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คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภัณฑ์ยาง 

คํานํา 

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ สําหรับ
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางนี้ เป็นผลผลิตภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
มาตรฐานระบบการจัดการ และการเตือนภัย ปี 2555 ที่ดําเนินการโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  

คู่มือฯ นี้ได้รวบรวมมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบที่สําคัญของประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาด
ส่งออกหลักของประเทศไทย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางล้อยานพาหนะและถุงมือยางทางการแพทย์ กลุ่มละ 5 
ประเทศ พร้อมทั้งแหล่งข้อมูลสําหรับการสืบค้นต่อไป  

คณะทํางานหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฯ ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกในอุตสาหกรรม
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ผู้ที่สนใจทั่วไป เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยสามารถ
สืบค้นข้อมูลเพ่ิมได้ที่ www.mascci.or.th/intelligence  
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บทนํา 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย เม่ือพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแล้วนับ
ได้ว่าประเทศไทยเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของยางพาราอย่างดี พ้ืนที่การปลูกยางพาราของไทยจัดได้ว่า
เป็นอันดับที่ 2 ของโลก (ประมาณ 18.3 ล้านไร่ในปี พ.ศ.25531) รองจากประเทศอินโดนีเซีย ผลิตภัณฑ์
ยางพาราสามารถจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปได้หลากหลาย 

ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีปริมาณการส่งออกและมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่น
รมควัน และนํ้ายางข้น เน่ืองจากเป็นวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมปลายนํ้าที่ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จากยาง 
โดยสถิติปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติไปยังประเทศคู่ค้าที่สําคัญระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2554 
แสดงไว้ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติไปยังประเทศคู่ค้าที่สําคัญ ระหว่างปี 2548 - 2554 

หน่วย : เมตริกตัน 

ปี ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ยุโรป อ่ืนๆ รวม 

2554 333,669 1,274,188 205,410 344,589 186,634 223,938 383,953 2,952,381 

2553 346,302 1,128,553 177,859 443,000 171,530 268,693 330,510 2,866,447 

2552 256,984 1,160,339 156,069 480,313 133,079 245,589 293,820 2,726,193 

2551 394,742 824,833 219,986 398,043 154,340 249,509 433,830 2,675,283 

2550 405,599 827,369 213,080 413,049 151,824 262,182 430,659 2,703,762 

2549 492,740 747,168 210,784 442,664 173,477 261,882 442,958 2,771,673 

2548 540,485 573,385 237,858 403,506 185,308 281,090 410,766 2,632,398 

ที่มา : ปรับปรุงจาก สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร www.rubberthai.com สืบค้นเม่ือ 2 พฤษภาคม 2555 

                                                            
1 ท่ีมา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร www.rubberthai.com สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2555 
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ส่วนผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปที่ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกสูงสุด 2 อันดับแรก คือ ยางล้อพาหนะ2 และถุง
มือยาง ซ่ึงสามารถต้ังข้อสังเกตว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปที่มีอัตราการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก มีส่วนช่วยผลักดันการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปประเภทยางล้อพาหนะให้ขยายตัวขึ้น สําหรับความต้องการถุงมือยางในตลาดโลก 
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากกระแสความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยของ
ประชาชน ทําให้ผู้บริโภคท่ัวโลกต่ืนตัวมากขึ้นต่อการป้องกันโรคติดต่อ  

ทั้งนี้ คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ 
สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางฉบับนี้ ได้ทําการรวบรวมและสรุปรายละเอียดเฉพาะใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปตามที่ผู้ประกอบการไทยมีการส่งออกไปจําหน่ายยังประเทศคู่ค้า
สําคัญมีมูลค่าสูงสุด 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ยางล้อพาหนะและถุงมือยางทางการแพทย์ 
  

                                                            
2 ยางล้อพาหนะ อ้างอิงตามยางล้อท่ีกําหนดโดยพิกัดศุลกากร 4011 
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กลุ่มยางล้อพาหนะ 

กระบวนการผลิตยางล้อยานพาหนะถือว่ามีหลายขั้นตอนและมีความซับซ้อน ซ่ึงตัวอย่างของ
กระบวนการผลิตยางล้อพาหนะ ในคู่มือฉบับนี้ ขออธิบายกระบวนการผลิตยางล้อรถยนต์ ซ่ึงขั้นตอน
การผลิต ประกอบด้วย 

(1) การผสมวัตถุดิบ (Mixing): เป็นการนําวัตถุดิบต่างๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ 
สารเคมี ผงคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black) ซ่ึงเป็นเศษตะกอนที่ได้มาจากการเผากล่ัน
นํ้ามัน น้ํามัน สารเคมีที่ช่วยเพ่ิมความเหนียวและแข็งแรง และส่วนผสมอ่ืนๆ มาผสมรวมกัน
ในเครื่องผสมตามสัดส่วนผสม ๆ เข้าด้วยกันภายใต้ความร้อนและความดัน และถูกบดผสม
กันอีกซํ้ากันหลายๆ ครั้ง เรียกว่า คอมปาวด์ (Compound)  

(2) การรีดยางหรือการดันเนื้อยางเพื่อขึ้นรูปแก้มยางและหน้ายาง (Extruding): ยางที่
ผสมเสร็จ สําหรับใช้เป็นส่วนนอก และส่วนกลาง จะถูกส่งไปยังเคร่ืองรีดร้อนเพ่ือรีดยางให้มี
ความหนาและรูปร่างที่ต้องการเพื่อเป็นส่วนประกอบของหน้ายางและแก้มยาง ยางที่รีดแล้ว
จะผ่านการฉีดน้ําเพ่ือลดอุณหภูมิของยางลง และถูกตัดเป็นช้ินให้มีความขนาดตามที่กําหนด
เพ่ือรอการนําไปประกอบเป็นยางสําหรับยานยนต์ 

(3) การทําหน้ายาง: กระบวนการทําหน้ายางประกอบด้วย การผสมยางธรรมชาติ ยาง
สังเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ด้วยเครื่องผสม (Ban Bury Mixer) นวดและรีดยางให้เป็นแผ่น แช่
นํ้าเพ่ือลดอุณหภูมิ นําขึ้นผึ่งลมให้แห้ง แล้วนําไปเข้าเครื่องผสมยางอีกครั้งหน่ึงเพ่ือผสมกับ
เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ จากน้ันนําไปตัดให้ได้ขนาดที่แน่นอนอีกครั้งหน่ึงก่อนนําไปประสานกันด้วย
ยางนํ้า (Rubber Cement) เตรียมการประกอบเป็นโครงยางต่อไป  

(4) การเคลือบยางลงบนผ้าใบไนลอนหรือโพลิเอสเตอร์ (Fabric Calendaring): เป็นการนํา
ม้วนผ้าใบไนลอนหรือโพลิเอสเตอร์เข้าเครื่องอบแห้ง แล้วผ่านเข้าเครื่องฉาบผิวผ้าใบ 
(Calendar) เพ่ือเคลือบผิวผ้าใบด้วยยางสีดํา แล้วนําไปเข้าเครื่องฉาบผิวผ้าใบอีกครั้งหน่ึง
เพ่ือฉาบผิวด้านที่เหลือเพ่ือช่วยให้ผ้าใบมีความทนทานมากขึ้น  

(5) การตัดเป็นผ้าใบ: เม่ือผ้าใบผ่านจากแผนกเคลือบยางจะถูกส่งมายังแผนกตัด โดยนําผ้าใบ
ฉาบยางเข้าเครื่องตัดเฉียง (Bias Cutter) เพ่ือตัดออกเป็นช้ินตามขนาดและองศาที่ต้องการ
แล้วนําไปต่อกันและม้วนใส่ผ้าฝ้ายไว้ จากนั้นนําไปเข้าเคร่ืองสานผ้าใบ เพ่ือต่อและประกอบ
ให้เป็นวงกลมวงเดียวกัน 2 หรือ 3 ช้ันเสร็จแล้วนําไปแขวนรอการประกอบโครงยาง 

(6) การทําขอบยาง (Bead Making): ขอบยางคือบริเวณขอบลวดซ่ึงทําหน้าที่รัดยางเข้ากับ
กระทะล้อซ่ึงเป็นส่วนสําคัญที่สุด เพราะถ้าขอบยางเกิดการเสียหายอาจเกิดความเสียหายต่อ
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ยางทั้งเส้นได้ การทําขอบยางเป็นการนําเส้นลวดเหล็กมาวางเรียงเป็นแผ่นแล้วเคลือบด้วย
ยางสีดํา จากนั้นนําเข้าเครื่องจักรม้วนให้เป็นขอบลวดเส้นกลม ๆ ตามขนาดที่ต้องการ ตัด
และพันด้วยผ้าใบหุ้มเส้นลวด (Flipper) ติดยางเสริมขอบ (Filler) แล้วใช้ผ้าใบหุ้มเส้นลวดอีก
ครั้ง เพ่ือรอประกอบโครงยางต่อไป ทั้งนี้ เส้นลวดที่ทําขอบยางเป็นเส้นลวดที่มีความเหนียว
แน่นเป็นพิเศษ และถูกฉาบไว้ด้วยทองแดง นํามาพันวงล้อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่กําหนด จน
ครบจํานวนรอบที่ต้องการ แล้วหุ้มด้วยผ้าใบฉาบยางอีกทีหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมความทนทานให้แก่
ขอบยาง และติดสนิทดีกับโครงช้ันใน  

(7) การทําเส้นลวดเหล็กและการฉาบยางกับเส้นลวด (Wire Making): เม่ือผ่านขั้นตอนนี้แล้ว
จะได้เข็มขัดรัดหน้ายาง การผลิตเส้นลวดเหล็กกล้าหรือเข็มขัดรัดหน้ายาง โดยนําเส้นลวด
หลายร้อยเส้นผ่านเข้าเครื่องเคลือบยางเม่ือออกมาแล้วก็จะกลายเป็นแผ่นยางสีดําๆ ที่มีเส้น
ลวดอยู่ข้างใน เรียกว่าเข็มขัดเหล็ก (Steel Belt) ช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งให้ยางเสริมใยเหล็ก 

(8) การสร้างยางรถหรือการขึ้นรูปยางหรือประกอบโครงยาง (Tyre Building): ยางรถจะถูก
ประกอบขึ้นบนเครื่องขึ้นรูปยางโดยส่วนประกอบต่าง ๆ จะถูกนํามาประกอบตามลําดับ โดย
เริ่มจากนําผ้าใบที่เคลือบแล้วมาวางทับกันเป็นช้ัน ๆ ประกบกับวงลวดทั้งสองด้าน หลังจาก
น้ันยางจะทําการประกอบ แก้มยาง เข็มขัดรัดหน้ายาง และเนื้อยางส่วนหน้า จะได้โครงยาง
สําเร็จรูป (Green Tire) ซ่ึงมีรูปร่างเหมือนถังที่ไม่มีฝาบนและล่าง ก่อนส่งไปตรวจนํ้าหนัก 
หรือซ่อมก่อนที่จะไปทําให้สุกในกระบวนการอบยางต่อไป  

(9) การอบยางรถให้สุก (Vulcanizing): เป็นการทําให้ยางดิบเป็นลายดอกยาง รวมทั้ง
เครื่องหมายหรือตัวหนังสือบนแก้มยาง ยางท่ีประกอบเสร็จแล้วจะถูกอบที่อุณหภูมิสูงกว่า 
300 องศาฟาเรนไฮต์ ระยะเวลา 10-15 นาที ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของยาง ภายใน
เครื่องอบยางจะเป็นแม่พิมพ์ลายดอกยางและช่องผ่านไอความร้อน เพ่ืออัดลายดอกยางและ
อบให้ยางสุก ความร้อนจากไอน้ําในแม่พิมพ์ จะทําให้เนื้อยางไหลจนเต็มแบบ และทําให้
เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผสมอยู่ในเน้ือยางรวมตัวกันเกิดปฏิกิริยาเคมีและรวมเข้าเป็นเน้ือเดียวกับ
ยาง เม่ืออบยางจนได้เวลาที่กําหนดแล้วดอกยาง เครื่องหมายการค้า ตัวหนังสือ จะปรากฏ
บนตัวยาง หลังจากนั้นจึงส่งยางเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป 

(10) การตรวจสอบคุณภาพ (Testing): ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตยางคือการ
ตรวจสอบคุณภาพยาง ซ่ึงยางจะถูกตรวจในเบ้ืองต้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชํานาญ ยางท่ีไม่ได้
คุณภาพตามมาตรฐานจะถูกแยกออก ส่วนยางที่ได้คุณภาพจะถูกตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืน
ต่อไป เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจะสุ่มยาง เพ่ือตรวจสอบภายในโครงยาง ด้วยเครื่อง
เอ็กซเรย์ ตัดชิ้นยางไปวิเคราะห์ การตกแต่งส่วนเกิน การตรวจสอบความสมดุลและความคง
รูปร่างขอบยาง ยางรถยนต์ที่ออกจากเตาอบแล้วทุกเส้นก็จะถูกนํามาเข้าเครื่องทดสอบ



 

7

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภัณฑ์ยาง 

คุณภาพ เช่น การทดสอบความกลมของยาง ความสมดุล ความสามารถในการยึดเกาะถนน
ในสภาวะถนนแห้งและถนนเปียก และความสามารถในการรับน้ําหนัก ยางที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานจะนําไปบรรจุหีบห่อเพ่ือส่งจําหน่ายต่อไป 

 

ทั้งน้ี ยางล้อยานพาหนะถือเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญอีกประเภทหน่ึงของไทย โดยสถิติมูลค่า
การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปของประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 – 2554 แสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 สถิติมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปของไทย ต้ังแต่ปี พ.ศ.2552– 2554 

        หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทผลิตภณัฑ์ 2552 2553 2554 

ยางล้อพาหนะ  68,726.08 82,285.75 111,659.04
ถุงมือยาง 28,623.33 30,445.53 34,382.14
ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ 2,517.05 23,575.40 14,958.40
ยางยืด 7,645.66 43.22 11,056.31
ท่อยาง 3,579.22 5,076.69 5,803.22
สายพาน 2,141.28 3,020.39 3,661.50
ถุงยางอนามัย 2,467.35 2,756.73 3,481.96
ยางรัดของ 1,891.56 2,304.93 3,459.81
ปะเก็น/ซีลยาง 2,021.54 2,836.93 2,866.74
ยางในรถยนต์ 2,432.40 2,479.97 2,640.63
ยางปูพ้ืน 761.33 969.97 876.42
ผ้ายาง 213.21 276.34 343.94
ยางวัลคาไนซ์อ่ืนๆ 75.09 119.24 86.43
หัวนมเลี้ยงทารก 81.29 66.29 63.22
ยางรีเครม 13.07 33.49 60.71
ยางลบ 23.12 20.19 12.85
รวม 123,212.58 156,311.06 195,413.32
ที่มา : ปรับปรุงจาก สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร www.rubberthai.com สืบค้นเม่ือ 2 พฤษภาคม 2555 

เม่ือพิจารณาข้อมูลสถิติการส่งออกยางล้อพาหนะ (พิกัดศุลกากร 4011) ของไทยต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 – 
พ.ศ.2554 ไปยังประเทศท่ีประเทศไทยมีการส่งออกสูงสุดตามมูลค่าการส่งออก สามารถแสดงไว้ได้ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลสถิติการส่งออกยางล้อพาหนะของไทย แยกเป็นรายประเทศ ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2554

1 สหรัฐอเมริกา 31,700.61 1 สหรัฐอเมริก 20,179.37 1 สหรัฐอเมริกา 12,013.28

2 สหภาพยุโรป 16,273.12 2 สหภาพยุโรป 13,083.27 2 สหภาพยุโรป 10,482.33

3 ออสเตรเลีย 6,221.07 3 ออสเตรเลีย 4,396.07 3 ญี่ปุ่น 4,514.06

4 มาเลเซีย 5,125.99 4 มาเลเซีย 4,261.64 4 ออสเตรเลีย 3,347.95

5 ญี่ปุ่น 3,918.52 5 ญี่ปุ่น 4,066.49 5 มาเลเซีย 3,178.14

6 เวียตนาม 3,491.14 6 ฮ่องกง 2,571.99 6 ฮ่องกง 2,840.20

7 จีน 2,607.41 7 เวียตนาม 2,434.71 7 เวียตนาม 2,516.76

8 ฮ่องกง 2,550.35 8 ฟลิลิปินส์ 2,129.56 8 อียิปต์ 1,741.51

9 ซาอุดิอาระเบี 2,499.52 9 อียิปต์ 1,795.51 9 ฟลิลิปินส์ 1,684.91

10 อียิปต์ 2,357.59 10 บราซิล 1,669.51 10 จีน 1,553.27
ท่ีมา: ประมวลผลจากข้อมูลกรมศุลกากรและข้อมูลกระทรวงพาณิชย์

