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เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุคอนกรีต
 ผลิตภัณฑ์เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อม 

และพลังงานของประเทศ

TISI Focus

ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้า ต้องใช้ถ่านหิน
ลิกไนต์ประมาณวันละ 40,000 ตัน ซึ่งก่อให้เกิด 
ข้ีเถ้าเป็นปริมาณ 10,000 ตัน/วัน ในจ�านวนนี้
สามารถแบ่งได้เป็น เถ้าหนัก (Bottom ash)  
ร้อยละ 20 และเถ้าลอย (Fly ash) ร้อยละ 80  
ซึง่จ�าเป็นต้องใช้พืน้ทีข่นาดใหญ่มากในการฝังกลบ 
เถ้าลอยจากถ่านหินเกิดจากการผลิตไฟฟ้าใน
ประเทศจึงเป ็นภาระที่ต ้องจัดการเพื่อสภาพ
แวดล้อมทีดี จึงมีแนวคิดที่จะใช ้เถ ้าลอยใน
อุตสาหกรรมซีเมนต์  

การประยุกต์ใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต 
ที่เด่นชัดเริ่มขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2491 เมื่อมีการ
สร ้างเขื่อน Hungry Horse ในรัฐมอนทานา 
สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลด 
ความร้อนจากปฏิกริยิาระหว่างน�า้กบัซเีมนต์  ส�าหรบั
ประเทศไทยได้มีการทดลองใช้เถ้าลอยครั้งแรก 
เมื่อปี พ.ศ. 2530 ในการปรับปรุงถนนภายใน 
โรง ไฟฟ ้ าแม ่ เมาะ  โดยการไฟฟ ้ าฝ ่ ายผลิต 
แห่งประเทศไทย ได้น�าเถ้าลอยมาประยุกต์ใช้ 
ในงานต่างๆ อีกมากมาย เช่น การใช้เป็น liner ของ
บ่อเก็บน�้า ใช้ซ่อมแซมเพื่อป้องกันการทรุดตัวของ 
ท่อระบายน�้าหลัก เป็นต้น การน�าเถ้าลอยมาใช้
ประโยชน์จึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในประเทศไทย 
และมีการศึกษาทางวิชาการอย่างเป็นระบบมาก 
ยิ่งขึ้น 

โดย: กองบรรณาธิการ

ผลการศึกษา พบว่า การใช้เถ้าลอยจาก
ถ่านหิน เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนคือ 

 h ลดพืน้ท่ีในการฝังกลบ ท�าให้ลดความเสีย่ง 
ต่อการปนเปื ้อนในแหล่งน�้าและการฟุ ้ง
กระจาย 

 h ด้านส่ิงแวดล้อม คือ การระเบิดภเูขาหินปนู 
ลดลง เพราะมีการใช้ซีเมนต์น้อยลง ข้อมูล
จากสถาบันสิง่แวดล้อมไทย (1990) รายงาน
ว่า ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จาก
อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย มาจาก
อุตสาหกรรมซีเมนต์มากเป็นอันดับหนึ่ง  
คิดเป็นสัดส่วนถงึร้อยละ 75 ซ่ึงหมายความว่า 
ถ้าลดการผลิตซเีมนต์ได้บางส่วน จะสามารถ 
ช่วยลดปริมาณการผลิต CO2 ซึ่งก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกได้ด้วย

 h ลดการใช้พลงังาน เนือ่งจากการผลติซเีมนต์ 
จ�าเป็นต้องใช้พลังงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น 
การเผาปูน 1 ตนั จะต้องใช้ถ่านหนิประมาณ 
220 กิโลกรัม คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ  
100 บาท ดังนั้น ถ้าลดการใช้ซีเมนต์ลงได้  
1 ล้านตนั/ปี จะสามารถประหยดัค่าเช้ือเพลงิ 
ได้ถึง 100 ล้านบาท/ปีทีเดียว

โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ



ผลส�าเร็จการน�าเถ้าลอยมาใช้ในงานคอนกรีต 

ความนิยมในการใช้เถ้าลอยที่เพิ่มข้ึน นอกจากจะมี
สาเหตทุางด้านเศรษฐกิจแล้วยงัมเีหตผุลทางด้านเทคนคิ ซึง่เพิม่
คณุสมบตัหิลายประการของคอนกรตีให้ดยีิง่ขึน้ โดยมีการศึกษา
วจิยัของนกัวชิาการและคณาจารย์จากมหาวทิยาลยัต่างๆ ยนืยนั
ผลการทดสอบ ตัวอย่างเช่น ขนาดที่เล็กละเอียดและมีทรงกลม
เป็นส่วนใหญ่ ท�าให้เถ ้าลอยท�าหน้าที่ในการลดช่องว่าง 
ที่เป็นโพรงอากาศ เพ่ิมความแข็งแรงในระยะยาวให้คอนกรีต  
เพิ่มความสามารถในการเทและสูบดีขึ้น ไม่อุดตัน โดยที ่
ความต้องการน�้าในการผสมน้อยลง การเกิดปฏิกิริยากับน�้า 
ไม่คายความร้อนรุนแรงเหมือนซีเมนต์ ซึ่งจะลดความเสี่ยงของ
การแตกร้าวในคอนกรตี ท�าให้เหมาะแก่การใช้งานกบัโครงสร้าง
ที่มีความหนามากกว่า 1 เมตรขึ้นไป นอกจากนี้ คอนกรีตที่ผสม
เถ้าลอยจะมีความทนทานต่อกรดและซัลเฟตเพิ่มขึ้น สามารถ 
ยืดอายุของคอนกรีตที่อยู่ในบริเวณแหล่งน�้าทะเลได้นานขึ้น

