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แนะนํา
มาตรฐาน
สามมิติ

โดยทั่วไป มาตรฐานที่มีการกําหนดขึ้นมานั้น
เกิดขึน้ ไดในหลายระดับ หลายสาขาและหลายเรือ่ ง
ที่กลาววามีหลายระดับนั้น แบงออกเปน 6 ระดับ
กล า วคื อ หากเป น มาตรฐานระดั บ บุ ค คล
(Individual Standards) หมายถึงมาตรฐานที่
ผูใ ชแตละคนหรือแตละหนวยงานกําหนดขึน้ มาเอง
เพื่อใชงานตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน ขอ
กําหนดในการออกแบบบานแตละหลัง การสราง
โรงงาน เปนตน
หากเปนดานอุตสาหกรรม บริษัทแตละบริษัท
จะมีแนวทางผลิตหรือมาตรฐานเปนของตนเอง
เรียกวา มาตรฐานระดับ บริษัท (Company
Standards) เชน มาตรฐานของบริษัทผูผลิต
นํ้ามัน มาตรฐานของบริษัทสายการบิน เปนตน
แตหากมีหลายบริษัทมารวมกลุมกันเปนสมาคม
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โดยผูทําผลิตภัณฑชนิดเดียวกันมารวมกลุมกัน
หรือผูทําผลิตภัณฑตางชนิด มารวมตัวกัน ก็จะมี
มาตรฐานใชเปนของสมาคม เรียกวา มาตรฐาน
ระดับสมาคม (Association Standards) เชน
มาตรฐาน ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ มาตรฐานของสมาคม
มาตรฐานและคุณภาพแหงประเทศไทย เปนตน
นอกจากนี้ หากมีผูผลิตกับผูบริโภคตางกลุม
ตางรักษาผลประโยชนของตนเอง ก็จะเกิดการตอ
รองและนําไปสูก ารยอมรับใน ระดับประเทศ เรียก
วา มาตรฐานระดับประเทศ (National standards) เชน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.) เปน มาตรฐานของประเทศไทย มาตรฐาน
ของ American National Standards Institute: ANSI, American Society for Testing
and Materials: ASTM และ National Fire
Protection: NFPA ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
เปนตน และเหนือกวานี้ก็จะเปนมาตรฐานที่เกิด
จากการรวมกันกําหนดขึ้นของประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคเดียวกัน เรียกวามาตรฐานระดับภูมิภาค
(Regional Standards) เชน มาตรฐานของคณะ
กรรมการยุโรปดานการมาตรฐาน (European
Committee for Standardization: CEN)
เปนตน และสุดทาย มาตรฐานที่มาจากการรวม
กั น กํ า หนดขึ้ น ของประเทศต า งๆ เรี ย กว า
มาตรฐานระดับระหวางประเทศ (International
Standards) ซึ่งหมายถึงมาตรฐานขององคการ

ระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization:
ISO) มาตรฐานทั้ง 6 ระดับดังกลาวนับวาเปนมิติ
แรกของมาตรฐาน
เรื่องของมาตรฐานยังมีรายละเอียดปลีกยอย
ยกตัวอยางเชน มาตรฐานที่กําหนดขึ้นในแตละ
ระดับ ยังสามารถแบงออกเปนสาขา (subject)
ซึ่ ง เป น กิ จ กรรมด า นอาชี พ ในสาขาต า งๆ เช น
วิทยาศาสตร วิศวกรรม การกอสราง เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เปนตน ซึง่ นับวาเปน
มิติที่สองของมาตรฐาน
นอกจากนี้ ยังแบงออกเปนเรื่อง (aspect) ซึ่ง
เปนประเภทของเนื้อหาหรือหัวขอหรือกลุมของ
หัวขอที่ประกอบขึ้นเปนมาตรฐาน เชน คํานิยาม
ขอกําหนดดานคุณภาพ สวนประกอบ สมรรถนะ
วิธีชักตัวอยาง วิธีตรวจสอบ วิธีวิเคราะห วิธี
ทดสอบ วิธีปฏิบัติ เปนตน ซึ่งนับวาเปนมิติที่สาม
ของการมาตรฐาน เรื่องของมาตรฐานเปนเรื่องที่
มีความสําคัญตอชีวิตประจําวันและมีบทบาทใน
อุ ต สาหกรรมต า งๆ เป น อย า งมาก ดั ง นั้ น
มาตรฐานจึงตองอาศัยองคกรที่เปนมืออาชีพเขา
มาดําเนินงานเพื่อใหสามารถกาวทันตอความ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง
แวดลอมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
ที่มา:
http://www.tisi.go.th
http://www.masciinnoversity.com/
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เผยแนวทางปกปองขอมูลดิจิตอลผูบริโภค

ไอเอสโอหรือองคการระหวางประเทศวาดวยการ
มาตรฐานไดจัดตั้งคณะกรรมการ ที่มีชื่อวา COPOLCO (ISO’s Committee on Consumer
Policy) เพือ่ ศึกษานโยบายเกีย่ วกับผูบ ริโภคและ
ทําใหผูบริโภคมีพลังอํานาจผาน มาตรฐาน ซึ่งให
ความสําคัญกับเสียงของผูบริโภคเปนอยางมาก
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเรือ่ ง The connected consumer in 2020
– empowerment through standards เมื่อ
วั น ที่ 13 พฤษภาคม 2558 จั ด โดยสถาบั น
มาตรฐานแหงชาติของประเทศสวิตเซอรแลนด
(Association Suisse de Normalisation:
SNV) ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการประชุมประจําปของ
ไอเอสโอและคณะกรรมการนโยบายผู  บ ริ โ ภค
ISO/COPOLCO ซึ่งสนับสนุนใหผูบริโภคมีสวน
รวมในการมาตรฐาน
ในการประชุมดังกลาวมีการกลาวถึงความสําคัญ
ของการปกปองผูบ ริโภคและประเด็นปญหาตางๆ
ดังตอไปนี้
Richard Bates, Consumer International
กลาวถึงความสําคัญของการปกปองผูบ ริโภคโดย
เฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีใหม ดวยมาตรฐาน ซึ่ง
จําเปนตองมีการกําหนดนโยบายสาธารณะและมี
การกระตุนในเชิงรุก ขอมูลดิจิตอลของผูบริโภค
เปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับการรวบรวม การ
ควบคุมและการนําไปใชที่มีความกาวหนาอยาง
ทวีคูณ
Ursula Ittinger, Swiss Data Protection
Forum กล า วว า บริ ษั ท ต า งๆ มี ก ารจั ด เก็ บ
รวบรวม Big data เพือ่ ใชประโยชนทางธุรกิจ แต
ผูบริโภคมักไมไดคิดถึงการปกปองขอมูลมากไป
กวาการใชงานเพื่อความสะดวกสบายเทานั้น ดัง
นั้น ผูบริโภคตองไมถูกชี้นํา บริษัทตางๆ ตองใช
ขอมูลในทางทีถ่ กู ตองและตองมีความโปรงใสเกีย่ ว

PAGE 3

กับขอมูลลูกคาที่ บริษัททําการรวบรวม
Kernaghan Webb, Ryerson university,
Canada กลาววาแนวทางการควบคุมตนเองดวย
กฎระเบียบของบริษัทจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
บริษัทนําไปใช
อยางไรก็ตาม Carlos Amorin , ABNT, Brazil
กลาววาไมใชเรื่องงายนักที่สถาบันมาตรฐานแหง
ชาติจะเขาไปมีปฏิสัมพันธ กับผูบริโภคและกลุมผู
บริ โ ภค ประเด็ น ของการมี ส  ว นร ว มอย า งมี
ประสิทธิภาพจึงเปนประเด็นที่ทาทายมาก
Sally Greenberg – National Consumer
League (NCL), USA กลาววาการแชรขอ มูลเพือ่
ใหการศึกษาแกวยั รุน ในประเด็นความเปนสวนตัว
และขอมูลมีความจําเปน พบวา 90% ของขอมูลที่
มีการละเมิดในป 2557 สามารถปองกันไดดว ยวิธี
การดานความปลอดภัย ดังนั้น ขอมูลดังกลาวจึง
สะท อ นความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู 
บริโภค วัยรุนและประชาชนที่ยังไมเห็นถึงความ
สําคัญของเรือ่ งดังกลาวซึง่ ในแตละประเทศอาจจะ
ตองนําไปปรับใชใหเหมาะสม
Suzanna Ersoy, SCC Canada กลาวถึงแนว
โนมปจจุบันวามีการใชเทคโนโลยีที่สวมใสและ
อุปกรณที่เชื่อม ตอกันมากมาย สรุปไดวามีอยู 4
รูปแบบคือ ดานสมรรถนะของรางกาย ดานความ
บั น เทิ ง ด า นการดู แ ลสุ ข ภาพ และด า น
อุตสาหกรรม และในลําดับตอไปจะเปนเรื่องของ
Internet of Thing (IoT) ทําใหทุกสิ่งทุกอยาง
เปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนัน้ จึงเปนโอกาส
