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กอง บัก. ขอกล่่าวสวัสดื่ท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมายข่าว

เพื่่�อการเตืือนภััยดื�านมาตืรฐาน” สำาหรับับัที่ความ

ที่่�น่าสนใจปีระจำาเดืือนมกราคม 2566 ท่ี่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สรุปีบัที่วิเคราะห์เร่�อง  

การล่ดืคาร์บัอนการบัินสากล่กับั CORSIA แล่ะISO 

22301 ที่างเล่อืกแล่ะที่างรอดืที่่�ยั�งยนืของธุรุกจิยุคใหม่ 

STANDARD WARNING ไดื�แก่ ไอเอสโอกับัมาตืรฐาน

เพื่่�อรับัมอืกับัสภัาพื่ภัมิ้อากาศแล่ะออสเตืรเล่ย่มุ่งหน�า

ส้่คาร์บัอนเปี็นศ้นย์ดื�วย “มาตืรฐานสากล่” สุดืที่�ายน่� 

ขอขอบัคุณสำานักงานเศรษฐกิจอุตืสาหกรรม ที่่�ให�การ

สนับัสนุนงบัปีระมาณดืำาเนินการโครงการสร�างระบับั

ข�อมล้่แล่ะองคค์วามร้� ดื�านมาตืรฐานระบับัการจดัืการ 

แล่ะการเตืือนภััย หร่อ Intelligence Unit

กอง บัก.

ก า ร ล ดก า ร ล ด
ค า ร ์ บ อ นค า ร ์ บ อ น
ก า ร บิ นก า ร บิ น
ส า ก ล กั บ ส า ก ล กั บ 
C O R S I AC O R S I A
โครงการชดืเชยแล่ะการล่ดืคาร์บัอนสำาหรับัการบัิน

ระหว่างปีระเที่ศ (CORSIA) เปี็นโครงการระดืับัโล่กเพื่่�อ

จดัืการกบััการปีล่อ่ยมล่พื่ษิจากการเดืนิที่างที่างอากาศ

ระหว่างปีระเที่ศ ข�อตืกล่งเมื�อปีี 2559 โดืยองค์การการ

บันิพื่ล่เรอ่นระหวา่งปีระเที่ศ  (ICAO) กำาหนดืให�สายการ

บันิตื�องตืรวจสอบัแล่ะรายงานการปีล่่อยมล่พิื่ษตืั�งแต่ืปีี 

2562 แล่ะซื้่�อหน่วยล่ดืการปีล่่อยมล่พื่ิษที่่�สร�างข้�นโดืย

โครงการในภัาคส่วนอื�น ๆ เพื่่�อให�ครอบัคลุ่มการ

ค ว บั คุ ม ก า ร เ พื่ิ� ม ข้� น ข อ ง ก า ร ปี ล่่ อ ย ก๊ า ซื้

คาร์บัอนไดืออกไซื้ดื์ที่่�ส้งกว่าระดืับั 2020 จากปีี 2564  

ตืั� งแต่ืปีี  2570 (ค.ศ.2027) การม่ ส่วนร่วมใน  

CORSIA จะกล่ายเป็ีนข�อบัังคับัสำาหรับัรัฐส่วนใหญ่่ซื้้�ง

ม่ผู้ล่บัังคับัใช�กับัเส�นที่างระหว่างปีระเที่ศเกือบัที่ั�งหมดื 

ข�อยกเว�นเพื่ียงอย่างเดื่ยวหล่ังจากปีี 2027 จะเปี็นการ

ยกเว�นสำาหรับัรัฐที่่�ม่กิจการการบิันไปีกลั่บัในระดัืบัตืำ�า 

หร่อถู้กจัดือันดืับัว่าม่การพื่ัฒนาน�อยที่่�สุดืหร่อการ

พื่ัฒนาของเกาะเล่็ก/ไม่ม่ที่างออกส้่ที่ะเล่

CORSIA อาจสง่ผู้ล่กระที่บัตือ่สายการบันิตืา่งๆ หาก

ม่คุณสมบััตืิตืรงตืามเกณฑ์์ตื่อไปีน่� คือ เคร่�องบัินม่

นำ�าหนักมากกว่า 5,700 กก. เมื�อบัินข้�น ม่การปีล่่อย

กา๊ซื้คารบ์ัอนไดืออกไซื้ด์ื 10,000 ตืนัตือ่ปีีในเส�นที่าง

ระหว่างปีระเที่ศ มก่ารดืำาเนินกิจการมากว่า 3 ปี ีหรอ่

ที่ั�งสองรัฐที่่�ม่การเช่�อมตื่อเส�นที่างกับัสายการบิันที่่�

กำาลั่งบัินอย้่แล่ะกำาล่ังอย้่ ในขั�นตือนนำาร่องของ  

CORSIA

จากการเดืนิที่างที่างอากาศที่่�เพื่ิ�มข้�นที่ั�วโล่ก  จง้มแ่รง

กดืดัืนเพื่ิ�มข้�นสำาหรับัองค์กรดื�านการบัินให�ดืำาเนิน

การล่ดืการปีล่่อยก๊าซื้คาร์บัอนไดืออกไซื้ด์ืตืาม

เง่�อนไขดืังกล่่าว ดืังนั�น การปีฏิิบััตืิตืาม CORSIA จะ

ช่วยให�สายการบัินระหว่างปีระเที่ศสามารถูล่ดืผู้ล่ก

ระที่บัต่ือสิ�งแวดืล่�อม แล่ะมก่ารปีฏิบิัติัืตืามข�อกำาหนดื

ดื�านกฎระเบั่ยบัสากล่ 

สถูาบัันรบััรองมาตืรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ไดื�เปีดิืการ

