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กุอง บักุ. ขอกุล่่าวสวัสดื่ท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมายข่าว

เพั่�อกุารเตืือนภัยดื�านมาตืรฐาน” สำาหรับับัที่ความ

ที่่�น่าสนใจปีระจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ท่ี่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สรุปีบัที่วิเคราะห์เร่�อง  

ไอเอสโอแนนำามาตืรฐานใหม่ช่่วยเร่�อง “กุารล่งทุี่นส่

เขยีว” แล่ะเตืรยีมปีรบััตืวัส่้ มกุษ 9023, มกุษ 9024 ฉบัับั

ใหม่ STANDARD WARNING ไดื�แกุ่ ISO Surveyurvey-

2020:ผู้ล่สำารวจผู้้�ไดื�รับักุารรับัรองมาตืรฐานระบับักุารจั

ดืกุารที่ั�วโล่กุแล่ะแนนำาไมโครเอสเอ็มอใ่ช่� “มาตืรฐานกุาร

บัริหารความรว่มมอืที่างธ์รุกุจิ” สดุืที่�ายน่� ขอขอบัคณุ

สำานกัุงานเศรษฐกุจิอตุืสาหกุรรม ที่่�ให�กุารสนบััสนนุงบั

ปีระมาณดืำาเนินกุารโครงกุารสร�างระบับัข�อมล้่แล่ะองค์

ความร้� ดื�านมาตืรฐานระบับักุารจัดืกุาร แล่ะกุารเตืือน

ภัย หร่อ Intelligence Unit

ไ อ เ อ ส โ อไ อ เ อ ส โ อ
แ น ะ น ำแ น ะ น ำ
ม า ต ร ฐ า นม า ต ร ฐ า น
ใ ห ม ่ ช่ ่ ว ยใ ห ม ่ ช่ ่ ว ย
เ ร่� อ ง  “ ก า รเ ร่� อ ง  “ ก า ร
ล ง ทุุ น สีล ง ทุุ น สี
เ ขีี ย ว ”เ ขีี ย ว ”
เหล่อืเวล่าไมถ่ึงึ 10 ปีทีี่่�โล่กุของเราจะตื�องกุ�าวส้เ่ปีา้หมาย
กุารพััฒนาที่่�ยั�งยืน 2030 (Sustainable Developm-
ment Goals: SDGs) แล่ะกุารเปีล่่�ยนแปีล่งสภาพัภ้มิ
อากุาศเกิุดืข้�นกุบััโล่กุของเราที่ำาให�เราจำาเปีน็ตื�องจัดืกุาร
กุบััผู้ล่กุระที่บัของภาวะโล่กุร�อนซึ่้�งตื�องใช่�เงนิที่นุจำานวน
มากุเพั่�อล่ดืกุารปีล่อ่ยกุ๊าซึ่เรอ่นกุระจกุ (GHG) ล่ง โดืย
เปีน็ที่่�คาดืวา่จะตื�องใช่�เงนิล่งที่นุหล่ายล่�านล่�านดือล่ล่าร์
ในกุารที่่�โล่กุจะบัรรลุ่เปี้าหมายคาร์บัอนเปี็นศ้นย์
ที่างออกุที่่�ดืข่องเร่�องดืงักุล่า่ว คอื “กุารเงนิสเ่ขยีว” หรอ่
กุารล่งทีุ่นในกุิจกุรรมท่ี่�เกุ่�ยวข�องกัุบักุารเปีล่่�ยนแปีล่ง
สภาพัภ้มิอากุาศ  อย่างไรกุ็ตืาม กุารปีระเมินแล่ะกุาร
รายงานที่่�ครอบัคลุ่มแล่ะเท่ี่ยบัเคย่งไดื�ก็ุเปีน็สิ�งสำาคัญที่่�
จะส่งผู้ล่ดื่ตื่อสิ�งแวดืล่�อมแล่ะดืึงดื้ดืกุารล่งทีุ่นให�เพั่�ม
มากุข้�น นอกุจากุน่� ข�อกุำาหนดืดื�านกุฎระเบัย่บัที่่�เพ่ั�มมากุ
ข้�นกุ็เปี็นคำาตือบัที่่�ดื่เช่่นกุัน เกุ่�ยวกุับัเร่�องน่� ไอเอสโอไดื�

