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เรื่องประจำ�ฉบับ
นางสาวรุ่งอรุณ พุทธานนท์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำานาญการ

กลุ่มองค์การภูมิภาค

สภามาตรฐานแห่งภูมิภาคแปซิฟิก (Pacific Area Standards Congress 
– PASC) เป็นเวทขีองการหารอืและแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็เกีย่วกบังานมาตรฐานและ
การตรวจสอบและรับรองของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติในภูมิภาคแปซิฟิก เพื่อให ้
ข้อเสนอแนะแก่องค์การมาตรฐานระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ISO/IEC  
เพ่ือให้มาตรฐานสากลสนองตอบความต้องการของโลก (world needs) และ 
การค้าระหว่างประเทศ และ PASC ยงัเป็นองค์การชำานาญการพเิศษด้านการกำาหนด
มาตรฐานที่ประสานให้ความร่วมมือแก่ APEC  SCSC (APEC Sub-Committee on 
Standards and Conformance) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค 
ให้แก่ภูมิภาคอีกด้วย ปัจจุบัน PASC มีสมาชิก 25 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

การประชุม PASC ครั้งที่ 36 และการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ของ 
PASC  (PASC Executive Committee – PASC EC) ครั้งที่ 45 จัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สถานที่ซึ่ง PASC ถือกำาเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2516

ในการประชุมครั้งที่ 36 นี้ PASC ได้เชิญ 
ผู้แทนทั้งจากองค์การมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ 
ISO (International Organization for  
Standardization), IEC (International  
Electrotechnical Commission), ITU  
(International Telecommunication Union) 
และองค์การมาตรฐานระดับภูมิภาค ได้แก่ IEC 
APRC (IEC Asia Pacific Regional Centre), 
SRBs (Specialist Regional Bodies), ACCSQ 

การประชุมสภามาตรฐานแห่งภูมิภาคแปซิฟิก ครั้งที่ 36 
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality) และ 
COPANT (Pan American Standards Commission) เข้าร่วมหารือและรายงาน
ความคืบหน้าในการดำาเนินงานให้ประเทศสมาชิกได้รับทราบด้วย

Theme ของการประชมุ PASC คร้ังนีค้อื “Trends in Standardization 
around the World” โดยประเทศสมาชกิได้มกีารเสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์
และเสนอแนวทางการดำาเนินงานในประเด็นต่างๆภายใต้ขอบข่ายของ Theme  
ของการประชุม ได้แก่

- Training for Next Generation
- APEC and PASC
- Standards and Policy Issues และ
- Standards and Technical Aspects
ในส่วนของประเทศไทย โดยสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ได้นำาเสนอประสบการณ์และแนวทางการดำาเนนิงานของไทยในเร่ือง Next Generation 
of Technical Committee Members in ISO/IEC ซึ่งได้รับความสนใจจาก 
ประเทศสมาชิกเป็นอย่างดี

ภายหลังการเสวนา PASC ได้เปิดให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และ 
มีมติที่สำาคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานมาตรฐานทั้งของประเทศสมาชิกเองและ 
การร่วมงานมาตรฐานของประเทศสมาชิกในองค์การมาตรฐานระดับสากล  
หลายประการ อาทิ เช่น

- การสนับสนุนสมาชิกให้เข้าร่วมโครงการ IEC Young Professional 
Program ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมบุคลากรรุ ่นใหม่ให้ได้เรียนรู ้เกี่ยวกับงาน 
ด้านการมาตรฐานของ IEC และโครงการ IEC Affiliate Member Program ซึ่งเป็น
โครงการท่ี IEC ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำาลังพัฒนาให้สามารถเข้าร่วมงาน 
ด้านการมาตรฐานของ IEC ได้

- ให้มกีารจดัทำา MoU เพือ่ความร่วมมอืกบั ITU-T (ITU Telecommunication 
Standardization Bureau) และ MoU เพือ่ความร่วมมอืกบั PAC (Pacific Accreditation 
Cooperation) 
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- ด้วยการตระหนักถึงความสำาคัญของงานมาตรฐานต่อการแก้ไข
วิกฤตการณ์ต่างๆของโลก PASC จึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ISO/TS/P 236 Water 
re-use และสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมงานใน ISO/TC 120 Electrical Energy 
Storage (EES) Systems