ข้อมูลจาก รศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ผู ้เช่ียวชาญด้านการใช้เถ้าลอย
ส�าหรับคอนกรีต ได้อธิบายว่า ปริมาณการผลิต
เถ้าลอยในประเทศไทยมีประมาณ 3 ล้านตัน/ปี 
โดยร้อยละ 90 มาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปริมาณ
การน�าเถ้าลอยมาใช้ในงานคอนกรตี ได้เพ่ิมสงูข้ึน
อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา

ตาราง แสดงปริมาณการน�าเถ้าลอยจากถ่านหินมาใช้งานคอนกรีต 

1. การก่อสร้างผนังอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน 

2. สะพานพระราม 8 

3. แท่นจอดรถไฟฟ้า BTS 

4. โครงการระบบบ�าบดัน�า้เสยีท่ีหนองแขม 
และสมุทรปราการ อาคาร มหาวิทยา
ลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา 

4 สมอสาร

5. การก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของชาวนครนายก  
เขือ่นคลองด่านมีความยาว 2,720 เมตร ถือเป็น
เขื่อนคอนกรีตที่ยาวที่สุดในโลก 
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การก�าหนดมาตรฐานเถ้าลอยจากถ่านหิน

ความเป็นมาของบริษัท

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานแล้วคือ 
บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จ�ากัด ซึ่ง สมอ. ได้จัดให้มีพิธีมอบใบอนุญาตให้แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สมอ สาร ออนไลน์ฉบับนี้ 
จึงขอเผยแพร่ประวัติความเป็นมา แนวคิด และวิสัยทัศน์ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในการขออนุญาตต่อไป

บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จ�ากัด เริ่มก่อตั้งขึ้น 
ในปี พ.ศ.2542 เพื่อด�าเนินธุรกิจในการจัดการเถ้าถ่านหิน
จากโรงไฟฟ้าและจ�าหน่ายเถ้าลอย และผลิตภัณฑ์มวลผสม 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานให้แก่ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
และผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี ้ยงัมปีระสบการณ์และความช�านาญ 
ในอตุสาหกรรมคอนกรตีผสมเสรจ็และผลติภณัฑ์คอนกรีต 
จึงสามารถให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า ในการปรับปรุงคุณภาพ 
ลดต้นทุนการผลิต และเทคนิคการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) ได้ก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเถ้าลอย
จากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต มอก. 2135 -2545 เป็นมาตรฐานทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้มีการท�าผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ โดยอ้างอิงมาตรฐานต่างประเทศ ดังนี้

1. เพื่อให้เกิดการประสานในเนื้อคอนกรีต (cementation) หรือ
กิริยาปอซโซลาน (pozzolanic action) หรือทั้งสองอย่าง

2. เพื่อให้ได้สมบัติอื่นที่อาศัยความละเอียดของเถ้าลอย
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ASTM  C 204-96a      Test Method for Fineness of Hydraulic Cement by Air  
         Permeability Apparatus

ASTM  C 618-99      Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use  
         as a Mineral Admixture in Concrete

ASTM  C 311-98b      Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use  
         as a Mineral Admixture in Portland-Cement Concrete

โดยมีขอบข่ายเกี่ยวกับเถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมเพ่ิมหรือใช้
แทนปูนซีเมนต์บางส่วนในคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุประสาน
หลัก เพื่อให้ได้สมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง ดังนี้



ในปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท  
ฟินกิซเอสดเีอส จ�ากดั (ผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบา : K block )  
ในการท�าวิจัยและพัฒนาเถ้าลอย ผลิตภัณฑ์มวลผสม เพื่อ
ใช้ในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์คอนกรตีทีห่ลากหลายมากขึน้ 
อาทิ คอนกรีตมวลเบา ผนังมวลเบาเทในพ้ืนที่ปรับระดับ 
กระเบื้องหลังคา เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จ�ากัด  
เป็นผู้ผลิตและจัดการเถ้าลอย ผลิตภัณฑ์มวลผสม รายใหญ่ที่สุดซึ่งประกอบไปด้วยเถ้าลอย ผลิตภัณฑ์มวลผสม 
จากแหล่งต่างๆ อาทิ แม่เมาะ บีแอลซีพี และจากแหล่งอื่นๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย และได้มีการ
พัฒนาคุณภาพเถ้าลอย ผลิตภัณฑ์มวลผสม ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด โดยที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ
กับการควบคุมคุณภาพเถ้าลอย และผลิตภัณฑ์มวลผสม โดยมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ จึงมั่นใจ
ได้ว่าเถ้าลอย และผลิตภัณฑ์มวลผสม จากบริษัทฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด อาทิ มอก.2135-2545 
ผลิตภัณฑ์เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต และผลิตภัณฑ์มวลผสมตามมาตรฐาน ASTM C618 
เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถน�าไปใช้งานได้ตามความต้องการ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดตั้งบริษัท ทอรัส
ลอจิสติคส์ จ�ากดั เพ่ือให้บริการด้านขนส่งเถ้าลอย  ผลติภณัฑ์มวลผสมเพือ่รองรบัการจดัส่งผลติภณัฑ์ให้ถงึลกูค้า
ได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

