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กัอง บักั. ขอกัล่่าวสวัสดื่ท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมายข่าว

เพื่่�อกัารเตืือนภััยดื�านมาตืรฐาน” สำาหรับับัที่ความ

ที่่�น่าสนใจปีระจำาเดืือนกัันยายน 2565 ที่่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สรุปีบัที่วิเคราะห์เร่�อง  

ไอเอสโอพื่ัฒนามาตืรฐานใหม่  “ท่ี่�นอนสำาหรับั

เดื็กั” แล่ะISO 23592 เพื่่�อกัารให�บัริกัารท่ี่�เปี็นเล่ิศ  

STANDARD WARNING ไดื�แก่ั ที่่องเท่ี่�ยวอย่าง

สร�างสรรค์ ร่วมกัันสร�างโล่กัให�ยั�งยืน แล่ะแนะนำาข�อ

กัำาหนดืที่างวิชากัารสำาหรับัแอปีสุขภัาพื่ สุดืที่�ายน่� ขอ

ขอบัคุณสำานักังานเศรษฐกิัจอุตืสาหกัรรม ท่ี่�ให�กัาร

สนับัสนุนงบัปีระมาณดืำาเนินกัารโครงกัารสร�างระบับั

ข�อมล้่แล่ะองคค์วามร้� ดื�านมาตืรฐานระบับักัารจดัืกัาร 

แล่ะกัารเตืือนภััย หร่อ Intelligence Unit

กัอง บักั.

ไ อ เ อ ส โ อไ อ เ อ ส โ อ
พัั ฒ น าพัั ฒ น า
ม า ต ร ฐ า นม า ต ร ฐ า น
ใ ห ม ่ ใ ห ม ่ 
“ ที่่� น อ น“ ที่่� น อ น
ส ำ ห รั บ เ ด็็ กส ำ ห รั บ เ ด็็ ก

ดืังเป็ีนที่่�ที่ราบักัันดื่ว่าที่ารกัแล่ะเด็ืกัเล็่กัใช�เวล่าส่วน

ใหญ่่ในกัารนอนหลั่บั สิ�งสำาคัญ่นอกัจากัท่ี่านอนที่่�

เหมาะสมแล่�ว ที่่�นอนสำาหรับัที่ารกัแล่ะเด็ืกัจะตื�องม่

ความปีล่อดืภััยดื�วย  ที่ั�งน่� กัรมอนามัยไดื�เคยออกั

มาเตืือนว่าเดื็กัที่ารกัในวัยแรกัเกัิดื–4 เดืือน ถืือเปี็น

วัยบัอบับัางท่ี่�พื่่อแม่ผู้้�ปีกัครองตื�องด้ืแล่ไม่ให�คล่าดื

สายตืา  ตืัวอย่างเช่น ที่ารกัวัย 7-12 เดืือน สามารถื

นอนไดื�ที่กุัที่า่เพื่ราะเดืก็ัพื่ล่กิัตืวัไดื�เองแล่�ว พื่อ่แมจ่งึ

ตื�องสังเกัตืตืัวเดื็กัแล่ะสภัาพื่สิ�งแวดืล่�อมรอบัตืัวอย้่

เสมอ เช่น บันที่่�นอนของเดื็กัตื�องไม่ม่อะไรที่่�จะมาปีิดื

หน�าไดื�ระหว่างที่่�นอนหลั่บัอย้ ่โดืยเฉพื่าะเด็ืกัที่่�มนิ่สยั

ชอบัคว�าสิ�งของรอบัตืัว เปี็นตื�น  

เปีน็ไปีไดื�ที่่�อาจจะเกัดิือนัตืรายจากักัารนอนของที่ารกั

แล่ะเด็ืกัเล็่กั ไม่ว่าจะเป็ีนท่ี่านอนที่่�ไม่เหมาะสม หร่อ

ที่่�นอนที่่�ไม่ปีล่อดืภััยซึ่ึ�งอาจเปี็นสาเหตืุให�เดื็กัอาจ

เส่�ยงตื่อกัารเส่ยชีวิตืไดื�  ผู้้�ปีกัครองจึงจำาเปี็นตื�อง

ตืรวจสอบัให�แน่ใจว่าที่่�นอนของที่ารกัแล่ะเดื็กัเล่็กัม่

ความปีล่อดืภััยแล่ะม่ คุณภัาพื่ดื่ ซึึ่� งส่ งผู้ล่ตื่อ

พื่ัฒนากัารดื�านสุขภัาพื่ของเด็ืกัดื�วย แล่ะเนื�องจากั

กัารค�าระหวา่งปีระเที่ศสำาหรบััที่่�นอนเดืก็ัมม่ากัขึ�น  ไอ

เอสโอจึงไดื�พื่ัฒนามาตืรฐานที่่�นอนเดื็กัซึ่ึ�งเปี็น

มาตืรฐานสากัล่ฉบัับัใหม่เมื�อเดืือนกัรกัฎาคมที่่�ผู่้าน

มา เพื่่�อที่ำาให�มั�นใจในความสมำ�าเสมอของความ

ปีล่อดืภััยแล่ะคุณภัาพื่ 

ISO 23767, Children’s furniture – Mat-

tresses for cots and cribs – Safety require-
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ments and test methods เปี็นมาตืรฐานที่่�ให�

