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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว

เพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรับบทความ

ที่น าสนใจประจําเดือนสิงหาคม 2558 ทีมงาน 

Intelligence Unit ไดสรปุบทความเก่ียวกับไอเอสโอ

ปรับปรุงมาตรฐานรหสัสกุลเงินตราทัว่โลก และ ไอเอสโอ
กาํหนดมาตรฐานอตุสาหกรรมทองเท่ียวแลว รวมถึง 
Standard Warning  เก่ียวกับความคืบหนาของ

มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมฉบับใหม ISO 

14001: 2015 และบทความเกี่ยวกับ 2558 ปแหงแสง

กับมาตรฐานไอเอสโอ

สดุทายน้ี ขอขอบคณุสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

ทีใ่หการสนบัสนุนงบประมาณดาํเนนิการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

 ไอเอสโอ
ปรับปรุง

มาตรฐานรหัส
สกุลเงินตรา

ทั่่วโลก

ไอเอสโอไดกําหนดมาตรฐานรหัสสกุลเงินตรา
ของประเทศตางๆ ทั่วโลกอยูในมาตรฐาน ISO 
4217 และไดทําการปรับปรุงเพ่ือใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

การคาท่ีมีการแลกเปล่ียนเงินตราหรือการมี
เงินสดอยูในกระเปาเงินยามท่ีเราเดินทาง ทําให
การใชรหัสเงินตราท่ีมีความเสมอตนเสมอปลาย 
เปนปจจยัสาํคัญสําหรบัทัว่โลก ตวัอยางเชน USD 
ใช  สํ าหรับสกุล เ งิ นตรา ยู เอสดอลล  าของ
สหรัฐอเมริกา CHF ใชสําหรับสกุลเงินตราของ
สวิสฟรังก ทั้งนี้ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงหรือ
ป องกันการสับสนในชื่ อของ เ งินตราหรือ
สัญลักษณ ตางๆ ที่ไมชัดเจนในการซื้อตั๋วเครื่อง
บินหรือตั๋วรถไฟ เปนตน 

การกาํหนดและจดัการกบัมาตรฐานของรหัส
เงนิสกุลตางๆ จดัทาํโดยสาํนกังานทีม่ชีือ่วา Cur-
rency Office ซึ่งรูจักกันในชื่อของ Secretariat 
of the Maintenance Agency สําหรับ
มาตรฐาน ISO 4217 ไดรบัการพจิารณาโดย SIX 
Interbank Clearing Ltd. ในนามของสถาบัน
มาตรฐานแหงชาติของสวิตเซอรแลนด (Swiss 
Association for Standardization: SNV)

การทบทวนมาตรฐานเม่ือเร็วๆ นี้ ดําเนินการ
โดยคณะทํางาน ISO/TC 68/SC 7 ซึ่งนําโดย

ปที่ 5 ฉบับที่ 45 เดือนสิงหาคม 2558

Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 2nd  11th 18th Floor, Yakult Building, 

Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 

10400, Thailand

Tel. (+662) 617-1727-36 Fax. (+662) 617-1708

www.masci.or.th

สถาบันมาตฐานแหงชาติของประเทศฝรั่งเศส 
(AFNOR) โดยมีสถาบันมาตรฐานแหงชาติของส
วิตเซอรแลนดเปนผูวางแผนงาน 

Patrice Hertzog ประธานของคณะทํางาน 
ISO/TC 68/SC7 กลาววามาตรฐานใหมนี้ระบุวา
ใหมีการนําไปใชจากธนาคารกลางหรือหนวยงาน
ที่มีอํานาจของรัฐเทานั้น ซึ่งขัดกับมาตรฐานฉบับ
กอนทีอ่นญุาตใหมกีารนาํไปใชงานจากหนวยงาน
เอกชน

นอกจากนี้ ยังมีการตัดสินใจในประเด็นที่ใหญ
กวานี ้ยกตัวอยางเชน มจีาํนวนจํากดัของรหสัเงิน
ตราเสรีสําหรับกระแสเงินชนิดใหม ซึ่งอาจจะตอง
มีการถกกันในกลุมของคณะทํางานเฉพาะกิจตอ
ไป สําหรับมาตรฐาน ISO 4217: 2015 – Codes 
for the representation of currencies ทาน
สามารถศึกษาไดจากหองสมุดของสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ รานคา
ของ ISO http://www.iso.org/iso/home/
store.htm 

ที่มา: http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1989 
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จดหมายขาวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน

อุตสาหกรรมท องเ ท่ียวในประเทศไทยเป น
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ไทยและปจจุบนั ภาครัฐก็มนีโยบายสนบัสนุนการ
ทองเท่ียวทีเ่นนความม่ันคง มัง่ค่ังและยัง่ยนืโดยใช
วิถีไทยเปนจุดขาย ควบคูคุณภาพ สรางสมดุล
ดานเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม เพือ่สรางความ
ยั่งยืนของการทองเที่ยวไทย

ขณะน้ี มีข าวดีสําหรับวงการมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว กลาวคือ ไอเอสโอได
กาํหนดมาตรฐาน ISO 13810:2015 ขึน้มาสาํหรบั
อุตสาหกรรมทองเท่ียวซึ่งเปนผูใหบริการท่ีตั้งใจ
จะถายทอดความรู ในเรื่องกระบวนการผลิต 
กิจกรรมทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร 

ทัง้นี ้มาตรฐานดงักลาว สามารถนําไปใชไดกบัทกุ
งานบริการของการทองเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม ไม
วาจะเปนดานการทองเที่ยว การเยี่ยมชมหรือ 
บริการเพิ่มเติมอ่ืนๆ ซึ่งเก่ียวของกับการจัดการ
กับทั้งอุตสาหรรมในปจจุบัน อุตสาหกรรมทอง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือ อุตสาหกรรมที่มีการ
ผสมผสานทั้งสองแบบ รวมท้ังส่ิงอํานวยความ
สะดวกและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการบริการดัง
กลาวรวมไปถึงการปฏิบัติการภายใน 

กิจกรรมอุตสาหกรรมทองเท่ียวอาจเนนไปในเชิง
ประวัติศาสตร กระบวนการของผลิตภัณฑและ
บริการตางๆ และกิจกรรมท่ีเปนทีน่ยิมคือในสาขา
อาหารแตก็มีสาขาอื่นๆ ที่กําลังเปนท่ีนิยมดวย 
เชน การขนสง (สนามบนิ ทาเรอื รถไฟใตดนิ) ยาน
ยนต เครื่องนุงหม โรงงานรีไซเคิล การบําบัดนํ้า
เสียและการบริหารจัดการ  (สถานีตํารวจ 
สํานักงานไปรษณีย) เปนตน 

ไอเอสโอแนะนําวาไมวาคุณจะเปนบริษัทเอกชน

หรอืสาํนกังานทองถ่ินซึง่ตอง มกีารบริหารจดัการ
มรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง คุณก็อาจจะ
ตองการจัดใหมกีลุมคนเขามาเย่ียมชมบริษทัหรือ
สํานักงานของคุณ และมาตรฐาน ISO 13810 นี้
เองจะชวยคุณได 

มาตรฐาน ISO 13810 จะชวยใหคณุมแีนวทางและ
จุดท่ีตองใหความสําคัญเปนพิเศษในการรับผู
เย่ียมชม โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมท่ีทาํดานการจดั
ทวัร ไมวาคุณจะเพ่ิงเริม่ตนหรอืมีประสบการณมา
ยาวนานแลวก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนคุณภาพ
ของงานบรกิารและทําใหมัน่ใจวาลูกคามีความพงึ
พอใจ 

มาตรฐาน ISO 13810 ไดรับการพัฒนาเน่ืองจาก
แมวาจะมีความสนใจทีช่ดัเจนในกิจกรรมดานการ
ทองเที่ยว แตหลายองคกรก็ไมมีประสบการณใน
การใหบริการหรือเสนอผลิตภัณฑใหแกตลาด
การทองเท่ียวและยังไม ค อยมีแนวทางหรือ
มาตรฐานดานการทองเที่ยวเทาใดนัก มาตรฐาน
นี้จึงชวยใหทุกอยางงายขึ้นสําหรับบริษัท องคกร
ห รือหน  วยงาน ท่ีทํ าหน  า ท่ี  ให บ ริการแก 
สาธารณชนในการเปดสูอุตสาหกรรมการทอง
เที่ยว ทําใหผู เขาเย่ียมชมไดรับประโยชนจาก
การนาํเสนอผลติภัณฑและบริการทีเ่ปน มอือาชพี
มากขึ้น 

