วศ วันนี้
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส�ำนักพระราชวังออกประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร สวรรคต นัน้ ความว่า เสด็จพระราชด�ำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิรริ าช ตัง้ แต่วนั ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช
2557 ตามทีส่ ำ� นักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนัน้ แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชดิ จนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวร
หาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามล�ำดับถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช
ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี

ตามทีร่ ฐั บาลประกาศให้สถานทีร่ าชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึง่ เสา มีกำ� หนด 30 วัน และให้ขา้ ราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจไว้ทกุ ข์ มีกำ� หนด 1 ปี เริม่ นับแต่วนั ที่ 14 ตุลาคม เป็นต้นไป รวมทัง้ ยังมีประกาศขอความร่วมมือให้งดจัดงานรืน่ เริงต่าง ๆ เป็นเวลา 30 วัน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ รู้สึกส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้จึงพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธี ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ณ โถงห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
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วศ วันนี้
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมใจจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง บริการประชาชน ณ สนามม้านางเลิ้ง
ส�ำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาต ให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ภายหลังพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
เวลา 08.00-21.00 น.ทุกวัน ซึง่ ก�ำหนดให้การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทกุ ข์สดี ำ� เนือ่ งจากมีประชาชนจากทัว่ ประเทศ ต้องการเดินทางมาร่วมกราบถวายสักการะ
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เป็นจ�ำนวนมาก และต้องรอเข้าคิวเป็นเวลานาน เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนทัว่ ทุกภูมภิ าคทีเ่ ดินทางมาไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงต่าง ๆ จัดเตรียม
สถานที่รองรับประชาชนพร้อมจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้
ได้จดั กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชโดยได้ดำ� เนินการตามนโยบายของรัฐบาลมอบหมายบุคลากร
วศ. ดูแลความเรียบร้อยและให้บริการกับประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ จัดสถานที่เพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดยการร่วมลงนามถวายอาลัย ทั้งรูปแบบการเขียนชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือ ด้านอาหาร ด้านการพยาบาล ด้านที่พัก และบริการรถรับ-ส่ง ไป
สนามหลวง พร้อมพูดคุยให้กำ� ลังใจกับประชาชนทีท่ ยอยเดินทางเข้ามาเพือ่ ไปถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ซึ่งจุดบริการประชาชนนี้เปิดให้บริการปกติทุกวัน ตั้งแต่ 6.00-21.00 น. และเปิดให้บริการพักค้างคืนเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภาครัฐทีม่ ภี ารกิจในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิเคราะห์ทดสอบ และวิจัยพัฒนา ที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต การค้า และ
การบริการของประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในนามคณะผูบ้ ริหารและข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงพร้อมใจกันตัง้ ปณิธานทีจ่ ะร่วมกันพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สนองแนวพระราชด�ำริเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติสืบไป
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สร้างสุข ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙
ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มีแนวทางมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการท�ำงานโดยให้ความส�ำคัญต่อผลส�ำเร็จของงานเป็นส�ำคัญ
รวมทั้งการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรจึงต้องมีการพัฒนาปรับกระบวนทัศน์และวิธีการท�ำงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคม การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตการ
โดยเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัตงานของบุคลากร ให้มีศักยภาพการท�ำงานมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนากรมวิทยาศาสตร์
บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงด�ำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนา เรือ่ ง วศ. สร้างสุข
เพือ่ เตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก เพือ่ ให้บคุ ลากรในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ริ าชการ ตระหนักเรือ่ งการบริการ เตรียมพร้อม
ปรับตัวรองรับการบริการแก่ประชาชน ก่อให้เกิดผลดีตอ่ การบริการได้อย่างต่อเนือ่ ง
มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากร เพื่อการพัฒนางานด้าน
การบริการสู่ความเป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม
โดยบุคลากร และเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มาศึกษาเรียนรู้
กิจกรรมภายใน สวนศรีนครเขือ่ นขันธ์ และโครงการบริหารจัดการน�ำ้ ของโครงการ
ประตูระบายน�้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งได้ร่วมท�ำกิจกรรม
ต่างๆมากมาย อาทิ การคัดเลือกชนิดไม้ และการจัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ อย่างถูกวิธี
การดูแลตกแต่งพรวนดินและใส่ปุ๋ย การท�ำความสะอาดและทาสีสะพานศึกษา
ธรรมชาติเขื่อนขันธ์มรรคา หอชมนก การปั่นจักรยานเก็บขยะ และในส่วนของ
กิจกรรมในพืน้ ทีโ่ ครงการประตูระบายน�ำ้ คลองลัดโพธิ์ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
บุคลากร วศ. ได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของโครงการฯ และได้ทราบถึงวิธีการแก้ไข
ปัญหาน�้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ อย่างถูกต้อง ส�ำหรับคลองลัดโพธิ์
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นอกจากจะช่วยป้องกันเรือ่ งภัยน�ำ้ ท่วมได้แล้ว ทุกวันนีบ้ ริเวณละแวกคลองลัดโพธิย์ งั ได้เป็นอีกหนึง่ แหล่งท่องเทีย่ วของอ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ทีม่ คี วามน่าสนใจ เพราะบริเวณคลองลัดโพธิ์ ได้จดั ท�ำเป็นสวนสาธารณะทีม่ ชี อื่ ว่า “สวนสุขภาพลัดโพธิ”์ ทีม่ คี วามร่มรืน่
ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ให้ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก�ำลังกายได้ และจัดกิจกรรมต่างๆได้มากมาย ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นกิจกรรมส�ำคัญที่
บุคลากร วศ.ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการท�ำงาน และที่ส�ำคัญยังเป็นการร่วมกันเผยแพร่และสานต่อพระราชด�ำริของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ โครงการคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ที่ทรงได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเร่งระบายน�้ำจากภาคเหนือออกสู่ทะเล อันจะช่วยบรรเทาปัญหาน�้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ที่เกิดจากพระวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้า จนเข้าถึงสภาพภูมิประเทศอย่างถ่องแท้และทรงน�ำหลักคิดจากการใช้ประโยชน์ของ
คลองลัดโพธิ์ที่ขุดขึ้นมากว่า 300 ปี จนผู้คนทั่วไปลืมเลือนและลบหายไปจากแผนที่มาผสานเข้ากับหลักวิชาการและทฤษฎีการขึ้น-ลงของน�้ำ ทั้งยัง
ค�ำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวมของธรรมชาติ ตลอดจนสภาพทางสังคมและชุมชน นับเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้
“หลักแห่งธรรมชาติ” ที่เป็นแนวทางเพื่อให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันสืบไป ซึ่งบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ต่างรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ และพร้อมทีจ่ ะน้อมน�ำค�ำสอนของพระองค์ ไปปรับใช้ทงั้ ในชีวติ ประจ�ำวัน และการเผยแพร่สคู่ นรุน่ หลังต่อไป และ
ยังพร้อมที่น�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพที่พร้อมจะน�ำไปพัฒนาชีวิตของประชาชนชาวไทย ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
รองรับนโยบาย Thailand 4.0
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุง่ ให้
บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการ
ด้วยระบบ MSTQ วิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ผปู้ ระกอบการภาคการผลิตและบริการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมพัฒนากระบวนการผลิตทัง้ การสร้างนวัตกรรมและ
ความรู้ใหม่ สร้างกลไกการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
รวมทั้งสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ รองรับนโยบาย Thailand 4.0

ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนางานหลายด้าน และมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและภารกิจที่หลากหลาย โดยผลักดันงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น มุ่งให้ความส�ำคัญการพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ทดสอบครอบคลุมตามมาตรฐานรองรับอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาห้องปฏิบัติการ การพัฒนาการทดสอบความช�ำนาญ การพัฒนาสร้างศักยภาพของบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้าน วทน. รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ภาคการผลิต
ชุมชน อันจะน�ำไปสู่ความสามารถการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้กำ� หนดนโยบายและเป้าหมายการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐบาลไปสู่ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในระดับสากล ซึ่งได้มีการทบทวนภารกิจใหม่ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ
MSTQ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริหารการจัดการมีความสอดคล้องรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น

การปรับโครงสร้างองค์กรรองรับอุตสาหกรรมอนาคต

ในการปรับโครงสร้างครั้งนี้ มีการจัดกลุ่มงานต่างๆให้มีความชัดเจนมีการแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อนาคตอุตสาหกรรมแต่ละสาขาและมุ่งเน้นงานวิจัยพัฒนาเฉพาะผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้นในการแก้ปัญหากระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ให้แต่ละอุตสาหกรรมกลุม่ เป้าหมายและสนับสนุนให้สนิ ค้าไทยมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล ขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์บริการยังพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบตั กิ ารให้สามารถตรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจรตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด และการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และรองรับ
การรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
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People in Focus
ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้พัฒนางานหลายลักษณะ เช่น โครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ตามนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคัดเลือกผู้ประกอบการอาหารส่งออก 20 รายที่มี
ความต้องการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าไทยให้มีคุณภาพ และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถให้บริการ
ทดสอบสินค้าตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและคนพิการ โดยใช้
วัสดุไฟเบอร์คอมโพซิทที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เบาและแข็งแรง โครงการพัฒนาวัสดุก่อสร้างให้ได้มาตรฐานสากล และโครงการการพัฒนาระบบตรวจ
สภาพทางรางรถไฟส�ำหรับงานซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น โครงการเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังว่างานวิจัยเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างความส�ำเร็จของกรม
วิทยาศาสตร์บริการในการผลักดันไปใช้สู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น
ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการยังได้มีการปรับปรุงงานบริการแบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ที่สามารถตรวจสอบวัสดุ และ
ทดสอบสินค้าได้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานทัง้ ในต่างประเทศและในประเทศโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการรับส่งตัวอย่าง และการทดสอบตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด�ำเนินการเปิดศูนย์การทดสอบผลิตภัณฑ์ในภูมิภาค โดยแห่งแรกคือที่จังหวัดขอนแก่นและต่อไปที่จังหวัดระยอง
เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้พัฒนาห้องสมุดให้มีข้อมูลครอบคลุมทุกสาขา
เพือ่ ให้เกิดความสะดวกกับผูใ้ ช้บริการ โดยสามารถเชือ่ มโยงระบบออนไลน์กบั ห้องสมุดของหน่วยงานอืน่ ๆภายในประเทศเพือ่ การเข้าถึงระบบข้อมูล
สารสนเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

เป้าหมายการด�ำเนินงานสู่ความส�ำเร็จตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถน�ำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าด้วยนวัตกรรม
และมีมาตรฐาน
l สร้างกลไกการตรวจสอบและรับรองสินค้าตามมาตรฐาน ด้วยระบบ MSTQ เพือ
่ ให้ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย
แก่ผู้บริโภค
l วิจัยและพัฒนาให้เกิดสินค้านวัตกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน
ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุตามเป้าหมายได้ก�ำหนดการด�ำเนินงานโครงการส�ำคัญที่มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพการ
ทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน การเพิม่ คุณภาพผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) การบูรณาการส่งเสริมวิจยั และพัฒนา การวิจยั และพัฒนาสูก่ ารน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการ
แพทย์ การส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร
l

ผลงานที่ส�ำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในภูมิภาคเพื่อให้สินค้า OTOP มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ปัจจุบันได้ท�ำโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) ซึ่งได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน มผช. อีกทั้ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดท�ำโครงการ “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก” เพื่อส่งเสริม และ
ยกระดับ SMEs อาหารแปรรูป ให้ได้มาตรฐาน GMP(CODEX) และ HACCP โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพือ่ การส่งออกของผูป้ ระกอบการ
ภาคกลาง” เป็นต้น
นอกจากนีก้ รมวิทยาศาสตร์บริการยังมีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพือ่ เพิม่ มูลค่าและสร้างนวัตกรรมให้แก่ผปู้ ระกอบการ อาทิ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในภูมิภาคด้วย

ความส�ำเร็จของกรมวิทยาศาสตร์บริการสู่ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ

จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับความพึงพอใจอย่างมากจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่างๆ
ได้แก่ การรับรองห้องปฏิบัติการ การทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการยังคงเป็นรากฐานส�ำคัญในการให้บริการ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการยังคงมุง่ มัน่ พัฒนางานให้เกิดความพอใจกับผูใ้ ช้บริการมากยิง่ ขึน้ และด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
เศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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Special Guest

พลต�ำรวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์
รองผู้บัญชาการ ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

วารสาร วศ. ฉบับนี้มีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับ พลต�ำรวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการ ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หัวหน้าน�ำคณะต�ำรวจกว่า 22 นาย จากส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ เข้าร่วมประชุมหารือ การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อ
การยุติธรรมยุคใหม่พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และด้านยางของ วศ. เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในโอกาสนี้จึงได้
เรียบเรียงน�ำเสนอที่มาความส�ำคัญการหารือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ที่จะน�ำไปสู่แนวทางความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับ
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจในการบูรณาการร่วมกันใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการยุติธรรมยุคใหม่

พลต�ำรวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการ ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ น�ำคณะเจ้าหน้าที่ต�ำรวจส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต�ำรวจ เข้าเยี่ยมชมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อปรึกษาหารือการบูรณาการร่วมกัน
ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นนิมิตหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการปกป้อง
ติธรรม ความมั่นคงให้ประชาชน โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน
วิความยุ
ทยาศาสตร์
กับการพัฒนางานพิสูจน์หลักฐาน
สร้างความเชื
่
อ
มั
รองรับปการยุ
ิธรรมยุ
พร้อมได้
มชมห้่ยอมชมห้
งปฏิบอัตงปฏิ
ิการวิบเัตคราะห์
พลต�ำ่นรวจตรี
รีดีฯ ตกล่
าวถึงคทีใหม่
่มาความส�
ำคัเญยี่ยการเยี
ิการว่า สืบเนื่องจากมีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทดสอบ
ของกรมวิ
ท
ยาศาสตร์
บ
ริ
ก
าร
ในกระบวนการยุตธิ รรมสูงขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั พยานหลักฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้ทวีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในกระบวนการยุตธิ รรม มีการต่อสูเ้ ชิงวิชาการสูงขึน้

ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ทางมาตรฐานให้ สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะการพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของส� ำ นั ก งานพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานต� ำ รวจ
ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบงานตรวจพิสูจน์ในด้านต่าง ๆ เช่นการตรวจทางด้าน DNA ยาเสพติด และอื่น ๆ ให้เป็น
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ปกป้อง คุ้มครองประชาชน ช่วยให้สังคมไทยดีขึ้น ขบวนการพิสูจน์หลักฐาน
เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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Special Guest
ประโยชน์จากการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการของส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ ทั้งการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ การยกระดับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในห้องปฏิบัติการทั้งหมดทั้งด้านเครื่องมือ
ความพร้อม การเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ รวมไปถึงสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญบ่งชีศ้ กั ยภาพของห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน
ISO17025 นอกจากนี้คณะผู้เยี่ยมชมยังได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการ One Stop Service ของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ได้รับรอง ISO9001
ด้านระบบการให้บริการ ศูนย์ทดสอบยาง ห้องบริการสอบเทียบ และศูนย์ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ

แนวทางความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์บริการกับส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
การหารือครัง้ นีจ้ ะท�ำให้เกิดแนวทางความร่วมมือหลายประการ ระยะแรกเป็นเรือ่ งของการพัฒนาบุคลากร โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
มีแนวทางการจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และการยกระดับห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน
เช่น กิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบซึ่งเป็นระบบเฉพาะตัวก�ำหนดความถูกต้องส�ำหรับการวัด การทดสอบวิจัย
ที่อ้างอิงตามมาตรฐานต่างประเทศท�ำให้การรับรองมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน เป็นนิมิตหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการปกป้องความยุติธรรม ความมั่นคงให้แก่ประชาชน โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นฐานสร้างความเชื่อมั่น รองรับการยุติธรรมยุคใหม่
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การน�ำเทคโนโลยี หุ่นยนต์อัตโนมัต ไปใช้ประโยชน์
ในโครงการจัดการพื้นที่ท�ำการเกษตรตามแนวพระราชด�ำริ

ปาษาณ กุลวานิช
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ กองเครื่องมือวัดและทดสอบความช�ำนาญ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ริเริม่ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตมิ าตัง้ แต่ปี 2544 โดยระบบทีส่ ร้างขึน้
ส่วนใหญ่จะใช้ส�ำหรับงานในห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ทางด้านวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ หากแต่ว่ายังมีงานและข้อมูลอีกมากมาย
มหาศาลทีเ่ ราต้องการทราบ ทีต่ อ้ งการการวัด วิเคราะห์ ทีอ่ ยูน่ อกห้องปฏิบตั กิ าร ในยุคสมัยทีเ่ ป็นยุคแห่งข้อมูล หากเรามีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
เพียงพอ และชัดเจนก็จะท�ำให้เราสามารถตัดสินใจและท�ำงานได้อย่างถูกต้องตามเป้าประสงค์และสัมฤทธิผลในระยะเวลาอันสั้น ข้อมูล
ที่เราต้องการมีมากแต่เราขาดก�ำลังคนที่จะไปน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาให้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่หรือยานไร้คนขับชนิดต่างๆ ติดตั้ง
เซนเซอร์ตรวจวัด หรืออุปกรณ์เก็บตัวอย่างจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการเก็บข้อมูลมาให้เราได้
บทความนีเ้ ป็นกรณีศกึ ษาทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเชือ่ มโยงระหว่างเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ชนิดเรืออัตโนมัตเิ คลือ่ นทีต่ ามพิกดั GPS ของ วศ.
เทคโนโลยีการส�ำรวจทางน�ำ้ (Bathymetric survey) เทคนิคการบริหารจัดการเกษตรแบบองค์รวม ซึง่ น�ำมาสูก่ ารประสานความร่วมมือท�ำงาน
ระหว่างหลายหน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศส�ำหรับโครงการจัดการพื้นที่ท�ำการเกษตรตามแนวพระราชด�ำริ

ที่มาของการส�ำรวจความลึกอ่างเก็บน�้ำแม่ดีน้อย
โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต�ำบลแก่นมะกรูด อ�ำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนว
พระราชด�ำริเป็นโครงการทีม่ คี ณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริเป็นส่วนขับเคลือ่ น
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานตาม
ความต้องการของชาวชุมชนเพือ่ แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง โดยกรมชลประทานได้มแี ผนงานปรับปรุงอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยแม่ดนี อ้ ย อันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริ ที่มีปริมาณการกักเก็บน�้ำ 250,000 ลูกบาศก์เมตร ให้สามารถส่งน�้ำเข้าพื้นที่เกษตรบ้านใต้และบ้านใหม่ คลองอังวะ
500 ไร่ ในการนีเ้ พือ่ ให้แผนงานปรับปรุงอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยแม่ดนี อ้ ยฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ สถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ได้ขอความอนุเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) น�ำเรือหุน่ ยนต์อตั โนมัตสิ ำ� หรับงานส�ำรวจและ
เก็บข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม ในการตรวจสอบปริมาณน�ำ้ ต้นทุนในอ่างเก็บน�ำ้ ก่อนโครงการชลประทานอุทยั ธานีเริม่ ปฏิบตั งิ านตามแผนปรับปรุง
อ่างเก็บน�้ำห้วยแม่ดีน้อย

ผลการปฏิบัตงาน
ในการหาปริมาตรน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ นัน้ จะใช้อปุ กรณ์หยัง่ น�ำ้ ด้วยเสียง (Echosounder) เพือ่ วัดความลึกท้องน�ำ้ ณ จุดพร้อมอุปกรณ์
หาพิกดั บนพืน้ ผิวโลก (GPS) ติดตัง้ บนเรืออัตโนมัตฯิ ข้อมูลความลึกและต�ำแหน่งของความลึกนัน้ ๆ ในพืน้ ทีข่ องอ่างเก็บน�ำ้ จะถูกเก็บบันทึก
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ลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูล data logger เพือ่ น�ำไปใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาตรของน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ เรืออัตโนมัตฯิ จะวิง่ ไปตามจุด waypoints
ที่ออกแบบไว้เบื้องต้นในโปรแกรมวางแผนการน�ำร่อง ในการวิ่งไปหาจุดต่างๆ นั้นจะมีโปรแกรมควบคุมการเดินเรือ (navigation control
program) ที่จะท�ำหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์น�ำร่องคือ GPS และ inertial measurement unit (IMU) เพื่อตัดสินใจในการสั่งความเร็ว
และทิศทางในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

รูปที่ 1: เรืออัตโนมัตฯ ขณะปฏิบัตงานในพื้นที่
ระยะแนวการวิ่งจะห่างกัน 5 เมตร วิ่งเป็นวงตามแนวสัณฐานของอ่างเก็บน�้ำจนกระทั่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถจะ
วิง่ ได้เรือหุ่นยนต์ใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 16 นาที 27 วินาที วิ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 31.26 ไร่ ด้วยความเร็วเฉลี่ย 5 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ปริมาณน�้ำโดยประมาณ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 คือ 210,000 ลบ.ม. [ความคลาดเคลื่อน +/- 5% , ระดับน�้ำต�่ำกว่าระดับ
Spill way 0.7 ม., ความลึกสูงสุด 5.28 เมตร ณ ต�ำแหน่งหน้า spill way] เมื่อพิจารณาจากความจุเดิมที่ 250,000 ลบ.ม. (ปี 2526)
จะเห็นได้ว่ามีตะกอนสะสมท�ำให้อ่างเก็บน�้ำตื้นเขินไปบ้าง สมควรให้มีการปรับปรุงขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บ

รูปที่ 2: เส้นทางการเดินเรืออัตโนมัตฯตามจริง โดยจุดปล่อยและ
เก็บเรือจะอยู่ทางด้านทิศเหนือใกล้กับ Spill way

รูปที่ 3: ปริมาณน�ำ้ ที่ได้จากพืน้ ทีส่ ำ� รวจหยัง่ น�ำ้ แสดงมิตคิ วามลึกด้วยสี
(ประมวลผลข้อมูลโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และ
การเกษตร) ข้อมูลความลึกจาก echosounder แสดงให้เห็นว่า
ส่วนทีต่ นื้ ทีส่ ดุ ของอ่างฯ จะอยูท่ างด้านทิศใต้และจะมีความลึก
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ไปทางทิศเหนือโดยจะมีจดุ ทีล่ กึ ทีส่ ดุ อยูท่ าง
ด้านหน้าของทางระบายน�้ำล้น (Spill way)

หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่สนใจน�ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปปรับใช้กับงานที่ท่านรับผิดชอบหรือต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อกลุม่ งานนวัตกรรมเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์และระบบอัตโนมัติ กองเครือ่ งมือวัดและทดสอบความช�ำนาญ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 02-201-7388
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การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตามวิถีพอเพียงของเกษตรกรหนองหญ้าไซ
สุบงกช ทรัพย์แตง
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานมานาน
กว่า 30 ปี ซึง่ เป็นแนวคิดทีต่ งั้ อยูบ่ นรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาขัน้ พืน้ ฐานทีต่ งั้ อยูบ่ นทางสายกลางและความ
ไม่ประมาทซึง่ ค�ำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมผ
ี ล การสร้างภูมคิ มุ้ กันในตัวเอง ตลอดจนการใช้ความรูแ้ ละคุณธรรมเพือ่ เป็น
พื้นฐานในการด�ำเนินชีวิต ซึ่งต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” เป็นที่ตั้ง ซึ่งจะน�ำไปสู่ความสุขในชีวิตที่แท้จริง ดังพระราชด�ำรัส
ทีว่ า่ “การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับ ต้องสร้างพืน้ ฐานคือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบือ้ งต้นก่อน
โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว
จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�ำดับต่อไป” (18 กรกฏาคม 2517)
นายเฉลียว ปานเนียม กลุม่ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง อ�ำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร
ผู้สนใจน�ำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับอาชีพเกษตรกรที่ท�ำอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยการท�ำเกษตรแบบผสมผสานตาม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งมีการจัดสรรทีด่ ินเพือ่ ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ เช่น แก้วมังกร ไผ่บงหวาน ไม้สกั และพืชสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน
มะขามป้อม ใบบัวบก มะเฟือง เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นบ้าน มีการจัดสรรแหล่งน�้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน
รวมทั้งมีการขุดสระเพื่อเลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาหมอ และปลาสลิด นอกจากนี้ยังมีการน�ำสมุนไพรและของเหลือทิ้งจากการเกษตร
มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยหมักกับน�้ำตาลเป็นน�้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ไล่แมลง ท�ำความสะอาดโรงเลี้ยงไก่ และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีให้กับ
น�ำ้ เสีย ช่วยลดการใช้สารเคมีในผลผลิตทางการเกษตร ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มยังได้เก็บข้อมูลทั้งด้านผลดีและผลเสียของการใช้น�้ำหมักชีวภาพชนิดต่างๆ แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงจนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเกษตรแบบผสมผสานตาม
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงท�ำให้เกษตรกรในกลุ่มสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคและสามารถ
จ�ำหน่ายสร้างรายได้แก่กลุ่ม นอกจากนี้ยังได้น�ำสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดต่างๆ เช่น สบู่เหลว
สมุนไพรจุลินทรีย์ EM ผสมมะขามป้อม ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ามะเฟือง สบู่ก้อนขมิ้นชันและเปลือกมังคุด ผลิตภัณฑ์อาบน�้ำสุนัขผสม
ประค�ำดีควาย ใบหมี่ และบอระเพ็ด
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อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง มีปัญหาด้านคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน จึงได้เข้าไปอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส�ำอางว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป แนะน�ำการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต เทคนิคการวัดค่า
ความเป็นกรด – เบส (ค่า pH) ที่ถูกต้อง และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ รวมทั้งให้การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เข้าร่วม
การอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อให้กลุ่มน�ำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
จนสามารถได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ท�ำให้จำ� หน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างกว้าง ซึง่ เป็นอีกทางหนึง่ ในการสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืน
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Functional food

อาหารเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มโนวิช เรืองดิษฐ์
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
Value–Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจัดเป็น 1 ใน 5
กลุม่ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีม่ คี วามส�ำคัญในการปฏิรปู เศรษฐกิจในมวลรวม เนือ่ งจากโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยมีพนื้ ฐาน
มาจากภาคเกษตรกรรม ที่พึ่งพารายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรและส่งออกในรูปของวัตถุดิบไปยังต่างประเทศ และในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา ปัญหาราคาผลผลิตตกต�่ำ ขาดเสถียรภาพและมีปริมาณเกินความต้องการของตลาดโลกได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อรายได้
ภาคครัวเรือนทีไ่ ม่แน่นอนและเพียงพอต่อการด�ำรงชีพ ซึง่ หากน้อมน�ำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 มาใช้
เป็นแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้หลัก 3 ประการได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน ที่มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายาม
เริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ�ำกัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพา เพิ่มขีดความ
สามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการณ์เสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผสานกับ
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” โดยน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความคิดสร้าง
สรรค์ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตร ที่ผลิตได้เองภายในประเทศ สู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูง
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมอาหารโลก ซึ่งผลิตภัณฑ์ Functional food ก็เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ
และก�ำลังได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มคนท�ำงานและคนรุ่นใหม่ ที่สนใจดูแลสุขภาพร่างกาย ดังนั้นการพัฒนาภาคการผลิต
อาหารแปรรูปพื้นฐาน สู่ ผลิตภัณฑ์ Functional food จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อการน�ำมาใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคการผลิตอาหารและ
การเกษตรของประเทศในปัจจุบัน
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ความหมายของ Functional food
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nation ; FAO) ได้ให้ความหมาย
ของ Functional food ว่า “เป็นอาหารที่บริโภคเหมือนอาหารปกติโดยทั่วไป โดยประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Biological active
component) ทีบ่ ำ� รุงสุขภาพหรือลดความเสีย่ งในการเกิดโรคเรือ้ รัง (Chronic disease)” โดยสารประกอบทีใ่ ห้เกิดผลทางสรีรวิทยาเราเรียกว่า
Physiologically Active Component หรือ Functional ingredient สามารถแบ่งได้หลายกลุม่ ด้วยกัน ทีส่ ำ� คัญได้แก่ กลุม่ เส้นใยอาหาร (dietary
fiber) น�้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ (oligosaccharides) เปปไทด์ (peptide) เชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม lactic acid bacteria กรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม
โอเมก้า 3 (omega 3 – polyunsaturated fatty acid) สารพฤกษเคมี (phytochemicals)และ กลุ่มเกลือแร่และวิตามินต่าง ๆ (Mineral and
Vitamin) ตัวอย่าง Functional ingredient ทีพ่ บในผลิตภัณฑ์ Functional food ทีจ่ ำ� หน่ายในท้องตลาดเช่น ไลโคปีน ลูทนี ในผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่
เพื่อสุขภาพและน�้ำผลไม้ สารกาบา กรดไขมันโอเมก้า 3, 6, 9 ในผลิตภัณฑ์นมและน�้ำนมถั่วเหลือง แอล-คาร์นิทีน สารสกัดจากถั่วขาว ในผลิตภัณฑ์
เครือ่ งดืม่ ส�ำหรับนักกีฬาและกาแฟควบคุมน�ำ้ หนัก คอลลาเจน แอล-กลูตา้ ไธโอน สารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ ในเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพความงาม เป็นต้น

ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลียและประเทศในสหภาพยุโรป อุตสาหกรรมอาหาร
Functional food มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก ดูจากภาพรวมของตลาดอาหาร กลุ่ม
Functional food ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2013 ประเทศญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งตลาด 40 % เป็นอันดับ 1 ตามด้วยสหรัฐอเมริกา 38 % กลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป 14 % ออสเตรเลีย 2 % และประเทศอื่นๆ อีก 6 % และจากผลส�ำรวจ Euro monitor พบว่ามูลค่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพของโลก
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ด้วยอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 6-7 ต่อปี คาดว่าในปี 2560 มูลค่าจะสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีตลาดใหญ่ทสี่ ดุ ได้แก่ จีน บราซิล
และสหรัฐอเมริกา ตามล�ำดับ

ภาพรวมของตลาดอาหาร กลุ่ม Functional food ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2013
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ในประเทศไทย จากข้อมูลศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยพบว่า มูลค่าของอาหารเพือ่ สุขภาพ ในปี 2558 จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 161,000 ล้านบาท คาดว่าจะมี
อัตราการเติบโตร้อยละ 6.0 ต่อปี จนถึงปี 2560 โดย Functional food มีสว่ นแบ่งทางการตลาดมากทีส่ ดุ ถึง ร้อยละ 60 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 96,600
ล้านบาท ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทวี่ างจ�ำหน่ายตามท้องตลาดภายในประเทศได้แก่ เครือ่ งดืม่ น�ำ้ ผักผลไม้เพือ่ สุขภาพ เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพความงาม เครือ่ งดืม่
ส�ำหรับนักกีฬา เครื่องดื่มชูก�ำลัง ผลิตภัณฑ์นมและนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์สารสกัดต่างๆเช่น โสม ซุปไก่สกัด เห็ดสกัด ผักผลไม้สกัด
เข้มข้น เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ตลาดของอาหาร กลุม่ Functional food ยังมีโอกาสขยายตัวและเติบโตในตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
โลกอีกมากในอนาคต ดังนั้นการสนับสนุนและการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ตั้งแต่ระดับชุมชน SME จนถึงระดับภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Functional food โดยใช้ข้อได้เปรียบในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศมาใช้เป็นจุดแข็งใน
การสร้างศักยภาพของภาคการผลิต จึงเป็นภารกิจทีเ่ ร่งด่วน ทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา และภาคเอกชน
เพือ่ ขับเคลือ่ นภาคการผลิต Functional food ให้เป็นไปตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารแห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการจัดการด้านอาหารในประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการประยุกต์หลักวิชาการและเทคโนโลยี ให้เหมาะสมต่อการให้บริการแก่
ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ขอน้อมน�ำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ Functional food ให้ได้คุณภาพ มาตรฐานตามกฎหมาย เพื่อร่วมสนับสนุนและ
ผลักดันภาคการผลิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม น�ำมาสู่การสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
และพอเพียงต่อการด�ำรงชีพอย่างยั่งยืนต่อไป
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รู้จักสารเคมี ใน

ฝนหลวง
นางสาวโศรดา ขุนโหร
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ

เมื่อกล่าวถึงสารเคมี คนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงสารจ�ำพวกกรด
หรือ ด่าง แต่เมื่อพูดถึงสารฝนหลวงหลายคนคงจะนึกไม่ออกว่าสารเคมี
ทีใ่ ช้ทำ� ฝนหลวงนัน้ คือสารประเภทหรือกลุม่ ไหน เรามาท�ำความรูจ้ กั สารเคมี
ฝนหลวงกัน สารเคมีทใี่ ช้ทำ� ฝนหลวงมีหลายชนิดบางชนิดมีคณ
ุ สมบัตดิ ดู ซับ
ความชื้นได้ดี (Hygroscopic substances) บางชนิดมีคุณสมบัติเป็นแกน
กลัน่ ตัวของเมฆ (Cloud condensation nuclei) ของความชืน้ ในบรรยากาศ
บางชนิดสามารถดึงความร้อนท�ำให้อุณหภูมิของอากาศหรือเมฆเย็นตัวลง
เร่งการกลั่นตัวของไอน�้ำและเสริมความหนาแน่นของเมฆจนเกิดเป็นฝน
การเลือกใช้สารเคมีส�ำหรับท�ำฝนหลวงแต่ละชนิดจึงพิจารณาคุณสมบัติ
ทีก่ ล่าวเกีย่ วกับสภาวะของเมฆหรือบรรยากาศ สารเคมีสำ� หรับท�ำฝนหลวง
ที่ใช้แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
1. สารเคมีประเภทคายความร้อน หรือท�ำให้อุณหภูมิสูงขึ้น
สารเคมีประเภทนี้ มีคณ
ุ สมบัตเิ มือ่ ดูดซับความชืน้ ในอากาศ หรือ
ท�ำปฏิกิริยากับน�้ำท�ำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ได้แก่ แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2)
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)
2. สารเคมีประเภทดูดกลืนความร้อนแล้วท�ำให้อุณหภูมิต�่ำลง
สารเคมีประเภทนี้ มีคุณสมบัติเมื่อดูดซับความชื้นในอากาศหรือ
ท�ำปฏิกิริยากับน�้ำ ท�ำให้อุณหภูมิลดลงหรือเย็นลง ได้แก่ ยูเรีย (CH4N2O)
น�้ำแข็งแห้ง
3. สารเคมีที่ท�ำหน้าที่ดูดซับความชื้น
สารเคมีประเภทนี้ มีคุณสมบัติเป็นแกนดูดซับความชื้นให้เข้า
มาเกาะและกลั่นตัว กลายเป็นเม็ดน�้ำจ�ำนวนมาก ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์
(NaCl) หรือเกลือแป้ง
สารเคมีทงั้ หมดทีก่ ล่าวถึงเป็นส่วนผสมทีม่ ใี น “สารฝนหลวง”สารเคมี
แต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัตกิ ารน�ำไปใช้งานทีแ่ ตกต่างกันไป ในปัจจุบนั สารฝนหลวง
ใช้ทงั้ หมด 6 ชนิด คือ เกลือแป้ง แบบ 4/1 (สูตร1)เกลือแป้ง แบบ 4/2 (สูตร1)
แคลเซียมคลอไรด์(สูตร6) แคลเซียมออกไซด์ (สูตร8) และน�ำ้ แข็งแห้ง(สูตร6)
โดยหน่วยงานราชการที่ใช้สารเคมีดังกล่าว ต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดก่อนการส่งมอบและใช้งานตามตารางดังนี้
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ตารางแสดงเกณฑ์ก�ำหนดและรายละเอียดที่ตรวจสอบส�ำหรับสารฝนหลวง
รายละเอียด
คุณสมบัติของสาร
ที่ตรวจสอบและเกณฑ์ที่ก�ำหนด

ชนิดสารฝนหลวง
เกลือแป้ง เกลือแป้ง แคลเซียม แคลเซียม ยูเรีย
แบบ 4/1 แบบ 4/2 คลอไรด์ ออกไซด์ 46% N

เปอร์เซ็นต์เนื้อสาร

≥ 95

≥ 95

เปอร์เซ็นต์ของสารผ่านตะแกรงร่อน เบอร์ 40
(425 ไมโครเมตร)

≥ 97

≥ 97

เปอร์เซ็นต์ของสารผ่านตะแกรงร่อน เบอร์ 60
(250 ไมโครเมตร)
เปอร์เซ็นต์ของสารผ่านตะแกรงร่อน เบอร์ 120
(125 ไมโครเมตร)
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เมื่อละลายน�้ำ(องศาเซลเซียส)

≥ 50
-

≥ 50
-

≥ 80

≥ 75

-

-

≥ 60

≤ 0.60

≤ 0.60

-

เปอร์เซ็นต์ดีเกลือ (แมกนีเซียมซัลเฟต)

-

≥ 0.35

-

เปอร์เซ็นต์ไบยูเรตไนโตรเจน

-

-

-

ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)

