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ISO 29110  
(Software 

Engineering-
Lifecycle Profiles for  

Very Small 
Enterprises  (VSE))

มาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineer-
ing-Lifecycle Profiles for Very Small 
Enterprises (VSE)) เปนมาตรฐานที่ใหการ
รับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ
ซอฟตแวร ใหแกสถานประกอบการ  ผูประกอบ
การ องคกร ที่มีขนาดเล็ก โดยมีพนักงานไมเกิน 
25 คน หรือหนวยงานดาน software ที่อยูใน
องคกรขนาดใหญ (ใชมาตรฐาน ISO 15540 เปน
แมแบบ) เพ่ือใหมีกระบวนการในการพัฒนา
ซอฟตแวรที่เปนระบบและเขาสูกระบวนการทาง
สากล โดยจะเปนการเริ่มตนเชิงกิจกรรมของการ
ปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software 
Process Improvement)

โดยท่ีมาตรฐาน ISO 29110 ใหความสาํคัญใน

กระบวนการที่จะตองทําการปรับปรุงใหเปนระบบ 
2 กระบวนการหลัก คือ 

1. กระบวนการดานการบริหารโครงการ 
(Project Management)

2. กระบวนการดานการสรางซอฟตแวร 
(Software Implementation)

มาตรฐาน ISO 29110 ชวยในการปรับปรุง
สมรรถนะองคกร ทําใหมีการบริหารจัดการ
คุณภาพแล ะบ ริก ารด  านซอฟต  แ วร  ที่ มี
ประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเติบโตทาง
ธุรกิจขององคกร อีกทั้งยังสรางความนาเช่ือถือ 
เชื่อมั่น และ สรางภาพลักษณอันดีใหกับผู 
ประกอบการซอฟตแวร และเวทีตลาดโลก

ที่มา : 
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหง
ชาติ (องคการมหาชน)
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อนาคตในดานโลกาภิวัตนทางระบบนิเวศและ
เศรษฐกิจโลกกําลังผสมผสานกันมากข้ึนเร่ือยๆ 
การปกป องสภาวะอากาศและการอนุรักษ 
ทรัพยากร ก็กําลังกลายเป นประเด็นระดับ
นานาชาตมิากย่ิงขึน้และบัดนีไ้ดกลายเปนประเดน็
ปญหาสําคญัในหลายๆ ประเทศ ดงันัน้การคดิคน
เทคโนโลยีใหมๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสีเขียว จึง
เปนสิ่งท่ีนาสนใจสําหรับการดําเนินการธุรกิจใน
ยุคโลกาภิวัตน

ในปจจุบัน หนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ
หรือภาคเอกชน จึงมีการสงเสริมใหคิดคน
นวตักรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยสีเีขยีว เพือ่กอให
เกดิผลิตภณัฑใหมๆ  ทีเ่ปนมิตรตอสิง่แวดลอม ดัง
จะยกตวัอยางเชน บรษิทั Bosch ซึง่ไดเล็งเหน็ถงึ
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมดังกลาว และไดมีการ
คิดคนผลิตภัณฑใหมๆ ที่จะช วยปกปองสิ่ง
แวดลอม และไดพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีที่ใช
ทรพัยากรไดอยางมีประสิทธภิาพและเปนมติรกับ
สิง่แวดลอมในสาขาพลงังานลม เชือ้เพลงิชวีภาพ 
และพลังงานแสงอาทิตย อันไดแก

1) การขับเคลื่อนและการเปล่ียนผานสูโรงไฟฟา
พลังงานลมและพลังงานจากทะเล ดวยวิธีการ
ขับเคลื่อนและการเปลี่ยนผานใหมๆ บริษัท 
Rexroth ซึ่งเปนบริษัทลูกของ Bosch ได
สนับสนุนผูผลิตกังหันลม ในป 2551 มีการติด
ตั้งกังหันลมซึ่งเปนผลิตภัณฑของ Bosch 
Rexroth ทั่วโลกกวา 2,700 ตัว Bosch 
Rexroth ยงัไดพฒันาแนวคดิขบัเคลือ่นทีแ่นว
แนและมีประสิทธภิาพใหกบัสวนงานใหมในยุค