ข�อม้ล่อ�างอิงสำาหรับัผู้้�ผู้ล่ิตืเพื่่�อให�มั�นใจในคุณภัาพื่

แล่ะความปีล่อดืภัยัในตืล่าดืสนิค�าซึ่ึ�งครอบัคล่มุที่่�รอง

นอนแล่ะเบัาะรองนอนหรอ่แผู้น่รองที่่�นอนเสรมิ (ที่อ็ปี

เปีอร์) ที่่�ช่วยให�นุ่มสบัายซึึ่�งใช�ในเตื่ยงเด็ืกั เปีล่ แล่ะ

เตื่ยงเดื็กัแบับัแขวน

เชงกัวนล้่ หัวหน�าโครงกัารของกัลุ่่มผู้้�เชี�ยวชาญ่ที่่�

พื่ัฒนามาตืรฐานดืังกัล่่าวบัอกัว่าขนาดืที่่�ไม่ถื้กัตื�อง

ของที่่�นอนหรอ่วัสดุืที่่�ไม่เหมาะสมอาจก่ัอให�เกิัดืความ

เส่�ยงเปี็นอย่างมากัตื่อเดื็กั โดืยเฉพื่าะอย่างยิ�งเมื�อม่

กัารค�าขายชิ�นส่วนตื่างๆ ของที่่�นอนเดื็กัไปีที่ั�วโล่กั 

ที่ั�งน่� ชอ่งวา่งระหว่างที่่�นอนกับััเปีล่ กัอ็าจเปีน็อันตืราย

ไดื�หากัเดืก็ัเกัดิืพื่ลั่ดืตืกัล่งไปีในช่องวา่งนั�น  หรอ่วสัดืุ

ที่่�ไม่ตืรงตืามข�อกัำาหนดืเก่ั�ยวกัับักัารติืดืไฟที่่�อาจ

ที่ำาให�เกิัดืไฟไหม�ไดื�เร็ว กัส็ามารถืเพ่ื่�มความเส่�ยงที่่�จะ

เกัิดืไฟไหม�ไดื�ที่ั�งสิ�น 

นอกัจากัน่�  เนื�องจากัจำานวนปีระชากัรแล่ะกัารค�ารวม

ที่ั�งกัารค�าระหว่างปีระเที่ศที่่�เพื่่�มขึ�น กั็เปี็นสิ�งสำาคัญ่ที่่�

อุตืสาหกัรรมตื�องม่มาตืรฐานที่่�ตืกัล่งกัันในระดัืบั

สากัล่สำาหรับัคุณภัาพื่แล่ะวิธ่ีกัารที่ดืสอบั เพื่่�อที่่�จะ

ขจัดืความเส่�ยงใดืๆ ที่่�จะเกัิดืขึ�นกัับัเดื็กัๆ

ที่่�มา: 

1. https://th.theasianparent.com/safe-

sleep-position-for-babies

2. https://www.iso.org/news/ref2707.html
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ปีัจจุบััน กัารแข่งขันที่างธีุรกัิจม่มากัขึ�น 
ล่้กัค�าม่ความร้�แล่ะที่างเลื่อกัสำาหรับัสินค�า
แล่ะบัริกัารมากัขึ�น  ธีุรกิัจจึงจำาเป็ีนตื�อง
สร�างผู้ล่ปีระกัอบักัารที่่�โดืดืเด่ืน  แล่ะในกัาร
สร�างความแตืกัตื่างในโล่กัธีุรกัิจนั�น 
นอกัจากัเร่�องกัล่ยุที่ธี์ในเร่�องของความ
แตืกัต่ืางดื�านสินค�าแล่�ว จำาเปี็นตื�องคำานึง
ถืึงกัล่ยุที่ธี์ความแตืกัต่ืางดื�านกัารให�
บัริกัารที่่�เปี็นเล่ิศดื�วย โดืยเฉพื่าะอย่างยิ�ง 
กัารสร�างระบับักัารให�บัริกัารเพื่่�อให�ล่้กัค�า
ปีระที่ับัใจ เพื่่�อให�สามารถืดืึงดื้ดืล่้กัค�าใหม่ 
ๆ แล่ะสามารถืรักัษาล่้กัค�าเดืิมเอาไว�ไดื�   
ที่ำาให�สามารถืสร�างความไดื�เปีรยีบัที่างกัาร
แขง่ขนั ตืล่อดืจนที่ำาให�องคก์ัรมค่วามเจรญิ่
ตืิบัโตืกั�าวหน�าอย่างยั�งยืนดื�วย
เราตื่างที่ราบักัันดื่ว่าบัริกัารท่ี่�ดื่สามารถื
สร�างความแตืกัตื่างไดื�อย่างไรบั�าง แล่ะ
องค์กัรที่่�ไม่ใส่ใจในเร่�องน่�กั็จะตื�องส้ญ่เส่ย
รายไดื�ไปีกัับักัารล่งทีุ่นที่่�ส้ญ่เปีล่่า  ในยุคที่่�
ล่้กัค� าม่ความคาดืหวั ง เพื่่� มขึ� นแล่ะม่
บัรรที่ัดืฐานในเร่�องของกัารเปีล่่�ยนแปีล่ง
ใหม่ๆ บัริกัารไดื�กัล่ายเป็ีนเคร่�องมือกัาร
ขายที่่�มค่ณุคา่เพื่่�อผู้ล่ล่พัื่ธีท์ี่างกัารเงินที่่�ดื่
ขึ�น  ซึ่ึ�งเมื�อเร็ว ๆ น่� ไอเอสโอไดื�เผู้ยแพื่ร่
มาตืรฐานใหม่เกั่�ยวกัับัหล่ักักัารท่ี่�จะให�
บัริกัารม่ความเปี็นเล่ิศ
มาตืรฐาน ISO 23592, Service excel-
lence – Principles and model  เปี็น
มาตืรฐานที่่�มุ่งเร่�องของความเป็ีนเลิ่ศดื�าน
กัารบัริกัาร โดืยให�หล่กัักัารแล่ะแบับัจำาล่อง 
ม่กัารระบัุคำาศัพื่ที่์ หล่ักักัาร แล่ะแบับั
จำาล่องที่่�ปีระกัอบัขึ�นเปี็นกัารบัริกัารที่่�เปี็น
เล่ิศ แล่ะเสริมดื�วยข�อกัำาหนดืที่างเที่คนิค

