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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว

เพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรับบทความ

ที่น าสนใจประจําเดือนธันวาคม 2558 ทีมงาน 

Intelligence Unit ไดสรุปบทความเกี่ยวกับเผย

โฉมมาตรฐานใหมเพื่อชลประทาน ISO 16075 และ 

ฝนหวานๆ ไปกบัคณุภาพและช็อกโกแลต รวมถึง 
Standard Warning  เกี่ยวกับ ISO Survey - 2014 

ผลสาํรวจผูไดรบัการรบัรองมาตรฐานทัว่โลก และบทความ

เกีย่วกับ แนะนํามาตรฐานใหมเพือ่ใชรบัมือเหตฉุกุเฉนิ

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

 เผยโฉม
มาตรฐานใหม

เพื่อชลประทาน 
ISO 16075

การบําบัดน้ําเสียและการนํานํ้ากลับมาใชซํ้าใน
การเกษตรเปรียบเสมือนการสรางแหลงนํ้า
โอเอซิสทามกลางทะเลทราย และยังเปนการชวย
เหลือชุมชนและสงเสริมเศรษฐกิจอีกดวย
ในภูมิภาคท่ีนํ้าเปนของหายาก นํ้าเสียบําบัด

สามารถชุบชวีติชมุชนเกษตรกรรมได ไมเพยีงแต
จะสรางแหลงนํา้ใหมทีม่คีวามสาํคญัตอการดาํรง
ชีวิตเทาน้ัน แตยังสงเสริมการดูแลรักษาส่ิง
แวดลอมอีกดวย
มาตรฐานสําหรับนํ้าเสียบําบัดชวยใหผู ที่มี

บทบาทหลักในการชลประทาน สามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุดและลดความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ
เพื่อระบบชลประทานสําหรับเกษตรกรรม
ไอเอสโอหรือองคการระหวางประเทศวาดวย

การมาตรฐานไดตีพิมพเผยแพรชุด (series) 
มาตรฐานใหมลาสุด ISO 16075 ประกอบดวย
แนวทางเพือ่การพฒันาและการนาํโครงการบาํบดั
นํา้เสียไปปฏิบตัใิหประสบความสําเรจ็ รวมทัง้การ
ออกแบบ วัสดุ การกอสราง และสมรรถนะซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นตางๆ อยางกวางขวาง เชน 
คุณภาพนํ้า ประเภทของการเพาะปลูกที่สามารถ
ทําการชลประทานสงนํ้าได ความเส่ียงและองค
ประกอบหลัก (เชน เครอืขายทอสงน้ําและอางเกบ็
นํ้า)
ประธานคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 282/

SC 1 ซึ่งเปนคณะกรรมการวิชาการที่พัฒนา
มาตรฐานนี้ กลาววาการขาดแคลนนํ้าสงผลกระ
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Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 2nd  11th 18th Floor, Yakult Building, 

Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 

10400, Thailand
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ทบตอทุกทวีปบนโลกนี้ คุณภาพนํ้ากําลังลดลง 
และแมนํ้า ลําธาร ทะเล แผนดินและพืชผลกําลัง
ปนเปอนไปดวยนํ้าเสีย และไดรับผลกระทบจาก
การบําบัดนํ้าเสียที่ไมเหมาะสม
ดังนั้น ไอเอสโอจึงไดพัฒนาชุดของมาตรฐาน 

ISO 16075 ขึ้นมาเพ่ือชวยปองกันและแกไข
ปญหาดังกลาว ประกอบดวย

- ISO 16075-1: 2015 แนวทางสําหรับการใช
นํา้เสียบาํบดัเพ่ือโครงการชลประทาน สวนท่ี 1 พืน้
ฐานโครงการที่มีการใชซํ้าสําหรับชลประทานซึ่ง
ประกอบดวยแนวทางสําหรับองคประกอบท้ังหมด
ของโครงการที่ใชในน้ําเสียบําบัดเพื่อชลประทาน

- ISO 16075-2: 2015 แนวทางสําหรับการใช
นํ้าเสียบําบัดเพื่อโครงการชลประทาน สวนท่ี 2 
การพัฒนาโครงการซ่ึงครอบคลุมประเด็นปญหา 
เชน เกณฑสําหรับการออกแบบและขอกําหนด 
(specification) เพื่อคุณภาพ 