สบืเนือ่งมาจากนโยบายของ บรษิทั ทอรสัพอซโซลานซ์ จ�ากดั ทีเ่ลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการตรวจสอบ 
และติดตามคุณภาพของเถ้าลอย และผลิตภัณฑ์มวลผสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อน
ส่งถึงมือลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีพนักงานประจ�าโรงงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเก็บตัวอย่างเถ้าลอย และ
ผลิตภณัฑ์มวลผสม ทุกเท่ียวท่ีรับเข้าโรงงาน รวมไปถึงจะด�าเนนิการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ตามมาตรฐาน 
ASTM C618 ก่อนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการขอการรับรองคุณภาพ
ผลติภณัฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 2135-2545 เพือ่ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยการสุม่
เก็บตัวอย่าง และการทดสอบคุณลักษณะทางเคมีและคุณลักษณะทางฟิสิกส์ เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าบริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพของเถ้าลอย และผลิตภัณฑ์มวลผสมตาม
มาตรฐาน ASTM C618 อยู่แล้ว และเมื่อพิจารณาถึงการขอการรับรอง มอก. 2135-2545 ก็จะเข้ามาช่วยยก
ระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์ให้สงูขึน้ โดยกระบวนการทดสอบคณุภาพผลติภณัฑ์จะมีความคล้ายคลงึกบัการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASTM C618 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะขอการรับรองมาตรฐาน มอก. 2135-2545 ด้วย

การขอรับรองมาตรฐาน มอก. 2135-2545 นี้ใช้ระยะเวลารวมตั้งแต่การยื่นค�าขอจนถึงการได้รับการ
รับรอง เป็นเวลาทั้งสิ้น 9 เดือน ซึ่งนับว่าเร็วมาก โดยเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ขอรับการรับรองมาตรฐานนี้ 
และได้รับการรับรองเป็นรายแรกของประเทศไทย

ความส�าคัญของ มอก. 2135-2545

เพราะเหตุใดจึงขอการรับรอง

ระยะเวลาในการขอการรับรอง
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เอกสารอ้างอิง
เว็บไซต์ http://www.pcd.go.th/info_serv/pol_suc_ash.html (สืบค้นวันที่ 7 กันยายน 2559)
สิ่งพิมพ์:- กรณีความส�าเร็จของการจัดการมลพิษ

การขอรบัการรบัรองจะมกีารตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอเพ่ือให้มคีณุภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2135-2545 ดงันัน้ การทีบ่รษิทัฯ ได้รบัการรับรอง จะช่วยยกระดบัคณุภาพผลติภัณฑ์
ให้สูงขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการน�าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้งานมากยิ่งขึ้น 

จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2135-2545 ท�าให้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการ
ขอการรับรองในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยมีแผนที่จะขอการรับรองในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะน�าออกสู่ตลาด
ในเร็วๆ นี้ด้วย

ปัจจุบันมกีารน�าเถ้าลอยมาใช้เป็นวสัดผุสมเพิม่หรอืแทนปนูซเีมนต์บางส่วนในงานคอนกรตีเป็นจ�านวน
มาก ซ่ึงการน�าเถ้าลอยมาใช้จะเป็นการลดการใช้พลงังานและลดปัญหาสภาวะโลกร้อน เนือ่งจากในกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์จ�าเป็นต้องใช้พลังงานเป็นจ�านวนมาก การน�าเถ้าลอยมาใช้แทนปูนซีเมนต์จึงเท่ากับเป็นการลด
การใช้พลังงาน ลดการใช้วัตถุดิบ ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเป็นการ
ก�าจัดเถ้าลอยซ่ึงเป็นวสัดเุหลอืท้ิงอกีด้วย ดงันัน้ บรษิทัฯ จึงขอเชญิชวนผูป้ระกอบการทีผ่ลติเถ้าลอยมายืน่ขอรบั
การรบัรองมาตรฐาน มอก. 2135-2545 เพือ่ร่วมกนัรกัษาส่ิงแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของประเทศ ตลอด
จนลดปัญหาสภาวะโลกร้อนของโลกอีกด้วย 

การที่บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจในการจัดการเถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้า  
โดยน�ามาปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เถ้าลอยจากถ่านหินที่มีคุณภาพ เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด เพื่อทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ จนได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต มอก. 2135 – 2545 จาก 
สมอ. แสดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ และมีความจริงใจที่จะรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ของประเทศ ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรได้รับความชื่นชม

การได้รับการรับรองสามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร

แผนการขอการรับรองในผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

ฝากเชิญชวนถึงผู้ประกอบการที่จะขอการรับรอง
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สมอ. Up Date มาตรฐานใหม่

ในเดือนสิงหาคม 2559 สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ จ�านวน 8 เรื่อง ที่มีผล
บังคับใช้ พร้อมให้ผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมายื่นขอการรับรอง ดังนี้ 

ล�ำดบั เลขท่ี มอก. รำยชือ่มำตรฐำน

1 686 – 2558  ภาชนะพลาสติกส�าหรับบรรจุยาตา

2 934 – 2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

3 1777 – 2558  แคโพรแล็กแทมส�าหรับอุตสาหกรรม

4 2626 – 2558  วิธีประเมินยางครัมบ์วัลคาไนซ์

5 2627 – 2558  การหาปริมาณแมกนีเซียมในน�้ายางสดและน�้ายางข้นด้วยการไทเทรต 
(วิธีปราศจากไซยาไนต์)

6 2707 – 2558  ถังก๊าซ – ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก – การออกแบบ 
การสร้างและทดสอบ

7 2708 – 2558  วัสดุผนึกคลองรากฟัน

8 2709 – 2558 วัสดุบูรณะฟันกลุ่มพอลิเมอร์

โดย: กองบรรณาธิการ 

ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบรายละเอยีดมาตรฐานได้ที ่www.tisi.go.th  และสัง่ซ้ือโดยตรงทีก่องส่งเสรมิ
และพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทร. 0 2202 3426
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ผลงำนรอบ 10 เดือน สมอ. 

