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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยส่วนพระองค์ 
ทรงโปรดปรานการอ่านหนังสือและทรงปรารถนาที่จะเห็นพสกนิกรของพระองค ์
รักการอ่านหนังสือเป็นอย่างมาก เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า หนังสือเป็นที่มาของ
แหล่งความรู ้และวทิยาการทกุด้าน และทกุคนสามารถแสวงหาได้ง่าย และประหยดั
อีกด้วย ดังพระราชด�ารัสที่ทรงตรัสและทรงพระนิพนธ์ไว้ดังนี้ 

"…หนังสือเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ต่าง	 ๆ	 นักปราชญ์ในสมัยโบราณได้ใช้
หนังสือบันทึกความรู้และความคิดเห็นต่าง	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ไว้เป็นสมบัติตกทอด
มาถึงสมัยปัจจุบันเป็นอันมากเช่น	 กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	
เป็นต้น	 เพราะความรู้ของคนในสมัยโบราณนั้นเกิดจากการสังเกต	 เขาเหล่าน้ัน	
ได้สงัเกตความเป็นไปของโลก	และจดจ�าข้อความต่างๆ	 ในแง่ความคดิเหน็ของเขาไว้	
คนสมัยต่อมาได้อ่านข้อความเหล่านั้นจะติดตามค้นคว้าเพิ่มเติมท�าให้ความรู	้
ของมนุษย์กว้างขวางยิ่งขึ้น…" และทรงมีพระราชปรารภว่า

…ข้าพเจ้าอยากให้เรามห้ีองสมดุทีด่	ี มหีนงัสอืครบทกุประเภท	

ส�าหรบัประชาชนหนงัสอืท่ีข้าพเจ้าคิดว่าส�าคัญท่ีสุดอย่างหนึง่คือหนงัสือ

ส�าหรบัเดก็	 วยัเดก็เป็นวยัเรยีนรู้	 เด็กๆ	 ส่วนใหญ่จะสนใจเรือ่งราวต่างๆ	

แปลกๆ	 ใหม่ๆ	อยูแ่ล้ว	 ถ้าเรามหีนงัสอืทีม่คีณุค่าทัง้เนือ้หาและรปูภาพ	

ให้เขาอ่าน	 ให้ความรู้และความบันเทิงเด็กๆ	 จะได้เติบโต	 เป็นผู้ใหญ	่

ทีส่มบรูณ์	 ท่ีรอบรู	้ มีธรรมะประจ�าใจมคีวามรักบ้านเมอืงมคีวามต้องการ

ปรารถนาจะท�าแต่ประโยชน์	ทีส่มควร…

เรื่องประจำ�ฉบับ
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเร่ิมงานพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถ่ินทุรกันดารมาต้ังแต่ปี 2523 โดยทรงทดลองท�าโครงการเกษตร 
เพือ่อาหารกลางวนัในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหาร 
พัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กในถิ่นทุรกันดาร โดยทรงมุ่งเน้นให้เด็ก 
และเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และใช้การศึกษาเป็นหลักในการท�างาน  
หลังจากทรงทดลองท�าโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันแล้ว จึงมีพระราชด�าริ 
ในการด�าเนนิงานด้านการพฒันาเด็กและเยาวชนในโครงการต่างๆ ต่อมาทรงขยายงาน
พฒันาไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนครบทกุโรงเรยีนทัว่ประเทศ รวมถงึโรงเรยีน 
ในสงักดัหน่วยงานต่างๆ พร้อมท้ังตดิตามงานโครงการอย่างต่อเนือ่ง โดยทรงมุง่เน้น 
องค์ประกอบในการพฒันาคณุภาพชวีติ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสขุภาพอนามยั ด้านการศกึษา 
ด้านอาชพี และด้านสิง่แวดล้อม 