พลังงานจากทะเล ตนแบบแรกถูกทดสอบใน
โรงไฟฟานอกชายฝงประเทศนอรเวยและเกาะ
บรเิตนใหญ พรอมดวยองคประกอบไฮดรอลิก
และเทคโนโลยี เปลี่ยนผ านจาก  Bosch 
Rexroth

2) ตัวรับแสงอาทิตยสําหรับยุคความรอน ทําให
เราสามารถทําความรอนและตมนํ้าดวยแสง
อาทติยโดยปราศจากคารบอนไดออกไซด จาก
ตัวเลือกแหลงพลังงานหมุนเวียนท้ังหลาย 
พลังงานความรอนจากแสงอาทิตยคือหน่ึงใน
สวนที่ใหญที่สุดในการใหพลังงานครอบคลุม
ความตองการการใชทั่วโลก และ Bosch ก็
กาํลังมุงพฒันาเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย 
ในฐานะสวนหนึ่งของเทคโนโลยีที่ริเร่ิมโดย
รัฐบาลของประเทศเยอรมัน Bosch กําลัง
ทําการวิจัยกับ BASF และ Heliatek ในดาน
พลังงานแสงอาทติยแบบอนิทรยี เปาหมายคอื
การผลิตเซลลสุริยะท่ีคุมตนทุนยิ่งขึ้นและเพ่ิม
ขอบขายการประยุกตใช เนื่องจากเซลลสุริยะ
แบบอินทรียนั้นยืดหยุนและบางเหมือนซอง
จดหมายโปรงแสง จึงสามารถนํามาใชไดอยาง
หลากหลาย เซลลเหลานี้สามารถใชบนหลังคา 
เปนเครื่องมือถือแบบพับได หรือบนหลังคา
รถยนตก็ได

3) การใชเชื้อเพลิงชีวภาพกับระบบเช้ือเพลิงแบบ
ผสม เทคโนโลยีการฉีดเชื้อเพลิงแบบผสมท่ี
พฒันาโดย Bosch ชวยใหเราสามารถใชน้ํามนั
เบนซินผสมกับเอธานอลเช้ือเพลิงชีวภาพได 
และนํามาใชงานได ชิ้นสวนของ บอซ ที่ลองใช

โลกาภิวัตนทางระบบนิเวศ การขยายตัวดวยเทคโนโลยีสีเขียว

งานและทดสอบนับลานชิ้นถูกปรับใหเหมาะ
สําหรับการใชงานกับระบบเช้ือเพลิงแบบผสม 
ปจจุบันนี้ ประมาณ 80% ของพาหนะทั้งหมด
ในประเทศบราซิลไดรบัการติดตัง้ระบบจายเช้ือ
เพลิงแบบผสมแลว ความสนใจในดานเช้ือเพลงิ
แบบผสมกก็าํลงัเพิม่ขึน้ในหลายๆ ประเทศเชน
กัน ตัวอยางเชน ผู ผลิตรถยนตสัญชาติ
ฝรัง่เศส PSA กาํลงัติดต้ังระบบของ Bosch ใน
รถยนตที่ผลิตสงสูตลาดประเทศฝรั่งเศสและ
ประเทศสวเีดน การเจรจากก็าํลงัดาํเนนิการอยู
และยังมีประเทศอื่นๆ ที่อาจเปนลูกคาไดใน
อนาคต พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และ
ตัวขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแบบผสมเปนเพียงแค
ตัวอยางสามอันดับแรกของวิธีการท่ี Bosch 
ใหแนวทางแกไขดานเทคนิคตอปญหาดานสิ่ง
แวดลอม และเปนการมีสวนรวมสําคัญในการ
ปกปองส่ิงแวดล อมและสภาพอากาศใน
ระยะยาว

