
   

 ตุลาคม ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙          ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๙       
              

สารบัญ                                               หน้า             
 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน     ๑  
 ต่อยอดงานวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากหิ้งสู่ห้างในงาน Thailand Tech Show   ๓  
 การพัฒนาความสามารถหัวหน้าผู้ประเมินในการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล  ๕  
 ความสามารถบุคลากรด้าน ว. และ ท. : รากฐานส าคัญการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   ๗  
  ภาคอุตสาหกรรมและประชาคมอาเซียน  
 ถนนสายวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม   ๑๑ 
  : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 โครงการเคมีกับงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙    ๑๓  
 ระบบควบคุมระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือควบคุมสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ๑๕ 
 การพัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ าทางจุลวิทยา  ๑๘  
 การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Gauge Block ชนิด Steel   ๒๐ 
 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร    ๒๒ 
  รองรับความต้องการของอาเซียนในการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ซิลิโคน 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑ 
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานสูม่าตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ความเป็นมา 
 ผลิตภัณฑจ์ักสาน เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท ากันมาแต่โบราณ โดยใช้เส้นใยจากพืชเป็น
วัตถุดิบ เช่น ผักตบชวา ต้นกก ไม้ไผ่ ต้นกระจูด ซึ่งเดิมจะผลิตเป็นของใช้ในครัวเรือนหรือเป็นสินค้าภายใน
ชุมชน เช่น กระเป๋า ตะกร้า  กระจาด  กล่องใส่ทิชชู  เสื่อ  ต่อมาได้รับการยกระดับให้เป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีการกระจายสินค้าไปขายทั่วประเทศ และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ก าหนด
คุณภาพตามชนิดของเส้นใยพืชที่เป็นวัตถุดิบ 
 ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้า OTOP ควรพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับการรับรอง มผช. เพ่ือสร้างความ
เชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี นวัตกรรม การพัฒนารูปแบบ ความ
โดดเด่น เรื่องราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดคุณค่าในตัวสินค้า  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP  มีเปูาหมายหนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานให้เข้าสู่การขอรับการ
รับรอง มผช. เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ติดต่อประสานงานกับ เจ้าหน้าที่
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานในพ้ืนที่
จังหวัดอุดรธานี  และพะเยา ที่ยังไม่เคยขอรับการรับรอง มผช. และก าหนดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้
กระบวนการขอรับการรับรอง มผช. ความรู้เรื่องคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จักสานตามข้อก าหนด มผช. 
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจักสานผลิตภัณฑ์ เช่น การเตรียมวัตถุดิบ การจักสาน การเก็บงานให้
เรียบร้อย เพ่ือกระตุ้นและผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง  มผช. นอกจากนี้ ได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีปูองกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน เพื่อน าไปแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อรา อันจะ
ส่งผลดีต่อการขอการรับรองมาตรฐาน มผช.เนื่องจากเป็นข้อก าหนดในมาตรฐาน มผช. ของผลิตภัณฑ์
จักสานทุกชนิด ได้ก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ว่าจะต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นตลอด
ชิ้นงาน เป็นการเพ่ิมโอกาสในการได้รับการรับรอง มผช. และผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดมากยิ่งขึน้ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 ระหว่างเดือนตุลาคม – มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ส านักเทคโนโลยีชุมชนได้
ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน”  ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
และพ้ืนที่จังหวัดพะเยาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  ดังนี้ 

๑. จังหวัดอุดรธานี  จ านวน  ๑๘  กลุ่ม มีผู้ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมจ านวน  ๒๙  ราย  
คือ 

๑.๑  กลุ่มจักสานผู้สูงอายุบ้านหนองอ้อ  ต าบลหนองอ้อ  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
๑.๒  กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านเขือน้ า  ต าบลเขือน้ า  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัด
อุดรธานี 
๑.๓  กลุ่มทอเสื่อกกบ้านทุ่งใหญ่  ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 
๑.๔  กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโพธิ์ศรีส าราญ  ต าบลโพธิ์ศรีส าราญ  อ าเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี 
๑.๕  กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านนาเยีย ต าบลบ้านชัย  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัด
อุดรธานี 
 



๒ 

๑.๖ กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านนาเยีย  ต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน       
จังหวัดอุดรธานี 

๑.๗  กลุ่มนางอรสิน  นาทา  ต าบลบ้านผือ  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
๑.๘  กลุ่มจักสานบ้านโนนคาม  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
๑.๙  กลุ่มจักสานบ้านโนนคาม  ต าบลเชียงพิณ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
๑.๑๐ กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านดงยางน้อย  ต าบลดอนกลอย อ าเภอพิบูลย์รักษ์         

จังหวัดอุดรธานี 
๑.๑๑  กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านนาเยีย  ต าบลบ้านชัย  อ าเภอบ้านดุง            

จังหวัดอุดรธานี 
๑.๑๒  กลุ่มนางทองเรียน  รู้ท านอง  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
๑.๑๓  กลุ่มนายหัน  ค าย่อย  ต าบลจ าปี  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
๑.๑๔  กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสีออ  ต าบลสีออ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
๑.๑๕  ชุมชนบ้านน้ าพ่น  ต าบลน้ าพ่น  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
๑.๑๖  กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองขาม ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
๑.๑๗  กลุ่มทอเสื่อกกบ้านคอนสาย  ต าบลคอนสาย  อ าเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธานี 

 ๒.  จังหวัดพะเยา จ านวน  ๗  กลุ่ม มีผู้ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมจ านวน ๒๒  ราย  คือ 

     ๒.๑  กลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านก๊อซาว ต าบลทุ่งกล้วย อ าเภอภูซาง           
จังหวัดพะเยา 

     ๒.๒  กลุ่มสตรีผาช้างมูบผักตบชวาบ้านสันปุาม่วง ต าบลสันปุาม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

     ๒.๓  กลุ่มสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านแม่อิง  ต าบลแม่อิง  อ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

     ๒.๔  กลุ่มจักสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านท่าจ าปี ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