บัรกิารที่วนสอบัโครงการชดืเชยแล่ะการล่ดืปีรมิาณ

การปีล่่อยก๊าซื้คาร์บัอนไดืออกไซื้ด์ืภัาคการบิัน

ระหวา่งปีระเที่ศ (CORSIA) เพื่่�อสนบััสนนุให�ผู้้�ปีฏิบิัตัืิ

การบิัน (Aeroplane Operator) สามารถูดืำาเนิน

การให�สอดืคล่�องกับัข�อบัังคับัขององค์การการบัิน

พื่ล่เร่อนระหว่างปีระเที่ศ แล่ะข�อบังัคับัสำานกังานการ

บันิพื่ล่เร่อนแห่งปีระเที่ศไที่ย ที่ั�งน่� เพื่่�อเป็ีนการปีฏิบิัติัื

ตืามพื่ันธุกรณ่โครงการการชดืเชยแล่ะล่ดืปีริมาณ

การปีล่่อยก๊าซื้คาร์บัอนไดืออกไซื้ด์ืภัาคการบิัน

ระหว่างปีระเที่ศ ของ ICAO ซื้้�งเปี็นมาตืรการดื�านสิ�ง

แวดืล่�อมการบันิเพื่่�อล่ดืปีรมิาณการปีล่่อยกา๊ซื้เรอ่น

ปีีที่่� 13 ฉบัับัที่่� 109 เดืือนมกราคม 2566

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

www.masci.or.th

กระจกอนัเป็ีนสาเหตืขุองการเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภัม้ิ

อากาศโล่ก

สถูาบัันรับัรองมาตืรฐานไอเอสโอ อุตืสาหกรรม

พื่ฒันาม้ล่นิธิุ เป็ีนหน่วยงานตืรวจสอบัความใช�ไดื�แล่ะ

ที่วนสอบัก๊าซื้เร่อนกระจก (Validation and Veri-

fication Body) ซ้ื้�งไดื�รับัการรับัรองระบับังานจาก 

UNFCCC สำาหรบััการตืรวจสอบัความใช�ไดื�แล่ะที่วน

สอบัโครงการ CDM แล่ะไดื�รับัการข้�นที่ะเบั่ยนเป็ีน

หน่วยงานตืรวจสอบัความใช�ไดื�แล่ะที่วนสอบัก๊าซื้

เร่อนกระจกโครงการ T-VER จากองค์การบัริหาร

จัดืการก๊าซื้เร่อนกระจก (องค์การมหาชน) 

บัคุล่ากรของสถูาบันัรับัรองมาตืรฐานไอเสโอมค่วาม

ร้�ความสามารถูในกิจกรรมการตืรวจสอบัความใช�ไดื�

แล่ะที่วนสอบัก๊าซื้เร่อนกระจก ม่ความเข�าใจในข�อ

กำาหนดืมาตืรฐานแล่ะการปีฏิบิัติัืงานของผู้้�ปีฏิิบัติัืการ

บัิน แล่ะดื�วยการบัริการที่่�เปี็นมืออาชีพื่ รวดืเร็ว เปี็น

ไปีตืามมาตืรฐานการจัดืการสากล่ 

สถูาบัันรับัรองมาตืรฐานไอเสโอไดื�พื่ัฒนาระบับังาน

ดื�านการตืรวจสอบัความใช�ไดื�แล่ะที่วนสอบัก๊าซื้เรอ่น

กระจกตืาม ISO 14065 แล่ะไดื�รับัการรับัรองระบับั

งานจากคณะกรรมการการมาตืรฐานแหง่ชาตื ิซื้้�งเปีน็

หนว่ยงานของรัฐที่่�ให�การรับัรองระบับังาน ครอบัคลุ่ม
ขอบัขา่ยการขนส่งที่างอากาศ ข�อกำาหนดืเฉพื่าะของ 
ICAO – CORSIA
ที่่�มา: 

