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สัมภาษณ ์ ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
	 ประจำาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	   
	 จังหวัดขอนแก่น

 ระบบการให้บริการด้านทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(MOST One Stop Service) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะช่วยอ�านวย

ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทย ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

People in focus ฉบับนี้ ได้สัมภาษณ์ ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถึงแนวคิด 

การจัดต้ังศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการทดสอบ

ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมและชมุชน แบบบรกิารเบด็เสรจ็ (One Stop Service) เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิาร

	 	 •	ที่มาของการเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	พ.ศ.	2558		และเพ่ือให ้

การด�าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการสอดรับกับนโยบายการด�าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศไทย	

ที่มุ ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนและผู ้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยการขับเคล่ือนงาน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ส่วนภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 จึงจัดตั้งศูนย์ทดสอบ

ผลติภัณฑ์ประจ�าภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืฯ	จงัหวดัขอนแก่น	เพือ่ด�าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ที่สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร	์เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	รวมถึงตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ในการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส�าเร็จ	โดยมีเป้าหมายขยายงานบริการทดสอบผลิตภัณฑ์	

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการภาคอุตสาหกรรม	ภาครัฐ	และประชาชนทั่วไป	เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค	

 

	 •	กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ

	 กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ผู้ประกอบการ	OTOP	ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	รวมถึงหน่วยราชการท่ีต้องการผล 

การทดสอบไปสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน	เช่น	พัฒนาการจังหวัด	อุตสาหกรรมจังหวัด	หอการค้าจังหวัด	ฯลฯ	ก็สามารถ

มาใช้บริการของเราได	้ซึ่งเปิดให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัดกาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ		นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	

บรุรัีมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	สกลนคร	สุรนิทร์	ศรสีะเกษ	หนองคาย	หนองบวัล�าพ	ูอดุรธาน	ีอบุลราชธานี	
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และอ�านาจเจริญ	 โดยให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและชุมชน	 แบบบริการเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 Service) 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ	 โดยด�าเนินการรับ	 -	 ส่งตัวอย่างจากศูนย์ทดสอบมายังกรมวิทยาศาสตร์บริการ	

กรุงเทพมหานคร	บริการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการโดยนักวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ใช้บริการ	รวมท้ังบูรณาการความร่วมมือกับ 

หน่วยงานอื่นๆ	เพื่อเอื้อประโยชน์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ขอรับบริการ	

	 •	ระบบ Most one stop service คืออะไร

	 เป็นระบบที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(วท.)	น�ามาให้บริการแก่ลูกค้า	ณ	จุดเดียว	คือ	ONE	STOP	

ปัจจุบันทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	มีหลายหน่วยงานท่ีให้บริการในลักษณะคล้ายกัน	คือ	การทดสอบ	สอบเทียบซึ่งอาจ 

จะไม่สะดวกนักที่ผู้รับบริการจะต้องน�าตัวอย่างไปส่งทดสอบในหลายแห่ง	 เนื่องจากหน่วยงานเดียวไม่สามารถทดสอบ 

ได้ครบถ้วน	 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงอ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถส่งผลิตภัณฑ์ 

ได้ท่ีจุดเดียว	 เช่น	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ถ้ากรมฯ	ทดสอบไม่ได้ก็จะจัดส่งไปยังหน่วยอื่นของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

(One	Lab)	โดยที่ลูกค้าไม่ต้องน�าส่งเอง	เสร็จแล้วก็รับส่งผลทดสอบ	เป็น	report	เดียว	(One	Report)	ให้กับลูกค้า	การรับค�าร้อง

และใบเสนอราคารวมถึงการค้นหาข้อมูล	ลูกค้าสามารถด�าเนินการผ่านทางเว็บไซด์ของ	วท.	ในเว็บเดียว	(One	Web)	คือ 

http://onestop.most.go.th	ลูกค้าจะทราบเลยว่ารายการสินค้าท่ีทางลูกค้าส่งมาทดสอบต้องช�าระค่าธรรมเนียมเท่าไหร ่

และสามารถช�าระเงินตรงจุดเดียวและรับผลที่จุดเดียว		อันนี้คือ	ONE	STOP	SERVICE	ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

	 นอกจาก	one	stop	service	อีกเรื่องที่กรมวิทยาศาสตร์บริการอยู่ระหว่างด�าเนินการ	คือ	ศูนย์ราชการสะดวก	(GECC)	

ตามที่นายกรัฐมนตรี	 (พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)	ได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง	กรม	จังหวัด	และรัฐวิสาหกิจ	จัดให้มี 

ศูนย์ราชการสะดวก	(Government	Easy	Contact	Center	:	GECC)	ในการประชุมคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	1	กันยายน	2558	

เพ่ือให้หน่วยงานภาครฐัทกุหน่วยงานมศีนูย์ทีท่�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	ให้เกดิการให้บรกิาร

ที่มีประสิทธิภาพ	และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนท่ีเดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ	ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์

บริการได้จัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกที่บริเวณโถงชั้น	1	อาคารตั้ว	ลพานุกรม	กรุงเทพมหานคร	โดยตั้งเป้าการให้บริการของศูนย์

ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์ราชการสะดวก	คือ	“สะดวก	รวดเร็ว	เข้าถึงง่าย”	ทั้งนี้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	ได้เข้าตรวจ

ประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ท่ีกรุงเทพมหานครแล้ว	ตามหลักเกณฑ ์

และวิธกีารประเมนิทีค่ณะกรรมการอ�านวยการศนูย์ราชการสะดวกก�าหนด	เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการอ�านวยการศนูย์ราชการ

สะดวกพิจารณารับรองมาตรฐานต่อไป	

	 •	ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ให้บริการอยู่ที่ใด

	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งจากภาคอุตสาหกรรม	เอกชน	และภาครัฐ	ให้มาใช้บริการของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์

ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่น	ทั้งการส่งตัวอย่างทดสอบฯ	และขอรับบริการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ 

ได้โดยสะดวกในรูปแบบบริการเบ็ดเสร็จ	ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ท่ี	บริเวณอาคารส�านักงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น	

117/57	หมู่ที่	17	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	โทรศัพท์	:	043	468	621	โทรสาร	043	468	622	

และอีเมล	:	khonkaen@dss.go.th	และเน่ืองในวาระการเปิดศนูย์ฯ	อย่างเป็นทางการ	เราจึงจดัแคมเปญพเิศษ	ลดค่าธรรมเนยีม

การทดสอบ	20%	เมื่อส่งตัวอย่างทดสอบในช่วงระหว่างวันที่	27	มิถุนายน	-	30	กันยายน	2559	อีกด้วย
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	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ	มีนโยบายขยายงานบริการ 
ไปสู่ส่วนภูมิภาค	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัด	จึงจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคแห่งแรก
ของกรมฯ	คือ	ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น	 โดยมี 
เป้าหมายให้บริการชุมชน	SMEs	และกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	Special	Guest	ฉบับนี้ 
ได้รับเกียรติจากผู้อยู่ในแวดวงการค้าและอุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่น	2	ท่าน	ได้แก่	คุณสมิง	ยิ้มสิริ	
ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น	และคุณธนวรรณ	พิทยธาราธร	รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแก่น	ให้สมัภาษณ์ในเรือ่งความร่วมมอืกบักรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	และการเปิดศนูย์ทดสอบผลติภณัฑ์
ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่น			

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

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ฯ 

ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการ

เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการชุมชน

คุณสมิง ยิ้มสิริ 

ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 

	 ในการประกอบการด้านอุตสาหกรรม	ถึงแม้ว่าจังหวัดขอนแก่นจะเน้นในด้านอุตสาหกรรมการบริการ	ที่เป็นการ 

ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่	อย่างไรก็ตามในส่วนของการผลิตสินค้าต่างๆ	ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่	จะมีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นจากการ 

ท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการ	 เห็นความส�าคัญในเรื่องคุณภาพตามมาตรฐาน 

ของสนิค้า	ซึง่เดมิเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการรายใหญ่มคีวามตืน่ตวัในเรือ่งคณุภาพของสนิค้า	ส�าหรบัผู้ประกอบการในระดบัชุมชน	

หอการค้า	 ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานต่อเนื่อง	 ที่ผ่านมายังมีอุปสรรค 

ในเรื่องของการส่งตัวอย่างสินค้าเพื่อทดสอบ	ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางน�าตัวอย่างไปส่งทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

ที่กรุงเทพฯ	ยังไม่มีหน่วยบริการในพื้นที่	ส่งผลให้การผลักดันการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานค่อนข้างจะมีอุปสรรค	
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	 ปัจจุบันผู ้ประกอบการให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน	 เพราะเป็นปัจจัยหนึ่ง 

ในการแข่งขัน	 เนื่องจากลูกค้าให้ความส�าคัญต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้ามากขึ้น	ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องราคาเป็นส�าคัญ 

เมื่อผู้ประกอบการต้องการที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศ	มาตรฐานก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ	เพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ

ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานต่างๆ	 ยังค่อนข้างที่จะมีราคาสูง	 และผลิตภัณฑ์หน่ึงชิ้นต้องตรวจสอบตามข้อก�าหนด 

ของมาตรฐานในรายการต่างๆ	 มากมาย	 คงจะเป็นการดีที่ทางกรม	 หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะได้น�าห้องตรวจหรือ 

ห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ในองค์กรต่างๆ	หรือมหาวิทยาลัย	มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสินค้าและผู้ประกอบการไทย	เช่น 
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ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ฯ เอื้อประโยชน์

แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค

ให้ได้รับบริการตรงตามความต้องการ

และมีประสิทธิภาพสูงสุด

นางธนวรรณ พิทยธาราธร 

รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

	 หอการค้าได้มีส่วนในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ	เช่น	การส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจการค้ากับประเทศเพื่อน

บ้าน	การท่ีสนิค้าไทยมีคณุภาพตามมาตรฐานจะท�าให้ได้รบัการยอมรบัเป็นอย่างมากในกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน	การด�าเนนิงาน 

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการนับเป็นประโยชน์โดยตรง	ถ้าสามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการผลิตที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน	จะเป็นข้อดีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถไปขายสินค้ายังต่างประเทศได้ถือเป็นส่วนส�าคัญที่สามารถ

สร้างรายได้อย่างมากให้กับผู้ประกอบการ	

	 ดงันัน้การทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิารมาตัง้ศนูย์เพือ่ให้บรกิารทีจ่งัหวดัขอนแก่น	นบัว่ามส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ต่อการผลกั

ดันคุณภาพสินค้า	ซึ่งนับได้ว่าเป็นความร่วมมือโดยตรงกับหอการค้าในการสนับสนุน	ผลักดัน	ชักชวนให้ผู้ประกอบการเข้าสู่

ระบบการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	เพราะความสะดวกรวดเร็ว	สามารถเข้าถึงได้โดยตรง	ซึ่งจะส่งผลให้ผู้

ประกอบการรายย่อยสามารถแข่งขันได้ในเรื่องของคุณภาพสินค้าท่ีมีมาตรฐาน	ทดแทนการแข่งขันแบบเดิมท่ีแข่งขันด้วยการ

ลดราคาให้ถูกลง	การเข้าสู่ระบบมาตรฐานตรงน้ีจะเป็นข้อดีให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถส่งสินค้าไปยังต่างประเทศได้

เหมือนผู้ประกอบการรายใหญ่	สามารถยกระดับรายได้เพิ่มขึ้นได้	
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Special Guest

one	product	one	price	หมายถึงทางศูนย์ตั้งราคากลางของการตรวจสอบสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จ	ในราคาเดียว	

เช่น	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางค่าตรวจสอบตามมาตรฐาน	ราคา	10,000	บาท	เป็นต้น	จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ 

ในวางแผนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์แต่ละตัว	 และควรจะมีนโยบายในการกระตุ ้นให้ผู ้ประกอบการน�าสินค้า 

มาตรวจสอบมากขึ้น	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบตามมาตรฐานสามารถเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้	 200	 เปอร์เซ็นต์ 

จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการน�าสินค้ามาตรวจมากขึ้น		

	 การเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจ�าภาค	ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค	 จากเดิมที่ต้อง 

เดินทางไปกรุงเทพเพื่อน�าผลิตภัณฑ์ไปทดสอบด้วยตนเอง	 และผู้ประกอบการเองก็ไม่ทราบว่า	 ผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

ต้องตรวจสอบหรือผ่านมาตรฐานอะไรบ้าง	 เม่ือมีศูนย์ทดสอบฯ	ผู้ประกอบการสามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าไปให้เจ้าหน้าท่ีดู 

จะได้รับค�าแนะน�าว่าต้องทดสอบอะไรบ้าง	ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่	ค่อนข้างสะดวกและรวดเร็ว

	 สภาอุตสาหกรรม	 ในฐานะที่เป็นองค์กรภาคเอกชน	มีความยินดีที่จะท�างานร่วมกับทางศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ 

ประจ�าภาค	ในการช่วยประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้สมาชิกได้มีการน�าสินค้าเข้ามาทดสอบมาตรฐานมากขึ้น	เป็นการต่อยอด

จากโครงการคลีนิกอุตสาหกรรมที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้จัดตั้งขึ้น	เพื่อช่วยเหลือให้ค�าปรึกษาแก่สมาชิก	
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ภาคตะวนัออก	(Eastern	Sea	Board;	ESB)	เป็นพ้ืนทีท่ีรั่ฐบาล

ส่งเสรมิให้เป็น	1	ใน	3	จงัหวดัน�าร่องในการพฒันาให้เป็นนคร

แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 นอกเหนือ 

จากจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่	 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

เอื้ออ�านวยต่อการส่งเสริมการค้าการลงทุน	 เนื่องจาก 

	 ป ัจ จุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการลงทุน 

ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ 

จงัหวัดขอนแก่น	มผีลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั	(Gross	Provincial 

Product;	GPP)	 ในปี	 2553	มีมูลค่า	 145,372	 ล้านบาท 

เป็นอันดับที่	18	ของประเทศ	และเป็นอันดับที่	2	รองจาก

จังหวัดนครราชสีมา	สาขาการผลิตท่ีสร้างความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ	คือ	ภาคการเกษตร	มูลค่า	16,253	ล้านบาท	

และนอกภาคการเกษตร	มูลค่า	129,118	ล้านบาท	โดยสาขา

ที่มีมูลค่าอันดับ	 1	 คือสาขาการผลิตอุตสาหกรรม	 มูลค่า	

59,638	ล้านบาท	รองลงมาคือการศึกษา	มูลค่า	14,203	ล้าน

บาท	และการขายส่ง	ขายปลีก	ซ่อมแซม	มูลค่า	12,855	ล้าน

บาท	มีโรงงานอุตสาหกรรม	4,737	แห่ง	เงินทุน	75,294	ล้าน

บาท	 มีโครงการส่งเสริมการลงทุนคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน	2551-2555มากกว่า	70	โครงการ	

	 จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก	(East-West	Economic	Corridor;	EWEC)	

ตัดกับแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเหนือ	-	ใต้	สู่พื้นที่ชายฝั่งทะเล
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	 ด้วยนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ี 

และนวัตกรรม	 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ในแต่ละภูมิภาค	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 จึงด�าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในภูมิภาค	 และเร่ิมด�าเนิน 

โครงการในปี	 2559	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยจัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพือ่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองภาคอตุสาหกรรม	ภาครฐัและประชาชนทัว่ไป		

อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ	 ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางมาส่งตัวอย่างท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนในภูมิภาคดังกล่าวได้อย่างครบวงจร		

นงนุช เมธียนต์พิริยะ
ผู้อ�านวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การบริการของศนูย์ทดสอบผลิตภณัฑ ์
ประจำาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่น
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เป ็น เมืองศูนย ์กลางของภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 

มีโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ	 พร้อมรองรับการพัฒนา 

ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบ

ผลติภณัฑ์ประจ�าภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	ทีจ่งัหวดัขอนแก่น	

	 ศูนย ์ทดสอบผลิตภัณฑ ์ประจ�าภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่น	ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ 

20	จังหวัด	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีเป้าหมายให้สินค้า

ได้รับการตรวจสอบ	 สอบเทียบคุณภาพ	 รวมทั้งสร ้าง 

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพ	

รับรองสินค้า	และคุ้มครองผู้บริโภค

  

การให้บริการ 

	 ศูนย ์ทดสอบผลิตภัณฑ ์ประจ�าภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่น	ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันท่ี	27	

มิถุนายน	 2559	 ให้บริการทดสอบ	 สอบเทียบผลิตภัณฑ์

อตุสาหกรรมและชมุชน	ในรปูแบบบรกิารเบด็เสรจ็	(One	Stop	

Service)	โดย

 •	 บริหารจัดการ	รับ-ส่งตัวอย่าง	จากศูนย์ทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังศูนย์บริการ

เบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 Service)	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	

กรุงเทพมหานคร		

 •	 ให้ค�าปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้ใช้บริการ

 •	 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น	เพื่อเอื้อ

ประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

	 ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการทดสอบ	เช่น	ผลิตภัณฑ์อาหาร	

อาหารสัตว์	น�้าอุปโภค-บริโภค	วัสดุสัมผัสอาหารประเภท

ต่างๆ	เซรามกิ	แก้วและกระจก	ผลติภณัฑ์ยาง	ผลติภัณฑ์โลหะ

และโลหะผสม	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	สารเคมีและผลิตภัณฑ์

ทางเคมี	ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด	วัสดุก่อสร้างและวัสดุ

