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ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอรางกฎ
ระเบี ย บเพื่ อ เพิ่ ม ความเข ม งวดในการรั บ รอง
มาตรฐานสิ่ ง แวดล อ มสํ า หรั บ อุ ต สาหกรรม
รถยนต เมือวันที่ 27 มกราคม 2559 หลังจาก
กรณีรถยนตดเี ซล 4 สูบทีผ่ ลิตโดยบริษทั ในเครือ
ของ Volkswagen (VW) Group ระหวางชวงป
2552-2558 ถูกตรวจพบโดย Environmental
Protection Agency (EPA) ของสหรัฐฯ วาใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรบิดเบือนขอมูลการวัด
ปริมาณกาซไนโตรเจนออกไซด (NOx) นั้น
เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ 2559 คณะ
กรรมาธิการดานสิ่งแวดลอม สาธารณสุข และ
มาตรฐานอาหาร (ENVI) ของรัฐสภายุโรปได
จัดการรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย
เ ่ยวกับ กระบวนการบังคับใชมาตรการตรวจวัด
เกี
ป ม าณไอเสี ย จากรถยนต ใ นการใช ง านจริ ง
ปริ
(
(Real
Driving Emissions Tests)
โดยนาย Alois Krasenbrink, Head of Unit
o Sustainable Transport และตัวแทนของ
of
J
Joint
Research Centre (JRC) ของ คมธ.
ยยุโรป ไดนาํ เสนอเกีย่ วกับภารกิจปจจุบนั ของ JRC
ใ
ในการสนั
บสนุนขอมูลทางเทคนิคใหแกอียูและ
ป
ประเทศสมาชิ
ก โดยจะมีบทบาทมากขึน้ ในอนาคต
อ การตรวจและทดสอบรถยนตที่ไดรับการ
อาทิ
รั บ รองมาตรฐานจากหน ว ยงานของประเทศ
ส ก และการกํากับดูแลศูนยทดสอบรถยนต
สมาชิ
แ
และหน
วยงานกํากับดูแลและนาย Krasenbrink

ไดใหขอมูลความคืบหนาของกระบวนการนําการ
ทดสอบการใช ง านจริ ง มาเป น หลั ก เกณฑ เ พื่ อ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดลอมของอียู โดยปจจุบัน
อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาและทดสอบขั้น
ตอนในระยะที่ 3 และจะดําเนินการในระยะที่ 4 เพือ่
สรุปกําหนดมาตรฐานและขอบังคับสําหรับขั้น
ตอนและศูนยทดสอบทีใ่ หการรับรองมาตรฐานสิง่
แวดลอมรถยนตดวยการทดสอบการใชงานจริง
ใหเสร็จสิ้นภายในปนี้ โดยจะทบทวนและอาจปรับ
เปลี่ยนขั้นตอนและขอบังคับภายในป 2560
ในขณะเดียวกัน เมือ่ วันที่ 23 ก.พ. 2559 สํานัก
ขาว Politico.eu รายงานความลาชาของการจัด
ตั้ ง คกก. ด า นการวั ด ระดั บ การปล อ ยก า ซ
(Emission Measurements in the Automotive Sector: EMIS) ของรัฐสภายุโรป เพื่อ
สอบสวนบทบาทของ คณะกรรมาธิการยุโรปใน
กรณีของ VW เนื่องจากกลุมพรรคการเมือง
European People’s Party (EPP) และ Socialists & Democrats (S&D) ไมสามารถ
ตกลงการจัดสรรตําแหนง ประธานคณะกรรมการ
และผูรายงานได ซึ่งการเจรจาระหวาง 2 กลุม
การเมืองเพื่อจัดสรรตําแหนงดังกลาวยังไมเสร็จ
สิ้น และความลาชาในการจัดสรรตําแหนงเหลานี้
ทําใหการประชุม EMIS ครั้งแรก ซึ่งเดิมกําหนด
ไวที่ชวงตนเดือน ก.พ. 2559 ตองเลื่อนไปเปนวัน
ที่ 2 มี.ค. 2559
ที่มา : http://www2.thaieurope.net
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มาตรฐาน “นํ้า” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ขอมูลจากองคการสหประชาชาติ ระบุวา เกือบครึง่
