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1 
ตอนที่

มาตรฐาน AS 9100 เป็นมาตรฐาน

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 

เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน 

(quality management system-require-

ments for aviation, space and defense 

organization) เท่านั้น มีลักษณะคล้ายกัน

กับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพเฉพาะ

อุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ มาตรฐาน ISO/TS 16949 

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ มาตรฐาน TL 9000 สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม มาตรฐาน ISO/TS 29001 สำหรับ

อุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซ มาตรฐาน ISO/IEC 90003 สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานต่าง ๆ 

เหล่านี้ จะพัฒนาขึ้นจากมาตรฐาน ISO 9001 ดังนั้น เนื้อหาของมาตรฐานต่าง ๆ เหล่านี้ จะประกอบด้วยข้อกำหนดของมาตรฐาน 

ISO 9001 และข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมนั้น ๆ  

มาตรฐานนี้ในอเมริกาจะใช้เป็นมาตรฐาน AS 9100 ถ้าเป็นมาตรฐานยุโรปจะใช้เป็น EN 9100 และถ้าเป็นมาตรฐานของ 

Asia-Pacific (ญี่ปุ่น) จะใช้เป็น JISQ 9100 โดยในปัจจุบันมาตรฐานที่ใช้จะเป็น Rev C ซึ่งได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2552 และได้ขยายขอบเขตของการนำไปใช้งานให้ครอบคลุมใน 3 กลุ่มหลัก ๆ ประกอบด้วย กิจการด้าน

การขนส่งทางอากาศ (aviation) กิจการด้านอวกาศ (space) และกิจการด้านกองทัพ (defense)  

มาตรฐาน AS 9100 (สำหรับบทความนี้จะนำมาใช้แทนมาตรฐาน AS/EN/JISQ 9100) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยองค์การที่

เรียกว่า International Aerospace Quality Group หรือ IAQG ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2541 มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง

มาตรฐานทางด้านระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และความปลอดภัย รวมถึงการลดต้นทุน

ลง โดยสมาชิกจะประกอบด้วยบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอากาศยาน ทั้งในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย  

สมาชิกของ IAQG ประกอบด้วย 

● ฝั่งอเมริกา ได้แก่ GE Aircraft Engines, Gulfstream, Honeywell Aerospace, Lockheed Martin, Orbital, 

Raytheon, Rolls-Royce, Boeing เป็นต้น  

กิตติพงศ์จิรวัสวงศ์kitroj@yahoo.com 

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

สำหรับอุตสาหกรรมการบิน

AS/EN/JISQ 9100 
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● ฝั่งยุโรป ได้แก่ Airbus, Avio, BAE Systems, 

Dassault Aviation, Eurocopter, SAAB Aerospace, Smith 

Industries, Volvo-Aero, Zodiac เป็นต้น  

● ฝั่งเอเชีย ได้แก่ Aerospace Industries, China 

Aviation Industry, Fuji Heavy Industries, Kawasaki 

Heavy Ind, Korea Aerospace Ind, Mitsubishi Heavy Ind. 

เป็นต้น  

เนื้อหาของมาตรฐาน AS 9100 ประกอบด้วยรายละเอียด

ของข้อกำหนดจากมาตรฐาน ISO 9001 รวมกับข้อกำหนด

เพิ่มเติมเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน (aerospace 

sector) ทั้งนี้มาตรฐานในกลุ่ม AS 9100 สามารถนำไปใช้ใน

หลากหลายกิจกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) 

ในอุตสาหกรรมอากาศยาน รวมถึงการออกแบบและการผลิต

อุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดหาชิ้นส่วนอากาศยาน การปฏิบัติการของ

ท่าอากาศยานและสายการบิน ชิ้นส่วนทดแทน การจัดหาและ

การบำรุงรักษา ศูนย์ซ่อมบำรุงใหญ่ (overhaul) การปฏิบัติการ

การบิน (flight operation) และการขนส่งสินค้า (cargo 

handling) 

ในชุดของมาตรฐาน 9100 จะประกอบด้วยมาตรฐาน

ย่อย ๆ อีกหลายมาตรฐาน ประกอบด้วย 

1. 9100 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพสำหรับผู้ผลิต

อากาศยาน  

a. 9101 การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (qua-

lity  management system assessment)  

b. 9102 ข้อกำหนดการตรวจ First Article (aero-

space first article inspection requirements)  

c. 9103 การจัดการคุณลักษณะพิเศษ (variation 

management of key characteristics) 

d. 9104 ข้อกำหนดของการขอการรับรอง (require-

ments for aerospace quality management system 

certification/registration programs) 