- ISO 16075-3: 2015 แนวทางสําหรับการใช
นํ้าเสียบําบัดเพื่อโครงการชลประทาน สวนท่ี 3 
องคประกอบของโครงการที่มีการใชซํ้าสําหรับ
ชลประทาน ซึ่งครอบคลุมองคประกอบของระบบ
ทีจ่าํเปนสาํหรับการบําบดันํา้เสียทีจ่าํเปนตองใชใน
ทางชลประทาน

ที่มา: http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref2023 
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จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

คุณภาพมีสวนสําคัญตอการประสบความสําเร็จ
ในธุรกิจ และย่ิงไปกวานั้นคือมีผลทําใหประเทศ
เกิดความม่ังคั่งและ เจริญกาวหนา และมาตรฐาน
เปนการเตรียมเครื่องมือและกระบวนการที่ทําให
มั่นใจวาสิ่งที่ตองการเปนไปตามมาตรฐาน จริงๆ

สถาบันชารเตอร ควอลิตี้ (Chartered Quality 
Institute) เปนองคกรดานการจัดการคุณภาพ
ของมืออาชีพที่มารวมตัวกันเ ม่ือป   2465 
(ค.ศ.1919) เดิมมีชื่อวา สถาบันประกันคุณภาพ 
(Institute of Quality Assurance) มี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมแนวทางการจัดการ
คณุภาพโดยมพีืน้ฐานอยูบนการวางแผน การวดั 
การปรับปรุงเพื่อใหองคกรตางๆ ไดรับประโยชน
ในดานตางๆ เชน ความพึงพอใจของลูกคาที่ดีขึ้น 
การลดคาใชจายและเพ่ิมความสามารถในการทํา
กําไร การปรับปรุงและนวัตกรรม การระบุความ
เสี่ยงและการจัดการ เปนตน

สถาบันชารเตอร ควอลิตี้ กําหนดใหทุกๆ ปใน
สั ปดาห  ที่ ส อ งของ วันพฤหั สบดี ใ น เดื อน
พฤศจิกายน เปนวันคุณภาพโลก ในป 2015 นี้
ตรงกับวันท่ี 12 พฤศจิกายน สําหรับหัวขอของ
วันคุณภาพโลกในปนี้ คือ Sweet Dreams และ
เจาะหาโลกอันมหศัจรรยของชอ็กโกแลตโดยมีเปา
หมาย คือ คุณภาพ ถาเชนนั้นแลว เราจะฉลอง
อะไรกันดีในปนี้

ความจริงท่ีวาช็อกโกแลตมีรสชาติดีและเส้ือผา
ของเรากเ็รยีบรอยด ีไมขาดหลดุรุย สวนกานํา้ชา
กไ็มแตกหกัเสยีหายในมอืเรา นีค่อืสวนหนึง่ทีเ่กดิ
จากระดบัของคณุภาพของสิง่ตางๆ ทีอ่ยูลอมรอบ
ตัวเรา ระดับที่ดีของคุณภาพในผลิตภัณฑและ
บรกิารไมเพยีงแตทาํใหชวีติในทกุๆ วนัของเรางาย
ขึ้นเทานั้น แตยังดีตอเศรษฐกิจในแงที่วาสามารถ
สนับสนุนธุรกิจในดานการคาขาย ลดความเส่ียง 

มีสวนทําใหเกิดนวัตกรรมและทําใหมั่นใจในความ
รับผิดชอบของบริษัทหรือองคกรของตนเอง

วันคุณภาพโลกในปนี้ถือเปนโอกาสในการสง
เสริมความสําคัญของคุณภาพและการมีสวน
สําคัญตอการเติบโตของธุรกิจและความเจริญ
กาวหนาของประเทศตางๆ

มาตรฐานระหวางประเทศของไอเอสโอไดจัด
เตรียมพ้ืนฐานท่ีจาํเปนเพ่ือชวยใหองคกรมีความ
มัน่ใจในคณุภาพและปรบัปรงุใหดขีึน้ ยกตวัอยาง
เชน ISO 9001 จัดทําขอกําหนดสําหรับระบบ
บริหารงานคุณภาพที่สามารถใชไดกับธุรกิจทุก
ประเภทและทุกขนาดองคกร โดยมีกรอบการ
ทํางานในการปรับปรุงอยางตอเน่ืองท่ีชวยให
กระบวนการทาํงานใหไดรบัประโยชนสงูสดุ เพือ่ที่
วาคุณภาพจะเปนสิ่งที่องคกรคํานึงถึงกอนเปน
อยางแรกและขบัเคล่ือนใหองคกรสามารถดาํเนนิ
งานตอไป

