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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และการทดสอบสําหรับผลิตภัณฑเครื่องเรือน

หรือเฟอรนิเจอรเพ่ือใหผูผลติผลิตสินคาใหไดตามคุณภาพและมาตรฐานตามที่สํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ) กําหนด ไดแก     
 

1. มอก.661-2530 : ขนาดเครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน (office furniture: functional sizes) 

2. มอก.662-2530 : ขนาดเครื่องเรือนสําหรับที่พักอาศัย (domestic furniture: functional sizes) 

3. มอก.663-2530 : ขนาดเครื่องเรือนสําหรับสถานศึกษา (educational institution furniture:  

functional sizes) 

4. มอก.930-2533 : เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : เกาอ้ีทํางาน (office furniture: chairs) 

5. มอก.931-2533 : เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : โตะทํางาน (office furniture: desks) 

6. มอก.1015 เลม 1-2533 : การทดสอบเครื่องเรือน เลม 1 เสถียรภาพของโตะ (standard test 

methods for furniture part 1 stability of tables) 

7. มอก.1015 เลม 2-2533 : การทดสอบเคร่ืองเรือน เลม 2 ความแข็งแรงและความทนทานของโตะ 

(standard test methods for furniture part 2 strength and durability of tables) 

8. มอก.1015 เลม 3-2534 : การทดสอบเครื่องเรือน เลม 3 เสถียรภาพของเกาอ้ี (standard test 

methods for furniture Part 3 stability of chairs) 

9. มอก.1015 เลม 4-2535 : การทดสอบเครื่องเรือน เลม 4 ความแข็งแรงและความทนทานของเกาอ้ี 

(standard test methods for furniture part 4 strength and durability of chairs) 

10. มอก.1015 เลม 5-2535 : การทดสอบเครื่องเรือน เลม 5 เสถียรภาพของตูและช้ันวางของ 

(standard test methods for furniture Part 5 Stability of cabinets and shelves) 

11. มอก.1015 เลม 6-2535 : การทดสอบเครื่องเรือน เลม 6 ความแข็งแรงและความทนทานของตูและ

ช้ันวางของ (standard test methods for furniture part 6 strength and durability of 

cabinets and shelves) 

12. มอก.1020-2533 : เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : เกาอ้ีทํางานปรับได (office furniture: 

adjustable chairs) 

13. มอก. 1051-2534 : เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : ตูและช้ัน (office furniture: cabinets and 

shelves) 

14. มอก.1208-2536 : เครื่องเรือนสําหรับที่พักอาศัย : โตะรับแขก (domestic furniture: tables for 

living rooms) 

15. มอก.1209-2536 : เครื่องเรือนสําหรับที่พักอาศัย : เกาอ้ีรับแขก (domestic furniture: chairs for 

living rooms) 

16. มอก.1308-2538 : เครื่องเรือนสาธารณะ : เกาอ้ีแถว (public furniture: multiple chairs) 

17. มอก.1409-2540 : เครื่องเรือนอเนกประสงค : มาน่ังเด่ียว (multi-purpose furniture : stools) 

18. มอก.1424-2540 : เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน: ฉากกั้นหอง (office furniture: Partitions) 
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19. มอก.1494-2541 : เครื่องเรือนสําหรับสถานศึกษา : โตะเรียน (educational institution 

furniture : desks) 

20. มอก.1495-2541 : เครื่องเรือนสําหรับสถานศึกษา : เกาอ้ีเรียน (educational institution 

furniture : chairs) 
 

นอกจากน้ี ยังมีขอกําหนดฉลากเขียวที่เกี่ยวของ ไดแก   
1. ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑจากไมยางพารา (products made from rubber wood) 

ประกาศใชต้ังแตป 2554    
2. ขอกําหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑแผนอัดสําหรับงานอาคาร ตกแตง และอุตสาหกรรมเครื่องเรอืน

(panels for the building, decorating and furniture Industry) ประกาศใชต้ังแตป 2554    
 

 ประเทศไทยยังมีการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการปาไมอยางย่ังยืน และการควบคุม
ปริมาณการปลดปลอยสารฟอรมัลดีไฮดสูสภาวะแวดลอม ไดแก  

