
  

    มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๕          ฉบับท่ี ๓/๒๕๕๕   

           
สารบัญ                                               หนา 

 การถายทอดศิลปะการแสดงโขนผานงานประติมากรรมเซรามิก                       ๑ 
 การนําเสนอผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพเร่ือง “การผลิตครีมขัดผิวหนาผสม  ๓  
  ผสมเอนไซมจากขิง”ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลี  
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Harmonization of Laboratory Accreditation   ๕ 
  Bodies in Thailand” 
 โครงการฝกอบรมภายใตการดําเนินงานความรวมมือการสรางเครือขาย พัฒนา   ๘ 
  บคุลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางกรมวิทยาศาสตรบริการและ  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ   ๑๐ 
 โครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา : การสืบคนสารสนเทศ   ๑๒ 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักหอสมุดและ    ๑๔ 
  ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 การศึกษาปริมาณโลหะหนักปนเปอนในตัวอยางประเภทตาง ๆ จากโรงเรียน    ๑๘ 
  ปทุมาวาส และโรงเรียนวัดบานฉาง จังหวัดระยอง 
 การวิเคราะหปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมและฟคัลโคลิฟอรมในน้ําเสีย/น้ําท้ิง   ๒๑ 
  และน้ําผิวดิน  
 ความรวมมือดานแกวกับประเทศอิตาลี         ๒๓   
 การทดสอบประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียบนพื้นผิวพลาสติก      ๒๖  
 รายงานผลการจัดสัมมนาวิชาการเร่ือง “การทดสอบความชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพ ๒๘   
  ของหองปฏิบัติการสาขาสิ่งแวดลอม สาขาเคมีและอาหาร สาขาสอบเทียบ”   
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เร่ือง การถายทอดศิลปะการแสดงโขนผานงานประติมากรรมเซรามกิ 

ความเปนมา 

 โขนเปนนาฏศิลปช้ันสูงซึ่งเปนศิลปะประจําชาติ เช่ือวามีการสืบทอดมาต้ังแตสมัยกรุงศรี

อยุธยา อนัเปนการรวมเอาศิ ลปะหลากหลายแขนงไวดวยกนั เชน วรรรณกรรม นาฏศิลป 

ประติมากรรม จิตรกรรม หัตถศิลป คีตศิลป เปนตน (เกรียงไกร สัมปชชลิต,2552) เรื่องราวที่นิยมใช

ในการแสดงโขนคือเรื่องรามเกียรต์ิ กลาวถึง พระนารายณอวตารมาเปนพระรามเพื่อปราบยักษทศ

กัณฑซึ่งลักพาตัวนางสีดามเหสีพระรามไป รามเกียรติ์เปนวรรณกรรมอันทรงคุณคาเรื่องหนึ่งของไทย 

อันบงบอกถึงความเจริญรุงเรืองของศิลปะวัฒนะธรรมที่มีมาแตในอดีตจนถึงปจจุบัน  การถายทอด

ศิลปะการแสดงโขนผานงานประติมากรรมเซรามิก คืออีกรูปแบบหน่ึงที่แตกตางจากรูปแบบแนวทาง

อนุรักษ (ศิลปะการแสดง) เปนอกีมมุมองในการถายทอดผลงานทีส่ะทอนถึงความภูมใิจในมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติ  

 กระบวนการออกแบบ ศึกษาประวัติความเปนมารวมทั้งศิลปะแขนงตางๆ ที่เกี่ยวของกับโขน

ทั้งเรื่องราวลักษณะทาทางการแสดงที่สวยงาม ละเอียดออน แตมีความแข็งแรง เพื่อนํามาประกอบใน

การสรางสรรคผลงานการออกแบบโดยคํานึงถึงกระบวนการทางศิลปะ ที่เนนรูปทรงที่โดดเดน เรียบ

งาย เกี่ยวของกับแสง และเงา  ตัดทอนในสวนของรายละเอียดของเครื่องประดับตางๆ เนนลักษณะ

ทาทางของโขนใหเกดิความนาสนใจมากย่ิงข้ึน  นําแบบทีไ่ดมาผานกระบวนการสรางสรรคงาน

ประติมากรรมเซรามิก เริ่มจากการกําหนดขนาด และสัดสวน ข้ึนตนแบบดวยดินนํ้ามัน วัตถุดิบที่ใช

ข้ึนรูปคือเน้ือดินพอรซเลนส ข้ึนรูปผลิตภัณฑดวยวิธีการหลอในแมพิมพปูนปลาสเตอรแลวทําการเผา

ดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เคลือบใส แลวเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 

สรุปผลการออกแบบ  

 การถายทอดศิลปะการแสดงโขนผานงานประติมากรรมเซรามกิใชโทนสเีพยีงสเีดียวในการ

ออกแบบ โดยเนนเสนสาย และแสงเงา ไมเนนการใชสี และพื้นผิวทําใหเห็นลักษณะทาทางที่ชัดเจน

ของตัวละครดูนาสนใจมากย่ิงข้ึน ทําใหไดผลงานประติมากรรมเซรามิก ที่ตรงกับความตองการในการ

สรางสรรคผลงาน  เมื่อวันที่ 22-25 สงิหาคม 2555 ไดมกีารจดังาน International Conference 

on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA2012), ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด  รัชดา 

กรุงเทพฯ ทางกลุมวิจัยและพัฒนาการออกแบบ สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริ การ ได

นําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร เรื่อง การถายทอดศิลปะการแสดงโขนผานงานประติมากรรมเซรา

มิก เขารวมงาน ในหัวขอ Ceramic art and Design ทางคณะผูจดังานไดมอบรางวัล  Best Poster 

Runner-up Awards ใหในครั้งน้ีดวย 
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ประโยชนท่ีไดรับ 

ไดผลงานประดับตกแตง ที่มีลักษณะเปนงานประติมากรรมเซรามิกรวมสมัย   ถือเปนการ

ออกแบบอีกแนวทางหน่ึงที่ ดึงเอาความรูสกึหรอือารมณ จากรปูแบบในอดีตมา ใชในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ  จัดวาเปนรูปแบบที่นิยม มากที่สุดรูปแบบ หน่ึงในปจจุบันเลยทีเดียว 

กลุมเปาหมาย ผูประกอบการ และผูสนใจทั่วไป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมวิจัยและพัฒนาการออกแบบ  สํานักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร

บริการ 

โทรศัพท 0 2201 7374 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

โปสเตอรที่ไดรับ รางวัล Best Poster Runner-up Awards  

เรือ่ง การถายทอดศลิปะการแสดงโขนผานงานประตมิากรรมเซรามิก  ในหัวขอ Ceramic art and Design 
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เร่ือง การนําเสนอผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพเรื่อง “การผลิตครีมขัดผิวหนาผสมเอนไซมจากขิง
Production of face scrub cream containing ginger protease” ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ณ ประเทศเกาหล ี
 
