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ศูนยทดสอบ
และเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์

เพื่อการคุมครองผูบริโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจุบันสินคาอุป โภคบริโภคที่จําหนายในประเทศ มีความ
หลากหลายและมีการแขงขันสูง ผูประกอบธุรกิจสวนใหญตางมุงที่จะ
ขายสินคาของตนเองโดยใชกลยุทธทางการตลาด มีการใชสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธในหลายรูปแบบเชนการใหผูบริโภครับรูขอมูลดานดี
มีประโยชนของสินคาแตเพียงดานเดียวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะ
ที่ เ สี ย เปรี ย บเนื่ อ งจากขาดข อมู ล ที่ สํ า คั ญ บางอย า งในการตั ด สิ น ใจ
เลือกซื้อสินคาสงผลใหไดรับสินคาที่ไมตรงกับความตองการที่แทจริง
สินคาไมมีคุณภาพและไมเหมาะสมกับราคา ไดรับอันตรายหรือไดรับ
ผลขางเคียงอื่น ๆ ที่ไมปลอดภัย
กรมวิทยาศาสตรบริการและสํานักงานคณะกรรมการคุม ครอง
ผูบริโภค เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องความไมปลอดภัยของสินคาที่มี
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีการบันทึกขอตกลงความ
รวมมือในการทดสอบสินคาประเภทตาง ๆ เชน ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก
ผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑ
โทรศัพทมือถือ ผลิตภัณฑรังนก ซึ่งในสวนของกรมวิทยาศาสตร
บริการนอกจากประสานงานกับสํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เพื่อวางแผนการดําเนินงานในแตละปแลวยังมีการดําเนินการในดาน
ศึกษากฎระเบียบ เกณฑการควบคุม และพัฒนาวิธีทดสอบใหทันกับ
กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสุมตัวอยางผลิตภัณฑตาง ๆ
ตามขอบขายผลิตภัณฑที่กําหนดไว จาก รานคาทั่วไป หางสรรพสินคา
ตลาดนัด และตลาดนัดชายแดน ทดสอบตัวอยาง ประมวลและสรุปผล
นําเสนอและเผยแพรขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ศูนย์ทดสอบและเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์
เพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค

                                
                                

วัตถุประสงค์ผลงาน

                                
                                

ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่ายในประเทศ เพื่อเปนแนวทางสร้างมาตรการ
ในการก�
  าหนดเกณฑ์
   
 
  ย            
หรือควบคุ
มสินค้าที่ไม่ปลอดภั

                                
  

 

                                

ความสําคัญหรือคุณสมบัติเด่นของผลงาน/การดําเนินงาน

                                
                                



ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบอย่างทั่วถึง
ส่งเสริ
ให้ผู้บริโภคตระหนั
นค้าที่ได้มาตรฐาน
 ม
  กถึ
งความปลอดภั
   ยในการบริ
   โภคสิ
 
  
 า
งมาตรการในการก�
     า
  ควบคุ
 
  ย
 
ร่วมสร้
หนดเกณฑ์
มสินค้าที่ไม่ปลอดภั
กับหน่วยงาน
                       
ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย
                    
ร่ว มกั
มี หน้ าที่ ควบคุม คุณภาพผลิ
ฑ์ ในการพั
 บหน่ว ยงานซึ
  ่ ง
 ต ภั
ณ
 ฒ
นากลไก
  
  า
 ย และสร้
 างมาตรการเพื
    ่อ
 นการน�
 าเข้า
การเฝ้
ระวังสินค้าไม่ปลอดภั
ป้องกั
สินค้า 
                       
ที่ไม่ปลอดภั
ยจากต่างประเทศ
                     

                                
      

      

      
      
      

      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 

การนําผลงานไปสู่การใชประโยชน์

                                
                                

เผยแพร่ข้อมูลผลการทดสอบที่เปนประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมทั้งเปนแหล่งความรู้
 แ
  อกใช้
 ส
ินค้
าที
           
ให้
ก่ผู้บริโภคในการเลื
่ได้มาตรฐาน
                       
ผูบ้ ริโภคมี
ขอ้ มูลในการเลือกซือ้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
                     