โครงสร้าง	เยือ่และกระดาษ	และตวัอย่างด้านสิง่แวดล้อม	เช่น	

อากาศ	น�้า	กากอุตสาหกรรม

	 นอกจากนี้ยังให้บริการสอบเทียบในด้านต่างๆ	เช่น 

แรง	อุณหภูมิ	 ความดัน	ความยาวและมิติ	 มวล	ปริมาตร 

การสัน่สะเทอืน	ไฟฟ้าและความถี	่และเครือ่งมอืวทิยาศาสตร์	

เช่น	เครื่องวัดความชื้น	เครื่องวัดความแข็ง	เครื่องวัดความ

เป็นกรด	 -	ด่าง	แต่การให้บริการสอบเทียบนี้จะให้บริการ 

ท่ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิารและนอกสถานท่ี	(on-site)	โดยศนูย์ฯ	

จะเป็นผู้ด�าเนินการติดต่อประสานงานในการขอรับบริการ

	 ในกรณทีีผ่ลติภณัฑ์ทดสอบมขีนาดใหญ่	หรอืมนี�า้หนกั

มาก	หรือต้องการสภาวะพิเศษในการจัดเก็บหรือขนส่ง	เช่น	

อาหารสด	อาหารแช่แข็งหรือพาสเจอร์ไรส์	ให้ผู้ขอรับบริการ

ส่งตวัอย่างทดสอบท่ีศูนย์บรกิารเบด็เสรจ็	(One	Stop	Service)	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	

	 นอกจากศนูย์ทดสอบผลติภณัฑ์ประจ�าภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่นแล้ว	กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

มีแผนด�าเนินโครงการเพ่ือขยายการให้บริการให้ครอบคลุม 

ทุกภูมิภาค	เป็นการขยายช่องทาง	และสร้างความเท่าเทียม

ในการเข้าถงึการให้บรกิารทดสอบ/สอบเทียบซึง่เป็นโครงสร้าง
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ต่อผู้บริโภค	สร้างความมั่นใจในการขยายฐานการส่งออก

สินค้าสู ่ตลาดโลก	 รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเกิด

ผลิตภัณฑ์ใหม่	 ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในภมูภิาคให้มคีณุภาพชวีติทีดี่	มรีายได้ทีย่ัง่ยนื

พื้นฐานด้านระบบคุณภาพที่ส�าคัญ	 แก่ผู ้ประกอบ	 SMEs 

และอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาคแล้ว	 ยังช่วยส่งเสริม 

และพัฒนาคณุภาพสนิค้าและบรกิารให้ได้ตามมาตรฐานสากล	

ด ้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์สินค ้าทางห ้องปฏิบัติการ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ภาคการผลิตของอุตสาหกรรม 

ในภูมิภาคให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

ผู้ที่สนใจขอรับบริการทดสอบผลิตภัณฑ์	หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่	

	 •	 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

	 	 ชัน้	1	อาคารส�านกังานหอการค้าจงัหวดัขอนแก่น	เลขท่ี	1177/54	หมูท่ี	่17	ถนนมติรภาพ	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	 

	 	 จังหวัดขอนแก่น	40000	โทรศัพท์	043	468	621	โทรสาร	043	468	622	อีเมล	khonkhan@dss.go.th

 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 	 เลขที่	75/7	ถนนพระรามที่	6	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	โทรศัพท์	0	2201	7000,	0	2201	7064	 

	 	 ถึง	65	โทรสาร	0	2201	7466	อีเมล	labsupport@dss.go.th

บทความพิเศษ

ขั้นตอนการให้บริการ

ลูกค้าขอใบเสนอราคา ด้วยตนเอง

ที่เว็บไซต์ http://onestop.most.go.th

(ดูคู่มือการใช้งานระบบ MOST

One Stop Service)

ลูกค้ายื่นใบค�าร้อง

และใบเสนอราคา พร้อมส่งตัวอย่าง

ณ เคาน์เตอร์ศูนย์ฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 

ออกรหัสชั่วคราวของวัตถุตัวอย่าง

พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ

ลูกค้าส�าเนา PAY IN 

ระบุชื่อบริษัทและรหัสตัวอย่างชั่วคราว

มาที่ ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง หรือ

โทรสาร 043-468-622  หรือ อีเมล 

khonkhan@dss.go.th 

ลูกค้าติดตามสถานะ
ผลการทดสอบและรายงาน

โทรศัพท์ 0 2201 7065
 Call Center 0-2201-7555 หรือ

http://onestop.most.go.th 

ลูกค้าช�าระค่าธรรมเนียม

โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 



สรรสาระ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พัฒนาระบบบริการ

ทดสอบ	สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จ	 (One-Stop	Testing	and	

Calibration	Service)	ภายใต้เว็บไซต์	onestop.most.go.th	ที่

พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร	โดยผู้รับบริการสามารถท�า

รายการส่งตัวอย่างทดสอบ	 และตรวจสอบสถานะการให้

บรกิารผ่านระบบออนไลน์	ทีเ่วบ็ไซต์	onestop.most.go.th	ซึง่

ได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559	เป็นต้นมา	

	 ระบบเว็บไซต์	onestop.most.go.th	จะช่วยอ�านวย

ความสะดวกให้กับผู้รับบริการตั้งแต่เริ่มรับบริการ	ที่เดิมผู้รับ

บริการจะต้องติดต่อกับฝ่ายสารบรรณ	เพื่อตรวจสอบข้อมูล
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เดช  บัวคลี่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ

ส�านักงานเลขานุการกรม

การบริการเบ็ดเสร็จด้านการทดสอบ	สอบเทียบ 
One Stop Service for Testing and Calibration

ขั้นตอนการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ onestop.most.go.th

ผลิตภณัฑ์และรายการทดสอบ	สอบเทียบ	ก่อนจะส่งใบค�าร้อง

พร้อมตัวอย่างท่ีจะทดสอบ	เพ่ือให้ด�าเนินการทดสอบต่อไป	

ซึง่ปัจจบุนักรมวทิยาศาสตร์บริการ	สามารถให้บรกิารทดสอบ

ผลิตภัณฑ์มากกว่า	820	ผลิตภัณฑ์	และเป็นรายการทดสอบ

ที่มากกว่า	6,900	รายการ	ท�าให้การสืบค้นข้อมูลและค�านวณ

ราคาค่าธรรมเนียมมีความซับซ้อนและใช้เวลา	ในหลายกรณี	

ผู้รับบริการเตรียมเงินมาช�าระค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอ	หรือ

น�าปริมาณตัวอย่างมาไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการ

ทดสอบ	 ท�าให้ต้องเสียเวลาเดินทางเพ่ือกลับมาช�าระค่า

ธรรมเนียม	หรือน�าส่งตัวอย่างเพิ่มเติมในภายหลัง

 

	 การบรกิารเบ็ดเสรจ็ด้านการทดสอบ	สอบเทยีบ	ของกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	จะลดความยุง่ยากและซับซ้อนในการส่งตวั

อย่างและค�านวณราคาค่าธรรมเนียมให้กับผู้รับบริการ	โดยรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์และรายการทดสอบตามมาตรฐานของ

หน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์	(เช่น	สมอ.,	อย.	เป็นต้น)	และแสดงผลเปรียบเทียบระยะเวลาการทดสอบ	และราคาค่าธรรมเนียม	

ให้ผู้รับบริการ	ประกอบการตัดสินใจก่อนส่งตัวอย่าง	นอกจากนี้แล้วยังแสดงข้อมูลการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	ISO/

IEC	17025	ของแต่ละรายการทดสอบอีกด้วย	เมื่อผู้รับบริการสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะทดสอบ	ระบบจะแสดง

รายการมาตรฐานของผลติภัณฑ์	เพือ่ให้ผูร้บับรกิารเข้าดรูายการทดสอบตามมาตรฐานประกอบการตดัสนิใจเพือ่ส่งตวัอย่างมา

ทดสอบได้	
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	 เมือ่ผูร้บับริการตัดสนิใจจะส่งตัวอย่างมาทดสอบ	สอบเทียบกบักรม

วทิยาศาสตร์บรกิาร	กส็ามารถท�ารายการผ่านเว็บไซต์	onestop.most.go.th	

โดยเพียงแค่ใส่รายละเอียดข้อมูลบริษัท	และข้อมูลการออกรายงานผล

การทดสอบ	ภายใน	1	วันท�าการ	เจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

จะยนืยนัข้อมลูการรบับรกิารทดสอบกลบัไปให้ผูร้บับรกิาร	ในรูปแบบของ

ใบเสนอราคา	ที่จะมีข้อมูลค่าธรรมเนียมการทดสอบ	ปริมาณตัวอย่างที่

ต้องใช้	และวิธีการเก็บตัวอย่าง		รวมถึงรายละเอียดอ่ืนท่ีจ�าเป็นส�าหรับ

การทดสอบ	เพื่อเตรียมเงินค่าธรรมเนียมและจัดเก็บตัวอย่างส�าหรับการ

ทดสอบมาอย่างเพยีงพอและเหมาะสม	ท�าให้ในวันทีจ่ะมาส่งตวัอย่างและ

ช�าระค่าธรรมเนยีมการทดสอบ	ไม่ต้องเสยีเวลาติดต่อประสานงานกับห้อง

ปฏบิตักิารอกี	ลดระยะเวลาและความซบัซ้อนในการตดิต่อส่งตวัอย่างเพือ่

การทสดอบ	สอบเทียบ

	 นอกจากนีแ้ล้ว	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	จะอ�านวยความสะดวกใน

การส่งตัวอย่างทดสอบเป็นการภายใน	 กรณีมีรายการทดสอบที่กรม

วิทยาศาสตร์บริการไม่สามารถให้บริการได้	แต่มีห้องปฏิบัติการภายใน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถด�าเนินการได้	 ท�าให้ผู ้

ประกอบการไม่ต้องตดิต่อประสานงานกบัหลายหน่วยงาน	และในกรณดีงั

กล่าว	 การออกรายงานผลการทดสอบจะออกในฉบับเดียวโดยกรม

วทิยาศาสตร์บรกิาร	ซึง่จะช่วยให้การน�ารายงานผลการทดสอบไปใช้ต่อไป

มีความสะดวกยิ่งขึ้น

	 เมื่อส่งตัวอย่างทดสอบแล้ว	ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะการทดสอบ	ได้ที่เว็บไซต์	onestop.most.go.th	โดยใส่

หมายเลขใบรับบริการ	หรือ	ใช้	QR	Code	ที่ได้รับเมื่อส่งใบขอรับบริการแล้ว	ระบบจะแสดงสถานะการด�าเนินงาน	เพื่อให้ตรวจ

สอบ	และตดิตามได้โดยสะดวก	และเม่ือด�าเนินการทดสอบเสรจ็	ผูร้บับรกิารสามารถเลอืกทีจ่ะให้ส่งผลการทดสอบผ่านไปรษณีย์

ลงทะเบียนได้	หรือหากสะดวกจะมารับด้วยตัวเองที่กรมวิทยาศาสตร์บริการก็ได้	

ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน

ตัวอย่างข้อมูลการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน

การค้นหาสถานะการบริการทดสอบ สอบเทียบ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้บริการ	MOST	One	Stop	Service	ให้อ�านวยความสะดวกกับผู้

ใช้บรกิารให้มากขึน้	โดยมีแผนทีจ่ะพฒันาระบบสมาชิก	เพือ่ให้สามารถจดจ�าและปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกบัผูร้บับรกิารแต่ละ

รายได้	และพัฒนาระบบการช�าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์	ส�าหรับการส่งตัวอย่างในศูนย์ภูมิภาค	โดยมุ่งหวังที่จะยก

ระดับการบริการทดสอบ	สอบเทียบให้มีความทันสมัยและอ�านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการมากที่สุด
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สุกัลยา พลเดช
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ
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 ศนูย์บรหิารจดัการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบติัการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 มีภารกิจหลักในการให้บริการ

กิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ	 (Laboratory	

Proficiency	 Testing)	 แก่ห้องปฏิบัติการของประเทศ 

ซึ่งคลอบคลุม	4	สาขา	ได้แก่	สาขาอาหาร	สาขาสิ่งแวดล้อม	

สาขาเคม	ีและสาขาฟิสกิส์และสอบเทยีบ	ซึง่เป็นกระบวนการ

ทีส่�าคญัในการควบคมุคณุภาพสนิค้าและผลติภณัฑ์	กจิกรรม

การทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการใช้เป็นเครื่องมือ 

บ่งชี้ความสามารถในการทดสอบของห้องปฏิบัติการและ 

จดัเป็นวธิกีารควบคมุคณุภาพจากภายนอกของห้องปฏบัิตกิาร 

โดยห้องปฏิบัติการจ�าเป็นต้องมีการประกันคุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง	เพื่อเฝ้าระวังสมรรถนะในการด�าเนินงานทดสอบ 

ของห้องปฏิบัติการ

การให้บริการแบบครบวงจร

	 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ	 ให้บริการกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ 

แบบครบวงจร	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ห้องปฏิบัติการ	สามารถรับบริการได้ตลอดเวลา	ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางของห้องปฏิบัติการ	และยังลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐอีกด้วย	โดยให้บริการผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในทุกข้ันตอนการด�าเนินกิจกรรมทดสอบความช�านาญ	 โดยท่ีห้องปฏิบัติการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ 

ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ส�าหรับขั้นตอนการให้บริการแบบครบวงจร	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอนหลัก	ดังแสดงในตารางที่	1

ที่มา : http://www.consultantiso17025.com/Proficiency_testing.html 

การบริการแบบครบวงจรของศูนย์บริหารจัดการ	
ทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

 การให้บริการกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการแบบครบวงจร ผ่านทางเทคโนยีสารสนเทศ ของศูนย์บริหาร

จดัการทดสอบความช�านาญ ถอืได้ว่าเป็นอกีรปูแบบหนึง่ของการน�าแนวคดิการให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็หรอื One Stop Service 

มาใช้ โดยผู้รับบริการสามารถติดต่อศูนย์ฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางสารสนเทศท่ีได้จัดท�าขึ้น ตามกระบวนการ 

และวิธีการที่ก�าหนดไว้จนกระทั่งบริการแล้วเสร็จ ท�าให้สามารถรองรับจ�านวนห้องปฏิบัติการที่ขอรับบริการที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี  

ลดขั้นตอนการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
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	 ศนูย์บรหิารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ให้บรกิารกจิกรรมทดสอบความช�านาญ

ห้องปฏิบัติการ	เป็นประจ�าทุกปี	ผู้ที่สนใจ	สามารถ	download	เอกสารใบสมัครและแผนกิจกรรมได้จาก	www.dss.gp.th 

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่	email	:	clpt@dss.go.th	หรือโทรศัพท์	0	2201	7331-3	หรือ	โทรสาร	0	2201	7507

 ตารางที่ 1	ขั้นตอนการให้บริการกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการแบบครบวงจร

ล�าดับที่ ขั้นตอน รายละเอียดการบริการ

1 การรับสมัคร
และการลงทะเบียน

-		 ศูนย์ฯ	จัดส่งใบสมัครและแผนกิจกรรมฯ	ให้ห้องปฏิบัติการทางไปรษณีย์	หรือขอรับ 
	 เอกสารได้ทาง	 email	 :	 clpt@dss.go.th	 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที	่ 
	 www.dss.go.th
-		 ห้องปฏบิตักิารกรอกรายละเอยีดลงในใบสมคัรเข้าร่วมกจิกรรมฯ	พร้อมส่งคนืเอกสาร 
	 ทาง	email	:	clpt@dss.go.th	หรือโทรสาร	หรือทางไปรษณีย์
-	 ศูนย์ฯ	ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร/สถานภาพห้องปฏิบัติการ	จัดเก็บการลงทะเบียน	
	 ฐานข้อมูล

2 การช�าระค่าธรรมเนียม -		 ศูนย์ฯ	 จัดส่งใบแจ้งช�าระค่าธรรมเนียม/ใบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับห้อง 
	 ปฏิบัติการทางไปรษณีย์	ลงทะเบียน	หรือ	email	:	clpt@dss.go.th
-		 ห้องปฏิบตักิารยืนยันการเข้าร่วมกจิกรรม	และน�าใบแจ้งช�าระค่าธรรมเนยีมไปช�าระเงนิ
	 ที่เคาน์เตอร์	ธนาคารกรุงไทย
-		 ศูนย์ฯ	จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ห้องปฏิบัติการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

3 การจัดส่งตัวอย่างและ
การรายงานผลการทดสอบ

-		 ศูนย์ฯ	 จัดส่งตัวอย่างพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ห้องปฏิบัติการทางไปรษณีย	์ 
	 (พัสดุลงทะเบียน	EMS)
-		 ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง	ด�าเนินการทดสอบภายในเวลาท่ีก�าหนด	พร้อมจัดส่ง 
	 เอกสาร	ใบรายงานผลการทดสอบ	(result	sheet)	และเอกสารอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง 
	 ทาง	email	:	clpt@dss.go.th	หรือโทรสาร	หรือทางไปรษณีย์

4 การประเมินสมรรถนะ
ห้องปฏิบัติการ

-		 ศูนย์ฯ	 รวบรวมผลการทดสอบ	 ด�าเนินการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ 
	 พร้อมจัดส่งใบรายงานผลเบื้องต้น	(Interim	report)	ให้ห้องปฏิบัติการทางไปรษณีย์ 
	 ลงทะเบียน

5 รายงานผล	(Report) -	 ศูนย์ฯ	 จัดส่งรายงานผลการทดสอบฉบับสมบูรณ์	 (final	 report)	 และใบรายงาน 
	 สรุปผลการประเมินสมรรถนะ	(Summary	sheet)	ให้ห้องปฏิบัติการทางไปรษณีย ์
	 ลงทะเบียน
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ปัทมา นพรัตน์ 
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

การบริการเบ็ดเสร็จด้านการฝึกอบรม

2

1

	 ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ	 (พศ.)	 เป็นหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์บริการ	