โดย: กองบรรณาธิการ

สกู๊ปพิเศษ

การด�าเนินงานรอบ 10 เดือน ช่วงเดือนตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 สมอ. ได้ปรับกลยุทธ์
กระบวนการก�าหนดมาตรฐานให้รวดเร็วขึน้ เพือ่ให้สามารถตอบสนองทนักบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม
และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมและนโยบายรัฐบาล โดยมาตรฐานทั่วไปจากเดิมใช้เวลาก�าหนด 
315 วัน ลดลงเหลือ 150 วัน มาตรฐานบังคับจากเดิมใช้เวลาก�าหนด 445 วัน ลดลงเหลือ 180 วัน ขณะเดียวกัน
ได้เตรยีมแผนเร่งพฒันาหน่วยงานเครอืข่ายด้านการก�าหนดมาตรฐาน (Standard Development Organization 
: SDO) มาช่วยด�าเนินก�าหนดมาตรฐาน ในรอบ 10 เดือน ได้ก�าหนดมาตรฐานไปแล้ว 194 เรื่อง คาดว่าสิ้นเดือน
กันยายนนี้จะสามารถก�าหนดมาตรฐานได้ประมาณ 250 เรื่อง 

ส�าหรับการลดขัน้ตอนการอนญุาตตามนโยบาย Ease of Doing Business  ในการท�าธรุกจิ และ พ.ร.บ. 
อ�านวยความสะดวกของหน่วยงานอนุญาต สมอ. ได้ปรับกระบวนการออกใบอนุญาตเหลือเพียง 15 วันท�าการ 
โดยการยอมรับผล SDoC และลดการตรวจประเมินโรงงานในต่างประเทศ โดยการขึ้นทะเบียนโรงงานในต่าง
ประเทศมอีาย ุ3 ปี พร้อมแจ้งหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทีโ่รงงานต้องปฏบัิตภิายหลงัการขึน้ทะเบยีนให้โรงงาน เพือ่
ลดภาระต้นทุนและอ�านวยความสะดวกให้กับผู้น�าเข้าสินค้าที่ได้มีการน�าเข้าจากโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
แล้ว นอกจากนี้ ได้ถ่ายโอนงานการตรวจประเมินโรงงานให้หน่วยตรวจสอบ หรือ Inspection Body - IB ภาค
เอกชนด�าเนินงานแทน  ปัจจุบัน สมอ. แต่งตั้ง IB แล้ว 14 หน่วยงาน และเริ่มถ่ายโอนงานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม ที่ผ่านมา มีมาตรฐานท่ีถ่ายโอนในครั้งแรกจ�านวน 173 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานบังคับจ�านวน 43 
มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 40 ของงานของ สมอ. 

ด้านการเชือ่มโยงข้อมลูอิเลก็ทรอนกิส์แบบไร้เอกสารระหว่างระบบข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ของหน่วยงาน
รัฐ หรอืระหว่างระบบข้อมลูอิเลก็ทรอนกิส์ของหน่วยงานรฐักบัเอกชนทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการการน�าเข้า การ
ส่งออก การผ่าน และโลจสิตกิส์ โดยผ่านระบบการเชือ่มโยงข้อมูลตามความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวก
ด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window - NSW) ในกรณีผู้ประกอบ
การน�าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) เข้ามาในราช
อาณาจักร เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคทางการค้า โดย สมอ. จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรครบทุกผลิตภัณฑ์ใน
วันที่ 1 กันยายน นี้
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ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ได้ใช้งบกลางปี 2558 และงบ
ผูกพันรายจ่ายประจ�าปี จ�านวน 104 ล้านบาท เป็นค่าชดเชยปลูกป่าและค่าจ้างที่ปรึกษา โดย สมอ. ได้รับมอบ
สิทธิ์บนที่ดินที่ตั้งโครงการ จ�านวน 1,235 ไร่ ณ เขตสวนป่าลาดกระทิง ต�าบลลาดกระทิง อ�าเภอสนามชัยเขต 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแล้ว เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 
ปัจจุบันได้คัดเลือกที่ปรึกษาโครงการแล้ว และมีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ สมอ. ยังได้แก้ไขกฎหมายโดยปรับปรุงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการท�างาน อ�านวยความสะดวกให้กบัผูป้ระกอบการ และส่งเสรมิการส่ง
ออก แต่คงไว้ซึง่ประสทิธิภาพในการคุ้มครองผูบ้รโิภค และงานส�าคัญและเร่งด่วนของ สมอ. อกีเรือ่งหนึง่คอื การ
ปฏิรูปโครงสร้างระบบการมาตรฐานของประเทศ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้แต่งตั้ง “คณะท�างานจัดโครงสร้างการมาตรฐานและแก้ไขพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่ง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑” โดยมีนายด�าริ สุโขธนัง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(กมช.) เป็นประธาน เพื่อศึกษารูปแบบการด�าเนินงานการรับรองระบบงานและการมาตรฐานของประเทศ ซึ่ง
เป็นการด�าเนินงานภาคสมัครใจ (Voluntary) เท่าน้ัน เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการจัดรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย รวมถึงได้หารือเรื่องการปรับโครงสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะท�างานแล้วเห็นสมควรให้
ปฏริปูโครงสร้างระบบมาตรฐานของประเทศ โดยการถ่ายโอนภารกจิการรบัรองระบบงานของกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้ พร้อมปรับปรุงโครงสร้างส�านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 
ให้มภีารกจิด้านการมาตรฐานครบถ้วน ตามท่ี พ.ร.บ. การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�าหนด ทัง้นี ้กระทรวง
อุตสาหกรรมได้น�าเสนอคณะกรรมการชี้น�ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรม และมาตรฐาน
ภาคอุตสาหกรรม (SPRING Board) ซึ่งเห็นสมควรให้ปฏิรูปโครงสร้างระบบการมาตรฐานของประเทศ โดยมี
เป้าหมายให้เกิด “ส�านักงานการมาตรฐานแห่งชาติ” เพื่อด�าเนินภารกิจด้านการมาตรฐาน (ก�าหนดมาตรฐาน 
การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา) ในระดับยุทธศาสตร์และนโยบาย โดยใช้บุคลากรที่มีความสามารถ
และใช้ระบบสารสนเทศในการท�างาน ส�าหรับขั้นตอนการด�าเนินการสู่เป้าหมายเป็น 3 ระยะ ซึ่งการปรับปรุง
โครงสร้างดังกล่าว จะท�าให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการมาตรฐานท่ีเข้มแข็ง สามารถผลักดันและ
สนบัสนนุการยกระดับอตุสาหกรรม SMEs ของไทย และยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัภาคการผลติ รวม
ทั้งเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนนวัตกรรม เพื่อน�าไปสู่การยอมรับในสินค้าและบริการในระดับสากล 
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กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลกำรด�ำเนินงำน % แผน/ผล

