
จดหมายข่าว

เพื่อการเตือนภัย
ด ้านมาตรฐาน
ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูล และองค์ความรู ้ด ้านมาตรฐาน

ระบบการจัดการและการเตือนภัย

ไอเอสโอพััฒนามาตรฐาน EnMS สำาหรับองค์์กรหลายสาขา

ไอเอสโอพััฒนามาตรฐานใหม่ “ฉลากอาหารมังสวิิรัติ”

งานวิิจััยใหม่ พับ “มาตรฐาน” ช่่วิยให้จัีดีีพัีเติบโต

กลยุุ ทธ์ ์ ใ หม่ ่  กลยุุ ทธ์ ์ ใ หม่ ่  
ไ อ เอส โอ  2030ไอ เอส โอ  2030

ISSN
 2228-9925

ปี
ีที่

่� 12 ฉ
บั

ับั
ที่

่� 99 เดื
ือ
น

ม
ก

ราค
ม

 2565



จดหมายข่าวเพ่ือการเตือนภัยด้านมาตรฐาน
ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมลู และองค์ความรูด้้านมาตรฐานระบบการจดัการและการเตอืนภยั

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

PA G E  2PA G E  2

กอง บัก. ขอกล่่าวสวัสดื่ท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมายข่าว

เพื่่�อการเตืือนภััยดื�านมาตืรฐาน” สำาหรับับัที่ความ

ที่่�น่าสนใจปีระจำาเดืือนมกราคม 2565 ท่ี่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สรุปีบัที่วิเคราะห์เร่�อง  

ไอเอสโอพื่ฒันามาตืรฐาน EnMS สำาหรบััองคก์รหล่าย

สาขา แล่ะไอเอสโอพื่ฒันามาตืรฐานใหม่ “ฉล่ากอาหาร

มังสวิรัตื์�” STANDARD WARNING ไดื�แก่ กล่ยุที่ธ์์

ใหม่ ไอเอสโอ 2030 แล่ะงานวิจยัใหม่ พื่บั “มาตืรฐาน” 

ช่่วยให�จีดื่พื่ีเตื์บัโตื สุดืที่�ายน่� ขอขอบัคุณสำานักงาน

เศรษฐกจ์อตุืสาหกรรม ท่ี่�ให�การสนบััสนนุงบัปีระมาณ

ดืำาเน์นการโครงการสร�างระบับัข�อม้ล่แล่ะองค์ความร้� 

ดื�านมาตืรฐานระบับัการจดัืการ แล่ะการเตือืนภัยั หรอ่ 

Intelligence Unit

กอง บัก.

ไ อ เ อ ส โ อไ อ เ อ ส โ อ
พััฒน าพััฒน า
ม าต ร ฐ า น ม า ต ร ฐ า น 
E nMS E nMS 
ส ำ า ห รั บส ำ า ห รั บ
อ ง ค์ ์ ก รอ งค์ ์ ก ร
หล า ยส า ข าหล า ยส า ข า
เมื�อเดืือนม่นาคม 2564 ไอเอสโอไดื�เผู้ยแพื่ร่มาตืรฐาน

