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เรื่องประจำ�ฉบับ

รักอย่ำง ปลอดภัย 
กับถุงยำงอนำมัยมำตรฐำน มอก. 



เรื่องประจำ�ฉบับ

เดอืนกมุภาพนัธ์ เป็นเดอืนทีม่วีนัส�าคญัมากมายทัง้ของไทยและต่างประเทศ 
แต่ทีท่กุประเทศทัว่โลกต่างรูจ้กักนัดกีค็อื วนัวาเลนไทน์ วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ ของทุกปี 
ทีม่กีารยกย่องให้เป็นวนัแห่งความรกั ทีผู่ค้นหนุม่สาวจะแสดงความรกัต่อกนั และมอบ
สิง่ของต่างๆ เป็นของขวญัแทนใจให้คนรกั ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ชอ็กโกแลต หรือส่ิงของ
ทีส่ามารถใส่รปูคูร่กัลงไปได้ จนกลายเป็นประเพณนียิมและสญัลกัษณ์ของสงัคมไปแล้ว 

วนัวาเลนไทน์มกีารเฉลมิฉลองในหลายประเทศทัว่โลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศ
ทางตะวนัตก ส�าหรบัประเทศไทยมหีลายหน่วยงานได้จดักจิกรรมเนือ่งในวนัแห่งความ
รกั เช่น การจดังานมงคลสมรส การจดทะเบยีนสมรส รวมทัง้การจดักจิกรรมท่ีแสดงถงึ
ความรักไม่เพยีงคูร่กัหนุ่มสาวเท่านัน้ แต่รวมไปถงึความรกัทกุรปูแบบทีส่งัคมจะมใีห้กนั
ได้ ความรกัเป็นสิง่ท่ีท�าให้คนมคีวามอ่อนโยนและความกล้าในเวลาเดยีวกนั อย่างไร
ก็ตามยงัมค่ีานิยมผดิๆ ท่ีวยัรุน่เข้าใจ ซึง่กเ็ชือ่ว่าหลายคนกค็งเข้าใจ มากกว่าค่านยิม
ส่งดอกไม้ หรอืชอ็กโกแลต ค่านยิมดงักล่าวส่งผลให้เกดิปัญหาสงัคมตามมาอย่างมากมาย

สมอ สาร  ฉบบันีจ้งึขอเสนอสาระความรูเ้กีย่วกบั ถงุยางอนามยั (Condom) 
ทีใ่ช้สวมอวยัวะเพศระหว่างมเีพศสมัพนัธ์ เพือ่ใช้คมุก�าเนดิและป้องกนัโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ ตลอดจนลดภาวะการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร

ถงุยางอนามยั เป็นอปุกรณ์คมุก�าเนดิ ทีน่ยิมใช้กนัมากทีส่ดุในขณะร่วมเพศ 
ท�าด้วยวสัดจุากยางพารา หรอืโพลยีรูเีทน โดยมทีัง้แบบส�าหรบัผูช้ายและผูห้ญงิ ส่วน
ใหญ่ฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายใช้ โดยใช้สวมครอบอวยัวะเพศชายทีก่�าลงัแขง็ตวัในขณะร่วม
เพศ โดยเมือ่ฝ่ายชายหลัง่น�า้อสจุแิล้ว น�า้อสจุจิะถกูเกบ็ไว้ในถงุยางอนามยั ช่วยป้องกัน
การตัง้ครรภ์ และยงัช่วยป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ เช่น ซฟิิลสิ หนองใน และ
เอดส์ได้ด้วย

ถุงยางอนามัยถูกน�ามาใช้งานในรูปแบบอื่นๆ มากมายเพราะคุณสมบัติที่
ทนทาน กนัน�า้ และยดืหยุน่ได้ด ีโดยน�ามาใช้ผลติไมโครโฟนกนัน�า้ เรือ่ยไปจนใช้กันปืน
ไรเฟิลตดิขดั

