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กอง บก. ขอกล่่าวสวัสดีีท่่านผู้้�อ่าน “จดีหมายข่าว

เพ่ื่�อการเตืือนภััยดี�านมาตืรฐาน” สำาหรับบท่ความ

ที่�น่าสนใจประจำาเดืีอนกรกฎาคม 2564 ที่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดี�สรุปบท่วิเคราะห์เร่�อง  

ชุุดีมาตืรฐานอุปกรณ์์ชุ้ชีุพื่ชุ่วยชีุวิตื แล่ะไอเอสโอออก

มาตืรฐานใหม่ชุ่วยจัดีการท่รัพื่ย์สินท่างปัญญา

STANDARD WARNING ไอเอสโอปรับปรุงใหม่

ล่่าสุดี มาตืรฐาน “ความมั�นคงปล่อดีภััยของข�อม้ล่” 

แล่ะแผู้นปฏิิบัติืการ ISO สำาหรับการพัื่ฒนาประเท่ศ

ในปี 2564-2568  สุดีท่�ายนี� ขอขอบคุณ์สำานักงาน

เศรษฐกจิอุตืสาหกรรม ที่�ให�การสนบัสนุนงบประมาณ์

ดีำาเนินการโครงการสร�างระบบข�อม้ล่แล่ะองค์ความร้� 

ดี�านมาตืรฐานระบบการจัดีการ แล่ะการเตืือนภััย หร่อ 

Intelligence Unit

กอง บก.

ชุุดมาตรฐานชุุดมาตรฐาน

อุปกรณ์์ชูุชีุพอุปกรณ์์ชูุชีุพ

ชุ่วยชีุวิตชุ่วยชีุวิต

แล่ะอุปกรณ์์ชุ่วยพื่ยุงตัืว (Buoyancy aids) องค์

ประกอบแล่ะอุปกรณ์์เสริมเพ่ื่�อปกป้องผู้้�ใชุ�งาน

จากการจมนำ�าแล่ะท่ำาให�มั�นใจว่าอุปกรณ์์สามารถ

นำาไปใชุ�งานไดี�อย่างมีประสิท่ธิิผู้ล่ ชุุดีมาตืรฐานนี�

เพ่ื่�งไดี�รับการปรับปรุงเพ่ื่�อให�ยังคงสอดีคล่�องกับ

เท่คโนโล่ยล่ี่าสุดี แล่ะท่ำาให�เราไดี�รบัความปล่อดีภััย

ในการเดิีนท่างท่างนำ�าดี�วย

ชุุดีมาตืรฐาน ISO 12402 เน�นในเร่�องเสื�อชุ้ชีุพื่แล่ะ

ทุ่่นพื่ยุงตัืวแล่ะเร่�องที่�เกี�ยวข�องอื�นๆ เชุ่น ระดัีบของ

การสนับสนุน ประเภัท่ของการล่อยตัืว วิธีิใชุ�งาน

อุปกรณ์์พื่องล่ม แล่ะอื�นๆ เป็นตื�น 

การปรับปรุงหลั่ก ๆ  ของชุุดีมาตืรฐานนี�รวมถึงคำา

ศัพื่ท์่ใหม่แล่ะนิยาม การปรับเปลี่�ยนให�เกณ์ฑ์์

สอดีคล่�องกับมุมมองแล่ะข�อกำาหนดีเพื่่�มเติืมใน

ส่วนที่�จำาเป็น

ชุุดีมาตืรฐานดัีงกล่่าว ประกอบดี�วยมาตืรฐานที่�

เกี�ยวข�องกับความปล่อดีภััยของอุปกรณ์์พื่องตัืว 

แล่ะวิธีิท่ดีสอบ จำานวน 9 ฉบับ ดัีงต่ือไปนี�

1. ISO 12402-2: 2020, Personal floatation 

devices – Part 2: Lifejackets, perfor-

mance level 275 – Safety requirements

2. ISO 12402-3: 2020, Personal floatation 

devices – Part 3: Lifejackets, perfor-

mance level 150 – Safety requirements

3. ISO 12402-4 2020, Personal floatation 

devices – Part 4: Lifejackets, perfor-

mance level 100 – Safety requirements

4. ISO 12402-5 2020, Personal floatation 

ปีที่� 10 ฉบับที่� 96 เดืีอนกรกฎาคม 2564
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devices – Part 5: Buoyancy aids (level 