-

-

-

เปอร์เซ็นต์ความชื้น

-

≥ 46

-

-

≥ 95

-

≥ 70

-

-

-

-

-

-

≤ 1.0

-

≥ 7.0

หมายเหตุ แคลเซียมออกไซด์ก�ำหนดให้ตรวจเปอร์เซ็นต์สารไม่ละลายน�้ำเพิ่มขึ้นด้วย
นอกจากสารเคมีเหล่านี้จะใช้เป็นส่วนผสมในสารฝนหลวงแล้วยังสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น
1. โซเดียมคลอไรด์ สูตรเคมีคือ NaCl หรือส�ำหรับสารฝนหลวงเรียกว่า เกลือแป้ง มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ดสีขาว ไม่มีกลิ่น ผลิตโดย
การระเหยของน�้ำทะเล หรือน�้ำเค็ม จากแหล่งอื่นๆเช่น บ่อน�้ำเค็ม ทะเลสาบน�้ำเค็ม และการท�ำเหมืองเกลือที่เรียกว่าร็อกซอลต์ ประโยชน์ใน
ด้านอื่นๆ เช่น
						 - ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมี
- ใช้ในทางการแพทย์
		 - ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่และผงซักฟอก
- ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
		 - ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมเสื้อผ้า
2. แคลเซียมออกไซด์ สูตรเคมีคือ CaO เป็นผงสีขาว แคลเซียมออกไซด์ได้จากการเผาหินปูนที่อุณหภูมิสูง ซึ่งประกอบด้วยแคลเซียม
คาร์บอเนต(CaCO3)เป็นส่วนใหญ่ จะได้แคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็นผงสีขาวประกอบด้วย แคลเซียมออกไซด์ ประมาณ 85% และอาจมีสิ่งเจือ
ปนอื่นๆปนอยู่เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) เฟร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) เป็นต้น ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น
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อุตสาหกรรมเหล็ก
		 		 - เป็นตัวดึงสารเจือปนต่างๆในกระบวนการผลิตเหล็ก
		 l อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
				 - ใช้ในการผลิต Precipitated Calcium carbonate (PCC) ที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ
			 - ใช้ในการผลิตสารฟอกขาว
		 l การบ�ำบัดน�้ำเสีย
				 - เป็นสารที่ใช้ส�ำหรับการตกตะกอน
			 - ใช้ส�ำหรับปรับสภาพความเป็นกรด
3. แคลเซียมคลอไรด์ สูตรเคมีคือ CaCl2 เป็นผงสีขาว ละลายน�้ำได้ดี ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น
				 - ใช้เป็นดูดซับความชื้นหรือดูดซับน�้ำออกจากตัวท�ำละลาย
				 - ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร
				 - เป็นสารเร่งการแข็งตัว ในงานเทคอนกรีตและเพิ่มก�ำลังรับแรงอัดของคอนกรีตในระยะแรกๆ
				 - เพิ่มความกรอบให้แก่ผลไม้
				 - รักษา และยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้หลายชนิด โดยการฉีดพ่นสารละลายทัง้ ก่อน และหลังการเก็บเกีย่ ว หรือ
จุ่มผลผลิตในสารละลายโดยตรง
4. ยูเรีย สูตรเคมีคอื CH4N2O เป็นผลึกสีขาว มีกลิน่ เฉพาะตัว ละลายน�ำ้ ได้ดี เป็นสารอินทรียส์ งั เคราะห์ทมี่ ไี นโตรเจนเป็นส่วนประกอบ
มากถึงร้อยละ 46 โดยน�้ำหนัก ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น
- เป็นส่วนผสมในการผลิตกาว
- เป็นสารให้ความเย็น เมื่อสารดังกล่าวละลาย จะมีความสามารถดูดความร้อนได้สูง
- เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์เพื่อเสริมโปรตีนส�ำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
- เป็นส่วนผสมในพลาสติกหลายๆประเภท
		
		 สารเคมีแต่ละชนิดก่อนการใช้งานต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของสาร เช่น ความบริสุทธิ์ หรือสิ่งเจือปนอื่นๆ เพื่อให้มีการใช้งานได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยวิธที ใี่ ช้ทดสอบเป็นวิธมี าตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ หรือมาตรฐานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
		
		 กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบสารเคมีประเภทต่างๆเช่น ประเภทกรด ประเภทด่าง ประเภทเกลือ รวมถึง
สารเคมีส�ำหรับฝนหลวง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และขอรับบริการได้ที่กลุ่มเคมีภัณฑ์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
		
		 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 022017227-8
		

l

เอกสารอ้างอิง

Quick Lime (Calcium Oxide). [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 11 มกราคม 2560].
เข้าถึงจาก: http://www.irplus.in.th/listed/sutha/quick_lime.asp
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร. มาตรฐานการตรวจรับสารฝนหลวง, [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 11 มกราคม 2560].
เข้าถึงจาก: http://www.royalrain.go.th/royalrain/uploads/km_new/KM04.pdf
สารเคมีฝนหลวง. ใน: สารานุกรมส�ำหรับเยาวชนฯ เล่มที่12 เรื่องที่ 5 การพัฒนาการเกษตรในชนบท. [ออนไลน์].
[อ้างถึงวันที่ 11 มกราคม 2560]. เข้าถึงจาก: http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/bookphp?book=12&chap=
5&page=t12-5-infodetail13.html
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สารฝนหลวง. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 11 มกราคม 2560].
เข้าถึงจาก: http://www.opsmoac.go.th/ewt_news.php?nid=2058&filename=index
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สรรสาระ
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เครื่องกลเติมอากาศ

“กังหันน�้ำชัยพัฒนา”

เรียบเรียงโดย นางสาวพรรษชล รัตนปาณี
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิทธิบตั รตามความหมายของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา หมายถึง หนังสือส�ำคัญทีร่ ัฐออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์ (Invention)
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ทีม่ ลี กั ษณะตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด เป็นสิทธิพเิ ศษทีผ
่ ปู้ ระดิษฐ์คดิ ค้นหรือผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์
1
มีสทิ ธิทจี่ ะผลิตสินค้า จ�ำหน่ายสินค้าแต่เพียงผูเ้ ดียว ในช่วงระยะเวลาหนึง่ ดังนัน้ สิทธิบตั รจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อนักประดิษฐ์ ผูค้ ดิ ค้น
นวัตกรรม รวมถึงงานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะการจดสิทธิบตั รนัน้ เป็นการคุม้ ครองผลงานและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผูค้ ดิ ค้น ซึง่ หากกล่าวถึงนักประดิษฐ์และนักพัฒนาผูย้ งิ่ ใหญ่ ผูเ้ ป็นแบบอย่างของคนไทยทัง้ ชาติ ทุกท่านคงจะต้องนึกถึงพระมหากษัตริยผ
์ เู้ ป็น
ที่รักยิ่งของคนไทย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ของพระองค์ ท่านทรงสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นแบบอย่างให้คนไทยเข้าใจถึง
คุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแท้จริง โดยสิ่งที่ท่านคิดและพัฒนาขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความเป็นอยู่ของ
พสกนิกรของท่านให้ดียิ่งขึ้น พระองค์มีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการถวายจดสิทธิบัตรมากมาย เช่น เทคโนโลยีการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน
(ฝนหลวง) กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (แกล้งดิน) และเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้ำหมุนช้า แบบทุ่นลอย
“กังหันน�้ำชัยพัฒนา”

ภาพที่ 1 หลุกหรือระหัดวิดน�้ำ

ภาพที่ 2 กังหันน�้ำชัยพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดค้นออกแบบเครื่องกลเติมอากาศหลากหลายรูปแบบ ที่ส�ำคัญคือเครื่องกลเติม
อากาศหมุนช้าแบบทุน่ ลอย (Chaipattana Low Surface Aerator) เครือ่ งกลเติมอากาศทีท่ รงคิดค้นนีไ้ ด้รบั แบบอย่างมาจาก “หลุก” กังหันวิดน�ำ้
ไม้ไผ่ตามภูมิปัญญาทางภาคเหนือ (ภาพที่ 1) ท่านทรงพระราชทานรูปแบบและพระราชด�ำริเรื่องการแก้ไขปัญหาน�้ำเสียโดยการเติมออกซิเจนในน�้ำ
ไว้ 2 วิธี หนึง่ คือใช้อากาศอัดเข้าไปทางท่อเป่าลงไปใต้ผวิ น�ำ้ แบบกระจายฟอง และอีกวิธหี นึง่ ท�ำโดยใช้กงั หันวิดตักน�ำ้ วิดตักขึน้ ไปบนผิวน�ำ้ แล้วปล่อยให้
(ที่มา http://www.chaipat.or.th/2010-01-15-07-20-55/2013-05-29-17-39-32.ht00ml)
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ตกลงมาที่ผิวน�้ำตามเดิมโดยที่กังหันดังกล่าวจะหมุนช้าๆ ด้วยก�ำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 2 แรงม้า หรือใช้พลังงานน�้ำไหล กรมชลประทานได้
สนองพระราชด�ำริในการศึกษาและสร้างต้นแบบออกมาได้ 9 แบบ คือ โมเดล RX1-RX9 (RX ย่อมาจาก Royal Experiment) โดยในปี พ.ศ. 2532
ได้น�ำต้นแบบทั้ง 9 เครื่องไปติดตั้งใช้งานกับระบบบ�ำบัดน�้ำเสียตามสถานที่ต่างๆ โดยรูปแบบที่ให้ผลชัดเจนที่สุดได้แก่ RX2 – กังหันน�้ำชัยพัฒนา
(ภาพที่ 2) มีคุณสมบัติในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงถึง 1.2 กิโลกรัมของออกซิเจน/แรงม้า/ชั่วโมง สามารถน�ำไปใช้ในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน�้ำได้
อย่างอเนกประสงค์ ติดตั้งง่าย และสามารถบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีค่าความสกปรก 250 มิลลิกรัม/ลิตร ได้มากถึง 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ลดค่า BOD
(Biological Oxygen Demand) ได้มากกว่าร้อยละ 90 ในขณะที่เสียค่าใช้จ่ายลูกบาศก์เมตรละ 96 สตางค์ เหมาะส�ำหรับใช้ในแหล่งน�้ำธรรมชาติ
ได้แก่ สระน�้ำ หนองน�้ำ คลอง บึง ล�ำห้วย ฯลฯ ที่มีความลึกประมาณ 1.00 เมตร และมีความกว้างมากกว่า 3.00 เมตร2 กังหันน�้ำชัยพัฒนานี้
สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน�้ำ เช่น ใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเสียจากการอุปโภคของประชาชน น�้ำเสียจากอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้
ยังสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำทางด้านเกษตรกรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย
		
ผลงานประดิษฐ์กังหันน�้ำชัยพัฒนานี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ได้ทลู เกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบตั รเลขที่ 31273 ในการประดิษฐ์คดิ ค้นกังหันน�ำ้ ชัยพัฒนาแด่
พระองค์ เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 นับเป็นสิง่ ประดิษฐ์เครือ่ งกลเติมอากาศเครือ่ งที่ 9 ของโลก
ทีไ่ ด้รบั สิทธิบตั ร โดยมีมติทปี่ ระชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ได้กำ� หนดให้วนั ที่
2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” เพือ่ เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นกังหันน�้ำชัยพัฒนา และเพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์
การจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์ นับได้ว่าเป็น “สิทธิบัตรเครื่องกล
เติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
เป็นครั้งแรกของโลก”
		
กังหันน�้ำชัยพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรของพระองค์อย่างแท้จริง เป็นนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลักในการพัฒนา ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยงานทีใ่ ห้บริการด้านสารสนเทศแก่ประชาชน
เห็นความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการน�ำความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เป็นพืน้ ฐาน
ในการวิจัยและพัฒนา ส�ำนักหอสมุดฯ มีบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำงานวิจยั ของบุคลากร วศ. และผูใ้ ช้บริการจากภายนอก ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากร
ภาพที่ 3 สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย
(ที่มา : หนังสือ กังหันน้ำ�ชัยพัฒนา
สารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยมีนกั วิทยาศาสตร์และบรรณารักษ์พร้อมให้บริการ ประกอบ
โดยการประปานครหลวง)
ด้วย 4 บริการ คือ สืบค้นสารสนเทศเพือ่ การวิจยั (หนังสือ/วารสารวิชาการ และสิทธิบตั ร) แนะน�ำ
การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง ตรวจสอบงานวิจยั ส�ำหรับการจดสิทธิบตั ร และการท�ำ Patent Mapping ผูท้ สี่ นใจสามารถเข้ามาใช้
บริการได้ทกุ วันและเวลาราชการ ทีส่ ำ� นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถ.พระรามหก แขวง
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หากมีข้อสงสัยในการใช้บริการสามารถ e-mail มาสอบถามได้ที่ info@dss.go.th หรือโทรศัพท์สอบถาม
เพิ่มเติมที่หมายเลข 0 2201 7250

เอกสารอ้างอิง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ในหลวงกับการประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2536.
มูลนิธิชัยพัฒนา. กังหันน�้ำชัยพัฒนา. กรุงเทพฯ: การประปานครหลวง, 2549.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร [ออนไลน์]. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2560. [อ้างถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560].
เข้าถึงจาก: http://www.ipthailand.go.th/th/faq/item/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร.html
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กระทรวงศึกษาธิการ
ให้รู้เท่าทันโลก จึงจะสามารถอบรมบ่
พระราชด�ำรัส ณ หอประชุมคุรุสภา
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547

บทน�ำ
การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการพัฒนาและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ สังคมฐานความรู้
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นเป้าหมายสูงสุดของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบตั กิ ารเป็นหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีต่ ามกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2545 ในการบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบตั ดิ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตารางที่ 1 แสดงภารกิจและสัดส่วนของการจัดการฝึกอบรมของส�ำนักฯ
ล�ำดับที่
1
2
3