เผู้ยแพัรม่าตืรฐานใหมล่่า่สดุืเพั่�อช่ว่ยแกุ�ไขปีญัหาดืงั
กุล่่าวแล่�วเมื�อเดืือนพัฤษภาคม 2564 
ISO 14097, Greenhouse gas management 
and related activities – Framework includ-
ing pmrincipmles and requirements for assess-
ing and repmorting investments and financ-
ing activities related to climate change เปี็น
มาตืรฐานท่ี่�ช่ว่ยให�นักุกุารเงนิสามารถึปีระเมนิผู้ล่แล่ะ
รายงานกุารดืำาเนินกุารไดื� ตืล่อดืจนเห็นคุณค่าที่่�แที่�
จริงของกุารม่ส่วนร่วมในเปี้าหมายดื�านสภาพัภ้มิ
อากุาศ
กุรอบัที่่�ระบุัไว�ในมาตืรฐานดัืงกุล่า่วมกุ่ารระบุัหลั่กุกุาร
ข�อกุำาหนดืแล่ะแนวที่างที่่�จำาเปี็นซึ่้�งสร�างข้�นจากุ
แนวที่าง “ที่ฤษฎแ่หง่กุารเปีล่่�ยนแปีล่ง” (Theory of 
change) ซึ่้�งกุำาหนดืสิ�งที่่�จำาเปี็นตื�องม่ในกุารสร�าง
ผู้ล่ล่ัพัธ์์แล่ะผู้ล่กุระที่บัที่่�ตื�องกุารในระยะยาว ที่ฤษฎ่
น่�ยังอธ์ิบัายถึึงเส�นที่างที่่�ตืั�งใจจะดืำาเนินกุารดื�านกุาร
เปีล่่�ยนแปีล่งสภาพัภ้มิอากุาศซ้ึ่�งที่ำาไดื�ดื�วยกุาร
อธ์บิัายความเช่่�อมโยงระหวา่งวตัืถึปุีระสงคท์ี่่�นักุกุาร
เงินกุำาหนดืข้�นมา ปีฏิิบััติืกุารดื�านกุารเปีล่่�ยนแปีล่ง
สภาพัแวดืล่�อมที่่�นักุกุารเงินวางแผู้นไว�เพั่�อให�บัรรลุ่
วัตืถึุปีระสงค์ แล่ะผู้ล่ล่ัพัธ์์ของปีฏิิบััตืิกุารนั�น รวมที่ั�ง
ผู้ล่ล่ัพัธ์์สุดืที่�ายที่่�จะนำาไปีส้่ผู้ล่กุระที่บัที่่�ตื�องกุารให�
เกุิดืข้�นดื�วย 
ดืังนั�น มาตืรฐาน ISO 14097 จ้งครอบัคลุ่มผู้ล่กุระ
ที่บัของกุารตืัดืสินใจล่งทีุ่นเกุ่�ยวกุับัแนวโน�มกุาร
ปีล่่อยกุ๊าซึ่เร่อนกุระจกุในระบับัเศรษฐกุิจที่่�แที่�จริง 
ความเข�ากัุนไดื�ของกุารล่งทุี่นแล่ะกุารตัืดืสินใจ
ที่างกุารเงินกุับัเส�นที่างกุารเปีล่่�ยนแปีล่งคาร์บัอนตืำ�า 
รวมทัี่�งเป้ีาหมายสภาพัภมิ้อากุาศแล่ะความเส่�ยงตือ่
ม้ล่ค่าที่างกุารเงินสำาหรับัเจ�าของสินที่รัพัย์ที่างกุาร
เงิน (เช่่นหุ�นเอกุช่น หุ�นที่่�จดืที่ะเบั่ยนพัันธ์บััตืรเงินกุ้�) 
ที่่�เกิุดืจากุเป้ีาหมายดื�านสภาพัอากุาศหร่อนโยบัาย
สภาพัภ้มิอากุาศ 
มาซึ่มับัา ที่โ่อย ่หวัหน�าโครงกุารของกุลุ่ม่ผู้้�เช่ี�ยวช่าญ
ไอเอสโอ (แล่ะผู้้�จัดืกุารแผู้นกุบัรรเที่าผู้ล่กุระที่บั
ภายในกุรอบัอนุสัญญาสหปีระช่าช่าตืิว่าดื�วยกุาร
เปีล่่�ยนแปีล่งสภาพัภม้อิากุาศหรอ่ UNFCCC ซึ่้�งเปีน็
พันัธ์มิตืรหลั่กุของไอเอสโอ) เป็ีนผู้้�พััฒนามาตืรฐาน
กุล่่าวระบัุว่ากุารล่งทีุ่นที่างกุารเงินส่เขียวม่ส่วนช่่วย
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องค์กุรที่ั�วโล่กุในความพัยายามที่่�จะล่ดืกุารปีล่่อย
กุ๊าซึ่เร่อนกุระจกุรวมที่ั�งเพั่�อความยั�งยืนกุับัผู้ล่กุำาไร
ในระยะยาวของสินที่รัพัย์ที่างกุารเงิน เขากุล่่าวว่า
นกัุกุารเงินอาจถึอนตัืวจากุกิุจกุรรมที่่�ตื�องใช่�คาร์บัอน
เพ่ั�อจัดืกุารกัุบัความเส่�ยงที่่� เกุ่�ยวข�องกัุบัสภาพั
อากุาศไดื� แต่ืหากุไม่รว่มมอืกุนัจดัืกุารกัุบัความเส่�ยง
ดื�านกุารเปีล่่�ยนแปีล่งสภาพัภ้มิอากุาศแล่�ว กุ็จะส่ง
ผู้ล่ตื่อกุารปีล่่อยกุ๊าซึ่เร่อนกุระจกุที่่�น�อยล่ง 
ดืังนั�น สิ�งที่่�จะส่งเสริมให�เกุิดืปีระสิที่ธ์ิภาพัมากุข้�นกุ็
คอืนกัุกุารเงนิสามารถึดืำาเนนิกุารสนบััสนนุองคก์ุรที่่�
ไดื�รับักุารล่งทุี่นให�ม่ส่วนร่วมในกุารนโยบัายกุารเงิน
สเ่ขยีวแล่ะใช่�พัลั่งผู้ลั่กุดืนัเพ่ั�อสง่เสริมแผู้นกุารล่งทุี่น
ที่างกุารเงินส่เขียวให�เกุิดืข้�น แล่ะสิ�งที่่�สำาคัญคือจะ
สามารถึวัดืผู้ล่ดื�านกุารปีล่่อยกุ๊าซึ่เร่อนกุระจกุของ
องค์กุรที่่�ไดื�ล่งทุี่นไว� ซ้ึ่�งกุุญแจส้่ความสำาเร็จในกุาร
เงินส่เขียวกุ็อย้่ท่ี่�ความโปีร่งใสแล่ะกุารวัดืผู้ล่น่�เอง 
แล่ะมาตืรฐานน่�กุ็ม่จุดืมุ่งหมายเพั่�ออำานวยความ
สะดืวกุให�ในเร่�องดืังกุล่่าว
ISO 14097 เปี็นมาตืรฐานใหม่ล่่าสุดืที่่�เกุ่�ยวข�องกุับั
กุารเปีล่่�ยนแปีล่งสภาพัภ้มิอากุาศแล่ะกุารเงิน 
นอกุจากุน่� ยังม่มาตืรฐานอื�น ๆ ที่่�อย้่ในระหว่างกุาร
พััฒนา ไดื�แกุ่ ชุ่ดืมาตืรฐาน ISO 14030 สำาหรับักุาร
ปีระเมนิผู้ล่สมรรถึนะดื�านสิ�งแวดืล่�อมของตืราสารหน่�
สเ่ขยีว แล่ะ ISO 14100 สำาหรับักุารปีระเมนิโครงกุาร
ที่างกุารเงินส่เขียวรวมที่ั�ง ISO 14093 ซึ่้�งพั่จารณา
ถึึงกุล่ไกุในกุารจัดืหาเงินทีุ่นในกุารปีรับัตืัวให�เข�ากุับั
กุารเปีล่่�ยนแปีล่งสภาพัภ้มิอากุาศ 
มาตืรฐานดืังกุล่่าวไดื�รับักุารพััฒนาโดืยคณะ
อนุกุรรมกุารไอเอสโอ  SC 7, Greenhouse gas 
management and related activities แล่ะคณะ
อนุกุรรมกุารไอเอสโอ SC 4, Environmental 
pmerformance evaluation ภายใตื�คณะกุรรมกุาร
วชิ่ากุาร ISO/TC 207, Environmental manage-
ment โดืยม่เล่ขานุกุารคือ  คณะกุรรมกุารวิช่ากุาร  
ISO/TC 207 ซ้ึ่�งมเ่ล่ขานุกุารคอื  SCC  ซ้ึ่�งเปีน็สถึาบันั
มาตืรฐานแห่งช่าตืิของปีระเที่ศแคนาดืา