ส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะสถาบนัมาตรฐาน
แห่งชาต ิเลง็เหน็ความส�าคญัของการเผยแพร่มาตรฐานสูภ่าคการศกึษา มาต้ังแต่ปี 2546 
โดยมุง่เน้นให้เยาวชนในสถานศกึษามคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งมาตรฐาน ให้สามารถ 
น�าไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ�าวนัและการประกอบอาชพีในอนาคต โดยมาตรฐาน
นอกจากจะเป็นพืน้ฐานของการพฒันาอตุสาหกรรมและคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนแล้ว 
ยงัท�าให้เกดิผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ ทีส่ร้างความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิให้แก่
ประชาชนผูบ้รโิภค ขณะเดียวกนัยงัช่วยในการรกัษาส่ิงแวดล้อม และอนรุกัษ์พลงังานอกีด้วย 
ซึ่งหากมีการส่งเสริมให้เยาวชนในสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญของชาติ  
ได้อปุโภคบรโิภคผลติภณัฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน และมคีวามรูค้วามเข้าใจในเร่ืองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ก็จะส่งผลให้เกดิคณุภาพชวีติทีด่แีก่เยาวชน ชมุชน สงัคม  
และประเทศชาติได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื 
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ดงันัน้ เพือ่เป็นการสนองพระราชด�าริของพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด�าเนินโครงการ
เผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ของ สมอ. รวมถึงโครงการอาสาเอเชีย ของกระทรวง
อตุสาหกรรม   สมอ. จึงจดัท�าโครงการ “อก. อาสา พฒันาห้องสมดุมาตรฐาน” เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  
2 เมษายน 2558 โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช ้ ในห ้องสมุดที่ ได ้มาตรฐาน  
อาทิ ช้ันวางหนังสือ ตู้เก็บหนังสือ ตู้ดัชนี โต๊ะ เบาะนั่ง อุปกรณ์สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องมีไว้ในห้องสมุดมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุน
หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และหนังสืออื่นๆ แก่โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรฐาน สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ในชีวติประจ�าวนัและการประกอบอาชีพในอนาคต อนัเป็นการส่งเสรมิคณุภาพชวิีต
ที่ดีแก่เยาวชนต่อไป

การด�าเนนิโครงการของ สมอ. ก�าหนดเป้าหมายโรงเรยีนในโครงการพฒันาเดก็และ
เยาวชน ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�านวน 10 
โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 5 ครั้ง/ภาค ดังนี้

ภาคเหนือ  จ�านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา
เชียงราย – พะเยา, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 จังหวัดเชียงราย

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ�านวน 2 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนต�ารวจตะเวนชายแดน
บ้านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน จังหวัดเลย

ภาคใต้  จ�านวน 2 โรงเรยีน ได้แก่ ศนูย์การเรยีนต�ารวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยตง 
จงัหวดันครศรธีรรมราช, ศนูย์การเรียนต�ารวจตะเวนชายแดนบ้านหลงัอ้ายหม ีจงัหวดันครศรีธรรมราช

ภาคตะวันตก   จ�านวน 2 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง 
จงัหวดัราชบรุ,ี โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น�้าน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคกลาง/ภาคตะวนัออก   จ�านวน  2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จังหวัดจันทบุรี, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง 
จังหวัดสระแก้ว

นอกจากจะมวีตัถุประสงค์หลกัเพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารีแล้ว การสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องสมุด หนังสือที่ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับมาตรฐานและหนังสืออื่นๆ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนในโรงเรียน  
มคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งการมาตรฐาน ได้มโีอกาสเข้าถึงแหล่งความรู ้ปลูกฝังนสัิยรกัการอ่าน  
และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนความรู้และอาวุธทางปัญญา สามารถเลือกอุปโภค
บริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชน ชุมชน สังคม  
และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
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มาตรฐาน ISO 
ช่วยกระดับธุรกิจ SMEs ให้ดีขึ้น

สมอ สาร ฉบบันีถ้อดความจากเอกสาร ISO FOCUS  เร่ือง “10 good things for SMEs” 
เป็นการน�ามาตรฐาน ISO ไปใช้ในการยกระดบั ขยายธุรกจิ และปรับปรงุธุรกจิ ของธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กรณีศึกษา 10 บริษัท ที่มีพนักงานต้ังแต่ 3-45 คน ที่ประจักษ์ว่ามาตรฐาน 
เป็นเครื่องมือส�าคัญในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ และบริการสู่ตลาดและลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ  
สร้างธุรกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเพิ่มก�าไร