1. มอก. 876-2547 : แผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบ 
2. มอก. 877-2547 : แผนช้ินไมอัดชนิดอัดกระทุง 
3. มอก. 966-2547 : แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง 
4. มอก. 192-2549 : บานประตูแผนไมประกอบ 
5. มอก. 14061-2547: ระบบการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 

  

สําหรับกฎหมายดานปาไมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ตลอดจน
อุตสาหกรรมการแปรรูปไม ผลิตภัณฑไมอ่ืนๆ และวัตถุดิบไมที่สําคัญ ไดแก  

1. พระราชบัญญัติปาไม ป พ.ศ. 2484  
2. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ ป พ.ศ. 2507 
3. พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535  
4. พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545  

 

สามารถอานรายละเอียดไดที่: http://rubber.oie.go.th/Elibrary.aspx?cid=1091  
 

สําหรับมาตรฐานและกฎระเบียบเฟอรนิเจอรที่สําคัญในตางประเทศใชเปนมาตรฐานรับรองคุณภาพ คือ    
 

มาตรฐาน ISO  
สามารถดูไดที่: http://rubber.oie.go.th/box/ELib_Document/2427/ISO.pdf   

 

มาตรฐาน ASTM  
สามารถดูไดที่: http://rubber.oie.go.th/box/ELib_Document/2428/ASTM.pdf  

 

นอกจากน้ี ประเทศตางๆ ไดออกออกกฎระเบียบ ขอกําหนดตางๆ ดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอ

การตลาดและการบริโภคสินคาเฟอรนิเจอรไมและผลิตภัณฑไม ซึ่งสงผลตอเน่ืองตอภาคการสงออกเฟอรนิเจอรไม

และผลิตภัณฑไมของไทย โดยเฉพาะกลุมสหภาพยุโรปที่มีการออกกฎระเบียบเปนจํานวนมากทั้งในดานการ

ปลดปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน กฎระเบียบและ

ขอกําหนดที่สําคัญๆ ของแตละประเทศ ดังน้ี    

 

http://rubber.oie.go.th/Elibrary.aspx?cid=1091
http://rubber.oie.go.th/box/ELib_Document/2427/ISO.pdf
http://rubber.oie.go.th/box/ELib_Document/2428/ASTM.pdf
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1. สหภาพยุโรป (EU)  
 

- สหภาพยุโรปไดกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมสําหรับผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม เรียกวา EU 

formaldehyde emission standard ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก โดยวัดที่ปริมาณการปลอย 

สารฟอรมัลดีไฮดออกจากเฟอรนิเจอร สัญลักษณที่แสดงวาสินคาไดมาตรฐาน คือ  

 มาตรฐานอีซีโร E0 หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีการปลดปลอยสารฟอรมัลดีไฮดไดไมเกิน 0.07 ppm. 

(parts per million) 

 มาตรฐานอีวัน E1 หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีการปลดปลอยสารฟอรมัลดีไฮดไดไมเกิน 0.14 ppm. 

(parts per million)  

โดยสัญลักษณ E0 จัดอยูในระดับดี และ E1 จัดอยูในระดับพอใช โดยจะประทับตรา E0 และ E1  

บนผลิตภัณฑเพ่ือรับรองมาตรฐาน ซึ่งเฟอรนิเจอรที่ปลอดภัยตอสุขภาพผูใชน้ันควรปลอยสารฟอรมัลดีไฮดนอย

กวา 0.10 ppm1  

- สหภาพยุโรปไดออกระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป (registration, evaluation and 

authorization of chemicals; REACH) ตาม Regulation (EC) No.1907/2006) ซึ่งเปนการควบคุมความเสี่ยง

จากการใชสารเคมี  (กรณีของเฟอรนิเจอรไมอาจมีการนําสารเคมีตองหามมาใชเพ่ือถนอมเน้ือไม และรักษาสภาพ

วัสดุประเภทกาวและหมึก สีและวานิช) โดยกําหนดใหสารเคมีทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาในสภาพยุโรปต้ังแต 1 ตันตอป

ขึ้นไปตองไดรับการจดทะเบียน ซึ่งผูผลิตและผูนําเขาตองทําการลงทะเบียน โดยแบงเปน 3 ชวง ดังน้ี 

