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กอง บัก. ขอกล่่าวสวัสดื่ท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมายข่าว

เพื่่�อการเตืือนภััยดื�านมาตืรฐาน” สำาหรับับัที่ความ

ที่่�น่าสนใจปีระจำาเดืือนกรกฎาคม 2565 ท่ี่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สรุปีบัที่วิเคราะห์เร่�อง  

“กระเบัื�องเซรามกิ” มาตืรฐานผู้ล่ติืภัณัฑ์ท่์ี่�ยั�งยนืฉบัับั

แรกของโล่กแล่ะมาตืรฐานไอเอสโอที่่�สนบััสนุน MSMES 

ให�ก�าวข�ามผู้่านวิกฤตื COVID-19 STANDARD 

WARNING ไดื�แก่ ไอเอสโอแนะนำาชุุดืมาตืรฐานใหม่เสริม

แกรง่ที่รพัื่ยากรบุัคคล่ แล่ะแนะนำามาตืรฐานใหม่ระบับั

ขนสง่อจัฉรยิะดื�วยระบับั LSAD สดุืที่�ายน่� ขอขอบัคณุ

สำานกังานเศรษฐกจิอตุืสาหกรรม ที่่�ให�การสนบััสนนุงบั

ปีระมาณดืำาเนินการโครงการสร�างระบับัข�อมล้่แล่ะองค์

ความร้� ดื�านมาตืรฐานระบับัการจัดืการ แล่ะการเตืือน

ภััย หร่อ Intelligence Unit

กอง บัก.

“ ก ร ะ เ บื้้� อ ง“ ก ร ะ เ บื้้� อ ง
เ ซ ร า มิิ ก ” เ ซ ร า มิิ ก ” 
มิ า ต ร ฐ า นมิ า ต ร ฐ า น
ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์ ์ ท่ี่�ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์ ์ ท่ี่�
ยั่ั� ง ย้ั่ น ฉ บื้ั บื้ยั่ั� ง ย้ั่ น ฉ บื้ั บื้
แ ร ก ข อ ง โ ลิ กแ ร ก ข อ ง โ ลิ ก

ไดื�เคยนำาเสนอเร่�องราวของภัาคสว่นการกอ่สร�างมา

แล่�วซ่�งไดื�กล่่าวว่าอุตืสาหกรรมก่อสร�างเปี็นสาขา

อุตืสาหกรรมที่่�ก่อให�เกิดืมล่พื่ิษมากที่่�สุดืในโล่ก  ดืัง

นั�น ภัาคส่วนการก่อสร�างซ่�งตืระหนักดื่ถึึงศักยภัาพื่

ในการล่ดืก๊าซเร่อนกระจกแล่ะสร�างพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ยั�งยืน