1.https://www.southpole.com/what-is-
corsia-and-how-does-it-affect-your-
airline 

2.https://www.masci.or.th/service/cor-
sia-verification-service/ 

3.https://www.icao.int/environmental-
protection/CORSIA/Pages/CORSIA-

and-Covid-19.aspx
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ที่กุวนัน่� เราอาจปีระสบักับัสถูานการณท์ี่่�ไม่
คาดืคิดืไดื�เสมอ นอกจากโรคระบัาดืใหญ่่ 
แล่ะสงครามในตื่างปีระเที่ศแล่�ว ยังม่ภััย
พื่บิัติัืจากธุรรมชาติืหรอ่นำ�ามอืมนษุยท์ี่่�อาจ
เกิดืข้�นไดื�อ่ก เช่น ภััยจากการก่อการร�าย 
การโจมตื่ที่างไซื้เบัอร์  หร่อแม�แต่ืความ
บักพื่ร่องของมนุษย์  ความไม่แน่นอนที่่�ไม่
สามารถูคาดืการณไ์ดื�เช่นน่�ที่ำาให�ธุรุกิจแล่ะ
อ ง ค์ ก ร เ กิ ดื ก า ร ห ยุ ดื ช ะ งั ก  ม่ ก า ร
เปีล่่�ยนแปีล่งอย่างรวดืเร็ว แล่ะไม่สามารถู
ดืำาเนนิงานไดื�อยา่งตือ่เนื�อง แล่ะหากปีญั่หา
ตื่างๆ ไม่ไดื�รับัการแก�ไขอย่างที่ันท่ี่วงท่ี่ ก็
จะสง่ผู้ล่ตือ่ความต่ือเนื�องแล่ะปีระสทิี่ธิุภัาพื่
ของการดืำาเนินงาน หร่อแม�แตื่ที่ำาให�ธุุรกิจ
ล่�มเหล่วไดื�
ดืังนั�น ธุุรกิจแล่ะองค์กรจ้งจำาเป็ีนตื�องให�
ความสำาคัญ่ในการบัริหารจัดืการเพ่ื่�อให�
องคก์รมค่วามสามารถูดืำาเนนิการไดื�อยา่ง
ยั�งยืน ม่การดืำาเนินงานดื�วยความแม่นยำา  
สามารถูรับัมือกับัการเปีล่่�ยนแปีล่งจาก
ปีจัจยัภัายนอกแล่ะปีจัจยัภัายในองคก์รไดื�
ซื้้�งสิ�งเหล่่าน่�ล่�วนแล่�วส่งผู้ล่กระที่บัตื่อผู้้�ม่
ส่วนไดื�เส่ย ภัาพื่ล่ักษณ์ ช่�อเส่ยง รวมที่ั�ง
กิจกรรมที่่�เพื่ิ�มคุณค่าขององค์กรดื�วย  
มาตืรฐานสากล่ที่่�จะช่วยให�ธุุรกิจแล่ะ
องค์กรสามารถูเตืรียมพื่ร�อมรับัมือกับั
ความเปีล่่�ยนแปีล่งดัืงกล่่าวไดื�เป็ีนอย่างด่ื 
คือ BCMS หร่อ ISO 22301, Security 
and resilience — Business continu-
ity management systems — Re-
quirements  มาตืรฐานสากล่น่�เป็ีนข�อ
กำาหนดืฉบัับัแรกของโล่กที่่�ช่วยให�องค์กร
สามารถูรักษาความต่ือเนื�องที่างธุุรกิจไดื�
อย่างม่ปีระสิที่ธิุภัาพื่ สามารถูฟื้้�นตัืวจาก
การหยุดืชะงักที่างธุุรกิจไดื�อย่างรวดืเร็ว 
แล่ะสามารถูดืำาเนินธุุรกิจไดื�อย่างยั�งยืน
ความสำาคญั่ของ BCMS มค่วามชดัืเจนยิ�ง
ข้�นที่่ามกล่างการระบัาดืใหญ่่ซื้้� งผู้้�นำา
องค์กรตื่างก็ตืระหนักดื่ถูึงผู้ล่กระที่บัเปี็น
อยา่งมากเนื�องจากไมส่ามารถูดืำาเนินธุรุกิจ
ไดื�อย่างเปี็นปีกตืิอ่กตื่อไปี 

ดืังนั�น การปี้องกันองค์กรที่่�ดื่ที่่�สุดืจ้ง
เปีน็การวางแผู้นความต่ือเนื�องที่างธุรุกิจที่่�
มป่ีระสิที่ธุภิัาพื่ โดืยให�แนวที่างพื่นักงานว่า
ตื�องที่ำาอย่างไรหากกระบัวนการที่ำางาน
ปีกตืิไดื�รับัผู้ล่กระที่บั โดืยให�แนวที่างที่่�
ครอบัคลุ่มเพื่่�อความยืดืหยุ่นขององค์กร 
เชน่การปีรับัเปีล่่�ยนการที่ำางานไปีส้ยุ่คนิวน
อร์มอล่ดื�วยการที่ำางานระยะไกล่ การให�
บัรกิารที่่�ตื�องคำานงึถูงึการเว�นระยะห่างที่าง
สังคม การให�ความสำาคัญ่กับัการดื้แล่
สุขภัาพื่ความเป็ีนอย่้ของพื่นักงานมากข้�น 
แล่ะการนำาเที่คโนโล่ย่คล่าวดื์มาใช� เปี็นตื�น
มาตืรฐาน ISO 22301 สามารถูนำาไปีใช�ไดื�
กบััองคก์รที่กุปีระเภัที่ ที่กุขนาดื ซื้้�งมค่วาม
ตื�องการให�มก่ารนำาระบับัการจัดืการความ
ตื่อเนื�องที่างธุุรกิจไปีใช� ม่การด้ืแล่รักษา
แล่ะปีรับัปีรุงระบับั แล่ะม่ความมั�นใจใน
ความสอดืคล่�องกบัันโยบัายความตือ่เนื�อง
ที่างธุุรกิจที่่�องค์กรระบัุไว� นอกจากน่� ยังม่
ความจำาเปี็นในการส่งมอบัผู้ลิ่ตืภััณฑ์์แล่ะ
บัริการให� ไดื� ในระดัืบัความสามารถูที่่�
กำาหนดืไว�ล่่วงหน�าในระดืับัที่่�ยอมรับัไดื�
ระหว่างการหยุดืชะงักโดืยสามารถูเพื่ิ�ม
ความยืดืหยุ่น (Resilience) ดื�วยการใช� 
BCMS ไดื�อย่างม่ปีระสิที่ธุิภัาพื่ดื�วย
เอกสารน่�สามารถูใช�เพื่่�อปีระเมินความ
สามารถูขององค์กรในการตือบัสนอง
ความตื�องการแล่ะภัาระผู้้กพัื่นที่างธุุรกิจ
อย่างตื่อเนื�อง แล่ะสามารถูนำาไปีใช�ร่วมกับั
มาตืรฐานระบับัการจัดืการอื�น เช่น ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001 ซื้้�งม่
โครงสร�างระดืับัส้ง (เช่น ข�อความหล่ัก ข�อ
กำาหนดื แล่ะคำาจำากัดืความที่่�เหมือนกัน) 
ของมาตืรฐานที่่�สอดืคล่�องกนั เนื�องจากไอ
เอสโอไดื�ออกแบับัมาตืรฐานเหล่่านั�นมาให�
สามารถูนำามาใช�ร่วมกับักระบัวนการ
จัดืการที่่�ม่อย้่แล่�วขององค์กร
ISO 22301 สามารถูให�รายล่ะเอย่ดืมมุมอง
ท่ี่�ชัดืเจนว่าองค์กรควรดืำาเนินการอย่างไร 
แล่ะให�การนำาเสนอข�อม้ล่เชิงล่ึกซื้้�งเปี็น
ปีระโยชน์ตื่อการวางแผู้นกล่ยุที่ธุ์ การ

