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กอง บัก. ขอกล่่าวสวัสดื่ท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมีายข่าว

เพื่่�อการเตืือนภััยดื�านมีาตืรฐาน” สำาหรับับัที่ความี

ที่่�น่ าสนใจปีระจำา เดืือนม่ีนาคมี 2565 ที่่มีงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สรุปีบัที่วิเคราะห์เร่�อง  

“เห็นตื่างแตื่ไมี่แตืกตื่าง” บัริหารองค์กรให�สำาเร็จไดื�

ดื�วย ISO 30415 แล่ะไอเอสโอมีุ่งปีกปี้องผู้ล่ปีระโยชน์

ของผู้้�บัริโภัค STANDARD WARNING ไดื�แก่  ไอเอ

สโอก�าวล่ำ�าไปีกับัมีาตืรฐานดื�านอวกาศ แล่ะไอเอสโอ

พื่ัฒนามีาตืรฐานคำาศัพื่ที่์นาโนเที่คโนโล่ย่ สุดืที่�ายน่� 

ขอขอบัคุณสำานักงานเศรษฐกิจอุตืสาหกรรมี ที่่�ให�การ

สนับัสนุนงบัปีระมีาณดืำาเนินการโครงการสร�างระบับั

ข�อมีล้่แล่ะองคค์วามีร้� ดื�านมีาตืรฐานระบับัการจดัืการ   

แล่ะการเตืือนภััย หร่อ Intelligence Unit

กอง บัก.

  “ เ ห็็ น“ เ ห็็ น

ต่ ่ า ง แ ต่ ่ ไ ม่ ่ต่ ่ า ง แ ต่ ่ ไ ม่ ่

แ ต่ ก ต่ ่ า ง ” แ ต่ ก ต่ ่ า ง ” 

บ ริิ ห็ า ริบ ริิ ห็ า ริ

อ ง ค์ ์ ก ริ ใ ห็ ้อ ง ค์ ์ ก ริ ใ ห็ ้

ส ำ เ ริ็ จ ไ ด้ ้ส ำ เ ริ็ จ ไ ด้ ้

ด้ ้ ว ย  I S O ด้ ้ ว ย  I S O 

3 0 4 1 53 0 4 1 5
องคก์รที่่�ให�โอกาสแล่ะยกย่องช่�นชมีพื่นักงานที่่�ม่ีผู้ล่งาน

คณุภัาพื่อยา่งเที่า่เที่ย่มีกนัจะสง่ผู้ล่ให�ดืำาเนนิธุรุกจิไดื�ดื่

ข้�น ไมี่ว่าจะเปี็นการเพื่่�มีปีระสิที่ธุิภัาพื่การที่ำางาน  การ

สร�างนวัตืกรรมีให�มีากข้�น หร่อการมี่ส่วนร่วมีของ

พื่นกังานให�มีากข้�น  ปีระโยชน์เหล่่าน่�เป็ีนเพีื่ยงส่วนหน่�ง

ของวัฒนธุรรมีองค์กรในการอย่้ร่วมีกัน  แต่ืการท่ี่�จะ

ที่ำาให�องค์กรปีระสบัความีสำาเร็จไดื� ไม่ีจำาเปี็นตื�องม่ี

พื่นักงานที่่�มี่ความีคิดืเห็นหร่อภั้มีิหล่ังที่่�เหมีือนกัน

เสมีอไปี  การที่่�องค์กรเห็นคุณค่าแล่ะยอมีรับัความี

แตืกตืา่งกนัของพื่นักงานตืา่งหากที่่�จะสง่เสรมิีให�เกดิื

การใช�ที่รัพื่ยากรบัุคคล่ไดื�อย่างมี่ปีระสิที่ธุิภัาพื่  

ล่่าสดุืเมีื�อตื�นเดือืนพื่ฤษภัาคมี 2564 ไอเอสโอไดื�เผู้ย

แพื่ร่มีาตืรฐานฉบัับัใหมี่ที่่�ช่วยส่งเสริมีการบัริหาร

ที่รัพื่ยากรบุัคคล่ดื�านความีหล่ากหล่ายแล่ะการอย่้

ร่วมีกันของบัุคล่ากร (Diversity and Inclusion: 