สำาหรับัทีุ่กคน จ่งไดื�กำาหนดืวัตืถึุปีระสงค์ในการเปี็น

มิตืรกับัสิ�งแวดืล่�อมมากข่�น โดืยตืระหนักถึึง วิธี่การ

แล่ะวัสดืุที่่�ใชุ�เพื่่�อที่ำาให�เกิดืโอกาสอันที่รงพื่ลั่งในการ

ขับัเคล่ื�อนแนวโน�มเพื่่�อสิ�งแวดืล่�อมดืังกล่่าว  

เพื่่�อสนับัสนุนที่างเล่ือกที่่�เปี็นมิตืรตื่อสิ�งแวดืล่�อมใน

วัสดืุก่อสร�าง ไอเอสโอจ่งไดื�เผู้ยแพื่ร่มาตืรฐานฉบัับั

แรกของโล่กสำาหรับัผู้ลิ่ตืภััณฑ์์ที่่�ยั� ง ยืนในการ

ก่อสร�าง

ISO 17889-1, Ceramic tiling systems – Sus-

tainability for ceramic tiles and installation 

materials – Part 1: Specification for ce-

ramic tiles เปีน็มาตืรฐานที่่�ไอเอสโอคาดืวา่จะนำาไปี

ส้่ผู้ล่ิตืภััณฑ์์ก่อสร�างท่ี่� ม่ความยั�งยืนในแง่ของ

มาตืรฐาน ซ่�งไดื�สรปุีข�อกำาหนดืสำาหรับักระเบัื�องเซรา

มิกที่่�ยั� งยืนตืามเกณฑ์์ที่ั� ง ในดื�านสิ� งแวดืล่�อม 

เศรษฐกิจ แล่ะสังคม แล่ะชุ่วยให�ผู้้�ใชุ�งานมาตืรฐาน

สามารถึเล่ือกผู้ล่ิตืภััณฑ์์ที่่�ม่ส่วนที่ำาให�เกิดืความ

ยั�งยืนในอาคารมากที่่�สุดื มาตืรฐานน่�ยังรวมถึึงการ

ปีระเมินเพื่่�อให�สามารถึเปีรียบัเท่ี่ยบัผู้ล่การปีระเมิน

ดืังกล่่าวไดื� ซ่�งสนับัสนุนร้ปีแบับัการรับัรองต่ืางๆ 

ดื�วย

ปีีที่่� 12 ฉบัับัที่่� 105 เดืือนกรกฎาคม 2565

Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 2nd  11th 18th Floor, Yakult Building, 

Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 

10400, Thailand

Tel. (+662) 617-1727-36 Fax. (+662) 617-1708

www.masci.or.th

อันเดืรีย คอนตืรี หัวหน�าโครงการแล่ะผู้้�ปีระสานงาน

ของกลุ่ม่ผู้้�เชุี�ยวชุาญที่่�พื่ฒันามาตืรฐานกล่า่ววา่การ

ใชุ�มาตืรฐานชุุดื ISO 17889 เหมาะสำาหรับัทีุ่กคนใน

ห่วงโซ่อุปีที่านสำาหรับักระเบัื�องแล่ะวัสดืุการตืิดืตืั�ง 

รวมถึึงนักออกแบับัแล่ะผู้้�รับัเหมา 

มาตืรฐานน่�จะเปี็นจุดืเปีล่่�ยนที่างปีระวัตืิศาสตืร์

สำาหรบััอตุืสาหกรรมการก่อสร�าง เพื่ราะในขณะที่่�เรา

ม่มาตืรฐานมากมายที่่�กล่่าวถึึงงานดื�านอาคารแล่ะ

งานวิศวกรรมโยธีาอย่างครบัถึ�วน แตื่สิ�งแรกคือที่่�

ทีุ่่มเที่ให�กับัวัสดืุแตื่ล่ะชุนิดื แล่ะการนำามาตืรฐานน่�ไปี

ใชุ�อย่างแพื่ร่หล่ายจะชุ่วยส่งเสริมการใชุ�วัสดุืที่่�ยั�งยืน

เพื่่�อเพื่ิ�มความตื�องการของตืล่าดืสำาหรับัวัสดืุเหล่่าน่� 

ซ่�งจะชุ่วยล่ดืผู้ล่กระที่บัตื่อสิ�งแวดืล่�อมของอาคารไดื�

ISO 17889-1 สามารถึนำาไปีปีระยกุตืใ์ชุ�กบัักระเบัื�อง

เซรามิก ในขณะท่ี่�ส่วนท่ี่�สองของมาตืรฐานซ่�งกำาล่ัง

อย้่ในระหว่างการพื่ัฒนา จะใชุ�เฉพื่าะกับัวัสดืุการตืิดื

ตืั�งกระเบัื�อง เชุ่น กาว ยาแนว แล่ะแผู่้นเมมเบัรน 

เปี็นตื�น

ISO 17889-1 ไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืยคณะกรรมการ

วิชุาการ ISO/TC 189, Ceramic tile โดืยม่

เล่ขานุการคือ ANSI ซ่�งเป็ีนสถึาบัันมาตืรฐานแห่ง

ชุาตืิของปีระเที่ศสหรัฐอเมริกา

ที่่�มิา: https://www.iso.org/news/ref2691.

