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มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทหอง
ประชุ ม ) หรื อ Thailand MICE Venue
Standard (Category: Meeting room) เปน
มาตรฐานที่มีวัตถุประสงคในการจัดทําขึ้นเพื่อใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนา ติดตาม ใหคําแนะนํา
และประเมิ น ผลคุ ณ ภาพมาตรฐานสถานที่ จั ด
ประชุ ม ให แ ก ผู  ป ระกอบการ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
บทบาทหนาที่และภารกิจของ สํานักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
หรือ สสปน. ในเรื่องของการสงเสริมและประสาน
งานการจัดประชุมสัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวั ล รวมถึ ง การจั ด งานแสดงสิ น ค า ระดั บ
นานาชาติ ห รื อ ที่ รู  จั ก กั น ว า “อุ ต สาหกร
รมไมซ”(MICE – Meeting, Incentives, Conventions and Exhibitions)
โดย สสปน. ไดแบงกลุม ผูป ระกอบการออกเปน 3
กลุมหลักๆ คือ
1.กลุมศูนยประชุม
2.กลุมโรงแรมและรีสอรท
3.กลุมหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
สาระสําคัญของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบดวย
องคประกอบ ตัวชี้วัด คานํ้าหนัก และเกณฑการ
ประเมิน รวมถึงหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ โดย

มุงเนนองคประกอบ 3 ดาน คือ
1. ดานกายภาพ เนนเรื่องของ โครงสรางพื้นฐาน
ระบบปองกันภัยและความปลอดภัยที่จําเปน และ
สิ่งแวดลอม เปนตน
2. ดานเทคโนโลยี เนนเรือ่ งของ ระบบไฟฟา ระบบ
ปรั บ อากาศและอุ ป กรณ สื่ อ สารสารสนเทศ
เปนตน
3. ดานการบริการ เนนเรื่องของ ทักษะและความ
รู  ข องบุ ค ลากร อาหารและเครื่ อ งดื่ ม บริ ก าร
สําหรับคนพิการ สิ่งแวดลอมและชุมชน เปนตน
ดังนั้นเพื่อเปนการรองรับการกาวเขาสูประชาคม
อาเซี ย นในป 2558 มาตรฐานสถานที่ จั ด งาน
ประเทศไทยสามารถสงเสริมความเชื่อมั่นตอการ
จัดประชุม การทองเที่ยว และการจัดแสดงสินคา
ในหมูส มาชิกประชามคมอาเซียนและประเทศคูค า
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ที่มา :
• สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องคการมหาชน)
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ISO เชื่อมั่นในการปกปองความเปนสวนตัวของคลาวด ตอนที่ 2

