
   

    มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๘          ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘       
             

สารบัญ                                               หน้า            
 การพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวดัภาคใต้ 
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชมุชน OTOP 
 การได้รับการยอมรับรว่ม APLAC MRA 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ : หน่วยรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร ์
  และเทคโนโลยีรายแรกของประเทศไทยและการสร้างการยอมรับร่วม 
 คลังข้อมูล คลังความรูด้ิจิทัล 
 การประชุมวิชาการ “IUPAC-2015 Busan” 
 การจัดประชมุวิชาการระดับนานาชาติด้านแก้ว ICG Annual Meeting 2015 
 โครงการพัฒนาและสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ ์OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ ์
 การให้บริการกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2558 
 การขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถหอ้งปฏิบัติการทดสอบวัสดุสมัผัสอาหารตาม  
  ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับกฏระเบียบสหภาพยุโรป     
  
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑ 
การพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวดัภาคใต้ 

ความเป็นมา 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีแผนในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพ่ือการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ

สินค้า  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP  ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ลูกค้า  และขยายโอกาสเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ  OTOP ของประเทศ  การ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ และการพัฒนาสินค้า  OTOP  เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน  สร้างการจ้างงานในชุมชน
ท้องถิ่น และเพ่ิมมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศ  อันเป็นการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง  ดังนั้น เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร  โดยส านักเทคโนโลยีชุมชน  กรม
วิทยาศาสตร์บริการ  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า  OTOP     ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใต้  
ได้แก ่จังหวัดชุมพร  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี และสงขลา  ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการลงพื้นที่ส ารวจปัญหา  จัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  พร้อม
ผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐานต่างๆ ต่อไป  

สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานโครงการในปี  ๒๕๕๘   

๑. การลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหา และความต้องการ  
คณะท างานฯ ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและ

เครื่องดื่ม  ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้  ได้แก่ ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  สงขลา 
๒. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จัดสัมมนาและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน ๕ ครั้ง ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๒๖๓  ราย  ดังนี้ 

 ๒.๑  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   “การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม”ครั้งที่ ๒  
ในวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์  จ านวน  ๕๗  ราย 

 ๒.๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP   น้ าพริกและผักผลไม้ทอดกรอบ”  
ครั้งที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๓๐ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ณ  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์  จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  ผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์  จ านวน  ๓๑  ราย 

 ๒.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP  ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม”ครั้งที่ 
๓  ในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ประกอบการที่
ได้รับประโยชน์  จ านวน  ๑๐๐  ราย 

 ๒.๔ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพสินค้า  OTOP  น้ าพริกและผักผลไม้ทอด
กรอบ”  ครั้งที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑๒ - ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ  วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านแก้วสุรกานต์  จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์  จ านวน  ๓๐  ราย 

 ๒.๕ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพสินค้า  OTOP  ประเภทน้ าพริกและ
เครื่องแกง”  ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล  จังหวัดสงขลา
ผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์  จ านวน  ๔๕  ราย 



๒ 

๓. การลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ 
   คณะท างานฯ ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ จ านวนทั้งสิ้น ๒๑ สถานประกอบการ  
โดยมีประเด็นส าคัญ ๒ เรื่อง คือ การปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิต (โรงเรือน) ตามหลักการจัดการตามมาตรฐานการผลิต
ขั้นต้น (primary GMP)/อย. และการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(ม ผ ช .)/ อ ย .  ท า ก า ร เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พ่ื อ ส่ ง ท ด ส อ บ คุ ณ ภ า พ 
ณ  ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน แจ้งผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขต่อไป 
๔. การติดตามประเมินผลและผลักดันเพ่ือให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน  

คณะท างานฯ ลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงานตามที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเป้าหมาย
ของโครงการฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ รายช่ือผลิตภัณฑ์ ผลการด าเนินงาน 

๑ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง กล้วยอบ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๒ 
กลุ่มแปรรูปกล้วยเล็บมือนางบ้านท่า
มะปริง 

กล้วยอบ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๓ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กล้วยเล็บมือนางอบเนย ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๔ ร้านอ๊ีด กล้วยอบช็อกโกแลต ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๕ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาสวนทุเรียน
สามัคค ี