ใหม่ คือ ISO 50009 ซึ่่�งช่่วยให�องค์กรสามารถจัดืที่ำา

ระบับัการจัดืการพื่ลั่งงานดื�วยแนวปีฏ์ิบััตืท่์ี่�ดืร่่วมกันไดื� 

ที่ำาให�องค์กรสาขาท่ี่�อย่้ภัายใตื�องค์กรหลั่กสามารถใช่�

ที่รัพื่ยากรรว่มกนัแล่ะมก่ารที่ำางานท่ี่�ม่ปีระสท์ี่ธ์ภ์ัาพื่มาก

ข่�น สำาหรับัตืัวมาตืรฐานม่โครงสร�างที่ั�วไปีเช่่นเดื่ยวกับั

มาตืรฐาน ISO 50001

การนำามาตืรฐานระบับัการจัดืการพื่ล่ังงาน (Energy 

Management System: EnMS) ไปีใช่�ที่ำาให�องค์กร

ไดื�รับัปีระโยช่น์หล่ายดื�าน เช่น่ ปีรบััปีรุงปีระสท์ี่ธ์์ภัาพื่

ดื�านพื่ลั่งงาน ปีระหยดัืพื่ล่งังานแล่ะคา่ใช่�จ่าย เปีน็ตื�น 

แล่ะเมื�อม่การนำาไปีใช่�ในองค์กรหล่ายสาขา ก็จะย์�ง

เก์ดืปีระโยช่น์ที่วีค้ณ การนำาระบับัการจัดืการ

พื่ล่งังานไปีใช่�รว่มกนัที่ำาให�สามารถแบัง่ปีนัความร้�แล่ะ

ที่รัพื่ยากรรวมที่ั�งความร่วมมือในโครงการปีระหยัดื

พื่ล่งังานข�ามหนว่ยงานตืา่งๆ ขององคก์รที่กุปีระเภัที่ 

ทีุ่กขนาดื รวมที่ั�งเอสเอ็มอ่ดื�วย

มาตืรฐาน ISO 50009, Energy management 

systems – Guidance for implementing a 

common energy management system in 

multiple organizations ม่เป้ีาหมายในการรวม

องค์กรท่ี่�ม่องคป์ีระกอบัรว่มบัางอยา่งเข�าดื�วยกนั เช่น่ 

ซึ่ัพื่พื่ล่ายเออร์ดื�านพื่ล่ังงาน หร่อ สถานท่ี่�ที่ำางาน 

เปี็นตื�น เพื่่�อใช่�ปีระโยช่น์ส้งสุดืจากพื่ล่ังงานร่วมกัน

ตืวัอยา่งองคก์รหล่ายสาขาท่ี่�สามารถนำามาตืรฐานน่�

ไปีใช่� เช่่น องค์กรที่่�ปีฏิ์บััตื์งานในภั้ม์ภัาค เช่่น เมือง 

หร่อสวนอุตืสาหกรรม องค์กรท่ี่�อย้่ในภัาคส่วน

เดื่ยวกัน เช่่น การแปีรร้ปีอาหาร การขนส่งระบับัราง 

หร่อมหาวิที่ยาลั่ย  องค์กรที่่�ม่ล่้กค�าร่วมกันแล่ะม่

สมาช่กิของซึ่พัื่พื่ล่ายเช่น เช่่น ห�างสรรพื่สน์ค�าสาขา 

หรอ่ผู้้�ผู้ล่ต์ืรถยนต์ื  องค์กรที่่�เป็ีนสมาชิ่กของสมาคม

การค�า เปี็นตื�น 

ระบับัการจัดืการพื่ลั่งงานเป็ีนกรอบัการที่ำางาน

สำาหรับัการจัดืการพื่ล่ังงานท่ี่�ครอบัคลุ่มนโยบัาย

องคก์ร เป้ีาหมาย แผู้นปีฏ์ิบัตัืก์ารแล่ะวิธ์ก่ารวัดืความ

ก�าวหน�า การขยายวิธ์่การที่ำางานของระบับัการ

จดัืการพื่ลั่งงานไปียังองค์กรสาขาหล่ายแห่งจะที่ำาให�
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เกด์ืความรว่มมอืแล่ะเปีา้หมายรว่มกนัที่่�จะนำาไปีส้ก่าร

ปีระหยัดืพื่ลั่งงานมากข่�น แล่ะมป่ีระสท์ี่ธ์ภ์ัาพื่มากข่�น

ช่ิเงก์ ซึ่ากาโมะโตืะ ผู้้�ปีระสานงานกลุ่่มผู้้�เช่ี�ยวช่าญที่่�

พื่ัฒนามาตืรฐานดัืงกล่่าวระบุัว่าตัืวอย่างบัางอย่าง

ของวธ่ิ์การที่่�มาตืรฐานน่�ที่ำาไดื�นั�นรวมถึงความรว่มมอื

ระหว่างเจ�าของอาคารพื่าณ์ช่ย์แล่ะผู้้�เช่่าอาคารหร่อ

ซึ่ัพื่พื่ล่ายเออร์ดื�านพื่ล่ังงานกับัล่้กค�า  ซึ่่�งมาตืรฐาน 

ISO 50009  ม่ความยืดืหยุ่นเพื่ียงพื่อที่่�จะนำาไปีใช่�ใน

ทีุ่ ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่่� อ ง ค์ ก ร ตื� อ ง ก า ร แ บั่ ง ปีั น

วตัืถปุีระสงคด์ื�านปีระสท์ี่ธ์ภ์ัาพื่พื่ล่งังานรว่มกนั รวม

ที่ั�งในสาขาตื่างๆ ของบัริษัที่ขนาดืใหญ่หร่อกลุ่่ม

บัริษัที่เอสเอ็มอ่

หัวใจสำาคัญของมาตืรฐานน่�คือการร่วมมือแล่ะการ

แบั่งปีันความร้� เพ่ื่�อการเพ่ื่�มปีระส์ที่ธ์์ภัาพื่ดื�าน

พื่ล่ังงานแล่ะการล่ดืการปีล่่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก

มาตืรฐาน ISO 50009 ไดื�รับัการพัื่ฒนาโดืยคณะ

กรรมการวชิ่าการ ISO/TC 301, Energy manage-

ment and energy savings ซึ่่�งม่เล่ขานุการร่วม 

คือ ANSI ซ่ึ่�งเปี็นสถาบัันมาตืรฐานแห่งช่าตื์ของ

ปีระเที่ศสหรัฐอเมริกา แล่ะ SAC ซ่ึ่�งเป็ีนสถาบััน

มาตืรฐานแห่งช่าตื์ของปีระเที่ศจีน

ผู้้�สนใจมาตืรฐานดืังกล่่าวสามารถศึกษาไดื�จากห�อง

สมุดืสำานักงานมาตืรฐานผู้ล่์ตืภััณฑ์์อุตืสาหกรรม 

(สมอ.) หร่อสั�งซ่ึ่�อไดื�จากเว็บัไซึ่ตื์ของไอเอสโอ ISO 

Store

ที่่�มา: 1. https://www.iso.org/news/ref2641.html

         2. https://www.iso.org/obp/

            ui/#iso:std:iso:50009:ed-1:v1:en
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โรคระบัาดื COVID-19 ไดื�ส่งผู้ล่กระที่บัเป็ีนวง
กว�างไปีที่ั�วโล่ก ที่ั�งในดื�านสงัคม แล่ะเศรษฐกจ์ แตื่
ส์�งที่่�เกด์ืข่�นก็ไม่ไดื�เล่วร�ายไปีที่ั�งหมดื ที่า่มกล่างโรค
ระบัาดื ผู้้�คนไดื�หันมาให�ความสำาคัญกับัเร่�องของ
การพื่ัฒนาอย่างยั�งยืน  เช่่น เร่�องของการจัดืซึ่่�อ
แบับัยั�งยนื แล่ะการล่ดืการบัรโิภัคเนื�อสัตืว ์เปีน็ตื�น  
เนื�องจากผู้้�บัริโภัคให�ความสำาคัญกับัสุขภัาพื่ของ
ตืนเอง แล่ะใส่ใจกับัผู้ล่กระที่บัท่ี่�เก์ดืข่�นกับัส์�ง
แวดืล่�อมมากข่�น

การล่ดืการบัรโิภัคเนื�อสตัืว ์รวมถงึการรบััปีระที่าน
อาหารมังสวิรัตื์ แล่ะอาหารเจ นอกจากจะดื่ตื่อ
สุขภัาพื่แล่�วยังช่่วยล่ดืผู้ล่กระที่บัที่่�เก์ดืข่�นกับัส์�ง
แวดืล่�อมดื�วย

เมื�อไม่ก่�ปีีที่่�ผู้่านมาน่� จำานวนผู้ล์่ตืภััณฑ์์ท่ี่�ตือบั
สนองความตื�องการในการบัริโภัคเนื�อสัตืว์ไดื�ล่ดื
น�อยล่งไปี ผู้ล่์ตืภััณฑ์์ท่ี่�เข�ามาแที่นที่่�เนื�อสัตืว์แล่ะ
ผู้ล์่ตืภััณฑ์์นมเนยเก์ดืข่�นมามากมาย เช่่น ช่ีส
มังสวิรัตื์ ช่ีสเจ ไอศกรีมเจ แล่ะล่้กช่ิ�นเจ เปี็นตื�น
อันที่่�จริงแล่�ว ม่ฉล่ากแล่ะกฎหมายที่่�ช่่วยอธ์์บัาย
แล่ะบัอกกล่่าวผู้้�บัริโภัคไดื�ดื่ในเร่�องฉล่ากอาหาร 
แตื่ยังไม่ม่แหล่่งอ�างอ์งในระดืับัโล่กที่่�ทีุ่กคนเห็น
พื่�องตื�องกนั จนกระที่ั�งเมื�อตื�นเดือืนม่นาคม 2564 
ไอเอสโอไดื�เผู้ยแพื่ร่มาตืรฐานความหมายแล่ะ
เกณฑ์์ที่างวิช่าการสำาหรับัอาหารแล่ะส่วนผู้สม
อาหารที่่�เหมาะสมสำาหรับัผู้้�ที่่�รับัปีระที่านอาหาร
มังสวิรัตื์หร่ออาหารเจที่่�ไดื�รับัความเห็นพื่�องตื�อง
กันจากที่ั�วโล่ก ซึ่่�งอุตืสาหกรรมอาหารแล่ะเคร่�อง
ดืื�มสามารถนำาไปีใช่�อ�างอ์งผู้ล่์ตืภััณฑ์์ที่างการ