นอกจากน้ี ไอเอสโอยังมมีาตรฐานระหวางประเทศ
อีกมากกวา 20,500 ฉบับที่จัดเตรียมขอกําหนด
และส่ิงท่ีจาํเปนตองมีเฉพาะดานสําหรับผลิตภณัฑ 
บริการหรือระบบตางๆ ซึ่งแตละฉบับ ชวยทําให
มั่นใจวาสิ่งตางๆ ไดรับการพัฒนาและหนาที่งาน
เปนไปตามที่คาดหวัง และมาตรฐานหนึ่งใน
มาตรฐานนับหม่ืนฉบับท่ีไอเอสโอไดพฒันาไวแลว
ก็คือ “มาตรฐานช็อกโกแลต”

มาตรฐานช็อกโกแลตของไอเอสโอมีอยู 4 ฉบับ
คือ

1. ISO 1114: 1977 Cocoa beans – Cut test 
ในการคัดเ ลือกเมล็ดโกโก  เ พ่ือนํามาทํา
ช็อกโกแลต มีการตัดผากลางเมล็ดที่ทําให
สามารถตรวจสอบเมล็ดที่ผาออกมาแลวทั้ง
สองดานโดยใชแสงตามธรรมชาติหรือแสง
เทียมที่เทียบเทาแสงตามธรรมชาติก็ได เมล็ด

ฝนหวานๆ ไปกับคุณภาพและช็อกโกแลต

ที่ไมผานการคัดเลือกจะตองถูกแยกออกมา
2. ISO 2291: 1980 Cocoa beans – Deter-

mination of moisture content (Routine 
method) เปนหลักการของวิธีการที่ประกอบ
ดวยการทําใหผลิตภัณฑลดความชื้นและแหง
เปนเวลา 16 ชั่วโมงในเตาอบระบายอากาศท่ี
ควบคุมอณุหภูมไิวที ่103 องศาเซลเซียส เหลัง
จากการกระเทาะเปลือกเมล็ดโกโกกอนหนานี้

3. ISO 2292: 1973 Cocoa beans – Sampling 
การสุมตัวอยาง ไอเอสโอไดทําการทบทวน
มาตรฐานนี้เมื่อป 2555 (2012)

4. ISO 2451: 2014 Cocoa beans – Speci-
fication ระบุขอกําหนด การแบงประเภท วิธี
ทดสอบ วธิสีุมตวัอยาง วธิกีารบรรจหุบีหอ และ
การทําเครื่องหมายสําหรับเมล็ดโกโก

ช็อกโกแลตเปนเพียงหน่ึงในผลิตภัณฑหลายๆ 
อยางทีแ่สดงใหเราเหน็วาคณุภาพเปนเรือ่งสาํคญั
และอยู รอบๆ ตัวเราเช นเดียวกับเร่ืองของ
มาตรฐานนั่นเอง

ฝนหวานๆ ไปกบัคณุภาพและชอ็กโกแลตจงึไมใช
เรื่องของความฝนที่ตองการใหโลกของเราเต็มไป
ดวยส่ิงของท่ีมคีณุภาพเทานัน้ แตยงัเปนเร่ืองของ
การทาํใหผลติภณัฑและบรกิารทีม่คีณุภาพสงผล
ดตีอธรุกิจและเศรษฐกจิของโลกโดยรวมอกีดวย 
แลวองคกรของคณุผูอานละคะ มีความฝนอยางไร
บางเกีย่วกบัคุณภาพของผลติภณัฑและบรกิารที่
ตองการสงมอบใหลูกคา

ที่มา:
1. http://www.iso.org/iso/home/

news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref2020

2. http://www.iso.org/iso/home/store/
catalogue_tc/catalogue_tc_browse
.?commid=5100987&published=on
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International Organization for Standardization (ISO) หรือองคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน ไดดําเนินการสํารวจจํานวนผูที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO ซึ่งเร่ิมดําเนินการตั้งแต
ป 1993 โดยรวบรวมจํานวนผูที่ไดรับการรับรอง ISO 9001 เปนกลุมแรก และขยายไปสูมาตรฐาน
อื่นๆ ที่มีการนําไปใชอยางแพรหลาย โดยสรุปได ดังน้ี 