ความเปนมา 
 ดวยกลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สํานักเทคโนโลยีชุมชน มีโครงการวิจัยเรื่อง “การพฒันา
ผลิตภัณฑขัดผิวจากสมุนไพรไทย” ซึง่ไดรบังบประมาณจากกรมวิทยาศาสตรบรกิารในป 2553-2554  
โครงการวิจยัมเีปาหมายสาํคัญในการนําวัตถุดบิทางการเกษตรมาแปรรปูหรอืสกดัสารสาํคัญแลว
นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง เปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตผลทางการเกษตร นอกจากน้ีจาก
ปญหาการนําเขาผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากตางประเทศเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วมูลคาสูงนับหมื่นลาน
บาทในแตละป ทําใหสูญเสียเงินตราออกตางประเทศ อาจเน่ืองจากผูบริโภคไมเช่ือถือในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของเครื่องสําอางไทย โดยเฉพาะเครื่องสําอางสมุนไพร งานวิจัยจึงไดนําขิงมาแปรรูป
และสกัดเอนไซมใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑครีมขัดผิวหนาและทดสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัย ซึ่งในขิงมีเอนไซมโปรติเอส (ginger protease) ที่สามารถยอยสลายเซลลผิวช้ันนอกซึ่งตาย
แลวใหหลดุออกมา (stratum corneum) ชวยเรงใหเกิดการผลัดเซลลผิว แกปญหาผิวคล้ํา หยาบ
กราน จุดดางดํา และใชผงขิงเปนสวนชวยขัดผิว นอกจากน้ีสวนประกอบในครีมขัดผิวหนาผสม
เอนไซมจากขิงยังมีสารธรรมชาติที่ใชบํารุงผิว ไดแก สารสกัดบัวบกชวยในการลดการอักเสบ วานหาง
จระเขผงชวยในการเพิ่มความชุมช้ืนใหกับผิว นํ้าผึ้ง นํ้ามันมะพราว เปนตน  
 งานวิจัยไดดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย จึงไดนําผลงานวิจัยการผลิตครีมขัดผิวหนาผสม
เอนไซมจากขิงไปเผยแพรโดยนําเสนอในรปูแบบโปสเตอรในการประชุมวิชาการนานาชาติ 15th 
International Biotechnology Symposium and Exhibition เรื่อง “Innovative 
Biotechnology for    a Green World and Beyond” ระหวางวันที่ 16-21 กนัยายน 2555 ณ 
Daegu ประเทศเกาหลี 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 ผลิตภัณฑครีมขัดผิวหนาผสมเอนไซมจากขิงไดทดสอบกิจกรรมเอนไซม (enzyme activity) 
พบวามีคา 9.9 หนวยเอนไซมตอมิลลิลิตรตอนาที วิเคราะหสมบัติทางกายภาพและปริมาณจุลินทรีย
ครมีขัดผวิผสมเอนไซมจากขิง พบวาเปนไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสขุ จากน้ันจงึ
นําไปทดสอบการระคายเคืองในสตัวทดลอง พบวาไมมกีารระคายเคือง และทดสอบประสทิธิภาพครมี
ขัดผิวผสมเอนไซมจา กขิงเปรียบเทียบกับครีมขัดผิวหนาตัวอยางควบคุมในอาสาสมัครผูหญิงอายุ
ระหวาง 30-50 ป จาํนวน 20 คน พบวาครีมขัดผิวหนาผสมเอนไซมจากขิงและครีมขัดผิวตัวอยาง
ควบคุมมีความยืดหยุน ความเขมของสีผิว การแดงของผิว ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญและไม
กอใหเกดิการระคายเคือง เมื่อสอบถามความพึงพอใจการใชครีมขัดผิวหนาผสมเอนไซมจากขิงและ
ครีมขัดผิวตัวอยางควบคุมดานกลิ่นหอม เน้ือผลิตภัณฑ ความกระจางใส ความเรียบเนียน ความชุมช่ืน 
การลดริว้รอย ความพงึพอใจโดยรวม พบวาอาสาสมคัรมคีวามพงึพอใจครมีขัดผวิหนาผสมเอนไซม
จากขิงมากกวาครีมขัดผิวตัวอยางควบคุมในทุกดาน จากผลการทดลองครีมขัดผิวหนาผสมเอนไซม
จากขิงมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชขัดผิวใหผลพึงพอใจตอผูบริโภค และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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 จากการนําผลงานวิจยัการผลติครมีขัดผวิหนาผสมเอนไซมจากขิงไปเผยแพรโดยนําเสนอใน
รูปแบบโปสเตอรในกา รประชุมวิชาการนานาชาติ 15 th International Biotechnology 
Symposium and Exhibition เรื่อง “Innovative Biotechnology for a Green World and 
Beyond” ระหวางวันที่ 16-21 กนัยายน 2555 ณ Daegu ประเทศเกาหลี ซึ่งเปนการประชุมวิชาการ
ดานนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อโล กสีเขียวและอนาคต โดยหัวขอการประชุมครอบคลุมการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพดานตางๆ ไดแก ดานเภสชัวิทยา การแพทย เกษตร อาหาร พลงังาน
ชีวภาพ สิง่แวดลอม การประยุกตใชจลุนิทรยี กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับนาโน และมีผูเขารวมประชุมประมาณ 1,000 คน เปนนักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นักศึกษา 
ผูประกอบการ จากนานาประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา บราซิล  ออสเตรีย ญี่ปุน เกาหลี จีน ไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร เปนตน จากผลงานวิจัยการผลิตครีมขัดผิวหนาผสมเอนไซมจากขิงมี
ผูสนใจซักถามผลงานวิจัยทั้ง ในดานกระบวนการผลติ การเกบ็รกัษาผลติภัณฑ และการนําไปใช
ประโยชน เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยีการผลิตเอนไซมและการผลิตผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง    
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 ไดเผยแพรผลงานวิจยักรมวิทยาศาสตรบรกิารในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในดานแนวความคิดและความรูกับนักวิจัยตางประเทศในดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
เปนประโยชนตอการพัฒนาวิสัยทัศนและความรูในการทํางานวิจัยตอไป   
 
กลุมเปาหมาย   นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผูประกอบการดานเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศ
ตางๆ ในเอเชีย ยุโรปและสหรฐัอเมริกา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สํานักเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท 0 2201 7114 
โทรสาร 0 2201 7102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
5 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“Harmonization of Laboratory Accreditation Bodies in Thailand”   

 
ความเปนมา 

การดําเนิ นงานในการรับรองหองปฏิบัติการ ตามขอกาํหนด ISO/IEC 17025: 

General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories รวมทั้งขอกําหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่กําหนดของทุกหนวยรับรองควรมี

แนวทางและหลกัการทางวิชาการทีเ่ปนมาตรฐานเดียวกนัจงึจะ ทําใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

เกิดความเช่ือมั่นและลดปญหาที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการรับรอง  ซึ่ง ในประเทศมี 3 

หนวยงานที่ใหการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ  (Laboratory Accreditation Bodies)   

ไดแก สาํนักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรบัรองระบบงาน(สรบ) สาํนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ (สมป) กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

และ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ (บร.) กรมวิทยาศาสตรบริการ นอกจากน้ันสํานัก

บริหารและรับรองหองปฏิบัติการ (บร.) ยังเปนหนวยรับรองเดียวในกลุมประเทศอาเซียนที่ให

การรับรอ งผูจดัโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบตักิารตามขอกาํหนด ISO/IEC 

17043 : Conformity assessment - General requirements for proficiency testing 

สาํหรบัสาํนักงานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ(มกอช)เปนหนวยรับรองระบบงาน

ที่ใหการรับรอง ระบบงานแกหนวยรับรอง (Certification Bodies; CB) รวมทั้งใหการข้ึน

ทะเบยีนหองปฏิบตักิารทดสอบมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหาร   ซึ่งไดมีการลงนามบันทึก

ความเขาใจ (Memorandum of Understanding; MoU) กบักรมวิทยาศาสตรบรกิาร ในการ

ยอมรับและใชผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก สํานักบริหารและ

รับรองหองปฏิบัติการ โดยไดลงนามกันเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550   

จากหลักการที่จะใหการตรวจประเมินหองปฏิบัติการเปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานัก

บริหารและรับรองหองปฏิบัติการ จึงจัดสัมมนา “Harmonization of Laboratory 

Accreditation Bodies in Thailand” ข้ึนในวันที ่ 29-30 มถุินายน 2555 โดยเชิญหนวย

รับรองทั้ง 4 หนวยงาน และผูประเมิน รวมระดมความคิดเห็นทั้งดานวิชาการและดานระบบ

บริหารคุณภาพ เพื่อใหการดําเนินงานการรับรองของหนวยรับรองในประเทศเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยขนสูงสุดทั้งตอหองปฏิบัติการ ผูตรวจประเมิน และการทํางานของ

หนวยรับรอง 

สรุปผลการดําเนินงาน 

จากการสมัมนาฯ สรปุประเด็นตางๆไดดงัน้ี  
-ประเด็นจากพระราชบญัญตักิารมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551 และการดําเนินงานของ

หนวยรับรองในเรื่อง การเบิกคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผูประเมินไดตาม
อัตราและระเบียบการคลัง ความรวมมอืในการแลกเปลี่ยนผูประเมินของหนวยรับรอง ความรวมมือ 
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จากหนวยงานดานกาํกบัดูแล  (Regulator)  ในการยอมรับและใชผลการรับรองจาก
หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025  โดยไมตองตรวจสอบซ้ํา  การ
แสดงเครื่องหมาย ILAC  คูกับเครื่องหมายการรับรองในรายงานผลการทดสอบ 

-ประเด็นการตรวจประเมินดานระบบบริหารงานคุณภาพ สรุปไดพอสังเขปดังนี ้
1.การกาํหนดความถ่ีในการเขารวมการทดสอบความชํานาญของหองปฏิบตักิารอยาง

เหมาะสมของแตละหนวยรับรอง 
2.หลักเกณฑในการสุมตรวจกิจกรรมหลัก (key activities) ในกรณีที่หองปฏิบัติการที่มี

สถานที่หลายแหง 

3.หลักเกณฑในการตรวจประเมินนอกสถานที่ต้ังถาวร   

4.ความคิดเห็นในประเด็นตางๆที่เกิดข้ึนระหวางการตรวจประเมินที่เกี่ยวของกับดาน

ระบบบริหารงานซึ่งมีรายละเอียดคอนขางมากและเฉพาะเรื่อง  

-ประเด็นการตรวจประเมินดานวิชาการ สรุปไดพอสังเขปดังน้ี 
 1.พจิารณาขอบขายการรบัรองตาม standard method, In-house method หรือ 
Modified method  
 2.แผน (ความถ่ี) การเขารวมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญของหองปฏิบตักิาร 

 3.การจัดกลุมขอบขาย /matrix ในการเขารวม โปรแกรมการทดสอบคว ามชํานาญของ
หองปฏิบัติการ  

4.การเลือกใชวัสดุอางอิงตองมาจากผูผลิตที่เปนที่ยอมรับ ซึ่งจะมีการใหคาของวัสดุ
อางอิงอยางถูกตอง ตามทีร่ะบใุนเอกสาร APLAC TC 012 
 5.การกาํหนดเกณฑการยอมรบัการทดสอบความแมน  (accuracy) โดยการใช วัสดุ
อางอิง/วัสดุอางอิงรับรองเพื่อประเมินวาผานหรือไม 
 6.แนวทางและความถ่ีในการสอบเทียบเครื่องมือที่สําคัญ การทวนสอบผลการสอบเทียบ
เครื่องมือ และการตรวจสอบระหวางใชงาน(intermediate check) ที่เหมาะสม 
 7.หนวยรับรองหองปฏิบัติการจําเปนตองมีผูประเมินที่มีความรูดานการสอบเทียบไปรวม 
ตรวจประเมินในกรณีที่หองปฏิบัติการมีการสอบเทียบภายในดวย  
 8.การประเมินความสามารถของบุคลากรที่ทําหนาที่ทดสอบหลังจากประเมินผลครั้งแรก
แลว สามารถพจิารณาจากขอมลูการ ควบคุมคุณภาพภายใน หรือการเขารวมในโปรแกรมการ
ทดสอบความชํานาญในเรื่องที่เกี่ยวของหรือหลักฐานอื่นๆ เพือ่ตรวจสอบวายังคงความสามารถใน
การทดสอบน้ันๆอยางสม่ําเสมอ 
 9.การควบคุมคุณภาพภายในควรครอบคลมุความถูกตอง ความเทีย่ง ความถ่ี และเกณฑ
การยอมรับที่เหมาะสมสําหรับแตละการทดสอบ 