 ชวงที่ 1 สารเคมีที่ผลิตหรือนําเขาในสหภาพยุโรป ต้ังแต 1,000 ตันตอปขึน้ไป และสาร

ประเภท CMR41 และ R50-5342 ที่ผลิตหรือนําเขาใน EU ต้ังแต 100 ตันตอปข้ึนไป ตองไดรับการจดทะเบียนภายใน 

วันที่ 1 ธันวาคม 2553  

 ชวงที่ 2 สารเคมีที่ผลิตหรือนําเขาในสหภาพยุโรป ต้ังแต 100-1,000 ตันตอปขึ้นไป ตอง

ไดรับการจดทะเบียนภายในวันที่ 1 มถิุนายน 2556  

 ชวงที่ 3 สารเคมีที่ผลิตหรือนําเขาในสหภาพยุโรป ต้ังแต 1-100 ตันตอปขึน้ไป ตองไดรับ 

การจดทะเบียนภายในเดือน มิถุนายน 2561  

ระเบียบ REACH มีผลบังคับใชต้ังแตเดือนมิถุนายน 2550  

- สหภาพยุโรปไดออกระเบียบวาดวยการจัดทําเกณฑทางนิเวศนวิทยาในการปดฉลาก eco-label 

สําหรับผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร ไม โดยกําหนดใหผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมที่จะปดฉลาก eco-label ภายใต 

Regulation (EC) No. 1980/2000 ตองสอดคลองตามเกณฑที่ปรากฏใน annex ของ decision ในระเบียบดังกลาว 

เพ่ือสงเสริมการลดผลระทบของเฟอรนิเจอรไมตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพมนุษยตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ และ

สอดคลองกับขอกําหนดทั่วไปของมาตรฐาน EN ISO 17025 ซึ่งประกอบดวยคําอธิบายผลิตภัณฑ (product 

description) สารอันตราย (hazardous substances) ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุไมและวัสดุทําจากไม (wood and 

wood-based requirements) เกณฑในการทําทรีตเมนตพ้ืนผิวผลิตภัณฑ (criteria for surface treatments)  

การประกอบช้ินสวนเฟอรนิเจอร (criteria for the assembly of furniture) และเกณฑสําหรับผลิตภัณฑ 

ขั้นสุดทาย (criteria for the final product)2  

                                                            
1 ท่ีมา: กลุมมาตรการ TBT สํานักมาตรการทางการคา กระทรวงพาณิชย 
2 ท่ีมา: http://www2.thaieurope.net 
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- สหภาพยุโรปกําหนดใหไมที่ ใชในการผลิตเฟอรนิเจอรตองไดรับการรับรอง FSC (Forest 

Stewardship Council)3 หรือมีใบรับรองแหลงไมที่มาจากแหลงที่มีการจัดการปาไมอยางย่ังยืน ซึ่งการย่ืนขอใบรับรอง 

FSC เปนไปโดยความสมัครใจภายใตการรับรองไมจะตองถูกปลูกทดแทนในจํานวนที่ไมนอยกวาที่ถูกตัดไป  

ในขณะเดียวกัน สัตวและชีวิตพืชในปาน้ันก็ไดรับการคุมครองและไมไดรับผลกระทบจากการที่ไมถูกตัดไป  

- สหภาพยุโรปไดออกระเบียบไมที่ผิดกฎหมาย (illegal timber regulation) โดยหามนําไมที่ผิดกฎหมาย

เขามาจําหนายในสหภาพยุโรปตาม Regulation (EU) No. 995/2010 ซึ่งกําหนดใหผูประกอบการสินคาไมและ

ผลิตภัณฑไมทุกประเภท ซึ่งรวมถึงเฟอรนิเจอรไมดวย หามจําหนายหรือผลิตโดยใชไมและผลิตผลิตภัณฑไม 

ที่ผิดกฎหมาย และกําหนดใหผูประกอบการในสหภาพยุโรปที่เปนผูนําไมหรือสินคาจากไมเขาตลาดสหภาพยุโรป

เปนครั้งแรก ไมวาจะเปนการนําเขามาหรือเปนไมที่ตัดจากภายในทองถิ่นของสหภาพยุโรปจะตองจัดทํา “due 

diligence” เพ่ือใหสามารถตรวจสอบหรือเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มาของไม และเพ่ือใหแนใจวาไมและ

