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สาระสรุปที่ใชจัดทําขอเสนอ
ผลการศึกษาโครงการการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการฯ
ผลการจัดทําแผนแนวทางการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ
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5. ขอเสนอแนะ

โครงการการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการฯ
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
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ขอเสนอประเด็นเพื่อการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมของประเทศไทย
1. ความเปนมา
ในระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยไดสงออกสินคาไปยังประเทศตาง ๆ ซึ่งนํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวน
มาก โดยมีประเทศในสหภาพยุโรปเปนคูคา ที่สําคัญ การหาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบที่สหภาพยุโรปประกาศใช
ระเบียบวาดวยสารเคมี REACH (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals) ที่เกิดจาก
ความเคลื่อนไหวของฝายอุตสาหกรรมและองคกรอิสระที่ตองการการกํากับดูแลสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของมนุษย
และการรักษาสิ่งแวดลอม จึงเปนเรื่องจําเปน ซึ่งพบวาประเทศไทยตองมีหองปฏิบัติการทีไ่ ดมาตรฐานเขาสนับสนุนการ
ดําเนินการ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก REACH เพื่อใหผูประกอบการไทยมีขอมูลของสารเคมีที่มีอยูในสินคา
ของตน สําหรับการดําเนินการตามขอกําหนด REACH
นอกจากนี้
หองปฏิบัติการยังเปนกุญแจสําคัญที่จะสามารถบรรเทาปญหาทีเ่ กิดขึ้นจากการใชมาตรการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่เปนเงื่อนไขทางการคาของประเทศตางๆ อีกดวย เชน กฎหมายวาดวยการจํากัดปริมาณ
สารเคมีบางชนิดในผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (RoHS) หรือการรับรองยืนยันคุณภาพของสินคากับผู
ซื้อ ซึง่ เปนหัวใจสําคัญของระบบการคาเสรีเพราะหวงโซอปุ ทานมีความซับซอน การพัฒนาหองปฏิบัติการของไทยให
สามารถสนองความตองการการบริการวิเคราะหทดสอบจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน
ทางการคา
ขอเสนอการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการฯ นี้ เปนผลสรุปจาก
 การศึกษาโครงการ
”การพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการวิเคราะหเพื่อการ
เสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมไทยในการรับผลกระทบจากการประกาศใชระเบียบวาดวย
สารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป”
 การจัดทําแผนแนวทางพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ
 การดําเนินการตามแผนแมบทที่เกี่ยวของ
 การดําเนินการของหนวยงานหลัก เพื่อสนองความตองการการบริการวิเคราะหทดสอบของไทย
2. วัตถุประสงค
 เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบต
ั ิการของไทย
 เพื่อสังเคราะหประเด็นในการจัดทําขอเสนอการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการ
3. เปาหมาย
คุณภาพหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบของประเทศไทยเปนที่ยอมรับในระดับสากล

โครงการการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการฯ
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
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4. สาระสรุปที่ใชจัดทําขอเสนอ
4.1 ผลการศึกษาโครงการการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการฯ
4.1.1 เงื่อนไขของระเบียบ REACH
ผูประกอบการตองใชขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหทดสอบสารเคมี เพือ่ ดําเนินการตามขอกําหนดของ
ระเบียบ REACH ดังนี้
ขอมูล
การวิเคราะหทดสอบ
ปริมาณสารเคมีใน
ผลิตภัณฑ

คุณสมบัติทางเคมี
และกายภาพ

คุณสมบัติทางพิษวิทยา
และนิเวศนพิษวิทยา

ปริมาณสารที่จํากัดการใช
ในผลิตภัณฑ

เงื่อนไขขอกําหนด REACH
1. การจดทะเบียน
2. การจดแจงสารอันตรายในผลิตภัณฑ
3. การจัดทําเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)
1. การจัดทํา SDS
2. การจัดทํารายงานความปลอดภัยของ
สารเคมี (Chemical Safety Report,
CSR)
3. การจําแนกความเปนอันตรายและการ
ติดฉลาก (Classification and
Labeling, C&L)
1. การจัดทํา SDS
2. การจัดทํารายงานความปลอดภัยของ
สารเคมี (Chemical Safety Report,
CSR)
3. การจําแนกความเปนอันตรายและการ
ติดฉลาก (Classification and
Labeling, C&L)
รายการสารเคมีที่ระบุในภาคผนวก XVII
เพื่อจํากัดการใช

