
 
 

    
    กมุภาพนัธ ์– พฤษภาคม 2555          ฉบบัที่ 2/2555 

 
          สารบญั                                        หนา้ 
 โครงการศูนยศิลปาชีพในพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  1 
 วศ.จัดฝกอบรมสรางอาชีพการแปรรูปอาหาร ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย    4 
  การสัมมนา                7  
    “ความรวมมอืทางวิชาการ ไทย – ไตหวัน เพื่อขยายขอบขายและปรับปรุง     

   ประสิทธิภาพการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการอยางตอเนื่อง”     
 ความกาวหนางานรับรองบคุลากรของ พศ .         9  
 การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กลยทุธการสืบคนสารสนเทศทางเคมี           12    
 การสรางเครือขายการบริหารจัดการและบริการสารสนเทศหนวยงานในสังกัด วท .        14 
 การหาปริมาณทาเลตในของเลนพลาสติกชนิดพีวีซี              17 
 การทดสอบฟลมกรองแสงตดิรถยนตหรืออาคาร              19 
 เสียงรบกวนจากสถานประกอบการตอชุมชน                       21 
 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อทํากลองเกเบียน (Gabion) และกลองแมทเทรส (Mattress)      23 

ในการแกไขปญหามหาอุทกภัยของประเทศไทย  
การศึกษาวิธีทดสอบหาปริมาณของแข็งท่ีระเหยได กรดแล็กติกท้ังหมด            25 
 ท่ีเคล่ือนยายออกจากพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ  
การใหบริการรายการใหมของกิจกรรมทดสอบความชํานาญ                                         27 
 ประจําปงบประมาณ 2555 

 

 

 



 
1 
 

โครงการศูนยศิลปาชีพในพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ 

ความเปนมา 

ในป 2527 สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ ทรงกอต้ังมูลนิธิศิลปาชีพข้ึน  
มวัีตถุประสงค ใหชาวไรชาวนาใชเวลาวางหลงัฤดูทาํนา ทาํไร  มาฝกฝนงานอาชีพที่เรียกวา “ศิลปาชีพ”  
เพื่อทําเปนอาชีพเสริม  เพิ่มรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว  ทรงเช่ือมั่นวาช าวไรชาวนาเหลาน้ันมี
พรสวรรคซอนอยูในตัว  สามารถฝกสอนใหทํางานศิลปะแขนงตาง ๆ ได   งานที่ฝกสอนมีหลายแขนง 
อาทิ การปลูกหมอนเลี้ยงไหม  การแกะสลักไม  การทอผาฝายฝาไห ม  รวมถึงการทําเครื่องปนดินเผา  
ดวยทรงเห็นวางานเครื่องปนดินเผาน้ันเปนงานที่จะมีอายุคงทนนานนับ 100 ป  

ต้ังแตป พ.ศ. 2527 เปนตนมา   กรมวิทยาศาสตรบรกิาร  ในฐานะหนวยงานทีม่ี
ความพรอมดานบุคลากรและองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกแหงเดียวในขณะน้ัน  ได
สนองพระราชดํารขิองสมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์ พระบรมราชินนีาถ  ดวยการจดัถายทอดความรูเรื่อง
การทําเครื่องปนดินเผาใหแกสมาชิกของศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานกุดนาขาม จ .สกลนคร เปนแหง
แรก  ตอมาไดเพิ่มเปน 7 แหง เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานใหเปนมาตรฐาน  ผลิตภัณฑมี
คุณภาพดี  สวยงาม  ชวยสนับสนุนวัสดุอุปกรณฯ ที่จําเปนในกระบวนการผลิ ตให ดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองตลอดไป  เพื่อเปนแหลงสรางงาน  สรางรายไดใหแกราษฎรในชุมชน  เปนแหลงอนุรักษ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบานซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย ภายใตช่ือ “โครงการศูนยศิลปาชีพ                
ในพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ”    

สรุปผลการดําเนินงาน  
  การดําเนินงานโครงการศูนยศิลปาชีพฯ ในป 2555 เนนเรื่องการพัฒนากระบวนการ
ผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ  และพัฒนาบุคลากร โดยการดําเนินงานไดสนับสนุนวัสดุ  ครุภัณฑ  การ
อบรมถายทอดเทคโนโลยี การศึกษาดูงาน  การทดลองตลาด  ดังน้ี 

1.  สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบ เคมีภัณฑ สีเซรามิก และอื่น ๆ ที่จําเปนในกระบวนการ
ผลิต

2. 

  จาํนวน 33 รายการ ทําใหศูนยศิลปาชีพ 7 แหง สามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเน่ือง  มีผลผลิตออกจําหนายเปนรายไดใหแกศูนยฯ  อาทิ   เน้ือดินสําหรับการข้ึนรูป
ประเภทตางๆ  ปนูปลาสเตอรสาํหรบัทาํแ บบพิมพ  เคมีภัณฑตาง ๆ  สําหรับการผลิต  
รวมถึงวัสดุสําหรับใชในงานตกแตงสีและเคลือบ 
สนับสนุนครุภัณฑ

3.  

 เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการผลติ  ลดปรมิาณการสญูเสยี  ลดเวลาใน
การทาํงาน  ลดการใชวัตถุดบิ  สงผลใหตนทนุการผลติลดลง รวมถึงทดแทนครภัุณฑเดิม
ที่หมดสภาพและไมเพียงพอสําหรับปริมาณการผลิตที่ขยายมากข้ึน  จํานวน 12 รายการ 
ไดแก เครื่องปมลมเก็บเสียง  เครื่องรีดดินแบบแผน เครื่อง Roller Crusher โกรงบด
เคลือบไฟฟา หมอบด Pot mill และแปนหมุนไฟฟา   
จดัการถายทอดเทคโนโลยีการผลติ

3.1  การพฒันากระบวนการผลติใหมี คุณภาพไดมาตรฐาน  ไดแก  หลกัสตูรการ
ควบคุมคุณภาพในการเตรียมเน้ือดินทองถ่ิน  การควบคุมกระบวนการผลิตเคลือบและเน้ือ
เปน  ซึ่งจะชวยพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกใหมีความรูวิชาการในการเตรียมเน้ือดิน  
เคลือบ  มีความรูเบื้องตนการปรับปรุงพัฒนาเน้ือดินทองถ่ิน นํามาใชในงานข้ึนรปูตาง ๆ 
ทดแทนดินสําเร็จเปนการลดตนทุนการผลิต   สรางเอกลักษณใหแกช้ินงานแตละทองถ่ิน    

 มุงเนน 
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3.2  ถายทอดผลการศึกษาวิจยัการเตรยีมเคลอืบตาง ๆ อาท ิเคลอืบ Effect glaze  

เคลอืบ Double glaze และเคลือบ Aventurine ใหสมาชิกมคีวามรูความสามา รถเตรียม
เคลือบใหม ๆ ใชตกแตงผลิตภัณฑใหมีความสวยงามหลากหลายย่ิงข้ึน  

3.3  ถายทอดความรูเรื่องการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการตกแตง  ใหสามารถข้ึน
รูปดอกบัวหลวง  ตกแตงช้ินงานดวยลวดลายจิตรกรรมไทย   ข้ึนรูปผลิตภัณฑรูปแบบสัตว
ชนิด  และการผลติชุดจานชาม   สงผลใหศูนยศิลปาชีพมีผลิตภัณฑรูปแบบใหมเกิดข้ึน และ
มีรายไดจากการจําหนายเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป 
4.  จดัการศึกษาดูงานกระบวนการผลติ  การบรหิารจดัการ ในโรงงานอตุสาหกรรม

 5.  

