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กอง บก. ขอกล่่าวสวัสดีีท่่านผู้้�อ่าน “จดีหมายข่าว

เพ่ื่�อการเตืือนภััยดี�านมาตืรฐาน” สำาหรับบท่ความ

ที่� น่าสนใจประจำาเดืีอนมกราคม 2564 ที่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดี�สรุปบท่วิเคราะห์เร่�อง  

ตัืวช้ี้�วัดีเปร้ยบเที่ยบสำาหรับ HR เพ่ื่�อท่ำารายงาน แล่ะ 

ชุี้มชี้นที่�เข�มแขง็เพ่ื่�อเมอืงมั�นคงในอนาคตื STANDARD 

WARNING แนะนำามาตืรฐานการจัดีการความเสี�ยง

ท่างช้ี้วภัาพื่สำาหรับห�องแล็่บ แล่ะบท่วิเคราะห์เกี�ยวกับ 

หลั่กเกณฑ์์ท่างเท่คนิคสำาหรับการพัื่ฒนาโรงไฟฟ้า

พื่ลั่งนำ�าขนาดีเล็่ก

สดุีท่�ายนี� ขอขอบคุณสำานักงานเศรษฐกจิอตุืสาหกรรม 

ท่ี�ให�การสนบัสนนุงบประมาณดีำาเนนิการโครงการสร�าง

ระบบข�อม้ล่แล่ะองค์ความร้� ดี�านมาตืรฐานระบบการ

จัดีการ แล่ะการเตืือนภััย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

ตัวช้ี้�วัด
เปร้ยบเท้ียบ
สำำาหรับ HR 

เพ่ือทีำารายงาน
ทุ่กๆ ปี มีผู้้� เสียช้ี้วิตืจากความเจ็บป่วยหร่อ

อุบัติืเหตุืที่�เกี�ยวข�องกับการท่ำางานราว 2.78 ล่�าน

คน ในจำานวนนี�มีคนนับพัื่นล่�านคนตื�องประสบ

ปัญหากับการบาดีเจ็บหร่อเจ็บป่วยจากการ

ท่ำางาน ค่าใชี้�จ่ายที่�เกิดีข้�นในส่วนนี�จ้งมีจำานวน

มหาศาล่ ท่ำาให�ตื�องมีกฎหมายแล่ะการล่งทุ่นอย่าง

มีนัยสำาคัญในเร่�องที่�เกี�ยวข�องกับอาช้ี้วอนามัยแล่ะ

ความปล่อดีภััย  แต่ืปัจจุบัน เราสามารถที่�จะร้�ว่า

งานดี�าน HR มีตัืวช้ี้�วัดีดี�านนี�ไดี� แล่ะจะใชี้�งาน

อย่างไร รวมทั่�งพื่นักงานของเราจะท่ำางานไดี�อย่าง

มีประสิท่ธิิภัาพื่ เราจะร้�ไดี�อย่างไรว่าตัืวช้ี้�วัดีนั�น

ใชี้�ไดี�  แล่ะพื่นักงานของเราจะท่ำางานไดี�จริงๆ 

อย่างไร

ISO/TS 24179, Human resource manage-

ment – Occupational health and safety 

metrics เป็นชุี้ดีมาตืรฐานขนาดีใหญ่ของข�อ

กำาหนดีท่างเท่คนิคแล่ะเอกสารแนวท่างในการจัดี

เตืร้ยมตัืวช้ี้� วัดีที่� มีการเปร้ยบเท่ียบเพ่ื่�อการ

รายงานภัายในแล่ะภัายนอกในดี�านการบริหาร

จัดีการท่รัพื่ยากรมนุษย์ 

เอกสารนี�เกี�ยวข�องกับข�อม้ล่อาช้ี้วอนามัย แล่ะ

ความปล่อดีภััย แล่ะเน�นประเด็ีนต่ืางๆ ที่�ควรนำามา

พิื่จารณาเมื�อมีการตีืความ ดัีงนั�น จ้งไม่เพีื่ยงแต่ื

จะช่ี้วยให�ตัืดีสินใจในการดีำาเนินการในเวล่าที่�เหมาะ

สมเท่่านั�น แต่ืยังเป็นประโยชี้น์เมื�อมีการรายงาน