D&I) แล่�ว

มีาตืรฐาน ISO 30415, Human resource man-

agement – Diversity and inclusion เปี็น

มีาตืรฐานที่่�ให�แนวที่างพ่ื่�นฐานสำาหรับัองค์กรที่่�

ตื�องการสร�างสถานที่่�ที่ำางานที่่�สามีารถอย้ร่่วมีกันแล่ะ

ใช�ปีระโยชน์จากโอกาสน่�ในการเสนอความีคิดืเห็น

ตื่างๆ ไดื�แล่ะมีาตืรฐานน่�ยังครอบัคลุ่มีหล่ักปีฏิิบััตืิ 

หล่ักการ ตืัวช้�วัดื แล่ะภัาระหน�าที่่�ความีรับัผู้ิดืชอบัที่่�

เก่�ยวข�อง รวมีที่ั�งคำาน่งถ่งบัริบัที่เฉพื่าะขององค์กร

แตื่ล่ะแห่งดื�วย

จิมี ล้่อิส ปีระธุานคณะกรรมีการเที่คนิคผู้้�พัื่ฒนา

มีาตืรฐานน่� กล่า่ววา่ การสร�างองคก์รที่่�มีวั่ฒนธุรรมี

การอย้่ร่วมีกันอย่างแที่�จริง ไม่ีใช่มี่เพีื่ยงแค่ความี

ตืั�งใจดืเ่ท่ี่านั�น แต่ืจะตื�องม่ีปีจัจยัหล่ายอย่างปีระกอบั

ดื�วย ไดื�แก ่ความียุตืธิุรรมีแล่ะความีเสมีอภัาคในการ

เข�าถง่งานแล่ะเส�นที่างความีก�าวหน�าในอาช้พื่   โอกาส

สำาหรับัพื่นักงานทุี่กคนในการแสดืงความีคิดืเห็นแล่ะ

ไดื�รับัการยอมีรับันับัถือ ตืล่อดืจนการนำาหล่ักการ

ของความีหล่ากหล่าย (Diversity) แล่ะการอย้่ร่วมี

กัน (Inclusion) ไปีบัรรจุไว�ในนโยบัายแล่ะหลั่ก

ปีีที่่� 11 ฉบัับัที่่� 101 เดืือนมี่นาคมี 2565
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ปีฏิิบััตืิขององค์กร

เขากล่่าวว่ามีาตืรฐาน ISO 30415 จะช่วยให�องค์กร

สามีารถดืำาเนินการตืามีแนวที่างดัืงกล่่าวตืล่อดืช่วง

ช้วิตืของการที่ำางานของบุัคล่ากร เช่นเด่ืยวกันกับั

ซััพื่พื่ล่ายเชนแล่ะความีสัมีพัื่นธุ์กับัผู้้�ม่ีส่วนไดื�ส่วน

เส่ยขององค์กร ซั้�งตื�องมี่แนวที่างการปีรับัปีรุงอย่าง

ตื่อเนื�องเพ่ื่�อบัรรลุ่วัตืถุปีระสงค์ดื�านความีหล่าก

หล่ายแล่ะการอย้ร่่วมีกนัของบุัคล่ากร แล่ะสนับัสนนุ

กระบัวนการตืรวจสอบัจากภัายนอกเช่นกัน

การนำามีาตืรฐานไปีปีระยุกตื์ใช�จะช่วยผู้้�นำาองค์กร

แสดืงให�เห็นถง่ความีมีุง่มีั�นในเร่�องความีหล่ากหล่าย

แล่ะความีร่วมีมืีอกันของบุัคล่ากรแล่ะผู้้�ม่ีสว่นไดื�ส่วน

เส่ย รวมีถ่งสามีารถบั่งช้�โอกาสใหมี่ๆ เพื่่�อสร�าง

วัฒนธุรรมีการอย้่ร่วมีกันไดื� มีาตืรฐาน ISO 30415 

จ้งเหมีาะสำาหรับัองค์กรทุี่กปีระเภัที่แล่ะทีุ่กขนาดื ไม่ี

ว่าจะเปี็นภัาครัฐ ภัาคเอกชน หร่อองค์กรไมี่แสวงหา

ผู้ล่กำาไร อย่างไรก็ตืามี มีาตืรฐานน่�ไมี่ไดื�เน�นมีุมีมีอง

ดื�านความีสัมีพัื่นธ์ุของสหภัาพื่แรงงานหร่อความี

สอดืคล่�องตืามีข�อกำาหนดืเฉพื่าะของปีระเที่ศหรอ่ข�อ

กำาหนดืดื�านกฎหมีายแตื่อย่างใดื

ISO 30415 ไดื�รับัการพัื่ฒนาโดืยคณะกรรมีการ

วิชาการ ISO/TC 260, Human resource man-

agement  โดืยม่ีเล่ขานุการคือ ANSI ซั้�งเปีน็สถาบันั

มีาตืรฐานแห่งชาตืิของปีระเที่ศสหรัฐอเมีริกา

ที่่�มีา: 1. https://www.iso.org/news/ref2665.

