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“สมอ. จัดหนักย�้ำชัดผู้บริโภคต้องมำก่อน”
ผนึกค่ำยรถยนต์ ลงนำมควำมร่วมมือยกระดับมำตรฐำนเพ่ือผู้บริโภค
ในพิธีลงนำมข้อตกลง “กำรใช้ยำงล้อที่ได้มำตรฐำน มอก.”
ระหว่ำง กระทรวงอุตสำหกรรม และ ผู้ผลิตยำนยนต์ในประเทศไทย

แก้อุบตัเิหตบุนทอ้งถนนทีต่น้เหต ุยกระดบัมาตรฐานขัน้สงูสุดส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จับมือ

สถาบนัยานยนต์ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์    สภาอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ท�า MOU 

ประกาศชัดผู้บริโภคมาอันดับหนึ่ง มาตรฐานและความปลอดภัย 

ต้องอยู่ในขั้นสูงสุด และเหมาะกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 

วางแนวทางการตรวจสอบมาตรฐานยางล้อให้ผู ้ประกอบการ  

มั่นใจมาตรฐานดีการันตีความเชื่อมั่น ใช้ยางล้อมาตรฐาน มอก.  

ทั้งในการประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และในศูนย์บริการ  

คาดปี 2561 เริม่ใช้ โดยม ีส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

(สคบ.) กรมการขนส่งทางบก บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และสื่อมวลชน 

ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ 

203 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

จากสถิติอุบัติเหตุที่รวบรวมโดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

มีการส�ารวจสาเหตุของอุบัติเหตุโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ด้านผู้ขับขี่ 

ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอุปกรณ์ที่ใช้ขับขี่ พบว่า ค่าเฉลี่ยในแต่ละปี  

มีอุบัติเหตุมากกว่า 43,000 ครั้ง โดยพบว่า 25% เป็นอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก 

การใช้ยางล้อทีไ่ม่ได้มาตรฐาน หรอืได้มาตรฐานด้านสมรรถนะ ความปลอดภยั 

หรือคุณภาพ แต่ไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

การขบัขีข่ณะฝนตก การล่ืนไถล (ถนนล่ืน) ถนนช�ารดุ การหยดุรถกระทนัหัน 

หรอื ไม่สามารถหยดุรถได้ทนัในระยะกระชัน้ชดิเนือ่งจากถกูตดัหน้า ซึง่ล้วน

ยังไม่มีการแยกสถิติชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบว่าอีก 6% เป็นอุบัติเหตุท่ีมี

สาเหตมุาจากยางล้อแตกและเส่ือมสภาพ ดงันัน้ หากล้อยางมกีารตรวจสอบ

มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยแล้ว ย่อมส่งผลให้

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลดน้อยลง สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและการบาด

เจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว เพราะ

ยางล้อเป็นเพียงส่วนเดยีวทีส่มัผสักบัพืน้ถนน จงึเป็นส่วนส�าคญัทีอ่ยูร่ะหว่าง

การเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัย ดังนั้นมาตรฐานในการทดสอบยางล้อ

จึงต้องมีความเหมาะสม โดยเฉพาะในสภาพที่ประเทศไทยมีฝนตกมาก  

และอุณหภูมิร้อนกว่าในหลายทวีป หากน�ายางที่มีมาตรฐานเหมาะส�าหรับ 

การใช้งานในทวีปอื่น แต่ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยมาติดต้ัง ยิ่งท�าให้

ประชาชนเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุมากยิง่ข้ึน ซึง่ความร่วมมอืในครัง้นีจ้ะเป็น

แรงผลักดนัให้ผูผ้ลิต ผู้จ�าหน่าย และผู้ใช้รถยนต์ เลือกใช้ยางล้อทีไ่ด้มาตรฐาน 

มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนน
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สมอ. ดันมาตรฐาน มอก. ภารกิจคุ้มครองผู้บริโภค ค่ายรถยนต์ขานรับ มาตรฐานความปลอดภัย
สู่ความยั่งยืน เน้น “ผู้บริโภคมาอันดับหนึ่ง”

นายพสิฐิ รังสฤษฎ์วฒุกิลุ เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า สมอ. 

มีภารกิจส�าคัญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท้ังการควบคุมและก�ากับติดตามผลิตภัณฑ์

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน “ยางล้อ” เป็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์ท่ี สมอ. 

ด�าเนินการควบคุมด้านสมรรถนะความปลอดภัยโดยก�าหนดให้เป็น

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ เน่ืองจากมีความเสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิด

อนัตรายต่อผูใ้ช้งาน ถ้าผลติไม่ได้มาตรฐาน หรอืไม่เหมาะสมกบัสภาพ

ถนนและภูมิอากาศในประเทศ ขณะนี้มาตรฐานยางล้อรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ที่อยู ่ในขั้นตอนของกฎหมายที่จะประกาศเป็น

มาตรฐานบังคับมีจ�านวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ มอก.2718–2558 ยาง

ล้อแบบสูบลมส�าหรับรถยนต์และส่วนพ่วง มอก.2719–2558 ยางล้อ

แบบสบูลมส�าหรับรถยนต์เชงิพาณชิย์และส่วนพ่วง มอก.2720–2558 

ยางล้อแบบสูบลมส�าหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด มอก.2721-

2559 การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก ความต้านทานการหมุน และ

เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน ซึ่งทั้ง 4 มาตรฐานนี้ จะมีผลบังคับ

ใช้ภายในปี 2561 และเมื่อมาตรฐานมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ท�า ผู้น�าเข้า 

ผลติภณัฑ์ดงักล่าวจะต้องขออนญุาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานกบั 

สมอ." เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้

นับเป็นความพยายามในการบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างกระทรวงอตุสาหกรรม กบัผูผ้ลติยานยนต์ในประเทศไทย ใน

การยกระดบัมาตรฐานยางล้อให้อุบติัเหตกุลายเป็นศูนย์ ไม่ใช่แค่การ

ใช้รถยนต์ที่มีมาตรฐานแล้วจะปลอดภัยเสมอ แต่ผู้ขับขี่เองก็ต้อง

ปฏบัิตติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งคดัเช่นกนั การบรูณาการความร่วม

มือดังกล่าว เป็นการมองไปที่จุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

กบัปัจจยัที ่5 ของประชาชน อย่างรถยนต์รวมถงึยานยนต์ทกุประเภท 

ทีม่กีารซือ้ขายอย่างต่อเนือ่งโดยเหน็ได้จากยอดขายรถยนต์ในแต่ละ

ช่วงของปี อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ท�าให้เราตระหนักถึงมาตรฐานความ

