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สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร

นางสุดา นันทวิทยา  
ผู้อำานวยการสำานักบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 วารสาร วศ. ฉบบันีไ้ดม้โีอกาสสมัภาษณพ์เิศษทา่นผูอ้ำานวยการสำานกับรหิารและรบัรองหอ้งปฏบิตัิการ ซึง่จะได้

เปดิเผยถงึความสำาคญัของงานรบัรองระบบงานหอ้งปฏิบัตกิาร หนึง่ในงานบรกิารดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับใน

สินค้าส่งออกของไทย

ร่วมกับ ILAC ส่งผลถึงการได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศ

สมาชิกของ ILAC ในภูมิภาคอื่นด้วย และส่งผลให้ห้องปฏิบัติ

การทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้อง

ปฏบิตักิาร และผูผ้ลติวสัดอุา้งองิ ทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบงาน 

ห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะได้รับความ 

เชือ่มัน่ในความสามารถของห้องปฏบิตักิาร ความสามารถของ

ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ และ 

ผูผ้ลติวสัดอุา้งองิในระดบัมาตรฐานสากล เชน่ รายงานผลการ

ทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่แสดงสถานะหรือเครื่องหมาย

การรบัรองจากหนว่ยรบัรองกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ซึง่ไดร้บั

การยอมรับร่วม APLAC MRAs และ ILAC MRAs จะเป็นที่ 

เชื่อถือยอมรับในความถูกต้องของผลการทดสอบ ในระดับ

สากล ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ในการนำาเข้า

และส่งออก ลดการทดสอบซ้ำาจากประเทศคู่ค้า สามารถนำา

ไปใชไ้ดท้ัว่โลก ซึง่สอดคลอ้งกบัคำาวา่ “Tested once accepted 

everywhere”

“งานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบ 

ยกระดับสินค้าไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

บทบาทของงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 สำานกับรหิารและรบัรองห้องปฏบิติัการ กรมวิทยาศาสตร ์

บรกิาร เปน็หนว่ยรบัรองระบบงาน (Accreditation body, AB) 

หน่วยงานของรฐั ทีไ่ด้รบัการยอมรบัรว่ม (Mutual Recognition 

Arrangements, MRAs) ทั้งในระดับภูมิภาคกับองค์กรภูมิภาค

เอเชยีแปซฟิกิวา่ดว้ยการรบัรองระบบงานหอ้งปฏิบติัการ (Asia 

Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) 

และในระดบัสากลกบั International Laboratory Accreditation 

Cooperation, ILAC และได้รับการยอมรับร่วมในขอบข่ายท่ี

ขยายใหม่ด้านการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ

ชำานาญห้องปฏิบัติการ และการรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง โดย 

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ 

ลงนามยอมรบัรว่ม ดา้นการรบัรองระบบงานหอ้งปฏบิตักิาร กบั 

องค์กรภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิวา่ดว้ยการรบัรองระบบงานห้อง 

ปฏบิตักิาร เมือ่เดอืนมถินุายน 2558 ณ เมอืงโคลมัโบ สาธารณรฐั 

สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จากการลงนามการยอมรับ
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เป้าหมายการดำาเนินงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเสริมสร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบยกระดับ
สนิคา้ไทยให้ ไดร้บัการยอมรบัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
 ปัจจุบันสินค้าส่งออกของไทยสามารถนำารายได้เข้าสู่

ประเทศเป็นจำานวนมาก อย่างไรก็ตามในสภาวะเศรษฐกิจ

ที่มีการแข่งขันสูงด้านราคาและคุณภาพของสินค้า มีความ

จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าไทย ดังนั้น 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์

บรกิาร จึงไดใ้หค้วามสำาคัญในการพฒันาศักยภาพหอ้งปฏบิตัิ

การ ซึ่งเป็นกลไกของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity 

Assessment) ที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้น

มานัน้มคีณุภาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีก่ำาหนดหรอืไม ่และ

ที่สำาคัญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบเป็นหน่วยงานที่ทำา

หน้าที่โดยตรงในการทดสอบเพื่อช้ีบ่งถึงคุณภาพของสินค้า

หรือการรับรองสินค้า รวมทั้งยืนยันคุณภาพของสินค้าให้กับ

ผู้ซื้อ นับเป็นเรื่องสำาคัญที่เป็นหัวใจของระบบการค้าเสรี   

 การพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏิบตักิารทดสอบใหส้ามารถ

ตอบสนองความต้องการในการทดสอบมีความสำาคัญต่อ

การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตสินค้าไทย  

โดยการรับรองความสามารถหรือที่เรียกว่าการรับรองระบบ

งาน (Accreditation) ห้องปฏิบัติการจะแสดงให้เห็นถึงความ

สามารถเป็นที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ส่งผลให ้

ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบสินค้าหรือบริการ

ว่ามีความถูกต้องเช่ือถือได้ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

มีบทบาทในการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

โดยกระบวนการรับรองระบบงานสามารถสร้างความมั่นใจ

ต่อห้องปฏิบัติการเอง ต่อผู้ผลิตสินค้า และต่อผู้บริโภค 

ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสามารถแข่งขัน 

ในตลาดโลกได้ เมื่อการแข่งขันเกิดผลสัมฤทธิ์ก็จะทำาให้

เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น การยกระดับห้องปฏิบัติการ 

ของไทยเปน็สว่นหนึง่ของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีใหม้คีวามพรอ้ม ทนัสมัย มีความสำาคัญในการ

ตอ่ยอดสูก่ารใชเ้ชงิพาณิชยข์องภาคอุตสาหกรรมการผลติและ

การส่งออกสินค้าไทย 

กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งผลักดันให้ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบของประเทศได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้น
 ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของประเทศไทย มีจำานวน

มากกว่า 8,000 ห้องปฏิบัติการ แต่ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับ

การรับรอง มีไม่ถึง 700 ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์

บรกิาร จงึมุง่ผลกัดนัใหห้อ้งปฏบิตักิารทดสอบของประเทศได้

รับการยอมรับเพิ่มขึ้น โดยเร่งพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ สนบัสนนุใหม้กีารเพิม่ทกัษะดา้นวชิาการแก่บุคลากร

ภายในห้องปฏิบัติการทดสอบ เปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการ

ภาครฐัและเอกชน เขา้รว่มพฒันาศกัยภาพ และขอการรบัรอง

ระบบงานห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการและสนับสนุนการผลิต

วสัดอุา้งองิ สำาหรบัหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การกำากบัดแูลคณุภาพ

ผลิตภัณฑ์ของประเทศ นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยรับรองระบบงานห้อง

ปฏิบัติการของประเทศไต้หวัน และความร่วมมือด้านการ

รบัรองระบบงานหอ้งปฏบิตักิารใหแ้กป่ระเทศในกลุม่อาเซยีน 

ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ 

เพื่อส่งเสริมระบบงานห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล ภายในประเทศและอาเซียน ในการทดสอบ

รับรองสินค้าส่งออกและนำาเข้าระหว่างประเทศท่ีร่วมลงนาม

ความร่วมมือระหว่างกัน

 ทัง้นีห้อ้งปฏบิตักิารทดสอบทีส่นใจขอยืน่ขอการรบัรอง

ระบบงานห้องปฏบิตักิาร สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่สำานกับรหิาร 

และรบัรองหอ้งปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร โทรศพัท์ : 

0 2201 7133, 0 2201 7325 โทรสาร : 0 2201 7126  เวบ็ไซต ์

: www.dss.go.th และฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้

รับการรับรอง : http://labthai.dss.go.th



Special guest

S   p   e   c   i   a   l     G   u   e   s   t 
   รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ถือเป็นมาตรฐานสากลที่เสริมสร้างความเช่ือม่ันใน
ความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบ ของห้องปฏิบัติการ เป็นมาตรฐานที่มีความสำาคัญ
อยา่งยิง่กบัภาคธรุกจิอตุสาหกรรม ทีต่อ้งใชผ้ลการทดสอบ/สอบเทยีบทีมี่ความเทีย่งตรง แม่นยำา
เชือ่ถอืไดเ้ปน็บรรทดัฐานการวดัและการทดสอบผลติภณัฑใ์หม้คีณุภาพและยงัชว่ยขจดัอปุสรรค
ในการกดีกนัทางการคา้ อนัเนือ่งมาจากการทดสอบและลดการตรวจซ้ำาจากประเทศคูค่า้อกีดว้ย 
Special Guest ฉบบันี ้จงึขอนำาเสนอหนว่ยงานทีป่ระสบความสำาเรจ็จากการไดร้บัรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมแขนงอื่นๆ

การ
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• ความสำาคัญของการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
 เดิม ปตท.มีนโยบายอยู่แล้ว เน่ืองจากเราเป็นผู้ค้าน้ำามัน
รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่ง
สูงสุดในประเทศ อีกทั้งยังมีโรงกลั่นอยู่ในเครือถึง 5 โรง เพราะ
ฉะนั้นเราเองเหมือนใส่หมวก 2 ใบ หมวกใบแรกคือผู้นำาใน
เรื่องของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ 
แต่ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ ปิโตรเลียม ซ่ึงแบ่งเป็นเช้ือเพลิง
หล่อลื่นและพวกก๊าซ ในส่วนของห้องปฏิบัติการอ่ืนอาจจะเป็น
แค่ผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำามัน แต่ของ ปตท. ซับซ้อนยิ่งกว่า 
นอกจากเราจะมีผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำามัน เช่น จีเบส เบสจาก
การกลั่น แก๊สจากการกลั่นหรือส่วนประกอบจากต่างประเทศ
ที่นำาเข้ามา แต่เรามีกระบวนการผลิต การผสมและมีการใส่สาร
เพ่ิมคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป และมีแบรนด์เป็นของ 
ตวัเอง เราเปน็ผูค้า้ขายทีม่ศีกัยภาพตา่งๆ ครบวงจร เพราะฉะนัน้ 
ในเรื่องของระบบคุณภาพเราจะต้องเป็นผู้นำาที่สุดในประเทศ 
ในมุมของความเป็นผู้นำาด้านระบบคุณภาพ สามารถวัดได้จาก
ความเชื่อถือ หน่วยงานรัฐบาล ที่ควบคุมคุณภาพ หรือออก
กฎหมายด้านคุณภาพ เช่น กรมธุรกิจพลังงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น บริษัทที่เป็นผู้ใช้บริการ
ต่างๆ หรือซัพพลายเออร์หลักๆ ของเราจากต่างประเทศ 
ในประเทศ และผูใ้ชบ้รกิารของเรา ปลายจรงิๆ จะเปน็คอนซเูมอร ์
ก็คือประชาชน เราจึงให้ความสำาคัญในเบื้องต้นกับระบบคุณภาพ
ของเราไม่ว่าจะเป็น ISO 14000 ISO 9000 และ ISO/IEC 17025 
ที่เป็นการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการโดยตรง เราจะต้อง 
มขีอบเขตทีก่วา้งมรีะบบทีน่า่เชือ่ถอืทีส่ดุ สำาหรบัการรบัรองระบบ 
ISO Guide 34 ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำาหรับกรมวิทยาศาสตร์
บริการเองก็ดี ซึ่งน่าชื่นชม กรมวิทยาศาสตร์เองก็ต่อสู้ฝ่าฟัน 
จนกระทั่งสามารถเป็นผู้นำารายแรกและรายเดียวที่สามารถตรวจ
ให้การรับรอง ให้คำาแนะนำา ในการที่จะทำาให้เกิดระบบนี้ขึ้นมา 
 ขณะเดียวกัน ปตท. เล็งเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับทาง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ว่าในเมื่อกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งเป็น
สถาบนัเกา่แกใ่หบ้ริการมากวา่ 120 ป ีมกีารเปลีย่นแปลงทีท่า้ทาย 

โดยการเอาระบบการรบัรอง ISO Guide 34 มาในประเทศไทย ซึง่
จรงิๆ แลว้ถอืเปน็เรือ่งยากทีจ่ะทำา Certified Reference Materials 
(CRM) แต่ว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการก็ได้รับการรับรองจากหน่วย
งานระดับโลกและมีความสามารถที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงหรือเอามา
ประยุกต์ใช้ซึ่งโชคดีที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเองเลือก ปตท. 
เป็นรายแรก เราก็ไม่ทำาให้ผิดหวัง เราตอบสนองเต็มที่และเห็น
ความสำาคัญในเรื่องนี้ และคิดว่าเกิดที่ ปตท. ถือว่าเหมาะสม
ที่สุดแล้ว เพราะ ปตท. เป็นจุดศูนย์กลางของธุรกิจปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีโดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อเพลิง ทั้งเชื้อเพลิงที่เป็น 
สเตรทรนั (straight run) จากโรงกล่ัน และเช้ือเพลิงทีเ่ปน็ผลติภณัฑ์
สำาเร็จรูป (finish product) ซึ่งผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 
การผสม และหล่อล่ืน ก็ถือว่าเราสามารถครอบคลุมไปทุกภาค
ส่วนของธุรกิจในประเทศไทยถ้าเราเข้ามาทำาตรงนี้ ถ้าหากว่าไป
เริ่มตรงอื่นก็อาจจะไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด ในขณะเดียวกัน
ถ้าหากว่า CRM ตรงนี้มันได้ถูกใช้งานจริงจัง ศักยภาพในการที่
จะนำามาใช้หรือการกระจายตัว หรือด้านการค้า ปตท. ก็จะมีแรง
ผลักดันได้มากกว่าคนอื่น เพราะ ปตท. เป็นรายใหญ่ มีเครือข่าย
ที่ครบวงจร มีศักยภาพด้านการผลิตครบ แม้กระทั่งวัตถุดิบต่างๆ 
ทัง้มาตรฐานและกระบวนการผลติทีท่างกรมวทิยาศาสตรบ์รกิารได้
มาแนะนำา มาสอน และมาทดสอบประสทิธภิาพ เปน็จดุทีส่มบรูณ์
แบบ จับคู่ได้ถูก กรมวิทยาศาสตร์บริการไม่น่าจะผิดหวังในจุดนี้
• ปตท. ให้ความสำาคัญของการพัฒนานวัตกรรมอย่างไร
 ถือเป็นนโยบายหลักของ ปตท. อยู่แล้วเรื่องนวัตกรรม 
(Innovation) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน อย่างเช่น เรื่องของผลิตภัณฑ์ 
(Product) กระบวนการ (Process) และการบริการ (Service) ทีน้ี
ตัวนี้เป็น Innovation  (นวัตกรรม) ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองแล้ว ซึ่งน่าจะเป็น 
ครัง้แรกในประเทศไทย มนัเปน็ของยาก ถา้ใครทำาไดก้จ็ะเกดิความ
นา่เชือ่ถอื นา่ชืน่ชมในความสามารถ และความพยายาม ไม่ใชเ่รือ่ง
ง่ายที่จะทำาให้ค่าได้รับการยอมรับ เม่ือผลิตออกมาแล้วเทียบกับ
ของระดับโลกเราก็ได้ค่าที่ดี ขณะเดียวกันความเช่ือถือของเราก็
ยังมี feedback มาจากกลุ่มบริษัทในเครือหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

