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กอง บก. ขอกลาวสวัสดทีานผูอาน “จดหมายขาวเพ่ือการ

เตอืนภยัดานมาตรฐาน” สาํหรบบทความทีน่าสนใจประจาํ

เดอืนมิถนุายน 2557 ทมีงาน Intelligence Unit ไดสรปุ

บทความเกีย่วกบั EU มุงเพ่ิมเสถยีรภาพทางพลงังาน และ 

เกรด็ความรูในการจดัการความตอเนือ่งทางธรุกจิ รวม

ถงึ Standard Warning เรือ่ง รางแผนยทุธศาสตร 
ISO ป 2016-2020 และขาวความเคล่ือนไหวของ
กจิกรรมการสมัมนาวชิาการ ครัง้ที ่2/2557 หวัขอ “ISO 

9001:2015 Next Generation : Next Challenge”

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

EU 
มุงเพิ่ม

เสถียรภาพ

ทางพลังงาน

หลังจากเหตุการณตึงเครียดทางการเมือง
ระหวางสหภาพยุโรปและรัสเซียในชวงที่ผานมา 
สหภาพยุโรปเร่ิมรูสกึถึงความจําเปนและความเรง
ดวนทีจ่ะตองเพ่ิมเสถยีรภาพของตนดานพลงังาน
ในปจจุบันสหภาพยุโรปนําเขาพลังงานเปน

สัดสวนมากกวารอยละ 50 ของพลังงานท่ีใช
ทั้งหมด ซึ่งสัดสวนการนําเขาท่ีสูงน้ีเปนจุดเปราะ
บางจุดหน่ึงของสหภาพยุโรปท่ีจะไดรบัจากผลกระ
ทบทางการเมืองท่ีมาจากภายนอกสหภาพโดย
เฉพาะพลังงานจากกาซธรรมชาติ ซึ่งในปจจุบัน
ถกูสงเขาสูสหภาพยโุรปผานทอเพราะการสงกาซ
ผานทอนั้นมีขอจํากัดที่คอนขางสูงในการเปล่ียน
แหลงที่มาของกาซหากมีความจําเปน
ในอดีตนั้นสหภาพยุโรปเคยประสบกับการ

ขาดแคลนกาซธรรมชาติทีร่นุแรงมาแลวสองคร้ัง
ในป 2006 และ 2009 ซึ่งหลังจากเหตุการณทั้ง
สองคร้ัง สหภาพยุโรปก็ไดเดินหนาทําการสราง
เสถียรภาพทางพลังงานมาแลว เหตุการณพพิาท
ระหวางสหภาพยโุรปและรสัเซยีในชวงทีผ่านมาได
แสดงใหเหน็ถึงความจําเปนในการเพิม่เสถียรภาพ
ทางพลังงานอีกครั้ง
ในเบื้องตน สหภาพยุโรปเสนอการทําการ

ทดสอบความสามารถในการรับรองสถานการณ
ฉุกเฉินโดยการจําลองการถูกตัดจากแหลงกาซ
ธรรมชาติ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสามารถใน
การรองรับของระบบพลังงานในสหภาพยุโรป ขอ
สังเกตตางๆ ที่ไดจากการจําลองนี้จะถูกนําไปใช
พฒันาแผนฉกุเฉนิ และระบบการเตรยีมพรอมใน
ดานตางๆ เชน การเพิ่มอัตราการกักตุนกาซ
ธรรมชาติสํารอง
สวนในระยะยาวน้ัน สหภาพยุโรปไดเสนอ 4 

หัวขอในการพัฒนาความปลอดภัยทางพลังงาน

ดังตอไปนี้
1. Diversifying กระจายแหลงพลังงานท่ียุโรป
นําเขา จากปจจุบันที่สหภาพยุโรปนําเขากาซ
ธรรมชาติกวารอยละ 90 จากประเทศเพียง 4 
ประเทศ ซึ่งไดแก รัสเซีย, แอลจีเรีย, ลิเบียและ
นอรเวย

