
 

   

    มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๖          ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖    
            

สารบัญ                                               หน้า   
 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐฯ และผู้ประกอบการเซรามิก เพื่อพัฒนารูปแบบ          ๑ 

เซรามิกตามวิถีล้านนา 
ครีมเทียมชนิดผงปราศจากไขมันทรานส์         ๔   
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ๖ 
สมรรถนะขีดความสามารถบุคลากรวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ :      ๙ 
 พัฒนาด้วยการฝึกอบรมและการรับรอง   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สท. ผ่านทางเว็บ Intranet      ๑๓ 
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๑๕ 

เพื่อการรับรองสินค้า OTOP ในเชิงคุณภาพและความปลอดภัย 
เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง         ๑๗ 
การสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ     ๑๘ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลําไย 
การสอบเทียบฉากมาตรฐานด้วยชุดออโต้คอลลิเมเตอร์      ๒๑ 
การสํารวจคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของนํ้าอุปโภคและบริโภคในต่างจังหวัด   ๒๒ 
การให้บริการกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ๒๔ 
 
                      

   
 
 



 
๑ 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐฯ และผู้ประกอบการเซรามิก เพื่อพัฒนารูปแบบเซรามิก 
ตามวิถีล้านนา 

ความเป็นมา 

 อุตสาหกรรมเซรามิกไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง  มีผู้ประกอบการท่ีเป็นโรงงาน 
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และชุมชน  สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประเทศ โดย
ในปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกเซรามิกเกือบ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท มีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรปและในเขตอาเซียน  โดยเฉพาะในจังหวัดลําปาง มีโรงงานผลิต ๒๐๐ กว่าโรง  มี
ผู้ประกอบการเซรามิกที่มีการส่งออกร้อยละ ๗๐ รวมแรงงานกว่า ๙,๐๐๐ คน และเงินลงทุนกว่า ๒,๔๕๐ 
ล้านบาท แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการประสบปัญหาภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งอัตราค่าแรงขั้นตํ่าวัน
ละ ๓๐๐ บาท การปรับขึ้นราคาแก๊สที่ใช้ในเตาเผา ขาดแคลนแรงงานฝีมือ รวมถึงภาวะการแข่งขันทาง
การตลาดที่มีสินค้าเซรามิกจากจีนเข้ามาจําหน่ายในประเทศมากข้ึน  การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวก้าวทันสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน้ี   จึงเป็นสิ่งจําเป็น  
ที่จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคงและย่ังยืนต่อไป  
 สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานท่ีมีเทคโนโลยีเซรามิกครบวงจร 
ต้ังแต่การทดสอบ การเตรียมดิน การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ การเคลือบ และการเผาจนได้เป็นช้ินงาน 
นอกจากน้ันยังมีเทคนิคการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการตกแต่ง และพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย  
เทคโนโลยีเหล่าน้ีพร้อมถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเซรา
มิกไทย  กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถี
ล้านนาเพ่ือสร้างตลาดใหม่” เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง จังหวัดลําปาง 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับพัฒนา
รูปแบบ สร้างตลาดเพ่ือความอยู่รอดของเซรามิกไทยในภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ SMEs  รวมท้ังสิ้น ๑๐๔ คน 
 
สรุปการดําเนินการ 
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะแบ่งเป็น ๒ ช่วง ในช่วงเช้าจะเป็นการอภิปราย โดยวิทยากรรับเชิญ 
ผศ.สุรพงษ์  เลิศทัศนีย์ ที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ   
ได้บรรยายประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ “ล้านนาคอลเลคชัน” ในโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสินค้าล้านนามา ๔ – ๕ ปี ซึ่งโครงการน้ีมี
วัตถุประสงค์ในการสร้างให้ผู้ประกอบการเข้าใจเก่ียวกับวิถีล้านนา และนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
โดยใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” วิทยากรท่านที่ ๒ รศ.ดร.วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์ หัวหน้า
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายถึงศิลปะล้านนาภาคเหนือที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไป สามารถเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ตัวเองได้ วิทยากรท่านที่ ๓ นายสุกฤษฎ์ิ  สุขิตเจริญกุล  กรรมการผู้จัดการบริษัท กระเบ้ืองไม้งาม จํากัด 
เล่าถึงประสบการณ์การออกแบบกระเบื้องมุงหลังคาบ้านของ คุณธงชัย  แมคอินไตย์ ที่ จ.เชียงราย ทําให้
เป็นที่รู้จักและมีช่ือเสียง และการได้เข้าร่วมในโครงการ “ล้านนาคอลเลคชัน” มีการนําวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ร่วมกับความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทําให้ 
 

 



 
๒ 

ผลิตภัณฑ์มีลวดลายสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน วิทยากรท่านสุดท้าย  นางสาวอัมพร  ขันชัย
ทิศ  กรรมการบริหารทั่วไป บริษัท เปรมประชาคอลเลคชัน จํากัด  ได้เล่าถึงประสบการณ์การผลิตเซรามิก
ที่ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูก กิจการขาดทุนกว่า ๒๕ ล้านบาท แต่เมื่อได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจโดยการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สามรถกลับมาดําเนินธุรกิจได้อีกจนถึงทุก
วันน้ี และการได้เข้าร่วมโครงการ “ล้านนาคอลเลคชัน” ทําให้ปัจจุบันสามารถส่งออกสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
ของตนเอง จําหน่ายต่างประเทศได้ปีละหลายล้านบาท 
 ในภาคบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเน้ือดินขาว และเน้ือ
ดินแดง  โดยผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาและความต้องการให้ภาครัฐฯ 
เข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สรุปได้ดังน้ี  สิ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ภาครัฐฯ เข้าช่วยเหลือ คือ 
การเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจในวิธีการลดต้นทุนการผลิต  ทั้งในด้านวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  การ
ออกแบบ  และการตลาด  โดยที่ผู้ประกอบการจะยังสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเพ่ือมุ่งเน้นสู่ตลาด
ใหม่  ส่งออกไปยังต่างประเทศได้ อีกทั้งยังต้องการความรู้เก่ียวกับเทคนิคและวิธีการออกแบบ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการตลาดเพ่ือให้สามารถสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีอัตลักษณ์ความเป็นล้านนา  
ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นในตลาดใหม่ได้ ข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการที่ได้จากการสัมมนา
ในครั้งน้ี  กรมวิทยาศาสตร์บริการจะนําไปวิเคราะห์ และจัดทําแผนดําเนินงานนําวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปลดต้นทุนการผลิต พัฒนารูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนารูปแบบ
ที่เป็นอัตลักษณ์ต่อไป 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. ได้ทราบประเด็น ปัญหา เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบ เพ่ือสร้างตลาดสินค้าเซรามิกไทย 
 ๒. เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับอุตสาหกรรมเซรามิกไทย 
 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกภาคเหนือ 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๐๓ 
โทรสาร    ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
๓ 
 

