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สารบัญ

ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗

หน้า

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิกเพื่อการรับรองมาตรฐาน
๑
วศ.กับบทบาทการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกก
๓
พัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาค เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP ตาม ISO/IEC 17025
๖
ของสานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมและชาระเงินค่าธรรมเนียมออนไลน์
๘
ถนนสายวิทยาศาสตร์ปี ๒๕๕๗ กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม :
๑๑
คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย
การทดสอบกระเบื้องเซรามิกสาหรับปูพื้นและบุผนัง
๑๓
งานตรวจสอบปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าห้วยแม่ดีน้อย
๑๕
โครงการบาบัดสีในน้าทิ้งจากสถานประกอบการด้านสิ่งทอ
๑๖
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าประเภทแก้ว
๑๙
ของผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดภาคเหนือ”
การวัดขนาดลวด Profile Wir 90L,90A
๒๒
การสอบเทียบฉากมาตรฐานด้วยชุดออโต้คอลลิเมเตอร์
๒๔
โครงการการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ในจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ๒๕
การให้บริการกิจกรรมทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒๙

๑
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิกเพื่อการรับรองมาตรฐาน
ความเป็นมา
สินค้าเซรามิกมีการผลิตทั้งที่เป็นแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น กระเบื้อง เครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหารซึ่งใช้เทคโนโลยีนาเข้าจากต่างประเทศ และการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
(SMEs) และชุมชน ซึ่งมีจานวนมากกว่าร้อยละ 90 และส่วนใหญ่มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
สินค้า OTOP
ผู้ ป ระกอบการเซรามิ ก ที่ เ ป็ น SMEs และชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ มั ก พึ่ ง พาตนเอง มี ก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยีการผลิตค่อนข้างต่า ใช้ภูมิปัญญาในการผลิตและการแก้ปัญหา ไม่มีการควบคุมคุณภาพการ
ผลิต นับตั้งแต่ขั้นตอน การเตรียมเนื้อดิน การขึ้นรูป การตกแต่ง และการเผา ทาให้มีการสูญเสีย
เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก นอกจากนั้นแล้วสินค้าที่ผลิตได้ยังมีคุณภาพต่า และไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.)
จากข้อมูลของสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กาหนด
มาตรฐานมผช. ได้รวบรวมรายชื่อ สินค้าเซรามิกที่มีการยื่นขอการรับรองมาตรฐานมผช. พบว่า รายการ
ที่ไม่ผ่านมาตรฐานมผช. ส่วนใหญ่แล้ว คือ ลักษณะทั่วไป การรั่วซึม การดูดซึมน้า และลวดลาย ปัญหา
เหล่านี้ล้วนมาจากกระบวนการผลิต ซึ่งหากไม่มีการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิต จะส่งผล
ต่ อ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ ห ลั ง เผา ท าให้ สิ น ค้ า มี ต าหนิ เกิ ด การแตกร้ า ว และท าให้ เ กิ ด การรั่ ว ซึ ม ได้
นอกจากนัน้ แล้วผู้ประกอบการสินค้า OTOP ยังขาดการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลาย ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ล้วนส่งผลให้สินค้าเซรามิกขาดโอกาสทางการตลาด
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารมี ห น่ ว ยงานวิ จั ย พั ฒ นาทางด้ า นเซรามิ ก และมี ผ ลงานวิ จั ย พั ฒ นา
เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกเป็นจานวนมากที่พร้อมถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และชุมชนนาไป
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น หรื อ น าไปพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ ห้ มี
มูลค่าเพิ่ม ช่วยให้สินค้าเซรามิกมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเตรียม
ความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
สรุปผลการดาเนินงาน
1. สารวจความพร้อมและศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ชัยนาท
อ่างทอง สมุทรปราการ พิษณุโลก พะเยา เชียงใหม่ ลาพูน นครราชสีมา มหาสารคาม อุดรธานี
สกลนคร หนองบัวลาภู และนครพนม
2. คัดเลือกกลุ่มเปูาหมายที่มีความพร้อมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชัยนาทเซรามิก
จ.ชั ย นาท กลุ่ ม ตุ๊ ก ตาชาววั ง บางเสด็ จ จ.อ่ า งทอง กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาอาชี พ สตรี เ ทพารั ก ษ์
จ.สมุทรปราการ กลุ่มเซรามิกสองแคว จ.พิษณุโลก กลุ่มปั้นซะปะดงหลวง จ.ลาพูน กลุ่มปั้นหม้อสัน
เหมือง จ.ลาพูน กลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านสันกาแพง จ.เชียงใหม่ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
เหมืองกุง จ.เชียงใหม่ กลุ่มเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน จ.นครราชสีมา กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
หม้อ จ.มหาสารคาม และกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง จ.นครพนม
3. ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่กลุ่มต่างๆไปแล้ว 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชัยนาทเซรามิกส์
จ.ชัยนาท กลุ่มปั้นซะปะดงหลวง จ.ลาพูน กลุ่มปั้นหม้อสันเหมือง จ.ลาพูน กลุ่มเครื่องประดับดินเผา
ด่านเกวียน จ.นครราชสีมา และกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ จ.มหาสารคาม

๒
4. ผลักดันให้กลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช. ซึ่ง
สามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช.จานวน 5 ใบคาขอ
ประโยชน์ที่ได้รับ
สมาชิกกลุ่มได้รับความรู้ และเทคนิคต่างๆในการผลิตเซรามิก สามารถนาไปพัฒนาการผลิต
ของกลุ่ ม ท าให้ ก ลุ่ ม ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและมี มู ล ค่ า เพิ่ ม ช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสทางการตลาดและ
ความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์เซรามิก

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักเทคโนโลยีชุมชน

โทรศัพท์
โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๗๔๑๐
๐ ๒๒๐๑ ๗๔๐๘

การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกกลุ่มปั้นหม้อบ้านสันเหมือง และกลุ่มปั้นซะปะดงหลวง
จ.ลาพูน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2557

