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แนะน าหลกัสูตร 
“การใชแ้ละควบคมุคณุภาพอาหาร

เลีย้งเชือ้จลุนิทรยี”์  

          การควบคุมคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ในการจัดท าระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยาที่ดีและน่าเชื่อถือ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
 

เปิดประตสูู่ประชาคมอาเซียน 
ก าเนดิประชาคมอาเซยีน  

          อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : 
ASEAN) ก่อต้ังขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ   

ค าถามจากผูเ้ขา้อบรม:หลักสตูรดา้นจลุชวีวทิยา 
ถ้าบริษัท ก. มีห้องปฏิบัตกิารคุณภาพขนาด 
เล็ก ในสาขาจุลชีววิทยา มีผู้เสนอขายอาหาร 
เล้ียงเชื้อจุลินทรีย์ยี่ห้อใหม่ ราคาถูกกว่า เพื่อ 
ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเงนิของบริษัท   

 

BLPD Corner: “ไบโอชาร”์ อกีทางเลอืกหนึง่ของเกษตรกรไทย  
ไบโอชาร์ (Biochar มาจากค าเตม็ว่า Biochar-
coal) หรือเรียกในภาษาไทยวา่ ถา่นชีวภาพ คือ 
วัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากการให้ความ 
ร้อนแก่ชีวมวล (biomass)   

 

Science Update: แฮก็เกอร ์ระบาดเตอืนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ 
ระวงัถูกโจรกรรม 

"แฮกเกอร์" นั้นมีความหมายได้ 2 ลักษณะ คือ 
ในทางทีด่ี และ ไม่ค่อยดี แต่ความหมายที่เปน็ 
ที่นิยม และพบได้บ่อยในส่ือนั้น มักจะไมด่ี  

 

BLPD Article: วธิกีารทางสถิตสิ าหรบัการเปรยีบเทยีบ 
วธิทีดสอบในหอ้งปฏบิัตกิาร ตอนที ่1 
การเปรียบเทียบวิธีทดสอบ (Method Com-
parison)  เพ่ือยืนยันความสัมพันธ์อย่างมีนัย 
ส าคัญระหว่างวิธีทดสอบสองวิธี    

 โปรดส่งข้อคิดเห็น ค ำแนะน ำหรือค ำถำมท่ี blpd@dss.go.th โทร. 02-2017460 โทรสำร 02-2017461 
หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งท่ี blpd@dss.go.th  ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/ 
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สถานที่อบรม อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ รำยละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่   

http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining ,http://blpd.dss.go.th 

ติดต่อสอบถำม ติดต่อสอบถำม : คุณจรวยพร ,ประเทือง โทรศัพท์โทรศัพท์ : 0 2201 7460,7453   

โทรสำรโทรสำร : 0 2201 7461,7429  อีเมล์อีเมล์ : blpd@dss.go.th 

ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ  
คร้ังที่ 2  

มาตรฐาน : มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008) 

ขอบข่าย   : กำรบริกำรฝึกอบรมเทคนิคทำง   
                 วิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำรทำงเคมี  

                 วิทยำศำสตรช์ีวภำพ และฟิสิกส์ 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 

  

สวสัดคีะ่ สมาชกิทกุๆท่าน 
เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนแห่งความรกั ไม่ใช่เฉพาะความรักแบบหนุ่ม สาว แต่รวมถึงความรักที่มใีห้แก่ ลูก 

สามี พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งตวัเองดว้ยค่ะ ถา้ทุกคนมีความรัก มกีารให้อภัยซึ่งกันและกัน จะท าให้โลก 
และสังคมน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะค่ะ 

ส าหรับ พศ. สาร ทางทีมงานได้มีการปรับรูปแบบใหม่ หากผู้อา่นท่านใดมีข้อเสนอแนะ อย่ารีรอที่จะบอก 
ให้เราทราบนะค่ะ และ พศ. สาร ฉบับนี้เราได้เริ่มกจิกรรมถา้ชอบกด star หากทา่นชื่นชอบคอลัมน์ไหนสามารถกด 
star ให้ดาวคอลัมน์นั้นได้ค่ะ เพือ่ที่ทางทีมงานจะได้น าไปพัฒนาปรับปรุง พศ. สาร ให้ดีขึ้นค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้า 
ส าหรับค าแนะน า และ star ที่จะมอบให้ค่ะ 