มูลค่า : ล้านบาท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

 
และจากข้อมูลเชิงสถิติที่ได้ สามารถกล่าวได้ว่ากลุ่มประเทศคู่ค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อพาหนะของ

ไทย ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย มาเลเซีย และ ญ่ีปุ่น ซ่ึงในแต่ละประเทศมีการ
ยึดถือกฎระเบียบ และมาตรฐานที่แตกต่างกัน แสดงได้ดังภาพที่ 1 ซ่ึงผู้ประกอบการควรทําความเข้าใจ 
กฎระเบียบ และมาตรฐาน ในแต่ละประเทศคู่ค้า เพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว  
 
 
  

ISO

ASTM

จีน  
 สหรัฐอเมริกา 

 

MS 

มาเลเซีย 

EN

สหภาพยโุรป 

JIS

ญ่ีปุ่ น 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงความสอดคล้องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางจําแนกตามประเทศคู่ค้าสําคญั 
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กฎระเบียบและมาตรฐานที่สําคัญ สําหรับยางล้อพาหนะ ได้แก่ 

1. มาตรฐาน ISO  เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นมาตรฐานกลางที่กําหนดโดย
องค์การระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: 
ISO) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

มาตรฐานท่ัวไป: ยางล้อพาหนะ วาล์ว และยางใน 

ISO 3877-1:1997 ยางล้อพาหนะ วาล์ว และยางใน – รายการศัพท์ที่เก่ียวข้อง – ส่วนที่ 1: ยางล้อ
พาหนะ 

Tyres, valves and tubes -- List of equivalent terms -- Part 1: Tyres 

ISO 3877-2:1997 ยางล้อพาหนะ วาล์ว และยางใน – รายการศัพท์ที่เก่ียวข้อง – ส่วนที่ 2: วาล์วยางล้อ
พาหนะ 

Tyres, valves and tubes -- List of equivalent terms -- Part 2: Tyre valves 

ISO 3877-3:1978 ยางล้อพาหนะ วาล์ว และยางใน – รายการศัพท์ที่เกี่ยวข้อง – ส่วนที่ 3: ยางใน 

Tyres, valves and tubes -- List of equivalent terms -- Part 3: Tubes 

ISO 3877-4:1984 ยางล้อพาหนะ วาล์ว และยางใน – รายการศัพท์ที่เกี่ยวข้อง – ส่วนที่ 4: ยางตัน 

Tyres, valves and tubes -- List of equivalent terms -- Part 4: Solid tyres 

ISO 4000-1:2010 ยางล้อรถยนต์โดยสารและวงล้อ– ส่วนที่ 1 :ยางล้อพาหนะ(ชุดตัวช้ีวัด) 

Passenger car tyres and rims – Part 1: Tyres (metric series) 

ISO 4000-2:2007 ยางล้อรถยนต์โดยสารและวงล้อ– ส่วนที่ 2 : วงล้อ 

Passenger car tryes and rims – Part 2: Rims 

ISO 4209-1:2001 ยางรถบรรทุกและยางรถโดยสารใหญ่และวงล้อ (ชุดตัวช้ีวัด) - ส่วนที่ 1: ยางรถยนต์ 

Truck and bus tyres and rims (metric series) – Part 1: Tyres 

ISO 4209-2:2001 ยางรถบรรทุกและยางรถโดยสารใหญ่และวงล้อ (ชุดตัวช้ีวัด) - ส่วนที่ 2: วงล้อ 

Truck and bus tyres and rims (metric series) – Part 2: Rims 

ISO 4223-1:2002 นิยามศัพท์ในอุตสาหกรรมยางล้อพาหนะ – ส่วนที่ 1: ยางล้อพาหนะแบบกลวงสูบลม 

Definitions of some terms used in the tyre industry -- Part 1: Pneumatic 
tyres 
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ISO 4223-
1:2002/Amd 
1:2011 

นิยามศัพท์ในอุตสาหกรรมยางล้อพาหนะ – ส่วนที่ 1: ยางล้อพาหนะแบบกลวงสูบลม 

Definitions of some terms used in the tyre industry -- Part 1: Pneumatic 
tyres  

ISO 4223-2:1991 นิยามศัพท์ในอุตสาหกรรมยางล้อพาหนะ – ส่วนที่ 2: ยางตัน 

Definitions of some terms used in the tyre industry -- Part 2: Solid tyres 

ISO 16992:2010  ยางล้อรถยนตโ์ดยสาร – อุปกรณ์สํารอง (SUSE) 

Passenger car tyres -- Spare unit substitutive equipment (SUSE) 

ISO 10191:2010  ยางล้อพาหนะสําหรับรถยนต์โดยสาร – การรับรองประสิทธิภาพของยาง – วิธีการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

Passenger car tyres -- Verifying tyre capabilities -- Laboratory test 
methods  

 
ยางล้อรถยนต์อุตสาหกรรม 

ISO 3739-1:2007 ยางล้อรถยนต์อุตสาหกรรมและวงล้อ - ส่วนที่ 1: ยางล้อพาหนะแบบกลวงสูบลม (ชุด
ตัวช้ีวัด) ที่มุม 5 องศา หรือวงล้อแบนเรียบ – การกําหนดขนาดและเคร่ืองหมาย การ
ออกแบบ การกําหนดขนาด และการทําเครื่องหมาย 

Industrial tyres and rims -- Part 1: Pneumatic tyres (metric series) on 5 
degrees tapered or flat base rims -- Designation, dimensions and marking 

ISO 3739-2:1992 ยางล้อรถยนต์อุตสาหกรรมและวงล้อ - ส่วนที่ 2: ยางล้อพาหนะแบบกลวงสูบลม (ชุด
ตัวช้ีวัด) ที่มุม 5 องศา หรือวงล้อแบนเรียบ - อัตราการรับน้ําหนัก 

Industrial tyres and rims -- Part 2: Pneumatic tyres (metric series) on 5 
degrees tapered or flat base rims -- Load ratings 

ISO 3739-3:2008  ยางล้อรถยนต์อุตสาหกรรมและวงล้อ – ส่วนที่ 3: วงล้อ 

Industrial tyres and rims -- Part 3: Rims 

ISO 10499-1:1991 ยางล้อรถยนต์อุตสาหกรรมและวงล้อ – ยางตันรถยก (ชุดตัวช้ีวัด) สําหรับวงล้อยางล้อ
พาหนะแบบกลวงสูบลม – ส่วนที่ 1: การออกแบบ การกําหนดขนาด และการทํา
เครื่องหมาย 

Industrial tyres and rims -- Rubber solid tyres (metric series) for 
pneumatic tyre rims -- Part 1: Designation, dimensions and marking 
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ISO 10499-2:1998 ยางล้อรถยนต์อุตสาหกรรมและวงล้อ – ยางตันรถยก (ชุดตัวช้ีวัด) สําหรับวงล้อยางล้อ
พาหนะแบบกลวงสูบลม – ส่วนที่ 2: อัตราการรับนํ้าหนัก 

Industrial tyres and rims -- Rubber solid tyres (metric series) for 
pneumatic tyre rims -- Part 2: Load ratings 

ISO 11795:1997  ยางล้อสําหรับแทร็คเตอร์เพ่ือเกษตรกรรม – วิธีการวัดเส้นรอบวงของยางล้อขณะหมุน 

Agricultural tractor drive wheel tyres -- Method of measuring tyre rolling 
circumference 

 

ยางล้อรถยนต์สําหรับรถตักขนาดใหญ ่

ISO 4250-1:2006 ยางล้อสําหรับรถตักขนาดใหญ่และวงล้อ – ส่วนที่ 1: การออกแบบและการกําหนด
ขนาดยางรถยนต์  
Earth-mover tyres and rims -- Part 1: Tyre designation and dimensions 

ISO 4250-2:2006 ยางล้อสําหรับรถตักขนาดใหญ่และวงล้อ – ส่วนที่ 2: น้ําหนักและความดันลม 
Earth-mover tyres and rims -- Part 2: Loads and inflation pressures 

ISO 4250-3:2011  ยางล้อสําหรับรถตักขนาดใหญ่และวงล้อ – ส่วนที่ 3: วงล้อ 
Earth-mover tyres and rims -- Part 3: Rims 

ISO 4251-1:2005  ยางล้อ (ชุดกําหนดอัตราช้ันผ้าใบ) และวงล้อ สําหรับสําหรับแทร็คเตอร์เพ่ือ
เกษตรกรรมและเครื่องฉุดลาก – ส่วนที่ 1: การออกแบบและการกําหนดขนาดยาง
รถยนต์ และเส้นขอบยาง  
Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural tractors and 
machines -- Part 1: Tyre designation and dimensions, and approved rim 
contours 

ISO 4251-2:2005  ยางล้อ (ชุดกําหนดอัตราช้ันผ้าใบ) และวงล้อสําหรับสําหรับแทร็คเตอร์เพ่ือ
เกษตรกรรมและเครื่องฉุดลาก– ส่วนที่ 2: อัตราการรับนํ้าหนักของยางรถยนต์ 

Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural tractors and 
machines -- Part 2: Tyre load ratings 

ISO 4251-4:2010  ยางล้อ (ชุดกําหนดอัตราช้ันผ้าใบ) และวงล้อสําหรับสําหรับแทร็คเตอร์เพ่ือ
เกษตรกรรมและเคร่ืองฉุดลาก – ส่วนที่ 4: การจัดประเภทและระบบการต้ังช่ือของ
ยางรถยนต์ 
Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural tractors and 
machines -- Part 4: Tyre classification and nomenclature 



 

12
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ยางและวงล้อรถจักรยานยนต์ 

ISO 4249-1:1985 ยางรถจักรยานยนต์และวงล้อ (ชุดรหัสที่กําหนด) – ส่วนที่ 1: ยางรถจักรยานยนต์ 

Motorcycle tyres and rims (code-designated series) – Part 1: Tyres 

ISO 4249-2:1990 ยางรถจักรยานยนต์และวงล้อ (ชุดรหัสที่กําหนด) – ส่วนที่ 2: อัตราการรับนํ้าหนักของ
ยางรถจักรยานยนต์ 

Motorcycle tyres and rims (code-designated series) – Part 2: Tyre load 
rating 

ISO 4249-3:2010 ยางรถจักรยานยนต์และวงล้อ (ชุดรหัสที่กําหนด) – ส่วนที่ 3: วงล้อ 

Motorcycle tyres and rims (code-designated series) – Part 3: Rims 

ISO 5751-1:2010 ยางรถจักรยานยนต์และวงล้อ (ชุดตัวช้ีวัด) – ส่วนที่ 1: แนวทางการออกแบบ 

Motorcycle tyres and rims (metric series) – Part 1: Design guides 

ISO 5751-2:2010 ยางรถจักรยานยนต์และวงล้อ (ชุดตัวช้ีวัด) – ส่วนที่ 2: มิติของยางและความสามารถ
ในการบรรทุก 

Motorcycle tyres and rims (metric series) – Part 2: Tyre dimensions and 
load-carrying capacities 

ISO 5751-3:2010 ยางรถจักรยานยนต์และวงล้อ (ชุดตัวช้ีวัด) – ส่วนที่ 3: ขนาดและเส้นขอบยาง 

Motorcycle tyres and rims (metric series) – Part 3: Range and approved 
rim contours 

ISO 5775-1:1997  ยางรถจักรยานและวงล้อ – ส่วนที่ 1: การออกแบบและการกําหนดขนาดยาง
รถจักรยาน 

Bicycle tyres and rims -- Part 1: Tyre designations and dimensions 

ISO 6054-1:1994 ยางรถจักรยานยนต์และวงล้อ (ชุดรหัสที่กําหนด) – รหัสเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ถึง 12 – 
ส่วนที่ 1: ยางรถจักรยานยนต์ 

Motorcycle tyres and rims (code-designated series) – Diameter codes 4 
to 12 – Part 1: Tyres 

ISO 6054-2:1990 ยางรถจักรยานยนต์และวงล้อ (ชุดรหัสที่กําหนด) – รหัสเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ถึง 12 – 
ส่วนที่ 2: วงล้อ 

Motorcycle tyres and rims (code-designated series) – Diameter codes 4 
to 12 – Part 2: Rims 
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มาตรฐานการวัด 

ISO 7867-1:2005  ยางล้อพาหนะและวงล้อ (ชุดตัวช้ีวัด) สําหรับแทรคเตอร์เพ่ือเกษตรกรรมและเคร่ืองฉุด
ลาก – ส่วนที่ 1: การออกแบบ การกําหนดขนาด และการทําเครื่องหมาย และการ
ประสานกันของยางและวงล้อ 

Tyres and rims (metric series) for agricultural tractors and machines -- 
Part 1: Tyre designation, dimensions and marking, and tyre/rim 
coordination 

ISO 9112:2008 ยางสําหรับรถบรรทุกและรถโดยสารใหญ่ – วิธีการวัดเส้นรอบวงของยางล้อขณะหมุน 
– การรับน้ําหนักของยางล้อพาหนะใหม่ 

Truck and bus tyres -- Methods of measuring tyre rolling circumference -
- Loaded new tyres 

ISO/TR 
29846:2008 

ยางล้อพาหนะ วาล์ว และยางใน – หน่วยกิโลปาสคับ/ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (kPa/psi) 
เทียบเท่าสําหรับความดันลม 

Tyres, valves and tubes -- kPa/psi equivalencies for inflation pressures 
 
มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพทางกล: การทดสอบทั่วไป 

ISO 13325:2003 ยางล้อพาหนะ – วิธีการทดสอบแบบ Coast-by เพ่ือวัดปริมาณเสียงระหว่างยางล้อ
กับผิวถนน 

Tyres -- Coast-by methods for measurement of tyre-to-road sound 
emission 

ISO 13326:1998 วิธีการทดสอบความคงตัวของยางล้อ 

Test methods for measuring tyre uniformity 

ISO 18164:2005 ยางล้อพาหนะสําหรับรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก รถโดยสารใหญ่ และรถจักรยานยนต์ 
– วิธีการทดสอบความต้านทานต่อการหมุน25 

Passenger car, truck, bus and motorcycle tyres -- Methods of measuring 
rolling resistance 
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ISO 188:2011  ยาง ยางวัลคาไนซ์ หรือเทอร์โมพลาสติก – การทดสอบการเร่งอายุการใช้งานและ
ความทนทานต่อความร้อน 

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Accelerated ageing and heat 
resistance tests 

ISO 21750:2006 ยานพาหนะบนท้องถนน – การเพ่ิมความปลอดภัยโดยการเฝ้าสังเกตความดันลมยาง 

Road vehicles -- Safety enhancement in conjunction with tyre inflation 
pressure monitoring 

ISO 28580:2009 ยางสําหรับรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก และรถโดยสารใหญ่ – วิธีการทดสอบความ
ต้านทานต่อการหมุน – การทดสอบแบบจุดเดียวและความสัมพันธ์ของผลการทดสอบ
26 

Passenger car, truck and bus tyres -- Methods of measuring rolling 
resistance -- Single point test and correlation of measurement results 

ISO 37:2011  ยาง, วัลคาไนซ์หรือเทอร์โมพลาสติก – การวิเคราะห์คุณสมบัติความเค้น-ความเครียด
แรงดึง 

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tensile stress-
strain properties 

 
มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพทางกล: ยางสําหรับรถจักรยานยนต์ 

ISO 10231:2003 ยางสําหรับรถจักรยานยนต์ – วิธีทดสอบเพ่ือรับรองประสิทธิภาพของยาง 

Motorcycle tyres -- Test methods for verifying tyre capabilities 

ISO 10231-7:2005 ยางสําหรับรถจักรยานยนต์ – วิธีการทดสอบสมรรถภาพของยาง 

Motorcycle tyres – Test methods for verifying tyre capabilities 

ISO 13328:2000 ยางสําหรับรถจักรยานยนต์ – การวัดเส้นรอบวงของยาง – การรับนํ้าหนักของยางล้อ
พาหนะใหม่ 

Motorcycle tyres – Measurement of tyre rolling circumference – Loaded 
new tyres 
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มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพทางกล: ยางสําหรับรถบรรทุกและรถบัส 

ISO 10454:1993  ยางสําหรับรถบรรทุกและรถบัส – การรับรองประสิทธิภาพของยาง – วิธีการทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ 

Truck and bus tyres -- Verifying tyre capabilities -- Laboratory test 
methods  

ISO 15222:2011  ยางสําหรับรถบรรทุกและรถบัส – วิธีการวัดประสิทธิภาพการยึดเกาะถนน – การรับ
น้ําหนักของยางล้อพาหนะใหม่ 

Truck and bus tyres -- Method for measuring relative wet grip 
performance -- Loaded new tyres 

ISO 16392:2007 ยาง – ความต้านทานไฟฟ้า – วิธีการทดสอบความต้นทานไฟฟ้าของยางล้อบนแท่น
ทดสอบ 

Tyres -- Electrical resistance -- Test method for measuring electrical 
resistance of tyres on a test rig 

