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Special Guest :
• ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 “MOST One Stop Service”

People in focus :
• สัมภาษณ์ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  

 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 “125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 จากรากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

บทความพิเศษ :
• โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 พจมาน ท่าจีน

สรรสาระ :
• ระบบบริการ MOST One Stop Service

 เดช บัวคลี่

• การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบของ วศ.

 วันชัย ชินชูศักดิ์, จิตตกานต์ อินเที่ยง

• การจำาแนกประเภทของพลาสติก

 ธนิษฐา ภูลวรรณ

• พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 

 วรประภา ศรีโยทัย

• การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางจุลชีววิทยาด้วยจุลินทรีย์อ้างอิง

 สุลาวดี เขียวชม

• กฎระเบียบและมาตรฐานของขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำาหรับทารก

 และเด็กเล็ก

 ณิชชาอร ภควัตชัย

• การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน

 จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

• สาหร่าย...คุณค่าที่มากกว่าความอร่อย

 เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์ 

• จีโอพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์

 ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ

• การใช้ประโยชน์จากการสมัครอบรม/สัมมนาออนไลน์ 

 ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์ 

Science สไตล์สนุก 
• น้ำาพุจากน้ำาอัดลมและลูกกวาด

 สายจิต ดาวสุโข

• หาคำาศัพท์

• เฉลยเกม ฉบับที่ 199 ประจำาเดือนกันยายน 2558

รอบรู้ รอบโลก 
 ภูวดี ตู้จินดา

ศัพท์วิทย์น่ารู้ 
 พรรษชล รัตนปาณี

DSS News 
• 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในบริบทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 ของประเทศสู่ระดับสากล

 อัญญาดา ตั้งดวงดี

 ว�รส�รกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รฉบับต้อนรับก�รเข้�

สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) นี้ ได้รับเกียรติจ�ก 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี ให้สัมภ�ษณ์พิเศษเกี่ยวกับ MOST One 

Stop Service และ MSTQ เพื่อผลักดันให้สินค้�ไทยส�ม�รถ

แข่งขันในเวทีก�รค้�ส�กลได้อย่�งยั่งยืน และบทสัมภ�ษณ์ 

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร 

เนื่องในโอก�สครบรอบ 125 ปี ของกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร 

นอกจ�กนี้ ยังมีสรรส�ระที่ให้คว�มรู้อีกม�กม�ย อ�ทิ 

ก�รจำ�แนกประเภทพล�สติก พท�เลต-ส�รอันตร�ยใน

พล�สติก กฎระเบียบและม�ตรฐ�นขวดนมและภ�ชนะ

บรรจุนมสำ�หรับท�รกและเด็กเล็ก จีโอพอลิเมอร์และก�ร

ใช้ประโยชน์ รวมถึงคอลัมน์ รอบรู้-รอบโลก ท่ีรวบรวมข่�ว

เด่นด้�นอวก�ศในรอบปีท่ีผ่�นม� ส�ม�รถติดต�มเรื่องร�ว 
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ดร.ภูวดี ตู้จินด� น�งส�วสุวศรี เตชะภ�ส 

น�งธ�รทิพย์ เกิดในมงคล น�งวลัยพร ร่มรื่น 

พิสูจน์อักษร : น�งส�วสุวศรี เตชะภ�ส น�งส�วอัจฉร� ทั่งโม

ภาพ : น�ยคุณวุฒิ ลี่แตง น�งส�วจิตลด� คณีกุล

ประสานงานสมาชิกวารสาร : น�งส�วสรวงสุด� สังข์สุข

น�งส�วมัณฑน� ฤทธิเรืองเดช

APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Coopera-

tion) และขย�ยขอบข่�ยก�รยอมรับร่วมด้�นก�รรับรองผู้จัด

โปรแกรมก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญห้องปฏิบัติก�ร (PT Pro-

vider) และก�รรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้�งอิง เมื่อเดือนมิถุน�ยน 

พ.ศ. 2558 นอกจ�กนี้ วศ. ได้ผลักดันให้ห้องปฏิบัติก�รหรือ

องคก์รทีไ่ดร้บัก�รรับรองจ�ก วศ. ส�ม�รถใช้เครือ่งหม�ยของ 

ILAC (International Laboratory Accreditation) ร่วมกับ

เครือ่งหม�ยก�รรบัรองของ วศ. ปจัจบุนัไดม้กี�รรบัรองผูผ้ลติ

วัสดุอ้�งอิงต�ม ISO Guide 34 และขย�ยง�นให้ก�รรับรอง

คว�มส�ม�รถหอ้งปฏบิติัก�รทดสอบต�ม ISO/IEC 17025 กบั

ห้องปฏิบัติก�รของกลุ่มประเทศอ�เซียน และให้ก�รรับรอง 

PT Provider ทั้งในและต่�งประเทศในกลุ่มประเทศอ�เซียน 

นอกจ�กนี้มีหน่วยง�นให้บริก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญ 

ห้องปฏิบัติก�ร ต�ม ISO/IEC 17043 ในส�ข� เคมี อ�ห�ร 

สิ่งแวดล้อม และก�รสอบเทียบ

 3) วิจัยและพัฒน�กระบวนก�รผลิต ก�รสร้�งมูลค่�

เพิ่ม ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 

ส่งเสริมคุณภ�พชีวิต ที่พร้อมถ่�ยทอดไปสู่ภ�คก�รผลิต 

และก�รพัฒน�เป็นห้องสมุดดิจิทัลด้�นวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ

 • โครงก�รวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภ�พก�รผลิต และสร้�ง

มลูค�่เพิม่แก่สินค�้อตุส�หกรรมและผลิตภัณฑชุ์มชน เป็นก�ร

ดำ�เนินก�รวิจัยพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีเซร�มิก ด้�นอ�ห�ร 

ด�้นวสัดุ ด�้นผลติภณัฑช์มุชน และวจิยัเพือ่พฒัน�เทคโนโลยี

ท�งห้องปฏิบัติก�ร

 • พัฒน�คว�มร่วมมือ/ร่วมวิจัยแบบบูรณ�ก�รกับ

หน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

กำ�หนดประเดน็ก�รวจิยัและก�รนำ�ผลง�นวจิยัไปใชป้ระโยชน์

เชิงพ�ณิชย์

 • ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้�หม�ย ได้แก่ 

เทคโนโลยกี�รผลติด�้นวสัดศุ�สตร ์ด�้นสมนุไพร ด�้นอ�ห�ร 

125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ด�้นก�รแปรรูปผลผลติก�รเกษตร ก�รพฒัน�ผลติภณัฑ์อ�ห�ร

ฮ�ล�ล และก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน/กลุ่มแม่บ้�น 

เกษตรกรต�มภูมิภ�คต่�งๆ รวมถึงด้�นเซร�มิกเพ่ือสนอง

โครงก�รในพระร�ชดำ�ริภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมศิลป�ชีพ 

 • พัฒน�ฐ�นข้อมูลส�รสนเทศเฉพ�ะท�งด้�น

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่มีคว�มสำ�คัญต่อภ�รกิจหลัก/

ภ�รกิจที่เป็นยุทธศ�สตร์ของ วศ.

 4) ก�รพฒัน�กำ�ลงัคนท�งวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี 

ของประเทศรวมท้ังพัฒน�ระบบบริห�รง�นรับรองบุคล�กร

ต�มม�ตรฐ�น ISO/IEC 17024 และก�รรับรองหลักสูตร 

ต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO 29990 นอกจ�กนี้ ได้จัดกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, 

CSR) โดยจัดให้มีก�รฝึกอบรมท�งเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตแก่ 

นักวิทย�ศ�สตร์ในห้องปฏิบัติก�ร นักเรียน นักศึกษ�ที่สนใจ 

เข้�ใช้ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวล�

 ก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน หรือ AEC 

จำ�เป็นต้องมุ่งเน้นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นคุณภ�พ (Quality 

Infrastructure) ประกอบด้วย ม�ตรวิทย� (Metrology, M) 

ก�รม�ตรฐ�น (Standardization, S) ก�รทดสอบ (Testing, T) 

และก�รรับรองคุณภ�พ (Quality, Q) ซึ่งน�น�ประเทศรวมทั้ง 

ประเทศไทยให้คว�มสำ�คัญและนำ�ม�ใช้เป็นหลักประกัน

ด้�นคุณภ�พเชื่อมโยงไปถึงม�ตรฐ�นส�กล เพ่ือลดอุปสรรค

ท�งก�รค้�ด้�นเทคนิคอันเป็นม�ตรก�รที่มิใช่ภ�ษี ส่งผลให้

สินค้�ไทยมีคุณภ�พเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และต้องก�รของ

ประเทศคู่ค�้ และส�ม�รถแขง่ขนัในเวทีก�รค้�ระหว่�งประเทศ

ได้อย่�งยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ วศ. ซึ่งมีบทบ�ทที่สำ�คัญในก�ร

พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคุณภ�พโดยเฉพ�ะก�รทดสอบ 

จึงได้ปรับปรุงองค์กรให้มีคว�มคล่องตัวม�กขึ้น พัฒน�

บุคล�กรให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ เพื่อตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของสังคมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และสอดคล้องกับ

มภี�วก�รณท์ีเ่ปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีม่กี�รพฒัน�อย�่ง

รวดเร็วและรับใช้ประเทศช�ติได้อย่�งยั่งยืนตลอดไป



Special Guest

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 1

 วารสาร วศ. ฉบับนี้ได้รับโอกาสสัมภาษณ์พิเศษท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ที่กล่าวถึงความสำาคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะการ

พฒันาระบบการใหบ้รกิารเทคนิคดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอื MSTQ ซ่ึงถอืเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นมาตรฐาน

และคุณภาพที่สำาคัญ และการพัฒนาระบบให้บริการด้านทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (MOST One Stop Service) เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และมีส่วนผลักดัน

ให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปัจจุบันขึ้นอยู่กับอะไร
 ณ วันนี้ หากมองรอบด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ซึ่งในส่วนของ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น เราเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในหลายด้าน บางสิ่งซึ่งไม่สามารถทำาได้ใน

อดีตนั้น ปัจจุบันทำาได้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดจากสังคมดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วทำาให้สังคมไทยต้องตระหนัก 

ปรบัตวั รวมถงึสร้างความพรอ้มและสรา้งภูมคิุม้กนัดา้นเศรษฐกจิ โดยมีเปา้หมายใหเ้ศรษฐกจิของเราเตบิโตไดอ้ยา่งม่ันคงและยัง่ยนื

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จะขึ้นอยู่กับระบบมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งสัมพันธ์กับการซื้อขายสินค้าประเภทต่างๆ 

ทั้งสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอาหาร สินค้าเวชภัณฑ์ หรือสินค้าเกษตร การซื้อขายขึ้นอยู่กับการกำาหนดคุณภาพมาตรฐานของ

สนิคา้ ถา้เป็นด้านอาหารจะมมีาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิมาตรฐาน มอก. โดย กระทรวงอตุสาหกรรม มาตรฐาน อย. โดยกระทรวง

สาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แต่ละประเทศจัดทำาขึ้นเองสำาหรับมาตรฐานและคุณภาพเพื่อการส่งออก 

 ประเทศไทยจะทำาไดด้มีากนอ้ยเพยีงใด ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัราคาสินค้าเพยีงอยา่งเดยีว แตข้ึ่นอยู่กบัการทีคู่่ประเทศคา้ขายของเรา 

จะยอมรับกระบวนการมาตรฐานของเราหรือไม่ หรือในบางกรณีเราจะมีวิธีใดที่จะทำาให้ต่างชาติมั่นใจในระบบรับรองมาตรฐาน

ของเรา แน่นอนว่าเราจะต้องอ้างอิงมาตรฐานของเรากับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบมาตรฐานของเรา 

ในหลายเดือนที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำาคัญกับเร่ืองน้ีเพื่อจะสนับสนุนให้ระบบมาตรฐานของประเทศมีระดับ

ที่สูงขึ้นและให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบการรับรองมาตรฐานและห้องปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วน ซึ่งในระหว่างกระบวนการ

ทำางานนี้ หากเกิดช่องว่างในบางจุด เราจะเติมให้เต็มจนสมบูรณ์

S   p   e   c   i   a   l     G   u   e   s   t 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ระบบ MSTQ คืออะไร
 MSTQ ประกอบด้วย 4 หมวดหลัก ได้แก่ ระบบมาตร

วิทยา (Metrology) การกำาหนดมาตรฐาน (Standardization) 

การทดสอบ (Testing) และการรับรองคุณภาพ (Quality 

Assurance) เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพท่ีสำาคัญ

ในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 ปัจจุบันการดำาเนินงานด้านระบบโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศไทย ยังกระจายอยู่ใน

หลายหน่วยงานมากเกินควร ถ้าจะพัฒนาระบบในระดับชาติ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชนและผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม หน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้องต้องมาร่วมมือกันเพื่ออำานวย 

ความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ และเพื่อให้เกิดการประกันผลการวัดที่แม่นยำา เที่ยงตรง 

โดยการดำาเนินงานของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับ ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ริเริ่มการพัฒนาระบบการให้บริการ

เทคนคิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีบบเบด็เสรจ็ โดยในช่วงแรกจะใหบ้ริการด้านการทดสอบ/สอบเทียบดว้ยเคร่ืองมือ บคุลากร

และปัจจัยเอื้อต่างๆ ที่มีอยู่ภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดระยะเวลาในการ 

ให้บริการ ภายใต้แนวคิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเป็น “One Website-One Stop-One Laboratory-One Report” กล่าวคือ 

One Website เป็นการให้ผูร้บับรกิารใชบ้รกิารผ่านเว็บไซตเ์ดยีว One Stop ใหมี้การรบั-สง่ ตวัอย่างทดสอบ/สอบเทยีบ ณ จดุบรกิาร

ที่เลือกจุดเดียว One Laboratory บูรณาการการทำางานของห้องปฏิบัติการเสมือนห้องปฏิบัติการเดียว และ One Report ให้บริการ

ออกใบรายงานผลทดสอบในใบรายงานผลเดียว ผ่านเว็บไซต์ onestop.most.go.th 

 ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะใช้ระบบ Call Center 1313 ศูนย์บริการร่วมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นศูนย์กลาง 

รับ ตอบ และประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอรับบริการไปยังหน่วยงานผู้ให้บริการ โดยทำางานเชื่อมโยงกับหน่วยงานในสังกัด 

5 หนว่ยงาน ได้แก ่กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร (วศ.) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว.) สถาบนัมาตรวทิยา

แห่งชาติ (มว.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
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Special Guest



Special Guest

การดำาเนินงานด้านบริการสอบเทียบของกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ ณ ปัจจุบัน
 ณ วันนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำาเนินงานในสอง

ระดับคู่ขนานกัน คือ ระดับประเทศซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบ

มาตรฐานทั้งหมด และระดับกระทรวงฯ ซึ่งเป็นการนำาร่องการ

ให้บริการฯ ในส่วนของระดับประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานของ 10 

กระทรวง และจัดรวบรวมให้เป็นฐานข้อมูลเดียว ซึ่งวันนี้เราได้

เหน็แลว้วา่การรับรองมาตรฐานมอีะไรบา้ง ท้ังภาคอุตสาหกรรม 

ภาคการเกษตร อาหารและยา หรือแม้กระทั่งทางด้าน IT ก็มี

เรื่องมาตรฐานเช่นกัน เมื่อนำาข้อมูลมาจัดเรียง จะเริ่มเห็นว่า

ระบบการทดสอบกบัการสอบเทยีบของเราครอบคลุมมากนอ้ย

เพยีงใด การบรูณาการเรือ่งนีม้รีายละเอยีดมาก  ต้องจัดประชมุ

ใหญ่เชิญให้ผู้แทนของห้องปฏิบัติการท้ังหลายมาหารือกันว่าที่

ผา่นมาภาครฐัและเอกชนมจีดุใดท่ีสามารถชว่ยกนัสนบัสนนุให้

ระบบห้องปฏิบัติการของประเทศไทยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 ในระดับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผมได้ให้นโยบาย

ท่านผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด ทำางานร่วมกันอย่างต่อ

เนื่องในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู้อำานวยการสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ รวมถึงหน่วยให้บริการเรื่องของการทดสอบ การสอบ

เทียบ ทีม่หีอ้งปฏบิตักิารทีม่คีณุภาพในระดับประเทศและระดบั

โลก เพื่อที่จะทำาให้การบริการต่อผู้ใช้บริการ สะดวก รวดเร็ว

และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เราดำาเนินการทดสอบระบบอำานวยความ

สะดวกทีเ่อือ้ใหผู้้ประกอบการสามารถเขา้รบับรกิารไดท้ีเ่วบ็ไซต์

เดียว แล้วบริหารจัดการภายในให้เกิดความรวดเร็วและให้เกิด

ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า รับของ-ส่งของต่างๆ ที่จุดบริการจุดเดียว 

หรือระบบการให้บริการด้านทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จ 

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (MOST One Stop Service) เราได้

เปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาทดสอบระบบแล้วระยะหน่ึง และ

ให้ข้อคิดเห็นกลับมาเพ่ือให้เราได้ปรับปรุงระบบ ซ่ึงไม่ใช่แค่

การปรับปรุงเว็บไซต์ แต่จะปรับปรุงระบบการทำางานภายใน

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ ตอ่ไปผูร้บับรกิารอาจจะไมต้่องมาดว้ย

ตัวเอง รับบริการผ่านเว็บไซต์ เหมือนกับการซื้อตั๋วตามเว็บไซต์ 

ต้องทำาให้การใช้งานกระชับขึ้น ซึ่งเป็นการนำาร่องที่กระทรวง 

วิทยาศาสตร์ฯ จะทำาให้ระบบมาตรฐานแห่งชาติเป็นรูปธรรม

และมีความสะดวกยิ่งขึ้น

 ผู้ประกอบการจะได้รับการอำานวยความสะดวกอย่าง

เต็มที่ ไม่ต้องไปติดต่อห้องปฏิบัติการทีละห้อง และถ้าเรา
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สามารถขยายวงไดท้ัง้ประเทศ จะเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตของ

ประเทศไทย ถา้ทำาไดป้ระมาณ 20% กห็มายถึงขดีความสามารถ

การแขง่ขนัของเราจะสงูข้ึน 20% ดว้ย เพราะผูป้ระกอบการทีจ่ะ

นำาเข้าส่งออกจะลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และในที่สุดด้วยระบบนี้

เราก็จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับต่างประเทศที่นำาเข้าสินค้าไทย 

เพราะมีระบบบริหารจัดการท่ีดี ในลักษณะคล้ายกับระบบ 

นำาเข้าส่งออกที่กรมศุลกากรเรียกว่า Electronic Data 

Interchange : EDI ซึ่งเป็นการอำานวยความสะดวกในเร่ือง 

ของการนำาเข้าส่งออกสินค้า แต่ตรงนี้เป็นเรื่องของการอำานวย

ความสะดวกในการรับรองมาตรฐาน

สำาหรับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการทดสอบในห้อง
ปฏิบัติการมาช้านาน มีประวัติยาวนาน มีความเข้มแข็งแม้
กระทั่งเรื่องการให้การรับรองคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
 ปัจจุบันนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการขยาย

งานต่างๆ เกี่ยวกับการบริการให้ครอบคลุมในอุตสาหกรรม

ทุกๆ ด้าน เพื่อจะให้เห็นว่าในการพัฒนาขีดความสามารถ

ของผู้ประกอบการจะต้องใช้รากฐานจากงานบริการด้านการ

ทดสอบ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการทำาเครือข่ายกับ 

ทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการยอมรับ 

ในเร่ืองของการนำาผลการทดสอบในการส่งออกมากข้ึน ตอนนี้

ทางกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ไดพ้ฒันาหอ้งปฏบิตักิารเชีย่วชาญ

ขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ซึ่งส่วนนี้หวังว่าผู้ประกอบการจะได้มาใช้บริการทั้งในส่วน

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และห้องปฏิบัติการที่อยู่ในสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะทำางานร่วมกัน เป็นระบบเดียวกัน 

ต่อไป และสามารถรองรับครบถ้วนตามผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบ

การต้องการ
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สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์   
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ประเทศ ซึ่งให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

ทางด้านฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพ พัฒนาขีดความสามารถ

ของห้องปฏบิตักิารโดยใหก้ารรบัรองระบบงานตามมาตรฐาน

สากล ให้บริการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการทดสอบ

และสอบเทยีบ วจิยัและพฒันาให้เกดิเทคโนโลยีและนวตักรรม 

เพื่อถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน และจัด

ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และเอกชน รวมท้ังพัฒนาหอสมุดและศูนย์

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นแหล่งกลาง

ให้บริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 จากจุดเริ่มต้นของสถานปฏิบัติการวิเคราะห์แร่ หน่วย

งานวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์แห่งแรกของ

ประเทศไทย ซึ่งมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบแร่

โลหธาตุ และการวิเคราะห์สารประกอบในสินค้าชนิดต่างๆ 

ต่อมาได้มีการพัฒนางานวิชาการให้กว้างขวางมากขึ้น เพ่ือ

รองรบัการใหบ้รกิารในดา้นตา่งๆ และมกีารปรบัเปลีย่นชือ่เปน็ 

กองแยกธาตุ ศาลาแยกธาตุ กรมวิทยาศาสตร์ และปัจจุบัน

เป็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยมีวิสัยทัศน์เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการในระดับสากล 

และเปน็สถานปฏบัิติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีอง

“125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จากรากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

รากฐานงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เ นื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการในปี พ.ศ. 2559 คอลัมน์ People in focus ฉบับนี ้

ได้สัมภาษณ์ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง “125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

จากรากฐานงานบรกิารสูเ่ศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื” ทีไ่ดม้แีนวทางการพฒันางานใหบ้รกิารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย
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กับมาตรฐานที่กำาหนดหรือไม่ ซึ่งมีความสำาคัญเก่ียวข้องใน

เรื่องของคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่น การยอมรับสินค้า การช่วย 

ยกระดบัการผลิต ลดตน้ทุน ลดคา่ใชจ่้าย เสรมิสรา้งความมัน่คง 

ทางเศรษฐกิจ

 กรมวิทยาศาสตร์บริการตระหนักถึงความสำาคัญ

ของเรื่องนี้ จึงมีแนวทางการผลักดันงานซึ่งได้กำาหนดเป็น

ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการสู่

มาตรฐานสากล มุง่ผลกัดันใหม้กีารเพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิาร

ด้านการทดสอบและสอบเทียบ เพ่ือให้ภาคการผลิตสามารถ

ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสร้าง

ความมั่นใจต่อตลาดโลก โดยมีเป้าหมายดำาเนินการพัฒนา

ศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการทดสอบสินค้าให้มี

คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยกระดับห้องปฏิบัติ

การให้เปน็ห้องปฏบิตักิารอา้งองิและมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ

ทางดา้นการวดั ซึง่จะสง่ผลตอ่จำานวนสนิคา้ไดร้บัการทดสอบ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค  

 นโยบายรัฐบาลให้ความสำาคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคุณภาพของประเทศ ที่มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการ

เปน็หลกัประกันคณุภาพใหก้บัการผลติและการบรกิารภายใน

ประเทศ ในการนำาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่าง

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นส่วนหนึ่ง

ของการพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่สำาคัญ

ในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่สินค้ามีการแข่งขัน

สงูขึน้ ทัง้เรือ่งของราคาและคณุภาพของสนิค้า มีความจำาเปน็

ที่ผู้ประกอบการไทยต้องให้ความสำาคัญกับการยกระดับ 

การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้สินค้าได้รับ 

ความเชือ่มัน่ สามารถแขง่ขนัไดท้ั้งตลาดภายในและตา่งประเทศ 

ซึ่งมีกลไกของการตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าเป็น

ปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้สินค้ามีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ 

สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถใช้ผลในการ

พสิจูนว์า่สนิคา้หรอืบรกิารทีผ่ลติขึน้มานัน้มีคุณภาพสอดคล้อง

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากการดำาเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 เสรมิสรา้งหอ้งปฏิบัติการของประเทศ

ตามมาตรฐานสากล มุ่งผลักดันให้มีการเพิ่มศักยภาพห้อง

ปฏบัิติการของประเทศใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล สง่เสรมิ

การถา่ยทอดความรูด้า้นระบบคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ สง่เสรมิ

ให้มีการผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อให้ห้องปฏิบัติการของประเทศ 

ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีการเร่งดำาเนินการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการและรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล 

ส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมการทดสอบความชำานาญ 

และเพิ่มจำานวนรายการวัสดุอ้างอิงท่ีผลิตขึ้นและนำาไปใช้

ประโยชน์

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

และสร้างรายได้ให้กับ SMEs และชุมชน โดยผลักดันให้มีการ

วจิยัพฒันาทีส่อดรับกับแผนยทุธศาสตรข์องจงัหวดัและความ

ตอ้งการของผูป้ระกอบการ สง่เสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้

เกิดการพัฒนาสินค้าและการใช้ประโยชน์ในภูมิภาค เพ่ือให้ 

ผูป้ระกอบการ SMEs และชมุชน สามารถนำาผลการวจิยัไปใช้

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถของ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้มีการรับรอง

ความสามารถของบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 

ทำาให้บุคลากรของภาคการผลิตมีศักยภาพในการปฏิบัติ

งานเพิ่มขึ้น และมีความรู้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ผู้ประกอบการ

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาให้เป็นศูนย์สารสนเทศ 

เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดย

ผลักดันให้มีห้องสมุดดิจิทัลท่ีมีฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ และสร้างเครือข่ายสารสนเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานทั้งในประเทศ

และต่างประเทศเพื่อให้ภาคการผลิตและชุมชนสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  



People in focus

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 7

เป็นจุดเชื่อมต่อท่ีดีระหว่างงานวิจัยและวิชาการ กับการใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือจาก

ภาครัฐไปสู่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ให้บริการครอบคลุม

ทัง้ดา้นบรกิารวเิคราะหท์ดสอบ วจิยัพฒันา การใหค้ำาปรกึษา 

ข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

แกว้ให้ทัดเทยีมสากล ท่ีสำาคญัเมือ่ปลายเดอืนกนัยายน 2558 

ทีผ่า่นมา ห้องปฏบิตักิารเชีย่วชาญดา้นแกว้ กรมวทิยาศาสตร์

บริการได้เป็นเจ้าภาพในนามของประเทศไทย จัดงานประชุม

วิชาการนานาชาติด้านแก้วประจำาปี 2558 (ICG Annual 

Meeting 2015) นับเป็นครั้งแรกในอาเซียน การประชุมครั้งนี ้

มีความสำาคัญต่ออุตสาหกรรมด้านแก้ว ส่งเสริมให้มีการ 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย ทั้งเชิงวิชาการ

และธุรกิจ อันจะนำาไปสู่นวัตกรรมด้านแก้วที่จะเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมแก้วสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

งานวจิยั เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ทีจ่ะสง่ผลตอ่การสรา้งนวตักรรม

ด้านแก้วในอนาคต

 ในโอกาสครบรอบ 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

มุ่งมั่นผลักดันงานให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพ่ือตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในการนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็น 

พืน้ฐานในการพฒันายกระดบัคณุภาพชวีติ ยกระดบัเศรษฐกจิ

ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 

 ในประเทศไทยมีหนว่ยงานท่ีดำาเนนิงานดา้นวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีหลายหนว่ยงาน โดยมมุมองเฉพาะทีเ่ก่ียวขอ้ง

กับงานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการรับผิดชอบ เห็นว่าภาพรวม

การผลักดันงานให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

รบัการยอมรบัเปน็ลำาดบัต้นๆ ในอาเซยีน ซ่ึงมีตัวอยา่งผลงาน 

สำาคัญที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพห้อง

ปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Laboratory) 

ได้แก่ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขา

วัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory for 

Food Contact Material, AFRL for FCM) และการพัฒนา

ศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 

ใหบ้รกิารทดสอบวัตถุดบิเคมแีละผลติภัณฑท์างดา้นเคม ีและ

เคมีเชิงฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยางและผลิตภัณฑ์

ยาง ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ (ISO) มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

(มอก.) มาตรฐานของประเทศคู่ค้าต่างๆ เช่น ASTM ของ

สหรัฐอเมริกา BS ของอังกฤษ JIS ของญี่ปุ่น โดยให้บริการ

ทดสอบได้ครบถ้วนทุกรายการที่กำาหนด  

 นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการยังมีห้องปฏิบัติ

การเชี่ยวชาญด้านแก้วที่มีความสามารถ ได้รับการยอมรับ

และเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่ามีศักยภาพ

และความพร้อมให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมแก้ว และเป็น

สมาชิกของ International Commission on Glass (ICG) ซึ่ง

เป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านแก้วที่ไม่แสวงหาผลกำาไรท่ี

ใหญ่ที่สุดของโลก มีสมาชิกหลากหลายจากประเทศต่างๆ 

มุมมองภาพรวมงานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยกับอาเซียน เป็นอย่างไร
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บทความพิเศษ

พจมาน ท่าจีน 
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ  
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 ดงันัน้เพือ่แสดงว่า “ผลิตภณัฑ์และบรกิารมีสมบัตติามท่ีกำาหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นสมบัตใินลกัษณะบังคบัตามกฎหมาย

ของประเทศนั้น หรือเป็นสมบัติตามความต้องการของตลาด” ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีผลิตและผ่านการตรวจสอบตาม

มาตรฐานของสนิค้านัน้จนสามารถตดิฉลากรบัรองคณุภาพมาตรฐานสนิค้า ต้องได้รบัการตรวจสอบ ทดสอบจากห้องปฏบัิตกิาร 

ของผู้ผลิตเอง หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ให้บริการจากภายนอก เครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ และเครื่องมือวัด 

ที่ใช้ในขบวนการผลิต ต้องผ่านการสอบเทียบเครื่องมือวัดจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

และสอบเทียบจะเป็นท่ีน่าเชื่อถือได้ก็ต้องดำาเนินการตามมาตรฐานและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 

จากหน่วยตรวจรับรองระบบงาน (Accreditation Body)

 นสภาวะปจัจบุนัดเูหมอืนวา่ผูบ้รโิภคจะใหค้วามสำาคญั กบั “คณุภาพ” มากกวา่ “ราคา” ของสนิคา้ ทำาใหก้าร 

ได ้“ใบรบัรอง” มาตรฐานหรอืคุณภาพจากหนว่ยงานทีเ่ปน็ทีย่อมรบัถอืเปน็การการนัต ีและเปน็ “ใบเบกิทาง” ทีช่ว่ยให ้

ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้านั้นๆ 

ใ

ภาพที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ 
เพื่อรากฐานสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
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วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 9

 ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพซึ่งได้รับการ

ยอมรบั ย่อมสามารถเข้าสูต่ลาดส่งออกโดยไม่ต้องตรวจสอบ

ซำา้ จงึเป็นการอำานวยความสะดวกเชงิการค้า รวมทัง้ลดต้นทนุ

และเวลาในการตรวจซำ้าอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าโครงสร้าง 

พ้ืนฐานด้านคณุภาพเป็นกลไกสำาคัญในการขบัเคลือ่นคณุภาพ

สินค้า และผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 ประเทศไทยมอีงค์ประกอบของโครงสร้างพืน้ฐานด้าน

คุณภาพที่ค่อนข้างครบถ้วนและเข้มแข็ง แต่องค์ประกอบของ

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพดังกล่าวนี้ยังขาดการประสาน

ความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงยังไม่มีกรอบการทำางาน 

ร่วมกัน เพือ่ให้มกีารดำาเนนิงานทีบ่รูณาการ หากประเทศไทย

สามารถแก้ไขปัญหาการบูรณาการดังกล่าวนี้ได้ ประเทศไทย

จะมโีครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพท่ีเข้มแข็งและมปีระสทิธภิาพ 

พร้อมกนันีป้ระเทศไทยยงัสามารถเป็นผูส้นบัสนนุการพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพในประเทศสมาชกิอาเซยีนท่ียัง

ไม่มีความพร้อมอีกด้วย

 ด้วยนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

และส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการ

วจิยัและพฒันา และนวตักรรม โดยกระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์ในการดำาเนินภารกิจที่มุ่งไปสู่ประโยชน์ 

ของสงัคมและประชาชน สนบัสนนุการแก้ไขปัญหาสำาคญัของ

ประเทศ รวมทัง้ใช้นวัตกรรมในการขบัเคลือ่นการพัฒนาธรุกจิ

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงให้

ความสำาคัญงานนโยบายโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเป็น

กลไกให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ภาพที่ 2 องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
ในการผลักดันสินค้าคุณภาพออกสู่ตลาด

เอกสารอ้างอิง
Karsten Weitzenegger Consulting [online]. weitzenegger.de, 2015. [viewed 23 November 2015]. Available from: http://www.

weitzenegger.de/content 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความตั้งใจที่จะส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้เริ่มดำาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOST One Stop Service) ระยะแรกเน้นการบริการ

ด้านทดสอบ/สอบเทยีบ โดยระบบจะให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร ลดระยะเวลาในการให้บรกิาร ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพ

สินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล นับเป็นก้าวที่สำาคัญในการเชื่อมโยงและบูรณาการเครื่องมือและปัจจัยเอื้อต่างๆ ที่มี

อยูภ่ายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้เป็นระบบ ตอบสนองความต้องการของผูป้ระกอบการได้อย่างครอบคลมุและ

ทั่วถึง 



เดช บัวคลี่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ สำานักงานเลขานุการกรม

ระบบบริการ MOST One Stop Service

 ระบบบริการ MOST One Stop Service นั้น ประกอบด้วยข้อมูลด้านการให้บริการทดสอบ/สอบเทียบของกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอ้างอิงจากมาตรฐานของหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์ ในแต่ละมาตรฐานจะมีรายการทดสอบ

ทีส่นิค้าและผลติภณัฑ์ต้องผ่านการทดสอบ ซึง่ระบบจะแสดงผลเปรยีบเทยีบข้อมลูการให้บรกิารของหน่วยงานภายในกระทรวง

วทิยาศาสตร์ฯ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบและเลอืกหน่วยงานทีใ่ช้บรกิารได้ โดยมข้ีอมลูราคาค่าธรรมเนยีมในการ

ทดสอบ ระยะเวลาโดยประมาณของการทดสอบ และการได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ของรายการทดสอบ

ของแต่ละห้องปฏิบัติการที่สามารถให้บริการได้ ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการได้โดยอิสระและ

มีข้อมลูประกอบการตดัสนิใจอย่างเพยีงพอ นอกจากนีแ้ล้ว ในกรณทีีต้่องส่งตัวอย่างทดสอบข้ามห้องปฏบิตักิาร เนือ่งจากห้อง

ปฏิบัติการที่ผู้ประกอบการเลือกไม่สามารถทดสอบได้หมดในทุกรายการทดสอบ ห้องปฏิบัติการในโครงการ MOST One Stop 

Service จะอำานวยความสะดวกในการส่งตัวอย่างทดสอบเป็นการภายในให้ ทำาให้ผู้ประกอบการไม่ต้องติดต่อประสานงานกับ

หลายหน่วยงาน และในกรณีดังกล่าว การออกรายงานผลการทดสอบจะออกในฉบบัเดยีวจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการทดสอบ

หลัก ซึ่งจะช่วยให้การนำารายงานผลการทดสอบไปใช้ต่อไปมีความสะดวกยิ่งขึ้น 

 สำาหรับขั้นตอนการขอรับบริการ สามารถทำาได้ง่ายๆ 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

 ะบบการให้บริการด้านทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(MOST One Stop Service) เป็นหน่ึงในกลยุทธ์สำาคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะช่วยอำานวยความ

สะดวกให้กับผู้ประกอบการไทย ในการรับบริการทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ และบริการสอบเทียบเครื่องมือจากห้อง

ปฏิบัติการ โดยระบบจะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดระยะเวลาในการให้บริการ ตอบสนองความต้องการของ 

ผู้ประกอบการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ10

สรรสาระ

ร

ภาพที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ MOST One Stop Service

  1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 

  2. ขอใบประเมินราคาและระยะเวลาการทดสอบ 

  3. ส่งตัวอย่างทดสอบ 

 โดยผูป้ระกอบการสามารถเข้ามารับบรกิารได้ ผ่านทางหน้า

เว็บไซต์ http://onestop.most.go.th เริ่มต้ังแต่ข้ันตอนแรก เมื่อ

เลือกมาตรฐานและรายการทดสอบ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู ้

ประกอบการในเบือ้งต้นแล้ว ผูป้ระกอบการจะได้รบัใบเสนอราคา

ทีม่รีายละเอยีดการให้บรกิาร การส่งตวัอย่างและปรมิาณตวัอย่าง

ทีเ่พยีงพอต่อการทดสอบ ประมาณการวนัทีแ่ล้วเสรจ็ของงานและ

ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ชัดเจน โดยผู้ประกอบการต้องนำา 

ใบเสนอราคามาส่งพร้อมกบัตวัอย่างตามรายละเอยีด ณ จดุบริการ 

ที่ได้เลือกไว้แล้ว กรณีมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริการทดสอบที่มี

ความซับซ้อน หน่วยงานจะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และ

จดัส่งใบเสนอราคาให้ต่อไป จากนัน้ผูป้ระกอบการสามารถตดิตาม

สถานะการทดสอบ/สอบเทียบจากเว็บไซต์ และรอรับใบรายงาน

ผลการทดสอบ/สอบเทียบฉบับจริงได้ทางไปรษณีย์
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สรรสาระ

 MOST One Stop Service เป็นบริการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์และอำานวยความ

สะดวกให้กับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานสำาคัญและจำาเป็นต่อ

ธรุกจิในปัจจุบัน ลดความยุง่ยากซบัซ้อนในการตดิต่อประสานงาน และสร้างมาตรฐานการให้บรกิาร เพือ่ลดต้นทนุทางธรุกรรม

ของผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้รักษาความสามารถในการแข่งขันได้ท้ังในเวที

ในประเทศและสากล

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการแสดงผลการเปรียบเทียบ
ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการทดสอบ

ภาพที่ 2 แผนผังการให้บริการ MOST One Stop Service

 ในส่วนของ วศ. นั้น มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้าน

ทดสอบ/สอบเทียบ ที่สามารถให้บริการในระบบ MOST One 

Stop Service ได้หลากหลาย อย่างเช่น ห้องปฏิบติัการทดสอบ

เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ท่ีให้บริการทดสอบวัตถุดิบเคมี

และผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ เพื่อศึกษา 

องค์ประกอบด้านเคมีของวัตถุดิบ วัสดุและผลิตภัณฑ์เคมี 

หรอืห้องปฏบิตักิารทดสอบด้านอาหารของอาเซยีน สาขาวสัดุ

สัมผัสอาหาร ที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัส

อาหาร และห้องปฏบิตักิารทดสอบด้านยางและผลติภณัฑ์ยาง 

ที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ผู้ประกอบ

การท่ีสนใจสามารถขอรับบริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://

onestop.most.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากมีข้อสงสัย

ด้านการให้บริการ สามารถติดต่อ Call Center 1313 ได้ในวัน

และเวลาราชการ



วันชัย ชินชูศักดิ์
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
จิตตกานต์ อินเที่ยง
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
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การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
กับห้องปฏิบัติการสอบเทียบของ วศ.

 จจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ขึ้นมา โดยช่วงแรกเป็นการบริการด้านทดสอบ 

/สอบเทียบ ทางกลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด/วิเคราะห์/ทดสอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้

กำากับของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบนี้โดยให้ข้อมูลการให้บริการของกลุ่มฯ 

ปจัจบัุนหอ้งปฏิบตักิารสอบเทยีบฯ วศ. จดัว่าเปน็หอ้งปฏบัิตกิารมาตรวิทยาระดบัทตุยิภูม ิ(The Secondary Metrology Laboratory) 

ดำาเนินงานเก่ียวข้องในการช่วยส่งเสริมระบบมาตรวิทยาของประเทศ ซึ่งถือเป็นรากฐานในการพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทั้งเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม  

โดยประเทศไทยมีการจัดระดับห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาเป็น 3 ระดับ (ภาพที่ 1) ดังนี้ 

 1. ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาระดับปฐมภูมิ (Primary Metrology Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา 

  ระดับสูงสุด มีหน้าที่ดูแลรักษาและสอบเทียบมาตรฐานระดับปฐมภูมิ (Primary Standard) และมาตรฐาน 

  ระดับทุติยภูมิ (Secondary Standard) คือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว., NIMT)

 2. หอ้งปฏิบัติการมาตรวทิยาระดับทุติยภมู ิ(Secondary Metrology Laboratory) เปน็ห้องปฏบิตักิารมาตรวทิยา 

  ขัน้รอง มหีนา้ท่ีดูแล รกัษาและสอบเทยีบมาตรฐานระดบัทตุยิภูม ิและมาตรฐานระดบัใชง้าน (Working Standard) 

  ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ., DSS)

 3. หอ้งปฏบิตักิารสอบเทียบ (Calibration Laboratory) เปน็หอ้งปฏบิติัการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัทัว่ไป ซึง่จะไดรั้บ 

  การสอบเทียบมาตรฐานระดับใช้งานจากห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาระดับทุติยภูมิ

ปั

 ปจัจบุนักลุม่สอบเทยีบเครือ่งมอืวดัฯ สามารถใหบ้รกิาร 

สอบเทียบเครื่องมือวัดภายในห้องปฏิบัติการทดสอบ

และสอบเทียบของภาคอุตสาหกรรม ในสาขาความยาว 

และมิติ มวลและปริมาตร อุณหภูมิและความชื้น ไฟฟ้าและ

ความถี่ แรง ความแข็ง ความดัน เป็นต้น (ภาพท่ี 2) เพื่อ

เป็นการถ่ายทอดค่าความถูกต้องให้กับเครื่องมือวัดท่ีใช้ 

ในกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมคุณภาพ 

ในภาคการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างหลักประกัน 

ว่าการผลิตดำาเนินไปภายใต้ระบบการวัดที่ถูกต้อง ส่งผลให้ 

สามารถผลติสนิคา้ทีส่อดคลอ้งตรงตามขอ้กำาหนดทางเทคนิคได้ 

และยังสร้างความสอบกลับได้ให้กับเครื่องมือวัดที่ใช้ในห้อง

ปฏิบัติการทดสอบหรือตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า 

ผลการทดสอบถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยมี 

การดำาเนินการตามข้อกำาหนด ISO/IEC 17025 ซึ่งว่าด้วย

ความสามารถของห้องปฏิบัติการ

ภาพที่ 1 การจัดระดับห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาของประเทศ
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 อนึ่ง ความต้องการขอรับบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดจากห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบในแต่ละสาขาของ 

ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้ วศ. จึงมีความมุ่งมั่นที่จะรองรับการบริการให้เพียงพอโดยทำาการขยาย

ขอบข่ายขอการรับรองความสามารถให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมขอบข่ายการขอรับบริการ

ภาพที่ 2 การบริการสอบเทียบตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

ภาพที่ 3 งานวิจัยและพัฒนาเทคนิคการสอบเทียบเครื่องมือวัด

 นอกจากนีก้ลุม่สอบเทียบเครือ่งมอืวดัฯ ยงัมงีานวจิยัและพฒันาเครือ่งมอืวดัและเทคนคิการสอบเทยีบขึน้มา (ภาพที ่3) 

ยกตวัอยา่งเชน่ การพัฒนาชุดสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัระยะดว้ยเลเซอร ์การพฒันาระบบชว่ยวางตุม้น้ำาหนกั การสรา้งชดุสอบเทยีบ 

ปิเปตความถูกต้องสูง เป็นต้น เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำาต่อผลการสอบเทียบ และลดระยะเวลาในการสอบเทียบ เป็นการ

เพิ่มศักยภาพให้กบักลุ่มสอบเทยีบเครือ่งมือวดัฯ ของ วศ. ในการเปน็ห้องปฏิบตัิการมาตรวทิยาระดบัทตุิยภูมิของประเทศไทย 

และสนับสนุนการให้บริการ One Stop Service อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ธนิษฐา  ภูลวรรณ 
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

 ลาสติกเป็นวัสดุท่ีมีการใช้งานแพร่หลายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมต้ังแต่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไปจนถึง

อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก (Society of the Plastics 

Industry, SPI) ไดจ้ำาแนกพลาสตกิแตล่ะประเภทไวเ้พือ่ใหผู้บ้รโิภคไดท้ราบประเภทของพลาสตกิในผลติภณัฑแ์ละงา่ยต่อ

การแยกประเภทขยะพลาสตกิกอ่นทำาการรไีซเคลิ ในรูปแบบของสญัลกัษณ์ตวัเลข 1-7 โดยมลีกูศรวนเปน็รปูสามเหลีย่มลอ้ม

รอบดงัแสดงในภาพที ่1 หรอืท่ีเรยีกกนัวา่ SPI code ซึง่มกัจะประทับอยูด่า้นใตข้องผลิตภณัฑ์ อักษรภาษาองักฤษดา้นลา่ง 

บ่งบอกถงึชือ่ของพลาสติกซึง่บางครัง้ไมไ่ด้ระบลุงบนผลติภณัฑแ์ละมเีพยีงสญัลกัษณต์วัเลขเทา่นัน้ สำาหรบัผลติภณัฑท์ีม่า

จากพลาสติกรีไซเคิลสัญลักษณ์ที่พบคล้ายคลึงกันแต่มีอักษร “R” นำาหน้าชื่อพลาสติก เช่น RPETE หรือ RPP เป็นต้น

การจำาแนกประเภทของพลาสติก 
พ

พลาสติกประเภทที่ 1

 พอลิเอทิลีน เทอเรฟทาเลต (Polyethylene Terephtha 

late) อักษรย่อ PETE หรือ PET เป็นพลาสติกที่มีน้ำาหนักเบา 

ต้นทุนต่ำา มักใช้ทำาขวดน้ำาดื่ม ภาชนะบรรจุอาหาร นิยมนำาไป

รีไซเคิลเป็นเส้นใยทำาพรม 

พลาสติกประเภทที่ 2

 พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High-density Poly   

ethylene) หรอืทีรู่จ้กักนัว่า HDPE มีความทนต่อการกัดกรอ่นดี 

มักใช้ทำาขวดแชมพู ขวดน้ำายาทำาความสะอาด และถุงขยะ 

เป็นต้น พลาสติกชนิดนี้มีความปลอดภัยเนื่องจากยังไม่พบ

รายงานว่าตัวพลาสติกสามารถสลายตัวให้สารอันตรายได้

เหมือนพลาสติกบางชนิด พลาสติก HDPE นี้โดยทั่วไปจะถูก 

นำาไปรีไซเคิลทำาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทลังพลาสติก หรือ 

รั้วกั้นพลาสติก 

ที่มา : http://orangectlive.com/wp-content/
uploads/2014/01/all-plastics.jpg

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์แสดงประเภทต่างๆ ของพลาสติก 

พลาสติกประเภทที่ 3

 พอลไิวนลิคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) หรอื PVC หรอืบางครัง้แทนดว้ยอักษร V ซึง่หมายถงึพลาสตกิในกลุ่มไวนลิ (Vinyl) 

นิยมนำาไปทำาเป็นท่อและแผ่นปูพื้น ซึ่งนักวิจัยแนะนำาให้หลีกเลี่ยงการนำาไปทำาเป็นบรรจุภัณฑ์สำาหรับอาหาร เพราะมี 

องค์ประกอบของสารอันตรายชื่อ พทาเลต (Phthalate) โดยท่ัวไปไม่นิยมนำาพลาสติกกลุ่มนี้มารีไซเคิล แต่พบอยู่บ้างในวัสดุ 

ที่นำามาปูพื้นและแผ่นพลาสติกที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
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พลาสติกประเภทที่ 4

 พอลเิอทลินีความหนาแนน่ต่ำา (Low-density Polyethy 

lene) หรือ LDPE เป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นดี ผลิตภัณฑ์

ที่ทำาจาก LDPE ได้แก่ ถุงบรรจุอาหาร พลาสติกห่อขนมปัง 

เป็นต้น ไม่นิยมนำาพลาสติกกลุ่มนี้มารีไซเคิลแต่สามารถพบ

ได้ในบางผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน

พลาสติกประเภทที่ 5

 พอลิพรอพิลีน (Polypropylene) หรือ PP นิยมนำามา

ทำาขวดนมเด็กแทน พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate, PC) 

เพื่อหลีกเลี่ยงสารกลุ่มบิสฟีนอล เอ (Bisphenol A, BPA) 

ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ใช้ในการผลิตพลาสติกพอลิคาร์บอเนต 

สารชนิดนี้ จัดอยู่ ในกลุ่มสารอันตรายที่ ไปรบกวนการ

ทำางานของต่อมไร้ท่อ หรือที่เรียกว่า Endocrine Disrupting 

Compounds (EDCs) ทำาให้การทำางานของระบบฮอร์โมน

ผิดเพี้ยนไป นอกจากนี้พอลิพรอพิลีนยังมีความทนทานและ

สามารถนำาไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิไม่สูงมากได้โดยไม่มี

สารอนัตรายปลดปลอ่ยออกมา ไม่นยิมนำาพลาสตกิกลุ่มนีม้า

รีไซเคิล แต่พบได้ในบางผลิตภัณฑ์ เช่น ที่ขูด-ลอกหิมะออก

จากรถ ไม้กวาดซี่พลาสติก

พลาสติกประเภทที่ 6

 พอลิสไตรีน (Polystyrene) หรือ PS หรือ Styrofoam 

ผลติภณัฑท์ีพ่บเหน็ไดบ่้อยคอื กลอ่งโฟมใสอ่าหาร ลงัสำาหรบั

บรรจุไข่ไก่ และภาชนะใช้แล้วท้ิง พบว่าพลาสติกชนิดนี้มีการ

สลายตัวของสารสไตรีน (Styrene) ซึ่งเป็นอันตรายออกมาได้

โดยเฉพาะเมือ่สมัผัสกับอาหารท่ีมีอุณหภูมิสงู การรไีซเคลิ PS 

ต้องใช้พลังงานค่อนข้างมากจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับนัก

เอกสารอ้างอิง
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พลาสติกประเภทที่ 7

 พลาสติกชนิดอ่ืนๆ ในกลุ่มนี้มีพอลิคาร์บอเนต 

(Polycarbonate, PC) ที่มีบิสฟีนอล เอ เป็นส่วนประกอบรวม

อยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงพลาสติกชนิดอื่นๆ ได้แก่ 

พลาสติกชีวภาพ หรือ Bio-based Plastic เช่น Polylactic 

Acid (PLA), Polyamide Plastic, Acrylic Plastic, Styrene 

Acrylonitrile หรือ SAN, Polyester เป็นต้น

 ผูบ้รโิภคควรศกึษาการสงัเกตชนดิของพลาสตกิเพือ่ให้

สามารถเลอืกผลติภัณฑ์ทีม่คีวามปลอดภยัตอ่การใชง้าน เชน่ 

เมื่อผู้บริโภคต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกสำาหรับเด็ก

ควรหลีกเล่ียงพลาสตกิประเภทท่ี 3, 6 และ 7 ซึง่สามารถสลาย

ตัวให้สารอันตราย ได้แก่ พทาเลต สไตรีน และ บิสฟีนอล เอ 

ตามลำาดบั และหลกีเลีย่งการใชง้านภาชนะพลาสตกิทีอ่ณุหภูมิ

สูง เช่น การใช้งานในไมโครเวฟที่กำาลังวัตต์สูงเป็นเวลานาน 

หากจำาเป็นต้องใช้ให้เปลี่ยนเป็นภาชนะอื่น เช่น แก้วหรือ 

เซรามิก นอกจากนี้หากฟิล์มท่ีนำามาห่ออาหารทำาจาก PVC 

กค็วรลอกฟลิม์สว่นทีส่มัผสักบัอาหารออกกอ่นการอุน่อาหาร

ทุกครั้ง



วรประภา ศรีโยทัย
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการเคมี

 ากล่าวถึง พทาเลต (Phthalate) ผู้อ่านหลายท่านอาจจะไม่รู้จัก ก่อนอื่นเรามา
ทำาความรู้จักกับสารนี้กันก่อน พทาเลตเป็นชื่อกลุ่มสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นสารพลาสติไซเซอร์ (Plasticizers) ที่เติมเพื่อให้พลาสติกมีความ
ยืดหยุ่นและอ่อนนุ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพอลิไวนิลคลอไรด์ (Poly Vinyl Chloride, PVC) 
หรอืพลาสติกพวีีซ ีโดยสดัสว่นทีถ่กูเตมิอยูป่ระมาณรอ้ยละ 20-40 โดยน้ำาหนัก สนิค้าท่ีทำาจาก
พลาสติกเหลา่นีพ้บไดท้ัว่ไปในชวีติประจำาวนั เชน่ ของเลน่ ภาชนะใสอ่าหาร หรอืเฟอร์นเิจอร ์

พ ท า เ ล ต
สารอันตรายในพลาสติก

ถ้

 พทาเลต เปน็สารประกอบอะโรมาตกิทีมี่หมู่คารบ์อกซเิลต 2 หมู ่เปน็สารก่อมะเรง็ หากรบัเขา้สู่รา่งกายตอ่เนือ่งในระยะ
ยาวจะส่งผลต่อไต ตับ ปอด และระบบสืบพันธ์ุ เช่น Dibutyl Phthalate (DBP) จะรบกวนการทำางานของฮอร์โมนในร่างกาย 
ถือเป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มอัตราการเป็นหมันทั้งในหญิงและชาย หรือ Di(2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) ซึ่งเป็นชนิดที่ใช้มาก
ท่ีสุด จะส่งผลให้เกิดอาการตกเลือดในปอด ตับโต เป็นพิษต่อเซลล์ในร่างกาย ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ และทารกในครรภ์ 
มีรูปร่างผิดปกติ
 จากอันตรายของพทาเลตดังกล่าวข้างต้น ทำาให้ประเทศต่างๆ ได้ออกกฎหมายเพ่ือควบคุมปริมาณการใช้พทาเลตใน
พลาสติกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็ก เนื่องจากการทดลองความเป็นพิษในหนูทดลองพบว่าหนูวัยเยาว์เห็นผลความเป็น
พิษชัดเจนกว่าหนูโตเต็มวัย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมาธิการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product 
Safety Commission, CPSC) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศระเบียบภายใต้กฎหมาย PUBLIC LAW 110–314 มาตรา 
108 เพื่อควบคุมปริมาณพทาเลตในของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็ก ให้มีพทาเลตได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำาหนัก 
ซึ่งในสหภาพยุโรปและประเทศแคนาดาก็มีการออกกฎหมายควบคุมเช่นเดียวกัน
 โครงการเคม ีกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร จงึได้ดำาเนนิการศกึษาและพฒันาวิธกีารทดสอบหาปรมิาณพทาเลตทัง้หมด 6 ชนดิ 
ได้แก่ Dibutyl Phthalate (DBP), Benzyl Butyl Phthalate (BBP), Di(2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP), Di-n-Octyl Phthalate 
(DnOP), Diisononyl Phthalate (DINP) และ Diisodecyl Phthalate (DIDP) ในตัวอย่างพลาสติกด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
แมสสเปกโทรเมตรี โดยอ้างอิงมาตรฐาน CPSC-CH-C-1001-09.03 ซึ่งปัจจุบันรายการทดสอบนี้ได้รับรองความสามารถ 
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และสามารถให้บริการทดสอบแก่ผู้สนใจได้

สรรสาระ
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โครงสร้างทั่วไป
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 เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการควบคุมปริมาณพทาเลตในผลิตภัณฑ์ต่างๆ โครงการเคมีเล็งเห็นความสำาคัญจึงจัด
ตั้งโครงการสำารวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็กและเครื่องใช้ในครัวเรือนภายในประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2556-2557 
ได้ทำาการสุ่มเก็บตัวอย่างของเล่นพลาสติกจากร้านค้าของเล่น ทั้งในกรุงเทพฯ และตามตัวเมืองจังหวัดต่างๆ รวมถึงตลาด
บรเิวณตะเขบ็ชายแดนในภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รวมทัง้สิน้จำานวน 67 ตวัอยา่ง มตีวัอยา่งทีผ่า่นเกณฑจ์ำานวน 
46 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์จำานวน 21 ตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์กำาหนดตามมาตรฐานต่างประเทศ คือ ให้มีพทาเลตได้ไม่เกิน
ร้อยละ 0.1 โดยน้ำาหนัก ดังภาพที่ 1 ซึ่งจากภาพจำานวนตัวอย่างท่ีมีปริมาณพทาเลตมากกว่าร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 43 
ของจำานวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ นับเป็นจำานวนที่มากพอสมควร DEHP เป็นชนิดท่ีพบมากท่ีสุด ปริมาณสูงสุดที่พบ คือ 
ร้อยละ 36 โดยน้ำาหนัก ซึ่งเกินเกณฑ์กำาหนดในปริมาณท่ีมาก ข้อมูลดังกล่าวจึงถูกนำาเสนอต่อสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐาน มอก. 685 : ของเล่น ให้เพ่ิมรายการพทาเลตเป็นรายการควบคุม  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำาเนินการของ สมอ. ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

ของเล่นที่สุ่มเก็บตัวอย่างมาทดสอบ

ปริมาณพทาเลต
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์กำาหนด

อยู่ในช่วงร้อยละ 0.1-10

อยู่ในช่วงร้อยละ 10-20

มากกว่าร้อยละ 20

ภาพที่ 1 ผลการทดสอบปริมาณพทาเลตในตัวอย่างของเล่น  
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สุลาวดี  เขียวชม 
นักวิทยาศาสตร์ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 การใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงในงานจุลชีววิทยามีหลายจุดประสงค์ แต่ท่ีสำาคัญ คือ การประกันคุณภาพผลการทดสอบ 

ควบคมุคณุภาพอาหารเลีย้งเชือ้ ตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิ ีเพือ่ความนา่เช่ือถอืของการดำาเนนิงานทดสอบและผลการทดสอบ 

ของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การตรวจสอบความถูกต้องระหว่างดำาเนินการทดสอบโดยใช้จุลินทรีย์อ้างอิงเป็น Positive Control และ Negative 

Control เช่น การทดสอบปฏิกิริยาเอนไซม์ Coagulase เพ่ือแยกเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยใช้ S. aureus 

