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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว

เพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรับบทความ

ที่น าสนใจประจําเดือนกรกฎาคม 2558 ทีมงาน 

Intelligence Unit ไดสรปุบทความเก่ียวกับ  แนะนํามาตรฐาน
สามมติ ิและ เผยแนวทางปกปองขอมลูดจิติอลผูบรโิภค  รวมถงึ 

Standard Warning  เกีย่วกับ รางสุดทายของมาตรฐาน 

ISO 9001: 2015 และสรปุผลการสมัมนาวชิาการ หวัขอ 

“การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ : ความสาํคญั

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นท่ี”

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนบัสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

แนะนํา
มาตรฐาน
สามมิติ

โดยทั่วไป มาตรฐานท่ีมีการกําหนดขึ้นมาน้ัน 
เกิดขึน้ไดในหลายระดบั หลายสาขาและหลายเรือ่ง
ที่กลาววามีหลายระดับนั้น แบงออกเปน 6 ระดับ 
กล าวคือ  หากเป นมาตรฐานระดับบุคคล 
(Individual Standards) หมายถึงมาตรฐานท่ี
ผูใชแตละคนหรือแตละหนวยงานกําหนดข้ึนมาเอง 
เพื่อใชงานตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน ขอ
กําหนดในการออกแบบบานแตละหลัง การสราง
โรงงาน เปนตน
หากเปนดานอุตสาหกรรม บริษัทแตละบริษัท

จะมีแนวทางผลิตหรือมาตรฐานเปนของตนเอง 
เรียกวา มาตรฐานระดับ บริษัท (Company 
Standards) เชน มาตรฐานของบริษัทผูผลิต
นํ้ามัน มาตรฐานของบริษัทสายการบิน เปนตน 
แตหากมีหลายบริษัทมารวมกลุมกันเปนสมาคม 

โดยผูทําผลิตภัณฑชนิดเดียวกันมารวมกลุมกัน
หรือผูทําผลิตภัณฑตางชนิด มารวมตัวกัน ก็จะมี
มาตรฐานใชเปนของสมาคม เรียกวา มาตรฐาน
ระดับสมาคม (Association Standards) เชน 
มาตรฐาน ของวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชินูปถัมภ มาตรฐานของสมาคม
มาตรฐานและคุณภาพแหงประเทศไทย เปนตน
นอกจากน้ี หากมีผูผลิตกับผูบริโภคตางกลุม

ตางรักษาผลประโยชนของตนเอง กจ็ะเกิดการตอ
รองและนาํไปสูการยอมรับใน ระดบัประเทศ เรยีก
วา มาตรฐานระดับประเทศ (National stand-
ards) เชน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(มอก.) เปน มาตรฐานของประเทศไทย มาตรฐาน
ของ American National Standards Insti-
tute: ANSI, American Society for Testing 
and Materials: ASTM และ National Fire 
Protection: NFPA ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เปนตน และเหนือกวานี้ก็จะเปนมาตรฐานที่เกิด
จากการรวมกันกําหนดขึ้นของประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคเดียวกัน เรียกวามาตรฐานระดับภูมิภาค 
(Regional Standards) เชน มาตรฐานของคณะ
กรรมการยุโรปดานการมาตรฐาน (European 
Committee for Standardization: CEN) 
เปนตน และสุดทาย มาตรฐานท่ีมาจากการรวม
กันกําหนดขึ้นของประเทศต างๆ  เรียกว า 
มาตรฐานระดับระหวางประเทศ (International 
Standards) ซึ่งหมายถึงมาตรฐานขององคการ
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ระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (Interna-
tional Organization for Standardization: 
ISO) มาตรฐานทั้ง 6 ระดับดังกลาวนับวาเปนมิติ
แรกของมาตรฐาน
เรื่องของมาตรฐานยังมีรายละเอียดปลีกยอย 

ยกตัวอยางเชน มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนในแตละ
ระดับ ยังสามารถแบงออกเปนสาขา (subject) 
ซึ่งเปนกิจกรรมดานอาชีพในสาขาตางๆ เชน 
วทิยาศาสตร วศิวกรรม การกอสราง เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เปนตน ซึง่นับวาเปน
มิติที่สองของมาตรฐาน
นอกจากนี้ ยังแบงออกเปนเรื่อง (aspect) ซึ่ง