     ๒.๕  กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่ปืม  ต าบลแม่ปืม  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

     ๒.๖  กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านสันปุาม่วง ต าบลสันโค้ง อ าเภอดอกค าใต้        
จังหวัดพะเยา 

    ๒.๗  กลุ่มนายธนาวุฒิ  ใจกล้า  บ้านแม่ใส  ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  

ประโยชน์ที่ได้รับ  

๑. เทคโนโลยีการปูองกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก นี้สามารถน าไปปูองกันการเกิดเชื้อรา
ใน ผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติได้กว้างขวางขึ้น ท าให้ผลิตภัณฑ์จากกกที่ผ่านการปูองกันการเกิด
เชื้อราเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งข้ึน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีปัญหาเกิดเชื้อราอีก 

๒.  ท าให้ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและมีความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น จน
ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

๓. การน าเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมมาผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการยกระดับ
คุณภาพ ชีวิตของคนไทยโดยไม่ขัดต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานในพ้ืนทีจ่ังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดพะเยา 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักเทคโนโลยีชุมชน   

โทรศัพท์    ๐  ๒๒๐๑  ๗๑๑๖ 

โทรสาร    ๐  ๒๒๐๑  ๗๑๐๒ 



๓ 
ต่อยอดงานวิจัยผลติภณัฑ์สมุนไพร จากหิ้งสูห่้าง ในงาน Thailand Tech Show 

ความเป็นมา 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายในการผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และสนับสนุน 
SMEs เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์  จากนโยบายดังกล่าว  ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จึงได้จัดงาน Thailand Tech Show ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙     
ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นเวทีต่อ
ยอดผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงให้เอกชนสามารถเข้าถึงและน าผลงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง มีผลงานวิจัยที่พร้อม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจ านวน ๑๒๔ ผลงานมาร่วมจัดแสดง ได้แก่ กลุ่มเภสัชภัณฑ์และเครื่องส าอาง การแพทย์ 
วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร อาหารและเครื่องดื่ม อัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
และอุตสาหกรรมเกษตรและประมง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ส านักเทคโนโลยีชุมชน ได้น าผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ ลูกประคบ
สมุนไพรสดบรรจุกระป๋อง/ถุงรีทอร์ต และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากน้ ามันร าข้าว เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและมี
การน าเสนอผลงานในห้องประชุมด้วย เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลรายละเอียด
ของเทคโนโลยการผลิตและการลงทุน จุดเด่นของเทคโนโลยีการผลิตลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุกระป๋อง/
ถุงรีทอร์ต คือการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้ความร้อนสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ท าให้ลูกประคบสมุนไพรสด
ปลอดจากจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุให้สมุนไพรเน่าเสีย แมลงและไข่แมลงที่อาจติดมากับสมุนไพร โดยที่
สมุนไพรยังมีกลิ่นหอมและสีคงเดิม มีอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้อง สามารถส่งออก
ต่างประเทศได้ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากน้ ามันร าข้าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ ามันร าข้าว
สกัดเย็นซึ่งมีสารแกมมา-ออริซานอล (gamma orizanol) ซึ่งมีสมบัติในการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลต
ในช่วง UVB  จึงเป็นสารกันแดดที่ได้จากธรรมชาติ เหมาะส าหรับผู้มีผิวแพ้ง่าย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มี
การทดสอบแล้วว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงผลงานวิจัยครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่
นักวิจัยได้พบกับผู้ประกอบการโดยตรง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคโนโลยีการผลิต วัตถุดิบ เครื่องมือ 
การลงทุนและการตลาด เพ่ือน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และผู้วิจัยได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ข้อจ ากัดของการน าผลงานวิจัยไปต่อยอด ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงผลงานให้เหมาะกับ
การไปผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป   

สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากการแสดงผลงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจสปาและเครื่องส าอางหลายราย ให้ความสนใจ
สอบถามรายละเอียดและประสงค์ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุ
กระป๋อง/ถุงรีทอร์ต และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากน้ ามันร าข้าว 

 

 



๔ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ภาคเอกชนได้รู้จัก และน าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 

๒. ผู้ประกอบการได้พบกับนักวิจัยโดยตรง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของงานวิจัยและน าไปสู่การผลิต
เชิงพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้ังสองฝุาย      

๓.  ผู้ประกอบการสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ผลิตเชิงพาณิชย์ได้จริง เกิดการลงทุน เกิดรายได้และ
ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ   

กลุ่มเป้าหมาย              ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจทั่วไป  

หน่วยงานรับผิดชอบ      ส านักเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์                    ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๑๑ 

โทรสาร                     ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๐๒ 

 

                                  

                                                 

ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุกระป๋อง/ถุงรีทอร์ตและผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากน้ ามันร าข้าว             

 
 
 
 
 



