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การบําบัดนํ้าเสียและการนํานํ้ากลับมาใชซํ้าใน
การเกษตรเปรี ย บเสมื อ นการสร า งแหล ง นํ้ า
โอเอซิสทามกลางทะเลทราย และยังเปนการชวย
เหลือชุมชนและสงเสริมเศรษฐกิจอีกดวย
ในภูมิภาคที่นํ้าเปนของหายาก นํ้าเสียบําบัด
สามารถชุบชีวติ ชุมชนเกษตรกรรมได ไมเพียงแต
จะสรางแหลงนํา้ ใหมทมี่ คี วามสําคัญตอการดํารง
ชี วิ ต เท า นั้ น แต ยั ง ส ง เสริ ม การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง
แวดลอมอีกดวย
มาตรฐานสํ า หรั บ นํ้ า เสี ย บํ า บั ด ช ว ยให ผู  ที่ มี
บทบาทหลักในการชลประทาน สามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุดและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
เพื่อระบบชลประทานสําหรับเกษตรกรรม
ไอเอสโอหรือองคการระหวางประเทศวาดวย
กการมาตรฐานไดตีพิมพเผยแพรชุด (series)
มมาตรฐานใหมลาสุด ISO 16075 ประกอบดวย
แแนวทางเพือ่ การพัฒนาและการนําโครงการบําบัด
นนํา้ เสียไปปฏิบตั ใิ หประสบความสําเร็จ รวมทัง้ การ
อออกแบบ วัสดุ การกอสราง และสมรรถนะซึ่ง
คครอบคลุมประเด็นตางๆ อยางกวางขวาง เชน
คุคณภาพนํ้า ประเภทของการเพาะปลูกที่สามารถ
ทํทาการชลประทานสงนํ้าได ความเสี่ยงและองค
ป
ประกอบหลั
ก (เชน เครือขายทอสงนํา้ และอางเก็บ
นํน้า)
ประธานคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 282/
S 1 ซึ่งเปนคณะกรรมการวิชาการที่พัฒนา
SC
ม
มาตรฐานนี
้ กลาววาการขาดแคลนนํ้าสงผลกระ

ทบตอทุกทวีปบนโลกนี้ คุณภาพนํ้ากําลังลดลง
และแมนํ้า ลําธาร ทะเล แผนดินและพืชผลกําลัง
ปนเปอนไปดวยนํ้าเสีย และไดรับผลกระทบจาก
การบําบัดนํ้าเสียที่ไมเหมาะสม
ดังนั้น ไอเอสโอจึงไดพัฒนาชุดของมาตรฐาน
ISO 16075 ขึ้ น มาเพื่ อ ช ว ยป อ งกั น และแก ไ ข
ปญหาดังกลาว ประกอบดวย
- ISO 16075-1: 2015 แนวทางสําหรับการใช
นํา้ เสียบําบัดเพือ่ โครงการชลประทาน สวนที่ 1 พืน้
ฐานโครงการที่มีการใชซํ้าสําหรับชลประทานซึ่ง
ประกอบดวยแนวทางสําหรับองคประกอบทัง้ หมด
ของโครงการที่ใชในนํ้าเสียบําบัดเพื่อชลประทาน
- ISO 16075-2: 2015 แนวทางสําหรับการใช
นํ้าเสียบําบัดเพื่อโครงการชลประทาน สวนที่ 2
การพัฒนาโครงการซึง่ ครอบคลุมประเด็นปญหา
เชน เกณฑสําหรับการออกแบบและขอกําหนด
(specification) เพื่อคุณภาพ
- ISO 16075-3: 2015 แนวทางสําหรับการใช
นํ้าเสียบําบัดเพื่อโครงการชลประทาน สวนที่ 3
องคประกอบของโครงการที่มีการใชซํ้าสําหรับ
ชลประทาน ซึ่งครอบคลุมองคประกอบของระบบ
ทีจ่ าํ เปนสําหรับการบําบัดนํา้ เสียทีจ่ าํ เปนตองใชใน
ทางชลประทาน
ที่มา: http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref2023
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ฝนหวานๆ ไปกับคุณภาพและช็อกโกแลต