เปนประเภทของเนื้อหาหรือหัวขอหรือกลุมของ
หัวขอท่ีประกอบขึ้นเปนมาตรฐาน เชน คํานิยาม 
ขอกําหนดดานคุณภาพ สวนประกอบ สมรรถนะ 
วิธีชักตัวอยาง วิธีตรวจสอบ วิธีวิเคราะห วิธี
ทดสอบ วิธีปฏิบัติ เปนตน ซึ่งนับวาเปนมิติที่สาม
ของการมาตรฐาน เรื่องของมาตรฐานเปนเรื่องท่ี
มีความสําคัญตอชีวิตประจําวันและมีบทบาทใน
อุตสาหกรรมตางๆ เป นอย างมาก ดังนั้น 
มาตรฐานจึงตองอาศัยองคกรที่เปนมืออาชีพเขา
มาดําเนินงานเพื่อใหสามารถกาวทันตอความ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่ง
แวดลอมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา

ที่มา:
http://www.tisi.go.th
http://www.masciinnoversity.com/



PA G E  3

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

ไอเอสโอหรือองคการระหวางประเทศวาดวยการ
มาตรฐานไดจัดตั้งคณะกรรมการ ที่มีชื่อวา CO-
POLCO (ISO’s Committee on Consumer 
Policy) เพ่ือศึกษานโยบายเก่ียวกับผูบรโิภคและ
ทําใหผูบริโภคมีพลังอํานาจผาน มาตรฐาน ซึ่งให
ความสําคัญกับเสียงของผูบริโภคเปนอยางมาก
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเร่ือง The connected consumer in 2020 
– empowerment through standards เมื่อ
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2558 จัดโดยสถาบัน
มาตรฐานแหงชาติของประเทศสวิตเซอรแลนด 
(Association Suisse de Normalisation: 
SNV) ซึง่เปนสวนหนึง่ของการประชมุประจาํปของ
ไอเอสโอและคณะกรรมการนโยบายผูบริโภค 
ISO/COPOLCO ซึ่งสนับสนุนใหผูบริโภคมีสวน
รวมในการมาตรฐาน
ในการประชมุดงักลาวมกีารกลาวถงึความสาํคญั
ของการปกปองผูบรโิภคและประเดน็ปญหาตางๆ 
ดังตอไปนี้
Richard Bates, Consumer International 
กลาวถึงความสําคญัของการปกปองผูบรโิภคโดย
เฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีใหม ดวยมาตรฐาน ซึ่ง
จําเปนตองมีการกําหนดนโยบายสาธารณะและมี
การกระตุนในเชิงรุก ขอมูลดิจิตอลของผูบริโภค
เปนประเด็นปญหาเก่ียวกับการรวบรวม การ
ควบคุมและการนําไปใชที่มีความกาวหนาอยาง
ทวีคูณ
Ursula Ittinger, Swiss Data Protection 
Forum กลาววาบริษัทตางๆ มีการจัดเก็บ
รวบรวม Big data เพือ่ใชประโยชนทางธรุกิจ แต
ผูบริโภคมักไมไดคิดถึงการปกปองขอมูลมากไป
กวาการใชงานเพ่ือความสะดวกสบายเทานั้น ดัง
นั้น ผูบริโภคตองไมถูกชี้นํา บริษัทตางๆ ตองใช
ขอมลูในทางทีถ่กูตองและตองมีความโปรงใสเกีย่ว

กับขอมูลลูกคาที่ บริษัททําการรวบรวม
Kernaghan Webb, Ryerson university, 
Canada กลาววาแนวทางการควบคมุตนเองดวย
กฎระเบียบของบริษัทจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่
บริษัทนําไปใช 
อยางไรกต็าม Carlos Amorin , ABNT, Brazil 
กลาววาไมใชเรื่องงายนักที่สถาบันมาตรฐานแหง
ชาติจะเขาไปมีปฏิสัมพันธ กับผูบริโภคและกลุมผู
บริโภค ประเด็นของการมีส วนร วมอยางมี
ประสิทธิภาพจึงเปนประเด็นที่ทาทายมาก
Sally Greenberg – National Consumer 
League (NCL), USA กลาววาการแชรขอมลูเพือ่
ใหการศกึษาแกวยัรุนในประเดน็ความเปนสวนตวั 
และขอมูลมีความจําเปน พบวา 90% ของขอมูลที่
มกีารละเมดิในป 2557 สามารถปองกนัไดดวยวธิี
การดานความปลอดภัย ดังน้ัน ขอมูลดังกลาวจึง
สะทอนความสําคัญของการศึกษาสําหรับผู 
บริโภค วัยรุนและประชาชนที่ยังไมเห็นถึงความ
สาํคญัของเรือ่งดงักลาวซึง่ในแตละประเทศอาจจะ
ตองนําไปปรับใชใหเหมาะสม
Suzanna Ersoy, SCC Canada กลาวถึงแนว
โนมปจจุบันวามีการใชเทคโนโลยีที่สวมใสและ
อุปกรณที่เชื่อม ตอกันมากมาย สรุปไดวามีอยู 4 
รปูแบบคอื ดานสมรรถนะของรางกาย ดานความ
บัน เ ทิ ง  ด  านการ ดูแลสุ ขภาพ  และด  าน
อุตสาหกรรม และในลําดับตอไปจะเปนเรื่องของ 
Internet of Thing (IoT) ทําใหทุกสิ่งทุกอยาง
เปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ ดงันัน้ จงึเปนโอกาส
ที่จะตองพัฒนาแนวทางเอกสารสําหรับผูบริโภค 
พัฒนาการวิเคราะหชองวางเพื่อเปาหมายในการ
พัฒนามาตรฐานใหมๆ สําหรับผูบริโภค
นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายของกลุมผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 กลุมซ่ึงมีบทสรุปดังน้ี
กลุมที่ 1 ใหขอเสนอแนะดังน้ี

