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สมอสาร

WARNING

สารเคมีที่เข้าข่ายต้องขออนุญาต
ภายใต้กฎระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป

14

WTO/TBT

แจ้งเตือนผู้ประกอบการ
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เรื่องประจำ�ฉบับ
สารเคมีที่เข้าข่ายต้องขออนุญาต

ภายใต้กฎระเบียบ
REACH ของสหภาพยุโรป

เรื่องประจำ�ฉบับ
กฤษณา เพ็ชรเจริญ
นักวิชาการมาตรฐานชำ�นาญการ
สำ�นักบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ

สารเคมีที่เข้าข่ายต้องขออนุญาต
ภายใต้กฎระเบียบ

REACH ของสหภาพยุโรป

REACH เป็นกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (Regulation (EC)
No.1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน (Registration) การประเมิน
ความเสี่ยง (Evaluation) การขออนุญาต (Authorisation) และ
การจ�ำกัดการใช้ (Restriction) สารเคมี (CHemicals) ในสหภาพยุโรป
มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วน
ั ที่ 1 มิถน
ุ ายน 2550

6

สมอสาร

REACH เน้นการควบคุมและการสื่อสารข้อมูลระหว่างการผลิต
การจ�ำหน่าย และการใช้งานตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมี (Substances) สารเคมีในเคมีภัณฑ์ (Substances in Preparation) หรือ
สารเคมีในผลิตภัณฑ์ (Substances in Article) โดยก�ำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้า
มีหน้าที่ให้ข้อมูลพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการประเมินและการควบคุมความเสี่ยง
จากสารเคมีรายการนั้นๆ ผ่านกลไกการจดทะเบียนสารเคมี (Registration)
ในขณะเดียวกันผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลลักษณะการใช้งานของตนเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถ
ประเมินความเสีย่ งของการใช้สารนัน้ ๆ เพือ่ จัดท�ำข้อมูลความปลอดภัยในการใช้นนั้
ได้อย่างถูกต้องเมื่อได้ข้อมูลพื้นฐานแล้วก็จะเข้าสู่กลไกการประเมินความเสี่ยง
(Evaluation) เพือ่ ประเมินความครบถ้วนของข้อมูล ประเมินข้อเสนอในการทดสอบ
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีแต่ละชนิด จนสามารถแยกแยะ
ระดับความเสี่ยงของสารเคมีแต่ละรายการได้ หากพบว่าสารเคมีรายการใด
มีปริมาณการใช้สูง (High Volume) หรือมีลักษณะน่ากังวลสูง (High Concern)
จะเข้าข่ายเป็นสารเคมีที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง (Substances of Very High
Concerns: SVHC) รายชื่อสารที่เข้าข่าย SVHC จะถูกเสนอโดยรัฐสมาชิกหรือ
องค์กรกลางด้านสารเคมีของสหภาพยุโรป (European Chemicals Agency
: ECHA) เพื่อพิจารณาหรือศึกษาข้อมูลและปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมในรายละเอียด
หากผลศึกษาพบว่าสารใดมีความเสี่ยงสูงและจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมหรือดูแล
เป็นพิเศษ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะพิจารณาบรรจุสารนัน้ ใน Candidate List
และหากพบว่าสารในรายชื่อ Candidate List ยังมีมาตรการที่ใช้ควบคุมหรือดูแล
ไม่เพียงพอ ขั้นสุดท้ายคณะกรรมาธิการฯ จะบรรจุรายชื่อสารเคมีดังกล่าวเข้าใน
บัญชีรายชื่อ SVHC ที่ต้องขออนุญาต “Authorisation List” ต่อไป องค์กรกลางฯ
จะจัดล�ำดับความส�ำคัญของสารใน Candidate List ซึ่งจะมีการปรับปรุงทุก 2 ปี
ทั้งนี้ ก�ำหนดเวลาของการจดทะเบียนสารเคมีและการประเมินความเสี่ยงส�ำหรับ
SVHC ได้หมดเขตลงตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2553 และ 1 ธันวาคม 2555 ตามล�ำดับ
ในขณะที่สารที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตจะมีการประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง
TISI E-magazine
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การอนุญาต (Authorisation) คือการที่องค์กรกลางฯ อนุญาตให้มี
การผลิต หรือ การจ�ำหน่าย หรือ การใช้สารเคมีที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง (SVHC)
สารที่เข้าข่ายได้แก่ สารก่อมะเร็ง สารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
และสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Carcinogenic, Mutagenic and Toxic for
Reproduction: CMR) สารเคมีที่มีการตกค้างยาวนาน และสะสมได้ในสิ่งมีชีวิต
และมีพิษ (Persistent, Bio-accumulative and Toxic: PBT) และสารเคมีที่มี
การตกค้างยาวนานมาก และสะสมได้ดีมากในสิ่งมีชีวิต (very Persistent and
very Bio-accumulative: vPvB) โดยกฎระเบียบ REACH ก�ำหนดให้ผผู้ ลิต ผูน้ �ำเข้า
ผู้รับมอบท�ำการแทนเฉพาะหรือผู้ใช้ปลายน�้ำต้องได้รับอนุญาตก่อนการผลิต หรือ
ก่อนการจ�ำหน่าย หรือ ก่อนการใช้สารเคมีเหล่านัน้ แล้วแต่กรณี ตามวิธแี ละเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ คาดว่ามีสารเคมีที่อยู่ในข่ายการพิจารณาประมาณ 1,400
รายการ
ปัจจุบนั มีสาร SVHC ทีถ่ กู เสนอชือ่ ให้บรรจุใน Candidate List จ�ำนวน
138 รายการ และมีสาร SVHC ใน Candidate List ที่ประกาศเป็นรายชื่อ SVHC
ที่ต้องขออนุญาตใน Annex XIV ของกฎระเบียบ REACH จ�ำนวน 20 รายการ ดังนี้
ลำ�ดับ รายชื่อสารเคมี (ประเภท) CAS Number EC Number Sunset date
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การนำ�ไปใช้

