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กอง บัก. ขอกล่่าวสวัสดื่ท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมายข่าว

เพื่่�อการเตืือนภััยดื�านมาตืรฐาน” สำาหรับับัที่ความ

ที่่�น่ าสนใจปีระจำา เดืือนเมษายน 2565 ที่่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สรุปีบัที่วิเคราะห์เร่�อง  

“ร้ปี รส กล่่�น เส่ยง สัมผู้ัส” เชื่่�อถืือไดื�แค่ไหน แล่ะไอ

เอสโอพื่ัฒนาแนวที่างใหม่เพื่่�อโรงงานไฟฟ้าพื่ล่ังนำ�า 

STANDARD WARNING ไดื�แก ่“มาตืรฐาน” ปีรบััปีรงุ

คณุภัาพื่ในอุตืสาหกรรมการขนส่งที่างนำ�าไดื�อย่างไร แล่ะ

บัรหิารโครงการให�สำาเรจ็ดื�วยชื่ดุืมาตืรฐาน ISO 21500 

สดุืที่�ายน่� ขอขอบัคณุสำานักงานเศรษฐกจ่อตุืสาหกรรม 

ที่่�ให�การสนับัสนนุงบัปีระมาณดืำาเนน่การโครงการสร�าง

ระบับัข�อม้ล่แล่ะองค์ความร้� ดื�านมาตืรฐานระบับัการ

จัดืการ แล่ะการเตืือนภััย หร่อ Intelligence Unit

กอง บัก.
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ไมใ่ชื่เ่ร่�องง่ายที่่�จะสร�างแบัรนด์ื (Branding) ให�ล่ก้ค�า