เผยแนวทางปกปองขอมูลดิจิตอลผูบริโภค

• จาํเปนตองมกีารวเิคราะหชองวางของมาตรฐาน
ที่มีอยูกับโครงสรางพ้ืนฐานอื่นๆ
• จาํเปนตองให IEC มสีวนรวมอยางเทาเทียมกัน
กบัคณะกรรมการนโยบายผูบริโภค (COPOLCO) 
• เคารพเสรภีาพของผูบรโิภคในการทีพ่วกเขาจะ
มีทางเลือกของตัวเอง 
• มรีะดบัทีแ่ตกตางกนัและความชอบในอนัทีจ่ะเขา
ถึงขอมูลของผูบริโภค
• ควรปกปองผูปฏบิตังิานและสทิธิความเปนสวน
ตัวของผูปฏิบัติงาน
กลุมที่ 2 ใหขอเสนอแนะดังน้ี 
• มีปฏิสัมพันธระหวางคณะกรรมการนโยบายผู
บริโภค COPOLCO, องคการระหวางประเทศวา
ดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส (Interna-
tional Electrotechnical Commission: IEC) 
และสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (Inter-
national Telecommunication Union: ITU) 
และคณะกรรมการวิชาการร วมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ISO‐IEC JTC 1 – Information 
Technology 
• กระตุนใหอุตสาหกรรมมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความเปนสวนตัว 
• ยกระดับความตระหนักรวมทั้งใหการศึกษาแก
ผูบริโภค 
• จาํเปนตองฝกอบรมผูเชีย่วชาญดานวชิาการใน
ประเด็นความเปนสวนตัวของผูบริโภค 
• วิเคราะหชองวางเพ่ือระบุมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ
กับความเปนสวนตัว แนวทางและเอกสารสนับ
สนนุอืน่ๆ เพือ่กาํหนดวาม ีอะไรบางท่ีไมครอบคลุม 
• ออกแบบแนวทางความเปนสวนตัวใหเขากับ
มาตรฐานของ ISO/IEC 
• มีแนวปฏิบัติเพื่อการรวบรวมขอมูล 

ที่มา: www.iso.org/iso/
tfile?llNodeId=527029
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ขณะนี้ รางมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ไดมาถึงขั้นสุดทายของกระบวนการการทบทวนแลว สวน
ประเทศสมาชิกไอเอสโอ (องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน) มีเวลา 2 เดือนในการเตรียม
การและออกเสียงสําหรับรางสุดทายกอนวันที่ 9 กันยายน 2558 
การออกเสียงสาํหรบัรางมาตรฐาน (DIS) สากลลาสดุดงักลาวไดรบัการอนุมตัจิากสมาชกิประมาณ 

90% ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดแลวเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2557 โดยคณะกรรมการรางมาตรฐานได
รับคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงรางมาตรฐานใหดีขึ้นมากกวา 3,000 เรื่อง 
หลงัจากน้ันเปนตนมา คณะกรรมการฯ กไ็ดรวมประชุมกนัอกี 2 ครัง้ในประเทศไอรแลนดและประเทศ

ลิธัวเนีย และในเวลาตอมา ยังไดรวมกันอภิปรายออนไลนเพ่ือวิเคราะหและตัดสินใจสําหรับทุกๆ คํา
แนะนําที่ไดรับมาระหวางที่มีการออกเสียง 
ขณะน้ี รางสุดทาย (FDIS) มคีวามครบถวนและสมบูรณแลว ประเทศสมาชิกไอเอสโอจึงจะเดินหนา