รักอย่าง ปลอดภัย 
กับถุงยางอนามัยมาตรฐาน มอก.
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ถงุยางอนามยัสมยัใหม่ส่วนมากผลติจากยางพารา แต่กม็บ้ีางทีผ่ลติจากวัสดุ
อืน่ เช่น โพลยีรูเีทน หรอืล�าไส้ของลกูแกะ ถงุยางอนามยัส�าหรบัสตรมีกัจะผลติจากโพ
ลยีรูเีทน ถงุยางอนามยัส�าหรบัชายเป็นอปุกรณ์คมุก�าเนดิทีร่าคาไม่แพง ใช้งานง่าย ผล
ข้างเคยีงน้อย และใช้ป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ได้ ถ้าใช้ถงุยางอนามยัอย่างถกู
ต้องและใช้ทกุครัง้ท่ีมเีพศสัมพนัธ์จะท�าให้มโีอกาสตัง้ครรภ์ได้เพยีง 2% ต่อปี มหีลกัฐาน
การใช้ถงุยางอนามยัครัง้แรกสดุในประวตัศิาสตร์ อย่างน้อยเมือ่ 400 ปีทีแ่ล้ว การใช้ถงุ
ยางอนามัยเป็นวธิกีารคมุก�าเนิดท่ีได้รับความนยิมสงูสดุตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที ่ 19 แต่
ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นปัญหา เช่น การทิ้งถุงยางอนามัยอย่างไม่ 
เหมาะสมท�าให้เกดิปัญหาจากขยะ และศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิกต่็อต้านการใช้ถงุยาง
อนามยัด้วย

ถงุยางอนามยัมมีาตรฐาน มอก. ทีเ่กีย่วข้อง ดงันี้
มอก. 625-2554    ถงุยางอนามยัจากน�า้ยางธรรมชาต ิ: คณุลกัษณะทีต้่องการ
และวธิทีดสอบ 
มอก. 2352-2550  ถงุยางอนามยั : แนวทางการใช้ ISO 4074 ในการจดัการ
คณุภาพถงุยาง  อนามยัจากน�า้ยางธรรมชาติ 
มอก. 2353-2550  การศกึษาข้อมลูทางคลนิกิส�าหรบัถงุยางอนามยั – การวดั
สมบตัทิางกล
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ส�าหรบัมาตรฐาน มอก. 625-2554 เป็นมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ถงุ
ยางอนามัยจากน�้ายางธรรมชาติ ที่ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้น�าไปใช้เป็น
แนวทางในการผลิตถงุยางอนามยัทีม่คีณุภาพได้มาตรฐาน เพือ่สขุอนามยัทีด่แีละเพือ่
ความปลอดภยัของผูใ้ช้
 ขอบข่ำย มอก.625-2554  

ได้ก�าหนดคณุลกัษณะทีต้่องการข้ันต�า่ และวธิทีดสอบถุงยางอนามยัทีท่�าจาก
น�า้ยางธรรมชาต ิ พร้อมจ�าหน่ายให้ผูบ้รโิภคส�าหรบัใช้คมุก�าเนดิ และช่วยป้องกนัโรค
ตดิต่อจากเพศสมัพนัธ์
 ถุงยำงอนำมัยที่ได้มำตรฐำน มอก.

ฟิลม์ของน�า้ยางธรรมชาตใิช้เป็นทีก่ัน้ไวรสัภมูคิุม้กนับกพร่อง (โรคเอดส์) ของ
มนษุย์ เชือ้โรคอืน่ๆ ทีท่�าให้เกดิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์  และตวัอสจุ ิถงุยางอนามยั
ต้องสวมได้พอดีกับอวยัวะเพศชาย ปราศจากรรูัว่ มคีวามทนทานทางกายภาพเพยีง
พอทีจ่ะไม่แตกระหว่างใช้ บรรจอุย่างถกูต้องเพือ่ช่วยป้องกนัความเสยีหายระหว่างเก็บ 
และแสดงเครือ่งหมายอย่างถกูต้องเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้ และเกิดความมัน่ใจว่าถุงยาง
อนามยัมปีระสทิธภิาพส�าหรบัการคมุก�าเนดิและช่วยป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์
ได้

ดงันัน้ การใช้ถงุยางอนามยั และสารหล่อลืน่ สารเพิม่ สารเตมิแต่ง วสัดุท่ีใช้
ท�าซอง หรอืแป้ง ทีใ่ช้ต้องไม่มหีรอืไม่ปล่อยสารในปรมิาณทีเ่ป็นพษิ ท�าให้เกดิอาการแพ้ 
ระคายเฉพาะที ่หรอือนัตรายอืน่ ๆ ภายใต้สภาวะการเกบ็หรอืการใช้ปกติ