ภาพประกอบการสัมมนาเชงิปฏิบัติการในหัวข้อ“การพฒันารปูแบบเซรามิกตามวิถีล้านนาเพื่อสรา้ง
ตลาดใหม่” เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  
ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง จังหวัดลําปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๔ 

 
ครีมเทียมชนิดผงปราศจากกรดไขมันทรานส์   

 
ความเป็นมา   
 ครีมเทียมชนิดผงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผสมในเครื่องด่ืมประเภทชา กาแฟ และนิยมผสมในเครื่องด่ืม
สําเร็จรูป เพ่ือเพ่ิมความข้นมันให้แก่ผลิตภัณฑ์   เน่ืองจากมีการใช้ครีมเทียมชนิดผงเป็นส่วนประกอบใน
หลายผลิตภัณฑ์และเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริโภคกันเป็นประจําทุกวัน แต่ในครีมเทียมชนิดผงมีส่วนประกอบหลัก
คือไขมันที่มีกรดไขมันทรานส์ (trans-fatty acid) เป็นส่วนประกอบ กรดไขมัน ทรานส์เป็นสาเหตุสําคัญที่
ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เพ่ิมปริมาณแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL cholesterol) หรือไขมันไม่ดี  
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกําหนดให้ระบุปริมาณกรดไขมันทรานส์บนฉลาก แต่ในอนาคตหากมีกฎหมาย
กําหนด ผู้ผลิตต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ให้มีกรดไขมันทรานส์  ผู้วิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมชนิดผงปราศจากไขมันทรานส์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีห่วงใยสุขภาพ 
ไม่ต้องการผลิตภัณฑ์ครีมเทียมชนิดผงที่มีกรดไขมันทรานส์ และเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตนําไปใช้ในการแข่งขัน
ทางการค้าได้  
 
สรุปผลการดําเนินงาน 

การผลิตครีมเทียมชนิดผง ทําได้โดยนําอิมัลชันของครีมเทียมหรือครีมเทียมชนิดเหลวที่มี
ส่วนประกอบหลัก คือ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และอิมัลซิไฟเออร์ ผ่านกระบวนการทําให้แห้งด้วย
เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer)  จากน้ันนําครีมเทียมชนิดผงสูตรทดลองมาวิเคราะห์ปริมาณกรด
ไขมันทรานส์ด้วยเคร่ืองแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas chromatography; GC) เปรียบเทียบกับครีมเทียมชนิด
ผงทางการค้า พบว่าครีมเทียมชนิดผงสูตรทดลองมีปริมาณกรดไขมันทรานส์ตํ่ากว่าครีมเทียมชนิดผงทาง
การค้าประมาณ ๔๐ เท่า และมีกรดไขมันทรานส์ตํ่ากว่า ๐.๕ กรัมต่อหน่วยบริโภค หรือถือว่าปราศจากกรด
ไขมันทรานส์  โดยอ้างอิงจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
แคนาดา      
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
   สูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมเทียมชนิดผง สามารถถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต หรือนํา
ข้อมูลไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาคุณภาพครีมเทียมชนิดผงให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ปราศจากกรด
ไขมันทรานส์ และเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์     
  
กลุ่มเป้าหมาย   ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สนใจทั่วไป  
   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๑๕  
โทรสาร  ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๑๖  
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การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือกาการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือการควบคุมคุณภาพรควบคุมคุณภาพ  
และความปลอดภัยของสินค้าและความปลอดภัยของสินค้า  

 
ความเป็นมา 

สํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจและหน้าที่ความ 
รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการต้ังแต่ ปี ๒๕๔๖ ปัจจุบันสํานักฯ ให้  การ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ
ชํานาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และการรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 
Guide 34 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สํานักฯ ได้รับมอบหมายจากกรมวิทยาศาสตร์บริการให้รับผิดชอบการ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า OTOP ตามแผนงานที่
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีส่วนที่รับผิดชอบ ๑ แผนงาน คือ แผนงานห้องปฏิบัติการเพ่ือการควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าตามยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปัจจุบันมี
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๕ 
จํานวน ๓๖,๐๙๒ ราย แต่มีผู้ที่ได้รับการรับรอง คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพียง ๑๐,๘๐๗ ราย เน่ืองจาก
ปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากน้ีห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาคมี
จํานวนน้อย และบางห้องปฏิบัติการไม่ สามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามที่กําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละผลิตภัณฑ์  หาก ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ห้องปฏิบัติการที่เช่ือถือได้ จะสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้บริโภคและเป็นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จะขายผลิตภัณฑ์ได้ทั้ งตลาด ภายในและต่างประเทศ  ดัง น้ันการยกระดับ
ห้องปฏิบัติการในส่วนภูมิภาคต่างๆ เพ่ือให้มีความสามารถ ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 
จนถึงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จึงมี ความสําคัญและจําเป็นที่ต้องรีบดําเนินการ   
     
สรุปผลการดําเนินงาน    
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สํานักฯ ได้ดําเนินการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และ  
ผู้บริหารของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๔ ภูมิภาค จํานวน ๓  หลักสูตรคือ หลักสูตรที่ ๑    
ข้อกําหนด ISO/IEC 17025 หลักสูตรที่ ๒ การจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC    
17025  และหลักสูตรที่ ๓ การทวนสอบ ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี และการควบคุมคุณภาพผลการ   
ทดสอบ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานจําแนกตามภาค ดังน้ี    
  ๑. ภาคกลาง จัดอบรม จํานวน ๒ ครั้ง ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์  บริการ 
ครั้งที่ ๑ หลักสูตรที่ ๑ และ หลักสูตรที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ห้องปฏิบัติการที่เข้า
อบรมจํานวน ๙ หน่วยงาน บุคลากรที่เข้าอบรมจํานวน ๒๙ คน ครั้งที่ ๒ หลักสูตรที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องปฏิบัติการที่เข้าอบรมจํานวน ๙ หน่วยงาน บุคลากรที่เข้าอบรมจํานวน ๒๓ คน  
 ๒. ภาคเหนือ จัดอบรม จํานวน ๒ ครั้ง ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
ครั้งที่ ๑ หลักสูตรที่ ๑ และหลักสูตรที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องปฏิบัติการที่เข้าอบรม
จํานวน ๘ หน่วยงาน บุคลากรที่เข้าอบรมจํานวน ๓๓ คน  ครั้งที่ ๒ หลักสูตรที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องปฏิบัติการที่เข้าอบรมจํานวน ๘ หน่วยงาน บุคลากรที่เข้าอบรมจํานวน ๓๐ คน  
 
 