คุณสัญญา ปานน้อย ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน)
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ต่างๆ อย่างโรงกลั่นใหญ่ๆ ในประเทศก็ยินดีจะนำาของเราไปใช้ 
เพือ่จะยนืยนัมาตรฐานของเรา และเพือ่ทีจ่ะตอ่ยอดในเชงิพาณชิย์
อีกด้วย  
• นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นนำาไปต่อยอดอย่างไร 
 ตอ้งตอ่ยอดใหเ้ปน็เชงิพาณชิย ์ชว่งแรกทีท่ำาขึน้มา เราตอ้ง 
มีการสื่อความออกไปว่าเราได้ทำาตรงนี้ขึ้นมาด้วยความร่วมมือ
ของสองหน่วยงาน ก็คือกรมวิทยาศาสตร์บริการกับ ปตท. แล้ว 
authorized CRM นี ้มีคา่ทางสถติทิีด่ ีมคีวามเสถยีร หมายถงึ shelf 
life หรือค่าความเสถียรที่เราสามารถเก็บได้โดยไม่เปลี่ยนแปลง 
สามารถที่จะทำาให้กลุ่มของเรานำาไปใช้งานเพื่อเทียบกับของที่
เป็นเชิงพาณิชย์ที่ซื้อมาจากระดับสากล หลังจากนั้นแล้ว state นี้ 
เป็น state ที่ 2 เราก็จะจ่ายไปยังแล็บที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เป็นธุรกิจน้ำามันก็ดี เป็นองค์กรของรัฐก็ดี อย่างเช่นสถาบันวิจัย
ของ ปตท. หลังจากนั้นแล้ว feedback กลับมาจะเป็นเชิงสถิติ 
พอเป็นเชิงสถิติแล้วตัวเลขเหล่าน้ีจะเป็นตัวเลขที่เราจะต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ อย่างเช่น ปีนี้สมมติเราจ่ายไป 20 แล็บ ให้ไปใช้แล้ว
ค่าออกมาดี เรามีความร่วมมืออยู่แล้วกับผู้จำาหน่ายสารเคมีทาง
วิทยาศาสตร์ เราก็อาจจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการจำาหน่าย 
แลว้เรากเ็ปน็ผูผ้ลติ ซึง่ในการตัง้ชือ่กต็อ้งมาดลูขิสทิธิอ์กีทวีา่จะจด
แบบไหน แตเ่ราจะเดนิไปทางนัน้แน ่เมือ่เราเดนิมาเปน็เชงิพาณชิย์
แลว้กไ็ม่นา่จะมีปญัหา ถา้หากสถติกิบัธรุกจิน้ำามนัในประเทศ ธุรกจิ 
โรงกลั่น และองค์กรหรือแล็บที่สำาคัญๆ ในประเทศไทยให้การ
รับรอง โอกาสในเชิงพาณิชย์ก็ไม่น่าจะยาก พอมันเดินไปได้ 
เราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะเป็นกิจการที่ค้ากำาไร แต่จะทำาให้เป็นการ 
จุดประกายทางด้านองค์ความรู้เรื่องของมาตรฐานในการเริ่มต้น 
สิ่งที่ไม่เคยมีใครทำาในประเทศ พอเห็นอย่างน้ีแล้ว เราก็จะเห็น 
ต่อไปอีกว่าเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราทำาได้ และมีอะไร 
ที่ต่อยอดไปได้อีกในเร่ืองของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
เพราะเรามีโรงกลั่นอยู่ในมือ 5 โรง เราสามารถควบคุมหรือคุยกัน
ในลักษณะของบริษทัลกูวา่เราตอ้งการกลัน่แบบไหนเพือ่จะทำาเปน็ 
CRM ถา้หากวา่ตวัอ่ืนมนัเปน็ไปได ้และเขามกีารรนัทีใ่ชฟ้ดีแนน่อน 
มีระบบขั้นตอนในการรันยีลด์ (Yield) ที่แน่นอน เราก็สามารถตัด
มาลองทำาเป็น CRM ตัวอื่นได้ 
• ปตท. ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการด้านใดบ้าง
 ตอนนีเ้รากไ็ดร้บั 9000/14000/17025/18000/ ISO Guide 
34 รวม 5 ระบบ ยิง่หนว่ยงานทีเ่ปน็หอ้งปฏบิตักิารทีเ่ปน็แลบ็เคมี
โดยตรง คือเราไม่ใช่แค่ได้รับการรับรองแค่ไม่ก่ีรายการทดสอบ 
เราไดร้บัการรบัรองหลายรายการทดสอบมากทีเ่ปน็เมเจอร ์ถา้พดู
ถึงว่าคนได้ 17025 ก็จะเป็นเมเจอร์ออยล์ อาจจะได้แค่สองสาม 
ไอเท็ม แต่เราไม่ใช่แค่นั้น เราพยายามที่จะได้เยอะๆ และเราคิด
ว่าเราได้มากที่สุด มากกว่าคนอื่นทั้งหมด คือไอเท็มไหนที่เรา
ได้รับการรับรองมันก็จะยืนยันได้ไม่ว่าจะประเทศกำาลังพัฒนา
หรือประเทศพัฒนาแล้ว หรือว่าจะเป็นประเทศผู้ผลิต ผู้กำาหนด
มาตรฐาน แต่ถ้าเราได้รับการรับรองตรงน้ี ผลการเทียบออกมา

มันจะตอ้งไดเ้ทา่เทยีมกนั เพราะวา่เครือ่งมือเอง ค่ามาตรฐานเอง 
คา่อา้งองิเอง คา่ตา่งๆ เองมนัตอ้งเทา่กนั นอกจากนัน้เรายงัมกีาร
ทำาแลป correlation กับเมเจอร์แล็บในภาคส่วนในประเทศ อย่าง
เช่น รัฐบาล โรงกลั่น แล็บของหน่วยงานราชการ แล็บของเมเจอร์
ออยล์คอมพะนี อะไรพวกนี้ เราก็จะทำา correlation กันตลอด 
ปีละสองครั้งได้ 
• ไดร้บัการรบัรองระบบงานหอ้งปฏบิตักิารทัง้ในไทย และรว่ม
กับต่างประเทศด้วย
 คือการทำาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ถือเป็นการ
รบัรองวา่ผลิตภณัฑต์วัอยา่งนีเ้อาไปทดลองทีไ่หนกไ็ดค่้าทีส่มัพนัธ ์
สมมติได้ 30 ที่ไทยก็ต้องได้ 30 ไปเทียบกับอเมริกาก็ต้องได้ 30 
ไปเทยีบกบัจนีกต็อ้งได ้30 การทำาความสมัพนัธม์นัหมายถงึอยา่ง
นั้น คือ 30 บวกลบค่า repeatability Deposit หรือค่า standard 
deviation มันตอ้งเกาะกลุ่มกนั ถา้ใครหลุดจากกลุ่มคนนัน้กจ็ะตอ้ง
มีข้อชี้แจง มีการปรับให้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม มันมีค่ากลาง deviation 
หรือค่า Z-score อยู่ แต่ธุรกิจในวันนี้ เรื่องความแม่นยำาของแล็บ 
คิดว่ามากขึ้น เพราะขอบเขตของธุรกิจปิโตรเลียมต่ำาลง โรงกลั่นก็
ต้องพยายามกลั่นให้ได้สูงสุด คือเวลาที่ป้อนโปรแกรมในการกลั่น
เขา้ไป เขากจ็ะปอ้นวา่วนันีด้เีซลเทา่ไหร ่เบนซนิเทา่ไหร ่แกส๊โซลนี 
เท่าไหร่ เพราะจะให้เวลาเขาใส่เข้าไปแล้วออกมาโปรดักต์รวมที่
มีมูลค่าสูงสุด เพราะฉะนั้นค่าที่เขาให้มาคืออาจจะใกล้กับลิมิต 
(processing limit) เขาจะไม่ห่างเยอะ เพราะฉะนั้นแล็บเราจำาเป็น
จะต้องมีความแม่นยำาในการทดสอบสูงก็มีความสำาคัญมากขึ้น 
ในมุมของผม สมัยก่อนผมไม่ได้ซีเรียส จะเบนซินหรือดีเซล เขาก็
ห่างเผื่อไว้เยอะแล้ว แต่สมัยนี้กำาไรมันน้อย ก็จำาเป็นจะต้องกลั่น
ออกมาให้พอดี ถ้ากล่ันเบาเกินไปก็จะขาดทุน เลยจากดีเซลไป 
ก็เป็นน้ำามันเตาแล้วราคาก็จะถูกลง 
• ประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ
 ข้อที่หนึ่งเลย ถือมันเป็นการสร้างคนให้รู้จักทำาในสิ่งที่ 
มากกวา่งาน รูจ้กัคำาวา่ทำาในสิง่ทีต่วัเองคดิวา่ไมน่า่จะทำาได ้หรอืวา่ 
คิดนอกกรอบ ทำาให้คนคิดในสิ่งที่มันท้าทาย ใครจะคิดว่าเราเป็น
รายแรกในประเทศไทยที่ทำา CRM ได้ ข้อที่สอง มันแสดงให้เห็น
ว่าเราเป็นมืออาชีพจริงๆ กับธุรกิจนี้ และเป็นผู้นำาจริงๆ ทั้งด้าน
ของความน่าเชื่อถือ ความกว้างขวาง เครือข่าย และความล้ำาหน้า
ทางเทคนิควิชาการ ข้อที่สาม ประโยชน์ต่อไปก็คือการต่อยอด
ธุรกิจที่เราเคยพึ่งพาต่างประเทศมากๆ เราสามารถทำาโปรดักต์ที่
เป็นเชิงพาณิชย์ได้ เพิ่มมูลค่าเพิ่มจากลิตรละ 30 บาท เป็นลิตร
ละ 20,000 บาท โดยที่เรามีกระบวนการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์
บริการมารับรองให้ แล้วก็กระบวนการผลิตของเราเอง แล้วก็มี
ผลการทดสอบจากเครือข่ายที่ทำางานร่วมกัน ทำาให้เราสามารถ
จำาหน่ายไปในมูลค่าเพิ่มที่มีจำานวนมหาศาล 
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ดุษฎี มั่นความดี
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กับการรับรองระบบงานในประเทศไทย

 ในการดำาเนินการกับผลประโยชน์โดยรวมของทุกภาค

สว่นในตลาด การรบัรองระบบงานเปน็กจิกรรมทีห่นว่ยรบัรอง

ระบบงานดำาเนนิการตรวจประเมินหนว่ยตรวจสอบและรบัรอง

ทีมี่การดำาเนนิงานในกิจกรรมเฉพาะอยา่งอิสระตามมาตรฐาน

ที่ได้รับการยอมรับ เพื่อทำาให้มั่นใจในความสามารถทาง

วิชาการ ความเชื่อถือ ความเที่ยงตรงของหน่วยตรวจสอบ

และรับรองที่ตรวจสอบความสอดคล้องเทียบกับมาตรฐาน

และกฎระเบียบทางวิชาการ การตรวจสอบและรับรองที่ได้

รับการรับรองระบบงานจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยธุรกิจให้

สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เกิดประโยชน์ในการแข่งขัน และช่วยขยาย

ตลาดใหม่ รวมทั้งตลาดในต่างประเทศด้วย

 หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body, AB) 

เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติ

การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้ดำาเนินการด้านการ

มาตรฐาน ทำาหน้าที่ตรวจประเมิน และให้การรับรองหน่วย

ตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 ซึ่ง

หนว่ยตรวจสอบและรบัรอง เปน็หนว่ยงานของรฐัหรอืเอกชน 

ดำาเนินการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานต่างๆ ที่พบ

กันโดยท่ัวไป เช่น หน่วยรับรอง (Certification body, CB) 

เป็นองค์การหรือหน่วยงานท่ีให้การรับรองผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการ และบริการ มีการดำาเนินงานตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17021 แก่องค์การหรือหน่วยงานที่มีระบบการ

บรหิารงานคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001, HACCP, GMP 

ระบบการบรหิารงานดา้นสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO/IEC 

14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ในการทำางานตามมาตรฐาน มอก. 18001 หรอืการรบัรองผลติภณัฑ์ 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ที่เป็นไปตามข้อกำาหนด

มาตรฐานเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือการรับรอง/ 

จดทะเบยีนบคุลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 แกบ่คุลากร 

ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำาหนดเฉพาะบุคลากรอาชีพ

ต่างๆ  

บทบาทการรับรองระบบงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

  จจุบันการค้าโลกมีการแข่งขันมากขึ้น มีสินค้าและ

บริการมากมาย หลากหลายจากต่างประเทศ มีการขยายตัว

ของสินค้าเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการในเรื่องมาตรฐาน

สินค้าที่สูง ทำาให้ต้องมีมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ กฎระเบียบ

ทางวชิาการ ขัน้ตอนการทดสอบ การตรวจสอบและการรบัรอง

จำานวนเพิ่มขึ้น เพื่อนำาไปใช้กับตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ บริการ 

ระบบบริหารจัดการ และบุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน

สินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ และเป็นไป

ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยไม่มีความเสีย่งเรือ่งสขุภาพ

และความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม

ปั
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 นอกจากนีย้งัมหีนว่ยตรวจสอบและรบัรองอืน่ๆ ทีส่ำาคญั 

เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing laboratory) ทำาหน้าท่ี

ทดสอบคณุภาพ วัตถดุบิ สนิคา้ ผลติภณัฑต์า่งๆ ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ 

(Medical testing laboratory) ทำาหนา้ทีท่ดสอบดา้นการแพทย ์

และสาธารณสขุตามมาตรฐาน ISO 15189 หอ้งปฏบิตักิารสอบ

เทยีบ (Calibration laboratory) ทำาหนา้ทีส่อบเทยีบเคร่ืองมอืวดั 

มาตรฐานอ้างอิงต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผู้จัด

โปรแกรมการทดสอบความชำานาญหอ้งปฏบิตักิาร (Proficiency 

testing provider) ทำาหน้าท่ีทดสอบสมรรถนะของห้องปฏบิตักิาร 

โดยการเปรียบเทยีบผลระหวา่งหอ้งปฏิบตักิาร ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17043 ผูผ้ลติวสัดอุา้งองิ (Reference material producer) 

ผลติวสัดอุา้งองิ ตามมาตรฐาน ISO Guide 34 และหนว่ยตรวจ 

(Inspection body, IB) ดำาเนินการตรวจสอบตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17020 ในเรือ่งการออกแบบผลติภณัฑ ์คณุภาพสนิคา้ 

การบริการ กระบวนการ หรือโรงงาน เพื่อพิจารณาความเป็น

ไปตามข้อกำาหนดเฉพาะ

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่เป็น

ทั้งหน่วยรับรองระบบงาน หน่วยตรวจสอบและรับรอง และ

ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุนโครงสร้าง 

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

ในฐานะหน่วยรับรองระบบงาน
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำานักบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

(Accreditation Body) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม

มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 

2551 ได้ดำาเนินการและจัดทำาระบบบริหารงานคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17011 โดยได้รับการยอมรับร่วมกับ

องคก์รภมูภิาคเอเชียแปซฟิกิวา่ด้วยการรบัรองหอ้งปฏบิตักิาร 

(Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation Mutual 

Recognition Arrangement, APLAC MRA) และการยอมรบัรว่ม

กับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ 

(International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual 

Recognition Arrangement, ILAC MRA) ทั้งด้านการรับรอง

ระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมทั้งได้รับการยอมรับ

ร่วมในขอบข่ายที่ขยายใหม่ด้านการรับรองความสามารถ 

ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการและ 

การรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เมื่อวันท่ี 17 

มิถุนายน 2558 ในการประชุมทางวิชาการประจำาปี “The 

APLAC-PAC annual joint meetings 2015” ระหวา่งวนัที ่15-

19 มถินุายน 2558 ไดใ้ห้รบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร ดงันี้

 - ให้การรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบ

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยมขีอบขา่ยการรบัรองความ

สามารถห้องปฏิบัติการทดสอบครอบคลุม ด้านฟิสิกส์ เคมี 

และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น น้ำาตาลและผลิตภัณฑ์น้ำาตาล 

อาหาร อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ภาชนะบรรจุ

อาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 

รองเท้าและเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอและเครื่อง

นุ่งห่ม เซรามิกและแก้ว เคมีภัณฑ์ (เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำายา) 

ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย) สิ่งแวดล้อม กระดาษ 

ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ 

 - ให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบ

ความชำานาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  

โดยมขีอบขา่ยการรบัรองครอบคลุมการทดสอบความชำานาญ

ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบ การทดสอบทางการแพทย์ 

และการสอบเทียบ

 - ให้การรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตาม

มาตรฐาน ISO Guide 34 โดยมขีอบขา่ยการรบัรองครอบคลุม

การผลติวสัดอุา้งองิดา้นการทดสอบ การทดสอบทางการแพทย ์

และการสอบเทียบ

ในฐานะหน่วยตรวจสอบและรับรอง  

 1. บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

คณุภาพ วตัถดุบิ สนิคา้ ผลติภณัฑต์า่งๆ ตามมาตรฐาน ISO/

IEC 17025 โดยโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โครงการเคม ี

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และให้บริการสอบเทียบ 

เครื่องมือวัด มาตรฐานอ้างอิงต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

 2. บริการจัดกิจกรรมทดสอบความชำานาญห้อง

ปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 

 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร โดยศนูยบ์รหิารจัดการทดสอบ 

ความชำานาญหอ้งปฏิบตักิาร ในฐานะผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบ 

ความชำานาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing provider) 

ได้ดำาเนินการทดสอบสมรรถนะของห้องปฏิบัติการ โดยการ

เปรยีบเทยีบผลระหวา่งหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17043 ครอบคลุมสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาจุลชีววิทยา สาขา 

สิ่งแวดล้อม สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ และสาขาสอบเทียบ
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 3. บริการรับรองความสามารถบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กรมวิทยาศาสตรบ์รกิารใหบ้รกิารรบัรองความสามารถ

บุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 แก่บุคลากรที่

มีคุณสมบัติด้านการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติ

การ โดยสำานกัพฒันาศักยภาพนกัวทิยาศาสตรห์อ้งปฏบิตักิาร

ได้รับการรับรองการเป็นหน่วยรับรองบุคลากร (Certification 

Body for Persons) 

ในฐานะผู้ประกอบกิจการหรือผู้ให้บริการ
 1. บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

 กรมวทิยาศาสตร์บริการ โดยสำานกัหอสมุดวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นแหล่งบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีส่ำาคญัแหง่หนึง่ของประเทศ มรีะบบการจดัการที่

ทันสมัย ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต บริหารจัดการและบริการด้วยระบบการบริหาร

งานคุณภาพ ISO 9001: 2008

 2. บ ริ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ 

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำานักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการให้บริการพัฒนาบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เน้นบุคลากรท่ี

ปฏบิติังานในหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ดสอบ สอบเทยีบและ

วิจัย เพื่อเพิ่มจำานวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

มีประสิทธิภาพสูงพร้อมปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มขีดความ

สามารถในการทำางาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008  

 3. บริการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำานักเทคโนโลยีชุมชน มีการ

ดำาเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองในด้านวัสดุศาสตร์ 

ด้านเซรามิก เทคโนโลยีอาหารและสมุนไพร เพื่อพัฒนา

กระบวนการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ช่วย

เสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของประเทศให้เข้มแข็ง เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรของ

ชุมชนเป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนใน

ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 บทบาทการรับรองระบบงาน ในสว่นของกรมวทิยาศาสตร ์

บริการได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนห้องปฏิบัติการ

ทดสอบทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้ความรู้ความเข้าใจ 

ชี้แจงให้เห็นความสำาคัญของการจัดทำาระบบการบริหารงาน

คุณภาพห้องปฏิบัติการ นำามาตรฐานสากลมาใช้ควบคุม

คุณภาพการดำาเนินงาน และทำาให้องค์กรเป็นท่ียอมรับของ

ลูกค้า เป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำาให้เกิด

ความเชื่อมั่นในผลการทดสอบและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและ

กัน ขจัดปัญหาการตรวจสอบซ้ำา เนื่องจากมีความเชื่อมั่นใน

กระบวนการตรวจและรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน 

มีการยอมรับร่วมระหว่างหน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติ

ช่วยให้การรับรองระบบงานเป็น “ตราการรับรอง” (Stamp 

of approval) ระหว่างประเทศที่แสดงถึงความสอดคล้องกับ

มาตรฐานและข้อกำาหนด ทำาให้เกิดกรอบการทำางานที่จะ

พัฒนาและส่งเสริมข้อตกลงทางการค้าระหว่างรัฐต่อรัฐใน

แบบทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งข้อตกลงการรับรองระบบ

งานระหว่างประเทศช่วยเพิ่มตัวเลือกของสินค้าและบริการ

ในตลาด ชว่ยใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจวา่สนิคา้และบรกิารเป็นไปตาม

มาตรฐานของคณุภาพและความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้งไมว่า่จะ

มีแหล่งกำาเนิดจากประเทศใด

เอกสารอ้างอิง
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. 