html

         2. https://www.iso.org/standard/71164.

html
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ข�อความีโฆษณาแล่ะเง่�อนไขที่่�ปีระกาศไว�ในโฆษณา
เปีน็ปีระเดืน็ที่่�สง่ผู้ล่กระที่บัตือ่ผู้้�บัรโิภัคอยา่งพื่วก
เราทุี่กคนทัี่�งที่างบัวกแล่ะที่างล่บั แล่ะหากเปีน็เร่�อง
ในที่างล่บั “มีาตืรฐาน” เปี็นสิ�งที่่�สามีารถปี้องกัน
ปีัญหาท่ี่�อาจเกิดืข้�นกับัผู้้�บัริโภัคไดื�  เพื่ราะ 
“มีาตืรฐาน” ที่ำาให�เราแน่ใจว่าทีุ่กคนจะไดื�รับัการ
บัอกกล่่าวแล่ะการคุ�มีครองอย่างเหมีาะสมีซั้�ง
มีาตืรฐานท่ี่�ไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืยใช�ข�อมี้ล่จากผู้้�
บัริโภัคเปี็นหล่ักจะช่วยแก�ไขปีัญหาดืังกล่่าวไดื�
ไอเอสโอตืระหนักถ่งปีระเด็ืนปีัญหาดัืงกล่่าวเป็ีน
อยา่งดื ่ จง้ไดื�เป็ีนเจ�าภัาพื่จัดืการปีระชมุีนานาชาตืิ
ออนไล่นร์ะหวา่งวนัที่่� 4 -6 พื่ฤษภัาคมี 2564 โดืย
มีเ่ปีา้หมีายในการที่ำาให�สมีาชกิไอเอสโอแล่ะกลุ่ม่ีผู้้�
บัริโภัคในปีระเที่ศต่ืางๆ สามีารถม่ีส่วนร่วมีกับัผู้้�
บัริโภัคในมีาตืรฐานที่่�เก่�ยวข�อง แล่ะช่วยระบุั
ปีระเดื็นใหมี่ ๆ  ที่่�มีาตืรฐานจะปีกปี้องผู้ล่ปีระโยชน์
ของผู้้�บัริโภัคไดื�ด่ืท่ี่�สุดื นอกจากน่� ยังม่ีการ
พื่จ่ารณารว่มีกันวา่สมีาชกิไอเอสโอ แล่ะหนว่ยงาน
ผู้้�บัริโภัคจะสามีารถเสริมีสร�างความีสัมีพื่ันธุ์แล่ะ
ตืรวจสอบัให�แน่ใจว่ากิจกรรมีต่ืางๆ จะปีรับัตัืวให�
เข�ากบััสภัาวะตืล่าดืที่่�เปีล่่�ยนแปีล่งไปีอย่างรวดืเรว็
ไดื�
การปีระชุมีออนไล่น์ ดัื งกล่่ าวจัดื โดืยคณะ
กรรมีการดื�านนโยบัายผู้้�บัริโภัคของไอเอสโอหร่อ 
COPOLCO ซั้�งไดื�รวบัรวมีผู้้�แที่นจากหน่วยงาน
ตืา่งๆ ตือ่ไปีน่�เข�าดื�วยกนั ไดื�แก ่สถาบันัมีาตืรฐาน
แห่งชาตืิ (National Standards Bodies: 
NSBs) สมีาคมีผู้้�บัริโภัคระดืับัปีระเที่ศแล่ะระดืับั
ระหว่างปีระเที่ศ ผู้้�กำาหนดืนโยบัายแล่ะหน่วยงาน