ประเภทภารกิจจัดการฝึกอบรม
การจัดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(หลักสูตร)
การรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024(สาขา)
การจัดฝึกอบรมระยะสั้น(หลักสูตร)
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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หน่วย

ร้อยละ

26

25

1

1

52

50
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ล�ำดับที่

ประเภทภารกิจจัดการฝึกอบรม

หน่วย

ร้อยละ

4

การจัดฝึกอบรมภาคภาษาอังกฤษ(หลักสูตร)

7

7

5

การจัดฝึกอบรมร่วมกับเครือข่าย(หลักสูตร)

2

2

6

การลงนามบันทึกความเข้าใจ(MoU)

1

1

7

การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ(ครั้ง)
ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ/การจัดการความรู้/และการด�ำเนินงานอื่น ๆ
(โครงการ/เรื่อง/ระบบ)
รวม

5

5

9

9

103

100

8

ผลการด�ำเนินงานจัดฝึกอบรมทีไ่ ด้รบั ความนิยมเข้าฝึกอบรมสูงสุด 2 อันดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการด�ำเนินการจัดฝึกอบรม 2 ภารกิจของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด
จ�ำนวน(คนฝึกอบรม)
ผลการประเมินความพึงพอใจ(ร้อยละ)
จ�ำนวน
ประเภทภารกิจ
ผ่านการฝึก
การน�ำไปใช้
หลักสูตร เข้าฝึกอบรม
การจัดฝึกอบรม
อบรม
ประโยชน์
การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
26
6,547
6,030
97.95
97.38
อินเทอร์เน็ต
การฝึกอบรมระยะสั้น

41

2,342

2,333

95.23

91.05

กระบวนการด�ำเนินงานการจัดการฝึกอบรม
การฝึกอบรมของส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร ได้รบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
QMS 07034/1131 ซึง่ ยืนยันถึงความสามารถและประสิทธิภาพของการจัดการฝึกอบรมของส�ำนักฯ ได้เพือ่ ให้การฝึกอบรมส�ำเร็จ เป็นการ
คาดการณ์ลว่ งหน้าก่อนการฝึกอบรม และก�ำหนดแนวทางแก้ไข ถ้าสถานการณ์เปลีย่ นแปลงไป โดยแบ่งแนวทางการปฏิบตั เิ ป็น 3 ระยะ
คือ การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม เป็นการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ ก่อนถึงการฝึกอบรม การด�ำเนินการระหว่างการฝึกอบรม และการ
ด�ำเนินการหลังการฝึกอบรม
การจัดฝึกอบรมระยะสั้น
ในการจัดการการฝึกอบรมทัง้ หมดนัน้ ส�ำนักใช้ศกั ยภาพของการจัดการและงบประมาณมากทีส่ ดุ คือ การฝึกอบรมระยะสัน้
จ�ำนวนหลักสูตรทีเ่ ปิดอบรมทัง้ สิน้ 52 หลักสูตร จ�ำนวนครัง้ ในการจัดฝึกอบรมทัง้ สิน้ 71 ครัง้ (ข้อมูลดังตารางที่ 2) ในขณะเดียวกันได้
มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่อกี 7 หลักสูตร รวมทัง้ จัดฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์ ในด้านระบบบริหาร
งานคุณภาพ ISO 9001:2015 และการฝึกอบรมส�ำหรับผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
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ภาพที่ 1 แสดงขอบข่ายของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ รองรับอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
ของส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ภายใต้การด�ำเนินการจัดการฝึกอบรมของส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร ได้ตระหนักถึงพระราชด�ำรัสของ
รัชกาลที่ 9 มาโดยตลอด มุง่ ผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียนเป็นทีต่ งั้ ด้วยตัวชีว้ ดั คือ “การน�ำไปใช้ประโยชน์” ดังรายละเอียดทีเ่ สนอมาข้างต้นแล้วนัน้
ความผาสุกของหน่วยงาน ของผูเ้ ข้าฝึกอบรม ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม รวมไปถึงประเทศชาติ ทีม่ กี รมวิทยาศาสตร์เองในฐานะผูจ้ ดั การ
ฝึกอบรม ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ด้วยมองว่าพระราชด�ำรัสของพระองค์มอง “การฝึกอบรม” เป็นกระบวนการท�ำให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเพิม่ พูน
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความช�ำนาญในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ และเปลีย่ นพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ การจัดโครงการ
ฝึกอบรม เป็นเพียงวิธกี ารหนึง่ ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และการฝึกอบรมจะบังเกิดผลดีตอ่ เมือ่ ผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการอย่างมีระบบ
ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้หากผูร้ บั ผิดชอบจัดการฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการฝึกอบรม และวิธดี ำ� เนินการในแต่ละขัน้ ตอนอย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ. ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร. รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ
2559. กรุงเทพฯ: กรม, 2560.
มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี. พระราชด�ำรัสด้านการศึกษาเนือ่ งในงานวันครูโลก 2004 ณ หอประชุมคุรสุ ภา
กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 26 มกราคม 2560]. เข้าถึงจาก:
http://www.pmca.or.th/thai/?p=1573
ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และคณะ. การฝึกอบรม : หัวใจส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชีย, 2559.
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การรับรองระบบงานห้องปฏิบัตการ
ตามรอยพระบรมราโชวาท
กิจติศักดิ์ ยศอินทร์

ค�ำส�ำคัญ พระบรมราโชวาท หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัตการ

		

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัตการ (Laboratory Accreditation) หมายถึง การยอมรับอย่างเป็นทางการจากหน่วย
รับรองระบบงานให้แก่หน่วยตรวจสอบและรับรอง เพือ่ แสดงถึงความสามารถในการด�ำเนินการตามระบบมาตรฐานของหน่วยตรวจสอบ
และรับรอง เช่น หน่วยรับรองทีใ่ ห้การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (General requirements
for the competence of testing and calibration laboratories) ปัจจุบนั นีก้ ารรับรองระบบงานมีความส�ำคัญมากขึน้ เรือ่ ย ๆ เนือ่ งจาก
เงื่อนไข ข้อก�ำหนด และกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานสินค้าน�ำเข้าและส่งออก ท�ำให้เกิดการ
เข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ผลการทดสอบที่มีความถูกต้องจึงน�ำมาใช้ในการควบคุม และการประกันคุณภาพของสินค้า
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อตกลงของลูกค้า เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าส่งออกและการเฝ้าระวังสินค้า
น� ำ เข้ า ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น ผลการทดสอบจากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ แ ละเป็ น ที่ ย อมรั บ ซึ่ ง เป็ น
เป้าหมายส�ำคัญของการทดสอบ และสามารถน�ำผลการทดสอบไปใช้ได้ทุกที่ในโลก (Tested once accepted everywhere)
นอกจากนี้การสร้างความน่าเชื่อถือของระบบการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 (General requirements
for proficiency testing) ของผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ ความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ และระบบการผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน
ISO 17034 (General requirements for the competence of reference material producers) ของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ก็มีส่วน
ในการช่วยสนับสนุนด้วยเช่นกัน หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยตรวจสอบ
และรับรองภายในประเทศให้มคี วามตระหนักและสร้างน่าเชือ่ ถือในการด�ำเนินงานตามระบบมาตรฐานเพือ่ ให้ผลการทดสอบเป็นทีย่ อมรับ
และน่าเชื่อถือในระดับสากล
ดัชนีชี้วัดคุณภาพซึ่งได้จากการทดสอบ เช่น ปริมาณโลหะหนัก ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในน�้ำดื่ม
ยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร ปริมาณความชื้น ไขมัน สารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย
ในผลิตภัณฑ์นม เพื่อบ่งชี้ถึงความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ การควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต้องมีการตรวจสอบและ
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ควบคุมคุณภาพ เช่นปริมาณของไขมันและน�้ำมัน ปริมาณของสารอินทรีย์ ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ค่าการละลายของก๊าซออกซิเจนใน
น�้ำเสีย และน�้ำผ่านกระบวนการบ�ำบัด ระดับความดังของเสียง ปริมาณก๊าซพิษในอากาศ เพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สิง่ เหล่านีห้ ากไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนดไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทัง้ สิน้ อย่างไรก็ตามผลการทดสอบ
ทีแ่ ตกต่างกันอาจเกิดจากการใช้วธิ ที ดสอบทีแ่ ตกต่างกันเป็นสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ ายผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ เรา
สามารถทีจ่ ะลดความขัดแย้งนีไ้ ด้โดยเลือกใช้วธิ ที ดสอบมาตรฐานทัง้ ในระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และระหว่างประเทศ และก�ำหนดเกณฑ์
การยอมรับซึง่ เห็นพ้องกันทัง้ สองฝ่าย องค์กรการค้าต่างๆ จึงมีขอ้ ตกลงร่วมกันทีจ่ ะยอมรับวิธที ดสอบระหว่างประเทศซึง่ ข้อตกลงการค้า
โลกในปัจจุบันถือเป็นโอกาสและเป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade, TBT) ได้เช่นเดียวกัน
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ท�ำหน้าที่ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ให้แก่หน่วยตรวจสอบและรับรอง
ภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN member states, AMSs) ในขอบข่ายของห้องปฏิบัติการทดสอบ ผูจ้ ดั โปรแกรมการ
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร และผูผ้ ลิต วัสดุอา้ งอิง ส�ำนักฯ เป็นหน่วยรับรองระบบงานที่ได้ด�ำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC
17011 (General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies) และได้รบั การยอมรับ
ร่วมกับองค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
Mutual Recognition Arrangement, APLAC MRA) และการยอมรับร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติ
การ (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ปัจจุบันส�ำนักฯ
มีหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองความสามารถ แล้วจ�ำนวน 134 หน่วยงาน แบ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบจ�ำนวน 120
หน่วยงาน ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการจ�ำนวน 13 หน่วยงาน และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงจ�ำนวน 1 หน่วยงาน
ส�ำนักฯ มีขนั้ ตอนการด�ำเนินงานในการแต่งตัง้ ทีมผูป้ ระเมิน ด�ำเนินการสรรหาผูป้ ระเมิน ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนดไว้คอื ต้องมี
วุฒกิ ารศึกษาขัน้ ต�ำ่ ปริญญาตรีทมี่ พี นื้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์การท�ำงาน และประสบการณ์การตรวจ
ประเมิน อย่างน้อยตามเกณฑ์กำ� หนดของส�ำนักฯ ผูป้ ระเมินต้องมีความรูแ้ ละทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ การประยุกต์ใช้ขอ้ ก�ำหนดให้เข้ากับ
แต่ละเหตุการณ์ ทีส่ ำ� คัญคือต้องมีความรูด้ า้ นวิชาการทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารเฉพาะด้านตามขอบข่าย
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ตรวจประเมิน เปิดเผยและเป็นกลาง มีการรักษาความลับและหลีกเลีย่ งกิจกรรมทีม่ ผี ลต่อส่วนได้สว่ นเสีย (conflict
of interest) กับหน่วยตรวจสอบและรับรอง ผู้ประเมินมีทักษะในการวิเคราะห์และมีความแม่นย�ำด้วยหลักฐานที่มีอย่างยุติธรรม
โดยปราศจากความกดดัน และปราศจากการน�ำไปสู่ความขัดแย้ง สามารถตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้สถานการณ์บีบคั้น
ส�ำนักฯ มีการจัดอบรม harmonized assessor เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางวิชาการให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ ระหว่างผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อการตรวจประเมิน
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ส�ำนักฯ มีผู้ประเมินที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณสมบัติ
สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบของพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถือเป็นการด�ำเนินการ
ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังพระบรมราโชวาท เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่
18 กันยายน 2504 ที่กล่าวว่า
“การด�ำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย
ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด น�ำความรู้ ไปใช้ ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์”

		างอิง
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ผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่าย
ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

