การสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา : วิกฤตและโอกาสของอุตสาหกรรมไทย
วราพรรณ ดานอุตรา1
รดาวรรณ ศิลปโภชากุล2
การสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของสินคาเปนหนาที่ของผูข าย
โดยเฉพาะ
ผูขายที่อยูในระบบการคาสากล ซึ่งตองสามารถสรางความมัน่ ใจและทําใหลกู คายอมรับไดวาสินคาของตนมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานที่ผูซื้อกําหนด แตภาระดังกลาวมิใชกระทําไดโดยงายโดยเฉพาะหากไมมีพื้นฐานดานเทคนิคและ
การจัดการที่ดี ประเทศไทยมีประสบการณหลายครั้งเกีย่ วกับการที่ผูซอื้ ในตางประเทศปฏิเสธการรับสินคา เชนใน
กรณีที่สหภาพยุโรปปฏิเสธไมยอมรับกุงแชแข็งที่สงจากประเทศไทย เนื่องจากตรวจพบวามีสารตกคางในสินคา
ดังกลาว ในขณะที่หองปฏิบัตกิ ารไทยตรวจไมพบสารนั้น หรือในกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหามนําเขาอาหารทะเล
จากตางประเทศรวมทั้งประเทศไทย
โดยประเทศสหรัฐอเมริกาอางวาสินคาดังกลาวไมไดผลิตตามกระบวนการ
HACCP (กระบวนการผลิตวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร) ผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจจากกรณีตัวอยางขางตนเปนสิ่งที่อาจประมาณคาได แตผลกระทบในแงของการขาดความนาเชื่อถือใน
ระบบการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินคาของประเทศไทยนอกจากเปนสิ่งที่ประมาณคาไดยากแลวยังจะสงผล
กระทบรุนแรงตอไปในภายภาคหนาไดดวย
การสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา เปนวิธีที่จะแกปญหาการไมยอมรับสินคา
ของคูคา
แตปจจุบันประเทศไทยมีระบบการสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาหรือไม
อยางไร ? การตอบคําถามดังกลาวขางตน ไมใชหนาที่ของหนวยงาน องคกร หรือภาคสวนใดโดยเฉพาะ แตเปน
ปญหาที่ตอ งใชความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อศึกษา วิเคราะหสถานการณปจจุบัน และเตรียมความพรอมที่จะ
เปนไปไดในอนาคต หากประเทศไทยมีระบบในการสรางความเชื่อมั่นดังกลาว นอกจากจะเปนประโยชนโดยตรงตอ
การคาและเศรษฐกิจของประเทศแลว ยังจะเปนผลผลตอการรักษาสุขภาพอนามัย และการรักษาสภาพแวดลอม
โดยรวมของประเทศดวย
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จําเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบทีส่ ําคัญเสียกอน
หากพิจารณาจากบทความขององคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน
(International Organization for Standardization, ISO) เรื่อง Metrology, Standardization and Conformity
Assessment : Building an Infrastructure for Sustainable Development) ซึ่งเผยแพรเมื่อ ค.ศ. 2004 จะเห็นวา
บทความดังกลาวใหความสําคัญกับองคประกอบที่เรียกวาเปนเสาหลัก 3 อยาง คือ 1) การตรวจสอบและรับรอง
(Conformity Assessment) 2) การกําหนดมาตรฐาน (Standardization) และ 3) มาตรวิทยา (Metrology) แตโดยที่
สาระขององคประกอบทั้งสามมีมากมาย บทความการสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา :
วิกฤตและโอกาสของอุตสาหกรรมไทยนี้ จึงเปนเพียงการเสนอสาระที่จะสือ่ ความเขาใจเบื้องตนเทานั้น
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หนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตรบริการ
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การตรวจสอบและรับรอง
การตรวจสอบและรับรองซึ่งเปนเสาหลักแรกของการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