จากการสมัภาษณ ความคิดเห็นในประเด็นตางๆที่เกิดข้ึนระหวางการตรวจประเมินที่

เกี่ยวของกับดานวิชาการซึ่งมีรายละเอียดคอนขางมากและเฉพาะเรื่อง  

 สาํนักฯไดจดัทาํสรปุประเด็นจากกการ Harmonization of Laboratory 

Accreditation Bodies in Thailand เผยแพรใหผูเขารวมสัมมนารับทราบตอไป 
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ประโยชนท่ีไดรับ 

ผูเขารวมสัมมนาฯจากหนวยรับรองทั้ง 4 หนวยงาน และผูประเมิน ไดแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณในการประเมินระบบงานหองปฏิบัติการ รวมถึงปญหาอุปสรรค และแนวทางการ

ปรับปรุงในการดําเนินงานการรับรองฯหองปฏิบัติการ  การรับรองผูจัดโปรแกรมการทดสอบความ

ชํานาญหองปฏิบัติการ ซึ่งจะสงผลใหการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการของทุกหนวยรับรองของ

ประเทศเปนไปในแนวทาง และหลกัการทางวิชาการทีเ่ปนมาตรฐานเดียวกนั ทาํใหเกดิความ

เช่ือมั่นและลดปญหาในกระบวนการรับรอง ไดแนวทางการประเมินทั้งดานระบบการบริหารงาน

และดานวิชาการเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความรวมมืออยางจริงจังในการรว มกันแกปญหา

ตางๆที่มี เพื่อใหระบบการรับรองของประเทศมีศักยภาพสูงข้ึน สามารถแขงขันในประชาคม

อาเซยีนได    

  

กลุมเปาหมาย             - ผูบริหารและผูแทนของ หนวยรับรองฯ  

- ผูประเมินดานวิชาการ หัวหนาผูประเมิน ผูเช่ียวชาญดานวิชาการของหนวย   

รับรองฯ 

- เจาหนาที่ของสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการและผูเกี่ยวของ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ      

โทรศัพท                    0 2201 7194 

โทรสาร                     0 2201 7201 
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โครงการฝกอบรมภายใตการดําเนินงานความรวมมือการสรางเครือขายพัฒนาบุคลากร 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางกรมวิทยาศาสตรบริการและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ความเปนมา  

 จากบันทึกความตกลงวาดวยความรวมมือดานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ทํางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหมขีีดความสามารถสอดคลองกบัความตองการ
ของประเทศ ระหวางกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ทัง้สองหนวยงานจดัทาํแผนการฝกอบรมภายใตการดําเนินงานความ
รวมมือการสรางเครือขายพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  จาํนวน ๓ หลักสูตร ซึ่ง
เนนกลุมเปาหมายจากภาคราชการ รฐัวิสาหกจิ ภาคอตุสาหกรรม และประชาชนในภาคตะวันออก 
โดยเปนการจัดฝกอบรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยพัทยา  

สรุปผลการดําเนินงาน  
จัดการฝกอบรม  ๓  หลักสูตร ผูเขารับการฝกอบรมจาํนวน  ๑๓๗ คน  

หลักสูตร วัน เดือน ป จํานวนผูอบรม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(รอยละ) 

๑.ชีวิตปลอดภัยในการทาํงาน
กับสารเคม ี

วันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๕ 
 

๓๖ ๘๒.๒๕ 

๒.การใชสารเคมใีน
ชีวิตประจําวันอยางไรให
ปลอดภัยตอสขุภาพ 

วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๕ ๗๕ ๘๒.๗๕ 

๓. การควบคุมและการจดัการ
สารเคมอีนัตราย 

วันที่ ๒๘-๒๙ มิ.ย.๕๕ ๒๖ ๘๗.๕๐ 

๑. ผผานการฝกอบรม จํานวน ๑๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๒. วิทยากรฝกอบรม เปนขาราชการจากกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน  ๓ คน 

คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน ๒ คน  
๓.  ผลประเมินการฝกอบรมในภาพรวม 

• ผูเขารับการอบรมมีความพงึพอใจในการเขารบัฝกอบรมดานการนําไปใช
ประโยชน ระดับมากถึงมากที่สุด 

• วิทยากรผูใหการฝกอบรม มคีวามรู ความสามารถเหมาะสม  และสามารถ
ถายทอด 
ความรูเพิ่มข้ึนหลังการฝกอบรม 

• ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรฝกอบรมจากการประเมนิพบวาในภาพรวม
หลักสูตรการฝกอบรมสอดคลองกบัความตองการของการเขารบัการฝกอบรมใน
สวนของเน้ือหาที่อบรมอยูในเกณฑดี 

• ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในการเขารบัฝกอบรมดานการจดัการ
ฝกอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด 
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ประโยชนที่ไดรับ   

๑. กําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม ตอเน่ือง   มี
สมรรถนะในการปฏิบตังิานอยางมอือาชีพ  

๒. ไดมสีวนรวมในการชวยเหลอืสงัคมในการใหความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แกประชาชน   

กลุมเปาหมาย   ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ และ ประชาชนทั่วไป 
หนวยงานที่รับผิดชอบ    สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร
บรกิาร 
โทรศัพท    ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๕ 
โทรสาร    ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

เร่ือง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ  
ความเปนมา  
   กรมวิทยาศาสตรบรกิาร (วศ.)  ไดกําหนดนโยบายการจดัการความรู ป 2555 “สรางความ
ตระหนักในการจัดการองคความรู ใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร เพ่ือประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
บุคลากร ความสามารถบุคลากร มุงสูความเชี่ยวชาญ และตอบสนองความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู และบูรณาการอยางตอเน่ือง”  โดยใหความสําคัญกับกิจกรรม
เชิงบรูณาการรวมกนัภายในหนวยงานและ / หรือรวมกับหนวยงานภายนอก เพื่อสรางวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดข้ึน เปาหมายหลักเพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน เกิดการพัฒนา ตอยอดความรู 
มีความตระหนักรู แลกเปลี่ยนความ รู สะสมความรู  และเกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best 
practice)  นําไปใชสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนางาน เกิดเปนสังคมฐานความรู และ
องคการแหงการเรียนรูอยางตอเน่ือง   
 สาํนักหอสมดุและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะเปนหนวยง าน
ใหบริการสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปนแหลงเรียนรูสําหรับบุคลากร วศ . และ
ประชาชน  จงึไดบรูณาการ กบั หนวยงานใน วศ . อาทิ นักวิทยาศาสตรสํานัก / โครงการตางๆ 
คณะอนุกรรมการ KM วศ.  ฝายประชาสมัพนัธ วศ.  และ หนวยงานในสงักดั วท. จดักจิกรรมภายใต
ช่ือเรื่อง “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ” 
 
สรุปผลการดําเนินงาน  

 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ ครั้งที ่ 1 
โดย สท. รวมกับ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  องคการพิพิธภัณฑ วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) จัด
กิจกรรมเสวนาและนิทรรศการเพื่อสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภา ยใตแนวคิดในการ
อนุรักษธรรมชาติ ดวยการสะทอนความคิดหรือมุมมองที่มีตอการรักษาสิ่งแวดลอมและสัตวปาผาน
งานศิลปะ ในช่ือเรื่อง “อนุรักษปกษาผานงานศิลป” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม -  15 มถุินายน 2555  
ประกอบดวย นิทรรศการ ภาพถายนก โดย นักวิทยาศาสตร วศ . และภาพวาด และ การภาพวาดนก 
โดย นักวิชาการอสิระ  ทั้งน้ีไดรับความรวมมือจากพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) จัดแสดงนิทรรศการนกสตัฟฟ และแหลงขอมูลเกี่ยวกับนก กิจกรรมน้ี
ไดรับความสนใจจากประชาชน และ สื่อมวลชนนําไปเผยแพรบทความเรื่อง การเรียนรูวิทยาศาสตร
ผานงานศิลปะ ในวารสารวิทยาศาสตรของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ปที ่ 66 ฉบับที่ 4 
กรกฎาคม – สงิหาคม 2555  (วารสารเฉพาะทางดีเดน ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ ) และ
เผยแพรในรายการ TK Teen ทางโทรทัศนชอง สทท 11   

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ ครั้งที่ 2  
โดย สท.  