หนึง่ ของผูป ฏิบตั งิ านทัว่ โลกคือ 1.5 พันลานคนได
รับการจางงานในสาขาที่เกี่ยวของกับนํ้าและงาน
เกือบทัง้ หมดใหความสําคัญกับนํา้ ซึง่ ตองมัน่ ใจวา
มีการสงมอบที่ปลอดภัย อยางไรก็ตาม คนนับ
ลานคนทีท่ าํ งานเกีย่ วของกับนํา้ มักจะไมไดรบั การ
ยอมรับหรือปกปองโดยสิทธิดา นแรงงานพืน้ ฐาน
นํ้าที่มีคุณภาพดีเพียงพอสามารถเปลี่ยนแปลง
ชีวิตและวิถีชีวิตของคนทํางาน หรือแมแตทําให
สังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
ในการที่องคการสหประชาชาติจะบรรลุถึงเปา
หมายการพัฒนาอยางยั่งยืนในดานการบริหาร
จั ด การนํ้ า และสุ ข าภิ บ าลอย า งยั่ ง ยื น ภายในป
2573 (ค.ศ.2030) ทัว่ โลกจะตองปรับปรุงคุณภาพ
นํา้ ดวยการลดมลพิษ กําจัดการทิง้ ขยะและลดการ
ปลอยวัสดุและสารเคมีที่เปนอันตราย รวมทั้งลด
สัดสวนของนํา้ เสียทีไ่ มไดรบั การบําบัดลงครึง่ หนึง่
และเพิ่มการรีไซเคิลและการใชซํ้าที่ปลอดภัย
ั นามาตรฐานมากกวา 700
ปจจุบนั ไอเอสโอไดพฒ
ฉบับซึ่งเปนเครื่องมือระดับโลกในการชวยใหเรา
สามารถจัดการทรัพยากรรวมกันอยางเทาเทียม
กันและยั่งยืน มาตรฐานเหลานี้ชวยอํานวยความ
สะดวกในการจั ด การนํ้ า อย า งยั่ ง ยื น และช ว ย
บรรเทาปญหาการขาดแคลนนํ้า
ไอเอสโอมีขอ มูลระบุวา ทุกๆ ชัว่ โมง มีผปู ฏิบตั งิ าน
เสียชีวิต 38 คนจากโรคที่เกี่ยวของกับนํ้า แตอัน
ทีจ่ ริงแลว เหตุการณนสี้ ามารถปองกันไดดว ยการ
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มีคุณภาพนํ้าที่ดีและการสุขาภิบาลที่ดี
นอกจากนี้ ไอเอสโอยังมีขอมูลที่คาดการณวา
ภายในป 2593 (ค.ศ.2050) ทั่วโลกจะมีความ
ตองการนํ้าสําหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
สูงขึ้นจากป 2543 (ค.ศ.2000) มากกวา 400%
ดังนั้น การจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพจึงมี
ความจําเปนมากทีเดียว
มาตรฐานไอเอสโอใหมๆ สาขานํา้ ทีไ่ อเอสโออยูใ น
ระหวางการพัฒนาจะเปนตัวชวยใหมีการจัดการ
นํ้าอยางมีประสิทธิภาพ มาตรฐานเหลานั้น ไดแก
1.ISO/TS 24520, กิจกรรมการบริการทีเ่ กีย่ วของ
กั บ ระบบแหล ง นํ้ า ดื่ ม และระบบนํ้ า เสี ย – การ
จัดการวิกฤต – การปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับมุมมองทาง
วิชาการ (Service activities relating to
drinking water supply systems and
wastewater systems — Crisis management — Good practice for technical aspects)
2.ISO 24526, ระบบการจั ด การความมี
ประสิทธิภาพของนํ้า – ขอกําหนดพรอมดวย
แนวทางการใช (Water efficiency management systems — Requirements with
guidance for use)
3.ISO 24521, กิจกรรมที่เกี่ยวของกับนํ้าดื่มและ
การบริการดานนํ้าเสีย – แนวทางสําหรับการ
จัดการบริการนํ้าเสียภายในประเทศในพื้นที่พื้น
ฐาน (Activities relating to drinking water

and wastewater services — Guidelines
for the management of basic onsite domestic wastewater services)
4.ISO 20325, กิจกรรมการบริการทีเ่ กีย่ วของกับ
