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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว
เพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรบบทความ
ที่นาสนใจประจําเดือนกุมภาพันธ 2557 ทีมงาน 
Intelligence Unit ไดสรุปบทความเก่ียวกับเร่ืองท่ี
จนีประกาศเปาหมายใหมดานมลพิษทางอากาศท่ีเขมงวด
และ เรื่องแผนติดตั้งเครื่องวัดอัจฉริยะของญี่ปุนและ
องักฤษ รวมถงึ Standard Warning เรือ่ง มาตรฐาน
ความปลอดภัยสําหรบัหุนยนตดแูลมนษุย และขาวความ
เคลื่อนไหวของอียูในการประกาศแกไขบัญชีแนบทาย
ระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ (REACH)

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง
ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ
จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

จีนประกาศ
เปาหมายใหม

ดานมลพิษทาง
อากาศที่เขมงวด

จีนประกาศเปาหมายใหมดานมลพิษทางอากาศ 
เพื่อที่จะแกไขปญหามลพิษทางอากาศในเมือง
หลักของประเทศ
จากการรายงาน แสดงใหเห็นวาปกกิ่ง เทียนจิน 
และมณฑลเหอเปย จะตองเผชิญกับเปาหมายท่ี
เพิ่มขึ้น โดยจะตองลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกจาก 2.5 PPM ลง 25% ในป 2017
เปาหมายดานการลดคารบอนดังกลาวถกูนาํไปใช
ในกับเมืองอื่นๆ โดย เซี่ยงไฮ มณฑลในภาคตะวัน
ออก ของเจียงซ ูซเีจยีง ชางดง และตอนเหนือของ
ชานซี ตองลด 20% สวนกวางตุงและฉงช่ิง ตอง
ลด 15% และมองโกเลีย จะตองลด 10%
เปาหมายทีย่ิง่ใหญนี ้กาํหนดขึน้เพือ่ชวยผลกัดัน
ความตองการเทคโนโลยีสะอาดใหเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่ง
รวมถึงยานยนตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
ระบบดักจับมลพิษทางอากาศ
มาตรการดังกลาวถือเปนขั้นตอนท่ีออกแบบมา
เพื่อกดดันหนวยงานรัฐทองถิ่นใหขยายการใช
อํานาจใหมไดรับจากรัฐบาลแหงชาติ การให
อํานาจแกหนวยงานรัฐทองถ่ินในการปดโรงงาน
และระงับการใชรถเพ่ือแกไขปญหาระดับหมอก
ควันท่ีอยูในระดับรายแรง
เชนเดียวกับ  China’s Standardization Ad-
ministration ที่ประกาศมาตรฐานคุณภาพ
สําหรับนํ้ามันเบนซิน หรือที่เรียกวา “China 5” 

โดยกําหนดใหมีสวนผสมของกํามะถันไมเกิน 10 
ppm. ซึง่เปนความพยายามในการลดมลพษิทาง
อากาศที่เกิดจากยานยนต โดยจะเริ่มบังคับใช
ตั้งแต 1 มกราคม 2018 ทั่วประเทศจีน และใน
ปจจุบันเมืองปกกิ่งเริ่มทดลองใชมาตรฐานดัง
กลาว ที่เรียกวา “Beijing 5”
ภายใตมาตรฐานนีย้งัจะชวยใหปรมิาณแมงกานสี 
ที่เปนองคประกอบที่เปนอันตรายตอสุขภาพลด
ลง และยังลดปริมาณหมอกควันไดอีกดวย
ทั้งนี้ ผูประกอบการที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม
ยานยนตและอุตสาหกรรมนํ้ามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศจีนคงตองมีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
รองรับตอกฎระเบียบดังกลาว อีกทั้งกฎระเบียบ
ดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่จะตามมา อยางไรก็ตาม 
ผูประกอบการของไทยคงตองมีการเตรียมความ
พรอมในการพฒันาผลติภณัฑเพือ่รองรบัตอการ
เปลีย่นแปลงรอบตัวและกฎระเบียบตางๆ ทีน่บัวนั
จะมีเพิ่มขึ้นและมีความเขมงวดมากขึ้นดวย
ที่มา : 
- http://www.businessgreen.com/bg/

