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โลกาภิวัตนทางระบบนิเวศ การขยายตัวดวยเทคโนโลยีสีเขียว
ไอเอสโอกําหนดมาตรฐานเพื่อชายหาดที่สดใส
เมื่อไอเอสโอมีโอกาสใชมาตรฐานของตนเอง

จดหมายขาวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน

จดหมายขาวเพือ่ การเตือนภัยดานมาตรฐาน

ภายใตโครงการสรางระบบขอมูล และองคความรูด า นมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย
กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว
เพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรบบทความ
ที่ น  า สนใจประจํ า เดื อ นเมษายน 2558 ที ม งาน
Intelligence Unit ได ส รุ ป บทความเกี่ ย วกั บ
ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle
Profiles for Very Small Enterprises (VSE))
และ โลกาภิวัตนทางระบบนิเวศ การขยายตัวดวย
เทคโนโลยีสเี ขียว รวมถึง Standard Warning เรือ่ ง
ไอเอสโอกําหนดมาตรฐานเพื่อชายหาดที่สดใส และ
บทวิเคราะห เรื่อง เมื่อไอเอสโอมีโอกาสใชมาตรฐาน
ของตนเอง
สุดทายนี้ ขอขอบคุณสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ทีใ่ หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง
ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ
จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit
กอง บก.
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มาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small
Enterprises (VSE)) เปนมาตรฐานที่ใหการ
รับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ
ซอฟตแวร ใหแกสถานประกอบการ ผูประกอบ
การ องคกร ที่มีขนาดเล็ก โดยมีพนักงานไมเกิน
25 คน หรือหนวยงานดาน software ที่อยูใน
องคกรขนาดใหญ (ใชมาตรฐาน ISO 15540 เปน
แม แ บบ) เพื่ อ ให มี ก ระบวนการในการพั ฒ นา
ซอฟตแวรที่เปนระบบและเขาสูกระบวนการทาง
สากล โดยจะเปนการเริ่มตนเชิงกิจกรรมของการ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ หรื อ SPI (Software
Process Improvement)
โดยทีม่ าตรฐาน ISO 29110 ใหความสําคัญใน
กระบวนการที่จะตองทําการปรับปรุงใหเปนระบบ
2 กระบวนการหลัก คือ
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Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 2nd 11th 18th Floor, Yakult Building,
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1. กระบวนการดานการบริหารโครงการ
(Project Management)
2. กระบวนการดานการสรางซอฟตแวร
(Software Implementation)
มาตรฐาน ISO 29110 ชวยในการปรับปรุง
สมรรถนะองค ก ร ทํ า ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ บ ริ ก า ร ด  า น ซ อ ฟ ต  แ ว ร  ที่ มี
ประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเติบโตทาง
ธุรกิจขององคกร อีกทั้งยังสรางความนาเชื่อถือ
เชื่ อ มั่ น และ สร า งภาพลั ก ษณ อั น ดี ใ ห กั บ ผู 
ประกอบการซอฟตแวร และเวทีตลาดโลก
ที่มา :
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหง
ชาติ (องคการมหาชน)
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โลกาภิวัตนทางระบบนิเวศ การขยายตัวดวยเทคโนโลยีสีเขียว

อนาคตในดานโลกาภิวัตนทางระบบนิเวศและ
พลังงานจากทะเล ตนแบบแรกถูกทดสอบใน งานและทดสอบนับลานชิ้นถูกปรับใหเหมาะ
เศรษฐกิจโลกกําลังผสมผสานกันมากขึ้นเรื่อยๆ
