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กอง บก. ขอกลาวสวัสดทีานผูอาน “จดหมายขาวเพ่ือการ

เตอืนภยัดานมาตรฐาน” สาํหรบบทความทีน่าสนใจประจาํ

เดอืนมนีาคม 2557 ทมีงาน Intelligence Unit ไดสรปุ

บทความเกีย่วกบัโรงไฟฟาความรอนแสงอาทติย (Solar 

Thermal Energy) ทีใ่หญทีส่ดุในโลกเปดทาํการแลว  และ 

UK ทุมงบสรางวิศวกรใหม 49 ลานปอนด รวมถึง 

Standard Warning เรื่อง ISO 14001 Continual 

Improvement Survey 2013 และขาวความเคลือ่นไหว

ของกจิกรรมการสมัมนาวชิาการ ครัง้ท่ี 1/2557 หวัขอ 

“เศรษฐกิจพอเพียง: นาํพาผูประกอบการสูความย่ังยนื”

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

โรงไฟฟาความ
รอนแสงอาทิตย 

(Solar Thermal 
Energy) 

ที่ใหญที่สุดในโลก 
เปดทําการแลว

Solar Thermal Energy หรอื STE เปนพลงังาน
อีกรูปแบบหน่ึงท่ีใชแสงอาทิตยเปนหลัก แตมัน
ตางจากพลงังานโซลารแบบ photovoltaics หรอื 
solar cell ทีเ่ราคุนเคยกนัด ีเพราะมนัจะเนนการ
ดูด “ความรอน” จากแสงอาทิตยไปเปนพลังงาน 
(ในขณะที่ solar cell ใช “แสง”)

สําหรับขาวนี้คือ โรงไฟฟาความรอนแสงอาทิตย 
(solar thermal plant) แหงใหมที่ใหญที่สุดใน
โลกเปดใหบริการแลว โรงไฟฟาแหงน้ีอยู ใน
แคลฟิอรเนยี มชีือ่อยางเปนทางการวา Ivanpah 
Solar Electric Generating System

โรงงานแหงน้ีตั้งอยูในทะเลสาบ Ivanpah ที่แหง
ขอดไปแลว มีพื้นที่รวมประมาณ 3,500 เอเคอร 
และสามารถผลติพลงังานไฟฟาได 392 เมกะวตัต 
(ใหบริการไฟฟาแกบานเรอืนได 140,000 หลังคา
เรือนตอป) ถือเปนสัดสวน 30% ของพลังงาน 
solar thermal ในสหรัฐ

โรงไฟฟาแหงนี้มี “เจาของรวม” สามบริษัทคือ 
NRG Energy Inc., BrightSource Energy 
และ “กูเกิล” โดยไดรับเงินลงทุน 1.6 พันลาน
ดอลลารจากกระทรวงพลังงานสหรัฐในรูปแบบ
เงินกูยืม กอสรางมาตั้งแตป 2010 และเพ่ิงเสร็จ
ชวงปลายป 2013 นี้เอง สวนผูบริหารงานโรงงาน
ทั้งหมดจะเปนคนของ NRG

กูเกลิคอนขางสนใจเรือ่งพลงังานทางเลอืกในรอบ
หลายปใหหลัง เหตุผลสวนหน่ึงคงเปนเพราะกูเกิล
ตองหาแหลงพลังงานจํานวนมากไปปอนใหกับ
ศูนยขอมูลขนาดใหญของตัวเอง ทําใหบริษัท
ลงทุนในโรงไฟฟาพลงัแสงอาทติยและลมมากกวา 
15 แหง คิดเปนเงินลงทุนมากกวา 1 พันลาน
ดอลลารแลว

ที่มา : 

-  http://jusci.net/node/3210
- http://www.energythai.com/2014/

world-largest-solar-thermal-plant/
- http://www.brightsourceenergy.com/

ivanpah-achieves-commercial-oper-
ation#.UwbajM4jWoC
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จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

รัฐบาลแหงสหราชอาณาจักร (UK) ทุ มงบ
ประมาณกวา 49 ลานปอนด เพื่อสงเสริมและฝก
อบรมแกวิศวกรรุนใหมใหเพียงพอตอความ
ตองการ และแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ที่มีทักษะของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

งบประมาณ ประมาณ 30 ลานปอนดจะถูกใชเปน
กองทุนลูกจางในปหนา โดยมุงแกไขปญหาการ
ขาดแคลนในงานดานวิศวกรรม ในขณะที่อีก 18 
ลานปอนดจะถูกนําไปใชในการฝกอบรมท่ีจําเปน
ใน ศนูยเทคโนโลยกีารผลติ (The Manufactur-
ing Technology Centre) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
โครงการที่ดําเนินการรวมกับบริษัทตางๆ ในการ
สงเสริมดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ที่ชื่อ
วา The High Value Manufacturing Catapult  

