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กอง บก. ขอกล่่าวสวัสดีีท่่านผู้้�อ่าน “จดีหมายข่าว

เพ่ื่�อการเตืือนภััยดี�านมาตืรฐาน” สำาหรับบท่ความ

ที่� น่าสนใจประจำาเดืีอนกันยายน 2564 ที่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดี�สรุปบท่วิเคราะห์เร่�อง  

ไอเอสโอปรับปรุงมาตืรฐานรหัสหลั่กท่รัพื่ย์สากล่

แล่ะแนวท่างการประเมินความเสี�ยงดี�านการปรับตัืว

ต่ือการเปลี่�ยนแปล่งสภัาพื่ภ้ัมิอากาศ STANDARD 

WARNING ไดี�แก่ สร�างอนาคตืเมืองที่�ไร�คาร์บอน

ดี�วยมาตืรฐานไอเอสโอ แล่ะผู้้�หญิิงแนวหน�าฝ่่าวิกฤตื 

COVID-19 งานดี�านวทิ่ยาศาสตืร ์สุดีท่�ายนี� ขอขอบคณุ

สำานักงานเศรษฐกจิอุตืสาหกรรม ที่�ให�การสนบัสนุนงบ

ประมาณดีำาเนินการโครงการสร�างระบบข�อม้ล่แล่ะองค์

ความร้� ดี�านมาตืรฐานระบบการจัดีการ แล่ะการเตืือน

ภััย หร่อ Intelligence Unit

ไอเอสโอไอเอสโอ

ปรั ับปรั ุงปรั ับปรั ุง

มาตรัฐานมาตรัฐาน

รัหั ัสรัหั ัส

หัลั ักทรั ัพย์ ์หัลั ักทรั ัพย์ ์

สากลัสากลั

ธุุรกิจระหว่างประเท่ศที่�ใช้�เคร่�องมือท่างการเงนิจำาเป็น

ตื�องมีวิธีุการที่�เป็นสากล่ในการระบุรหัสหลั่กท่รัพื่ย์

ซ่ึ่�ง “รหัสหลั่กท่รัพื่ย์สากล่” (International Secu-

rities Identification Number : ISIN) เป็นสิ�งที่�

จำาเป็นตื�องใช้�เป็นเคร่�องมือดัีงกล่่าว ล่่าสุดี เมื�อเดืีอน

กุมภัาพัื่นธ์ุ 2564 ไอเอสโอไดี�เผู้ยแพื่ร่มาตืรฐานดัีง

กล่่าวแล่�ว

มาตืรฐาน ISO 6166, Financial services – In-

ternational securities identification number 

(ISIN) เป็นมาตืรฐานที่�ให�โครงสร�างร้ปแบบสำาหรับ

การระบุเคร่�องมือท่างการเงินรวมทั่�งเคร่�องมือที่�ใช้�ใน

การอ�างอิงโดียใช้�รหัสการระบุที่�ไม่ซึ่ำ�ากันแล่ะข�อม้ล่เชิ้ง

บรรยายขั�นตืำ�าสำาหรับเคร่�องมือแต่ืล่ะประเภัท่ เช้่น 

ข�อม้ล่ทั่�วไป องคป์ระกอบข�อม้ล่สำาหรบัเคร่�องมืออื�นๆ 

ช่้�อที่�มีผู้ล่ตืามกฎหมายของผู้้�ออกรหัส ช่้�อสำานักงาน

หลั่กแล่ะองค์ประกอบข�อม้ล่รหัสยืนยันตัืวตืนท่าง

กฎหมาย เป็นตื�น ซ่ึ่�งไอเอสโอไดี�ปรับปรุงจาก

มาตืรฐานฉบับปี 2556 (ค.ศ.2013) โดียขยาย

ขอบข่ายมาตืรฐานให�รวมถึึงเคร่�องมือท่างการเงิน

ประเภัท่ต่ืางๆ ที่�ไม่ใช่้เพีื่ยงแค่หลั่กท่รัพื่ย์เท่่านั�น

นอกจากนี� หน่วยงานที่�ท่ำาหน�าที่�ล่งท่ะเบียนรหัสหลั่ก

ท่รัพื่ย์สากล่ซ่ึ่�งมีโครงสร�างเพ่ื่�อสร�างความมั�นใจให�

กับการใช้�มาตืรฐานอย่างมีประสิท่ธิุผู้ล่ยังตื�องข่�นอย่้

ปีที่� 10 ฉบับที่� 98 เดืีอนกันยายน 2564

Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 2nd  11th 18th Floor, Yakult Building, 

Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 

10400, Thailand

Tel. (+662) 617-1727-36 Fax. (+662) 617-1708

www.masci.or.th

กับงานของหน่วยงาน National Numbering 

Agencies (NNAs) ซ่ึ่�งมีบท่บาท่ร่วมกันในการนำา

มาตืรฐานไปใช้�ดี�วย ดัีงนั�น จ่งตื�องมีความใส่ใจแล่ะ

ระมัดีระวังสำาหรับระบบในระดัีบประเท่ศไปจนถึึงระดัีบ

ระหว่างประเท่ศรวมถึึงการอำานวยความสะดีวกที่�มี

การนำาไปใช้�ทั่�วโล่ก แล่ะมาตืรฐานนี�ไดี�จัดีเตืรียมระบบ

ที่�ง่ายต่ือการนำาไปใช้�ทั่�วโล่กแล่ะไดี�จัดีตัื�งเคร่อข่าย

ข�อม้ล่ที่�ท่ำาให�มั�นใจว่าจะไดี�รับข�อม้ล่ที่�จำาเป็นจากทั่�ว

โล่กไดี�ทั่นที่

การเปลี่�ยนแปล่งหลั่กที่�เพ่ื่�มเติืมจากมาตืรฐานฉบับ

ก่อนหน�านี�คือ การเพ่ื่�มประเภัท่ของเคร่�องมือข่�นมา

ใหม่ เช่้น OTC derivatives (ตืราสารท่างการเงินที่�

รวมสินท่รัพื่ย์ท่างการเงิน เช่้น หุ�นแล่ะอัตืราดีอกเบี�ย 

เข�ากับตืราสารอนุพัื่นธ์ุที่�มีความซัึ่บซึ่�อนเพ่ื่�อเพ่ื่�มผู้ล่

ตือบแท่นจากการล่งท่นุให�ส้งข่�น นักล่งท่นุสามารถึใช้�

ประโยช้น์จาก OTC Derivatives เพ่ื่�อสร�างโอกาส

ในการล่งทุ่นไดี�ในทุ่กๆสภัาวะตืล่าดีไดี�อย่างเต็ืมที่�) 

ระบบอัตืราแล่กเปลี่�ยนเงินตืราระหว่างประเท่ศ แล่ะ

คาร์บอนเครดิีตื เป็นตื�น 

ที่�มา: https://www.iso.org/news/ref2616.

html
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ความสามารถึในการปรับตัืวต่ือการเปลี่�ยนแปล่ง
สภัาพื่ภ้ัมิอากาศอย่างมีประสิท่ธิุผู้ล่จะท่ำาให�ร้�ถึึง
ความเสี�ยงต่ืางๆ ที่�อาจเกิดีข่�น รวมทั่�งความเปราะ
บางหร่อแนวโน�มที่�จะเกิดีผู้ล่กระท่บดี�วย  ล่่าสุดี 
เมื�อเดืีอนกุมภัาพัื่นธ์ุ 2564 ไอเอสโอไดี�พัื่ฒนา
มาตืรฐานใหม่สำาหรับการประเมินความเสี�ยง แล่ะ
ผู้ล่กระท่บซ่ึ่� ง ใช้�สำาหรับการปรับตัืวต่ือการ
เปลี่�ยนแปล่งของสภัาพื่ภ้ัมิอากาศ

การเปลี่�ยนแปล่งของสภัาพื่ภ้ัมิอากาศไดี�ส่งผู้ล่ก
ระท่บต่ือการดีำาเนินงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น
สภัาพื่ภ้ัมิอากาศที่�สุดีโตื่ง  การส้ญิเสียความ
หล่ากหล่ายท่างชี้วภัาพื่ หร่อความเสียหายดี�าน
สิ�งแวดีล่�อม ซ่ึ่�งทั่�ง 3 เร่�องนี�ติืดีอันดัีบหัวข�อความ
เสี�ยงระดัีบโล่กที่�มนุษย์เราตื�องใส่ใจเป็นพ่ื่เศษใน
ล่ำาดัีบตื�นๆ จากข�อม้ล่ของสภัาเศรษฐกิจโล่ก หร่อ 
WEF (World Economic Forum)

องค์กรต่ืางๆ จ่งให�ความสำาคัญิกับปัญิหาการ
เปลี่�ยนแปล่งสภัาพื่ภ้ัมิอากาศแล่ะพื่ยายามล่ดี
ผู้ล่กระท่บให�น�อยล่ง ซ่ึ่�งองค์กรเองก็จำาเป็นที่�จะ
ตื�องล่งมือท่ำาอย่างเป็นขั�นเป็นตือนดี�วยความเข�าใจ 
แล่ะการประเมินความเสี�ยงรวมทั่�งความเปราะบาง
หร่อแนวโน�มที่�จะเกิดีผู้ล่กระท่บดี�วย ซ่ึ่�งเป็นองค์
ประกอบสำาคัญิที่�จะช่้วยล่ดีปัญิหาดัีงกล่่าวล่งไดี�

อย่างไรก็ตืาม ความเสี�ยงดี�านการเปลี่�ยนแปล่ง
สภัาพื่ภ้ัมิอากาศแตืกต่ืางจากความเสี�ยงอื�นๆ 
เนื�องจากเป็นการยากหร่อแท่บจะเป็นไปไม่ไดี�ที่�จะ
นับจำานวนความเป็นไปไดี�ทั่�งระยะสั�นแล่ะระยะยาว 

ดี�วยเหตืุนี� จ่งมีการพัื่ฒนาแนวท่างตื่างๆ ข่�นมา
เพ่ื่�อประเมินความเสี�ยงของการเปลี่�ยนแปล่ง
สภัาพื่ภ้ัมิอากาศ เนื�องจากการประเมินความเสี�ยง
แบบเดิีมๆ ดี�วยหลั่กความน่าจะเป็นท่างสถิึติืนั�นใช้�
ไม่ไดี�ผู้ล่

ไอเอสโอจ่งไดี�พัื่ฒนามาตืรฐาน ISO 14091, 
Adaptation to climate change – Guide-
lines on vulnerability, impacts and risk 
assessment ข่�นมาเพ่ื่�ออธิุบายถึึงวิธีุการสร�าง
ความเข�าใจเร่�องความเปราะบางขององค์กร แล่ะ
วิธีุการพัื่ฒนาแล่ะนำาการประเมนิความเสี�ยงที่�ดีีไป
ใช้�ในบริบท่ของการเปลี่�ยนแปล่งสภัาพื่ภ้ัมิอากาศ 
ซ่ึ่�งสามารถึนำาไปใช้�เพ่ื่�อเน�นความเสี�ยงของการ
เปลี่�ยนแปล่งสภัาพื่ภ้ัมิอากาศทั่�งในปัจจุบันแล่ะใน
อนาคตื

มาตืรฐานนี�ให�แนวท่างการใช้�การกลั่�นกรองการ
ประเมินแล่ะห่วงโซ่ึ่ผู้ล่กระท่บ ซ่ึ่�งท่ำาให�เกิดีการ
วิเคราะห์ทั่�งเชิ้งคุณภัาพื่แล่ะเชิ้งปริมาณ
การมีข�อม้ล่ดัีงกล่่าวแล่ะสามารถึบันทึ่กเอกสาร
ดี�วยความเห็นพื่�องตื�องกันในระดัีบสากล่ จะช่้วย
ให�องค์กรทุ่กช้นิดีแล่ะทุ่กประเภัท่สามารถึตัืดีสิน
ใจท่างธุุรกิจไดี�ดีีข่�น แล่ะยังเป็นเคร่�องมือที่�เป็น
ประโยช้น์สำาหรับการรายงานดี�านภ้ัมิอากาศที่�
เกี�ยวข�องดี�วย

มาตืรฐาน ISO 14091 เป็นมาตืรฐานใหม่ล่่าสุดีใน
กลุ่่มมาตืรฐานการปรับตัืวต่ือการเปลี่�ยนแปล่ง
สภัาพื่ภ้ัมิอากาศซ่ึ่�งอย่้ภัายใตื�กลุ่่มมาตืรฐาน

แนวทางการประเมนิความเส่ี่ย่งดา้นการปรบัตัวต่อการเปล่ี่ย่นแปลี่งสี่ภาพภมิูแนวทางการประเมนิความเส่ี่ย่งดา้นการปรบัตัวต่อการเปล่ี่ย่นแปลี่งสี่ภาพภมิูอากาศอากาศ

เดีียวกันกับ ISO 14090, Adaptation to cli-
mate change – Principles, requirements 
and guidelines

มาตืรฐาน ISO 14090 ช่้วยอธิุบายองค์ประกอบ
ห ล่ า ย อ ย่ า ง ข อ ง ก า ร ป รั บ ตัื ว ต่ื อ กั บ ก า ร
เปลี่�ยนแปล่งสภัาพื่ภ้ัมิอากาศ รวมทั่�งการวางแผู้น
ล่่วงหน�า การวางแผู้นการปรบัตัืว การนำาไปใช้� การ
ติืดีตืามแล่ะการประเมิน รวมทั่�งการรายงานแล่ะ
การสื�อสาร ซ่ึ่�งจะช่้วยให�องค์กร

มาตืรฐานฉบับอื�นในกลุ่่มนี�รวมถึึงข�อกำาหนดีท่าง
วิช้าการ ISO/TS 14092, Adaptation to cli-
mate change – Requirements and guid-
ance on adaptation planning for local 
governments and communities แล่ะ
มาตืรฐานที่�จะเกิดีข่�นในอนาคตื ไดี�แก่ ISO 14093, 
Mechanism for financing local adaptation 
to climate change: Performance-based 
climate resilience grants แล่ะ ISO 14097 
ดี�วย ซ่ึ่�งเป็นกรอบการท่ำางานสำาหรับการประเมิน
แล่ะการรายงานการล่งทุ่นแล่ะกิจกรรมท่างการ
เงินที่�เกี�ยวข�องกับการเปลี่�ยนแปล่งสภัาพื่ภ้ัมิ
อากาศ