น้ าตาลมะพร้าว ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๖ ร้านตังญ่า ขนมเปี๊ยะ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๗ ร้านขนมเปี๊ยะอบเทียน ป.สุญาดา ขนมเปี๊ยะ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๘ กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไทยพ้ืนบ้าน ข้าวพอง ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๙ ร้านขนมไทยกลุประคอง ข้าวฟ่างกวน ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๑๐ กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวนครีีวง ทุเรียนกวนห่อกาบหมาก ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๑๑ นางสาวบัวบุษบา อัตรศรุติพงศ ์ น้ ารังนก ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๑๒ น้ าจิ้มสุกี้คณุบุปผา น้ าจิ้มสุกี้ยากี ้ ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๑๓ กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน 
กล้วยอบ/ผลไม้กวน/ผลไม้
แห้ง 

ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๑๔ กล้วยบ้านก้อง กล้วยอบ 
ได้รับอนญุาตสถานท่ีผลิตอาหาร (สบ.๑)  จด
ทะเบียนอาหาร (สบ. ๕) และการรับรอง
มาตรฐาน มผช. 

๑๕ กลุ่มรวมใจพัฒนา โรตีกรอบ ได้รับอนญุาตสถานท่ีผลิตอาหาร (สบ.๑)   

๑๖ กลุ่มเครื่องแกงสมใจนึก เครื่องแกงส าเร็จรูป เตรียมยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๑๗ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์ น้ าพริก เตรียมยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๑๘ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ าพริกบ้านตนี น้ าพริกแกง เตรียมยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๑๙ วิสาหกิจชุมชนสวนหม่อน น้ าพริกแกง เตรียมยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช. 



๒๐ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรัก
แห่งครอบคร้วบ้านแก้วสุรกานต ์

น้ าพริกแกง 
เตรียมยื่นขออนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร (สบ.๑)  
และการรับรองมาตรฐาน มผช. 

ล าดับ ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ รายช่ือผลิตภัณฑ์ ผลการด าเนินงาน 

๒๑ วิสาหกิจชุมชนแพรกหนองจอก น้ าพริกแกง 
เตรียมยื่นขออนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร (สบ.๑)  
และการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๒๒ ร้านบรูโน่ เบรด ขนมปัง 
เตรียมยื่นขออนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร (สบ.๑)  
และการรับรองมาตรฐาน มผช. 

๒๓ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมหสิสราสามัคค ี พริกแห้ง/กล้วยตาก เตรียมยื่นขออนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร (สบ.๑)   

 
๕. ผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ  
 

พื้นที่ด าเนินการ 
(จังหวัด) 

จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

จ านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการ
ยื่นขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์) 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช 
สงขลา 
 

๓๐๐ ราย ๓๒๓ ราย ๒๕ ผลิตภัณฑ์ ๒๗ ผลิตภัณฑ์ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

๑. ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
๒. เพ่ิมศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการ OTOP ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเทคโนโลยีชุมชน   
 
โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๘ 
 

โทรสาร  ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๔ 
 

รูปประกอบการด าเนินงาน 
โครงการการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใต้ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ ๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม"  ครั้งที่ ๒ ณ 
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ ๒๙ ตลุาคม ๒๕๕๗   

 

 

 

 

รูปภาพที่ ๒  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP น้ าพริกและผักทอดกรอบ"   ครั้งที่ 
๒ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

รูปภาพที่ ๓  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม" ครั้งที่ ๓ ณ 
โรงแรมทวินโลตัส อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

 

 

 



 

๕ 

รูปภาพที่ ๔ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพฒันาคุณภาพสินค้า OTOP น้ าพริกและผักทอดกรอบ"  ครั้งที ่๑ 
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านแก้วสุรกานต์     อ าเภอลานสกา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   

 

รูปภาพที่ ๕ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  “การพัฒนาคุณภาพสินค้า  OTOP  ประเภทน้ าพริก       และ
เครื่องแกง”  ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมบุรี  ศรีภู  บูติก  โฮเต็ล  จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ ๖ การลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการ  OTOP  ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม          ณ 
จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดชุมพร   



 

 
 

๖ 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

ความเป็นมา 
ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในท้องตลาด จึงเกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเพ่ือ

จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างแพร่หลาย ท าให้มีการแข่งขันในท้องตลาดสูงและเกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่มักมองข้ามความส าคัญในส่วนของบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นสิ่งช่วย
เพ่ิมมูลค่าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค
เท่าท่ีควร ท าให้กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวนี้เสียโอกาสทางการตลาดไป 

จากการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ในพ้ืนที่ภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐาน และโครงการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของส านักเทคโนโลยีชุมชน กรม
วิทยาศาสตร์บริการในปี ๒๕๕๗ พบว่าผู้ประกอบการ OTOP ไม่เพียงต้องการ การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความปลอดภัยและได้มาตรฐานเท่านั้น แต่ยังมีความต้องการภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์และเป็นที่
สะดุดตาของผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางรายยังขาดตราสัญลักษณ์ที่เหมาะสม
สวยงามเพ่ือใช้ในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

จากปัญหาดังกล่าวนี้ กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ ส านักเทคโนโลยีชุมชน จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องการ
ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม บ่งบอกถึงเรื่องราวและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม
ช่องทางการตลาดให้กับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังนั้นกลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ด าเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิตและตลาดในยุคปัจจุบัน และสร้างความแตกต่างของสินค้าจากผู้ประกอบการ
รายอื่นๆ ให้มีความโดดเด่นดูน่าสนใจ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 

สรุปผลการด าเนินงาน 
๑. วิเคราะห์ถึงปัญหาของผู้ประกอบการจากข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด
อุดรธานี รวมทั้งหมด ๕ กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางภุมรินทร์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพ่ือการแปรรูป อ าเภอเมืองจังหวัดชุมพร  
พบว่าผู้ประกอบการยังขาดบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมและสวยงาม ส าหรับผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ
   

๒) ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางช่อทิพย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร พบว่าบรรจุภัณฑ์เดิมของผู้ประกอบการนั้นต้องการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นกว่า
บรรจุภัณฑ์เดิมจาก ๑ กล่องเพ่ิมเป็น ๔ กล่อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการขายให้มากขึ้น 
 ๓) ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม อสม. ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม. ไชยา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
ฉลากบรรจุภัณฑ์เดิมของผู้ประกอบการนั้นยังมีข้อมูลและรูปผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิมเติมและยัง 
 

๗ 



ขาดในเรื่องของความเหมาะสมสวยงาม  จึงท าให้ไม่สามารถสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอ่ืนๆได้ 
 ๔) ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพิชัย เพชรรัตน์ ของกลุ่มไข่เค็มพิชัย เพชรรัตน์ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
ฉลากบรรจุภัณฑ์เดิมของผู้ประกอบการนั้นยังขาดในเรื่องของความเหมาะสมและสวยงาม จึงท าให้ไม่มีความแตกต่างจาก
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ อีกท้ังผู้ประกอบการยังต้องการเพ่ิมเติมข้อมูลในบรรจุภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 
 ๕) ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวลี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
พบว่าบรรจุภัณฑ์เดิมของผู้ประกอบการนั้นไม่สามารถป้องกันการแตกหักของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นได้ รวมไปถึง
ผู้ประกอบการต้องการบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบ่งบอกถึงเรื่องราวและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้  

๒. ด าเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าวไปแล้วจ านวน ๔ กลุ่ม ได้แก่  
๑) ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางช่อทิพย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตนากระตาม     
๒) ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม อสม. ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม. ไชยา 
๓) ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพิชัย เพชรรัตน์ กลุ่มไข่เค็มพิชัย เพชรรัตน์ 

 ๔) ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวลี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
๓. ด าเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแม่บัวลี  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวลี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี เพ่ือส าหรับผู้ประกอบการใช้ในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้ดูโดดเด่นน่าสนใจ มีความเหมาะสม สวยงามและแตกต่างจาก
ท้องตลาดทั่วไปท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสทางการขายมากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  OTOP 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๐๗ 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 



 

 

 

 

 

 

 

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางช่อทิพย์ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉลากบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม อสม. 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม. ไชยา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพิชัย เพชรรัตน์ 

กลุ่มไข่เค็มพิชัย เพชรรัตน์ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวลี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 



 
 