 ทาํให
สมาชิกไดรบัความรูและประสบการณในการทาํงานกระบวนการผลติของโรงงาน นํามาประยุกตและ
ปรับใชในการทํางาน   เกิดความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองและผลงานใหดีย่ิงข้ึน 

นําผลงานการถายทอดเทคโนโลยีทดลองตลาด

ประโยชนท่ีไดรับ 

 โดยการติดตอประสานกรมสงเสรมิการ
สงออก  ใหนาํผลติภัณฑผลงานการถายทอดเทคโนโลยีไปจดัแสดงและจาํหนายในงาน  The 33th 

Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair ณ ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา   ไดจําหนายผลิตภัณฑ และมีผูซื้อ (Buyer) เขาเจรจาธุรกิจ
ขอซื้อผลิตภัณฑเพื่อสงออก  เปนการเพิ่มชองทางการจําหนายใหแกศูนยศิลปาชีพ  และโครงการฯ ได
สาํรวจความคิดเหน็ตอผลิตภัณฑของผูเขาชมในคูหาของกรมวิทยาศาสตรบริการ เพื่อเก็บเปนขอมูล
ในการทาํงานของโครงการฯ   เพือ่ชวยพฒันาขีดความสามารถในการทาํงานดานตางๆ ใหแกสมาชิก
ของศูนยศิลปาชีพในปตอๆ ไป 

การดําเนินงาน อยางตอเน่ืองกอเกิดประโยชนแกชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  
ทั้งทางตรงและทางออม   การจัดการถายทอดเทคโนโลยีที่มุงเนนการพัฒนากระบวนการผลิต  
พฒันารปูแบบและเทคนิค     การตกแตงใหมๆ     ชวยพฒัน าขีดความสามารถในการทาํงานใหแก
สมาชิก   สงผลใหผลิตภัณฑมีคุณภาพและสวยงามไดมาตรฐาน  ยอดผลติและจาํหนายผลติภัณฑของ
ศูนยศิลปาชีพทุกแหงเพิ่มข้ึนทุกป     

สมาชิกกลุมเครื่องปนดินเผาของศูนยศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคมีจาํนวนกวา 400 คน 
มีรายไดนําไปเลี้ยงตนเองและครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน   สามารถสนับสนุนใหบุตรหลานมี
การศึกษาในระดับสูงข้ึนได   สังคม  ชุมชน  หมูบาน  มีความเขมแข็ง ไมเกิดปญหาการละทิ้งถ่ินฐาน
เพื่อหางานทํา   ราษฎรเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาตอหนวยงานภาครฐั 
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วศ. จัดฝกอบรมสรางอาชีพการแปรรูปอาหาร ชวยเหลือผูประสบมหาอุทกภัย 
 

ความเปนมา 

ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตอุทกภัย  ในป ๒๕๕๔  ทาํใหประชาชนในหลายจงัหวัด
ไดรบัความเดือดรอนและเกดิความเสยีหายหลายดานโดยเฉพาะดานเศรษฐกจิ  ผลผลิตท าง
การเกษตรไดรบัความเสยีหาย และมหีลายคนทีท่าํงานกบัภาคอตุสาหกรรมตองประสบกบัการ
วางงาน  และสืบเน่ืองจากนโยบายเรงดวนของภาครัฐที่ใหการสนับสนุนทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองไดซึ่งสอดคลองกับแนวพระราชดําริเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง ” สํานักเทคโนโลยีชุมชน  
กรมวิทยาศาสตรบรกิาร จงึไดจัดการฝกอบรมการแปรรูปอาหาร  เพื่อสงเสริมใหชุมชนใชวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่มีมากในทองถ่ินนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารเพื่อจําหนายในเชิงพาณิชย  ให
สามารถสรางงาน สรางอาชีพ  และชวยพฒันาคุณภาพของชุมชน   โดยมีพื้นที่เปาหมายคือจังหวัด
นนทบุรีและจังหวัดนครสวรรค ซึ่งไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ 

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตร หลายชนิดที่ใหผลผลิต
ตามฤดูกาลหมนุเวียนกนัตลอดป และชวงทีม่ผีลผลติออกสูตลาดในปรมิาณมาก ทาํใหผลผลติราคา
ตกตํ่า เกษตรกรขายผลผลิตไดในราคาทีไ่มคุมทุน  การแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป หรือ
ชนิดกึ่งสําเร็จรูป เปนแนวทางที่จะเพิ่มมูลคาใหกับสินคาทางการเกษตร เปนภารกิจหน่ึงของภาครัฐใน
การสงเสริมใหผูประกอบการผลิตอาหารแปรรูป  นําเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการอาหารมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกบัภาคการผลิตในวิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตสินคาดีเดนของทองถ่ิน  เพื่อให
เกิดการผลิตอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพ และเปนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ใหสอดคลองกบัความ
ตองการของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 กรมวิทยาศาสตรบรกิารไดนําผลงานวิจยัทางดานการแปรรปูอาหาร ถายทอดเทคโนโลยี
สูชุมชนดวยการฝกอบรมอยางตอเน่ืองทุกปให แกกลุมแมบานเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน และผู
ประกอบ 

การธุรกิจอาหาร  การฝกอบรมประกอบดวยการบรรยายทฤษฎีเรื่องหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหตรงตามมาตรฐาน   และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารรวมทั้งสูตร
และกรรมวิธีแปรรูปผลิตภัณฑอาหารที่ตรงตามความตองการของแตละทองถ่ิน สวนในภาคปฏิบัติเปด
โอกาสใหผูเขาฝกอบรมไดฝกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑโดยใหทุกคนไดมีสวนรวม และมีวิทยากร
คอยเปนพี่เลี้ยงใหการดูแลอยางใกลชิด  

สรปุผลการดําเนินงาน  

กรมวิทยาศาสตรบรกิาร (วศ.) โดยสํานักเทคโนโลยีชุมชน  จัดฝกอบรม สรางอาชีพการแปร
รปูอาหารเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครสวรรค ดังน้ี 

จังหวัดนนทบุรีมีการปลูกผลไมหลากหลายชนิด วศ.จึงมีโครงการ บรูณาการรวมกับองค การ
บริหารสวนตําบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี จัดฝกอบรมหลักสูตร “การแปรรูปผลไม'” ระหวาง
วันที่ 26-27 มกราคม  2555 ณ องคการบริหารส วนตําบลบางพลบั  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบรุี  และ
หลักสูตร “การแปรรูปอาหารเพื่องานอาชีพ” ระหวางวันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2555 ณ ศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยี การเกษตร ต.ลาํโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุ ี  
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จังหวัดนครสวรรคมีการปลูกผักผลไมและเปนแหลงสงเสริมการเลี้ยงปลาเปนอาชีพ เพื่อเปน
การเพิ่มมูลคาใหแกเน้ือปลาผักและผลไม วศ.จึงมีโครงการบูรณาการรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค จัดฝกอบรมหลักสูตร “การแปรรูปเนื้อปลาเเละเห็ด ” ระหวางวันที่ 
13-14 กมุภาพนัธ  2555 ณ องคการบริหารส วนตําบลเกยไชย  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค  และ วศ.
บูรณาการรวมกบัสาํนักงานเกษตร อ.เมือง จ.นครสวรรค จัดฝกอบรมหลักสูตร “การแปรรูปผักผลไม
และผลิตภัณฑ เบเกอรี่” ระหวางวันที่ 15-16 กมุภาพนัธ  2555  ณ หอประชุมสาํนักงานเกษตร        
อ.เมือง  จ.นครสวรรค 

 

ประโยชนที่ไดรับ  

  การจดัฝกอบรมของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร  เพื่อสรางงานและสรางอาชีพใหแกผูประสบ
อุทกภัย มีผูสนใจเขารวมเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดประโยชนคือ  

1) สามารถนําองคความรูและประสบการณที่ไดไปผลิตอาหารที่ถูกหลักไวรับประทานในครัวเรือน  

2) สามารถนําเทคโนโลยีที่ไดรับไปผลติจาํหนายในเชิงพาณิชย    

3) สามารถนําความรูไปพฒันาตอยอดเพิม่คุณภาพสนิคาได  

4) เปนแนวทางหน่ึงในการฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดแบบย่ังยืน 

 

กลุมเปาหมาย  
 แมบานเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการดานธุรกิจอาหาร 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร สํานักเทคโนโลยีชุมขน  
โทรศัพท  0 2201 7415  
โทรสาร   0 2201 7416 
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ภาพฝกอบรมสรางอาชีพ ณ จังหวัดนนทบุร ีและนครสวรรค 



 
7 
 

ความรวมมอืทางวิชาการ ไทย-ไตหวัน เพ่ือขยายขอบขายและปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การรับรองระบบงานหองปฏิบัติการอยางตอเน่ือง  

ความเปนมา 
 สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ มีหนาที่ในการ

สงเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับความสามารถและใหการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ   สํานักฯ  
ไดรบัมอบหมายใหเปนหนวยงานทีร่บัผดิชอบตามพระราชบญัญตักิารมาตรฐานแหงชาติ พ .ศ.2551 
ในการดําเนินการรบัรองหองปฏิบตักิารทดสอบ รบัรองผูจดัโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ
หองปฏิบัติการ และรับรองผูผลิตวัสดุอางอิง นอกจากน้ันสํา นักฯ ไดลงนาม ขอตกลงวาดวยการ
ยอมรับรวม  (Mutual Recognition Arrangement, MRA) กับองคกรภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาดวย
การรับรองหองปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC)  จึง
ตองรกัษาและพฒันาหนวยงานใหคงความสามารถไดรบัการยอมรั บรวมในระบบการรับรอง
หองปฏิบตักิาร สาํนักฯ จงึจาํเปนในการสรางความรวมมอืทางวิชาการกบัหนวยงานตางๆ ในระดับ
ภูมิภาคและสากล ที่มีความรูและประสบการณในสวนที่เปนประโยชนตอการพัฒนาของสํานักฯ    
หนวยรับรองระบบงานประเทศไตหวัน (Taiwan Accreditation Foundation, TAF) มี
ประสบการณและไดรับการยอมรบัรวมในระดับภูมภิาคและสากล  ในขอบขายการรับรองระบบงาน
ตางๆ เชน การรับรองหองปฏิบัติการ การรับรองผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ
หองปฏิบัติการ การรับรองผูผลิตวัสดุอางอิง เปนตน 