ที่�มา: https://www.iso.org/news/ref2625.
html
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ข�อม้ล่ของสภัาเศรษฐกิจโล่ก หร่อ WEF (World Economic Forum) ระบุว่าประช้ากรโล่กมากกว่า

คร่�งหนึ�งอาศัยอย้่กันอย่างเบียดีเสียดีในเมืองซ่ึ่�งมีส่วนท่ี�ท่ำาให�เกิดีการปล่่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกถึึง 

70% แล่ะการท่ี�จะท่ำาให�อุณหภั้มิเฉล่ี�ยของโล่กส้งข่�นไม่เกิน 1.5 องศาเซึ่ล่เซึ่ียสตืามเป้าหมายการ

พื่ัฒนาอย่างยั�งยืนขององค์การสหประช้าช้าตืิ เมืองตื่างๆ จำาเป็นตื�องมีแนวท่างในการท่ำาให�คาร์บอน

เป็นศ้นย์

แนวท่างท่ี�จะท่ำาไดี�คือ  การท่ำาให�ระบบตื่างๆ ของเมืองมีประสิท่ธุิภัาพื่อย่างเป็นระบบ เช้่น การ

ใช้�พื่ล่ังงานสะอาดี การใช้�เท่คโนโล่ยีดีิจิท่ัล่อัจฉริยะ การสร�างอาคารแล่ะโครงสร�างพื่่้นฐานท่ี�มี

ประสิท่ธุิภัาพื่ รวมท่ั�งแนวท่างเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่่�งใช้�ท่รัพื่ยากรน�ำา ของเสีย แล่ะวัสดีุอย่างมี

ประสิท่ธุิภัาพื่ เป็นตื�น 

ไอเอสโอมีมาตืรฐานอย้่นับพื่ันฉบับท่ี�ช้่วยให�ผู้้�นำาของเมืองตื่างๆ สามารถึดี้แล่ใส่ใจตืามคำาแนะนำาของ

สภัาเศรษฐกิจโล่กแล่ะท่ำาให�เมืองสะอาดีสะอ�านข่�น ผู้้�คนมีสุขภัาพื่ท่ี�ดีีข่�นแล่ะมีความยั�งยืนมากข่�นภัาย

ใตื�กรอบการดีำาเนินงานที่�ตื�องต่ือส้�ดี�วยปฏิบัติืการของปัจเจกช้นที่�ช้่วยให�มีการสร�างสภัาพื่แวดีล่�อม

ในเมืองที่�ตือบสนองความตื�องการของพื่ล่เมืองในปัจจุบันพื่ร�อมทั่�งล่งทุ่นเพ่ื่�ออนาคตืที่�ดีีข่�นสำาหรับ

ตืัวเราเองแล่ะโล่กของเรา 

เริ�มตื�นดี�วยแนวท่างแบบองค์รวมเช้ิงระบบ

การมีความเข�าใจท่ี�ชั้ดีเจนว่าเมืองท่ี�ยั�งยืนคืออะไรเป็นสิ�งท่ี�มีความหมายแล่ะยังเป็นเร่�องท่ี�เมืองจำาเป็น

ตื�องให�ความสำาคัญิเป็นพื่่เศษเพื่ราะเป็นจุดีเริ�มตื�นท่ี�จะนำาไปส้่เมืองแห่งความยั�งยืนไดี�

มาตืรฐาน ISO 37101, Sustainable development in communities – Management 

system for sustainable development – Requirements with guidance for use ไดี�จัดี

เตืรียมกรอบการดีำาเนินงานโดียรวมสำาหรับการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืนในชุ้มช้นซึ่่�งช่้วยให�เมืองกำาหนดี

วัตืถึุประสงค์แล่ะจัดีเตืรียมกล่ยุท่ธุ์ให�พื่ร�อมสำาหรับการบรรลุ่เป้าหมายของเมือง มาตืรฐานระบบ

การจัดีการนี�ครอบคลุ่มทุ่กสิ�งท่ี�เมืองตื�องให�ความสำาคัญิโดียผู้้�นำาของเมือง เช้่น การใช้�ท่รัพื่ยากร

อย่างมีความรับผู้ิดีช้อบ การจัดีการสิ�งแวดีล่�อม ความเป็นอย้่แล่ะสุขภัาพื่ของพื่ล่เมือง การปกครอง  

เป็นตื�น 

มาตืรฐาน ISO 37101 ไดี�รับการสนับสนุนโดียมาตืรฐานอื�นๆ อีกหล่ายมาตืรฐานในเร่�องตื่างๆ เช้่น 

คำาศัพื่ท่์ (ISO 37100) แล่ะตืัวช้ี�วัดีหล่ักสำาหรับการวัดีสมรรถึนะของบริการของเมือง (ISO 37120) 