คุณภาพมีสวนสําคัญตอการประสบความสําเร็จ
ในธุรกิจ และยิ่งไปกวานั้นคือมีผลทําใหประเทศ
เกิดความมั่งคั่งและ เจริญกาวหนา และมาตรฐาน
เปนการเตรียมเครื่องมือและกระบวนการที่ทําให
มั่นใจวาสิ่งที่ตองการเปนไปตามมาตรฐาน จริงๆ
สถาบันชารเตอร ควอลิตี้ (Chartered Quality
Institute) เปนองคกรดานการจัดการคุณภาพ
ของมื อ อาชี พ ที่ ม ารวมตั ว กั น เมื่ อ ป 2465
(ค.ศ.1919) เดิมมีชื่อวา สถาบันประกันคุณภาพ
(Institute of Quality Assurance) มี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม แนวทางการจั ด การ
คุณภาพโดยมีพนื้ ฐานอยูบ นการวางแผน การวัด
การปรับปรุงเพื่อใหองคกรตางๆ ไดรับประโยชน
ในดานตางๆ เชน ความพึงพอใจของลูกคาที่ดีขึ้น
การลดคาใชจายและเพิ่มความสามารถในการทํา
กําไร การปรับปรุงและนวัตกรรม การระบุความ
เสี่ยงและการจัดการ เปนตน
สถาบันชารเตอร ควอลิตี้ กําหนดใหทุกๆ ปใน
สั ป ด า ห  ที่ ส อ ง ข อ ง วั น พ ฤ หั ส บ ดี ใ น เ ดื อ น
พฤศจิกายน เปนวันคุณภาพโลก ในป 2015 นี้
ตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน สําหรับหัวขอของ
วันคุณภาพโลกในปนี้ คือ Sweet Dreams และ
เจาะหาโลกอันมหัศจรรยของช็อกโกแลตโดยมีเปา
หมาย คือ คุณภาพ ถาเชนนั้นแลว เราจะฉลอง
อะไรกันดีในปนี้
ความจริงที่วาช็อกโกแลตมีรสชาติดีและเสื้อผา
ของเราก็เรียบรอยดี ไมขาดหลุดรุย สวนกานํา้ ชา
ก็ไมแตกหักเสียหายในมือเรา นีค่ อื สวนหนึง่ ทีเ่ กิด
จากระดับของคุณภาพของสิง่ ตางๆ ทีอ่ ยูล อ มรอบ
ตัวเรา ระดับที่ดีของคุณภาพในผลิตภัณฑและ
บริการไมเพียงแตทาํ ใหชวี ติ ในทุกๆ วันของเรางาย
ขึ้นเทานั้น แตยังดีตอเศรษฐกิจในแงที่วาสามารถ
สนับสนุนธุรกิจในดานการคาขาย ลดความเสี่ยง
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มีสวนทําใหเกิดนวัตกรรมและทําใหมั่นใจในความ
รับผิดชอบของบริษัทหรือองคกรของตนเอง
วันคุณภาพโลกในปนี้ถือเปนโอกาสในการสง
เสริมความสําคัญของคุณภาพและการมีสวน
สําคัญตอการเติบโตของธุรกิจและความเจริญ
กาวหนาของประเทศตางๆ
มาตรฐานระหว า งประเทศของไอเอสโอได จั ด
เตรียมพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนเพือ่ ชวยใหองคกรมีความ
มัน่ ใจในคุณภาพและปรับปรุงใหดขี นึ้ ยกตัวอยาง
เชน ISO 9001 จัดทําขอกําหนดสําหรับระบบ
บริหารงานคุณภาพที่สามารถใชไดกับธุรกิจทุก
ประเภทและทุกขนาดองคกร โดยมีกรอบการ
ทํ า งานในการปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ งที่ ช  ว ยให
กระบวนการทํางานใหไดรบั ประโยชนสงู สุด เพือ่ ที่
วาคุณภาพจะเปนสิ่งที่องคกรคํานึงถึงกอนเปน
อยางแรกและขับเคลือ่ นใหองคกรสามารถดําเนิน
งานตอไป
นอกจากนี้ ไอเอสโอยังมีมาตรฐานระหวางประเทศ
อีกมากกวา 20,500 ฉบับที่จัดเตรียมขอกําหนด
และสิง่ ทีจ่ าํ เปนตองมีเฉพาะดานสําหรับผลิตภัณฑ
บริการหรือระบบตางๆ ซึ่งแตละฉบับ ชวยทําให
มั่นใจวาสิ่งตางๆ ไดรับการพัฒนาและหนาที่งาน
เป น ไปตามที่ ค าดหวั ง และมาตรฐานหนึ่ ง ใน
มาตรฐานนับหมืน่ ฉบับทีไ่ อเอสโอไดพฒ
ั นาไวแลว
ก็คือ “มาตรฐานช็อกโกแลต”
มาตรฐานช็อกโกแลตของไอเอสโอมีอยู 4 ฉบับ
คือ
1. ISO 1114: 1977 Cocoa beans – Cut test
ในการคั ด เลื อ กเมล็ ด โกโก เ พื่ อ นํ า มาทํ า
ช็อกโกแลต มีการตัดผากลางเมล็ดที่ทําให
สามารถตรวจสอบเมล็ดที่ผาออกมาแลวทั้ง
สองดานโดยใชแสงตามธรรมชาติหรือแสง
เทียมที่เทียบเทาแสงตามธรรมชาติก็ได เมล็ด

