
   

    ตุลาคม ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘          ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๘       
             

สารบัญ                                               หน้า            
 การปรับปรุงคุณภาพน้้าในธรรมชาตเิพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคของครัวเรือน  ๑ 
 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิกเพ่ือการรับรองมาตรฐาน     ๔ 
 การอบรมหลักสูตรข้อก้าหนด ISO13528 : Statistical methods for use   ๖  
    In proficiency testing by interlaboratory comparisons 
 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการสร้างพ้ืนลู-่ลานกรีฑา สนามกีฬา  และ    ๙ 
    ลานอเนกประสงคโ์ดยใช้ยางธรรมชาต ิ 
 ถนนสายวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม :  ๑๒ 
    คลังสมองนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 โครงการเคมีกับงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘    ๑๔ 
 การสร้างความตระหนกัด้านความปลอดภัย และการผลติสินค้า OTOP     ๑๖ 
    ประเภทผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 Coli Counter : ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้้า        ๒๓ 
 การให้บริการกิจกรรมทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการ ประจ้าปงีบประมาณ ๒๕๕๘  ๒๕   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑ 
การปรับปรุงคุณภาพน้้าในธรรมชาติเพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริโภคของครัวเรือน 

ความเป็นมา 
พ้ืนทีห่ลายแห่งในประเทศไทยมีระบบน้้าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคยังไม่ทั่วถึง ประชาชน

จ้าเป็นต้องเจาะน้้าบาดาลใต้ดินขึ้นมาใช้ในชีวิตประจ้าวัน แต่น้้าบาดาลมีสารสนิมเหล็กและสารประกอบ
อ่ืนๆ  ปะปนอยู่ท้าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาน้้ามีสีแดง มี
กลิ่น เมื่อน้ามาใช้ซักล้างก็จะท้าให้เสื้อผ้าเปรอะเปื้อนและเกิดคราบสนิมขึ้นกับเครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่
ใช้พักน้้า   “สนิมเหล็ก”เป็นค้าพูดที่ชาวบ้านใช้เรียกตะกอนของเหล็กที่อยู่ในน้้า  เหล็กที่ละลายอยู่ในน้้า
เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนจากอากาศหรือออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้้าก็จะเกิดปฏิกิริยาตกตะกอนเป็นสีส้มแดง  
ถึงแม้ว่ากรองเอาตะกอนออกแล้วน้้านั้นก็สามารถเกิดตะกอนขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพราะเหล็กที่ละลายอยู่ในน้้าไม่
สามารถท้าปฏิกิริยากับออกซิเจนจากอากาศได้อย่างสมบูรณ์  จึงจ้าเป็นต้องใช้สารเคมีหรือตัวกรองบางชนิด
ในการตกตะกอนเหล็กให้สมบูรณ์ก่อนจึงจะกรองสนิมออกได้หมด ในปัจจุบันนอกจากใช้สารเคมีในการ
ตกตะกอนแล้ว  สารกรองเคลือบผิวแมงกานีสไดออกไซด์ก็เป็นอีกทางเลือกที่นิยมใช้ในการแยกสนิมเหล็ก
ออกจากน้้าบาดาล  เพราะสารกรองดังกล่าวสามารถตกตะกอนเหล็กได้อย่างสมบูรณ์สามารถกรองตะกอน
ที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย  ในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากเครื่องกรองและสารกรองยังมีราคาค่อนข้างสูงเพราะต้อง
น้าเข้าสารกรองจากต่างประเทศท้าให้มีประชาชนไม่มากนักสามารถติดตั้งเครื่องกรองน้้าเพ่ือกรองสนิม
เหล็กดังกล่าวได้   

ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท้าการศึกษา
วิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและผลิตเครื่องกรองน้้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคจน
ประสบความส้าเร็จ และองค์ความรู้นั้นท้าให้ประชาชนสามารถผลิตสารกรองและเครื่องกรองน้้าได้เองใน
ราคาต้นทุนต่้า ดังนั้นทางกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดแผนการด้าเนินงานการฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้้าและผลิตเครื่องกรองน้้าเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค” ขึ้น โดยมีเปูาหมายให้ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ปราศจากน้้าสนิมเหล็ก และพัฒนาให้
ชุมชนสามารถผลิตน้้าดื่มที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อการบริโภคได้เอง    

สรุปผลการด้าเนินงาน 
ในไตรมาสที่ผ่านมาทางกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ส้านักเทคโนโลยีชุมชนได้ด้าเนินการ

ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้้าและการผลิตเครื่อง
กรองน้้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค” ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้กับชุมชนในจังหวัดหนองคาย และบึง
กาฬ โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบล ดังนี้  

๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลเซิม อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
มีชุมชนได้รับผลประโยชน์ จ้านวน ๔ ชุมชน ๓๔ ราย คือ 
๑.๑  ชุมชนบ้านเซิม หมู่ ๑ ตา้บลเซิม  อ้าเภอโพนพิสัย จ้านวน ๗ คน 
๑.๒  ชุมชนบ้านโนนสง่า หมู่ ๒ ต้าบลเซิม  อ้าเภอโพนพิสัย จ้านวน ๖ คน 
๑.๓  ชุมชนบ้านโคกเสือดาว หมู่ ๔ ต้าบลเซิม  อ้าเภอโพนพิสัย จ้านวน ๖ คน 
๑.๔  ชุมชนบ้านนาบน หมู่ ๙ ต้าบลเซิม  อ้าเภอโพนพิสัย จ้านวน ๙ คน 
๑.๕  ชุมชนอ่ืนๆ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลเซิม จ้านวน ๖ คน 

 



๒ 
๒. องค์การบริหารส่วนต้าบลปุงไฮ อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