แหลงนํ้าดื่มและระบบนํ้าเสีย – แนวทางสําหรับ
การจัดการนํ้าที่เกิดจากพายุฝนในพื้นที่ในเมือง
(Service activities relating to drinking
water supply and wastewater systems
— Guidelines for stormwater management in urban areas)
5.ISO/TS 24524, กิจกรรมที่เกี่ยวของกับนํ้าดื่ม
และบริการดานนํ้าเสีย – ขอกําหนดทางเทคนิค
สําหรับผลิตภัณฑที่ใชการไหลนํ้าทิ้ง Activities
relating to drinking water and wastewater services — Technical specifications
for flushable products
6.ISO/TS 24522, กระบวนการติดตามเหตุการณ
ดานคุณภาพนํา้ : แนวทางสําหรับการใชประโยชน
ของนํ้าและนํ้าเสีย (Water quality event detection process: Guidelines for water and
wastewater utilities)
7. ISO 20670, การใชซํ้าของนํ้า – นิยามศัพท
(Water reuse – Terminology)
ที่มา:
http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref2063
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ทํางานรวมกัน
ของมนุษย กับ
หุนยนต
โดย
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ปจจุบัน มนุษยสามารถทํางานรวมกับหุนยนตไดและสิ่งที่ชวยสนับสนุนปฏิสัมพันธระหวางกันนี้ก็คือ
ISO/TS 15066 ขอกําหนดทางเทคนิคของไอเอสโอสําหรับความปลอดภัยระบบหุน ยนตความรวมมือ
นั่นเอง (ISO/TS 15066: 2016, Robots and robotic devices – Collaborative robots)
คําวาความรวมมือมีรากศัพทเปนภาษาลาติน มาจากคําวา Con แปลวา รวมกัน และ laborare แปล
วา ทํางาน ความรวมมือในการทํางานนี้จําเปนตองมีการจํากัดพื้นที่การทํางานรวมกันตามที่มีการะบุ
ไวอยางแมนยําดวย
หุนยนตความรวมมือเปนระบบหุนยนตที่ปฏิบัติการแบบอัตโนมัติซึ่งทํางานรวมกันในสถานที่ทํางาน
เดียวกับมนุษย ดังนัน้ จึงอางไปถึงระบบหรือการนําไปใชมากกวาหุน ยนตยหี่ อ ใดยีห่ อ หนึง่ หรือแบบใด
แบบหนึ่ง หุนยนตอุตสาหกรรมนี้ไมไดรวมถึง end effector ซึ่งเปนอุปกรณที่ปลายแขนหุนยนตที่มี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในขณะที่ระบบหุนยนตทํางาน
ระบบหุนยนตอุตสาหกรรมมักจะถูกแยกออกจากมนุษยเพื่อปกปองจากการบาดเจ็บ อยางไรก็ตาม
เมือ่ มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม จึงมีศกั ยภาพทีจ่ ะมีความกาวหนาในดานความปลอดภัยอันนํา
มาซึ่งพละกําลังและความแมนยําของหุนยนตใหใกลเคียงกับความสามารถในการแกไขปญหาดวย
มนุษย ซึ่งจะชวยเพิ่มผลผลิตในการทํางานไดอยางรวดเร็ว
โนเบอรตา เนลสัน เชีย ผูวางแผนงานของ ISO/TC 299/WG 3 คณะทํางานความปลอดภัยของหุน
ยนตของไอเอสโอ อธิบายวา เมือ่ ทํางานดานมาตรฐานความปลอดภัยของหุน ยนตอตุ สาหกรรม (ISO
10218-1 และ ISO 10218-2) มักจะมีการอภิปรายกันในเชิงปรัชญาดวย เชน การนําหุนยนตไปใช
งานจะเปนอันตรายหรือไมตอมนุษย ทําไมถึงไมอนุญาตใหมีการสัมผัส ดังนั้น มาตรฐาน ISO 10218
จึงอภิปรายถึงเทคนิค 4 ประการในการทํางานรวมกัน การทํางานในคณะทํางาน ISO/TC 299/WG 3
เริ่มดวยแนวคิดที่วา ถามีการสัมผัสกันระหวางมนุษยกับเครื่องจักรในเหตุการณใดๆ แลว ก็ไมควรที่