ที่ไมผานการคัดเลือกจะตองถูกแยกออกมา
2. ISO 2291: 1980 Cocoa beans – Determination of moisture content (Routine
method) เปนหลักการของวิธีการที่ประกอบ
ดวยการทําใหผลิตภัณฑลดความชื้นและแหง
เปนเวลา 16 ชั่วโมงในเตาอบระบายอากาศที่
ควบคุมอุณหภูมไิ วที่ 103 องศาเซลเซียส เหลัง
จากการกระเทาะเปลือกเมล็ดโกโกกอนหนานี้
3. ISO 2292: 1973 Cocoa beans – Sampling
การสุมตัวอยาง ไอเอสโอไดทําการทบทวน
มาตรฐานนี้เมื่อป 2555 (2012)
4. ISO 2451: 2014 Cocoa beans – Specification ระบุขอกําหนด การแบงประเภท วิธี
ทดสอบ วิธสี มุ ตัวอยาง วิธกี ารบรรจุหบี หอ และ
การทําเครื่องหมายสําหรับเมล็ดโกโก
ช็อกโกแลตเปนเพียงหนึ่งในผลิตภัณฑหลายๆ
อยางทีแ่ สดงใหเราเห็นวาคุณภาพเปนเรือ่ งสําคัญ
และอยู  ร อบๆ ตั ว เราเช น เดี ย วกั บ เรื่ อ งของ
มาตรฐานนั่นเอง
ฝนหวานๆ ไปกับคุณภาพและช็อกโกแลตจึงไมใช
เรื่องของความฝนที่ตองการใหโลกของเราเต็มไป
ดวยสิง่ ของทีม่ คี ณ
ุ ภาพเทานัน้ แตยงั เปนเรือ่ งของ
การทําใหผลิตภัณฑและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสงผล
ดีตอ ธุรกิจและเศรษฐกิจของโลกโดยรวมอีกดวย
แลวองคกรของคุณผูอ า นละคะ มีความฝนอยางไร
บางเกีย่ วกับคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการที่
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

จดหมายขาวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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Intellige nce Te am

