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การควบคุมการปนเปอนเปนสิ่งสําคัญมากใน
กิจกรรมการวิจัยและการผลิต การใชคลีนรูมมี
กระบวนการที่เขมงวดมากเทาที่จะทําได (คลีนรูม
เปนหองที่มีสภาพแวดลอมที่ใชในการผลิต เชน
ผลิตภัณฑยา หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตรซึ่ง
ตองมีระดับของมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่ต่ํา เชน
ฝุน ควัน สารเคมี เปนตน โดยมีการควบคุมระดับ
การปนเปอนตามเกณฑกําหนด)
การผลิตอาหาร ยา การผลิตชิ้นสวนยานยนต
หรือยานอวกาศเปนเพียงตัวอยางที่ตองมีการ
ควบคุมหองคลีนรูมเนื่องจากมีความจําเปนมาก
คลีนรูมเปนบริเวณที่การปนเปอนในอากาศจะได
รับการควบคุมสูง หากปราศจากการควบคุม จะ
ทําใหผลิตภัณฑหรือกระบวนการไดรับความเสีย
หหาย
ไไอเอสโอจึงไดกําหนดชุดมาตรฐานที่ใชสําหรับ
คคลี น รู ม โดยเน น การปฏิ บั ติ แ ละกระบวนการที่
จจําเปนในการจัดการกับความเสี่ยงของการปน
เเปอน
มมาตรฐานไอเอสโอสองชุ ด แรกเพิ่ ง ได รั บ การ
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
พ
พัฒนาทางเทคโนโลยีลาสุดและความตองการ
ดานตลาด ดังนี้
มมาตรฐาน ISO 14644-1:2015 คลีนรูมและสภาพ
แแวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งที่ มี ก ารควบคุ ม เล ม 1
C
Cleanrooms
and associated controlled

environments – Part 1: Classification of
air cleanliness by particle concentration
ISO 14644-2:2015 คลีนรูมและสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของที่มีการควบคุม เลม 2 Cleanrooms
and associated controlled environments
– Part 2: Monitoring to provide evidence
of cleanroom performance related to air
cleanliness by particle concentration
เดวิด เอ็นเซอร ประธานคณะกรรมการวิชาการ
ISO/TC 209 ซึง่ นําโดยสถาบันมาตรฐานแหงชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (ANSI) ซึ่งเปนสมาชิกของไอ
เอสโอ ภายในการบริหารของหนวยงานที่มีชื่อวา
สถาบั น เทคโนโลยี แ ละวิ ท ยาศาสตร ด  า นสิ่ ง
แวดลอม (Institute of Environment Sciences and Technology: IEST) ไดใหขอคิด
เห็นวา คลีนรูมสามารถสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีสมัยใหมชั้นสูงจํานวนมาก ดังนั้น งาน
ของคณะกรรมการวิชาการจะมีผลกระทบในวง
กวาง การทบทวนมาตรฐานทัง้ สองฉบับนีจ้ ะทําให
ทัว่ โลกมีการปรับปรุงความสามารถในเชิงปริมาณ
และความสามารถในการจัดการกับการปนเปอน
ของอนุภาคที่อยูในอากาศ
ที่มา:
- http://www.iso.org/iso/home/news_
index/news_archive/news.