ผลิตภัณฑเหลาน้ันจัดหามาจากแหลงไมที่ถูกกฎหมาย และตองเก็บบันทึกขอมูลคูคาที่ทําธุรกิจรวมกันในชวง 5 ป 

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบยอนกลับ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 3 มีนาคม 25564 
 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

-  รัฐแคลิฟอรเนียโดยคณะกรรมการทรัพยากรอากาศ (California Air Resources Board; CARB) 
ไดออกมาตรการควบคุมอากาศเปนพิษ (ATCM) เพ่ือลดการปลอยสารฟอรมัลดีไฮดจากผลิตภัณฑไมผสมรวมไมอัดไม 
พารติเคิลบอรด แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางบาง (ความหนา ≤ 8mm) 
และเฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑสําเร็จรูปอ่ืนๆ ทําดวยผลิตภัณฑไมประกอบ โดยแบงออกเปน 2 เฟส ไดแก  

 เฟสที่ 1 (CARB P-1) ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552  
 เฟลที ่2 (CARB P-2) ซึ่งจะมผีลบังคบัใชในวันที ่1 มกราคม 2554 แตเฉพาะผลิตภัณฑ 

HWPW-CC และ thin MDF จะมีผลบังคับใชในป 25555   
- รัฐแคลิฟอรเนียของสหรัฐฯ ไดออกกฎหมายการติดฉลากสําหรับเฟอรนิเจอรตกแตงที่มีหรือไมมี

สารเคมีหนวงการติดไฟ (Bill SB1019 – upholstered furniture: flame retardant chemicals) เพ่ือปองกัน

การไดรับบาดเจ็บและการเสียชีวิตของผูบริโภคจากสารเคมีดังกลาว โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2558 

เปนตนไป5

6  

- สหรัฐอเมริกาออกกฎหมาย 40 CFR Part 63 national emission standards for wood 

furniture manufacturing operations เพ่ือจัดการความเสี่ยงจากการใชสารฟอรมัลดีไฮดในกระบวนการผลิต

เฟอรนิเจอรไม (wood furniture) และสินคาที่ทําจากไม (wood products) โดยกําหนดคาความเขมขนของ 

                                                            
3 FSC เปนองคกรเอกชนอิสระระดับนานาชาติท่ีไมมุงหวังการคากําไร มีภารกิจในการสงเสริมการจัดการอยางมีความรับผิดชอบ
ตอปาไมท่ัวโลก กอตั้งเม่ือป 2536 เพ่ือตอบสนองตอความตระหนักสาธารณะเกี่ยวกับการตัดไมทําลายปาและความตองการ
โครงสรางการรับรองไมท่ีถูกกฎหมาย 
4 ท่ีมา:    1. รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไม
ยางพารา”, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ตุลาคม 2555.  
            2. สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
5 ท่ีมา: รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการศึกษากลยุทธการจัดทําและพัฒนาสินคาสิ่งแวดลอมภายใตกรอบการคาระหวางประเทศ”, 
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต,ิ ตุลาคม 2553. 
6 ท่ีมา: California Technical Bulletin 117-2013 (TB 117-2013) 
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สารฟอรมัลดีไฮดที่ถูกปลอยออกสูบรรยากาศไดไมเกิน 400 ปอนด ตอชวงระยะเวลา 12 เดือนของการผลิต และ

คาจํากัดปริมาณของสารฟอรมัลดีไฮดในสารเคลือบผิว (coatings) การเคลือบติด (contact coatings) และกาวยึดติด 

(contact adhesives) ไมเกิน 1% โดยนํ้าหนัก นอกจากน้ี ยังระบุถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีทดสอบ และการเก็บ

รักษาบันทึกที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 21 พฤศจิกายน 25567 

- สหรัฐอเมริกาออกกฎหมายเลซีย (lacey act) เพ่ือหามมิใหบุคคลหรือบริษัทที่ทําธุรกิจผลิตภัณฑไม

ตัดหรือคาขายไมอยางผิดกฎหมาย ถึงแมวาการกระทําที่ผิดกฎหมายจะเกิดข้ึนในประเทศผูผลิตที่เปนตนกําเนิด 

ซึ่งจะสงผลตอผูผลิตและผูสงออกที่สงผลิตภัณฑตางๆ ที่ทําจากไม รวมทั้งกระดาษ เฟอรนิเจอร ไมทอน ไมพ้ืน  