50) – Safety requirements

5. ISO 12402-6 2020, Personal floatation 

devices – Part 6: Special application 

lifejackets and buoyancy aids – Safety 

requirements and additional test meth-

ods

6. ISO 12402-7 2020, Materials and com-

ponents – Part 7: Materials and compo-

nents – Safety requirements and test 

methods

7. ISO 12402-8 2020, Personal floatation 

devices – Part 8: Accessories – Safety 

requirements and test methods

8. ISO 12402-9 2020, Personal floatation 

devices – Part 9: Evaluation

9. ISO 12402-10: 2020, Personal floatation 

devices – Part 10: Selection and applica-

tion of personal floatation devices and 

other relevant devices

ชุุดีมาตืรฐาน ISO 12402 ไดี�รับการปรับปรุงแล่ะ

พัื่ฒนาโดียคณ์ะกรรมการวชิุาการ ISO/TC 188, 

Small craft คณ์ะอนุกรรมการ SC 1, Per-

sonal safety equipment โดียมีเล่ขานุการคือ 

DIN ซ่ึ่�งเป็นสถาบันมาตืรฐานแห่งชุาติืของประเท่ศ

เยอรมนี 

ที่�มา: https://www.iso.org/news/ref2554.

html

โบราณ์วา่อย่าล่�อเล่่นกบัความตืาย ในการเดีนิท่าง

ดี�วยท่างนำ�าจำาเป็นตื�องป้องกันอันตืรายที่�อาจจะ

เกิดีข่�นไว�ก่อนเสมอ  ดัีงนั�น อุปกรณ์์ชุ้ชีุพื่บนเร่อ

จ่งเป็นสิ�งจำาเป็นที่�เราจะขาดีเสียไม่ไดี� แล่ะจำาเป็น

ตื�องมีความปล่อดีภััยแล่ะรวมไปถึงความสะดีวก

สบายมากที่�สุดี

มาตืรฐานชุุดี ISO 12402 ประกอบไปดี�วย

มาตืรฐานจำานวน 9 ฉบับเกี�ยวกับอุปกรณ์์ล่อยตัืว

ส่วนบุคคล่ (อุปกรณ์์ที่�ใชุ�ในการล่อยตัืวท่างนำ�า) มี

วัตืถุประสงค์เพ่ื่�อปรับปรุงองค์ประกอบของ

อุปกรณ์์ดัีงกล่่าวไว�เป็นแนวท่างที่�ทั่�วโล่กยอมรับ

ร่วมกันเพ่ื่�อให�ผู้้�มีส่วนไดี�ส่วนเสียนำาไปใชุ�งาน เชุ่น 

ผู้้�ผู้ลิ่ตื ผู้้�ซ่ึ่�อ แล่ะผู้้�ใชุ�งานอุปกรณ์์ล่อยตัืวส่วน

บุคคล่

ชุุดีมาตืรฐาน ISO 12402, Personal flotation 

devices เน�นข�อกำาหนดีดี�านความปล่อดีภััยแล่ะ

วิธีิท่ดีสอบเสื�อชุ้ชีุพื่ (Lifejackets) 
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เออสการ์ ไวล่ดี์ นักเขียนแล่ะกวีชุาวไอริชุ กล่่าว