เพื่อความรวมมือทางวิชาการและปรับปรุงประสิ ทธิภาพการรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการอยางตอเน่ือง หนวยรับรองทั้งสองจึงจัดใหมีการประชุมทางวิชาการระหวางหนวยงาน
เรื่อง “Department meeting in cooperation on laboratory and proficiency testing 
provider accreditation between TAF/LA and DSS/BLA”  โดยการประชุ มครั้งแรก จัดข้ึน ณ 
ประเทศไตหวัน วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 และการประชุมครั้งที่สอง จัดข้ึน ณ ประเทศไทย วันที่ 15 
กุมภาพันธ 2554  ในการประชุมครั้งที่สาม จัดข้ึน ณ ประเทศไตหวัน  วันที่ 18 เมษายน 2555 โดย 
ดร.สทุธิเวช ต.แสงจันทร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบรกิาร  พรอมดวย นางสาวจันทรเพ็ญ ใจธีรภาพกุล  
รองอธิบดี  นางดรุณี วัชราเรืองวิทย  ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  และนาง
สุดา นันทวิทยา หัวหนากลุมกํากับดูแลมาตรฐานหองปฏิบัติการ เขารวมประชุมกับ  Dr. Jay-San 
Chen, President of TAF     Mr Nigel Jou, Chief Executive Officer of TAF  รวมทั้ง Director 
และ Manager ฝายตางๆ ของ TAF  พรอมกันน้ีไดเย่ียมชมหองปฏิบัติการทดสอบ ดานเซรามิก  ของ
เลนเด็ก และพลาสติก  ระหวางวันที่ 18-20 เมษายน 2555 

การประชุมความรวมมือทางวิชาการสองครั้งที่ผานมา สํานักฯ ไดรับ ความรูและ
ประสบการณเปนประโยชนอยางย่ิงตอการขยายขอบขายการรับรองไปยังผูจัดโปรแกรมการทดสอบ
ความชํานาญหองปฏิบัติการ  สําหรับการประชุมความรวมมือครั้งที่สามน้ี ผูบริหารกรมวิทยาศาสตร
บริการและเจาหนาที่สํานักฯ ไดรับความรู แลกเปลี่ยนขอมูล  กับหนวยรับรอง TAF ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาหนวยงานเพื่อการขยายขอบขายการรับรองไปยังผูผลิตวัสดุอางอิงตอไป 
รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงระบบการรับรองหองปฏิบัติการ ในสวนของการอบรมผูประเมินโดย e-
learning  นอกจากน้ัน ผูบริหารกรมวิทยาศาสตรบริการ ยังไดรับประสบการณจากกา รดูงาน
หองปฏิบัติการตางๆ ในประเทศไตหวัน เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร
บรกิารตอไป 
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การประชุมความรวมมือทางวิชาการเรื่อง “Department meeting in cooperation on 
laboratory and proficiency 

testing provider accreditation between TAF/LA and DSS/BLA” วันที่ 18 เมษายน 2555 ณ 
ประเทศไตหวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การเย่ียมชมหองปฏิบัติการทดสอบดานเซรามิก  ของเลนเด็ก และพลาสติก   
ระหวางวันที ่18-20 เมษายน 2555 ณ ประเทศไตหวัน 

 
 

 
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 
โทรศัพท    0 2201 7134     
 โทรสาร     0 2201 7126 
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ความกาวหนางานรบัรองบคุลากรของ พศ. 
 

ความเปนมา 

 กรมวิทยาศาสตรบรกิาร (วศ.) โดยสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 
(พศ.)  ไดพัฒนาจัดทําระบบการเปนหนวยรับรองบุคลากร (Personnel Certification Body) ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดยเขารวมโครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําการจัดทํา
ระบบคุณภาพหนวยรับรองบุคลากรกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) มีสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เปนที่ปรึกษา ต้ังแตวันที่ 30 มกราคม 2553 และไดรบัการตรวจ
ประเมินเบื้องตนจาก สรอ . เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 และจัดสัมมนา /อบรม ใหความรู ความ
เขาใจ แกผูเกี่ยวของและผูสนใจ เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการรับรอง
บคุลากรในระดับสากล จาํนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20-21 มถุินายน 2554 โดยวิทยากร Roy A. Swift, 
Ph.D. ผูเช่ียวชาญจาก American National standards Institute (ANSI) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และ วันที่ 14 ธันวาคม 2554 วิทยากรจากสาํนักงานมาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรม (สมอ.) นาย
เอกนิติ  รมยานนท นอกจากน้ัน ไดมีการประสานความรวมมือการดําเนินงานกับสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สชวท.) รวมทั้งไดมกีารพฒันาการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

สรปุผลการดาํเนนิงาน 

 1. พศ. วศ. ไดจัดประชุมผูแทนจากหนวยงานที่เปนผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เพื่อ
หารือและแตงตั้งคณะกรรมการ (Board of Director) /คณะอนุกรรมรับรองความสามารถบุคลากร 
(Scheme Committee) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในระบบ ISO/IEC 17024 ของ พศ.  เมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เพื่อช้ีแจงการดําเนินงานการรับรองบุคลากรของ พศ. ใหเกดิความเขาใจใน
ทิศทางเดียวกัน 

 

 

 2. จดัทาํคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการรบัรองความสามารถบคุลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยมอีธิบดีกรมวิทยาศาสตรเปนประธาน และลงนามโดยปลดักระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 

 3. จดัประชุมคณะกรรมการรบัรองความสามารถบคุลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วันที่ 21 มีนาคม 2555 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

  3.1 ช้ีแจงขอมูลการดําเนินงานรับรองความสามารถบคุลากรที ่พศ. วศ. ได
ดําเนินการแลวและเกี่ยวของกับคณะกรรมการโดยตรง ประกอบดวย 
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3.1.1 รายละเอยีดของเอกสารในระบบการรบัรองความสามารถบคุลากร
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024  

   3.1.2 ข้ันตอนการดําเนินงานการรบัรองความสามารถบคุลากร 

   3.1.3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การสรรหา แตงต้ัง และการประชุม
คณะกรรมการรบัรองความสามารถบคุลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะอนุกรรมการ
รับรองความสามารถบุคลากร และคณะพิจารณาอุทธรณ (R-CE-003)   

  3.2 ดําเนินการพจิารณา 

   3.2.1 นโยบายการรบัรองความสามารถบคุลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ของ พศ. วศ. ที่ทําหนาที่เปนหนวยรับรองบุคลากร  และมมีติกาํหนดสาขาทีใ่หการรบัรอง
เปนโครงการนํารองในปงบประมาณ 2555 คือ สาขาการควบคุมและจดัการสารเคมใีนหองปฏิบตักิาร 

   3.2.2 กรอบของหลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับการรับรองความสามารถ
บคุลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สอดคลองกับนโยบายในสาขาที่กําหนด และมมีติให
คณะอนุกรรมการรบัรองความสามารถบคุลากร สาขาการควบคุมและจดัการสารเคมใีน
หองปฏิบัติการ   เปนผูยกรางและนําเสนอใหคณะกรรมการรับรองความสามารถบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพิจารณาเพิ่มเติม 

 

3. จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะอนุกรรมการรบัรองความสามารถบคุลากร สาขาการควบคุมและ
จดัการสารเคมใีนหองปฏิบตักิาร   โดยมีรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการที่ไดรับ
มอบหมายเปนประธาน และลงนามโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2555  

 

ประโยชนที่ไดรับ 

1. เกดิความกาวหนาในการดําเนินงานการรบัรองบคุลากรของ พศ. วศ. โดยกาํหนดสาขาที่
ใหการรับรองที่เปนโครงการนํารองในปงบประมาณ 2555 อยางชัดเจน คือ สาขาการ
ควบคุมและจัดการสารเคมีในหองปฏิบัติการ มแีนวโนมในการพฒันาเปนหนวยรบัรอง
ความสามารถบคุลากรตามมาตรฐานสากลเปนแหงแรกของประเทศ  