1

Sodium dichromate/
(CMR)

7789-12-0;
10588-01-9

234-190-3

21/09/2017

ใช้เป็นสารให้สีในพลาสติก,
ใช้ป้องกันการผุกร่อนใน
เหล็กและโลหะ, ใช้ใน
การให้สีแก้วและเคลือบเงา
เซรามิค, ใช้ในการปรับ
คุณภาพไม้ และใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ประเภทน�้ำมัน
บ�ำรุงผิวและน�้ำหอม

2

Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all
major diastereoisomers
identified
(α-, β-, γ-HBCCD)/ (PBT)

3194-55-6,
25637-99-4,
134237-50-6,
134237-51-7,
134237-52-8

221-695-9,
247-148-4

21/08/2015

ใช้เป็นสารหน่วงไฟ (Flame
retardant) ในผลิตภัณฑ์
ผ้าเคลือบ

สมอสาร

ลำ�ดับ รายชื่อสารเคมี (ประเภท) CAS Number EC Number Sunset date

การนำ�ไปใช้

3

Bis (2-ethylhexyl) phthal- 117-81-7
ate (DEHP)/ (R)

204-211-0

21/02/2015

ใช้ในพีวีซี กาว สารเคลือบ
ร่อง หมึกสี และใช้ใน
ตัวเก็บประจุ (capacitor)

4

Dibutyl phthalate (DBP)/ 84-74-2
(R)

201-557-4

21/02/2015

ใช้ในพีวีซี กาว สารเคลือบ
ร่อง หมึกสี และใช้ในตัวเก็บ
ประจุ (capacitor)

5

Benzyl butyl phthalate
(BBP)/ (R)

85-68-7

201-622-7

21/02/2015

ใช้ในพีวีซี กาว สารเคลือบ
ร่อง หมึกสี และใช้ใน
ตัวเก็บประจุ (capacitor)

6

2,4-Dinitrotoluene (2,4DNT)/ (C)

121-14-2

204-450-0

21/08/2015

ใช้เป็น Chemical Intermediate ในการผลิต Toluene
diisocyanate, ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิต
Polyurethane Foams,
Plasticizing Agent, ใช้ใน
ถุงลมนิรภัยของรถยนต์,
เป็นสารในการสังเคราะห์
Azo dye

7

Diisobutyl phthalate
(DIBP)/ (R)

84-74-2

201-557-4

21/02/2015

ใช้เป็น Plasticizer ใน กาว
และ หมึกพิมพ์ ส�ำหรับ
กระดาษและบรรจุภัณฑ์,
ใช้เป็นสารทดแทน Di-nbutyl phthalate (DBP),
อาจพบในสินค้าอุปโภค
ต่างๆ เช่น สีเทียน ยางลบ
แฮนด์จักรยาน กระเป๋า
นักเรียน และเครื่องครัว
ที่ท�ำมาจากพลาสติก
เป็นต้น, พบได้ในของเล่น
และผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็ก
ที่ท�ำจากโฟมและพลาสติก