ร้�จักแล่ะจดืจำาไดื�  การสร�างปีระสบัการณ์ที่่�ปีระที่ับัใจ

จึงเปี็นเร่�องสำาคัญ   Sensory Marketing เปี็นหน่�ง

ในกล่ยทุี่ธ์ท์ี่่�สามารถืสร�างปีระสบัการณผ์ู้า่นปีระสาที่

สัมผู้ัสที่ั�งห�าให�ล่้กค�าไดื�รับัร้�ล่งล่่กไปีถื่งจิตืใตื�สำาน่ก 

ซึ่ึ�งเป็ีนการตืล่าดืที่่�ที่ำาให�ล่้กค�าจดืจำาส่นค�าของ

แบัรนดื์นั�นไดื�โดืยไม่ร้�ตืัว ดืังนั�น ไอเอสโอจึงจัดืที่ำา

มาตืรฐานสำาหรับัการพิื่ส้จน์การกล่่าวอ�างที่าง

ปีระสาที่สัมผู้ัสของผู้ล่่ตืภััณฑ์์

ปีัจจุบััน ผู้ล่่ตืภััณฑ์์สำาหรับัผู้้�บัริโภัคมากมายไดื�ม่

การกล่่าวอ�างถื่งความมหัศจรรย์ที่างปีระสาที่สัมผู้ัส

ตืา่งๆ ที่ั�งรป้ี รส กล่่�น เสย่ง แล่ะสัมผัู้ส ที่ำาให�เกด่ืความ

ปีระที่ับัใจในรสชื่าตื่ ความร้�ส่ก แล่ะกล่่�นที่่�หอมเก่น

กว่าจะจินตืนาการไดื� อย่างไรก็ตืาม ผู้ล่่ตืภััณฑ์์ท่ี่�ม่

การกล่่าวอ�างถืง่นวัตืกรรมต่ืางๆ เหล่า่น่�มจ่ำานวนเพื่ิ�ม

ขึ�น ที่ำาให�เก่ดืคำาถืามขึ�นอย่างมากมายตืามหล่ัก

วิที่ยาศาสตืร์สำาหรับัคำากล่่าวอ�างเหล่่านั�น แล่ะน่�เปี็น

เหตืุผู้ล่ที่่�ที่ำาให�ไอเอสโอไดื�ปีระกาศมาตืรฐานใหม่

สำาหรบััการวเิคราะหป์ีระสาที่สมัผู้สั เมื�อเดือืนมน่าคม 

2564

ISO 20784, Sensory analysis – Guidance on 

substantiation for sensory and consumer 

product claims, เปี็นมาตืรฐานที่่�ม่จุดืมุ่งหมายใน

การให�คำาแนะนำานักวจิยัแล่ะผู้้�เชื่่�ยวชื่าญที่างปีระสาที่

สมัผู้สั ผู้้�ที่ำาหน�าท่ี่�พื่สิจ้น์สารที่่�ใชื่�โดืยผู้้�ผู้ล่่ตื เพ่ื่�อสร�าง

ความแตืกตื่างของผู้ล่่ตืภััณฑ์์  มาตืรฐานฉบัับัน่�จะ
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ชื่่วยให�นักวิที่ยาศาสตืร์สามารถืออกแบับัการ