ดื�านมีาตืรฐานจากปีระเที่ศตื่างๆ ที่ั�วโล่กมีากกว่า 
40 ปีระเที่ศ เพื่่�อช่วยให�สมีาชิกของไอเอสโอแล่ะผู้้�
มี่ส่วนไดื�เส่ย สามีารถปีระสานผู้ล่ปีระโยชน์ของผู้้�
บัริโภัคในปีระเที่ศของตืน แบั่งปีันแนวปีฏิิบััตืิแล่ะ
แนวคดิืที่่�ดื ่แล่ะตืดิืตืามีแนวโน�มีของตืล่าดื รวมีที่ั�ง
ร่วมีกันเสนอการดืำาเนินงานที่่�เปี็นร้ปีธุรรมีดื�วย
เน่ยล่โมี สุคาล่ ปีระธุาน COPOLCO ตืั�งข�อสังเกตื
ว่า คณะกรรมีการวิชาการไอเอสโอมัีกจะเริ�มีตื�น
พื่จ่ารณาการพื่ฒันามีาตืรฐานจากเร่�องที่่�สง่ผู้ล่ก
ระที่บัเปีน็อยา่งมีาก เชน่ เร่�องของความีรบััผู้ดิืชอบั
ตื่อสังคมี การจัดืการกับัข�อร�องเร้ยน สินค�ามืีอ
สอง ผู้้�บัริโภัคที่่�เปีราะบัาง แล่ะการเร้ยกคืนสินค�า 
เปี็นตื�น  มีาตืรฐานไอเอสโอเหล่่าน่�จ้งมี่จุดืกำาเนิดื
มีาจาก COPOLCO นั�นเอง 
บัที่บัาที่ที่่�สำาคัญท่ี่�สุดืเพื่ียงปีระการเด่ืยวของ 
COPOLCO ก็คือการระบัุความีตื�องการของผู้้�
บัรโิภัคแล่ะเสนอมีาตืรฐานสำาหรับัองคก์รที่่�รบััผู้ดิื
ชอบัเพื่่�อนำาไปีใช�  COPOLCO ม่ีความีตืั�งใจที่่�จะ
ที่ำางานร่วมีกันกับัผู้้�มี่ส่วนไดื�ส่วนเส่ยที่ั�งหมีดืใน
การปีระชุมีออนไล่น์ ISO/COPOLCO ครั�งที่่� 42 
เพื่่�อสร�างความีตืระหนักถ่งความีสำาคัญของ
มีาตืรฐานที่่�มีต่ือ่ผู้้�บัรโิภัคแล่ะความีสำาคัญของของ
ผู้้�บัริโภัคที่่�มี่ตื่อมีาตืรฐาน
ซัาดื่ เดืนตืัน รองปีระธุาน COPOLCO กล่่าวไว�ใน
ที่ำานองเดืย่วกันว่า หน่�งในเป้ีาหมีายหลั่กของคณะ
กรรมีการฯ คือการสร�างความีตืระหนักถ่ง
มีาตืรฐานที่่�ม่ีบัที่บัาที่สำาคัญยิ�งในการคุ�มีครองผู้้�
บัริโภัค
การพื่ฒันามีาตืรฐานเพื่่�อผู้้�บัรโิภัคดืงักล่า่วเกดิืข้�น

ไอเอสโอม่ ่งปกป้องผลประโยชน์ของผู ้บริโภค ไอเอสโอม่ ่งปกป้องผลประโยชน์ของผู ้บริโภค 

