
   

    มิถุนายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗          ฉบับท่ี ๓/๒๕๕๗      
             

สารบัญ                                               หน้า          
 การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องส าอางสมุนไพรให้ได้มาตรฐานฮาลาล      ๑ 
  เพื่อการส่งออก   
 ผลิตภัณฑ์ธัญชาติอาหารเช้าเสรมิกาบา (GABA)       ๔ 
 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025          ๖    
 การพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเพ่ือเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   ๘ 
 โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา :              ๑๑ 

การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การส ารวจปริมาณตะกัว่และแคดเมียมในตัวอย่างภาชนะโลหะเคลอืบ    ๑๕ 
การทดสอบมอรต์าร์ส าหรับฉาบ          ๑๗ 
การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสีส าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP     ๑๘ 
 ประเภทผลติภัณฑ์จักสานจากกระฉูด 
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดสุัมผสัอาหาร     ๒๑ 
การให้บริการกิจกรรมทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบัติการของปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ๒๓ 

   
 
  
 

 
 

 
 
 

 



๑ 
การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารและเครื่องส าอางสมุนไพรให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออก 

ความเป็นมา 

      การรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนและการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC)  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก ๑๐ ประเทศ  มี
ประชากรรวมประมาณ ๖๐๐ ล้านคน  ในจ านวนนี้เป็นประชากรมุสลิมประมาณ ๓๐๐ ล้านคน  ส่วนมาก
เป็นประชากรในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน สินค้าอุปโภคบริโภคส าหรับประชากรมุสลิมจึงเป็น
ตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอนาคต  ประเทศไทยซึ่งมีความได้เปรียบในด้านความ
อุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบ  อีกทั้งตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคที่มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง  ทั้งใน
แง่ของการจัดหาวัตถุดิบและการกระจายสินค้า จึงเป็นโอกาสดีที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ ในปี ๒๕๕๐ มูลค่า การส่งออกอาหารฮาลาลของไทยมีเพียง ๖,๖๐๐ ล้านบาท ในขณะที่
มูลค่าของอาหารฮาลาลทั่วโลกมีสูงถึง ๒๐.๔  ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากอาหารแล้วประเทศไทยยังมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเช่น สมุนไพร  ซึ่งสามารถน ามาแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา ด้วยความพร้อมด้านเทคโนโลยีผสานเข้า
กับคุณค่าวัตถุดิบสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และระบบการผลิตที่ มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
เครื่องส าอางสมุนไพรไทยจึงเป็นสินค้าส่งออกที่ยอมรับในระดับโลก แต่การผลิตเครื่องส าอางสมุนไพรที่ได้
ตามมาตรฐานฮาลาลยังมีน้อย  เนื่องจากผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานฮาลาล      
ซึ่งจ าเป็นต้องน าเอาหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเข้ามาใช้  เพ่ือให้ได้การรับรอง
ฮาลาล  ปัจจุบันธุรกิจเครื่องส าอางฮาลาลมีมูลค่าประมาณ ๕๖๐ ล้านเหรียญทั่วโลกและจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น
ทุกปี  ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะพัฒนาต่อยอดให้ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารและ
เครื่องส าอางสมุนไพรหันมาพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานฮาลาล เพ่ือขยายตลาดการส่งออก
อาหารและเครื่องส าอางฮาลาลสู่ประชาคมอาเซียนให้มากข้ึน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการอาหารและเครื่องส าอาง 
สมุนไพรให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพ่ือการส่งออกสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและความพร้อมปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้
การรับรองมาตรฐานฮาลาล  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดต่างประเทศท าให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทย
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

สรุปผลการด าเนินงาน               

๑.  ลงพื้นที่ส ารวจความพร้อมและศักยภาพของสถานประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ 

     ผู้ประกอบการชุมชนที่ผลิตอาหารและเครื่องส าอาง เพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
๒.  คัดเลือกผู้ประกอบการอาหารและเครื่องส าอางสมุนไพรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ โดยมี       
     ๒.๑. ผู้ประกอบการอาหารจ านวน  ๑๒ ราย ในพ้ืนที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และชุมพร 
     ๒.๒ ผู้ประกอบการเครื่องส าอางสมุนไพร จ านวน ๔ ราย ในพ้ืนที่จังหวัดอยุธยา  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  
           และบุรีรัมย์ 
๓.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและ     
      เครื่องส าอาง  กฎระเบียบและการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล กระบวนการผลิตและโอกาสทางการค้าของ 
     ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องส าอางสมุนไพรฮาลาล ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและ 
     ผู้ประกอบการที่สนใจ  

http://www.npc-se.co.th/read/ประกาศ%20อย..doc
http://www.npc-se.co.th/read/ประกาศ%20อย..doc


๒ 
๔.  ผลักดันให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  ยื่นขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล โดย  
     ๔.๑ ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้มีสุขลักษณะที่ดี ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต  
           เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ทดสอบ  จัดเตรียมเอกสารส าหรับการยื่นขอรับรองมาตรฐาน     
           ฮาลาล 
    ๔.๒ ประสานงานกับคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ในการเตรียมเอกสารและการยื่นขอรับรอง 
          มาตรฐานฮาลาล 
๕. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฮาลาลและยื่นขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลแล้ว จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
    ๕.๑  ผู้ประกอบการที่ได้การรับรองมาตรฐานฮาลาลแล้วจ านวน ๒ ราย ได้แก่  
         ๑. บริษัท  รุ่งธนาอินเตอร์ฟูดส์  จ ากัด  จ.ชุมพร  ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลแล้ว จ านวน ๓  
             ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  ปลาหมึกทอดกรอบปรุงรส  หมึกยืดปรุงรส และหมึกทอดปรุงรสซอส 