ตืล่าดื (ผู้้�ที่่�รับัปีระที่านอาหารมังสวิรัตื์หร่ออาหาร
เจ หมายความรวมถงึผู้้�ที่่�บัรโิภัคอาหารที่่�ปีราศจาก
เนื�อสัตืว์ทีุ่กช่น์ดืหร่อ vegetarian, ผู้้�ที่่�บัริโภัค
อาหารปีระเภัที่พ่ื่ช่ผู้กัเป็ีนหล่กัแล่ะบัรโิภัคไข ่นำ�านม 
แล่ะผู้ล่์ตืภััณฑ์์นมดื�วย แตื่ไม่บัริโภัคเนื�อสัตืว์ แล่ะ
อาหารที่ะเล่ หร่อ Lacto-ovo vegetarian, ผู้้�ที่่�
บัริโภัคอาหารจำาพื่วกผู้ัก ผู้ล่ไม� พื่่ช่ตืระก้ล่ถั�ว 
ธ์ัญพื่่ช่ตื่างๆ แล่ะไข่ หร่อ Ovo vegetarian แล่ะ
ผู้้�ที่่�บัริโภัคอาหารจำาพื่วกผู้ัก ผู้ล่ไม� พื่่ช่ตืระก้ล่ถั�ว 
ธ์ัญพื่่ช่ตื่างๆ รวมที่ั�งนม ช่ีส แล่ะผู้ล่์ตืภััณฑ์์อื�นๆ 
ที่่�ที่ำาจากนม หร่อ Lacto Vegetarian) 

มาตืรฐาน ISO 23662, Definitions and tech-
nical criteria for foods and food ingredi-
ents suitable for vegetarians or vegans 
and for labelling and claims เหมาะกับัการ
สื�อสารสำาหรับัการที่ำาการค�าระหว่างธุ์รก์จกับั
ธ์รุกจ์ดื�วยกัน (B2B) อตุืสาหกรรมการค�าอาหาร
แล่ะการกล่่าวอ�างฉล่ากอาหาร สำาหรบััความหมาย
แล่ะเกณฑ์์ที่างวิช่าการที่่�กล่่าวในมาตืรฐานน่�ใช่�
สำาหรับัหล่ังการเก็บัเก่�ยวเที่่านั�น แล่ะไม่ใช่�สำาหรับั
ความปีล่อดืภัยัสำาหรบััมนุษย ์ความปีล่อดืภัยัดื�าน
ส์�งแวดืล่�อม หร่อการพื่่จารณาในม์ตื์ที่างสังคม
เศรษฐกจ์ เช่น่ การค�าที่่�เป็ีนธ์รรม หรอ่สวัสดืภ์ัาพื่
สัตืว์ เปี็นตื�น  รวมทัี่�งไม่ใช่�สำาหรับัความเช่่�อที่าง
ศาสนา แล่ะล่ักษณะของวัสดืุบัรรจุภััณฑ์์

โดืม์น์ก ไตืมานส์ ผู้้�นำาโครงการของกลุ่่มผู้้�
เช่ี�ยวช่าญที่่�พื่ฒันามาตืรฐานดืงักล่า่วระบัวุา่ความ
สอดืคล่�องกับัมาตืรฐาน ISO 23662 ที่ำาให�ผู้้�

ไอเอสโอพัฒนามาตรฐานใหม่ “ฉลากอาหารมังสวัรัติ”ไอเอสโอพัฒนามาตรฐานใหม่ “ฉลากอาหารมังสวัรัติ”

บัริโภัคมั�นใจว่าม่เกณฑ์์ที่่�จำาเปี็น ม่ความสมบั้รณ์
แล่ะความเช่่�อมโยงกันของการสื�อสารผู้ล่์ตืภััณฑ์์ 
เขากล่่าวว่าผู้้�บัริโภัคทีุ่กวันน่�คาดืหวังข�อความ
ขา่วสารที่่�ช่ดัืเจน ตืรงไปีตืรงมาอยา่งเสมอตื�นเสมอ
ปีล่ายซึ่่�งสอดืคล่�องกบััผู้ล่ต์ืภัณัฑ์อ์าหารที่่�พื่วกเขา
เล่ือกซึ่่�อ โดืยเฉพื่าะอย่างย์�งอาหารจำาพื่วก
มังสวิรัตื์หร่ออาหารเจ