การเลอืกซือ้ถงุยางอนามยัทีไ่ด้มาตรฐาน
เลอืกทีบ่รรจภัุณฑ์ปิดสนทิ เช่น กล่องหรือซอง ซองย่อย ต้องทบึแสง เพ่ือป้องกนั
ถงุยางอนามยัไม่ให้โดนแสง
ซองย่อยแต่ละซอง อย่างน้อยต้องระบุรายละเอยีด ซือ่ผูท้�าหรือท�าผูจ้�าหน่าย 
ข้อมลูอ้างองิของผูท้�า (เช่น เลขจ�านวนรุน่ทีท่�า) วนัหมดอาย ุ(ปี เดอืน) ให้แสดง
ปีด้วยเลข 4 ตวั  ให้แสดงเดอืนด้วยตวัอกัษรหรอืเลข 2 หลกั
กล่องหรือซอง ด้านนอกกล่องหรือซองต้องมข้ีอมลูภาษาไทยก�ากบั รายละเอยีด
ของถงุยางอนามยั ลกัษณะพเิศษ เช่นมสี ีหรอืผวิไม่เรยีบ จ�านวนถงุยางท่ีอยู่
ในกล่องหรอืซอง ชือ่หรอืชือ่ทางการค้าและทีอ่ยูข่องผูท้�า หรอืผูจ้�าหน่าย วนั
หมดอาย ุ ค�าแนะน�าในการทิง้ถงุยางอนามยั  แสดงหมายเลขมาตรฐาน เช่น 
มอก. 625-2548 เป็นต้น
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สารหล่อลืน่ มทีัง้แบบแห้งคอืไม่มสีารหล่อลืน่ 
และแบบทีม่สีารหล่อลืน่ แบ่งเป็นแบบสาร
หล่อล่ืนธรรมดา และแบบท่ีมตีวัยาฆ่าเชือ้ 
เช่น nonnoxynol-9 หรอื N-9 เป็นต้น
ลกัษณะของก้นถงุ แบ่งเป็นแบบก้นถงุ
มนแบบถงุกาแฟ (plain) และแบบถงุมี
กระเปาะ หรอืติง่ (reservoir-ended 
or teat) เพือ่เป็นท่ีเก็บน�า้อสจุ ิซึง่แบบ
นี้จะเป็นที่นิยมมากกว่า และวิธีการ
สวมใส่กแ็ตกต่างกนั
รปูทรงของถงุ แบ่งเป็นแบบทรงกระ
บอกตรงๆ (straight) และแบบลกูคลืน่ 
(rippled)
ลักษณะผิว แบ่งเป็นแบบผิวเรียบ 
(smooth) และแบบผิวไม่เรียบ (tex-
tured)
ส ีอนัน้ีคงรูจั้กกันดี มีท้ังแบบสธีรรมชาติ
ของยาง หรอื เจด็สมีชียั ประกายรุง้
กลิน่และรส มีให้เลือกท้ังกลิ่นรสมินต์ 
กลิน่สตรอเบอรี ่กลิน่มะนาว บางยีห้่อมี
กลิน่ทุเรยีนด้วย การเติมกลิน่และรสนีเ้พือ่
คนทีใ่ช้การร่วมเพศทางปาก (oral sex)

