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 ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
รัฐบาลมีนโยบายเนนสรางเศรษฐกิจ พัฒนาขีดความ

สามารถในการแขงขันและสงัคมท่ีเขมแข็งลดความเหลือ่มลํา้ 

โดยบูรณาการร วมกับทุกภาคส วนขับเคลื่อนภายใต 

ยทุธศาสตรประเทศโดยมเีปาหมายกาวไปสูสงัคมในอนาคต

ที่มั่นคง ยั่งยืน และสมดุล เนนการรักษาฐานรายไดเดิม 

และสรางรายไดใหม เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต 

ลดตนทุนใหกับธุรกิจ ยุทธศาสตรหลักประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที ่1 การสรางความสามารถในการแขงขนั 

ยทุธศาสตรที ่2 การสรางโอกาสความเสมอภาคและ

เทาเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที ่4 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

 การจดัทาํแผนปฏบิตักิารสาํหรบัยทุธศาสตร
ประเทศ (Country Strategy) ดานการวจิยัและพฒันา 
และแผนปฏิบัติการการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 
2558 ของกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย(ีวท.)

จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 

มอบหมาย วท. เปนเจาภาพหลักในการบูรณาการรวมกัน

ระหวางกระทรวง/หนวยงานที่เกี่ยวของในยุทธศาสตรที่ 1 

การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ 

เพื่อหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง ในประเด็นที่ 8 

การวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย การขับเคล่ือนคาใชจาย

ดาน R & D เปนรอยละ 1 ของ GDP การใชประโยชนจาก

กาํลงัคนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(Talent Mobility) 

โดยสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาครัฐไปปฏบิติังานในภาคอตุสาหกรรม และการใชประโยชน 

Regional Science Park โดย วท. ไดมนีโยบายใหจดัทาํ

แผนปฏบิตักิารการบรูณาการยทุธศาสตรประเทศ (Country 

Strategy) เพือ่นาํไปสูการเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั

ของประเทศ ประกอบดวยกลุมงาน วทิยาศาสตรเพือ่สรางงาน 

สรางรายไดวิทยาศาสตรเพื่ออนาคต เพื่อชีวิต และเพื่อ

สรางฐานความรู มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ภายใต

กลุมงานดังกลาว ระหวางหนวยงานในสังกัด วท. รวมทั้ง

กระทรวง /กรม /หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการ

บูรณาการงานกับจังหวัด และภาคเอกชน ซึ่งมีการจัดทํา

แผนงาน/โครงการทีส่อดคลองกบัแผนปฏบิติัการการบรูณาการ

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) รวมทั้งสิ้น 

46 แผนงาน 

มุงนํากลไกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยกระดับสินคาไทย 
ภายใตยุทธศาสตรประเทศ

วลัยพร  รมรื่น*

* นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม
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 กลไกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการยก
ระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา

ในป พ.ศ. 2556 กรมวิทยาศาสตรบริการ(วศ.) 

มทีศิทางการดาํเนินงานภายใตนโยบายกระทรวงวทิยาศาสตรฯ 

ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ

แขงขันของประเทศ ในvalue chain กลุมวิทยาศาสตร

เพื่อสรางรายได โดยมีแผนงานหองปฏิบัติการเพ่ือการ

ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินคามุงนํากลไก

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพและความ

ปลอดภัยสินคาไทย ท่ีใชความรู ด านวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่น การรับรองสินคาใน

เชิงคุณภาพและความปลอดภัยสรางความนาเชื่อถือของ

สินคาความปลอดภัย คุณภาพ ความนาเชื่อถือของวัตถุดิบ/ 

กระบวนการผลิต ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องของมาตรวิทยา 

การมาตรฐาน การทดสอบ  โดยการบูรณาการการทํางาน

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ มีโครงการสําคัญรองรับไดแก 

 • โครงการหองปฏิบัติการรับรองคุณภาพสินคา 

OTOP เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 

 • โครงการหองปฏิบัติการทดสอบและเฝาระวัง

ผลิตภัณฑเพื่อการคุมครองผูบริโภค 

 • โครงการหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินคา

เพื่อการสงออก 

 • โครงการหองปฏิบัติการวิเคราะหองคประกอบ

รสชาติอาหารไทย  

 • โครงการศูนยแกไขปญหาสารปนเปอนในนํ้าที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพ  

 การผลักดันนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลง

สูพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ

ในชวงมกราคมถึงมีนาคม 2556 ไดลงพื้นที่แลวทั้ง

ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต เพื่อรับฟง

ปญหาและขอคิดเห็นในแตละพื้นที่ซึ่งไดรับความรวมมือที่ดี 

แตละภาคพบปญหาแตกตางกันไปโดยเฉพาะสินคา OTOP 

พบวาสนิคาไมไดใบรบัประกนั ไมไดดาว จาํหนายอยูในวงแคบ

ไมสามารถขยายการตลาดได โดยผูประกอบการมคีวามตืน่ตวั

เพื่อพัฒนาและยกระดับสินคา กรมวิทยาศาสตรบริการ

ตระหนักในการนํากลไกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา

ชวยเหลอืในการยกระดับผลติภณัฑ การดาํเนนิงานสงเสรมิให

มทีมีนกัวทิยาศาสตรลงพืน้ทีน่าํงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

มาใชในการยกระดับสินคา ต้ังแตการคัดเลือกวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต การติดฉลากแสดงคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑเพ่ือชวยใหเกิดการรับรองทําใหสินคาไดรับการ

ยอมรับวาไมมีสารปนเป อนหรือสารเคมีที่เปนอันตราย 
มคีวามปลอดภยัตอผูบรโิภค สรางความเชือ่มัน่สนิคามมีาตรฐาน

สูระดับโลกได ปองกันการกีดกันทางการคา กอใหเกิดการสราง

รายไดและความเขมแข็งใหแก ทองถิ่น ชุมชน อยางยั่งยืน 

นอกจากนีใ้นการดแูลคุมครองผูบรโิภคในทองถิน่ ชมุชน 

จากสินคาที่อาจไมปลอดภัยเนื่องจากมีสินคาที่ทะลักเขามาจาก

ชายแดนสูทกุภาคสวนในประเทศจาํนวนมาก  กรมวทิยาศาสตร

บริการไดบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สุม

เก็บตัวอยางสินคาเพื่อนํามาตรวจสอบ เพื่อจะไดแจงเตือนผู

บรโิภคในการเฝาระวงัสนิคาในชวีติประจาํวนัเพือ่ความปลอดภยั

ตอทรัพยสิน ตอชีวิตและสุขภาพ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในพื้นที่เพื่อการจัดตั้งหองปฏิบัติการในภูมิภาค  เชน จังหวัดเชียงใหม จังหวัด

อุบลราชธานี จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ จังหวัดสงขลา

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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การสุมตัวอยางผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ผัก/ผลไม อาหารแปรรูป เสื้อผาใชแลว 

เครือ่งประดบั เครือ่งใชไฟฟา ผลติภณัฑรงันก จากรานคาในบรเิวณพืน้ทีช่ายแดน ภาคเหนอื  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ภาคกลาง และภาคใต เพื่อการเฝาระวังสินคาที่ไมปลอดภัย เปนการคุมครองผูบริโภค

วศ. ไดรับการมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย 

ในการออก Certificate of Analysis (COA) ของวัสดุ

สมัผสัอาหารใหกบัผูประกอบการสงออก ตาม พรบ. การ

สงออกหรอืนาํเขาสนิคาทีต่องมหีนงัสอืรบัรองถิน่กาํเนดิ

สินคาและยังไดรับมอบหมายการทําหนาที่การวัดทาง

เคมแีทนหองปฏบิตักิารสถาบนัมาตรวทิยาแหงชาต ิและ

การดาํเนนิงานการสงออกสนิคาและการออกใบรบัรอง

COA ผลิตภัณฑเซรามิก ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑ

พลาสติก สินคา แกว เยื่อกระดาษและกระดาษ
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วศ. ดําเนินการเตรียมความศูนยวิเคราะหองค

ประกอบรสชาติอาหาร  โดยสงนักวิทยาศาสตร วศ. 

ดูงานหนวยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผูบริโภคแหง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และ สงเขารับการอบรม วิธีการ

ทดสอบดวยประสาทสัมผัสตามมาตรฐานสากล  

การดําเนินงานการแกไขปญหาสารปนเปอนในนํ้า ลงพื้นที่เก็บตัวอยางนํ้า จ.หนองบัวลําภู และ      ฝกอบรม

การผลติสารกรองสนมิเหลก็ในนํา้และการผลติเคร่ืองกรองนํา้เพ่ือการอปุโภค/บริโภค พรอมท้ังเกบ็ตัวอยางนํา้ เทศบาล

หวยออ อ.ลอง จ.แพร  

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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การดําเนินงานผลิตวัสดุอางอิงและวัสดุควบคุม วัสดุอางอิงยางดานความแข็ง ผลิตวัสดุควบคุม ดานสิ่งแวดลอม 

Heavy metals in water 
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