มาตรฐาน จํานวนผูที่ไดรับ
การรับรอง ป 2013

จํานวนผูที่ไดรับ
การรับรอง ป 2014

จํานวนที่
เปล่ียนแปลง

อัตราการเติบโต
ป 2013

อัตราการเติบโต
ป 2014

ISO 9001 1,126,460 1,138,155 11,695 3 % 1 %
ISO 14001 301,622 324,148 22,526 6 % 7 %
ISO/TS 16949 53,723 57,950 4,227 7 % 8 %
ISO 22000 26,847 ‘30,500 3,653 15 % 14 %
ISO 13485 25,655 27,791 2,136 15 % 8 %
ISO/IEC 27001 22,349 23,972 1,623 14 % 7 %
ISO 50001 4,826 6,778 1,952 116% 40 %
ISO 22301 - 1,757 - - -

รวมทั่วโลก 1,561,482 1,611,051 49,569 4 % 3 %
หมายเหตุ จํานวนตัวเลขผูที่ไดรับรองในป 2013 บางมาตรฐานมีการเปล่ียนแปลง โดยมีความผันผวนของจํานวนใบรับรอง เนื่องจาก

- ความแปรปรวนของการรายงานจํานวนใบรับรองในแตละปของแตละหนวยรับรอง 
- การมีสวนรวมที่ไมสอดคลองกันของหนวยรับรองตอการสํารวจ 
- การมีสวนรวมของหนวยรับรองใหม

สถติดิงักลาว แสดงใหเห็นวาจาํนวนผูทีไ่ดรบัการรบัรองมาตรฐานตางๆ ในป 2014 สงูขึน้เพยีงเลก็
นอยเมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 3% ซึ่งอัตราการเติบโตลดลง 
ซึ่งชวยยืนยันขอสังเกตใน 2 ปที่ผานมา

มาตรฐานที่มีอัตราการเติบโตมากกวา 10 % คือ มาตรฐาน ISO 50001 ดานการจัดการพลังงาน 
ซึ่งเปนมาตรฐานที่สามารถประยุกตใชไดกับองคกรทุกประเภท ที่เติบโต 40% โดยประเทศผูนําที่มี
จาํนวนผูทีไ่ดรบัการรบัรองมากทีส่ดุ คอื เยอรมนั ซึง่มสีดัสวนถงึ 50% ของผูทีไ่ดรบัการรบัรองทัง้หมด 
และมาตรฐาน ISO 22000 การจดัการความปลอดภยัของอาหาร ซึง่เปนมาตรฐานเฉพาะทาง ทีเ่ตบิโต 
14%
สาํหรบัมาตรฐานเฉพาะทางอืน่ๆ คอื ISO/TS 16949 การบรหิารงานคณุภาพสาํหรับอตุสาหกรรม

ยานยนตและช้ินสวนยานยนต มีอัตราการเติบโตใกลเคียงกับป 2013 คือ 7% ซึ่งอาจเปนสัญญาณ
ทีแ่สดงวาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนตกาํลงัจะฟนตวัอกีคร้ัง สวน ISO 13485 มาตรฐานดาน
การบริหารงานคุณภาพสําหรับการผลิตเคร่ืองมือแพทย และ ISO/IEC 27001 มาตรฐานดานการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มีอัตราการเติบโต 7 - 8% ซึ่งลดลงกวาป 2013 คอน
ขางมาก
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มาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ มอีตัราการเติบโตเพียง 1% สวน ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม มอีตัรา
การเติบโตใกลเคียงกับปกอน ซึ่งทั้ง 2 มาตรฐานน้ีถือเปนมาตรฐานพ้ืนฐานที่ยังคงมีผูที่นําไปใชและขอการรับรองอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีความเคลื่อนไหว
โดยมีการประกาศใชฉบับใหมแลวเมื่อเดือนกันยายน 2015 ซึ่งนาจะมีผลตอผูที่นํามาตรฐานไปใชและจํานวนผูที่ไดรับการรับรองในปถัดไป 