๒. บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลแล้ว
จ านวน ๖ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้า  ครีมบ ารุงผิว โลชั่นบ ารุงผิว  ครีมล้างหน้า 
ครีมกันแดด ครีมเซรั่ม  

   ๕.๒  ผู้ประกอบการที่ได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลแล้ว จ านวน ๒ ราย 
๑.) กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางเกษตร จ.ชุมพร  ยื่นขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล ในเดือนสิงหาคม 

๕๗ จ านวน ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยอบ  กล้วยทอด และทุเรียนทอด 
๒.) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน  จ.สงขลา ยื่นขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล ในเดือน

กรกฎาคม ๕๗  จ านวน ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ าพริกแกงส้ม น้ าพริกแกงเผ็ด และน้ าพริกแกงกะทิ  
๖. ผู้ประกอบการที่พร้อมยื่นขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้านอาหาร ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรไร่หอมทอง จ.ชุมพร และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน จ.
สงขลา ด้านเครื่องส าอางสมุนไพร ได้แก่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ จ.ชัยภูมิ และห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด บุสยาริณท์ จ.นครราชสีมา   
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องส าอางที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบและการขอรับ
รองมาตรฐานฮาลาล  สามารถผลิตอาหารและเครื่องส าอางที่ได้การรับรองมาตรฐานฮาลาลและพร้อม
แข่งขันในตลาดประชาคมอาเซียน 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย              ผู้ประกอบการ SMEs  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการชุมชนที่ผลิตอาหาร 
                               และเครื่องส าอาง  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ      ส านักเทคโนโลยีชุมชน 
 
โทรศัพท์                    ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๑๑ 
 
โทรสาร                     ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๐๒ 

 

 

 



๓ 

    

           การลงพ้ืนที่ส ารวจความพร้อมและศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารที่ต้องการเข้าร่วม 
โครงการ ณ จังหวัดสงขลา ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๗ ต.ค.  - ๑  พ.ย. ๒๕๕๖ 

    

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องส าอางสมุนไพรให้เข้าสู่
การรับรองฮาลาล” ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗  ณ โรงแรมวีวัน อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   

ให้ผู้ประกอบการเครื่องส าอางสมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการ 
                                    

          

         

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๔ 
ผลิตภัณฑ์ธัญชาติอาหารเช้าเสริมสารกาบา(GABA) 

 
ความเป็นมา    

ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น  ส่งผลให้ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของ
โลกมีมูลค่าสูงถึงประมาณ ๓ ล้านล้านบาท (ข้อมูลจาก www.biothai.net)   ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ
แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ กลุ่มอาหารฟังก์ชัน(Functional Food)  กลุ่มอาหารเสริม (Dietary 
Supplement) กลุ่มผลิตภัณฑ์อินทรีย์  และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์
ธัญชาติอาหารเช้า(Breakfast Cereal) มีส่วนแบ่งสูงในตลาดผู้บริโภคทั้งในแถบอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 
ผลิตภัณฑ์ธัญชาติอาหารเช้าประเภทเครื่องดื่มธัญชาติกึ่งส าเร็จรูปมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ( Instant high 
Nutritious Cereal Drink) ตอบสนองผู้บริโภคได้ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือ ผู้สูงอายุ    ผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้ประกอบด้วยธัญชาติแผ่นกรอบ (cereal flake) ที่มีขนาดชิ้นเล็ก นมผง มีวิธีการเตรียมเพ่ือ
บริโภคได้สะดวกโดยการเติมน้ าร้อน  อีกทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและย่อยได้ง่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
จากข้าวและธัญชาติ จึงมีกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตเชิงพาณิชย์ และสามารส่งออกไปขายยังต่างประเทศ  
 ข้าวกล้องงอก (GABA rice) หรือข้าวเพาะงอก เป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากใน
กลุ่มผู้รักษ์สุขภาพ  ข้าวกล้องงอกมีสารกาบา หรือ แกมมา-อะมิโนบิวทีริค แอซิด (γ-aminobutyric acid)  
ซึ่งมีผลท าให้รักษาสมดุลในสมองท าให้ผ่อนคลาย มีงานวิจัยทางการแพทย์รายงานว่า สารกาบา เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในสารสื่อประสาทจึงมีประโยชน์ต่อสมอง นอกจากสารกาบาแล้วข้าวกล้องงอกยังมีแกรม
มาออริซาลนอล ที่มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมีผลช่วยควบคุมปริมาณน้ าตาลในเลือด  และมีสาร
อินโนซิทอล (inositol hexaphosphate) มีผลยับยั้งเซลล์มะเร็ง  กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงมีแนวคิดที่ใช้
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์การอาหาร ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญชาติที่เติมข้าวกล้องงอกผง 
และศึกษาความคงตัวของสารกาบาในระหว่างกระบวนการผลิตหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมี
เปูาหมายเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบและเทคโนโลยีในการผลิต เพ่ือให้เกิดแนวทางในการผลิตเชิง
พาณิชย์ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธัญชาติและข้าวไทย  
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร  ส านักเทคโนโลยีชุมชน        
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงตัวของสารกาบา เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต้นแบบธัญชาติ
อาหารเช้า ประเภทเครื่องดื่มธัญชาติกึ่งส าเร็จรูป ที่ผลิตจากข้าวหรือธัญชาติชนิดอ่ืน ได้สูตรเครื่องดื่มธัญ
ชาติกึ่งส าเร็จรูปที่มีสารกาบา และคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยผลิตจากข้าวสามสายพันธุ์ (ข้า วกล้องหอม
มะลิ ข้าวหอมนิล และข้าวหอมมะลิแดง) และเติมข้าวกล้องงอกผง ได้น าผลงานเข้าร่วมแสดงในงาน 
“Thailand Research Expo 2013” ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์      
และงาน “วันนักประดิษฐ์ในปี ๒๕๕๗”  วันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศูนย์การประชุม อิมแพค ฟอรั่ม    
เมืองทองธานี อีกท้ังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗   ณ กรมวิทยาศาสตร์ 
บริการ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม รวม ๑๒ ราย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร      
๕ ราย ผู้แทนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  รวม ๕ ราย และผู้สนใจทั่วไป  ๒ ราย 