อย่างตื่อเนื�องเพ่ื่�อช่วยเสริมีสร�างข้ดืความี
สามีารถ การฝึกึอบัรมี การเข�าถง่ แล่ะการสื�อสาร 
ที่ำาให�สถาบัันมีาตืรฐานแหง่ชาตืขิองปีระเที่ศตืา่งๆ 
ที่ั�วโล่ก รวมีที่ั�งผู้้�บัรโิภัคแล่ะรฐับัาล่ สามีารถบัรรลุ่
เปี้าหมีายในการที่ำางานร่วมีกัน  การปีระชุมีดืัง
กล่่าวเปี็นเพื่ียงตืัวอย่างหน่�งของการที่ำางานร่วมี
กันของผู้้�ม่ีส่วนไดื�เส่ย ผู้้�บัริโภัค เพ่ื่�อช่วยให�
มีาตืรฐานที่ำาให�โล่กของเราม่ีความีปีล่อดืภััยมีาก
ข้�น มีค่วามีเปีน็ธุรรมีมีากข้�น แล่ะงา่ยตือ่การดืำารง
ช้วิตืมีากข้�น
ไอเอสโอยังคงม่ีพื่ันธุสัญญาแล่ะความีมีุ่งมีั�นตื่อ
ไปีในการปีกป้ีองผู้้�บัริโภัคให�ไดื�รับัผู้ลิ่ตืภััณฑ์์แล่ะ
บัริการที่่�ม่ีคุณภัาพื่ ปีล่อดืภััย เหมีาะสมีกับั
วัตืถุปีระสงค์การใช�งาน ตืล่อดืจนคำาน่งถ่งสิที่ธุิ
ความีเป็ีนส่วนตืัว แล่ะปีกป้ีองข�อมี้ล่ส่วนบัุคคล่
ของผู้้�บัริโภัค เพื่่�อให�ผู้้�คนทัี่�วโล่กมี่ความีสะดืวก
สบัายแล่ะมี่คุณภัาพื่ช้วิตืที่่�ดื่ข้�นอย้่เสมีอ  ที่ั�งน่� ไอ
เอสโอยังคำาน่งถ่งแนวโน�มีแล่ะความีตื�องการของ
ปีระเที่ศสมีาชิกเพ่ื่�อใช�ในการวางแผู้นพัื่ฒนา
มีาตืรฐานในอนาคตือ่กดื�วย แล่ะสำาหรับัผู้้�ที่่�สนใจ
เร่�องมีาตืรฐานกับัการปีกป้ีองผู้้�บัริโภัค สามีารถ
ศ่กษาเพื่่�มีเตืิมีไดื�จากเว็บัไซัตื์ของไอเอสโอ htt-
ps://www.iso.org/iso-and-consumers.
html 

ที่่�มีา: https://www.iso.org/copolco-ple-
nary-2021.html
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เมีื�อวันที่่� 12 เมีษายน 2504 (1961) ย้ริ กาการิน มีนุษย์อวกาศคนแรกของ
โล่กไดื�ปีฏิิบััตืิภัารกิจโคจรรอบัโล่กสำาเร็จแล่ะกล่ับัมีายังโล่กไดื�อย่างปีล่อดืภััย 
สมีัชชาใหญ่แห่งสหปีระชาชาตืิจ้งไดื�มี่มีตืิเมีื�อวันที่่� 7 เมีษายน 2554 ให�วันที่่� 
12 เมีษายนของทีุ่กปีีเปี็น “วันสากล่แห่งการบัินอวกาศของมีนุษย์” หร่อ “วัน
นักบัินอวกาศสากล่” นั�นเอง

ปีี 2564 เปี็นปีีที่่�ครบัรอบั 60 ปีีของเหตืุการณ์สำาคัญดืังกล่่าว นับัเปี็นช่วง
เวล่าที่่�ใกล่�เค่ยงกับัการเฉล่ิมีฉล่องความีสำาเร็จของนาซัากับัภัารกิจของคณะ 
Expedition 64 ซั้�งปีฏิิบััตืิหน�าที่่�เก่�ยวกับัระบับัพื่ล่ังงานที่างวิที่ยาศาสตืร์อย้่
ในอวกาศยาวนานถ่ง 185 วัน (ระหว่างวันที่่� 14 ตืุล่าคมีถ่งวันที่่� 16 เมีษายน 
2564) 

บัาดืร้ ย้เนส ผู้้�จัดืการโครงการการสื�อสารแล่ะนำาร่องอวกาศขององค์การ
บัริหารการบัินแล่ะอวกาศแห่งชาตืิ หร่อนาซัา ยอมีรับัว่ามีาตืรฐานสากล่
อย่างมีาตืรฐานไอเอสโอเปี็นองค์ปีระกอบัที่่�มี่คุณค่ามีากสำาหรับัภัารกิจของ
โครงการดื�านอวกาศ  ซั้�งเที่่�ยวบัินอวกาศจำาเปี็นตื�องใช�ความีแมี่นยำาขั�นส้งสุดื
นับัตัื�งแต่ือุปีกรณ์ไปีจนถ่งวิถ่ของยานแล่ะการสื�อสารเริ�มีตัื�งแต่ืออกเดิืนที่าง
จากพื่่�นโล่กไปียังอวกาศจนกระที่ั�งเดืินที่างกล่ับัมีายังโล่กอ่กครั�ง 