ที่จะตองพัฒนาแนวทางเอกสารสําหรับผูบริโภค
พัฒนาการวิเคราะหชองวางเพื่อเปาหมายในการ
พัฒนามาตรฐานใหมๆ สําหรับผูบริโภค
นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายของกลุมผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 กลุมซึ่งมีบทสรุปดังนี้
กลุมที่ 1 ใหขอเสนอแนะดังนี้

• จําเปนตองมีการวิเคราะหชอ งวางของมาตรฐาน
ที่มีอยูกับโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ
• จําเปนตองให IEC มีสว นรวมอยางเทาเทียมกัน
กับคณะกรรมการนโยบายผูบ ริโภค (COPOLCO)
• เคารพเสรีภาพของผูบ ริโภคในการทีพ
่ วกเขาจะ
มีทางเลือกของตัวเอง
• มีระดับทีแ่ ตกตางกันและความชอบในอันทีจ่ ะเขา
ถึงขอมูลของผูบริโภค
• ควรปกปองผูป ฏิบตั งิ านและสิทธิความเปนสวน
ตัวของผูปฏิบัติงาน
กลุมที่ 2 ใหขอเสนอแนะดังนี้
• มีปฏิสัมพันธระหวางคณะกรรมการนโยบายผู
บริโภค COPOLCO, องคการระหวางประเทศวา
ดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส (International Electrotechnical Commission: IEC)
และสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)
และคณะกรรมการวิ ช าการร ว มเทคโนโลยี
สารสนเทศ ISO‐IEC JTC 1 – Information
Technology
• กระตุนใหอุตสาหกรรมมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความเปนสวนตัว
• ยกระดับความตระหนักรวมทั้งใหการศึกษาแก
ผูบริโภค
• จําเปนตองฝกอบรมผูเ ชีย่ วชาญดานวิชาการใน
ประเด็นความเปนสวนตัวของผูบริโภค
• วิเคราะหชองวางเพื่อระบุมาตรฐานที่เกี่ยวของ
กับความเปนสวนตัว แนวทางและเอกสารสนับ
สนุนอืน่ ๆ เพือ่ กําหนดวามี อะไรบางทีไ่ มครอบคลุม
• ออกแบบแนวทางความเปนสวนตัวใหเขากับ
มาตรฐานของ ISO/IEC
• มีแนวปฏิบัติเพื่อการรวบรวมขอมูล
ที่มา: www.iso.org/iso/
tfile?llNodeId=527029
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Standard
Warning
ร  า ง สุ ด ท  าย
ของ
มาตรฐาน
ISO
9001:2015
โดย
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ขณะนี้ รางมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ไดมาถึงขั้นสุดทายของกระบวนการการทบทวนแลว สวน
ประเทศสมาชิกไอเอสโอ (องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน) มีเวลา 2 เดือนในการเตรียม
การและออกเสียงสําหรับรางสุดทายกอนวันที่ 9 กันยายน 2558
การออกเสียงสําหรับรางมาตรฐาน (DIS) สากลลาสุดดังกลาวไดรบั การอนุมตั จิ ากสมาชิกประมาณ
90% ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดแลวเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการรางมาตรฐานได
รับคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงรางมาตรฐานใหดีขึ้นมากกวา 3,000 เรื่อง
หลังจากนัน้ เปนตนมา คณะกรรมการฯ ก็ไดรว มประชุมกันอีก 2 ครัง้ ในประเทศไอรแลนดและประเทศ
ลิธัวเนีย และในเวลาตอมา ยังไดรวมกันอภิปรายออนไลนเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจสําหรับทุกๆ คํา
แนะนําที่ไดรับมาระหวางที่มีการออกเสียง
ขณะนี้ รางสุดทาย (FDIS) มีความครบถวนและสมบูรณแลว ประเทศสมาชิกไอเอสโอจึงจะเดินหนา
ตอไปพรอมกับพิจารณาคําปรึกษาแนะนําตางๆ ที่ไดรับ กอนที่จะทําการสงใหมีการออกเสียงในขั้น
สุดทายตอไป
ผูสื่อขาวของไอเอสโอไดถามไนเจล ครอฟต (Nigel Croft) ประธานคณะอนุกรรมการ ISO/TC
176/SC2 Quality systems วามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในรางสุดทายหรือไม เขาตอบวา “เมื่อ
