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สร้างพื้นฐานทางคุณภาพ คืออะไร? ท�าไมต้องมี?
โครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพ (Quality Infrastructure: QI) มีความส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ และมบีทบาท 

ส�าคัญในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม นอกจากวัตถุประสงค์ในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศแล้ว ยังรวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศด้วย 
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ประกอบด้วย

ที่มา : http://onestop.most.go.th/

เอกสารมาตรฐานในระบบ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

• มาตรวทิยา (Metrology) หมายถึง วทิยาศาสตร์ของการวดั 
ท�าให้การวัดมีความแม่นย�าและเที่ยงตรง

• การก�าหนดมาตรฐาน (Standardization) หมายถึง  
การจัดท�าเอกสารข้อก�าหนด หลกัเกณฑ์ หรอืแนวทางต่าง ๆ  เพือ่ใช้ 
เป็นกรอบ หรอืแนวปฏบิตัใินการด�าเนนิงานให้เป็นอย่างเดยีวกัน

• การรบัรองระบบงาน (Accreditation) หมายถงึ กระบวน 
การประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานท่ีได้รับ
การยอมรบัอย่างอสิระ เพือ่ให้มัน่ใจในความเป็นกลางและความ
สามารถของหน่วยดังกล่าว

• การตรวจสอบและรับรอง (Conformity assessment) 
หมายถึง การด�าเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่า
ผลติภณัฑ์ บรกิาร หรอืระบบมสีมบตัติามทีม่าตรฐานระบ ุรูปแบบ 
ของการตรวจสอบและรับรองคือ การทดสอบ (Testing) การ
รับรอง (Certification) และการตรวจ (Inspection) 

• การก�ากับดูแลตลาด (Market surveillance) คือ 
กระบวนการที่ท�าให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่เข้าสู่ตลาดนั้น

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครง
อุดมลักษณ์ เวียนงาม*
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เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
ความเป็นธรรมทางการค้า การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมและประโยชน์
สาธารณะอื่น ๆ

ขออธบิายเพิม่เตมิถงึการก�าหนดมาตรฐาน (Standardiza-
tion) ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุม่แกนของโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ 
เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปพบเห็นได้จาก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งมีผลกระทบให้เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรมผ่านส่ือต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้งว่าบางผลิตภัณฑ์ไม่ได้
มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภคทัง้ทีเ่ป็นอาหารและเครือ่งใช้
ต่าง ๆ  ผูผ้ลติหรือผู้ประกอบการจงึควรตระหนกัในด้านคณุภาพ
และมาตรฐานเพราะส่งผลต่อผูบ้รโิภคและการพฒันาผลติภณัฑ์
ออกสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย

มาตรฐาน (Standard) คืออะไร ?
เอกสารมาตรฐาน เป็นเอกสารที่จัดท�าขึ้นจากความตกลง

เหน็ชอบระหว่างองค์กรทีไ่ด้รบัการรบัรองเพือ่ประโยชน์ในการ
ใช้ร่วมกัน โดยใช้เป็นกฎระเบียบ แนวทาง หรือลักษณะเฉพาะ
ส�าหรับกิจกรรมหรือผลของกิจกรรมนั้น ๆ อยู่ในกลุ่มเอกสาร
ประเภทกฎเกณฑ์หรือเอกสารท่ีมลีกัษณะบงัคบั รวมถงึเอกสาร
ประเภทข้อก�าหนดรายการทางเทคนิค หลักปฏิบัติ และกฎ
ระเบียบด้วย สามารถจ�าแนกได้ ดังนี้

1. จ�าแนกตามเนือ้หา ได้แก่ มาตรฐานผลติภณัฑ์ มาตรฐาน
กิจกรรม และมาตรฐานทั่วไป 

2. จ�าแนกตามแหล่งผลติ ได้แก่ มาตรฐานแห่งชาติ มาตรฐาน 
ภูมิภาค และมาตรฐานระหว่างประเทศ