รวมกับ ฝายอํานวยการวิจัย และ ศูนยความรู สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโ ลยีแหงประเทศ
ไทย (วว.) สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช .)  ภายใตช่ือเรื่อง “เสนทาง
งานวิจัย...บันไดสูความสําเร็จ” ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม – 8 สงิหาคม 2555  โดยจัดกิจกรรม
เสวนาแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของผูที่มีสวนใหงานวิจัยประสบความสําเร็จ ไดแก นักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร  นักเอกสารสนเทศ  ผูบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสีย  วันที่ 24 กรกฎาคม  และ 6 
สงิหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมกลุมเปาหมาย เกิดแรงบันดาลใจและ 
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ความคิดสรางสรรค สามารถนําความรูไปใชประโยช น สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  และทําใหเกิด
การบรูณาการในการทาํงานรวมกนัภายใน วศ . นักวิจัยในสังกัด วท . และหนวยงานภายนอก  
รายละเอียดกิจกรรมประกอบดวย 

2.1 จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของนักวิทยาศาสตร วศ. นักวิทยาศาสตร วว. (มีช้ินงานวิจัยประกอบ)  
 2.2 จัดแสดงนิทรรศการ สารสนเทศสิ่งพิมพ เกี่ยวกับการวิจัย ผลงานวิจัย หนังสือ วารสาร 
และ ขอมูล บริการสนับสนุนการวิจัย  เพื่อใหความรูแกผูเขารวมกิจกรรม โดย สท. และ  วว.   
2.3  เสวนารวมของนักวิจัยในสังกัด วท. เรื่อง เสนทางงานวิจยั ...บันไดสูความสําเร็จ  วันที่ 
24 กรกฏาคม 2555  ถายทอดประสบการณโดย  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดฯ วศ . 
ผูอํานวยการศูนยความรู วว. นักวิจยัอาวุโส ฝายเภสชัและผลติภัณฑธรรมชาติ วว . นักวิจัย
อาวุโส หองปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกสและเครื่องกลจุลภ าค เนคเทค สวทช . 
นักวิทยาศาสตร กลุมศูนยเช่ียวชาญดานแกว โครงการฟสิกสและวิศวกรรม วศ.   
 2.4 เสวนารวมระหวางผูบรหิาร และ นักวิจยั วศ. เรื่อง นโยบายวิจัย วศ. วันที่ 6 สงิหาคม 
2555  โดย นักวิทยาศาสตร / นักวิจยั วศ. / ผูเกี่ยวของดานการวิจัย วศ.  

 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ผูเขาชมนิทรรศการและผูเขารวมกิจกรรมเสวนาไดรับความรูความเขาใจเกิดความ
ตระหนักดานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม 

2. ผูเขารวมกิจกรรมกลุมเปาหมาย ไดรับความรูความเขาใจ เกิดแรงบันดาลใจและความคิด
สรางสรรค สามารถตอยอดความรูเกดิประโยชนในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

3. ประชาชนไดทราบและเขาถึงแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร และเกิดภาพลักษณที่ดีแก 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการสรางความตระหนักและสงเสรมิความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรแกสงัคม 

4.   เกิดบรรยากาศและวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของบุคลากร วศ. และเครอืขาย
ความรวมมือเชิงบูรณาการที่สามัคคีและสรางสรรค  

 
กลุมเปาหมาย  

บุคลากร นักวิจัย / นักวิทยาศาสตร ในสงักดักระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)  
บคุลากร ในหนวยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้ ประชาชนทัว่ไป 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โทรศัพท  0 2201 7271 
โทรสาร   0 2201 7265   
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เร่ือง บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ความเปนมา 
 ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) ไดเปนประธานแถลงขาว  
เร่ือง “การใชสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานความรูขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต” พรอมดวย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร ในวันจันทรท่ี 3 กันยายน  2555 
เวลา 10.00 น.  ณ หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)  ดร.พรชัย  รุจิ
ประภา กลาววา การท่ี วศ . มีหอสมุดวิทยาศาสตร ดร .ตั้ว ลพานุกรม เปนแหลงบริการสารสนเทศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสําคัญแหงหน่ึงของประเทศไทย วท.  ไดมอบหมาย วศ. ปรับปรุงสารสนเทศ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีความพรอมบริการสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร ฯ หลายสาขา ใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรม  และประชาชน ใหมีการ
ปรับปรุงรูปแบบ พัฒนางานบริการใหม เปนบริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ  เพ่ือใ ห วศ . เปนศูนยกลางแหลง
ใหบริการขอมูลความรูสาธารณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ  มุงหวังใหเกิดการใช
ทรัพยากรสารสนเทศ และคลังขอมูลความรูท่ีมีอยูใหคุมคาสอดคลองกับความจําเปน ความตองการของ
สังคม   ในอนาคตมีแนวคิดจะผลักดันใหหอสมุดวิทยาศาสตรฯ มีความสําคัญในระดับชาติและอาเซียนดวย 
โดยจะสนับสนุนใหมีขอมูลสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครบถวนทุกสาขา   สนับสนุนให
เชื่อมโยงขอมูลกับหองสมุดของสถาบันการศึกษา  หองสมุดโรงเรียน หองสมุดประชาชน หองสมุดเฉพาะ  
ท้ังในประเทศและตางประเทศ  ทําใหมีการแลกเปลี่ยนนําขอมูลความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา
ตอยอด  นําไปใชประโยชนในดานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม  พัฒนามาตรฐานสินคาของประเทศสืบไป   
 
สรุปผลการดําเนินการ 

หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้วฯ ไดมีการพัฒนาการใหบริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และการใหบริการผานระบบออนไลน  ของ วศ . มีลักษณะคือ (1) เนนการบริการท่ีมีความ
ครอบคลุม  คือ มีสารสนเทศ และคลังขอมูลความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองรับการใหบริการท่ี
หลากหลาย   มีรูปแบบของเอกสารหลายประเภท  และ (2)  การบริการท่ีเนนคุณภาพ  บุคลากรท่ีใหบริการ
นอกจากบรรณารักษยังมีนักวิทยาศาสตรท่ีเปนผูชวยในการคนหา หรือคัดสรรสารสนเทศ และขอมูลความรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีจะทําใหไดขอมูลตรงตามความตองการของผูขอรับบริการและเปนขอมูลท่ี
ทันสมัย ณ จุดบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  ทําใหมีความสะดวกรวดเร็ว เบ็ดเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด โดย
ไดมกีารพฒันาข้ันตอนการบรกิารเบด็เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด (30 นาที ) ซึ่งหอสมุด
วิทยาศาสตร ดร. ต้ัวฯ มีการบริการดังน้ี             

1) บริการสืบคนฐานขอมูลออนไลน  
2)  บริการสารสนเทศเพื่อการสรางอาชีพ  
3) บริการขอมูลสารเคม ี                                                     
4)  บริการตรวจสอบและคนหาเอกสาร                                                          
5) บริการเอกสารฉบับเต็ม  
6) บรกิารสารสนเทศมาตรฐาน         
7)  บริการสารสนเทศสิทธิบัตร  
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ประโยชนท่ีไดรับ 
 1. ผูขอรับบริการสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับความสะดวกและรวดเร็วในการ
ใหบริการ ณ จุดบริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
 2. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลความรูและบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแพรหลายท้ังแกผูประกอบการ
อุตสาหกรรม  และประชาชน ซ่ึงทําใหสามารถมีการใชสารสนเทศอยางคุม นําไปใชประโยชนท้ังดานการ
ผลิตสินคาอุตสาหกรรม  การวิจัยพัฒนา ตลอดจนการผลิตสินคาของประเทศท่ีมีมาตรฐานไดตอไป 
กลุมเปาหมาย 
 ผูสนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โทรศัพท  0 2201 7260 62          
 โทรสาร 0 2201 7258 
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เร่ือง :  โครงการขยายฐานการเรียนรูเพ่ือการวิจัยและพัฒนา : การสบืคนสารสนเทศ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
ความเปนมา 
 สาํนักหอสมดุและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาสตรบรกิาร ใน
ฐานะที่เปนแหลงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหมี
การนําขอมูลความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไปใชประโยชน ไดจัดใหมีกิจกรรมฝกอบรม
เทคนิคการสบืคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตโครงการขยายฐานการเรยีนรูเพือ่การ
วิจยัและพฒันา โดยเปนการแนะนําแหลงสารสนเทศทางดานวิทยาศา สตรและเทคโนโลยีที่สําคัญ  
วิธีการหรือเทคนิคในการสืบคนสารสนเทศทั้งที่อยูในรูปสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมี
การแนะนําเว็บไซตที่สําคัญและบริการตาง ๆที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาได
ตอไป 
สรุปผลการดําเนินการ 
 ในชวงเดือน มิถุนายน – กนัยายน 2555 สาํนักหอสมดุฯ ไดจดัโครงการขยายฐานการเรยีนรู
เพื่อการวิจัยและพัฒนา การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังน้ี  
 วันที่ 19 มถุินายน 2555  ณ สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ มีผูสนใจเขารวมกิจกรรมฯ  จํานวน 27 
คน ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมฯเปนนักวิจัย จากแผนกวิจยัตลาด แผนกวิจยันโยบายและอตุสาหกรรม ฝาย
ตรวจรับรองระบบ ฝายวิจัยและขอมูล และ แผนกบริการลูกคา 
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555  ณ บริษัท เบียรทิพยบริวเวอรี่ (1991) จาํกดั  จ. พระนครศรอียุธยา 
 มีผูสนใจเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 31 คน ผูเขารวมกิจกรรมฯเ ปนผูปฏิบัติงานในฝายประกัน
คุณภาพ ฝายการวิจัย ฝายผลิต และฝายพัฒนาระบบนํ้าและนํ้าเสีย 
  วันที่ 6 กนัยายน 2555 ณ สาํนักหอสมดุและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมี
ผูสนใจเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 35  คน ผูเขารวมกิจกรรมฯเปนผูปฏิบัติงานจากบริษัทเอกช น 
จาํนวน31 คน และจากหนวยงานราชการ จาํนวน 4 คน ซึ่งประกอบดวยนักวิทยาศาสตร นักวิจัย 
และวิศวกร 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 1. ผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําขอมูลความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการพัฒนา
ปรบัปรงุแนวทางการสบืคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดวยตนเ อง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 2. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลความรูและบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแพรหลาย 
กลุมเปาหมาย 
 ผูปฏิบัติงานที่สนใจเขารวมกิจกรรมทั้งจากในสวนภาครัฐ เอกชนและสถาบนัการศึกษา  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โทรศัพท  0 2201 7260 62          
 โทรสาร 0 2201 7258 
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ภาพบรรยากาศ การจัดกจิกรรม การสืบค้นสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวจัิยและพัฒนา 

