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กอง บัก. ขอกล่่าวสวัสด่ืท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมีายข่าว

เพ่ื่�อการเตืือนภััยดื�านมีาตืรฐาน” สำาหรับับัที่ความี

ท่ี่� น่ าสนใจปีระจำา เ ดืือนม่ีนาคมี 2564 ท่ี่มีงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สรุปีบัที่วิเคราะห์เรื�อง  

ไอเอสโอปีรับัปีรุงมีาตืรฐานที่ดืสอบัอุปีกรณ์ที่างการ

แพื่ที่ย์ แล่ะ ไอเอสโอแตื่งต้ัืงคณะกรรมีการวิชาการ

ดื�านความีหล่ากหล่ายที่างช่วภัาพื่ STANDARD 

WARNING ไดื�แก่ เรื�องมีาตืรฐานใหมี่ ISO 22739 

ช่วยให�เข�าใจบัล่อ็กเชนตืรงกนั แล่ะบัที่วเิคราะห์เก่�ยวกบัั 

ไอเอสโอสร�างแนวที่างพื่ฒันามีาตืรฐานเพื่ื�อความียั�งยืน

สดุืที่�ายน่ ้ขอขอบัคุณสำานักงานเศรษฐกจิอตุืสาหกรรมี 

ที่่�ให�การสนบััสนนุงบัปีระมีาณดืำาเนนิการโครงการสร�าง

ระบับัข�อมี้ล่แล่ะองค์ความีร้� ดื�านมีาตืรฐานระบับัการ

จัดืการ แล่ะการเตืือนภััย หรือ Intelligence Unit

กอง บัก.

ปีีท่ี่� 10 ฉบัับัท่ี่� 92 เดืือนม่ีนาคมี 2564

Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 2nd  11th 18th Floor, Yakult Building, 

Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 

10400, Thailand

Tel. (+662) 617-1727-36 Fax. (+662) 617-1708

www.masci.or.th

เร่�มีตื�นดืำาเนินงานไดื� แล่ะชุดืมีาตืรฐานแรกท่ี่�จะ

เป็ีนกรอบัการดืำาเนินงานดื�าน ICT สำาหรับัเมืีอง

อัจฉร่ยะกเ็พ่ื่�งไดื�รับัการเผู้ยแพื่รเ่มืี�อไม่ีนานมีาน้่

ISO/IEC 30145-3: 2020, Information 

technology – Smart City ICT reference 

framework – Part 3: Smart city engi-

neering framework เป็ีนการร่างเค�าโครงหรือ

กรอบังานว่ศวกรรมีของเมืีองอัจฉร่ยะจากมุีมี

มีอง ICT ซ่ึ่�งปีระกอบัดื�วยทัี่�งว่ศวกรรมีแนวราบั

แล่ะระบับัแนวตัื�ง โดืยม่ีการที่ำาแผู้นท่ี่�กระบัวนการ

ที่างธุุรกิจของเมืีองอัจฉร่ยะท่ี่�ชัดืเจนดื�วยเที่คนิค

แล่ะส่วนปีระกอบัต่ืางๆ ท่ี่�จำาเป็ีน

เหิง เฉิน ผู้้�ปีระสานงานกลุ่่มีงานของคณะผู้้�

เช่�ยวชาญท่ี่�พัื่ฒนามีาตืรฐานน้่ กล่่าวว่า ความี

เป็ีนอย่้ท่ี่�ด่ื ความีโปีร่งใส ความียั�งยืน การพัื่ฒนา

เศรษฐกิจ ปีระสิที่ธิุภัาพื่แล่ะความียืดืหยุ่น รวมี

ทัี่�งการร่วมีมืีอกันแล่ะนวัตืกรรมีเป็ีนเพีื่ยง

ปีระโยชน์บัางส่วนเที่่านั�นสำาหรับัเมืีองท่ี่�กำาลั่งจะ

ก�าวไปีส่้การเป็ีนเมืีองอัจฉร่ยะ  นอกจากน้่  เมืีอง

อัจฉร่ยะจำาเป็ีนตื�องตือบัสนองความีตื�องการของ

ผู้้�อย่้อาศัยในปัีจจุบัันไปีพื่ร�อมีๆ กับัการมีองเห็น

ความีตื�องการในอนาคตืดื�วยว่ธุ่ท่ี่�ยั�งยืนแล่ะเป็ีน

ปีระโยชน์ดื�วย

กรอบัการที่ำางานท่ี่�รัดืกุมีแล่ะม่ีกรอบัการที่ำางาน

การพ่ื่จารณาแล่ะวางแผู้นมีาแล่�วอย่างรอบัคอบั

จะช่วยให�เมืีองสามีารถตัืดืสินใจไดื�ด่ืข้่นดื�วยว่ธุ่ท่ี่�

โปีร่งใสแล่ะชาญฉล่าดื มีาตืรฐานเหล่่าน้่เป็ีน

กรอบัการที่ำางานท่ี่�รัดืกุมีแล่ะม่ีกรอบัการที่ำางานการ

พ่ื่จารณาแล่ะวางแผู้นมีาแล่�วอย่างรอบัคอบัจะช่วยให�

เมืีองสามีารถตัืดืสินใจไดื�ด่ืข้่นดื�วยว่ธุ่ท่ี่�โปีร่งใสแล่ะชาญ

ฉล่าดื มีาตืรฐานเหล่่าน้่เป็ีนผู้ล่ลั่พื่ธ์ุของความีเช่�ยวชาญ

ในระดัืบัสากล่แล่ะแนวปีฏิิบััตืิท่ี่�ด่ื แล่ะแสดืงถึงการเป็ีน

แหล่่งอ�างอิงท่ี่�เมืีองทุี่กเมืีองสามีารถนำาไปีใช�แล่ะไดื�รับั

ปีระโยชน์ 

อนาคตืของชุดืมีาตืรฐาน ISO/IEC 30145 จะรวมีถึง

มีาตืรฐาน ISO/IEC 30145-1, Information tech-

nology – Smart City ICT reference framework 

– Part 1: Smart city business process frame-

work, แล่ะมีาตืรฐาน ISO/IEC 30145-2, Informa-

tion technology – Smart City ICT reference 

framework – Part 2: Smart city knowledge 

management framework ซ่ึ่�งกำาหนดืจะปีระกาศใช�

ในปีี 2564 (ค.ศ.2021)  แล่ะชุดืมีาตืรฐานน้่จะนำาเสนอ

แบับัจำาล่องท่ี่�ครอบัคลุ่มีข�อกำาหนดืดื�าน ICT ของเมืีอง

อัจฉร่ยะ

ISO/IEC 30145-3 ไดื�รับัการพัื่ฒนาจากคณะกรรมีการ

ที่างเที่คนิคร่วมีของ ISO แล่ะคณะกรรมีาธิุการระหว่าง

ปีระเที่ศว่าดื�วยมีาตืรฐานสาขาอิเล็่กที่รอเที่คนิกส์ (IEC ) 

ISO/IEC JTC 1, Information technology โดืยม่ี

เล่ขานุการคือ ANSI ซ่ึ่�งเป็ีนสถาบัันมีาตืรฐานแห่งชาติื

ของปีระเที่ศสหรัฐอเมีร่กาแล่ะเป็ีนสมีาช่กของไอเอสโอ

ท่ี่�มีา: https://www.iso.org/news/ref2551.htmlท่ี่�มีา: https://www.iso.org/news/ref2551.html

