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หากท่านมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงการจัดทำ สมอ สาร
โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านไปยัง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักงานฯ จะได้นำมาพิจารณาความเหมาะสม เพือ่ ให้ สมอ สาร เป็นประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดทำโดย กองส่งเสริมและฝึกอบรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.
10400 โทรศัพท์ 0 2202 3429, 0 2202 3431 โทรสาร
0 2245 6115, 0 2248 7981
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บรรณาธิการ
แ ถ ล ง
เมือ่ ต้นเดือน ก.ย. ทีผ่ า่ นมานี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้จดั งานภายใต้ชอ่ื “เทศกาลสุราแช่ไทย” เพือ่ สนับสนุนสุราแช่ไทยให้เป็นที ่ ร ู ้ จ ั ก อย่ า งแพร่ ห ลายซึ ่ ง ก็ ป ระสบผลสำเร็ จ เป็ น ที ่ น ่ า พอใจ
ตามข่าวว่ารสชาติถูกปากถูกคอนักดื่มทั้งชาวไทยและชาวเทศ
โดยต่างหอบหิว้ ไวน์ไทยกลับบ้านกันเป็นทิวแถว ฟังแล้วน่าชืน่ ใจทีไ่ วน์ไทยเรา ก็ไม่ได้ดอ้ ยไปกว่าไวน์นอกเลย
สุราแช่ไทย หรือเรียกอีกอย่างว่า “ไวน์ไทย” เป็นเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ตำ่ ทีแ่ สดงถึงภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ดัง้ เดิมโดยแท้ แต่ท-่ี
ผ่านมาไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ปัจจุบันได้เป็นหนึ่งในสินค้าตามโครงการ “หนึง่ ตำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์” ทีร่ ฐั บาลให้การสนับสนุน
เพือ่ ให้สอดรับกับนโยบาย สมอ สาร ฉบับนี้ นำเสนอเรือ่ ง
มาตรฐานไวน์ มอก.2089-2544 (ซึง่ เป็นหนึง่ ในมาตรฐานสุรา
3 เรือ่ ง ได้แก่ มอก.2088-2544 มาตรฐานสุรากลัน่ , มอก.20902544 มาตรฐานเบียร์) ที่ สมอ. ได้กำหนดขึน้ เพือ่ ยกระดับการผลิต และคุณภาพให้มมี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับ ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิน่ และเพิม่ ลูท่ างให้ขายได้ในวงกว้างมากขึน้
สำหรับคอลัมน์อน่ื ๆ ในเรือ่ ง “ISO 14001 กับการกำจัดของเสีย” (ภาค 2 ) เราได้นำเอาตัวอย่างของอีกหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการนำเอาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมา
ประยุกต์ใช้ คอลัมน์มาตรฐานน่าสนใจฉบับนี้ก็น่าสนใจจริง ๆ
เพราะนำเสนอเนื้อหาร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานฉบับใหม่ของสมอ.
เพือ่ ให้เข้ากับกระแสการปฏิรปู ระบบราชการ และคอลัมน์ NAC
ฉบับนี้ นำเสนอเรื่องระบบโครงสร้างด้านคุณภาพของประเทศ
ที่ทุกวันนี้พูดถึงกันมาก
ติดตามสาระดี ๆ ทีเ่ ราคัดสรรมานำเสนอได้ใหม่ในฉบับหน้า