มีชุมชนได้รับผลประโยชน์ จ้านวน ๕ ชุมชน ๓๐ ราย คือ 
๒.๑  ชุมชนบ้านปุงไฮ หมู่ ๑ ต้าบลปุงไฮ อ้าเภอเซกา จ้านวน ๘ คน 
๒.๒  ชุมชนบ้านท่าไร่ หมู่ ๕  ต้าบลปุงไฮ อ้าเภอเซกา จ้านวน ๖ คน 
๒.๓  ชุมชนบ้านท่าช้าง หมู่ ๑๑ ต้าบลปุงไฮ อ้าเภอเซกา จ้านวน ๕ คน 
๒.๔  ชุมชนบ้านหนองแก่งทราย หมู่ ๑๓ ต้าบลปุงไฮ อ้าเภอเซกา จ้านวน ๕ คน 
๒.๕  ชุมชนบ้านหนองชัยวานใต้ หมู่ ๑๕ ต้าบลปุงไฮ อ้าเภอเซกา จ้านวน ๖ คน 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
๑. ด้านคุณภาพชีวิต : ประชาชนสามารถผลิตน้้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคใช้เองใน

ครัวเรือน ช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 
๒. ด้านเทคโนโลยี/องค์ความรู้ทางวิชาการ : ชุมชนหรือท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาคุณภาพน้้าทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน เกิด
วิทยากรระดับท้องถิ่นขยายผลการด้าเนินงานในชุมชน 

๓. ด้านเศรษฐกิจ : ประชาชนสามารถผลิตเครื่องกรองน้้าได้เองในราคาต้นทุนต่้า ลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้า มีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจของชุมชน 

๔. ด้านสังคม : สร้างกิจกรรมให้ประชาชนร่วมกันท้างานท้าให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและ
สังคม 

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม : ประชาชนผลิตน้้าดื่มได้เองท้าให้ซื้อน้้าบรรจุขวดน้อยลง ส่งผลท้าให้ลด
ขยะที่เกิดจากขวดบรรจุน้้าดื่ม 

กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในพื้นท่ีต้าบลเซิม อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  และต้าบลปุงไฮ  
อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักเทคโนโลยีชุมชน  

 
โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๐๗ 
 
โทรสาร    ๐ ๒๒๐๒ ๗๑๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ภาพกิจกรรมการเดินทางลงพื้นที่ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูรการผลติสารกรองสนมิเหล็กในน้้าและการผลิตเครื่องกรองน้้าเพือ่การอุปโภคและ

บริโภค ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลเซิม  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  
และองค์การบริหารส่วนต้าบลป่งไฮ อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



๔ 

     การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิกเพ่ือการรับรองมาตรฐาน 
 
ความเป็นมา 

 นโยบายรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP โดยกรมพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมคัดสรร
และประกวดผลิตภัณฑ์  หากสินค้าที่เข้าประกวดได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
ทางด้านการตลาด โดยให้พื้นที่จ้าหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้า OTOP ประจ้าปี หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
สินค้ามีข้อก้าหนดต่างๆ  หนึ่งในข้อก้าหนดนั้น คือ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน(มผช.)   

 จากข้อมูลของส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก้าหนด
มาตรฐาน 

มผช. ได้รวบรวมรายชื่อ สินค้าเซรามิกที่มีการยื่นขอมาตรฐาน มผช. พบว่า รายการที่ไม่ผ่านการรับรอง  
ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง ลักษณะทั่วไป บิดเบี้ยว การรั่วซึม  การดูดซึมน้้า สีและลวดลาย โดยที่ปัญหาเหล่านี้
ล้วนมาจากกระบวนการผลิต  ที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอน  ตั้งแต่การเตรียมเนื้อดิน การขึ้น
รูป การตกแต่ง และการเผา ท้าให้คุณภาพสินค้าที่ได้หลังเผา  มีต้าหนิ เกิดการบิดเบี้ยวแตกร้าว และท้าให้
เกิดการรั่วซึมได้   

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนโยบายในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP โดยการน้าองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ  เพ่ือน้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่มักใช้ประสบการณ์ในการผลิตและแก้ปัญหา  แต่
ขาดความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการผลิต  และการควบคุมคุณภาพการผลิต ส่งผลให้เกิดการสูญเสียของ
ผลิตภัณฑ์เป็นจ้านวนมาก  สินค้าท่ีผลิตได้มีคุณภาพต่้า และไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มผช.  นอกจากนั้น
แล้วผู้ประกอบการสินค้า OTOP ยังขาดการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลาย ส่งผลให้สินค้าเซรามิกของ
ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยส้านักเทคโนโลยีชุมชนจึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
เซรามิกเพ่ือการรับรองมาตรฐาน โดยน้าผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดให้แก่
ผู้ประกอบการ OTOP เซรามิก  เพ่ือน้าไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรือ
น้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่าเพ่ิม   ช่วยให้สินค้าเซรามิกมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ช่วยเพ่ิมโอกาส
ทางการตลาด และเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก  

  

สรุปผลการด้าเนินการ 

ด้าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบจ้านวน 5  กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มปั้นซะปะ
ดงหลวง จังหวัดล้าพูน  กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
หม้อ จังหวัดมหาสารคาม  กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง  จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านเชียงก้าวหน้า จังหวัดอุดรธานี  รวมผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งสิ้น 
150 คน  และจะผลักดันให้ผู้ประกอบการน้าผลิตภัณฑ์ไปขอการรับรองมาตรฐาน มผช. ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2558 เป็นต้นไป 

 



๕ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

สมาชิกกลุ่มไดร้ับความรู้ และเทคนิคต่างๆในการผลิตเซรามิก  สามารถน้าไปพัฒนาการผลิตของ
กลุ่ม ท้าให้กลุ่มสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพ่ิม ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและ 
ความสามารถในการแข่งขัน   
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส้านักเทคโนโลยีชุมชน   
 
โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๑๐     
  
โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๐๘ 

 

      
 

         
   
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกกลุ่มปั้นซะปะดงหลวง จังหวัดล้าพูน เมื่อวันที่ 21-22 พ.ย. 2557 
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชียงก้าวหน้า จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ 27 – 28 ม.ค. 2558  และ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 



๖ 
การอบรมหลักสูตร ข้อก้าหนด ISO 13528: Statistical methods for use in proficiency 

testing by interlaboratory comparisons 

ความเป็นมา 

บร.เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และเป็นสมาชิกขององค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ ( Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC ) มี
ภารกิจให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ
ความช้านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010  Conformity assessment - 
General requirements for proficiency testing ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อก้าหนดส้าหรับการ
ทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการ ที่ห้องปฏิบัติการใช้เป็นเทคนิคหนึ่งในการประกันคุณภาพผลการ
ทดสอบของห้องปฏิบัติการและใช้ในการเฝูาระวังสมรรถนะในการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การรับรอง
ความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการ เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการกับผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ
ความช้านาญห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถตามมาตรฐานสากล และส่งผลดีต่อระบบการตรวจสอบ
รับรองสินค้า เพ่ือรองรับความต้องการและการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ จึง
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมความสามารถของเจ้าหน้าที่  ผู้ประเมินของส้านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการ ให้มีความรู้
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องการใช้วิธีทางสถิติตาม ISO 13528  สถิติเป็นเครื่องมือส้าคัญที่ผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความช้านาญได้น้ามาใช้ในการออกแบบโปรแกรมฯ การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบความ
เป็นเนื้อเดียวกัน การทดสอบความเสถียร การหาค่าก้าหนดของตัวอย่าง PT  การประมาณค่าความไม่
แน่นอน การประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการ โดย ISO/IEC 17043 ก้าหนดให้ใช้วิธีทางสถิติตาม ISO 
13528 : Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison      
ซ่ึงปัจจุบัน ISO 13528 ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นฉบับใหม่แล้ว 

สรุปผลการด้าเนินงาน 

 วศ. เห็นความจ้าเป็นในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน ISO 13528 ฉบับใหม่เพ่ือให้การใช้สถิติที่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการทดสอบได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อันจะท้าให้
การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล  จึงได้จัดอบรมหลักสูตรข้อก้าหนด ISO 13528: Statistical methods for use in 
proficiency testing by interlaboratory comparisons ในวันที่  6-8 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง 320 
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประเมินของส้านักฯ และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการทดสอบ จ้านวน 62 คน ซึ่งมีหัวข้อ
อบรมเกี่ยวกับ การออกแบบและแปลผลทางสถิติของการทดสอบความช้านาญ   การตรวจสอบความเป็น
เนื้อเดียวกันและความเสถียรของตัวอย่าง  และฝึกปฏิบัติการ การค้านวณค่าก้าหนด , ค่าความไม่แน่นอน
มาตรฐานและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินผลการทดสอบความช้านาญและการใช้ค่าความไม่แน่นอน  



๗ 

โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Daniel William Tholen ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะท้างาน ( the convenor of ISO 
Working Group for ISO/IEC 17043: 2010 and the revision of ISO 13528 ) และ นายครรชิต  
จุดประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรมอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละความพึง
พอใจ 86.86 จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 43 คน ซึ่งรายละเอียดในการประเมินประกอบด้วยความ
เหมาะสมของเนื้อหาสาระ เอกสารประกอบ การน้าไปใช้ประโยชน์  การประเมินวิทยากรทั้งในด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ บุคลิกภาพ นอกจากนี้ยังมีการประเมินด้านการจัดสัมมนาด้วย โดยมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมคือ 
อยากให้มีการอบรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการค้านวณทางสถิติโดยใช้ excel  เพ่ือที่จะได้เข้าใจมากขึ้นและ
สามารถน้าไปใช้งานได้จริง และอยากให้จัดการอบรมแบบนี้ทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อก้าหนด  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 -เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประเมินของส้านักฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้
จัดโปรแกรมการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้สามารถใช้สถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบ
ความช้านาญตาม ISO 13528 ที่มีการปรับเปลี่ยนฉบับใหม่ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

-เพ่ือให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการทดสอบ ด้าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  
กลุ่มเป้าหมาย    เจ้าหน้าที่ / ผู้ประเมินของส้านักฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้จัดโปรแกรม

การทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการทดสอบ   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 

โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๙๑, ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๙๔ 

โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๙๑ 

 

 

 

 

 

 



๘ 

    

                     

         

 

             

 

 

 

 



๙ 
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา 

และลานอเนกประสงค์โดยใชย้างธรรมชาติ 
 
ความเป็นมา  

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖ มกราคม ๒๕๕๘ รับทราบผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุยาง
สังเคราะห์และยางธรรมชาติเพ่ือจัดสร้างลู่–ลานกรีฑาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
เห็นชอบให้ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ประสานร่วมมือกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือขยายผลงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจการผลิตและการประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส้านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับโครงการ
ฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้จัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างพ้ืนลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลาน
อเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ ให้แก่บุคลากรที่ท้างานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากยางธรรมชาติด้วยนวัตกรรมไทยสู่ตลาดการ
กีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
จุดเด่นของงาน : 

จัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างพ้ืนลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์
โดยใช้ยางธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๒ หลักสูตร  
  

     ๑. หลักสูตร เทคโนโลยีการสร้างพ้ืนลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์  ๖.๐  ชม 
  - เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์      ๑.๐ ชม. 
  - ภาคปฏิบัติ : การสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ ๕.๐ ชม.  
 ๒. หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเม็ดยางเพื่อน้าไปใช้ในการสร้างพ้ืนลู่-ลานกรีฑา     ๖.๐  ชม. 

    สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ 
 - เทคโนโลยีการบดผสมยาง/สูตรยางเพ่ือใช้ในการสร้างพ้ืนลู่-ลานกรีฑา          ๑.๐ ชม.                         
       สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ 
 - ภาคปฏิบัติ : การบดผสมยางเพื่อใช้ในการสร้างพ้ืนลู่-ลานกรีฑา              ๕.๐ ชม.                                   
       สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์      
 

การประเมินผล : ระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม 
ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเวลาไม่น้อยกว่า ๗๕% ของเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตร

จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

หลักสูตร เทคโนโลยีการสร้างพ้ืนลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ จัดฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน ๙๐ คน ผลประเมินการจัด
ฝึกอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ๙๐.๗๙ % และมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดฝึกอบรม ๘๘.๑๖% 

 
 



๑๐ 
 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม 
การฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการสร้างพ้ืนลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์” 

ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  



๑๑ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้ประกอบการมีความรู้และน้าเทคโนโลยีการสร้างพ้ืนลู่ -ลานกรีฑา สนามกีฬา และลาน
อเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติไปใช้ เป็นผลให้สต๊อกยางพาราของรัฐบาลลดลง และสนับสนุนการใช้ยาง
ธรรมชาติในประเทศ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

  บุคลากรที่ท้างานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยียาง  
 

หน่วยงาน    ส้านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  
  
โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๙ 
 
โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
ถนนสายวิทยาศาสตร์ปี ๒๕๕๘ 

กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

ความเป็นมา 
 

 ส้านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ใน 
ฐานะหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความส้าคัญในการกระตุ้น
ให้เยาวชนรักการอ่าน การค้นคว้า และการน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่วมจัดกิจกรรมภายใต้งานถนนสายวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องทุกปี ส้าหรับ
ปี ๒๕๕๘ ได้จัดกิจกรรม “หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย” 
ในโครงการวันเด็กกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้การด้าเนินการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ประจ้าปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัด
ขึ้นในวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ กิจกรรมหอสมุด
วิทยาศาสตร์ฯ ดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และน้าความรู้ที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส้าคัญอย่างหนึ่งใน
การบ่มเพาะให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความใฝุรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นก้าลังส้าคัญ
ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการแนะน้าเยาวชนและประชาชนให้รู้จักหอสมุด
วิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

สรุปผลการด้าเนินงาน 
กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม : คลังสมองของ

นักวิทยาศาสตร์น้อย (สถานีที่ ๒๒) ณ บริเวณชั้น ๑ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ฯ 
มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๒๐๐ คน โดยจัดกิจกรรม
เป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่  

๑. กิจกรรมส้าหรับเยาวชนระดับอนุบาล ประกอบด้วยกิจกรรมซึ่ง
เหมาะสมกับทักษะส้าหรับเด็กเล็ก ในการใช้กล้ามเนื้อมือและสมอง ด้วยการ
ระบายสีและต่อภาพแบบง่าย การปั้นแปูงเป็นรูปร่างต่างๆ   

๒.  นิทรรศการหนังสือเพ่ือการสร้างอาชีพจากผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การอ่านและศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย รวมทั้งกิจกรรมหนังสือของหนูเรียนรู้อาเซียน ที่
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประกอบหนังสือซึ่งมีเนื้อหาที่ให้
ความรู้ เกี่ยวกับ ๑๐ ประเทศสมาชิกในประชาคม
อาเซียนและหาค้าตอบจากนิทรรศการเพ่ือเติมเนื้อหา
ในหนังสือให้สมบูรณ์ รวมทั้งตกแต่งหนังสือให้สวยงาม
ตามความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
 
 

 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
๓. เวทีกิจกรรมและสันทนาการ ประกอบด้วยการแข่งขันตอบค้าถามด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เกมส์บันไดงูเรียนรู้อาเซียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงและสอดแทรกความรู้ให้กับผู้ร่วม
กิจกรรม ประกอบด้วยค้าถามเกี่ยวกับความรู้รอบตัว และความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในประชาคม
อาเซียน พร้อมแจกของรางวัล  
 

 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ห้องสมุด และการศึกษา ค้นคว้า  
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ ในการ
สนับสนุนให้เยาวชนรักการอ่านและการค้นคว้า เพื่อให้เกิดสังคมและ 
เศรษฐกิจฐานความรู้  

3. ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนไดรู้้จัก
หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ ในการเป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และ
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ส้าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป   

 

กลุ่มเป้าหมาย  เยาวชนและประชาชนทั่วไป  
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  

โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๙๑ 
 
โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๖๕                            
 
 
 
       



๑๔ 
โครงการเคมีกับงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติปี 2558 

 
ความเป็นมา 

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ท้าให้การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนจะต้องอาศัยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  แต่มีคนจ้านวนไม่น้อยมองว่าวิทยาศาสตร์
เป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่ความจริงแล้ววิทยาศาสตร์มีบทบาทส้าคัญมาก ในการพัฒนาคน พัฒนาวิธีคิด  ทั้ง
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล   คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  มี
ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ท้าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกไร้พรมแดน องค์
ความรู้ ใหม่ ๆ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้  พ่ึงพาตนเอง ด้าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และ
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได ้ 