ตอไปพรอมกับพิจารณาคําปรึกษาแนะนําตางๆ ที่ไดรับ กอนท่ีจะทําการสงใหมีการออกเสียงในข้ัน
สุดทายตอไป 
ผูสื่อขาวของไอเอสโอไดถามไนเจล ครอฟต (Nigel Croft) ประธานคณะอนุกรรมการ ISO/TC 

176/SC2 Quality systems วามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในรางสดุทายหรือไม เขาตอบวา “เมื่อ
เปรียบเทียบกบัรางสดุทายแลว การเปลีย่นแปลงของมาตรฐานนีม้เีพยีงเลก็นอย แตเรือ่งทีเ่ขมขนมาก
ที่สุดก็คือคําแนะนําและตัวเลขตางๆ ซึ่งไดทําใหงายยิ่งขึ้นพรอมดวยคําอธิบายที่ไดยายไปไวในภาค
ผนวกซึง่ เปนการใหขอมลูทัว่ไป สวนคาํศพัทและนิยามจะไมปรากฎในมาตรฐานน้ีแตนาํไปผนวกไวกบั
มาตรฐาน ISO 9000” 
ไนเจลกลาวตอไปวา “สิ่งที่มากกวาการจัดการเน้ือหาของมาตรฐานใหสมบูรณขึ้นก็คือ ความคง

เสนคงวามากขึ้นของการใชคําศัพทเฉพาะและมีการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เพียงเล็กนอย ตัวอยาง
เชน มีการเพ่ิมแนวคิดที่มีพื้นฐานเก่ียวกับความเส่ียงลงไปในแนวทางการกระบวนการ ซึ่งผูบริหาร
ระดับสูงตองสงเสริมการใชแนวคิดนี้ นอกจากนี้ เรายังไดเพิ่มคําอธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
กระบวนการท่ีนาํไปปรับใชในองคกรท่ีเปนงานบริการและขอกําหนดท่ีดขีึน้เก่ียวกับกิจกรรมการบริการ
และ การผลิตเพื่อปองกันความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย” 
แมวาการเปลี่ยนแปลงในขั้นนี้ในเร่ืองกระบวนการจะไมมีนัยสาํคัญ แตผูสื่อขาวไดถามไนเจลวาเขา

คิดวา มาตรฐาน ISO 9001 ฉบับใหมจะแตกตางจากฉบับกอนหนานี้มากหรือไม 
เขาตอบวา “แนนอน นีค่อืผลของกระบวนการแหงววิฒันาการในการนาํ ISO 9001กาวไปสูศตวรรษที่ 

21 อยางมั่นคง สําหรับมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับแรกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ.1987 – 1994 นั้นคอน
ขางมีคําอธิบายมากมายที่มาพรอมกับขอกําหนดเฉพาะสําหรับคู มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
(procedures) และบันทึก ตอมาในป ค.ศ.2000 เราก็ไดแนะนําใหใชแนวทางกระบวนการ (process 
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approach) ซึ่งเนนไปท่ีกระบวนการบริหารจัดการและมีการจัดทําดานเอกสารนอยลง สิ่งเหลานี้ ไดรับการสานตอไวดังที่ปรากฎในมาตรฐานฉบับป 
ค.ศ.2008” 

“ขณะน้ี เราไดกาวไปขางหนาอกีข้ันหน่ึงและมาตรฐาน ISO 9001:2015 กม็คีาํอธิบายนอยลงย่ิงกวาฉบบักอนๆ หนานี ้แตกลบัไปเนนทีส่าระสําคญัของ
ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นมากกวา ตัวอยางเชน กระบวนการมีการบรรลุผลตามแผนงานหรือไม การสงมอบระบบตามสัญญาเพื่อสรางความม่ันใจในความ
สามารถขององคกรน้ันมีความสอดคลองกับบริการและผลิตภัณฑหรือไม กลาวอีกนัยหน่ึง ก็คือ ISO 9001:2015 เปนมาตรฐานท่ีมีพื้นฐานในเร่ือง
สมรรถนะเปนอยางมากพรอมดวยการเนนไปยงั สิง่ทีจ่ะตองทาํใหบรรลผุลมากกวาทีจ่ะบอกวาตองทาํอยางไรใหบรรลผุล เราไดทาํใหสิง่เหลานีเ้กิดขึน้ดวย
การรวมเอาแนวทางกระบวนการของแนวคิดที ่อยูบนพ้ืนฐานของความเส่ียงและการนําเอาวงจร PDCA ลงไปกระจายใหถงึทุกระดับในองคกรและยังคาํนงึ
ถึงบริบทที่องคกรตองทําใน ระดับปฏิบัติดวย”
ผูสื่อขาวของไอเอสโอถามไนเจลตอไปวาเขามีคําแนะนําสําหรับผูใชงาน ISO 9001 หรือไม เขาตอบวา “คอนขางงายทีเดียว เพียงแคอานและยอยราง