วนัท่ี 19 มถุินายน 2555  ณ สถาบันอาหาร 
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ภาพบรรยากาศ การจัดกจิกรรม การสืบค้นสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวจัิยและพัฒนา 
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วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555  ณ บริษัท เบียร์ทพิย์บริวเวอร่ี (1991) จาํกัด 

ภาพบรรยากาศ การจัดกจิกรรม การสืบค้นสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวจัิยและพัฒนา 
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เร่ือง การศึกษาปริมาณโลหะหนักปนเปอนในตัวอยางประเภทตาง ๆ  
จากโรงเรียนวัดปทุมาวาส และโรงเรียนวัดบานฉาง จังหวัดระยอง  

ความเปนมา 
จากกรณีการตรวจพบสารตะกัว่ปนเปอนในเลอืดเด็กนักเรยีนโดยนักวิจยัจากคณะสาธารณสขุศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  พบนักเรียนในพื้นที่ 4 อําเภอของ จ.ระยองม ีปรมิาณสารตะกัว่มากกวา
เกณฑกําหนด โดยพบมากที่โรงเรียนวัดปทุมาวาส สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองจึงไดสอบสวน
หาสาเหตุและแหลงทีม่าของสารตะกัว่โดยตรวจสอบเบือ้งตน พบวาอาจมสีาเหตุมาจากจานโลหะ
เคลอืบ  

 กรมวิทยาศาสตรบรกิาร โดยกลุมทดสอบโลหะและธาตุปริมาณนอย โครงการเคมี ซึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบใหบริการ ทดสอบผลิตภัณฑโลหะเคลือบ ดังน้ัน คณะทํางานจึงไดลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ตัวอยางดังกลาว ในวันที่ 13 กนัยายน 2555 พรอมน้ีไดเก็บตัวอยางประเภทอื่นรวมดวย เชน ถวยนํ้า
โลหะเหล็กกลาไรสนิม สีไม  ไพยูกิ  สีเคลือบจากเสาของอาคาร  โตะหิน  และสีเคลือบจากเครื่องเลน
สนามประเภทตางๆ ในสนามเด็กเลน  เพือ่จะไดนาํผลทดสอบทีไ่ดไปวิเคราะหหาสาเหตุดงักลาว
ขางตน 
สรุปผลการดําเนินงาน 
สุมเก็บตัวอยางทั้งหมด 16 ตัวอยาง โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ซึง่มีวิธีทดสอบและผลการทดสอบ
ดังน้ี  

1. ภาชนะสัมผัสอาหารประเภทโลหะเคลือบ และโลหะเหล็กกลาไรสนิม ประกอบดวยตัวอยาง
จานโลหะเคลือบ และแกวนํ้าเหล็กกลาไรสนิม  

วิธทีดสอบ มาตรฐาน มอก. 835-2531 ภาชนะโลหะเคลอืบสาํหรบัใชใน
ครัวเรือน  

ผลการทดสอบ

2. ของเลน ประกอบดวย ไพยูกิทําจากพลาสติกและไพยูกิทําจากกระดาษ  

 ไมพบ สารหนู แคดเมียม โครเมยีม เหลก็ แมงกานีส ตะกัว่และ
สังกะสี ละลายออกมาจากภาชนะทั้งสองชนิด  

วิธทีดสอบ มาตรฐาน มอก. 685 เลม 3 - 2540 ของเลน วิธีทดสอบและ

วิเคราะห 

ผลการทดสอบ

ไพยูกิทําจากกระดาษ ไมพบสารหนู แบเรียม แคดเมียม โครเมียม 

ตะกั่ว พลวง ซีลีเนียมและปรอท แตพบเหล็ก 23.9 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และแมงกานีส 8.0 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งเหล็กและแมงกานีสไมเปนโลหะควบคุมตามมอก. 685 เลม 1- 2540 

ของเลน 

 ไพยูกิทําจากพลาสติก ไมพบ สารหนู แบเรียม แคดเมยีม 

โครเมียม เหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว พลวง ซีลีเนียมและปรอท  

3. สีเคลือบ ประกอบดวย สีเคลือบบนแทงดินสอส ีสีเคลือบที่เก็บจากสถานที่ตางๆ ในบริเวณ

โรงเรยีนวัดปทมุาวาส และสีเคลือบที่เก็บจากสถานที่ตางๆ ในบริเวณโรงเรียนวัดบานฉาง 

วิธทีดสอบ

 

 มาตรฐาน มอก. 685 เลม 3 - 2540 ของเลน วิธีทดสอบและ

วิเคราะห 
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3.1 สีเคลือบบนแทงดินสอสี ผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักควบคุม 8 ชนิด ไดแก สารหนู 

แบเรียม แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว พลวง ซีลีเนียมและปรอท มีปริมาณไมเกินเกณฑ

กําหนด ไมพบปริมาณแมงกานีสแตพบเหล็กอยูในชวงความเขมขนประมาณ 12 – 44 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ผลการทดสอบ 

3.2 สีเคลือบที่เก็บจากสถานที่ตางๆ ในบริเวณโรงเรียนวัดปทุมาวาส จํานวน 4 ตัวอยาง ผล

การทดสอบพบวาทุกตัวอยางมีปริมาณตะก่ัวสูงเกินเกณฑกําหนด (90 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม) โดยตัวอยางท่ีมีปริมาณตะก่ัวสูงสุด คือตัวอยางสีสมบนโตะชิงชา บริเวณ

สนามเด็กเลนอนุบาล พบปริมาณตะก่ัวเทากับ 5,126 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รองลงมา

คือสีเหลืองไขไกบนโตะหิน บริเวณขางหองสมุด พบปริมาณตะกั่วเทากับ 3,739 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สีเคลือบคละสีบนชิงชา บริเวณสนามเด็กเลนอนุบาล มีปริมาณ

ตะกั่วเทากับ 3,551 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และสเีขียวที่เสาโรงอาหาร โดยพบปริมาณ

ตะกั่วเทากับ 470 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม นอกจากน้ียังพบโครเมียมมีปริมาณเกินกวา

เกณฑกาํหนด 3 ตัวอยาง ไดแก ตัวอยางสีเหลืองไขไกบนโตะหิน บริเวณขาง

หองสมุด ตัวอยางสีสมบนโตะชิงชา บริเวณสนามเด็กเลนอนุบาล และตัวอยางสี

เคลือบคละสีบนชิงชา บริเวณสนามเด็กเลนอนุบาล 

3.3 สีเคลือบที่เก็บจากสถานที่ตางๆ ในบริเวณโรงเรียนวัดบานฉาง จํานวน 6 ตัวอยาง ผล

การทดสอบพบวาทุกตัวอยางมีปริมาณตะก่ัวสูงเกินเกณฑกําหนด โดยตัวอยางท่ีมี

ปริมาณตะก่ัวสูงสุด คือตัวอยางสีสมบนเสา บริเวณสนามเด็กเลนฝงประถม พบ

ปริมาณตะก่ัวเทากับ 2,221 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และตัวอยางท่ีพบปริมาณตะก่ัวสูง

เกิน 1000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ไดแก สีเหลืองบนเครื่องเลน ในสนามเด็กเลนฝง

อนุบาล สีแดงบนเครื่องเลน ในสนามเด็กเลนฝงอนุบาล และคละสีบนเครื่องเลน ใน

สนามเด็กเลนฝงอนุบาล สําหรับตัวอยางสีเหลืองบนรั้วในสนามเด็กเลนฝงประถม และสี

เขียวบนเสาในสนามเด็กเลนฝงประถม พบปริมาณตะกั่วเทากับ 373 และ 391มิลลิกรัม

ตอกโิลกรมั ตามลาํดับ นอกจากน้ียังพบโครเมียมมีปริมาณเกินกวาเกณฑกําหนด 4 

ตัวอยาง ไดแก ตัวอยางสีเหลืองบนเครื่องเลน ในสนามเด็กเลนฝงอนุบาล สีแดงบน

เครื่องเลน ในสนามเด็กเลนฝงอนุบาล คละสีบนเครื่องเลน ในสนามเด็กเลนฝงอนุบาล สี

สมบนเสาในสนามเด็กเลนฝงประถม 

ผลการทดสอบจากตัวอยางทั้งหมด สันนิฐานวา สีเคลือบนาจะเปนสาเหตุหน่ึงของการ

ปนเปอนตะกั่วในตัวอยางเลือดนักเรยีน ซึ่งตัวอยางที่ตรวจพบตะกั่วและโครเมียม ในปริมาณสูงคือ