เป็น Positive Control และ S. epidermidis เป็น Negative Control 

 2. การควบคมุคณุภาพของอาหารเลีย้งเชือ้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ เพือ่ทดสอบวา่อาหารเลีย้งเชือ้แตล่ะชนดิ ผูผ้ลติ

แต่ละราย หรือรุ่นการผลิต (lot) แต่ละรุ่นเหล่านั้น สามารถทำาให้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงชนิดที่ต้องการทดสอบนั้นเจริญได้ตาม

ต้องการหรือไม่ ซึ่งแปลผลในรูปแบบของการหาค่า Productivity Ratio และ Selectivity Ratio

 3. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ ห้องปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์อ้างอิงเป็นจุลินทรีย์เป้าหมายและจุลินทรีย์

ที่ไม่ใช่เป้าหมายเพื่อตรวจสอบว่าวิธีทดสอบน้ันเหมาะสมหรือไม่ ท้ังวิธีมาตรฐาน (Standard Method) วิธีท่ีห้องปฏิบัติการ 

ปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน (In-house Method) และวิธีทางเลือก (Rapid Method) ที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้น 

 ลนิทรยีอ์า้งอิง (Reference Culture) เปน็เชือ้จลุนิทรย์ีบรสิทุธิท์ีท่ราบสายพนัธุ ์รายละเอยีดลกัษณะทางชวีเคม ี 

น้ำาเหลอืงวทิยา (Serology) ลกัษณะทางพนัธกุรรม และแหลง่ทีม่าแนช่ดัระบวุา่คดัแยกมาจากแหลง่ใด เชน่ อาหาร สิง่แวดล้อม 

เกษตรกรรม หรอืตวัอยา่งจากผูป้ว่ย เพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถนำาไปใชไ้ดต้รงตามขอบขา่ยหรอืวตัถปุระสงคก์ารใชง้าน หอ้งปฏบิตัิ

การจุลชีววิทยาจำาเป็นต้องมีจุลินทรีย์อ้างอิงที่ได้จากศูนย์เก็บเชื้อจุลินทรีย์ (Culture Collection Center) ที่เป็นที่ยอมรับ 

ในระดับนานาชาติ เช่น World Federation for Culture Collections (WFCC), World Data Center for Microorganisms 

(WDCM), National Collection of Type Cultures (NCTC) ประเทศอังกฤษ American Type Culture Collection (ATCC) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น หรือระดับชาติ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BCC) หรือกรมวิชาการเกษตร 

เป็นต้น เพื่อแสดงถึงการสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานการวัดระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ 

จุ

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
ท า ง จุ ล ชี ว วิ ท ย า ด้ ว ย จุ ลิ น ท รี ย์ อ้ า ง อิ ง
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 4. การทดสอบประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะ ห้องปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์อ้างอิงในการทดสอบ เช่น ยาปฏิชีวนะ 

ในอาหารสัตว์ การทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์ต่อการถูกจุลินทรีย์เข้าทำาลาย เช่น ผนังห้อง สีทาบ้าน เครื่องหนัง 

และการทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อ เป็นต้น

 การเกบ็รกัษาเชือ้จุลนิทรยีอ์า้งองิใหเ้ปน็เชือ้บรสิทุธิ ์ไมเ่กดิการกลายพนัธุน์ัน้มคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ สามารถทำาไดห้ลาย

วิธี เช่น การเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว การทำาให้เซลล์อยู่ในสภาพแห้ง (Drying, Lyophilize) การเก็บแบบเคลือบบนเม็ดแก้ว  

การเก็บรกัษาเช้ือภายใตน้้ำามัน (พาราฟนิเหลว หรอื Mineral Oil ซึง่ปลอดเชือ้) และการเกบ็แบบ Gelatin Disk เปน็ตน้ และตอ้งมี 

กระบวนการตรวจสอบเพือ่คงคุณภาพของเชือ้จลุนิทรยีเ์หล่านัน้ โดยการทดสอบความบรสุิทธิแ์ละสมบตัเิฉพาะของเชือ้จลุนิทรยี์

อ้างอิงท่ีต้องการเก็บ เช่น อาหารเลี้ยงเชื้อ อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการบ่ม และบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ รวมท้ังระบุ 

ชื่อสายพันธุ์ วันที่จัดเก็บ จำานวนหลอดที่จัดเก็บ และรุ่นการจัดเก็บ เมื่อนำาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงจากหลอดท่ีจัดเก็บมาใช้งาน 

ตอ้งตรวจสอบคุณภาพของเชือ้อีกคร้ัง  โดยทดสอบการมชีีวิตรอด สมบตัทิางพนัธกุรรมและสมบัตเิฉพาะทางชวีเคมีของเชือ้นัน้ 

ซึ่งต้องถูกต้องตรงกันก่อนนำาไปใช้งานจริง

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ 

น้ำาและเครื่องดื่ม รวมทั้งวัสดุสัมผัสอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

โดยทดสอบตามวิธีมาตรฐาน มีการดำาเนินการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 และมีการใช้จุลินทรีย์อ้างอิง 

ในการประกันคุณภาพผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา มีการให้บริการทดสอบจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ

อาหาร อาทิ จุลินทรีย์ทั้งหมด แบคทีเรียโคลิฟอร์ม อี. โคไล ยีสต์และเชื้อรา และจุลินทรีย์ก่อโรคที่พบในอาหาร อาทิ 

แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (S. aureus) แบซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) คลอสทริเดียม 

เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส (L. monocytogenes) ครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ  

(Cronobacter sakazakii) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถขอรับบริการทดสอบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี โครงการ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์: 0 2201 7193-4 โทรสาร: 0 2201 7181 อีเมล: bsp@dss.go.th
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ณิชชาอร ภควัตชัย
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

 จากข้อมูลงานวิจัยและการประเมินความปลอดภัยสารบิสฟีนอล เอ (Bisphenol A; BPA)  ของ EFSA (European Food 

Safety Authority) พบว่า สารบิสฟีนอล เอ ท่ีใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตขวดนมชนิดพอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate; PC) 

นั้น เป็นสารที่มีอันตราย และมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาของทารกและเด็กเล็ก หากได้รับสาร BPA ในปริมาณมาก เนื่องจาก

เมื่อทารกและเด็กเล็กได้รบัสารดงักล่าวเข้าสู่ร่างกายจะสามารถขับออกได้นอ้ยและช้ากว่าผู้ใหญ่ จงึทำาให้ไปรบกวนการทำางาน

ของฮอรโ์มน ประเทศตา่งๆ จงึได้กำาหนดมาตรการควบคมุสารบิสฟนีอล เอ ทีใ่ช้ในการผลติขวดนมและผลติภัณฑพ์ลาสตกิชนดิ

พอลิคาร์บอเนต หรือห้ามใช้ขวดนมดังกล่าว ในปัจจุบันประเทศที่มีการห้ามผลิต การใช้หรือจำาหน่ายขวดนมที่มีสารบิสฟีนอล 

เอ แล้ว ได้แก่ ประเทศแคนาดา กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย แอฟริกาใต้และบางมลรัฐของ

สหรัฐอเมริกา

 กฎระเบียบและมาตรฐานของขวดนมของประเทศคู่ค้าของไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปนี้ ทำาให้ประเทศไทยต้องมาทบทวน 

และปรับปรุงมาตรฐานขวดนมของประเทศให้ทันสมัย โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 369 พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม 

และภาชนะบรรจุนมสำาหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558  เป็นต้นไป  เพื่อกำาหนดมาตรการ 

ควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัของขวดนม รวมทัง้ทบทวนขอ้กำาหนดการใชช้นดิวสัดท่ีุใชผ้ลติขวดนม ตลอดจนคณุภาพมาตรฐาน 

ของวสัดทุีจ่ะนำามาทำาขวดนม ภาชนะบรรจนุมสำาหรบัทารกและเดก็เลก็  ตามประกาศฉบับนี ้ขวดนม หมายความรวมถงึภาชนะ 

สำาหรบัใชบ้รรจนุมหรอืของเหลวอืน่ๆ เพือ่การบรโิภคของทารกและเดก็เล็ก ซึง่ประกอบดว้ย ขวด ฝาครอบ หัวนมยาง ฝายดึหวันมยาง 

และลิ้นปิดปากขวด (ภาพที่ 1) ส่วนภาชนะบรรจุนมสำาหรับทารกและเด็กเล็ก หมายความรวมถึง ภาชนะท่ีใช้สำาหรับบรรจุนม 

หรือของเหลวอื่นๆ สำาหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งมีทั้งแบบใช้ซ้ำา เช่น ถ้วยหัดดื่ม และแบบใช้ครั้งเดียว เช่น ถุงพลาสติกที่ใช้เก็บ 

น้ำานมมารดา ถุงพลาสติกบรรจุนมแบบใช้ครั้งเดียวที่ใช้ร่วมกับขวดนม แต่ไม่รวมถึงขวดนม โดยรายละเอียดของวัสดุที่อนุญาต 

ให้ใช้ในการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 1

 วามสำาคัญของกฎระเบียบและมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกนับวันจะมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ 

นำาบรรจุภัณฑ์ไปใช้สัมผัสอาหารหรือบรรจุอาหารสามารถทำาให้เกิดการเคล่ือนย้ายของสารเคมีจากบรรจุภัณฑ์ไปยัง

อาหารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้ ประเทศต่างๆ จึงมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของ 

วัสดุสัมผัสอาหารเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกันไปโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าของไทย เช่น สหภาพยุโรป 

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ให้ความสำาคัญกับการออกมาตรการต่างๆ ที่เป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non Tariff 

Trade Barrier) โดยการออกกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ๆ ต่อสินค้านำาเข้า นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังความปลอดภัย

และสุม่ตรวจสนิคา้ท่ีนำาเข้ามาตรวจสอบอยูเ่ปน็ระยะๆ เมือ่พบสารตกคา้งหรอืสารปนเปือ้นจากวสัดสุมัผสัอาหารจะนำา

มาประเมินความเป็นพิษและออกกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

ค

กฎระเบียบและมาตรฐานของขวดนม 

และภาชนะบรรจุนมสำาหรับทารกและเด็กเล็ก
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ลำาดับที่ รายละเอียด ชนิดวัสดุรวมทั้งสารเคลือบที่อนุญาตให้ใช้

1 ขวด พอลิพรอพิลีน (Polypropylene) 
พอลิอีเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulphone) 
แก้วชนิดบอโรซิลิเคต (Borosilicate glass)

2 ฝาครอบ ฝายึดหัวนมยาง ลิ้นปิดปากขวด พอลิพรอพิลีน (Polypropylene) 
พอลิอีเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulphone)

3 ภาชนะบรรจุนมสำาหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ซ้ำา พอลิพรอพิลีน (Polypropylene) 
พอลิอีเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulphone) 
แก้วชนิดบอโรซิลิเคต (Borosilicate glass)

4 ภาชนะบรรจุนมสำาหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครั้งเดียว พอลิพรอพิลีน (Polypropylene) 
พอลิเอทิลีน (Polyethylene)

 ภาพที่ 1 ตัวอย่างขวดนมที่ประกอบด้วย ขวด ฝาครอบ หัวนมยาง ฝายึดหัวนมยาง และลิ้นปิดปากขวด

ตารางที่ 1 ชนิดวัสดุรวมทั้งสารเคลือบที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต

 นอกจากนีย้งัได้มกีารกำาหนดเรือ่งคณุภาพและมาตรฐานการแพรก่ระจายของสารจากพลาสตกิ (ตารางที ่2) ซึง่สอดคล้องกับ 

กฎระเบียบของสหภาพยโุรป Regulation Commission Implement Regulation (EU) No. 10/2011 และ Regulation Commission 

Implement Regulation (EU) No. 321/2011 
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รายการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

พอลิพรอพิลีน พอลิอีเทอร์ซัลโฟน พอลิเอทิลีน

1. โลหะหนัก
 - ตะกั่ว (Lead; Pb)
 - แบเรียม (Barium; Ba) 
 - โคบอลต์ (Cobalt; Co) 
 - ทองแดง (Copper; Cu) 
 - เหล็ก (Iron; Fe) 
 - ลิเทียม (Lithium; Li) 
 - แมงกานีส (Manganese; Mn) 
 - สังกะสี (Zinc; Zn)

1
1

0.05
5
48
0.6
0.6
25

1
1

0.05
5
48
0.6
0.6
25

1
1

0.05
5
48
0.6
0.6
25

2. สารตกค้างที่เหลือจากการระเหยตัวทำาละลายที่เป็นเอทานอล   
 ความเข้มข้นร้อยละ 50 (ตัวแทน อาหารนม และน้ำา)

60 60 60

3. สารตกค้างที่เหลือจากการระเหยตัวทำาละลายที่เป็นกรดอะซิติก   
 ความเข้มข้นร้อยละ 3 (ตัวแทน อาหาร น้ำาผลไม้)

60 60 60

4. 2,2 บิส(4-ไฮดรอกซิเฟนิล)โพรเพน หรือ บิสฟีนอล เอ (2,2-Bis(4- 
 Hydroxyphenyl) Propane; Bisphenol A)

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ

5. 4,4’-ไดคลอโรไดเฟนิลซัลโฟน หรือ ดีซีพีเอส 
 (4,4’-Dichlorodiphenyl Sulphone; DCPS)

ไม่ต้องวิเคราะห์ 0.05 ไม่ต้องวิเคราะห์

6. 4,4’ ไดไฮดรอกซิไดเฟนิลซัลโฟน หรือดีเอชพีเอส หรือ บิสฟีนอล 
 เอส (4,4’-Dihydroxydiphenyl Sulphone; DHPS หรือ Bisphenol S)

ไม่ต้องวิเคราะห์ 0.05 ไม่ต้องวิเคราะห์

ตารางที่ 2 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายของสารจากพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน พอลิอีเทอร์ซัลโฟน  
และพอลิเอทิลีน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สำาหรับทารกและเด็กเล็ก

 ความปลอดภยัจากวสัดสุมัผสัอาหารเปน็สิง่สำาคญัตอ่ความปลอดภยัของอาหาร ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

เก่ียวกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่ค้าก่อนดำาเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว เนื่องจากแต่ละประเทศอาจมี 

กฎระเบยีบและความเขม้งวดทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนีแ้นวโน้มในอนาคต มาตรฐานทีถู่กสรา้งขึน้จากประเทศทีพั่ฒนาแล้วจะถูก 

ผลกัดนัใหก้ลายเป็นมาตรฐานของโลกและมกีารพฒันาเงือ่นไขของการกดีกันทางการคา้ทีเ่ข้มงวดมากขึน้  ผูส้นใจสามารถขอรบับรกิาร 

ทดสอบขวดนมหรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 0 2201 7275 



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 23

สรรสาระ

จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

 รมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มีหน้าท่ีหลักในการพัฒนา

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้และทักษะในการทำางานห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง จึงได้ริเร่ิม 

ภารกิจการรับรองความสามารถบุคลากรและมีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ กล่าวคือ สำานักฯ เป็นหน่วยรับรองความ

สามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับ 

การรบัรองจากสำานักงานมาตรฐานผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม ในสาขา “นกัควบคมุและจัดการสารเคมใีนหอ้งปฏิบตักิาร” 

ตัง้แตว่นัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 และได้ใหก้ารรบัรองผูท่ี้ผา่นการประเมนิความสามารถแล้ว 2 ราย ท้ังนี ้สำานกัฯ มแีผนการ 

ดำาเนนิงานทีจ่ะขยายสาขาการรบัรองตามความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรม ผูท่ี้สนใจสามารถตดิตามการเปดิรบัสมคัร 

และสืบค้นข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://pc_st.dss.go.th

ก

ภาพที่ 1 เว็บไซต์การรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://pc_st.dss.go.th

การรับรองความสามารถบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน
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 การสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล เป็น

แนวทางสำาคัญในการพัฒนากำาลังคนของประเทศและภูมิภาคให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

รวมทัง้มคีณุภาพเปน็ทีย่อมรบัทัง้ในและต่างประเทศ จึงไดร้เิริม่โครงการ “การรบัรองความสามารถบคุลากรดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีอาเซยีน” (ASEAN Certification for Science and Technology Personnel) เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะอนุกรรมการ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและทรพัยากรด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีครัง้ที ่47 ในชว่งการประชมุคณะกรรมการวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาเซียน ครัง้ท่ี 69 เม่ือวนัที ่25-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ จงัหวดัภเูกต็ โดยท่ีประชุมมมีตใิห้จดัตัง้คณะทำางาน 

ประกอบดว้ยผูแ้ทนของประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้หมด เพือ่การกำาหนดสาขาการรบัรองความสามารถบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาเซียนสำาหรับการจัดทำาความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement-MRA) ต่อไป

ภาพที่ 2 ช่วงการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งที่ 69

 โดยทีก่ารรบัรองความสามารถบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาเซียนมีมิติของการตกลงยอมรับร่วม

ของประเทศสมาชิก ดังนั้น ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาเซยีนได้มอบหมายประเทศไทย

โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่ง ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ 

ผู้อำานวยการสำานักฯ เป็นผู้นำาเสนอประเด็น “ASEAN 

Certification for Science and Technology Personnel” 

ในการประชุม ACCSQ Strategy Session เพื่อบูรณาการ 

ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาเซียนกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน

และคุณภาพของอาเซียน เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งท่ี 16  

และการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งท่ี 70 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้าง 

พืน้ฐานและทรพัยากรด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีครัง้ที ่48 วา่ไดม้กีารจดัตัง้คณะทำางานการรบัรองความสามารถบคุลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้ดำาเนินการร่วมกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐาน 

และคุณภาพของอาเซียนด้วย

ภาพที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือด้าน “ASEAN Certification for Persons on Science and Technology”
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 กล่าวได้ว่า การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน จะเป็นกลไกการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ของภูมิภาค

หลังปี พ.ศ. 2559 อย่างเป็นรูปธรรม

ภาพที่ 4 การประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งที่ 70
และการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 48



1. สาหร่ายทะเล
 1.1 สาหร่ายสายใบ (Porphyra spp.) หรือที่เรียก โนริ ในภาษาญี่ปุ่น หรือ จีฉ่าย ในภาษาจีน จัดอยู่ในกลุ่มสาหร่าย 

สีแดง มีปริมาณโปรตีนสูง อุดมไปด้วยวิตามินบีและซี นำาไปใช้ในข้าวห่อสาหร่าย หรือนำามาทำาเป็นสาหร่ายทะเลแผ่นปรุงรส

อบกรอบที่ใช้ทานเป็นขนมขบเคี้ยว นิยมบริโภคในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไทย นิวซีแลนด์ อังกฤษ

 1.2 สาหรา่ยเบคอน (Dulse; Palmaria sp.) อยูใ่นกลุม่สาหรา่ยสแีดง เปน็สาหร่ายพนัธุใ์หมท่ีไ่ดร้บัการพฒันาสายพนัธุ์

และจดสิทธิบัตรโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกา (รายงานบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 

กรกฎาคม พ.ศ. 2558) โดยได้พัฒนาให้มีรสชาติคล้ายเบคอน แต่ให้คุณค่าทางโภชนาการคล้ายกับผัก อุดมด้วยแร่ธาตุ วิตามิน 

และสารต้านอนุมูลอิสระ บริโภคกันมากในแถบยุโรป แคนาดา ไอร์แลนด์ ฯลฯ

 1.3 สาหรา่ยวากาเมะ (Undaria Pinnatifida) อยูใ่นกลุม่สาหรา่ยสนี้ำาตาล ไดร้บัความนยิมในการบรโิภคมากทีป่ระเทศ