๓

วศ. กับบทบาทการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกก
ความเป็นมา
การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ในปี ๒๕๕๘ จะส่งผลให้มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี ซึ่งผู้ผลิตสินค้าหนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสินค้า
จากชายแดนที่มีคุณภาพต่า ราคาต้นทุนต่า หรือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เข้ามาวางจาหน่ายใน
ประเทศได้มากขึ้น ทาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีอานาจในการต่อรองสูง
ดังนั้ น ผู้ ผ ลิ ตสิ น ค้า OTOP จึ งต้อ งเร่งพั ฒ นาสิ น ค้า ให้ มี คุณภาพ โดยได้รับ การรับ รองมาตรฐาน
ระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภค
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย สานักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) มีแผนดาเนินโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน (OTOP) ภายใต้โครงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP (2557 –
2561) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จัก
สาน (OTOP) เช่น ผลิตภัณฑ์จ ากกก ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์ผักตบชวา พร้อมทั้งผลักดัน
ผู้ ป ระกอบการให้ ยื่ น ขอรั บ การรั บ รอง มผช. ส าหรั บ กลุ่ ม เปู า หมายในการด าเนิ น การ คื อ กลุ่ ม
ผู้ป ระกอบการผลิ ตภัณฑ์จ ากกกที่ได้ยื่น ขอรับการรับรอง มผช. แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดและกลุ่ ม
ผู้ป ระกอบการที่ยังไม่เคยเข้าสู่ กระบวนการขอรับการรับรอง มผช. เนื่องจากยังไม่มีความมั่นใจใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์มีปัญหาการเกิดเชื้อรา
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานในช่วง 4 เดือน (ต.ค. ๕๖ – ม.ค. ๕๗) สรุปได้ดังนี้
๑. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน่วยงาน และ
ผู้ประกอบการ OTOP ในท้องถิ่น เช่น สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกก เพื่อรับทราบข้อมูล ประเด็นปัญหา และความต้องการ
๒. การฝึกอบรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกที่ได้ยื่น
ขอรับการรับรอง มผช. แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด รวม ๓ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑ กลุ่ ม ทอเสื่ อกกบ้านหนองไก่ขาว หมู่ ๑๓ ตาบลทรายมูล อาเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
๒.๒ กลุ่มสตรีทอเสื่อกกลายดอกขิด หมู่ ๗ ตาบลทรายมูล อาเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
๒.๓ กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด หมู่ ๔ ตาบลบ้านกง อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ทั้ง ๓ กลุ่มมีปั ญหาที่ต้องการปรับปรุงในเรื่องของการเก็บริมและการสานกกให้เป็น
ลวดลาย จึงจัดฝึกอบรมโดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจักสานผลิตภัณฑ์จากกกไปฝึกอบรม
เพื่อนาความรู้ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แล้วผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง มผช. อีกครั้ง
๓. การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารปู อ งกั น การเกิ ด เชื้ อ ราในผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกก แก่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกที่มีปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อรา รวม ๑๓ กลุ่ม ดังนี้
๓.๑ กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด หมู่ ๕ ตาบลดาไผ่ อาเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร และ
กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกในพื้นที่อาเภอไทยเจริญ ที่มีปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อราอีก ๓ กลุ่ม

๔
๓.๒ กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกชุมชนบ้านตูม ตาบลกุดน้าใส อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
๓.๓ กลุ่มเสื่อกก หมู่ ๖ ตาบลนาแพง อาเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น และกลุ่ม
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกในพื้นที่อาเภอโคกโพธิ์ชัย ที่มีปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อราอีก ๓ กลุ่ม
๓.๔ กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองฮี หมู่ ๔ ตาบลดอนช้าง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
และกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกในพื้นที่อาเภอโคกโพธิ์ชัย ที่มีปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อราอีก ๒
กลุ่ม
๓.๕ กลุ่มปลาร้าและจักสาน หมู่ ๑๒ และกลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ ๒๘ ตาบล
เมื อ งเดช อ าเภอเดชอุ ค ม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป็ น การด าเนิ น การตามที่ ค ลิ นิ ก เทคโนโลยี
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ วศ. ถ่ ายทอดเทคโนโลยี ปูอ งกัน การเกิ ดเชื้อราใน
ผลิตภัณฑ์จากกกให้กลุ่มดังกล่าว
ในการดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีปูองกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก พบว่า
ผู้ประกอบการเหล่านี้ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง มผช. ซึ่งจากการสอบถามได้ข้อมูลว่า
เนื่องจากยังไม่มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องการจักสานและการเกิดเชื้อรา เช่น บางกลุ่มเคย
ยื่นเรื่องขอรับการรับรอง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่สานักงานอุตสาหกรรมมารับตัวอย่าง พบว่าผลิตภัณฑ์เกิด
เชื้อรา ดังนั้น เมื่อดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีปูองกันการเกิดเชื้อราแล้ว จะทาการผลักดันให้เข้าสู่
กระบวนการขอรับการรับรอง มผช. ต่อไป
๔. การดาเนินการติดตามผลและให้คาปรึกษาเชิงลึกหลัง การฝึกอบรมและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีปูองกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการ
ขอรับการรับรอง มผช. ทราบว่าผู้ประกอบการจะดาเนินการได้หลังจากเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร
เช่น ข้าว อ้อย ไปแล้ว ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๗
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ผลิตภัณฑ์จากกกได้รับการแก้ไขกระบวนการผลิต แล้วเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง มผช.
อย่างน้อย ๑๕ ผลิตภัณฑ์
- เทคโนโลยีการปูองกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกกของ วศ. ทาให้ผลิตภัณฑ์จากกกที่ผ่านการ
ปูองกันการเกิดเชื้อราเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการดาเนิน โครงการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า OTOP เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเป็นการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสาน
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากกก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเทคโนโลยีชุมชน
โทรศัพท์

๐ ๒๒๐๑ ๗๑๑๖

โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๗๑๐๒

๕
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗

๖

พัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาค เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าOTOP ตาม ISO/IEC 17025
ของสานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ความเป็นมา
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ที่
ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นจานวนไม่เกินหนึ่งในสามของผู้ประกอบการ ภาครัฐจึงต้อง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในส่วนการผลิต การรักษาคุณภาพ
สินค้าเพื่อให้คงสภาพอยู่นาน ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชนโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของ
ผู้ผ ลิตสิ นค้า OTOP ที่จ ะขายสิ น ค้าได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับผิดชอบแผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือแผนงานห้องปฏิบัติการเพื่อ
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ในการนี้สานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาค เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ
เพื่อนบ้านและขยายศักยภาพทางการค้า
สานักฯ จึงจัดตั้งโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาค เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP
ตาม ISO/IEC 17025 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านระบบการบริหารงาน
คุณภาพตาม ISO/IEC 17025 การจัดทาเอกสารในระบบคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 และหลักการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ การหาความไม่แน่นอนของการวัด และการควบคุมคุณภาพ
ผลการทดสอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการในการบริการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOPให้ได้ผลทดสอบถูกต้องและน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ โดยเริ่มจากการ
เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในภูมิภาค อันได้แก่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะการพัฒ นาบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การจัดทาเอกสารในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การ
ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี การหาความไม่แน่นอนของการวัด และการควบคุมคุณภาพภายใน เพื่อ
นาไปสู่การจัดทาและดาเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
สรุปผลการดาเนินงาน
ในไตรมาสแรกของปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ส านัก ฯ ได้ ดาเนิ นการจัด อบรมให้ แก่ เจ้ าหน้า ที่
ห้องปฏิบัติการและผู้บริหารของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๔ ภูมิภาคเสร็จสิ้นแล้ว จานวน ๒
หลั กสู ตร ได้แก่ หลั กสู ตรการจั ดทาเอกสารระบบบริห ารงานคุณภาพห้ อ งปฏิบัติการตาม ISO/IEC
17025 และหลักสูตรการปฏิบัติการจัดทาเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC
17025 ส่ ว นหลั ก สู ต รที่ ๓ คื อ หลั ก สู ต รการทบทวนการจั ด ท าเอกสารระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ
ห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรทบทวนเอกสารคู่มือ
คุณภาพ ขั้นตอนการดาเนินงานตามข้อกาหนด ISO/IEC 17025 ที่แต่ละห้องปฏิบัติการได้จัดทาและ
นาเสนอให้วิทยากรพิจารณาและให้ข้อแนะนาเพื่อห้องปฏิบัติการจะได้นาไปปรับแก้ให้ถูกต้อง เหมาะสม
ต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานจาแนกตามภาค ดังนี้