 
๗ 
 

๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรม จํานวน ๒ ครั้ง ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑ หลักสูตรที่ ๑ และหลักสูตรที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
ห้องปฏิบัติการที่เข้าอบรมจํานวน ๑๑ หน่วยงาน บุคลากรที่เข้าอบรมจํานวน ๔๒ คน ครั้งที่ ๒  หลักสูตรที่ 
๓ ระหว่างวันที ่๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องปฏิบัติการที่เข้าอบรมจํานวน ๙ หน่วยงาน  บุคลากรที่เข้าอบรม
จํานวน ๓๔ คน   
๔. ภาคใต้ จัดอบรม จํานวน ๒ ครั้ง ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑ 
หลักสูตรที่ ๑ และหลักสูตรที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๑  กรกฎาคม ถึง ๒  สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องปฏิบัติการ ที่เข้า
อบรม จํานวน ๙ หน่วยงาน  บุคลากรที่เข้าอบรมจํานวน ๔๕ คน  ครั้งที่ ๒ หลักสูตรที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙-
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องปฏิบัติการที่เข้าอบรมจํานวน ๘ หน่วยงาน บุคลากรที่เข้าอบรมจํานวน ๔๖ คน   
 สรุปผลการดําเนินงานการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาคที่ให้บริการทดสอบ
คุณภาพสินค้า OTOP ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ภาคละ ๓ หลักสูตร มีผู้
เข้ารับการอบรมทั้งหมดจํานวน ๒๘๒ คน จากห้องปฏิบัติการจํานวน ๓๗ ห้องปฏิบัติการ ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปรับปรุงต่างๆ ซึ่งทางสํานักฯจะ
นํามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ๑. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้บริหารของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนา
โดยการอบรมในหลักสูตรที่จําเป็นในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025   
 ๒. สํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดําเนินงานด้านพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ OTOP 
ของประเทศต่อไป 
 
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้บริหารของห้องปฏิบัติการท่ีจะทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
OTOP 
 
หน่วยงานท่ีผู้รับผิดชอบ   สํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๒๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๐๑ 
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สมรรถนะขดีความสามารถบุคลากรวิทยาศาสตรป์ฏบิัติการ : 
พัฒนาด้วยการฝึกอบรมและการรบัรอง 

ความเป็นมา 

 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวนโยบายรัฐบาล  
นายกย่ิงลักษณ์  ชินวัตร ในการเร่งพัฒนาประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ และเร่ง
สร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ และนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร. พีรพันธ์ุ  พาลุสุข) สําหรับการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ รวมถึงพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่
อุตสาหกรรม น้ัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  
ได้ให้บริการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรนักวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้และทักษะการทํางานใน
ห้องปฏิบัติการท่ีถูกต้อง โดยมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมี
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) ที่เป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ โดยการจัดฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย นอกจากน้ี ภารกิจ
สําคัญอีกประการหน่ึง คือ การพัฒนาระบบงานการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดยเปิดให้การรับรองความสามารถบุคลากรสาขาแรก ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ  
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแนวนโยบายรัฐบาล  สรุปโดยสังเขป ดังน้ี 
๑. การจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
๑.๑ จัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมประจําปี ๒๕๕๖ จํานวน ๔๗ หลักสูตร รวม ๘๓ ครั้ง มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม รวม ๒,๕๐๙ คน มีผู้ผ่านการอบรมได้รับประกาศนียบัตร จํานวน ๒,๔๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๔๘ ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๔๗ และ ความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมด้านการจัดฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๒ 
๑.๒ จัดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จํานวน ๑๘ หลักสูตร  โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรม สามารถ
สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด และได้รับประกาศนียบัตร (e-certificate) ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 
ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๒,๖๓๙ คน ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามการจัดการฝึกอบรมผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จํานวน ๔,๒๔๘ คน  พบว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๘ และมีความพึงพอใจในการเข้า
รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๐ 
๑.๓ จัดฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ  
๒๕๕๖ น้ี สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ       ได้
ดําเนินการจัดฝึกอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         ศูนย์
พัทยา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกอบรมระหว่าง 
 
 



 
๑๐  

 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน ๒ หลักสูตร โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้รับ
ประกาศนียบัตรตามเกณฑ์ประเมินของหลักสูตร รวมจํานวนทั้งสิ้น ๗๐ คน  ดังน้ี  
๑) ข้อกําหนด ISO/IEC 17025 จํานวน ๓๗ คน   
๒) การจัดทําเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จํานวน ๓๓ คน 
 
นอกจากน้ี  ยังได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมร่วมกับ ฝ่ายมาตรวัดนํ้า การประปานครหลวง (กปน.) ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวัดนํ้าของ กปน. สู่
มาตรฐานสากล  ISO/IEC 17025 จํานวน ๙ หลักสูตร โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จํานวน ๓๐๑ คน มี
รายละเอียดดังน้ี 
๑) ข้อกําหนดการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  ๖๐ คน 
๒) การจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  ๓๐ คน 
๓) ค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ      ๒๙  คน 
๔) ความสอบกลับได้ของการวัด        ๓๒       คน 
๕) การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด        ๓๒       คน 
๖) การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025    ๓๓ คน 
๗) การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ       ๓๒  คน 
๘)การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์การทดสอบ/สอบเทียบ    ๒๙  คน 
๙) การคํานวณค่าสถิติสําหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ  ๒๔      คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม เคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา 
รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามกระบวนการระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2008 และข้อมูลจากผลการสํารวจความต้องการฝึกอบรม เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรการจัด
ฝึกอบรมของแผนฝึกอบรมประจําปี ๒๕๕๗  
 
๓. การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานสําหรับให้บริการฝึกอบรมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล 
ISO 29990 : 2010 (Learning services for non-formal education and training-Basic 
requirements for service provides) 
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการของสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตาม 



 
 

๑๑ 
 
มาตรฐานสากล ISO 29990 : 2010 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้สําหรับหน่วยฝึกอบรมโดยเฉพาะ โดยได้ทําบันทึก
ข้อตกลง ระหว่างรองผู้อํานวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นางพรรณี อังศุสิงห์ กับ ผู้อํานวยการ
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์  เมื่อ วันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 ๓.๑ พัฒนาหน่วยงานให้บริการฝึกอบรมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล ISO 
29990 : 2010 เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอในภาคอุตสาหกรรมของไทยในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการ  

๓.๒ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ และสมรรถนะของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมของไทย  
๓.๓ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ภูมิภาคอาเซียนในสมรรถนะของอุตสาหกรรมไทย  

 

    
 
๔. การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 

๔.๑ พัฒนาระบบการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากลฉบับใหม่  ISO/IEC 17024 
: 2012 (ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) แล้วเสร็จ ได้แก่ การจัดองค์กรการเป็นหน่วยรับรอง
บุคลากร การพัฒนาความสามารถบุคลากรในระบบงานรับรอง  การจัดระบบเอกสาร  การจัดระบบ
กระบวนการดําเนินงานการรับรอง เช่น ดําเนินการเรื่องเครื่องหมายรับรองความสามารถบุคลากร อัตรา
ค่าธรรมเนียม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในระบบทั้งหมด รวมถึงการจัดทําเว็บไซต์ 
http://pc_st.dss.go.th เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเก่ียวกับระบบการรับรองความสามารถ
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา  