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีหน้าท่ีในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ 

เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั	โดยการจดัฝึกอบรมในรปูแบบทีห่ลากหลายเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้กบับุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน	 เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร	 ให้ทันสมัย	

สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมทั้ง	 กฎ	 ระเบียบต่างๆ	 ของโลก 

เป็นการยกระดับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน	

	 เพือ่ให้ผูส้นใจสามารถสมัครเข้ารบัการฝึกอบรม	ดรูายละเอยีดของหลกัสตูร	ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ของผู้สมัครได้สะดวก	ส�านักฯ	 จึงได้พัฒนาระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์	 โดยสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้ 

เข้าเว็บไซต์ส�านัก	>>>	http://blpd.dss.go.th		1		จากนั้นคลิกเลือกไอคอน	>>>	สมัครฝึกอบรมออนไลน์		2		ดังภาพ



และเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง	ทั่วถึง	สะดวกทุกท่ี	ทุกเวลา	

จึงมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ถ่ายทอดความรู้	ในรูป

แบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	และการเรียนรู้

ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่	เช่น	สมาร์ทโฟน	แท็บเล็ต	หรือที่เรียก

ว่า	m-learning	 (Mobile	Learning)	โดยน�าองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	มาออกแบบและจัดท�าเป็นสื่อการ

เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ที่น�าเสนอในรูปแบบต่างๆ	

เช่น	ภาพนิง่	ภาพเคลือ่นไหว		เสยีงบรรยาย	วดีทีศัน์	และห้อง

ปฏิบัติการเสมือน	(Virtual	Lab)	ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

และท�าความเข้าใจในเนื้อหา	และฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์	ได้

ใกล้เคยีงกบัการฝึกอบรมในห้องอบรมหรอืห้องปฏบิตักิารจรงิ	

ทางเว็บไซต์	http://www.e-learning.dss.go.th/	ผู้ท่ีเรียนจบ

ตามเงื่อนไขท่ีก�าหนด	 จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรม

วิทยาศาสตร์บริการ	(e-certificate)

	 ส�านกัพฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบัิตกิาร	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มสีมรรถนะท่ีน่าเช่ือถือและเป็น

ท่ียอมรับ	ตรงกับความต้องการของประเทศ	เพ่ือเป็นฐานที่

ส�าคัญต่อความเข้มแข็งของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาค

อุตสาหกรรมของประเทศ	

	 ก่อนที่จะใช้งานระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์	

ต้องท�าการสมคัรสมาชกิก่อน	แล้วเลอืกหลกัสตูรทีส่นใจสมคัร

เข้าอบรม	โดยผูส้มคัรสามารถเลอืกได้ว่าจะออกใบเสรจ็รบัเงนิ

ในนามหน่วยงาน	หรือออกในนามชื่อผู้เข้าอบรมและหน่วย

งาน	การสมคัรเข้ารบัการฝึกอบรมจะสมบรูณ์หลงัจากช�าระค่า

ลงทะเบียนฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว

	 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะได้	โดยคลิกท่ีเมนู	

“รายชือ่”	ในระบบลงทะเบยีนฝึกอบรมออนไลน์	เลอืกรายชือ่

หลักสูตรที่ต้องการ	จะปรากฏรายชื่อผู้เข้าอบรม	โดยแสดง

สถานะ	ดังนี้	“ช�าระแล้ว”	แสดงว่าได้ช�าระค่าลงทะเบียนฝึก

อบรมเรียบร้อยแล้ว	 “จอง”	 แสดงว่ายังไม่ได้ช�าระค่าลง

ทะเบียนฝึกอบรมและยังไม่หมดระยะเวลา	ในการช�าระค่าลง

ทะเบียน	วันหมดอายุการช�าระค่าลงทะเบียนคือ	15	วัน	หลัง

จากลงทะเบียนจอง	 ฝึกอบรม	 หรือก่อนการฝึกอบรม	 1	

สัปดาห์	แล้วแต่ว่าอย่างไหนถึงก�าหนดก่อน

	 เมื่อผู้เข้ารับการอบรม	เข้ารับการฝึกอบรมกับทาง 

ส�านักฯ	โดยมีระยะเวลาเข้าอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	75	จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์

บริการ	

	 จากข ้อมูลการ ติดตามผลหลังการฝ ึ กอบรม

ปีงบประมาณ	 2558	 ที่ส�านักฯ	 ส่งแบบติดตามผลหลัง 

การฝึกอบรม	ไปยังผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมของส�านักฯ	ไม่น้อย

กว่า	3	เดอืน	ทางไปรษณีย์และจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	พบว่า	

ร้อยละ	99.45	ของผู้ตอบแบบติดตามผลหลังการฝึกอบรม	

สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการ

ปฏิบัติงานได้จริง

	 นอกจากนี	้เพือ่ส่งเสรมิ	และสร้างความตระหนกัของ

บุคลากรให้เรียนรู้	คิด	และท�าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์	รวมทั้ง

เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

สรรสาระ
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ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ ตรวจสอบสถานะของผู้สมัคร

เว็บไซต์ http://www.e-learning.dss.go.th/



	 ศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จฯ	 เป็นจุดแรกรับ

ความต้องการใช้บริการทุกประเภทของห้องสมุด	เช่น	สมัคร

สมาชิกห้องสมุด	ให้ค�าแนะน�า	ตอบค�าถาม	ประชาสัมพันธ	์

แจ้งข้อมูลต่างๆ	รวมทั้งให้บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จฯ	โดย

ช่วยสืบค้นสารสนเทศตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ

จากทุกภาคส่วน	อาทิ	นักวิชาการ	นักวิจัย	นิสิต	นักศึกษา	

และประชาชนทั่วไป	 ตลอดจนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	

วสิาหกจิชุมชน	ทัง้ทีป่ระกอบธุรกจิอยูแ่ล้วหรอืท่ีต้องการสร้าง

ธรุกจิใหม่ในการเข้ามาค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยทีีท่นัสมัย	ศูนย์ฯ	สามารถรองรบัความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ	โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ไม่ช�านาญ	ไม่คุ้นเคยหรือ

ไม่มีประสบการณ์ในการสืบค้นข้อมูลจะสามารถเข้าถึง

สารสนเทศที่ต้องการได้รวดเร็วและสืบค้นได้ข้อมูลครบถ้วน	

กุหลาบ เลขาข�า 
บรรณารักษ์ช�านาญการ

ทวีศักดิ์ แก้วบุรี 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรรสาระ

โดยบรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ประจ�าศูนย์ฯ	 จะเป็น 

ผู้อ�านวยความสะดวกและให้ค�าแนะน�าปรึกษาในการสืบค้น

สารสนเทศให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงตามความต้องการ	เช่น	

การสืบค้นสารสนเทศวิชาการ	 	 งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร ์

	 การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “สะดวก รวดเรว็ เข้าถงึง่าย” 

เป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่แสดงถึงความสามารถและประสิทธิภาพ

การให้บรกิารประชาชนของหน่วยงานนัน้ๆ	ว่ามีคุณภาพส่งผล

ต่อภาพลักษณ์ที่ดี	 สร้างความพึงพอใจแก่ผู ้ขอรับบริการ 

ดังนั้น	 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	จึงมุ่งมั่นพัฒนาการ

บริการประชาชนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการ

บริการสารสนเทศทุกกลุ่มเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 โดยริเริ่มจัดให้มี “ศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ	ณ	หอสมุดวิทยาศาสตร์	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม 

มาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2555	และเริ่มน�าระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน	 ISO	9000	มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการ

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2542	จวบจนปัจจุบันได้รับการรับรองระบบงานคุณภาพฯ	 ISO	9001	 :	2015	ขอบข่ายการบริการหอสมุด 

และการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	 ในเดือนสิงหาคม	 2559 

ทั้งนี้	ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ	ณ	ศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จฯ	จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ	สะดวก	รวดเร็ว	

และมีความพึงพอใจ

ลักษณะเด่นที่ส�าคัญของศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science & Technology Information : One Stop Service Center)
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	 นอกจากจะให้บรกิารอย่างมคีณุภาพตามมาตรฐาน	

ISO	9001	แล้ว	ศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จฯ	ยังด�าเนิน

การตามมาตรฐานการบริการของศูนย์ราชการสะดวก 

(Government	Easy	Contact	Center,	GECC)	 โดยการจัด

สถานทีต่ดิต่อทีส่ะดวก	มบีรรยากาศน่าเข้าใช้สวยงามทนัสมยั	

จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการที่มีจิตบริการ	 (Service	Mind)	และได้

รวมจดุตดิต่อขอรบับรกิารหลักๆ	ของห้องสมดุไว้ในท่ีเดยีวกนั

อย่างครบถ้วน	เพื่อให้สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นระบบ	ขั้นตอนง่าย	ไม่ยุ่งยากในการติดต่อ	ผู้สนใจขอรับ

บริการดังกล่าวมาข้างต้น	 สามารถติดต่อขอรับบริการด้วย

ตนเองที่จุดบริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 ชั้น	1	หอสมุดวิทยาศาสตร์	 ดร.ตั้ว	ลพานุกรม	

ส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ถนนพระรามที่	 6	 เขตราชเทวี	

กรงุเทพฯ	10400	ในวนัและเวลาราชการ	ตัง้แต่วันจนัทร์-ศกุร์	

เวลา	 8.30-16.30	น.	หรือส่งค�าขอรับบริการผ่านช่องทาง

สื่อสารต่างๆ	 ได้แก่	 โทรศัพท์	 :	 0-2201-7252	 โทรสาร	 :	

0-2201-7265	อเีมล	:	info@dss.go.th	ซึง่จะมเีจ้าหน้าทีต่ดิต่อ

กลบัไปสอบถาม	ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืแจ้งรายละเอยีด

การให้บริการ	 อัตราค่าบริการ	 (กรณีมีค่าธรรมเนียมการ

บริการ)	 โดยผู้ขอรับบริการรอรับผลการบริการ	 (เอกสารหรือ

ข้อมลู)	ตามวนัและเวลาท่ีก�าหนด	ประชาชนทีม่าตดิต่อขอรบั

บรกิาร	ณ	ศนูย์บรกิารสารสนเทศเบด็เสรจ็ฯ	ผ่านทกุช่องทาง

สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้สารสนเทศท่ีถูกต้องอย่างสะดวก	

รวดเร็ว	และได้รับความพึงพอใจ

และเทคโนโลยทีีเ่ป็นเอกสารฉบบัเตม็	(Full	text)	จากสิง่พมิพ์

ทกุประเภท	สทิธบิตัรต่างๆ	ทัว่โลก	ข้อมูลสารเคมี	สารสนเทศ

มาตรฐานและวิธีทดสอบ	ฯลฯ	ซึ่งกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็น

เรือ่งท่ีไม่ซบัซ้อนและมใีนห้องสมดุ	ผูข้อรบับรกิารสามารถรบั

ข้อมูลได้ภายใน	30	นาท	ีแต่ถ้าเป็นสารสนเทศวชิาการเชงิลกึ	

มีความยุง่ยากในการเข้าถงึ	ต้องใช้ระยะเวลานานในการสบืค้น

เกินกว่า	30	นาที	ผู้ขอรับบริการอาจจะร่วมกับเจ้าหน้าท่ีใน

การสบืค้น	โดยเจ้าหน้าทีจ่ะช่วยประสานงานภายในห้องสมดุ	

หรือประสานหน่วยงานอ่ืนในกรณีพบว่าเรื่องที่ต้องการนั้น

ไม่มใีห้บรกิารทีห้่องสมดุ	วศ.	แต่มีให้บรกิารทีแ่หล่งสารสนเทศ	

อืน่ๆ	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผูข้อรบับรกิารไม่ต้องตดิต่อ

หน่วยงานหลายแห่ง	ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการติดต่อ

รับบริการ	เป็นบริการที่ครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว

สรรสาระ

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการอ�านวยการศนูยร์าชการสะดวก. คูม่อืการรบัรองมาตรฐานการให้บรกิารของศูนย์ราชการสะดวก. กรงุเทพฯ	:	คณะกรรมการ,	2559.
เพ็ญพิชชา	เข็มเงิน	และ	วลัยพร	ร่มรื่น.	บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ	ช่วยท่านได้อย่างไร.	วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. กันยายน	2556,	

61(193),	36-38.

ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นตอนท่ี 1	 :	 ผู้ขอรับบริการติดต่อแจ้งเรื่อง/ความต้องการ 
ใช้บริการหรือสารสนเทศที่ต้องการสืบค้น	

ขั้นตอนที่ 4	 :	 ผู้ขอรับบริการรับเอกสารหรือข้อมูลตามความ
ต้องการ/รับมอบบริการตามที่ร้องขอ

ข้ันตอนที ่2	:	เจ้าหน้าทีป่ระจ�าศนูย์ฯ	(บรรณารกัษ์/นกัวทิยาศาสตร์) 
ทบทวนความต้องการ	รายละเอยีดทีถ่กูต้องชัดเจน	วเิคราะห์เรือ่ง
และความต้องการของผู้ขอรับบริการก�าหนดค�าค้น

ขั้นตอนที่ 3	 :	 เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ฯ	สืบค้นข้อมูล	 รวบรวม
ข้อมูล	ให้บรกิาร	ส่งมอบบรกิารหรอืสารสนเทศตามความต้องการ
แก่ผู้ขอรับบริการ



สรรสาระ

อาภาพร  สินธุสาร
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ : ความส�าเร็จ
การด�าเนินงาน คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2559

	 คปูองวทิย์เพือ่โอทอป	(STI	Coupon	for	OTOP	Upgrade)	หมายถงึ	การให้บรกิารด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	 

และนวัตกรรม	(วทน.)	ใน	6	เรื่อง	คือ	พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ	พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์	พัฒนาและออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์	พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต	พัฒนาระบบมาตรฐาน	พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร	แก่ผู้ประกอบ

การกลุ่มเป้าหมาย	3	กลุ่ม	ประกอบด้วย	1)	กลุ่ม	Start	Up	คือ	ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นและต้องการน�า	วทน. 

ไปใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	เพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่	2)	กลุ่ม	Existing	คือ	ผู้ประกอบ

การโอทอปที่ขึ้นทะเบียนแล้วและต้องการน�า	วทน.	ไปใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 

เพ่ือเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน	3)	กลุ่ม	Growth	คือ	ผู้ประกอบการโอทอปท่ีเป็นบริษัท 

หรือห้างหุ้นส่วน	 ที่ต้องการน�า	 วทน.	 ไปใช้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพและ 

ขดีความสามารถในการส่งออก	โดยหน่วยงานสงักดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(วท.)	จ�านวน	6	หน่วยงาน	

ได้แก่	 ส�านักงานปลัดกระทรวง	 (สป.)	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 (วศ.)	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งประเทศ	(วว.)	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(สวทช.)	ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต	ิ(สนช.)	

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 (สทน.)	และเครือข่าย	ผู้ประกอบการสามารถสมัครคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 

ได้	3	ช่องทาง	คือ	1)	ศูนย์ประสานงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป	อาคารส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(STI	Solution	

Centre)	2)	งาน	OTOP	วท	สัญจร	3)	ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่	www.most.go.th	และจัดส่งให้หน่วยงานในสังกัด	วท.	