ใหม่ ISO/TS 24082 ซึ่ึ�งให�คำาแนะนำาเกั่�ยว
กัับักัารออกัแบับับัริกัารที่่�เปี็นเล่ิศเพื่่�อให�
ล่้กัค�าไดื�รับัปีระสบักัารณ์ที่่�โดืดืเดื่น
เอกัสารน่�อธีิบัายหล่ักักัาร แล่ะองค์
ปีระกัอบัตื่าง ๆ ในกัารสร�างปีระสบักัารณ์
ที่่�โดืดืเดื่นให�กัับัล่้กัค�า  พื่่�นฐานของกัารนำา
ความเปี็นเล่ิศดื�านกัารบัริกัารไปีใช�คือ
ความเป็ีนเล่ศิดื�านกัารบัรกิัารที่ั�งสามระดืบัั  
ระดืับัแรกัแล่ะระดืับัที่่� 2 เปี็นเร่�องเกั่�ยวกัับั
กัารตือบัสนองความคาดืหวังของล่้กัค�า
แล่ะปีฏิิบััตืิตืามสัญ่ญ่า กัารนำาไปีส้่ความ
พื่ึงพื่อใจของล่้กัค�า ซึึ่�งระดืับัแรกัเปี็นข�อ
เสนอบัริกัารหลั่กัซึ่ึ�งล่้กัค�ามองว่าเป็ีนไปี
ตืามคำาสัญ่ญ่า ระดืับัที่่� 2 เปี็นกัารจัดืกัาร
ความคิดืเห็นของล่้กัค�า ส่งผู้ล่ให�สามารถื
จดัืกัารกับััปีญั่หาแล่ะข�อสงสยัไดื�เปีน็อย่าง
ดื่ซึ่ึ�งไดื�อธีิบัายไว�ในมาตืรฐานสากัล่ เช่น 
ISO 9001, ISO 10002 แล่ะ ISO/IEC 
20000-1 
เอกัสารพื่วกัน่�เกั่�ยวข�องกัับัระดืับัที่่� 1 แล่ะ
ระดืับัที่่� 2 ส่วนระดืับัที่่� 3 เปี็นกัารให�บัริกัาร
ที่่�เป็ีนเลิ่ศส่วนบุัคคล่ แล่ะระดัืบัที่่� 4 เป็ีนกัาร
ให�บัริกัารที่่�เปี็นเล่ิศอย่างที่่�ล่้กัค�าไม่คาดื
หวังมาก่ัอน ที่ั�งระดืับัที่่� 3 แล่ะระดืับัที่่� 4 
สามารถืสร�างกัารเช่�อมต่ือที่างอารมณก์ับัั
ล่้กัค�าแล่ะนำาไปีส้่ความพึื่งพื่อใจของล่้กัค�า
ไดื� ผู้ล่กัระที่บัต่ือธีุรกัิจคือภัาพื่ล่ักัษณ์ที่่�
แข็งแกัร่งแล่ะกัารดึืงด้ืดืใจสำาหรับัล่้กัค�า
ใหม่แล่ะล่ก้ัค�าเดิืมตืล่อดืจนความแตืกัต่ืาง
ที่างกัารแข่งขัน
กัารให�บัริกัารที่่�เปีน็เลิ่ศสว่นบุัคคล่ในระดืบัั
ท่ี่� 3 สามารถืส่งผู้ล่ให�เกัิดืกัารบัริกัารที่่�
ล่้กัค�ามองว่าเปี็นบัริกัารที่่�อบัอุ่น จริงใจ ม่

ISO 23592 เพื่อการให้บริการที่่่เป็็นเลิศISO 23592 เพื่อการให้บริการที่่่เป็็นเลิศ