html



PA G E  3

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

ปีจัจบัุัน  ที่กุธีรุกิจองคก์รต่ืางไดื�รบััผู้ล่กระที่บัจาก
การระบัาดืใหญข่อง COVID-19  โดืยเฉพื่าะอยา่ง
ยิ�ง ธีุรกิจที่่�ม่พื่นักงานน�อยกว่า 250 คนค่อนข�าง
จะไดื�รับัผู้ล่กระที่บัอย่างหนัก อย่างไรก็ตืาม 
วิสาหกิจขนาดืเล่็ก ขนาดืกล่างแล่ะขนาดืย่อม 
(MSMEs) ไดื�ก่อให�เกิดืม้ล่ค่าที่างเศรษฐกิจแล่ะ
การจ�างงาน ซ่�งคดิืเปีน็ร�อยล่ะ 90% ของธุีรกจิแล่ะ
ร�อยล่ะ 70% ของการจ�างงาน    
 สำาหรับัวิสาหกิจขนาดืเล่็ก ขนาดืกล่างแล่ะขนาดื
ย่อม (MSMEs) ซ่�งคิดืเปี็น 90% ของธีุรกิจแล่ะ 
70% ของการจ�างงาน กำาลั่งไดื�รับัการกล่่าวขาน
แล่ะสนับัสนุนให�ผู่้านพื่�นวิกฤตืน่�ไปีให�ไดื� ซ่�งเปี็น
หวัข�อพิื่เศษสำาหรับัการรณรงค์วนัวิสาหกิจขนาดื
กล่างแล่ะขนาดืย่อมปีระจำาปีี 2564 น่�
วนัวสิาหกิจขนาดืกล่างแล่ะขนาดืย่อมจัดืข่�นในวัน
ที่่� 27 มถุิึนายนของที่กุปีี แล่ะไอเอสโอมท่ี่รพัื่ยากร
มากมายที่่�จะชุว่ยเหล่อื ที่ั�งMSMEs ในปีจัจุบันัแล่ะ
ในระยะยาว
มาตืรฐานไอเอสโอจำานวนมากม่แนวที่างปีฏิิบััติืที่่�
ดืท่ี่่�สดุืในระดัืบัสากล่ซ่�งไดื�รับัการออกแบับัมาเพื่่�อ
ชุ่วยให�องค์กรสร�างความยืดืหยุ่น ปีรับัปีรุง
กระบัวนการแล่ะบัรรลุ่ปีระสิที่ธิีภัาพื่ที่่�มากข่�น สิ�ง
เหล่่าน่�ม่ปีระโยชุน์อย่างยิ�งสำาหรับั MSME ท่ี่�
พื่ยายามเข�าถึึงตืล่าดืใหม่หร่อดืึงดื้ดืการล่งทีุ่น 
เนื�องจากเป็ีนการเสริมความน่าเชุ่�อถึือแล่ะการ
ยอมรับั
ปีัจจุบััน ม่เอกสารของไอเอสโอ 2 – 3 รายการที่่�
เก่�ยวข�องโดืยตืรงกับัวิกฤตืในปัีจจุบัันซ่� งม่
ปีระโยชุน์อย่างมากกับั MSME เชุ่น ISO/PAS 
45005, Occupational health and safety 
management – General guidelines for 

safe working during the COVID-19 pan-
demic ซ่�งชุ่วยให�องค์กรทุี่กปีระเภัที่ทุี่กขนาดื
สามารถึจัดืการสุขภัาพื่แล่ะความปีล่อดืภััยของ
พื่นกังานแล่ะผู้้�มส่ว่นไดื�สว่นเสย่ในชุว่งการระบัาดื
ใหญ่  ซ่�งเสริมแนวที่างแล่ะข�อบัังคับัระดืับัปีระเที่ศ
ที่่�ม่อย้่ แล่ะเอกสารฉบัับัน่�ไดื�รับัการออกแบับัมา
เพื่่�อให�ม่การที่ำางานตื่อไปีไดื�อย่างปีล่อดืภััยแล่ะ
ยั�งยืน
สำาหรับั  ISO/PAS 5643, Tourism and re-
lated services – Requirements and 
guidelines to reduce the spread of 
COVID-19 in the tourism industry เปี็น
เอกสารที่่�จะชุว่ยผู้้�ให�บัรกิารที่กุปีระเภัที่ในภัาคสว่น 
รวมถึึงผู้้�ให�บัริการที่่�พื่ัก มัคคุเที่ศก์ ร�านค�าแล่ะ 
ร�านอาหาร รับัรองบัริการที่่�ปีล่อดืภััยยิ�งข่�นแล่ะ
ปีอ้งกนัการแพื่รก่ระจายของไวรสั ซ่�งเอกสารฉบับัั
น่�ไดื�รับัการออกแบับัมาเพื่่�อชุ่วยให�ธุีรกิจดืำาเนินไปี
อย่างม่ปีระสิที่ธิีภัาพื่ดื�วยมาตืรการที่่�ปีกปี้อง
พื่นักงาน นักที่่องเที่่�ยว แล่ะชุุมชุนที่�องถึิ�น
อุตืสาหกรรมร�านอาหารก็ม่ล่ักษณะเชุ่นเดื่ยวกับั
อุตืสาหกรรมการท่ี่องเที่่�ยวซ่�งปีระกอบัดื�วย 
MSME สว่นใหญ่ แล่ะไดื�รับัผู้ล่กระที่บัอย่างรุนแรง
จากการระบัาดืใหญ่ในปีัจจุบััน โชุคดื่ท่ี่�การแพื่ร่
กระจายของคล่าวดื์หร่อ “ครัวเสมือน” เปีรียบั
เสมอืนทีุ่น่ชุชุ้พีื่สำาหรบััหล่าย ๆ  คน ที่ำาให�สามารถึ
จดัืหาอาหารส่งถึงึบั�านไดื�ในบัางครั�งที่่�ผู้้�คนจำาเป็ีน
ตื�องหยุดือย้่กับับั�าน ดื�วยเหตืุน่� ไอเอสโอจ่งกำาล่ัง
พื่ัฒนาแนวที่างเพ่ื่�อชุ่วยให�ธุีรกิจใชุ�บัริการดัืง
กล่่าวไดื�อย่างม่ปีระสิที่ธีิภัาพื่ส้งสุดื
นอกจากน่� ยังม่เอกสารซ่�งเปี็นข�อตืกล่งการ
ปีระชุุมเชิุงปีฏิิบัติัืการระหว่างปีระเที่ศที่่�กำาล่งัจะเกิดื