อนาคตท่่ี่
สดใส

ของเมือง
อัจฉริยะ

จากการขยายตัืวของเมืีองแล่ะการเติืบัโตืของ

ปีระชากรท่ี่�เพ่ื่�มีมีากข้่น ที่ำาให�อนาคตืของเมืีองข้่น

อย่้กับัแนวที่างแก� ปัีญหาอย่างยั�งยืนซ่ึ่�ง ช่วย

สนับัสนุนให�เมืีองม่ีว่วัฒนาการท่ี่�ด่ืข้่นไปีพื่ร�อมีๆ กับั

การปีรับัปีรุงความีเป็ีนอย่้ของทุี่กคน โดืยม่ีบัที่บัาที่

ของเที่คโนโล่ย่สารสนเที่ศแล่ะการสื�อสาร (ICT) 

เป็ีนพ่ื่�นฐานสำาคัญท่ี่�จะช่วยสนับัสนุนแง่มุีมีต่ืางๆ 

ของเมืีอง อย่างเรื�องของความีปีล่อดืภััย การศึกษา 

การคมีนาคมี สุขภัาพื่ แล่ะอื�นๆ

อย่างไรก็ตืามี แง่มุีมีต่ืางๆ เหล่่านั�นม่ีความีซัึ่บัซึ่�อน

เป็ีนอย่างยิ�งแล่ะม่ีหล่ายส่วนท่ี่�เชื�อมีต่ือกันแล่ะ

พ่ื่�งพื่าซ่ึ่�งกนัแล่ะกนั แล่�วเราจะเร่�มีจากตืรงไหน? ชุดื

มีาตืรฐานใหม่ีน้่สามีารถช่วยเราไดื� เนื�องจาก

มีาตืรฐานท่ี่�จะกล่่าวถึงในล่ำาดัืบัต่ือไปีน้่จะช่วยเรา

จัดืหากรอบั ICT เพ่ื่�อช่วยให�เมืีองต่ืางๆ
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อุตืสาหกรรมียานยนต์ืถือเป็ีนรากฐานสำาคัญในการพัื่ฒนาที่าง

เศรษฐกิจของปีระเที่ศไที่ยกว่า 40 ปีี ม่ีม้ีล่ค่าเฉล่่�ยถึงร�อยล่ะ 5.8 

ของผู้ลิ่ตืภััณฑ์์มีวล่รวมีในปีระเที่ศ แต่ืก็เป็ีนอุตืสาหกรรมีท่ี่�จะไดื�รับั

ผู้ล่กระที่บัอย่างมีากจากเที่คโนโล่ย่สมัียใหม่ี ดัืงนั�นภัาครัฐจ่ง

สนับัสนุนการเติืบัโตืในอนาคตือย่างต่ือเนื�อง โดืยกำาหนดืให�

อุตืสาหกรรมียานยนต์ืสมัียใหม่ี (Next-Generation Automo-

tive) เปีน็หนึ�งในอุตืสาหกรรมีเปีา้หมีายท่ี่�รัฐบัาล่ใช�เป็ีนกล่ไกในการ

ขับัเคลื่�อนเศรษฐกิจเพ่ื่�ออนาคตื โดืยมุ่ีงเน�นพัื่ฒนาเปี็นฐานการ

ผู้ลิ่ตืรถยนต์ืไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) แล่ะส่งเสร่มีการใช�

รถยนต์ืไฟฟ้าในปีระเที่ศ

สำานักงานมีาตืรฐานผู้ลิ่ตืภััณฑ์์อุตืสาหกรรมี (สมีอ.) ซ่ึ่�งม่ีบัที่บัาที่

หน�าท่ี่�ในการกำาหนดืมีาตืรฐานผู้ล่ิตืภััณฑ์์จ่งไดื�ม่ีการพื่ัฒนา

มีาตืรฐานท่ี่�เก่�ยวกับัยานยนต์ืไฟฟ้าในปีระเที่ศ เพ่ื่�อรองรับัการใช�

งาน แล่ะล่่าสุดืไดื�ม่ีการพัื่ฒนามีาตืรฐานใหม่ีแล่ะปีระกาศในราชกิจ

จานุเบักษา เมืี�อวันท่ี่� 26 มีกราคมี 2564 ซ่ึ่�ง มีอก. ม่ีการอ�างอิงตืามี

มีาตืรฐานสากล่ โดืยม่ีรายล่ะเอ่ยดืดัืงน้่

ทัี่�งน้่ สมีอ. ม่ีการพัื่ฒนามีาตืรฐานท่ี่�เก่�ยวข�องกับัยานยนต์ืไฟฟ้าแล่�วกว่า 30 