สวนเงินที่เหลือประมาณ 2 แสนปอนด จะนําไป
สนับสนุนโครงการ “วิศวกรของวันพรุงน้ี (To-
morrow’s Engineers) ซึ่งเปนโครงการการมี
สวนรวมของนายจางท่ัวสหราชอาณาจักรเพ่ือ
สรางแรงบันดาลใจใหแกเด็กๆ และอีก 4 หม่ืน
ปอนด จะมอบใหแก The Daphne Jackson 
Trust เพื่อเปนกองทุนใหม

การดําเนินงานดังกลาวของรัฐบาลสวนหน่ึงนาจะ

มผีลมาจากรายงานของ Professor John Per-
kins ประธานท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรของ  The 
Department for Business, Innovation and 
Skills (BIS)  เรื่อง การทบทวนทักษะวิศวกร 
(Review of Engineering Skills) ที่ระบุถึง
ความสําคญัดานวิศวกรรมตอภาคเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงของบริบทในปจจุบัน

ในรายงานฉบับนี้ Prof. Perkins ไดนําเสนอขอ
เสนอแนะและผูรับผิดชอบตอการดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนาภาควิศวกรรมของ UK ไว ใน 5 ประเด็น
หลัก ไดแก 

1.การดําเนินงานในระยะสั้น เชน ภาครัฐควรจะ
เชิญชวนนายจางใหรวมนําเสนอนวัตกรรมใหม
ที่จะพัฒนาทักษะทางดานวิศวกรรมในสาขาท่ี
ขาดแคลนทักษะอยางมาก

2.การสรางแรงบันดาลใจ เชน กลุมวศิวกรรม ซึง่
รวมถึงสถาบนัวศิวกรมอือาชีพทัง้หมด ควรรวม
เปนพันธมิตรกับ โครงการ Tomorrow’s 
Engineers เพ่ือรวมกําหนดขอความ/ขอมูลที่
มีประสิทธิภาพดานวิศวกรรมและความรวมมือ 
เพื่อเผยแพรไปยังคนหนุมสาวตางๆ

3.พืน้ฐานทางวชิาการ  เชน ภาครัฐควรสนับสนุน

UK ทุมงบสรางวิศวกรใหม 49 ลานปอนด

โรงเรียนเพ่ือเพ่ิมความกาวหนาในดานฟสิกส
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมนักเรียนหญิง 
(เพื่อขยายกลุมวิศวกรใหมีผูหญิงมากขึ้น)

4.การศึกษาระดับวชิาชีพ (Vocational Educa-
tion) เชน กลุมวศิวกรรมควรรวมกบัภาครฐัเพือ่
พัฒนาและสนับสนุนระดับคุณวุฒิใหมที่จะชวย
สรางเสนทางอาชีพที่มีคุณภาพสูงสําหรับคน
อายุ 16-19 ป เพ่ือเขาสูเสนทางอาชีพดาน
วิศวกรรม

5.การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (Higher Edu-
cation) เชน ผูวาจางดานวิศวกรรมควรขยาย
ศักยภาพสําหรับการพัฒนาความรวมมือ
ระหวางสาขาอตุสาหกรรม/ธรุกจิ เพือ่สนบัสนนุ
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาแลว 

จากผลการศึกษาและแนวทางการดําเนนิงานของ
รัฐบาล UK ดังกลาว แสดงใหเห็นวาการพัฒนา
ดานวิศวกรรมมีความสําคัญ โดยเฉพาะเร่ือง
ทรพัยากรบุคคล ซึง่ควรจะตองดาํเนนิการในระยะ
ยาวและสงเสริมตัง้แตในระดบัการศึกษาเพ่ือปทูาง
และสรางรากฐานไดอยางมั่นคง

ที่มา : 

http://shop.bsigroup.com, www.gov.uk  
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ผลการสํารวจจํานวนผูไดรับการรับรอง ตาม ISO Survey 2012 ขององคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน (ISO) พบวา มีจํานวนผูที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเพิ่มข้ึนใน
ทุกมาตรฐาน ดังตารางดานลาง