สิ�งเหล่่านี�ให�กับผู้้�มีส่วนไดี�ส่วนเสียภัายนอก เช่ี้น 

ผู้้�ควบคุมกฎ แล่ะนักล่งทุ่น เป็นตื�น

ข�อกำาหนดีท่างวชิี้าการนี�ครอบคลุ่มเร่�องต่ืางๆ เช่ี้น 

การส้ญเสียเวล่าจากการเจ็บป่วยที่�เกี�ยวข�องกับ

การท่ำางาน อุบัติืเหตุื แล่ะโรคภััย  จำานวนอบัุติืเหตุื 

อัตืราของคนที่�ท่ำาการฝึึกอบรมดี�านอาช้ี้วอนามัย

แล่ะความปล่อดีภััย แล่ะอื�นๆ 

ข�อกำาหนดีท่างวิชี้าการนี�ช่ี้วยแสดีงการเปร้ยบ

เที่ยบในช่ี้วงเวล่าหน่�งแล่ะเปร้ยบเที่ยบกับเป้าหมาย 

รวมทั่�งอุตืสาหกรรมหร่อความคาดีหวังของ

องค์กรดี�วย

นีล่ แม็คคอร์มิก ผู้้�ประสานงานของกลุ่่มงานผู้้�

เช้ี้�ยวชี้าญที่�พัื่ฒนามาตืรฐาน ISO/TS 24179 

กล่่าวว่าเบื�องหลั่งการพัื่ฒนามาตืรฐานนี�คือ

ตื�องการสนับสนุนการใชี้�งานมาตืรฐาน ISO 

30414, Human resource management – 

Guidelines for internal and external hu-
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man capital reporting แล่ะมาตืรฐานอื�นๆ ที่�

เกี�ยวข�องให�มีประสิท่ธิิผู้ล่

คณะกรรมการวิชี้าการที่�พัื่ฒนามาตืรฐานดัีง

กล่่าวอย่้ในระหว่างการพื่ัฒนาข�อกำาหนดีที่�

ครอบคลุ่มหัวข�อต่ืางๆ รวม 70  มุมมองซ้ึ่�งเปร้ยบ

เที่ยบมุมมองให�เห็นไดี�อย่างชัี้ดีเจน  เช่ี้น ผู้ล่ผู้ลิ่ตื 

ค่าใชี้�จ่าย การคัดีสรร อุปกรณ์โมบาย อัตืราการ

ล่าออก  แล่ะอื�นๆ 

รายงานท่างวิชี้าการนี�จะเป็นเคร่�องมือที่� เป็น

ประโยชี้น์สำาหรับองค์กรในการพื่ัฒนาผู้ล่ผู้ล่ิตื 

ตือบสนองข�อกำาหนดีท่างกฎระเบยีบ แล่ะมภีัาพื่ที่�

ชัี้ดีเจนยิ�งข้�นถ่งสมรรรถะในสาขาต่ืางๆ เพ่ื่�อที่�จะ

สร�างการตัืดีสินใจที่�มีประสิท่ธิิผู้ล่มากที่�สุดีสำาหรับ

บริษัท่แล่ะพื่นักงาน

สำาหรับข�อกำาหนดีท่างวิชี้าการที่�จะเกิดีข้�นในชีุ้ดีนี� 

จะครอบคล่มุความสอดีคล่�อง จริยธิรรม ค่าใชี้�จ่าย 

ความหล่ากหล่าย ความเป็นผู้้�นำา วัฒนธิรรม

องค์กร ทั่กษะแล่ะความสามารถ แผู้นการสืบท่อดี

ตืำาแหน่งงาน แล่ะงานที่�หาไดี�

ISO/TS 24179 ไดี�รับการพัื่ฒนาโดียคณะ

กรรมการวิชี้าการ ISO/TC 260, Human re-

source management โดียมีเล่ขานุการคือ 

ANSI ซ้ึ่�งเป็นสถาบันมาตืรฐานแห่งชี้าติืของ

ประเท่ศสหรัฐอเมริกา 

ที่�มา:https://www.iso.org/news/ref2555.

html
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เมื�อปี 2553 (ค.ศ.2010) ประเท่ศจ้นไดี�เสนอให�

องค์การสหประชี้าชี้าตืิจัดีตืั�งวันเมืองโล่กข้�น แล่ะ

ตื่อมา องค์การสหประชี้าตืิไดี�กำาหนดีให�วันท่ี� 31 

ตืุล่าคมของทุ่กปีเป็น “วันเมืองโล่ก” (World 

Cities Day)  

วันเมืองโล่กในปีนี�ตื�องการเน�นให�ชีุ้มชี้นมีความ

เข�มแข็งแล่ะมีบท่บาท่สำาคัญในการเผู้ชี้ิญหน�ากับ

ความท่�าท่ายของโล่กในวันนี�แล่ะในอนาคตื 

จากสถานการณ์ในปี 2563 (ค.ศ. 2020) แสดีง

ให�เห็นว่าชีุ้มชี้นตื่างๆ ท่ั�วโล่กตื�องมีความเข�มแข็ง

แล่ะสามัคคีกันมากข้�นอย่างท่ี�ไม่เคยเป็นมาก่อน 

แล่ะวันเมืองโล่กปีนี�ไดี�ให�ความสำาคัญกับหัวข�อ 

“การเห็นคุณค่าชีุ้มชี้นแล่ะเมืองของเรา” (Valu-

ing our Communities and Cities) ซึ่้�งไอ

เอสโอมีคณะกรรมการมาตืรฐานท่ี�พื่ร�อมจะอุท่ิศ

ตืนให�กับการพื่ัฒนามาตืรฐานเพื่่�อให�ชีุ้มชี้นท่ั�ว

โล่กมีความเข�มแข็งมากข้�น

นับตัื�งแต่ืเกิดีการระบาดีครั�งใหญ่ของเชี้่�อไวรัส

โควิดี-19 เป็นตื�นมา ความกดีดีันท่ี�เห็นไดี�อย่าง

ชี้ัดีเจนอย่างหน่�งก็คือความเข�มแข็งของระบบ

สุขภัาพื่ในระดีับชีุ้มชี้น ซึ่้�งตื�องมีปัจจัยหล่าย

ประการที่�จะท่ำาให�เมืองทั่�วโล่กสามารถเผู้ชิี้ญ

หน�ากับความท่�าท่ายไดี�ท่ั�งในปัจจุบันแล่ะอนาคตื 

เชี้่น ความเพื่ียงพื่อของโครงสร�างพื่่้นฐาน แหล่่ง

พื่ล่ังงาน เคร่อข่ายขนส่ง แล่ะอื�นๆ อีกมากมาย

การเพื่ิ�มข้�นของความเป็นเมืองแล่ะประชี้ากร

ท่ำาให�จำาเป็นตื�องสร�างความยั�งยืนเพื่่�อจัดีการกับ

เมืองแล่ะชุี้มชี้นให�ไดี�ซึ่้�งคณะกรรมการวิชี้าการ

ไอเอสโอ  ISO/TC 268,  Sustainable cities 

and communities   ไดี�พื่ัฒนามาตืรฐานท่ี�

โดีดีเดี่นในเร่�องเมืองท่ี�ยั�งยืน ซึ่้�งก็คือมาตืรฐาน 

ISO 37101, Sustainable development in 

communities – Management system 

for sustainable development – Require-

ments with guidance for use  โดียอธิิบาย

ถ่งกรอบโดียรวมของชีุ้มชี้นท่ี�ยั�งยืน แล่ะแนวท่าง

ของการนำาไปส้่ความเป็นชีุ้มชี้นท่ี�ยั�งยืน

มาตืรฐานสามารถช่ี้วยชีุ้มชี้นไดี�ในหล่ายดี�าน 

เชี้่น การปรับปรุงความเป็นอย้่แล่ะสุขภัาพื่ การ

ส่งเสริมการใชี้�ท่รัพื่ยากรดี�วยความรับผิู้ดีชี้อบ

แล่ะการบรรลุ่ธิรรมาภัิบาล่ท่ี�ดีีข้�น แล่ะไดี�รับการ

สนับสนุนจากมาตืรฐานเฉพื่าะดี�านอีกหล่ายร�อย

ฉบับ ซึ่้�งให�แนวท่างในการดีำาเนินการไว�อย่าง

ชี้ัดีเจน

เอกสารเหล่่านั�นรวมถ่งมาตืรฐาน ISO 22395 

