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กุอง บักุ. ขอกุล่่าวสวัสดื่ท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมายข่าว

เพั่�อกุารเตืือนภัยดื�านมาตืรฐาน” สำาหรับับัที่ความ

ที่่�น่าสนใจปีระจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2566 ท่ี่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สรุปีบัที่วิเคราะห์เร่�อง  

สง่เสริมกุารจัดือเ่วนที่อ์ย่างยั�งยืนดื�วย ISO 20121 แล่ะ

มั�นใจในความปีล่อดืภัยของอาหารดื�วยมาตืรฐาน ISO 

22000 STANDARD WARNING ไดื�แกุ่ ไอเอสโอกุ�าว

ที่นัอนาคตื รกุุพัฒันามาตืรฐานใหม่แล่ะมาตืรฐานไอเอ

สโอที่่�ช่่วยบัรรเที่าปีัญหาขยะบันอวกุาศ สุดืที่�ายน่� ขอ

ขอบัคุณสำานักุงานเศรษฐกิุจอุตืสาหกุรรม ท่ี่�ให�กุาร

สนับัสนุนงบัปีระมาณดืำาเนินกุารโครงกุารสร�างระบับั

ข�อมล้่แล่ะองคค์วามร้� ดื�านมาตืรฐานระบับักุารจดัืกุาร 

แล่ะกุารเตืือนภัย หร่อ Intelligence Unit

กุอง บักุ.

ส่ ่ ง เ ส่ ริิ ม ก า ริส่ ่ ง เ ส่ ริิ ม ก า ริ
จัั ด อีี เ ว น ท์ ์จัั ด อีี เ ว น ท์ ์
อี ย่ ่ า ง ย่ั� ง ย่ื นอี ย่ ่ า ง ย่ั� ง ย่ื น
ด ้ ว ย่  ด ้ ว ย่  
I S O  2 0 1 2 1I S O  2 0 1 2 1
กุ่อนเกิุดืกุารระบัาดืใหญ่ในปัีจจุบััน อุตืสาหกุรรมกุาร

เดืนิที่างท่ี่องเท่ี่�ยวถู้กุมองว่าเปีน็หน่�งในอปุีสรรคสำาคญั

ของกุารบัรรเที่าปีญัหาผู้ล่กุระที่บัจากุกุารเปีล่่�ยนแปีล่ง

สภาพัภมิ้อากุาศ อย่างไรก็ุตืาม เมื�อเกิุดืกุารระบัาดืใหญ่

ข้�นเมื�อปีล่ายปีี 2562 (ค.ศ.2019) แล่ะกุารเดืินที่างที่่อง

เท่ี่�ยวที่ั�วโล่กุเริ�มล่ดืล่งตืั�งแตื่ปีี 2563 (ค.ศ.2020) 