เดือน เมษายน 2555    

การค านวณคา่ทางสถิติส าหรับงาน 
วิเคราะห์ทดสอบ   

2-3 เมษายน 2555 Q003 

การควบคุมและการจดัการสารเคมีอันตราย   4-5 เมษายน 2555 B004 

การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ    23-24 เมษายน 2555 C006 

การใช้ GC ในงานวเิคราะห์ทดสอบ    24-27 เมษายน 2555 I003    

แนวทางปฏิบัติส าหรับนักทดสอบทาง 
จุลชีววิทยาอาหาร  

24-25 เมษายน 2555 M003 

เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศสิทธบิัตร 
เพื่อการต่อยอดเทคโนโลยี   

26-27 เมษายน 2555 F003  

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  26-27 เมษายน 2555 B002   

http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
http://blpd.dss.go.th/
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/planblpd55.pdf
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ไบโอชาร์  (Biochar  มาจากค าเต็มว่า Biocharcoa l )  หรือเรียกในภาษาไทยว่า  
ถ่านชีวภาพ คือ วัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากการให้ความร้อนแก่ชีวมวล (biomass) โดย
ไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้น้อยมาก เรียกกระบวนการนี้ว่า การแยกสลายด้วยความร้อน (pyrolysis) 
เกิดเป็นผลผลิตหลัก 3 ประเภท ได้แก่ ถ่าน หรือ ไบโอชาร์ น้ ามัน และ ก๊าซ ซึ่งการแยกสลาย
ด้วยความร้อนมีสองวิธีหลักๆ คือการแยกสลายอย่างเร็วและอย่างช้า โดยวิธีอย่างเร็วจะได้ผล 
ผลิตเป็นไบโอชาร์น้อยกว่าอย่างช้า และถ่านหรือไบโอชาร์ที่ผลิตได้จากกระบวนการสลายตัว
ด้วยความร้อนอย่างช้าๆ ในภาวะปราศจากออกซิเจนนั้น  ผลจากการเผาท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะเหมือนถ่านไม้       มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก โดยคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการ
เผาดังกล่าว มีความเสถียรอย่างมาก โบโอชาร์มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียด มีความพรุนสูง และ
เป็นของแข็งที่มีความคงตัว ลักษณะคล้ายถ่านไม้ สามารถใช้ในการปรับปรุงดิน ช่วยดูดยึดธาตุ
อาหาร ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ท าให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร ช่วยดูดซับ
ความชื้นในดินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ให้สูงขึ้น ท าให้
ประหยัดการใช้ปุ๋ย ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต สภาพดินได้รับการปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลา เหมาะที่จะน ามาใช้กับภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย 

  การผลิตไบโอชาร์ สามารถใช้ชีวมวล เช่น ไม้ กระดูก เศษวัสดุจากธรรมชาติ หรือมูลสัตว์ แต่ที่นิยมที่สุดคือ ไม้ 
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“ไบโอชาร์” อีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรไทย  
ปัญญา  ค าพยา kpanya@dss.go.th 

Type of biomass 

http://eng.rmutsb.ac.th/events
/WebEnergy/biomass.html  
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ในปัจจุบันระบบการสื่อสารไร้สาย หรือ อินเทอร์เน็ต ได้มีความก้าวหน้าขึ้นมาก ซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ ก็เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน ความต้องการข้อมูลและการบริการต่างๆ ได้ถูกน ามาใช้เป็นอย่างมากและ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก
การใช้ ระบบเครือข่ายไร้สาย นอกจากจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้แล้ว ยังมีโทษที่เกิดจากระบบการสื่อสารไร้สาย นั่นคือ “การ
โจรกรรมข้อมูล” หรือเรียกว่า “แฮกเกอร์” 

"แฮกเกอร"์ นั้นมีความหมายได้ ทั้งในทางที่ดี และ ไม่ดี แต่ส่วนมากที่พบได้บ่อยในสื่อนั้น มักจะเป็นทางไม่ดี  โดย
จะหมายถึง อาชญากรคอมพิวเตอร์ ส่วนในทางที่ดีนั้น "แฮกเกอร์" 
คือผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภัย เช่น เมื่อมีระบบ
ใหม่ๆ มา ก็ท าการทดสอบระบบ และสามารถหาวิธีการผ่านเข้า
ไปได้ในเวลาที่รวดเร็ว เป็นต้น  