ธรุกิจซ่ึงเปดสูการทองเท่ียวจะไดรบัประโยชนจาก
การสงเสริมการทอง เท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึนดวย เชน 
โอกาสในการแสดงแบรนดของตนเองใหกบัลกูคา
และใหรางวัลลกูคาใหมดวยประสบการณทีแ่ปลก
ใหมไมเหมือนใคร กิจกรรมเหลานี้จะทําให ธุรกิจ
หลักมีความหลากหลายและสามารถสรางมูลคา
เพิ่มใหกับผลิตภัณฑและบริการไดดวย

ไอเอสโอกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การเปดไปสูการทองเท่ียวชวยใหมีการแบงปน
ความรูและเพ่ิมความโปรงใสในการทํางานโดยตรง 
นอกจากน้ี ยงัชวยเพ่ิมความพึงพอใจใหกบัลกูจาง
และสรางความภาคภูมิใจจากการที่ไดรับการ
ยอมรับ นับถือในงานของตนเองในทางออมดวย 

สถานที่ที่เปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังนํามาซึ่งประโยชน
ตางๆ อีกดวย เชน สงเสริมความเปนเอกลักษณ
และวัฒนธรรมของจุดหมายปลายทางของสถาน
ที่ทองเที่ยว สรางความเขมแข็งและความรูสึกถึง
ความเปนเจาของใหกับชุมชน มีสวนรวมในการ
ฟนฟเูศรษฐกิจและชวยใหมกีารอนรุกัษและฟนฟู
มรดกของชุมชนและภูมิภาคดวย 

มาตรฐาน ISO 13810 ไดรบัการพฒันาโดยคณะ
กรรมการวชิาการ ISO/TC 228 ซึง่บริหารงานรวม
กนัระหวาง AENOR ซึง่เปนสถาบนัมาตรฐานแหง
ชาติของประเทศสเปน และ INNORPI ซึ่งเปน
สถาบันมาตรฐานแหงชาติของประเทศตูนีเซีย
ดังนั้น วงการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ก็
สามารถนํามาตรฐานดังกลาวไปประยุกตใชเพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับงานไดทันทีและสามารถ
ศึกษามาตรฐานดังกลาวได ที่ห องสมุดของ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ที่มา:
 – http://news-mahachon.com/Con-
tent/auto+guide/รัฐมนตรีฯการทอง
เที่ยวแถลง(สรุปททท.)+สงเสริมตลาดการ
ทองเที่ยวของไทยป+2559+/ 

 – http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1986
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คณะกรรมการวิชาการ คณะที ่207 โดยคณะอนกุรรมการชุดที ่1 (Technical Committee 207, 
Subcommittee 1) ซึ่งเปนคณะกรรมการวิชาการขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน 
(ISO) ทีร่บัผดิชอบในการพัฒนามาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอม ไดใหขอมูลทีน่าสนใจเก่ียวกบั
ความคบืหนาของการปรบัเปล่ียนมาตรฐานระบบ การจัดการสิง่แวดลอม ISO 14001 จากฉบบัป 2004 
สูฉบับใหมป 2015 และประเด็นสําคัญของการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไวดังนี้

ประเด็นสําคัญของการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 14001:2015 จํานวน 7 ประการ

1. การบริหารสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (Strategic Environmental Management) 

มาตรฐานใหมนี้มุงใหองคกรบูรณาการการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารกลยุทธตามปกติขององคกร จึงไดเพิ่มขอกําหนดใหมใหองคกรทําความเขาใจตอบริบทของ
องคกร (organization’s context) ทัง้บริบทภายในและบริบทภายนอก และเพ่ิมขอกําหนดเก่ียวกับ
ความตองการและความคาดหวังของกลุมผูมสีวนไดสวนเสีย (needs and expectations of inter-
ested parties) โดยขอกําหนดที่เพ่ิมข้ึนน้ีทําใหองคกรสามารถคนหาโอกาสที่เปนประโยชนทั้งตอ
องคกรและสิ่งแวดลอม และวางแผนดําเนินการเพื่อลดผลกระทบจากความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมเชิง
ลบที่อาจเกิดขึ้นได

2. ความเปนผูนํา (Leadership)
มาตรฐานใหมไดเพ่ิมประเด็นเก่ียวกับความรับผิดชอบท่ีแสดงถึงบทบาทความเปนผูนาํท่ีจะสงเสริม

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมภายในองคกร เพ่ือความมั่นใจในความสําเร็จของระบบการจัดการส่ิง
แวดลอม

3. การปกปองสิ่งแวดลอม (Protecting the Environment)
มาตรฐานใหมคาดหวังใหองคกรเพ่ิมความมุงมั่นในการดําเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อปกปองสิ่ง