ถุงยางอนามยั มีแบบต่างๆ มากมายให้ลูกค้า
เลอืกตามความต้องการ รวมทัง้ผลติเพ่ือเป็นจุดขายใน
การการโฆษณาชวนเชือ่ ถงุยางอนามยัทีท่�าจากน�า้ยาง
ธรรมชาติชนิดเข้มข้นมีรูปแบบที่เกี่ยวกับลักษณะ
ส�าคญั 6 ประการ ดงันี้
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ค�าแนะน�าในการใช้ถงุยางอนามยั ประกอบด้วย
ให้ดงึถงุยางอนามยัออกจากซองย่อยด้วยความระมดัระวงั หลกีเลีย่งการเสยี
หายทีเ่กดิจากเลบ็มอื เครือ่งประดบั 
ต้องสวมถงุยางอนามยั ในขณะทีอ่วยัวะเพศแขง็ตวั ก่อนทีอ่วยัวะเพศชายจะ
สัมผัสกับร่างกายของคู่นอนเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการ 
ตัง้ครรภ์
ควรดึงอวยัวะเพศทันทีท่ีมกีารหลัง่ โดยจบัถงุยางอนามยัทีโ่คนอวยัวะเพศชาย
ให้กระชบั
ถ้าต้องการใช้สารหล่อลืน่เพิม่ ให้ใช้ชนดิทีแ่นะน�าให้ใช้กบัถงุยางอนามยัเท่านัน้ 
หลกีเลีย่งการใช้สารหล่อลืน่ทีท่�าจากน�า้มนัทีจ่�าท�าความเสยีหายให้กบัถุงยาง
อนามยั เช่น ปิโตรเลยีมเจลล ีเบบีโ้ลชัน่ น�า้มนัส�าหรบันวด เนย มาร์การนี 
กรณีใช้ยาทาภายนอกซึ่งต้องสัมผัสกับถุงยางอนามัยให้ปรึกษาแพทย์หรือ
เภสชักร

ประสทิธภิาพของถงุยางอนามยั ในการป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

0 เท่ากบั ไม่ได้ผลหรอืน้อยกว่า 10 % 
+ เท่ากบั ป้องกนัได้ 10-50% 
++ เท่ากบั ป้องกนัได้ 50-90%
+++ เท่ากบั ป้องกนัได้ มากกว่า 90 %

โรค ประสทิธภิาพ

เอดส์ +++ 

ไวรสัตบัอกัเสบ บี +++ 

หดูหงอนไก่ 0/+ 

หนองในเทยีม ++ 

หนองในแท้ +++ 

พยาธใินช่องคลอด +++ 

ซฟิิลสิ ++ 

โรคเรมิ + 

แผลรมิอ่อน + 
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ถงุยางอนามยัจงึเป็นอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีใ่ช้ครัง้เดยีวแล้วทิง้ ไม่สามารถ
น�ามาซกัแล้วใช้ใหม่ได้ ทัง้นีก้ด้็วยเหตทุางความปลอดภยั จะประหยดัน�ามา Recycle 
ใช้ใหม่ไม่ได้ รวมทัง้ระหว่างมเีพศสมัพนัธ์ถ้าได้ถอดกลางคนัแล้ว ต้องทิง้ทนัท ีดงันัน้ จงึ
ต้องมีถุงยางอนามยัมากกว่า 1 ส�ารองไว้ยามฉกุเฉนิเสมอเพราะอาจจะเกดิเหตกุารณ์ไม่
คาดคดิ เช่น รัว่ หลดุ แตก ได้

  สรปุถงุยางอนามยัเป็นอปุกรณ์คมุก�าเนดิทีท่กุคนรูจ้กักนัด ีแต่กลบัไม่ค่อย
ชอบใช้ บ้างกอ้็างว่า ไม่เป็นธรรมชาต ิทัง้ๆ ทีถ่งุยางอนามยันัน้ท�ามาจากยางธรรมชาติ
แท้ๆ อย่าว่าแต่พกถงุยางอนามยัเลย แม้แต่จะซือ้ถงุยางอนามยักย็งัอาย กไ็ม่รูจ้ะไปอาย
อะไรกนั พงึระลกึเสมอว่า “คนทีใ่ช้ถงุยางอนามยันัน้คอืคนทีม่คีวามรบัผดิชอบ” รบัผิด
ชอบต่อตนเอง และรบัผดิชอบต่อคูข่องตวั เพราะถงุยางอนามยันัน้นอกจากจะป้องกัน
การตัง้ครรภ์ได้แล้ว ยงัสามารถป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ได้ด้วย ป้องกนัตวัเอง
ทีจ่ะไม่รบัเชือ้และป้องกนัไม่แพร่เชือ้ไปยงัคูข่องตวัเอง 

เอกสารอ้างองิ
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ถงุยางอนามยัจากน�า้ยางธรรมชาต ิ– คณุลกัษณะทีต้่องการและวธิทีดสอบ มอก. 625 – 
            2548 ISO 4074 : 2002
http://www.clinicrak.com โดย....... นายแพทย์รุง่โรจน์ ตรนีติ ิสบืค้นเมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2557
http://library.tisi.go.th





