




	 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ฉบบัที	่205	คอลมัน์	People	in	Focus	นี้ 

มีความยินดียิ่งที่ ได้ต้อนรับ	นางแน่งน้อย 

เวทยพงษ์	 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

บรกิาร	ซึง่ท่านได้ย้ายมาทีก่รมวทิยาศาสตร์

บริการ	 เมื่อวันที่	 4	 สิงหาคม	 2560 

ที่ผ่านมา	 ในโอกาสนี้จึงได้สัมภาษณ์ถึง 

แนวคิดการผลักดันการด�าเนินงานของ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการที่เป็นส่วนส�าคัญ 

ในการยกระดับเศรษฐกิจ	 โดยการน�า 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สร้างความเข้มแข็งผู ้ประกอบการไทย	 

สู่เศรษฐกิจ	T.4.0	

นางแน่งน้อย	เวทยพงษ ์

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เชื่อมโยง	วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม	สร้างความเข้มแข็ง

ผูป้ระกอบการไทยสูเ่ศรษฐกจิ	T.4.0

 
ประวัติ	และประสบการณ์	ในการผลักดันงานส�าคัญที่ผ่านมา	เป็นอย่างไร	 

	 ก่อนหน้านี้บทบาทการท�างานเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ที่ 
กระทรวงอตุสาหกรรม	เร่ิมเข้ารบัราชการตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2530	รวมแล้วประมาณ	30	ปี	ซึง่ท�าหน้าท่ี 
ในด้านการวางแนวทางกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาที่สอดคล้องและตอบโจทย์กับ 
อุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลาง	 ขนาดย่อม	 วิสาหกิจชุมชนที่เชื่อมโยงและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศมาโดยตลอดและได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิบด ี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 จึงมีแนวความคิดที่จะเช่ือมโยงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมายัง 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

ก้าวมาเป็นผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	มีแผนการการบริหารองค์กรอย่างไร

เพื่อให้ถึงเป้าหมาย

	 การด�าเนนิงานทีผ่่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการได้มกีารน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ไปส่งเสริมและพัฒนา	 SMEs	 และวิสาหกิจชุมชนในระดับหนึ่ง	 อย่างไรก็ตามยังมีจ�านวน 
ค่อนข้างน้อย	 ในขณะที่ผู้รับบริการมีจ�านวนมากถึง	2.8	ล้านราย	จึงท�าให้การพัฒนายังขาด 
ความยัง่ยนื	 ในด้านของการบรหิารจดัการธรุกจิได้มกีารส่งเสรมิและพฒันาทีม่ปีระสทิธภิาพแล้ว 
รวมไปถึงด้านการพัฒนาดีไซน์	 หรือครีเอทีฟ	 เพื่อสร้างมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น	 หรือการท�างานใน
ด้านอื่นๆ	 แต่หากไม่มีการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ก็จะท�าให้การพัฒนาในเชิง 
โครงสร้างของอตุสาหกรรมไม่บรรลผุลและตอบสนองทศิทางนโยบายไทยแลนด์	4.0	ทีไ่ด้วางไว้	
	 ในฐานะที่มารับต�าแหน่งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ก็ได้รับมอบหมายให้
ดูแลในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่	 SMEs	และวิสาหกิจ 
ชุมชน	 เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร	 เร่ืองการรับรองห้องปฏิบัติการ 
เรื่องการรับรองบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเคมี	 เหล่านี้ท�าให้เห็นภาพของการด�าเนินงาน 
วา่ปัจจบุันนี้กรมวทิยาศาสตร์บริการยงัมีการเชือ่มโยงไปยงัผู้รับบรกิารภายนอกค่อนขา้งน้อย 
ซึ่งก็ตรงกับสภาพปัญหาที่เจอ	 ถ้าได้มีการเชื่อมโยงงานบริการเหล่านี้	 ไปยัง	 SMEs	 และ
วสิาหกจิชมุชนให้มากขึน้กจ็ะเกดิประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมเพราะงานด้านวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีถือเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	 ภาคบริการและ 
ภาคเกษตร	 เพราะทุกกลุ่มจ�าเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการผลิต 
หรือให้บริการทั้งนั้น	 เช่น	 มีผู้ประกอบการ	 SMEs	 รายหน่ึงต้องการพัฒนาธุรกิจอาหาร	 
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ถ้าเราสามารถน�าเทคโนโลยีเข้าไปช่วยก็จะท�าให้อาหารมีคุณค่า 
มากขึ้น	 มีอายุสินค้าท่ียาวนานข้ึน	 มีกระบวนการน�าเทคโนโลยี 
สมยัใหม่เข้ามาช่วยท�าให้ขัน้ตอนการด�าเนนิการน้อยลง	ช่วยลดเวลา 
ผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ประกอบการต้องการ	
 
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีจุดแข็งมาก	 เพราะว่าเป็น
หน่วยงานเดียวที่มีศักยภาพที่สามารถให้องค์ความรู้ในเรื่องของ
เทคโนโลยผีสมผสานกบัการวเิคราะห์ทดสอบร่วมไปกบัการรบัรอง
เมื่อผนวกรวมกับการส่งเสริมและพัฒนา	 SMEs	 และวิสาหกิจ 
ชุมชนในด้านต่างๆจะยิ่งท�าให้	 SMEs	 และวิสาหกิจชุมชนมีขีด 
ความสามารถสงูขึน้	 ซึง่ทีผ่่านมากรมได้ด�าเนนิการกบัอตุสาหกรรม
ระดับสูง	 ซึ่งจริงๆแล้ว	 SMEs	 หรือวิสาหกิจชุมชนโดยรวมของ
ประเทศกว่า	2	ล้านราย	จากทัง้หมด	2.8	ล้านราย	ยงัเข้าไม่ถงึบรกิาร 
เท่าทีค่วร	จงึมองว่าบุคลากรและบทบาภารกจิของกรมวทิยาศาสตร์ 
บรกิาร	อาจจะกระจายการท�างานได้ไม่ทัว่ถงึ	ฉะนัน้จ�าเป็นต้องสร้าง
เครอืข่ายการให้บรกิารทีอ่ยูใ่นภูมภิาคต่างๆ	เช่นสถาบนัการศกึษา
ในระดับมหาวิทยาลัยที่มีคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	
วิทยาลัยเทคนิค	 วิทยาลัยชุมชน	 วิทยาลัยการอาชีพที่ให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่แล้ว	และบางหน่วยงาน
ทีม่กีารส่งเสรมิเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบั	SMEs	และวสิาหกจิชมุชน	
ถ้าได้ร่วมมือและสร้างเครอืข่ายบรูณาการร่วมกนักจ็ะกระจายงาน
บริการให้เข้าถึง	 SMEs	 หรือวิสาหกิจชุมชนได้อย่างรวดเร็วและ 
มากข้ึน	ท�าให้เกดิการเรยีนรูถ้งึความส�าคญัของการน�าวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ผู้ประกอบการมากข้ึน	 ซึ่งจะท�าให้สินค้าและบริการได้มาตรฐาน
และมีคุณค่า	 โดยเฉพาะในอนาคตเราจะต้องสร้างคุณค่าในด้าน
โภชนาการ	 ด้านสุขภาพฯลฯ	 ก็จะท�าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ฐานรากของประเทศที่จะยกระดับไปสู่การเป็นไทยแลนด์	 4.0	 ได้
ในที่สุด

การด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล	 ไทยแลนด์	 4.0	 โดย

การน�าวิทยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีนวัตกรรม	เพื่อสร้างจุดแข็ง

ขององค์กร	มีด้านใดบ้าง	อย่างไร

	 ปัจจบุนัได้มกีารน�าวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม 
มาสร้างจุดแข็งขององค์กร	ที่ตอบโจทย์	ณ	วันนี้	เช่น	การเข้าร่วม
ส่งเสริมและพฒันาผูร้บับรกิารทีส่อดคล้องกบัโครงการระเบยีงเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก	(	EEC	:	Eastern	Economic	Corridor	) 
ที่เป็นโครงการส�าคัญของการพัฒนาประเทศโดยการเข้าร่วมหรือ 

น�ากลุ่ม	10	อุตสาหกรรมมาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการส่งเสริม 
และพัฒนา	 เช ่น	 เรื่องอาหาร	 หุ ่นยนต์	 เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
การแพทย์	 ฯลฯ	 จะเป็นเรื่องที่กรมวิทยาศาสตร์บริการด�าเนิน
การตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์	 4.0	 หรือการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมที่เป็นพื้นฐานของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ	 EEC	
ซึ่งจะท�าให้นโยบายประสบความส�าเร็จได้เร็วขึ้น	 โดยการน�า
เทคโนโลยีพื้นฐานไปใช้ทีละระดับสุดท้ายเราก็จะไปถึงไทยแลนด	์
4.0	 โดยเฉพาะงานพ้ืนฐานหลักของกรมวิทยาศาสตร์บริการคือ
การพัฒนาคุณภาพสินค้า	บริการ	เพื่อให้ไปยื่นขอ	อย.	มผช.	หรือ
มาตรฐานระดับสากลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้า	ห้องปฏิบัติการหรือ
บุคลากร	 ตรงนี้ถือว่าเป็นการวางรากฐานและตอบโจทย์นโยบาย	
เพราะสินค้าถ้ามีนวัตกรรมแต่ไม่มีคุณภาพก็จะไม่เกิดประโยชน์	
ฉะนั้นต้องควบคู่และขนานกันไป	 ก็จะท�าให้นโยบายไทยแลนด	์
4.0	ประสบความส�าเร็จไปในทางปฏิบัติและสามารถเชื่อมโยงงาน
วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ให้ไปถึง	SMEs	วิสาหกิจ
ชุมชนทุกภูมิภาคได้	

ฝากถึงประชาชน	 เรื่องบทบาทหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์

บริการ	 โดยเฉพาะการเป็นศูนย์ราชการสะดวก	 ที่ ให้บริการ

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและมาตรฐานส�าหรับ

ผู้ประกอบการ

 
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกข้ึน
เพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล	 (	 Government	 Easy	 Contact	
Center	:		GECC	)	ซึ่งจะให้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวกแก่
ประชาชน	ให้เกดิการให้บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและสร้างความเชือ่
มัน่ให้แก่ประชาชนทีเ่ดนิทางมาตดิต่อราชการกบัหน่วยงานของรฐั	
ทางหน่วยงานจะให้การสนบัสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เข้าถึงภาคอุตสาหกรรม	SMEs	วิสาหกิจขนาดกลาง	ขนาดย่อม	
และวสิาหกจิชมุชน	ให้มากขึน้เพือ่จดุมุง่หวงัของการตอบโจทย์ไทย
แลนด์	 4.0	 อีกทั้งยังเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจ�าภูมิภาค	
ได้แก่	จังหวัดขอนแก่น	และจังหวัดระยอง	ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ของภาคตะวันออก	 ซึ่งเป็นจุดให้บริการค�าปรึกษาทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 รวมทั้งเป็นจุดบริการ
รับ-ส่งสินค้า	 ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างเบ็ดเสร็จเป็นประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการในพื้นที่สูงสุด////////////////
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	 Special	 guest	 ฉบับนี้	 นับเป็นโอกาสส�าคัญยิ่งที่ได้มี 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง	 "ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ	 ขนาดกลาง	 และขนาดย่อม	 วิสาหกิจ 
ชุมชน	ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”	ระหว่างกรม
วิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกบักรม
ส่งเสริมอตุสาหกรรม		กระทรวงอตุสาหกรรม	ในวนัศกุร์ที	่8	กนัยายน	
2560	ณ	ห้องประชุมอัครเมธี	 ชั้น	 6	 อาคาร	 ดร.ตั้ว	 ลพานุกรม	 
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร		จงึได้น�าบทสมัภาษณ์	ดร.	พส	ุโลหารชนุ 
อธิบดีกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม	ทีไ่ด้กล่าวถงึทีม่าและความส�าคญั
ของการลงนามครั้งนี้

ที่มาความส�าคัญของการลงนามเป็นอย่างไร

	 ปัจจบุนั	ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	 
วิสาหกิจชุมชน	 นับเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ	โดยกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม 
ก็มีบทบาทในการสนับสนุน	พัฒนาอุตสาหกรรม	 วิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดย่อม	 วิสาหกิจชุมชน	 ผู้ประกอบการ	 และผู้ให ้
บริการธุรกิจอุตสาหกรรม	 ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถ 
ในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล	 และเป็น 
ที่ทราบกันดีว่า	 รัฐบาลมุ ่งเน้นให้มีการน�าวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยมีาใช้พัฒนาการประกอบการ	 ซึ่งสอดคล้องกับบทบาท 
ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ	คอื	การท�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�าองค์ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปถ่ายทอดให้แก่ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 วิสาหกิจ
ชุมชน	ซึ่งการด�าเนินงานของทั้ง	2	หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ซึ่งกันและกันได้	 ในส่วนของบทบาทของกรมส่งเสริม 
อตุสาหกรรมจงึมคีวามพร้อมทีจ่ะสนบัสนนุการด�าเนินงานร่วมกนั	 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากผลงานวจัิยและการทดสอบในห้องปฏบัิตกิารไปพฒันาศกัยภาพ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ 
ชุมชน	 ให้มีขีดความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพและพัฒนา 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	 รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการพัฒนาศักยภาพ
ผู ้ประกอบการ	 SMEs	 และวิสาหกิจชุมชนทางกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมจะท�าหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 วิสาหกิจชุมชน	 เข้าร่วมโครงการฯ 
และส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนาผู ้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 วิสาหกิจชุมชน	 ให้ใช้ระบบดิจิทัล 
ในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ	 เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรม 
มคีวามเข้มแข็ง	สามารถแข่งขนัได้	อกีท้ังมกีระบวนการด�าเนนิงาน
ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่สูงขึ้น
	 การลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืครัง้นี	้	มคีวามส�าคญั 
อย่างยิ่งที่	2	หน่วยงานจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 
เป็นจดุเริม่ต้นทีด่ใีนการบูรณาการ	พร้อมสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ร่วมกัน	 ที่มีเป้าหมายสูงสุดในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 ไปพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	และวสิาหกจิชมุชน	ให้สามารถ 
เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีขีดความสามารถเพิ่มสูงยิ่งข้ึน	 ซึ่งจะน�าไป 
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

3วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

SPECIAL	GUEST

ดร.	พสุ	โลหารชุน	

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลาง 

และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม



บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการ	กับ	NQI	สู่	T.4.0

 

 
	 ประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่เข้มแข็ง	 โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ	 (National	 Quality	 Infrastructure,	 NQI)	 เป็นโครงสร้างพื้นฐานแห่งรัฐที่ส�าคัญและจ�าเป็นใน
การเอาชนะอุปสรรคทางการค้าเชิงเทคนิค	 โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวประกอบข้ึนจาก	 มาตรวิทยา	 (Metrology)	 	 การมาตรฐาน	
(Standardization)		การทดสอบ	(Testing)		และด้านคุณภาพ	(Quality)		ซึ่งท�างานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างคุณภาพให้แก่สินค้า
	 ดังนั้นเพื่อแสดงว่า	“ผลิตภัณฑ์มีสมบัติตามที่ก�าหนดไว้	ไม่ว่าจะเป็นสมบัติในลักษณะบังคับตามกฎหมายของประเทศ
นัน้	หรือเป็นสมบตัคิวามต้องการของตลาด”	ผลติภัณฑ์ทีผ่ลติและผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานของสนิค้านัน้จนสามารถตดิฉลาก
รับรองคุณภาพสินค้า	ต้องได้รับการตรวจสอบ/ทดสอบจากห้องปฏิบัติการของผู้ผลิตเอง	หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ให้บริการจาก
ภายนอก		เครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ	และเครื่องมือวัดที่ใช้ในขบวนการผลิต	ต้องผ่านการสอบเทียบเครื่องมือวัดจาก
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ	 ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบจะเป็นที่น่าเชื่อถือได้ก็ต้องด�าเนินการตามมาตรฐานและได้รับ
การรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	17025	จากหน่วยตรวจรับรองระบบงาน	(Accreditation	Body)

รูปแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

ดร.พจมาน	ท่าจีน

ผู้อ�านวยการ

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

4 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

บทความพิเศษ



	 ในระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทบาทเป็น
	 1.	หน่วยรับรองระบบงานความสามารถห้องปฏิบัติการ	(Laboratory	Accreditation	Body)
	 2.	ผู้จัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ	(Proficiency	Testing	Provider)
	 3.	ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง	(Reference	Material	Producer)
	 4.	ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	(Testing	Laboratory)
	 5.	ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด	(Calibration	Laboratory)
	 6.	หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	(Research	Unit	for	Product	Development)
	 7.	หน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	(Product	Certificate	Unit)
	 อย่างไรก็ตาม	 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและสนับสนุน
แนวทางของประเทศสู	่Thailand	4.0	จงึก�าหนดให้มียทุธศาสตร์ในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ	โดยมโีครงการรองรบั
ดังนี้
	 1.	โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	เพื่อการส่งออก	
	 2.	โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
	 3.	โครงการศูนย์รวมบริการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล	แบบครบวงจร
	 4	 .โครงการผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ	
	 5.	โครงการยกระดับความสามารถการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
	 6.	โครงการยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานบริการท่ีดี	 มีคุณภาพ	 และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	
ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะท�าให้ผู้ประกอบการมีกลไกสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ 
มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดโลก	 ผู้ประกอบการไทยหรือผู้ประกอบการต่างชาติจึงมั่นใจที่จะลงทุนในประเทศไทย	 และ
สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์นวตักรรม		ผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภาพ	ปลอดภยั	จะสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้รโิภค	ท้ังหมดนีจ้ะน�าพาให้ประเทศไทย
ก้าวเดินต่อไป	อย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

บทความพิเศษ

5วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ



วลัยพร	ร่มรื่น

นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการ

ส�านักงานเลขานุการกรม

 
 

