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9 มิถุนายน 2560 
วันรับรองระบบงานโลก 
การรับรองระบบงานสร้างความเช่ือมั่น

ในการก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

วันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี องค์กรระหว่าง

ประเทศ 2 องค์กร คือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วย 

การรับรองระบบงาน (International Accreditation 

Forum – IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย 

การประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  

(International Laboratory Accreditation Coopera-

tion – ILAC) ได้ก�าหนดให้เป็น “วันรับรองระบบงานโลก” 

แล้วรูห้รอืไม่ว่า การรับรองระบบงาน คอือะไร ส�าคัญอย่างไร

กับประชาชนผู้บริโภค และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

ของไทย สมอ สาร ฉบับเดือนมิถุนายน 2560 จึงได้น�า 

ความรู้เกี่ยวกับการรับรองระบบงานมาฝากกัน

กำรรบัรองระบบงำน เป็นการรบัรองความสามารถทางเทคนคิของหน่วยงาน เช่น การรบัรองห้องแล็ป เพือ่ให้ผลการ

ทดสอบจากห้องแล็ปมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ในทางการค้าก็เช่นเดียวกัน เมื่อสินค้าหรือบริการผ่านการรับรองจาก

ห้องแลป็นี ้จะมคีวามน่าเชือ่ถอื เมือ่ส่งไปขายยงัต่างประเทศ ประเทศคู่ค้ากย็อมรบัสินค้าของไทย เนือ่งจากผลการทดสอบมคีวาม

น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ ซึ่งการรับรองระบบงานจะช่วยลดความซ�้าซ้อนในการตรวจสอบรับรอง เป็นการเพิ่มโอกาสใน

การแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก และเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ  

ประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีด�าเนินงานด้านการรับรองระบบงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ทัง้ 4 หน่วยงานได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิความตกลงว่าด้วยการยอมรบัร่วมการรบัรองระบบงานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วย

การรับรองระบบงาน หรือ IAF และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรบัรองระบบงานห้องปฏบิติัการ หรือ ILAC ท�าให้ผลการ

ตรวจสอบและรับรองจากประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ลดการตรวจสอบซ�้าจากประเทศคู่ค้า
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IAF และ ILAC ได้ส่งเสริมให้ผู้เก่ียวข้องเกิดความตระหนักถึง

บทบาทและความส�าคญัของการรบัรองระบบงาน จงึก�าหนดให้วนัที ่9 มถินุายน 

ของทุกปีเป็น “วนัรับรองระบบงานโลก” หรอื “World Accreditation Day” 

และขอความร่วมมือประเทศสมาชิกร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมด้าน 

การรบัรองระบบงานในวันดังกล่าวเปน็ประจ�าทุกปี ส�าหรบัในปีนี้ ได้ก�าหนด

หัวข้อในการรณรงค์ คอื “การรบัรองระบบงานสร้างความเช่ือมัน่ในการก่อสร้าง 

และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Accreditation: Delivering Confidence in 

Construction and the Built Environment)” เพื่อเน้นถึงบทบาทและ

ความส�าคญัของการรับรองระบบงานในการสร้างความเชือ่ม่ันในอตุสาหกรรม

ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของประเทศไทยได้จัดกิจกรรมวันรับรองระบบงานโลก  

ซึ่งพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยนอกจากจะมี 4 หน่วยงานที่ด�าเนินกิจกรรม

ด้านการรับรองระบบงานคือ สมอ. มกอช. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ร่วมกนัจดังานแล้ว ยงัมีสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ

เข ้าร ่วมจัดงานด้วย และได้ร ่วมกันก�าหนดหัวข้อในการรณรงค์ คือ  

“การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และ 

การคมนาคม” โดยร่วมมอืกนัจดังานสมัมนาเนือ่งในวนัรบัรองระบบงานโลกขึน้ 

ในวนัศกุร์ที ่9 มถุินายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรมู อาคารอมิแพค็ฟอรัม่  

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี เพื่อส่งเสริม

กิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย และให้ผู้เก่ียวข้อง

ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงบทบาทและความส�าคัญของการด�าเนินงานด้าน 

การตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา รวมถึง 

การใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการก่อสร้าง และการคมนาคมด้วย  

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในบริบทของการตรวจสอบและ

รับรอง ที่มีเป้าหมายของการตรวจสอบรับรองครั้งเดียวเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

เพื่อให ้การตรวจสอบของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในทุกภาคส่วน  

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

ส่วนแรกคอื กจิกรรมการสมัมนา โดยได้รบัเกยีรตจิากเลขาธกิาร 

สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “การมาตรฐาน

เพื่อรองรับการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0” และยังมีการบรรยายพิเศษ  

เรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น

ศนูย์กลางการคมนาคมของอนภูุมภิาค” โดย ผูอ้�านวยการสถาบนัมาตรวทิยา

แห่งชาติ รวมถึงการเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Theme งานในวันนี้ด้วย 
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นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง

หน่วยรับรองระบบงานกับหน่วยงานกฎระเบียบของไทย และผู้เก่ียวข้อง  

ใน 3 เรือ่งส�าคญั ได้แก่ 1) การรบัรองระบบงานหน่วยตรวจและหน่วยรบัรอง

สถานประกอบการ ระหว่าง ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส�านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ 2) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา 

งานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ

ส�านกังานพสิจูน์หลกัฐานต�ารวจ 3) ความร่วมมอืด้านการพฒันาระบบมาตร

วิทยาส�าหรับงานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย ระหว่างสถาบันมาตร

วิทยาแห่งชาติ และส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ อันเป็นการแสดง 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนา

ระบบงานพิสูจน์หลักฐานและงานด้านต่างๆ ของไทยให้ได้รับการยอมรับ 

ในวงกว้างต่อไป 

ส่วนที่สอง เป็นเรื่องของนิทรรศการให้ความรู ้ และการ

ประชาสัมพันธ์ โดยภายในงานได้มีผู้ประกอบการตรวจสอบรับรองเข้าร่วม

ออกบูธนิทรรศการด้วยกว่า 20 บูธ มีท้ังห้องแล็ป และหน่วยตรวจสอบ  

ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานจะได้พบปะแลกเปลี่ยน

ข้อมูลในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 700 คน  

ซ่ึง สมอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานวันรับรองระบบงานโลกในปีนี้  

จะท�าให้บุคลากรในหน่วยงานรับรอง หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ  

หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ รวมไปถึงผู ้ประกอบการโดยเฉพาะใน 

ภาคธรุกจิก่อสร้าง ได้ตระหนกัถงึบทบาทและความส�าคัญของการด�าเนนิงาน 

การตรวจสอบและรบัรอง และให้ความร่วมมอืซึง่กนัและกนัในด้านการตรวจ

สอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา เพื่อประโยชน์

โดยตรงทั้งต่อธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคมต่อไป  
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การประชุม PASC ครั้งที่ 40 กับ 
“การประสานความร่วมมือระดับภูมิภาคในสภาพแวดล้อมระดับโลก”

