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วศ วันนี้

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                              

ส�ำนักพระรำชวงัออกประกำศว่ำ พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช มหติลำธเิบศรรำมำธบิด ีจักรนีฤบดนิทร สยำมนิทรำธิรำช  
บรมนำถบพติร สวรรคต นัน้ ควำมว่ำ เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปประทบัรกัษำพระอำกำรประชวร ณ โรงพยำบำลศิรริำช ต้ังแต่วนัศุกร์ที ่3 ตลุำคม พทุธศกัรำช 
2557 ตำมทีส่�ำนกัพระรำชวงัได้แถลงให้ทรำบเป็นระยะแล้วนัน้ แม้คณะแพทย์ได้ถวำยกำรรกัษำอย่ำงใกล้ชิดจนสุดควำมสำมำรถ แต่พระอำกำรประชวร 
หำคลำยไม่ ได้ทรุดหนักลงตำมล�ำดับถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลำคม พุทธศักรำช 2559 เวลำ 15 นำฬิกำ 52 นำที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยำบำลศิริรำช  
ด้วยพระอำกำรสงบ สิริพระชนมพรรษำปีที่ 89 ทรงครองรำชสมบัติได้ 70 ปี

ตำมท่ีรฐับำลประกำศให้สถำนทีร่ำชกำร รัฐวสิำหกจิ และสถำนศกึษำทกุแห่งลดธงครึง่เสำ มกี�ำหนด 30 วนั และให้ข้ำรำชกำรและพนกังำน 
รัฐวสิำหกจิไว้ทกุข์ มีก�ำหนด 1 ปี เริม่นับแต่วนัท่ี 14 ตลุำคม เป็นต้นไป รวมท้ังยงัมปีระกำศขอควำมร่วมมอืให้งดจัดงำนรืน่เริงต่ำง ๆ เป็นเวลำ 30 วนั

 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร รู้สึกส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
อย่ำงหำที่สุดมิได้ ในกำรนี้จึงพร้อมใจกันเข้ำร่วมพิธี ถวำยควำมอำลัย แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร สวรรคต ณ โถงห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมใจจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง บริการประชาชน ณ สนามม้านางเลิ้ง
 
 ส�ำนักพระรำชวังได้รับพระรำชำนุญำต  ให้ประชำชนเข้ำถวำยสักกำระพระบรมศพเบื้องหน้ำพระบรมโกศ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภมูพิลอดลุยเดช ณ พระทีน่ัง่ดสุติมหำปรำสำท ภำยหลังพระรำชพธิทีรงบ�ำเพญ็พระรำชกศุลครบ 15 วนั ตัง้แต่วนัที ่ 29 ตลุำคม 2559 เป็นต้นไป  
เวลำ 08.00-21.00 น.ทกุวัน ซึง่ก�ำหนดให้กำรแต่งกำย ชดุสภุำพไว้ทกุข์สดี�ำ เนือ่งจำกมปีระชำชนจำกทัว่ประเทศ ต้องกำรเดนิทำงมำร่วมกรำบถวำยสกักำระ 
พระบรมศพ พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดุลยเดช เป็นจ�ำนวนมำก และต้องรอเข้ำคิวเป็นเวลำนำน เพือ่เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก ่
ประชำชนทัว่ทกุภมูภิำคทีเ่ดนิทำงมำไว้อำลยัพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดุลยเดช       รฐับำลจงึได้มอบหมำยให้กระทรวงต่ำง ๆ    จดัเตรยีม 
สถำนที่รองรับประชำชนพร้อมจัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก  

 
 
 ในส่วนของกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี โดย กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร (วศ.) ร่วมน้อมร�ำลึกในพระมหำกรณุำธคิณุอนัหำทีส่ดุมไิด้ 
 ได้จัดกจิกรรมถวำยเป็นพระรำชกศุลแด่พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดช โดยได้ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยของรฐับำลมอบหมำยบคุลำกร 
วศ. ดูแลควำมเรียบร้อยและให้บริกำรกับประชำชนในด้ำนต่ำงๆ อำทิ จัดสถำนที่เพื่อถวำยควำมอำลัย แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดช  โดยกำรร่วมลงนำมถวำยอำลัย ทั้งรูปแบบกำรเขียนชื่อและพิมพ์ลำยนิ้วมือ ด้ำนอำหำร ด้ำนกำรพยำบำล ด้ำนที่พัก และบริกำรรถรับ-ส่ง ไป 
สนำมหลวง พร้อมพดูคุยให้ก�ำลังใจกบัประชำชนทีท่ยอยเดนิทำงเข้ำมำเพ่ือไปถวำยรำชสกักำระพระบรมศพ พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิล
อดุลยเดช ซึ่งจุดบริกำรประชำชนนี้เปิดให้บริกำรปกติทุกวัน ตั้งแต่ 6.00-21.00 น. และเปิดให้บริกำรพักค้ำงคืนเฉพำะวันศุกร์และวันเสำร์

 
 กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร       ภำยใต้กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีเป็นหน่วยงำนภำครฐัทีม่ภีำรกจิในกำรพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
โดยเป็นองค์กรเชี่ยวชำญและแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำรด้ำนวิเครำะห์ทดสอบ และวิจัยพัฒนำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของภำคกำรผลิต กำรค้ำ และ 
กำรบริกำรของประเทศ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีกำรค้ำโลกรวมถึงกำรคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 ในนำมคณะผูบ้รหิำรและข้ำรำชกำรกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร จงึพร้อมใจกันตัง้ปณธิำนทีจ่ะร่วมกันพฒันำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
สนองแนวพระรำชด�ำริเจริญรอยตำมเบื้องพระยุคลบำท เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชำติสืบไป 
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สร้างสุข ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร จงึด�ำเนนิกำรจดักจิกรรมสมัมนำ เรือ่ง วศ. สร้ำงสขุ 
เพือ่เตรียมควำมพร้อมบรกิำรงำนเชงิรกุ เพือ่ให้บคุลำกรในกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร 
มกีำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรปฏิบตัริำชกำร ตระหนกัเรือ่งกำรบรกิำร เตรยีมพร้อม 
ปรบัตวัรองรับกำรบรกิำรแก่ประชำชน ก่อให้เกดิผลดต่ีอกำรบรกิำรได้อย่ำงต่อเนือ่ง 
มีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่บุคลำกร เพื่อกำรพัฒนำงำนด้ำน 
กำรบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม

 โดยบคุลำกร และเจ้ำหน้ำที ่กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร ได้มำศกึษำเรยีนรู้ 
กจิกรรมภำยใน สวนศรีนครเข่ือนขนัธ์ และโครงกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ของโครงกำร 
ประตูระบำยน�้ำคลองลัดโพธ์ิ อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ซึ่งได้ร่วมท�ำกิจกรรม 
ต่ำงๆมำกมำย อำทิ กำรคัดเลือกชนิดไม้ และกำรจัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ อย่ำงถูกวิธี  
กำรดูแลตกแต่งพรวนดินและใส่ปุ๋ย กำรท�ำควำมสะอำดและทำสีสะพำนศึกษำ 
ธรรมชำติเขื่อนขันธ์มรรคำ หอชมนก กำรปั่นจักรยำนเก็บขยะ และในส่วนของ 
กจิกรรมในพืน้ทีโ่ครงกำรประตูระบำยน�ำ้คลองลดัโพธิ ์อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 
บุคลำกร วศ. ได้เรียนรู้ถึงควำมเป็นมำของโครงกำรฯ และได้ทรำบถึงวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำน�้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหำนครฯ อย่ำงถูกต้อง ส�าหรับคลองลัดโพธิ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มีแนวทางมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการท�างานโดยให้ความส�าคัญต่อผลส�าเร็จของงานเป็นส�าคัญ 

รวมทั้งการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรจึงต้องมีการพัฒนาปรับกระบวนทัศน์และวิธีการท�างานเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคม การสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตการ 

โดยเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัตงานของบุคลากร ให้มีศักยภาพการท�างานมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนากรมวิทยาศาสตร์

บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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นอกจากจะช่วยป้องกนัเรือ่งภัยน�า้ท่วมได้แล้ว ทกุวันนีบ้รเิวณละแวกคลองลดัโพธิยั์งได้เป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวของอ�าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมทุรปราการ ท่ีมีความน่าสนใจ เพราะบรเิวณคลองลัดโพธิ์ ได้จัดท�าเป็นสวนสาธารณะท่ีมีช่ือว่า “สวนสุขภาพลัดโพธิ”์ ท่ีมีความร่มรืน่

ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ให้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก�าลังกายได้ และจัดกิจกรรมต่างๆได้มากมาย ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นกิจกรรมส�ำคัญที่
บุคลำกร วศ.ได้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำน และที่ส�ำคัญยังเป็นกำรร่วมกันเผยแพร่และสำนต่อพระรำชด�ำริของ
ในหลวงรัชกำลที่ 9 ที่พระองค์ทรงได้วำงแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
 ทั้งนี้ โครงกำรคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เป็นอีกหนึ่งโครงกำรพระรำชทำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช ที่ทรงได้ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวเพื่อเร่งระบำยน�้ำจำกภำคเหนือออกสู่ทะเล อันจะช่วยบรรเทำปัญหำน�้ำท่วมในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล ท่ีเกิดจำกพระวิริยะอุตสำหะในกำรค้นคว้ำ จนเข้ำถึงสภำพภูมิประเทศอย่ำงถ่องแท้และทรงน�ำหลักคิดจำกกำรใช้ประโยชน์ของ
คลองลัดโพธิ์ที่ขุดขึ้นมำกว่ำ 300 ปี จนผู้คนทั่วไปลืมเลือนและลบหำยไปจำกแผนที่มำผสำนเข้ำกับหลักวิชำกำรและทฤษฎีกำรขึ้น-ลงของน�้ำ ทั้งยัง 
ค�ำนึงถึงสภำพควำมเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวมของธรรมชำติ ตลอดจนสภำพทำงสังคมและชุมชน นับเป็นกำรแก้ไขปัญหำด้วยกำรใช้ 
“หลักแห่งธรรมชาติ” ท่ีเป็นแนวทำงเพื่อให้มนุษย์และธรรมชำติอยู่ร่วมกันสืบไป ซึ่งบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ดังกล่าว ต่างรูสึ้กภาคภูมิใจ และพร้อมท่ีจะน้อมน�าค�าสอนของพระองค์ ไปปรบัใช้ท้ังในชีวิตประจ�าวัน และการเผยแพร่สู่คนรุน่หลังต่อไป และ

ยังพร้อมท่ีน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดงานท่ีมีคุณภาพท่ีพร้อมจะน�าไปพัฒนาชีวิตของประชาชนชาวไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 

รองรับนโยบาย Thailand 4.0  

 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งให้ 

บรกิารด้วยคณุภาพและนวัตกรรม ให้บรกิารตรวจสอบและรบัรองสินค้าและบรกิาร

ด้วยระบบ MSTQ  วิจัยและพฒันาเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ผลิตภัณฑ์ เสรมิสร้าง 

ความเข้มแข็งให้แก่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตและบรกิารในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

และวิสาหกจิชุมชน ส่งเสรมิพฒันากระบวนการผลิตท้ังการสร้างนวัตกรรมและ 

ความรู้ใหม่ สร้างกลไกการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพและความปลอดภัยต่อผูบ้รโิภค 

รวมทั้งสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ รองรับนโยบาย Thailand 4.0  

 ปัจจุบันกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ภำยใต้สังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้มีกำรพัฒนำงำนหลำยด้ำน และมีกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงองค์กร เพื่อตอบสนองต่อนโยบำยและภำรกิจที่หลำกหลำย โดยผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำเพิ่มขึ้น มุ่งให้ควำมส�ำคัญกำรพัฒนำระบบกำร
วเิครำะห์ทดสอบครอบคลมุตำมมำตรฐำนรองรบัอตุสำหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสำหกรรมใหม่ เพือ่ให้สำมำรถตรวจสอบและรบัรองคณุภำพสนิค้ำสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์ นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำร กำรพัฒนำกำรทดสอบควำมช�ำนำญ กำรพัฒนำสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กำรพัฒนำแหล่งข้อมูลสำรสนเทศด้ำน วทน. รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ภำคกำรผลิต 
ชุมชน อันจะน�ำไปสู่ควำมสำมำรถกำรแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล

 กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร  ได้ก�ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิงำนให้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 12 และนโยบำยของรัฐบำลไปสู่ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้วยคุณภำพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศในระดับสำกล ซึ่งได้มีกำรทบทวนภำรกิจใหม่ เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรตรวจสอบและรับรองสินค้ำและบริกำรด้วยระบบ 
MSTQ วิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตและบริกำรของ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและวิสำหกิจชุมชน อย่ำงไรก็ตำมเพื่อให้กำรบริหำรกำรจัดกำรมีควำมสอดคล้องรองรับภำรกิจที่เพิ่มขึ้น

การปรับโครงสร้างองค์กรรองรับอุตสาหกรรมอนาคต

 ในกำรปรับโครงสร้ำงคร้ังน้ี มีกำรจัดกลุ่มงำนตำ่งๆให้มีควำมชัดเจนมีกำรแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
อนำคตอุตสำหกรรมแต่ละสำขำและมุ่งเน้นงำนวิจัยพัฒนำเฉพำะผลิตภัณฑ์ให้มำกย่ิงขึ้นในกำรแก้ปัญหำกระบวนกำรผลิตและเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ 
ให้แต่ละอตุสำหกรรมกลุม่เป้ำหมำยและสนบัสนนุให้สนิค้ำไทยมคุีณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  ขณะเดยีวกนักรมวทิยำศำสตร์บรกิำรยงัพฒันำศกัยภำพ 
ห้องปฏบิตักิำรให้สำมำรถตรวจสนิค้ำและผลติภณัฑ์ให้ครบวงจรตำมมำตรฐำนทีก่�ำหนด และกำรรับรองผลติภณัฑ์ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17065 และรองรบั 
กำรรับรองคุณภำพสินค้ำและผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเพื่อกำรส่งออกตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025
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 ปัจจุบันกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ได้พัฒนำงำนหลำยลักษณะ เช่น โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมอำหำรสุขภำพ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของเมือง
นวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis) ตำมนโยบำยกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยคัดเลือกผู้ประกอบกำรอำหำรส่งออก 20 รำยที่มี
ควำมต้องกำรพัฒนำสินค้ำและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของสินค้ำไทยให้มีคุณภำพ และเพ่ิมคุณค่ำทำงโภชนำกำรมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสำมำรถให้บริกำร
ทดสอบสินค้ำตำมมำตรฐำนเพื่อควำมปลอดภัยของผู้บริโภค โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมวัสดุทำงกำรแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและคนพิกำร โดยใช้
วัสดุไฟเบอร์คอมโพซิทที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เบำและแข็งแรง โครงกำรพัฒนำวัสดุก่อสร้ำงให้ได้มำตรฐำนสำกล และโครงกำรกำรพัฒนำระบบตรวจ
สภำพทำงรำงรถไฟส�ำหรับงำนซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น โครงกำรเหล่ำนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่คำดหวังว่ำงำนวิจัยเหล่ำนี้จะเป็นตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของกรม
วิทยำศำสตร์บริกำรในกำรผลักดันไปใช้สู่เชิงพำณิชย์มำกขึ้น

 ปัจจุบันกรมวิทยำศำสตร์บริกำรยังได้มีกำรปรับปรุงงำนบริกำรแบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ที่สำมำรถตรวจสอบวัสดุ และ 
ทดสอบสนิค้ำได้อย่ำงครบถ้วนตำมมำตรฐำนทัง้ในต่ำงประเทศและในประเทศโดยมคีวำมร่วมมือกบัหน่วยงำนต่ำงๆในสงักดัของกระทรวงวทิยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยีในกำรรับส่งตัวอย่ำง และกำรทดสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร เพื่อให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วมำกขึ้น นอกจำกนี้ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ได้ด�ำเนินกำรเปิดศูนย์กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ในภูมิภำค โดยแห่งแรกคือที่จังหวัดขอนแก่นและต่อไปท่ีจังหวัดระยอง  
เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของผู้ประกอบกำร SMEs ที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ได้พัฒนำห้องสมุดให้มีข้อมูลครอบคลุมทุกสำขำ
เพือ่ให้เกดิควำมสะดวกกบัผูใ้ช้บริกำร โดยสำมำรถเชือ่มโยงระบบออนไลน์กบัห้องสมดุของหน่วยงำนอืน่ๆภำยในประเทศเพือ่กำรเข้ำถงึระบบข้อมลู
สำรสนเทศให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น

เป้าหมายการด�าเนินงานสู่ความส�าเร็จตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 l	เสริมสร้ำงศักยภำพผู้ประกอบกำรให้สำมำรถน�ำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ในกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำด้วยนวัตกรรม
และมีมำตรฐำน
 l	สร้ำงกลไกกำรตรวจสอบและรบัรองสนิค้ำตำมมำตรฐำน ด้วยระบบ MSTQ เพือ่ให้ได้คณุภำพตำมมำตรฐำนสำกลและมคีวำมปลอดภยั
แก่ผู้บริโภค
 l	วิจัยและพัฒนำให้เกิดสินค้ำนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและวิสำหกิจชุมชน
 ซึ่งกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เพื่อบรรลุตำมเป้ำหมำยได้ก�ำหนดกำรด�ำเนินงำนโครงกำรส�ำคัญท่ีมุ่งตอบโจทย์กำรพัฒนำศักยภำพกำร
ทดสอบคณุภำพอำหำรในเมืองนวตักรรมอำหำร  กำรพฒันำมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชน  กำรเพิม่คุณภำพผลติภณัฑ์วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) กำรบรูณำกำรส่งเสรมิวิจยัและพฒันำ  กำรวจิยัและพฒันำสู่กำรน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิและสังคม  กำรพฒันำนวตักรรมวสัดทุำงกำร
แพทย์  กำรส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน และกำรพัฒนำศูนย์บริกำรทดสอบสินค้ำแบบครบวงจร

