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ไอเอสโอไดกําหนดมาตรฐานรหัสสกุลเงินตรา
ของประเทศตางๆ ทั่วโลกอยูในมาตรฐาน ISO
4217 และไดทําการปรับปรุงเพื่อใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
การคาที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือการมี
เงินสดอยูในกระเปาเงินยามที่เราเดินทาง ทําให
การใชรหัสเงินตราที่มีความเสมอตนเสมอปลาย
เปนปจจัยสําคัญสําหรับทัว่ โลก ตัวอยางเชน USD
ใช สํ า หรั บ สกุ ล เงิ น ตรายู เ อสดอลล า ของ
สหรัฐอเมริกา CHF ใชสําหรับสกุลเงินตราของ
สวิ ส ฟรั ง ก ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป น การหลี ก เลี่ ย งหรื อ
ป อ งกั น การสั บ สนในชื่ อ ของเงิ น ตราหรื อ
สัญลักษณ ตางๆ ที่ไมชัดเจนในการซื้อตั๋วเครื่อง
บินหรือตั๋วรถไฟ เปนตน
การกําหนดและจัดการกับมาตรฐานของรหัส
เงินสกุลตางๆ จัดทําโดยสํานักงานทีม่ ชี อื่ วา Currrency Office ซึ่งรูจักกันในชื่อของ Secretariat
oof the Maintenance Agency สํ า หรั บ
มมาตรฐาน ISO 4217 ไดรบั การพิจารณาโดย SIX
IInterbank Clearing Ltd. ในนามของสถาบัน
มมาตรฐานแหงชาติของสวิตเซอรแลนด (Swiss
AAssociation for Standardization: SNV)
การทบทวนมาตรฐานเมื่อเร็วๆ นี้ ดําเนินการ
โโดยคณะทํางาน ISO/TC 68/SC 7 ซึ่งนําโดย

สถาบั น มาตฐานแห ง ชาติ ข องประเทศฝรั่ ง เศส
(AFNOR) โดยมีสถาบันมาตรฐานแหงชาติของส
วิตเซอรแลนดเปนผูวางแผนงาน
Patrice Hertzog ประธานของคณะทํางาน
ISO/TC 68/SC7 กลาววามาตรฐานใหมนี้ระบุวา
ใหมีการนําไปใชจากธนาคารกลางหรือหนวยงาน
ที่มีอํานาจของรัฐเทานั้น ซึ่งขัดกับมาตรฐานฉบับ
กอนทีอ่ นุญาตใหมกี ารนําไปใชงานจากหนวยงาน
เอกชน
นอกจากนี้ ยังมีการตัดสินใจในประเด็นที่ใหญ
กวานี้ ยกตัวอยางเชน มีจาํ นวนจํากัดของรหัสเงิน
ตราเสรีสําหรับกระแสเงินชนิดใหม ซึ่งอาจจะตอง
มีการถกกันในกลุมของคณะทํางานเฉพาะกิจตอ
ไป สําหรับมาตรฐาน ISO 4217: 2015 – Codes
for the representation of currencies ทาน
สามารถศึ ก ษาได จ ากห อ งสมุ ด ของสํ า นั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ รานคา
ของ ISO http://www.iso.org/iso/home/
store.htm
ที่ ม า: http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1989
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ไอเอสโอกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมทองเที่ยว

อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วในประเทศไทยเป น
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ไทยและปจจุบนั ภาครัฐก็มนี โยบายสนับสนุนการ
ทองเทีย่ วทีเ่ นนความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนโดยใช
วิถีไทยเปนจุดขาย ควบคูคุณภาพ สรางสมดุล
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม เพือ่ สรางความ
ยั่งยืนของการทองเที่ยวไทย
ขณะนี้ มี ข  า วดี สํ า หรั บ วงการมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว กลาวคือ ไอเอสโอได
กําหนดมาตรฐาน ISO 13810:2015 ขึน้ มาสําหรับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวซึ่งเปนผูใหบริการที่ตั้งใจ
จะถ า ยทอดความรู  ใ นเรื่ อ งกระบวนการผลิ ต
กิจกรรมทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร
ทัง้ นี้ มาตรฐานดังกลาว สามารถนําไปใชไดกบั ทุก
งานบริการของการทองเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม ไม
วาจะเปนดานการทองเที่ยว การเยี่ยมชมหรือ
บริการเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการ
กับทั้งอุตสาหรรมในปจจุบัน อุตสาหกรรมทอง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือ อุตสาหกรรมที่มีการ
ผสมผสานทั้งสองแบบ รวมทั้งสิ่งอํานวยความ
สะดวกและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการบริการดัง
กลาวรวมไปถึงการปฏิบัติการภายใน
กิจกรรมอุตสาหกรรมทองเที่ยวอาจเนนไปในเชิง
ประวัติศาสตร กระบวนการของผลิตภัณฑและ
บริการตางๆ และกิจกรรมทีเ่ ปนทีน่ ยิ มคือในสาขา
อาหารแตก็มีสาขาอื่นๆ ที่กําลังเปนที่นิยมดวย
เชน การขนสง (สนามบิน ทาเรือ รถไฟใตดนิ ) ยาน
ยนต เครื่องนุงหม โรงงานรีไซเคิล การบําบัดนํ้า
เสี ย และการบริ ห ารจั ด การ (สถานี ตํ า รวจ
สํานักงานไปรษณีย) เปนตน
ไอเอสโอแนะนําวาไมวาคุณจะเปนบริษัทเอกชน
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หรือสํานักงานทองถิน่ ซึง่ ตอง มีการบริหารจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง คุณก็อาจจะ
ตองการจัดใหมกี ลุม คนเขามาเยีย่ มชมบริษทั หรือ
สํานักงานของคุณ และมาตรฐาน ISO 13810 นี้
เองจะชวยคุณได
มาตรฐาน ISO 13810 จะชวยใหคณ
ุ มีแนวทางและ
จุดที่ตองใหความสําคัญเปนพิเศษในการรับผู
เยีย่ มชม โดยเฉพาะอยางยิง่ กลุม ทีท่ าํ ดานการจัด
ทัวร ไมวา คุณจะเพิง่ เริม่ ตนหรือมีประสบการณมา
ยาวนานแลวก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนคุณภาพ
ของงานบริการและทําใหมนั่ ใจวาลูกคามีความพึง
พอใจ
มาตรฐาน ISO 13810 ไดรับการพัฒนาเนือ่ งจาก
แมวา จะมีความสนใจทีช่ ดั เจนในกิจกรรมดานการ
ทองเที่ยว แตหลายองคกรก็ไมมีประสบการณใน
การใหบริการหรือเสนอผลิตภัณฑใหแกตลาด
การท อ งเที่ ย วและยั ง ไม ค  อ ยมี แ นวทางหรื อ
มาตรฐานดานการทองเที่ยวเทาใดนัก มาตรฐาน
นี้จึงชวยใหทุกอยางงายขึ้นสําหรับบริษัท องคกร
หรื อ หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ให บ ริ ก ารแก
สาธารณชนในการเปดสูอุตสาหกรรมการทอง
เที่ ย ว ทํ า ให ผู  เ ข า เยี่ ย มชมได รั บ ประโยชน จ าก
การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทีเ่ ปน มืออาชีพ
มากขึ้น
ธุรกิจซึง่ เปดสูก ารทองเทีย่ วจะไดรบั ประโยชนจาก
การสงเสริมการทอง เที่ยวทีเ่ พิ่มมากขึน้ ดวย เชน
โอกาสในการแสดงแบรนดของตนเองใหกบั ลูกคา
และใหรางวัลลูกคาใหมดว ยประสบการณทแี่ ปลก
ใหมไมเหมือนใคร กิจกรรมเหลานี้จะทําให ธุรกิจ
หลักมีความหลากหลายและสามารถสรางมูลคา
เพิ่มใหกับผลิตภัณฑและบริการไดดวย

การเปดไปสูการทองเที่ยวชวยใหมีการแบงปน
ความรูแ ละเพิม่ ความโปรงใสในการทํางานโดยตรง
นอกจากนี้ ยังชวยเพิม่ ความพึงพอใจใหกบั ลูกจาง
และสร า งความภาคภู มิ ใ จจากการที่ ไ ด รั บ การ
ยอมรับ นับถือในงานของตนเองในทางออมดวย
สถานที่ ที่ เ ป น แหล ง มรดกทางวั ฒ นธรรมของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังนํามาซึ่งประโยชน
ตางๆ อีกดวย เชน สงเสริมความเปนเอกลักษณ
และวัฒนธรรมของจุดหมายปลายทางของสถาน
ที่ทองเที่ยว สรางความเขมแข็งและความรูสึกถึง
ความเปนเจาของใหกับชุมชน มีสวนรวมในการ
ฟน ฟูเศรษฐกิจและชวยใหมกี ารอนุรกั ษและฟน ฟู
มรดกของชุมชนและภูมิภาคดวย