International Organization for Standardization (ISO) หรือองคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน ไดดําเนินการสํารวจจํานวนผูที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต
ป 1993 โดยรวบรวมจํานวนผูที่ไดรับการรับรอง ISO 9001 เปนกลุมแรก และขยายไปสูมาตรฐาน
อื่นๆ ที่มีการนําไปใชอยางแพรหลาย โดยสรุปได ดังนี้
มาตรฐาน

จํานวนผูที่ไดรับ
จํานวนผูที่ไดรับ
จํานวนที่
อัตราการเติบโต
อัตราการเติบโต
การรับรอง ป 2013 การรับรอง ป 2014 เปลี่ยนแปลง
ป 2013
ป 2014
ISO 9001
1,126,460
1,138,155
11,695
1%
3%
ISO 14001
301,622
324,148
22,526
7%
6%
ISO/TS 16949
53,723
57,950
4,227
8%
7%
ISO 22000
26,847
‘30,500
3,653
14 %
15 %
ISO 13485
25,655
27,791
2,136
8%
15 %
ISO/IEC 27001
22,349
23,972
1,623
7%
14 %
ISO 50001
4,826
6,778
1,952
40 %
116%
ISO 22301
1,757
รวมทั่วโลก
1,561,482
1,611,051
49,569
4%
3%
หมายเหตุ จํานวนตัวเลขผูที่ไดรับรองในป 2013 บางมาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีความผันผวนของจํานวนใบรับรอง เนื่องจาก
ความแปรปรวนของการรายงานจํานวนใบรับรองในแตละปของแตละหนวยรับรอง
การมีสวนรวมที่ไมสอดคลองกันของหนวยรับรองตอการสํารวจ
การมีสวนรวมของหนวยรับรองใหม

สถิตดิ งั กลาว แสดงใหเห็นวาจํานวนผูท ไี่ ดรบั การรับรองมาตรฐานตางๆ ในป 2014 สูงขึน้ เพียงเล็ก
นอยเมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 3% ซึ่งอัตราการเติบโตลดลง
ซึ่งชวยยืนยันขอสังเกตใน 2 ปที่ผานมา
มาตรฐานที่มีอัตราการเติบโตมากกวา 10 % คือ มาตรฐาน ISO 50001 ดานการจัดการพลังงาน
ซึ่งเปนมาตรฐานที่สามารถประยุกตใชไดกับองคกรทุกประเภท ที่เติบโต 40% โดยประเทศผูนําที่มี
จํานวนผูท ไี่ ดรบั การรับรองมากทีส่ ดุ คือ เยอรมัน ซึง่ มีสดั สวนถึง 50% ของผูท ไี่ ดรบั การรับรองทัง้ หมด
และมาตรฐาน ISO 22000 การจัดการความปลอดภัยของอาหาร ซึง่ เปนมาตรฐานเฉพาะทาง ทีเ่ ติบโต
14%
สําหรับมาตรฐานเฉพาะทางอืน่ ๆ คือ ISO/TS 16949 การบริหารงานคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต มีอัตราการเติบโตใกลเคียงกับป 2013 คือ 7% ซึ่งอาจเปนสัญญาณ
ทีแ่ สดงวาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนตกาํ ลังจะฟน ตัวอีกครัง้ สวน ISO 13485 มาตรฐานดาน
การบริหารงานคุณภาพสําหรับการผลิตเครื่องมือแพทย และ ISO/IEC 27001 มาตรฐานดานการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มีอัตราการเติบโต 7 - 8% ซึ่งลดลงกวาป 2013 คอน
ขางมาก
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มาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ มีอตั ราการเติบโตเพียง 1% สวน ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดลอม มีอตั รา
การเติบโตใกลเคียงกับปกอน ซึ่งทั้ง 2 มาตรฐานนี้ถือเปนมาตรฐานพื้นฐานที่ยังคงมีผูที่นําไปใชและขอการรับรองอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีความเคลื่อนไหว
โดยมีการประกาศใชฉบับใหมแลวเมื่อเดือนกันยายน 2015 ซึ่งนาจะมีผลตอผูที่นํามาตรฐานไปใชและจํานวนผูที่ไดรับการรับรองในปถัดไป
นอกจากนั้น ยังมีการขยายขอบขายการสํารวจไปที่ผูที่ไดรับการรับรอง ISO 22301 มาตรฐานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ที่สํารวจขอมูลเปน
ปแรก โดยประเทศที่มีผูที่ไดรับการรับรองมากที่สุด คือ อินเดีย สหราชอาณาจักร และญี่ปุน
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
ISO 9001