นอกจากน่� ความสอดืคล่�องกับัเอกสารน่�ยังช่่วย
ให�มั�นใจว่าทุี่กคนอย้่ภัายใตื�กฎเกณฑ์์แล่ะความ
หมายเดื่ยวกัน ที่ำาให�ผู้้�บัริโภัคม่ความมั�นใจแล่ะผู้้�
ที่่�ที่ำาการค�าไดื�รับัการอำานวยความสะดืวกการค�า
ในที่�องถ์�นแล่ะการค�าระหว่างปีระเที่ศ

ISO 23662 ไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืยคณะกรรมการ
วิช่าการ ISO/TC 34, Food products โดืยม่
เล่ขานุการคือ AFNOR ซึ่่�งเปี็นสถาบัันมาตืรฐาน
แห่งช่าตื์ของปีระเที่ศฝรั�งเศส 

ผู้้�สนใจมาตืรฐานดัืงกล่่าวสามารถศึกษาไดื�จาก
ห� อ งสมุดืสำา นักง านมาตืรฐานผู้ ล์่ตืภััณฑ์์
อุตืสาหกรรม (สมอ.) หร่อสั�งซ่ึ่�อไดื�จากเว็บัไซึ่ตื์
ของไอเอสโอ ISO Store

ท่ี่�มา: https://www.iso.org/news/ref2634.
html
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เมื�อเร็วๆ น่� ไอเอสโอไดื�ม่การปีระกาศกล่ยุที่ธ์์ระยะยาวฉบัับัใหม่ คือ กล่ยุที่ธ์์ 
2030 ซึ่่�งไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืยใช่�แนวที่างความร่วมมือจากปีระเที่ศสมาช่ิกเช่่น
เดื่ยวกับัที่่�เคยที่ำามา ในการพื่ัฒนามาตืรฐานสากล่แตื่ล่ะฉบัับั สมาช่ิกไอเอสโอ
จากปีระเที่ศตื่างๆ ที่ั�วโล่กรวม 165 ปีระเที่ศจะเข�ามาม่ส่วนร่วมในการพื่ัฒนา 
กล่ั�นกรอง แล่ะให�ความเห็นช่อบัมาตืรฐานดืังกล่่าว

กล่ยุที่ธ์์ระยะยาวฉบัับัใหม่ของไอเอสโอแตืกต่ืางไปีจากกล่ยุที่ธ์์ที่ั�วไปีคือจะ
กำาหนดืกรอบัระยะเวล่าไว�เกือบั 10 ปีีข�างหน�า ซึ่่�งนับัเปี็นสองเที่่าของกล่ยุที่ธ์์
ฉบัับัก่อน ที่ำาให�ไอเอสโอสามารถรับัเอาแนวที่างระยะยาวในปีระเดื็นระดืับัโล่กไปี
ปีฏิ์บััตื์ไดื�ในที่างปีฏิ์บััตื์ 

กรอบัเวล่าเช่่นน่�จะที่ำาให�ไอเอสโอสามารถตือบัสนองต่ือความที่�าที่ายของมนุษย์
แล่ะส์�งแวดืล่�อมไดื�ดื่ย์�งข่�น เช่่น ที่ำาให�ปีรับัปีรุงความสามารถในการดืำาเน์น
การอย่างยั�งยืนไดื�ดื่ข่�น ที่ำาให�ม่ความยืดืหยุ่นหร่อสามารถตือบัสนองตื่อการ
เปีล่่�ยนแปีล่งแล่ะความเที่่าเที่่ยมกันในสังคมไดื�ดื่ข่�น ซึ่่�งการเปีล่่�ยนแปีล่งวิธ์่การ
ที่ำางานเช่่นน่�ตื�องอาศัยที่ั�งความเช่่�อมั�นแล่ะความอุตืสาหะพื่ยายามเปี็นอย่างส้ง
กล่ยุที่ธ์์ในระยะยาวยังช่่วยให�ไอเอสโอสามารถให�ความสำาคัญกับัวิวัฒนาการ
ของระบับัมาตืรฐานไดื�อย่างสม่ำาเสมอแล่ะการปีรับัปีรุงเที่คโนโล่ย่ท่ี่�เป็ีนรากฐาน
ให�ที่ันสมัยอย่างตื่อเนื�อง  รวมที่ั�งการปีรับัตืัวให�เข�ากับัการก�าวส้่ระบับัดื์จิที่ัล่
แล่ะวิธ์่การท่ี่�เปีล่่�ยนแปีล่งไปีในการนำามาตืรฐานไปีใช่�ของธ์ุรก์จแล่ะองค์กรทีุ่ก
ปีระเภัที่ดื�วย