เปีน็ตื�นมา ระดัืบัมล่พิัษที่างอากุาศล่ดืล่งอย่างมากุ แล่ะ

ระบับันิเวศวิที่ยากุ็เริ�มฟ้ื้�นตืัว เนื�องจากุม่กุารกุำาหนดื

มาตืรกุารต่ืางๆ ไม่วา่จะเป็ีนกุารกัุกุตัืว กุารปิีดืพัรมแดืน 

หร่อกุารปีิดืระบับักุารขนส่งที่างอากุาศ  แตื่จะเกุิดือะไร

ข้�นเมื�อกุารเดืนิที่างกุำาล่งัจะกุล่บััเข�าส้ร่ะดืบัักุอ่นเกุดิืกุาร

เกุิดืโรคระบัาดือ่กุครั�ง

หากุเราเปีน็นกัุวางแผู้นกุารจดัืงานอเ่วนที่ ์เรามค่วามรบัั

ผู้ิดืช่อบัที่่�จะตื�องใส่ใจในเร่�องผู้ล่กุระที่บัของกุารจัดืงาน

ตื่างๆ ตื่อสิ�งแวดืล่�อมที่ั�งในระดืับัที่�องถูิ�น ระดืับั

ปีระเที่ศ แล่ะระดืับัโล่กุ ซึ่้�งสิ�งสำาคัญคือตื�องมั�นใจว่า

เราสามารถูจัดืงานอ่เวนที่์ที่่�ช่่วยล่ดืผู้ล่กุระที่บัตื่อสิ�ง

แวดืล่�อมล่งในทุี่กุระดัืบั แล่ะส่งเสริมกุารจัดืงานที่่�ม่

ความยั�งยืนเพั่�อให�คนรุ่นตื่อไปีสามารถูม่คุณภาพั

ช่ีวิตืที่่�ดื่ที่่ามกุล่างสิ�งแวดืล่�อมที่่�ยังคงสภาพัที่่�

สมบั้รณ์อย้่ เมื�อเปี็นเช่่นน่�แล่�ว เราควรที่ำาอย่างไร

ในฐานะท่ี่�เราเปี็นผู้้�จัดืงานอ่เวนที่์  เราสามารถูนำา

มาตืรฐานสากุล่ฉบัับัแรกุของโล่กุที่่�ช่่วยส่งเสริมกุาร

จัดืงานอ่เวนท์ี่ไดื�อย่างยั�งยืนไปีใช่�งาน มาตืรฐานนั�น 

คอื ISO 20121, Event sustainability manage-

ment systems - Requirements with guid-

ance for use   

สำาหรับักุารจัดืงานอ่เวนท์ี่ โดืยที่ั�วไปีจะส่งผู้ล่กุระที่บั

ตื่อที่รัพัยากุร สังคม แล่ะสิ�งแวดืล่�อม ซ้ึ่�งมักุกุ่อให�

เกุิดืของเส่ยจำานวนมากุ นอกุจากุจะส่งเสริมกุาร

บัรโิภคอย่างรับัผิู้ดืช่อบัมากุข้�นแล่�ว มาตืรฐานสากุล่

ฉบับััน่�ยงัไดื�รับักุารพััฒนาเพั่�อล่ดืความตืง่เครยีดืใน

โครงสร�างพั่�นฐานแล่ะระบับัสาธ์ารณป้ีโภคในที่�องถูิ�น 

ล่ดืโอกุาสเกิุดืความขัดืแย�งในชุ่มช่นที่่�ม่กุารจัดืงาน

ตื่างๆ ดื�วย

ISO 20121 เปี็นระบับัที่่�ม่กุารกุำาหนดืนโยบัายแล่ะ

วั ตืถูุ ปีร ะสงค์  แล่ ะกุารดืำา เนิ นกุาร ให� บัรรลุ่

วตัืถุูปีระสงค์ เพ่ั�อกุำาหนดืทิี่ศที่างแล่ะควบัคุมองค์กุร

ในเร่�องกุารบัริหารกุารจัดืงานอย่างยั�งยืน เช่่น งาน

ปีระชุ่ม สัมมนา นิที่รรศกุาร เปี็นตื�น โดืยดืำาเนินงาน

ภายใตื�กุารควบัคุมดื้แล่ดื�านสิ�งแวดืล่�อม เศรษฐกุิจ 

แล่ะสงัคม  ที่ำาให�องคก์ุรที่่�นำามาตืรฐานน่�ไปีใช่�สามารถู

ปีรับัปีรุงกุารวางแผู้นแล่ะกุารส่งมอบังาน ช่่วยล่ดื

ตื�นทีุ่นดื�านกุารจัดืกุารแล่ะของเส่ยล่ง ที่ำาให�ใช่�
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Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 11th 18th Floor, Yakult Building, 

Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 

10400, Thailand

Tel. (+662) 617-1727-36 Fax. (+662) 617-1708
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ที่รัพัยากุรไดื�อย่างม่ปีระสิที่ธิ์ภาพั ปีรับัปีรุงกุาร

บัริหารความเส่�ยง ช่่วยปีกุปี้องผู้้�คนแล่ะสิ�งแวดืล่�อม 

ตืล่อดืจนม่ความสามารถูที่่�เพิั�มข้�นในกุารส่งมอบั

บัริกุารแล่ะผู้ลิ่ตืภัณฑ์์ที่่�ดื่ข้�นอย่างสมำ�าเสมอ จ้ง

เปีน็กุารเพัิ�มมล้่คา่ให�กุบััล่กุ้ค�าแล่ะผู้้�มส่ว่นไดื�สว่นเสย่

อื�นๆ ที่ั�งหมดื

ISO 20121 เกุ่�ยวข�องกัุบัทุี่กุฝ่่ายที่่�อย่้ในห่วงโซ่ึ่

อปุีที่านของอตุืสาหกุรรมกุารจดัืงานอเ่วนตื ์นบััตืั�งแตื่

ผู้้�จัดืงาน ผู้้�จัดืกุารงาน ผู้้�จัดืเล่่�ยง ไปีจนถู่งซึ่ัพัพัล่าย

เออร์ดื�านล่อจิสตืิกุส์  มาตืรฐานน่�จ้งเหมาะกุับังานอ่

เวนที่ท์ี่กุุขนาดื ที่กุุ ปีระเภที่ โดืยองคก์ุรสามารถูแสดืง

ให�เห็นถู่งความสอดืคล่�องกุับัมาตืรฐาน ISO 20121 

อยา่งสมัครใจไดื�ไม่วา่จะเปีน็ปีระกุาศดื�วยตืนเอง หรอ่

กุารยืนยันความสอดืคล่�องโดืยบุัคคล่ที่่�สามจากุผู้้�ม่

สว่นไดื�เสย่ในองค์กุร เช่่น ล้่กุค�า หร่อโดืยกุารรับัรอง

ของบัุคคล่ที่่�สาม เช่่น หน่วยรับัรอง (Certification 

Body) เปี็นตื�น

ปีัจจุบััน  อุตืสาหกุรรมกุารเดืินที่างที่่องเที่่�ยวเริ�มฟื้้�น

ตืัวจากุกุารเดืินที่างท่ี่�ล่ดืล่งในช่่วงกุารระบัาดืใหญ่  

เราสามารถูนำาบัที่เรียนที่่�ไดื�มาปีรับัใช่�เพั่�อหล่่กุเล่่�ยง

หายนะของกุารเปีล่่�ยนแปีล่งสภาพัภม้อิากุาศท่ี่�จะเกุดิื

ข้�นในอนาคตื ซ้ึ่�งนักุวางแผู้นจัดืงานอ่เวนท์ี่สามารถู

นำามาตืรฐาน ISO 20121 ไปีใช่�เพ่ั�อสร�างสรรค์แล่ะ

มอบัปีระสบักุารณก์ุารเดืนิที่างที่่�นา่ปีระที่บััใจแล่ะเปีน็

ปีระโยช่น์ตื่อนักุเดืินที่างในปัีจจุบัันรวมไปีถู่งนักุเดืิน

ที่างรุ่นตื่อไปีในอนาคตืดื�วย 

ทั่�มา: 

