
ฐานะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม (อว.) ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วม
และหน่วยงานสนับสนุน ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายด้านที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ยั่งยืนและครอบคลุม และสนับสนุนนวัตกรรม ซึ่งมีกระทรวง
คมนาคม (คค.) และกระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เป็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก  (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ, 2559) อว. จึงให้ความส�าคัญในการน�า
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคณุภาพของประเทศ (National Quality  

NQI กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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Infrastructure; NQI) มาก�าหนดเป็นหนึ่งในนโยบายในการ
ด�าเนินงาน ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563 – 2570  
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขัน โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพและบริการ (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, 2562) 

NQI มอีงค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรวทิยา (Metrology)   
การก�าหนดมาตรฐาน (Standardization) การรบัรองระบบงาน  
(Accreditation) การตรวจสอบและรับรอง (Conformity  
assessment) และการก�ากับดแูลตลาด (Market surveillance) 
NQI ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นด้านหนึง่ 

ในการพฒันาเศรษฐกจิ (สถาบนั 
มาตรวิทยาแห่งชาติ, 2561) 
มีบทบาทส�าคัญในการท�าให้ 
ผลติภัณฑ์ทีม่อียู่เดมิในประเทศ 
สามารถเข ้าสู ่ตลาดการค ้า 
ระหว่างประเทศ ลดการกดีกัน 
ทางการค้าและช่วยส่งเสริมให ้
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสามารถ
ต่อยอดสูเ่ชิงพาณชิย์ได้ ด้วยการ 
สร้างการยอมรบัด้านคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ 
นั้นจะต ้องมีคุณภาพอยู ่บน 

องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals; SDGs)  
เป็นวาระแห่งการพัฒนาที่ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาของโลกในช่วงปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ถึงปี 
ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) รวมระยะเวลา 15 ปี  ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (ภาพที ่1)  169 เป้าประสงค์  และ
ประเทศไทยได้น�า SDGs ดงักล่าวมาใช้ในการวางแผนทศิทางการพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ชาติ  
20 ปี โดยเริ่มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นต้นไป   
ภายใต้หลักการ 5Ps ได้แก่ (1) ประชาชน (People) การขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย  
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม (2) โลก (Planet) การปกป้องดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ 
ภูมิอากาศเพ่ือคนรุ่นหลัง (3) ความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
สอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพ (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ (5) ความเป็น
หุ้นส่วน (Partnership) ร่วมมือ/ด�าเนินการวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก

ใน

นฤรัชน์ ชัยแจ้ง*  
อังคณา ขจรวงศ์วัฒนา**

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ22

สรรสาระ



พื้นฐานของเกณฑ์ก�าหนดมาตรฐาน หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั้งด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 

ดังน้ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจึงจ�าเป็นต้องมี
การสร้างเกณฑ์ก�าหนดหรือมาตรฐานใหม่มารองรับ เพื่อน�าไป
สู่การวัดหรือทดสอบความสอดคล้องตามมาตรฐานได้ ผลการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จะเป็นที่ยอมรับหรือไม่น้ัน ส่วนหนึ่งคือ 
ห้องปฏบิตักิารทีท่�าการทดสอบจะต้องได้รบัการรับรองระบบงาน 
ในระดับสากล เช่น ระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ส�าหรับความสามารถของห้องปฏบิติัการทดสอบและสอบเทยีบ 
จากหน่วยงานรับรองระบบที่ได้รับมอบหมายในระดับชาต ิ
ได ้แก ่ ส�านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.)  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และส�านัก 
บรหิารและรบัรองห้องปฏิบติัการ (บร.) กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
โดยห้องปฏบิตักิารจะต้องผ่านการยนืยนัความสามารถจากการ 
เข้าร่วมการทดสอบความช�านาญ (Proficiency Testing; PT)  
และมกีารประกนัคณุภาพผลการทดสอบ เช่น การใช้วสัดอุ้างองิ/ 
วัสดุอ้างอิงรับรอง (RM/CRM) การใช้สารมาตรฐาน และ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นต้น ซ่ึงเป็นการ 
ยืนยันความถูกต้องของผลการทดสอบ และ 
สามารถตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) ไปยงั
การวดัระดับปฐมภมูใินระดบัสากล จงึเป็นบทบาท
ส�าคัญของงานด้านมาตรวิทยา ส่วนงานด้านการ
ก�ากับดูแลตลาดเป็นการด�าเนินการโดยอาศัย 
อ�านาจตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ทางการค้า รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค จะเห็น 
ได้ว่า NQI ในแต่ละด้านมีบทบาทท่ีส่งเสริม 
เ ก้ือกูลกันในการสร ้างความแข็งแกร ่งของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
ด้วยเหตุนี้เราจึงจ�าเป็นต้องพัฒนา NQI ให้มี

ความแข็งแกร่งมากพอท่ีจะด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ลดการพึง่พาต่างประเทศ สามารถสร้างมาตรฐาน
ให้เป็นทีย่อมรับ เพิม่มลูค่าตลอดห่วงโซ่ของผลติภณัฑ์ มีรากฐาน
ของการพฒันาคณุภาพทีแ่ขง็แกร่ง ครบวงจร สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันได้ในตลาดโลก จึงจะน�าพาประเทศให้ไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการ
ตรวจสอบรบัรองสนิค้าและบรกิาร ตลอดจนด�าเนนิการวจิยัพฒันา 
นวตักรรมต่าง ๆ   ออกสูภ่าคอตุสาหกรรม เพือ่สร้างมลูค่าผลิตภัณฑ์ 
และนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
ในภาคการผลิตและบริการ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและ
ความจ�าเป็นของการน�าระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ 
มาใช้ในการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ร่วมผลกัดนัให้เกดิการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ในการขับเคลื่อน 
ผลงานวจิยัและนวตักรรมให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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