1. ก�าหนดมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการและ
สอดคล้องกับแนวทางสากล  

เรื่อง 150 163 108%

2. ก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบและรับรอง
ด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ 
2.1  รบัรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)  
2.2  รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
2.3  รับรองระบบงาน  
2.4  ตรวจติดตามผล (มอก.) 
2.5  ตรวจติดตามผล (มผช.) 
2.6  ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ 

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ครั้ง
ครั้ง

ราย/ผลิตภัณฑ์

2,580 
4,360 
170 
3,600
2,000
42/42

5,904
4,191
165
3,975
1,653
317/143
(มูลค่าประมาณ 
3,374 ล้านบาท)

228%
96%
97%
102%
82%

3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ 
3.1 บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
     ด้านมาตรฐานเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอตุสาหกรรม          
     (มอก.999) 
3.2 บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้าน          
     การมาตรฐาน  
3.3 ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนา 

ราย

ราย

ราย

1,300

9,340

45

2,146

17,159

45

165%

183%

100%

4. พัฒนา SMEs และผู้ผลิตชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ด้านการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ
ส�าหรับผู ้ผลิตชุมชนมุ ่ งสู ่สากลและเพื่อเตรียม 
ความพร้อมให้ผู้ผลิตชุมชน ในการรองรับผลกระทบ
ของกฎระเบียบข้อกฎหมายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขและข้อก�าหนด มผช. ท่ีมีการแก้ไข
ปรับปรุง

ราย 2,900 3,315 114%

ตำรำง  สรุปผลกำรด�ำเนินงำนของ สมอ. ในรอบ 10 เดือน (ต.ค.58 – ก.ค. 59)
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กับโครงสร้ำงกำรท�ำงำน
ด้ำนมำตรฐำนและกำรรับรอง

ของอำเซียน

ช่วงปี 2536-2546 

สมอ. เปิดประตูสู่ AEC

โดย: นางสาวณฐิณี  ฉันทะจารุ
       นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ 

วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations – ASEAN) ที่ตั้งขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสันติภาพ 
และความมั่นคงของภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศ  และในปี 2559 นี้ วันที่ 8 สิงหาคม เป็นวันที่ส�าคัญเพราะนอกจากเป็นวันคล้าย 
วันสถาปนาอาเซียนครบรอบ 49 ปี ยังเป็นปีแรกของการสถาปนาประชาคมอาเซียน (ASEAN  
Community) รวมท้ังยังเป็นการเร่ิมต้นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน 
ในปี 2560 ด้วย และเนือ่งในโอกาสท่ีมกีารเฉลมิฉลองวันครบรอบวันก่อตัง้อาเซยีน สมอ. สารออนไลน์
ฉบับเดือนสิงหาคมนี้ ดิฉันจะขอเล่าพัฒนาการด้านโครงสร้างความร่วมมือด้านมาตรฐานและ 
การรับรองของอาเซียนที่เติบโตมาควบคู่กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน ดังนี้ 

ปี 2535 อาเซยีนได้ลงนามจัดตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area – AFTA) 
เพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันเพื่อช่วยส่งเสริมการค้าภายในอาเซียนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ลดต้นทุน
การผลิตสินค้า และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  ในการนี ้คณะกรรมการทีป่รกึษาด้านมาตรฐาน
และคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality – 
ACCSQ) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 24 ในเดือนตุลาคม 2535 
เพือ่ร่วมกนัวางแนวทางและแผนงานในการสนบัสนนุการจดัตัง้ AFTA โดยมบีทบาทส�าคญัในการขจัด
อุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากการที่ประเทศสมาชิกมีมาตรฐานหรือกฎระเบียบทางวิชาการ 
ที่บังคับใช้อยู่ในแต่ละประเทศแตกต่างกันส่งผลให้สินค้าของประเทศสมาชิกอื่นไม่สามารถที่เข้าไป
จ�าหน่ายได้โดยสะดวก 

23 ปี
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ช่วงปี 2547-2557 
ปี 2546 อาเซียนได้ประกาศการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่ง 

ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  
Economic Community – AEC) ซึ่งมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน
และจะมกีารเคลือ่นย้ายสนิค้า บรกิาร การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี โดยได้มกีารเร่งรดั
การรวมกลุ่มสินค้าและบริการส�าคัญในสาขาน�าร่อง 11 สาขา ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าประมง 
ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์และ
การบริการด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว และการบิน 

ในการนี้ ACCSQ จึงได้จัดต้ังคณะท�างานรายสาขาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการด�าเนินงานตาม
สาขาส�าคัญของอาเซียน จ�านวน 5 สาขา ได้แก่ สาขายานยนต์ (Automotive PWG) สาขาเครื่องมือ
แพทย์ (Medical Device PWG) สาขายาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Traditional  

