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 กองบรรณาธิการ TISI FOCUS

สมอ. แถลงผลการด�าเนินงานรอบ 10 เดือน 
ประจ�าปี 2560

การก�าหนดมาตรฐาน

สมอ. ภายใต้การบริหารของนายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เปิดผลด�าเนินงานด้านการมาตรฐานที่ส�าคัญ 8 ด้าน ตามภารกิจ

และสนองตอบตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0  ประกอบด้วย

ในปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560  สมอ. ได้ก�าหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

เพื่อรองรับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ไปแล้ว จ�านวน 187 มาตรฐาน ดังนี้

ล�ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย จ�ำนวน (เรื่อง)

อุตสำหกรรมเดิม (S-Curve)

1 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 1

2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1

3 การเกษตรและและเทคโนโลยีชีวภาพ 2

4 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 4

อุตสำหกรรมอนำคต (New S-Curve)

5 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม       4

6 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 4

7 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 2

8 อุตสาหกรรมดิจิตอล 4

9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 7

อุตสำหกรรมอื่นๆ

10 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 16

11 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 35

12 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 65

13 เกษตรแปรรูป 1

14 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0

15 อุตสาหกรรมระบบราง 0

16 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 8

17 อุตสาหกรรมยางและพลาสติก 1

ควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 32

รวม 187

ส� าหรับแผนการก� าหนดมาตรฐาน 

ตามกลุ ่มอุตสาหกรรมเป ้าหมาย (S-Curve)  

ในปีงบประมาณ 2560 สมอ. ได้ด�าเนินการแล้ว 

จ�านวน 29 มาตรฐาน ซึ่งมีมาตรฐานที่ส�าคัญๆ เช่น

- มาตรฐานยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย

ไฟฟ้า-การเชือ่มต่อกบัแหล่งจ่ายก�าลงัไฟฟ้าภายนอก

- มาตรฐานถุงพลาสติกสลายตัวได ้

ส�าหรับรองรับมูลฝอย

- มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
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การปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาต

เดนิหน้าโครงการร้าน มอก.

การส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมยาง

การตรวจติดตามและการก�ากับดูแลสินค้า
ที่ไม่ได้มาตรฐาน

สมอ. ได้ปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตและติดตามผล มีผลตั้งแต่วันที่ 15 

กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต

และติดตามผล เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมในกรณีต่างๆ 

เพื่อความชัดเจนโปร่งใสยิ่งขึ้น 

หลังจากที่ สมอ. ได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการออกใบอนุญาตเหลือเพียง 15 วัน

ท�าการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ได้ออกใบอนุญาตให้กับผู้ท�า ผู้น�าเข้า ไปแล้วทั้งส้ิน  

4,058 ฉบับ และใช้ระยะเวลาการออกใบอนุญาตโดยเฉลี่ยเพียง 11 วันท�าการ/เรื่อง เท่านั้น 

มาตรการดงักล่าวนอกจากจะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถขอรบัใบอนญุาตได้อย่างรวดเรว็แล้ว 

ขัน้ตอนกระบวนการออกใบอนญุาตยงัมคีวามชัดเจน โปร่งใสยิง่ขึน้ และเป็นไปตามแนวทางสากล 

นอกจากน้ี สมอ. ยังจัดท�าระบบ E-License ส�าหรับการออกใบอนุญาต โดยผ่านระบบ  

Electronic เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วย

โครงการ ร้าน มอก. เริ่มด�าเนินการ

ในปีงบประมาณ 2559 มีผู้ประกอบการสมัคร

เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ตามเง่ือนไขที่ 

สมอ. ก�าหนด จ�านวน 8 ราย รวม 434 สาขา 

ส�าหรับในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ประกอบการ

สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีกจ�านวน 42 

ราย 54 สาขา ซึ่งหากผ่านเกณฑ์ของ สมอ. 

ทัง้หมด กจ็ะมผีูป้ระกอบการเข้าร่วมโครงการท้ัง

สิ้น 50 ราย 488 สาขา สาขาทั่วประเทศ และ

ขณะนี้อยู ่ระหว่างการประสานงานเชิญชวน 

บริษัท ซี พี ออล จ�ากัด (มหาชน) หรือ “เซฟเว่น 

อีเลฟเว่น” เข้าร่วมโครงการ ซ่ึงจะท�าให้มีช่อง

ทางแก่ประชาชนผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า

มาตรฐาน มอก. ได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น

 • ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ที่ท� าจาก

ยางพาราและประกาศใช้แล้วจ�านวน 155 

มาตรฐาน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทีท่�าจากยาง

มากกว่า 95% ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบัน ในจ�านวนนี้มีมาตรฐานที่ก�าหนด

ใหม่ จ�านวน 11 มาตรฐาน ที่ สมอ. เร่งรัด

ด�าเนินการก�าหนดมาตรฐานให้แล้วเสร็จ 

เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายใน

ประเทศให้มากยิ่งขึ้น อาทิ ถุงนิ้วยาง ยาง

ชะลอความเรว็  ยางปพูืน้รถยนต์  ยางปัดน�า้

ฝน ยางรัดของ ยางโอริง แอสฟัลต์ซีเมนต์

ปรบัปรงุคณุภาพด้วยยางธรรมชาต ิแผ่นยาง

ปูสนามฟุตซอล  ฟองน�้าลาเทกซ์ส�าหรับท�า

หมอนและที่นอน เป็นต้น  นอกจากนี้ สมอ. 