htm?refid=Ref2041
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แพล็ตฟอรมใหมของโลก สงเสริมเมืองอัจฉริยะ

ชุมชนออนไลนแหงแรกของโลกซึ่งเปนเมือง
อั จ ฉริ ย ะของโลกได เ ป ด ตั ว เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ 18
มกราคม 2559 โดยชุมชนใหมนี้มีเปาหมายวา
ภายในป 2050 ประชากรของโลกจํานวน 66 % จะ
อาศั ย อยู  ใ นบริ เ วณที่ เ ป น เมื อ งซึ่ ง ต อ งมี แ หล ง
ทรัพยากรพื้นฐานเชน อาหารที่ปลอดภัย นํ้า
สะอาด และพลังงานที่เพียงพอ ในขณะเดียวกัน
ก็ตองมั่นใจในความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมซึ่งเปนความทาทายที่สําคัญของ
เมืองอัจฉริยะ เมืองจําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานรวมไปถึงการใชทรัพยากรที่มี
อยู
การปรับปรุงประสิทธิภาพหลักสามารถทําได
ดวยการเชื่อมตอระบบสวนบุคคล เชน พลังงาน
นํ้ า การสุ ข าภิ บ าลและการจั ด การของเสี ย
การขนสง ความปลอดภัย การติดตามขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมหรือขอมูลขาวสารดานสภาพอากาศ
อยางไรก็ตาม ระบบมากมายทีใ่ ชกนั อยูใ นเมืองทุก
วันนีม้ ตี น กําเนิดมาจากแหลงทีแ่ ตกตางกันและได
รับการดูแลรักษาโดยหนวยงานหลายหนวยงาน
บางครัง้ ก็ทาํ งานอยูใ นทีห่ า งไกลออกไป ดังนัน้ จึง
จําเปนตองมีการเชื่อมตอถึงกันทั้งทางกายภาพ
และเสมือนจริง และมีการทํางานทีอ่ นิ เตอรเฟสกัน
อยางมีมาตรฐาน
การเปดตัวชุมชนออนไลนนี้เปนสวนหนึ่งของ
การนําไปสูการประชุมเรื่องเมืองอัจฉริยะของโลก
เปนครัง้ แรก ซึง่ จะจัดขึน้ ดวยความรวมมือระหวาง
3 องคกร ไดแก คณะกรรมาธิการระหวางประเทศ
วาดวยการมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส (IEC)
องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน
(ISO) และสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
(ITU) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ประเทศ
สิ ง คโปร ซึ่ ง ใช ส ถานที่ จั ด งานร ว มกั บ งาน
ประชุมสุดยอดเมืองของโลก (World Cities
Summit) และงานสัปดาหนํ้าสากลแหงสิงคโปร
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(Singapore International Water Week)
ฟรานส เลขาธิการและซีอีโอของ IEC กลาววา
โลกเปนระบบขนาดยักษประกอบดวยระบบยอยที่
นับไมถว น ทัง้ หมดนีข้ นึ้ อยูก บั ไฟฟาและฮารดแวร
ที่จะใชขับเคลื่อนผูคนและสิ่งของ รวบรวมขอมูล
และแลกเปลี่ ย นข อ มู ล กั น จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ การ
ทํางานของ IEC มีผลกระทบตอสิ่งเหลานี้ทั้งสิ้น
และมี ผ ลกระทบมากกว า ที่ เ คยเป น มาในอดี ต
องคกรตางๆ จึงจําเปนตองรวมมือกันเพือ่ ชวยให
เมืองมีความเปนอัจฉริยะมากขึน้ มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่ง
จําเปนตองอาศัยความเปนหุนสวนและพันธมิตร
เพื่อเกื้อกูลกัน สิ่งนี้นี่เองเปนสิ่งที่ชุมชนออนไลน
ตองการใหประสบความสําเร็จ
เควิน แม็คคินลีย รักษาการเลขาธิการของไอ
เอสโอกลาววาเมืองอัจฉริยะนัน้ มีความสมเหตุสม
ผล เป น ต น ว า เมื อ งอั จ ฉริ ย ะจะมี ข ยะน อ ยกว า
สามารถทําใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมั่นใจ
ไดวาลูกหลานจะมีอนาคตที่สดใสกวา แตเมืองก็
ยังคงเผชิญหนากับความทาทายหลายประการ
สําหรับการเรียกรองใหมีการปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่ง