ในระยะหลังนี้ เรามักจะได้ยินข่าว แฮกเกอร์จู่โจมบริษัทชั้นน า และองค์กรต่างๆ สร้าง
ความเสียหายมากมาย แม้กระทั่งการล้วงความลับด้านต่างๆ ก่อให้เกิดการเสียทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย  

ล่าสุดบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังของจีนถูกลักลอบดูดอีเมลไปแล้วเกือบ 5 ล้านราย อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
(DITP) เตือนนักท่องอินเทอร์เน็ตชาวไทยเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อย เพื่อความปลอดภัย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  

http://news.thaipbs.or.th/ 
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แฮ็กเกอร์ ระบาดเตือนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตระวังถูกโจรกรรม 
 สุทธิพงษ์  พุ่มชื่น suttipong@dss.go.th 

http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-50-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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วิธีการทางสถิติส าหรับการเปรียบเทียบวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตอนที่ 1 

(Statistics for Laboratory Method Comparison Studies) 
 อุมาพร  สุขม่วง umaporn@dss.go.th 

         การเปรียบเทียบวิธีทดสอบ (Method Comparison)   
เพื่อยืนยันความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างวิธีทดสอบสองวิธี ที่ใช้วัด
ปริมาณสารชนิดเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพ  
(performance) ของวิธีทดสอบใหม่ เปรียบเทียบกับวิธีทดสอบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
หรือวิธีมาตรฐาน โดยที่น าผลการวัดจากวิธีใหม่และวิธีมาตรฐาน มาเปรียบเทียบ
เป็นคู่ๆ ที่ได้จากการวัดปริมาณสารที่ความเข้มข้นต่างกัน หรือวัดซ้ ามากกว่าหนึ่ง
ครั้งในความเข้มข้นเดียวกัน ซึ่งต่างจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีตาม
แนวทางการเทียบมาตรฐาน (calibration approaches) ที่เป็นการตรวจสอบโดย
การวัดปริมาณสารที่ทราบค่า ประเมินผลโดยการเปรียบเทียบปริมาณที่วัดได้กับ
ปริมาณที่ทราบค่า 
 วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบวิธีทดสอบ มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการเก็บข้อมูล และช่วงปริมาณความเข้มข้นที่วัด แต่ที่นิยมใช้มาก มี  
2 วิธี คือ Paired t-test  และ  Regression approaches    
 Paired t-test เป็นการทดสอบโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลสอง
ชุดที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน paired t-test ไม่เหมาะกับการเปรียบเทียบวิธีทดสอบที่มี
ช่วงความเข้มข้นกว้างมากๆ  เพราะการทดสอบนี้เป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของชุด
ของข้อมูล ในขณะที่การเปรียบเทียบวิธีทดสอบนั้นเป็นลักษณะการเปรียบเทียบ
แบบช่วง ซึ่งกล่าวแล้วว่ายิ่งช่วงยิ่งกว้างยิ่งดี   

ใช้ โปรแกรม Excel ค านวณค่าสถิติ  ประเมินผล โดยเปรียบเทียบ
ค่าสถิติทีจากการค านวณ (t Stat) กับค่าวิกฤตที่ได้จากการทดสอบ 2 ทาง  
(t Critical two-tail)  ดังนี้  

 

BLPD ArticleBLPD ArticleBLPD Article   

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์  
(Correlation coefficient, r)  

เป็นตัวเลขท่ีแสดงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรสองชุดท่ีน ามาเปรียบเทียบ
กัน ค่าทีม่ากที่สุดของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์ คือ 1 หรือ -1 ในการ
เปรียบเทียบวิธีทดสอบสองวิธีนั้น ค่า r 
ที่ได้สูงไม่ได้หมายความวา่จะท าให้เกดิ
การยอมรับท่ีสูงเสมอไป ค่า r เป็นค่า
วัดความแข็ง (strength)  ของความ 
สัมพันธ์  ค่า r ที่สูง เกิดจากการท่ี
ข้อมูลของตวัแปรเรียงรายอยู่ใน
ต าแหน่งทีใ่กล้ชดิกับ regression line 
มาก แต่ในขณะที่การยอมรับสูงนั้นเกิด
จากการท่ีข้อมูลเรยีงรายใกล้ชิดกบั 
equality line หรือเส้นตรงที่มี slope 
=1 และมี intercept=0 

mailto:umaporn@dss.go.th


ตารางแสดงผล Paired t-test   ที่ใช้ข้อมูลจากตัวอย่างที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   t Stat =-0.297  และ  t  Critical two-tail = 2.262  

  t Stat  มีค่าน้อยกว่า  t Critical two-tail   

 