สมอ. กับการมาตรฐานระหว่างประเทศ

PASC เป็นองค์การมาตรฐานระดับภูมิภาค ซึ่งเกิดจาก 

การรวมกลุม่ของสถาบนัมาตรฐานของประเทศในแถบภาคพืน้แปซฟิิก

ตัง้แต่ปี 2516 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นเวทกีารหารอืและแลกเปล่ียน

ข้อคดิเหน็เกีย่วกับมาตรฐานและการตรวจสอบรบัรอง เพ่ือเป็นแนวร่วม

ในการต่อรองกับภูมิภาคอื่นเก่ียวกับงานด้านมาตรฐาน รวมทั้ง 

เพื่อติดตามทิศทางการด�าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะแก่องค์การ

มาตรฐานระดบัสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ISO และ IEC เพือ่ให้มาตรฐาน

สากลสนองตอบต่อความต้องการของโลก และส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ 

การประชมุ PASC จัดข้ึนปีละคร้ังเป็นประจ�าทกุปี ซึง่ในปีนี ้

ได้ก�าหนดหัวข้อหลัก (Theme) ในการประชุม คือ “กำรประสำน 

ควำมร่วมมือระดับภูมิภำคในสภำพแวดล้อมระดับโลก”(Regional 

Collaboration in a Global Environment) และด้วยความทีแ่คนาดา

เป็นเจ้าภาพ การประชมุปีนีจ้งึมคีวามพเิศษทีจ่ดัให้มกีารประชมุร่วมกนั

ระหว่าง PASC กับ COPANT ที่ย่อมาจาก The Pan American  

Standards Commission (COPANT) โดยเป็นโอกาสอนัดทีีไ่ด้ส่งเสรมิ

ความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรฐานของท้ังสองภูมิภาคในการ

สนับสนุนการด�า เนินงานด ้านมาตรฐานและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เชิงนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Enabling 

Innovation through Standardization เพื่อหารือวิธีการที ่

จะสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนวัตกรรมเห็นถึงคุณค่าและ

ความส�าคัญของการมาตรฐาน

นอกเหนือจากการประชุม PASC คณะผู้แทนไทยน�าโดย

นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. ได้เข้าร่วมการประชุม 

ได้แก่ การประชุม Networking Session ระดับทวิภาคีกับสมาชิก  

4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน และสิงคโปร์ การประชุม

หารือทวิภาคีกับองค์การระหว่างประเทศด้านการมาตรฐานและ 

หน่วยงานต่างประเทศด้านมาตรฐาน ได ้แก ่ Underwriters  

Laboratory Inc. (UL) และ ASTM International

ประเดน็ส�าคญัทีไ่ทยผลักดนัในการประชมุครัง้นีท้ัง้ในระดบั

ทวภิาคแีละพหภุาค ีได้แก่ การน�าเสนอ มอก. ๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียงภาคอุตสาหกรรม เพื่อขอเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิก 

PASC ในการจัดท�า มอก. ๙๙๙๙ เป็นมาตรฐาน ISO ในการนี้  

คณุพสิิฐ รงัสฤษฎ์วฒุกิลุ เลขาธกิาร สมอ. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 

ร่วมกับ รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้น�าเสนอแนวทางการน�า มอก. ๙๙๙๙ ไปประยุกต์ใช้

กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับ

แต่ละบริบท โดยไทยได้จัดท�าเป็นข้อเสนอโครงการส�าหรับการยกร่าง
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มาตรฐาน ISO ฉบับใหม่ในชื่อ “The Guidance on Sufficiency 

Economy for Industries” ซึ่งที่ประชุมแสดงความสนใจสอบถามถึง

ผลตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมไทยที่น�า มอก. ๙๙๙๙ ไปใช้ตั้งแต ่

ปี 2556 ทีเ่ร่ิมประกาศใช้ มอก. ฉบบันี ้อกีทัง้สมาชิกหลายประเทศสนใจ

ขอรับรายละเอียดข้อเสนอโครงการของไทยเพ่ือส่งให้ผู้เชี่ยวชาญใน

ประเทศตนพิจารณาด้วย ในการนี้ ที่ประชุมจึงขอให้สมาชิกที่สนใจ

ด�าเนนิกจิกรรมตามโครงการพจิารณาให้การสนบัสนนุข้อเสนอของไทย

ด้วย ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นส่งต่อแนวคิด “พอเพียงเพื่อยั่งยืน” จาก

ไทยสู่สากลได้อย่างสวยงามทีเดียวค่ะ

ส่วนการหารือความร่วมมือระดับทวิภาคีกับหน่วยงาน 

ต่างประเทศด้านมาตรฐานนั้น ผู ้แทนไทยได้หารือกับผู ้แทนจาก  

Underwriters Laboratory Inc. (UL) สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ 

การจัดท�าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding – 

MOU) ด้านมาตรฐานระหว่าง สมอ. กับ UL และกับผู้แทนจาก ASTM 

International สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการทบทวนการด�าเนิน 

ความร่วมมือตาม MOU ระหว่าง สมอ. กับ ASTM ที่ลงนามตั้งแต ่

ปี 2557 โดยเนื้อหาของ MOU เกี่ยวกับการน�ามาตรฐาน ASTM มาใช้ 

ในการก�าหนดมาตรฐานของไทย โดยทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบ 

ที่จะหารือในรายละเอียดร่วมกับ สมอ. ในโอกาสต่อไป

ในการประชุม PASC ครั้งท่ี 40 และการประชุม PASC 

Executive Committee (EC) ครั้งที่ 57 ที่ประชุมรับทราบความคืบ

หน้าและพิจารณาแผนการด�าเนินงานตาม PASC Strategic Plan  

2016-2020 ของคณะท�างานด้านยุทธศาสตร์ 3 คณะ ประจ�าปี  

2017-2018 ดังนี้ 

คณะที่ 1 ด้ำนกำรสื่อสำร (WG 1 Communication) 

(1) การพัฒนาเว็บไซต์ของ PASC ให้มีข้อมูลที่จ�าเป็น 

มากขึน้ เช่น ข้อมลูทัว่ไปและชือ่ผูป้ระสานงานของแต่ละประเทศสมาชิก 

กรณีตัวอย่างของบริษัทที่ประสบความส�าเร็จในการน�ามาตรฐานไปใช้ 

(2) การเชิญผู้เก่ียวข้องด้านการมาตรฐานในระดับสากล 

และภูมิภาคเข้าร่วมประชุม PASC เพิ่มเติม เช่น Codex, OIML และ 

OECD โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ Theme ของการประชุม PASC 

คณะที่ 2 ด้ำนกำรเป็นหุ้นส่วนและกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

(WG 2 Partnership and Stakeholders Engagement) 

(1) การเพิ่มการประสานความร่วมมือกับองค์กรด้านการ

มาตรฐานระดับสากลและภูมิภาค โดยการเชิญผู้แทนองค์กรระหว่าง

ประเทศ เช่น ISO, IEC, ITU มาเข้าร่วมประชุม PASC โดยก�าหนดหวัข้อ

หารือที่ชัดเจนสอดคล้องตาม Theme ของการประชุม PASC 

(2) การประสานผู้เกี่ยวข้องรายใหม่ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