หมายถึง
การ
ดําเนินการเพื่อใหประจักษวา
หนวยผลิตไดการดําเนินการที่จะทําใหไดผลิตภัณฑทเี่ ปนไปตามขอกําหนดทาง
เทคนิค หรือมีคณ
ุ ภาพตรงตามความตองการ (ที่เปนไปไดในเชิงเทคนิคและธุรกิจ) จริง
การตรวจสอบและรับรองจะตองมีองคประกอบ ดังนี้ คือ
• มาตรฐานและขอกําหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ/บริการ กระบวนการ ระบบ องคกร
• กระบวนการตรวจสอบ (ทางตรงหรือทางออม)
• สิ่งที่ตองตรวจสอบ ไดแก ผลิตภัณฑ/บริการ กระบวนการ ระบบ องคกรและบุคคล
• องคกรที่ดําเนินกิจกรรมตรวจสอบและรับรอง
การดําเนินการเพื่อนําไปสูเปาหมายที่เปนความตองการเฉพาะเรื่อง ที่จะทําใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและ
ยอมรับในผลิตผลได จําเปนตองใชมาตรฐานเปนตัวอางอิง มาตรฐานอางอิงมีหลายระดับ และอาจเปนมาตรฐาน
บังคับ หรือมาตรฐานสมัครใจ สําหรับขอกําหนดทางเทคนิคนั้นมักเปนมาตรฐานบังคับ หรือเปนไปตามขอตกลง
รวมกันของผูเกีย่ วของ สวนกระบวนการตรวจสอบควรเปนกระบวนการที่โปรงใส เชื่อถือไดและเปนที่ยอมรับ และ
สิ่งที่ตองตรวจสอบก็จะตองกําหนดใหชัดเจน
องคประกอบแรกที่เกี่ยวของกับการตรวจรับรอง คือ ผูดําเนินกิจกรรมตรวจสอบและรับรองซึ่งอาจเปนภาค
สวนใดใน 3 ภาคสวน ดังนี้
ภาคสวนที่หนึ่ง ซึ่งเปนผูผลิตสิง่ ที่ตองทดสอบและตรวจสอบ เปนผูรับรองสินคาดวยการประเมิน
ตนเอง (self assessment)
ภาคสวนที่สอง คือลูกคาหรือผูซ ื้อ ซึ่งยอมรับสินคาโดยใชรูปแบบการประเมินซึ่งอาจจะแตกตางกัน
ตามที่ตนเห็นวาเหมาะสม
ภาคสวนที่สาม คือ บุคคล องคกร หรือหนวยงานอิสระตรวจสอบและรับรองโดยใชระบบ ขอปฏิบัติ
และกระบวนการที่ชัดเจน
ซึ่งหนวยงานทีต่ องทําหนาที่รว มกันเพือ่ ใหการตรวจสอบและรับรองเปนทีย่ อมรับและ
เชื่อถือได ไดแก หนวยทดสอบ หนวยสอบเทียบ หองปฏิบัติการทดสอบ และหองปฏิบัตกิ ารสอบเทียบ โดยองคกร
เหลานี้ตอ งไดรบั การรับรองจากองคกรที่รับผิดชอบดูแลระบบการรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ดวย
การกําหนดมาตรฐานและมาตรวิทยา
การกําหนดมาตรฐานและมาตรวิทยาเปนอีกสองเสาหลัก ที่จําเปนสําหรับการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน จึงไดมีความรวมมือกันทั้งในระหวางประเทศ ภูมภิ าค และระดับสากล เพือ่ กําหนดมาตรฐานที่ยอมรับ
และใชรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงการคา สําหรับดานมาตรวิทยา ก็มีการกําหนดวิธีการตรวจวัดทั้งเชิง
พาณิชยและการกํากับตามกฎหมายในระดับตางๆ เชนเกี่ยวกัน
รูปแบบของการทําใหเกิดการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรอง
รูปแบบของการทําใหเกิดการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองอาจจะแตกตางกันในแตละประเทศ แตใน
เรื่องการคาระหวางประเทศ การเลือกรูปแบบของประเทศผูขาย อาจจะถูกจํากัดโดยประเทศผูซื้อ โดยเฉพาะใน
กรณีทปี่ ระเทศผูขายมีความสามารถทางเทคนิคและการจัดการดอยกวา ซึ่งเปนปญหาในปจจุบันของประเทศกําลัง
พัฒนาทั้งหลาย รวมถึงความเชื่องชาขององคการการคาโลก (WTO) ในการพัฒนาระบบการคาเสรีใหประเทศ
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สมาชิกซึ่งมีจํานวนถึง 149 ประเทศ (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ค.ศ. 2005) ทําใหเกิดปญหาซ้ําซอน เพราะอุปสรรค
ทางเทคนิคที่เกิดจากประเทศสมาชิกหันมารวมมือกันในการตกลงเขตการคาเสรีที่ใหสิทธิพเิ ศษทางการคาและการ
ลงทุนแกประเทศที่เขารวมโดยไมขัดกับกฎของ WTO การดําเนินการดังกลาวเปนทีม่ าของการใชมาตรการตางๆ