1. https://www.iso.org/news/ref2415.html

2. https://www.iso.org/iso-20121-sustaina-

ble-events.html 

3. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_20121 
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แม�ว่ากุารระบัาดืของ COVID-19 จะเกิุดืข้�น
อย่างตื่อเนื�อง แตื่กุ็ยังไม่ม่กุารศ่กุษาใดืที่่�
รายงานว่า COVID-19 แพัร่กุระจายผู้่าน
ผู้ล่ิตืภัณฑ์์อาหาร นอกุจากุน่� องค์กุาร
อาหารแล่ะกุารเกุษตืรแห่งสหปีระช่าช่าติื 
(FAO) แล่ะองค์กุารอนามัยโล่กุ (WHO) ยงั
ระบัุว่าไม่ม่หล่ักุฐานท่ี่�แสดืงว่าไวรัสท่ี่�ตืิดื
เช่่�อที่างเดิืนหายใจสามารถูถู่ายที่อดืผู้่าน
อาหารหร่อบัรรจุภัณฑ์์อาหารไดื� แล่ะดื้
เหมือนว่ากุารแพัร่กุระจายของ SARS-
CoV แล่ะ MERS-CoV ผู้่านกุารบัริโภค
อาหารกุ็ยังไม่เกุิดืข้�น 
อยา่งไรกุต็ืาม ผู้้�ปีระกุอบักุารบัรกิุารอาหาร 
(Food Service) เป็ีนหน่�งในกุลุ่่มผู้้�
ปีระกุอบักุารแรกุ ๆ ที่่�ไดื�รับัผู้ล่กุระที่บัจากุ
กุารระบัาดืใหญข่อง COVID-19 เนื�องจากุ
ม่ผู้้�บัริโภคม่ความกัุงวล่ในกุารสัมผัู้ส
อาหารที่่�พัวกุเขาคิดืว่าเปี็นไปีไดื�ที่่�อาจปีน
เปี้�อนเช่่�อไวรัส COVID-19 แตื่จริงๆ แล่�ว
ม่เพัียงหล่ักุฐานบั่งช่ี�ว่า SARS-CoV-2 
สามารถูแพัร่เช่่�อผู้่านที่างพั่�นผู้ิวสัมผู้ัส
เนื�องจากุความสามารถูของไวรัสสามารถู
อย้่รอดืบันพั่�นผู้ิวไดื�เปี็นเวล่าหล่ายวัน (ซึ่้�ง
ไม่ใช่กุ่ารตืดิืเช่่�อผู้า่นกุารรบััปีระที่านอาหาร 
แตื่อาจติืดืเช่่�อจากุกุารหายใจเอาเช่่�อท่ี่�อย้่
รอดืบันพั่�นผู้ิวนั�นเข�าไปี)
ดืงันั�น  จง้จำาเป็ีนตื�องใช่�ความพัยายามมากุ
ข้�นในกุารแกุ�ไขปีัญหากุารแพัร่กุระจาย
ของ SARS-CoV-2 จากุที่างเดืินหายใจไปี
ยังพั่�นผิู้วบัรรจุภัณฑ์์อาหารหร่อผู้่านกุาร
บัริโภคอาหาร ซึ่้�งที่ำาให�ผู้้�ปีระกุอบักุาร
อาหารให�ความสำาคัญกัุบัแนวที่างสำาหรับั
ผู้้�บัริโภคในระหว่างกุารซึ่่�ออาหาร กุาร
จัดืกุารอาหาร แล่ะกุารเตืรียมอาหาร ซึ่้�งผู้้�
จับัตื�องอาหาร แล่ะบัุคล่ากุรของสถูาน

ปีระกุอบักุารอาหารแล่ะผู้้�บัริโภคจำาเปี็น
ตื�องปีฏิิบััติืตืามแนวที่างปีฏิิบััติืดื�านสุข
อนามัยแล่ะสุขอนามัยที่่�ดื่เพั่�อหล่่กุเล่่�ยง
กุารแพัร่เช่่�อแล่ะปีฏิิบััตืิตืามข�อกุำาหนดืขั�น
ตืำ�าของระบับัความปีล่อดืภยัของอาหารเปีน็
อย่างน�อย ซ้ึ่�งผู้้�ผู้ลิ่ตือาหารแล่ะผู้้�ที่่�อย่้ใน
ห่วงโซึ่่อาหารที่ั�งหมดืตื�องตืระหนักุถู่ง
หน�าท่ี่�รับัผู้ิดืช่อบัอย่างใหญ่หล่วงในกุาร
จดัืกุารความปีล่อดืภัยของผู้ลิ่ตืภัณฑ์ข์อง
ตืนเพ่ั�อสร�างความปีล่อดืภัยแล่ะความเป็ีน
อย้่ท่ี่�ดื่ให�กุับัผู้้�บัริโภคซึ่้�งหากุอาหารไม่ม่
ความปีล่อดืภัยกุ็จะเกุิดืความเส่�ยงสำาหรับั
ที่ั�งผู้้�ผู้ล่ิตืแล่ะผู้้�บัริโภค ดื�วยเหตืุน่� จ้งม่กุาร
ปีฏิบิัติัืตืามแนวที่างสขุอนามยัที่่�ดืร่วมไปีถูง่
กุารนำามาตืรฐานเกุ่�ยวกุบัักุารจดัืกุารความ
ปีล่อดืภัยของอาหารไปีใช่�งาน
สำาหรับัมาตืรฐานระบับักุารจัดืความ
ปีล่อดืภัยของอาหารของไอเอสโอ ช่่วยให�
องค์กุรสามารถูระบัุแล่ะควบัคุมอันตืราย
ดื�านความปีล่อดืภัยของอาหารไดื� แล่ะใน
ขณะเดื่ยวกัุนยังสามารถูนำาไปีใช่�งานร่วม
กุับัมาตืรฐานกุารจัดืกุารไอเอสโอฉบัับัอื�น
ไดื�ดื�วยโดืยสามารถูนำาไปีใช่�กุับัผู้้�ผู้ล่ิตืทีุ่กุ
ปีระเภที่ที่่�อย่้ในห่วงโซึ่่อุปีที่าน  ช่่วยให�
ผู้ล่ิตืภัณฑ์์สามารถูส่งข�ามพัรมแดืนไปียัง
ผู้้�บัริโภคซึ่้�งที่ำาให�พัวกุเขาไว�วางใจไดื�
มาตืรฐาน ISO 22000, Food safety 
management systems — Require-
ments for any organization in the 
food chain เปี็นมาตืรฐานระบับักุารจัดื
กุารความปีล่ออดืภัยของอาหาร ข�อ
กุำาหนดืสำาหรับัทีุ่กุองค์กุรในห่วงโซึ่่อาหาร 
ซึ่้�งไอเอสโอไดื�พัฒันาข้�นเพ่ั�อกุำาหนดืกุรอบั
มาตืรฐานสากุล่ที่่�ครอบัคล่มุข�อกุำาหนดืที่กุุ
มาตืรฐานที่่�เกุ่�ยวข�องกุับัคุณภาพัดื�าน

มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารด้วยมาตรฐาน ISO 22000มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารด้วยมาตรฐาน ISO 22000

อาหารแล่ะความปีล่อดืภัยของอาหารที่่�ม่
กุารบัังคับัใช่�สำาหรับักุารค�าสินค�าอาหารที่่�
ม่อย้่ในปีัจจุบััน  ที่ำาให�ธ์ุรกุิจที่่�อย้่ในห่วงโซึ่่
อาหารม่มาตืรฐานที่่�ม่ความสอดืคล่�องกุัน 
นับัตืั�งแตื่ธ์ุรกุิจที่่�ที่ำากุารผู้ล่ิตืวัตืถูุดืิบั ส่วน
ปีระกุอบัของอาหาร ภาช่นะบัรรจอุาหาร ไปี
จนถู่งสินค�าสำาเร็จร้ปี แล่ะยังส่งเสริมให�
องคก์ุรดืำาเนนิธ์รุกุจิอยา่งสอดืคล่�องกุบััข�อ
กุำาหนดืของกุฎหมายที่่�เกุ่�ยวข�องกุบััอาหาร
ดื�วย
ที่ั�งน่� นักุวิที่ยาศาสตืร์อาหารกุ็ไดื�ให�คำา
แนะนำาสำาหรบััผู้้�ปีระกุอบักุารอตุืสาหกุรรม
อาหารทีุ่กุแห่งว่าควรปีฏิิบััตืิตืามแนวที่าง
ระบับักุารจัดืกุารความปีล่อดืภัยดื�าน
อาหารที่่�กุำาหนดืโดืยหน่วยงานที่่�ม่อำานาจ
อยา่งเครง่ครดัื แล่ะควรปีรบััปีรงุให�ที่นัสมยั
อย่้เสมอเพั่�อตือบัสนองตื่อหล่ักุฐานช่ิ�น
ใหม่เกุ่�ยวกุับักุารปี้องกุันไวรัสเมื�อจำาเปี็น
มาตืรฐาน ISO 22000 ช่่วยให�ผู้้�ปีระกุอบั
กุารสามารถูวางแผู้น ดืำาเนินกุาร ดืำาเนิน
กุาร บัำารุงรักุษา แล่ะปีรับัปีรุงระบับักุาร
จัดืกุารความปีล่อดืภัยของอาหารรวมทัี่�ง
ช่ว่ยให�สื�อสารปีระเด็ืนดื�านความปีล่อดืภัย
ของอาหารกุับัผู้้�ม่ส่วนไดื�ส่วนเส่ยภายใน
ห่วงโซึ่่อาหารอย่างม่ปีระสิที่ธิ์ภาพั จ้งเปี็น
ปีระโยช่น์ตื่อผู้้�ผู้ล่ิตื  หน่วยงานกุำากุับัดื้แล่ 
แล่ะผู้้�ค�าปีล่่กุ รวมที่ั�งผู้้�บัริโภคดื�วย

ทั่�มา: 
1.https://www.frontiersin.org/

a r t i c l e s / 1 0 . 3 3 8 9 /
fmicb.2020.01854/full#B39

2.https://www.iso.org/stand-
ard/65464.html 
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ในปีระวัตืิศาสตืร์ เราไดื�เห็นกุารปีฏิิวัตืิอุตืสาหกุรรมหล่ายครั�ง แตื่ล่ะครั�งไดื�

เปีล่่�ยนแปีล่งตืล่าดืแรงงานไปีเป็ีนอยา่งมากุ เนื�องจากุมกุ่ารพัฒันาแล่ะยกุระดัืบักุาร

ผู้ล่ติือยา่งตือ่เนื�องดื�วยกุารนำาเที่คโนโล่ยใ่หม ่ๆ  มาใช่� ที่กุุวนัน่� เที่คโนโล่ยใ่หม ่ๆ  กุำาลั่ง

มาบัรรจบักุัน ที่ำาให�เกุิดืความกุ�าวหน�าที่่�รวดืเร็วยิ�งข้�น แล่ะกุารเปีล่่�ยนแปีล่งล่ักุษณะ

กุารที่ำางานที่่�ส่งผู้ล่กุระที่บัมากุข้�น ในอนาคตื กุารที่ำางานต่ืางๆ จะพั่�งพัาระบับัอตัืโนมติัื