นอกจากน้ัน ยังมีการขยายขอบขายการสํารวจไปท่ีผูที่ไดรับการรับรอง ISO 22301 มาตรฐานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ที่สํารวจขอมูลเปน
ปแรก โดยประเทศที่มีผูที่ไดรับการรับรองมากท่ีสุด คือ อินเดีย สหราชอาณาจักร และญ่ีปุน

ประเทศจีน ยังคงเปนผูนําที่มีจํานวนผูที่ไดรับการรับรองสูงสุด ถึง 4 มาตรฐาน ไดแก ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 และ ISO 22000 สําหรับ
ประเทศไทยมีจํานวนผูที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ใน 2 มาตรฐาน ไดแก ISO/TS 16949 และ ISO 50001 ซึ่งนาจะสะทอนใหเห็น
ถึงความพรอม และขีดความความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของได 

มาตรฐาน อันดับและประเทศ / จํานวนผูท่ีไดรับการรับรอง ประเทศทั้งหมด

ISO 9001 (1) จีน 
342,800

(2) อิตาลี 
168,960

(3) เยอรมัน
55,363

(23) ไทย
9,017

188 

ISO 14001 (1) จีน
117,758

(2) อิตาลี 
27,178

(3) ญี่ปุน
23,753

(16) ไทย 
3,286

170

ISO/TS 16949 (1) จีน
22,801

(2) เกาหลีใต 
4,774

(3) อินเดีย 
4,581

(7) ไทย 
1,342

86

ISO 22000 (1) จีน
10,212

(2) อินเดีย 
1,817

(3) กรีซ 
1,354

(15) ไทย 
390

142

ISO 13485 (1) สหรัฐฯ
5,175

(2) เยอรมัน 
5,035

(3) อิตาลี 
2,695

(29) ไทย 
118

95

ISO/IEC 27001 (1) ญี่ปุน
7,181

(2) สหราชอาณาจักร 
2,261

(3) อินเดีย 
2,170

(23) ไทย 
145

109

ISO 50001 (1) เยอรมัน 
3,402

(2) สหราชอาณาจักร 
376

(3) สเปน 
310

(8) ไทย 
168

80

ISO 22301 (1) อินเดีย 
480

(2) สหราชอาณาจักร 
345

(3) ญี่ปุน 
200

(14) ไทย 
27

51



แนะนํา
มาตรฐานใหม 
เพ่ือใชรับมือ
เหตุฉุกเฉิน 
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หากเราตกอยูในสถานการณที่มีความเส่ียง เชน 
มหันตภัยจากธรรมชาติ การจูโจมของผูกอการ
ราย หรอืเหตกุารณอืน่ๆ ในชวีติประจาํวนั เปนตน 
หนวยงานท่ีเกีย่วของจาํเปนจะตองปฏบิตักิารดาน
ความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยมีพื้นฐานอยูบน
ความเขาใจในระดับของความเส่ียงและธรรมชาติ
ของความเสี่ยง

เมื่อเร็วๆ นี้ ไอเอสโอหรือองคการระหวางประเทศ
วาดวยการมาตรฐานไดตพีมิพเผยแพรมาตรฐาน 
2 ฉบบัท่ีจะชวยใหองคกรทีร่บัผิดชอบเก่ียวกับการ
เตือนภัยสาธารณชน ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับ
ประเทศ และระดบัระหวางประเทศ ในการตอบสนอง
กรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ โดยมรีปูแบบโครงสรางการ
ทํางานที่สามารถแจงขาวสารใหกับประชาชนเปา
หมายท่ี มคีวามเส่ียงไดรบัทราบ มาตรฐาน 2 ฉบับ
นั้น ไดแก ISO 22322 และ ISO 22324

มาตรฐาน ISO 22322: 2015 – Emergency 
Management – Guideline for public warn-
ing ใหแนวทางสําหรับการพัฒนา การบริหาร

จัดการ และนําการเตือนนภัยสาธารณชนไปใช
ทัง้กอนเกิดเหตุการณ ระหวางการเกิดเหตุการณ 
และหลังเกิดเหตุการณ 