ไอเอสโอม่ีมีาตืรฐานสากล่จำานวนมีากท่ี่�สามีารถนำาไปีใช�กับัองค์กรดื�าน
อวกาศที่ั�วโล่กรวมีที่ั�งนาซัาแล่ะองค์การอวกาศยุโรปี (European Space 
Agency: ESA)

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน
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ดื�วยเหตืุน่� ความีร่วมีมีือระหว่างปีระเที่ศสำาหรับัโครงการอวกาศจ้งเปี็นสิ�งที่่�จำาเปี็นมีาก โดืยเฉพื่าะอย่างยิ�ง จำาเปี็นตื�องมี่
โครงการแบั่งปีันข�อมี้ล่ร่วมีกันในอุตืสาหกรรมีการบัินอวกาศ แล่ะการสนับัสนุนข�ามีสายผู้่านหน่วยงานดื�านอวกาศเพื่่�อ
สร�างความีร่วมีมีือเช่นที่่�คณะกรรมีการที่่�ปีร้กษาสำาหรับัระบับัข�อมี้ล่อวกาศ (Consultative Committee for Space 
Data Systems: CCSDS) ไดื�ร่วมีมีือกับัคณะกรรมีการวิชาการไอเอสโอ ISO/TC 20, Aircraft and space vehicles 
คณะอนุกรรมีการวิชาการ SC 13, Space data and information transfer systems เพื่่�อพื่ัฒนาข�อแนะนำาเชิงรุก
สำาหรับัมีาตืรฐานระบับัข�อมี้ล่แล่ะสารสนเที่ศ ซั้�งมี่การใช�งานมีากในภัารกิจดื�านอวกาศที่ั�วโล่กรวมีที่ั�งนาซั่าที่ั�งโดืยมีนุษย์
แล่ะหุ่นยนตื์

บัาดืร้ ย้เนส ช้�ให�เห็นถ่งความีจำาเปี็นอย่างยิ�งยวดืของมีาตืรฐานที่่�ไดื�รับัการยอมีรับัในระดืับัสากล่น่�ว่าภัารกิจดื�านอวกาศ
จำาเปี็นตื�องพื่ึ�งพื่าข�อมี้ล่ที่่�ซัับัซั�อนขั�นส้งสุดืจ้งจะปีระสบัความีสำาเร็จไดื�

ภัารกิจดื�านอวกาศจำาเปี็นตื�องอาศัยระดืับัความีแมี่นยำาขั�นส้งสุดืในวิถ่โคจรแล่ะการสื�อสาร เช่น สัญญาณที่่�ผู้่านโดืยตืรง
มีายังโล่กแล่ะผู้่านการสะที่�อนสัญญาณที่่�เช่�อมีโยงกับัยานอวกาศ เปี็นตื�น มีาตืรฐานที่่�ไดื�รับัการยอมีรับัในระดืับัสากล่ เช่น
มีาตืรฐานของไอเอสโอ แล่ะ CCSDS โดืยเฉพื่าะอย่างยิ�ง การแล่กเปีล่่�ยนข�อมี้ล่แล่ะการนำาที่าง เปี็นองค์ปีระกอบัที่่�สำาคัญ
แล่ะมี่คุณค่าส้งสำาหรับัภัารกิจขององค์กรดื�านอวกาศ

มีาตืรฐานฉบัับัหน่�งในหล่ายร�อยฉบัับัของไอเอสโอที่่�ใช�กันที่ั�วโล่กคือ ISO 19389, Space data and information 
transfer systems – Conjunction data message มีาตืรฐานน่�ช่วยให�นักวิจัยสามีารถตืิดืตืามีวัตืถุหล่ายชนิดืที่่�มี่
อย้่นับัพื่ันในวงโคจรบันอวกาศเพื่่�อหล่่กเล่่�ยงการปีะที่ะกัน  ตืัวอย่างมีาตืรฐานอ่กฉบัับัหน่�งคือ ISO 13537, Space data 
and information transfer systems – Reference architecture for space data systems ซั้�งมี่การใช�โดืยที่่มี
ออกแบับัโครงการแล่ะภัารกิจเพื่่�ออธุิบัายสถาปีัตืยกรรมีของระบับัแล่ะการออกแบับัภัายในโดืเมีนอวกาศ