 
 

 

http://www.biothai.net/


๕ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑. ได้กระบวนการผลิต และสภาวะที่ดีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ธัญชาติอาหารเช้าเสริมสารกาบา  

          ๒. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 
 ๓. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการค้าและการตลาดแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 ๒. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 
หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ  ส านักเทคโนโลยีชุมชน 
 
โทรศัพท ์       ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๑๕, ๗๔๒๐ 
 
โทรสาร         ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๑๖ 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 

 ความเป็นมา 
  ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันส านักฯ ได้ให้การรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จ านวน ๑๐๒ ห้องปฏิบัติการ และ
ส านักฯ ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน และความรู้ทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการส่งออกของ
ภาคเอกชนให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าโลกเป็นเรื่องส าคัญที่ภาครัฐต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออย่าง
จริงจัง การควบคุมคุณภาพสินค้าในระหว่างกระบวนการผลิต สินค้าที่วางขายในท้องตลาดต้องได้รับการ
ตรวจสอบ ซึ่งผลการทดสอบคุณภาพสินค้าต่างๆ ต้องได้จากห้องปฏิบัติการที่มีการด าเนินงานที่เชื่อถือได้  
 
 สรุปผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส านักฯ ได้จัดการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ     
เมื่อวันที่  ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้อก าหนดและการจัดท าเอกสารในระบบ
บริหารงานคุณภาพตาม ISO/IEC 17025  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ การประกัน
คุณภาพผลการทดสอบ และการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ   
ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมจ านวน ๓๔ ห้องปฏิบัติการ ๖๔ คน แบ่งเป็น สาขาต่างๆดังนี้ อาหารสัตว์ 
สิ่งแวดล้อม ปุ๋ย น้ าตาล เคมีภัณฑ์ การสัมมนาครั้งนี้ได้มีการบูรณาการภายใน วศ. โดยได้รับความร่วมมือ
จากส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ในการให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ในการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบคามช านาญห้องปฏิบัติการอีกด้วย 
  จากการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพ่ือทบทวนความพร้อมในการขอการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ  ได้ข้อสรุปดังนี้ มีห้องปฏิบัติการที่ก าลังด าเนินการจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO/IEC17025 ซึ่ งคาดว่าจะขอการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ในปี ๒๕๕๘ จ านวน                   
๑๔ ห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการที่เริ่มด าเนินการแต่ยังไม่มีความพร้อมในช่วงนี้อีก              
๕ ห้องปฏิบัติการแต่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้ส าเร็จและขอการรับรอง 
ส่วนที่เหลือมีความสนใจในระบบบริหารงานคุณภาพแต่ยังไม่มีความพร้อมได้แก่ห้องปฏิบัติการที่สังกัด
มหาวิทยาลัย จากการประเมินความพึงพอใจจากการสัมมนาในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้คะแนน ๔.๓๐ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๐ ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมโดยส่วนใหญ่ต้องการให้จัดอบรมหลักสูตร
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด ด้านจุล
ชีววิทยา และด้านเคมี รวมทั้งการแปลผลการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

๑. เจ้าหน้าที่ของ ส านักฯ ได้ตรวจสอบความพร้อมในการจัดท าระบบการบริหารงานคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือขอรับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 ต่อไป 
 
 
 



๗ 
 
 ๒. ส านักฯ ได้ข้อมูลห้องปฏิบัติการที่มีความประสงค์จะขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับวางแผนการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับ ข้อก าหนดและการจัดท าเอกสารในระบบ
คุณภาพตาม ISO/IEC 17025 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ การประกันคุณภาพผลการ
ทดสอบ และการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด เพ่ือพัฒนาศักยภาพพร้อมยื่นขอการรับรอง 
 ๔ .เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ส านักฯ กับห้องปฏิบัติการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ และผู้สนใจ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  
 
โทรศัพท์    ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๓๓-๓๔ 
 
โทรสาร    ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๒๖ 

         
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๘ 
การพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ความเป็นมา 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มีภารกิจหลักใน

การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาภาคการผลิตของประเทศ และได้ริเริ่มการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมภาคภาษาอังกฤษเพ่ือสนับสนุนภารกิจการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงอาเซียน รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

หลักสูตรพัฒนาใหม่ภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง Designing and Remodeling for Safer Chemical 
Laboratories มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบและการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการเคมีให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ท างานในห้องปฏิบัติการจะขึ้นกับการปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการออกแบบและ
ก่อสร้างของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ด้วย ดังนั้น ความเข้าใจในข้อก าหนดเบื้องต้นที่เป็นมาตรฐานการออกแบบ
ห้องปฏิบัติการโดยทั่ว ไป จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติ งานทราบแนวทางในการออกแบบห้องปฏิบัติการ              
การปรับเปลี่ยนการวางเครื่องมือ หรือลักษณะการท างาน การต่อเติมหรือเพ่ิมสิ่งที่จ าเป็นในการลดอันตราย
ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือท าห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยมากท่ีสุด  
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Designing and Remodeling for Safer Chemical 
Laboratories ระหว่างวันที่ ๓ – ๔  กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายใน       
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จ านวนทั้งสิ้น ๔๐ คน การอบรมมี ๒ ส่วนหลัก คือ ภาคบรรยาย และ ภาคปฏิบัติ
การ  มีหัวข้อดังนี้ 
ภาคบรรยาย 