อันดับและประเทศ / จํานวนผูที่ไดรับการรับรอง

ประเทศทั้งหมด

(1) จีน
342,800
(1) จีน
117,758
(1) จีน
22,801
(1) จีน
10,212
(1) สหรัฐฯ
5,175
(1) ญี่ปุน
7,181

(2) อิตาลี
168,960
(2) อิตาลี
27,178
(2) เกาหลีใต
4,774
(2) อินเดีย
1,817
(2) เยอรมัน
5,035
(2) สหราชอาณาจักร
2,261

(3) เยอรมัน
55,363
(3) ญี่ปุน
23,753
(3) อินเดีย
4,581
(3) กรีซ
1,354
(3) อิตาลี
2,695
(3) อินเดีย
2,170

(23) ไทย
9,017
(16) ไทย
3,286
(7) ไทย
1,342
(15) ไทย
390
(29) ไทย
118
(23) ไทย
145

188

(1) เยอรมัน
3,402

(2) สหราชอาณาจักร
376

(3) สเปน
310

(8) ไทย
168

80

(1) อินเดีย
480
ที่มา : ISO Survey 2014, www.iso.org

(2) สหราชอาณาจักร
345

(3) ญี่ปุน
200

(14) ไทย
27

51

ISO 14001
ISO/TS 16949
ISO 22000
ISO 13485
ISO/IEC 27001
ISO 50001
ISO 22301
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170
86
142
95
109
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แนะนํา
มาตรฐานใหม
เพื่อใชรับมือ
เหตุฉุกเฉิน
หากเราตกอยูในสถานการณที่มีความเสี่ยง เชน
มหันตภัยจากธรรมชาติ การจูโจมของผูกอการ
ราย หรือเหตุการณอนื่ ๆ ในชีวติ ประจําวัน เปนตน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจําเปนจะตองปฏิบตั กิ ารดาน
ความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยมีพื้นฐานอยูบน
ความเขาใจในระดับของความเสี่ยงและธรรมชาติ
ของความเสี่ยง
เมื่อเร็วๆ นี้ ไอเอสโอหรือองคการระหวางประเทศ
วาดวยการมาตรฐานไดตพ
ี มิ พเผยแพรมาตรฐาน
2 ฉบับทีจ่ ะชวยใหองคกรทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
เตือนภัยสาธารณชน ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับ
ประเทศ และระดับระหวางประเทศ ในการตอบสนอง
กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน โดยมีรปู แบบโครงสรางการ
ทํางานที่สามารถแจงขาวสารใหกับประชาชนเปา
หมายที่ มีความเสีย่ งไดรบั ทราบ มาตรฐาน 2 ฉบับ
นั้น ไดแก ISO 22322 และ ISO 22324

จัดการ และนําการเตือนนภัยสาธารณชนไปใช • สีแดง เกีย่ วของกับอันตรายและควรใชเพือ่ แจง
ทัง้ กอนเกิดเหตุการณ ระหวางการเกิดเหตุการณ ประชาชนทีม่ คี วามเสีย่ งเพือ่ ลงมือปฏิบตั ดิ า นความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมอยางทันทวงที
และหลังเกิดเหตุการณ
ฮารุโอะ ฮายาชิ ผูน าํ โครงการมาตรฐาน ISO 22322
อธิบายวาเมือ่ ตกอยูใ นสถานการณทมี่ คี วามเสีย่ ง
เวลาที่จะใชในการสื่อสารนั้นมีอยูอยางจํากัด และ
ขาวสารเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั ิ จําเปน
จะตองกระจายไปสูค นกลุม ใหญโดยเร็ว การมีคมู อื
ขั้นตอนการดําเนินงานในการสงขาวสารอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางการตอบสนองตามความ
ตองการของประชาชน จะสามารถชวยชีวติ ปกปอง
สุขภาพ และปองกันการหยุดชะงักที่สําคัญลงได