ไว�ว่า “การเล่ียนแบบ คือการยกยอปอปั้นท่ี�

จริงใจท่ี�สุดี”  (Imitation is the sincerest 

form of flattery.) แตื่หากเป็นเร่�องนวัตืกรรม

ในการดีำาเนินธิุรกิจแล่�ว เชุ่�อว่าไม่มีใครอยาก

ไดี�คำากล่่าวเยินยอดี�วยการเลี่ยนแบบเชุ่นนั�น  

เพื่ราะกว่าที่�ธิุรกิจองค์กรจะป้ันนวัตืกรรมออก

มาไดี�สักอย่างหนึ�ง ตื�องใชุ�ท่รัพื่ยากรในการ

ล่งทุ่นล่งแรง  ตืล่อดีจนเวล่าแล่ะความพื่ยายาม

เป็นอย่างส้ง

เมื�อกล่่าวถึงนวัตืกรรม  ธิุรกิจแล่ะองค์กรจะ

เตืิบโตือย่างยั�งยืนไดี�ตื�องมีสิ�งนี� แล่ะนวัตืกรรม

จะอย่้ค้่กับองค์กรตื่อไปไดี�ก็ตื�องมีการจัดีการ

ท่รัพื่ย์สินท่างปัญญาซึ่่�งถือเป็นหัวใจสำาคัญ

สำาหรับการพื่ัฒนาเศรษฐกิจ  การคุ�มครอง

ท่รัพื่ย์สินท่างปัญญาอย่างมีประสิท่ธิิภัาพื่จะ

ชุ่วยให�เกิดีการใชุ�ประโยชุน์ แล่ะสร�างม้ล่ค่าจาก

เท่คโนโล่โล่ยีหร่อนวัตืกรรมไดี�

ปัจจุบัน ไอเอสโอไดี�พื่ัฒนามาตืรฐานการ

จัดีการนวัตืกรรมดี�านแนวท่างเคร่�องมือแล่ะวิธิี

การจัดีการท่รัพื่ย์สินท่างปัญญาเพ่ื่�อส่งเสริม

ให�ธิุรกิจองค์กรนำาไปใชุ�ในการปกป้องท่รัพื่ย์สิน

ท่างปัญญาแล่�ว

เร่�องของท่รัพื่ย์สินท่างปัญญาสามารถใชุ�เป็น

ตืัวชุ่วยให�ธิุรกิจบรรลุ่วัตืถุประสงค์ไดี�ง่ายข่�น 

ไม่ว่าจะเป็นการดีึงดี้ดีนักล่งทุ่น การสร�างความ

มั�นคงให�กับธิุรกิจ หร่อการเพื่่�มความไดี�เปรียบ

ในการแข่งขัน

การจัดีการกับท่รัพื่ย์สินท่างปัญญาในทุ่กขั�น

ตือนในกระบวนการนวัตืกรรมจะชุ่วยให�ธุิรกิจ

ดีำาเนินไปไดี�ดี�วยดีีแล่ะชุ่วยสร�างการบ่มเพื่าะ

อย่างแท่�จริง  ท่ำาให�ความคิดีสร�างสรรค์ผู้ล่ิ

ดีอกออกผู้ล่ตื่อไป

มาตืรฐาน ISO 56005, Innovation man-

agement – Tools and methods for 

intellectual property management 

– Guidance เป็นมาตืรฐานท่ี�ให�แนวท่างแล่ะ

กล่ยุท่ธิ์ในการชุ่วยให�องค์กรปกป้องแนวคิดี

ท่ี�ดีีท่ี�สุดีขององค์กร แล่ะใชุ�นวัตืกรรมให�เกิดี

ประโยชุน์ส้งสุดี มาตืรฐานนี�เน�นในเร่�องกรอบ

การท่ำางานของการบริหารจัดีการท่รัพื่ย์สินท่าง

ปัญญา  เคร่�องมือการบริหารความเสี�ยง แล่ะ

วิธิีการใชุ�ประโยชุน์จากท่รัพื่ย์สินท่างปัญญา 

เป็นตื�น 

มาตืรฐาน ISO 56005 เป็นมาตืรฐานฉบับ

ล่่าสุดีในชุุดีมาตืรฐานการจัดีการนวัตืกรรม 

ISO 56000 ซึ่่�งรวมถึงมาตืรฐานดีังตื่อไปนี�ดี�วย    

- ISO 56002, Innovation manage-

ment – Innovation management sys-

tem – Guidance

- ISO 56003, Innovation manage-

ment – Tools and methods for innova-

tion partnership – Guidance

- ISO/TR 56004, Innovation manage-

ไอเอสโอออกมาตรฐานใหม่ชุ่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ment assessment – Guidance