๑. Essential Issues of Laboratory Design for Safety and Energy Saving (สิ่งจ าเป็นส าหรับ
ห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน) ประกอบด้วย 

๑.๑ Definition of a good laboratory 
๑.๒ Four important things to obtain a safe and energy saving chemical 

laboratory 
๑.๓ Optimization of what we have 

๒. Design Guidelines for Chemical Laboratories : Principles of Laboratory Design 
(หลักการในการออกแบบห้องปฏิบัติการทางเคมี/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ประกอบด้วย 

๒.๑ Laboratory hazards and risk reduction 
a. Things to consider when designing a chemical laboratory 

๓. Preliminary Hazard Analysis : อันตรายในห้องปฏิบัติการและการลดความเสี่ยง 
๔. Strategies for Laboratory Remodeling to Improve Safety (แนวทางการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย) ประกอบด้วย 
๔.๑ Laboratory arrangement 

a. Laboratory management 
๕. Design Standards for Chemical Laboratories – Standards & Regulations for Safety in 

Laboratories (มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางเคมี/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ประกอบด้วย 
 



๙ 
๕.๑ The important of standards 
๕.๒ Standard selection 
๕.๓ Standards regarding chemical laboratories 

๖. Green Chemical Laboratories (ห้องปฏิบัติการเคมีสีเขียว) ประกอบด้วย 
๖.๑ “Green”does not mean only energy saving but also sentimental environment 
๖.๒ Design and selection of materials and equipment for green laboratory 
๖.๓ Practices for energy saving in chemical laboratories 

ภาคปฏิบัติการ 
Workshops: Assessment of Hazardous Conditions within Laboratories Including Their 
Remedial Actions (การประเมินผลความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ) โดยใช้ห้องปฏิบัติการของ            
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่เป็นห้องปฏิบัติการตัวอย่างจ านวน ๓ ห้อง 
ผลการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้รับประกาศนียบัตรตามเกณฑ์ประเมินหลักสูตร  จ านวน 
๓๘ คน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับฝึกอบรมด้านการน าไปใช้ ประโยชน์ในระดับ
มากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ 
ตลอดจนเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเป็นประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งาน ได้ และมีความพึงพอใจ   
ในการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการจัดฝึกอบรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ ๘๐.๙๕   
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

๑. หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ “Designing and Remodeling for Safer Laboratories” ตาม 
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ขึ้นทะเบียนหลักสูตรเพ่ือใช้อบรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
รองรับเตรียมความพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน 

๒. หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบห้องปฏิบัติที่ดี   
และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 

 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรห้องปฏิบัติการเคมี  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ   
 
โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๕,๐ ๒๒๐๑ ๗๔๔๙ 
 
โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตร “Designing and Remodeling for Safer 

Chemical Laboratories” ณ ห้อง ๓๒๐ ชั้น ๓ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



๑๑ 
โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา: การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ความเป็นมา 
 ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะที่
เป็นแหล่งสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้มีการน าข้อมูล
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ได้จัดให้มีกิจกรรม  การสืบค้นสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา โดยลักษณะของ
การจัดกิจกรรม เป็นการแนะน าแหล่งสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญ ได้แก่ หนังสือ
อ้างอิง เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน  วิธีการหรือเทคนิคในการสืบค้นสารสนเทศทั้งที่อยู่ในรูปสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีการแนะน าเว็บไซต์ที่ส าคัญและบริการต่างๆ ของส านักหอสมุดฯ 
ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา 
 
สรุปผลการด าเนินการ 
 ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๗ ส านักหอสมุดฯ ได้จัดกิจกรรม การสืบค้นสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๓ ครั้ง มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๑๐๔ คน โดยเป็น
ผู้ปฏิบัติงานจากภาคเอกชน ๑๐๓ คน และจากสถาบันการศึกษา จ านวน ๑ คน  
  ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ส านักเทคนิคงานสุราและสิ่งแวดล้อม บริษัท แสง
โสม จ ากัด จ.กรุงเทพฯ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมฯจ านวน ๓๓ คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน ๒๗ คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
นักเคมี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเชีย จ.กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน ๔๔ คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน          
ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงแนว
ทางการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีการใช้สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และเป็นแนวทางประกอบการแก้ไขปัญหาในการท างาน 

๓. ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ความรู้และบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้แพร่หลาย แก่ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 
 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งจากภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๖๒   
โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๕๘ 



๑๒ 
ภาพบรรยากาศการจัด โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา :  

การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ส านักเทคนิคงานสุราและสิ่งแวดล้อม บริษัทแสงโสม จ ากัด  
 



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 



๑๔ 
ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรม การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ภายใต้ โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย 
 



๑๕ 
การส ารวจปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในตัวอย่างภาชนะโลหะเคลือบ 

 
 
 
 