๔.๒ ระบบงานรับรองความสามารถบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นําไปสู่การ
ปฏิบัติตามกระบวนงานต่างๆ ที่กําหนด สําหรับการประเมินความสามารถบุคลากรในสาขา “ การควบคุม
และจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ซึ่งเป็นสาขาแรก ดังน้ี 

- เปิดรับสมัครรอบที่ ๑-๒๕๕๖ ต้ังแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  
- มีผู้สมคัรจํานวน ๒๕ คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน (ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนด) จํานวน ๒๓ คน 
- สอบข้อเขียนวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
- ประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
- สอบสัมภาษณ์วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
- สรุปผลการประเมินเข้าสู่การพิจารณาให้การรับรองโดยคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถ

สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 



 
๑๒ 

 
 

     
๔.๓ ดําเนินการขอรับการรับรองการเป็นหน่วยรับรองบุคลากร (Certification Body for 

Persons) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 : 2012 จากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation 
Body : AB) ของประเทศไทย หรือ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยย่ืนหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ สมอ. รับคําขอเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และอยู่
ระหว่างกระบวนการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรอง  

๔.๔ ดําเนินการสํารวจข้อมูลสําหรับการพัฒนาเพ่ือเปิดสาขาใหม่ให้การรับรอง ให้ครอบคลุมสาขา
ต่างๆ เพ่ิมขึ้น อาทิ บุคลากรที่ปฏิบัติงานการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาอาหาร 
ในช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖ และสรุปผลการสํารวจเพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรอง
ความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิตและบริการของประเทศ มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เพ่ือการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา 

นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรในสถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  
โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๖, ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๙, ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๔๙, ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๙๔ 
โทรสาร    ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๒๙ 

 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 
 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายใน สท. ผ่านทางเว็บ Intranet 
 
ความเป็นมา 
 

 สืบเน่ืองจากการสื่อสารต่างๆภายในองค์กร การจัดกิจกรรมต่างๆ องค์ความรู้ที่บุคลากรของ
สํานักหอสมุดฯจัดทําขึ้น ตลอดจนฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการต่างๆ น้ันยังไม่มีการเช่ือมโยงระบบเข้า
ด้วยกันและสื่อสารอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว และเป็น
ช่องทางการสื่อสารแลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในองค์กร รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมกิจกรรมต่างๆ องค์ความรู้ 
และฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่พัฒนาข้ึนใช้ภายใน ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทําเว็บ 
Intranet ขึ้นใช้ภายในองค์กร 
 

สรุปผลการดําเนนิงาน 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําเว็บ Intranet ขึ้นใช้ภายในองค์กร โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน
ทาง  
Url : http://siweb.dss.go.th/intranet ประกอบด้วยหัวข้อ 

๑. Blog เรื่องน่ารู้ 
๒. ฐานข้อมลูเพ่ือการบริหารจัดการ 
๓. รายงานการประชุมคณะต่างๆ 
๔. แนะนํา e-book และเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ 
ทั้งน้ีมีการจัดอบรมการใช้งานเว็บ Intranet ให้แก่บุคลากรของสํานักหอสมุดฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้

ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับข้อมูลต่างๆ ที่แสดงบนเว็บ และการเข้าใช้งานเว็บ เพ่ือ
นําข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงตามความต้องการใช้งานต่อไป 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

๑. เพ่ือบริหารการจัดการความรู้ต่างๆ โดยเว็บ Intranet น้ีจะเป็นช่องทางให้บุคลากรของ
สํานักหอสมุดฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ภายในสํานักหอสมุดฯ ได้โดยง่าย   

๒. เป็นช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรท่ีมีแนวความคิดหรือสนใจใน
เรื่องเดียวกัน  

๓. บุคลากรของสํานักหอสมุดฯ ได้รับความรู้ สามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้อ่านและผู้เขียนจากเรื่องน่ารู้ที่ตนสนใจได้ ทําให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ ต่อยอด 
และทําความเข้าใจได้มากขึ้น      

 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของสํานักหอสมุดฯ 

 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
                                สาํนักหอสมุดและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

โทรศัพท ์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๘๕ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๗๙ 
 



 
๑๔ 

 
ภาพหนา้เว็บ Intranet และการจัดอบรมการใช้งานเว็บ Intranet 

 

 
 

                 

        
 
 
 
 



 
๑๕ 

 
การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพสินค้า OTOP โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่การ

รับรองสินค้า OTOP ในเชิงคุณภาพและความปลอดภัย 
 

ความเป็นมา 
 จากนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ให้ความสําคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘ อย่างมั่นคง  เน้นให้นําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปผสมผสานกับงานด้าน
เศรษฐกิจทั้งหมดเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส โดยมีแนวทางใช้
กลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ได้มาตรฐานของสินค้า ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทําให้เกิดการรับรองสินค้า OTOP ในเชิงคุณภาพและ
ความปลอดภัยสร้างความเช่ือมั่นต่อสินค้าในที่สุด  โดยบูรณาการกับหน่วยงานในภูมิภาค ทั้ง ๔ ภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ  ภาคใต้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลาง ตามลํา ดับ   กลุ่ม เคมี ภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โครงการเคมี  ได้รับมอบหมายให้พัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 โครงการเคมี ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสํารวจผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนต่างๆ เบ้ืองต้น ในภาคกลาง 
๑๐ จังหวัด ดังน้ี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี  ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดประเภทต่างๆ จํานวน ๔๗ 
ผลิตภัณฑ์ เช่น   สบู่เหลวสมุนไพร ครีมอาบนํ้าผสมสมุนไพร แชมพู ครีมนวด นํ้ายาถูพ้ืน นํ้ายาล้างจาน 
นํ้ายาซักผ้าชนิดเหลว นํ้ายาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น  มาทดสอบในห้องปฏิบัติการเพ่ือหาองค์ประกอบทางเคมี
ตาม มผช. และ อย.  พบว่าส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์  ในเบ้ืองต้นสรุปได้ว่า ปัญหาเกิดจากผู้ผลิตขาดความรู้
ความเข้าใจเร่ืองคุณภาพวัตถุดิบ และการควบคุมคุณภาพในการผลิต  การดําเนินการต่อมาเจ้าหน้าที่ของ
โครงการเคมีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ผลิตเพ่ือปรับปรุงคุณภาพสินค้า และผลักดันให้มีการจดแจ้งเพ่ือขอ
การรับรองมาตรฐานสินค้าจาก มผช. และ อย. โดยได้มีการย่ืนเรื่องแล้ว จํานวน ๑๑ ผลิตภัณฑ์  ได้แก่  
 

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ หมายเลข 
มผช. ๑. นํ้ายาซักผ้า 

