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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว

เพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรับบทความ

ที่น าสนใจประจําเดือนมิถุนายน 2558 ทีมงาน 

Intelligence Unit ไดสรปุบทความเกีย่วกบั นํา้ดืม่เซเนกลั 
ยกระดบัคณุภาพดวยมาตรฐานสากล และ ไอเอสโอ
แนะนาํเครือ่งมือใหมในการจัดทํารายงานขององคกร รวมถงึ 

Standard Warning  เกี่ยวกับ มาตรฐาน ISO ดาน 

ไบโอมิเมติกส และสรุปผลการสัมมนาวิชาการ หัวขอ 

“การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ : ความสาํคญั

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นท่ี”

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

นํ้าด่ืมเซเนกัล 
ยกระดับคุณภาพ
ดวยมาตรฐาน

สากล

ประเทศเซเนกัลเปนประเทศกําลังพัฒนา ชาว
เซเนกัลไดรับประโยชนจากการปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐาน “นํ้าดื่ม” ที่ใชในชีวิตประจําวันมาเกือบ
ยี่สิบปแลว บริษัทที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนํ้าคือ 
บริษัทน้ําแหงชาติเซเนกัล (Seneglaise Des 
Eaux) ซึ่ ง เป นบริษัทย อยของกลุ มบวิกส  
(Bouygues) ประเทศฝร่ังเศส 
ซีอีโอของบริษัท นํ้าแหงเซเนกัล คือ มามาดู ดี

อา (Mamadou Dia) กลาววาบริษัทไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานในเดือนกรกฎาคม 2541 
(ค.ศ.2002) โดยไดรับการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO9001: 2008, OHSAS18001 ซึ่งดูแลในดาน
สุขอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพในการ
ทํางาน นอกจากน้ียังได รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO14001 ปจจุบัน บริษัทยงัมีพันธะ
สัญญาในการประเมินองคกรใหเป นไปตาม
มาตรฐาน ISO 26000 อีกดวย
บริเวณที่บริษัทดูแลรับผิดชอบเร่ืองนํ้าอยูใน

เขตเมือง 56 เขต รวม 554 แหงซ่ึงสามารถเขาถึง
แหลงน้ําที่มีคุณภาพได ลูกคาตางตองการนํ้าที่
เพยีงพอ มคีณุภาพทีด่แีละมคีวามปลอดภยั เมือ่
ได รับการตอบสนองเรื่องคุณภาพนํ้ าแล ว 
คณุภาพของงานบรกิารจงึตามมา ปจจบุนั บรษิทั
ยังคงมุงมั่นที่จะรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพ
บริการไวใหไดเพือ่ความ พงึพอใจของลูกคา ดวย
เหตุนี้ บริษัทจึงมีการจัดประชุมพูดคุยกับหนวย
งานของลูกคาทุกๆ 6 เดือน 
บรษิทัเพิง่จะเปดตวัโครงการ Orange Money 

payment ซึ่งทําใหลูกคามีทางเลือกหลายทางใน
การชําระเงิน และจากผลสํารวจ พบวาสมรรถนะ
ของบริษัทเพิ่มจาก 68% ในป 2539 (ค.ศ.1996 
ซึ่งเปนปที่เปดใหบริการ) เปน 86.19% ในป 2558 
นอกจากนี ้ความถีข่องอบุตัเิหตกุล็ดลง ปกตกิาร
เกิดอุบัติเหตุหมายถึงการเพ่ิมอัตราการลาเพื่อ
พกัรกัษาตวัซึง่มีผลกระทบตองานทีต่องทาํใหแลว
เสร็จและจํานวนวันทํางานท่ีลดลงก็เปนปจจัยที่มี
ผลตอ สมรรถนะการทาํงาน ดงันัน้ สิง่ทีบ่รษิทัตอง
ทําก็คือการใหบริการคุณภาพน้ําท่ีดี การมี
คุณภาพการบริการท่ีดีและการทําใหลูกคามี
ความพึงพอใจนั่นเอง
บริษัท เช่ือม่ันวา “การรับฟงลูกคาจะทําให