สกู๊ปพิเศษ

มำตรฐำนบังคับ : 
มำตรฐำนสมัครใจ ต่ำงกันอย่ำงไร



14 สมอสาร

สกู๊ปพิเศษ

มำตรฐำนบังคับ :  มำตรฐำนสมัครใจ ต่ำงกันอย่ำงไร

1. มำตรฐำนบังคับ

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
โดยการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานประเภท
ต่างๆ รวม 2 เครื่องหมาย คือ

มาตรฐานบงัคบัเป็นมาตรฐานทีก่�าหนดขึน้เพือ่ความปลอดภยั   และเพือ่ป้องกนัความ
เสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ  โดย
การตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือที่เรียกว่า 
มาตรฐานบังคับ  ซึ่งผู้ผลิต ผู้จ�าหน่ายและผู้น�าเข้าจะต้องผลิต จ�าหน่ายและน�าเข้าแต่ผลิตภัณฑ์
ทีไ่ด้มาตรฐาน ตามที ่สมอ. ประกาศก�าหนดเท่านัน้ หากไม่กระท�าตามจะมคีวามผดิตามกฎหมาย 
มีโทษจ�าคุก ปรับ หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามแต่กรณี 
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2. มำตรฐำนทั่วไป

ประโยชน์ของกำรมำตรฐำน มีดังนี้

เป็นมาตรฐานที่ก�าหนดเพื่อให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป โดยผู้ประกอบ
การที่ท�าผลิตภัณฑ์สามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้ด้วยความสมัครใจ 
เมื่อ สมอ. ได้ตรวจสอบโรงงาน กรรมวิธีการผลิต และทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก�าหนดแล้ว ก็จะอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์นั้นได้ ผู้ใช้สินค้าจึงมั่นใจ
ได้ว่า สินค้าที่ได้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานจะปลอดภัย คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป 

จากที่ได้กล่าวมาสรุปได้ว่า มาตรฐานบังคับ และมาตรฐานทั่วไป (สมัครใจ) ต่างกันใน
เรื่องข้อบังคับทางกฎหมาย หากเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เข้าข่ายเป็นมาตรฐานบังคับ จะ
ต้องขออนญุาตท�า น�าเขา้ และจ�าหน่าย ถ้าละเว้นจะมคีวามผิดตามกฎหมายมีโทษทัง้จ�าทัง้ปรับ 
จนถึงจับติดคุก ส่วนมาตรฐานทั่วไป หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า มาตรฐานสมัครใจ นั้น ผู้ท�า 
หรือน�าเข้า จะมายื่นขออนุญาตเพื่อแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือไม่ก็ได้ แต่หากจะกล่าวถึง
คณุภาพของผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัเครือ่งหมายมาตรฐานบงัคบั และมาตรฐานทัว่ไปแล้ว 
ทั้งสองประเภทการันตีได้ว่า มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถน�าไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

1. ประโยชน์ของการมาตรฐานต่อผู้ผลิต 
 1.1  ลดจ�านวนวธิหีรอืทางปฏบิตั ิเพือ่ให้ได้ผลอย่างเดยีวกนั ให้เหลอืเท่าทีจ่�าเป็น

โดยมีการเปลี่ยนแปลงสายการผลิตให้น้อยลง ลดเครื่องมือ เครื่องจักรและเวลาที่ใช้
 1.2  ลดจ�านวนแบบและขนาดให้เหลือน้อยลง ด้วยการใช้แบบและขนาดที่สับ

เปล่ียนทดแทนกนัได้ สามารถใช้เครือ่งจกัรช่วยในการผลติได้มากขึน้ และสิง่ของทีผ่ลติขึน้มคีวาม
สม�่าเสมอ ในสายการผลิตเดียวกัน สามารถผลิตสิ่งของอย่างเดียวกันติดต่อกันได้นานขึ้น เสีย
เวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนไปผลิตสิ่งของอย่างอื่นน้อยลง และประหยัดทั้งเครื่อง
มือในการปรับตั้ง และวัสดุที่ใช้ในการทดลองผลิต ปรับเปลี่ยนส่วนที่สึกหรอของเครื่องจักรได้
ง่าย

 1.3 ลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ชดเชย
อุบัติเหตุในการท�างานลดลง