 
 
2. มาตรฐาน JIS เป็นมาตรฐานที่ประกาศใช้ในประเทศญ่ีปุ่น ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปน้ี 

JIS D 4230:1998 ยางพาหนะ 

Automobile tyres 

JIS K 6200:2008 ยาง – คําศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

Rubber – Vocabulary 

JIS K 6352:2005  ยางธรรมชาติ – วิธีการทดสอบ 

Natural rubber (NR) -- Test methods 

JIS K 6403:1999  ระบบการจัดประเภทยางวัลคาไนซ์สําหรับยานพาหนะ 

Classification system for vulcanized rubber for automotive applications 

JIS K 6403:1999  ยางล้อพาหนะ การออกแบบ และการกําหนดขนาด 

Automobile tyres – Designation and dimensions 

 



 

16

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภัณฑ์ยาง 

ทั้งน้ี การกําหนดมาตรฐาน JIS น้ัน อ้างอิงหลักการและแนวคิดของข้อกําหนดและรายละเอียดมาจาก
มาตรฐาน ISO จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

ISO 10191:2010  ยางล้อรถยนต์โดยสาร – การรับรองประสิทธิภาพของยาง – วิธีการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ 

Passenger car tyres -- Verifying tyre capabilities -- Laboratory test 
methods  

ISO 10454:1993  ยางสําหรับรถบรรทุกและรถโดยสารใหญ่ – การรับรองประสิทธิภาพของยาง – วิธีการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

Truck and bus tyres -- Verifying tyre capabilities -- Laboratory test 
methods  

 
3. มาตรฐาน EN เป็นมาตรฐานที่ประกาศใช้ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป 

EN 12645:1998 เกจวัดความดัน – อุปกรณ์สําหรับการตรวจสอบความดันและ/หรือความดันลมยาง
ของยางรถยนต์  – มาตรวิทยา  ข้อกําหนดและการทดสอบ
Pressure gauges – Apparatus for inspection of pressure and/or 
inflation of tyres for motor vehicles – Metrology, requirements and 
testing 

4. มาตรฐาน ASTM เป็นมาตรฐานที่กําหนดขึ้นโดยหน่วยงาน ASTM International (American 
Society for the Testing of Materials) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นสมาคมวิชาชีพทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กําหนดและจัดทํามาตรฐานที่เป็นที่นิยมใช้และได้รับการยอมรับในระดับ
สากล โดยมาตรฐาน ASTM ที่เกี่ยวข้องกับยางล้อพาหนะ จําแนกได้ดังน้ี 

การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี 

ASTM D297 - 
93(2006) 

วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์ทางเคมีของผลิตภัณฑย์าง 

Standard Test Methods for Rubber Products Chemical Analysis 
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การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 

ASTM D430 - 
06(2012) 

วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการเสื่อมของยาง — ความล้าพลวัต 
Standard Test Methods for Rubber Deterioration — Dynamic Fatigue  

ASTM D623 - 07 วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับคุณสมบัติของยาง 8212; การกําเนิดความร้อน และความล้า
ที่เกิดจากแรงต้านเม่ือมีการบีบอัด 
Standard Test Methods for Rubber Property 8212; Heat Generation and 
Flexing Fatigue In Compression  

ASTM E1551 - 
08 

มาตรฐานการตรวจสอบสําหรับวัตถุประสงค์พิเศษ, ยางผิวเรียบ, ทดสอบกับเครื่องมือ
ทดสอบความเสียดทานที่สามารถวัดได้อย่างต่อเนื่อง 
Standard Specification for Special Purpose, Smooth–Tread Tire, Operated 
on Fixed Braking Slip Continuous Friction Measuring Equipment  

ASTM E501 - 08 มาตรฐานการตรวจสอบดอกยางเพ่ือทดสอบความต้านทานการลื่นไถล 
Standard Specification for Standard Rib Tire for Pavement Skid Resistance 
Tests  

STM E524 - 08 มาตรฐานการตรวจสอบยางผิวเรียบเพ่ือทดสอบความต้านทานการลื่นไถล 
Standard Specification for Standard Smooth Tire for Pavement Skid 
Resistance Tests  

ASTM F1016 - 
07 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติสําหรับการวิเคราะห์ค่าการเปรียบเทียบความทนทานต่อการสึกหรอ
ของยาง 
Standard Practice for Linear Tire Treadwear Data Analysis  

ASTM F1046 - 
01(2008) 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติสําหรับการเตรียมยางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็ก
สําหรับการทดสอบ 
Standard Guide for Preparing Artificially Worn Passenger and Light Truck 
Tires for Testing  

ASTM F1112-
06a(2010) 

วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการทดสอบยางรถยนต์แบบกลวงสูบลมที่ไม่มียางในเพ่ือหา
อัตราการสูญเสียแรงดัน 
Standard test method for static testing of tubeless pneumatic tires for 
rate of loss of inflation pressure 

ASTM F1502 - 
05(2010) 

วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการทดสอบแบบสถิตของยางรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก
ขนาดเล็ก และรถใช้งานขนาดกลาง 
Standard Test Method for Static Measurements on Tires for Passenger 
Cars, Light Trucks, and Medium Duty Vehicles  
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ASTM F1572-08 วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับสมรรถนะของยางเม่ือเคลื่อนที่บนหิมะและน้ําแข็ง 
Standard test method for tire performance testing on snow and ice 
surfaces 

ASTM F1650-
98(2005) 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติสําหรับการคํานวณสมรรถนะในการเคลื่อนที่ของยางภายใต้ข้อจํากัด
ที่หลากหลาย 
Standard practice for evaluating tire traction performance data under 
varying test conditions 

ASTM F1805 - 
06 

วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับยางเด่ียวเม่ือเคลื่อนที่บนหิมะและนํ้าแข็ง 
Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line 
on Snow and Ice Covered Surfaces  

ASTM F1806-
97(2008) 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติสําหรับการทดสอบยาง หลักแนวคิดพ้ืนฐาน และคําศัพท์ที่ใช้สําหรับ
การใช้งานของยาง 
Standard practice for tire testing operations basic concepts and 
terminology for reference tire use 

ASTM F1922-
98(2005) 

วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับยางล้อพาหนะ  
Standard test method for tires, pneumatic, vehicular, highway 

ASTM F1923-
98(2005) 

วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับยางล้อพาหนะที่ใช้ขับนอกทางหลวง 
Standard test method for tires, pneumatic, low speed, off highway 

ASTM F1971-12 วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการทดสอบการป้องกันกระแสไฟฟ้าของยางขณะบรรทุก 
Standards test method for electrical resistance of tires under load on the 
test bench 

ASTM F2493 - 
08 

มาตรฐานการตรวจสอบยางล้อเพ่ือการทดสอบ P225/60R1697S 
Standard Specification for P225/60R16 97S Radial Standard Reference Test 
Tire  

ASTM F2663-07a วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการหลุดของขอบลวดของยางท่ีไม่มียางใน สําหรับ
ยานพาหนะที่มี GVWR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4536 kg (10,000 ปอนด์) 
Standard test method for bead unseating of tubeless tires for motor 
vehicles with GVWR of 4536 kg (10,000 lb) or less 
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ASTM F2779 - 
10 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติสําหรับยางรถบรรทุกเชิงพาณิชย์เพ่ือสร้างเกณฑ์การทดสอบคู่ขนาน
ระหว่างยางล้อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.707 เมตร (67.23 นิ้ว) และพ้ืนผิวเรียบ 

Standard Practice for Commercial Radial Truck Bus Tires to Establish 
Equivalent Test Severity Between a 1.707 m (67.23 in.) Diameter 
Roadwheel and a Flat Surface  

ASTM F2803-09 วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับคํานวณการลื่นไหลของขอบยาง 
Standard test method for evaluating rim slip performance of tires and 
wheels 

ASTM F2838 - 
10 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติสําหรับการเร่งอายุการใช้งานของยางล้อรถยนต์ส่วนบุคคลและ
รถบรรทุกขนาดเล็ก โดยใช้น้ําหนักบรรทุก E สําหรับการปฏิบัติในห้องทดลอง 

Standard Practice for Accelerated Laboratory Aging of Radial Passenger Car 
and Light Truck Tires through Load Range E for the Laboratory Generation 
of Belt Separation  

ASTM F2869 - 
10 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติสําหรับยางล้อรถบรรทุกขนาดเล็กเพ่ือสร้างเกณฑ์การทดสอบคู่ขนาน
ระหว่างยางล้อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.707 เมตร (67.23 นิ้ว) และพ้ืนผิวเรียบ 

Standard Practice for Radial Light Truck Tires to Establish Equivalent Test 
Severity Between a 1.707 m (67.23 in.) Diameter Rotating Roadwheel and 
a Flat Surface  

ASTM F2870 - 
11 

มาตรฐานการตรวจสอบสําหรับยางล้อรถบรรทุกเพ่ือการทดสอบ 315/70R22.5 
154/150L 
Standard Specification for 315/70R22.5 154/150L Radial Truck Standard 
Reference Test Tire  

ASTM F2871 - 
11 

มาตรฐานการตรวจสอบสําหรับยางล้อรถบรรทุกเพ่ือการทดสอบ 245/70R19.5 
136/134M 
Standard Specification for 245/70R19.5 136/134M Radial Truck Standard 
Reference Test Tire 

ASTM F2872 - 
11 

มาตรฐานการตรวจสอบสําหรับยางล้อรถบรรทุกขนาดเล็ก เ พ่ือการทดสอบ 
225/75R16C 116/114S M+S 
Standard Specification for 225/75R16C 116/114S M+S Radial Light Truck 
Standard Reference Test Tire  
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ASTM F377 - 
03(2009) 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติสําหรับการแสดงเครื่องหมายการวัดของเครื่องมือวัดการเบรก/การ
ฉุดลากสําหรับยางเพื่อการทดสอบ 
Standard Practice for Calibration of Braking/Tractive Measuring Devices for 
Testing Tires  

ASTM F408-
99(2008) 

วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับยางล้อพาหนะ ในสภาวะหยุดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าบน
ถนนเปียก 
Standard test method for tires for wet traction in straight ahead braking, 
using a towed trailer  

ASTM F414-09 วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับคํานวณพลังงานที่ยางได้รับเม่ือถูกทําให้บิดเบี้ยวโดย
เครื่องส่งกําลัง 
Standard test method for energy absorbed by a tire when deformed by 
slow moving plunger 

ASTM F421-07 วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับคํานวณความลึกของร่องยางสําหรับยางรถยนต์ส่วนบุคคล 
Standard test method for measuring groove and void depth in passenger 
car tires 

ASTM F538-09 คําศัพท์เกี่ยวกับคุณลักษณะและสมรรถภาพของยาง 
Standards terminology relating to the characteristics and performance of 
tires 

ASTM F551 / 
F551M - 09a 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติสําหรับการใช้ยางเพ่ือการทดสอบในห้องทดลองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.707 เมตร [67.23 นิ้ว] 
Standard Practice for Using a 1.707 m [67.23 in.] Diameter Laboratory Test 
Roadwheel in Testing Tires  

ASTM 
F762/F762M-08 

วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับคํานวณการเปลี่ยนแปลงของร่องยางเม่ือใช้งานสําหรับ
รถยนต์ส่วนบุคคล 
Standard test method for determining change in groove (or void) depth 
with distance traveled for passenger car tires 

ASTM F811 - 
02(2010) 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติสําหรับการใช้เครื่องตัววัดความเร่งในยานพาหนะสําหรับการทดสอบ
ยาง 
Standard Practice for Accelerometer Use in Vehicles for Tire Testing  
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มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability 8000, SA 8000) เป็นมาตรฐานที่
กําเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระบบมาตรฐานสากลที่ให้ความสําคัญกับสิทธิ ขั้นพ้ืนฐานของแรงงาน 

มาตรฐาน SA 8000 ได้กําหนดข้อกําหนดเบ้ืองต้นไว้ 8 ข้อ ดังน้ี  

1. การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) โดยห้ามว่าจ้างแรงงานเด็ก หรือแรงงานท่ีมีอายุตํ่ากว่า 15 ปี 
หรือ แรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ากว่าที่กฎหมายของประเทศน้ันๆ กําหนด  

2. การบังคับการใช้แรงงาน (Forced Labour) ห้ามมีการกักขังหน่วงเหน่ียวโดยใช้เอกสารสัญญา
หรือการกักขังบริเวณ  

3. สุขลักษณะและความปลอดภัย (Health and Safety) ต้องมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี มี
ระบบความปลอดภัย น้ําด่ืมที่สะอาด ตลอดจนระบบการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน หรือ อุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน  

4. สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเจรจาต่อรองในรูปของการรวมกลุ่ม (Freedom of 
association and the right to collective bargaining) มีสิทธิในการรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นองค์กร 
กลุ่ม คณะกรรมการ หรือสหภาพแรงงานเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเจรจาต่อรอง  

5. การกีดกันหรือการแบ่งแยก (Discrimination) ไม่มีการแบ่งแยกในการจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน 
การฝึกอบรม การเลื่อนตําแหน่ง การสิ้นสุดการทํางาน เกษียณ โดยใช้เกณฑ์ในเร่ือง เพศ เช้ือชาติ 
วรรณะ ศาสนา ทุพพลภาพ การเป็นสมาชิกหรือรู้จักคนในองค์กรใด ๆ และห้ามมีการลวนลาม
ทางเพศ  

6. กฎระเบียบวินัย (Disciplinary practices) ห้ามมีการเฆ่ียนตี ทําโทษโดยการกักกัน ทําร้าย 
ร่างกาย หรือการใช้ถ้อยคําส่อเสียดหยาบคาย  

7. ช่ัวโมงการทํางาน (Working hours) จะต้องไม่เกิน 48 ช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์ และจะต้องมีวัน
พักผ่อน 1 วัน ในทุกๆ 7 วัน ในส่วนของการทํางานล่วงเวลาไม่ควรเกิน 12 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์
และต้องได้รับค่าตอบแทนมากกว่าอัตราปรกติ  

8. ค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation) ค่าจ้างแรงงานจะต้องเป็นอัตราขั้นตํ่าตามที่กฎหมาย
กําหนด หรือเป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม ห้ามมีการหักค่าจ้างค่าตอบแทนเนื่องจากมี
การทําผิดวินัย ค่าจ้างและผลประโยชน์ที่ได้รับจะต้องเปิดเผยและได้รับอย่างสมํ่าเสมอ โดย
จะต้องอยู่ในรูปของธนบัตรหรือเช็ค ห้ามว่าจ้างแรงงานที่เป็นลักษณะสัญญาว่าจ้างหรือการ
ฝึกงานเพื่อหลีกเลี่ยง ข้อกําหนดข้างต้น 

 แม้มาตรฐาน SA 8000 เป็นมาตรฐานแบบสมัครใจ แต่หากผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานก็จะ
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลได้ เน่ืองจากการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมเป็นหน่ึงใน
ตัวเลือกที่คู้ค้าที่ประเทศตะวันตกเลือกที่จะซ้ือสินค้า  

ในหัวข้อต่อไป จะขอกล่าวถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางล้อพาหนะของประเทศคู่ค้า
สําคัญ จํานวน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย มาเลเซีย และญ่ีปุ่น รวมถึงประเทศ
จีนซ่ึงเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจและมีขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้มาตรฐาน FMVSS ในการควบคุมคุณภาพของยางล้อพาหนะ โดยแบ่งประเภท
ของมาตรฐานออกเป็น 3 ประเภท ตามประเภทของยางล้อพาหนะ ได้แก่ ยางสําหรับรถยนต์น่ังส่วนบุคคล 
ยางสําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์ และยางสําหรับรถที่มีนํ้าหนักบรรทุกไม่เกิน 10,000 ปอนด์ (4,536 กิโลกรัม) 
โดยมีการแบ่งประเภทการทดสอบประสิทธิภาพของยางออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การทดสอบความแข็งแรง
ของยางล้อ (Strength test) การหลุดของขอบลวด (Bead unseating test) ความทนทาน (Endurance 
test) สมรรถนะที่ความดันลมยางต่ํา (Low pressure test) มิติของยางล้อ (Dimension test) และการ
ทดสอบสมรรถนะที่ความเร็วสูง (High speed test) โดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ จะ
ได้รับอนุญาตให้ประทับตราเครื่องหมาย DOT (Department of Transport) ลงบนล้อยาง เพ่ือแสดงว่า
ผลิตภัณฑ์น้ันได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน FMVSS 

มาตรฐานการทดสอบยางล้อพาหนะ FMVSS 

 
 

มาตรฐาน 

 
 