ซึ่้�งเป็นมาตืรฐานที่�ชี้่วยเหลื่อบุคคล่ที่�อย้่ในกลุ่่ม

เปราะบางในเหตืุฉุกเฉิน แล่ะมาตืรฐาน ISO 

22319 ซึ่้�งเป็นมาตืรฐานสำาหรับการวางแผู้น

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครแล่ะข�อตืกล่ง

การประชีุ้มเชี้ิงปฏิบัตืิการระหว่างประเท่ศ  แล่ะ

เอกสาร IWA 18 สำาหรับการจัดีการสังคมส้งวัย

มาตืรฐานท่ี�กำาล่ังจะเกิดีข้�นในอนาคตือีกฉบับ

หน่�ง คือ ISO 22371, Security and resil-

ience – Urban resilience – Framework, 

model and guidelines for strategy and 

implementation เป็นมาตืรฐานท่ี�ไอเอสโอ

พื่ัฒนาข้�นมาเพ่ื่�อตื�องการชี้่วยรัฐบาล่ระดีับชี้าตืิ

แล่ะรัฐบาล่ระดัีบท่�องถิ�นในการสร�างข้ดีความ

ชุี้มชี้นท่้ีเข้มแข็งเพ่ือเมืองม่ันคงในอนาคต

สามารถให�สามารถเผู้ชี้ิญหน�ากับความท่�าท่าย

ใหม่ๆ ท่ี�เกิดีข้�นจากการเปล่ี�ยนแปล่งสภัาพื่

ภั้มิอากาศ รวมท่ั�งการเปล่ี�ยนแปล่งโครงสร�าง

ประชี้ากรดี�วย 

การพื่ัฒนามาตืรฐานดีังกล่่าวนำาโดียโครงการ

ตืั�งถิ�นฐานมนุษย์แห่งสหประชี้าชี้าตืิ (United 

Nations Human Settlements Pro-

gramme: UN-HABITAT) ซึ่้�งเป็นองค์กร

ท่ี�อย้่เบื�องหล่ังวันเมืองโล่ก เนื�องจากองค์การ

สหประชี้าชี้าติืไดี�เปิดีโอกาสให�รัฐบาล่ท่ั�วโล่กรวม

ท่ั�งชีุ้มชี้นแล่ะเอ็นจ้โอท่ั�วโล่กมาเข�าร่วมกิจกรรมท่ี�

เร้ยกว่า “ตืุล่าพื่าสร�างเมือง” (Urban October) 

ตืามวันท่ี�กำาหนดีตืล่อดีเดีือนตืุล่าคม 2563 ภัาย

ใตื�แนวคิดีการสร�างบ�านเพื่่�อทุ่กคนเพื่่�ออนาคตื

ของเมืองท่ี�ดีีกว่าเดีิม

มาตืรฐานดีังกล่่าวชี้่วยกำาหนดีกรอบการท่ำางาน

สำาหรับความยืดีหยุ่นของเมือง อธิิบายหล่ัก

การแล่ะแนวคิดีอย่างชี้ัดีเจน แล่ะชี้่วยผู้้�ใชี้�งาน

สามารถชี้้�บ่ง นำาไปประยุกตื์ใชี้� แล่ะตืิดีตืามการ

ดีำาเนินงานอย่างเหมาะสมเพ่ื่�อท่ำาให�เมืองมีความ

ยืดีหยุ่นมากข้�น

ท่ี�มา: 1. https://www.iso.org/news/

ref2576.html

         2. https://urbanoctober.unhabitat.

org/
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กล่ยุท่ธ์ิที่�สำาคัญอย่างหน่�งในการจัดีการกับโรคระบาดีคือการท่ดีสอบเช่ี้�อไวรัส COVID-19  ซึ่้�ง

มาตืรฐานไอเอสโอที่�ใชี้�ในการจัดีการกับความเสี�ยงท่างช้ี้วภัาพื่ก็ไดี�รับการพัื่ฒนาแล่�วแล่ะทั่นกับการใชี้�

งานพื่อดีีเมื�อเดืีอนพื่ฤศจิกายน 2562 (ค.ศ.2019) ซ้ึ่�งเป็นระยะเวล่าที่�ใกล่�เคียงกับการเกิดีโรคระบาดี