ที่มา : ISO Survey 2012 

คณะกรรมการวิชาการที่ 207 หรือ ISO/TC 207/SC 1  ซึ่งเปนคณะกรรมการท่ีพัฒนามาตรฐาน 
ISO 14001 - Environmental management systems (EMS) หรือมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ไดทําการสํารวจความคิดเห็นจากผูที่นํา ISO 14001 ไปใช เกี่ยวกับการรับรูคุณคาของ
การนํามาตรฐาน ไปใชทั้งในการจัดการดานธุรกิจและการจัดการสิ่งแวดลอม และขอบขายของ 
ISO 14001 ที่ควรมีหรือที่จะชวยเสริมสรางความนาสนใจที่จะนําไปสูความทาทายดานการจัดการสิ่ง
แวดลอมในอนาคต

การสํารวจครั้งน้ีมีผูตอบกลับมาเกือบ 5,000 ราย จาก 110 ประเทศ ซึ่งผลการสํารวจ สรุปไดดังนี้ 

-  คุณคาของ ISO 14001

ผลการสํารวจพบวา ผูที่นํา ISO 14001 ไปใชไดตระหนักถึงคุณคาที่สําคัญของมาตรฐาน ในดาน
การจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความโดดเดนที่สุดในแงของการตอบสนองตอกฎหมาย การปรับปรุง
ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความมุงมั่นของผูบริหารและการมีสวนรวมของ
พนักงาน

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

Standards Number of certificates in 
2012

Number of certificates in 
2011

Evolution Evolution in %

ISO 9001 1,101,272 1,079,647 21,625 2 %
ISO 14001 285,844 261,957 23,887 9 %

ISO/TS 16949 50,071 47,512 2,559 5 %
ISO 22000 23,231 19,351 3,880 20 %
ISO 13485 22,237 19,849 2,388 12 %

ISO/IEC 27001 19,577 17,355 2,222 13 %
ISO 50001 1,981 459 1,522 332%
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สําหรับคุณคาในดานการจัดการธุรกิจ ที่โดดเดนที่สุด คือ การตอบสนองตอความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสีย การปรับปรุงภาพลักษณ การบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และการบูรณาการกับ
ระบบการจัดการธุรกิจ

-  ความทาทายดานระบบการจดัการส่ิงแวดลอมในอนาคต

ประเด็นความทาทายดานการจัดการสิ่งแวดลอมในอนาคตที่ไดรับคะแนนสูงสุด 3 อับดับ (ระดับการ
ใหคะแนน 1 - 4) ไดแก การปองกันมลพิษ (3.12) ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficien-
cy) (2.98) และการตระหนักรูและวิเคราะหถึงวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Thinking) (2.96)
ประเด็นดานการปองกันมลพิษมีระดับคะแนนอยูในเกณฑสูงเพียงประเด็นเดียว ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความ
ตองการท่ีจะเสริมสรางความเขมแข็งของแนวคิดนี้ไปสูขอกําหนดในมาตรฐาน สวนประเด็นความ
ทาทายอ่ืนๆ นั้น ผูใชงานตองการแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและคําแนะนําในการปฏิบัติ

-  ขอแนะนําสําหรับคณะกรรมการวิชาการ

• พจิารณาถึงการเสริมสรางความเขมแข็งของแนวคิดการปองกันมลพิษ ประกอบดวย การหลีกเล่ียง 
การลด และการควบคมุของเสยีและมลพษิ เพือ่ลดผลกระทบตอสิง่แวดลอมทีไ่มพงึประสงค ในขอ
กําหนด ISO 14001

• พจิารณาถงึการเสรมิสรางความเขมแขง็ของแนวคดิประสทิธิภาพเชงินเิวศเศรษฐกจิ ประกอบดวย 
การดําเนินการเชิงกลยุทธเพือ่การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดของเสียและมลพิษ 
ในขอกําหนด ISO 14001

• พิจารณาถึงการเสริมสรางความเขมแข็งของแนวคิดการตระหนักรูและวิเคราะหถึงวัฏจักรชีวิต 
ประกอบดวย การระบุและประเมินมุมมองดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑและ
บริการ ในขอกําหนด ISO 14001

• สาํหรับแนวคิดความทาทายดานอ่ืนๆ ผูใช ISO 14001 มคีวามเห็นวาควรมีการพิจารณาใหแนวคิด
ตางๆ เขาใจไดงาย โดยการใหขอมูลและคําแนะนําที่ชัดเจน ในภาคผนวกของ ISO 14004 
(EMS-General guidelines on principles, systems and support techniques) หรือ
เอกสารแนวทางปฏบิัติตาม ISO 14001 ตามความเหมาะสม 