ผลงานที่ส�าคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs

 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ได้มีกำรปรับกลยุทธ์ในกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร OTOP ในภูมิภำคเพื่อให้สินค้ำ OTOP มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน ปัจจุบันได้ท�ำโครงกำรคูปองวิทย์เพ่ือโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) ซึ่งได้ร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในสังกัด 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้สำมำรถผลิตสินค้ำด้วยนวัตกรรมและมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มผช. อีกทั้ง 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ได้จัดท�ำโครงกำร “การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพ่ือการส่งออก” เพื่อส่งเสริม และ 
ยกระดบั SMEs อำหำรแปรรปู ให้ได้มำตรฐำน GMP(CODEX) และ HACCP โครงกำร “พฒันาผลติภณัฑ์เซรามกิเพือ่การส่งออกของผูป้ระกอบการ 
ภาคกลาง” เป็นต้น 
 นอกจำกนีก้รมวทิยำศำสตร์บรกิำรยงัมกีำรวจิยัและพฒันำผลิตภัณฑ์ OTOP เพือ่เพิม่มลูค่ำและสร้ำงนวตักรรมให้แก่ผูป้ระกอบกำร อำทิ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป เป็นต้น และให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกำรในภูมิภำคด้วย

ความส�าเร็จของกรมวิทยาศาสตร์บริการสู่ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ

 จำกกำรด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ กรมวิทยำศำสตร์บริกำรได้รับควำมพึงพอใจอย่ำงมำกจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในด้ำนต่ำงๆ 
ได้แก่ กำรรับรองห้องปฏิบัติกำร กำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำร กำรฝึกอบรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
และกำรบริกำรสำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำรยังคงเป็นรำกฐำนส�ำคัญในกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศ กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรยงัคงมุง่มัน่พฒันำงำนให้เกดิควำมพอใจกบัผูใ้ช้บรกิำรมำกยิง่ขึน้และด�ำเนนิงำน
ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลเพื่อสร้ำงอำชีพ และเพิ่มรำยได้ให้กับชุมชน และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
เศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

People in Focus
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 พลต�ำรวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชำกำร ส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน 

ต�ำรวจ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ น�ำคณะเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน 

ต�ำรวจ เข้ำเยี่ยมชมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร เพื่อปรึกษำหำรือกำรบูรณำกำรร่วมกัน 

ตอบโจทย์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน เป็นนิมิตหมำยเชิงยุทธศำสตร์ในกำรปกป้อง 

ควำมยุติธรรม ควำมม่ันคงให้ประชำชน โดยมีกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์เป็นฐำน 

สร้ำงควำมเชื่อมั่นรองรับกำรยุติธรรมยุคใหม่ พร้อมได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์

ทดสอบ ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

พลต�ารวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์

รองผู้บัญชาการ ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 
 วำรสำร วศ. ฉบับนี้มีควำมยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับ พลต�ำรวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชำกำร ส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต�ำรวจ 
ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ หัวหน้ำน�ำคณะต�ำรวจกว่ำ 22 นำย จำกส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต�ำรวจ เข้ำร่วมประชุมหำรือ กำรใช้วิทยำศำสตร์เพื่อ
กำรยุติธรรมยุคใหม่พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำรด้ำนเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยำ และด้ำนยำงของ วศ. เมื่อเดือนพฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ ในโอกำสนี้จึงได้
เรียบเรียงน�ำเสนอท่ีมำควำมส�ำคัญกำรหำรือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำร ที่จะน�ำไปสู่แนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงกรมวิทยำศำสตร์บริกำรกับ 
ส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต�ำรวจในกำรบูรณำกำรร่วมกันใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อกำรยุติธรรมยุคใหม่

   

วิทยาศาสตร์ กับการพัฒนางานพิสูจน์หลักฐาน

 พลต�ำรวจตรีปรีดีฯ กล่ำวถึงที่มำควำมส�ำคัญกำรเยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำรว่ำ สืบเนื่องจำกมีกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ในกระบวนกำรยตุธิรรมสงูขึน้ ซ่ึงปัจจบุนัพยำนหลกัฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์ได้ทวคีวำมส�ำคัญอย่ำงยิง่ในกระบวนกำรยตุธิรรม มกีำรต่อสูเ้ชงิวชิำกำรสงูขึน้  
ดังนั้น จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องปรับตัวทำงมำตรฐำนให้สูงขึ้น โดยเฉพำะกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรของส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต�ำรวจ  
ที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้สำมำรถพัฒนำระบบงำนตรวจพิสูจน์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่นกำรตรวจทำงด้ำน DNA ยำเสพติด และอื่น ๆ ให้เป็น
มำตรฐำนสำกล เพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ันต่อกระบวนกำรยุติธรรม ปกป้อง คุ้มครองประชำชน ช่วยให้สังคมไทยดีข้ึน ขบวนกำรพิสูจน์หลักฐำน 
เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ    

Special Guest
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Special Guest

ประโยชน์จากการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
 กำรเยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำรครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรของส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต�ำรวจ ทั้งกำรเตรียม 
ควำมพร้อมของบุคลำกรในห้องปฏิบัติกำร กำรยกระดับห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรในห้องปฏิบัติกำรทั้งหมดท้ังดำ้นเครื่องมือ 
ควำมพร้อม กำรเข้ำร่วมกจิกรรมทดสอบควำมช�ำนำญ รวมไปถงึส่ิงแวดล้อมอืน่ ๆ  ซึง่เป็นส่ิงส�ำคญับ่งชีศ้กัยภำพของห้องปฏบิติักำรตำมมำตรฐำน 
ISO17025 นอกจำกนี้คณะผู้เยี่ยมชมยังได้เข้ำเยี่ยมชม ศูนย์บริกำร One Stop Service ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรที่ได้รับรอง ISO9001  
ด้ำนระบบกำรให้บริกำร  ศูนย์ทดสอบยำง  ห้องบริกำรสอบเทียบ และศูนย์ทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำร  

 

แนวทางความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์บริการกับส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ

 กำรหำรอืครัง้นีจ้ะท�ำให้เกิดแนวทำงควำมร่วมมอืหลำยประกำร  ระยะแรกเป็นเร่ืองของกำรพฒันำบคุลำกร   โดยกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร 
มีแนวทำงกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ และกำรยกระดับห้องปฏิบัติกำรเพื่อให้ได้รับมำตรฐำน 
เช่น กิจกรรมทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำร  กำรสอบเทียบซึ่งเป็นระบบเฉพำะตัวก�ำหนดควำมถูกต้องส�ำหรับกำรวัด  กำรทดสอบวิจัย
ที่อ้ำงอิงตำมมำตรฐำนต่ำงประเทศท�ำให้กำรรับรองมีควำมน่ำเชื่อถือ รวมถึงแนวทำงควำมร่วมมือในอนำคตเพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตประชำชน  เป็นนิมิตหมำยเชิงยุทธศำสตร์ในกำรปกป้องควำมยุติธรรม ควำมมั่นคงให้แก่ประชำชน  โดยมีกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
เป็นฐำนสร้ำงควำมเชื่อมั่น รองรับกำรยุติธรรมยุคใหม่
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ปาษาณ กุลวานิช 

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ กองเครื่องมือวัดและทดสอบความช�านาญ

การน�าเทคโนโลยี                    ไปใช้ประโยชน์ 

ในโครงการจัดการพื้นที่ท�าการเกษตรตามแนวพระราชด�าริ

หุ่นยนต์อัตโนมัต 
 

 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) รเิริม่งานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาต้ังแต่ปี 2544 โดยระบบท่ีสร้างข้ึน 

ส่วนใหญ่จะใช้ส�าหรับงานในห้องปฏบิัตกิารวทิยาศาสตร์ทางด้านวเิคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ หากแต่ว่ายงัมงีานและข้อมูลอกีมากมาย

มหาศาลท่ีเราต้องการทราบ ท่ีต้องการการวัด วิเคราะห์ ท่ีอยู่นอกห้องปฏิบัติการ ในยุคสมัยท่ีเป็นยุคแห่งข้อมูล หากเรามีข้อมูลท่ีถกูต้อง 

เพียงพอ และชัดเจนก็จะท�าให้เราสามารถตัดสินใจและท�างานได้อย่างถูกต้องตามเป้าประสงค์และสัมฤทธิผลในระยะเวลาอนัสั้น ข้อมูล 

ท่ีเราต้องการมีมากแต่เราขาดก�าลังคนท่ีจะไปน�าข้อมูลเหล่าน้ันมาให้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคล่ือนที่หรือยานไร้คนขับชนิดต่างๆ ติดต้ัง

เซนเซอร์ตรวจวัด หรืออุปกรณ์เก็บตัวอย่างจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการเก็บข้อมูลมาให้เราได้ 

 
 บทควำมนีเ้ป็นกรณศีกึษำทีแ่สดงให้เห็นถงึควำมเช่ือมโยงระหว่ำงเทคโนโลยหีุน่ยนต์ชนดิเรอือตัโนมตัเิคล่ือนทีต่ำมพกิดั GPS ของ วศ.  
เทคโนโลยกีำรส�ำรวจทำงน�ำ้ (Bathymetric survey) เทคนคิกำรบรหิำรจดักำรเกษตรแบบองค์รวม ซึง่น�ำมำสู่กำรประสำนควำมร่วมมอืท�ำงำน 
ระหว่ำงหลำยหน่วยงำนเพื่อให้ได้ข้อมูลทำงด้ำนภูมิสำรสนเทศส�ำหรับโครงกำรจัดกำรพื้นที่ท�ำกำรเกษตรตำมแนวพระรำชด�ำริ

ที่มาของการส�ารวจความลึกอ่างเก็บน�้าแม่ดีน้อย

 โครงกำรพื้นที่ต้นแบบบูรณำกำร แก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่ ต�ำบลแก่นมะกรูด อ�ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี ตำมแนว 
พระรำชด�ำรเิป็นโครงกำรทีม่คีณะกรรมกำรสถำบนัส่งเสรมิและพฒันำกจิกรรมปิดทองหลงัพระ สบืสำนแนวพระรำชด�ำรเิป็นส่วนขบัเคลือ่น 
คณะกรรมกำรฯ ประกอบด้วย ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้หำรือร่วมกับส่วนรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงแผนปฏิบัติงำนตำม
ควำมต้องกำรของชำวชมุชนเพือ่แก้ไขปัญหำและพัฒนำตนเอง โดยกรมชลประทำนได้มแีผนงำนปรบัปรงุอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยแม่ดน้ีอย อันเนือ่ง 
มำจำกพระรำชด�ำริ ที่มีปริมำณกำรกักเก็บน�้ำ 250,000 ลูกบำศก์เมตร ให้สำมำรถส่งน�้ำเข้ำพื้นที่เกษตรบ้ำนใต้และบ้ำนใหม่ คลองอังวะ 
500 ไร่ ในกำรนีเ้พือ่ให้แผนงำนปรบัปรุงอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยแม่ดน้ีอยฯ บรรลตุำมวตัถปุระสงค์สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เตม็ประสทิธภิำพ สถำบนั
ส่งเสริมและพฒันำกจิกรรมปิดทองหลงัพระ ได้ขอควำมอนเุครำะห์กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร (วศ.) น�ำเรอืหุน่ยนต์อตัโนมติัส�ำหรบังำนส�ำรวจและ 
เกบ็ข้อมลูด้ำนสิง่แวดล้อม ในกำรตรวจสอบปรมิำณน�ำ้ต้นทนุในอ่ำงเกบ็น�ำ้ก่อนโครงกำรชลประทำนอทุยัธำนเีริม่ปฏบิตังิำนตำมแผนปรบัปรงุ
อ่ำงเก็บน�้ำห้วยแม่ดีน้อย

ผลการปฏิบัตงาน 

 ในกำรหำปรมิำตรน�ำ้ในอ่ำงเกบ็น�ำ้นัน้จะใช้อปุกรณ์หยัง่น�ำ้ด้วยเสียง (Echosounder) เพือ่วัดควำมลึกท้องน�ำ้ ณ จดุพร้อมอุปกรณ์
หำพกิดับนพืน้ผวิโลก (GPS) ตดิตัง้บนเรอือตัโนมตัฯิ ข้อมลูควำมลกึและต�ำแหน่งของควำมลกึนัน้ๆ ในพืน้ทีข่องอ่ำงเกบ็น�ำ้จะถกูเกบ็บนัทกึ
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รปูท่ี 3: ปรมิาณน�า้ท่ีได้จากพืน้ท่ีส�ารวจหย่ังน�า้แสดงมิติความลึกด้วยสี 

  (ประมวลผลข้อมลูโดยสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้และ 

 การเกษตร) ข้อมูลความลึกจาก echosounder แสดงให้เห็นว่า

 ส่วนท่ีต้ืนทีสุ่ดของอ่างฯ จะอยู่ทางด้านทิศใต้และจะมีความลึก 

 เพิม่ข้ึนเรือ่ย ๆ ไปทางทิศเหนอืโดยจะมีจุดท่ีลึกทีส่ดุอยู่ทาง 

 ด้านหน้าของทางระบายน�้าล้น (Spill way)

 หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชนที่สนใจน�ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปปรับใช้กับงำนที่ท่ำนรับผิดชอบหรือต้องกำร 
สอบถำมข้อมลูเพิม่เตมิ สำมำรถตดิต่อกลุม่งำนนวตักรรมเครือ่งมอืวทิยำศำสตร์และระบบอตัโนมตั ิกองเครือ่งมอืวดัและทดสอบควำมช�ำนำญ  
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร โทรศัพท์ 02-201-7388

รูปที่ 2: เส้นทางการเดินเรืออัตโนมัตฯตามจริง โดยจุดปล่อยและ 

 เก็บเรือจะอยู่ทางด้านทิศเหนือใกล้กับ Spill way

ลงในอุปกรณ์เก็บข้อมลู data logger เพือ่น�ำไปใช้ในกำรวเิครำะห์หำปรมิำตรของน�ำ้ในอ่ำงเก็บน�ำ้  เรอือัตโนมตัฯิ จะวิง่ไปตำมจดุ waypoints 
ที่ออกแบบไว้เบื้องต้นในโปรแกรมวำงแผนกำรน�ำร่อง ในกำรวิ่งไปหำจุดต่ำงๆ นั้นจะมีโปรแกรมควบคุมกำรเดินเรือ (navigation control 
program) ที่จะท�ำหน้ำที่รับข้อมูลจำกอุปกรณ์น�ำร่องคือ GPS และ inertial measurement unit (IMU) เพื่อตัดสินใจในกำรสั่งควำมเร็ว
และทิศทำงในกำรเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 

รูปที่ 1: เรืออัตโนมัตฯ ขณะปฏิบัตงานในพื้นที่

 ระยะแนวกำรว่ิงจะห่ำงกัน 5 เมตร วิ่งเป็นวงตำมแนวสัณฐำนของอ่ำงเก็บน�้ำจนกระทั่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดท่ีสำมำรถจะ 
วิง่ได้เรือหุ่นยนต์ใช้เวลำปฏิบัติกำรทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 16 นำที 27 วินำที วิ่งครอบคลุมพื้นที่ประมำณ 31.26 ไร่ ด้วยควำมเร็วเฉลี่ย 5 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ปริมำณน�้ำโดยประมำณ ณ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558 คือ 210,000 ลบ.ม. [ควำมคลำดเคลื่อน  +/- 5% , ระดับน�้ำต�่ำกว่ำระดับ 
Spill way 0.7 ม., ควำมลึกสูงสุด 5.28 เมตร ณ ต�ำแหน่งหน้ำ spill way] เมื่อพิจำรณำจำกควำมจุเดิมที่ 250,000 ลบ.ม. (ปี 2526)  
จะเห็นได้ว่ำมีตะกอนสะสมท�ำให้อ่ำงเก็บน�้ำตื้นเขินไปบ้ำง สมควรให้มีกำรปรับปรุงขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมำณกำรกักเก็บ
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นำยเฉลยีว ปำนเนยีม กลุม่วสิำหกจิชมุชนส่งเสรมินโยบำยเศรษฐกจิพอเพยีง อ�ำเภอหนองหญ้ำไซ จงัหวดัสุพรรณบรุ ีเกษตรกร
ผู้สนใจน�ำหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้กับอำชีพเกษตรกรที่ท�ำอยู่ได้อย่ำงเหมำะสม โดยกำรท�ำเกษตรแบบผสมผสำนตำม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม ่ซึ่งมกีำรจัดสรรทีด่ินเพือ่ปลกูพชืผักสวนครวัต่ำงๆ เช่น แก้วมงักร ไผ่บงหวำน ไม้สกั และพชืสมนุไพร เช่น ขมิ้นชนั 
มะขำมป้อม ใบบัวบก มะเฟือง เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นบ้ำน มีกำรจัดสรรแหล่งน�้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อท�ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
รวมทั้งมีกำรขุดสระเพื่อเลี้ยงปลำดุก ปลำนิล ปลำหมอ และปลำสลิด นอกจำกนี้ยังมีกำรน�ำสมุนไพรและของเหลือทิ้งจำกกำรเกษตร
มำผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยหมักกับน�้ำตำลเป็นน�้ำหมักชีวภำพ เพื่อใช้ไล่แมลง ท�ำควำมสะอำดโรงเลี้ยงไก่ และเพิ่มปริมำณจุลินทรีย์ที่ดีให้กับ 
น�ำ้เสยี ช่วยลดกำรใช้สำรเคมใีนผลผลติทำงกำรเกษตร ปลอดภยัต่อผู้บริโภคและเกษตรกร ช่วยลดต้นทนุกำรผลิต และเพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำน 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำงกลุ่มยังได้เก็บข้อมูลทั้งด้ำนผลดีและผลเสียของกำรใช้น�้ำหมักชีวภำพชนิดต่ำงๆ แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มำ
ปรบัปรงุจนสำมำรถพฒันำเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ได้ เกดิเป็นศูนย์กำรเรยีนรูเ้ก่ียวกับเศรษฐกจิพอเพยีง กำรจดักำรเกษตรแบบผสมผสำนตำม
หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงท�ำให้เกษตรกรในกลุ่มสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน ได้ผลผลิตเพียงพอต่อกำรบริโภคและสำมำรถ
จ�ำหน่ำยสร้ำงรำยได้แก่กลุ่ม นอกจำกนี้ยังได้น�ำสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่มำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดต่ำงๆ เช่น สบู่เหลว 
สมุนไพรจุลินทรีย์ EM ผสมมะขำมป้อม ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำมะเฟือง  สบู่ก้อนขมิ้นชันและเปลือกมังคุด  ผลิตภัณฑ์อำบน�้ำสุนัขผสม
ประค�ำดีควำย ใบหมี่ และบอระเพ็ด 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตามวิถีพอเพียงของเกษตรกรหนองหญ้าไซ