๗
๑. ภาคเหนือ จัดอบรม ๒ ครั้ง ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง
ที่ ๑ หลักสูตรที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม
๒๐ คน จาก ๗ หน่วยงาน โดยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมภาพรวม ๘๗.๙๘ ครั้งที่ ๒
หลักสูตรที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ๑๒ คน จาก ๕ หน่วยงาน
โดยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมภาพรวม ๘๙.๒๔
๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรม ๒ ครั้ง ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด
จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๑ หลักสูตรที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วม
การอบรม ๒๖ คน จาก ๙ หน่วยงาน โดยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมภาพรวม ๘๙.๙๑
ครั้งที่ ๒ หลักสูตรที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ๓๐ คน จาก ๑๐
หน่วยงาน โดยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมภาพรวม ๙๒.๖๑
๓. ภาคใต้ จัดอบรม ๒ ครั้ง ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จ.สงขลา ครั้งที่ ๑ หลักสูตรที่ ๑
และ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ๓๔ คน จาก ๖ หน่วยงาน
โดยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า รับการอบรมภาพรวม ๘๕.๐๙ ครั้งที่ ๒ หลักสูตรที่ ๓ ระหว่างวันที่
๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ๓๑ คน จาก ๖ หน่วยงาน โดยร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรมภาพรวม ๙๓.๒๖
๔. ภาคกลาง จัดอบรม ๒ ครั้ง ณ อาคารสถานศึกษาเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ ๑
หลักสูตรที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ๑๘ คน จาก
๗ หน่วยงาน โดยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมภาพรวม ๘๘.๐๓ ครั้งที่ ๒ หลักสูตรที่ ๓
จะจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งอยู่ในไตรมาสที่ ๒
สรุปผลจากการจัดอบรมหลักสูตรที่ ๑ และ ๒ ทั้ง ๔ ภูมิภาคมีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น ๒๙
หน่วยงาน จานวน ๑๙๖ คน ผลการสารวจความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ ๘๗.๗๕ ทั้งนี้ผลการอบรม
หลักสูตรที่ ๓ ยังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑.เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการอบรมได้นาความรู้ไปจัดทาระบบการบริหารงาน
คุณภาพและจัดทาเอกสารระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้อย่างตรง
ตามวัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติการ
๒.สานักฯ นาข้อมูลจากการอบรมมาใช้ เตรียมความพร้อมให้บุคลากรของและผู้ประเมิน ในการ
ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการ

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่จะตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTO P

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์
โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๗๒๐๗
๐ ๒๒๐๑ ๗๒๐๑

๘
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมและชาระเงินค่าธรรมเนียมออนไลน์
(http://blpd.dss.go.th/registeronline/)
ความเป็นมา
สานั กพัฒนาศักยภาพนั กวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) เป็นหน่ว ยงานในสังกัดกรม
วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักคือให้บริการฝึกอบรม
หลักสูตรด้านเทคนิควิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ที่มุ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ โดยเน้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และวิจัย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สานักฯ ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้
ผู้ส นใจเข้ารั บการฝึ กอบรมทาการสมัครสมาชิกและลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมที่สนใจผ่ านระบบ
ลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ ซึ่งการนาระบบดังกล่าวมาใช้ช่วยลดปัญหาเอกสารการลงทะเบียนสูญหาย
และลดจานวนเอกสารที่ต้องจัดเก็บ แต่ การชาระเงินค่าธรรมเนียม ผู้ลงทะเบียนต้องโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร หรือชาระเงินโดยตรงที่เคาน์เตอร์งานการเงินของ วศ. หลังจากนั้นส่งหลักฐานการชาระเงินให้
สานักฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเรื่องการออกใบเสร็จรับเงินและยืนยันสถานะการชาระเงิ นต่อไป อีก
ทั้งระบบดังกล่าวยังไม่รองรับให้ผู้ประสานงานของหน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการลงทะเบียนแทนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ทาให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลา ทางสานักฯ เห็นความสาคัญในเรื่องนี้จึงได้ดาเนินการ
พัฒนาต่อยอดโดยปรับปรุงระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์เพิ่มเติมจากเดิม เป็นระบบการลงทะเบียน
ฝึกอบรมและช าระเงินค่าธรรมเนีย มออนไลน์ เพื่อ แก้ปัญหาดังกล่ าว และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
สานักฯ ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์เป็น ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมและชาระ
เงินค่าธรรมเนียมออนไลน์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และเริ่มนามาใช้งานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา)
จากการใช้งานระบบดังกล่าวพบว่าสามารถลดเวลาและความยุ่งยากในขั้นตอนการรับสมัคร
โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ได้เพิ่มรูปแบบการลงทะเบียนที่นอกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถ
ดาเนินการเองแล้ว ยังอานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่มีผู้ประสานงานเป็นผู้ดาเนินการลงทะเบียน
แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถลงทะเบียนได้ ๓ ท่าน ต่อหลักสูตร หรือในกรณีที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมลงทะเบียนเอง สามารถลงทะเบียนได้ครั้งละ ๓ หลักสูตร จากเดิมลงทะเบียนได้เพี ยงครั้งละ ๑
หลักสูตร เท่านั้น และได้ป รับ เปลี่ ยนช่องทางการชาระเงิน ค่าธรรมเนียมจากเดิมที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร เป็ น ช าระผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ได้ ทุ ก สาขา หรื อ ช าระผ่ า น
เคาน์เตอร์งานการเงิน วศ. หลังจากชาระเงินแล้วผู้ลงทะเบียนไม่ต้องส่งหลักฐานการชาระเงินให้สานักฯ
ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน สถานะการชาระเงิน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า รับ
การฝึกอบรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน ประวัติ
การเข้ารับการฝึกอบรม ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสานักฯ
โดยตรง การนาระบบที่พัฒนาดังกล่าวมาใช้ ทาให้การดาเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ปัจจุบันมีสมาชิกในระบบ จานวน ๗๐๐ ราย และมีจานวนการลงทะเบียนในระบบ มากกว่า ๑,๕๐๐
รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)
อย่างไรก็ตาม การใช้งานระบบลงทะเบียนฝึกอบรมและชาระเงินค่าธรรมเนียมออนไลน์ขณะนี้
ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ทางสานักฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ

๙
ที่จะส่งให้สานักฯ เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้สนใจต้องการ
ฝึกอบรมกับสานักฯ สามารถลงทะเบียนฝึกอบรมทางระบบลงทะเบียนฝึกอบรมและชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/

ภาพที่ ๑. ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมและชาระเงินค่าธรรมเนียมออนไลน์

ภาพที่ ๒. กรณีผปู้ ระสานงานเป็นผู้ดาเนินการ สามารถลงทะเบียนได้ ๓ ท่าน ต่อหลักสูตร

๑๐

ภาพที่ ๓. กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการเอง สามารถลงทะเบียนได้ครั้งละ ๓ หลักสูตร
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. มีรูปแบบวิธีการลงทะเบียนและช่องทางการชาระเงินค่าธรรมเนียมฝึกอบรมที่อานวยความสะดวก
มากขึ้น
๒. ลดเวลาและความยุ่งยากในการสมัครลงทะเบียนและชาระเงินค่าธรรมเนียมฝึกอบรม
๓. ผู้ เข้ารั บ การฝึ ก อบรม/ผู้ ป ระสานงาน สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน การช าระเงิ น
ค่าธรรมเนี ย ม และรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้ารั บการฝึ กอบรมได้ทันท่วงที่ผ่ านทางเว็บไซต์ รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียนฝึกอบรม ประวัติการฝึกอบรม
๔. เจ้าหน้าที่สานักฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ง่าย ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่
ทางด้านการรับชาระเงินค่าธรรมเนียม รวมทั้งลดปัญหาเอกสารเกี่ยวกับการสมัครฝึกอบรมสูญหาย และ
ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารใบสมัครและหลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย

นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติ การทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผู้ ประสานงานของหน่ว ยงานของผู้ ที่ส นใจเข้ารับการฝึกอบรมจาก
สานักฯ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์
โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๘
๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๘

๑๑
ถนนสายวิทยาศาสตร์ปี ๒๕๕๗
กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย
ความเป็นมา
สานักหอสมุด และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ใน
ฐานะหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการ
กระตุ้นให้เยาวชนรักการอ่าน การค้นคว้า และการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยร่วมจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องภายใต้ โ ครงการงานวันเด็กกรมวิทยาศาสตร์เป็นประจาทุกปี สาหรับปี ๒๕๕๗ ได้จัด
กิจกรรม “หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในงานวัน
เด็กกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้การดาเนินการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน
กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ป ระจาปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ กิจกรรม
หอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ ดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ในการบ่มเพาะให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สติปัญญา ความรอบรู้ และเป็นกาลังสาคัญใน
การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการแนะนาเยาวชนและประชาชนให้รู้จักหอสมุด
วิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย (สถานีที่ ๒๒) ณ
บริเวณชั้น ๑ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๕๐๐
คน โดยจัดกิจกรรมเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่
1. กิจกรรมสาหรับเยาวชนระดับอนุบาล ประกอบด้วยกิจกรรมซึ่งเหมาะสมกับทักษะสาหรับเด็กเล็ก ใน
การใช้กล้ามเนื้อมือและสมอง ด้วยการระบายสีและต่อภาพแบบง่าย การปั้นแปูงเป็นรูปร่างต่างๆ เกมส์
ค้นหาหนังสือ พร้อมกับมีพี่เลี้ยงแนะนาหนังสือด้วยการอ่านและเล่าให้ฟัง
2. กิจกรรมระดับประถมศึกษาขึ้นไป ประกอบด้วย นิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การจัด
แสดงหนังสือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคาถามด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความยากง่ายขึ้นอยู่กับ
ระดับอายุให้เยาวชนได้ค้นหาคาตอบจากนิทรรศการหนังสือ ซึ่ง ได้สรุปสาระสาคัญจากหนังสือชุดสาคัญ
ต่างๆ สาหรับเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาคาตอบจากหนังสือและนิทรรศการที่จัดแสดง เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านและความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชน
3. เวทีกิจกรรมและสันทนาการ ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันตอบคาถามด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ความรู้ ร อบตั ว และความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประเทศในอาเซี ย น รวมทั้ ง การฉายวี ดี ทั ศ น์ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมการแจกของรางวัล
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เยาวชนมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การใช้ ห้ อ งสมุ ด และการศึ ก ษา ค้ น คว้ า ความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ ในการสนับสนุนให้เยาวชนรักการอ่านและการ
ค้นคว้า เพื่อให้เกิดสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้

๑๒
3. ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนได้รู้จักหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ ในการ

เป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สาหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนและประชาชนทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๗๒๕๒
๐ ๒๒๐๑ ๗๒๖๕

๑๓
การทดสอบกระเบื้องเซรามิกสาหรับปูพื้นและบุผนัง
ความเป็นมา
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ทั้งบ้าน คอนโดมิเนียมรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ดังนั้นความต้องการใช้ กระเบื้องเซรามิกทั้งปูพื้นและบุ
ผนัง ก็เพิ่มตามมาด้วย กระเบื้องเซรามิกที่วางขายในท้องตลาดมีความแตกต่างกันไปทั้งด้านราคาและ
คุณภาพ มีทั้งที่ผลิตในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ซึ่งพบว่าเมื่อ
ผู้บริโภคนาไปใช้งานบางครั้งก็มีปัญหาต่างๆ ตามมา ทาให้เกิดข้อร้องเรียนหรือฟูองร้องกันระหว่างผู้ซื้อ
ผู้ขายหรือผู้รับเหมาอยู่เนืองๆ
ดังนั้นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยงานที่ใช้สินค้า เช่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย รวมถึงภาคเอกชนทั้งผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้จัดจาหน่ายและผู้ใช้สินค้าได้ร่วม
หารือกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการกาหนดให้สินค้าประเภทกระเบื้องเซรามิกทั้งปูพื้น
และบุผนังทั้งหมดที่วางขายในประเทศเป็นสินค้าที่ต้องมีเครื่องหมายรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
บังคับของ สมอ. หากสินค้าที่วางขายในท้องตลาดไม่มีเครื่องหมายรับรองถือว่าผิดกฎหมาย โดย สมอ.
ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ ผู้ผลิต ผู้นา
เข้า และผู้จาหน่ายกระเบื้องเซรามิก จาเป็นต้องส่งตัวอย่างกระเบื้องเซรามิกทั้งที่มีอยู่ในสต็อกและที่
กาลังจะนาเข้าต้องทดสอบเพื่อขอรับเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.
สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มวัสดุและผลิตภัณฑ์เซรามิก โครงการเคมี เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายจาก สมอ.
ให้ เป็ น หน่ วยทดสอบกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผ นังเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพตามข้อกาหนดของมาตรฐานบังคับ มอก. ๒๕๐๘-๒๕๕๕ ให้บริการทดสอบกระเบื้อง
เซรามิกทั้ง ชนิดเคลือบและไม่เคลือบ ในรายการที่เป็นรายการบังคับตามมาตรฐาน คือ รายการมิติและ
คุณภาพผิวหน้า ความต้านแรงกดแตก โมดุลัสแตกร้าว ความทนการราน การดูดซึมน้า ความพรุนตัว
ปรากฏ ความทนสารเคมี ความทนการเปรอะเปื้อน ความทนการขัดถูผิวหน้าและความทนการขัดถูลึก
นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการทดสอบรายการอื่นๆ ตามมาตรฐาน ISO 10545 หรือ มอก.๒๓๙๘ เช่น
ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น ความต้านแรง
กระแทก ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายออกมา เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
2. ปูองกันไม่ให้สินค้าที่ด้อยคุณภาพวางขายในท้องตลาด
3. สามารถลดข้อร้องเรียนหรือฟูองร้องเรื่องสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อมามีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริโภค ผู้นาเข้า ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายกระเบื้องเซรามิก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการเคมี
โทรศัพท์
โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๗๐๓๕
๐ ๒๒๐๑ ๗๓๐๓