news/2321659/china-announces-
next-wave-of-tough-new-air-pollu-
tion-targets

-   http://www.eco-business.com/news/
china-announces-greener-petrol-
standard/
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สหราชอาณาจักร (UK) จัดทําแผนเครื่องวัด
อัจฉริยะ (smart meter plan) ที่เปนยุคตอไป
ของเครื่องวัดไฟฟาและแกส ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การยกระดับระบบพลังงานของประเทศ 
เปาหมาย คอื เพ่ือใหครวัเรอืนและธรุกจิขนาดเลก็
มี smart meter ภายในป 2020 โดยผูใหบริการ
พลงังานตองตดิตัง้ smart meter และมขีัน้ตอน
การติดตั้งที่เหมาะสมสําหรับครัวเรือนและธุรกิจ
ขนาดเล็กท้ังหมด
Smart meter เปนสวนหนึ่งของระบบโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ หรือ Smart Grid ซึ่งในบาง
ประเทศ หมายถึง โครงขายไฟฟาท่ีสามารถ ตรวจ
วัด มอนิเตอร และควบคุมสั่งการจากระยะไกลได 
ในขณะที่ในหลายประเทศ หมายถึง โครงขาย
ไฟฟาทีส่ามารถบรูณาการระบบแหลงผลติไฟฟา
กระจายตัว (Distributed Generation, DG) 
จากชีวมวล ลม และ เซลลแสงอาทิตยซึ่งจะชวย
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
Smart meter เปนการติดตั้งเคร่ืองมือและการ
อานมิเตอรแบบอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกับโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ 
ขอดีของ smart meter คือ แสดงขอมูลการใช
พลังงานแบบปจจุบัน (real time) สามารถนํา
ขอมูลมาใชในการจัดการใชพลังงาน ที่จะชวย
ประหยัดคาใชจายและลดการปลอยกาซเรือน
กระจก นอกจากนั้นยังชวยลดปญหาขอมูลการ
เก็บเรียกเก็บคาใชไฟฟาที่ไมตรงกันระหวางผูให
บริการและผูใช และทําใหผูใชสามารถเปลี่ยนผูให
บริการไดงายและรวดเร็วขึ้น (สําหรับประเทศที่มี
ผูใหบริการหลากหลาย)
ทั้งนี้ ประเทศญ่ีปุนก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีแผน

ดาน smart meter โดยมีเปาหมายที่จะติดตั้งใน
ทุกๆ ครัวเรือนและโรงงานภายในป 2020 และมี
เปาหมายที่จะใชเซลลเชื้อเพลิง (Fuel cells) ใน
บานพัก 5.3 ลานหลังภายในป 2030 เพื่อลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ตามที่ไดรายงานแก UN 
และเปนแผนในการจดัการดานโรงไฟฟานวิเคลยีร
ฟุกุชิมะที่กอปญหากับญ่ีปุนเมื่อป 2011
สําหรับประเทศไทยเองก็เริ่มมีความเคล่ือนไหว
แลว เชน คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
ไดแตงตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทาง
การพฒันาระบบโครงขายไฟฟาอจัฉรยิะ (Smart 
Grid) ขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 เพื่อศึกษา
การพัฒนาและจัดทํารางแผนการพัฒนาระบบ 
Smart Grid ของไทย สวนการไฟฟาสวนภมูภิาค 
และศูนยเชี่ยวชาญพิเศษดานเทคโนโลยีไฟฟา
กําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมดําเนิน
โครงการออกแบบเชิงรายละเอียดและศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการระบบนาํรองโครงขายไฟฟา
อัจฉริยะ จ.แมฮองสอน 
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จัดทําโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในวงเงินลงทุน 
13,465  ลานบาท โดยมีโครงการยอย  คือ 
1) โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะ
ที่ 1 ที่พัฒนาโครงขายไฟฟาของ กฟภ.ในเขต
พื้นท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี อ.เมืองเชียงใหม  
อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.เมืองภูเก็ต  การติด
ตั้งมิเตอรอัจฉริยะ จํานวน 4.5 แสนเครื่อง ติดตั้ง
ระบบ Smart  Substation 20 ชุด ติดตั้งสาย
ไฟเบอรออฟตกิ ระยะทาง 1,750 กม. ตดิตัง้สถานี
ชารจไฟฟาสาธารณะ 24 แหง ระยะเวลาดําเนิน
การ ตั้งแตป 2556-2560  2) โครงการติดตั้ง