มากุข้�นในขณะที่่�เที่คโนโล่ยด่ืจิทิี่ลั่แล่ะกุารเปีล่่�ยนแปีล่งของสงัคมที่ำาให�เราตื�องเปีล่่�ยน

วธิ์กุ่ารแล่ะสถูานที่่�ที่ำางานของเราไปีจากุเดืมิ  ดืงันั�น ไมใ่ช่แ่คค่ำาจำากัุดืความของคำาว่า 

“กุำาล่งัคน” จะเปีล่่�ยนไปีเท่ี่านั�น แต่ืสิ�งที่่�ผู้้�ปีฏิบิัติัืงานดื�านที่รัพัยากุรบุัคคล่ที่ำาจะเปีล่่�ยน

จากุกุารเน�นที่่� “แรงงาน” ไปีเปี็น “ทีุ่นมนุษย์” ดื�วย

อุตืสาหกุรรมระบับัอัตืโนมัตืิที่่�เพัิ�มข้�นนั�นเป็ีนแนวโน�มที่่�สังเกุตืเห็นไดื�ชั่ดืแล่ะม่กุาร

ศ่กุษามาเป็ีนอย่างดื่อย้่แล่�ว ความกุ�าวหน�าในเอไอหร่อปัีญญาปีระดิืษฐ์  Smart 

manufacturing แล่ะ “หุ่นยนตื์” ที่ำาให�เคร่�องจักุรสามารถูที่ำางานไดื�อย่างม่

ปีระสิที่ธิ์ผู้ล่มากุกุว่าคนเพัิ�มข้�นอย่างต่ือเนื�อง ซ้ึ่�งจะส่งผู้ล่มหาศาล่ต่ือภาพัรวมของ

กุารจ�างงานที่ั�วโล่กุ โดืยผู้ล่กุารศ่กุษาบัางส่วนคาดืกุารณ์ว่าในระดืับัโล่กุนั�น  ระบับั

อตัืโนมติัืสามารถูกุำาจัดืงานที่่�มอ่ย่้ออกุไปีราว 9% แล่ะที่ำาให�เปีล่่�ยนแปีล่งอยา่งรนุแรง

ราวหน่�งในสามส่วนของงานในอ่กุ 15 ถู่ง 20 ปีีข�างหน�า  

สิ�งที่่�ที่ำาให�กุารเปีล่่�ยนแปีล่งที่างอุตืสาหกุรรมน่�แตืกุตื่างจากุที่่�เกุิดืข้�นกุ่อนหน�าน่�คือ 

ความเร็วที่่�เกุิดืข้�น ตืามที่่�พัอจะที่ราบักุันดื่อย้่แล่�วว่ากุารปีฏิิวัตืิอุตืสาหกุรรมครั�งที่่�ส่�

กุำาล่ังเกุิดืข้�นอย่างรวดืเร็วจนกุระที่ั�งจำาเปี็นตื�องม่กุารกุำากุับัด้ืแล่อย่างรอบัคอบัเพั่�อ

ให�เกุิดืปีระโยช่น์ส้งสุดื

ในขณะที่่�กุารศกุ่ษาจำานวนมากุมุง่เน�นไปีที่่�กุารที่ำางานที่่�อาจสญ้เสย่งานไปีเพัราะระบับั

อัตืโนมัตืิ แต่ืสิ�งสำาคัญคือตื�องระล่่กุถู่งไว�ก็ุคือ อย่างน�อยที่่�สุดืในระยะยาว ระบับั

อตัืโนมตัืจิะสง่ผู้ล่ให�เกุดิืกุารสร�างงานที่่�สำาคญัโดืยจะมกุ่ารสร�างงานรป้ีแบับัใหม ่โดืย

มนุษย์ไม่จำาเปี็นจะตื�องที่ำางานที่่�ไม่ปีล่อดืภัย น่าเบัื�อ แล่ะซึ่ำ�าซึ่ากุอ่กุต่ือไปี แตื่ยัง

สามารถูเพิั�มผู้ล่ิตืภาพัแล่ะที่ำาให�ผู้้�ปีฏิิบััตืิงานม่ความยืดืหยุ่นแล่ะม่เวล่าพัักุผู้่อน

มากุกุว่าในอด่ืตือ่กุดื�วย  งานใหม่เหล่่าน่�ม่แนวโน�มว่าจะตื�องใช่�ทัี่กุษะที่างเที่คนิคใน

ระดืับัส้งแล่ะที่ักุษะที่างสังคมแล่ะความคิดืสร�างสรรค์มากุกุว่างานที่่�จะหายไปี

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

ไอ เอส โอก้ า ว
ทั น อ น า ค ต 
รุ ก พั ฒ น า
มาตรฐานใหม่
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พลิกโฉมการิท์ำางาน 

ในขณะที่่�ระบับัอัตืโนมัตืิกุำาล่ังเปีล่่�ยนงานปีระเภที่ตื่าง ๆ ไปี เที่คโนโล่ย่ใหม่ๆ แล่ะความกุดืดืันที่างสังคมกุ็กุำาล่ังเปีล่่�ยนวัฒนธ์รรมใน

ที่่�ที่ำางานแล่ะวธิ์กุ่ารที่ำางานของเราเช่น่กุนั เที่คโนโล่ยดิ่ืจทิี่ลั่ช่ว่ยให�ผู้้�คนจำานวนมากุข้�นสามารถูที่ำางานจากุระยะไกุล่แล่ะมต่ืารางเวล่าท่ี่�

ยืดืหยุ่นมากุข้�น แนวโน�มน่�ไม่ไดื�เริ�มตื�นจากุกุารระบัาดืใหญ่ของ COVID-19 แตื่กุารระบัาดืใหญ่เปี็นตืัวเร่งให�เกุิดืมากุข้�นโดืยส่งผู้ล่

ให�ม่คนที่ำางานจากุระยะไกุล่แล่ะใช่�กุารปีระชุ่มที่างวิดื่โอแล่ะกุารปีระชุ่มเสมือนเพัิ�มมากุข้�นเปี็นอย่างมากุควบัค้่ไปีกุับักุารเดืินที่างเพั่�อ

ธ์ุรกุิจที่่�ล่ดืล่งเปี็นอย่างมากุ รวมที่ั�งกุารใช่�พั่�นที่่�สำานักุงานที่างกุายภาพักุ็ล่ดืล่งดื�วย

กุารสำารวจแสดืงให�เห็นว่าแนวโน�มเหล่่าน่�สอดืคล่�องกุับัความตื�องกุารของคนเจนวายส่วนใหญ่ คือ 92% ตื�องกุารที่ำางานที่างไกุล่ 

แล่ะ 87% ตื�องกุารที่ำางานตืามกุำาหนดืเวล่า ซึ่้�งช่่วยให�ผู้้�คนสร�างสมดืุล่ระหว่างกุารที่ำางานแล่ะกุารใช่�ช่ีวิตืที่่�บั�านไดื�ดื่ข้�น อย่างไรกุ็ตืาม 

ยังม่ผู้ล่เส่ยที่่�อาจเกุิดืข้�นไดื� ผู้้�ปีฏิิบััตืิงานบัางคนอาจปีระสบักัุบัความเครียดืที่่�ม่ระดืับัเพัิ�มข้�นเนื�องจากุกุารเช่่�อมตื่อแล่ะผู้้กุตืิดือย้่กัุบั

งานอย่างตื่อเนื�องในขณะท่ี่�คนอื�น ๆ อาจเล่ิกุที่ำางานแล่ะม่ปีระสิที่ธ์ิผู้ล่น�อยล่งเนื�องจากุส้ญเส่ยกุารเช่่�อมต่ือที่างกุายภาพักุับัเพั่�อน

ร่วมงานแล่ะพั่�นที่่�ที่ำางานเฉพัาะ  ดืังนั�น องค์กุรจ้งเผู้ช่ิญกุับัความที่�าที่ายเปี็นสองเที่่าของกุารล่งทีุ่นในเที่คโนโล่ย่ที่่�จำาเปี็นเพั่�อให�เกุิดื

สภาพัแวดืล่�อมกุารที่ำางานแบับัไฮบัริดืหร่อระยะไกุล่เพ่ั�อด่ืงดื้ดืแล่ะรักุษาผู้้�ม่ความสามารถูที่่�ดื่ที่่�สุดืไว�ในขณะที่่�ยังคงพััฒนากุล่ยุที่ธ์์

เพั่�อตื่อส้�กุับัความเครียดืที่่�เพัิ�มข้�นของพันักุงานหร่อความร้�ส่กุที่่�แตืกุแยกุออกุจากุงานอย่างไม่ม่ช่ิ�นดื่ แล่ะกุารล่าออกุของพันักุงาน

พริ้อีมก้าวส่่่อีนาคตด้วย่มาตริฐานใหม่

ไอเอสโอมกุ่ารตืดิืตืามแล่ะกุารคาดืกุารณอ์นาคตือย้เ่สมอ จง้ไดื�พัฒันามาตืรฐานข้�นมาจำานวนหน่�งที่่�เกุ่�ยวข�องกุบััระบับัอตัืโนมตัืแิล่ะ

กุารเปีล่่�ยนแปีล่งของสังคมที่่�ส่งผู้ล่ตื่อวิถู่ช่ีวิตืของผู้้�คน เช่่น ISO/TR 23087, Automation systems and integration — The 

Big Picture of standards, ISO 29994, Education and learning services — Requirements for distance learning, 

ISO/AWI TR 29996, Education and learning services – Distance and digital learning services (DDLS) - Case 

studies (อย้่ระหว่างกุารพััฒนา) แล่ะ ISO/TS 15006, Robots and  and robotic devices — Collaborative robots เปี็นตื�น 

ที่ั�งน่� ไอเอสโอไดื�แตื่งตืั�งคณะกุรรมกุารวิช่ากุารข้�นมาหล่ายคณะเพั่�อพััฒนามาตืรฐานดืังกุล่่าว ไดื�แกุ่  ISO/TC 232, Education 

and learning services (เผู้ยแพัร่มาตืรฐานไปีแล่�ว 6 ฉบัับั แล่ะอย้่ระหว่างพััฒนามาตืรฐานใหม่อ่กุ 3 ฉบัับั), ISO/TC 299, Ro-

botics (เผู้ยแพัร่มาตืรฐานไปีแล่�ว 26 ฉบัับั แล่ะอย้่ระหว่างพััฒนามาตืรฐานใหม่อ่กุ 10 ฉบัับั), ISO/TC 260, Human Resource 

Management (เผู้ยแพัร่มาตืรฐานไปีแล่�ว 26 ฉบัับั แล่ะอย้่ระหว่างพััฒนามาตืรฐานใหม่อ่กุ 8 ฉบัับั), ISO/TC 159/SC 1, Gen-

eral ergonomics principles (เผู้ยแพัร่มาตืรฐานไปีแล่�ว 8 ฉบัับั แล่ะอย้่ระหว่างพััฒนามาตืรฐานใหม่อ่กุ 1 ฉบัับั),  ISO/TC 283, 