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มโีอกาสไดพฒันาความรู
ความสามารถสอดคลองตามมาตรฐานสากล 
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3. เกดิการประสานความรวมมอื/ความเขาใจ/แนวทางปฏิบัติ ระหวางผูดําเนินงานทุกภาค
สวน ไดแก คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร ผูดําเนินงาน
การรับรองบุคลากรของ พศ. วศ. และสงผลทําใหเกิดการสงเสริม/พฒันางานการรบัรอง
บุคลากรของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

กลุมเปาหมาย  1. ผูที่ดําเนินงานการรับรองบุคลากรของ พศ. วศ. และผูเกี่ยวของ 

2. ผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับการรับรองบุคลากร 

  3. ผูสนใจขอการรับรองบุคลากร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ  

โทรศัพท   0  2201 7452, 0 2201 7439, 0 2201 7434 

โทรสาร   0 2201 4761, 0 2201 7429 
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การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธการสืบคนสารสนเทศทางเคมี 
 

ความเปนมา 
ดวยสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สาํนักงาน อย .) โดยกลุมควบคุมวัตถุอันตราย 

ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข ไดมี
นโยบายสนับสนุนสงเสริมใหผูผลิตวัตถุอันตราย ใชหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย 
(GMP) ในการพฒันาคุณภาพการผลติ และมนีโยบายสงเสรมิใหใช GMP เปนกฎหมายตอไป ซึ่งใน
การกํากับและดูแลผูรับอนุญาตผลิต ใหมีการผลิตผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ไดคุณภาพมาตรฐานเปนที่
ยอมรับและปลอดภัยตอผูบริโภคตามหลักเกณฑ GMP รวมทัง้ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุอนัตราย ซึง่
ตามขอกาํหนดของระบบคุณภาพของสาํนักงาน อย . ไดกําหนดใหเจาหนาที่ผูตรวจประเมินตองมี
ความรู ความสามารถในกิจกรรมที่ตรวจประเมินอยางแทจริง ดังน้ันเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาที่ผูตรวจประเมินสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย  ใหมีความรูความสามารถที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการและสามารถตรวจประเมินสถานที่ผลิตไดอยางมีคุณภาพ จึงไดมีการจัดโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพหนวยตรวจประเมิน GMP วัตถุอันตราย และสวนหน่ึงของ
หลักสูตรที่เห็นวามีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิง ที่ควรจะจัดใหมีการจัดฝกอบรมคือ หลักสูตร     
กลยุทธการสืบคนสารสนเทศทางเคมี  

 สาํนักหอสมดุและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบรกิาร ใน
ฐานะที่เปนแหลงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีบุคคลากรกรที่มีความชํานาญและ
เช่ียวชาญในการสืบคนสา รสนเทศทางวิทยาศาสตร ได ตระหนักถึงความสําคัญ ในการเผยแพร
สารสนเทศและสงเสริมใหมีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชใหเกิดประโยชน  เมื่อไดรับการประสานงาน
จากกลุมควบคุมวัตถุอันตราย สํานักงาน อย. ใหเปนผูรวมกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร และไดรับ
เชิญใหเปนวิทยากรในการจัดฝกอบรมหลักสูตร กลยุทธการสืบคนสารสนเทศทางเคมี ซึ่งกําหนดจัด
ข้ึนเมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ณ หองอบรมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สาํนักงาน อย . โดย
การอบรมครั้งน้ี มีทั้งการบรรยายและทดลองฝกปฏิบัติ ในเน้ือหาที่คลอบคลุมเกี่ยวกับ แหลงขอมูล
สารเคมีที่สําคัญ แห ลงขอมูลดานมาตรฐานและกฎระเบียบ เทคนิคการคนหาสารสนเทศเคมีจาก
อินเทอรเน็ต และขอมูลสารเคมีจากหนังสืออางอิงทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งเปนผูตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการสืบคนสารสนเทศสารเคมี 
สามารถสบืคนสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตลอดจนสามารถ นําไปประยุกต ใช
ในการพฒันางานทีร่บัผดิชอบไดตอไป 
สรุปผลการดําเนินการ 
 การจัดฝกอบรมครั้งน้ี มผีูเขารวมการฝกอบรมทั้งสิ้นจํานวน  33 คน โดยผูอบรมสวนใหญ
ปฏิบตังิานในตําแหนง เภสชักร ระดับชํานาญการ กลุมควบคุมวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ผูเขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ เทคนิคการสืบสารสนเทศทางเคม ี
และสามารถสืบคนสารสนเทศทางเคมดีวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตลอดจนสมารถนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนางานไดตอไป 

2. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลความรูและบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแพรหลาย 
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กลุมเปาหมาย 
 ผูปฏิบัติงานที่สนใจและจําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศทางเคมี ในการปฏิบัติงาน  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กลุมควบคุมวัตถุอนัตราย สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สาํนักงาน อย.) รวมกบั  
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
โทรศัพท 0 2201 7260-62 
โทรสาร  0 2201 7258 

**************************** 
ภาพ การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธการสืบคนสารสนเทศทางเคม ี

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 
ณ หองอบรมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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การสรางเครอืขายการบรหิารจัดการและบรกิารสารสนเทศหนวยงานในสงักดั วท. 
 

ความเปนมา 
 

 โลกยุคดิจทิลัการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนยิมในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อบริการผูใชหองสมุด ใหความสะดวกในการเขาถึงขอมูล   หนวยงานบริการหรือ
หองสมดุเฉพาะในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) มกีารดําเนินงานในลกัษณะของตางคน
ตางทาํ  ไมมีการสือ่สารภายใน วท. จากการสํารวจพบวามีความซ้ําซอน และไมรูวาแตละหนวยงานมี
บริหารจัดการอะไร และอยางไรบาง เชน จัดหาฐานขอมูลออนไลน  มีซ้ําชอน  ทําใหเสียงบประมาณ
ในแตละปเปนจํานวนมหาศาล  โครงการน้ีจึงเกิดข้ึน ภายใตช่ือวา “การหาแนวทางการบรหิารจดัการ
และบริการทรัพยากรสารสนเทศของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 

สท. ไดจัดประชุมหารือรวมกับหนวยงานในสังกัด วท . 15 แหง มีหนวยงานเขารวมจํานวน 
13 แหง  จากมติที่ประชุมเห็นชอบใหหนวยงานแตละแหงใน วท. นําผลการประชุมเสนอผูบริห ารใน
การบอกรบัทรพัยากรสารสนเทศ ว และ ท รวมกนัในนามของ วท. ไดแก  

1.  ใชวิธีแชรงบประมาณรวมกัน 

2.  การบอกรับในลักษณะ National Licencing โดย วท. เปนผูแทนในการสั่งซื้อ โดยจะใช
ในปงบประมาณ 2557 เพราะป 2555-2556 หนวยงานใชบอกรับแบบเดิม และใชงบประมาณของแต
ละหนวยงาน 

3.  รวมใชฐานขอมูลออนไลนและฐานขอมูลงานวิจัยวิทยาศาสตรผานโครงขาย (STARNet) 
ของ พว. ที่จัดทําข้ึนเปนโครงสรางพื้นฐานของหนวยงานในสังกัด วท.  

4.  เพิ่มการใชฐานขอมูลออนไลนรวมกันเพื่อความคุมทุนและเกิดประโยชน
สูงสุด 
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ปจจุบัน สท. ไดเขารวมใชฐานขอมลูออนไลนของหนวยงานในวท .ผานเครือขาย STARNet   
ที่หองสนับสนุนการวิจัย ช้ัน 1 สท. หรือกรณีที่ไมสามารถคนไดจากเงื่อนไขของสํานักพิมพ  สท . 
สามารถขอใชบริการกับหองสมุดของหนวยงานสังกัด วท. ทุกหนวย     

รายช่ือเอกสารอิเล็กทรอนิกส e-book e-journal online Database ที่หนวยงานบอกรับ
ไดแก  

1.  พว.  :  Science Direct , Scopus , IEEE , ACM  , Springer Link , ISI  , ACS ,  e-journal 
ตางๆ 

2. วว.  :  E-book Wiley InterScience  ,  Oilgae  Report ,  Packaging  Technology , 
Lightweighting     Across the Packaging , E-journal Appropriate Technolgoy 