ที่ดืสอบัที่่�เหมาะสมกับัการคำากล่า่วอ�างที่่�เขากล่า่วถืง่

สรรพื่คุณรวมที่ั�งปีระส่ที่ธ์่ภัาพื่ของผู้ล่่ตืภััณฑ์์ดื�วย

คริสที่่น วาน ดือนเก็น ผู้้�จัดืการโครงการของคณะ

กรรมการผู้้�จัดืที่ำามาตืรฐาน กล่่าวว่า มาตืรฐาน 

ISO 20784 ไดื�รับัการออกแบับัมาโดืยคำาน่งถื่งผู้้�

บัริโภัคเปี็นหล่ัก  แล่ะการนำามาตืรฐานน่�ไปีปีระยุกตื์

ใชื่�จะช่ื่วยเพื่ิ�มความมั�นใจให�กับัข�อความข่าวสารท่ี่�

ผู้ล่่ตืภััณฑ์์สื�อออกไปีม่หลั่กฐานแล่ะผู้ล่การที่ดืสอบั

มาสนับัสนุนอย่างชัื่ดืเจน  รวมที่ั�งม่การจัดืที่ำาการ

วิเคราะห์แล่ะการรวบัรวมข�อม้ล่ดื�วยหล่ักการที่าง

วิที่ยาศาสตืร์ดื�วย

ที่�ายที่่�สดุืแล่�ว มาตืรฐานน่�จะชื่ว่ยปีกปีอ้งผู้้�บัรโิภัคจาก

การสื�อสารที่่�อาจที่ำาให�เข�าใจผู้่ดื แล่ะที่ำาให� “ร้ปี รส 

กล่่�น เส่ยง สัมผู้ัส” ที่่�ม่การกล่่าวอ�างสามารถืเชื่่�อถืือ

ไดื�โดืยม่หล่ักฐานที่างวิที่ยาศาสตืร์มาอ�างอ่งอย่าง

ชื่ัดืเจน

ISO 20784 ม่การจำาแนกปีระเภัที่แล่ะตืัวอย่าง โดืย

เน�นปีระเดื็นสำาคัญตื่างๆ ที่่�เก่�ยวข�องกับัการที่ดืสอบั 

กรณ่ศ่กษา แล่ะแหล่่งอ�างอ่ง ซึ่ึ�งม่การเผู้ยแพื่ร่โดืย

คณะอนุกรรมการ SC 12 , การวิเคราะห์ปีระสาที่

สัมผัู้ส, ของคณะกรรมการเที่คน่ค  ISO/TC 34, 

ผู้ล่่ตืภััณฑ์์อาหาร

ที่่�มา: https://www.iso.org/news/ref2646.
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พื่ล่ังงานจากนำ�าเปี็นพื่ล่ังงานที่ดืแที่นที่่�สะอาดื ไร�
มล่พิื่ษ แล่ะเปี็นแหล่่งพื่ล่ังงานที่่�ม่ราคาไม่ส้ง 
สามารถืนำามาใชื่�ผู้ล่่ตืกระแสไฟฟ้าไดื�ทุี่กแห่งที่่�ม่
นำ�าอย่างเพีื่ยงพื่อ  กระแสไฟฟ้าจากพื่ลั่งงานนำ�า
เปี็นแหล่่งที่่�สามารถืผู้ล่่ตืไฟฟ้าไว�สำารองใชื่�ไดื�ดื่
โดืยเฉพื่าะจากพ่ื่�นที่่�ที่่�ห่างไกล่ เชื่่น ชื่นบัที่ 
ภั้ม่ปีระเที่ศที่่�เปี็นภั้เขา ม่แม่นำ�าหร่อนำ�าตืก

ปีระโยชื่น์ของพื่ล่ังงานจากนำ�าม่ความชื่ัดืเจนแล่ะ
โดืดืเดื่นมาก แตื่มนุษย์เรายังไม่ไดื�ใชื่�นำ�าให�เปี็น
ปีระโยชื่นอ์ยา่งเตืม็ศกัยภัาพื่เที่า่ใดืนัก  ดืงันั�น เพื่่�อ
ให�ม่การพื่ฒันาโรงไฟฟา้พื่ลั่งนำ�าขนาดืเล่ก็ไดื�อยา่ง
มป่ีระสท่ี่ธ่์ภัาพื่ ไอเอสโอจงึไดื�พื่ฒันาเอกสาร IWA 
(International Workshop Agreement) ท่ี่�
เปี็นแนวที่างสำาหรับัการพื่ัฒนาโรงไฟฟ้าพื่ล่ังนำ�า
ขนาดืเล่ก็ (Small Hydropower Plants: SHP) 
จำานวน 3 ฉบัับั ไดื�แก่  IWA 33-1: 2019 Tech-
nical guidelines for the development of 
small hydropower plants — Part 1: Vo-
cabulary, IWA 33-3: 2021 Technical 
guidelines for the development of small 
hydropower plants — Part 3: Design 
principles and requirements แล่ะ IWA 33-
2: 2019 Technical guidelines for the de-

velopment of small hydropower plants 
— Part 2: Site selection planning

เอกสารดืงักล่า่วระบัหุล่กัการที่ั�วไปีแล่ะข�อกำาหนดื
พื่่�นฐานของการออกแบับัโครงการโรงไฟฟ้าพื่ล่ัง
นำ�าขนาดืเล่็กซึ่ึ�งม่การใชื่�พื่ลั่งงานขนาดืไม่เก่น 30 
เมกะวัตืตื์ไฟฟ้า (MWe) แล่ะยังให�แนวที่างตื่างๆ 
เชื่่น วิธ์่การ ขั�นตือนกระบัวนการ แล่ะข�อกำาหนดื
ที่่�เป็ีนผู้ล่ลั่พื่ธ์์ของการเล่อืกสถืานที่่�โรงไฟฟ้าพื่ลั่ง
นำ�าขนาดืเล่็ก แล่ะกำาหนดืคำาศัพื่ที่์แล่ะน่ยามที่าง
เที่คน่ควิชื่าการที่่�ใชื่�ร่วมกันที่างวิชื่าชื่่พื่

เซึ่ย่วโปีฟ ้ผู้้�นำาโครงการกลุ่่มผู้้�เชื่่�ยวชื่าญที่่�พื่ฒันา
แนวที่างดืังกล่่าว ระบัุว่าศักยภัาพื่ของโรงไฟฟ้า
พื่ล่ังนำ�าขนาดืเล็่กในปีระเที่ศกำาลั่งพัื่ฒนาหล่าย
ปีระเที่ศยังคงไม่ไดื�ม่การนำาใชื่�งานอย่างเต็ืมที่่�แล่ะ
มปั่ีจจัยหล่ายอยา่งที่่�ที่ำาให�เปีน็อปุีสรรครวมทัี่�งการ
ขาดืแนวปีฏิ่บััตื่ที่่�ดื่หร่อมาตืรฐานสำาหรับัการ
พื่ฒันาโรงไฟฟา้พื่ล่งันำ�าขนาดืเล่ก็ นอกจากน่� การ
เพื่ิ�มการพื่ฒันาเที่คโนโล่ยพ่ื่ลั่งงานหมนุเวย่นยังม่
ความจำาเปีน็อยา่งย่�งสำาหรบััการล่ดืผู้ล่กระที่บัของ
การเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภัม้อ่ากาศ ซึึ่�งพื่ลั่งงานจาก
นำ�าเปี็นแนวที่างการแก�ไขปีัญหาที่่�ม่ความสำาคัญ
แม�วา่จะมก่ารใชื่�โรงไฟฟ้าพื่ลั่งนำ�าขนาดืเล็่กเพื่ิ�มขึ�น 

