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บทคัดย่ อ
กรมวิชาการเกษตรในฐานะผูร้ ับผิดชอบควบคุ มการผลิตและจาหน่ ายปุ๋ ยให้มีคุณภาพและถู กต้องตาม
หลักเกณฑ์ โดยอาศัยผลการวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารในปุ๋ ยของห้องปฏิบตั ิการ เป็ นส่ วนประกอบเพื่อพิจารณา
ในการควบคุม แต่เนื่องจากปริ มาณตัวอย่างปุ๋ ยที่ส่งวิเคราะห์มีเป็ นจานวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
กรมวิชาการเกษตร จึงมีนโยบายให้หอ้ งปฏิบตั ิการวิเคราะห์ปุ๋ยของสานักวิจยั พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 (สวพ. 18) กรมวิชาการเกษตร สามารถตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างปุ๋ ยที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมตามพระราชบัญญัติใน
พื้นที่สุ่มเก็บเพื่อตรวจสอบคุณภาพปุ๋ ยได้ โดยไม่ตอ้ งส่ งมาวิเคราะห์ที่ส่วนกลาง (สปผ.) เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์
ที่ รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเที ย บเท่ า ส่ ว นกลาง กรมวิช าการเกษตรจึ ง ได้จดั ท าโครงการพัฒนาและสร้ า ง
มาตรฐานการวิเคราะห์ ปุ๋ ยของห้องปฎิ บ ตั ิ การวิเคราะห์ ปุ๋ ย กรมวิช าการเกษตรขึ้ น เพื่ อพัฒนาห้องปฏิ บ ตั ิ ก าร
วิเคราะห์ปุ๋ย สวพ. 1-8 ให้สามารถตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างปุ๋ ยที่พนักงานเจ้าหน้าที่ฯในพื้นที่สุ่มเก็บได้ เตรี ยมความ
พร้ อมห้องปฏิ บตั ิการวิเคราะห์ปุ๋ย สวพ. 1-8 เพื่อขอการรับรองระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จัดทา
มาตรฐานห้องปฎิ บ ตั ิการวิเคราะห์ปุ๋ ยและตรวจติดตามให้ทุกห้องปฎิ บตั ิก ารมีมาตรฐานการวิ เคราะห์ปุ๋ย เป็ น
มาตรฐานเดี ยวกันและเป็ นมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร โดยมอบหมายให้ สปผ. เป็ นแกนในการจัดทาโครงการ
ระยะเวลาจัดทาโครงการ 3 ปี (ต.ค. 2551 - ก.ย. 2554) ขั้นตอนการดาเนิ นงาน สปผ. ในเบื้องต้นได้เชิ ญประชุ ม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปั จจัยการผลิต สวพ. 1-8 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการวิเคราะห์ปุ๋ย
จัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านวิเคราะห์ปุ๋ยของกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและ
ปั จจัยการผลิ ต สวพ. 1-8 มีการบรรยายให้ความรู ้ การตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยทั้งระบบ และนาพนักงานเจ้าหน้าที่เข้า
ศึกษาดูงานในห้องปฏิบตั ิการปุ๋ ย สปผ. ทั้งระบบ ตั้งแต่การรับตัวอย่าง เตรี ยมตัวอย่าง การวิเคราะห์ การจัดเก็บ
การควบคุมดูแลตัวอย่างและข้อมูล รวมทั้ง สวพ. 1-8 ส่ งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาฝึ กงานที่กลุ่มงานพัฒนา
ระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ ย สปผ. เมื่อเริ่ มโครงการในปี 2552 สปผ. จัดทาแผนของบประมาณและครุ ภณ
ั ฑ์ที่
จาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อให้สวพ.ดาเนินการได้ ส่ งทีมพี่เลี้ยงจาก สปผ. ออกเดินทางไปปฏิบตั ิงานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องปฏิบตั ิการ
สวพ. 1- 8 จัด ท า IRM (วัส ดุ อ้า งอิ ง ภายใน) ส่ ง ให้ทุ ก สวพ. เพื่ อใช้ใ นการควบคุ มผลการวิเคราะห์ ปุ๋ ยใน
ห้องปฏิบตั ิการ จัดทาโครงการทดสอบความชานาญของห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ปุ๋ย โดยให้ทุก สวพ. เข้าร่ วม
โครงการ ปี 2553 กรมฯ มีนโยบายให้ ห้องปฏิบตั ิการปุ๋ ยทุก สวพ. เตรี ยมความพร้อมเพื่อขอการรับรองระบบ
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มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่ งมีห้องปฏิบตั ิการปุ๋ ย สวพ. 1, 3, 4, 7 และ 8 เข้าร่ วมโครงการ สปผ. จัดทาแผนขอ
งบประมาณจาก กรมฯ เพื่อเตรี ยมความพร้อมของห้องปฎิบตั ิการวิเคราะห์ปุ๋ยของ สวพ. ทั้ง 5 แห่ ง และส่ งทีมที่
ปรึ กษาจาก สปผ. เดินทางออกไปแนะนาการจัดทาระบบตามมาตรฐาน สปผ. จัดให้มีการฝึ กอบรมหลักสู ตรที่
เกี่ ยวข้องกับการจัดทาระบบตามมาตรฐาน ส่ ง IRM (วัสดุอา้ งอิงภายใน) ให้ทุก สวพ. เพื่อใช้ในการควบคุมผลการ
วิเคราะห์ปุ๋ยในห้องปฏิบตั ิการ ส่ งตัวอย่างอ้างอิงเพื่อทดสอบความชานาญของห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ปุ๋ย สวพ.