- ให้มีการจัดตั้งคณะทำางานขึ้น 2 คณะ ได้แก่
  -  WG 1 on Young Professionals เพือ่ดำาเนนิงานเกีย่วกับการพัฒนา 

     ทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ในด้านการมาตรฐาน และ
  - WG 2 on Standards Education เพื่อดำาเนินงานเกี่ยวกับการให ้

      การศกึษาเรือ่งการมาตรฐานในสถาบนัการศกึษาระดับต่างๆ ไปจนถงึ 
     ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และสาธารณะ

-  รับเรื่อง ISO/TC 268/SC1 Smart Community Infrastructure เป็น 
Pilot Project (Pilot Project เป็นโครงการที่สมาชิก PASC จะหารือเพื่อกำาหนด
แนวทางของภูมิภาคร่วมกันก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุม ISO/TC ที่เกี่ยวข้อง)

- ให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกในการสมัครเข้าดำารงตำาแหน่งต่างๆ 
ในงานบริหาร ISO/IEC

- เสนอให้องค์การกำาหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ 3 องค์การ คือ  
ISO/IEC และ ITU มีการประสานความร่วมมือกันเพื่อมิให้ดำาเนินงานซำ้าซ้อน 
และมีแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ PASC ยังสนใจที่จะสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ 
กับ APER (Asia Pacific Energy Regulatory) Forum อีกด้วย

ผลของการเข้าร่วมประชุม PASC นี้ ทำาให้ประเทศไทยได้รับทราบ 
ความเคลื่อนไหวของงานด้านการมาตรฐานทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค และ 
ระดับประเทศของเหล่าสมาชิก สามารถนำาข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประกอบการพิจารณา
การดำาเนินงานด้านการมาตรฐานของประเทศ 
งานมาตรฐานระหว่างประเทศ และในด้าน 
ความร่วมมือกับต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

PASC กำาหนดจดัการประชมุครัง้ต่อไป
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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ภัยจำกเพลิงและเครื่องดับเพลิง ตอนที่ 1
ประเภทของเพลิงและสำเหตุของกำรเกิดเพลิงไหม้

“โจรปล้นสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้เพียงครั้งเดียว” ภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้นั้น นอกจาก 
จะทำาลายทรัพย์สินแล้วยังเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้คนได้ในคราวเดียวกัน อาจจะถึงขั้นเสียชีวิต 
หรอืพกิารได้ สมอ สาร ฉบบันีจึ้งขอเสนอบทความเร่ือง ภยัจากเพลงิและเครือ่งดับเพลงิ ตอนที ่1 
ประเภทของเพลิงและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และการรับมือเบื้องต้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้

นายเกษม ชลันธร
นักวิชาการมาตรฐานชำานาญการ
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ประเภทของเพลิง

เราสามารถแบ่งประเภทของเพลงิได้ตามลกัษณะการลกุไหม้ของเชือ้เพลงิ โดยแบ่งเป็น 
เพลิงประเภท A B C และ D ดังนี้

เพลิงประเภท A 

เพลิงประเภท B

เป็นการเผาไหม้ท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาโดยท่ัวไป เช่น พวกถ่านไม้ ผ้าฝ้ายหรือ 
ใยสังเคราะห์ กระดาษยางและพลาสติกบางชนิด เชื้อเพลิงเหล่านี้ ลักษณะและปฏิกิริยา  
ในการเผาไหม้โดยการคายไอออกมาตามผิวหน้าโดยที่เนื้อแท้ของเชื้อเพลิงยังไม่แปรสภาพ 
เป็นของเหลว