ญี่ปุ่น นิยมใส่ในซุป หรือนำามาปรุงเป็นสลัดผัก มีสารอาหารต่างๆ มากมาย ทั้งโปรตีน พอลิแซคคาไรด์ เกลือแร่ วิตามิน อีกทั้ง 

มีปริมาณไขมันน้อย ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาถึงผลของสารฟิวโคแซนทิน (Fucoxanthin) ในสาหร่ายวากาเมะต่อความอ้วนแต่ยังไม่

สามารถสรุปได้ว่า สาหร่ายวากาเมะช่วยลดความอ้วนในคนได้จริงหรือไม่ เนื่องจากเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้น

 1.4 สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa Lentillifera J. Agardh) อยู่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียว สำาหรับประเทศไทยจะเจริญตาม

แนวชายฝั่งอันดามัน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีน มีวิตามินหลายชนิด อุดมด้วยแร่ธาตุและไอโอดีน ชาวบ้าน

นยิมนำามาทำาเป็นอาหารจำาพวกยำา ผดั ตม้จิม้น้ำาพริก นอกจากน้ี ยงัเปน็ท่ีนิยมรบัประทานในหมูช่าวจนี ญีปุ่น่ เกาหลี ฟิลปิปนิส์ 

และได้กลายเป็นอาหารสุขภาพน้องใหม่ที่กำาลังได้รับความนิยม 

 จจุบัน คนไทยนิยมบริโภคสาหร่ายในชีวิตประจำาวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารหรือ

เป็นส่วนผสมในอาหารต่างๆ ทั้งอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น หรือนำามาทำาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากมีคุณค่าทาง

โภชนาการสูง มีปริมาณแคลอรีและไขมันต่ำา ให้พลังงานน้อย อุดมด้วยแร่ธาตุและวิตามินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

สาหรา่ยทีน่ยิมนำามาบรโิภคมทีัง้สาหรา่ยทะเล (Seaweed) และสาหรา่ยน้ำาจืด (Freshwater Algae) ซึง่มหีลากหลายชนดิ 

มาทำาความรู้จักกับคุณค่าของสาหร่ายที่น่าสนใจ ดังนี้

ปั

สาหร่าย... คุณค่าที่มากกว่าความอร่อย

เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์ 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ภาพที่ 1 สาหร่ายเบคอน
ที่มา : http://oregonstate.edu/ua/
ncs/sites/default/files/imagecache/

scale-crop-300-450/dulse_
langdon_003sw.jpg

ภาพที่ 2 สาหร่ายพวงองุ่น
ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/7/7b/Umibudou_at_Miyakojima01 

s3s2850.jpg

ภาพที่ 3 สาหร่ายไก
ที่มา : http://rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/06-

technology/kunya/techno_00_clip_image002.jpg

2. สาหร่ายน้ำาจืด
 2.1 สาหร่ายไก (Cladophora spp.) หรือท่ีเรียกว่า มาริโมะ ในภาษาญ่ีปุ่น จัดอยู่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียว มีโปรตีน 

กากใย วิตามนิ เกลอืแรห่ลายชนดิ และมปีรมิาณไขมนันอ้ย จะพบสาหรา่ยชนดินีไ้ดท้างภาคเหนอืของประเทศไทย เช่น จงัหวดั

น่านและเชียงราย นำามาตากแห้งหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ของไทย 

 2.2 สาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina spp. หรือ Arthrospira spp.) อยู่ในกลุ่มสาหร่ายสีน้ำาเงินแกมเขียว มีสารอาหารท่ีสำาคัญ 

ทัง้กรดไขมนัจำาเปน็ วติามนิและเกลอืแรห่ลายชนดิ โดยมกีรดอะมโินทีจ่ำาเปน็อยูอ่ยา่งครบถว้น สาหรา่ยสไปรไูลนาไดถ้กูนำามา

ผลติเชงิการคา้ในหลายแหง่ทัว่โลก โดยนำามาผลติเปน็ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ไมว่า่จะเปน็รปูแบบผง เมด็ แคปซลู หรอืสารสกดั

 จะเหน็ไดว้า่ สาหรา่ยมีคุณค่าทางโภชนาการสงูและมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่รา่งกาย สามารถนำามาประกอบอาหาร

ในรปูแบบต่างๆ ทีห่ลากหลาย อยา่งไรกต็าม การบรโิภคสาหรา่ยในปรมิาณทีพ่อเหมาะควบคูก่บัการรบัประทานอาหารชนดิอืน่ 

จึงจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน ส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงได้ สำาหรับประเทศไทยแล้วได้มีการนำาสาหร่าย 

มาผลติเปน็ผลติภณัฑอ์าหารรปูแบบตา่งๆ สำานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม จึงพฒันา

และจดัทำามาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน (มผช.) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑ์อาหารประเภทสาหรา่ยขึน้ เพือ่ชว่ยให้ผลิตภณัฑม์คีณุภาพ

เปน็ทีย่อมรบัและสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ ไดแ้ก ่มผช. 482/2547 น้ำาสาหรา่ยสไปรไูลนา มผช. 

515/2547 สาหร่ายทะเลอบ  มผช. 516/2547 สาหร่ายน้ำาจืดอบ มผช. 540/2549 สาหร่ายสไปรูไลนาผงสำาเร็จรูป และ มผช. 

542/2549 สาหร่ายสไปรูไลนาแห้ง  

 ทั้งนี้ สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รวบรวมและเรียบเรียง

ขอ้มลูทีเ่กีย่วข้องกบัสาหรา่ยไว้ในรปูแบบของแฟม้ประมวลสารสนเทศเฉพาะเรือ่ง (CF 68 สาหรา่ย : ผลติภณัฑแ์ละการแปรรปู) 

และประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ (IR 35 สาหร่าย) นอกจากนี้ ยังได้จัดหาหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ

สาหร่ายมาให้บริการแก่ผู้สนใจอีกด้วย
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จีโอพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์จากจีโอพอลิเมอร์
 ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุท่ีใช้กันแพร่หลาย เนื่องจากปูนซีเมนต์เป็นสารเชื่อมประสาน

ที่ยึดวัสดุต่างๆ เช่น หิน กรวด ทราย เข้าด้วยกัน ทำาให้เกิดความแข็งแรง อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์เกิดจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO
3
) ได้ผลผลิตคือแคลเซียมออกไซด์ (CaO) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(CO
2
) ที่อุณหภูมิประมาณ 1,400–1,600 องศาเซลเซียส แล้วนำามาบดให้ละเอียด ทุกการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต 1 ตัน 

จะเกดิกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์1 ตนั และกา๊ซไนโตรเจนออกไซด ์(N
2
O) ซึง่กา๊ซทัง้สองชนดิเปน็กา๊ซเรอืนกระจกกอ่ใหเ้กิดภาวะ

อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนหรือภาวะโลกร้อน ดังน้ัน เพ่ือลดการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จึงต้องมีการคิดค้นสารเช่ือมประสานอ่ืน

มาทดแทน

จีโอพอลิเมอร์ คืออะไร 
   จีโอพอลเิมอร ์(Geopolymer) ประกอบด้วยคำาสองคำา 

คือ จีโอ (Geo) และพอลิเมอร์ (Polymer) คำาว่าจีโอ หมายถึง 

ธรณีหรือพื้นพิภพ ส่วนพอลิเมอร์ หมายถึง สสารที่ประกอบ

ด้วยหน่วยโมเลกุลขนาดเล็กเช่ือมต่อกันเป็นสายโซ่ยาว 

จนเป็นสารประกอบท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ มักเกิดจาก

กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น พอลิไวนิลคลอไรด์ หรือ 

พีวีซี (Polyvinylchloride: PVC) พอลิเอทิลีน หรือ พีอี (Poly-

ethylene: PE) ดังนั้น จีโอพอลิเมอร์หากแปลตามตัวหมายถึง

พอลเิมอรท์ีม่าจากพ้ืนพภิพ คือสสารทีป่ระกอบกนัด้วยหนว่ย

โมเลกุลขนาดเล็กที่พบในธรรมชาติหรือที่มาจากพื้นแผ่นดิน 

เชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่ยาว หน่วยโมเลกุลเหล่านี้ อาทิ ซิลิกา 

อะลูมินา ออกซิเจน ฟอสฟอรัส 
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 จีโอพอลิเมอร์เป็นสารเชื่อมประสานที่ประกอบด้วยซิลิกา อะลูมินา เป็นหลัก โดยใช้สารละลายด่างและความ

ร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อแข็งตัวแล้ว จีโอพอลิเมอร์มีความแข็งแรงมากเนื่องจากโครงสร้างยึดกันเป็นร่างแห จึงถูก

นำามาใช้ประโยชน์ด้านโครงสร้างและป้องกันการรั่วไหล เช่น จีโอพอลิเมอร์ซีเมนต์ จีโอพอลิเมอร์คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง

วัสดุทำาผิวทาง อิฐทนไฟ วัสดุป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี วัสดุตกแต่งเพื่อความสวยงาม การนำาไปใช้กับอุตสาหกรรม 

การบิน และอุตสาหกรรมไฟฟ้า วัสดุจีโอพอลิเมอร์มีข้อดีมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นอกจากในเรื่องของการไม่มีมลภาวะ

ของก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็นเรื่องของความแข็งแรงท่ีมากกว่าและการทนทานต่อการกัดกร่อนของคลอไรด์อีกด้วย ในต่าง

ประเทศ มกีารทดลองผลิตและเริม่ใช้จโีอพอลเิมอรใ์นงานตา่งๆ แลว้ขา้งตน้ อยา่งไรกต็าม การผลติวสัดจุโีอพอลเิมอรย์งัมตีน้ทนุ

การผลติสงูเมือ่เทยีบกับตน้ทนุการผลติปนูซเีมนตป์อรต์แลนดเ์นือ่งจากตอ้งใชส้ารละลายดา่งซึง่เปน็สารเคมเีปน็ตวัทำาปฏิกิรยิา

ภาพที่ 1 ลักษณะพื้นผิวของวัสดุจีโอพอลิเมอร์
ผสมเซรามิกแตก

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการใช้วัสดุจีโอพอลิเมอร์สำาหรับ
วัสดุกรองและกักเก็บของเสียจากตะกั่ว

ภาพที่ 3 การใช้วัสดุจีโอพอลิเมอร์เพื่อการกักเก็บ
ของเสียที่เป็นถ่านไฟฉาย
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การใช้ประโยชน์จากจีโอพอลิเมอร์ในประเทศไทย
 สำาหรบัประเทศไทย ยงัไมม่รีายงานของการผลติหรอืใชว้สัดจุโีอพอลเิมอรใ์นเชงิพาณชิย ์เนือ่งจากยงัเปน็เทคโนโลยใีหม ่

อยา่งไรกต็าม มงีานวจิยัหลากหลายในประเทศไทยทีศ่กึษาเก่ียวกบัการนำาวสัดเุหลอืทิง้ประเภทตา่งๆ มาทำาจโีอพอลเิมอร ์เช่น 

เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เถ้าแกลบ เถ้าปาล์มน้ำามัน ในอนาคตหากประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ควบคุม

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวัสดุจีโอพอลิเมอร์มากขึ้น

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิก สำานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำาเนินงานวิจัยเก่ียวกับ 

เซรามิกและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยเฉพาะการนำาวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ ดังจะเห็นได้จากการทำางานวิจัย 

เรื่องการผลิตวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยและวัสดุเหลือทิ้งซึ่งเป็นการนำาวัสดุเหลือทิ้งประเภทเถ้าลอยและเศษเซรามิกแตก

จากอุตสาหกรรมเซรามิกมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตวัสดุจีโอพอลิเมอร์ซึ่งเป็นการนำาวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์



 สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ มีหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนา

ห้องปฏิบัติการ มีการดำาเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา และถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน และเจ้าหน้าท่ี 

ห้องปฏิบัติการ แต่ละปีสำานักฯ มีแผนการอบรม/สัมมนาหลายหลักสูตรซึ่งมีการรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา ทั้งทาง

ไปรษณีย์ อีเมล โทรสาร และระบบรับสมัครออนไลน์ โดยหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าร่วมค่อนข้างมากนั้นมักพบปัญหาเรื่อง

ระยะเวลาในการสมัคร ตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการสมัคร การตอบรับการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาอยู่เสมอ เนื่องจากการส่ง 

ใบสมัครทางโทรสารหรือทางอีเมลน้ัน การเก็บข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน มีการถ่ายโอนข้อมูลผิดพลาดได้ กลุ่มส่งเสริมพัฒนา

ห้องปฏิบัติการ จึงได้นำาระบบรับสมัครออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม ให้สามารถสมัครเข้าร่วมอบรม 

/สัมมนาออนไลน์ได้ โดยการสมัครเข้าร่วมอบรม/สัมมนาออนไลน์ดังกล่าวมีข้อดีอีกหลายประการ ได้แก่

การใชป้ระโยชน์จากการสมคัรอบรม/สมัมนาออนไลน์ 

ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์ 
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

 ารจดัอบรม/สมัมนาโดยทัว่ไป มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาบคุลากรของหนว่ยงานต่างๆ ใหม้คีวามรู ้และสามารถนำาไป 

ประยกุตใ์ช้ในการปฏบิตังิาน เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน ขัน้ตอนหลักในการจัดอบรม/สัมมนา ไดแ้ก ่การรบัสมคัร 

ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา การอบรม/สัมมนา และการประเมินผลการอบรม/สัมมนา ซึ่งข้ันตอนท่ีสำาคัญในการทำาให้ 

การจัดอบรม/สมัมนาได้ผูเ้ขา้รบัการอบรม/สมัมนาตามเกณฑท์ีก่ำาหนด คอื การรบัสมคัรผูเ้ข้ารว่มอบรม/สมัมนา ปจัจบุนั

การสมัครเข้าร่วมอบรม/สัมมนามีหลายรูปแบบ เช่น ทางไปรษณีย์ อีเมล โทรสาร และระบบรับสมัครออนไลน์

ก
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 1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายและใช้งานง่าย สวยงาม โดยผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมก็สามารถสร้างได้  

และสามารถเพิ่มวิดีโอเมื่อต้องการอธิบายข้อมูลบางอย่างได้ โดยมีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ เช่น Google Drive (ชื่อเดิม 

คือ Google Docs), SurveyCan, Toluna, Acare Survey, Examinare, SurveyMonkey, QuestionPro, Kwiksurveys และ 

Questionform เป็นต้น

 2. แจ้งข้อมูลการสมัครได้รวดเร็ว และหลายช่องทาง เมื่อสร้างแบบฟอร์มเสร็จ สามารถคลิกส่งฟอร์มผ่านอีเมลหรือ 

แชร์ฟอร์มที่สร้างไปที่เฟซบุ๊กได้ และยังสามารถนำาลิงก์ไปใส่ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สมัครเข้าถึงได้ง่าย 

 3. ลดการใช้กระดาษในการพิมพ์ใบสมัคร และการส่งทางโทรสาร สามารถเก็บข้อมูล เรียกดูและประมวลผลได้ทันท ี

ในรูปของ Excel หรือ PDF โดยไม่ต้องมีการถ่ายโอนข้อมูล 

 4. สามารถสรา้งขอ้คำาถามเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองผูส้มคัรเพือ่ใชใ้นการคดัเลือกผูเ้ข้ารว่มการอบรม/สัมมนาตรงตามความ

ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก เนื่องจากมีรูปแบบคำาถามหลายอย่าง เช่น คำาถามปลายเปิด คำาถามท่ีให้เลือกคำาตอบ

เดียวหรือหลายคำาตอบ  สามารถแก้ไขข้อความหรือเปลี่ยนลำาดับคำาถามในใบสมัครได้ตลอดเวลา โดยใช้ URL เดิม นอกจากนี ้

ยงัไดข้อ้มลูครบถว้นตามทีต่อ้งการเพราะสามารถสรา้งคำาถามทีต่อ้งตอบ หากไมต่อบกไ็มส่ามารถสมคัรได ้และสามารถควบคมุ

จำานวนผู้สมัครได้โดยหากได้ผู้เข้าร่วมตามจำานวนที่ต้องการแล้วก็ปิดการตอบกลับใบสมัคร



สรรสาระ

ตัวอย่างใบสมัครเข้าร่วมอบรม/สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรความสำาคัญของการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
SMEs วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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เอกสารอ้างอิง
ชินพัฒน์ แก้วชินพร. สร้าง Form online ฟรี ด้วยบริการ Google Drive (ฉบับรายละเอียด) [ออนไลน์]. ScriptsLines, 16 Oct. 2013 

[อ้างถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558] เข้้าถึงจาก: http://scriptslines.com/blog/form-online-on-google-drive/

 จะเหน็วา่การสมคัรเขา้รว่มอบรม/สมัมนาออนไลนม์ปีระโยชนต์อ่ผูจ้ดัอบรม/สมัมนา และผูส้มคัรอบรม/สมัมนาหลายประการ 

เพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิตอ่สือ่สารและการบรหิารจัดการขอ้มลูการสมคัร ขอ้มลูมคีวามถกูตอ้ง ท่ีสำาคญัประหยดัคา่ใชจ้า่ย 

และลดการใช้กระดาษ สำานักฯ จึงได้นำาการสมัครเข้าร่วมอบรม/สัมมนาออนไลน์มาพัฒนากระบวนการทำางาน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการในการจัดอบรม/สัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำานักฯ ต่อไป
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 องๆ เคยเห็นคลปิวดีิโอในสือ่ออนไลนเ์กีย่วกบัการทำาน้ำาพงุา่ยๆ ดว้ยการหยอ่นลกูกวาดอยา่งเมนทอส ลงในขวด 

น้ำาอัดลมบ้างไหม ในปี ค.ศ. 1999 ได้มีนักวิทยาศาสตร์ทดลองทำาน้ำาพุด้วย Diet Coke กับ Mentos ออกอากาศใน 

รายการทวีีชือ่ดงัของสหรฐัอเมรกิา และหลงัจากนัน้กม็ผีูค้นมากมายทดลองการทำาน้ำาพุดว้ยน้ำาอัดลมกบัลูกกวาดแบบตา่งๆ 

จนกลายเป็นกระแสยอดฮิตในเวลาไม่นาน จนกระท่ังอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ จาก Appalachian State University  

ชือ่ Dr.Tonya Shea Coffey ได้วเิคราะหป์รากฏการณน์ีโ้ดยใชท้ฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละตพีมิพผ์ลการทดลองในวารสาร 

American Journal of Physics ในปี ค.ศ. 2008 

สายจิต ดาวสุโข
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ สำานักเทคโนโลยีชุมชน

น้

เกิดปฏิกิริยาอะไร ระหว่าง น้ำาอัดลมกับลูกกวาด กันแน่?