เป็นตื�น
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ผู้้�เช้ี�ยวช้าญิในคณะกรรมการไอเอสโอท่ี�พื่ัฒนามาตืรฐานนี�ไดี�พื่ัฒนาเอกสารแนวท่างสำาหรับโครงสร�างชุ้มช้นอัจฉริยะ รวมท่ั�งมุมมองท่ี�สำาคัญิเช้่น การ

ขนส่งอย่างมาตืรฐาน ISO 37161, Smart community infrastructures – Guidance on smart transportation for energy saving in 

transportation services ซึ่่�งจัดีเตืรียมแนวท่างสำาหรับอุตืสาหกรรมขนส่ง รัฐบาล่ท่�องถึิ�นแล่ะรัฐบาล่แห่งช้าตืิพื่ร�อมดี�วยคำาแนะนำาวิธุีการล่ดีพื่ล่ังงาน

ท่ี�ใช้�ในการขนส่งสำาหรับผู้้�โดียสาร การขนส่ง แล่ะบริการไปรษณีย์

เศรษฐกิจหมุนเวียนคืออนาคตืของโล่ก

การเปล่ี�ยนแปล่งจากสังคมท่ี�ท่ิ�งขว�างสิ�งของเหล่ือใช้�กล่ายมาเป็นการให�ความสำาคัญิกับสิ�งของทุ่กอย่างซึ่่�งสามารถึนำาไปใช้�ซึ่�ำาหร่อแปรร้ปไดี�อีก  คือ

อนาคตืท่ี�ยั�งยืนซึ่่�งมีการอนุรักษ์ท่รัพื่ยากรอันมีค่ายิ�งของโล่กเอาไว� แล่ะเป็นท่ี�ร้�จักกันในช้่�อของ “เศรษฐกิจหมุนเวียน”  

จากข�อม้ล่ของสภัาเศรษฐกิจโล่ก หร่อ WEF (World Economic Forum) ระบุว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนคือโอกาสท่ี�มีม้ล่ค่านับล่�านล่�านเหรียญิสหรัฐซึ่่�ง

สามารถึสร�างงานแล่ะความเจริญิเตืิบโตืท่างเศรษฐกิจ ดี�วยเหตืุนี� ไอเอสโอจ่งตืระหนักถึึงความสำาคัญิแล่ะคุณค่าของอนาคตืท่ี�ยั�งยืนแล่ะไดี�แตื่งตืั�งคณะ

กรรมการวิช้าการท่ี�ประกอบดี�วยผู้้�เช้ี�ยวช้าญิจากประเท่ศตื่างๆ ท่ั�วโล่กกว่า 80 ประเท่ศเพื่่�อร่วมกันพื่ัฒนามาตืรฐานท่ี�เกี�ยวข�องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน

มาตืรฐานท่ี�คณะกรรมการดีังกล่่าวกำาล่ังพื่ัฒนาอย้่ก็คือ มาตืรฐาน ISO 59004, Circular economy – Framework and principles for imple-

mentation ซึ่่�งให�กรอบการท่ำางานแล่ะหล่ักการสำาหรับการนำาเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้� มาตืรฐาน ISO 59010, Circular economy – Guidelines 

on business models and value chains ซึ่่�งให�แนวท่างโมเดีล่ธุุรกิจแล่ะห่วงโซึ่่คุณค่า รวมท่ั�ง ISO/TR 59031, Circular economy – Per-

formance-based approach – Analysis of cases studies ซึ่่�งเป็นรายงานวิช้าการท่ี�จะเกิดีข่�นในอนาคตืท่ี�ค�นหาแนวท่างเช้ิงสมรรถึนะดี�วยการ

วิเคราะห์กรณีศึกษา

การจัดีการพื่ล่ังงานท่ี�มีประสิท่ธุิภัาพื่

การท่ี�องค์กรมีระบบการจัดีการพื่ล่ังงานท่ี�เตืรียมพื่ร�อมอย้่เสมอ อย่างมาตืรฐาน ISO 50001, Energy management systems – Requirements 

with guidance for use จะช้่วยให�องค์กรแล่ะหน่วยงานตื่างๆ สามารถึบรรลุ่ประสิท่ธุิผู้ล่แล่ะร้�ว่าควรปรับปรุงในส่วนใดีบ�าง 

ส่วนมาตืรฐาน ISO 17742, Energy efficiency and savings calculation for countries, regions and cities มีเป้าหมายสำาหรับชุ้มช้นโดีย

เฉพื่าะแล่ะจัดีเตืรียมวิธุีการท่ี�ใช้�ตืัวช้ี�วัดีเป็นพื่่้นฐานสำาหรับการคำานวณการประหยัดีพื่ล่ังงานซึ่่�งนำามาพื่่จารณาสำาหรับผู้้�ใช้�งานขั�นสุดีท่�าย เช้่น บ�านเร่อน 