ประเภทรถ 

การทดสอบ 
สมรรถนะที่
ความเร็วสูง

ความ
ทนทานของ

ยางล้อ 

สมรรถนะ
ที่ความดัน
ลมยางตํ่า 

ความ
แข็งแรง

ของยางล้อ

การหลุด
ของขอบ

ลวด 

มิติของ
ยางล้อ 

FMVSS109 รถยนต์น่ัง
ส่วนบุคคล 

          

FMVSS119 รถยนต์เชิง
พาณิชย์ 

         

FMVSS139 รถที่มีนํ้าหนัก
บรรทุกไม่เกิน 

10,000 
ปอนด์ 

           

ดัดแปลงจาก http://www.rubbercenter.org/files/tyres_testing.pdf 

หมายเหตุ รถยนต์เชิงพาณิชย์ได้แก่รถยนต์อื่นๆ นอกเหนือไปจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Vehicles other than passenger 
cars) www.nhtsa.gov/DOT/.../Test%20Procedures/.../TP119-04.pdf  

 
  



 

23

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภัณฑ์ยาง 

กลุ่มสหภาพยโุรป 

ปัจจุบันกลุ่มสหภาพยุโรปมีการบังคับให้มีการปิดฉลากที่ระบุประสิทธิภาพในการประหยัดเช้ือเพลิง (Fuel 
Efficiency) ระดับมลพิษทางเสียง (Noise Pollution) และค่ายึดเกาะถนน (Wet Grip) ในรูปแบบของ
สต๊ิกเกอร์ แสดงได้ดังภาพที่ 3 สําหรับยางรถยนต์ส่วนตัว (C1) ยางรถขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร (C2) และให้
ระบุลงในคู่มือสินค้าและเวบไซต์ สําหรับยางรถยนต์ขนาดใหญ่ (C3) เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยและลดการก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยประเภทของยางล้อพาหนะที่ได้รับการยกเว้นจากการ
บังคับปิดฉลากได้แก่ 

1) ยางหล่อดอก (Retreaded Tires) 

2) ยางเฉพาะสําหรับรถยนต์ออฟโรด (Off-Road Professional Tires) 

3) ยางสําหรับรถยนต์ที่มีการจดทะเบียนก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 1990 

4) ยางประเภท T-type สําหรับการใช้งานช่ัวคราวและยางอะไหล่ 

5) ยางท่ีมีความเร็วจํากัดตํ่ากว่า 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

6) ยางท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ (Nominal Rim Diameter) ไม่เกิน 254 มิลลิเมตร หรือต้ังแต่ 635 
มิลลิเมตรขึ้นไป 

7) ยางท่ีมีการดัดแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลากจูง เช่น Studded Tires 

8) ยางสําหรับรถแข่ง 

ยางล้อพาหนะที่ได้รับการกําหนดให้มีการปิดฉลากทั้ง 3 ประเภท (C1, C2, C3) จะมีฉลากรูปแบบเดียวกันที่
ระบุข้อมูลประสิทธิภาพของยาง ซ่ึงจะทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือยางท่ีมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของตนได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีการจัดอันดับประสิทธิภาพในการประหยัดเช้ือเพลิง (Fuel Efficiency) และ
ค่ายึดเกาะถนน (Wet Grip) ต้ังแต่ระดับ A ถึง G โดย A ถือเป็นอันดับสูงสุด คือมีประสิทธิภาพในการ
ประหยัดพลังงานและยึดเกาะถนนสูง และ G ถือเป็นอันดับตํ่าสุด คือมีประสิทธิภาพในการประหยัดเช้ือเพลิง
และยึดเกาะถนนตํ่า สําหรับมลพิษทางเสียง (Noise Pollution) ในฉลากจะต้องระบุความดังเสียงที่เกิดขึ้นจาก
ยางในหน่วยของเดซิเบล และระบุระดับความดังตามจํานวนขีดของสัญลักษณ์คลื่นเสียง โดย 1 ขีดหมายถึง
ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงตํ่าสุด และ 3 ขีดหมายถึงก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงสูงสุด 
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 ข้ันตอนการขอใบรับรอง 

ผู้ผลิตสามารถออกใบรับรองเพ่ือรับประกันคุณภาพสินค้าของตนได้ หากสินค้าสามารถผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพโดยองค์กรที่มีการบริการทดสอบยางรถยนต์ตามข้อกําหนดของกลุ่มสหภาพยุโรป โดย
ผู้ผลิตจําเป็นต้องแนบเอกสารเพ่ือแสดงว่าเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ (Technical Document 
of Compliance) ไปพร้อมกับสินค้า โดยจะมีการทดสอบสินค้าโดยผู้ตรวจสอบในแต่ละประเทศ เพ่ือ
ทดสอบว่าสินค้ามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานขั้นตํ่าที่กลุ่มสหภาพยุโรปได้กําหนดไว้หรือไม่ โดยข้ันตอน
การทดสอบมีดังน้ี 

1) ผู้ตรวจสอบจะสุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ยางล้อพาหนะเพ่ือนํามาทดสอบในรอบแรกเพียง 1 เส้น หาก
ผลิตภัณฑ์สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดเอาไว้ จะถือว่าผ่านการทดสอบ 

ภาพที่ 3  รูปแบบฉลากสําหรับยางล้อพาหนะ ที่ระบุประสิทธิภาพในการประหยัดเช้ือเพลิง    
(Fuel Efficiency) ค่ายึดเกาะถนน (Wet Grip) และระดับมลพิษทางเสยีง (Noise Pollution) 
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2) หากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสุ่มเลือกในรอบแรกไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ ผู้ตรวจสอบจะ
ทําการทดสอบยางอีก 3 เส้น และประเมินคุณภาพตามค่าเฉล่ียของยางท้ัง 4 เส้นที่ได้รับการ
ทดสอบ 

 
ตารางแสดงระดับประสิทธิภาพในการประหยัดเช้ือเพลิง 

ที่มา http://www.emergent-ventures.com/docs/Tyre%20Energy%20Regulation%20Advisory%20v8%200.pdf 

 
 ค่าใช้จ่ายในการปิดฉลาก 

ในการดําเนินการตามข้อกําหนดสําหรับการปิดฉลาก ผู้ผลิตจําเป็นต้องปฏิบัติดังนี้ 

1) ระบุปริมาณของตัวแปรที่จําเป็นสําหรับการปิดฉลาก 

2) พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานขั้นตํ่าที่กําหนดไว้ 

ผู้ผลิตจําเป็นต้องทดสอบและพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าของตน เพ่ือให้สามารถวางแผนการทําธุรกิจ
ที่ดีขึ้นในอนาคตได้ เนื่องจากมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อพาหนะที่จะสามารถซ้ือขายได้ใน
กลุ่มสหภาพยุโรปนั้น มีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากย่ิงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้การบังคับปิดฉลากยังส่งผลให้
มีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงยิ่งขึ้น เพราะผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้าได้ง่ายขึ้น 
ผู้ผลิตจึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าของตนให้มีประสิทธิภาพสูงสดุอยู่ตลอดเวลา 

ค่าใช้จ่ายโดยรวมสําหรับการทดสอบ ประมาณ 2,000-2,500 ยูโร ต่อยาง 1 เส้น 
ค่าใช้จ่ายสําหรับใบรับรอง (Certification) ประมาณ 350-400 ยูโร 
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 ส่ิงที่จําเป็นอื่นๆสําหรับผู้ผลิต 

นอกจากน้ีผู้ผลิตยังจําเป็นต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าผ่านทั้งทางเวบไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของตน 
โดยข้อมูลที่จําเป็นต้องระบุได้แก่ปริมาณเช้ือเพลิง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และค่าใช้จ่ายที่สามารถ
ประหยัดไปได้สําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดังนั้นการคํานวณค่าความประหยัดเช้ือเพลิง (Fuel Savings 
Calculator) จึงเป็นสิ่งที่จําเป็น และผู้ผลิตควรมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือกลางท่ีผู้บริโภคจะสามารถ
เข้าใจได้โดยง่าย 
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ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียใช้ข้อกําหนด Australian Design Rules (ADRs) ในการควบคุมมาตรฐานความ
ปลอดภัยของยานพาหนะ รวมไปถึงป้องกันอาชญากรรมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยานพาหนะใน
ประเทศ โดยภายใต้ Australian Design Rules มีการกําหนดมาตรฐาน Vehicle Standard (Australian 
Design Rules 23/00 – Passenger Car Tyres) 2006 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานสําหรับยางรถยนต์ส่วนบุคคล 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือระบุข้อกําหนดเก่ียวกับความแข็งแรงและประสิทธิภาพของยางรถยนต์ให้ชัดเจน 
นอกจากน้ันยังมีการระบุประเภทของยางและวิธีการทดสอบประสิทธิภาพในด้านต่างๆของยางรถยนต์เอาไว้อีก
ด้วย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะของยาง  

 ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดเกี่ยวกับขนาด ประเภท นํ้าหนักบรรทุกสูงสุด ‘Speed Category’ 
และ ‘Service Description’ 

 ต้องมีสะพานยางที่ร่องของดอกยาง (Treadwear Indicator) อย่างน้อย 4 แห่ง ซ่ึงจะแสดงให้เห็น
ชัดเจนเม่ือดอกยางสึกถึงสะพานยาง หรือมีความลึก 1.60 + 0.40,-0.25 mm 

 ต้องมีขนาดไม่เล็กไปกว่าที่กําหนดไว้ใน Nominated Standard หากไม่มีการระบุให้ใช้วิธีการคํานวณ
ดังนี้ Minimum ‘Size Factor’ = 0.97 (SW + 2SH) + DR 

โดย SW = specified ‘Section Width’ 

SH = ½ of (specified outer diameter nominal rim diameter) 

DR = nominal ‘Rim’ diameter 

 แรงเสียดทานที่ทําให้เกิดการหลุดของขอบลวด (Resistance to ‘Bead’ unseating test) ที่ใช้ในการ
ทดสอบต้องไม่ตํ่ากว่า 

o 6,670 N สําหรับยาง ‘Specified Design Section Width’ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6.3 น้ิว หรือ 160 
มิลลิเมตร 

o 8,890 N สําหรับยาง ‘Specified Design Section Width’ ขนาด 6.3 นิ้ว หรือ 160 มิลลิเมตร 

o 11,120 N สําหรับยาง ‘Specified Design Section Width’ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 8 นิ้ว หรือ 250
มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า 
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ข้อกําหนดสําหรับการทดสอบยางล้อพาหนะ  

ผู้ทดสอบจะทําการทดสอบยางรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดจํานวน 3 เส้น โดย:  

 เส้นแรกเพื่อทดสอบขนาด ความทนทานต่อการหลุดของขอบลวด (Resistance to ‘Bead’ unseating 
test) และความแข็งแรง (Strength) ของยาง 

 เส้นที่สองเพ่ือทดสอบความทนทาน (Endurance) ของยาง 

 เส้นที่สามเพ่ือทดสอบสมรรถนะท่ีความเร็วสูง (High Speed Performance) 
o แรงเสียดทานที่ใช้ในทุกการทดสอบจะถูกกําหนดไว้ไม่เกิน 10 kPa หรือ 1 psi ของค่าที่ระบุ

เอาไว้พิเศษสําหรับแต่ละการทดสอบ 
o ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปิดฉลาก: ยางทุกเส้นต้องได้รับการปิดฉลากลงบนแก้มยางรถ 

(Sidewalls) โดยในฉลากต้องมีการระบุรายละเอียดดังน้ี 
-  ขนาดของยาง  
-  นํ้าหนักบรรทุกสูงสุด (Maximum Load Rating) ในหนว่ยกิโลกรัม (kg) หรือปอนด์ (lbs) 
-  ช่ือผู้ผลิต และตราประทับ ‘Approved’ 
-  คําว่า “TUBELESS” (หากสามารถ) 
-  คําว่า “RADIAL” (หากสามารถ) 
-  คําว่า “BIAS-BELTED” (หากสามารถ) 
-  รหัสเลข 3 หลกั ระบุวันที่ผลติ 
-  สําหรับยางที่ไม่สมมาตร (Asymmetrical Tyres) ต้องมีการระบุว่าด้านใดเป็นด้านที่หัน

ออกด้านนอก เม่ือประกอบเสร็จแล้ว 

ทั้งน้ี สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อกําหนด Vehicle Standard (Australian Design Rules 23/00 
– Passenger Car Tyres) 2006 ได้ที่ http://www.comlaw.gov.au/Details/F2007C00030 

มาตรฐานประเภทสมัครใจ: ประเทศออสเตรเลียมีการใช้มาตรฐาน AS (Australian Standard) เป็น
เครื่องมือควบคุมคุณภาพของสินค้าภายในประเทศ โดยมาตรฐาน NZS (New Zealand Standard) ที่ใช้ใน
ประเทศนิวซีแลนด์ก็ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หลายๆครั้ง จึงเรียกย่อๆรวมกันว่ามาตรฐาน AS/NZS 
(Australia/New Zealand Standard) โดยมาตรฐาน AS/NZS ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางล้อพาหนะน้ัน
ได้แก่ 
 Australian Standard 1973 Pneumatic tyres – Passenger car, light truck, and truck/bus – 

Retreading and repair processes 
 AS/NZS 2230 New pneumatic tyres for light trucks and trucks/buses 
อ้างอิงจาก http://www.nzta.govt.nz/resources/rules/incorporated-by-reference/tyres-and-
wheels.html 
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ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียมีการระบุข้อกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เรียกว่า Malaysian Standards 
(MS) โดยข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางล้อพาหนะ มีอยู่ทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่ MS 149, MS 1394 
และ MS 224 โดย MS 149 และ MS 1394 เป็นข้อกําหนดสําหรับยางใหม่ ส่วน MS 224 เป็นข้อกําหนด
สําหรบัยางหล่อดอก (Retreaded Tires) 

 การทดสอบยางใหม่ (MS 149 & MS 1394) มุ่งเน้นการทดสอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางาน
ของยาง เช่น การทดสอบความคงทน และการทดสอบเม่ือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง โดยยางที่ไม่
สามารถตอบสนองข้อกําหนดของมาตรฐานขั้นตํ่าได้ จะไม่สามารถได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ 

 การทดสอบยางหล่อดอก (MS 224) ในขณะที่การทดสอบยางใหม่ มุ่งเน้นเฉพาะการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการทํางานของยาง การทดสอบยางหล่อดอก จําเป็นต้องตรวจสอบครอบคลุมไปถึง
กระบวนการผลิต รวมไปถึงกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของยาง 

SIRIM QAS International  

SIRIM QAS International เป็นหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศ
มาเลเซีย โดยกระบวนการทดสอบและวัดระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SIRIM QAS นั้น สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 โดยยึดตามหลักกระบวนการ Type 5 ที่ครอบคลุมการทดสอบยางล้อพาหนะ 
การตรวจสอบและประเมินโรงงาน การออกใบอนุญาต และการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองผ่าน SIRIM QAS จะได้รับใบรับรอง รวมถึงสามารถประทับตราเครื่องหมาย MS 
Mark ลงบนยาง แสดงได้ดังภาพที่ 5 เพ่ือแสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานตรงตามข้อกําหนด
ของ Malaysian Standards (MS) ทําให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจเพ่ิมขึ้น และเป็นการขยายโอกาสทาง
การตลาดของบริษัทผู้ผลิตอีกด้วย 
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SIRIM 

CERTIFIED TO YY : XXXX 
Certification No: xxxxxxxxx 

ภาพที่ 5 เครื่องหมาย MS Mark ระบุช่ือหน่วยรับรอง รหัสผู้ผลิต และหมายเลขใบรับรองใต้เครื่องหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

31

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภัณฑ์ยาง 

ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญ่ีปุ่นแบ่งประเภทยางล้อพาหนะสําหรับการนําเข้าเป็น 2 ประเภท โดยทั้งสองประเภทมีการควบคุม
ผ่านข้อกําหนดทางกฎหมาย 2 ชุด ได้แก่ Road Vehicles Law และ The Act Against Unjustifiable 
Premiums and Misleading Representation 

ประเภทของยางล้อพาหนะนําเข้า 

1) ยางใหม่ 

2) ยางใช้แล้ว 

ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้ายางล้อพาหนะในประเทศญี่ปุ่น สามารถแบ่งออกตามขั้นตอนการดําเนินงานได้
เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. ข้อกําหนดสําหรับข้ันตอนการนําเข้า 

ประเทศญ่ีปุ่นไม่มีการออกกฎหมายควบคุมผู้นําเข้าในการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยางล้อพาหนะ ทั้งยางใหม่
และยางใช้แล้ว 

2. ข้อกําหนดสําหรับข้ันตอนการซ้ือขาย 

ในขั้นตอนการซ้ือขายและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางล้อพาหนะ ประเทศญ่ีปุ่นมีการระบุข้อกําหนดตาม
กฎหมายเอาไว้ด้วยกัน 2 ชุดกฎหมาย ได้แก่ 