ฮารโุอะ ฮายาช ิผูนาํโครงการมาตรฐาน ISO 22322 
อธบิายวาเมือ่ตกอยูในสถานการณทีม่คีวามเส่ียง 
เวลาที่จะใชในการสื่อสารนั้นมีอยูอยางจํากัด และ
ขาวสารเฉพาะเร่ืองท่ีเกีย่วของกับการปฏิบตั ิจาํเปน
จะตองกระจายไปสูคนกลุมใหญโดยเร็ว การมีคูมอื
ขั้นตอนการดําเนินงานในการสงขาวสารอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางการตอบสนองตามความ
ตองการของประชาชน จะสามารถชวยชวีติ ปกปอง
สุขภาพ และปองกันการหยุดชะงักที่สําคัญลงได

วัตถุประสงคของการเตือนภัยก็คือ การดึงดูด
ความสนใจของประชาชนที่อยู ในสถานการณ
ฉุกเฉินที่กําลังกอตัวขึ้น โดยกระตุนใหมีการรับรู
ที่วองไว ทั้งทางสายตาและการรับฟงเพ่ือที่จะได
ปฏิบัติการดานความปลอดภัยที่เหมาะสม และ
คนหาขอมูลเพ่ิมเติม

หนาทีก่ารกระจายการเตือนภยัควรทําใหมัน่ใจได
วาการเตือนภัยนั้นจะไดรับความสนใจสูงสุด นํา
มาซ่ึงการพิจารณาคุณลักษณะและเง่ือนไขของ
ประชาชนทีต่กอยูในความเสีย่งรวม ทัง้ขอกาํหนด
ของกลุมที่มีความเปราะบางดวย

ISO 22322 ใหคาํแนะนําในประเด็นปญหาของการ
เตือนภัยสาธารณชน ยกตัวอยางเชน การชวย
เลือกชองทางการเตือนภัยอยางโทรทัศน วิทยุ 
หนงัสอืพมิพ โทรศพัท หรอืลาํโพง เสยีงตามสาย 
เพื่อกระจายขาว

สําหรับ ISO 22324 อธิบายถึงสิ่งท่ีตองใชและใช
อยางไร ยกตัวอยางเชน

• สแีดง เกีย่วของกบัอนัตรายและควรใชเพือ่แจง
ประชาชนทีม่คีวามเสีย่งเพือ่ลงมอืปฏบิตัดิานความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมอยางทันทวงที

• สีเหลือง เกี่ยวของกับขอควรระวังและควรใช
แจงเตอืนประชาชนท่ีมคีวามเส่ียงเพ่ือ เตรยีมการ
ที่จะลงมือปฏิบัติดานความปลอดภัยที่เหมาะสม
• สีเขียว เกี่ยวของกับสถานะความปลอดภัยและ
ควรใชเพือ่แจงประชาชนท่ีมคีวามเส่ียงแตไมจาํเปน
ตองลงมือกระทําการใดๆ 

นอกจากน้ี สดีาํ สมีวง สนีํา้เงิน และสเีทา อาจใชใน
การเตรียมขาวสารเพ่ิมเติม เชน อนัตรายท่ีถงึแก
ชีวิต ขอมูลขาวสารที่เพิ่มเติมเขามา หรือเมื่อไม
สามารถหาขอมูลขาวสารใดๆ ได ยกตัวอยาง
เชน บริการอุตุนิยมวิทยา แผนที่ที่มีสีเปนระบบ
เตือนภัยลวงหนาเมื่อประกาศการมีพายุและแจง
ขาวประชาชนถึงระดับอันตราย

มาตรฐานทัง้สองฉบับ ไอเอสโอแนะนาํวาสามารถ
ใชรวมกันกับมาตรฐานอื่นๆ ซึ่งยังอยูระหวางการ
พัฒนาในหัวขอตางๆ เชน การบริหารความตอ
เนื่องทางธุรกิจ ความยืดหยุนขององคกร การ
บริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยั วธิกีารรบัมอื
กับการหลอกลวงและการควบคุม

คณะกรรมการวิชาการท่ีพฒันามาตรฐานดังกลาว 
คือ ISO/TC 292 ดานความมั่นคงปลอดภัยและ
ความยืดหยุนโดยมีสถาบันมาตรฐานแหงชาติของ
ประเทศ สวีเดน (SIS) เปนเลขานุการ

ทีม่า: http://www.iso.org/iso/home/news_in-
dex/news_archive/news.htm?refid=Ref202