๕ 
การพัฒนาความสามารถหัวหน้าผู้ประเมินในการตรวจประเมิน

ตามมาตรฐานสากล 
ความเป็นมา 

  ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ(Accreditation body) แห่งหนึ่งของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับร่วมจาก APLAC ใน
ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ โดยมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
และด าเนินการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันส านักฯได้ขยายขอบข่ายการยอมรับร่วมจาก 
APLAC ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO Guide 34  การตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการของส านักฯ นั้น จะท าให้ห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และระดับ
สากล และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านการตรวจสอบและรับรองให้เท่าเทียมกับนานา
ประเทศ 
 ในขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองความสามารถระบบงานห้องปฏิบัติการ หัวหน้าผู้
ประเมิน  ผู้ประเมินด้านวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการตรวจประเมินฯ ได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อก าหนดของส านักฯ หัวหน้าผู้ประเมินเป็น
บุคคลส าคัญที่ท าหน้าที่ด าเนินการตรวจประเมิน ตรวจประเมินด้านระบบบริหาร ให้ข้อแนะน าแก่คณะผู้
ประเมิน และตัดสินประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการตรวจประเมิน  โดยหัวหน้าผู้ประเมินต้องผ่านการอบรม
หลักสูตร “Assessor Training Course” และต้องมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินอย่างน้อย ๕ ครั้ง จึง
จะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเป็นหัวหน้าผู้ประเมินได้ ตาม Guidelines on Assessor 
Qualification and Competence (ILAC – G11) และข้อก าหนดของส านักฯ ดังนั้นส านักฯ จึงจ าเป็นต้อง
จัดการอบรมให้แก่หัวหน้าผู้ประเมิน และผู้ประเมินที่มีความสามารถจะเป็นหัวหน้าผู้ประเมินของส านักฯ 
โดยใช้แนวทางการอบรมของหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการต่างประเทศ เช่น หน่วยรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการ A2LA UKAS  NATA ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย
ตามล าดับ  
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ส านักฯ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lead assessor training course ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ – 
๑๒ มกราคม ๑๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี  ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาประกอบด้วย หัวหน้าผู้ประเมิน ผู้ประเมิน ห้องปฏิบัติการของส านักฯ  รวมทั้งหมดจ านวน ๓๙ คน 
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการรับรองระบบงานของส านักฯ เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและร่วมจัดท าแนวทางการ
ประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ที่จะต้อง
จัดท าและสรุปแนวทางในการปฏิบัติส าหรับหัวหน้าผู้ประเมิน      
 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Lead assessor training course ครั้งนี้ ส านักฯ ได้เชิญ Ms. 
Roxanne Robinson จากหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศสหรัฐอเมริกา A2LA และเป็น
APLAC MRA Chair มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน Workshop for BLA-DSS Assessors: 
How to be the very best BLA-DSS Assessor และมีการน าเสนอประเด็นปัญหาในการตรวจประเมิน
เพ่ือให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเตรียมการตรวจประเมิน การทบทวนเอกสารพิจารณาประเด็นด้านการระบบบริหารงาน 
 



๖ 
และประเด็นด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง การพิจารณาข้อบกพร่อง การเขียนข้อบกพร่องที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับเหตุการณ์ และหลักฐานที่ตรวจสอบในระหว่างการตรวจประเมินจริง 
ผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปรับปรุงต่างๆ 
ซึ่งส านักฯจะน ามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงาน ต่อไป 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ  รวมถึงทราบประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การแก้ไขท่ีหน่วยรับรองฯ พึงมีต่อห้องปฏิบัติการที่ขอรับการรับรอง 

๒. หัวหน้าผู้ประเมิน และผู้ประเมิน มีแนวทางการประเมินทั้งด้านบริหารและด้านวิชาการเป็นไปใน
แนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๓. ส านักฯ ได้พัฒนาความสามารถบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
ให้หัวหน้าผู้ประเมินสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมินเป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจประเมิน และสร้างความน่าเชื่อและยอมรับจากหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากส านักฯ    

 

กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้าผู้ประเมินและ ผู้ประเมิน   

หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ   ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๙๑  

โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๙๑  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๗ 
ความสามารถบุคลากรด้าน ว & ท : รากฐานส าคัญการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมและประชาคมอาเซียน 
ความเป็นมา 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ได้
พัฒนาระบบงานรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ( ISO/IEC 17024)  ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และได้รับการรับรองเป็นหน่วยรับรองบุคลากร (Certification Body for Persons) เป็น
รายแรกของประเทศไทย จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Body : AB) ของประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้กรม
วิทยาศาสตร์บริการได้เปิดรับสมัครและให้การรับรองความสามารถแก่บุคลากรแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขา
แรกคือ “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ทั้งนี้การด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการและของประเทศ  เป็นการเพ่ิมศักยภาพและสร้าง
บทบาทใหม่ให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการของประเทศ โดยรับรองความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่
ยอมรับเชื่อถือทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ  พร้อมรับการเป็นเปิดเป็นประชาคม
อาเซียน และการสร้างความร่วมมือและการยอมรับร่วม (MRA) ในระดับสากล ต่อไปในอนาคตอีกด้วย  

   
สรุปผลการด าเนินงาน        

๑. การประชุมหารือความร่วมมืออาเซียน “ASEAN Certification of Persons ISO/IEC 
17024” กับ หน่วยรับรองของประเทศสมาชิกอาเซียน   ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ 
เมืองซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้รับเชิญจาก 
IPEC Bureau มาเลเซีย เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมืออาเซียน หัวข้อ “ASEAN Certification of 
Persons ISO/IEC 17024” กับหน่วยรับรองของประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมืองซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง IPEC Certification Bureau, Kuala Lumpur, 
Malaysia เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในการพัฒนาบุคลากรของมาเลเซีย และมีประสบการณ์ในการพัฒนา
ระบบงานรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดยได้เน้นการพัฒนาทุน
มนุษย์ทางด้านอุตสาหกรรมในระดับวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และแรงงานทักษะ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ “ASEAN Certification of Science and Technology Personnel” 
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือส าหรับการจัดท าความตกลงยอมรับร่วม
อาเซียนในอนาคต 

   

 



 

๘ 
 สรุปผลการประชุมหารือ  

๑) สิ่งส าคัญที่จะต้องด าเนินการส าหรับการรับรองความสามารถบุคลากร คือ การร่วมกันสร้าง
ความตระหนักในความส าคัญของการรับรองความสามารถบุคลากรโดยการสื่อสารและฝึกอบรมให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกอาเซียน 

๒) ควรพิจารณาขอบข่ายหรือสาขาการรับรองที่ส าคัญในล าดับต้นๆ ที่ ควรด าเนินการให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เพ่ือการผลักดันสู่การยอมรับร่วมในอาเซียน 

๓) ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนนั้น 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่จะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ประกอบด้วย ๓ ส่วน (๑) ระบบบริหารงานที่มี
คุณภาพ (๒) การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และ (๓) บุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ
ที่สุด  

