โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (Quality Infrastructure : QI)
... กระดูกสันหลังชิ้นใหญ่ที่ตอ้ งให้ความสาคัญ
นางสาวสิริลักษณ์ ชูโชติ นักวิชาการมาตรฐานชานาญการพิเศษ/
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรอง
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิ จ และในช่วง 4-5 ปีที่
ผ่านมา มีบทบาทในการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันมีการกาหนดคานิยามของ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพในการประชุมประจาปีของ Network on Metrology, Accreditation and
Standardization for Developing Countries (DCMAS) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมี United Nations
Industrial Development Organization (UNIDO) เป็นเจ้าภาพ ซึ่งที่ประชุมได้ให้การรับรองนิยามของ “โครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพ” โดยสาระสาคัญของนิยามดังกล่าว คือ
“โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ เป็นระบบที่ประกอบขึ้นจากองค์กร ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน โดย
มีนโยบาย กฎหมายและกรอบการกํากับดูแลและแนวปฏิบัติร วมกัน โดยพึ่งพากระบวนการ 5 ด้าน ได้แก่
มาตรวิทยา การกําหนดมาตรฐาน การรับรองระบบงาน การตรวจสอบและรับรอง และการกํากับดูแลตลาด โดย
หลักการแล้วการดําเนินการทั้ง 5 ด้านควรเป็นอิสระจากกันในทางวิชาการ แต่มีการประสานทิศทางและนโยบาย
ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้องค์ประกอบทั้งหมดทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน”
ทีผ่ ่านมา สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีภารกิจในการดาเนินงานภายใต้โครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพของกระบวนการจานวน 4 ด้าน ดังรูปที่ 1 โดยบทความฉบับนี้ ขอเน้นระบบการตรวจสอบ
และรับรอง และการกากับดูแลตลาด ซึ่งทั้ง 2 ส่วน มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. การตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) เป็นการดาเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อ
แสดงว่า ระบบควบคุมคุณภาพ (QC) และผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกาหนดหรือไม่ รูปแบบของการ
ตรวจสอบและรับรอง คือ การทดสอบ (Testing) การรับรอง (Certification) และการตรวจ (Inspection) ทั้งนี้ เพื่อให้
ง่ายต่อการเข้าใจ ขออธิบายดังนี้
 การออกใบอนุญาต = การตรวจ (Inspection) + การทดสอบ (Testing) --> เป็นการตรวจประเมินระบบควบคุม
คุณภาพ (QC) และเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม
มาตรฐาน +ผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกาหนด จึงจะมีการออก
ใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต
 การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต หรือ การตรวจสอบและรับรองผู้รับใบอนุญาต = การตรวจ (Inspection)
+ การทดสอบ (Testing) --> เป็นการตรวจเพื่อรับรอง (Certification) ว่า ผู้รับใบอนุญาต ยังคงทาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ และโรงงานที่ทาผลิตภัณฑ์นั้นยังคงมีความสามารถใน
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามระบบควบคุมคุณภาพที่ได้รับการประเมินแล้วอย่างต่อเนื่อง
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รูปที่ 1 ภารกิจของ สมอ. ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ(Quality Infrastructure : QI)
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือมาตรฐาน
บังคับ มาตรฐานเลขที่ มอก.369-2557 หมวกนิรภัยสาหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (PROTECTIVE HELMETS FOR
MOTOCYCLE USERS) โดย มอก.369-2557 นี้ ครอบคลุมหมวกนิรภัยสาหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกประเภท ซึ่ง
หมวกนิรภัย หรือที่ท่านผู้อ่านคุ้นหูกันว่า “หมวกกันน็อค” โดยมาตรฐานบังคับฉบับปัจจุบัน คือ ปี พ.ศ. 2557 มีการ
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมจากปี พ.ศ. 2539 และมีการกาหนดชนิดของหมวกนิรภัยให้ชัดเจนขึ้น คือ 3 แบบ 5 ชนิด
ได้แก่
1. แบบเต็มใบปิดหน้า แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ (1) ชนิดป้องกันคาง และ (2) ชนิดไม่ป้องกันคาง
2. แบบเต็มใบเปิดหน้า
3. แบบครึ่งใบ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ (1) ชนิดที่ 1 three quarter head helmet และ (2) ชนิดที่ 2 half
head helmet
โดยหมวกนิรภัยแต่ละแบบ มีรูปแบบตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ ดังรูปที่ 2

แบบเต็มใบปิดหน้า
ชนิดป้องกันคาง

แบบเต็มใบปิดหน้า
ชนิดไม่ป้องกันคาง

แบบเต็มใบเปิดหน้า

แบบครึ่งใบ ชนิดที่ 1
แบบครึ่งใบ ชนิดที่ 2
three quarter head helmet half head helmet