สรุป การทดสอบมีนัยส าคัญ ผลการวัดจากวิธีทดสอบ 2 วิธี ไม่แตกต่างกัน  
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BLPD ArticleBLPD ArticleBLPD Article   

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  Gravimetric method ISE method 

Mean 80.5 82 

Variance 4231 4172 

Observations 10 10 

Pearson Correlation 0.970   

Hypothesized Mean Difference 0.000   

df 9.000   

t Stat -0.297   

P(T<=t) one-tail 0.386   

t Critical one-tail 1.833   

P(T<=t) two-tail 0.773   

t Critical two-tail 2.262   

t Stat  มีค่ามากกว่า  t Critical two-tail  t Stat  มีค่าน้อยกว่า  t Critical two-tail   

สรุปว่าการทดสอบมีนัยส าคัญ  สรุปว่าการทดสอบไม่มีนัยส าคัญ 

ผลการวัดจากวิธีทดสอบ 2 วิธี แตกต่างกัน    ผลการวัดจากวิธีทดสอบ 2 วิธี ไม่แตกต่างกัน   
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 การควบคุมคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลกัทีส่ าคัญในการจดัท า

ระบบคุณภาพหอ้งปฏบิติัการทางจลุชวีวทิยา  เพือ่เปน็หอ้งปฏบิติัการทางจลุชวีวทิยาทีดี่และนา่เชือ่ถอื ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ห้องปฏิบัติการต้องให้ความส าคัญต่อการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อให้ได้
อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีประสิทธิภาพ มีความแม่นย าในการที่จะให้ผลการทดสอบ
ที่ถูกต้อง มาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ใช้อ้างอิงในเรื่องอาหารเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ ISO 
11 1 3 3 -1  : 20 0 0  Microbiology of food and animal feeding stuffs – 
Guidelines on preparation and production of culture media – Part 1 : 
general guidelines on quality assurance for the preparation of culture 
media in the laboratory และ ISO 11133-2 : 2003 Microbiology of food 
and animal feeding stuffs – Guidelines on preparation and production 
of culture media – Part 2  : Practical guidelines on performance test-
ing of culture media โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกันคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ
ที่ใช้ในงานตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยา ส านักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  ได้พัฒนาหลักสูตร M002 การใช้และควบคุม
คุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในเรื่อง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การตรวจสอบก่อนใช้งาน เทคนิคการเตรียม และการประเมินประสิทธิภาพ 
โดยในปี 2555 มีก าหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2555 และหลักสูตรดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 9 หลักสูตรที่
หากผู้สนใจสมัครเข้าอบรมครบทั้ง 9 หลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตร นักวิเคราะห์มืออาชีพ สาขาจุลชีววิทยาอาหาร 
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ อีก 1 ใบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://blpd.dss.go.th/micro 

 

แนะน ำหลักสูตรแนะน ำหลักสูตรแนะน ำหลักสูตร   

M002 การใช้และควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์  
ชุติมา  วิไลพันธ์  cwilaipu@dss.go.th 

http://blpd.dss.go.th/micro
mailto:cwilaipu@dss.go.th
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เปิดประตูสู่อำเซียนเปิดประตูสู่อำเซียนเปิดประตูสู่อำเซียน   

ก าเนิดประชาคมอาเซียน  
 ปัญญา  ค าพยา kpanya@dss.go.th 

 อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อต้ัง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศ
อินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์) นายเอส ราชารัตนัม 
(รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์) และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย) 

        ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค.2527) 
เวียดนาม (วันที่ 28 ก.ค. 2538) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า (วันที่ 23 ก.ค. 2540) และ กัมพูชา 
เข้าเป็นสมาชิกล่าสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2542) ท าให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ 

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน 

 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีของ
ประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก 

mailto:kpanya@dss.go.th
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สัญลักษณ์ของอาเซียน  คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดง
ล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้้าเงิน 

รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 

สีเหลือง หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง   

สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ 

สีขาว    หมายถึง  ความบริสุทธิ์   

สีน้ าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง 

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 

 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2550 ที่ประเทศสิงค์โปร์ ผู้น าอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตร  อาเซียน 
ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
อาเซียน ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ตามที่ผู้น าอาเซียนได้ตกลงกันไว้ โดยวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือ ท าให้
อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการท างานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎ
บัตรจะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Organization) 
 

ที่มา : http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21 

เปิดประตูสู่อำเซียนเปิดประตูสู่อำเซียนเปิดประตูสู่อำเซียน   

http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21
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ถ้าบริษัท ก. มีห้องปฏิบัติการคุณภาพขนาดเล็ก ในสาขาจุลชีววิทยา มีผู้เสนอขายอาหารเลี้ยงเชื้อ 
จุลินทรีย์ยี่ห้อใหม่ ราคาถูกกว่า เพื่อประหยัดงบประมาณ ประหยัดเงินของบริษัทในฐานะเป็นผู้จัดการ 
ห้องปฏิบัติ การคุณภาพน้ี ท่านสามารถท าได้หรือไม่ เพียงใด 

 อรทัย  ลีลาพจนาพร oratai@dss.go.th 

 ข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2005 ข้อ 4.6.2 ระบุว่าห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่าสินค้า สารเคมี และวัสดุ
สิ้นเปลืองต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ที่ได้จัดซื้อมาแล้วจะยังไม่น าไปใช้จนกว่าจะได้รับ
การตรวจสอบหรือทวนสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือข้อก าหนดที่ระบุในวิธีการทดสอบและ/หรือสอบเทียบที่
เกี่ยวข้อง สินค้าและบริการที่ใช้เหล่านี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ บันทึกของการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบความ
เป็นไปตามข้อก าหนดต้องเก็บรักษาไว้ ดังนั้นกรณีนี้ ท่านสามารถใช้อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ย่ีห้อใหม่ได้แต่ ท่านต้อง
ทดสอบคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ยี่ห้อใหม่นี้ อย่างเหมาะสมก่อนว่ามีประสิทธิภาพในการให้ผลการทดสอบที่
ถูกต้อง โดยมีประเด็นหลักเบื้องต้นที่ส าคัญคือ 

 เนื่องจากปัจจุบันนิยมใช้อาหารเลี้ยงเชื้อส าเร็จรูป จึงต้องตรวจสภาพลักษณะทั่วไปก่อนใช้งาน เช่น วัสดุปิด
ฝาขวดต้องไม่มีการฉีกขาด รายละเอียดที่จ าเป็นที่ผู้ผลิตควรต้องระบุไว้ (เช่น ชื่อ รายละเอียดส่วนประกอบ 
รุ่นการผลิต การเก็บรักษา วันหมดอายุ เป็นต้น) และต้องมกีารประกนัคุณภาพโดยมีใบรับรองคุณภาพ  

 การตรวจสอบประสทิธภิาพอาหารเลี้ยงเชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมแต่ละรุ่น ต้องท าการทดสอบคุณภาพ คือ 
ความปลอดเชื้อ (Sterility test) ความสามารถในการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์เป้าหมาย หรือการสนับสนุน
การเจริญของเชื้อ (growth) การยับยั้งการเจริญของเชื้อ (inhibition) และการตอบสนองต่อปฏิกิริยาชีวเคมี 
(Biochemical response) โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงในการทดสอบประสทิธภิาพ (positive-negative control) ค่า
ความเปน็กรด-ด่างหลังจากการฆ่าเชื้อแล้ว  ทั้งนี้ต้องบันทึกข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติเหล่านี้เก็บไว้ และ
น ามาพิจารณา จึงจะจัดซื้อเพื่อน ามาใช้งานในห้องปฏิบัติการของท่านต่อไปได้   

ค ำถำมจำกผู้เข้ำอบรมค ำถำมจำกผู้เข้ำอบรมค ำถำมจำกผู้เข้ำอบรม   

mailto:oratai@dss.go.th


 1.ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ                                                      วันท่ี 3-4 พฤษภาคม 2555   รายละเอียดหลักสูตร  

 2.ข้อก าหนด ISO/IEC 17025                                                             วันท่ี 24-25 พฤษภาคม 2555  รายละเอียดหลักสูตร  

 3. การจัดท าเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025   วันท่ี 14-15 มิถุนายน 2555          รายละเอียดหลักสูตร  