ISO/IEC 17011 : 2004, Conformity assessment - General 
requirements for accreditation bodies accrediting conformity   

         assessment bodies. Geneva : ISO, 2005.
______. ISO/IEC 17024 : 2012, Conformity assessment - General 

requirements for bodies operating certification of persons. 
Geneva : ISO, 2012.

______. ISO/IEC 17025 : 2005, General requirements for the 
competence of testing and calibration Laboratories. Geneva 
: ISO, 2005.

______. ISO/IEC 17043 : 2010, Conformity assessment - General 
requirements for proficiency testing. Geneva : ISO, 2010.

______. ISO 9001 : 2008, Quality management systems - 
Requirements. Geneva : ISO, 2008.

______. ISO Guide 34 : 2009, General requirements for the 
competence of reference material producers. Geneva : 
ISO, 2009.



พจมาน ท่าจีน
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ได้รับการรับรองต่อเนื่องและขยายขอบข่ายการรับรอง 
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 : 2010

 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ

ควรจะมีระบบในการจัดการกับผลการทดสอบความชำานาญ 

และถา้เปน็ไปไดต้้องมีการวนิจิฉัยเพือ่หาแหลง่ทีม่าของความ

ผดิพลาด ผูป้ระเมนิความสามารถหอ้งปฏิบติัการไม่เพยีงแตจ่ะ

ตรวจสอบหลักฐานของการทดสอบความชำานาญที่ได้ผลเป็น

ทีพ่อใจแต่จะตรวจสอบความเหมาะสมถงึการดำาเนนิการของ

หอ้งปฏบิตักิารเมือ่ผลการทดสอบความชำานาญไม่เปน็ท่ีพอใจ   

เช่นการสบืสวนหาสาเหตุ การปฏิบติัการแกไ้ข และการตดิตาม

ผลเพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติการแก้ไขมีประสิทธิผล

 กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการ การทดสอบความ

ชำานาญแก่ห้องปฏิบัติการในสาขาอาหาร สิ่งแวดล้อม เคมี 

ฟสิกิสแ์ละสอบเทยีบ โดยใหก้ารบรกิารทดสอบความชำานาญ

อย่างมีคุณภาพดีที่สุดทั้งในด้านคุณภาพของวัตถุตัวอย่าง  

ลักษณะเฉพาะ การให้ค่ากำาหนด การประเมินความสามารถ

ของห้องปฏิบัติการ การแจกจ่ายวัตถุตัวอย่าง (artifacts) และ

วสัดสุำาหรบัทดสอบ (test materials) และเปน็ไปตามมาตรฐาน

สากล ISO/IEC 17043 : 2010 จดุมุง่หมายเพือ่พฒันาคณุภาพ

ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ ผลจาก

การเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำานาญจะทำาให้ห้อง

ปฏิบัติการที่เข้าร่วมได้แสดงความสามารถให้เป็นท่ียอมรับ

แก่หน่วยงานที่กำากับดูแลและลูกค้า

 ศนูยบ์รหิารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏบัิตกิาร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัด 

โปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 จาก Taiwan Accreditation 

Foundation (TAF), ประเทศไตห้วนั หมายเลขการรบัรองระบบ

งานที่ P007

 ารทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ (Laboratory Proficiency Testing) เป็นเทคนิคหนึ่งของการประกัน

คุณภาพสำาหรับนักวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ ประกอบด้วยการแจกจ่ายตัวอย่างที่เหมือนกันให้กับห้องปฏิบัติ

การเพื่อทดสอบ/สอบเทียบ ซึ่งปกติจะใช้วิธีที่ห้องปฏิบัติการเลือกใช้เอง ในบางกรณีผู้ดำาเนินการทดสอบความชำานาญ

อาจจะกำาหนดวิธีการเฉพาะให้ ผลการทดสอบ/สอบเทียบจะถูกส่งไปยังผู้ดำาเนินการทดสอบความชำานาญภายในระยะ

เวลาที่กำาหนดไว้ ผู้ดำาเนินการทดสอบความชำานาญจะประเมินผลที่ห้องปฏิบัติการส่งมาและรายงานผลเป็นคะแนน 

การคำานวณคะแนนยึดพื้นฐานของเกณฑ์ความสามารถซึ่งห้องปฏิบัติการจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงเกณฑ์นี้ล่วงหน้า

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ8

สรรสาระ

ก

กิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ
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สรรสาระ

  การรับรองความสามารถผู้จัดกิจกรรมทดสอบความ

ชำานาญห้องปฏิบัติการของศูนย์บริหารจัดการทดสอบความ

ชำานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ครอบคลุม

สาขาทดสอบและสอบเทียบ โดยขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

ประกอบด้วยใบรับรองความสามารถผู้จัดกิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

Accreditation Field: Testing

Name of PT Name of test Characteristic of PT item

1201C006 Proximate analysis in feeding stuffs Moisture powder

1201C008 Proximate analysis in feeding stuffs Ash powder

1201C110 Proximate analysis in feeding stuffs Fat powder

1201C111 Proximate analysis in feeding stuffs Protein powder

1201C123 Minerals in feeding stuffs Ca, Fe, Mg, K, Na, Zn, P powder

1201C206 Water stable chloride (NaCl) in feedingstuffs Water soluble chloride (NaCl) powder

1302C200 Chemical Oxygen Demand (COD) in water Chemical Oxygen Demand (COD) liquid

1302C091 pH-value in water pH-value liquid

1302C201 Total dissolved solids (TDS) in water Total dissolved solids (TDS) liquid

1302C214 Total hardness (as CaCO
3
) and Chlorides 

(as Cl) in water
Total hardness (as CaCO

3
) and 

Chlorides (as Cl)
liquid

1302C201 Total suspended solids (TSS) in water Total suspended solids (TSS) liquid

Accreditation Field: Calibration

Name of PT Item for Comparison Range

KA2003 Calibration of Caliper Caliper (0 to 1000) mm.

KA2004 Calibration of Micrometer Micrometer (0 to 300) mm.

KA2010 Calibration of Dial Gauge Dial Gauge (0 to 25) mm.

KI9001 Calibration of Volumetric Flask Volumetric Flask (25 to 2000) ml.

KI9002 Calibration of Volumetric Pipette Volumetric Pipette (1 to 50) ml.

KA2015 Calibration of Thickness Gauge Thickness Gauge (0 to 10) mm.

KE2001 Calibration of Thermo-Hygrometer Thermo-Hygrometer (30 to 80)% RH (15 to 40)ºC

 ทัง้นีก้จิกรรมท่ีศูนยบ์รหิารจดัการทดสอบความชำานาญห้องปฏบิตักิารดำาเนนิการมมีากกวา่ 40 กจิกรรมทุกป ีในทกุสาขา 

ผูท้ีส่นใจสามารถติดตามกจิกรรมใหม่ๆ  ในเดอืนตลุาคมของทกุป ีและ download ใบสมคัรไดจ้าก www.dss.go.th หรอื e-mail: 

clpt@dss.go.th หรือ โทร. 0 2201 7331-3 โทรสาร 0 2201 7507

เอกสารอ้างอิง
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 17043 : 2010, Conformity Assessment - General requirements for 

proficiency testing. Geneva : ISO, 2010.



จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

สรรสาระ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ10

การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่อาเซียนกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

 ลกาภิวัตน์ทำาให้เกิดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็วในช่วงปลายศตวรรษท่ีผ่านมา และเป็น

ยคุทีร่ะบบเศรษฐกจิรวมทัง้วสิาหกจิมชีอ่งวา่งระหวา่งประเทศทีพ่ฒันาแลว้กบัประเทศกำาลงัพฒันาอยา่งมาก ภาครฐัจงึ

ควรมบีทบาทหลกัในการสง่เสรมิประสทิธิภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวสิาหกจิ รวมทัง้กระตุน้การพฒันา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเพิ่มการลงทุนพัฒนาบุคลากรท่ีมุ่งสู่การผลักดันและยกระดับของโครงสร้างอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของขีดความสามารถในการแข่งขันจะส่งผลเชิงเศรษฐกิจได้ ต้องเน้นท่ีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

และกลไกอืน่ทีร่วมถงึการศกึษาและการฝกึอบรมดว้ย ซึง่การพฒันาภาคการศกึษาและแรงงานอยา่งจรงิจงัเปน็หัวใจหลกั

ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของไทยสู่ตลาดอาเซียน 

โ

 กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN 

Framework Agreement on Services-AFAS) กำาหนดให้รัฐ

สมาชิกจะให้การยอมรับในวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์

ตามข้อกำาหนด ใบอนุญาตหรือการรับรองที่ได้รับจากรัฐ

สมาชิกอื่น โดยการยอมรับดังกล่าวจะดำาเนินการบนพ้ืนฐาน 

ของความตกลงระหว่างรัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ต่อมาได้มี

ปฏิญญาชะอำา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ

ด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและ

แบ่งปัน (Cha-Am Hua Hin Declaration on Strengthening 

Cooperation on Education to Achieve an ASEAN Caring 

and Sharing Community) ครอบคลมุถงึการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยเนน้การพฒันามาตรฐานอาชพีเชงิสมรรถนะใหส้อดคลอ้ง

กับความต้องการของอุตสาหกรรม และส่งเสริมการยอมรับ

ร่วมกัน นอกจากนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 9 

ณ สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ไดก้ำาหนดใหจ้ดัทำาขอ้ตกลงยอมรบั

รว่มในการเคลือ่นยา้ยนกัวชิาชพีและแรงงานทกัษะในภมูภิาค

เป็นผลให้มีการจัดทำาข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Rec-

ognition Arrangement-MRA) ในคุณสมบติัวชิาชีพแลว้ 8 สาขา 

คือ วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพพยาบาล วิชาชีพสถาปัตยกรรม 

วิชาชีพด้านการสำารวจ วิชาชีพบัญชี วิชาชีพแพทย์ วิชาชีพ

ทันตแพทย์ และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 

 รัฐบาลไทยส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย

และพฒันา และนวตักรรม โดยกำาลังคนเปน็ปจัจัยหลกัของการ

พัฒนา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์ 

ในการดำาเนนิภารกจิ ทีมุ่ง่ไปสูป่ระโยชนข์องสงัคมและประชาชน 

รวมทัง้นำาพาประเทศใหก้า้วพน้กบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง 

(Middle-Income Trap)  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัย

ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมท่ีมีการบูรณาการระหว่าง

การเรียนรู้กับการทำางานจริงในสถานประกอบการ  
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 กำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความ

สามารถเป็นทุนทางปัญญาที่มีผลโดยตรงต่อการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ท่ีจะผลิต

สนิคา้และบรกิารใหมี้คุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของตลาด

ทัง้ในประเทศ ภมูภิาคอาเซยีน และประเทศคู่ค้าตา่งๆ ท่ัวโลก 

ดังน้ันกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำานักพัฒนาศักยภาพ 

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีภารกิจในการเสริมสร้าง

สมรรถนะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้

ริเริ่มการพัฒนาระบบงานรับรองความสามารถบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

17024 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะผลักดันการยกระดับทักษะของ

กำาลงัคนในประเทศ ใหมี้สมรรถนะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของภาคธรุกจิ ทีม่คีวามเปน็พลวติัและมีการเปลีย่นแปลงอยา่ง

ต่อเนื่องตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลก   

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำานักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานแห่งแรกใน

ประเทศไทย ที่ดำาเนินการรับรองความสามารถบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามข้อกำาหนดทุกประการใน

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ดว้ยความเปน็กลาง โปรง่ใส 

และยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคอุตสาหกรรม 

ผู้ใช้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชาชน

ทั่วไปทั้งในประเทศและในระดับสากล เน้นให้บริการในสาขา 

สำาคัญและจำาเป็นต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านห้องปฏิบัติการ 

โดยใน พ.ศ. 2558 ได้เปิดให้การรับรองในสาขาแรกคือ 

“ผู้ควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” เพื่อผลักดัน

การยกระดบัมาตรฐานของผูป้ฏิบตังิานด้านความปลอดภยัใน

หอ้งปฏบัิติการ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้กำาหนด ระเบยีบ 

ของประเทศ รวมทั้งหลักการสากล ตลอดจนเป็นการบูรณา

การภารกจิของประเทศดา้นการควบคมุ กำากบัดแูล และพฒันา 

ศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร 

 ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาภารกิจการรับรองความ

สามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

โดยสำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มี

แผนการดำาเนินงานท่ีจะเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับการรับรอง

สาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง จัดทำาแผนปฏิบัติการระยะ 3 

ปี ที่จะขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากรไปยัง

สาขาใหม่ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ อาทิ 

ทางดา้นจลุชวีวทิยา เปน็ตน้ ซึง่ผูท้ีส่นใจสามารถสบืคน้ขอ้มลู

สำาหรับการสมัครและติดตามความก้าวหน้าของการรับรอง

ความสามารถบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้จากเว็บไซต์ http://pc_st.dss.go.th 

 ในบริบทของอาเซียน กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย

สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 

เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการเคลื่อนย้ายบุคลากรคุณภาพ

ในภมูภิาค จงึรเิริม่ความรว่มมอืดา้นการรบัรองความสามารถ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน รวมท้ังได้เสนอโครงการ “ASEAN Certi-

fication for Persons on Science and Technology” ในการ

ประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งที่ 

69 ผ่านคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และทรัพยากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sub-Committee 

on Infrastructure and Resources Development-SCIRD) ณ 

จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 และได้รับ

ความเห็นชอบให้ดำาเนินการ โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำางาน 
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ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 

และกรมวิทยาศาสตร์บริการจะทำาหน้าที่เป็นหน่วยประสาน

งานกลาง เพือ่เปน็กลไกการบรหิารความรว่มมอื และกำาหนด

สาขาการรับรองความสามารถที่จะจัดทำาความตกลงยอมรับ

ร่วม (Mutual Recognition Arrangement-MRA) ต่อไป

 กล่าวได้ว่า การรับรองความสามารถบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

17024 มีความสำาคัญต่อการผลักดันการยกระดับสมรรถนะ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ซึ่งเป็น

ปัจจัยหลักแห่งความสำาเร็จของการประกอบการบนฐานของ

ความรู ้รวมทัง้เปน็การพฒันาเสน้ทางอาชพีและขยายโอกาส

การจ้างงานจากระดับประเทศสู่สากล ตลอดจนสามารถใช้

เป็นเครื่องมือในการสร้างบรรทัดฐานสำาหรับการเคลื่อนย้าย

บุคลากรผู้มีความสามารถ เพื่อบรรลุเป้าหมายการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจของอาเซียน ตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 

(Bali Concord II) ในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ร่วมกัน

พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ในยุคโลกาภิวัตน์ที่จะต้อง 

บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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อัญญาดา ตั้งดวงดี
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุวศรี เตชะภาส

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ
สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หลักการบริหารคุณภาพ (Quality Management 

Principles; QMPs) เป็นหลักการสำาคัญของระบบบริหารงาน

คุณภาพทีช่ว่ยใหอ้งคก์รบรรลเุปา้หมายคณุภาพ ใน ISO 9001 : 

2008 มี 8 ประการ และใน ISO 9001 : 2015 ฉบับใหม่

ที่กำาลังจะประกาศใช้ประมาณปลายปี พ.ศ. 2558 นี้ มีการ

ปรับเปลี่ยนเหลือ 7 ประการดังภาพ โดยข้อที่ตัดออกไป

คือ ข้อที่ 5 System Approach to Management เพราะ

ถือว่า ISO 9001 เป็นระบบบริหารจัดการอยู่แล้ว นอกจากนี ้

ยังมีการเปลี่ยนแปลงคำาในบางข้อ เพื่อขยายขอบเขต 

ให้ครอบคลุมบริบทต่างๆ มากขึ้น ตามตารางเปรียบเทียบ 

Quality Management Principles (QMPs) โดยคำาที่ขีดเส้นใต้

คือคำาที่เปลี่ยนแปลง

 าตรฐาน ISO 9001 ถือเป็นมาตรฐานหนึ่งในมาตรฐานชุด ISO 9000 ซึ่งเป็นชุดมาตรฐานระบบบริหารงาน

คุณภาพ (Quality Management System; QMS) ที่มีองค์กรต่างๆ ทั่วโลกนำาไปใช้อย่างแพร่หลาย ทุกองค์กรสามารถนำา

ไปประยกุต์ใชไ้ดอ้ยา่งไมม่ขีอ้จำากดัทัง้ประเภทกจิการและขนาดองคก์ร เพือ่พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน

และการดำาเนินงานในหน่วยงาน สามารถใช้เป็นหลักประกันของการดำาเนินงานท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสร้างความมั่นใจให้

แก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการประกันคุณภาพ โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้า