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายคืนความสุขให้ประชาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึง
จัดท้าโครงการ  “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชนไทย”  และเพ่ือเป็นการสบับสนุนนโยบายดังกล่าว โครงการ
เคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ได้ตระหนักว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้ สามารถ
น้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้อย่างถูกต้องเป็นสิ่งส้าคัญอย่างยิ่ง  จึงได้ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2558 ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ประจ้าปี 2558” นิทรรศการ “รถไฟ วศ. 
เพ่ือเธอ...เยาวชน” ณ บริเวณกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ ในรูปการทดลอง สาธิตทางวิทยาศาสตร์ที่
ให้เด็กและเยาวชนได้ท้าการทดลองด้วยตนเอง ไดส้นุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองปฏิบัติจริง 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และความตระหนักถึง
ความส้าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
สรุปผลการด้าเนินงาน 

การจัดนิทรรศการวิชาการในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ประจ้าปี 2558” ณ บริเวณกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558  โครงการเคม ีได้จัดนิทรรศการ ในสถานีมหัศจรรย์
สีแฟนซีขวดน้้า โดยส่งนักวิทยาศาสตร์ของโครงการฯจ้านวน 6 คน ไปร่วมสาธิตการทดสอบเรื่อง “ความ
หนาแน่นและความถ่วงจ้าเพาะของของเหลว” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบว่า ความหนาแน่นและ
ความถ่วงจ้าเพาะเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดซึ่งจะมีค่าคงที่  เครื่องมือส้าหรับวัด และประโยชน์
ของความหนาแน่นและความถ่วงจ้าเพาะ เช่น ใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นสารชนิดใด ใช้ตรวจสอบว่าสารนั้น
มีการปนเปื้อนสารอื่นหรือไม่ รวมทั้งมีการแนะน้าและสาธิตเครื่องมือที่ใช้วัดความหนาแน่นและความ
ถ่วงจ้าเพาะของของเหลว คือ ไฮโดรมิเตอร์ 

 มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวัน ประมาณ 1,200 คน  
 

    
 
        
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนอุดมศึกษาได้ร่วมท้ากิจกรรมด้วยตนเอง
อย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้การทดลอง เพ่ือเพ่ิมทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนและการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ 

2. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น  
 

กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  
           
หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการเคม ี
 
โทรศัพท์   02 2017219-20 
 
โทรสาร    02 2017219 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและการผลิตสินค้า OTOP ประเภทผ้าทอ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมา  

รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนผลิตสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือสร้างงาน
สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชน ที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างพอเพียงและน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศเป็นจ้านวนมาก เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และเพ่ิมมูลค่าการส่งออก การผลิตสินค้า OTOP 
ประเภทผ้าทอ จึงควรได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นต้น และ
ในขณะเดียวกันกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green product) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก้าลังเฟ่ืองฟู 
ขณะที่ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอที่ใช้สีย้อมสังเคราะห์หรือสีเคมี โดยเฉพาะ
ขั้นตอนการฟอกย้อมสีเป็นกระบวนการที่ต้องใช้น้้าปริมาณมาก และน้้าทิ้งจากขั้นตอนการฟอกและการ
ย้อมมีความเข้มสี  สารอินทรีย์ ของแข็งที่ละลายได้สูง หากน้้าทิ้งดังกล่าวถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ
โดยตรงหรือผ่านการบ้าบัดด้วยวิธีการบ้าบัดที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภทผ้าทอ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการของเสียจาก
กระบวนการย้อมสีส้าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบกิจการฟอกย้อม กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักใน
เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการฟอกและย้อม การปูองกันการเจ็บปุวยเนื่องมาจากกระบวนการฟอกย้อม 
ตลอดจนให้องค์ความรู้ด้านการบ้าบัดน้้าเสีย/น้้าทิ้งจากกระบวนการฟอกย้อมแก่ผู้ ประกอบการ OTOP 
ประเภทผ้าทอ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบของน้้าเสีย/น้้าทิ้งต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  สามารถปูองกันตนเองจากความเจ็บปุวย
จากการประกอบกิจกรรมฟอกย้อม ตลอดจนมีจัดการน้้าเสีย/น้้าทิ้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สรุปผลการด้าเนินงาน 

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด้าเนินการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสีส้าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ” 
ณ โรงแรมล้าพูนวิล อ้าเภอเมืองล้าพูน จังหวัดล้าพูน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 
จ้านวน 41 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่อ้าเภอปุาซาง อ้าเภอทุ่งหัวช้าง และอ้าเภอลี้ จังหวัดล้าพูน หลักสูตรการอบรมประกอบไป
ด้วย การสร้างความเข้าใจในการประกอบกิจการฟอกย้อม ครอบคลุมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยจากการฟอกและย้อมรวมถึงการเฝูาระวังและปูองกันการเจ็บปุวย 
จากการประกอบกิจกรรมฟอกย้อม เทคโนโลยีที่เหมาะสมส้าหรับการบ้าบัดน้้าเสียจากการย้อมสี กิจกรรม 