บริการของเราดีขึ้น” ซึ่งจากจุดเริ่มตนในการให
บริการคุณภาพนํ้าดื่มที่ดี และตอมาไดพัฒนา
คุณภาพบริการและระบบการทํางานตาม
มาตรฐานสากล ทาํใหบรษิทัไดรบัการยอมรบัจาก
ลูกคาในฐานะผูใหบริการท่ีเปนมืออาชีพ อยาง
แทจริง 
ดวยเหตุนี้เอง นํ้าด่ืมเซเนกัลจึงสามารถยก

ระดับคุณภาพดวยมาตรฐานสากล 

ที่มา:
• h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=cMq3emfu4xM 
• ht tp: / / f r .wik ipedia .org/wik i /

S%C3%A9n%C3%A9galaise_des_
eaux
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แผนทีภ่าพรวมของโครงการการจดัทาํรายงาน
ขององคกรชั้นนําของโลกไดรับการตีพิมพแลว
และชวยใหแนวทางสําหรับองคกรตางๆ ที่ตอง
เผชญิกบัขอกําหนดของการจดัทาํรายงานทีม่เีพิม่
ขึ้นอยูเรื่อยๆ 

ไอเอสโอเปนหนึง่ในผูกาํหนดกรอบการดาํเนนิ
งานและมาตรฐานความรบัผดิชอบทาง สงัคมตาม
มาตรฐาน ISO 26000 และ ในการสนับสนุน
แนวคิดแบบผสมผสานรวมกับกรอบแนวทาง
สากลในการดําเนินงาน 

มาตรฐาน ISO 26000 ไดใหแนวทางของการ
ดาํเนนิการขององคกรและธรุกจิตามแนวทางของ
ความรับผิดชอบ ตอสังคม มีการใหความกระจาง
เกี่ยวกับความสามารถในความรับผิดชอบตอ
สังคมและชวยใหมีการนําหลักการไปแปลงสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

ไอเอสโอไดสนับสนุนใหบริษัทตางๆ มีความ
เขาใจและเห็นคุณคาของแนวทางดังกลาวซ่ึงทํา
เพื่อสังคมและนักลงทุน ดานการเงินในขณะที่
องคกรตางๆ ทั่วโลกตองเผชิญกับขอกําหนดท่ี

เกี่ยวของกับการรายงานมากเพิ่มขึ้นดวย 

ไอเอสโอแนะนําวาในการจัดทํารายงานของ
องคกรตางๆ ทั่วโลก สามารถใชแนวทางของ
มาตรฐาน ISO 26000 และการ รายงานตามสากล
แบบผสมผสานซึง่ไอเอสโอไดจดัทาํเปนเอกสารไว
แลว

แผนที่ดังกลาวขางตนไดรับการพัฒนาใหเปน
สวนหน่ึงของ Corporate Reporting Dialogue 
(ซึง่เปนภาพรวมของโครงการรายงานขององคกร
ซึง่เปนเคร่ืองมืออยางงาย แผนทีน่ีแ้บงออกเปน 3 
ระดับคือ วัตถุประสงค ขอบขายและเนื้อหา) เพื่อ
ตอบสนองตลาดทีต่องการใหมคีวามเชือ่มโยงกนั 
มีความคงเสนคงวา สามารถเปรียบเทียบกันได
ระหวางกรอบการดําเนินงาน มาตรฐานและขอ
กําหนดที่เกี่ยวของ 

ผูเขารวมในการจัดทาํ Corporate Reporting 
Dialogue ดังกลาวรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดทํารายงานทั้งสองแหง ไดแก GRI Fi-
nancial Accounting Standards Board และ 
the International Integrated Reporting 