 Dr.Coffey และลูกศิษย์ ได้ทำาการทดลองเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุของ 

การเกิดฟองจากการผสมกันระหว่างนำ้าอัดลมชนิดต่างๆ และลูกกวาดชนิด

ต่างๆ และค้นพบว่า การเกดิฟองฟขูองนำา้อดัลมอย่างทนัทเีมือ่หย่อนลกูกวาด

หลงัเปิดขวดนัน้เกดิจากการเปลีย่นสภาพของคาร์บอนไดออกไซด์ทีล่ะลายอยู่

ในนำ้าอัดลม เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างฉับพลันและทำาให้เกิดแรงดัน 

ออกจากปากขวดนำ้าอัดลมจนเกิดเป็นนำ้าพุได้ โดยสาเหตุหลักนั้นเกิดมาจาก 

พื้นผิวความขรุขระของลูกกวาดเมื่อหย่อนลงไปในสารละลายที่เป็นของผสม 

ระหว่างนำ้าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะลดแรงโพลาร์ของโมเลกุลนำ้า  

และทำาหน้าที่เป็นจุดกำาเนิด (Nucleation Site) ของฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในสารละลาย ยิ่งลูกกวาดมีพื้นผิวขรุขระมากเท่าไหร่ การเกิดฟองก็จะเพิ่มขึ้น

ตามจำานวน Nucleation Site นั้นๆ นอกจากนั้นแล้วสารให้ความหวานแทน

น้ำาตาลในเครือ่งดืม่ประเภท Diet นัน้ จะชว่ยลดแรงตงึผวิของสารละลายมากกวา่น้ำาตาลทำาใหเ้กดิฟองงา่ยขึน้ ดงันัน้เมือ่ทดลอง

ใช้ลูกกวาดกับ Diet Coke จะได้น้ำาพุสูงกว่าการใช้ลูกกวาดกับ Coke หรือน้ำาโซดา อุณหภูมิก็มีผลต่อขนาดของน้ำาพุเหมือนกัน 

เนื่องจากก๊าซน้ันละลายได้ดีในของเหลวที่อุณหภูมิต่ำา ดังน้ันน้ำาพุจากฟองของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีขนาดใหญ่ขึ้น 

เม่ือทดลองทีอ่ากาศรอ้น เพราะกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ท่ีละลายอยูใ่นของเหลวไดร้บัพลังงานจากอุณหภมูท่ีิสูงขึน้ทำาใหพ้รอ้มท่ี 

จะเปลี่ยนสภาพเป็นก๊าซได้มากขึ้น เหมือนที่เรารู้สึกถึงความซ่าของน้ำาอัดลมแช่เย็นมากกว่าน้ำาอัดลมที่ไม่แช่เย็นนั่นเอง

 ปล. หากนอ้งๆ ตอ้งการทดลองทำาน้ำาพจุากน้ำาอดัลม ผูเ้ขยีนแนะนำาใหท้ำาการทดลองในสถานทีท่ีโ่ลง่กลางแจง้ เนือ่งจาก

หากทำาในห้องหรือที่แคบแล้วจะต้องทำาความสะอาดหลังจากทำาการทดลองนี้ยกใหญ่แน่นอน

น้ำาพุจากน้ำาอัดลมและลูกกวาด

เอกสารอ้างอิง
COFFEY,Tonya Shea. Diet Coke and Mentos: What is really behind this physical reaction?. American Journal of Physics. 2008, 76 (6), 551-557.
Diet Coke and Mentos eruption. Wikipedia: The free Encyclopedia. Dec 4, 2015, 00:22 [viewed 3 December 2015, 11:30]. Available from: https://

en.wikipedia.org/wiki/Diet_Coke_and_Mentos_eruption
HISKEY, Daven.  Why do Diet Coke and Mentos react? [online]. Mentalfloss.com, 6 Feb., 2013 [viewed 3 December 2015]. Available from: http://

mentalfloss.com/article/48759/why-do-diet-coke-and-mentos-react

การทดลองกับน้ำาอัดลมชนิดต่างๆ
เครดิตภาพจาก Wikimedia Commons
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เฉลยเกม ฉบับที่ 199 
ประจำาเดือนกันยายน 2558

 สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ คืนที่ 100 มังกรทั้งหมด 100 ตัวบนเกาะ จะแปลงร่างเป็นนกกระจอกพร้อมกันค่ะ

 หลายคนอาจสงสัยว่า คิดได้อย่างไร นี่เป็นวิธีคิดแบบการใช้ "ตรรกะ" นะคะ

 ลองสมมตว่ิา ถา้ทัง้เกาะมมีงักรทีม่ดีวงตาสเีขยีวเพยีง 1 ตวัเทา่นัน้ เมือ่นอ้งๆ บอกวา่ บนเกาะนีม้มีงักรอยา่งนอ้ย 1 ตวั 

มีดวงตาสีเขียว มังกรตัวนี้จะรู้ได้ทันทีว่า มันมีดวงตาสีเขียว ดังนั้นคืนนั้นตอนเที่ยงคืน มันจะแปลงร่างเป็นนกกระจอก

 แลว้สมมติว่า ถา้ทัง้เกาะมีมงักร 2 ตวั มองตากนัและกนัหลังจากท่ีรูว้า่มงักรตวัหนึง่มดีวงตาสีเขยีว ท้ังสองตา่งมองเหน็ 

มงักรตรงหนา้มดีวงตาสเีขยีวและต่างคิดว่า "ฉันไมรู่ห้รอกว่าตวัเองมดีวงตาสเีขยีวหรอืเปลา่ แตถ่า้ฉนัไมไ่ดม้ดีวงตาสีเขยีว 

มังกรอกีตัวจะต้องรูท้นัทว่ีาตวัเองมดีวงตาสเีขยีว และจะแปลงรา่งเป็นนกกระจอกตอนเทีย่งคนื มงักรแตล่ะตวัตา่งรอวา่ 

อีกตัวจะทำาอย่างไร และเมื่อเวลาเที่ยงคืนมาถึง ไม่มีมังกรตัวไหนแปลงร่างเลย ทั้งสองตัวจึงรู้ได้ทันทีว่า ที่มังกรอีกตัว 

ไม่ได้แปลงร่าง ก็เพราะมองเห็นว่าอีกฝ่ายมีดวงตาสีเขียว ดังนั้นในคืนท่ีสองเวลาเท่ียงคืน มังกรท้ังสองตัวจึงแปลงร่าง

เป็นนกกระจอก

 ลองคดิต่อวา่ ถา้ทัง้เกาะมีมังกร 3 ตวั หลงัจากทีรู่ว้า่มมีงักรอยา่งนอ้ย 1 ตวัมดีวงตาสเีขยีว มงักรแตล่ะตวัจะคดิวา่  

ถ้ามันไม่ได้มีดวงตาสีเขียว มังกรอีกสองตัวก็จะคิดเหมือนกัน เพ่ือความง่ายในการอธิบาย ขอสมมติว่ามังกรช่ือ ก. ข. 

และ ค. นะคะ แล้วคิดตามในมุมของมังกร ก. 

 มังกร ก. ไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีดวงตาสีเขียวหรือไม่ แต่มังกร ก. รู้ว่า มังกร ข. และ ค. มีดวงตาสีเขียว ดังนั้น  

มังกร ก. จึงดู มังกร ข. และ ค. สังเกตกันและกัน เหมือนกับทั้งเกาะมีมังกรแค่ 2 ตัว โดยใช้ตรรกะเดียวกับด้านบน  

เมื่อผ่านไป 2 คืน มังกร ก. เห็นว่า มังกร ข. และ ค. ยังไม่แปลงร่าง ทำาให้มังกร ก. รู้ได้ทันทีว่า ตัวเองก็มีดวงตาสีเขียว 

เช่นกัน มังกร ข. และ ค. ก็รู้พร้อมกับมังกร ก. ดังนั้นในคืนที่ 3 มังกรทั้ง 3 จึงแปลงร่างเป็นนกกระจอกพร้อมกัน

 จากกระบวนการคิดแบบตรรกะทำาให้สรุปได้ว่า ถ้าบนเกาะมีจำานวนมังกรที่มีดวงตาสีเขียว N ตัว มังกรทุกตัวจะ

แปลงร่างเป็นนกกระจอกเวลาเที่ยงคืนของคืนที่ N 

 อา่นแลว้งงม้ัยคะ ลองคดิตามช้าๆ ดคูะ่ "ปรศินาตรรกะสเีขยีว" หรอื "The famously difficult green-eyed logic puzzle" 

มีหลายเวอร์ชั่นมากเลยค่ะ บางเวอร์ชั่นก็เป็นดวงตาสีฟ้า หรือบางเวอร์ชั่นก็เป็นนักโทษ 100 คนที่ถูกขังบนเกาะ แต่วิธี

คิดด้วยการใช้ตรรกะจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันนี้

 เพื่อความกระจ่าง ลองดูคลิปในอีกมุมมองที่เป็นการ์ตูนในเวอร์ชั่นนักโทษดูได้ค่ะ

 https://www.youtube.com/watch?v=98TQv5IAtY8

 ขอบคุณคำาถามจาก 

 http://io9.com/can-you-solve-the-hardest-logic-puzzle-in-the-world-1642492269
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ภูวดี ตู้จินดา
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

 ป ีพ.ศ. 2557-2558 นบัเปน็ปีทีม่ขีา่วตืน่เตน้เกีย่วกบั “อวกาศ” มากมายหลายข่าว วารสารกรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 

ฉบับนี้จึงขอนำาสรุปข่าวมาเล่าสู่กันฟังค่ะ 

ยานอวกาศโรเซตตา (Rosetta Spacecraft) ส่งยานลูก “ฟีเล (Philae)” ลงจอดบนดาวหางสำาเร็จเป็น 
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ร อ บ รู้ - ร อ บ โ ล ก

 นอ้งๆ อาจจะเคยได้ยนิความเชือ่โบราณทีว่า่ เมือ่ดาวหางโคจรมาใกล้โลกจะเกดิเหตกุารณอ์ปัมงคล เพราะดาวหางนำาพา

โชคร้ายและภัยพิบัติต่างๆ มาด้วย นักวิทยาศาสตร์ทำาการศึกษาและพบว่า ดาวหางก็เป็นดาวบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ 

เช่นเดียวกับโลก แต่อยู่ห่างไกลออกไป กระจายอยู่ขอบของระบบสุริยะ น่าจะมีลักษณะเป็นน้ำาแข็งผสมกับสารประกอบ ฝุ่นผง

ต่างๆ และแก๊ส เรียกว่าเป็นก้อนน้ำาแข็งสกปรกนั่นแหละ แต่...มันจริงหรือไม่?

 นั่นคือเหตุผลที่ “องค์การอวกาศยุโรป” หรือ “อีเอสเอ” (European Space Agency; ESA) จัดทำาโครงการโรเซตตา 

เพือ่สำารวจดาวหางช่ือ 67พ/ีเชอรย์มูอฟ เจราซเีมนโก (67P/Churyumov-Gerasimenko) หรอืท่ีเรยีกส้ันๆ วา่ ดาวหางซจี ี(Comet 

C-G) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดาวหางให้มากขึ้น

 หลายคนคงคุ้นเคยกับ “องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ” หรือ “นาซ่า” (National Aeronautics and 

Space Administration - NASA) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนราชการ รับผิดชอบในโครงการอวกาศและงานวิจัยห้วงอากาศอวกาศ 

(Aerospace) ระยะยาวของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดี แต่อาจไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ อีเอสเอ มาก่อน อีเอสเอเป็นองค์กรความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรป มีเป้าหมายเพื่อสำารวจอวกาศ ปัจจุบันมีสมาชิก 17 ประเทศ และมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีศูนย์อวกาศไกยานา (Guiana Space Centre) ในเมืองคูรู ซึ่งเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส 

และมีศูนย์ปฏิบัติภารกิจต่างๆ กระจายอยู่ในยุโรปหลายประเทศ 
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 อีเอสเอ ส่งยานอวกาศโรเซตตาออกไปปฏิบัติภารกิจเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ยานอวกาศโรเซตตา “หลับไหล” นานถึง 

31 เดือน เพื่อประหยัดพลังงาน จนถูกปลุก “ตื่น” ขึ้นและส่งสัญญาณจากระยะห่าง 800 ล้านกิโลเมตรกลับมาถึงศูนย์ควบคุม

ในประเทศเยอรมนีในวันที่ 20 มกราคม 2557 เพื่อเตรียมตัวเข้าใกล้ดาวหางซีจี

 ความยากของการสำารวจดาวหางที่ต่างจากการสำารวจดาวเคราะห์อื่นๆ นั้นอยู่ที่ นักวิทยาศาสตร์ไม่มีข้อมูล เช่น 

มวลและสนามโน้มถ่วงของดาวหางที่ชัดเจนในการคำานวณวิธีลงจอด นอกจากนั้น ดาวหางซีจียังเคลื่อนที่เร็วกว่าลูกกระสุน 

ถงึ 40 เทา่ พืน้ทีผ่วิเตม็ไปด้วยหนิ รอยร้าว ผาชนั และฝุน่ทีฟุ่ง้กระจาย จงึตอ้งมกีารรบัขอ้มลูและปรบัเปลีย่นแผนการตลอดเวลา

 ทา่มกลางความลุน้ระทึกของผูเ้กีย่วขอ้งและผูท้ีเ่ฝา้ตดิตามขา่วทุกคน ในท่ีสุด เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ยานอวกาศ

โรเซตตา (Rosetta Spacecraft) ส่งยานลูก “ฟีเล (Philae)” ลงจอดบนดาวหางสำาเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 เปา้หมายของโครงการฯ นี ้คอื เกบ็ขอ้มลู คณุสมบตัทิางกายภาพของดาวหาง คณุลกัษณะโดยรวมของนวิเคลยีส พืน้ผิว

และองคป์ระกอบ คณุสมบตัไิดนามกิส ์องคป์ระกอบทางเคม ีแรธ่าต ุไอโซโทป ฯลฯ เพ่ือนำาไปสู่การศกึษากำาเนดิของดาวหาง ความ

สัมพันธข์องสสารทีป่ระกอบเปน็ดาวหาง (Cometary Material) กบัสสารทีอ่ยูใ่นอวกาศ (Interstellar Material) ตอ่เนือ่งไปจนถึงกำาเนดิ 

ของระบบสุริยะ เนื่องจากดาวหางเปรียบได้กับซากฟอสซิลของระบบสุริยะ การศึกษาส่วนประกอบของดาวหางจึงสามารถ 

บอกได้ว่า ในระบบสุริยะเมื่อหลายล้านปีที่แล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 

 จนถึงวันนี้โรเซตตายังคงปฏิบัติการส่งข้อมูลสำาคัญมายังโลกอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งน้องๆ สามารถติดตามข่าวสาร 

อย่างใกล้ชิดได้ที่ http://sci.esa.int/rosetta/ ค่ะ 

ปฏิบัติการ “บินผ่าน” ดาวพลูโตของยานอวกาศ “นิวฮอไรซันส์ (New Horizons)”
 สถานภาพของดาวพลโูตทำาใหใ้ครตอ่ใครงงๆ มานานมากแลว้ ในป ีพ.ศ. 2473 ดาวพลโูตอยูใ่นสถานะดาวเคราะหท์ีอ่ยู่

ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดเป็นอันดับ 9 ในระบบสุริยะ เนื่องจากมีขนาดเล็กมาก และวงโคจรก็ต่างไปจากดาวดวงอื่นๆ 

ในป ีพ.ศ. 2542 มนีกัวทิยาศาสตรบ์างกลุม่เสนอใหด้าวพลโูตเปน็เพยีงดาวเคราะหน์อ้ย ลา่สดุวนัที ่24 สงิหาคม 2549 ทีป่ระชมุ

สหพันธด์าราศาสตรส์ากลท่ีกรงุปราก ประเทศสาธารณรฐัเชก็ ไดม้มีตกิำาหนดนยิามใหมข่องดาวเคราะห์ ให้เปน็ วตัถทุรงกลมที่

โคจรรอบดวงอาทิตย์ และอยู่ห่างจากดาวรอบข้างในวงโคจรของตัวเอง ส่งผลให้ดาวพลูโตซึ่งไม่สามารถควบคุมแรงดึงดูดและ

วงโคจรของสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่นอกระบบสุริยะ ถูกปลดออกจากการเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เป็นเพียง “ดาวเคราะห์แคระ” 

แทน 

ภาพดาวหางซีจี บันทึกเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 
จากกล้องบนยานอวกาศโรเซตตา

ภาพแสดงแผนภารกิจของยานอวกาศโรเซตตาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดภารกิจ 
รวมทั้งแสดงลักษณะเส้นทางการโคจรของยานโรเซตตาตั้งแต่ถูกส่งออกจาก

พื้นโลกจนถึงดาวหางซีจี จาก: http://www.esa.int/spaceinimages/
Images/2014/10/Rosetta_s_journey_and_timeline
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ภาพดาวพลูโตซึ่งถูกถ่ายจากยานนิวฮอไรซันส์ระหว่างที่บินผ่านภาพแสดงเส้นทางการเดินทางของยานนิวฮอไรซันส์

ภาพถ่ายแสดงถึงธารน้ำาบนดาวอังคาร ซึ่งมองเห็นเป็นเส้นทางเดินน้ำาสีเข้ม แผนการเดินทางสู่ดาวอังคารขององค์การนาซ่า

 ในขณะนั้น นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลของดาวพลูโตไม่มากนักเพราะดาวพลูโตอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทางประมาณ 

7,400,000,000 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาเดินทางหลายปี และองค์การนาซ่าเพ่ิงปล่อยยานอวกาศนิวฮอไรซันส์ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการนิวฟรอนเทียร์ส (New Frontiers) เดินทางมุ่งหน้าสู่วงโคจรของดาวพลูโตเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2549 ก่อน

หน้าดาวพลูโตถูกเปลี่ยนสถานะไม่นาน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับดาวพลูโตให้ละเอียดมากขึ้น

 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ยานอวกาศนิวฮอไรซันส์บินโฉบดาวพลูโตเป็นระยะทางใกล้ที่สุด ห่างจากดาวพลูโต

เพยีง 12,500 กิโลเมตร ด้วยความเรว็ 14 กโิลเมตรตอ่วนิาท ีและสง่ภาพดาวพลโูตชดัเจนอยา่งท่ีไมเ่คยมใีครเห็นและคาดการณ์

ได้มากอ่นมายงัโลก ทุกคนลว้นตืน่เต้นกบัภาพดาวพลโูตทีม่ลีกัษณะคลา้ยรปูหวัใจอยูบ่นนัน้ และตอนนีย้านอวกาศนวิฮอไรซนัส์ 

ก็ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้องๆ สามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ที่ http://pluto.jhuapl.edu/ ค่ะ

พบ “น้ำา” บนดาวอังคาร
 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 องค์การนาซ่าได้ประกาศข่าวใหญ่ที่ทำาให้เกิดความตื่นเต้นไปทั่วโลกนั่นก็คือ “มีการ

พบน้ำาบนดาวอังคาร”

 ความจรงิการพบน้ำาบนดาวองัคารไมใ่ช่เรือ่งใหม่ เพราะแม้วา่พืน้ผิวของดาวองัคารจะแหง้ผาก แตม่ขีอ้มลูทีรู่ก้นัอยูน่านแลว้วา่ 

บนดาวอังคารมีน้ำา เพราะมีการตรวจพบความชื้น และภาพถ่ายเหนือผิวดาวอังคารบ่งบอกว่ามี “น้ำาแข็ง” ที่เกิดขึ้นและหายไป 

ตามฤดูกาลของดาวอังคาร แต่ความน่าตื่นเต้นในครั้งนี้คือ น้ำาท่ีพบอยู่ในสภาพ “ของเหลว” ลักษณะเป็นน้ำาเค็มท่ีไหลซึมเป็น

ทางในผิวดิน (Perchlorate Brine) และสำาหรับนักวิทยาศาสตร์แล้ว การที่มีน้ำา ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งกำาเนิดของ

สิ่งมีชีวิต ซึ่งก็จะต้องศึกษากันต่อไปค่ะ เพราะองค์การนาซ่าเองก็ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า จะส่งมนุษย์ไปเยือนดาวอังคารในปี 

พ.ศ. 2573
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มาเตรียมตัวมุ่งสู่อวกาศกันเถอะ!
 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 นักบินอวกาศขององค์การนาซ่า คือ สก็อต เคลลีย์ (Scott Kelly) และนักบินอวกาศ

ชาวรัสเซีย มิคาอิล คอร์นิเอนโก้ (Mikhail Kornienko) เดินทางสู่สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station, ISS) 