นอกจากนี้ สีดาํ สีมว ง สีนาํ้ เงิน และสีเทา อาจใชใน
การเตรียมขาวสารเพิม่ เติม เชน อันตรายทีถ่ งึ แก
ชีวิต ขอมูลขาวสารที่เพิ่มเติมเขามา หรือเมื่อไม
สามารถหาขอมูลขาวสารใดๆ ได ยกตัวอยาง
เชน บริการอุตุนิยมวิทยา แผนที่ที่มีสีเปนระบบ
เตือนภัยลวงหนาเมื่อประกาศการมีพายุและแจง
ขาวประชาชนถึงระดับอันตราย

วัตถุประสงคของการเตือนภัยก็คือ การดึงดูด
ความสนใจของประชาชนที่ อ ยู  ใ นสถานการณ
ฉุกเฉินที่กําลังกอตัวขึ้น โดยกระตุนใหมีการรับรู
ที่วองไว ทั้งทางสายตาและการรับฟงเพื่อที่จะได
ปฏิบัติการดานความปลอดภัยที่เหมาะสม และ มาตรฐานทัง้ สองฉบับ ไอเอสโอแนะนําวาสามารถ
คนหาขอมูลเพิ่มเติม
ใชรวมกันกับมาตรฐานอื่นๆ ซึ่งยังอยูระหวางการ
หนาทีก่ ารกระจายการเตือนภัยควรทําใหมนั่ ใจได พัฒนาในหัวขอตางๆ เชน การบริหารความตอ
วาการเตือนภัยนั้นจะไดรับความสนใจสูงสุด นํา เนื่องทางธุรกิจ ความยืดหยุนขององคกร การ
มาซึ่งการพิจารณาคุณลักษณะและเงื่อนไขของ บริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัย วิธกี ารรับมือ
ประชาชนทีต่ กอยูใ นความเสีย่ งรวม ทัง้ ขอกําหนด กับการหลอกลวงและการควบคุม
ของกลุมที่มีความเปราะบางดวย
คณะกรรมการวิชาการทีพ
่ ฒ
ั นามาตรฐานดังกลาว
ISO 22322 ใหคาํ แนะนําในประเด็นปญหาของการ
เตือนภัยสาธารณชน ยกตัวอยางเชน การชวย
เลือกชองทางการเตือนภัยอยางโทรทัศน วิทยุ
หนังสือพิมพ โทรศัพท หรือลําโพง เสียงตามสาย
เพื่อกระจายขาว

มาตรฐาน ISO 22322: 2015 – Emergency
Management – Guideline for public warn- สําหรับ ISO 22324 อธิบายถึงสิ่งที่ตองใชและใช
ing ใหแนวทางสําหรับการพัฒนา การบริหาร อยางไร ยกตัวอยางเชน
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• สีเหลือง เกี่ยวของกับขอควรระวังและควรใช
แจงเตือนประชาชนทีม่ คี วามเสีย่ งเพือ่ เตรียมการ
ที่จะลงมือปฏิบัติดานความปลอดภัยที่เหมาะสม
• สีเขียว เกี่ยวของกับสถานะความปลอดภัยและ
ควรใชเพือ่ แจงประชาชนทีม่ คี วามเสีย่ งแตไมจาํ เปน
ตองลงมือกระทําการใดๆ

คือ ISO/TC 292 ดานความมั่นคงปลอดภัยและ
ความยืดหยุน โดยมีสถาบันมาตรฐานแหงชาติของ
ประเทศ สวีเดน (SIS) เปนเลขานุการ
ทีม่ า: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref202