ISO 22301 ทางเลือกและทางรอดท่่ยั่งยืนของธุุรกิจยุคใหม่ISO 22301 ทางเลือกและทางรอดท่่ยั่งยืนของธุุรกิจยุคใหม่

บัริหารความเส่�ยง การจัดืการห่วงโซื้่
อุปีที่าน การเปีล่่�ยนแปีล่งที่างธุุรกิจ แล่ะ
การจัดืการที่รัพื่ยากร 
ความสามารถูในการรับัมือกับัเหตืุการณ์
ฉกุเฉินที่่�ไม่คาดืคิดืจะที่ำาให�องค์กรสามารถู
กล่บััมาดืำาเนนิงานไดื�อยา่งปีกตืหิรอ่เปีน็ไปี
ตืามระดัืบัการให�บัริการที่่�กำาหนดืไว�ซื้้�งชว่ย
ให�ล่ดืระดืับัความรุนแรงของผู้ล่กระที่บัท่ี่�
เกิดืข้�นไดื� 
ISO 22301 เปีน็ปีระโยชนส์ำาหรบััมอือาชพีื่
ดื�านความตื่อเนื�องที่างธุุรกิจแล่ะความ
เส่�ยงที่างธุรุกจิ ผู้้�ที่่�ด้ืแล่หว่งโซื้อ่ปุีที่าน รวม
ที่ั�งผู้้�พื่ฒันาความรบััผู้ดิืชอบัต่ือสงัคมของ
องค์กร เนื�องจากมาตืรฐานน่�ไดื�รวบัรวม
เอาแนวปีฏิิบััติืสากล่ไว�ดื�วยกันเพื่่�อช่วยให�
องค์กรสามารถูตือบัสนองแล่ะฟื้้�นฟื้้จาก
การหยุดืชะงักไดื�อย่างม่ปีระสิที่ธุิภัาพื่ ซื้้�ง
หมายถูึงการล่ดืตื�นทีุ่นแล่ะผู้ล่กระที่บัตื่อ
ผู้ล่การดืำาเนินธุุรกิจที่่�น�อยล่งหากม่สิ�งผู้ิดื
ปีกตืิเกิดืข้�น องค์กรที่่�ม่ไซื้ต์ืงานหร่อสาขา
อย้่ในสถูานที่่�ตื่าง ๆ สามารถูพื่่�งพื่าความ
สอดืคล่�องของการดืำาเนินธุรุกิจในแนวที่าง
เดื่ยวกันไดื�
นอกจากน่� ISO 22301  ยังเปี็นปีระโยชน์
ในแง่ของการสร�างความมั�นใจให�กับัล้่กค�า 
ซื้ัพื่พื่ล่ายเออร์ หน่วยงานกำากับัดื้แล่ แล่ะ
ผู้้�ม่ส่วนไดื�ส่วนเส่ยอื�นๆ  การปีรับัปีรุง
ปีระสิที่ธุิภัาพื่ที่างธุุรกิจแล่ะความยืดืหยุ่น
ขององค์กร การม่ความเข�าใจในธุุรกิจท่ี่�ด่ื
ข้�นดื�วยการวิเคราะห์ปีระเดื็นสำาคัญ่แล่ะ
พื่่�นที่่�เส่�ยงภััย
ที่่�มา: 
1. https://www.itgovernance.eu/

blog/en/why-is-business-
continuity-management-so-
important 

2. https://www.iso.org/files/live/
sites/isoorg/files/store/en/
PUB100442.pdf
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โล่กกำาล่งัก�าวเข�าส้ป่ีทีี่่� 3 ของการระบัาดืใหญ่ข่อง COVID-19 ในขณะเด่ืยวกนั วกิฤตื

ดื�านการเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภัม้อิากาศกย็งัคงเปีน็ภัยัคกุคามระยะยาวที่่�ใหญ่ท่่ี่�สดุืที่่�

มนุษยชาตืิตื�องเผู้ชิญ่ดื�วย ที่ั�งน่� เปี็นการวิเคราะห์จากรายงาน Global Risks Re-

port 2022 ซ้ื้�งสภัาพื่อากาศสุดืขั�วเนื�องจากการเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภ้ัมิอากาศถู้ก