โคโรนาไวรัส

มาตืรฐานดัีงกล่่าวคือ ISO 35001, Biorisk management for laboratories and other re-

lated organizations ซึ่้�งใชี้�ในการท่ดีสอบ จัดีเก็บ ขนส่ง แล่ะการกำาจัดีวัสดุีท่างช้ี้วภัาพื่ที่�เป็นอันตืราย

จากผู้ล่กระท่บของโรคระบาดี COVID-19 ท่ำาให�จำาเป็นตื�องมีมาตืรฐานสากล่ ISO 35001 เพ่ื่�อช่ี้วย

แก�ไขปัญหาความเสี�ยงท่างช้ี้วภัาพื่ในองค์กรซ้ึ่�งจำาเป็นตื�องนำาไปใชี้�ในการจัดีการวัสดุีท่างช้ี้วภัาพื่

มาตืรฐานนี�เป็นแนวท่างที่�ผู้้�ใชี้�งานมาตืรฐานระบบการจดัีการไอเอสโอมคีวามคุ�นเคยเนื�องจากไอเอสโอ

ไดี�พัื่ฒนามาตืรฐาน ISO 35001 ข้�นมาจากองค์ประกอบที่�นำามาจากมาตืรฐานระบบการจัดีการอาช้ี้ว

อนามัยแล่ะความปล่อดีภััย ISO 45001 แต่ืว่าเน�นในมุมมองที่�โดีดีเด่ีนในเร่�องการจัดีการความเสี�ยง

ท่างช้ี้วภัาพื่  

มาตืรฐาน ISO 35001 ท่ำาให�มีความสามารถในการระบ ุการประเมนิ การควบคมุ แล่ะการตืดิีตืามความ

เสี�ยงที่�เกี�ยวข�องกบัวัสดุีท่างช้ี้วภัาพื่ที่�เป็นอันตืราย ซึ่้�งพัื่ฒนาโดียคณะกรรมการวชิี้าการไอเอสโอ ISO/

TC 212, Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems

มาตืรฐาน ISO 35001 นี�มีบางอย่างที่�เหมือนกับมาตืรฐานสากล่ฉบับอื�น คือ ผู้้�เช้ี้�ยวชี้าญทั่�วโล่กเฉพื่าะ

ดี�านไดี�เข�ามามีส่วนร่วมในการพัื่ฒนาแล่ะมีความเห็นพื่�องตื�องกันในมาตืรฐานนี� ซ้ึ่�งผู้้�เช้ี้�ยวชี้าญเหล่่า

นั�นเป็นผู้้�ที่�มีประสบการณจ์ริงในท่างปฏิบัติื พื่วกเขาไดี�นำาเอาความร้�แล่ะมุมมองจากแวดีวงอตุืสาหกรรม

เข�ามาใชี้�ในการพัื่ฒนามาตืรฐานสากล่จนกระทั่�งสามารถพัื่ฒนามาตืรฐานที่�ใชี้�ในการจัดีการกับความ

เสี�ยงท่างช้ี้วภัาพื่ไดี�เป็นฉบับแรกของโล่ก

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน



  

  

  

 

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

PA G E  5

แพื่ท่ริเซ้ึ่ย โอลิ่งเงอร์ ผู้้�ประสานงานกลุ่่มงานมาตืรฐาน ISO 35001 ไดี�อธิิบายว่าสำาหรับมาตืรฐาน ISO 35001 มีความจำาเป็นที่�ตื�องเน�นเป็นพิื่เศษเนื�องจาก

เป็นมาตืรฐานฉบับแรกที่�ไดี�รับการออกแบบมาโดียเฉพื่าะเพ่ื่�อชี้่วยให�ห�องปฏิบัติืการท่ดีสอบแแล่ะชี้่วยในสถานการณ์ที่�ตื�องเข�าไปเกี�ยวข�องกับวัสดุีท่าง

ช้ี้วภัาพื่ที่�เป็นอันตืรายซ้ึ่�งสามารถปกป้องตืนเอง แล่ะสภัาพื่แวดีล่�อมให�พื่�นจากอันตืรายไดี�

แพื่ท่รเิซ้ึ่ยช้ี้�ให�เห็นว่ามาตืรฐาน ISO 35001 มีพ้่ื่นฐานอย่้บนเร่�องของการประเมนิสมรรถนะแล่ะไมใ่ช่ี้เอกสารท่างวชิี้าการ แตืเ่ป็นมาตืรฐานที่�จัดีเตืร้ยมกรอบ

การท่ำางานหร่อโครงสร�างสำาหรับการจัดีการโปรแกรมที่�มีประสิท่ธิิภัาพื่สำาหรับกระบวนการที่�เกี�ยวข�องกับความมั�นคงปล่อดีภััยท่างช้ี้วภัาพื่แล่ะความ

ปล่อดีภััยที่�มีทั่�งความซัึ่บซึ่�อนแล่ะความเร้ยบง่าย ซ้ึ่�งช่ี้วยสร�างความตืระหนักในเร่�องความเสี�ยงแล่ะการสื�อสารภัายในองค์กรดี�วย

มาตืรฐานนี�ไดี�พิื่ส้จน์ให�เห็นว่าเป็นประโยชี้น์อย่างยิ�งในการใชี้�เป็นเคร่�องมือระบุช่ี้องว่าง หร่อแม�แต่ืในสภัาพื่แวดีล่�อมที่�มีการควบคุมเป็นอย่างดีี จ้งเหมาะ

สำาหรับห�องปฏิบัติืการท่ดีสอบทุ่กแห่งที่�มีการจัดีการเชิี้งรุกกับเช่ี้�อโรคที่�เป็นอันตืราย รวมทั่�ง SARS-CoV2 ซ้ึ่�งเป็นไวรัสที่�ก่อให�เกิดีโรคระบาดี COVID-19

การใชี้�งาน ISO 35001 ประการหน่�งที่�มีความเหมาะสมมากที่�สุดีคือการใชี้�งานในห�องปฏบัิติืการท่ดีสอบแล่ะโรงพื่ยาบาล่ซึ่้�งตื�องการจดัีการกบัวัสดุีอันตืราย

ที่�มีความหล่ากหล่ายแล่ะกำาลั่งมองหาวิธีิการที่�เป็นที่�ยอมรับในระดัีบสากล่ในการปอ้งกันอันตืรายที่�ท่ำาให�ล้่กจ�าง ล้่กค�า แล่ะผู้้�ป่วยมีความมั�นใจ  แต่ืเนื�องจาก

โรค COVID-19 มีการแพื่ร่กระจายที่�รวดีเร็ว  ปัจจัยหลั่กในการควบคุมโรคระบาดีที่�ยังคงเกิดีข้�นอย่างต่ือเนื�อง ก็คือ การท่ดีสอบแล่ะกิจกรรมต่ืางๆ ที่�ตื�อง

ตือบสนองให�รวดีเร็ว  แล่ะยังมีบท่บาท่อื�นๆ อีกมากมายที่�ตื�องดีำาเนินการดี�วย 

นอกเหนือจากห�องปฏิบัติืการท่ดีสอบแล่�ว การสร�างสิ�งอำานวยความสะดีวกดี�านการท่ดีสอบในสถานที่�อื�นๆ ก็มีความจำาเป็นเช่ี้นกัน โดียเฉพื่าะสถานที่�

สาธิารณะอย่างสนามบิน

มาตืรฐานสากล่ แล่ะโดียเฉพื่าะอย่างยิ�ง มาตืรฐาน ISO 35001 มีความจำาเป็นตื�องมีเพ่ื่�อท่ำาให�ผู้้�คนไดี�รับความปล่อดีภััย ท่ำาให�ผู้ล่การท่ดีสอบเป็นที่�เช่ี้�อถือ

ไดี� แล่ะสร�างความมั�นใจในกระบวนการท่ดีสอบ

อย่างไรก็ตืาม วิกฤตืความจำาเป็นสำาหรับห�องปฏิบัติืการท่ดีสอบสากล่ไดี�เกิดีข้�นแล่�ว โดียเฉพื่าะอยา่งยิ�งกับห�องปฏบัิติืการท่ดีสอบที่�อย่้ในประเท่ศที่�ขาดีแคล่น

ท่รัพื่ยากร ทั่�งนี� เพ่ื่�อสร�างแนวท่างที่�ชัี้ดีเจนเมื�อตื�องจัดีการกับสิ�งที่�ท่ำาให�เกิดีโรคท่างช้ี้ววิท่ยา 