3.  มว.  :  ฐานขอมูลศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 

4.  วศ.  :  CA on web , CRC , ebrary 
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เพื่อใหหองสมุดใน สังกัดวท .ไดรูจัก เอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ บอกรบัภายใน วท . ตลอดจน
บริการของแตละหนวย งาน   ที่ประชุมจึงเห็นชอบที่จะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  แนะนําบริการ 
ฐานขอมูลออนไลน และสื่ออิเล็กทรอนิกส  (e-book, e-Journal )  ของหนวยงานในสงักดั วท.  โดย
จดัประชุม ณ สป.วท. เมือ่วันที ่        เมื่อ 30 มี.ค.55  มีหนวยงานเขารวมประชุม ทั้งหมด 11 แหง  
จาํนวน 29 คน  หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดมีการสรุปสอบถามขอคิดเห็นในการจัด
งานในครั้งน้ี ซึ่งแตละหนวยงานในสังกัด วท. เห็นวาการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งน้ีเปนเรื่องที่ดี เพราะ
จะทาํใหไดทราบวาแตละหน วยงานมีบริการขอมูลอะไรบาง สามารถเขารวมใชได ซึ่งในอนาคต
ตองการใหมีกิจกรรมรวมกันอีก 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 1.  เกดิเครอืขายสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตหนวยงานสงักดั 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความเขมแข็ง 
 2.   มกีารใชทรพัยากรสา รสนเทศวิทยาศาสตรรวมกนัภายใตหนวยงานในสงักดั
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3.   ประหยัดงบประมาณของรัฐ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุดของ
หนวยงานภายใตสงักดักระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 หนวยงาน ไดแก 
 -   ศูนยบริการความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
 -   ศูนยความรู สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
 -   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัมาตรวิทยาแหงชาติ 
 -   สํานักบริหารจดัการดานพลงังานปรมาณู สาํนักงานปรมาณูเพือ่สนัติ 
 -   สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 -   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

-  สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ 
-  สาํนักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
-  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
-  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
-  สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ้าและการเกษตร 
-  สถาบนัวิจยัดาราศาสตรแหงชาติ 
-  ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย 
-  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 
-  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 โทรศัพท  :  0 2201 7271 
 โทรสาร   :  0 2201 7265 
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การหาปริมาณทาเลตในของเลนพลาสติกชนิดพีวีซ ี

 

ความเปนมา 

 ปจจุบันจะเห็นไดวาผลติภัณฑตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรามักทําจากพลาสติก ไมวาจะเปนเครื่อง

อุปโภค รวมทั้งของเลนตาง ๆ ที่เปนเชนน้ีเพราะวาพลาสติกเปนเครื่องอํานวยความสะดวกที่หาซื้อได

งาย และมีราคาไมแพงมากนัก แตใด ๆ ในโลกน้ีเมื่อมีคุณมากก็อาจมีโทษมากดวยเชนกัน โดยเฉพาะ

พลาสติกใกลตัว เชน ขวดใสนํ้า ภาชนะตาง ๆ จานชาม และผลิตภัณฑของเลน ในขณะที่ผูใชเองก็

ไดรบัสารเคมอีนัตรายในพลาสติกเหลาน้ีหลดุเขาสูรางกายโดยไมรูตวั สาํนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตาง ๆ ในแถบยุโรปไดตระหนักถึงอันตรายที่อาจแฝงอยู

ในพลาสติก จงึไดออกกฎหมายควบคุมปรมิาณสารอนัตรายทีอ่ยูในผลติภัณฑพลาสติก และใน

ผลิตภัณฑของเลน เชน บิสฟนอลเอ พลาสติไซเซอร โลหะหนัก และทาเลต (Phthalates) ซึ่งทาง

สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ไดสั่งหามการผลิตและจําหนายของเลนและผลิตภัณฑสําหรับเด็กที่มี

สวนประกอบของสารทาเลตเกิน    รอยละ 0.1 โดยทาเลตเปนสารเคมทีีใ่ชกนัมากในผลติภัณฑ

พลาสติกประเภทพีวีซีที่เปนผลิตภัณฑอุปโภครวมถึงผลิตภัณฑของเลน ซึ่งใชเปนสารพลาสติไซเซอร

เพื่อใหพลาสติกมีความยืดหยุนและออนนุมข้ึน สะดวกตอการใชงาน เมื่อนํามาทําเปนผลิตภัณฑข อง

เลนทําใหมีโอกาสหลุดจากเน้ือพลาสติกเขาสูรางกายเด็กได เมื่อไดรับสารกลุมทาเลตน้ีเขาไปใน

รางกายจะแสดงลกัษณะพษิเรือ้รงั เปนผลทาํใหเกดิอาการตกเลอืดในปอด  ตับโต เปนพิษตอเซลล

รางกาย ทําใหเกิดมะเร็ง เกิดการกอกลายพันธุ และทารกในครรภมีรูปรางผิดปกติ  ดังน้ันกรม

วิทยาศาสตรบรกิารจงึไดพฒันาศักยภาพหองปฏิบตักิารใหสามารถทดสอบสารในกลุมทาเลตใน

ผลิตภัณฑของเลนข้ึน 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 จากการศึกษาวิธีทดสอบหาปรมิาณทาเลต (Phthalates) 4 ชนิด ไดแก Dibutyl 

phthalate(DBP), Benzyl butyl phthalate(BBP), Di (2-ethylhexyl) phthalate(DEHP) และ 

Di-n-octyl phthalate(DnOP) ในของเลนที่เปนพลาสติกชนิดพีวีซี (Polyvinyl chloride, PVC) โดย

เทคนิคแกสโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรเมตรี ดําเนินการตามวิธีที่ปรับจากวิธีมาตรฐาน CPSC-CH-C-

1001-09.03 จากผลการศึกษาพบวาวิธีทดสอบมีชวงความเปนเสนตรงอยูในชวง 0.02-10.0 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และคาขีดจํากัดการตรวจวัดเทากับ 0.01 รอยละโดยนํ้าหนัก สวนคาขีดจํากัด

การตรวจหาปริมาณเทากับ 0.02รอยละโดยนํ้าหนัก โดยการเติมสารละลายมาตรฐานทาเลต ไดคา

การกลับคืนไดคาการกลับคืนของ DBP, BBP, DEHP และ DnOP โดยอยูในชวงรอยละ 76-93, 125-

129, 72-87และ 89-130 ตามลําดับ และมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธอยูระหวางรอยละ 

1.1-7.4  ซึ่งอยูในเกณฑการยอมรบัเขารวมเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการ (inter 

laboratory comparison ) ระหวางหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรบรกิารและหองปฏิบตักิาร 
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ของ Japan Chemical Innovation Institute (JCII) ประเทศญี่ปุน ซึ่งการเปรียบเทียบผลการ

ทดสอบระหวางหองปฏิบัติการครั้งน้ีทางกรมวิทยาศาสตรบริการเปนฝายจัดเตรียมตัวอยางผลิตภัณฑ

ของเลนเพือ่ทาํการทดสอบ โดยขณะน้ีไดทาํการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน (Homogeneity) และ

ความเสถียรของตัวอยาง (Stability) เรียบรอยแลว  

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. สามารถใหบรกิารทดสอบสารในกลุมทาเลตในผลติภัณฑของเลนแกผูประกอบธุรกิจของเลน 

2. เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ในการนําผลิตภัณฑของเลนมาใชงาน 

3. เพื่อสามารถอางองิความถูกตองของผลการทดสอบในระดับประเทศได 

 

กลุมเปาหมาย 

 อุตสาหกรรมหรือผูประกอบธุรกิจของเลน  

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 กลุมสารอินทรียและผลิตภัณฑอุปโภค สํานักเคม ี

โทรศัพท 0 2201 7232-3 

โทรสาร 0 2201 7234 
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การทดสอบฟลมกรองแสงติดรถยนตหรืออาคาร     
                             

ความเปนมา 
การเลือกซื้อฟลมกรองแสง พบวา  สวนหน่ึงของผูซื้อยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

ฟลมกรองแสง โดยเฉพาะความเขาใจระหวางความทบึแสงกบัความสามารถในการปองกนัความรอน 
สวนมากจะเขาใจวา ฟลมที่มีสีเขมหรือทึบสามารถชวยลดความรอนไดดี แตในความจริงแลวสีหรือ
ความทึบของฟลมกรองแสงไมไดเปนตัวชวยลดความรอนเพียงอยางเดียว  แตกลับเปนสารเคลือบตัว
อื่นๆ ที่ทําหนาที่ชวยลดความรอนไดดีกวา โดยสวนประกอบของความรอนที่เราไดรับน้ันมีสัดสวนและ
แบงเปน 3 สวนคือ 

  - ความสวางของแสง (Visible Light) มีสัดสวน 44%   
  - รังสีอินฟาเรด (รงัสใีตแดง) มีสัดสวน 53%  
  - รังสียูวี (รังสีเหนือมวง,รังสีอุลตราไวโอเลต) มีสัดสวน 3%  
ดังน้ันฟลมกรองแสงที่สามารถลดความรอนไดดีควรจะลดทั้ง 3 สวน ตัวอยางเชน หากทาน