ยังได้ท�างานร่วมกับหน่วยงานวิจัยยางของ

ประเทศในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ยางที่ก�าหนดขึ้นจากการวิจัยในประเทศ

ประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ 

(มาตรฐาน ISO) หลายมาตรฐาน และยังได้

ปรับมาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยางให ้

สอดคล้องกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

จ�านวน 56 มาตรฐาน

การตรวจติดตามและการก�ากับดูแลสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานเป็นภารกิจส�าคัญของ 

สมอ. เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคให้ปลอดภยั ข้อมลูตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถินุายน 2560 

สมอ. ได้ยึดอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่ารวม 1,512.3862 ล้านบาท ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์เหล็ก   มูลค่า    1,383.6897 ล้านบาท

2) ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า   มูลค่า      117.4480 ล้านบาท

3) ผลิตภัณฑ์ยานยนต์   มูลค่า         8.2940  ล้านบาท

4) ผลิตภัณฑ์โภคภัณฑ์   มูลค่า         1.3474  ล้านบาท

5) ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง    มูลค่า         0.8020  ล้านบาท

จากข้อมลูการตรวจติดตามร้านจ�าหน่ายเหลก็ในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอืและภาคกลาง 

ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 และวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 พบการกระท�าผิดดังนี้

• ภาคเหนือในเขตจังหวัดเชียงใหม่ได้ยึดอายัดเหล็กเส้นกลมที่ไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานรวม 2,620 เส้น น�้าหนักประมาน 7.24 ตัน มูลค่า 240,965 บาท

• ภาคกลางในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ได้ยึดอายัดเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูป

เยน็ รปูตวัซ ีไม่แสดงเครือ่งหมายมาตรฐาน จ�านวน 8 รายการ รวม 5243 ท่อน 

น�้าหนักประมาน 83 ตัน มูลค่า 2,557,986 บาท และในเขตจังหวัดชัยนาทได้

ยึดอายัดเหล็กเส้นกลม ไม่มีตัวนูน ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน จ�านวน 1 

รายการ รวม 1,400 เส้น น�้าหนักประมาน 4 ตัน มูลค่า 91,787 บาท
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ความคืบหน้าโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งชาติ

การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรองรับ
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

การปรับโครงสร้าง สมอ.

 • สมอ. ได้ผู้รับจ้างเพื่อด�าเนินการปรับพื้นที่ขนาด 200 ไร่ โดยจะเริ่มปรับพื้นที่

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560 

 • จัดท�า TOR การก่อสร้างสนามทดสอบ R 117 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นร่าง

ประกาศและเอกสารประกวดราคา และ TOR เพื่อให้วิจารณ์

 • บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการผลักดันให้ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย และผู้ใช้รถยนต์

ในประเทศไทย เลือกใช้ยางล้อที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 2718–2558  มอก. 2719–2558 มอก. 2720–2558 

และ มอก. 2721–2559 โดย สมอ.จดัให้มพีธีิลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 

เรื่อง“การใช้ยางล้อที่ได้มาตรฐาน มอก.” ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม และ

กลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศไทย เมือ่วันที ่27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ 

203 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

 • ให้ความช่วยเหลอืทางวิชาการแก่ผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางอย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในการ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ์ ให ้ เป ็นไปตาม

มาตรฐาน โดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญลงพื้น

ที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านการควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมของโรงงาน

ในการยื่นค�าขอ ณ สถานประกอบการ ขณะนี้

มีผู้ประกอบการยื่นขอการรับรอง มอก. แล้ว 4 

ราย อยู่ระหว่างรอผลทดสอบ และได้รับการ

รับรอง มอก. แล้ว 1 ราย

 • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป

ผลติภัณฑ์ยางยืน่ขอ มอก. โดยเฉพาะมาตรฐาน

ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้มีการน�ายางพารามาใช้ใน

การผลติผลติภณัฑ์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ซึง่จะ

ส่งผลให้น�้ายางพาราที่เกษตรกรผลิตข้ึนมีการ

ซื้อขายท�าให ้ เ กิดการหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าราคายางในประเทศ 

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตาม

มาตรฐาน และเพิ่มช ่องทางการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากยางพาราให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

สมอ. ได้เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ

เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้แล้ว 5 หน่วย

งาน ได้แก่ สถาบันยานยนต์  ศูนย์วิจัยยาง 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร์  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดย สมอ. ได้จัดให้มีพิธีมอบใบ

อนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (มอก.) แก ่ผู ้ประกอบการ    

แปรรปูผลติภณัฑ์ยางพาราของไทย เมือ่วนัที ่27 

กรกฎาคม 2560 จ�านวน 3 ราย ณ เวทีกลางใน

งาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2017 

อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อมิแพค็ เมอืงทองธานี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สมอ. ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการท�า

ผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน แก่ผู้ผลิตเหล็กใน

ประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยสามารถผลิตเหล็กได้ตามข้อ

ก�าหนดของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ

รองรับการด�าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ใช้วัสดุท่ี

ผลติได้ภายในประเทศตามนโยบายรฐับาล ซึง่จะเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างเฟสแรก ช่วงกรงุเทพ 

- นครราชสีมา ระยะทาง 252 กิโลเมตร คาดว่าต้องใช้ปริมาณเหล็กสูงหลายแสนตัน 

สมอ. ได้ปรับโครงสร้างของ สมอ. ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ส�าคัญเร่งด่วน

ของรัฐบาลท้ัง Thailand 4.0 S-Curve New S-Curve และสร้างศูนย์บ่มเพาะด้านการ

มาตรฐาน เพื่อเตรียมเป็นศูนย์กลางด้านการมาตรฐานของ AEC ตลอดจนเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ สมอ. จะมีภารกิจเพิ่มข้ึนในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการมาตรฐานเพ่ือรองรับการถ่ายโอนงานตามมติ ครม. ความ

ตกลงยอมรบัร่วมด้านการมาตรฐาน (MRA) เพือ่อ�านวยความสะดวกทางการค้าและการเตบิโต

ของอตุสาหกรรม ซึง่คาดว่าโครงสร้างใหม่นีจ้ะเข้า ครม. ภายในเดอืนนี ้หลงัจากนัน้ส�านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา จะจัดท�าประกาศกฎกระทรวงส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป 



|  กรกฎาคม 25606 สมอ สาร

นางเสมอใจ ศุภรเชาว์ • นักวิชาการมาตรฐานช�านาญการพิเศษสมอ. กับการมาตรฐานระหว่างประเทศ

ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม

ร่วมประจ�ำปีขององค์กำรภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกว่ำด้วยกำรรับรอง

ระบบงำนห้องปฏบิตักิำร (Asia Pacific Laboratory Accreditation 

Cooperation – APLAC) และองค์กำรภูมิภำคแปซิฟิกว่ำด้วยกำร

รับรองระบบงำน (Pacific Accreditation Cooperation – PAC) 

ระหว่ำงวนัท่ี 16 - 24 มถุินำยน 2560 ณ โรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั  

กรุงเทพฯ APLAC มีสมำชิกท่ีเกี่ยวข้องกับกำรรับรองระบบงำน 

ห้องปฏิบัติกำร และหน่วยตรวจ 60 หน่วยงำน อยู่ใน 38 ประเทศ 

ส่วน PAC มสีมำชกิท่ีเกีย่วข้องกบักำรรบัรองระบบงำนหน่วยรบัรอง 

จ�ำนวน 40 หน่วยงำน อยู่ใน 36 ประเทศ ก่อนหน้ำนี้ทั้งสององค์กำร

ต่ำงแยกกันจัดกำรประชุมประจ�ำปี โดยจะเวียนกันจัดกำรประชุม 

ในประเทศทีเ่ป็นสมำชกิ แต่เนือ่งจำกทัง้สององค์กำรมสีมำชกิร่วมกัน  

และมลัีกษณะของกำรท�ำงำนทีใ่กล้เคยีงกนั คอื กำรรบัรองระบบงำน 

จึงได้จัดให้มีกำรประชุมประจ�ำปีร่วมกันซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี ้

การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 220 คน จาก 33 

ประเทศ โดยมีส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข           

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นการประชุมทางวิชาการ 

เพือ่จดัท�าเอกสารทางวชิาการทีเ่กีย่วข้องในการตรวจประเมนิ การฝึกอบรม 

การพจิารณาการยอมรบัร่วมในความเท่าเทยีมกนัทางวชิาการของสมาชกิ  

ผลการประชุม APLAC PAC 2017
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สมอ. กับการมาตรฐานระหว่างประเทศ

เพ่ือให้ผลการตรวจสอบและรบัรองของห้องปฏบิตักิาร หน่วยตรวจ และ

หน่วยรบัรองเป็นทีย่อมรบัของประเทศสมาชกิภายในภมูภิาคและทัว่โลก 

ปีนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจ ได้แก่ การรับรองฮาลาล  

การประเมินการตรวจคุณภาพสูงในด้านการแพทย์ การรับรองโรงแรม  

การรับรองผู้ฝึกสอนโยคะ และการรับรองการประกันอาหารปลอดภัย

ผลการประชุมที่ส�าคัญในปีนี้  ประเทศไทยได้ลงนาม 

การยอมรับร่วมด้านระบบการจัดการพลังงานกับ PAC มีผลให้ 

การรบัรองระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐาน ISO 50001 ท่ีได้รบั

การรับรองระบบงานจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคด้วย 

นอกจากนี้มีการรวมองค์การภูมิภาคทั้งสองเป็นองค์การ

เดียวในชื่อใหม่คือ Asia Pacific Accreditation Cooperation หรือ 

APAC โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ คือ ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่ง

เดียวกัน ไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อนของการท�างาน เพื่อประหยัดทรัพยากร

บุคคล เวลา และค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับยุโรปที่มีองค์การที่ดูแลงาน 

การรบัรองระบบงานเพยีงแห่งเดยีว องค์การใหม่ APAC จะมกีารประชุม

ครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ.2562 ขณะนี้ได้เริ่มปรับระบบ 

การด�าเนินการต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวกันแล้ว 

จะเห็นได้ว่ำแนวโน้มของโลกจะมีกำรรวมหน่วยงำน 

ที่ท�ำงำนลักษณะเดียวกันให้มีเพียงหนึ่งเดียว ประเทศไทยอำจต้อง

ย้อนกลบัมำมองตวัเองว่ำถงึเวลำแล้วหรอืยงัทีจ่ะปรับปรงุโครงสร้ำง

กำรรบัรองระบบงำนของประเทศตำมแนวทำงของ APLAC และ PAC 

ที่รวมกันเป็น APAC เพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็งและเป็นเอกภำพ 



|  กรกฎาคม 25608 สมอ สาร

มอก. 6 เล่ม 1-2559
แบตเตอรี่ใช้สตำร์ต ชนิดตะกั่ว-กรด เล่ม 1 
คณุลกัษณะท่ีต้องกำรทัว่ไปและวธิทีดสอบ

มอก. 2768 เล่ม 1(31)-2559
ใยแก้วน�ำแสง เล่ม 1(31) วิธีกำรวัดและ 
ขั้นตอนกำรทดสอบ-ควำมทนแรงดึง

มอก. 2768 เล่ม 1(32)-2559
ใยแก้วน�ำแสง เล่ม 1(32) วิธีกำรวัดและ 
ขั้นตอนกำรทดสอบ-ผิวเคลือบ

มอก. 2775-2560
ถังก๊ำซ – ถังก๊ำซอะลูมิเนียมเจือไม่มีตะเข็บ
ประเภทบรรจุก๊ำซซ�้ำ-กำรออกแบบ กำรท�ำ 
และกำรทดสอบ

ในเดือนมิถุนายน 2560 สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�านวน 4 เรื่อง พร้อมให้ผู้ประกอบการที่ผลิต