มีาตืรฐาน แล่ะม่ีแผู้นท่ี่�จะพัื่ฒนามีาตืรฐานให�ครอบัคลุ่มีตืามีช้่นส่วนหลั่กของยาน

ยนต์ืไปีต่ือเนื�อง แล่ะแมี�ว่ามีาตืรฐาน มีอก. ท่ี่�ปีระกาศใช�ส่วนใหญ่จะเป็ีนมีาตืรฐาน

แบับัสมัีครใจ แต่ืผู้้�ปีระกอบัการสามีารถนำาไปีปีระยุกต์ืใช�ในการควบัคุมีการผู้ลิ่ตื

แล่ะสร�างความีมัี�นใจในดื�านคุณภัาพื่แล่ะคุณสมีบััติืของผู้ลิ่ตืภััณฑ์์ เพ่ื่�อสร�างความี

สามีารถในการแข่งขันไดื�ในอนาคตื  

แหล่่งข�อม้ีล่ 

-http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/019/T_0014.PDF

-http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/019/T_0015.PDF

-http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/019/T_0016.PDF

-http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/019/T_0017.PDF

-http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/019/T_0018.PDF

-http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/019/T_0019.PDF

-http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/019/T_0020.PDF

-http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/019/T_0021.PDF

มอก.ใหม่ สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า



Standard 
Warning

มี า ตื ร ฐ า น ใ ห มี ่มี า ตื ร ฐ า น ใ ห มี ่

อุ ปี ก ร ณ ์ ค ว า มีอุ ปี ก ร ณ ์ ค ว า มี

ปีล่อดืภััยสำ าหรับัปีล่อดืภััยสำ าหรับั

สถาบัันการเง่นสถาบัันการเง่น
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มีนุษย์เราตื�องการสถานท่ี่�ท่ี่�ปีล่อดืภััยในการเก็บัสิ�งของท่ี่�ม่ีค่า แล่ะดื�วยภััยธุรรมีชาติื

แล่ะหวัขโมียท่ี่�ชาญฉล่าดืมีเ่พ่ื่�มีมีากข้่นเรื�อยๆ การซึ่อ่นสิ�งม่ีค่าไว�ใตื�เต่ืยงจ่งไมีใ่ช่กล่ยุที่ธ์ุ

ท่ี่�น่าเชื�อถือแล่ะไม่ีสามีารถใช�ไดื�อ่กต่ือไปี

โชคด่ืท่ี่�ธุนาคารต่ืางๆ ม่ีต้ื�เซึ่ฟแล่ะห�องนิรภััย ซ่ึ่�งเช่นเด่ืยวกับัมุีมีมีองอื�นๆ ของ

อุตืสาหกรรมีความีปีล่อดืภััยซ่ึ่�งตืระหนกัด่ืว่าเที่คโนโล่ย่ม่ีการเปีล่่�ยนแปีล่งอยา่งรวดืเรว็ 

อย่างไรก็ตืามี ไม่ีใช่ทุี่กผู้ลิ่ตืภััณฑ์์รักษาความีปีล่อดืภััยจะเหมืีอนกัน แล่ะอุปีกรณ์หรือ

สิ�งอำานวยความีสะดืวกท่ี่�ไมี่ไดื�มีาตืรฐานอาจที่ำาให�ความีปีล่อดืภััยของที่รัพื่ย์สินท่ี่�ม่ี