ทั้ง	6	หน่วยงานดังกล่าว
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	 การด�าเนนิงานคูปองวทิย์เพ่ือโอทอป	มีระยะเวลาไม่เกนิ	3	ปี	ผูป้ระกอบการท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วน	จะได้รับการบรกิาร

ตามความต้องการใน	6	เรื่องดังกล่าว	จากที่ปรึกษาซึ่งเป็นนักวิจัยจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โดยการจัดท�าข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนายกระดับสินค้าโอทอปตามความต้องการที่เหมาะสม	ในวงเงิน	300,000	-	500,000	

บาทต่อปีต่อราย	ซึ่งเป็นสัดส่วนจากเงินสนับสนุนการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 

และเงินลงทุนร่วมของผู้ประกอบการ	ตั้งแต่ร้อยละ	30	ถึงร้อยละ	70		ขึ้นอยู่กับการบริการและจ�านวนการจ้างงาน	ทั้งนี้ในส่วน

ของเงินลงทุนร่วมของผู้ประกอบการนั้นอาจจะไม่อยู่ในรูปตัวเงินก็ได้	เช่น	การร่วมลงทุนในรูปของวัตถุดิบ	สินค้าโอทอป 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ในระหว่างด�าเนินโครงการ	เป็นต้น	

	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ได้ให้ความส�าคญักบัการน�าโจทย์ปัญหาทีไ่ด้รบัจากผูป้ระกอบการโอทอปและชุมชน	มาศกึษา

วจิยัและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยมุง่หวังให้ผลงานวจิยัสามารถแก้ปัญหาหรอืตอบโจทย์ตรงความต้องการของท้องถิน่	ส่งเสรมิ

ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสนิค้าโอทอปให้มีจ�านวนเพิม่มากข้ึน	ในปีงบประมาณ	2559	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ด�าเนนิการมอบ	

“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”	แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม	Existing	จ�านวน	50	ราย	ในวงเงิน	1.91	ล้านบาท	เป็นผู้ประกอบการกลุ่ม

อาหารและเครือ่งดืม่มากทีส่ดุ	จ�านวน	23	ราย	(ร้อยละ	46)	รองลงมาคอืกลุม่ของใช้	ของประดบัตกแต่งและของทีร่ะลกึ	จ�านวน	

15	ราย	(ร้อยละ	30)	กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	จ�านวน	9	ราย	(ร้อยละ	18)	กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย	จ�านวน	3	ราย	(ร้อย

ละ	6)		โดยเป็นการน�า	วทน.	ไปสนบัสนนุการพฒันาและออกแบบกระบวนการผลติ	จ�านวน	33	ราย	พฒันาและออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์	จ�านวน	13	ราย	และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์	จ�านวน	4	ราย	ในภูมิภาคต่างๆ	คือ	ภาคเหนือ	6	ราย	ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	9	ราย	ภาคตะวันออก	2	ราย	ภาคกลาง	9	ราย	และภาคใต้	24	ราย

	 การด�าเนินงานคูปองวิทย์เพือ่โอทอปของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	มีส่วนส�าคัญที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

โดยสร้างรายได้ให้แก่ครวัเรอืน	และมีการจ้างงานในชมุชนท้องถิน่ทัว่ประเทศ	รวมทัง้การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ	ให้กบัผูป้ระกอบ

การและชุมชนในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน	

สรรสาระ

งานแถลงข่าวคูปองเพื่อโอทอป ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 19

พรพรรณ ปานทิพย์อ�าพร 
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สรรสาระ

	 การพัฒนาระบบการยืน่ขอรบัการรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารออนไลน์เป็นแนวคดิท่ีต้องการอ�านวยความสะดวก

สบายให้แก่ห้องปฏิบัติการที่ต้องการยื่นขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการกับส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	โดยส�านักฯ	ได้พัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบส�านักงานบริการเสมือนจริง	(Virtual	Service	Office)	ขึ้น

มาเพื่อให้บริการผู้ใช้บริการผ่านทางระบบ	 Internet	ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการน�าแนวคิดการให้บริการแบบจุดเดียว

เบด็เสรจ็หรอื	One	Stop	Service	มาใช้	ท�าให้ผู้ใช้บรกิารสามารถตดิต่อขอรบับรกิารได้ตลอดเวลาและทกุสถานที	่(Non	–	Stop	

Service)	ผูใ้ช้บรกิารสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทางเวบ็ไซต์	http://www.dss.go.th/accreditation/	โดยสมคัรสมาชกิ	กรอกค�าขอ

รบัการรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบและอพัโหลดเอกสารประกอบค�าขอรบัการรบัรองความสามารถห้องปฏบิตัิ

การทดสอบต่างๆ	เข้าสูร่ะบบ	เมือ่ระบบได้รบัข้อมลูและเอกสารดงักล่าวแล้ว	ผูใ้ช้บรกิารสามารถตดิตามและตรวจสอบสถานะ

ของกระบวนการยื่นขอการรับรองฯ	ได้	นอกจากน้ีระบบยังสามารถออกใบแจ้งช�าระค่าธรรมเนียมการรับรองระบบงานห้อง

ปฏิบัติการ	ท�าให้ผู้ใช้บริการสามารถช�าระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคาร	โดยมีขั้นตอนการยื่นขอการรับรองดังนี้

	 1.		ผู้ใช้บริการจัดเตรียมไฟล์เอกสารท่ีเป็นเอกสารควบคุมในระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการ	และเอกสาร

หลักฐานต่างๆ	ได้แก่	ส�าเนาทะเบยีนการค้า	ส�าเนาหนงัสอืรบัรองของส�านกังานทะเบยีนหุ้นส่วนบรษิทัทีม่อีายไุม่เกนิ	6	เดอืน	

ส�าเนาทะเบยีนบ้านและบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูย้ืน่ค�าขอฯ	และหลกัฐานการมอบอ�านาจ	(ถ้าม)ี	และน�ามาจดัท�าเป็นไฟล์

รูปภาพที่มีนามสกุลเป็น	.jpeg	หรือ	.pdf	เท่านั้น

	 2.		ผูใ้ช้บรกิารลงทะเบยีนสมัครสมาชกิ	เพือ่รบั	Username	และ	Password	ในการเข้าสูร่ะบบฯ	โดยเข้าไปที	่http://www.

dss.go.th/accreditation/	และคลิกที่ข้อความ	“ยื่นขอการรับรอง	ONLINE”

 

ระบบการยื่นขอรับการรับรอง

ความสามารถห้องปฏิบัติการออนไลน์
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	 3.		ส�านักฯ	จะยืนยันการลงทะเบียนขอรับการรับรองฯ	ถึงผู้ลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งไว้	 	

	 4.		เมื่อส�านักฯ	ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว	ผู้ใช้บริการกรอก	Username	และ	Password	จากนั้นคลิกที่ปุ่ม	

	 5.		ผู้ใช้บริการกรอกแบบค�าขอการรับรองฯ	(LA-F-01)	และเอกสารประกอบค�าขอการรับรองฯ	(LA-F-02)

	 6.		ผู้ใช้บริการคลิกที่	tab																																

เพ่ืออพัโหลดเอกสารทีจ่ดัเตรยีมไว้ตามทีก่�าหนดในข้อที	่1	ขึน้ไปวาง

ที่ระบบ	

	 7.		ผู้ใช้บริการคลิกที่	tab																									เพื่อยืนยัน 

การยื่นค�าขอการรับรองฯ	 ระบบจะแสดงข้อความว่าได้รับข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว

	 8.	 เจ้าหน้าที่ของส�านักฯ	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ต่างๆ	จากนั้นจะส่งใบแจ้งช�าระค่าธรรมเนียมการรับรองระบบงาน

ห้องปฏบิตักิารไปยงัผู้ยืน่ค�าขอ	ผูย้ืน่ค�าขอสามารถช�าระค่าธรรมเนยีม

เป็นเงินสดหรือเช็ค	(ธนาคารในกรุงเทพ	หรือเขตปริมณฑล)	ในนาม

บรษิทั/หน่วยงานสัง่จ่าย	กรมวทิยาศาสตร์บริการ	ทีฝ่่ายการคลงักรม

วทิยาศาสตร์บรกิาร	อาคาร	ตัว้	ลพานกุรม	หรอืสามารถช�าระเป็นเงนิสด	หรอืเชค็ของบรษิทั	สัง่จ่ายในนาม	“กรมวทิยาศาสตร์

บริการ”	ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ทุกสาขา	พร้อมช�าระค่าธรรมเนียม	15	บาท

	 จากขัน้ตอนการด�าเนนิการดังกล่าวจะเหน็ได้ว่าระบบการย่ืนขอรบัการรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารออนไลน์ระบบ

นี้สามารถช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างส�านักฯ	กับผู้ใช้บริการให้มากขึ้นพร้อมทั้งอ�านวยความสะดวกและเพิ่ม

ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการในการน�าส่งเอกสารและการช�าระค่าธรรมเนียมการรับรอง	 โดยระบบสามารถ

เพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ	ลดระยะเวลาในการเดินทางของผู้ใช้บริการที่จะมาติดต่อกับส�านักฯ	นอกจากน้ีระบบยัง

สนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารของส�านักฯ	ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

สรรสาระ



สรรสาระ

นิมิต พาลี
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

แสงสว่างท่ีเหมาะสมในการท�างาน
 การมองเหน็สิง่ต่างๆ	รอบตวัของมนษุย์ถอืเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่	เนือ่งจากกจิกรรมประจ�าวนัตัง้แต่ตืน่เช้า	การด�าเนนิกจิกรรม
ส่วนตวั	ท�าอาหารในห้องครวั	การเดนิทาง	การท�างาน	อ่านหนงัสอื	ดภูาพยนตร์	และอกีมากมายท่ีต้องใช้สายตามองเพือ่ให้เกดิประโยชน์
กับการด�าเนินชีวิต	การมองเห็นน้ันเกิดจากมีแสงส่องตกกระทบไปที่วัตถุแล้วสะท้อนไปยังตัวรับภาพในดวงตาและส่งข้อมูลไปยังสมอง	
สมองรับภาพจะจัดเรียงแปลผลข้อมูลและสร้างเป็นภาพให้รู้สึกมองเห็นได้	 การมองเห็นอย่างชัดเจนถูกต้อง	และเกิดความสบาย 
ควรมีการจัดแสงสว่างให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่	ลักษณะการด�าเนินกิจกรรมของตน	โดยแสงสว่างต้องมีปริมาณความเข้มข้นแสง 

ที่เหมาะสม	มีคุณภาพส�าหรับการมองเห็นที่ดี
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ความหมายของแสงสว่าง ความเข้มของแสงสว่าง
 แสงสว่าง	 เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น
ประมาณ	 380-780	 นาโนเมตร	 ซ่ึงเป็นระยะความยาวคลื่น 
ที่ตามองเห็นได้	การเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นต่างๆ	ท�าให้
มองเห็นเป็นสีต่างๆ	ได้แก่	แสงสีม่วง	380-450	นาโนเมตร	แสง
สีน�้าเงิน	450-490	นาโนเมตร	แสงสีเขียว	490-560	นาโนเมตร	
แสงสีเหลือง	560-590	นาโนเมตร	แสงสีส้ม	590-630	นาโนเมตร	
แสงสีแดง	630-780	นาโนเมตร
	 ความเข้มของแสงสว่าง	หมายถึง	ปริมาณแสงท่ีกระทบ
ลงบนวตัถตุ่อพืน้ที	่มหีน่วยเป็นลกัซ์	หรือลเูมนต่อตารางเมตร	โดยมี 
วธิกีารค�านวณหาค่าความเข้มของแสงสว่างจากแหล่งก�าเนดิ	ดงันี้

E=(LM*N*CU*MF)/A
	 เมื่อ	
	 E		 =		 ความเข้มของแสงสว่าง	(ลักซ์)
	 LM		=		 ปริมาณความสว่าง	(ลูเมน)
	 N		 =		 จ�านวนหลอดไฟฟ้า
	 MF		=		Maintenance	Factor
	 CU		=		 สัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์		
	 A		 =		 พื้นที่ใช้สอย	หน่วยเป็น	ตารางเมตร	
	 จากสมการดังกล่าว	สามารถน�ามาค�านวณหาจ�านวน
หลอดไฟที่ควรใช้ได้ภายในห้อง	ตามตัวอย่างการค�านวณดังนี้
  ถ้าต้องการค่าความเข้มของแสงสว่าง	400	ลักซ์	ให้ห้อง 
ทีม่พีืน้ทีใ่ช้สอย	50	ตารางเมตร	โดยใช้หลอดฟลอูอเรสเซนซ์	ขนาด	
32	วัตต์	ค่าความสว่าง	72	ลูเมนต่อวัตต์	ค่าสัมประสิทธิ์การใช้
ประโยชน์	เท่ากับ	0.8	Maintenance	factor	เท่ากับ	0.6	ต้องใช้
หลอดไฟ	
	 400	ลักซ์		 =	 [(72	ลูเมนต่อวัตต์	x	32	วัตต์)	x	N	x		
	 	 	 0.8	x	0.6]/50
	 	 =		18	หลอด	
	 จากผลการค�านวณข้างต้น	ต้องใช้หลอดไฟอย่างน้อย	18	
หลอดถงึจะได้ค่าความเข้มของแสงสว่าง	เท่ากบั	400	ลกัซ์	ในพืน้ที่
ใช้งาน	50	ตารางเมตร

	 อย่างไรก็ตาม	ความส่องสว่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดๆ	ยังมี
ปัจจยัทีท่�าให้ค่าความสว่างลดลงจากแหล่งก�าเนดิ	ได้แก่	ระยะห่าง
ของแหล่งก�าเนดิกบัพืน้ทีต่กกระทบ	สขีองห้องหรอืเพดาน	ลกัษณะ
ของโคมไฟ	ดังนั้นต้องมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆ	ให้ครอบคลุม
ก่อนการเลือกใช้แหล่งก�าเนิดแสงสว่าง

การจัดการความเข้มของแสงสว่างในการท�างาน
	 กฎกระทรวงแรงงาน	 ก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
และจัดการด้านความปลอดภัย	 ชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานเก่ียวกับความร้อน	แสงสว่าง	และเสียง	พ.ศ.	2549 
ก�าหนดให้สถานประกอบการมกีารจดัการให้สถานทีท่�างานมคีวาม
เหมาะสม	มคีวามปลอดภยัในการท�างาน	ทัง้บรเิวณทัว่ไปในสถาน
ประกอบการ	บรเิวณพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ในกระบวนการผลติทีล่กูจ้าง
ท�างาน	บริเวณที่ลูกจ้างต้องท�างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด
หรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท�างาน	บริเวณรอบๆ	สถานที่
ลกูจ้างต้องท�างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจดุ	บรเิวณทีก่�าหนดดงั
กล่าวต้องมคีวามเข้มของแสงสว่างไม่ต�า่กว่าทีก่ฎกระทรวงก�าหนด	
แต่หากมคีวามเข้มของแสงสว่างมากจนท�าให้เกดิความไม่สบายตา	
นายจ้างต้องใช้หรอืจดัให้มฉีาก	แผ่นฟิล์มกรองแสง	หรอืมาตรการ
อื่นที่เหมาะสมและเพียงพอ	 เพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสง
สะท้อนจากแหล่งก�าเนิดแสง	หรือดวงอาทิตย์ที่มีแสงจ้าส่องเข้า
นัยน์ตาลูกจ้างโดยตรงในขณะท�างาน	ในกรณีที่ไม่อาจป้องกันได้	
ต้องจดัให้ลกูจ้างสวมใส่อปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล
ตามที่ก�าหนดไว้	เช่น	แว่นตาลดแสงกระบังหน้าลดแสง	ที่ท�าด้วย
วัสดุสีที่สามารถลดความจ้าของแสงลงให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสายตา
	 ท้ังนี้ได้ยกตัวอย่างตารางแนบท้าย	กฎกระทรวงแรงงาน 
ซึ่งแสดงมาตรฐานค่าเฉล่ียขั้นต�่าของความเข้มของแสงสว่าง 
ณ	บริเวณพื้นที่ทั่วไป	และ	ณ	ที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งท�างาน	
ดงัตารางที	่1	และตารางที	่2	เพือ่เป็นแนวทางในการจดัการความ
เข้มของแสงสว่างทีเ่หมาะสม	เกดิความปลอดภยัต่อบคุคลในพืน้ที่
ทั่วไป	และบริเวณการท�างาน



สรรสาระ

ผลกระทบที่เกิดจากแสงสว่างในการท�างาน 
	 การจดัการความเข้มของแสงสว่างทีไ่ม่เหมาะสม	ท�าให้เกดิ
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน	แสงสว่างที่น้อยหรือมาก
เกินไป	 หรือ	 แสงจ้า	 ท�าให้กล้ามเน้ือตาท�างานมากเกินไป 
เกิดความเมื่อยล้า	 กล้ามเน้ือหนังตากระตุก	ปวดตา	มึนศีรษะ	
นอนไม่หลับ	 ความสามารถในการมองเสื่อมลงเป็นผลให้เกิด

อุบัติเหตุในการท�างาน	
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ประเภท
อุตสาหกรรม

อาคาร/พื้นที่
ค่าเฉลี่ยความเข้ม
แสงสว่าง (ลักซ์)

บริเวณพื้นที่ทั่วไป
ของอาคาร

ทางเข้า
	 -	 บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์	
	 	 หรือโต๊ะติดต่อลูกค้า
	 -	 ป้อมยาม
พื้นที่สัญจร
	 -	 ทางเดินในพื้นที่สัญจรเบาบาง
	 -	 ทางเดินในพื้นที่สัญจรหนาแน่น
	 -	 บันได
ห้องประชุม
งานธุรการ
	 -	 ห้องถ่ายเอกสาร
	 -	 ห้องนิรภัย
โรงอาหาร
	 -	 พื้นที่ทั่วไป
	 -	 บริเวณโต๊ะเก็บเงิน

400

100

20
50
50

300
300
100

200
300

ประเภท
อุตสาหกรรม

อาคาร/พื้นที่
ค่าเฉลี่ยความเข้ม
แสงสว่าง (ลักซ์)

งานส�านักงาน ห้องคอมพิวเตอร์
	 -	 งานบันทึกข้อมูล
	 -	 บริเวณที่แสดงข้อมูล	(จอภาพหรือ	
	 	 เครื่องพิมพ์)
ห้องธุรการ
	 -	 งานพิมพ์ดีด	การเขียน	การอ่านและ	
	 	 การจัดเก็บเอกสารอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 -	 การท�างานที่สีของงานชิ้นงานกับสี	
	 	 ของพื้นผิวกลมกลืนกัน

600
600

400

600

อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม้

งานแกะสลักและแกะแม่พิมพ์
	 -	 การแกะสลักหิน	และเครื่องจักร
	 -	 การแกะสลักด้วยมือ	หรือการแกะ
	 	 แม่พิมพ์ละเอียด

600
1,200

ตารางที่ 1	แสดงมาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง
ณ	บริเวณพื้นที่ทั่วไป

ตารางที่ 2	แสดงมาตรฐานเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง
ณ	ที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งท�างาน	

ภาพที่ 1 โต๊ะประชาสัมพันธ์แสงสว่างต้องไม่น้อยกว่า 400 ลักซ์ ภาพที่ 2 งานบันทึกข้อมูล บริเวณแสดงข้อมูลแสงสว่างต้องไม่น้อยกว่า

600 ลักซ์

การให้บริการตรวจวัดแสงสว่างในการท�างาน
 กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการตรวจวัดด้านความ
ปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกีย่วกบั
ความร้อน	แสงสว่าง	และเสียง	สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับ
บริการได้ที่	 https://onestop.most.go.th/mstq/web/	หรือโทร
สอบถามรายละเอียด	0	2201	7142,	0	2201	745	

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงแรงงาน.	กฎกระทรวง	ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับ

ความร้อน	แสงสว่าง	และเสียง	พ.ศ.	2549.	ราชกิจจานุเบกษา	[ออนไลน์].	6	มีนาคม	2549,	เล่มที่	123	ตอนที่	23ก,	หน้า	13-20	[อ้างถึงวันที่	8	
กรกฎาคม	2559].	เข้าถึงจาก:	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00183246.PDF