ปลอดภัยที่ต้องให้ความส�าคัญอย่างสูงสุด สมอ. คือ ผู้ดูแลด้าน

มาตรฐานและกฎระเบยีบทีเ่หมาะสม ผูผ้ลติยานยนต์ คอื ผูผ้ลติสนิค้า

และบริการที่ดีมีคุณภาพ และจุดน้ีคือสิ่งท่ีท้ังสองฝ่ายพยายาม 

บรูณาการความร่วมมอื และยกระดบัเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูบ้รโิภค

นายองอาจ พงศ์กจิวรสิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ คุ้มสิน  

นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย น�าทัพลงนาม 

ข้อตกลงฯ ทกุค่ายขานรบัเพราะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ผูบ้รโิภค 

ลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ ค่ายรถยนต์ต่างตระหนักถึงความส�าคัญด้าน 

ความปลอดภัยของผู ้บริโภคเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมสนับสนุน 

การด�าเนินงานของ สมอ. และสถาบันยานยนต์อย่างเต็มที่

หลายบริษัทก�าลังพยายามมุ่งสู่ความยั่งยืนซึ่งนับเป็นจุด

สงูสดุของการด�าเนนิธรุกจิ โดยการด�าเนนิธรุกจิไปในแนวทาง 3 ด้าน 

คอื ด้านผลก�าไร (profit) ด้านความรบัผดิชอบต่อโลก (planet) และ

ด้านของคน (people) โดยในความร่วมมือดังกล่าวเรามีจุดร่วม

เดียวกัน คือ คนหรือผู ้บริโภค และความรับผิดชอบต่อสังคม  

เป็นส�าคัญ 

พวกเราผลติยานยนต์มาเพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

หากใช้วัสดุที่ไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับสภาพ 

การใช้งาน เช่น การน�ายางรถยนต์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน

ในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น มาใช้ในประเทศไทยซึ่งมีอากาศ 

ร้อนชืน้ กเ็ท่ากบัท�าให้ผู้บรโิภคเกดิความเสีย่งโดยไม่สมควร ปัจจบุนั

การเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากยางล้อยังไม่ถูกแยกออกจากการบันทึก

สถิติอุบัติเหตุรวม จึงอาจเป็นจุดที่ท�าให้ไม่ค่อยมีคนตระหนักถึงเมื่อ

เทียบกับความปลอดภัยของตัวรถยนต์ในด้านอื่นๆ แต่พวกเรา 

ในฐานะบรษิทัผูผ้ลติรถยนต์เพือ่ตอบสนองผูใ้ช้รถยนต์ในประเทศไทย 

ย่อมไม่สามารถมองข้ามการใช้ “ยางล้อ” ที่มีมาตรฐาน มอก.  

ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย อันจะเป็นสิ่งที่จะพา 

ผู ้บริโภคไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ข้อตกลงฯ  

MoU นี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

เพือ่ลดการเกิดอบุตัเิหต ุทีจ่ะสร้างความมัน่ใจให้กับผูใ้ช้รถยนต์รวมถึง 

ประชาชนที่เดินทางบนท้องถนน ให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนด้วยกัน
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สมอ. เร่งโครงการศูนย์ทดสอบฯ สถาบันยานยนต ์
ขานรับเตรียมบริหารศูนย์ทดสอบฯ ต้นปี 2561

เพือ่ให้ความร่วมมอืดังกล่าวประสบผลส�าเร็จ นอกเหนอืจาก

การบังคับใช้มาตรฐานด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย และคุณภาพของ

ยางล้อแล้วนั้น สมอ. มียังภารกิจที่ต้องเร่งด�าเนินโครงการศูนย์ทดสอบ     

ยานยนต์และยางล้อแห่งชาตใิห้แล้วเสรจ็ตามก�าหนดในช่วงต้นปี 2561 

โดยเฟสแรกเป็นศูนย์ทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน มอก.2721-2559 

การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกฯ ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจต่อ 

ทั้งค่ายรถยนต์และผู้บริโภค นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ประธานกรรมการ

สถาบนัยานยนต์ กล่าวถงึความพร้อมในด้านนีว่้า “ทางสถาบนัยานยนต์

เองกไ็ด้เตรยีมความพร้อม ในการบรหิารห้องทดสอบและสนามทดสอบ

ยางล้อ ด้วยการเตรียมการและฝึกฝนบุคลากรให้มีความช�านาญ เพื่อ

รองรบัการทดสอบมาตรฐานทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ และสร้างความมั่นให้กบั

ผู้บริโภคในการเลือกใช้ยางล้อที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.” 

“หลังจากนี้ทุกฝ่ายจะมีการบูรณาการความร่วมมือในการ

ประชาสัมพันธ ์ และรณรงค์ถึงความส�าคัญของการใช้ยางล้อท่ี

ได้มาตรฐาน มอก. ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและการใช้งานใน

ประเทศไทย รวมถึงการสร้างกิจกรรมเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันต่อไป”  
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นางธนพร เคลือบมณี • นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ
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สมอ. กับการมาตรฐานระหว่างประเทศ

ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ในฐานะแกนกลาง 

ในการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อ

การค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) ของ

องค์การการค้าโลก ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร 

มีภาระหน้าที่ตามพันธกรณีดังกล่าว ดังนี้ 

1. เป็นหน่วยงานแจ้งและรับกฎระเบียบ (Notification 

Authority) 

• แจ้งกฎระเบียบของประเทศไทย โดยด�าเนินการติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบของไทย 

ที่จะมีการประกาศใช้และ/หรือท่ีแก้ไขกฎระเบียบ 

จากที่มีอยู ่เดิม เพื่อแจ้ง WTO ด�าเนินการเวียนให้

ประเทศสมาชิกอื่นทราบ โดยจะต้องแจ้งในโอกาสแรก

เมื่อยังคงมีการแก้ไขได้ และเปิดโอกาสให้ประเทศ

สมาชิกอื่นแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลา 60 วัน 

• รับแจ้งกฎระเบียบของประเทศสมาชิก WTO และแจ้ง

เวียนกฎระเบียบดังกล่าวที่อาจมีผลกระทบต่อการค้า 

และการส่งออกของประเทศไทยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

พิจารณา และรวบรวมและประมวลข้อคิดเห็นที่ได้รับ 

เพื่อด�าเนินการตามบริบทที่เหมาะสมต่อไป

2. เป็นศูนย์ตอบข้อซักถาม (Enquiry Point) โดยมีหน้าที่

ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรการและ

มาตรฐานของไทยและประเทศสมาชิก WTO แก่ผูท้ีส่นใจทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ

3. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทาง

เทคนิคต่อการค้า (Committee on TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก 

(WTO) ประเทศสมาชิกใช้เป็นเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคทางการค้า 

และลดข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างกัน โดยปกป้องสิทธิของ

ผลการประชุม Committee on TBT 
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์

ความเป็นมา 
ประเทศไทยในการโต้แย้งและคัดค้านประเทศสมาชกิ กรณกีฎระเบยีบ

ของไทยส่งผลกระทบทางการค้าระหว่างกนั ในทางกลบักนั ประเทศไทย

กท็�าเช่นเดยีวกนั กบัประเทศอืน่ๆ กรณกีฎระเบยีบของประเทศสมาชกิ

ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างกัน  ซ่ึงการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้น 

อย่างน้อยปีละ 3 ครัง้ ณ นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ โดยท�าหน้าท่ีดงันี้ 

1) ใช้สิทธิในการโต้แย้ง/คัดค้านกฎระเบียบทางเทคนิค 

มาตรฐาน มาตรการและการตรวจสอบรับรองของ

ประเทศสมาชิกที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย 

และปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู ้ประกอบการไทย 

ที่ได้รับผลกระทบทางการค้าและการส่งออก

2) พิจารณาก�าหนดท่าทีของประเทศไทย และชี้แจง 

เพือ่แก้ไข/ลดปัญหาอปุสรรคทางการค้าทีเ่ก่ียวข้องกับ

กฎระเบียบทางเทคนิค มาตรฐาน มาตรการและ 

การตรวจสอบรับรองของไทยที่มีผลกระทบโดยตรง 

ต่อประเทศสมาชิกอื่น

3) เจรจาแบบทวภิาค/ีพหภุาคเีพือ่ลดปัญหาและอุปสรรค

ทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอื่น

4) วิเคราะห์ จัดท�าข้อมูลและด�าเนินการตามความตกลง 

TBT เม่ือมีมาตรการใดๆ ที่เปล่ียนแปลงต่อประเทศ

สมาชิก เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขของ

ความตกลง TBT

5) ติดตามความเคล่ือนไหวของการปฏิบัติตามพันธกรณี

ความตกลง TBT  ในฐานะที่เป็นศูนย์ตอบข้อซักถาม 

(Enquiry Point) และหน่วยงานกลางในการแจ้ง 

กฎระเบียบทางเทคนิค มาตรฐาน มาตรการและ 

การตรวจสอบรับรอง (Notification Authority) ของ

ประเทศไทย เพือ่ให้เกดิการปฏบิตัติามได้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

https://www.wto.org/images/img_index/photos/tbtnewsitem20617_lg.jpg
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ผลการประชุม

ในปี 2560 คณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิค 

ต่อการค้า (Committee on TBT) ได้จัดประชุมผ่านมาแล้ว 2 ครั้ง  

คือ การประชุม ครั้งที่ 71 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 และ 

ครั้งที่  72 เมื่อวันที่  13-15 มิถุนายน 2560 ณ นครเจนีวา  

สมาพันธรัฐสวิส โดยมีคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

ประกอบด้วย ผูแ้ทน สมอ. ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสขุ และคณะผูแ้ทน

ถาวรไทยประจ�าองค์การการค้าโลก โดยขอสรปุผลการประชมุทีส่�าคญั

เกี่ยวกับประเด็นข้อกังวลทางการค้า (Specific Trade Concerns)  

ที่ประเทศสมาชิก WTO มีต่อประเทศไทยสรุปได้ ดังนี้

1. ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง

ประเทศไทยได้ชี้แจงเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน 

ได้ข้อยุติของปัญหาแล้ว ดังนี้

• ร่างมาตรฐานยางรถยนต์ของ สมอ. สหภาพยุโรปและ

ประเทศเกาหลีได ้แสดงความกังวลต่อการแสดง

เครื่องหมายมาตรฐานบนยางล้อ ประเด็นข้อกฎหมาย

ทีอ่าจจะขัดกับมาตรา 3 ของ UNECE 1958 Agreement  

การยอมรับผลทดสอบตามมาตรฐาน UN Regulation 

วันที่มีผลบังคับใช้ และระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

• มาตรฐานเครื่องซักผ้าและมาตรฐานเครื่องอบผ้าของ 

สมอ. ประเทศเกาหลีได้แสดง ความกังวลในระยะเวลา

การบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว ช่วงเวลาการยื่นขอรับ

ใบอนุญาตน�าเข้า

2. ประเด็นที่ประเทศไทยหยิบยกข้ึนในท่ีประชุม ต่อกฎ

ระเบยีบของประเทศสมาชกิอืน่ทีส่่งผลกระทบต่อการค้าการส่งออกของ

ไทย ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติและยังคงเป็นประเด็นคงค้างในที่ประชุม

• ร่างข้อก�าหนดชนิดของสารท่ีมีลักษณะเป็นสารยับยั้ง

การท�างานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) 

ของสหภาพยุโรป  ประเทศไทยได้ร่วมกับประเทศ

สมาชิก WTO แสดงข้อกังวลทางการค้าต่อท่ีประชุม 

Committee on TBT อย่างต่อเน่ือง โดยครั้งนี้เป็น 

ครั้งที่ 4 

• การขึ้นทะเบียนโรงงานและผู้ประกอบการที่ผลิตและ 

ส่งออกสินค้าไปยังประเทศอียิปต์ ประเทศไทยได้ร่วม

กับประเทศสมาชิก WTO แสดงข้อกังวลต่อท่ีประชุม 

โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1

3.  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ที่ประเทศสมาชิก

อื่นหยิบยกในที่ประชุมต่อกฎระเบียบของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทย

ได้ชี้แจงเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งยังไม่ได้

ข้อยุติและยังคงเป็นประเด็นคงค้างในที่ประชุม 

• ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไข เกีย่วกบั

ฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... ของกรม

ควบคุมโรค ประเทศสมาชิก WTO ได้แสดงข้อกังวล

ทางการค้าต ่อที่ประชุม Committee on TBT  

อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 

• ร่างพระราชบญัญตัคิวบคุมการส่งเสรมิการตลาดอาหาร

ส�าหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

พ.ศ. .... ของกรมอนามยั ประเทศสมาชิก WTO ได้แสดง

ข้อกังวลทางการค้าต่อที่ประชุม Committee on TBT 

อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5

• ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ของส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา เป็นการหารือระดับทวิภาคี