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมายื่นขอการรับรอง ดังนี้

ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบรายละเอยีดมาตรฐานได้ที่  

www.tisi.go.th และสั่งซื้อโดยตรงที่กองส่งเสริมและ

พัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทร. 0 2202 3426  

ประกำศมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ในเดือนมิถุนำยน 2560

กองบรรณาธิการสมอ. UPDATE มาตรฐานใหม่

http://www.tisi.go.th/
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WTO/TBTนางธนพร เคลือบมณี • นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ

สมอ. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี ในเร่ืองความตกลงว่าด้วยอุปสรรค 

ทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical barriers To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญ 

ของกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกันอยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน 

เพื่อเป็นข้อมูลการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ 

ในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก เวียดนาม 

ได้ออกประกาศจ�านวน 2 เรื่อง ดังนี้

มาตรการทีแ่จ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to 

Trade: TBT) เวียดนามได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/VNM/97: Draft Decree 

Detailling and Guiding a Number of Articles of Law on Chemicals

วันที่แจ้ง    10 กรกฎาคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช้    กันยายน 2560 

วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน  30 วันหลังจากประกาศ (10 สิงหาคม 2560)

ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้อง
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ก�าหนดตาม ICS 71.100

สาระโดยสรุป
เวยีดนามได้ออกประกาศร่างกฎหมายเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์ทีใ่ช้สารเคมเีป็นส่วนประกอบโดยมรีายละเอยีดดงันี้

1. ข้อก�าหนดทั่วไปเพื่อความปลอดภัยในการผลิตและการซื้อขายเคมีภัณฑ์

2. เคมีภัณฑ์ที่ผลิตและซื้อขายตามเงื่อนไขในอุตสาหกรรมประกอบด้วย เงื่อนไข เอกสาร และขั้นตอนการ

ขอใบอนุญาตเพื่อการผลิต และซื้อขายเคมีภัณฑ์ตามเงื่อนไขในอุตสาหกรรม

3. เงือ่นไขการผลติและการซ้ือขายสารตัง้ต้น เพือ่ใช้ในงานอตุสาหกรรมประกอบด้วย เงือ่นไข เอกสารล�าดบั

และขั้นตอนการอนุญาตส�าหรับการส่งออกและน�าเข้าสารตั้งต้นเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 

4. สารเคมีที่ควบคุมในการผลิต หรือซื้อขายในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ประกอบด้วย เงื่อนไข เอกสารและ

ขั้นตอนการอนุญาตส�าหรับสารเคมีที่ควบคุมในการผลิตหรือซื้อขายในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

5. สารเคมีต้องห้ามและมีพิษ

6. มาตรการในการป้องกันเหตุที่เกิดจากสารเคมี 

7. ระยะปลอดภัยส�าหรับอุปกรณ์สารเคมีอันตราย

8. การจ�าแนกประเภทของสารเคมีและเอกสาร 

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 

9. การแจ้งข้อมูลสารเคมี

10. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางเคมี

วัตถปุระสงค์
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ

ร่างกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ
(Notification G/TBT/N/VNM/97)

1
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ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่ กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 

กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ โทร. 0 2202 3504 โทรสาร 0 2202 3511 Email: wto@tisi.go.th 

มาตรการทีแ่จ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to 

Trade: TBT) เวียดนามได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/VNM/99: Draft national 

technical regulation for Clothing to protect against heat and flame

วันที่แจ้ง    12 กรกฎาคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช้    พฤษภาคม 2561  

วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน  60 วันหลังจากประกาศ (10 กันยายน 2560)

ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้อง
เสื้อผ้าที่ใช้ป้องกันความร้อนและไฟ ก�าหนดตาม ICS 13.340.10

สาระโดยสรุป
เวยีดนามได้ออกประกาศร่างกฎระเบยีบเสือ้ผ้าทนความร้อนและไฟ ซึง่เป็นข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย

ในการท�างานและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันขา ผ้าคลุมศีรษะและรองเท้าบู๊ตสูง ซ่ึงท�าจากวัสดุท่ีมี

ความยืดหยุ่นและออกแบบมาเพื่อป้องกันร่างกายของผู้สวมใส่จากความร้อนและ/หรือไฟ แต่ไม่รวมถึงมือ ทั้งนี้ 

ระเบียบทางวิชาการดังกล่าวไม่ใช้กับเส้ือผ้าที่ใช้ในการดับเพลิงและเส้ือผ้าท่ีใช้ในระหว่างการเชื่อมและการหล่อ  

โดยกฎระเบียบดังกล่าวน�าไปใช้กับองค์กรและบุคคลที่ผลิต น�าเข้า จัดหา และใช้เสื้อผ้า  เพื่อการป้องกันความร้อน

และไฟ และหน่วยงานตรวจสอบคณุภาพ หน่วยงานด้านการจดัการของรฐั และองค์การและบคุคลอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

วัตถปุระสงค์
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์

ร่างกฎระเบียบเสื้อผ้าทนความร้อนและไฟ (Notification G/TBT/N/VNM/99)2

mailto:wto@tisi.go.th
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Cloud ฟรีน่าใช้... 
คนที่มีไฟ(ล์) ต้องลอง
ตอนที่ 1

