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  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  โดยส�านักพัฒนา
ศักยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร (พศ.) ได้พฒันาระบบ
งานรบัรองความสามารถบคุลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17024 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและเปิดให้การรบัรอง
สาขาแรก  “การควบคมุและจดัการสารเคมใีนห้องปฏบิตักิาร” 
ได้รบัการรบัรองเป็นหน่วยรบัรองบคุลากร (Certification Body 
for Persons : CB) เป็นรายแรกของประเทศไทยจากส�านกังาน
มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) ซึง่เป็นหน่วยรบัรอง 
ระบบงาน (Accreditation Body : AB) ของประเทศไทย ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการผลักดันและยกระดับความสามารถบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย พศ. วศ. จึงได้ 
ด�าเนินการพัฒนาสาขาการรับรองใหม่อย่างต่อเนื่อง โดย วศ. 
เล็งเห็นว่า น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์  ใน
ร่างกายของมนุษย์มีน�้าเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 2 ใน 3 ของ 
น�า้หนกัตวั  โดยเป็นส่วนประกอบของอวยัวะ เนือ้เยือ่ และสารต่างๆ 
ในร่างกาย จากการศึกษาและวิจัยพบว่า ร่างกายของมนุษย์มี
ความต้องการใช้น�า้ในกระบวนการต่างๆ เช่น การล�าเลยีงอาหาร
ไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย การรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้
คงที ่โดยการพาความร้อนภายในร่างกายให้ระบายออกมาพร้อมกบั
เหงือ่ การย่อยอาหาร ทีต้่องอาศยัน�า้ร่วมกบัเอนไซม์ในการย่อย

อาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมนั ให้เป็นสารทีมี่
โมเลกลุขนาดเลก็ลงเพือ่ให้ร่างกายสามารถดดูซมึไปใช้ได้ และอืน่ๆ 
เป็นต้น นอกจากน�า้จะเป็นสิง่ส�าคญัต่อการด�ารงชวิีตแล้ว น�า้ยงั
มปีระโยชน์ต่อมนษุย์ในด้านอืน่ๆ เช่น ใช้ในการเกษตร ปลูกพืช 
เลีย้งสตัว์ และการประมง ส�าหรบัภาคอตุสาหกรรมมวีตัถปุระสงค์
ในการใช้น�า้ทีแ่ตกต่างกนั เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นตัวท�าละลาย 
ใช้เพื่อระบายความร้อน และท�าความสะอาด
 
 ดังนัน้ เมือ่น�า้เป็นส่ิงจ�าเป็นทีร่่างกายขาดไม่ได้ เราจงึควร
ตระหนักและให้ความส�าคัญกับคุณภาพของน�้า ที่จะน�าเข้าสู่
ร่างกายโดยตรงเป็นประจ�าทุกวัน นั่นคือ “น�้าดื่ม หรือ น�้า
บริโภค” ปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันทางธุรกิจของการ
ผลิตน�า้ด่ืมบรรจุขวดค่อนข้างสูง  ซ่ึงมทัีง้ผู้ประกอบการรายใหญ่ 
รายกลาง และรายเล็ก ส่งผลให้มีน�้าดื่มหลายยี่ห้อออกวาง
จ�าหน่ายให้ประชาชนเลือกซื้อเป็นจ�านวนมาก หน่วยงานภาค
รัฐของประเทศไทยจึงได้ก�าหนดเกณฑ์คุณภาพหรือมาตรฐาน
น�้าบริโภคขึ้น โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล Guidelines for 
Drinking-water Quality ขององค์การอนามัยโลก ดังนี้  
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 1. กระทรวงสาธารณสุข : ได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524)  เรื่อง น�้าบริโภคในภาชนะ
บรรจทุีปิ่ดสนทิ ต่อมาได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบบัที ่135 (พ.ศ. 2534) เรือ่ง น�า้บรโิภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6) ซึ่งมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเกณฑ์คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และ
จลุนิทรย์ี  ทัง้นีเ้พือ่ให้น�า้บรโิภคมคีณุภาพทีด่ยีิง่ข้ึน
 
 2. กระทรวงอุตสาหกรรม : ได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม น�า้บรโิภค มาตรฐานเลขที ่ มอก. 257-2549 ตาม
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับท่ี 3470 (พ.ศ. 2549) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2511 เรือ่ง ยกเลกิมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมน�า้บรโิภค 
เล่ม 1 ข้อก�าหนดเกณฑ์คณุภาพและก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมน�้าบริโภค 