ซัามี่อัสมีาร์ เล่ขาธุิการ CCSDS แล่ะผู้้�จัดืการของคณะกรรมีการวิชาการ  ISO/TC 20/SC 13 ช้�ให�เห็นถ่งการมี่ส่วนร่วมี
ของเที่่�ยวบัินของนักบัินอวกาศที่่�มี่ตื่อทีุ่กช้วิตืบันพ่ื่�นโล่กว่าการค�นพื่บัเก่�ยวกับัอวกาศของมีนุษยชาตืิเปี็นการนำาไปีส้่การ
ค�นพื่บันวัตืกรรมีล่�ำายุคที่างดื�านวิที่ยาศาสตืร์หล่ายเร่�องในสาขาตื่างๆ ดืังนั�น คณะกรรมีการวิชาการจ้งพื่ยายามีค�นหา
เพื่่�อปีรับัปีรุงแล่ะพื่ัฒนามีาตืรฐานใหมี่ๆ ที่่�ที่ำาให�เกิดืความีสำาเร็จที่างดื�านวิที่ยาศาสตืร์ในสาขาตื่างๆ ตื่อไปีอย่างไมี่หยุดืยั�ง 
ภัารกิจขององค์กรดื�านอวกาศกับัภัารกิจในการพัื่ฒนามีาตืรฐานดื�านอวกาศของไอเอสโอม่ีความีสำาคัญไม่ียิ�งหย่อนไปี
กว่ากัน ภัารกิจดืังกล่่าวช่วยส่งเสริมีให�วิที่ยาศาสตืร์แล่ะนวัตืกรรมีตื่างๆ มี่ความีก�าวหน�าแล่ะเปี็นปีระโยชน์ตื่อมีนุษยชาตืิ  
แล่ะเนื�องในโอกาส “วันสากล่แห่งการบัินอวกาศของมีนุษย์” ไอเอสโอจ้งไดื�มี่ส่วนร่วมีในการเฉล่ิมีฉล่องแล่ะเผู้ยแพื่ร่เร่�อง
ราวดืังกล่่าวเพื่่�อสนับัสนุนความีก�าวหน�าที่างวิที่ยาศาสตืร์แล่ะเที่คโนโล่ย่ดื�านอวกาศของมีนุษยชาตืิตื่อไปี

ที่่�มีา: https://www.iso.org/news/ref2654.html
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เร่�องของนวตัืกรรมีจิ�วแตืแ่จว๋อยา่งนาโนเที่คโนโล่ย่