๑๔

๑๕

งานตรวจสอบปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าห้วยแม่ดีน้อย ณ ตาบลแก่นมะกรูด
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ได้มีหนังสือมูลนิธิ
ปิ ด ทองหลั ง พระ ที่ ปิ ด ทอง ๕๗/๐๑๓ ลงวั น ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ขอความอนุ เ คราะห์ ก รม
วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นาเรืออัตโนมัติสาหรับงานสารวจและเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการ
ตรวจสอบปริมาณน้าต้นทุนในอ่างเก็บน้าห้วยแม่ดีน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้เพียงพอกับพื้นที่
การเกษตร ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อให้แผนการปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยแม่ดีน้อยฯ
สาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตาบลแก่น
มะกรูด อาเภอบ้านไร่ จั งหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดาริ กลุ่มงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ความ
ละเอียดสูงได้ให้ความอนุเคราะห์นาเรืออัตโนมัติฯไปสารวจปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าดังกล่าว โดยมีนาย
ปาษาณ กุล วานิ ช นั กวิทยาศาสตร์ ช านาญการเป็นผู้ ควบคุมคณะปฏิบัติการของ วศ.นาลงพื้นที่ใ น
ระหว่ า งวั น ดั ง กล่ า ว ในการหาปริ ม าตรน้ าในอ่ า ง เก็ บ น้ านั้ น ได้ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ห ยั่ ง น้ าด้ ว ยเสี ย ง
(Echosounder) เพื่อวัดความลึกท้องน้า ณ จุด พร้อมอุปกรณ์หาพิกัดบนพื้นผิวโลก (GPS) ติดตั้งบนเรือ
อัตโนมัติฯ เพื่อให้เรือได้เก็บข้อมูลความลึกและตาแหน่งของความลึกในพื้นที่ของอ่างเก็บน้า และได้นา
ข้อมูลที่สารวจได้มาวิเคราะห์คานวณหาปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าดังกล่าว
ผลการปฏิบั ติงานส ารวจในคราวนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ได้ข้อมูล การส ารวจที่เป็นประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ตามที่ได้ขอความ
อนุเคราะห์ วศ. และเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่ คส. ฟว. ได้นาเทคโนโลยีจากงานวิจัยของ คส.ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เป็นอย่างดี

๑๖

โครงการบาบัดสีในน้าทิ้งจากสถานประกอบการด้านสิ่งทอ
ความเป็นมา
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) สร้างรายได้ให้กับประชาชน และทารายได้เข้าประเทศ
หลายพันล้านบาทต่อปี สิ่งทอเป็นผลิต ภัณฑ์หนึ่งที่สร้างรายได้ในระดับต้นๆ อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการจั ดการ และผู้ ป ระกอบการที่มีค วามประสงค์จ ะพัฒ นาคุณภาพของผลิ ตภัณ ฑ์เพื่อให้ ได้รั บ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่กระบวนการผลิตมีการ
ย้อมสีสังเคราะห์ทาให้มีน้าเสีย/น้าทิ้งที่ปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถูกระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ
โดยไม่ผ่านกระบวนการบาบัดที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการแพร่ของสารมลพิษต่างๆ อันได้แก่ สี ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) โลหะหนักและค่าความเน่าเสียของแหล่งน้าทั้งในรูปของ บีโอดี (Biological Oxygen
Demand; BOD) และ ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand; COD)
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม จึงได้จัดทาโครงการบาบัดสีในน้าทิ้งจาก
สถานประกอบการด้านสิ่งทอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และลดปัญหาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่ ม งานสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ ด าเนิ น การส ารวจพื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น 3 จั ง หวั ด แยกเป็ น พื้ น ที่ ท างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ ฟอก ย้อมผ้าไหม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดสุรินทร์ ภาคใต้ ซึ่งประกอบการ การย้อมกระจูด 1 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง และได้เก็บ
ตัวอย่างน้าทิ้งจากกระบวนการฟอก ย้อม และดินธรรมชาติที่ปนเปื้อนในพื้นที่สถานประกอบการฟอก
ย้อม ทั้งสิ้น 62 ตัวอย่าง แยกเป็นตัวอย่างน้าทิ้ง 29 ตัวอย่าง และดิน 23 ตัวอย่าง แล้วทาการวิเคราะห์
คุณสมบัติของน้าทิ้ง และดิน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบระบบบาบัดอย่างง่าย ที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลจากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบาบัดน้าทิ้ง ทั้งในด้านของชนิดของสาร วัสดุที่ใช้
ปริมาณความเข้มข้น และสภาพความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น เพื่อให้น้าทิ้งจากสิ่งทอผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
น้าทิ้ง สามารถระบายสู่แหล่งน้าสาธารณะโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐ นิสิต นักศึกษา
และนักวิจัยด้านคุณภาพน้าเสีย/น้าทิ้ง และกากอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
โทรศัพท์
โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๗๑๔๒ ๔๖
๐ ๒๒๐๑ ๗๑๔๗