2. 9110 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพสำหรับผู้ให้

บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (quality management system-

aerospace-requirements for maintenance organizations)  

a. 9111 การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (qua-

lity management system assessment for maintenance 

organizations) 

3. 9120 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพสำหรับผู้จัด-

จำหน่าย (quality management systems-aerospace-require-

ments for stockist distributors) 

a. 9121 การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ 

(aerospace series quality systems quality system 

assessment applicable to stockist distributors)   

4. 9131 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเอกสารความไม่เป็นไป

ตามข้อกำหนด (quality systems-non-conformance documen-

tations)  

5. 9132 เป็นข้อกำหนดด้านคุณภาพของ Data Matrix 

สำหรับการทำเครื่องหมายบนชิ้นส่วน (data matrix quality 

requirements for parts marking) 

6. 9133 เป็นมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในการยืนยัน

คุณสมบัติสำหรับชิ้นส่วนมาตรฐาน (qualification procedure 

for aerospace standard parts)  

7. 9134 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain risk management guidelines) 

8. 9162 เป็นมาตรฐานโปรแกรมการตรวจสอบความ

ถูกต้องด้วยตนเองของผู้ปฏิบัติงาน (aerospace operator self-

verification programs)  

ข้อกำหนดของมาตรฐาน AS 9100 จะประกอบด้วย

ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 และเพิ่มเติมด้วยข้อ-

กำหนดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน (aerospace 

specific requirements) โดยจะเรียงข้อกำหนดตามมาตรฐาน 

ISO 9001 แบ่งเป็น 8 ข้อกำหนดหลัก ประกอบด้วย  

1. ขอบเขต 

2. เอกสารอ้างอิง 

3. คำศัพท์ และคำนิยาม 

4. ระบบบริหารคุณภาพ 

5. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

6. การจัดการทรัพยากร 

7. การทำให้เกิดผลิตภัณฑ์  

8. การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง 
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เช่นเดียวกันกับมาตรฐาน ISO 9001 ข้อกำหนดที่ 1, 

2 และ 3 จะเป็นเนื้อหาทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อกำหนด โดยในส่วนที่ 

3 ซึ่งเป็นส่วนของคำศัพท์ และความหมายของคำที่สำคัญ ๆ 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนที่มากขึ้น ซึ่งในมาตรฐาน AS 9100 

จะมีคำศัพท์ที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษ ได้แก่  

● ข้อกำหนดพิเศษ (special requirements) จะเป็น  

ข้อกำหนดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำให้ได้ตามข้อกำหนด ซึ่ง

จะต้องนำมาดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการกำหนดข้อกำหนดพิเศษ จะ

ประกอบด้วย  

➠ ความซับซ้อนของกระบวนการ และผลิตภัณฑ์  

➠ ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา  

➠ ความสมบูรณ์ (ระดับการเติบโต) ของกระบวนการ

และผลิตภัณฑ์  

● หัวข้อวิกฤต (critical items) จะเป็นรายการที่มี  

ผลกระทบที่สำคัญต่อการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ และการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะครอบคลุมถึงความปลอดภัย (safety) 

สมรรถนะ (performance) รูปทรง (form) การสวมประกอบ 

(fit) หน้าที่การใช้งาน (function) ความสามารถในการผลิต 

(producibility) ช่วงเวลาการบริการ (service life) เป็นต้น 

โดยจะต้องมีการดำเนินงานเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการ

จัดการอย่างเพียงพอ ตัวอย่างประกอบด้วย รายการวิกฤต

ด้านความปลอดภัย (safety critical items) รายการวิกฤตเกี่ยว-

กับการร้าว แตกเสียหาย (fracture critical items) รายการ

วิกฤตเกี่ยวกับหน้าที่ ภารกิจ (mission critical items) และ

คุณลักษณะที่สำคัญ (key characteristics)  

ระบบบริหารคุณภาพ

ในข้อกำหนดกลุ่มแรกจะระบุถึงระบบบริหารคุณภาพ 

โดยจะต้องมีการจัดสร้าง ทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ และ

ดูแลรักษาระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงมีการปรับปรุงความมี

ประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งแนวทางในการ

ดำเนินงาน จะประกอบด้วย 

1. การกำหนดกระบวนการที่จำเป็นสำหรับระบบ

บริหารคุณภาพ และมีการนำไปใช้งานทั่วทั้งองค์การ  

2. การกำหนดลำดับ และความสัมพันธ์ระหว่าง

กระบวนการ  

3. การกำหนดเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อให้มั่นใจได้ถึง