มาตรฐานไอเอสโอที่่่สนับสนุน MSMEs ให้ก้าวข้ามผ่่านวิกฤต มาตรฐานไอเอสโอที่่่สนับสนุน MSMEs ให้ก้าวข้ามผ่่านวิกฤต 

Covid-19Covid-19

ในเร็วๆ น่�ที่่�ม่ชุ่�อว่า IWA 40, Guidelines for 
cloud kitchen services  ซ่�งเป็ีนแนวที่าง
สำาหรับับัริการครัวบันคล่าวดื์ที่่�จะชุ่วยปีรับัปีรุง
ความสามารถึในการให�บัริการของอุตืสาหกรรม 
เสริมสร�างความรว่มมือกบััแพื่ล่ตืฟอรม์การจดัืสง่
อาหาร แล่ะตือบัสนองความตื�องการแล่ะความ
คาดืหวังของผู้้�บัริโภัคไดื�ดื่ยิ�งข่�น 
นอกจากน่�  ไอเอสโอยังมเ่อกสารแนวที่างตืา่งๆ ที่่�
ชุ่วยให� เอสเอ็มอ่ ไดื�รับัปีระโยชุน์ส้งสุดืจาก
มาตืรฐานต่ืางๆ ที่่�เป็ีนที่่�ร้�จักกันดื่ของไอเอสโอ 
ไดื�แก่:
• ISO 9001:2015 for small enterprises – 

What to do?
• ISO 21101 – Adventure tourism – 

Safety management systems – A 
practical

guide for SMEs 
• ISO 14001:2015 – Environmental man-

agement systems – A practical guide 
for SMEs

• ISO 14046 – Environmental manage-
ment – Water footprint – A practical 
guide for SMEs 

ไอเอสโอยงัคงมุง่มั�นพื่ฒันามาตืรฐานตืา่งๆ ที่่�ชุว่ย
สนบััสนุนธุีรกิจอุตืสาหกรรมทุี่กปีระเภัที่ ที่กุขนาดื 
รวมที่ั�ง MSME เพื่่�อร่วมสนับัสนุนให�ทีุ่กธุีรกิจ
องค์กรสามารถึก�าวข�ามผู่้านวิกฤตื COVID-19 
ไปีดื�วยกัน

ที่่�มิา: https://www.iso.org/news/ref2687.
html
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ที่รัพื่ยากรบัุคคล่ถึือว่าเปี็นหนึ�งในสินที่รัพื่ย์ที่่�สำาคัญที่่�สุดืขององค์กร  กระบัวนการ

การจัดืการที่รัพื่ยากรบัุคคล่ ที่ำาให�สามารถึปีฏิิบััติืงานตืามหน�าที่่�จนกระทัี่�งเกิดื

