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ประเทศเซเนกัลเปนประเทศกําลังพัฒนา ชาว
เซเนกัลไดรับประโยชนจากการปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐาน “นํ้าดื่ม” ที่ใชในชีวิตประจําวันมาเกือบ
ยี่สิบปแลว บริษัทที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนํ้าคือ
บริษัทนํ้าแหงชาติเซเนกัล (Seneglaise Des
Eaux) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของกลุ  ม บวิ ก ส
(Bouygues) ประเทศฝรั่งเศส
ซีอีโอของบริษัท นํ้าแหงเซเนกัล คือ มามาดู ดี
อา (Mamadou Dia) กลาววาบริษัทไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานในเดือนกรกฎาคม 2541
(ค.ศ.2002) โดยไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
ISO9001: 2008, OHSAS18001 ซึ่งดูแลในดาน
สุขอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพในการ
ทํ า งาน นอกจากนี้ ยั ง ได รั บ การรั บ รองตาม
มาตรฐาน ISO14001 ปจจุบัน บริษัทยังมีพันธะ
สั ญ ญาในการประเมิ น องค ก รให เ ป น ไปตาม
มาตรฐาน ISO 26000 อีกดวย
บริเวณที่บริษัทดูแลรับผิดชอบเรื่องนํ้าอยูใน
เขตเมือง 56 เขต รวม 554 แหงซึ่งสามารถเขาถึง
แหลงนํ้าที่มีคุณภาพได ลูกคาตางตองการนํ้าที่
เพียงพอ มีคณ
ุ ภาพทีด่ แี ละมีความปลอดภัย เมือ่
ได รั บ การตอบสนองเรื่ อ งคุ ณ ภาพนํ้ า แล ว
คุณภาพของงานบริการจึงตามมา ปจจุบนั บริษทั
ยังคงมุงมั่นที่จะรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพ
บริการไวใหไดเพือ่ ความ พึงพอใจของลูกคา ดวย
เหตุนี้ บริษัทจึงมีการจัดประชุมพูดคุยกับหนวย
งานของลูกคาทุกๆ 6 เดือน
บริษทั เพิง่ จะเปดตัวโครงการ Orange Money

payment ซึ่งทําใหลูกคามีทางเลือกหลายทางใน
การชําระเงิน และจากผลสํารวจ พบวาสมรรถนะ
ของบริษัทเพิ่มจาก 68% ในป 2539 (ค.ศ.1996
ซึ่งเปนปที่เปดใหบริการ) เปน 86.19% ในป 2558
นอกจากนี้ ความถีข่ องอุบตั เิ หตุกล็ ดลง ปกติการ
เกิดอุบัติเหตุหมายถึงการเพิ่มอัตราการลาเพื่อ
พักรักษาตัวซึง่ มีผลกระทบตองานทีต่ อ งทําใหแลว
เสร็จและจํานวนวันทํางานที่ลดลงก็เปนปจจัยที่มี
ผลตอ สมรรถนะการทํางาน ดังนัน้ สิง่ ทีบ่ ริษทั ตอง
ทํ า ก็ คื อ การให บ ริ ก ารคุ ณ ภาพนํ้ า ที่ ดี การมี
คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ ดี แ ละการทํ า ให ลู ก ค า มี
ความพึงพอใจนั่นเอง
บริษัท เชื่อมั่นวา “การรับฟงลูกคาจะทําให
บริการของเราดีขึ้น” ซึ่งจากจุดเริ่มตนในการให
บริการคุณภาพนํ้าดื่มที่ดี และตอมาไดพัฒนา
คุ ณ ภาพบริ ก ารและระบบการทํ า งานตาม
มาตรฐานสากล ทําใหบริษทั ไดรบั การยอมรับจาก
ลูกคาในฐานะผูใหบริการที่เปนมืออาชีพ อยาง
แทจริง
ดวยเหตุนี้เอง นํ้าดื่มเซเนกัลจึงสามารถยก
ระดับคุณภาพดวยมาตรฐานสากล
ที่มา:
• https://www.youtube.com/
watch?v=cMq3emfu4xM
• http://fr.wikipedia.org/wiki/
S%C3%A9n%C3%A9galaise_des_
eaux
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ISO แนะนําเครื่องมือใหม
ในการจัดทํารายงานขององคกร