สำาหรับมาตืรฐานอื�นในชุุดีมาตืรฐานนี�ท่ี�ยังอย้่

ในระหว่างการพื่ัฒนา ไดี�แก่

- ISO 56006, Innovation management – 

Tools and methods for strategic intel-

ligence management – Guidance

- ISO 56007, Innovation management – 

Tools and methods for idea manage-

ment – Guidance

- ISO 56008, Innovation management – 

Tools and methods for innovation op-

eration measurements – Guidance

มาตืรฐานท่ี�อย้่ในกลุ่่มของ ISO 56000 ดีังกล่่าว

ไดี�รับการพัื่ฒนาโดียคณ์ะกรรมการวิชุาการ 

ISO/TC 279,  Innovation management  

โดียมี AFNOR ซึ่่�งเป็นสถาบันมาตืรฐานแห่ง

ชุาตืิของประเท่ศฝรั�งเศสเป็นเล่ขานุการ

หากธิุรกิจองค์กรใดีมีนวัตืกรรมเกิดีข่�นใน

องค์กรแล่�ว อย่าล่ืมนำามาตืรฐาน ISO 56005 

ไปใชุ�เป็นเคร่�องมือแล่ะแนวท่างในการจัดีการ

ท่รัพื่ย์สินท่างปัญญาเพื่่�อปกป้องท่รัพื่ย์สินอัน

มีค่ามากท่ี�สุดีขององค์กรเอาไว�

ท่ี�มา:

1.https://www.iso.org/news/ref2605.

html

2. https://www.ryt9.com/s/prg/61422
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เท่คโนโล่ยีในโล่กปัจจุบันกำาลั่งเปลี่�ยนแปล่งไปอย่างรวดีเร็ว ความเสี�ยงประการหนึ�งที่�เกิดีข่�นมา

พื่ร�อมกบัเท่คโนโล่ยสีมัยใหม่ ก็คือความเสี�ยงที่�จะถ้กล่ะเมดิีความมั�นคงปล่อดีภััยของข�อม้ล่ใน

ระบบเท่คโนโล่ยีสารสนเท่ศ  โดียทั่�วไป องค์กรตื�องเป็นผู้้�รับผิู้ดีชุอบความเสี�ยงแล่ะความเสีย

หายของระบบสารสนเท่ศขององค์กรหากเกิดีข�อบกพื่ร่องจากการควบคุมความมั�นคงปล่อดีภััย

ดี�านสารสนเท่ศ ดัีงนั�น องคก์รจำาเปน็ตื�องมมีาตืรฐานหร่อแนวท่างปฏิิบัติืที่�มีประสิท่ธิิภัาพื่ เหมาะ

สม แล่ะมีความมั�นคงปล่อดีภััย เพ่ื่�อป้องกันความเสียหายที่�อาจเกิดีข่�น

เมื�อปี 2562 (ค.ศ.2019) มีกรณี์ตืวัอย่างของข่าวความเสียหายในระบบสารสนเท่ศเกิดีข่�นหล่าย

ครั�ง เชุ่น ในเดืีอนเมษายน  ข�อม้ล่จากบริษัท่วิจัยดี�านความมั�นคงปล่อดีภััยท่างไซึ่เบอร์ระบุว่า

บันทึ่กของผู้้�ใชุ�งานเฟซึ่บุ�กหล่ายล่�านคนถ้กเปิดีเผู้ยให�กับบริการคล่าวด์ีคอมพ่ื่วติืงของบริษัท่

แห่งหนึ�ง  ในเดีอืนพื่ฤษภัาคม กลุ่่มแฮ็็กเกอรช์ุาวรสัเซีึ่ย ยื�นข�อเสนอขายข�อม้ล่รวมทั่�งซึ่อรส์โค�ดี

ให�กับบริษัท่ขายโปรแกรมแอนติืไวรัสอย่างน�อยสามแห่งในสหรัฐ  ในเดืีอนมิถุนายน  องค์กร

ที่�มีชุ่�อว่า American Medical Collection Agency (AMCA) ถ้กล่ะเมิดีข�อม้ล่สำาคัญโดีย

ถ้กเปิดีเผู้ยข�อม้ล่การจ่ายเงินแล่ะข�อม้ล่ส่วนบุคคล่ของคนไข�เกือบ 20 ล่�านคน ส่งผู้ล่ให�ถ้กฟ้อง