สุบงกช ทรัพย์แตง

 นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานมานาน 

กว่า 30 ปี ซึง่เป็นแนวคิดท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพฒันาข้ันพืน้ฐานท่ีต้ังอยู่บนทางสายกลางและความ 

ไม่ประมาทซึง่ค�านึงถงึความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล  การสร้างภูมิคุ้มกนัในตัวเอง  ตลอดจนการใช้ความรูแ้ละคุณธรรมเพือ่เป็น 

พื้นฐานในการด�าเนินชีวิต ซึ่งต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” เป็นที่ตั้ง ซึ่งจะน�าไปสู่ความสุขในชีวิตที่แท้จริง ดังพระราชด�ารัส 

ท่ีว่า   “การพฒันาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับ ต้องสร้างพืน้ฐานคือความพอมีพอกนิ พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบ้ืองต้นก่อน 

โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เม่ือได้พื้นฐานความม่ันคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว  

จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป” (18 กรกฏาคม 2517)  
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อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนส่งเสริมนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง มีปัญหำด้ำนคุณภำพของกระบวนกำรผลิตที่ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) โดยส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน จึงได้เข้ำไปอบรมให้ควำมรู้ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตเครื่องส�ำอำงว่ำด้วยสุขลักษณะทั่วไป  แนะน�ำกำรคัดเลือกวัตถุดิบในกำรผลิต เทคนิคกำรวัดค่ำ
ควำมเป็นกรด – เบส (ค่ำ pH) ที่ถูกต้อง  และปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้มีคุณภำพ รวมทั้งให้กำรสนับสนุนบรรจุภัณฑ์  โดยผู้เข้ำร่วม
กำรอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในกระบวนกำรผลิตทั้งหมด เพื่อให้กลุ่มน�ำควำมรู้ไปพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
จนสำมำรถได้กำรรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชน ท�ำให้จ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ได้อย่ำงกว้ำง ซ่ึงเป็นอกีทำงหนึง่ในกำรสร้ำงรำยได้อย่ำงยัง่ยนื



13วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Functional food  
อาหารเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มโนวิช เรืองดิษฐ์ 

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

       

 

 

 จำกนโยบำยรัฐบำลท่ีมุ่งสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ สู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่   
Value–Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยเฉพำะกลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ ซึ่งจัดเป็น 1 ใน 5 

กลุม่เทคโนโลยแีละอตุสำหกรรมเป้ำหมำย ทีมี่ควำมส�ำคัญในกำรปฏริปูเศรษฐกจิในมวลรวม เนือ่งจำกโครงสร้ำงเศรษฐกจิของประเทศไทยมพีืน้ฐำน 

มำจำกภำคเกษตรกรรม ที่พึ่งพำรำยได้จำกกำรขำยผลผลิตทำงกำรเกษตรและส่งออกในรูปของวัตถุดิบไปยังต่ำงประเทศ และในช่วงทศวรรษ 

ที่ผ่ำนมำ ปัญหำรำคำผลผลิตตกต�่ำ ขำดเสถียรภำพและมีปริมำณเกินควำมต้องกำรของตลำดโลกได้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อรำยได ้

ภำคครวัเรอืนทีไ่ม่แน่นอนและเพียงพอต่อกำรด�ำรงชพี ซึง่หำกน้อมน�ำ ปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัรชักำลที ่9  มำใช้ 

เป็นแนวทำงแก้ปัญหำ โดยใช้หลัก 3 ประกำรได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน ที่มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายาม

เริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ�ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพา เพิ่มขีดความ

สามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการณ์เส่ียงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผสำนกับ

แนวคิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ด้วยกำรผลิตสินค้ำ “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้ำเชิง “นวัตกรรม” โดยน�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและควำมคิดสร้ำง

สรรค์ใหม่ๆ มำใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกวัตถุดิบทำงกำรเกษตร ที่ผลิตได้เองภำยในประเทศ สู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอำหำรที่มีมูลค่ำสูง 

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มตลำดอุตสำหกรรมอำหำรโลก ซึ่งผลิตภัณฑ์ Functional food  ก็เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอำหำรประเภทหนึ่งที่น่ำสนใจ 

และก�ำลังได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง โดยเฉพำะผู้บริโภคในกลุ่มคนท�ำงำนและคนรุ่นใหม่ ที่สนใจดูแลสุขภำพร่ำงกำย ดังน้ันกำรพัฒนำภำคกำรผลิต

อำหำรแปรรูปพื้นฐำน สู่ ผลิตภัณฑ์ Functional food จึงเป็นแนวทำงที่เหมำะสมต่อกำรน�ำมำใช้เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพภำคกำรผลิตอำหำรและ

กำรเกษตรของประเทศในปัจจุบัน

สรรสาระ



ความหมายของ Functional food

 องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำต ิ(Food and Agriculture Organization of the United Nation ; FAO) ได้ให้ควำมหมำย 

ของ Functional food ว่ำ “เป็นอาหารที่บริโภคเหมือนอาหารปกติโดยทั่วไป โดยประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Biological active  

component) ท่ีบ�ารงุสุขภาพหรอืลดความเสีย่งในการเกดิโรคเรือ้รงั (Chronic disease)” โดยสำรประกอบทีใ่ห้เกดิผลทำงสรรีวทิยำเรำเรยีกว่ำ 

Physiologically Active Component  หรอื Functional ingredient  สำมำรถแบ่งได้หลำยกลุม่ด้วยกัน ทีส่�ำคญัได้แก่  กลุม่เส้นใยอำหำร (dietary 

fiber)  น�้ำตำลโอลิโกแซคคำไรด์ (oligosaccharides)  เปปไทด์ (peptide) เชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม lactic acid bacteria  กรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม

โอเมก้ำ 3 (omega 3 – polyunsaturated fatty acid) สำรพฤกษเคมี (phytochemicals)และ กลุ่มเกลือแร่และวิตำมินต่ำง ๆ (Mineral and 

Vitamin) ตวัอย่ำง Functional ingredient ทีพ่บในผลติภณัฑ์ Functional food ทีจ่�ำหน่ำยในท้องตลำดเช่น ไลโคปีน ลทูนี ในผลติภัณฑ์เครือ่งดืม่

เพื่อสุขภำพและน�้ำผลไม้ สำรกำบำ กรดไขมันโอเมก้ำ 3, 6, 9 ในผลิตภัณฑ์นมและน�้ำนมถั่วเหลือง แอล-คำร์นิทีน สำรสกัดจำกถั่วขำว ในผลิตภัณฑ์

เครือ่งดืม่ส�ำหรบันกักฬีำและกำแฟควบคุมน�ำ้หนกั คอลลำเจน แอล-กลตู้ำไธโอน  สำรสกดัจำกโกจเิบอร์รี ่ในเครือ่งดืม่เพือ่สขุภำพควำมงำม เป็นต้น

 ในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้วเช่น สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ญี่ปุ่น เกำหลี ออสเตรเลียและประเทศในสหภำพยุโรป อุตสำหกรรมอำหำร  

Functional food มีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วและสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเป็นอย่ำงมำก ดูจำกภำพรวมของตลำดอำหำร กลุ่ม 

Functional food ทั่วโลกในปี  ค.ศ. 2013 ประเทศญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งตลำด  40 % เป็นอันดับ 1 ตำมด้วยสหรัฐอเมริกำ 38 %  กลุ่มประเทศสหภำพ

ยุโรป 14 % ออสเตรเลีย 2 % และประเทศอื่นๆ อีก 6 % และจำกผลส�ำรวจ Euro monitor พบว่ำมูลค่ำตลำดอำหำรและเครื่องดื่มสุขภำพของโลก 

มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ด้วยอตัรำเฉลีย่ร้อยละ 6-7 ต่อปี คำดว่ำในปี 2560 มลูค่ำจะสงูถงึ 1 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรฐั โดยมตีลำดใหญ่ทีส่ดุได้แก่  จนี บรำซลิ 

และสหรัฐอเมริกำ ตำมล�ำดับ 

ภาพรวมของตลาดอาหาร กลุ่ม Functional food ทั่วโลกในปี  ค.ศ. 2013 
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 ในประเทศไทย จำกข้อมลูศนูย์วจิยักสกิรไทยพบว่ำ มลูค่ำของอำหำรเพือ่สขุภำพ ในปี 2558 จะอยูท่ีป่ระมำณ 161,000 ล้ำนบำท คำดว่ำจะมี

อตัรำกำรเตบิโตร้อยละ 6.0 ต่อปี จนถงึปี 2560 โดย Functional food มส่ีวนแบ่งทำงกำรตลำดมำกทีสุ่ดถงึ ร้อยละ 60 คดิเป็นมลูค่ำประมำณ 96,600 

ล้ำนบำท ตัวอย่ำงผลติภณัฑ์ทีว่ำงจ�ำหน่ำยตำมท้องตลำดภำยในประเทศได้แก่ เครือ่งดืม่น�ำ้ผักผลไม้เพือ่สขุภำพ เครือ่งดืม่เพือ่สขุภำพควำมงำม เคร่ืองดืม่ 

ส�ำหรับนักกีฬำ เครื่องดื่มชูก�ำลัง ผลิตภัณฑ์นมและนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์สำรสกัดต่ำงๆเช่น โสม ซุปไก่สกัด เห็ดสกัด ผักผลไม้สกัด 

เข้มข้น เป็นต้น  จำกข้อมลูดงักล่ำวจะเหน็ได้ว่ำ ตลำดของอำหำร กลุ่ม Functional food ยงัมโีอกำสขยำยตวัและเตบิโตในตลำดอุตสำหกรรมอำหำร

โลกอีกมำกในอนำคต  ดังนั้นกำรสนับสนุนและกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทย ตั้งแต่ระดับชุมชน SME จนถึงระดับภำคอุตสำหกรรม ในกำรพัฒนำ 

ผลิตภัณฑ์ Functional food โดยใช้ข้อได้เปรียบในด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และวัตถุดิบทำงกำรเกษตรภำยในประเทศมำใช้เป็นจุดแข็งใน

กำรสร้ำงศกัยภำพของภำคกำรผลติ จงึเป็นภำรกจิทีเ่ร่งด่วน ทีต้่องอำศัยควำมร่วมมอืในทกุภำคส่วน ทัง้ภำครฐั หน่วยงำนกำรศึกษำ และภำคเอกชน 

เพือ่ขบัเคลือ่นภำคกำรผลติ Functional food ให้เป็นไปตำมแนวทำงแผนยทุธศำสตร์กำรจดักำรด้ำนอำหำรแห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบำยและ

แผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรจัดกำรด้ำนอำหำรในประเทศ

เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดโลก     

 กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร เป็นหน่วยงำนหลักที่มีบทบำทในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และ

พัฒนำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม รวมถึงกำรประยุกต์หลักวิชำกำรและเทคโนโลยี ให้เหมำะสมต่อกำรให้บริกำรแก ่

ภำคชุมชนและภำคอุตสำหกรรม ขอน้อมน�ำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 มำใช้เป็นแนวทำง 

ในกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ Functional food ให้ได้คุณภำพ มำตรฐำนตำมกฎหมำย เพื่อร่วมสนับสนุนและ

ผลักดันภำคกำรผลิตของประเทศให้เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม น�ำมำสู่กำรสร้ำงรำยได้และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสม 

และพอเพียงต่อกำรด�ำรงชีพอย่ำงยั่งยืนต่อไป
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รู้จักสารเคมีใน

ฝนหลวง
นางสาวโศรดา ขุนโหร

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

 เมื่อกล่ำวถึงสำรเคมี คนส่วนใหญ่อำจจะนึกถึงสำรจ�ำพวกกรด 

หรือ ด่ำง แต่เมื่อพูดถึงสำรฝนหลวงหลำยคนคงจะนึกไม่ออกว่ำสำรเคม ี

ทีใ่ช้ท�ำฝนหลวงนัน้คอืสำรประเภทหรอืกลุม่ไหน เรำมำท�ำควำมรู้จกัสำรเคมี

ฝนหลวงกนั  สำรเคมีทีใ่ช้ท�ำฝนหลวงมหีลำยชนดิบำงชนดิมคีณุสมบตัดิดูซบั 

ควำมชื้นได้ดี (Hygroscopic substances) บำงชนิดมีคุณสมบัติเป็นแกน

กล่ันตวัของเมฆ (Cloud condensation nuclei) ของควำมชืน้ในบรรยำกำศ  

บำงชนิดสำมำรถดึงควำมร้อนท�ำให้อุณหภูมิของอำกำศหรือเมฆเย็นตัวลง 

เร่งกำรกล่ันตัวของไอน�้ำและเสริมควำมหนำแน่นของเมฆจนเกิดเป็นฝน

กำรเลือกใช้สำรเคมีส�ำหรับท�ำฝนหลวงแต่ละชนิดจึงพิจำรณำคุณสมบัต ิ

ทีก่ล่ำวเกีย่วกบัสภำวะของเมฆหรอืบรรยำกำศ  สำรเคมสี�ำหรบัท�ำฝนหลวง 

ที่ใช้แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

 

 1. สารเคมีประเภทคายความร้อน หรือท�าให้อุณหภูมิสูงขึ้น

 สำรเคมปีระเภทนี ้มคีณุสมบตัเิมือ่ดดูซับควำมชืน้ในอำกำศ หรอื

ท�ำปฏิกิริยำกับน�้ำท�ำให้อุณหภูมิสูงขึ้น  ได้แก่ แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl
2
)   

แคลเซียมออกไซด์ (CaO)

 2. สารเคมีประเภทดูดกลืนความร้อนแล้วท�าให้อุณหภูมิต�่าลง

              สำรเคมีประเภทนี้ มีคุณสมบัติเมื่อดูดซับควำมชื้นในอำกำศหรือ

ท�ำปฏิกิริยำกับน�้ำ ท�ำให้อุณหภูมิลดลงหรือเย็นลง ได้แก่ ยูเรีย (CH
4
N

2
O)   

น�้ำแข็งแห้ง

 3. สารเคมีที่ท�าหน้าที่ดูดซับความชื้น

 สำรเคมีประเภทน้ี มีคุณสมบัติเป็นแกนดูดซับควำมชื้นให้เข้ำ

มำเกำะและกลั่นตัว กลำยเป็นเม็ดน�้ำจ�ำนวนมำก ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ 

(NaCl) หรือเกลือแป้ง

              สำรเคมทีัง้หมดทีก่ล่ำวถงึเป็นส่วนผสมทีม่ใีน “สารฝนหลวง”สำรเคม ี

แต่ละชนดิมีคณุสมบตักิำรน�ำไปใช้งำนทีแ่ตกต่ำงกันไป  ในปัจจบัุนสำรฝนหลวง 

ใช้ทัง้หมด 6 ชนดิ คอื เกลอืแป้ง แบบ 4/1 (สตูร1)เกลอืแป้ง แบบ 4/2 (สตูร1) 

แคลเซียมคลอไรด์(สตูร6)  แคลเซียมออกไซด์ (สูตร8) และน�ำ้แขง็แห้ง(สตูร6)     

โดยหน่วยงำนรำชกำรที่ใช้สำรเคมีดังกล่ำว  ต้องมีกำรตรวจสอบว่ำเป็นไป 

ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดก่อนกำรส่งมอบและใช้งำนตำมตำรำงดังนี้

สรรสาระ
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     ตารางแสดงเกณฑ์ก�าหนดและรายละเอียดที่ตรวจสอบส�าหรับสารฝนหลวง