นอกจากนี ้ACCSQ ได้จดัต้ังคณะท�างานด้านผลติภณัฑ์ (Product Working Group – PWG) 
ขึ้น จ�านวน 4 คณะเพื่อพิจารณาด�าเนินการลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers 
to Trade – TBT) รวมทั้งอ�านวยความสะดวกทางการค้าในรายสาขาส�าคัญที่อาเซียนมีมาตรฐาน 
หรือกฎระเบียบทางเทคนิคที่แตกต่างกัน โดยใช้มาตรการปรับมาตรฐานและ/หรือกฎระเบียบ 
ทางเทคนิคให้สอดคล้องกันในอาเซียน รวมถึงการจัดท�าความตกลงยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบ
และรับรองส�าหรับสาขาผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้แก่ คณะท�างานด้านเครื่องส�าอาง (Cosmetic PWG)  
ตัง้ขึน้ในปี 2541 คณะท�างานด้านผลติภณัฑ์ยา (Pharmaceutical PWG) และคณะท�างานด้านไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนกิส์ (Electro-Technical PWG) ตัง้ขึน้ในปี 2542 และคณะท�างานด้านอาหารส�าเรจ็รปู 
(Prepared Foodstuff PWG) ตั้งขึ้นในปี 2546 

ปี 2536 ปี 2536 ปี 2541 ปี 2546
Ad-Hoc Task Force on 
1)  Harmonization of  
 Standards
2) Quality System 
 Certification
3) Product Certification
4) Testing and Laboratory 
 Accreditation
5) Technical Information

Technical Working Group 
(TWG) on 
1)  Standards and 
 Information
2) Conformity Assessment
3) Testing and Calibration

Working Group (WG) on
1) Mutual Recognition   
 Arrangements (MRAs)
2) Regulation and  
 Accreditation 
3) Standards and Conformity  
 Assessment 
4) Information

Working Group (WG) on
1) Standards and MRAs
2) Accreditation and  
 Conformity Assessment 
3) Measurement Traceability 

การประชุม ACCSQ ครั้งแรกจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2536 และได้มีมติจัดตั้งคณะท�างาน
ขึน้เพือ่ด�าเนนิการตามแผนงานของอาเซยีน จากนัน้ในช่วงปี 2536-2546 ได้มกีารปรับปรุงโครงสร้าง
คณะท�างานถึง 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 
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Medicines and Health Supplement PWG) สาขาผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-Based PWG) และ
สาขาผลิตภัณฑ์ไม้ (Wood-Based PWG) 

เมื่อมีการลงนามความตกลงยอมรับร่วม (MRAs) หรือความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้าน
กฎระเบียบ (Harmonized Regulatory Regime) คณะท�างานด้านผลิตภัณฑ์เดิมก็ได้ปรับเปลี่ยน
สถานะเป็น คณะกรรมการ (Committee) เช่น ASEAN Cosmetic Committee และ Joint  
Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment  

นอกจากนี ้คณะท�างานต่างๆ กไ็ด้จดัตัง้คณะท�างานย่อยขึน้เพือ่ด�าเนนิการเฉพาะด้านวชิาการ
หรือเพื่อด�าเนินงานเฉพาะกิจในประเด็นส�าคัญๆ เช่น 

กำรปรบัมำตรฐำน กำรจัดท�ำ MRA งำนด้ำนวิทยำศำสตร์
งำนด้ำน

ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ

Task Force on 
Harmonization of 
Rubber-Based Product

Task Force on MRA for 
Automotive 

ASEAN Cosmetic Scientific 
Body

ASEAN Cosmetic Testing 
Laboratory Network

Task Force on 
Harmonization of 
Prepared Foodstuff

Task Force on MRA for 
Prepared Foodstuff

ASEAN Food Testing Laborato-
ry Committee

Task Force on Wood-
Based Products

Task Force on Building and 
Construction Materials

Working Groups Product Working Groups
WG 1 on Standards and MRAs
WG 2 on Conformity Assessment 
WG 3 on Legal Metrology

Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment

ASEAN Cosmetic Committee 

ASEAN Medical Device Committee

Pharmaceutical Product Working Group

Prepared Foodstuff Product Working Group

Automotive Product Working Group

Rubber-Based Product Working Group

Traditional Medicines and Health Supplement Product Working Group 

ช่วงปี 2558-2568 
ปี 2558 ACCSQ ได้มีการทบทวนโครงสร้างการท�างานของคณะท�างานต่างๆ ให้เกิด

ประสิทธิภาพในการท�างาน และเห็นชอบให้คงการด�าเนินงานเป็น 3 คณะท�างานหลัก และ 8 คณะ
ท�างานรายสาขา ดังนี้

ทั้งน้ี ACCSQ เห็นควรที่จะพิจารณาโครงสร้างการท�างานของคณะท�างานต่างๆ อีกครั้ง 
ภายหลังปี 2558 และเมื่อมีการลงนามความตกลงยอมรับร่วมรายสาขาเพิ่มเติม 
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ปี 2559 ได้มีการประกาศแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2016-2025 ซึ่งครอบคลุม
มาตรการด้านมาตรฐานและการรับรอง โดยจะเน้นเร่งรดัการด�าเนนิการปรบัมาตรฐานและกฎระเบยีบ
ทางเทคนคิ  การพฒันาคณุภาพและความสามารถในการตรวจสอบและรบัรอง การแลกเปลีย่นข้อมลู
ด้านกฎหมายและระบบด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบ 
และรับรอง รวมถึงการด�าเนินความร่วมมือและความตกลงเพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง  
ขนาดย่อม และรายย่อยสามารถยกระดับสู ่มาตรฐานที่ตกลงกันในระดับภูมิภาคและ/หรือ 
ระหว่างประเทศเพื่ออ�านวยความสะดวกในการส่งออก