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และการควบคุม

กระบวนการ 

4. การดูแลให้มีทรัพยากร และสารสนเทศที่จำเป็น

อย่างเพียงพอ  

5. การเฝ้าติดตาม วัด และวิเคราะห์กระบวนการ  

6. การดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ และ

การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้กระบวนการต่าง ๆ จะต้องได้รับการจัดการให้

สอดคล้องตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานนี้ รวมถึงใน

กรณีที่องค์การมีการจ้างงานหน่วยงานภายนอกองค์การ ที่ส่ง

ผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ องค์การจะต้องมีการ

ดำเนินการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย นอกจากนั้น

กระบวนการที่จำเป็นสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ยังรวมไปถึง

กระบวนการสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้วย  

แนวทางที่จะนำมาใช้ในการควบคุมกระบวนการที่จ้าง-

งานภายนอกองค์การจะแตกต่างกันไป 

ขึ้นอยู่กับผลกระทบของกระบวนการจ้าง-

งานภายนอกที่มีต่อขีดความสามารถของ

องค์การ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องตามข้อกำหนด ขอบเขตของ

การควบคุมกระบวนการที่สามารถใช้ร่วม-

กันได้ และขีดความสามารถในการควบคุม

ผ่านการดำเนินงานตามข้อกำหนดการ

จัดซื้อ  

● ข้ อกำหนดระบบเอกสาร 

เอกสารในระบบบริหารคุณภาพจะประ-

กอบด้วย นโยบายคุณภาพ และวัตถุ-

ประสงค์คุณภาพ คู่มือคุณภาพ เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน 

▲ รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Special Requirement, Critical items,  
Key Characteristics และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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และบันทึกที่จำเป็นสำหรับมาตรฐานนี้ เอกสาร รวมถึงบันทึก

ที่องค์การเห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับการวางแผน การ

ปฏิบัติงานและการควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล 

และข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพที่กำหนดโดยหน่วยงาน

ของรัฐ (regulatory authorities) ทั้งนี้องค์การจะต้องมั่นใจได้

ว่าบุคลากรต่าง ๆ สามารถเข้าถึง และรับรู้ในเอกสารต่าง ๆ 

ในระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิด

ขึ้นได้  

● คู่มือคุณภาพ องค์การจะต้องมีการจัดทำคู่มือ

คุณภาพที่ระบุถึงขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ รวมถึง

รายละเอียดและเหตุผลในการยกเว้นข้อกำหนด เอกสารวิธีการ

ปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นสำหรับระบบบริหารคุณภาพ และคำ-

อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ใน

ระบบบริหารคุณภาพ   

● การควบคุมเอกสาร เอกสารต่าง ๆ ในระบบบริหาร

คุณภาพ จะต้องได้รับการควบคุม โดยจะต้องมีการจัดทำ

เอกสารวิธีการปฏิบัติงานที่ระบุถึงแนวทางในการควบคุม

เอกสาร ประกอบด้วย 

1. การอนุมัติเอกสาร ก่อนนำไปใช้งาน  

2. การทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยตามความ

จำเป็น รวมถึงการอนุมัติซ้ำ  

3. การชี้บ่งการเปลี่ยนแปลง และสถานะล่าสุดของ

เอกสาร  

4. การดูแลให้มีเอกสารพร้อม ณ จุดใช้งาน  

5. การดูแลให้เอกสารสามารถอ่านออกได้ง่าย  

6. การควบคุมเอกสารจากภายนอกที่องค์การเห็นว่า

มีความจำเป็นสำหรับการวางแผน และการปฏิบัติงานของ

ระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงการควบคุมการแจกจ่ายเอกสาร

ต่าง ๆ  

7. การป้องกันการนำเอกสารที่ยกเลิกไปใช้งานโดย

ไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีที่จำเป็นต้องนำไปใช้งาน จะต้องมีการ  

ชี้บ่งอย่างเหมาะสม  

● การควบคุมบันทึก บันทึกต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อ

เป็นหลักฐานแสดงถึงความสอดคล้องตามข้อกำหนด และ

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติงานจะต้องได้รับการ

ควบคุม โดยจะต้องมีการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานใน

การควบคุมบันทึกต่าง ๆ ทั้งการชี้บ่ง การจัดเก็บ การดูแล

รักษา การเรียกกลับมาใช้งาน ระยะเวลาในการจัดเก็บ และ

การทำลายบันทึก นอกจากนั้นวิธีการปฏิบัติงานยังต้องระบุ

ถึงแนวทางในการควบคุมบันทึกต่าง ๆ ที่จัดทำโดยผู้ส่งมอบ

ด้วย 

อ่านต่อฉบับหน้า