ตัวอยางที่มีสีเหลือง สีแดง และสีสม 

ประโยชนท่ีไดรับ 
- พบวาตะกั่วในสีเคลือบอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการปนเปอนตะกั่วในตัวอยางเลือด

นักเรยีน 
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- เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการเลือกซื้อ/ใช ผลิตภัณฑตองไดคุณภาพและผานเกณฑ
มาตรฐานเพือ่ความปลอดภัย  

กลุมเปาหมาย 
- ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการออกระเบียบควบคุมดูแลผลิตภัณฑและของใชในโรงเรียน  
- ประชาชนทัว่ไป 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

กลุมงานทดสอบโลหะและธาตุปรมิาณนอย โครงการเคม ีกรมวิทยาศาสตรบรกิาร 
 
โทรศัพท 0 2201 7347 9 
โทรสาร  0 2201 7346 
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การวิเคราะหปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมและฟคัลโคลิฟอรมในนํ้าเสีย/นํ้าท้ิง และนํ้าผิวดิน 

ความเปนมา  

ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าผวิดินของกรมควบคุมมลพษิไดกาํหนดคามาตรฐานแบคทเีรยีโคลิ

ฟอรมและฟคัลโคลิฟอรม ซึ่งเปนดัชนีบงช้ีถึงความสะอาดและความปลอดภัยจากการปนเปอนเช้ือกอ

โรคในแหลงนํ้า เพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กรมวิทยาศาสตรบริการ 

เปนหนวยงานที่สนับสนุนใหเกิดการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน โดยมีกลุมงาน

สิ่งแวดลอม เปนหนวยใหบริการทดสอบมลพิษทางสิ่งแวดลอม จึงไดพัฒนาการใหบริการวิเคราะห

คุณภาพสิ่งแวดลอมทางจุลชีววิทยาเพิ่มเขามา ทั้งน้ีเพื่อใหครอบคลุมการวิเคราะหทดสอบในทุกดาน 

ทั้งกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 กลุมงานสิ่งแวดลอม ไดเริ่มดําเนินการพัฒนาหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาข้ึนเมื่อปพ .ศ. 2553 

ปจจุบันไดมีหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมพรอมใหบริการ โดยมีบุคลากรที่มีความรูความ

ชํานาญ รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบความใชไดของวิธีมาตรฐานสําหรับวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรม

ทั้งหมดและฟคัลโคลิฟอรมในนํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง และนํ้าผิวดิน พรอมใหบริการวิเคราะหทดสอบตามระบบ

คุณภาพมาตรฐานหองปฏิบตักิารทดสอบ/สอบเทียบ ทั้งน้ีกลุมงานไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้า

ทางจุลชีววิทยา ของแมนํ้าเจาพระยา บึงและคลองบางสวน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระหวางเดือนมถุินายน – กนัยายน 2555 เปนที่นาสังเกตวา แมนํ้าเจาพระยาบางชวง คลองบางแหง 

มีปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมสูงกวามาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 2 ซึ่งกําหนดปริมาณสูงสุด

ของโคลิฟอรม ไมเกิน 5,000 MPN/100 mL เชนเดียวกับปริมาณฟคัลโคลิฟอรม ซึ่งสูงเกินมาตรฐาน

คุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 2 ที่กําหนดคาสูงสุด 1,000 MPN/100 mL 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

 การขยายการบรกิารวิเคราะหทดสอบทางสิง่แวดลอม ครอบคลมุทกุดาน ตอบสนองทกุความ

ตองการสนับสนุนการพัฒนาควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมอยางย่ังยืน 

กลุมเปาหมาย ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  นักวิจัยดานมลพิษทางสิ่งแวดลอม หนวยงาน

ภาครฐั เชน กรมโรงงาน กรมควบคุมมลพษิ  กรมสงเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอม รวมถึง ประชาชนและ

ชุมชนทัว่ไป 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมงานสิ่งแวดลอม โครงการฟสิกสและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ 

โทรศัพท 0 2201 7146      

 โทรสาร  0 2201 7144  
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ความรวมมือดานแกวกับประเทศอิตาลี 
ความเปนมา 
 ศูนยเช่ียวชาญดานแกวมีหนาที่ใหบริการดานการทดสอบและงานวิจัยพัฒนา เพื่อสนับสนุน
ดานวิชาการและสรางความเขมแข็งใหแกอุตสาหกรรมแกวและกระจกของประเทศ โดยมีการสราง
เครอืขายความรวมมอืกบัหนวยงานอืน่ตามนโยบาย วศ . ที่สนับสนุนใหเกิดความรวมมือดานวิชาการ
กบัหนวยงานทีม่คีวามเช่ียวชาญเฉพาะดาน เกดิการบรูณาการของการทาํงานในดานที ่วศ มคีวาม
เช่ียวชาญ ศูนยเช่ียวชาญดานแกวได มี MOU ขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการกบัสถาบนั The 
Institute of Mineral Engineering, Department of Glass and Ceramic Composites 
มหาวิทยาลยั RWTH, Aachen ประเทศเยอรมนี มาต้ังแต พ ศ 2544 และไดมีพิธีการตออายุ MOU 
ฉบับใหม เมื่อวันที่ 21 สงิหาคม 2555  

 
ความรวมมือที่ผานมาเปนการใหคําปรึกษาทางวิชาการ งานวิจัย การรวมเปนวิทยากรในงานสัมมนาที่
ทาง วศ . เปนผูจัด นอกจากน้ัน RWTH ไดใหการฝกอบรมเฉพาะทางดานการคํานวณพลงังานแก
บุคลากรของศูนย ฯและรวมทํางานวิจัยวิเคราะหขอมูล ศูนยฯไดใหความรวมมือในการประสานงาน
การฝกงานในภาคอตุสาหกรรมของนักศึกษาจากสถาบนัมาโดยตลอด  
 ในสวนของการวิเคราะหทดสอบซึ่งเปนงานหลักที่มีความสําคัญ ศูนยเช่ียวชาญดานแกวได
พยายามพฒันาและปรบัปรงุงาน โดยวางแผนขยายงานดานทดสอบใหเปนระดับเช่ียวชาญหรอืไมมทีี่
ใดใหบรกิารแตมคีวามสาํคัญและมผีลกระทบสงู เชน การบรกิารคํานวณคาทางพลงังานของเตาหลอม
แกว การใหบริการศึกษาพฤติกรรมการหลอมแกว เปนตน  ที่สําคัญคือไดขยายงานบริการทดสอบ
ภาชนะแกวบรรจุยา โดยมีการแถลงขาวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เพื่อใหบริการวิเคราะหทดสอบ
เฉพาะดานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบรโิภค ดังน้ันที่สําคัญที่สุดคือการเพิ่มขีดความสามารถ
และสมรรถนะของบคุลากร ดวยการพฒันาองคความรูและความชํานาญ ความเขาใจเทคนิคตาง ๆ 
การมีความรวมมือกับหองปฏิบัติการเฉพาะทางดานแกวที่มีความเปนเลิศและมีประสบการณในการ
ทํางานดานน้ีมานาน จึงเปนสิ่งที่ศูนยฯ ตองการ 
 เปนขอดีที่ศูนยเช่ียวชาญแกวเปนสมาชิกของคณะทํางานหรือ Technical Committee 02 
ดานการวิเคราะหทดสอบและสมบัติทางเคมีของแกว ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่มีความเปนเลิศดาน
หองปฏิบัติการแกวจากประเทศตางๆ 16 หองปฏิบัติการ ไดเขารวมประชุมอยางตอเน่ือง ร วมทาํการ
ทดสอบความชํานาญ และทาํ Round Robin เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการ 
หน่ึงในสมาชิกของ TC02 คือ สถาบันดานแกวของประเทศอิตาลีช่ือ Stazione Sperimentale del 
Vetro (SSV) ต้ังอยูที่เกาะมูราโน เมืองเวนิส SSV คือสถาบันวิเคราะหทดสอบแกวที่มหีลายหนวย 



 
24 

ทดสอบซึ่งครอบคลุมทั้งการทดสอบทางกายภาพและทางเคมี เปนสถาบันเกาแก ต้ังเมื่อ พ. ศ. 2525 
มีช่ือเสียงของอิตาลีและเปนที่ยอมทั้งในและนอกประเทศ มีผูทรงคุณวุฒิที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
และมีเครื่องมืออุปกรณในการวิเคราะหทดสอบดานแกวที่ครบครันทันสมยัที่สุด การประชุมประจําป 
ของ TC02 เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ที่ผานมา SSV เปนเจาภาพจดัการประชุม และไดอนุญาตให
สมาชิกเย่ียมชมสถาบัน จึงมีโอกาสไดพบกับ Dr. Nicola Favaro หวัหนาหองปฏิบตักิารดานกายภาพ
และเคม ีไดปรกึษาถึงความเปนไปไดในการมขีอตกลงความรวมมอืในอนาคต จากน้ันไดประสานความ
คืบหนาทาง e-mail จนในที่สุด Dr. Stefano Manoli ผูอํานวยการสถาบันไดเห็นดวยที่จะมีความ
รวมมือกัน ในรูปแบบ Agreed Minutes 
 จึงเปนที่มาของการมีพันธมิตรเพิ่มในดานวิเคราะหทดสอบของศูนยเช่ียวชาญดานแกวกับ
สถาบนั SSV ในวันที่ 11 มิ.ย.2555 ไดมีพิธีลงนามใน Agreed Minutes ความตกลงรวมกนัดาน
วิชาการดานแกวระหวาง SSV (Dr. Stefano Manoli, Managing Director) และ วศ (ดร.สทุธิเวช ต.
แสงจันทร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ) ที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สําหรับความรวมมือจะเริ่มจากการที่ SSV ยินดีใหเจาหนาที่ของศูนยเช่ียวชาญดานแกว มา
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทดสอบทางเคมีของผลิตภัณฑแกว ในสัปดาหแรกของเดือน 
กนัยายน 2555 พรอมทั้งยินดีที่จะใหเจาหนาที่ที่ตองการเรียนปริญญาเอกมาทําวิจัยที่สถาบัน SSV ได 
1 หรือ 2 ป ในสวนของ วศ . ยินดีจะสงตอและแนะนําลูกคาที่ตองการรายการทดสอบที่ วศ. ไมมีและ
ยังขาดประสบการณ คือ Defect & Failure Analysis ใหกับสถาบัน SSV สําหรับงานวิจัย ศูนย
เช่ียวชาญแกวไดช้ีแจงวางานวิจัยที่ขณะน้ีมุงเนน คือ ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใชพลังงาน
ของอตุสาหกรรมแกว และการเพิ่มสมบัติความทนทานตอสารเคมีของผิวแกว เน่ืองจากแกวใน
ประเทศไทยซึ่งรอนช้ืนประสบปญหาน้ีอยางมาก SSV ไดแสดงความสนใจรวมงานวิจยัทางดานการ
ประหยัดพลังงาน 
 