สกู๊ปพิเศษ

มาตรฐาน ISO ช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

บรษัิท dB - Laboratorio de Engenharia 
Acustica ประเทศบราซิล เป็นบริษัทขนาดเล็ก 
ทีม่พีนกังานเพยีง 9 คน ทีน่�ามาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ข้อก�าหนดทัว่ไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏบิตักิาร 
ทดสอบและสอบเทียบ และอนกุรมมาตรฐาน ISO 1996 
เกีย่วกบัเสยีง (Acoustics standards) ทีข้่อก�าหนด
ครอบคลมุในเรือ่งของบทนยิาม การวดัและการประเมนิ
เกีย่วกบัเสยีงทีแ่วดล้อม ธุรกจิของบรษัิทเป็นการให้
บริการเฉพาะทางที่ต้องน�าข้อก�าหนดทางวิชาการ
ตามมาตรฐานมาใช้ เพื่อความถูกต้องแม่นย�า 
มาตรฐานทัง้ 2 เรือ่งนี ้ช่วยปรบัปรงุคณุภาพผลิตภณัฑ์  
ด้วยความมุง่มัน่ในกระบวนการท�างานทีม่มีาตรฐาน 
ท�าให้บริษทัมโีอกาสได้มส่ีวนสนบัสนนุในการพฒันา
มาตรฐานและการประกนัคณุภาพให้แก่ลกูค้าทีเ่ชือ่มัน่
ในบริการทีม่คุีณภาพMr.Krisdany Cavalcante

Technical Director of Engineering
dB - Labor trio de
Engenharia Ascetical  
Brazil

1

ตอนที่ 1
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มาตรฐาน ISO 
ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้เจริญเติบโต ลดต้นทุน 
และเพิ่มผลกำาไร

2

บริษัท Avanzare ประเทศสเปน 
ด�าเนินธุรกิจจัดหาวัสดุนาโน และสารละลาย 
พื้นฐานนาโนเทคโนโลยี มีพนักงาน 35 คน 
บริษัทนี้นับเป็นบริษัทแรกที่น�ามาตรฐาน  
ISO/TS 12025, ISO/TR 13121 และ ISO/TR 13329 
ซึง่เป็นมาตรฐานเก่ียวกบัวัสดุนาโน และนาโน
เทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้บริษัทมีความมั่นคงเป็น
ผูน้�าในตลาดวสัดุนาโน   

มาตรฐาน ISO ช่วยให้บรษิทั และธรุกจิ
การค้าวสัดนุาโนปลอดภยัขึน้ ปัจจบัุนการค้นพบ 
ความปลอดภัยใหม่ๆ ในธุรกิจนี้ท�าให้ตลาด
เตบิโตอย่างมนียัส�าคญัยิง่ข้ึน 

บรษิทัอืน่ๆ อาจมองว่าการน�ามาตรฐาน
มาใช้จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย แต่บริษัท
สามารถคืนทุนได ้อย ่างรวดเร็ว เมื่อเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ๆ ในการผลิต
ที่ท�าตามแนวทางมาตรฐาน ISO ถึงเวลาแล้ว 
ที่บริษัทจะเติบโตสู่ระดับระหว่างประเทศ  
และมีส่วนร่วมท�างานด้านมาตรฐานทั้งใน
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งท�าให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถปรับตัวตาม 
กฎระเบยีบการค้าระหว่างประเทศได้ในอนาคต

Julio Gómez
CEO
Avanzare
Spain

บริษัท  MC Fire Protection ก่อตั้ง
ในปี พ.ศ.2543 ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์
ป้องกนั และการดแูลรกัษาอปุกรณ์ความปลอดภยั
ด้านอัคคีภัย รวมท้ังให้บริการค�าปรึกษาและ
ประเมนิความเส่ียงจากอคัคภียั ด้วยพนกังาน
เพียง 9 คน

มาตรฐาน ISO ช่วยให้ธรุกิจแข่งขันได้3
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บรษิทัให้ความส�าคญักับการด�าเนนิงาน
ทีม่มีาตรฐานสงู และความรับผดิชอบต่อบริการ
และผลติภณัฑ์ และลูกค้ากท็ราบดี แต่เมือ่ในช่วง 
ที่บริษัทพยายามสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าใหม่ที่มีมากขึ้นลูกค้ากลุ่มนี้ได้เรียกร้อง
ให้การตรวจสอบกระบวนการ และมาตรฐาน
การท�างานของบริษัทด้วยเช่นกัน ดังนั้น 
เมือ่บรษัิทได้รับการรบัรองตามมาตรฐานระบบ
บรหิารงานคณุภาพ BS EN ISO 9001:2008  
ส่งผลให้บริษัทได้รับความเช่ือถือจากลูกค้า 
ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท 
กับลกูค้า ธรุกจิกไ็ด้รบัความเช่ือถอื ได้ทัง้ผลงาน 
และผลก�าไร