เปน็สำาคญั และต้ังอยูบ่นความคดิพืน้ฐานทีว่า่เมือ่กระบวนการด ีผลทีไ่ดอ้อกมากจ็ะดตีามไปดว้ย พนกังานจะตอ้งไดร้บั

การอบรมเพือ่ใหเ้กดิทกัษะ และมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะปฏบิตังิานใหถ้กูตอ้งเปน็ระบบทกุขัน้ตอนตามเอกสารทีไ่ดจ้ดัทำา

ขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยืดหยุ่น 

ม

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 กับการประยุกต์ใช้
ในงานบริการของหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่มา : https://lh6.googleusercontent.com/-fZLXtmVFtWo/
VMZXaNNYixI/AAAAAAAAAJw/DVsNSj1lu64/w700-h579-no/

th_iso9001-DIS%252Bqmp.jpg
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 กรมวิทยาศาสตรบ์รกิารไดน้ำาระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 มาประยกุตใ์ชก้บั

งานใหบ้รกิารในหลายสว่น โดยปจัจบุนัหนว่ยงานภายใตก้รมวทิยาศาสตรบ์รกิารทีไ่ดร้บัการ

รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

(สรอ.) มี 3 หน่วยงาน 3 ขอบข่าย ได้แก่

 1. สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขอบข่าย 

“การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” การนำาระบบบริหาร

งานคุณภาพ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ช่วยให้การบริหารจัดการงานบริการหอสมุดและ

สารสนเทศมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนการให้ความสำาคัญต่อข้อคิดเห็นที่ได้รับจาก

ผู้ใช้บริการ และนำามาปรับปรุงทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำาข้อมูล

เอกสารที่ได้รับการแนะนำามาใช้ในกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาให้บริการ 

เพื่อให้การจัดหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ ข้อคิดเห็นเกี่ยว

กับการให้บริการต่างๆ จะถูกนำามาพิจารณาเพื่อใช้ปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ให้ดียิ่งๆ 

ขึ้นต่อไป 

ISO 9001 : 2008 ISO/DIS 9001

QMP 1 Customer Focus QMP 1 Customer Focus

QMP 2 Leadership QMP 2 Leadership

QMP 3 Involvement of People QMP 3 Engagement of People

QMP 4 Process Approach QMP 4 Process Approach

QMP 5 System Approach to Management - -

QMP 6 Continual Improvement QMP 5 Improvement

QMP 7 Factual Approach to Decision Making QMP 6 Evidence-Based Decision Making

QMP 8 Mutually Beneficial Supplier Relationship QMP 7 Relationship Management

สรรสาระ

ตารางเปรียบเทียบ Quality Management Principles (QMPs)
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สรรสาระ

 2. สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้อง

ปฏิบัติการ มีขอบข่ายคือ “การบริการฝึกอบรมเทคนิคทาง

วทิยาศาสตรห์อ้งปฏบิติัการทางเคมี วทิยาศาสตรช์วีภาพ และ

ฟสิกิส”์ การนำาระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 มาชว่ยใน

การพฒันากระบวนการฝกึอบรมใหมี้คุณภาพได้ตามมาตรฐาน 

ลูกค้าคือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ มีการประเมิน

หลังจากฝึกอบรมเป็นระบบชัดเจน ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่

ลกูคา้ในคณุภาพของหลกัสตูรทีผ่า่นการอบรม ผลการประเมนิ

ความพึงพอใจยังสามารถนำาไปสู่การพัฒนากระบวนการฝึก

อบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีการสำารวจความ

ต้องการฝึกอบรมไปยังกลุ่มลูกค้า เพื่อนำาไปใช้ประกอบการ

จัดทำาหลักสูตรต่างๆ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 

จึงช่วยให้บริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติ

การทางเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. สำานักเทคโนโลยีชุมชน มีขอบข่ายคือ “การ

บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี” ซึ่งเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดนี้

เรียกได้ว่าเป็น “เทคโนโลยีพร้อมใช้” มาจากผลงานวิจัยของ

กรมวิทยาศาสตร์บริการที่สำาเร็จแล้วและพร้อมถ่ายทอดสู่ 

ผูป้ระกอบการทีม่คีวามพรอ้ม การนำาระบบบรหิารงานคณุภาพ 

ISO 9001 มาประยกุตใ์ช ้ชว่ยให้การบรหิารจดัการงานบรกิาร

ถา่ยทอดเทคโนโลยมีปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สอดคลอ้ง

กับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยการจัดทำาหลักสูตร

จะตอ้งมกีารสำารวจทัง้ในสว่นงานวจิยัทีส่ำาเรจ็พรอ้มถา่ยทอด

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำารวจกลุ่มผู้ประกอบการ

ท่ีต้องการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือนำามาประมวลและจัด

ทำาหลกัสตูร รวมถงึมกีารประเมนิผลหลงัจากรบัการถา่ยทอด

เทคโนโลยแีลว้ เพือ่นำาผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะตา่งๆ 

ไปใช้ปรับปรุงท้ังเรื่องการบริหารจัดการ เนื้อหาทางวิชาการ 

วิทยากร ฯลฯ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหลักการ

ข้อหนึ่งของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 

 ผู้บริหารระดับสูงของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนา 

งานบริการของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

โดยจะดำาเนินการผลักดันให้ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เพ่ิมอีก 1 

หน่วยงาน ได้แก่ สำานักงานเลขานุการกรม 

 สำาหรบันโยบายคณุภาพ กรมวทิยาศาสตรบ์รกิารทีไ่ดป้ระกาศไว ้เมือ่ 29 มกราคม 2558 

คือ “กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความมุ่งม่ันให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

อยา่งมคีณุภาพ โปรง่ใส เปน็ธรรม และเปน็กลาง เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร 

และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

เอกสารอ้างอิง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เรื่อง ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556. กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
_____ . สำานกัพฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตรห์อ้งปฏบิตักิาร. เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร การเปลีย่นแปลงสำาคญั

ใน ISO 9001 : 2015 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558. กรุงเทพฯ : กรม, 2558.



สุจินต์ พราวพันธุ์
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการเคมี
เทพวิทูรย์ ทองศรี
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

 รมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มีภารกิจหลักท่ีให้บริการทดสอบ สอบเทียบ แก่อุตสาหกรรม ภาคการผลิต 
การศึกษา วิจัย และประชาชนทั่วไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการสร้างงานท่ีเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือร่วมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  เสริมสร้างการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ  ตลอดจนสามารถพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในทกุภาคสว่น ทัง้นีก้ารทดสอบสมบตัทิาง
เคมหีรอืทางกายภาพของวตัถดุบิหรอืผลติภัณฑต์า่งๆ เปน็ปจัจยัสำาคญัอยา่งหนึง่ของการวจิยั พฒันา ปรบัปรงุคณุภาพ
และควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้สมบัติตามที่ต้องการ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์กำาหนดหรือไม่  
นอกจากนี้ผลการทดสอบ ยังใช้เพื่อประกอบการซื้อขาย การนำาเข้า การส่งออก ฯลฯ ผลการทดสอบที่มีความถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ จะทำาให้ผู้ที่นำาไปใช้งาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนำาไปใช้ได้ด้วยความมั่นใจ

ห้องปฏิบัติการ วศ. กับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ยกระดับความเชื่อมั่นผลการทดสอบ สอบเทียบ 

ก

 ISO/IEC 17025 เปน็มาตรฐานที ่International Organization for Standardization จดัทำาขึน้มาเปน็มาตรฐานในการรบัรอง
ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและหอ้งปฏิบตักิารสอบเทยีบเพือ่ใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนัในทกุประเทศ ขอ้กำาหนดตาม
มาตรฐานนี้มีทั้งข้อกำาหนดทางด้านการบริหารและข้อกำาหนดทางด้านวิชาการ โดยให้ความสำาคัญกับทุกๆ กิจกรรมในห้อง
ปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการทดสอบ สอบเทียบ มีความแม่นและความถูกต้อง น่าเชื่อถือ หากห้องปฏิบัติการดำาเนิน
การตามข้อกำาหนดหรือได้รับรองความสามารถตามมาตรฐานนี้ย่อมสร้างมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ ในผลการทดสอบ สอบเทียบ 
ทั้งนี้ข้อกำาหนดของ ISO/IEC 17025 แสดงในตารางที่ 1

สรรสาระ
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ข้อกำาหนดด้านการบริหาร ข้อกำาหนดด้านวิชาการ

1.  องค์การ 1.  ทั่วไป

2.  ระบบการบริหารงาน 2. บุคลากร

3.  การควบคุมเอกสาร 3.  สถานที่และภาวะแวดล้อม

4.  การทบทวนคำาขอ ข้อเสนอการประมูลและข้อสัญญา 4.  วิธีทดสอบ/สอบเทียบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

5.  การรับเหมาช่วงงานทดสอบและสอบเทียบ 5.  เครื่องมือ

6.  การจัดซื้อสินค้าและบริการ 6.  ความสอบกลับได้ของการวัด

7.  การให้บริการลูกค้า 7.  การชักตัวอย่าง

8.  การร้องเรียน 8.  การจัดการตัวอย่างทดสอบและสอบเทียบ

9. การควบคุมงานทดสอบและ/หรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตาม

 ที่กำาหนด

9.  การประกันคุณภาพผลการทดสอบและสอบเทียบ

10.  การปรับปรุง 10.  การรายงานผล

ตารางที่ 1 ข้อกำาหนดของ ISO/IEC 17025
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 วศ. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบครอบคลุมทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม 
และสอบเทียบหลายๆ เครื่องมือวัด ได้ให้ความสำาคัญกับผลการทดสอบ สอบเทียบ โดยการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ  
 หอ้งปฏบิติัการของ วศ. ทัง้โครงการฟสิกิสแ์ละวศิวกรรม โครงการเคม ีและโครงการวทิยาศาสตรช์วีภาพ ไดร้บัการรบัรอง
ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มานานมากกวา่ 15 ป ีในผลติภณัฑต์า่งๆ ตามตารางที ่2 จำานวน 
77 ผลิตภัณฑ์ 282 รายการ 
 นอกจากนั้น วศ. ยงัไดร้บัการรบัรองความสามารถห้องปฏิบตักิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ดา้นการสอบเทยีบใน 
5 สาขา รวม 89 รายการ ดังแสดงในตารางที่ 2

ข้อกำาหนดด้านการบริหาร ข้อกำาหนดด้านวิชาการ

11. การปฏิบัติการแก้ไข

12. การปฏิบัติการป้องกัน

13. การควบคุมบันทึก

14. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

15. การทบทวนการบริหาร

สาขาทดสอบ สาขาสอบเทียบ

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม โครงการเคมี โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
โครงการฟิสิกส์
และวิศวกรรม

สาขาโภคภัณฑ์
1. ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
2. เครื่องแบบนักเรียน
3. ผ้าทอ
4. ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน
5. Paper
6. Paperboard
7. กระดาษและกระดาษแข็ง
8. รองเท้าหนังนิรภัย
9. Metallic materials
10. กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน :  
 ลอนลูกฟูก
11. กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน :  
 ลอนคู่
12. กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
13. ท่อพีวซีีแขง็สำาหรับใช้เป็นท่อน้ำาดืม่  
 ขนาด 18 20 25 35 40 และ 55
14. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี 
 - เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 
  2.00 มม. ถึง 4.00 มม.
 - เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ         
  0.30 มม. ถึง 7.00 มม.
15. Non-magnetic coatings on
 magnetic substrates
16. Preformed expansion joint filler  
 for concrete construction
 (Nonextruding and resilient
 bituminous types)

สาขาโภคภัณฑ์
1. สารส้มน้ำา
2. สารส้มก้อน
3. เครื่องสำาอาง: ครีมทาหน้า
4. กรดไฮโดรคลอริก
5. น้ำาสำาหรับดื่ม
6. น้ำา
 - น้ำาสำาหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 - น้ำาจากแหล่งธรรมชาติ
7. น้ำาผ่านกระบวนการ
8. ผลิตภัณฑ์ซิลิโคน
9. ผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็ก : พลาสติก
10. สิ่งทอ
11. ภาชนะเซรามิกที่สัมผัสอาหาร
12. ภาชนะแก้วที่สัมผัสอาหาร
สาขาปิโตรเลียมและโพลิเมอร์
13. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : 
 น้ำามันเครื่องชนิดใส
14. ไบโอดีเซล
สาขาเคมี
15. อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียม   
 อัลลอย No.1100
16. อะลูมิเนียมอัลลอย No.3003
17. เหล็กกล้าไร้สนิม
18. พลาสตกิและชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์
19. พลาสติก

อาหาร
ด้านจุลชีววิทยา
1. น้ำาดื่มและน้ำาใช้
2. เครื่องดื่ม
3. นมและผลิตภัณฑ์นม (ไม่รวมเนย 
 และเนยแข็ง)
4. อาหารสำาเร็จรูป
5. อาหารกึ่งสำาเร็จรูป
6. เครื่องปรุงรส
7. อาหาร (เครื่องดื่ม อาหารสำาเร็จรูป 
 และอาหารกึ่งสำาเร็จรูป)
ด้านเคมี
8. อาหาร (อาหารสำาเร็จรูป อาหาร
 กึ่งสำาเร็จรูป อาหารแห้ง ขนมและ 
 ลูกอม)
9. อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
10. วัตถุปรุงแต่งอาหารและเครื่อง
 ปรุงรส
11. อาหารและเครื่องดื่ม
 - เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
 - แยม
 - เยลลี่
 - น้ำาปลา
 - ซอสหอย
 - น้ำาซอสปรุงรส
 - ซีอิ๊ว
 - ซอสพริก
 - ซอสมะเขือเทศ

1. ไฟฟ้า
2. การสั่นสะเทือน 
3. ความยาวและมิติ 
4. มวล
5. แรง

ตารางที่ 2 สาขาและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของ วศ.
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เอกสารอ้างอิง
สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005), มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำาหนด

ทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ. กรุงเทพฯ : สมอ, 2548.

สาขาทดสอบ สาขาสอบเทียบ

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม โครงการเคมี โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
โครงการฟิสิกส์
และวิศวกรรม

17. แผ่นยางรองสะพาน
สาขาโพลิเมอร์
18. Polyethylene foams
19. Polypropylene pellet
20. ถุงมือสำาหรับการตรวจโรคชนิดใช้ได้ 
 ครั้งเดียว
21. Vulcanized rubber
22. Thermoplastics
23. ยางรัดของ 
24. Wastewater
25. Water and wastewater
สาขาไฟฟ้า
26. พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบาย 
 อากาศ
27. Solid electrical Insulating 
 Materials
สาขาเคมี
28. Sodalime glass
29. แก้ว
30. ทรายแก้ว

สาขาโยธา
20. กระเบื้องเซรามิก
21. กระป๋องโลหะบรรจุอาหารชนิด 
 กระป๋อง 2 และ 3 ชิ้น
22. แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
23. กระป๋องโลหะบรรจุอาหาร
24. ภาชนะพลาสติก / ฟิล์ม พลาสติก 
 บรรจุอาหาร ชนิด
 - Polystyrene
 - Polypropylene
 - Polyethylene
 - Polyethylene Terephthalate
25. ขวดนมพลาสติก
26. ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิด
 - Polystyrene
 - Polypropylene
 - Polyethylene
 - Polyethylene Terephthalate
27. กระป๋องโลหะบรรจุอาหาร

12. อาหารทางการแพทย์และ  
 ผลิตภัณฑ์นม
13. ผลิตภัณฑ์ปลาทะเล 
 (ผ่านกรรมวิธี)
14. ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ธัญพืช
15. นมผงและนมปรุงแต่งชนิดผง
16. นมสดและนมปรุงแต่งชนิดเหลว
17. ไอศกรีมนม
18. อาหารกระป๋อง
19. น้ำาพริกแกงแดงและน้ำาพริก
 แกงเขียวหวาน
วัสดุสัมผัสอาหาร
ด้านเคมี
20. พลาสติกสัมผัสอาหารชนิด PVC

 วศ. ยังคงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ท่ีได้รับการรับรองแล้วอย่างต่อเนื่องและขยายขอบข่าย
การขอรบัรองความสามารถในสาขาและผลติภัณฑใ์หมเ่พิม่ขึน้ทกุๆ ป ีเพือ่ให้ครอบคลมุรายการตา่งๆ ที ่วศ. ให้บรกิารทดสอบ 
สอบเทยีบ  หากผู้ใช้บรกิารตอ้งการทราบรายละเอียดของผลติภณัฑแ์ละรายการที ่วศ. ไดร้บัการรบัรอง สามารถคน้หาขอ้มลูได้
จากเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ www.dss.go.th  หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่
 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม   โทร. 0 2201 7130        e-mail: physics@dss.go.th
 โครงการเคมี   โทร. 0 2201 7111-2        e-mail: chemistry@dss.go.th
 โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โทร. 0 2201 7182-3        e-mail: bsp@dss.go.th
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สุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์
นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ สำานักเทคโนโลยีชุมชน

 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ต้องมีการออกแบบ

และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยอาศัยองค์ประกอบหลักของ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของ 

บรรจภุณัฑ์ไมว่่าจะเป็น ช่ือผลิตภณัฑ ์ตราผลิตภณัฑ ์รายละเอยีด 

ของผลิตภัณฑ์ รูปภาพ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ปริมาตร

หรือปริมาณ ชื่อผู้ผลิตหรือผู้จำาหน่าย รายละเอียดตาม 

ขอ้บงัคบักฎหมาย เชน่ วนัเดือนปทีีผ่ลติหรอืหมดอาย ุเปน็ตน้ 

ประกอบกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องคำานึงถึง 

วัตถุประสงค์ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เช่น 

บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องสร้างความปลอดภัยและรักษาคุณภาพ

ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยต้องบ่งช้ีถึงคุณลักษณะของสินค้าหรือ 

ผลิตภณัฑ ์รวมไปถงึเอกลกัษณ์ของผลติภัณฑใ์นเชงิสรา้งสรรค ์

เพื่อสร้างความจดจำาและดึงดูดความสนใจให้ เข้ าถึ ง 

ความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และใน

ขั้นต้นนั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 

OTOP ต้องมีการวางแผนในการออกแบบและพัฒนา 

บรรจุภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์ด้วยหลัก 5W2H เพ่ือการ

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ดีดังต่อไปนี้

 1. ทำาไม (Why) ปัจจัยหรือเหตุผลอะไรที่ทำาให้ต้อง

ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เห็นถึง

ความสำาคัญของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 2. ใคร (Who) ผูป้ระกอบการตอ้งทราบวา่จะออกแบบ

 นปัจจุบันผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยนั้น ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค จึงทำาให้ 

ผู้ประกอบการชุมชนหลายรายเข้ามาแข่งขันกันในตลาดมากขึ้น โดยจะมุ่งเน้นไปในทิศทางของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์

ของแต่ละทอ้งถิน่ใหมี้คุณภาพและสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคในทศิทางทีด่ขีึน้ อาจจะมผีูป้ระกอบการ 

บางรายที่ยังมองข้ามความสำาคัญของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงส่งผลต่อคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ 

อกีทัง้ยงัไมส่ามารถดึงดูดความสนใจจากผูบ้รโิภคไดเ้ท่าท่ีควร ทำาให้กลุ่มผูป้ระกอบการดงักล่าวนีเ้สียโอกาสทางการตลาด

ไปไมน่อ้ย ดงันัน้ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ ์OTOP จงึตอ้งหนัมาใหค้วามสำาคญัในการออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑใ์ห้

สามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เสียหายและเพิ่มคุณค่าทางด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยท้ัง

ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น

ใ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP

และพฒันาบรรจุภณัฑน์ีเ้พือ่ใคร ท้ังนีเ้พือ่เปน็การกำาหนดกลุม่

เปา้หมายในการทำางานให้ชดัเจน เพือ่นำาไปสู่การดำาเนนิการที่

มีคุณภาพ

 3. ที่ไหน (Where) สถานที่จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น

อยูท่ีใ่ด มกีารออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑท์ีม่คีวามเหมาะ

สมและครอบคลุมถึงความต้องการของผู้บริโภคในสถานที่ 

ดังกล่าวนั้นหรือไม่

 4. อะไร (What) ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ตระหนักว่า

ตนเองกำาลังออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

อะไร รูปแบบบรรจุภัณฑ์นั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่

 5. เมื่อไหร่ (When) การออกแบบและพัฒนาต้อง

เหมาะสมกับช่วงเวลาและกาลเทศะ ว่าเป็นช่วงเวลาใด

เทศกาลไหน

 6. อยา่งไร (How) บรรจุภณัฑท่ี์ไดอ้อกแบบและพฒันา

ขึ้นมานั้นตอบสนองการใช้งานอย่างไร และมีวิธีการใช้งานที่ 

ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ และใช้งานอย่างไร

 7. เท่าไหร่ (How much) ผู้ประกอบการต้องรู้ราคา

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

เป็นจำานวนเงินเท่าไร เพื่อทำาให้สามารถประเมินมูลค่า

ของบรรจุภัณฑ์แล้วนำาไปกำาหนดราคาในการจัดจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้
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 ซ่ึงในปจัจุบนันีก้รมวทิยาศาสตรบ์รกิาร โดยสำานกัเทคโนโลย ี

ชุมชน ได้เริ่มดำาเนินโครงการยกระดับคุณภาพสินค้า หรือ

ผลติภณัฑ ์OTOP ในพ้ืนทีภ่าคใต้สูก่ารรบัรองมาตรฐาน (2557) 

และโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเภทอาหารในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื (2557) โดย

หลงัจากการลงพืน้ทีข่องนกัวทิยาศาสตร ์พบวา่ผูป้ระกอบการ

ผลิตภัณฑ์ OTOP น้ันไม่เพียงต้องการการพัฒนาคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเท่านั้น 

แต่ยังต้องการให้สนับสนุนในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ที่สามารถยืดอายุเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไป

กับความสวยงามเป็นที่สะดุดตาของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถ

แข่งขันในตลาดได้อย่างมีศักยภาพ

 สำานักเทคโนโลยีชุมชน โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์จึงได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในเรื่องการ

ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ 

ใชง้านและความสวยงาม โดยท่ีสามารถบง่บอกถงึเรือ่งราวและ

อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมช่อง

ทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ดังนั้นสำานักเทคโนโลยี

ชุมชน จึงสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วยการออกแบบและ 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้

ประกอบการและตลาดในยคุปจัจุบนั ยกตวัอยา่งเชน่ ผลติภณัฑ ์

ขา้วแตน๋แมบ่วัล ีจ.อดุรธาน ีในโครงการพฒันาคณุภาพสนิคา้ 

หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ (2557) โดยท่ีการดำาเนินการนั้นเริ่มจากการ

วางแผนในการทำางานไม่ว่าจะเป็นการกำาหนดระยะเวลาใน

การทำางาน และการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยแยกประเด็นปัญหา และแนวทาง

ออกแบบตามหลักการวิเคราะห์ 5W2H ดังนี้

 หลังจากนั้นจึงนำาข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแม่บัวลีให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยต้องคำานึงถึงความเป็น

ไปได้ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นชนิดวัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่จะ

ต้องรองรับน้ำาหนักและต้องป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหาย

ของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ผู้บริโภคต้องใช้งานได้สะดวกสบาย

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีรูปแบบที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์

หรือชุมชน โดยที่บรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นแม่บัวลีนี้เป็นการ

ผสมผสานกับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มาจากลวดลายของ 

ไหบ้านเชียงให้ดูสวยงามและแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์

อย่างแท้จริง ซึ่งการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น 

แม่บัวลีนี้ ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สำานักเทคโนโลยีชุมชน 

โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดำาเนิน

การในโครงการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท

อาหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2557) จนสามารถ

ผลักดนัผลิตภณัฑ ์OTOP ขนาดเล็กให้สามารถแขง่ขนัในตลาด

ยคุปจัจุบนัไดอ้ยา่งเขม้แขง็และมปีระสิทธภิาพ เพ่ือสรา้งรายได้ 

ให้กับประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดีในระยะยาวด้วย

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างมีหลักการ รวม

ไปถึงสามารถสร้างความปลอดภัยและรักษาคุณภาพให้กับ 

ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นท่ีเกิดการแตกหักดูไม่มีคุณภาพซึ่งเกิด

จากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นเพียงซองพลาสติกใส และสร้างความ

แตกตา่งในเชงิสรา้งสรรคใ์หก้บัผลติภณัฑผ์า่นทางบรรจภุณัฑ์ 

ให้บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นดูน่าสนใจและแฝงไปด้วย 

อตัลกัษณแ์หง่ความเปน็เมอืงแหง่ถิน่อารยธรรมโบราณมากวา่ 

5,000 ปี
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เอกสารอ้างอิง
สมจิตร ล้วนจำาเริญ. การจัดการการตลาด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2555.
สุกฤตา หิรัณยชวลิต. กว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์  Background of Package. วารสารนักบริหาร [ออนไลน์]. มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, เม.ย.-

มิ.ย. 2554, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 [อ้างถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2558]. เข้าถึงจาก : www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/
april.../aw32.pdf

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์. [ออนไลน์]. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง. [อ้างถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2558]. เข้าถึงจาก: 
http://netra.lpru.ac.th/~weta/c1/c1_print.html

 บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ที่ได้รับการพัฒนาออกแบบใหม่ตามความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวลี

บรรจุภัณฑ์เดิมก่อนการพัฒนา 

บรรจุภัณฑ์ใหม่หลังจากการพัฒนา
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อภิษฐา ช่างสุพรรณ
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 เนื่องจากภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมมีการ

พัฒนาควบคู่กัน การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์จึงไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าแมลงในการเพาะปลูก การใช้อาหาร

สำาเร็จรูปในการเลี้ยงสัตว์ และการทิ้งของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมลงสู่ดิน น้ำา อากาศ ทำาให้เกิดการปนเปื้อนใน

สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะการปนเปือ้นโลหะหนกั โดยโลหะหนกั

ที่ปนเป้ือนอยู่ในสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งปะปนและสะสมอยู่ใน

อาหารที่บริโภคในชีวิตประจำาวัน ดังนั้นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่

กำากับดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภค คือ

 าหารเป็นสิ่งจำาเป็นในการดำารงชีวิตของมนุษย์ ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการอาหารที่มีความหลากหลาย 

มากขึน้ ทำาใหก้ารผลติอาหารต้องตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค เชน่ อาหารแปรรปูตอ้งมอีายกุารเกบ็รกัษานานขึน้ 

มีรสสัมผัสที่ดีขึ้น มีรูปลักษณ์ที่ดีและจูงใจชวนให้ซื้อ เป็นต้น ภาคอุตสาหกรรมอาหารจึงต้องแข่งขันท่ีจะพัฒนาสินค้า 

ทำาให้มีการคิดค้น ปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตอาหาร เช่นการเติมสารเคมีบางชนิดลงในกระบวนการผลิต

อาหารเพื่อทำาให้อาหารมีคุณลักษณะตามความต้องการ แต่สารเคมีบางชนิดที่เติมแต่งลงไปในอาหารอาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหากมีการใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

อ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

จึงได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) 

เรือ่งมาตรฐานอาหารทีม่สีารปนเปือ้น และประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 273 (พ.ศ. 2546) เรื่องมาตรฐานอาหาร 

ที่มีสารปนเปื้อน (ฉบับที่ 2) โดยได้กำาหนดปริมาณโลหะหนัก 

มากที่สุดที่สามารถตรวจพบได้ในอาหาร การปนเปื้อนใน

อาหาร ความเป็นพิษ และเกณฑ์มาตรฐานท่ีอนุญาตให้พบ

โลหะหนักในอาหาร ดังแสดงในตาราง 

โลหะหนักในอาหาร
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* โลหะหนักหมายถึง โลหะที่มีค่าความถ่วงจำาเพาะมากกว่าน้ำา 5 เท่าขึ้นไป (สุทธินี, 2558)
** เกณฑ์คุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
*** เกณฑ์คุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 273 (พ.ศ. 2546) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ฉบับที่ 2) 

โลหะหนัก* การปนเปื้อนในอาหาร ความเป็นพิษ เกณฑ์มาตรฐาน**

ดีบุก 
(Tin : Sn)

เกิดได้ในอาหารบรรจุกระป๋อง
ที่เคลือบด้วยดีบุก ซึ่งจะถูกสารเคมี
ในอาหารนั้นทำาปฏิกิริยากัดกร่อน
ให้ละลายปนลงในอาหาร

เมื่อได้รับในปริมาณมากจะทำาให้
ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่า 
เบื่ออาหาร

ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

สังกะสี 
(Zinc : Zn)

เกิดได้ในอาหารบรรจุกระป๋อง 
และการใช้ภาชนะเคลือบสังกะสี
ใส่อาหารที่เป็นกรด หรือการตาก
อาหารบนแผ่นสังกะสี 

เมื่อได้รับในปริมาณมากทำาให้เกิด
อาการอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ 
และอาการท้องร่วง

ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม 
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

ทองแดง 
(Copper : Cu)

พบปริมาณมากในอาหารทะเล เมื่อได้รับในปริมาณมากทำาให้เกิด
อาการคลื่นไส้ อาเจียน เกิดการ
อักเสบในช่องท้องและกล้ามเนื้อ 
และอาจทำาให้เป็นโรคโลหิตจางได้
เพราะเม็ดเลือดแดงแตกสลาย 

ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

ตะกั่ว 
(Lead : Pb)

- เกิดจากการเพาะปลูกและ
 เลี้ยงสัตว์ในบริเวณที่มีการ
 ปนเปื้อนของตะกั่ว
- การใช้ภาชนะในการผลิต  
 อาหาร เช่น หม้อ กระทะ
 และภาชนะบรรจุที่ไม่เหมาะสม  
 ไม่ได้มาตรฐาน 

มีทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง คือ 
ปวดท้อง น้ำาหนักลด เบื่ออาหาร
คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทหลอน 
ซึม ไม่รู้สึกตัว ชัก มือและเท้าตก 
เป็นอัมพาต สลบและอาจเสียชีวิต
ได้

ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

สารหนู 
(Arsenic : As)

เกิดจากการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง
ในการเกษตร อาหารสัตว์ และ
อาหารทะเล

ถ้าได้รับปริมาณมากอาจทำาให้เกิด
การทำาลายระบบสมอง
และทำาลายตับ เกิดอาการ
ตับอักเสบ

สำาหรับอาหารทั่วไป
สารหนูทั้งหมดไม่เกิน 2 
มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
สำาหรับสัตว์น้ำาและอาหาร
ทะเล***
สารหนูในรูปอนินทรีย์ 
ไม่เกิน  2 มิลลิกรัมต่ออาหาร 
1 กิโลกรัม

ปรอท 
(Mercury : Hg)

พบในสัตว์น้ำา เนื่องจากน้ำาเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยทิ้งลง
ในแหล่งน้ำาธรรมชาติทำาให้ปรอท
สะสมอยู่ในสัตว์น้ำา เช่น ปลาหมึก 
และหอยชนิดต่างๆ

การได้รับสะสมเป็นเวลานาน
จะทำาให้มีอาการมือ ใบหน้าเกิด
อาการบวมและเจ็บ เป็นอัมพาต 
ท้องร่วง ระบบกล้ามเนื้อถูกทำาลาย 
ประสาทตาและหูเสื่อม  เรียกว่า 
โรคมินามาตะ 

ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
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ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ. 16 กุมภาพันธ์ 2529, เล่มที่ 103 ตอนที่ 23 พ.ศ. 2529, หน้า 16-17. 

_______ . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 273) พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ฉบับที่ 2). ราชกิจจานุเบกษา.  

16 กรกฎาคม 2546, เล่มที่ 121 ตอนพิเศษที่ 77ง พ.ศ. 2546, หน้า 10. 

 แม้ว่าโลหะหนักสามารถปนเปื้อนในอาหารที่เรา 

รบัประทานกนัทกุวนั แต่ความเสีย่งทีจ่ะได้รบัโลหะหนกัเหล่านี ้

สามารถลดลงได้ หากผู้ผลิตคำานึงถึงความปลอดภัยของ 

ผู้บริโภค โดยเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง รวม

ถงึการจัดการของเสยีจากอุตสาหกรรมอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม

เพื่อลดการปนเปื้อนโลหะหนักในผลผลิต   

 ผู้ประกอบการอาหารควรคำานึงถึงการเลือกใช้วัตถุดิบ 

กระบวนการผลติและภาชนะบรรจอุาหารทีไ่ดม้าตรฐาน สว่น

ผู้บริโภคเองก็ต้องเรียนรู้และปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อลด

ความเสี่ยงของการได้รับโลหะหนักจากอาหารที่บริโภค โดย

การเลือกซื้อเลือกรับประทานอาหารที่ม่ันใจว่าสะอาดและ

ปลอดภัย การดูฉลากอาหาร ตราเครื่องหมายการรับรอง

จากสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมการบรโิภคใหห้ลากหลายเพือ่ลดปรมิาณการสะสม

โลหะหนักในร่างกาย 

 ส่วนหน่วยงานภาครัฐก็ควรตรวจสอบและเฝ้าระวัง

ความปลอดภยัของอาหารอยา่งมีประสทิธิภาพและสม่ำาเสมอ

รวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชน

 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิารเปน็หนว่ยงานท่ีให้บรกิารตรวจ

สอบโลหะหนกัในอาหารและวสัดสุมัผสัอาหาร ผูป้ระกอบการ

หรือประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ขอรับบริการทดสอบสินค้าหรือ

ตอ้งการขอ้มลูเรือ่งโลหะหนกัในอาหารเพิม่เตมิสามารถตดิตอ่

ได้ที่ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์: 0 2201 

7182-3 โทรสาร: 0 2201 7181 E-mail: bsp@dss.go.th
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พรรัตน์ ไชยมงคล
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

 สมบัติของคลื่นไมโครเวฟที่รั่วไหลมาถูกร่างกายจะ

ไปสั่นสะเทือนน้ำาในเซลล์ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 

ดว้ยความถีส่งูถงึ 2,450 ลา้นรอบตอ่วนิาท ี(2,450 เมกะเฮริซ์) 

หากผิวหนงัถกูคลืน่ไมโครเวฟเปน็เวลานานหรอืบอ่ยครัง้ อาจ

เปน็สาเหตุใหเ้กดิโรคมะเรง็ผวิหนงั หรอืหากดวงตาไดร้บัคลืน่

ไมโครเวฟเป็นเวลานานหรือบ่อยครั้งอาจทำาใหเ้กดิอาการตอ้

ได้เช่นกัน ด้วยอันตรายที่ใกล้ตัวดังกล่าว การผลิตเครื่องใช้

ไฟฟา้ประเภทเตาอบไมโครเวฟจงึตอ้งมีการทดสอบมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยในหัวข้อการรั่วของคลื่นไมโครเวฟ 

เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 

ที่ผู้ใช้อาจได้รับ 

 ตาไมโครเวฟ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กันแพร่หลายในชีวิตประจำาวันของแทบทุกครัวเรือน และสถานที่ทำางาน 