ติดฟลมกรองแสงที่มีความทึบแสงมาก แตฟลมกรองแสงน้ันเปนประเภทฟลมยอมสีหรือเปนฟลม
กรองแสงที่ไมไดมีสวนผสมของโลหะหรือสารพิเศษใด  ๆทานจะรูสึกถึงความรอนที่ผานช้ันผิวของฟลม
กรองแสงเขามา น่ันก็คือฟลมกรองแสงน้ันสามารถลดไดแคความสวางของแสงทีม่ีสัดสวนอยู 44% 
แตรงัสอีนิฟาเรดยังสามารถผานทะลเุขามาได (53%) จนรูสึกถึงความรอน ในทางกลับกันหากทานติด
ฟลมกรองแสงที่มีสวนผสมพิเศษไมวาจะเปนสวนผสมของโลหะหรืออื่น  ๆแตฟลมกรองแสงมีคาความ
ทึบแสงนอย(แสงสองผานเขาไปไดมาก) ทานก็จะรูสึกถึงความรอนจากความสวางของแสงที่สองผาน
ฟลมกรองแสงเขามา สวนรังสียูวีน้ันเปนสวนประกอบนอยมากของความรอน (3%) ซึ่งฟลมกรองแสง
เกือบทั้งหมดสามารถลดรังสียูวีไดมากกวา 95% อยูแลว  

 
                     
 

 
 
 
 
 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 

กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถใหบรกิารการทดสอบ
แผนฟลมในหองปฏิบัติการ (Laboratory Test) ของคุณสมบตัทิางดานแสง (Optical Properties) 
โดยใชเครื่องมือที่ทันสมัยและใหคาความแมนยําสูงดวยวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 9050 หรือ 
JIS R 3106 ซึ่งมีรายการดังน้ี  
     - คาแสงสองผาน (Visible Light Transmittance: Tvis), % 
     - คาการสะทอนแสงภายนอก (Visible Light Reflectance-Outdoor/External: Rvis out), % 
     - คาการสงผานรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Transmittance: Tuv), % 
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       - คาสะทอนรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Reflectance : Ruv), % 
       - คาสงผานพลังงานรังสีอาทิตย (Solar Energy Transmittance: Tsol), % 
       - คาสะทอนพลังงานรังสีอาทิตย (Solar Energy Reflectance: Rsol), % 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 

การเลือกฟลมกรองแสงที่ดีไมใชเพื่อชวยลดแสงจาไดเพียงอยางเดียว แตตองมคีวามสามารถ
ในการสะทอนรังสีความรอนของแสงอาทิตยได ทําใหผูใชรูสึกสบายในการขับข่ีรวมทั้งชวยประหยัด
พลังงานในการทํางานของเครื่องปรับอากาศภายในหองโดยสารรถยนตดวยและที่สําคัญตองเปนฟลม
ทีม่คีวามปลอดภัยสามารถยืดเกาะกระจกไดเมื่อมีอุบัติเหตุทําใหกระจกแตก 

 
             ดังน้ันจะเห็นไดวา ความเขาใจคุณสมบตัขิองฟลมกรองแสงติดรถยนต เปนสิ่งสําคัญสําหรับ
การเลือกซื้อไมแพการเลือกซื้อรถ (ไมวาจะเปนรถมือหน่ึงหรือรถมือสอง) เพราะถาเลือกผิดไมเหมาะ
แกการใชงานกจ็ะเกดิผลเสียตามมา เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลาที่จะตองนํารถคันเกงไปติดฟลมใหมอีก   
  
กลุมเปาหมาย  : ไดแก โรงงานผลิตฟลมกรองแสง  ผูนําเขาเพื่อจําหนาย  รานคาที่จําหนาย  
หนวยงานที่เปดประมูลติดฟลมกรองแสงเพื่อลดความรอนสําหรับอาคาร  บริษัท หางรานหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตองการติดฟลมกรองแสงเพื่อลดความรอนสําหรับอาคาร 
 
หนวยท่ีรับผิดชอบ : กลุมฟสิกสและวิศวกรรมทั่วไป 1  
โทรศัพท : 0 2201 7171-3 
โทรสาร : 0 2201 7172 
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เสียงรบกวนจากสถานประกอบการตอชมุชน 
 

ความเปนมา  
กิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดัง เปนเหตุใหรูสึกรําคาญและเปนการรบกวน สรางความเดือดรอน

ตอชุมชน โดยทั่วไปแลวมักเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมเน่ืองจากมีเครื่องจักรที่เปนแหลงกําเนิดเสียง
ดังที่ใชในกระบวนการผลิต ซึ่งระดับเสียงที่เกิดข้ึนน้ัน หากเปนเสียงที่ดังเกินกวากฎหมายกําหนด จะ
สงผลกระทบตอพนักงานภายในโรงงาน และสงผลตอสขุภาพจติของชุมชนใกลเคียง หากไมมกีาร
ควบคุมระดับเสียงดังกลาว ประกอบกับการสัมผัสเสียงดังติดตอกันเปนเวลานาน จะเปนอันตรายตอ
ระบบการไดยินจนถึงข้ันสูญเสียการไดยินได จึงมีความจําเปนตองมีการตรวจวัดเพื่อประเมินการ
สัมผัสเสียง ซึ่งมีความเกี่ยวของกับกฎหมายและมาตรฐานเสียงดังในสถานประกอบการ โดยทั่วไปแลว
มีการตรวจวัดจากแหลงกําเนิดเสียงหลายแหลง ซึ่งมีวัตถุประสงคแตกตางกัน ดังน้ี 

1. ตรวจวัดระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเคลื่อนที่ เชน รถยนต เรือโดยสาร และยานพาหนะตางๆ 
เปนตน เพื่อตองการควบคุมระดับเสียงใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

2. ตรวจวัดระดับเสยีงในเขตชุมชน เพือ่กาํหนดมาตรการปองกนัแกไขปญหาสขุภาพของ
ประชาชนในเขตชุมชนน้ัน 

3. ตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจกรรมที่มีแหลงกําเนิดเสียงดังจนเปนเหตุเดือดรอน
รําคาญ เพื่อปองกันและแกไขปญหาเหตุเดือดรอนราํคาญของประชาชน 

4. ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนการทํางานที่ตองใชการสนทนาในที่ตางๆ เชน หองประชุม เปนตน 
เพื่อปองกันเสียงรบกวนการทํางานของผูไดยิน 

5. ตรวจวัดระดับเสียงดังที่เปนอันตรายถึงข้ันสูญเสียการไดยิน เพื่อประเมินการสัมผัสเสียง เฝา
ระวังและปองกันการสูญเสียการไดยินของผูปฏิบัติงาน 
หองปฏิบัติการทดสอบดานสิ่งแวดลอมของกรมวิทยาศาสตรบริการ ใหบริการตรวจวัดระดับ

เสยีงในสถานประกอบการ ในเขตชุมชน และในสาํนักงาน โดยครอบคลมุการตรวจวัดระดับเสยีงจาก
แหลงกําเนิดทั้ง 5 ประเภทดังกลาว เพื่อใหการประเมินการสัมผัสเสีย งตรงตามวัตถุประสงคของ
ผูใชบริการ เพื่อเฝาระวังและควบคุมมิใหระดับเสียงดังเกินกวากฎหมายกําหนดของแตละประเภท
แหลงกําเนิดเสียง 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
กลุมงานสิ่งแวดลอมไดใหบริการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ เพ่ือประเมินการ

สัมผัสเสียงท่ีมีผลกระทบตอพนักง าน พบวารอยละ 90 ของตําแหนงที่ตรวจวัดระดับเสียงอยูใน
เกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด อีกรอยละ 10  มีระดับเสียงเกินกวาคามาตรฐาน ซึ่งเปนขอมูล
สําหรับสถานประกอบการในการดําเนินการจัดการแกไขปรับปรุงพื้นที่น้ันเพื่อใหมีระดับเสียงอยูใน
เกณฑมาตรฐานตอไป  และระดับเสียงของสถานประกอบการท่ีมีผลกระทบตอชุมชน  พบวารอยละ 
100 ของการตรวจวัดระดับเสยีงอยูในเกณฑมาตรฐานกฎหมายกาํหนด 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1. กระตุนใหผูประกอบการดําเนินการลดมลภาวะทางเสียง เพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน
ของพนักงานภายในสถานประกอบการ สงผลดีตอชุมชนที่อยูโดยรอบ 

2. เปนการสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีสุขภาพจิตที่ดี เมื่อพบปญหาเสียงรบกวน และปรับปรุงแกไข
ปญหา 
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3. เปนการเฝาระวัง ควบคุม และปองกันมิใหเกิดเสียงรบกวน เพราะมเีกณฑมาตรฐานตามทีไ่ด
กาํหนดไวในกฎหมาย 
 