ด้วยความปรารถนาดี
คณะผูจ้ ดั ทำ

มาตรฐานยกระดับคุณภาพ
สุราแช่(ไวน์)ไทย

มาตรา 4 พระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 ได้ให้ความหมายของสุราแช่ไว้วา่ “สุราทีไ่ ม่ได้กลัน่ และหมายรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว โดยมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี” สุราแช่และผลิตภัณฑ์ มีหลายชนิดทั้งที่เป็น
สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พน้ื เมือง อุ สาเก กระแช่ น้ำตาลเมา ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร ทีม่ แี รงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีกจ็ ดั รวมอยูใ่ นกลุม่ นีด้ ว้ ย ทัง้ นีไ้ ม่รวมเบียร์
โดยทัว่ ไปสุราแช่และผลิตภัณฑ์จะทำขึน้ โดยนำวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นผลไม้ หรือน้ำผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรใดๆ
ไปหมักกับเชือ้ สุรา หรือนำไปผสมกับสุรากลัน่ แล้วมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี ซึง่ ผูท้ ำ ผูข้ ายจะต้องขอใบอนุญาตกับกรมสรรพสามิต ปัจจุบันนี้ มีผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิต และจำหน่ายสุราแช่ไทยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดแล้ว
จำนวน 403 ราย
การผลิตสุราแช่
สุราแช่ ตามบัญญัตศิ พั ท์สากลคือ ไวน์ เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมและมักจะผลิตและบริโภคกันภายในชุมชน และเป็นหนึง่ ในสินค้า “หนึง่ ผลิตภัณฑ์ หนึง่ ตำบล” ซึง่ รัฐบาลส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์ ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงขณะนี้ก็ยังผลิตกันอยู่ และพัฒนาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในหลาย ๆ ชุมชน
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สมัยโบราณ คนไทยนำข้าว สมุนไพร ผลไม้ ใส่โอ่งใส่ไห นำไปฝังดินลึกเป็นเมตร ๆ เรียกว่า การหมัก ใช้เวลาประมาณ 15 วัน ก็เกิดสุราแช่ทม่ี แี อลกอฮอล์จากธรรมชาติ โดยสุราหมักแต่ละภาค จะมีสตู รแตกต่างกันไปตามภูมปิ ญ
ั ญาแต่ละท้องถิน่ นีแ่ หละคือ การค้นพบทีแ่ สนวิเศษจากธรรมชาติ และภูมปิ ญ
ั ญาของคนไทย อันนำมาสูก่ ารพัฒนาจนถึง
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสุรากลั่น หรือไวน์ชนิดต่าง ๆ ตามที่ชาวโลกเรียกขาน อาทิเช่น ไวน์สมุนไพร ไวน์ผลไม้ และไวน์
ธัญญาพืช เหล่านีเ้ ป็นต้น
เพือ่ ให้สรุ าแช่ หรือไวน์ไทย มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับและยกระดับการผลิต มีจดุ เด่น ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า ก่อให้เกิดรายได้กลับสูช่ มุ ชน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ผูร้ บั ผิดชอบด้านการมาตรฐานของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาสุราแช่ไทยให้มคี ณ
ุ ภาพ ในระดับสากล โดยยังคงเอกลักษณ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไว้ จึงได้ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมไวน์ : มาตรฐานเลขที่ มอก.2089-2544 ขึน้
ความเป็นมาของมาตรฐาน
ปี 2516 สมอ. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม สุรา มอก.39-2516 เพือ่ ควบคุมผลิตภัณฑ์สรุ าให้มคี ณ
ุ ภาพสม่ำเสมอ ซึง่ มาตรฐานดังกล่าว ได้ครอบคลุมเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ทกุ ชนิด รวมถึงไวน์ดว้ ย
ปี 2542 สมอ. ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสุราทีป่ ระกาศใช้ เพือ่ ให้มคี วามชัดเจน เข้าใจง่าย และสะดวกสำหรับการนำไปใช้อา้ งอิง รวมทัง้ มีความทันสมัยสอดคล้องกับชือ่ เรียกทางการค้า ตามประเภทของเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ และตามวัตถุดบิ /กรรมวิธที ท่ี ำ และ ได้ยกเลิกมาตรฐานสุรา มอก.39-2516 และประกาศใหม่เป็นมาตรฐาน 3 เรือ่ ง คือ
- มอก. 2088-2544
มาตรฐานสุรากลั่น
- มอก. 2089-2544
มาตรฐานไวน์
- มอก. 2090-2544
มาตรฐานเบียร์
ปี 2544 สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานทัง้ 3 เรือ่ งดังกล่าว เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2544
นิยามตาม มอก.
ในมาตรฐานจะเรียกไวน์แทนคำว่าสุราแช่ ไวน์ หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมักผลไม้
น้ำผลไม้ หรือผลิตผลทางการเกษตรบางชนิด เช่น ข้าว น้ำผึง้ แป้ง น้ำตาล เป็นต้น ทัง้ นี้ อาจเติมแอลกอฮอล์หรือสุราชนิดอืน่ เพือ่ ให้มคี วามแรงของแอลกอฮอล์มากขึน้ และอาจปรุงแต่ง สี กลิน่ รส เพิม่ เติมด้วยก็ได้
นิยามไวน์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมให้ไว้ 8 ข้อ คือ เทเบิลไวน์ สปาร์กลิง่ ไวน์ ฟอร์ทไิ ฟด์ไวน์ เฟลเวอร์ดไวน์ ไวน์องุน่ ไวน์ผลไม้ ไวน์จากผลผลิตเกษตรอืน่ และไวน์ผสม สำหรับไวน์ทน่ี ยิ มผลิตในประเทศ คือ
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1. เทเบิลไวน์ หมายถึง ไวน์ทม่ี แี รงแอลกอฮอล์ตามธรรมชาติ ทีเ่ กิดจากการหมัก ไม่ตำ่ กว่า 7 ดีกรีและไม่สงู กว่า 15 ดีกรี
2. ไวน์องุน่ หมายถึง ไวน์ทท่ี ำจากผลองุน่ หรือผลิตภัณฑ์จากผลองุน่
3. ไวน์ผลไม้ หมายถึง ไวน์ทท่ี ำจากผลไม้อน่ื หรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้อน่ื นอกจากองุน่ และให้รวมถึงผลไม้ทผ่ี สมกับองุ่นด้วย
4. ไวน์จากผลผลิตเกษตรอืน่ หมายถึง ไวน์ทท่ี ำจากข้าว น้ำผึง้ แป้ง น้ำตาล เช่น สาเก อุ กระแช่ น้ำตาลเมา
ไวน์นำ้ ผึง้ เป็นต้น
ไวน์มาตรฐานมีคุณลักษณะอย่างไร
สมอ. ได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไวน์ มาตรฐานเลขที่ มอก.2089-2544 โดยขอบข่ายของ
มาตรฐาน ครอบคลุมถึงไวน์ทท่ี ำหรือนำเข้า กำหนดเกิน 10 ลูกบาศก์เดซิเมตร(ลิตร) เพือ่ ประโยชน์ทางการค้า โดยได้กำหนดคุณลักษณะทีต่ อ้ งการในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ การแสดงเครือ่ งหมายและฉลาก การบรรจุ ตลอดจนวิธชี กั ตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน ไว้เพือ่ เป็นแนวทางให้ผผู้ ลิตในประเทศพัฒนาไวน์ไทยให้ได้มาตรฐาน โดยไวน์ทไ่ี ด้รบั การรับรองคุณภาพ
ต้องมีคณ
ุ ลักษณะตามมาตรฐาน ดังนี้
1. แรงแอลกอฮอล์เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ทฉ่ี ลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลือ่ น ได้ 1 ดีกรีรอ้ ยละโดยปริมาตร
2. มีคณ
