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การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การขึ้ นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และการใช้ฐานข้อมูลมาตรฐานประเทศคู่คา้
20 เมษายน พ.ศ. 2554
ณ สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
จัดโดย
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กาหนดการ
วันที่ 20 เมษายน 2554
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการฝึ กอบรม
บรรยาย ภาพรวมของระบบเครือข่ายของ มกอช. โดย
อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ การขึ้ นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนวทางการเฝ้ าระวังสินค้าเกษตรที่ไม่ปลอดภัย โดย ผูอ้ านวยการ
สานักควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร
แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ การสืบค้นข้อมูลมาตรฐานการทดสอบของ
ประเทศคู่คา้ ของไทย

หายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างระหว่างเวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.30 – 14.45 น.
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ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาเนิ นงานด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและด้านกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานสินค้า
• การจัดการระบบคุณภาพในสายโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
• การวางแผนและจัดทาสายโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร
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ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ด้านประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร
• วางแผนและจัดทาสายโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
(Information Technology and Database)
• การตลาด, พฤติกรรมผูบ้ ริโภคสาหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
• การเงินและการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
4
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ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ติดต่อภาควิชาฯ

Agro-Industrial Technology Management: AITM
•
•

•
•

ที่อยู่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
Website: http://aitm.agro.ku.ac.th

facebook.com/aitm.ku
โทร: 0-2562-5091 แฟกซ์: 0-2562-5092
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แนวคิดการจัดทาโครงการฯ
ข้อมูลทิศทางข้อกาหนดมาตรฐานรายการทดสอบ
สินค้าเกษตรและอาหาร

ประเทศคู่คา้
• ข้อมูลบางรายการทดสอบและวิเคราะห์สินค้าเกษตรและอาหาร
• วิธีการทดสอบและการตรวจสอบการเก็บตัวอย่าง
• ค่า MRL
ข้อมูลสาหรับ
ห้องปฏิบตั ิการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
ผูส้ ง่ ออก
• ข้อมูลทะเบียน
• ข้อมูลการให้บริการทดสอบสินค้า
• ข้อมูลวิธีทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รบั การรับรอง
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แนวคิดการจัดทาโครงการฯ (ต่อ)
ห้องปฏิบตั ิการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
• ข้อมูลทะเบียน
• ข้อมูลการให้บริการทดสอบสินค้า
• ข้อมูลวิธีทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รบั การรับรอง

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผรู ้ ่วมสัมมนาเกี่ยวกับพื้ นฐานของ

ระบบฐานข้อมูล
2. ผูร้ ่วมสัมมนาทราบทิศทางการทางานเชิงนโยบายของสานัก

มกอช.
3. ผูร้ ่วมสัมมนาเข้าใจขั้นตอนการขึ้ นทะเบียนห้องปฏิบต
ั ิการ

ทดสอบสินค้าและอาหารผ่านระบบฐานข้อมูล
8
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ขอบเขตการรายงานมาตรฐานการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
ศึกษาประเทศคู่คา้ สาคัญ 20 ประเทศ
(1) สหภาพยุโรป
(4) เม็กซิโก
(7) บาห์เรน
(10) อินโดนี เซีย
(13) จีน
(16) ไต้หวัน
(19) นิ วซีแลนด์

(2) สหรัฐอเมริกา
(5) บราซิล
(8) ซาอุดิอาระเบีย
(11) มาเลเซีย
(14) ญี่ปุ่น
(17) ฮ่องกง
(20) รัสเซีย

(3) แคนาดา
(6) แอฟริกาใต้
(9) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(12) อินเดีย
(15) เกาหลีใต้
(18) ออสเตรเลีย
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ขอบเขตการรวบรวมมาตรฐานการทดสอบ
สินค้าเกษตรและอาหาร จานวน 5 กลุ่ม
1. กลุ่มผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์
2. กลุ่มเครื่องเทศและสมุนไพร
3. กลุ่มธัญพืช และผลิตภัณฑ์
4. กลุ่มปศุสต
ั ว์ และผลิตภัณฑ์
5. กลุ่มประมง และผลิตภัณฑ์
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กลุ่มมาตรฐานการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศคู่คา้