กลุมเปาหมาย   
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษ า ผูรับเหมากอสราง  และสถานประกอบการตางๆ ทีม่ี

แหลงกําเนิดเสียง 
 

หนวยงานรับผิดชอบ  
กลุมงานสิ่งแวดลอม สํานักฟสิกสและวิศวกรรม 

โทรศัพท  0 2201 7144-8 
โทรสาร   0 221 7147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เครือ่งวัดเสยีง                     การตรวจวัดระดับเสยีงจากสถานประกอบการที่มีผลกระทบตอชุมชน 
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ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีเพ่ือทํากลองเกเบียน (Gabion) และกลองแมทเทรส (Mattress)  

ในการแกไขปญหามหาอุทกภัยของประเทศไทย 

ความเปนมา 

 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลักษณะเปนเสนลวด ภาคตัดกลมมีหลายขนาด นํามาเคลือบสังกะสี

หรือเคลือบสังกะสีและอะลูมิเนียมรอยละ 5   บางครั้งนํามาหุมพีวีซีเพื่อปองกันการกัดกรอน ใชใน

การทํากลอง เกเบียน (Gabion) และกลองแมทเทรส (Mattress) หรือใชในการทําเข่ือนปองกันตลิ่ง

ริมแมนํ้าเพื่อปองกันการกัดเซาะของนํ้าและปองกันดินพังทลาย  

 กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมืองไดกําหนดลวดเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อทํา

เข่ือนปองกันตลิ่งพังและเพื่อทํากลองเกเบียนและกลองแมทเทรส  ที่ตองทดสอบในรายการหลักที่

สาํคัญ ไดแก ความตานแรงดึง (Tensile strength) นํ้าหนักของสังกะสีที่เคลือบ (Zinc coating) 

ขนาดเสนผานศูนยกลางของลวด   ขนาดของชองตาขาย  กาํหนดใหทดสอบตาม ASTM E8/E8M-11 

และ มอก.71-2532 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 หลังจากมหาอุทกภัยของประเทศไทย ปลายปพุทธศักราช 2554  ผานพนไป การกอสราง

เพื่อซอมแซมปรับปรุง และปองกันอุทกภัย ซึ่งตองใชลวดเหล็กเคลือบสังกะสีในการกอสราง เพื่อการ

สรางเข่ือนปองกันตลิ่งพังตามแมนํ้าสายตางๆ ซึ่งลวดเหล็กเคลือบสังกะสี จะตองผานการทดสอบจาก

หนวยงานทางราชการ กลุมฟสิกสและวิศวกรรมทั่วไป 2   สํานักฟสิกสและวิศวกรรม ไดใหบริการ

ทดสอบลวดเหลก็เคลอืบสงักะส ีตามมาตรฐาน มอก . 71-2532  ASTM E8/E8M -11 และ ISO 

6892-1: 2009 (E)  ซึง่ไดรบัการรบัรองระบบคุณภาพ   ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  

ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2555  ถึงเดือนพฤษภาคม 2555  ไดใหบริการวิเคราะหทดสอบ ลวดเหล็ก

เคลือบสังกะสี  จํานวน 350  ตัวอยาง 770 รายการ  ใหกับภาคอุตสาหกรรม ผูรับเหมากอสราง และ 

หนวยงานควบคุม กํากับดูแลการกอสราง   

 

ประโยชนท่ีไดรบั      

1. เพือ่ใชในการตรวจรบังานกอสราง 

2. เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ตองการพัฒนาคุณภาพสินคาใหได

มาตรฐาน 

3. เพื่อสรางความมั่นใจใหแกประชาชนและชุมชนที่มีพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ในการเกิดม หา

อุทกภัย 
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กลุมเปาหมาย 

1. ผูผลิตภาคอุสาหกรรม 

2. ผูรับเหมากอสราง 

3. หนวยงานควบคุม กํากับดูแลการกอสราง ไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรม

ชลประทาน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมฟสิกสและวิศวกรรมทั่วไป 2  สํานักฟสิกสและวิศวกรรม  

โทรศัพท 0 2201 7352 

โทรสาร  0 2201 7363    
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การศึกษาวิธีทดสอบหาปริมาณของแข็งท่ีระเหยได  กรดแล็กติกท้ังหมด 

ท่ีเคลื่อนยายออกจากพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ 

ความเปนมา 

ปจจบุนั อตุสาหกรรมการผลติพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ (Biodegradable plastics) 

มีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็วเน่ืองจากผูบริโภคมีความตองการใชเพิ่มข้ึนเพื่อทดแทนพลาสติกจาก

อุตสาหกรรมปโตรเคมีแบบด้ังเดิมซึ่งเปนพลาสติกชนิดที่ยอยสลายไดยากและกอปญหาขยะจํานวน

มากในสิง่แวดลอม พลาสติกยอยสลายฯใชวัตถุดบิจากพชื กระบวนการผลติใชพลงังานตํ่า การกาํจดั

ทําไดงายกวาโดยสามารถยอยสลายเปนกาซคารบอนไดออกไซดและนํ้าดวยจุลินทรียที่มีอยูใน

ธรรมชาติ  

พลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ ตามมาตรฐาน สากล  จะตอง ทดสอบ คุณสมบัติหลัก 4 

ประการ  ไดแก การประเมนิการยอยสลายไดเบือ้งตนจากการศึกษาโครงส รางทางเคม ี การวัด

ความสามารถในการแตกเปนช้ินเลก็ระหวางกระบวนการหมกัทางชีวภาพ (disintegration during 

biological treatment) การวัดความสามารถในการยอยสลายไดทางชีวภาพ (biogradability) และ

การประเมินความเปนพิษตอระบบนิเวศนที่เกิดจากการหมัก (the ecotoxicity of the compost) 

ตามนโยบายการปรับโครงสรางเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต (New Wave 

Industry) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ไดเสนอแผนที่นําทางแหงชาติระยะที่ 2 ในชวง 4 ป (พ.ศ. 

2554-2558) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และมอบหมายใหมีหนวยงานที่เกี่ยวขอ งรวม

ดําเนินการในกลยุทธที่ 4 การสรางโครงสรางพืน้ฐานในการทดสอบพลาสติกชีวภาพ ดังน้ี สาํนักงาน

พฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย (วว ) กรมวิทยาศาสตรบรกิาร (วศ ) โดยกรมวิทยาศาสตรบริการมีหนาที่จัดต้ัง

หองปฏิบตักิารทดสอบความปลอดภัยของการใชพลาสติกชีวภาพ   

โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบรกิาร มหีนาทีค่วามรบัผดิชอบใหบรกิาร

ทดสอบภาชนะและวัสดุสมัผสัอาหารดานคุณภาพ ความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบยีบดาน

วัสดุสัมผัสอาหาร ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคั ญในการใชพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ 

จึงดําเนินการศึกษาวิธีทดสอบหาปริมาณของแข็งที่ระเหยไดและปริมาณกรดแล็กติกทั้งหมดที่

เคลือ่นยายจากพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพดวยเทคนิค HPLC   ตามวิธี JETRO (Japan 

External Trade Organization) และ ISO17088:2008 ตามลาํดับ เพื่อใหมัน่ใจวาผลการทดสอบ มี

ความแมน ความเที่ยงและความนาเช่ือถือ 
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สรุปผลการดําเนินงาน  

การทวนสอบวิธีทดสอบปริมาณของแข็งที่ระเหยไดทั้งหมดของตัวอยางพลาสติกชนิดกรดพอ

ลิแล็กติก (polylactic acid, PLA) พบวาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธของการวิเคราะหซ้ํา

จํานวน 10 ครัง้  รอยละ  0.11  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบกรดแลก็ติกทัง้หมดที่

เคลือ่นยายจากพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพดวยเทคนิค HPLC พบวาคาขีดจาํกดัการตรวจหา

ของวิธีทดสอบเทากับ 0.45 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และคาขีดจํากัดการวัดปริมาณของวิธีทดสอบ

เทากับ 5.0 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  การศึกษาคารอยละของการคืนกลับไดที่ความเขมขน 10  50 

และ 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  101.4  102.3 และ 100.0 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ

รอยละ 5.69  1.15  และ 1.37 ตามลาํดับ     โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพไดใหบรกิารทดสอบ

ของแข็งที่ระเหยไดและปริมาณกรดแล็กติกทั้งหมด ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2555 โดยมอีตัรา

คาธรรมเนียม 1,000 บาท และ 1,500   บาท ตามลาํดับ  

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ไดวิธีทดสอบที่เหมาะสมของการทดสอบของแข็งที่ระเหยไดและปริมาณกรดแล็กติก