และเริ่มต้นภารกิจการใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศนาน 1 ปีเต็ม ทำาการวิจัยถึงข้อจำากัดของมนุษย์ในการใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศเป็นระยะ

เวลานาน เพื่อเตรียมตัวสำาหรับการส่งมนุษย์ไปยังดาวดวงอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลออกไป

 เมือ่วันที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนยป์ลอ่ยยานอวกาศไบคานรู ์(Baikonur Cosmodrome) ประเทศคาซกัสถาน ซึง่อยู่

ในการดูแลขององคก์ารอวกาศสหพนัธรัฐรสัเซยี (Roscosmos) มกีารปล่อยยานอวกาศ “โซยสุ (Soyuz)” ซึง่พานกับนิอวกาศ 3 คน 

ขึน้สูส่ถานอีวกาศนานาชาติ ซึง่นบัเปน็การเดินทางของยานอวกาศจากโลกทีม่มีนษุยค์วบคมุเทีย่วที ่500 และทำาใหส้ถานอีวกาศ

นานาชาตมิผู้ีอยู่อาศยัพรอ้มกันถงึ 9 คน ผูเ้ขยีนไดม้โีอกาสไปดกูารปล่อยยานอวกาศครัง้นีด้ว้ย เนือ่งจากเปน็เพ่ือนกบัหนึง่ในนกับิน

อวกาศ คอื อันเดรส โมเกนเซน (Andreas Mogensen) นกับนิอวกาศของอีเอสเอและนกับนิอวกาศคนแรกของประเทศเดนมารก์ 

ซึ่งขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเป็นระยะเวลา 10 วัน ในโครงการของ IRISS เพื่อทำาการทดลองซับซ้อนในสภาพไร้น้ำาหนักถึง  

15 การทดลองด้วยกัน เขาปฏิบัติภารกิจสำาเร็จและเดินทางกลับสู่โลกในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

 อ่านถึงตรงนี้แล้ว น้องๆ คิดเหมือนกันไหมคะว่า อวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย น้องๆ คนไหนมีความฝันอยากทำางาน 

เกีย่วกับอวกาศ หรอือยากเปน็นกับนิอวกาศกนับา้งไหมคะ? ผูเ้ขยีนเชือ่วา่ ทุกความฝนัเปน็ไปได ้ขอเพียงตัง้เปา้หมายและพยายาม 

ไปให้ถึงจุดนั้น ขอเป็นกำาลังใจให้กับน้องๆ ทุกคนนะคะ อยากเห็นคนไทยไปอวกาศเร็วๆ จัง

 หวังว่าน้องๆ คงจะสนุกกับเรื่องราวอัพเดตเก่ียวกับอวกาศในวารสารฉบับนี้ และได้แรงบันดาลใจดีๆ แล้วพบกันอีก 

ในฉบับหน้าค่ะ

รอบรู้ รอบโลก
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พรรษชล รัตนปาณี
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำานักหอสมุด

และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 MSTQ เปน็หลกัการในโครงสรา้งพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure) ซึง่หนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต้องนำามาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีสมบัติตรงตามที่กำาหนดไว้  
ไม่ว่าจะเป็นสมบัติซึ่งผู้มีอำานาจตามกฎหมายเป็นผู้กำาหนด หรือจะเป็นความต้องการของตลาด ประกอบด้วย
 Metrology (M) มาตรวิทยา หมายถึง (1) กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสอบเทียบปรับตั้งความถูกต้อง
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณหรือวิเคราะห์ทดสอบ (จาก พ.ร.บ. พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2540) (2) วิทยาศาสตร์แห่งการวัดและการประยุกต์ใช้หมายเหตุ มาตรวิทยาครอบคลุมทุกมิติของการวัด ทั้งทาง
ทฤษฎีและทางปฏิบัติ ไม่ว่าความไมแ่นน่อนการวัดจะเป็นเท่าใด และไม่ว่าจะประยุกต์ใชใ้นสาขาใดๆ (จาก ศัพท์บัญญัติ
มาตรวิทยาระหว่างประเทศ - แนวคิดพื้นฐาน และแนวคิดทั่วไปพร้อมนิยามที่เชื่อมสัมพันธ์ (VIM))
 Standardization (S) การมาตรฐาน หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการดำาเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับการกำาหนด
มาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และมาตรวิทยา
 Testing (T) การทดสอบ หมายถึง กระบวนการทางเทคนิคที่ประกอบด้วย การตรวจหาลักษณะเฉพาะหรือ
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผลิตภัณฑ์ วัสดุ เครื่องมือ อินทรียสาร ปรากฏการณ์เชิงฟิสิกส์
 Quality (Q) คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติและคุณลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณลักษณะและ
ประโยชน์ท่ีสามารถตอบสนองและเหมาะสมสำาหรบัการใช้ง้านได ้การบรหิารคณุภาพ ครอบคลมุการรบัรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการและการรับรองระบบและผลิตภัณฑ์
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วศ. จัดสัมมนา “DSS kicks off ISO 9001 : 2015” 

วศ. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับ

วศ. ร่วมงาน THAILAND LAB 2015

วศ./กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้คำาปรึกษาด้านการทดสอบแก่ผู้ประกอบการ SMEs 

วศ. เข้าร่วมการประชุมห้องปฏิบัติการเพื่อจัดทำาฐานข้อมูลการสอบเทียบ การทดสอบมาตรฐานและคุณภาพในเชิงบูรณาการ 

 1 กันยายน 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนา เร่ือง “DSS kicks 
off ISO 9001:2015” เพื่อเตรียมพร้อมรับมาตรฐานฉบับใหม่ ISO 9001:2015 
ซึง่จะประกาศใชใ้นเดอืนกนัยายน 2558 นี ้โดยมวีา่ทีร่อ้ยตรสีรรค ์จติรใครค่รวญ 
รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร เป็นประธานเปิดการสมัมนา ณ หอ้งประชมุ
ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 7 กันยายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
ประธานในการมอบใบรับรองความสามารถหอ้งปฏิบตักิารทดสอบ ใหแ้ก ่4 หอ้งปฏบิตัิ
การ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัท เอ เอฟ อี จำากัด ห้องปฏิบัติการบริษัท 
เชียงใหม่เบเวอเรช จำากัด ห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ศูนย์จัดการกาก
กมัมันตรังส ีสถาบนัเทคโนโลยีนวิเคลยีร์แหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) SCG CAMBODIA 
LABORATORY รวม 4 ราย ซึง่การรับรองระบบงานหอ้งปฏิบัตกิารนัน้ถอืเปน็เคร่ืองชีวั้ด
คณุภาพและความสามารถของหอ้งปฏบิตักิารใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัและเปน็ภาพลกัษณ์ท่ีดขีอง
หอ้งปฏิบตักิาร สง่ผลใหเ้กดิความม่ันใจและผลการทดสอบเปน็ทีย่อมรับท้ังในประเทศ
และสากล ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 9 กันยายน 2558 ว่าที่ร้อยตรีสรรค์ จิตรใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน THAILAND LAB 2015 ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการประชุม
นานาชาติ ที่ให้องค์ความรู้มากมายอย่างครบวงจร โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 3 กันยายน 2558 ว่าที่ร้อยตรีสรรค์ จิตรใคร่ครวญ รองอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ นำาคณะนักวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับและชี้แจงการดำาเนิน
งานใหแ้ก ่พลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีและคณะ ในโอกาสเย่ียม
ชมบูธนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทดสอบ/สอบ
เทยีบ และการใหบ้รกิาร MOST One Stop Service ของกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
ในงานแถลงข่าวโครงการสดุยอด SMEs จังหวัด ณ ตึกสนัติไมตร ีทำาเนยีบรฐับาล

 8 กันยายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็น
ประธานเปิดงาน การประชุมห้องปฏิบัติการเพื่อจัดทำาฐานข้อมูลการสอบเทียบ การทดสอบ 
มาตรฐานและคุณภาพในเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศและช่วยแก้ไขปัญหาความขาดแคลนห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจ
สอบมาตรฐานสินค้าอย่างเป็นระบบ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตเพื่อ 
ยกระดับสินค้าและบริการให้แข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศ ตลาดการค้าอาเซียนและตลาดโลก 
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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วศ. ร่วมประชุมและนำาเสนอผลงานวิจัยในงาน International Conference on Traditional

and Advanced Ceramics 2015 (ICTA2015)

วศ. และ KICET ประชุมหารือเรื่องความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเซรามิก 

วศ. - กฟผ. ลงนามความร่วมมือ การทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

วศ. จัดสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้า” และ “ประเด็นสำาคัญของระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่ห้องปฏิบัติการควรรู้” 

วศ. จัดประชุมนานาชาติด้านแก้ว ICG Annual Meeting 2015

 9-11 กนัยายน 2558 ดร.ลดา พนัธส์ขุุมธนา และดร.กนษิฐ ์ตะปะสา นกัวิทยาศาสตร์ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุม International Conference on Traditional 
and Advanced Ceramics 2015 (ICTA2015) โดยสมาคมเซรามิกส์ไทย MTEC และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายการประชุม เพื่อรับมือกับความก้าวหน้าในการ
วิจัยและพัฒนา วัสดุเซรามิกทั้งแบบดั้งเดิมและเซรามิกข้ันสูง ประกอบด้วย เซรามิก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัตถุดิบ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การควบคุมคุณภาพ
นวัตกรรมสำาหรับการผลิตที่ดีขึ้นและประหยัดพลังงานสำาหรับอุตสาหกรรมเซรามิก 
การดำาเนินการทางอุตสาหกรรมเซรามิก ปูนซิเมนต์และยิปซั่ม Geopolymers ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 11 กันยายน 2558 ดร.สทุธเิวช ต.แสงจนัทร ์อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร พรอ้ม
คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr.Hyung Tae Kim ผู้อำานวยการ Korea Institute of  
Ceramic Engineering and Technology (KICET) และ Dr.Jae-Hwan Pee นกัวิจัยอาวโุส 
KICET สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประชุมหารือเรื่องความร่วมมือ ติดตามความก้าวหน้า
ในการดำาเนนิงานตามขอ้ตกลงความรว่มมอืโครงการรว่มวจิยัดา้นเซรามกิ ระหวา่ง วศ. 
และ KICET พรอ้มหารอืแนวทางในการขยายขอบขา่ยความรว่มมอืในการวจัิยดา้นแก้ว
และเซรามิกสมัยใหม่ในอนาคตทั้งสองประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้วฯ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 16 กันยายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ
นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วม
เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดฉลากพัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยได้
รับเกียรติจาก ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหาร กฟผ. และกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

 10 กนัยายน 2558 นกัวทิยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปน็วทิยากรบรรยาย
ในงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพ
สินค้า” และ “ประเด็นสำาคัญของระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่ห้อง
ปฏิบัติการควรรู้” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนาศักยภาพหอ้งปฏิบตักิารเพ่ือการควบคมุคณุภาพ
สินค้า และระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ณ ห้อง MR 218- MR 219  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 20-23 กนัยายน 2558 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ในฐานะตวัแทนประเทศไทย เปน็
เจา้ภาพจดัการประชมุ ICG Annual Meeting 2015 โดยไดร้บัเกยีรตจิากรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน ์เปน็ประธานในพธิ ีพรอ้ม
ด้วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ
ผู้อำานวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ร่วมกับ Prof. 
Peng Shou ประธาน ICG เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมบางกอก 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 การประชุม ICG Annual Meeting 2015 เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติด้านแก้ว จัดโดย International Commission on Glass (ICG) มีประเทศสมาชิกทั่วโลก
กว่า 35 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ภายในงานมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านแก้ว การนำาเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมคณะ
กรรมการ ICG Council รวมถึงการจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานทางวิชาการของตัวแทนประเทศสมาชิกต่างๆ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 300 คน



DSS News

44 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเยี่ยมชมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

วศ. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต 

วศ. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วศ. ให้คำาปรึกษาด้านการทดสอบแก่ผู้ประกอบการ SMEs

วศ. นำาผลงานร่วมแสดงในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs

สำานักหอสมุดฯ จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด

 29 กนัยายน 2558 ดร.พเิชฐ ดรุงคเ์วโรจน ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ ดร.สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในโอกาสที่มีการปรับการทำางานให้ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อยู่กลุ่มเศรษฐกิจ โดยการเข้าเย่ียมคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
รบัทราบผลการดำาเนนิงานของกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ ตลอดจนแผนดำาเนนิงานในอนาคต 

 1 ตุลาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
พรอ้มด้วยคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ เข้ารว่มพธีิถวายราชสกัการะพระบาทสมเดจ็
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องใน “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต วันที่ 
1 ตุลาคม” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพฯ

 6 ตุลาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานใน
การมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้แก่ ห้องปฏิบัติการ SGS CAMBO-
DIA LABORATORY โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับการรับรองจากสำานักบริหารและรับรอง 
ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึ่งการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการนั้นถือเป็น
เครื่องช้ีวัดคุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นภาพลักษณ์ที่
ดีของห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจและผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ณ Sofitel Phnom Penh Phokeethra, Grand Ballroom ณ กรงุพนมเปญ ราชอาณาจักรกมัพชูา

 3 กันยายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ไดเ้ข้ารว่มใหค้ำาปรกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีกีย่วกบัการทดสอบและ
การให้บริการของ MOST One Stop Service แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภายใน
งานแถลงขา่วโครงการสดุยอด SMEs จงัหวดั โดยมี พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล

 5 ตุลาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพ่ือ SMEs” กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำาผลงาน การ
บริการทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จ MOST One Stop Service พื้นลู่-ลานกรีฑา 
สนามกฬีา และลานอเนกประสงค์โดยใชย้างธรรมชาตไิปจดัแสดง พรอ้มท้ังมโีปรโมชัน่
ลดคา่ทดสอบ เพือ่สนบัสนนุ SMEs ของไทย และนำาผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บการถา่ยทอด
เทคโนโลยจีาก วศ. ไปจำาหนา่ยสนิคา้ ณ ตลาดคลองผดงุกรงุเกษม ขา้งทำาเนยีบรฐับาล

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)  
ได้จัดอบรมแก่บุคลากร สท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด จำานวน 2 เรื่อง ได้แก่ เร่ือง 
“Training Virtua Highlight Version 2012.2.2” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคาร สท. และเรื่อง 
“โปรแกรมระบบหอ้งสมดุ e-book” เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2558 ณ ชัน้ 4 อาคาร สท. (ผูด้แูลระบบงาน) และ
วนัท่ี 30 ตลุาคม 2558 ณ หอ้งอบรมคอมพวิเตอร ์ชัน้ 3 อาคารสถานศกึษาเคมปีฏิบตั ิ(ผูใ้ชร้ะบบงาน) ทัง้นี ้
Virtua รุ่น 2012.2.2 เปน็โปรแกรมระบบหอ้งสมดุอตัโนมัต ิVTLS ทีป่รับปรงุทัง้การจัดหาและจดัการเอกสาร
ให้ผู้ปฏิบัติงานทำางานได้สะดวกขึ้น ส่วนโปรแกรมระบบห้องสมุด e-book เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์ดิจิทัล 
ที ่สท. จดัซือ้มาเพือ่ใชจ้ดัทำาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์(e-book) จากสิง่พมิพด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ที่ สท. ดำาเนินการดิจิไทซ์ไว้ โดยสามารถให้บริการ e-book ผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายทั้งคอมพิวเตอร์ 
สว่นบคุคล (พซีี) โนต้บุก๊คอมพวิเตอร ์รวมถงึอปุกรณเ์คลือ่นที ่(mobile devices) เชน่ สมารต์โฟน แทบ็เลต็พซีี
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วศ. วางพานพุ่มเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำาปี 2558

วศ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วศ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ใช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐานชุมชนในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และชัยภูมิ” 

วศ. เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือ 

รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำาปี 2558

 19 ตุลาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพ่ือเทิดพระเกียรต ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี” เพ่ือน้อมรำาลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประดิษฐ์ 

คิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่

พสกนกิร และสรา้งคณุประโยชนแ์กป่ระเทศชาต ิณ ลานพระบรมราชานสุาวรยี์ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

 10 พฤศจกิายน 2558 ดร.ณชันพงษ ์วชริวงศบ์รุ ีรองอธบิดกีรมวิทยาศาสตร์
บรกิาร เขา้รว่มบนัทกึเทปถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วฯ เนือ่งใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช 2558 เพื่อ
เป็นการแสดงออกถงึความจงรกัภกัดแีละระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ ณ สถานี
โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี กรุงเทพฯ  

 11 พฤศจิกายน 2558 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ลงพืน้ทีจั่ดฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิ
การ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ใช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐานชุมชน 
ในพืน้ทีจ่งัหวดั รอ้ยเอด็ มหาสารคาม และชยัภมู”ิ ระหวา่งวนัที ่11-14 พฤศจกิายน 
2558 วตัถุประสงคเ์พือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงานในการพฒันาและยกระดบัสนิคา้ 
OTOP ประเภทผ้าทอตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ให้ได้คุณภาพ สามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนได้ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเป็นจำานวนมาก ณ บ้านกุดรัง 
อำาเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม

 10 พฤศจิกายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร 
และเครื่องดื่มในภาคเหนือ” โดยมีศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อ 
ผลักดันให้มีการนำาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ในการ 
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทอาหารและ 
เคร่ืองดื่ม ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำาพูน และลำาปาง ให้มีศักยภาพในการ
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

 17 พฤศจิกายน 2558 สำานักงาน ป.ป.ช. โดยสำานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ 

จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ประจำาปี 2558 โดยมี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ 

ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ 

ชำานาญการพิเศษ กรมวทิยาศาสตร์บริการ ไดเ้ข้ารับโลเ่ชดิชเูกยีรตฯิ ดว้ย ณ สำานกังาน 

ป.ป.ช. จ.นนทบุรี
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วศ. ร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำาปี 2558

วศ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความสำาคัญของการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs

วศ./ก.วิทย์ฯ พร้อมใจ Bike for Dad/Bike for Mom 

วศ. หนุนผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้ สู่ความสำาเร็จด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วศ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

 22 พฤศจกิายน 2558 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร จดัพธิถีวายผา้พระกฐนิพระราชทาน 
ประจำาปี 2558 โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีอย่าง
พร้อมเพรียง ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง ตำาบลเขาแร้ง อำาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี

 27 พฤศจกิายน 2558 ดร.สทุธเิวช ต.แสงจนัทร ์อธิบดกีรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร เปน็ประธานเปดิงาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความสำาคัญของการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ ในหัวข้อสถานการณ์ SMEs ในประเทศไทย กลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

SMEs และเสวนาเรื่องบทบาทของห้องปฏิบัติการกับการควบคุมคุณภาพสินค้า SMEs แก่ผู้ประกอบการ 

SMEs และเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs ซึ่งในการสัมมนามีผู้เข้าร่วม

งานจำานวน 200 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ SMEs และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ SMEs ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 ปล้ืมปีติกันท่ัวท้ังแผ่นดินกับบรรยากาศคนไทยร้อยดวงใจเป็นหนึ่ง
เดียว ในกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 
พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2558 และกิจกรรม 
Bike for Mom “ปัน่เพือ่แม”่ ถวายความจงรกัภกัดแีดส่มเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนินีาถ เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2558 ทีผ่า่นมา ซึง่ผูบ้รหิารและ
บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