ความเป็นมา 
 สินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าหน่ายในประเทศ มีความหลากหลายและมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มุ่งที่จะขายสินค้าของตนเองโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โดย
เน้นให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลในด้านดีมีประโยชน์ของสินค้าแต่เพียงด้านเดียว จึงท าให้ผู้บริโภคตกอยู่ในภาวะ
เสียเปรียบเนื่องจากขาดข้อมูลที่ส าคัญบางอย่างในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการอย่างแท้จริง สินค้าไม่มีคุณภาพและไม่เหมาะสมกับราคาหรือได้รับผลข้างเคียงอ่ืน ๆ ที่ไม่
ปลอดภัยหรือเป็นอันตรายได้ ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยโครงการเคมี จึงได้ขอตั้งงบประมาณ
ด าเนินงานสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจคุณภาพสินค้าหลายผลิตภัณฑ์  
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ภาชนะโลหะเคลือบเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่โครงการเคมี  ได้สุ่มเก็บจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จ านวนทั้งหมด ๗๑ ตัวอย่าง ลักษณะตัวอย่างทั้งมีลายด้านในภาชนะ จ านวน  
๔๘ ตัวอย่าง ได้แก่ ชาม จานและถาดแบบที่นิยมน ามาใส่ส้มต า และส่วนภาชนะที่ไม่มีลายด้านในภาชนะ  
จ านวน ๒๓ ตัวอย่าง ได้แก่ ชาม หม้อ ปิ่นโต วิธีทดสอบและเกณฑ์ก าหนดท าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์    
อุตสาหกรรม ๘๓๕ : ๒๕๓๑ ภาชนะโลหะเคลือบส าหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งมีเกณฑ์ก าหนดของตะกั่วและ 
แคดเมียม แบ่งตามประเภทของตัวอย่าง ตามตารางท่ี ๑   

ตารางที่ ๑ แสดงค่าเกณฑ์ก าหนดปริมาณตะกั่วและแคดเมียม  
ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกิน 

ตะกั่ว  แคดเมียม  
ภาชนะแบบแบน  มก.ต่อ ตร.ดม. ๑.๗ ๐.๑๗ 
ภาชนะเล็กแบบลึก  มก.ต่อ ลบ.ดม. ๕.๐ ๐.๕๐ 
ภาชนะใหญ่แบบลึก  มก.ต่อ ลบ.ดม. ๒.๕ ๐.๒๕ 
หมายเหตุ 
๑. ภาชนะแบบแบน หมายถึง ภาชนะที่มีความลึกไม่เกิน ๒๕ มิลลิเมตร เมื่อวัดในแนวดิ่งจากจุดลึกที่สุด
ภายในภาชนะ ถึงแนวระดับของขอบริมบนสุดของภาชนะ 
๒. ภาชนะเล็กแบบลึก หมายถึง ภาชนะที่มีความลึกเกิน ๒๕ มิลลิเมตร เมื่อวัดในแนวดิ่งจากจุดลึกที่สุด
ภายในภาชนะ ถึงแนวระดับของขอบริมบนสุดของภาชนะ และมีความจุน้อยกว่า ๑.๑ ลบ.ดม. 
๓. ภาชนะใหญ่แบบลึก หมายถึง ภาชนะที่มีความลึกเกิน ๒๕ มิลลิเมตร เมื่อวัดในแนวดิ่งจากจุดลึกที่สุด
ภายในภาชนะ ถึงแนวระดับของขอบริมบนสุดของภาชนะ และมีความจุตั้งแต่ ๑.๑ ลบ.ดม.ขึ้นไป 

ผลการทดสอบพบว่า ภาชนะที่มีลายด้านในมีปริมาณแคดเมียม ไม่ผ่านเกณฑ์ก าหนด จ านวน ๒๗ 
ตัวอย่าง จากทั้งหมด ๔๘ ตัวอย่าง ตัวอย่างที่พบแคดเมียมปริมาณสูงสุดจัดเป็นประเภทภาชนะเล็กแบบลึก
ซึ่งปริมาณท่ีพบเท่ากับ ๗.๓ มิลลิกรัมต่อ ลบ.ดม. สูงกว่ามาตรฐานมากกว่า ๑๐ เท่า ส่วนปริมาณตะกั่วไม่  

 



๑๖ 
เกินเกณฑ์ก าหนดทุกตัวอย่าง ส าหรับภาชนะโลหะเคลือบที่ไม่มีลายด้านใน ผลการทดสอบผ่าน

เกณฑ์ก าหนดปริมาณตะกั่วและแคดเมียมทุกตัวอย่าง 
ภาชนะโลหะเคลือบที่มีปริมาณโลหะหนักเกินเกณฑ์ก าหนด ไม่เหมาะสมที่จะใช้ใส่อาหาร        

หรือสัมผัสอาหารโดยตรง อย่างไรก็ตามพิษที่เกิดจากตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนออกมาจากภาชนะ    
อาจไม่ส่งผลต่อร่างกายในทันที เนื่องจากมีปริมาณไม่สูงเพียงพอ แต่โลหะหนักเหล่านี้สามารถสะสมอยู่ใน
ร่างกายเราได้เป็นเวลานาน และเมื่อมีปริมาณสูงพอก็จะมีผลต่อการท างานของอวัยวะเปูาหมาย เช่น ตะกั่ว 
จะส่งผลต่อระบบประสาทและสมอง แคดเมียมจะส่งผลต่อระบบไต กระดูก 

จากการทดลองพบว่าภาชนะที่มีลายสีเข้มๆ โดยเฉพาะสีแดงกระจายเต็มถาดด้านใน พบปริมาณ
โลหะหนักสูงกว่าถาดที่มีลายและสีน้อยกว่า ขณะที่ภาชนะที่ไม่มีลายด้านในมีปริมาณโลหะหนัก ไม่เกิน
เกณฑ์ก าหนด ดังนั้นสันนิษฐานได้ว่าโลหะหนักเหล่านี้น่าจะมาจากสีที่ใช้ตกแต่งลวดลายในภาชนะ
เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ภาชนะโลหะเคลือบที่ไม่มีลายด้านในจะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนัก
น้อยกว่า 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้บริโภคได้รับรู้และตระหนักถึงความเป็นอันตรายที่เกิดจากการใช้ภาชนะ
โลหะเคลือบใส่อาหาร  

๒. เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อภาชนะที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์  การ
ใช้งาน   
 
กลุ่มเป้าหมาย  

๑. ผู้ประกอบการร้านอาหาร  
๒. ประชาชนทั่วไป  
๓. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกระเบียบควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โครงการเคมี   
 
โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๔๗-๙ 
 
โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
การทดสอบมอร์ตาร์ส าหรับฉาบ 

ความเป็นมา 
มอร์ตาร์ส าหรับฉาบ หมายถึง ของผสมที่ได้จากการผสมวัสดุประสานและมวลผสมละเอียดเข้าด้วยกัน 

และอาจจะมีสารผสมเพิ่มหรือสีด้วยก็ได้ เมื่อจะใช้งานต้องน าไปผสมน้ าให้ข้นเหลวตามที่ต้องการ ใช้ส าหรับ
ฉาบผนังก่อหรือผิวคอนกรีตด้วยการฉาบชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ 
ตาร์ส าหรับฉาบ มอก. ๑๗๗๖ - ๒๕๔๒ แบ่งตามการใช้งานกับพ้ืนผิวที่จะฉาบ ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. ประเภทฉาบผนังก่อ ที่ก่อด้วยอิฐก่อสร้างสามัญหรือคอนกรีตบล็อก แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ 
๑.๑ ชนิดทั่วไป สัญลักษณ์ MA-I ใช้ส าหรับงานฉาบผนังก่อที่ให้งานผิวหยาบ 
 ๑.๒ ชนิดละเอียด สัญลักษณ์ MA-II ใช้ส าหรับงานฉาบผนังก่อที่ให้งานผิวละเอียด 
๒. ประเภทฉาบผิวคอนกรีต สัญลักษณ์ CO ใช้ส าหรับงานตกแต่งพ้ืนผิวคอนกรีต 
 เนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการใช้มอร์ตาร์ส าหรับฉาบในงานก่อสร้างในปริมาณมาก ท าให้มี
ผู้ประกอบการจัดตั้งโรงงานเพ่ือผลิตมอร์ตาร์ส าหรับฉาบเพ่ิมมากขึ้นด้วย เนื่องจากใช้เงินในการลงทุนไม่สูง
มากนัก แต่ประสบปัญหาในเรื่องเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ทดสอบ การพัฒนา
ส่วนผสม และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เนื่องจากต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์หลายชนิด และบางชนิด
ก็มีราคาสูง  
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป ๒ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม มีห้องปฏิบัติการทดสอบ
ปูนซีเมนต์ ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่ครอบคลุมสามารถทดสอบมอร์ตาร์ส าหรับฉาบ ตาม มอก. 
๑๗๗๖ - ๒๕๔๒  รายการที่วิเคราะห์ทดสอบ ได้แก่ ลักษณะทั่วไป การบรรจุ ปริมาณสารอินทรีย์ที่เจือปน
ของทรายหรือหินบดละเอียด ส่วนที่ละลายน้ าได้ของทราย ความคงตัวของทราย ความต้านแรงอัดของก้อน
ลูกบาศก์ตัวอย่างที่มีอายุ  ๒๘ วัน ความอุ้มน้ า และระยะเวลาการก่อตัว ในช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ - 
กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป ๒ ได้ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมอร์ตาร์ส าหรับฉาบ 
จ านวน ๑๐ ตัวอย่าง ๕๙ รายการ ให้กับผู้ประกอบการส าหรับใช้ในการพัฒนาส่วนผสม การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การขอการรับรองมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม และเพ่ือการตลาด และมีแนวโน้มที่จะมีผู้
มาขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบเพิ่มมากข้ึน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. เพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท าให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด 
๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ประกอบการมอร์ตาร์ส าหรับฉาบ และผู้บริโภคท่ีใช้ผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์ส าหรับฉาบ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม 
 
โทรศัพท์      ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๕๘ 
 
โทรสาร       ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๖๓ 
 

 



๑๘ 

การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสีส าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภทผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด 

ความเป็นมา 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด ในพ้ืนที่

ชุมชนทะเลน้อย ต าบลทะเลน้อย และต าบลพนางตุง อ าเภอควนขุน จังหวัดพัทลุง เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่
สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจ านวนมาก โดยรัฐบาลไทยได้ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท
ประเภทผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน และการส่งออก แต่ถึงอย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด 
โดยเฉพาะขั้นตอนการย้อมสีเป็นกระบวนการที่ต้องใช้น้ าปริมาณมาก และน้ าทิ้งจากขั้นตอนการย้อม มี
ความเข้มสี สารแขวนลอย และสารอินทรีย์สูง หากน้ าทิ้งดังกล่าวถูกปล่อยออกสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่
ผ่านการบ าบัด จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน การส่งออก 
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสีส าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP 
ประเภทผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด และข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในชุมชนนั้นๆ ให้มี
ความตระหนักถึงผลกระทบของน้ าทิ้งจากขั้นตอนการย้อมสีต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง ออกแบบ และก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างง่ายได้ อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสีส าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เทศบาล
ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขุน จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักในการผลิตสินค้า 
OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ าบัดน้ า
เสียที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ OTOP  ประเภทผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด โดยมีจ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ๓๖ ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด และบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอควนขุน จังหวัดพัทลุง (ภาพท่ี๑)   

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
เจ้าหน้าที่ วศ. 
     