ทั้งหมดที่เคลื่อนยายจากพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพดวยเทคนิค HPLC   

2. เพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑพลาสติกชนิดยอยสลาย

ไดทางชีวภาพ ของศูนยเช่ียวชาญดานวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ  

3.  สนับสนุนงานวิจยัพฒันาและรองรบัการขยายตัวของอตุสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ    

และรวมผลักดันการดําเนินงานตามนโยบายการปรับโครงสรางเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมเพื่อ

อนาคต ดานการพฒันาอตุสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศ 

กลุมเปาหมาย 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผูที่สนใจทั่วไป  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สํานักวิทยาศาสตรชวีภาพ  

โทรศัพท 022017183 

โทรสาร 0 2201 7181 
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การใหบรกิารรายการใหมของกจิกรรมทดสอบความชํานาญ 
ประจําปงบประมาณ 2555             

ความเปนมา 

 การดําเนินกจิกรรมทดสอบความชํานาญของศูนยบรหิารจดัการทดสอบความชํานาญ
หองปฏิบัติการ  มีจุดประสงคเพื่อประเมินสมรรถนะและพฒันาศักยภาพของหองปฏิบตักิารทดสอบที่
เขารวมกิจกรรม   ในแตละปจะมีหองปฏิบัติการเขารวมกิจกรรม ฯ จํานวนมากและมีความตองการ
เขารวมฯ ในรายการใหมๆ นอกเหนือจากรายการที่ศูนยฯ จัดกิจกรรมอยูเปนประจําทุกป  ดังน้ัน ใน
ปงบประมาณ 2555 น้ี ศูนยฯ ไดเพิ่มการใหบริการกิจกรรมทดสอบชํานา ญรายการใหม  จาํนวน 4 
รายการ ไดแก รายการสอบเทยีบ  Steel Ruler (range 0 – 1,500 mm), รายการสอบเทียบ เครื่อง
ช่ังอิเล็กทรอนิกส (range 0 - 500 g), รายการ Acid insoluble ash in feeding stuffs, รายการ 
Hydrochloric acid solution และ รายการ EDTA solution  เพื่อเปนการตอบสนองความตองการ
ของกลุมหองปฏิบัติการภายในประเทศ  และสอดคลองกับนโยบายสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการ ของประเทศ  ซึง่การดําเนินงาน ของรายการกิจกรรมใหมที่จะดําเนินการจะ อยูใน
รูปแบบของการศึกษานําริองของการจัดกิจกรรม ( pilot study )  โดยจะตองมกีารศึกษาคนควาทาง
วิชาการในดานตางๆ กอนทีจ่ะดําเนินกจิกรรม เชน  การจดัเตรยีมตัวอยาง  การรกัษาสภาพตัวอยาง  
การศึกษาความเปนเน้ือเดียวกันและความเสถียรของตัวอยาง   

สรุปผลการดําเนินงาน 

 กจิกรรมทดสอบความชํานาญรายการใหมทีจ่ดัดําเนินงานโดย ศูนยบริหารจัดการทดสอบ

ความชํานาญ หองปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตรบริการ ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ -  พฤษภาคม 2555  

ผลการดําเนินกิจกรรมมีดังน้ี 

1. กิจกรรมการทดสอบความชํานาญ รายการ สอบเทียบ  Steel Ruler (range 0 – 1,500 

mm.) การจัดกิจกรรมการทดสอบความชํานาญในครั้งน้ี มีหองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรม 

จาํนวน 10   หองปฏิบัติการ    วัตถุตัวอยางที่ใชในกิจกรรม  เปนตัวอยาง บรรทัดเหล็ก ชวง

พิสัย 0 – 1,500 mm. และขนาดของความละเอยีด 1 mm. การดําเนินงาน อยูในระหวาง

การเวียนวัตถุตัวอยางภายในกลุม หองปฏิบัติการที่เขารวม กิจกรรมเพื่อทําการทดสอบ จะ

สิ้นสุดการเวียนวัตถุตัวอยางในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

2. กิจกรรมการทดสอบความชํานาญ รายการสอบเทียบเคร่ืองชั่งอิเล็กทรอนิกส (range 0 - 
500 g) การจัดกิจกรรมการทดสอบความชํานาญในครั้งน้ี มีหองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรม 
จาํนวน 15  หองปฏิบัติการ    ตัวอยางที่ใชในกิจกรรมน้ีเปนตัวอยางเครื่องช่ังอิเล็กทรอนิกส
ขนาดนํ้าหนัก 650 กรมั ความละเอยีด 0.0001 กรัม การดําเนินงานสิ้นสุด กิจกรรม ในวันที่ 
18 มีนาคม 2555 

3. กิจกรรมการทดสอบความชํานาญ สาขา อาหาร  รายการ Acid insoluble ash in 

feeding stuffs การจัดกิจกรรมการทดสอบความชํานาญในครั้งน้ี มีหอ งปฏิบัติการที่เขา

รวมกิจกรรม จาํนวน  27 หองปฏิบัติการ  ตัวอยางที่ใชในกิจกรรมเปนตัวอยางมันสําปะหลัง 
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ช้ินอบแหง ที่บดละเอยีดผานตะแกรงรอนขนาด 355 µm  และผานกระบวนการเตรียม

ตัวอยางให เปนเน้ือเดียวกัน การดําเนินงาน อยูในระหวางการจัดสงตัวอยางใหแก

หองปฏิบัติการเพื่อทําการทดสอบ  

4.  กิจกรรมการทดสอบความชํานาญ สาขาเคมี   รายการ Hydrochloric acid solution   
0.1 N (pilot study) 

การจัดกิจกรรมการทดสอบความชํานาญในครั้งน้ี มีหองปฏิบัติการที่เขารวม กิจกรรม  
จาํนวน 74 หองปฏิบัติการ  ตัวอยางที่ใชในกิจกรรม น้ี มีลักษณะเปนของเหลวใส ไมมสีี  จัดเปน
สารละลายมาตรฐานทตุยิภูมิ  (Secondary Standard Solution)  ซึ่งเปนสารละลายที่เตรียมจาก
การเจอืจางสารละลายมาตรฐานของกรดไฮโดรคลอริก  ใหมีความเขมขนประมาณ 0.1 นอรมอล แลว
นําสารละลายที่ไดไปหาความเขมขนที่แนนอน  (standardization) โดยการไตเตร ทกับสารละลาย
มาตรฐานปฐมภูมิ   การดําเนินกิจกรรมอยูระหวางการ ทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน  และจัดสง
ตัวอยางใหหองปฏิบัติการเพื่อทําการทดสอบ   

 
         5.  กิจกรรมการทดสอบความชํานาญ สาขาเคมี รายการ  EDTA solution 0.1 N (pilot 
study) 

การจัดกิจกรรม การทดสอบความชํานาญในครั้งน้ี มีหองปฏิบัติการที่เขารวม กิจกรรม 
จาํนวน 88 หองปฏิบัติการ  ตัวอยางที่ใชในกิจกรรมมีลักษณะเปนของเหลว จัดเปนสารละลาย
มาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary Standard Solution)  ซึ่งเปนสารละลายที่เตรียมจากการช่ัง EDTA 
ละลายในนํ้ากลั่น เพื่อใหไดความเขมขน ประมาณ  0.1 นอรมอล แลวนําสารละลายทีไ่ดไปหาความ
เขมขนที่แนนอน (Standardization) โดยการไตเตรทกบัสารละลายมาตรฐานปฐมภูม ิ การดําเนิน
กิจกรรมอยูระหวางการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน  และการจัดสงตัวอยางใหแกหองปฏิบัติการ
เพือ่ทาํการทดสอบ   

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. เพือ่เพิม่ขีดความสามารถของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร ในการขยายการใหบรกิาร

ทดสอบความ  ชํานาญรายการใหม  และกอใหเกิดประโยชนตอ การพฒันาวิธีการ

ทดสอบ  

2. เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมหองปฏิบตักิารภายในประเทศ  และเปนการ

พฒันาคุณภาพ การใหบรกิารอยางตอเน่ืองเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ  

3. หองปฏิบตักิารสามารถ นําผลการประเมินสมรรถนะจากการเขารวมกิจกรรมทดสอบ

ความชํานาญ   ไปแสดงตอหนวยงานที่ใหการรับรองหองปฏิบัติการ  หรือใชเปนขอมูล

สําหรับกําหนดแนวทางพัฒนา ศักยภาพของหองปฏิบัติการ  

กลุมเปาหมาย   หองปฏิบตักิารทดสอบและสอบเทียบ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ  ศูนยบรหิารจดัการทดสอบความชํานาญหองปฏิบตักิาร   

โทรศัพท 0 2201 7331-3 

โทรสาร    0 2201 7507 
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