๑๐ 
การได้รับการยอมรับร่วม APLAC MRA 

ความเป็นมา  
  ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
(Accreditation Body) ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
  ๑. การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  ด้านฟิสิกส์ เคมี 
และชีวภาพ ในผลิตภัณฑ์น้ าตาลและผลิตภัณฑ์น้ าตาล อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่
เกี่ยวข้อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รองเท้า เครื่องหนัง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกเซรามิคและแก้ว 
เคมีภัณฑ์ (เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ท ายา) ปิโตรเคมี  (ขั้นกลางและขั้นปลาย) กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิ่งแวดล้อม 
  ๒. การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  ใน
สาขาการทดสอบ สอบเทียบ และการทดสอบทางการแพทย์ 
  ๓. การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตาม ISO Guide 34  ครอบคลุม 3 สาขา ได้แก่ การทดสอบ การ
ทดสอบทางการแพทย์ และการสอบเทียบ  
 ส านักฯ ได้รับการยอมรับร่วมกับองค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific 
Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangements, APLAC MRA) และการยอมรับ
ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ ( International Laboratory Accreditation 
Cooperation Mutual Recognition Arrangements, ILAC MRA) ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2549 ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2553 
ในขอบข่ายการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งการยอมรับดังกล่าวเป็นการ
ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าส านักฯ มีความสามารถในการด าเนินงานรับรองระบบงาน ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล หน่วยรับรองฯ ที่ได้รับสิทธิ์ในการลงนามการยอมรับร่วมกับ APLAC จะต้องมีระบบบริหารงานคุณภาพ
และผ่านการตรวจประเมิน (Evaluation) ตามข้อก าหนด ISO/IEC 17011 : Conformity assessment-General 
requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies โดยคณะผู้ประเมิน 
(Evaluator team) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการยอมรับร่วม (MRA council)  โดยการตรวจสอบเอกสาร 
บันทึก สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยรับรอง พร้อมเฝ้าดูการตรวจประเมินทุกขอบข่ายที่ขอการยอมรับร่วม หลังเสร็จสิ้น
การประเมินหัวหน้าผู้ประเมิน (Lead evaluator) ต้องส่งรายงานการตรวจประเมินถึง APLAC secretariat และ MRA 
council chair เพ่ือพิจารณาให้การยอมรับร่วมในการประชุม APLAC MRA Council ซึ่งในปี 2557 ส านักฯ ได้ขยาย
ขอบข่ายการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 
  
สรุปผลการด าเนินการ   
 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ลงนามการยอมรับร่วม APLAC MRA ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ กับ Mrs. Roxanne 
Robinson, APLAC MRA Council Chair และ Mr. Nigel Jou, APLAC Chair ซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การภูมิภาคเอเชีย
แปซิกฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยส านักฯ ได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วมด้านการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ และได้รับการยอมรับร่วมในขอบข่ายที่ขยายใหม่ด้านการรับรองผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ และการรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ในการประชุมทางวิชาการประจ าปี “The APLAC 
– PAC annual joint meetings 2015” ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 ณ เมืองโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา 
 



๑๑ 
 

       
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการ
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะได้รับความเชื่อมั่นในความสามารถของห้องปฏิบัติการ 
ความสามารถของผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงในระดับสากล สร้างความ
มั่นใจในคุณภาพสินค้าเพ่ือการน าเข้าและส่งออก ลดการทดสอบซ้ าจากประเทศคู่ค้า     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
กลุ่มเป้าหมาย  
 ๑. ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
 ๒. ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ  
 ๓. ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
 
โทรศัพท์    ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๒๕  
 
โทรสาร     ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ : หนว่ยรับรองความสามารถบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีายแรก

ของประเทศไทยและการสร้างการยอมรบัร่วม 
 

ความเป็นมา 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้พัฒนาระบบงาน
รับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)  และยื่นขอรับการรับรองเป็นหน่วยรับรองบุคลากร 
(Certification Body for Persons) จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยรับรองระบบงานของ
ประเทศไทย (Accreditation Body : AB) โดยมีขั้นตอนในการตรวจประเมิน ๓ ขั้นตอน  ดังนี้ 

๑)  การประเมินระบบเอกสารคุณภาพ (Document Review)  
๒)  การตรวจประเมินระบบการด าเนินงาน ณ ส านักงานของหน่วยรับรองบุคลากร (Office 

Assessment) และ  
๓)  การตรวจประเมิน ณ สถานที่ตั้งของหน่วยรับรองขณะท าการประเมินความสามารถบุคลากรหรือ

จัดการสอบ (witness assessment) ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ การตรวจประเมินขณะที่ส านัก
ฯ ด าเนินการสอบข้อเขียน และ การตรวจประเมินขณะที่ส านักฯ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เชิง
ปฏิบัติการ  