ม้ีล่ค่าส้งสุดืของเราตืกอย่้ในความีเส่�ยงไดื�  ดัืงนั�น เพ่ื่�อให�แน่ใจว่าม่ีคุณภัาพื่อย่างน�อย

ในระดัืบัพ่ื่�นฐานแล่ะเพ่ื่�อรองรับัการเติืบัโตืของอตุืสาหกรรมี  ไอเอสโอจ่งไดื�แต่ืงตัื�งคณะ

กรรมีการว่ชาการสำาหรับัต้ื�เซึ่ฟแล่ะห�องนิรภััยเมืี�อเร็วๆ น้่

ISO/TC 332, Security equipment for financial institutions and commer-

cial organizations ไดื�รับัการพื่ัฒนาข้่นโดืยกล่่าวถึงมุีมีมีองความีปีล่อดืภััยของ

ผู้ลิ่ตืภััณฑ์์ท่ี่�ตัื�งใจจะนำาไปีใช�กับัธุนาคารแล่ะสถาบัันการเง่น แล่ะองค์กรการค�าต่ืางๆ 

โดืยม่ีเล่ขานุการคือ BIS ซ่ึ่�งเป็ีนสมีาช่กไอเอสโอของปีระเที่ศอินเด่ืย คณะกรรมีการ

ปีระกอบัดื�วยผู้้�เช่�ยวชาญดื�านความีปีล่อดืภััยที่างกายภัาพื่จากภัาคการเง่นทัี่�วโล่ก

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน



จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน
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รัชน่ส โคสล่า ผู้้�จัดืการของคณะกรรมีการ กล่่าวว่าตืล่าดือุปีกรณ์รักษาความีปีล่อดืภััยที่างกายภัาพื่ม่ีขนาดืใหญ่แล่ะแพื่ร่หล่าย 

รวมีถึงการป้ีองกันไม่ีใช่แค่เพีื่ยงของม่ีค่าอย่างเง่นแล่ะที่องเท่ี่านั�น แต่ืยังรวมีถึงอาวุธุ ยุที่ธุโธุปีกรณ์ ข�อม้ีล่ สื�อแล่ะอื�นๆ ดื�วย พื่ร�อมี

ทัี่�งกล่่าวว่า “ไม่ีว่าจะเป็ีนธุนาคารขนาดืใหญ่แล่ะรัฐบัาล่ หรือครอบัครัวแล่ะบุัคคล่ เป็ีนเรื�องสำาคัญท่ี่�ใครก็ตืามีท่ี่�ตื�องการจัดืเก็บั

ที่รัพื่ย์สินท่ี่�ม่ีค่า แล่ะสามีารถพ่ื่�งพื่าผู้ลิ่ตืภััณฑ์์ท่ี่�ม่ีระดัืบัความีปีล่อดืภััยเพีื่ยงพื่อแล่ะผู่้านการที่ดืสอบั ตืรวจสอบั แล่ะไดื�รับัการรับัรอง

โดืยองค์กรท่ี่�ม่ีชื�อเส่ยง”  แล่ะ“การท่ี่�ไม่ีม่ีมีาตืรฐานสากล่ ที่ำาให�เกิดืโอกาสท่ี่�ม่ีการผู้ลิ่ตืสินค�าท่ี่�ตืำ�ากว่ามีาตืรฐานส้ง”

มีาตืรฐานท่ี่�จะเกิดืข้่นในอนาคตืจากการพัื่ฒนาของคณะกรรมีการ ISO/TC 332 จะรวมีถึงข�อกำาหนดืแล่ะว่ธุ่การที่ดืสอบัสำาหรับั