ล่�มล่ะล่ายในเวล่าต่ือมา  ในเดืีอนกรกฎาคม   เมืองของรัฐฟล่อริดี�า ยอมจ่ายค่าไถ่ราว 500,000 

ดีอล่ล่ารใ์ห�กับแฮ็็กเกอรเ์พ่ื่�อแล่กกบัการปล่ดี ล็่อกไฟล่ร์ะบบคอมพ่ื่วเตือรที์่�ควบคมุโครงสร�าง

พ่ื่�นฐานของการท่ำางาน เชุ่น ระบบประปา โท่รศัพื่ท์่ อีเมล์่  เป็นตื�น

ไอเอสโอตืระหนักถึงความสำาคัญของการป้องกันในเร่�องความมั�นคงปล่อดีภััยแล่ะความเป็น

ส่วนตัืวของข�อม้ล่ จ่งไดี�ปรับปรุงมาตืรฐานที่�เกี�ยวข�องให�ทั่นสมัย ตือบรับกับสถานการณ์์โล่ก

ที่�มีการเปลี่�ยนแปล่งไปอย่างรวดีเร็ว ดัีงต่ือไปนี�

มาตืรฐาน ISO/IEC 27014, Information security, cybersecurity and privacy pro-

tection – Governance of information security ให�แนวท่างของแนวคิดี วัตืถุประสงค์ 

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

Intel igence Team
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กระบวนการการควบคุมความมั�นคงปล่อดีภััยของข�อม้ล่ ซ่ึ่�งองค์กรสามารถประเมิน ระบุทิ่ศท่าง ตืรวจติืดีตืาม แล่ะสื�อสารระบบการจัดีการ

ความมั�นคงปล่อดีภััยของข�อม้ล่ซ่ึ่�งมีพ่ื่�นฐานอย่้บนมาตืรฐาน ISO/IEC 27001 

ดีร.เอ็ดีเวิร์ดี ฮั็มฟรีส์ ผู้้�ประสานงานกลุ่่มงานของคณ์ะท่ำางานร่วม ISO/IEC, JTC 1, Information technologyคณ์ะอนุกรรมการวิชุาการ  

SC 27, Information security, cybersecurity and privacy protection ซ่ึ่�งมี DIN สถาบันมาตืรฐานแห่งชุาติืของประเท่ศเยอรมันเป็น

เล่ขานุการ กล่่าวว่ามาตืรฐาน ISO/IEC 27014 ฉบับใหม่นี�เป็นมาตืรฐานที่�เปรียบเสมือนค่้คิดีของมาตืรฐาน ISO/IEC 27001 เนื�องจาก ISO/

IEC 27014 เป็นพ่ื่�นฐานสำาหรับกิจกรรมการควบคุมความมั�นคงปล่อดีภััยของข�อม้ล่ที่�อย่้ในขอบข่ายเร่�องระบบการบริหารความมั�นคงปล่อดีภััย

สารสนเท่ศ (ISMS) แล่ะในบริบท่ของการควบคุมองค์กรทั่�งหมดี

มาตืรฐานฉบับนี�ไดี�รับการปรับปรุงดี�านความชัุดีเจน โครงสร�างแล่ะบ่งบอกถึงลั่กษณ์ะข�อม้ล่ใหม่ ซ่ึ่�งสอดีคล่�องกับมาตืรฐาน ISO/IEC 27001, 

Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements โดียที่�

ยังคงเกี�ยวข�องกับข�อกำาหนดีดี�านการควบคุมองค์กรแต่ืมีขอบข่ายที่�กว�างข่�น

ISO/IEC 27014  สามารถใชุ�งานร่วมกับมาตืรฐานฉบับอื�นเกี�ยวกับความมั�นคงปล่อดีภััยของข�อม้ล่ดัีงต่ือไปนี� 

 1. ISO/IEC 27002, Information technology – Security techniques – Code of practice for information security 

controls เป็นมาตืรฐานเกี�ยวกับเท่คนิคความมั�นคงปล่อดีภััย วิธีิปฏิิบัติืสำาหรับการควบคุมความมั�นคงปล่อดีภััยของข�อม้ล่