เป
การเฝ้
ระวังความปลอดภั
เนื่องให้แก่ประชาชน
 น
 า
   ยอย่
 างต่
 อ
        

      
                          
      
      



      
      


 
 
 
 

                                

กลุ่มเปาหมาย

                                

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
หน่
วยงานก�ากับดูแลและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
               
ผู้ประกอบการและผู
่ยวข้อง, ธุรกิจชุมชนและผู
     ้เกี
  ้บริ
โภค


      
                          
                                



      
      


กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบและเฝาระวัง

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็ก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ำ โทรศัพท์มือถือ รังนกและผลิตภัณฑ์รังนก
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ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน
 
 
 
 

รวบรวมกฎระเบียบ เกณฑ์กำรควบคุม
และพัฒนำวิธีทดสอบ

 
 
 
 
 
 
 

ประสำนงำนกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อวำงแผน
กำรด�ำเนินงำน

 
 
 
 

พัฒนำวิธีทดสอบ

 
 
 
 
 
 

จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
และสำรมำตรฐำน

 
 
 
 
 
 

สุมตัวอยำงผลิตภัณฑ์ตำง ๆ
ตำมขอบขำย จำกแหลงจ�ำหนำย
(เหนือ กลำง ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)

 
 
 
 

ทดสอบตัวอยำง ประมวลและสรุปผล

น�ำเสนอเผยแพรข้อมูล
แกหนวยงำนที่เกี่ยวข้อง

1
2
3
4
5
6
7
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กลุมผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบและเฝ้ำระวัง
                                

2

                                
                                
                                

1

                                

ผลิตภัณฑ์สําหรับเด็ก

                                
                                

ผลิตภัณฑ์เครื่องใชในครัวเรือน

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

3

                                
                                
                                

ผลิตภัณฑ์เครื่องใชไฟฟา

                                
                                

4

                                
                                
                                
                                

โทรศัพท์มือถือ

                                
                                
                                

5

                                
                                
                                

รังนกและผลิตภัณฑ์รังนก
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มาตรฐานวิธีทดสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์
มาตรฐานวิธีทดสอบ
1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
1.1 อะลูมิเนียม
EN 602:2004
1.2 สเตนเลส
ISO 8442:2004
1.3 เมลามีน
มอก.524
มอก.524

รายการทดสอบ

องค์ประกอบทางเคมี
องค์ประกอบทางเคมี
สารเมลามีนและฟอร์มัลดัไฮด์
ชนิดพลาสติก ความปลอดภัย
ทางเคมี ความทนอุณหภูมิ
1.4 เซรามิก
ISO 6486:1999
ตะกั่ว แคดเมียม
1.5 พลาสติก
ประกาศกระทรวง
คุณภาพของเนื้อพลาสติกและ
สาธารณสุข ฉบับที่ 295 การแพร่กระจาย
2. ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็ก
มอก.685:2540
แคดเมียมโครเมียมตะกั่วแบเรียม
สารหนูซีลีเนียมพลวงปรอท
ST 2002:2009
ฟีนอลพทาเลตฟอร์มัลดีไฮด์
EN 71-9:2005
Primary aromatic amines
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า มอก.1985:2549
ก�ำลังไฟเข้า กระแสไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า ความทนความร้อน
และไฟ เสถียรภาพและอันตรายทางกล
การท�ำเครื่องหมายและฉลาก
4. โทรศัพท์มือถือ
มอก.2217:2548
การประจุ การสั่น การลัดวงจรไฟฟ้า
การตก การได้รับความร้อน
5. รังนกและผลิตภัณฑ์รังนก AOAC (2010) 930.29 โปรตีน
ISO 13395:1996
ไนไตรท์
AOAC (2010) 985.28, กรดอะมิโน
994.12 and 998.15
Infrared Spectroscopy เอกลักษณ์รังนก

ศูนย์ทดสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

5

เครื่องมือทดสอบ
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Mercury Analyzer

Auto Titrator

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

X-ray fluorescence

Spark emission spectrometer

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Graphite/Atomic absorption spectrometer

ICP-OES

                                 
                                 
                                 

HPLC
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GC-MS

GC-TOF

ขั้นตอนกำรทดสอบ
                                 
                                 
                                 
                                 