ระบบรับรองคุณภาพ
หองปฏิบัติการ
ISO 17025

ISO 17025 หรือ GLP

GLP

ISO 17025

4.1.2 ความตื่นตัวของอุตสาหกรรมตอผลกระทบของ REACH
ความเคลื่อนไหวในระดับสากลชี้วา REACH จะกระทบกับภาคอุตสาหกรรมอยางแนนอน แตประเภทของ
อุตสาหกรรมทีจ่ ะไดรับผลกระทบอาจแตกตางตามประเทศ สําหรับประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวและผลการศึกษาที่ชี้
วา REACH จะกระทบกับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย แตความตื่นตัวของกลุมอุตสาหกรรมอืน่ ยังอยูในระดับต่ํา แตเริ่ม
มีมากขึ้นหลังจากการประกาศใชกฎหมาย
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4.1.3 ขีดความสามารถของการวิเคราะหทดสอบ
ประเด็นที่ตองพิจารณา คือความตองการการบริการวิเคราะหทดสอบ ปจจัยที่ทําใหเกิดการยอมรับใน
ผลวิเคราะหทดสอบ และเงื่อนไขทางเทคนิคตางๆ ซึ่งในกรณีผลกระทบของระเบียบ REACH ชวยชี้ใหเห็นถึงความ
ตองการการบริการของหองปฏิบัติการในภาพรวมได คือ
1) ระบบบริหารจัดการของหองปฏิบัติการในประเทศไทยยังไมพรอมที่จะรองรับ REACH
หองปฏิบัติการในประเทศไทยมีความสามารถในการวิเคราะหทดสอบจํากัด ทั้งประเภทผลิตภัณฑ
และรายการที่รับวิเคราะห แมหองปฏิบัติการสวนใหญจะเปนหองปฏิบัติการที่วิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑเฉพาะ แตที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สามารถตรวจวิเคราะหไดเพียงบางรายการเทานั้น ยิง่ กวานั้นการตรวจ
วิเคราะหยังอาจไมสอดคลองกับผลิตภัณฑที่ตองการ จากการสํารวจขอมูลทางสารสนเทศอินเตอรเน็ต ณ เดือน
กันยายน 2550 พบวา ประเทศไทยมีหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อยูเพียง
261 ราย โดยมีสวนหนึ่งเทานั้นที่สามารถวิเคราะหสินคาตามขอกําหนดของ REACH ได และเพียงบางรายการ
2) การบริหารจัดการขอมูลของแตละหนวยงานยังขาดความเปนเอกภาพไมสามารถสนองความตองการ
ของผูใชบริการได หองปฏิบัติการในประเทศไทย มีการกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากกวารอยละ 80
ขอมูลที่เผยแพรในระบบอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับการบริการวิเคราะหทดสอบของหองปฏิบัติการเหลานี้
จะชวยให
ผูประกอบการทั่วประเทศเขาถึงบริการไดงายและเร็วขึ้น แตปรากฏวาหนวยงาน/องคกรแตละแหงมีวัตถุประสงคในการ
จัดทําฐานขอมูลของตนตางกัน การจัดประเภทและรายละเอียดของขอมูลเกี่ยวกับหองปฏิบัติการและรายการวิเคราะห
ทดสอบ ตางมุงสนองประโยชนในการใชงานตามภารกิจของตนเปนหลัก จึงทําใหมรี ูปแบบและรายละเอียดของการ
บริการวิเคราะหทดสอบที่เผยแพรแตกตางกัน การเขาถึงขอมูลคอนขางซับซอน ตองอาศัยความรูและประสบการณ
หลายลักษณะ และขาดขอมูลรายละเอียดของการวิเคราะหทดสอบ กลาวคือ หองปฏิบตั ิการ 126 แหง มีเพียงรอยละ
67 ที่ใหรายละเอียดมาตรฐานวิธีทดสอบที่บริการ และทีร่ ะบุเครือ่ งมือที่ใชมเี พียงรอยละ 51 ฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ
จึงไมสามารถสนองความตองการของผูใชบริการได
3) ขอกําหนดของ REACH เกี่ยวกับ OECD-GLP กฎหมาย REACH กําหนดวาผลการทดสอบดาน
พิษวิทยา
นิเวศนพษิ วิทยา
ตองมาจากหองปฏิบัติการที่ดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีของหองปฏิบัติการตาม
ขอกําหนดของ OECD-GLP ผลการศึกษาของโครงการการพัฒนากรอบนโยบายฯ พบวา นอกจากประเทศไทยยังไมมี
หองปฏิบัติการใดที่ดําเนินงานตามขอกําหนดของ OECD-GLP แลวยังขาดความรูทั้งที่เกี่ยวกับสาระสําคัญและการ
บริหารจัดการเพื่อใหหองปฏิบัติการของประเทศไทยไปสู OECD-GLP ไดในระยะเวลาอันใกล
4.2 ผลการจัดทําแผนแนวทางการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ
คณะทํา งานจั ด ทํา แผนแนวทางการพั ฒ นาระบบโครงสร า งพื้ น ฐานด า นคุ ณ ภาพ
ซึ่ ง แต ง ตั้ ง โดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสถาบันของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ไดรายงานผลการจัดทําแผนในรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 และการประชุมนี้
ไดมีการพิจารณารายงานการศึกษาเรื่อง Study on Metrology, Standards, Testing and Quality Assurance