Theme การประชุม PASC เช่น ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน  

นายธนาคาร สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบ  

เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมและน�าเสนอ

มุมมองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ PASC 

(3) การสร้างเครือข่ายผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ IEC 

Young Professional Programme เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ์

ในการเข้าร่วมโครงการ ความส�าเร็จในการส่งผู้แทนเข้าร่วม รวมถึง 

เพื่อติดตามการด�าเนินงานหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว

คณะที่ 3 ด้ำนกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและกำรอ�ำนวย 

ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ

(WG 3 Capacity Building and Trade Facilitation)

(1) การส่งเสริมให้ ISO และ IEC เพิ่มช่องทางและหัวข้อ 

ในการฝึกอบรม เช่น การจัดประชุม Webex ส�าหรับ TC/WG  

Convenors การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 

ของมาตรฐานกับความตกลงการค้าเสรี (FTAs) เป็นต้น

(2) การจัดท�าแบบส�ารวจหัวข้อการฝึกอบรมท่ีเป็นท่ี 

ต้องการของสมาชิก PASC 

(3) ความเป็นไปได้ในการจัดประชุม Webex เพื่อแลก

เปลีย่นความเหน็เกีย่วกบัประเดน็สบืเนือ่งจากการประชมุเชิงปฏิบตักิาร

ที่จัดต่อเนื่องกับการประชุม PASC หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ

สมาชิก PASC 

นอกเหนือจากประสบการณ์ในการน�าเสนอเพื่อโน้มน้าวให้

ประเทศอื่นสนับสนุนข้อเสนอของไทยแล้ว การเดินทางไปแคนาดา 

ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ประทับใจของดิฉัน ที่ผ ่านมา 

ดฉินัมกัจะได้เดนิทางไปประเทศในแถบอาเซยีนซึง่ใช้เวลาบนิอย่างมาก

ประมาณ 5 ชั่วโมงแต่ครั้งนี้เป็นการเดินทางท่ียาวนานกว่าน้ันมากค่ะ 

เราออกจากกรุงเทพฯ ไปฮ่องกงใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 45 นาที และจาก

ฮ่องกงบนิตรงไปยงัแวนคูเวอร์ใช้เวลาถงึ 14 ชัว่โมง และเวลา 14 ช่ัวโมง
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ยังคงเป็นความต่างของเวลาที่ไทยกับแวนคูเวอร์ โดยเวลาที่แวนคูเวอร์

ช้ากว่าไทยถึง 14 ชั่วโมง ผู้แทนจากประเทศแถบเอเชียจึงมีอาการเจ็ท

แลค (Jet Lag) ไปตามๆ กันค่ะ ความแตกต่างที่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่ง คือ 

“อุณหภูมิ” ในช่วงกลางวันขณะที่กรุงเทพฯ อุณหภูมิ 30 กว่าองศา ที่

แวนคูเวอร์อยู่ที่ 13 องศา เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่อากาศก�าลังเย็นสบาย 

ส�าหรบัคนเอเชยีอย่างเราๆ แค่สวมเสือ้แจ๊คเก็ตหนาสกัหน่อยก็สามารถ

เดินเล่นแบบชิลล์ๆ ได้แล้วค่ะ ตอนขาไปลุงคนขับแท็กซี่เล่าให้เราฟังว่า 

แวนคูเวอร์นั้นมีฉายาว่าเป็น City of Glass เพราะใจกลางเมืองจะเต็ม

ไปด้วยตึกสูงที่มีผนังเป็นกระจก และอีกฉายาหนึ่ง คือ Hongcouver 

เพราะคนในแวนคูเวอร์ส่วนใหญ่เป็นคนจีน โดยเฉพาะคนจีนที่มาจาก

ฮ่องกง ตอนที่เราไปเดินเล่นในเมืองเราก็พบว่าเต็มไปด้วยคนเอเชียค่ะ 

ทัง้จนีและเกาหลเีลย ค่าครองชีพทีแ่วนคเูวอร์จดัว่าสงูนะคะ ราคาสนิค้า

ที่เราเห็นติดอยู่ท่ีชั้นวางในซุปเปอร์มาร์เก็ต พอตอนคิดเงินจะบวก 

เพิ่มภาษี PST 7% GST 5% รวม 12% เลยทีเดียว ตามภัตตาคารหรือ

ร้านอาหารที่มีพนักงานให้บริการก็จะต้องบวกเพิ่มค่าบริการด้วย  

การให้ทิปก็เป็นสิ่งท่ีต้องปฏิบัติ แม้แต่การน่ังรถแท็กซ่ี ก็จะต้องให้ทิป

ด้วยนะคะ แถมการเรียกแท็กซี่ข ้างทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย  

ตอนออกจากโรงแรมไปหาร้านอาหารม้ือเย็น เราสามารถข้ึนแท็กซี่ 

ที่มาต่อคิวรอหน้าโรงแรมได้โดยง่าย แต่จากร้านอาหารกลับโรงแรมนั้น 

เราต้องให้ทางร้านโทรเรียกจากศูนย์แท็กซี่มาให้ค่ะไม่งั้นก็ต้องยืนรอ 

ข้างทางแบบไม่รู ้ว่าเมื่อไรจะหาแท็กซี่ได้ ของที่ขึ้นชื่อของแคนาดา 

ที่ทุกคนจะนึกถึง คือ เมเปิลไซรัป ค่ะ เพราะเมเปิลเป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ดี

ในประเทศแคนาดาน�า้เลีย้งจากต้นเมเปิลสามารถน�ามาระเหยให้เข้มข้น

จนกลายเป ็นเมเป ิลไซรัปแสนอร ่อยที่มีรสชาติเป ็นเอกลักษณ์  

เราสามารถหาซือ้คุกกี ้บสิกิต ป๊อปคอร์น และลูกอมทีท่�าจากเมเปิลไซรปั

ได้ตามร้านขายของฝากหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ 

การเดินทางไปแวนคูเวอร์ครั้งนี้ นอกเหนือจากความส�าเร็จ

ทีไ่ด้น�าเสนอ มอก. ๙๙๙๙  แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม

ให้เป็นที่รู้จักในวงการมาตรฐานแล้ว การได้พบกับผู้แทนจากสถาบัน

มาตรฐานของ PASC และ COPANT ก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างสองภูมิภาคเพื่อสานสัมพันธ์ท่ีน�าไปสู่ผลประโยชน์ด้านการ

มาตรฐานในระดับโลกด้วย ส่วนความคืบหน้าการเสนอ มอก. ๙๙๙๙ 

เป็นมาตรฐาน ISO จะเป็นอย่างไร ดิฉันจะติดตามมาเล่าให้ผู้อ่าน 

ได้ทราบในโอกาสต่อไปนะคะ 

ปัจจุบัน PASC มีสมาชิก 23 ประเทศ ได้แก่ 

ออสเตรเลีย แคนาดา จีน โคลอมเบีย เอกวาดอร์ ฟิจิ ฮ่องกง 

อนิเดยี อนิโดนเีซยี ญีปุ่น่ มาเลเซยี เมก็ซโิก มองโกเลยี นวิซแีลนด์ 

ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อัฟริกาใต้ ไทย 

สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

นอกจากนี้ PASC ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 

(PASC Executive Committee – PASC EC) ขึ้นเมื่อปี 2537 

เพื่อพิจารณาการด�าเนินงานตามที่ PASC มอบหมาย รวมทั้ง 

ท�าหน้าที่เป็นผู้แทน PASC ในการประสานความร่วมมือกับ

องค์การภูมิภาคอื่น โดยประเทศสมาชิกทุกประเทศสามารถ 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ PASC EC ได้