๒. ครีมบํารุงผวิ   
๓. แชมพู ๒ ผลิตภัณฑ์  
  
๔. สบู่ก้อน   
๕. สบู่กลีเซอรนี   
๖. ครีมอาบนํ้า 

สอจ.ร ๓๗-๑๗๘-๓-ชบ/๑ 
สอจ.ร ๓๗-๕๕๑-๗-ฉช/๑ 
สอจ.ร ๓๗-๙๓-๑๓-ฉช/๑ 
สอจ.ร ๓๗-๙๒-๑๒-อท/๒ 
สอจ.ร ๓๗-๙๔-๑๑-ชบ/๑ 
สอจ.ร ๓๗-๖๖๕-๕-ฉช/๑ 
สอจ.ร ๓๗-๙๕-๙-ฉช/๑ 

อย. ๑. สบู่ ๒ ผลิตภัณฑ์ 
 
๒. แชมพู  
๓. ครีมนวด 

๑๖-๑-๕๖๐๐๐๕๙ 
๑๓-๑-๕๔๐๐๐๖๙ 
๑๖-๑-๕๖๐๐๐๕๗ 
๑๖-๑-๕๖๐๐๐๕๘ 



 
๑๖ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
 -  ผู้ผลิตสินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด  จะได้ทราบสาเหตุของปัญหาที่ไม่ผ่านการ 
             รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
 -  สินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด  จะได้พัฒนาด้านคุณภาพและความปลอดภัย  
             เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ซื้อ 
 -  เพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสการส่งออกในอนาคต 
 
กลุ่มเป้าหมาย  ชุมชนในชนบทตามภูมิภาคต่างๆ 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โครงการเคมี   
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๒๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๒๙ 
 
 

 

 

 

 

 

                                   ตัวอย่างผลติภัณฑ์ทําความสะอาดประเภทต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๗ 

 เครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้ง 
ความเป็นมา  

เน่ืองด้วยเคร่ืองดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคาร
ขนาดต่างๆ และบ้านเรือนที่พักอาศัย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ประกาศให้เป็น
มาตรฐานบังคับ ทําให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้าเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้งต้องนําสินค้ามาขอการรับรอง
มาตรฐานตาม มอก.332-2537 กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป ๒ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรม
วิทยาศาสตร์บริการ  เป็นห้องปฏิบัติการท่ีมีเครื่องมือสําหรับทดสอบเคร่ืองดับเพลิง และสามารถให้บริการ
ทดสอบเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้งชนิดต่างๆ ได้ อีกทั้งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ให้การรับรองผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังน้ันเพ่ือเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ทําใน
ประเทศให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้ให้บริการการทดสอบเคร่ือง
ดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้ง ชนิดต่างๆ แก่ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาคุณภาพของสินค้า นอกจากน้ียังช่วยส่งเสริม อุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายยัง
ต่างประเทศด้วย 

 
สรุปผลการดําเนนิงาน  

กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป ๒ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้ให้บริการทดสอบเครื่อง
ดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้งอย่างต่อเน่ือง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.332-2537 และได้
ให้คําแนะนําในการใช้งานและการดูแลรักษา เช่น การตรวจเช็คเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้งประจํา
ทุก ๓-๖ เดือน โดยการตรวจความดันที่บรรจุอยู่ภายในเคร่ืองดับเพลิงฯ ว่ามีการร่ัวออกจากถังหรือไม่ซึ่งดู
ได้จากมาตรวัดความดันที่ติดอยู่บนเครื่องดับเพลิงฯ ปกติเข็มจะช้ีอยู่ในแถบสีเขียวของมาตรวัดความดันซึ่ง
ความดันจะอยู่ที่ ๑๙๕ ปอนด์ต่อตารางน้ิวเกจ ถ้าความดันรั่วออกจากเคร่ืองดับเพลิงฯ เข็มจะตกลงมานอก
เขตสีเขียว จะทําให้ไม่สามารถฉีดผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายในเคร่ืองดับเพลิงฯ ออกมาได้ การตรวจการจับตัว
ของผงเคมีแห้ง ทําได้โดยการควํ่าเคร่ืองดับเพลิงฯ และฟังเสียงการเคลื่อนตัวของผงเคมีแห้ง ถ้าไม่ได้ยิน
เสียงแสดงว่าผงเคมีแห้งอาจจับตัวกันเป็นก้อน ทําให้ไม่สามารถฉีดผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายในเคร่ืองดับเพลิงฯ 
ออกมาได้ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ   
  ๑.  ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้มาขอรับบริการ                          
 ๒.  สินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  ๓. เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ตัดสินใจซื้อขาย และตรวจรับของหน่วยงานภาครัฐและ 
  เอกชน 
 ๔. สามารถให้คําแนะนําแก่ห้องปฏิบัติการอ่ืนและบุคคลผู้สนใจทั่วไป 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย   หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท  ห้างร้านและเอกชนทั่วไป 
 
 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป ๒  โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม   
        

โทรศัพท ์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๖๑ – ๒ 
 

โทรสาร  ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๖๓ 



 
๑๘ 
 

การสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลําไย 

ความเป็นมา 

ลําไย เป็นผลไม้ส่งออกที่สําคัญของประเทศไทย โดยมีการส่งออกทั้งในรูปของลําไยสดและลําไย
อบแห้ง สําหรับการส่งออกลําไยสดน้ันโดยส่วนใหญ่ใช้การขนส่งทางเรือซึ่งใช้เวลานาน เป็นผลให้ลําไยสด
เน่าเสียก่อนถึงประเทศปลายทาง ดังน้ันจึงต้องมีการรมลําไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก่อนการส่งออก 
การรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะช่วยฆ่าเช้ือจุลินทรีย์บนผิวได้ และทําให้ผิวเปลือกมีสีนวลสวยงามมากขึ้น  
แต่อย่างไรก็ดีการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจทําให้มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้าง
ในเปลือกและเน้ือเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลกระทบโดยตรงกับการส่งออกลําไยสดของประเทศไทย 
นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุในการปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ โดยซัลเฟอร์ไดออกไชด์
ที่ปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศหากมีปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีบริหารจัดการลําไยเพ่ือการส่งออกในด้านการตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยของโรงรมและลําไย เพ่ือให้ได้ลําไยสดท่ีปลอดภัย มีคุณภาพ และสามารถส่งออกไปยัง
ต่างประเทศได้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการรม
ลําไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และการทดสอบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลําไย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้ประกอบการโรงรม ทั้งภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงอาจารย์และนักศึกษาที่มีความ
เก่ียวข้องกับการรมลําไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้จา
การฝึกอบรมไปปรับปรุงโรงรมให้ได้มาตรฐาน และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความรู้ด้านการทดสอบหาปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลําไยสด 