แผนติดตัง้เครือ่งวดัอจัฉรยิะของญีปุ่นและองักฤษ
มิเตอรอัจฉริยะ  ระยะท่ี 1 เพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของระบบมิเตอรดังกลาว ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลเมอืงและเทศบาลนคร 26 แหง โดยติดตัง้
มิเตอรอัจฉริยะ 1 ลานเครื่อง ติดตั้งสายไฟเบอร
ออฟตกิ ระยะทาง 1,750 กม  และตดิตัง้ระบบศนูย
ขอมูล 1 ชุด  ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตป 2556-
2560 และโครงการอื่นๆ อีก 3 โครงการ
ในอนาคต ประเทศไทยก็จะมีโครงขายไฟฟา
อัจฉริยะเกิดขึ้นและกระจายออกไปยังภูมิภาค
ตางๆ ซึ่งจะช วยสงเสริมในดานการจัดการ
พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ที่มา : 
- http://about.bnef.com/bnef-news/ja-
pan-eyes-smart-meters-fuel-cells-to-
tackle-climate-change/
- http://www.businessgreen.com/bg/
news/2321512/report-japan-plans-na-
tional-smart-meter-roll-out
- https://www.gov.uk/government/poli-
cies/helping-households-to-cut-their-
energy-bills/supporting-pages/smart-
meters
-  h t tp : / /www.ega t . co . th / i ndex .
php?option=com_content&view=article
& i d = 4 7 2 : e g a t n e w s - 2 0 1 3 1 2 1 1 -
01&catid=30:news-egat&Itemid=112
- http://extranet.pea.co.th/Webapplica-
t i o n s / P E A N e w s / N e w s D e t a i l .
aspx?SessionID=&NewsID=553ffca5-
df3d-4d1f-9222-6dffc040463a
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สภาพสังคม วถิชีวีติ และคานยิมทีเ่ปล่ียนแปลงไป ผนวกกับเทคโนโลยีทีก่าวหนาขึน้ จงึไดมกีารคิดคน
ประดิษฐจักรกลขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานและการดําเนินชีวิตของมนุษย ซึ่งรวมถึง
การประดิษฐหุนยนตสําหรับดูแลมนุษย (Personal care robots)
ที่ผานมาการใชจักรกลหรือหุนยนตสวนมากใชในอุตสาหกรรมการผลิต การแพทย และของเลน แต
ในปจจบัุนหุนยนตมบีทบาทใหมในการเปนหุนยนตใหบรกิาร เชน หุนยนตเคล่ือนทีท่ีท่าํหนาท่ีเปนลูกจาง
หรอืคนรบัใชซึง่เปนการปฏวิตัอิตุสาหกรรมและเปลีย่นแปลงรูปแบบการใชชวีติของมนษุย ซึง่หุนยนต
เหลานีจ้ะมคีวามสามารถในการทําความเขาใจเสยีงและทาทางของมนุษย และตอบสนองตอการสมัผสั 
รวมถึงสามารถเชื่อมตอกับระบบประสาทและการอานใจมนุษย

ในป 2012 บริษทัหนึง่ของญีปุ่นไดเริม่ทดลองทาํโครงรางขาจกัรกลทีส่ามารถตรวจจบัสญัญาณสมอง
เพือ่สัง่การใหเดนิได ซึง่ถอืเปนอปุกรณทีไ่ดรบัฉลากท่ีระบวุาเปน “หุนยนตเสมือนจริงตวัแรก” (First 
real cyborg) ซึ่งนอกจากจะชวยใหผูที่มีรางกายออนแอหรือไดรับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังให
เคลือ่นไหวได ยงัชวยในการพยาบาล การตอบสนองฉกุเฉนิ และการใหบรกิารสนบัสนุนอืน่ๆ ซึง่บรษิทั
ดังกลาวไดนํารางมาตรฐาน ISO 13482 ไปประยุกตใชควบคูกับการพัฒนานวัตกรรมดังกลาวเปน
รายแรก   