๒. การประชุมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

 ประเทศไทย โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดย หน่วยงาน 
National Accreditation Body of Indonesia (KAN) ซึ่งเป็นหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation 
Body) และหน่วยงาน LSP PPT Migas, Pusdiklat Migas สังกัดกระทรวงพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เมืองเชปู ซึ่งมีภารกิจหลักในการให้การฝึกอบรม การรับรองความสามารถบุคลากร 
และการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Services)  ได้มีการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้แทนจาก Pusdiklat Magas 
เดินทางมาหารือความร่วมมือ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยทั้ง ๒ ฝุาย เห็นชอบร่วมกันที่จะพัฒนางาน
รับรองความสามารถบุคลากรและพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม และระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ บริการ  
ดร. สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์ หัวหน้าคณะ ได้เดินทางไปประชุมหารือ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการ
ด าเนินความร่วมมือที่ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 

 

 



๙ 

 สรุปผลการประชุมหารือ  

๑) ในส่วนการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงาน 
KANสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ หน่วยงาน LSP PPT Migas ด้านการ
รับรองความสามารถบุคลากร ในการพัฒนาขอบข่ายหรือกรอบท่ีเกี่ยวข้อง “การควบคุมและจัดการสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการ” 
  ๒) ในส่วนการฝึกอบรม มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร โดยกรม
วิทยาศาสตร์บริการ กับ หน่วยงาน LSP PPT Migas จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่ทั้งสองหน่วยงาน
มีศักยภาพร่วมกัน 

 
๓. การบรรยายเผยแพร่งานรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรม

วิทยาศาสตร์บริการแก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรม วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ งาน 
“๑๒๕ ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ : รากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 
  
 การจัดงาน “๑๒๕ ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ : รากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” วันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีกิจกรรมในส่วนต่างๆ เช่น นิทรรศการ การสัมมนาวิชาการ เป็นต้น ซึ่งในส่วนการ
สัมมนาวิชาการ แบ่งเป็น ๔ กลุ่มย่อย เพ่ือให้ครอบคลุมงานของกรมวิทยาศาสตร์ในทุกๆ ด้าน ได้แก่ กลุ่ม
ย่อยท่ี ๑ งานบริการด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการและการจัดกิจกรรมทดสอบความช านาญ กลุ่ม
ย่อยที่ ๒ งานบริการทดสอบ สอบเทียบ กลุ่มย่อยที่ ๓ งานวิจัยพัฒนา และ กลุ่มย่อยที่ ๔ งานด้านพัฒนา
บุคลากรและการบริการสารสนเทศ 

 
โดยในกลุ่มย่อยที่  ๔ มีหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การรับรองความสามารถบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพ่ือเป็นการเผยแพร่งานรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการแก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรม ถึงความส าคัญของการได้รับการ
รับรองความสามารถบุคลากรว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสให้กับบุคลากรที่ได้รับการรับรอง 
รวมทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและ
เป็นประโยชน์ เป็นที่ยอมรับเชื่อถือทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่ได้รับการรับรองนั้นๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เปิดรับสมัครและให้การรับรองความสามารถแก่บุคลากร
แล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาแรกคือ “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” และจะเปิดรับ
สมัครให้การรับรองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และจะขยายสาขาอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ ในล าดับต่อไป ซึ่งผู้สนใจ
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ : http://pc_st.dss.go.th เป็นต้น 

 
 
 

http://pc_st.dss.go.th/


๑๐ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑) การสร้างความร่วมมืออาเซียนด้านการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่อาจจะน าไปสู่การพัฒนาสาขาการรับรองส าหรับการตกลงยอมรับร่วม 
 ๒) การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารด้านการรับรองความสามารถบุคลากร 
รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในภารกิจหน่วยรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 ๓) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนว่าเป็นหน่วยรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 แห่งแรกในประเทศไทย ที่พร้อมจะพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจการรับรองความสามารถบุคลากร 
๒. บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี 
๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ในกระบวนงานรับรองความสามารถบุคลากรด้าน
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
 
โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๖-๓๗ 
 
โทรสาร    ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๗, ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๒๙ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
ถนนสายวิทยาศาสตร์ปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ความเป็นมา 

 

 ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ใน 
ฐานะหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการกระตุ้น
ให้เยาวชนรักการอ่าน การค้นคว้า และการน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยร่วมจัดกิจกรรมภายใต้งานถนนสายวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ส าหรับปี ๒๕๕๙ ได้จัดกิจกรรม “หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.
ตั้ว ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย”ในโครงการ
วันเด็กกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้การด า เนินการ ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์
ประจ าปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๙ กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ ดังกล่าวจัดขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และน า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งในการบ่มเพาะให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความใฝุรู้ 
และความคิดสร้างสรรค์ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
อีกท้ังยังเป็นการแนะน าเยาวชนและประชาชนให้รู้จักหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.
ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการเป็น แหล่งเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม : คลัง

สมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย (สถานีที่ ๒๐) ณ บริเวณชั้น ๑ 
หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ ๒,๘๕๕ คน โดยจัดกิจกรรมเป็น ๓ ลักษณะ 
ได้แก่  

๑. กิจกรรมส าหรับเยาวชนระดับอนุบาล ประกอบด้วย
กิจกรรมซึ่งเหมาะสมกับทักษะส าหรับเด็กเล็ก ในการใช้กล้ามเนื้อมือและสมอง ด้วยการระบายสีและต่อ
ภาพแบบง่าย การปั้นแปูงเป็นรูปร่างต่างๆ   

๒. กิจกรรมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ประกอบด้วย มุมนิทรรศการหนังสือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หนังสือเกี่ยวกับอาเซียนที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ๑๐ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชีวิต ความเป็นอยู่ อาทิ ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และการ
ปกครอง เป็นต้น  

๓. เวทีกิจกรรมและสันทนาการ เกมส์มหาสนุก ที่ให้ความบันเทิงและสอดแทรกความรู้ให้กับผู้ร่วม
กิจกรรม   

 
 



 

๑๒ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ห้องสมุด และการศึกษา ค้นคว้า ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๒. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ ในการสนับสนุนให้เยาวชนรักการอ่านและ
การค้นคว้า เพ่ือให้เกิดสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้  