อุตืสาหกรรม บริการ เกษตืรกรรม แล่ะการขนส่ง เป็นตื�น

มาตืรฐานเพื่่�อความยั�งยืนสำาหรับการใช้�พื่ล่ังงานอาคาร

ขณะท่ี�ประช้ากรโล่กกำาล่ังเพื่่�มมากข่�น ความตื�องการในการใช้�พื่ล่ังงานก็มีมากข่�นตืามไปดี�วย มีข�อม้ล่ระบุว่าเมื�อปี 2562 (ค.ศ.2019) ภัาคส่วนพื่ล่ังงาน

ท่ั�วโล่กมีการปล่่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดีออกไซึ่ดี์ถึึง 28% ซึ่่�งในดี�านอาคารแล่ะการก่อสร�างเป็นกลุ่่มท่ี�มีศักยภัาพื่เป็นอย่างมากในการปรับปรุงประสิท่ธุิภัาพื่

แล่ะการบรรลุ่เป้าหมายคาร์บอนเป็นศ้นย์

คณะอนุกรรมการวิช้าการของไอเอสโอ SC 17, Sustainability in buildings and civil engineering works กำาล่ังพื่ัฒนามาตืรฐานอย่างตื่อเนื�อง

เพื่่�อช้่วยสร�างโอกาสในการสนับสนุนคาร์บอนฟุตืพื่ริ�นท่์ในทุ่กแง่มุมของการค�าดี�านอาคาร รวมถึึงมาตืรฐาน ISO 15392, Sustainability in build-

ings and civil engineering works – General principles แล่ะมาตืรฐานชุ้ดี ISO 16745 ซึ่่�งเป็นข�อกำาหนดีท่ี�ท่ำาให�การวัดีแล่ะการรายงานการ

ปล่่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกจากอาคารเป็นเร่�องง่ายข่�นสำาหรับอุตืสาหกรรมอาคารแล่ะอุตืสาหกรรมก่อสร�าง 

เท่คโนโล่ยีสารสนเท่ศแล่ะการสื�อสารท่ี�เน�นระบบ บริการ แล่ะกระบวนการตื่างๆ ท่ี�เกิดีข่�นในเมืองอันมีระบบท่ี�เช้่�อมตื่อกันอย่างไร�รอยตื่อ  ช้่วยให�หล่ายสิ�ง

หล่ายอย่างในเมืองเป็นไปไดี�นับตืั�งแตื่การปรับปรุงการใช้�พื่ล่ังงานไปจนถึึงการล่ดีปัญิหาจราจรตืิดีขัดี 

แม�ว่าเร่�องเหล่่านี�จะเป็นเร่�องท่ี�ซึ่ับซึ่�อนมาก แตื่ชุ้ดีมาตืรฐานใหม่ก็มีส่วนท่ำาให�เร่�องยากกล่ายเป็นเร่�องง่ายข่�นเพื่ราะมีการให�มุมมองของภัาพื่รวมท่ี�ช้ัดีเจน

ว่าระบบตื่างๆ มีปฏิสัมพื่ันธุ์กันอย่างไร ดีังนั�น ผู้้�นำาของเมืองจ่งสามารถึระบุไดี�ว่าควรจะปรับปรุงส่วนใดีเพื่่�อความมีประสิท่ธุิภัาพื่ส้งสุดี

สำาหรับมาตืรฐาน ISO/IEC 30145-3, Information technology – Smart City ICT reference framework – Part 3: Smart city engi-

neering framework เน�นเร่�องกรอบการท่ำางานของวิศวกรรมเมืองอัจฉริยะจากมุมมองดี�านเท่คโนโล่ยีสารสนเท่ศแล่ะการสื�อสาร ประกอบดี�วยระบบ

วิศวกรรมท่ั�งแนวตืั�งแล่ะแนวนอนซึ่่�งให�ภัาพื่ท่ี�ช้ัดีเจนสำาหรับเท่คนิคท่ี�แตืกตื่างกันแล่ะองค์ประกอบท่ี�จำาเป็นสำาหรับกระบวนการธุุรกิจเมืองอัจฉริยะ 

ท่ี�มา: 1. https://www.iso.org/news/ref2627.html

        2. https://www.weforum.org/agenda/2021/01/cities-climate-decarbonize-integrated/
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วันที่� 11 กุมภัาพัื่นธ์ุของทุ่กปี องค์การสหประช้าช้าตืิ

ไดี�กำาหนดีให�เป็นวันสากล่เพ่ื่�อสตืรีแล่ะเด็ีกหญิิง

ในงานวิท่ยาศาสตืร์ (International Day of 

Women & Girls in Science) 