Mike Chilman
Managing Director
MC Fire Protection
United Kingdom

มาตรฐาน ISO  
เปิดโอกาสตลาดส่งออก
สำาหรับสินค้าและบริการ

4

บริษัท Nanotron Technologies 
สหพันธ ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป ็นบริษัท 
ผู้ให้บริการชั้นน�าในด้านสารสนเทศสถานที่ตั้ง 
และระบบการสื่ อสารในการส ่ งข ้ อมู ล 
ที่ใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจะส่ง
ผ่านการเชือ่มโยงไร้สายได้ในเวลาจรงิ (Real time) 
บริษัทมีพนักงาน 22 คน

มาตรฐานทีป่รบัประสานให้สอดคล้อง
ท�าให้ (ผู ้ให้บริการ) เข้าสู ่ตลาดได้ง่ายข้ึน  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับ SMEs เนื่องจาก
เป็นการลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการท�าการตลาด 
นอกจากนี้มาตรฐานยังเพิ่มโอกาสการยอมรับ
ตราสนิค้า และรบัประกนัให้ลกูค้าว่าเทคโนโลยี
ได้รับการทดสอบ และมีความเชื่อถือได้  

Jens Albers
CEO
Nanotron Technologies Ltd.
Germany
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มาตรฐาน ISO เปิดประตู
สู่กลุ่มลูกค้าใหม่และสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ

5
บรษิทั  Moselli Industries ผลติสบู่  

แป้ง และผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดอ่ืนๆ ที่มี
คณุภาพ และเป็นผูแ้ทนจ�าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดียว 
ของผลิตภัณฑ์ Italian Hyproclean ใน
ประเทศเคนยา 

การก่อตั้งท่ีเข้มแข็งท�าให้การด�าเนิน
ธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี และมาตรฐาน ISO  
ช่วยสร้างพืน้ฐานท่ีแขง็แกร่งให้ธรุกจิขนาดเลก็
ต้องการขยายฐานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
การน�ามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ  
ISO 9001 มาใช้ในธุรกิจขนาดเล็ก ส่งผลให้
บริษัทปรับปรุงกระบวนการที่มีคุณภาพ  
และลดการท�างานที่ ไร ้ประสิทธิภาพลง  
การน�ามาตรฐานมาใช้เป็นการสร้างโอกาสที่ดี
ทางธุรกิจ ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ
เป็นสิ่งที่พิสูจน์การบรรลุวัตถุประสงค์ แม้ว่า
บริษัทจะมีพนักงานประจ�าเพียง 5 คน  
และพนักงานชั่วคราวเพียง 2 คน ก็สามารถ
ประสบความส�าเร็จ และได้รับผลประโยชน ์
จากการน�ามาตรฐาน ISO มาใช้

Mike Chilman
Managing Director
MC Fire Protection
United Kingdom

บริษัทมีเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตร
ป้องกัน ส�าหรับโซลูชันเพ่ือการวางต�าแหน่ง 
ในท้องถิน่ (Local Positioning Solution-LPS) 
ซึ่งใช้งานร่วมกับ GPS ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร เทคโนโลยีนี้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 24730-5 :2010, Information  
technology – Real-time locating systems 
(RTLS) – Part 5: Chirp spread spectrum 
(CSS) at 2.4 GHz air interface  เป็นอนุกรม
มาตรฐาน ISO เกีย่วกบั information technology 
บริษัทได้น�ามาตรฐานมาใช้บริหารจัดการ
ส�าหรับการเฝ้าตดิตามสนิทรพัย์ท่ัวโลก รวมถงึ IP 
ทีจ่�าเป็นส�าหรับความแม่นย�า และมปีระสทิธภิาพ 
ในการติดตาม อัตราส่วนของราคาที่แข่งขันได้
ต่อประสิทธิภาพของโซลูชันระบบนี้สามารถ
ช่วยให้เข้าถงึตลาดทีก่�าลงัเจรญิเตบิโตอย่างมาก 
ส�าหรับระบบ Real time อย่างไรก็ตามการที่
จะเจาะตลาดโลกจ�าเป็นต้องอาศัยมาตรฐาน  

โปรดติดตามอ่าน มาตรฐาน ISO  
ช่วยยกระดับธุรกิจ SMEs ให้ดีขึ้น ตอนที่ 2 ใน 
สมอ สาร ออนไลน์ ประจ�าเดอืน พฤษภาคม 2558

เอกสารอ้างอิง
http://www.iso.org/iso/iso-and-smes
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การเผยแพร่มาตรฐาน
สู่ภาคการศึกษา