ปีระสิที่ธีิภัาพื่ส้งสุดื แล่ะพื่ัฒนาให�ม่ศักยภัาพื่เพื่ิ�มข่�น แล่ะเพื่่�อปีระสิที่ธีิภัาพื่ที่่�ดื่ข่�น 

จำาเปี็นตื�องม่แนวที่างแล่ะวิธี่การที่่�เหมาะสม ตืล่อดืจนการวัดืผู้ล่งานแล่ะวิธี่ที่่�ดื่ที่่�สุดื

ในการสร�างที่รัพื่ยากรบัุคคล่ก็เปี็นสิ�งที่่�จะขาดืเส่ยไม่ไดื�สำาหรับัธีุรกิจองค์กรเชุ่นกัน 

มาตืรฐาน ISO 30414, Human resource management – Guidelines for 

internal and external human capital reporting เป็ีนมาตืรฐานดื�านการ

จัดืการที่รัพื่ยากรบัุคคล่ซ่�งให�แนวที่างสำาหรับัการรายงานทีุ่นมนุษย์ภัายในแล่ะ

ภัายนอก มาตืรฐานน่�เปีน็มาตืรฐานสากล่ฉบับััแรกที่่�ชุว่ยให�องคก์รมมุ่มมองที่่�ชุดัืเจน

เก่�ยวกบััการมส่ว่นรว่มที่่�แที่�จรงิของที่นุมนษุย์แล่ะชุว่ยในการจดัืที่ำารายงาน  ปีจัจุบันั 

ชุุดืข�อกำาหนดืที่างเที่คนิคของแตื่ล่ะรายการที่่�กำาหนดืไว�ในมาตืรฐาน ISO30414 ไดื�

เสร็จสมบั้รณ์แล่�ว โดืยเพื่ิ�งเผู้ยแพื่ร่มาตืรฐาน 5 ฉบัับัสุดืที่�ายเมื�อไม่นานมาน่�

ชุุดืข�อม้ล่ที่ั�ง 13 ส่วนที่่�ครอบัคลุ่มการวัดืที่่�สามารถึเปีรียบัเที่่ยบัไดื�อย่างกว�างขวาง

เก่�ยวกับัการจัดืการที่รัพื่ยากรมนุษย์ ซ่�งใชุ�ไดื�กับัการรายงานภัายในแล่ะภัายนอก 

รวมถึึงทีุ่กเร่�องตัื�งแตื่อาชุีวอนามัยแล่ะความปีล่อดืภััย การหมุนเวียนของพื่นักงาน  

การรักษา พื่นักงาน ไปีจนถึึงวัฒนธีรรมองค์กร

ข�อกำาหนดืที่างเที่คนิคเหล่่านั�นรวมถึึง

ISO/TS 24178, Human Resource Management – Organizational culture 

metrics clusters เป็ีนข�อกำาหนดืที่่�พิื่จารณาปัีจจัยขับัเคล่ื�อนของวัฒนธีรรม

องค์กรที่่�ดื่ดื�วยพื่นักงานที่่�มุ่งมั�นแล่ะม่ส่วนร่วม ตืล่อดืจนวิธี่ในการวัดืผู้ล่ ปีระกอบั

ดื�วยองค์ปีระกอบัตื่างๆ เชุ่น วัตืถึุปีระสงค์แล่ะค่านิยมขององค์กรที่่�ชุัดืเจน แนวที่าง

ปีฏิิบััตืิในการจ�างงาน แล่ะอื�นๆ

ISO/TS 24179, Human resource management – Occupational health 

and safety metrics เป็ีนข�อกำาหนดืเก่�ยวกับัการจัดืการที่รัพื่ยากรบุัคคล่ ตืวัชุี�วัดื

ที่่�เก่�ยวข�องกับัข�อม้ล่อาชุีวอนามัยแล่ะความปีล่อดืภััยโดืยเฉพื่าะ แล่ะเน�นปีระเดื็นท่ี่�

ควรพื่ิจารณาเมื�อตื�องม่การตื่ความ

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

ไอเอสโอแนะนำ�
ชุดม�ตรฐ�น
ใหม่เสริมแกร่ง
ท รั พ ย � ก ร
บุคคล
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ISO/TS 30407, Human resource management – Cost per hire เปี็นข�อกำาหนดืเก่�ยวกับัการจัดืการที่รัพื่ยากรบัุคคล่  