๓. ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนได้รู้จักหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ ใน
การเป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ส าหรับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย  เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๙๑ 

โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๖๕                            

 
 
  



๑๓ 
โครงการเคมีกับงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๙ 

 
ความเป็นมา 
 วิทยาศาสตร์เป็นรากฐานแห่งความก้าวหน้าของประเทศ  การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจะต้อง
อาศัยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
สามารถพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนจึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติในงานถนนสายวิทยาศาสตร์เป็นประจ าทุกปี และเพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โครงการ
เคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไดต้ระหนักว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้สามารถน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้อย่างถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ในลักษณะจัดเป็น
สถานีต่างๆ จ านวน ๑๔ สถานี ในรูปแบบการทดลอง สาธิตทางวิทยาศาสตร์ที่ให้เด็กและเยาวชนได้ท าการ
ทดลองด้วยตนเอง ได้สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองปฏิบัติจริง เพ่ือเพ่ิมทักษะ และ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และความตระหนักถึงความส าคัญทางวิทยาศาสตร์
ภายใต้แนวคิด “สวนสนุก วศ.” ณ บริเวณกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ  
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 การจัดกิจกรรมในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ประจ าปี ๒๕๕๙” ณ บริเวณกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๕๙  โครงการเคมี ได้จัดกิจกรรมในสถานีมหัศจรรย์สีแฟนซีขวด
น้ า โดยส่งนักวิทยาศาสตร์ของโครงการฯจ านวน ๖ คน เข้าร่วมสาธิตการทดลองเรื่อง “ความหนาแน่นและ
ความถ่วงจ าเพาะของของเหลว” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบว่า ความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ
เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดซึ่งจะมีค่าคงที่ เครื่องมือส าหรับวัด และประโยชน์ของความหนาแน่น
และความถ่วงจ าเพาะ เช่น ใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นสารชนิดใด ใช้ตรวจสอบว่าสารนั้นมีการปนเปื้อนสาร
อ่ืนหรือไม่ รวมทั้งมีการแนะน าและสาธิตเครื่องมือที่ใช้วัดความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะของของเหลว 
คือ ไฮโดรมิเตอร์ 

 มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้ง ๓ วัน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน  
 

           
 
 
 
 



๑๔ 
 

  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนอุดมศึกษาได้ร่วมท ากิจกรรมด้วยตนเอง
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้การทดลอง เพ่ือเพ่ิมทักษะ และประสบการณ์ในการ
เรียนและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ 

๒. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากข้ึน  
 

กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล            

หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการเคม ี

โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๑๙ – ๒๐ 

โทรสาร    ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๑๙ 

 

   

 
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
ระบบควบคุมระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน 

เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
 

ความเป็นมา 
 การสอบเทียบนั้นเป็นการถ่ายค่ามาตรฐานของการวัดจากมาตรฐานอ้างอิงไปสู่เครื่องมือวัด การ
ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบจะต้องประกอบไปด้วยมาตรฐานอ้างอิง (reference standard), วิธีการสอบ
เทียบ (method), ผู้ปฏิบัติงาน (operator) และสภาวะแวดล้อม (environment) โดยทั่วไปการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดนั้นจะต้องท าภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในเอกสารมาตรฐานเนื่องจากสภาวะแวดล้อม
จะมีผลกระทบต่อการท างานของเครื่องมือวัด  การควบคุมสภาวะแวดล้อมจะช่วยลดความผิดพลาดของ
การวัดท าให้ผลการวัดมีความถูกต้องน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวล
เครื่องชั่งและปริมาตรจะควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการให้อยู่ในช่วง 20±1 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 50±10 
%RH และความดันบรรยากาศ 1010±10 hPa หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปในขณะสอบเทียบเพียงเพ่ิมขึ้น
หรือลดลง 1 °C อาจจะท าให้เครื่องชั่งแสดงค่าผลการชั่งผิดพลาดได้ถึง ๑ – ๓ ส่วนในล้านส่วน หาก
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ ามากเกินไปอาจเกิดไฟฟูาสถิตหรือถ้ามากเกินไปอาจส่งผลต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายใน
เครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์, อะไหล่ ตลอดจนมาตรฐานอ้างอิง
และเครื่องมือสอบเทียบ 
 ดังนั้นห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวลและปริมาตรได้ค านึงถึงความส าคัญของการควบคุมสภาวะ
แวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของเอกสารมาตรฐาน จึงได้ออกแบบห้องปฏิบัติการ
โดยใช้ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการแบบ Air Handling Unit (AHU) และใช้คอมพิวเตอร์
เป็นตัวควบคุม  
 แม้ว่าระบบการท างานที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์นี้จะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใน
บางครั้งระบบอาจท างานขัดข้องได้ซึ่งเราจะสังเกตได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องหมายหรือสัญญาณ
แจ้งเตือนความผิดปกติของระบบ (alarms) ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นห้องปฏิบัติการต้องการเพ่ิมช่องทางการ
เฝูาระวังและติดตามการท างานของระบบควบคุมของห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด โดยควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน ถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาควบคุมเครื่องคอมที่อยู่
เมืองไทยได้ หากระบบท างานขัดข้องหรือผิดปกติ ผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถควบคุมระบบให้เป็นปกติได้ทันที
จากระยะไกล ท าให้สามารถท างานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทันใจ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวล เครื่องชั่งและปริมาตร สามารถน าเทคโนโลยีทางการสื่อสารผ่าน
สมาร์ทโฟนมาควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ ท าให้เรา
สามารถสั่งการและเฝูาดูการท างานของระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการได้ง่ายและสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งระบบการควบคุมนี้สามารถใช้ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์, มือถือระบบ originally iPhone OS 
(iOS), มือถือระบบ Android (operating system) และมือถือระบบ Windows mobile Phone (WP) 
   