กล่ยุที่ธ์์ไอเอสโอ 2030 แสดืงให�เห็นถึงวิสัยที่ัศน์แล่ะพื่ันธ์ก์จของไอเอสโอในอ่ก
ส์บัปีีข�างหน�า รวมที่ั�งเปี้าหมายแล่ะการจัดืล่ำาดืับัความสำาคัญของเปี้าหมายที่่�จะ
ช่่วยให�ไอเอสโอสามารถก�าวส้่จุดืหมายไดื� 

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน
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ซึ่่�งจะม่การที่บัที่วนแล่ะปีรับัเปีล่่�ยนอย่างสม่ำาเสมอเมื�อม่ความจำาเปี็น ที่ั�งน่� เพื่่�อตือบัสนองตื่อการเปีล่่�ยนแปีล่งตื่างๆ ใน
บัริบัที่ภัายนอกของไอเอสโอซึ่่�งไดื�แก่ การค�าแล่ะความไม่แน่นอน ผู้ล่กระที่บัของระบับัดื์จิที่ัล่ การเปีล่่�ยนแปีล่งความคาดื
หวังแล่ะพื่ฤตื์กรรมของคน แล่ะความจำาเปี็นอย่างเร่งดื่วนในการพื่ัฒนาดื�านความยั�งยืน

สำาหรับัวิสัยที่ัศน์ 2030 ของไอเอสโอ คือ  การที่ำาให�ผู้้�คนม่ช่ีวิตืที่่�ง่ายข่�น ปีล่อดืภััยมากข่�น แล่ะดื่ข่�น (Making lives eas-
ier, safer and better) เนื�องจากไอเอสโอเช่่�อมั�นว่ามาตืรฐานสากล่ซึ่่�งโดืยที่ั�วไปีอย้่ในช่ีวิตืปีระจำาวันของคนเรานั�นเปี็น
องค์ปีระกอบัที่่�สำาคัญย์�งที่่�จะที่ำาให�ทีุ่กส์�งทีุ่กอย่างที่่�อย้่รอบัๆ ตืัวเราม่ความปีล่อดืภััยมากข่�นแล่ะดื่ข่�น แล่ะเพื่่�อที่่�จะบัรรลุ่
วิสัยที่ัศน์ดืังกล่่าว ไอเอสโอจะตื�องม่ส่วนร่วมในการพื่ัฒนาคุณภัาพื่ช่ีวิตืของผู้้�คนในช่ีวิตืปีระจำาวันดื�วย

ส่วนพื่ันธ์ก์จของไอเอสโอ คือ การนำาผู้้�คนที่่�ม่ความร้�ความสามารถแล่ะเช่ี�ยวช่าญมาร่วมกันพื่ัฒนามาตืรฐานสากล่ที่่�
สามารถตือบัสนองความที่�าที่ายของโล่กไดื�  ไดื�แก่ การค�าโล่ก การขับัเคล่ื�อนการเจริญเตื์บัโตืที่างเศรษฐก์จที่่�เที่่าเที่่ยมกัน 
การส่งเสริมความก�าวหน�าของนวัตืกรรม แล่ะการส่งเสริมความปีล่อดืภััยแล่ะสุขภัาพื่เพื่่�อบัรรลุ่อนาคตืที่่�ยั�งยืน ที่ั�งน่� โดืย
ม่เปี้าหมาย 3 ปีระการ ปีระการแรก ม่การใช่�มาตืรฐานไอเอสโอที่ั�วโล่ก ปีระการที่่�สอง สามารถตือบัสนองความตื�องการไดื�
ที่ั�วโล่ก แล่ะปีระการสุดืที่�าย รับัฟังเส่ยงทีุ่กเส่ยงของปีระเที่ศสมาช่ิกที่ั�วโล่ก

เล่ขาธ์์การไอเอสโอไดื�กล่่าวว่ากล่ยุที่ธ์์ไอเอสโอ 2030 จะเปี็นความสำาเร็จที่่�โดืดืเดื่นในการที่ำางานร่วมกันซึ่่�งแสดืงให�เห็น
ถึงความมุ่งมั�นของไอเอสโอในแนวที่างระยะยาวแล่ะการนำากล่ยุที่ธ์์ 2030 ไปีปีฏิ์บััตื์ให�ปีระสบัความสำาเร็จ นอกจากน่� ยัง
สะที่�อนถึงวัฒนธ์รรมองค์กรที่่�สร�างข่�นมาจากความเห็นพื่�องตื�องกันหร่อฉันที่ามต์ืแล่ะความก�าวหน�าในการที่ำางานร่วมกัน
ดื�วย