ตื�นทีุ่นตื่อการจ�าง อธิีบัายการดืำาเนินการท่ี่�ตื�องที่ำาเมื�อคำานวณตื�นทุี่นค่าใชุ�จ่ายที่ั�งหมดืที่่�ใชุ�ไปีในการจ�างพื่นักงานหนึ�งตืำาแหน่งเพื่่�อ

รักษาคุณภัาพื่แล่ะความโปีร่งใสไว�

ISO/TS 30410, Human resource management – Impact-of-hire metric เปี็นข�อกำาหนดืเก่�ยวกับัการจัดืการที่รัพื่ยากร

บัุคคล่ ตืัวชุี�วัดืผู้ล่กระที่บัจากการจ�าง ม่การระบัุหล่ักการสำาหรับัการกำาหนดืตืำาแหน่งที่่�สำาคัญแล่ะวิธี่ในการวัดืผู้ล่กระที่บั

ISO/TS 30411, Human resource management – Quality-of-hire metric เปี็นข�อกำาหนดืเก่�ยวกับัการจัดืการที่รัพื่ยากร

บัุคคล่ ตืัวชุี�วัดืคุณภัาพื่ของการจ�างงาน ซ่�งม่ตืัวเล่ือกมากมายในการวัดืคุณภัาพื่ของการจ�างงานที่่�สอดืคล่�องกับัเง่�อนไขที่างธีุรกิจ

แล่ะองค์กรตื่างๆ 

ISO/TS 30421, Human resource management – Turnover and retention metrics เปี็นข�อกำาหนดืเก่�ยวกับัการจัดืการ

ที่รัพื่ยากรบุัคคล่ การหมุนเวียนของพื่นักงานแล่ะการรักษา ซ่�งอธิีบัายองค์ปีระกอบัของการหมุนเวียนพื่นักงานแล่ะเน�นปีระเด็ืนที่่�

จำาเปี็นตื�องพื่ิจารณาเมื�อตื่ความข�อม้ล่

ISO/TS 30423, Human resource management – Compliance and ethics metrics cluster เปี็นข�อกำาหนดืเก่�ยวกับั

การจัดืการที่รัพื่ยากรบัุคคล่ การปีฏิิบััติืตืามกฎระเบ่ัยบัแล่ะจริยธีรรม ซ่�งม่ส้ตืรสำาหรับัการวัดืที่่�เปีรียบัเที่่ยบัไดื�แล่ะเน�นปีระเด็ืนที่่�

จำาเปี็นตื�องพื่ิจารณาเมื�อตื่ความข�อม้ล่การปีฏิิบััตืิตืามข�อกำาหนดื

ISO/TS 30425, Human resource management – Workforce availability metrics cluster เปี็นข�อกำาหนดืเก่�ยวกับัการ

จัดืการที่รัพื่ยากรบุัคคล่  กลุ่่มตัืวชุี�วัดืความพื่ร�อมสำาหรับังานของพื่นักงาน ซ่�งอธิีบัายส้ตืรสำาหรับัการคำานวณจำานวนพื่นักงานท่ี่�

พื่ร�อมใชุ�งานในชุ่วงเวล่าหนึ�ง

ISO/TS 30427, Human resource management — Costs metrics cluster

เปีน็ข�อกำาหนดืเก่�ยวกับัการจดัืการที่รพัื่ยากรบัคุคล่  คล่สัเตือร์เมตืรกิตื�นที่นุ ให�รายล่ะเอย่ดืสต้ืรสำาหรบััการคำานวณตื�นที่นุแล่ะเน�น

ปีระเดื็นที่่�จำาเปี็นตื�องพื่ิจารณาเมื�อแปีล่ข�อม้ล่

ISO/TS 30430, Human Resource Management – Recruitment metrics cluster เปี็นข�อกำาหนดืที่่�อธีิบัายองค์ปีระกอบั

ของการสรรหา การเคล่ื�อนย�าย แล่ะการหมุนเวียนพื่นักงาน โดืยม่ส้ตืรสำาหรับัการวัดืที่่�เปีรียบัเที่่ยบัไดื�

ISO/TS 30432, Human resource management – Workforce productivity metrics cluster เปี็นข�อกำาหนดืเก่�ยวกับั