ความเป็ีนส่วนตัืว สร�างสรรค์ขึ�นเอง แล่ะ
สร�างมล้่คา่เพื่่�มไดื� ที่ำาให�ล่ก้ัค�าไดื�สมัผู้สักับัั
อารมณ์ความร้�สึกัม่คุณค่า
กัารให�บัริกัารที่่�เปี็นเล่ิศอย่างที่่�ล่้กัค�าไม่
คาดืหวังมากั่อนในระดืับั 4 ส่งผู้ล่ให�เกัิดื
กัารบัรกิัารที่่�ตืรงตืามความตื�องกัารแล่ะนำา
ไปีส้ค่วามร้�สกึัปีระหล่าดืใจแล่ะความสขุ ซึึ่�ง
เปีน็กัารส่งมอบับัริกัารที่่�เกิันความคาดืหวงั
ของล่ก้ัค�า ที่ำาให�เกัดิืกัารมอบัปีระสบักัารณ์
ล่้กัค�าที่่�โดืดืเดื่นเหนือความคาดืหมาย 
อย่างไรก็ัตืาม ธีุรกัิจสามารถืใช�วิธี่กัาร
ตืา่งๆ ที่่�สร�างความพื่งึพื่อใจให�กับััล้่กัค�าไดื�
แคนซึ่้ ตื้เมย์ ผู้้�จัดืกัารของคณะกัรรมกัาร
ไอเอสโอท่ี่�พัื่ฒนามาตืรฐานกัล่่าวว่าหล่าย
องค์กัรอาจคิดืหร่ออ�างว่าตืนให�ความ
สำาคัญ่กัับัล่้กัค�าเปี็นหล่ักั แตื่กั็ไม่สามารถื
มองเห็นว่ากัารมุ่งเน�นกัารให�บัริกัารที่่�เปี็น
เล่ิศนั�นแที่�จริงแล่�วครอบัคลุ่มเพื่ียงใดื
เขากัล่่าวว่าในตืล่าดืที่่�ม่กัารแข่งขันส้งใน
ปีัจจุบััน ไม่ใช่แค่กัารมุ่งธีุรกัิจเพื่ียงดื�าน
เดื่ยว เช่นพื่นักังานส่วนหน�างานที่่�เน�นกัาร
บัรกิัารเที่า่นั�น แตืจ่ะตื�องเปีน็กัารบัร้ณากัาร
บัริกัาร เข� ากัับั ทุี่กัอง ค์ปีระกัอบัของ
วัฒนธีรรมแล่ะกัระบัวนกัารขององค์กัร
ดื�วย แล่ะ 
องค์กัรที่่�สามารถืให�ปีระสบักัารณ์ที่่�ดื่แล่ะ
โดืดืเดืน่แกัล่่ก้ัค�ามากัเกันิกัวา่ที่่�ล่ก้ัค�าคาดื
หวงัเที่า่นั�น จงึมค่วามเจรญิ่เตืบิัโตื กั�าวหน�า
อย่างแที่�จริง
ที่่�มา: 
h t tps : / /www. iso .org/news/
ref2702.html



S tanda rdS tanda rd
Warn ingWarn ing

PA G E  4

เหตืุกัารณ์เมื�อกั่อนเกัิดืโรคระบัาดื COVID-19  กัารที่่องเที่่�ยวเปี็นหม้่คณะไดื�
สง่ผู้ล่กัระที่บัตือ่สิ�งแวดืล่�อมเปีน็อยา่งมากั ปีจัจบุันั ในขณะที่่�อตุืสาหกัรรมบัาง
สว่นคอ่ยๆ เริ�มฟ้�นตืวัขึ�นมา  ความที่�าที่ายจงึกัล่ายเปีน็กัารที่ำาให�กัารที่อ่งเที่่�ยว
หล่ังกัารระบัาดืใหญ่่กัล่ับัคืนมาอ่กัครั�งในร้ปีแบับัที่่�ยั�งยืนมากักัว่าเดืิม

กัารที่่องเท่ี่�ยวเปี็นภัาคส่วนหนึ�งท่ี่�ม่ความสำาคัญ่ตื่อเศรษฐกัิจของโล่กั โดืย
สามารถืที่ำาให�เกิัดืงานจำานวน 1 ใน 10 ตืำาแหน่งที่ั�วโล่กั อุตืสาหกัรรมน่�ยังม่
ศกััยภัาพื่ที่่�มค่ณุคา่ในกัารขบััเคล่ื�อนเปีา้หมายกัารพื่ฒันาอยา่งยั�งยนื (SDGs) 
ที่ั�ง 17 ปีระกัารขององค์กัารสหปีระชาชาตืิเกัือบัทัี่�งหมดืดื�วย รวมถืึงกัารใช�
ปีระโยชน์จากัระบับันิเวศที่างบักั (SDG 15, Life on Land), กัารอนุรักัษ์แล่ะ
ใช�ปีระโยชน์จากัมหาสมุที่ร (SDG 14, Life under Water), กัารบัริโภัคแล่ะ
กัารผู้ล่ิตือย่างม่ความรับัผู้ิดืชอบั (SDG 12, Responsible Consumption 
and Production) แล่ะกัารขจัดืความยากัจน (SDG 1, No Poverty) 