ุ ลักษณะทางเคมี คือ
(1) ฟูเซลออยล์
ไม่เกิน 2500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(2) เอสเทอร์
ไม่เกิน 1200 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(3) แอลดีไฮด์
ไม่เกิน 160 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(4) เมทิลแอลกอฮอล์
ไม่เกิน 420 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(5) เอทิลคาร์บาเมต
ไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
3. วัตถุเจือปนอาหาร มีชนิดและปริมาณ ไม่เกินเกณฑ์ทก่ี ำหนด ดังนี้
(1) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(2) กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดนี้
ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(3) กรดซอร์บกิ หรือเกลือของกรดนี้
ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(4) สารปรุงแต่งสี กลิน่ รส และกลิน่ รส ในปริมาณทีเ่ หมาะสม
4. สารปนเปือ้ นทีอ่ าจมีอยูใ่ นไวน์ไม่เกินเกณฑ์ ดังต่อไปนีค้ อื
(1) สารหนู
ไม่เกิน 0.1
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
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(2) ตะกัว่
ไม่เกิน 0.2
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(3) ทองแดง
ไม่เกิน 5
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(4) เหล็ก
ไม่เกิน 1.5
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
5. ไม่มีเฟอร์โรไซยาไนต์ปนเปื้อนอยู่ในไวน์
6. การบรรจุมปี ริมาตรสุทธิ ตามระบุไว้ทฉ่ี ลาก และไม่ตำ่ กว่าปริมาณ ทีแ่ สดงไว้เป็นร้อยละ คือ ร้อยละ 6 สำหรับปริมาตรไม่เกิน 50 มิลลิลติ ร, ร้อยละ 3 สำหรับปริมาตรไม่เกิน 50-500 มิลลิลติ ร, ร้อยละ 2 สำหรับปริมาตรไม่เกิน 500
มิลลิลติ ร แต่ไม่เกิน 1 ลิตร, ร้อยละ 1 สำหรับปริมาตรเกิน 1 ลิตรขึน้ ไป
7. เครือ่ งหมายและฉลากแสดงชัดเจนมีรายละเอียด คือ
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อไวน์ต่าง ๆ เช่น ไวน์องุ่น ไวน์ผลไม้หรือระบุชื่อผลไม้ที่ใช้ทำไวน์ ไวน์ข้าว
เทเบิลไวน์ สปาร์กลิง่ ไวน์
(2) ชือ่ ทางการค้า
(3) แรงแอลกอฮอล์เป็นดีกรี หรือร้อยละโดยปริมาตร
(4) ปริมาตรสุทธิ
(5) คำเตือนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
ลดลง เป็นต้น
(6) ชือ่ ผูท้ ำหรือโรงงานทีท่ ำหรือผูน้ ำเข้า พร้อมสถานทีต่ ง้ั
(7) เครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน (ถ้ามี)
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีเครื่องหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดข้างต้น ยกเว้นคำเตือนต้องเป็น
ภาษาไทย
ดื่มไวน์มีประโยชน์
ทราบคุณลักษณะของไวน์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว แม้เกณฑ์ที่กำหนดจะมีมากมาย
แต่ทง้ั หมดนีท้ างคณะกรรมการวิชาการผูก้ ำหนดมาตรฐาน ก็ได้พจิ ารณาแล้วว่า อยูใ่ นระดับทีผ่ ทู้ ำในประเทศจะสามารถปฏิบตั -ิ
ได้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพสม่ำเสมอซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำเอง ส่วนผู้บริโภคก็ได้ดื่มไวน์ไทย
คุณภาพ ทีส่ รรพคุณในตัวมันนัน้ มีประโยชน์อย่างมาก หากดืม่ ในปริมาณทีพ่ อเหมาะ ประโยชน์ของไวน์ไทย จะช่วยกระตุน้ ระบบไหลเวียนโลหิต ทำให้เลือดลมหมุนเวียนดี มีการนำไปทำยาตำรับ ทำเป็นยาดอง ยิง่ ถ้าได้ดม่ื วันละ 30 ซีซี ก่อนอาหาร
เช้า - เย็น การกินเช่นนีถ้ อื ว่าทำให้เกิดประโยชน์ตอ่ ร่างกาย ช่วยเจริญอาหาร จากสรรพคุณสมุนไพรทีน่ ำมาแช่ในสุรานัน้ ๆ
สามารถเป็นยาอายุวฒ
ั นะได้อกี ทางหนึง่ ด้วย นีค่ อื ภูมปิ ญ
ั ญาโบราณของไทยแท้ ๆ ในการดูแลสุขภาพของตัวเอง
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CHEERS!
ประโยชน์ของการมีเครือ
่ งหมาย มอก. รับรอง
เมื่อเปรียบเทียบกัน หากมีผู้ผลิตผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายโดยไม่มีการรับรองจากที่ใด ๆ กับการได้รับการรับรองด้านคุณภาพจากทางราชการ แน่นอนว่าย่อมมีจดุ ขายทีม่ ากกว่าและนัน่ หมายถึงการสร้างความเชือ่ ถือยอมรับ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ยอดจำหน่าย อีกทัง้ เกิดมูลค่าเพิม่ ของสินค้า ผูบ้ ริโภคทัง้ ภายในและต่างประเทศให้การยอมรับเชือ่ ถือ
การได้รบั การรับรองเครือ่ งหมายมาตรฐาน จะช่วยสร้างจุดแข็งทางการตลาด ขณะเดียวกันก็ยงั เกิดพัฒนาการผลิตรวมถึงเรือ่ งคุณภาพสินค้า จากไวน์ไทย/สุราแช่ทข่ี ายอยูภ่ ายในชุมชน สูก่ ารผลิตเชิงอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึง่ เป็นการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน สามารถเชือ่ มโยงสูก่ ารค้าระหว่างชุมชน ตลาดเมือง ไปจนถึงตลาดสากลได้งา่ ยขึน้ ทีส่ ำคัญขจัดปัญหาข้อโต้แย้งในเรือ่ งคุณภาพสินค้า เมือ่ ผูผ้ ลิตไวน์ไทย ได้รบั เครือ่ งหมายมาตรฐานเป็นเครือ่ งการันตีรบั ประกันคุณภาพ...
ไม่ยาก... เพียงแต่จะต้องปรับเปลีย่ นบ้างตามหลักวิชาการ เพือ่ ความปลอดภัยและเพือ่ สุขภาพอนามัยของผูบ้ ริโภค
และทีส่ ำคัญเพือ่ เพิม่ ลูท่ างการค้าทีส่ ดใส เพราะการทำสินค้าให้ได้มาตรฐาน จะเป็นวิถที างทีจ่ ะทำให้ทา่ นยืนหยัดในตลาดกว้าง ได้อย่างมัน่ ใจและยัง่ ยืน ผลิตภัณฑ์ไวน์ทเ่ี ป็นไปตามมอก.2089-2544 ตามคุณลักษณะข้างต้น ย่อมมีโอกาสได้เครือ่ งหมายมาตรฐานของสมอ. หากผูท้ ำมีความประสงค์จะขอแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานกับไวน์ทท่ี ำขึน้ หรือมีขอ้ สงสัยประการใดติดต่อได้ที่ ส่วน 4 สำนักบริหารมาตรฐาน 3 ชั้น 5 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนน
พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0 2202 3362, 0 2202 3347 โทรสาร 0 2248 7985, 0 2248 1553
เพราะมาตรฐานช่วยเพิม่ ผลผลิต พัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
หามาฝาก
คุณดืม่ ได้แค่ไหนก่อนขับรถใน 1 ชัว่ โมง? ก่อนขับรถหากหลีกเลีย่ งการดืม่ ไม่ได้ ไม่ควรดืม่ เกินกว่านี้
• สุรา 6 แก้ว แต่ละแก้วผสมสุราแก้วละ 1 ฝา
• เบียร์ปกติ 2 กระป๋อง หรือ 2 ขวดเล็ก
• ไลท์เบียร์ 4 กระป๋อง หรือ 4 ขวดเล็ก
• ไวน์ 2 แก้ว (แก้วละ 80 ซีซ)ี
หากดืม่ ในปริมาณมากกว่านีจ้ ะมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด (มากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น) ขอให้มคี วามสุขจากการดืม่ เชียร์ส....