๑๗

๑๘

๑๙
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าประเภทแก้วของผู้ประกอบการ
ชุมชนในจังหวัดภาคเหนือ”
ความเป็นมา
ตามที่ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้วได้ดาเนินการโครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
สินค้าประเภทแก้วของผู้ประกอบการชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับผิดชอบในการผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
สินค้า OTOP ที่จะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและขยายศักยภาพทางการค้า ผู้ประกอบการระดับ
ชุมชนที่ผลิตสินค้า OTOP มีโอกาสที่จะขยายกาลังการค้าและโอกาสทางธุรกิจ ถ้ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนารูปแบบ และภาชนะที่บรรจุให้สวยงามน่า ใช้ ที่สาคัญคือพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานและได้รับ
ความเชื่อถือจากผู้บริโภค
แก้วเป็นวัสดุหนึ่งที่ผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้ความสนใจ ในต่างประเทศมี
หลายที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชมการสาธิตการขึ้นรูปแก้ว ในขณะเดียวกันก็ขายสินค้า ชิ้นงานศิลปะ
แก้วเมื่อทาเป็นผลิตภัณฑ์จะขายในราคาที่แพงมาก เพราะการทาแก้วต้องใช้ความอดทน และความ
ชานาญสูง กว่าจะประดิษฐ์เป็นชิ้นงานศิลปะแก้วสักชิ้น ในประเทศไทยปัจจุบันมีกลุ่มที่สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ออกมาได้บ้างแล้วเช่น กระเบื้องแก้ว ขวดแก้วตกแต่ง ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปกระจกแผ่น
และการทาผลิตภัณฑ์จากการเปุาแก้ว
ส านั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมได้ ก าหนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์แก้ว คือ มผช.๗๘/๒๕๔๖ ผลิตภัณฑ์เปุาแก้ว มผช.๑๙๓/๒๕๔๖ ผลิตภัณฑ์ลูกปัด มผช.๔๒๖/
๒๕๔๗ ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้วและ มผช.๘๒๐/๒๕๔๘ ผลิตภัณฑ์แก้วหลอม ผู้ประกอบการและกลุ่ม
ชุมชนทั้งประเทศมีป ระมาณ ๓๐๐ กลุ่ ม กระจายตามภาคต่างๆ สาหรับภาคเหนือซึ่งถือเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ มีประมาณ ๓๐ กลุ่ม ที่เป็นผู้ประกอบการ OTOP แต่ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์แก้วที่ไม่ได้
ขึ้นทะเบียนแต่ทาเป็นอาชีพที่มีความสนใจในการขอมาตรฐาน คาดว่ายังมีอีกมาก
กรมวิทยาศาสตร์บ ริ การ มีห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว ที่งานวิจัยหลายเรื่องที่เหมาะ
สาหรับกลุ่มชุมชนด้านแก้ว สามารถใช้องค์ความรู้ด้านแก้วที่มีมาใช้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
และแก้ไขปัญหาการผลิต เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับมาตรฐานชุมชน หรือมาตรฐานอื่นได้ใน
อนาคต เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดจาหน่ายสินค้า
ได้ กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารจึ ง ได้ จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ระหว่ า งกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร กั บ
ผู้ประกอบการกลุ่มชุมชนด้านแก้วในจังหวัดต่างๆของภาคเหนือ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
การยกระดับคุณภาพสินค้าประเภทแก้วของผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดภาคเหนือ โดยต้องการให้มี
การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ข้อมูลที่ได้จะทาให้แนวทางพัฒนาสินค้าประเภทแก้วที่ถูกต้อง
และตรงประเด็น ตอบสนองต่อความต้องการผู้ประกอบการชุมชนได้อย่างแท้จริง

๒๐
สรุปผลการดาเนินการ
การดาเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นการ
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ซิลิเกตและเทคโนโลยี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายสาหรับประสานงานกับกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่
และสนับสนุนด้านสถานที่ในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯครั้งต่อไป
การประชุมจัดขึ้นวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ. โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่าน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๗๐ คน ได้แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในประเด็นด้านการบรูณา
การเพื่อยกระดับสินค้าประเภทแก้วของผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดภาคเหนือ
การบรรยายในภาคเช้า
๑. นายบุ ญอุ้ ม วงศ์ บุ ตร หั ว หน้าฝุ า ยส่ งเสริมอุตสาหกรรม ส านัก งานอุตสาหกรรมจังหวั ด
เชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” เกี่ยวกับรายละเอียดและขั้นตอนการ
ขอการรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ซึ่ ง ระหว่ า งการบรรยายได้ มี ก ารตอบข้ อ สั ก ถามกั บ
ผู้ประกอบการทาให้ผู้เข้าประชุมเข้าใจถึงกระบวนการยื่นขอการรับรองมากขึ้น
๒. ว่าที่ร้อยตรีสรรค์ จิตรใคร่ครวญ รักษาการ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ บรรยาย
เรื่อง “นโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ” ซึ่งเป็นภารกิจที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการทดสอบสินค้าอุตสาหกรรมและการถ่ายทอด
สู่ท้องถิ่น โดยเป็นนโยบายของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ต้องการให้นักวิทยาศาสตร์ลงไปช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ และพัฒนาความร่วมมือ เพื่อทาให้สินค้า OTOP ได้รับความเชื่อมั่น เพิ่มมูลค่าสินค้าและ
รายได้แก่ชุมชน
๓. นางเทพีว รรณ จิ ตรวัชรโกมล หั วหน้าห้ องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว บรรยาย เรื่อง
“สาระสาคัญของโครงการการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพสินค้าประเภทแก้วของประกอบการ
ชุมชนในจังหวัดภาคเหนือ ” อธิบายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการเชี่ ยวชาญด้านแก้ว
องค์ความรู้และงานวิจัยที่มี และหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาการที่สามารถให้การฝึกอบรมได้
การประชุมกลุ่มย่อยในภาคบ่าย
แบ่งกลุ่มผู้ประกอบการตามชนิดของผลิตภัณฑ์คือ ผลิตภัณฑ์ลูกปัดแก้ว ผลิตภัณฑ์เปุาแก้ว
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะบนแก้ ว ท าให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาด้ า นต่ า งๆของผู้ ป ระกอบการทั้ ง ในส่ ว นของ
กระบวนการผลิต ปัญหาด้านเทคนิคและปัญหาด้านการขนส่ง เช่น ผลิตภัณฑ์แตกเสียหายระหว่างทาง
ในขณะเดี ย วกั น ผู้ ป ระกอบการมี ค วามต้ อ งการพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ ป ระกอบการ OTOP
ภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ทาผลิตภัณฑ์เปุาแก้ว มีความต้องการเพิ่ มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
จึงให้ความสนใจมากในการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการทาลูกปัดแก้วและน้าดินชุบแกน” ห้องปฏิบัติการ
ฯ จึงได้บรรจุหลักสูตรดังกล่าวลงในแผนการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ปี ๒๕๕๗ เพื่อจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯแก่กลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ หากผู้ประกอบการสนใจสามารถสอบถาม

๒๑
รายละเอียดการจัดฝึกอบรมได้ที่ ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๖๘ หรือ glass.dss.go.th