มาตรฐาน ISO 13810 ไดรบั การพัฒนาโดยคณะ
กรรมการวิชาการ ISO/TC 228 ซึง่ บริหารงานรวม
กันระหวาง AENOR ซึง่ เปนสถาบันมาตรฐานแหง
ชาติของประเทศสเปน และ INNORPI ซึ่งเปน
สถาบันมาตรฐานแหงชาติของประเทศตูนีเซีย
ดั ง นั้ น วงการอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว ก็
สามารถนํามาตรฐานดังกลาวไปประยุกตใชเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับงานไดทันทีและสามารถ
ศึ ก ษามาตรฐานดั ง กล า วได ที่ ห  อ งสมุ ด ของ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่มา:
– http://news-mahachon.com/Content/auto+guide/รั ฐ มนตรี ฯ การท อ ง
เที่ยวแถลง(สรุปททท.)+สงเสริมตลาดการ
ทองเที่ยวของไทยป+2559+/
– http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1986
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คณะกรรมการวิชาการ คณะที่ 207 โดยคณะอนุกรรมการชุดที่ 1 (Technical Committee 207,
Subcommittee 1) ซึ่งเปนคณะกรรมการวิชาการขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน
(ISO) ทีร่ บั ผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดลอม ไดใหขอ มูลทีน่ า สนใจเกีย่ วกับ
ความคืบหนาของการปรับเปลีย่ นมาตรฐานระบบ การจัดการสิง่ แวดลอม ISO 14001 จากฉบับป 2004
สูฉบับใหมป 2015 และประเด็นสําคัญของการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไวดังนี้
ประเด็นสําคัญของการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 14001:2015 จํานวน 7 ประการ
1. การบริหารสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (Strategic Environmental Management)
มาตรฐานใหมนี้มุงใหองคกรบูรณาการการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารกลยุทธตามปกติขององคกร จึงไดเพิ่มขอกําหนดใหมใหองคกรทําความเขาใจตอบริบทของ
องคกร (organization’s context) ทัง้ บริบทภายในและบริบทภายนอก และเพิม่ ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ความตองการและความคาดหวังของกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย (needs and expectations of interested parties) โดยขอกําหนดที่เพิ่มขึ้นนี้ทําใหองคกรสามารถคนหาโอกาสที่เปนประโยชนทั้งตอ
องคกรและสิ่งแวดลอม และวางแผนดําเนินการเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมเชิง
ลบที่อาจเกิดขึ้นได
2. ความเปนผูนํา (Leadership)
มาตรฐานใหมไดเพิม่ ประเด็นเกีย่ วกับความรับผิดชอบทีแ่ สดงถึงบทบาทความเปนผูน าํ ทีจ่ ะสงเสริม
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายในองคกร เพื่อความมั่นใจในความสําเร็จของระบบการจัดการสิ่ง
แวดลอม
3. การปกปองสิ่งแวดลอม (Protecting the Environment)
มาตรฐานใหมคาดหวังใหองคกรเพิ่มความมุงมั่นในการดําเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อปกปองสิ่ง
แวดลอม ที่สอดคลองกับบริบทขององคกร โดยครอบคลุมถึงการปองกันมลพิษ (prevention of
pollution) การใชทรัพยากรที่ยั่งยืน (sustainable resource use) การลดผลกระทบและการปรับ
ตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change mitigation and adaptation) การ
ปกปองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (protection of biodiversity and ecosystems) เปนตน
4. ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (Environmental Performance)
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continual improvement) เปลี่ยนจากการเนน “การปรับปรุงระบบ
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การจัดการสิง่ แวดลอม “ เปน “การปรับปรุงผลการดําเนินงานดานสิง่ แวดลอม” โดยประเด็นการดําเนินงานดานสิง่ แวดลอมทีป่ รับปรุงนัน้ องคกรสามารถ
กําหนดใหสอดคลองกับความมุงมั่นที่ระบุในนโยบายสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน การลดการปลอยมลพิษอากาศ นํ้าเสียและของเสีย เปนตน
5. มุมมองดานวงจรชีวิต (Lifecycle Perspective)
มาตรฐานใหมมกี ารขยายผลจากเดิมทีก่ าํ หนดใหองคกรบริหารจัดการประเด็นสิง่ แวดลอม (environmental aspects) ทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑและ
บริการ เปนเพิ่มการพิจารณา “มุมมองดานวงจรชีวิตในสวนที่องคกรสามารถควบคุมและใชอิทธิพลของตนได” โดยไมบังคับใหตองทําการประเมินวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ (product life cycle assessment) โดยองคกรสามารถประยุกตใชมุมมองดังกลาว ตามกิจกรรม ผลิตภัณฑและบริการของตน เชน
พิจารณาประเด็นดานสิง่ แวดลอม ตัง้ แต การไดมาของวัตถุดิบทีอ่ งคกรใช การออกแบบ การผลิต การขนสง การใชผลิตภัณฑ/การใหบริการ การบําบัด/
กําจัดเมื่อผลิตภัณฑนั้นหมดอายุใชงาน
6. การสื่อสาร (Communication)
สิ่งที่เนนคือ “การพัฒนากลยุทธในการสื่อสารโดยใหความสําคัญทั้งการสื่อสารภายนอกและภายใน” ซึ่งทําใหมาตรฐานใหมเพิ่มขอกําหนดเกี่ยวกับ
การสือ่ สารขอมูลทีส่ มํา่ เสมอและ เชือ่ ถือได รวมทัง้ การกําหนดกลไกสําหรับบุคลากรทีท่ าํ งานภายใตการควบคุมขององคกร ใหสามารถใหขอ แนะนําเกีย่ ว
กับการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไดดวย สวนประเด็นที่ใหองคกรดําเนินการตัดสินใจในการสื่อสารภายนอกนั้นยังคงอยู ในมาตรฐาน แตการ
ตัดสินใจสื่อสารดังกลาวตองครอบคลุมถึงการรายงานขอมูลตามกฎหมายที่หนวยงานภาครัฐกําหนด และการรายงานขอมูลที่กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
คาดหวังดวย
7. การเอกสาร (Documentation)
เพือ่ ตอบสนองตอการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบคลาวด (cloud based systems) ทีใ่ ชในระบบการจัดการสิง่ แวดลอม ทําใหมาตรฐาน
ใหมนิยามคําศัพท “ขอมูลที่เปนเอกสาร (documented information)“ เพื่อใชแทนคําวา “ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารและขอมูล (procedure,
documents and records)” ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกลาวจะทําใหองคกรตางๆ เกิดความยืดหยุนมากขึ้นในการพัฒนาระบบการควบคุมกระบวนการ
ของตน
ความคืบหนาของการพัฒนามาตรฐาน ISO 14001:2015
ปจจุบันนี้ อยูระหวางการเวียนรางสุดทายของมาตรฐาน (Final Draft; FDIS) ตอหนวยงานมาตรฐานแหงชาติของประเทศสมาชิกตางๆ เพื่อขอความ
เห็นของรางสุดทายของมาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมการวิชาการ TC 207 จะสรุปประเด็นความเห็นดังกลาว ภายในวันที่ 4 กันยายน 2015 และกระบวนการ
จะเขาสูกระบวนการสุดทายของการพัฒนามาตรฐาน
ทั้งนี้ คาดวามาตรฐาน ISO 14001:2015 จะประกาศใชภายในวันที่ 16 กันยายน 2015
ที่มา :
- https://committee.iso.org/sites/tc207sc1/
