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หลั ง จากเหตุ ก ารณ ตึ ง เครี ย ดทางการเมื อ ง
ระหวางสหภาพยุโรปและรัสเซียในชวงที่ผานมา
สหภาพยุโรปเริม่ รูส กึ ถึงความจําเปนและความเรง
ดวนทีจ่ ะตองเพิม่ เสถียรภาพของตนดานพลังงาน
ในป จ จุ บันสหภาพยุ โ รปนํ าเข าพลั ง งานเปน
สัดสวนมากกวารอยละ 50 ของพลังงานที่ใช
ทั้งหมด ซึ่งสัดสวนการนําเขาที่สูงนี้เปนจุดเปราะ
บางจุดหนึง่ ของสหภาพยุโรปทีจ่ ะไดรบั จากผลกระ
ทบทางการเมืองที่มาจากภายนอกสหภาพโดย
เฉพาะพลังงานจากกาซธรรมชาติ ซึ่งในปจจุบัน
ถูกสงเขาสูส หภาพยุโรปผานทอเพราะการสงกาซ
ผานทอนั้นมีขอจํากัดที่คอนขางสูงในการเปลี่ยน
แหลงที่มาของกาซหากมีความจําเปน
ในอดี ต นั้ น สหภาพยุ โ รปเคยประสบกั บ การ
ขาดแคลนกาซธรรมชาติทรี่ นุ แรงมาแลวสองครัง้
ในป 2006 และ 2009 ซึ่งหลังจากเหตุการณทั้ง
สองครั้ง สหภาพยุโรปก็ไดเดินหนาทําการสราง
เสถียรภาพทางพลังงานมาแลว เหตุการณพพ
ิ าท
ระหวางสหภาพยุโรปและรัสเซียในชวงทีผ่ า นมาได
แสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการเพิม่ เสถียรภาพ
ทางพลังงานอีกครั้ง
ในเบื้ อ งต น สหภาพยุ โ รปเสนอการทํ า การ
ทดสอบความสามารถในการรับรองสถานการณ
ฉุกเฉินโดยการจําลองการถูกตัดจากแหลงกาซ
ธรรมชาติ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสามารถใน
การรองรับของระบบพลังงานในสหภาพยุโรป ขอ
สังเกตตางๆ ที่ไดจากการจําลองนี้จะถูกนําไปใช
พัฒนาแผนฉุกเฉิน และระบบการเตรียมพรอมใน
ดานตางๆ เชน การเพิ่มอัตราการกักตุนกาซ
ธรรมชาติสํารอง
สวนในระยะยาวนั้น สหภาพยุโรปไดเสนอ 4
หัวขอในการพัฒนาความปลอดภัยทางพลังงาน

ดังตอไปนี้
1. Diversifying กระจายแหลงพลังงานที่ยุโรป
นําเขา จากปจจุบันที่สหภาพยุโรปนําเขากาซ
ธรรมชาติกวารอยละ 90 จากประเทศเพียง 4
ประเทศ ซึ่งไดแก รัสเซีย, แอลจีเรีย, ลิเบียและ
นอรเวย
2. Saving ประหยัดพลังงานและพัฒนาโครงสราง
พืน้ ฐานทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
ของสหภาพยุโรป
3. Exploiting the EU’s own energy resources หรือมุงใชพลังงานของประเทศใน
สหภาพเอง แม ว  า ปริ ม าณพลั ง งานที่ ผ ลิ ต
ภายในสหภาพยุ โ รปลดลงถึ ง ร อ ยละ 20
ระหวางป 1995 และป 2012 แตอาจจะสามารถ
พัฒนาใหเพิ่มขึ้นไดโดยใชนํ้ามันดิบที่มีวิธีการ
ผลิตอยางยั่งยืน และการใชพลังงานทดแทน
ประเภทตางๆ
4. Completing the internal energy market
หรือ สรางตลาดพลังงานภายในสหภาพยุโรป
(เพื่อชวยในการสงพลังงานภายในสหภาพ
ยุโรป ในปจจุบนั มีประเทศในสหภาพยุโรปถึง 6
ประเทศที่ นํ า เข า ก า ซธรรมชาติ จ ากรั ส เซี ย
ทั้งหมดของปริมาณกาซธรรมชาติที่ใช ดังนั้น
ความสามารถในการเปลี่ยนแหลงพลังงานจะ
ชวยลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับประเทศเหลานีไ้ ด
ที่มา :
http://ec.europa.eu/news/energy/140604_en.htm, http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-14-606_en.htm,
http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-14-379_en.htm
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เกร็ดความรูในการจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ

สถานการณความเคลื่อนไหวภายนอก เชน
เป น แบบแผนในการจั ด การกั บ ภั ย คุ ก คาม 5. ทดสอบแผน (Test your plans)
การเมือง สังคม สภาพเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ
(Threat) ทีม่ ผี ลตอกิจกรรมสําคัญขององคกร 6. สื่ อ สารไปยั ง ผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย ในห ว งโซ
และเทคโนโลยี เปนประเด็นที่องคกรไมสามารถ 2. จัดทําแผน (Produce a plan)–จัดทําแผนการ อุปทาน
จัดการไดและอาจสงผลใหเกิดการหยุดชะงักของ
บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business 7. การปรับปรุง BCP อยางรวดเร็วและตอเนื่อง
ธุรกิจ (Disruption) อยางไรก็ตาม องคกร
Continuity Plan : BCP) โดยพิจารณาถึง 8. แผน BCP ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
สามารถบริหารจัดการใหธรุ กิจสามารถดําเนินไป
“7 P’s” ประกอบดวย
องคกร
ไดอยางตอเนือ่ ง โดยใช ISO 22301 - Business
- ผูใ หบริการ (Provider) – ภายในองคกรและ 9. การจัดการความเสี่ยง เชน การทําประกัน
Continuity Management Systems (BCMs)
ภายนอกองคกร (เชน ผูสงมอบ)
สําหรับองคกรและพนักงาน
หรือมาตรฐานระบบการจัดการความตอเนือ่ งทาง
- การดําเนินงาน (Performance) – ระดับผล 10. มีการวางแผนการสือ่ สารเหตุการณทเี่ กิดขึน้
ธุรกิจ เปนเครื่องมือในการดําเนินการ
การดําเนินงานหรือการใหบริการที่องคกร เกร็ดความรูท งั้ 10 ประการ ถือเปนขอมูลความ
BSI Group ซึ่ ง เป น หน ว ยงานด า นการ
ตองการ
รูเบื้องตนใหแกผูที่ตองจัดทําระบบการบริหาร
มาตรฐานของอังกฤษ ไดจดั ทําเอกสารเกร็ดความ
- กระบวนการ (Process)
ความตอเนื่องทางธุรกิจ ตาม ISO 22301 ซึ่งจะ
รูใ นการจัดการความตอเนือ่ งทางธุรกิจ โดยกลาว
- บุคลากร (People)
ทําใหองคกรดําเนินงานไดอยางตอเนื่องหากเกิด
ถึ ง การเตรี ย มการและตอบสนองต อ การหยุ ด
- สถานที่ (Premises) - ที่ดินและสิ่งปลูก อุบัติการณ (Incident หมายถึง สถานการณที่
ชะงักของธุรกิจและโซอุปทาน โดยการใช ISO
สราง
อาจทําใหหรือสามารถนําไปสูก ารหยุดชะงัก ความ
22301 ซึ่งมีเทคนิค ดังนี้
- ชื่อเสียงขององคกร (Profile)
สูญเสีย ภาวะฉุกเฉิน หรือสภาวะวิกฤติ) หรือ
1. ระบุกจิ กรรมทีส่ าํ คัญๆ ขององคกร–จากขอมูล
- การเตรียมการ (Preparation)
สามารถฟนฟู (Recovery) ในระดับที่องคกร
ของ The Greater London Authority ระบุ 3. จัดทํา BCP ใหเปนเอกสาร (Document your ยอมรับได ไดอยางรวดเร็ว หลังจากธุรกิจหยุด
วา กวาครึง่ หนึง่ ขององคกรทีเ่ คยประสบกับภัย
plan) โดยการทํางานรวมกันระหวางผูมีสวน ชะงัก เพื่อความอยูรอดของธุรกิจและสรางความ
พิ บั ติ ไ ม มี แ ผนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกู  คื น
ไดสวนเสียหลัก (รวมถึงผูสงมอบ)
สามารถในการแขงขัน
ธุรกิจภายในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งการลด 4. สื่อสาร (Communicate) โดยตองมีการ ที่มา:
ความเสี่ยงนี้ ทําไดโดยการระบุระบุกิจกรรมที่
สื่อสาร BCP ผูรับขอมูลมีความเขาใจ และคน Business Continuity Management – our
สําคัญๆ ขององคกรและประยุกตใชแนวทางที่
ทีร่ บั ผิดชอบหลักจะตองมี BCP ทีพ
่ รอมใชงาน top ten tips.
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Standard
Warning
รางแผน
ยุทธศาสตร
ISO
ป 2016-2020