8

Diarsenic pentaoxide/ (C) 1303-28-2

215-116-9

21/05/2015

ใช้ในอุตสาหกรรมย้อม,}
ใช้ในการสกัดแยกโลหะ เช่น
ทองแดง ตะกั่ว ทอง, ใช้เป็น
สารรักษาเนื้อไม้ และใช้ใน
การผลิตแก้ว
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ลำ�ดับ รายชื่อสารเคมี (ประเภท) CAS Number EC Number Sunset date

10

การนำ�ไปใช้

9

Diarsenic Trioxide/ (C)

1327-53-3

215-481-4

21/05/2015

ใช้เป็นสารแยกสีออกจาก
แก้วและผิวเคลือบ, ใช้ใน
อุตสาหกรรมแก้ว, ใช้เป็น
สารรักษาเนื้อไม้และใช้ใน
การผลิตสารอื่นๆ

10

Lead chromate/ (CR)

7758-97-6

231-846-0

21/05/2015

ใช้เป็นเม็ดสี (pigment),ใช้
เป็นสารเติมแต่งในการ
ซ่อมแซมงานศิลปะ, ใช้ใน
อุตสาหกรรมกาว (Pastes
and Adhesives), เป็น
ส่วนประกอบของพลุ หรือ
ประทัด (Pyrotechnic
Powder), ใช้ในวัสดุที่มี
ความไวต่อแสง (photosensitive)

11

Lead chromate molybdate
sulphate red (C.I. Pigment Red 104)/ (CR)

12656-85-8

235-759-9

21/05/2015

ใช้เป็นเม็ดสี (pigment) C.I.
Pigment Red 104, ใช้ใน
อุตสาหกรรมพลาสติก
กระดาษ สิ่งทอ เครื่องหนัง
กาว และ ยางเรซิน (Mastics) เป็นต้น, ใช้ในการพิมพ์
ผ้า, ใช้ในสีที่ท�ำเส้นจราจร
ส�ำหรับทางหลวงและ
สนามบิน, ใช้งานอื่นๆ
(รวมถึง ใช้ในยางที่มีสี และ
สารประกอบที่ใช้ท�ำพื้น)

12

Lead sulfochromate
1344-37-2
yellow
(C.I. Pigment Yellow 34)/
(CR)

215-693-7

21/05/2015

ใช้เป็นเม็ดสี (pigment) C.I.
yellow 34, ใช้ใน
อุตสาหกรรมพลาสติก
กระดาษ สิ่งทอ เครื่องหนัง
กาว สี วาร์นิช และ ยาง
เรซิน (Mastics), ใช้ในการ
ผลิตสีส�ำหรับยานยนต์
อากาศยาน และอุปกรณ์
การเกษตร

สมอสาร

ลำ�ดับ รายชื่อสารเคมี (ประเภท) CAS Number EC Number Sunset date

การนำ�ไปใช้

13

Tris (2-chloroethyl)
Phosphate/ (R)

115-96-8

204-118-5

21/08/2015

ใช้ในอุตสาหกรรม Polyurethane Foams, เป็น
สารหน่วงไฟ (flame
retardants) และสาร
ป้องกันไฟ (Fire preventing agents), ใช้ในการผลิต
โพลิเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว
(อุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น
วัสดุมุงหลังคา), เป็น
Plasticizer และตัวควบคุม
ความหนืด ส�ำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตโพลิยรู เี ทน
โพลิเอสเตอร์ โพลิไวนิลคลอไรด์
และโพลิเมอร์ชนิดอื่นๆ

14

Trichloroethylene/ (C)

79-01-6

201-167-4

21/04/2015

ใช้เป็นสารท�ำความสะอาด
ก�ำจัดไขของโลหะ ตัวท�ำ
ละลาย, ใช้ผลิตสารประกอบ
อินทรีย์ประเภท คลอรีน
และฟลูออรีน

15

Sodium chromate/ (CMR) 7775-11-3

231-889-5

21/09/2017

ใช้ในการผลิตสารประกอบ
ของโครเมียม

16

Potassium chromate/
(CM)