 



๑๙ 
การอบรมแบ่งออกเป็นการบรรยาย (ภาพที่ ๒) และการสาธิตการบ าบัดน้ าเสีย กล่าวคือ  
๑. การบรรยายสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันของจังหวัดพัทลุง โดยวิทยากร นางมุกดา จอกลอย 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ 
๒. การบรรยายการสร้างความเข้าใจในการประกอบกิจกรรมย้อมกระจูดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
วิทยากร นางสาวสิริน์ชนา วิวัฒน์ศิริพงศ์ หัวหน้าฝุายส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พัทลุง 
๓. การบรรยายผลกระทบต่อสุขภาพจากการย้อมกระจูด โดย นายด ารง สุวรรณรัตนโชติ นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ การบรรยายโดยวิทยากรจากหน่วยงานในจังหวัดพัทลุง 
 

๔. การบรรยายและสาธิตเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการบ าบัดน้ าเสียจากการย้อมสี โดยวิทยากร      
ผศ.ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภาพที่ ๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ การบรรยายและสาธิตเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการบ าบัดน้ าเสียจากการย้อมสี 
 



๒๐  
  

ประโยชน์ที่ได้รับ   
๑. ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการ

จัดการ  ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย 
๒. ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

บ าบัดน้ า  เสียอย่างง่าย และสามารถน าไปสร้างใช้เองได้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย      ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด และบุคลากรองค์ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอควนขุน จังหวัดพัทลุง  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม   
 
โทรศัพท ์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๔๒, ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๔๖  
 
โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๔๗ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร 

ความเป็นมา 

 เนื่องด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการด าเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านการ
ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory for Food Contact Materials) โดย
ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน ด้านอาหารส าเร็จรูป (ASEAN 
Consultative Committee on Standards and Quality- Prepared Foodstuff Product Working 
Group, ACCSQ-PFPWG) ครั้งที่ ๑๕ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีมติให้ วศ. จัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ
อาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหารให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับการบรรจุไว้ใน AEC 
Scorecard และจากการประชุม The ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC)  ครั้งที่ 
๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดา
รุสซาลาม  ได้มีการคัดเลือกคณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel of experts) ที่จะท าการตรวจเยี่ยม (On-site visit) 
ห้องปฏิบัติการของ วศ.  เพ่ือจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร อย่างเป็น
ทางการต่อไป 

สรุปผลการด าเนินงาน 

คณะผู้เชี่ยวชาญจากอาเซียน น าโดย Ms. Joanne Chan 
Sheot Harn หัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร์          
Ms. Zalilah Nasir ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมาเลเซีย และ Ms. Le 
Thi Hong Hao ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเวียดนาม เข้าตรวจเยี่ยม
ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน (Center of ASEAN 
Food Contact Materials Testing) ส านักพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการของ วศ. ระหว่าง
วันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือตรวจเยี่ยมการท างานของ วศ. ว่าเป็นไปตามข้อก าหนดการเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนหรือไม่ (Terms of Reference, ToR)  โดยคณะผู้เชี่ยวชาญได้รายงาน
ผลการตรวจเยี่ยมในที่ประชุมคณะ AFTLC ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เมืองย่างกุ้ง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองขอบข่ายการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ
อาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหารของ วศ. และได้น าผลการประชุมดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมคณะ 
ACCSQ-PEPWG ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า ซึ่งที่ประชุมคณะ ACCSQ-PEPWG มีมติเห็นชอบให้ วศ. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้าน
วัสดุสัมผัสอาหาร และจะน าเข้าที่ประชุม ACCSQ เพ่ือรับรองและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป  

 นอกจากนี้ วศ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัส
อาหาร” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้กับนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการของประเทศ
กลุ่มสมาชิกอาเซียนจ านวน ๑๐ คน โดยมีตัวแทนจาก ๖ ประเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรมได้แก่ ประเทศ 



๒๒ 

บรูไนดารุสซาเลม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพม่า ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม  ซึ่งการจัด
ฝึกอบรมให้กับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเป็นภารกิจหนึ่งของการ
เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร 

 และ วศ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Screening Test 
for Food Contact Materials by GC-MS” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๗ โดยเชิญ Mr. Maurus Biedermann จาก Official Food Control Authority of the   

Canton of Zurich สมาพันธรัฐสวิส เป็นวิทยากร เพ่ือให้ความรู้ 
และเพ่ิมศักยภาพการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารแก่
นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข อ ง  ว ศ .  แ ล ะนั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการระดับชาติ 
(National Food Reference Laboratory, NFRL) ให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบด้านวัสดุสัมผัสอาหารของ

สหภาพยุโรปในปัจจุบัน   

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 การทีห่้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุ
สัมผัสอาหารจะท าให้ประเทศไทยเป็นผู้น าของประเทศในกลุ่มอาเซียนในการพัฒนามาตรฐานของวัสดุ
สัมผัสอาหาร และสารปนเปื้อนอันเนื่องมาจากวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน ลดการทดสอบซ้ า นอกจากนี้
ยังสามารถเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนในกรณีท่ีมีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากผลการทดสอบกรณีที่มี
การโต้แย้งของประเทศคู่ค้าในอาเซียน 

กลุ่มเป้าหมาย              ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

โทรศัพท์            ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๗๕  

โทรสาร             ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๑๙  

 

 

 
 
 

 



๒๓ 
การให้บริการกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ความเป็นมา 

 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ มีภารกิจในการให้บริการกิจกรรมทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบแก่ห้องปฏิบัติการของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติ การของประเทศให้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ทางศูนย์ฯสามารถให้บริการครอบคลุมสาขาความต้องการได้แก่ สาขาอาหาร สาขา
สิ่งแวดล้อม สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์และ    สอบเทียบ โดยทางศูนย์ฯ ได้รับการรับรองความสามารถในการ
เป็นผู้จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043-2010 และมี
ผลงานพัฒนาการผลิตตัวอย่างควบคุม (Quality control sample) เพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพ
ผลทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ  

สรุปผลการด าเนินงาน  

๑. ด้านการเป็นผู้จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ศูนย์ฯ ได้ด าเนินกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการจ านวน ๒๔ รายการ 
และได้ด าเนินการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑ 
ตารางที่ ๑ ผลการด าเนินงานด้านกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สาขา รายการ 
จ านวน