การมาตรฐานมีความส�าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเป็นพื้นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน  
กใ็ห้การคุม้ครองความปลอดภยัของสขุอนามยัของประชาชนผูบ้ริโภค ส�านกังานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ได้รณรงค์เผยแพร่
ความรู้เร่ืองการมาตรฐานให้เป็นท่ีรูจ้กัเข้าใจ และให้มกีารน�าไปใช้ในกลุม่ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง 
ด้วยตระหนักดีว่ากลุ่มครู-อาจารย์ในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการปลูกฝัง 
ความรู้เร่ืองมาตรฐานแก่เยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจและน�าไปปรับใช ้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการน�าไปใช้ประกอบอาชีพ 
ในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์เรื่องการมาตรฐานแก่พ่อแม่  
ผู้ปกครอง และญาติพี่น้อง อันจะท�าให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับ
การคุม้ครองความปลอดภยัจากการอปุโภคบริโภคสนิค้าท่ีได้มาตรฐาน ดังนัน้ หากมกีารน�า
การมาตรฐานเข้ามาบรูณาการกับการศกึษาได้ กจ็ะส่งเสรมิให้เยาวชนได้เติบโตอย่างมคีณุภาพ 

สมอ. เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการเผยแพร่มาตรฐาน 
สู่ภาคการศึกษา มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2546 ในช่วงแรกได้บูรณาการการมาตรฐานสู่ภาค 
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ต่อมาได้ขยายผลการบรูณาการมาตรฐานในทกุระดบัการศกึษา 
ด้วยตระหนักดว่ีาการสร้างบคุลากรให้มคีวามรูเ้รือ่งการมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุม่บคุลากร
ทางการศึกษา หากน�าเรื่องการมาตรฐานไปใช้ในการเรียนการสอนแล้ว จะเป็นการขยาย
การเรียนรู้ของเยาวชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการน�า
ความรู้ด้านมาตรฐานไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

สกู๊ปพิเศษ
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การบูรณาการการมาตรฐานสู่ภาคการศึกษาตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน มีกิจกรรม
ด�าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 

โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาระดับประถมศึกษา
โครงการจัดท�าระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบ

การเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
โครงการพฒันาความรูด้้านมาตรฐานและคณุภาพส�าหรบัเยาวชนในสถาบนัอาชวีศกึษา
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการสู่ระดับอุดมศึกษา

กจิกรรมการบูรณาการการมาตรฐานสูภ่าคการศกึษาในปีงบประมาณ 2558 

1. ระดับประถมศึกษา
 1. พฒันาหลกัสตูรระดบัชัน้ประถมศกึษาให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษา

พื้นฐานที่มีการปรับปรุงใหม่
 2. จดัสมัมนาครผููส้อนระดับช้ันประถมศกึษา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จ�านวน 100 คน เพื่อเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรการบูรณาการการมาตรฐาน
สู่การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

2. ระดับมัธยมศึกษา
 1. จัดท�าโครงการจัดท�าระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” และ

โรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
 2. จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ครูอาจารย์ในเขตภาคเหนือ  

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ระดับอาชีวศึกษา
 1. จัดสัมมนาเผยแพร่หลักสูตรวิชาชีพพื้นฐาน 5 วิชา แก่ครู-อาจารย ์

ในสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 

4. ระดับอุดมศึกษา
 1. จัดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการให้แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยต่างๆ จ�านวน 3 รุ่น รวม 526 คน 

ในแต่ละปี สมอ. ได้ขยายผลการด�าเนนิโครงการอย่างต่อเนือ่งในทกุระดบัการศกึษา 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และให้ก้าวทันกับ 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีนี้ 
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มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. เป็นหน่วยงานแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในเรื่องความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical  
barriers To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญ 
ของกฎระเบยีบด้านเทคนคิและมาตรฐานระหว่างกนัของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบ
กันอยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
และเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมท้ังส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
ในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐาน 
ของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก แคนาดาประกาศกฎระเบียบน�้าดื่มที่ใช้ในรถไฟ  
เรือ เครื่องบินและรถโดยสาร(G/TBT/N/CAN/416)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement  
on Technical Barriers to Trade: TBT) แคนาดาได้แจ้งองค์การการค้าโลก  
ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/CAN/416 เรื่อง Potable Water on Board 
Trains, Vessels, Aircraft and Buses Regulations 