มาตรฐานไอเอสโอเปนมาตรฐานที่ชวยใหเมืองมี
ตั ว ชี้ วั ด และปรั บ ปรุ ง สมรรถนะให ดี ขึ้ น เช น
มาตรฐานสําหรับตัวชี้วัดของเมือง ชุมชนที่ยั่งยืน
และโครงสรางพื้นฐานของเมือง มาตรฐานเหลานี้
ใหวธิ ปี ฏิบตั ทิ ดี่ ี (best practice) และแนวทางการ
แก ไ ขป ญ หาที่ เ ป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ซึ่ ง
สามารถนําไปใชไดทกุ หนทุกแหงและยอมใหผวู าง
ผังเมืองและผูที่มีหนาที่ตัดสินใจสรางประโยชนให
เกิดขึ้นจากการที่มีความเชี่ยวชาญในระดับโลก
ลี ผู  อํ า นวยการของสํ า นั ก งานมาตรฐาน
โทรคมนาคมของ ITU กล า วว า ข อ มู ล และ
โครงสรางเทคโนโลยีการสือ่ สารของเมืองอัจฉริยะ
ควรทําใหมั่นใจไดวาเปนระบบเปด และสามารถ
ทํางานรวมกันไดซึ่งจะบรรลุวัตถุประสงคไดดวย

ความรวมมืออันแนนแฟนในเรือ่ งมาตรฐานทีต่ อ ง
มี ร  ว มกั น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะจะมี ก ารจ า งงานด า น
เทคโนโลยี อ ย า งมหาศาลโดยเฉพาะในเรื่ อ งที่
เกี่ยวของกับ Internet of Things (IoT) และ
มาตรฐานจะชวยใหมีขอมูล IoT และ การนําไปใช
ที่มีการผสมผสานกันเปนอยางดี ซึ่งมีสวนทําให
เกิ ด การรวมตั ว กั น ของระบบย อ ยของเมื อ งได
อยางมีประสิทธิผล
สําหรับชุมชนออนไลนจะมีการรวบรวมผูม สี ว น
ไดสวนเสียของเมืองที่เกี่ยวของในระดับโลกเขา
ดวยกันและสรางการมีสวนรวมผานการพูดคุย
และอภิปรายที่เพิ่มคุณคาและเครือขายระดับสูง
ชุ ม ชนออนไลน นี้ จ ะช ว ยให ก ารพั ฒ นาเมื อ ง
อัจฉริยะในบางเรื่อง เชน อุปกรณโมบาย นํ้า
พลังงาน ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรและ
ความเปนสวนตัว
ชุมชนออนไลนนี้ยังชวยกําจัดอุปสรรคตางๆ
และกระตุนใหมีการสื่อสารที่สนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะไดเร็วขึ้น การประชุมที่
สิงคโปรนมี้ กี ลุม เปาหมายทีเ่ ปนมืออาชีพอยางนัก
วางผั ง เมื อ ง สถาปนิ ก ที่ ป รึ ก ษา นั ก วางแผน
การขนสง ผูเ ชีย่ วชาญดานขอมูล ความปลอดภัย
ผูเชี่ยวชาญดานการมาตรฐานและอุตสาหกรรม
ผูท สี่ นใจสามารถลงทะเบียนออนไลนไดที่ http://
www.worldsmartcity.org/registrationform/ เพือ่ รวมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะทัว่ โลกให
เกิดขึ้นตอไป
ที่มา:
1. http://www.iso.org/iso/home/news_
index/news_archive/news.
htm?refid=Ref2042
2. http://www.worldsmartcity.org/
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รังสีไอออไนซ เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานสูงมากพอที่จะทําใหอิเล็กตรอนวงนอกสุด ของ
วงโคจรหลุดออกจากอะตอม หรือโมเลกุล เมื่อรังสีนั้นชนกับอะตอมหรือเคลื่อนที่ผานเขาไปในวัตถุ
เกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนหรือไดรับเพิ่มขึ้น เรียกวา การไอออไนซ (ionization) ซึ่งสามารถนํามา
ใชประโยชนในดานตางๆ เชน การเกษตร การวิเคราะหทางการแพทย รังสีบําบัด ระบบเอกซเรยใน
สนามบิน เปนตน ในขณะเดียวกันรังสีก็เปนอันตรายตอมนุษยเราดวย
ถาเปนเชนนั้น ก็หมายความวาเราทุกคนมีโอกาสเปดรับรังสีไมมากก็นอยระหวางการดําเนินชีวิต
ประจําวัน อยางไรก็ตาม การจํากัดการเปดรับทีป่ ลอดภัยเปนสิง่ ทีซ่ บั ซอนเพราะอวัยวะในรางกายแตละ
สวนจะตอบสนองตอรังสีแตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน ผิวหนังจําเปนตองไดรบั การปกปองจากการ
มีปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อ เชน บาดแผลเปอย หรืออวัยวะบางอยางเชน เลนสแกวตา หากเปดรับตอรังสี
มากเกินไปก็อาจทําใหเกิดโรคตอได เปนตน
ดังนั้น ในการปกปองผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของที่ตองเผชิญหนากับรังสี จะมีการจํากัดปริมาณ
รังสีซึ่งไดรับการแนะนําจากคณะกรรมาธิการระหวางประเทศ วาดวยการปกปองรังสี (International Commission on Radiological Protection: ICRP) เชน ปริมาณรังสี 2.2 มิลลิซีเวิรต
เปนระดับรังสีปกติในธรรมชาติที่มนุษยแตละคนไดรับในหนึ่งป ปริมาณรังสี 5 มิลลิซีเวิรตเปนเกณฑ
สูงสุดที่อนุญาตใหสาธารณชนไดรับในหนึ่งป และปริมาณรังสี 50 มิลลิซีเวิรตเปนเกณฑสูงสุดที่
อนุญาตใหผูปฏิบัติงานทางรังสีไดรับใน 1 ป เปนตน
ไอเอสโอจึงกําหนดมาตรฐานการปกปองรังสี ขั้นตอนการติดตามผลปริมาณที่รับไดสําหรับเลนส
แกวตา ผิวหนาและแขนขา (มือ นิ้ว ขอมือ แขน เทา และขอเทา) – ISO 15382:2015, Radiological
protection – Procedures for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and
the extremities ทัง้ นี้ เพือ่ วัดการเปดรับระดับของรังสีของอวัยวะตางๆ เหลานัน้ ซึง่ ปจจุบนั มาตรฐาน
นี้ไดรับการทบทวนและนํามาพิจารณาถึงขอจํากัดใหมในปริมาณที่เทียบเทาสําหรับเลนสแกวตาที่ได
รับการแนะนําโดย ICRP
มาตรฐานนี้ ใ ช เ ป น แนวทางสํ า หรั บ การออกแบบการติ ด ตามตรวจสอบเพื่ อ ให มั่ น ใจในความ
สอดคลองกับการจํากัดปริมาณรังสีตามกฎหมาย ซึ่งมีการอางอิงไปยังปริมาณในการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมและใหแนวทางชนิดของ ความถี่ของการตรวจติดตามแตละคนรวมทั้งชนิดและตําแหนงของ
อุปกรณวัดปริมาณ รังสี

จดหมายขาวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน

อแลง รองนู ผูเชี่ยวชาญดานรังสีและประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ ISO/TC 85/SC 2 ซึ่งเปนคณะกรรมการวิชาการที่พัฒนามาตรฐาน ISO
15382:2015 กลาววามาตรฐานฉบับใหมนี้ไดนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูลาสุดจากการศึกษามา พัฒนาและชวยปรับปรุงการวัดปริมาณรังสีที่ใชเปนประจําตาม
ปกติ

ISO 15382: 2015 ยังไดขยายไปในสาขาการแพทยและจะชวยใหมีการปรับปรุงการติดตามการวัดที่ทํากันเปนประจําตามปกติของคนทํางานซึ่งสวน
ใหญแลวมักจะไดรับรังสีผานอวัยวะ ตางๆ ของรางกายรวมทั้งเลนสแกวตา
ที่มา:
1. http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2036
2. http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1525/ionizing-radiation-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%
B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9
%8C
3. http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/65/nuclear1/icrp.html
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มาตรฐาน
ไอเอสโอสําหรับ
ทีมกูภัยฉุกเฉิน
เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เวลาเพี ย งเสี้ ย ววิ น าที ก็ มี
ความหมายตอความเปนความตาย หรือมีผลตอ
การฟนฟูความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ไปตลอดชีวิต ดังนั้น ทีมกูภัยฉุกเฉินจึงจําเปน
ตองสามารถเขาไปชวยเหลือใหทันทวงที ปจจุบัน
นักกูภัยจะสามารถเคลื่อนยายคนที่อยูบนยาน
พาหนะอยางรวดเร็วและปลอดภัยใหมากทีส่ ดุ และ
ตองขอบคุณทีไ่ อเอสโอไดพฒ