	 จากที่รัฐบาลมีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน	ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย	4.0	ตามกรอบ
ยทุธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	และนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2558	-	2564)	รวมทั้งได้น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง	ประชาชนมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน	ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นนโยบายของรฐับาลให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม	ในการส่งเสริมการประยกุต์ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นฐานพัฒนาเศรษฐกิจ	 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย	 รวมทั้งได้บูรณาการการท�างานร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 มีบทบาทภารกิจให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ	 ที่เป็นการให้บริการงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย	 มุ่งเป้าหมายน�ากลไกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าไทย	 การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อท�าให้เกิดการรับรอง
สินค้าในเชิงคุณภาพ	 สร้างความเชื่อม่ันว่าสินค้ามีความปลอดภัย	 	 ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม	 สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว	 และเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็น
ฐานพัฒนาเศรษฐกิจ	 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย	 รวมทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่แต่ละภูมิภาค 
	 นอกจากนีก้รมวทิยาศาสตร์บริการให้ความส�าคญัการให้บรกิารผูป้ระกอบการตลอดจนประชาชนทัว่ไป	จงึพฒันาศนูย์บรกิาร
ราชการสะดวกของกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	:	GECC-DSS	เพื่ออ�านวยความสะดวกทั้งสถานที่	การให้บริการที่เข้าถึงงา่ย	งานบริการ 
ต่อเนือ่งครบวงจร	มีการเชือ่มโยงระบบท�างานร่วมกันทัว่ทัง้องค์กร	ซึง่การผลกัดนังานในแต่ละด้าน	จะเกดิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี		ผูป้ระกอบการ			ผูร้บับรกิารรวมถงึผูส้นใจทัว่ไป		ตอบโจทย์การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไทยสูไ่ทยแลนด์	4.0	 
	 การด�าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์ได้ผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและการ
ทดสอบในห้องปฏบิตักิารไปพฒันากระบวนการผลติสนิค้าเกษตร	อตุสาหกรรม	และสนิค้าOTOP	เพือ่ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้น้ี 
ในการด�าเนนิการระยะต่อจากนีมี้แผนยทุธศาสตร์การด�าเนนิงานรองรบัระยะ	5	ปี	10	ปี		15	ปี	และ	20	ปี	ตามล�าดบัตามแผนภาพดงัน้ี

แผนภาพแสดงแผนยุทธศาสตร์การด�าเนินงานระยะ	20	ปี	ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

6 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ.วันนี้

แผนยุทธศาสตรก์ารด�าเนินงานระยะ	20	ปี

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วิสัยทัศน์	 เป็นกลไกสำ�คัญด้�นวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ในก�รขับเคล่ือนอุตส�หกรรมเป้�หม�ยเพ่ือเป็นศูนย์กล�งก�รผลิตสินค้�ที่มีมูลค่�สูงและมีคุณภ�พ
ต�มม�ตรฐ�นส�กล	
เป้�หม�ย	 ยกระดับโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ให้มีคว�มเข้มแข็งในก�รตรวจสอบและรับรองม�ตรฐ�นส�กล	และเสริมสร้�งมูลค่�เพ่ิมด้วย	
	 นวัตกรรมให้กับอุตส�หกรรมเป้�หม�ยสู่ตล�ดโลก

ระยะ	10	ปี
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ให้มีห้องปฏิบัติการ 
ท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

ระยะ	5	ปี
เป็นศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ในการตรวจสอบ
และรับรอง	เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรม 

เป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน

ระยะ	15	ปี
อุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน

มีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์	 
และมีนวัตกรรม

ระยะ	20	ปี
อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง
ในการผลิตสินค้าและบริการและสร้าง

นวัตกรรมอย่างย่ังยืน

แผนยุทธศาสตร์ วศ. 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

ห้องปฏิบัติก�ร
สนับสนุน
S-CURVE/

NEW	S-CURVE

ที่มา	ฝ่ายแผนงาน	update	วันที่	13	มีนาคม	2560			
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สรรสาระ

จิตวิไล	เวฬุวนารักษ์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

ก้าวผ่านสู่ไทยแลนด	์4.0	

 
	 กว่าจะมาเป็นไทยแลนด์	4.0	ก็ต้องผ่าน	1.0,	2.0	และ	3.0	กันมาก่อน	โดย	ไทยแลนด์		1.0	คือ	ยุคที่เน้นภาคเกษตรกรรม	 
น�าผลผลิตที่ได้ไปขาย	 สร้างรายได้และยังชีพ	 ไทยแลนด์	 2.0	 ก็คือ	 ยุคท่ีเน้นอุตสาหกรรมเบาโดยในยุคนี้เรามีเคร่ืองมือ 
เข้ามาช่วย	 	 ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้นและเป็นการมุ่งเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการน�าเข้าเป็นส�าคัญ	 ไทยแลนด์	 3.0	 ซึ่งเป็น 
ยคุปัจจบุนั	ทีเ่ป็นยคุอตุสาหกรรมหนักหรอือตุสาหกรรมทีม่คีวามซบัซ้อนมากขึน้	ดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศท�าให้ประเทศเราม ี
การผลิตและส่งออกไปยงัตลาดโลก	แต่เรากย็งัต้องเผชญิกบัปัญหากบัการท่ีเรายงัเป็นประเทศท่ีมรีายได้ปานกลาง	มคีวามเหลือ่มล�า้
ของความมั่งคั่ง		ดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง	และช่วยกันน�าพาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์	4.0		ซึ่งจะต้องพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่ประเทศที่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนนั่นเอง

	 	 การสร้างโมเดล	 ไทยแลนด์	 4.0	 คือการเสริมศักยภาพ	 และการสร้างโอกาสสู่	“ก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�ง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเน้นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 คว�มคิดสร้�งสรรค์	 และบริก�รม�กขึ้น		
(Value-Based	 Economy)”	 ซึ่งต้องเป็นการสร้างและยกระดับผลผลิต	 (Productive	 Growth	 Engines) ที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	(Green	Growth	Engine)	และคนส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมและทัว่ถงึ	(Inclusive	Growth	Engine) 
โดยมีเป้าหมายอยู	่5	อุตสาหกรรมหลัก

           

	รูปแสดงโมเดลประเทศไทย	1.0	ถึง	4.0

ที่มา:	วิสัยทัศน	์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย	และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ,	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

การปรับภารกิจ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
รองรับ



สรรสาระ

	 นอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายข้างต้นแล้ว	 กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุนยังจ�าเป็นต้องมีการ 
ปรับโครงสร้างและยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วย	 ในขณะที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม	 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ 
เพื่อรองรับนโยบาย	Thailand	4.0	 โดยมีการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นนวัตกรรมต่าง	ๆ	 รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพที่ส�าคัญได้แก่	 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ	 การพัฒนาการทดสอบ	 ให้สามารถด�าเนินการทดสอบทุกรายการ 
โดยครอบคลุมตามมาตรฐาน	 และรองรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่	 รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู ้	 เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสู่ภาคการผลิต	
	 	ทั้งนี้กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค			เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทบาทในการให้บริการทดสอบ 
เป็นห้องปฏิบัติการกลาง	 (Third	 party)	 ของประเทศด้านการทดสอบสารเคมี	 ผลิตภัณฑ์เคมี	 ผลิตภัณฑ์อุปโภค	 และสารมลพิษ 
การตรวจอากาศ	คุณภาพของน�้าทิ้ง	น�้าเสียจากกระบวนการผลิต	
	 ทั้งนี้บทบาทของกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค	 ในการให้บริการทดสอบเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค	 ทั้งผลิตภัณฑ ์
เหลก็และโลหะผสม	แผ่นอะลมิูเนยีม	แผ่นเหลก็ราวลกูฟกู	ท่อเหลก็กล้า	เหลก็กล้าไร้สนมิ		ผลติภณัฑ์วสัดสุมัผสัอาหารประเภทไม้		ผลติภณัฑ์
ปิโตรเลียม	 ถ่านหิน	 ถ่านกัมมันต์	 ชีวะมวลอัดเม็ด	 น�้ามันหล่อลื่น	 น�้ามันเตา	 น�้ามันไบโอดีเซล	 	 ผลิตภัณฑ์เซรามิค	 รวมไปถึงวัสดุท่ีใช้ใน 
การผลิตภัณฑ์เซรามิค	 	 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค	 ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน	
หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการปฏิรูปเพื่อเติบโตต่อไปในอนาคต	หรือเรียกว่ากลุ่ม	2nd	Wave	S-Curve	
 

รูปแสดงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม	ระยะ	20	ปี
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สรรสาระ

 

	 นอกจากน้ีเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม	 2nd	Wave	 S-Curve	 กองเคมีภัณฑ์ 
และผลิตภัณฑ์อุปโภค	 ยังมีงานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ทดสอบให้ห้องปฏิบัติการของเราได้การรับรอง 
ห้องปฏิบัติการตาม	ISO/IEC	10725	และสามารถตรวจสอบสินค้า	ผลิตภัณฑ์	หรือ	วัตถุดิบที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต	ซึ่งผู้ประกอบการ 
สามารถน�าผลทดสอบท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหากระบวนการผลิต	 ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์	 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	 รวมทั้ง
ประมูล	 ซ้ือขาย	 ตรวจรับ	 และขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 ยังให้ค�าปรึกษา	 เสนอแนะทางวิชาการ	 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 
เพ่ือส่งเสรมิคณุภาพผลติภณัฑ์และผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล	ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค	รวมไปถงึต้องเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม	
	 นอกจากการเพิม่ศักยภาพด้านการวเิคราะห์ทดสอบ	ยงัได้มคีวามร่วมมอืกบัส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีและส�านกังาน 
อตุสาหกรรมจงัหวดัล�าพูน	ด้านการวจิยัและการพฒันา	โครงการการพฒันาผลติพอลไิพรโรลคอมพอสทิ	(polypyrrole	composites)	จากวสัด ุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร	 เพื่อใช้ในการบ�าบัดน�้าเสียด้วยกระบวนการทางกายภาพ-เคมี	 พอลิไพรโรลคอมพอสิท	 ผลิตจากวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางเกษตร	เช่น	แกลบ	ขี้เลื่อย	ผสมกับพอลิไพรโรล	พอลิไพรโรลคอมพอสิทที่ผลิตได้มีความสามารถในการดูดซับสารเคมี	และแลกเปลี่ยน 
ไอออนของโลหะหนักในน�้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และสามารถลดระยะเวลาในการบ�าบัดน�้าเสีย	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายบ�าบัดน�้าเสีย
จากวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าทอ	 (ผ้าฝ้ายและผ้าไหม)	 ในเขตจังหวัดภาคกลาง	 และเขตจังหวัดภาคเหนือ	 รวมทั้งได้ร่วมมือกับส�านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัพทัลงุ		จดัท�าโครงการพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการวสัดเุหลอืทิง้จากผลติภณัฑ์ชมุชนประเภทเครือ่งจกัสานจากกระจดู
และกก	มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	พัฒนาเตาชีวมวลมลพิษต�่าโดยใช้เศษกระจูดและ
เศษกกเป็นเชื้อเพลิงในการต้มสีย้อม	ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียแบบครบวงจรโดยวิธีอย่างง่ายและประหยัด	
	 จากทีก่ล่าวมานี	้กองเคมภัีณฑ์และผลติภณัฑ์อปุโภค	เป็นส่วนหนึง่ในการเพิม่มลูค่าวสัดเุหลอืทิง้จากการเกษตร	ยกระดบัคณุภาพสนิค้า	และ 
เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ	 รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งข้ึน	 และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด	
(Green	Growth)		

เอกสารอ้างอิงเข้าถึงจาก:

	 1.	คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ.	ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี.	 [ออนไลน์].	2559	แหล่งที่มา:	http://www.thaigov.
go.th/uploads/document/66/2017/01/pdf/20year-may59.pdf	[5	พฤษภาคม	2560]
	 2.	 วิลาศ	อรุณศรี.	 เอกสารประกอบการบรรยาย	 เรื่อง	ยุทธศาสตร์ชาต	ิ ระยะ	20	ปี	พ.ศ.2560-2579.	 [ออนไลน์].	 แหล่งที่มา	 :	
http://122.154.22.188/newqsds/file_upload/yutthasart20ys.pdf	[5	พฤษภาคม	2560]	

รูปแสดงแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย

9วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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	 ประเทศไทย	4.0	มวีสิยัทศัน์เชงินโยบายทีเ่ปลีย่นเศรษฐกจิ 
แบบเดิมไปสูเ่ศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม	เปลีย่นจากการ 
ท�ามากได้น้อย	เป็นท�าน้อยได้มาก	โดยการใช้วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี
และความคดิสร้างสรรค์	เพือ่ไปสูเ่ศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม 
ทศิทางการพฒันาภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมเีป้าหมาย
4	มิติ	หนึ่งใน	4	มิติ	คือ	การยกระดับคุณค่ามนุษย	์ด้วยการพัฒนา
คนไทยให้เป็น	“มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่	21”	ควบคู่ไปกับ
การเป็น	“คนไทย	4.0	ในโลกที่หนึ่ง”	การขับเคลื่อนที่เป็นวาระ
แรกคอื	การเตรยีมคนไทย	4.0	เพือ่ก้าวสูโ่ลกทีห่นึง่	ทีใ่ช้ประโยชน์
เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมหรืองานวิจัยพัฒนา	
และสรา้งความพร้อมในการแสวงหาโอกาสจากภายนอกประเทศ	
เพือ่ช่วยขบัเคล่ือนประเทศให้หลดุพ้นกบัประเทศรายได้ปานกลาง	
ซึ่งคนไทยต้อง	“รู้จักเติม”	คือการเติมความรู้และทักษะที่จ�าเป็น	
การศึกษานอกระบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (Long	 life	
learning)	 รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล	 จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คน
ไทยเพ่ิมศักยภาพของตนเองโดยลดข้อจ�ากัดเรื่อง	 สถานที่	 เวลา	
และการเดินทาง
	 จะเห็นได้ว่าการพฒันาบคุลากรในยคุดจิทิลัเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น 
โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มี
ส่วนส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมของประเทศ	ส�านกัพฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้อง
ปฏิบัติการ	 เป็นหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน	โดยการจดัฝึกอบรมในรปูแบบท่ีหลากหลายเพือ่พฒันา 
ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรเพือ่รองรบัการพฒันาอตุสาหกรรม 
ของประเทศ	
	 รปูแบบหนึง่ของการฝึกอบรมทีส่ามารถเข้าถงึองค์ความรู ้
ได้ง่ายทุกระดับและทั่วทุกภูมิภาค	 เพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
เครื่องคอมพิวเตอร์	 หรือสมาร์ทโฟน	 แท็บเล็ต	 ก็สามารถเข้าถึง 
ความรูท่ี้ถูกต้องด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเรยีกว่า	การเรียนรู้ 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 หรือเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
บนเว็บไซต์	 http://www.e-learing.dss.go.th	 โดยน�าทฤษฎี 
การพัฒนาหลักสูตร	 (Curriculum	 development	 process)	
เทคโนโลยีด้านกราฟฟิก	 แอนิเมชั่นและมัลติมีเดียมาใช้ในการ
พัฒนาและออกแบบบทเรียนในรูปแบบดิจิทัลให้มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผูเ้รยีน	(Interactive)	ผูเ้รยีนจะได้เรยีนรูใ้นลกัษณะเป็นการเรียนรู้ 
แบบกระตือรือร้น	 (Active	 Learning)	 คือ	 การเรียนพร้อมการ
ท�ากิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างเรียน	หรือการท�าแบบฝึกหัด 
ส่งให้ผู้สอนตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นการเรียนรู้พร้อมปฏิบัติ
ใช้งานจริง	 เป็นการกระตุ้นความสนใจและช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในห้องเรียนมากขึ้น	 จากการส�ารวจการน�าไปใช้
ประโยชน์หลงัจากรบัการฝึกอบรมพบว่าผูเ้รยีนสามารถน�าความรู้ 
ท่ีได้มาประยกุต์ใช้/แก้ปัญหางานได้	รวมทัง้น�าความรูท้ีไ่ด้มาจดัท�า
ระบบมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	เพื่อขอการรับรองระบบ	
 

นางสาวนวพร	เลิศธาราทัต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ

ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

การเรียนรู้ยุคดิจิทัลกับการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมสู่	Thailand	4.0
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	 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียน	 ส�านักพัฒนาศักยภาพ	 นักวิทยาศาสตร์ห้อง 
ปฏบิติัการได้มกีารพฒันาระบบบรหิารเรยีนรูใ้ห้รองรบัการเรยีนรูร่้วมกบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	(Social	media)	ในรปูแบบทีห่ลากหลาย	 
เช่น	 การเรียนรู้จากยูทูป	 (YouTube)	 ท�าให้เข้าถึงความต้องการของกลุ่มผู้เรียนได้เพิ่มข้ึน	 รวมท้ังก�าลังศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท�า 
การเรียนรูด้้านระบบอเิลก็ทรอนิกส์		ฝังตัว	(Embedded	system)	เป็นพืน้ฐานเพือ่สนบัสนนุการยกระดบัอตุสาหกรรมท่ีเกีย่วข้องไม่ว่าจะเป็น 
อุตสาหกรรมด้าน	Electrical	&	Electronics,	Automotive,	Automation	&	Robotics	หรือแม้กระทั่งรวมไปถึง	Agro	Processing,	
Medical	Devices	และ	Aerospace	ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโมเดลประเทศไทย	4.0	ผู้เรียนจะได้ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายและพัฒนาตนเองสู่คนไทย	4.0		

รูปแสดงการท�ากิจกรรมสร้างความเข้าใจหลักสูตรข้อก�าหนด	

ISO/IEC	17025

รูปแสดงแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะปฏิบัติจริง	หลักสูตรการตรวจ

ติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025

เอกสารอ้างอิง

 
	 พิมพ์เขียวและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน	 Thailand	 4.0	 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน.	
[ออนไลน์].	[อ้างถึงวันที่	20	มิถุนายน	2560].
	 เข้าถึงจาก	http://digital.forest.ku.ac.th/TFCC/TCERN2017/PW/Thailand_40_PM.pdf

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ.	 ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ.	 ความเป็นไปได้ในการจัดท�าโครงสร้าง 
พื้นฐานการศึกษานอกระบบห้องเรียนด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฝังตัวผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์.	 พศ.สาร.	 [ออนไลน์].	 
[อ้างถึงวันที่	20	มิถุนายน	2560].
	 เข้าถึงจาก	http://blpd.dss.go.th/images/stories/blpdnews052017/0560.pdf
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	 จากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยปัจจุบัน	ซึ่งเป็นที่รู้จักในโมเดลชื่อ	“ไทยแลนด์	4.0”	
เป ็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต ้การน�าของ 
พลเอกประยุทธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ไทยแลนด์	4.0	ถือเป็นความมุ่งมั่นของ
นายกรัฐมนตรี	 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศ	ไปสู่	“Value–Based	Economy”	หรือ	“เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”	 โดยมีฐานคิดหลัก	 คือ	 การมุ่งไปสู่
สินค้าเชิง	“นวัตกรรม”	 โดยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม	 ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	 ความ
คิดสร้างสรรค์	 และนวัตกรรม	 โมเดลไทยแลนด์	 4.0	 ซึ่งเน้นการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ได้มีการพูดถึงกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่	 
หรอื	“New	S-curve”	ซึง่เป็นการพฒันาอตุสาหกรรมแห่งอนาคต
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด	อันได้แก่