ไอเอสโอพัฒนาแนวทางใหม่เพื่อโรงงานไฟฟ้าพลังนำ�าไอเอสโอพัฒนาแนวทางใหม่เพื่อโรงงานไฟฟ้าพลังนำ�า  

แตื่ก็ยังม่ข�อจำากัดืเร่�องกฎระเบั่ยบั เอกสารดืัง
กล่่าวจึงม่วัตืถุืปีระสงค์ในการสนับัสนุนผู้้�กำาหนดื
นโยบัายในดื�านกฎระเบ่ัยบัแล่ะส่งเสริมพื่่�นฐาน
ความร้�ที่่�เก่�ยวข�องกับัโครงสร�างแล่ะโรงไฟฟ้าจาก
ที่รพัื่ยากรนำ�าที่่�มอ่ย้แ่ล่�ว ซึึ่�งช่ื่วยให�สามารถืตืดัืสน่
ใจไดื�อย่างม่ปีระส่ที่ธ์่ผู้ล่มากขึ�นโดืยม่ความ
เก่�ยวข�องกับัการบั้รณะซึ่่อมแซึ่มหร่อปีรับัปีรุง
โรงงานเกา่ให�ทัี่นสมยัขึ�น แล่ะพื่ฒันาโรงงานใหม่ๆ  
รวมถ่ืงที่ำาให�เก่ดืความสนใจในการล่งทุี่นมากขึ�น
ดื�วย

พื่ล่งัไฟฟา้จากนำ�า ไม่อาจถืก้มองข�ามไปี แต่ืควรจะ
ไดื�รับัการสนับัสนุนมากขึ�น โดืยเฉพื่าะการใชื่�
ปีระโยชื่น์จากโรงงานพื่ลั่งไฟฟ้าขนาดืเล็่กเพื่่�อใชื่�
สงัคมแล่ะชื่มุชื่นไดื�ใชื่�ปีระโยชื่นอ์ยา่งเตืม็ศกัยภัาพื่
ตื่อไปี

ชืุ่ดืเอกสาร IWA 33 ที่ั�ง 3 ฉบัับัไดื�รับัการพื่ัฒนา
โดืยองค์กรสากล่จำานวน 40 แห่งแล่ะผู้้�เชื่่�ยวชื่าญ
จากที่ั�วโล่กจำานวน 80 คน 
ท่ี่�มา: https://www.iso.org/news/ref2648.
html



S tanda rdS tanda rd
Warn ingWarn ing

“มาตรฐาน” 

ปรับปรุง

คุุณภาพใน

อุุตสาหกรรม

การขนส่ง

ทางน้ ำได้ ้

อุย่ ่างไร

PA G E  4

SSC ซึ่ึ�งเปี็นสถืาบัันมาตืรฐานแห่งชื่าตื่ของปีระเที่ศส่งคโปีร์แล่ะสมาชื่ิกไอเอส
โอไดื�เผู้ยแพื่ร่งานวิจัยที่่�แสดืงให�เห็นว่า “มาตืรฐาน” สามารถืปีรับัปีรุงความ
โปีร่งใส คุณภัาพื่ แล่ะความเชื่่�อถืือในอุตืสาหกรรมการขนส่งที่างน�ำาไดื�เปี็น
อย่างดื่