การจัดืการที่รัพื่ยากรบัุคคล่  กลุ่่มตืัวชีุ�วัดืปีระสิที่ธิีภัาพื่การที่ำางานของพื่นักงาน ไม่เพื่ียงแตื่ครอบัคลุ่มผู้ล่ล่ัพื่ธ์ีของพื่นักงานแล่ะ

ผู้้�รบััเหมาเที่า่นั�น แตืย่งัครอบัคล่มุปีระเดืน็ใดืๆ ที่่�อาจสง่ผู้ล่ตือ่ผู้ล่ล่พัื่ธีด์ืงักล่า่ว ซ่�งรวมถึงึระดืบััการจ�างงานในอตุืสาหกรรมในปีจัจบุันั

แล่ะการจัดืหาที่กัษะ ระดัืบัการฝึกึอบัรมแล่ะปีระสบัการณ์ คณุภัาพื่ของความเป็ีนผู้้�นำา แล่ะอื�นๆ นอกจากน่� ยงัชุว่ยให�สามารถึเปีรียบั

เที่่ยบัค้่แข่งภัายในภัาคส่วนเดื่ยวกันแล่ะภัาคส่วนตื่างๆ 

ISO/TS 30433, Human resource management – Succession planning metrics cluster เปี็นข�อกำาหนดืเก่�ยวกับั การ

จัดืการที่รัพื่ยากรบัุคคล่ – กลุ่่มการจัดืวางแผู้นสืบัที่อดืตืำาแหน่ง อธีิบัายองค์ปีระกอบัของเมตืริกการวางแผู้นสืบัที่อดืตืำาแหน่งแล่ะ

จัดืเตืรียมมาตืรการที่่�เปีรียบัเที่่ยบัไดื�เพื่่�อรายงาน นอกจากน่� ยังครอบัคลุ่มอัตืราปีระสิที่ธีิภัาพื่ในการสืบัที่อดืตืำาแหน่ง อัตืราความ

ครอบัคลุ่มของผู้้�สืบัที่อดื แล่ะอัตืราความพื่ร�อมในการสืบัที่อดืตืำาแหน่ง

มาตืรฐานแล่ะชุดุืข�อกำาหนดืที่างเที่คนิคตืา่งๆ ดืงักล่า่วข�างตื�นเป็ีนมาตืรฐานที่่�ชุ่วยให�การจัดืการที่รัพื่ยากรบุัคคล่มค่วามเข�มแข็งมาก

ข่�น แล่ะไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืยคณะกรรมการวิชุาการ ISO/TC 260 การจัดืการที่รัพื่ยากรบัุคคล่ ซ่�งม่เล่ขานุการคือ ANSI ซ่�งเปี็น

สถึาบัันมาตืรฐานแห่งชุาตืิของปีระเที่ศสหรัฐอเมริกา  

ที่่�มิา: https://www.iso.org/news/ref2689.html
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จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