เป็นการเผาไหม้ที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่เป็นพวกสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิด เช่น  
ก๊าซธรรมชาติ นำ้ามันต่างๆ พาราฟิน และพวกตัวทำาละลาย ที่พบเห็นอยู่เสมอ คือ ก๊าซหุงต้ม 
นำ้ามันที่ใช้กับรถยนต์ นำ้ามันก๊าดและยางมะตอย เป็นต้น ลักษณะของการลุกไหม้โดยเป็นก๊าซ
หรือของเหลวที่ขับไอออกมา อุณหภูมิของสารประเภทนี้จะติดไฟได้ต่อเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 
จุดวาบไฟขึ้นไป ไอของเชื้อเพลิงจะมีอัตราส่วนผสมพอเหมาะกับออกซิเจนในอากาศจึงจะเกิด
การลุกไหม้ขึ้นได้

สั ญ ลั กษณ ์ ข อ ง เพ ลิ งป ร ะ เภท น้ี 
เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า ภายในมีอักษร “A” 
โดยมีพื้นที่ของสามเหลี่ยมเป็นสีเขียว

สั ญ ลั ก ษ ณ ์ ข อ ง เ พ ลิ ง
ประเภทนี้ เป ็นสี่ เหลี่ยม ภายใน 
ตัวอักษร “B” โดยท่ีสีของพื้นท่ี
สี่เหลี่ยมเป็นสีแดง
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เพลิงประเภท C

เพลิงประเภท D

เป็นการเผาไหม้ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่เกิดการอาร์ค สปาร์ค หรือการใช้ไฟฟ้า 
เกินกำาลัง เมื่อเกิดเผาไหม้ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่ที่แผงสวิตซ์

ลักษณะของการลุกไหม้ จะเกิดจากความร้อนจากเหตุตามที่กล่าว หรือเกิดความร้อน
จนโลหะที่เป็นตัวนำาหลุดกระเด็นออกมาทำาปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ เกิดการลุกไหม ้
เป็นลูกไฟ หรือเกิดการวิ่งผ่านของกระแสไฟฟ้าผ่านไปในอากาศ การลุกไหม้นี้อาจจะทำาให ้
เชื้อเพลิงอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เกิดลุกไหม้ติดไฟขึ้น

เป็นการเผาไหม้ท่ีเกิดจากโลหะที่ลุกไหม้ และให้ความร้อนสูง รวมทั้งวัตถุระเบิด  
ที่ทำาปฏิกิริยากับนำ้าได้ เช่น แมกนีเซียม ติตาเนียม โซเดียม โปแตสเซียม ลิเธียม เป็นต้น

ลักษณะการลุกไหม้ของเพลิงประเภทนี้จะให้ความร้อนสูงมาก ทำาให้เกิดการลุกลาม
อย่างรวดเร็วบางครั้งเกิดการระเบิดขึ้น  และเชื้อเพลิงบางชนิดทำาปฏิกิริยากับนำ้า ทำาให้เกิด 
ความร้อนและมีก๊าซที่ติดไฟได้

สญัลกัษณ์ของเพลงิประเภทนีเ้ป็นเครือ่งหมายวงกลม ภายใน
มีตัวอักษร “C” โดยที่สีของพื้นที่วงกลมเป็นสีฟ้า

เคร่ืองหมายของเพลิงประเภทนี้เป็นรูปดาวห้าแฉก ภายใน
มีตัวอักษร “D” โดยที่สีของพื้นที่รูปดาวเป็นสีเหลือง
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ควำมร้อน

เชื้อเพลิง

ออกซิเจน

ปัจจัยส�าคัญในการเกิดเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
 (1) เชื้อเพลิง ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ตามที่กล่าวข้างต้น
 (2) ออกซิเจน
 (3) อุณหภูมิที่เหมาะสม
 (4) ปฏิกิริยาลูกโซ่

จากสามเหลี่ยมของเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบจากปัจจัยสำาคัญ คือ เชื้อเพลิง ออกซิเจน 
อุณหภูมิที่เหมาะสม และปฏิกิริยาลูกโซ่ หากขาดปัจจัยตัวหนึ่งตัวใดไปแล้วเพลิงก็จะไม่เกิดขึ้น 
และเมื่อปฏิกิริยาลูกโซ่ขาดลงเมื่อใดการสันดาปก็จะยุติลง