ห้องปฏิบัติการ 
อาหาร Water - soluble chlorides (as NaCl) in Feeding  stuffs ๔๔ 

 
Aerobic plate count (round 1) in Starch  
(natural spiked sample) 

๑๑๙ 

 
Aerobic plate count (round 2) in Starch  
(natural spiked sample) 

๗๘ 

 Moisture, Protein, Ash and pH (round 1) in Flour ๙๖ 
 Moisture, Protein, Ash and pH (round 2) in Flour ๙๙ 
 Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P in Feeding  stuffs ๕๕ 
 Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in Feeding  stuffs ๑๐๘ 

สิ่งแวดล้อม Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in water ๑๕๒ 

 
Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) (round 2)  in 
water 

๖๒ 

 pH-value in water ๓๓๖ 
 Total hardness  (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water ๒๑๗ 

ตารางที ่๑ ผลการด าเนินงานด้านกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต่อ) 
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อม 
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มี 



๒๔ 

สาขา รายการ 
จ านวน

ห้องปฏิบัติการ 
สิ่งแวดล้อม Total dissolved solids (TDS) in water ๒๖๑ 

 Total suspended solids (TSS) in water ๒๕๓ 
 Chemical Oxygen Demand (COD) in water ๒๓๐ 

เคมี 

Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid 
(EDTA) in Standard solution  

๘๕ 

Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid 
(EDTA) in Standard solution (round 2) 

๖๔ 

pH - value in shampoo (round 1) ๖๙ 
pH - value in dishwashing (round 1) ๖๙ 
pH - value in shampoo (round 2) ๖๗ 
pH - value in dishwashing (round 2) ๖๗ 

สอบเทียบ Electronic Balance in Mass ๔๕ 
 Vernier Caliper in Dimension ๕๐ 
 Analog Micrometer in Dimension ๔๔ 
 Steel Ruler in Dimension ๒๑ 

 
๒. ด้านการพัฒนาตัวอย่างควบคุม (Quality control sample)  

ศูนย์ฯได้ด าเนินการวิจัยพัฒนาการผลิตตัวอย่างควบคุม (Quality control sample) จากชุด
ตัวอย่างส าหรับกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ โดยใช้แนวทางการด าเนินงานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลเช่น การศึกษาความเสถียร (Stability) สภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสม เป็นต้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลทดสอบภายในห้องปฏิบัติการด้วย QC sample ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ QC sample ที่ได้รับการพัฒนาจ านวน ๓ รายการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
๒ 
ตารางที่ ๒ รายการ QC sample ที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สาขา รายการ 
สิ่งแวดล้อม - Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in water 

- Total suspended solids (TSS) in water 

- Total hardness  (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water 

 
๓. ด้านการอบรม/สัมมนา/วิทยากร 

 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด าเนินการจัด
ให้มีการฝึกอบรมให้แกบุ่คลากรของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทดสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลการด าเนินงานด้านการอบรม ดังแสดงใน
ตารางที่ ๓  



๒๕ 

ตารางที่ ๓  ผลการด าเนินงานด้านการอบรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

วันที่ ชื่อหลักสูตรอบรม 
พ้ืนที่ด าเนินการ จ านวนผู้

เข้าอบรม 
(ราย) จังหวัด ภาค 

 ๗ พ.ย. ๕๖ การทดสอบความช านาญเพ่ือการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 

กรุงเทพฯ กลาง ๒๐๔ 

 ๘ พ.ย. ๕๖ การแปลผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ กรุงเทพฯ กลาง ๒๐๔ 

๑๑ พ.ย. ๕๖ การทดสอบความช านาญเพ่ือการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 

สงขลา ใต ้ ๓๙ 

๑๒ พ.ย. ๕๖ การแปลผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ สงขลา ใต ้ ๓๙ 

๑๒ ธ.ค. ๕๖ การทดสอบความช านาญเพ่ือการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 

ขอนแก่น อิสาน ๓๖ 

๑๓ ธ.ค. ๕๖ การแปลผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ ขอนแก่น อิสาน ๓๖ 

๑๙ ธ.ค. ๕๖ การทดสอบความช านาญเพ่ือการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 

เชียงใหม่ เหนือ ๓๑ 

๒๐ ธ.ค. ๕๖ การแปลผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ เชียงใหม่ เหนือ ๓๑ 

๒๗ ส.ค. ๕๗ แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด กรุงเทพฯ กลาง ๒๙๓ 

๒๘ ส.ค. ๕๗ การจัดท า Calibration curve และ Quality control chart กรุงเทพฯ กลาง ๒๘๓ 

๒๙ ส.ค. ๕๗ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบเพ่ือประโยชน์ของ
การประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ 

กรุงเทพฯ กลาง ๒๘๙ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญจะทราบถึงขีดความสามารถในการ
ทดสอบหรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ เป็นการเฝูาระวังสมรรถนะการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการ
อย่างต่อเนื่อง กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการไม่เป็นที่น่าพอใจ ห้องปฏิบัติการจ าเป็น
จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การทดสอบมีความถูกต้องแม่นย า  
ท าให้ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

๒. ศูนย์ฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการรายการ
กิจกรรมใหม่ๆ และการยื่นขยายขอบข่ายการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043-2010 
เป็นประจ าทุกป ีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการด าเนินงานและสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๓. ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการวิจัยพัฒนาการผลิตตัวอย่างควบคุม (Quality control sample) เพ่ือใช้
ในการควบคุมคุณภาพผลทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการสูงและประเทศยังขาด
แคลนผู้ผลิตตัวอย่างควบคุมท่ีด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
กลุ่มเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๓๑-๓, ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๑๔ 
 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๕o๗ 