การศ่กษาของ SSC คือ การใชื่�มาตืรฐานสากล่ที่่�พื่ัฒนาอุตืสาหกรรมการ
ขนส่งเชื่่�อเพื่ล่่งที่างเร่อ  ริเริ�มโดืยสมาคมอุตืสาหกรรมเคม่ของปีระเที่ศ
ส่งคโปีร์ซึ่ึ�งเปี็นองค์กรที่่�พื่ัฒนามาตืรฐานในนามของ Enterprise Singa-
pore แล่ะสมาคมมาตืรฐานส่งคโปีร์

SSC ไดื�ศ่กษาปีระโยชื่น์ของมาตืรฐานจากการใชื่�การอ�างอ่งที่างวิชื่าการ 
Technical Reference 48: 2015 (TR 48) – Bunker Mass Flow Me-
tering (MFM) ซึ่ึ�งไดื�นำามาพื่ัฒนาเพื่่�อจัดืที่ำาเปี็นมาตืรฐานสากล่ร่วมกับัไอเอ
สโอ

การวิจัยน่�ไดื�รับัอนุญาตืจากการท่ี่าเร่อของปีระเที่ศส่งคโปีร์ในการส่งมอบั
น�ำามันเชื่่�อเพื่ล่่งที่างน�ำาในอุตืสาหกรรมแล่ะไดื�ข�อสรุปีว่าการรับัเอามาตืรฐาน
ไปีใชื่�ที่ำาให�ปีระเที่ศส่งคโปีร์ปีระหยัดืค่าใชื่�จ่ายถื่งปีีล่ะ 80 – 199 ล่�านเหร่ยญ
ส่งคโปีร์

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน
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การปีระหยัดืค่าใชื่�จ่ายสำาหรับัปีฏิ่บััตื่การเก็บัเชื่่�อเพื่ล่่งเร่อขนส่งที่ำาให�ม่ส่วนในการปีระหยัดืค่าใชื่�จ่ายราว 66 – 76% พื่ร�อม
ที่ั�งที่ำาให�ล่ดืจำานวนกรณ่พื่ิพื่าที่แล่ะเวล่าที่่�ใชื่�ในการแก�ไขปีัญหากรณ่พื่ิพื่าที่ดื�วย 

การที่่าเร่อแห่งปีระเที่ศส่งคโปีร์ (Maritime and Port Authority of Singapore) ไดื�รับัการร�องขอให�ใชื่� TR 48 ตืั�งแตื่
เดืือนม่ถืุนายน 2559 เปี็นตื�นมาเนื�องจากซึ่ัพื่พื่ล่ายเออร์ที่่�ขนส่งเชื่่�อเพื่ล่่งสังเกตืเห็นว่าการจัดืการที่่�ม่มาตืรฐานที่ำาให�การ
ที่ำาธ์ุรกรรมม่ความสะดืวกรวดืเร็วมากกว่า สามารถืคาดืการณ์ไดื�ดื่กว่า ดืังนั�น เจ�าของเร่อจำานวนมากที่่�ไดื�เพื่ิ�มการจัดืการ
ส่นค�าคงคล่ังจึงสามารถืปีรับัปีรุงก่จกรรมการขนส่งเชื่่�อเพื่ล่่งไดื�ดื่ขึ�น