ั นามาตรฐานใหมขนึ้
มา คือ มาตรฐาน ISO 17840-1 ซึ่งระบุรูปแบบ
พืน้ ฐานของการชวยเหลือผูป ระสบอุบตั เิ หตุสาํ หรับ
ยานพาหนะเบา ในขณะที่เกิดเหตุ
ISO 17840-1 ยานพาหนะบนทองถนน – ขอมูล
สําหรับผูใหการชวยเหลือ สวนที่ 1 – เอกสาร
แนะนําวิธีการชวยเหลือผูโดยสารที่อยูในรถยนต
และยานพาหนะเชิ ง พาณิ ช ย แ บบเบา (Road
vehicles – Information for first and second
responders – Part 1 : Rescue sheet for
passenger cars and light commercial
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vehicles) มาตรฐานนี้เปนมาตรฐานฉบับแรก
ที่อยูในชุดมาตรฐานที่ใชในการสนับสนุนทีมชวย
เหลือฉุกเฉิน ซึง่ มีเนือ้ หาและเคาโครงของเอกสาร
ความชวยเหลือทีผ่ ตู อบสนองหรือผูท ที่ าํ การชวย
เหลือใชในการตัดสินใจวาวิธใี ดทีด่ ที สี่ ดุ ในการชวย
คลีค่ ลายสถานการณของผูโ ดยสารทีไ่ ดรบั บาดเจ็บ
ซึ่งขึ้นอยูกับรุนและปที่ผลิตรถ ดวย
เซลีน ผูนําโครงการที่ดูแลมาตรฐานใหม ISO
17840-1 กลาววาทุกๆ วินาทีที่คนเราเผชิญหนา
กับความเสีย่ งนัน้ มีความหมายมาก ดวยเวลาเพียง
ไมกวี่ นิ าทีทหี่ นวยกูภ ยั เขามาดําเนินการชวยเหลือ
หากมีเอกสารที่บงบอกแนวทางในการใหความ
ชวยเหลือก็จะสามารถชวยใหขอ มูล เกีย่ วกับยาน
พาหนะไดทนั ทีหรือสามารถเขาถึงขอมูลทีจ่ าํ เปนได
ทันที และในการทีจ่ ะทําเชนนีไ้ ด ก็ตอ งมีปฏิบตั กิ าร
กูภ ยั ทีม่ คี วามปลอดภัยและรวดเร็วทันเหตุการณ
แผนภูมริ ปู ภาพและรูปแบบเอกสารแนะนําวิธกี าร
ชวยเหลือของมาตรฐาน ISO 17840-1 เปนการ
ใหแนวทางผูผลิตยานพาหนะที่มีเครื่องมือชี้วามี
องคประกอบของยานพาหนะอยูบริเวณไหนบาง
ซึง่ ผูก ภู ยั จําเปนตองนํามาพิจารณาในกระบวนการ
ของการกูภัย
ตัวอยางขององคประกอบเหลานัน้ ไดแก ถุงลม
และระบบขอจํากัดในการจุดชนวนในยานพาหนะ
ที่อาจปะทุขึ้นระหวางที่ทําการชวยเหลือ หนวย
ควบคุ ม และตรวจจั บ สั ญ ญาณที่ มี ค วามไวต อ
การเจาะหรือตัด เชื้อเพลิงและถังแกส วาลวปด
แหลงพลังงานไฟฟาแรงสูง สายเคเบิ้ลและเบรก

เกอรตดั วงจรไฟฟา และบริเวณทีม่ คี วามแข็งแรง
ทนทานสูงทีไ่ มสามารถเจาะหรือตัดไดดว ยอุปกรณ
ธรรมดา เปนตน
ไอเอสโอไดจดั เตรียมมาตรฐาน ISO 17840-1
ทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ปนเอกสารและอิเล็กทรอนิกสเพือ่
ความสะดวกในการใชงาน อยางไรก็ตาม มาตรฐาน
นี้ ไ ม ค รอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการช ว ยเหลื อ หรื อ
กระบวนการจัดการกับเอกสาร ดังกลาว
ในอนาคตบางสวนของมาตรฐาน ISO 17840 จะ
ครอบคลุมการขยายเอกสารกูภ ยั ชวยเหลือสําหรับ
ยานพาหนะแบบหนักทีใ่ ชในเชิงพาณิชยรวมทัง้ รถ
บัส รูปแบบสําหรับขอมูลการตอบสนองฉุกเฉินเชิง
ลึกมากขึ้น (Emergency Response Guide)
และมาตรฐานสําหรับระบุการขับเคลื่อนเชื้อเพลิง
หรือพลังงาน มาตรฐานเหลานี้จะเปนอีกตัวชวย
หนึ่งในการชวยเหลือชีวิตมนุษยได
ผูท พ
ี่ ฒ
ั นามาตรฐานดังกลาวคือ คณะกรรมการ
วิชาการ ISO/TC 22 – Road vehicles ภายใต
การดูแลรับผิดชอบของสถาบันมาตรฐานแหงชาติ
ของประเทศฝรั่งเศส (Association Française
de Normalization: AFNOR) ซึ่งเปนสมาชิก
ของไอเอสโอในนามของประเทศฝรั่งเศส
ที่มา:
1. http://www.iso.org/iso/home/news_index/
news_archive/news.htm?refid=Ref2035
2. http://www.iso.org/iso/home/store/
catalogue_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=67246