ระหว่างสหภาพยโุรปกบัประเทศไทย โดยสหภาพยโุรป

ขอทราบความคืบหน้าต่อเรื่องดังกล่าว โดยครั้งนี้เป็น

ครั้งที่ 2 

• ประกาศสัญลักษณ์ทางโภชนาการของส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (G/TBT/N/THA/473) 

เป็นการหารือระดับทวิภาคีระหว่างสหภาพยุโรปกับ

ประเทศไทย โดยขอให้ประเทศไทยพิจารณาตอบแจ้ง

ข้อมูลต่อเรื่องดังกล่าว โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2  

 4. ประเด็นอื่นๆ 

• ฉลากประหยดัพลังงานเบอร์ห้าส�าหรบัอปุกรณ์เครือ่งใช้

ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น

มาตรการสมัครใจ และประเทศเกาหลีพิจารณาว่าอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออก ซ่ึงได้ข้อยุติของ

ปัญหาแล้ว   
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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 ฉบับน้ี ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก ประเทศ

สหรัฐอเมริกาออกมาตรฐานพลังงานหมุนเวียน ส�าหรับน�้ามันไบโอดีเซล (Notification G/TBT/N/USA/1302) และประเทศอินโดนิเซียได้

ออกร่างประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมให้ผลติภณัฑ์เครือ่งเสยีง วดีโีอ และอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีคล้ายคลงึกนั (Notification G/TBT/N/IND/117) 

ดังนี้

มาตรการทีแ่จ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to 

Trade: TBT) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/USA/1302  

เรื่อง Renewable Fuel Standard Program: Standards for 2018 and Biomass-Based Diesel Volume for 

2019

วันที่แจ้ง    24 กรกฎาคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช้    ยังไม่ก�าหนด 

วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน  31 สิงหาคม 2560

ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้อง
พลังงานหมุนเวียน ส�าหรับน�้ามันไบโอดีเซล

สาระโดยสรุป
สหรฐัอเมริกาได้ออกประกาศว่าด้วยมาตรฐานพลงังานหมนุเวยีน ภายใต้พระราชบญัญตักิฎหมายว่าด้วย

อากาศสะอาด (The Clean Air Act)  ซึง่เป็นการเสนอมาตรฐานเช้ือเพลิงทีส่ามารถทดแทนกนัได้ จ�านวน 4 ประเภท 

ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตจากเซลลูโลส (cellulosic biofuel) ไบโอดีเซล (biomass-based diesel) เชื้อเพลิง

ชีวภาพขั้นสูง (Advanced Biofuels) และเชื้อเพลิงหมุนเวียน (total renewable fuel) ที่น�าไปใช้กับเครื่องยนต์

น�า้มนัเบนซนิและดเีซล ซึง่ถกูผลติหรือน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรใน พ.ศ. 2561 โดยองค์การพทิกัษ์สิง่แวดล้อม (EPA) 

เสนอข้อก�าหนดเฉพาะของพลังงานทุกประเภทเชื้อเพลงให้มีปริมาณน้อยลงกว่าปริมาณที่เคยก�าหนดใช้เมื่อ  

พ.ศ.2560 นอกจากนี้ ยังก�าหนดปริมาณที่สามารถนับไปปรับใช้ได้ส�าหรับ พ.ศ.2562 อีกด้วย รายละเอียดดังนี้

   ตำรำงแสดงปริมำณเชื้อเพลิงที่ก�ำหนด

วัตถปุระสงค์
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานพลงังานหมนุเวียน ส�าหรับน�า้มนัไบโอดเีซล (Notification G/TBT/N/USA/1302)

WTO/TBT นางสาวพิยานิชญ์ แต้มแก้ว • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

1

ประเภท พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตจากเซลลูโลส 238 ล้านแกลลอน ไม่ปรากฏ

ไบโอดีเซล 2.1 พันล้านแกลลอน 2.1 พันล้านแกลลอน

เชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง 4.24 พันล้านแกลลอน ไม่ปรากฏ

เชื้อเพลิงหมุนเวียน 19.24 พันล้านแกลลอน ไม่ปรากฏ
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มาตรการทีแ่จ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to 

Trade: TBT) ประเทศอินโดนเีซยีได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/IND/117   เรือ่ง Draft 

Decree of Minister of Industry on Mandatory Implementation of Indonesian National Standard  

for Audio, Video and Similar Electronic Apparatus

วันที่แจ้ง    2 สิงหาคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช้    6 เดือนหลังจากน�าไปใช้ 

วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน  60 วัน นับจากวันที่มีการแจ้ง WTO

ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้อง
จอภาพโทรทัศน์รุ่นเก่าขนาด 42 น้ิว (พิกัดอัตราศุลกากร 8528.72.91),เครื่องเล่นแผ่นซีดีและ 

เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์ (พิกัดอัตราศุลกากร 8519.81.30), เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง (พิกัดอัตราศุลกากร 

8527.91.10), เครื่องบันทึกหรือถอดเสียง (พิกัดอัตราศุลกากร 8527.21.00), เครื่องขยายเสียง (พิกัดอัตราศุลกากร 

8518.40.40, ล�าโพง (พกัิดอตัราศลุกากร 8518.21.10), คอนโซลวดีโีอเกมทีถ่อดภาพบนเครือ่งโทรทศัน์ (พกิดัอตัรา

ศุลกากร 9504.50.10) และกล่องแปลงสัญญาณดิจิตอล (พิกัดอัตราศุลกากร 8528.71.11)

สาระโดยสรุป
อนิโดนเีซียได้ออกร่างประกาศเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เครือ่งเสียง วดีโีอ และอปุกรณ์ไฟฟ้าทีค่ล้ายคลึงกนัทัง้ทีผ่ลิต

ภายในประเทศและน�าเข้าเพือ่จ�าหน่ายในประเทศ โดยระบวุ่าจะต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดเฉพาะของระบบการทดสอบ

มาตรฐานแห่งชาติอนิโดนีเซยี (SNI) ผูป้ระกอบการทีผ่ลิตผลิตภัณฑ์ดงักล่าวต้องปฏิบตัติามมาตรฐานทีก่�าหนด ทัง้นี้ 

เครื่องหมายมาตรฐาน SNI ต้องผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติ (KAN) ที่แต่งตั้งโดย 