ความรู้พื้นฐานทางด้านแสงสว่าง	[ออนไลน์].	สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย	:	ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่าง,19	มกราคม	2548	[อ้างถึงวันที่	8	
กรกฎาคม	2559].	เข้าถึงจาก:		http://www.tieathai.org/know/general/general0.htm

แสงสว่างในที่ท�างาน	[ออนไลน์].	ส�านักความปลอดภัยแรงงาน	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,	2559.	[อ้างถึงวันที่	8	กรกฎาคม	2559].	เข้าถึงจาก:	
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150:2557-m-25-07-M-S&catid=12:environment&Itemid=203
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 วีระ สวนไธสง 
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	โครงการเคมี

สรรสาระ

	 ปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีว่าโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์มีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ 

ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็ง	ดังนั้นจึงมีการออกกฎระเบียบทั้งต่างประเทศและภายในประเทศมากมาย	เพื่อช่วยป้องกัน

อันตรายจากโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	เช่น	ระเบียบ	RoHS	(Restriction	of	the	use	of	

certain	hazardous	substances	in	electrical	and	electronic	equipment)	ระเบยีบบรรจภุณัฑ์และซากบรรจภุณัฑ์	(Packaging	

&	Packaging	waste	directive,	PPW)	มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าของเล่น	(Safety	of	toys)	ข้อก�าหนดฉลากเขียว	เป็นต้น	

ซึ่งโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ต่างๆ	 ในภาคอุตสาหกรรม	 เช่น	 ใช้ผสมกับเหล็ก	นิกเกิล	 และโลหะอื่นๆ 

เพื่อผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมที่แข็งแกร่ง	ทนต่อการกัดกร่อนและความร้อนได้สูง	ใช้เป็นสารเคลือบโลหะหรือพลาสติก	เพื่อให้เกิด

ความมันเงา	ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตสีย้อมหรือเม็ดสี	 ใช้เป็นสารช่วยย้อมติดสีในอุตสาหกรรมส่ิงทอ	 เป็นต้น	ดังนั้น

มนุษย์มีความเสี่ยงสูงมากที่จะได้รับอันตรายจากโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 เช่น	 บุคคลที่ท�างาน 

ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์	 จะได้รับสารอันตรายจากการสูดดมหรือสัมผัส	 ขณะที่บุคคลทั่วไป 

อาจจะได้รบัอนัตรายจากโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์จากผลติภณัฑ์หรอืสิง่แวดล้อมทีป่นเป้ือนสารอนัตรายดงักล่าว	ซึง่เป็นภยัเงยีบ

ที่คุกคามชีวิตมนุษย์

	 จากมาตรฐานวธีิการทดสอบโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ในตวัอย่างโพลิเมอร์และอเิล็กทรอนกิส์	ตาม	IEC	62321:2008	Ed.1	

Annex	C	มีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างส�าหรับทดสอบดังนี้

ข้อควรระวังในการทดสอบ

โครเมียมเฮกซะเวเลนซ์	ในผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวอย่าง 2.5 กรัม

ใส่ในขวดรูปชมพูที่สะอาด

เติมสารที่ท�าให้เกิดสีม่วงแดง

(1, 5 ไดฟีนิลคาร์บาไซด์)

ปรับพีเอชของสารละลาย

ให้มีค่าเท่ากับ 2 ± 0.5

เติมสารละลายส�าหรับละลายตัวอย่าง

ที่มีพีเอชมากกว่า 11.5

(3% Na
2
CO

3
 และ 2% NaOH)

ปรับพีเอชของสารละลาย

ให้มีค่าเท่ากับ 7.5 ±5

ปรับปริมาตรด้วยน�้ากลั่น

เขย่าที่อุณหภูมิ 90 – 95 ๐C

เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง

และกรองตัวอย่าง

ทดสอบด้วยเครื่องยูวี-

วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์



สรรสาระ
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	 จากขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างส�าหรับทดสอบโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ข้างต้น	 สภาวะความเป็นกรดหรือด่าง 

ของสารละลายที่ใช้ละลายตัวอย่างมีความส�าคัญต่อการเตรียมตัวอย่าง	

	 จากภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพีเอชและรีดอกซ์โฟเทน

เซียลของโครเมียม-น�้า-ออกซิเจน	ที่อุณหภูมิ	25	องศาเซลเซียสและ

ความดนั	1	บรรยากาศ	ทีส่ภาวะกรดพบไตรวาเลนซ์โครเมยีมไอออน

ที่ละลายน�้า	(Cr3+,	CrOH
2
+,	Cr(OH)

2
+	และ	Cr(OH)

4
-)	และไอออนดัง

กล่าวมีคุณสมบัติเป็นท้ังตัวออกซิไดซ์	 (รับอิเล็กตรอน)	และตัวรีดิวซ	์

(ให้อิเล็กตรอน)	ที่สภาวะด่างไตรวาเลนซ์โครเมียมไอออนตกตะกอน

เป็นตะกอนไฮดรอกไซด์	((Cr(OH)
3
)	ส่วนโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์จะพบ

อยูใ่นรปูของโครเมตไอออน	(CrO
4
2-)	และไดโครเมตไอออน	(Cr

2
O

7
2-)	

ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงในสภาวะท่ีเป็นกรด	 และ

คุณสมบัติการเป็นตัวออกซิไดซ์จะลดลงเมื่ออยู่ในสภาวะด่าง	ดังนั้น

ห้องปฏิบัติการจึงควรมคีวามระมัดระวงัในขัน้ตอนการเตรยีมตวัอย่าง

ส�าหรบัผลติภณัฑ์ชนดิอ่ืนๆ	เพราะว่าการเตรยีมตวัอย่างท่ีสภาวะกรด	

ท�าให้โครเมยีมเฮกซะเวเลนซ์เกดิปฏิกริยิารดัีกชัน่เปลีย่นไปเป็นไตรวา

เลนซ์โครเมียมได้เร็วมาก	 ซึ่งอาจท�าให้ผลการทดสอบหาปริมาณ

โครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ผิดพลาดได้และควรมีการตรวจสอบความสม

เหตุสมผลของวิธีก่อนน�ามาใช้งาน

	 กลุ่มโลหะและธาตุปริมาณน้อย	โครงการเคมี	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการให้บริการการ

ทดสอบโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ในผลิตภัณฑ์	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในด้านการผลิตสินค้าให้มี

คุณภาพและมคีวามปลอดภัยต่อผูบ้รโิภค	จงึได้พฒันาวธิทีดสอบโครเมยีมเฮกซะเวเลนซ์ด้วยเทคนคิไอออนโครมาโทกราฟีเพือ่

ให้บริการ	ซึ่งเทคนิคนี้มีขีดจ�ากัดการตรวจพบที่ต�่ากว่า	และสามารถตรวจวัดปริมาณโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ในตัวอย่างที่มีการ

ปนเปื้อนสารอินทรีย์หรือตัวอย่างที่มีสีได้ถูกต้องและแม่นย�ามากกว่าเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี	ผู้สนใจสามารถติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการ

ความสัมพันธ์ระหว่างพีเอช (pH) และรีดอกซ์โฟเทนเซียล (Eh)
ของโครเมียม-น�้า-ออกซิเจน ที่มา: Independent Environmental 

Technical Evaluation Group (IETEG).

เอกสารอ้างอิง
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.	ส�านักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว	และส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์	อุตสาหกรรม.	โครงการฉลากเขียว : 

ข้อก�าหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์สี (Paints),	2557.	เอกสารหมายเลข	TGL-4-R4-14
_____	.	โครงการฉลากเขียว : ข้อก�าหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper),	2554.	เอกสารหมายเลขTGL-8-R2-11
BEUKES,	JP.,	JJ.	PIENAAR,	G.	LACHMANN,	and	EW.	GIESEKKE.	The	reduction	of	hexavalent	chromium	by	sulphite	in	wastewater.	

Water SA.	1999,	25(3),	363-370.
INDEPENDENT	ENVIRONMENTAL	TECHNICAL	EVALUATION	GROUP.	Chromium (VI) handbook.	New	York	:	CRC	press,	2005.
INTERNATIONAL	ELETROTECNICAL	COMMISSION.	IEC	62321:2008,	Electrotechnical products - Determination of levels of six 

regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl 
ethers). Geneva	:	IEC,	2008.

INTERNATIONAL	ORGANIZATIONS	FOR	STANDARDIZATION.	ISO-3856-5:1984,	Paints and varnishes - Determination of “soluble” 
metal content - P.5: Determination of hexavalent chromium content of the pigment portion of the liquid paint or the paint of 
powder form - Diphynylcarbazide spectrophotometric method. Geneva	:	ISO,	1984.

_____	.	ISO	6713:1984,	Paints and varnishes - Preparation of acid extracts from paints in liquid or powder form. Geneva	:	ISO,	1984.
		U.S.	ENVIRONMENTAL	PROTECTION	AGENCY.	Toxicological review of hexavalent chromium.	Washington,	DC	:	EPA,	1998.
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	 สารมอนอเมอร์หรือสาร	BADGE	ท่ีไม่เกดิปฏกิริยิาและเหลืออยูใ่นสารเคลือบกระป๋องสามารถเคลือ่นย้าย

มาปนเปื ้อนกับอาหารและเครื่องดื่ม	 ปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อการท�าให้	 BADGE	 เคลื่อนย้ายสู่อาหารได้ 

เช่น	การเพิ่มอุณหภูมิหรือให้ความร้อน	ส่วนประกอบของกระป๋อง	ชนิดของบรรจุภัณฑ์	และกระบวนการท่ีใช้ 

ผลิตกระป๋อง	 เป็นต้น	ดังนั้นเมื่อ	BADGE	เคล่ือนย้ายจากแลกเกอร์มาสู่อาหาร	 จึงสามารถท�าปฏิกิริยากับน�้า 

หรือกรดในอาหารได้สารอนุพันธ์ของ	BADGE	ดังนี้	BADGEH
2
O	BADGE.2H

2
O	BADGE.HCl	BADGE.2HCl 

และ	BADGE.H
2
O.HCl	เกดิขึน้ในช่วงท่ีกระป๋องสมัผสักบัอาหารทัง้ในกระบวนการผลิตและระหว่างการเก็บรกัษา

อาหารกระป๋อง

กระป๋องพร้อมฝาเคลือบแลกเกอร์

ภาพที่ 1 ปฏิกิริยาการเกิด บิสฟีนอล-เอ-ไดไกลซิดิลอีเทอร์ 

สรรสาระ

จุฑาทิพย์  ลาภวิบูลย์สุข
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

							ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

บิสฟีนอล	 -	 เอ	 -	 ไดไกลซิดิลอีเทอร์
ในสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร
	 ปัจจุบันคนทั่วไปรู้จักสารบิสฟีนอลเอ	 (bisphenol	 A) 
หรือ	BPA	ที่อาจปนเปื้อนในขวดนมและอาหารกระป๋องกันอย่าง
มาก	แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักสารบิสฟีนอล-เอ-ไดไกลซิดิลอีเทอร์	
(bisphenol	A	diglycidyl	ether)	หรือ	BADGE	ซึ่งเป็นสารที่ใช้ใน
อตุสาหกรรมการผลิตกระป๋อง	โดยใช้เป็นแลกเกอร์หรอืสารเคลอืบ
ทั้งภายในและภายนอกของกระป๋องเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน	สนิม
และการปนเปื ้อนของโลหะลงสู ่อาหารที่บรรจุกระป๋อง	 สาร 
BADGE	 ผลิตจากสารบิสฟีนอลเอและอีพิคลอโรไฮดิน	 โดย
ปฏิกิริยาการเกิด	BADGE	แสดงดังภาพที่	1
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	 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจ�าสหภาพ

ยุโรป	(The	European	Food	Safety	Authority,	EFSA	2004)	

รายงานความเป็นพษิของ	BADGE	และอนพัุนธ์	BADGE.H
2
O	

และ	BADGE.2H
2
O	ว่า	 ไม่ท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็น

มะเร็งและความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรม	แต่อนุพันธ์ของ	

BADGE	ชนิดอื่นๆ	ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ทางเคมีและความเป็นพิษ

	 ปี	พ.ศ.	2534-2538	มีการส�ารวจปริมาณ	BADGE	ที่

ปนเปื้อนในปลากระป๋องของกลุ่มตัวอย่าง	382	ตัวอย่างใน

กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปพบว่ามีปริมาณ	 BADGE	

เกนิ	1	มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั	(1.1	–	11.8	มิลลกิรมัต่อกโิลกรมั)	

ประมาณร้อยละ	 3	 	 ดังนั้นคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป

ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค	 จึง

ก�าหนดปริมาณการปนเปื้อนของ	BADGE	และอนุพันธ์ตาม	

Regulation	No.1895/2005	ซึง่มีผลบงัคับใช้ตัง้แต่	1	มกราคม	

2549	ก�าหนดการเคลือ่นย้ายของ	BADGE,	BADGE.H
2
O	และ	

BADGE.2H
2
O	โดยปริมาณรวมต้องไม่เกิน	9	มิลลิกรัมต่อ	6	

ตารางเดซิเมตร	หรือ	9	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในอาหารหรือ

สารละลายตัวแทนอาหาร	(food	simulants)	ส�าหรบั	BADGE.

HCl,	BADGE.2HCl	และ	BADGE.H
2
O.HCl	ปริมาณรวมไม่

เกิน	1	มิลลิกรัมต่อ	6	ตารางเดซิเมตร	หรือ	1	มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัมในอาหารหรือสารละลายตัวแทนอาหาร	 ปัจจุบัน

ประเทศไทยมกีารควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของแลก

เกอร์ส�าหรับกระป๋องบรรจุอาหารตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม	 มอก.	 735	 –	 2550	 แต่ยังไม่มีการควบคุม

ปริมาณการเคลื่อนย้ายของ	BADGE	สู่อาหาร	

สรรสาระ

	 ถึงแม้ว ่าประเทศไทยยังไม่ออกกฎระเบียบหรือมี

มาตรฐานเพ่ือควบคุมสารดังกล่าว	ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัส

อาหารของอาเซียน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 (วศ.)	ตระหนัก

ถงึความส�าคญัของอตุสาหกรรมอาหารแปรรูปและการส่งออก

ผลิตภัณฑ์อาหารไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป		

จึงเปิดให้บริการทดสอบหาปริมาณของสารบิสฟีนอล-เอ-ได

ไกลซิดิลอีเทอร์และสารอนุพันธ์ตามวิธีมาตรฐาน	 BS	 EN	

15136	 (2006):	Materials	 and	 articles	 in	 contact	 with 

foodstuffs.	Certain	epoxy	derivatives	subject	to	limitation.	

Determination	of	BADGE,	BFDGE	and	their	hydroxy	and	

chlorinated	derivatives	 in	 food	simulants.	 เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ประกอบการอาหารส่งออก	รวมทั้ง	วศ.	

ค�านงึถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภคในการได้รบัสาร	BADGE		

จงึด�าเนนิโครงการศกึษาปรมิาณการปนเป้ือนของสาร	BADGE 

และอนุพันธ์ในอาหารกระป๋องเพื่อเสนอเป็นมาตรฐานของ

ประเทศ	ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที	่

ศนูย์ทดสอบวัสดุสมัผสัอาหารของอาเซยีน	โทร.	02	201	7275
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ที่มา: https://theguardian.com/society/2016/mar/23/fruit-juices-smoothies-contain-unacceptably-high-level-sugar

 กนกกาญจน์ ปานจันทร์ 
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สรรสาระ

	 สารให้ความหวานที่ใช้กันมาต้ังแต่สมัยโบราณ	คือ	น�้าตาลหรือซูโครส	แต่การบริโภคน�้าตาลในปริมาณมากเกินไป 

ก่อให้เกิดผลเสยีต่อสขุภาพ	จากกระแสนยิมของผูบ้รโิภคผนวกกบัมาตรการส่งเสรมิของหน่วยงานภาครฐัท่ัวโลกท่ีให้ความส�าคญั

ต่อสุขภาพมากขึ้น	 ท�าให้การผลิตอาหารและเครื่องดื่มตามท้องตลาดเอาใจคนรักสุขภาพแต่ยังต้องการความหวาน 

ด้วยการพัฒนาสารให้ความหวานแทนน�้าตาลที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ	มีปริมาณความหวานสูง	และรสชาติใกล้เคียงน�้าตาล 

แต่ให้พลังงานต�่า	เพื่อใช้เป็นส่วนผสมแทนน�้าตาล	ซึ่งการเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน�้าตาลต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม	

และได้รบัเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	พร้อมทัง้มคี�าเตอืนในฉลากด้วย	โดยตวัอย่างสารให้ความหวาน

แทนน�้าตาลที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	ดังแสดงในตาราง

สารให้ความหวานแทนน้ำาตาล

สารให้ความหวาน
แทนน้�าตาล

สมบัติ
ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต

ให้ใช้ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)*
ตัวอย่างหมวดอาหาร

ที่อนุญาตให้ใช้

-	ซอร์บิทอล	(Sorbitol)
-	ไซลิทอล	(Xylitol)
-	มอลทิทอล	(Maltitol)

-	ให้พลังงาน	2.6	แคลอรี/กรัม
-	มีความหวานน้อยกว่าน�้าตาล
-	ไม่ท�าให้ฟันผุ	ถูกดูดซึมในร่างกายช้า
-	ช่วยเพิ่มคุณภาพของอาหาร	เช่น	เพิ่มความหนืด	
รักษาความชุ่มชื้น	ป้องกันการตกผลึกของน�้าตาล	
และป้องกันการเกิดผลึกน�้าแข็ง