เพื่อนของผมคนหนึ่งต้องไปบรรยาย 

ที่ต ่างจังหวัด ด้วยความท่ีเป็นเจ้าแห่งข้อมูล  

จึงอัดเนื้อหาท้ังภาพ เสียง และวีดิโอลงในสไลด์ 

แบบเตม็พกิดั หวงัจะให้สไลด์ดดูมีสีไตล์ จนได้ขนาด

ไฟล์แค่เบาะๆ 50 MB  เจ้าตวัจดัแจงบนัทกึไฟล์งาน

ลงใน Flash drive เรียบร้อย แต่ยังกังวลเรื่อง 

การส�ารองข้อมลูไว้ใช้ยามฉกุเฉนิ "ไฟล์ใหญ่ขนาดนี้ 

ส่งเข้า e-mail ไม่ได้แน่ๆ ลองเอาขึ้นไปเก็บไว้บน 

Cloud ดีกว่าไหม?"  นั่นคือค�าแนะน�าดีๆ จากผม  

เพ่ือนรักดูชะงักไปชั่วขณะหนึ่ง เมื่อสอบถามจึงได้

ความตามตรงว่า “เคยได้ยินคนเขาพูดถึง Cloud 

กันบ่อยๆ แต่ยังไม่เคยใช้! มันจะปลอดภัย ดีจริง  

สมค�าร�่าลือหรือเปล่า? ที่ผ่านมาใช้วิธีส่งข้อมูล 

ไปเกบ็ไว้ใน e-mail อยากใช้ กแ็ค่เปิด e-mail แล้ว

ดาวน์โหลด” ผมแปลกใจเล็กน้อยเมื่อได้รู ้ว ่า 

เจ ้าเพ่ือนคนนี้  พลาดเทคโนโลยีท่ีบรรดาผู ้ มี  

"ไฟล์" มาก ในยุคสังคมออนไลน์เขานิยมใช้แชร์

ข้อมลูกนั ผมเองแม้จะไม่ใช่สาวกสือ่สงัคมออนไลน์

เตม็ตวั แต่ในชวีติประจ�าวนั กต้็องใช้บริการ Cloud 

ในการท�างานอยูบ่่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การแชร์

ไฟล์ข้อมลูเอกสารส�าคญัจ�านวนมาก ไปให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องภายในส�านักงาน หรือ แม้กระท่ัง 

ต้นฉบับบทความส�าหรับลงพมิพ์ใน สมอ สาร ฉบบันี้   

ผมยงัต้องส่งให้กองบรรณาธกิารทาง Cloud เลยนะ  

ขอบอก! ว่าแล้ว ผมจงึถอืโอกาสสาธยายเรือ่ง Cloud  

ให้เพื่อนฟังคร่าวๆ จนเข้าใจ และสามารถใช้งานได้

ในระดับที่น่าพอใจ  ซึ่งคาดว่า เจ้าตัวน่าจะชื่นชอบ

อยูไ่ม่น้อย เพราะช่วงนี ้อะไรๆ กเ็รยีกใช้แต่ Cloud 

ใช้แต่ Cloud!

Cloud  แปลว่า ก้อนเมฆ หรือ กลุ่มเมฆ  ในบริบทนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ

เมฆจริงๆ แต่หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลประเภท

หนึ่งในยุคปัจจุบัน ที่ผู้ใช้สามารถติดต่อ เข้าถึง เพื่อใช้บริการต่างๆ หรือดึงข้อมูลที่เก็บอยู่

บนแหล่งเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการ มาใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาขอเพียงมีอินเทอร์เน็ต 

ให้เชื่อมต่อ ด้วยลักษณะการท�างานที่ไร้ขอบเขต ประหนึ่งว่าแหล่งเก็บข้อมูลนั้นสามารถ

ล่องลอยติดตามผู้ใช้ไปได้ทุกหนทุกแห่งดุจเช่นก้อนเมฆ ท�าให้เทคโนโลยีดังกล่าว ได้รับ

การขนานนามตามคุณลักษณะ ว่า "การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ" (Cloud computing) 

หรือ ที่เรียกกันจนติดปาก ว่า “คลาวด์” (Cloud) นั่นเอง  

Cloud คืออะไร ?  

Cloud storage กับ Cloud ... 
คนละเรื่องเดียวกัน !   

Cloud storage เป็นเพยีงบรกิารหน่ึงภายใต้ Cloud เท่านัน้  อธบิายอย่างง่าย  

ถ้า Cloud เป็นแม่ Cloud storage กคื็อลกู “Cloud storage” เปรยีบเหมอืน “ฮาร์ดดสิก์

ออนไลน์ส่วนตัว” ที่ติดตามเราไปทุกหนทุกแห่งและพร้อมให้เราเรียกใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตให้เชื่อมต่อ ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ส่วนตัว 

ดังกล่าวจากระยะไกลได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข ลบ ท�าซ�้า ดาวน์โหลด 

จดัการโฟลเดอร์ แชร์ข้อมลู (การแชร์ข้อมลูไปให้บคุคลอืน่ สามารถระบบุคุคล หรอืให้สทิธิ

เฉพาะราย ในการเข้าถึงข้อมูลของเราได้ตามต้องการ) ฯลฯ  นอกจากนั้น ผู้ใช้ยังสามารถ

อัพโหลดข้อมูลจากพื้นที่เก็บข้อมูลท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ของเราเอง (Physical storage) เช่น 

ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไอทีแบบพกพาหรือ 

Mobile devices ต่างๆ  USB Flash drive, Memory card ฯลฯ ขึ้นไปส�ารองเก็บไว้ใน

ฮาร์ดดิสก์ออนไลน์นั้นได้ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ภายหลัง 
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Cloud storage กับ เว็บฝากไฟล์ 
คล้าย แต่ไม่เหมือน !  

ใช้ Cloud storage ดีมั๊ย ? 

หลายคนอาจรู้จักหรือเคยใช้งานเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง 

ที่เรียกว่า “เว็บฝากไฟล์” เช่น 4shared.com, Mediafire.com ฯลฯ 

เว็บไซต์เหล่านี้เน้นให้บริการรับฝากไฟล์แก่ผู้ใช้ เพ่ือวัตถุประสงค ์

ในการแชร์ข้อมูลสู ่สาธารณะ ซ่ึงโดยปกติจะให้บริการฟรีภายใต ้

ข้อจ�ากัดและเงือ่นไขทีก่�าหนด ผูใ้ช้บรกิารจะต้องสมคัรสมาชกิเพือ่รบั

สิทธิในการเข้าถึง การใช้งานพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล การอัพโหลด/