ที่่�มา: 
httpms://www.iso.org/news/ref2671.html
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ตืามที่่�มาตืรฐาน GHP แล่ะ HAPPC ไดื�ม่กุาร
ปีรับัปีรงุแล่ะปีระกุาศใช่�ในปี ี2020 (พั.ศ.2563) ซึ่้�ง
เปี็นมาตืรฐานของคณะกุรรมาธ์ิกุารโครงกุาร
มาตืรฐานอาหารระหว่างปีระเที่ศ หร่อ Codex 
Alimentarius Commission (CAC) ที่ำาให�
หนว่ยงานที่่�นำามาตืรฐานดัืงกุล่่าวไปีใช่�อ�างอิงหร่อ
นำาไปีใช่�ในกุารพััฒนามาตืรฐานของตืนเองจง้ตื�อง
ม่กุารปีรับัปีรุงมาตืรฐานของตืนเองให�สอดืคล่�อง
กุับัมาตืรฐานฉบัับัใหม่ 
สำาหรับัปีระเที่ศไที่ยม่หน่วยงานที่่�นำามาตืรฐาน
สากุล่มาใช่�อ�างอิงแล่ะพััฒนาเปี็นมาตืรฐาน 
ของไที่ย ไดื�แกุ่ สำานักุงานมาตืรฐานสินค�าเกุษตืร
แล่ะกุารบัริหารแห่งช่าตืิ (มกุอช่.) ซึ่้�งไดื�ม่กุาร
ที่บัที่วนแล่ะปีรับัปีรุงมาตืรฐาน มกุษ.9023-2550 
(GMP) แล่ะ มกุษ.9023-2550 (HACCP) เพั่�อให�
สอดืคล่�องกุับัมาตืรฐาน GHP แล่ะ HAPPC – 
2020 โดืยไดื�ม่ปีระกุาศกุระที่รวงเกุษตืรแล่ะ
สหกุรณ์ ล่งวันที่่� 16 กุันยายน 2564 ในกุารนำา
มาตืรฐานใหม่มาแที่นมาตืรฐานฉบัับัเดืิม ไดื�แกุ่ 
- ปีระกุาศกุระที่รวงเกุษตืรแล่ะสหกุรณ์ เร่�อง 
กุำาหนดืมาตืรฐานสินค�าเกุษตืร: หล่ักุกุารทัี่�วไปี
ดื� านสุขลั่กุษณะอาหาร :  กุารปีฏิิบัั ติืที่าง
สขุล่กัุษณะที่่�ดื ่ตืามพัรบั. มาตืรฐานสินค�าเกุษตืร 
พั.ศ.2551 โดืยสาระสำา คัญ คือ ยกุเลิ่กุ 
มกุษ.9023-2550 แล่ะกุำาหนดื มกุษ.9023-2564 
(GMP) แที่น
- ปีระกุาศกุระที่รวงเกุษตืรแล่ะสหกุรณ์ เร่�อง 
กุำาหนดืมาตืรฐานสินค�าเกุษตืร: ระบับักุาร
วเิคราะหอั์นตืรายแล่ะจุดืวกิุฤตืที่่�ตื�องควบัคมุ แล่ะ
แนวที่างกุารนำาไปีใช่� ตืามพัรบั. มาตืรฐานสินค�า
เกุษตืร พั.ศ.2551 โดืยสาระสำาคัญ คือ ยกุเล่ิกุ 
มกุษ.9023-2550 แล่ะกุำาหนดื มกุษ.9023-2564 
(HACCP) แที่น