เปี็นเร่�องที่่�มี่ความีน่าสนใจพื่อๆ กับัความีซัับั

ซั�อนของมัีนซั้�งม่ีการใช�กันอย่างกว�างขวางในทุี่ก

อุตืสาหกรรมีแล่ะที่ำาให�มีนุษย์เราสามีารถจัดืการ

กบััวสัดืไุดื�ล่งไปีถง่ระดืบััอะตือมีแตืล่่ะตืวัแล่ะที่ำาให�

เกดิืผู้ล่ติืภัณัฑ์ท์ี่่�เบัาข้�น เรว็ข้�น แล่ะมีป่ีระสทิี่ธุภิัาพื่

มีากข้�น ตืวัอยา่งเชน่ ไมีโครชปิีในคอมีพื่ว่เตือร ์การ

วเิคราะห์ที่างชว้ภัาพื่ หรอ่แมี�แต่ืการกระดือนของ

ล่ก้เที่นนสิที่่�ดืข่้�น กเ็ปีน็เพื่ราะนาโนเที่คโนโล่ยน่ั�นเอง

อตุืสาหกรรมีนาโนเที่คโนโล่ยอ่ย้ใ่นหล่ายวงการที่่�

แตืกต่ืางกัน ไม่ีวา่จะเป็ีนนักวิที่ยาศาสตืร์ ผู้้�ควบัคุมี

กฎ หร่อผู้้�ผู้ล่ิตื ดืังนั�น จ้งตื�องมี่ความีเข�าใจในคำา

ศัพื่ที่์สากล่ที่่�เก่�ยวข�อง

ไอเอสโอไดื�จัดืที่ำาเอกสารข�อกำาหนดืที่างวชิาการดื�าน

คำาศพัื่ท์ี่ดื�านนาโนเที่คโนโล่ยไ่ว�เป็ีนชุดืเดืย่วกันถง่ 13 

ฉบัับัดื�วยกนั เอกสารน่�ที่ั�วโล่กม่ีการนำาไปีเปีน็เคร่�อง

มีอืในงานดื�านนาโนเที่คโนโล่ยเ่พื่่�อความีเข�าใจที่่�ตืรง

กัน แล่ะเมีื�อเร็วๆ น่�ก็ไดื�มี่การที่บัที่วนแล่ะปีรับัปีรุง

ให�ที่ันสมีัย รวมีถ่งข�อกำาหนดืที่างเที่คนิคน่�ดื�วย 

คือ ISO/TS 80004-3, Nanotechnologies – 

Vocabulary – Part 3: Carbon nano-objects 

ซั้�งระบุัคำาศพัื่ที่ท่์ี่�สำาคัญแล่ะแนวคิดืสำาหรบััวตัืถนุาโน

คารบ์ัอนในล่กัษณะที่่�มีค่วามีแมีน่ยำาแล่ะคงเส�นคงวา 

ชุดืเอกสารข�อกำาหนดืที่างวิชาการน่�ที่ำาในลั่กษณะ

ที่่�ให�ความีชัดืเจนถ่งความีสัมีพื่ันธุ์ระหว่างกันรวมี

ที่ั�งความีสัมีพื่ันธุ์กับัคำาศัพื่ที่์ที่่�มี่อย้่แล่�วก่อนหน�าน่�

ที่่�ใช�กับัวัสดืุคาร์บัอนแบับัดืั�งเดืิมี

เอกสารข�อกำาหนดืที่างวิชาการที่่�ม่ีการปีรับัปีรุงอ่ก

ฉบับััหน่�งก็คอื ISO/TS 80004-6, Nanotechnolo-

gies – Vocabulary – Part 6: Nano-object 

characterization แล่ะ ISO/TS 80004-8, 

Nanotechnologies – Vocabulary – Part 8: 

Nanomanufacturing processes

นอกจากน่� ยงัอย้ใ่นระหว่างการพัื่ฒนาเอกสารที่่�จะ

รวบัรวมีคำาศัพื่ที่์พื่่�นฐานในชุดืน่�เข�าไว�ดื�วยกัน

ชุดืเอกสารข�อกำาหนดืที่างวิชาการฉบัับัอื�นที่่�อย้่ใน

ชุดืเดื่ยวกันปีระกอบัดื�วย 

• ISO/TS 80004-1, Nanotechnologies – 

Vocabulary – Part 1: Core terms

• ISO/TS 80004-2, Nanotechnologies – 

Vocabulary – Part 2: Nano-objects

• ISO/TS 80004-4, Nanotechnologies – Vo-

cabulary – Part 4:  Nanostructured materials

• ISO/TS 80004-5, Nanotechnologies – 

Vocabulary – Part 5: Nano/bio interface

• ISO/TS 80004-7, Nanotechnologies – 

Vocabulary – Part 7: Diagnostics

   and therapeutics for healthcare

• ISO/TS 80004-9, Nanotechnologies – 

Vocabulary – Part 9: Nano-enabled

   electrotechnical products and systems

• ISO/TS 80004-11, Nanotechnologies – 

Vocabulary – Part 11: Nanolayer, 

    nanocoating, nanofilm, and related terms

• ISO/TS 80004-12, Nanotechnologies – 

Vocabulary – Part 12: Quantum

   phenomena in nanotechnology

• ISO/TS 80004-13, Nanotechnologies – 

Vocabulary – Part 13: Graphene 

   and related two-dimensional (2D) materials

ชุดืเอกสารข�อกำาหนดืที่างวิชาการ ISO/TS 80004 

ไดื�รับัการพัื่ฒนาโดืยคณะกรรมีการวิชาการISO/

TC 229, Nanotechnologies ซั้�งมี่เล่ขานุการ

คือ BSI ซั้�งเปี็นสถาบัันมีาตืรฐานแห่งชาตืิของ

ปีระเที่ศอังกฤษ ซั้�งเป็ีนสมีาชิกของไอเอสโอ ดื�วย

ความีร่วมีมืีอกบััองคก์รพัื่นธุมีติืรของไอเอสโอ คอื 

ไออซ้่ัหรอ่คณะกรรมีาธิุการระหว่างปีระเที่ศว่าดื�วย

มีาตืรฐานสาขาอเิล่ก็ที่รอเที่คนกิส ์(International 

Electrotechnical Commission - IEC)

ที่่�มีา: https://www.iso.org/news/ref2649.html