เรามาดื้กัันว่ามาตืรฐานไอเอสโอดื�านกัารที่่องเที่่�ยวสามารถืช่วยอะไรไดื�บั�าง
กัารที่่องเท่ี่�ยวท่ี่�เปี็นมิตืรตื่อสิ�งแวดืล่�อมไม่ใช่เร่�องใหม่ แตื่กั็ยังม่ความไม่เที่่า
เที่ย่มกันัเที่า่ใดืนักัแล่ะม่แนวที่างปีฏิบัิัตืมิากัมายท่ี่�อาจขดัืขวางความกั�าวหน�าไดื� 
ดื�วยเหตืุน่� ไอเอสโอจึงพื่ัฒนามาตืรฐานสากัล่สำาหรับัหล่ักักัารที่่องเที่่�ยวอย่าง
ยั�งยืนขึ�นมาหล่ายฉบัับัดื�วยกััน ตืัวอย่างเช่น

ISO 23405, Tourism and related services – Sustainable tourism 
– Principles, terminology and model เปี็นมาตืรฐานกัารที่่องเที่่�ยวแล่ะ
บัรกิัารที่่�เก่ั�ยวข�อง ซึึ่�งเน�นกัารท่ี่องเที่่�ยวอย่างยั�งยืน หลั่กักัาร คำาศัพื่ท์ี่แล่ะแบับั
จำาล่อง มาตืรฐานน่�จะสร�างเวที่่สำาหรับัอุตืสาหกัรรมโดืยกัารให�คำาจำากััดืความ
แล่ะคำาศัพื่ที่์ท่ี่�ตืกัล่งกัันไว�ซึ่ึ�งสามารถืใช�ร้ปีแบับักัารที่่องเท่ี่�ยวท่ี่�ยั�งยืนไดื� แล่ะ
สามารถืใช�ไดื�กับััองค์กัรภัาครัฐแล่ะเอกัชน โดืยไม่คำานงึถืงึขนาดืแล่ะสถืานที่่�ตัื�ง 
มาตืรฐานน่�จะช่วยให�ม่กัารระบัุ กัารปีระเมิน แล่ะกัารบัรรเที่าผู้ล่กัระที่บัดื�านล่บั

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

ท่องเที่ยวอย่าง
สร้างสรรค์ ร่วม
กันสร้างโลกให้
ยั่งยืน
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ที่่�อาจเกัิดืขึ�นกัับัสิ�งแวดืล่�อม ตืล่อดืจนวัฒนธีรรมที่�องถืิ�น ในขณะที่่�ยังคงสามารถืรักัษาคุณภัาพื่กัารบัริกัารในระดืับัส้งแล่ะ
สามารถืปีกัปี้องผู้้�ปีฏิิบััตืิงานไดื�ดื�วย

ที่่�พื่กััสำาหรบัันกััที่อ่งเที่่�ยวที่กุัปีระเภัที่ ไม่ว่าจะเปีน็สถืานที่่�ตืั�งแคมปีห์รอ่โรงแรมระดัืบัห�าดืาว ล่�วนแตืม่ผู่้ล่กัระที่บัต่ือสิ�งแวดืล่�อม
แล่ะสังคมที่่�ดืำาเนินกัารอย้่ที่ั�งสิ�น มาตืรฐาน ISO 21401 เปี็นมาตืรฐานเกั่�ยวกัับักัารที่่องเที่่�ยวแล่ะบัริกัารที่่�เกั่�ยวข�อง ซึ่ึ�งเปี็น
ข�อกัำาหนดืระบับักัารจดัืกัารความยั�งยนืสำาหรบััสถืานปีระกัอบักัารดื�านที่่�พื่กัั ซึ่ึ�งสามารถืสง่ผู้ล่ดืต่ือ่สิ�งแวดืล่�อมแล่ะสงัคมไดื�
มาตืรฐานน่�ระบัขุ�อกัำาหนดืดื�านสิ�งแวดืล่�อม สงัคม แล่ะเศรษฐกัจิสำาหรบัักัารนำาระบับักัารจดัืกัารความยั�งยนืมาใช�ในที่่�พื่กัันักั
ที่่องเที่่�ยว โดืยกัล่่าวถืึงปีระเดื็นตื่างๆ เช่น สิที่ธีิมนุษยชน สุขภัาพื่แล่ะความปีล่อดืภััยสำาหรับัพื่นักังานแล่ะล่้กัค�าหร่อแขกัผู้้�
มาเยือน กัารปีกัปี้องสิ�งแวดืล่�อม กัารใช�นำ�าแล่ะพื่ล่ังงาน กัารสร�างของเส่ย แล่ะกัารพื่ัฒนาเศรษฐกัิจในที่�องถืิ�น

กัารรักัษาชายหาดืของเราให�สะอาดืแล่ะเป็ีนมิตืรกัับัสิ�งแวดืล่�อมไม่เพื่ียงแต่ืที่ำาให�กัารมาเย่�ยมเยือนเป็ีนปีระสบักัารณ์ที่่�ดื่ยิ�ง
ขึ�นเที่่านั�น แตื่ยังดื่สำาหรับัโล่กัของเราดื�วย ชายหาดืสามารถืส่งผู้ล่กัระที่บัตื่อเศรษฐกัิจ ความหล่ากัหล่ายที่างชีวภัาพื่ แล่ะ
ที่รัพื่ยากัรที่่�ม่ค่าที่่�สุดือย่างหนึ�งของโล่กัเรา กั็คือ ที่ะเล่ ดื�วย