นิชาภา บัวสุวรรณ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยเมื่อปี พ.ศ.2517
ความบางส่วนว่า “การพัฒนาประเทศนั้นจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่
เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย
เสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขัน้ ทีส่ งู ขึน้ โดยล�ำดับต่อไป” พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาทีเ่ น้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพื้นฐาน
ความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น นั่นคือ แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
น�ำการพัฒนาประเทศ ควรทีจ่ ะสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจพืน้ ฐานก่อน เป็นการพัฒนาทีเ่ น้นการกระจายรายได้ เพือ่ สร้างพืน้ ฐานและความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจโดยรวมยางพาราของประเทศ จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้น ท�ำให้เราสามารถน�ำมาปรับใช้ในการด�ำรงชีวิตรวมไปถึง
การประกอบอาชีพต่างๆ โดยเริ่มจากการมองหาวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นน�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างอาชีพให้กับคนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ แนวความคิดที่น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยการท�ำผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่ายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยการ
ส่งเสริมให้มกี ารใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึน้ และเป็นการน�ำวัตถุดบิ ยางพาราทีม่ มี ากภายในประเทศเนือ่ งจากประเทศไทยส่งออกยางพาราเป็น
อันดับหนึ่งของโลก มาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ โดยเริ่มจากระดับบุคคลในชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ
ตามรอยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากยางพารามีด้วยกันหลากหลายผลิตภัณฑ์ มีทั้งที่ผลิตขึ้นมาอย่างง่ายๆ มีกระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไปจนถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้กระบวนการและเทคโนโลยีชั้นสูงในระดับอุตสาหกรรม ในช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำไม่เหมาะกับการลงทุนสูงในภาคอุตสาหกรรม
การด�ำเนินงานตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงโดยการท�ำผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่ายจากวัตถุดบิ ยางพาราทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ จึงเหมาะอย่างยิง่ โดยผลิตภัณฑ์ยาง
อย่างง่าย คือ ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตขึน้ มาจากยางพารา ไม่วา่ จะเป็นในรูปของยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางเครป ยางผึง่ แห้ง หรือน�ำ้ ยางข้น มีกระบวนการ
ผลิตที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน สามารถผลิตขึ้นมาได้เองทั้งในระดับครอบครัว หรือการรวมตัวกันในระดับชุมชน โดยเริ่มจากกระบวนการขั้นต้นของการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา คือการน�ำเอาน�้ำยางสดที่กรีดได้จากต้นยางพารามาแปรรูปให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและสะดวกในการน�ำไปใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งยางพาราเหล่านี้จะน�ำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่าย เช่น หมอนยาง ตุ๊กตายาง รองเท้ายาง ลูกโป่ง ลูกบอล
ยาง เป็นต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่ายที่เป็นที่นิยมน�ำมาผลิตเพื่อจ�ำหน่ายออกสู่ตลาด ได้แก่ ตุ๊กตายางฟองน�้ำ หมอนยางพารา ลูกโป่ง และ
ลูกบอลยางเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
ตุก๊ ตายางฟองน�ำ้ เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึง่ ทีผ่ ลิตจากน�ำ้ ยางพาราสามารถท�ำได้งา่ ย และมีขนั้ ตอนทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตได้สามารถน�ำ
มาใช้เป็นของที่ระลึกหรือ ของช�ำร่วย กรอบรูป แม่เหล็กติดตู้เย็น อุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งบ้าน ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์จากน�้ำยางได้ วัสดุ
อุปกรณ์ทใี่ ช้ผลิตตุก๊ ตายางฟองน�ำ้ ก็สามารถหาได้งา่ ยซึง่ ประกอบด้วย น�ำ้ ยางข้นและสารเคมีตา่ งๆ เบ้าปูนพลาสเตอร์ เครือ่ งตีฟอง(ชนิดเดียวกับเครือ่ ง
ตีแป้งหรือตีไข่ในการท�ำขนม) หม้อนึ่ง และตู้อบ ส่วนผสมหลักของยางฟองน�้ำ ประกอบด้วย น�้ำยางข้น, K-oleate, Sulphur, Zinc diethyldithi
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ocarbamate, ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE, Antioxidant Wingstay L, Zinc oxide, Vulcafor EFA และ Sodium silicofluoride
ขั้นตอนในการผลิตเริ่มต้นจาก ผสมน�้ำยางข้นและสารเคมีเข้าด้วยกันในเครื่องตีฟอง จากนั้นน�ำฟองยางที่ตีได้เทลงในเบ้าพิมพ์ปูนพลาสเตอร์และ
น�ำเบ้าที่บรรจุฟองยางเข้าอบในหม้ออบไอน�้ำเพื่อให้ยางฟองน�้ำเกิดคงรูปที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที แล้วน�ำยางฟองน�้ำที่ได้ออก
จากเบ้าและล้างน�้ำสะอาดเพื่อให้สารเคมีที่เหลือออกแล้วน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนแห้งจะได้ชิ้นงานตุ๊กตายางฟองน�้ำที่พร้อมลงสีให้
สวยงามตามจินตนาการ

									
									

รูปที่ 1 ตุ๊กตายางฟองน�้ำ	

รูปที่ 2 หมอนยางพารา			

[ที่มา : www.24cozy.com, www.panalatex.com]
หมอนยางทีผ่ ลิตจากยางน�ำ้ ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยดูแลสุขภาพร่างกายของคนเราด้วยการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนือ้ และดูแลโครงสร้าง
กระดูก ไม่ให้เกิดการกดทับมากเกินไป และลักษณะเด่นของหมอนยางธรรมชาติ คือ การคืนตัวกลับสู่สภาพเดิม จึงสามารถใช้งานได้นาน เหมาะแก่
คนในยุคปัจจุบันที่ร่างกายต้องท�ำงานหนักตลอดทั้งวัน ซึ่งหากเวลาพักผ่อนมีอุปกรณ์ช่วยบ�ำบัดสรีระให้คงตัวอยู่เสมอจะยิ่งท�ำให้ร่างกายมีความ
แข็งแรงเพิม่ มากขึน้ วัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้สำ� หรับผลิตหมอนยางสามารถหาได้ไม่ยาก ประกอบด้วยน�ำ้ ยางข้นและสารเคมีตา่ งๆ (สูตรยางใกล้เคียงกับตุก๊ ตา
ยางฟองน�้ำ) เบ้าพิมพ์หมอน เครื่องตีฟอง และตู้อบ ส่วนผสมหมอนยางพาราใช้ส่วนผสมเดียวกันกับตุ๊กตายางฟองน�้ำ ขั้นตอนในการผลิตเริ่มต้นจาก
ผสมน�้ำยางข้นและสารเคมีเข้าด้วยกันในเครื่องตีฟอง นานประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้เกิดฟองยางเพิ่มขึ้นประมาณ 4-5 เท่า จากนั้นน�ำฟองยางที่ตี
ได้เทลงในเบ้าพิมพ์และน�ำเบ้าทีบ่ รรจุฟองยางเข้าอบในหม้ออบไอน�ำ้ เพือ่ ให้ยางฟองน�ำ้ เกิดคงรูป เมือ่ ยางเข้ารูปเรียบร้อยแล้ว น�ำออกจากเบ้าเพือ่ น�ำ
มาล้างด้วยน�ำ้ เปล่าให้สะอาด ด้วยการใช้วธิ กี ารบีบนวดด้วยมือ แล้วทิง้ แช่นำ�้ ไว้ประมาณ 30 นาที เพือ่ ให้สารเคมีทสี่ ามารถละลายน�ำ้ ได้หลุดออกจาก
หมอนยางให้หมดโดยไม่ตกค้าง หลังจากนั้นน�ำไปอบแห้งอีกครั้ง เพื่อให้หมอนยางได้รูปทรงที่มีคุณภาพ และตกแต่งให้มีความสวยงาม
ลูกโป่งจากยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์หนึง่ ทีผ่ ลิตจากน�ำ้ ยางข้น มีไว้เพือ่ ประดับตกแต่งสถานทีจ่ งึ เป็นสินค้าทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของท้องตลาดเป็น
อย่างมาก ลูกโป่งบางชนิดถูกใช้เพือ่ จุดประสงค์เฉพาะอืน่ ๆ เช่น ในทางอุตนุ ยิ มวิทยา การแพทย์ การทหาร หรือการขนส่ง ลูกโป่งเป็นทีน่ ยิ มกว้างขวาง
เนื่องจากมีน�้ำหนักเบาและราคาถูก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับผลิตลูกโป่งประกอบด้วย น�้ำยางผสมสารเคมี เบ้าพิมพ์ลูกโป่ง อ่างน�้ำอุ่น ตู้อบ แป้งฝุ่น
และสีแต่งลูกโป่ง ส่วนผสมน�้ำยางลูกโป่งที่ใช้ได้แก่ น�้ำยางข้น, Potassium hydroxide, K-laurate, formaldehyde, ก�ำมะถัน, Zinc dietyldithiocarbamate, Antioxidant, Zinc oxide, น�้ำ, Titanium dioxide, Spindle oil และ สี ขั้นตอนในการผลิตเริ่มต้นจาก ผสมน�้ำยางข้นและ
สารเคมีเข้าด้วยกัน อีกส่วนหนึง่ เตรียมสารช่วยให้ยางจับตัว (Coagulant) ความเข้มข้น 10% จากนัน้ น�ำเบ้าพิมพ์ลกู โป่งจุม่ ในสารช่วยให้ยางจับตัว ยกขึน้
อย่างช้าๆ วางให้แห้งพอหมาด ม้วนขอบเล็กน้อย และน�ำไปจุ่มในสีที่เตรียมไว้ หรือเอาสีแต้มบนลูกโป่ง เสร็จแล้วน�ำไปล้างด้วยน�้ำอุ่น 60 องศา
เซลเซียส และน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นถอดลูกโป่งออกจากเบ้าพิมพ์โดยใช้แป้ง และน�ำไปอบอีกครั้งที่
100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
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รูปที่ 3 ลูกโป่ง

รูปที่ 4 ลูกบอลยางเพื่อสุขภาพ		

[ที่มา : www.balloonforu.com, www.toystalent.com, www.happyballoonpump.com]
ลูกบอลยางเพือ่ สุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์หนึง่ ทีผ่ ลิตจากน�ำ้ ยางพารา ลูกบอลทีไ่ ด้จงึ มีความเด้งดึง๋ และยืดหยุน่ ได้ดี ซึง่ เป็นสมบัตขิ องยางพารา
ลูกบอลยางพาราเพื่อสุขภาพนี้สามารถแก้อาการนิ้วล็อค แก้อาการมือชา กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต กระตุ้นระบบประสาท สมองและพัฒนาการ
กล้ามเนือ้ ลดความเครียด ใช้ออกก�ำลังกายเฉพาะส่วน วัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้สำ� หรับผลิตลูกบอลยางเพือ่ สุขภาพสามารถหาได้ไม่ยาก ประกอบด้วย ลูกโป่ง
(ขนาดพอเหมาะมือหรือตามที่ต้องการ) โต๊ะผิวเรียบและมัน ลูกกลิ้งหรือแปรงทาสี เป็นต้น ขั้นตอนในการผลิตเริ่มต้นจาก เตรียมลูกโป่งตามขนาด
ที่ต้องการ บรรจุน�้ำหรืออากาศ อีกส่วนหนึ่งเตรียมน�้ำยางพาราคอมปาวน์หรือน�้ำยางพรีวัลคาไนซ์ โดยผสมสีผสมอาหารตามต้องการ หลังจากนั้น
ใช้ลูกกลิ้งจุ่มน�้ำยางแล้วทาลงบนโต๊ะผิวเรียบ โดยแบ่งช่องตามขนาดของลูกโป่ง และรอให้น�้ำยางแห้ง เมื่อน�้ำยางที่ทาแห้งแล้วน�ำลูกโป่งที่เตรียมไว้
มาวางบนแผ่นยางที่แห้ง แล้วม้วนลูกโป่งเพื่อให้แผ่นยางหุ้มลูกโป่งจนทั่วและหนาตามต้องการ เพื่อความแข็งแรงของลูกบอลยางควรม้วนลูกโป่ง
บนแผ่นยางที่แห้งหลายๆชั้น
ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปเหล่านี้ยังท�ำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางเกิดความเข้มแข็ง มีการสร้างงาน สามารถช่วยเหลือตัวเอง เกิดรายได้ที่มั่นคง
ตามรอยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อที่จะสามารถน�ำมาจ�ำหน่ายออกสู่ตลาดทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์กอ่ นการจ�ำหน่ายก็เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีผ่ ผู้ ลิตควรค�ำนึงถึง การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์กอ่ นการจ�ำหน่ายจะต้องมีการทดสอบโดยผ่าน
กระบวนการทางห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจากยางทุกประเภทตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(มอก.), International Organization for Standardization (ISO), American Society for Testing and Material (ASTM) และมาตรฐานอื่นๆ
หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนการผลิตและการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการได้ที่ กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง
กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 02 201 7158 วันและเวลาราชการ
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กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์
วันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2560
ธนัชชา ทองระย้า

นักวิทยาศาสตร์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

เ ก ม ส์ เ ปิ ด ไ ข่ ห า คู่
ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2560 ที่ผ่านมานั้นมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ได้รับความสนใจจากเด็ก
และประชาชนทีเ่ ข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมากในสถานีตา่ ง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ส�ำหรับเกมส์เปิดไข่ หาคู่ เป็นกิจกรรมหนึง่ ในสถานี
สร้างสรรค์พาเพลิน ชื่ออาจฟังดูแปลกแต่เป็นกิจกรรมที่ ได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ เป็นอย่างมากเพราะเล่นได้ง่าย ให้ความสนุกสนาน
นอกจากได้รางวัลแล้วยังได้ฝกึ ทักษะการคิด การวิเคราะห์ จับคูภ่ าพให้ตรงกับค�ำปริศนาทีอ่ ยูภ่ ายในไข่ โดยผูเ้ ล่นจะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ที่ ใช้ ในห้องปฏิบัติการรวมทั้งเรียนรู้ลักษณะรูปร่างและหน้าที่การใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าว
อีกด้วย