เปรียบเทียบกับรางสุดทายแลว การเปลีย่ นแปลงของมาตรฐานนีม้ เี พียงเล็กนอย แตเรือ่ งทีเ่ ขมขนมาก
ที่สุดก็คือคําแนะนําและตัวเลขตางๆ ซึ่งไดทําใหงายยิ่งขึ้นพรอมดวยคําอธิบายที่ไดยายไปไวในภาค
ผนวกซึง่ เปนการใหขอ มูลทัว่ ไป สวนคําศัพทและนิยามจะไมปรากฎในมาตรฐานนีแ้ ตนาํ ไปผนวกไวกบั
มาตรฐาน ISO 9000”
ไนเจลกลาวตอไปวา “สิ่งที่มากกวาการจัดการเนื้อหาของมาตรฐานใหสมบูรณขึ้นก็คือ ความคง
เสนคงวามากขึ้นของการใชคําศัพทเฉพาะและมีการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เพียงเล็กนอย ตัวอยาง
เชน มีการเพิ่มแนวคิดที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงลงไปในแนวทางการกระบวนการ ซึ่งผูบริหาร
ระดับสูงตองสงเสริมการใชแนวคิดนี้ นอกจากนี้ เรายังไดเพิ่มคําอธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
กระบวนการทีน่ าํ ไปปรับใชในองคกรทีเ่ ปนงานบริการและขอกําหนดทีด่ ขี นึ้ เกีย่ วกับกิจกรรมการบริการ
และ การผลิตเพื่อปองกันความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย”
แมวาการเปลี่ยนแปลงในขั้นนี้ในเรื่องกระบวนการจะไมมีนัยสําคัญ แตผูสื่อขาวไดถามไนเจลวาเขา
คิดวา มาตรฐาน ISO 9001 ฉบับใหมจะแตกตางจากฉบับกอนหนานี้มากหรือไม
เขาตอบวา “แนนอน นีค่ อื ผลของกระบวนการแหงวิวฒ
ั นาการในการนํา ISO 9001กาวไปสูศ ตวรรษที่
21 อยางมั่นคง สําหรับมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับแรกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ.1987 – 1994 นั้นคอน
ข า งมี คํ า อธิ บ ายมากมายที่ ม าพร อ มกั บ ข อ กํ า หนดเฉพาะสํ า หรั บ คู  มื อ ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน
(procedures) และบันทึก ตอมาในป ค.ศ.2000 เราก็ไดแนะนําใหใชแนวทางกระบวนการ (process
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approach) ซึ่งเนนไปที่กระบวนการบริหารจัดการและมีการจัดทําดานเอกสารนอยลง สิ่งเหลานี้ ไดรับการสานตอไวดังที่ปรากฎในมาตรฐานฉบับป
ค.ศ.2008”
“ขณะนี้ เราไดกา วไปขางหนาอีกขัน้ หนึง่ และมาตรฐาน ISO 9001:2015 ก็มคี าํ อธิบายนอยลงยิง่ กวาฉบับกอนๆ หนานี้ แตกลับไปเนนทีส่ าระสําคัญของ
ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นมากกวา ตัวอยางเชน กระบวนการมีการบรรลุผลตามแผนงานหรือไม การสงมอบระบบตามสัญญาเพื่อสรางความมั่นใจในความ
สามารถขององคกรนั้นมีความสอดคลองกับบริการและผลิตภัณฑหรือไม กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ISO 9001:2015 เปนมาตรฐานที่มีพื้นฐานในเรื่อง
สมรรถนะเปนอยางมากพรอมดวยการเนนไปยัง สิง่ ทีจ่ ะตองทําใหบรรลุผลมากกวาทีจ่ ะบอกวาตองทําอยางไรใหบรรลุผล เราไดทาํ ใหสงิ่ เหลานีเ้ กิดขึน้ ดวย
การรวมเอาแนวทางกระบวนการของแนวคิดที่ อยูบ นพืน้ ฐานของความเสีย่ งและการนําเอาวงจร PDCA ลงไปกระจายใหถงึ ทุกระดับในองคกรและยังคํานึง
ถึงบริบทที่องคกรตองทําใน ระดับปฏิบัติดวย”
ผูสื่อขาวของไอเอสโอถามไนเจลตอไปวาเขามีคําแนะนําสําหรับผูใชงาน ISO 9001 หรือไม เขาตอบวา “คอนขางงายทีเดียว เพียงแคอานและยอยราง
สุดทายของมาตรฐานทันทีทมี่ กี ารตีพมิ พเผยแพร ศึกษาเอกสารแนวทางทีห่ าไดจากเว็บไซตของคณะอนุกรรมการและของไอเอสโอ ขอใหคดิ วามาตรฐาน
ฉบับใหมนี้นับวาเปนโอกาสอันดีที่จะไดปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพขององคกรของคุณมากกวาเพียงแคคิดวาตองทําตามขอกําหนดใหม”