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ. โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ความร่วมมือในโครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าประเภทแก้วระหว่างกรม
วิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัด
ภาคเหนือ
๒. ได้แนวทางการจัดทากรอบแผนงาน เพื่อพัฒนาสินค้าประเภทแก้วของผู้ประกอบการชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการชุมชนสินค้าประเภทแก้วในจังหวัดภาคเหนือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
โทรศัพท์
โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๗๓๖๘
๐ ๒๒๐๑ ๗๑๒๗

๒๒

การวัดขนาดลวด Profile Wire 90L, 90A
ความเป็นมา
ลวด Profile Wire 90L,90A เป็นลวดที่มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ดังรูป

โดยลวด Profile Wire 90L,90A ใช้ในการผลิตตะแกรงเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ซึ่งบริษัท
มารูเบนิ-อีโตซู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด เป็นบริษัทผลิตงานลวด เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมตามความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อตรวจสอบว่าลวด Profile Wire 90L,90A ที่ทางบริษัทผลิตเป็นไปตามเกณฑ์ของลูกค้า
หรือไม่ ทางบริษัทจึงส่งตัวอย่างให้ทางห้องปฏิบัติการความและมิติ กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดวิเคราะห์
และทดสอบ เพื่อทาการวัดขนาดพื้นที่หน้าตัด
สรุปผลการดาเนินงาน
จากตัวอย่างลวด Profile Wire 90L,90A หมายเลขปฏิบัติการ L55/09339.1 และ L55/09340.1
ตามลาดับ ที่บริษัทมารูเบนิ-อีโตซู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด ส่งมาให้ทางห้องปฏิบัติการความยาวและมิติ
ทาการวัดขนาดพื้นที่หน้าตัดนั้น เนื่องจากลวด Profile Wire 90L,90A มีขนาดเล็กมากจาเป็นต้องใช้
เครื่องมือที่มีความละเอียดสูง ทางห้องปฏิบัติการความยามและมิติจึงใช้เครื่องมือ Co-ordinate
Measuring Machine ซึ่งมีความละเอียด 1 ไมโครเมตร ในการวัดตามแบบที่กาหนด

Profile Wire 90L

Profile Wire 90A

โดยทางห้องปฏิบัติการความยาวและมิติ ได้ทาการวัดขนาดพื้นที่หน้าตัดและออกรายงานผลการวัดให้
ทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อย

๒๓
ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการยืนยันว่าขนาดลวด Profile Wire 90L,90A ที่ผลิตเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ลูกค้ากาหนด
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการด้านการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
โทรศัพท์

๐ ๒๒๐๑ ๗๓๑๗

โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๓๗๒๓

๒๔

การสอบเทียบฉากมาตรฐานด้วยชุดออโต้คอลลิเมเตอร์
ความเป็นมา
ด้วยห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวและมิติได้ให้บริการสอบเทียบฉาก(precision square)
ซึ่งเป็นเครื่องมือวัด ทดสอบความฉาก(squareness) ของตัวอย่างให้กับห้องปฏิบัติการทดสอบทาง
วิศวกรรมทั้งของ วศ.และภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวและมิติ วศ. ได้
พัฒนาการสอบเทียบฉากมาตรฐาน (master square) ซึ่งเป็นการสอบกลับมาตรฐานระดับทุติยภูมิ
ให้กับชุดอ้างอิงมาตรฐานด้านการสอบเทียบความฉากด้วยชุดออโต้คอลลิเมเตอร์ ทาให้การสอบกลับ
มาตรฐานของฉากมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

รูปการสอบเทียบฉากมาตรฐานด้วยชุดออโต้คอลลิเมเตอร์สรุปการดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินงาน
การสอบเทียบฉากมาตรฐาน ที่สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ 25±1oC ความชื้นสัมพัทธ์ 50 ± 10% ช่วงการ
วัด 0 - 250 mm ได้ค่าความฉาก 1.70 µm ความไม่แน่นอนในการวัด 0.13 µm ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (k=2.00) สอบกลับมาตรฐานไปยังสถาบัน PTB ประเทศเยอรมัน
ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อสามารถสอบกลับได้ของเครื่องมือวัด ทดสอบความฉาก (squareness)
กลุ่มเป้าหมาย

ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมทั้งของ วศ.และภาคอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
โทรศัพท์

๐ ๒๒๐๑ ๗๓๑๗

โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๓๗๒๓

๒๕

โครงการการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคเหนือ
ภาคกลาง
ความเป็นมา
ในปัจจุบันมีผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
จากข้อมูลล่าสุด ปี 2555 จานวน 71,739 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการ และการพัฒนา
สินค้า OTOP จึงไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและสร้างการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น
ทั่วประเทศเท่านั้น ยังสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศด้วย ในปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ได้สารวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่า สินค้าประมาณร้อยละ 60 ที่นามาตรวจสอบกับห้องปฏิบัติการ
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทาให้มีปัญหาในการยกระดับคุณภาพสินค้ า OTOP ให้มีความปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน
อยู่ 20,865 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 29 ของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
สินค้า OTOP ประเภทอาหารจัดเป็นอาหารแปรรูปเบื้องต้นพร้อมจาหน่าย ซึ่ งต้องผ่านการขออนุญาต
ขึ้น ทะเบีย นอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิ ต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (Primary
GMP) ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มาจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ สถานที่ผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มไม่ได้มาตรฐาน GMP รวมทั้งสินค้าเก็บได้ไม่นาน บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า โดยผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสินค้า
ดังกล่าวได้
จากสาเหตุดังกล่าว โครงการวิทยาศาสตร์ ชีวภาพจึงได้จัดทาโครงการการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภท
อาหารและเครื่ องดื่ม ในปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสิ นค้า OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
และสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ของประเทศไทย
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคเหนือและภาค
กลางโดยโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีแผนการดาเนินงาน ดังนี้
1) สารวจความพร้อมและความต้องการยกระดับสินค้าของผู้ประกอบการ สาหรับ
สินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
2) จัดอบรมผู้ประกอบการสิ นค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการให้มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์
3) ทดสอบสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องต้นและใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4) ดาเนินการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) ให้แก่
ผู้ประกอบการ
5) ติดตามและประเมินผล
ผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัด
ภาคเหนือและภาคกลาง ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 ถึง มกราคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