  4.การควบคุมและการจดัการสารเคมีอันตราย                                     วันที่ 28-29 มิถุนายน 2555          รายละเอียดหลักสูตร  
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อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ชั้น 4 
75/7 ถนนพระรามที่ 6  
แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
 
Phone: 0 2201 7425 
Fax: 0 2201 7429 
E-mail: blpd@dss.go.th 

ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ปรึกษา 

 นางจินตนา  ลีกิจวัฒนะ 

 นายอนุสิทธิ์  สุขม่วง 

บรรณาธิการ  
 นางอุมาพร  สุขม่วง  

กองบรรณาธิการ 

 นางสาวอรทัย  ลีลาพจนาพร 

 นางสาวปัทมา  นพรัตน์ 

 นางชุติมา  วิไลพันธ์ 

โปรดส่งข้อคิดเห็น ค ำแนะน ำหรือค ำถำมท่ี blpd@dss.go.th โทร. 02-2017460 โทรสำร 02-2017461 
หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งท่ี blpd@dss.go.th  ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/ 

  

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยากรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  
จัดฝึกอบรมหลักสูตรภายใตก้ารด าเนินงานความร่วมมือการสร้างเครือขา่ยพัฒนาบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพื่อพัฒนาศักยภาพบคุลากรท่ีท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ 
ประเทศ รวม 4  หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ. ชลบุรี คือ 
 
 
 
 
 
 

 

ทุกหลกัสูตรค่าลงทะเบียน 2,000 บาท รับจ้านวน 60 คน จัดฝึกอบรม ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 
จังหวดัชลบุรี  ติดต่อสอบถาม : โทร 0 2201 7445 (คุณสุทธิพงษ์) 0 2201 7435 (คุณเบญจพร)  Fax 0 2201 7429, 0 2201 7460 
อีเมล : benchaporn@dss.go.th , suttipong@dss.go.th ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่  http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 

เชิญเข้าฝึกอบรมหลกัสตูร เทคนิคการสืบคน้สารสนเทศสทิธิบัตรเพื่อการตอ่ยอดเทคโนโลยี เชิญเข้าฝึกอบรมหลกัสตูร เทคนิคการสืบคน้สารสนเทศสทิธิบัตรเพื่อการตอ่ยอดเทคโนโลยี   

วันที่ : 26-27 เมษายน 2555 เวลา 8.30-16.30 น. (ฝึกอบรมที่กรมวทิยาศาสตร์บริการ) คา่ลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท 

สนใจแจ้งความจ้านงเข้าฝึกอบรม ได้ที่ คุณจรวยพร (การรับสมัคร) โทรศัพท์ : 0-2201-7460 โทรสาร : 0-2201-7461  
คุณวริศรา (เกีย่วกับหลักสูตร) โทรศัพท์ : 0-2201-7260-2 โทรสาร : 0-2201-7258 E-mail : blpd@ dss.go.th  

สมัครออนไลน์ไดท้ี่ http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining/   คลิกอ่านรายละเอียดหลกัสูตร  

http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining/(S(k4u1z5qxfxeyqk45blb4w0ms))/CourseDetail2.aspx?yearbudget=2555&planid=00190&courseid=MT01
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining/(S(k4u1z5qxfxeyqk45blb4w0ms))/CourseDetail2.aspx?yearbudget=2555&planid=00191&courseid=MT02
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining/(S(k4u1z5qxfxeyqk45blb4w0ms))/CourseDetail2.aspx?yearbudget=2555&planid=00192&courseid=MT03
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining/(S(k4u1z5qxfxeyqk45blb4w0ms))/CourseDetail2.aspx?yearbudget=2555&planid=00192&courseid=MT04
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/
mailto:benchaporn@dss.go.th
mailto:suttipong@dss.go.th
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
mailto:blpd@dss.go.th
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining/
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/enews/information.pdf#patent
mailto:blpd@dss.go.th


 

แผนท่ีตั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 
 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิได้ที่:  

ส้านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

Website http://blpd.dss.go.th   

E-mail: blpd@dss.go.th 

โทรศัพท์ 0 2201 7460, 0 2201 7453, 0 2201 7425, 0 2201 7426    

โทรสาร 0 2201 7461 , 0 2201 7429 

http://blpd.dss.go.th/
mailto:blpd@dss.go.th