ประเทศไทยโดย สมอ. เข้าร่วมเป็นสมาชิก PASC 

ตั้งแต่ปี 2522 และร่วมเป็นคณะกรรมการใน PASC EC ด้วย

ผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ PASC สามารถหาข้อมูล 

เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://pascnet.org/

สมอ. กับการมาตรฐานระหว่างประเทศ

https://pascnet.org/
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สมอ. UPDATE มาตรฐานใหม่กองบรรณาธิการ

มอก. 824 เล่ม 2(6)-2559
สวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้า 
ยึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2(6) : คุณลักษณะที่ต้องการ
เฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ส�าหรบัโคมไฟฟ้าและป้ายไฟฟ้าทัง้ภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร

มอก. 2756 เล่ม 2(2)-2559
วิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส ้นใยน�าแสง 
ในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2(2) : การทดสอบ
ความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง
ส�าหรับสายไฟฟ้าหุ ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเด่ียว 
ขนาดเลก็ - วธิดี�าเนินการส�าหรบัเปลวไฟแบบดฟิฟิวชนั

มอก. 2593 เล่ม 1-2559
สวิตช์ไฟฟ้าส�าหรับเคร่ืองไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อก�าหนด
ทั่วไป

มอก. 2756 เล่ม 3(10)-2559
วิ ธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส ้นใยน�าแสง 
ในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3(10) : การทดสอบ
ความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวด่ิง
ส�าหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดต้ังในแนวดิ่ง  
- เครื่องทดสอบ

มอก. 2757 เล่ม 1-2559
วิธีทดสอบก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการไหม้ไฟ 
ของวัสดุจากสายไฟฟ้า เล่ม 1 : การหาปริมาณก๊าซ 
กรดฮาโลเจน

มอก. 22004-2559
ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร - ข้อแนะน�า
การประยุกต์ใช้ มอก. 22000

มอก. 2756 เล่ม 1(1)-2559
วิ ธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส ้นใยน�าแสง 
ในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(1) : การทดสอบ
ความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวด่ิง
ส�าหรับสายไฟฟ้าหุ ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเด่ียว  
- เครื่องทดสอบ

มอก. 2757 เล่ม 2-2559
วิธีทดสอบก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการไหม้ไฟ 
ของวัสดจุากสายไฟฟ้า เล่ม 2 : การหาความเป็นกรด 
(โดยการวัด pH) และความน�าไฟฟ้า

มอก. 2755 เล่ม 11-2559
วิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้  
-  ความสมบรูณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 11 : เคร่ืองทดสอบ 
- การไหม้อย่างเดียวที่อุณหภูมิเปลวไฟอย่างน้อย  
750 °C 

มอก. 2756 เล่ม 1(2)-2559
วิ ธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส ้นใยน�าแสง 
ในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(2) : การทดสอบ
ความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวด่ิง
ส�าหรับสายไฟฟ้าหุ ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเด่ียว  
- วิธีด�าเนินการส�าหรับเปลวไฟแบบพรีมิกซ์ 1 kW

มอก. 2755 เล่ม 1-2559
วิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้  
- ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 วิธีทดสอบ 
การไหม้ไฟกับแรงกระแทกท่ีอุณหภูมิอย่างน้อย  
830 องศาเซลเซียส ส�าหรบัสายไฟฟ้าทีม่แีรงดนัไฟฟ้า
ทีก่�าหนดไม่เกนิ 0.6/1.0  kV และมเีส้นผ่านศนูย์กลาง
รวมเกิน 20 mm

มอก. 2755 เล่ม 21-2559
วธิทีดสอบสายไฟฟ้าในภาวะทีเ่กดิการลุกไหม้ - ความ
สมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 21 : วิธีการด�าเนินการ
และคุณลักษณะที่ต้องการ - สายไฟฟ้าที่มีแรงดัน
ไฟฟ้าที่ก�าหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV 

มอก. 2756 เล่ม 1(3)-2559
วิ ธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส ้นใยน�าแสง 
ในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(3) : การทดสอบ
ความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวด่ิง
ส�าหรับสายไฟฟ้าหุ ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเด่ียว  
- วิธีการประเมินหยด/อนุภาคที่ติดไฟ

มอก. 2755 เล่ม 2-2559
วิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้  
- ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 2 วิธีทดสอบ 
การไหม้ไฟกับแรงกระแทกท่ีอุณหภูมิอย่างน้อย  
830 องศาเซลเซียส ส�าหรบัสายไฟฟ้าทีม่แีรงดนัไฟฟ้า
ทีก่�าหนดไม่เกนิ 0.6/1.0 kV และมเีส้นผ่านศนูย์กลาง
รวมไม่เกิน 20 mm

มอก. 2755 เล่ม 23-2559
วิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้  
- ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 23 : วิธีการ
ด�าเนินการและคุณลกัษณะท่ีต้องการ - สายส่งข้อมลู

มอก. 2756 เล่ม 2(1)-2559
วิ ธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส ้นใยน�าแสง 
ในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2(1) : การทดสอบ
ความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวด่ิง
ส�าหรับสายไฟฟ้าหุ ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเด่ียว 
ขนาดเล็ก - เครื่องทดสอบ

มอก. 2755 เล่ม 3-2559
วิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้  
- ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 3 วิธีทดสอบ 
การไหม้ไฟกับแรงกระแทกท่ีอุณหภูมิอย่างน้อย  
830 องศาเซลเซียส ส�าหรบัสายไฟฟ้าทีม่แีรงดนัไฟฟ้า
ที่ก�าหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV ทดสอบในเครื่องห่อหุ้ม
โลหะ

มอก. 2755 เล่ม 25-2559
วิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้  
- ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 25 : วิธีการ
ด�าเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - เคเบิลเส้นใย
น�าแสง

ในเดือนพฤษภาคม 2560  สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�านวน 18 เรื่อง พร้อมให้ผู้ประกอบการ 

ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมายื่นขอการรับรอง ดังนี้

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียด 

มาตรฐานได้ที่ www.tisi.go.th  และสั่งซื้อ

โดยตรงที่กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการ

มาตรฐาน สมอ. โทร. 0 2202 3426  

ประกำศมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ในเดือนพฤษภำคม 2560   
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WTO/TBT นางสาวพิยานิชญ์ แต้มแก้ว • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สมอ. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่อง 

ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical barriers To Trade: TBT) ภายใต้

องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของ 

ประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกันอยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือเป็นข้อมูลทางการค้า  

ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนและเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมาชิก ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ 

ในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มำตรฐำนของประเทศสมำชิก 

องค์กำรกำรค้ำโลก เร่ือง ประเทศเกำหลีออกร่ำงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับยำนยนต์ระบบรำง (Notification  

G/TBT/N/KOR/718) ดังนี้

มาตรการทีแ่จ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical barriers To 

Trade: TBT) ประเทศเกาหลีได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/KOR/718 เรื่อง  

Technical Specifications for Manufacturer Approval of “Additional enactment and amendment  

of the technical regulations of the railway vehicles”

วันที่แจ้ง    9 มิถุนายน 2560

วันที่มีผลบังคับใช้    10 สิงหาคม 2560

วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน  60 วัน นับจากวันที่มีการแจ้ง WTO

ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้อง
ยานยนต์ระบบรางที่จะน�ามาใช้งานในประเทศเกาหลี

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่ กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 

กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ โทร. 0 2202 3504 โทรสาร 0 2202 3511 Email: wto@tisi.go.th 

สาระโดยสรุป
เกาหลีได้ออกประกาศว่าด้วยกฎระเบยีบเกีย่วกบัยานยนต์ระบบราง โดยก�าหนด

ว่าหากผู้ผลิตต้องการน�ายานยนต์ระบบราง (รถไฟความเร็วสูง รถไฟระบบเดิม รถไฟขนส่ง 

ในเมอืง และรถไฟรางเบา) ทีม่กีารออกแบบใหม่หรอืดดัแปลง เข้ามาเพือ่จ�าหน่ายในประเทศ

เกาหลี ต้องได้รับใบรับรองเฉพาะแบบจากกระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

และคมนาคมของเกาหลี (MOLIT) ก่อน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 

ของการรถไฟ ข้อที่ 26, 26-3 และ 26-6 นอกจากนั้น ร่างแก้ไขนี้ครอบคลุมถึงข้อก�าหนด 

ด้านความปลอดภัยและการควบคุมระบบล้อเลื่อน (rolling stock) อาทิ การป้องกันอัคคีภัย 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการท�างาน การออกแบบโครงสร้าง 

ด้านนอกและด้านใน ตู้รถไฟ เครื่องห้ามล้อ แรงขับเคล่ือน การสตาร์ทเครื่อง การควบคุม

รถไฟ และอุปกรณ์เฝ้าสังเกตการณ์

วัตถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาด้านความปลอดภัยของระบบรางให้ดีขึ้น

mailto:wto@tisi.go.th
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สกู๊ปพิเศษ นายองอาจ จิตร์พรหม • บรรณารักษ์ช�านาญการ

0 3 . 2 0 1 6 
เว็บไซต์ห้องสมุด สมอ. Version ใหม่.. 

ในยุคสื่อสังคมออนไลน์มำแรง

ก่อนอื่นคงต้องขอออกตัวสักเล็กน้อยว่า นานมากแล้วที่ผมมีไอเดียจะเขียนบทความเผยแพร่เก่ียวกับแนวคิดในการน�าสื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) มาเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด สมอ. เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุด สมอ. ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  

ได้เห็นประโยชน์ของ Social Media ในแง่มุมท่ีเรียกได้ว่า “เป็นการเป็นงาน” นอกเหนือจากประโยชน์ด้านความรื่นเริงบันเทิงใจ ทั้งยังอยากให้  

ได้ท�าความรู้จักกับเจ้าเว็บไซต์น้ีพอหอมปากหอมคอ ส�าหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ชีวิต 

ยังไม่ยอมหยุดนิ่งอันเนื่องมาจากภาระงาน เป็นเหตุให้ยังไม่มีโอกาสได้ลงมือท�าอย่างที่ตั้งใจ .. แต่แล้ว เม่ือเวลาหน่ึงปีผ่านไป (ไวเหมือนโกหก)  

ในที่สุด ผมก็สบโอกาสที่จะได้ท�าภารกิจนี้ให้ส�าเร็จลุล่วง ..ซึ่งดูเหมือนอาจจะช้าไปนิด แต่คิดว่าคงไม่สายเกินไป

ว่าด้วย..สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ปัจจุบันกระแสความนิยมสื่อสังคมออนไลน์ หรือ  

“Social Media” เป็นไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และแผ่ขยายเป็น 

วงกว้างเชือ่มโลกทัง้ใบให้สามารถโยงใยสือ่สารถงึกนัได้อย่างง่ายดาย

ตลอดเวลา ทุกวันนี้ คนเราใกล้ชิดกับสื่อสังคมออนไลน์ และบริโภค

ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางดงักล่าวได้อย่างไร้ขดีจ�ากดั จนกลาย

เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ�าวัน ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ทีเ่พิม่ขึน้ การใช้งานโทรศพัท์มอืถือ Smartphone, แท็บเลต็ (Tablet) 

และอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาอื่นๆ (Mobile devices) ที่มีมากขึ้น  

ยิ่งท�าให้ปริมาณการใช้ Social Media เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว  

จนกลายเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานในชีวิตประจ�าวันของคน 

ยุคปัจจุบันไปโดยปริยาย ในเมื่อ Social Media เข้ามามีบทบาทกับ

วิถีชีวิตของคนเราได้มากมายขนาดน้ี จึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ี บุคคล  

กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงาน (ทั้งภาครัฐและเอกชน) พร้อมใจกัน 

หันมาใช้ Social Media ในการติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่สื่อออนไลน์ การสร้าง

แคมเปญพิเศษต่างๆ ฯลฯ อย่างจริงจัง เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสและ

ภาพความส�าเร็จด้านการติดต่อสื่อสาร ท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็น 

รูปธรรมและทรงพลัง นั่นเพราะ Social Media เป็นช่องทางเดียว 

ในปัจจบุนั ทีส่ามารถท�าให้ข้อมลูข่าวสาร แพร่กระจายไปถงึผูร้บัสาร

ได้เป็นวงกว้าง รวดเร็ว และโดนใจ ตรงกับค�าว่า “Viral” ที่อาจจะ

เคยได้ยินกันมาบ้างแล้วในปัจจุบัน (เช่น Viral VDO)

ทุกคนรู้จัก Facebook, Twitter, YouTube เป็นอย่างดี 

เนื่องจากเป็น Social Media ยอดนิยม ท่ีเรามักใช้งานกันอยู ่

เป็นประจ�า แต่ทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันยังมี Social Media  

อีกมากมายนับร้อยชนิด (ทั้งที่เราเคยใช้งาน และไม่เคยใช้งาน)  

ให้บรกิารอยูบ่นโลกไซเบอร์ โดยจ�าแนกตามรปูแบบและการประยกุต์

ใช้งาน ซึ่งในที่นี้ ขอยกตัวอย่างชนิดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น

1) เว็บไซต์ให้บริกำรแบ่งปันสื่อออนไลน์ (Video and 

photo sharing website) เป็นเวบ็ไซต์ทีผู่ใ้ช้สามารถฝากไฟล์ หรอื 

น�าสื่อข้อมูลประเภทรูปภาพ วีดีโอ ขึ้นไว้เพื่อแชร์ให้แก่ผู้อื่นได้ เช่น 

Flicker, Pinterest, Instagram, YouTube, Vimeo

2) เครือข่ำยสังคม (Social networking site) หรือ 

ชุมชนออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ท่ีมีลักษณะเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์

เสมอืนทีต่อบสนองกบัการสร้างสายสมัพันธ์โยงใยให้เราได้เจอบคุคล

ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน สามารถเช่ือมโยงการส่ือสารภายในองค์กร 

และภายนอกองค์กรเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งท่ี

ตอบสนองรูปแบบชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เช่น  

Facebook, Twitter, Badoo, Google+, LinkedIn เป็นต้น
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แนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์ Ver. 03.2016

ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2545 ห้องสมุดส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ห้องสมุด สมอ.) ได้ริเริ่มพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดขึ้นเอง  

เพื่อใช้เป็น Gateway ในการเข้าสู่บริการต่างๆ ของห้องสมุด เช่น บริการถาม-ตอบ

ข้อมูลทางเว็บบอร์ด บริการให้ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ท่ีเป็นลิขสิทธ์ของ สมอ.  

บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (WEB OPAC) ตลอดจนเพื่อใช้เป็นสื่อกลางใน 

การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและประชาสมัพนัธ์กจิกรรมต่างๆ ผลจากการด�าเนนิการ

ดังกล่าว ท�าให้ ห้องสมุด สมอ. เป็นที่รู้จักมากขึ้น ประการส�าคัญ คือ ผู้ใช้บริการ

สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวก รวดเร็ว ปราศจาก 

ข้อจ�ากัดทางด้านระยะทางและเวลา ถือเป็นอีกหนึ่งความส�าเร็จด้านการพัฒนา

นวัตกรรมของห้องสมุดด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยมิต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน 

ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด จากจุดเริ่มต้นและความส�าเร็จเล็กๆ ในวันนั้น  

เป็นแรงผลักดันให้ ห้องสมุด สมอ. พัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง มีการปรับโฉม

เว็บไซต์ รวม 4 ครั้ง และใช้งานเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา  

5 ปีหลัง กระแสของ Social Media ทวีความรุนแรง และมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมากข้ึนเรื่อยๆ ด้วยกระแสความแรงที่ดีไม่มีตก  

กอปรกับความหลากหลายของ Social Media ในปัจจุบัน ห้องสมุด สมอ.  

จึงมองเห็นโอกาสท่ีจะได้ใช้ช่องทางดังกล่าว ในการติดต่อส่ือสาร เผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารต่างๆ จาก สมอ. สูภ่าคประชาชน โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

และมีแนวคิดที่จะน�า Social Media มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต ์

ของห้องสมุด ซึ่งขณะนั้น ได้ท�าการศึกษาความเป็นไปได้ ไว้ 2 ชนิด คือ

1. Facebook – เพือ่ใช้เป็นช่องทางในการตดิต่อสือ่สารกบัผูใ้ช้บรกิาร

ห้องสมดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “บรกิารตอบค�าถามและช่วยการค้นคว้า” โดยมแีผนท่ี

จะน�ามาใช้แทน “บริการถาม-ตอบ ผ่านทางเว็บบอร์ดของห้องสมุด” (เนื่องจาก 

“เว็บบอร์ด” ที่อยู่บนเว็บไซต์เดิม ค่อนข้างล้าสมัยและมีข้อจ�ากัดหลายประการ) 

2. YouTube – เพื่อใช้เป็นช่องทางในการน�าสื่อ

ออนไลน์ประเภทต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดท�าข้ึน (เช่น คลิปวีดิโอ 

หนังส้ัน คลิปเสียง) เผยแพร่สู ่สาธารณชน โดยแนวคิดนี้  

เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทันที เมื่อ สมอ. มีการจัดซื้อชุด

โปรแกรมส�าหรบัการพฒันาเวบ็ไซต์เข้ามาใหม่ ในปี พ.ศ.2559 

ครัง้นัน้ บรรณารกัษ์นกัพฒันา ได้ศกึษาเรยีนรูเ้คร่ืองมอืดงักล่าว

อย่างจริงจัง จนสามารถลงมือออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

ห้องสมุด สมอ. เวอร์ชั่นใหม่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเลือก

เฉพาะ YouTube ซึ่งเป็น Social Media ยอดนิยมด้านการ

แชร์สื่อออนไลน์ มาเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพัฒนา

เว็บไซต์ครั้งนี้ ด้วยเหตุผลหลัก คือ ห้องสมุดมีการพัฒนาส่ือ

ประเภทวีดิโอส�าหรับใช้ภายใน (Internal use) มาก่อนหน้านี้

แล้ว การที่จะน�าเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านทาง YouTube  

จึงไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่สร้าง YouTube Channel  

ของห้องสมุด แล้ว Upload ไฟล์วีดิโอที่มีอยู่ขึ้นไปเก็บไว้ หรือ 

จัดท�าเพิ่มเติมตามสมควร ก็จะสามารถเผยแพร่สื่อออนไลน์

เหล่านั้นได้ทันที ในขณะที่ Facebook นั้น เมื่อพิจารณา 

อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า แม้ Facebook จะมีประสิทธิภาพ

สูงและมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการน�ามาประยุกต์ใช้

กับบริการตอบค�าถามและช่วยการค้นคว้า แต่เนื่องจาก 

อัตราก�าลังของห้องสมุดมีอยู่จ�ากัด อาจไม่สามารถบริหาร

จัดการค�าถามจ�านวนมหาศาล ที่ผู ้ใช้บริการส่งเข้ามาทาง 

Facebook ได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา ซึ่งด้วยข้อจ�ากัด 

ดังกล่าว ห้องสมุด จึงยังไม่เลือกใช้ Facebook แต่คาดหวังที่

จะสามารถให้บรกิารผ่านช่องทางดังกล่าวได้ในอนาคต อย่างไร

ก็ตาม จนถึงปัจจุบัน ผู้ใช้บริการยังคงสามารถติดต่อสอบถาม

ข้อมลูต่างๆ ผ่านทาง e-mail ของห้องสมดุ ที ่library@tisi.go.th 

ได้ตามปกตเิช่นเดมิ

การพัฒนาเวบ็ไซต์ของห้องสมดุคร้ังล่าสดุนี ้เป็นไป

ด้วยดี แม้จะมีความยากล�าบากในเชิงเทคนิคบ้าง แต่ด้วย 

ความตั้งใจจริงที่จะสร้างให้มีเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่ทดแทนของ

เดมิทีใ่ช้งานมายาวนานกว่า 10 ปี โดยรือ้โครงสร้างเวบ็ไซต์เดมิ 

ทัง้หมด (ถือได้ว่าเป็นการจดัท�าขึน้ใหม่) กอปรกบัความคาดหวัง 

ที่อยากเห็นเว็บไซต์ของห้องสมุด มีรูปแบบ และ Feature  

ที่ทันสมัยน่าสนใจกว่าเดิม เพื่อให้สอดรับกับยุคท่ีสื่อสังคม 

ออนไลน์ก�าลังมาแรง ในทีสุ่ดเวบ็ไซต์ห้องสมดุ สมอ. เวอร์ชัน่ใหม่  

ก็เสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อตามเว็บไซต์เดิม 

แต่ต่อท้ายด้วยเวอร์ชัน่ ว่า “เวบ็ไซต์ห้องสมดุส�านกังานมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TISI Electronic Library on WEB 