3. จ�าแนกตามเงื่อนไขการใช้ ได้แก่ มาตรฐานไม่บังคับ 
(สมัครใจ) และมาตรฐานบังคับตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ก�าหนดค�าว่า “มาตรฐาน” 
หมายความว่า ข้อก�าหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เกีย่วกับ (1) จ�าพวก แบบ รูปร่าง มติิ การท�าเคร่ืองประกอบ 
คุณภาพ ชัน้ ส่วนประกอบ ความสามารถ ความทนทาน และความ 
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2) วิธีท�า วิธีออกแบบ 
วิธีเขียนรูป วิธีใช้ วัตถุที่จะน�ามาท�าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และความปลอดภัยอันเกี่ยวกับการท�าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(3) จ�าพวก แบบ รูปร่าง มิติของหีบห่อหรือสิ่งบรรจุชนิดอื่น  
รวมตลอดถึงการท�าหีบห่อหรือสิ่งบรรจุชนิดอ่ืน วิธีการบรรจุ  
หุ้มห่อหรือผูกมัด และวัตถุที่ใช้ในการนั้นด้วย (4) วิธีทดลอง  
วิธีวิเคราะห์ วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบ และวิธีชั่ง ตวง  
วัด อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (5) ค�าเฉพาะ ค�าย่อ 
สัญลักษณ์ เคร่ืองหมาย สีเลขหมาย และหน่วยที่ใช้ในทาง
วิชาการอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หน่วยงานระดับประเทศที่ท�าหน้าที่ก�าหนดมาตรฐาน 
แห่งชาติของประเทศไทยมีอยู่ 2 หน่วยงานหลัก คือ

1. ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ท�า
หน้าที่ก�าหนดมาตรฐานตามหลักสากลภายใต้ พรบ. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 : มอก., มผช.

2. ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
(มกอช.) ท�าหน้าทีก่�าหนดมาตรฐาน ตาม พรบ. มาตรฐานสนิค้า
เกษตร พ.ศ. 2551 : มกอช. 
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นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานระดับประเทศที่ก�าหนดโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ด้านโทรคมนาคม (กทช., กสทช.) ด้านการท่องเที่ยว (กก.) การบิน (กพท.) และ
ด้านแรงงาน (รง.)

ส�าหรับหน่วยงานทีก่�าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ มอีงค์กรก�าหนดมาตรฐาน  
อาท ิInternational Organization for Standardization (ISO), International 
Electrical Commission (IEC), International Telecommunication Union 
(ITU) เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอแนะน�ามาตรฐานระดับประเทศที่จัดท�าโดยสมาคมวิชาชีพ ซึ่งได้รับ 
ความนิยมและเป็นที่ยอมรับโดยสมัครใจจากทั่วโลก ยกตัวอย่าง American  
Society for Testing and Material International (ASTM International) ซึง่เป็น 
สมาคมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก จัดตั้งข้ึนใน
สหรฐัอเมรกิา เมือ่ปี ค.ศ. 1898 ท�าหน้าทีก่�าหนดและจดัท�ามาตรฐานโดยการพฒันา 
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและการท�างานของวัสดุ (Materials) ผลิตภัณฑ์ 
การบริการ ระบบการใช้งาน โดยจัดพิมพ์มาตรฐานมากกว่า 9,800 เรื่องต่อปี 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีหรือหอสมดุวิทยาศาสตร์ ดร.ต้ัว ลพานกุรม ซึง่เป็นสมาชิกบอกรบั 
มาตรฐาน ASTM ได้จัดหามาตรฐานของ ASTM มาให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึง 
ปัจจุบัน สามารถให้บริการเอกสารฉบับเต็มส�าหรับผู ้ที่สนใจใช้มาตรฐาน 
ของ ASTM สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทาง ท้ังการติดต่อด้วยตนเอง  
การสอบถามทางโทรศัพท์ อีเมล

ปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เพิ่มช่องทางในการสืบค้นด้วยระบบ 
ตรวจสอบเอกสารมาตรฐานผ่านเว็บไซต์ที่ http://siweb.dss.go.th/alert 
สามารถตรวจสอบมาตรฐานทัง้ทีถ่กูยกเลกิ และมกีารปรบัปรงุใหม่ สามารถสมัคร
เป็นสมาชิก เพื่อสืบค้น และตรวจสอบมาตรฐานของ ASTM หมายเลขที่ต้องการ 
และติดต่อขอรับบริการส�าเนาเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ที่มา : http://siweb.dss.go.th/alert
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