ผู้ลิ่ตืภััณฑ์์ท่ี่�หล่ากหล่าย รวมีถึงต้ื�เซึ่ฟ กล่่องเง่นสดื ต้ื�เก็บัของนิรภััย  ห�องนิรภััยท่ี่�แข็งแรง  ต้ื�ป้ีองกันคอมีพ่ื่วเตือร์ท่ี่�ที่นไฟแล่ะอื�นๆ

ผู้้�เช่�ยวชาญในดื�านน้่ หรือผู้้�อื�นท่ี่�สนใจจะมี่ส่วนร่วมีในคณะกรรมีการว่ชาการดัืงกล่่าวสามีารถติืดืต่ือไดื�ท่ี่�สำานักงานมีาตืรฐาน

ผู้ลิ่ตืภััณฑ์์อุตืสาหกรรมีซ่ึ่�งเป็ีนสถาบัันมีาตืฐานแห่งชาติืแล่ะเป็ีนสมีาช่กของไอเอสโอในนามีของปีระเที่ศไที่ย

ท่ีมา: https://www.iso.org/news/ref2550.htmlท่ีมา: https://www.iso.org/news/ref2550.html
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จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

สภัาผู้้�บัร่โภัคของ DIN ซ่ึ่�งเปี็นสถาบัันมีาตืรฐานแห่ง

ชาติืของปีระเที่ศเยอรมีน่แล่ะมี่ส่วนร่วมีในการจัดืที่ำา

มีาตืรฐานฉบัับัใหมี่ล่่าสุดืเก่�ยวกับัข�อม้ีล่ผู้ลิ่ตืภััณฑ์์ 

ม่ีความีหวังเป็ีนอย่างยิ�งว่ามีาตืรฐานน้่จะม่ีส่วนช่วย

ปีกป้ีองผู้้�บัร่โภัคแล่ะช่วยให�ผู้้�บัร่โภัคไดื�รับัปีระโยชน์

ส้งสุดืจากการซ้ืึ่อสินค�า

องค์กรท่ี่�ม่ีส่วนร่วมีในการพัื่ฒนามีาตืรฐานดัืงกล่่าว 

ไดื�แก่  องค์กร 3 แห่งท่ี่�ม่ีชื�อเส่ยงในดื�านการมีาตืรฐาน

มีากท่ี่�สุดืของโล่ก ไดื�แก่ ไออ่ซ่ึ่หรือคณะกรรมีาธิุการ

ระหว่างปีระเที่ศว่าดื�วยมีาตืรฐานสาขาอเิล็่กที่รอเที่คนิกส์ 

(International Electrotechnical Commission: 

IEC), IEEE (Institute of Electrical and Elec-

tronics Engineers) แล่ะไอเอสโอ (International 

Organization for Standardization)  