Occupational health and safety management (เผู้ยแพัร่มาตืรฐานไปีแล่�ว 3 ฉบัับั แล่ะอย้่ระหว่างพััฒนามาตืรฐานใหม่อ่กุ 

3 ฉบัับั) แล่ะ ISO/TC 292, Security and resilience (เผู้ยแพัร่มาตืรฐานไปีแล่�ว 45 ฉบัับั แล่ะอย้่ระหว่างพััฒนามาตืรฐานใหม่

อ่กุ 24 ฉบัับั)

สิ�งที่่�ธุ์รกิุจองค์กุรควรน่กุถู่งอย้่เสมอคือกุารเตืรียมความพัร�อมรับัมือกัุบักุารเปีล่่�ยนแปีล่งกุับัความเป็ีนไปีของโล่กุไม่ว่าจะเป็ีน

เศรษฐกุิจ สังคม เที่คโนโล่ย่ สิ�งแวดืล่�อม หร่อแม�แตื่กุารเมือง ในเมื�อเราม่โอกุาสในกุารคิดืใหม่ที่ำาใหม่ผู้่านกุารเปีล่่�ยนแปีล่งแล่ะกุา

รดิืสรัพัที่์ของเที่คโนโล่ย่แล่�ว  อย่าล่ืมที่่�จะนำามาตืรฐานไอเอสโอมาเป็ีนเคร่�องมือสนับัสนุนให�องค์กุรสามารถูข�ามผู่้านอุปีสรรคแล่ะ

พัร�อมรับัมือกุับัสิ�งที่่�จะเกุิดืข้�นอย้่เสมอดื�วย เพั่�อกุารเตืิบัโตือย่างยั�งยืนตื่อไปี 

ท์ี�มา: https://www.iso.org/foresight/the-changing-nature-of-work
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จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

ในขณะที่่�ขยะพัล่าสตืกิุกุำาลั่งเปีน็ปีญัหาบันพั่�นโล่กุ

แล่ะที่ะเล่มากุข้�น ขยะบันอวกุาศก็ุม่มากุข้�นเช่น่กัุน 

แม�ว่าดืาวเที่ย่มจะเปีน็เพัยีงเศษเส่�ยวของวตัืถุูที่่�หมนุ

รอบัโล่กุของเรา แตื่เศษซึ่ากุในวงโคจรหร่อ “ขยะ

อวกุาศ” กุำาล่ังกุล่ายเป็ีนปัีญหาเร่งด่ืวนมากุข้�น 

องค์กุารบัริหารกุารบัินแล่ะอวกุาศแห่งช่าตืิหร่อ

นาซึ่า  กุำาล่งัติืดืตืามเศษช่ิ�นส่วนท่ี่�โคจรอย่้ 27,000 

ชิ่�นที่่�ใหญกุ่วา่ล่กุ้เที่นนสิ นบััตืั�งแตืย่านสง่ที่่�ถูกุ้ที่ิ�ง

แล่ะช่ิ�นส่วนยานอวกุาศเกุ่าไปีจนถูง่เคร่�องมือแล่ะถุูง

ขยะที่่�ถู้กุที่ิ�ง ที่่�เพัิ�มเข�ามาคอืเศษซึ่ากุท่ี่�ใหญกุ่วา่หิน

อ่อนปีระมาณหน่�งล่�านช่ิ�น แล่ะอ่กุ 330 ล่�านช่ิ�นม่

ขนาดืระหว่าง 1 มม. ถู่ง 1 ซึ่ม. วัตืถูุที่ั�งหมดืเหล่่า

น่�กุำาล่ังเคล่ื�อนที่่�ดื�วยความเร็ว 25,000 กุม./ช่ม. 

หร่อ 7 กุม./วินาที่่ ดื�วยความเร็วนั�น แม�แตื่เศษ

เล่ก็ุเศษน�อยกุส็ามารถูสร�างความเสย่หายไดื�มากุ 

เหตืุใดืวัตืถูุเหล่่านั�นจ้งเปี็นปีัญหา จะเกุิดือะไรข้�น

ถู�ากุองขยะอวกุาศยังคงเพัิ�มข้�นตือ่ไปี เมื�อปี ี2521 

(ค.ศ.1978) ขณะที่่�กุารแข่งขันในอวกุาศเต็ืมไปี

ดื�วยความผัู้นผู้วน นักุวิที่ยาศาสตืร์ของนาซึ่า

ที่่�ช่่�อโดืนัล่ดื์ เคสสเล่อร์ไดื�เสนอคำาตือบัว่าเมื�อ

จำานวนของวัตืถูุภายใตื�ขีดืจำากุัดืส้งสุดืสำาหรับัวง

โคจรโล่กุไดื�มาถู่งจุดืหักุเห เศษซึ่ากุที่่�เกิุดืจากุ

กุารช่นกุนัสามารถูเริ�มปีฏิกิุริยิาล่กุ้โซึ่ข่องกุารช่น

กุนัต่ือไปีไดื� เคสเล่อร์กุล่่าวว่าว่าในที่่�สุดืโล่กุจะถู้กุ

ล่�อมรอบัดื�วยกุ�อนเมฆของเศษซึ่ากุเหล่่านั�น ที่ำาให�

กุจิกุรรมในอวกุาศแล่ะกุารใช่�ดืาวเที่ย่มในช่ว่งกุาร

โคจรเฉพัาะเปี็นเร่�องยากุสำาหรับัคนในอ่กุหล่าย

รุ่นตื่อมา (ศ่กุษาเพัิ�มเตืิมใน Kessler Effect) 