รายละเอียด

คุณสมบัติของสาร                                        

ที่ตรวจสอบและเกณฑ์ที่ก�าหนด

 ชนิดสารฝนหลวง

เกลือแป้ง 

แบบ 4/1

เกลือแป้ง

แบบ 4/2

แคลเซียม

คลอไรด์

แคลเซียม

ออกไซด์

  ยูเรีย  

46% N

เปอร์เซ็นต์เนื้อสำร ≥ 95 ≥ 95 ≥ 80 - ≥ 46

เปอร์เซ็นต์ของสำรผ่ำนตะแกรงร่อน เบอร์ 40 

(425 ไมโครเมตร)
≥ 97 ≥ 97

เปอร์เซ็นต์ของสำรผ่ำนตะแกรงร่อน  เบอร์ 60 

(250 ไมโครเมตร)
≥ 50 ≥ 50 -

- -

เปอร์เซ็นต์ของสำรผ่ำนตะแกรงร่อน เบอร์ 120 

(125 ไมโครเมตร)
- - ≥ 75

≥ 95 -

กำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ                          

เมื่อละลำยน�้ำ(องศำเซลเซียส)
- - ≥ 60

≥ 70 -

เปอร์เซ็นต์ควำมชื้น ≤ 0.60 ≤ 0.60 - - -

เปอร์เซ็นต์ดีเกลือ  (แมกนีเซียมซัลเฟต) - ≥ 0.35 -
- -

เปอร์เซ็นต์ไบยูเรตไนโตรเจน - - -
- ≤ 1.0

ค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำง (pH) - - -
- ≥ 7.0

หมายเหตุ แคลเซียมออกไซด์ก�าหนดให้ตรวจเปอร์เซ็นต์สารไม่ละลายน�้าเพิ่มขึ้นด้วย

           

 นอกจำกสำรเคมีเหล่ำนี้จะใช้เป็นส่วนผสมในสำรฝนหลวงแล้วยังสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ ได้อีก เช่น

            1. โซเดียมคลอไรด์  สูตรเคมีคือ NaCl  หรือส�ำหรับสำรฝนหลวงเรียกว่ำ เกลือแป้ง  มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ดสีขำว ไม่มีกลิ่น  ผลิตโดย 

กำรระเหยของน�้ำทะเล หรือน�้ำเค็ม จำกแหล่งอื่นๆเช่น บ่อน�้ำเค็ม ทะเลสำบน�้ำเค็ม และกำรท�ำเหมืองเกลือที่เรียกว่ำร็อกซอลต์ ประโยชน์ใน 

ด้ำนอื่นๆ เช่น

      - ใช้เป็นสำรตั้งต้นในกำรผลิตสำรเคมี                   - ใช้ในทำงกำรแพทย์

                       - ใช้ในอุตสำหกรรมผลิตสบู่และผงซักฟอก         - ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร

                       - ใช้ในอุตสำหกรรมฟอกย้อมเสื้อผ้ำ

        

           2. แคลเซียมออกไซด์ สูตรเคมีคือ CaO  เป็นผงสีขำว แคลเซียมออกไซด์ได้จำกกำรเผำหินปูนที่อุณหภูมิสูง ซึ่งประกอบด้วยแคลเซียม

คำร์บอเนต(CaCO
3
)เป็นส่วนใหญ่   จะได้แคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็นผงสีขำวประกอบด้วย แคลเซียมออกไซด์ ประมำณ 85%  และอำจมีสิ่งเจือ

ปนอื่นๆปนอยู่เช่น  แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)  เฟร์ริกออกไซด์ (Fe
2
O

3
) เป็นต้น ประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ เช่น

 

สรรสาระ
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  l	อุตสำหกรรมเหล็ก

     - เป็นตัวดึงสำรเจือปนต่ำงๆในกระบวนกำรผลิตเหล็ก

  l	อุตสำหกรรมเยื่อและกระดำษ     

    -   ใช้ในกำรผลิต Precipitated  Calcium carbonate (PCC) ที่ใช้ในกำรเคลือบกระดำษ

                  -   ใช้ในกำรผลิตสำรฟอกขำว

  l	กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย

    -   เป็นสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตกตะกอน

     -  ใช้ส�ำหรับปรับสภำพควำมเป็นกรด

   3.  แคลเซียมคลอไรด์ สูตรเคมีคือ CaCl
2
 เป็นผงสีขำว ละลำยน�้ำได้ดี ประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ เช่น

    - ใช้เป็นดูดซับควำมชื้นหรือดูดซับน�้ำออกจำกตัวท�ำละลำย

    -   ใช้ยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในอำหำร

    -   เป็นสำรเร่งกำรแข็งตัว ในงำนเทคอนกรีตและเพิ่มก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีตในระยะแรกๆ

    -   เพิ่มควำมกรอบให้แก่ผลไม้

    - รกัษำ และยดือำยผุลผลติทำงกำรเกษตร เช่น ผัก ผลไม้หลำยชนดิ โดยกำรฉดีพ่นสำรละลำยทัง้ก่อน และหลงักำรเกบ็เกีย่ว หรอื

จุ่มผลผลิตในสำรละลำยโดยตรง

             4.  ยเูรยี สตูรเคมคีอื CH
4
N

2
O  เป็นผลกึสขีำว มกีลิน่เฉพำะตวั ละลำยน�ำ้ได้ด ีเป็นสำรอนิทรย์ีสงัเครำะห์ทีม่ไีนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ

มำกถึงร้อยละ 46 โดยน�้ำหนัก ประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ เช่น

                       -  เป็นส่วนผสมในกำรผลิตกำว

                       -  เป็นสำรให้ควำมเย็น เมื่อสำรดังกล่ำวละลำย จะมีควำมสำมำรถดูดควำมร้อนได้สูง

                       -  เป็นส่วนผสมของอำหำรสัตว์เพื่อเสริมโปรตีนส�ำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

                       -  เป็นส่วนผสมในพลำสติกหลำยๆประเภท

  

  สำรเคมีแต่ละชนิดก่อนกำรใช้งำนต้องมีกำรตรวจสอบคุณสมบัติของสำร เช่น ควำมบริสุทธิ์  หรือสิ่งเจือปนอื่นๆ เพื่อให้มีกำรใช้งำนได้

อย่ำงถกูต้อง  ปลอดภยั และมปีระสทิธภิำพ  โดยวธิทีีใ่ช้ทดสอบเป็นวธิมีำตรฐำนระดบัประเทศ และระดบันำนำชำต ิ หรอืมำตรฐำนอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง

  

  กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรทดสอบสำรเคมีประเภทต่ำงๆเช่น ประเภทกรด ประเภทด่ำง ประเภทเกลือ รวมถึง 

สำรเคมีส�ำหรับฝนหลวง  ผู้สนใจสำมำรถติดต่อสอบถำม และขอรับบริกำรได้ที่กลุ่มเคมีภัณฑ์  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 

  

  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 75/7 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี  กรุงเทพมหำนคร  10400 โทรศัพท์  022017227-8 
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 สทิธบิตัรตามความหมายของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา หมายถึง หนงัสอืส�าคญัทีร่ัฐออกให้เพื่อคุม้ครองการประดษิฐ์ (Invention) 

หรอืการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ท่ีมลัีกษณะตามท่ีกฎหมายก�าหนด เป็นสิทธพิเิศษทีผู่ป้ระดิษฐ์คิดค้นหรอืผูอ้อกแบบผลิตภัณฑ์ 

มีสิทธท่ีิจะผลิตสนิค้า จ�าหน่ายสินค้าแต่เพยีงผูเ้ดียว ในช่วงระยะเวลาหน่ึง
1
 ดังน้ัน สิทธบัิตรจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อนักประดิษฐ์ ผูคิ้ดค้น 

นวัตกรรม รวมถงึงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะการจดสิทธบัิตรนัน้เป็นการคุม้ครองผลงานและความคิดสร้างสรรค์ของ

ผูคิ้ดค้น ซึง่หากกล่าวถงึนักประดิษฐ์และนกัพฒันาผูย่ิ้งใหญ่ ผูเ้ป็นแบบอย่างของคนไทยทัง้ชาติ ทุกท่านคงจะต้องนกึถงึพระมหากษตัรย์ิผูเ้ป็น

ที่รักยิ่งของคนไทย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

 

 ตลอดระยะเวลำ 70 ปี แห่งกำรครองรำชย์ของพระองค์ ท่ำนทรงสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นแบบอย่ำงให้คนไทยเข้ำใจถึง 

คุณค่ำของทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงแท้จริง โดยสิ่งที่ท่ำนคิดและพัฒนำขึ้นน้ันมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแก้ไขปัญหำและยกระดับควำมเป็นอยู่ของ 

พสกนิกรของท่ำนให้ดียิ่งข้ึน  พระองค์มีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับกำรถวำยจดสิทธิบัตรมำกมำย เช่น เทคโนโลยีกำรดัดแปลงสภำพอำกำศเพื่อให้เกิดฝน 

(ฝนหลวง) กระบวนกำรปรับปรุงสภำพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมำะแก่กำรเพำะปลูก (แกล้งดิน) และเครื่องกลเติมอำกำศท่ีผิวน�้ำหมุนช้ำ แบบทุ่นลอย 

“กังหันน�้าชัยพัฒนา” 

           

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดค้นออกแบบเครื่องกลเติมอำกำศหลำกหลำยรูปแบบ ที่ส�ำคัญคือเครื่องกลเติม

อำกำศหมนุช้ำแบบทุน่ลอย (Chaipattana Low Surface Aerator) เครือ่งกลเตมิอำกำศทีท่รงคดิค้นนีไ้ด้รบัแบบอย่ำงมำจำก “หลุก” กังหนัวดิน�ำ้

ไม้ไผ่ตำมภูมิปัญญำทำงภำคเหนือ (ภำพที่ 1)  ท่ำนทรงพระรำชทำนรูปแบบและพระรำชด�ำริเรื่องกำรแก้ไขปัญหำน�้ำเสียโดยกำรเติมออกซิเจนในน�้ำ 

ไว้ 2 วธิ ีหนึง่คอืใช้อำกำศอดัเข้ำไปทำงท่อเป่ำลงไปใต้ผวิน�ำ้แบบกระจำยฟอง และอกีวธิหีนึง่ท�ำโดยใช้กงัหนัวิดตักน�ำ้ วดิตกัขึน้ไปบนผวิน�ำ้ แล้วปล่อยให้ 
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สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เครื่องกลเติมอากาศ

 “กังหันน�้าชัยพัฒนา”
เรียบเรียงโดย  นางสาวพรรษชล รัตนปาณี 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ที่มำ http://www.chaipat.or.th/2010-01-15-07-20-55/2013-05-29-17-39-32.ht00ml)

 ภาพที่ 1 หลุกหรือระหัดวิดน�้า                                     ภาพที่ 2 กังหันน�้าชัยพัฒนา

สรรสาระ



ตกลงมำที่ผิวน�้ำตำมเดิมโดยที่กังหันดังกล่ำวจะหมุนช้ำๆ ด้วยก�ำลังของมอเตอร์ไฟฟ้ำไม่เกิน 2 แรงม้ำ หรือใช้พลังงำนน�้ำไหล กรมชลประทำนได้

สนองพระรำชด�ำริในกำรศึกษำและสร้ำงต้นแบบออกมำได้ 9 แบบ คือ โมเดล RX1-RX9 (RX ย่อมำจำก Royal Experiment) โดยในปี พ.ศ. 2532 

ได้น�ำต้นแบบทั้ง 9 เครื่องไปติดตั้งใช้งำนกับระบบบ�ำบัดน�้ำเสียตำมสถำนที่ต่ำงๆ โดยรูปแบบที่ให้ผลชัดเจนที่สุดได้แก่ RX2 – กังหันน�้ำชัยพัฒนำ 

(ภำพที่ 2) มีคุณสมบัติในกำรถ่ำยเทออกซิเจนได้สูงถึง 1.2 กิโลกรัมของออกซิเจน/แรงม้ำ/ชั่วโมง  สำมำรถน�ำไปใช้ในกิจกรรมปรับปรุงคุณภำพน�้ำได้

อย่ำงอเนกประสงค์  ติดตั้งง่ำย  และสำมำรถบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีค่ำควำมสกปรก 250 มิลลิกรัม/ลิตร ได้มำกถึง 600 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ลดค่ำ BOD 

(Biological Oxygen Demand) ได้มำกกว่ำร้อยละ 90 ในขณะที่เสียค่ำใช้จ่ำยลูกบำศก์เมตรละ 96 สตำงค์ เหมำะส�ำหรับใช้ในแหล่งน�้ำธรรมชำติ 

ได้แก่ สระน�้ำ หนองน�้ำ คลอง บึง ล�ำห้วย ฯลฯ  ที่มีควำมลึกประมำณ 1.00 เมตร  และมีควำมกว้ำงมำกกว่ำ 3.00  เมตร2  กังหันน�้ำชัยพัฒนำนี้

สำมำรถใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพของแหล่งน�้ำ เช่น ใช้ในกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกกำรอุปโภคของประชำชน น�้ำเสียจำกอุตสำหกรรมต่ำงๆ นอกจำกนี้

ยังสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรเพิ่มปริมำณออกซิเจนในบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำทำงด้ำนเกษตรกรรมได้อีกทำงหนึ่งด้วย 

 

 

 

  ผลงำนประดิษฐ์กังหันน�้ำชัยพัฒนำนี้ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย ์

ได้ทลูเกล้ำทลูกระหม่อมถวำยสทิธบิตัรเลขที ่31273  ในกำรประดษิฐ์คดิค้นกังหันน�ำ้ชยัพฒันำแด่

พระองค์ เมือ่วนัที ่2 กุมภำพนัธ์ 2536 นบัเป็นสิง่ประดษิฐ์เครือ่งกลเตมิอำกำศเครือ่งท่ี 9 ของโลก

ทีไ่ด้รบัสทิธบิตัร โดยมมีตทิีป่ระชมุคณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่10 พฤษภำคม 2537 ได้ก�ำหนดให้วนัท่ี 

2 กมุภำพนัธ์ของทกุปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” เพือ่เทดิพระเกยีรตแิด่พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหำภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นกังหันน�้ำชัยพัฒนำ และเพื่อระลึกถึงวันประวัติศำสตร์

กำรจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวำยแด่พระมหำกษัตริย์  นับได้ว่ำเป็น  “สิทธิบัตรเครื่องกล

เติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและ

เป็นครั้งแรกของโลก”

  กังหันน�้ำชัยพัฒนำเป็นส่ิงประดิษฐ์ที่เกิดจำกควำมห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อควำม

เป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของรำษฎรของพระองค์อย่ำงแท้จริง เป็นนวัตกรรมท่ีใช้ควำมรู้ทำงด้ำน

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยเีป็นหลกัในกำรพฒันำ ส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลย ีกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร ในฐำนะหน่วยงำนทีใ่ห้บริกำรด้ำนสำรสนเทศแก่ประชำชน 

เหน็ควำมส�ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ในกำรน�ำควำมรูท้ำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยมีำใช้เป็นพืน้ฐำน 

ในกำรวิจัยและพัฒนำ  ส�ำนักหอสมุดฯ มีบริกำรสำรสนเทศสนับสนุนกำรวิจัยเพื่ออ�ำนวยควำม

สะดวกในกำรท�ำงำนวจิยัของบุคลำกร วศ. และผูใ้ช้บรกิำรจำกภำยนอก ให้สำมำรถเข้ำถงึทรพัยำกร

สำรสนเทศได้อย่ำงสะดวกรวดเรว็โดยมนีกัวทิยำศำสตร์และบรรณำรกัษ์พร้อมให้บรกิำร ประกอบ

ด้วย 4 บรกิำร คือ สืบค้นสารสนเทศเพือ่การวิจัย (หนังสือ/วารสารวิชาการ และสทิธบัิตร) แนะน�า

การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง ตรวจสอบงานวิจัยส�าหรบัการจดสิทธบิตัร และการท�า Patent Mapping ผูท้ีส่นใจสามารถเข้ามาใช้

บรกิารได้ทกุวันและเวลาราชการ ท่ีส�านักหอสมุดและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร 75/7 ถ.พระรามหก แขวง 

ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หากมีข้อสงสัยในการใช้บริการสามารถ e-mail มาสอบถามได้ที่ info@dss.go.th หรือโทรศัพท์สอบถาม

เพิ่มเติมที่หมายเลข 0 2201 7250

20 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ภาพที่ 3 สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย

(ที่มา : หนังสือ กังหันน้�าชัยพัฒนา 

 โดยการประปานครหลวง)

เอกสารอ้างอิง

กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ.  ในหลวงกับกำรประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์, 2536.

มูลนิธิชัยพัฒนำ. กังหันน�้ำชัยพัฒนำ. กรุงเทพฯ: กำรประปำนครหลวง, 2549. 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร [ออนไลน์]. กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์, 2560. [อ้ำงถึงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560]. 