2. Saving ประหยดัพลงังานและพฒันาโครงสราง
พืน้ฐานทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพในการใชพลังงาน
ของสหภาพยุโรป

3. Exploiting the EU’s own energy re-
sources หรือมุงใชพลังงานของประเทศใน
สหภาพเอง แมวาปริมาณพลังงานที่ผลิต
ภายในสหภาพยุโรปลดลงถึงร อยละ 20 
ระหวางป 1995 และป 2012  แตอาจจะสามารถ
พัฒนาใหเพิ่มขึ้นไดโดยใชนํ้ามันดิบท่ีมีวิธีการ
ผลิตอยางยั่งยืน และการใชพลังงานทดแทน
ประเภทตางๆ

4. Completing the internal energy market 
หรือ สรางตลาดพลังงานภายในสหภาพยุโรป 
(เพื่อชวยในการสงพลังงานภายในสหภาพ
ยโุรป ในปจจบุนัมปีระเทศในสหภาพยโุรปถงึ 6 
ประเทศที่นําเขากาซธรรมชาติจากรัสเซีย
ทั้งหมดของปริมาณกาซธรรมชาติที่ใช ดังนั้น
ความสามารถในการเปลี่ยนแหลงพลังงานจะ
ชวยลดผลกระทบท่ีจะเกิดกบัประเทศเหลานีไ้ด

ที่มา : 
ht tp : / /ec .europa.eu/news/ener-
gy/140604_en.htm, http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-14-606_en.htm, 
http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-14-379_en.htm
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สถานการณความเคล่ือนไหวภายนอก เชน 
การเมือง สังคม สภาพเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ 
และเทคโนโลยี เปนประเด็นที่องคกรไมสามารถ
จัดการไดและอาจสงผลใหเกิดการหยุดชะงักของ
ธุรกิจ (Disruption) อยางไรก็ตาม องคกร
สามารถบริหารจัดการใหธรุกจิสามารถดําเนินไป
ไดอยางตอเนือ่ง โดยใช ISO 22301 - Business 
Continuity Management Systems (BCMs) 
หรอืมาตรฐานระบบการจัดการความตอเนือ่งทาง
ธุรกิจ เปนเครื่องมือในการดําเนินการ

BSI Group ซึ่งเป นหนวยงานดานการ
มาตรฐานของอังกฤษ ไดจดัทําเอกสารเกรด็ความ
รูในการจัดการความตอเนือ่งทางธรุกจิ โดยกลาว
ถึงการเตรียมการและตอบสนองตอการหยุด
ชะงักของธุรกิจและโซอุปทาน โดยการใช ISO 
22301 ซึ่งมีเทคนิค ดังนี้ 
1. ระบกุจิกรรมทีส่าํคญัๆ ขององคกร–จากขอมูล
ของ The Greater London Authority ระบุ
วา กวาครึง่หนึง่ขององคกรทีเ่คยประสบกับภัย
พิบัติไมมีแผนท่ีมีประสิทธิภาพในการกูคืน
ธุรกิจภายในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งการลด
ความเสี่ยงนี้ ทําไดโดยการระบุระบุกิจกรรมที่
สําคัญๆ ขององคกรและประยุกตใชแนวทางที่

เปนแบบแผนในการจัดการกับภัยคุกคาม 
(Threat) ทีม่ผีลตอกจิกรรมสําคญัขององคกร

2. จดัทําแผน (Produce a plan)–จดัทาํแผนการ
บริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan : BCP) โดยพิจารณาถึง 
“7 P’s” ประกอบดวย 
- ผูใหบริการ (Provider) – ภายในองคกรและ
ภายนอกองคกร (เชน ผูสงมอบ)

- การดําเนนิงาน (Performance) – ระดบัผล
การดําเนินงานหรือการใหบริการที่องคกร
ตองการ

- กระบวนการ (Process)
- บุคลากร (People)
- สถานท่ี  (Premises)  - ที่ดินและสิ่งปลูก
สราง

- ชื่อเสียงขององคกร (Profile) 
- การเตรียมการ (Preparation) 