ดืังนั�น ไอเอสโอจึงไดื�พื่ัฒนามาตืรฐาน ISO 13009 ขึ�นมา เพื่่�อให�มาตืรฐานน่�เปี็นมาตืฐานดื�านกัารที่่องเที่่�ยวแล่ะบัริกัารที่่�
เกั่�ยวข�อง  เปี็นข�อกัำาหนดืแล่ะคำาแนะนำาสำาหรับักัารดืำาเนินงานชายหาดื ซึ่ึ�งให�แนวที่างที่่�ตืกัล่งกัันในระดืับัสากัล่ที่่�ครอบัคลุ่ม
ทีุ่กัอย่างตืั�งแตื่ความปีล่อดืภััยของชายหาดืแล่ะที่างนำ�า ไปีจนถืึงกัารที่ำาความสะอาดื โครงสร�างพื่่�นฐาน กัารกัำาจัดืของเส่ย 
กัารวางแผู้นแล่ะกัารส่งเสริม นอกัจากัน่� ยังช่วยให�แน่ใจว่ากัิจกัรรมความบัันเทิี่งในพื่่�นที่่�ดืำาเนินกัารภัายใตื�กัรอบัความรับั
ผู้ิดืชอบัตื่อสังคมแล่ะให�คำาแนะนำาเกั่�ยวกัับัความปีล่อดืภััยแล่ะสุขอนามัยสำาหรับัผู้้�มาเย่�ยมเยือน

ปีีที่่�ผู้่านมา เห็นไดื�ชัดืว่าม่ข�อจำากััดืในกัารใช�ชีวิตืรวมที่ั�งกัารที่่องเที่่�ยว  อย่างไรกั็ตืาม กัารที่่องเที่่�ยวแบับัผู้จญ่ภััยม่แนวโน�ม
จะเริ�มตื�นมากัขึ�น เนื�องจากันักัท่ี่องเท่ี่�ยวใช�เสรีภัาพื่อย่างเต็ืมที่่�แล่ะแสวงหาปีระสบักัารณ์ที่่�ที่�าที่ายมากัขึ�น  ไอเอสโอจึงไดื�
พื่ัฒนามาตืรฐาน ISO 20611 ขึ�นมา มาตืรฐานน่�เปี็นมาตืรฐานกัารที่่องเที่่�ยวเชิงผู้จญ่ภััยที่่�ม่แนวที่างปีฏิิบััตืิที่่�ดื่เพื่่�อความ
ยั�งยนื  มข่�อกัำาหนดืแล่ะข�อแนะนำาที่่�ให�แนวที่างที่ั�งหมดืแกัผู่้้�ให�บัรกิัารที่อ่งเท่ี่�ยวเชงิผู้จญ่ภัยัเพื่่�อให�มั�นใจวา่กัารผู้จญ่ภัยัเหล่า่
น่�ดื่ตื่อโล่กัดื�วยเช่นกััน มาตืรฐานน่�ม่ความหมายมากักัว่ากัารรีไซึ่เคิล่ โดืยให�แนวที่างที่่�ครอบัคลุ่มซึ่ึ�งรวมถึืงกัารให�ความร้�
แกั่ล่้กัค�าแล่ะกัารดืำาเนินกัารเพื่่�อสนับัสนุนกัารอนุรักัษ์สิ�งแวดืล่�อมในที่�องถืิ�นในเชิงรุกั

กัารปีกัปี้องชีวิตืใตื�นำ�าเปี็นอ่กัเปี้าหมายหนึ�งของ SDG 14 ซึ่ึ�งม่ภัารกัิจในกัารอนุรักัษ์แล่ะใช�มหาสมุที่ร ที่ะเล่ แล่ะที่รัพื่ยากัร
ที่างที่ะเล่อย่างยั�งยืนเพื่่�อกัารพื่ัฒนาที่่�ยั�งยืน  ชุมชนกัารดืำานำ�าจึงสามารถืม่บัที่บัาที่เชิงบัวกัไดื� แล่ะเพื่่�อสนับัสนุนในเร่�องน่� ไอ
เอสโอจึงพื่ัฒนามาตืรฐานสากัล่สำาหรับักัารดืำานำ�าเพื่่�อกัารพื่ักัผู้่อนหย่อนใจ ซึ่ึ�งม่มาตืรฐาน 2 ฉบัับัที่่�ม่จุดืมุ่งหมายโดืยตืรง
สำาหรับัแนวที่างปีฏิิบััตืิที่่�ยั�งยืน 

ตืัวอย่างเช่น ISO 21416, Recreational diving services – Requirements and guidance on  
environmentally sustainable practices in recreational diving ซึ่ึ�งเปี็นข�อกัำาหนดืแล่ะคำาแนะนำาเกั่�ยวกัับัแนวที่าง
ปีฏิิบััติืที่่�ยั�งยืนตื่อสิ�งแวดืล่�อมในกัารดืำานำ�าเพื่่�อกัารพัื่กัผู้่อนหย่อนใจ ที่่�ช่วยให�ศ้นย์ดืำานำ�าแล่ะบัริกัารต่ืางๆ เป็ีนมิตืรกัับัสิ�ง
แวดืล่�อมที่างนำ�า แบัะม่แนวปีฏิิบััตืิที่่�ดื่ที่่�สุดืระดืับัสากัล่ เช่น กัารขัดืขวางไม่ให�นักัดืำานำ�าให�อาหารหร่อกัำาจัดืสัตืว์นำ�า หร่อวิธี่ใช�
งานเร่อในล่ักัษณะที่่�เปี็นมิตืรกัับัสิ�งแวดืล่�อม