รูปที่ 2 แบบและชนิดของหมวกนิรภัย มอก.369-2557
การตรวจสอบและรั บ รองหมวกนิ รภัย ถือเป็นส่ ว นส าคัญเพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่า หมวกนิรภัยจะมี
มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนดและปลอดภัยสาหรับผู้สวมหมวกนิรภัย โดยพื้นที่ในการปกป้องของหมวกนิรภัย
แบบเต็มใบและแบบครึ่งใบมีความแตกต่างกัน ซึ่ง จากรูปที่ 3 พื้นที่ในการปกป้องหมวกกันนิรภัยแบบเต็มใบต้อง
ครอบคลุมพืน้ ที่ ACDEF เพื่อให้มีพื้นที่ปกป้องครอบคลุมส่วนของศีรษะของผู้สวมใส่ได้มากกว่าหมวกกันนิรภัยแบบ
ครึ่งใบที่มีพื้นที่ปกป้องเพียงส่วนบนตามเส้น Basic Plane ขึ้นไป ซึ่งไม่ครอบคลุมด้านข้างที่ต่าลงจนถึงบริเวณหู
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การทดสอบการกระแทก มีจุดสาหรับการทดสอบการดูดกลืนพลังงาน (Impact – absorption tests) ครอบคลุม
ในทุกด้านของหมวกนิรภัย คือ ต้องกระแทกในส่วนหน้า กระแทกทางด้านข้าง กระแทกในส่วนบน กระแทกทาง
ด้านหลัง และกระแทกบริเวณคาง (เฉพาะหมวกนิรภัย ชนิดปกป้องคาง) เห็นได้ว่ามาตรฐานเลขที่ มอก.369-2557
ได้พัฒนาให้มีเกณฑ์การรับแรงกระแทกสูงขึ้น ผู้ใช้ หรือผู้สวมหมวกนิรภัยมีความปลอดภัยขึ้น และหมวกนิรภัยมี
ความแข็งแรงทนทานได้ดี

พื้นที่ในการปกป้องแบบเต็มใบ
พื้นที่ในการปกป้องแบบครึ่งใบ
รูปที่ 3 แสดงพื้นที่ในการปกป้องของหมวกนิรภัย สาหรับแบบเต็มใบ และแบบครึ่งใบ
ตามมาตรฐาน มอก.369 – 2557
นอกจากนี้ เพื่อให้การตรวจสอบและรับรองได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้ สมอ. จึงได้ทางานเชิงรุก โดยการ
จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงเรื่องการผลิต การนาเข้าหมวกนิรภัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ดังรูปที่ 4 โดยหลังจาก มอก.369-2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมานั้น สมอ. ได้ผ่อน
ผันให้ผู้ประกอบการดาเนินการตามใบอนุญาตเดิมได้ไม่เกิน 1 ปี (ได้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560) ซึ่งขณะนี้ไม่
สามารถดาเนินการตามใบอนุญาตเดิมได้แล้ว โดยหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทาความผิดจะถูกดาเนินคดีทาง
กฎหมายทันที สาหรับบทลงโทษในกรณีทาหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจาคุก
ไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ร้านค้าที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน มีโทษจาคุกไม่ เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และแสดง
เครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจาคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ทั้งนี้ ก็เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่มีคุณภาพนั่นเอง

รูปที่ 4 การบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
เพื่อชี้แจงเรื่องการผลิต การนาเข้าหมวกนิรภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.369-2557
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2. การกากับดูแลตลาด (Market Surveillance) เป็นกระบวนการที่ทาให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่
เข้ าสู่ ตลาดนั้ น เป็ น ไปตามที่ก ฎหมายกาหนด ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ การทาให้ มั่ นใจว่ าสิ น ค้า มีค วามปลอดภัย ต่ อ
ประชาชนและผู้บริโภค รวมถึงผู้ประกอบการมีการขายสินค้าที่ได้มาตรฐาน เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
การกากับดูแลตลาดของ สมอ. ในปัจจุบัน มีการดาเนินการตรวจ ณ สถานที่จาหน่าย โดยแบ่งเป็น (1) ตรวจตาม
แผนประจาปี และ (2) ตรวจกรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือมีเบาะแส
สาหรับกรณีหมวกนิรภัย มีขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น คือ ตรวจสอบเครื่องหมายและฉลากว่าแสดง
ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ ทั้งนี้ ท่านผู้อ่านสามารถสังเกตรายละเอียดที่แสดงบนหมวกนิรภัย ดังรูปที่ 5 ซึ่ง
ประกอบด้วย
 การแสดงหมายเลข มอก. 369-2557
 ชื่ อ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ชื่ อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต แบบขนาดที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ค าเตื อ น ตั ว อย่ า งการแสดง
เครื่องหมายและฉลาก
 ผิวภายนอกต้องเรียบไม่มีสันหรือคิ้ว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมื่อพลิกคว่าแล้ว ถ้ามีส่วนที่ยื่นออกมา
จากหมวก จะทาให้หมวกล็อคทาให้คอหักได้
 สายรัดคาง ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ก่อนซื้อหมวกนิรภัย ควรทดสอบโดยการสวมใส่
แล้วคาดสายรัดคางให้แน่น แล้วผลักตัวหมวกไปด้านหลัง และด้านหน้า เพื่อดูความสะดวกในการใช้ รวมถึงขนาด
ของหมวก

รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายและฉลาก
สมอ. มีการกากับดูแลตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความมั่ นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน ที่ผ่าน
มา การกากับดูแลตลาด พบการกระทาความผิด การปลอมแปลงใบอนุญาต การลักลอบการนาเข้าโดยแจ้งพิกัด
ศุลกากรเท็จ ซึ่ง สมอ. ได้ประสานกับกรมศุลกากรอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบว่าทาไมสินค้าที่ไม่มีใบอนุญาตจึง
สามารถนาเข้ามาในราชอาณาจักรได้ และจะดาเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการที่อาศัยช่องว่างของทาง
ราชการหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของผู้บริโภค โดยบทลงโทษสาหรับผู้ประกอบการที่ปลอมเอกสาร
ราชการและใช้เอกสารราชการมีโทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท
และในกรณีปลอมเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการมีโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท
ถึง 200,000 บาท สาหรับการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ สมอ. ได้มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ประกอบการทุกรายที่ได้รับใบอนุญาตแจ้งข้อมูลการนาเข้าสินค้าย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562
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ให้ สมอ. ทราบ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นี้ เพื่อตรวจสอบการนาเข้าสินค้าว่าเป็นไปตามที่ได้รับ
อนุญาตหรือไม่ เพื่อประสานข้อมูลการนาเข้ากับกรมศุลกากรและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วย

รูปที่ 6 การผลิตหมวกนิรภัยที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.369-2557
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จะเห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพถือเป็นกระดูกสันหลังชิ้นสาคัญที่
ช่ ว ยพั ฒ นางานด้ า นคุ ณ ภาพของประเทศไทย ที่ ผ่ า นมา จากการตรวจสอบและรั บ รอง (Conformity
Assessment) และการกากับดูแลตลาด (Market Surveillance) จะมีการสะท้อนผลจากการดาเนินงานทั้ง 2
ส่วนไปยังการกาหนดมาตรฐาน (Standardization) และการรับรองระบบงาน (Accreditation) รวมถึงมาตร
วิทยา (Metrology) เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
การตรวจสอบและรับรอง และการกากับ ดูแลตลาด ยังเป็นภารกิจที่ท้าทายสาหรับ สมอ. ที่ต้องวางแผนยุทธศาสตร์
การดาเนินงานเชิงรุกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง รองรับการ
ระบบการนาเข้าผลิตภัณฑ์ตามพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
อีกด้วย

Tips : Q : การสวมหมวกกันน็อคไม่ได้มาตรฐาน อันตรายอย่างไร?
A : หมวกกันน็อคที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่ช่วยป้องกันศีรษะจากแรงกระแทก การออกแบบ
ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการควบคุมกระบวนการผลิต และการใช้วัสดุที่ดี หากใช้วัสดุคุณภาพต่าเปลือกหมวกก็จะบาง ไม่
ยืดหยุ่น เมื่อได้รับแรงกระแทกก็แตกร้าวไม่คงรูป จึงไม่ช่วยลดแรงกระแทก และหากสายรัดคางและอุปกรณ์ยึดไม่
แข็งแรงพอ ก็จะทาให้ผู้สวมใส่เป็นอันตรายได้ แต่ถ้าเป็นหมวกกันน็อกที่มี มอก. จะมีการควบคุมกระบวนการผลิต
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมวัสดุที่ใช้ทาต้องสามารถรองรับแรงกระแทกได้ โดยมีการทดสอบความแข็งแรง
การรองรั บแรงกระแทกตามหลั กวิชาการ ซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ ที่ส วมหมวกกันน็อกที่มี มอก. มีความปลอดภัย ช่ว ย
บรรเทาอันตรายเมื่อได้รับอุบัติเหตุ
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