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1024&bih=667&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0CBgQvwUoAGoVChMI76b3gcWYyAIVDY6OCh0TjgVQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCYQFjABahUKEwj_zprEypjIAhXN1I4KHTa7DV8&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAndroid_(operating_system)&usg=AFQjCNEHEl9ALYSbXSuqbbyVwRXSXnAVfw


๑๖ 
 

รูประบบการควบคุมระบบควบคุมระยะไกลผ่านมือถือระบบ Android 
 

     
 
 
รูปการควบคุมสภาวะแวดล้อมระยะไกลห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและปริมาตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๗ 
 

รูปการควบคุมระยะไกลโดยสามารถ เปิด-ปิด ระบบและก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างสะดวก 
  

 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. สามารถควบคุมและติดตามการท างานของระบบการควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ได้สะดวกและรวดเร็ว 

๒. สามารถเชื่อมการติดต่อกับหน่วยงาน/บริษัทที่ติดตั้งระบบควบคุมการท างานได้โดยการสั่งงานแบบ
ระยะไกล 

๓. เพ่ิมศักยภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 
กลุ่มเป้าหมาย   ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ/ทดสอบทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม  
 
โทรศัพท์      ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๒๒ 
 
โทรสาร      ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=10


๑๘ 

การพัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ าทาง
จุลชีววิทยา 

ความเป็นมา 

กลุ่มงานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้บริการตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ าด้าน
จุลชีววิทยาให้แก่ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและประชาชนทั่วไป การทดสอบอาหารและน้ าทางด้าน
จุลชีววิทยานั้นจ าเป็นต้องรีบทดสอบหลังจากเก็บตัวอย่าง ไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมง ท าให้บางครั้งไม่ส ามารถ 
ส่งตัวอย่างทดสอบให้ห้องปฏิบัติการได้ทัน อาจมีผลท าให้ชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารและ
น้ าผิดพลาดไป นอกจากนี้การส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการมีค่าใช้จ่ายในการ         
ส่งตัวอย่างและค่าธรรมเนียมการทดสอบอาจเป็นปัญหาต่อผู้ประกอบการระดับชุมชนและ SMEs ท าให้   
ไม่สามารถควบคุมคุณภาพอาหารและน้ าได้อย่างสม่ าเสมอ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาชุด
ทดสอบที่ราคา ไม่แพง มีวิธีการทดสอบที่ไม่ยุ่งยากและให้ผลการทดสอบเบื้องต้นมีความน่าเชื่อถือ  จะเป็น
แนวทางหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กลุ่มงานจุลชีววิทยาได้พัฒนาชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มและ       
อี. โคไล ในน้ าบริโภค ในนามว่า Colicount โดยใช้เทคนิคการนับจ านวนเชื้อที่เจริญบนกระดาษทดสอบที่มี
อาหารเลี้ยงเชื้อ ชุดทดสอบดังกล่าวแม้ว่าจะสามารถใช้ทดสอบหาปริมาณเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกับวิธีมาตรฐานและชุดทดสอบที่จ าหน่ายในท้องตลาด แต่การผลิตกระดาษทดสอบใช้เทคนิคและ
ขั้นตอนซับซ้อน  อีกทั้งอาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมีราคาแพง ต้องมีอุปกรณ์ประกอบในชุดทดสอบหลาย
ชนิดท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูง และการผลิตปริมาณมากต้องใช้เวลานาน กลุ่มงานจุลชีววิทยาจึงมี
แนวความคิดท่ีจะพัฒนาชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มเบื้องต้นในลักษณะการตรวจพบหรือไม่พบ ซึ่งสามารถให้
ข้อมูลเบื้องต้นเพียงพอส าหรับการควบคุมคุณภาพน้ าและอาหาร โดยชุดทดสอบจะต้องมีวิธีการผลิตไม่
ยุ่งยาก สามารถผลิตในปริมาณมากได้และราคาไม่แพง  

สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลจากการศึกษาท าให้ได้ชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มเบื้องต้น ๒ ชุด คือ ชุดทดสอบคุณภาพน้ าและ
ชุดทดสอบคุณภาพอาหาร  โดยผลการทดสอบสามารถระบุว่าพบหรือไม่พบเชื้อโคลิฟอร์ม ซึ่งชุดทดสอบ
ประกอบด้วยอาหารทดสอบในขวดแก้ว แอลกอฮอลล์ ร้อยละ ๗๐ ส าหรับฆ่าเชื้อ ส าลีส าหรับชุบ          
แอลกอฮอลล์ และคู่มือการใช้ชุดทดสอบ หลักการตรวจเชื้อโคลิฟอร์มอาศัยสมบัติของเชื้อโคลิฟอร์มที่
สามารถเปลี่ยนน้ าตาลแลคโตสเป็นกรดและแก๊สภายใน ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง โดยทั้ง ๒ ชุดทดสอบมีลักษณะ
เป็นอาหารเหลวที่มีน้ าตาลแลคโตส และมีการเติมสารอินดิเคเตอร์ เพ่ือให้เห็นผลของการสร้างกรดจากโคลิ
ฟอร์มได้อย่างชัดเจน ถ้ามีเชื้อโคลิฟอร์มอาหารทดสอบจะมีลักษณะขุ่นและเปลี่ยนสีจากสีม่วงใสเป็น        
สีเหลืองขุ่น ชุดทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับชุดทดสอบ อ ๑๑ 
ส าหรับตรวจสอบคุณภาพน้ าและชุดทดสอบ SI-2 ส าหรับตรวจสอบคุณภาพอาหารของกรมอนามัย โดยจะ
แสดงผลเป็นบวกเม่ือมีปริมาณของเชื้อโคลิฟอร์มเท่ากับ ๒.๒ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีมาตรฐาน 
(AWWA, 2012, Part 9221) ดังนั้นชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับ
การตรวจคุณภาพน้ าและอาหารเบื้องต้นได ้สามารถใช้งานได้สะดวก ราคาไม่แพง วิธีทดสอบไม่ยุ่งยาก การ
อ่านและวิเคราะห์ผลเข้าใจง่ายและให้ผลเบื้องต้นที่น่าเชื่อถือ  