เชน มาตรการทางการคาที่มิใชภาษี (Non-Tariff Barrier, NTB) มาตรการเกี่ยวกับอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา
(Technical Barrier to Trade, TBT) ซึ่งเปนมาตรการในการกําหนดระเบียบทางดานเทคนิคและมาตรฐานสินคา
รวมถึงการทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรอง ทําใหผูสงออกตองเสียคาใชจายในการตรวจสอบและรับรอง และ
คาใชจายเหลานี้จะเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะถาผูสงออกขาดความรูและความสามารถในการตอรอง จึงทําใหเกิดความ
จําเปนที่ตองใชรูปแบบการทําขอตกลงการยอมรับรวม เพือ่ ใหผูซื้อยอมรับผลการตรวจสอบและรับรอง
การทําขอตกลงการยอมรับรวม (Mutual Recognition Agreements, MRA)
การทําขอตกลงการยอมรับรวมเปนรูปแบบหนึง่ ของการทําใหเกิดการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรอง
ซึ่งอาจจะครอบคลุมถึงรายงานผลการทดสอบหรือใบรับรอง การทํา MRA อาจเปนลักษณะ ความตกลงฝายเดียว
(unilateral) ความตกลงทวิภาคี (bilateral) หรือความตกลงพหุพาคี (multilateral) และอาจเปน MRA ในระดับ
รัฐบาลตอรัฐบาลหรือ MRA ที่ไมใชระดับรัฐบาล การดําเนินการเพือ่ ใหเกิดการยอมรับรวมนี้ เริ่มตนจากหนวยงาน
ที่ไมใชระดับรัฐบาลทําความตกลงดานเทคนิคในระดับทวิภาคี
ตอมาเมื่อหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบรับรอง
ตางๆ สนใจมากขึน้ การดําเนินงานจึงขยายไปสูการทําความตกลงพหุพาคี และเมือ่ องคการการคาโลกดําเนินการ
เรื่องขอตกลง TBT รัฐบาลตางๆ ประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกจึงใหความสนใจทีจ่ ะทําขอตกลงการยอมรับ
รวมในระดับรัฐบาลตอรัฐบาลมากขึ้น และการดําเนินการทําความตกลงในชวงตนจะมีการใชคํา “Arrangement” และ
“Agreement” แตกตางกันบาง กลาวคือ เมือ่ หนวยงานที่ทาํ ความตกลงเปนหนวยงานที่ไมใชระดับรัฐบาลจะใชคําวา
Arrangement แทนคําวา Agreement
ผูบริโภคจะไดรบั ประโยชนจากการทํา MRA คือราคาสินคาจะถูกลงเพราะชวยลดคาใชจายแฝงที่เกิดขึน้
จากการตรวจสอบซ้ําซอน เนือ่ งจากไมเชื่อมัน่ ในคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาทีจ่ ะซื้อ นอกจากนี้ยังทําให
ผูบริโภคมีโอกาสในการเลือกสินคาที่มีคุณภาพเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
ความสําเร็จของการทํา MRA อยูที่ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน กลาวคือเมื่อแตละฝายเชื่อมั่นใน
ความสามารถของหนวยรับรองของคูตกลงวามีความเขาใจและความสามารถในการรับรองกิจกรรมที่เกี่ยวของได
ขอสําคัญก็คือ ผูเจรจาตองมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของหนวยรับรองของตนเสียกอน จึงจะสามารถใช
ประสบการณดา นเทคนิคการเจรจาใหเปนประโยชนกับประเทศได
และคงจะตองกลาวซ้ําอีกครั้งหนึ่งวา
ความสามารถของหนวยรับรองจะขึ้นอยูก ับโครงสรางพื้นฐานที่แข็งแรงและสมบูรณทุกองคประกอบ คือ ระบบใน
การตรวจสอบและรับรอง การกําหนดมาตรฐาน และการดําเนินการดานมาตรวิทยาที่มปี ระสิทธิภาพของประเทศ
การดําเนินการเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาไทย
การแกไขและยุติปญหาการปฏิเสธการรับสินคาที่สงออกไปยังประเทศตางๆ ของไทย เปนเรื่องจําเปนเรงดวน
ที่นอกจากจะเปนการแกไขและยุติปญหาแลว
ยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาสําหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะในยุคทีป่ ระเทศไทยกําลังเผชิญกับการใชมาตรการทางเทคนิค เพือ่ กีดกันทาง