เมื่อทราบถึงประเภทของเพลิง และปัจจัยสำาคัญในการเกิดเพลิงไหม้แล้ว เราควร 
จะต้องมีอุปกรณ์สำาหรับดับเพลิงขั้นต้น เพื่อมิให้ลุกลามเป็นเพลิงที่รุนแรงต่อไป ด้วยอุปกรณ์ 
ในการดับเพลิงขั้นต้นได้แก่ เคร่ืองดับเพลิงที่ใช้ในการดับเพลิงระยะต้น หรือที่เรียกว่า 
เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดต่างๆ ที่สามารถนำามาใช้ได้สะดวกหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย เหมาะที่จะ
ทำาการดับเพลงิในระยะเริม่แรก โดยสามารถเข้าไปถงึจดุดบัเพลิงได้ด้วยคนคนเดยีวและสามารถ
ฉีดให้สารดับเพลิง ควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อมิให้ลุกลามเป็นเพลิงท่ีรุนแรงต่อไป  
ฉบับหน้า ติดตามตอนที่ 2 เรื่อง การเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน 

รูปสามเหลี่ยมการเกิดการสันดาป

ปฏิกิริยำลูกโซ่
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กระทรวงอุตสาหกรรมดำาเนินกิจกรรมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลซึ่งตั้งเป้า 
การส่งออกสินค้า OTOP ให้มากกว่า 100,000 ล้านบาท สู่ตลาดอาเซียน 10 ประเทศ 
ทีม่ปีระชากรรวมกนัมากกว่า 600 ล้านคน ในการเปิดประตกูารค้าเสรอีย่างเป็นทางการ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบให้สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) พัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ลูกค้ายอมรับโดยดำาเนิน
โครงการมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน (มผช.) ซึง่ได้กำาหนดมาตรฐานแล้ว 1,458 มาตรฐาน 
สำาหรับ OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร  เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้  
ของตกแต่ง ของทีร่ะลกึ และสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร และให้การรบัรองผูผ้ลติสนิค้า OTOP 
ที่ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคและการใช้งาน 
จากห้องปฏิบัติการทดสอบที่น่าเชื่อถือเป็นจำานวน 55,535 ผลิตภัณฑ์

กระทรวงอุตสาหกรรมยังเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
สำาหรับเศรษฐกิจระดับรากหญ้า ซึ่งผู้ผลิตสินค้าชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยมาตรฐาน มผช. สู ่ AEC” โดยเน้นการสาธิต 
ขั้นตอน วิธีการผลิตและการแก้ไขปัญหาสินค้า ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย และอาหาร  
ให ้ ได ้คุณภาพด ้วยวิทยากรท่ีมีความรู ้ความสามารถจากหน ่วยงานราชการ 
และสถาบันการศึกษา ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม 
สิ่งทอ สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
โดยได้ดำาเนินงานคร้ังแรกเมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จั งหวัดนครราชสีมา โดยมีผู ้ประกอบการ 
เข้าร่วมการสัมมนา จำานวน 1,200 คน จากกลุ ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่  
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งที่สองจัดขึ้น 
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 5-6 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  

สกู๊ปพิเศษ

อุตสำหกรรมเดินหน้ำ “พัฒนำสินค้ำ OTOP ด้วยมำตรฐำน มผช. สู่ AEC”
เพิ่มศักยภำพให้ผู้ผลิตชุมชนบุกตลำดอำเซียน

บรรณาธิการ
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สถานีท่ี 1 เอกลักษณ์ ขนาด และการเย็บ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
ทักษะการตรวจพินิจ ในด้านต่าง ๆ ของผ้าชนิดต่างๆ เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าทอมือลายขัด 
ผ้ายกดอก ตรงตามเอกลักษณ์ของผ้าที่ระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่ละเรื่อง เช่น 
วัดขนาดผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ถูกต้องการเย็บหรือจำานวนฝีเข็ม 
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามมาตรฐาน

ห้องประชุมเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ดำาเนินการเป็นผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่  
จังหวัดเชียงราย ลำาปาง ลำาพูน และพะเยา ทั้งนี้ สมอ. วางแผนจะจัดสัมมนาดังกล่าว 
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา
1. เพ่ือให้ผู้ผลิตชุมชนเข้าใจข้อกำาหนดในมาตรฐาน และวิธีการตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้าและประเภทอาหาร
2. เพ่ือให้ผู ้ผลิตชุมชนได้ทราบและเข้าใจเกณฑ์การคัดสรรผลิตภัณฑ์  

OTOP 5 ดาว ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
3. เพื่อให้ผู ้ผลิตชุมชนเข้าใจสาเหตุที่ผลการตรวจผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ตามมาตรฐาน รวมทั้งได้ทราบแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมำ่าเสมอ
ในการจัดสัมมนาเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยแบ่งกลุ่มย่อย 

เพื่อชมการสาธิตการผลิต และอธิบายขั้นตอนการทำาประเภทละ 6 สถานี ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้ำ
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สถานีท่ี 2 วิธีการทอ เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องต่างๆ ในการทอ เช่น เนื้อผ้า 
ไม่สมำา่เสมอ ลายผดิ ลายไม่ต่อเนือ่ง ผ้าเป็นร่อง ร ูแยก เส้นด้ายขาด การทอแน่นสมำา่เสมอ
ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก การขึ้นเส้นด้ายยืนและขนาดของ 
กี่ทอผ้า ทักษะในการเลือกขนาดของกี่ทอผ้าและการขึ้นเส้นด้ายยืน ซึ่งมีผลต่อขนาดผ้า

สถานท่ีี 3 วธิกีารฟอกย้อมสฝ้ีาย ไหม  ในการเลอืกชนดิของสทีีใ่ช้ย้อม จะต้องมี
แอโรแมติกที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม  ฝึกการย้อมเพื่อให้เส้นใย 
ติดสีได้ดี ซ่ึงมีผลต่อความคงทนของสีต่อการซักและความคงทนของสีต่อเหงื่อและ 
สจีะต้องสมำา่เสมอ และหลงัการย้อมจะต้องล้างสารเคมีออกจนไม่ทำาให้เกดิความระคายเคือง
ต่อผูใ้ช้ ซ่ึงมีผลต่อความเป็นกรด - ด่าง ของผ้าโดยต้องอยูร่ะหว่าง 5.0 - 7.5

สถานีที่ 4 ความเป็นกรด - ด่าง เรียนรู้ผลของค่าความเป็นกรด - ด่างต่อผิวหนัง 
การให้ผู้ผลิตทดสอบค่าความเป็นกรด - ด่าง อย่างง่าย ๆ ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน

สถานีที่ 5 ชนิดเส้นใย เรียนรู้ ลักษณะของเส้นใย เช่น เส้นใยฝ้าย เส้นใยปอ 
เส้นใยขนสัตว์ เส้นใยเรยอน โดยการทดสอบเส้นใยตามมาตรฐานใช้วิธีการเผาไหม้ และ
สังเกตลักษณะของเส้นใยเมื่อเข้าใกล้เปลวไฟ ลักษณะการลุกไหม้ สีของเปลวไฟและ 
ควันไฟ ตลอดจนเถ้าหลังการเผาไหม้ ด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์

สถานที่ 6 วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการฟอกสีย้อม เรียนรู้เรื่อง 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษท่ีเกิดจากการเทนำ้าท้ิงจากขั้นตอนการฟอกสีย้อม 
ลงท่อนำ้าทิ้งโดยไม่มีระบบบำาบัดสารพิษ เกิดความตะหนักถึงอัตราของสีเคมีทำาให้เป็น
อันตรายต่อพืชสิ่งมีชีวิตในชุมชน

ผลิตภัณฑ์ประเภทอำหำร 

สถานีที่ 1 การสุขาภิบาล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลส่วนบุคคล 
เช่น ตรวจร่างกายเบื้องต้น การล้างมือ การตัดผม และสุขาภิบาลในการประกอบอาหาร 
เช่น การใช้มีด เขียง อุปกรณ์การครัว