(USA, Canada and
Mexico)

(UAE, Bahrain, Saudi
Arabia, Indonesia and
Malaysia)

(27 Countries)

Brazil
(Brazil)

(India, China,
Japan, Taiwan
Hong Kong and
South Korea)

(South Africa)
South
Africa
(Australia and New Zealand)
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ขอบเขตการรวบรวมมาตรฐานการทดสอบ
สืบค้นรายการทดสอบตามรายการสินค้าและประเทศคู่คา้
I.
II.

จาก 8 กลุ่มประเทศคู่คา้ (20 ประเทศ)
รายการสินค้าทั้งหมด 77 รายการ สินค้า 5 กลุ่มสินค้า
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สมาชิกข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่สาคัญ
 ข้อตกลงทางการค้าขององค์กรการค้าโลก

(WTO) : ข้อตกลง

ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
 สมาชิกภายใต้ขอ้ ตกลงด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชีย
แปซิฟิก (APEC)
 สมาชิกภายใต้ขอ้ ตกลงของรัฐอิสลาม (OIC)
 สมาชิกภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
 พันธมิตรทางการค้าระหว่างประเทศ : ไทย-บาห์เรน (CEP) ,
ไทย-ญี่ปุ่น
13

ประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

(Sanitary and Phytosanitary)

Drug Residue
 การผลิตตามหลักการทางศาสนา (HALAL)
 การสร้างกลุ่มทางการค้า : APEC, AFTA
 มาตรฐานด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ และกิจกรรมการขนส่ง
 มาตรการกีดกันทางการค้า (Trade Barriers)
 การควบคุม

14

7

19/04/54

ตัวอย่างรายการทดสอบ
ประเทศ ออสเตรเลีย
ประเภท

ชนิด ประเภทสาร รายการ
สินค้า
ทดสอบ
ทดสอบ
เครื่ อ งเทศและ ขิง
โลหะหนั ก Lead
สมุนไพร

.
.
.

.
.
.

อ้างอิงรายการทดสอบ

http://www.foodstandards.gov.
au/foodstandards/foodstandard
scode/
โลหะหนั ก Cadmium
http://www.foodstandards.gov.
au/foodstandards/foodstandard
scode/
สารปนเปื้ อน Acrylonitrile http://www.foodstandards.gov.
au/foodstandards/foodstandard
scode/
สารปนเปื้ อน Vinyl chloride http://www.foodstandards.gov.
au/foodstandards/foodstandard
scode/
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ค่า MRL

อ้างอิงค่า MRL

0.1 mg/kg http://www.foodstandards.gov.
au/foodstandards/foodstandard
scode/
0.1 mg/kg http://www.foodstandards.gov.
au/foodstandards/foodstandard
scode/
0.02 mg/kg http://www.foodstandards.gov.
au/foodstandards/foodstandard
scode/
0.1 mg/kg http://www.foodstandards.gov.
au/foodstandards/foodstandard
scode/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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ตัวอย่างรายการทดสอบ
ประเทศ ออสเตรเลีย
ประเภท

ชนิด ประเภทสาร รายการทดสอบ
วิธีทดสอบ
อ้างอิงวิธีทดสอบ
สินค้า
ทดสอบ
เครื่ อ งเทศและ ขิง
โลหะหนั ก
Lead
NMKL 139 (1991), NMKL 161 http://www.codexalimentarius.net
สมุนไพร
(1998), AOAC 991.10, AOAC /web/standard_list.jsp
999.11, AOAC 972.25, AOAC
982.23, AOAC 986.15
โลหะหนั ก
Cadmium
NMKL 139 (1991), NMKL 161 http://www.codexalimentarius.net
(1998), AOAC 986.15, AOAC /web/standard_list.jsp
991.10, AOAC 999.11
สารปนเปื้ อน Acrylonitrile
AOAC 985.13
http://www.codexalimentarius.net
/web/standard_list.jsp
สารปนเปื้ อน Vinyl chloride ISO 6401:1985, Commission http://www.codexalimentarius.net
Directive 81/432/EEC O.J. No. /web/standard_list.jsp
L.167, p. 6, 24.6.81
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
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ตัวอย่างรายการทดสอบ
ประเทศ ออสเตรเลีย
ประเภท