แผนทีภ่ าพรวมของโครงการการจัดทํารายงาน
ขององคกรชั้นนําของโลกไดรับการตีพิมพแลว
และชวยใหแนวทางสําหรับองคกรตางๆ ที่ตอง
เผชิญกับขอกําหนดของการจัดทํารายงานทีม่ เี พิม่
ขึ้นอยูเรื่อยๆ
ไอเอสโอเปนหนึง่ ในผูก าํ หนดกรอบการดําเนิน
งานและมาตรฐานความรับผิดชอบทาง สังคมตาม
มาตรฐาน ISO 26000 และ ในการสนับสนุน
แนวคิ ด แบบผสมผสานร ว มกั บ กรอบแนวทาง
สากลในการดําเนินงาน
มาตรฐาน ISO 26000 ไดใหแนวทางของการ
ดําเนินการขององคกรและธุรกิจตามแนวทางของ
ความรับผิดชอบ ตอสังคม มีการใหความกระจาง
เกี่ ย วกั บ ความสามารถในความรั บ ผิ ด ชอบต อ
สังคมและชวยใหมีการนําหลักการไปแปลงสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
ไอเอสโอไดสนับสนุนใหบริษัทตางๆ มีความ
เขาใจและเห็นคุณคาของแนวทางดังกลาวซึ่งทํา
เพื่อสังคมและนักลงทุน ดานการเงินในขณะที่
องคกรตางๆ ทั่วโลกตองเผชิญกับขอกําหนดที่
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เกี่ยวของกับการรายงานมากเพิ่มขึ้นดวย
ไอเอสโอแนะนําวาในการจัดทํารายงานของ
องคกรตางๆ ทั่วโลก สามารถใชแนวทางของ
มาตรฐาน ISO 26000 และการ รายงานตามสากล
แบบผสมผสานซึง่ ไอเอสโอไดจดั ทําเปนเอกสารไว
แลว
แผนที่ดังกลาวขางตนไดรับการพัฒนาใหเปน
สวนหนึง่ ของ Corporate Reporting Dialogue
(ซึง่ เปนภาพรวมของโครงการรายงานขององคกร
ซึง่ เปนเครือ่ งมืออยางงาย แผนทีน่ แี้ บงออกเปน 3
ระดับคือ วัตถุประสงค ขอบขายและเนื้อหา) เพื่อ
ตอบสนองตลาดทีต่ อ งการใหมคี วามเชือ่ มโยงกัน
มีความคงเสนคงวา สามารถเปรียบเทียบกันได
ระหวางกรอบการดําเนินงาน มาตรฐานและขอ
กําหนดที่เกี่ยวของ
ผูเ ขารวมในการจัดทํา Corporate Reporting
Dialogue ดังกลาวรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดทํารายงานทั้งสองแหง ไดแก GRI Financial Accounting Standards Board และ
the International Integrated Reporting

Council ดวย
มาตรฐาน ISO 26000 และการรายงานตาม
สากลแบบผสมผสานดังกลาว ไอเอสโอแนะนําผู
ใชงานวาเปนเครือ่ งมือแบบใหมทจี่ ะชวยใหองคกร
สามารถจัดทํารายงานตามหลักการสากลไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่มา:
• http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1959
• http://corporatereportingdialogue.
com/
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โดย
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Intellige nce Te am