ไม่ระบุ เบเกอรี่	แยม	หมากฝรั่ง	ลูกอมไอศกรีม	
อาหารแช่เยือกแข็ง	เครื่องดื่ม

-	แซคคาริน	(Saccharin)	
(ขัณฑสกร	หรือน้�าตาล
เทียม)

-	ไม่ให้พลังงาน
-	มีความหวานเป็น	300-500	เท่าของน�้าตาล
-	ไม่ท�าให้ฟันผุ	
-	มีรสหวานปนขมแบบโลหะ	นิยมใช้ในรูปเกลือ
แคลเซียมหรือโซเดียม	
-	ปริมาณที่สามารถบริโภคได้ต่อวัน	(Acceptable	
Dietary	Intake;	ADI)	เท่ากับ	0-5	มิลลิกรัม/กิโลกรัม
น�้าหนักร่างกาย

80-2,500	 ผลไม้ดอง	เครื่องดื่ม	ไอศกรีม	ขนม
หวาน	หมากฝรั่ง	เครื่องดื่มหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนผสม	โกโก้ผสม
ชนิดไซรัป	น�้าผลไม้/ผักชนิดเนคต้า	
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แต่งกลิ่นรส

-	ซัยคลาเมต
(Cyclamate)

-	ไม่ให้พลังงาน	
-	มีความหวานเป็น	30	เท่าของน�้าตาล
-	มีรสหวานคล้ายน�้าตาล	ทนความร้อนดี	นิยมใช้ใน
รูปโซเดียมซัยคลาเมต		
-	มีค่า	ADI	เท่ากับ	0-11	มิลลิกรัม/กิโลกรัมน�้าหนัก
ร่างกาย

250-3,000	 ขนมหวาน	ไอศกรีมหวานเย็น	ผลไม้
กระป๋อง	ลูกกวาด	หมากฝรั่ง	ขนมอบ	
ซอส	สลัด	อาหารทางการแพทย์	อาหาร
ส�าหรับ		ผู้ที่ต้องการควบคุมน�้าหนัก			
น�้าผลไม้/ผักชนิดเนคต้า	เครื่องดื่มแต่ง
กลิ่น	ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผักบด/ถั่วบด
หรือเมล็ดพืชบด	โกโก้ผสมชนิดไซรัป

-	แอสพาร์เทม
(Aspartame)

-	ให้พลังงาน	4	แคลอรี/กรัม
-	มีความหวานเป็น	180-200	เท่าของน�้าตาล
-	ไม่ท�าให้ฟันผุ
-	มีรสหวานคล้ายน�้าตาล	ไม่ขม	ไม่มีรสตกค้าง	
-	ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เรียกว่า
ฟีนิลคีโตนูเรีย
-	มีค่า	ADI	เท่ากับ	0-40	มิลลิกรัม/กิโลกรัมน�้าหนัก
ร่างกาย

300-10,000 เครื่องดื่มส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องการจ�ากัด
น�้าตาล	ครีมเทียม	ผลไม้แห้ง/แช่แข็ง/
ผ่านกรรมวิธี	ผักรวมทั้งเห็ดและรา/พืช
ประเภทหัวและราก/เมล็ดถั่ว	สัตว์น�้า
และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธี	ขนมหวาน	
แยม	เยลลี่	หมากฝรั่ง	น�้าผัก/ผลไม้
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สารให้ความหวาน
แทนน้�าตาล

สมบัติ
ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต

ให้ใช้ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)*
ตัวอย่างหมวดอาหาร

ที่อนุญาตให้ใช้

-	สตีวิออลไกลโคไซด์	
(Steviol	glycosides)	
(สารสกัดจากใบหญ้า
หวาน)

-	ไม่ให้พลังงาน
-	มีความหวานเป็น	200-300	เท่าของน�้าตาล
-	รสคล้ายน�้าตาลมากที่สุด	ความหวานอยู่ในปากได้
นาน	มีรสขมติดลิ้น
-	มีค่า	ADI	เท่ากับ	0-4	มิลลิกรัม/กิโลกรัมน�้าหนัก
ร่างกาย

30-3,500	 เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์จากนม	ขนม
หวาน	ไอศกรีม	หมากฝรั่ง	ผลไม้กวน/
แช่อิ่ม/หมักดอง	เครื่องปรุงรส	ซอสถั่ว
เหลือง	สัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์	น�้าผัก
และผลไม้	ขนมขบเคี้ยว	ชา	กาแฟ	

-	ซูคราโลส	(Sucralose) -	ไม่ให้พลังงาน
-	มีความหวานเป็น	600	เท่าของน�้าตาล
-	ละลายน�้าได้ดี	ไม่ท�าปฏิกิริยากับส่วนประกอบของ
อาหาร	มีความคงตัว
-	มีค่า	ADI	เท่ากับ	0-15	มิลลิกรัม/กิโลกรัมน�้าหนัก
ร่างกาย	

120-5,000	 สัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธี		
ช็อกโกแลต	ครีมเทียม	ผลไม้แห้ง	ขนม
หวาน	อาหารเช้าจากธัญชาติ	เบเกอรี	
น�้าเชื่อม	เครื่องปรุงรส	สมุนไพรและ
เครื่องเทศ	ซุป	ซอส	อาหารทางการ
แพทย์	น�้าผัก/ผลไม้	ขนมขบเคี้ยว	
เครื่องดื่ม

หมายเหตุ *	ค่าปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์	โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของโคเด็กซ์	

	 สารให้ความหวานแทนน�า้ตาลแม้สามารถน�ามาใช้ทดแทนน�า้ตาลเพือ่ลดพลงังานหรอืใช้กบัผูป่้วยทีต้่องจ�ากดัการบรโิภค

น�า้ตาล	แต่ไม่ควรใช้เพือ่การลดน�า้หนกั	เนือ่งจากมรีายงานว่าผูท้ีบ่รโิภคเครือ่งดืม่ท่ีใช้สารให้ความหวานแทนน�า้ตาลในปรมิาณ

มากเป็นเวลานาน	มีน�้าหนักตัวและขนาดรอบเอวเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มที่ใช้น�้าตาลปกติ	ดังนั้นการบริโภคสารให้

ความหวานแทนน�า้ตาลจงึควรใช้เป็นเพยีงทางเลอืกเท่านัน้	การปฏบิตัตินตาม	3	อ.	คอื	บรโิภคอาหารให้ครบ	5	หมูใ่นปรมิาณ

ท่ีพอเหมาะ	ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ	และควบคมุอารมณ์เพือ่รกัษาสขุภาพจติให้แจ่มใส	กจ็ะท�าให้มสีขุภาพกายใจทีด่ไีด้โดยไม่

ต้องพึ่งพาสารให้ความหวานแทนน�้าตาล

	 โครงการวทิยาศาสตร์ชวีภาพ	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ให้บรกิารทดสอบสาร

ให้ความหวานแทนน�า้ตาล	เช่น	แซคคารนิ	และ	ซยัคลาเมต	ผูส้นใจสามารถตดิต่อ

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ในวนัและเวลาราชการ	โทรศพัท์	0	2201	7183	หรอืทาง

อีเมลได้ที่	bsp@dss.go.th	

เอกสารอ้างอิง
วัตถุให้ความหวานแทนน้�าตาล	 [ออนไลน์].	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 :	 เอกสารเผยแพร่	 กองเผยแพร่และควบคุมโฆษณา,	 เมษายน	

2545	[อ้างถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2559].	เข้าถึงจาก:	http://www1.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2545.nsf/aa98b95101fdb3f-
680256759002b9119/195a6228395d25f5c7256ccc000f7de3?OpenDocument

ศิวาพร	ศิวเวชช.	วัตถุเจือปนอาหาร เล่ม 1.	นครปฐม	:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน,	2546.
สุกิจ	นววงศ์.	คู่มือวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives Hand Book). กรุงเทพฯ.	หจก.	เอมี่	เทรดดิ้ง,	2548.
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา.	พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลใช้บงัคบั 

(เล่ม 1). กรุงเทพฯ	:	ส�านักงาน,	2557.
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา.	ส�านกัอาหาร.	ข้อก�าหนดการใชว้ตัถเุจือปนอาหารตามมาตรฐานทัว่ไปส�าหรบัวตัถเุจือปนอาหารของโคเดก็ซ ์(General 

Standard for Food Additives : GSFA 2012).	กรุงเทพฯ	:	ส�านักงาน,	2555.
หวานซ่อนคม รู้ทันสารแทนน้�าตาล [ออนไลน์].	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	:	ข่าวสร้างสุข,18	กรกฎาคม	2555	[อ้างถึงวันที่	12	

กรกฎาคม	2559].	เข้าถึงจาก:	http://www.thaihealth.or.th/Content/3749-หวานซ่อนคม%20รู้ทันสารแทนน้�าตาล.html
Hot	Issue	:	สารให้ความหวานแทนน้�าตาล	[ออนไลน์].	ศูนย์วิทยบริการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา,	21	กุมภาพันธ์	2544.	[อ้างถึงวันที่	12	

กรกฎาคม	2559].	เข้าถึงจาก:	http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=subdetail&id_L1=27&id_L2=15566&id_L3=565

ที่มา: http://inhabitat.com/this-app-will-tell-you-how-much-sugar-is-in-the-food-you-are-eating/
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By Lucy Roberts from Bartlesville, OK (Rainbow Rose  Uploaded 
by LongLiveRock) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/

licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

อุปกรณ์การท�าดอกไม้หลากสี

สายจิต ดาวสุโข 
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

ม า เ ป ล่ี ย น สี ด อ ก ไ ม้ กั น เ ถ อ ะ

	 ตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้ว	การหากิจกรรมสนุกๆ	 เล่นนอกบ้านก็คงต้องพักไปก่อน	ดังนั้นคอลัมน์	Science 

สไตล์สนุกเล่มนี้	 เราจึงหากิจกรรมที่สามารถท�าได้ง่ายๆ	ในร่มมาเล่นกันดีกว่าค่ะ	น้องๆ	เคยเห็นดอกไม้ตามตลาด 

ที่มีสีสันแปลกตาอย่างสีเขียว	สีฟ้า	หรือ	สีรุ้งบ้างไหมคะ	ในปี	ค.ศ.	2004	บริษัทดอกไม้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ได้น�าดอกกุหลาบสีรุ ้งออกมาวางขาย	 ซึ่งกุหลาบสีรุ ้งนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจในตลาดดอกไม้สดกันอย่างมาก 

โดยทีห่ลายคนตัง้ค�าถามขึน้มาว่าสามารถตดัต่อพนัธกุรรมของกหุลาบพนัธุน์ีไ้ด้อย่างไร	แต่ความจรงิแล้วดอกกหุลาบ

สรีุง้นัน้เกดิมาจากการเลีย้งดอกกหุลาบด้วยน�า้สีแค่น้ันเอง	โดยตามธรรมชาตขิองต้นไม้และดอกไม้	การล�าเลยีงอาหาร

นั้นเกิดการส่งผ่านน�้าและแร่ธาตุที่อยู่ในรูปสารละลายจากรากสู่ส่วนต่างๆ	ผ่านทางเซลล์ล�าเลียงท่ีเรียกว่าไซเล็ม	

(Xylem)	และเมื่อดอกไม้โดนตัดแล้วเซลล์ไซเล็มในก้านก็ยังท�าหน้าที่ส่งผ่านน�้าและแร่ธาตุผ่านกระบวนการคายน�้า

และแรงดัน	capillary	โดยน�้าและความชื้นจะระเหย

ออกทางกลีบดอกและใบ	เม่ือโมเลกลุน�า้ระเหยออก

ไปจะเกิดแรงดึงโมเลกุลน�้าผ่านท่อล�าเลียงไซเล็ม

จากด้านล่างข้ึนบนเพื่อทดแทนโมเลกุลน�้าท่ีระเหย

ไป	การเคล่ือนของน�า้ผ่านท่อเลก็ๆเช่นท่อไซเล็มนัน้

เราเรียกว่าแรงดัน	capillary	ดังนั้นเมื่อตัดก้านดอก

กุหลาบออกเป็นหลายๆ	ส่วนและน�าแต่ละส่วนนั้น

ไปจุ่มในน�้าสีต่างๆ	โมเลกุลของสารสี	 (pigment)	ที่

อยูใ่นน�า้จะค่อยขึน้ไปทีก่ลบีดอกและท�าให้กลีบดอก

เปลี่ยนสีไปตามสีของสารสีที่อยู่ในน�้านั่นเอง	

	 น้องๆ	อยากลองท�าดอกไม้หลากสีกันบ้าง

ไหมคะ	ก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการเลือกดอกไม้สี

ขาวที่มีก้านยาวและแข็งแรง	 เช่น	ดอกเบญจมาศ	

มัม	 คาร์เนชั่น	 กุหลาบ	 ที่ต้องเลือกดอกไม้สีขาว

เพราะจะท�าให้เห็นสีที่ชัดเจนขึ้นค่ะ	หลังจากนั้นเรา

ก็น�าดอกไม้มาจุ่มในน�้าที่ผสมสีย้อมอาหาร	ทิ้งไว้

ข้ามคืน	ก็ได้ดอกไม้หลากสีแล้วค่ะ	แต่ถ้าอยากได้

หลายสีในหนึ่งดอก	 ให้ค่อยๆ	ผ่าก้านดอกให้เป็น

หลายๆ	ส่วน	 (ระวังอย่าให้ขาด)	แล้วจุ่มแต่ละส่วน

ลงไปในน�้าสีต่างๆ	ก็จะได้ดอกไม้ที่มีมากกว่า	1	สี	

ในดอกเดียวกันแล้วค่ะ
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ขั้นตอนการท�าโดยละเอียดมีดังนี้

	 1.	 เลือกดอกไม้สีขาว	 ตัดปลายก้านเฉียงเพ่ือให้มี

เนื้อที่หน้าตัดในการล�าเลียงน�้าเพิ่มขึ้น

เอกสารอ้างอิง
โครงสร้างและการท�างานของระบบล�าเลียงของพืช	[ออนไลน์].	บริษัท	แม็คเอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด	:	Mac	e-knowledge,	2559	[อ้างถึงวันที่	11	สิงหาคม	2559].		

เข้าถึงจาก:	http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/07.htm
Color Changing Carnations – SICK Science! [online].	Steve	Spangler	Science.com,	2015	[viewed	18	August	2016].	Available	from:	http://www.

stevespanglerscience.com/lab/experiments/colorful-carnations/
DYEING CARNATIONS SCIENCE EXPERIMENT FOR KIDS	[online].	Kitchen	Counter	Chronicles.com,	1	April	2016	[viewed	18	August	2016].		

Available	from:	http://www.kitchencounterchronicle.com/science-experiment/
How to Make a Rainbow Rose	[online].	wikiHow.com,	2016	[viewed	18	August	2016].	Available	from:	http://www.wikihow.com/Make-a-Rain-

bow-Rose
Rainbow	rose.	Wikipedia: The free Encyclopedia,	31	May	2016,03:07	[viewed	18	August	2016,15:00].	Available	from:	https://en.wikipedia.org/

wiki/Rainbow_rose

	 2.	 ริดใบออกจากก้านให้หมด	 เพ่ือลดการ

ระเหยของน�้า	 (ท�าให้ดอกไม้เห่ียวช้าลง)	 (หากอยาก

ได้ดอกไม้หลากส	ีให้ใช้มีดตัดก้านออกเป็นหลายส่วน

ตามต้องการ)

	 3.	 ผสมสีผสมอาหารลงในน�้าในแจกัน

	 4.	 น�าดอกไม้ที่เตรียมไว้ไปปักในแจกันน�้าสีต่างๆ

	 5.	 ดูการเปลี่ยนแปลง
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รอบรู้ รอบโลก

 ภูวดี ตู้จินดา
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ	โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

	 โลกเรานี่นอกจากจะกว้างใหญ่แล้ว	ยังมีอะไรที่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่อีก

มากมาย	วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับนี้	 ขอพาน้องๆ	 ไปรู้จัก 

กับสัตว์ทะเลแปลกๆ	ที่หลายคนอาจไม่รู้จักและไม่รู้ว่ามีอยู่จริงค่ะ	

1. โอปาห์ (Opah) หรือ ปลาพระจันทร์ (moonfish) - ปลาเลือดอุ่น

	 น้องๆ	คงจะเคยเรยีนมาว่า	ปลาเป็นสตัว์เลอืดเยน็	แต่เจ้า	Opah	นี้

เป็นปลาเลือดอุ่นค่ะ	สร้างความร้อนด้วยการกระพือครีบขึ้นลงอยู่ตลอด

เวลา	 เนื้อเยื่อไขมันที่ประสานอยู่รอบกล้ามเนื้อ	และช้ันไขมันท่ีอยู่รอบ

อวยัวะ	โดยเฉพาะหวัใจ	ช่วยกกัเกบ็ความร้อนเอาไว้	เส้นเลอืดด�าส่งเลอืด

อุน่ๆ	จากหวัใจไปสูเ่หงือก	ผสานกบัเส้นเลอืดแดงดึงเลอืดอณุหภูมเิยน็กว่า

ท่ีอุดมด้วยออกซิเจนจากการหายใจ	ท�าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนขึ้น	

อุณหภูมิของ	Opah	จึงสูงกว่าอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม	หัวใจที่อุ่นกว่า