ไมอัด และกรอบรูป ไปยังสหรัฐอเมริกา โดยที่กฎหมายฉบับน้ีจะถูกนําไปใชครอบคลุมใหผลิตภัณฑและชนิด 

พันธุไมทุกชนิดที่นําเขามาในสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลกวางไปกวาพันธุไมไมกี่ชนิดที่ไดรับการระบุใกลสูญพันธุ 

ตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศของชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุ (CITES) 

       กฎหมายเลซียไดรับการปรับปรุงใหมและเริ่มมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 
 

3. ประเทศญี่ปุน 
 

 - ญี่ปุนไดออกขอกําหนดสําหรับอาคารที่กอสรางหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 วัสดุที่ใชในอาคาร อาทิ 

เฟอรนิเจอรในอาคาร ตูเครื่องครัว เปนตน ตองเปนวัสดุที่ปลอยสารฟอรมัลดีไฮดสูสภาวะแวดลอมในปริมาณ

ควบคุม นอกจากน้ี ยังมีสารคลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) ซึ่งเปนสารเคมีที่ถูกหามใชในวัสดุตกแตงภายในอาคารดวย 

ยกเวนวัสดุที่ใชในอาคารซึ่งมีสารเคมีเหลาน้ีเปนองคประกอบ แตเปนวัสดุที่มีการใชงานในอาคารมากอนเปนเวลา

เทากับ หรือ มากกวา 5 ป โดยผูจําหนายหรือนําเขาวัสดุสําหรับตกแตงภายในอาคารควรยื่นเอกสารตอ JIS, JAS 

หรือองคกรดานการทดสอบและใหการรับรองของญี่ปุน เพ่ือขอรับการรับรองเกรดของวัสดุตามประกาศวัสดุ

สําหรับอาคารกอสราง (notification building materials) ซึ่งวัสดุที่ใชภายในอาคารตองมีการควบคุมปริมาณ

การปลดปลอยสารฟอรมัลดีไฮด ซึ่งแบงออกเปน 4 ระดับ 

 F* กําหนดไววาจะมีสารฟอรมัลดีไฮดไดเกิน 0.12 mg/m2h (ถูกยกเลิกแลว) 

 F** กําหนดไววา มีสารฟอรมัลดีไฮดไดไมเกิน 0.12 mg/m2h 

 F*** กําหนดไววา มีสารฟอรมัลดีไฮดไดไมเกิน 0.005 mg/m2h 

 F**** เปนมาตรฐานที่ปลอดภัยสูงสุด คือ ตองมีสารฟอรมัลดีไฮดตํ่ากวา 0.005 mg/m2h 

- ญี่ปุนไดออกกฎหมาย product liability law โดยกําหนดผูผลิต ผูแปรรูป และผูนําเขาผลิตภัณฑที่

มีความบกพรองที่กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือรางกายหรือทรัพยสินของบุคคล ตองชดใชคาเสียหายที่เกิดจาก

ความสูญเสียน้ัน โดยกฎหมายดังกลาวมุงเนนเรื่องความปลอดภัยของสินคาเปนหลัก โดยจะเนน 4 ประเด็นคือ  

1) สรางความสํานึกความปลอดภัยในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 2) สนับสนุนการเผยแพรขอมูล

และการใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีแกผูผลิตสินคานําเขาในตางประเทศ โดยเฉพาะในแงความปลอดภัย  

3) สนับสนุนการใชฉลากที่เขาใจงายและปรับปรุงสาระของคูมือการใช 4) สงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูล ระบบ

การแกไขรองเรียน และการซอมในชวงรับประกัน และบริการหลังการขายอ่ืนๆ ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม 25387

8  

                                                            
7 ท่ีมา: : http://www.masci.or.th/intelligence 
8 ท่ีมา: รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน”, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
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  - ญี่ปุนไดออกกฎหมาย household goods quality labeling labeling law และ consumer 

product safety law ซึ่งกําหนดใหสินคาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนรวม 90 รายการ รวมถึงสินคาเฟอรนิเจอร

เพ่ือใหผูผลิตหรือผูจําหนายเฟอรนิเจอรในประเทศญี่ปุนตองมีการระบุคุณสมบัติ/คุณภาพของสินคาใหปรากฏบน