 นอกจากนัน้ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการผลิตน�า้บรโิภค 
จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 220 (พ.ศ. 2544) เรื่อง น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท (ฉบับที่ 3) ที่ได้ก�าหนดไว้ว่า ให้น�้าบรโิภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทเป็นอาหารท่ีต้องมีการก�าหนดวิธีการผลิตเครื่องมือ 
เครือ่งใช้  ในการผลติ และการเกบ็รักษาน�า้บรโิภคในภาชนะบรรจุ
ทีปิ่ดสนทิ ซ่ึงการด�าเนนิการดงักล่าวนัน้จะต้องค�านงึถึงสิง่ต่างๆ 
ดงัน้ี คอื 1. สถานทีต่ัง้และอาคารผลติ 2. เครือ่งมอืเครือ่งจักรและ
อปุกรณ์การผลิต  3. แหล่งน�า้  4. การปรบัคุณภาพน�า้ 5. ภาชนะบรรจ ุ
6. สารท�าความสะอาดและสารฆ่าเชือ้ 7. การบรรจ ุ  8. การควบคมุ
คณุภาพมาตรฐาน 9. การสขุาภบิาล 10. บคุลากรและสขุลกัษณะ 
ผูป้ฏบิตังิาน และ 11. บนัทกึและรายงานจากเหตผุลความจ�าเป็น 
ที่น�้าดื่มเป็นสิ่งส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของทุกคน บุคลากรที ่
ท�าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพน�า้ดืม่จงึต้องมคีวามรู ้ความสามารถทกัษะ
และความช�านาญอย่างแท้จริง ตัง้แต่ข้ันตอนเร่ิมต้นในการคดัเลอืก 
แหล่งน�า้เพือ่ใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติ การควบคมุกระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าทั้งทางฟิสิกส์ 
เคมี และจลุนิทรย์ี การบรรจนุ�า้ลงในภาชนะบรรจุทีส่ะอาด การแสดง
ฉลากที่ถกูต้อง การเกบ็รักษาน�า้ดืม่ในคลังสินค้า จนถงึขั้นตอน
สดุท้ายในการขนส่งน�า้ดืม่เพือ่ออกวางจ�าหน่าย ดงันัน้ การผลติ
น�้าดื่มภายใต้การควบคุมดูแลโดยบุคลากรท่ีผ่านการประเมิน

ความสามารถและได้รับการรับรอง  ตามมาตรฐานสากล ISO/
IEC 17024 จะช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้รโิภคอกีทางหนึง่ว่า 
ผู้บริโภคจะได้รับน�้าดื่มทีส่ะอาด ปลอดภยั และมคีณุภาพตามที่
มาตรฐานก�าหนด รวมท้ังยังเป็นการเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้แก่ 
ผู้ประกอบการอีกด้วย  