 

 



๑๙ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ชุดทดสอบที่ ได้ พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้ เป็นเครื่องมืออย่างง่ายส าหรับหน่วยงาน ภาครัฐ 
ผู้ประกอบการอาหาร ชุมชนและบุคคลทั่วไป  ในการตรวจสอบและเฝูาระวังคุณภาพน้ าและอาหารทางจุล
ชีววิทยา ท าให้การติดตามควบคุมคุณภาพน้ าและอาหารมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น สามารถ
ใช้ในการควบคุมคุณภาพอาหารและน้ าเบื้องต้นได้  ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และช่วย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 
  ชุดทดสอบอาหาร                 ชุดทดสอบน้ า 
 

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและประชาชนทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๙๗ 

โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๐ 

การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Gauge Block ชนิด Steel  
ความเป็นมา  
 Gauge Block เป็นแท่งเทียบมาตรฐาน ด้านความยาวและมิติระดับทุติยภูมิ มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยม
มุมฉากท าจากวัสดุที่มีความแข็ง มีความทนทานต่อการเสียดสี ไม่สึกหรอและไม่เป็นสนิมง่าย เช่นโลหะชนิด
เหล็กกล้า (Steel), เหล็กกล้าผสมคาร์ไบด์ (Steel Carbride) หรือเซรามิค และผิวหน้าสัมผัสทั้งสองด้าน
เรียบและขนานกัน ซึ่งจัดแบ่งระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ (Tolerance Class) ตามมาตรฐาน ISO 
3650 อยู่ ๔ เกรด ดังนี้ 

- Gauge Block Grade K เป็นแท่งเทียบมาตรฐานอ้างอิงระดับทุติยภูมิที่มีความมีความแม่นและความเที่ยง
สูง ใช้ในการถ่ายทอดค่าความถูกต้องกับ Gauge Block ที่มีเกรดต่ ากว่า ด้วยวิธีการเปรียบเทียบจากเครื่อง 
Gauge Block Comparator 

- Gauge Block Grade 0 เป็นแท่งเทียบมาตรฐานเหมาะส าหรับการใช้ในห้องสอบเทียบความยาวและมิติ 
ที่ให้บริการสอบเทียบแก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ห้องปฏิบัติการวิจัย  

- Gauge Block Grade 1 เป็นแท่งเทียบมาตรฐานเหมาะส าหรับการใช้ในตรวจสอบค่าของเครื่องมือวัด
ทั่วๆ ไปในภาคอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น 

- Gauge Block Grade 2 เป็นแท่งเทียบมาตรฐานเหมาะส าหรับการใช้งานผลิตโดยเอา Gauge Block ใช้
ประกอบเพื่อวัดค่าต่างๆ ของชิ้นงานที่ต้องผลิตหรือใช้ในการติดตั้งเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม 

 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ มีความส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นย าสูง  จึง
มีความจ าเป็นต้องน าหลักของมาตรวิทยาเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นในการวัดและผลิต  ห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบต้องได้รับส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถและความช านาญด้านการวัดของห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบความยาวและมิติ ที่ให้บริการสอบเทียบแก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน  

 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการถ่ายทอด
ความถูกต้องของการวัด Gauge Block ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นทุติยภูมิ ส าหรับเครื่องมือวัดด้านความยาวและ
มิติ เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไดอัลเกจ เป็นต้น จึงด าเนินการจัดกิจกรรมทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบ รายการสอบเทียบ Gauge Block ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเลือก 
Gauge Block ชนิดโลหะ Steel เป็น Artifact จ านวน ๕ ชิ้น ขนาด 2.5 mm, 10 mm, 25 mm, 50 mm 
และ 100 mm จ านวน ๒ ชุดตัวอย่าง ซึ่งมีระยะเวลาการด าเนินงานของกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 
๒๕๕๙ และสิ้นสุดกิจกรรมประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๔ ห้องปฏิบัติการ  

 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

การคัดเลือกวัตถุตัวอย่าง ในกิจกรรมนี้พิจารณาเลือก Gauge Block ชนิดโลหะ Steel เป็นวัตถุตัวอย่าง 
เนื่องจากเป็นแท่งเทียบมาตรฐานที่ในห้องปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมนิยมใช้ทั่วไป เนื่องจากเป็นโลหะ
ชนิดคงทนถาวร ไม่แตกหักง่าย ราคาเหมาะสม จึงน ามาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงส าหรับการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ เกจวัดความหนา เป็นต้น ซึ่งทาง ศูนย์ฯ จะจัดท า
กล่องบรรจุตัวอย่างแบบพิเศษ เพ่ือปูองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างขนส่งได้ 
การคัดเลือกห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Laboratory) พิจารณาตามข้อก าหนด ISO/IEC 17043 ค่า 
assign value จากห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะต้องมีสามารถสอบย้อนกลับ และประเมินค่าความไม่
แน่นอนอย่างเหมาะสม (traceability and measurement uncertainty) ห้องปฏิบัติการที่อยู่ใน
ข้อก าหนดดังกล่าว ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสถาบันมาตรแห่งชาติ, ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่
ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่สามารถสอบย้อนกลับไปยัง SI 
unit ได ้
 ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มี Standard Gauge 
Block ที่มีความเท่ียงและความแม่นในระดับทุติยภูมิ พร้อมทั้งมีเครื่องมือวัดเปรียบเทียบ Gauge Block จึง
จะสามารถเข้าร่วมสมัครได้ จากนั้น ศูนย์ บท. จะเป็นผู้จัดท าเอกสารข้อแนะน าส าหรับห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพ่ือท าความเข้าใจในวิธีปฏิบัติการรับ-ส่งตัวอย่าง ซึ่งห้องปฏิบัติการจะเป็นผู้มารับ
ตัวอย่างที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ รหัสห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการสื่อสาร  การรายงานผลการวัดและการ
ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด การท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมถึงเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในข้อแนะน าวิธีปฏิบัติ เมื่อห้องปฏิบัติการน าวัตถุตัวอย่าง ที่ได้รับไปด าเนินการวัด
เปรียบเทียบกับ Standard Gauge Block ของห้องปฏิบัติการ ตามวิธีการปฏิบัติที่ของห้องปฏิบัติการต่างๆ 
ตามเอกสารอ้างอิง (Document Standard) ที่ใช้ เช่น ISO 3650, JIS 7506 เป็นต้น และจัดท ารายงานผล
การวิเคราะห์ พร้อมทั้งประเมินค่าความไม่แน่นอน ส่งกลับมายังศูนย์ฯ เพ่ือท าการประเมินผลการ
เปรียบเทียบผลการวัด ทางศูนย์ฯ จะจัดท ารายงานเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการให้กับห้องปฏิบัติการที่เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ต่อไป 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้ทราบ
ถึงผลการทดสอบความช านาญ จากรายงานผลการเปรียบเทียบผลการวัดที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์การยอมรับได้ 
คือมีค่า En Ratio  1.0 ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการไม่อยู่ในเกณฑ์
การยอมรับได้คือ En Ratio >1.0 ห้องปฏิบัติการที่ได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ควรตรวจสอบหาสาเหตุ 
ด าเนินการแก้ไขแลหาแนวทางปูองกัน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. ห้องปฏิบัติการสามารถท าสร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพตามข้อก าหนด ISO/IEC 
17025ในการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติและมีประกันคุณภาพการสอบเทียบ 