โรงไฟฟานอกชายฝงประเทศนอรเวยและเกาะ สําหรับการใชงานกับระบบเชื้อเพลิงแบบผสม
การปกป อ งสภาวะอากาศและการอนุ รั ก ษ
บริเตนใหญ พรอมดวยองคประกอบไฮดรอลิก ปจจุบันนี้ ประมาณ 80% ของพาหนะทั้งหมด
ทรั พ ยากร ก็ กํ า ลั ง กลายเป น ประเด็ น ระดั บ
และเทคโนโลยี เ ปลี่ ย นผ า นจาก Bosch ในประเทศบราซิลไดรบั การติดตัง้ ระบบจายเชือ้
นานาชาติมากยิง่ ขึน้ และบัดนีไ้ ดกลายเปนประเด็น
Rexroth
เพลิงแบบผสมแลว ความสนใจในดานเชือ้ เพลิง
ปญหาสําคัญในหลายๆ ประเทศ ดังนัน้ การคิดคน 2) ตัวรับแสงอาทิตยสําหรับยุคความรอน ทําให แบบผสมก็กาํ ลังเพิม่ ขึน้ ในหลายๆ ประเทศเชน
เทคโนโลยีใหมๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสีเขียว จึง
เราสามารถทําความรอนและตมนํ้าดวยแสง กั น ตั ว อย า งเช น ผู  ผ ลิ ต รถยนต สั ญ ชาติ
เปนสิ่งที่นาสนใจสําหรับการดําเนินการธุรกิจใน
อาทิตยโดยปราศจากคารบอนไดออกไซด จาก ฝรัง่ เศส PSA กําลังติดตัง้ ระบบของ Bosch ใน
ยุคโลกาภิวัตน
ตั ว เลื อ กแหล ง พลั ง งานหมุ น เวี ย นทั้ ง หลาย รถยนตที่ผลิตสงสูตลาดประเทศฝรั่งเศสและ
ในปจจุบัน หนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ
พลังงานความรอนจากแสงอาทิตยคือหนึ่งใน ประเทศสวีเดน การเจรจาก็กาํ ลังดําเนินการอยู
หรื อ ภาคเอกชน จึ ง มี ก ารส ง เสริ ม ให คิ ด ค น
สวนที่ใหญที่สุดในการใหพลังงานครอบคลุม และยังมีประเทศอื่นๆ ที่อาจเปนลูกคาไดใน
นวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีสเี ขียว เพือ่ กอให
ความตองการการใชทั่วโลก และ Bosch ก็ อนาคต พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และ
เกิดผลิตภัณฑใหมๆ ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ดัง
กําลังมุง พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ตัวขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแบบผสมเปนเพียงแค
จะยกตัวอยางเชน บริษทั Bosch ซึง่ ไดเล็งเห็นถึง
ในฐานะส ว นหนึ่ ง ของเทคโนโลยี ที่ ริ เ ริ่ ม โดย ตัวอยางสามอันดับแรกของวิธีการที่ Bosch
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมดังกลาว และไดมีการ
รัฐบาลของประเทศเยอรมัน Bosch กําลัง ใหแนวทางแกไขดานเทคนิคตอปญหาดานสิ่ง
คิ ด ค น ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ๆ ที่ จ ะช ว ยปกป อ งสิ่ ง
ทําการวิจัยกับ BASF และ Heliatek ในดาน แวดลอม และเปนการมีสวนรวมสําคัญในการ
แวดลอม และไดพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีที่ใช
พลังงานแสงอาทิตยแบบอินทรีย เปาหมายคือ ปกป อ งสิ่ ง แวดล อ มและสภาพอากาศใน
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับ
การผลิตเซลลสุริยะที่คุมตนทุนยิ่งขึ้นและเพิ่ม ระยะยาว
สิง่ แวดลอมในสาขาพลังงานลม เชือ้ เพลิงชีวภาพ
ขอบขายการประยุกตใช เนื่องจากเซลลสุริยะ ดังนัน้ จะเห็นไดวา ในยุคโลกาภิวฒ
ั น ธุรกิจดาน
และพลังงานแสงอาทิตย อันไดแก
แบบอินทรียนั้นยืดหยุนและบางเหมือนซอง เทคโนโลยี สี เ ขี ย วจึ ง เป น ที่ น  า สนใจสํ า หรั บ ผู 
จดหมายโปรงแสง จึงสามารถนํามาใชไดอยาง ประกอบการธุรกิจดานตางๆ และหากผูประกอบ
1) การขับเคลื่อนและการเปลี่ยนผานสูโรงไฟฟา
หลากหลาย เซลลเหลานี้สามารถใชบนหลังคา การทุกรายตางมุงเนนการทําธุรกิจที่เปนมิตรตอ
พลังงานลมและพลังงานจากทะเล ดวยวิธีการ
เปนเครื่องมือถือแบบพับได หรือบนหลังคา สิ่งแวดลอมแลวนัน้ ก็ยอมทําใหธุรกิจสามารถ
ขับเคลื่อนและการเปลี่ยนผานใหมๆ บริษัท