ISO 9001 เปนหนึ่งในมาตรฐานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดฉบับหนึ่งของไอเอสโอโดยไดมี การมอบใบรับรองมากกวา 1.1 ลานใบรับรองทั่วโลก มาตรฐานนี้
ไดจดั เตรียมขอกําหนดทีจ่ ะชวยใหบริษทั แสดงความสามารถในการเสนอบริการและผลิตภัณฑทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีอยางคงเสนคงวาและยังใหกรอบแนวทางใน
การ ชวยใหกระบวนการมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ISO 9001 เปนมาตรฐานทีอ่ งคกรตางๆ ทุกประเภทและทุกขนาดสามารถนําไปใช และยังเปนมาตรฐานทีส่ รางแรงบันดาลใจใหกบั การกําหนดมาตรฐาน
ชุดอื่นๆ สําหรับการใชงานในสาขาอื่น ๆ ดวย เชน ยานยนต การแพทย รัฐบาลทองถิ่นและอื่นๆ เปนตน
ISO 9001 เปนมาตรฐานที่มีการทบทวนเปนระยะๆ และโดยทั่วไปจะทําการทบทวนทุกๆ 3 – 5 ปเพื่อใหมั่นใจวามีความสอดคลองและทันสมัย โดยคาด
วามาตรฐานฉบับใหมจะแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2558
ที่มา: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1987
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สรุปผลการ
สัมมนาวิชาการ
หัวขอ “การ
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ : ความ
สําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม
ในพื้นที่”
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งานสัมมนาวิชาการ ครัง้ ที่ 3 หัวขอ : “การพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : ความสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่”
ภายใตโครงการสรางระบบขอมูลและองคความรู
ดานมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย
ปพ.ศ.2558 (Intelligence Unit) จัดขึ้นในวัน
ศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุมเรือนตุง
โรงแรมอิมพิเรียล ริเวอรเฮาส รีสอรท จ.เชียงราย
โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ รวมกับหนวยรวมดําเนิน
การ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผูสนใจเขารวม
จํานวน 63 คน แบงออกเปนผูประกอบการภาค
อุตสาหกรรม และ ผูแทนจากหนวยงานราชการ
ในจังหวัดเชียงราย ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด และหอการคาจังหวัด
กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การแนะนําภาพ
รวมกิจกรรมโครงการสรางระบบขอมูลและองค
ความรูดานมาตรฐานระบบการจัดการและการ
เตือนภัย ปพ.ศ.2558 และการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง
“เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายกับโอกาส
ทางธุรกิจของภาคการคาและภาคอุตสาหกรรม”
โดย ดร.อนุรตั น อินทร ประธานหอการคาจังหวัด
เชียงราย จากนัน้ เปนการแนะนําภาพรวมกิจกรรม
โครงการสรางระบบขอมูลและองคความรูดาน
มาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intel-

ligence Unit) และ การบรรยาย หัวขอ “แนวคิด
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และความ
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ และความเคลื่อนไหวของประเทศไทย”
โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผูจัดการอาวุโสแผนก
การมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ซึ่งงานสัมมนาดังกลาวไดรับความสนใจจากผูเขา
รวมสัมมนาเปนอยางมาก