มาตืรฐานน่�สามารถืใช�ร่วมกัับัมาตืรฐาน  ISO 21417, Recreational diving services – Requirements for  
training on environmental awareness for recreational divers มาตืรฐานน่�เปี็นมาตืรฐานเกั่�ยวกัับับัริกัารดืำานำ�า
เพื่่�อกัารพัื่กัผู้่อนหย่อนใจ ซึึ่�งเปี็นข�อกัำาหนดืสำาหรับักัารฝึึกัอบัรมความตืระหนักัดื�านสิ�งแวดืล่�อมสำาหรับันักัดืำานำ�าเพื่่�อกัาร
พื่ักัผู้่อนหย่อนใจ ซึ่ึ�งม่จุดืมุ่งหมายเพื่่�อให�ความร้�แกั่นักัดืำานำ�าเกั่�ยวกัับัผู้ล่กัระที่บัตื่อสิ�งแวดืล่�อมของกั่ฬาของพื่วกัเขา เพื่่�อ
ให�พื่วกัเขาอย้่ในตืำาแหน่งที่่�ดื่กัว่าในกัารล่ดืความเส่�ยงที่่�จะเปี็นอันตืรายตื่อน่านนำ�าของเรา .

ที่่�มา: https://www.iso.org/news/ref2697.html
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จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

กัารปีระชมุดื�านกัารมาตืรฐานสากัล่ปีระจำาปีี 2021 

(2021 Qingdao Forum) ซึ่ึ�งจัดืขึ�นในวันที่่� 27-

28 กัรกัฎาคม 2564 ที่่�เมืองชิงเตื่า ม่เจ�าภัาพื่คือ

รฐับัาล่ปีระชาชนมณฑล่ซึ่านตืงแล่ะหน่วยงานกัำากับัั

ดื้แล่กัารตืล่าดืแห่งรัฐ ร่วมกัับัสถืาบัันมาตืรฐาน

แห่งชาตืิของปีระเที่ศจีน คือ  Standardization 

Administration of China (SAC) งานน่�เปีน็งาน

แบับัไฮบัริดืคอืมผู่้้�คนเข�าร่วมงานที่ั�งแบับัเสมือนจริง

แล่ะแบับัที่่�เข�ารว่มจรงิรวมเปีน็จำานวนกัว่าสามร�อย

คนที่ั�งจากัปีระเที่ศจีนแล่ะที่ั�วโล่กั

งานดัืงกัล่า่วมผู่้้�เข�ารว่มงานเป็ีนผู้้�นำาขององค์กัรผู้้�

จดัืงานแล่ะ SAC รวมถึืงกัระที่รวงแล่ะคณะกัรรมาธิี

กัารอื�นๆ นกััวิชากัารจากัสถืาบันัวิศวกัรรมศาสตืร์

แห่งปีระเที่ศจีน แล่ะผู้้�เชี�ยวชาญ่จากัสถืาบัันวิจัย

แล่ะมหาวิที่ยาล่ัยของจีนท่ี่�ม่ช่�อเส่ยง  นอกัจากั

จะม่กัารปีระชุมเปี็นหล่ักัแล่�ว ยังม่กัารปีระชุมฟ

อรัมย่อย 4 กัารปีระชุมแล่ะกัิจกัรรมที่่�เกั่�ยวข�อง

อ่กัจำานวนหนึ�ง ซึ่ึ�งม่เจ�าหน�าที่่�ระดืับัส้งจากัไอเอส

โอเข�ารว่มพื่ร�อมกับััตืวัแที่นจากัองคก์ัรมาตืรฐาน

ชั�นนำาอื�น ๆ รวมถึืงคณะกัรรมาธิีกัารระหว่าง

ปีระเที่ศวา่ดื�วยมาตืรฐานสาขาอเิล่ก็ัที่รอเที่คนกิัส์ 

(International Electrotechnical Commis-

sion: IEC) แล่ะสหภัาพื่โที่รคมนาคมระหว่าง

ปีระเที่ศ (International Telecommunication 

Union: ITU) ดื�วย

เอ็ดืดื่� เอ็นโจโรเกั ปีระธีานไอเอสโอกัล่่าวถืึงกัาร

ปีระชมุผู่้านวดิืโ่ออธีบิัายวา่ไอเอสโอไดื�มส่ว่นรว่มกับัั

ผู้้�มส่ว่นไดื�สว่นเสย่ท่ี่�สำาคญั่ระหวา่งปีระเที่ศแล่ะปีรบัั

ตืวัให�เข�ากับัักัารสนับัสนุนของสนธิีสญั่ญ่าระหว่าง

ปีระเที่ศ เช่น กัรอบัอนุสัญ่ญ่าสหปีระชาชาติืว่า

ดื�วยกัารเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภัม้อิากัาศ (UNFCC) 