ISO แนะนําเครื่องมือใหม
ในการจัดทํารายงานขององคกร

Council ดวย

มาตรฐาน ISO 26000 และการรายงานตาม
สากลแบบผสมผสานดังกลาว ไอเอสโอแนะนําผู
ใชงานวาเปนเคร่ืองมอืแบบใหมทีจ่ะชวยใหองคกร
สามารถจดัทาํรายงานตามหลกัการสากลไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา:

• http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1959

• http://corporatereportingdialogue.
com/
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เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 แคลร เนเดน (Clare Naden) ผูเชี่ยวชาญการสื่อสารดิจิตอลของ
ไอเอสโอ ไดเขียนบทความแนะนํามาตรฐานใหมของไอเอสโอเกี่ยวกับไบโอมิเมติกส (Biomimetics) 
ไวดังตอไปน้ี

ไบโอมิเมติกส เปนศาสตรแหงการเลียนแบบธรรมชาติ กลาวคือ เปนการนําเอาหลักการที่ไดเรียน
รูจากธรรมชาติมาแกไขปญหาและพัฒนาเปนเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งทําใหโลกเปลี่ยนไป และขณะนี้ กลุม
ของมาตรฐานใหมจะชวยใหเรากาวขามปญหาและอุปสรรคในการสรางและใชโอกาสของศาสตรนี้ให
มากยิ่งขึ้นกวาเดิม

ทีผ่านมา เราจะเห็นไดวามนุษยเราไดศกึษาและสรางนวัตกรรมอันมหัศจรรยของระบบ ชวีวทิยาโดย
การเลียนแบบธรรมชาติ ไวมากมาย นับตั้งแตจากศึกษาธรรมชาติของนกและสรางเปนเคร่ืองบินไป
จนถึงการศึกษา ไวรัสและสรางเปนวัสดุนาโน เรื่องเหลานี้ไมใชเรื่องใหมแตอยางใด แตสิ่งที่มนุษยเรา
ไดคนควาศกึษาจากธรรมชาติเชนนี้ ไดสรางใหนวัตกรรมเกิดขึ้น อยางไมมีที่สิ้นสุด
ศาสตรของไบโอมเิมตกิสกาํลังเตบิโตกาวหนาไปอยางไมหยดุยัง้และโดยหลกัการของศาสตรนีแ้ลว 

มันมีศักยภาพที่ไรขอจํากัด

อยางไรก็ตาม ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันก็ยังไมมีรูปแบบอยางเปนทางการในศาสตรนี้และ ดวยการ
รับรูเพียงเล็กนอยของคนทั่วไป คําวาไบโอมิเมติกสจึงมักจะมีการนําไปใชอยางสับสนและแทนที่ดวย
คําวา ไบโอนิก (bionic) ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีชีวจักรกล (มาจากคําวา Biology – ชีววิทยา รวมกับ
คําวา Electronics – อิเล็กทรอนิกส)

ดังนั้น ไอเอสโอจึงไดกําหนดกลุมของมาตรฐานระหวางประเทศข้ึนมาใหมเพื่อเพิ่มการยอมรับใน
ผลติภัณฑจาํพวกไบโอมเิมตกิสและลดประเด็นปญหาดานกฎหมายทีเ่กีย่วของ ตลอดจนสรางโอกาส
ทางเศรษฐกจิดวย นอกจากนี ้การฝกฝนปฏิบตัทิีเ่กีย่วของกบัการเลียนแบบธรรมชาติจะชวยสนบัสนนุ
ใหมีความสามารถในการดําเนินการอยางยั่งยืนอีกดวย

ISO 18458 ไบโอมิเมติกส – นิยาม แนวคิดและระเบียบวิธี (Biomimetics – Terminology, 
concepts and methodology) เปนมาตรฐานที่ใหกรอบการดําเนินงานสําหรับคํานิยามของคําวา
ไบโอมิเมติกสใน สาขาท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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สวน ISO 18459 ไบโอมิเมติกส – การหาคาที่เหมาะที่สุดในเชิงโครงสรางของไบโอมิเมติกส (Biomimetics – Biomimetics structural optimi-
zation) เปนมาตรฐานท่ีระบหุนาทีแ่ละขอบขายของการหาคาทีเ่หมาะสมท่ีสดุในเชิงโครง สรางของไบโอมิเมตกิสซึง่มกีารพจิารณาถงึการออกแบบท่ีดเีลศิ
ขององคประกอบ ที่ทนทานตอสิ่งตางๆ เชน นํ้าหนักและชวงชีวิต