มอบออกซิเจนและธาตุอาหารแก่กล้ามเนื้อ	 ท�าให้มันสามารถว่ายน�้า 

ได้อย่างว่องไวและทรงพลัง	 โอปาห์จัดเป็นปลาหายากพบในมหาสมุทร 

และทะเลเปิดเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก

2.  ปลาเปคู (Pacu Fish) – ปลาที่มีฟันเหมือนคน

	 บางคนอาจจะเคยเห็นรูปนี้และคิดว่าเป็นภาพท่ีถูกตัดแต่งมา 

แต่นี่เป็นปลาที่มีอยู่จริงๆ	ปลาเปคูเป็นญาติกับปลาปิรันย่า	มีต้นก�าเนิด 

มาจากแม่น�้าแอมะซอนเช่นเดียวกัน	ต่างกันในส่วนของฟัน	ที่ปลาปิรันย่า

จะมีลักษณะคล้ายเลื่อยและแหลมคม	 ส่วนเปคูจะหนาและแข็งแรง 

เหมือนฟันมนุษย์	 อาหารหลักของพวกมันคือ	 ใบไม้	 ถั่วท่ีตกลงน�้า 

พืชน�้า	 และหอยทาก	 แต่ก็มีรายงานข่าวมาเช่นกันว่า	 มันมีฉายาว่า 

“ปลาเขมอืบอณัฑะ”	ในบางประเทศ	ซึง่ใครจะลงน�า้กต้็องระวังปลาประเภท

นี้ไว้ให้ดีๆ

สัตว์ทะเลหน้าตาแปลก...หายาก
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รอบรู้ รอบโลก
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3.  ปลาฉลามก็อปลิน (Goblin Shark)

	 ฉลามน�้าลึกพันธุ์หายากนี้บางทีถูกเรียกว่า	 “ฟอสซิลท่ียังมีชีวิต” 

เป็นฉลามที่สืบสายเลือดมาถึง	 125	 ล้านปี	 ตัวโตเต็มไวยาวประมาณ 

3-4	เมตรขึ้นไปอาศัยอยู่ท่ัวโลกในน�้าลึกกว่า	100	เมตร	ดังนั้นจึงไม่ค่อย 

ถูกพบเห็นบ่อยนัก

4.  มังกรสีน�้าเงิน (Blue dragon)

	 สัตว์แสนสวยเหมอืนเทพนยิายน้ีเป็น	ทากทะเล	(sea	slug)	ชนดิหนึง่

ขนาดเล็กประมาณ	3-4	 เซนติเมตรเท่านั้น	กินสิ่งมีชีวิตที่มีพิษขนาดเล็ก 

เป็นอาหาร	พวกมันมีภูมิคุ้มกันพิษ	 และสะสมพิษที่กินเข้าไปเอาไว้ด้วย 

พวกมันกลืนแก๊สเข้าไว้ในกระเพาะเพื่อใช้ในการลอยตัว	 จะพบเห็นได ้

ตอนที่จังหวะลมพัดเข้าหาฝั่ง	 ในน่านน�้าเขตร้อน	 ทางตะวันออกและ 

ทางทิศใต้ชายฝังทะเลแอฟริกา	 น่านน�้ายุโรป	 ทางทิศตะวันออกของ

ออสเตรเลียและโมซัมบิก	เป็นสัตว์ที่หายากที่สุดอีกชนิดหนึ่งค่ะ

5.  หมัดยักษ์ (Giant Isopod)

	 เห็นครั้งแรกนึกว่าก�าลังดูหนังสยองขวัญใช่ไหมคะ	แต่เจ้าหมัดยักษ์

น้ีมีจริงและอยู่ใต้ท้องทะเลลึกในมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทร

อินเดียพวกมันกินซากสัตว์	แต่บางครั้งก็ล่าเหยื่อเองด้วย

	 หวงัว่าน้องๆ	จะตืน่ตาตืน่ใจไปกบัสตัว์ทะเลหน้าตาแปลกๆ	เหล่านี	้

และถ้าใครถาม	ก็ยืนยันได้เลยค่ะว่า	ทั้งหมดนั้นมีอยู่จริง	แล้วพบกับเรื่อง

สนุกๆ	รอบรู้รอบโลกอีกครั้งในวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับหน้า

นะคะ
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สุวศรี เตชะภาส
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ค่าที่ปลอดภัยส�าหรับมนุษย์ในการรับสัมผัสโดยการรับประทานต่อวัน (Acceptable Daily Intake; ADI)

 หมายถึง	 ปริมาณของสารที่รับประทานเข้าสู ่ร ่างกายต่อวันโดยไม่เกิดผลร้ายต่อสุขภาพเมื่อรับประทาน 

ตลอดชีวิต	หน่วยของค่าน้ีเป็นปริมาณของสารต่อน�้าหนักตัว	 1	กิโลกรัมต่อวัน	สารอาจเป็นได้ท้ังวัตถุเจือปนอาหาร 

สารปนเปื้อน	 ฯลฯ	 การก�าหนดค่านี้จะใช้ข้อมูล	 เช่น	 ค่าของขนาดสูงสุดที่ให้แก่สัตว์ทดลองแล้วไม่สังเกตเห็น 

ความผิดปกติ	(No	-	observed	-	effect	level;	NOEL)	องค์ประกอบความปลอดภัย	(Safety	factor)	ความเป็นพิษและ

ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาย	การศึกษาทางชีวเคมี	การศึกษาทางระบาดวิทยา	

 ไซเล็ม (Xylem)	 เป็นเนื้อเยื่อล�าเลียงของพืช	มีหน้าท่ีล�าเลียงน�้าและเกลือแร่จากรากไปสู่ส่วนต่างๆ	ของพืช 

และช่วยค�้าจุนล�าต้น	 ส่วนใหญ่พบในพืชที่มีท่อล�าเลียง	 พืชดอก	 พืชเมล็ดเปลือย	 พืชไม่มีเมล็ดอย่าง	 เฟิร์น 

หญ้าถอดปล้อง	(horsetails)	คลับมอส	(club	mosses)	เนื้อเยื่อไซเล็มประกอบด้วยเซลล์	4	ชนิด	ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต	

ได้แก่	1)	เทรคีด	(tracheids)	มีหน้าที่ล�าเลียงน�้า-เกลือแร่	และค�้าจุนล�าต้น	2)	เซลล์เวสเซล	(vessel	members)	มีหน้าที่

ล�าเลยีงน�า้-เกลือแร่	3)	เส้นใย	(fibers)	มีหน้าทีค่�า้จนุล�าต้น	และ	4)	พาเรงคมิา	(parenchymas)	มหีน้าทีเ่กบ็สะสมอาหาร	

โครงสร้างของเซลล์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่	แต่ผนังเซลล์ของเซลล์ทุกชนิดจะมีความแข็งและทนทาน 

ท�าให้พบได้ในซากฟอสซิล

ภาพตัดขวางแสดงเนื้อเยื่อไซเล็มจากต้นโอ๊ก (Quercus species).  
ที่มา : http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/77697/

media?assemblyId=8051

เซลล์ในเนื้อเยื่อไซเล็ม 4 ชนิด ได้แก่ a) เส้นใย b) เทรคีด
c) เซลล์เวสเซล และ d) พาเรงคิมา
ที่มา : McGraw-Hill encyclopedia of science & technolo-
gy. 10th ed. Vol. 19, p. 716.
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การเคลื่อนที่ของน�้าในท่อแก้วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางต่างกัน
ที่มา:http://water.usgs.gov/edu/capillaryaction.html

ตัวอย่างอุปกรณ์วัดค่าลักซ์
ที่มา:http://media1.academic.eb.com/eb-me-

dia/61/124961-004-96667614.jpg
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ได้	 ขนาดของแรงดึงตามรูเล็กนี้ขึ้นกับความตึงผิวและอุณหภูมิ	 แรงระหว่างโมเลกุลดังกล่าวมีท้ังแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล 

ของสารชนิดเดียวกัน	และแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสารต่างชนิดกัน		

 ลักซ์ (Lux)	 เป็นหน่วยวัดในระบบเอสไอของความส่องสว่าง	 (illumination)	 เทียบเท่ากับ	 ปริมาณการส่องสว่าง 

ซึ่งปรากฎบนทุกจุดของพื้นผิวห่าง	1	เมตร	จากแหล่งก�าเนิดแสงที่มีความเข้มของการส่องสว่าง	1	แรงเทียน	
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DSS News

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการลดพลังงานส�าหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก”

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ”

รับโล่จากกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

Swedish Chemicals Agency (KEMI) and Participants of the ITP299 2015 Asia เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ.

นิทรรศการ NQI/MSTQ Press Tour “พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย” 

12	พฤษภาคม	2559	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	เป็นประธาน
เปดิงานสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร	เร่ือง	“เทคโนโลยีการลดพลงังานส�าหรับอตุสาหกรรมแกว้และ
กระจก”	จัดข้ึนระหว่างวันที่	12-13	พฤษภาคม	2559	โดยมี	ดร.เทพีวรรณ	จิตรวัชรโกมล	
ผู้อ�านวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม	เป็นผู้กล่าวรายงาน	ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
กลุ่มแก้วและกระจก	สภาอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี	ณ	ห้องประชุมวิทยวิถี	อาคารตั้วฯ	กรม
วิทยาศาสตร์บริการ

24	พฤษภาคม	2559	ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว	โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม	กรม
วิทยาศาสตร์บริการ	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	“เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและ
เครื่องประดับ”	วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ	เพื่อ
สรา้งผูป้ระกอบการใหมแ่ละสนบัสนนุผูป้ระกอบการ	SME	ดา้นแกว้น�าความรูท้ีไ่ดม้าประกอบ
เป็นอาชีพ	โดยมีผู้ประกอบการที่มีความสนใจทางด้านแก้วเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก	ณ	ห้อง
ประชุม	ชั้น7	อาคารตั้วฯ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	

6	 พฤษภาคม	 2559	 นายด�ารงศักดิ์	 เหล่าแสงธรรม	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร	 ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เข้ารับมอบโล่	 ในวันคล้าย 
วันสถาปนา	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	เนื่องจากช่วยเหลือ	สนับสนุน 
ตลอดจนบริจาคทรัพย์สิน	 สิ่งของต่างๆ	 ณ	 ห้องประชุม	 517	 ชั้น	 5	 อาคาร 
จุลละพราหมณ์	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

17	พฤษภาคม	2559	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	และผู้บริหาร
กรมวทิยาศาสตร์บริการ	ใหก้ารตอ้นรับผู้แทนจาก	Swedish	Chemicals	Agency	(KEMI)	และ
คณะผูเ้ข้ารับการอบรมนานาชาตหิลกัสตูร	ITP299	“Strategies	for	Chemicals	Management” 
ที่เป็นผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา	สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม	สาธารณรัฐประชาชนจนี	สหพันธส์าธารณรฐับราซิล	
และประเทศไทย	โดยการสนับสนุนของ	The	Swedish	International	Development	Coop-
eration	Agency	(SIDA)	ณ	ห้องประชุมวิทยวิถี	ชั้น	6	อาคารตั้วฯ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

24	พฤษภาคม	 2559	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 ได้ให้หน่วยงานในสังกัด	
วท.	ได้แก่	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	(มว.)	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย	(วว.)	กรมวทิยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	ส�านกังานปรมาณเูพ่ือสนัต	ิ(ปส.)	ส�านกังาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่ง
ชาติ	องค์การมหาชน	(สทน.)	ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ	ภายใต้หัวข้อ	“พัฒนาเศรษฐกิจไทย	NQI/
MSTQ	เพือ่ยกระดบัคณุภาพและความปลอดภัย”	ณ	เทคโนธาน	ีรงัสติ	คลองห้า	จ.ปทุมธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ วท.  
3	พฤษภาคม	2559	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	เป็น
ประธานเปดิการประชมุเชงิปฏบิตักิารเครอืขา่ยวเิทศสมัพนัธ	์วท.	กจิกรรมวิเทศสญัจร	
ครั้งที่	3	เพื่อให้หน่วยงาน	ของ	วท.รับทราบบทบาทการด�าเนินงานด้านต่างประเทศ
ของ	วศ.	ทั้งในกรอบอาเซียน	และภูมิภาคอื่นๆ	เพื่อจะน�าไปสู่การท�างานเชิงบูรณา
การรว่มกัน	ทัง้ในด้านนโยบายและยทุธศาสตร	์โดยการแลกเปลีย่นความรูข้้อคิดเหน็	
และการเสวนาร่วมกัน	ณ	ห้องประชุมอัครเมธี	อาคารตั้วฯ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในโอกาสน้ี	ได้บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานแห่งพระราช
บัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของกรมฯ	ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ	ด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัดประเทศสิงคโปร์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง FCM Training 2016: Migration of Melamine from Melamine Wares  

งานวันรับรองระบบงานโลก

เปิดตัว “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI coupon for OTOP Upgrade)

9	มถินุายน	2559	นางอมุาพร	สขุมว่ง	รองอธิบด	ีและผูบ้รหิารกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร	ใหก้ารตอ้นรบั
คณะผู้บริหารในเครือบริษัทเนสท์เล่จ�ากัด	น�าโดยนาย	Lionel	Buratti	ผู้จัดการภูมิภาคเอเซียและ
แอฟริกา	พร้อมกับ	ดร.แดเนียล	แฮมเมอร์	นางสาวคารีนา	แชห์		จากศูนย์ประกันคุณภาพเนสท์เล่	
สิงคโปร์	นางทัศนีย์	 เลขากุลพรและนายปรัตถกร	 เอี่ยมอร่าม	จากศูนย์ประกันคุณภาพเนสท์เล่	
ประเทศไทย	ในโอกาสนีค้ณะผูบ้รหิารในเครอืบรษิทัเนสทเ์ลไ่ดเ้ย่ียมชมหอ้งปฏบิตักิารศูนยวั์สดสัุมผัส
อาหารของอาเซียนและประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อความร่วมมือ
กัน	ณ	ห้องประชุมอัครเมธี	ชั้น	6	อาคารตั้วฯ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

21-24	มถินุายน	2559	กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร		ในฐานะหอ้งปฏิบติัการอา้งองิดา้นอาหารของอาเซยีน	
สาขาวัสดุสัมผัสอาหารร่วมกับส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	
เรื่อง	FCM	Training	2016	:	Migration	of	Melamine	from	Melamine	Wares	The	Updating	the	
Legislation	on	Food	Contact	Materials	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรห้องปฏิบัติ
การของประเทศสมาชิกอาเซียน	ด้านการทดสอบการแพร่กระจายของเมลามีนจากวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทเมลามีน	โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม	จาก	7	ประเทศประกอบด้วย	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	
พม่า	ฟลิปิปนิส	์สงิคโปร	์ไทย	และเวยีดนาม	ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	4	อาคารต้ัวฯ	กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

	วันรับรองระบบงานโลก	ที่ก�าหนดให้เป็นวันที่	9	มิถุนายน	ของทุกปี	ในปี	2559	กรมวิทยาศาสตร์
บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	
กระทรวงอตุสาหกรรม,ส�านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	(มกอช.)	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	รวม	4	หน่วยงานที่ด�าเนินงานด้าน
การรับรองระบบงานของไทย	และ	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	ที่ด�าเนินงานการมาตรวิทยา	ได้ร่วม
กนัจัดสมัมนาเชงิวชิาการและนิทรรศการ	โดยก�าหนดหัวขอ้ในการรณรงค์และส่งเสรมิคอื	“Accredita-
tion	:	A	Global	Tool	to	Support	Public	Policy”	เพื่อเน้นถึงบทบาทและความส�าคัญของการรับรอง
ระบบงานเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ	โดยมี	ดร.อรรชกา	สีบุญเรือง	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา	ณ	โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์	ในวันที่	1	มิถุนายน	2559

15	มิถุนายน	2559	ดร.พิเชฐ	ดุรงคโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดร.วีระพงษ์ 
แพสุวรรณ	ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	ดร.ณัฐพล	นิมมานพัชรินทร์	ประธานคณะท�างานขับเคลื่อนการด�าเนิน
งานแนวทาง	“คูปองวิทย์เพ่ือโอทอป”	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน	เปิดตัวโครงการ	“คูปอง
วิทย์เพื่อโอทอป”	(STI	coupon	for	OTOP	Upgrade)	เพื่อยกระดับสินค้า	OTOP	โดยใช้วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	 
และนวตักรรม	ใหส้อดรบั	OTOP	2.0	ใน	6	ดา้น	คอื	พฒันาคณุภาพวตัถุดบิ	กระบวนการผลติ	ออกแบบนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์	มาตรฐาน	บรรจุภัณฑ์	และเครื่องจักร	เป้าหมายให้การสนับสนุนโอทอปที่มีศักยภาพท่ัวประเทศ	
ครอบคลุมทุกกลุ่มต้ังแต่กลุ่มโอทอปสตาร์ทอัพ	กลุ่มโอทอปปัจจุบัน	และกลุ่มโอทอปที่ต้องการก้าวไปสู่เอสเอ็มอี	
โดยมีกลุ่มโอทอปที่ได้รับคูปองวิทย์	ในครั้งนี้	222	กลุ่ม	

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
27	พฤษภาคม	2559	ดร.	ณัชนพงศ์	วชิรวงศ์บุรี	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ร่วมลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร	(Food	Innopolis)	กับบริษัทเอกชน
ชั้นน�าของเมืองไทยจ�านวน	13	บริษัท	หน่วยงานภาครัฐ	9	แห่ง	มหาวิทยาลัย	12	แห่ง	และ
อีก	1	สมาคม	เพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด	พร้อมทั้ง
ให้การต้อนรับ	ดร.	สมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรี	เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและน�า
เสนอผลงาน	วศ.	ณ	ส�านกังานประสานงานเมอืงนวตักรรมอาหาร	อาคารอทุยานนวตักรรม	
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

24-25	มิถุนายน	2559	ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด
กิจกรรมศึกษา	ณ	แหล่ง	เรียนรู้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อหาข้อสรุป
และก�าหนดวันจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�าหรับโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย	ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภมูภิาค	ซึง่เปน็การสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืทีด่รีะหวา่งกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	และ	กระทรวงศกึษาธกิาร	ณ	โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั	เชยีงราย	จ.เชยีงราย	

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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งาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ 37 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”

เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ เนคเทค  ยกระดับห้องปฏิบัติการส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะห้องปฏิบัติการ วศ.