แผนยุทธศาสตรขององคการวาดวยการมาตรฐานระหวางประเทศ หรือ ISO ถือเปนแนวทางการดําเนิน
งานของ ISO ซึ่งมีทั้งประเด็นดานการพัฒนามาตรฐาน การดําเนินงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย และ
การพัฒนาและปรับปรุงองคกร เปนตน
รางแผนยุทธศาสตร ISO ป 2016-2020 เปนฉบับที่อยูระหวางการเปดรับขอคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียด
3 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลพืน้ ฐานของสถานการณปจ จุบนั และจุดแข็งพืน้ ฐานของ ISO สวน
ที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมในอนาคตและผลกระทบตอ ISO และสวนที่ 3 ชุดคําถามสําหรับขอคิด
เห็นและขอเสนอแนะ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
• สวนที่ 1 การสรางพื้นฐานความแข็งแรง : ยุทธศาสตร ISO ป 2016-2020 ยังคงดําเนินการ
ตามความสําเร็จของยุทธศาสตร ป 2011-2015 โดยมุงเนนในดานการปกปองทรัพยสินทาง
ปญญา การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและการตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่ง
มีการดําเนินงานที่กาวหนามากและ ISO ก็ยังจะผลักดันไปอยางตอเนื่อง
• สวนที่ 2 อนาคตขางหนาจะเปนอยางไร : ในป 2012 คณะกรรมการ ISO ไดจัดทําการวิเคราะห
ความเสีย่ งและภาพจําลองอนาคต เพือ่ พิจารณาถึงปจจัยผลักดัน (driving force) และความ
เสี่ยงหลักที่ ISO จะตองเผชิญในอีกไมกี่ปขางหนา โดยการวิเคราะหนี้มุงไปที่ปจจัยผลักดัน
(driving force) ที่มีผลกระทบกับองคกรและปจจัยภายนอก (ไดแก การเมืองและกฎหมาย
เทคโนโลยี สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม) รวมถึงประเด็นเฉพาะที่มีความสัมพันธตอ
การพั ฒ นามาตรฐาน และนํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วไปใช ใ นการวิ เ คราะห แ ละจั ด ทํ า ภาพจํ า ลอง
สถานการณในอนาคต (Scenario Planning)
จากการวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 1 และสวนที่ 2 คณะกรรมการ ISO จึงไดนํามากําหนดเปนเปา
หมายความสําเร็จของ ISO ในป 2020 ประกอบดวย

โดย
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- ธรรมภิบาลหรือการกํากับดูแลของ ISO มีความนาเชื่อถือ เต็มไปดวยพลังและความคิด
สรางสรรค (dynamic)
- สมาชิกของ ISO มาจากทั่วโลก มีความสัมพันธที่แข็งแกรง และมีความเกี่ยวของกัน
- พันธมิตรของ ISO ไดรับการคัดเลือกมาอยางดี
- ISO มีความสามารถเกงกาจในดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
- ISO มีกระบวนการพัฒนามาตรฐานในระดับโลก
- ISO ตอบสนองตอความตองการใชมาตรฐานของลูกคา
- ISO สนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาอยางตอเนื่อง
- สํานักเลขาธิการของ ISO สนับสนุน ISO ใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร ในป 2020
• สวนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ : ชุดคําถามสําหรับการรวมเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอแนวทางการดําเนินงานของ ISO เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ในป 2020
ผูท สี่ นใจรวมแสดงความคิดเห็นสามารถสืบคนชุดคําถามและศึกษาขอมูลเพิม่ เติมไดจากเอกสาร “Consultation for ISO Strategy 2016-2020” โดยดาวโหลดไดที่ http://www.bsigroup.com/en-GB/
about-bsi/uk-national-standards-body/Consultation-on-ISO-strategicplan-2016-2020/ และสามารถสงขอคิดเห็นทางอีเมลไปยัง zaech@iso.org ภายในวันที่ 22 สิงหาคม
2014
ที่มา: - Consultation for ISO Strategy 2016-2020
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จดหมายขาวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน

สรุปผลการสัมมนา
วิชาการ ครั้งที่
2/2557 หัวขอ
“ISO 9001 : 2015
Next Generation
: Next Challenge”

การสัมมนาวิชาการ หัวขอ “ISO 9001:2015 กิจกรรมสําคัญในการสัมมนา ประกอบดวย
Next Generation : Next Challenge” ในวัน
ศุกรที่ 20 มิถนุ ายน 2557 เวลา 08.30–12.00 น. • แนะนําภาพรวมกิจกรรมโครงการสราง
ระบบขอมูลและองคความรูดานมาตรฐาน
ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบการจั ด การและการเตื อ นภั ย
โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับ
(Intelligence Unit) โดย นางจุรพ
ี ร บุญสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ สํานักงาน
หลง (ผูจ ดั การแผนกการมาตรฐาน สถาบัน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไดรับ
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ)
เกียรติจาก นายอดุลย ทองมาก อุตสาหกรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนผูก ลาวรายงาน และ • การบรรยาย หัวขอ “Significant Changes
นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผูวาราชการจังหวัด
in ISO 9001:2015” และ “Critical Sucนครศรีธรรมราชเปนประธานในพิธีเปด
cess Factors for Successful Transition” โดย นายสําราญ สอนผึ้ง (ผูอํานวย
วัตถุประสงคของการสัมมนา คือ
การอาวุโสฝายหนวยตรวจ สถาบันรับรอง
1) เพื่อเผยแพรองคความรูและประสบการณ
มาตรฐานไอเอสโอ)
เกีย่ วกับมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับปรับปรุง
ใหม และการบริหารงานดวยเครื่องมือการ
บริหารจัดการสมัยใหม
2) เพือ่ นําเสนอกิจกรรมภายใตโครงการสราง
ระบบองคความรูดานมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย ป 2557
การสัมมนาครัง้ นี้ มีผเู ขารวมงานจํานวนทัง้ สิน้ 60
คน ประกอบดวยกลุม ผูป ระกอบการอุตสาหกรรม
กลุม หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
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