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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 