จะทําใหเกิดการบาดเจ็บในการทํางาน
แคโรล แฟรงคลิน เลขานุการของ คณะทํางาน ISO/TC 299/WG 3 กลาววา ความจริงแลว เมื่อหุน
ยนตทาํ งานอยูข า งๆ มนุษย เราตองระมัดระวังเปนอยางมาก วาการใชงานหุน ยนตจะไมทาํ ใหมนุษยตก
อยูใ นอันตราย และนับจนถึงบัดนี้ ผูผ ลิตระบบหุน ยนตและผูใ ชงานก็เพียงแตมขี อ มูลทัว่ ไปเกีย่ วกับขอ
กําหนดสําหรับระบบความรวมมือ ดังนั้น ISO/TS 15066 จึงเปนตัวเปลี่ยนเกมสําหรับอุตสาหกรรม
หุน ยนตเลยทีเดียว มาตรฐานนีจ้ ะทําใหมแี นวทางความปลอดภัยทีข่ บั เคลือ่ นไดดว ยขอมูลและมีความ
เฉพาะเจาะจงที่จําเปนสําหรับการประเมินและควบคุมความเสี่ยง
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ขอกําหนดทางเทคนิคใหมไดเปดโอกาสมากมายใหกับอุตสาหกรรม ทําใหมีความมั่นใจและนําทางระบบหุนยนตใหกับทั้งผูพัฒนาและผูใชงาน กระตุนให
เกิดการลงทุน พัฒนาและการนําเทคโนโลยีหุนยนตไปใชงาน
หุนยนตที่ทํางานรวมกับมนุษยนั้น อุปกรณหุนยนตและมนุษยสามารถมีพื้นที่การทํางานที่เหลื่อมกันอยูได ISO/TS 15066 จึงใหแนวทางสําหรับการ
ออกแบบและการนําไปใชของสถานที่ทํางานรวมกันซึ่งลดความเสี่ยงใหกับมนุษย ซึ่งมีการระบุถึง
- คํานิยาม
- คุณลักษณะที่สําคัญของระบบควบคุมความปลอดภัย
- ปจจัยที่คํานึงถึงในการออกแบบระบบหุนยนตความรวมมือ
- ระบบที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและการใชงานที่มีประสิทธิภาพ
- แนวทางการนําเทคนิคความรวมมือไปใชงาน ดังตอไปนี้ ไดแก การหยุดที่ไดมีการติดตามและวัดระดับความปลอดภัยแลว หรือ Safety-rated
monitored stop (หุน ยนตจะหยุดเมือ่ ผูป ฏิบตั งิ านเขามาในพืน้ ทีท่ าํ งานรวมและเริม่ ทําตอเมือ่ ผูป ฏิบตั งิ านจากพืน้ ทีน่ นั้ ไป) การนําทางของการใชมอื
(การเคลื่อนไหวของหุนยนตไดรับการควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน) การติดตามแยกสวนและความเร็ว (การสัมผัสระหวางผูปฏิบัติงานและหุนยนตที่
กําลังเคลื่อนไหวจะไดรับการปองกันโดยหุนยนต) และการจํากัดการบังคับและพละกําลัง (พละกําลังของการสัมผัสระหวางผูปฏิบัติงานและหุนยนต
มีการจํากัดทางเทคนิคใหอยูในระดับที่มีความปลอดภัย)
สําหรับมาตรฐาน ISO/TS 15066 อุปกรณทใี่ ชปกปองและดูแลมนุษยใหอยูห า งจากกันแบบเดิมๆ อาจจะไมจาํ เปนอีกตอไปสําหรับการใชงานทีม่ กี ารจํากัด
ดานพละกําลังที่มีการนําไปใชที่สอดคลัองกับมาตรฐาน ISO 10218-1 และ ISO 10218-2 ขอกําหนดทางเทคนิคนี้รวมถึงขอมูลจากการศึกษาเชิงลึกถึง
สวนที่แตกตางกันของรางกายมนุษยดวย ขอมูลนี้สามารถนําไปใชพัฒนาและนําไปใชในดานการจํากัดพละกําลังหุนยนต
อีกทางหนึง่ ทีจ่ ะชวยอํานวยความสะดวกใหกบั มนุษยและความรวมมือระบบหุน ยนตกค็ อื ในเรือ่ งของความเร็วและเทคนิคการติดตามการแยก ในระบบเชน
นี้ ระยะหางของความปลอดภัยขั้นตํ่าระหวางระบบหุนยนตกับมนุษยจะไดรับการดูแลรักษาไวเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส ลองจินตนาการดูวาระบบหุนยนต
ที่มีการรวมเขากับอุปกรณปกปองที่ทําใหมนุษยรับรูความรูสึก ระบบหุนยนตที่เคลื่อนไหวไปมาหรือเตนรํากับมนุษย ดังนั้น ถาคุณกาวไปขางหนา ระบบ