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 แคลร เนเดน (Clare Naden) ผูเชี่ยวชาญการสื่อสารดิจิตอลของ
ไอเอสโอ ไดเขียนบทความแนะนํามาตรฐานใหมของไอเอสโอเกี่ยวกับไบโอมิเมติกส (Biomimetics)
ไวดังตอไปนี้
ไบโอมิเมติกส เปนศาสตรแหงการเลียนแบบธรรมชาติ กลาวคือ เปนการนําเอาหลักการที่ไดเรียน
รูจากธรรมชาติมาแกไขปญหาและพัฒนาเปนเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งทําใหโลกเปลี่ยนไป และขณะนี้ กลุม
ของมาตรฐานใหมจะชวยใหเรากาวขามปญหาและอุปสรรคในการสรางและใชโอกาสของศาสตรนี้ให
มากยิ่งขึ้นกวาเดิม
ทีผ่ า นมา เราจะเห็นไดวา มนุษยเราไดศกึ ษาและสรางนวัตกรรมอันมหัศจรรยของระบบ ชีววิทยาโดย
การเลียนแบบธรรมชาติ ไวมากมาย นับตั้งแตจากศึกษาธรรมชาติของนกและสรางเปนเครื่องบินไป
จนถึงการศึกษา ไวรัสและสรางเปนวัสดุนาโน เรื่องเหลานี้ไมใชเรื่องใหมแตอยางใด แตสิ่งที่มนุษยเรา
ไดคนควาศึกษาจากธรรมชาติเชนนี้ ไดสรางใหนวัตกรรมเกิดขึ้น อยางไมมีที่สิ้นสุด
ศาสตรของไบโอมิเมติกสกาํ ลังเติบโตกาวหนาไปอยางไมหยุดยัง้ และโดยหลักการของศาสตรนแี้ ลว
มันมีศักยภาพที่ไรขอจํากัด
อยางไรก็ตาม ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันก็ยังไมมีรูปแบบอยางเปนทางการในศาสตรนี้และ ดวยการ
รับรูเพียงเล็กนอยของคนทั่วไป คําวาไบโอมิเมติกสจึงมักจะมีการนําไปใชอยางสับสนและแทนที่ดวย
คําวา ไบโอนิก (bionic) ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีชีวจักรกล (มาจากคําวา Biology – ชีววิทยา รวมกับ
คําวา Electronics – อิเล็กทรอนิกส)
ดังนั้น ไอเอสโอจึงไดกําหนดกลุมของมาตรฐานระหวางประเทศขึ้นมาใหมเพื่อเพิ่มการยอมรับใน
ผลิตภัณฑจาํ พวกไบโอมิเมติกสและลดประเด็นปญหาดานกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจดวย นอกจากนี้ การฝกฝนปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วของกับการเลียนแบบธรรมชาติจะชวยสนับสนุน
ใหมีความสามารถในการดําเนินการอยางยั่งยืนอีกดวย
ISO 18458 ไบโอมิเมติกส – นิยาม แนวคิดและระเบียบวิธี (Biomimetics – Terminology,
concepts and methodology) เปนมาตรฐานที่ใหกรอบการดําเนินงานสําหรับคํานิยามของคําวา
ไบโอมิเมติกสใน สาขาที่เกี่ยวของกับการศึกษา อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร
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สวน ISO 18459 ไบโอมิเมติกส – การหาคาที่เหมาะที่สุดในเชิงโครงสรางของไบโอมิเมติกส (Biomimetics – Biomimetics structural optimization) เปนมาตรฐานทีร่ ะบุหนาทีแ่ ละขอบขายของการหาคาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในเชิงโครง สรางของไบโอมิเมติกสซงึ่ มีการพิจารณาถึงการออกแบบทีด่ เี ลิศ
ขององคประกอบ ที่ทนทานตอสิ่งตางๆ เชน นํ้าหนักและชวงชีวิต
ดร.ไมเคิล ชมิทท (Dr. Michael Schmitt) เลขาธิการของคณะกรรมการวิชาการของไอเอสโอที่ไดพัฒนามาตรฐาน ISO 18458 กับ ISO 18459 และ
ผูจัดการโครงการของสถาบันมาตรฐานแหงประเทศเยอรมัน หรือ DIN (Deutsches Institut für Normung) กลาววามาตรฐานดังกลาวจะชวยทั้งผู
บริโภคและผูผลิตผลิตภัณฑไบโอมิเมติกส ในแงที่วามาตรฐานใหมนี้มีศักยภาพที่จะทําใหอุปสรรคทางเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ในสาขานี้
หมดไป และสงเสริมความรวมมือระหวางสาขาตางๆ นอกจากนี้ ยังชวยในดานขอปญหาทางกฎหมาย คุณภาพและสรางความมั่นใจใหทั้งผูผลิตและผู
บริโภคอีกดวย
ไอเอสโอไดกําหนดมาตรฐานใหมีความสอดคลองกับเทคโนโลยีทมี่ ีความกาวหนา ขึ้นเปนลําดับ และบทสรุปที่วา “ธรรมชาติเปนผูรูที่ดีที่สุด” ก็เปนพื้น
ฐานสําคัญของนวัตกรรมอันเปนที่มาของการกําหนดมาตรฐานดังกลาวขางตน
มาตรฐาน ISO 18458 และ ISO 18459 สามารถหาซื้อไดที่เว็บไซตของไอเอสโอ (http://www.iso.org/iso/home/store.htm) หรือติดตอที่
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่มา:
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1952

PAGE 5

จดหมายขาวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน

สรุปผลการ
สัมมนาวิชาการ
หัวขอ “การ
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ : ความ
สําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม
ในพื้นที่”
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งานสั ม มนาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 2 หั ว ข อ :
“การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : ความ
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ในพืน้ ที”่ ภายใตโครงการสรางระบบขอมูลและองค
ความรูดานมาตรฐานระบบการจัดการและการ
เตือนภัย ปพ.ศ.2558 (Intelligence Unit) จัด
ขึน้ ในวันศุกรที่ 19 มิถนุ ายน 2558 ณ โรงแรมเดอะ
ริเวอร จังหวัดนครพนม โดย สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอ
เอสโอ รวมกับหนวยรวมดําเนินการ สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
การจัดสัมมนาวิชาการในครัง้ นี้ มีผสู นใจเขารวม
จํานวน 52 คน แบงออกเปนผูประกอบการภาค
อุตสาหกรรม และ ผูแทนจากหนวยงานราชการ
ในจังหวัดนครพนม ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด และหอการคาจังหวัด
กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การแนะนํา
ภาพรวมกิจกรรมโครงการสรางระบบขอมูลและ
องคความรูดานมาตรฐานระบบการจัดการและ
การเตือนภัย ปพ.ศ.2558 และการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การเตรียมความพรอมรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม” โดย นายชาญ
ยุทธ อุปพงษ ประธานหอการคาจังหวัดนครพนม
จากนัน้ เปนการแนะนําภาพรวมกิจกรรมโครงการ
สรางระบบขอมูลและองคความรูดานมาตรฐาน

ระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence
Unit) และ การบรรยาย หัวขอ “แนวคิดการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และความ
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ในพืน้ ที่ และความเคลือ่ นไหวของประเทศไทย” โดย
นายสําราญ สอนผึง้ ผูอ าํ นวยการฝายอาวุโสฝาย
หนวยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึง่
งานสัมมนาดังกลาวไดรบั ความสนใจจากผูเ ขารวม
สัมมนาเปนอยางมาก