กระทรวงอตุสาหกรรมของอนิโดนเีซยี ผลติภณัฑ์ทีส่ามารถจ�าหน่ายในอนิโดนเีซยีทัง้ผลติภายในประเทศหรอืน�าเข้า  

จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน SNI 04-6253-2003 ว่าด้วยข้อก�าหนดเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์เครือ่งเสียง วดีโีอ 

และอปุกรณ์ไฟฟ้าทีค่ล้ายคลงึกนั ซึง่ได้ก�าหนดนยิามศพัท์ ข้อก�าหนดด้านคณุภาพ วธิกีารสุม่ตวัอย่าง เคร่ืองมอืการทดสอบ 

การยอมรบัผลการทดสอบ การตดิเครือ่งหมาย และการบรรจหุบีห่อ 

วัตถปุระสงค์
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสนับสนุนการค้า 

อย่างยุติธรรม

ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเสียง วีดีโอ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ที่คล้ายคลึงกัน (Notification G/TBT/N/IND/117) ดังนี้

2

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่ กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 

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

mailto:wto@tisi.go.th
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นายองอาจ จิตร์พรหม • บรรณารักษ์ช�านาญการ

Cloud ฟรีน่าใช้... 
คนที่มีไฟ(ล์) ต้องลอง
ตอนที่ 2

หลังจากเกริ่นน�าเรื่อง Cloud computing และ Cloud storage กันอย่างยืดยาว จนเกือบจะจบไม่ลงเม่ือฉบับที่แล้ว ฉบับนี้  

ผมจึงไม่อยากพูดพร�่าท�าเพลงให้มากความ แต่จะชวนผู้อ่านไปท�าความรู้จักกับเจ้า Cloud storage ให้ลึกลงไปอีกขั้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 

การตัดสินใจเลือกใช้งาน  

Cloud storage ค่ายไหน ? - ถูกใจ น่าลอง  

Dropbox (2 GB) iCloud  (5 GB)

สกู๊ปพิเศษ

ปัจจุบันมี Cloud Storage ฟรี มากมายหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ ใครที่ยังไม่เคยใช้ หรืออยากจะลองใช้ แนะน�าให้เริ่มต้นโดยเข้าไปที่

เว็บไซต์ผู้ให้บริการ Cloud storage แล้วสมัครเป็นสมาชิกเพื่อขอรับบัญชีส่วนตัว (Account) ส�าหรับเข้าใช้งาน ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียน 

เพื่อสมัครสมาชิกนั้นไม่ยาก โดยผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั้งก�าหนด Username และPassword (คล้ายกับการสมัคร e-mail) เมื่อได้  

Account แล้ว ผู้ใช้ก็จะสามารถ Log in เข้าใช้งานพื้นท่ีบน Cloud storage ที่สมัครไว้ได้ฟรีตามโควต้าท่ีก�าหนด ขนาดพื้นที่ที่อนุญาต 

ให้ใช้งานได้ฟรบีน Cloud storage แต่ละค่ายจะมากน้อยแตกต่างกนัไป บางค่ายให้โควตาพืน้ทีใ่ช้งานเพยีงเล็กน้อย ในขณะทีบ่างค่ายอาจให้พืน้ที่

มากเพียงพอส�าหรับการใช้งานทั่วไป กรณีที่พื้นที่ไม่พอใช้งานผู้ใช้สามารถเพิ่มขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ตามต้องการ เพียงแต่จะต้องจ่ายเงินให้

กับผู้ให้บริการรายนั้นๆ ตามอัตราของแต่ละแพ็คเกจ ซึ่งอาจเป็นรายเดือน หรือรายปี (ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่ผู้ใช้เลือก)  อนึ่ง ส�าหรับผู้ใช้งานทั่วไป 

ผมมองว่า Cloud แบบฟรี ท่ีมีให้บริการอยู่มากมาย ก็น่าจะเพียงพอส�าหรับการใช้งานเบื้องต้น ว่าแล้ว..อย่ารอช้า ! ลองมาดูตัวอย่าง Cloud 

storage ยอดฮิต ที่ผมถูกใจ และอยากให้ลองใช้กันหน่อยดีกว่า โดยขอเรียงล�าดับตามขนาดพื้นที่ใช้งาน ที่แต่ละค่ายใจดีจัดมา ให้ใช้กันแบบฟรีๆ 

ไม่มีข้อผูกมัด 

ขอเปิดตัวด้วย Cloud storage ยอดนิยมที่ ให้โควต้า

พื้นที่ใช้งานเริ่มต้น แบบพอถูไถ แค่ 2GB แต่ช้าก่อน ! Dropbox 

ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้น เพราะนอกจากพื้นที่ ท่ีจัดมาให้ 2GB  

ยังมีโปรโมชั่นลดแหลกแจกแถมอันน่าดึงดูดใจอีกมากมาย เช่น  

หากชกัชวนเพือ่นมาใช้งาน Dropbox ได้มากข้ึน จะได้พ้ืนทีเ่พ่ิมฟรี

อีกหลายสิบ GB เลยทีเดียว (คุ้นๆ นะ ! ผมว่า..เหมือนโปรโมชั่น 

ส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรยังไงก็ไม่รู้ !)

กรณี  ต ้องการ เพิ่ มพื้ น ท่ี 

ใช้งาน ก็สามารถท�าได้สนนราคาเริ่มต้น 

อยูท่ีป่ระมาณ 280 บาท/เดอืน/พืน้ที ่1 TB  

(1024 GB) Dropbox รองรับการใช้งาน

ทั้งบนเว็บและบนแอพพลิเคชั่นต่างๆ  

จุดเด่นของ Dropbox อยู่ที่การตั้งค่า 

ความเป็นส่วนตัว (Privacy) และฟังก์ชั่นการแชร์ไฟล์ที่ มี

ประสิทธิภาพสูง รวมถึงไม่มีการจ�ากัดขนาดไฟล์ 

สนใจ Cloud storage ค่ายนี้สามารถคลิกเข้าไปสมัคร

ใช้บริการได้ที่ https://www.dropbox.com/

ใครที่เป็นสาวก Smartphone และ Mobile devices 

ของค่าย Apple คงรู้จัก Cloud storage ยี่ห้อนี้ดี  iCloud ถูก

พัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับการท�างานบนอุปกรณ์ท่ีผลิตโดยบริษัท 