(1) Road Vehicles Law 

วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือรับรองสิทธิการครอบครองยานพาหนะ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีสําหรับการบํารุงรักษา การรับประกันความปลอดภัย และการป้องกันมลพิษ โดยยาง
ล้อพาหนะที่สามารถใช้กับยานพาหนะบนท้องถนน ต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
เอาไว้ใน Road Vehicles Law 

(2) The Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representation 

วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค และดูแลให้เกิดการแข่งขันทาง
การตลาดที่เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อกําหนดของ คณะกรรมการการค้ายุติธรรม (The Fair 
Trade Commission) 
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3. ข้อกําหนดสําหรับขัน้ตอนการปิดฉลาก 

(1) การปิดฉลากแบบบังคับ 

 The Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representation 
เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ยางล้อพาหนะจําเป็นต้องมีการ
ปิดฉลาก โดยผู้จําหน่ายจําเป็นต้องปิดฉลากลงบนแก้มยางรถ (Sidewall) โดยยางล้อ
พาหนะที่จําหน่ายในร้าน ต้องระบุข้อมูลในฉลากดังน้ี 
o ช่ือผู้ผลิต 
o ช่ือย่ีห้อ ขนาด และการใช้งาน 
o ระบุคําว่า “Reused” หากเป็นยางที่ใช้แล้ว 
o ราคา 
o ค่าดูแลรักษา 
o ข้อระวังในการใช้และจัดเก็บ 
o ประเทศผู้ผลิต 
o ค่าบริการสําหรับการทิ้งยางที่ไม่ใช่แล้ว 

(2) การปิดฉลากโดยสมัครใจภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 
Industrial Standardization Law: JIS Mark ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้า 
ผ่านการสร้างมาตรฐานสําหรับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าต่างๆ แสดงได้ดังภาพที่ 2  

 

 
  

 
ภาพที่ 2  สัญลักษณ์ JIS Mark 

สินค้าอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ 
(Mining and Manufactured 

Goods) 

สินค้าแปรรูป 
(Processed Goods) 

สินค้าพิเศษ 
(Special Goods) 
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มาตรฐาน JIS ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางล้อพาหนะ คือ 

 JIS D 4230:1998 Automobile tyres 

o JIS D 4230:1998 Clause 6.1 ความแข็งแรงของยาง (Tyre strength) 

o JIS D 4230:1998 Clause 6.2 การหลุดของขอบลวด (Bead unseating resistance) 

o JIS D 4230:1998 Clause 6.3 ความทนทาน (Tyre endurance) 

o JIS D 4230:1998 Clause 6.4 สมรรถนะท่ีความเร็วสูง (High speed performance)  

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน JIS ได้ที่ 

Japanese Industrial Standards Committee: http://www.jisc.go.jp/eng/index.html 
Japanese Standards Association: http://www.jsa.or.jp/default_english.asp 

 
(3) ข้อบังคับสําหรับการปิดฉลากโดยสมัครใจของโรงงานอุตสาหกรรม 

A. JATMA Standards: Japan Automobile Tire Manufactures Association 
(JATMA) ได้กําหนดมาตรฐาน JATMA สําหรับควบคุมระดับคุณภาพของยางล้อพาหนะใน
ประเทศญ่ีปุ่น ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน JATMA ได้ที่ 
http://www.jatma.or.jp/ (เน้ือหาเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) 

B. Fair Competition Regulations of Labeling of Tires คณะกรรมการการค้ายาง
ล้อพาหนะยุติธรรม (Tire Fair Trade Commission) ได้มีการกําหนดเงื่อนไขเบี้ยประกัน
และการปิดฉลากสําหรับยางล้อพาหนะ ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่
เป็นธรรม (Fair Competition Regulations of Labeling of Tires) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยางล้อพาหนะ 
 Road Vehicles Law: Vehicle and Component Approvals Division, Engineering and 

Safety Department, Road Transportation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and 
Transport 

 การควบคุมการทําสัญญาซ้ือขายยานพาหนะนําเข้า: Engineering Planning Division, Ministry of 
Land, Infrastructure and Transport 

 การควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ: Environment Division, 
Engineering and Safety Department, Road Transportation Bureau, Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport (http://www.mlit.go.jp/english/index.html) 
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การควบคุมระดับการปล่อยไอเสีย: The Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading 
Representation และ Consumer-Related Trade Division, Trade Practices Department, Economic 
Affairs Bureau, Fair Trade Commission (http://www.jftc.go.jp/en/index.html) 

สําหรับผลิตภัณฑ์ยางทั่วไป 
ประเทศญ่ีปุ่นมีการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ยางทั่วไปสําหรับการนําเข้าเป็น 2 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีการ
ใช้ชุดกฎหมายควบคุมที่แตกต่างกัน ได้แก่  

1) ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubbers): มีการควบคุมผ่าน  

 Law Concerning the Examination and Regulation of Manufacture, etc., of 
Chemical Substances 

 Industrial Safety and Health Law 

 Fire Service Law 

2) ดอกยาง (Rubber Threads): มีการควบคุมผ่าน 

 Consumer Product Safety Law 

สําหรับข้อกําหนดสําหรับการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยางในประเทศญี่ปุ่น สามารถแบ่งออกตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. ข้อกําหนดสําหรับข้ันตอนการนําเข้า 

ประเทศญ่ีปุ่นไม่มีการระบุข้อกําหนดทางกฎหมายที่นํามาใช้ควบคุมการนําเข้าของดอกยาง (Rubber 
Threads) ณ ขั้นตอนการนําเข้า แต่มีการระบุข้อกําหนดที่ชัดเจนสําหรับการควบคุมการนําเข้าของ
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubbers) ในขั้นตอนของการนําเข้า ได้แก่ 

Law Concerning the Examination and Regulation of Manufacture, etc.,  

of Chemical Substances 

วัตถุประสงค์หลักของข้อกําหนดนี้ คือ เพ่ือป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของสินค้า เช่น 
การปนเป้ือนของสารพิษที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ พืช และสัตว์ โดยผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง
สังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีอันตราย จําเป็นต้องส่งรายงาน Chemical Import Notification 
ไปยังรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (Health, Labor and Welfare Minister) 
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Economy, Trade and Industry Minister) 
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และรัฐมนตรีกระทรวงส่ิงแวดล้อม (Environment Minister) หากผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ใดมี
ส่วนผสมของสารเคมีอันตรายท่ีได้รับการควบคุมโดยข้อกําหนด จะถูกควบคุมหรือสั่งห้ามไม่ให้มีการ
นําเข้า ดังน้ันผู้ส่งออกจึงควรตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อนว่า ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ของตนสามารถ
นําเข้าไปยังประเทศญ่ีปุ่นได้หรือไม่ 

สามารถดาวน์โหลดรายช่ือสารเคมีประเภทต่างๆ ที่ได้รับการควบคุมโดยรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ที่  

 http://www.safe.nite.go.jp/english/sougou/view/SelectingListsList_en.faces  

 http://www.safe.nite.go.jp/english/db.html 

2.  ข้อกําหนดสําหรับข้ันตอนการซื้อขาย 

มีการแบ่งข้อกฎหมายท่ีใช้สําหรับควบคุมการนําเข้าของผลิตภัณฑ์ยาง ณ ขั้นตอนการซ้ือขายทั้งหมด 3 
ข้อ ได้แก่  

(1) Industrial Safety and Health Law 

วัตถุประสงค์หลักของ Industrial Safety and Health Law เพ่ือรับรองความปลอดภัยของ
พนักงานโรงงาน รวมไปถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น การกําหนดมาตรฐานเพื่อ
ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงาน นอกจากน้ียังมีการกําหนดระบบ MSDS (Material 
Safety Data Sheet System) สําหรับสารเคมีขึ้น โดยภายใต้ระบบน้ี ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าหรือ
เคลื่อนย้ายสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อาทิเช่น สารเคมีที่ถูกระบุว่าเป็นสารพิษ 
หรือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่จําเป็นต้องได้รับใบอนุญาตในการผลิต ต้องแจ้งรายละเอียด
ผ่าน Data Sheet ไปยังหน่วยงานตรวจสอบอิสระ โดยระบุรายละเอียดเช่น รายชื่อของสารเคมี 
ส่วนประกอบ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อมนุษย์ ความอันตราย และคําเตือนสําหรับการเก็บ
รักษาและใช้งาน 

(2) Fire Service Law 

วัตถุประสงค์หลักของ Fire Service Law เพ่ือป้องกันและรับมือหากเกิดอัคคีภัย โดยสินค้าที่
เป็นวัตถุไวไฟ จะถือว่าเข้าข่ายสินค้าอันตรายภายใต้ข้อกฎหมายนี้ สําหรับสินค้าบางชนิด
จําเป็นต้องมีใบอนุญาตในการจัดเก็บและนําเข้าตามแต่ปริมาณการซ้ือขาย 
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(3) Consumer Product Safety Law 

วัตถุประสงค์หลักของ Consumer Product Safety Law เพ่ือควบคุมการผลิตและซ้ือขาย
สินค้าบางประเภท เพ่ือส่งเสริมการการดูแลสินค้าอย่างถูกวิธี และเพ่ือจัดเก็บ/เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้สินค้าประเภทนั้นๆ เพ่ือป้องกันอันตรายและรักษาผลประโยชน์
ของผู้บริโภค ภายหลังการปรับปรุงข้อกฎหมายนี้เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2007 ผู้นําเข้า
จําเป็นต้องรายงานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ภายในเวลาไม่เกิน 
10 วัน หากมีรายงานการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 

3.  ข้อกําหนดสําหรับข้ันตอนการปิดฉลาก 

(1) การปิดฉลากประเภทบังคับ: ประเทศญ่ีปุ่นไม่มีการบังคับผ่านข้อกฎหมายให้ผลิตภัณฑ์ยางทั่วไป
มีการปิดฉลาก 

(2) การปิดฉลากประเภทสมัครใจ ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมาย: การปิดฉลากประเภทสมัครใจของ
ผลิตภัณฑ์ยางอยู่ภายใต้การควบคุมของ Industrial Standardization Law: JIS Mark 

หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยางทั่วไป 

 Law Concerning the Examination and Regulation of Manufacture, etc., of 
Chemical Substances 

o Chemical Management Policy Division, Manufacturing Industries Bureau, Ministry 
of Economic, Trade and Industry: http://www.meti.go.jp/english/index.html 

o Evaluating and Licensing Division, Pharmaceutical and Food Safety Bureau, 
Ministry of Health, Labor and Welfare: http://www.mhlw.go.jp/english/index.html 

 Industrial Safety and Health Law 

o Chemical Management Policy Division, Pharmaceutical and Food Safety Bureau, 
Ministry of Economic, Trade and Industry: http://www.mhlw.go.jp/  

 Fire Service Law 

o Hazardous Materials Safety Division, Fire and Disaster Management Agency, 
Ministry of Internal Affairs and Communications: http://www.fdma.go.jp/en/ 

 Consumer Product Safety Law 

o Consumer Affairs Agency: http://www.caa.go.jp/en/index.html  
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สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศจีนมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับสินค้านําเข้า ตามข้อกําหนด The Standardization Law of the 
People’s Republic of China โดยมีการแบ่งมาตรฐานออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

1) National Standards 

มาตรฐานระดับประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างระดับคุณภาพของสินค้าที่สอดคล้องกันทั่วทั้ง
ประเทศ  โดยมี Standardization Administration of China (SAC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่
กําหนดมาตรฐานและข้อบังคับสําหรับสินค้าต่างๆ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ 
การออกใบอนุญาต รวมไปถึงการวางแผนการจัดการในระยะต่างๆของการดําเนินงานในระดับประเทศ 

2) Professional Standards 

มาตรฐานระดับผู้เชียวชาญ เป็นมาตรฐานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
มาตรฐานระดับประเทศ แต่จําเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานเพ่ือรับประกันคุณภาพของสินค้า โดยการรับรอง
มาตรฐานอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานในแต่ละมณฑล ซ่ึงจําเป็นต้องส่งรายงานโดยตรงถึง SAC 

3) Local Standards 

มาตรฐานระดับท้องถิ่น เป็นมาตรฐานที่มีการกําหนดใช้หากไม่มีการควบคุมผ่านมาตรฐานระดับประเทศ
และระดับผู้เช่ียวชาญ หรือในกรณีที่การรวมตัวกันของท้องถิ่นมีความจําเป็นในการระบุข้อกําหนด
เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือระบบสาธารณสุขสําหรับสินค้า การควบคุมและตรวจสอบมาตรฐาน
ดําเนินการโดยหน่วยงานในแต่ละท้องถิ่น 

4) Enterprise Standards 

มาตรฐานระดับผู้ประกอบการ เป็นมาตรฐานที่มีการกําหนดโดยองค์กรหรือบริษัทหน่ึงๆ เพ่ือสร้าง
รากฐานสําหรับมาตรฐานการผลิตสินค้า โดยส่วนมากมักมีข้อกําหนดที่เคร่งครัดกว่ามาตรฐานในระดับ
อ่ืนๆ 

นอกจากน้ียังมีการแบ่งมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานระดับผู้เช่ียวชาญออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) มาตรฐานประเภทบังคับ ได้แก่ มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ และความปลอดภัยของตัวบุคคลและ
ทรัพย์สิน  

2) มาตรฐานประเภทสมัครใจ ได้แก่ มาตรฐานอื่นๆนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในมาตรฐานบังคับ 
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มาตรฐานประเภทบังคับ: CCC Mark  

ประเทศจีนใช้สัญลักษณ์ CCC (China Compulsory Certification) หรือ CCC Mark ดังแสดงในรูปที่ 4 
เพ่ือการรับรองมาตรฐานของสินค้า โดยปัจจุบันมีสินค้ากว่า 21 ประเภทท่ีจะเป็นต้องได้รับการออกใบรับรอง 
CCC Mark อาทิเช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส ์ เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องใช้ในครัวเรือน ซ่ึงส่งผลบังคบัใช้รวมไป
ถึงผลิตภัณฑ์ยางอีกด้วย 

ข้ันตอนการขอใบรับรอง CCC Mark 

1) ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์จําเป็นต้องได้รับการรับรองจาก CCC Mark หรือไม่ 

2) ย่ืนคําขอใบรับรอง โดยผู้ผลิตจําเป็นต้องส่งใบคําขอไปยังหน่วยรับรองเฉพาะ  (Designated 
Certification Body; DCB) ที่ได้รับการแต่งต้ังโดย Certification and Accreditation 
Administration of China (CNCA) โดยตรง ซ่ึงหน่วยรับรองเฉพาะแต่ละแห่งมีขอบเขตการรับรองที่
แตกต่างกันไป ดังน้ันผู้ผลิตจึงจําเป็นต้องตรวจสอบและส่งใบคําขอไปยังหน่วยรับรองที่ดูแลในส่วนของ
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของตน 

3) ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปยัง Accredited Testing Labs (ATL) เพ่ือการตรวจสอบ 

4) ATL ทําการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 

5) หน่วยรับรองเฉพาะส่งตําแทนทําการตรวจสอบโรงงานและพ้ืนที่ผลิต 

6) ประเมินผลการตรวจสอบและออกใบรับรอง หากผู้ผลิตสามารถตอบสนองมาตรฐานที่กําหนดเอาไว้ได้
ทุกข้อ หน่วยรับรองเฉพาะก็จะออกใบรับรอง CCC Certificate ให้ในทันที ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถ
ผ่านการรับรองในรอบแรก สามารถย่ืนคําขอได้อีกครั้งหลังมีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 

7) สั่งซ้ือและพิมพ์ CCC Mark 

8) หลังการออกใบรับรอง หน่วยงานเฉพาะจะมีหน้าที่ติดตามผลเป็นระยะ ทุกๆ 12-18 เดือน 

9) หากผู้ผลิตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อผลการตรวจสอบของหน่วยรับรองเฉพาะ สามารถเสนอความ
คิดเห็นให้กับหน่วยงานรับรองเฉพาะโดยตรงหรือ CNCA ได้ 
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ภาพที่ 4  สัญลักษณ์ CCC Mark 
 
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ CCC Mark ได้ที่ http://www.ccc-mark.com/ 

มาตรฐานประเภทสมัครใจ : CQC Mark  

China Quality Certificate หรือ CQC Mark เป็นตรารับรองที่ออกโดย China Quality Certification 
Center (CQC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการออกใบรับรองคุณภาพสินค้า CQC Mark เป็นตรารับรองที่
ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าได้เป็นอย่างสูง ดังน้ันผู้ผลิตของ
ไทยจึงควรมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับมาตรฐานของ CQC เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขันทางการตลาด 

การดาวน์โหลดใบสมัครเพ่ือขอ CQC Mark สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่: 
http://www.cqc.com.cn/english/ProductCertification/ApplicationforCQCMark/A023112index_1.
htm 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง  

ประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไปยังประเทศจีนเป็นจํานวนมาก โดยทั้งผลิตภัณฑ์ยางล้อพาหนะและ
ถุงมือยาง ต่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการนําเข้าสูง เช่นเดียวกับยางคอมปาวด์ (Compound rubber) ดอกยาง 
ถุงยางอนามัย และยางรัด เป็นต้น 
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ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไปยังประเทศจีนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

1) มาตรฐานและกฎหมายบังคับ หมายถึง มาตรฐานท่ีผู้ส่งออกรวมไปถึงผู้นําเข้าทุกรายจําเป็นต้องปฏิบัติ
ตาม โดยข้อกฎหมายหลักที่ผู้ส่งออกต้องให้ความสนใจและปฏิบัติตาม ได้แก่ 

 กฎหมายควบคุมคุณภาพสินค้า (The Law on Product Quality of the People’s 
Republic of China) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมไปถึงกระตุ้นให้มีการ
ควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าอย่างเคร่งครัด เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค โดยผู้ค้าทุก
รายท่ีต้องการจําหน่ายสินค้าภายในประเทศจีนจะถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของข้อกฎหมายน้ี 
นอกจากนี้ ข้อกฎหมายนี้ยังครอบคลุมไปถึงการป้องกันการปิดฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอีก
ด้วย 

 กฎหมายควบคุมสินค้านําเข้าและส่งออก (The Law of the People’s Republic of 
China on Import and Export Commodity Inspection) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการ
ตรวจสอบสินค้านําเข้าและส่งออก โดยองค์กรตรวจสอบที่ ได้รับการแต่งต้ังโดย State 
Administration for Commodity Inspection จะทําหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ
สินค้านําเข้าและส่งออกตามที่กําหนดไว้ในข้อกฎหมายน้ี โดยสําหรับสินค้านําเข้า ผู้ค้าจะต้อง
ได้รับการจดทะเบียนโดยหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า ณ สถานที่ส่งออก  

 กฎหมายควบคุมมาตรฐาน (The Standardization Law of the People’s Republic of 
China) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กระตุ้นเศรษฐกิจ 
และปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและผู้บริโภค โดยมาตรฐานที่ใช้จําเป็นต้องมีการครอบคลุม
คุณสมบัติต่างๆ ดังน้ี 
(1) ประเภทและประสิทธิภาพของสินค้า รวมถึงความปลอดภัยและข้อกําหนดเกี่ยวการใช้

งานอย่างถูกสุขลักษณะ 
(2) การออกแบบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ การบรรจุ การเก็บ การขนส่ง รวมถึง

ความปลอดภัยระหว่างกระบวนการผลิต เก็บ และขนส่ง 
(3) ข้อกําหนดทางเทคนิคและวิธีการทดสอบ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) การออกแบบ กระบวนการก่อสร้าง และข้อกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของการ

ก่อสร้าง 
(5) คําศัพท์เฉพาะทาง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ รหัส และรูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
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คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภัณฑ์ยาง 

2) มาตรฐานและกฎหมายประเภทสมัครใจ หมายถึง มาตรฐานและข้อกําหนดที่ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้า อาทิเช่น CQC Mark โดยถึงแม้ว่ามาตรฐานเหล่าน้ีจะไม่ใช่
มาตรฐานบังคับที่ผู้ผลิตทุกรายจําเป็นต้องปฏิบัติตาม แต่รัฐบาลจีนรวมไปถึงผู้บริโภค ล้วนมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการได้รับการรับรองจาก
มาตรฐานเหล่าน้ีจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างย่ิง 
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กลุ่มถุงมือยางทางการแพทย์ 

มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. มาตรฐาน ISO  

ประเภท มาตรฐาน รายละเอียด 

มาตรฐานการทดสอบทาง
เคมี 

ISO 12243:2003 ถุงมือยางทางการแพทย์ที่ทําจากนํ้ายางธรรมชาติ - การ
วิเคราะห์หาโปรตีนที่สกัดด้วยน้ําโดยใช้วิธีของ Lowry 

Medical gloves made from natural rubber latex 
– Determination of water extractable protein 
using the modified Lowry method 

ISO 21171:2006 ถุงมือยางทางการแพทย์ – การวิเคราะห์หาความสามารถ
ในการกําจัดผงแป้งที่ติดบนผิวของถุงมือยาง 

Medical gloves – Determination of removable 
surface powder 

มาตรฐานการทดสอบทาง
กล 

ISO 25518:2009 ถุงมือยางแบบใช้ครั้งเดียวสําหรับการใช้งานทั่วไป - -
ข้อจํากัด 

Single-use rubber gloves for general applications 
-- Specification 

 
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง: มาตรฐานท่ัวไป 
ISO 11193-1:2008  ถุงมือยางแบบใช้ครั้งเดียวสําหรับการตรวจรักษา – ส่วนที่ 1: การตรวจสอบถุง

มือที่ผลิตจากนํ้ายางและสารละลายยาง 

Single-use medical examination gloves -- Part 1: Specification for 
gloves made from rubber latex or rubber solution 

ISO 15223 : 2000  อุปกรณ์ทางการแพทย์ – สัญลักษณ์ที่ใช้สําหรับการปิดฉลากของอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ การปิดฉลากและข้อมูลที่จําเป็นต้องระบุ 

Medical devices - Symbols to be used with medical devices 
labels, labelling and information to be supplied 
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ISO 2859-1:1999 กระบวนการคัดเลือกตัวอย่างสําหรับการทดสอบโดยคุณลักษณะ – ส่วนที่ 1: 
แบบแผนการคัดเลือก ช้ีวัดโดย AQL สําหรับการทดสอบแบบชุดต่อชุด 

 Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1 : 
Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for 
lot-by-lot inspection 

มาตรฐานการทดสอบทางกายภาพ 

ISO 123:2001 นํ้ายาง – การคัดเลือกตัวอย่าง 

Rubber latex -- sampling 

ISO 188:2011 ยาง, ยางวัลคาไนซ์หรือเทอร์โมพลาสติก – การทดสอบการเร่งอายุการใช้งาน
และความทนทานต่อความร้อน 

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Accelerated ageing and 
heat resistance tests 

ISO 25518:2009 ถุงมือยางแบบใช้คร้ังเดียวสําหรับการใช้งานทั่วไป - -ข้อกําหนด 

Single-use rubber gloves for general applications -- Specification 

ISO 35:2004 นํ้ายางข้นธรรมชาติ – การวิเคราะห์ความเสถียรเชิงกลของนํ้ายาง 

Natural rubber latex concentrate – Determination of mechanical 
stability 

ISO 37:2011 ยาง, ยางวัลคาไนซ์หรือเทอร์โมพลาสติก – การระบุคุณสมบัติความเค้น-
ความเครียดแรงดึง 

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tensile 
stress-strain properties 

ISO 4648:1991 ยาง, ยางวัลคาไนซ์หรือเทอร์โมพลาสติก – การระบุมิติของช้ินส่วนสําหรับการ
ทดสอบและผลิตภัณฑ์สําหรับการทดสอบ 

Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of 
dimensions of test pieces and products for test purposes 

ISO 498:1992 นํ้ายางข้นธรรมชาติ – การเตรียมแผ่นยาง 

Natural rubber latex concentrate – Preparation of dry films 
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ISO 705:1994 นํ้ายาง – การวิเคราะห์ความหนาแน่นระหว่าง 5 องศาเซลเซียสและ 40 องศา
เซลเซียส 

Rubber latex – Determination of density between 5 degrees C 
and 40 degrees C  

ISO 976:1996 ยางและพลาสติก – การกระจายตัวของโพลีเมอร์และผลึกยาง – การวิเคราะห์
ค่า pH 

Rubber and plastics – Polymer dispersions and rubber lattices – 
Determination of pH 

ISO/TR 24699:2009 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง – ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม – แนวทางปฏิบัติสําหรับ
เกณฑ์การคัดเลือก 

Rubber and rubber products – Environmental aspects – general 
guidelines for their inclusion in standards 

มาตรฐานการทดสอบทางชีวภาพ 

ISO 10282:2002 ถุงมือยางปลอดเช้ือแบบใช้ครั้งเดียวสําหรับการผ่าตัด – ข้อกําหนด 

Single-use sterile rubber surgical gloves – Specification 

ISO 10993-12:2012  การประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ – ส่วนที่ 12: 
การเตรียมตัวอย่างและวัสดุอ้างอิง 

Biological evaluation of medical devices -- Part 12: Sample 
preparation and reference materials 

ISO 10993-13:2010 การประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ – ส่วนที่ 13: 
การจําแนกและแสดงปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่อาจเสื่อมสภาพจากอุปกรณ์  
โพลีเมอร์ทางการแพทย์ 

Biological evaluation of medical devices -- Part 13: Identification 
and quantification of degradation products from polymeric 
medical devices 

ISO 10993-18:2005 การประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ – ส่วนที่ 18: 
การแสดงคุณลักษณะพิเศษทางเคมีของวัสดุ 

 Biological evaluation of medical devices -- Part 18: Chemical 
characterization of materials 
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ISO 10993-6:2007  การประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ – ส่วนที่ 6: 
การทดสอบผลกระทบเฉพาะแห่งภายหลังการปลูกถ่าย 

Biological evaluation of medical devices -- Part 6: Tests for local 
effects after implantation 

ISO 10993-9:2009  การประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ – ส่วนที่ 9: 
โครงร่างสําหรับการจําแนกและแสดงปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่อาจเสื่อมสภาพ 

Biological evaluation of medical devices -- Part 9: Framework for 
identification and quantification of potential degradation 
products 

มาตรฐานการทดสอบทางเคม ี

ISO 12243:2003 ถุงมือยางทางการแพทย์ที่ทําจากนํ้ายางธรรมชาติ - การวิเคราะห์หาโปรตีนที่
สกัดด้วยนํ้าโดยใช้วิธีของ Lowry 

Medical gloves made from natural rubber latex – Determination 
of water extractable protein using the modified Lowry method 

ISO 124:2011 นํ้ายางและยาง – การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งโดยรวม 

Latex, rubber – Determination of total solid content 
ISO 125:2011 นํ้ายางข้นธรรมชาติ – การวิเคราะห์ความเป็นด่าง 

Natural rubber latex concentrate – Determination of alkalinity 
ISO 126:2011 นํ้ายางข้นธรรมชาติ – การวิเคราะห์ปริมาณยางแห้ง 

Natural rubber latex concentrate – Determination of dry rubber 
content 

ISO 127:2011 ยางและน้ํายางข้นธรรมชาติ – การวิเคราะห์ตัวเลข KOH 

Rubber, natural rubber latex concentrate – Determination of 
KOH number 

ISO 21171:2006 ถุงมือยางทางการแพทย์ – การวิเคราะห์หาความสามารถในการกําจัดผงแป้ง
ที่ติดบนผิวของถุงมือยาง 

Medical gloves – Determination of removable surface powder 
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ISO 506:1992 นํ้ายาง นํ้ายางธรรมชาติ นํ้ายางข้น – การวิเคราะห์ตัวเลขกรดไขมันที่ระเหย
ได้ 
Rubber latex, natural, concentrate – Determination of volatile 
fatty acid number 

ISO 706:2004 นํ้ายาง – การวิเคราะห์ปริมาณยางจับเป็นก้อน 
Rubber latex – Determination of coagulum content (sieve 
residue) 

2. มาตรฐาน JIS เป็นมาตรฐานที่ประกาศใช้ในประเทศญ่ีปุ่น ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปน้ี 

JIS T 9113:2000 ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวสําหรับทันตแพทย์ 

Single-use rubber gloves for dentistry 

JIS T 9115:2000 ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวสําหรับการตรวจโรค 

Single-use rubber examination gloves 

JIS Z 4810:2005 ถุงมือยางป้องกันการปนเป้ือนกัมมันตรังสี 

Protective rubber gloves for radioactive contamination 

3. มาตรฐาน EN เป็นมาตรฐานที่ประกาศใช้ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป 

มาตรฐาน EN: มาตรฐานทางกายภาพ 

EN 455-1:2000 ถุงมือยางทางการแพทย์สําหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียว – ส่วนที่ 1: 
ข้อกําหนดเพ่ือการทดสอบรูพรุนบนถุงมือ 

Medical gloves for single use -- Part 1: Requirements and testing 
for freedom from holes. 

EN 455-2:2009 ถุงมือยางทางการแพทย์สําหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียว – ส่วนที่ 2: 
ข้อกําหนดเพ่ือการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 

Medical gloves for single use -- Part 2: Requirements and testing 
for physical properties. 

EN 455-4:2009 ถุงมือยางทางการแพทย์สําหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียว – ส่วนที่ 4: 
ข้อกําหนดเพ่ือการทดสอบอายุการเก็บรักษา 

Medical gloves for single use -- Part 4: Requirements and testing 
for shelf life determination. 
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มาตรฐาน EN: มาตรฐานทางชีวภาพ 

EN 455-3:2006 ถุงมือยางทางการแพทย์สําหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียว - ส่วนที่ 3: 
ข้อกําหนดเพ่ือการทดสอบคุณสมบัติทางด้านชีววิทยา 

Medical gloves for single use -- Part 3: Requirements and testing 
for biological evaluation. 

นอกจากนี้แล้ว สหภาพยุโรปยังมีการประกาศใช้ระเบียบ (Directive) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ 
ได้แก่ 

 Directive 93/42/EEC (Medical Devices Directive) เกี่ยวกับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

 Directive 93/68/EEC (CE Marking Directive) เกี่ยวข้องกับการติดเครื่องหมาย EC ซ่ึงแสดงว่าสินค้า
น้ันๆ ปฏิบัติตามกฎหมายของยุโรป 

 Directive 98/79/EC (In Vitro Diagnostic Medical Devices) เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เพ่ือการทดสอบ
และวินิจฉัยโรค  

 
4. มาตรฐาน ASTM International เป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา 

มาตรฐาน ASTM International: มาตรฐานทางกายภาพ 

ASTM D3577-09e1 ข้อกําหนดมาตรฐานถุงมือยางสําหรับผ่าตัด 

Standards specification for rubber surgical gloves 

ASTM D3578-05(2010) ข้อกําหนดมาตรฐานถุงมือยางสําหรับตรวจโรค 

Standards specification for rubber examination gloves 

ASTM D4679-02(2007) ข้อกําหนดมาตรฐานถุงมือยางสําหรับการใช้งานทั่วไปหรืองานเสริมสวย 

Standards specification for rubber general purpose, household or 
beautician gloves 

ASTM D5151-06 วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการตรวจหารูในถุงมือยางทางการแพทย์ 

Standard test method for detection of holes in medical gloves 

ASTM D6124-06 วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับผงแป้งตกค้างบนถุงมือยางทางการแพทย์ 

Standard test method for residual powder on medical gloves 
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ASTM D6978-05 มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับการประเมินความต้านทานของถุงมือยางทาง
การแพทย์ที่จะซึมผ่านได้โดยใช้ยาเคมีบําบัด 

Standards practice for assessment of resistance of medical gloves 
to permeation by chemotherapy drugs 

ASTM D7103-06e1 คู่มือมาตรฐานการประเมินผลจากถุงมือยางทางการแพทย์ 

Standard guide for assessment of medical gloves 

ASTM D7160-05(2010) มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับการกําหนดวันหมดอายุสําหรับถุงมือยางทาง
การแพทย์ 

Standard practice for determination of expiration dating for 
medical gloves 

ASTM D7558 - 09  วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับวิธีวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบความเข้มของสี/
การวัดการดูดกลืนแสงของสาร เพ่ือแสดงปริมาณของสารเคมีที่เป็นตัวเร่ง 
Dialkyldithiocarbamate, Thiuram และ Mercaptobenzothiazole  ที่
สกัดได้ ในถุงมือที่ผลิตจากน้ํายางธรรมชาติและไนตริล 

Standard Test Method for Colorimetric/Spectrophotometric 
Procedure to Quantify Extractable Chemical 
Dialkyldithiocarbamate, Thiuram, and Mercaptobenzothiazole 
Accelerators in Natural Rubber Latex and Nitrile Gloves  

 

มาตรฐาน ASTM International: มาตรฐานทางชีวภาพ 

ASTM D6355 - 07  วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการทดสอบการแพ้ทางผิวหนังด้วยวิธี HRIPT 
สําหรับถุงมือทางการแพทย์ 

Standard Test Method for Human Repeat Insult Patch Testing of 
Medical Gloves  

ASTM D6977-04(2010) ข้อกําหนดมาตรฐานสําหรับถุงมือสอบ polychloroprene สําหรับการ
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 

ASTM D6977-04(2010) Standards specification for polychloroprene examination gloves 
for medical application 
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ASTM D7198 - 05  มาตรฐานการตรวจสอบสําหรับถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวที่ย่อยสลายได้ 

Standard Specification for Disposable Embalming Gloves for Single 
Use Applications  

ASTM D7102-10 คู่มือมาตรฐานสําหรับการหาปริมาณเช้ือบนถุงมือยางทางการแพทย์ปราศจาก
เช้ือ 