องค์กรทัี่�ง 3 แห่งไดื�ที่ำาการปีรับัปีรุงมีาตืรฐานท่ี่�ม่ีความี

สำาคัญสำาหรับัผู้้�บัร่โภัคเป็ีนอย่างมีาก คือ มีาตืรฐาน  IEC/

IEEE 82079-1, Preparation of information for 

use (instructions for use) of products — Part 

1: Principles and general requirements ซ่ึ่�งช่วย

ผู้้�ผู้ลิ่ตืสร�างข�อม้ีล่ท่ี่�ชัดืเจนสำาหรับัการใช�ผู้ลิ่ตืภััณฑ์์  

โดืยสถาบัันมีาตืรฐานแห่งชาติืของปีระเที่ศเยอรมีน่ 

(DIN) ซ่ึ่�งเป็ีนสมีาช่กของไอเอสโอไดื�ม่ีส่วนร่วมีในการ

จัดืที่ำามีาตืรฐานดัืงกล่่าว แล่ะเชื�อมัี�นว่ามีาตืรฐานน้่จะม่ี

บัที่บัาที่สำาคัญในการปีรับัปีรุงความีเชื�อมัี�นแล่ะความี

ปีล่อดืภััยของผู้้�บัร่โภัค

ดืร.กาบัร่ล่่า เฟล่ชเชอร์ เจ�าหน�าท่ี่�ที่างเที่คนิคของ

สภัาผู้้�บัร่โภัคของ DIN ในกรุงเบัอร์ลิ่น กล่่าวว่าที่าง

สภัาผู้้�บัร่โภัคม่ีความีตืระหนักถึงความีจำาเป็ีนในการ

ปีรับัปีรุงเรื�องน้่มีาระยะหนึ�งแล่�วแล่ะย�อนกล่ับัไปีในปีี 

2552 (ค.ศ.2009) สภัาผู้้�บัร่โภัคไดื�ที่ำาการศึกษาผู้้�

บัร่โภัคอย่างกว�างขวางโดืยเน�นข�อม้ีล่สำาหรับัการใช�

งานเนื�องจากม่ีข�อม้ีล่การใช�งานท่ี่�ล่ดืล่งอย่างต่ือเนื�อง

แล่ะตืำ�ากว่าความีคาดืหมีาย  แล่ะถึงแมี�ว่าจะเป็ีนแค่เรื�อง

พ่ื่�นฐาน (ภัาษา การแปีล่ เครื�องหมีายวรรค เค�าโครง

แล่ะความีสอดืคล่�องทัี่�วไปี) ผู้้�ผู้ลิ่ตืหล่ายรายก็ยังที่ำาไม่ี

ถ้กตื�อง ดืร. กาบัร่ล่่าตัื�งข�อสังเกตืว่าการเตืร่ยมีข�อม้ีล่

สำาหรับัใช�งาน ไม่ีใช่เรื�องสัพื่เพื่เหระ แตืจ่ำาเป็ีนตื�องม่ีการ

พ่ื่จารณาแล่ะเอาใจใส่อย่างรอบัคอบัแล่ะรัดืกุมี

นอกจากน้่ ศักยภัาพื่ท่ี่�แที่�จร่งสำาหรับั IEC/IEEE 

82079-1 คือการก่อให�เกิดืปีระโยชน์อื�นนอกเหนือ

จากปีระโยชน์สำาหรับัผู้้�ผู้ลิ่ตืแล่ะผู้้�จัดืที่ำามีาตืรฐาน ดืร. 

กาบัร่ล่่า กล่่าวว่า มีาตืรฐานดัืงกล่่าวไดื�พ่ื่ส้จน์ให�เห็นถึง

คุณค่าว่าเป็ีนพ่ื่�นฐานท่ี่�มัี�นคงสำาหรบััองค์กรท่ี่�ที่ำาหน�าท่ี่�

ออกกฎหมีายแล่ะตื�องการปีรับัปีรุงเรื�องการคุ�มีครองผู้้�

บัร่โภัค ยกตัืวอย่างเช่น มีาตืรฐานน้่ไดื�ม่ีการนำาไปีใช�อย่าง

ครบัถ�วนในเดืือนเมีษายนปีีน้่ โดืยคณะกรรมีาธุกิารเพ่ื่�อ

มีาตืรฐานอิเล็่กที่รอนิกส์ของยุโรปี (CENELEC) ซ่ึ่�ง

เร่ยกว่า EN/IEC/IEEE 82079-1 ดื�วยเหตุืน้่ กว่า 30 

ปีระเที่ศจ่งกำาหนดืให�นำาไปีปีระยุกต์ืใช�ให�เป็ีนมีาตืรฐาน

แห่งชาติืภัายใน 6 เดืือน โดืยเน�นเรื�องความีคล่่องตัืว

ของมีาตืรฐาน

ไม่ีว่าเราจะนึกถึงผู้ลิ่ตืภััณฑ์์อะไรก็ตืามี มีาตืรฐานน้่ก็

สามีารถนำาไปีปีระยุกต์ืใช�ไดื�เกือบัทุี่กผู้ลิ่ตืภััณฑ์์ ดืร. 