สุมเก็บตัวอยำง

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

เตรียมตัวอยำงเบื้องต้น เชน กำรตัด กำรเจำะ กำรบด

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

เตรียมตัวอยำง เชน กำรยอย กำรสกัด

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

ทดสอบตัวอยำง

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

ประมวลผล

                                 
                                 

รำยงำนผลกำรทดสอบ
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เกร็ดความรู…

รังนกแท้-รังนกปลอม…
ควำมเหมือนในควำมตำง

ขอสังเกตการเลือกซื้อรังนก














รังนกมีขนาด น�้าหนักแตกต่างกัน และรูปร่างไม่แน่นอน
รังนกที่ท�าขึ้นมีน�้าหนักเท่า ๆ กันและรูปร่างเหมือนกัน
รังนกมีสีขาวธรรมชาติและมีกลิ่นกลิ่นคล้ายไข่ขาว รังนกที่มี
สีขาวมาก ไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นฉุน อาจผ่านการฟอกสีด้วยสารเคมี
รังนกที่มีสีแดงทั้งรังเปนการย้อมสีหรือท�าให้เกิดสีด้วยสารเคมี
ก่อนแช่น�้ารังนกมีลักษณะกึ่งโปร่งแสง รังนกปลอมไม่โปร่งแสง
และอาจจะมีความมันวาวสะท้อนแสง
รังนกเปราะแตกง่ายออกเปนเศษชิ้นเล็กและเปนผงหยาบ
รังนกปลอมเปราะแตกง่ายมากแต่หักเปนชิ้นใหญ่
หลังแช่น�้า รูปร่างและลักษณะรังนกไม่เปลี่ยนจากเดิม
เส้นรังนกอาจมีขนแทรกอยู่บ้าง แต่รังนกปลอมกระจายตัวออก
ไม่เปนรูปร่างแบบเดิม
น�้าที่แช่รังนกยังคงใสเหมือนเดิม หากมีสีละลายออกมาในน�้า
เปนการแต่งสี
เมื่อกวนรังนกเกิดฟองแต่น�้ายังใสเหมือนเดิม
แต่ของปลอมไม่เกิดฟองเมื่อกวนและมีลักษณะขุ่น

“ผูบริโภคควรเลือกซื้อรังนกจากแหล่งที่เชื่อถือได
เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและปลอดภัย”
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ภำชนะอะลูมิเนียม

ภาชนะอะลูมิเนียม
 ไม่ควรใช้กับอาหารที่มีรสเปรี้ยว
เพราะไม่ทนต่อการกัดกร่อนของกรด
และด่าง

และ

สเตนเลส

ภาชนะสเตนเลส
 ไม่ควรแช่หรือสัมผัสกรดหรือเกลือ
หรือด่างเข้มข้น เช่น น�้าปลา น�้ามะนาว
น�้าส้มสายชู
 ไม่ควรใช้ฝอยเหล็กขัดท�าความสะอาด
 ควรใช้ฟองน�้าในการท�าความสะอาด
และเช็ดให้แห้งทันทีหลังใช้งาน

เลือกใช้ภาชนะให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารที่ต้องการปรุง
 เลือกใช้อะลูมิเนียมหรือสเตนเลสแบบที่ไม่มีรอยตะเข็บ และไม่เปนร่อง
 ควรใช้กับอาหารที่มีฤทธิ์เปนกลางเท่านั่น


คําเตือน “หามใชกับเตาไมโครเวฟ”
ศูนย์ทดสอบและเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์เพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค
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เมลำมีน

                                

ขอแนะนําในการใชภาชนะเมลามีนใหปลอดภัย

                                
                                

1. เลือกซื้อภาชนะเมลามีนที่ได้มาตรฐานและการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
เปนการยื
ได้ในระดั
หนึง่ ว่าสินค้าเหล่
นีไ้ ด้ผา่ นการตรวจสอบคุ
าได้มาตรฐาน
 อัน
 น
ยัน
 บ
 า
     ณ
 ภาพว่
 
  
                           
มีความปลอดภัยในการน�ามาใช้บรรจุอาหาร
                           
2. การใช้งานภาชนะเมลามีนควรปฏิบัติตามค�าแนะน�า และค�าเตือนบนฉลากอย่างเคร่งครัด
                           
ควรใช้
ในการปรุ
หรืออุน่ อาหารด้
่ งจากพลาสติ
ชนิดนี้ 
3. ไม่
 ภ
าชนะเมลามี
   น
  ง
 วยเตาไมโครเวฟเนื
     อ
   ก
                           