ดาวน์โหลดข้อมลู จะว่าไปบรกิารดังกล่าว ถอืเป็นต้นแบบของ Cloud 

ในยุคปัจจุบัน  แล้วเจ้าเว็บฝากไฟล์ กับ Cloud storage มันต่างกัน

ตรงไหน? เพราะฟังดแูล้วเหมอืนจะคล้ายกนั ! ค�าตอบคอื แนวคดิของ

ทั้งสองสิ่งนี้อาจคล้ายกัน แต่เรื่องคุณสมบัติ ลักษณะการท�างาน  

ความสะดวกในการใช้งาน และประสิทธิภาพน้ัน Cloud ชนะขาด 

อย่างไม่ต้องสงสัย !  การฝากไฟล์ในรูปแบบเดิมนั้น เว็บไซต  ์

ผู้ให้บริการจะท�าหน้าที่เหมือนคลังข้อมูลและรับฝากไฟล์ส�าเร็จรูป 

ประเภทต่างๆ ไว้ เช่น ไฟล์รูปภาพ  ไฟล์เสียง  ไฟล์วีดีโอ  ไฟล์บีบอัด 

(Compressed file) เป็นต้น  เมื่อต้องการใช้งาน ผู ้ใช้จะต้อง

ดาวน์โหลดข้อมูลก่อน ซึ่งต้องใช้เวลานาน (ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ที่

ดาวน์โหลดและความเร็วของอินเทอร์เน็ต)  ในขณะที่การจัดเก็บไฟล์

ข้อมูลไว้บน Cloud storage นั้น  การใช้งานจะเป็นแบบเกือบๆ 

Real-time และมีลักษณะเสมือนจริง ผู้ใช้สามารถจัดการไฟล์ข้อมูล

ต่างๆ ที่อยู ่บน ฮาร์ดดิสก์ออนไลน์ส่วนตัวนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้อง

ดาวน์โหลด เหมือนการจัดการไฟล์ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว   

ถ้ามีใครมาถามผมแบบนี้ คงจะตอบโดยไม่ลังเลว่า  

“ท�าไมจะไม่ใช้ล่ะครับ?” เพราะนี่คือของฟรี ดี และคุ้มที่ควรค่า 

แก่การใช้เป็นอย่างยิ่ง ความเห็นนี้อาจขัดแย้งกับความคิดของคน 

อีกจ�านวนไม่น้อยที่ไม่ได้ใช้ Cloud storage เพราะยังไม่มั่นใจ 

เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล และกลัวสูญเสียความเป็นส่วนตัว 

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อ Cloud storage  

มาพกัใหญ่ ผมยังมไิด้รบัผลกระทบใดๆ อนัเนือ่ง มาจากความกงัวลใจ

ดังกล ่าวข ้างต ้น แต ่กลับพบข้อดีและคุณประโยชน์มากมาย 

หลายประการ เช่น 

 • ได้แหล่งส�ารองข้อมูลชั้นดีที่สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา

โดยแทบไม่ต้องลงทุน ทั้งยังลดความเสี่ยงในการดูแล

ข้อมูลและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

 • ขจัดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือถูกโจรกรรม   

 • ม ีCloud storage มากมายหลากหลายยีห้่อให้เลอืกใช้ได้

ตามความพอใจ บางรายให้โควตาพื้นท่ีใช ้สอยฟรี  

ด้วยขนาดความจุที่มากพอส�าหรับการใช้งานทั่วไป 

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้จ�านวนมาก 

 • เลือกขนาดพื้นที่จัดเก็บข ้อมูลได ้ตามต้องการและ 

ตามก�าลังทรัพย์ของผู้ใช้ สามารถเพิ่มหรือลดขนาด 

ความจุของพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้ในภายหลัง 

 • ไม่ต้องดาวน์โหลดข้อมูลก่อนใช้งาน สามารถบริหาร

จัดการข้อมูลได้โดยสะดวกเหมือนก�าลังนั่งอยู ่หน้าจอ

คอมพิวเตอร์ PC  มุมมองหน้าจอการท�างานไม่ซับซ้อน 

คล้ายโปรแกรมประเภทจัดการไฟล์  (file manager)  

เรียกได้ว่า “เรียบง่ายและทรงประสิทธิภาพ”

 • สามารถใช้ Cloud storage ได้กับทุกอุปกรณ์ ไม่จะเป็น

คอมพิวเตอร ์  PC, Notebook, Smartphone,  

Tablet ฯลฯ และเป็นมิตรกับทุกระบบปฏิบัติการ (OS)  

ทั้ง Windows, MAC, iOS หรือ Android 

 • สามารถตัง้ค่าความปลอดภัยในการเข้าถงึข้อมลูได้ทัง้แบบ

ส่วนตัว (Private) และแบบสาธารณะ (Public)  

 • สามารถให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลท่ีเรา

ต้องการได้    

 • สามารถก�าหนดระดับการอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลได้ตาม

ต้องการ เช่น  Read only, Read and Edit  เป็นต้น   

(ข้อน้ีผมชอบเป็นพิเศษ เพราะช่วยให้เราสามารถท�างาน

เป็นทีมผ่าน Cloud storage ได้  สามารถแชร์ไฟล์งาน 

(ไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง) ไปให้เพื่อนช่วยแก้ไขไปพร้อมๆ กันได้

โดยสะดวก)     

http://4shared.com/
http://mediafire.com/
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สกู๊ปพิเศษ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง:
http://www.itdigitserve.com/ฟรี-6-cloud-storage-ยอดนิยม
https://javaboom.wordpress.com/2008/08/24/cloudstorage
https://programsdd.com/2013/12/16/cloud-storage
http://www.freepik.com (free image)  

 • ฟรี ดี คุ้ม และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ต้องเสียเงินซื้อสื่อบันทึกข้อมูล จ�าพวก Flash drive, External hard disk, Memory 

