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องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน 
(International Organization for Stand-
ardization : ISO) อยู ระหวางการพัฒนา
มาตรฐานดานการพฒันาเมอืง/ชมุชนอยางยัง่ยนื 
โดยคณะกรรมการวิชาการการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในเมือง (ISO/TC 268 : Sustainable 
development in communities) 

ISO/TC 268 อยูระหวางการพัฒนามาตรฐาน
ระบบการจัดการการพัฒนาอยางยัง่ยนืและความ
ยืดหยุนของเมือง หรือ ISO 37101 - Sustain-
able development and resilience of com-
munities -- Management systems -- 
General principles and requirements โดย
สถานะมาตรฐานลาสุด ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 
2014 คอื มาตรฐานฉบบัรางกรรมาธกิาร (Com-
mittee Draft) 

มาตรฐานฉบับนี้มีเปาหมายเพ่ือใหผูบริหารเมือง
หรือชุมชนมีการจัดการความย่ังยืน ความฉลาด 
และความยืดหยุนของเมือง มีการปรับปรุงการมี
สวนรวมของเมือง/ชุมชนเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและประเมินผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ 
และลาสุด ISO/TC 268 ไดประกาศมาตรฐาน
สากลฉบบัใหม คอื ISO 37120: 2014 - Indica-
tors for city services and quality of life 

ซึ่งเปนแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการ
บริการเมืองและคุณภาพชีวิตของประชากร ซึ่ง
สามารถนําไปใชไดกับเมืองใหญ เทศบาล หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอื่นๆ ที่ตองการ
วดัประสิทธิภาพการทํางานในลักษณะท่ีใกลเคยีง
กนัและสามารถตรวจสอบไดโดยไมคาํนึงถงึขนาด
และสถานที่ตั้ง โดยอางอิงกับ ISO 37101

เมืองท่ีมีการพัฒนาอยางย่ังยืน อาจจะกาวไปสู
การเปนเมืองที่ชาญฉลาด (Smart City) คือ มี
การจัดสมดุลของสิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน 
และเลือกใชพลังงานสะอาดที่ดี  โดยมีมาตรฐาน 
ISO อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองที่ชาญ
ฉลาด เชน ISO 37151 – ตัวชี้วัดที่สอดคลอง
สาํหรบัการเปรียบเทยีบความฉลาดของโครงสราง
พื้นฐาน  และ ISO 13153 – กรอบแนวคิดและ
กระบวนการออกแบบการประหยัดพลังงาน
สําหรับครอบครัวเดี่ยวและอาคารพาณิชยขนาด
เล็ก เปนตน 

ในอนาคต การจัดการเมืองอยางยั่งยืนจะมีสวน
ผลักดันใหโครงสรางพ้ืนฐานใหทันสมัย และ
คุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองไดรับการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งจะเปนผลดีตอผูที่เก่ียวของ 
ภาพรวมของสังคมและประเทศ และสิ่งแวดลอม 
ไดเปนอยางมาก 

ทีม่า : www.iso.org  และ Michal Philosoph, 
Ph.D, Israeli Standards Institution
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําถือเปนเร่ือง
สําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาค
และระดับสากล เนื่องจากแหลงนํ้าถูกรุกรานอัน
เกดิจากกจิกรรมของมนษุยและสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหเกิดปญหาแหลงนํ้า
เสื่อมโทรม การขาดแคลนน้ําในหลายพื้นท่ี และมี
ทีทาที่จะลุกลามออกไป 

ISO 14046: 2015, Environmental manage-
ment -- Water footprint -- Principles, 
requirements and guidelines เปนแนวทาง
การจดัทํารอยเทานํา้หรอืวอเตอรฟตุปรินท (Wa-
ter footprint) คือ การคํานวณหาปริมาณการ
ใชนํ้าของกระบวนการผลิตสินคาและองคกร บน
พื้นฐานการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 

แนวทางการดําเนินงานน้ีนําไปสูการดําเนินการ
และการรายงานการประเมิน Water footprint 
ซึ่งเปนรายงานฉบับเดี่ยวหรือจะเปนรายงานสวน
หนึ่งในการประเมินดานสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุม
มากข้ึน 