7789-00-6

232-140-5

21/09/2017

ใช้ในการปรับสภาพและ
เคลือบผิวโลหะ, การผลิตตัว
ท�ำปฏิกิริยา (reagents)
และสารเคมีต่าง ๆ, การผลิต
สิ่งทอ, สารให้สีในเซรามิคส์,
การผลิตเม็ดสีและหมึก

17

Ammonium dichromate/ 7789-09-5
(CMR)

232-143-1

21/09/2017

มีการใช้หลัก ๆ ใน
กระบวนการออกซิไดซ์,
ใช้ในกระบวนการย้อมของ
การผลิตสิ่งทอ, มีการใช้รอง
ลงมาในการปรับสภาพโลหะ
และใช้ในห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทางเคมี
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ลำ�ดับ รายชื่อสารเคมี (ประเภท) CAS Number EC Number Sunset date
18

Potassium dichromate/
(CMR)

7778-50-9

231-906-6

21/09/2017

ใช้ในการผลิตโลหะโครม
(chrome) และเป็นตัว
ต้านสนิม การปรับสภาพ
และเคลือบผิวโลหะ, ใช้ใน
สีย้อมสิ่งทอ, ใช้ท�ำ
ความสะอาดเครื่องแก้ว
ในห้องปฏิบัติการ และ
การถ่ายลายวงจรลงบนแผ่น
เคลือบฟิล์ม (Photolithography)

19

Chromium trioxide/ (CM) 1333-82-0

215-607-8

21/09/2017

ใช้ในงานชุบผิวโลหะ,
ใช้ผลิตน�้ำยาถนอมเนื้อไม้
(ป้องกันแมลง/ปลวก),
ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยา
(Catalyst), ใช้เป็นสารตัง้ ต้น
ในการผลิต Cr2O3, ใช้ผลิต
เม็ดสี สี หมึก, ใช้ผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บางชนิด, ใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตแก้ว/เซรามิกส์
(บางชนิด)

20

Acids Generated from
Chromium Trioxide and
their Oligomers/ (C)

231-801-5,
236-881-5

21/09/2017

ใช้ในงานชุบผิวโลหะ,
ใช้ผลิตน�้ำยาถนอมเนื้อไม้
(ป้องกันแมลง/ปลวก),
ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยา
(Catalyst), ใช้เป็นสารตัง้ ต้น
ในการผลิต Cr2O3, ใช้ผลิต
เม็ดสี สี หมึก, ใช้ผลิตชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด,
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
แก้ว/เซรามิกส์ (บางชนิด)

7738-94-5;
13530-68-2

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556
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การนำ�ไปใช้

สมอสาร

หมายเหตุ:
1. CAS-Number หรือ CAS Registry Number เป็นชุดตัวเลขที่ก�ำหนดโดย Chemical
Abstracts Service เพื่อใช้เชื่อมสูตรโครงสร้างกับชื่อดัชนีของ Chemical Abstracts
Service กับข้อมูลอื่น
2. EC Number เป็นระบบรหัสสารเคมี 7 หลัก ที่ก�ำหนดขึ้นโดยกลุ่มประชาคมยุโรป
3. Sunset date หมายถึง วันทีห่ า้ มการจ�ำหน่ายและการใช้สารเคมีนนั้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ รายชือ่ สารเคมีทเี่ ข้าข่ายจะต้องได้รบั
อนุญาตตามกฎระเบียบ REACH จะไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ 20 รายการ แต่จะมี
การประกาศเพิม่ เติมขึน้ เรือ่ ยๆ ตามสถานการณ์การผลิต การใช้ และสิง่ แวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องคอยติดตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ สามารถ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ European Chemicals Agency
(ECHA) ที่ URL:http://echa.europa.eu

TISI E-magazine
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สกู๊ปพิเศษ
สเตนเลสกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สกู๊ปพิเศษ

สเตนเลสกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายอรุณ สังวรนิตย์ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ

เหล็กกล้าไร้สนิม หรือ สเตนเลส (Stainless steel) ในทางโลหะวิทยาถือว่าเป็น
โลหะผสม (Alloy Steel) ที่มีปริมาณธาตุโครเมี่ยม (Cr) อย่างน้อยที่สุด 10.5% มีคุณสมบัติ
ที่เป็นจุดเด่นคือ การไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนในสารเคมี สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้
มีความสวยงามและขึ้นรูปได้ง่าย มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
สเตนเลสไม่เป็นสนิมมีสาเหตุมาจาก โครเมี่ยมซึ่งเป็นธาตุส�ำคัญในเหล็กกล้าไร้สนิม
มีคุณสมบัติที่เรียกว่า Passivity หรือ Passive State เมื่อโครเมี่ยมรวมกับออกซิเจนจะเกิด
เป็นโครเมี่ยมอ๊อกไซด์ มีลักษณะเป็นฟิล์มที่เกาะติดแน่นและมีความทึบจนเป็นเสมือนเกราะ
ป้องกันไม่ให้อเิ ล็คตรอนเคลือ่ นทีผ่ า่ น หรือผ่านได้นอ้ ยลง ท�ำให้ปฏิกริ ยิ าไฟฟ้าเคมีซงึ่ เป็นสาเหตุ
ของการผุกร่อนเกิดได้ยากขึน้ การสึกกร่อนจึงหยุด การท�ำให้สเตนเลสเป็นสนิมคือการถูกท�ำลาย
ฟิล์มโครเมียมออกไซด์ที่เคลือบผิวออกไปในสภาวะที่ สเตนเลส สามารถเกิดสนิมได้ก่อนที่
ฟิลม์ โครเมียมออกไซด์จะก่อตัวขึน้ มาอีกครัง้ เช่น ถ้าสเตนเลสถูกท�ำให้เกิดรอยขีดข่วน แล้วบริเวณนัน้
มีความชื้น สามารถท�ำให้เกิดปฏิกิริยากับธาตุเหล็กก่อนที่ฟิล์มโครเมียมออกไซด์จะก่อตัวขึ้นมา
ก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดสนิมขึ้นได้
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สมอสาร

ประเภทของสเตนเลส
โดยส่วนใหญ่มกั เข้าใจผิดว่า สเตนเลสแท้แม่เหล็กจะดูดไม่ตดิ แต่จริงๆ แล้วการทีแ่ ม่เหล็ก
จะดูดติดหรือไม่ตดิ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของสเตนเลส ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็นกลุม่ ตามลักษณะ
ของโครงสร้างได้ 5 กลุม่ คือ ออสเทนนิตคิ , เฟอริตคิ , ดูเพล็กซ์, มาร์เทนซิตคิ และกลุม่ เพิม่ ความแข็ง
โดยวิธีการตกผลึก

กลุ่มออสเทนนิติค (Austenitic Stainless Steels) หรือสเตนเลสตระกูล 300
เป็นเกรดที่ใช้งานแพร่หลายมากที่สุดถึง 70% มีคุณสมบัติแม่เหล็กดูดไม่ติด (non –
magnetic) มีส่วนผสมของโครเมียมตั้งแต่ 14-30% และนิเกิลระหว่าง 8-35% และบางทีอาจ
มีการผสมธาตุอื่นๆ ลงไปอีกเช่น Mo, Ti, Nb, Cu, Si และ Mn เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้านอื่นๆ
เช่นการขึน้ รูปแบบดึงขึน้ รูป (Deep drawing)
เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน เกรดที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายและนิยมเรียก 18/8 คือ
การที่มีส่วนผสมของโครเมียม 18% และ
นิกเกิล 8% สามารถทนต่อการกัดกร่อนใน
บรรยากาศทั่วๆ ไปได้ดี แม้บรรยากาศที่อยู่
ใกล้ทะเล ยกเว้นในบรรยากาศที่มีแก๊ส SO2
หรื อ แก๊ ส บางชนิ ด ที่ เ ป็ น พวกกั ด กร่ อ นสู ง
(corrosive) ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มเฟอร์ริติค (Ferritic stainless steel)
มี คุ ณ สมบั ติ แ ม่ เ หล็ ก ดู ด ติ ด
(magnetic) มีธาตุคาร์บอนผสมปริมาณ
ที่ต�่ำ และมีโครเมียมเป็นธาตุผสมหลัก
ที่ส�ำคัญอยู่ระหว่าง 10.5%-27%
คุ ณ สมบั ติ ข องเหล็ ก เฟอร์ ริ ติ ค
สามารถทนต่ อ การเป็ น สนิ ม ได้ ดี ใ น
บรรยากาศทั่ ว ๆไป ยกเว้ น ในน�้ ำ ทะเล
และในบรรยากาศอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นกรด
โดยทั่วไปจะใช้ท�ำพวกอ่างล้าง (Sink)
มีด ช้อนส้อม
TISI E-magazine
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กลุ่มดูเพล็กซ์ (Duplex)
มีโครงสร้างผสมระหว่าง โครงสร้างเฟอริตคิ และออสเทนนิตคิ มีโครเมียมเป็นธาตุผสม
อยู่ระหว่าง 19-28% และโมลิบดินัมสูงกว่า 5% และมีนิกเกิลน้อยกว่าตระกูลออสเทนนิติค พบ
ว่ามีการใช้งานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรยากาศแวดล้อมของคลอไรด์