กาบัร่ล่่า เชื�อว่าไม่ีม่ีผู้้�ผู้ลิ่ตืรายใดืจะล่ะเล่ยความีสำาคัญ

ของมีาตืรฐานใหมีน้่่ไปีไดื� ไม่ีว่าผู้้�ผู้ลิ่ตืจะผู้ล่ติือะไรกต็ืามี 

เช่น เครื�องใช�ในครัวเรือน ซึ่อฟต์ืแวร์ เฟอร์นิเจอร์ 

ของเล่่น อุปีกรณ์ภัาพื่แล่ะเส่ยง เครื�องมืีอหรือเครื�อง

ใช�ไฟฟ้า เครื�องจักรอย่างเครื�องตัืดืหญ�าหรือแมี�แต่ื

อุปีกรณ์ที่างการแพื่ที่ย์อย่างเครื�องช่วยฟังแล่ะเครื�อง

กระตุื�นหัวใจ เป็ีนตื�น มีาตืรฐานน้่ม่ีความีจำาเป็ีนอย่างยิ�ง

ต่ือความีปีล่อดืภััยแล่ะการใช�ผู้ล่ิตืภััณฑ์์ของผู้้�ผู้ลิ่ตืท่ี่�

ปีระสบัความีสำาเร็จ

เนื�องจากผู้้�ผู้ลิ่ตืหล่ายรายตื�องเผู้ช่ญกับัช่วงเวล่าท่ี่�

ไม่ีแน่นอนตืามีการบัร่โภัคท่ี่�ล่ดืล่ง การตือบัสนองต่ือ

ความีคาดืหวังของผู้้�บัร่โภัคจ่งม่ีความีสำาคัญมีากกว่า

ท่ี่�เคยเป็ีนมีา การให�ข�อม้ีล่ท่ี่�ง่ายต่ือการติืดืตืามีเพ่ื่�อ

ใช�งานเปี็นสิ�งท่ี่�ม่ีผู้ล่ต่ือความีพ่ื่งพื่อใจของล้่กค�าอย่าง

ม่ีนัยสำาคัญ  ในฐานะผู้้�ซ้ืึ่อ เราอาจตืื�นเตื�นกับัการไดื�

แกะกล่่องสินค�าใหม่ีจนลื่มีท่ี่�จะอ่านคำาแนะนำา แล่ะกลั่บั

เลื่อกใช�สัญชาตืญาณกับัการล่องผิู้ดืล่องถ้ก ซ่ึ่�งเป็ีน

ส่วนหนึ�งของธุรรมีชาติืมีนุษย์ แต่ืในหล่ายครั�ง ข�อม้ีล่

ท่ี่�ม่ีคุณภัาพื่ไม่ีเพีื่ยงพื่อสำาหรับัการใช�งานก็ที่ำาให�ผู้้�ซ้ืึ่อ

อย่างเราที่�อใจแล่ะไม่ีสามีารถเพื่ลิ่ดืเพื่ลิ่นกับัผู้ลิ่ตืภััณฑ์์

ในแบับัท่ี่�ผู้้�ผู้ลิ่ตืตัื�งใจไว�เอาไว�ไดื�  การพัื่ฒนามีาตืรฐาน 

IEC/IEEE 82079-1 ขององค์กรชั�นนำาดื�านการมีาตืรฐาน

ทัี่�ง 3 องค์กรน้่จ่งควรจะม่ีส่วนช่วยให�ผู้้�ผู้ลิ่ตืสามีารถ

สื�อสารข�อม้ีล่ผู้ล่ติืภััณฑ์์ไดื�อย่างชัดืเจนแล่ะสร�างความี

มัี�นใจให�กับัล้่กค�าไดื�มีากข้่น

ท่ี่�มีา: https://www.iso.org/news/ref2545.htmlท่ี่�มีา: https://www.iso.org/news/ref2545.html