หุนยนตก็จะถอยหลังไปหนึ่งกาวเชนกัน
ขอกําหนดทางเทคนิคนี้จะใหแนวทางรายละเอียดสําหรับความเร็วที่อนุญาตใหมีไดในขั้นสูงสุดและระยะหางจากกันในขั้นตํ่าสุด ขอกําหนดนี้อาจเปนแรง
บันดาลใจใหเกิดความกาวหนาของอุปกรณปกปองตอไปเชนเดียวกับการพัฒนาวัสดุที่ทําใหการสัมผัสทางกายภาพมีความออนนุมขึ้น มีระบบตรวจจับ
สัญญาณที่ดีขึ้น การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นและนวัตกรรมในดานอื่นๆ
ไอเอสโอมีคณะทํางานใหม คือ ISO/TC 299 ที่อุทิศตนใหกับการพัฒนามาตรฐานอุปกรณหุนยนตและหุนยนต จนกระทั่งสามารถพัฒนามาตรฐานที่
เกี่ยวของไดแลวจํานวน 13 ฉบับ
ที่มา:
1. http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2057
2. http://www.eu-nited.net/robotics/upload/pdf/150181VDMA_RA_Sicherheit_Mensch_E_K1_Screen.pdf
3. http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.
htm?commid=5915511
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งานสัมมนาวิชาการ
หัวขอ : “เตรียม
ความพรอมการ
เปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานและกฎ
ระเบียบตอภาค
อุตสาหกรรม
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งานสัมมนาวิชาการ ครัง้ ที่ 1 หัวขอ : “เตรียมความ
พรอมการเปลีย่ นแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบ
ตอภาคอุตสาหกรรม” ภายใตโครงการสรางระบบ
ขอมูลและองคความรูด า นมาตรฐานระบบการจัดการ
และการเตือนภัย ปพ.ศ.2559 (Intelligence Unit)
จัดขึน้ ในวันศุกรที่ 18 มีนาคม 2559 ณ หองมรกต
โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี โดย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ รวมกับหนวยรวมดําเนิน
การ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี

เตือนภัย (Intelligence Unit) โดย น.ส.สุวิมล
เล็กสกุล นักวิชาการมาตรฐาน ฝายหนวยตรวจ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และการบรรยาย
หัวขอ “ติดตามความเคลื่อนไหว : ทําความรูจัก
มาตรฐานเพือ่ การพัฒนาองคกรอยางยัง่ ยืน และ
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่สําคัญ” โดย นาย
สําราญ สอนผึ้ง ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝาย
หนวยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
จากนัน้ เปนการแลกเปลีย่ นประสบการณ : ความ
สําเร็จและแนวทางการปรับตัวสู ISO 9001 : 2015
การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผูสนใจเขารวม โดย น.ส.นิชชิมา เจีย และ นายอนันตชัย แซจิว
จํานวน 67 คน แบงออกเปนผูประกอบการภาค ผูแ ทนจาก บริษทั เชลลแหงประเทศไทย จํากัด ซึง่
อุตสาหกรรม และ ผูแทนจากหนวยงานราชการ งานสัมมนาดังกลาวไดรบั ความสนใจจากผูเ ขารวม
สัมมนาเปนอยางมาก
ในจังหวัดสุราษฎรธานี

กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การแนะนําภาพ
รวมกิจกรรมโครงการสรางระบบขอมูลและองค
ความรูดานมาตรฐานระบบการจัดการและการ