กลุ่มมาร์เทนซิติค (Martensitic Stainless Steel)
มีคุณสมบัติแม่เหล็กดูดติด(magnetic) มีส่วนผสมของโครเมียม 12-14% และมีธาตุ
คาร์บอนผสมอยู่ปานกลาง มีโมลิบดีนัมเป็นส่วนผสมอยู่ประมาณ 0.2-1% ไม่มีนิกเกิล
สเตนเลสตระกูลนี้สามารถปรับความแข็งได้โดยการให้
ความร้อนแล้วท�ำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว (Quenching) และอบ
คืนตัว (Tempering) สามารถลดความแข็งได้ คล้ายกับเหล็กกล้า
คาร์ บ อน และพบการใช้ ง านที่ ส�ำคั ญ ในการผลิ ต เครื่ อ งตั ด
อุตสาหกรรมเครื่องบินและงานวิศวกรรมทั่วไป

กลุ่มเพิ่มความแข็งโดยการตกผลึก (Precipitation hardening)
เกรดที่เป็นที่ร้จู ักในตระกูลนี้ คือ 17-4H ซึง่ มีส่วนผสมของโครเมียม 17% และนิกเกิล
4% สามารถเพิ่มความแข็งแรงได้โดยกลไกเพิ่มความแข็งจากการตกผลึก (Precipitation
hardening mechanism) โดยสามารถเพิม่ ความแข็งแรงสูงมาก มีคา่ ความเค้นพิสจู น์ (Proof stress)
อยูร่ ะหว่าง 1,000 ถึง 1,500 เมกาปาสคาล (MPa) ขึน้ อยูก่ บั ชนิดและกรรมวิธปี รับปรุงคุณสมบัติ
ด้วยความร้อน (Heat treatment)
18
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สเตนเลสกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสเตนเลสที่ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่
มอก.410-2525
มอก.451-2526
มอก.808-2531
				
มอก.854-2536
มอก.989-2533
มอก.1006-2535
มอก.1378-2539
มอก.2440-2552

เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ช้อน ส้อม และมีด
เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : จาน ถ้วย ชามและถาด
เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : หม้อ กระทะ ชามอ่าง ตะหลิว
ทัพพี และ กระบวย
อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมส�ำหรับล้างชาม
ถังเหล็กกล้าไร้สนิมส�ำหรับเก็บน�้ำ
ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่น
เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน

จากทีก่ ล่าวมาส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานทัว่ ไปทัง้ หมดยกเว้น มอก.2440-2552 เครือ่ งใช้
เหล็กกล้าไร้สนิมภาชนะหุงต้มทีม่ รี อยประสาน เป็นมาตรฐานบังคับ ในแต่ละมาตรฐานเครือ่ งใช้
สเตนเลส มีการก�ำหนดชนิดของสเตนเลสที่น�ำมาผลิตเป็นเครื่องใช้ เช่น มอก.808-2531
เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : หม้อ กระทะ ชามอ่าง ตะหลิว ทัพพี และ กระบวย ก�ำหนดให้
หม้อ กระทะ ชาม และอ่างต้องท�ำจากสเตนเลสชั้นคุณภาพ 304 หรือ 430 เท่านั้น ส่วน ตะหลิว
ทัพพี และกระบวย อาจท�ำจาก ชั้นคุณภาพ 304 430 หรือ 410 ก็ได้ และในกรณีภาชนะที่มีฝา
ต้องท�ำจากวัสดุชนิดเดียวกับภาชนะ
มอก.1378-2539 เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่น เป็นมาตรฐาน
ของวัตถุดิบที่จะน�ำไปผลิตเป็นภาชนะสเตนเลส เป็นมาตรฐานทั่วไป ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ
ดังนัน้ จึงมีสเตนเลสหลายชนิดทีข่ ายภายในประเทศ และหลายชนิดเป็นสเตนเลสชัน้ คุณภาพต�ำ่
ทีผ่ ผู้ ลิตก�ำหนดขึน้ เองโดยปราศจากมาตรฐานไทยหรือมาตรฐานสากลรองรับ และเมือ่ น�ำไปผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน อาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานในสภาวะจริง
ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เช่น ความสามารถทนทานต่อการผุกร่อนน้อยกว่าที่ควรเป็น
ดังนั้น ผู้บริโภคควรเลือกซื้อเครื่องใช้หรือภาชนะสเตนเลสที่ผลิตจากชนิดของ
สเตนเลสทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เหมาะสมต่อการใช้งานมากกว่าการเลือกทีร่ าคาอย่างเดียว
โดยก่อนซือ้ ทุกครั้งควรตรวจสอบเครื่องหมายมาตรฐานและฉลาก
ทั้งที่อยู่บนผลิตภัณฑ์และบนบรรจุภัณฑ์เป็นส�ำคัญ
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WTO/TBT