ดงันัน้จะเหน็ไดวา ในยคุโลกาภวิฒัน ธรุกจิดาน
เทคโนโลยีสีเขียวจึงเป นที่น าสนใจสําหรับผู 
ประกอบการธุรกิจดานตางๆ และหากผูประกอบ
การทุกรายตางมุงเนนการทําธุรกิจที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมแลวนั้น   ก็ยอมทําใหธุรกิจสามารถ
ดาํเนินกิจการไดอยางย่ังยนืและโลกของเราก็จะมี
สิ่งแวดลอมที่ดีอีกยาวนานเชนเดียวกัน

ที่มา :
- http://www.bosch.co.th
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ขึน้ช่ือวา “ทะเล” ไมวาจะเปนทะเลทีใ่ดในโลกนี ้กย็งั
คงเปนสถานท่ีทีด่งึดดูผูคนใหไปทองเท่ียวอยูเสมอ 
และตอนนี ้สถานทีท่องเทีย่วตามชายหาดกจ็ะยิง่ดู
ดไีดงายย่ิงขึน้เพราะองคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐานหรือไอเอสโอ ไดตีพิมพมาตรฐาน
ระหวางประเทศฉบับแรกเก่ียวกับชายหาดเพ่ือให
มีการนําไปใชงาน

ชายหาดไมใชเปนแคเพียงสถานที่ที่นักทองเที่ยว
โหยหาทองทะเลทีเ่ตม็ไปดวยสายลมและแสงแดด
เทานัน้ ความจริงแลว ชายหาดยังมคีวามสําคัญตอ
ระบบนิเวศอีกดวย ชายหาดเปนสภาพแวดลอมท่ี
มคีวามสะอาด ปลอดภยัและมคีวามยัง่ยนืสาํหรบั
ผูคนบนโลกใบนี้ ดังนั้น ไอเอสโอจึงไดกําหนด
มาตรฐาน ISO 13009: 2015 ชายหาด การทอง
เที่ยวและบริการที่เกี่ยวของ – ขอกําหนดและขอ
แนะนําสําหรับการปฏิบัติการของชายหาด (ISO 
13009: 2015 Beaches, Tourism and related 
services—Requirements and recommen-
dations for beach operation) ซึง่มแีนวทางท่ี
ไดรบัการยอมรับจากประเทศตางๆ ทัว่โลกสําหรับ
ผูทีท่าํงานบริเวณชายหาดใหสามารถบริหารจดัการ
และการตัดสินใจตางๆ ไดดียิ่งขึ้น 

ISO 13009: 2015 เปนมาตรฐานการบริหารจดัการ
ชายหาดทัว่ไป รวมทัง้ทกุสิง่ทกุอยางนับตัง้แตการ
สงเสริมและการวางแผนเก่ียวกับชายหาด ความ
ปลอดภัยของนํ้า การทําความสะอาด ไปจนถึง
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือความย่ังยืนและการกําจัด
ของเสีย รวมทั้งดานขอมูลและการสื่อสารดวย

มาตรฐานน้ีเปนเคร่ืองมือที่เปนประโยชนสําหรับ
องคกรหรือหนวยงานท่ีสงเสรมิดานการทองเท่ียว 
เจาของโรงแรม ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ
รฐับาลทองถิน่ ซึง่สามารถนาํไปใชเพ่ือชวยบรหิาร

จดัการพ้ืนทีบ่รเิวณชายหาด หากองคกรหรือหนวย
งานดังกลาวสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 

13009:2015 ไดแลวก็จะเปนเคร่ืองมือทางการ
ตลาดท่ีมคุีณคา สามารถดงึดดูความสนใจตลอด
จนเงินทุนจากนักลงทุนและสาธารณชนใหมีการ
ปรับปรุงสถานที่บริเวณชายหาดใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ชวยสงเสริมการคาและบริการในสถานท่ีดงักลาว
ใหดียิ่งขึ้นตอไป