3. จดัทาํ BCP ใหเปนเอกสาร (Document your 
plan) โดยการทํางานรวมกันระหวางผูมีสวน
ไดสวนเสียหลัก (รวมถึงผูสงมอบ) 

4. สื่อสาร (Communicate) โดยตองมีการ
สื่อสาร BCP ผูรับขอมูลมีความเขาใจ และคน
ท่ีรบัผดิชอบหลกัจะตองม ีBCP ทีพ่รอมใชงาน

เกร็ดความรูในการจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ

5. ทดสอบแผน (Test your plans) 
6. สื่อสารไปยังผู มีสวนไดสวนเสียในหวงโซ
อุปทาน 

7. การปรับปรุง BCP อยางรวดเร็วและตอเนื่อง 
8. แผน BCP ตองสอดคลองกับวตัถปุระสงคของ
องคกร 

9. การจัดการความเสี่ยง เชน การทําประกัน
สําหรับองคกรและพนักงาน

10. มกีารวางแผนการสือ่สารเหตกุารณทีเ่กดิข้ึน 
เกรด็ความรูทัง้ 10 ประการ ถอืเปนขอมลูความ

รูเบื้องตนใหแกผู ที่ตองจัดทําระบบการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ ตาม ISO 22301 ซึ่งจะ
ทําใหองคกรดําเนินงานไดอยางตอเนื่องหากเกิด
อุบัติการณ (Incident หมายถึง สถานการณที่
อาจทาํใหหรอืสามารถนาํไปสูการหยดุชะงกั ความ
สูญเสีย ภาวะฉุกเฉิน หรือสภาวะวิกฤติ) หรือ
สามารถฟนฟู (Recovery) ในระดับที่องคกร
ยอมรับได ไดอยางรวดเร็ว หลังจากธุรกิจหยุด
ชะงัก เพื่อความอยูรอดของธุรกิจและสรางความ
สามารถในการแขงขัน
ที่มา: 

Business Continuity Management – our 
top ten tips. 
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แผนยทุธศาสตรขององคการวาดวยการมาตรฐานระหวางประเทศ หรือ ISO ถอืเปนแนวทางการดําเนนิ
งานของ ISO ซึ่งมีทั้งประเด็นดานการพัฒนามาตรฐาน การดําเนินงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย และ
การพัฒนาและปรับปรุงองคกร เปนตน  

รางแผนยุทธศาสตร ISO ป 2016-2020 เปนฉบับที่อยูระหวางการเปดรับขอคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียด 
3 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 ขอมลูพ้ืนฐานของสถานการณปจจบุนัและจดุแขง็พืน้ฐานของ ISO สวน
ที ่2 การวเิคราะหสภาพแวดลอมในอนาคตและผลกระทบตอ ISO และสวนท่ี 3 ชดุคาํถามสาํหรบัขอคดิ
เห็นและขอเสนอแนะ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

• สวนท่ี 1 การสรางพ้ืนฐานความแข็งแรง : ยุทธศาสตร ISO ป 2016-2020 ยังคงดําเนินการ
ตามความสําเร็จของยุทธศาสตร ป 2011-2015 โดยมุงเนนในดานการปกปองทรัพยสินทาง
ปญญา การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและการตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่ง
มีการดําเนินงานท่ีกาวหนามากและ ISO ก็ยังจะผลักดันไปอยางตอเนื่อง

• สวนที่ 2 อนาคตขางหนาจะเปนอยางไร : ในป 2012 คณะกรรมการ ISO ไดจัดทําการวิเคราะห
ความเส่ียงและภาพจําลองอนาคต เพือ่พจิารณาถึงปจจยัผลกัดนั (driving force) และความ
เส่ียงหลักที่ ISO จะตองเผชิญในอีกไมกี่ปขางหนา โดยการวิเคราะหนี้มุงไปท่ีปจจัยผลักดัน 
(driving force) ที่มีผลกระทบกับองคกรและปจจัยภายนอก (ไดแก การเมืองและกฎหมาย 
เทคโนโลยี สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม) รวมถึงประเด็นเฉพาะท่ีมีความสัมพันธตอ
การพัฒนามาตรฐาน และนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวิเคราะหและจัดทําภาพจําลอง
สถานการณในอนาคต (Scenario Planning) 

จากการวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 1 และสวนที่ 2 คณะกรรมการ ISO จึงไดนํามากําหนดเปนเปา
หมายความสําเร็จของ ISO ในป 2020 ประกอบดวย

- ISO เปนองคกรผูนําดานการมาตรฐาน

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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- ธรรมภิบาลหรือการกํากับดูแลของ ISO มีความนาเชื่อถือ เต็มไปดวยพลังและความคิด

สรางสรรค (dynamic)

- สมาชิกของ ISO มาจากทั่วโลก มีความสัมพันธที่แข็งแกรง และมีความเกี่ยวของกัน

- พันธมิตรของ ISO ไดรับการคัดเลือกมาอยางดี

- ISO มีความสามารถเกงกาจในดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

- ISO มีกระบวนการพัฒนามาตรฐานในระดับโลก

- ISO ตอบสนองตอความตองการใชมาตรฐานของลูกคา

- ISO สนับสนุนประเทศกําลังพฒันาอยางตอเนื่อง

- สํานักเลขาธิการของ ISO สนับสนุน ISO ใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร ในป 2020

• สวนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ : ชุดคําถามสําหรับการรวมเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอแนวทางการดําเนินงานของ ISO เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ในป 2020 

ผูทีส่นใจรวมแสดงความคิดเหน็สามารถสืบคนชดุคาํถามและศึกษาขอมลูเพิม่เตมิไดจากเอกสาร “Con-
sultation for ISO Strategy 2016-2020” โดยดาวโหลดไดที ่http://www.bsigroup.com/en-GB/
about-bsi/uk-national-standards-body/Consultation-on-ISO-strategic-
plan-2016-2020/ และสามารถสงขอคดิเหน็ทางอเีมลไปยงั  zaech@iso.org  ภายในวนัท่ี 22 สงิหาคม 
2014 

ที่มา: - Consultation for ISO Strategy 2016-2020
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การสัมมนาวิชาการ หัวขอ “ISO 9001:2015 

Next Generation : Next Challenge” ในวัน

ศกุรที ่20 มถินุายน 2557 เวลา 08.30–12.00 น. 

ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับ 

สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ และ สาํนกังาน

อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไดรับ

เกียรติจาก นายอดุลย ทองมาก อุตสาหกรรม

จงัหวัดนครศรีธรรมราช เปนผูกลาวรายงาน และ 

นายศิริพัฒ พัฒกุล  รองผูวาราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราชเปนประธานในพิธีเปด

วัตถุประสงคของการสัมมนา คือ

1) เพ่ือเผยแพรองคความรูและประสบการณ

เกีย่วกับมาตรฐาน ISO 9001 ฉบบัปรับปรุง

ใหม และการบริหารงานดวยเครื่องมือการ

บริหารจัดการสมัยใหม

2) เพือ่นาํเสนอกจิกรรมภายใตโครงการสราง

ระบบองคความรูดานมาตรฐานระบบการ

จัดการและการเตือนภัย ป 2557

การสมัมนาครัง้นี ้มผีูเขารวมงานจํานวนทัง้สิน้ 60 

คน ประกอบดวยกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม 

กลุมหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานรัฐวสิาหกจิ 

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

กิจกรรมสําคัญในการสัมมนา ประกอบดวย 

• แนะนําภาพรวมกิจกรรมโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรูดานมาตรฐาน

ร ะบบการ จัดการและการ เ ตือนภั ย 

(Intelligence Unit) โดย  นางจรุพีร บญุ-

หลง (ผูจดัการแผนกการมาตรฐาน สถาบนั

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ)

• การบรรยาย หวัขอ “Significant Changes 

in ISO 9001:2015” และ “Critical Suc-

cess Factors for Successful Transi-

tion” โดย นายสําราญ  สอนผึ้ง (ผูอํานวย

การอาวุโสฝายหนวยตรวจ สถาบันรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอ)