สดุทายของมาตรฐานทนัทีทีม่กีารตพีมิพเผยแพร ศกึษาเอกสารแนวทางทีห่าไดจากเวบ็ไซตของคณะอนกุรรมการและของไอเอสโอ ขอใหคดิวามาตรฐาน
ฉบับใหมนี้นับวาเปนโอกาสอันดีที่จะไดปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพขององคกรของคุณมากกวาเพียงแคคิดวาตองทําตามขอกําหนดใหม” 

ISO 9001 เปนหนึ่งในมาตรฐานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดฉบับหนึ่งของไอเอสโอโดยไดมี การมอบใบรับรองมากกวา 1.1 ลานใบรับรองทั่วโลก มาตรฐานนี้
ไดจดัเตรียมขอกาํหนดท่ีจะชวยใหบริษทัแสดงความสามารถในการเสนอบริการและผลิตภณัฑทีม่คีณุภาพดีอยางคงเสนคงวาและยังใหกรอบแนวทางใน
การ ชวยใหกระบวนการมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ISO 9001 เปนมาตรฐานท่ีองคกรตางๆ ทกุประเภทและทุกขนาดสามารถนําไปใช และยังเปนมาตรฐานท่ีสรางแรงบันดาลใจใหกบัการกําหนดมาตรฐาน
ชุดอื่นๆ สําหรับการใชงานในสาขาอื่น ๆ ดวย เชน ยานยนต การแพทย รัฐบาลทองถิ่นและอื่นๆ เปนตน

ISO 9001 เปนมาตรฐานท่ีมีการทบทวนเปนระยะๆ และโดยท่ัวไปจะทําการทบทวนทุกๆ 3 – 5 ปเพื่อใหมั่นใจวามีความสอดคลองและทันสมัย โดยคาด
วามาตรฐานฉบับใหมจะแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2558 

ที่มา: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1987
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งานสัมมนาวิชาการ ครัง้ที ่3 หวัขอ : “การพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : ความสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่” 
ภายใตโครงการสรางระบบขอมูลและองคความรู
ดานมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย 
ปพ.ศ.2558 (Intelligence Unit) จัดขึ้นในวัน
ศกุรที ่17 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชมุเรอืนตงุ 
โรงแรมอมิพเิรยีล รเิวอรเฮาส รสีอรท จ.เชยีงราย 
โดย สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม และ สถาบัน
รบัรองมาตรฐานไอเอสโอ รวมกบัหนวยรวมดาํเนนิ
การ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
การจัดสัมมนาวิชาการในคร้ังนี้ มีผูสนใจเขารวม
จํานวน 63 คน แบงออกเปนผูประกอบการภาค
อุตสาหกรรม และ ผูแทนจากหนวยงานราชการ
ในจังหวัดเชียงราย ไดแก สาํนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด และหอการคาจังหวัด
กจิกรรมภายในงานประกอบดวย การแนะนาํภาพ
รวมกิจกรรมโครงการสรางระบบขอมูลและองค
ความรูดานมาตรฐานระบบการจัดการและการ
เตอืนภัย ปพ.ศ.2558 และการบรรยายพเิศษ เรือ่ง 
“เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายกับโอกาส
ทางธุรกจิของภาคการคาและภาคอุตสาหกรรม” 
โดย ดร.อนรุตัน อนิทร ประธานหอการคาจงัหวัด
เชยีงราย จากนัน้เปนการแนะนาํภาพรวมกจิกรรม
โครงการสรางระบบขอมูลและองคความรูดาน
มาตรฐานระบบการจดัการและการเตอืนภยั (Intel-

ligence Unit) และ การบรรยาย หวัขอ “แนวคดิ
การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ และความ
สาํคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม
ในพ้ืนที่ และความเคล่ือนไหวของประเทศไทย” 
โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผูจัดการอาวุโสแผนก
การมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
ซึ่งงานสัมมนาดังกลาวไดรับความสนใจจากผูเขา
รวมสัมมนาเปนอยางมาก