สรุปผลการดําเนินการ 
 ความรวมมือที่เปนรูปธรรม ไดเริ่มจากการที่ วศ ไดสงนางสาวอุสุมา น าคนิคาม ไปฝกอบรม
ที่สถาบัน SSV ในระหวางวันที่ 1-9 กนัยายน 2555 เนนเรือ่งการทดสอบแกวบรรจยุาตามมาตรฐาน 
EP (European Pharmacopeia) และการทดสอบทางดานเคมีของบรรจุภัณฑแกว โดยไดฝกอบรม
ใน Chemical and Environmental Department ซึ่งเปนหนวยที่มีการวิเคราะหทดสอบทางดาน
เคมขีองแกวทัง้หมด สามารถใหบรกิารวิเคราะหทดสอบเฉพาะทางดานเคมถึีง 34 รายการตาม
มาตรฐาน ASTM ISO USP UNI (มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรมของอติาล)ี ซึ่งรวมถึงทดสอบ
ภาชนะแกวบรรจยุา อาทเิชน Hydrolytic Resistance of powder Glass Test ตาม ISO 719 การ 
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ทดสอบภาชนะแกวบรรจยุาตาม USP การวิเคราะหธาตุที่ละลายออกจากเน้ือแกว เชน Pb Cd Sb 
As Mo Ni Ba ตามมาตรฐาน UNI  

 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1. การมีความรวมมือกับ สถาบัน SSV ทีม่ศัีกยภาพเฉพาะทางโดยเฉพาะดานวิเคราะหทดสอบ 

จะเปนประโยชนตอศักยภาพการดําเนินงานของศูนยเช่ียวชาญดานแกว กรมวิทยาศาสตร

บริการ ทั้งการทดสอบและงานวิจัยที่มีแผนจะบูรณาการในอนาคต  

2. การมีความรวมมือนับเปนทางลัดที่ทําใหบุคลากรมีความสามารถเร็วข้ึน เพราะไดรับการ

อบรมโดยตรงจากผูที่มีประสบการณสูง การไดฝกปฏิบัติ ทราบเทคนิคการเตรียมและการ

ทดสอบตัวอยาง ทําใหทราบถึงข้ันตอนและเทคนิคอยางละเอียด ความรูที่ไดรับนํามาปรับใช

ใหเกิดประโยชนตอการวิเคราะหทดสอบดานเคมีของศูนยเช่ียวชาญดานแกว  

 
กลุมเปาหมาย กลุมอุตสาหกรรมแกว ผูนําเขา-สงออก บรรจุภัณฑแกวอาหารและยา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยเช่ียวชาญดานแกว โครงการฟสิกสและวิศวกรรม 
โทรศัพท  0 2201 7368 
โทรสาร   0 2201 7397 
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การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียบนพ้ืนผิวพลาสติก 
 
ความเปนมา 

 อาหารเปนสินคาที่มีความสําคัญกับประเทศไทยอยางย่ิง นอกจากเปนสินคาหลักในการ
ดํารงชีวิตของคนไทยแลวยังเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศไทยอีกดวย ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณภาพของสินคาและความปลอดภัยตอผูบริโภค ดังน้ันจึงมีความ
จําเปนที่จะตองตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสถานที่ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑสุดทาย การทดสอบ
อาหารทางจลุชีววิทยานับวามคีวามสาํคัญทัง้ในดานคุณภาพของสนิคาและความปลอดภัยของ
ผูบริโภค อาหารที่ปนเปอนจุลินทรียนอกจากจะเปนสาเหตุหลักของการเกิดโรคในผูบริโภคแลว ยังทํา
ใหอายุการเกบ็รกัษาอาหารลดลง จงึทาํใหมกีารพฒันาเทคโนโลยีในการถนอมอาหารเพือ่กาํจดัหรอื
ควบคุมปริมาณจุลินทรียในผลิตภัณฑอาหาร นอกจากการถนอมอาหารแลวบรรจุภัณฑยังมีสวนชวย
ยืดอายุการเกบ็รกัษาอาหารได จงึมกีารพฒันาบรรจภัุณฑทีส่ามารถรกัษาคุณภาพของอาหารให
ยาวนาน การใชสารยับย้ังแบคทีเรียผสมในภาชนะบรรจุอาหารเปนตัวอยางหน่ึงของการพัฒนาดานน้ี 
โดยภาชนะบรรจอุาหารน้ีสามารถหยุดหรือลดการเจริญของจุลินทรียในอาหารได ปจจุบันมีผูผลิต
กลองพลาสติกบรรจุอาหารที่มีสารยับย้ังแบคทีเรียวางขายในทองตลาดมากข้ึน แตการที่จะให
ผูบริโภคมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑน้ันวาสามารถยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียไดหรือไม ตองมี
การทดสอบประสทิธิภาพการยับย้ังแบคทีเรียในผลิตภัณฑดังกลาว  
 ดังน้ันกรมวิทยาศาสตรบริการโดยกลุมงานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ ซึ่ง
มหีนาทีค่วามรบัผดิชอบในการทดสอบอาหารและวัสดุสมัผสัอาหารดานจลุชีววิทยา จงึไดดาํเนินการ
ศึกษาวิธีทดสอบการทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังแบคทีเรยีบนพื้นผิวพลาสติก ตามวิธี ISO 
22196:2011 Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous 
surfaces เพื่อพัฒนาเปนรายการทดสอบใหมใหบริการแกอุตสาหกรรมภาชนะบรรจุอาหารพลาสติก
ตามที่ไดรับการรองขอจากผูผลิต และเพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามคํากลาว
อางหรอืโฆษณา 
 
สรุปผลการดําเนินงาน  
 การทดสอบ ประสิทธิภาพการยับย้ังแบคทีเรียบนพื้นผิวพลาสติกบรรจุอาหารที่มีสาร
ยับย้ังแบคทีเรีย ตามวิธ ีISO 22196:2011 ใชหลักการเพาะเช้ือแบคทีเรียอางอิงบนพื้นผิวพลาสติกที่มี
สารยับย้ังแบคทีเรีย และพลาสติกควบคุม บมในสภาวะที่ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนเปนเวลา 24 
ช่ัวโมง แลวนับจํานวนแบคทีเรียที่สามารถมีชีวิตรอดหรือเจริญไดบนพื้นผิวพลาสติกที่ตองการทดสอบ
เทียบกับพลาสติกควบคุมที่ไมมีสารยับย้ังแบคทีเรีย แลวนําผลไปคํานวณเปนประสิทธิภาพการยับย้ัง
แบคทีเรีย  
 ในการดําเนินงานไดศึกษาข้ันตอนและปจจัยตางๆ ที่ระบุไวใน ISO 22196:2011  ไดแก 
      1. ศึกษาเทคนิคการเตรียมปริมาณเช้ือ Escherichia coli และ Staphylococcus 
aureus ที่จะนํามาใชทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังแบคทีเรียบนพื้นผิวพลาสติก เพื่อใหไดจํานวน
เช้ือตามที่ระบุในวิธีทดสอบมาตรฐาน ISO 22196 : 2011       
      2. ศึกษาวิธีการฆาเช้ือบนพื้นผิวพลาสติกที่เหมาะสม ไดแก    
   2.1 วิธีฆาเช้ือในหมอน่ึงอัดไอนํ้า โดยใชถุง stomacher ทีต่ดัใหไดขนาด 4x4 
เซนติเมตร นําไปฆาเช้ือในหมอน่ึงอัดไอนํ้า อุณหภูมิ 121 °C นาน 15 นาที พบวาถุง stomacher ที่
ฆาเช้ือในหมอน่ึงอัดไอนํ้า เสียสภาพจากเดิมที่เปนแผนจับตัวกันเปนกอน  ไมสามารถนํามาทดสอบได  
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  2.2 วิธีเช็ดดวยแอลกอฮอลรอยละ 70  โดยใชถุง stomacher ทีต่ดัใหไดขนาด 4x4 
เซนติเมตร เช็ดดวยสําลีชุบแอลกอฮอลรอยละ 70 พบวาถุง stomacher จะมีหยดนํ้าและขนของสําลี
ติดอยูบนผิวพลาสติก และตองทิ้งไวนานกวาหยดนํ้าที่ผิวพลาสติกจะแหงหมด ซึ่งวิธีน้ีพลาสติกไมเสีย
สภาพแตตองหาวิธีทําใหหยดนํ้าบนผิวพลาสติกแหงเร็วและใชสําลีที่มีคุณภาพดีไมเปนขน จึงไดนํา
สาํลชีนิดกอนมาทดสอบโดยนําไปฆาเช้ือดวยหมอน่ึงอัดความดันไอกอนนํามาใชเช็คตัวอยางพบวาสําลี
กอนเมื่อนําไปเช็ดตัวอยางพลาสติกแลวไมเปนขนและใชเช็ดหยดนํ้าที่ติดอยูที่ผิวของตัวอยางพลาสติก
ใหแหงได   
 นอกจากน้ีไดทดสอบนําตัวอยางภาชนะบรรจุอาหารที่มีการระบุวามีการใชสารยับย้ัง
จุลินทรีย มาทดสอบตามวิธีดงักลาวจาํนวน 8 ตัวอยาง พบวาสามารถทดสอบประสทิธิภาพการยับย้ัง
แบคทีเรียไดตามวิธี ISO 22196 : 2011 แตผลการทดสอบตัวอยางควบคุมยังไมเปนไปตามเกณฑที่
ระบุในวิธีทดสอบ จําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาปจจัยและวิธีการแกไขที่เหมาะสม  เพื่อให
มั่นใจในผลการทดสอบกอนทีจ่ะเปดใหบรกิารแกลกูคาตอไป  ซึง่คาดวาจะสามารถใหบรกิารลกูคาได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 น้ี 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1. พัฒนาเปนรายการทดสอบใหมเพื่อใหบริการแกผูประกอบการดานวัสดุสัมผัสอาหาร 