 เข้ำถึงจำก: http://www.ipthailand.go.th/th/faq/item/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร.html
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   บทน�า

 กำรพัฒนำบคุลำกรด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีถอืเป็นปัจจัยส�ำคญัต่อกำรพัฒนำและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สงัคมฐำนควำมรู้
และขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศและเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของกรมวทิยำศำสตร์บริกำร ส�ำนักพัฒนำศกัยภำพนกัวทิยำศำสตร์
ห้องปฏบัิตกิำรเป็นหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎกระทรวง กำรแบ่งส่วนรำชกำรกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร กระทรวงวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ีพ.ศ. 2545 ในกำรบรหิำรจดักำรศึกษำและฝึกอบรมทำงวชิำกำรและเทคนคิปฏบิติัด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ตารางท่ี 1 แสดงภำรกจิและสดัส่วนของกำรจดักำรฝึกอบรมของส�ำนกัฯ

ล�าดับที่ ประเภทภารกิจจัดการฝึกอบรม หน่วย ร้อยละ

1 กำรจัดฝึกอบรมผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต(หลักสูตร) 26 25

2
กำรรับรองบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17024(สำขำ)
1 1

3 กำรจัดฝึกอบรมระยะสั้น(หลักสูตร) 52 50

 “ การศึกษามีความส�าคัญต่อมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะมีสถานภาพใดและอยู่แห่งหนใดในปัจจุบัน องค์กร 

ระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาต่างๆ หลายองค์กรล้วนสนับสนุนค�าขวัญ Education for All การศึกษา 

เพื่อทุกคน และร่วมกันผลักดันให้การศึกษาเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย์ นอกจากน้ียังมีความพยายาม 

ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของการศึกษา โดยยึดผู ้เรียนเป็นส�าคัญ มีการปฏิรูปการศึกษาด้านต่าง ๆ ท่ัวโลก  

การที่จะท�าให้เป ้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพดังกล่าวส�าเร็จ ลุล่วงไปได้ ย่อมต้องอาศัยครูเป ็น 

ปัจจัยส�าคัญ แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีจะก้าวหน้า ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน แต่ก็ ไม่สามารถทดแทนครูได้ 

เพราะการศึกษามิใช ่ เป ็นเพียงการรับความรู ้  รับข ้อมูลข ่าวสารเท ่า น้ันส่ิงส�าคัญกว่าคือ การฝึกคิด 

การบ่มนิสัยให้แต่ละคนสามารถพึ่งพาตนเอง และมีน�้าใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ส่วนน้ีต้องใช้คนสอนเท่าน้ัน 

ย่ิงเทคโนโลยีก้าวไกลเพียงใด ก็ย่ิงต้องการครูท่ีมีความสามารถมากข้ึนเพียงน้ัน ครูต้องพัฒนาตนเอง 

ให้รู้เท่าทันโลก จึงจะสามารถอบรมบ่มนิสัยคนในยุคใหม่ได้ ”

พระราชด�ารัส ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547

พระราชด�ารสั รัชกาลที่ 9 

กับงานฝึกอบรม

สรรสาระ



ล�าดับที่ ประเภทภารกิจจัดการฝึกอบรม หน่วย ร้อยละ

4 กำรจัดฝึกอบรมภำคภำษำอังกฤษ(หลักสูตร) 7 7

5 กำรจัดฝึกอบรมร่วมกับเครือข่ำย(หลักสูตร) 2 2

6 กำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ(MoU) 1 1

7 กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ(ครั้ง) 5 5

8
ผลงำนวิจัย/บทควำมวิชำกำร/กำรจัดกำรควำมรู้/และกำรด�ำเนินงำนอื่น ๆ

(โครงกำร/เรื่อง/ระบบ)
9 9

รวม 103 100

ผลกำรด�ำเนนิงำนจดัฝึกอบรมท่ีได้รบัควำมนยิมเข้ำฝึกอบรมสงูสดุ 2 อนัดับ ดังตำรำงที ่2
ตารางท่ี 2 แสดงผลกำรด�ำเนนิกำรจดัฝึกอบรม 2 ภำรกจิของปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ทีไ่ด้รบัควำมนยิมสงูสดุ

ประเภทภารกิจ
จ�านวน

หลักสูตร

จ�านวน(คนฝึกอบรม) ผลการประเมินความพึงพอใจ(ร้อยละ)

เข้าฝึกอบรม
ผ่านการฝึก

อบรม

การน�าไปใช้

ประโยชน์
การจัดฝึกอบรม

กำรฝึกอบรมผ่ำนเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต
26 6,547 6,030 97.95 97.38

กำรฝึกอบรมระยะสั้น 41 2,342 2,333 95.23 91.05

   กระบวนการด�าเนินงานการจัดการฝึกอบรม

 กำรฝึกอบรมของส�ำนกัพฒันำศกัยภำพนกัวทิยำศำสตร์ห้องปฏบิตักิำร ได้รบักำรรบัรองระบบบรหิำรงำนคุณภำพ ISO 9001 
QMS 07034/1131 ซึง่ยนืยนัถึงควำมสำมำรถและประสทิธภิำพของกำรจดักำรฝึกอบรมของส�ำนกัฯ ได้เพือ่ให้กำรฝึกอบรมส�ำเรจ็ เป็นกำร
คำดกำรณ์ล่วงหน้ำก่อนกำรฝึกอบรม และก�ำหนดแนวทำงแก้ไข ถ้ำสถำนกำรณ์เปลีย่นแปลงไป โดยแบ่งแนวทำงกำรปฏบิตัเิป็น 3 ระยะ 
คอื กำรเตรยีมกำรก่อนกำรฝึกอบรม เป็นกำรปฏิบติักจิกรรมต่ำง ๆ ก่อนถึงกำรฝึกอบรม กำรด�ำเนนิกำรระหว่ำงกำรฝึกอบรม และกำร
ด�ำเนนิกำรหลงักำรฝึกอบรม 

   การจัดฝึกอบรมระยะสั้น

 ในกำรจดักำรกำรฝึกอบรมทัง้หมดนัน้ ส�ำนักใช้ศกัยภำพของกำรจดักำรและงบประมำณมำกทีส่ดุคอื กำรฝึกอบรมระยะส้ัน 
จ�ำนวนหลกัสตูรทีเ่ปิดอบรมท้ังสิน้  52  หลกัสตูร จ�ำนวนครัง้ในกำรจดัฝึกอบรมทัง้สิน้  71  คร้ัง(ข้อมลูดังตำรำงที ่2) ในขณะเดยีวกนัได้
มกีำรพฒันำหลกัสตูรฝึกอบรมใหม่อกี  7  หลกัสตูร รวมท้ังจัดฝึกอบรมเพือ่พัฒนำบคุลำกรภำยในกรมวทิยำศำสตร์ ในด้ำนระบบบรหิำร
งำนคณุภำพ ISO 9001:2015 และกำรฝึกอบรมส�ำหรบัผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วกบัควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

22 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ภาพท่ี 1 แสดงขอบข่ำยของกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยเีพือ่รองรบัอตุสำหกรรมใหม่ของประเทศ  
 ของส�ำนกัพฒันำศกัยภำพนกัวทิยำศำสตร์ห้องปฏบิติักำร กรมวทิยำศำสตร์บริกำร

 ภำยใต้กำรด�ำเนนิกำรจดักำรฝึกอบรมของส�ำนักพัฒนำศกัยภำพนักวทิยำศำสตร์ห้องปฏบิติักำร ได้ตระหนักถงึพระรำชด�ำรสัของ
รชักำลที ่9 มำโดยตลอด มุง่ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนเป็นท่ีต้ังด้วยตัวชีว้ดัคอื “กำรน�ำไปใช้ประโยชน์” ดังรำยละเอยีดท่ีเสนอมำข้ำงต้นแล้วน้ัน 
ควำมผำสกุของหน่วยงำน ของผูเ้ข้ำฝึกอบรม ของผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรม รวมไปถงึประเทศชำต ิทีม่กีรมวทิยำศำสตร์เองในฐำนะผู้จัดกำร 
ฝึกอบรม ทัง้น้ีทัง้นัน้ด้วยมองว่ำพระรำชด�ำรสัของพระองค์มอง “การฝึกอบรม” เป็นกระบวนกำรท�ำให้ผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมเพิม่พนู
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ทัศนคต ิและควำมช�ำนำญในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ และเปลีย่นพฤติกรรมไปตำมวตัถปุระสงค์ทีก่�ำหนดไว้ กำรจดัโครงกำร
ฝึกอบรม เป็นเพยีงวธิกีำรหนึง่ในกำรพฒันำบคุลำกรขององค์กร และกำรฝึกอบรมจะบงัเกดิผลดีต่อเมือ่ผู้รับผิดชอบด�ำเนนิกำรอย่ำงมีระบบ 
ซึง่จะเกดิขึน้ได้หำกผูร้บัผดิชอบจดักำรฝึกอบรมมคีวำมเข้ำใจถงึกระบวนกำรฝึกอบรม และวธิดี�ำเนนิกำรในแต่ละขัน้ตอนอย่ำงเหมำะสม 

เอกสารอ้างอิง
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 มหำวทิยำลยัเอเชยี, 2559.
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การรับรองระบบงานห้องปฏิบัตการ

ตามรอยพระบรมราโชวาท

กิจติศักดิ์  ยศอินทร์

ค�าส�าคัญ   พระบรมราโชวาท  หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัตการ  

  

 การรับรองระบบงานห้องปฏิบัตการ (Laboratory Accreditation) หมำยถึง กำรยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำรจำกหน่วย
รบัรองระบบงำนให้แก่หน่วยตรวจสอบและรบัรอง เพือ่แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิกำรตำมระบบมำตรฐำนของหน่วยตรวจสอบ 
และรบัรอง เช่น หน่วยรบัรองทีใ่ห้กำรรบัรองควำมสำมำรถห้องปฏบิตักิำรทดสอบตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 (General requirements  
for the competence of testing and calibration laboratories) ปัจจบัุนนีก้ำรรบัรองระบบงำนมคีวำมส�ำคญัมำกขึน้เรือ่ย ๆ  เน่ืองจำก 
เงื่อนไข ข้อก�ำหนด และกฎหมำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ต่ำงก�ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนสินค้ำน�ำเข้ำและส่งออก ท�ำให้เกิดกำร
เข้มงวดในกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ ผลกำรทดสอบที่มีควำมถูกต้องจึงน�ำมำใช้ในกำรควบคุม และกำรประกันคุณภำพของสินค้ำ 
ตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนดไว้ในกฎหมำยหรือข้อตกลงของลูกค้ำ เป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของสินค้ำส่งออกและกำรเฝ้ำระวังสินค้ำ 
น�ำเข้ำที่ไม่มีคุณภำพ ดังน้ันผลกำรทดสอบจำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบต้องมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็น 
เป้ำหมำยส�ำคัญของกำรทดสอบ และสำมำรถน�ำผลกำรทดสอบไปใช้ได้ทุกที่ในโลก (Tested once accepted everywhere) 
นอกจำกนี้กำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17043 (General requirements 
for proficiency testing) ของผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบ ควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำร และระบบกำรผลิตวัสดุอ้ำงอิงตำมมำตรฐำน  
ISO 17034 (General requirements for the competence of reference material producers) ของผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ก็มีส่วน 
ในกำรช่วยสนบัสนนุด้วยเช่นกนั หน่วยรบัรองระบบงำนห้องปฏบิตักิำรจงึต้องเข้ำมำมบีทบำทในกำรส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้หน่วยตรวจสอบ 
และรบัรองภำยในประเทศให้มคีวำมตระหนกัและสร้ำงน่ำเชือ่ถอืในกำรด�ำเนนิงำนตำมระบบมำตรฐำนเพือ่ให้ผลกำรทดสอบเป็นทีย่อมรบั
และน่ำเชื่อถือในระดับสำกล

 ดัชนีชี้วัดคุณภำพซ่ึงได้จำกกำรทดสอบ เช่น ปริมำณโลหะหนัก ชนิดและปริมำณของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในน�้ำด่ืม  
ยำฆ่ำแมลง ยำปฏิชีวนะตกค้ำงในผลิตผลทำงกำรเกษตร ปริมำณควำมชื้น ไขมัน สำรอำหำรและแร่ธำตุต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นต่อร่ำงกำย
ในผลิตภัณฑ์นม เพื่อบ่งช้ีถึงควำมปลอดภัยของอำหำรและผลิตภัณฑ์ กำรควบคุมมลพิษทำงสิ่งแวดล้อมต้องมีกำรตรวจสอบและ
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ควบคุมคุณภำพ เช่นปริมำณของไขมันและน�้ำมัน ปริมำณของสำรอินทรีย์  ค่ำบีโอดี ค่ำซีโอดี ค่ำกำรละลำยของก๊ำซออกซิเจนใน 
น�้ำเสีย และน�้ำผ่ำนกระบวนกำรบ�ำบัด ระดับควำมดังของเสียง ปริมำณก๊ำซพิษในอำกำศ เพื่อกำรเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
สิง่เหล่ำนีห้ำกไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์ทีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนทัง้ส้ิน อย่ำงไรกต็ำมผลกำรทดสอบ
ทีแ่ตกต่ำงกนัอำจเกดิจำกกำรใช้วิธทีดสอบทีแ่ตกต่ำงกนัเป็นสำเหตุของกำรเกดิควำมขดัแย้งระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำยผลติภัณฑ์ ดงันัน้เรำ
สำมำรถทีจ่ะลดควำมขดัแย้งน้ีได้โดยเลอืกใช้วิธทีดสอบมำตรฐำนทัง้ในระดับชำต ิระดบัภมูภิำค และระหว่ำงประเทศ และก�ำหนดเกณฑ์
กำรยอมรบัซึง่เหน็พ้องกนัทัง้สองฝ่ำย องค์กรกำรค้ำต่ำงๆ จงึมข้ีอตกลงร่วมกนัทีจ่ะยอมรบัวธิทีดสอบระหว่ำงประเทศซ่ึงข้อตกลงกำรค้ำ
โลกในปัจจุบันถือเป็นโอกำสและเป็นอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ (Technical Barriers to Trade, TBT) ได้เช่นเดียวกัน

 ส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร ท�ำหน้ำที่ให้กำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร     ให้แก่หน่วยตรวจสอบและรับรอง
ภำยในประเทศและในภูมิภำคอำเซียน (ASEAN member states, AMSs)   ในขอบข่ำยของห้องปฏิบัติกำรทดสอบ ผูจ้ดัโปรแกรมกำร
ทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏบิตักิำร และผูผ้ลติ วสัดอุ้ำงองิ ส�ำนกัฯ เป็นหน่วยรบัรองระบบงำนที่ได้ด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO/IEC  
17011 (General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies) และได้รบักำรยอมรบั 
ร่วมกับองค์กรภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกว่ำด้วยกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation 
Mutual Recognition Arrangement, APLAC MRA) และกำรยอมรับร่วมกับองค์กรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรรับรองห้องปฏิบัติ
กำร (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ปัจจุบันส�ำนักฯ  
มีหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถ แล้วจ�ำนวน 134 หน่วยงำน แบ่งเป็นห้องปฏิบัติกำรทดสอบจ�ำนวน 120 
หน่วยงำน ผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำรจ�ำนวน 13 หน่วยงำน และผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงจ�ำนวน 1 หน่วยงำน 
 
 ส�ำนกัฯ มขีัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำนในกำรแต่งตัง้ทมีผู้ประเมนิ ด�ำเนนิกำรสรรหำผูป้ระเมนิ   ตำมคณุสมบตัทิีก่�ำหนดไว้คือ ต้องมี
วฒุกิำรศกึษำขัน้ต�ำ่ปรญิญำตรทีีม่พีืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์และผ่ำนกำรฝึกอบรม มปีระสบกำรณ์กำรท�ำงำน และประสบกำรณ์กำรตรวจ 
ประเมิน อย่ำงน้อยตำมเกณฑ์ก�ำหนดของส�ำนกัฯ ผูป้ระเมนิต้องมคีวำมรูแ้ละทกัษะด้ำนต่ำง ๆ  อำท ิกำรประยกุต์ใช้ข้อก�ำหนดให้เข้ำกบั
แต่ละเหตกุำรณ์ ทีส่�ำคญัคอืต้องมคีวำมรู้ด้ำนวชิำกำรทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัตใินระบบงำนห้องปฏบัิตกิำรเฉพำะด้ำนตำมขอบข่ำย
ทีไ่ด้รบัมอบหมำยให้ตรวจประเมนิ เปิดเผยและเป็นกลำง มกีำรรกัษำควำมลับและหลกีเล่ียงกจิกรรมทีม่ผีลต่อส่วนได้ส่วนเสยี (conflict 
of interest) กับหน่วยตรวจสอบและรับรอง ผู้ประเมินมีทักษะในกำรวิเครำะห์และมีควำมแม่นย�ำด้วยหลักฐำนที่มีอย่ำงยุติธรรม  
โดยปรำศจำกควำมกดดัน และปรำศจำกกำรน�ำไปสู่ควำมขัดแย้ง สำมำรถตรวจประเมินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแม้สถำนกำรณ์บีบคั้น 
 
 ส�ำนักฯ มีกำรจัดอบรม harmonized assessor เพื่อปรับปรุงข้อมูลทำงวิชำกำรให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยมีกำร 
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นระยะๆ ระหว่ำงผู้ประเมิน คณะอนุกรรมกำรฯ และคณะกรรมกำรฯ เพื่อกำรตรวจประเมิน 
ที่มีประสิทธิภำพและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ทั้งนี้ ส�ำนักฯ มีผู้ประเมินที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซ่ึงมีคุณสมบัติ
สอดคล้องและเป็นไปตำมระเบียบของพระรำชบัญญัติกำรมำตรฐำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำนี้ถือเป็นกำรด�ำเนินกำร 
ตำมรอยในหลวงรัชกำลท่ี 9 ดังพระบรมรำโชวำท เนื่องในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เมื่อวันที ่
18 กันยำยน 2504 ที่กล่ำวว่ำ
 “การด�าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย  

ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด น�าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์” 

   
 เอกสารอ้างอิง
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ผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่าย 

 ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

นิชาภา  บัวสุวรรณ

นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร กองวัสดุวิศวกรรม

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้พระรำชทำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยเมื่อปี พ.ศ.2517 

 ควำมบำงส่วนว่ำ “การพัฒนาประเทศนั้นจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่

เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เม่ือพื้นฐานม่ันคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย 

เสรมิความเจรญิและฐานะเศรษฐกจิขัน้ทีส่งูขึน้โดยล�าดบัต่อไป” พระบรมรำโชวำทนี ้ทรงเหน็ว่ำแนวทำงกำรพฒันำทีเ่น้นกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิ

ของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่ำงเดียวอำจจะเกิดปัญหำได้ จึงทรงเน้นกำรพอมีพอกินพอใช้ของประชำชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพื้นฐำน 

ควำมมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้ำงควำมเจริญและฐำนะทำงเศรษฐกิจให้สูงขึ้น นั่นคือ แทนที่จะเน้นกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม 

น�ำกำรพฒันำประเทศ ควรทีจ่ะสร้ำงควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิพืน้ฐำนก่อน เป็นกำรพฒันำทีเ่น้นกำรกระจำยรำยได้ เพือ่สร้ำงพืน้ฐำนและควำมมัน่คง

ทำงเศรษฐกิจโดยรวมยำงพำรำของประเทศ  จำกหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงข้ำงต้น ท�ำให้เรำสำมำรถน�ำมำปรับใช้ในกำรด�ำรงชีวิตรวมไปถึง 

กำรประกอบอำชีพต่ำงๆ โดยเริ่มจำกกำรมองหำวัตถุดิบที่มีอยู่ภำยในท้องถิ่นน�ำมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำ และสร้ำงอำชีพให้กับคนใน

ท้องถิ่นนั้นๆ แนวควำมคิดที่น�ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยกำรท�ำผลิตภัณฑ์ยำงอย่ำงง่ำยเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ช่วยกำร 

ส่งเสรมิให้มกีำรใช้ยำงพำรำในประเทศให้มำกข้ึน และเป็นกำรน�ำวตัถดุบิยำงพำรำทีม่มีำกภำยในประเทศเนือ่งจำกประเทศไทยส่งออกยำงพำรำเป็น

อันดับหนึ่งของโลก มำใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยำงต่ำงๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ำ สร้ำงอำชีพ เพิ่มรำยได้ โดยเริ่มจำกระดับบุคคลในชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ 

ตำมรอยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง

 

 ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำกยำงพำรำมีด้วยกันหลำกหลำยผลิตภัณฑ์ มีทั้งที่ผลิตขึ้นมำอย่ำงง่ำยๆ มีกระบวนกำรผลิตที่ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน ไปจนถึง 

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้กระบวนกำรและเทคโนโลยีชั้นสูงในระดับอุตสำหกรรม ในช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำไม่เหมำะกับกำรลงทุนสูงในภำคอุตสำหกรรม  

กำรด�ำเนนิงำนตำมรอยเศรษฐกจิพอเพยีงโดยกำรท�ำผลติภณัฑ์ยำงอย่ำงง่ำยจำกวตัถดุบิยำงพำรำทีม่อียูใ่นท้องถิน่จงึเหมำะอย่ำงยิง่ โดยผลติภณัฑ์ยำง 

อย่ำงง่ำย คอื ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติข้ึนมำจำกยำงพำรำ ไม่ว่ำจะเป็นในรูปของยำงแผ่นรมควนั ยำงแท่ง ยำงเครป ยำงผึง่แห้ง หรอืน�ำ้ยำงข้น มกีระบวนกำร

ผลิตที่ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน สำมำรถผลิตขึ้นมำได้เองทั้งในระดับครอบครัว หรือกำรรวมตัวกันในระดับชุมชน โดยเริ่มจำกกระบวนกำรขั้นต้นของกำร

แปรรูปผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ คือกำรน�ำเอำน�้ำยำงสดที่กรีดได้จำกต้นยำงพำรำมำแปรรูปให้อยู่ในสภำพที่เหมำะสมและสะดวกในกำรน�ำไปใช้

เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต ซึ่งยำงพำรำเหล่ำนี้จะน�ำไปใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงอย่ำงง่ำย เช่น หมอนยำง ตุ๊กตำยำง รองเท้ำยำง ลูกโป่ง ลูกบอล

ยำง เป็นต้น  ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ยำงอย่ำงง่ำยที่เป็นที่นิยมน�ำมำผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยออกสู่ตลำด ได้แก่ ตุ๊กตำยำงฟองน�้ำ หมอนยำงพำรำ ลูกโป่ง และ

ลูกบอลยำงเพื่อสุขภำพ เป็นต้น  

         

 ตุก๊ตำยำงฟองน�ำ้เป็นอกีผลติภณัฑ์หนึง่ทีผ่ลติจำกน�ำ้ยำงพำรำสำมำรถท�ำได้ง่ำย และมขีัน้ตอนทีไ่ม่ยุง่ยำก ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติได้สำมำรถน�ำ

มำใช้เป็นของที่ระลึกหรือ ของช�ำร่วย กรอบรูป แม่เหล็กติดตู้เย็น อุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งบ้ำน ซึ่งสำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์จำกน�้ำยำงได้ วัสดุ

อปุกรณ์ทีใ่ช้ผลติตุ๊กตำยำงฟองน�ำ้ก็สำมำรถหำได้ง่ำยซึง่ประกอบด้วย น�ำ้ยำงข้นและสำรเคมต่ีำงๆ เบ้ำปนูพลำสเตอร์ เครือ่งตฟีอง(ชนดิเดยีวกบัเครือ่ง

ตีแป้งหรือตีไข่ในกำรท�ำขนม) หม้อนึ่ง  และตู้อบ ส่วนผสมหลักของยำงฟองน�้ำ ประกอบด้วย น�้ำยำงข้น, K-oleate, Sulphur, Zinc diethyldithi
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ocarbamate, ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE, Antioxidant Wingstay L, Zinc oxide, Vulcafor EFA และ Sodium silicofluoride  

ขั้นตอนในกำรผลิตเริ่มต้นจำก ผสมน�้ำยำงข้นและสำรเคมีเข้ำด้วยกันในเครื่องตีฟอง จำกนั้นน�ำฟองยำงท่ีตีได้เทลงในเบ้ำพิมพ์ปูนพลำสเตอร์และ

น�ำเบ้ำที่บรรจุฟองยำงเข้ำอบในหม้ออบไอน�้ำเพื่อให้ยำงฟองน�้ำเกิดคงรูปที่อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส นำน 15 นำที แล้วน�ำยำงฟองน�้ำที่ได้ออก

จำกเบ้ำและล้ำงน�้ำสะอำดเพื่อให้สำรเคมีที่เหลือออกแล้วน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส จนแห้งจะได้ชิ้นงำนตุ๊กตำยำงฟองน�้ำที่พร้อมลงสีให้

สวยงำมตำมจินตนำกำร

 

           

          

                 

   

   

 หมอนยำงทีผ่ลติจำกยำงน�ำ้ยำงพำรำเป็นผลติภัณฑ์ทีช่่วยดแูลสขุภำพร่ำงกำยของคนเรำด้วยกำรช่วยผ่อนคลำยกล้ำมเนือ้และดแูลโครงสร้ำง

กระดูก ไม่ให้เกิดกำรกดทับมำกเกินไป และลักษณะเด่นของหมอนยำงธรรมชำติ คือ กำรคืนตัวกลับสู่สภำพเดิม จึงสำมำรถใช้งำนได้นำน เหมำะแก่ 

คนในยุคปัจจุบันที่ร่ำงกำยต้องท�ำงำนหนักตลอดทั้งวัน ซึ่งหำกเวลำพักผ่อนมีอุปกรณ์ช่วยบ�ำบัดสรีระให้คงตัวอยู่เสมอจะยิ่งท�ำให้ร่ำงกำยมีควำม 

แขง็แรงเพิม่มำกขึน้ วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ส�ำหรับผลติหมอนยำงสำมำรถหำได้ไม่ยำก  ประกอบด้วยน�ำ้ยำงข้นและสำรเคมต่ีำงๆ (สตูรยำงใกล้เคยีงกบัตุก๊ตำ 

ยำงฟองน�้ำ) เบ้ำพิมพ์หมอน เครื่องตีฟอง และตู้อบ ส่วนผสมหมอนยำงพำรำใช้ส่วนผสมเดียวกันกับตุ๊กตำยำงฟองน�้ำ ขั้นตอนในกำรผลิตเริ่มต้นจำก 

ผสมน�้ำยำงข้นและสำรเคมีเข้ำด้วยกันในเครื่องตีฟอง นำนประมำณ 10-15 นำที เพื่อให้เกิดฟองยำงเพิ่มขึ้นประมำณ 4-5 เท่ำ จำกนั้นน�ำฟองยำงที่ตี

ได้เทลงในเบ้ำพมิพ์และน�ำเบ้ำทีบ่รรจฟุองยำงเข้ำอบในหม้ออบไอน�ำ้เพือ่ให้ยำงฟองน�ำ้เกดิคงรปู เมือ่ยำงเข้ำรปูเรยีบร้อยแล้ว น�ำออกจำกเบ้ำเพือ่น�ำ

มำล้ำงด้วยน�ำ้เปล่ำให้สะอำด ด้วยกำรใช้วธิกีำรบบีนวดด้วยมอื แล้วทิง้แช่น�ำ้ไว้ประมำณ 30 นำท ีเพือ่ให้สำรเคมทีีส่ำมำรถละลำยน�ำ้ได้หลดุออกจำก

หมอนยำงให้หมดโดยไม่ตกค้ำง หลังจำกนั้นน�ำไปอบแห้งอีกครั้ง เพื่อให้หมอนยำงได้รูปทรงที่มีคุณภำพ และตกแต่งให้มีควำมสวยงำม  

         

 ลกูโป่งจำกยำงพำรำเป็นผลติภณัฑ์หนึง่ทีผ่ลติจำกน�ำ้ยำงข้น มไีว้เพือ่ประดบัตกแต่งสถำนทีจ่งึเป็นสนิค้ำทีเ่ป็นทีต้่องกำรของท้องตลำดเป็น

อย่ำงมำก ลกูโป่งบำงชนดิถกูใช้เพ่ือจดุประสงค์เฉพำะอืน่ๆ เช่น ในทำงอตุนุยิมวทิยำ กำรแพทย์ กำรทหำร หรอืกำรขนส่ง ลกูโป่งเป็นทีน่ยิมกว้ำงขวำง 

เนื่องจำกมีน�้ำหนักเบำและรำคำถูก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับผลิตลูกโป่งประกอบด้วย น�้ำยำงผสมสำรเคมี เบ้ำพิมพ์ลูกโป่ง อ่ำงน�้ำอุ่น  ตู้อบ แป้งฝุ่น 

และสีแต่งลูกโป่ง ส่วนผสมน�้ำยำงลูกโป่งที่ใช้ได้แก่ น�้ำยำงข้น, Potassium hydroxide, K-laurate, formaldehyde, ก�ำมะถัน, Zinc dietyldith-

iocarbamate, Antioxidant, Zinc oxide, น�้ำ, Titanium dioxide, Spindle oil และ สี ข้ันตอนในกำรผลิตเริ่มต้นจำก ผสมน�้ำยำงข้นและ 

สำรเคมเีข้ำด้วยกนั อกีส่วนหนึง่เตรียมสำรช่วยให้ยำงจบัตวั (Coagulant) ควำมเข้มข้น 10% จำกนัน้น�ำเบ้ำพิมพ์ลูกโป่งจุม่ในสำรช่วยให้ยำงจบัตวั ยกขึน้ 

อย่ำงช้ำๆ วำงให้แห้งพอหมำด ม้วนขอบเล็กน้อย และน�ำไปจุ่มในสีที่เตรียมไว้ หรือเอำสีแต้มบนลูกโป่ง เสร็จแล้วน�ำไปล้ำงด้วยน�้ำอุ่น 60 องศำ

เซลเซียส และน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1 ชั่วโมง หลังจำกนั้นถอดลูกโป่งออกจำกเบ้ำพิมพ์โดยใช้แป้ง และน�ำไปอบอีกครั้งที่ 

100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1 ชั่วโมง

 รูปท่ี 1  ตุ๊กตายางฟองน�้า รูปท่ี 2  หมอนยางพารา                                                      

      [ที่มา : www.24cozy.com, www.panalatex.com]
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 ลกูบอลยำงเพือ่สขุภำพเป็นผลิตภณัฑ์หนึง่ทีผ่ลติจำกน�ำ้ยำงพำรำ ลกูบอลทีไ่ด้จงึมคีวำมเด้งดึง๋และยดืหยุน่ได้ด ีซึง่เป็นสมบตัขิองยำงพำรำ 

ลูกบอลยำงพำรำเพื่อสุขภำพน้ีสำมำรถแก้อำกำรน้ิวล็อค แก้อำกำรมือชำ กระตุ้นกำรไหลเวียนโลหิต กระตุ้นระบบประสำท สมองและพัฒนำกำร

กล้ำมเนือ้ ลดควำมเครยีด ใช้ออกก�ำลงักำยเฉพำะส่วน วัสดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ส�ำหรบัผลติลกูบอลยำงเพือ่สขุภำพสำมำรถหำได้ไม่ยำก ประกอบด้วย ลกูโป่ง 

(ขนำดพอเหมำะมือหรือตำมที่ต้องกำร) โต๊ะผิวเรียบและมัน ลูกกลิ้งหรือแปรงทำสี เป็นต้น ขั้นตอนในกำรผลิตเริ่มต้นจำก เตรียมลูกโป่งตำมขนำด

ที่ต้องกำร บรรจุน�้ำหรืออำกำศ อีกส่วนหนึ่งเตรียมน�้ำยำงพำรำคอมปำวน์หรือน�้ำยำงพรีวัลคำไนซ์ โดยผสมสีผสมอำหำรตำมต้องกำร หลังจำกนั้น

ใช้ลูกกลิ้งจุ่มน�้ำยำงแล้วทำลงบนโต๊ะผิวเรียบ โดยแบ่งช่องตำมขนำดของลูกโป่ง และรอให้น�้ำยำงแห้ง เมื่อน�้ำยำงที่ทำแห้งแล้วน�ำลูกโป่งที่เตรียมไว้  

มำวำงบนแผ่นยำงท่ีแห้ง แล้วม้วนลูกโป่งเพื่อให้แผ่นยำงหุ้มลูกโป่งจนทั่วและหนำตำมต้องกำร เพ่ือควำมแข็งแรงของลูกบอลยำงควรม้วนลูกโป่ง 

บนแผ่นยำงที่แห้งหลำยๆชั้น  

 

 ผลิตภัณฑ์ยำงแปรรูปเหล่ำน้ียังท�ำให้เกษตรกรผู้ปลูกยำงเกิดควำมเข้มแข็ง มีกำรสร้ำงงำน สำมำรถช่วยเหลือตัวเอง เกิดรำยได้ท่ีมั่นคง

ตำมรอยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อที่จะสำมำรถน�ำมำจ�ำหน่ำยออกสู่ตลำดทั่วไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรทดสอบคุณภำพของ

ผลติภณัฑ์ก่อนกำรจ�ำหน่ำยกเ็ป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีผู่ผ้ลติควรค�ำนงึถงึ กำรทดสอบคณุภำพของผลติภณัฑ์ก่อนกำรจ�ำหน่ำยจะต้องมกีำรทดสอบโดยผ่ำน

กระบวนกำรทำงห้องปฏบิตักิำร ซึง่กรมวิทยำศำสตร์บรกิำรมบีรกิำรทดสอบผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตจำกยำงทกุประเภทตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม 

(มอก.),  International Organization for Standardization (ISO), American Society for Testing and Material (ASTM) และมำตรฐำนอื่นๆ 

หำกมีข้อสงสัยในขั้นตอนกำรผลิตและกำรทดสอบคุณภำพของผลิตภัณฑ์สำมำรถติดต่อสอบถำมและขอรับบริกำรได้ที่ กลุ่มยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยำศำสตร์บริกำร โทร. 02 201 7158 วันและเวลำรำชกำร
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  รูปท่ี 3  ลูกโป่ง  รูปท่ี 4  ลูกบอลยางเพื่อสุขภาพ                                                     

 [ที่มา : www.balloonforu.com, www.toystalent.com,  www.happyballoonpump.com]

เอกสารอ้างอิง

กลุม่งำนยำง. กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร.  ลกูบอลยำงพำเพลนิ. ถนนสำยวทิยำศำสตร์” วนัเดก็แห่งชำต ิประจ�ำปี 2560. มกรำคม 2560

นศ.เทคนคิตรงัผลติหมอนจำกน�ำ้ยำงพำรำ. ใน: ข่ำวเด่นเมอืงตรงั. [ออนไลน์]. 23 ธนัวำคม 2552  [อ้ำงถงึวนัที ่26 มกรำคม 2560]. 

 เข้ำถงึจำก : http://raktrang.trangzone.com/news.php?id=1217 

ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง พระรำชด�ำรสัของในหลวงแด่พสกนกิรชำวไทย. [ออนไลน์]. ผูจ้ดักำร ออนไลน์. 14 ตลุำคม 2559 [อ้ำงถงึ 

 วนัที ่10 มกรำคม 2560]. เข้ำถงึจำก: http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103291

ผลติภณัฑ์จำกยำงพำรำ. [ออนไลน์]. ระบบจดักำรควำมรู้ กำรยำงแห่งประเทศไทย. 2554 [อ้ำงถงึ วนัที ่10 มกรำคม 2560].  