 
สรุปผลการดําเนินงาน  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการรมลําไยสดด้วย
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และการทดสอบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลําไย เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จังหวัดลําพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมประมาณ ๖๐ 
คน หลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี ๑ วัน และภาคปฏิบัติ ๑ วัน สําหรับภาคทฤษฎีมีการ
บรรยายหัวข้อ การปฏิบัติที่ดีของโรงรมลําไยตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) โดย 
วิทยากร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบรรยายเน้นข้อกําหนด ขั้นตอน วิธีการ และ
แนวทางสําหรับการปฏิบัติที่ดีของโรงรมลําไยตามมาตรฐาน GMP เพ่ือเป็นแนวทางในการขอการรับรอง
มาตรฐาน GMP สําหรับโรงรมลําไย พร้อมทั้งยกตัวอย่างโรงรมท้ังที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน GMP 
สําหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงโรงรมให้ได้มาตรฐานต่อไป 

 



 
๑๙ 

 

รูปที่ ๑ การบรรยายหัวข้อการปฏิบัติที่ดีของโรงรมลําไยตามมาตรฐาน GMP  

 โดยนายอมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรม
วิทยาศาสตร์บริการ บรรยายหัวข้อ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์และผลกระทบของซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยบรรยายครอบคลุมถึงแหล่งปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์จากโรงรมสู่สิ่งแวดล้อม แนวทางลดและกําจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมทั้งผู้บริโภค ผู้ปฏิบัติงานในโรงรม ตลอดจนผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ที่มีโรงรมต้ังอยู่ 
 
 

 

รูปที่ ๒ การบรรยายหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์และผลกระทบของซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม 

 



 
๒๐ 

วันที่ ๒ เป็นการฝึกปฏิบัติการทดสอบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลําไยสด ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และ
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จํานวน ๔๐ คน โดยมีทีมวิทยากรจากโครงการวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ การฝึกปฏิบัติเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจทฤษฎีการทดสอบซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ในลําไยสด และสามารถทําการทดสอบตลอดจนสามารถคํานวณผลการทดสอบอย่างถูกวิธีและ
ถูกต้องได้ด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นในการทดสอบซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ในลําไยสด 
 

 

รูปที่ ๓ การฝกึปฏิบัติการทดสอบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลาํไยสด  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. ได้เครือข่ายการทดสอบหาปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลําไยสด 
 ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจด้าน GMP 
 ๓. สร้างความตะหนักถึงผลกระทบของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 
กลุ่มเป้าหมาย  ๑. ผู้ประกอบการโรงรม ทั้งภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์   

๒. อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ที่มีความเก่ียวข้องกับ การ
รมลําไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม  
โทร     ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๔๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๔๗  
 



 
๒๑ 

  

การสอบเทียบฉากมาตรฐานดว้ยชดุออโต้คอลลิเมเตอร์ 

ความเป็นมา 

 ด้วยห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวและมิติได้ให้บริการสอบเทียบฉาก(precision square) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือวัด ทดสอบความฉาก(squareness) ของตัวอย่างให้กับห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรม
ทั้งของ วศ.และภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวและมิติ วศ. ได้พัฒนาการสอบ
เทียบฉากมาตรฐาน (master square) ซึ่งเป็นการสอบกลับมาตรฐานระดับทุติยภูมิให้กับชุดอ้างอิง
มาตรฐานด้านการสอบเทียบความฉากด้วยชุดออโต้คอลลิเมเตอร์ ทําให้การสอบกลับมาตรฐานของฉากมี
ความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

รูป การสอบเทียบฉากมาตรฐานด้วยชุดออโต้คอลลเิมเตอร ์

สรุปผลการดําเนินงาน  

 การสอบเทียบฉากมาตรฐาน ที่สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ 25±1C ความช้ืนสัมพัทธ์ 50 ±  10% 
ช่วงการวัด    0 - 250 mm ได้ค่าความฉาก 1.70 μm ความไม่แน่นอนในการวัด 0.13 μm      ที่ ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% (k=2.00) สอบกลับมาตรฐานไปยังสถาบัน PTB ประเทศเยอรมัน  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

 เพ่ือสามารถสอบกลับได้ของเคร่ืองมือวัด ทดสอบความฉาก (squareness)     
  
กลุ่มเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศกรรมทั้งของ วศ.และภาคอุตสาหกรรม 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวละมิติ กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดวิเคราะห์ 

และทดสอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๑๗         
โทรสาร  ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๒๓                         

 
 



 
๒๒ 

 การสํารวจคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของนํ้าอุปโภคและบริโภคในต่างจังหวัด 

ความเป็นมา 

นํ้าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญย่ิงต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต  นํ้าในธรรมชาติอาจมีสิ่ง
ต่างๆละลายหรือเจือปนอยู่มากมาย ทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สิ่งเจือปนในนํ้าอาจมี
คุณประโยชน์หรืออาจเป็นโทษต่อผู้บริโภคได้ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณ จึงมีการผลิตนํ้าประปาที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค แต่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่นอกพ้ืนที่การประปานครหลวง หรือ
การประปาส่วนภูมิภาคต้องใช้นํ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น นํ้าผิวดิน นํ้าบ่อ นํ้าคลอง นํ้าแม่นํ้า และน้ําใต้ดิน
หรือนํ้าบาดาล มาใช้โดยตรง ซึ่งในนํ้าเหล่าน้ันอาจมีสารปนเป้ือนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนทําให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ ทําให้ประชาชนขาดแคลนนํ้าสะอาดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานนํ้า
เพ่ือการบริโภค แม้แต่นํ้าที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพระดับประปาหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานนํ้าเพ่ือการบริโภค 
ดังน้ันต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์บริการมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตสาร
กรองสนิมเหล็กและเคร่ืองกรองนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค เพ่ือให้ชุมชนสามารถผลิตนํ้าใช้เองได้  โดยมีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายองค์การต่างๆ และดําเนินงานขยายผลให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองไปสู่
ชุมชนต่างๆ ในหลายจังหวัดทั่วทุกภาค ปัจจุบันจึงมีเครื่องกรองนํ้าที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรม
วิทยาศาสตร์บริการในชุมชนต่างๆมากมาย ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพในเบื้องต้น แต่บางเครื่องยังไม่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าตามมาตรฐานนํ้าบริโภค  ชุมชนหลายแห่งมีระบบประปาหมู่บ้านของตนเอง บางแห่ง
มีการตรวจสอบคุณภาพและการควบคุมคุณภาพนํ้าว่าการผลิตนํ้าจะมีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่ แต่พบว่า
ประปาหมู่บ้านบางแห่งก็มีความถี่ในการตรวจสอบน้อยหรือไม่ได้ตรวจสอบเลย 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 กลุ่มงานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพจึงได้ร่วมกับกลุ่มงานทดสอบนํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและอุตสาหกรรม โครงการเคมี และสํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดทําโครงการ
ศูนย์แก้ไขปัญหาสารปนเป้ือนในนํ้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สํารวจนํ้าอุปโภคและบริโภคของชุมชนในพ้ืนที่
ต่างจังหวัด โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วศ. ได้เก็บตัวอย่างจากต่างจังหวัด คือ แพร่ บึงกาฬ นครพนม และ
ยโสธร มีการเก็บตัวอย่างนํ้ามาทดสอบตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๑ และฉบับที่ ๑๓๕ โดยกลุ่มงานจุลชีววิทยารับผิดชอบในการตรวจสอบ
ทางด้านจุลชีววิทยาโดยมีการตรวจหาเช้ือโคลิฟอร์ม, อี. โคไล จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค  คือ   สแตไฟโล
คอกคัส       ออเรียส และ ซาลโมเนลลา 
 