สถานีที่ 2 การตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ เช่น การใช้ 
แว่นขยายดูการปนเปื ้อนของแมลง เส้นผม ลักษณะการปนเปื ้อนของจุลินทรีย์ที ่
สามารถสังเกตได้เอง เช่น การใช้แว่นขยายดเูชือ้รา ลกัษณะโคโลนขีองแบคทเีรยี และยสีต์
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นอกจากนี้ยังมีคลินิกให้คำาแนะนำาสินค้าประเภทผ้าและอาหาร เพื่อให้เกิด 
ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นการรับข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และเปิดโอกาสให้ถาม – ตอบ ข้อปัญหาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าประเภท 
ผ้าและอาหาร  

ดังน้ัน ท่านผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา หรือต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ส�านักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทร. 0 2202 3345-6

สถานีที่ 3 การแปรรูปอาหาร เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการในการแปรรูปอาหาร  
เพื่อการยับยั้งหรือชะลอการเสียของอาหารเนื่องมาจากจุลินทรีย์ โดยการปรับเปลี่ยน
อุณหภูมิ ปริมาณนำ้าในอาหาร ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจน ซึ่งเป็นปัจจัย 
ที่ต้องควบคุมในกระวนการแปรรูปอาหาร

สถานีท่ี 4 การป้องกันปัญหาในผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานชุมชนอย่างสมำ่าเสมอ

สถานท่ีี 5 การใช้สารเคมีในผลติภัณฑ์ เรยีนรูเ้ก่ียวกบัการใช้สารเคมี วตัถเุจอืปน
อาหารที่ถูกต้อง สาธิตการชั่งสารเคมีและคำานวณผล โดยจัดให้มีการปฏิบัติจริง

สถานีที่ 6 การคัดสรร 5 ดาว และการบรรจุ  เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวสู่การคัดสรรให้ได้ 5 ดาว สาธิตการชั่ง ตวง วัด โดยจัด 
ให้มีการฝึกปฏิบัติจริง
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WTO/TBT

WTO/TBT

WTO Type and no. G/TBT/N/CAN/384

ผลิตภัณฑ์ Tanning Equipment (ICS: 13.280).

เรื่อง Proposed Amendment to the Radiation Emitting Devices 
Regulations (Tanning Equipment) 

เจ้ำของกฎระเบียบ แคนาดา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 9 พฤษภาคม 2556

มีผลบังคับใช้ 3 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขกฎระเบียบอุปกรณ์เสริมสวย: เครื่องแผ่รังสี

WTO Type and no. G/TBT/N/CHL/228

ผลิตภัณฑ์ Gas generators

เรื่อง Draft safety analysis and/or test protocol for gaseous fuel 
products 

เจ้ำของกฎระเบียบ ชิลี

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 18 มิถุนายน 2556

มีผลบังคับใช้

เนื้อหำโดยสรุป ร่างพิธีสารส�าหรับวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
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WTO Type and no. G/TBT/N/EU/97

ผลิตภัณฑ์

Marine Equipment (including inter alia life-saving appli-
ances, pollution prevention equipment, fire protection 
equipment, navigation equipment, radio communication 
equipment).

เรื่อง
Proposal for a directive of the European Parliament and 
of the Council on marine equipment and repealing Direc-
tive 96/98/EC (COM(2012) 772 final) 

เจ้ำของกฎระเบียบ สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 90 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างข้อก�าหนดส�าหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทะเล ส�าหรับการแสดง
เครื่องหมาย การตรวจสอบรับรอง และการตรวจติดตาม

WTO Type and no. G/TBT/N/FRA/143

ผลิตภัณฑ์ Wheeled agricultural or forestry tractors in categories T4 
1 and T4 2.