มองว่าเปี็นภััยระยะสั�นที่่�ร�ายแรงที่่�สุดืแล่ะเปี็นความเส่�ยงระยะสั�นที่่�ร�ายแรงที่่�สุดืเปี็น

อนัดืบััสอง ตืามมาดื�วยเร่�องการสญ้่เสย่ความหล่ากหล่ายที่างชวีภัาพื่เปีน็อนัดืบััสาม

จากข�อม้ล่ของ National Oceanic and Atmospheric Administration  ระบัุ

ว่าอุณหภั้มิของโล่กเพื่ิ�มข้�นปีระมาณ 1 องศาเซื้ล่เซื้ียสตืั�งแตื่ก่อนยุคอุตืสาหกรรม 

ความร�อนสะสมอนัมหาศาล่น่�ที่ำาให�เกดิืนำ�าที่ว่มฉบััพื่ล่นั นำ�าแข็งล่ะล่าย พื่ายุใหญ่ ่ภัยั

แล่�ง คล่ื�นความร�อน แล่ะไฟื้ปี่าที่่�รุนแรงซื้้�งเกิดืข้�นแล่�วเปี็นระยะๆ รวมที่ั�งเมื�อปีี 2564 

(ค.ศ.2021)

นอกจากน่� คณะกรรมการระหว่างรัฐบัาล่ว่าดื�วยการเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภั้มิอากาศ 

(IPCC) ยงัไดื�เปีดิืเผู้ยรายงานที่่�ระบัอุย่างชดัืเจนวา่การเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภัม้อิากาศ

สง่ผู้ล่กระที่บัต่ือโล่กเร็วกว่าที่่�นักวิที่ยาศาสตืร์คาดืการณ์ไว� สภัาพื่ภัมิ้อากาศสุดืขั�ว

ที่่�ร�อนจัดื ฝนตืกหนัก ภััยแล่�ง ภััยธุรรมชาติืที่่�เกิดืข้�นจะม่ความรุนแรงแล่ะบ่ัอยข้�น 

สง่ผู้ล่กระที่บัตือ่สขุภัาพื่แล่ะความมั�นคงดื�านอาหาร แล่ะคาดืว่าโล่กร�อนจะที่ำาให�ผู้้�คน

กวา่ 183 ล่�านคนในปีระเที่ศที่่�มร่ายไดื�ตืำ�า อดือยากแล่ะขาดืสารอาหารภัายในปี ี2593

เมื�อเผู้ชญิ่กบััความเปีน็จรงิเชน่น่�  จง้เปีน็การสนบััสนนุให�รฐับัาล่คดิือยา่งกว�างขวาง

ข้�นแล่ะสร�างนโยบัายท่ี่�กำาหนดืวาระการดืำาเนินการแก�ไขปัีญ่หาสภัาพื่ภั้มิอากาศ

สำาหรับัปีีตื่อ ๆ ไปี ซื้้�ง “มาตืรฐาน” จะเปี็นส่วนหนึ�งของผู้้�ม่ส่วนไดื�ส่วนเส่ยที่่�ม่การ

ปีระสานงานกันมากข้�นกว่าเดืิม

หล่ักการปีระเมินความพื่ร�อมสำาหรับั Climate Change

ที่่ม Climate Sense ของปีระเที่ศอังกฤษม่ความเชี�ยวชาญ่ในการพื่ัฒนาขีดืความ

สามารถูสำาหรับัการปีรับัตืัวให�เข�ากับัการเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภั้มิอากาศ การที่ำางาน

ของ Climate Sense ครอบัคล่มุในระดืบััระหวา่งปีระเที่ศที่ั�งในปีระเที่ศที่่�พื่ฒันาแล่�ว

แล่ะปีระเที่ศกำาล่ังพื่ัฒนา โดืยม่การให�คำาปีร้กษา การฝึกอบัรม แล่ะตืัวชี�วัดืสำาหรับั

การเปีล่่�ยนแปีล่งเชิงองค์กรแล่ะเชิงระบับั 

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

ไ อ เ อ ส โ อ กั บ
มาตรฐานเพื่อ
รับมือกับสภาพ
ภูมิอากาศ
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ที่ม่งานดืงักล่า่วมก่ารพื่ฒันากระบัวนการแล่ะเคร่�องมอืซื้อฟื้ตืแ์วรท์ี่่�องิตืามความเส่�ยงเพื่่�อปีระเมนิวา่องคก์รที่่�ปีรบััตืวันั�นจะเปีน็อยา่งไร

ตื่อการเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภั้มิอากาศดื�วยการกำาหนดืเปี้าหมายไปียังช่องว่างที่่�เหล่ืออย้่โดืยม่กรอบัการที่ำางานที่่�เรียกว่า Capacity 

Diagnosis & Development (CaDD)  ซื้้�งไดื�รับัการนำาไปีใช�อย่างกว�างขวางในระดืับัสากล่แล่ะเปี็นวิธุ่การที่่�ม่ปีระสิที่ธุิภัาพื่ในการ