วิธีเล่น
1. ให้ผู้เล่นแต่ละคนจับไข่ที่มีค�ำใบ้ปริศนาเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
2. ผู้เล่นต้องไปหารูปภาพที่ตรงกับค�ำปริศนาที่จับมา เช่น ผู้เล่นเปิดไข่เจอค�ำใบ้ บีกเกอร์ (Beaker) ผู้เล่นต้องไปหาภาพบีกเกอร์
หากผู้เล่นไม่ทราบว่าบีกเกอร์คืออะไร จะมีบอร์ดภาพอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ด้านข้าง ให้ผู้เล่นหาภาพให้ตรงกับค�ำใบ้ที่ได้ภายในเวลา
10 วินาที ถ้าผู้เล่นคนใดหาภาพตรงกับค�ำใบ้และบอร์ดภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด จะได้รับคะแนนและน�ำไปแลกรับของรางวัล

ภาพที่ 1

เปลือกไข่ที่ ใส่ค�ำใบ้ปริศนาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
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ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ผู้เล่นเปิดเจอค�ำใบ้และดูภาพของค�ำใบ้ที่บอร์ด

ผู้เล่นหาภาพอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้ตรงค�ำใบ้

ดังนัน้ จากการเล่นเกมส์เปิดไข่ หาคู่ ผูเ้ ล่นจะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ชนิดต่างๆว่ามีลกั ษณะหน้าตารูปร่าง
เป็นอย่างไร หน้าที่การใช้งานท�ำอะไรบ้าง เช่น บีกเกอร์ มีลักษณะดังภาพที่ 4 การใช้งานของบีกเกอร์นั้นใช้เพื่อบรรจุสารเคมี เพื่อให้
ความร้อนผสมสาร หรือให้สารท�ำปฏิกิริยากัน รูปร่างเป็นทรงกระบอกก้นแบน มีหลายขนาดมีทั้งแบบพลาสติกและแบบแก้วทนไฟ
และมีจะงอยเพื่อช่วยในการเทสาร
ภาพที่ 4 บีกเกอร์

เอกสารอ้างอิง
บีกเกอร์ [ออนไลน์] . วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี [อ้างถึงวันที่ 19 มกราคม 2560].
เข้าถึงจาก https://th.wikipedia.org/wiki/บีกเกอร์
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ความรู้รอบเทียน
ทวีศักดิ์ แก้วบุรี
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มนุ ษ ย์ รู ้ จั ก ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเที ย นตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น
เริ่มแรกเราเรียนรู้การใช้แสงสว่างจากเปลวเทียนจากไขมันของสัตว์
เมื่อสามพันปีก่อนคริสตกาล ชาวอียิปต์สามารถท�ำเทียนได้จากขี้ผึ้ง
ซึ่งได้จากสารที่ผึ้งขับออกมาเพื่อซ่อมแซมรังผึ้ง ต่อมาในช่วงศตวรรษ
18 การผลิตเทียนนิยมใช้ไขปลาวาฬเป็นวัตถุดิบหลัก และได้พัฒนา
เป็นวัตถุดิบอื่นๆ ในเวลาต่อมา เช่น ไขมันจากพืชในตระกูล ไขมันจาก
เรพซีด (rapeseed) คาโนล่า (canola) และรากของพืชตระกูลคะน้า
ซึ่งราคาถูกกว่าไขปลาวาฬ
ปั จ จุ บั น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ นิ ย มใช้ ใ นการผลิ ต เที ย นได้ จ าก
กระบวนการกลั่นน�้ำมันปิโตรเลียมที่เรียกว่า พาราฟิน และยังมี
วัสดุปรุงแต่งอื่นๆ ที่ช่วยท�ำให้เทียนตรงตามความต้องการน�ำไปใช้
ประโยชน์มากขึ้น เช่น ใช้เพื่อประดับตกแต่ง เพื่อให้แสงสว่างหรือ
ให้ความร้อน เป็นต้น ด้วยการผสมน�ำ้ หอม ใช้สมุนไพรเป็นส่วนประกอบ
การปรับปรุงรูปลักษณ์และภาชนะทีใ่ ส่ให้มคี วามหลากหลาย เกร็ดวิทย์
ฉบับนี้ จะพาไปรู้จักความรู้รอบ “เทียน”
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เทียนที่นิยมใช้ส่วนใหญ่เรียกว่าเทียนไข ลักษณะเป็นแท่ง มีพาราฟินเป็นส่วนประกอบ ทรงกลม ไส้เทียนท�ำมาจากด้ายซึ่งเป็น
วั ต ถุ ดิ บ ธรรมชาติ ที่ ไ ด้ จ ากการฟั ่ น เป็ น เกลี ย ว ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง เมื่ อ ติ ด ไฟความร้ อ นจากเปลวไฟจะละลายเนื้ อ เที ย น และดู ด ซั บ
น�้ำตาเทียนให้ขึ้นไปตามไส้เทียนเพื่อท�ำให้ไส้เทียนติดไฟได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่ดับ

เทียนใช้ท�ำอะไรได้บ้าง?

1. เทียนให้แสงสว่าง ในเวลากลางคืนทีไ่ ฟดับ หรือตามชนบททีไ่ ม่มไี ฟฟ้าใช้ นิยมจุดเทียนเพือ่ ให้แสงสว่างเวลาอ่านหนังสือ นอกจากนีแ้ สง
จากเปลวเทียนยังให้ความรู้สึกสบายตา อบอุ่น ผ่อนคลาย จึงนิยมจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่างบนโต๊ะอาหาร
2. เทียนใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีหรือศาสนพิธีต่างๆ เทียนถูกใช้เพื่อประกอบพิธีกรรม เช่น ประเพณีแห่เทียน
พรรษาที่ถูกสืบทอดมายาวนานก็มีการแกะสลักเทียนอย่างวิจิตรงดงามถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ในช่วงเข้าพรรษา แสดงให้เห็นถึงศิลป
วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของไทย โดยใช้เทียนเป็นวัตถุดบิ หลัก และแสงสว่างจากเปลวไฟบนเทียนถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนการรูแ้ จ้งทางปัญญา
3. เทียนใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง นอกจากประโยชน์ใช้สอยแล้ว เทียนยังเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน แต่งสวน เพราะการออกแบบ
เทียนในปัจจุบันมีสีสันที่หลากหลาย มีรูปร่างรูปทรงต่างๆ ตามความต้องการน�ำไปใช้ประโยชน์
4. เทียนให้ความร้อน ความอบอุ่น และเพื่อบ�ำบัดรักษาโรค ตามร้านอาหารจะใช้เทียนเพื่ออุ่นอาหารเนื่องจากสามารถให้ความร้อนได้
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ความอบอุ่นและกลิ่นหอมจากเทียนยังช่วยบ�ำบัดรักษาโรคได้ ท�ำให้ผ่อนคลายและลดความเครียด ร้านสปาส่วนใหญ่จึงมัก
จุดเทียนหอมเพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าผ่อนคลาย

เทียนมีกี่ประเภท

1. เทียนเทเปอร์ (Taper Candle) คือ เทียนที่ใช้ตกแต่งบนโต๊ะอาหาร หรือเทียนบูชา เพื่อให้แสงสว่าง มีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาว
2. เทียนลอยน�้ำ (Floating Candle) คือ เทียนที่เวลาใช้จุดลอยบนน�้ำเพื่อความสวยงาม มีรูปทรงต่างๆ มากมาย เช่น ดอกกุหลาบ ดอก
ลีลาวดี เป็นต้น
3. เทียนเจล (Gel Candle) คือ เทียนทีม่ คี วามใสเหมือนเจลลี่ หรือวุน้ เนือ้ เทียนมีความนิม่ ใส่ภาชนะทีม่ คี วามใสประเภทแก้ว รูปทรงต่างๆ
น�ำวัสดุต่างๆ มาตกแต่ง ท�ำของที่ระลึก ตกแต่งบ้าน
4. เทียนพิลาร์ (Pillar Candle) เทียนขนาดใหญ่รปู ทรงต่างๆ เช่น รูปทรง สีเ่ หลีย่ ม หกเหลีย่ ม แปดเหลีย่ ม พีระมิด ทรงกระบอก สามารถ
ตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เชิงเทียน ส่วนมากจะนิยมทั่วไป ใช้ประดับ ให้แสงสว่าง
5. เทียนภาชนะ (Container Candle) คือ เทียนที่เทในภาชนะรูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แก้วน�้ำ กระถางเซรามิก เพื่อให้มีกลิ่นหอม
โดยการเติมน�้ำมันหอมระเหยในเนื้อเทียน
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6. เทียนทีไลท์ (Tea Light Candle) คือ เทียนทีี่ใส่ภาชนะทรงเหลี่ยม หรือทรงกลม ใส่ในภาชนะโลหะ ใช้จุดให้ความร้อน นิยมใช้จุดใต้
เตาน�้ำมันหอมระเหยให้เกิดกลิ่นหอม หรือจุดอุ่นอาหาร

ประโยชน์ของเทียนในชีวิตประจ�ำวัน

1. ช่วยท�ำให้ฉลากซองจดหมาย หรือกล่องพัสดุกนั น�ำ้ ได้ น�ำเทียนไขไปถูๆบนบริเวณทีเ่ ราจ่าหน้าซองหรือกล่องพัสดุ ก็สามารถช่วยให้ฉลาก
ไม่เลอะเลือนเมื่อโดนน�้ำได้
2. ช่วยแก้ปัญหาลิ้นชักฝืด น�ำเทียนไขมาทาถูบริเวณด้านล่างที่เป็นบริเวณที่ลิ้นชักสัมผัสกัน ก็จะลดปัญหาลิ้นชักฝืดไปได้
3. ช่วยลดความฝืดของกลอนประตูและหน้าต่างหรือบานพับ น�ำเทียนไขไปถูบริเวณกลอน บานพับ แล้วลองดึงเข้าดึงออกเพือ่ ท�ำการหล่อลืน่
ก็จะช่วยให้การปิดเปิดประตูหน้าต่างท�ำได้สะดวกและง่ายขึ้น
4. ช่วยลดน�้ำตา เวลาซอยหัวหอมท�ำกับข้าว ให้จุดเทียนไขไว้ใกล้ๆบริเวณเขียง แล้วซอยหัวหอมตามปกติ จะช่วยลดน�้ำตาให้คุณได้ ไม่เชื่อ
ก็ต้องเชื่อ
5. ช่วยแก้ปัญหาซิปติดขัด น�ำเทียนไขไปถูที่ซิปที่ติดขัด แล้วรูดขึ้นรูดลงซัก 3-4 ครั้ง ก็จะช่วยให้รูดซิปได้ลื่นปรื๊ดๆ ขึ้น
6. ช่วยลดกลิ่นห้องที่เพิ่งทาสีใหม่ เพียงแค่ปิดประตูหน้าต่างให้หมด จุดเทียนไข จากนั้นก็ดับ และปล่อยทิ้งไว้ เทียนไขจะช่วยลดกลิ่น
ดังกล่าวได้
เทียนที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ได้มีประโยชน์แค่จุดไฟ แต่มีประโยชน์มากมายหลายด้าน หวังว่าผู้อ่านคงได้ความรู้และใช้ประโยชน์
จากเทียนในชีวิตได้มากขึ้น พบกันใหม่ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ คอลัมน์เกร็ดวิทย์ ฉบับหน้ารอติดตามกันนะครับ

เอกสารอ้างอิง
Flame.(online) (view 9 january 2017) Available from
http://aven.amritalearning.com/index.php?sub=101&brch=298 &sim=1504&cnt=3480
ชนะ บุญเฉลียว. รูห้ รือไม่เทียนท�ำจากอะไรได้บา้ ง [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 9 มกราคม 2560]. เข้าถึงจาก https//www.gotoknow.org/posts/530583
เทียนไข ประโยชน์น่าทึ่ง ที่ควรบอกต่อ [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 9 มกราคม 2560]. เข้าถึงจาก http://home.kapook.com/view100208.html
แหล่งเรียนรู้แห่เทียน (ออนไลน์).แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท. [อ้างถึงวันที่ 9 มกราคม 2560].
เข้าถึงจาก http://fieldtrip.ipst.ac.th/intro_sub_content.php?content_id=19&
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อุดมลักษณ์ เวียนงาม

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศัพท์วทิ ย์นา่ รูป้ ระจ�ำฉบับที่ 203 ขอน้อมน�ำแนวคิดของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายโดยสังเขป รวมทั้งค�ำว่า สิทธิบัตร ที่บางคน
อาจยังไม่คุ้นเคยนัก นอกจากนั้นยังมีศัพท์ที่ทุกคนได้ยินกันมากจากสื่อ
ต่างๆ ในปัจจุบนั และถือเป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลนัน่ คือ ประเทศไทย
4.0 (Thailand 4.0)

มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพือ่ ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (อ้างอิงจาก คณะอนุกรรมการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ
: ส�ำนักงาน, 2550.)