ฉลากสินคาโดยละเอียด ทั้งน้ี เพ่ือเปนการปกปองและรักษาผลประโยชนใหแกผูบริโภคภายในประเทศ 

  - ญี่ปุนไดออกกฎหมาย building standard law โดยมีขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดระบบหมุนเวียน

อากาศ วัสดุกอสรางเพดานและวัสดุที่ใชตกแตงภายใน โดยจํากัดการใชวัสดุที่มีสารประกอบอินทรียระเหย หรือ 

volatile organic compounds (VOCs) นอกจากน้ี หามใชวัสดุที่มีสารคลอรไพริฟอสที่ใชกําจัดปลวกชนิดใน 

“habitable room” ทั้งในบานพักอาศัย สํานักงาน ภัตตาคาร และโรงแรม เปนตน  
 

4. ประเทศแคนาดา  
 

 - แคนาดาไดออกระเบียบใหสินคากลุมเฟอรนิเจอรที่จะสงออกไปยังแคนาดาตองไดมาตรฐานคุณภาพ

เฟอรนิเจอรของแคนาดา กําหนดโดย Canadian General Standards Board (CGSB) และ Canadian Standards 

Association ซึ่งมุงเนนคุณลักษณะดานฝมือ นํ้าหนัก ตําหนิ องคประกอบของสารเคมี ความแข็งแรงทนทาน 

ความหนา การดูดซับความช้ืน การติดไฟ ความทนตอจุดเยือกแข็งและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบ

เฉียบพลัน ปองกันคราบสกปรกและกรด รวมถึงสีที่ติดทนนาน และเฟอรนิเจอรที่จะสงออกไปยังแคนาดาจะตอง

ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO กอน8

9  

 - แคนาดาไดออกระเบียบการติดฉลากสินคาเฟอรนิเจอรและพิมพลงบนวัสดุที่ผานการรับรอง และ

จะตองระบุชนิดของวัสดุยัดไสที่เปนไปตามขอกําหนดของรัฐบาลทั้งในระดับสวนกลางและรัฐทองถิ่น ทั้งน้ี  

สภาผูผลิตเฟอรนิเจอรของแคนาดาไดสนับสนุนใหผูผลิตใชวัสดุผาบุและวัสดุยัดไสเฟอรนิเจอรที่สามารถตาน

การติดไฟจากบุหร่ีและเทียนตามคูมือของ UFAC (The Upholstered Furniture Action Council)10 
 

5. ประเทศจีน   
 

 จีนไดออกกฎหมายหามตัดไมในประเทศ (logging ban) และมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอร โดยการกําหนดมาตรฐานแบบสมัครใจของเฟอรนิเจอร “Q-standard” และมีการออกใบรับรองวา 

เปนไมมาจากประเทศไหน รวมทั้งระบุจํานวน cubic ของไมที่ใชเพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภค นอกจากน้ี 

จีนยังไดใชมาตรฐาน E1 เชนเดียวกับสหภาพยุโรป   
 

นอกจากน้ี ยังมีกฎหมายควบคุมสารเคมีระเหยงาย (volatile organic compounds; VOC) ซึ่งเปนสารเคมี

ที่ใชในผลิตภัณฑไมและเฟอรนิเจอรไมที่อาจสงผลกระทบตอสุขอนามัยของผูบริโภค ซึ่งประเทศตางๆ เชน 

สหภาพยุโรป ญี่ปุน สหรัฐฯ จีน ไดออกฎหมายควบคุมการใชสารเคมีดังกลาวดวย   

สําหรับกฎระเบียบ ขอกําหนด มาตรการตางๆ รวมถึงขาวประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับที่มาของไม 

สารเคมีที่ใช ความปลอดภัย และดานสิ่งแวดลอม ทั้งวัตถุดิบไม เฟอรนิเจอรที่ผลิตจากไม และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่

ผลิตจากไมของแตละประเทศสามารถอานเพ่ิมเติมไดที่ : http://rubber.oie.go.th/ELibrary.aspx?cid=1112     

และ http://rubber.oie.go.th/ELibrary.aspx?cid=1055    

                                                            
9,10 ท่ีมา: http://www.smeshipping.com 
 

http://rubber.oie.go.th/ELibrary.aspx?cid=1112
http://rubber.oie.go.th/ELibrary.aspx?cid=1055