คณะผู้ตรวจประเมินจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความเห็นว่า ระบบงานรับรอง
ความสามารถบุคลากรในสาขาแรกคือ “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” สอดคล้องกับข้อก าหนดตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17024 ทุกประการ   
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. วศ. ได้รับการรับรองเป็นหน่วยรับรองบุคลากร (Certification Body for Persons) ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 : 2012 รายแรกของประเทศไทย 

 

 
 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตัดสิน
ให้การรับรองแก่ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ว่าเป็นหน่วย
รับรองบุคลากร (certification Body for Persons) ที่
ด าเนินการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 : 2012 
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีอายุการรับรอง ๓ ปี 
ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เปิดให้การรับรองครั้งแรก
ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยด าเนินการตามกระบวนการและ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ และได้ตัดสินให้การรับรอง
ความสามารถบุคลากรแล้ว จ านวน ๒ ราย 

 



๑๓ 
๒. การสัมมนาเรื่อง “How the International Certification of Persons System Enhance 
Science & Technology Career through ASEAN and Global Market ?? การสร้างโอกาส
อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบการรับรองบุคลากรสากล”  

  กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเป็น
หน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ให้การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี
ความจ าเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มลูกค้า ภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลักดันการยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้
จัดการสัมมนา เรื่อง “How the International Certification of Persons System Enhance Science 
& Technology Career through ASEAN and Global Market ?? การสร้างโอกาสอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบการรับรองบุคลากรสากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ความส าคัญ และประโยชน์ ตลอดจนกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรตาม
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องภาคส่วนต่างๆ  โดยเฉพาะการรับรองความสามารถบุคลากรสาขาแรกคือ “การควบคุมและจัดการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ตลอดจนเปิดโอกาสแก่ผู้สนใจได้แจ้งความประสงค์การขอรับการรับรอง เพ่ือ
ส านักฯ จะได้แจ้งการเปิดรับสมัครในครั้งถัดไปได้โดยตรง 

สรุปผลการสัมมนา 

ผลผลิตเชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เข้าสัมมนา ๑๕๐ คน 
ผลผลิตเชิงคุณภาพ :  มีผู้ที่เห็นว่าการรับรองความสามารถบุคลากรมีความจ าเป็น  

คิดเป็นร้อยละ ๘๓ มีผู้ที่สนใจขอการรับรองความสามารถบุคลากร หากเปิดให้การรับรองสาขา 
 ที่เก่ียวข้อง  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

 
           

 

 

 

 



๑๔ 

           
๓. การสร้างความร่วมมือด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ระหว่าง กรม
วิทยาศาสตร์บริการ กับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเล็งเห็น

ความส าคัญของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม จึงได้จัดการประชุมหารือกับสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  เพ่ือริเริ่มการใช้ประโยชน์จากการรับรอง
ความสามารถบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการในสาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ” ประกอบการขอรับใบอนุญาตตามข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมี
อันตราย พ.ศ. ๒๕๕๗ ทัง้นี้ จะมีการพิจารณาในรายละเอียดร่วมกันต่อไป 

๔. การหารือความร่วมมือด้านการรับรองความสามารถบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการใน
บริบทของอาเซียน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเป็น
หน่วยรับรองความสามารถบุคลากรที่พร้อมจะสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือการพัฒนา
และหมุนเวียนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีความสามารถร่วมกันในภูมิภาค จึงได้ริเริ่ม
ด าเนินการ ดังนี้ 

๔.๑ กรมวิทยาศาสตร์บริการโดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ เป็นผู้แทนประเทศไทยได้
น าเสนอโครงการ “ASEAN Certification for Science and Technology Personnel” ในการการประชุม
คณะอนุกรรมการโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sub-
Committee on Science and Technology Infrastructure and Resources Development)  ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔๗ ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการจะท าหน้าที่เป็น
หน่วยประสานงานกลางของโครงการเพื่อก าหนดสาขาการรับรองความสามารถบุคลากรอาเซียนส าหรับการจัดท า
ความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement-MRA) ต่อไป  

 

    
 
๔.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน (ASEAN 

Committee on Science and Technology-COST)  ได้มอบหมาย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ เป็น
ผู้น าเสนอโครงการ “ASEAN Certification for Science and Technology Personnel” ในการประชุม 
ACCSQ Strategy Session เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือ 