งานท่ี่�ไอเอสโอที่ำาในสาขาน่� โดืยเฉพัาะอยา่งยิ�ง งาน

ของคณะกุรรมกุารวิช่ากุาร ISO/TC20 ซึ่้�งเน�นที่่�

เคร่�องบิันแล่ะยานอวกุาศ มส่ว่นช่ว่ยในวิธ่์กุารหลั่กุ 

2 วิธ์่ วิธ์่แรกุคือกุารล่ดืปีริมาณเศษซึ่ากุที่่�เข�าส้่

วงโคจร แล่ะวิธ์่กุารที่่� 2 คือกุารล่ดืความเส่�ยงที่่�

เกุดิืจากุความแออดัืที่่�เพัิ�มข้�นของพั่�นที่่�ที่่�ใกุล่�โล่กุ

ISO 24113, Space systems — Space 

debris mitigation requirements ไดื�กุำาหนดื

ข�อกุำาหนดืสำาหรับักุารออกุแบับัแล่ะกุารที่ำางาน

ของยานอวกุาศแล่ะยานยิงทีุ่กุล่ำาที่่�ปีล่่อยเข�าส้่

โล่กุหร่อผู่้านวงโคจรใกุล่�โล่กุ เพ่ั�อให�แน่ใจว่าจะ

ม่กุารที่ิ�งเศษซึ่ากุให�น�อยที่่�สุดืเที่่าที่่�จะเป็ีนไปีไดื�ใน

ระหว่างกุารใช่�งานแล่ะหลั่งอายุใช่�งาน ตืัวอย่าง

เช่น่ เมื�อเช่่�อเพัล่งิจากุดืาวเที่ย่มหมดื มนัจะกุล่าย

เปีน็เพัยีงเศษเล่ก็ุเศษน�อยกุ�อนใหญอ่กุ่กุ�อนหน่�ง 

มาตืรฐาน ISO 24113 จ้งกุำาหนดืให�นักุออกุแบับั

แล่ะผู้้�ผู้ล่ิตืดืาวเที่่ยมตื�องคำาน่งถู่งเร่�องน่�ดื�วย เช่่น 

กุารสร�างดืาวเที่่ยมที่่�สามารถูเตืิมเช่่�อเพัลิ่งหร่อ

นำาออกุจากุวงโคจรเมื�อสิ�นสุดือายุกุารใช่�งานเพั่�อ

เผู้าไหม�อยา่งปีล่อดืภยับันช่ั�นบัรรยากุาศที่่�สง้กุวา่

มาตืรฐานยงัมบ่ัที่บัาที่สำาคัญในกุารล่ดืความเส่�ยง

จากุกุารช่นบันวงโคจรโล่กุซ้ึ่�งมผู่้้�เล่น่จำานวนมากุข้�น

เร่�อยๆ รวมที่ั�งหน่วยงานดื�านอวกุาศของโล่กุที่่�ม่

มากุกุว่า 12 ปีระเที่ศท่ี่�ปีระสบัความสำาเร็จในกุาร

ปีล่่อยดืาวเที่่ยม แล่ะขณะน่�บัริษัที่เอกุช่นจำานวน

มากุข้�นกุำาล่ังกุ�าวเข�าส้่งานในอวกุาศมากุข้�น  ดืัง

นั�น เพั่�อล่ดืความเส่�ยงของกุารช่นกุันระหว่างยาน

อวกุาศ แล่ะเพั่�อให�แนใ่จวา่จรวดืจะเคล่ื�อนเข�าส้ชั่่�น

อวกุาศไดื�อยา่งปีล่อดืภยั โปีรโตืคอล่กุารสื�อสารที่่�

ไดื�มาตืรฐานจ้งเปี็นสิ�งจำาเปี็น  เพัราะมาตืรฐานม่

บัที่บัาที่สำาคญัในกุารล่ดืความเส่�ยงจากุกุารช่นกัุน 

ซึ่้�งเปี็นที่่�มาของมาตืรฐาน ISO 26900, Space 

data and information transfer systems 

— Orbit data messages

มาตืรฐานน่�ระบัรุป้ีแบับัข�อความที่่�ผู้้�ปีฏิบิัตัืงิานยาน

อวกุาศสามารถูใช่�เพ่ั�อสื�อสารระหว่างกัุนอย่าง

รวดืเร็วแล่ะช่ัดืเจน ไม่ว่าจะเปี็นกุารแบั่งปีันแผู้น

กุ่อนกุารบัินหร่อกุารแจ�งเตืือนผู้้�ปีฏิิบััติืงานคน

อื�นๆ  ปีีที่่�แล่�วม่กุารเปีิดืตืัววงโคจร 145 ครั�งที่ั�ว

โล่กุ อวกุาศใกุล่�โล่กุมค่วามสำาคัญมากุข้�นสำาหรับั

ปีระโยช่น์ที่างกุารค�า วิที่ยาศาสตืร์ แล่ะกุารที่หาร

ของปีระเที่ศแล่ะองค์กุร แล่ะมาตืรฐานเหล่่าน่�เปี็น

วธิ์ท่ี่่�ที่ำาให�โล่กุของเรามั�นใจไดื�วา่แม�จะมค่วามแออดัื

แล่ะความเส่�ยงบันอวกุาศที่่�เพัิ�มข้�น แตืกุ่ย็งักุม็ท่ี่่�ว่าง

เหล่อือย้อ่กุ่มากุแล่ะองคก์ุรตืา่งๆ สามารถูที่ำางาน

บันอวกุาศไดื�อย่างปีล่อดืภัย

ท์ี�มา: 

https://www.iso.org/news/ref4321.html 