 การสํารวจเก็บตัวอย่างนํ้าและตรวจสอบคุณภาพนํ้าด้านจุลชีววิทยาในพ้ืนที่ต่างจังหวัด  
สรุปได้ดังน้ี 

พ้ืนที่เก็บตัวอย่างนํ้า  จํานวนตัวอย่างนํ้า จํานวนตัวอย่างนํ้าที่การทดสอบ
ทางจุลชีววิทยา ผ่านเกณฑ์ 

อ. ลอง  จ.แพร่   ๑๕ ๗ 
อ. เซกา จ.บึงกาฬ ๑๘ ๓ 
อ. ท่าอุเทน จ.นครพนม ๒๐ ๕ 
อ. ไทยเจริญ จ.ยโสธร ๔  ๐ 



 
๒๓ 

 
นํ้าเก็บจากอําเภอลอง จังหวัดแพร่ ๑๕ ตัวอย่างเป็นนํ้าประปา นํ้าประปาผ่านเครื่องกรอง นํ้าดิบ 

โดยนํ้าประปา นํ้าประปาผ่านเคร่ืองกรอง ผ่านเกณฑ์ ๗ ตัวอย่าง ส่วนอีก ๘ ตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์
เน่ืองจากพบเช้ือโคลิฟอร์ม และ อี. โคไล ในนํ้าดิบพบจุลินทรีย์ ซาลโมเนลลา ที่ทําให้เกิดโรคชนิดร่วมด้วย 
 นํ้าเก็บจากอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๑๘ ตัวอย่างเป็นนํ้าดิบ นํ้าบาดาล นํ้าดิบผ่านเครื่องกรอง 
และน้ําแม่นํ้า โดยนํ้าบาดาล และน้ําบาดาลผ่านเคร่ืองกรอง ผ่านเกณฑ์ ๓ ตัวอย่าง อีก ๑๕ ตัวอย่างที่ไม่
ผ่านเกณฑ์พบเช้ือโคลิฟอร์ม และ อี. โคไล ในนํ้าดิบพบจุลินทรีย์ ซาลโมเนลลา ที่ทําให้เกิดโรคชนิดร่วมด้วย 
 นํ้าเก็บจากอําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๒๐ ตัวอย่างเป็นนํ้าประปา นํ้าดิบ และน้ําจากตู้หยอด
เหรียญ โดยนํ้าประปา และนํ้าด่ืมจากตู้หยอดเหรียญ ผ่านเกณฑ์ ๕ ตัวอย่าง อีก ๑๕ ตัวอย่างที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์พบเช้ือโคลิฟอร์ม และ อี. โคไล และน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญบางตู้ที่ใช้นํ้าดิบในการผลิตพบจุลินทรีย์ 
ซาลโมเนลลา ที่ทําให้เกิดโรคร่วมด้วย  
 นํ้าเก็บจากอําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๔ ตัวอย่าง เป็นนํ้าจากบ้านประชาชน และน้ําจาก
สํานักงาน ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง ๔ ตัวอย่างพบเช้ือโคลิฟอร์ม และ อี. โคไล 
การทดสอบตัวอย่างนํ้าทั้งหมด ๕๗ ตัวอย่าง มีตัวอย่างนํ้าผ่านเกณฑ์มาตรฐานนํ้าบริโภคเพียง ๑๕ ตัวอย่าง
และตัวอย่างนํ้าอีก ๔๒ ตัวอย่างพบเช้ือโคลิฟอร์ม และ อี. โคไล เกินเกณฑ์ที่กําหนด และน้ําบางตัวอย่างพบ
จุลินทรีย์ ซาลโมเนลลา ที่ทําให้เกิดโรคร่วม ด้วย   เช้ือโคลิฟอร์ม และ อี. โคไล เป็นจุลินทรีย์ที่บ่งช้ี
สุขลักษณะของนํ้าว่าไม่ควรนํามาบริโภค ถ้าจะบริโภคนํ้าเหล่าน้ีควรจะนํานํ้าไปต้มให้เดือดหรือใช้เครื่อง
กรองที่มีระบบกรองจุลินทรีย์หรือเติมคลอรีนเพ่ือกําจัดจุลินทรีย์ที่ปนเป้ือนในนํ้าก่อน ส่วนนํ้าที่ผ่านเครื่อง
กรองแต่ยังพบเช้ือโคลิฟอร์ม และ อี. โคไล แสดงว่าเคร่ืองกรองน้ันอาจจะไม่มีระบบกรองจุลินทรีย์ หรือ
ไม่ได้ทําความสะอาดหรือเปล่ียนไส้กรองของเคร่ืองกรองตามคําแนะนําของผู้ผลิตทําให้ไส้กรองอุดตันจนไม่
สามารถกรองจุลินทรีย์ได้ ส่วนตัวอย่างนํ้าที่พบจุลินทรีย์ ซาลโมเนลลา ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคน้ัน
มักจะเป็นนํ้าดิบ นํ้าบาดาล และน้ําแม่น้ํา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านจุลชีววิทยาของนํ้าที่มีการใช้ในการอุปโภคและบริโภค
ของพ้ืนที่ในต่างจังหวัดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเลือกใช้และดูแลรักษาระบบกรองน้ําและพัฒนากระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า รวมทั้งแนะนําและให้ความรู้ประชาชนในด้านคุณภาพนํ้าบริโภค และหาแนวทางแก้ไข
ในเรื่องสารปนเป้ือนในนํ้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้นํ้าบริโภคที่สะอาด
ถูกสุขอนามัย ได้มาตรฐาน และมีความมั่นใจในการใช้นํ้าเพ่ือการบริโภคมากย่ิงขึ้น ทําให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น ทําให้ประหยัดงบประมาณในด้านการรักษาพยาบาลของรัฐได้ 
 
   
กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนในพ้ืนที่ต่างจังหวัด องค์การบริหารส่วนภูมิภาค (อบจ., อบต.)  
    ประปาชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP  
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มงานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๙๗ - ๗๒๐๐ 
โทรสาร     ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๑ 
 

 