ที่ั�งน่� ปีระกุาศที่ั�ง 2 ฉบัับั กุำาหนดืให�ใบัรับัรอง
มาตืรฐานฉบัับัเดิืมที่่�ยังม่อายุอย้่ในวันกุ่อนที่่�
ปีระกุาศน่�ใช่�บังัคับั ให�ยังคงใช่�ไดื�ต่ือไปีจนกุว่าใบัรับั
รองนั�นจะสิ�นอาย ุหรอ่ถึกุ้เพักุ่ถึอน หรอ่ถ้ึกุยกุเล่กิุ 
แตืไ่มเ่กุนิสองปีนีบััถึดัืจากุวนัปีระกุาศในราช่กิุจจา
นุเบักุษาเปี็นตื�นไปี 
ส่วนกุารขอรับักุารตืรวจสอบัรับัรองแล่ะกุารขอ
ตื่ออายุใบัรับัรอง ให�ผู้้�ปีระกุอบักุารที่่�ไม่ม่ความ
พัร�อม ในกุารปีฏิบิัติัืตืามมาตืรฐานฉบับััใหม ่ให�นำา
มาตืรฐานฉบัับัเดิืมมาใช่�ไปีพัล่างกุ่อน เป็ีนระยะ
เวล่าหนึ�งปีีนับัแตื่วันที่่�ปีระกุาศใช่�บัังคับั ที่ั�งน่�  
ใบัรับัรองให�มอ่ายไุมเ่กุนิสองปีนีบััแตืว่นัที่่�ปีระกุาศ
ใช่�บัังคับั