แวดลอม ที่สอดคลองกับบริบทขององคกร โดยครอบคลุมถึงการปองกันมลพิษ (prevention of 
pollution) การใชทรัพยากรท่ียั่งยืน (sustainable resource use) การลดผลกระทบและการปรับ
ตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change mitigation and adaptation) การ
ปกปองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (protection of biodiversity and ecosys-
tems) เปนตน

4. ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (Environmental Performance)
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continual improvement) เปลี่ยนจากการเนน “การปรับปรุงระบบ

จดหมายขาวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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การจดัการสิง่แวดลอม “ เปน “การปรบัปรุงผลการดาํเนินงานดานส่ิงแวดลอม” โดยประเดน็การดาํเนินงานดานส่ิงแวดลอมท่ีปรับปรุงน้ัน องคกรสามารถ
กําหนดใหสอดคลองกับความมุงมั่นที่ระบุในนโยบายสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน การลดการปลอยมลพิษอากาศ นํ้าเสียและของเสีย เปนตน

5. มุมมองดานวงจรชีวิต (Lifecycle Perspective)
มาตรฐานใหมมกีารขยายผลจากเดิมทีก่าํหนดใหองคกรบริหารจัดการประเดน็ส่ิงแวดลอม (environmental aspects) ทีเ่ก่ียวของกบัผลติภัณฑและ

บริการ เปนเพิ่มการพิจารณา “มุมมองดานวงจรชีวิตในสวนที่องคกรสามารถควบคุมและใชอิทธิพลของตนได” โดยไมบังคับใหตองทําการประเมินวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ (product life cycle assessment) โดยองคกรสามารถประยุกตใชมุมมองดังกลาว ตามกิจกรรม ผลิตภัณฑและบริการของตน เชน 
พจิารณาประเด็นดานส่ิงแวดลอม ตัง้แต การไดมาของวัตถุดิบท่ีองคกรใช การออกแบบ การผลิต การขนสง การใชผลิตภัณฑ/การใหบริการ การบาํบัด/
กําจัดเมื่อผลิตภัณฑนั้นหมดอายุใชงาน

6. การสื่อสาร (Communication)
สิ่งที่เนนคือ “การพัฒนากลยุทธในการสื่อสารโดยใหความสําคัญทั้งการสื่อสารภายนอกและภายใน” ซึ่งทําใหมาตรฐานใหมเพิ่มขอกําหนดเกี่ยวกับ

การส่ือสารขอมลูทีส่มํา่เสมอและ เชือ่ถอืได รวมท้ัง การกําหนดกลไกสําหรับบคุลากรท่ีทาํงานภายใตการควบคุมขององคกร ใหสามารถใหขอแนะนาํเก่ียว
กับการปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไดดวย สวนประเด็นท่ีใหองคกรดําเนินการตัดสินใจในการส่ือสารภายนอกน้ันยังคงอยู ในมาตรฐาน แตการ
ตัดสินใจสื่อสารดังกลาวตองครอบคลุมถึงการรายงานขอมูลตามกฎหมายที่หนวยงานภาครัฐกําหนด และการรายงานขอมูลท่ีกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
คาดหวังดวย

7. การเอกสาร (Documentation)
เพือ่ตอบสนองตอการพัฒนาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและระบบคลาวด (cloud based systems) ทีใ่ชในระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ทาํใหมาตรฐาน

ใหมนิยามคําศัพท “ขอมูลที่เปนเอกสาร (documented information)“ เพื่อใชแทนคําวา “ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารและขอมูล (procedure, 
documents and records)” ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกลาวจะทําใหองคกรตางๆ เกิดความยืดหยุนมากขึ้นในการพัฒนาระบบการควบคุมกระบวนการ
ของตน

ความคืบหนาของการพัฒนามาตรฐาน ISO 14001:2015
ปจจุบันนี้ อยูระหวางการเวียนรางสุดทายของมาตรฐาน (Final Draft; FDIS) ตอหนวยงานมาตรฐานแหงชาติของประเทศสมาชิกตางๆ เพื่อขอความ

เห็นของรางสุดทายของมาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมการวิชาการ TC 207 จะสรุปประเด็นความเห็นดังกลาว ภายในวันที่ 4 กันยายน 2015 และกระบวนการ
จะเขาสูกระบวนการสุดทายของการพัฒนามาตรฐาน 