รถยนต
ก็ได
ดําเนินกิจการไดอยางยัง่ ยืนและโลกของเราก็จะมี
Rexroth ซึ่งเปนบริษัทลูกของ Bosch ได
สนับสนุนผูผลิตกังหันลม ในป 2551 มีการติด 3) การใชเชื้อเพลิงชีวภาพกับระบบเชื้อเพลิงแบบ สิ่งแวดลอมที่ดีอีกยาวนานเชนเดียวกัน
ตั้ ง กั ง หั น ลมซึ่ ง เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ข อง Bosch
ผสม เทคโนโลยีการฉีดเชื้อเพลิงแบบผสมที่
Rexroth ทั่ ว โลกกว า 2,700 ตั ว Bosch
พัฒนาโดย Bosch ชวยใหเราสามารถใชนาํ้ มัน ที่มา :
- http://www.bosch.co.th
Rexroth ยังไดพฒ
ั นาแนวคิดขับเคลือ่ นทีแ่ นว
เบนซินผสมกับเอธานอลเชื้อเพลิงชีวภาพได
แนและมีประสิทธิภาพใหกบั สวนงานใหมในยุค
และนํามาใชงานได ชิ้นสวนของ บอซ ที่ลองใช
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Standard
Warning
ไอเอสโอ
กําหนดมาตรฐาน
เพื่อชายหาด
ที่สดใส

ชายหาดไมใชเปนแคเพียงสถานที่ที่นักทองเที่ยว
โหยหาทองทะเลทีเ่ ต็มไปดวยสายลมและแสงแดด
เทานัน้ ความจริงแลว ชายหาดยังมีความสําคัญตอ
ระบบนิเวศอีกดวย ชายหาดเปนสภาพแวดลอมที่
มีความสะอาด ปลอดภัยและมีความยัง่ ยืนสําหรับ
ผูคนบนโลกใบนี้ ดังนั้น ไอเอสโอจึงไดกําหนด
มาตรฐาน ISO 13009: 2015 ชายหาด การทอง
เที่ยวและบริการที่เกี่ยวของ – ขอกําหนดและขอ
แนะนําสําหรับการปฏิบัติการของชายหาด (ISO
13009: 2015 Beaches, Tourism and related
services—Requirements and recommendations for beach operation) ซึง่ มีแนวทางที่
ไดรบั การยอมรับจากประเทศตางๆ ทัว่ โลกสําหรับ
ผูท ที่ าํ งานบริเวณชายหาดใหสามารถบริหารจัดการ
และการตัดสินใจตางๆ ไดดียิ่งขึ้น

ISO 13009: 2015 เปนมาตรฐานการบริหารจัดการ
ชายหาดทัว่ ไป รวมทัง้ ทุกสิง่ ทุกอยางนับตัง้ แตการ
สงเสริมและการวางแผนเกี่ยวกับชายหาด ความ
ปลอดภัยของนํ้า การทําความสะอาด ไปจนถึง
ขึน้ ชือ่ วา “ทะเล” ไมวา จะเปนทะเลทีใ่ ดในโลกนี้ ก็ยงั โครงสรางพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนและการกําจัด
คงเปนสถานทีท่ ดี่ งึ ดูดผูค นใหไปทองเทีย่ วอยูเ สมอ ของเสีย รวมทั้งดานขอมูลและการสื่อสารดวย
และตอนนี้ สถานทีท่ อ งเทีย่ วตามชายหาดก็จะยิง่ ดู
ดีไดงา ยยิง่ ขึน้ เพราะองคการระหวางประเทศวาดวย มาตรฐานนี้เปนเครื่องมือที่เปนประโยชนสําหรับ
การมาตรฐานหรือไอเอสโอ ไดตีพิมพมาตรฐาน องคกรหรือหนวยงานทีส่ ง เสริมดานการทองเทีย่ ว
ระหวางประเทศฉบับแรกเกี่ยวกับชายหาดเพื่อให เจาของโรงแรม ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ
รัฐบาลทองถิน่ ซึง่ สามารถนําไปใชเพือ่ ชวยบริหาร
มีการนําไปใชงาน
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จัดการพืน้ ทีบ่ ริเวณชายหาด หากองคกรหรือหนวย
งานดังกลาวสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO
13009:2015 ไดแลวก็จะเปนเครื่องมือทางการ
ตลาดทีม่ คี ณ
ุ คา สามารถดึงดูดความสนใจตลอด
จนเงินทุนจากนักลงทุนและสาธารณชนใหมีการ
ปรับปรุงสถานที่บริเวณชายหาดใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ชวยสงเสริมการคาและบริการในสถานทีด่ งั กลาว
ใหดียิ่งขึ้นตอไป
นอกจากนี้ มาตรฐานดังกลาวยังสามารถสงเสริม
กิจกรรมดานการบันเทิงในพืน้ ทีช่ ายหาดใหมกี รอบ
การทํางานและแนวทางสําหรับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว และมีความรับผิด
ชอบดานสังคมเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืนอีกดวย
ปจจุบันรัฐบาลไทยก็ไดเขาไปชวยดูแลและบริหาร
จัดการพื้นที่ชายหาด หากมีการนํามาตรฐานดัง
กลาวไปชวยบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ก็จะชวยสง
เสริมการทองเที่ยวของไทยไดอีกทางหนึ่ง
หมายเหตุ: ทานสามารถศึกษามาตรฐาน ISO
13009: 2015 ไดจากหองสมุดของสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่มา:
1. http://www.iso.org/iso/home/
2. http://www.iso.org/iso/catalogue_
detail?csnumber=52329
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เมื่อไอเอสโอ
มีโอกาสใช
มาตรฐาน
ของตนเอง

โดย
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ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 2-7 กุมภาพันธ 2558 คณะทํางานขององคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) ได
รวมกันประชุมทบทวนมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อพิสูจนใหเห็นวาขณะนี้ไดมีมาตรการ
และการลงมือทําอยางจริงจังเพื่อสิ่งแวดลอมและมีการทํา Carbon Offset โดยการใชมาตรฐาน ISO
14064 (ISO 14064 for greenhouse gas quantification, reporting and monitoring)
คณะทํางานผูจัดงานการประชุม (WG5 Tokyo meeting) ดังกลาวไดเปดเผยตอผูสื่อขาวของไอเอส
โอวาแนวคิดการชดเชยหรือออฟเซ็ต การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมาจากความคิดที่วา
พวกเขารูต งั้ แตตน แลววาตองการจัดการประชุมแบบทีเ่ รียกวาเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ดังนัน้ แนวคิด
ดังกลาวจึงเกิดขึน้ จากหนึง่ ในสมาชิกของไอเอสโอทีม่ คี วามเห็นวาอยากใหไอเอสโอทําสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาและ
มีความหมายในลักษณะนีเ้ พราะไมเพียงแตจะดีตอ สิง่ แวดลอมเทานัน้ แตมนั ยังทําใหพวกเขามีโอกาส
ที่ไมเหมือนใครในการฝกปฏิบัติดวยการนําเอามาตรฐานที่ตนเองเปนผูประกาศใชมาใชเสียเอง
เรื่องนี้เกิดขึ้นไดอยางไร
เริ่มแรกไดมีการจัดตั้งทีมซึ่งประกอบดวยผูจัดการประชุมที่โตเกียว และไดจัดรายการที่ตองการ
สนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของญี่ปุน หรือ METI (Japanese
Ministry of Economy, Trade and Industry) และบริษัทที่ปรึกษา แตการประชุมนั้นมีเจาภาพจัด
งาน คือ สมาคมมาตรฐานแหงญี่ปุน หรือ JSA (Japanese Standards Association) กระทรวง
เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของญี่ปุนและมหาวิทยาลัยโตเกียว
ขัน้ แรกก็คอื การกําหนดขอบขายการชดเชยการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพือ่ ใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน ISO 14064-1: 2006 – Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas
emissions and removals - ขอกําหนดและขอแนะนําระดับองคกรสําหรับการวัดปริมาณและการ
รายงานผลการปลดปลอย และลดปริมาณกาซเรือนกระจก ในกรณีนี้ คณะทํางานไดตดั สินใจกําหนด
ขอบขายใหครอบคลุมถึงการใชไฟฟาในสถานที่จัดงาน และการเดินทางทั้งไปและกลับของผูเขารวม
งานดังกลาวดวย
ขั้นตอไปก็คือการคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่คาดวาจะมีการปลดปลอยออกมา ขั้น
สุดทายเปนการตัดสินใจวาจะซือ้ เครดิตจากทีไ่ หนเพือ่ เปนการชดเชยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ที่เกิดขึ้น ในโอกาสนี้ไอเอสโอไดมีสวนสําคัญในการฟนฟูบริเวณที่เสียหายแถบญี่ปุนตะวันออกจาก
