Global E-Waste Management Market (2011 – 2016) ของ MarketsandMarkets คาดการณวา ในป 2016 จะมีขยะอิเล็กทรอนิกส
เกิดขึน้ กวา 93.5 ลานตัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากป 2011 ทีม่ อี ยู 41.5 ลานตัน ซึง่ ผลกระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกสหากกําจัดไมถกู วิธี คือ สวนใหญมสี ารอันตราย
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ไดแก 1. ตะกั่ว 2. ปรอท 3. คลอรีน 4. แคดเมียม และ 5. โบรมีน เปนตน
ขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวา มีการลักลอบขนขยะอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศเขามายังประเทศไทยเปนจํานวนไมนอย โดยมีการสง
ขยะอิเล็กทรอนิกสเหลานี้ไปยังชุมชนเพื่อใหชาวบานนําไปคัดแยก ถอดชิ้นสวน เพื่อนําโลหะไปขาย เศษที่เหลือของขยะอิเล็กทรอนิกสจะนําไปทําลายโดย
การเผาหรือฝงกลบ ซึ่งการเผาและทําลายขยะอิเล็กทรอนิกสโดยไมถูกสุขลักษณะเชนนี้ ยอมกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม ชุมชนและตอสุขภาพ รวม
ทั้งความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของผูที่เกี่ยวของโดยตรง

ภาพที่ 1 ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสทั่วโลก ระหวางป 2011 – 2016
ที่มา :

»
»
»
»
»
»
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รางพ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและซากผลิตภัณฑอื่นๆ พ.ศ…..
กรมควบคุมมลพิษ
http://www.manager.co.th/Weekly54/ViewNews.aspx?NewsID=9570000113873
http://www.environmentalleader.com/2014/02/24/e-waste-to-exceed-93-5-million-tons-annually/?graph=full&id=1
http://electronicrecyclers.com/sustainability/recycling-trends/e-waste-volume-and-growth.aspx
http://www.thairath.co.th/clip/13063
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สรุปผล
การสัมมนา
วิชาการ หัวขอ
“มาตรฐานระบบ
การจัดการดาน
สิ่งแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอภาค
อุตสาหกรรม
ไทย”

งานสัมมนาวิชาการ ครัง้ ที่ 1 หัวขอ “มาตรฐานระบบ
การจัดการดานสิง่ แวดลอมทีม่ ผี ลกระทบตอภาค
อุตสาหกรรมไทย” ภายใตโครงการสรางระบบขอมูล
และองคความรูด า นมาตรฐานระบบการจัดการและ
การเตือนภัย ปพ.ศ.2558 (Intelligence Unit)
จัดขึน้ ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม
ธนาสิริ โฮเท็ล แอนด รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัด
สระแกว โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รวมกับหนวยรวม
ดําเนินการ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแกว
การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผูสนใจเขารวม
จํานวน 52 คน แบงออกเปนผูประกอบการภาค
อุตสาหกรรม และ ผูแทนจากหนวยงานราชการ
ในจังหวัดสระแกว ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด และสํานักงานพลังงานจังหวัด
กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การแนะนําภาพ
รวมกิจกรรมโครงการสรางระบบขอมูลและองค
ความรูดานมาตรฐานระบบการจัดการและการ
เตือนภัย ปพ.ศ.2558 และการบรรยาย หัวขอ
“มาตรฐานระบบการจั ด การด า นสิ่ ง แวดล อ ม
ที่มีผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทย” โดย
นางจุรีพร บุญ-หลง ผูจัดการอาวุโสแผนกการ
มาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
และการบรรยาย เรือ่ ง “การอนุรกั ษพลังงานสําหรับ
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ภาคอุตสาหกรรม” โดย นางรัตนา สังขเจริญ
ผูแ ทนจากสํานักงานพลังงานจังหวัดสระแกว จาก
นั้นเปนการถายทอดประสบการณดานมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิง่ แวดลอมตามมาตรฐานสากล
โดย นายจิรยุทธ ชูศิริ หัวหนาฝายผลิต บริษัท
นํ้าตาลและออยตะวันออก จํากัด ซึ่งงานสัมมนา
ดังกลาวไดรับความสนใจจากผูเขารวมสัมมนา
เปนอยางมาก