เพื่อใชเปนขอมูลในการคา การควบคุมคุณภาพสินคาและพัฒนาผลิตภัณฑ 

2. การเพิม่ศักยภาพดานการใหบรกิารทดสอบผลติภัณฑพลาสติกของกรมวิทยาศาสตร

บรกิาร เสริมความเขมแข็งของศูนยวัสดุสัมผัสอาหารของ วศ. 

3. คุมครองผูบริโภคใหไดใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 

4. สามารถนําไปพัฒนาเพื่อทดสอบสินคาในกลุมอื่นที่มีการใชสารยับย้ังจุลินทรีย เชน 

สิ่งทอ  เครื่องสุขภัณฑ ผลิตภัณฑยาง เปนตน  

กลุมเปาหมาย 

 ผูผลิตภาชนะบรรจุอาหาร หรือ ผูผลิตในผลิตภัณฑอื่นที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจทั่วไป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  สาํนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 

โทรศัพท  0 2201 7183 

โทรสาร   0 2201 7181 
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รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการเร่ือง 
การทดสอบความชํานาญเพ่ือการประกันคุณภาพของหองปฏิบัติการ 

สาขาสิ่งแวดลอม สาขาเคมีและอาหาร สาขาสอบเทียบ 
ความเปนมา 

ศูนยบรหิารจดัการทดสอบความชํานาญหองปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตรบรกิาร มภีารกจิ
หลักในการใหบริการดานกิจกรรมทดสอบความชํานาญของหองปฏิบตักิาร ซึ่งในปงบประมาณ 2555 
ศูนยฯ ไดใหบรกิารในสาขาตางๆ ไดแก สาขาอาหาร สาขาเคม ีสาขาสิง่แวดลอม สาขาฟสกิสและ
สอบเทียบ ซึ่งแตละกิจกรรมไดปดดําเนินกิจกรรม เรียบรอยแลว ผลการประเมินสมรรถนะ
หองปฏิบัติการมีทั้งที่ไดผลเปนที่นาพอใจและไมนาพอใจซึ่งหองปฏิบัติการที่ไดผลไมเปนที่นาพอใจ 
จะตองหาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแกไข และเฝาระวังสมรรถนะของหองปฏิบัติการใหไดผลเปนที่
นาพอใจตอไป ดังน้ันศูนยฯ จึงไดดําเนินการจัดสัมมนาปดกิจกรรมทดสอบความชํานาญเพื่อใหความรู
แกหองปฏิบัติการ ในหัว ขอเรื่องการทดสอบความชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพของหองปฏิบัติการ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทดสอบความชํานาญ สรุปผลและขอแนะนํา
ทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับการทดสอบความชํานาญของแตละสาขา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางหองปฏิบัติการ  โดยกาํหนดจดัสมัมนาจาํนวน 3 ครั้ง ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 
สรุปผลการดําเนินงาน  
  ศูนยบริหารจัดการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ ไดจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง   บทบาท
ของกิจกรรมทดสอบความชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพของหองปฏิบัติการ สาขาสิ่งแวดลอม สาขา
เคมแีละสาขาอาหาร  และสาขาสอบเทียบ  บรรยายโดยวิทยากรจากภายนอกและภายในกรม
วิทยาศาสตรบริการ หัวขอการสัมมนาเปนการบรรยายรายละเอียดการออกแบบกิจกรรมการทดสอบ
ความชํานาญ และสรุปผลกิจกรรมฯ พรอมขอแนะนําทางเทคนิคที่สําคัญ  เผยแพรความรูทางวิชาการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ และใหขอแนะนําเทคนิคการเลือกใชเครื่องมือ
สาํหรบัทดสอบ การเตรยีมตัวอยาง  การเลอืกใชสารมาตรฐาน การคํานวณผลและรายงานผลการ
ทดสอบ เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแกหองปฏิบัติการในการวิเคราะหทดสอบทางดานสิ่งแวดลอม ดาน
เคมแีละอาหาร และดานสอบเทยีบ โดยจดัสมัมนาบทบาทของกจิกรรมทดสอบความชํานาญเพือ่การ
ประกันคุณภาพของหองปฏิบัติการทดสอบ จํานวน 3 ครั้ง ไดแก  ทางดานสิ่งแวดลอม เคมีและ
อาหาร และสอบเทียบ ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 6 อาคารสถานศึกษาเคมปีฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตร
บริการ  กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 จดัสมัมนาฯ ดานสิ่งแวดลอม ในวันที่ 10 สงิหาคม 2555 มีผูเขารวม จํานวน 232 คน  
  ครั้งที่ 2 จดัสมัมนาฯ ดานเคมแีละอาหาร ในวันที ่24 สงิหาคม 2555 มีผูเขารวม จํานวน 200  คน 
  ครั้งที่ 3 จัดสัมมนาฯ ดานสอบเทียบ ในวันที่ 7 กนัยายน 2555 มีผูเขารวม จํานวน 149 คน 
 

และไดประชาสัมพันธเชิญชวนใหหองปฏิบัติเขารวมกิจกรรมทดสอบความชํานาญที่จะจัดข้ึน
ในปงบประมาณ 2556  พรอมกันน้ีไดเปดโอกาสใหบุคลากรของหองปฏิบัติการไดซักถามปญหาตางๆ  
และไดรับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากหองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรมทดสอบความชํานาญ  
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จากการสาํรวจผลความพงึพอใจของผูเขารวมสมัมนาฯ ตามแบบประเมนิการสมัมนาฯ ทัง้ 3 
ครั้ง พบวาผูเขารวมสัมมนาฯ มีความพึงพอใจตอการจัดสัมมนาฯ ในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจดี 
ผลการประเมินความพึงพอใจ มีดังน้ี 

สัมมนาครั้งที่ 1 รอยละของความพึงพอใจเทากับ 87.60 จากขอมูลแบบสาํรวจ จาํนวน 163 ฉบบั 
สัมมนาครั้งที่ 2 รอยละของความพึงพอใจเทากับ 88.20 จากขอมูลแบบสํารวจ จํานวน 137 ฉบบั 
สัมมนาครั้งที่ 3 รอยละของความพึงพอใจเทากับ 88.60 จากขอมลูแบบสาํรวจ จาํนวน  90 ฉบบั 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. หองปฏิบัติการไดรับความรู ความเขาใจในเทคนิ คการวิเคราะหทดสอบและสอบเทียบมาก

ย่ิงข้ึน  
2. หองปฏิบัติการไดรับความรูเกี่ยวกับ เชิงเทคนิคของการวิเคราะหทดสอบ เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของหองปฏิบัติการ 
 

กลุมเปาหมาย บุคลากรในหองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรมในสาขาสิ่งแวดลอม สาขา
อาหารสาขาเคม ีและสาขาสอบเทยีบ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยบรหิารจดัการทดสอบความชํานาญหองปฏิบตักิาร   กรมวิทยาศาสตรบรกิาร 
โทรศัพท 0 2201 7331 3 
โทรสาร 0 2201 7507 
 

ภาพการสัมมนาฯ ณ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร  ดังแสดงขางลางนี ้
 

 
 

การสัมมนาครั้งที่ 1 หองปฏิบัติการที่เขารวมสัมมนาดานสิ่งแวดลอม ในวันที่ 10  สงิหาคม 2555 
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การสัมมนาครั้งที่ 2 หองปฏิบัติการที่เขารวมสัมมนาดานอาหารและเคมี ในวันที่ 24  สงิหาคม 2555  

 

การสัมมนาคร้ังท่ี 3 หองปฏิบัติการท่ีเขารวมสัมมนาดานสอบเทียบ ในวันท่ี 7  กันยายน 2555 
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