Card ฯลฯ  หากจ�าเป็นต้องใช้งานในรูปแบบที่ต้องเสียเงินเพิ่ม ก็ถือว่า ราคาคุ้มค่ากว่าการลงทุนซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ Physical 

storage

 • ปลอดภัยจากไวรัสเนื่องจากไม่จ�าเป็นต้อง Copy ไฟล์ข้อมูลลง Flash drive เพื่อน�าไปใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น

 • ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตให้ออนไลน์

คราวนี้ลองมาดูข้อเสียกันบ้าง  ผมมองว่า เจ้าตัว Cloud  

storage เอง ให้คุณมากกว่าโทษ หากจะลองหาข้อเสียที่พบได้ใน

เทคโนโลยีนี้ ก็เห็นจะเป็นปัจจัยภายนอกที่นับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

การใช้งานระบบ Cloud นั่นก็คือ “อินเทอร์เน็ต” อย่างที่ทราบกันแล้ว

ว่า Cloud storage ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นกุญแจส�าคัญในการเข้าถึง 

ประสิทธิภาพในการใช้งาน Cloud storage จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ

ของระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน  การใช้งาน Cloud storage  

จ�าเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรพอสมควร หาก

อินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ การท�างานบน Cloud storage อาจช้าหรือเป็นไป

ด้วยความยากล�าบาก เช่น  ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูล  อัพโหลด/

ดาวน์โหลด ไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่เร็วพอ 

เป็นต้น 

ถึงตรงนี้ หลายคนที่ยังไม่เคยใช้ Cloud คงพอจะมองเห็น

ภาพแนวคิดและหลักการท�างานแบบคร่าวๆ ของมันบ้างแล้ว ส�าหรับ 

คนที่ยังลังเลว่าจะใช้ Cloud storage ดีหรือไม่ ขอให้ลองอ่านย้อนกลับ

ไปตรงข้อดีและประโยชน์ของมนัอกีครัง้ น่าจะช่วยให้ตดัสนิใจได้ง่ายขึน้  

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้น 

ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเข้าข่าย “สาระดีๆ ที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้” จึงเก็บ 

เอามาเล่าสู่กันฟัง ส่วนจะตัดสินใจแบบไหน?  ใช้ หรือ ไม่ใช้ ? ค�าตอบ

อยู่ที่คุณครับ

... ฉบับหน้า ลองมาดูกันว่า Cloud storage ค่ายไหน ถูกใจ 

น่าลอง .. และจะเริ่มต้นใช้งานได้อย่างไร ?

ผมมีค�าตอบให้ . .โปรดอดใจรอ 

http://www.itdigitserve.com/%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-6-cloud-storage-%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://javaboom.wordpress.com/2008/08/24/cloudstorage
https://programsdd.com/2013/12/16/cloud-storage
http://www.freepik.com/
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เกาะติดการประชุม กมอ. กองบรรณาธิการ

จากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา 

กมอ. ได้เห็นชอบดังนี้

1. เหน็ชอบมำตรฐำนต่ำงประเทศในกำรน�ำเข้ำเป็นกำรเฉพำะครำว ตำมมำตรำ 21 ทว ิจ�ำนวน 2 เรือ่ง  
ดังนี้

1.1. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ของ บริษัท ซียูอีแอล จ�ากัด

1.2. สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ ของ บริษัท ครีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

2. เห็นชอบกำรยอมรับผลกำรทดสอบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมตำมท่ีตกลงใช้ร่วมกัน 
(Harmonization) ตำมควำมตกลงในกรอบ AHEEERR

3. เหน็ชอบกำรท�ำผลติภณัฑ์อตุสำหกรรมทีย่ดึอำยดัไว้ให้สิน้สภำพของผูป้ระกอบกำร จ�ำนวน 20 
รำย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจ�ากัดสัญญาณ

รบกวนวิทยุ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ไฟแช็กก๊าซ ของเล่น เครื่องซักผ้า กระทะไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า

ส�าหรับการดูแลผิวหรือผม พัดลมไฟฟ้า และบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน (เครื่องดักยุง) เหล็กเส้น

เสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
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สมอ. จัดฝึกอบรมการตรวจประเมินเบื้องต้นและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ตามโครงการพฒันาผูป้ระกอบการเพือ่การรบัรองคณุภาพผลติภณัฑ์ (มอก.) รายสาขา 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 มอก. 2207-2547 

รถเข็นคนไข้นั่งชนิดพับได้ ณ บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จ�ากัด กรุงเทพฯ  

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

สมอ. จัดสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการอนุญาต 

การติดตามผล และการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ ขานรับนโยบาย Ease of Doing Business 

ของรัฐบาล ด้วยการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาต มอก. ใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ภายในระยะเวลา 15 วนัท�าการ เพือ่อ�านวยความสะดวก ลดความซ�า้ซ้อน และลดภาระ

ให้กับผู้ประกอบการ มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก                  

นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 4 

กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี 

นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร 

สมอ. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม  

“งดดื่มสุราแห่งชาติ ท�าความดีถวายในหลวง” เพ่ือ

รณรงค์ให้ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

และให้ทราบถงึผลเสียของการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

ตลอดจนปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา  

โดย เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู ้อ�านวยการ

ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เกียรติ

บรรยายในหัวข้อ “การงดเหล้าเข้าพรรษาดีอย่างไร” 

ณ ห้องประชมุ 200 อาคาร สมอ. เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 

2560

จัดฝึกอบรมกำรตรวจประเมินเบ้ืองต้นและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร

สัมมนำผู้ประกอบกำรสร้ำงควำมเข้ำใจข้ันตอนใหม่ในกำรขอ มอก.

สมอ. ร่วมรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ

กองบรรณาธิการ
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สมอ. ร่วมกับ 191 จับท่อไอเสียไม่ได้มำตรฐำน

ฝึกอบรมกำรจัดท�ำระบบบริหำรคุณภำพของห้องปฏิบัติกำรทดสอบ

ยกระดับสินค้ำยำงพำรำไทย
ด้วยมำตรฐำน มอก.