 2. ISO/IEC TS 27110, Information technology, cybersecurity and privacy protection – Cybersecurity framework 

development guidelines เป็นมาตืรฐานเกี�ยวกับเท่คโนโล่ยีสารสนเท่ศ ความมั�นคงปล่อดีภััยท่างไซึ่เบอร์แล่ะการปกป้องความเป็นส่วนตัืว 

แล่ะแนวท่างการพัื่ฒนากรอบการท่ำางานดี�านความมั�นคงปล่อดีภััยท่างไซึ่เบอร์

 3. ISO/IEC TS 27100, Information technology – Cybersecurity – Overview and concepts เป็นมาตืรฐานเกี�ยวกับ

เท่คโนโล่ยีสารสนเท่ศ ภัาพื่รวมแล่ะแนวคิดีดี�านความมั�นคงปล่อดีภััยท่างไซึ่เบอร์

 4. ISO/IEC 27005, Information technology – Security techniques – Information security risk management 

เป็นมาตืรฐานเกี�ยวกับเท่คโนโล่ยีสารสนเท่ศ  เท่คนิคดี�านความมั�นคง การจัดีการความเสี�ยงดี�านความมั�นคงข�อม้ล่

ปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่ให�ความสำาคัญกับการจัดีการกับความมั�นคงปล่อดีภััยข�อม้ล่ขององค์กรมากข่�น เพื่ราะหากเกิดีข�อผิู้ดีพื่ล่าดีข่�น ย่อม

เกิดีความเสียหายในหล่ายระดัีบ องค์กรจ่งไม่อาจล่ะเล่ยไดี� การป้องกันย่อมดีีกว่าการแก�ไข องค์กรจำาเป็นตื�องมีการจัดีการที่�ดีีเพ่ื่�อปกป้อง

ความมั�นคงปล่อดีภััยข�อม้ล่ ความเป็นส่วนตัืว แล่ะเพ่ื่�อความถ้กตื�องสมบ้รณ์์ ซ่ึ่�งปัจจุบัน ไอเอสโอไดี�จัดีเตืรียมมาตืรฐานที่�เกี�ยวข�องแล่ะมีความ

ทั่นสมัยไว�ให�องค์กรสามารถนำาไปใชุ�ไดี�อย่างมีประสิท่ธิิผู้ล่แล่�ว  

ที่�มา: 1.  https://www.iso.org/news/ref2604.html

        2. https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf
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ซ่ึ่�งสมาชิุกประมาณ์ 75% มาจากประเท่ศกำาลั่ง

พัื่ฒนา แต่ืสมาชิุกของเราหล่ายคนตื�องการการ

สนับสนุนในการสร�างขีดีความสามารถเพ่ื่�อให�ไดี�รับ

ประโยชุน์อย่างเต็ืมที่� แผู้นปฏิิบัติืการ ISO สำาหรับ

ประเท่ศกำาลั่งพัื่ฒนาเป็นกรอบโดียรวมสำาหรับ

ความชุ่วยเหลื่อท่างเท่คนิคแล่ะการฝึกอบรมเพ่ื่�อ

สนับสนุนสมาชิุกประเท่ศกำาลั่งพัื่ฒนา วัตืถุประสงค์

คือเพ่ื่�อชุ่วยให�สมาชิุกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ

ระบบ ISO แล่ะตืระหนักถึงประโยชุน์ของการใชุ� 

ISO Standards โดียเฉพื่าะอยา่งยิ�งการจัดีการกับ

ความท่�าท่ายท่างสงัคม เศรษฐกจิ แล่ะสิ�งแวดีล่�อม 

การบรรล่วัุตืถุประสงคนี์�จะมีส่วนร่วมสำาคัญต่ือเป้า

หมายการพื่ัฒนาที่�ยั�งยืนของสหประชุาชุาตืิแล่ะ

วิสัยทั่ศน์ของ ISO ในเร่�อง  

“การท่ำาให�ชีุวิตืง่ายข่�นปล่อดีภััยข่�นแล่ะดีีข่�น” 