สิท่ธิุมนุษยช้นอันเป็นสิท่ธิุขั�นพ้่ื่นฐานที่�มนุษย์เกิดี

มาดี�วยความเท่่าเท่ียมกันในศักดิี�ศรีความเป็น

มนุษย์ ไม่เพีื่ยงแตืช่่้วยให�สตืรีแล่ะเดีก็มีความเท่่า

เที่ยมกันในประเด็ีนต่ืางๆ เท่่านั�น แต่ืยังช่้วยให�โล่ก

ของเราเป็นโล่กที่�น่าอย่้มากข่�นดี�วย

เนื�องในโอกาสวันสากล่เพ่ื่�อสตืรีแล่ะเด็ีกหญิิงใน

งานวิท่ยาศาสตืร์ประจำาปี 2564 ไอเอสโอมีความ

ภัาคภ้ัมิใจที่�ไดี�เป็นเจ�าภัาพื่จัดีการประชุ้มครั�งแรก

ในโครงการใหมต่ืามแผู้นปฏบัิติืการมิติืหญิิงช้าย 

ซ่ึ่�งสนับสนุนความเท่่าเท่ยีมกันท่างเพื่ศ ซ่ึ่�งไอเอสโอ

ไดี�จัดีเก็บข�อม้ล่ตัืวแท่นหญิิงช้ายที่�ปฏิบัติืงานดี�าน

การมาตืรฐาน ทั่�งจากสถึาบันมาตืรฐานแห่งช้าติื 

ผู้้�นำา ซีึ่อีโอ คณะกรรมการวชิ้าการ แล่ะผู้้�เชี้�ยวช้าญิ

แล่ะยังไดี�รวบรวมกรณีศึกษาจากมาตืรฐานระดัีบ

ประเท่ศแล่ะมาตืรฐานระหว่างประเท่ศเพ่ื่�อกำาหนดี

แนวท่างปฏิบัติืในการสนับสนุนความเท่่าเท่ยีมกัน

ของช้ายแล่ะหญิิง  อันเป็นพ้่ื่นฐานในการท่ำาความ

เข�าใจกับปัญิหาแล่ะความท่�าท่ายในเร่�องนี�ดี�วย

เมื�อวันที่� 11 กุมภัาพัื่นธ์ุ 2564 เคร่อข่ายขององค์กร

สหประช้าช้าติืที่�มีช้่�อว่า Gender Focal Point 

Network ไดี�รวมเอาสมาชิ้กไอเอสโอจากทั่�วโล่ก

ให�มามีส่วนร่วมในการพ้ื่ดีคุย อภิัปรายแล่ะแบ่งปัน

ข�อม้ล่รวมทั่�งแนวปฏิบัติืที่�ดีีในการส่งเสริมวัฒนธุรรม

ของการให�ความสำาคัญิแก่หญิิงช้ายอย่างเท่่าเที่ยม

กัน แล่ะท่ำาให�มาตืรฐานต่ืางๆ ตือบสนองต่ือความ

ตื�องการไดี�ทั่�งหญิิงแล่ะช้าย

เล่ขาธิุการไอเอสโอไดี�กล่่าวว่าความเท่่าเที่ยมกันของ

หญิิงแล่ะช้ายส่งเสริมให�เกิดีความมั�นคงท่างเศรษฐกิจ

แล่ะการพื่ฒันาอย่างยั�งยืน แล่ะมาตืรฐานกมี็บท่บาท่

พ้่ื่นฐานในเร่�องนี� ไอเอสโอไดี�มีพัื่นธุสัญิญิาในการ

ท่ำาให�มั�นใจว่ามาตืรฐานสามารถึตือบสนองความ

ตื�องการไดี�ทั่�งหญิิงแล่ะช้าย ซ่ึ่�งการมีส่วนร่วมของ

ผู้้�หญิิงในการพัื่ฒนามาตืรฐานไอเอสโอนั�นมีความ

สำาคัญิเป็นอย่างยิ�งที่�จะช่้วยตือบสนองความตื�องการ

ของคนในสงัคมที่�ใช้�มาตืรฐาน แล่ะที่�ไอเอสโอ ทุ่กคน

มีความภัาคภ้ัมิใจในบท่บาท่ของผู้้�หญิิงที่�ไดี�ท่ำาหน�าที่�

ในระดัีบบริหาร ในบท่บาท่ในระดัีบอาวุโสที่�สำานักงาน

เล่ขาธุิการกล่าง รวมทั่�งในคณะกรรมการวิช้าการ

ต่ืางๆ ซ่ึ่�งอย่้ในสาขาวิท่ยาศาสตืร์ เช่้น จุล่ชี้ววิท่ยา 

แล่ะเอไอ เป็นตื�น

ส่วนผู้้�จัดีการคณะกรรมการวชิ้าการ ISO/TC 272, 

Forensic sciences กล่่าวว่ามีผู้้�หญิิงเข�ามาท่ำางาน

ดี�านวิท่ยาศาสตืร์ มากข่�นแล่ะก็ยังมีศักยภัาพื่ที่�จะก�าว