แพื่ท่ริเซ้ึ่ย ตัื�งข�อสังเกตืว่าในหล่ายประเท่ศ โดียเฉพื่าะอย่างยิ�ง ในประเท่ศที่�ไม่มีนโยบายระดัีบชี้าติืในดี�านกฎระเบียบห�องปฏิบัติืการ ท่ำาให�มาตืรฐานนี�เป็น

ประโยชี้น์อย่างมากสำาหรับผู้้�ใชี้�งาน 

องค์กรมาตืรฐานระดัีบชี้าติืบางแห่งจ้งมีท่างเลื่อกในการนำามาตืรฐาน ISO 35001 ไปใชี้�เพ่ื่�อเป็นส่วนหน่�งของการตือบสนองต่ือการแก�ไขปัญหาโรคระบาดี 

COVID-19 เช่ี้น BSI ซ้ึ่�งเป็นสถาบันมาตืรฐานแห่งชี้าติืของประเท่ศสหราชี้อาณาจักร ไดี�นำาเอามาตืรฐาน ISO 35001 ไปใชี้�อย่างกว�างขวางซ้ึ่�งท่ำาให�เกิดี

ความร่วมมือทั่�งในประเท่ศแล่ะต่ืางประเท่ศ แล่ะมีส่วนร่วมในการล่ดีปัญหาความเสี�ยงท่างช้ี้วภัาพื่ไดี�ทั่�วโล่กอย่างมีประสิท่ธิิผู้ล่

ISO 35001 สามารถช่ี้วยล่ดีความเสี�ยงของ COVID-19 ไดี�ทั่นที่ในปัจจุบัน แต่ืแพื่ท่ริเซ้ึ่ยก็ช้ี้�ให�เห็นดี�วยว่าประโยชี้น์ของมาตืรฐานนี�จะคงอย่้ต่ือไปอีกยาวนาน

เพื่ราะในอนาคตื การนำามาตืรฐาน ISO 35001 ไปใชี้�จะช่ี้วยให�องค์กรมีการจัดีเตืร้ยมความเสี�ยงจากการติืดีเช่ี้�อที่�มาจากห�องปฏิบัติืการท่ดีสอบรวมทั่�งโรค

ระบาดีที่�อาจเกิดีข้�นต่ือไปอีกดี�วย 

ที่�มา: https://www.iso.org/news/ref2594.html



หลัักเกณฑ์์ทาง

เทคนิิคสำำาหรัับ

การัพััฒนิาโรัง

ไฟฟ้าพัลัังนิำ�า

ขนิาดเล็ัก
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โรงไฟฟ้าพื่ลั่งนำ�าขนาดีเล็่ก (SHP) เป็นแหล่่ง