ภัายในปี 2573

มีการใชุ�งานครั�งแรกในปี 2548 แล่ะไดี�มีการอัปเดีตื

หล่ายครั�งนับตัื�งแต่ืมีการใชุ�งานครั�งแรก  แล่ะเวอรชั์ุ�น

ล่่าสุดีมีจุดีมุ่งหมายเพ่ื่�อตือบสนองความตื�องการ

แล่ะล่ำาดัีบความสำาคัญในปัจจุบันของสมาชิุก ISO 

เนื�องจากไดี�ตืระหนักถึงความยากล่ำาบากที่�กำาหนดี

โดียสถานการณ์์ปัจจุบัน จ่งมีการใชุ�ประโยชุน์จาก

เคร่�องมือที่�ให�การสนับสนุนจากระยะไกล่ เชุ่นโซึ่ล้่ชัุน

การเรียนร้�ดิีจิทั่ล่การฝึกสอนท่างไกล่ แล่ะบริการ

ให�คำาปร่กษาในประเท่ศ 

เพ่ื่�งเปิดีตัืวเว็บไซึ่ต์ืใหม่ล่่าสุดีที่�มีโครงการต่ือเนื�อง

แล่ะเร่�องราวความสำาเร็จโดียเป็นแผู้นปฏิิบัติืการ

ดีำาเนินการโดียหน่วยสร�างขีดีความสามารถของ 

ISO เว็บไซึ่ต์ืนี�ยังให�ข�อม้ล่เกี�ยวกับวิธีิที่�สมาชิุกแล่ะ

ผู้้�มีส่วนไดี�ส่วนเสียสามารถมีส่วนร่วมไดี�

Sergio Mujica เล่ขาธิิการ ISO กล่่าวว่าในขณ์ะ

ที่�แผู้นปฏิิบัติืการมุ่งเป้าไปที่�การสนับสนุนสมาชิุก 

ISO แต่ืผู้้�รับผู้ล่ประโยชุน์ที่�แท่�จริงคือผู้้�มีส่วนไดี�

ส่วนเสียที่�พื่วกเขาให�บริการ 

ISO มีความแข็งแกร่งเที่ยบเท่่ากับสมาชิุก แล่ะหน่วย

งานมาตืรฐานระดัีบชุาติืที่�มีความแข็งแกร่ง แล่ะมี

ความสำาคัญ เพ่ื่�อให�องค์กรของเรามีความเกี�ยวข�อง

แล่ะมีประสิท่ธิิผู้ล่ต่ือไป Sergio Mujica กล่่าว

 Sergio Mujica  ยังไดี�กล่่าวว่า แผู้นปฏิิบัติืการ

ใหม่นี�ไดี�รับการพัื่ฒนาโดียการปร่กษาหาร่อร่วม

กับสมาชิุกเพ่ื่�อให�แน่ใจว่าเป็นไปตืามความตื�องการ

ในปัจจุบันแล่ะในอนาคตื เรามั�นใจว่าจะชุ่วยเพ่ื่�มขีดี

ความสามารถในการมีส่วนร่วมแล่ะเป็นประโยชุน์

ต่ือทุ่กคนที่�ไดี�รับผู้ล่กระท่บจากมาตืรฐาน ISO

แผู้นปฏิิบัติืการสำาหรับประเท่ศกำาลั่งพัื่ฒนายัง

เป็นองค์ประกอบสำาคัญของความมุ่งมั�นของ ISO 

ในการท่ำาให�โล่กปล่อดีภััยข่�นเป็นอิสระมั�งคั�งแล่ะ

ยั�งยืนเพ่ื่�อให�คนรุ่นต่ือไปไดี�รับประโยชุน์

ที่�มา : https://www.iso.org/news/ref2667.

html

มาตืรฐาน ISO เปน็เคร่�องมือที่�มีความสำาคัญแล่ะมี

ประสทิ่ธิิภัาพื่ในการแก�ไขปัญหาของประเท่ศกำาลั่ง

พัื่ฒนา ซ่ึ่�งหล่ายประเท่ศตื�องเผู้ชุญิกับความท่�าท่าย

ที่�สำาคัญที่�เกี�ยวข�องกับการค�า การเปลี่�ยนแปล่ง 

สภัาพื่ภ้ัมิอากาศ แล่ะการพื่ัฒนาที่�ยั�งยืน ของ

ประเท่ศสมาชิุก ISO