พื่วกเขากล่่าวว่าการใชื่� TR 48  นอกจากจะปีระหยัดืค่าใชื่�จ่ายแล่�ว ยังสามารถืปีรับัปีรุงปีระส่ที่ธ์่ภัาพื่ ผู้ล่ผู้ล่่ตื ความ
โปีร่งใส ของธ์ุรกรรมการขนส่งเชื่่�อเพื่ล่่งดื�วย ซึ่ึ�งมาตืรฐานน่�เปี็นมาตืรฐานฉบัับัแรกที่่�ครอบัคลุ่มชืุ่ดืข�อกำาหนดืหล่ักสำาหรับั
คุณสมบััตื่ของระบับัส้บัจ่าย การตื่ดืตืั�ง การที่ดืสอบั ค้่มือขั�นตือนกระบัวนการ แล่ะระบับัเอกสารของการถื่ายโอนการ
ควบัคุมน�ำามันเชื่่�อเพื่ล่่งโดืยใชื่�ระบับัเซึ่นเซึ่อร์ที่่�วัดืการไหล่ที่่�เร่ยกว่า Coriolis Mass Flow Meter
มาตืรฐานน่�เปี็นมาตืรฐานแรกที่่�ครอบัคลุ่มข�อกำาหนดืหล่ักสำาหรับัคุณสมบััตื่ของระบับัส้บัจ่าย การตื่ดืตืั�ง การที่ดืสอบั ขั�น
ตือนแล่ะเอกสารของการถื่ายโอนการควบัคุมการไหล่ของเชื่่�อเพื่ล่่งโดืยใชื่�ระบับัวัดืแรงของการไหล่ตื่อเนื�องแบับัโคริออล่่ส 
(Coriolis Mass Flow Meter)

มาตืรฐานสากล่ 2 ฉบัับั (ISO 21562, Ships and marine technology แล่ะ ISO 22192, Bunkering of marine 
fuel using the Coriolis mass flow meter (MFM) system) ซึ่ึ�งไดื�รับัการเผู้ยแพื่ร่เมื�อเร็วๆ น่� เปี็นที่่�คาดืการณ์ว่า
จะที่ำาให�ไดื�รับัปีระโยชื่น์แบับัเดื่ยวกับัที่่�ไดื�รับัจากผู้ล่การศ่กษาของปีระเที่ศส่งคโปีร์ในอุตืสาหกรรมการขนส่งที่างเร่อ
 
ISO 21562 ไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืยคณะอนุกรรมการวิชื่าการ ISO/TC 8/SC 3, Piping and machinery โดืยม่เล่ขานุการ
คือ ANSI ซึ่ึ�งเปี็นสถืาบัันมาตืรฐานแห่งชื่าตื่ของปีระเที่ศสหรัฐอเมริกา ส่วน ISO 22192 ไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืยคณะ
อนุกรรมการวิชื่าการ ISO/TC 28/SC 2, Measurement of petroleum and related products โดืยม่เล่ขานุการคือ 
BSI ซึ่ึ�งเปี็นสถืาบัันมาตืรฐานแห่งชื่าตื่ของปีระเที่ศสหราชื่อาณาจักร

ที่่�มา: https://www.iso.org/news/ref2640.html
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จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