ข้อมูลบางส่วนจากเอกสารเผยแพร่เรือ่ ง “ดืม่ สุราแช่ไทยอย่างไร ไม่อนั ตรายต่อสุขภาพ” ของสถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
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การนำวัสดุไม่ใช้แล้วมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและ
วัตถุดิบทดแทน
ในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
(ISO 14001 ภาค 2)

สิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนิน
ธุรกิจ เพราะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ องค์กรจะต้องมีกลไกสำหรับจัดการกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาใช้กเ็ ป็นอีกวิธหี นึง่ ทีส่ ามารถดูแลจัดการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
สำหรับหลักการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงาน
โดยทัว่ ไปมีอยู่ 2 แนวทางหลัก คือ
1) การรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม โดยสร้ า งความสมดุ ล
ในระบบนิเวศน์ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทั้งชุมชนใกล้เคียง
และพนักงาน โดยควบคุมกระบวนการผลิตให้มีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ และควบคุมการปล่อยมลพิษให้ได้ตามมาตรฐานของทางราชการ ประกอบกับพัฒนาพนักงานให้มี
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2) การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยลดการใช้พลังงาน
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิต และหาแหล่งพลังงานอืน่ ๆ ทดแทน บางองค์กรอาจนำวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วมาทดแทน หรือใช้เป็นเชือ้ เพลิงวัตถุดบิ ในการผลิตของโรงงาน
การดำเนินการตามแนวทางข้างต้นจะมีประสิทธิภาพเต็มที่
เมือ่ นำหลักการระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 มาผนวกใช้ โดยเฉพาะองค์กรทีผ่ ลิตสินค้าโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ-
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มากและส่งผลกระทบต่อชุมชนสูง ดังเช่นกลุม่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึง่ เป็นธุรกิจทีม่ ขี องเสียมาก แต่ได้จดั การกับของเสียและนำวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วมาบริหารจัดการอย่างไม่สญ
ู เปล่า โดยใช้เป็นเชือ้ เพลิงและวัตถุดบิ ทดแทน ของเสียทีเ่ กิดจากการผลิตจำเป็นต้องได้รบั การกำจัดอย่างถูกวิธี เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ของเสียทีเ่ กิดขึน้ ส่วนหนึง่ โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไปสามารถกำจัดเองได้บางส่วน (อาจนำกลับไปใช้ใหม่ ใช้วธิ ฝี งั กลบ
หรือเผาในเตาขยะ) แต่มขี องเสียอีกส่วนหนึง่ มีการลักลอบทิง้ ในสถานทีต่ า่ ง ๆ โดยไม่สง่ ไปกำจัดอย่างถูกวิธี เนือ่ งจากมีคา่ ใช้จา่ ยในการกำจัดที่สูงมาก
เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำของเสียบางประเภทมาใช้ทดแทนเชือ้ เพลิง หรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของพนักงาน
ปูนซีเมนต์ลำปางนำร่องจัดการวัสดุของเสียเป็นเชื้อเพลิง
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เป็นบริษทั ในกลุม่ ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม เครือซิเมนต์ไทย ประกอบธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ตราเสือและตราช้าง ก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2537 โดยได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ต้น ส่งผลให้บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ราบรืน่ เป็นทีย่ อมรับ และได้รบั การรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในปี 2542 ซึง่ เหมือนปฏิญญาทีใ่ ห้ไว้ต่อสังคม

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้มแี นวคิดทีจ่ ะมุง่ ช่วยเหลือสังคมในการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรม
โดยนำหลักการของ Zero Emission Key Concept ซึง่ หมายถึง
การรวม กลุม่ กันของอุตสาหกรรมต่าง ๆ และนำวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาเป็นเชื้อเพลิง หรือวัตถุดิบทดแทนสำหรับอีกอุตสาหกรรมหนึง่ เช่น การนำยางรถยนต์หรือน้ำมันใช้แล้วมาเป็นเชือ้ เพลิงทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์ การดำเนินงานในลักษณะเช่นนี้ได้มีการดำเนินงานอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็นยุโรป ประเทศญีป่ นุ่ หรือในประเทศไทยเองก็ตาม ก็ได้มกี ารดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาพอสมควรในโรงงานปูนซีเมนต์ในเขตจังหวัดสระบุรี

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงาน 101 จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมก่อนจึงจะดำเนินการได้ ซึ่งในส่วนของบริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมแล้ว ในเดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา และขณะนีส้ ามารถรับวัสดุไม่ใช้แล้วได้แก่ น้ำมันใช้แล้ว ยางรถยนต์ Waste Water Sludge
ฯลฯ ทำให้ช่วยลดปัญหาของเสียจากภาคอุตสาหกรรมบริเวณ
ใกล้เคียง โดยโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีทางเลือกในการกำจัดของเสีย ซึง่ เสียค่าใช้จา่ ยต่ำลง หน่วยงานราชการก็สามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการลักลอบทิ้งของเสีย
โดยบริษทั ฯ นำของเสียบางประเภทมาใช้ทดแทนเชือ้ เพลิงและวัตถุดิบบางส่วน

ภาพชุดป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของแข็งเข้าสู่หม้อเผา

วัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีน่ ำมากำจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์ มีขอ้ ดีคอื
• อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ในกระบวนการเผาปูนเม็ดสูงถึง
1450 Cํ ซึง่ เพียงพอทีจ่ ะหลอมละลาย หรือเผาไหม้วตั ถุดบิ หรือ
กากอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท

ภาพการรวมกลุม่ กันของกลุม่ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการแลกเปลีย่ นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยมีอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นแกนกลาง

การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้เป็นเชื้อเพลิง และวัตถุดิบ
ทดแทนหรื อ นำมากำจั ด ในบริ ษ ั ท ฯ นี ้ เป็ น การดำเนิ น การ
ภายใต้ระบบการผลิตเดิมทั้งหมด แต่จะมีการติดตั้งเครื่องจักร
อุปกรณ์บางส่วน และจำเป็นต้องจัดทำและขอความเห็นชอบรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ ่ ง แวดล้ อ ม จากกระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และขออนุญาตเป็น

• ระยะเวลาในการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงนานมากกว่า 5
วินาที ที่ 1,200 Cํ ทำให้มเี วลาเพียงพอต่อการเผาไหม้วตั ถุดบิ
หรือ กากอุตสาหกรรม
• เถ้าถ่าน (Ash) จากการเผาไหม้คอื ส่วนหนึง่ ของวัตถุดบิ
ทีห่ ลอมละลายในกระบวนการผลิตออกเป็นปูนเม็ด ส่งผลให้ไม่มีเถ้าถ่าน (Ash) ทีต่ อ้ งถูกกำจัดอีกครัง้
• วัตถุดิบหลักได้แก่ หินปูนที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ คือสารปรับสภาพ (Neutralizing Agent) มีการใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว
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• กำลังการผลิตของเตาเผาปูนซีเมนต์คอ่ นข้างสูง ทำให้สามารถรองรับปริมาณกากอุตสาหกรรมได้มาก
ถึงแม้หม้อเผาปูนซีเมนต์จะมีอณ
ุ หภูมสิ งู แต่กไ็ ม่สามารถที-่
จะรับวัสดุไม่ใช้แล้วทุกชนิดได้ ดังนั้นวัสดุไม่ใช้แล้วที่จะนำมาใช้
จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ต้องไม่ส่งผลกระทบ หรือส่งผลกระทบน้อยทีส่ ดุ ต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
นอกเหนือจากการคัดเลือกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วก่อนนำมากำจัด
ในขั้นตอนของการนำมาใช้ก็ได้มีการควบคุมกระบวนการอย่างเข้มงวดและรัดกุม การดำเนินการดังกล่าวส่งผลดีต่อบริษัทฯ
เพราะสามารถลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการ
ใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งานของทรัพยากร
รวมถึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทุก ๆ ฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้อาจมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ บ้าง
เล็กน้อย คือ
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการศึกษาของต่างประเทศ พบว่า ผลการตรวจวัดก่อนและหลังดำเนินการ มีคา่ ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากก่อนการรับวัสดุฯ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องวัสดุฯ ก่อนการนำมาใช้อย่างเข้มงวด
• ผลกระทบต่อความปลอดภัย
ก่อนการรับวัสดุฯ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุฯ
ทีจ่ ะไม่เป็นอันตรายต่อผูใ้ ช้งาน นอกจากนี้ ได้มกี ารจัดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หน้ากาก แว่นตา อย่างครบถ้วนและเหมาะสม รวมถึงการจัดทำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านให้เกิดความปลอดภัย
• ผลกระทบต่อคุณภาพปูนซีเมนต์
ก่อนการนำมาใช้ จะมีการตรวจสอบคุณภาพคุณสมบัตขิ องวัสดุฯ ก่อน นอกจากนีป้ ริมาณวัสดุฯ ทีน่ ำมาใช้มปี ริมาณน้อยมาก
เมือ่ เทียบกันกระบวนการผลิตทัง้ หมด จึงทำให้ไม่มผี ลกระทบในเรื่องนี้
• ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
มีผลกระทบบ้าง แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการควบคุมกระบวนการให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น
สำหรับการขนส่งของเสีย อันรวมถึงวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมายังบริษทั ฯ นัน้ จะมีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ไม่วา่ จะ-
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จุดจัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน
จะเป็นทีร่ ม่ มีหลังคาคลุม

เป็นตัวรถทีม่ คี วามปลอดภัย พนักงานขับรถต้องมีใบขับขีป่ ระเภทที่ 4 และต้องผ่านการอบรมความปลอดภัย ต้องมีอปุ กรณ์ทใ่ี ช้ในการควบคุมเหตุฉกุ เฉิน รวมถึงการดำเนินการตามระบบควบคุมการขนส่ง (Manifest System) เป็นต้น
ส่วนการจัดเก็บวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วนัน้ จะมีการจัดเก็บน้อยทีส่ ดุ
และเก็บไว้ในทีร่ ม่ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ได้กำหนดให้มกี ารตรวจวัดสิง่ แวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ได้แก่ การตรวจวัด NOx, SO2,
โลหะหนัก เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานทีท่ ำงานกับวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว เช่น การตรวจการทำงานของตับ ไต
เป็นต้น
การนำวัสดุไม่ใช้แล้วมาเป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบทดแทน
หรือนำมากำจัดนัน้ สิง่ ทีท่ ำให้บริษทั ฯ มัน่ ใจในการดำเนินงานว่าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากวิธกี ารนำวัสดุไม่ใช้แล้วมากำจัดในโรงงานปูนซีเมนต์เป็นเรือ่ งทีม่ กี ารดำเนินงานอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ทีส่ ำคัญคือ การได้รบั การรับรองระบบการจัดการทั้ง ISO 9000 มอก.18001 และ ISO 14001
ที่เปรียบเป็นคำมั่นที่ให้ไว้ต่อสาธารณะชน
หากท่านใดสนใจที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ท่ี
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
279 หมู่ 5 ต.บ้านสา อ.แจ้หม่ จ.ลำปาง 52120
ขอขอบคุณ นายสุขธวัช อิ่นคำ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลประกอบการจัดทำบทความ

สมอ. เสนอร่างพ.ร.บ. มาตรฐานฉบับใหม่ เตรียมรับปฏิรป
ู ราชการ
ด้วยบทบาทของภาคอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศมากขึน้ ตามลำดับ หน่วยงานภาครัฐทีม่ บี ทบาทเกีย่ วข้องโดยตรงในการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ต้องมีการปรับตัวให้รบั กับสถานการณ์และดำเนินการไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ยิ่งขึ้น
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ในฐานะเป็นกรมหนึง่ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ ทำหน้าทีเ่ ป็นสถาบันมาตรฐานของประเทศ รับผิดชอบด้านการดำเนินการทางด้านมาตรฐานของประเทศ ตาม “พระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511” และได้แก้ไขเพิม่ เติมมาแล้วหลายครัง้ เพือ่ ความเหมาะสมในการนำมาบังคับใช้ โดยปัจจุบนั เป็นฉบับที่
5 พ.ศ. 2535 ซึ่งได้บัญญัติไว้นานแล้ว แต่มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และไม่สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐานตามแนวทางของสากล อันจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจการอุตสาหกรรม และการค้าของประเทศ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัต-ิ
ของกฎหมายให้เหมาะสม ตลอดจนกำหนดมาตรการทีจ่ ำเป็นในการตรวจสอบ ควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทีเ่ น้นประสิทธิภาพในทางปฏิบตั มิ ากขึน้ โดยได้จดั สัมมนาระดมความคิดเห็นและส่งเวียนขอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดทำร่างเสนอกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..... แก่คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาเป็นกรณีเร่งด่วน เพือ่ ให้กฎหมายมีผลบังคับใช้โดยเร็ว โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนามเสนอคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2545 ทีผ่ า่ นมา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้สง่ ร่างพ.ร.บ. ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้อง พิจารณาความคิดเห็น เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ประชุมหารือและมีความเห็นสอดคล้องกัน ให้นำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาต่อไป ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างนำเสนอผลการหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะรัฐมนตรี
สำหรับร่างพ.ร.บ. มาตรฐานทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมในประเด็นความเกีย่ วข้องกับการใช้กฎหมายโดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่

1. หากกฎหมายใช้บงั คับแล้ว จะไม่กระทบหรือขัดแย้งกับกฎหมายอื่น และคณะกรรมการสามารถมอบอำนาจให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนสามารถทำหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบสถานทีผ่ ลิต หรือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแทนได้ อันจะทำให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการพิจารณาออกใบอนุญาต
2. กำหนดให้รฐั มนตรี สามารถมอบอำนาจในการอนุญาตได้
ทัง้ นี้ สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. มาตรฐาน ทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม
มีดังนี้
1. ให้สามารถแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิต และกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตได้
2. ลดขัน้ ตอนในการดำเนินการก่อนตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนได้
3. ให้รัฐมนตรีสามารถมอบอำนาจในการอนุญาต และกำหนดข้อยกเว้นกรณีทำเพือ่ ส่งออกไม่ตอ้ งขออนุญาต แต่ให้มาขึ้นทะเบียนแทน
4. ให้ สมอ. สามารถรับเป็นผูต้ รวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของต่างประเทศหรือข้อตกลงระหว่างประเทศได้
และให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศยอมรับมาตรฐานหรือการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นหรือดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นหรือ
มอบหมายให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐาน
5. ให้รฐั มนตรีสามารถมอบอำนาจในการอนุญาตนำเข้าได้
6. กำหนดให้มโี ทษปรับสูงขึน้
7. กำหนดบทลงโทษกรณีการทำใบรับรองหรือรายงานการตรวจสอบเป็นเท็จ
8. ปรับบทลงโทษ โดยยกเลิกโทษจำคุกและเพิม่ โทษปรับให้สูงขึ้น
9. เพิม่ โทษจำคุกและปรับให้สงู ขึน้
10. ให้เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมมีอำนาจเปรียบเทียบปรับความผิด ฐานเป็นผูจ้ ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทีไ่ ม่ถกู ต้องตามกฎหมาย และความผิดทีม่ โี ทษปรับสถานเดียว
11. แก้ไขเพิม่ เติมอัตราค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ. ให้สงู ขึน้
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WTO กับการวางระบบ
โครงสร้างด้านคุณภาพ
(Quality Infrastructure)
ของประเทศ