วัดืแล่ะพื่ัฒนาความสามารถูในการปีรับัตืัวขององค์กรแล่ะระบับัขององค์กรไดื�ดื่ 

บัอล่ดื์วิน อาร์ แอนดื์ เจ แบัล่็ค เปี็นศ้นย์กล่างให�กับัที่่ม Climate Sense ที่่�ที่ำางานให�กับัสหภัาพื่ยุโรปี โดืยพื่ัฒนาตืารางสรุปี Ma-

turity เพื่่�อปีระเมินว่าองค์กรตื่างๆ พื่ร�อมสำาหรับัการเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภั้มิอากาศไดื�ดื่เพื่ียงใดืซื้้�งม่เมที่ริกซื้์ 6 ระดืับั ตืั�งแตื่ระดืับัที่่�

ไม่ไดื�เตืรียมตัืวไปีจนถึูงการเตืรียมพื่ร�อมอย่างเต็ืมท่ี่� หลั่กการของเมที่ริกซ์ื้น่�แล่ะกระบัวนการ CaDD ไดื�รวมอย่้ในมาตืรฐาน 

ISO14090, Adaptation to climate change – Principles, requirements and guidelines ซื้้�งใช�เสริมกับัมาตืรฐาน 

ISO14091, Adaptation to climate change – Guidelines on vulnerability, impacts and risk management เพื่่�อ

ปีระเมินความเปีราะบัางของสภัาพื่ภั้มิอากาศในระดืับัตื่างๆ เนื�องจากโล่กเราตื�องเตืรียมรับัมือกับัสภัาพื่อากาศสุดืขั�วทีุ่กสภัาพื่ เช่น 

ฝนที่่�ตืกหนักมาก แตื่ขณะเดื่ยวกันก็ยังเกิดืภััยแล่�งดื�วย

วอล่เตือร ์คอล่เ์ล่นบัอรน์ ที่่�ปีรก้ษาดื�านสภัาพื่ภัมิ้อากาศของบัรษิทัี่ อเดืล่ฟีื้ฯ (adelphi) แล่ะผู้้�ปีระสานงานของคณะที่ำางานที่่�พัื่ฒนา

มาตืรฐาน ISO14091 อธุิบัายว่า การที่ำาความเข�าใจความแตืกตื่างระหว่างการดืำาเนินการดื�านการเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภั้มิอากาศกับั

สิ�งที่่�ยังไม่ไดื�ดืำาเนินการหร่อ gap ขององค์กรเปี็นส่วนสำาคัญ่ของการปีรับัตืัว ซื้้�งเปี็นเหตืุผู้ล่หล่ักที่่�ที่ำาให�คณะที่ำางานจัดืหาเคร่�องมือ

เพื่่�อนำามาพื่ิจารณาในการพื่ัฒนามาตืรฐานดืังกล่่าว 

คอล่์เล่นบัอร์นที่ำางานเก่�ยวกับัการปีระเมิน gap ในการเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภั้มิอากาศมาเปี็นเวล่า 15 ปีี แล่ะม่บัที่บัาที่สำาคัญ่ในการ

พื่ฒันาการปีระเมิน gap ครั�งแรกของเยอรมน ่ตืั�งแต่ืนั�นมา เขาไดื�ที่ำางานเก่�ยวกับัการปีระเมินดัืงกล่า่วที่ั�วโล่ก แล่ะไดื�เขียนแล่ะสนับัสนุน

แนวที่างที่่�ครอบัคลุ่มในดื�านน่� เช่น แนวที่างการปีระเมินสำาหรับั UBA หน่วยงานดื�านสิ�งแวดืล่�อมแห่งชาตืิของเยอรมน่

จากนั�น UBA ไดื�เสนอมาตืรฐานสากล่ฉบับััใหมส่ำาหรบััการปีระเมนิความเปีราะบัาง ซื้้�งนำาไปีส้ก่ารพื่ฒันา ISO 14091 ซื้้�งเปีน็มาตืรฐาน

เพื่่�อการปีรับัให�เข�ากับัการเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภั้มิอากาศ โดืยม่แนวที่างปีฏิิบััตืิเก่�ยวกับัความเปีราะบัาง ผู้ล่กระที่บั แล่ะการปีระเมิน

ความเส่�ยง

คอล่เ์ล่นบัอรน์กล่า่ววา่มาตืรฐานน่�เหมาะสมอยา่งยิ�งกบัั ISO 14090 แล่ะอธุบิัายวา่ผู้ล่กระที่บัของสิ�งเร�าที่างสภัาพื่อากาศที่่�แตืกตืา่ง

กัน เช่น อุณหภั้มิ ปีริมาณนำ�าฝน แล่ะความแห�งแล่�ง สามารถูนำาไปีส้่การพื่ิจารณาในเร่�องโครงสร�างพื่่�นฐาน การขนส่ง แล่ะสังคมไดื� 

เนื�องจากเราตื�องเตืรียมพื่ร�อมสำาหรับัสภัาพื่อากาศสุดืขั�ว เช่น ฝนที่่�ตืกหนัก รวมถูึงภััยแล่�งดื�วย ซื้้�งอาจหมายถูึงการใช�หล่ักการ 

‘เมืองฟื้องนำ�า’ (Sponge city) เช่น การรวบัรวมนำ�าในช่วงที่่�ม่ฝนตืกชุก แล่�วเก็บัไว�ใช�ในช่วงฤดื้แล่�ง เปี็นตื�น

อย่างไรก็ตืาม ความจริงก็คือ ม่แนวที่างมากมายในการปีรับัตืัวแล่ะการปีระเมินความเส่�ยง แล่ะผู้้�คนก็ร้�สึกหนักใจกับัวิธุ่การที่ั�งหมดื