ที่่�มา: 1. https://www.iso.org/news/ref2630.html
        2. https://www.iso.org/strategy2030.html#vision
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จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

เวล่าที่่�ตื�องการซึ่่�อส์นค�าสักอย่างหนึ�ง เช่่นคร่�อง

สุขภััณฑ์์ชุ่ดืใหม่ ส์�งแรกท่ี่�คนส่วนใหญ่นึกถึงก็

คอืเร่�องของคุณภัาพื่แล่ะมาตืรฐาน หากว่าสน์ค�า

ไม่เปี็นไปีตืามมาตืรฐานแล่ะข�อกำาหนดืดื�านความ

ปีล่อดืภัยั โดืยเฉพื่าะสน์ค�าท่ี่�ม่ผู้ล่ตือ่สขุภัาพื่แล่ะ

ความปีล่อดืภัยั เรากจ็ะตืดัืสน์ใจไมซ่ึ่่�อ “มาตืรฐาน” 

จ่งเป็ีนส์�งท่ี่�ช่ว่ยให�ผู้้�บัรโิภัค ธ์รุกจ์ แล่ะรฐับัาล่ไดื�รบัั

ปีระโยช่น์ในหล่ายดื�านดื�วยกัน 

มาตืรฐานสากล่เป็ีนส่วนสำาคญัของสงัคมเนื�องจาก

เป็ีนส์�งท่ี่�ที่ำาให�มั�นใจในคณุภัาพื่แล่ะความปีล่อดืภัยั

ที่ั�งในส์นค�าแล่ะบัร์การมาตืรฐานท่ี่�เช่ื�อถือไดื�นั�น 

อุตืสาหกรรมไม่จำาเปี็นตื�องค์ดืค�นเพื่ื�อสร�างวง

ล่�อขึ�นมาใหม่ แต่ืมาตืรฐานจะที่ำาให�นวัตืกรรมเก์ดื

ความเข�ากันไดื�แล่ะเข�ากับัเที่คโนโล่ยท่่ี่�มอ่ย่้แล่�ว แล่ะ

มาตืรฐานของผู้ล่ต์ืภัณัฑ์์แล่ะบัรก์ารจะไดื�รบััความเช่ื�อ

ถอืดื�วย ซึ่ึ�งรฐับัาล่สามารถใช่�มาตืรฐานเป็ีนแนวที่าง

การแก�ไขปีัญหาในดื�านความเช่ื�อถือควบัค้่ไปีกับั

กฎระเบั่ยบั แล่ะมาตืรฐานยังที่ำาให�ผู้้�บัร์โภัคอุ่นใจ

ว่าม่ความปีล่อดืภััยในการใช่�ส์นค�าแล่ะบัร์การดื�วย

ธ์รุกจ์สามารถมองเห็นปีระโยช่น์จากมาตืรฐานไอเอส

โอซึ่ึ�งช่่วยล่ดืค่าใช่�จ่ายจากการพัื่ฒนาระบับัแล่ะค้มื่อ

ขั�นตือนกระบัวนการในการที่ำางาน นอกจากน่�  ยัง

ที่ำาให�สามารถเข�าถงึตืล่าดืใหม่แล่ะล่ก้ค�าใหม่ไดื�ดื�วย 

ตืัวอย่างเช่่น ในการนำามาตืรฐาน ISO 9001 ไปีใช่� 

มาตืรฐานระบับัคุณภัาพื่น่�ที่ำาให�มั�นใจในคุณภัาพื่

แล่ะความปีล่อดืภััยที่่�เก่�ยวข�องกับักระบัวนการแล่ะ

ผู้ล่ต์ืภัณัฑ์์แล่ะที่ำาให�ความพื่งึพื่อใจของล้่กค�าเพ์ื่�มขึ�น

อนัเนื�องมาจากความเชื่�อถอืที่่�สร�างขึ�นจากมาตืรฐาน

ไอเอสโอ ซึ่ึ�งนำาไปีส้่เหตุืผู้ล่ว่าที่ำาไมมาตืรฐานไอเอ

สโอจึงเปี็นปีระโยช่น์ตื่อล่้กค�าในดื�านความเช่ื�อถือ

ผู้ล่์ตืภััณฑ์์แล่ะบัริการซึ่่�งสอดืคล่�องกับัมาตืรฐานที่่�

กำาหนดืจะที่ำาให�ล่ก้ค�ามค่วามมั�นใจว่าผู้ล่ต์ืภัณัฑ์์แล่ะ