โครงสรางของ ISO 14046 ประกอบดวย

1. ขอบขายการประยุกตใช (Scope)

2. เอกสารอางอิง (Normative Reference) 

3. นิยามคําศัพท (Terms and Definitions)

4. หลักการ (Principles) ประกอบดวย
มุมมองดานวงจรชีวิต การใหความสําคัญ
กับสภาพแวดลอม แนวทางการดําเนินงาน
ที่สอดคลองและหนวยงานรับผิดชอบ 
แนวทางการสือ่สาร ความโปรงใส ความตรง
ประเด็น ความสมบูรณ ความไมขัดแยงกัน 
ความถกูตอง การจดัลําดบัความสําคญัของ
วิธีการทางวิทยาศาสตร ภูมิศาสตร และ
ความสามารถในการแขงขนั

5. กรอบวิธีการดําเนินงาน ประกอบดวย ขอ
กําหนดท่ัวไป การกําหนดเปาหมายและ
ขอบขาย การวิเคราะหบัญชี Water foot-
print การประเมินผลกระทบของ Water 
footprint 

6. การรายงานผล ประกอบดวย ขอกําหนด
ทั่วไป ขอกําหนดและแนวทางเพิ่มเติม

ISO 14046 - Water Footprint

สําหรับการรายงานผลโดยบุคคลที่ 3 และ
การเปรียบเทียบขอวินิจฉัยและการศึกษา 

7. การทบทวนจุดวิกฤติ ประกอบดวย ความ
ตองการในการทบทวนจุดวิกฤติ การ
ทบทวนจุดวิกฤติโดยผูเชี่ยวชาญภายใน
หรอืภายนอก และการทบทวนจดุวิกฤตโิดย
คณะกรรมการผูมีสวนไดสวนเสีย

การประเมิน Water footprint จะชวยใหองคกร
ทราบถึงขอมลูปริมาณการใชนํา้ในแตละกิจกรรม 
โดยสามารถนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหเพื่อ
วางแผนการใชนํ้าอยางประหยัดและเหมาะสม ซึ่ง
เปนการสนับสนุนใหองคกรมกีารดาํเนนิงานอยาง
ยั่งยืน

ที่มา : 

www.iso.org  และ www.environmental-
leader.com
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รฐับาลสหราชอาณาจกัรประกาศวา ตัง้แตเดอืนมกราคมปหนาเปนตนไป รถยนตไรคนขบัจะสามารถ
วิง่บนถนนสาธารณะในพืน้ทีข่องสหราชอาณาจกัรและเชญิชวนเมอืงตางๆ ทัว่ประเทศ เขารวมทดสอบ
เทคโนโลยีดังกลาวในเดือนมกราคม

นาย Vince Cable เลขานุการฝายธุรกิจ เปดเผยรายละเอียดแผนการ ณ สถาบันวิจัยของบริษัท 
Mira บริษัทวิศวกรรมยานยนต วา “การประกาศวันนี้เปดโอกาสใหรถยนตไรคนขับวิ่งบนทองถนน
ของสหราชอาณาจักรเปนผูนําเทคโนโลยีรถไรคนขับ และเปดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม”
วิศวกรชาวอังกฤษ และกลุมวิจัยจากวิศวกรชาวอังกฤษ รวมถึงกลุมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oxford 
ทําการทดสอบวิจัยรถยนตไรคนขับมาระยะหนึ่งแลว แตเนื่องจากปญหาทางกฎหมายและการประกัน
อุบัติเหตุ รถชนิดนี้วิ่งไดเฉพาะบนถนนสวนบุคคลเทานั้น

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงตางๆ สั่งพิจารณากฎระเบียบบนทองถนน เพ่ือใหคําแนะนําที่เหมาะสม
แกผูทีต่องการใชรถดงักลาว เนือ่งจากกระทรวงการคมนาคมเคยใหคาํสญัญาวาจะอนมุตัใิหรถไรคน
ขับวิ่งบนถนนสาธารณะไดภายในป ค.ศ.2013