 1.4 ลดปรมิาณวตัถดุบิ ส่วนประกอบ อะไหล่ และสินค้าทีต้่องมีไว้ส�าหรบัใช้และ
จ�าหน่าย

 1.5 ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิต ซึ่งน�าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต ราคา และเพิ่ม
ปริมาณการขาย
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2.1 ปลอดภัยในการใช้งาน และการบริโภค
2.2 สะดวก ประหยัดเงินและเวลาในการเลือกซื้อ-เลือกใช้ เพราะผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 

สามารถสับเปลี่ยนทดแทนกันได้
2.3 ได้รบัความเป็นธรรมในการซือ้ผลติภณัฑ์ เพราะผลติภณัฑ์มาตรฐานจะมีคณุภาพสม

ราคา และสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ
2.4 สามารถซ้ือหาสินค้าท่ีมีคุณภาพ และสมรรถนะในการท�างานได้อย่างเดียวกันใน

ราคาต�่าลง
2.5 สับเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ช�ารุดหรือเสียได้ สะดวกและรวดเร็ว ไม่จ�าเป็น

ต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุด
2.6 ซื้อหาส่วนประกอบและอะไหล่ที่ต้องการสับเปลี่ยนได้ง่าย

3.1 ท�าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เพราะมีความเข้าใจที่ตรงกัน
3.2 ประหยัดก�าลังคน การใช้วัสดุและเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา การส่งสินค้าออก

สู่ตลาดการใช้บริการ ท�าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและราคาจ�าหน่ายลงได้
3.3 การสร้างพืน้ฐานในการเปรยีบเทยีบ ก่อให้เกดิความยตุธิรรมในการซือ้ขายและเป็น

พื้นฐานการแข่งขันในเชิงการค้า
3.4 ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เพราะสามารถใช้ทรัพยากรของ

ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.5 สร้างความนยิมเชือ่ถอืในสนิค้าทีผ่ลติขึน้ แก่ผูใ้ช้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ขยาย

ตลาดสินค้าอตุสาหกรรม อนัเป็นการสร้างพืน้ฐานทีม่ัน่คงให้แก่กจิการอตุสาหกรรมและพฒันาการ
เศรษฐกิจของประเทศ

 

2. ประโยชน์ของกำรมำตรฐำนต่อผู้อุปโภคบริโภค

เครื่องหมำยมำตรฐำนทั่วไป

เครื่องหมำยมำตรฐำนบังคับ

3. ประโยชน์ของกำรมำตรฐำนต่อเศรษฐกิจ
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จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับ หรือมาตรฐาน
ทั่วไป ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการมาตรฐานซึ่งมีความส�าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การที่ผู้ประกอบการขออนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการ
เพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผลิตภัณฑ์ของตนอีกด้วย





WTO/TBT



20 สมอสาร

WTO/TBT

WTO/TBT

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

ผลิตภัณฑ์ Tyres of multi-purpose vehicles, trucks, buses and trailers.

เรื่อง
Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses and Trailers - Tyres 
Part 1: Nomenclature, Designation, Marking, Dimensions, 
Load Capacities and Inflation Pressures"

เจ้ำของกฎระเบียบ โอมาน

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างกฎระเบียบยางรถยนต์ส�าหรับรถอเนกประสงค์ รถบรรทุก 
รถโดยสาร และรถแทรกเตอร์: คุณลักษณะ

WTO Type and no. G/TBT/N/OMN/144

ผลิตภัณฑ์ Tyres of multi-purpose vehicles, trucks, buses and trailers.

เรื่อง “Multi-Purpose vehicles, trucks, buses and trailers tyres 
Part 2: Methods Of Test” 

เจ้ำของกฎระเบียบ โอมาน

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างกฎระเบียบยางรถยนต์ส�าหรับรถอเนกประสงค์ รถบรรทุก 
รถโดยสาร และรถแทรกเตอร์: วิธีทดสอบ
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WTO Type and no. G/TBT/N/OMN/145

ผลิตภัณฑ์ Tyres of multi-purpose vehicles, trucks, buses and trailers.