(MSTQ) in Thailand ที่จัดทําโดย GTZ และ PTB เมื่อป พ.ศ. 2547 ซึ่งระบุวาระบบโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ
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โดยรวมของประเทศไทย ไมมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน ทําใหเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินงานและเปนการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ โดยพบวามีหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบโครงสรางพื้นฐานทั้งหมดในประเทศไทยถึง 23
หนวยงาน ภายใต 6 กระทรวง
4.2.1 สถานภาพปจจุบันของโครงสรางพื้นฐาน
โครงสรางพื้นฐานของระบบการมาตรฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ คือ
การกําหนดมาตรฐาน (Standards Development) การตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) และระบบ
มาตรวิทยา (Metrology) ซึ่งในประเทศไทย ณ ปจจุบันมีหนวยงานหลักของภาครัฐที่เกีย่ วของดังนี้
การกําหนดมาตรฐาน
 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงาน
แรกของประเทศไทย
ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานดานอุตสาหกรรม และ ทําหนาที่เปนตัวแทนของ
ประเทศไทยในการเปนสมาชิกใน International Organization for Standardization (ISO) และ
International Electrotechnical Commission (IEC) ดวย
 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(มกอช.) ภายใตกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานดานสินคาเกษตรและอาหาร และทํา
หนาที่เปนตัวแทนของประเทศไทยในการเปนสมาชิกใน Codex Alimentarius Commission.
 หนวยงานรัฐ อืน
่ ๆ
ระบบมาตรวิทยา
 สถาบันมาตรวิทยาแหงประเทศไทย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําหนาทีร่ ับผิดชอบ
เกี่ยวกับระบบมาตรวิทยาทั้งหมดทั้งทางดานกายภาพ (Physical metrology) และทางดานเคมี
(Chemical metrology)
 สํานักงานชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย และ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานดูแลการ
ตรวจสอบระบบมาตรวิทยาในเชิงกฎหมาย (legal metrology)
การตรวจสอบและรับรอง
1) สถาบันการรับรองระบบงาน
 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม ทําหนาที่รับรอง
ระบบงานสาขาหนวยรับรอง และหนวยตรวจ และเปนตัวแทนของประเทศไทยในการเปนสมาชิก
ใน Pacific Accreditation Cooperation (PAC) และ International Accreditation Forum (IAF)
 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ทําหนาที่รับรองระบบงานสาขา
หนวยรับรองดานเกษตร
 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ทําหนาที่รับรองระบบงานหองปฏิบัติการ
ทดสอบ และสอบเทียบ โดยทั่วไป และเปนสมาชิกใน Asia Pacific Laboratory Accreditation
Cooperation (APLAC) และ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กระทรวงอุตสาหกรรม ทําหนาที่เปน Certification body ของ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการในองคกร
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กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่รับรองระบบงานหองปฏิบัติการ
ทดสอบในสาขาที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข และเปนสมาชิกใน Asia Pacific Laboratory
Accreditation Cooperation (APLAC) และ International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC)
 กรมวิทยาศาสตรบริการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําหนาที่รับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบ โดยทั่วไป และเปนสมาชิกใน Asia Pacific Laboratory
Accreditation Cooperation (APLAC) และ International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC)
2) หนวยตรวจสอบและรับรอง มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดําเนินการทั้งในลักษณะทั่วไป และ
เฉพาะทาง เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ


4.2.2 ประเด็นที่เสนอเปนแนวทางแกไข
 การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพใหมีความชัดเจนทั้งดาน
ของโครงสรางองคกร และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
 การออกกฎหมายโครงสรางพืน
้ ฐานดานคุณภาพแหงชาติ
 การกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยไดรับการยอมรับในเรื่องดังกลาวในเวทีโลก
4.3 ผลการดําเนินการตามแผนแมบทที่เกี่ยวของ
ไดมีการจัดทําแผนแมบท แผนยุทธศาสตรเพื่อสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลาย
แผน จากการศึกษาตัวอยางแผนฯ ตางๆ เพื่อหาสวนที่เกี่ยวของกับการเสนอประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการ แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2547 - 2556) แผนยุทธศาสตร
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2551 - 2554) ไดมียุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ และแนวปฏิบัติ
ที่จะนําไปสู “การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสถาบัน” เพื่อดําเนินงานตามนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึง่
สามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการไดคือ
กลยุทธที่ 1 (แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรฯ)
 สนับสนุนการสรางขีดความสามารถของหองปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง
ทั้งดานการวิจัยพื้นฐานและ
ประยุกต ในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย ไปสูการเปนศูนยความเปนเลิศในสาขาเทคโนโลยีที่สําคัญ
 สนับสนุนการพัฒนาศูนยทดสอบ ศูนยวิเคราะหคุณภาพ และระบบมาตรวิทยาใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ
 การพัฒนาระบบการรับรองระบบงาน (accreditation system) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการให
รวดเร็วและเพียงพอกับความตองการ

โครงการการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการฯ
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

5

ขอเสนอประเด็นเพื่อการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการฯ

กลยุทธที่ 5 (แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรฯ)
 มีการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับประเทศใหมีความเปน
เอกภาพ
มีการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานระดับนโยบายกับหนวยงานระดับปฏิบัติทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนอยางใกลชิด และระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
 ปรับระบบและกลไกการติดตามความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการประเมินผล
การดําเนินงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหมีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ และมีการ
รายงานตอสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ
กลยุทธที่ 5 (แผนยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรฯ)
 ผลักดันการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการใหมีศักยภาพ
พื้นฐานและมาตรฐาน รวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ โดยมีเปาหมาย คือ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการ
ผลิตใหเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล
4.4 การดําเนินงานของหนวยงานหลักเพื่อสนองความตองการการบริการวิเคราะหทดสอบของไทย
ประเทศไทยไดดําเนินการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคอุตสาหกรรมดวยการพัฒนาหองปฏิบัติการมาโดยตลอด ซึ่งจะเห็นไดจากโครงการตางๆ ที่หนวยงานภาครัฐได
ดําเนินการมาและมีกิจกรรมหลายดานหลายระดับ และมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการที่
อาจสรุปได คือ
1) โครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพือ่ สรางหองปฏิบัตกิ าร
วิเคราะหทดสอบของหนวยงานและสถาบันเฉพาะทาง เชน ศูนยพฒ
ั นาและวิเคราะหสมบัติของวัสดุ (Material
Properties Analysis and Development – MPAD) ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.) ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2532 ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2542 โครงการดังกลาวไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลเยอรมนีเปนเงิน 10.8 ลานดอยซมารค * และการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยรวม 90.15 ลานบาท
ปจจุบันศูนยพัฒนาและวิเคราะหสมบัติของวัสดุไดใหบริการทดสอบสมบัติทางเคมีของโลหะผสม การทดสอบเชิงโลหะ
วิทยา และการทดสอบสมบัติทางกายภาพตางๆ
2) การจัดตั้งหองทดสอบคุณภาพมาตรฐานสินคา เพื่อการสงออกโดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมือ่ ป พ.ศ. 2546 เพื่อใหสินคาสงออกประเภทตาง ๆ ของ
ไทยมีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยเปนที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสามารถสงออกไปจําหนายในประเทศ
ตางๆ โดยไมถูกกีดกัน และในป พ.ศ. 2547 มกอช. ไดมีโครงการจัดตั้งเครือขายหองปฏิบัติการสินคาเกษตรและ
อาหารโดยใชงบประมาณ 15 ลานบาท ** นอกจากนี้ มกอช. ยังจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับรอง
สินคาเกษตรและอาหารในป พ.ศ. 2547 (งบประมาณ 3.9 ลานบาท **) และในป พ.ศ. 2548 และ 2549 มีโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหองปฏิบัติทดสอบสินคาเกษตรและอาหารเพือ่ การสงออกปละ 3.60 และ 3.08 ลานบาท ** ตามลําดับ
* http://www.mfa.go.th/web/463.php?id=2225&lang=th
** ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
(http://svpdmo.pdmo.mof.go.th/thai/modules.php?name=consult_list&op=list_detail&list_no=334&tblname=T&pval=1&listHeader=value_list)
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3) การสนับสนุนสถาบันอิสระของกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแก สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สถาบันยาน
ยนต และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ใหดําเนินกิจกรรมเพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
สถาบันเหลานีไ้ ดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตกรอบการดําเนินงานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
(สมอ.) สําหรับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดรับงบประมาณติดตอกันตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง 2550 รวมกวา 680
ลานบาท สวนสถาบันยานยนต และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดรับงบประมาณสนับสนุนในป พ.ศ. 2549 และ
2550 รวม 94.5 และ 30 ลานบาทตามลําดับ สถาบันอิสระเหลานี้ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวของกับการพัฒนาหองปฏิบัติการ
โดยตรงอยูดวย แตปจจุบันยังไมมีการเผยแพรผลการดําเนินงานในรูปที่จะสืบคนรายละเอียดได
4) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพือ่ การผลิตสินคาปลอดสารพิษของศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางปงบประมาณ 2548-2551 รวม 167.3 ลานบาท * เพื่อเปนตนแบบใน
การศึกษาคนควาวิธีทดสอบและถายทอดใหแกหองปฏิบัตกิ ารทดสอบ
รวมทัง้ ดําเนินการจัดทําการเปรียบเทียบ
ความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ (Proficiency Test) ดวย
5) โครงการการฝกอบรมและใหคําปรึกษาการจัดทําระบบคุณภาพสําหรับหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ของ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีการจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ ในป พ.ศ. 2548 – 2550 ไดจดั สรรงบประมาณ
รวม 9.0 ลานบาท ** เพื่อใหหองปฏิบัติการจํานวน 60 หองปฏิบัติการ สามารถขอการรับรอง ISO/IEC 17025 ได
สถาบันอาหารซึ่งรับจัดอบรมและใหคําปรึกษาในระหวาง ป พ.ศ. 2543 – 2549 ไดรวบรวมขอมูลการจัดทํากิจกรรม
ดังกลาวใหกับหองปฏิบัติการรวม 194 แหง ซึง่ เปนหองปฏิบัติการเอกชน 96 แหง และหองปฏิบัติการรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ 98 แหง และพบวามีหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองรวม 42 แหง คือ เพียงรอยละ 21.7
6) โครงการมาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแขงขันภายใตกฎระเบียบของสหภาพ
ยุโรป *** การที่สหภาพยุโรปใชมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษี โดยนําเอามาตรการดานสิ่งแวดลอมมาเปนขอกําหนด
สําหรับสินคาประเภทตางๆ ที่จะเขาไปจําหนายในประเทศเหลานั้น ทําใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
รวมมือกันดําเนินงานในรูปแบบตางๆ ทั้งการเผยแพรขอ มูลขาวสาร การสัมมนา และการศึกษาวิเคราะหกฎระเบียบ
ของสหภาพยุโรป เพื่อใชเปนพื้นฐานในการจัดทํามาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแขงขันภายใต
กฎระเบียบตางๆ ของสภาพยุโรป ซึ่งมีเปาหมายการดําเนินงานระยะสัน้ (3 ป) ระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว (10 ป)
โดยกําหนดมาตรการไว 3 มาตรการ คือ การสรางความตระหนักและคลังขอมูลดานสิ่งแวดลอม การพัฒนา
ผูประกอบการและหองปฏิบัติการทดสอบ การพัฒนากฎระเบียบ / มาตรฐานและระบบการจัดการซาก โครงการ
ดังกลาวไดรับกรอบงบประมาณระยะสั้น 3 ป (พ.ศ. 2551 – 2553) รวม 625.67 ลานบาท ซึ่งรวมการจัดทําฐานขอมูล
ตางๆ ดวย

* สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (http://www.moe.go.th/webpr/gov/gov117.html)
** ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
(http://svpdmo.pdmo.mof.go.th/thai/modules.php?name=consult_list&op=list_detail&list_no=334&tblname=T&pval=1&listHeader=value_list)
*** “แนวทางเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแขงขันภายใตกฎระเบียบของสหภาพยุโรป” สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม, พฤษภาคม 2550.

โครงการการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการฯ
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
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การดําเนินงานโครงการตางๆ ขางตน มีประเด็นที่นาจะใหความสําคัญ คือ
 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งศูนยเฉพาะทางพรอมทั้งใหงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง
ทําใหเกิดศูนยและสถาบันเฉพาะทางของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันอิสระของกระทรวง
อุตสาหกรรม ตลอดจนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ซึ่งเนนการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหทดสอบเฉพาะทาง เฉพาะผลิตภัณฑ
 ไมมีการเผยแพรผลการดําเนินการโครงการตางๆ อยางที่สืบคนไดโดยงาย
 ไมมีระบบติดตามงานอยางเปนรูปธรรม
5. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการดําเนินงานตอไปอาจแยกเปนประเด็นตางๆ ได คือ
ประเด็น/กิจกรรม
1. จัดตั้งหนวยจัดทําหนาที่ใหคําปรึกษาและประเมิน
ความจําเปนในการทดสอบตามขอกําหนด REACH
 ติดตามสรุปและนําเสนอสาระในการปฏิบัติจริงจาก
Technical Guidances เว็บไซต และการดําเนินงานใน
หนวยงาน และองคกรอืน่ ๆ
 ทํากิจกรรมเพือ
่ ใหภาคอุตสาหกรรมมีสวนรวมในการติดตาม
ความรูและดําเนินงานในลักษณะประเภทอุตสาหกรรม เปน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุมที่สนใจเชิงลึก
 ปรับปรุงเว็บไซต REACH Watch เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถ
ใชเปนแหลงเรียนรูแนวทางปฏิบัติตามขอกําหนดที่สําคัญได
มากขึ้น
2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ
 พรบ. การมาตรฐานแหงชาติ
 สถาบันระบบมาตรฐานแหงชาติ
 National Compliance Authority

ผูรับผิดชอบ
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สกว.
หนวยขอสนเทศวัตถุ
อันตรายและความปลอดภัย
ศูนยความเปนเลิศฯ
กรมวิทยาศาสตรบริการ

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย
มหาวิทยาลัยตางๆ

โครงการการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการฯ
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

ขอเสนอประเด็นเพื่อการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการฯ

ประเด็น/กิจกรรม
3. การพัฒนากลไกการยอมรับในระดับสากล
 Mutual Acceptance of Data (MAD)
 Conformity Assessment
 การศึกษาการจัดทํา MRA










4. การสรางเครือขายการจัดทําขอมูลการใหบริการทดสอบ
ใหสามารถสนองความตองการการสืบคนขอมูลเพื่อการใช
งานไดอยางหลากหลาย

ผูรับผิดชอบ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย
มหาวิทยาลัยตางๆ



ศูนยทดสอบเฉพาะทางตางๆ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
มกอช.
สมอ.
วว.
หองปฏิบัติการบริการของ
มหาวิทยาลัยตางๆ
หองปฏิบัติการของเอกชน

5. การพัฒนาตนแบบหองปฏิบัติการ
 การพัฒนาสถาบันเฉพาะทางใหเปนตนแบบในการศึกษา
คนควาวิจัยครบผลิตภัณฑเปาหมายและถายทอดใหแก
หองปฏิบัติการทดสอบของเอกชน
 การพัฒนารูปแบบการประเมินศักยภาพ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของหองปฏิบัติการ



หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของ

6. การสรางนวัตกรรมการบริการของหองปฏิบัติการเพื่อ
รองรับผลกระทบจากกฎระเบียบ REACH
 One stop service
 การวิเคราะหสารจากเนื้อวัสดุที่แตกตางกัน
 การศึกษาความเปนไปไดการลงทุนธุรกิจบริการทดสอบ
วิเคราะห



สมอ.
กรมวิทยาศาสตรบริการ
หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของ









โครงการการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการฯ
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
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อยางไรก็ดี ขอเสนอแนะขางตนเปนเพียงขอเสนอประเด็น/กิจกรรม และหนวยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวของ การ
ดําเนินงานใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมจําเปนจะตองมีกระบวนการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่ตองอาศัยความรวมมือ
ของทุกภาคสวน ในการประสานกลยุทธ แผนกิจกรรม ทั้งที่มีอยูแลวของหนวยงานตางๆ และที่ควรจะมีในอนาคต เพื่อ
ไมใหเกิดความซ้ําซอน และสิ้นเปลืองงบประมาณเกินกวาผลผลิตที่จะได
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โครงการการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการฯ
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

หนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอม
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 หอง 605 ซ.จุฬาฯ 12 (2) ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2218-4251 โทรสาร 0-2219-2250 เว็บไซต www.chemtrack.org
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท 0- 2201-7295 โทรสาร 0-2201-7265 เว็บไซต http://siweb.dss.go.th/reach