๒๖
1. ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม
จั งหวัด และสาธารณสุ ขจั งหวัด รวมทั้ ง ผู้ ประกอบการสิ นค้ า OTOP ประเภทอาหารและเครื่อ งดื่ ม
เพื่อสารวจความพร้อม ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้
มาตรฐาน ดังนี้
จังหวัดภาคเหนือ ได้ดาเนินการสารวจพื้นที่ทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พะเยา แพร่ ลาพูน อุทัยธานี ตาก สุโขทัย และพิษณุโลก
จังหวัดภาคกลาง ได้ดาเนินการสารวจพื้นที่ทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ชลบุรี ราชบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และเพชรบุรี
สรุปปัญหาที่พบคือ
- ขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษา ทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ไม่เหมาะสมทาให้เกิด การ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และคุณภาพของสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
- การใช้วัตถุเจือปนอาหารไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ประกอบการ
2. เก็บตัวอย่างทดสอบเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการดังนี้
จังหวัด
1. พิษณุโลก
2. นนทบุรี

3. ชลบุรี
4. อยุธยา
5. ฉะเชิงเทรา
6. ระยอง
7. เพชรบุรี

ผลิตภัณฑ์
น้าพริก
ขนมไทย
ปลาเค็ม
ซาลาเปา หมันโถ ขนมจีบ
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
หมูหย็องสมุนไพร
ปลาย่าง
ไข่เค็ม
ขนมไทย
กะปิ
น้าพริก

จานวน
1 ผลิตภัณฑ์
4 ผลิตภัณฑ์
2 ผลิตภัณฑ์
4 ผลิตภัณฑ์
1 ผลิตภัณฑ์
1 ผลิตภัณฑ์
3 ผลิตภัณฑ์
1 ผลิตภัณฑ์
3 ผลิตภัณฑ์
1 ผลิตภัณฑ์
7 ผลิตภัณฑ์

ผลการทดสอบจากทั้งหมด 28 ผลิตภัณฑ์ที่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างมาทาการทดสอบเบื้องต้นพบว่ามีสินค้า
OTOP ที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 17 ผลิตภัณฑ์
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ให้คาแนะนาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
การเก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการที่สินค้ายังมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และ
จะดาเนินการเก็บตัวอย่า งมาทาการทดสอบซ้าหลังจากผู้ประกอบการได้นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
เมื่ อ สิ น ค้ า มี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตามมาตรฐาน โครงการวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพจะท าหนั ง สื อ แจ้ ง กั บ
อุตสาหกรรมจังหวัดสุ่มตัวอย่างเพื่อให้การรับรองมาตรฐานต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคกับผู้บริโภค เป็นการสร้างรายได้ และขยายโอกาสให้กับ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๒๗
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
โทรศัพท์
โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๗๑๙๓
๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๑

การลงพื้นทีป่ ระสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดภาคเหนือ

๒๘

การลงพื้นทีป่ ระสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดภาคกลาง

๒๙

การให้บริการกิจกรรมทดสอบความชานาญห้องปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ความเป็นมา
ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การทดสอบความช านาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรมทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ โดยมุ่งเน้นในการให้บริการกลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบ ในสาขา ๔ สาขา ได้แก่ สาขาอาหาร สาขาเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาฟิสิกส์และสอบ
เทียบ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ ศูนย์ฯ ได้ดาเนินกิจกรรมทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการรวม
ทั้งหมด ๑๖ รายการ ได้แก่ สาขาอาหาร จานวน ๕ รายการ สาขาเคมี จานวน ๑ รายการ สาขา
สิ่งแวดล้อม จานวน ๖ รายการ และ สาขาฟิสิกส์และสอบเทียบ จานวน ๔ รายการ
เนื่องด้วยนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ความสาคัญต่อการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์บริห ารจัดการทดสอบความชานาญ
ห้องปฏิบัติการ ได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความ
ชานาญ เพื่อการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า OTOP” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า
OTOP
สรุปผลการดาเนินงาน
๑. ด้านการเป็นผู้จัดกิจกรรมทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ
การดาเนินงานด้านบริการกิจกรรมทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม
๒๕๕๖ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๗ นั้น เริ่มดาเนินการรับสมัครห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สาหรับกิจกรรมที่ได้ดาเนินการจัดส่งตัวอย่างให้แก่กลุ่มห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว มีดังนี้
๑. กิจกรรมทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการสาขาสิ่งแวดล้อม
- รายการ Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in water มีห้องปฏิบัติการที่
เข้าร่วมกิจกรรมจานวน ๑๕๐ ห้องปฏิบัติการ
๒. กิจกรรมทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการสาขาอาหาร
- รายการ Water - soluble chlorides (as NaCl) in feeding stuffs มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
กิจกรรมจานวน ๔๕ ห้องปฏิบัติการ
- รายการ Aerobic plate count in starch มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจานวน ๑๒๐
ห้องปฏิบัติการ
- รายการ Moisture, protein, ash and pH in flour มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจานวน ๙๕
ห้องปฏิบัติการ
๒. ด้า นการดาเนิน กิจ กรรมภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการภูมิภ าคด้วยกิจกรรม
ทดสอบความชานาญ เพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ๒๕๕๖ ได้จัดสัมมนา ๒ หลักสูตร
ได้แก่ “การทดสอบความชานาญเพื่อการประกันคุณภาพผลการทดสอบสาหรับห้องปฏิบัติการ” และ
“การแปลผลและการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ” ให้แก่ห้องปฏิบัติการภูมิภาคทั้ง ๔ ภาค คือ
ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
บุคลากรของห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมการทดสอบความ
ชานาญห้องปฏิบัติการ มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

๓๐

๑. ภาคกลาง : วันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ
จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
๗๘๔
คน
จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการถ่ายทอด
๔๑๘
ห้อง
จานวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอด
๑๔
ห้อง
๒. ภาคใต้ : วันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
๒๑๖
คน
จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการถ่ายทอด
๗๘
ห้อง
จานวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอด
๑๖
ห้อง
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น
ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
๒๑๔
คน
จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการถ่ายทอด
๗๒
ห้อง
จานวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอด
๑๖
ห้อง
๔. ภาคเหนือ : วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
๑๙๖
คน
จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการถ่ายทอด
๖๒
ห้อง
จานวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอด
๒๒
ห้อง
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทดสอบความช านาญจะทราบถึ ง ขี ด ความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการ เมื่อเทียบเคียงภายในกลุ่มห้องปฏิบัติการที่ทดสอบรายการเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สาหรับการเฝูาระวังสมรรถนะการทดสอบหรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ กรณีที่ผลการประเมิน
สมรรถนะห้องปฏิบัติการไม่เป็นที่น่าพอใจ ห้องปฏิบัติการจาเป็นที่จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ กาหนด
๒. แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การทดสอบหรือสอบเทียบมีความถูกต้องแม่นยา ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและประโยชน์ของ
การเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ ด้านการประกันคุณภาพผลการทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการ ความสอบกลับได้ของการวัด พื้นฐานทางสถิติและสถิติเพื่อการแปลผลและประเมิน
สมรรถนะห้องปฏิบัติการทดสอบ ซึ่งพื้นฐานความรู้เหล่านี้จะสามารถนาไปพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการต่อความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า OTOP
กลุ่มเป้าหมาย

ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ
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