เรื่อง “Multi-Purpose vehicles, trucks, buses and trailers tyres 
Part 3: General Requirements” 

เจ้ำของกฎระเบียบ โอมาน

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างกฎระเบียบยางรถยนต์ส�าหรับรถอเนกประสงค์ รถบรรทุก 
รถโดยสาร และรถแทรกเตอร์: ข้อก�าหนดทั่วไป

WTO Type and no. G/TBT/N/PER/47

ผลิตภัณฑ์
Containers for compressed or liquefied gas, of iron or 
steel (HS 7311.00), Seamless (HS 7311.00.10.00), Other 
(HS 7311.00.90.00)

เรื่อง
Draft Technical Regulation on storage containers for  
liquefied petroleum gas (LPG) used as fuel for motor  
vehicles 

เจ้ำของกฎระเบียบ เปรู

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 9 กันยายน 2556

มีผลบังคับใช้

เนื้อหำโดยสรุป ร่างกฎระเบียบตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกก๊าซ LPG ที่ใช้ในยานยนต์
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WTO Type and no. G/TBT/N/PHL/170

ผลิตภัณฑ์ Refrigerators and Freezers.

เรื่อง

Draft DTI/DOE Joint Administrative Order No.__ 2013 -  
Revised Implementing Guidelines for the Standard on 
Energy Efficiency Factor (EEF) and Labelling Requirements 
for Refrigerators and Freezers - PNS 396 Part 2:201

เจ้ำของกฎระเบียบ ฟิลิปปินส์

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 12 สิงหาคม 2556

มีผลบังคับใช้ 15 วันหลังจากประกาศ Official Gazette

เนื้อหำโดยสรุป ร่างแก้ไขมาตรฐานการประหยัดพลังงานและการแสดงฉลาก
ส�าหรับตู้เย็น

WTO Type and no. G/TBT/N/PHL/171

ผลิตภัณฑ์ Clothes Washing Machine.

เรื่อง

Draft DTI/DOE Joint Administrative Order No.___ 2013 - 
Revised Implementing Guidelines for the Standard on 
Energy Efficiency Factor and Labelling of Clothes Washing 
Machines - PNS 396 Part 3:2013

เจ้ำของกฎระเบียบ ฟิลิปปินส์

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 12 สิงหาคม 2556

มีผลบังคับใช้ 15 วันหลังจากประกาศ Official Gazette

เนื้อหำโดยสรุป ร่างแก้ไขมาตรฐานการประหยัดพลังงานและการแสดงฉลาก
ส�าหรับเครื่องซักผ้า
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WTO Type and no. G/TBT/N/PHL/172

ผลิตภัณฑ์ Television sets.

เรื่อง

Draft DTI/DOE Joint Administrative Order No.__ 2013 –  
Revised Implementing Guidelines for the Standard on 
Energy Efficiency Factor and Labelling of Television Sets 
- PNS 2098 Part1:201

เจ้ำของกฎระเบียบ ฟิลิปปินส์

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 12 สิงหาคม 2556

มีผลบังคับใช้ 15 วันหลังจากประกาศ Official Gazette

เนื้อหำโดยสรุป ร่างแก้ไขมาตรฐานการประหยัดพลังงานและการแสดงฉลาก
ส�าหรับชุดโทรทัศน์

WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/581

ผลิตภัณฑ์ ICS: 13.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology 
and Quality Organization (SASO) / Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular  
requirements for thermal storage room heaters 

เจ้ำของกฎระเบียบ ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับห้องจัดเก็บความร้อน
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WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/582

ผลิตภัณฑ์ ICS: 12.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards,  
Metrology and Quality Organization (SASO) / Household 
and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: 
Particular requirements for clothes dryers and towel rails 

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น ซาอุดีอาระเบีย

มีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับเครื่องอบผ้าและราวตากผ้า

WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/584

ผลิตภัณฑ์ ICS: 13.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards,  
Metrology and Quality Organization (SASO) /Household 
and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: 
Particular requirements for appliances for skin or hair care 

เจ้ำของกฎระเบียบ ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับดูแลผิวและผม
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WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/585

ผลิตภัณฑ์ ICS: 13.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrol-
ogy and Quality Organization (SASO) / Household and 
similar electrical appliances -Safety -Part 2-27: Particular 
requirements for appliances for skin exposure to ultravio-
let and infrared radiation 

เจ้ำของกฎระเบียบ ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับอุปกรณ์ดูแลผิวที่ใช้รังสีอุลตรา
ไวโอเลตและรังสีอินฟาเรด
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TISI News & Activities

นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา
สมัมนา มอก.9999 น�าอตุสาหกรรมไทยสูค่วามยัง่ยนื เพือ่เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจให้เกิดการ
ขับเคล่ือนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูภ่าคอุตสาหกรรมในวงกว้าง แก่หน่วยงานราชการ และ
ผู้ประกอบการ จ�านวนกว่า 200 คน ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 25๕๗ ณ โรงแรมอิมพเรียล แม่
ปิง จังหวัดเชียงใหม่

สมอ. จัดสัมมนำ มอก. 9999 ภำคเหนือ                                                  
หวังขยำยผลสู่ภำคอุตสำหกรรมอย่ำงย่ังยืน
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นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ โรงแรมเซน็จรูี ่พาร์ค กรงุเทพฯ ในพธิเีปิดงานสมัมนาชีแ้จงหลกัเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบ
เพื่อการอนุญาตฯ ฝักบัวอาบน�้า (R2066 (00)) ก๊อกน�้า (R2076 (00)) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผูป้ระกอบการในการแก้ไขหลกัเกณฑ์เฉพาะของผลติภัณฑ์ดงักล่าว และแจ้งให้ทราบถงึหลัก
เกณฑ์ทีป่รบัเปลีย่นเพือ่ประโยชน์ในการออกใบอนญุาต และเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางการค้าอีกด้วย ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน 

สมอ. จัดสัมมนำชี้แจงหลักเกณฑ์เพื่อกำรอนุญำต                                           
แสดงเครื่องหมำย มอก. ฝักบัวอำบน้�ำ และก๊อกน้�ำ เพื่อช่วย

เหลือผู้ประกอบกำร
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นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
เรือ่ง ความส�าคญัและการตรวจรบัรองอาหารฮาลาลเพือ่การส่งออกสูต่ลาดตะวนัออกกลางและ
กลุม่ประเทศ AEC เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการมาตรฐานของประเทศให้เข้มแข็ง สอดคล้อง
กับแนวทางสากล และร่วมด�าเนินงานด้านการมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางการผลิตและการค้าของอาหารฮาลาลในกลุ่มลูกค้าประเทศมุสลิม เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สมอ. มอบสถำบันอำหำรฝึกอบรมกำรตรวจรับรอง
อำหำรฮำลำลรองรับกำรเข้ำสู่ AEC



นางรชัดา อสิระเสนารกัษ์ รองเลขาธกิาร สมอ. เป็นประธานในพธิเีปิดการสมัมนาเปิด
ตัวหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก./ISO 14001 ในระดับอุดมศึกษา เมื่อ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องคริสตัส โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจด้านการมาตรฐาน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก./ISO 14001 
แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ในสถาบันการศึกษา ให้สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่นิสิตนักศึกษาในสาขา
วิชาชีพต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและน�าไปใช้ปฏิบัติได้ในการประกอบอาชีพต่อไป  

สมอ. เปิดตัวหลักสูตรมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
มอก./ ISO 14001 ในระดับอุดมศึกษำ



อย่ำหลงเชื่อผู้แอบอ้ำง 
ขอกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

  เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงแอบอ้าง 

ชื่อ สมอ. เ พ่ือขอการสนับสนุนให ้ลงโฆษณา 

ในหนังสือรายงานประจ�าปี และเอกสารเผยแพร่ 

ของทาง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบาย 

ในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�าฉบับพิเศษ 

โดยวิธีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

ผู ้ประกอบการ หาก สมอ. จะด�าเนินการจัดท�า 

จะด�าเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จึงขอ

แจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือ 

ขอการส นับสนุนการจั ดท� าหนั งสื อรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 
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เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่

   กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และ 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจ เข้าไปตรวจสนิค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ 

สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าทีข่อง สมอ. จะแสดงบตัรประจ�าตวัพนกังาน

เจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความใน

มาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ) และแสดงบัตรทุกครั้ง 

ก่อนที่จะตรวจสินค้าภายในร้าน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัย โทรสอบถามที่โทร. 02 202 3429,  

02 202 3517
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ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

75/42 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
http://www.tisi.go.th

E-mail thaistan@tisi.go.th