จากบทความ ISO เชือ่ มัน่ ในการปกปองความเปน
สวนตัวของคลาวด ตอนที่ 1 กลาววา ตลาดคลา
วดเปนตลาดที่ใหญมาก และเปนที่คาดวาภายใน
ป 2560 จะเติบโตถึง 18.5 % โดยมีมูลคาสูงถึง
131 พันลานสหรัฐอเมริกาและจะมีเทคโนโลยีทซี่ บั
ซอนและหรูหรามากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็มีคน
บางกลุมขาดความเชื่อมั่นที่จะใชบริการคลาวด
ISO จึงไดกําหนดมาตรฐานมาตรฐาน ISO/IEC
27001 (Information technology-Security
techniques-Information security
management systems-Requirement) และ
ISO/IEC 27002 (Information technologySecurity techniques-Code of practice for
information security controls) และราง
มาตรฐาน ISO/IEC DIS 27017 (Information
technology — Security techniques —
Code of practice for information security
controls based on ISO/IEC 27002 for cloud
services) ขึ้นมา
เราไดตั้งคําถามไววา ถาเชนนั้นแลว ผูใหบริการ
คลาวดควรจะทําอยางไร คําตอบก็คอื ผูใ หบริการ
คลาวดจําเปนตองสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา
ในทางปฏิบัติ หมายความวาผูใหบริการคลาวด
จําเปนตองมีระบบควบคุมที่เนนในเรื่องการปก
ป อ งความเป น ส ว นตั ว เริ่ ม จากข อ ตกลงด า น
กระบวนการข อ มู ล ซึ่ ง เป น โครงร า งของ
กระบวนการของรัฐบาล และเปนประเด็นที่สําคัญ
ทีอ่ าจจะเกีย่ วของกับการตอบสนองกฎระเบียบขอ
บังคับ ซึง่ จะชวยใหลกู คามีความมัน่ ใจในการเลือก
ผูใหบริการคลาวดที่เหมาะสม
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นอกจากนี้ การแสดงใหเห็นวาผูใหบริการมีความ
สอดคลองกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001และยัง
ขยายไปถึงการควบคุมในเรื่องการปกปองขอมูล
ส ว นบุ ค คลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27018
(Information technology-Security
techniques-Code of practice for
protection of personally identifiable
information (PII) in public clouds acting
as PII processors) ก็จะชวยเพิ่มระดับความ
มั่นใจใหกับลูกคาอีกดวย
ยิ่งมีผูใชบริการคลาวดสวนบุคคลมากขึ้น ผูให
บริการยิ่งตองยื่นขอเสนอในการออกแบบและ
ควบคุมดานความปลอดภัยทีด่ ี และเปนมิตรกับผู
ใชมากยิ่งขึ้น ธุรกิจจําเปนตองสรางระบบการ
บริหารจัดการความปลอดภัยดานขอมูล
บริการคลาวดทมี่ คี วามปลอดภัย อยาปลอยใหคาํ
พูดเกินจริงและความเชื่อถือมาทําลายความเชื่อ
มั่นของคุณในคลาวด
มาตรฐาน ISO/IEC 27018 (Information
technology-Security techniques-Code of
practice for protection of personally
identifiable information (PII) in public
clouds acting as PII processors) ซึ่งเพิ่งตี
พิมพเมื่อป 2557 เปนมาตรฐานระหวางประเทศ
มาตรฐานแรกทีเ่ นนในเรือ่ งการปกปองขอมูลสวน
บุคคลบนคลาวด
มาเรีย-มารตินา ยาลาโมวา (Maria-Martina
Yamalova) ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเกี่ยวกับ
คลาวดคอมพิวติ้งของบริษัท โควิงตั้น แอนด