	 1.	กลุ่มหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
	 2.	กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
	 3.	กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
	 4.	กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล
	 5.	กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 
	 การขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค	 4.0	 และการเพิ่มการ
แข่งขันให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมน้ัน	 งานวิจัยและพัฒนาถือว่ามี
ความส�าคัญโดยตรงเพราะเป็นการผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ	 โดยนวัตกรรมจากงานวิจัยนั้นต้องสามารถออก
สู่เชิงพาณิชย์	 และสามารถน�ามาใช้กับธุรกิจที่มีผลก�าไรได้	 หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	 งานวิจัยในยุค	4.0	 เป็นงานวิจัยที่เน้นตอบ

โจทย์ปัญหาของกลุ่มอุตสาหกรรมและสามารถประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมได้จริง
		 ด้วยเหตทุีก่ารวจิยัเพือ่กลุม่อตุสาหกรรม	New	S-Curve	
ถือเป็นงานวิจัยที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	ดังนั้นในการวิจัยจึงต้อง 
อาศยัปัจจยัส�าคญั	เช่น	องค์ความรูแ้ละความช�านาญของบคุลากร	 
รวมถึงความพร้อมของสถานที่และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย	
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้จึงค่อนข้างจ�ากัดอยู่ในกลุ่มของ 
นกัวจิยัทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	ในการนีน้กัวจิยัจาก	กลุม่วัสด ุ
ขั้นสูงและเซรามิคสมัยใหม่	กองวัสดุวิศวกรรม	กรมวิทยาศาสตร์
บรกิาร	 ซึง่มคีวามเช่ียวชาญด้านวสัดคุอมโพสทิและเซรามคิสมยัใหม่ 
และมีความพร้อมทั้งสถานที่และเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัยจึงได ้
ด�าเนนิการวจิยัเพือ่ตอบโจทย์ให้กับอตุสาหกรรมท่ีต้องใช้เทคโนโลยี
ขัน้สงู	ได้แก่	อตุสาหกรรมการแพทย์	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.2559 
ได้มกีารด�าเนนิงาน	2	โครงการด้วยกนั	ประกอบด้วย	การถ่ายทอด 
เทคโนโลยผีลงานวิจยัและพฒันานวตักรรมวสัดไุฟเบอร์คอมโพสิท 
ด้วยอนภุาคยางนาโนไปสูเ่ชงิพาณชิย์ส�าหรบัผลติตวัถงัรถพยาบาล 
ให้แก่บริษัท	สุพรีร่า	อินโนเวชั่น	จ�ากัด	(ดูภาพที่	1)	เพื่อเป็นการ 
ตอบโจทย์ให้แก่ผูป้ระกอบการซึง่ต้องการวสัดทุีม่นี�า้หนกัเบาและ
มีสมบัติแข็งแรง	
	 อกีหนึง่โครงการทีส่�าคญั	คอื	การน�านวตักรรมวสัดไุฟเบอร์ 
คอมโพสทิด้วยอนภุาคยางนาโนใช้ในการผลติต้นแบบโครงสร้างเรือคา 
ตามารนัเพือ่ใช้ทางด้านยทุโธปกรณ์	ชือ่โครงการ“เรอืล�ดตระเวน	
แบบสองทุน่ควบคุมระยะไกลเพ่ือใช้ช่วยตรวจจบัวตัถตุ้องสงสยั	
ด้วยภ�พ”	ภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องประเทศ	 ซึ่งเป็นการ 
ร่วมวจิยักบัมหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุร	ีมหาวทิยาลยัเกษตร	และ 
บริษัท	Marsun	

			ธนิษฐา	ภูลวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

กองวัสดุวิศวกรรม

นวัตกรรมจากงานวิจัยสู่	

Thailand	4.0
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รูปแสดงผนังตัวถังรถพยาบาลที่ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงาน

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุไฟเบอร์คอมโพสิทด้วยอนุภาคยางนาโน

รูปแสดงเรือลาดตระเวนแบบสองทุ่นควบคุมระยะไกล

เพื่อใช้ช่วยตรวจจับวัตถุต้องสงสัยด้วยภาพ

	 ในปีงบประมาณ	2560	ถึง	2562	ได้เกิดโครงการพัฒนา
นวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์ที่รัฐบาล
ต้องการผลักดนั	โครงการนีเ้ป็นการวจัิยและพฒันาวสัดุคอมโพสทิ
เพื่อเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	 โดยโครงการมุ่งพัฒนา
ผลติภณัฑ์ต้นแบบ	จ�านวน	5	รายการ	ได้แก่	(1)	ผลติภณัฑ์รถขนส่ง 
ยาหุ่นยนต์เบาสบายแสนสะอาด	 ซึ่งเป็นการน�านวัตกรรมวัสด ุ
คอมโพสิทควบรวมกับระบบอัตโนมัติและน�าไปใช ้อ�านวย 
ความสะดวกภายในโรงพยาบาล	(2)	ต้นแบบผลติภณัฑ์แผ่นกระดาน 
เคลือ่นย้ายผู้ป่วย	One	Man	Carry	จากนวตักรรมวสัดคุอมโพสทิ 
น�้าหนักเบาและได้มาตรฐานระดับสากล	 (3)	 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
เดือยฟัน	ซึง่เป็นการพฒันาการผลติและออกแบบสตูรให้เหมาะสม 
แก่การผลิตในประเทศ	(4)	ต้นแบบผนังฉนวนกันความร้อน	และ	
(5)	 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เซรามิคเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารน�้าหนักเบา
ส�าหรับผู้สูงอายุ	 นอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตสารเคลือบนาโน
ส�าหรบัอตุสาหกรรมส	ีซึง่เป็นการพฒันาสารเคลอืบเพือ่ใช้กบัวสัดุ
คอมโพสิทซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถน�าไปใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม	
New	S-curve	อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าองค์ความรู้จากงานวิจัยสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้
จริงในอุตสาหกรรม	 เพียงนักวิจัยน�าโจทย์ปัญหาที่ได้รับจากภาค
อุตสาหกรรมมาวิเคราะห์และน�าองค์ความรู้	 ความสามารถที่มีมา
ปรับใช้ในการแก้ปัญหา

รูปแสดงผลิตภัณฑ์รถขนส่งยาหุ่นยนต์เบาสบายแสนสะอาด 

ซึ่งท�าจากวัสดุคอมโพสิทน�้าหนักเบา

 
	 นอกจากการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่กลุ่ม
อตุสาหกรรมการแพทย์ดงัทีก่ล่าวข้างต้น	ทางกลุม่ยงัได้ร่วมบรูณาการ 
ด้านวิจัยและพัฒนาทางด้านวัสดุวิศวกรรมกับ	 ส�านักงานพัฒนา
เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	(สทอภ.	หรอื	
Gistda)	 ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมท่ีน�าไปใช้ด้าน
อากาศยาน	และเป็นอุตสาหกรรม	New	S-Curve	ที่อยู่ในเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (Eastern	 Economic	Corridor,	
EEC)	 โดยเกิดเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	 ระหว่าง	 
กรมวทิยาศาสตร์บริการ	กบั	สทอภ.	เพือ่พฒันานวตักรรมอตุสาหกรรม 
การบินและอวกาศด้วยงานวิจัย	และเป็นการสร้างมาตรฐานร่วมกัน
อีกด้วย			

รูปแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	

One	Man	Carry
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"ตลับเมตรไร้สาย" 

เครื่องวัดระยะเลเซอร	์

(Laser	Distance	Meter)	ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องวัดระยะ

ที่ก้าวล้�าหน้ามากที่สุดในขณะนี้

หลักการท�างานของเครื่องวัดระยะเลเซอร์

เครือ่งวัดระยะชนดิเลเซอร์	เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้วัดระยะสเกลทีใ่ช้หลกั
การทางแสง	ถูกพัฒนาขึ้นในปี	พ.ศ.2493	(ค.ศ.1950)		ครั้งแรกใช้
คลื่นแสง	 (Light	Wave)	ต่อมาได้พัฒนามาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	
(Elecetromanetic		Wave)	ภายหลังจงึเปล่ียนมาใช้รังสอีนิฟราเรด	
(Infrared	 Rediation)	 และล�าแสงเลเซอร์	 (Laser	 Beams)	 ตาม
ล�าดบั	การวัดระยะด้วยเครือ่งวัดระยะชนดิเลเซอร์	เป็นการวดัระยะ
เส้นตรงหรือระยะเชิงเส้น	 (Linear	Distance)	 เครื่องวัดระยะชนิด
เลเซอร์	ใช้หลกัการท�างานแบบ	time-of-flight	เครือ่งวดัจะส่งล�าแสง
เลเซอร์ในลักษณะของสัญญาณพัลส	์(Pulse)	ไปยังจุดที่ต้องการวัด	
และตรวจจับเวลาที่สัญญาณพัลส์ส่งไปกระทบเป้าแล้วสะท้อนกลับ
มา	เพื่อค�านวณเป็นระยะทาง(R)	ดังสมการข้างล่างนี้	
R	=	c	Td/2
เมื่อ	R	=		ระยะทาง		c	=	ความเร็วแสง	และ	Td	=	เวลาที่แสงเดิน
ทางไปกลับระหว่างเครื่องวัดและเป้าหมาย

		เครื่องวัดระยะเลเซอร์

	 การวดัเพือ่บ่งชีบ้อกระยะหรอืขนาดในการก�าหนดต�าแหน่ง	
ตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้าง	ความยาว	ความสูงหรือความ
หนาของวัสดุชิ้นงานฯลฯ	 เป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน	
เครือ่งมอืวดัระยะมีหลายชนดิ	แต่ละชนดิมลีกัษณะ	รูปร่างทีแ่ตกต่าง
กนัตามประโยชน์การใช้งาน	อาทเิช่น	บรรทดัเหลก็	สายเทปวดั	ตลับ
เมตร	ในปัจจุบัน	ยังคงมีการพัฒนาเครื่องมือวัดระยะอย่างต่อเนื่อง	
เพื่อรองรับความต้องการการวัดชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อนมากขึ้น	
ให้ได้อย่างแม่นย�าและรวดเร็ว	เครื่องวัดระยะเลเซอร์เป็นนวัตกรรม
เครื่องวัดระยะที่ก้าวล�้าหน้ามากที่สุดในขณะนี้		และมีแนวโน้มที่จะ
เข้ามาแทนทีก่ารวดัระยะโดยใช้โซ่-เทป	และตลับเมตร	เนือ่งด้วยเป็น
เครื่องมือที่วัดระยะแบบไม่สัมผัสและมีการใช้งานง่าย	ความถูกต้อง
แม่นย�าสูง	และวัดระยะทางได้อย่างรวดเร็ว		เครื่องวัดระยะเลเซอร์
ได้ถกูน�ามาใช้ประโยชน์ใน	ภาคอตุสาหกรรม	ภาคการศกึษาวจิยัด้าน
วทิยาศาสตร์กายภาพ	ภาคส�ารวจพืน้ที	่นติวิทิยาศาสตร์	การสบืสวน
อาชญากรรม	การก�าหนดเป้าหมายทางทหาร	การคมนาคม	งานโยธา	
เป็นต้น		

ภาพที่1	แผนผังการท�างานของเครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์

สุภาพร	จาตุรันต์เรืองศรี

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

admin-bsti
Typewritten Text
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					ประโยชน์การใช้งาน

 
	 เครื่องวัดระยะเลเซอร์	เป็นเครื่องมือที่ใช้ส�าหรับการวัดระยะทาง	พื้นที่และปริมาตรที่แม่นย�า	เช่นเดียวกับเทปวัดหรือตลับเมตร	แต่
มกีารใช้งานทีง่่าย	สะดวก	รวดเรว็ถูกต้องและไม่ต้องมส่ีวนร่วมของคนมากกว่าหนึง่คนดงันัน้เครือ่งวัดระยะเลเซอร์มแีนวโน้มทีจ่ะเข้ามาแทนที่
การวดัโดยใช้ตลับเทปวดัหรือตลับเมตร	การใช้งานเครือ่งวดัระยะแบบเลเซอร์ท่ีพบมากท่ีสุด มีการวัดระยะทางผนังกับผนังและการค้นหาความสูงระหว่าง
พืน้และเพดาน	การวดัเหล่านีก้ลายเป็นเร่ืองง่าย	การวดัเพดานสงูท�าโดยการวางอปุกรณ์บนปลายด้านหลังและชีไ้ปทีเ่พดาน	บนพืน้และเล็งไป
ทีเ่พดาน	การวดัระหว่างผนงัโดยการวางอุปกรณ์ชดิผนงัด้านหนึง่และเลง็ไปยงัผนงัด้านตรงข้าม	รวมถงึการวดัระยะทางทีเ่กีย่วข้องกับหลายมติิ
ขนาดใหญ่การวัดที่มีสถานการณ์ความเสี่ยงสูง	เครื่องวัดระยะเลเซอร	์บางรุ่นมีความสามารถที่จะใช้วิเคราะห์การวัดที่ไม่สามารถเข้าถึงได	้

	 เทียบกับการใช้ตลับเมตรวัดระยะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง	 หรือการวัดที่มีสถานการณ์ความเสี่ยงและอุปสรรคสูง	 การวัดระยะทาง
ยาวมาก	 การลากสายตลับเมตรจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง	 อาจท�าให้สายงอ	 การหย่อนในสาย	 ไม่ตรง	 ความแม่นย�าก็น้อยลง	 เครื่องวัดระยะ
เลเซอร์จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ดีและก�าลังเป็นที่นิยมน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน		 เครื่องมือเหล่านี้ต้องได้รับการสอบเทียบตาม
มาตรฐานที่ก�าหนด
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการตระหนักถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาการสอบเทียบเครื่องวัดระยะเลเซอร์	 นับเป็นความส�าเร็จที่ส�าคัญอีก 
ระดบัหนึง่ของห้องปฏบิตักิารสอบเทยีบความยาวของ	วศ.	สามารถให้บริการสอบเทยีบเครือ่งวัดระยะเลเซอร์	ตามมาตรฐาน	ISO	16331-1/2012 
(Performance	of	handheld	laser	distance	meter)	ได้ถึง	20	m	ด้วยระดับความเชื่อมั่น	95%	ค่าความไม่แน่นอน	±	1.3	mm	หรือ	
±1300	µm	กลุ่มผู้ใช้บริการสอบเทียบเครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ผู้ใช้ทั่วไปทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ใช้เครื่องวัด
ระยะชนดิเลเซอร์กลุม่ประเทศในภูมิภาคอาเซยีนอกีด้วย	นบัเป็นหนึง่ในกลยทุธ์ทีส่�าคญัของกรมวทิยาศาสตร์บรกิารทีช่่วยสนบัสนนุยทุธศาสตร์
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิในการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน	ในการให้บริการ
สอบเทยีบเครือ่งวดัระยะเลเซอร์	เพ่ือให้ผูรั้บบริการมีความมัน่ใจว่าเครือ่งมอืวดัทีใ่ช้	มคีวามถกูต้อง	เชือ่ถอืได้และเป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด

ภาพที่2	การใช้งานเครื่องวัดระยะเลเซอร	์(Laser	distance	meter)

	 ISO16331-1,	Opticals	and	optical	instruments—Laboratory	procedures	for	testing	surveying	and	construction	 
instruments—part	1:	Performance	of	handheld	laser	distance	meters,	2012.	
	 Agilent	technologies	Inc,	2010,	Laser	Measurement	System	5529A	-User’s	Guide.	Hewlett-Packard	Company,	5301	 
Stevens	Creek	Boulevard,	Santa	Clara,	California	95052-8059.	May	10,	2010.	
	 M.	C.	Amann,	T.	Bosch,	R.	Myllylä,	and	M.	Rioux,	‘‘Laser	ranging:	a	critical	review	of	usual	techniques	for	distance	 
measurement,’’	Opt.	Eng.	40(1),	10-19	(2001).
	 R.	Myllylä,	J.	Marszalec,	J.	Kostamovaara,	A.	Mäntyniemi,	and	G.-J.	Ulbrich,	‘‘Imaging	distance	measurements	
using	TOF	lidar,’’	J.	Opt.	29,	188–193	(1998).
	 P.	Palojärvi,	“Integrated	Electronic	and	optoelectronic	circuits	and	devices	for	pulsed	time-of-flight	laser	range-
finding,”	University	of	Oulu,	Finland,	2003,	http://herkules.oulu.fi/isbn9514269667/isbn9514269667.pdfOsram-OS	;	Range	

Finding	Using	Pulse	Lasers,http://www.osram.convergy.

เอกสารอ้างอิง
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	 กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร	 จากนโยบาย 
Thailand	4.0	ที่รัฐบาลก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของประเทศ 
โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใช้นวตักรรมมาพฒันาสนิค้าจากภาคอตุสาหกรรม 
ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากประเทศอื่นได้ดีขึ้น 
รวมทัง้เพือ่ให้ประเทศหลดุพ้นจากกบัดกัรายได้ปานกลาง	ซึง่อตุสาหกรรม 
อาหารเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมเป้าหมายทีม่ศีกัยภาพและเป็นกลไก 
ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิเพือ่อนาคต	โดยจดุเปลีย่นส�าคญัของอตุสาหกรรม 
อาหาร	คือการน�าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้	 เพื่อให้สินค้ามีความโดด
เด่น	แตกต่างจากสนิค้าในท้องตลาดท่ัวไป	มีการสร้างสรรค์นวตักรรม	
ต้นทุนต�่าลง	 พึ่งพาแรงงานน้อยลง	 ตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
	 บทบาทส�าคญัของการประเมนิคณุภาพอาหารทางประสาท 
สมัผสัในอตุสาหกรรมอาหาร	เกีย่วข้องกบัฝ่ายการตลาดการวิจยัและ 
พฒันาผลติภณัฑ์	งานควบคมุคณุภาพ	และงานผลติ	เช่น	การทดสอบ 
ความชอบผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรง 
กับฝ่ายการตลาด	 จากข้อมูลน้ีท�าให้ทราบเค้าโครงลักษณะของ 
ผลิตภัณฑ์ความต้องการของผู้บริโภค	 ซึ่งเกี่ยวพันกับงานวิจัยและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 นอกจากนีก้ารประเมนิคณุภาพอาหารทางประสาทสมัผสั 
ยังเกี่ยวข้องกับงานการควบคุมคุณภาพ	 และแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ยอมรับของผู้บริโภค	 การประเมินคุณภาพ
อาหารทางประสาทสมัผสัจงึนบัว่าเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีช่่วยเพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขนัยคุอตุสาหกรรม	4.0	การวเิคราะห์ข้อมลู
ความชอบและการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค	ท�าให้ภาค
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การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส

กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	4.0

จิราภรณ์		บุราคร	

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ	

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

 

ธุรกิจสามารถน�าข้อมูลมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์หารูปแบบและ 
พฤตกิรรมการบรโิภคของลกูค้าแต่ละกลุม่	หรือช่วงอายไุด้		สามารถ
น�ามาต่อยอดเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่และความแตกต่างของสนิค้าอาหาร	
รวมทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อีกด้วย	เช่น	ข้อมูลด้าน
รสชาติของผู้บริโภคชอบและยอมรับ	 ท�าให้ธุรกิจอาหารทราบว่า 
อาหารรสชาตใิดขายได้	ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลง 
อย่างรวดเร็วด้วย	
	 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส	 (Food	
sensory	 evaluation)	 เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวัด	
วิเคราะห์	 และแปลความหมายของลักษณะผลิตภัณฑ์และอาหาร	
โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง	5	คือ	การมองเห็น	การได้กลิ่น	การรับรส	
การสัมผัส	และการได้ยิน	แล้ววิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้หลัก
การทางสถิติ	เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	
เช่น	 ใช้วัดความแตกต่างหรือความเหมือนของผลิตภัณฑ์	 	 ใช้วัด
คุณภาพหรือปริมาณของลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ	์	
ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส	ดังนี้
	 1.	 การมองเห็น	 (appearance)	 วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
อาหารจากการมองเห็น	โดยพิจารณา	สี	ขนาด	รูปร่าง	ต�าหน	ิและ
ความสม�่าเสมอ	เป็นต้น
	 2.	กลิ่น		(odour)	วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากการใช้ 
จมูกดมกลิ่นอาหาร	 ท�าให้บ่งบอกถึงลักษณะของกลิ่นอาหาร	 เช่น	
กลิ่นส้ม	กลิ่นใบเตย	เป็นต้น
	 3.	กลิ่นรส	(flavor)	วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากการ
ใช้ลิ้นรับรส	(taste)	และกลิ่นที่ได้หลังโพรงจมูก	ได้แก่	เปรี้ยว	หวาน	
เค็ม	ขม	หรือกลิ่นสารระเหยต่างๆ	เป็นต้น



เอกสารอ้างอิง

	 4.	การสมัผสั	(kinesthetic)	วดัคณุภาพผลติภณัฑ์อาหารจากการสมัผสั	ได้แก่	ลกัษณะเนือ้สมัผสั	(texture)	ความเหนยีว	(toughness)	
ความหนืด	(viscosity)	เป็นต้น
	 5.	การได้ยิน	วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากการบดเคี้ยวอาหารแล้ววัดการได้ยินเสียง	เช่น	การได้ยินเสียงในขณะเคี้ยวขนมขบเคี้ยว	
จะแสดงถึงความกรอบของผลิตภัณฑ	์เป็นต้น	
 

      

    

 

	 กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 	 โดยกลุ่มงานคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหารมคีวามพร้อม 
ด้านห้องปฏบิตักิารทางด้านประสาทสมัผสัและบุคลากร	 มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินการตามนโยบาย	 Thailand	 4.0	 โดยมีโครงการวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรมอาหาร	 ซึ่งมีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู ้บริโภค	 ตอบสนองความต้องการของตลาดที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ตลอดจนให้บริการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์น�้าบริโภค	 เพ่ือคุณภาพและความปลอดภัยของยุโรป
ตามมาตรฐาน	BS	EN	1622:2006	นอกจากนี้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร	เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตและ 
การพฒันาผลติภณัฑ์อาหารของผูป้ระกอบการ	บนฐานความรูแ้ละเทคโนโลยี	ความคดิสร้างสรรค์	นวัตกรรม	เพือ่เพิม่มลูค่าสนิค้าอาหาร	ภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง	ต่อยอดเศรษฐกจิไทยให้ก้าวไปสู่เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม		ซึง่การประเมนิคณุภาพอาหารทางประสาท
สัมผัสเป็นแนวทางหนึ่งในการน�ามาใช้ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอาหาร	เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค	ท�าให้ธุรกิจ
อาหารเติบโตอย่างต่อเนื่อง	และยั่งยืน
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ทางประสาทสัมผัส
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	 การขับเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยนวตักรรม	(Value-Based	Economy)	เป็นเป้าหมายของ 
โมเดล	“Thailand	4.0”	มจีดุประสงค์เพือ่ก้าวข้ามกับดกัประเทศรายได้ปานกลาง	ซึง่ประเทศไทย 
ตกอยูใ่นภาวะนีม้าเป็นเวลากว่า	20	ปี	เหน็ได้จากเศรษฐกจิมอีตัราการเตบิโตเพยีง	3-4%	ต่อปี 
โดยเป็นผลเนือ่งมาจากยคุ	Thailand	3.0	ทีเ่น้นการลงทุนและพึง่พาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 
เพื่อส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก	โดยมีเป้าหมายสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่	แต่ไม่มี 
กระบวนการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจัง	 ท�าให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องพ่ึงพา 
โอกาสทางการค้าและการลงทุนจากภายนอกเป็นหลัก	 จึงท�าให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ 
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
ได้มากกว่า	 เช่น	ญี่ปุ่น	หรือ	 เกาหลีใต้	ทั้งนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมต้องพัฒนา 
จากความคิดสร้างสรรค์	 นวัตกรรม	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา	 โดยรัฐบาล 
มุ่งเน้น	5	กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	คือ	
	 กลุ่มที่	1		กลุ่มอาหาร	เกษตร	และเทคโนโลยีชีวภาพ
	 กลุ่มที่	2		กลุ่มสาธารณสุข	สุขภาพ	และเทคโนโลยีทางการแพทย์
	 กลุ่มที่	3		กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ	หุ่นยนต์	และระบบเครื่องกล	ที่ใช้ระบบ	
	 	 อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
	 กลุ่มที	่4		กลุม่ดจิติอล	เทคโนโลยอิีนเทอร์เนต็ทีเ่ชือ่มต่อการท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ
		 	 ปัญญาประดิษฐ์	และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
	 กลุ่มที่	5		กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	วัฒนธรรม	และบริการที่มีมูลค่าสูง
	 ในทางปฏบิตักิลุม่เป้าหมายทีจ่ะน�าพาประเทศไปสู่ยคุ	“Thailand		4.0”	ได้แก่กลุม่ธรุกจิ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม	หรอื	SMEs	ซึง่ผูป้ระกอบการ	SMEs	ในประเทศไทยมกีว่า	2.78	ล้านราย 
หรอืคิดเป็น	98%	ของผูป้ระกอบการท้ังประเทศและท�าให้เกดิการจ้างงานกว่า	11.7	ล้านคน	ดงันัน้ 
การสนับสนุนกลุ่ม	SMEs	ที่ด�าเนินกิจการในกลุ่มเป้าหมายของรัฐบาล	เช่น	กลุ่มอาหาร	เกษตร	
และเทคโนโลยีชีวภาพ	 ให้สามารถน�าเทคโนโลยีและผลจากงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มคุณค่า
ผลิตภัณฑ์	 จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 โดยผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้า	 ผู้บริโภคและมาตรฐานการค้า 

นวรัฐ		เทศพิทักษ์	 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัตการ

ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัตการ

ิ

ิ

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัตการทดสอบกับ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม



สรรสาระ

การส่งออก	โดยน�าระบบบรหิารงานตามมาตรฐานสากลมาใช้	เช่น	
ISO/IEC	17025	ซึง่เป็นข้อก�าหนดว่าด้วยมาตรฐานความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ	 เป็นมาตรฐานสากลท่ี
ช่วยสร้างความเชือ่มัน่ในผลการทดสอบของห้องปฏบิติัการ	มคีวาม
ส�าคัญอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ผลการทดสอบ 
ในการทดสอบผลิตภัณฑ์
	 ส�านักบรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิารกรมวทิยาศาสตร์ 
บริการ	 ได้ด�าเนินการมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ	 SMEs	 เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ที่ผลิตและพัฒนาขึ้นให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก	 และมีระบบ 
บรหิารงานคณุภาพเป็นไปตามมาตฐาสากลสร้างโอกาสการแข่งขนั 
ทางการค้าให้เท่าเทียมกันในตลาดโลก	 ห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ทีไ่ด้รับการรบัรองตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	ถอืเป็นเครือ่งมอื 
ทางการค้าที่ส�าคัญในการเพิ่มความมั่นใจของคุณภาพของสินค้า 
และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	เพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจ	 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี	 ความน่าเชื่อถือ	 เพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน	และก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน 
ต่างๆ	ดงันัน้การรับรองระบบงานห้องปฏบิติัการจงึมส่ีวนส�าคญัใน
การส่งเสรมิธรุกจิทีใ่ช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมมลูค่าสนิค้า
และบรกิาร	ซ่ึงจะช่วยเป็นหนึง่ในแรงขบัเคลือ่นให้ประเทศไปสูย่คุ	
“Thailand	4.0”	ในขณะเดยีวกนักย็งัสามารถน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอื 
หนึ่งในการสร้างกฎระเบียบเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม	 ความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน
ในประเทศ

	 ผู ้ประกอบการสามารถยื่นขอรับการรับรองความ
สามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	
ได้ที่ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ	 โดยมีขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบครอบคลุม	 ด้านฟิสิกส์	 เคมี	 และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	
เช่น	 น�้าตาลและผลิตภัณฑ์น�้าตาล	 	 อาหาร	 อาหารสัตว์และ 
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุท่ีเกี่ยวข้อง 
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง	 	 รองเท้าและเครื่องหนัง	 ผลิตภัณฑ์ 
พลาสติก	 เซรามิกและแก้ว	 เคมีภัณฑ์	 (เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ท�ายา) 
ปิโตรเคมี	 (ขั้นกลางและขั้นปลาย)	 สิ่งแวดล้อม	 กระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุท่ีเกี่ยวข้อง	 และอื่นๆ	 และส�านักฯ	 
ยังให้บริการด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	
17043	 และการรับรองความสามารถผู ้ผลิตวัสดุอ้างอิงตาม
มาตรฐาน	ISO/IEC	17034	อีกด้วย

19วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เอกสารอ้างอิง

 
	 1.	 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา,	 Thailand	 4.0	 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง	 มั่นคง	 
และยั่งยืน,	2559	[อ้างถึงวันที่	11	กันยายน	2560]	เข้าถึงจาก:	www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf
	 2.	ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,	SMEs	4.0	ติดปีกการค้าด้วย	Digital	Marketing	[อ้างถึงวันที	่11	กันยายน	2560]	 
เข้าถึงจาก:	www.depa.or.th/th/article/smes-40-ติดปีกการค้าด้วย-digital-marketing



สรรสาระ
สรรสาระ

การพัฒนาผู้ประกอบการ	OTOP	ประเภทผ้าทอ

ให้สอดรับกับยุค	Thailand	4.0	ด้วยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โสรญา	รอดประเสริฐ

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	

20วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 เป็นทีท่ราบกนัดีว่าบดัน้ีประเทศไทยก�าลงัก้าวสูย่คุ	Thailand	4.0	โดยสนิค้าและเทคโนโลยีดัง้เดมิ 
ที่เคยท�ามา	 จะถูกปรับให้มีกระบวนการคิด	 กระบวนการผลิต	 โดยการน�าวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ
นวัตกรรมเข้ามาช่วยมากขึ้น
	 นับเน่ืองจากปีงบประมาณ	 2559	 นักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอส�านัก 
เทคโนโลยีชุมชน	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า	 OTOP	 ประเภท 
ผ้าทอให้ได้การรับรองมาตรฐานตามโครงการ	 “ก�รพัฒน�คุณภ�พผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ประเภท	
ผ้�ทอให้ได้ม�ตรฐ�น”เพื่อให้สินค้า	 OTOP	 ประเภทผ้าทอสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกหนึ่งในกลุ่ม 
ผูป้ระกอบการ	OTOP	ทีไ่ด้รบัการฝึกอบรมเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการผลติในผลติภณัฑ์	คอื	“กลุม่ทอผ้�ขิดไหม	
บ้�นโพธ์ิคำ้�”	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีจ�านวนสมาชิกท้ังสิ้น	 51	 คนโดยจะผลิต 
ผ้าขิดไหมเป็นสินค้าหลัก
	 ปัญหาหลกัของกลุม่ผูป้ระกอบการผ้าขดิไหมบ้านโพธิค์�า้คอืการขาดองค์ความรูท้างด้านวทิยาศาสตร์	
เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	มาปรบัใช้ในกระบวนงานท�าให้ผ้าขดิทีผ่ลติด้วยฝีมอือนัปราณตี	แม้จะทอด้วยมอื
ก็มีความงดงามละเอียดดังผลิตออกมาจากเครื่องจักรชั้นดี	ก็ยังคงพบปัญหาด้านรายได้ไม่พอกับรายจ่าย
	 เมื่อกลุ่มนักวิทยาศาสตร์	 จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ	 ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	 ได้ลงพื้นท่ีและได้วิเคราะห ์
ถงึจดุเด่น	จดุด้อยของกลุ่มทอผ้าขดิไหมบ้านโพธิค์�า้	โดยใช้	SWOT	Analysis	ซึง่จดุแขง็ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุของผูป้ระกอบการกลุม่นี้
คอืการท�าผ้าขดิด้วยลวดลายไทยทีว่จิิตรสวยงามยากท่ีจะมใีครลอกเลยีนแบบได้	แต่จดุอ่อนคือลกูค้ากลุม่ท่ีจะใช้ผ้าขิดลกัษณะนี้ 
จะเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่ส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเท่านั้น	 ดังนั้นหากกลุ่มทอผ้าขิด
ไหมบ้านโพธิ์ค�้าสามารถขยายตลาดผ้าขิดไหมด้วยการตอบสนองลูกค้ากลุ่มที่มีก�าลังซื้อสูงแต่ไม่ต้องการได้สินค้าที่ซ�้าๆ	เดิมๆ	
แบบทีเ่หน็ทัว่ไปในท้องตลาด	ผ้าขดิไหมของกลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิค์�า้จะเป็นทีรู่จ้กัในกลุม่ลกูค้าชัน้เลศิ	และเป็นทีต้่องการ 
ในตลาดระดบับน	(high	end)		โดยทีย่งัคงสามารถผลติสนิค้าทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ประจ�าถิน่	แต่สามารถออกแบบลวดลายผ้าให้ได้ 
ตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม	 (niche	market)	 ดังเช่น	 การคิดผ้าลายสตาร์วอร์ให้แก่ลูกค้าท่ีมีความช่ืนชอบ 
ในภาพยนตร์เร่ืองสตาร์วอร์	 หรือ	 การท�าผ้าขิดไหมลายฝนหลวงเพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความระลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	พระผูท้รงคดิค้นเทคโนโลยกีารผลติฝนหลวงเพือ่ให้เกษตรกรชาวไทยสามารถท�าการเพาะปลกูพชื 
เพือ่เล้ียงชวีติและครอบครวัให้อยูร่่มเยน็เป็นสขุมาจนถงึทกุวนันี	้แต่อปุสรรคส�าคญัของผูป้ระกอบการกลุม่นีค้อืการออกแบบ
ลายผ้า	ซึ่งยงัไม่มกีารน�าเทคโนโลยีสมัยใหม	่เชน่	การออกแบบลายผา้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้กระบวนการ
ลอกลายจากลายเขยีน	มาเป็นลายขดิ	มคีวามสะดวกรวดเรว็	ซึง่จะช่วยลดเวลาการท�างานลงจากเดมิทีใ่ช้เวลาในการถอดลาย
ลงกระดาษกราฟ	เพื่อให้ช่างน�าลวดลายดังกล่าวไปเก็บขิด	โดยขั้นตอนดังกลา่วนี้จะใช้เวลาตั้งแต่	3	เดอืน	ถึง	1	ป	ีเป็นใช้เวลา
ในการถอดลายเพียง	1	ชั่วโมง	ก็สามารถน�าลายดังกล่าวส่งต่อให้ช่างทอน�าไปเก็บลายเพื่อท�าผ้าขิด	ตามลวดลายที่ก�าหนดได้
อย่างรวดเร็ว	
							ดงัน้ันการปรบักระบวนการท�างานโดยการน�าวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	มาถ่ายทอด	รวมถึงสร้างองค์ความรู้ 
ใหม่ๆ	ให้แก่กลุ่มผูป้ระกอบการ	OTOP	ทีม่ศีกัยภาพ	จะเป็นการน�าพาชาติก้าวพ้นกบัดกัการเป็นประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง	
ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง	ซึ่งเป็นการท�าน้อยแต่ได้มาก	ตามหลักแนวคิดของ	Thailand	4.0	นั่นเอง



เทคโนโลยี

การปรับปรุงคุณภาพน้�าส�าหรับกระบวนการผลิตและ

การผลิตเครื่องกรองน้�าเพื่อการอุปโภคบริโภค

ชัยวัฒน	์	ธานีรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	
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สรรสาระ

	 2.		ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน�า้ส�าหรับบริโภค
	 3.		ผูป้ระกอบการสามารถผลติน�า้ทีส่ะอาดและปลอดภยั
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและบริโภคได้เอง

กลุ่มเป้าหมาย  

	 1.	ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
	 2.	เป็นเจ้าหน้าทีห่น่วยงาน	องค์กร	วสิาหกจิชมุชน	และ
ผูป้ระกอบการในพ้ืนทีท่ีต้่องการพฒันาระบบน�า้เพ่ือการอปุโภค/
บริโภคหรือกระบวนการผลิต

	 ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหาร
และเคร่ืองดื่ม	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	 ส่ิงทอ	 ผลิตภัณฑ์ของใช้
เครื่องประดับ	 และเซรามิก	 เพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิต		
พัฒนาคุณภาพ	เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	เพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถให้กบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน	วสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม

	 สนิมเหล็กในน�้ามักพบในน�้าบาดาล	น�้าที่มีสนิมเหล็ก
จะมีสีส้มแดงและมีกลิ่น	 เมื่อน�ามาใช้ซักล้างก็จะท�าให้เส้ือผ้า
เปรอะเปื ้อนและเกิดคราบสนิมขึ้นกับเคร่ืองสุขภัณฑ์หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้พักน�้า	 “สนิมเหล็ก”เป็นค�าพูดที่ชาวบ้านใช้เรียก
ตะกอนของเหล็กที่อยู่ในน�้า		เหล็กที่ละลายอยู่ในน�้าเมื่อสัมผัส
กับออกซิเจนจากอากาศหรือออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน�้าก็จะ
เกดิปฏกิริยิาตกตะกอนเป็นสส้ีมแดง		ถงึแม้ว่ากรองเอาตะกอน
ออกแล้วก็ใช่ว่าน�า้นัน้จะไม่มตีะกอนเกดิขึน้อกี	ทัง้นีเ้พราะเหลก็
ที่ละลายอยู่ในน�้าไม่สามารถตกตะกอนได้ด้วยออกซิเจนจาก
อากาศได้อย่างสมบรูณ์		ต้องใช้สารเคมีหรือตวักรองบางชนดิใน
การตกตะกอนเหลก็ให้สมบรูณ์ก่อนจงึจะกรองสนมิออกได้หมด	
ในปัจจบัุนนอกจากใช้สารเคมใีนการตกตะกอนแล้วนยิมใช้สาร
กรองเคลอืบผวิแมงกานสีไดออกไซด์ในการแยกสนมิเหลก็ออก
จากน�้าบาดาล		
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน	
ได้ท�าการศกึษาวจิยัค้นคว้าเกีย่วกบัการผลิตสารกรองสนิมเหลก็
และผลิตเครื่องกรองน�้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคจนประสบ
ความส�าเรจ็	สามารถถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยใีนเรือ่ง
การทดสอบคุณภาพน�า้	การดแูลรกัษาระบบกรองน�า้และพัฒนา
กระบวนการปรบัปรุงคณุภาพน�า้	รวมทัง้แนะน�าและให้ความรูผู้้
ประกอบการในด้านคุณภาพน�้าได้	และประชาชนสามารถผลิต
สารกรองและเครื่องกรองน�้าได้เองในราคาต้นทุนต�่า

ประโยชน์ที่ ได้รับ		

	 1.	 ผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจสามารถผลิต
สารกรองและเครื่องกรองน�้าได้เองในราคาต้นทุนต�่า



สายจิต		ดาวสุโข

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

	ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	

	 ในปีงบประมาณ	2559	ที่ผ่านมา	ผู้ประกอบการกลุ่ม 
รังไหมประดิษฐ์	 จังหวัดสระบุรี	 ได้เข้ามาขอความรู ้	 และ 
ค�าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรังไหม	 ทั้งทางโทรศัพท์
และการเข้ามาพบนกัวทิยาศาสตร์	ทีก่รมวทิยาศาสตร์บริการ	ซึง่
ปัญหาส�าคัญที่ผู้ประกอบการดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือ 
คือ	การพฒันาผลติภณัฑ์จากรงัไหมแบบใหม่ๆ	และการลดการ
ใช้สารเคมีทีเ่ป็นอันตรายในกระบวนการย้อมสรีงัไหม	ทางคณะ
ผูว้จิยัจงึได้ค้นหาข้อมลูเร่ืองการพัฒนาเส้นไหมพรมจากรงัไหม
เพือ่ใช้ในงานถกัและหตัถกรรม	และได้ลองทดสอบกระบวนการ
ผลิตในระดับห้องปฏิบัติการที่ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ	 กล่าวคือ
สามารถดึงรังไหมได้เป็นทั้งแบบเส้นใยไหมพรม	และขึ้นรูปบน
โครงให้ได้รปูแบบตามต้องการ	และสามารถฟอกและย้อมรังไหม 
โดยใช้สารเคมีที่ปลอดภัย
	 ดงันัน้	ในปีงบประมาณ	2560	ส�านกัเทคโนโลยชุีมชน	
กรมวทิยาศาสตร์บริการจงึได้จดัท�าหลักสูตร	“การพัฒนาเส้นใย
จากรังไหมเพื่อใช้ในงานหัตถกรรม”	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
พฒันาผลติภณัฑ์เส้นใยจากรังไหม	รวมถงึให้ความเข้าใจในการ
เลือกใช้สารเคมทีีป่ลอดภัยในการฟอกย้อมและเทคนคิการย้อม
ที่ลดเวลาและลดการใช้สารเคมี	 เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และ

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากรังไหม

สามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า	 OTOP	 ประเภท
ของใช้ที่ท�ามาจากรังไหมได้

ประโยชน์ที่ ได้รับ		

	 สามารถพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปรังไหมให้เป็นของใช้ 
ที่หลากหลาย	 เช่น	 น�ารังไหมมายืดดึงท�าโคมไฟ	หรือน�ารังไหม
เสียมาฟอกกาวไหมด้วยสารเคมีที่ปลอดภัยแล้วน�าไปยืดดึงเพื่อ
ท�าเป็นไหมพรมส�าหรับถักหมวกหรือผ้าพันคอที่มีความอ่อนนุ่ม 
น่าสัมผัส	 ส่วนน�้ากาวไหมที่ได้น�าไปใช้ผลิตเป็นเครื่องส�าอาง 
ได้ด้วย

กลุ่มเป้าหมาย		

	 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์รังไหม	 และผู้สนใจทั่วไป 
ส�านกัเทคโนโลยชีมุชน	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	เป็นหน่วยงานหนึง่
ที่ให้บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารและเครื่องดื่ม	
สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร	สิง่ทอ	ผลติภัณฑ์ของใช้เครือ่งประดบั	และ 
เซรามกิ	เพือ่แก้ปัญหากระบวนการผลติ		พฒันาคณุภาพ	เพิม่มลูค่า 
ผลติภณัฑ์	เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถให้กับผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
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สรรสาระ



วรรณา	ต.แสงจันทร์	

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	

เทคนิคการตกแต่งส ีผลิตภัณฑ์เซรามิก 

	 -	สถาบันการศึกษา
	 -	ผู้สนใจทั่วไป

	 อตุสาหกรรมเซรามกิ	มคีวามจ�าเป็นต้องมกีารตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์	เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม		การตกแต่งผลิตภัณฑ์
ที่นิยมท�า		คือ		การตกแต่งสี		โดยเริ่มจากการร่างลวดลายและ
การตกแต่งสีด้วยเทคนิคต่างๆ	 	 เช่น	 การตกแต่งสีใต้เคลือบ		
การตกแต่งสีในเคลือบ	การตกแต่งสีบนเคลือบ	เป็นต้น		อาจใช้
เครือ่งมือต่างๆ	เช่น	พู่กนั	และปากกาพ่นสี	ซึง่ท�าให้ได้ผลติภณัฑ์
ที่มีสีสันสวยงาม	มีความโดดเด่น	แปลกใหม	่และมีเอกลักษณ	์
ส่งผลให้สามารถจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ได้ในราคาทีสู่งขึน้	เป็นการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน 
ได้พฒันาเทคนคิการตกแต่งสีผลิตภัณฑ์เซรามิก	ได้แก่	การตกแต่ง 
สีใต้เคลือบ	 การตกแต่งสีในเคลือบ	 การตกแต่งสีบนเคลือบ	 
มาใช้ในการตกแต่งผลิตภัณฑ์	 ส�าหรับถ่ายทอดความรู้ให้แก ่
ผู้ประกอบการผลติภณัฑ์เซรามกิ	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการเซรามกิ 
สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปท�าการพัฒนาผลติภณัฑ์	ให้ได้ผลติภณัฑ์ 
ทีม่คีวามสวยงาม	มรีปูแบบทีห่ลากหลาย	และมคีณุภาพ	เพือ่เป็น 
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ที่ ได้รับ	

	 -	ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม	และมีมูลค่าเพิ่ม
	 -	น�าไปใช้ในเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
ด้านรูปแบบ	เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด

กลุ่มเป้าหมาย    
	 -	สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ
	 -	โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก
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สรรสาระ



สุบงกช		ทรัพย์แตง

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

	ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สร้างความ	โดดเด่น	และเพิม่มลูค่าให้กับผลิตภัณฑ์	โดยผลติภณัฑ์ 
ที่ท�าขึ้นมีการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์
ขัดผิว	 (มผช.1350/2554)	 	 คือปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดต้อง 
ไม่เกิน	 1x103	 โคโลนีต่อตัวอย่าง	 1	 กรัม	 ความเป็นกรด-ด่าง 
อยู่ระหว่าง	4.5	–	8.0		และความคงสภาพของผลิตภัณฑ์	โดย 
ผลิตภัณฑ์จะไม่เสื่อมสภาพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม	ิ 
ซึ่งผลจากการทดสอบเหล่านี้จะบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ขดัผวิว่ามีกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง	 สะอาด	 	 และปลอดภัยไม่
ก่อให้เกิดการระคายเคอืงและอันตรายต่อผวิหนงั		ซึง่พร้อมทีจ่ะ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง
สมุนไพรและผู้ที่สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่ ได้รับ		

1.	 	 ได้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ขัดผิวที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.		สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว
 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าว

24 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรรสาระ

	 ข้าวเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
ประโยชน์ทัง้ต่อร่างกายและผวิพรรณ		โดยเฉพาะข้าวสายพนัธ์ุ
ไรซ์เบอร์รี	่(riceberry)	หรือข้าวสนีลิ	เป็นข้าว	สายพนัธุท์ีม่สีม่ีวง
เข้มและพบว่ามสีารส�าคญั	คอืแอนโทไซยานนิ	(anthocyanin)	
และแกมม่า-ออไรซานอล	(					-oryzanol)	ซึง่สารต้านอนมุลูอสิระ
เหล่านี้มีประโยชน์ในการบ�ารุงผิวพรรณ	 อาทิเช่น	 การชะลอ 
ความเสื่อมของเซลล์	เพิ่มความชุ่มชื้น	ป้องกันรังสียูวี	ต้านการ
อกัเสบ	ยบัยัง้การสร้างเมลานนิ	และลดการระคายเคือง		เป็นต้น	
ในกระบวนการสข้ีาว	มกัเกดิข้าวเมลด็ไม่สมบรูณ์	หรือข้าวหกัขึน้ 
เป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ข้าวมีราคาลดลง
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน		
ได้เหน็ถงึความส�าคญัของการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง
จากข้าว	โดยน�าเมลด็ข้าว					ทีไ่ม่สมบรูณ์มาแปรรูป	เพ่ือใช้เป็นผงขดั 
ในผลติภณัฑ์ขัดผวิ	การใช้ผงข้าว	(rice	powder)	ทดแทนเมด็ขัด 
(scrub	bead)	จะช่วยลดการน�าเข้าวัตถุดิบ	ซึ่งส่วนใหญ่สั่งมา
จากต่างประเทศ	เป็นการใช้วัตถุดบิทีไ่ด้จากธรรมชาต	ิพร้อมทัง้ 



ปฏิญญา	จิยิพงศ	์

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	

เทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์สะตอ

	 กรมวทิยาศาสตร์บริการ	ได้ศึกษาการยืดอายผุลติภณัฑ์
สะตอ	 โดยทดลองน�าสะตอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์	 โดยน�า 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีไ่ด้จากงานวจิยัไปพฒันาผลติภัณฑ์
อาหาร	 โดยเมล็ดสะตอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูป	
และผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	 เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ 
ให้สามารถผลติในระดบัครัวเรือนและอตุสาหกรรมขนาดย่อมได้ 
การแปรรปูสะตอช่วยยดือายกุารเกบ็รกัษาผลติภณัฑ์ให้นานขึ้น 
ผลิตภัณฑ์สะตอที่ได้ศึกษาทดลอง	เช่น	สะตอดองในน�้าปรุงรส 
สะตอบรรจุในถุงสุญญากาศ	 สะตอแห้ง	 สะตอทอดกรอบ 
ปรุงรส	ข้าวเกรียบสะตอ	เป็นต้น	

ประโยชน์ที่ ได้รับ		

	 1.	 ได้สูตรและกระบวนการผลิตทีส่ามารถยดือายกุาร
เก็บผลิตภัณฑ์สะตอแปรรูป					
	 2.	 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่มีมากในท้องถิ่น		
	 3.	 ส่งเสริมให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร	

กลุ่มเป้าหมาย		

	 ผู้ประกอบการอาหารในระดบัชมุชน	และผูส้นใจทัว่ไป	
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นิภาพร		ชนะคช

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

	 ปัจจุบันของผู้บริโภคหันมาใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะการเลือกบริโภคน�้ามันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ	เช่น	
น�้ามันมะกอก	 น�้ามันคาโนลา	 น�้ามันถั่วลิสง	 น�้ามันแฟลกซ ์
น�้ามันเมล็ดฝ้าย	 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วน�าเข้ามาจากต่างประเทศ 
และมีราคาแพง	 น�้ามันร�าข้าวซึ่งเราสามารถผลิตจากวัตถุดิบ 
ภายในประเทศจึงเป็นทางเลือกสุขภาพในการบริโภคทางหนึ่ง 
เพราะนอกจากจะมีราคาถูกกว่ายังเป็นการส่งเสริมและสร้าง 
มูลค่าให้กับข้าวไทยอีกด้วยข้าวนอกจากจะเป็นอาหารหลัก
ของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ยังเป็นพืชเศรษฐกิจสินค้า
ส่งออกที่ส�าคัญ	ข้าวแต่ละชนิดมีปริมาณสารส�าคัญแตกต่างกัน
ข้ึนอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อมที่ปลูก	 การบริโภคข้าว 
ของคนไทยมีหลากหลายรูปแบบ	เช่น	แบบหุงสุก	หรือแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ		นอกจากองค์ประกอบหลักของข้าวที่เป็น
แป้งแล้วยังมีส่วนประกอบอื่นอีก	 เช่น	 จมูกข้าว	 และเยื่อหุ้ม
เมล็ด	ทั้งสองส่วนนี้รวมกันเรียกว่า	 ร�าข้าว	 	ซึ่งจะเป็นผลผลิต
พลอยได้จากการสีข้าวเปลือก	 ถือเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไป
ด้วยคุณค่าทางโภชนาการ	 และเป็นแหล่งวัตถุดิบ	 ส่วนใหญ่ 
น�าไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์	 และน�ามาสกัดเป็นน�้ามันร�าข้าว	
ซึ่งจัดว่าเป็นน�้ามันพืชที่มีคุณภาพสูง	 เน่ืองจากประกอบไป
ด้วยกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเช่น	 กรดไขมัน 
ไม่อิม่ตวัเชงิเดีย่วและวติามนิอ	ีและยงัประกอบไปด้วยสารส�าคญั 
ชนิดหนึ่งเรียกว่า	 สารแกมมาออริซานอล	 	สารแกมมาออริซา
นอล	 	ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น	มีรากศัพท์มาจาก
ค�าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ว่า	 “Oryza	 sativa”(ออริซาซาทิว่า)	
ซึ่งแปลว่าข้าว	เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา
เพื่อปกป้องเมล็ดพืช	 มีคุณค่าทางโภชนาการสูง	 โดยทั่วไปเรา
สามารถพบสารนี้ได้ในเมล็ดพืช	 ซึ่งพบมากที่สุดในเมล็ดข้าว	 

ไม่ว่าจะเป็นข้าวจ้าวหรือข้าวเหนียว	 โดยเฉพาะส่วนผิวที่ม ี
สีน�้าตาลอ่อนท่ียังไม่มีการขัดสีออก	 มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 
วิตามินอีในการต้านอนุมูลอิสระ	 เป็นสารกลุ่มไฟโตสเตอรอล 
ซึ่งเป็นสารประกอบเอสเทอร์ที่เกิดจากสเตอรอล	 และ	 กรด 
เฟอร์รูริก	 ประกอบด้วยสารอนุพันธ์หลัก	 5	 ชนิด	 สาร 
ไฟโตสเตอรอลมีการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินอีถึง	 
6	เท่า	นอกจากนั้นจากงานวิจัยพบว่า	สารแกมมาออริซานอล 
มี	คุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพร่างกายดังนี้
	 -	 ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารสู  ่
ร่างกาย	และการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ
	 -	 เพิ่มระดับไขมันชนิดดีให้แก่ร่างกาย	ซึ่งไขมันชนิดนี้
จะไปขจัดไขมนัคอเลสเตอรอล	ทีก่่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย	และ
ไตรกลีเซอไรด์ในเส้นเลือด	ท�าให้ลดการตีบตันของหลอดเลือด	
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
	 -	 เพ่ิมการไหลเวียนของโลหิตและยังมีฤทธ์ิในการลด
ความเครียดท�าให้อวัยวะส�าคัญต่างๆ	เช่น	ตับ	ไต	หัวใจ	สมอง	
ตับอ่อน	มีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น	
	 -	กระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนส�าหรับการเจรญิเตบิโต		เพิม่
การหลั่งสารที่ช่วยผ่อนคลาย	 	 ลดการสูญเสียแคลเซียมที่เป็น
สาเหตุของโรคกระดูกพรุน
	 -	 เพิ่มระดับของฮอร์โมนอินซูลินท�าให้ช่วยลดน�้าตาล
ในเลือดของคนที่เป็นโรคเบาหวาน
	 -	 ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
	 -	 ลดการสญูเสยีแคลเซยีมทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคกระดกู
พรุน
	 -	 ป้องกันเซลล์ผิวจากการถูกท�าลายด้วยแสงแดด
	 -	 ต้านการหืนของไขมันในร�าข้าวและนมผงชนิดเต็ม

แกมมาออริซานอล สาระสำาคัญในข้าว
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มันเนย	ซึ่งแกมมาออริซานอล	 	มีคุณสมบัติการต้านการหืนได้
ดีกว่าวิตามินอี
	 กระบวนการสกัดน�้ามันร�าข้าวประกอบด้วยสองขั้น
ตอนที่ส�าคัญคือ	ขั้นตอนที่	1	การหยุดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของ
เอ็นไซม์ไลเปสในร�าข้าว	 เพื่อไม่ให้เกิดเป็นกรดไขมันอิสระ	 วิธี
ที่ใช้โดยทั่วไปคือการอบแห้งและการใช้ไอน�้า	 ขั้นตอนที่	 2	 คือ	
การสกัดเพื่อแยกเอาน�้ามันร�าข้าว	 ซึ่งท�าได้สองวิธี	 ได้แก่	 การ
สกัดด้วยตัวท�าละลายและการกดอัด	 ซึ่งวิธีการดั้งเดิมในการ
สกัดได้แก่การใช้ตัวท�าละลายอินทรีย์โดยมากใช้เฮกเซนในการ
สกัด	ได้น�้ามันในปริมาณสูง	แต่มีข้อเสียคือ	เฮกเซนที่แยกออก
จากน�้ามันที่สกัดได้มีผลต่อมลภาวะทางอากาศ	 และสุขภาพ
หากตกค้างในผลิตภัณฑ์	 จึงมีงานวิจัยที่ศึกษาหาตัวท�าละลาย
ชนดิอืน่ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและสขุภาพเป็นทางเลือก	เช่น	
การใช้ตัวท�าละลายน�า้	หรอืตวักดอดัเยน็	น�า้มนัดบิทีไ่ด้เมือ่ผ่าน
กระบวนการ	การลดกรดไขมันอิสระส่วนเกิน	ก�าจัดกรด	ฟอกส	ี
และการก�าจัดกลิ่น	ก็จะได้น�้ามันร�าข้าวส�าหรับบริโภค
	 น�า้มนัร�าข้าวมีจ�าหน่ายหลายรูปแบบ		เช่น	น�า้มนัร�าข้าว
ส�าหรบับรโิภคบรรจขุวด	และน�า้มนัร�าข้าวชนดิแคปซลูซึง่จดัอยู่
ในกลุม่ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	น�า้มนัร�าข้าวส�าหรบับรโิภคต้องมี
คณุภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที	่
205	พ.ศ.	2543	เรื่องน�้ามันและไขมัน	และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรมน�า้มันร�าข้าวส�าหรับบรโิภค		กระทรวงอตุสาหกรรม	
มอก.44	พ.ศ.	2516	ซึ่งตรวจสอบคุณลักษณะทางเคม	ีและสาร
ปนเป้ือนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานน้ันๆ	โดยทัว่ไป 

ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณลักษณะเบื้องต้นของน�้ามันร�า
ข้าวส�าหรับบรโิภคได้เองเช่น	น�า้มนัต้องใสปราศจากตะกอนขุน่
ที่อุณหภูมิ	30	องศาเซลเซียส	ไม่มีกลิ่น	รสหืน	
	 ส�าหรับสารแกมมาออริซานอล	 ยังไม่มีระบุเป็น
รายการทดสอบในมาตรฐานน�า้มนัส�าหรับบรโิภค	ของกระทรวง
สาธารณสุข	 และส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
แต่เป็นสารกล่าวอ้างส�าหรับผลิตภัณฑ	์และเป็นสารส�าคัญที่ได้
รับความสนใจจากผู้บริโภค	 ซึ่งในปัจจุบันถูกน�าไปใช้อย่างแพร่
หลายทั้งทางด้านยา	อาหารเสริมสุขภาพ	และเครื่องส�าอาง
	 กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร	 กรม
วิทยาศาสตร์บริการ	 ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการ 
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร
และเครื่องดื่ม	 ได้พัฒนาวิธีทดสอบสารแกมมาออริซานอล	 ใน
ผลติภณัฑ์น�า้มนั	ตามวธีิ	Journal	of	Food	Chemistry	(เจอนอล	
ออฟ	ฟู้ด	เคมิสทรี)	และให้บริการทดสอบน�า้มันส�าหรับบริโภค
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม	 เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์	 ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ผลิต	 และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค	 
ผูป้ระกอบการสามารถใช้เป็นข้อมลูประกอบการขอขึน้ทะเบยีน 
และการรบัรองตามกฏหมายควบคมุอาหารและมาตรฐานภายใน
ประเทศ	และประเทศคูค้่า	สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั
ให้แก่ผูป้ระกอบการ	เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพการแข่งขนัทางด้าน
อาหารสุขภาพของประเทศ



	 กรมวทิยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานแรกใประเทศไทย 
ที่ให้การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	และได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC17024	และได้เปิดให้การรับรองสาขาแรก	“การควบคมุและ 
จดัการสารเคมีในห้องปฏบิตักิาร”	แล้วนัน้	กรมวทิยาศาสตร์บริการ 
ยังคงเดินหน้าพัฒนางานอย่างไม่หยุดยั้ง	 ได้สืบค้นข้อมูลจาก 
แหล่งต่างๆ	รวมทัง้ด�าเนนิการส�ารวจความคิดเหน็จากทกุภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมหรือเอกชน 
ตลอดจนการส�ารวจข้อมลูเชงิลกึภาคอตุสาหกรรมถงึความส�าคญั 
และความจ�าเป็น	เกี่ยวกับการพัฒนาสาขาการรับรองบุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีสาขาใหม่	และน�ามาประมวลผล 
โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายการพฒันาประเทศ 
ไปเป็น	 Thailand	 4.0	 ซึ่งมี	 5	 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
น�าเสนอผ่านการพจิารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการนโยบาย 
การรบัรองความสามารถบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งมีมติให้ด�าเนินการพัฒนา 
สาขาการรบัรองความสามารถบคุลากรสาขาใหม่คือ	”การควบคมุ 
คุณภาพน�า้บรโิภค”	เนือ่งจากเล็งเหน็ว่าน�า้บรโิภคมีความส�าคญั 
ต่อสขุภาพผูบ้รโิภคทีต้่องได้รบัการดแูลให้ได้บรโิภคน�า้ทีส่ะอาด 
ผลิตอย่างถูกต้องตามกรรมวิธีที่ดี	 ซึ่งน�้าถือว่าเป็นอาหาร 
อย่างหนึ่งที่ทุกครัวเรือน	 ทุกเพศ	 ทุกวัย	 บริโภคเป็นประจ�า 
และเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ทุกคนขาดไม่ได้ต่อการด�ารงชีวิต	 ซึ่งเป็น 
เรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัอุตสาหกรรมเป้าหมายในการเป็น	Thailand	4.0	
คือ	กลุ่มอาหาร	เกษตร	และเทคโนโลยีชีวภาพ
	 อนึง่	กระบวนการผลติอาหารและน�า้	มคีวามแตกต่าง
จากกระบวนการผลิตส�าหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 เพราะนอกจาก
ค�านึงถึงคุณภาพแล้ว	 ยังต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยของ 
ผู้บริโภคด้วย	 โดยผู้ผลิตจ�าเป็นต้องดูแลกระบวนการผลิตทุก
ขั้นตอนอย่างถูกต้องและใกล้ชิด	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออก
มามคีณุภาพและปลอดภยัอย่างสม�า่เสมอ	การก�าหนดคุณภาพ
มาตรฐานคณุภาพของน�า้ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงค์ของการน�าไปใช้	 
ซึง่มมีาตรฐานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัน�า้จากหลายหน่วยงาน	เช่น 

องค์การอนามยัโลก	กระทรวงอุตสาหกรรม	การประปานครหลวง 
และกระทรวงสาธารณสุข	เป็นต้น	กรมวิทยาศาสตร์บรกิารได้เลง็
เห็นถึงความส�าคัญของกระบวนการควบคุมคุณภาพน�้าบริโภค	
โดยปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัคอื	สมรรถนะหรอืความสามารถบคุลากร
ที่ท�าหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพน�้าบริโภค	 ที่ต้องมีความรู ้
ความสามารถอย่างถ่องแท้	 เพ่ือให้ได้น�้าบริโภคที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	 สามารถบริโภคได้อย่าง
ปลอดภัย
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดยส�านักพัฒนาศักยภาพ 
นกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร	ได้ยกร่างหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข	
เพื่อการรับรองความสามารถบุคลากร	 สาขา	 “การควบคุม 
คณุภาพน�า้บริโภค”	โดยด�าเนนิงานตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน 
สากล	 ISO/IEC17024	 ซึ่งมีผู ้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดท�าร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ	 
ดงักล่าว	และได้น�าไปผ่านการประชาพจิารณ์รบัฟังความคดิเห็น 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อให้มีความโปร่งใส	 เป็นธรรม	 และ 
ยอมรับจากทุกภาคส่วน	 เมื่อวันที่	 17	 กรกฎาคม	 2560	 
ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการจะน�าความคิดเห็นต่างๆ	 ที่ได้รับมา
วิเคราะห์และประมวลผลและน�าเข้าสู่การพิจารณาของคณะ 
กรรมการฯ	และ	คณะอนกุรรมการฯ		ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ปรบัปรงุให้
มคีวามครบถ้วน	สมบรูณ์มากยิง่ขึน้	และหากเป็นไปได้	จะน�ามา 
ด�าเนินการในส่วนต่างๆ	ส�าหรบัการรบัรองความสามารถบคุลากร 
สาขาดังกล่าวในอนาคตต่อไป
	 อย่างไรก็ตาม	ขณะนี	้ในปี	พ.ศ.	2560	กรมวิทยาศาสตร์
บรกิาร	ยงัคงเปิดให้การรบัรองความสามารถบคุลากร	สาขาแรก 
“การควบคุมและจดัการสารเคมใีนห้องปฏบิตักิาร”	และจะเปิด 
ให้การรับรองสาขาดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนือ่งทกุๆ	ปี	ผูท้ีส่นใจ 
สามารถยืน่ขอรับการรับรองและสืบค้นรายละเอียดข้อมลูเกีย่วกบั
ระบบการรับรองความสามารถบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ได้ที่	 เว็บไซต์	
http://pc_st.dss.go.th	

ขยายรับรองสมรรถนะบุคลากร 

“ผู้ควบคุมคุณภาพน้ำาบริโภค” สร้างความเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุติมา	วิไลพันธ์

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

																																														ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
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	 การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 เกี่ยวกับความ
ส�าคัญของการให้บริการวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีเป็นสิ่ง
ส�าคัญช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจ	 เห็นความ
ส�าคญัของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคณุภาพของประเทศไทย	เป็น
พื้นฐานที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจสังคม	 และชุมชน	 ดังนั้น 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	จงึจัดนทิรรศการเร่ือง	“วศ.สร้�งคณุค่�	
เสริมปัญญ�สู่เย�วชน”	ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยแีห่งชาตปิระจ�าปี	2560	ระหว่างวนัที	่17	-	27	สงิหาคม 
2560	ณ	ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค็	เมอืงทองธาน ี
จังหวัดนนทบุรี
	 กรมวทิยาศาสตร์บริการ	เน้นเน้ือหาเกีย่วกบัการสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจบทบาทความส�าคัญของงานให้บริการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คุณภาพ	 (Quality	 Infrastructure)	 ที่จะต่อยอดสู่การพัฒนา
องค์ความรู้	 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือกระตุ้น
และจุดประกายความคิดให้เยาวชน	นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	
และประชาชนผู้สนใจทั่วไป	 มีความรู้ความเข้าใจตระหนักใน
ความส�าคัญของงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรักใน
วิทยาศาสตร์สนใจที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง	 ๆ	 ที่จะ 
ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของสังคม	
ชุมชน	 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกจิไปสู่เศรษฐกจิทีขั่บเคล่ือนด้วยนวตักรรมเพือ่
การน�าพาประเทศเข้าสูโ่มเดลประเทศไทย	4.0	(Thailand	4.0)	
ซึง่โครงสร้างพืน้ฐานด้านคุณภาพนีส้�าคัญต่อการสร้างเทคโนโลยี

วศ. สร้างคุณค่า เสริมปัญญาสู่เยาวชน

จิตลดา	คณีกุล	

นักวิชาการเผยแพร	่	

ส�านักงานเลขานุการกรม		

และนวตักรรมทีจ่ะส่งผลต่อการผลกัดนัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
และการยกระดบัคณุภาพชวีติ	ขับเคลือ่นเข้าสปูระเทศไทย	4.0
	 นิทรรศการประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องการใช้ประโยชน์
จากงานให้บริการทางเทคนิควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	โดยแบ่งเป็น

	 เร่ืองที่	 1	 แสดงบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคุณภาพ	 ซุ้มแสดงภารกิจของ	
วศ.	 ที่เชื่อมโยงโครงสร้าง	 MSTQ	 ทั้ง	 4	 ด้านที่ส่งผลต่อการ 
ขับเคลื่อนของเศรษฐกิจด้วยสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน
สากลในยุค	 Thailand	 4.0	 โดยมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมและ
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดที่ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการ
ทดสอบจนถึงการได้รับการรับรองมาตรฐาน	อย.	
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	 เรื่องที่	2	Science	e-Book	Library	ส�าหรับเยาวชน	 
น�าเสนอหนงัสอือเิลค็ทรอนกิส์กว่า	1000	เล่มผ่าน	Application	
บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 จอทัชสกรีน	 และTablet	 ซึ่งเป็น
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน

	 เรือ่งที	่3	ให้เดก็และเยาวชนได้สมัผสัทดลองท�ากจิกรรม 
ในห้องปฏบิตักิารจ�าลองเพือ่กระตุน้ให้เกดิความสนใจและเข้าใจ 
งานวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร	ให้รูถ้งึการพฒันาระบบโครงสร้าง 
พืน้ฐานทางคณุภาพด้านการทดสอบผลติภณัฑ์อาหารเพือ่สุขภาพ	
เช่น	แคปซลูเจล	รวมทัง้การควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ทีว่างขาย
ในท้องตลาดให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก�าหนด	รูจ้กั	
วัสดุสัมผัสอาหารใกล้ตัว	เช่น	กระทะเคลือบเทฟล่อน	เป็นต้น

 

	 เรื่องที่	4	ให้เด็กและเยาวชนได้ท�ากิจกรรมด้วยตนเอง	
พร้อมทัง้ได้รบัสาระความรูผ่้านการท�ากจิกรรมและการเล่นเกม 
เช่น	การท�าเจลล้างมือ	 	ประดิษฐ์กระถางรักษ์โลกประหยัดน�้า	 
ท�าตุก๊ตาเต้นระบ�า	เรียนรูม้าตรวทิยาในชวีติประจ�าวนัทัง้การวดั 
การชั่งน�า้หนักสิ่งของ	การวัดอุณหภูมิของน�้า	เป็นต้น

	 การจัดกิจกรรมเหล่านี้คาดหวังท�าให้เด็กและเยาวชนสามารถอธิบายเรื่องของวิทยาศาสตร์รอบตัวที่น่าสนใจ	 เกิดการ
พัฒนาในรูปแบบเล่น	เรียน	รู้	เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ	อันจะกระตุ้นความสนใจรักงานด้านวิทยาศาสตร์	เข้าใจถึงประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี และกระตุ้นให้แก่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจที่จะศึกษาด้านวิทยาศาสตร	์ เพื่อเติบโตเป็นก�าลังของ
ประเทศต่อไปในอนาคตด้วย



สิ่งประดิษฐ์ของโลก….จากอดีต

สู่นวัตกรรมที่ทันสมัย
พนารัตน์	มอญใต้

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ท่านทราบหรือไม่ว่า	สิง่ประดษิฐ์ต่างๆ	ทีเ่ราเหน็หรอื
น�ามาใช้กันในทุกวันนี้	 มีที่มาจากอะไร	 และใครเป็นผู้คิดค้น	
จนท�าให้ส่ิงประดิษฐ์ในอดีตกลายเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยใน
ปัจจุบัน	 เราจะพาทุกท่านไปพบกับตัวอย่างของส่ิงประดิษฐ์
เหล่านั้นว่ามีอะไรกันบ้าง
	 ในอดีตนั้น	 มนุษย์ยังไม่ได้มีการคิดค้นการเขียนขึ้น	
ท�าให้สิ่งประดิษฐ์ในยุคแรก	 ๆ	 ไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร	ซึ่งเราสามารถรู้เรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์จากการ
ค้นพบทางโบราณคดีเท่านั้น
	 ส�าหรับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรก	ๆ	คือ	 เครื่องมือหินและ
อาวุธที่สร้างข้ึนโดยมนุษย์นักล่าสัตว์และเก็บของป่าในยุค
โบราณ	มกีารเริม่เจาะกระดกูให้เป็นเขม็	เพือ่ใช้เยบ็เครือ่งนุง่ห่ม	 
เมือ่มนษุย์เริม่ต้ังถ่ินฐาน	จงึได้ประดษิฐ์ล้อ	คราด	และเครือ่งมอื 
ชลประทาน	ส�าหรับใช้ในการเพาะปลูก	มีการปั้นเหยือก	และ
หม้อ	เพื่อใช้ในการเก็บอาหาร	และประดิษฐ์อาวุธต่าง	ๆ	

	 อักษรคูนิฟอร์ม	 หรืออักษร 

รูปลิ่ม			เมื่อประมาณ	5,250	ปี	ชาว
สุเมเรียนเป็นพวกแรกที่มีภาพเขียน
ของตนอย่างเป็นระบบ	 โดยใช้ภาพ
แทนค�า	 พวกเขาพัฒนาอักษรภาพ 
จนกลายเป็นสญัลกัษณ์รปูทรงคล้าย
ล่ิมจารึกลงบนแผ่นดินเหนียว	 เรียก
ว่า	 อักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรล่ิม	
ต่อมาชาวอียิปต์ได้พัฒนาการเขียน

ภาพแทนค�าขึ้นมา	 เรียกว่า	 อักษรเฮียโรกริฟฟิก	 หรือ	 อักษร
ภาพ	 การจารึกอักษรคูนิฟอร์มบนแผ่นดินเหนียว	 ก�าหนด
อายุได้ประมาณศตวรรษที่	 6	 ก่อนคริสตกาล	 และได้รับการ
แปลความส�าเร็จในคริสต์ศตวรรษที่	19	โดย	เฮนรี	รอว์ลินสัน 
(Henry	Rawlinson)	
  	 นาฬิกา			ในปี	ค.ศ.	1564-1642	กาลิเลโอ	กาลิเลอี
(Galileo	Galilei)	ชาวอติาล	ีเป็นคนแรกท่ีคิดค้นนาฬิกาลูกตุม้ขึน้	 

โดยสังเกตการแกว่งของโคมแขวนบน 
เพดานโบสถ์โดยเทยีบกบัชพีจรของตนเอง	 
ซึง่พบว่า	ระยะเวลาในการแกว่งไปและกลบั 
จะเท่ากันเสมอ	 จึงเรียกทฤษฎีนี้ว่า	 กฎ
เพนดูลัมหรือกฎการแกว่งของนาฬิกา
ลูกตุ ้ม	 และยังใช้กฎนี้ในการประยุกต ์
ท�าเคร่ืองจบัเวลาด้วย	ในปี	ค.ศ.	1629-1695	
คริสเตยีน	เฮเกน	(Christiaan	Huygens)	
ชาวฮอลแลนด์	ได้ประดษิฐ์นาฬิกาลูกตุม้	
ซึ่งใช้ลูกตุ้มหนักที่ท�างานด้วยการเหว่ียง
ไปมาโดยอาศัยแรงแม่เหล็กโลกเป็นตัว
ควบคมุจงัหวะการเดนิของนาฬิกา	ลกูตุม้นี้ 
จะเหวีย่งต่อเนือ่งกนัไปตลอด	ท�าให้นาฬิกา
เดินเที่ยงตรง 
	 ร่ม	 เมื่อประมาณ	 4,000	 ปี	 
ชาวอียิปต์โบราณเป็นพวกแรกทีน่�าร่มมา
ใช้เป็นอปุกรณ์กนัแดดและได้รบัความนยิม 
อย่างมากในช่วงครสิต์ศตวรรษที1่6	ส�าหรับ
ใช้กันฝนและกันแดด	 วัสดุที่ใช้ในการท�า
ร่มมกีารพฒันาจากกระดาษน�า้มนั	ผ้าไหม	 
ผ้าลินิน	 จนกระทั่งกลายเป็นผ้าฝ้าย 
ผ้าที่ทอจากขนของ	 ตัวอัลพากา	 และ
ผ้าไนลอนกนัน�า้	 ส�าหรับร่มพับได้ทีใ่ช้กัน 
อยูใ่นปัจจบุนัประดิษฐ์ขึ้นในป	ีค.ศ.	1874 
โดยซามวลฟอกซ์	 (Samuel	 Fox)	 ชาว
อังกฤษ
  	 เตารดี		ในปี	ค.ศ.	1882	เฮนรี	ซลีีย์ 
(Henry	Seeley)	 ได้ประดษิฐ์เตารีดไฟฟ้า 
เครือ่งแรกขึน้ใน	กรงุนิวยอร์กโดยใช้ลวดที่ 
ท�าให้เกดิความร้อนโดยใช้เตารดีไฟฟ้าชนดินี้ 
ยงัไม่ได้รบัความนยิมในยุคนั้น	 เนื่องจาก 

(ที่มา	:	https://yutta-

poomsose.

wordpress.com/อักษร-

คิวนิฟอร์ม/)

(ที่มา	:	http://www.

merchantandmakers.

com/fox-umbrellas/)

(ที่มา	:	https://yutta-

poomsose.

wordpress.com/อักษร-

คิวนิฟอร์ม/)

(ที่มา	:	https://col-

lections.museum-

victoria.com.au/

items/261171)
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บ้านส่วนใหญ่ยงัไม่มไีฟฟ้าใช้	 และ	บรษิทั	 แอลเดก	 (Eldec) 
ได้เปิดตวัเตารดีไฟฟ้าแบบไอน�า้เป็นครัง้แรกในปี	ค.ศ.	1926

   จักรเยบ็ผ้า	 	 ในปี	 ค.ศ.	 1830	 
บาร์เทเลม	ีติมองนิเยร์	(Berthelemy 
Thimonnier)	ช่างตดัเส้ือชาวฝรัง่เศส	
ได้ประดิษฐ์จักรเย็บผ้าคันแรกขึ้น 
เขาสร้างลักษณะการเย็บที่ต่อกันเป็น 
ลูกโซ่	 ลักษณะเป็นห่วงคล้องกันจาก 
ด้ายเส้นเดยีวและในปี	ค.ศ.	1850	ไอแซก 
ซงิเกอร์	(Isaac	Singer)	ชาวอเมริกนัได้ 
จดสิทธบิตัรเคร่ืองจกัรกลทีใ่ช้ลักษณะ 
ของจักรเย็บผ้ารุ่นแรกๆ	 หลายรุ่นมา 
ประกอบกัน	 ซึ่งประสบความส�าเร็จ 
อย่างสงู	จกัรเยบ็ผ้าแบบทีใ่ช้ภายในบ้าน
ได้เพ่ิมความเร็วจาก	20		ฝีเข็มต่อนาที 
เป็นประมาณ	1,000	ฝีเข็มต่อนาที

	 เครือ่งบนิ		ในปี	ค.ศ.	1903	ออร์วิลล์	(Orville)	และ
วลิเบอร์	(Wilbur)	สองพีน้่องตระกลูไรท์	(Wright)	ชาวอเมรกินั	 
ได้ประดิษฐ์เครื่องบิน	ชื่อว่า	ฟลายเออร์	เป็นเครื่องบินที่มีพลัง
มากทีส่ดุครัง้แรก	โดยน�าเคร่ืองยนต์ขนาด	12	แรงม้า	ใส่เข้ากับ 
เครือ่งร่อนคติตี	้โอร์ค	ซึง่ใช้หมุนใบพัด	2	ข้าง	ทดลองการบนิท่ีเมอืง 
คิตตีฮอก	มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา	โดยวิลเบอร์เป็นผู้ทดลองขึ้น
บินเป็นคนแรก	 เครื่องบินสามารถบินได้ระยะทาง	 36	 เมตร
นาน	12	นาที	

    

	 โทรศัพท์			ในปี	ค.ศ.	1876	อเลก็ซานเดอร์	เกรแฮม	เบลล์ 
(Alexander	Graham	Bell)	 ชาวอเมรกินัเชื้อสายสกอตแลนด์	 
ได้ประดษิฐ์โทรศัพท์ขึน้	โดยร่วมมอืกับโทมสั	เอ	วตัสัน	(Thomas 
A.	Watson)	เขาพบวธีิการเปล่ียนการส่ันสะเทอืนของคล่ืนเสยีง 
มนุษย์ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งตามสายไฟไปยังผู ้รับ	 
การทดลองในครัง้แรกยงัไม่ประสบความส�าเรจ็	จนกระทัง่	8	เดอืน
ต่อมาจงึท�าส�าเรจ็	ค�าพูดแรกทีใ่ช้ในการส่งข้อความทางโทรศพัท์ 
ครั้งนี้	คือ	“คุณวัตสันมานี้หน่อย	ผมต้องการคุณ”	

	(ที่มา	:	http://www.allposters.com)

(ที่มา	:	http://ismacs.

net/thimonnier/

the-most-important-

sewing-machine-

find.html)

	(ที่มา	:	http://monovisions.com/vintage-the-wright-

brothers-first-flight-in-1903/)

	(ที่มา	:	http://www.

allposters.com)

 อินเทอร์เน็ต	 	 ในปี	
ค.ศ.	1970	วินตนั	เซร์ิฟ	(Vinton 
C e r f ) 	 นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์
คอมพิวเตอร์	 ชาวอเมริกัน	 ได ้
พฒันาอินเทอร์เน็ตขึ้น	 และในป ี
ค.ศ.	 1989	 ทิม	 เบอร์เนอส์-ลี 
(Tim	 Berners-Lee)	 นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้คิดค้น 
เวิลด์ไวด์เว็บ(World	 Wide	Web)	 เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล 
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	 21	 
มีคอมพิวเตอร์กว่า	 25	 ล้านเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตและมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เกรด็เลก็เกรด็น้อย

	 -	 ชาวอียิปต์โบราณ	 ใช้เลื่อยตัดไม้และหินตั้งแต่เมื่อ	
6,000	 ปีมาแล้ว	 ร่องรอยของเลื่อยยังมองเห็นได้บนหินที่ใช้
สร้างพีระมิด
	 -	อาร์ต	ฟราย	(Art	Fry)	ได้ประดษิฐ์กระดาษ	“โพสต์-อติ” 
ขึน้ในช่วงทศวรรษ	1970	เขาใช้กาวของสเปนเซอร์ซลิเวอร์ชนดิ
ที่ไม่ติดทนนาน
	 -	ดร.จอห์น	เอส	เพมเบอร์ตนั	(John	S	Pemberton)	
คิดค้น	 โคคา-โคล่า	 เป็นครั้งแรกในปี	 ค.ศ.	 1886	 เขาผสมน�้า
หวานกับน�า้โซดาเพื่อให้เกิดเป็นฟองในกาทองเหลือง
	 -	ยนีส์	ถกูคดิค้นขึน้ในปี	ค.ศ.	1850	โดยออสการ์	ลวีาย	 
สเตราส์	(Oscar	Levi	Strauss)	เขาคดิค้นชดุยนีส์เพือ่ให้ชาวเหมอืง
ยคุตืน่ทองในรฐัแคลฟิอร์เนยีสวมใส่	เพราะพวกเขาต้องการเสือ้ผ้า
ที่ทนทาน	
	 นอกจากนี	้ยงัมสีิง่ประดษิฐ์อืน่	ๆ 	ทีน่่าสนใจอกีมากมาย	
หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	 สามารถติดต่อขอรับบริการ
ได้ที่	 หอสมุดวิทยาศาสตร์	 ดร.	 ตั้ว	 ลพานุกรม	 ได้ในวันและ 
เวลาราชการ

เอกสารอ้างอิง

	 กรมวิทยาศาสตร ์บริการ	 ส�านักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	 	 ประวัตินัก
วิทยาศาสตร์โลก.		[ออนไลน์].	[อ้างถึงวันที	่8	สิงหาคม	2560].	
เข้าถึงจาก	http://siweb.dss.go.th/Scientist/
	 ชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก.	 [ออนไลน์].	
[อ้างถึงวันที่	8	สิงหาคม	2560].	เข้าถึงจาก		https://bewsu-
datip.wordpress.com/
	 บาร์บารา	เทย์เลอร์.		(2549).		ห้องสมดุวทิย�ศ�สตร์	
สิง่ประดษิฐ์ของโลก.		แปลโดย	ปรมิใจ	พรหมพสุิทธ	ิและ	น�า้ทพิย์ 
ธนกิกลุ.		กรุงเทพฯ	:	บรษิทัส�านกัพมิพ์	ไทยวฒันาพานชิจ�ากดั.
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	 ปัจจบุนั	สงัคมโลกใช้ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์	เป็นตวัชีวั้ดระดบัการพฒันา
ของประเทศและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม	 เนื่องจากเทคโนโลยีสามารถน�ามาซึ่ง
ความสะดวกสบาย	การเพิ่มผลผลิต	และการด�าเนินงานที่สะดวกรวดเร็ว	ตอบสนองความ
ต้องการของผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ	 ในความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น	 ก็ยังสามารถยกระดับจิตวิญญาณของผู้คนในทุกชนชาติได้
เหมือนกัน	ในเรื่องของการมีความรัก	การช่วยเหลือกัน	การให้	การแบ่งปัน	สามารถส่งต่อ
ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์นีเ้พือ่ผูอ้ืน่	และประชากรในโลกด้วยความเท่าเทยีม	มคีวามสุข 
เป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกันที่จะใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นี้ร่วมกันบนโลกใบนี้			
	 ขอยกกรณศีกึษา	ตัวอย่างการน�าความรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากกลุม่
เดก็ชนเผ่าต�าปรวน	จ.รตันครี	ีประเทศกมัพชูา	จ�านวน	90	คน	ทีไ่ด้มโีอกาสเข้าไปท�ากจิกรรม
เกมคาบหลอดส่งยาง	 เกมเป่าลูกโป่ง	 การช่วยกันร้อยลูกปัดเป็นสร้อยข้อมือ	 และการวาด
รูประบายส	ีเด็กชนเผ่าทุกคนรู้ว่าหลอดสามารถใช้ดื่มน�า้	หนังยางน�ามาใช้แทนเชือกผูกมัด
สิ่งของ	ลูกโป่งคืออะไร		ลูกโป่งโตได้อย่างไร	อะไรอยู่ในลูกโป่ง	การใช้สีระบาย	แยกแยะสีได้ 
จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่เด็กชนเผ่าได้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้า
ทางวทิยาศาสตร์	แต่เมือ่กจิกรรมด�าเนนิต่อไปจนจบ	ทมีงานกลบัได้เรยีนรูส้ิง่ส�าคญัจากเดก็
ชนเผ่าต�าปรวน	ว่า	สิง่ประดษิฐ์วทิยาศาสตร์ในมอืพวกเขาทีน่�ามาใช้ร่วมกนันัน้	สร้างความรกั
	ความสามัคค	ีความสุข	การแบ่งปัน	การช่วยเหลืออย่างพร้อมเพรียง	
	 เดก็ๆ	ไม่ได้น�าสิง่ประดษิฐ์วทิยาศาสตร์มาใช้เพยีงแค่ส่งผลงานออกจากเขา		เป็นการ 
ส่งผ่านๆออกไปให้พ้นตัว	 แต่เป็นความรับผิดชอบและการท�าหน้าท่ีของตนเองให้ดีที่สุด	
ไม่ใช่เพยีงเพือ่ตวัเอง	แต่เพือ่ทกุคนในทมี	และความส�าเรจ็ของทกุคน	พบได้จากรอยยิม้ของ 
พวกเขา	เมื่อได้ท�าชิ้นงานส�าเร็จร่วมกัน	และนี่คือชัยชนะของทุกคน	

วิทยาศาสตรส์ร้างสุขในสังคมโลก

เบญจพร	บริสุทธิ์* 

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	

ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
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อุดมลักษณ์	เวียนงาม

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารอ้างอิง
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[2]	ปรีดา	ยังสุขสถาพร.	นวัตกรรมประเทศไทย	(InnovateThailand)	:	กรณีศึกษาประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรปและ	  

	 ยุทธศาสตร์การสร้างนวัตกรรมส�าหรับประเทศไทย.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,	2548.	หน้า	

	 23-25.

[3]	กับดักรายได้ปานกลาง	(Middle	Income	Trap)	[ออนไลน์].	[อ้างถึงวันที่	20	สิงหาคม	2560]	เข้าถึงจาก:	https://laymaneconomics-

	 blog.wordpress.com

[4]	 ปรีดี	 บุญซื่อ.	 ก้าวพ้นจาก	 “กับดักรายได้ปานกลาง”	 แบบอย่างความส�าเร็จของเกาหลีใต้	 [ออนไลน์].	 [อ้างถึงวันที่	 20	 สิงหาคม	 2560]	 

	 เข้าถึงจาก:	https://thaipublica.org/2017/03/pridi34/	

34 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ศัพท์น่ารู้

3434 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 เนื่องจากฉบับที่	205	นี้	มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ	Thailand	4.0	เป็นส่วนใหญ่	จึงขอแนะน�าค�าศัพท์น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาประเทศในยุคของไทยแลนด์	4.0	ได้แก	่นวัตกรรม	เศรษฐกิจฐานความรู	้และกับดักรายได้ปานกลาง	ดังนี้	
	 นวตักรรม	(Innovation)	คอืความสามารถในการใช้ความรู	้ความคิดสร้างสรรค์	ทกัษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี	
หรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่	 กระบวนการผลิตใหม่	 หรือบริการใหม่	 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด	
นอกจากน้ันยังรวมถึงการปรับปรุงเทคโนโลยี	 การแพร่กระจายเทคโนโลยี	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 และการฝึกอบรม	 ที่น�ามาใช้ใน
การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมของประเทศ	ในรูปแบบการเกิดธุรกิจใหม	่การลงทุน
ใหม	่ผู้ประกอบการใหม่	ตลาดใหม่	รายได้แหล่งใหม่	และการจ้างงานใหม่	เป็นต้น
 	 [1]	เศรษฐกิจฐานความรู้	(Knowledge-based	economy:	KBE)		หมายถึง	ระบบเศรษฐกิจที่มีรากฐานตั้ง
อยู่บนการผลิต	 การแพร่กระจายและการใช้ความรู้	 ในระบบเศรษฐกิจนี้จะมีความเข้มข้นในการเชื่อมโยงระหว่างผู้มีบทบาทส�าคัญใน
กระบวนการสร้างความรู้และการท�านวัตกรรม	 และความรู้จะถูกใช้อย่างแพร่หลายในแทบทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 ถ้าหากพลวัต
การใช้และการแพร่กระจายความรู้นี้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	เศรษฐกิจก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบบที่เรียกว่า	เศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนด้วยความรู้	 (Knowledge-driven	economy)	ซึ่งหมายความว่า	ความรู้เป็นพลังและแรงขับเคลื่อน	(dynamo)	ระบบ
เศรษฐกิจอย่างแท้จรงิ	ในเศรษฐกจิขบัเคลือ่นด้วยความรู	้นวตักรรมกลายเป็นศนูย์กลางของความส�าเรจ็ในการแข่งขนัเชงิธรุกจิ	และมี
รปูแบบทีห่ลากหลาย	นอกเหนือไปจากรปูแบบทีรู่จ้กักนัทัว่ไปของนวตักรรมทางเทคโนโลยแีล้ว	ยงัมนีวตักรรมทีเ่กดิจากรปูแบบธรุกจิ
ใหม	่(New	business	models)	รูปแบบการจัดองค์กรใหม่	(New	ways	and	organizing)	และนวัตกรรมการออกแบบและการ
ตลาด	(Innovation	in	design	or	marketing)  
 [2].	 กบัดกัรายได้ปานกลาง	(middle-income	trap)	คอื	สภาพของประเทศสามารถพฒันาจากประเทศยากจนทีมี่ราย
ได้ต�่าเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	แต่ก็ต้อง	“ติดหล่ม”	อยู่ในสภาพรายได้ปานกลาง	โดยไม่มีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่มีราย
ได้สูง	ในปี	2011	ธนาคารโลกประกาศว่าประเทศไทยได้เลือ่นฐานะจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางระดบัต�่า	(lower-	middle-income	
country)	สู่ประเทศทีม่รีายได้ปานกลางระดบัสงู	(upper-	middle-income	country)	แล้ว	แต่จากการชะลอตวัลงอย่างมากของการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ	ประเทศไทยคงต้องอยูใ่นสภาพประเทศท่ีรายได้ปานกลางต่อไปอกีหลายปี	[3]	ส�าหรบัความหมายของประเทศ
รายได้ปานกลาง	คือ	ประเทศก�าลังพัฒนาที่อยู่ครึ่งทางของการก้าวไปสู่ประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้ว	เส้นแบ่งที่จะใช้วัดการก้าวพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง	คือ	ประเทศที่มีรายได้ต่อคนของประชากรอยู่ที่	23,000	ดอลลาร์สหรัฐ	โดยวัดจาก	PPP	(Purchas-
ing	Power	Parity)	จากเอกสารของ	Carnegie	Endowment	for	International	Peace	ชื่อ	Making	the	transition:	from	
middle-income	to	advanced	economies	(2011)	ได้แบ่งประเทศรายได้ปานกลางเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มที	่1	คือ	โปแลนด์	ฮังการี	เอ
สโตเนีย	และลิทัวเนีย	ที่พัฒนามาใกล้เส้นแบ่ง	23,000	ดอลลาร์	และจะสามารถก้าวพ้นได้ใน	4-5	ปีข้างหน้า	กลุ่มที	่2	ได้แก	่มาเลเซีย	
ไทย	บลักาเรยี	และหลายประเทศในลาตนิอเมรกิา	ทีย่งัไม่อยูใ่กล้เส้นแบ่งนี	้จงึต้องเพิม่ความพยายามมากขึน้ในเรือ่งอตัราการเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ	หากรายได้ต่อคนของประชากรเพิ่มขึ้นได้ปีละ	5%	มาเลเซียจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในเวลา	10	ปี	(2011-2021)	ส่วนไทย
จะใช้เวลา	20	ปี	(2011-2031)	[4]
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	 	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดย	นางอมุาพร	สขุม่วง	รองอธบิดกีรม
วิทยาศาสตร์บริการ	เป็นประธานในการหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีทั้งในด้านวิชาการ
และด้านปฏิบัต	ิระหว่าง	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กับ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	โดยมี	ผศ.ดร.อาณัติ	
ต๊ะปินตา	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมการหารือ	วันที	่2	พฤษภาคม	2560	
ณ	ห้องประชุมอัครเมธี	ชั้น	6	อาคารตั้วฯ	

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยนางสาวลดา	 พันธ์สุขุมธนา 
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม	 :	 เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยมีผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการฯ	 วันที่	 19	
พฤษภาคม	2560	ณ	ลานเวทีกิจกรรมชั้น	1	ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วิจัยและพัฒนา	สู่ภาคอุตสาหกรรม	:	เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดย	ดร.สทุธเิวช	ต.แสงจนัทร์	อธบิดกีรม
วิทยาศาสตร์บริการ	และ	ดร.จันทร์เพ็ญ	เมฆาอภิรักษ์	ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้อง
ปฏิบตักิาร	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาเซยีน	ASEAN	COST	ครัง้ที	่72	ณ	
Prime	Minister'	s	Office	กรงุเสรเีบกาวนั	ประเทศบรไูนดารุสซาลาม	ระหว่างวนัท่ี	24	-	26	พฤษภาคม	2560	
ซึ่งม	ีรศ.นพ.	สรนิต	ศิลธรรม	ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	เป็นประธานกรรมการวิทยาศาสตร์
อาเซียนของประเทศไทย	

การประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน	ASEAN	COST	
ครั้งที่	72

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดย	นางอมุาพร	สขุม่วง	รองอธบิดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เป็นประธานเปิดงาน	 และให้เกียรติกล่าวต้อนรับ	 นายบรรลือ	 สง่าจิตร	 รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครสวรรค	์และบรรยายพิเศษเรื่อง“การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ	OTOP	และ	SMEs”	
ในงานสัมมนา“โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ	OTOP	และ	SMEs	เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน”	เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ผลิต	ผู้ประกอบการ	วิสาหกิจชุมชน	SMEs	 ในการน�าเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อ
พัฒนาคณุภาพสนิค้าให้ได้รบัมาตรฐาน	อย.	หรอื	มผช.	และยงัช่วยให้เข้าถงึการให้บรกิารของ	วศ.	วนัที	่29	
พฤษภาคม	2560	ณ	โรงแรมแกรนด์ฮิลล์		รีสอร์ท	แอนด	์สปา	อ�าเภอเมืองนครสวรรค	์จังหวัดนครสวรรค์

การลงพื้นที	่จัดโครงการส่งเสริม	OTOP	และ	SME	จ.นครสวรรค์

ความร่วมมือทางด้านวิชาการ	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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36 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดย	 ดร.สุทธิเวชต.แสงจันทร์ 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 และส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 โดย	
ดร.อานนท์	 สนิทวงศ์	 ณ	 อยุธยา	 ผู ้อ�านวยการ	 สทอภ.	 ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านการบินและอวกาศ	
(Aerospace)	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน	 และภาครัฐ	 ร่วมเป็นสักขีพยาน	 เมื่อวันท่ี 
1	มิถุนายน	2560	ณ	อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดย	 นางสาวนงนุช	 เมธียนต์พิริยะ	 
ผู้อ�านวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร	 (อว.)	 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	
“การประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค”	 จัดโดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัส
อาหาร	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ผู้เข้าร่วมการสัมมนา	 เป็นผู้ประกอบการ	หน่วยงานราชการ	ตลอดจนมหาลัยที่
เกี่ยวข้อง	จ�านวน	37	คน	เมื่อวันที	่8-9	มิถุนายน	2560	ณ	อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัต	ิกรมวิทยาศาสตร์บริการ	

การส่งเสริมการประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค

 

ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย	และสร้างมาตรฐาน 
ด้านการบินและอวกาศ

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดย	ดร.สทุธเิวช	ต.แสงจนัทร์	อธบิดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อมด้วย	นางอุมาพร	สุขม่วง	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจ	 เรื่อง	 “ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย	 ระหว่าง	
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 และส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ”ซึ่งจัดขึ้นภายในงานสัมมนาวันรับรองระบบ
งานโลก	และวันมาตรวิทยาโลก	2560	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2560	ณ	ห้องแกรนด์ไดม่อนด	์บอลรูม	อาคา
รอิมแพ็กฟอรั่ม	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	เมืองทองธาน	ีนนทบุร	ี

									กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดย	นางอุมาพร	สุขม่วง	รองอธิบดีกรม
วทิยาศาสตร์บริการ	เป็นประธานในการเปิดงาน	อบรมเชงิปฏบิตักิาร	เร่ือง	“ข้อก�าหนด	ISO	17034	:	2016	–	General 
requirements	for	the	competence	of	reference	material	producers”	และนางดุษฏ	ีมั่นความดี	ผู้อ�านวยการ
ส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิาร	เป็นผูก้ล่าวรายงาน	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	Dr.Takeshi		SAITO		National	
Metrology	Institute	of	Japan		เป็นวิทยากร	โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า	80	คน	ในวันที่	14	–	15	มิถุนายน	
2560	ณ	ห้อง	320	ชั้น	3	อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ		กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“ข้อกำ	หนด	ISO	17034	:	2016	 
General	requirements	for	the	competence	of	reference	material	producers”

ความร่วมมือผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐาน 
ของประเทศไทย

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดย	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร	์อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 พร้อมด้วยนางอุมาพร	 สุขม่วง	 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ	และมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ให้กับห้องปฏิบัติ
การที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศ	 ตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	
จัดโดย	 ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	 เมื่อวันที่	 16	 มิถุนายน	 2560	ณ	 ห้องประชุมวิทยวิถี	 ชั้น	 6	 
อาคารตั้ว	ลพานุกรม	กรมวิทยาศาสตร์

การผลักดันสินค้าไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน	
จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
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	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดย	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร	์อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อมด้วย	นางอุมาพร	สุขม่วง	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	และคณะผู้บริหาร	
วศ.	ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุม	2017	APLAC/PAC	Joint	Annual	Meetings	ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ	
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้เป็น	1	ใน	4	หน่วยงานทีไ่ด้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจดังานประชมุฯ	โดย
มีสมาชิก	APLAC	และ	PAC	จากประเทศต่าง	ๆ	เข้าร่วมการประชุมประมาณ	250	คน	ระหว่างวันที	่16-24	
มิถุนายน	2560	โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2560	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	4	โรงแรมอินเตอร์คอน
ติเนนตัล	กรุงเทพฯ	

	 กรมวทิยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยนางสาวอรุาวรรณ		อุน่แก้ว		ผูอ้�านวยการ 
ส�านักเทคโนโลยีชุมชน		ให้การต้อนรับ	พลเอกธนะศักดิ์		ปฏิมาประกร		รองนายกรัฐมนตร	ี	ประธานเปิดงาน 
Lanna	Expo	2017	เยีย่มชมบธูนทิรรศการกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ผลงานที	่วศ.	ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่วยผู้ประกอบการ	OTOP	และ	SMEs	ให้สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน		เมื่อวันที่	23		มิถุนายน		
2560		ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรต	ิ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่

การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในงาน	
Lanna	Expo	2017

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดย	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร	์อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ	 Dr.Toshiyuki	 Takatsuji,	 Director,	 Research	 Institute	 of	
Engineering	Measurement,	Chair	of	APAM	(Asia	Pacific	Metrology	Program)	และ	Dr.Yochi	Bitou,	
Length	 Standards	Group	Leader	 ผู้แทนจาก	National	Metrology	 Instite	 of	 Japan	 (NMIJ)	 ประเทศ
ญี่ปุ่น	เพื่อหารือความร่วมมือด้านสอบเทียบ	เรื่อง	Universal	Measuring	Machine	(UMM)/Tape	Measuring	 
Development	Project	(TMDP)	และ	Gauge	Block	Interferometer	(GBI)		เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	2560	 
ณ	ห้องประชุมอัครเมธี	ชั้น	6	อาคารตั้วฯ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ความร่วมมือนักวิทยาศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น	พัฒนาด้านการสอบเทียบ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดย	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เป็นประธานการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “Measurement	Uncertainty	 for	
Assessor”	และ	นางดษุฎี		มัน่ความด	ีผูอ้�านวยการส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิาร	เป็นผูก้ล่าวรายงาน	
มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้ประเมิน	และบุคลากร	วศ.	กว่า	80	คน	ในวันที	่29	-	30	มิถุนายน	2560	ณ	ห้องอบรม	320 
ชั้น	3	อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ	

การอบรมเชิงปฎิบัติการ	Measurement	Uncertainty	for	Assessor

การจัดงานประชุม	2017	APLAC/PAC	Joint	Annual	Meetings

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดย	 ดร.สุทธิเวช	 ต.แสงจันทร์	 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสามัญของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต ์
ระหว่างประเทศ	 (International	Union	 of	 Pure	 and	Applied	 Chemistry,	 IUPAC)	 จากประเทศไทย 
เข้าร่วมการประชุม	IUPAC	49th	General	Assembly	ณ	เมืองเซาเปาโล	สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล	ระหว่าง	
วันที่	7	–	13	กรกฎาคม	2560	โดยมีศาสตราจารย์	ดร.สุภา	หารหนองบัว	นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ	
ศาสตราจารย์	 ดร.ศุภวรรณ	 ตันตยานนท์	 นายกกิตติคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ	 และผู้ร่วมการประชุม
อีก	3	คน

การเข้าร่วมประชุม	IUPAC	49th	General	Assembly
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	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดย	ดร.	สทุธเิวช	ต.แสงจนัทร์	อธบิดี
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	เป็นประธานเปิดศนูย์วิทยาศาสตร์บรกิาร	ประจ�าภาคตะวนัออก	จงัหวดัระยอง	โดย
ได้รับเกียรติจาก	นายสุรศักดิ	์เจริญศิริโชติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ	มีผู้เข้าร่วมงาน	
ได้แก่	ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาครัฐและภาคเอกชน	หน่วยงานเกี่ยวข้อง	ฯลฯ	เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	
2560	ณ	อาคารส�านักงานหอการค้าจังหวัดระยอง	ต�าบลทับมา	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	โดย	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร	์อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ	และคณะ	เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับ	Mr.	Lane	Hallenbeck,	Vice	President	และ	Dr.	
Vijay	Krishna	หน่วยงาน	ANSI	(American	National	Standards	Institute)	เเละ	Dr.	Roy	Swift,	Executive	
Director	จากหน่วยงาน	Workcred	เพือ่หารอืการรบัรองความสามารถบคุลากรและพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เมื่อวันที	่24	กรกฎาคม	2560	ณ	กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	

การประชุมความร่วมมือ	หน่วยงาน	ANSI	
(American	National	Standards	Institute)	และ	Workcred

การเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการ	จ.ระยอง	สนับสนุนผู้ประกอบการ
ภูมิภาคตะวันออก

			กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	โดย	นางอุมาพร	สุขม่วง	รองอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ	 เป็นประธาน	 การประชุมจัดท�าแผนบูรณาการระหว่างส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ	
กบักรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	พร้อมด้วย		พลต�ารวจตร	ีปรดีี	พงศ์เศรษฐสนัต์	รองผูบั้ญชาการส�านกังานพสิจูน์
หลักฐานต�ารวจ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	และคณะท�างาน	ในวันที	่26	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องประชุมอัคร
เมธี	ชั้น	6	อาคารตั้ว	ลพานุกรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดย	นางอุมาพร	สุขม่วง	รองอธิบดี
กรมวทิยาศาสตร์บริการ	เข้าร่วมพธิลีงนามถวายพระพรชยัมงคลเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	65	
พรรษา	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	28	กรกฎาคม	2560		เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา	ความจงรักภักด	ีและ	
ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุแด่	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร	ณ	ศาลาสหทยั
สมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง	

การทำ	บุญตักบาตร	และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
65	พรรษา	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

การประชุมจัดทำ	แผนบูรณาการร่วมกับสำ	นักงานพิสูจน์หลักฐานตำ	รวจ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดย	ดร.ภูวดี	ตู้จินดา	นักวิทยาศาสตร์
ช�านาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุม่วสัดธุรรมชาตแิละเส้นใย	ได้รบัคดัเลอืกจากผูเ้ชีย่วชาญด้านเคมแีละวศิวกรรมเคม ี
ซึง่สมคัรจากท่ัวโลก	เป็นหนึง่ในผูเ้ข้าร่วมโครงการจ�านวน	32	คน	และเป็นตวัแทนของประเทศไทย	ในการเข้าร่วม 
โครงการ	OPCW	Associate	 Programme	ครั้งที	่ 18	 ซึ่งเป็นโครงการอบรมระดับนานาชาติที่ส�าคัญในการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศสมาชิกของ	"Organisation	for	
the	Prohibition	of	Chemical	Weapons	(OPCW)"	หรือ	"องค์การห้ามอาวุธเคมี"	

การเข้าร่วมโครงการ	OPCW	Associate	Programme	ครั้งที	่18	
	ณ	กรุงเฮค	ประเทศเนเธอร์แลนด์
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								กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดย	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร	์อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	เป็นผู้กล่าวรายงาน	การประชุมประชาพิจารณ	์เรื่อง	“หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย
การรบัรองความสามารถบคุลากรสาขาการควบคมุคณุภาพน�า้บริโภค”	ทัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก	รองศาสตราจารย์	 
สรนิต	 ศิลธรรม	 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 “ความส�าคัญใน
การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสากล”	โดยมี	ดร.จันทร์เพ็ญ	เมฆาอภิรักษ	์ 
ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร	เป็นผูก้ล่าวอภปิราย	ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมอภปิราย
กว่า	170	คน	ในวันที	่17	กรกฎาคม	2560		ณ	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลีย์	กรุงเทพฯ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดย	นางอุมาพร	สุขม่วง	รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 นักวิทยาศาสตร์	 เข้าร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมการ
จัดงาน	“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิประจ�าป	ี2560”	เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”	ภายใต้แนวคิด	“จุดประกายความคิด	พัฒนาชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์	เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี	สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”โดยมี	ดร.อรรชกา	สีบุญเรือง	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน	ในวันที่	3	
สิงหาคม	2560	ณ	โรงแรมพูลแมน	คิงพาวเวอร์	(รางน�า้)

งานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน	
“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิประจำ	ปี	2560”

การจัดประชุมประชาพิจารณ	์เรื่อง	“หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรอง
ความสามารถบุคลากร	สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำ	บริโภค”

						กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดย	นางอุมาพร	สุขม่วง	รองอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	
“การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยส�าหรับอุตสาหกรรมเคมี”	 จัดโดยส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการ	(พศ.)	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน	ได้แก่	ผู้ประกอบการ	อุตสาหกรรม	ภาครัฐ	
และภาคเอกชน	หน่วยงานเกี่ยวข้อง	ฯลฯ	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2560		ณ	โรงแรมโกลเด้น	ซิตี้	ระยอง	อ.เมือง	
จ.ระยอง	

การจัดสัมมนาการจัดการสารเคมีสำ	หรับอุตสาหกรรมเคม	ีจ.ระยอง

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 ถวายพระพรชัยมงคล	
และถวายพระราชกุศล	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 85	 พรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม
ราชินีนาถ	ในรัชกาลที	่9	บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต	ซึ่งน�าโดย	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	
และคณะรัฐมนตรี	 หลังจากนั้น	 ดร.สุทธิเวช	 ต.แสงจันทร์	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 นางอุมาพร	 สุขม่วง	
รองอธิบดี	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	 และข้าราชการได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร	 บริเวณพระบรมมหาราชวัง 
ซึ่งน�าโดย	ดร.อรรชกา	สีบุญเรือง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การถวายพระพรชัยมงคล	และถวายพระราชกุศล	เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
85	พรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลท่ี	9

															กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้เข้าร่วมจดันทิรรศการในงาน	“มหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2560”	 ภายใต้แนวคิด	 “จุดประกายความคิด	 พัฒนาชีวิตด้วย 
วิทยาศาสตร์	 เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี	 สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”	 รวมสุดยอดนิทรรศการและกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ	มาจัดแสดงอย่างอลังการ	และกิจกรรมสุดท้าทาย	
อีกมากมาย	ระหว่างวันที่	17-27	สิงหาคม	2560	ณ	ฮอลล์	2-8	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

การจัดกิจกรรมสร้างความรู	้ความเข้าใจ	บทบาทความสำ	คัญ	
งานให้บริการทาง	วทน.	



DSS	NEWS

40 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	โดย	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร	์อธิบดี
กรมวทิยาศาสตร์บริการ	เป็นประธานในการเปิด	การประชมุความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างหน่วยงานรบัรอง
ระบบงาน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	และ	Taiwan	Accreditation	Foundation	(TAF)		“The	8	DSS-TAF	
Department	Meeting”	 ในวันที่	 23	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องประชุมอัครเมธ	ีชั้น	 6	อาคารตั้ว	 ลพานุกรม	 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานรับรองระบบงาน	
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	และ	Taiwan	Accreditation	Foundation	(TAF)

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 	 โดย	นายธีระชัย	 รัตนโรจน์มงคล	
นกัวทิยาศาสตร์เชีย่วชาญ	เป็นผูแ้ทนกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	เข้าร่วมงาน	“มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต	ิ2560	
(Thailand	Research	Expo	2017)”		ซึ่งได้รับเกียรติจาก	พลอากาศเอกประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี	
เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง	“ศาสตร์พระราชา	:	วิจัยและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”	เมื่อ
วันที่	 23	 สิงหาคม	 2560	ณ	ห้องประชุมเวิลด์	 บอลรูม	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด	์

วศ./ก.วิทย์ฯ	เข้าร่วมงาน	“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	2560	
(Thailand	Research	Expo	2017)”

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดยกลุ่มวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยี
เคลือบผิว	 (วค.)	 ได้จัดสัมมนาเร่ือง	 “การลดมลพิษและพลังงานในกระบวนการผลิตแก้ว”	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
สมัมนาทราบถึงการปรบัปรงุกระบวนการ	(Process	optimization)	หลอมแก้ว	เพือ่ลดมลพษิและพลงังาน	โดย
ได้เชิญ	Prof.	Reinhart	Conradt	ผู้เชี่ยวชาญด้าน	Glass	Technology	มาร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย
ในครัง้นี	้และมผู้ีเข้าร่วมการสมัมนาดงักล่าวทัง้หมด	97	คน	เป็นบคุลากรจากอตุสาหกรรมแก้วและกระจกของ
ไทย	วันที	่25	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องประชุมภูมิบดินทร	์ชั้น	6	อาคารเคมีปฏิบัติ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ./ก.วิทย์ฯ	ส่งเสริมอุตสาหกรรมแก้วและกระจกของไทย	จัดสัมมนา	
เรื่อง“การลดมลพิษและพลังงานในกระบวนการผลิตแก้ว”

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุ
สัมผัสอาหาร	 (อว.)	 ได้จัดสัมมนาเรื่อง	 “การใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหาร”	 
โดยได้เชญิผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางทัง้หมด	3	ท่าน	ได้แก่	ดร.กณัณพนต์		โล่เพชรตัน์	ดร.จริาภรณ์	บรุาคร		และ 
นายปรานต์		ปิ่นทอง	เป็นวิทยากรทั้งในภาคการบรรยายและภาคปฏิบัต	ิซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว	
ประกอบด้วย		ผูป้ระกอบการอาหาร	หน่วยงานราชการ	และมหาวทิยาลัยทีเ่กีย่วข้อง	เมือ่วนัที	่28-29	สงิหาคม	
2560	ณ	ห้อง	320	ชั้น	3	อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัต	ิกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ./ก.วิทย์ฯ	สร้างความเข้มแข็งในด้านเทคนิคทางวิชาการให้กับผู้ประกอบการอาหาร	
จัดสัมมนา	เรื่อง	“การใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหาร”
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