คําวารถยนตไรคนขับมีความหมายหลากหลาย เทคโนโลยีการขับเคล่ือนอยางอัตโนมัติของรถยนต
ในปจจุบัน เชน การควบคุมความเร็ว (Cruise Control) การจอดอัตโนมัติ และการกันรถเบี่ยงเลน 
ลวนเปนคุณลักษณะของรถไรคนขับ

แตคําวาไรคนขับ สวนใหญแลวหมายถึงรถยนตที่สามารถบังคับพวงมาลัย เรงความเร็ว ใหสัญญาน
เลี้ยว และเบรคระหวางการเดินทางดวยตนเอง โดยไมพึ่งคนขับเหมือนเคร่ืองบินที่ตั้งการบินแบบ
อัตโนมัติ

แตทองถนนมีการจราจรที่แนนหนากวาทองฟาและนักวิทยาศาสตรกําลังคิดคนนวัตกรรมเพ่ือหลีก
เลี่ยงอุบัติเหตุ หน่ึงในนวัตกรรมชั้นนําคือ Lidar เครื่องตรวจจับแสงและระยะทาง เปนระบบเลเซอรที่
วดัระยะสิง่แวดลอมรอบๆ รถ ทกุวนิาท ีและเปนเทคโนโลยีสรางแผนทีอ่อนไลนที ่Google และ Nokia 
ใช เทคโนโลยอีกีตวัหนึง่คือ “Computer Vision” การใชโปรแกรมคอมพวิเตอรจบัและวเิคราะหภาพ 
360 องศารอบรถ ซึ่งจะชวยเตือนภัยสิ่งกีดขวางบนทองถนน เชน คนขามถนน จักรยาน และการ
กอสรางบนถนน เปนตน

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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นอกจากเทคโนโลยีดังกลาว รถไรคนขับยังสามารถใช GPS เพื่อตรวจจับวัตถุใกลกับรถและรับรูสถาน
ที่ตั้งของรถเพื่อหลีกเล่ียงภัยอันตราย ความทาทายของการติดตั้งเทคโนโลยีเหลานี้ อยูที่การซอน
เซ็นเซอรตางๆ

ประเด็นท่ีถกเถียงในขณะน้ีคือ ควรอนุญาตการใชรถท่ีไมมีพวงมาลัย คันเรง หรือ เบรก แตพึ่งพาเพียง
ระบบคอมพิวเตอรอยางรถของ Google บนถนนหรือไม หรือควรที่จะอนุญาตรถยนตไรคนขับ แตออก
กฎบังคับวาผูโดยสารตองสามารถควบคุมรถไดทันทีในกรณีฉุกเฉิน
อยางไรก็ตาม สหราชอาณาจกัรยงัลาหลังบางประเทศดานเทคโนโลย ีเพราะบางประเทศไดอนญุาตใหรถ
ไรคนขับว่ิงบนถนนสาธารณะแลว 

รัฐแคลิฟอรเนีย เนวาดา และฟลอริดา ในสหรัฐอเมริกา อนุมัติการทดสอบรถดังกลาวแลว ในรัฐ
แคลฟิอรเนยี รถไรคนขับของ Google วิง่บนถนนเปดแลว 300,000 ไมล ในป ค.ศ.2013 บรษิทั Nissan 
ทาํการทดสอบรถขบัเคลือ่นอตัโนมตับินทางดวนสาธารณะทีญ่ีปุ่นครัง้แรก ในยโุรป เมอืง Gothenburg 
ประเทศสวีเดนอนุญาตให Volvo ทดสอบรถ 100 คัน ในป ค.ศ.2017

เมื่อเดือนพฤษภาคมป ค.ศ.2014 ที่ผานมา Google เปดเผยการผลิตรถไรคนขับ 100 คัน และนํา
เทคโนโลยีดังกลาว มาติดตั้งในรถของบริษัทรถยนต Toyota Audi และ Lexus ในขณะที่บริษัทใหญ
อื่นๆ เชน BMW Mercedes-Benz Nissan และ General Motors กําลังพัฒนาระบบของตนเอง 
บริษัท Baidu บริษัทคนหาขอมูล จากประเทศจีน ออกมาแสดงความสนใจเทคโนโลยีนี้เชนกัน โดยกลาว
วากําลังทําการวิจัยรถขับเคล่ือนอัตโนมัติ และกําลังอยูในขั้นตอนการพัฒนาเบื้องตน