ในกัารพัื่ฒนาแผู้นงานเชิงกัล่ยุที่ธี์สำาหรับัระบับั

มาตืรฐานกัารบัรรเที่าปีัญ่หาแล่ะกัารปีรับัตัืวตื่อ

กัารเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภั้มิอากัาศ 

Generation Award โดืยตืระหนักัถืงึกัารมส่่วน

ร่วมของอดื่ตืปีระธีานไอเอสโอ ดืร. จาง เซีึ่ยกััง 

จากัปีระเที่ศจีน ผู้้�สนับัสนุนรางวัล่น่� ซึึ่�งรางวัล่น่�

ยกัย่องมืออาชีพื่รุ่นใหม่จากัสมาชิกัไอเอสโอที่่�

สนับัสนุนมาตืรฐานที่่�ขับัเคล่ื�อนดื�วยความยั�งยืน 

แล่ะคุณค่าของกัารเป็ีนหุ�นส่วนเพื่่�อจัดืกัารกัับั

ปีัญ่หาจากัมุมมองของสหสาขาวิชาชีพื่

สว่นเซึ่อร์จิโอ มจ้กิั�า เล่ขาธิีกัารไอเอสโอ ผู้้�สนับัสนุน

บัที่บัาที่ของมาตืรฐานในกัารเติืบัโตือย่างยั�งยืน 

กัล่่าวกัับัผู้้�เข�าร่วมปีระชุมว่า ท่ี่� ISO แล่ะที่ั�วที่ั�ง

ชมุชนมาตืรฐานระดืบััโล่กั ที่ราบัดืว่า่มาตืรฐานสร�าง

เศรษฐกัิจโดืยเปีิดืกัารเข�าถืึงตืล่าดื ปีรับัระดืับัเวที่่

ตื่างๆ สร�าง แพื่ล่ตืฟอร์มสำาหรับันวัตืกัรรม แล่ะ

สร�างความมั�นใจให�กัับัผู้้�บัริโภัคเกั่�ยวกัับัคุณภัาพื่

ของสินค�าแล่ะบัริกัารที่่�พื่วกัเขาใช�

เขาไดื�เน�นยำ�าว่าความสำาเร็จที่่�จะเกิัดืขึ�นตื�องไดื�รับั

ความร่วมมือจากัหุ�นส่วนภัาครัฐแล่ะภัาคเอกัชน

จำานวนมากั แล่ะกัารใช�เคร่�องมือที่่�ม่อย้่ที่ั�งหมดื

เพ่ื่�อเผู้ยแพื่ร่แนวที่างปีฏิิบััตืิน่� รวมถืึงมาตืรฐาน

สากัล่แล่ะกัารปีระเมินความสอดืคล่�อง ดื�วยกัาร

รวมมาตืรฐานเข�ากัับัแนวที่างที่่�กัว�างขึ�นซึ่ึ�งจำาเปี็น

ตื่อความสำาเร็จ 

เล่ขาธีิกัารไอเอสโอยอมรับัว่าจีนม่ความกั�าวหน�า

ที่่�ยอดืเย่�ยมโดืยใช�แนวที่างกัารปีระสานงานแล่ะ

มุ่งมั�นส้่วาระแห่งกัารพัื่ฒนาที่่�ยั�งยืนขององค์กัาร

สหปีระชาชาติื 2030 ผู้า่นกัารรวมตืวักันัในวงกัว�างใน

วาระแผู้น 5 ปี ีตืล่อดืจนกัล่ยทุี่ธีร์ะยะกัล่างแล่ะระยะ

ยาวจำานวนมากั ซึึ่�งหล่ายแผู้นรองรับัดื�วยมาตืรฐาน

กัารปีระชุม 2021 Qingdao Forum  เป็ีนกัาร

ยนืยนัวา่เปีา้หมายกัารพัื่ฒนาที่่�ยั�งยนื (SDG) แล่ะ

กัารกัำาหนดืมาตืรฐานเป็ีนความมุ่งมั�นที่่�สำาคัญ่

สำาหรับัปีระเที่ศจีน 

กัารปีระชมุน่�เปีน็กั�าวสำาคญั่ในกัารสร�างความเช่�อม

โยงระหว่างมาตืรฐานกัับั SDGs ที่ั�งในปีระเที่ศจีน

แล่ะที่ั�วโล่กัผู้่านเร่�องของมาตืรฐานซึึ่�งกัำาล่ังเพื่่�ม

ขีดืความสามารถืให�กัับัผู้้�คนดื�วยแนวที่างกัาร

แกั�ไขปีัญ่หาในโล่กัแห่งความเปี็นจริง เพื่่�อเผู้ชิญ่

กัับัความที่�าที่ายดื�านความยั�งยืนโดืยตืรง แกั่น

แที่�ของเป้ีาหมายร่วมกัันเหล่่าน่�คือความตื�องกัาร

ที่ำาเพื่่�อโล่กัที่่�ดื่กัว่า ยุตืิธีรรมกัว่า แล่ะครอบัคลุ่ม

มากัขึ�น ยั�งยืนมากัขึ�น

ท่ี่�มา: https://www.iso.org/news/ref2712.html