เรื่อง

Order amending the Order of 31 July 2007 on the nation-
al type approval of agricultural or forestry tractors be-
longing to one of the categories referred to in Article 8 of 
Decree No. 2005 1236 of 30 September 2005

เจ้ำของกฎระเบียบ ฝรั่งเศส

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วัน

มีผลบังคับใช้ 1 กันยายน 2556

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบรับรองส�าหรับรถแทรกเตอร์ที่ใช้ใน
การเกษตร

WTO Type and no. G/TBT/N/GEO/71

ผลิตภัณฑ์ Road Transport (ICS:  43. 020).
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เรื่อง

Technical Regulation “Different Categories Vehicles Test-
ing Periodicity” approved by Decree of The Minister of 
Economic and Sustainable Development of Georgia of 22 
January 2013, No.1-1/10 for changes into the Decree 
“Different Categories Vehicles Testing Periodicity” ap-
proved by Minister of Economic and Sustainable Develop-
ment of Georgia of 19 August 2011, No.1-1/1568. Techni-
cal Regulation “Different Categories Vehicles Testing 
Periodicity” approved by Decree of The Minister of Eco-
nomic and Sustainable Development of Georgia of 19 
August 2011, No.1-1/1568 was notified by WTO/TBT Na-
tional Enquiry Point of Georgia through a notifications No. 
G/TBT/N/GEO/56

เจ้ำของกฎระเบียบ จอร์เจีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

มีผลบังคับใช้ 28 มกราคม 2556

เนื้อหำโดยสรุป กฎระเบียบการทดสอบยานยนต์ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของยานยนต์
และวัตถุประสงค์การใช้งาน

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/657

ผลิตภัณฑ์ Gas-oil for heating (HS: 2710; ICS: 75.160.20).

เรื่อง Gas-oil: Gas-oil for heating (5 pages, in Hebrew)

เจ้ำของกฎระเบียบ อิสราเอล

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขมาตรฐานบังคับเครื่องท�าความร้อนที่ใช้ก๊าซและน�้ามันเป็น
เชื้อเพลิง

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/658

ผลิตภัณฑ์ Disposable fire extinguishers (HS: 8424.10; ICS: 13.220.10 
and 13.220.20)
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เรื่อง Disposable fire extinguishers 

เจ้ำของกฎระเบียบ อิสราเอล

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขมาตรฐานบังคับเครื่องดับเพลิงใช้แล้วทิ้ง

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/659

ผลิตภัณฑ์
(HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff 
heading. ICS numbers may be provided in addition, where 
applicable2 (HS: 8537.10 and 8537.20; ICS: 29.130.20)

เรื่อง SI 61439 Part 3: Low-voltage switchgear and control gear 
assemblies

เจ้ำของกฎระเบียบ อิสราเอล

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2557

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขมาตรฐานบังคับอุปกรณ์ตัด-ต่อไฟฟ้าแรงต�่าและอุปกรณ์
ควบคุม

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/660

ผลิตภัณฑ์ Low-voltage switchgear and control gear assemblies (HS: 
8537.10 and 8537.20; ICS: 29.130.20)

เรื่อง
SI 61439 Part 5: Low-voltage switchgear and control gear 
assemblies: Assembles for power distribution in public 
networks 

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น อิสราเอล

มีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2556

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขมาตรฐานบังคับอุปกรณ์ตัด-ต่อไฟฟ้าแรงต�่าและอุปกรณ์
ควบคุมที่ใช้กับเครือข่ายสาธารณะ
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WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/661

ผลิตภัณฑ์ Low-voltage switchgear and control gear assemblies (HS: 
8537.10 and 8537.20; ICS: 29.130.20).

เรื่อง SI 61439 Part 6: Low-voltage switchgear and controlgear 
assemblies: Busbar trunking systems (busways) 

เจ้ำของกฎระเบียบ อิสราเอล

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2556

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขมาตรฐานบังคับส�าหรับอุปกรณ์ตัด-ต่อไฟฟ้าแรงต�่าและ
อุปกรณ์ควบคุมที่ใช้กับระบบเดินสายไฟ
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TISI News & Activities

สมอ. ลงนามความร่วมมือด้านการกำาหนดมาตรฐาน กับสมาคมวิศวกรรมเกษตร 
แห่งประเทศไทย และสมาคมการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย เพ่ือพัฒนาระบบการมาตรฐาน
ของประเทศให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล ให้ทนักับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 230 อาคาร สมอ.