วันที่แจ้ง     16 มิถุนายน 2557
วันที่มีผลบังคับใช้    ยังไม่ก�าหนด 
วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 24 กรกฎาคม 2557

คุณภาพของน�้าและระบบการขนส่งน�้า ก�าหนดตามระบบ ICS 13.060, 93.025
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สาระโดยสรุป

หน่วยงานด้านสาธารณสขุของแคนาดามีกฎระเบียบการจดัการความเสีย่ง
ของน�้าดื่ม (The 1954 Potable Water Regulations for Common Carriers 
:PWRCC) ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวและบทบัญญัติอื่นเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรคในน�้า 
คุณภาพน�้าและการก่อสร้างเรือไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัยของ
อตุสาหกรรมหรือมาตรฐานทางวทิยาศาสตร์ ดังนัน้ กฎระเบยีบใหม่จงึต้องการปรับ
ให้ทนัสมยัเพือ่ช่วยป้องกนัความปลอดภยัของบคุคลท่ีเดินทางในประเทศแคนาดา 
แคนาดาจึงก�าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับน�้าดื่ม ระบบน�้าดื่ม น�้าดื่มบรรจุขวด  
และน�้าแข็งบรรจุเสร็จ ที่ให ้บริการแก่ผู ้โดยสารในรถไฟ เรือ เคร่ืองบิน  
และรถโดยสาร เพ่ือให้ประชาชนบริโภคน�้าที่มีคุณภาพและป้องกันเชื้ออีโคไล 
แบคทีเรียที่มาพร้อมกับอาหาร ทั้งนี้ ได้เสนอมาตรการระบบป้องกันน�้าด่ืม 
จากการปนเปื้อน ก�าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง การฆ่าเช้ือโรคในน�้า ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนลดความเสีย่งจากการเจบ็ป่วยขณะเดนิทางและลดค่าใช้จ่ายในการรกัษา
พยาบาล รวมทั้งเป็นการก�าหนดเทคโนโลยีใหม่ในการจัดการน�้าดื่ม

วัตถุประสงค์

คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่ กลุ่มความตกลง 
ด้านอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้า กองกิจกรรมมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ. 
โทร. 02-202-3504 โทรสาร 02-202-3511 Email:wto@tisi.go.th
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นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมอ.  
ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยจัดพิธีสรงน�้าพระ และรดน�้าขอพรผู้ใหญ่  
โดยเลขาธิการได้ให้พรแก่เจ้าหน้าที่ สมอ. เพ่ือเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สมอ.

สมอ. จัดพิธีรดน้ำาขอพรในเทศกาลวันสงกรานต์
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ส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์
อุตสาหกรรม ร่วมงานแถลงผลงาน
รอบ 6 เดือนกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยมีนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม 
เป็นประธาน เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2558 
ณ ส�านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

สมอ. ร่วมงานแถลง
ผลงานรอบ 6 เดือน
กระทรวงอุตสาหกรรม
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นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) สาขาการทดสอบเคม ี
และโภคภัณฑ์รายการทดสอบน�้าประปา ค่าความเป็นกรด-ด่าง แก่ กองควบคุมคุณภาพน�้า  
การประปาส่วนภมูภิาค โดยม ีนางรตันา กจิวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมภิาค เป็นผู้รบัมอบ 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ การประปาส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ

สมอ. มอบใบรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025-2548

นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. 
รับมอบโล่ประกาศเกียรตคิณุจากนายอ�าพล 
วงศ์ศริ ิเลขาธกิาร สคบ. ในฐานะหน่วยงาน
สนับสนุนการด�าเนินงานด้านการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับการมาตรฐานและ มอก. 9999   
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ศูนย์แสดง
สนิค้าและการประชมุอมิแพค็ เมืองทองธานี  

สมอ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
จาก สคบ.
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เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุน

ให้ลงโฆษณาในหนังสือรายงานประจ�าปี และเอกสารเผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  

ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�าฉบับพิเศษ 

โดยวธิกีารขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากผูป้ระกอบการ หาก สมอ. จะด�าเนนิ

การจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จงึขอแจ้งเตอืนผู้ประกอบ

การอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือขอการสนับสนุนการจัดท�าหนังสือรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อ
ผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการโฆษณา 

กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ี สมอ. และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เข้าไปตรวจ

สินค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย 

สมอ. (ตามความในมาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้าภายใน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่โทร. 0 2202 3429, 0 2202 3517

เตือนร้านจำาหน่ายทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่



ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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