ดร.ไมเคิล ชมิทท (Dr. Michael Schmitt) เลขาธิการของคณะกรรมการวิชาการของไอเอสโอท่ีไดพัฒนามาตรฐาน ISO 18458 กับ ISO 18459 และ
ผูจัดการโครงการของสถาบันมาตรฐานแหงประเทศเยอรมัน หรือ DIN (Deutsches Institut für Normung) กลาววามาตรฐานดังกลาวจะชวยทั้งผู
บริโภคและผูผลิตผลิตภัณฑไบโอมิเมติกส ในแงที่วามาตรฐานใหมนี้มีศักยภาพที่จะทําใหอุปสรรคทางเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ในสาขานี้
หมดไป และสงเสริมความรวมมือระหวางสาขาตางๆ นอกจากนี้ ยังชวยในดานขอปญหาทางกฎหมาย คุณภาพและสรางความมั่นใจใหทั้งผูผลิตและผู
บริโภคอีกดวย

ไอเอสโอไดกําหนดมาตรฐานใหมีความสอดคลองกับเทคโนโลยีทีม่ีความกาวหนา 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

 



สรุปผลการ
สัมมนาวิชาการ 
หัวขอ  “การ
พัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ : ความ
สําคัญตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม

ในพื้นที่” 
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จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

งานสัมมนาวิชาการ  ครั้ งที่  2 หัวข อ  : 
“การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : ความ
สาํคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม
ในพ้ืนที”่ ภายใตโครงการสรางระบบขอมลูและองค
ความรูดานมาตรฐานระบบการจัดการและการ 
เตือนภัย ปพ.ศ.2558 (Intelligence Unit) จัด
ขึน้ในวันศกุรที ่19 มถินุายน 2558 ณ โรงแรมเดอะ
รเิวอร จงัหวดันครพนม โดย สาํนกังานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอ
เอสโอ รวมกับหนวยรวมดําเนินการ สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

การจัดสัมมนาวิชาการในคร้ังน้ี มผีูสนใจเขารวม
จํานวน 52 คน แบงออกเปนผูประกอบการภาค
อุตสาหกรรม และ ผูแทนจากหนวยงานราชการ
ในจงัหวดันครพนม ไดแก สาํนกังานอตุสาหกรรม
จังหวัด และหอการคาจังหวัด

กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การแนะนํา
ภาพรวมกิจกรรมโครงการสรางระบบขอมูลและ
องคความรูดานมาตรฐานระบบการจัดการและ
การเตอืนภยั ปพ.ศ.2558 และการบรรยายพเิศษ 
เรื่อง “การเตรียมความพรอมรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพเิศษจังหวัดนครพนม” โดย นายชาญ
ยทุธ อปุพงษ ประธานหอการคาจงัหวดันครพนม 
จากนัน้เปนการแนะนาํภาพรวมกจิกรรมโครงการ
สรางระบบขอมูลและองคความรูดานมาตรฐาน

ระบบการจัดการและการเตือนภยั (Intelligence 
Unit) และ การบรรยาย หัวขอ “แนวคิดการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และความ
สาํคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม
ในพ้ืนท่ี และความเคล่ือนไหวของประเทศไทย” โดย 
นายสําราญ สอนผ้ึง ผูอาํนวยการฝายอาวุโสฝาย
หนวยตรวจ สถาบันรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึง่
งานสมัมนาดงักลาวไดรบัความสนใจจากผูเขารวม
สัมมนาเปนอยางมาก