ทั้งนี้ คาดวามาตรฐาน ISO 14001:2015 จะประกาศใชภายในวันที่ 16 กันยายน 2015

ที่มา :
- https://committee.iso.org/sites/tc207sc1/
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ไมวาจะกลางวันหรือกลางคืน แสงไฟก็มีความ
สาํคญัตอมนุษยเรา ไอเอสโอไดกาํหนดมาตรฐาน
ทีเ่ก่ียวของกับแสงไฟไวและย่ิงนับวัน เร่ืองของแสง
ก็ทวีความสําคัญมากข้ึนทุกวัน แสงไฟทําใหเรา
สามารถสื่อสารกับผูอื่น มีความสุขกับเรื่องราวที่
รืน่เรงิบันเทงิใจตางๆ ทาํใหเราไดคนพบ มองเหน็และ
เขาใจโลกท่ีเราอยูรวมทัง้จกัรวาลท่ีเราอาศัยอยูดวย

เพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือความสะดวกสบาย
ของเรา ไอเอสโอและคณะกรรมการวิชาการจงึได
พัฒนาและทบทวนมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับแสง 
ไฟเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมดานความสวาง 

อันที่จริงแลว ไอเอสโอมีความสัมพันธอันแนบ

แนนกับคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวย
ความสองสวาง (International Commission 
on Illumination: CIE) 

CIE เปนองคกรช้ันนําของโลกในดานวทิยาศาสตร
และศิลปะเกี่ยวกับแสงไฟ อีกทั้งยังเปนแหลงรวม
ของผูเช่ียวชาญดานแสงไฟในสาขาตางๆ และมี
เครือขายทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและ
ระดับระหวางประเทศ 

ป 2558 ไดรับการประกาศใหเปนปแหงแสง
ไฟ (Year of Light) จากองคการสหประชาชาติ 
(UNESCO) ทัง้น้ี ในพธิเีปดงานปแหงแสงไฟเม่ือวนั
ที ่19 มกราคม 2558 ทีก่รงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส 
นายบนั คมีนู เลขาธิการสหประชาชาติ ไดกลาวไว
วาแสงมคีวามจาํเปนสําหรบัส่ิงมีชวีติท่ีมอียูทัง้มวล 
ศาสตรเกี่ยวกับแสงไดมีสวนชวยปฏิวัติดานการ
แพทย เกษตรกรรมและพลังงาน และเทคโนโลยี
ดานการมองเห็นก็เปนสวนหน่ึงของโครงสราง
พืน้ฐานของการสือ่สารสมยัใหม แสงไฟจงึมีความ
สาํคัญในการสงเสริมใหเกิดความกาวหนาในการ
กาวสูเปาหมาย ในการพฒันาประเทศตางๆ ทัว่โลก
ของ UNESCO คอื Millennium Development 
Goal (อานรายละเอียดไดที ่http://www.unesco.
org/bsp/eng/mdg.htm) รวมทั้งการบรรลุถึง
เปาหมายดานการพัฒนาท่ียัง่ยนืในอนาคตรวมทัง้
เรื่องของ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย 

ในขณะเดียวกัน ไอเอสโอก็มคีวามภาคภูมใิจท่ีได
สนับสนนุงานดงักลาว โดยคณะกรรมการวิชาการ 
ไอเอสโอไดกาํหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับแสงไว 
เชน ISO/TC 274 – Light and lighting, ISO/
TC 172 – Optics and photonics ศาสตรที่
เกี่ยวกับการสรางและการควบคุมแสง, ISO/TC 
264 – Fireworks, ISO/TC 42 – Photogra-
phy, ISO/TC 180 – Solar energy, ISO/TC 
12 – Quantities and units, ISO/TC 217 – 
Cosmetics เปนตน

ป 2558 เปนปทีอ่งคการสหประชาชาตแิละคณะ
กรรมการระหวางประเทศวาดวยความสองสวาง 
ปรารถนาจะใหพลเมืองโลกเห็นความสําคัญของ
เทคโนโลยีดานการมองเห็นและแสงในชีวิตประจํา
วนัเพือ่อนาคตและเพือ่การพัฒนาสงัคมซึง่ไอเอส
โอก็ใหการสนบัสนุน และหวงัวาพลเมอืงโลกจะได
รบัประโยชนจากการกาํหนดมาตรฐานทีเ่กีย่วของ
กับแสงเชนกัน 

ที่มา:

1. http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1992 

2. http://www.light2015.org/Home/
About/Resources.html


