
 
 
 

เมษายน 2558 

เมื่อไอเอสโอมีโอกาสใช้มาตรฐานของตนเอง 

ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2558 คณะท างานขององค์การระหว่างประเทศว่า
ด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) ได้ร่วมกันประชุมทบทวน
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่าขณะนี้ได้มีมาตรการและการลงมือท าอย่างจริงจังเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมและมีการท าการ Carbon Offset โดยการใช้มาตรฐาน ISO 14064 การติดตามและการรายงาน
คุณสมบัติก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064 for greenhouse gas quantification, reporting and monitoring)  

คณะท างานผู้จัดงานการประชุม (WG5 Tokyo meeting) ดังกล่าวได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวของไอเอสโอว่า
แนวคิดการทดแทนหรือออฟเซ็ต การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมาจากความคิดที่ว่าพวกเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า
ต้องการจัดการประชุมแบบที่เรียกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น  แนวคิดดังกล่าวจึงเกิดขึ้นจากหนึ่งใน
สมาชิกของไอเอสโอที่มีความเห็นว่าอยากให้ไอเอสโอท าสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายในลักษณะนี้เพราะไม่
เพียงแต่จะดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่มันยังท าให้พวกเขามีโอกาสที่ไม่เหมือนใครในการฝึกปฏิบัติด้วยการ
น าเอามาตรฐานที่ตนเองเป็นผู้ประกาศใช้มาใช้เสียเอง 

เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร 

เริ่มแรกได้มีการจัดตั้งทีมซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการประชุมที่โตเกียว และได้จัดรายการที่ต้องการสนับสนุนจาก
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หรือ METI (Japanese Ministry of Economy, 
Trade and Industry) และบริษัทที่ปรึกษา แต่การประชุมนั้นมีเจ้าภาพจัดงาน คือ สมาคมมาตรฐานแห่งญี่ปุ่น 
หรือ (JSA Japanese Standards Association) กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและ
มหาวิทยาลัยโตเกียว 

ขั้นแรกก็คือการก าหนดขอบข่ายการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 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 -  ข้อก าหนด
และข้อแนะน าระดับองค์กรส าหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก ในกรณีนี้ คณะท างานได้ตัดสินใจก าหนดขอบข่ายให้ครอบคลุมถึงการใช้ไฟฟ้าในสถานที่จัดงาน และ
การเดินทางท้ังไปและกลับของผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย 

ขั้นต่อไปก็คือการค านวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่คาดว่าจะมีการปลดปล่อยออกมา  ขั้นสุดท้ายเป็น
การตัดสินใจว่าจะซื้อเครดิตจากที่ไหนเพ่ือเป็นการชดเชยปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เกิดขึ้น ในโอกาสนี้ไอเอสโอได้
มีส่วนส าคัญในการฟ้ืนฟูบริเวณที่เสียหายแถบญี่ปุ่นตะวันออกจากอุบัติภัยสึนามิเมื่อปี 2554 (ค.ศ.2011) ด้วย 

เหตุผลอ่ืนๆ ในการเลือกใช้เครดิตก็คือผู้จัดงานอยู่ภายใต้โครงการเจเครดิต (J-Credit Scheme) ซึ่งรัฐบาล
ญี่ปุ่นเป็นผู้ดูแลและใช้มาตรฐานถึง 3 มาตรฐานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกเป็นแนวทางดังต่อไปนี ้

1. ISO14064-2: 2006 – Greenhouse gases – Part 2 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 2 ข้อก าหนดและ
ข้อแนะน าโครงการส าหรับการวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบและการรายงานผลการปลดปล่อย 
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หรือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก  (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 ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 3 ข้อก าหนดและ
ข้อแนะน าส าหรับการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก  (Specification with 
guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions) 

3. ISO14065: 2013 – Greenhouse gases – ก๊าซเรือนกระจก ข้อก าหนดส าหรับหน่วยงานตรวจสอบ
ความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เพ่ือใช้ในกิจกรรมการรับรองระบบงาน หรือการยอมรับร่วม
ใน รู ป แบบ อ่ืนๆ  (Requirements for greenhouse gas and verification bodies for use in 
accreditation or other forms of recognition) 

ส่วนประโยชน์ที่ได้รับก็คือสามารถทดแทนผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ไอเอสโอและผู้ที่ท างานในโครงการดังกล่าว ต่างก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จและยังมีส่วน
ช่วยฟ้ืนฟูผลกระทบจากภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ไอเอสโอมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเช่นนี้
จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนได้ปฏิบัติตามในโอกาสต่อไป 

ส าหรับประเทศไทยเอง ก็ได้มีการจัดท าแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของอุตสาหกรรมแสดงสินค้า 
(งาน event) โดยเป็นความร่วมมือของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ 
TCEB ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO  

มาตรฐานการประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของประเทศไทยเป็นมาตรฐานในระดับประเทศ ที่อ้างอิงตาม
มาตรฐานของต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการด้านงานแสดงสินค้าสามารถประเมินถึงผลกระทบจาก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจัดงาน การบริหารจัดการงานเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ  การ
ประหยัดการใช้พลังงาน การลดการใช้วัตถุดิบ การรีไซเคิล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างกรอบ
แนวทางที่ชัดเจน เป็นการด าเนินธุรกิจที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และท้ายสุดเป็นการเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าไทยในระดับสากล 

ดังนั้นจะสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาภาวะโลกร้อน ไม่ได้เป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาคมโลกที่ต้องหันมาให้ความส าคัญในการหามาตรการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน  

ที่มา: 1. http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1935 

 2. http://www.businesseventsthailand.com/th/nc/news-download/news/detail/article/ 
tceb-partners-with-tgo-to-prepare-the-direction-on-carbon-footprint-assessment-for-the-
exhibition-in/ 
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