Standard guide for determination of endotoxin on sterile medical 
gloves 

สําหรับข้อมูลสถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์ถุงมือยางไปยังประเทศคู่ค้าที่สําคญัของไทย แสดงไว้ในตารางท่ี 4  
 

หน่วย: ล้านบาท

1 สหรัฐอเมริกา 4,604.14 1 สหรัฐอเมริกา 4,835.01 1 สหรัฐอเมริกา 463.77   
2 สหภาพยุโรป 1,516.27 2 สหภาพยุโรป 1,629.46 2 สหภาพยุโรป 303.73   
3 ญี่ปุ่น 755.64   3 ญี่ปุ่น 745.48    3 ญี่ปุ่น 147.39   
4 แคนาดา 269.80   4 แคนาดา 237.05    4 ไต้หวัน 42.50     
5 ออสเตรเลีย 425.22   5 ออสเตรเลีย 388.95    5 อิสราเอล 50.87     
6 บราซิล 57.86     6 เกาหลี 130.04    6 แคนาดา 40.26     
7 ไต้หวัน 57.86     7 บราซิล 55.80     7 บราซิล 9.42       

ท่ีมา: ประมวลผลจากข้อมูลกรมศุลกากรและข้อมูลกระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ตารางท่ี 4 ข้อมูลสถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์ถุงมือยางของไทย แยกเป็นรายประเทศ ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2552 
ถึง พ.ศ.2554

 
ในหัวข้อถัดไปจะกล่าวถึงรายละเอียดของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ถุงมือยางสําหรับประเทศคู่ค้าที่สําคัญของ
ไทย โดยเลือกศึกษาประเทศคู่ค้าสําคัญใน 5 ลําดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่น แคนาดา และ
ออสเตรเลีย รวมถึงมาเลเซียซ่ึงเป็นประเทศที่น่าจับตามองด้วย 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถุงมือยางผ่านข้อกําหนดของ U.S. Food and Drug 
Administration (FDA) โดยกําหนดให้ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางทุกชนิดมีการปิดฉลากท่ีถูกต้อง และยื่นใบแจ้ง 
Premarket Notification [510(k)] ก่อนได้รับการจําหน่ายภายในประเทศ นอกจากนี้ยังกําหนดให้ผู้ผลิตมีการ
ผลิตสินค้าตามข้อกําหนดของ Quality System (QS) เพ่ือเป็นการรับประกันคุณภาพก่อนจัดจําหน่าย 

ถุงมือยางสําหรับการแพทย์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ภายใต้ข้อกําหนดของ FDA ได้แก่ Class I, II และ III 
ตาม Food Drug and Cosmetic Act โดยแต่ละประเภทมีการใช้ข้อกําหนดสําหรับการควบคุมคุณภาพที่มี
ระดับความเข้มงวดแตกต่างกัน 

ผู้ผลิตถุงมือยางสําหรับการแพทย์จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด ภายใต้การดูแลของ FDA ดังนี ้

 จดทะเบียนผู้ผลิต (Establishment Registration) 

 ระบุรายช่ือสินค้า (Device Listing) 

 ย่ืนใบแจง้ Premarket Notification 510(k) 

 ปิดฉลากสินค้า (Device Labeling) 

 Quality System (QS) 

 Medical Device Reporting (MDR) 

ผู้ผลิตที่ประสงค์จะส่งออกผลิตภัณฑ์ถุงมือยางสําหรับการแพทย์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจําเป็นต้องจด
ทะเบียนผู้ผลิตและระบุรายการสินค้าของตน โดยในใบแจ้ง Premarket Notification 510(k) ผู้ผลิต
จําเป็นต้องระบุข้อมูลโดยสรุปของสินค้า อาทิ เช่นวิธีใช้ คุณสมบัติของสินค้าเปรียบเทียบตามมาตรฐาน ASTM 
หรือมาตรฐานอ่ืนๆที่ได้รับการยอมรับในระดับเดียวกัน ข้อมูลแสดงคุณลักษณะของสินค้าว่าตรงตามข้อกําหนด
ของ FDA หรือไม่ และข้อมูลการปิดฉลาก 

ข้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์ถุงมือยางสําหรับการแพทย์โดย FDA  

1) ระบุประเภทของผลิตภัณฑ์: ผู้ผลิตจําเป็นต้องระบุประเภทของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นถุงมือเพ่ือการตรวจโรค 
หรือถุงมือเพ่ือการผ่าตัด 

 ถุงมือเพื่อการตรวจโรค (Patient Examination Glove): ต้องระบุประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตเป็นรหัสอักษรย่อ สําหรับถุงมือยาง (Latex) ใช้รหัสอักษรย่อ LYY 
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 ถุงมือเพื่อการผ่าตัด (Surgeon’s Glove): สามารถแบ่งออกเป็นอีก 6 ประเภทย่อยตาม
ประเภทของการผ่าตัด ได้แก่ 

(1) การผ่าตัดทั่วไป (รวมถึง การผ่าตัดทางทันตกรรม) 

(2) Microsurgery 

(3) การผ่าตัดออร์โทพีดิกส์ 

(4) การผ่าตัดชันสูตรพลิกศพ 

(5) การผ่าตัดเฉพาะ และเคมีบําบัด (Chemotherapy) 

(6) Radiation Attenuating Surgeon’s Gloves 

2) ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนในถุงมือ 

ถุงมือเพื่อการตรวจโรค: แปง้ข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไปในถุงมือเพ่ือการตรวจรักษา เพ่ือให้ผู้สวม
ใส่สามารถสวมใส่ถุงมือได้ง่ายย่ิงขึ้น โดยคุณสมบัติของแป้งที่ใช้จําเป็นต้องผ่านเกณฑ์ที่กําหนดโดย 
United States Pharmacopeia (U.S.P.) โดยในใบแจ้ง 510(k) ผู้ผลิตจําเป็นต้องระบุชนิด 
คุณสมบัติเฉพาะ และแหล่งที่มาของแป้งที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นด้วย 

ถุงมือเพื่อการผ่าตัด: มักมีการใช้ผงแป้งที่สามารถดูดซึมได้ (Absorbable dusting powder) สําหรับ
เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซ่ึงจัดอยู่ใน Class III หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการควบคุมเป็นพิเศษภายใต้
ข้อกําหนดของ FDA ผงแป้งที่ใช้จําเป็นต้องได้รับการรับรองจาก Premarket Approval Application 
(PAA) หรือ New Drug Application (NDA) เท่านั้น 

3) คุณสมบัติทางชีวภาพ 

ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางจําเป็นต้องได้รับการรับรองว่าจะไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรือส่งผลกระทบต่อ
ผิวหนังของผู้สวมใส่ รวมไปถึงไม่ก่อให้เกิดการเสพติดของสีหรือกลิ่นของถุงมือ 

4) การปิดฉลาก 

สําหรับการปิดฉลากท่ัวไป ผู้ผลิตจําเป็นต้องระบุช่ือและสถานที่ของบริษัทผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต 
Statement of Identity (21 CFR 801.61) ปริมาตรของผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้ โดยภาษาที่ใช้ต้อง
เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ยกเว้นสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังรัฐเปอโตริโก หรืออาณาเขตอ่ืนๆของ
สหรัฐอเมริกาที่ไม่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก  

สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ จําเป็นต้องมีการระบุข้อความว่า “Caution: This 
Product Contains Natural Rubber Latex Which May Cause Allergic Reactions.” 



 

52

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภัณฑ์ยาง 

5) Premarket Notification 510(k) 

ผู้ผลิตสามารถเลือกวิธีการย่ืนใบแจ้ง Premarket Notification 510(k) ได้ตาม 3 วิธีที่กําหนด ได้แก่ 
Traditional, Special และ Abbreviated โดยในใบแจ้งผู้ผลิตจําเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์และขอบเขต
การใช้งานของผลิตภัณฑ์ (Indication For Use Statement) และตัวอย่างฉลาก โดยจะมีค่าใช้จ่ายใน
การยื่นใบแจ้งตามที่กําหนดโดย FDA 

ทั้งนี้ การสืบคน้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Premarket Notification 510(k) ได้ที่ 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourD
evice/PremarketSubmissions/PremarketNotification510k/default.htm 

และการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการย่ืนใบแจ้ง ได้ที ่

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourD
evice/PremarketSubmissions/PremarketNotification510k/ucm134566.htm 

6) Quality System 

ผู้ผลิตจําเป็นต้องได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานตรงตามข้อกําหนดของ Quality System สําหรับ
เครื่องมือการแพทย์ (21 CFR part 820) โดยในข้อกําหนด 21 CFR part 820.5 ระบุไว้ว่า “ผู้ผลิตแต่
ละรายจําเป็นต้องมีการจัดต้ังและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ (Quality System) ที่เหมาะสมสําหรับ
การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์”  

ข้อกําหนดโดยสรุป ของ Quality System น้ันครอบคลุมไปถึงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

- ประสิทธิภาพการใช้งาน 

- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สวมใส่ เช่น สี กลิ่น ฯลฯ 

- ขนาด ความยาว ความหนา ฯลฯ 

- ความปลอดภัยจากสารเคมี 

- คุณสมบัติทางชีวภาพ (ปริมาณโปรตีน) 

- ขนาดของรูพรุน 

- ความเข้ากันได้กับคุณสมบัติทางชีวภาพของผู้สวมใส่ 

- ความเข้ากันได้กับเลือด น้ําเกลอื และสารเคมีอ่ืนๆ 

- ความเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม 
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- การบรรจุ 

- การปิดฉลาก 

- การปิดฉลากพิเศษ 

- ข้อบังคับอ่ืนๆ 

- คําแนะนําสําหรับสินค้าเฉพาะทาง 

ทั้งน้ี การสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Quality System ได้ที่ 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/PostmarketRequire
ments/QualitySystemsRegulations/MedicalDeviceQualitySystemsManual/default.htm 

7) การดําเนินการตามข้อตกลง 

ในการดําเนินการตามข้อตกลง ผู้ผลิตจะได้รับการตรวจสอบโดย FDA ผ่านการตรวจสอบโรงงานท่ีผลิต 
เพ่ือตรวจระดับคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตถุงมือยาง และจะมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การนําเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามข้อกําหนด 21 CFR 800.20 

การสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานตามข้อตกลงได้ที่ 

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument
s/ucm150106.htm 

8) มาตรฐานประเภทสมัครใจ: สําหรับมาตรฐานประเภทสมัครใจที่ได้รับการยอมรับจาก FDA สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางมีดังนี้ 

ถุงมือเพื่อการตรวจโรค 

ASTM D5151 มาตรฐานการทดสอบรูพรุนบนถุงมือ 

Standard test method for detection of holes in medical gloves 

ASTM D6124 มาตรฐานการทดสอบผงแป้งบนถุงมือ 

Standard test method for residual powder on medical gloves 

ASTM D3578 มาตรฐานสําหรับถุงมือยางเพ่ือการตรวจรักษา 

Standard specification for rubber examination gloves 

ASTM D3772 มาตรฐานสําหรับถุงน้ิวยาง 

Standard specification for natural rubber finger cots 
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ถุงมือเพื่อการผ่าตัด 

ASTM D5151 มาตรฐานการทดสอบรูพรุนบนถุงมือ 

Standard test method for detection of holes in medical gloves 

ASTM D6124 มาตรฐานการทดสอบผงแป้งบนถุงมือ 

Standard test method for residual powder on medical gloves 

ASTM D3577 มาตรฐานสําหรับถุงมือยางเพ่ือการผ่าตัดStandard specification for rubber 
surgical gloves 

ถุงมือเพื่อการทดลอง 

ASTM D5712 มาตรฐานการทดสอบโปรตีนที่สามารถตกตะกอนได้ในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ 

Standard test method for analysis aqueous extractable protein in 
natural rubber and its products using the modified Lowry method 

ASTM D6499 มาตรฐานการทดสอบอาการแพ้ที่เกิดจากโปรตีนในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ 

Standard test method for the immunological measurement of 
antigenic protein in natural rubber and its products 

ASTM D5151 มาตรฐานการทดสอบรูพรุนบนถุงมือ 

Standard test method for detection of holes in medical gloves 

ASTM D6124 มาตรฐานการทดสอบผงแป้งบนถุงมือ 

Standard test method for residual powder on medical gloves 

ถุงมือเพื่อการใช้งานท่ัวไป 

ASTM D4679 
 

ข้อกําหนดมาตรฐานถุงมือยางสําหรับการใช้งานทั่วไปหรืองานเสริมสวย 

Standards specification for rubber general purpose, household or 
beautician gloves 

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดโดย FDA ได้ที่ 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm
150053.htm 
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Customs Trade-Partnership Against Terrorism (C-TPAT)  

สหรัฐอเมริกามีการจัดต้ัง Customs Trade-Partnership Against Terrorism (C-TPAT) โดยการดูแลของ
ศุลกากรสหรัฐฯ (Customs and Border Protection) ภายหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 เพ่ือเป็นการ
ป้องกันความปลอดภัยของกระบวนการโลจิสติกส์ (Logistics) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply chain) โดยบริษัทขนส่งสินค้าที่มีกระบวนการจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตรงตาม
ข้อกําหนดของ C-TPAT สามารถยื่นขอใบรับรอง C-TPAT Certification เพ่ือเป็นการรับประกันความ
ปลอดภัยของการขนส่งได้  

โดยสามารถทําการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ C-TPAT ได้ที่ http://www.c-tpat.com/  
และสามารถย่ืนขอใบรับรอง C-TPAT ได้ที่  
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/ctpat_application_material/ 
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สหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรปมีการแบ่งประเภทของถุงมือยางแบบใช้ครั้งเดียว (Disposable Gloves) ออกเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ 

1) ถุงมือยางสําหรับการแพทย์ (Medical Device Directive 93/42/EEC; MDD) 

2) ถุงมือยางสําหรับการใช้ทั่วไป (Personal Protective Equipment 89/686/EEC; PPE) 

ถุงมือยางสําหรับการแพทย์ (Medical Device Directive 93/42/EEC; MDD)  

วัตถุประสงค์หลัก: เพ่ือป้องกันการติดเช้ือระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ผู้ทําการรักษา โดยถุงมือชนิดไม่ฆ่าเช้ือ 
(Non-Sterile Glove) ที่มีการจดทะเบียนเป็นถุงมือยางสําหรับการแพทย์ (MDD) ต้องมีการปิดฉลากลงบน
กล่องบรรจุว่าเป็นถุงมือสําหรับการตรวจโรค (Exam Gloves) หรือถุงมือสําหรับการแพทย์ (Medical 
Examination Gloves) โดยจัดอยู่ในหมวดอุปกรณ์การแพทย์ ประเภทที่ 1 (Class 1 Medical Devices) ซ่ึงมี
การรับรองคุณภาพโดยตัวบริษัทผู้ผลิต ไม่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการประเมินโดยองค์กรตรวจสอบภายนอก 
แต่สําหรับถุงมือฆ่าเช้ือและถุงมือสําหรับการผ่าตัด จําเป็นต้องผ่านการประเมินโดย Certified Body 

เครื่องหมายสําหรับถุงมือยางสําหรับการแพทย์ (แสดงในภาพที่ 6) โดยมาตรฐานที่ใช้สําหรับจดทะเบียนเป็น
ถุงมือยางสําหรับการแพทย์ คือ EN 455 Medical gloves for single use และ EN ISO 21171:2006 
Medical gloves. Determination of removable surface powder นอกจากน้ี ยังมีมาตรฐานอ่ืนๆ 
สําหรับการทดสอบคุณสมบัติ ได้แก่ 

 EN 455-1 ข้อกําหนดเพ่ือการทดสอบรูพรุนบนถุงมือ (Pinhole) โดยกําหนดให้มีค่า AQL ตํ่าสุด 1.5 

 EN 455-2 ข้อกําหนดเพ่ือการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่รูปทรงและความยืดหยุ่นของถุงมือ 
โดยกําหนดค่าความยืดหยุ่นอย่างตํ่า 9 นิวตัน สําหรับถุงมือยางเพ่ือการทดลอง และ 12 นิวตัน สําหรับ
ถุงมือยางเพ่ือการผ่าตัด 

 EN 455-3 ข้อกําหนดเพ่ือการทดสอบคุณสมบัติทางด้านชีววิทยา โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงใน
การเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ถุงมือยาง 

 EN 455-4 ข้อกําหนดเพ่ือการทดสอบอายุการเก็บรักษา 

 EN ISO 21171:2006 ข้อกําหนดเกี่ยวกับการคํานวณปริมาณผงแป้งที่สามารถหลุดออกจากพื้นผิวของ
ถุงมือได้ 

 
 



 

57

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภัณฑ์ยาง 

 
ภาพที่ 6  เครื่องหมายสําหรับถุงมือยางสําหรับการแพทย์ 

 