นอกจากนี ้มาตรฐานดังกลาวยงัสามารถสงเสรมิ
กจิกรรมดานการบันเทิงในพ้ืนท่ีชายหาดใหมกีรอบ
การทาํงานและแนวทางสาํหรบัสขุอนามยัและความ
ปลอดภัยสําหรับนักทองเท่ียว และมีความรับผิด
ชอบดานสงัคมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนือกีดวย

ปจจุบันรัฐบาลไทยก็ไดเขาไปชวยดูแลและบริหาร
จัดการพื้นที่ชายหาด หากมีการนํามาตรฐานดัง
กลาวไปชวยบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ก็จะชวยสง
เสริมการทองเที่ยวของไทยไดอีกทางหนึ่ง 

หมายเหตุ: ทานสามารถศึกษามาตรฐาน ISO 
13009: 2015 ไดจากหองสมุดของสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ที่มา:

1. http://www.iso.org/iso/home/
2. http://www.iso.org/iso/catalogue_

detail?csnumber=52329



เมื่อไอเอสโอ
มีโอกาสใช
มาตรฐาน
ของตนเอง 

โดย  Intel l igence Team
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ที่กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน ระหวางวันที่ 2-7 กุมภาพันธ 2558 คณะทํางานขององคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) ได
รวมกันประชุมทบทวนมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อพิสูจนใหเห็นวาขณะนี้ไดมีมาตรการ
และการลงมือทําอยางจริงจังเพ่ือสิ่งแวดลอมและมีการทํา Carbon Offset โดยการใชมาตรฐาน ISO 
14064 (ISO 14064 for greenhouse gas quantification, reporting and monitoring) 

คณะทํางานผูจัดงานการประชุม (WG5 Tokyo meeting) ดังกลาวไดเปดเผยตอผูสื่อขาวของไอเอส
โอวาแนวคิดการชดเชยหรือออฟเซ็ต การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมาจากความคิดที่วา
พวกเขารูตัง้แตตนแลววาตองการจดัการประชมุแบบทีเ่รียกวาเปนมติรตอสิง่แวดลอม ดงันัน้ แนวคดิ
ดงักลาวจึงเกดิขึน้จากหนึง่ในสมาชิกของไอเอสโอท่ีมคีวามเหน็วาอยากใหไอเอสโอทําสิง่ทีม่คีณุคาและ
มคีวามหมายในลักษณะน้ีเพราะไมเพยีงแตจะดีตอสิง่แวดลอมเทานัน้ แตมนัยังทาํใหพวกเขามโีอกาส
ที่ไมเหมือนใครในการฝกปฏิบัติดวยการนําเอามาตรฐานที่ตนเองเปนผูประกาศใชมาใชเสียเอง

เรื่องน้ีเกิดขึ้นไดอยางไร

เริ่มแรกไดมีการจัดตั้งทีมซ่ึงประกอบดวยผูจัดการประชุมท่ีโตเกียว และไดจัดรายการท่ีตองการ
สนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของญี่ปุน หรือ METI (Japanese 
Ministry of Economy, Trade and Industry) และบริษัทที่ปรึกษา แตการประชุมนั้นมีเจาภาพจัด
งาน คือ สมาคมมาตรฐานแหงญ่ีปุน หรือ JSA (Japanese Standards Association) กระทรวง
เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของญี่ปุนและมหาวิทยาลัยโตเกียว

ขัน้แรกกค็อืการกาํหนดขอบขายการชดเชยการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพือ่ใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน ISO 14064-1: 2006 – Greenhouse gases – Part 1: Specification with guid-
ance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas 
emissions and removals - ขอกําหนดและขอแนะนําระดับองคกรสําหรับการวัดปริมาณและการ
รายงานผลการปลดปลอย และลดปริมาณกาซเรือนกระจก ในกรณีนี ้คณะทํางานไดตดัสนิใจกําหนด
ขอบขายใหครอบคลุมถึงการใชไฟฟาในสถานที่จัดงาน และการเดินทางทั้งไปและกลับของผูเขารวม
งานดังกลาวดวย