อยางไรก็ตาม หลายประเทศแสดงความกังวลเร่ืองความปลอดภัยของรถชนิดนี ้สาํนกังานสอบสวนกลาง 
(FBI) ของสหรัฐอเมริกาเตือนวามีความเปนไปไดที่รถจะถูกนํามาใชเปนอาวุธและจะสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและอาชญากรรม

การทดสอบรถบนถนนสาธารณะในสหราชอาณาจักร ใชระยะเวลา 18-36 เดือน และเมืองท่ีสนใจรวม
การทดสอบสามารถสมัครไดจนถึงเดือนตุลาคมน้ี เจาหนาทีม่เีวลาถึงสิน้ป ค.ศ.2014 ในการประกาศผล
การทบทวนกฎระเบียบของทองถนน เนื้อหาสําคัญในการทบทวนกฎระเบียบของทองถนน คือ การนํา
กฎระเบียบไปใชกับรถไรคนขับและรถท่ีขับเคล่ือนอัตโนมัติที่คนขับสามารถบังคับรถในกรณีฉุกเฉินได

ที่มา :
http://www.bbc.com/news/technology-28551069



สรุปผลการสัมมนา
วิชาการหัวขอ 
“เตรียมรับมือ
กับแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงของ

มาตรฐานระบบการ
จัดการที่มีผลตอ

ภาคอุตสาหกรรม” 
และ หัวขอ “มอก.
๙๙๙๙  มาตรฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรม”
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การสมัมนาวชิาการ หวัขอ “เตรยีมรบัมือกบัแนวโนม
การเปล่ียนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการท่ีมี
ผลตอภาคอุตสาหกรรม” และ หวัขอ “มอก.๙๙๙๙  
มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” 
ในวันศุกรที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ หองจูปเตอร 
10 - อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี 
โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับ 
สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

วัตถุประสงคของการสัมมนา คือ

1. เพือ่เผยแพรองคความรูและประสบการณเก่ียว
กับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
ระบบการจดัการทีม่ผีลตอภาคอตุสาหกรรม 
และ มอก.๙๙๙๙  มาตรฐานเศรษฐกิจพอ
เพียงภาคอุตสาหกรรม

2. เพื่อนําเสนอกิจกรรมภายใตโครงการสราง
ระบบองคความรูดานมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย ป 2557

การสัมมนาคร้ังนี ้มผีูเขารวมงานจํานวนท้ังสิน้ 60 
คน ประกอบดวยกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม 
กลุมหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
กิจกรรมสําคัญในการสัมมนา ประกอบดวย 

• แนะนําภาพรวมกจิกรรมโครงการสรางระบบ
ขอมลูและองคความรูดานมาตรฐานระบบการ
จดัการและการเตอืนภยั (Intelligence Unit) 

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

โดย  นางจรุพีร บญุ-หลง (ผูจดัการแผนกการ
มาตรฐาน สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ)

• การบรรยาย หวัขอ “Significant Changes 
in ISO 9001:2015” และ “Critical Suc-
cess Factors for Successful Transi-
tion” โดย นายสําราญ  สอนผึ้ง (ผูอํานวย
การอาวุโสฝายหนวยตรวจ สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ)

• การบรรยาย หัวขอ “สาระสําคัญของ
มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 
(มอก.๙๙๙๙ เลม ๑-๒๕๕๖)” และ หวัขอ 
“กาวเดินอยางไรใหสมดุล มั่นคง ยั่งยืน
และมีความสุข ตามมาตรฐานแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” โดย
นายชวาธิป จินดาวิจักษณ (ผูอํานวยการ
อาวโุสฝายบรกิารดานการพฒันาอยางย่ังยืน 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)