ไม่ทนต่อพลังงานไมโครเวฟและสารฟอร์มาลดีไฮด์จะแพร่กระจายออกมาปนเปอนในอาหาร
                           
4. ไม่ควรใช้ภาชนะเมลามีนใส่อาหารที่ร้อนจัดทันทีควรรอให้อาหารเย็นลง ประมาณ 2-3 นาที
                           
การละลายของสารเคมี
ี่เปนอันตรายออกมาได้
 เพราะจะมี
  
      ท
             
                           
5. หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะเมลามีนที่ช�ารุด แตก ร้าว หรือมีรอยต�าหนิใด ๆ
                           
6. ล้างท�าความสะอาดทันทีหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดคราบฝงแน่น
                           
าความสะอาดไม่
วรใช้อุปกรณ์
ใยเหล็
ขัด 
7. การล้
 างท�
    ค
 ท
ี่มีลักษณะแข็
  ง
 เช่
น 
 ก
 แปรงขั
  ด
 แผ่
 น
                           
ที่มีผิวหยาบ เพราะจะท�าให้ภาชนะเกิดรอยขีดข่วนและท�าให้สารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปอน
                           
ในอาหาร ควรใช้ฟองน�้าอ่อนนิ่มในการล้างท�าความสะอาดภาชนะเมลามีนทุกครั้ง
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เซรำมิก

ขอควรปฏิบัติ ในการใชภาชนะเซรามิกกับอาหาร

1. ภาชนะทีม่ ลี ักษณะเคลือบมีความเงา มัน เรียบสม�า่ เสมอ ไม่มตี า� หนิ
ไม่มีรอยแตกร้าว เคาะมีเสียงกังวาน ตกแต่งสีใต้เคลือบ ทุก ๆ สี
สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยกับอาหารทุกประเภท ทั้งอาหารร้อน
และอาหารเย็น
2. ไม่ควรใช้ภาชนะที่ตกแต่งสีและลวดลายบนเคลือบบริเวณที่สัมผัส
อาหาร ซึ่งสังเกตได้โดยใช้มือลูบผิวภาชนะ จะรู้สึกว่าผิวไม่เรียบ
ลูบสะดุดมือ หากการตกแต่งอยู่บริเวณขอบภาชนะ เมื่อน�ามา
ใช้งานควรระวังไม่ให้อาหารสัมผัสกับลวดลาย โดยเฉพาะอาหาร
ที่มีฤทธิ์เปนกรดและร้อน
3. ไม่ควรแช่อาหารที่มีฤทธิ์เปนกรดและร้อนในภาชนะที่ตกแต่งสี
บนเคลือบเปนเวลานาน ๆ
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เครื่องใช้ไฟฟ้ำ

                                

เครื่องหมายบนฉลากเครื่องใชไฟฟาที่ควรรู…

                                
                                

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป ใช้ส�าหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคซึ่งผู้ผลิต
สามารถยื่นขอการรับรองด้วยความสมัครใจเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
                     
ให้
เปนไปตามเกณฑ์ก�าหนดมาตรฐาน
                     

                                
                                
        
        

 
 

                                

เครื่องหมาย CE (Conformite European) ที่ปรากฏอยู่บนสินค้าเปน
เครื
องหมายที
่แสดงการรั
ว่าสินค้านั้น มีคุณสมบั
ติตาม 
 ่
  
  บ รองจากผู
   ้ ผลิ ต
 




















ข้อก�าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภั ย และการคุ ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อม 
                     
ตามกฎหมายและกฎระเบี
ยบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป
                     

                                
        
        
        
        

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เปนเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด
ให้
ผู้ผลิตต้องท�าตามมาตรฐานและต้องแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
                     
เพื
ความปลอดภั
ผู้บริโภค
 ่อ
   ย
ต่อ
             

 
 
 
 

                                
                                
        
        

 
 

                                