ISO 13482:2014, Safety requirements for personal care robots หรือขอกําหนดดานความ
ปลอดภัยสาํหรับหุนยนตทีใ่ชในการดูแลมนุษย (อยูในกลุมมาตรฐานดานอุปกรณการแพทย) ซึง่เปน
ขอกําหนดใหมที่ ISO พัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมความเสี่ยงดานความปลอดภัยที่อาจเกิดเนื่องจากมีการ
ใชหุนยนตและตอบโตกับมนุษยอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น 

ISO 13482 ประกอบดวยขอกําหนดเฉพาะทางและแนวทางในการออกแบบ ตัวชี้วดัการปองกัน และ
ขอมูลสําหรับการใชหุนยนตดูแลมนุษย ซึ่งหุนยนตดูแลมนุษย โดยทั่วไปมี 3 ประเภท ไดแก 

• หุนยนตเคลือ่นที ่(Mobile servant robot) มลีกัษณะเปนหุนยนตทีเ่คลือ่นทีไ่ดอสิระในการทํางาน
ตามทีส่ัง่การและชวยการตดิตอทางกายภาพกบัมนุษย เชน หุนยนตมคัคุเทศก หุนยนตทาํความสะอาด 
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• หุนยนตทีท่าํงานทางกายภาพ (Physical assistant robot) มลีกัษณะไวสวมใสกบัมนุษยหรอืผกู
ตดิกบัมนุษย เพือ่ชวยสนับสนุนหรือเพ่ิมความสามารถทางกายภาพ ซึง่ขึน้อยูกบัลักษณะทางกายภาพ
ของบุคคล ตัวอยางเชน ชุดที่ทําขึ้นเพื่อสวมใสสําหรับการฟนฟูสภาพรางกายของผูที่กลามเนื้อออน
แรง

• หุนยนตที่ชวยในการเดินทาง (Person carrier robot) เปนหุนยนตที่มีลักษณะเปนอุปกรณที่มีที่
นัง่หรอืวางเทา  ซึง่มวีตัถปุระสงคในการขนสงมนษุยไปยงัสถานทีต่างๆ ดวยตนเอง หรอืมอีสิระในการ
เคลื่อนไหว

มาตรฐานฉบบันีไ้ดอธบิายถงึอนัตรายทีเ่กีย่วของกบัการใชหุนยนตเหลานีแ้ละขอกาํหนดในการกาํจดั
หรือลดความเส่ียงที่เกี่ยวของกับอันตรายเหลานั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได และรวมถึงอุปกรณที่ใช
ติดตอทางกายภาพระหวางมนุษยและหุนยนต และนําเสนอถึงอันตรายท่ีสําคัญและวิธีการจัดการ
สําหรับหุนยนตแตละประเภท

มาตรฐานนี้ไมครอบคลุมถึงหุนยนตแบบติดอยูกับพื้น (earthbound robot) รวมถึงหุนยนตที่มี
ลักษณะ ดังนี้

- มีความเร็วเกิน 20 กม./ชม.
- หุนยนตของเลน
- หุนยนตที่แลนในนํ้า (water-borne robots) และหุนยนตที่บินได
- หุนยนตที่ใชในอุตสาหกรรม ที่มีลักษณะตาม ISO 10218
- หุนยนตที่เปนอุปกรณทางการแพทย
- หุนยนตทางการทหาร

มาตรฐานน้ีเปนแนวทางในการออกแบบและผลิตหุนยนตที่จะนํามาใชในการอํานวยความสะดวกและ
ชวยเหลือผูที่มีปญหาดานสุขภาพ โดยเนนที่ความปลอดภัยของผูใชงานเปนสําคัญ ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ความมั่นใจใหแกผูบริโภคในการเลือกใชสินคาที่มีการออกแบบและผลิตไดอยางสอดคลองตาม
มาตรฐานสากลฉบับน้ี และเปนการสรางโอกาสทางการตลาดสําหรับผูผลิตไดอีกดวย

ที่มา : 
www.iso.org , Personal care robots in Korea by Seungbin Moon (www.clawar.org)

 