สมอ.จัดฝ ึกอบรมเ ชิง

ปฏิบัติการ โครงการจัดท�าระบบ

บริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมี 

นางภัทรพร เพ้งหล้ง นักวิชาการ

มาตรฐานช�านาญการ กองควบคุม

มาตรฐาน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 6 

กรกฎาคม 2560 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธาน

เปิดการสมัมนา เรือ่ง “ยกระดับสนิค้ายางพาราไทยด้วยมาตรฐาน มอก.” แก่ผูป้ระกอบการยางพารา

ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ สร้างความรู้ 

ความเข้าใจด้านกระบวนการยื่นขออนุญาต เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการยื่นขอ 

มอก. และเป็นอกีช่องทางหนึง่ในการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราให้มกีารน�ายางพารามาใช้กนั

อย่างแพร่หลายมากขึ้น ณ โรงแรมคามิโอ จังหวัดระยอง 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

สมอ. ร่วมกับกองบังคับการสายตรวจและ

ปฏิบัติการพิเศษ 191 เข้าตรวจค้นสถานที่

ผลิตท่อไอเสีย ในเขตพื้นที่สายไหม และ

ลาดกระบัง รวม 5 จุด พบการกระท�าผิด 

โดยมีผลิตภัณฑ์ ท่อไอเสียรถ จักรยานยนต์ 

และช้ินส่วนท่อไอเสียที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า 

ไม่เป ็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้ยึดอายัดไว ้

เพื่อตรวจสอบ จ�านวนกว่า 5,000 ชิ้น มูลค่า

กว่า 5 ล้านบาท 
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ประชุมหำรือควำมร่วมมือด้ำนกำรมำตรฐำน
กับ AQSIQ 

สมอ. ประชุมชี้แจงมำตรกำรควบคุมคุณภำพของ
ร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำทุกอย่ำง 20 บำท

นำยพสิฐิ รงัสฤษฎ์วฒุกิลุ เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธาน

ในการประชุมหารือกับคณะผู ้แทนจาก AQSIQ (General  

Administration of Quality Supervision, Inspection and  

Quarantine) เพื่อประสานความร่วมมือด ้านการมาตรฐาน  

ตามนโยบาย One belt one road โดยมี Mr.Chen Gang  

เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางฝ่ายจีน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  

ณ ห้องประชุม 230 สมอ. 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นำยวันชัย พนมชัย รองเลขำธิกำร สมอ. 

เป็นประธานในการประชุมช้ีแจงข้อกฎหมายและมาตรการควบคุมคุณภาพของ 

ร้านจ�าหน่ายสินค้าทุกอย่าง 20 บาท โดยเชิญ  กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู ้บริโภค  

ห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อควบคุมการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ณ ห้องประชุม 230  

อาคาร สมอ.
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สมอ. จับมือค่ำยรถยนต์ ร่วมลงนำม MoU “กำรใช้ยำงล้อที่ได้มำตรฐำน มอก.”

นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การใช้ยางล้อ 

ทีไ่ด้มาตรฐาน มอก.” ระหว่างกระทรวงอตุสาหกรรม และผูผ้ลติยานยนต์ในประเทศไทย โดย สมอ. สถาบนัยานยนต์ กลุม่อุตสาหกรรม

ยานยนต์ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเร่งผลักดันให้ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย 

และผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย เลือกใช้ยางล้อที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน มอก. เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  

ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
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มอบใบอนุญำตฯ รับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์

กิจกรรม “จิตอำสำ 5 ส.” ร่วมกันท�ำควำมดีถวำยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธาน

ในพธิมีอบใบอนญุาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 

(มอก.) แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทย จ�านวน  

3 ราย ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จ�ากัด บริษัท เนเชอรัล 

เลเทก็ซ์ แมทเทรส อนิดสัตร ี(ไทยแลนด์) จ�ากดั บรษิทั เลเทก็ซ์ ซสิเทมส์ 

จ�ากัด ที่ตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรฐานและมีความมุ ่งมั่น 

ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  

ณ เวทีกลางในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2017 อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี

สมอ. จัดกิจกรรม “จิตอาสา 5 ส.” ร่วมกันท�าความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา น�าทมีโดย นายพสิฐิ รงัสฤษฎ์วฒุกุิล เลขาธิการ สมอ. คณะผูบ้รหิาร และข้าราชการ สมอ. รวมพลงัแสดงความจงรกัภกัดี  

และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5 ส. big cleaning day ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบ สมอ. เมื่อวันที่ 28 

กรกฎาคม 2560
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กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. 

และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เข้าไปตรวจสนิค้าในร้าน

จ�าหน่ายต่าง ๆ  สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าที่

ตรวจร้านจ�าหน่ายน้ัน เจ้าหน้าที่ของ สมอ.  

จะแสดงบตัรประจ�าตวัพนกังานเจ้าหน้าที ่สมอ. 

ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความในมาตรา 45 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะ

ตรวจสนิค้าภายใน หากเจ้าของร้านมข้ีอสงสยั

โทรสอบถามได้ที่

     โทร. 02 202 3429, 02 202 3517

เตือนร้านจำ หน่ายทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉาชีพปลอมตัว
เป็นเจ้าหน้าที่

เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

แอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุนให้ลง

โฆษณาในหนงัสอืรายงานประจ�าปี และเอกสาร

เผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่า สมอ. 

ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์

จดัท�าฉบบัพเิศษ โดยวิธีการขอรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณจากผู้ประกอบการ หาก สมอ. จะ

ด�าเนนิการจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณ

ของหน่วยงาน  จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการ

อย่าได้หลงเชือ่ในหนงัสอืขอการสนบัสนนุการ

จัดท�าหนังสือรายงานฉบับพิเศษใด ๆ ของ

หนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง
ขอการสนับสนุนการโฆษณา 
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