
สิง่แวดล้อมยัง่ยนืได้ด้วยการรบัรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการ

แวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญของการด�ารงชีวิต
ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย มีความส�าคัญต่อ 

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น เช่น น�้าใช้เพื่อการบริโภค  
อากาศใช้เพื่อการหายใจของมนุษย์และสัตว์ ดินเป็นแหล่งท่ี
อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนบก เป็นแหล่งเพาะปลูก แสงแดดให้
ความร้อนและช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช สิ่งแวดล้อม 
ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ในขณะที่สิ่งแวดล้อม 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งอาจต้อง
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเอง
ก็อาจเปล่ียนแปลงไปตามการกระท�าของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู ่ใน 
สิ่งแวดล้อมนั้นได้ หากต้องการส่งเสริมปัจจัยพ้ืนฐานท่ีดีของ
มนุษย์ การด�ารงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืนจึง
เป็นสิ่งส�าคัญ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม ป้องกัน ลด และ 
แก้ไขปัญหามลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศ 
บทบาทและภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ เป ็นไปตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 อันได้แก่ การประกาศพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ  
การก�าหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหล่งก�าเนดิ การก�าหนด 
ประเภทของแหล่งก�าเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อย 
อากาศเสีย น�้าทิ้ งหรือขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ  
ได้ด�าเนินการออกประกาศกระทรวง ข้อก�าหนดกระทรวง  

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สิ่ง
ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์*

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เช่น มาตรฐาน 
ระดับเสียงรถยนต์ มาตรฐานค่าควันด�า และค่าก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ที่ยินยอมให้ระบายจากท่อไอเสียรถยนต์ มาตรฐาน 
ควบคมุการระบายน�า้ทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
ประกาศประเภทของอาคารพื้นท่ีแหล่งก�าเนิดมลพิษที่จะ
ต้องถูกควบคุมการปล่อยน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะหรือ 
ออกสู่สิ่งแวดล้อม การประกาศเขตควบคุมมลพิษ มาตรฐาน
คุณภาพน�้าทะเลชายฝั ่ง มาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้า 
ผวิดนิ อกีหน่วยงานหนึง่ทีมี่หน้าทีใ่นการบรหิารจดัการเกีย่วกบั 
สิง่แวดล้อมคอื กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  
ซึ่งการท�างานยึดแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  
สขุอนามยั และประหยดัพลังงาน รวมไปถงึสนบัสนนุข้อมูล และ
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 
โดยการส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรม มีศักยภาพใน
การแข่งขัน พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสากล โดยเน้น
ด้านเทคโนโลยกีารผลติ สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั การอนรุกัษ์
พลงังาน วตัถอุนัตราย และสารเคม ีเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

การก�ากับและควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจ�าเป็นต้องมี
ห้องปฏบิตักิารทางด้านส่ิงแวดล้อม ด�าเนนิการวเิคราะห์ทดสอบ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม รวมถึงการใช้เป็นข้อมลูประกอบการวางแผนจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดท�ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

ห้องปฏิบัติการในประเทศไทยที่ท�างานด้านสิ่งแวดล้อม 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ห้องปฏิบัติการของภาครัฐและ 
ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชน รายละเอียดดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการของภาครัฐ
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ 

มลพิษและสิ่งแวดล้อม เป็นห้องปฏิบัติการของภาครัฐ สังกัด 
กรมควบคุมมลพิษ ด�าเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง 
สิง่แวดล้อม ตามค�าขอของกองวชิาการต่าง ๆ  ภายในกรมควบคุม 
มลพิษ ได้แก่ กองจัดการคุณภาพน�้า กองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย และ 
กองตรวจมลพษิ เพือ่น�าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหามลพษิ
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และการจัดการมลพิษของประเทศ นอกจากนี้ยังมีส�านักงาน 
ส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1-16 ท�าหน้าที่คล้ายกรมควบคุมมลพิษ
กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ห้องปฏิบัติการฯ  
ของภาครัฐจ�าเป็นต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
เป็นที่น่าเชื่อถือ จึงจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการวิเคราะห์/ 
ทดสอบปัจจัยประกอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง  
ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษ 
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานน�าร่องได้รับการรับรองความ
สามารถห้องปฏิบัตกิาร ทดสอบตามข้อก�าหนด ISO/IEC 17025 
จากส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (บร.วศ.) นอกจากนี้ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคต่าง ๆ  
ก็มุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการโดยทยอย 
ยื่นขอการรับรองฯ จนได้รับการรับรองครบหมดทุกภาคแล้ว 

2. ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชน
ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ด�าเนินงานโดยภาค

เอกชน วิเคราะห์น�้าเสีย อากาศเสีย (ปล่องระบาย) สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว น�้าใต้ดิน และดิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2560 โดยที่ถ้าห้องปฏิบัติการใดที่ได้รับ
การรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบตามข้อก�าหนด  
ISO/IEC 17025 แล้ว  สามารถน�าข้อมลูการรบัรองนีไ้ปขึน้ทะเบียน
กับกรมโรงงานอตุสาหกรรมตามกฎหมายได้โดยไม่ต้องตรวจซ�า้  
ซึ่ง บร.วศ. ให้การรับรองห้องปฏิบัติการในขอบข่ายสิ่งแวดล้อม  
สามารถตรวจสอบรายชือ่ห้องปฏบิติัการทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบียน 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ที่เว็บไซต์ http://reg3.diw.
go.th/research/lab/index.php นอกจากนี้ยังให้การรับรอง 
ห้องปฏิบัติการที่ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานถังบ�าบัดน�้าเสีย
ส�าเร็จรูปส�าหรับอาคารอยู่อาศัย หากห้องปฏิบัติการได้รับ
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบสามารถน�า
ข้อมูลการรับรองนี้ไปขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้ง จากส�านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมได้โดยไม่ต้องตรวจซ�า้เช่นกนั ซึง่สามารถ

ดูรายชื่อห้องปฏิบัติการได้ที่เว็บไซต์ https://www.tisi.go.th/
contents/details/1268

ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ได้ด�าเนินงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยจนถึง
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมท่ีขอการรับรองจากส�านักฯ  
มทีัง้ห้องปฏิบตักิารภาคราชการ รฐัวสิาหกจิ และเอกชน ทัง้ทีเ่ป็น 
ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบ และห้องปฏิบัติการภายใน
องค์กร ซึง่ได้ให้การรบัรองความสามารถห้องปฏบัิตกิารทดสอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมไปแล้วท้ังหมด 75 ห้องปฏิบัติการ และ 
อยู่ระหว่างการรับรองอีก 8 ห้องปฏิบัติการ โดยขอบข่ายการ 
รับรองฯ คือการวิเคราะห์ทดสอบน�้า น�้าทะเล น�้าเสีย อากาศ 
เสยีง และดนิ การประสานความร่วมมอืกบัทัง้กรมควบคมุมลพษิ 
และส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท�าให้เกิด
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
ทดสอบทางด้านสิง่แวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะลดการทดสอบซ�้าแล้วยังส่งผลให ้
เกิดการพัฒนาห้องปฏิบัติการและความถูกต้องของผลการ 
ทดสอบทางสิง่แวดล้อม ส่งผลถึงการควบคมุคณุภาพสิง่แวดล้อม
ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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