บัริการม่ความปีล่อดืภััยแล่ะม่คุณภัาพื่ด่ื สุดืที่�าย

แล่�ว รัฐบัาล่ยังไดื�รับัปีระโยช่น์เปี็นอย่างมากจาก

มาตืรฐานไอเอสโอซึ่่�งอาจนำาไปีใช่�สนบััสนนุนโยบัาย

ภัาครฐัดื�วยการนำาเอาความคด์ืเหน็ของผู้้�เช่ี�ยวช่าญ

ไปีใช่�แล่ะเปีน็การเปีดิืปีระตืส้้ก่ารค�าโล่กดื�วย รฐับัาล่

หล่ายแห่งไดื�รับัเอามาตืรฐานสากล่ไปีใช่�ดืังนั�น จ่ง

ที่ำาให�มั�นใจในความช่ัดืเจนของการค�าที่ั�วโล่ก

ย์�งไปีกว่านั�น งานว์จัยของปีระเที่ศสมาช่์กไอเอสโอ 

ยังพื่บัว่ามาตืรฐานม่ส่วนที่ำาให�เก์ดืการเต์ืบัโตืของ

ผู้ล่์ตืภััณฑ์์มวล่รวมของปีระเที่ศ (GDP) ในปีระเที่ศ

สหราช่อาณาจักรแล่ะกลุ่่มปีระเที่ศนอร์ดื์ก (ยุโรปี

เหนือ ปีระกอบัดื�วย เดืนมาร์ก ฟินแล่นด์ื ไอซ์ึ่แล่นด์ื 

นอร์เวย์ แล่ะสวเ่ดืน แล่ะดืน์แดืนปีกครองตืนเองใน

สังกัดืปีระเที่ศเหล่่าน่�รวม 3 แห่ง ไดื�แก่ กร่นแล่นดื์ 

(เดืนมาร์ก) หม้เกาะแฟโร (เดืนมาร์ก) แล่ะหม้่เกาะ

โอล่ันดื์ (ฟินแล่นดื์))  

สว่นการศึกษาอ่กเรื�องหนึ�งที่่�ที่ำาในปีระเที่ศฝรั�งเศส 

แสดืงให�เห็นว่า กว่า 60% ของบัร์ษัที่ท่ี่�ไดื�รับัการ

สำารวจรวมที่ั�งเอสเอ็มอ่ระบุัว่ามาตืรฐานที่ำาให�เพื่์�ม

ผู้ล่กำาไรแล่ะ 69% ของบัร์ษัที่ที่่�ไดื�รับัการสำารวจ

มองเห็นว่าการมาตืรฐานม่ผู้ล่กระที่บัในที่างบัวก

ตื่อธ์ุรก์จของบัร์ษัที่

รายงานการตื่พ์ื่มพื่์เหล่่าน่�เปี็นเพ่ื่ยงตืัวอย่างของ

งานว์จัยที่่�อย้่ในห�องสมุดืของไอเอสโอซึึ่�งแสดืงถึง

คุณค่าของมาตืรฐานสากล่ แล่ะเปี็นการศึกษาของ

สมาช์่กไอเอสโอ เอกสารของนกัว์ช่าการ การตืพ่ื่ม์พ์ื่

ขององค์กรสากล่แล่ะแหล่่งศึกษาว์จยัอื�นๆ ซึ่ึ�งไอเอ

สโอหวังว่าจะเปี็นปีระโยช่น์สำาหรับัทุี่กคนท่ี่�สนใจใน

เรื�องการมาตืรฐาน 

ไอเอสโอเช่่�อว่าการสร�างพื่่�นฐานความเช่่�อมั�นเร่�อง

มาตืรฐานแล่ะการมาตืรฐานเป็ีนส์�งที่่�มค่วามสำาคญั

ย์�งในการแสดืงให�เหน็คณุคา่ในการที่ำางานของไอเอ

สโอซ่ึ่�งไอเอสโอหวังว่าองค์ความร้�เร่�องการวิจัยจะ

เตืบ์ัโตืมากข่�น แล่ะที่ำาให�ผู้้�คนมค่วามเข�าใจในปีระโยช่น์

ของมาตืรฐานสากล่รวมที่ั�งบัที่บัาที่ที่่�สำาคัญในงาน

มาตืรฐานของภัาครัฐที่ั�วโล่กดื�วย

ที่่�มา: 1. https://www.iso.org/news/ref2633.

html

       2. https://bit.ly/3bf1nXp
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