ปีระเที่ศตื่าง ๆ ที่ั�วโล่กไดื�ที่บัที่วนเร่�องของ

การพื่ัฒนาการขนส่งที่่�เปี็นมิตืรตื่อสิ�ง

แวดืล่�อมมาแล่�ว จ่งพื่บัว่าจำาเปี็นตื�องให�

ความสำาคัญตือ่การพื่ฒันาระบับัการขนสง่ 

โดืยมป่ีระเดืน็พื่่�นฐานดื�านโครงขา่ยแล่ะเส�น

ที่าง รป้ีแบับัยานพื่าหนะ ปีระเภัที่เชุ่�อเพื่ลิ่ง  

ความสามารถึแล่ะความร่วมมือตืล่อดืห่วง

โซ่อุปีที่าน รวมที่ั�งพื่ฤตืิกรรมการเดืินที่าง

ของปีระชุาชุนดื�วย 

สำาหรับัระบับัการขนส่งที่่�เป็ีนมิตืรต่ือสิ�ง

แวดืล่�อมปีระเภัที่หนึ�งคือ ระบับัขับัเคล่ื�อน

อัตืโนมัตืิความเร็วตืำ�า (Low-speed au-

tomated driving: LSAD) ระบับัน่�เปีิดื

โอกาสให�เมอืงตืา่งๆ ล่ดืความแออดัืแล่ะล่ดื

การปีล่่อยก๊าซคาร์บัอนล่ง  ส่งผู้ล่ตื่อเปี้า

หมายการใชุ�คาร์บัอนสุที่ธิีเป็ีนศ้นย์แล่ะเป้ีา

หมายการพื่ฒันาที่่�ยั�งยืนของสหปีระชุาชุาติื  

ระบับัดืังกล่่าวไดื�รับัการออกแบับัมาเพื่่�อ

ใชุ�งานบันเส�นที่างที่่�กำาหนดืไว�ล่่วงหน�าใน

สภัาพื่แวดืล่�อมที่่�ใชุ�ความเร็วตืำ�า ซ่�งมักใชุ�

ในเชุงิพื่าณชิุย ์ธีรุกจิ หรอ่ในวิที่ยาเขตืต่ืาง 

ๆ ของมหาวิที่ยาล่ัย 

อยา่งไรกต็ืาม การเตืบิัโตืของเที่คโนโล่ย่น่�ไดื�

รบััผู้ล่กระที่บัจากการขาดืมาตืรฐานสากล่

ที่่�มก่ารกำาหนดืปีระสิที่ธีภิัาพื่แล่ะข�อกำาหนดื

ดื�านความปีล่อดืภัยั แต่ืล่า่สดุื ไอเอสโอไดื�

พื่ัฒนามาตืรฐานใหม่สำาหรับัเที่คโนโล่ย่

ดืังกล่่าวเพื่่�อชุ่วยที่ำาให�เกิดืความก�าวหน�า

อย่างปีล่อดืภััยแล่ะยั�งยืนมากข่�นแล่�ว ซ่�ง

กค็อื มาตืรฐาน ISO 22737, Intelligent 

transport systems – Low-speed 

automated driving (LSAD) systems 

for predefined routes – Performance 

requirements, system requirements 

and performance test procedures 

ISO 22737 เป็ีนมาตืรฐานระบับัขนส่งอจัฉรยิะ

สำาหรับัระบับัขับัเคล่ื�อนอัตืโนมัตืิความเร็ว

ตืำ�า สำาหรับัเส�นที่างที่่�กำาหนดืไว�ล่่วงหน�า ซ่�ง

ปีระกอบัดื�วยข�อกำาหนดืดื�านปีระสิที่ธีิภัาพื่ 

ข�อกำาหนดืของระบับั แล่ะขั�นตือนการที่ดืสอบั

ปีระสิที่ธีิภัาพื่ ม่การจัดืเตืรียมภัาษาที่ั�วไปี

เพื่่�อชุ่วยอำานวยความสะดืวกในการพื่ัฒนา

แล่ะปีรับัใชุ�เที่คโนโล่ย่น่�ไดื�อย่างปีล่อดืภััย

ที่ั�วโล่ก (แตื่มาตืรฐานน่�ไม่ไดื�ระบัุเที่คโนโล่ย่

เซนเซอร์ที่่�อย่้ในยานยนตื์ที่่�ขับัเคล่ื�อนดื�วย

ระบับั LSAD) 

ดืร. สดิืดืารธ์ีา คาสที่เ์กอร ์หวัหน�าโครงการ

ของกลุ่่มผู้้�เชุี�ยวชุาญที่่�พัื่ฒนามาตืรฐานดัืง

กล่่าว ระบัุว่าการใชุ�งานที่่�เพื่ิ�มข่�นในระบับั 

LSAD จะนำาไปีส่้การเปีล่่�ยนแปีล่งวิธ่ีการ

ขนส่งผู้้�คน สินค�าแล่ะบัริการไปีจากเดืิม 

เนื�องจากการกำาหนดืข�อกำาหนดืขั�นตืำ�าแล่ะ

ขั�นตือนการที่ดืสอบัสำาหรบััระบับั LSAD ของ

มาตืรฐานใหมน่่�จะชุว่ยให�สามารถึพื่ฒันาตืวั

เล่อืกการขนส่งที่่�เป็ีนมิตืรต่ือสิ�งแวดืล่�อมน่�ไดื�

อย่างปีล่อดืภััย

มาตืรฐาน ISO 22737 ไดื�รับัการพื่ฒันาโดืย

คณะกรรมการวชิุาการของไอเอสโอ ISO/TC 

204, Intelligent transport systems 

ซ่�งม่เล่ขานุการคือ ANSI ซ่�งเปี็นสถึาบััน

มาตืรฐานแห่งชุาติืของปีระเที่ศสหรัฐอเมริกา 

ที่่�มิา: 

1.https://www.bangkokbiznews.

com/blog/detail/651563