ชนิด ประเภทสาร รายการทดสอบ
วิธีการชักตัวอย่าง
อ้างอิงวิธีการชักตัวอย่าง
สินค้า
ทดสอบ
เครื่ อ งเทศและ ขิง
โลหะหนั ก
Lead
GENERAL GUIDELINES ON http://www.codexalimentarius
สมุนไพร
SAMPLING CAC/GL 50-2004 .net/web/standard_list.jsp

โลหะหนั ก

Cadmium

GENERAL GUIDELINES ON http://www.codexalimentarius
SAMPLING CAC/GL 50-2004 .net/web/standard_list.jsp

สารปนเปื้ อน Acrylonitrile

GENERAL GUIDELINES ON
SAMPLING CAC/GL 50-2004
สารปนเปื้ อน Vinyl chloride GENERAL GUIDELINES ON
SAMPLING CAC/GL 50-2004
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

http://www.codexalimentarius
.net/web/standard_list.jsp
http://www.codexalimentarius
.net/web/standard_list.jsp
.
.
.
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สาธิตการใช้งานระบบเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบสินค้า
เกษตรและอาหาร
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หัวข้อการนาเสนอ




สถาปั ตยกรรมระบบฯ
บริ การของระบบเครื อข่ายห้ องปฏิบตั กิ ารฯ
สาธิตการใช้ งานระบบฯ ในการสนับสนุนกิจกรรมหลักๆ

19

สถาปตั ยกรรม


เว็บแอพพลิเคชัน่





ให้ บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์ เน็ท
สามารถเข้ าใช้ งานจากที่ใดก็ได้

อุปกรณ์เพื่อการใช้ ระบบฯ


เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เวอร์ ชนั่ ปั จจุบนั

20

10

19/04/54

บริการของระบบฯ


แบ่งบริ การเป็ น 4 กลุ่มตามระบบงาน





ระบบงานประชาสัมพันธ์
ระบบงานจัดการกลุ่มผู้ใช้ งานระบบเครือข่ายฯ
ระบบงานจัดการมาตรฐานทดสอบประเทศคู่ค้า
ระบบงานจัดการทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการ
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ระบบงานของระบบฯ
ระบบงานประชาสัมพันธ์


รับข่าวสารจาก มกอช.





ประกาศ
ข่าว
อัพเดท
อื่นๆ

ระบบงานจัดการกลุ่มผู้ใช้ งานระบบ
เครือข่ ายฯ



สมัครสมาชิก
แก้ ไขข้ อมูลสมาชิก

22
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ระบบงานของระบบฯ
ระบบงานจัดการมาตรฐานทดสอบประเทศ
คู่ค้า


สืบค้ นรายการทดสอบตามรายการ
สินค้ า-ประเทศคูค่ ้ า



>600 รายการ สินค้ า-ประเทศปลายทาง
เชื่อมโยงกับขอบข่ายรายการทดสอบของ
ห้ องปฏิบตั ิการ

ระบบงานจัดการทะเบียนห้ องปฏิบัติการ





ขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ าร
ต่อทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ าร
ขยายขอบข่ายรายการทดสอบ
ค้ นหาห้ องปฏิบตั กิ าร



ที่ตงั ้
รายการทดสอบ

23

กลุม่ ผูใ้ ช้งานระบบฯ
•
•
•
•

รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์
สืบค้ นมาตรฐานทดสอบ
ค้ นหาห้ องปฏิบตั ิการ
สมัครสมาชิก