ปีัจจุบััน องค์กรตื่างๆ ม่การนำาเอาการบัร่หาร

โครงการไปีใชื่�ในการดืำาเน่นงานเพืื่�อให�บัรรลุ่

วัตืถืุปีระสงค์ที่่�ตื�องการ  แตื่การบัร่หารโครงการ

มกัมข่�อจำากดัืดื�านคณุภัาพื่ ที่รัพื่ยากรต่ืางๆ เช่ื่น 

เรื�องเวล่า ค่าใชื่�จ่าย  แล่ะบุัคล่ากร  เป็ีนตื�น อย่างไร

ก็ตืาม หากองค์กรสามารถืบัร่หารโครงการไดื�

ปีระสบัความสำาเร็จก็จะที่ำาให�เก่ดืผู้ล่ลั่พื่ธ์์ที่่�ดื่กว่า

แล่ะม่ปีระส่ที่ธ์่ภัาพื่มากข่�น  ไอเอสโอตืระหนักถื่ง

ความสำาคัญของเรื�องดัืงกล่่าว จ่งไดื�ปีรับัปีรุง

แล่ะพัื่ฒนามาตืรฐานเก่�ยวกับัการบัร่หารโครงการ

ให�ที่ันสมัยแล่ะครอบัคลุ่มแนวที่างในปีระเดื็นตื่างๆ 

ไดื�กว�างขวางย่�งข่�น ดืังตื่อไปีน่�

ISO 21500, Project, programme and portfolio 

management – Context and concepts เปี็น

มาตืรฐานพื่่�นฐานที่่�ให�แนวที่างที่่�ครอบัคลุ่มการใชื่�

งานชุื่ดืมาตืรฐาน ISO 21500 ซึึ่�งให�มุมมองของ

การใชื่�งานบัรกิารจดัืการแล่ะการควบัคมุ โครงการ 

มาตืรฐานน่�สามารถืใชื่�รว่มกบัั ISO 21502, Project, 

programme and portfolio management – 

Guidance on project management ซึ่ึ�งให�

แนวที่างแล่ะโครงสร�างในการจัดืการโครงการพื่ร�อม

ดื�วยการเน�นไปีที่่�ผู้ล่ปีระโยชื่น์แล่ะผู้ล่ลั่พื่ธ์์สุดืที่�าย 

นับัตืั�งแตื่ข�อเสนอโครงการไปีจนถื่งงานเสร็จส่�น 

รวมทัี่�งการกำากับัดื้แล่แล่ะก่จกรรมชื่่�นำาที่่�เก่�ยวข�อง

กับัโครงการ

ISO 21502 เปี็นมาตืรฐานที่่�ให�แนวที่างวิธ์่ปีฏิ่บััตื่ที่่�

หล่ากหล่ายตืามที่่�จำาเป็ีนในแต่ืล่ะขั�นตือนของวงจร

โครงการรวมที่ั�งการวางแผู้นแล่ะการควบัคุม (เชื่่น

การเน�นในเร่�องความเส่�ยงแล่ะการควบัคุมการ

เปีล่่�ยนแปีล่ง) รวมที่ั�งการจดัืการเร่�องปีระโยชื่น ์ธ์รุกจ่ 

แล่ะการเปีล่่�ยนแปีล่งที่างสังคมแล่ะข�อม้ล่

มาตืรฐานที่ั�งสองฉบับััน่�เปีน็สว่นหน่�งของชื่ดุืมาตืรฐาน

ตื่างๆ ดืังตื่อไปีน่�

1. ISO 21503, Project, programme 

and portfolio management – Guidance on 

programme management

2. ISO 21504, Project, programme 

and portfolio management – Guidance on 

portfolio management

3. ISO 21505, Project, programme 

and portfolio management – Guidance on 

governance

4. ISO/TR 21506, Project, programme 

and portfolio management – Vocabulary 

(TR: Technical Report)

5. ISO 21508, Earned value manage-

ment in project and programme manage-

ment

6. ISO 21511, Work breakdown 

structures for project and programme 

management

องค์กรตื่างๆ ไม่ว่าจะเป็ีนองค์กรขนาดืใหญ่หร่อ

ขนาดืเล่็ก แล่ะไม่ว่าจะเปี็นภัาครัฐหร่อภัาคเอกชื่น 

สามารถืนำาชืุ่ดืมาตืรฐาน ISO 21500 ไปีปีรับัใชื่�กับั

โครงการตื่างๆ ไดื�โดืยไม่ตื�องคำาน่งถื่งขนาดื ระยะ

เวล่า หร่อความซึ่ับัซึ่�อนของโครงการแตื่อย่างใดื 

ที่กุองค์กรสามารถืบัริหารโครงการให�ปีระสบัความ

สำาเร็จไดื�ดื�วยการนำาชืุ่ดืมาตืรฐาน ISO 21500 ไปี

ปีรับัใชื่�ตืามความตื�องการขององค์กร

ชื่ดุืมาตืรฐาน ISO 21500 ไดื�รับัการพัื่ฒนาโดืยคณะ

กรรมการวชิื่าการไอเอสโอ ISO/TC 258, Project, 

programme and portfolio management  โดืย

มเ่ล่ขานกุารคอื ANSI ซึ่ึ�งเปีน็สถืาบันัมาตืรฐานของ

ปีระเที่ศสหรัฐอเมริกา 

ที่่�มา: https://www.iso.org/news/ref2645.html