การคา เชน ปญหาผลกระทบที่เกิดจากการใชระเบียบตางๆ ทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของสหภาพ
ยุโรป ซึ่งระเบียบลาสุดที่จะประกาศใชในป 2550 คือ ระเบียบวาดวยสารเคมี (Registration Evaluation and
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Authorization of Chemicals, REACH) เพื่อพัฒนาการปองกันมนุษยและสิ่งแวดลอมจากอันตรายของสารเคมี
และกระตุนใหเกิดการแขงขันของอุตสาหกรรมเคมีในสหภาพยุโรป ระเบียบนี้กําหนดใหผูผลิตและนําเขาสารเคมี
และผลิตภัณฑที่ใชสารเคมีเปนวัตถุดิบ ตองจดทะเบียนและประเมินความเสี่ยงของสารเคมี ผูผลิตและผูนําเขาจึง
ตองจัดทําขอมูลการประเมินสารเคมีและตองสามารถรับรองไดวาสินคานั้นไมมีสารอันตราย
หรือถามีตอ งมีใน
ปริมาณที่ไมเกินเกณฑท่กี ําหนดไว หรือสารที่อยูในสินคานั้นไมมีโอกาสที่จะแพรออกมาทําอันตรายแกผูใชได ผู
สงออกของไทยจึงตองอาศัยการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการ ยิ่งกวานั้นระเบียบ REACH ไดกําหนดวาการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัตกิ าร เพื่อประเมินสารเคมีและรับรองสินคาจะตองใชวิธีทดสอบของกลุมประเทศ OECD
(Organization for Economic and Cooperative Development) หรือเทียบเทา โดยที่หอ งปฏิบัตกิ ารทดสอบตอง
เปนหองปฏิบัตกิ ารที่ดําเนินการตามขอกําหนด GLP (Good Laboratory Practice) ของ OECD ดวย ขอเท็จจริงที่
นาเปนหวง คือ ขณะนีป้ ระเทศไทยไมมีหอ งปฏิบัติการวิเคราะหใดที่ดําเนินการตามขอกําหนด OECD-GLP แตที่นา
เปนหวงอยางยิง่ ก็คือยังไมมีขอ มูลการดําเนินการที่เปนรูปธรรมเพื่อพัฒนาหองปฏิบัตกิ ารไปสูระบบดังกลาวเลย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตระหนักถึงความสําคัญของหองปฏิบัติที่จะชวยสรางโอกาสทาง
การคาใหกับสินคาอุตสาหกรรมของไทย จึงไดสนับสนุนใหดําเนิน “โครงการการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่ม
ศักยภาพหองปฏิบัติการวิเคราะห เพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมของไทย ในการรับผลกระทบจาก
การประกาศใชระเบียบวาดวยสารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป”
โดยใหดําเนินการในลักษณะภาคีความ
รวมมือระหวางหนวยงานทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรมวิทยาศาสตร
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วัตถุประสงคของโครงการนี้ คือ การสํารวจ และจัดประมวลขอมูล
ปริมาณและศักยภาพของหองปฏิบัติการ ที่ใหบริการวิเคราะหทดสอบเพือ่ รับรองความปลอดภัยของสินคาสงออกที่
สําคัญของไทย และพัฒนารูปแบบและแผนยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพหองปฏิบตั ิการของประเทศไทยเขาสู
มาตรฐานสากล
ผลสําเร็จจากความคิดริเริ่มและความสนับสนุนจาก สกว. อาจเปนเพียงผลงานของสถาปนิก ซึ่งมี
ความสามารถในการออกแบบบานในฝน หรือบานแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถระบุองคประกอบของ
สิ่งกอสราง ตั้งแต ไม อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก และอื่นๆ แตการสรางบานที่ชื่อ “ระบบการสรางความเชื่อมั่นตอ
คุณภาพและความปลอดภัยของสินคา” ใหเปนไปตามบานในฝนหรือแบบใดๆ ก็ตาม นอกจากจะขึ้นอยูก ับเจาของ
บาน ทุนทรัพย ที่มาและคุณภาพของสิ่งกอสรางทุกอยางแลว ยังขึ้นอยูก ับความสามารถและความรับผิดชอบของ
วิศวกรและโฟรแมนทั้งหลายดวย
--------------
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