  24 พฤศจิกายน 2558 ดร.สทุธเิวช ต.แสงจันทร ์อธบิดีกรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร เปน็ประธาน
เปดิการสมัมนาเชงิปฏิบตักิารโครงการเสรมิสรา้งผลติภัณฑ ์OTOP ใหก้า้วไกลสูร่ะดบัสากลดว้ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ ยั่งยืน” ครั้งที่ 1 
โดยมี นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร และข้าราชการ
ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งในการสัมมนามีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 350 คน ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้ สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาการ
จังหวัด เกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้อง ณ โรงแรมไดมอนด์ 
พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 4 ธันวาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ



125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ในบริบทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศสู่ระดับสากล

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีมีพัฒนาการความก้าวหน้าทั้งในด้านวิชาการ

และด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน 

หน่วยงานภาคราชการและเอกชนยาวนานถึง 125 ปี นับ

จากจุดเริ่มต้น ในปี พ.ศ. 2434 จากการศึกษาประวัติความ

เป็นมาจะเห็นได้ว่าเป็นกรมที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาโดยตลอดต้ังแต่รัชสมัย

รัชกาลที่ 5 ที่มีการปฏิรูปการบริหารประเทศ พระองค์ท่าน

ทรงมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลในการให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา

งานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำาไปใช้ในกิจการของประเทศ เช่น 

การไปรษณีย์ โทรเลข การรถไฟ การผลิตน้ำาประปา รวมถึง

กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา (Royal Department of Mines 

and Geology) กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งมีหน่วยวิเคราะห์แร ่

ที่ดำาเนินงานในลักษณะสถานปฏิบัติการ (The Laboratory) 

ตอ่มาไดข้ยายงานใหค้รอบคลมุงานวิเคราะห์โลหะทีใ่ชใ้นการ

ทำาเหรียญกระษาปณ์ ด้วยปริมาณงานมากขึ้นจึงได้ยกระดับ

เปน็ “กองแยกธาตุ” สงักดักรมกระษาปณ์สทิธิการ กระทรวง 

พระคลังมหาสมบัติ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2460 ถูกโอนย้ายมา

สังกัดกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ในขณะที่ทั่วโลกเข้าสู่

ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริม

เศรษฐกจิการคา้และอตุสาหกรรมของประเทศ จึงรวบรวมงาน

และกจิการทางวทิยาศาสตร์ (สว่นมากทางเคม)ี ทีก่ระจายอยู่

ในหนว่ยต่างๆ มารวมเปน็แหง่เดยีวกนัแลว้จดัตัง้เปน็ “ศาลา

แยกธาตุ” (Government Laboratory) มีฐานะเทียบเท่ากรม 

ในป ีพ.ศ. 2466 ไดส้รา้งตกึ Technical Laboratory นอกเหนอื

จาก Analytical Laboratory ทีมี่อยูแ่ลว้ เพือ่ใชใ้นการศึกษาวจิยั

เกี่ยวกับการนำาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้

เกดิประโยชนท์างการคา้และอตุสาหกรรม ผลติเวชภัณฑอ์อก
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อัญญาดา ตั้งดวงดี
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ เอทิลเอสเตอร์ของน้ำามันกระเบา

สำาหรับรักษาโรคเรื้อน สกัดวิตามินบีจากรำาข้าวรักษาโรค 

เหน็บชา เป็นต้น หวังว่าเมื่อดำาเนินการได้ผลดีจะได้ขยาย 

เป็น Pilot Plant ต่อไป

 ในชว่งเวลาตอ่เนือ่งกบัป ีพ.ศ. 2485 ทีเ่กดิวกิฤตการณ์

ระหวา่งประเทศคอืสงครามโลกและสงครามมหาเอเชยีบรูพา 

ซึง่ประเทศไทยจำาเปน็ตอ้งเขา้รว่มสงครามดว้ย นายกรฐัมนตรี

ในขณะนั้นคือจอมพลแปลก พิบูลสงคราม จึงมีภาระหนักที่

จะต้องหาทางประคับประคองให้บรรดาโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มีอยู่ได้ดำาเนินงานไปอย่างปกติและส่งเสริมการประกอบ 

อุตสาหกรรมในครอบครัวให้กระทำากันอย่างเป็นล่ำาเป็นสัน 

ซึ่งการบริหารประเทศในครั้งนั้นมุ่งเน้นไปท่ีการจัดให้มีการ

ผลิตสิ่งอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของ

ประชาชนในสภาวการณ์คับขันและรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ให้เข้มแข็ง ดังนั้นในปี พ.ศ. 

2485 รัฐบาลจึงยุบกระทรวงการเศรษฐกิจเดิม แทนด้วย 2 

กระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุตสาหกรรม และกระทรวง

พาณชิย ์เพือ่พฒันางานอตุสาหกรรมและพาณชิยข์องประเทศ 

วศ. สังกัดกระทรวงการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2485 ทำาหน้าที่สถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์

ของประเทศ ทำาหน้าที่วิเคราะห์วัตถุส่ิงของต่างๆ ให้แก่ 



ส่วนราชการและเอกชน ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

หาทางนำาเอาทรัพยากรธรรมชาติและผลิตผลพลอยได้จาก

อุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ร่วมมือ

กับส่วนราชการต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศและให้การศึกษา

อบรมบุคคลซึ่งสำาเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาให้มีความรู้ ความ

สามารถทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ

อตุสาหกรรม เพ่ือเข้ารบัราชการในกรมวิทยาศาสตร ์หรือส่วน

ราชการอืน่ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม ในชว่งเวลาทีผ่า่นมา 

วศ. ได้รเิริม่งานหลายเรือ่ง บางเรือ่งได้ขยายออกไปจนตอ้งตัง้

หนว่ยงานใหม ่เช่น องคก์ารเภสชักรรม สภาวิจยัแหง่ชาตหิรอื

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปัจจุบัน สำานักงาน

ปรมาณเูพือ่สนัติ สำานกังานมาตรฐานผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม 

และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตามลำาดับ

 วศ. จึงมีความสำาคัญ และทำาประโยชน์ได้เป็นอย่าง

มาก เมื่อหน่วยงานอื่นมีปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ก็จะนึกถึง 

วศ. และส่งงานมาให้ เพราะเป็นหน่วยงานที่มีเครื่องมือ 

บุคลากรและแหล่งข้อมูลความรู้คือห้องสมุดวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่พร้อมกว่าหน่วยงานอื่น วศ. ได้ปรับปรุงงาน

และจัดทำาโครงการต่างๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เช่น วิเคราะห์วิจัย 

ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม 

การให้บริการในด้านวิจัย วิเคราะห์ ค้นคว้าทดลองในด้าน

วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมแก่อุตสาหกรรมทั่วไป เพ่ือ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ระดับสากล พอสรุปได้ 

โดยสังเขป ดังนี้

 1) พัฒนาการทดสอบและสอบเทียบให้มีคุณภาพ 

ในระดับห้องปฏิบัติการเช่ียวชาญ (Expert Laboratory) และ

ห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Laboratory ที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับสากล ได้แก่
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 • ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน

สาขาวสัดุสัมผสัอาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory 

for Food Contact Material, AFRL for FCM) โดยมีขอบข่าย

การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 5 

ประเภท ได้แก่ พลาสติก โลหะและโลหะผสม เซรามิก แก้ว 

วาร์นิชและสารเคลือบ

 • การทดสอบตัวอย่างประเภทต่างๆ ได้แก่ โลหะ 

เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำาด่ืม น้ำาใช้ น้ำาธรรมชาติ 

น้ำาจากอุตสาหกรรม โพลิเมอร์ พลาสติก ยาง ผลิตภัณฑ์

ทำาความสะอาด สารเคม ีผลติภณัฑท์างเคม ีวัสดกุอ่สรา้งและ

วสัดโุครงสรา้ง เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เซรามกิ แกว้ กระจก เย่ือกระดาษ 

ผลิตภัณฑ์กระดาษ อาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร วัสดุสัมผัส

อาหาร สารมลพษิในส่ิงแวดล้อม กากอตุสาหกรรม ผลติภณัฑ์

อตุสาหกรรมทัว่ไป ผลติภณัฑข์องเลน่ ดา้นการทดสอบความ

ปลอดภัยทางเคม ีกายภาพ เชงิกล และการตดิไฟ และบริการ

ตรวจวิเคราะห์สารเคมีด้วยเครื่อง FT –IR และ FT-NMR

 • การสอบเทียบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวัสดุอ้างอิง 

ด้านอุณหภูมิ ด้านความดัน ด้านความยาว ด้านมวล ด้าน

ปรมิาตร ดา้นการสัน่สะเทอืน ดา้นไฟฟา้และความถี ่ดา้นแรง

 2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการและ

เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการทดสอบท่ีได้มาตรฐาน

สากล พัฒนาการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดย

ขยายขอบข่ายและเพ่ิมศักยภาพการรับรองห้องปฏิบัติการ

และพัฒนาระบบงานท่ีปรึกษาทางวิชาการเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์หลัก คือ ภาคการผลิต การค้า และการบริการ 

ได้รับบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ 

ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพและ

ขยายขอบข่ายการให้บรกิารทดสอบ สอบเทียบท่ีมกีารประกัน

คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ครอบคลุม 

ด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การลงนาม 

การยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA) 

ตอ่เนือ่งดา้นการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบตักิารทดสอบกับ 
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Special Guest :
• ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 “MOST One Stop Service”

People in focus :
• สัมภาษณ์ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  

 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 “125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 จากรากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

บทความพิเศษ :
• โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 พจมาน ท่าจีน

สรรสาระ :
• ระบบบริการ MOST One Stop Service

 เดช บัวคลี่

• การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบของ วศ.

 วันชัย ชินชูศักดิ์, จิตตกานต์ อินเที่ยง

• การจำาแนกประเภทของพลาสติก

 ธนิษฐา ภูลวรรณ

• พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 

 วรประภา ศรีโยทัย

• การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางจุลชีววิทยาด้วยจุลินทรีย์อ้างอิง

 สุลาวดี เขียวชม

• กฎระเบียบและมาตรฐานของขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำาหรับทารก

 และเด็กเล็ก

 ณิชชาอร ภควัตชัย

• การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน

 จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

• สาหร่าย...คุณค่าที่มากกว่าความอร่อย

 เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์ 

• จีโอพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์

 ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ

• การใช้ประโยชน์จากการสมัครอบรม/สัมมนาออนไลน์ 

 ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์ 

Science สไตล์สนุก 
• น้ำาพุจากน้ำาอัดลมและลูกกวาด

 สายจิต ดาวสุโข

• หาคำาศัพท์

• เฉลยเกม ฉบับที่ 199 ประจำาเดือนกันยายน 2558

รอบรู้ รอบโลก 
 ภูวดี ตู้จินดา

ศัพท์วิทย์น่ารู้ 
 พรรษชล รัตนปาณี

DSS News 
• 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในบริบทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 ของประเทศสู่ระดับสากล

 อัญญาดา ตั้งดวงดี

 ว�รส�รกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รฉบับต้อนรับก�รเข้�

สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) นี้ ได้รับเกียรติจ�ก 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี ให้สัมภ�ษณ์พิเศษเกี่ยวกับ MOST One 

Stop Service และ MSTQ เพื่อผลักดันให้สินค้�ไทยส�ม�รถ

แข่งขันในเวทีก�รค้�ส�กลได้อย่�งยั่งยืน และบทสัมภ�ษณ์ 

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร 

เนื่องในโอก�สครบรอบ 125 ปี ของกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร 

นอกจ�กนี้ ยังมีสรรส�ระที่ให้คว�มรู้อีกม�กม�ย อ�ทิ 

ก�รจำ�แนกประเภทพล�สติก พท�เลต-ส�รอันตร�ยใน

พล�สติก กฎระเบียบและม�ตรฐ�นขวดนมและภ�ชนะ

บรรจุนมสำ�หรับท�รกและเด็กเล็ก จีโอพอลิเมอร์และก�ร

ใช้ประโยชน์ รวมถึงคอลัมน์ รอบรู้-รอบโลก ท่ีรวบรวมข่�ว

เด่นด้�นอวก�ศในรอบปีท่ีผ่�นม� ส�ม�รถติดต�มเรื่องร�ว 

ได้ภ�ยในเล่มค่ะ 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

ที่ปรึกษา : ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี

บรรณาธิการ : น�งศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข

กองบรรณาธิการ : ดร.ลด� พันธ์สุขุมธน� น�งสุจินต์ พร�วพันธุ ์

ดร.เทพวิทูรย์ ทองศรี ดร.สุพรรณี เทพอรุณรัตน์

ดร.พจม�น ท่�จีน น�งจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ 

ดร.ส�ยจิต ด�วสุโข น�งอ�รีย์ คชฤทธิ์ 

น�งจุฑ�ทิพย์ ล�ภวิบูลย์สุข น�งส�วอุดมลักษณ์ เวียนง�ม

ดร.ภูวดี ตู้จินด� น�งส�วสุวศรี เตชะภ�ส 

น�งธ�รทิพย์ เกิดในมงคล น�งวลัยพร ร่มรื่น 

พิสูจน์อักษร : น�งส�วสุวศรี เตชะภ�ส น�งส�วอัจฉร� ทั่งโม

ภาพ : น�ยคุณวุฒิ ลี่แตง น�งส�วจิตลด� คณีกุล

ประสานงานสมาชิกวารสาร : น�งส�วสรวงสุด� สังข์สุข

น�งส�วมัณฑน� ฤทธิเรืองเดช

APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Coopera-

tion) และขย�ยขอบข่�ยก�รยอมรับร่วมด้�นก�รรับรองผู้จัด

โปรแกรมก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญห้องปฏิบัติก�ร (PT Pro-

vider) และก�รรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้�งอิง เมื่อเดือนมิถุน�ยน 

พ.ศ. 2558 นอกจ�กนี้ วศ. ได้ผลักดันให้ห้องปฏิบัติก�รหรือ

องคก์รทีไ่ดร้บัก�รรับรองจ�ก วศ. ส�ม�รถใช้เครือ่งหม�ยของ 

ILAC (International Laboratory Accreditation) ร่วมกับ

เครือ่งหม�ยก�รรบัรองของ วศ. ปจัจบุนัไดม้กี�รรบัรองผูผ้ลติ

วัสดุอ้�งอิงต�ม ISO Guide 34 และขย�ยง�นให้ก�รรับรอง

คว�มส�ม�รถหอ้งปฏบิติัก�รทดสอบต�ม ISO/IEC 17025 กบั

ห้องปฏิบัติก�รของกลุ่มประเทศอ�เซียน และให้ก�รรับรอง 

PT Provider ทั้งในและต่�งประเทศในกลุ่มประเทศอ�เซียน 

นอกจ�กนี้มีหน่วยง�นให้บริก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญ 

ห้องปฏิบัติก�ร ต�ม ISO/IEC 17043 ในส�ข� เคมี อ�ห�ร 

สิ่งแวดล้อม และก�รสอบเทียบ

 3) วิจัยและพัฒน�กระบวนก�รผลิต ก�รสร้�งมูลค่�

เพิ่ม ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 

ส่งเสริมคุณภ�พชีวิต ที่พร้อมถ่�ยทอดไปสู่ภ�คก�รผลิต 

และก�รพัฒน�เป็นห้องสมุดดิจิทัลด้�นวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ

 • โครงก�รวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภ�พก�รผลิต และสร้�ง

มลูค�่เพิม่แก่สินค�้อตุส�หกรรมและผลิตภัณฑชุ์มชน เป็นก�ร

ดำ�เนินก�รวิจัยพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีเซร�มิก ด้�นอ�ห�ร 

ด�้นวสัดุ ด�้นผลติภณัฑช์มุชน และวจิยัเพือ่พฒัน�เทคโนโลยี

ท�งห้องปฏิบัติก�ร

 • พัฒน�คว�มร่วมมือ/ร่วมวิจัยแบบบูรณ�ก�รกับ

หน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

กำ�หนดประเดน็ก�รวจิยัและก�รนำ�ผลง�นวจิยัไปใชป้ระโยชน์

เชิงพ�ณิชย์

 • ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้�หม�ย ได้แก่ 

เทคโนโลยกี�รผลติด�้นวสัดศุ�สตร ์ด�้นสมนุไพร ด�้นอ�ห�ร 

125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ด�้นก�รแปรรูปผลผลติก�รเกษตร ก�รพฒัน�ผลติภณัฑ์อ�ห�ร

ฮ�ล�ล และก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน/กลุ่มแม่บ้�น 

เกษตรกรต�มภูมิภ�คต่�งๆ รวมถึงด้�นเซร�มิกเพ่ือสนอง

โครงก�รในพระร�ชดำ�ริภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมศิลป�ชีพ 

 • พัฒน�ฐ�นข้อมูลส�รสนเทศเฉพ�ะท�งด้�น

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่มีคว�มสำ�คัญต่อภ�รกิจหลัก/

ภ�รกิจที่เป็นยุทธศ�สตร์ของ วศ.

 4) ก�รพฒัน�กำ�ลงัคนท�งวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี 

ของประเทศรวมท้ังพัฒน�ระบบบริห�รง�นรับรองบุคล�กร

ต�มม�ตรฐ�น ISO/IEC 17024 และก�รรับรองหลักสูตร 

ต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO 29990 นอกจ�กนี้ ได้จัดกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, 

CSR) โดยจัดให้มีก�รฝึกอบรมท�งเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตแก่ 

นักวิทย�ศ�สตร์ในห้องปฏิบัติก�ร นักเรียน นักศึกษ�ที่สนใจ 

เข้�ใช้ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวล�

 ก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน หรือ AEC 

จำ�เป็นต้องมุ่งเน้นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นคุณภ�พ (Quality 

Infrastructure) ประกอบด้วย ม�ตรวิทย� (Metrology, M) 

ก�รม�ตรฐ�น (Standardization, S) ก�รทดสอบ (Testing, T) 

และก�รรับรองคุณภ�พ (Quality, Q) ซึ่งน�น�ประเทศรวมทั้ง 

ประเทศไทยให้คว�มสำ�คัญและนำ�ม�ใช้เป็นหลักประกัน

ด้�นคุณภ�พเชื่อมโยงไปถึงม�ตรฐ�นส�กล เพ่ือลดอุปสรรค

ท�งก�รค้�ด้�นเทคนิคอันเป็นม�ตรก�รที่มิใช่ภ�ษี ส่งผลให้

สินค้�ไทยมีคุณภ�พเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และต้องก�รของ

ประเทศคู่ค�้ และส�ม�รถแขง่ขนัในเวทีก�รค้�ระหว่�งประเทศ

ได้อย่�งยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ วศ. ซึ่งมีบทบ�ทที่สำ�คัญในก�ร

พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคุณภ�พโดยเฉพ�ะก�รทดสอบ 

จึงได้ปรับปรุงองค์กรให้มีคว�มคล่องตัวม�กขึ้น พัฒน�

บุคล�กรให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ เพื่อตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของสังคมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และสอดคล้องกับ

มภี�วก�รณท์ีเ่ปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีม่กี�รพฒัน�อย�่ง

รวดเร็วและรับใช้ประเทศช�ติได้อย่�งยั่งยืนตลอดไป
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โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ 

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน

ระบบบริการ MOST One Stop Service

น้ำาพุจากน้ำาอัดลมและลูกกวาด

ยานอวกาศโรเซตตา ส่งยานลูกลงจอดบน

ดาวหางสำาเร็จเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์

สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

“MOST One Stop Service”

บทความพิเศษ

สรรสาระ

สัมภาษณ์ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์   
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

“125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

จากรากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

People in Focus

Special Guest

การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

กับห้องปฏิบัติการสอบเทียบของ วศ.

พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก

การรับรองความสามารถบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน

Science สไตล์สนุก
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