๑๕ 
ระหว่างคณะกรรมการรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
และคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality: ACCSQ) 
โดยเฉพาะในส่วนของการด าเนินการ
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 
ในกลุ่ มประ เทศสมาชิกให้มีควา ม
สอดคล้องกัน รวมทั้งการจัดท าความ
ต ก ล ง ย อ ม รั บ ร่ ว ม ใ น ส า ข า ที่
คณะกรรมการรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาเซียนให้ความ
เห็นชอบ  

 
                    ๔.๓ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร. จันทร์เพ็ญ 
เมฆาอภิรักษ์ เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางไปประชุมหารือความร่วมมือ
งานการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทวิภาคีและอาเซียน ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับหน่วยรับรอง
บุคลากรของประเทศมาเลเซีย IPEC Certification Bureau ระหว่าง
วันที่ ๒๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑. การได้รับการรับรองเป็นหน่วยรับรองบุคลากร (Certification Body for Persons) ตาม

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 : 2012 จากหน่วยรับรองระบบงานของประเทศไทย 
(Accreditation Body : AB) ท าให้กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยส านักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับในการเป็นหน่วยรับรองบุคลากรในระดับสากล  

๒. ความร่วมมือด้านการรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะน าไปสู่การยอมรับ
ร่วมในอาเซียนและระดับสากล 

๓. ความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้ได้รับการรับรอง รวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับบริการ ผู้ได้รับการรับรอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าบุคคลที่ได้รับการรับรองมีความสามารถ
เป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาการรับรองนั้นๆ ตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้าน หรือสาขาวิชาชีพเฉพาะที่มีเพ่ิมมากขึ้น ยกระดับความสามารถบุคลากร 
สร้างโอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าในอาชีพ  

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจการรับรองความสามารถบุคลากร 
๒. บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ในกระบวนงานรับรองความสามารถบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
โทรศัพท์   ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๖-๓๗ 

โทรสาร    ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๗, ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๒๙  



๑๖ 

คลังข้อมูลความรู้ดิจิทัล 
ความเป็นมา 

ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานบริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงและการน าความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์เพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในชาติ รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตระหนักรู้ถึง
คุณประโยชน์ของแหล่งข้อมูลความรู้ที่จัดให้มีในห้องสมุด จึงได้พัฒนาคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขึ้น เพ่ือให้เกิดการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม การศึกษา วิจัยและพัฒนามากขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในชุดโครงการ “โครงการพัฒนา
คลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล”เพ่ือสนับสนุนการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันในรูปแบบดิจิทัล และอนุรักษ์ข้อมูลให้มีอายุการใช้งานมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล (ระเบียบส านักนายกรัฐม นตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 132 ตอนพิเศษ 53 ง วันที่ 6 มีนาคม 2558)  

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

การจัดท าคลังข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเริ่มด าเนินการในปี 2555 จนถึงปัจจุบัน  ขณะนี้มี
ข้อมูลอยู่ในระบบที่พร้อมให้บริการจ านวนกว่า 2,000 รายการ จ าแนกเป็นสิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือ 
วารสาร และรายงานต่างๆ เช่น วารสาร Analytical Chemistry, Journal of Chromatography, 
Talanta, The Analyst  ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ url : http://siweb.dss.go.th/escan การ
สืบค้นข้อมูล สามารถค้นได้จากชื่อสิ่งพิมพ์ ปีที่ หรือฉบับที่ของสิ่งพิมพ์นั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดอ่าน
ข้อมูลเอกสารนั้นๆ ได้ทันที 
 
ประโยชนท์ี่ไดร้ับ 

๑. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รวดเร็วขึ้น 

๒. สิ่งพิมพ์ได้รับการอนุรักษ์ในรูปดิจิทัล เพื่อการเก็บรักษาให้ใช้ได้อย่างยั่งยืนและคุ้มค่า 
 
กลุม่เป้าหมาย 

๑. ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรม หรือธุรกิจชุมชน 
๒. ผู้วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคเอกชน ภาครัฐ หรือประชาชน 
๓. หน่วยงานห้องสมุดเฉพาะของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
โทรศัพท ์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๘๕ 
 
โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๗๙ 

http://siweb.dss.go.th/escan


๑๗ 
 

 
 

หน้าเว็บไซต์คลังข้อมูลดิจิทัล (http://siweb.dss.go.th/escan) 
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๑๘ 

http://siweb.dss.go.th/escan