พื่ลั่งงานหมุนเว้ยนที่�สะอาดีแล่ะราคาไม่แพื่ง  ซ้ึ่�ง

สามารถนำาไปใชี้�ไดี�จริงในทุ่กที่�ที่�มีนำ�าเพีื่ยงพื่อ แล่ะ

เป็นท่างออกที่�ดีีสำาหรับการจ่ายไฟฟ้าในพ้่ื่นที่�ชี้นบท่

ห่างไกล่ที่�ยังไม่ไดี�นำาศักยภัาพื่ของมันมาใชี้�งานไดี�

อย่างมีประสิท่ธิิภัาพื่แล่ะเต็ืมที่� เอกสารคำาแนะนำา

ชุี้ดีใหม่เพิื่�งไดี�รับการเผู้ยแพื่ร่โดียมีวัตืถุประสงค์

เพ่ื่�อกระตุื�นตืล่าดีทุ่กแห่งโดียเฉพื่าะอย่างยิ�งในที่�

ที่�มีความจำาเป็นมากที่�สุดี

แนวท่างท่างเท่คนิคสำาหรับการพัื่ฒนาโรงไฟฟ้า

พื่ลั่งนำ�าขนาดีเล็่ก ISO IWA 33 ไดี�รับการพัื่ฒนา

โดียมีผู้้�เช้ี้�ยวชี้าญจากต่ืางประเท่ศประมาณ 80 คน

แล่ะหน่วยงานระหว่างประเท่ศ 40 แห่ง มีทั่�งหมดี 3 

ส่วนแนวท่าง คือ 

IWA 33-1:2019(en) Technical guidelines 

for the development of small hydropower 

plants — Part 1: Vocabulary  หลั่กเกณฑ์์ท่าง

เท่คนิคสำาหรับการพัื่ฒนาโรงไฟฟ้าพื่ลั่งนำ�าขนาดี

เล็่ก - ตือนที่� 1: คำาศัพื่ท์่

IWA 33-2:2019(en) Technical guidelines 

for the development of small hydropower 

plants — Part 2: Site selection planning 

แนวท่างท่างเท่คนิคสำาหรับการพัื่ฒนาโรงไฟฟ้า

พื่ลั่งนำ�าขนาดีเล็่ก - ส่วนที่� 2: การวางแผู้นการ

เลื่อกพ้่ื่นที่�

IWA 33-3:2021(en) Technical guidelines 

for the development of small hydropower 

plants — Part 3: Design principles and 

requirements หล่ักเกณฑ์์ท่างเท่คนิคสำาหรับ

การพื่ัฒนาโรงไฟฟ้าพื่ล่ังนำ�าขนาดีเล่็ก - ส่วนที่� 

3: หล่ักการออกแบบแล่ะข�อกำาหนดี

ทั่�ง 3 ส่วนแนวท่างระบุถ่งหลั่กการทั่�วไปแล่ะข�อ

กำาหนดีพ้่ื่นฐานของการออกแบบสำาหรับโครงการ 

SHP ส้งสุดี 30 MWe ข�อตืกล่งการประชุี้มเชิี้ง

ปฏิบัติืการระหวา่งประเท่ศยงัให�คำาแนะนำาเกี�ยวกับ

สิ�งต่ืางๆ เช่ี้นวิธีิการขั�นตือน แล่ะข�อกำาหนดีผู้ล่ลั่พื่ธ์ิ

ของการเลื่อกไซึ่ต์ื SHP แล่ะกำาหนดีคำาศัพื่ท์่แล่ะคำา

จำากัดีความท่างเท่คนคิระดัีบมืออาช้ี้พื่ที่�ใชี้�กันทั่�วไป

 Xiaobo Hu หัวหน�าโครงการของกลุ่่มผู้้�เช้ี้�ยวชี้าญ

ที่�พัื่ฒนาแนวท่างดีังกล่่าวกล่่าวว่าศักยภัาพื่ของ

โรงงาน SHP ในประเท่ศกำาลั่งพัื่ฒนาหล่ายแห่ง

ยังไม่ถ้กใชี้�งานแล่ะถ้กขัดีขวางโดียปัจจัยหล่าย

ประการรวมถ่งการขาดีแนวท่างปฏิบัติืที่�ดีีที่�สุดี

หร่อมาตืรฐานสำาหรับการพัื่ฒนา SHP

“ การเพิื่�มการพัื่ฒนาเท่คโนโล่ยีพื่ลั่งงานหมุนเว้ยน

เป็นสิ�งสำาคัญเพ่ื่�อล่ดีผู้ล่กระท่บจากการเปลี่�ยนแปล่ง

สภัาพื่ภ้ัมิอากาศแล่ะไฟฟ้าพื่ลั่งนำ�าเป็นท่างออกที่�

สำาคัญ แม�ว่าการใชี้� SHP จะเพิื่�มมากข้�น แต่ืก็ยังมี

ข�อจำากัดีหล่ายประการเกี�ยวกับกฎระเบียบ เอกสาร

นี�จัดีท่ำาข้�นเพ่ื่�อช่ี้วยเหลื่อผู้้�กำาหนดีนโยบายในการ

ออกกฎหมายแล่ะเสรมิสร�างฐานความร้�ที่�เกี�ยวข�อง

กับโครงสร�างแล่ะแหล่่งนำ�าที่�มีอย่้ จากนั�นจะชี้ว่ยให�

พื่วกเขาตัืดีสินใจไดี�อย่างมีประสิท่ธิิภัาพื่เกี�ยวกับ

การปรับปรุงหร่ออัพื่เกรดีโรงงานเก่าการพื่ัฒนา

ใหม่แล่ะด่ีงด้ีดีการล่งทุ่น”

ที่�มา : https://www.iso.org/news/ref2648.

html