เบอรลิ่ง (Covington & Burling) กลาววา
“มาตรฐาน ISO/IEC 27018 ระบุชนิดของการวัด
ความปลอดภัยขั้นตํ่าที่ผูใหบริการควรจะรับไปใช
ถาสามารถปรับใชได รวมทั้งการควบคุมการเขา
ถึงและการถอดรหัส
มาตรฐานคลาวดยงั ตองการผูใ หบริการคลาวดใน
การนําเอานโยบายดานความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยไปใชและสรางความตระหนักทีเ่ กีย่ วของ
ใหกับผูปฏิบัติงานและผูที่มีแนวโนมวาจะเขามา
เกี่ยวของ (สําหรับพนักงาน ผูใหบริการคลาวด
และลูกคา) กับการละเมิดความเปนสวนตัวและกฎ
เกณฑดานความปลอดภัย
• มาตรฐานนี้ ช  ว ยให ผู  ใ ห บ ริ ก ารคลาวด ที่ มี
กระบวนการดานขอมูลที่ตองระบุเปนการสวน
ตัวใหเนนในเรื่องกฎหมายที่ปรับใช เชนเดียว
กั บ ความคาดหวั ง ของลู ก ค า ทํ า ให มี ค วาม
โปรงใสเพื่อที่วาลูกคาจะสามารถเลือกบริการ
คลาวดที่เหมาะสม
• อํานวยความสะดวกในการทําสัญญาในการให
บริการคลาวด สรางกลไกที่จะสรางความเชื่อ
มั่นไดวาผูใหบริการมีความสอดคลองกับกฎ
ระเบียบและกฎหมายอื่นๆ
มาตรฐานดังกลาวจึงเปนพื้นฐานเชิงปฏิบัติเพื่อ
สรางความมัน่ ใจใหกบั อุตสาหกรรมคลาวด ซึง่ จะ
มีแนวทางที่ชัดเจนในการตอบสนองความใสใจใน
กฎระเบียบและกฎหมายใหกับลูกคา
ที่ ม า: http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?Refid=Ref1921
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Warning
ISO ก าวทั น
ป ญ หา
ค อ ร รั ป ชั่ น
จั ดทํ า ร าง
I SO/CD
37001
โดย
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ปญหาคอรรปั ชัน่ ของประเทศตางๆ ทัว่ โลกไดสง ผลกระทบตอพลเมืองของประเทศตางๆ เปนอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทําใหสูญเสียทรัพยากรของประเทศและการทํางานขาดประสิทธิภาพ ตลอด
จนทําลายบรรยากาศของการลงทุนอยางสิ้นเชิง
สําหรับประเทศไทย ไดมีองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่กอตั้งขึ้นเพื่อตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น
ในสวนของรัฐบาลเองก็ไดมคี าํ สัง่ คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2557
เรือ่ ง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบ ซึง่ เนนใหสว นราชการและหนวยงาน
ของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
สวนราชการและหนวยงานของรัฐ
นอกจากนี้ องคการสหประชาชาติยังไดออกอนุสัญญาตอตานคอรรัปชั่นในขณะที่องคการเพื่อ
ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นาหรื อ OECD (Organization for Economic
Co-operation and Development) ไดออกอนุสนธิสัญญากําจัดการใหสินบนเจาหนาที่รัฐตาง
ชาติในธุรกิจระหวางประเทศ (Convention on the Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions)
สําหรับองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐานหรือไอเอสโอ ก็อยูในระหวางกําหนดราง
มาตรฐานระบบการจัดการตอตานการติดสินบน ISO/CD 37001 (Anti-bribery management
systems) โดยคณะกรรมการวิชาการ TC/SC: ISO/PC 278 2558
ISO แนะนําวามาตรฐานดังกลาวจะมีสวนในการสรางแนวปฏิบัติดานการตอตานการติดสินบนที่
เปนทีย่ อมรับในระดับสากลซึง่ สามารถนําไปประยุกตใชไดกบั ทุกองคกรไมวา จะเปนประเภทใดหรือขนาด
ใด โดยมีตัวชี้วัดที่เหมาะสมซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปองกันการติดสินบนและใชงาน ไดงาย นอกจากนี้
ยังมีโครงสรางมาตรฐานที่มีรูปแบบคลายกับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 อีกดวย
ถึงแมวา จะไมมใี ครกลารับประกันไดรอ ยเปอรเซ็นตวา ปญหาคอรรปั ชัน่ จะหมดไปเมือ่ มาตรฐานนีไ้ ด
รับการประกาศและมีการนําไปใช แตอยางนอย การที่องคกรไดปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดังกลาวก็
จะชวยใหสาธารณชนรับทราบวาองคกรนั้นมีจริยธรรมและตัวชี้วัดที่เหมาะสมซึ่งสามารถปองกันการ
ติดสินบนได และการปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของธุรกิจทั่วไปก็คงไมเพียงพอเสียแลว
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ปญหาคอรรปั ชัน่ เปนปญหาทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก การแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิผลขึน้ อยูก บั ปจจัยตางๆ หลายประการและตองอาศัยความรวมมือจาก
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน
ไมวาการแกไขปญหาคอรรัปชั่นจะทําไดยากเพียงใด แตหากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วทุกมุมโลกตางมุงมั่นที่จะชวยกันแกไขแลว ปญหา
คอรรปั ชัน่ ของโลกก็คงจะบรรเทาเบาบางลงไปไดในทีส่ ดุ คุณผูอ า นมีความคิดเห็นอยางไรบางตอมาตรการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ ตางๆ ดังกลาวขาง
ตน

ที่มา:
1. http://www.law.moi.go.th
2. http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=65034
3. http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1902
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จดหมายขาวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน

มาตรฐาน
ไอเอสโอ
เพื่อพัฒนา
ชุมชนอยาง
ยั่งยืน
ขณะนี้ องคการระหวางประเทศวาดวยการ
มาตรฐาน (ISO) อยูในระหวางขั้นตอนสุดทาย
ของการกําหนดรางมาตรฐานระบบการจัดการ
การพัฒนาชุมชนอยางยัง่ ยืน – ขอกําหนดพรอม
แนวทางเพื่อความยืดหยุนและความชาญฉลาด
(ISO/DIS 37101 Sustainable development
of communities-Management systems –
Requirements with guidance for resilience
and smartness)

รางมาตรฐานนี้ประกอบดวยแนวทางในดาน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและสิง่ แวดลอม
การบํ า รุ ง รั ก ษาโครงสร า งพื้ น ฐานที่ ท นทาน
การจัดการพลังงานอยางยัง่ ยืนซึง่ สามารถตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของพลเมืองได
นอกจากนี้ ยังไดรบั การออกแบบมาเพือ่ ชวยเหลือ
และกําหนดแนวทางเพือ่ บรรลุถงึ ความสามารถ ใน
การดําเนินการอยางยั่งยืนดวยการสนับสนุนวิธี
การและเครื่องมือรวมถึงดานความยืดหยุนและ
ความชาญฉลาดซึ่งสามารถชวยใหชุมชนพัฒนา
ในดานตางๆ ไดเปนอยางดี เชน

วารางมาตรฐาน ISO/DIS 37101 จะมีสวนรวมที่
มีคุณคาอยางยิ่งตอความสามารถในการดําเนิน
การอยางยั่งยืนของสังคมในภาพรวม
เขากลาววา “มาตรฐานนี้จะสนับสนุนใหมีการ
จัดตัง้ กระบวนการของผูป ฏิบตั งิ านในสาขาทีห่ ลาก
หลายซึง่ จะไดรบั ประโยชนรว มกันหากมีการดําเนิน
การติดตามผลในลักษณะทีม่ กี ารทํางานรวมกันอยาง
ผสมผสานในระยะยาวอยางสมํา่ เสมอ” นอกจากนี้
มาตรฐานนีจ้ ะชวยสนับสนุนกระบวนการทํางานที่
หลากหลายในชุมชนและยังเปนแหลงทีส่ ามารถสราง
แรงบันดาลใจตลอดจนแนวทางการทํางานใหกับ
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดานการขนสง
สุขภาพและพลังงาน ขณะนี้ รางมาตรฐาน ISO/
DIS 37101 ไดมาถึงขั้นสุดทายของกระบวนการ
พัฒนามาตรฐานคือการสอบถามสาธารณชน
ซึ่งจะมีการนํารางมาตรฐานนี้ไปใหสมาชิก ISO
ออกเสียงระหวางวันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 10
กรกฎาคม 2558

• การพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกันอยางผสม
ผสานแทนทีจ่ ะทํางานแบบแยกสวนกันซึง่ จะชวย
ใหสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืนรวมกัน
• การสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงดานสิง่ แวดลอม
และสังคม
• การพัฒนาสวัสดิการและสุขภาพของคนในชุมชน
• การกระตุน ใหมกี ารใชทรัพยากรอยางมีความ
รับผิดชอบ
การเวียนสอบถามความคิดเห็นจะดําเนินการ
• การบรรลุถงึ การดําเนินการดานธรรมาภิบาล ในระดับประเทศผานหนวยงานที่เปนสมาชิกของ
Bernard Leservoisier ซึ่งเปนเลขาธิการ ISO ซึ่งเปนหนวยงานมาตรฐานแหงชาติ สําหรับ
ของคณะกรรมการวิชาการทีพ
่ ฒ
ั นามาตรฐานดัง ประเทศไทย หนวยงานนัน้ ก็คอื สํานักงานมาตรฐาน
กลาวและเปนผูจ ดั การโครงการดานการมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) นั่นเอง
ที่ AFNOR ซึ่งเปนสถาบันมาตรฐานแหงชาติของ ที่ ม า: http://www.iso.org/iso/home/
ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเปนสมาชิกของ ISO ไดกลาว news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1932
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