 
๒๔ 

 
การให้บริการกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏบิัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ความเป็นมา 
 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ มีภารกิจในการให้บริการกิจกรรมทดสอบ
ความชํานาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบแก่ห้องปฏิบัติการของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ทางศูนย์ฯสามารถให้บริการครอบคลุมสาขาความต้องการได้แก่ สาขาอาหาร สาขา
สิ่งแวดล้อม สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์และสอบเทียบ ศูนย์ฯได้รับการรับรองความสามารถในการเป็นผู้จัด
กิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 และมีการวิจัยพัฒนาการ
ผลิตวัสดุควบคุม (Quality control sample) เพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพผลทดสอบภายใน
ห้องปฏิบัติการ   
 

สรุปผลการดําเนนิงาน  
๑. ด้านการเปน็ผูจั้ดกิจกรรมทดสอบความชาํนาญห้องปฏิบัติการ 

 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ศูนย์ฯ ได้ดําเนิน
กิ จ ก ร ร ม ท ด ส อ บ ค ว า ม ชํ า น า ญ
ห้องปฏิบัติการจํานวน ๒๗ รายการ และได้
ดําเนินการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final report) ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่เข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม เ ป็ น ที่ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑ 
 

ตารางที่ ๑ รายการกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

สาขา รายการ 
จํานวน 

(ห้องปฏิบัติการ) 
อาหาร -Pesticides in Fruit & Vegetable ๒๐ 

-Metals and Minerals in Fruit & Vegetable  ๒๖ 
-Water - soluble chlorides  (as NaCl) in Feeding  stuffs ๔๕ 
-Aerobic plate count in Starch ๑๔๐ 
-Moisture, Ash and pH in Starch ๗๕ 
-Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in Feeding  stuffs ๑๐๘ 
-Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P in Feeding  stuffs ๔๘ 

เคมี -C, Cr, Cu, Mn, Ni, P, S and Si in Low Alloy Steel,  Carbon Steel ๑๙ 
-Hydrochloric acid and EDTA solution in Standard solution ๕๒ 

ฟิสิกส์และ
วิศวกรรม 
 
 

-Hardness of Rubber ๑๗ 
-Weight of Resin  
 
 

๒๙ 



 
๒๕ 

 
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

-Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in water ๑๒๙ 
-Total suspended solids (TSS) in water ๒๔๑ 
-pH-value in water ๓๑๗ 
-Total hardness  (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water ๑๙๖ 
-Ammonia (NH3-N) & Total  Kjeldahl Nitrogen (TKN) in Water ๑๑๔ 
-Total dissolved solids (TDS) in Water ๒๔๐ 
-Chemical Oxygen Demand (COD) in Water ๒๑๗ 
-Biochemical Oxygen Demand (BOD) and  Dissolved Oxygen (DO) in water ๑๙๖ 

สอบเทียบ -Dimension : Vernier Caliper, Range : 0 - 200 mm, Resolution 0.01 mm ๔๒ 
-Dimension : Micrometer Caliper, Range : 25 - 50 mm, Resolution 0.001 mm ๓๒ 
-Dimension : Dial Gauge, Range : 0 - 10 mm, Resolution 0.001  mm ๒๒ 
-Dimension : Dial Thickness Gauge, Range : 0 - 10 mm ๑๙ 
-Volumetric : Flask :  25 ml, 100 ml   ๖๓ 
-Volumetric : Pipette : 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml ๖๔ 
-Temperature : Liquid in Glass Thermometer,Range : 0-100 C, Resolution 0.01C ๒๑ 
-Temperature :Thermo-Hygrometer, Range :  30 - 70 %RH ๑๗ 

 
๒. ด้านการรับรองความสามารถในการเป็นผูจั้ดกิจกรรมทดสอบความชาํนาญห้องปฏิบัติการ

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 
 ศูนย์ฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17043 จากหน่วยงาน Taiwan 
Accreditation Foundation (TAF) ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยปัจจุบันมีกิจกรรม
ทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการที่รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จํานวน ๑๒ 
รายการ รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๒ 
 

ตารางที ่๒  รายการกิจกรรมการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043 
 

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

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

สิ่งแวดล้อม -Total dissolved solids (TDS) in Water 
-pH-value in water 
-Chemical Oxygen Demand (COD) in Water 

สอบเทียบ -Dimension : Vernier Caliper, Range : 0 - 200 mm, Resolution 0.01 mm 
-Dimension : Micrometer Caliper, Range : 25 - 50 mm, Resolution 0.001 mm 
-Dimension : Dial Gauge, Range : 0 - 10 mm, Resolution 0.001  mm 
-Dimension : Dial Thickness Gauge, Range : 0 - 10 mm 
-Volumetric : Flask :  25 ml, 100 ml   
-Volumetric : Pipette : 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml 

 
 
 



 
๒๖ 

 
๓. ด้านการพัฒนาวัสดุควบคุม (Quality control sample)  

 

 ศูนย์ฯได้ดําเนินการวิจัยพัฒนาการผลิตวัสดุควบคุม
(Quality control sample) จากตัวอย่างกิจกรรมทดสอบความ
ชํานาญห้องปฏิบัติการ โดยใช้แนวทางการดําเนินงานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลเช่น การศึกษาความเสถียร(Stability) สภาวะการ
เก็บรักษาที่เหมาะสม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการควบคุม
คุณภาพผลทดสอบภายในห้องปฏิบัติการด้วย QC sample  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ น้ี QC sample  ที่ได้รับการพัฒนา

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๓ 
 

ตารางที่ ๓ รายการ QC sample  ที่ได้รับการพัฒนา ปี ๒๕๕๖ 
 

สาขา รายการ 
อาหาร -Moisture, Ash and pH in Starch 

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

สิ่งแวดล้อม -Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in water 
-Total suspended solids (TSS) in water 
-pH-value in water 
-Total dissolved solids (TDS) in Water 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
๑. ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชํานาญจะทราบถึงขีดความสามารถใน 

การ ทดสอบหรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ เป็นการเฝ้าระวังสมรรถนะการดําเนินงานของ  
ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการไม่เป็นที่น่าพอใจ   
ห้องปฏิบัติการจําเป็นจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ และกําหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การทดสอบ มี
ความถูกต้องแม่นยํา ทําให้ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง  

๒. ศูนย์ฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง โดยการให้บริการ
รายการ กิจกรรมใหม่ๆ และการย่ืนขยายขอบข่ายการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17043  เป็นประจําทุกปี เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในการดําเนินงานและสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

๓. ศูนย์ฯ ได้ดําเนินการวิจัยพัฒนาการผลิตวัสดุควบคุม (Quality control sample) เพ่ือ
ใช้ใน การควบคุมคุณภาพผลทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการสูงและประเทศยัง
ขาดแคลนผู้ผลิตวัสดุควบคุมที่ดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 

กลุ่มเป้าหมาย     ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ  
โทรศัพท ์ o ๒๒o๑ ๗๓๓๑-๓, o ๒๒o๑ ๗๓๑๔ 
โทรสาร o ๒๒o๑ ๗๕o๗ 
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