๑๗ 
 

การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการตกตะกอนสีและสาธิตการบ้าบัดน้้าเสียจากการย้อมสี  โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ กรมโรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมจากโรงพยาบาลล้าพูน และคณะวิทยากรจากกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมโครงการฟิสิกส์และ
วิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระหว่างการบรรยายในแต่ละหัวข้อ มีกิจกรรมร่วมสนุกตอบค้าถาม
เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและสาระความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด ชิงรางวัลอุปกรณ์ปูองกันความ
ปลอดภัยส่วนตัว เช่น หน้ากากกันฝุุน หน้ากากกันไอระเหยของสารเคมี เป็นต้น บรรยากาศของการ
ฝึกอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเต็มเปี่ยมไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมการ
ทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการตกตะกอนสี ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการลงมือและทดลองปฏิบัติจริง
ในการหาสภาวะที่เหมาะสมของการตกตะกอนสีจากสารส้มและคลอรีนด้วยการแปรผันปริมาณสารส้มและ
คลอรีนในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่ท้าให้สีตกตะกอนลงมาได้ดีที่สุด ท้าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิด
ความคิดเบื้องต้นในการจัดการน้้าเสีย/น้้าทิ้งที่เกิดข้ึนจากกระบวนการฟอกย้อม การฝึกอบรมจบลงที่การ
สาธิตระบบบ้าบัดสีอย่างง่าย ได้แก่ ระบบการกรองด้วยชั้นกรวด ทราย และ Activated carbon และ
ระบบบ้าบัดทางเคมีโดยการตกตะกอนด้วยสารส้มกับคลอรีนซึ่งท้าให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพที่ชัดเจนของ
ระบบการบ้าบัดสีจากการฟอกย้อม 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความตระหนักรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการฟอกย้อม 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ และปูองกันการเจ็บปุวยจากการประกอบกิจกรรมฟอกย้อมได้ ตลอดจนมีความตระหนักใน
การผลิตสินค้า OTOP ประเภทผ้าทอท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า และสามารถจัดการ
น้้าเสีย/น้้าทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการฟอกย้อมได้อย่างเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเป้าหมาย   ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ ข้าราชการ บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม  

โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๔๘       

โทรสาร    ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๔๔ 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์บริการถ่ายรูปร่วมกัน 

 

 

การบรรยายเรื่อง การสร้างความเข้าใจในการประกอบกิจกรรมฟอกย้อม  

โดย คุณทวี อ้าพาพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ 
ส้านักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 



๑๙ 

 

กิจกรรมร่วมสนุกตอบค้าถามเกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชิงรางวัลหน้ากากกันสารเคมี 

 

 

การบรรยาย เรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพจากการฟอกและย้อม  

โดยคุณวัชรินทร์ วังธิยอง นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ โรงพยาบาลล้าพูน 

 

 

 



๒๐ 

 

การบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีที่เหมาะสมส้าหรับการบ้าบัดน้้าเสียจากการย้อมสี 

โดย ดร. อมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และ
วิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 

 

การบรรยายภาคปฏิบัติ เรื่อง การทดสอบและหาวิธีการที่เหมาะสมในการบ้าบัดสี 

โดย คุณสุรัตน์ เพชรเกษม นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการพิเศษ และทีมวิทยากรจากกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 



๒๑ 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบ่งกลุ่มทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการตกตะกอนสีด้วยสารส้มและคลอรีน 

 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมสนุกทายผลของการตกตะกอนสีด้วยสารส้มและคลอรีนที่อัตราส่วน มาก น้อย 
หรือพอดี รับรางวัลหน้ากากป้องกันไอสารเคมี 

 

 

 



๒๒ 

 

การสาธิตระบบบ้าบัดสีด้วยการกรอง 

 

การสาธิตระบบบ้าบัดสีโดยวิธีการทางเคมีด้วยการตกตะกอนด้วยสารส้มและคลอรีน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
Coli Counter : ชุดทดสอบโคลิฟอร์ม ในน้้า 

 
ความเป็นมา 

จุลินทรีย์มีความส้าคัญต่อคุณภาพอาหารและน้้า มีจุลินทรีย์หลากหลายกลุ่มที่น้ามาใช้เป็น
ข้อก้าหนดคุณภาพทางจุลินทรีย์เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค แบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มและ อี. โคไล 
เป็นแบคทีเรียกลุ่มแรก ๆ ที่มีข้อก้าหนดคุณภาพให้ตรวจสอบในอาหารและน้้า  เนื่องจากเป็นกลุ่มที่บ่งชี้ถึง
กระบวนการผลิต การปนเปื้อนสิ่งขับถ่ายจากคนหรือสัตว์ และอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากแบคทีเรียชนิด
อ่ืนที่พบในระบบทางเดินอาหาร จึงมีความส้าคัญต่อการควบคุมคุณภาพอาหาร น้้าอุปโภคบริโภค และน้้าที่
ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร การทดสอบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในห้องปฏิบัติการมีหลายวิธีและมี
ขั้นตอนซับซ้อน ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ ทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และใช้เวลานาน นอกจากนี้การ
ทดสอบคุณภาพน้้าต้องรีบด้าเนินการ และระมัดระวังในขั้นตอนการขนส่งตัวอย่าง เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ระหว่างการขนส่งสู่ห้องปฏิบัติการมีผลต่อชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในน้้าตัวอย่างที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  
ดังนั้นกลุ่มงานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุด
ทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและอี.โคไล ในน้้าบริโภคและอุปโภค ที่สามารถใช้งานได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก 
ให้ผลที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้การตรวจสอบคุณภาพน้้าเข้าถึงประชาชนในทุกระดับ ท้าให้การติดตามควบคุม
คุณภาพมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากข้ึน 

 
สรุปผลการด้าเนินงาน 

การพัฒนาชุดทดสอบอาศัยหลักการการเจริญของแบคทีเรียเปูาหมายบนกระดาษทดสอบที่ดูดซับ
อาหารเลี้ยงเชื้อ โดยกระดาษทดสอบต้องมีความหนาและขนาดที่เหมาะสมเพ่ือให้ปรากฏลักษณะโคโลนีที่
ชัดเจน ชุดทดสอบท่ีพัฒนาขึ้นเหมาะส้าหรับการทดสอบน้้าตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร สามารถอ่านผลได้
เมื่อบ่มที่อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะให้ผลโคโลนีแบคทีเรียโคลิฟอร์มเป็นจุดสีชมพูปนแดง
ขอบเขตชัดเจนหรือขอบเขตโคโลนีกว้าง และโคโลนีเชื้อ อี. โคไล ให้ผลเป็นจุดสีม่วง ดังแสดงในภาพที่ 1  