Apple หรืออุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้น เช่น Mac 

Computer, MacBook, iPhone, iPad  โดยให้โควต้าพื้นที่ใช้งาน

เริ่มต้น 5GB  กรณีต้องการอัพเกรดพื้นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย

ประมาณ 35 บาท/เดือน/พื้นที่ 50GB ข้อจ�ากัดของ iCloud คือ 

ฝากไฟล์ได้เฉพาะไฟล์รูปภาพเท่านั้น ไม่รองรับไฟล์ข้อมูลต่างค่าย

ประเภทอื่นๆ  

สนใจ Cloud storage ค่ายนี ้สามารถคลิกเข้าไปสมคัร

ใช้บริการได้ที่ https://www.icloud.com/

https://www.dropbox.com/
https://www.icloud.com/
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สกู๊ปพิเศษ

One Drive (5 GB)

Box (10GB)

Google Drive (15 GB)

ADrive  (50 GB)

หากคุ้นเคยกับการใช้งาน Windows และ โปรแกรม

ตระกลู Office คณุควรท�าความรูจ้กักบัเจ้า One Drive นีไ้ว้ เพราะ

มันคือ Cloud storage ยอดนิยม ที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft 

เช่นกัน One Drive ให้โควต้าพื้นที่ใช้งานเริ่มต้น 5 GB และรองรับ

ไฟล์ขนาด

ใหญ่สุดไม่เกิน 2GB (เดิม One Drive ให้พื้นที่ฟรีสูงถึง 

10 GB แต่ปรบัลดเหลอืเพยีง 5 GB นบัต้ังแต่เดอืนกรกฎาคม 2559 

เป็นต้นมา)  การอัพเกรดพื้นที่เพิ่ม สามารถท�าได้โดยชักชวนเพื่อน

มาใช้บริการให้มากขึ้น (โปรโมชั่นใกล้เคียงกับ Dropbox) หรือซื้อ

พืน้ทีใ่ช้งานเพ่ิม สนนราคาเริม่ต้น

อยู่ที่ประมาณ 68 บาท/เดือน 

/พื้ นที่  50GB จุด เด ่นของ  

One Drive ที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นๆ 

คือ สามารถใช้งานได้บนทุก

ระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น 

Mac, iOS, Android, Windows และ Windows Phone  

ทัง้บนเว็บ และบนแอพพลเิคช่ัน รองรบัการแชร์ไฟล์แบบสาธารณะ 

ทีส่�าคญัไฟล์เอกสารต่างๆ ทีจ่ดัท�าด้วยโปรแกรมตระกลู Microsoft 

Office สามารถจัดเก็บไว้บน One Drive และน�าไปเปิดบน 

อุปกรณ์อื่นๆ ได้ไม่มีปัญหา สนใจ Cloud storage ค่ายนี้ สามารถ

คลิกเข้าไปสมัครใช้บริการได้ที่  https://onedrive.live.com/

Cloud storage ใจดีให้พื้นที่ใช้ฟรีเป็นเลข 2 หลัก โดย

มีขนาดเริ่มต้นที่ 10 GB  และรองรับไฟล์ขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 

250MB  Box เน้นกลุ่มผู้ใช้ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและองค์กร ผู้ใช้

ทัว่ไปสามารถอพัเกรดพืน้ทีเ่ป็น 100GB และรองรบัไฟล์ขนาดใหญ่

สดุ 5 GB ด้วยสนนราคาประมาณ 320 บาท/เดอืน ส่วนผูใ้ช้ในกลุม่

องค์กร มีแพ็คเกจให้เลือกหลายแบบตามลักษณะการใช้งาน Box 

สามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บและบนแอพพลิเคช่ันต่างๆ สนใจ 

Cloud storage ค่ายน้ี สามารถคลิกเข้าไปสมัครใช้บริการได้ที ่

https://www.box.com/

Cloud storage จากบริษัท Google ผู ้พัฒนา  

Search Engine ยกัษ์ใหญ่ของโลก ยอมรบัว่าผมใช้ยีห้่อนีบ่้อยทีส่ดุ 

เพราะชื่นชอบในความใจดีสุดๆ ที่ให้พื้นที่ใช้งานฟรีแบบไม่ต้อง 

ขอเพิ่ม มากถึง 15 GB   แต่หากยังไม่จุใจ สามารถอัพเกรดพื้นที่ได้

ด้วยสนนราคาเริม่ต้นทีถ่กูเหลอืเชือ่ เพยีงประมาณ 68 บาท/เดอืน/

พื้นที่ 100 GB  ซ่ึงเทียบกับค่ายอ่ืนแล้ว ถือว่า Google Drive  

ให้พืน้ทีม่ากและราคาถกูทีส่ดุในขณะนี ้จดุเด่นของ Google Drive 

คือ สามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บและบนแอพพลิเคชั่น อีกทั้งยัง

รองรับการเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ ของ Google ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีปัญหา เช่น การแนบไฟล์บน Google Drive เพื่อส่งไปปลาย

ทางด้วย Gmail การจัดเก็บไฟล์เอกสารต่างๆ ของ Google Docs  

เป็นต้น สนใจ Cloud storage ค่ายนี้ สามารถคลิกเข้าไปสมัคร 

ใช้บริการได้ที่  https://www.google.com/drive/

Cloud storage ที่ให้พื้นที่ใช้งานฟรีแบบอลังการงาน

สร้าง สูงถึง 50 GB ไม่มีการลบไฟล์หากเก็บไว้เพื่อดาวน์โหลดส่วน

ตัว ถ้าให้พื้นที่ใหญ่เยอะขนาดน้ีแล้วยังไม่พอ ก็แค่เสียเงินค่า

อัพเกรดเพิม่อีกเล็กน้อย ด้วยราคาขัน้ต�่าประมาณ 85 บาท/เดือน/

พื้นที่ 100 GB  ADrive มีเครื่องมือในการค้นหาที่ใช้ง่าย สามารถ

แก้ไขเอกสารแบบออนไลน์ได้โดยสะดวก สามารถอัพโหลดข้อมูล

ได้ทั้ง Folder โดยไม่ต้องอพัโหลดทีละไฟล์  มีข้อกวนใจอยา่งเดยีว 

คือ หน้าตาการใช้งาน (Interface) อาจจะดูธรรมดาไปหน่อย

สนใจ Cloud storage ค่ายนี ้สามารถคลิกเข้าไปสมคัร

ใช้บริการได้ที่ https://www.adrive.com/

https://onedrive.live.com/
https://www.box.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.adrive.com/


|  สิงหาคม 256012 สมอ สาร

สกู๊ปพิเศษ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง:
https://programsdd.com/2013/12/16/cloud-storage/
https://www.dailytech.in.th/free-websites-cloud-storag/
https://www.it24hrs.com/2012/cloud-storage-web/
https://www.itdigitserve.com/ฟรี-6-cloud-storage-ยอดนิยม/  