วณา วิเศษศิริ
กองนิตกิ าร
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การค้าของโลกในปัจจุบนั ได้พฒ
ั นาไปสูร่ ะบบการค้าเสรีภายใต้กรอบกติกาขององค์การการค้าโลก (World Trade
Organization-WTO) ทีเ่ ข้ามาจัดกฎระเบียบให้การค้าระหว่างประเทศสามารถดำเนินไปอย่างเสรีและมีอปุ สรรคน้อยทีส่ ดุ โดยในเรือ่ งของการตรวจประเมินเพือ่ ให้การรับรองระบบงาน WTO ได้ให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบตั เิ ป็นแนวทางเดียวกัน เพือ่ ให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barrier to Trade) โดยได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมหลักสูตร World Trade and Conformity Assessment, Quality Infrastructure Development ขึน้ เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาโครงสร้างทางด้านคุณภาพ (Quality Infrastructure) โดยมีประเทศในแถบภูมภิ าคเอเซียรวม 13
ประเทศ เข้ารับการฝึกอบรม เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2545 ณ ประเทศสวีเดน โดยมีเนือ้ หาโดยสรุป ดังนี้
1. การจัดโครงสร้างองค์กรต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการตรวจประเมินเพือ่ การรับรอง (Conformity Assessment)
เพื่อเป็นการรองรับระบบการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง และใช้เป็นหลักประกันด้านคุณภาพของประเทศ (Quality
Assurance) ให้เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยประเทศต่าง ๆ จะต้องจัดให้มรี ะบบงานดังต่อไปนี้
1.1 หน่วยงานทีท่ ำหน้าทีก่ ำหนดมาตรฐานของประเทศ (National Standards Body)
1.2 หน่วยงานทีท่ ำหน้าทีใ่ นการให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยงานอืน่ ๆ (Accreditation Body) โดยหน่วยงานอืน่ ๆ เช่น
1.1.1 หน่วยงานทีอ่ อกใบรับรอง (Certification Body) ด้านต่าง ๆ เช่น Certification body for Products,
Certification body for Management Systems, Certification body for Personnel
1.1.2 หน่วยงานทีท่ ำหน้าทีใ่ นการตรวจติดตาม (Inspection Body)
1.1.3 หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการทดสอบและปรับเทียบเครื่องมือทดสอบ (Testing & Calibration
Laboratory)
โดย National Accreditation Body ควรจะมีเพียงหน่วยงานเดียวในแต่ละประเทศและมีการออกกฎหมายเพือ่ รองรับการทำงานดังกล่าวข้างต้นด้วย
1.3 หน่วยงานด้านมาตรวิทยาทีท่ ำหน้าทีใ่ นการรักษาความแม่นยำของการวัดในระดับปฐมภูมิ และให้การสอบเทียบเครือ่ งมือวัดระดับทุตยิ ภูมิ เพือ่ ถ่ายทอดความแม่นยำของการวัดตามระบบมาตรวิทยา (Metrology) โดยมีกฎหมายรองรับ
1.4 หน่วยงานทีน่ ำมาตรฐานต่าง ๆ มาใช้บงั คับเป็น Technical Regulation โดยมีกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ให้การตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์เป็นไปตามทีก่ ำหนด (Regulatory Body) โดยนำระบบ Designation มาใช้ในการยอมรับผลของการรับรอง (Certification) ผลการตรวจสอบ (Inspection Report) และผลการทดสอบ (Testing
Report) ของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก National Accreditation Body
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ทัง้ นี้ การจัดองค์กรและการปฏิบตั งิ านขององค์กรดังกล่าวข้างต้นจะต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ และได้รบั การยอมรับในระดับสากลด้วย
2. ประเทศต่าง ๆ จะต้องจัดให้มี “นโยบายด้านคุณภาพแห่งชาติ” (National Quality Policy) ทีอ่ อกโดยรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี เพือ่ เป็นข้อตกลงว่าจะจัดให้มรี ะบบงานด้านการตรวจประเมินเพือ่ การรับรองของประเทศให้สอดคล้องกับสากล และเป็นหลักประกันการเปลีย่ นแปลงระบบ
3. เมือ่ การจัดระบบหน่วยงานและการปฏิบตั งิ านขององค์กรต่าง ๆ ข้างต้นสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของสากลแล้ว จะมีผลทำให้การนำเข้าและการส่งออกสินค้าสะดวกมากขึน้ โดยมีการผ่อนคลายกฎระเบียบในการตรวจสอบควบคุม
และนำไปสูก่ ารทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในผลการรับรอง ผลการตรวจสอบ และผลการทดสอบซึง่ กันและกันของประเทศคู่ค้า อีกทั้งยังเป็นการนำไปสู่การนำระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration)
มาใช้ โดย supplier เพียงแต่สง่ หลักฐานต่าง ๆ ว่าผลิตภัณฑ์ของตนทดสอบและรับรองโดยหน่วยทดสอบและหน่วยรับรองทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบงานจาก Accreditation Body แล้ว ให้หน่วยงานทีท่ ำหน้าทีต่ รวจสอบควบคุม (Regulatory Body)
สินค้านัน้ ๆ พิจารณา
4. เนื่องจากในการทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) หรือการนำระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
(Supplier’s Declaration) มาใช้ ทำให้มกี ารนำเข้าสินค้าโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานทีท่ ำหน้าทีต่ รวจสอบควบคุม (Regulatory Body) ในประเทศอีก โดยหน่วยงานทีท่ ำหน้าทีต่ รวจสอบควบคุมเพียงแต่ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ดังนัน้ เพือ่ เป็นหลักประกันว่าสินค้านัน้ จะต้องปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค จึงจำเป็นต้องมีการออกกฎหมายเพือ่ คุ้มครองผู้บริโภคดังต่อไปนี้
4.1 กฎหมาย Product Liability เพือ่ เป็นการรองรับให้ผบู้ ริโภคซึง่ ได้รบั ความเสียหายจากผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตในประเทศหรือนำเข้า สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยไม่ตอ้ งรับภาระในการพิสจู น์วา่ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการ ผู้เสียหายเพียงแต่พิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุแห่งความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้านัน้ ๆ กับความเสียหายใด ๆ ทีไ่ ด้รบั
4.2 กฎหมาย Product Safety เพือ่ ให้ฝา่ ยผูป้ ระกอบการเป็นผูม้ หี น้าทีใ่ นการเฝ้าระวัง ดูแลในเรือ่ งความปลอดภัยของสินค้าและหน่วยงานของรัฐสามารถออกประกาศหรือคำสัง่ ให้ผปู้ ระกอบการเรียกคืนสินค้าจากท้องตลาดได้หากพบว่า สินค้านัน้ ๆ อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริโภคได้
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรพิจารณาปรับปรุงการจัดวางระบบโครงสร้างคุณภาพ (Quality Infrastructure)
ของประเทศให้สอดคล้องกับสากล เพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับของประเทศคูค่ า้ อีกทัง้ ฝ่ายผูป้ ระกอบการก็จำเป็นทีจ่ ะต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค และพัฒนาอุตสาหกรรม ซึง่ จะเป็นกลยุทธ์ทส่ี ำคัญและเป็นการเพิม่ ศักยภาพในการส่งออกสินค้าของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
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สมอ. ช่วยผูป้ ระกอบการพัฒนาระบบ ISO 9000
ISO 14001 และ HACCP
สมอ. จัดโครงการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP ให้ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล กำหนดเปิ ด โครงการ ในวัน ที่ 17 กั น ยายน 2545 ณ
ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ได้สง่ เสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยจัดทำโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล (Training Led
by Consultancy : TLC) ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ รวมทัง้ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดทำระบบให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9000 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001 ระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
มอก.18001 และระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าว
สมอ. จะจัดจ้างทีป่ รึกษาไทย ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมาให้ความรู-้
และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดทำและพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วยิง่ ขึน้ จนสามารถได้รบั การรับรอง ทัง้ นี้ สมอ.
ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2538
จนถึงขณะนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำระบบตามโครงการนี-้
หลายร้อยราย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ทส่ี ากลกำหนด อันจะเป็นการเสริมสร้างพืน้ ฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง
สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกต่อไป
สำหรับในปีงบประมาณ 2545 สมอ. ได้เปิดโครงการไปแล้ว
3 ครั้ง และในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2545 นี้ เป็นการเปิดโครงการครัง้ ที่ 4 ซึง่ เป็นรุน่ สุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ 2545 โดยมีผปู้ ระกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการรวม 80 หน่วยงาน แบ่งเป็นโครงการ TLC ISO 9000 ด้านการผลิต
จำนวน 30 หน่วยงาน ด้านการบริการ จำนวน 10 หน่วยงาน TLC
ISO 14001 จำนวน 30 หน่วยงาน และ TLC HACCP จำนวน 10
หน่วยงาน พร้อมนีส้ ำนักงานฯ ได้จดั ให้มพี ธิ ลี งนามแสดงเจตจำนงร่วมกันระหว่างสำนักงานฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการและผู้ร่วมประสานงาน เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมกัน

14 สมอ สาร : ปีที่ 28 ฉบับที่ 327 กันยายน 2545

ในการจัดทำระบบ ISO 9000 ISO 14001 และ HACCP ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายต่อไป สำหรับในปีงบประมาณ 2546 สมอ. ก็ยงั คงให้ความช่วยเหลือตามโครงการนีอ้ กี และได้เปิดรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการแล้ว ผูป้ ระกอบการหรือหน่วยงานใดทีส่ นใจจะพัฒนาเข้าสูร่ ะบบตามมาตรฐานสากลดังกล่าว
สามารถติดต่อได้ที่ กองส่งเสริมและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0 2202
3429, 0 2202 3431 หรือสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมจากเว็บไซต์ สมอ.
ที่ www.tisi.go.th.

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เลขาธิการสมอ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบ ISO 9000 ISO
14001 และ HACCP เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2545 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ

สมอ. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ จัดสัมมนา
“เสวนากับ QMR” ครัง้ ที่ 8
สมอ. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดสัมมนา
“เสวนากับ QMR” ครัง้ ที่ 8 เน้นความสำคัญของกระบวนการธุรกิจ
การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการวัด วิเคราะห์ ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ผูป้ ระกอบการได้พฒ
ั นาระบบบริหารงานคุณภาพฉบับปี 2000 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 18
กันยายน 2545 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
กรุงเทพฯ
ในสภาวะเศรษฐกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูงเช่นนี้ นอกจากการแข่งขันด้านราคาแล้ว คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นสิง่ สำคัญที-่

จะทำให้ผปู้ ระกอบการ สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ โดยขณะนีผ้ ปู้ ระกอบการได้ให้ความสนใจ และนำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO
9000 ไปใช้อย่างกว้างขวาง เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ
อีกทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิต/บริการในระยะยาวด้วย อาจกล่าวได้ว่าขณะนี้มาตรฐาน ISO 9000 เป็นมาตรฐานที่ทุกประเทศในโลก รวมทั้งประเทศไทยได้นำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เพือ่ พัฒนาระบบการผลิตและการบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านมาตรฐานได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการ นำ ISO 9000 ไปใช้มาโดยตลอด นับตัง้ แต่มกี ารประกาศใช้มาตรฐานนีใ้ นประเทศไทย เมือ่ ปี 2534 พร้อมทัง้ ได้จดั ให้มกี ารสัมมนาทีเ่ รียกว่า “เสวนากับ QMR” ขึน้ ทุกปี เพือ่ ทีจ่ ะถ่ายทอดประสบการณ์ของผูท้ จ่ี ดั ทำระบบคุณภาพ ISO 9000 แล้วเสร็จ
และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพแล้ว แก่ผู้ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำระบบคุณภาพ และเพือ่ เป็นโอกาสแก่ผรู้ บั ผิดชอบในการจัดระบบคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ จะได้มาพบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน โดยการสัมมนาดังกล่าวนี้ สมอ.
ได้จดั ติดต่อกันมาทุกปี โดยในปีนเ้ี ป็นปีท่ี 8
การจัดการสัมมนาในปีนี้ สมอ. ได้เน้นในเรื่องความสำคัญของกระบวนการธุรกิจในเชิงการบริหารการจัดการ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการวัด วิเคราะห์ เพือ่ การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นหัวข้อเพิม่ เติมจากมาตรฐานฉบับก่อน เพือ่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทีต่ อ้ งพัฒนาระบบเข้าสูม่ าตรฐานฉบับปี 2000 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และปรับเข้าสูร่ ะบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองภายในปี 2546 โดยการสัมมนาเสวนาครัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 250 คน สำหรับเนื้อหาการสัมมนาในครั้งนี้ทุก
หัวข้อจะนำเสนอ เป็น 2 ด้าน คือด้านหลักการจะนำเสนอโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 898 และด้านการประยุกต์ใช้ ซึง่ เป็นกรณีศกึ ษานำเสนอโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒ-ิ
ภาคเอกชน ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการจัดทำระบบและได้รบั การรับรองตาม ISO 9001 : 2000 แล้ว
การสัมมนาดังกล่าว นอกจากผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจะได้รบั ความรู-้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับหลักการตามข้อกำหนดแล้ว ยังจะได้รับทราบประสบการณ์จากหน่วยงานที่ได้จัดทำระบบและได้รับ
การรับรอง เพือ่ ให้สามารถนำไปใช้พฒ
ั นาระบบบริหารงานคุณภาพฉบับปี 2000 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองในปี
2546 ต่อไป

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล รองเลขาธิการสมอ. ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงานสัมมนา “เสวนากับ QMR” ครัง้ ที่ 8 เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2545
ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

นายสุรชัย เถลิงโชค รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธกี ารสัมมนา เรือ่ ง ความคืบหน้าการดำเนินงานของกิจกรรมภายใต้แผนงานพัฒนาและปรับปรุงด้านสุขลักษณะอาหารแห่งชาติ ระหว่างปีงบประมาณ 2544-2545 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 ณ โรงแรมสยามซิตี้
กรุงเทพฯ

สมอ. ร่วมจัดนิทรรศการ “อสคบ. สัญจร” ณ จ.อุตรดิตถ์ เมือ่ 6 ก.ย.
45 ที่ผ่านมา
สมอ สาร : ปีที่ 28 ฉบับที่ 327 กันยายน 2545
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ฯพณฯ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรยิ ะ จึงรุง่ เรืองกิจ
ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนา “ทิศทางการดำเนินงานของสมอ. ในอนาคต” พร้อมมอบนโยบายการทำงานแก่บคุ ลากรสมอ. เพือ่ ให้ก้าวไปสู่เชิงรุกมากขึ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 ณ ห้องประชุม 200
สมอ.
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นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาระดมความเห็นเรือ่ ง ข้อกำหนดสากลการผลิตและการให้อาหารสัตว์เพือ่ ความปลอดภัยของผู้บริโภค เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2545 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