 

 
 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ อี. โคไล บนชุดทดสอบ 

 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ อี. โคไล ของชุดทดสอบที่
พัฒนาขึ้นกับวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ และชุดทดสอบที่จ้าหน่ายทางการค้า (3M Petrifilm E. coli 
/coliform count plate และ ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้้าและน้้าแข็งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
พบว่าชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (Coli Counter) สามารถตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียโคลิฟอร์ม
และ อี.โคไล ในตัวอย่างน้้าบริโภคและอุปโภคได้ไม่แตกต่างจากวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ  

แบคทีเรียโคลิฟอร์ม อี. โคไล 



๒๔ 
และชุดทดสอบที่จ้าหน่ายในท้องตลาด  อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
 ชุดทดสอบหนึ่งกล่องประกอบด้วย กระดาษทดสอบ หลอดฉีดยาปราศจากเชื้อ ถุงพลาสติกปลอด
เชื้อส้าหรับใช้เก็บตัวอย่างน้้า ส้าลีและแอลกอฮอล์ น้้ายาฆ่าเชื้อ และคู่มือการใช้งาน มีอายุการเก็บรักษา
นานกว่า 120 วัน ที่อุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียสในสภาพพ้นแสง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้้า : Coli Counter 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
 ได้ชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจหาโคลิฟอร์มและ อี.โคไล ในน้้าบริโภคและอุปโภค ที่ใช้งาน
สะดวก และประชาชนทั่วไปสามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพน้้าที่ใช้อุปโภคและบริโภค น้้าแข็ง การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องกรองน้้า นอกจากนี้สามารถน้าไปใช้เพื่อการตรวจสอบ ติดตาม และเฝูาระวังคุณภาพน้้า
ของประปาชุมชนในเบื้องต้น รวมถึงระบบการผลิตน้้าประปาชุมชนให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 
กลุ่มเป้าหมาย  องค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และบุคคลทั่วไป 
  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๙๗ 
 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
การให้บริการกิจกรรมทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ความเป็นมา 
 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการ มีภารกิจในการให้บริการกิจกรรมทดสอบ
ความช้านาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบแก่ห้องปฏิบัติการของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศให้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ทางศูนย์ฯ สามารถให้บริการครอบคลุมสาขาความต้องได้แก่ สาขาอาหาร สาขาเคมี สาขา
สิ่งแวดล้อม สาขาฟิสิกส์และสอบเทียบ โดยทางศูนย์ฯ ได้รับการรับรองความสามารถในการเป็นผู้จัด
กิจกรรมทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 : 2010 และมีการ
พัฒนาการผลิตวัสดุควบคุม (Quality Control Sample) เพ่ือการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบภายใน
ห้องปฏิบัติการ  
 นอกจากนีศู้นย์ฯ มีภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และให้มีขีดความสามารถในการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน ในปี ๒๕๕๘ นี้จึง
ได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความช้านาญ เพ่ือการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรม
ทดสอบความช้านาญ และการพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการ ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่กลุ่ม
ห้องปฏิบัติการทั้ง ๔ ภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง   

สรุปผลการด้าเนินงาน 

๑. ด้านการเป็นผู้จัดกิจกรรมทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการ 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ศูนย์ฯ ได้ด้าเนินกิจกรรมทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการรวมทั้งหมด ๓๓ 
รายการ ประกอบด้วยสาขาอาหาร สาขาเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาฟิสิกส์และสอบเทียบ โดยเริ่ม
ด้าเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีห้องปฏิบัติการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จ้านวนมากกว่า 
๑,๐๐๐ ห้องปฏิบัติการ รายละเอียดการด้าเนินกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ ๑ 
ตารางที่ ๑  รายละเอียดการด้าเนินกิจกรรมทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

สาขา รายการ 
จ้านวน

ห้องปฏิบัติการ 
สถานะการ 

ด้าเนินกิจกรรม 
อาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Water - soluble chlorides (as NaCl) in Feeding  stuffs ๖๔ จัดส่งตัวอย่าง 

Aerobic plate count Starch 
(natural spiked sample) 

๑๓๕ จัดส่งตัวอย่าง 

Moisture, Protein, Ash and pH in Flour - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P in Feeding stuffs - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

* Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in 
Feeding  stuffs  

- ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

Cd, Cu, Mn and Zn Rice powder - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

pH - value, Benzoic acid in Fruit and Vegetable 
(pilot study) 

- ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

Ca, Fe, Zn  in Milk powder (pilot study) - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



สาขา รายการ 
จ้านวน

ห้องปฏิบัติการ 
สถานะการ 

ด้าเนินกิจกรรม 
สิ่งแวดล้อม pH – value in Natural water (pilot study) 

(Range : 4.0 - 10.0) 
๑๘๑ จัดส่งตัวอย่าง 

* pH – value in water (Range : 4.0 - 7.0 and 7.0 - 10.0) ๓๔๐ จัดส่งตัวอย่าง 
Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water 
 - Total hardness (as CaCO3) Range: 50 - 500 mg/L  
 - Chlorides (as Cl) Range : less than 200 mg/L    

๒๓๐ จัดส่งตัวอย่าง 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) in water 
(Range : 10- 100 mg/L) 

๑๐๔ จัดส่งตัวอย่าง 

Oil and Grease (pilot study) in water 
 (Range : 10 - 100 mg/L) 

- ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

Total suspended solids (TSS) in water 
 (Range : 300 - 800 mg/L) 

- ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

Heavy metals (As,Cd,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni,Pb and Zn) in water 
(Range : less than 5 mg/L for each element) 

- ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

* Total dissolved solids (TDS) in water 
(Range : 300 - 800 mg/L) 

- ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

* Chemical Oxygen Demand (COD) in water 
(Range : 50 - 200 mg/L and 400 – 600 mg/L) 

- ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

เคมี Cd and Pb released from ceramic ware 
(ASEAN program) 

๒๐ จัดส่งตัวอย่าง 

C, Cr, Cu, Mn, Ni, P, S, Si in Low Alloy and Carbon steel - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic 
acid (EDTA) solution (Range : less than 0.2 M) 

- ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

Cd and Pb in Plastic (ASEAN program)  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
Shampoo : pH - value  
(Range: 4.0 – 10.0) and Anionic surfactant  

- ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

Dishwashing : pH - value  
(Range: 4.0 – 10.0) and Anionic surfactant 

- ๖ พฤษภาคม 2558 

ฟิสิกส ์ Hardness Range:  20 - 90 Type A @23 oC - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

สอบเทียบ * Volumetric Flask : 50 ml and 100 ml ๕๕ เวียนวัตถุตัวอย่าง 
* Volumetric Pipette : 1 ml,  2 ml, 5 ml and 10 ml ๕๔ เวียนวัตถุตัวอย่าง 
Standard Weight : 5 kg and 10 kg ๒๐ เวียนวัตถุตัวอย่าง 
* Digital Micrometer (followed TISI Guidance) 
Range : 25 - 50 mm and Resolution : 0.001 mm 

๓๗ เวียนวัตถุตัวอย่าง 

* Vernier Caliper (followed TISI Guidance) 
 Range : 0 – 300 mm and Resolution : 0.01 mm 

๕๐ เวียนวัตถุตัวอย่าง 

* Dial Gauge   
Range : 0 - 10 mm and Resolution : 0.001 mm 

๓๐ เวียนวัตถุตัวอย่าง 

Dial Thickness Gauge   
Range : 0 - 10 mm and Resolution : 0.01 mm 

๒๖ เวียนวัตถุตัวอย่าง 

Liquid in Glass Thermometer   
Range : 0 - 100 oC and Resolution : 0.1 mm 

- ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

Thermo - Hygrometer   
Range : 30 - 70 % @25 oC and Resolution : 0.1 % 

- ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 



๒๗ 

๒.  ด้านการพัฒนาวัสดุควบคุม (Quality Control Sample) 
 ศูนย์ฯ ได้พัฒนาผลิตวัสดุควบคุม (Quality Control Sample) จากชุดตัวอย่างของกิจกรรมที่
ด้าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยใช้แนวทางการด้าเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการด้วย QC sample และเพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศ ปัจจุบันตัวอย่างที่ได้พัฒนาเป็นวัสดุควบคุม 
และมีการจ้าหน่ายให้ห้องปฏิบัติการ จ้านวน 9 รายการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๒ 

ตารางที่ ๒  ตัวอย่างที่ได้รับการพัฒนาเป็นวัสดุควบคุม (Quality Control Sample) 

สาขา รายการ 
อาหาร Water - soluble chlorides (as NaCl) Feeding  stuffs 

Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash Feeding  stuffs 
Moisture, Protein, Ash and pH Flour 
Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P Feeding stuffs 

สิ่งแวดล้อม pH – value in water 
Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water 
Total suspended solids (TSS) in water 
Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in water 
Chemical Oxygen Demand (COD) in water 

๓. ด้านการการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการในภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความช้านาญ เพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
OTOP 

 กิจกรรมที่ได้ด้าเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ๒๕๕๘ ได้จัดอบรมหลักสูตร“การพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเพ่ือการตรวจสอบคุณภาพสินค้า  OTOP” ครั้งที่ ๑ ให้แก่กลุ ่ม
ห้องปฏิบัติการภูมภิาค (ภาคใต)้  ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๘ มีจ้านวนผู้เข้ารับการอบรม ๔๙ คน และครั้งที่ ๒ ให้แก่กลุ่มห้องปฏิบัติการภูมิภาค (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงแรมเซ็นทารา  คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 
๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ มีจ้านวนผู้เข้าร่วมอบรม ๕๓ คน ดังรูปภาพที่ ๑ และ รูปภาพที่ ๒ 

รูปภาพที่ ๑  กิจกรรมอบรมฯ ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธาน ี



๒๘ 

รูปภาพที่ ๒ กิจกรรมอบรมฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี 

๔. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑.  ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช้านาญจะทราบถึงขีดความสามารถของ

ห้องปฏิบัติการ เมื่อเทียบเคียงภายในกลุ่มห้องปฏิบัติการที่ทดสอบรายการเดียวกัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ส้าหรับการเฝูาระวังสมรรถนะการทดสอบหรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ กรณีที่
ผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการไม่เป็นที่น่าพอใจห้องปฏิบัติการจ้าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์หาสาเหตุ ก้าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การทดสอบหรือสอบเทียบมีความ
ถูกต้องแม่นย้ายิ่งขึ้น ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน้าผลการประเมินสมรรถนะแสดงแก่หน่วยงานที่ให้ การรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

 ๒. บุคลากรของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและ
ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการ มีทักษะความสามารถ
ในการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสร้างความตระหนักของการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการต่อความน่าเชื่อถือในการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP 

 ๓. การพัฒนาการผลิตและให้บริการวัสดุควบคุม แก่ห้องปฏิบัติการในประเทศ เพ่ือส่งเสริมการ
ควบคุมคุณภาพผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการด้วย QC sample สามารถการลดการ
สูญเสียเงินตราในการที่จะต้องน้าเข้าวัสดุควบคุมจากหน่วยงานต่างประเทศ ที่มีราคาแพง  

กลุ่มเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการ 

 

โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๗๓๓๑-๓,๐ ๒-๒๐๑-๗๓๑๔ 

โทรสาร ๐ ๒-๒๐๑-๗๕o๗ 