ในการนี้ ACCSQ จึงได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียน  
ปี 2559-2568 (ASEAN Standards and Conformance Strategic Plan 2016-2025)  
เพื่อตอบสนองแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Thrust) จ�านวน 6 ด้าน ซึ่งเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงานของ ACCSQ และคณะท�างานต่างๆ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับคณะท�างาน
ด้านอื่นๆ ของอาเซียน (Strategic Thrust 5: Enhance the effectiveness of ACCSQ,  
its Working Groups and its collaboration with other relevant ASEAN sectoral bodies) 
โดยจะทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท�างานผ่านกลไกคณะท�างานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ACCSQ อยู่ระหว่างจัดท�าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อทบทวน 
ขอบข่ายอ�านาจหน้าที่และปรับปรุงโครงสร้างการท�างานของคณะท�างานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป 

นับจากการก่อต้ัง ACCSQ ในปี 2535 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 23 ปีแล้ว ACCSQ  
ได้มีการปรับโครงสร้างการด�าเนินงานผ่านคณะท�างานต่างๆ เป็นระยะมาโดยตลอด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการตอบสนองนโยบายการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน และในอีก  
10 ปีข้างหน้า เราต้องมาติดตามดูกันว่าโครงสร้างการท�างานของ ACCSQ จะมีการปรับเปลี่ยน 
และปรับปรุงกระบวนการท�างานในแต่ละด้านให้มคีวามชัดเจนยิง่ขึน้ เพือ่ให้สามารถสร้างผลงานทีด่ี
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนับสนุนวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียน ปี 2016-2025 ตามที่ได้ก�าหนดไว้
หรือไม่เพียงใด 
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WTO/TBT

มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางในการปฏิบตัติามพนัธกรณตีามมตคิณะรฐัมนตรี 
ในเรื่องความ ตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical  
barriers To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของกฎ
ระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกัน 
อยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน 
และเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมท้ังส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
ในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบบันี ้ขอน�าเสนอความเคลือ่นไหวเก่ียวกบักฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศ
สมาชกิองค์การการค้าโลกโดยสหภาพยุโรปประกาศแก้ไข Appendix C ภายใต้ Annex II ของ  
Directive2009/48/EC ว่าด้วยความปลอดภยัส�าหรบัของเล่นเด็ก : ลดระดับสาร Bisphenol A 
(Notification G/TBT/N/EU/396)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical 
Barriers to Trade: TBT) สหภาพยุโรปได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข  
G/TBT/N/EU/396  เรื่อง Draft Commission Directive amending, for the purpose 
of adopting specific limit values for chemicals used in toys, Appendix C to  
Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council 
on the safety of toys, as regards bisphenol A
วันที่แจ้ง     18 กรกฎาคม 2559
วันที่มีผลบังคับใช้    ไตรมาสที่สองของปี 2561  
วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 60 วันหลังการประกาศ (16 กันยายน 2559)

ของเล่นส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 14 ปี

โดย: นางสาวจิราวรรณ ลิ้มไพบูลย์
       นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ 
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สาระโดยสรุป

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไข Appendix C ภายใต้ Annex II ของ  
Directive2009/48/EC ว่าด้วยความปลอดภยัส�าหรบัของเล่นเด็ก โดยก�าหนดให้ลดระดับสำร  
Bisphenol A  ลงเหลือ 0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร (migration limit) ในผลิตภัณฑ์ของเล่น
ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปีและของเล่นเด็กประเภทอ่ืนๆ ท่ีสำมำรถน�ำเข้ำปำกได้ เพื่อให้ 
แน่ใจว่าก�าหนดปริมาณสารเคมีไว้สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ฉบับล่าสุดและเพิ่ม
ความปลอดภัยส�าหรับเด็กจากการสัมผัสกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เดิมก�าหนดระดับ
สาร Bisphenol A ไว้ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร)  ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้  
20 วันหลังจากประกาศใน Official Journal of the European Union

วัตถุประสงค์

เพือ่คุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยั และเพ่ือปกป้องสขุภาพเด็กจากการสมัผสัสาร
เคมีอันตราย

 ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ กลุ่มความตกลง 
ด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ โทร. 02 202 3504  
โทรสาร 02 202 3511  E-mail: wto@tisi.go.th หรือทางเวบ็ไซต์ https://members.wto.org/
crnattachments/2016/TBT/EEC/16_2858_00_e.pdf
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นำยธวชั ผลควำมดี เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานในพธีิเปิดการสมัมนา JISC/IEC/APSG 

Human Resource Development ครั้งที่ 15 เรื่อง พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

(Renewable Energy and Alternative Energy) โดย สมอ.ร่วมกับศูนย์ประสานงาน 

ประจ�าภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASIA-Pacific Regional Centre – APRC) ของคณะกรรมาธิการ

ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electrotechnical 

Commission - IEC) และคณะกรรมการมาตรฐานแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial 

Standards Committee – JISC) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึง

แนวโน้มของมาตรฐานระหว่างประเทศในสาขาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ในวันที่ 2 

สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Monet and Pissarro โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร 

สมอ. ร่วมกับ IEC จัดสัมมนำ

TISI News
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นำยธวชั ผลควำมดี เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานในพธีิมอบใบอนญุาตแสดงเครือ่งหมาย

มาตรฐานกบัผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเถ้าลอยจากถ่านหนิใช้เป็นวัสดผุสมคอนกรตี มอก.2135-2545 

แก่ บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จ�ากัด โดย นายสุรพล พฤกษานุกุล กรรมการ บริษัท ทอรัส  

พอซโซลานซ์ จ�ากัด เป็นผู้รับมอบ และรองเลขาธิการ นายณัฐพล รังสิตพล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร สมอ.