๒. ห้องปฏิบัติการสามารถพัฒนาขีดความสามารถและเพ่ิมความช านาญด้านการวัดให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวและมิติ 

 
กลุ่มเป้าหมาย  ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความยาวและมิติ ภาครัฐและเอกชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๓๑-๓  
โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๕o๗ 



๒๒ 
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร  

รองรับความต้องการของอาเซียนในการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ซิลิโคน  
ความเป็นมา 

กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอาเซียนให้มีความเข้มแข็งมีหลายองค์ประกอบ เพ่ือให้การค้า
ขายสินค้าอาหารมีความเป็นธรรมและผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัย ในบริบทของการ
ประกันคุณภาพสินค้าที่ต้องการความร่วมมือกันทุกภาคส่วน คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและ
คุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality,  ACCSQ) ที่ท า
หน้าที่ก ากับดูแลคณะท างานด้านผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป (Prepared Foodstuff Product Working 
Group, PFPWG) ให้ด าเนินงานผลักดันการปรับประสานมาตรฐานสินค้า แนวทางการยอมรับร่วมในการ
ตรวจสอบและรับรอง การลดอุปสรรคทางการค้าเพ่ือให้ใช้เป็นมาตรการร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ปัจจุบันคณะท างาน PFPWG มอบหมายให้คณะกรรมการห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารแห่งอาเซียน 
(ASEAN Food Testing Laboratory Committee, AFTLC) ดูแลการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
อาหารของอาเซียน (ASEAN Food Reference Laboratories, AFRLs) ที่มีศักยภาพในการทดสอบอาหาร
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว ๙ สาขา เพ่ือร่วมมือและประสานห้องปฏิบัติการในด้านการทดสอบเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน   
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ ACCSQ-PFPWG 
จัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหาร สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร (AFRL for Food 
Contact Materials) ในขอบข่ายของผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร ๕ ชนิดคือ พลาสติก โลหะและโลหะผสม 
เซรามิก แก้ว วาร์นิชและสารเคลือบ ซึ่งมีจ านวนรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม ISO/IEC 17025 
รวม ๒๔๓ รายการ แต่เนื่องจากการพัฒนาวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะของใช้ส าหรับ
เด็กมีความส าคัญต่อการผลิตและจ าหน่ายสินค้าตามกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอย่าง
เข้มงวด กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงขยายงานการทดสอบของใช้ส าหรับเด็กชนิดซิลิโคนโดยขอรับการรับรอง
ตาม  ISO/IEC 17025 
  
สรุปผลการด าเนินงาน  
            กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน ได้น าเสนอการขยาย
ขอบข่ายการ ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทผลิตภัณฑ์ซิลิโคนที่ได้รับการรับรองตาม ISO/IEC 17025 
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน ๘ รายการ ได้แก่ แคดเมียม  โครเมียม  ตะกั่ว 
แบเรียม พลวง สารหนู ซีลีเนียมและ ปรอท ต่อคณะกรรมการห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารแห่งอาเซียน 
ในการประชุมของ AFTLC ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่  ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ กรุงมะนิลา สหพันธรัฐ
ฟิลิปปินส์ และสรุปเสนอให้คณะกรรมการ ACCSQ-PFPWG  ให้การรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงถือได้ว่าห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหาร สาขาวัสดุสัมผัส
อาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการรับรองในขอบข่ายผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารรวม  ๖ ชนิด      
และรายการทดสอบ ๒๔๙ รายการ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

๑. สินค้าท่ีเป็นของใช้และผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก ซึ่งท าจากวัสดุสัมผัสอาหารชนิดซิลิโคนได้รับการ
รับรองความปลอดภัย  

๒. ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าและของใช้
ส าหรับเด็ก เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการน าเข้า ส่งออก 



๒๓ 
๓. กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัส

อาหาร ได้รับการยอมรับในศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารเพ่ิมข้ึน 
จึงเป็นโอกาสในการขยายหลักสูตรการฝึกอบรมในด้านเทคนิคการทดสอบผลิตภัณฑ์ซิลิโคน
และยกระดับความสามารถของบุคลากรในห้องปฏิบัติการของอาเซียนให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น  

 
กลุ่มเป้าหมาย     ผู้ประกอบการและบุคลากรในห้องปฏิบัติการของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร 
โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๗๕  
โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๗๘ 
 

  

การประชุมของ AFTLC หรือคณะกรรมการห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารแห่งอาเซียน ครั้งท่ี ๗               
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงมะนิลา สหพันธรัฐฟิลิปปินส์ 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