ขั้นตอไปก็คือการคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่คาดวาจะมีการปลดปลอยออกมา ขั้น
สดุทายเปนการตัดสนิใจวาจะซ้ือเครดิตจากท่ีไหนเพ่ือเปนการชดเชยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ที่เกิดขึ้น ในโอกาสน้ีไอเอสโอไดมีสวนสําคัญในการฟนฟูบริเวณที่เสียหายแถบญี่ปุนตะวันออกจาก
อุบัติภัยสึนามิเมื่อป 2554 (ค.ศ.2011) ดวย

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน



จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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เหตุผลอื่นๆ ในการเลือกใชเครดิตก็คือผูจัดงานอยูภายใตโครงการเจเครดิต (J-Credit Scheme) ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุนเปนผูดูแลและใชมาตรฐานถึง 3 
มาตรฐานเก่ียวกับกาซเรือนกระจกเปนแนวทางดังตอไปน้ี

1. ISO14064-2: 2006 – Greenhouse gases – Part 2 ขอกําหนดและขอแนะนําโครงการสําหรับการวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบและการ
รายงานผลการปลดปลอย หรือการลดปริมาณกาซเรือนกระจก (Specification with guidance at the project level for quantification, 
monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements)

2. ISO14064-3: 2006 – Greenhouse gases – Part 3 ขอกําหนดและขอแนะนําสําหรับการตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบกาซเรือน
กระจก  (Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions)

3. ISO14065: 2013 – Greenhouse gases – ขอกําหนดสําหรับหนวยงานตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจก เพื่อใชในกิจกรรม
การรับรองระบบงาน หรือการยอมรับรวมในรูปแบบอื่นๆ (Requirements for greenhouse gas and verification bodies for use in 
accreditation or other forms of recognition)

สวนประโยชนที่ไดรับก็คือสามารถชดเชยผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอมได ซึ่งนับวามีความสําคัญอยางย่ิงตอไอเอสโอและผูที่ทํางานในโครงการดังกลาว 
ตางก็รูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จและยังมีสวนชวยฟนฟูผลกระทบจากภัยสึนามิในประเทศญ่ีปุนอีกดวย ไอเอสโอมีความมุงหวังเปน
อยางยิ่งวาโครงการเชนนี้จะเปนแรงบันดาลใจใหผูอื่นไดปฏิบัติตามในโอกาสตอไป

สําหรับประเทศไทยเอง ก็ไดมีการจัดทําแนวทางการประเมินคารบอนฟุตปริ้นทของอุตสาหกรรมแสดงสินคา (งาน event) โดยเปนความรวมมือของ
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ TCEB รวมกับ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ 
TGO 

มาตรฐานการประเมินคารบอนฟุตปร้ินทของประเทศไทยเปนมาตรฐานในระดับประเทศ ที่อางอิงตามมาตรฐานของตางประเทศ ซึ่งจะทําใหผูประกอบการ
ดานงานแสดงสินคาสามารถประเมินถึงผลกระทบจากการปลอยกาซเรือนกระจกในการจัดงาน การบริหารจัดการงานเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
อาท ิการประหยัดการใชพลังงาน การลดการใชวตัถดุบิ การรไีซเคลิ เปนตน ซึง่จะเปนสวนสาํคญัในการสรางกรอบแนวทางท่ีชดัเจน เปนการดําเนนิธรุกจิ
ที่ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม และทายสุดเปนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมการแสดงสินคาไทยในระดับสากล

ดังนั้นจะสามารถสรุปไดวา ปญหาภาวะโลกรอน ไมไดเปนปญหาของประเทศใดประเทศหน่ึง หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง แตเปนปญหาท่ีอยูในความสนใจของ
ประชาคมโลกที่ตองหันมาใหความสําคัญในการหามาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอันเปนสาเหตุหลักของภาวะโลกรอน

ที่มา: 
- http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1935
- http://www.businesseventsthailand.com/th/nc/news-download/news/detail/article/ tceb-partners-with-tgo-to-prepare-
the-direction-on-carbon-footprint-assessment-for-the-exhibition-in/