อียูประกาศแกไข
บัญชีแนบทาย
ระเบียบควบคุม

เคมีภัณฑ 
(REACH)
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อียูมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใชสาร
เคมี หรือที่เรียกวา ระเบียบ “REACH” วาดวย
การจดทะเบียน ประเมิน อนุญาต และจํากัดการ
ใชสารเคมี ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 
2550 โดยลาสุด เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2556 อียูได
ประกาศแกไขบญัชแีนบทายของระเบียบ REACH 
ในสวนที่เกี่ยวของกับสาร “polycyclic aro-
matic hydrocarbons” ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. สาร Benzo[a]pyrene, Benzo[e]pyrene, 
Benzo[a]anthracene, Chrysen, Benzo[b]

fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, 
Benzo[k]fluoranthene และ Dibenzo[a,h]
anthracene เปนสาร polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) ซึง่เปนสารทีจ่าํแนกอยู
ในประเภทสารกอมะเร็ง
2. สาร PAHs นี้ สามารถพบไดในสิ่งของเครื่อง
ใชสําหรับผูบริโภคท่ีมีสวนประกอบของพลาสติก
และยาง
3. สาร PAHs เป นสารที่ห ามจําหนายตอ
สาธารณะ
4. ขอมูลที่เยอรมนียื่นตอคณะกรรมาธิการยุโรป 
แสดงใหเหน็วา สิง่ของเครือ่งใชทีม่สีาร PAHs อาจ
จะทําใหเกิดความเส่ียงตอสุขภาพมนุษยโดยการ
รบัประทาน การดดูซมึทางผวิหนงั และในบางกรณี
โดยการหายใจ
5. คณะกรรมาธิการยโุรปไดประเมินขอมลูทีไ่ดรบั
จากเยอรมนี และไดหารือกับภาคอุตสาหกรรม
และผูมสีวนไดสวนเสยี ถงึผลกระทบในการกาํจดั
สาร PAHs ในสิ่งของเครื่องใชสําหรับผูบริโภค 
และเพื่อปกปองสุขภาพของผูบริโภคจากความ
เสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้จากสาร PAHs ในส่ิงของเคร่ือง
ใชตางๆ จึงไดจํากัดปริมาณ PAHs ในสิ่งของ
เครื่องใชที่มีสวนของพลาสติกหรือยาง และหาม
วางจําหนายส่ิงของเครื่องใชที่มีความเขมขนของ
สาร PAHs มากกวา 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
6. คณะกรรมาธกิารยโุรปไดหามวางจาํหนายของ
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เลนเด็กที่มีความเขมขนของสาร PAHs มากกวา 
0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
7. การจํากัดดังกลาวเปนการจํากัดเฉพาะในสวน
ของส่ิงของเคร่ืองใชทีจ่ะ สมัผสักบัผวิหนังหรือชอง
ปากโดยตรง หรอืเปนระยะเวลานาน หรอืระยะเวลา
สั้นแตเปนการสัมผัสซํ้าๆ เทานั้น
8. มีการคนพบวัสดุทางเลือกท่ีมีสาร PAHs ใน
ระดับตํ่าในตลาดอียู ซึ่งรวมถึง carbon black 
และนํ้ามันที่ีผานขอกําหนดตาม Commission 
Regulation (EU) No 10/2011 สําหรับวัสดุที่
เปนพลาสติกหรือวัสดุที่ใชสัมผัสอาหาร
9. คณะกรรมาธิการยโุรปจะทบทวนคาการจํากดั
สาร PAHs หากมีขอมลูทางวทิยาศาสตรใหม รวม
ถงึขอมลูเกีย่วกบัการ migration ของสาร PAHs 
จากวัสดุที่เปนพลาสติกและยาง รวมทั้งวัสดุทาง
เลือก
10. คณะกรรมาธิการยโุรปเห็นควรใหมรีะยะเวลา
ปรับตัวสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนิน
มาตรการเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหมนี้ 
อยางไรกต็าม การจาํกดันี ้ไมรวมการวางจาํหนาย
สิ่งของเครื่องใชมือสอง หรือสิ่งของเครื่องใชที่อยู
ในหวงโซอุปทานแลวกอนหนาที่กฎระเบียบนี้จะมี
ผลบังคับใช
11. กฎระเบียบนี้ จะใหมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต
วันที่ 27 ธ.ค. 2556

แหลงท่ีมา : สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ 
ณ กรุงบรัสเซลส