เตรียมปรับตัวสู่ มกษ 9023,  มกษ 9024 ฉบับใหม่ เตรียมปรับตัวสู่ มกษ 9023,  มกษ 9024 ฉบับใหม่ 

ดืังนั�น ผู้้�ปีระกุอบักุารแล่ะองค์กุรที่่�ไดื�รับักุาร
รับัรอง มกุษ.9023-2550 แล่ะ มกุษ.9023-2550 
ควรตื�องศึกุษาแล่ะที่ำาความเข�าใจกัุบัมาตืรฐานใหม่ 
แล่ะปีรับัตืัวเพั่�อให�เข�าส้่มาตืรฐานฉบัับัใหม่ให�ที่ัน
ตืามระยะเวล่าที่่�กุำาหนดืภายในระยะเวล่า 2 ปีี เพั่�อ
ให�ระบับักุารจัดืกุารขององค์กุรสอดืคล่�องตืาม
มาตืรฐานใหม่ แล่ะยังคงรักุษา
 
อ�างอิง : 
httpm://www.ratchakitcha.soc.go.th/
DATA/PDF/2564/E/302/T_0007.PDF 
httpm://www.ratchakitcha.soc.go.th/
DATA/PDF/2564/E/302/T_0009.PDF
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รับรองมาตรฐานระบบรับรองมาตรฐานระบบ

ก า ร จั ด้ ก า ร ทัุ� ว โ ล กก า ร จั ด้ ก า ร ทัุ� ว โ ล ก
International Organization for 

Standardization (ISO) หร่อองค์กุาร

ระหว่างปีระเที่ศว่าดื�วยกุารมาตืรฐาน ไดื�

ดืำาเนินกุารสำารวจจำานวนผู้้�ท่ี่� ไดื�รับักุาร

รับัรองมาตืรฐาน ISO ที่ั�วโล่กุ จากุหน่วย

รบััรอง (Certification Body) ที่่�ไดื�รับักุาร

รับัรองโดืยหน่วยรับัรองระบับังาน (Ac-

creditation Body) ท่ี่�เป็ีนสมาชิ่กุของ 

International Accreditation Forum 

(องคก์ุารระหวา่งปีระเที่ศวา่ดื�วยกุารรบััรอง

ระบับังาน) ภายใตื�ข�อตืกุล่งว่าดื�วยกุาร

ยอมรับัร่วมในกุารรับัรองระบับังาน (IAF 

MLA: Multilateral Recognition  

Arrangement)  
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ที่ั�งน่� ISO Survey เริ�มดืำาเนินกุารตืั�งแตื่ปีี 1993 โดืยรวบัรวมจำานวนผู้้�ที่่�ไดื�รับั
กุารรับัรอง ISO 9001 เปี็นกุลุ่่มแรกุ แล่ะขยายไปีส้่มาตืรฐานอื�นๆ ที่่�ม่กุารนำา
ไปีใช่�อย่างแพัร่หล่าย โดืยม่จำานวนมาตืรฐานที่่�ดืำาเนินกุารสำารวจ ณ ปีี 2020 
จำานวน 12 มาตืรฐาน แล่ะม่ข�อม้ล่สรุปีไดื� ดืังน่�

หมายเหตืุ 

- จำานวนผู้้�ที่่�ไดื�รับัรอง (valid certificates) หมายถึึง จำานวนใบัรับัรองที่่�หน่วยรับัรอง

ออกุให�ในนามของนิตืิบัุคคล่ที่่�ไดื�รับักุารรับัรอง

- จำานวนสาขา (site) หมายถึึง จำานวนสาขาที่่�ตืั�งของสถึานปีระกุอบักุารที่ั�งหมดืภายใตื�

นิตืิบัุคคล่ที่่�ไดื�รับักุารรับัรอง ซึ่้�งอาจม่มากุกุว่า 1 ที่่�ตืั�งตื่อ 1 นิตืิบัุคคล่