นำยธวัช ผลควำมดี เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธาน 

การประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดท�ามาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม กับฝ ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานเครือข่ายก�าหนดมาตรฐานเครื่องจักรกล

การเกษตร เช่น รถด�านา รถตดัอ้อย เครือ่งเก่ียวข้าวโพด เป็นต้น 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร สมอ.

สมอ. มอบใบอนุญำต มอก.2135-2545

สมอ. ประชุมควำมคืบหน้ำกำรก�ำหนด
มำตรฐำนกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์



นำยธวัช ผลควำมดี เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนา

หน่วยงานเครือข่ายก�าหนดมาตรฐานของ สมอ. ไปสู่องค์กรก�าหนดมาตรฐาน (Standards 

Development Organizations - SDOs) เพื่อให้ทันความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และ

เป็นไปตามแนวทางสากล ตลอดจนยกระดับความสามารถของหน่วยงานเครือข่ายก�าหนด

มาตรฐานของ สมอ.ให้เป็นองค์กรทีม่ศีกัยภาพ เมือ่วันท่ี 11 สงิหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอล

รูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สมอ. จัดสัมมนำหน่วยงำนเครือข่ำย
เพื่อกำรก�ำหนดมำตรฐำน

นำงเบญจมำพร เอกฉัตร์ รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟัง 

ความคดิเหน็เร่ือง ร่างมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเต้าเสยีบและเต้ารบัส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า 

โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล รองเลขาธิการ สมอ. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกัน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อก�าหนดมาตรฐานส�าหรับเต้าเสียบเต้ารับ-จ่าย ตัวต่อส�าหรับ 

ยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร สมอ.

สมอ. จัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นร่ำง มอก. 

20 สมอสาร



นำงเบญจมำพร เอกฉัตร์ รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง "หลักการคิดเชิงกลยุทธ์สู่การคิดโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อผลสัมฤทธิ์" ระหว่างวันที่ 
15-16 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

นำยธวชั ผลควำมดี เลขำธิกำร สมอ. พร้อมผูบ้รหิาร ร่วมแถลงผลงานในรอบ 10 เดอืน  
แก่สือ่มวลชน “ก�าหนดมาตรฐานแล้วกว่า 190 เรือ่ง ตามนโยบาย S-Curve เช่ือมัน่ ก.ย. นีไ้ด้แน่  
250 เร่ือง พร้อมเร่งปรบัโครงสร้างระบบการมาตรฐานของประเทศให้เข้มแข็ง เพือ่ผลกัดนั SMEs 
สู่สากล” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร สมอ. 

สมอ. จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร

สมอ. จัดแถลงผลงำนรอบ 10 เดือน

นำยธวัช ผลควำมดี เลขำธิกำร สมอ. ลงนามสัญญาจ้าง 
ทีป่รกึษาโครงการศนูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาต ิกบับรษิทั
ที่ปรึกษา ATT CONSULTANTS จ�ากัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 
ณ อาคาร สมอ. ล่าสุดการจดัตัง้ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ  
ได้ใช้งบกลางปี 2558 และงบผกูพนัรายจ่ายประจ�าปี จ�านวน 104 ล้านบาท  
เป็นค่าชดเชยปลูกป่าและค่าจ้างที่ปรึกษา โดย สมอ. ได้รับมอบสิทธิ์
บนที่ดินที่ตั้งโครงการ จ�านวน 1,235 ไร่ ณ เขตสวนป่าลาดกระทิง 
ต�าบลลาดกระทิง อ�าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา จากกรมป่าไม้  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สมอ. ลงนำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ
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สมอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม 
ความคิดเห็นจัดท�าร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม  
5 กลุ่มเป้าหมาย S-Curve ได้แก่ วัสดุยาง ชีวะมวล  
การแพทย์และสาธารณสุข บรภิณัฑ์ไฟฟ้า และเครือ่งจักรกล 
โดยเร่งรัดด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
ที่ ข้ึนทะเบียนนวัตกรรมแห่งชาติ น�ามาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เพื่อส ่งเสริมและยกระดับ 
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถน�าไปสูก่ารผลติ
เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยให้ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้มส่ีวนร่วมในการพจิารณา ระดมความคิด และแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นร่างมาตรฐานดังกล่าว คาดว่าผลการสัมมนา
ครั้งน้ี นอกจากจะได้ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม  
6 เรื่อง ได้แก่ ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุ
ตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค กล่องบรรจุชิ้นเนื้อ มีดผ่าตัด 
นิว้ล๊อค แผ่นรองเท้าจาก PU FOAM  ลกูถ้วยแยกสายไฟฟ้า 
พอร์ซเลน และรถตัดอ้อยขับเคลื่อนด้วยล้อยางหรือ 
ล้อตนีตะขาบยางแล้ว ยงัสามารถลดข้ันตอนการด�าเนินการ
ก�าหนดมาตรฐาน ประหยัดงบประมาณและระยะเวลาใน
การด�าเนินงาน รวมทั้ง ท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สมอ. จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
จัดท�ำร่ำงมำตรฐำนนวัตกรรม
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เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุน

ให้ลงโฆษณาในหนังสือรายงานประจ�าปี และเอกสารเผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  

ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�าฉบับพิเศษ 

โดยวธิกีารขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากผูป้ระกอบการ หาก สมอ. จะด�าเนนิ

การจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จงึขอแจ้งเตอืนผู้ประกอบ

การอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือขอการสนับสนุนการจัดท�าหนังสือรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อ
ผู้แอบอ้ำงขอกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ี สมอ. และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เข้าไปตรวจ

สินค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย 

สมอ. (ตามความในมาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้าภายใน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่โทร. 02 202 3429, 02 202 3517

เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่
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