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2558 ป
แหงแสงกับ
มาตรฐาน
ไอเอสโอ
ไมวาจะกลางวันหรือกลางคืน แสงไฟก็มีความ
สําคัญตอมนุษยเรา ไอเอสโอไดกาํ หนดมาตรฐาน
ทีเ่ กีย่ วของกับแสงไฟไวและยิง่ นับวัน เรือ่ งของแสง
ก็ทวีความสําคัญมากขึ้นทุกวัน แสงไฟทําใหเรา
สามารถสื่อสารกับผูอื่น มีความสุขกับเรื่องราวที่
รืน่ เริงบันเทิงใจตางๆ ทําใหเราไดคน พบ มองเห็นและ
เขาใจโลกทีเ่ ราอยูร วมทัง้ จักรวาลทีเ่ ราอาศัยอยูด ว ย
เพือ่ ความปลอดภัยและเพือ่ ความสะดวกสบาย
ของเรา ไอเอสโอและคณะกรรมการวิชาการจึงได
พัฒนาและทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวของกับแสง
ไฟเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมดานความสวาง
อันที่จริงแลว ไอเอสโอมีความสัมพันธอันแนบ
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ในขณะเดียวกัน ไอเอสโอก็มคี วามภาคภูมใิ จทีไ่ ด
แนนกับคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวย
ความสองสวาง (International Commission สนับสนุนงานดังกลาว โดยคณะกรรมการวิชาการ
ไอเอสโอไดกาํ หนดมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของกับแสงไว
on Illumination: CIE)
CIE เปนองคกรชัน้ นําของโลกในดานวิทยาศาสตร เชน ISO/TC 274 – Light and lighting, ISO/
และศิลปะเกี่ยวกับแสงไฟ อีกทั้งยังเปนแหลงรวม TC 172 – Optics and photonics ศาสตรที่
ของผูเชี่ยวชาญดานแสงไฟในสาขาตางๆ และมี เกี่ยวกับการสรางและการควบคุมแสง, ISO/TC
เครือขายทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและ 264 – Fireworks, ISO/TC 42 – Photography, ISO/TC 180 – Solar energy, ISO/TC
ระดับระหวางประเทศ
12 – Quantities and units, ISO/TC 217 –
ป 2558 ไดรับการประกาศใหเปนปแหงแสง Cosmetics เปนตน
ไฟ (Year of Light) จากองคการสหประชาชาติ
ป 2558 เปนปทอี่ งคการสหประชาชาติและคณะ
(UNESCO) ทัง้ นี้ ในพิธเี ปดงานปแหงแสงไฟเมือ่ วัน
กรรมการระหว
างประเทศวาดวยความสองสวาง
ที่ 19 มกราคม 2558 ทีก่ รุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส
นายบัน คีมนู เลขาธิการสหประชาชาติ ไดกลาวไว ปรารถนาจะใหพลเมืองโลกเห็นความสําคัญของ
วาแสงมีความจําเปนสําหรับสิง่ มีชวี ติ ทีม่ อี ยูท งั้ มวล เทคโนโลยีดานการมองเห็นและแสงในชีวิตประจํา
ศาสตรเกี่ยวกับแสงไดมีสวนชวยปฏิวัติดานการ วันเพือ่ อนาคตและเพือ่ การพัฒนาสังคมซึง่ ไอเอส
แพทย เกษตรกรรมและพลังงาน และเทคโนโลยี โอก็ใหการสนับสนุน และหวังวาพลเมืองโลกจะได
ดานการมองเห็นก็เปนสวนหนึ่งของโครงสราง รับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของ
พืน้ ฐานของการสือ่ สารสมัยใหม แสงไฟจึงมีความ กับแสงเชนกัน
สําคัญในการสงเสริมใหเกิดความกาวหนาในการ ที่มา:
กาวสูเ ปาหมาย ในการพัฒนาประเทศตางๆ ทัว่ โลก
1. http://www.iso.org/iso/home/
ของ UNESCO คือ Millennium Development
news_index/news_archive/news.
Goal (อานรายละเอียดไดที่ http://www.unesco.
htm?refid=Ref1992
org/bsp/eng/mdg.htm) รวมทั้งการบรรลุถึง 2. http://www.light2015.org/Home/
เปาหมายดานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในอนาคตรวมทัง้
About/Resources.html
เรื่องของ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย