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน



จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน
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ผู้ล่กุารสำารวจในปีี 2020 ม่ความสอดืคล่�องกุับัปีีที่่�ผู้่านมาที่ำาให�สามารถึเปีรียบัเที่่ยบัข�อม้ล่ไดื� ซึ่้�งภาพัรวมจำานวนผู้้�ที่่�ไดื�รับักุาร

รับัรองในปีี 2020 เที่่ยบักุับัปีี 2019 ม่จำานวนเพั่�มข้�น 17.35% โดืยผู้ล่สำารวจ พับัว่า มาตืรฐานที่่�ม่ผู้้�ที่่�ไดื�รับักุารรับัรองมาตืรฐาน

ส้งสุดืยังคงเปี็น ISO 9001 รองล่งมา คือ ISO 14001 ถึัดืมา คือ ISO 45001, ISO/IEC 2700 แล่ะ ISO 22000 ตืามล่ำาดืับั

หากุพั่จารณาอัตืรากุารเตืิบัโตืของมาตืรฐานที่่�ม่จำานวนผู้้�ที่่�ไดื�รับักุารรับัรองเพั่�มข้�นส้ง พับัว่า ISO 45001 ม่สัดืส่วนเพั่�มส้งข้�นถึึง 

392.65% แล่ะส้งกุว่าอัตืรากุารเตืิบัโตืในปีี 2019 เช่่นกุัน ซึ่้�งน่าจะม่ผู้ล่มาจากุกุารที่่� ISO 45001 ที่่�ปีระกุาศใช่�ในปีี 2018 แล่ะไดื�

ถึ้กุนำามาใช่�ที่ดืแที่น OHSAS 18001 ที่่�ใบัรับัรองม่อายุใช่�ไดื�ถึึงเดืือนกุันยายน 2021 แล่ะ ISO 37001 ม่สัดืส่วนเพั่�มข้�น 136.81%  

ซึ่้�งใกุล่�เค่ยงกุับัปีีที่่�ผู้่านมา

อย่างไรกุ็ตืาม ยังคงม่ความผู้ันผู้วนของข�อม้ล่ในระดืับัปีระเที่ศเหมือนปีีที่่�ผู้่านมา ซึ่้�งเกุิดืจากุกุารที่่�หน่วยรับัรองที่่�สำาคัญของ 

บัางปีระเที่ศไม่จัดืส่งข�อม้ล่กุารสำารวจมายัง ISO ตืัวอย่างเช่่น ข�อม้ล่ ISO 9001 แล่ะ ISO 14001 จากุเบัล่เย่�ยม เกุาหล่่ใตื� แมกุ

ซึ่ิโกุ ไอร์แล่นดื์ แล่ะ ฟิล่ิปีินส์ แล่ะข�อม้ล่ ISO 28000 จากุปีระเที่ศจีน เปี็นตื�น ซึ่้�งส่งผู้ล่ตื่อจำานวนแล่ะอัตืรากุารเตืิบัโตืของผู้้�ที่่�ไดื�รับั 

กุารรับัรองที่่�ล่ดืล่งอย่างม่นัยสำาคัญ 

ส่วนปีระเที่ศที่่�ม่จำานวนผู้้�ที่่�ไดื�รับักุารรับัรองแตื่ล่ะมาตืรฐานส้งสุดือันดืับั 1 ถึึง 3 แล่ะข�อม้ล่ของปีระเที่ศไที่ย ดืังน่�

ที่ั�งน่� ข�อม้ล่จำานวนผู้้�ที่่�ไดื�รับักุารรับัรองที่ั�วโล่กุเปี็นข�อม้ล่ที่่�แสดืงถึึงแนวโน�มในกุารนำามาตืรฐานไปีใช่� แล่ะสามารถึสืบัค�นไดื�ในราย

ปีระเที่ศแล่ะรายอุตืสาหกุรรม ซึ่้�งสามารถึนำาไปีใช่�ปีระกุอบักุารวิเคราะห์แนวโน�มความตื�องกุารดื�านมาตืรฐานของภาคอุตืสาหกุรรม

แล่ะผู้้�บัริโภค แล่ะนำามาใช่�วางแผู้นกุารดืำาเนินงานแล่ะกุารกุำาหนดืมาตืรฐานที่่�สำาคัญสำาหรับัองค์กุรที่่�จะนำามาใช่� เพั่�อรักุษาแล่ะ