สมอ. ลงนำม MoU กับสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย                                            
และสมำคมกำรเช่ือมโลหะแห่งประเทศไทย
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สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำานักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา (อย.) สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการ 
ปราบปรามการกระทำาผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.)  บูรณาการการทำางานร่วมกัน 
ร่วมตรวจสอบคุณภาพสินค้าหน้าโรงเรียน อาทิ เช่น ของเล่น เคร่ืองสำาอาง อาหารทอดท่ีใช้ 
นำ้ามันทอดซำ้า เพื่อคุ ้มครองผู ้บริโภคที่เป็นนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรม 
จากการซื้อสินค้าหน้าโรงเรียน รวมท้ังสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการขายสินค้า
บรเิวณหน้าโรงเรียน เมือ่วนัพธุที ่28 สงิหาคม 2556 ณ บรเิวณตลาดหน้าโรงเรยีนเทพประธานพร 
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี และโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ. นนทบุรี

4 หน่วยงำนคุ้มครองผู้บริโภคร่วมตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ
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กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำานักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) จดัสมัมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยมาตรฐาน มผช. สู ่ AEC” เมื่อวันที่  
5-6 กันยายน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ห้องประชุมเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3  
โรงแรมดิเอ็มเพรส เพื่อพัฒนาผู ้ผลิตชุมชนกลุ ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและอาหารของ 
ผู้ประกอบการในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำาปาง 
ลำาพูน และพะเยา จำานวน 700 คน  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมคุณภาพ
มาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ดูแลควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต  
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี นายแพทย์ 
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด 
การสัมมนา  และบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยมาตรฐาน มผช. สู่ AEC” 

สมอ. จัดสัมมนำพัฒนำสินค้ำ OTOP 
ด้วยมำตรฐำน มผช. สู่ AEC
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นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด ค่ายยุวชนอัศวิน มอก. ระหว่างวันที่ 5 -7 กันยายน ณ โรงแรม 
เดอะรีเจ้นท์ ชะอำา บีช รัสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
เรื่องการมาตรฐานให้แก่เยาวชนด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และสามารถ 
จัดทำากิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
สร้างให้เยาวชนเป็น “ผู้นำา” ในการให้ความรู้และสานสัมพันธ์เยาวชนในโรงเรียนเป็น 
เครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” และสนับสนุนให้ให้โรงเรียนต้นแบบขยายผลการเผยแพร่
มาตรฐานแก่โรงเรียนอ่ืน และแก่ชุมชน ก่อให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และ 
มีสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการดูแล  โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน  
30 โรงเรียน มีนักเรียนและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมงานรวม 180 คน  

สมอ. จัดโครงกำรค่ำยยุวชน “อัศวิน มอก.” และโรงเรียน
ต้นแบบ เพื่อส่งเสริม เรื่องกำรมำตรฐำนให้แก่เยำวชนด้ำน

คุณภำพ ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม



อย่ำหลงเชื่อผู้แอบอ้ำง 
ขอกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

  เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงแอบอ้าง 

ชื่อ สมอ. เ พ่ือขอการสนับสนุนให ้ลงโฆษณา 

ในหนังสือรายงานประจำาปี และเอกสารเผยแพร่ 

ของทาง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบาย 

ในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดทำาฉบับพิเศษ 

โดยวิธีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

ผู ้ประกอบการ หาก สมอ. จะดำาเนินการจัดทำา 

จะดำาเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จึงขอ

แจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือ 

ขอการส นับสนุนการ จัดทำ าหนั งสื อรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 
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เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่

   กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และ 

เจ้าหน้าทีต่ำารวจ เข้าไปตรวจสนิค้าในร้านจำาหน่ายต่างๆ 

สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจำาหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าทีข่อง สมอ. จะแสดงบัตรประจำาตวัพนกังาน

เจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความใน

มาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ) และแสดงบัตรทุกครั้ง 

ก่อนที่จะตรวจสินค้าภายในร้าน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัย  โทรสอบถามที่โทร. 0 2 202 3429,  

02 202 3517
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