แหล่งรูปภาพโลโก้/ภาพประกอบ :
https://onedrive.live.com/
https://www.adrive.com/
https://www.box.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.apple.com/icloud
https://www.google.com/drive/
https://pixabay.com (free image)

ภาพประกอบเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ที่ให้ใช้ฟรี (GB) ของ Cloud storage แต่ละค่าย (พร้อมค่าอัพเกรดพื้นที่ใช้งาน)

*ข้อมูล ตรวจสอบล่าสุดจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ Cloud storage แต่ละค่าย ณ เดือนพฤษภาคม 2560 โดยคิดราคา

เป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ 1 USD = 34 บาท (โดยประมาณ)

ตัวอย่าง Cloud storage ทั้ง 6 ค่าย ข้างต้น เป็น 

Cloud สาธารณะยอดนิยม ที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะส�าหรับ 

ผูเ้ร่ิมต้นใช้งาน เนือ่งจากมคีวามเรยีบง่ายและทรงประสทิธภิาพ 

ดีและคุ ้มค่า ทั้งยังสามารถตอบโจทย์ผู ้ที่ก�าลังมองหา 

แหล่งส�ารองข้อมูลชั้นดีบนก้อนเมฆโดยไม่ต้องง้ออุปกรณ์  

มาถึงตรงนี้..ผมคงต้องขอทิ้งท้ายบทความแนว 

Cloud..Cloud ทั้ง 2 ตอน นี้ไว้ ด้วยความโล่งใจเป็นที่สุด 

เนื่องจากก่อนหน้าน้ี เคยคิดว่ามันอาจจะจบไม่ลง เพราะมี

สารพันเรื่องราวต่างๆ มากมายท่ีอยากจะน�ามาถ่ายทอดลง 

ในพื้นที่หน้ากระดาษที่มีอยู่อย่างจ�ากัด  ใครที่สนใจ ลองคลิก

เข้าไปดูเว็บไซต์ที่แนะน�าข้างต้นและศึกษาข้อมูลทางเทคนิค

เชิงลึกของ Cloud แต่ละยี่ห้อกันได้ตามอัธยาศัย  ส�าหรับผม 

หากมีโอกาสจะลองหยิบเจ้า Cloud storage ตัวใดตัวหนึ่ง 

มาน�าเสนอและอธิบายวิธีการใช้งานอย่างละเอียดอีกครั้ง  

เพื่อคุณผู้อ่านจะได้เห็นภาพชัดเจน และน�าไปลองฝึกภาค

ปฏิบัติโดยการใช้งานจริงได้ด้วยตนเอง  เชื่อเถอะครับว่า.. 

ใครก็ตามที่อ่านบทความมาถึงบรรทัดนี้ นั่นแสดงว่า คนมีไฟ

อย่างคุณ เริ่มสนใจ และก�าลังมีแผนการอะไรบางอย่าง  

ที่จะท�ากับเจ ้า Cloud ท่ีผมแนะน�าไปน้ี..แล้วใช ่มั๊ย?   

ส่วนคนที่ยังลังเล ว่า จะใช้ หรือ ไม่ใช้ ? คงต้องลองถามใจ 

คุณดู ซึ่งหากจะถามหาค�าตอบสุดท้ายจากปากของผม 

เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง ค�าตอบที่ ได ้ ก็ยังคง 

เหมือนเดิม ว่า.. 

“ท�าไมจะไม่ใช้ล่ะครบั ! นีแ่หละ  Cloud ฟรน่ีาใช้ 

ที่คนมีไฟ(ล์) ต้องลอง”  

https://programsdd.com/2013/12/16/cloud-storage/
https://www.dailytech.in.th/free-websites-cloud-storag/
https://www.it24hrs.com/2012/cloud-storage-web/
https://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://onedrive.live.com/
https://www.adrive.com/
https://www.box.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.apple.com/icloud
https://www.google.com/drive/
https://pixabay.com/
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เกาะติดการประชุม กมอ.กองบรรณาธิการ

จากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (กมอ.) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กมอ. 
ได้เห็นชอบดังนี้

1. มำตรฐำนต่ำงประเทศในกำรท�ำเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : 
เหล็กข้ออ้อย เป็นกำรเฉพำะครำว ตำมมำตรำ 20 ทวิ  
ให้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ากัด (มหาชน)

2. มำตรฐำนต่ำงประเทศในกำรน�ำเข้ำเหล็กโครงสร้ำง 
รปูพรรณรดีร้อน เป็นกำรเฉพำะครำว ตำมมำตรำ 21 ทว ิ
ให้แก่ บริษัท ออย เสททส์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และ

บริษัท อะซิมุท เอเชีย แปซิฟิก จ�ากัด

กำรท�ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่ยึดอำยัดไว้ให้สิ้นสภำพ 
ของผูป้ระกอบกำร จ�ำนวน 7 รำย ได้แก่ หัวนมยางส�าหรับ 

ขวดนม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้า 

ทีก่�าหนดไม่เกิน 450/750โวลต์ หมวกนริภยัส�าหรบัผูใ้ช้ยานพาหนะ 

และบรภิณัฑ์ส่องสว่างและบรภิณัฑ์ทีค่ล้ายกนั : ขดีจ�ากดัสัญญาณ

รบกวนวิทย ุ 
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เมือ่วันที ่1 สิงหาคม 2560 นำยพสิิฐ รงัสฤษฎ์วฒุกิลุ เลขำธิกำร สมอ. น�าคณะสือ่มวลชนลงพืน้ทีศ่นูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 

เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าของโครงการในระยะแรก ซ่ึงขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการปรบัพืน้ทีข่นาด 200 ไร่ ให้แล้วเสรจ็ ภายในวนัที ่31 ตลุาคม 2560 

ตามแผนงานโครงการก่อสร้างสนามทดสอบตามมาตรฐาน มอก.2721-2559 (UN R117) และอาคารส�านักงานพร้อมห้องปฏิบัติการเฟสแรก 

ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายในปี 2561 และเร่งรัดงานตามแผนการก่อสร้างต่อเนื่องในระยะที่ 2  

เร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ คาดเฟสแรกเสร็จ มี.ค. 2561

เตรียมพร้อม พัฒนาองค์กรรองรับ 
Thailand 4.0

สัมมนาร่วมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) และ สมอ. 