พััฒนาศักุยภาพัในกุารแข่งขันไดื�อย่างตื่อเนื�อง    

ที่่�มา : ISO Survey 2020, www.iso.org 



แนะไมโคร

เอสเอ็มอีใช้้ 

“มาตรฐาน

การบริหาร

ความร่วม

มือทาง

ธุุรกิจ”
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จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

ในอด่ืตื กุารดืำาเนนิกุารธ์รุกุจิมกัุจะเปีน็แบับั “ปีล่า

ใหญกุ่นิปีล่าเล่ก็ุ” ซึ่้�งหมายถึงึกุารแขง่ขนักุนัดื�วย

ทีุ่นที่รัพัย์  โดืยเฉพัาะธุ์รกิุจขนาดืใหญ่ที่่�เป็ีน 

เจ�าผู้้�ครองตืล่าดื สามารถึล่ดืตื�นที่นุไดื�ดื�วยกุารผู้ล่ติื

สนิค�าในปีรมิาณมากุ ที่ำาให�ตื�นทุี่นในกุารผู้ลิ่ตืต่ือ

หน่วย (Economic of scales) ตืำ�าล่ง แล่ะสร�าง

โอกุาสในกุารที่ำากุำาไรไดื�มากุกุว่า 

อย่างไรกุ็ตืาม ในช่่วง 3-4 ปีีที่่�ผู้่านมา เรามักุไดื�

ยินคำาว่า “ปีล่าเร็วกุินปีล่าช่�า” ซึ่้�งหมายถึึงธ์ุรกุิจ

ขนาดืเล็่กุที่่�สามารถึเติืบัโตืแล่ะแข่งขันกุับัธุ์รกิุจ

ขนาดืใหญ่ไดื�  แล่ะโดืยเฉพัาะอย่างยิ�ง ในปีัจจุบััน 

ไม่เพีัยงแตื่ปีล่าเร็วจะกุินปีล่าช่�าเท่ี่านั�น ร้ปีแบับั

กุารดืำาเนินกุารธ์ุรกุิจตื่างๆ กุ็เริ�มเปีล่่�ยนไปี แล่ะ

เปีล่่�ยนผู้่านไปีส้่ร้ปีแบับัใหม่ๆ มากุข้�น

ที่ั�งน่� เนื�องจากุโล่กุปีัจจุบัันเช่่�อมตื่อกุันไดื�ง่ายข้�น 

แม�ว่าจะม่กุารแข่งขันที่างธ์ุรกุิจที่่�รุนแรงมากุข้�น

แตื่กุ็จำาเปี็นตื�องพ่ั�งพัาอาศัยกุัน  กุารร่วมมือกุับั

ธ์ุรกุิจอื�นจะที่ำาให�สามารถึตือบัสนองความตื�องกุาร

ของล่้กุค�าไดื�มากุข้�น ธ์ุรกุิจขนาดืเล่็กุๆ จ้งม่โอกุาส

ในกุารสร�างความร่วมมือให�ปีระสบัความสำาเร็จไดื�

มากุข้�น  โดืยเฉพัาะธ์รุกุจิขนาดืกุล่าง ขนาดืเล่ก็ุ แล่ะ

ขนาดืย่อยอย่างไมโครเอสเอ็มอ่  (Micro, Small 

and Medium-sized Enterpmrises: MSMEs)