 เข้ำถงึจำก: http://km.rubber.co.th/index.php?option=com_content&view  =article&id=134:2011-05-20-04-17-11 

ลกูบอลยำงเพือ่สขุภำพ. [ออนไลน์]. [อ้ำงถึงวนัที ่26 มกรำคม 2560].  เข้ำถงึจำก: https://getkaset.com/listings/1130

สรรสาระ
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กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์
วันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2560

ธนัชชา  ทองระย้า

นักวิทยาศาสตร์  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

 เ  ก ม ส์  เ  ปิ ด ไ  ข่  เ  ห  า คู่

 ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2560 ที่ผ่านมานั้นมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ได้รับความสนใจจากเด็ก

และประชาชนทีเ่ข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมากในสถานีต่าง ๆ  ของกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร ส�าหรบัเกมส์เปิดไข่ หาคู ่เป็นกจิกรรมหน่ึงในสถานี

สร้างสรรค์พาเพลิน ชื่ออาจฟังดูแปลกแต่เป็นกิจกรรมที่ ได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ เป็นอย่างมากเพราะเล่นได้ง่าย ให้ความสนุกสนาน 

นอกจากได้รางวัลแล้วยังได้ฝึกทักษะการคิด การวิเคราะห์ จับคู่ภาพให้ตรงกบัค�าปรศินาทีอ่ยู่ภายในไข่ โดยผูเ้ล่นจะได้รบัความรู้เกีย่วกบั

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการรวมทั้งเรียนรู้ลักษณะรูปร่างและหน้าท่ีการใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าว 

อีกด้วย 

     

    วิธีเล่น 

 

 1.  ให้ผู้เล่นแต่ละคนจับไข่ที่มีค�ำใบ้ปริศนำเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยำศำสตร์   

 2.  ผู้เล่นต้องไปหำรูปภำพที่ตรงกับค�ำปริศนำที่จับมำ เช่น ผู้เล่นเปิดไข่เจอค�ำใบ้ บีกเกอร์ (Beaker) ผู้เล่นต้องไปหำภำพบีกเกอร์  

หำกผู้เล่นไม่ทรำบว่ำบีกเกอร์คืออะไร จะมีบอร์ดภำพอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ตั้งอยู่ด้ำนข้ำง ให้ผู้เล่นหำภำพให้ตรงกับค�ำใบ้ท่ีได้ภำยในเวลำ  

10 วินำที ถ้ำผู้เล่นคนใดหำภำพตรงกับค�ำใบ้และบอร์ดภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด จะได้รับคะแนนและน�ำไปแลกรับของรำงวัล

ภาพที่ 1       เปลือกไข่ที่ใส่ค�าใบ้ปริศนาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
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 ดงันัน้จำกกำรเล่นเกมส์เปิดไข่ หำคู่ ผูเ้ล่นจะได้เรียนรูเ้กีย่วกับอปุกรณ์ทำงวทิยำศำสตร์ชนดิต่ำงๆว่ำมลีกัษณะหน้ำตำรปูร่ำง 

เป็นอย่ำงไร หน้ำที่กำรใช้งำนท�ำอะไรบ้ำง เช่น บีกเกอร์ มีลักษณะดังภำพที่ 4 กำรใช้งำนของบีกเกอร์นั้นใช้เพื่อบรรจุสำรเคมี เพื่อให้

ควำมร้อนผสมสำร หรือให้สำรท�ำปฏิกิริยำกัน รูปร่ำงเป็นทรงกระบอกก้นแบน มีหลำยขนำดมีทั้งแบบพลำสติกและแบบแก้วทนไฟ 

และมีจะงอยเพื่อช่วยในกำรเทสำร

   

        ผู้เล่นเปิดเจอค�าใบ้และดูภาพของค�าใบ้ที่บอร์ด 

ภาพที่ 2   
   

       ผู้เล่นหาภาพอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้ตรงค�าใบ้

ภาพที่ 3  

ภาพที่ 4   บีกเกอร์

 

บีกเกอร์ [ออนไลน์] . วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี [อ้ำงถึงวันที่ 19 มกรำคม 2560]. 

เข้ำถึงจำก https://th.wikipedia.org/wiki/บีกเกอร์

เอกสารอ้างอิง 
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ความรู้รอบเทียน

ทวีศักดิ์  แก้วบุรี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มนุษย์รู ้จักใช้ประโยชน์จำกเทียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

เริ่มแรกเรำเรียนรู้กำรใช้แสงสว่ำงจำกเปลวเทียนจำกไขมันของสัตว์  

เมื่อสำมพันปีก่อนคริสตกำล ชำวอียิปต์สำมำรถท�ำเทียนได้จำกขี้ผึ้ง 

ซึ่งได้จำกสำรที่ผ้ึงขับออกมำเพ่ือซ่อมแซมรังผ้ึง ต่อมำในช่วงศตวรรษ 

18 กำรผลิตเทียนนิยมใช้ไขปลำวำฬเป็นวัตถุดิบหลัก และได้พัฒนำ

เป็นวัตถุดิบอื่นๆ ในเวลำต่อมำ เช่น ไขมันจำกพืชในตระกูล ไขมันจำก

เรพซีด (rapeseed) คำโนล่ำ (canola) และรำกของพืชตระกูลคะน้ำ 

ซึ่งรำคำถูกกว่ำไขปลำวำฬ 

 ปัจจุบันวัตถุดิบหลักที่นิยมใช้ในกำรผลิตเทียนได้จำก

กระบวนกำรกล่ันน�้ำมันปิโตรเลียมที่เรียกว่ำ พำรำฟิน และยังมี

วัสดุปรุงแต่งอื่นๆ ที่ช่วยท�ำให้เทียนตรงตำมควำมต้องกำรน�ำไปใช้

ประโยชน์มำกขึ้น เช่น ใช้เพ่ือประดับตกแต่ง เพื่อให้แสงสว่ำงหรือ 

ให้ควำมร้อน เป็นต้น ด้วยกำรผสมน�ำ้หอม ใช้สมนุไพรเป็นส่วนประกอบ  

กำรปรบัปรงุรปูลกัษณ์และภำชนะทีใ่ส่ให้มคีวำมหลำกหลำย เกรด็วทิย์ 

ฉบับนี้ จะพำไปรู้จักควำมรู้รอบ “เทียน”
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 เทียนท่ีนิยมใช้ส่วนใหญ่เรียกว่ำเทียนไข ลักษณะเป็นแท่ง มีพำรำฟินเป็นส่วนประกอบ ทรงกลม ไส้เทียนท�ำมำจำกด้ำยซึ่งเป็น 

วัตถุดิบธรรมชำติท่ีได้จำกกำรฟั ่นเป็นเกลียว ท�ำหน้ำที่เป็นเชื้อเพลิง เม่ือติดไฟควำมร้อนจำกเปลวไฟจะละลำยเนื้อเทียน และดูดซับ 

น�้ำตำเทียนให้ขึ้นไปตำมไส้เทียนเพื่อท�ำให้ไส้เทียนติดไฟได้ต่อเนื่องเป็นเวลำนำนโดยไม่ดับ

เทียนใช้ท�าอะไรได้บ้าง?

 1. เทยีนให้แสงสว่ำง ในเวลำกลำงคนืทีไ่ฟดบั หรอืตำมชนบททีไ่ม่มไีฟฟ้ำใช้ นยิมจดุเทยีนเพือ่ให้แสงสว่ำงเวลำอ่ำนหนงัสอื นอกจำกนีแ้สง

จำกเปลวเทียนยังให้ควำมรู้สึกสบำยตำ อบอุ่น ผ่อนคลำย จึงนิยมจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่ำงบนโต๊ะอำหำร

 2. เทียนใช้ประกอบพิธีกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นพระรำชพิธีหรือศำสนพิธีต่ำงๆ เทียนถูกใช้เพื่อประกอบพิธีกรรม เช่น ประเพณีแห่เทียน

พรรษำที่ถูกสืบทอดมำยำวนำนก็มีกำรแกะสลักเทียนอย่ำงวิจิตรงดงำมถวำยแด่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ในช่วงเข้ำพรรษำ แสดงให้เห็นถึงศิลป

วฒันธรรมและประเพณอีนัดงีำมของไทย โดยใช้เทียนเป็นวตัถดุบิหลกั และแสงสว่ำงจำกเปลวไฟบนเทยีนถกูใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนกำรรูแ้จ้งทำงปัญญำ 

 3. เทียนใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง นอกจำกประโยชน์ใช้สอยแล้ว เทียนยังเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้ำน แต่งสวน เพรำะกำรออกแบบ

เทียนในปัจจุบันมีสีสันที่หลำกหลำย มีรูปร่ำงรูปทรงต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรน�ำไปใช้ประโยชน์

 4. เทียนให้ควำมร้อน ควำมอบอุ่น และเพื่อบ�ำบัดรักษำโรค ตำมร้ำนอำหำรจะใช้เทียนเพื่ออุ่นอำหำรเนื่องจำกสำมำรถให้ควำมร้อนได้ 

ต่อเนื่องเป็นเวลำนำน ควำมอบอุ่นและกลิ่นหอมจำกเทียนยังช่วยบ�ำบัดรักษำโรคได้ ท�ำให้ผ่อนคลำยและลดควำมเครียด ร้ำนสปำส่วนใหญ่จึงมัก 

จุดเทียนหอมเพื่อสร้ำงบรรยำกำศให้ลูกค้ำผ่อนคลำย

เทียนมีกี่ประเภท

 1. เทียนเทเปอร์ (Taper Candle) คือ เทียนที่ใช้ตกแต่งบนโต๊ะอำหำร หรือเทียนบูชำ เพื่อให้แสงสว่ำง มีลักษณะเป็นแท่งเรียวยำว

 2. เทียนลอยน�้ำ (Floating Candle) คือ เทียนที่เวลำใช้จุดลอยบนน�้ำเพื่อควำมสวยงำม มีรูปทรงต่ำงๆ มำกมำย เช่น ดอกกุหลำบ ดอก

ลีลำวดี เป็นต้น

 3. เทยีนเจล (Gel Candle) คอื เทยีนทีม่คีวำมใสเหมอืนเจลล่ี หรอืวุน้ เนือ้เทยีนมคีวำมนิม่ ใส่ภำชนะทีม่คีวำมใสประเภทแก้ว รปูทรงต่ำงๆ 

น�ำวัสดุต่ำงๆ มำตกแต่ง ท�ำของที่ระลึก ตกแต่งบ้ำน

 4. เทยีนพลิำร์ (Pillar Candle) เทยีนขนำดใหญ่รปูทรงต่ำงๆ  เช่น รปูทรง สีเ่หลีย่ม หกเหลีย่ม แปดเหลีย่ม พรีะมดิ ทรงกระบอก สำมำรถ

ตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เชิงเทียน ส่วนมำกจะนิยมทั่วไป ใช้ประดับ ให้แสงสว่ำง

 5. เทียนภำชนะ (Container Candle)  คือ เทียนที่เทในภำชนะรูปทรงต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น แก้วน�้ำ กระถำงเซรำมิก เพื่อให้มีกลิ่นหอม  

โดยกำรเติมน�้ำมันหอมระเหยในเนื้อเทียน



33วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 6. เทียนทีไลท์ (Tea Light Candle) คือ เทียนทีี่ใส่ภำชนะทรงเหลี่ยม หรือทรงกลม ใส่ในภำชนะโลหะ ใช้จุดให้ควำมร้อน นิยมใช้จุดใต้ 

เตำน�้ำมันหอมระเหยให้เกิดกลิ่นหอม หรือจุดอุ่นอำหำร

ประโยชน์ของเทียนในชีวิตประจ�าวัน

 1. ช่วยท�ำให้ฉลำกซองจดหมำย หรอืกล่องพัสดกุนัน�ำ้ได้ น�ำเทยีนไขไปถูๆ บนบรเิวณทีเ่รำจ่ำหน้ำซองหรอืกล่องพสัด ุกส็ำมำรถช่วยให้ฉลำก

ไม่เลอะเลือนเมื่อโดนน�้ำได้

 2. ช่วยแก้ปัญหำลิ้นชักฝืด น�ำเทียนไขมำทำถูบริเวณด้ำนล่ำงที่เป็นบริเวณที่ลิ้นชักสัมผัสกัน ก็จะลดปัญหำลิ้นชักฝืดไปได้

 3. ช่วยลดควำมฝืดของกลอนประตแูละหน้ำต่ำงหรอืบำนพบั น�ำเทียนไขไปถบูรเิวณกลอน บำนพบั แล้วลองดึงเข้ำดึงออกเพือ่ท�ำกำรหล่อลืน่  

ก็จะช่วยให้กำรปิดเปิดประตูหน้ำต่ำงท�ำได้สะดวกและง่ำยขึ้น

 4. ช่วยลดน�้ำตำ เวลำซอยหัวหอมท�ำกับข้ำว ให้จุดเทียนไขไว้ใกล้ๆบริเวณเขียง แล้วซอยหัวหอมตำมปกติ จะช่วยลดน�้ำตำให้คุณได้ ไม่เชื่อ

ก็ต้องเชื่อ

 5. ช่วยแก้ปัญหำซิปติดขัด น�ำเทียนไขไปถูที่ซิปที่ติดขัด แล้วรูดขึ้นรูดลงซัก 3-4 ครั้ง ก็จะช่วยให้รูดซิปได้ลื่นปรื๊ดๆ ขึ้น

 6. ช่วยลดกลิ่นห้องที่เพิ่งทำสีใหม่ เพียงแค่ปิดประตูหน้ำต่ำงให้หมด จุดเทียนไข จำกนั้นก็ดับ และปล่อยทิ้งไว้ เทียนไขจะช่วยลดกลิ่น 

ดังกล่ำวได้

 เทียนที่เรำเห็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ได้มีประโยชน์แค่จุดไฟ แต่มีประโยชน์มำกมำยหลำยด้ำน หวังว่ำผู้อ่ำนคงได้ควำมรู้และใช้ประโยชน์

จำกเทียนในชีวิตได้มำกขึ้น พบกันใหม่ในวำรสำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร คอลัมน์เกร็ดวิทย์ ฉบับหน้ำรอติดตำมกันนะครับ

เอกสารอ้างอิง

Flame.(online) (view 9 january 2017) Available from

  http://aven.amritalearning.com/index.php?sub=101&brch=298 &sim=1504&cnt=3480

ชนะ บญุเฉลยีว. รูห้รอืไม่เทยีนท�ำจำกอะไรได้บ้ำง [ออนไลน์]. [อ้ำงถงึวนัที ่9 มกรำคม 2560]. เข้ำถงึจำก  https//www.gotoknow.org/posts/530583 

เทียนไข  ประโยชน์น่ำทึ่ง ที่ควรบอกต่อ [ออนไลน์]. [อ้ำงถึงวันที่ 9 มกรำคม 2560]. เข้ำถึงจำก http://home.kapook.com/view100208.html

แหล่งเรียนรู้แห่เทียน (ออนไลน์).แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท. [อ้ำงถึงวันที่ 9 มกรำคม 2560].

 เข้ำถึงจำก http://fieldtrip.ipst.ac.th/intro_sub_content.php?content_id=19& 

เกร็ดวิทย์



ศัพทว์ิทยน์่ารู้
อุดมลักษณ์ เวียนงาม

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา: http://เศรษฐกิจพอเพียง.net

 ศพัท์วทิย์น่ำรูป้ระจ�ำฉบบัท่ี  203 ขอน้อมน�ำแนวคดิของพระบำท 
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลท่ี 9 เกี่ยวกับปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำอธิบำยโดยสังเขป รวมทั้งค�ำว่ำ สิทธิบัตร ที่บำงคน 
อำจยังไม่คุ้นเคยนัก นอกจำกนั้นยังมีศัพท์ที่ทุกคนได้ยินกันมำกจำกส่ือ 
ต่ำงๆ ในปัจจบุนั และถอืเป็นนโยบำยส�ำคญัของรฐับำลนัน่คอื ประเทศไทย 
4.0 (Thailand 4.0)

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy)

 เป็นปรชัญำทีพ่ระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดช 
ทรงมีพระรำชด�ำรัสชี้แนะแนวทำงกำรด�ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทย
มำโดยตลอดนำนกว่ำ 30 ปี ชี้ถึงแนวทำงกำรด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชำชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ 
ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ด�ำเนินไปใน “ทางสายกลาง” 

โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อให้ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน ์

ควำมพอเพียง หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล รวมถึงควำม
จ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อกำรมีผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงท้ังภำยนอกและภำยใน ทั้งนี้จะต้อง
อำศยัควำมรอบรู ้ควำมรอบคอบ และควำมระมดัระวงัอย่ำงยิง่ในกำรน�ำ
วิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด�ำเนินกำรทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้ำงพื้นฐำนจิตใจของคนในชำติให้มีส�ำนึกใน
คณุธรรม ควำมซือ่สตัย์สจุรติ รอบรู ้ด�ำเนินชวีติด้วยควำมอดทน ควำมเพยีร 

มสีต ิปัญญำ และควำมรอบคอบเพือ่ให้สมดลุและพร้อมต่อกำรรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ทั้งด้ำนวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวฒันธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงด ี(อ้ำงองิจำก คณะอนกุรรมกำร 
ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพยีง. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชำติ. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ 
: ส�ำนักงำน, 2550.)

สิทธิบัตร (Patent) 

 เป็นทรพัย์สนิทำงปัญญำประเภทหนึง่ทีอ่ยูใ่กล้ตวัทุกคนมำกท่ีสดุ 
ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งของ หรือเครื่องใช้ต่ำงๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันล้วนเป็นผล
จำกกำรสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นทั้งสิ้น 
 
 สิทธิบัตร หมำยถึง หนังสือส�ำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองกำร
ประดษิฐ์ (Invention) หรอืกำรออกแบบผลติภณัฑ์ (Industrial design) 
ทีม่ลีกัษณะตำมกฎหมำยทีก่�ำหนด ได้แก่ สทิธบิตัรกำรประดษิฐ์ สทิธบิตัร 
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งได้ว่ำ  
สิทธิบัตร หมำยถึง กำรที่รัฐให้ควำมคุ้มครองกำรประดิษฐ์ หรือกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีสิทธิเด็ดขำด 
หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรประดิษฐ์ หรือ
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ภำยใน
ระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนด (อ้ำงอิงจำก กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ. 
กระทรวงพำณิชย์. ควำมรู้เบ้ืองต้นด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ. กรุงเทพฯ 
: กรม, [2552].)