ข่�นส่้ตืำาแหน่งที่�ส้งข่�นไดี�อีก สำาหรับคณะกรรมการ

ดี�านนิติืวิท่ยาศาสตืร์เต็ืมไปดี�วยผู้้�หญิิงที่�มีความ

ช้าญิฉล่าดี เชี้�ยวช้าญิแล่ะสร�างแรงบันดีาล่ใจที่�ท่ำาให�

งานมีความก�าวหน�าในระดัีบสากล่ไดี� ไคลี่ ช้้มัคเกอร์ 

กล่่าวว่าตืนเองมคีวามภัาคภ้ัมใิจที่�ไดี�เข�าไปเกี�ยวข�อง

กับชุ้มชุ้นที่�มีคนเก่งๆ หล่ากหล่ายแล่ะท่กุคนมีความ

เท่่าเที่ยมกัน แล่ะยังมองหาโอกาสที่�จะท่ำางานเคียง

ข�างไปกับคนรุ่นใหม่ที่�พื่ร�อมจะก�าวเข�ามาร่วมงาน

ของมืออาชี้พื่ดี�านการมาตืรฐาน

การสร�างความเข�มแข็งให�กับสตืรีแล่ะเด็ีกหญิิงยัง

เป็นเร่�องของความเท่่าเที่ยมกันท่างเพื่ศซ่ึ่�งเป็นองค์

ประกอบที่�สำาคัญิของความรับผิู้ดีช้อบต่ือสังคม แล่ะ

ยังสร�างความเข�มแขง็แล่ะความเท่่าเท่ยีมกันในสงัคม 

ตืามที่�ระบุไว�ในมาตืรฐานแนวท่างความรับผิู้ดีช้อบต่ือ

สังคม หร่อ ISO 26000, Guidance on social 

responsibility

ขณะเดีียวกนั ในปนีี� การเกดิีโรคระบาดี COVID-19 

อย่างต่ือเนื�องก็ยิ�งท่ำาให�บท่บาท่วิช้าชี้พื่ของนักวิจัย

หญิิงที่�ท่ำางานต่ือส้�กับภััยโรคระบาดีในเวที่ต่ืางๆ มี

ความชั้ดีเจนข่�น แล่ะท่ำาให�มองเห็นความไม่เท่่าเที่ยม

กันระหว่างหญิิงแล่ะช้ายในระบบงานวิท่ยาศาสตืร์ซ่ึ่�ง

จำาเป็นตื�องปรับปรุงนโยบายหร่อโครงการแล่ะกล่ไก

ต่ืางๆ เสียใหม่เพ่ื่�อสนับสนุนผู้้�หญิิงแล่ะเด็ีกให�มากข่�น

ดัีงนั�น การเฉลิ่มฉล่องวันสากล่เพ่ื่�อสตืรีแล่ะเด็ีกหญิิง

ในปี 2564 นี�ซ่ึ่�งเป็นปีที่� 6 ของการจัดีงานที่�สำานักงาน

ใหญ่ิ องค์การสหประช้าช้าติื ในวันที่� 11 กุมภัาพัื่นธ์ุ 

2564 จ่งให�ความสำาคัญิกับนักวิท่ยาศาสตืรห์ญิิงที่�

อย่้แนวหน�าในการต่ือส้�กับโรคระบาดี COVID-19 

(Women Scientists at the forefront of the 

fight against COVID-19) เช้น่เดีียวกันแล่ะรวบรวม

ผู้้�เชี้�ยวช้าญิที่�อย่้ในสาขาที่�เกี�ยวข�องกับโรคระบาดีมา

จากทั่�วทุ่กมุมโล่กมารว่มพ้ื่ดีคยุแล่ะอภัปิราย โดียไดี�

จัดีงานแบบออนไล่น์ร่วมกัน 

การบรรล่คุวามเท่่าเที่ยมกันระหว่างเพื่ศ รวมทั่�งการ

สร�างความเข�มแขง็ให�กับสตืรีแล่ะเดีก็หญิิง เปน็เป้า

หมายที่�สำาคัญิเป้าหมายหนึ�ง (SDG 5) สำาหรับการ

พัื่ฒนาอย่างยั�งยืนขององค์การสหประช้าช้าติื  การ

จัดีงานดัีงกล่่าวไดี�มีส่วนสำาคัญิเป็นอย่างยิ�งในการ

สนับสนุนสตืรีแล่ะเด็ีกหญิิงให�ก�าวข่�นมามีบท่บาท่

ในวงการมาตืรฐานแล่ะวิท่ยาศาสตืร์มากข่�น แล่ะ

เป็นอีกก�าวหนึ�งที่�จะนำาไปส่้การบรรลุ่เป้าหมายการ

พัื่ฒนาอย่างยั�งยืนตืาม SDG 5 ต่ือไป 

ที่�มา: 
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