ผู้สนใจทัว่ ไป

•
•
•
•

ยื่นขอขึ ้นทะเบียนแล็บ
ยื่นขอขยายขอบข่ายทดสอบ
ยื่นขอต่อทะเบียนแล็บ
ยื่นขอต่อทะเบียนขอบข่าย

สมาชิก

• แจ้ งข่าวประชาสัมพันธ์
• พิจารณาคาขอฯ
• ดูแลข้ อมูลและฐานข้ อมูล
24

เจ้ าหน้ าที่
มกอช

12
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สาธิตการใช้งานระบบฯ

25

ขัน้ ตอนการเปิดเข้าใช้ระบบฯ


เปิ ดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
พิมพ์ cssa.acfs.go.th ในช่อง URL ของเว็บบราวเซอร์ แล้ วกดเอ็นเทอร์



ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม







สไลด์ประกอบการฝึ กอบรม
คู่มือการใช้ ระบบฯฉบับย่อ
คู่มือการใช้ ตวั กรองและการจับกลุ่ม

26
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ทดลองใช้งานระบบฯ



ติดตามประกาศ ข่าว (บ.20, บ.21 คูม่ ือฯ หน้ า 34)
สืบค้ นข้ อมูลมาตรฐานทดสอบสินค้ าโดยประเทศคูค่ ้ า ( บ.15 คูม่ ือฯ หน้ า 27 )





การใช้ ตวั กรอง และการจัดกลุ่ม
ค้ นหาห้ องปฏิบตั ิการที่ให้ บริการทดสอบรายการที่สนใจ

ค้ นหาห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบ (บ.17 คูม่ ือฯ หน้ า 31 )



ค้ นหาจากที่ตงั ้ ( บ.18 คู่มือฯ หน้ า 32 )
ค้ าหาจากความสามารถทดสอบ ( บ.19 คู่มือฯ หน้ า 33 )

27

ขัน้ ตอนการเปิดเข้าใช้ระบบฯ ฝึกหัด



เปิ ดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
พิมพ์ 61.19.221.24 ในช่อง URL ของเว็บบราวเซอร์ แล้ วกดเอ็นเทอร์

28
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ทดลองใช้งานระบบฯ







สร้ างบัญชีสมาชิก ( บ.1 คูม่ ือฯ หน้ า 5 )
แก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวสมาชิก ( บ.3 คูม่ ือฯ หน้ า 7 )
เรี ยกดูคาบรรยายขันตอนการขอขึ
้
้นทะเบียนและการขอขยายขอบข่ายการทดสอบ ( บ.5
คูม่ ือฯ หน้ า 10 )
กรอกแบบฟอร์ มขอขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ ารแบบออนไลน์ ( บ.8 คูม่ ือฯ หน้ า 13 )
ปริ น้ ท์แบบฟอร์ มคาขอฯ ( บ.14 คูม่ ือฯ หน้ า 26 )
ยื่นส่งคาขอผ่านระบบออนไลน์ ( บ.9 คูม่ ือฯ หน้ า 21 )

29

คาขอขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการ
คาขอฯ = ข้ อมูลทัว่ ไป + สาขา + ข้ อมูลติดต่อ
+ {(รายการทดสอบที่ได้ รับการรับผู
รอง)
+ (รายการทดสอบที่ยงั ไม่ได้ รับการรับรอง)}
้ สนใจ
+ ข้ อมูลผู้รับเหมาช่วง + ข้ อมูลพนักงาน + ข้ อมูลเอกสารประกอบ
ทัว่ ไป
เมื่อคาขอฯได้ รับการรับรอง  ห้ องปฏิบตั ิการได้ รับการขึ ้นทะเบียน
คาขอฯ
ทะเบียนแล็บ
คาขอฯ  ทะเบียนแล็บ
รับรอง

30
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คาขอขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการ
77

รับรอง

88
109

รับรอง

31

ตอบคาถาม
ขอได้ รับความขอบคุณจาก
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32
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