WTO/TBT

WTO/TBT
WTO Type and no.

G/TBT/N/JPN/410

ผลิตภัณฑ์

Narcotics

เรื่อง

Amendment to the Cabinet Ordinance of Designation of
Narcotics, Narcotic Plant, Psychotropics and Narcotics/
Psychotropics Raw Material

WTO Type and no.

G/TBT/N/KEN/346

ผลิตภัณฑ์

Formaldehyde (HS: 2912; ICS: 71.100.35)

เรื่อง

DKS 2436: 2012 Formaldehyde Solution for Industrial
Use - Specification

WTO Type and no.

G/TBT/N/KOR/412

ผลิตภัณฑ์

Hygiene products

เรื่อง

Amendment of the Public Health Control Act

WTO Type and no.

G/TBT/N/KOR/413

ผลิตภัณฑ์

Construction equipment

เรื่อง

Draft amendment of safety criteria on Construction
Equipment
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WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

เรื่อง

G/TBT/N/PER/44
Pharmaceutical products: Medicine, herbal medicine,
dietary products and sweeteners, and biological and
galenic products (classified under Chapter 30 of the Harmonized System or in the Customs Tariff); Medical devices
(falling within tariff headings 9018, 9019, 9021, 9022
and 9402 of the Harmonized System or Customs Tariff);
Sanitary products: Cosmetics, domestic hygiene products
and absorbent personal hygiene products (falling within
the following tariff headings of the Harmonized System or
Customs Tariff: 3303, 3304, 3305, 3401, 3402, 4818,
5601, subheading 3808.91.3401, 3402, 3809.91.00, 4818
and 5601).
Supreme Decree amending the Regulations on
Pharmaceutical Establishments

WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/481

ผลิตภัณฑ์

-

เรื่อง

(SASO / UL 10A: 2008) Standard for Tin-Clad Fire Doors

WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/482

ผลิตภัณฑ์

-

เรื่อง

(SASO / UL 268: 2011) Standard for Smoke Detectors for
Fire Alarm Signalling Systems

WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/483

ผลิตภัณฑ์

ICS 91.100.30

เรื่อง

(SASO / ASTM C 825: 2011) Standard Specification for
Precast Concrete Barriers
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สมอ. จัดสัมมนากำ�หนดมาตรฐานโถส้วมนั่งราบ
และกระเบื้องเซรามิกเป็นมาตรฐานบังคับ
ป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพขายในประเทศ

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธเี ปิดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
“ผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ (มอก.792-2554) และผลิตภัณฑ์กระเบื้อง
เซรามิก (มอก.2508-2555)” ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก
คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพือ่ ชีแ้ จงให้ผปู้ ระกอบการและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ได้มคี วามรู้ ความเข้าใจในขัน้ ตอน
และการด�ำเนินงานเพื่อการอนุญาตให้ท�ำและน�ำเข้า สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตาม พรบ.มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการว่าจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการบริการ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ใช้สินค้าที่ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
26
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สมอ. จัดฝึกอบรมการบูรณาการ
การมาตรฐานสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้แก่ครูประถมศึกษา
นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
การบู ร ณาการการมาตรฐานสู ่ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ โดยมีครูผสู้ อนในระดับชัน้ ประถมศึกษาเขตจังหวัดภาคเหนือ
เข้าร่วมฝึกอบรมจ�ำนวน 300 คน เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
จังหวัดเชียงใหม่
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สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ร่วมแสดงความยินดี
กับเลขาธิการ สมอ. คนใหม่
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 230 นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ.
รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งเลขาธิการ สมอ. จาก
นายศุภรัตน์ ศิรสิ วุ รรณางกูร ประธานกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และนางเพียงใจ แก้วสุวรรณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พร้อมร่วมหารือเกี่ยวกับ
นโยบาย และทิศทางการด�ำเนินงานของ สมอ. ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับ AEC
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สมอ. เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วย นางรัชดา อิสระเสนารักษ์
รองเลขาธิ ก าร สมอ. และเจ้ า หน้ า ที่ สมอ. เข้ า ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ ใ นงานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น�้ำ
โดยมีนายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 8
สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
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คณะผู้แทนจากกรมการขนส่ง สปป. ลาวเยือน สมอ.
นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ. ให้การต้อนรับคณะผูแ้ ทนจากกรมการขนส่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสทีม่ าศึกษาดูงาน เพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขชี้บ่งยานยนต์ (Vehicle Identification Number - VIN) ของไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 230
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สมอ. ร่วมงานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน 12 สิงหามหาราชินี’56
นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าร่วมงาน
ปลู ก ต้ น ไม้ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ปลู ก ต้ น ไม้ คื น ธรรมชาติ สู ่ แ ผ่ น ดิ น 12 สิ ง หามหาราชิ นี ’ 56
ณ บริ เวณพื้ น ที่ ก องบิ น 1 ต.หนองไผ่ ล ้ อ ม จั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยมี นายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม และจังหวัดนครราชสีมา
ภายในงานมีประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน และผู้เข้าร่วมงาน
ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้จ�ำนวน 12,981 ต้น โดยพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกป่าในครั้งนี้ประกอบด้วย
ต้นยางนา ต้นสักทอง ต้นสาธร ต้นอินทนิล และต้นราชพฤกษ์						
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สมอ. ให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กทม. เฝ้าระวังอันตราย
จากสีของเล่น และเครื่องเล่นสนาม
นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “อันตรายจากสี ของเล่น และเครื่องเล่นสนาม” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 300 ศูนย์ ในการเลือกซื้อ
เลือกใช้สีที่น�ำไปใช้งาน ของเล่นเด็ก และเครื่องเล่นสนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

32

สมอสาร

พัฒนาสินค้า OTOP ด้วยมาตรฐาน มผช. สู่ AEC

กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยส�ำนั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (สมอ.)
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยมาตรฐาน มผช. สู่ AEC” เมื่อ
วันที่ 26 – 27 สิงหาคม ณ หอประชุมอาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาผู้ผลิตชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและอาหารในจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวน 1,300 ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมคุณภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือก
วัตถุดิบ ดูแลควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการสัมมนา และนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยมาตรฐาน มผช. สู่ AEC”
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อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง
ขอการสนับสนุนการโฆษณา

เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้าง
ชื่ อ สมอ. เพื่ อ ขอการสนั บ สนุ น ให้ ล งโฆษณา
ในหนังสือรายงานประจ�ำปี และเอกสารเผยแพร่
ของทาง สมอ. นั้น ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบาย
ในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�ำฉบับพิเศษ
โดยวิ ธี ก ารขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
ผู้ประกอบการ หาก สมอ. จะด�ำเนินการจัดท�ำ
จะด�ำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน จึงขอ
แจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือ
ขอการสนั บ สนุ น การจั ด ท�ำหนั ง สื อ รายงาน
ฉบับพิเศษใดๆ ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว
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เตือนร้านจำ�หน่ายทั่วประเทศ

ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่
กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และ
เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ เข้าไปตรวจสินค้าในร้านจ�ำหน่ายต่างๆ
สมอ. ขอเรียนว่าการปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจร้านจ�ำหน่ายนัน้
เจ้าหน้าทีข่ อง สมอ. จะแสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความใน
มาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ) และแสดงบัตรทุกครั้ง
ก่อนที่จะตรวจสินค้าภายในร้าน หากเจ้าของร้าน
มีข้อสงสัย โทรสอบถามที่โทร. 0 2 202 3429,
02 202 3517
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ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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