อุบัติภัยสึนามิเมื่อป 2554 (ค.ศ.2011) ดวย
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เหตุผลอื่นๆ ในการเลือกใชเครดิตก็คือผูจัดงานอยูภายใตโครงการเจเครดิต (J-Credit Scheme) ซึ่งรัฐบาลญี่ปุนเปนผูดูแลและใชมาตรฐานถึง 3
มาตรฐานเกี่ยวกับกาซเรือนกระจกเปนแนวทางดังตอไปนี้
1. ISO14064-2: 2006 – Greenhouse gases – Part 2 ขอกําหนดและขอแนะนําโครงการสําหรับการวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบและการ
รายงานผลการปลดปลอย หรือการลดปริมาณกาซเรือนกระจก (Specification with guidance at the project level for quantification,
monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements)
2. ISO14064-3: 2006 – Greenhouse gases – Part 3 ขอกําหนดและขอแนะนําสําหรับการตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบกาซเรือน
กระจก (Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions)
3. ISO14065: 2013 – Greenhouse gases – ขอกําหนดสําหรับหนวยงานตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจก เพื่อใชในกิจกรรม
การรับรองระบบงาน หรือการยอมรับรวมในรูปแบบอื่นๆ (Requirements for greenhouse gas and verification bodies for use in
accreditation or other forms of recognition)
สวนประโยชนที่ไดรับก็คือสามารถชดเชยผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมได ซึ่งนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอไอเอสโอและผูที่ทํางานในโครงการดังกลาว
ตางก็รูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จและยังมีสวนชวยฟนฟูผลกระทบจากภัยสึนามิในประเทศญี่ปุนอีกดวย ไอเอสโอมีความมุงหวังเปน
อยางยิ่งวาโครงการเชนนี้จะเปนแรงบันดาลใจใหผูอื่นไดปฏิบัติตามในโอกาสตอไป
สําหรับประเทศไทยเอง ก็ไดมีการจัดทําแนวทางการประเมินคารบอนฟุตปริ้นทของอุตสาหกรรมแสดงสินคา (งาน event) โดยเปนความรวมมือของ
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ TCEB รวมกับ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ
TGO
มาตรฐานการประเมินคารบอนฟุตปริ้นทของประเทศไทยเปนมาตรฐานในระดับประเทศ ที่อางอิงตามมาตรฐานของตางประเทศ ซึ่งจะทําใหผูประกอบการ
ดานงานแสดงสินคาสามารถประเมินถึงผลกระทบจากการปลอยกาซเรือนกระจกในการจัดงาน การบริหารจัดการงานเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อาทิ การประหยัดการใชพลังงาน การลดการใชวตั ถุดบิ การรีไซเคิล เปนตน ซึง่ จะเปนสวนสําคัญในการสรางกรอบแนวทางทีช่ ดั เจน เปนการดําเนินธุรกิจ
ที่ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม และทายสุดเปนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมการแสดงสินคาไทยในระดับสากล
ดังนั้นจะสามารถสรุปไดวา ปญหาภาวะโลกรอน ไมไดเปนปญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง แตเปนปญหาที่อยูในความสนใจของ
ประชาคมโลกที่ตองหันมาใหความสําคัญในการหามาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอันเปนสาเหตุหลักของภาวะโลกรอน
ที่มา:
- http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1935
- http://www.businesseventsthailand.com/th/nc/news-download/news/detail/article/ tceb-partners-with-tgo-to-preparethe-direction-on-carbon-footprint-assessment-for-the-exhibition-in/
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