ในการอุ่นหรือประกอบอาหารได้หลากหลายประเภท สะดวก รวดเร็ว ด้วยขนาดท่ีเล็กกะทัดรัด ราคาย่อมเยา 

ประหยดัพลงังาน นอกจากประโยชนท์ีไ่ดร้บัมากมาย แตอ่าจแฝงอนัตรายรา้ยแรงทีม่องไมเ่หน็แกผู่ใ้ชไ้ดใ้นขณะเดียวกัน 

การใช้งานตามปกติของเตาไมโครเวฟอาจมีการรั่วของคลื่นไมโครเวฟออกมาตามจุดอ่อนของเตา เช่น กระจกด้านหน้า

บานประตู ขอบบานประตู ตะเข็บรอยต่อต่างๆ หรือรอยสนิมชำารุดตามผนังตู้เมื่อใช้งานมาเป็นเวลานาน 

เ

การตรวจสอบการรัว่ไหลของคลืน่ไมโครเวฟจากเตาอบไมโครเวฟ
เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติและสง่เสรมิความปลอดภยั

ภาพที่ 1 การใช้เตาอบไมโครเวฟประกอบอาหาร
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 ตามมาตรฐาน มอก.1773-2548 มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเตาไมโครเวฟสำาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยเฉพาะ

ด้านความปลอดภัย ซึ่งมีการทดสอบด้านความปลอดภัย

สำาหรับเตาไมโครเวฟหลายรายการ เช่น การทดสอบกระแส

ไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า การทดสอบเสถียรภาพ 

และอนัตรายทางกล และการทดสอบการแผร่งัส ีความเปน็พษิ 

และอันตรายที่คล้ายกัน กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการ

ทดสอบการแผ่รังสีของเตาอบไมโครเวฟโดยจะวัดคลื่น

ไมโครเวฟที่รั่วไหลออกมาด้วยเครื่องตรวจวัดคลื่นไมโครเวฟ 

(Microwave Survey meter) ซึ่งวิธีการตรวจวัดทำาได้โดยต่อ

เตาอบไมโครเวฟเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและให้ทำางาน

ตามปกติ จากนั้นใช้เครื่องตรวจวัดคลื่นไมโครเวฟตรวจวัด

ค่าความหนาแน่นของฟลักซ์พลังงานไมโครเวฟที่รั่วออกมา 

ณ จุดใดๆ ตามจุดอ่อนของเตาอบไมโครเวฟ เช่น กระจก

ด้านหน้าบานประตู ตะเข็บรอย

ต่อต่างๆ เป็นต้น โดยวัดห่างจาก

ผิวด้านนอกเตาอบไมโครเวฟ

ประมาณ 50 มิลลิเมตร ซึ่งเตา

อบไมโครเวฟต้องมีการรั่วไหล

ของคลื่นไมโครเวฟไม่เกิน 50 

วัตต์/ตารางเมตร 

 อีกทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการยังให้บริการสอบเทียบ

เครื่องตรวจวัดคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Survey meter) ให้

กับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ใช้งานเครื่องตรวจวัดคล่ืน

ไมโครเวฟ โดยสามารถสอบกลบัไดต้ามมาตรฐานสากล ซึง่ให้

บริการสอบเทียบด้วยระบบการวัดค่าคล่ืนไมโครเวฟ (Micro-

wave Measurement System) ท่ีแม่นยำาและมีประสิทธิภาพ  

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดคล่ืนไมโครเวฟ

ได้ในช่วง 0-10 มิลลิวัตต์/ตารางเมตร สร้างความเชื่อมั่นใน

การสอบกลับได้ของเครื่องมืออีกด้วย 

 เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมกำาหนดให้

ผูผ้ลติและผูน้ำาเขา้เตาอบไมโครเวฟตอ้งมกีารตรวจวดัรายการ

การรั่วไหลของคล่ืนไมโครเวฟก่อนนำาสินค้าออกวางขายใน

ท้องตลาด หากผู้บริโภคทำาการเลือกซื้อสินค้าประเภทเตาอบ

ไมโครเวฟจึงควรเลือกที่มีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

กำากบับนผลิตภณัฑ์ อยา่งไรกด็เีพ่ือความปลอดภยัในระยะยาว 

ผูบ้รโิภคควรดแูลรกัษาเตาอบไมโครเวฟอยูเ่สมอ โดยทำาความ

สะอาดเตาอบไมโครเวฟหลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อป้องกัน

การเกดิคราบสนมิอนัจะเปน็จุดท่ีทำาให้คล่ืนไมโครเวฟสามารถ

รัว่ออกมาได ้และหากผูใ้ชพ้บวา่เตาอบไมโครเวฟทีใ่ชง้านเกดิ

รอยสนิม รู ยางขอบประตูฉีกขาด หรือชิ้นส่วนของเตาอยู่ใน

สภาพที่ปิดไม่สนิท ไม่แน่นหนา ควรมีการส่งตรวจสอบด้าน

ความปลอดภัยการรั่วไหลของคล่ืนไมโครเวฟ อีกทั้งหน่วย

งานหรือผู้ประกอบการที่มีการใช้งานเครื่องตรวจวัดคล่ืน

ไมโครเวฟ (Microwave Survey meter) ท่ีมีความต้องการ

สอบเทียบเครื่องตรวจวัดคล่ืนไมโครเวฟ สามารถนำาเตาอบ

ไมโครเวฟหรือเครื่องตรวจวัดคลื่นไมโครเวฟมาขอรับบริการ

ทดสอบและสอบเทียบได้ที่ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เบอร์โทรติดต่อ 0 2201 7140 

เพื่อผู้ใช้จะเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิต

และได้ใช้เตาอบไมโครเวฟที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เอกสารอ้างอิง

สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มอก. 1773-2548, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาไมโครเวฟสำาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

เฉพาะด้านความปลอดภัย. กรุงเทพฯ : สมอ, 2548.

INTERNATIONAL ELETROTECNICAL COMMISSION. IEC 60335-2-25 : 2002, Household and similar electrical appliances-Safety-

Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens. Geneva : IEC, 2005.

ภาพที่ 3 วิธีการตรวจสอบการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟ 

ภาพที่ 2 เครื่องตรวจวัดคลื่นไมโครเวฟ 
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ทำาไมฝุ่นถึงเกิดการระเบิดและเผาไหม้ได้
  ระเบดิฝุ่น หรอื dust explosion คอื การทีว่สัดใุดๆ กต็าม

ที่มีขนาดอนุภาคขนาดเล็กรวมทั้งที่เป็นโลหะ เมื่อเกิดการฟุ้ง

กระจายตัว และมคีวามเขม้ขน้ทีเ่หมาะสมในอากาศหากไดร้บั

ความร้อนหรือแหล่งประกายไฟที่เหมาะสมก็สามารถติดไฟ

และเกิดการระเบิดได้ โดยทั่วไปแล้วพื้นฐานของการเกิดไฟ 

หรือลุกติดไฟจะสามารถอธิบายด้วยสามเหลี่ยมของการเกิด

ไฟ (fire triangle) ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบสามอย่างในการ

ตดิไฟ คอื ออกซเิจน (oxygen) แหลง่จดุติดไฟ (ignition source) 

และเชือ้เพลงิ (fuel) แต่การเกดิระเบดิของฝุน่จะมีองค์ประกอบ

เพิ่มขึ้นมาอีก 2 อย่างด้วยกัน คือ การผสมกันและการ 

กระจายตัวของฝุ่น (mixing) และการจำากัดพื้นที่ของฝุ่นท่ีเกิด 

การกระจายตัว (confinement) ซึ่งแสดงไว้ตามรูปที่ดัดแปลง

มาจากคำาอธิบายของ Kauffman  

 จากรูปเชื้อเพลิงตามองค์ประกอบของการเกิดระเบิด

ฝุน่ในทีน่ีก้ค็อื ตัวฝุ่นนัน่เอง โดยฝุน่ตา่งชนดิกนัจะสามารถจดุ

ติดไฟได้โดยใช้พลังงานขั้นต่ำาสุดแตกต่างกัน ในส่วนของการ

จุดติดไฟสามารถเกิดขึ้นได้จากแหล่งต่างๆ กัน เช่น เปลวไฟ 

 ารระเบดิของฝุน่เดมิคงจะเปน็เรือ่งทีรู่จ้กักนัเฉพาะในวงการอตุสาหกรรม และยงัคงจะเปน็เรือ่งไกลตวัสำาหรบั

พวกเราหากไม่เกิดเหตุการณ์ไฟลุกไหม้และระเบิดในงานปาร์ตี้ผงสี หรือ Color Play Asia ณ สวนน้ำา Formosa Fun 

Coast ในเมือง New Taipei ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีรายงานข่าวว่าสาเหตุของการระเบิด

น่าจะมาจากการระเบิดของฝุ่น โดยผงสีที่ใช้ในงานปาร์ตี้นั้นมีส่วนผสมเป็นผงแป้งข้าวโพดผสมกับสีผสมอาหารท่ีโดน 

พน่ออกมาจากเครือ่งพน่จนเกดิลกุตดิไฟและระเบดิขึน้ ทำาใหม้ผีูบ้าดเจบ็กวา่ 500 คน และผูเ้สยีชวีติ 1 คน ทำาไมอนภุาค

ของฝุ่นขนาดเล็กๆ ถึงมีอานุภาพมากพอที่จะทำาให้เกิดระเบิดขึ้นได้ ฝุ่นชนิดใดบ้างที่เราต้องระวังและจะมีวิธีป้องกันได้

หรือไม่ เหล่านี้คือข้อมูลพื้นฐานที่หากเราเข้าใจจะสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราได้

ก

“การระเบิดของฝุ่น” ภัยร้ายใกล้ตัวกว่าที่คิด

รูปแสดงองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วนในการเกิดระเบิดฝุ่น
(Explosion Pentagon)

Dust explosion

Ignition source

Mixin
g

Fu
el

Confinement

O
xygen

ไฟฟา้สถติ ไฟฟา้ลดัวงจร การเสยีดส ีและความรอ้นท่ีมากเกิน 

เป็นต้น ส่วนของการกระจายตัวของฝุ่นท่ีผสมกับอากาศ 

(mixing) รวมทั้งความหนาแน่น หรือความเข้มข้นของอนุภาค

หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการเคมี

โอบเอื้อ อิ่มวิทยา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการเคมี

นารถ พรหมรังสรรค์
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ โครงการเคมี
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สรรสาระ

ฝุน่ทีส่ามารถทำาใหเ้กดิการระเบดิได ้(explosive concentrations) 

โดยทั่วไปพบที่ 10 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไปถึง 500 กรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงแปรผันตามชนิดของวัสดุที่ทำาให้เกิด 

อนุภาคเลก็ๆ นัน้ สว่นองค์ประกอบสดุทา้ยพืน้ทีจ่ำากดัของฝุน่

ที่กระจายตัว (confinement of cloud dust) เป็นหนึ่งในองค์

ประกอบสำาคัญของการเกิดไฟลุกและระเบิดเพราะอนุภาค

ขนาดเล็กของฝุ่นทำาให้พื้นที่ผิวของฝุ่นเพิ่มมากขึ้น โอกาสใน

การสัมผัสออกซิเจนในอากาศจึงมีมากขึ้น ดังนั้นหากเทียบ

ความรนุแรงในการลกุไหมข้องไฟจะพบวา่ของแขง็ทีม่อีนภุาค

ใหญก่วา่ (มพีืน้ทีผ่วิของการสมัผสัออกซเิจนนอ้ยกวา่) จะเกดิ

ไฟลกุไดร้นุแรงนอ้ยกว่าผงฝุน่ซึง่มีขนาดอนภุาคเลก็กว่านัน่เอง

ฝุ่นชนิดใดบ้างที่เราต้องระวัง
 Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทำางาน ได้แบ่งประเภทของฝุ่นท่ี

เกิดการสันดาปได้ (combustible dust) ไว้ 6 ประเภท 

ด้วยกัน คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฝุ่นที่ เกิดจาก

กระบวนการผลิตทางการเกษตร ฝุ่นคาร์บอน ฝุ่นสารเคมี 

ผงโลหะ และฝุ่นผงพลาสติก ในส่วนของประเทศไทย

แม้ยังไม่มีการรวบรวมสถิติการระเบิดของฝุ่นที่แน่ชัดแต่

มีรายงานข้อมูลความเสียหายจากอุบัติ เหตุระเบิดฝุ่น

จำานวน 4 ครั้ง ที่ได้รับการบันทึกไว้โดยสำานักเทคโนโลยี 

ความปลอดภยั กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

จากอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำาปะหลัง 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ ครีมเทียม และข้าวโพดอบแห้ง โดยมูลค่า

ความเสียหายรวมกว่า 34 ล้านบาท

สรุปแนวทางการป้องกันระเบิดฝุ่น
 แม้ระเบิดฝุ่นจะเป็นการระเบิดท่ีมีความรุนแรงแต่

หากเราสามารถตัดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งออกไป 

ความเสี่ยงของการระเบิดฝุ่นก็จะไม่เกิดขึ้น เราสามารถสรุป

แนวทางการป้องกันการระเบิดจากฝุ่นได้ดังนี้ การจำากัดฝุ่น 

การป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นในอากาศ การกำาจัดแหล่ง

จุดระเบิด และการเพ่ิมความชื้น ในกรณีจำาเป็นต้องใช้ผงฝุ่น

ในการจัดงานแสดงสินค้าหรืองานรื่นเริงอื่นใด ควรดำาเนิน

การโดยปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทกุครัง้ การเลอืกผงฝุน่ทีจ่ะใชต้อ้ง

พิจารณาจากค่าความเข้มข้นต่ำาสุดที่ระเบิดได้ (minimum ex-

plosible concentration หรือ MEC) กรณีผู้ประกอบการ หรือ

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมที่ปริมาณฝุ่นมาก และเป็นฝุ่น

ประเภทท่ีเกิดการเผาไหม้ได้ควรมีความรู้พ้ืนฐานถึงอันตราย

ของการเกิดระเบิดของฝุ่น และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้

สามารถหลีกเล่ียงอันตรายรุนแรงจากการเกิดระเบิดและไฟ

ลุกไหม้ 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานทดสอบ วิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่

ใหบ้รกิารกบัประชาชนทัว่ไป การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน

ทราบถึงความอันตรายและแนวทางเบื้องต้นในการป้องกัน

ความสูญเสียจากระเบิดฝุ่นก็เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกัน

ทีด่ ีดงันัน้หากมผีูส้นใจเพิม่เตมิสามารถหาขอ้มลูเกีย่วกบัการ

ป้องกันการเกิดระเบิดของฝุ่นในอุตสาหกรรมจากชุดเอกสาร

มาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA) ที่

สำานกัหอสมดุและศนูยส์ารสนเทศวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

หรือสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ที่ 

http://www.dss.go.th เพือ่ตดิตามขอ้มลูขา่วสารทางวชิาการ

และข้อมูลประชาสัมพันธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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ภูวดี ตู้จินดา
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

S c i e n c e ส ไ ต ล์ ส นุ ก 

 ยคุทีโ่ซเชียลเน็ตเวริก์กำาลงัเฟือ่งฟแูบบนีมี้เรือ่งแปลกๆ 

ถูกแชร์ส่งต่อกันมากมาย หลายเรื่องดูเหมือนเรื่องเหลือเชื่อ 

แต่ในที่สุดแล้ว...เกือบทุกเรื่องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีทาง

วทิยาศาสตร ์กเ็หมอืนกบัการแสดงมายากลทีด่เูผนิๆ เหมอืน

การใชเ้วทยม์นต ์แตเ่ม่ือความจรงิถกูเฉลยออกมา ผูค้นมกัรอ้ง 

‘อ๋อ...’ ยาวๆ เพราะใช้วิธีที่ไม่ได้ยากจนเกินไปเลย

 วันนี้ ‘Science สไตล์สนุก’ ชวนน้องๆ ทำาให้คลิปหนีบ

กระดาษลอยน้ำากันค่ะ เชื่อว่าอ่านถึงตรงนี้มีหลายคนต้องนึก

ในใจวา่ ‘เปน็ไปไมไ่ด’้ แน่ๆ  ของทีมี่ความหนาแนน่มากกวา่น้ำา 

จะลอยน้ำาได้ยังไง หรือว่า จะต้องใส่อะไรในน้ำาเพื่อเปลี่ยน

คุณสมบัติของน้ำาหรือเปล่า ไม่เลยค่ะ น้ำาเปล่าธรรมดานี่ล่ะ 

 มาลองทำาดูกันดีกว่า อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็แสนง่าย

ตามนี้เลยค่ะ

 1. คลิปหนีบกระดาษที่แห้งและสะอาด

 2. กระดาษทิชชู

 3. ภาชนะใส่น้ำา

 4. ดินสอหนึ่งแท่ง 

 เริ่มต้นด้วยการเทน้ำาใส่ภาชนะ ลองเอาคลิปหนีบ

กระดาษใส่ลงไป พยายามทำาให้มันลอย ทำาไม่ได้ใช่ไหมคะ

 แล้วจะทำายังไงดี

 ทำาแบบนี้ค่ะ

 ตัดกระดาษทิชชูให้มีขนาดใหญ่ประมาณ 6x6 

เซนติเมตร ถ้าเป็นกระดาษทิชชูที่มีสองชั้น ลอกให้เหลือ 

ชัน้เดยีว เพือ่ใหบ้างทีส่ดุ คอ่ยๆ วางกระดาษทชิชลูงบนผวิน้ำา 

วางเบาๆ แบนๆ พยายามอยา่ให้ยบัหรอืจมลงไปในน้ำานะคะ 

 ทีนี้...วางคลิปหนีบกระดาษลงบนกระดาษทิชชูท่ีลอย

อยู่เบาๆ พยายามอย่าให้มือโดนกระดาษทิชชูหรือน้ำา

การทำาให้คลิปหนีบกระดาษลอยน้ำา



 ต่อมา...ใช้ด้ามดินสอค่อยๆ ดันกระดาษทิชชูเบาๆ 

จนกระทั่งกระดาษทิชชูจมลงไปในน้ำา ตอนดันกระดาษทิชชู 

ระวังอย่าให้โดนคลิปหนีบกระดาษ
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 นอ้งๆ จะพบวา่ คลปิหนบีกระดาษลอยอยูบ่นผวิน้ำาได้

อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียว

 เฉลย

 สิ่งที่ชว่ยทำาใหค้ลปิหนีบกระดาษลอยน้ำาได้กค็ือ “แรงตึงบนพืน้ผวิ (Surface Tension)” นั่นเอง อธิบายงา่ยๆ ก็คือ 

ผิวของกระดาษมีลักษณะเหมือนกับผิวหนัง ที่ซึ่งโมเลกุลของน้ำาเกาะกันแน่น ถ้าสภาวะเหมาะสม แรงตึงผิวจะแข็งแรง

พอที่ทำาให้คลิปหนีบกระดาษลอยน้ำาได้ แมลงหลายชนิด เช่น จิงโจ้น้ำา (water strider) ใช้แรงตึงผิวนี้เพื่อเดินบนผิวน้ำาค่ะ

 เห็นมั้ยคะว่า บางสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้อย่างง่ายดาย ต่อไปถ้าน้องๆ 

พบเจอเรื่องแปลกๆ ลองช่วยกันคิดดูก่อนว่า มีสาเหตุจากอะไรได้บ้าง บางทีคำาตอบอาจจะง่ายกว่าที่คิดก็ได้ค่ะ 

 เมื่อทำาการทดลองนี้สำาเร็จแล้ว ถ้าน้องๆ สนใจ ลองทำาการทดลองต่อแล้วตอบคำาถามเหล่านี้ดูนะคะ

 1. แรงตึงผิวน้ำาสามารถทำาให้คลิปหนีบกระดาษลอยอยู่ได้กี่อัน

 2. หากคลิปหนีบกระดาษมีรูปร่างต่างๆ กัน มีผลต่อการลอยน้ำาหรือไม่

 3. ของเหลวชนิดใดมีแรงตึงผิวสูงสุด-น้องๆ สามารถทดลองกับของเหลวชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่น้ำาได้เช่นกันนะคะ

 4. เราจะทำาให้แรงตึงผิวของน้ำาแข็งแรงขึ้นได้อย่างไรบ้าง (คำาใบ้ ลองเหยาะแป้งเด็กลงไปดูสิคะ)

 อยา่เพิง่บอกวธิทีำากบัใคร แลว้เรยีกเพือ่นๆ มาชว่ยกัน

ทายสิคะว่า ทำาได้ยังไง

 ว่าแต่...น้องๆ รู้ไหมคะว่า ทำาไมคลิปหนีบกระดาษ 

ถึงลอยน้ำาได้ ลองคิดคำาตอบดูก่อนนะคะ

 ทำาการทดลองแล้วมาเล่า หรือเอารูปมาอวดกันท่ีเฟซบุ๊กกรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.facebook.com/DSS 

THAISCIENCE บ้างนะคะ

 เนื้อหาการทดลองอ้างอิงจาก http://sciencebob.com/make-a-paperclip-float/
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 ปริศนาสำาหรับ Science สไตล์สนุกฉบับนี้ ขอเสนอให้น้องๆ ลองไข “ปริศนาตรรกะตาสีเขียว” ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่ง

ในปริศนาตรรกะ (logic puzzle) ที่ยากมากที่สุดปริศนาหนึ่งในโลกค่ะ

 สมมติว่าน้องๆ ได้ไปเที่ยวที่เกาะห่างไกลแห่งหนึ่งซึ่งมีมังกรอาศัยอยู่ 100 ตัว และทุกตัวมีตาสีเขียว พวกมัน 

ไม่เคยเห็นมนุษย์มาก่อน และต้อนรับน้องๆ เป็นอย่างดี

 นอ้งๆ อยู่บนเกาะได้สกัพกั และพบวา่พวกมนัมกีฎประหลาด 1 ขอ้ นัน่กค็อื ถา้มงักรตวัไหนรูต้วัวา่ตวัเองมดีวงตา 

สีเขียวล่ะก็ ตอนเที่ยงคืนของวันนั้น มังกรตัวนั้นจะต้องแปลงร่างเป็นนกกระจอก อย่างไรก็ตามบนเกาะไม่มีกระจก 

น้ำารอบเกาะกส็ขีุน่ ไมม่อีะไรทีส่ะทอ้นเงาไดเ้ลย นอกจากนัน้ยงัมกีฎอกีขอ้วา่ หา้มพดูถงึสขีองดวงตาเปน็อนัขาด ดงันัน้

ถึงแม้มังกรจะเห็นสีดวงตาของมังกรตัวอื่น แต่ไม่เคยรู้สีดวงตาของตัวเองเลย

 พอถึงวันที่จะออกจากเกาะ เหล่ามังกรมารวมตัวกันเพื่อส่งน้องๆ และน้องๆ ตัดสินใจว่า จะบอกสิ่งที่พวกมันรู้

อยู่แล้ว นั่นก็คือ “บนเกาะนี้มีมังกรอย่างน้อยหนึ่งตัวที่มีดวงตาสีเขียว” แล้วน้องๆ ก็เดินทางออกจากเกาะไป

 คำาถามกค็อื นอ้งๆ สามารถไขปรศินาได้หรือไมค่ะวา่ หลงัจากทีน่อ้งๆ ออกจากเกาะไปแลว้ เกดิอะไรขึน้กบัมงักร

เหล่านั้น ถ้าเวลาผ่านไป 1 คืน จะมีมังกรและนกกระจอกอยู่บนเกาะอย่างละกี่ตัว ถ้าเวลาผ่านไป 2 คืน 3 คืน 4 คืน 

ไปเรื่อยๆ จนถึง 101 คืน จะมีมังกรและนกกระจอกอยู่บนเกาะอย่างละกี่ตัว เพราะเหตุผลอะไร

 ผู้ที่ส่งคำาตอบของปริศนานี้ 20 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งได้ที่ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 พบกับเฉลยได้ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับหน้าค่ะ

“ปริศนาตรรกะตาสีเขียว”



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ32

Science สไตล์สนุก

แนวนอน
 3. ผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้อขาว มีความแข็งแรงสูง 
  ดูดซึมน้ำาต่ำา
 4. น้ำาที่มีส่วนผสมประกอบของเกลือและแร่ธาตุ 
  มากกว่าน้ำาปกติ
 6. ส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของฟองสบู่
 8. เครื่องสร้างภาพอวัยวะร่างกายโดยคลื่นแม่เหล็ก 
  ไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ
 9. แร่ธาตุที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและลดการอักเสบ 
  ของผิวหนัง
 10. หนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

แนวตั้ง
 1. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
 2. กลยทุธก์ารจดัการสารเคมีทีเ่ปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม
 5. ชื่อย่อภาษาอังกฤษของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 7. สมาคมวิชาชีพทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ 
  เทคโนโลยีที่กำาหนดและจัดทำามาตรฐาน

เฉลยเกมปริศนาอักษรไขว้
ประจำาเดือนพฤษภาคม 2558
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สายจิต ดาวสุโข 
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ สำานักเทคโนโลยีชุมชน

 ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ข่าวนักท่องเที่ยวถูกพิษแมงกะพรุนกล่องเสียชีวิตที่เกาะพงัน ทำาให้คนไทยตื่น
ตัวเรื่องจำานวนและสายพันธ์ุของแมงกะพรุน รวมถึงเรื่องความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อโดนพิษ 
จากแมงกะพรุนกล่องเป็นอย่างมาก แต่แมงกะพรุนกล่องก็ไม่ได้เป็นแค่สายพันธุ์เดียวที่มีพิษร้ายแรง ดังนั้นวารสาร วศ. 
ฉบับนี้เลยขอเสนอ แมงกะพรุนสายพันธ์ุอันตรายอันดับ 1-5 ของโลก ให้ทุกคนรู้จักกันค่ะ เริ่มจากพิษร้ายแรงที่สุด

 เริ่มจากตัวร้ายที่สุด มีพิษที่สุด และโหดที่สุดในบรรดา
แมงกะพรุนทุกสายพันธุ์ คือ แมงกะพรุนกล่อง ซึ่งเป็นที่สนใจกัน
มากในขณะนี้ สามารถพบได้ในทะเลเขตร้อนในอินโด-แปซิฟิก 
และสำาหรับทะเลไทย มักพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 
ในฤดูฝน โดยที่แมงกะพรุนชนิดนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ แบบหนวด
เด่ียว (พษินอ้ย) และหลายหนวด (พษิแรง) โดยสายพนัธุ ์Chironex 
fleckeri นี้ แต่ละตัวจะมีหนวดประมาณ 15 เส้น แต่ละเส้นอาจมี
ความยาวถึง 3 เมตร นอกจากนี้แล้วหนวดแต่ละเส้นมีเข็มพิษถึง
ห้าแสนอัน มีการประมาณการกันว่าแมงกะพรุนกล่อง 1 ตัวมีพิษ
ทีส่ามารถฆ่าคนไดถ้งึ 60 คน ซึง่พษิของแมงกะพรนุกลอ่งสามารถ
ทำางานอย่างรวดเร็วและฆ่าเหยื่อได้ภายในไม่กี่นาที โดยพิษ 
ของมันจะไปทำาลายระบบการทำางานของหัวใจ ระบบประสาท 
และเซลล์ผิวหนัง 
 โดยมีผู้เปรียบเทียบว่าการโดนพิษของแมงกะพรุนกล่อง
เหมือนกับความรู้สึกโดนฟาดด้วยแส้ หรือโดนนาบด้วยเหล็กร้อน 
ความรู้สึกเจ็บจากการโดนต่อยนั้นสามารถทำาให้เกิดอาการช็อก 
และนำาไปสู่การจมน้ำาและหัวใจวายได้ในทันที ในขณะที่หากรอด
ชีวิต เหยื่อจะได้รับความเจ็บปวดต่อเนื่องหลายสัปดาห์และเกิด
รอยแผลเป็นทั่วบริเวณที่โดนต่อย

ร อ บ รู้ - ร อ บ โ ล ก

แมงกะพรุนสายพันธุ์อันตรายแห่งท้องทะเล

อันดับที่ 1 แมงกะพรุนกล่อง Box Jellyfish (Chironex fleckeri)

ที่มา: http://www.planetdeadly.com/animals/dangerous-jellyfish
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 แมงกะพรุน Irukandji เป็นแมงกะพรุนกล่องชนิดสายเดี่ยว  ได้ชื่อมาจาก
ชนเผ่า Irukandji ของประเทศออสเตรเลียเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณที่พบแมงกะพรุน
ชนิดนี้ครั้งแรก แต่แมงกะพรุนชนิดนี้ยังมีการแพร่ไปทั่วมหาสมุทรและมีรายงาน
ว่าพบแมงกะพรุนชนิดนี้ที่เกาะอังกฤษด้วย แมงกะพรุน Irukandji นั้นมีขนาดตัว
เล็กประมาณ 5 มิลลิเมตร และหนวดยาวไม่เกิน 3 ฟุต ด้วยพิษท่ีร้ายแรงขนาด 
100 เท่าของพิษงูเห่า สำาหรับใช้ในการล่าและป้องกันตัว นอกจากนั้นเข็มพิษของ
แมงกะพรนุชนดินีย้งัมอียูท่ัว่ทัง้ตวัและหนวดซึง่ตา่งจากแมงกะพรนุชนดิอืน่ๆ อกี
ด้วย แต่เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของแมงกะพรุน Irukandji ทำาให้เมื่อคนต้องพิษ
จากแมงกะพรุนชนิดนี้จะไม่เกิดอันตรายถึงชีวิตในทันทีหากได้รับการรักษาและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสม อาการจากพิษแมงกะพรุนชนิดนี้ประกอบ
ไปด้วยกลา้มเนือ้เปน็ตะครวิ อาการปวดอยา่งรนุแรงบรเิวณหลงัและไต ปวดแสบ
ปวดรอ้นบรเิวณผิวและใบหนา้ อาเจยีน ปวดศรีษะ และอัตราการเตน้ของหวัใจที่
สูงขึ้น แต่ความรู้สึกตอนโดนต่อยนั้นจะไม่รู้สึกเจ็บมากนัก

 Portuguese Man o’ War เปน็สิง่มีชวีติกลุม่หนึง่ในทะเลทีอ่ยูร่วมตวักนัโดย
มถีงุอากาศสฟีา้เป็นตวัชว่ยในการลอยตวัเหมือนลำาเรือ ลกัษณะคลา้ยเรอืรบสมยั
ศตวรรษที่ 17 ชื่อ Men-of-war และในออสเตรเลียมันมีอีกชื่อหนึ่งว่า ขวดสีฟ้า 
(blue-bottle) เนื่องจากสีฟ้าของถุงอากาศนั่นเอง Man o’ War สามารถพบได้ใน
มหาสมุทรทั่วโลก โดยเฉพาะเขตทะเลทางเหนืออย่างสกอตแลนด์ พิษของ Man 
o’ War นัน้ คลา้ยกบัแมงกะพรนุพษิ ทีเ่มือ่โดนตอ่ยจะรูส้กึเจบ็ปวดเหมอืนโดนแส้
เฆีย่น และความเจ็บนัน่สามารถอยูไ่ดเ้ปน็ชัว่โมงถงึหลายวนัขึน้อยูก่บัปรมิาณพษิ
ทีไ่ด้ และมอีนัตรายอาการแทรกซอ้นทีเ่กดิจากการแพพ้ษิโดยม ีไข ้เกดิอาการชอ็ก 
ตามมาด้วยการทำางานของหัวใจและปอดล้มเหลว ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

 แมงกะพรุน Lion’s Mane เป็นแมงกะพรุนขนาดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่า
ที่มนุษย์เคยเจอมา มีขนาดลำาตัวใหญ่ถึง 8 ฟุต และมีหนวดท่ียาวถึง 100 ฟุต 
โดยแมงกะพรุนชนิดนี้อาจมีน้ำาหนักได้มากถึง 250 กิโลกรัมต่อหนึ่งตัวเลย 
ทีเดียว แมงกะพรนุชนดินีจ้ะอยูใ่นน้ำาเยน็ ซึง่สว่นใหญส่ามารถพบไดบ้รเิวณทะเล
ฝั่งแอตแลนติกเหนือรวมถึงสหราชอาณาจักร ทั้งยังสามารถพบได้ที่ประเทศ
ออสเตรเลียหากน้ำาทะเลมีความเย็นเพียงพอ พิษของแมงกะพรุนชนิดนี้จะทำาให้
เกิดความเจ็บปวดมาก และสามารถทำาให้เสียชีวิตได้เนื่องจากทนพิษบาดแผล 
ไม่ไหว และด้วยขนาดที่ใหญ่มหึมานี้ เคยมีเหตุที่แมงกะพรุนพันธุ์นี้เกยตื้นตาย 
บนหาดในมลรฐั New Hampshire ประเทศสหรฐัอเมรกิา และเศษซากของหนวด
ที่โดนพัดกระจายบริเวณชายหาดทำาให้คนถึง 150 คนบาดเจ็บเลยทีเดียว

อันดับที่ 2 Irukandji Jellyfish (Carukia barnesi)

อันดับที่ 3 Portuguese Man o’ War (Physalia physalis)

อันดับที่ 4 Lion’s Mane Jellyfish (Cyanea capillata)

ที่มา: http://www.planetdeadly.com/animals/
dangerous-jellyfish

ที่มา: http://www.planetdeadly.com/animals/
dangerous-jellyfish

ที่มา: http://www.planetdeadly.com/animals/
dangerous-jellyfish
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 แมงกะพรุน Sea Nettle สามารถพบได้ทั่วไปบริเวณ
ชายฝั่งทั้งสองด้านของทวีปอเมริกาเหนือ แมงกะพรุนพันธ์ุนี้
เปน็ทีรู่จั้กกนัดทีีอ่า่ว Chesapeake ชายฝัง่ตะวนัออกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา พบมากในชว่งฤดูรอ้น โดยแมงกะพรนุชนดินีจ้ะ
รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม (bloom) ขนาดใหญ่ และเป็นอันตราย
ต่อผู้มาว่ายน้ำาบริเวณนั้น Sea Nettle เป็นแมงกะพรุนขนาด
ใหญ่ โดยมีขนาดลำาตัวสามารถวัดได้ถึง 1 ฟุต และหนึ่งตัวมี
หนวดถึง 24 อัน ที่สามารถยาวได้ถึง 6 ฟุต และหนวดเหล่านี้
เองทีซ่อ่นเขม็พษิเอาไว ้พษิของแมงกะพรนุชนดินีจ้ะทำาใหเ้กดิ
ผื่นบนผิวหนังที่โดนพิษประมาณ 1 ชั่วโมง และเจ็บปวดมาก 
แต่ส่วนมากพิษจะไม่ร้ายแรงมากจนถึงขั้นเสียชีวิต