เหล่่าน่� ดืังนั�น ISO14091 ก็เหมือนกับัมาตืรฐานกรอบังาน ISO14090 ที่่�ช่วยสรุปีแล่ะย่อแนวปีฏิิบััตืิแล่ะหล่ักการที่่�ดื่ที่่�สุดืเอาไว�ใช�

งาน

การเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภ้ัมิอากาศจะที่ำาให�โครงสร�างพื่่�นฐานของเราตื�องปีรับัเปีล่่�ยนไปีจากเดืิมหร่อไม่ ไม่ว่าจะอย่างไร การปีรับัตืัว

ให�เข�ากบััสภัาพื่อากาศที่่�เปีล่่�ยนแปีล่งสามารถูให�ผู้ล่ตือบัแที่นที่่�ดืต่ืราบัเที่า่ที่่�เรามเ่คร่�องมอืแล่ะกล่ไกในการกำาหนดืเปีา้หมายที่่�จบััตื�อง

ไดื�แล่ะแนวปีฏิบิัตัืท่ิี่�ดืท่ี่่�สุดื  ซื้้�งมาตืรฐานไอเอสโอจะเปีน็เคร่�องมอืที่่�ด่ืสำาหรบััแนวที่างการจดัืการกบััปีญั่หาการเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภัม้ิ

อากาศบันโล่กของเราน่�

ที่่�มา:   

1. https://www.iso.org/contents/news/2022/02/infrastructures-portuaires-cap-s.html 

2. https://www.thairath.co.th/news/foreign/2328465 
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จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