ถุงมือยางสําหรับการใช้ทั่วไป (Personal Protective Equipment 89/686/EEC; PPE)  

วัตถุประสงค์หลัก: เพ่ือป้องกันผู้สวมใส่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

1) Simple Design (Cat. I) 

ใช้สําหรับงานที่ไม่อันตราย หรือมีความเสี่ยงตํ่า ต้องมีเครื่องหมาย CE (Conformité Européenne) 
พร้อมระบุว่า ‘For minimal risk only’ บนกล่องบรรจุ 

2) Intermediate Design (Cat. II) 

ใช้สําหรับงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง จําเป็นต้องได้รับใบรับรองจากผู้อนุมัติเครื่องหมาย CE 

3) Complex Design (Cat. III) 

ใช้สําหรับงานอันตราย ป้องกันผู้สวมใส่จากอันตรายที่ไม่สามารถรักษาได้หรืออาจทําให้เสียชีวิต อาทิ
เช่นป้องกันอันตรายจากสารเคมี หรือจุลินทรีย์ต่างๆ จําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
รับประกันคุณภาพความปลอดภัย 

โดยเครื่องหมายสําหรับถุงมือยางแต่ละประเภท แสดงได้ดังภาพที่ 7 และ 8  
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ภาพที่ 7  เครื่องหมายสําหรับถุงมือ Cat. I & II ภาพท่ี 8  เครื่องหมายสําหรับถุงมือ Cat. III 
 ระบุ EN420 ใต้เครื่องหมาย CE ระบุหมายเลขของหน่วยงานตรวจสอบ 
 ใต้เครื่องหมาย CE 

 
ตารางเปรียบเทียบข้อกําหนดของ Medical device directives (MDD) และ PPE Cat. III 

MDD 
93/42/EEC 

PPE 89/686/EEC 
Category III 

สัญลักษณ์ PPE 
ช่วงการทดสอบ 
(Performance 

Ranking) 
รายละเอียด 

ไม่กําหนด EN420 EN420 

 

ค่า pH ระหว่าง 3.5-9.5 ค่า pH หากถุงมือมีความเป็นกรด
ห รื อ ด่ า ง ม า ก จน เ กิ น ไป  อ า จ
ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ หรือ
ลดประสิทธิภาพในการใช้งาน 

ไม่กําหนด EN420  ความคล่องแคล่ว 
EN455-2 EN420  ขนาด: ความยาว MDD อย่างต่ํา = 

240 มม. 
ความยาว PPE Cat. III อย่างต่ํา = 
220 มม. ถึง 270 มม. (ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของถุงมือ) 

EN455-3 EN420 ต่ําสุด 50 mg/g  
ของยาง 

โปรตีนที่ชะล้างได้ (Leachable 
Protein) ข้อกําหนดของ MDD 
และ PPE คล้ายคลึงกัน 
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MDD 
93/42/EEC 

PPE 89/686/EEC 
Category III 

สัญลักษณ์ PPE 
ช่วงการทดสอบ 
(Performance 

Ranking) 
รายละเอียด 

EN455-2 ไม่กําหนด  ข้อกําหนดตํ่าสุด 
ก่อน / หลังการใช้งาน: 

Latex: 9 N / 6 N 
Synthetic: 9 N / 6 N 

สมบัติแรงดึงเม่ือขาด (Force at 
break): การวัดหน่วยเป็นนิวตัน 
(N) และไม่จําเป็นต้องมีการทดสอบ
สําหรับ PPE 

EN455-1 EN374-2:2003 
จุลินทรีย์ 

(การแทรกซึม) 

EN374-2:2003 

LEVEL # 

Level 1:  AQL of 4.0 
Level 2:  AQL of 1.5 

Level 3:  AQL of 
0.65 

การป้อง กันการแทรกซึมของ
ของเหลว และจุลินทรีย์ สําหรับ 
PPE ใช้การทดสอบการร่ัวไหลของ
น้ําและอากาศ ส่วน MDD ใช้เพียง
การทดสอบการรั่วไหลของนํ้า เป็น
ตัวช้ีวัดสําหรับ AQL ท้ัง PPE และ 
MDD ต้องได้อย่างน้อย Level 2 
หรือ AQL 1.5 

ไม่กําหนด EN374-3:2003 
การรั่วซึมของ

สารเคมี 

EN374-3:2003 

 
abc 

Level 1: >10 min 
Level 2: >30 min 
Level 3: >60 min 

Level 4:  >120 min 
Level 5: >240 min 
Level 6: >480 min 

การรั่วซึมของสารเคมี สัญลักษณ์
นี้จะปรากฏเมื่อผลิตภัณฑ์สามารถ
ป้องกันการร่ัวซึมของสารอย่างน้อย 
3 ชนิดจากท้ังหมด 12 ชนิดท่ี
กําหนดไว้ (รายละเอียดในตาราง
ด้านล่าง) ได้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 
นาที รหัสของสารเคมีจะระบุไว้ใต้
สัญลักษณ์ 

EN374-3:2003 

 

 สัญลักษณ์นี้จะปรากฏเมื่อ
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถป้องกันการ
ร่ัวซึมของสารอย่างน้อย 3 ชนิด
จากท้ังหมด 12 ชนิด แต่ผ่านการ
ทดสอบการแทรกซึมของสารอย่าง
ตํ่า Level 2 ตาม EN374-2:2003 

ไม่กําหนด EN388:2003 
Mechanical 

EN388:2003 ลําดับ 1 – 4 (A, C, D), 
ลําดับ 1 – 5 (B). 

(ลําดับสูงหมายถึงมี
ประสิทธิภาพสูง) 

 

ดัดแปลงจาก http://www.starlab.de/download/PDS-GloveStandards-2011.pdf 
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รายชื่อสารเคมีที่กําหนดตาม EN374-3:2003 

รหัส สารเคมี ประเภท 

A Methanol แอลกอฮอล์ปฐมภูมิ 
B Acetone คีโตน 
C Acetonitrile สารประกอบไนไตรล์ 
D Dichloromethane คลอริเนเตท พาราฟิน 
E Carbon disulphide สารประกอบอนิทรีย์ที่มีซัลเฟอร์ 
F Toluene อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
G Diethylamine เอมีน 
H Tetrahydrofurane สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 

(Heterocyclic) และอีเธอร์ 
I Ethyl Acetrate เอสเทอร์ 
J n-Heptane ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัว 
K Sodium Hydroxide (40%) สารอนินทรีย์ทีเ่ป็นด่าง 
L Sulphuric Acid (96%) แร่ธาตุอนินทรีย์ที่เป็นกรด 

ดัดแปลงจาก http://www.starlab.de/download/PDS-GloveStandards-2011.pdf 
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ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญ่ีปุ่นมีการกําหนดใช้มาตรฐาน JIS เป็นเครื่องควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ถุงมือยางทางการแพทย์
นําเข้า โดยมาตรฐานที่มีการบังคับใช้สําหรับถุงมือยางทางการแพทย์นั้น ประกอบด้วยมาตรฐานดังนี้  

 JIS T 9113:2000 ถุงมือยางแบบใช้ครั้งเดียวสําหรับทันตแพทย์ 

 JIS T 9115:2000 ถุงมือยางแบบใช้ครั้งเดียวสําหรับการตรวจโรค 

 JIS Z 4810:2005 ถุงมือยางป้องกันการปนเป้ือนกัมมันตรังสี 

โดยมีรายละเอียดข้อกําหนดของรูปทรง, รูพรุนบนถุงมือ(Pinhole) และคุณสมบัติทางกายภาพ ของถุงมือยาง
แบบใช้ครั้งเดียวสําหรับการแพทย์และการทดลอง ตามระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ (Acceptable Quality 
Level; AQL) ดังแสดงในตารางด้านล่าง 

สินค้า 

AQL 
ระดับการ
ตรวจสอบ สําหรับการผ่าตัด สําหรับทันตกรรม

สําหรับ 

การทดลอง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 4.0 4.0 4.0 S-2 

รูพรุนบนถุงมือ (Pinhole) 1.5 2.5 2.5 I 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

(ก่อนและหลังการใช้งาน) 

4.0 4.0 4.0 S-2 

ดัดแปลงจาก: http://www.nihon-glove.com/medicalTreatment.html 

หมายเหตุ ระดับการตรวจสอบ (Inspection Level) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือระดับการ
ตรวจสอบทั่วไป (General) 3 ระดับ และระดับการตรวจสอบพิเศษ (Special) อีก 4 ระดับ โดยระดับการ
ตรวจสอบทั่วไปทั้ง 3 ระดับ (I ถึง III) จะใช้สําหรับการตรวจสอบที่ไม่เป็นอันตราย และระดับการตรวจสอบ
พิเศษทั้ง 3 ระดับ (S-1, S-2, S-3, S-4) จะใช้สําหรับการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์จํานวนไม่มากนัก หรือ
อาจมีความเสี่ยงหากต้องตรวจสอบตัวอย่างเป็นจํานวนมาก เช่นเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพ หรือต้องใช้เวลา
มากจนเกินไปหากต้องตรวจสอบเป็นจํานวนมาก จํานวนของตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบจะเพ่ิมขึ้นตามลําดับ
จาก S-1 ไปจนถึง S-4 ตามตารางด้านล่าง 
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ตัวอย่าง: จํานวน 1,500 ชุด AQL 2.5 การตรวจสอบทีละชุดแบบปกติ 

ระดับการตรวจสอบ (Level) I II III S-1 S-2 S-3 S-4 

จํานวนตัวอย่าง (Sample Size) 50 125 200 5 5 20 32 

จํานวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านที่ยอมรับได้ 

(Acceptance Number) 

3 7 10 0 0 1 1 

ดัดแปลงจาก http://www.aqlinspectorsrule.com/manual/levels.html 
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ประเทศแคนาดา 

ประเทศแคนาดามีการระบุข้อกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical 
Devices Regulations) โดยรายละเอียดของข้อกําหนดน้ีระบุเอาไว้ว่า ถุงมือยางสําหรับการแพทย์ทุกชนิดและ
ทุกย่ีห้อที่มีการวางขายภายในประเทศแคนาดา จําเป็นต้องได้รับใบอนุญาตเพ่ือรับรองว่าสินค้าดังกล่าวมี
มาตรฐานตรงตามที่กําหนดโดย Health Canada ซ่ึงเป็นหน่วยงานส่วนกลางของรัฐบาลที่ควบคุมดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในประเทศแคนาดา หรือผ่านการรับรองโดยมาตรฐานที่เทียบเท่ากัน อาทิเช่น 
มาตรฐาน ISO 11193 หรือมาตรฐาน ASTM D3678-00 โดยในการขอใบรับรองเพ่ือรับประกันคุณภาพโดย 
Health Canada นั้น ผู้ประกอบการต้องส่งตัวอย่างของถุงมือยางเพ่ือการทดสอบ  

นอกจากน้ีประเทศแคนาดายังมีการจัดต้ัง Canadian General Standards Board (CGSB) เพ่ือเป็น
องค์กรของรัฐบาลที่ทําหน้าที่ดูแลควบคุมการออกมาตรฐานให้กับสินค้าประเภทต่างๆ รวมไปถึงพัฒนา
มาตรฐานเพ่ือรับรองความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ได้รับ
การทดสอบโดย CGSB และมีคุณภาพตรงตามที่กําหนด จะได้รับอนุญาตให้มีตราสัญลักษณ์ของ CGSB 
ประทับลงบนกล่องบรรจุ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11   ตราสัญลักษณ์ CGSB 

ตามข้อกําหนดของ CGSB ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางแบบใช้ครั้งเดียวประเภทไม่มีแป้ง (Powder-free) จําเป็นต้องมี
ส่วนประกอบของแป้งตํ่ากว่า 2 มิลลิกรัมต่อถุงมือหน่ึงข้าง ถุงมือยางที่มีส่วนประกอบของแป้งมากกว่า 2 
มิลลิกรัมต่อถุงมือหน่ึงข้างจําเป็นต้องระบุว่าเป็นถงุมือยางประเภทมีส่วนผสมของแป้ง (Powdered)  

นอกจากน้ันถุงมือยางแบบใช้คร้ังเดียวประเภทไม่มีแป้ง (Powder-free) ยังจําเป็นต้องมีส่วนประกอบของ
โปรตีนตํ่ากว่า 50 μg โปรตีน/g ของถุงมือหน่ึงข้าง และถุงมือยางประเภทมีส่วนผสมของแป้ง (Powdered) 
จําเป็นต้องมีส่วนประกอบของโปรตีนไม่เกิน 250 μg โปรตีน/g ของถุงมือหนึ่งข้าง 
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ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีการใช้มาตรฐาน AS/NZS ในการควบคุมระดับคุณภาพของสินค้า โดย
มาตรฐาน AS/NZS นั้นมีรายละเอียดคล้ายคลึงกับมาตรฐาน EN และมาตรฐาน ISO ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีมีการ
ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยมาตรฐาน AS/NZS ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ถุงมือยางนั้น ได้แก่ 

 AS/NZS 4179: ถุงมือยางแบบใช้ครั้งเดียวสําหรับการผ่าตัด (Single-use sterile surgical rubber 
gloves – Specification): รายละเอียดของมาตรฐานอ้างอิงและเทียบเท่ากับมาตรฐาน ISO 10282 
ถุงมือยางแบบใช้ครั้งเดียวสําหรับการผ่าตัด (Single-use sterile surgical rubber gloves – 
Specification) 

 AS/NZS 4011: ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวสําหรับการตรวจโรค (Single-use examination gloves – 
Specification): รายละเอียดของมาตรฐานอ้างอิงและเทียบเท่ากับมาตรฐาน ISO 11193:1994 ถุงมือ
ยางแบบใช้คร้ังเดียวสําหรับการทดลอง (Single-use rubber examination gloves – Specification) 

 AS/NZS 2161.2: ถุงมือป้องกันสําหรับการใช้ทั่วไป (Occupational protective gloves - General 
requirements): รายละเอียดของมาตรฐานอ้างอิงและเทียบเท่ากับมาตรฐาน EN 420:1994 
ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับถุงมือป้องกัน (Protective gloves – General requirements) 
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ประเทศมาเลเซีย 

Standard Malaysian Glove (SMG) Scheme เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและออกใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง ทั้งชนิดที่มีแป้ง (Powdered) และไม่มีแป้ง (Power-free) ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ยางแห่งมาเลเซีย (Malaysian Rubber Board) ซ่ึงเครื่องหมายตราสัญลักษณ์แสดงได้ภาพที่ 9 และ 10 โดยมี
การออกข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของถุงมือยาง ดังน้ี 

 รูพรุนบนถุงมือ 

 คุณสมบัติทางกายภาพ 

 ส่วนประกอบของโปรตีน 

 ส่วนประกอบของแป้ง 
 
 
 
 
 
         
 
 
ภาพที่ 9  ตราสัญลักษณ์ SMG  ภาพที่ 10  ตราสัญลักษณ์ SMG                   
 สําหรับถุงมือยางแบบมีแป้ง สําหรับถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง     

มาตรฐาน SMG Scheme ถือได้ว่าสอดคล้องกันกับมาตรฐานอื่นๆที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก อาทิเช่น 
มาตรฐาน EN ของยุโรป มาตรฐาน ASTM ของสหรฐัอเมริกา และมาตรฐาน ISO โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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คุณสมบัติทางกายภาพ ตามท่ีกําหนดโดย Standard Malaysian Gloves (SMG) 

การทดสอบ นิวตัน (N) 

สมบัติแรงดึงเม่ือขาด (Force at break) ก่อนใช้งาน 9 

สมบัติการยืดตัวก่อนขาด (Elongation at break) ก่อนใช้งาน 650 

สมบัติแรงดึงเม่ือขาด (Force at break) หลังใช้งาน 6 

สมบัติการยืดตัวก่อนขาด (Elongation at break) หลังใช้งาน 500 

 
ขนาดของรพูรุน ตามที่กําหนดโดย Standard Malaysian Gloves (SMG) 

ระดับการตรวจสอบ AQL 

G-1 1.5 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับรูปทรงของถุงมือ ตามท่ีกําหนดโดย Standard Malaysian Gloves (SMG) 

รูปทรง ขนาด (มม.) 

ความกว้างของฝ่ามือ Extra-small 

<80 

Small 

80±10 

Medium 

95±10 

Large 

110±10 

Extra-large 

>110 

ความยาว อย่างน้อย 240 มม. 

ความหนาของฝ่ามือแล้วน้ิว อย่างน้อย 0.08 มม. 

ปริมาณของโปรตีนและแป้ง ตามที่กําหนดโดย Standard Malaysian Gloves (SMG) 

การทดสอบ ชนิดไมม่ีแปง้ ชนิดมีแป้ง 

โปรตีน (μg/dm2) 50 200 

แป้ง (มิลลิกรัม/ถุงมือ) 2 150 

ดัดแปลงจาก http://www.mrepc.com/publications/papers/ExaminationGloveStandards.pdf 
 