 “กุารบัรหิารความรว่มมอืที่างธ์รุกุจิ” จง้ถึอืเปีน็หวัใจ

สำาคัญของกุารเพ่ั�มขดีืความสามารถึในกุารแข่งขนั

ของธ์ุรกิุจที่ั�งขนาดืใหญ่แล่ะขนาดืเล่็กุ เพัราะที่ำาให�

เกุิดืกุำาล่ังซึ่่�อมากุข้�น ม่ปีระสิที่ธ์ิภาพัเพั่�มข้�น แล่ะม่

แนวคิดืนวัตืกุรรมมากุข้�น สิ�งเหล่่าน่�เปี็นเพัียงส่วน

หนึ�งของปีระโยช่น์จากุความร่วมมอืกุนัระหว่างธ์รุกุจิ 

ไอเอสโอตืระหนกัุถึงึความสำาคญัของเร่�องดัืงกุล่่าว 

โดืยเฉพัาะอยา่งยิ�ง กุารบัรหิารความรว่มมอืที่างธ์รุกุจิ

สำาหรบัั MSMEs จง้ไดื�พััฒนามาตืรฐานแนวที่างใหม่

เร่�องความร่วมมือสำาหรับั MSMEs แล่ะเพ่ั�งปีระกุาศ

ใช่�เมื�อเดืือนพัฤษภาคม 2564

มาตืรฐานดัืงกุล่า่วมช่่่�อวา่ ISO 44003, Collabora-

tive business relationshipm management  

– Guidelines for micro, small and medium-

sized enterpmrises on the impmlementation of 

the fundamental pmrincipmles ซึ่้�งมเ่ปีา้หมายเพั่�อ

ช่ว่ยบัรษิทัี่ขนาดืเล็่กุในกุารเกุบ็ัเกุ่�ยวผู้ล่ปีระโยช่น์จากุ

เคร่อข่ายใหม่แล่ะความร่วมมือที่่�มากุข้�น ซึ่้�งรวมถึึง

กุารแบัง่ปีนัความเส่�ยงแล่ะที่รัพัยากุร กุารล่ดืตื�นที่นุ

กุารผู้ล่ติืตือ่หนว่ย กุารใช่�ความร้�แล่ะผู้้�เช่ี�ยวช่าญรว่ม

กุัน กุารเข�าถึึงตืล่าดืใหม่ แล่ะความสามารถึในกุาร

เข�าถึึงกุารวิจัยแล่ะพััฒนาไดื�  

ที่ั�งน่� มาตืรฐาน ISO 44003 ไดื�ให�หลั่กุกุาร 12 

ปีระกุารของความร่วมมือที่างธ์ุรกุิจตืามที่่�ระบัุไว�ใน

รายงานที่างวิช่ากุารISO/TR 44000, Principmles 

for successful collaborative business  

relationshipm management 

หล่ักุกุารที่ั�ง 12 ปีระกุารครอบัคลุ่มปีระเดื็น

หล่ักุ 3 ข�อ ไดื�แกุ่ หล่ักุกุารบัริหารความสัมพัันธ์์   

ความเกุ่�ยวข�องของ MSMEs กุับักุารบัริหาร 

ความสมัพัันธ์์ แล่ะแนวที่างรวมที่ั�งปีระโยช่นข์องกุาร 

นำากุารบัริหารความสัมพัันธ์์ไปีใช่� 

มาตืรฐาน ISO 44003 ครอบัคลุ่มเร่�องของ

วัตืถึุปีระสงค์ที่างธุ์รกุิจ ความเป็ีนผู้้�นำา กุารกุำากุับั

ดื้แล่แล่ะกุระบัวนกุาร กุารบัริหารความเส่�ยง  

ตืัวช่ี�วัดืแล่ะกุล่ยุที่ธ์์ที่างออกุ (Exit Strategies) 

ซึ่้�งสามารถึปีระยุกุตื์ใช่�ไดื�กุับั MSMEs ทีุ่กุปีระเภที่ 

ที่กุุขนาดื โดืยไม่คำานงึถึงึสาขาอุตืสาหกุรรม สภาพั

แวดืล่�อมในกุารดืำาเนนิงาน วตัืถึปุีระสงคห์รอ่ที่นุที่าง

สงัคมแตือ่ยา่งใดื อกุ่ที่ั�งยงัช่่วยสนบััสนนุให� MSMEs 

สามารถึสร�างความร่วมมือระหว่างไมโครเอสเอ็มอ่

ดื�วยกุันเองหร่อสร�างผู่้านเคร่อข่ายความร่วมมือ 

หร่อสร�างความร่วมมือกุับัธ์ุรกุิจขนาดืใหญ่ไดื�ดื�วย

ซึ่้�งจะที่ำาให�ธ์ุรกุิจม่ความไดื�เปีรียบัที่างกุารแข่งขัน

มาตืรฐาน ISO 44003 เป็ีนมาตืรฐานล่่าสุดืในชุ่ดื

มาตืรฐาน ISO/TR 44000 ซ้ึ่�งรวมถึึงมาตืรฐาน 

ISO 44001, 

Collaborative business relationshipm 

management systems – Requirements 

and framework, แล่ะมาตืรฐาน ISO 44002, 

Collaborative business relationshipm  

management systems – Guidelines on the 

impmlementation of ISO 44001

มาตืรฐานแล่ะเอกุสารข�างตื�น ไดื�รับักุารพััฒนา

โดืยคณะกุรรมกุารวิช่ากุาร ISO/TC 286,  

Collaborative business relationshipm  

management แล่ะม่เล่ขานุกุารคือ BSI ซ้ึ่�ง

เปี็นสถึาบัันมาตืรฐานแห่งช่าตืิของปีระเที่ศ 

สหรัฐราช่อาณาจักุร