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy)

เป็นปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สิทธิบัตร (Patent)
เป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาประเภทหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ทุกคนมากทีส่ ดุ
ทรงมีพระราชด�ำรัสชี้แนะแนวทางการด�ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ชี้ถึงแนวทางการด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันล้วนเป็นผล
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ จากการสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นทั้งสิ้น
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�ำเนินไปใน “ทางสายกลาง”
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส�ำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการ
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial design)
ทีม่ ลี กั ษณะตามกฎหมายทีก่ ำ� หนด ได้แก่ สิทธิบตั รการประดิษฐ์ สิทธิบตั ร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า
สิทธิบัตร หมายถึง การที่รัฐให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีสิทธิเด็ดขาด
หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด (อ้างอิงจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
กระทรวงพาณิชย์. ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพฯ
: กรม, [2552].)

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

ที่มา: http://เศรษฐกิจพอเพียง.net
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการน�ำ
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�ำเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีส�ำนึกใน
คุณธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต รอบรู้ ด�ำเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร
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เป็ น แนวคิ ด ที่ ต ้ อ งการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู ่
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” ซึง่ เป็นการขับเคลือ่ นให้เกิดการเปลีย่ นแปลง 3 มิติ ส�ำคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”
2. เปลีย่ นจากการเน้นภาคการ “ผลิตสินค้า” ไปสูก่ ารเน้นภาค “บริการ”
มากขึ้น 3. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสูก่ ารขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดัง
มีสาระส�ำคัญตามภาพประกอบ ดังนี้
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กรมวิทยาศาสตร์ฯ จิตอาสาเลี้ยงอาหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ สนามม้านางเลิ้ง
นายพิ เ ชษฐ ดุ ร งคเวโรจน์ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะผู้บริหาร พนักงาน และจิตอาสาหน่วยงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมท�ำกิจกรรมกับมูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปู ถัมภ์
โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมถึงลงชื่อ
ถวายความอาลั ย ณ สนามราชตฤณมั ย สมาคม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) และเยี่ยมชม ณ บูธกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ตั้งให้ความรู้เรื่องความร่วมมือบริหาร
จัดการบ�ำบัดน�้ำทิ้งจากการย้อมผ้า รวมทั้งแจกอาหาร และพิมเสนน�้ำ ที่จัดท�ำโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ แก่ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มา
ใช้บริการ ณ จุดบริการประชาชน สนามราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)

กรมวิทยาศาสตร์บริการเร่งส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
4 พฤศจิ ก ายน 2559 ดร.สุ ท ธิ เ วช
ต.แสงจั น ทร์ อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตรบริ ก าร
ได้ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทการส่งเสริมเทคโนโลยี
และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ย�้ำให้เห็นถึงความส�ำคัญ
การน� ำ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ซึ่ ง เป็ น องค์
ความรู ้ จ ากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพ
สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยบูรณาการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่น มุ่งเป้าหมายตอบโจทย์
การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำ�ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 รศ.นพ. สรนิต
ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมด้วย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัด
กระทรวง น�ำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ กว่า 100 คน ร่วมออกก�ำลังกาย
ด้วยการเต้นแอโรบิก กิจกรรมนี้มุ่งหวังสร้างเสริม
สุขภาพที่ดี ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้ก�ำหนดออก
ก�ำลังกายร่วมกันทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

วศ.กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดนิทรรศการ “บ้านเลขที่ ๙ บ้านของพระราชา”
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมใจท�ำความดีเพื่อพ่อ
ของแผ่นดิน ในงานนิทรรศการ บ้านเลขที่ ๙ บ้านของ
พระราชา จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 2 - 30 ธันวาคม 2559
ณ ชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
เพือ่ ร่วมกันน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทัง้ ได้เรียนรูพ้ ระบรมราโชวาท เพือ่ น้อมน�ำพระราชปณิธานและแนวคิด
มาเป็นหลักในการใช้ชีวิตสืบต่อไป
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นศ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
เข้าศึกษาดูงาน หอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ
เมื่ อ วั น ที่ 8 ธั น วาคม 2559 ดร.ลดา
พันธ์สุขุมธนา รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา
และอาจารย์ จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ สาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประมาณ
30 คน เข้าศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการคลังความรู้ และสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศด้านหนังสือ ซึ่งเป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
บ้านเลขที่ ๙ บ้านของพระราชา ที่ทางส�ำนักหอสมุดฯจัดท�ำขึ้นวันที่ 2 - 30 ธันวาคม 2559 ณ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำ�ผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาล
เข้าร่วมแสดงในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านฮาลาล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ น�ำผลงานผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางสมุนไพร
ฮาลาล ผลงานในโครงการเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส� ำ อางสมุ น ไพรฮาลาลเพื่ อ
การรั บ รองฮาลาลเข้ า ร่ ว มจั ด แสดงสิ น ค้ า ในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นฮาลาล Thailand Halal
Assembly 2016 จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบัน
มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เป็นงานที่ได้รวบรวมสินค้าและบริการฮาลาล พลังของคนยุคใหม่สู่การน�ำสินค้าฮาลาล สู่การขับเคลื่อน
ธุรกิจซึ่งเน้นแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมโดยไม่ละเลยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งหวังผลักดันผลิตภัณฑ์ฮาลาล ของประเทศไทยขึ้นสู่อันดับหนึ่ง
ในห้าของโลก ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายผู้เข้าชมงานตลอด 3 วัน กว่า 10,000 คน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่าง
วันที่ 9 -11 ธันวาคม 2559

นักเรียนสายวิทยาศาสตร์พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
ศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการเครื่องมือวัด ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายสมบัติ
คงวิทยา นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนัก
พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ได้บรรยายเรือ่ งเทคนิคการเตรียมสารละลายส�ำหรับ
งานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย และการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีทดสอบและสถิติส�ำหรับงาน
วิเคราะห์ทางเคมี รวมถึงวิธีการดูแลควบคุมความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี ให้แก่นักเรียนสายวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องมือวัด ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร
“ การตรวจติดตามคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ”
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ได้จัดท�ำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015” ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์
เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐานช�ำนาญการพิเศษ
เป็นวิทยากรในการอบรมซึง่ การตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในเป็นข้อก�ำหนดหนึ่งในมาตรฐาน ISO 9001 :
2015 ผู้ที่ท�ำหน้าที่ตรวจติดตามควรมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท วัตถุประสงค์ของการตรวจและการวางแผนการตรวจติดตามรวมไปถึง
การเขียนรายงานการตรวจติดตาม และหลักเกณฑ์การตัดสินข้อบกพร่องที่พบในแต่ละกิจกรรม เพื่อสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

		

นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าศึกษาดูงานกลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ดร.อรสา
อ่อนจันทร์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ช� ำ นาญการพิ เ ศษ
กลุ ่ ม ยางและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง กองวั ส ดุ วิ ศ วกรรม
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะ
นักศึกษาและอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 19 คน เข้าศึกษาดูงานเทคนิคการตรวจวัดตัวอย่างด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter
(DSC) และThermogravimatric analyzer (TGA) เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การวิเคราะห์ทางเคมี ด้วยเครื่องมือ 2 ชนิดนี้ซึ่งหลักสูตรนี้
มีนโยบายให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน ณ กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ.กรมวิทยาศาสตร์บริการฯ ให้การตอนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ดร.สุทธิเวช
ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมทั้ง
คณะผู้บริหาร พนักงาน ให้การต้อนรับ ดร.อรรชกา
สีบุญเรือง เนื่องในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้
เข้ากราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4
และศาลพระภูมิ บริเวณด้านหน้ากรมวิทยาศาสตร์บริการฯ พร้อมทัง้ ลงนามเข้ารับต�ำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มอบหมายนโยบาย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วศ. / กรมวิทยาศาสตร์ฯ จัดจุดบริการบำ�บัดน้ำ�ทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ�

27 ตุลาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ให้ สั ม ภาษณ์
สือ่ มวลชน เกี่ยวกับการเปิดจุดบริการบ�ำบัดน�้ำทิ้ง
จากการย้อมผ้าสีด�ำของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ จุดให้
บริการสนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิง้ ) ซึง่ เป็นการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ ทีเ่ กิดจากการย้อมผ้า เพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม

นักวิทยาศาสตร์ วศ. เป็นบัณฑิตคนสุดท้ายของจุฬาที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
จากในหลวง รัชกาลที่ 9
เ มื่ อ วั น ที่ 3 1 ตุ ล า ค ม 2 5 5 9
น.ส.โอบเอื้อ อิ่มวิทยา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้ สั ม ภาษณ์ สื่ อ มวลชนจาก
Bright TV สถานี โ ทรทั ศ น์ ดิ จิ ต อลที วี ช่ อ ง 20
โดย น.ส.โอบเอื้ อ อิ่ ม วิ ท ยา พู ด ถึ ง ความ
ประทั บ ใจ ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต คนสุ ด ท้ า ย และนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ รุ ่ น สุ ด ท้ า ย ที่ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รจากในหลวง รั ช กาลที่ 9
ประจ�ำปี 2541 พร้อมน้อมน�ำการปฏิบัติตนในแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการเจริญรอยตามพระยุคลบาท ในด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป ณ ห้องโถง
ชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ./กรมวิทยาศาสตร์ฯ จิตอาสาจุดบริการประชาชน สนามม้านางเลิ้ง
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13:30 น
ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ และพนั ก งานกอง
เครื่ อ งมื อ วั ด และทดสอบความช� ำ นาญ (วช.)
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร เข้ า ร่ ว มเป็ น จิ ต อาสา
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกประชาชนจากที ม
ต่ า งจั ง หวั ด เพื่ อ จะเดิ น ทางไปแสดงความอาลั ย
แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และในส่ ว นของอาหารและของว่ า งจาก วศ.ประมาณ 200 ชุ ด โดยมี
คุณศิริวรรณ แซ่ภู่ ร่วมบริจาคขนมกว่า 100 ชิ้น ส่วนน�้ำดื่ม จาก สปน. กว่า 1,000 ขวด รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ วช.ได้บริจาคเงินสด
เพื่อสมทบค่าอาหารเพิ่มเติมกับครัวศรีวิชัยที่ให้บริการอาหารกว่า 1,000 ชุด ด้านรถบริการรับ-ส่ง มีประชาชนใช้บริการกว่า 400 คน ณ จุดบริการ
ประชาชน ราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)
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ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นจิตอาสา
ณ จุดบริการประชาชน (สนามม้านางเลิ้ง)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:30 น.
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานกรมวิทยาศาสตร์
บริการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ ป ระชาชน โดยรอบบริ เวณ และประชาชนที่
เดิ น ทางมาจากต่ า งจั ง หวั ด เพื่ อ ที่ จ ะเดิ น ทางไป
แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ประชาชนจากทีมสงขลา
ประมาณ 10 ท่าน และยังอ�ำนวยความสะดวก ในส่วนของอาหารว่างกว่า 225 ชุด และรถบริการรับ-ส่งประชาชน 9 คัน ณ จุดบริการประชาชน
ราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)

กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมเป็นจิตอาสา ณ จุดบริการประชาชน สนามม้านางเลิ้ง
`
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11 : 30 น.
ข้าราชการ เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงาน กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน เพื่อที่จะเดินทางไปแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช โดยมีประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
เช่น คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยาประมาณ 20 คน ประชาชนจากจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนจากจังหวัดระยอง รวม
ประมาณ 40 คน ได้มีการอ�ำนวยความสะดวก ในส่วนของโต๊ะลงนามถวายความอาลัย อาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมถึงรถบริการรับ-ส่งประชาชน
ณ จุดบริการประชาชน ราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)

วศ. / กรมวิทยาศาสตร์บริการ จิตอาสาจุดบริการประชาชน สนามม้านางเลิ้ง
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 14:00 น.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับและอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปแสดง
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช เช่น ประชาชนจากจังหวัดระนอง
กว่า 200 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่ส�ำหรับพักค้างคืนเมื่อวานแล้ว หลังจากประชาชนเข้าถวายความอาลัยวันนี้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ได้
เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไว้เพื่อรองรับประชาชนทั้งหมดที่จะพักค้างคืนต่อ ก่อนจะเดินทางกลับภูมิล�ำเนาในเช้าวันถัดไป ณ จุดบริการประชาชน
ราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)
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