ปี 2554 กรมฯ มอบนโยบายให้ สปผ. สร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ปุ๋ยกรมวิชาการเกษตรให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
และเป็ นมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ดังนั้น สปผ. จึงจัดทาแนวทางในการจัดทามาตรฐานห้องปฎิ บตั ิการ
วิเคราะห์ปุ๋ยขึ้น เพื่อตรวจประเมินทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบรับตัวอย่าง การควบคุมตัวอย่างในทุกขั้นตอนไม่ให้เกิ ด
การสลับตัวอย่าง การเตรี ยมตัวอย่าง การประกันคุ ณภาพผลการวิเคราะห์ การควบคุมข้อมูลการวิเคราะห์ การ
ถ่ายโอนข้อมูล การรายงานผล ฯลฯ โดยมีทีมที่ปรึ กษาจาก สปผ. ออกตรวจประเมินทุก สวพ. ตามแบบประเมิน
พร้อมทั้งแนะนา แก้ไขให้ถูกต้อง สปผ. ทาการตรวจประเมินห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ปุ๋ย สวพ. 1-8 ตามแนวทาง
ในการจัด ท ามาตรฐานห้ องปฎิ บ ัติก ารวิ เ คราะห์ ปุ๋ ย กรมวิช าการเกษตร และร่ ว มกัน แก้ไ ข จนได้ม าตรฐาน
กรมวิชาการเกษตร ผลของการดาเนิ นการโครงการสรุ ปได้ว่า สวพ. 1-8 มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างปุ๋ ยที่พนักงานเจ้าหน้าที่ฯในพื้นที่สุ่มเก็บเพื่อตรวจสอบคุณภาพปุ๋ ยได้ โดยมีมาตรฐานการวิเคราะห์เดียวกับ
สปผ. และเป็ นมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ทุก สวพ. มีความพร้ อมในการยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 และ สวพ. 1 และ 3 ได้ยื่นขอการรับรองระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แล้วโดยมี สปผ.
ร่ วมเป็ นทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน ซึ่ งระบบดังกล่าวเป็ นมาตรฐานระหว่างประเทศทางด้านห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบและสอบเทียบโดยกรมวิทยาศาสตร์ บริ การเป็ นผูต้ รวจประเมินและให้การรับรอง และจากการดาเนิ น
โครงการนี้ ได้ผลิตตัวอย่างอ้างอิงภายในจานวน 8 สู ตร สู ตรละ 5 กิโลกรัม คิดเป็ นมูลค่า 8 ล้านบาททดแทนการ
สั่งซื้ อจากต่างประเทศ
โครงการนี้ สาเร็ จลงได้เนื่ องจาก สวพ. ทั้ง 8 แห่ ง ให้ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี และมี ความพยายามที่ จะ
พัฒนาห้องปฏิบตั ิการของตนเองในทุกด้าน ให้มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ
สร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ปุ๋ยในหน่วยงานของตนเองให้เข้มแข็ง ได้มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร
จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้พฒั นาและสร้างมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ปุ๋ยของกรมวิชาการเกษตร
ทั้ง 9 แห่ง ให้มีมาตรฐานการวิเคราะห์เป็ นมาตรฐานเดียวกันและเป็ นมาตรฐานสากลทาให้ผขู ้ อรับบริ การสามารถ
มัน่ ใจในความถูกต้องเที่ยงตรงของผลวิเคราะห์ มีช่องทางเลือกในการส่ งตัวอย่างปุ๋ ยเพื่อวิเคราะห์ ทาให้การบริ การ
วิเคราะห์ปุ๋ยของกรมวิชาการเกษตรทาได้ทวั่ ถึง และเพิม่ ความสะดวกให้กบั ผูข้ อรับบริ การ ทาให้การควบคุมกากับ
ดูแลคุณภาพปุ๋ ยในท้องตลาดของกรมวิชาการเกษตรมีความรวดเร็ วขึ้น
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