การเลือกใชเครื่องใชไฟฟาและการใชไฟฟาใหปลอดภัย…

เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจ�าวัน
จนเคยชินนั้นหากเราใช้โดยขาดความระมัดระวังและไม่มีการบ�ารุง
รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยแล้วอาจน�าภัยมาสู่ผู้ใช้ได้ดังนั้น
ในการเลือกซื้อสินค้าควรตรวจสอบดูว่าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะซื้อ
เปนสินค้าที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือผ่าน
การรับรองจากสถาบันใดหรือไม่ และตรวจสอบการแสดงเครื่องหมาย
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น ตรวจดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้กับแรงดัน
ไฟฟ้าในบ้านเราคือ ระดับแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) และความถี่ความถี่
(เฮิร์ต) ว่าใช้กับระดับไฟบ้านหรือไม่ ก�าลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
ค�าแนะน�าหรือคู่มือในการใช้ ชื่อเครื่องหมายและผู้ผลิต แบบ
หรือชื่อรุ่นของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย
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เมือ่ เราเลือกซือ้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าดังกล่าวตามค�าแนะน�าข้างต้นแล้วในการใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ควรค�านึงถึงความปลอดภัยโดยก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องอ่านและศึกษาคู่มือแนะน�าการใช้งาน
ให้เข้าใจและปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเปลือกหุ้มภายนอกท�าด้วยโลหะ
ทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจมีไฟฟ้ารั่วมากับน�้าจ�าเปนต้องมีการต่อสายดินภายในบ้าน และ
ใช้เต้าเสียบชนิดที่มีขั้วสายดินกับเต้ารับชนิดมีขั้วสายดินที่เปนมาตรฐานเดียวกันเครื่องใช้ไฟฟ้า
เหล่านี้ เช่น ตู้เย็น เตารีด หม้อหุงข้าว เตาไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า หม้อต้มน�้าร้อน กระทะไฟฟ้า
เครื่องท�าน�้าอุ่น เตาไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เปนต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า
กับปลั๊กต่อพ่วงเราไม่ควรเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าบนปลั๊กเกินกว่าก�าลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
ที่ปลั๊กเสียบเหล่านั้นจะรับได้ เพราะอาจท�าให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดอันตรายถึงชีวิต

แบตเตอรี่มือถือ…








แบตเตอรี่มือถือ มีหน้าที่เก็บไฟเช่นเดียวกับแบตเตอรี่ทั่วไป โดยท�างาน
ด้วยปฏิกิริยาเคมี ซึ่งในปจจุบันแบตเตอรี่มือถือส่วนใหญ่เปนชนิดลิเทียม
ซึ่งให้การใช้งานที่สะดวกกว่าชนิดนิกเกิลในอดีต เนื่องจากสามารถชาร์ตไฟ
เมื่อไหร่ก็ได้ อีกทั้งมีปญหาด้านการชาร์ตไฟที่น้อยกว่า
เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมนั้นประกอบด้วยโครงสร้างทางเคมี
ขั้วบวก ขั้วลบ ท�าให้เกิดพลังงานเคมีไฟฟ้า ดังนั้นในขณะชาร์ตจะเกิดประจุ
ลิเทียมไอออนท�าให้เกิดความร้อนในตัวแบตเตอรี่ และเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะ
มีการระบายความร้อนออกมา
ดังนั้นการเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ จึงมีความส�าคัญมาก เนื่องจาก
ลิเทียมไอออนเปนธาตุขนาดเล็ก จะเกิดความร้อนแบบฉับพลัน ซึ่งคือตัวการ
ปญหามือถือระเบิดส่วนใหญ่นั่นเอง
ส�าหรับผู้ใช้งาน วิธีใช้และการเลือกซื้อแบตเตอรี่มือถือนั้น ควรเลือกซื้อ
แบตเตอรีม่ อื ถือทีไ่ ด้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดูชนิดของแบตเตอรี่ ความจุ กระแส
ไฟฟ้าที่จ่ายออก การรับประกัน และราคาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ อีกทั้ง
ใช้งานตามค�าแนะน�าของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด เพียงเท่านี้ก็จะ
ไม่ได้รับอันตรายจากแบตเตอรี่มือถืออย่างแน่นอน

สํานักงานใหบริการ (Service Center)
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