กองบรรณาธิการTISI NEWS & ACTIVITIES

สมอ. จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

"การพัฒนาองค์กรรองรับ Thailand 4.0"   

โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจ 

โมเดลการพัฒนาประเทศ บริบท และสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แนวทางปฏิบัติงาน

แบบบูรณาการ และร ่วมมือทุกภาคส่วน  

ปรับวิธีคิด กระบวนทัศน์ และด�าเนินกิจการ

ด้านการมาตรฐานรองรบันโยบาย Thailand 4.0 

โดยม ีนำงเบญจมำพร เอกฉตัร์ รองเลขำธิกำร 

สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรม

ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 2 

สิงหาคม 2560

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)  

ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เพื่อหารือท�าความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งนโยบายทิศทาง 

การด�าเนินงานของ สมอ. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร สมอ. และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560  

ณ จังหวัดนครราชสีมา
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สมอ. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“การติดตาม ประเมินผล และเสรมิสร้างศักยภาพในการตรวจสอบ

รบัรองของหน่วยรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชนระดบัจงัหวดั” 

ขึน้ เมือ่วนัที ่9-10 สงิหาคม 2560 ณ โรงแรม เซน็ทารา โฮเตล็ 

แอนด์ คอนเวนช่ัน เซน็เตอร์ จงัหวัดอดุรธาน ี และวนัที ่16-17 

สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทาร่ี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่   

ซ่ึงได้รบัเกยีรตจิากนำยพสิฐิ รงัสฤษฎ์วฒุกิลุ เลขำธกิำร สมอ. 

เป็นประธานในพธิเีปิดการสมัมนา โดยมสี�านกังานอตุสาหกรรม

จงัหวดัในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเข้าร่วมสมัมนาจ�านวน 

20 จังหวดั และส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัในเขตภาคเหนอื

เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน 15 จังหวัด ตามล�าดับ การประชุม 

ดงักล่าวเป็นการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิการรบัรอง

ของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด  

เพื่อให้การด�าเนินงานของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

หลักการสากล พร้อมเสรมิสร้างความรู ้แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ข้อคิดเห็น และท�าความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ สมอ. 

กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนระดับจังหวัด

คณะผู้ประเมินขององค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรอง

ระบบงาน (Pacific Accreditation  Cooperation: PAC) เข้าตรวจประเมิน

เพื่อการคงไว้ซึ่งการยอมรับร่วม (Multilateral Recognition Arrangement 

– MLA) ของประเทศไทย ที่ได้มีการลงนามการยอมรับร่วมในนามของ 

คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาต ิ(กมช.) ณ ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์

อตุสาหกรรม (สมอ.) และส�านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

(มกอช.) และคณะผู้ประเมิน (Peer Evaluators) จากประเทศสมาชิกของ 

PAC อนัประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย อนิเดยี อหิร่าน อนิโดนเีซยี เวยีดนาม 

ทั้งนี้ สมอ.ได้ลงนามในข้อตกลงการยอมรับร่วมของ PAC ในสาขาระบบ 

บริหารงานคุณภาพ  สาขาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาการรับรอง

ผลิตภัณฑ์ และสาขาระบบการจดัการพลังงาน ระหว่างวนัที ่21 - 26 สงิหาคม 

2560

เสริมสร้างศักยภาพในการตรวจสอบรับรองของ
หน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้ประเมินขององค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน 
เข้าตรวจประเมินเพื่อการยอมรับร่วมของประเทศไทย
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สมอ.ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมาร์                             
และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

การสัมมนาผลกระทบของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds, VOCs) 
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สมอ. ได้จัดการสัมมนา เรื่อง ผลกระทบของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic 

Compounds, VOCs) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ภายในงานสัมมนามีการบรรยายเรื่อง กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 

การควบคุม การก�ากับดูแล การบริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรมของ VOCs โดยได้รับเกียรติจาก กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

และคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองห้องปฎิบัติการเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน�้า กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 

นำยพสิฐิ รงัสฤษฎ์วฒุกิลุ เลขำธกิำร สมอ. 

พร้อมคณะผูบ้ริหาร ให้การต้อนรบัรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แห่งสหภาพ

เมียนมาร์ H.E. U Khin Maung Cho  

และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง  

ในการมาเยอืน สมอ. พร้อมรบัฟังการบรรยาย 

เรื่อง ประสบการณ์การจัดท�ามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย และ

นโยบายการส่งเสริมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของ SMEs รวมทั้งยังได ้

เยีย่มชมห้อง WebEx conference center 

Knowledge Center และศนูย์การให้บรกิาร 

National single window ของ สมอ.
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สมอ. ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน (Peer Evaluators)

สมอ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                                                                      
โครงการกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ติดปีก 4.0

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน 

(Peer Evaluators) ขององค์การภมูภิาคแปซฟิิกว่าด้วยการรบัรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation: 

PAC) ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย  อินเดีย อิหร่าน อินโดนีเซีย และเวียดนาม 

เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. ลงนามบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือ โครงการกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ติดปีก 4.0 เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP 

(One Tambon One Product) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs (Small and Medium  

Enterprises) อย่างครบวงจร โดยมหีน่วยงานร่วมลงนามประกอบด้วย กรมท่าอากาศยาน กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

บรษิทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากดั ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชมุ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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สมอ.จัดการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 สมอ.ร่วมกับ METI (Ministry of Economy,Trade and Industry) 

Nite (National Insitute of Technology and Evaluation) และ AOTS จัดการฝึกอบรม เรื่อง "ความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น" (Overview of product Safety Activities in Thailand  

& Japan) โดยได้รบัเกยีรตจิาก นำงเบญจมำพร เอกฉตัร์ รองเลขำธกิำร สมอ. เป็นประธานในพธิเีปิดการฝึกอบรม 

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า

เสริมสร้างศักยภาพในการตรวจสอบรับรองของ
หน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา

สมอ. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตาม ประเมินผล และเสริมสร้างศักยภาพ 

ในการตรวจสอบรับรองของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด” ขึ้น เม่ือวันที่ 30-31 สิงหาคม 

2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจาก นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. 

เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให ้

การด�าเนินงานของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

หลักการสากล พร้อมเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อคิดเห็น  

|  สิงหาคม 256018 สมอ สาร
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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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