 เพราะฉะนั้นหากโดนแมงกะพรุนต่อยระหว่างเล่นน้ำาทะเล ควรตั้งสติและพยายามขึ้นฝั่งให้เร็วท่ีสุด จากนั้นสังเกต 
รอยแผล หากพบว่าเป็นรอยเส้นสายคล้ายรอยไหม้เป็นบริเวณกว้าง ให้รีบนำาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด โดยขณะรอรถฉุกเฉิน 
มารับ ควรตักน้ำาทะเลรมิฝัง่ (ยิง่น้ำาอุน่ยิง่ด)ี สาดบรเิวณทีโ่ดนแรงๆ เพือ่เปน็การกำาจดัเขม็พษิทีต่ดิออกไปใหม้ากทีส่ดุ แตห้่ามใช้
น้ำาจดืหรอืแอลกอฮอลล์า้งโดยเด็ดขาดเพราะจะทำาใหก้ระเปาะพษิแตก ตามหลกัการการผา่นเยือ่ของสารละลายหรอืออสโมซสิ 
ท่ีสารละลายความเขม้ขน้สงู (สารละลายพษิแมงกะพรนุ) จะไหลผา่นเยือ่ไปยงัสารละลายความเขม้ขน้ต่ำา (น้ำาจดืหรอืแอลกอฮอล)์ 
ทั้งนี้ผู้อ่านสามารถอ่านวิธีปฐมพยาบาลเม่ือโดนพิษแมงกะพรุนโดยละเอียดได้ท่ี เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://www.boe.moph.go.th/
 นอกจากนี้การแก้ปัญหาการระบาดของแมงกะพรุนยังสามารถทำาได้ท่ีต้นเหตุ นั่นก็คือ การรักษาระบบนิเวศน์ของ 
ทอ้งทะเลใหเ้กดิความสมดุลและสมบรูณ์ โดยการลดการปลอ่ยน้ำาเสยีทีเ่ปน็สาเหตกุารเพิม่จำานวนของแพลงกต์อนทีเ่ปน็อาหาร
ของแมงกะพรุน และลดการทิ้งขยะลงทะเลที่เป็นการฆ่าเต่าทะเลที่กินแมงกะพรุนเป็นอาหาร เนื่องจากเต่าทะเลนั้นจะกินขยะ
ของเราแทนและตายในที่สุด

อันดับที่ 5 แมงกะพรุน Sea Nettle (Chrysaora)

เอกสารอ้างอิง
Animals : Most dangerous jellyfish [online]. Planetdeadly.com. 2015 [viewed 14 August 2015]. Available from: http://www.planetdeadly.com/

animals/dangerous-jellyfish
Internet forum. Facebook : Thon Thamrongnawasawat [online]. 1 August 2015, 22:14 [viewed 14 August 2015]. Available from: https://

www.facebook.com/thon.thamrongnawasawat/posts/1165661240115744
ธมัมท์วิตัถ ์นรารตันว์นัชยั. พษิจากแมงกะพรนุไฟ [ออนไลน]์. มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง. สำานกัวชิาเวชศาสตรช์ะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ. [อา้งถงึวนัที ่

18 สิงหาคม 2558]. เข้าถึงจาก: http://www.mfu.ac.th/school/anti-aging/admin/uploadCMS/research/fuWed10521.pdf 

ที่มา: http://www.planetdeadly.com/animals/dangerous-jellyfish



สุวศรี เตชะภาส 
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ
สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเที่ยงการวัด ความใกล้เคียงของการเป็นไปตามกันระหว่างค่าบ่งชี้ต่างๆ หรือค่าปริมาณท่ีวัดได้จากการวัดซ้ำาๆ 
ที่กระทำาต่อวัตถุอันเดิม หรือวัตถุที่คล้ายกัน ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุ
measurement precision closeness of agreement between indications or measured quantity values obtained by 
replicate measurements on the same or similar objects under specified conditions

ความคลาดเคลื่อนการวัด ค่าปริมาณที่วัดได้ลบด้วย
ค่าปริมาณอ้างอิงค่าหนึ่ง
measurement error measured quantity value minus 
a reference quantity value

ความไม่แน่นอนการวัด พารามิเตอร์ที่ไม่ใช่จำานวน
ลบที่ใช้บ่งบอกลักษณะเฉพาะของการกระจายของ 
ค่าปริมาณต่างๆ ของสิ่งที่ถูกวัดสิ่งหนึ่งซึ่งกำาหนดไว้ 
บนพื้นฐานของข้อมูลที่ใช้
measurement uncertainty non-negative parameter 
characterizing the dispersion of the quantity values 
being attributed to a measurand, based on the 
information used

ความถกูตอ้งการวัด ความใกล้เคยีงของการเปน็ไปตาม
กันระหว่างค่าปริมาณท่ีวัดได้ค่าหนึ่งกับค่าปริมาณจริง
ค่าหนึ่งของสิ่งที่ถูกวัดสิ่งหนึ่ง 
measurement accuracy closeness of agreement 
between a measured quantity value and a true quan-
tity value of a measurand

ความแม่นการวัด ความใกล้เคียงของการเป็นไปตาม
กันระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณที่วัดได้ซ้ำาๆ จำานวน
อนันต์กับค่าปริมาณอ้างอิงค่าหนึ่ง
measurement trueness closeness of agreement 
between the average of an infinite number of replicate 
measured quantity values and a reference quantity 
value

เอกสารอ้างอิง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. ศัพท์บัญญัติมาตรวิทยาระหว่างประเทศ - แนวคิดพื้นฐาน และแนวคิดทั่วไปพร้อมนิยามที่เช่ือมสัมพันธ์ 

(VIM). [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2558]. เข้าถึงจาก: http://www.nimt.or.th/nimt/upload/contentfile/attach-lab_ 
news-125-261.pdf

ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/BrownManchester-
MuralProclamation.jpg/330px-BrownManchesterMuralProclamation.jpg
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ลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยรับรองระบบงานประเทศไต้หวัน ครั้งที่ 6

ประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการรับรอง ระบบงานและมาตรฐานระหว่าง ไทย-สปป.ลาว 

มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการสร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำาหนดทั่วไปสำาหรับหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 : 2012”

นำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหน่วยรับรองระบบงานและมาตรฐานกรมมาตรฐานและวัดแทก (สปป.ลาว)

 6 พฤษภาคม 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามบันทึกการประชุม ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยรับรองระบบ
งานประเทศไต้หวัน (Taiwan Accredited Foundation - TAF) ครั้งที่ 6 พร้อมทั้งจัดงานสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “Harmonization of assessor, TSC, and LAC” โดยมีตัวแทนจากหน่วยรับรอง
ระบบงานประเทศไตห้วนั รว่มเปน็วทิยากรพเิศษ ในวนัที ่7-8 พฤษภาคม 2558 ณ รอยลั รเิวอรแ์คว 
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี 

 18 พฤษภาคม 2558 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร รว่มลงนามโครงการ การพฒันาหนว่ยรบัรอง
ระบบงานและมาตรฐานระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ไทย) และกรมมาตรฐานและวัดแทก 
(สปป.ลาว) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
ประธานรว่มลงนามโครงการ ณ หอ้งประชมุอคัรเมธ ีอาคารตัว้ ลพานกุรม กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร  

 3 มิถุนายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน 
ในการมอบใบรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ ใหแ้ก ่4 หอ้งปฏบิตักิาร ไดแ้ก ่หอ้งปฏบิตัิ
การ บรษิทั ซนัฟูด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั, บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติง้ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จำากัด, ห้องปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน), ห้องปฏิบัติการตรวจ
และทดสอบทางเคมี บริษัท สมอทองน้ำามันปาล์ม จำากัด รวม 4 ราย ณ ห้องประชุมอัครเมธ ี
อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

 14-15 พฤษภาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำาหนดทั่วไปสำาหรับหน่วยตรวจ 
ISO/IEC 17020 : 2012” โดย นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์ และ นางสาวศศิวิมล สูงสว่าง ข้าราชการ
บำานาญ สำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม เปน็วทิยากร ณ หอ้งประชมุ 310 ชัน้ 3 อาคาร
สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 9 มิถุนายน 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “สร้างคุณภาพ
สินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
และคณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการในพืน้ที ่ใหก้ารตอบรบั ณ โรงแรมวาสฏิฐซีติี ้โฮเทล จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

 1 มิถุนายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย 
ว่าที่ร้อยตรีสรรค์ จิตรใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าพบ นายบุญปอน บัวแพง 
ผู้รักษาการหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทก และนายเวียงทอง วงศ์ทะวิลัย รองหัวหน้ากรม
มาตรฐานและวัดแทก กรมมาตรฐานและวัดแทก (สปป.ลาว) เพื่อหารือติดตามความก้าวหน้า
โครงการพฒันาหนว่ยรบัรองระบบงานและมาตรฐานเพือ่เตรยีมความพรอ้มของกรมมาตรฐานและ
วัดแทก ให้เป็นหน่วยรับรองระบบงานและมาตรฐาน  และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของ วศ. ในงาน
คาราวานวิทยาศาสตรไ์ทย-สปป.ลาว ณ มหาวทิยาลยัแหง่ชาตลิาว นครหลวงเวยีงจนัทน ์สปป.ลาว
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งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลกเรื่อง “Accreditation and Metrology Supporting the Delivering of Health
and Social Care” ประจำาปี 2558 

โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา : การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝึกอบรม เรื่อง ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ

Japan Fine Ceramics Association เยี่ยมชมผลงานเซรามิก

วศ. คงสถานะของการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

เปิดให้การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 

 10 มิถุนายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะ 
ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที ่วศ. เขา้รว่มงานวนัรบัรองระบบงานโลก ประจำาป ี2558 ซึง่กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
และสถาบันมาตรวิทยา ร่วมกับ สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันจัดงานสัมมนา หัวข้อ “Accreditation 
and Metrology Supporting the Delivering of Health and Social Care” ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

 25 มิถุนายน 2558 นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและ
พัฒนา : การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 26 มิถุนายน 2558 ว่าที่ร้อยตรีสรรค์ จิตรใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เร่ือง “ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ” โดย 
ดร.ทรงพนัธ ์เจิมประยงค ์จากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มาเปน็วทิยากร ณ หอ้งประชมุชัน้ 6 อาคารสถานศกึษา 
เคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 29 มิถุนายน 2558 ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะ
นักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Bambang Yano Tomosaburo และ Mr.Naoki Koga จากหน่วยงาน 
Japan Fine Ceramics Association (JFCA) ในโอกาสเข้าพบเยี่ยมชมผลงานด้านเซรามิก และหารือร่วม
กันกับนักวิจัยของ วศ. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามยอมรับร่วม (APLAC Mutual 
Recognition Arrangement (MRA) ดา้นการรบัรองระบบงานหอ้งปฏบิตักิาร กบั Mrs. Roxanne Robinson, 
APLAC MRA Council Chair และ Mr. Nigel Jou, APLAC Chair ซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Coopera-
tion, APLAC) โดยสำานกับรหิารและรบัรองหอ้งปฏบิตักิาร ไดค้งสถานะของการยอมรบัรว่มดา้นการรบัรอง
ระบบงานหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ รวมทัง้ไดร้บัการยอมรบัรว่มในขอบขา่ยทีข่ยายใหมด่า้นการรบัรอง ผูจ้ดั

 26 มถินุายน 2558 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร จดัสมัมนาเรือ่ง “How the International Certification 
of Persons System Enhance Science & Technology Career through ASEAN and Global Market” 
การสรา้งโอกาสอาชพีดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีว้ยการรบัรองบคุลากรสากล ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17024 เพือ่เปน็เครือ่งมอืในการผลกัดนัการยกระดบัสมรรถนะบคุลากรของประเทศ โดยไดใ้หก้าร
รับรองในสาขาแรกคือ “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” โดย ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ 

โปรแกรมการทดสอบความชำานาญหอ้งปฏบิตักิาร และการรบัรองผูผ้ลติวสัดอุา้งองิ ในการประชมุทางวชิาการประจำาป ี“The APLAC – PAC 
annual joint meetings 2015” ณ เมืองโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
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สทอภ. เยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการเชิงกลทางด้านคอมโพสิท 

แสดงผลงานวิจัย ผลไม้ในน้ำาเชื่อมบรรจุในถุงรีทอร์ต เทคโนโลยีใหม่เพื่อการส่งออก

   วศ. เปิดบ้าน โชว์ยกระดับการให้บริการ หนุนผู้ประกอบการสู่ความสำาเร็จด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

วศ.เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

เปิดเวทีรับฟังความเห็น MOST One Stop Service กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมให้บริการทดสอบ/สอบเทียบ แบบเบ็ดเสร็จ

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำารวจ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน สำานักหอสมุดฯ

แถลงข่าว กระทรวงวิทย์ฯ จัดบิ๊กแพคเกจแก้ภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกร  

 30 มิถุนายน 2558 ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำานวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม 
ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
พรอ้มดว้ยนกัศกึษาฝกึงาน เขา้เยีย่มชมศกึษาดงูานหอ้งปฏบิตักิารเชงิกลทางดา้นคอมโพสทิ และหารอืการ 
บรูณาการงานวิจัยและพฒันาระหวา่ง สทอภ. และ วศ. ในอนาคต ณ หอ้งประชมุอคัรเมธ ีอาคารตัว้ ลพานกุรม 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 2-5 กรกฎาคม 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำาผลงานวิจัย ผลไม้ในน้ำาเชื่อมบรรจุในถุงรีทอร์ต 
เปน็ผลงานวจิยัทีม่ศีกัยภาพในเชงิพาณชิยแ์สดงในงาน SMART SME EXPO 2015 รว่มกบั สำานกังานคณะ
กรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) นำาเสนอตอ่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) เพือ่เพิม่
มูลค่าและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ในการสร้างโอกาสและรายได้ในเชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  

 24 กรกฎาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านกรมวิทยาศาสตร์บริการ” ยกระดับการให้บริการ เพื่อผู้ประกอบการ 
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่สากล การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้มีส่วนได้
สว่นเสยี ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ลกูคา้ผูม้ารบับรกิาร ฯลฯ กวา่ 400 คน ณ บรเิวณกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร  

 18 สิงหาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เพือ่นอ้มรำาลกึถงึพระกรณุาธคิณุในฐานะทรงเปน็ “พระบดิาแหง่วทิยาศาสตรไ์ทย” 
ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 17 สิงหาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิด
งานการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การบริการทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บูรณา
การภารกจิเกีย่วขอ้งจาก 5 หนว่ยงาน ได้แก่ กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร (วศ.) สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) พร้อมเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
ระบบบริการให้สมบูรณ์ ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

 2 กรกฎาคม 2558 นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะตำารวจ จากสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน
ตำารวจ สำานกังานพสิจูนห์ลกัฐานตำารวจ ณ สำานกัหอสมดุและศนูยส์ารสนเทศวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 2 กรกฎาคม 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าว กระทรวงวิทย์ฯ จัดบิ๊กแพคเกจ 
แกภ้ยัแลง้ชว่ยเหลอืเกษตรกร ไดจ้ดับธูกจิกรรมโชวผ์ลงานหนว่ยเคลือ่นทีเ่รว็ ทีพ่รอ้มลงพืน้ทีเ่กบ็ตวัอยา่ง
น้ำาผิวดินเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำา ในกรณีท่ีหน่วยงานในพื้นท่ีพบปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องคุณภาพน้ำา 
ในแหล่งน้ำาที่อาจส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน หรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ของประเทศ ซึ่งมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน 
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
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การพฒันาระบบการให้บรกิารเทคนิคดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ ระยะแรกเน้นบริการทดสอบ/สอบเทียบ 
 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ได้รบัมอบหมายจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในคณะ
ทำางานการบูรณาการและเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบรกิารดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรม (กลุ่ม 3) 
ระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดและหน่วยงานอ่ืน จึงได้เริ่ม
ดำาเนินการพฒันาระบบการใหบ้รกิารเทคนคิด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีบบเบด็เสรจ็ (MOST One Stop Service) ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้น ระยะแรกเน้นการ
บรกิารทดสอบ/สอบเทยีบ ซึง่ไดบ้รูณาการเชือ่มโยงเครือ่งมอื
และปัจจัยเอื้อต่างๆ ที่มีอยู่ภายในหน่วยงานของกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดระยะเวลาในการให้
บริการ ดังนี้
  One Website โดยเปิดเว็บไซต์ onestop.most.go.th 
ให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านเว็บไซต์เดียว 
  One Stop การรับ-ส่ง ตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ 
ณ จุดบริการที่เลือกจุดเดียว 
  One Laboratory บรูณาการการทำางานของหอ้งปฏบิตัิ
การเสมือนห้องปฏิบัติการเดียว 
  One Report การออกใบรายงานผลการทดสอบในใบ
รายงานผลเดียว 

 รวมทั้งใช้ระบบ Call Center 1313 ศูนย์บริการร่วม
ของสำานกังานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ เปน็ศนูยก์ลางการ
ประสานข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ขอรับบริการไปยังหน่วยงานผู้
ให้บริการ 
 การพฒันาระบบการใหบ้รกิารเทคนคิดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีบบเบด็เสรจ็ ระยะแรกเนน้การบรกิารทดสอบ/ 
สอบเทียบ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์งานบริการเด่น ซึ่งมีห้องปฏิบัติ
การเฉพาะทางดา้นทดสอบ/สอบเทยีบของหนว่ยงานในสงักดั
กระทรวงรองรับการให้บริการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทดสอบ 
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี วัสดุสัมผัสอาหาร ยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เซรามิก ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรางรถไฟ สีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม การวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ และงาน
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะส่งมอบ
บริการที่ดี มีคุณภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดรับฟัง
ความคิดเห็น MOST One Stop Service เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ต่อไป   

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การบริการ
ทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อการส่งออก ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำา กรุงเทพฯ
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