ความที่�าที่ายที่่�ยิ�งใหญ่่อย่างหนึ�งของมนุษยชาตืิ

คือการล่ดืการปีล่่อยมล่พื่ิษแล่ะมุ่งส้่ความเปี็นก

ล่างที่างคาร์บัอน รัฐบัาล่ออสเตืรเล่่ยเปี็นหนึ�งใน

รัฐบัาล่ทัี่�วโล่กท่ี่�ม่นโยบัายล่ดืการปีล่่อยคาร์บัอน

สทุี่ธิุเป็ีนศน้ย์ภัายในปีี 2593 (ค.ศ.2050) ซื้้�งสอดื

รบัักบััซื้้�งสอดืรบัักบััแนวที่างจากที่่�ปีระชมุ COP 26 

เมื�อปี ี2562 (ค.ศ.2019) ปีระเที่ศออสเตืรเล่่ยไดื�จดัื

ที่ำายุที่ธุศาสตืรไ์ฮโดืรเจนระดัืบัปีระเที่ศที่่�กำาหนดืเปีา้

หมายให�ออสเตืรเล่ย่เปีน็ปีระเที่ศผู้้�สง่ออกไฮโดืรเจน

ชั�นนำาของโล่กในปี ี2593 โดืยมโ่รดืแมปีครอบัคลุ่ม

ที่ั�งวงจรเพื่่�อให�กรีนไฮโดืรเจนเปี็นที่างเล่ือกของ

พื่ล่ังงานสะอาดื แล่ะรองรับัความตื�องการตืล่าดื

ที่ั�งในปีระเที่ศแล่ะตื่างปีระเที่ศ

ถูนนสายน่�ม่เส�นที่างที่่�ยาวนาน  ออสเตืรเล่่ยม่

อุตืสาหกรรมหลั่กที่่�พัื่ฒนาแล่�วอย่างมาก รวม

ถูึงถู่านหิน แล่ะที่ำาให�เกิดืคาร์บัอนไดืออกไซื้ดื์ตื่อ

หวัสง้ที่่�สดุืในโล่ก ซื้้�งที่ำาให�ปีระเที่ศออสเตืรเล่ย่เกดิื

แนวคิดืแล่ะความมุง่มั�นในการล่ดืการปีล่อ่ยคาร์บัอน

สทุี่ธิุเป็ีนศน้ย์ภัายในปี ี2593 ดืงัที่่�กล่า่วมาข�างตื�น

เมื�อปีี 2562 การใช�ยุที่ธุศาสตืร์ไฮโดืรเจนแห่งชาติื

ของปีระเที่ศออสเตืรเล่่ยไดื�กระตืุ�นความสนใจของ

นกัล่งที่นุเปีน็อยา่งมากในการใช�ไฮโดืรเจนสะอาดื

ที่ั�งในแล่ะตื่างปีระเที่ศ

โรดืแมปีการล่งทีุ่นดื�านเที่คโนโล่ย่ของรัฐบัาล่ไดื�

เข�ามาแที่นท่ี่�อุตืสาหกรรมถู่านหินของออสเตืรเล่่ย

เพื่่�อจัดืการกับัปีัญ่หาสภัาพื่ภั้มิอากาศโล่กผู่้าน

การล่งที่นุในไฮโดืรเจนแล่ะเที่คโนโล่ยค่ารบ์ัอนตืำ�า

อื�นๆ  แล่ะเมื�อเที่คโนโล่ยใ่หมไ่ดื�รบััการพื่ฒันาแล่ะ

ไดื�ม่การรวมเอานวัตืกรรมเข�ากับัชีวิตืปีระจำาวัน

แล่�ว มาตืรฐานสากล่จง้ม่บัที่บัาที่มากข้�นเป็ีนล่ำาดืบัั

ซื้ีอ่โอของสถูาบัันมาตืรฐานแห่งชาตืิของปีระเที่ศ

ออสเตืรเล่่ย (SA) กล่า่วว่ามาตืรฐานเป็ีนสิ�งจำาเปีน็

เพื่่�อช่วยล่ดืการปีล่อ่ยมล่พิื่ษแล่ะมุง่ส้ค่วามเป็ีนก

ล่างของคาร์บัอนโดืยมุ่งเน�นที่่�การใช�นวัตืกรรม

เที่คโนโล่ย่ไฮโดืรเจน

เขากล่่าวว่า SA ภัม้ใิจสนับัสนุนปีฏิญิ่ญ่าล่อนดือน  

แล่ะแนวที่างความรว่มมอืระดืบััโล่กในการพื่ฒันา

มาตืรฐานสากล่ม่ความสำาคญั่อยา่งยิ�งในการจัดืหา

แนวที่างการแก�ไขปัีญ่หาอย่างเหมาะสม ซื้้�งไอเอส

โอแล่ะสมาชิกม่บัที่บัาที่สำาคัญ่ในการจัดืการกับั

ความที่�าที่ายท่ี่�เก่�ยวข�องกับัสภัาพื่อากาศดื�วย

การบัรรเที่า การปีรับัตืัว การวัดืปีริมาณก๊าซื้

เร่อนกระจก แล่ะการแล่กเปีล่่�ยนแนวปีฏิิบััตืิที่่�ดื่

นอกจากน่� SA ยังตืระหนักถูึงความสำาคัญ่ของ

มาตืรฐานที่่�สนับัสนุนอนาคตืที่่�ยั�งยืนยิ�งข้�น แล่ะ

ดื�วยการม่ส่วนร่วมเชิงรุกกับัภัาคส่วนไฮโดืรเจน

ที่่�เตืิบัโตือย่างรวดืเร็ว จ้งไดื�ม่ส่วนสนับัสนุนการ

พื่ัฒนาไฮโดืรเจนเป็ีนส่วนปีระกอบัสำาคัญ่ในการ

เปีล่่�ยนผู้่านส้่ความเปี็นกล่างของคาร์บัอนของ

ปีระเที่ศออสเตืรเล่่ย

การที่ำางานของคณะกรรมการชดุืใหมน่่�ครอบัคล่มุ

ที่กุแงม่มุของไฮโดืรเจนซื้้�งเปีน็พื่าหะพื่ล่งังานในหว่ง

โซื้่คุณค่า ซื้้�งรวมถูึงการผู้ล่ิตื การจัดืเก็บัแล่ะการ

จดัืการ การวดัื การขนสง่ การสง่ แล่ะการกระจาย

ของไฮโดืรเจนในรป้ีแบับับัรสิทุี่ธุิ� หรอ่ผู้สมกบััก๊าซื้

เช่�อเพื่ลิ่งอื�นหร่อผู้่านเวกเตือร์ที่างเลื่อกของการ

ขนสง่ไฮโดืรเจน แล่ะการใช�เช่�อเพื่ล่งิไฮโดืรเจน รวม

ถูงึการใช�งานขั�นสดุืที่�าย เช่น โครงสร�างพ่ื่�นฐานการ

เตืิมเช่�อเพื่ล่ิงไฮโดืรเจนแล่ะโมบัายแอปีพื่ลิ่เคชัน  

เคร่�องใช�ในบั�านแล่ะในโรงงานอุตืสาหกรรม รวม

ที่ั�งการผู้ล่ิตืพื่ล่ังงานแล่ะความร�อน 

ในขณะที่่�รัฐบัาล่ออสเตืรเล่ย่กำาลั่งมุง่หน�าส้ค่าร์บัอน

เปี็นศ้นย์ดื�วยมาตืรฐานสากล่  ปีระเที่ศตื่างๆ ที่ั�ว

โล่กก็กำาล่ังก�าวส้่เปี้าหมายน่�เช่นกัน  อันโตืนิโอ ก้

แตืเรส เล่ขาธุกิารองคก์ารสหปีระชาชาตื ิไดื�กล่า่ว

ไว�ว่าถู�าเรารวมพื่ล่ังกันในตือนน่�  เราก็จะสามารถู

หยุดืยั�งมหันตืภััยของสภัาพื่ภั้มิอากาศไดื� แตื่

รายงานของ IPPC บัอกไว�อย่างชัดืเจนว่าเราไม่ม่

เวล่าสำาหรับัความล่่าช�าหร่อข�อแก�ตัืวใดืๆ อก่ต่ือไปี

แล่�ว เขาเช่�อมั�นวา่ผู้้�นำารัฐบัาล่แล่ะแล่ะผู้้�ม่สว่นไดื�เสย่

ทีุ่กคนจะที่ำาให�การปีระชุม COP 26 ปีระสบัความ

สำาเร็จ ในขณะที่่�คนที่ั�วโล่กก็หวงัวา่ปัีญ่หาภัาวะโล่ก

ร�อนจะบัรรเที่าเบัาบัางล่งแล่ะไมท่ี่ำาให�ล่ก้หล่านของ

เราตื�องเผู้ชญิ่หน�ากบััปีญั่หาน่�อก่ตือ่ไปีในอนาคตื

ที่่�มา: 

1. https://www.bangkokbiznews.com/column-

ist/985112 

2. https://www.iso.org/news/ref2782.html 

3. https://lovinmalta.com/lifestyle/environment/

climate-catastrophe-new-report-warns-of-a-

code-red-for-humanity/ 