– Ver. 03.2016” ที่ URL:  http://library.tisi.go.th 

mailto:library@tisi.go.th
http://library.tisi.go.th/
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รีวิวทิ้งท้าย..เว็บไซต์ เวอร์ชั่น 03.2016 

เพียงแค่เห็นตัวเลข เวอร์ชั่น “03.2016”  คงพอคาดเดาได้ว่า 

คืออะไร ? แน่นอน..เป็นเลข เดือน.ปี (คริสตศักราช) ที่เปิดใช้เว็บไซต์น้ี 

อย่างเป็นทางการ ตัง้ขึน้เพือ่ให้ง่ายต่อการจดจ�า มไิด้มนียัใดๆ ทางด้านเทคนคิ

 
หนาหลักเว็บไซต (ภาษาไทย) 

ถงึตรงนี.้.คงต้องขอทิง้ท้ายไว้ว่า นีเ่ป็นเพยีงตัวอย่าง Feature หนึง่ ในเวบ็ไซต์เวอร์ชัน่ 03.2016 เท่านัน้ คงเป็นการยากทีจ่ะอธบิาย

ทุกรายละเอียดของเว็บไซต์ ลงในหน้ากระดาษที่มีอยู่จ�ากัด ดังนั้น ส�าหรับรายละเอียดของส่วนที่ยังมิได้กล่าวถึง ขอแนะน�าให้ลองคลิกเข้าไป

เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวได้ท่ี http://library.tisi.go.th และใช้งานได้ตามอัธยาศัย หากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งาน ขอได้โปรดติดต่อ 

ห้องสมดุ สมอ. โดยตรง ที ่โทร. 0 2202 3510, 0 2202 3515, Fax. 0 2354 3276 หรอื e-mail: library@tisi.go.th ยนิดน้ีอมรบัทกุค�าตชิม 

...หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรื่องราวและแนวคิดต่างๆ ท่ีน�าเสนอไว้ในบทความนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ และอาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจเล็กๆ  

ด้านการพัฒนานวัตกรรมด้วยการพึง่พาตนเอง ให้กับห้องสมุด หรือ องค์กร อืน่ๆ ได้บ้าง ไม่มากกน้็อย.. ซึง่หากเป็นแบบนัน้จรงิๆ ..ขอให้นกัพฒันา

ทุกท่าน ได้โปรดมั่นใจว่า ความส�าเร็จใดๆ ที่เกิดจากการทุ่มเทน�้าพักน�้าแรงของท่านนั้น จะงดงาม และทรงคุณค่าที่สุด.. ขอเป็นก�าลังใจ  

..เม่ือเข้าสู่หน้าหลัก ให้คลิกที่เมนู “สื่อออนไลน์” 

บน Menu bar ซึ่งจะปรากฏรายการ ลักษณะ Drop-down 

menu ให้คลิกเลือก/เข้าชม ได้ตามต้องการ โดยสื่อออนไลน์  

ที่จัดท�าไว้มี 3 ประเภท ได้แก่  คลิป/หนัง  เสียง/เพลง  และ

คู่มือห้องสมุด ซึ่งสรุปลักษณะคร่าวๆ ได้ดังนี้

1) คลิป/หนัง – เป็น YouTube 

Channel ของห้องสมดุ ทีเ่ผยแพร่คลปิวดีโิอ

ให้ความรูเ้กีย่วกับ สมอ.  มาตรฐาน  กจิกรรม

ของห้องสมุด  และหนังสั้นของห้องสมุด

2) เสียง/เพลง – เป็นเว็บเพจเผยแพร่คลิปเสียง 

(mp3) ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ สมอ. และภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

3) คู ่มือห้องสมุด – เป็นคู ่มืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-manual) แนะน�าการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการ

ต่างๆ ของห้องสมุด จัดท�าขึ้นเพื่อให้ผู ้ใช ้บริการใช้เป็น 

เครื่องมือในการศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (Self-learning)

ภาพประกอบด้านบน แสดงหน้าแรกของ เวบ็ไซต์ห้องสมดุ สมอ. 

TISI Electronic Library on WEB – Ver. 03.2016 เม่ือคลิกเข้าไปที่  

http://library.tisi.go.th อย่างที่ให้รายละเอียดไว้ข้างต้นว่า เว็บไซต ์

เวอร์ชั่นนี้ เน้นการเผยแพร่ข้อมูล ประเภท 

สื่อออนไลน์ และปรุงรสโดยใช้ Social Media  

มาเป็นส่วนผสมส�าคัญ ด้วยเหตนุี ้หน้าแรกเวบ็ไซต์ 

จึงได้รับการออกแบบ ให้เปิดตัวด้วย VDO clip 

แนะน�าห้องสมุดแบบ สั้นๆ ที่จัดเก็บอยู่บน 

YouTube Channel ของห้องสมุด จากหน้านี้ 

ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกภาษา (ไทย/English) ได้

ตามต้องการ เพ่ือเข้าไปสู่ฟังก์ชั่นการใช้งาน 

ผ่านเมนตู่างๆ ทีป่รากฏอยูบ่นเวบ็ไซต์ ทัง้ทีเ่ป็น

แถบเมนู (Menu bar), แบนเนอร์ (Banner) 

และเมนูวงกลม (Circle menu/Circular  

navigation)  โดยในที่นี้ขออธิบายพอสังเขป 

เฉพาะเมนู “สื่อออนไลน์” ซึ่งถือเป็น Feature 

ที่เกี่ยวข้องกับ Social Media อันเป็นแนวคิด

หลักของเว็บไซต์ห้องสมุด เวอร์ชั่น 03.2016 นี้

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง:
1. http://library.senate.go.th/document/Ext6685/6685991_0004.PDF     2. https://sites.google.com/site/socialnetworkfc/social-network-khux-xari

http://library.tisi.go.th

http://library.tisi.go.th/
mailto:library@tisi.go.th
http://library.tisi.go.th/
http://library.senate.go.th/document/Ext6685/6685991_0004.PDF
https://sites.google.com/site/socialnetworkfc/social-network-khux-xari
http://library.tisi.go.th/
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สมอ. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

เพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก. รายสาขา) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ มอก.2740  เล่ม 2-2559 อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 2  

ไม่เท้าสามขาหรอืมากกว่า ณ บรษิทั วีเอส เอน็จเินยีร่ิง จ�ากดั (กรงุเทพฯ) เมือ่วนัที ่1 มถินุายน 

2560

สมอ. พัฒนำผู้ประกอบกำรกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย ์
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

กำรสัมมนำ "กำรรักษำคุณภำพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สู่ควำมยั่งยืน" ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10

สมอ. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรักษาคุณภาพและ 

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความย่ังยืน" ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10 เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับ

การน�ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปใช้ในสถานประกอบการ

อย่างยั่งยืน และข้อก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการแก้ไขปรับปรุง ปัจจัยด้าน

คุณภาพท่ีต้องควบคุมหรือติดตาม โดยวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

(MASCI) และกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ผลิตชุมชนจาก

จังหวัดสุโขทัย น่าน พิษณุโลก แพร่ และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 210 คน และ

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ 

จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ผลิตชุมชนจากจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว และสระบุรี เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 209 คน
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สมอ. มอบใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำย มอก. ผลิตภัณฑ์
จำกยำงพำรำ

สมอ.ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดำรำรัตน์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ สมอ. น�าโดย นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ 

รองเลขาธิการ สมอ. ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 

ส�าหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร 

สมอ. มอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟองน�้า

ลาเท็กซ์ส�าหรับท�าหมอน มอก. 2741-2559 ให้แก่ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเท็มส์ จ�ากัด 

ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการไทยรายแรกที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. ส�าหรับผลิตภัณฑ์นี ้

 โดยมี นางปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้รับมอบใบอนุญาต  

ณ อาคาร สมอ. 

นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. เป็น

ประธานเปิดการฝึกอบรม เรือ่ง "การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารอย่างไร...

ให้ปลอดภัย และเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ. 2540" โดย นายเฉลิมพล เลียบทวี วิทยากรจากส�านักงาน 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 

2560 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

กำรฝึกอบรม “กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรรำชกำร”
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“ร้ำน มอก.” กับผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สมอ. จัดการสัมมนา เรื่อง “ร้าน มอก.”  

กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ครั้งที่ 12 ให้ความรู้ด้านมาตรฐานเพื่อสร้าง

ความตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ในการเลือกจ�าหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน  

เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ณ โรงแรมไดมอนด์

พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากน้ี ยังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการ 

ร้านจ�าหน่ายประเภท modern trade พร้อมเชิญชวนผู ้ประกอบการร้านจ�าหน่าย 

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการร้าน มอก.

สัมมนำระดมควำมคิดเห็นร่ำงมำตรฐำน
สีย้อมสังเครำะห์

สมอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการเพื่อ 

ระดมความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีย้อม

สงัเคราะห์ (5 เรือ่ง) ประจ�าปีงบประมาณ 2560 โดยได้รบัเกยีรตจิาก 

นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิด 

การสัมมนา ภายในงานมีการบรรยายร่างมาตรฐานฯ และท�า 

ประชาพจิารณ์ 5 เรือ่ง ได้แก่ สย้ีอมสงัเคราะห์ : สไีดเร็กต์ สรีแีอคทฟี 

สีแวต สีซัลเฟอร์ และสีแอซิด โดย ผศ.เขมชาติ สุรกุล ประธาน

อนกุรรมการวชิาการรายสาขา คณะที ่36/1 สย้ีอมผ้า สพีมิพ์ผ้า และ

สีสังเคราะห์ และ นางสาวธารินี คล�้าจุ้ย เลขานุการอนุกรรมการ

วิชาการรายสาขา คณะที่ 36/1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560   

ณ ห้องประชุม 200 สมอ.



June 2017  | 17TISI MAGAZINE

TISI NEWS & ACTIVITIES

สมอ. เตรียมควำมพร้อมผู้ผลิตเหล็กไทย  
รองรับโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงไทย-จีน

กำรประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meeting

ประเทศไทย โดย สมอ. ร่วมกบั กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร และส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ ในนามของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (National Accreditation Council – NAC) เป็นเจ้าภาพ 

จดัการประชมุ 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meeting ระหว่างวันท่ี 16-24 มถินุายน 2560 ณ โรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตัล กรงุเทพมหานคร 

โดยมีสมาชิก APLAC และ PAC จากประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการประชุม

เมือ่วนัท่ี 20 มถินุายน 2560 นำยพสิฐิ รงัสฤษฎ์วฒุกิลุ เลขำธิกำร สมอ. 

เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง วัสดุก่อสร้างในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ

ระหว่างไทย-จีน ให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กที่มี 

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) และ 

รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างงานโยธาในโครงการความร่วมมือ 

ด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน (ช่วงกรงุเทพ – นครราชสีมา) แก่ผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทย 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถผลิตเหล็กให้ได้ตามข้อก�าหนดของโครงการ 

หรือตามมาตรฐานต่างประเทศที่ก�าหนดในโครงการฯ ตามมาตรา 20 ทวิ  

แห่งพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม พ.ศ. 2511 อ�านวยความสะดวก 

(Ease of Doing Business) ให้กับผู้ผลิตเหล็กในประเทศ และเป็นการส่งเสริม 

ให้ใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศตามมนโยบายรัฐบาล โดยมี นายวันชัย พนมชัย  

รองเลขาธิการ สมอ. นายสุธน นิคมเขต ผู้อ�านวยการกองตรวจการมาตรฐาน 1 และ

ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 230 อาคาร สมอ.
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เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สมอ. และ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ร่วมประชมุหารอื เรือ่ง การก�าหนด 

แนวทางและมาตรการก�ากับดูแลการจ�าหน่ายสนิค้าออนไลน์ 

อย่างบูรณาการ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมี 

นำยวนัชัย พนมชยั รองเลขำธกิำร สมอ. เป็นประธาน

การประชุม ณ ห้องประชุม 230 สมอ. 

กลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง
และกำรบริหำรควำมขัดแย้ง

มำตรกำรดูแลสินค้ำออนไลน์

สมอ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์ 

การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง เมื่อวันที่ 27-28 

มถินุายน 2560 โรงแรมปทมุวนัปริน๊เซส กรงุเทพฯ โดยวทิยากร 

ดร.รฐั ธนาดเิรก อาจารย์พเิศษ วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลัย

มหิดล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นำงเบญจมำพร เอกฉัตร์  

รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิดการประชุม
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กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. 

และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เข้าไปตรวจสนิค้าในร้าน

จ�าหน่ายต่าง ๆ  สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าที่

ตรวจร้านจ�าหน่ายน้ัน เจ้าหน้าที่ของ สมอ.  

จะแสดงบตัรประจ�าตวัพนกังานเจ้าหน้าที ่สมอ. 

ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความในมาตรา 45 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะ

ตรวจสนิค้าภายใน หากเจ้าของร้านมข้ีอสงสยั

โทรสอบถามได้ที่

     โทร. 02 202 3429, 02 202 3517

เตือนร้านจำ หน่ายทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉาชีพปลอมตัว
เป็นเจ้าหน้าที่

เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

แอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุนให้ลง

โฆษณาในหนงัสอืรายงานประจ�าปี และเอกสาร

เผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่า สมอ. 

ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์

จดัท�าฉบบัพเิศษ โดยวิธีการขอรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณจากผู้ประกอบการ หาก สมอ. จะ

ด�าเนนิการจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณ

ของหน่วยงาน  จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการ

อย่าได้หลงเชือ่ในหนงัสอืขอการสนบัสนนุการ

จัดท�าหนังสือรายงานฉบับพิเศษใด ๆ ของ

หนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง
ขอการสนับสนุนการโฆษณา 
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