 อนึง่ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) ได้สร้างความร่วมมือ 
การรับรองความสามารถบคุลากร ด้านวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
กบัสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี (สคช.) ซ่ึง สคช. เป็นองค์การมหาชน 
จดัตัง้ขึน้ โดยพระราชกฤษฎกีา “จดัตัง้สถาบันคณุวุฒวิิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554” โดยมวีตัถุประสงค์หลกั ในการ
พฒันาก�าลงัคนด้วยระบบคณุวฒุวิชิาชพี สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
หรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท�ามาตรฐานอาชีพ ให้การรับรอง
องค์กรรบัรองสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อประเมิน
สมรรถนะบคุคลในการให้การรับรองคณุวฒุวิชิาชพีและมาตรฐาน
อาชพี รวมถงึเป็นศนูย์กลางข้อมลูเกีย่วกบัระบบคณุวฒิุวชิาชีพ
และมาตรฐานอาชพี ทัง้นีอ้งค์กรทีม่หีน้าทีร่บัรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ถือเป็นองค์กรส�าคัญที่ท�าหน้าที่
ประเมินสมรรถนะของบุคคลในแต่ละสาขาวิชาชีพ สถาบันฯ 
ได้น�าร่องในการรับรององค์กรทีม่หีน้าทีรั่บรองสมรรถนะฯ  ทัง้
ภาครัฐและเอกชนในทุกภูมิภาคภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรท่ีมีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชพีของ สคช. โดยภาพรวม 
คุณวุฒิวิชาชีพ คือ การให้การรับรองอย่างเป็นทางการส�าหรับ
ผูม้สีมรรถนะวชิาชพีเฉพาะ คณุวฒุวิชิาชพีจะถกูแบ่งเป็นระดบั
ต่างๆ ในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ   โดยใช้สมรรถนะวิชาชีพเป็น
เกณฑ์ก�าหนด ตั้งแต่ระดับต้นซึ่งเป็นผู้ที่มีวิชาชีพพื้นฐานจนถึง
ระดบัสงูทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุใินวชิาชพี ทัง้นี ้สถาบนัฯ ได้ร่วมกับ
ผู้ประกอบการในสาขาอาชีพต่างๆ ในการพิจารณาก�าหนด  
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพไว้ตั้งแต่ระดับที่ 1-7 ทั้งนี้ วศ. และ สคช. 
ทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนาร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างความเชือ่มัน่บคุลากรในอาชพีตามมาตรฐานสากล ซึง่เป็น
ปัจจยัในการเพิม่ขดีความสามารถ    ในการแข่งขนัของประเทศ
อย่างยั่งยืน  โดยพร้อมที่จะร่วมมือในส่วนที่จะมีแนวทางความ
เป็นไปได้หรือศักยภาพ  ที่มีของแต่ละหน่วยงานในการพัฒนา
สาขาการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีให้สอดคล้องกบัความต้องการในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ และให้เกดิความเชือ่มัน่น�าไปสู่การยอมรบัร่วมกบั
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การปฏิบัติอาชีพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดบัอาเซยีนและสากลต่อไปในอนาคต   จงึได้มกีารลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการใน
การพัฒนาและส่งเสรมิการรับรองสมรรถนะของบคุคล เมือ่วนัที่ 
28 กรกฎาคม 2559 ระหว่าง กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) กบั สถาบันคณุวฒุวิิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) (สคช.) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ วศ. และ สคช. จะด�าเนนิการ 
ความร่วมมอืกันอย่างต่อเนือ่ง  เพือ่ประโยชน์สงูสดุในการพัฒนา
บคุลากรให้มีศักยภาพขดีความสามารถเป็นทีย่อมรบัทัง้ในและ 
ต่างประเทศ ช่วยส่งเสริมขับเคลื่อนรากฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศชาตต่ิอไป โดย วศ. และ สคช. มกีารด�าเนนิงานร่วมกนั 
ได้แก่
 
 วศ. จะขอใช้มาตรฐานอาชพีที ่สคช. จดัท�าไว้แล้ว ตามที ่วศ. 
มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใช้พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถ
บคุลากรสาขาใหม่ ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 
โดยจะระบถุงึทีม่าของมาตรฐานว่า ได้รบัอนเุคราะห์จาก สคช. 
มาประยกุต์ใช้  ซ่ึงส่วนน้ีเป็นหน้าท่ีประการหน่ึงของ สคช. ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา 
ศูนย์หรอืสถาบันอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของรฐั และ

องค์กรเอกชน ในการเผยแพร่ระบบคณุวฒุวิชิาชพีและมาตรฐาน
 สคช. ขอความอนเุคราะห์ผูเ้ชีย่วชาญจาก วศ. ในการจดัท�า
มาตรฐานอาชีพด้านต่างๆ ที่บุคลากรของ วศ. มีศักยภาพ  
วศ. จะขอความอนุเคราะห์ให้ สคช. จัดท�ามาตรฐานอาชีพ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ วศ. เล็งเห็นความส�าคัญ 
ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัประเทศชาตใินอนาคต เช่น ด้านควบคุม
คณุภาพน�า้บริโภคที่ วศ. ได้ด�าเนินการจัดท�าหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการขอรับการรับรองและผ่านการประชาพิจารณ ์
มาแล้ว ในระดับหนึ่ง หลังจากนั้น วศ. อาจน�ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสาขาการรับรองใหม่ต่อไป

 จะเหน็ได้ว่า กรมวทิยาศาสตร์บริการ ได้มกีารพฒันางาน
ด้านการรับรองความสามารถบคุลากรอย่างเข้มแขง็ เป็นหน่วย
งานที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ให้ความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ที่ได้รับการ
รับรองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจขอรับ
การรับรองความสามารถบคุลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17024 สามารถยื่นขอรับการรับรองและสืบค้นรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับรองความสามารถบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ที่
เว็บไซต์ http://pcst.dss.go.th
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