16	มิถุนายน	2559	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อมด้วย 
นางศิริวรรณ	 ศิลป์สกุลสุข	 ผู้อ�านวยการส�านักหอมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี	เข้าร่วมงานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ	(World	Biotech	Tour	THAILAND)	
โดยมี	ดร.พิเชฐดุรงคเวโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	เป็นประธานเปิดงาน	
วตัถปุระสงค์ของงานเพ่ือสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และความตระหนกัดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ
ผา่นการจดัแสดงนิทรรศการ	“มหศัจรรย์แหง่เทคโนโลยชีวีภาพ”	พรอ้มเปดิเวทีใหแ้ลกเปลีย่น
เรียนรู้เทคโนโลยีชีวภาพในมุมมองที่สนุกสนาน	ณ	อพวช.	จ.ปทุมธานี

5	กรกฎาคม	2559	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ร่วมพิธีลงนาม
ความร่วมมือ	โครงการ	“ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอ-ทอป	ด้วย	วทน.”	โดยมี	ดร.พิเชฐ 
ดุรงคเวโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	เพื่อให้รัฐ		
เอกชน	รว่มยกระดบั	OTOP	แบบครบวงจร	อาท	ิกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม	กรมพัฒนาธุรกจิ
การค้า	อย.	สมอ.	สยามพิวรรธน์	ไทยเบฟ	SCG	Chemical	ปตท.	ททท.	ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการเกนิความคาดหวงักว่า	1,000	ราย	ณ	ส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต	ิ(องคก์ารมหาชน)

27	มิถุนายน		2559		ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	เป็นประธาน
เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่น	ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ	โดยมี	ดร.ณัชนพงศ์	วชิรวงศ์บุรี	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	
กล่าวรายงานการจัดงานฯ	เพื่อให้บริการทดสอบแก่ผู้ประกอบการ	อุตสาหกรรม	ภาครัฐ	
และภาคเอกชน	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ณ	อาคารส�านกังานหอการคา้จงัหวดัขอนแกน่	
จังหวัดขอนแก่น

4	กรกฎาคม	2559	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)		
กับ	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(เนคเทค)	ลงนามความร่วมมือ
ด้านการส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	โดยมี	นางอุมาพร	สุขม่วง	รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	และนายศรัณย์	สัมฤทธิ์เดชขจร	ผู้อ�านวยการเนคเทค	เป็น	ผู้แทน
ลงนาม	พร้อมประชุมนโยบายการด�าเนินงานในการพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตามข้อก�าหนด		ISO/IEC	17065	ณ	ห้องประชุมอัครเมธี	ชั้น	6	อาคารตั้วฯ	กรม
วิทยาศาสตร์บริการ	

4,	5	และ	14,	15	กรกฏาคม	2559	นางสาวนงนุช	เมธียนต์พิริยะ	ผู้อ�านวยการโครงการ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	สาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร์	 รุ่นที่	3	และ	4	เข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ 
ณ	 ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานคุณค่าทางโภชนาการ	 และห้องปฏิบัติการกลุ่มงานชีวเคมี 
เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้นักศึกษา	เกี่ยวกับวิชาชีวเคมี	และจุลชีววิทยาของอาหาร	ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา		

5	กรกฎาคม	2559	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพร	แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในวโรกาสวันมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา	12	สงิหาคม	2559	เพ่ือเปน็การแสดงออกถงึความจงรักภกัดแีละระลกึ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ	ณ	สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	กรุงเทพ

บันทึกเทปถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ ส�านักนวัตกรรมแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม....สร้างนวัตกรรม

บนฐานข้อมูล ความรู้ และงานวิจัย”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เปิดบ้านบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย โชว์ห้องปฏิบัติการวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน 

นิทรรศการในงานแสดงผลงาน วท. สนองนโยบายรัฐบาล 

สัมมนา “การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ยกระดับการส่งออกไทย

สถาบัน Riceglass ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ.

7	กรกฎาคม	2559	กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร	ในนามเครอืขา่ยศูนยป์ระสานงานสารนเิทศสาขา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี(ศปว.)	รว่มกับส�านกันวตักรรมแหง่ชาติ	จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	
เร่ือง	“ขุมทรัพย์	STI	กบัการสร้างนวตักรรม....สร้างนวตักรรมบนฐานข้อมูล	ความรู	้และงาน
วิจัย”	ณ	อาคารอุทยานนวัตกรรม	ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

13	กรกฎาคม	2559	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	บันทึกเทป
รายการเดนิหนา้ประเทศไทย	เรือ่งศนูยว์สัดสุมัผสัอาหารของอาเซยีน	ซึง่ด�าเนนิงานดา้นการ
พฒันาและสง่เสริมศกัยภาพการทดสอบความปลอดภยัของวสัดสัุมผสัอาหารของหอ้งปฏบิตัิ
การประเทศสมาชิกอาเซยีนให้มีมาตรฐานการทดสอบเดยีวกนัและยอมรับผลการทดสอบของ
ประเทศ	ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	ช่อง	7	วันที่	23	กรกฏาคม	2559

6	กรกฎาคม	2559	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้รหิาร	เขา้รว่มงานแสดงผลงาน	วท.	และหนว่ยงานเครอืขา่ย	ตามขอ้สัง่การนายกรฐัมนตร	ี
เรือ่ง	เทคโนโลยรีะบบบ�าบดัน้�าเสยีของครวัเรอืนเพือ่แกไ้ขปญัหาน้�าเสยีของแหลง่น้�าในชมุชน	
โดย	มี	ดร.พิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเป็นประธาน	ณ	ห้อง
โถงชั้น	1	อาคารพระจอมเกล้า	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28	กรกฎาคม	2559	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ	กับ	สถาบัน
คุณวฒุวิชิาชพี	(องค์การมหาชน)	ลงนามความรว่มมือทางวชิาการในการพฒันาและสง่เสรมิการรบัรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล	(ISO/IEC	17024)	โดยมี	ดร.สุทธิเวช	
ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	และ	นายวีระชัย	ศรีขจร	ผู้อ�านวยการคุณวุฒิวิชาชีพ	
(องค์การมหาชน)	เป็นผู้แทนลงนาม	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความเชื่อมั่นในบุคลากรวิชาชีพ
ตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่าง
ยั่งยืน	ณ	ห้องทิพวรรณ	บอลรูม	โรงแรมริชมอนด์	สไตลิช	คอนเวนชั่น

7	กรกฎาคม	2559	ดร.ณชันพงศ	์	วชริวงศบ์รุ	ีรองอธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	เป็นประธาน
เปดิในพธิเีปดิสมัมนาเชงิปฏบัิตกิาร	เรือ่ง	“การเสรมิสรา้งศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารทดสอบตาม
มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	ครัง้ที1่”ซึง่จดัโดยส�านกับรหิารและรบัรองหอ้งปฏบิตักิาร	ระหวา่ง
วันที่	7-8		กรกฎาคม	2559	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน	
ISO/IEC	17025	เป้าหมายเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
และบริเวณใกล้เคียงได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อก�าหนดและการริเริ่มการจัดท�าระบบบริหาร
งานคุณภาพ	ตาม	ISO/IEC	17025	ณ	ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู	จ.สมุทรปราการ

26	กรกฎาคม	2559	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อมคณะผู้
บริหาร	ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถาบัน	Research	Institue	for	Industrial	Ceramic	and	
Glass	(Riceglass)	ประเทศเวยีดนาม	ในโอกาสเขา้	เยีย่มชมศกึษาดงูานหอ้งปฏบิตักิารดา้นเซ
รามิก	ส�านกัเทคโนโลยีชุมชน	โครงการเคมี	และหอ้งปฏิบตักิารดา้นแกว้	โครงการฟสิกิส์และ
วิศวกรรม	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์			เพื่อประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเซรามิกและ
แก้ว	ณ	ห้องประชุมอัครเมธี	ชั้น6	อาคารตั้วฯ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
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ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบกเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ. 

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ วศ.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)  

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน ศิลปาชีพของไทย

8		สิงหาคม	2559	นางอุมาพร	สุขม่วง	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ให้การต้อนรับ	
พันเอกชูเกียรติ	ช่วยเพชร	รองผู้อ�านวยการส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพ
บก	และคณะ	เข้าเย่ียมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาของโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม	
หอ้งปฏิบตักิารทอสอบเชิงกลทางคอมโพสทิ	พร้อมชมการสาธติเรืออตัโนมัต	ิรถ	ATV	บงัคบั
ระยะไกล	ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย	เพื่อประสานความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและพัฒนา	ณ	ห้องประชุมอัครเมธี	ชั้น	6	อาคารตั้วฯ		กรมวิทยาศาสตร์บริการ	

9,15	,31	สงิหาคม	2559	ดร.สทุธิเวช	ต.แสงจันทร	์อธิบดีกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร	พรอ้มดว้ยนางรชัดา	
เหมปฐวี	รักษาการเลขานุการกรม	ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	
ชลบุรี	ตรัง	และนครศรีธรรมราช	เยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบ	และควบคุมผลิตภัณฑ์	
ของส�านักเทคโนโลยีชุมชน	โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม	โครงการเคมี	โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	
ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน	และส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีเพือ่แลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์	ภายใต้โครงการพฒันาโรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั
ใหเ้ปน็โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์มูภิาค	เปน็การสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืทีด่รีะหว่างกระทรวง
ศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

1	สิงหาคม	2559	ดร.ณัชนพงศ์	วชิรวงศ์บุรี	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ให้การต้อนรับบุคลากรจาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	(สรอ.)	มอบหนังสือรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ	ISO	9001	:	2015	แก่
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ณ	ห้องประชุมอัครเมธี	ชั้น	6	อาคารตั้วฯ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ซึ่งได้รับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ	ISO	9001	:	2015	ครอบคลุม	4	ขอบข่าย	ได้แก่	ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	:	การบริการหอสมุดและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ส�านัก
พฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตรห์อ้งปฏบิตักิาร	:	การบรกิารฝกึอบรมเทคนคิทางวิทยาศาสตรห์อ้งปฏบิตักิารทาง
เคมี	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	และฟิสิกส์	ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	:	การบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ส�านักเลขานุการ
กรม	:	การบริการรับ-ส่งตัวอย่าง	

9	สิงหาคม	2559	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อมด้วยคณะผู้
บริหาร	ใหก้ารตอ้นรับคณะอนกุรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศนูย์ราชการสะดวก	(GECC)	
จากส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	ที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์
ราชการสะดวกของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ที่มุ่งให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	
สะดวก	รวดเร็ว	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการอ�านวยการศูนย์ราชการ
สะดวกก�าหนด	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการอ�านวยการศูนย์ราชการสะดวกพิจารณารับรอง
มาตรฐานต่อไป	

11	สิงหาคม	2559	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร	เปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	
แม่ของแผ่นดิน	ศิลปาชีพของไทย	ซึ่งงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่	11	–	26	สิงหาคม	2559	เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระชนมพรรษา	7	รอบ	12	
สิงหาคม	2559	โดยภายในงานมีการน�าผลิตภัณฑ์		เซรามิกจากศูนย์ศิลปาชีพฯ	7	แห่ง	มา
จัดแสดง	จ�าหน่าย	และเผยแพร่ผลงานของโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ	ณ	ห้องโถง	อาคาร
หอสมุดวิทยาศาสตร์	ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ให้การสนับสนุนบุคลากร	วัสดุอุปกรณ์	
วัตถุดิบ	เครื่องมือ	เทคโนโลยีเซรามิก	ให้แก่อาจารย์และสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพฯ	มาเป็น
เวลากว่า	20	ปี	

คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ตรวจมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของ วศ.

16	สิงหาคม	2559	ดร.พิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงาน	
“Thailand	Tech	Show	2016”	ระหว่างวันที่	8	-	10	กันยายน	2559	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	ภายใต้แนวคิด	
“S&T	for	Thailand	4.0”	ทั้งนี้	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานดังกล่าวจ�านวน	2	เรื่อง	ได้แก่	“การพัฒนา
สารเคลือบผิวมะม่วงที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเพื่อยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว”	และ	“ยางขวางถนนชะลอ
ความเร็วรถยนต์”		

งานแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Tech Show 2016”
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วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ40

พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 

ผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (NIPA) เยี่ยมชม วศ.

นายกรัฐมนตรี ชมผลงาน วศ. “เจลหอมปรับอากาศ” 

พิธีเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี 2559”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมเสวนา “สุข กับ Science”เรื่อง ประเทศไทย 4.0 กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เร่งเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค 

18	สิงหาคม	2559	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อมผู้บริหาร
และผูป้ฏบิตังิาน	เขา้รว่มพิธถีวายพานพุม่และถวายราชสดดีุ	พระบรมราชานสุาวรยี	์พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น	“พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย”	ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ณ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25	สิงหาคม	2559	ดร.ณัชนพงศ์	วชิรวงศ์บุรี	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อมด้วยคณะผู้
บริหาร	ให้การต้อนรับผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	The	delegation	of	the	leadership	training	
programme	National	Institute	of	Public	Administration	(NIPA)	The	Republic	of	Indonesia	ประจ�า
ปี	2016	รุ่นที่	42		เยี่ยมชมและปรึกษาหารือ	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการ
จัดการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีเพือ่เปน็ประโยชน์ต่อการสง่สรมิความรว่มมือระดับทวภิาคไีทย-อิน
โดนีเชีย	ณ	ห้องประชุมอัครเมธี	ชั้น	6	อาคารตั้วฯ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	

17	สิงหาคม	2559	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	พร้อมคณะรัฐมนตรี	ชมผล
งาน	เจลหอมปรบัอากาศ	ซึง่จะน�าไปแสดงในงาน	“มหกรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่
ชาติ	ประจ�าปี	2559	โดยมี	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อม
ทีมนักวิทยาศาสตร์	ให้การต้อนรับ	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล	

19	สงิหาคม	2559	ดร.สทุธเิวช	ต.แสงจนัทร	์อธบิดีกรวทิยาศาสตรบ์รกิาร	พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร	เขา้รว่มพธีิเปิดงาน”มหกรรม
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิประจ�าป	ี2559”	(National	Science	and	Technology	Fair	Thailand	2016)	กรมวทิยาศาสตร์
บรกิารจดัให้เดก็นกัเรยีนไดท้ดลองเปน็นกัวิทยาศาสตรเ์รยีนรูไ้ปกบั	4	โซน	ดงันี	้โซนที1่	สรา้งผลงานนกัวทิยฯ์	ไดเ้รยีนรูว้า่ผลงาน
ของนกัวทิยาศาสตรม์สีว่นส�าคญัตอ่การสรา้งคณุคา่	แก้ปญัหา	สรา้งโอกาส	ของสงัคม	ชมุชน	โซนที2่	เม่ือนกัวทิย์อยู่ในหอ้งแลป	
เป็นการจ�าลองการท�างานในหอ้งแลป	ใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถทดลองเป็นนกัวิทยล์งมือท�าแลปด้วยตวัเอง	โซนที3่	Science	
Show	เป็นการอธิบาย	ไขความลับ	ความจริง	เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์	โซนที่4	ร้อยแปดสิ่ง	จับต้องได้กับตัวอย่างนานาสารพัน	
ที่วิทยาศาสตร์ร่วมสร้างคุณค่า	ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความคิดสร้างนักวิทย์เยาวชน
ไทย	ให้มีความรู้ความเข้าใจในความส�าคัญของวิทยาศาสตร์	เพื่อเป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างคุณค่า	แก้ปัญหา	สร้างโอกาส	
ของสังคม	ชุมชน	อย่างยั่งยืน	ณ	อาคารเอ็กซิบิชั่น	ฮอลล์	2-8	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	ระหว่างวันที่	18	-	28	สิงหาคม	2559

26	สิงหาคม	2559	ดร.ลดา	พันธุ์สุขุมธนา	นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ	เป็นวิทยากรในการ
เสวนา	สุข	กับ	Science	เรื่อง	ประเทศไทย	4.0	กับ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	นับเป็นเวทีที่
ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินงานของนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการที่
ส�าคัญเพื่อผลักดันสู่การท�างานท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม	ชุมชน	ที่เป็น	Smart	
DSS	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	4.0	ณ	ห้องโถงชั้น	1	หอสมุดวิทยาศาสตร์	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม	
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วนัที	่29-30	สงิหาคม	2559		กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร		กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีจดัสมัมนา
เชงิปฏิบตักิารการเสรมิสรา้งศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารทดสอบในภูมภิาค	โดยไดร้บัเกยีรตจิาก	ดร.พเิชฐ	
ดุรงคเวโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	เป็นประธานเปิดการสัมมนา	พร้อมทั้งบรรยาย
พิเศษ	เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการด้วยระบบ	MSTQ	พร้อมมอบรางวัลห้องปฏิบัติ
การที่ได้รับการรับรองระบบงานต่อเนื่องจ�านวน	8	รายโดยมี	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ	นายมนตรี	ชนะชัยวิบูลวัฒน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	และคณะผู้บริหาร
ใหก้ารต้อนรับและมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารทดสอบในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	และบริเวณใกล้
เคียง	เข้าร่วมงาน	ณ	โรงแรม	โกลเด้น	ซิตี้	จ.ระยอง
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