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

 เป็นแนวคิดที่ต้องกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู ่
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรม” ซึง่เป็นกำรขบัเคล่ือนให้เกดิกำรเปล่ียนแปลง 3 มติ ิส�ำคญั คอื 
1. เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้ำเชิง “นวัตกรรม”  

2. เปลีย่นจำกกำรเน้นภำคกำร “ผลิตสินค้า” ไปสูก่ำรเน้นภำค “บรกิาร” 

มำกขึ้น 3. เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยภำคอุตสำหกรรม 
ไปสูก่ำรขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลย ีควำมคดิสร้ำงสรรค์ และนวตักรรม ดงั
มีสำระส�ำคัญตำมภำพประกอบ ดังนี้
    

34 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ศัพท์วิทย์ น่ารู้
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ศัพท์วิทย์ น่ารู้



กรมวิทยาศาสตร์ฯ จิตอาสาเลี้ยงอาหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ สนามม้านางเลิ้ง

 นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี 

ว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ  

คณะผู้บริหำร พนักงำน และจิตอำสำหน่วยงำน 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำรร่วมท�ำกิจกรรมกับมูลนิธิ 

ช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชนิปูถมัภ์ 

โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี รวมถึงลงชื่อ 

ถวำยควำมอำลัย ณ สนำมรำชตฤณมัยสมำคม 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (สนำมม้ำนำงเลิ้ง) และเยี่ยมชม ณ บูธกิจกรรมของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ที่ตั้งให้ควำมรู้เรื่องควำมร่วมมือบริหำร 

จัดกำรบ�ำบัดน�้ำทิ้งจำกกำรย้อมผ้ำ รวมทั้งแจกอำหำร และพิมเสนน�้ำ ที่จัดท�ำโดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร แก่ประชำชน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ที่มำ 

ใช้บริกำร ณ จุดบริกำรประชำชน สนำมรำชตฤณมัยสมำคมในพระบรมรำชูปถัมภ์ (สนำมม้ำนำงเลิ้ง)

กรมวิทยาศาสตร์บริการเร่งส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
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DSS NEWS

  

 กรมวทิยำศำสตร์บริกำร โดยส�ำนกัหอสมดุ 

และศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ขอเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม ร่วมใจท�ำควำมดีเพื่อพ่อ 

ของแผ่นดิน ในงำนนทิรรศกำร บ้ำนเลขที ่๙ บ้ำนของ 

พระรำชำ จดัขึน้ระหว่ำงวนัที ่ 2 - 30 ธนัวำคม 2559 

ณ ชั้น 1 หอสมุดวิทยำศำสตร์ ดร.ตั้ว  ลพำนุกรม  

เพือ่ร่วมกนัน้อมร�ำลกึถงึพระมหำกรุณำธคิณุและแสดงออกถงึควำมจงรกัภกัด ีท้ังได้เรยีนรู้พระบรมรำโชวำท เพือ่น้อมน�ำพระรำชปณธิำนและแนวคดิ 

มำเป็นหลักในกำรใช้ชีวิตสืบต่อไป

วศ.กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดนิทรรศการ  “บ้านเลขที่ ๙ บ้านของพระราชา”

  วันพุธที่  7 ธันวำคม  2559  รศ.นพ. สรนิต 

ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมด้วย นำยสมชำย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัด 

กระทรวง น�ำทีมข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ กระทรวง

วิทยำศำสตร์ฯ กว่ำ 100 คน ร่วมออกก�ำลังกำย 

ด้วยกำรเต้นแอโรบิก กิจกรรมนี้มุ่งหวังสร้ำงเสริม 

สุขภำพที่ดี  ตำมนโยบำยรัฐบำลซึ่งได้ก�ำหนดออก

ก�ำลังกำยร่วมกันทุกวันพุธ เวลำ 15.30-16.30 น. ณ บริเวณด้ำนหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ ร.4 กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ

 4 พฤศจิกำยน 2559 ดร.สุทธิ เวช  

ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยำศำสตรบริกำร 

ได้ให้สัมภำษณ์ถึงบทบำทกำรส่งเสริมเทคโนโลยี

และเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน ของ 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ย�้ำให้เห็นถึงควำมส�ำคัญ 

กำรน�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์ 

ควำมรู ้จำกห้องปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมศักยภำพ 

สร้ำงควำมเข้มแข็งผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน โดยบูรณำกำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับหน่วยงำนและชุมชนในท้องถิ่น มุ่งเป้ำหมำยตอบโจทย ์

กำรเป็นประเทศไทย 4.0 ที่มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืนตำมนโยบำยรัฐบำล

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ
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นศ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

เข้าศึกษาดูงาน หอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ

 เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2559 ดร.ลดำ 

พันธ์สุขุมธนำ รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุด 

และศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร ให้กำรต้อนรบัคณะนกัศกึษำ 

และอำจำรย์ จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำ 

บรรณำรกัษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ประมำณ 

30 คน เข้ำศึกษำดูงำน ระบบกำรบริหำรจัดกำรคลังควำมรู้ และสำรสนเทศเฉพำะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำวิจัย 

และพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศด้ำนหนังสือ ซ่ึงเป็นคลังควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งได้เข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำร 

บ้ำนเลขที่ ๙ บ้ำนของพระรำชำ ที่ทำงส�ำนักหอสมุดฯจัดท�ำขึ้นวันที่ 2 - 30 ธันวำคม 2559 ณ หอสมุดวิทยำศำสตร์ ดร.ตั้ว ลพำนุกรม

วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ น�าผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาล

เข้าร่วมแสดงในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านฮาลาล

37วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นักเรียนสายวิทยาศาสตร์พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

ศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการเครื่องมือวัด ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 นำยสมบัต ิ

คงวิทยำ นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนัก

พัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร  

ได้บรรยำยเรือ่งเทคนคิกำรเตรยีมสำรละลำยส�ำหรบั

งำนวิเครำะห์ทดสอบและวิจัย และกำรตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของวิธีทดสอบและสถิติส�ำหรับงำน

วิเครำะห์ทำงเคมี รวมถึงวิธีกำรดูแลควบคุมควำม

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมี ให้แก่นักเรียนสำยวิทยำศำสตร์จำกโรงเรียนพิบูลวิทยำลัยลพบุรี ในโอกำสเข้ำเยี่ยมชม  

ห้องปฏิบัติกำรด้ำนเครื่องมือวัด ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

 กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร น�ำผลงำนผลติภัณฑ์ 

อำหำรฮำลำล และผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงสมุนไพร 

ฮำลำล ผลงำนในโครงกำรเพิม่มลูค่ำผลติภัณฑ์อำหำร 

และผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงสมุนไพรฮำลำลเพ่ือ 

กำรรับรองฮำลำลเข้ำร่วมจัดแสดงสินค้ำในงำน 

ประชมุวชิำกำรนำนำชำตด้ิำนฮำลำล Thailand  Halal 

Assembly 2016 จัดโดย ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย และสถำบัน 

มำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทย เป็นงำนท่ีได้รวบรวมสินค้ำและบริกำรฮำลำล พลังของคนยุคใหม่สู่กำรน�ำสินค้ำฮำลำล สู่กำรขับเคลื่อน 

ธุรกิจซึ่งเน้นแนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรมโดยไม่ละเลยแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งหวังผลักดันผลิตภัณฑ์ฮำลำล ของประเทศไทยขึ้นสู่อันดับหนึ่ง

ในห้ำของโลก ทั้งนี้กำรจัดงำนครั้งนี้มีเป้ำหมำยผู้เข้ำชมงำนตลอด 3 วัน กว่ำ 10,000 คน ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่ำง 

วันที่ 9 -11 ธันวำคม 2559    
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร 

“ การตรวจติดตามคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ”

 วนัที ่14 ธนัวำคม 2559 กรมวทิยำศำสตร์ 

บริกำร ได้จัดท�ำโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

หลกัสตูร “การตรวจตดิตามคณุภาพภายในมาตรฐาน 

ISO 9001 : 2015” ได้รับเกียรติจำก นำยวีระศักดิ์ 

เพ้งหล้ง นักวิชำกำรมำตรฐำนช�ำนำญกำรพิเศษ  

เป็นวทิยำกรในกำรอบรมซึง่กำรตรวจตดิตำมคณุภำพ 

ภำยในเป็นข้อก�ำหนดหนึ่งในมำตรฐำน ISO 9001 : 

2015 ผู้ที่ท�ำหน้ำท่ีตรวจติดตำมควรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท วัตถุประสงค์ของกำรตรวจและกำรวำงแผนกำรตรวจติดตำมรวมไปถึง 

กำรเขียนรำยงำนกำรตรวจติดตำม และหลักเกณฑ์กำรตัดสินข้อบกพร่องที่พบในแต่ละกิจกรรม เพื่อสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำน   

ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อำคำร ดร.ตั้ว ลพำนุกรม

นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

        เข้าศึกษาดูงานกลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม 

 

 วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559 ดร.อรสำ  

อ่อนจันทร์ นักวิทยำศำสตร ์ช�ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ ่มยำงและผลิตภัณฑ์ยำง กองวัสดุวิศวกรรม 

กรมวิทยำศำสตร ์บริกำร ให ้กำรต ้อนรับคณะ 

นักศึกษำและอำจำรย์จำก มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวม 19 คน เข้ำศึกษำดูงำนเทคนิคกำรตรวจวัดตัวอย่ำงด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter 

(DSC) และThermogravimatric analyzer (TGA) เนื่องจำกเป็นส่วนหนึ่งในรำยวิชำ กำรวิเครำะห์ทำงเคมี ด้วยเครื่องมือ 2 ชนิดนี้ซึ่งหลักสูตรนี้ 

มีนโยบำยให้นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์และควำมรู้นอกห้องเรียน ณ กลุ่มยำงและผลิตภัณฑ์ยำง กองวัสดุวิศวกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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38 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ.กรมวิทยาศาสตร์บริการฯ ให้การตอนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        วันที่ 21 ธันวำคม 2559 ดร.สุทธิเวช 

ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร รวมทั้ง 

คณะผู้บริหำร พนักงำน ให้กำรต้อนรับ ดร.อรรชกำ  

สีบุญเรือง เนื่องในโอกำสเข้ำรับต�ำแหน่งรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได ้

เข้ำกรำบสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์รัชกำลที่ 4 

และศำลพระภมู ิบริเวณด้ำนหน้ำกรมวทิยำศำสตร์บรกิำรฯ พร้อมทัง้ลงนำมเข้ำรบัต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีและ

มอบหมำยนโยบำย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อำคำรพระจอมเกล้ำ  กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

DSS NEWS



 

 

 27 ตลุำคม 2559 ดร.สทุธเิวช  ต.แสงจนัทร์ 

อธิบดีกรมวิทยำศำสตร ์บริกำร ให ้สัมภำษณ์ 

ส่ือมวลชน เกี่ยวกับกำรเปิดจุดบริกำรบ�ำบัดน�้ำทิ้ง

จำกกำรย้อมผ้ำสีด�ำของกระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี โดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  ณ จุดให้

บรกิำรสนำมรำชตฤณมยัสมำคม (สนำมม้ำนำงเลิง้) ซึง่เป็นกำรร่วมมอืกบักระทรวงศกึษำธกิำรบ�ำบดัน�ำ้ท้ิงทีเ่กดิจำกกำรย้อมผ้ำ เพือ่รกัษำสิง่แวดล้อม

นักวิทยาศาสตร์ วศ. เป็นบัณฑิตคนสุดท้ายของจุฬาที่รับพระราชทานปริญญาบัตร 

จากในหลวง รัชกาลที่ 9

 

 เ มื่ อ วั น ที่  3 1  ตุ ล ำ ค ม  2 5 5 9  

น.ส.โอบเอื้อ อิ่มวิทยำ นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร   

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร กระทรวงวิทยำศำสตร ์

และเทคโนโลยี  ให ้สัมภำษณ์สื่อมวลชนจำก 

Bright TV สถำนีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ช่อง 20  

โดย  น .ส . โอบ เอื้ อ  อิ่ ม วิ ทยำ  พู ดถึ งควำม 

ประทับใจ ที่ เป ็นบัณฑิตคนสุดท้ำย และนิสิตคณะวิทยำศำสตร์รุ ่นสุดท้ำย ที่ รับพระรำชทำนปริญญำบัตรจำกในหลวง รัชกำลที่ 9  

ประจ�ำปี 2541 พร้อมน้อมน�ำกำรปฏิบัติตนในแบบเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเจริญรอยตำมพระยุคลบำท ในด้ำนวิทยำศำสตร์ต่อไป ณ ห้องโถง 

ชั้น 1 หอสมุดวิทยำศำสตร์ ดร.ตั้ว ลพำนุกรม กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

39วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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วศ./กรมวิทยาศาสตร์ฯ จิตอาสาจุดบริการประชาชน สนามม้านางเลิ้ง 

 

 วันที่ 6 ธันวำคม 2559 เวลำ 13:30 น  

ข ้ ำ รำชกำร  เจ ้ ำหน ้ ำที่  และพนักงำนกอง

เครื่องมือวัดและทดสอบควำมช�ำนำญ (วช.) 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร เข้ำร ่วมเป็นจิตอำสำ 

เ พ่ื ออ� ำนวยควำมสะดวกประชำชนจำกทีม 

ต่ำงจังหวัด เพื่อจะเดินทำงไปแสดงควำมอำลัย 

แด ่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และในส ่วนของอำหำรและของว ่ำงจำก วศ.ประมำณ 200 ชุด โดยม ี

คุณศิริวรรณ แซ่ภู่ ร่วมบริจำคขนมกว่ำ 100 ชิ้น ส่วนน�้ำดื่ม จำก สปน. กว่ำ 1,000 ขวด รวมทั้งคณะเจ้ำหน้ำที่ วช.ได้บริจำคเงินสด 

เพื่อสมทบค่ำอำหำรเพิ่มเติมกับครัวศรีวิชัยที่ให้บริกำรอำหำรกว่ำ 1,000 ชุด ด้ำนรถบริกำรรับ-ส่ง มีประชำชนใช้บริกำรกว่ำ 400 คน ณ จุดบริกำร 

ประชำชน รำชตฤณมัยสมำคมในพระบรมรำชูปถัมภ์ (สนำมม้ำนำงเลิ้ง)

วศ. / กรมวิทยาศาสตร์ฯ จัดจุดบริการบ�าบัดน้�าทิ้งจากการย้อมผ้าสีด�า 



40 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นจิตอาสา  

ณ จุดบริการประชาชน (สนามม้านางเลิ้ง) 

 วนัที ่28 พฤศจกิำยน 2559 เวลำ 14:30 น. 

ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที ่และพนกังำนกรมวทิยำศำสตร์ 

บริกำรเข้ำร่วมเป็นจิตอำสำเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก 

แก่ประชำชน โดยรอบบริเวณ และประชำชนที่

เดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัดเพื่อที่จะเดินทำงไป 

แสดงควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร 

มหำภูมิพลอดุลยเดช เช่น ประชำชนจำกทีมสงขลำ 

ประมำณ 10 ท่ำน และยงัอ�ำนวยควำมสะดวก ในส่วนของอำหำรว่ำงกว่ำ 225 ชดุ และรถบรกิำรรบั-ส่งประชำชน 9 คนั ณ จดุบรกิำรประชำชน 

รำชตฤณมัยสมำคมในพระบรมรำชูปถัมภ์ (สนำมม้ำนำงเลิ้ง)

กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมเป็นจิตอาสา ณ จุดบริการประชาชน สนามม้านางเลิ้ง

 

` วนัท่ี 30 พฤศจกิำยน 2559 เวลำ 11 : 30 น. 

ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำทีแ่ละพนกังำน กรมวทิยำศำสตร์

บริกำร ร่วมเป็นจิตอำสำเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก

แก่ประชำชน เพื่อที่จะเดินทำงไปแสดงควำมอำลัย

แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย

เดช โดยมีประชำชนที่เดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด 

เช่น คณะครู นักเรียนจำกโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยำประมำณ 20 คน ประชำชนจำกจังหวัดนครรำชสีมำ  และประชำชนจำกจังหวัดระยอง รวม

ประมำณ 40 คน ได้มีกำรอ�ำนวยควำมสะดวก ในส่วนของโต๊ะลงนำมถวำยควำมอำลัย อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม รวมถึงรถบริกำรรับ-ส่งประชำชน 

ณ จุดบริกำรประชำชน รำชตฤณมัยสมำคมในพระบรมรำชูปถัมภ์ (สนำมม้ำนำงเลิ้ง)

          วันที่ 7 ธันวำคม 2559 เวลำ 14:00 น. 

กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร ให้กำรต้อนรับและอ�ำนวย

ควำมสะดวกแก่ประชำชนที่จะเดินทำงไปแสดง

ควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ

ภมูพิลอดลุยเดช เช่น ประชำชนจำกจงัหวัดระนอง

กว่ำ 200 คน ซ่ึงทำงเจ้ำหน้ำท่ีได้เตรียมสถำนท่ีส�ำหรับพักค้ำงคืนเมื่อวำนแล้ว หลังจำกประชำชนเข้ำถวำยควำมอำลัยวันนี้เรียบร้อย เจ้ำหน้ำที่ได้

เตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม ไว้เพื่อรองรับประชำชนทั้งหมดที่จะพักค้ำงคืนต่อ ก่อนจะเดินทำงกลับภูมิล�ำเนำในเช้ำวันถัดไป ณ จุดบริกำรประชำชน 

รำชตฤณมัยสมำคมในพระบรมรำชูปถัมภ์ (สนำมม้ำนำงเลิ้ง)

วศ. / กรมวิทยาศาสตร์บริการ จิตอาสาจุดบริการประชาชน สนามม้านางเลิ้ง 
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