• พิจารณาถึงการขยายขอบขายรายละเอียดภาคผนวก (Annex A) ของ ISO 14001 เพื่อนําเสนอ
ขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและขอความอธิบายในสวนที่เกี่ยวกับขอกําหนดที่สอดคลองกัน 

• พจิารณาถึงการขยายขอบขายรายละเอียดของ ISO 14004 ในการเพิม่ตวัอยางหรอืแนวทางปฏบิตัิ
ในการดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

• พิจารณาถึงโอกาสในการสนับสนุนและปรับปรุงดานการรับรูและการใชงาน ISO 14004

ผลสรุปท่ีไดจากการสํารวจในคร้ังนี้ นาจะเปนขอมูลสําคัญสําหรับคณะกรรมการวิชาการฯ ที่จะนําไปใช
ประกอบการพิจารณาและปรับปรุงมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ โดยสถานะ 
ณ เดือนกุมภาพันธ 2014 คือ มาตรฐานฉบับรางคณะกรรมาธิการ หรือ ISO/CD 14001 โดยขั้นตอน
ตอไป คือ การปรับเปนมาตรฐานฉบับรางมาตรฐานสากล หรือ ISO/DIS 14001 (เดือนเมษายน 2014) 
และคาดวาจะประกาศเปนมาตรฐานสากล หรือ ISO 14001: 2015 ไดภายในป 2015 

ทั้งนี้ ผูประกอบการท่ีนํามาตรฐาน ISO 14001 ไปใช หรือกําลังจะดําเนินการ ควรติดตามและศึกษา
มาตรฐานฉบับใหมนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการตามขอกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
 



สรุปผลการสัมมนา
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พอเพียง : นําพา
ผูประกอบการสูความ
ยั่งยืน”

PA G E  6

การสัมมนาวิชาการ หัวขอ “เศรษฐกิจพอเพียง: 
นําพาผูประกอบการสูความยั่งยืน วันพุธท่ี 2 
เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.30 น. โรงแรม
พี ซี แกรนดพาเลซ จังหวัดสกลนคร โดย
นายพัณเดช ศรีจันทร รองผูวาราชการจังหวัด
สกลนคร ไดใหเกยีรตเิปนประธานเปดการสมัมนา 
จากน้ันนายธนวรรธน เลิศสุคนธ อุตสาหกรรม
จังหวัดสกลนคร ได บรรยายสรุปภาพรวม
อุตสาหกรรมของจังหวัดสกลนคร ประเภทและ
ลักษณะการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภายใน
จังหวัด ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง รวมถงึตวัอยางการดาํเนนิโครงการ
ของสาํนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั เชน โครงการ
สรางและพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมรักษ
สิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2556 การแกไขปญหาขอ
รองเรียน โดยการใหความชวยเหลือและประสาน
งานระหวางโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน เปนตน 

วัตถุประสงคของการสัมมนา คือ
1) เพื่อเผยแพรองคความรูและประสบการณ
ของผูประกอบการท่ีนาํมาตรฐานไปประยุกต
ใชและประสบความสําเร็จ

2) เพื่อนําเสนอกิจกรรมภายใตโครงการสราง
ระบบองคความรูดานมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย ป 2557

การสัมมนาวิชาการดังกลาว มีผูสนใจเขารวม
จํานวน 75 คน แบงออกเปนผูแทนจากหนวยงาน

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

ราชการจาํนวน 19 คน อาทิ ประชาสมัพนัธจงัหวดั
สกลนคร แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด
สกลนคร เป นต น และผู ประกอบการภาค
อุตสาหกรรมจํานวน 56 คน

กิจกรรมสําคัญในการสัมมนา ประกอบดวย 
•  การบรรยายหวัขอ “กาวตอไปของอตุสาหกรรม
ไทยสูความยั่งยืน” โดย ดร.นัทกาญจน 
ประเสริฐสงัข อาจารยประจาํภาควชิาวศิวกรรม
โยธาและสิง่แวดลอม คณะวทิยาศาสตรและ
วศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร

• การบรรยายหัวขอ “ทําความรูจัก มอก.
9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาค
อุตสาหกรรม” โดย นายสําราญ สอนผึ้ง ผู
อํานวยการอาวุโส ฝายหนวยตรวจ สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

• การบรรยายหวัขอ “แนะนาํภาพรวมกจิกรรม
โครงการสรางระบบขอมูลและองคความ
รูดานมาตรฐานระบบการจัดการและการ
เตือนภัย (Intelligence Unit)” โดยนาง
จุรีพร บุญ-หลง หัวหนาโครงการฯ และผู
จดัการแผนกการมาตรฐาน ฝายหนวยตรวจ 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ


