




1วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

PEOPLE IN FOCUS

 

 มแีนวทางการผลักดนังานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ OTOP เป็นอย่างไร 

จากนโยบายของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีต้่องการ

จะน�าวิทยาศาสตร์ไปตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศ มีแนวทาง

การผลกัดนังานโดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ร่วมกบัสถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดท�าโครงการ 

ยกระดบั OTOP ใน 10 จังหวดัทีย่ากจนทีส่ดุของประเทศ ได้แก่ 

แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก นครพนม กาฬสนิธุ ์อ�านาจเจริญ บรีุรมัย์ 

ชัยนาท ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

จะเน้นพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทผ้าและสมุนไพรท่ีไม่ใช่

อาหาร เน้นกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่ม D หมายถึง กลุ่มที่ก�าลัง

ปรบัตวัเข้าหาห่วงโซ่อปุทาน เป็นกลุม่ทีส่นิค้ายงัไม่ได้มาตรฐาน 

สินค้าขายได้ราคาต�่าและผลิตได้น้อย วัตถุประสงค์ที่จะน�า

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยเีข้าไปช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้กบั

ผูป้ระกอบการ OTOP ช่วยยกระดบัคณุภาพสนิค้าให้มีคุณภาพ

และความปลอดภยั จะส่งผลให้สินค้าได้รับการยอมรบั ผู้บรโิภค

มีความม่ันใจเลือกซื้อเลือกใช้เพิ่มขึ้น เป็นการสนับสนุนสินค้า 

OTOP ไทยช่วยเพิ่มรายได้แก้ปัญหาความยากจนได้

 แผนการด�าเนินงานในปี 2561 เพื่อผลักดันให้

บรรลตุามวตัถุประสงค์ ในการด�าเนนิงานได้มกีารวางแผนทัง้

แผนงาน แผนเงิน และแผนก�าลังคนเพื่อเตรียมพร้อมในการ

ด�าเนนิการอย่างเตม็ทีโ่ดยมกีลไกการท�างานร่วมกบักรมพฒันา

ชมุชน กระทรวงมหาดไทย ซึง่จะช่วยชีปั้ญหาของกลุม่ OTOP 

ในแต่ละพื้นที่ ร่วมกับบริษัทประชารัฐสามัคคีที่จะช่วยดูความ

ต้องการของตลาด ถ้าผู้ประกอบการจะผลิตสินค้าตามความ

ต้องการของตัวเอง จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาผลิตตาม

ความต้องการของตลาด นอกจากนัน้ยงัร่วมกบัสถาบนัการศกึษา

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 People in focus ฉบับน้ี ได้สัมภาษณ์ นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ถึงแนวคิดการผลักดนังานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพือ่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งผูป้ระกอบการ 

OTOP มุ่งหวังให้สามารถประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบอาชีพจะส่งผลดต่ีอเศรษฐกิจ

ของประเทศระยะยาว

" เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งผู้ประกอบการ OTOP " 
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หลังจากคัดเลือกผู้ประกอบการแล้ว จะด�าเนินงานต่อโดย
การส�ารวจสภาพปัญหา เช่น ผูป้ระกอบการผ้ากจ็ะเข้าไปดู
ว่าผ้าที่ผู้ประกอบการท�าอยู่มีปัญหาอะไรบ้าง ผลิตออกมา
แล้วด้านการย้อมสธีรรมชาตผิลติภณัฑ์และคณุภาพดหีรอืไม่ 
สตีกหรือไม่ ค่าความเป็นกรดหรือด่างได้มาตรฐานไหม ผ้า
ครามมีความคงทนต่อสีในข้ันตอนการซักย้อมดีไหม เมื่อ
ทราบปัญหาแล้วก็จะวางแผนให้ผู ้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไป
อบรมถ่ายทอดความรู ้ เพื่อน�าไปพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและให้ค�าปรึกษาเชิงลึก เพื่อยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการคัด
เลือกผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดเพื่อพัฒนาเป็นผู้น�า
กลุ่มให้มีศักยภาพในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

 นอกจากการช่วยพฒันาการผลติแล้วยงัส่งเสริม
การตลาดให้สามารถจ�าหน่ายสินค้าได้อย่างไร กรม
วิทยาศาสตร์บริการโดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน นอกจาก 
จะให้ความส�าคัญการน�าผลงานนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ของกรมฯ ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน SMEs มาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังด�าเนินการ
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการรวมกลุ่ม

สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เพ่ือสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดโดยเน้นสร้างตรา
สัญลักษณ์สินค้าและขยายโอกาสช่องทางการตลาดใหม่ๆ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 นอกจากนัน้ยงัได้เปิดตลาดให้กบักลุม่ผูป้ระกอบการ
ทีเ่ข้าร่วมโครงการได้น�าสนิค้ามาจดัแสดงและจ�าหน่าย ได้แก่ 
การเปิดให้น�าสนิค้ามาจ�าหน่าย ณ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
โดยจัดเป็นร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
ได้เข้ามาจ�าหน่ายสนิค้า โดยให้มกีารหมนุเวยีนกลุม่ OTOP 
3-5 วันต่อกลุม่ รวมทัง้ยงัได้มกีารจดังานจ�าหน่ายสนิค้าและ 
ทดสอบตลาด ซ่ึงอยูภ่ายใต้โครงการเพ่ิมกลยทุธ์การตลาดแก่
วสิาหกิจชมุชนภมูภิาคข้ึน มุง่ส่งเสริมศกัยภาพด้านการตลาด 
ให้แก่ผูป้ระกอบการ ซึง่มผีูป้ระกอบการกลุม่ผลติภณัฑ์อาหาร
และเครือ่งดืม่ กลุม่สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร กลุม่ผ้าและส่ิงทอ 
และกลุม่ของใช้ของประดับตกแต่ง เข้าร่วมงานจ�าหน่ายสนิค้า
และทดสอบตลาดกว่า 35 ราย ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1  
ห้างสรรพสินค้า JJ MALL เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ 
ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดหมาย

PEOPLE IN FOCUS
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บทความพิเศษ

 Big Rock คืองบประมาณก้อนใหญ่ จ�านวนกว่า 3 พันล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ด�าเนินงานผ่าน 14 โครงการส�าคัญ และใน 14 โครงการดังกล่าวได้แบ่งการด�าเนินการเป็น 3 ส่วน คือ“วิทย์สร้างคน”  
“วิทย์แก้จน” และ “วิทย์เสริมแกร่ง” เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
รวมถึงการปูพื้นฐานในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 ท่ีส�าคัญในระยะส้ัน คือเพ่ือแก้ปัญหาของประเทศให้ตรงจุด 
และตรงกับความต้องการของคนในประเทศ ถ้าสามารถลดความเหลือ่มล�า้หรอืแก้จนให้กบัคนส่วนใหญ่ได้ พร้อมกบัสร้างคน
รุน่ใหม่ให้มคีวามคดิสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมข้ึนมาได้ ประเทศกจ็ะก้าวไปได้ไกล โดยโครงการต่างๆ 
จะเริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือน มี.ค. เป็นต้นไป

 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้รบัมอบหมายเป็นเจ้าภาพการจดังานมหกรรมวทิย์สร้างอาชพี ยกระดบัภมูภิาค จงัหวดับรุรีมัย์ 
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561  ซึ่งโครงการนี้อยู่ในโครงการ Big Rock ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  
โดยร่วมจดังานกับหน่วยงานในสงักดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครอืข่ายภมิูภาค ซึง่ม ีดร.สวิุทย์ เมษนิทรย์ี  รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.) เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพเิศษถงึนโยบายกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ในการ
ด�าเนินงานโครงการมหกรรมวทิย์สร้างอาชพี ยกระดบัภมูภิาค ทีต่อบรบักบันโยบายรฐับาลทีเ่น้นสร้างสงัคมแห่งโอกาส ลดความ
เหลื่อมล�้าซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ได้น�าวิทยาศาสตร์เข้ามาตอบโจทย์วิทย์แก้จน และวิทย์สร้างคน โดยด�าเนินงาน
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพื่อยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย 
เน้น 3 เรื่องหลัก คือ

" วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง "
BigRock กระทรวงวิทยาศาสตร์เน้น 
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บทความพิเศษ

 

 เรื่องที่ 1 ภาคการเกษตรดีขึ้น ประชาชนม ี
รายได้เพิ่ม มีผลผลิตเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้  
 
 เรื่องที่ 2 สินค้า OTOP มีการเพิ่มมูลค่า สร้าง
เร่ืองราว ผู้ซื้อมีความมั่นใจในคุณภาพ เน้นน�าจุดแข็ง 
ที่หน่วยงานมีเทคโนโลยีพร้อมใช้มาช่วยยกระดับสินค้า  
ช่วยลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น ผ้าทอส่งเสริม
ด้วยเทคโนโลยกีารฟอกย้อมสไีม่ตก  สนิค้าอาหารเน้นให้
มคีณุภาพ ใช้เทคโนโลยช่ีวยให้ยดือายกุารเกบ็รกัษา รวมทัง้
ต่อยอดผลิตเป็นสินค้าอาหารรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น  
 
 เรื่องที่ 3 เป็นการน�าเทคโนโลยีมาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน  เช่น ระบบการควบคุมการใช้น�้าชุมชน 
การรดน�า้ การควบคมุอณุหภูมหิรือแสงในการเกษตร ส่งเสรมิ
ให้ชุมชนเห็นว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป็นเรือ่งใกล้ตัวท่ีมคีวามส�าคญัต่อการยกระดบัความมัง่คัง่
อย่างยั่งยืน

 

 นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังมีเรื่อง
ของ 1 ต�าบล 1 นวตักรรม ทีไ่ด้ร่วมมอื กบั สภาเกษตรกร
แห่งชาติ ประชารัฐสามัคคี และทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมระดับชุมชน ที่เกิดจากการคิดค้นของ
ชุมชน รังสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาที่มีอยู ่ออกมาเป็น
นวตักรรม ทัง้ 2 โครงการนีอ้ยูใ่นโครงการ Big Rock ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้ผลักดันสู่การปฏิบัติแล้วใน
จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดน่าน  ซึ่งคาดหวังว่าจะยกระดับ
คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนใน 10 จังหวัด 
เป้าหมายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ภายใน 1 – 3 ปี  
โครงการ Big Rock วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน และวิทย์
เสริมแกร่ง จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน 
เปลีย่นแปลงประเทศและน�าประเทศเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 
ได้อย่างมั่นคง เพราะหัวใจท่ีส�าคัญท่ีสุดของโครงการ  
Big Rock คือ “คน” ถ้าเปล่ียนความคิดคนไทยให้มี 
ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้ คนไทยจะมีเหตุมีผล และ
จะสร้างสังคมท่ีมีเหตุมีผลได้ สังคมไทยจะเป็นสังคม 
ที่มีศักยภาพ 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ



ASEAN NEXT 2018
นงนุช  เมธียนต์พิริยะ
ผู้อำ�นวยก�รกองผลิตภัณฑ์อ�ห�รและวัสดุสัมผัสอ�ห�ร
จุฑ�ทิพย์  ล�ภวิบูลย์สุข
นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�รพิเศษ  กองผลิตภัณฑ์อ�ห�รและวัสดุสัมผัสอ�ห�ร

การเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการ
อาเซียนกับงาน
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ว.ศ. วันนี้

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน โดยได้ก�าหนดเป็นประชาคมไว้
ทัง้หมด3 ด้าน ได้แก่ (1) ประชาคมการเมืองและความมัน่คง  
(2) ประชาคมเศรษฐกิจ  (3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 
ซึ่งในการพัฒนาทั้ง 3 ด้านน้ี จ�าเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม หรอื วทน. เข้ามาเป็นกลไกพืน้ฐาน
ในการน�าอาเซียนไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน วทน. กระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีระหนกัถึงความส�าคญัดังกล่าว 
จึงได้ริเริ่มการจัดงาน ASEAN NEXT  ขึ้นในปี พ.ศ. 2560 
เป็นงานทีจ่ดัภายใต้แนวความคดิ Creating Smart Community 
through STI Collaboration และเนื่องในโอกาสฉลอง 
ครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้อาเซยีนและเฉลิมฉลองวาระโอกาส
ครบรอบ 40 ปี ความสมัพนัธ์อาเซยีน–สหภาพยโุรป การจัดงาน  
ASEAN Next จึงเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม (วทน.) ระหว่างอาเซยีน
กบัประเทศคูเ่จรจา ตลอดจนการสร้างโอกาสในการน�า วทน.ไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจุบนัมกีารจดัต่อเนือ่งในปี พ.ศ. 2561 หรอื ค.ศ. 2018 ตัง้แต่

วันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ภายใต้แนวคิด Rising STI  
Networking for Innovative ASEAN โดยมีสาธารณรัฐเกาหลี
เป็นประเทศคู่เจรจาที่เข้าร่วมงาน การจัดงานครั้งนี้เป็นการ
ส่งเสรมิความร่วมมือและสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืด้าน วทน. 
ที่ส่งเสริมให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจและ
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ยนืในอาเซยีนอนัจะก่อให้เกดิ
ประโยชน์แก่ประชาคมอาเซยีนทัง้ภมูภิาค  กจิกรรมภายในงานน้ี
มีหลายด้าน ท้ังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็และแนวทางการด�าเนนิงานความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ และการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารด้าน วทน. รายสาขา
เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาทักษะของบุคลากร 
ด้าน วทน. ของอาเซยีนและโครงสร้างพืน้ฐานด้าน วทน. เพ่ือ
อตุสาหกรรม  โดยสถานที่จัดงานในวันที่ 19 มีนาคม 2561 
ณ โรงแรม รอยัล ออคดิ เชอราตนั โฮเทล็ แอนด์ ทาวเวอร์ส 
และวนัที ่20 – 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3  ส�านัก
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ
ห้อง 515 อาคารหอสมดุฯ  กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 Spceial guest ฉบับนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการห้องปฏิบัติ
การทดสอบจากประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ที ่
ได้เข้าร่วมอบรม“FCM Training 2018: Analysis of Plasticizers in Food Contact 
Materials and Food Products”  เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 กองผลิตภัณฑ์อาหารและ
วสัดสัุมผสัอาหาร กรมวทิยาศาสตร์บริการ จัดขึน้แก่บคุลากรห้องปฏบิติัการของประเทศสมาชกิ
อาเซียน ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ พม่า บรูไน กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์  
เวียดนาม และไทย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการห้อง
ปฏิบตักิารทดสอบ สร้างความเข้มแขง็และขดีความสามารถในขัน้ตอนการควบคุมคณุภาพโดย
ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Mr. Joseph Del Del Rosario, Food and Drug Administration, Philippines
 “การฝึกอบรมในครัง้นีม้ปีระโยชน์อย่างมากต่อการคุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้รโิภค
ในประเทศฟิลปิปินส์  ในการใช้ภาชนะบรรจอุาหาร และจากการได้รบัสารปนเป้ือนทีแ่พร่กระจาย
จากวสัดสุมัผสัอาหารเช่น สารพทาเลทและสารพลาสตไิซเซอร์ต่าง ๆ
 ผมคดิว่ามนัเป็นโอกาสทีดี่มาก ๆ  ทีจ่ะน�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้ได้ในห้องปฏิบตักิาร
ของผม เพราะนบัตัง้แต่มกีารก่อต้ังประชาคมอาเซียนโดยมุง่หวังทีจ่ะให้ประเทศสมาชกิท�างาน
ร่วมกนั อย่างไรกต็ามในหน่วยงานของผมเริม่มกีารทดสอบวสัดสุมัผสัอาหารเมือ่ไม่กีปี่ทีผ่่านมาจงึ
อาจต้องใช้เวลาในการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้งานส�าหรับห้องปฏบิติัการของผม
เพือ่ให้สามารถให้บรกิารได้”

ผู้แทนประเทศ สมาชิกอาเซียนในการฝึกอบรม
FCM Training 2018: Analysis of 
Plasticizers in Food Contact Materials and Food Products

SPECIAL GUEST
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Ms. Toh Hwee Khim, Health Sciences Authority, Singapore
 “ดฉินัได้รบัความรูเ้กีย่วกบัสารพลาสตไิซเซอร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่น�า้มนัแร่ทีก่�าลงัได้รบัความสนใจอย่างมาก
ในขณะนี ้นอกจากน้ีดฉินัได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการใช้เครือ่ง Gas chromatograph (GC) และ Liquid chromatograph 
(LC) แบบ online เพือ่ใช้ทดสอบน�า้มนัแร่  รวมทัง้รายละเอยีด หลกัการและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้องกบัสารพทาเลทและ 
สารพลาสตไิซเซอร์อืน่ๆ
 วิทยากรน�าเสนอวิธีการทดสอบใหม่ ๆ ท�าให้ดิฉันได้รับความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการเลือกใช้คอลัมน์และ
คุณลกัษณะของสารท่ีจะทดสอบ  ดฉินัสามารถน�าความรูเ้หล่านีไ้ปใช้กบังานทีท่�าอยูไ่ด้โดยเฉพาะอย่างยิง่การทดสอบ
ด้วยเครือ่ง Mass Spectrometer (MS) และ GC-FID เพราะปัจจบุนัทีห้่องปฏบิติัการดฉินัทดสอบสารพลาสตไิซเซอร์
ด้วยเครือ่ง MS เท่าน้ัน” 

Mr. Huu Vinh Nguyen, Quality Assurance and Testing Center 3, Vietnam
 “การฝึกอบรมในครัง้นีม้ปีระโยชน์ต่อผมเป็นอย่างยิง่  ผมได้รบัทราบข้อมลูความเป็นไปของประเทศในภูมภิาค
อาเซยีน นอกจากนีผ้มได้รบัความรูร้วมท้ังโอกาสฝึกฝนการใช้เคร่ืองมอืต่าง ๆ ในขณะเดียวกนักไ็ด้รู้จักและสร้างเครือข่าย
กบัเพ่ือน ๆ จากประเทศสมาชกิอาเซยีนทีม่าอบรมในครัง้นี้
 ผมสามารถน�าความรูท่ี้ได้จากการฝึกอบรมในครัง้นีไ้ปใช้ในการวจิยัและพฒันาด้านการทดสอบสารพทาเลต 
ในห้องปฏบิติัการของผมทีเ่วยีดนาม”

นายบรรพต กลิน่ประทมุ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
 “ ผมได้รบัประโยชน์อย่างมากในการฝึกอบรมครัง้นี ้เนือ่งจากหน่วยงานทีผ่มท�างานอยูน่ัน้เป็นห้องปฏบิตักิาร
ด้านวสัดสุมัผสัอาหาร   เนือ้หาการฝึกอบรมครอบคลมุเรือ่งการทดสอบพทาเลทซึง่ทีห้่องปฏบิติัการของผมยงัไม่ได้เปิด
ให้บรกิารทดสอบ  ซึง่คาดว่าจะน�าความรู้ทีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้เพือ่เปิดให้บรกิารในอนาคต
 ผมสามารถน�าทักษะที่ได้จากการอบรมโดยเฉพาะการใช้เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร ์
(Gas chromatograph- Mass spectrometer, GC–MS)  ไปประยกุต์ใช้กับเครือ่ง GC–MS ทีมี่อยูใ่นห้องปฏบิตักิาร”
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การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ
ฟอร์มัลดีไฮด์ในสารฆ่าเชื้อ

น�ยน�รถ พรหมรังสรรค์
นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร 
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์บริโภค

รูปที่ 1 ฟอร์มัลดีไฮด์ที่ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อในอาหาร [1]
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 ฟอร์มัลดไีฮด์หรอือกีชือ่หนึง่ท่ีเป็นทีรู่จ้กักันโดยทัว่ไปคอื
ฟอร์มาลนิเป็นสารฆ่าเชือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู นยิมใช้กนัอย่าง
แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านปศสุตัว์และประมงเนือ่งจาก 
สามารถฆ่าเชื้อได้หลายชนิด เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และ
สปอร์ อย่างไรก็ตามฟอร์มัลดีไฮด์เป็นสารพิษและเป็นสารก่อ
มะเร็งในมนุษย์หากได้รับปริมาณเกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ส่วนในล้านส่วน) จะท�าให้เกดิการระคายเคอืง มอีาการหายใจ
ติดขัด แสบตา แสบจมูก และหากได้รับปริมาณสูงกว่านี้อาจ
ท�าให้หมดสติและเสียชีวิตได้

 การทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในสารฆ่าเชื้อเพ่ือให้
ทราบปริมาณทีถ่กูต้องนัน้มคีวามส�าคญัทัง้นีเ้พือ่ให้สามารถใช้
สารฆ่าเชือ้ในปรมิาณทีเ่หมาะสม ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อความ
ปลอดภยัของผูบ้รโิภคจากอาหารทีม่กีารน�าฟอร์มลัดีไฮด์ไปใช้
ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ 
ฟอร์มลัดไีฮด์ในสารฆ่าเชือ้เป็นการพฒันาวธิทีดสอบโดยดดัแปลง 

 
 

 

มาจากมาตรฐานวิธี ISO 17226-1: 2008 ซึ่งเป็นวิธีทดสอบ
ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในตัวอย่างหนังสัตว์ด้วยเทคนิคไฮเพอร์ 
ฟอร์แมนซ์ลคิวิดโครมาโทกราฟี (High performance liquid 
chromatography, HPLC) ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการ 
ทดสอบนีม้คีวามเหมาะสมกบัการน�ามาดัดแปลงเพือ่ใช้ทดสอบ 
ตวัอย่างสารฆ่าเช้ือ จงึจ�าเป็นต้องตรวจพสิจูน์ความถูกต้องของ
วิธีซ่ึงเป็นข้อก�าหนดหนึ่งตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 
2017 จากการเตรียมตัวอย่างสารฆ่าเชื้อโดยการท�าปฏิกิริยา
กบั 2,4-dinitrophenyl hydrazine เพือ่เปลีย่นฟอร์มัลดไีฮด์
ให้อยูใ่นรปูสารประกอบเชิงซ้อน แล้วน�าไปทดสอบด้วย HPLC 
ซึ่งตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดไดโอดอาเรย์ (diode array) ที่
ความยาวคลืน่ 360 นาโนเมตร พบว่าขดีจ�ากดัในการตรวจหา
ของวิธีทดสอบ (limit of detection, LOD) เท่ากับ 0.0023 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ขีดจ�ากัดในการวัดปริมาณ (limit of 
quantitation, LOQ) เท่ากบั 0.22  มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั ช่วงการ 
ท�าเส้นโค้งสอบเทียบ (standard curve range) ของฟอร์มัลดไีฮด์
เท่ากับ 0.1 ถึง 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงสามารถทดสอบ
ตัวอย่างสารฆ่าเชื้อที่มีปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ได้ตั้งแต่ 0.22 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถึง ร้อยละ 37.29 มีค่าความไม่แน่นอน
ขยายเท่ากับร้อยละ 6.85
วิธีก�รทดสอบ 
  1. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และส�รเคมี  
  1.1 เครื่อง HPLC (ยี่ห้อ Agilent รุ่น 1200) ซึ่ง 

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ
ฟอร์มัลดีไฮด์ในสารฆ่าเชื้อ
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รายการ สภาวะ

คอลัมน์ รีเวอร์สเฟสชนิดคาร์บอน 18 (C18) : 
150 x 4.6 มิลลิเมตร, ขนาดอนุภาค 3.5 
ไมครอน

อุณหภูมิตู้อบ 40 องศาเซลเซียส

เฟสเคลื่อนที่ อัตราส่วนอะซีโตไนไตรล์ต่อน้�า คือ 60:40 
ที่อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที

ปริมาตรการฉีด
สารละลาย

20 ไมโครลิตร

การตรวจวัด ไดโอดอาเรย์ วัดค่าการดูดกลืนที่
ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร
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ตรวจวดัด้วยเครือ่งตรวจวดัไดโอดอาเรย์ทีค่วามยาวคลืน่ 360 
นาโนเมตร
  1.2 เคร่ืองชั่ง (ยี่ห้อ Metler รุ ่น AB-204) ชั่ง 
ความละเอียดระดับ 0.1 มิลลิกรัม 
  1.3 เครือ่งแก้ว เช่น ขวดแก้ววดัปรมิาตรชัน้คณุภาพ
วิเคราะห์  (volumetric flask class A), บิวเรต และปิเปต
  1.4 สารเคมีและการเตรียมสารละลาย
      1.4.1 สารมาตรฐานวัสดุอ้างอิง (reference ma-
terial, RM) ที่ใช้คือ โพแตสเซียมไอโอเดต (ยี่ห้อ Merck  
ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.76) 
      1.4.2 สารละลายมาตรฐานฟอร์มัลดีไฮด์ (ยี่ห้อ 
Loba, ความเข้มข้นร้อยละ 37) เตรียมสารละลายมาตรฐาน
ที่ความเข้มข้น 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร โดยปิเปตสารละลายมาตรฐานฟอร์มัลดีไฮด์ความ 
เข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 
มิลลิลิตร ลงในขวดปริมาตร 10 มิลลิลิตร แล้วเติม acetoni-
trile 4 มิลลิลิตร จากนั้นปรับปริมาตรเป็น 10 มิลลิลิตรด้วย
น�้าปราศจากไอออน ก่อนน�าไปใช้งานต้องหาความเข้มข้นท่ี
แน่นอน (standardization) โดยไทเทรตกบัสารมาตรฐานวสัดุ
อ้างอิงโพแตสเซียมไอโอเดต
   1.4.3 กรดออร์โทฟอสฟอริก (ยี่ห้อ Merck, ความ
เข้มข้นร้อยละ 85)
         1.4.4 2, 4-ไดไนโตรฟีนลีไฮดราซนี (2,4- dinitro-
phenylhydrazine) (ยีห้่อ Loba ความเข้มข้นร้อยละ 99, เกรด  
AR) เตรยีมสารละลายโดยช่ัง 0.3 กรมัละลายในกรดออร์โทฟอส 
ฟอริกเข้มข้น (ในข้อ 4.3) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
 1.4.5 อะซีโตไนไตรล์ (ยี่ห้อ Fisher, ความบริสุทธิ์ 
มากกว่าร้อยละ 99.9 เกรด HPLC)
       1.4.6 น�้าปราศจากไอออน (deionized water) 
 2. วิธีดำ�เนินก�ร
  2.1 การเตรียมเส้นโค้งสอบเทียบ
 ปิเปตสารละลายมาตรฐานฟอร์มลัดไีฮด์ความเข้มข้นต่าง ๆ  
ทีเ่ตรยีมได้จากข้อ 1.4.2 ลงในขวดแก้ววัดปรมิาตร 10 มลิลลิติร 
จากน้ันเติมอะซีโตไนไตรล์ ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ตามด้วย
สารละลาย 2,4-dinitrophenylhydrazine ปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน�้าปราศจากไอออน ท�าการ
เก็บสารละลายที่เตรียมได้ในท่ีมืด 1 ช่ัวโมง แล้วจึงน�าไป
ทดสอบด้วยเครื่อง HPLC โดยสภาวะที่ใช้ทดสอบแสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางที ่1  สภาวะการท�างานของเคร่ือง HPLC ทีใ่ช้ทดสอบ 
   ตัวอย่าง  

   

 
  2.2 วธิทีดสอบตัวอย่างสารฆ่าเชือ้ด้วยเครือ่ง HPLC 
 ชัง่สารฆ่าเชือ้ใส่ลงในขวดปรมิาตรขนาด 10 มิลลลิติรโดย
ค�านวณน�้าหนักตัวอย่างให้มีปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์อยู ่ใน 
ช่วงเส้นโค้งสอบเทียบ วิธีการเตรียมสารละลายตัวอย่างท�า 
เช่นเดียวกันกับการเตรียมสารละลายมาตรฐานฟอร์มัลดีไฮด์
ในข้อ 1.4.2 
  2.3 วธีิค�านวณปรมิาณฟอร์มลัดไีฮด์ในตวัอย่างสาร 
ฆ่าเชือ้
     ความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์ในตัวอย่างสารฆ่าเชื้อ 
ค�านวณได้จากสมการ
 ฟอร์มัลดีไฮด์ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  =   
 เมือ่  C   คือ ความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง 
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
  D คือ แฟกเตอร์ส�าหรับเจือจาง
  W คือ น�้าหนักตัวอย่าง (กรัม)
  V คือ ปริมาตรเริ่มต้น (มิลลิลิตร) ในการเตรียม
ตัวอย่าง
 3. ผลและวิจ�รณ์  
         3.1 การเตรียมเส้นโค้งสอบเทียบ
 ภายหลงัการทดสอบสารละลายมาตรฐานฟอร์มลัดไีฮด์
ความเข้มข้น 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 มลิลกิรมัต่อลิตร 
แล้วน�าพืน้ท่ีพีคไปสร้างเส้นโค้งสอบเทียบเพ่ือหาความสมัพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นและพื้นที่พีค พบว่าช่วงของความเข้มข้น
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเส้นตรง โดยมค่ีาสัมประสิทธิก์ารตดัสนิใจ 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นเพื่อ
ทดสอบผลกระทบจากเนื้อสาร

รูปที่ 2 เส้นโค้งการสอบเทียบระหว่างพื้นที่พีคและความ

เข้มข้นของสารละลายมาตรฐานฟอร์มัลดีไฮด์

พารามิเตอร์
คุณลักษณะเฉพาะของวิธี

ทดสอบ

ความสัมพันธ์เชิงเส้น 

(มิลลิกรัมต่อลิตร)        
0.1 – 1.0

ขีดจ�ากัดการตรวจหา 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
0.0023

ขีดจ�ากัดการวัดเชิงปริมาณ 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
0.22

ช่วงการใช้งาน
0.22 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถึง 
ร้อยละ 37.29

ค่าคืนกลับ 

(ร้อยละ) 
90.0 – 110.0

ระดับ
ความ 
เข้มข้น

สาร 
มาตรฐานที่

เติม

ความเข้มข้น 
เจือจาง 

(มิลลิกรัมต่อ
ลิตร)

ค่าคืน
กลับ 
(Rs)

1  
0.0000 

มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม

0.0000 -

2 0.1120 0.1120 0.980

3 ร้อยละ 12.91 0.5163 1.006

4 ร้อยละ 37.29 0.8577 0.953

Rs เฉลี่ย 0.980

u(Rs) 0.0265

(coefficient of determination, R2) เท่ากับ 0.99995  
แสดงว่าช่วงความเข้มข้นของวิธีทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์
ในช่วงความเข้มข้นดังกล่าวมีความเป็นเส้นตรงอยู่ในเกณฑ์
ยอมรับได้ ดังรูปที่ 2 
 

          

  3.2 คุณลักษณะเฉพาะของวิธีทดสอบปริมาณ 
ฟอร์มลัดไีฮด์ในสารฆ่าเชื้อแสดงในตารางที่ 2
     ตารางที่ 2  คุณลักษณะเฉพาะของวิธีทดสอบ   

 

 

 3.3 การศึกษาผลกระทบจากองค์ประกอบในเนื้อสาร 
(matrix effect)  ท�าการเตมิฟอร์มลัดไีฮด์ทีท่ราบความเข้มข้น
ลงในสารฆ่าเชื้อที่ไม่มีฟอร์มัลดีไฮด์ โดยเตรียมท่ีความเข้มข้น 
3 ระดบัคอื ความเข้มข้นต�า่ กลาง และสงู จากนัน้ท�าการทดสอบ 
จ�านวน 10 ครัง้ ได้ค่าปรมิาณฟอร์มลัดไีฮด์คนืกลบั ดงัแสดงผล
ในตารางที่ 3 และเมื่อสร้างเส้นโค้งสอบเทียบเพื่อหาความ

สมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นและพ้ืนทีพ่คีดงัรปูที ่3 พบว่าช่วง
ของความเข้มข้นดังกล่าวมีลักษณะเป็นเส้นตรง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (coefficient of determination, 
R2) เท่ากบั 0.99994 แสดงว่าช่วงความเข้มข้นของวธิทีดสอบ
ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในช่วงความเข้มข้นดังกล่าวมีความเป็น
เส้นตรงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 

 

  จากนั้นท�าการทดสอบความมีนัยส�าคัญโดยใช้สถิต
ทดสอบ t (t-test) เพ่ือพิสูจน์ว่าช่วงของความเข้มข้นที่ใช้
ทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยวิธีน้ีไม่ได้รับผลกระทบจาก
องค์ประกอบในเนื้อสาร (matrix effect) โดยค�านวณจาก
ข้อมูลในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปค่าคืนกลับ (Rs) ของทุกช่วงความเข้มข้น 
   และค่าความไม่แน่นอนของ Rs (u(Rs))
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เอกส�รอ้�งอิง 

 [1] เข้าถึงจาก https://kaijeaw.com/อันตราย-
ฟอร์มาลีน/
 [2] ISO 17226-1:2008 Leather – Chemical 
determination of formaldehyde content – Part 1: 
     Method using high performance liquid chro-
matography 
 [3] Toy safety standard ST 2002, The Japan 
Toy Association, 10th edition 2010.

แหล่ง 
ค่าความ 

ไม่แน่นอน
ค่าปริมาณ 

(X)

ค่าความ
ไม่แน่นอน
มาตรฐาน 
(u(x))

ค่าความ
ไม่แน่นอน
มาตรฐาน
สัมพัทธ์  
(u(x)/x)

purity of 
potassium 

iodate 
0.9976 0.0144 0.0144

ความโอนเอียง 
(bias)

0.9797 0.02765 0.02705

ความเที่ยง 
(precision)

- - 0.0140

ทดสอบความมีนัยส�าคัญโดยใช้สถิติทดสอบ t (t-test)
  tcal   =  
      = |1-0.980|/0.0265 =   0.7547 
  tcrit   =  2.262, a= 0.05, n = 10
` แสดงว่าการทดสอบไม่มีนัยส�าคัญ
 จากการทดสอบความมีนัยส�าคัญของค่าคืนกลับเฉล่ีย
ของผลการวดั (RS)  ซึง่เป็นการเตมิสารมาตรฐานฟอร์มลัดไีฮด์
ให้ครอบคลุมช่วงการวัด (ตามรูปที่ 2)  พบว่า tcal < tcrit ดัง
นั้นวิธีการทดสอบนี้ไม่มีผลกระทบจากเมทริกซ์
 3.4 การค�านวณค่าความไม่แน่นอน  โดยพจิารณาแหล่ง
ค่าความไม่แน่นอนจากความบรสุิทธ์ิของสารมาตรฐานวสัดุอ้าง
อิงโพแตสเซียมไอโอเดต ค่าความล�าเอียง (bias) และความ
เทีย่ง (precision) ดงัแสดงในตารางท่ี 4 จากนัน้น�ามาค�านวณ
ค่าความไม่แน่นอนรวม (uc) ดังนี้

 ตารางที่ 4 แหล่งของค่าความไม่แน่นอนต่างๆ

  
      = 
  เมื่อ C  =  ความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์, 
      มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
          =  ค่าความไม่แน่นอนจากการทดสอบ 
      ความเที่ยง
    u(R) =  ค่าความไม่แน่นอนจากการทดสอบ 
      ความล�าเอียง

           = ค่าความไม่แน่นอนของสารมาตรฐาน 
      วัสดุอ้างอิงโพแทสเซียมไอโอเดต
     =  0.03369 
  uC     =  0.03369
 จากนั้นน�ามาค�านวณ ค่าความไม่แน่นอนขยาย (U)
  U   = k x uc
        = 2 x 0.03369 ที่ความเชื่อมั่น 95%
        = 0.067 
 หรือความไม่แน่นอนขยาย (ร้อยละ) 6.85

 สรุปผล  
 การศึกษานีแ้สดงถงึการพฒันาวธิทีดสอบฟอร์มัลดไีฮด์
ในสารฆ่าเชือ้โดยใช้เทคนคิ HPLC จากการทวนสอบความใช้ได้
ของวิธีทดสอบฟอร์มัลดีไฮด์ในสารฆ่าเชื้อโดยการตรวจสอบ
คณุลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ  ได้แก่ความสัมพนัธ์เชงิเส้น ขดีจ�ากัด
การตรวจหา ขดีจ�ากดัการวดัเชงิปรมิาณ ช่วงการใช้งาน ความ
ล�าเอยีงความเทีย่ง และผลกระทบจากองค์ประกอบในเนือ้สาร 
รวมถึงการประมาณค่าความไม่แน่นอน พบว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์การยอมรับที่ก�าหนดค่าความไม่แน่นอนไว้ที่ระดับต�่า
กว่าร้อยละ 20 แสดงว่าวิธีทดสอบนี้เหมาะสมกับการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ โดยมีค่าความไม่แน่นอนขยายอยู่ในเกณฑ์
ค่าความไม่แน่นอนเป้าหมาย (ร้อยละ 20) สามารถใช้เป็น
ข้อมลูยนืยนัได้ว่าวธิทีดสอบนีผ่้านการทวนสอบความใช้ได้ของ
วธิ ีและสามารถน�ามาให้บรกิารลกูค้าทีต้่องการทดสอบปรมิาณ
ฟอร์มัลดีไฮด์ในสารฆ่าเชื้อได้

 

C
uC
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ผลกระทบของการสั่นสะเทือนต่อประสิทธิภาพ

ของเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
(VIBRATION EFFECT ON ELECTRONIC BALANCE PERFORMANCE)

 เคร่ืองชั่งน�้ำหนักเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้งำนกันอย่ำงแพร่หลำย 

ในเชิงพำณชิย์  งำนวทิยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์  และภำคอตุสำหกรรม 

ในปัจจุบันมีควำมต้องกำรใช้งำนเคร่ืองชั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำม 

ถกูต้องสงูเพ่ิมข้ึน ซ่ึงก็ได้รับกำรตอบสนองจำกผู้ผลิตเคร่ืองชัง่โดย

กำรผลติเคร่ืองชัง่อเิล็กทรอนกิส์ทีมี่ควำมถกูต้องสงูออกมำ แต่พบว่ำ

เม่ือผู้ใช้งำนได้น�ำเคร่ืองชัง่ไปตดิตัง้ใช้งำนประสทิธภิำพกำรท�ำงำน

ของเคร่ืองชั่งไม่เป็นไปตำมคุณลักษณะที่ต้องกำรเนื่องจำกปัจจัย

ต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรชั่ง เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของ

อณุหภูมิ กำรสัน่สะเทือน กำรแทรกสอดของสนำมแม่เหลก็และสนำม

แม่เหล็กไฟฟ้ำ เป็นต้น กำรสัน่สะเทอืนเป็นปัจจยัหลักปัจจยัหน่ึง ท่ีงำน

วิจัยน้ีได้เลือกที่จะศึกษำ เพรำะปัจจัยนี้ไม่เพียงมีผลต่อเคร่ืองช่ัง

อเิล็กทรอนกิส์ ยังมีผลกระทบต่อเคร่ืองช่ังรถบรรทกุหรือเคร่ืองชัง่แบบ

สำยพำนได้เช่นเดียวกัน

 ปัจจุบันโต๊ะวางเครื่องช่ังส่วนใหญ่จะมีแผ่นยางรองการ
สั่นสะเทือน (anti-vibration mounts) ติดตั้งอยู่เพ่ือลดผล 
กระทบของการสั่นสะเทือน แต่อย่างไรก็ตามการใช้แผ่นยาง
รองการสัน่สะเทอืนนีไ้ม่ใช่วธิกีารแก้ปัญหาทีด่เีสมอไปเนือ่งจาก 
แผ่นยางรองการสั่นสะเทือนสามารถดูดซับพลังงานของการ 

สั่นสะเทือนได้ระดับหนึ่งหากสภาวะแวดล้อมของการติดตั้ง 
เคร่ืองชัง่มีระดับของการสั่นสะเทือนสูง เช่น สถานที่ท่ีมีรถไฟ 
รถไฟฟ้า รถบรรทกุวิง่ผ่านจ�านวนมากหรือโรงงานอตุสาหกรรม 
ทีม่เีครือ่งจกัรจ�านวนมากท�างาน เป็นต้น จะท�าให้แผ่นยางรอง
การสั่นสะเทือนขาดประสิทธิภาพส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองชัง่ลดลงมาก เพ่ือลดผลกระทบนีก้รมวทิยาศาสตร์บรกิาร
จึงได้ท�าการศึกษาผลกระทบของการส่ันสะเทือนที่มีต่อการ 
ใช้งานเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง 
(guideline) ส�าหรบัการเลอืกหรือปรบัปรงุลกัษณะทางเทคนคิ
+ของสถานทีต่ดิตัง้เครือ่งชัง่อิเล็กทรอนิกส์ความถูกต้องสูงให้มี
ความเหมาะสม

วัตถุประสงค์
 
 เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องช่ังอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ผล 
การวิจัยนี้เป็นแนวทาง (guideline) ในการใช้งานเครื่องช่ัง
อเิลก็ทรอนกิส์ได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพ โดยสามารถจัดสภาวะ 
แวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและได้รับผลกระทบจากแรงสั่น
สะเทือนน้อยที่สุด

น�ยวีระชัย ว�ริย�ตร์ นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร

น�งจิตตก�นต์ อินเที่ยง นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�รพิเศษ

กองคว�มส�ม�รถห้องปฏิบัติก�รและรับรองผลิตภัณฑ์
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รูปที่ 1: 

การติดตั้งอุปกรณ์ส�าหรับ

ศึกษาผลกระทบของ 

การสั่นสะเทือนต่อการท�างาน

ของเครื่องชั่ง

ผลการด�าเนินงาน
                                  

 จากผลการศกึษาซึง่ได้ตดิตัง้อปุกรณ์ตามรูปที ่1 สามารถ 
สรปุผลกระทบของการส่ันสะเทอืนต่อประสทิธภิาพของเครือ่งชัง่ 
ส�าหรบัก�าหนดแนวทางของสภาวะแวดล้อมทีเ่หมาะสมในการ
ติดตั้งในเบื้องต้น ได้ดังนี้
 
 1. การสั่นสะเทือนมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ 
เครื่องชั่ง ท�าให้ตัวเลขการอ่านของเครื่องช่ังมีการเหว่ียงหรือ 
เปลีย่นแปลง โดยระดบัการส่ันสะเทือนท่ีส่งผลต่อเครือ่งชัง่ คือ 
ตั้งแต่ 0.3 m/s2 ขึ้นไป นอกจากนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่ไป
กับระดับการสั่นสะเทือนคือคุณสมบัติทางด้านการตอบสนอง
ความถี่ของการสั่นสะเทือน (ความถี่ธรรมชาติ)  เครื่องชั่งทั้ง 2 
แบบท่ีศึกษา คือแบบชดเชยด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro 
magnetic force compensation: EMC) และแบบใช้  
Strain Gauge (SG)  บางรุ่นของทั้ง 2 แบบ มีความถีธ่รรมชาติ
ที่ความถี่ต�่า ท�าให้เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการสั่น
สะเทอืน เน่ืองจากแหล่งสร้างการสัน่สะเทอืน เช่นแอร์คอนดช่ัินนิง่ 
เครื่องจักร มอเตอร์ และรถยนต์ขนาดหนัก จะสร้างแรงสั่น
สะเทือนที่ความถี่ต�่านี้
 
 2. กรอบก�าบังลมของเครื่องช่ัง เป็นอุปกรณ์ส�าคัญท่ี
สามารถป้องกันการสั่นสะเทือน นั่นคือเมื่อปราศจากกรอบ
ก�าบงัลม ลมจะกระทบกบัจานรับน�า้หนกัโดยตรง ท�าให้เกดิการ
สร้างการสั่นสะเทือนขึ้นกับส่วนชั่งน�้าหนัก ถึงแม้ระดับการสั่น
สะเทือนทีจ่านรบัน�า้หนกัจะน้อย แต่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ของเครื่องชั่งค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเครื่องชั่งที่มีความ
ละเอียดสูง

 เน่ืองจากมเีง่ือนไขหลากหลายท่ีส่งผลกระทบต่อการอ่าน 
ค่าน�้าหนักของเครื่องชั่ง ดังนั้นในทางปฏิบัติเครื่องชั่งแต่ละ
เครื่องควรได้รับการตรวจสอบเพื่อหาสภาวะการสั่นสะเทือน
เฉพาะตัวก่อนเพื่อที่จะได้ท�าการติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม 
จากข้อมูลจากผลการทดลองสามารถชี้บ่งในเบ้ืองต้นถึงการ
ออกแบบของผู้ผลิตได้ โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ออกแบบเครื่องช่ัง
ให้สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบของการส่ันสะเทือนโดยการ
ออกแบบโครงสร้างที่มีความแข็งแรง (stiffness, k

n
) สูงๆ โดยที่

ค่าความแขง็แกร่ง (stiffness) นีห้มายถงึ สมบติัของวสัดทุีแ่สดง
ความสามารถในการต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือ
ต่อการเปลี่ยนรูปในขณะที่ก�าลังรับแรงกระท�านั้นๆอยู่ เมื่อค่า 
k

n
 มีค่ามาก จะส่งผลให้ค่าความถี่ธรรมชาติมีค่าอยู่ในช่วง

ความถี่สูง แต่ถ้าโครงสร้างของเครื่องชั่งไม่ได้ถูกออกแบบให้มี
ค่า k

n
 มาก ซึ่งท�าให้เครื่องชั่งมีค่าความถี่ธรรมชาติอยู่ในย่าน

ความถี่ต�่า ผู้ผลิตก็สามารถใช้ระบบการ damping เพิ่มเติมใน
การออกแบบเพ่ือช่วยลดผลกระทบจากการส่ันสะเทือน โดย
ผลที่ได้จะให้ค่าความถี่ธรรมชาติเท่าเดิม แต่ค่าระดับการสั่น
สะเทือนมีค่าลดลง แต่หากเครื่องชั่งมีการตอบสนองต่อค่า
ความถีธ่รรมชาตติ�า่และค่าระดบัการสัน่สะเทอืนสงูด้วย ผูใ้ช้งาน
เครื่องชั่งควรพิจารณาหาสถานที่ติดตั้งเครื่องชั่งที่หลีกเลี่ยงค่า
ความถี่ต�่าเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือน

ประโยชน์ที่ได้รับ

 ได้รับแนวทาง (guideline) ในการใช้งานเครื่องชั่ง
อเิลก็ทรอนกิส์ให้เตม็ประสทิธภิาพ โดยเป็นแนวทางส�าหรับจัด
หรือเลือกสภาวะแวดล้อมทีเ่หมาะสมท�าให้ได้รับผลกระทบจาก
แรงสั่นสะเทือนน้อยที่สุด

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 1
นายวีระชัย วาริยาตร์ นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ
นางจิตตกานต์ อินเที่ยง นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 022017274, โทรสาร 022017323, email: 
variyart@yahoo.com

น�ยวีระชัย ว�ริย�ตร์ นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร

น�งจิตตก�นต์ อินเที่ยง นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
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รังไหม..โปรตีนจากธรรมชาติ
เพื่อการดูแลสุขภาพผิว

รู้จักรังไหม
 
 “ไหม” ที่น�ามาทอเป็นผ้าไหม หรือ “ซิลค์” (silk)  
เป็นเส้นใยโปรตีนท่ีสร้างข้ึนโดยหนอนไหม (silk worm) ท่ีมีช่ือ 
ทางวิทยาศาสตร์ว่า Bombyx mori อยู่ในวงศ์ Bombycidae 
หนอนไหม เป็นแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ 
(completely metamorphosis insect) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
ได้แก่ไข่ (silkworm egg) ตัวหนอน (silkworm) ดักแด้ (silk  
pupa) และผีเส้ือ (silk moth) หนอนไหมกินใบหม่อนเป็นอาหาร
ซึ่งสารอาหารจะถูกน�าไปใช้ผลิตโปรตีนไหม (silk protein) ใน 
ระยะไหมสุกก่อนเข้าท�ารัง หนอนไหมจะสะสมโปรตีนมีลักษณะ 
เป็นของเหลวไว้ที่ต่อมไหม (silk gland) เมื่อต่อมไหมเจริญ 
เต็มที่จนเข้าไปเบียดส่วนของกระเพาะอาหารท�าให้ไม่สามารถ 
กินอาหารต่อไปได้จึงเกิดกระบวนการบีบตัวเองให้ของเหลวใน 
ต่อมไหมพ่นออกมาทางรูพ่นเส้นใยไหม เส้นไหมที่หนอนไหม 
พ่นออกมาน้ัน ประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิด ได้แก่ โปรตีน 
ไฟโบรอิน (fibroin) หรือโปรตีนเส้นใย มีประมาณร้อยละ 
70-75 และโปรตีนเซริซิน (sericin) หรือโปรตีนกาวไหมมี
ประมาณร้อยละ 25-30 ท�าหน้าที่คล้ายกาว “gum-like-
protein” ยึดเส้นใยไฟโบรอินให้อยู่ด้วยกัน 

องค์ประกอบของโปรตีนไหมและก�รใช้ประโยชน์

 โปรตีนไฟโบรอินถูกน�ามาใช้ในการผลิตเป็นเส้นใยไหม
เพ่ือน�ามาทอเป็นผ้าไหม ในขณะท่ีโปรตีนเซริซิน จะถกูต้มทิง้ไป
ในกระบวนการสาวไหม เครือ่งส�าอางทีม่ส่ีวนผสมของผงโปรตนี
ไฟโบรอนิ หรือ fibroin powder ได้มกีารวางขายในท้องตลาด
มาแล้วกว่า 30 ปี โดยได้น�าไฟโบรอินมาหลอมให้อยู่ในรูปของ

สุวรรณี แทนธ�นี  นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร 

  สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน

รูปที่ 1 หนอนไหม และรังไหมสีขาว

ที่มา: http://www.todayifoundout.com/wp-content/

uploads/2014/10/silk-worm.jpg
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สารละลายก่อนที่จะท�าเป็นผงและครีมโดยผสมในผลิตภัณฑ์
ประเภทครมี โลชัน่ แป้งฝุน่ แป้งแขง็ ซึง่คุณสมบตัขิองเคร่ือง
ส�าอางที่มีส่วนผสมของโปรตีนไฟโบรอินจะช่วยให้เนือ้แป้ง 
หรอืเนือ้ครมีเกาะตดิกับผวิหนงัได้ด ี ตดิทนนานไม่หลดุลอกเมื่อ 
สัมผัสกับเหงื่อ ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวไว้ได้นานและมี
ความคงตวัทีด่เียีย่ม มงีานวจิยัจ�านวนมากได้ศกึษาคณุสมบติัของ
โปรตนีกาวไหมโดยหวงัว่าจะสามารถเพิม่มลูค่าของเหลอืท้ิงจาก
อุตสาหกรรมไหม  จากการศกึษาพบว่าโปรตนีกาวไหมประกอบด้วย
กรดอะมโินจ�านวน 18 ชนดิ เป็นกรดอะมโินประเภททีม่ขีัว้และ 
มปีระจ ุจงึท�าให้ละลายน�า้ได้ด ีโดยมเีซอรนีถึงร้อยละ 34 ซึ่งเป็น
ทีม่าของช่ือโปรตนีเซรซินิ  โปรตนีกาวไหมมสีมบัตท่ีิดหีลายประการ 

เช่น ลดการอักเสบ ต้านเชือ้จุลินทรีย์บางชนิด ดูดซึมและปลดปล่อย
ความชืน้ได้ด ีสามารถเข้ากนัได้ดกีบัโปรตนีในร่างกายมนษุย์และ 
สามารถกระตุ้นการเจรญิของเซลล์ได้ จงึมกีารน�าไปประยกุต์ใช้
ทางการแพทย์เพื่อควบคุมการสลายตัวของยา หรือผลิตเป็น
แผ่นปิดแผลเพือ่กระตุน้การสร้างคอลลาเจนเพือ่ให้แผลหายเรว็  
นอกจากนี้โปรตีนดังกล่าวยงัมคีณุสมบติัโดดเด่นเป็นพเิศษในการ
กกัเก็บน�า้ได้ด ีมฤีทธิต้์านอนมุลูอสิระ ป้องกนัรังสอุีลตราไวโอเลต 
(UV) ยบัยัง้กิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซเินสทีท่�าหน้าทีร่วมเมด็สทีี่
ผวิหนงั ส่งผลให้ผวิพรรณดขูาว เปล่งปลัง่ผ่องใสตามธรรมชาติ 
จึงนิยมใช้ในเป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอาง 
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สุวรรณี แทนธ�นี  นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร 

  สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน
ชนิดกรดอะมิโน หน้าที่และคุณสมบัติต่อร่างกาย

1. Aspartic acid ช่วยขับไล่อาการบาดเจ็บและพิษแอมโมเนียออกจากร่างกาย ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการเหนื่อยอ่อน ช่วย
ระบบกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว

2. Threonine ป้องกันการเกิดไขมันในตับ ช่วยย่อยและช่วยระบบการท�างานของร่างกาย

3. Serine เป็นแหล่งสะสมน�้าตาล glucose ในตับและกล้ามเนื้อจึงช่วยส่งเสริมระบบการท�างานของ insulin เป็นการ
ลดน�้าตาลในเลือด ซึ่งช่วยเผาผลาญไขมันสะสมในร่างกายช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น สังเคราะห์ 
กรดไขมันล้อมรอบ nerve fibers

4. Glutamic acid ช่วยลดแอมโมเนียในเลือด ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับโปรตีนในสมองและระบบการท�างานของน�้าตาล ช่วยควบคุม 
โรคพิษสุรา (alcoholism) รักษาปริมาณน�้าของผิวหนังและป้องกันผิวแห้ง

5. Proline รักษาความดันโลหิตสูง มีความส�าคัญอย่างมากต่อการท�างานของข้อและเอ็น ช่วยบ�ารุงรักษากล้ามเนื้อหัวใจ

6. Glycine ควบคุมระดับโคเลสเตอรอล ป้องกันและรักษาความดันโลหิตสูง ช่วยเสริมสร้างการท�างานของตับ

7. Alanine เป็นแหล่งพลังงานส�าคัญต่อเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ สมอง และระบบประสาทส่วนกลาง ผลิต antibodies ที่ช่วยให้
ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น ช่วยในกระบวนการท�างานของน�้าตาล กรดอินทรีย์ สลายแอลกอฮอล์ (digest alcohol)

8. Cystine ท�าหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) และเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกายในการต่อต้านรังสีและ
มลพิษ ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน มีความจ�าเป็นต่อการสร้างผิวหนังซึ่งจะช่วยให้แผลไฟไหม้และแผลผ่าตัด
หายเร็วขึ้น ส่วนของผมและผิวหนังจะประกอบด้วย cysteine ร้อยละ 10 - 14

9. Valine ช่วยให้จิตใจกระปรี้กระเปร่า ประสานการท�างานของกล้ามเนื้อ

10. Methionine เป็นแหล่งที่ให้สารก�ามะถัน ซึ่งป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับผม ผิวหนังและเล็บ ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลโดย
การผลิตเลซิตินในตับ ลดไขมันในตับและป้องกันไต ป้องกันผมร่วงและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม

11. Isoleucine กระตุ้นการท�างานของสมองส่วนบน

ตารางที่ 1 หน้าที่และคุณสมบัติของกรดอะมิโนในโปรตีนไหมที่มีต่อร่างกาย

ทีม่า : https://www.tint.or.th/index.php/th/2013-07-31-07-00-21/e-book/19-2013-08-07-01-16-52/e-book/117-2013-08-14-07-11-27
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ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งจ�กโปรตีนก�วไหม
 
 ด้วยคณุสมบตัอินัโดดเด่นของโปรตนีกาวไหม จงึมผีูป้ระกอบ 
การผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางน�าโปรตนีดงักล่าวไปเป็นส่วนประกอบ 
โดยคาดหวงัในเรือ่งประสทิธภิาพในการบ�ารงุผวิเพือ่เพิม่มลูค่า
สนิค้า สารสกดัโปรตนีกาวไหมมจี�าหน่ายเชงิพาณชิย์ แต่มรีาคา
ค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการจึงได้ลดต้นทุนด้วยการสกัดโปรตีน
กาวไหมด้วยตนเอง แต่ยงัประสบปัญหาคอืผลติภณัฑ์ทีผ่ลติขึน้
ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตที่
ไม่ถกูวธิ ีกลุม่ผลติภณัฑ์สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร ส�านกัเทคโนโลยี
ชมุชน กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้ด�าเนนิการศกึษาวธิกีารสกดั
โปรตีนจากรงัไหมเสยี ซึง่ไม่เหมาะจะน�าไปสาวเป็นเส้นไหม เช่น 
รงัเจาะ โดยใช้สารละลายด่างร่วมกบัการให้ความร้อน ซ่ึงเป็น 
วิธีที่ปลอดภัย สะดวก ได้โปรตีนท่ีมีความคงสภาพในรูป
สารละลาย เมื่อน�าไปวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนด้วยวิธีการ 
วัดค่าการดูดกลืนแสง พบว่า รังไหมสีเหลืองมีปริมาณโปรตีน
สูงกว่ารังไหมสีขาว จากน้ันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
ผสมสารสกัดโปรตีนไหม และได้ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่ผูป้ระกอบการ ทัง้วธิกีารสกดัโปรตนีกาวไหม และกระบวน 
การผลติผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง เพือ่เป็นทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภค
ที่นิยมการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพิ่มโอกาส
ทางการตลาด และลดต้นทุนการผลิต

รูปที่ 2 และ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดโปรตีนกาวไหม

 
ก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รสกัดโปรตีนก�วไหม
ขน�ดโมเลกุลเล็ก
 
 มรีายงานการศกึษาวิจยัการวเิคราะห์โปรตีนกาวไหมด้วย
เคร่ืองแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า (gel electrophoresis)  
พบว่าการสกดัด้วยวธิท่ีีต่างกันจะให้โปรตีนไหมท่ีมีขนาดโมเลกลุ
ต่างกัน เช่น โปรตีนกาวไหมท่ีได้จากการสกัดด้วยสารละลาย
ด่าง (ยูเรยี) ร่วมกับการให้ความร้อนให้โปรตนีทีม่ขีนาด 50,000 
โปรตีนกาวไหมที่ได้จากการสกัดด้วยน�้าร้อนมีขนาดโมเลกุล 
24,000 ในขณะท่ีการใช้เอนไซม์ให้โปรตีนท่ีมีขนาด 300-
10,000 ขนาดของโมเลกุลของโปรตีนมีผลต่อสมบัติของเครื่อง
ส�าอาง  โปรตีนขนาดโมเลกุลใหญ่ (high molecular weight 
protein) จะมสีมบตัใินการเกดิฟิล์มได้ดจีงึควรใช้ผสมในเครือ่ง
ส�าอางประเภทช�าระล้าง ในขณะที่โปรตีนขนาดโมเลกุลเล็ก 
(low molecular weight protein)  มคีณุสมบติัในการช่วยให้
ความชุม่ชืน้ ยดึเกาะกบัโปรตนีผวิหนงัและเส้นผมได้ด ีจึงควรใช้
ผสมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบ�ารุงผิวและเส้นผม ปัจจุบัน สถาบัน
เทคโนโลยนีวิเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) มกีารใช้รังสแีกมมาในการ
ช่วยสกัด ท�าให้โปรตีนกาวไหมแตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก 
และละลายออกมาได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าว
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จ�าเป็นต้องมีเครื่องปฏิกรณ์ที่มีราคาสูง ท�าให้ผงไหมมีราคาสูง
ถึงกิโลกรัมละ 80,000 บาท 
 จากองค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้มีการน�า
เอนไซม์มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีข้อดีคือสามารถ
เร่งปฏิกิริยาได้ในสภาวะที่ไม่รุนแรง และไม่ท�าให้เกิดสารพิษ 
ผลผลติทีไ่ด้มีความบรสิทุธิส์งู เอนไซม์ทีเ่หมาะสมในการน�ามา
ใช้ในการย่อยโปรตีน คือเอนไซม์โปรตีเอส (protease) ท�า
หน้าที่เร่งปฏิกิริยาการสลายพันธะเปปไทด์ในโปรตีนด้วยน�้า 
(hydrolysis) ได้เป็นสายโพลเีปปไทด์ (peptide) ทีส่ัน้ลงและ/
หรือกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน มีการศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของ
โปรตีนจากพืชก่อนและหลังย่อยด้วยเอนไซม์โปรตีเอสพบว่า 
โปรตีนที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์มีสมบัติเชิงหน้าที่ และมี
ประสทิธภิาพในการออกฤทธิท์างชวีภาพท่ีดข้ึีน โดยท่ีเปปไทด์
ที่มีขนาดเล็กมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่า
เปปไทด์ขนาดใหญ่ และจากแนวโน้มการใช้เปปไทด์ในวงการ
แพทย์และเครื่องส�าอางคาดว่าจะเป็นที่นิยมสูงขึ้น โดยในช่วง 
2-3 ปีทีผ่่านมามีงานวจิยัเกีย่วกับการพฒันาเปปไทด์ชนดิใหม่ๆ 
รวมทัง้มกีารศกึษาทางคลนิกิเพือ่พสิจูน์ประสทิธภิาพของเปปไทด์
ในการฟ้ืนฟสูภาพผิว ช่วยสร้างและฟ้ืนฟคูอลลาเจน และอลีาสตนิ
ซึง่เป็นโปรตนีในชัน้ผวิหนงั ท�าให้ผวิตงึกระชบัเรยีบเนยีน และยงัคง
ศึกษาอย่างต่อเนือ่ง กรมวทิยาศาสตร์บรกิารจงึด�าเนนิโครงการวจิยั
เพือ่ค้นหาวิธกีารสกัดโปรตีนกาวไหมเพือ่ให้ได้ขนาดโมเลกลุที่
เลก็ลง มวีธิกีารทีง่่าย ไม่ซบัซ้อน รวมทัง้จะด�าเนนิการทดสอบ
สารสกดัเพือ่พสิจูน์ประสทิธภิาพ ได้แก่ ความสามารถในการต้าน
อนมูุลอสิระ และความสามารถในการยบัยัง้เอนไซม์ไทโรซเินส 
เพื่อใช้ในการต่อยอดการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�าอางจากโปรตีนรังไหมให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
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กระดาษหตัถกรรมทีค่นทัว่ไปนกึถงึแน่นอนว่าคอื “กระดาษสา” 
ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านที่มีการผลิตในระดับครัว
เรือนทางภาคเหนือของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
ปัจจบุนัความต้องการใช้กระดาษสาภายในประเทศมีเพียงปีละ
ประมาณ 130 ตนั (กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม, ม.ป.ป.) ส่วนใหญ่
เป็นการส่งออกขยายตลาดไปยงักลุม่ประเทศในแถบยโุรป และ
เอเชยี อย่างประเทศญีปุ่น่ และเกาหล ีซ่ึงเป็นการผลิตตามความ
ต้องการสั่งซื้อจากลูกค้าโดยตรง 

 จากการลงพ้ืนทีแ่ละรบัฟังปัญหาจากผูป้ระกอบการและ
ชุมชนทีผ่ลติสนิค้าหตัถกรรมจากกระดาษสาทางภาคเหนอื พบว่า 
การผลติกระดาษสาก�าลงัประสบปัญหาขาดแคลนปอสาทีเ่ป็น
วตัถดุบิหลกั เนือ่งจากความต้องการปอสาสงูถึงปีละ 68,000 ตนั
และเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเป็นวตัถดุบิทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ
เกอืบทัง้หมด และยิง่ไปกว่านัน้ปอสาภายในประเทศมาจากการ
ตดัฟันในป่าธรรมชาตทิีไ่ม่มกีารจัดการใดๆ ท�าให้เกดิปัญหาใน
ด้านระบบนิเวศและการท�าลายป่า ทางภาคเหนือยังประสบ
ปัญหาหมอกควันจากการเผาไร่ข้าวโพดหลังฤดูการเก็บเกี่ยว 
ซึง่ข้อมลูจากกรมส่งเสรมิการเกษตรปี 2559 พบว่าประเทศไทย

มพีืน้ทีป่ลกูข้าวโพดประมาณ 4,517,947 ไร่ และมีปรมิาณเศษ
เหลือหลังการเก็บเกี่ยวประมาณ 2650 กก./ไร่ จึงมีการวิจัย 
เพื่อใช้เศษเหลือจากต้นข้าวโพดไปท�าประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อ 
ลดปัญหาดังกล่าว ประกอบกับเส้นใยข้าวโพดมีคุณสมบัติด้าน
ความยาวใกล้เคียงกับเส้นใยปอสา จึงมีการทดลองใช้ผลิตเป็น 
กระดาษหัตถกรรมทดแทนปอสา แต่ก็ยังมีอุปสรรคในเรื่อง
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และทัศนศาสตร์บางประการ ท�าให้
ยังไม่สามารถน�ามาใช้ทดแทนปอสาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มวัสดุธรรมชาติ
และเส้นใย (วธ.) กองวัสดุวิศวกรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐ
ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษมีความ
พร้อมทัง้ด้านบคุลากรและเทคโนโลย ีเลง็เหน็ถงึปัญหาด้านการ
ขาดแคลนวตัถุดบิของอตุสาหกรรมการผลติกระดาษหตัถกรรม 
และเห็นว่า เศษต้นข้าวโพดมีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้เป็น
วัตถุดิบทางเลือกใหม่ในการผลิตกระดาษหัตถกรรมทดแทน
เส้นใยปอสา จึงได้ด�าเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต
เยือ่กระดาษจากต้นข้าวโพด ตัง้แต่กระบวนการต้มเยือ่ ฟอกเยือ่ 
ตลอดจนการปรบัปรุงคณุสมบตัขิองเยือ่ เพือ่ให้ได้เยือ่กระดาษ
ท่ีมคุีณภาพดี ขณะเดียวกนัยงัสามารถขจัดปัญหาด้านสิง่แวดล้อม
ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด ใช้สารเคมีแบบปราศจาก

การพัฒนาเส้นใยข้าวโพด 
ทดแทนปอสาสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ 
ให้กับชุมชนผู้ผลิตกระดาษหัตถกรรม



 

19วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรรสาระ

สุรวุฒิ  พวงม�ลี  นักวิทย�ศ�สตร์ปฏิบัติก�ร  

จ�รวี  เล็กสุขศรี นักวิทย�ศ�สตร์  

  กองวัสดุวิศวกรรม

มลพิษในกระบวนการผลิต โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นประโยชน์ใน
การช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบให้กับชุมชนผู ้ผลิต
กระดาษหตัถกรรม เพิม่รายได้ให้เกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพด และ
ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากหมอกควัน

 งานวจิยัพฒันาเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการผลติเส้นใยจาก
ต้นข้าวโพดเพือ่ทดแทนวตัถุดิบปอสากลุม่ วธ. ท�าการวิจยัพัฒนา 
แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการด้านกระดาษหัตถกรรม ในเรื่อง
วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตโดยการหาวัตถุดิบทดแทนและ
สภาวะที่เหมาะสมให้ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ดังต่อไปนี้

 1. ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเยื่อจากต้น
ข้าวโพด โดยทดลองต้มต้นข้าวโพดตอนเปียก(สด) เปรยีบเทยีบ
กบัต้นข้าวโพดตอนแห้ง(ตากจนน�า้หนกัคงที)่ ด้วยวธิโีซดาซึง่ใช้
สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 15% ทีอ่ณุหภมู ิ100 °C 
เป็นเวลา 2 ชัว่โมง หลงัการต้มเยือ่ พบว่าร้อยละผลผลติ (Yield) 
ของเย่ือที่ต้มจากต้นข้าวโพดตอนแห้งมากกว่าเยื่อที่ต้มต้น
ข้าวโพดตอนเปียก 

รูปที่ 1 a) เศษเหลือต้นข้าวโพดสด

            b) เศษเหลือต้นข้าวโพดแห้ง

 2.  ทดลองหาส่วนของต้นข้าวโพดท่ีเหมาะสมส�าหรับ 
ผลิตเป็นเส้นใยเยื่อ โดยแบ่งต้นข้าวโพดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
ใบ, ล�าต้น, เปลอืกฝัก ท�าการต้มทีส่ภาวะเดยีวกับข้อที ่1 พบว่า 
ส่วนเปลือกฝักให้ค่าร้อยละผลผลิตสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ส่วน
ล�าต้น และสุดท้าย คือ ใบ 

 ในส่วนของการผลติเยือ่สรปุได้ว่า ส่วนของต้นข้าวโพดท่ี
เหมาะสมทีส่ดุส�าหรบัใช้เป็นวตัถดุบิ คอื เปลอืกฝัก ควรต้มขณะ
แห้งท่ีความชื้นน้อยกว่า 10 % จะให้ค่าร้อยละผลผลิตสูงสุด 
แล้วจึงน�าไปปรับปรุงด้านทัศนศาสตร์ด้วยการฟอกเป็นล�าดับ
ต่อไป

 3. การฟอกขาว จะท�าการฟอกด้วยแคลเซยีมไฮโปคลอไรด์ 
ซ่ึงเป็นอนพุนัธ์ของคลอรนีทีม่คีวามเป็นพษิน้อยกว่าการใช้คลอรนี
โดยตรง ท�าการฟอกที่สภาวะ active chloride 10 % พบว่า 
เยื่อข้าวโพดที่ผ่านการฟอกให้ค่าความขาวสว่าง (Brightness) 
ใกล้เคียงกับปอสา 
     

ba

  

รูปที่ 3  a) เยื่อก่อนการฟอกขาว  b) เยื่อหลังการฟอกขาว 

ba

a b
  

รูปที่ 4  a) กระดาษที่ได้จากเยื่อข้าวโพดที่ไม่ผ่านการฟอกขาว

b) กระดาษที่ได้จากเยื่อข้าวโพดที่ผ่านการฟอกขาว

ba

c

รปูที ่2 
เศษเหลือต้นข้าวโพดแห้ง 
แยกตามส่วนต่างๆ ได้แก่ 
a) เปลอืกฝัก 
b) ใบ 
c) ล�าต้น



 

 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการกลุ่ม วธ. ได้น�าองค์ความรู้ทางเยื่อและกระดาษจากงานวิจัยไป
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมทางภาคเหนือ ได้แก่ 
1.ชุมชนบ้านต้นเปา อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2.ชุมชนมะขุนหวาน อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

          

รูปที่ 5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมทางภาคเหนือ

 
 จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้รับการตอบรับที่ดี เน่ืองจากมีการสาธิตวิธีการผลิตเยื่อ และให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วม
สังเกตการณ์ และทดลองปฏิบัติจริง สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ประกอบการว่าองค์ความรู้ใหม่นี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับองค์
ความรูเ้ดมิ เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติและคณุภาพผลติภณัฑ์ได้จรงิ โดยงานวจิยัช่วยให้ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์กระดาษ
หัตถกรรมลดตุ้นทุนการผลิตในส่วนของวัตถุดิบและระยะเวลาในการผลิต เบื้องต้นผู้ประกอบการให้ความสนใจเทคโนโลยีนี้และ
ยังมีความประสงค์ขอให้มีการวิจัยน�าเทคโนโลยีนี้ไปปรับใช้กับวัตถุดิบชนิดอื่นๆต่อไป
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ก�รยกระดับคว�มส�ม�รถบุคล�กร
ด้�นก�รควบคุมคุณภ�พนำ�้บริโภคด้วยม�ตรฐ�นส�กล 

วรรณ�ทิพย์  เติมมห�วงษ์

นักวิทย�ศ�สตร์ปฏิบัติก�ร 

สำ�นักพัฒน�ศักยภ�พนักวิทย�ศ�สตร์ห้องปฏิบัติก�ร

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  โดยส�านักพัฒนา
ศักยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร (พศ.) ได้พฒันาระบบ
งานรบัรองความสามารถบคุลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17024 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและเปิดให้การรบัรอง
สาขาแรก  “การควบคมุและจดัการสารเคมใีนห้องปฏบิตักิาร” 
ได้รบัการรบัรองเป็นหน่วยรบัรองบคุลากร (Certification Body 
for Persons : CB) เป็นรายแรกของประเทศไทยจากส�านกังาน
มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) ซึง่เป็นหน่วยรบัรอง 
ระบบงาน (Accreditation Body : AB) ของประเทศไทย ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการผลักดันและยกระดับความสามารถบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย พศ. วศ. จึงได้ 
ด�าเนินการพัฒนาสาขาการรับรองใหม่อย่างต่อเนื่อง โดย วศ. 
เล็งเห็นว่า น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์  ใน
ร่างกายของมนุษย์มีน�้าเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 2 ใน 3 ของ 
น�า้หนกัตวั  โดยเป็นส่วนประกอบของอวยัวะ เนือ้เยือ่ และสารต่างๆ 
ในร่างกาย จากการศึกษาและวิจัยพบว่า ร่างกายของมนุษย์มี
ความต้องการใช้น�า้ในกระบวนการต่างๆ เช่น การล�าเลยีงอาหาร
ไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย การรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้
คงที ่โดยการพาความร้อนภายในร่างกายให้ระบายออกมาพร้อมกบั
เหงือ่ การย่อยอาหาร ทีต้่องอาศยัน�า้ร่วมกบัเอนไซม์ในการย่อย

อาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมนั ให้เป็นสารทีมี่
โมเลกลุขนาดเลก็ลงเพือ่ให้ร่างกายสามารถดดูซมึไปใช้ได้ และอืน่ๆ 
เป็นต้น นอกจากน�า้จะเป็นสิง่ส�าคญัต่อการด�ารงชวิีตแล้ว น�า้ยงั
มปีระโยชน์ต่อมนษุย์ในด้านอืน่ๆ เช่น ใช้ในการเกษตร ปลูกพืช 
เลีย้งสตัว์ และการประมง ส�าหรบัภาคอตุสาหกรรมมวีตัถปุระสงค์
ในการใช้น�า้ทีแ่ตกต่างกนั เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นตัวท�าละลาย 
ใช้เพื่อระบายความร้อน และท�าความสะอาด
 
 ดังนัน้ เมือ่น�า้เป็นส่ิงจ�าเป็นทีร่่างกายขาดไม่ได้ เราจงึควร
ตระหนักและให้ความส�าคัญกับคุณภาพของน�้า ที่จะน�าเข้าสู่
ร่างกายโดยตรงเป็นประจ�าทุกวัน นั่นคือ “น�้าดื่ม หรือ น�้า
บริโภค” ปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันทางธุรกิจของการ
ผลิตน�า้ด่ืมบรรจุขวดค่อนข้างสูง  ซ่ึงมทัีง้ผู้ประกอบการรายใหญ่ 
รายกลาง และรายเล็ก ส่งผลให้มีน�้าดื่มหลายยี่ห้อออกวาง
จ�าหน่ายให้ประชาชนเลือกซื้อเป็นจ�านวนมาก หน่วยงานภาค
รัฐของประเทศไทยจึงได้ก�าหนดเกณฑ์คุณภาพหรือมาตรฐาน
น�้าบริโภคขึ้น โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล Guidelines for 
Drinking-water Quality ขององค์การอนามัยโลก ดังนี้  
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 1. กระทรวงสาธารณสุข : ได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524)  เรื่อง น�้าบริโภคในภาชนะ
บรรจทุีปิ่ดสนทิ ต่อมาได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบบัที ่135 (พ.ศ. 2534) เรือ่ง น�า้บรโิภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6) ซึ่งมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเกณฑ์คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และ
จลุนิทรย์ี  ทัง้นีเ้พือ่ให้น�า้บรโิภคมคีณุภาพทีด่ยีิง่ข้ึน
 
 2. กระทรวงอุตสาหกรรม : ได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม น�า้บรโิภค มาตรฐานเลขที ่ มอก. 257-2549 ตาม
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับท่ี 3470 (พ.ศ. 2549) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2511 เรือ่ง ยกเลกิมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมน�า้บรโิภค 
เล่ม 1 ข้อก�าหนดเกณฑ์คณุภาพและก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมน�้าบริโภค 

 นอกจากนัน้ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการผลิตน�า้บรโิภค 
จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 220 (พ.ศ. 2544) เรื่อง น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท (ฉบับที่ 3) ที่ได้ก�าหนดไว้ว่า ให้น�้าบรโิภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทเป็นอาหารท่ีต้องมีการก�าหนดวิธีการผลิตเครื่องมือ 
เครือ่งใช้  ในการผลติ และการเกบ็รักษาน�า้บรโิภคในภาชนะบรรจุ
ทีปิ่ดสนทิ ซ่ึงการด�าเนนิการดงักล่าวนัน้จะต้องค�านงึถึงสิง่ต่างๆ 
ดงัน้ี คอื 1. สถานทีต่ัง้และอาคารผลติ 2. เครือ่งมอืเครือ่งจักรและ
อปุกรณ์การผลิต  3. แหล่งน�า้  4. การปรบัคุณภาพน�า้ 5. ภาชนะบรรจ ุ
6. สารท�าความสะอาดและสารฆ่าเชือ้ 7. การบรรจ ุ  8. การควบคมุ
คณุภาพมาตรฐาน 9. การสขุาภบิาล 10. บคุลากรและสขุลกัษณะ 
ผูป้ฏบิตังิาน และ 11. บนัทกึและรายงานจากเหตผุลความจ�าเป็น 
ที่น�้าดื่มเป็นสิ่งส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของทุกคน บุคลากรที ่
ท�าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพน�า้ดืม่จงึต้องมคีวามรู ้ความสามารถทกัษะ
และความช�านาญอย่างแท้จริง ตัง้แต่ข้ันตอนเร่ิมต้นในการคดัเลอืก 
แหล่งน�า้เพือ่ใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติ การควบคมุกระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าทั้งทางฟิสิกส์ 
เคมี และจลุนิทรย์ี การบรรจนุ�า้ลงในภาชนะบรรจุทีส่ะอาด การแสดง
ฉลากที่ถกูต้อง การเกบ็รักษาน�า้ดืม่ในคลังสินค้า จนถงึขั้นตอน
สดุท้ายในการขนส่งน�า้ดืม่เพือ่ออกวางจ�าหน่าย ดงันัน้ การผลติ
น�้าดื่มภายใต้การควบคุมดูแลโดยบุคลากรท่ีผ่านการประเมิน

ความสามารถและได้รับการรับรอง  ตามมาตรฐานสากล ISO/
IEC 17024 จะช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้รโิภคอกีทางหนึง่ว่า 
ผู้บริโภคจะได้รับน�้าดื่มทีส่ะอาด ปลอดภยั และมคีณุภาพตามที่
มาตรฐานก�าหนด รวมท้ังยังเป็นการเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้แก่ 
ผู้ประกอบการอีกด้วย  

 อนึง่ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) ได้สร้างความร่วมมือ 
การรับรองความสามารถบคุลากร ด้านวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
กบัสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี (สคช.) ซ่ึง สคช. เป็นองค์การมหาชน 
จดัตัง้ขึน้ โดยพระราชกฤษฎกีา “จดัตัง้สถาบันคณุวุฒวิิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554” โดยมวีตัถุประสงค์หลกั ในการ
พฒันาก�าลงัคนด้วยระบบคณุวฒุวิชิาชพี สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
หรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท�ามาตรฐานอาชีพ ให้การรับรอง
องค์กรรบัรองสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อประเมิน
สมรรถนะบคุคลในการให้การรับรองคณุวฒุวิชิาชพีและมาตรฐาน
อาชพี รวมถงึเป็นศนูย์กลางข้อมลูเกีย่วกบัระบบคณุวฒิุวชิาชีพ
และมาตรฐานอาชพี ทัง้นีอ้งค์กรทีม่หีน้าทีร่บัรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ถือเป็นองค์กรส�าคัญที่ท�าหน้าที่
ประเมินสมรรถนะของบุคคลในแต่ละสาขาวิชาชีพ สถาบันฯ 
ได้น�าร่องในการรับรององค์กรทีม่หีน้าทีรั่บรองสมรรถนะฯ  ทัง้
ภาครัฐและเอกชนในทุกภูมิภาคภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรท่ีมีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชพีของ สคช. โดยภาพรวม 
คุณวุฒิวิชาชีพ คือ การให้การรับรองอย่างเป็นทางการส�าหรับ
ผูม้สีมรรถนะวชิาชพีเฉพาะ คณุวฒุวิชิาชพีจะถกูแบ่งเป็นระดบั
ต่างๆ ในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ   โดยใช้สมรรถนะวิชาชีพเป็น
เกณฑ์ก�าหนด ตั้งแต่ระดับต้นซึ่งเป็นผู้ที่มีวิชาชีพพื้นฐานจนถึง
ระดบัสงูทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุใินวชิาชพี ทัง้นี ้สถาบนัฯ ได้ร่วมกับ
ผู้ประกอบการในสาขาอาชีพต่างๆ ในการพิจารณาก�าหนด  
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพไว้ตั้งแต่ระดับที่ 1-7 ทั้งนี้ วศ. และ สคช. 
ทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนาร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างความเชือ่มัน่บคุลากรในอาชพีตามมาตรฐานสากล ซึง่เป็น
ปัจจยัในการเพิม่ขดีความสามารถ    ในการแข่งขนัของประเทศ
อย่างยั่งยืน  โดยพร้อมที่จะร่วมมือในส่วนที่จะมีแนวทางความ
เป็นไปได้หรือศักยภาพ  ที่มีของแต่ละหน่วยงานในการพัฒนา
สาขาการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีให้สอดคล้องกบัความต้องการในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ และให้เกดิความเชือ่มัน่น�าไปสู่การยอมรบัร่วมกบั
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การปฏิบัติอาชีพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดบัอาเซยีนและสากลต่อไปในอนาคต   จงึได้มกีารลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการใน
การพัฒนาและส่งเสรมิการรับรองสมรรถนะของบคุคล เมือ่วนัที่ 
28 กรกฎาคม 2559 ระหว่าง กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) กบั สถาบันคณุวฒุวิิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) (สคช.) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ วศ. และ สคช. จะด�าเนนิการ 
ความร่วมมอืกันอย่างต่อเนือ่ง  เพือ่ประโยชน์สงูสดุในการพัฒนา
บคุลากรให้มีศักยภาพขดีความสามารถเป็นทีย่อมรบัทัง้ในและ 
ต่างประเทศ ช่วยส่งเสริมขับเคลื่อนรากฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศชาตต่ิอไป โดย วศ. และ สคช. มกีารด�าเนนิงานร่วมกนั 
ได้แก่
 
 วศ. จะขอใช้มาตรฐานอาชพีที ่สคช. จดัท�าไว้แล้ว ตามที ่วศ. 
มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใช้พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถ
บคุลากรสาขาใหม่ ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 
โดยจะระบถุงึทีม่าของมาตรฐานว่า ได้รบัอนเุคราะห์จาก สคช. 
มาประยกุต์ใช้  ซ่ึงส่วนน้ีเป็นหน้าท่ีประการหน่ึงของ สคช. ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา 
ศูนย์หรอืสถาบันอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของรฐั และ

องค์กรเอกชน ในการเผยแพร่ระบบคณุวฒุวิชิาชพีและมาตรฐาน
 สคช. ขอความอนเุคราะห์ผูเ้ชีย่วชาญจาก วศ. ในการจดัท�า
มาตรฐานอาชีพด้านต่างๆ ที่บุคลากรของ วศ. มีศักยภาพ  
วศ. จะขอความอนุเคราะห์ให้ สคช. จัดท�ามาตรฐานอาชีพ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ วศ. เล็งเห็นความส�าคัญ 
ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัประเทศชาตใินอนาคต เช่น ด้านควบคุม
คณุภาพน�า้บริโภคที่ วศ. ได้ด�าเนินการจัดท�าหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการขอรับการรับรองและผ่านการประชาพิจารณ ์
มาแล้ว ในระดับหนึ่ง หลังจากนั้น วศ. อาจน�ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสาขาการรับรองใหม่ต่อไป

 จะเหน็ได้ว่า กรมวทิยาศาสตร์บริการ ได้มกีารพฒันางาน
ด้านการรับรองความสามารถบคุลากรอย่างเข้มแขง็ เป็นหน่วย
งานที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ให้ความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ที่ได้รับการ
รับรองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจขอรับ
การรับรองความสามารถบคุลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17024 สามารถยื่นขอรับการรับรองและสืบค้นรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับรองความสามารถบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ที่
เว็บไซต์ http://pcst.dss.go.th
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mt.mahidol.ac.th/e-learning/bodyfluid%20and%20electrolyte/water.htm
 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น�้าบริโภค มาตรฐานเลขที่     
มอก.  257-2549, 2549
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 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร  ์
และเทคโนโลยี (หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม)  
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร ได้พฒันาบรกิารทีส่นบัสนนุภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ 
ขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม ความคดิสร้างสรรค์ และความเป็น
พลวตั เพือ่สร้างสังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based society) 
สังคมแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ (Supportive learning environment) ท�าให้
ประชาชนสามารถแสวงหาความรู ้ เข้าถงึความรู ้ และเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 ตามนโยบายการขับเคลือ่นประเทศสูป่ระเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) ส�านักหอสมุดฯ ซึ่งเป็นห้องสมุดเฉพาะ 
(Special library) ให้บรกิารสารสนเทศในสาขาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสาร
มาตรฐาน และ  e-book สาขาอาหาร อตุสาหกรรมแปรรปู
อาหาร วัสดุศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เคมี ชีวภาพ 
วิศวกรรมเคม ีเกษตร เทคโนโลยชีวีภาพ สิง่แวดล้อม หุน่ยนต์ 
ยานยนต์ และโลจิสติกส์ อีกท้ังได้เพิ่มประสิทธิภาพใน 
การบริการสารสนเทศ โดยแนะน�าทรัพยากรสารสนเทศที่
สนบัสนนุอตุสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว ในรปูของบัญชีรายชือ่
เอกสารใหม่อเิลก็ทรอนกิส์ (e-New list) เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ
ได้ทราบความเคลื่อนไหวของทรัพยากร

สารสนเทศทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น หนังสือภาษาไทย 
หนังสือภาษาต่างประเทศ บทความวารสารที่คัดเลือกจาก
วารสารทันสมัย ประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง ประมวล
สารสนเทศพร้อมใช้ กฤตภาคจากข่าว (clipping) และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ท�าให้ผู้ประกอบการฯ สามารถ
เข้าถึงสารสนเทศผ่านเทคโนโลยเีครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ และ
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ 
ทุกเวลา e-New list เผยแพร่รายเดือนเป็นประจ�าให้แก่
สมาชิก และผู้ประกอบการท่ีสนใจ สามารถสืบค้นผ่าน
เว็บไซต์ส�านักหอสมุดฯ http://siweb.dss.go.th/down-
load_list2.asp และคิวอาร์โค้ด ตามรูปที่ 1 

บัญชีรายชื่อเอกสารใหม ่
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ประกอบการ

รูปที่ 1 บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่อิเล็กทรอนิกส์ (e-New list)

อุดมลักษณ์ เวียนง�ม

นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร

สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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รูปที่ 2 ตัวอย่างรายการหนังสือ

อุดมลักษณ์ เวียนง�ม

นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร

สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

e-New list ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือจัดเรียงจ�าแนกตามหมวดหมู่ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดของแต่ละ
เล่มเพื่อเข้าดูสารบัญ ตามรูปที่ 2 
 

 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วย ดรรชนีบทความวารสารภาษาไทยจากวารสารฉบับล่าสุด ตามรูปที่ 3  
ตลอดจนดรรชนีวารสารจากราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเข้าถึงเอกสารมาตรฐานฉบับเต็มต่างๆ ของประเทศไทยที่ประกาศใน 
ราชกจิจานเุบกษาฉบบัล่าสดุ เช่น มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน มาตรฐานสินค้าเกษตร ฯลฯ 
ตามรูปที่ 4

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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 รปูที ่5 เป็นตวัอย่างรายการกฤตภาค (clipping) ทีจ่ดัท�าข้ึนส�าหรบัการตดิตามข่าวสาร กจิกรรม  ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวตักรรม บดันีไ้ด้จดัท�าเป็นกฤตภาคอเิลก็ทรอนกิส์ (e-clipping) รวมเล่ม เผยแพร่รายเดอืนและเข้าถงึผ่านเวบ็ไซต์ส�านกัหอสมดุฯ 
http://siweb.dss.go.th/dss_doc/dss_e-clipping.asp หรอืผ่านการสแกนควิอาร์โค้ด ตามรูปที ่6 สามารถเลอืกเรือ่งจากสารบัญ
และอ่านเนื้อหาฉบับเต็มในเรื่องที่สนใจได้ตามต้องการ ตามรูปที่ 7
    

รูปที่ 7 เนื้อหาฉบับเต็มกฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์

รูปที่ 3 ตัวอย่างบทความวารสารทันสมัย

รูปที่ 4 ตัวอย่างมาตรฐานต่างๆ ของประเทศไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

รูปที่ 5 ตัวอย่างกฤตภาคจากหนังสือพิมพ์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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 รปูที ่5 เป็นตวัอย่างรายการกฤตภาค (clipping) ทีจ่ดัท�าข้ึนส�าหรบัการตดิตามข่าวสาร กจิกรรม  ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวตักรรม บดันีไ้ด้จดัท�าเป็นกฤตภาคอเิลก็ทรอนกิส์ (e-clipping) รวมเล่ม เผยแพร่รายเดอืนและเข้าถงึผ่านเวบ็ไซต์ส�านกัหอสมุดฯ 
http://siweb.dss.go.th/dss_doc/dss_e-clipping.asp หรอืผ่านการสแกนควิอาร์โค้ด ตามรูปที ่6 สามารถเลอืกเรือ่งจากสารบัญ
และอ่านเนื้อหาฉบับเต็มในเรื่องที่สนใจได้ตามต้องการ ตามรูปที่ 7
    

รูปที่ 7 เนื้อหาฉบับเต็มกฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์

  

 

 

 e-New list จึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศส�าหรับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หอสมุด
วิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ ได้ตั้งศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Information One stop ser-
vice) เพือ่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารจดัหาเอกสารฉบบัเตม็ (full text) และบรกิารจดัส่งให้ทางไปรษณย์ี ผูส้นใจสามารถ
สมัครสมาชิกห้องสมุด และขอใช้บริการต่างๆ ได้ที่  โทร. 0 2201 7250-56 และอีเมล : info@dss.go.th  

รูปที่ 6 กฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-clipping) รวมเล่ม

เอกส�รอ้�งอิง

 ส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร. กฤตภาคด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ก18141-18210 มีนาคม 2561. กรุงเทพฯ : ส�านักฯ, 2561. 86 หน้า.
 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรมวิทยาศาสตร์บริการ. บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ 
มีนาคม 2561. กรุงเทพฯ : ส�านักฯ, 2561. 15  

รูปที่ 7 เนื้อหาฉบับเต็มกฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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IG
r@cYt
atเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

อัคริม� บุญอยู่ นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ชำ�น�ญก�ร

สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

 Digital Literacy คืออะไร

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุคแอนะล็อกไปสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ  
ได้รวดเรว็จากทัว่ทกุมมุโลก ท�าให้เทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามามบีทบาทในชวีติของเราในหลายๆ ด้านอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ทัง้การ
ติดต่อสื่อสาร การท�างาน การท�าธุรกิจ การท�าธุรกรรม การเงิน การธนาคาร การซื้อสินค้า ฯลฯ เราจึงต้องปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการปรับตัวจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Culture Shock) และ
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งท่ีอาจเกดิจากการใช้เทคโนโลยทีีไ่ม่เหมาะสม เช่น การสญูเสยีความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยัในชวิีต
และทรัพย์สิน การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น หากพูดถึงค�าว่า Digital Literacy หลายคนอาจเคย
ได้ยินค�านี้ แต่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรและมีความส�าคัญกับชีวิตของเรายังไง บทความนี้จะพาทุกคนมาท�าความรู้จักกับ 
Digital Literacy กัน
 

 

แหล่งที่มา : http://www.etrainingpedia.com/wp-content/uploads/2015/02/digital-literacy.jpg
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Digital Literacy หรือการรู้ดิจิทัล หมายถึง ทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู ่ในปัจจุบัน เช ่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท�างานร่วมกัน หรือ
ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท�างาน หรือระบบงานในองค์กร
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทักษะ
ต่างๆ นั้นมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุค
ปัจจบัุน ซึง่เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูท่ี้นบัวนัจะมคีวามยุง่ยาก
และซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ แต่ถ้าเราเข้าใจและใช้เทคโนโลยอีย่าง
สร้างสรรค์ ใช้ความรู้ด้านไอทีให้ได้มากกว่าแค่ความบันเทิง 
กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม ท้ังน้ีเพือ่เตรยีมความ
พร้อมก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

ทักษะที่ส�าคัญของ Digital Literacy
 • การใช้ (Use) 
 คือทักษะและความสามารถในการใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า (Word processor) 
เวบ็เบราว์เซอร์ (Web Browser) อเีมล (e-mail) และเครือ่งมอื
สือ่สารอืน่ๆ ไปสูเ่ทคนคิขัน้สงูข้ึนส�าหรบัการเข้าถึงและการใช้
ความรู ้เช่น โปรแกรมท่ีช่วยในการสบืค้นข้อมลู หรอื เสร์ิชเอนจนิ 
(Search Engine) และฐานข้อมลูออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยี
ท่ีเกดิใหม่ เช่น Cloud Computing และ Internet of Things 
(IoT)
 • การเข้าใจ (Understand)
 คือทักษะที่ท�าให้เราเข้าใจบริบทและประเมินสื่อ
ดจิทิลั เพือ่ให้สามารถตดัสนิใจเกีย่วกบัอะไรทีท่�าและพบบน
โลกออนไลน์ เป็นทักษะท่ีส�าคญัและจ�าเป็นเมือ่เริม่เข้าสูโ่ลก

ออนไลน์ ท�าให้เข้าใจและตระหนักว่าเทคโนโลยีเครือข่ายมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรม ความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับ
โลกรอบตัวของเราอย่างไร เราควรพัฒนาทักษะการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือค้นหา ประเมิน และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือติดต่อส่ือสาร ประสานงานร่วมมือ และ
แก้ไขปัญหา
 • การสร้าง (Create)
 คอืทกัษะในการผลติเนือ้หาและการสือ่สารอย่างมี
ประสทิธภิาพผ่านทางส่ือดิจทิลัประเภทต่างๆ การสร้างเนือ้หา
ด้วยส่ือดิจิทลัเป็นมากกว่าการรู้วธิกีารใช้โปรแกรมประมวล
ผลค�าหรือการเขียนอีเมล แต่ยังรวมถึงความสามารถในการ
ดัดแปลงสือ่ส�าหรบัผูช้มทีห่ลากหลาย ความสามารถในการ
สร้างและสื่อสารด้วยการใช้ Rich Media เช่น ภาพ วิดีโอ 
และเสยีง ตลอดจนความสามารถในการมส่ีวนร่วมกบั Web 2.0 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ เช่น การเขียน 
Blog การแชร์ภาพหรือวิดีโอ รวมถึงการใช้ Social Media 
รูปแบบต่างๆ

ตัวอย่างของการพัฒนา Digital Literacy
 • การใช้โปรแกรมส�านักงานส�าเร็จรูป ได้แก ่
Microsoft Word ในการท�ารายงาน Microsoft Excel 
ส�าหรบัการค�านวณ และ Microsoft Power Point เพือ่การ
ท�างาน Presentation ซึ่งเป็นพื้นฐานในการผลิตผลงานใน
การเรียนและการท�างาน
 • การใช้งานอีเมล เพื่อติดต่อสื่อสาร และรับส่ง
จดหมาย รวมถึงไฟล์ประเภทต่างๆ ได้ทุกเวลา 
 • การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อสืบค้นข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีขีดจ�ากัด

เอกสารอ้างอิง
Digital Literacy Project [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561] เข้าถึงได้จาก : http://www.ocsc.go.th/
 DLProject/mean-dlp
Digital Literacy สร้างภูมิคุ้มกันให้รู้ทันสื่อดิจิทัล [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 18 เมษายน 2561] เข้าถึงได้จาก :
 https://medium.com/@networktraining/digital-literacy-72192bd601de
การรู้ดิจิทัล (Digital literacy) [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561] เข้าถึงได้จาก :
 https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/142-knowledges/2632
ท�าไมต้องพัฒนา Digital Literacy [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 18 เมษายน 2561] เข้าถึงได้จาก :
 https://sites.google.com/site/learningcomputer34506/digital-liteacy/3-thami-txng-phathna-
 digital-literacy
ท�าไมยุคนี้ คนต้องมี Digital Literacy [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561] เข้าถึงได้จาก : 
 https://www.icdlthailand.org/digital-literacy
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  ปัจจุบันที่โลกถูกขับเคล่ือนด้วยข้อมูลผู้คนต้องพึ่งพิง 

ข้อมูลในก�รตัดสินใจต่�งๆ กระบวนก�รคิดของคนทั่วไป หรือ 

แม้แต่องค์กรต่�งๆ ในทุกวันน้ีส่วใหญ่อยู่บนฐ�นของก�รรวบรวม 

ข้อมูลประมวลผลเพ่ือประกอบก�รตัดสินใจทำ�อะไรบ�งอย่�ง 

แต่ด้วยคว�มท่ีข้อมูลในปัจจุบันมีอยู่ม�กม�ยและกระจัดกระจ�ย 

คำ�ถ�มสำ�คัญ  คือ เร�จะเข้�ถึงข้อมูลมห�ศ�ลเหล่�นั้นและใช้ 

ข้อมูลเหล่�น้ันให้เป็นประโยชน์ได้อย่�งไรจ�กคำ�ถ�มดังกล่�ว 

จึงทำ�ให้คนหันม�สนใจสิ่งที่เรียกว่� Big data กันม�กขึ้นจน

กล�ยเป็นกระแสสังคมในปัจจุบัน

What is big data?

Big data คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 อย่างคือ
 1. Volume — size ของข้อมูลมีขนาดใหญ่ มีปริมาณ
ข้อมูลมาก ซ่ึงสามารถเป็นได้ทัง้ข้อมลูแบบ offline หรอื online
 2.  Variety — ข้อมูลมีความหลากหลาย สามารถเป็นได้
ทั้งที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่สามารถจับ pattern ได้
 3. Velocity — ข้อมลูมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาอย่าง 
รวดเรว็ มกีารส่งผ่านข้อมลูอย่างต่อเนือ่งในลกัษณะ streaming 
ท�าให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ manual มีข้อจ�ากัด  
 4. Veracity — ข้อมูลมีความไม่ชัดเจน (untrusted, 
uncleaned)

รปูแบบของข้อมลูของ big data สามารถเป็นไปได้หลากหลาย 
ตั้งแต่
 1. Behavioral data: ข้อมูลเชิงพฤติกรรมการใช้งาน
ต่างๆ เช่น server log, พฤติกรรมการคลิกดูข้อมูล, ข้อมูลการ
ใช้ ATM เป็นต้น

Science สไตล์สนุก

   กนกวรรณ กรองแก้ว นักวิทย�ศ�สตร์

   สำ�นักพัฒน�ศักยภ�พนักวิทย�ศ�สตร์ปฏิบัติก�ร
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 2.  Image & sounds: ภาพถ่าย, วิดีโอ, รูปจาก 
google street view, ภาพถ่ายทางการแพทย์, ลายมือ, 
ข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้ เป็นต้น
 3.  Languages: text message, ข้อความที่ถูก 
tweet, เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ เป็นต้น
 4. Records: ข้อมลูทางการแพทย์, ข้อมลูผลส�ารวจ
ที่มีขนาดใหญ่, ข้อมูลทางภาษี เป็นต้น
 5. Sensors: ข้อมูลอุณหภูมิ, accelerometer, 
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

Big data analytics

 การวเิคราะห์ข้อมลู Big data อาศยัหลกัการพ้ืนฐาน
บางอย่างเพือ่พฒันาเป็นเทคนคิในการดงึข้อมลูส�าคญัออก
จากชดุฐานข้อมลูขนาดใหญ่ทีเ่ตม็ไปด้วยข้อมลูหลากหลาย
รปูแบบ เพือ่น�ามาหา pattern ของข้อมลูทีม่องไม่เหน็ด้วย
ตาเปล่า หารูปแบบความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ หาแนวโน้ม 
การตลาด เทรนด์ความชอบของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆที่ 
เป็นประโยชน์ทางธรุกจิผลจากการวเิคราะห์ข้อมลู Big data 
ท�าให้มข้ีอมลูทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิซึง่ผ่านการวเิคราะห์อย่างเป็น 
ระบบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยระดับของการ
วเิคราะห์กเ็ป็นได้หลากหลาย แล้วแต่รปูแบบการน�าไปใช้งาน

 1. Descriptive analytics
  
  เป็นการวิเคราะห์ในระดับที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้น 
จ�านวนเท่าไหร่ ถี่แค่ไหน เกิดเหตุการณ์ส�าคัญๆตอนไหน 
ตรงไหนบ้าง เป็นต้น โดยสามารถท�าในรูปแบบของ
  - Standard report: “เกิดอะไรขึ้น”
  - Ad hoc report: “จ�านวนเท่าไหร่ บ่อยแค่ไหน 
ที่ไหน”
  - Query: “อะไรคือปัญหาที่แท้จริง”
  - Alerts: “ต้องเกิด action อะไร”
 
 2. Predictive analytics
  
  เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก
ขั้นหนึ่งคือ เป็นการประเมินว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป มีการ

ให้ข้อมูลตัวชี้วัดของผลลัพธ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนถ้าแนวโน้มยัง
เป็นอย่างนี้ต่อไป โดยผลการวิเคราะห์อาจออกมาในรูป
แบบของ
 - Statistical analysis: “ท�าไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้”
 - Randomized testing: “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรา
ทดลองท�าวิธีการนี้”
 - Predictive modeling: “จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป”
 - Optimization: “อะไรคือสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่
จะเกิดขึ้น”

 3. Prescriptive analytics

  เป็นการสังเคราะห์ข้อมลูเพ่ือวเิคราะห์แนวโน้มและ
เสนอทางเลอืกในการตดัสินใจทีเ่หมาะสมกบัการคาดการณ์ 
บนฐานของข้อมูล 

เอกส�รอ้�งอิง
 
 เข้าถงึจากhttps://blog.goodfactory.co/big-data
 เข้าถึงจาก http://www.brandquarterly.com/
big-analytics-automation-evolution-big-data



  งานท่ีริเร่ิมจัดข้ึนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเวทีส่งเสริม
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(วทน.) ระหว่างอาเซยีนกับประเทศคูเ่จรจา ช่วยเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันเชงิเศรษฐกจิและ
สนบัสนนุการพฒันาอย่างยัง่ยนืแก่ประชาคมอาเซียน  ASEAN NEXT จัดครัง้แรกในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวความคิด 

“Creating Smart Community through STI Collaboration” ส�าหรบัปี พ.ศ. 2561 จัดงานภายใต้แนวคดิ “Rising STI 
Networking for Innovative ASEAN” โดยมีสาธารณรฐัเกาหลเีป็นประเทศคูเ่จรจาท่ีเข้าร่วมงาน  รปูแบบกิจกรรมภายในงาน 
เช่น การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็และหาแนวทางการด�าเนนิงานความร่วมมอืระหว่างประเทศ การฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน วทน. รายสาขาเพื่อส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาทักษะของบุคลากร
ที่มา: นงนุช เมธียนต์พิริยะ และจุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข.  การเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติอาเซียนกับงาน ASEAN NEXT 2018.  วารสาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 66 ฉบับที่ 207 (พฤษภาคม 2561) 

Asean Next

32 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ศัพท์วิทย์น่ารู้

ศัพท์น่ารู้
สุวศรี เตชะภ�ส 
นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร 
สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

New Engines of Growth

 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
(New Engine of Growth) ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้พัฒนา
จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาการผลิต (Manufacturing and Asset Based Industry) ไปสู่โครงสร้าง
เศรษฐกจิการผลติสมยัใหม่ทีใ่ช้ความรูก้ารผลติขัน้สงู เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่และพฒันาคณุภาพสนิค้าและบรกิาร (Knowledge 
Based Industry) และประเทศไทยสามารถหลดุพ้นจากกบัดกัรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสูป่ระเทศท่ีพฒันาแล้ว 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ช่วยผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-Curve) มี 2 รูปแบบ คือ 1. อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
(First S-Curve) 5 อุตสาหกรรม ได้แก่  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive), อุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ (Smart Electronics), อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วกลุม่รายได้ดแีละการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism), อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และ
อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร (Food for the Future) 2. อตุสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) 5 อตุสาหกรรม ได้แก่ หุน่ยนต์
เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics), อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics), อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมชีวีภาพ (Biofuels and Biochemicals), อตุสาหกรรมดจิิทัล (Digital) และอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.  10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth). 
[ออนไลน์].  [อ้างถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2561] เข้าถงึจาก:  http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/publications/
newengineofgrowth.pdf 

 หน่วยรบัรองระบบงาน หมายถึง หน่วยงานทีท่�าหน้า
ทีใ่ห้การรบัรองความสามารถแก่หน่วยรบัรอง (Certification Body Accreditation / 

Conformity Assessment Body Accreditation) โดยการรบัรองระบบงานเป็นกระบวนการซึง่องค์กรทีม่อี�านาจ
หน้าทีใ่ห้การยอมรบัอย่างเป็นทางการว่าหน่วยงานมคีวามสามารถทางวชิาการในการด�าเนนิการรบัรองกิจกรรมเฉพาะ หรอื เป็นการ
รับรองที่แสดงถึงความสามารถในการด�าเนินการหรือการบริการ

ที่มา: ชุติมา วิไลพันธ์.  ระบบการรับรอง การยอมรับร่วม และเครื่องหมายรับรอง. [ออนไลน์].  [อ้างถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561] เข้า
ถึงจาก: http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2556_61_191_P30-33.pdf

Accreditation body, AB 
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ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการพัฒนางาน วศ.

 5 มกราคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ
ตรวจเยีย่มและมอบนโยบายการพฒันางานโครงสร้างพืน้ฐานด้านคณุภาพของกรมวทิยาศาสตร์บรกิารเพือ่ขบัเคลือ่น
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจฐานรากสู่ Thailand 4.0 โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ และ นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทั้งผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว  
ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำา วทน. พัฒนาเทคโนโลยี Color ID Labeling 
และผ้ายีนส์ เพื่อรองรับตลาด Thailand 4.0

 8 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคโนโลยี Color ID Labeling และผ้ายีนส์  
เพือ่รองรบัตลาด Thailand 4.0 ในกลุม่จงัหวดั “สนกุ” สกลนคร นครพนม มกุดาหาร โดยม ีนางสาวอุราวรรณ อุน่แก้ว  
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับโดย ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอทอป และSMEs  
ในกลุ่ม“สนกุ” สกลนคร นครพนม มุกดาหาร รวมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�านักพัฒนาชุมชนจังหวัด ส�านักงานพาณิชย์
จังหวัด นักการตลาด ดีไซน์เนอร์จากภาคเอกชน ประมาณ 180 คน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” 
รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2561
 11 มกราคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ประธานเปิดงานวนัเด็ก “ถนนสายวทิยาศาสตร์” ภายใต้แนวคดิ นักวทิย์น้อย ตามรอยพระบดิาวทิยาศาสตร์ไทย 
โดยมีนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ และนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมด้วย ซึ่ง
ในปีน้ีกรมวิทยาศาสตร์บรกิารร่วมจดับธูแสดงนทิรรศการ รวม 10 สถานี ได้แก่ Cube paper craft โมเดลกระดาษ
แสนสนุก, ปั้นน�้าผลไม้เป็นไข่ปลา Fruit caviar, จินตนาการเปลี่ยนโลก, จินตนาการพาเพลิน, ขวดแฟนซีมหา
สนุก, เจลหอมปรับอากาศ, ช่างคิด "ชั่งสนุก",ปาโป่งหาของ, Balloon cup shooter และนักวิทย์น้อยสืบสาน
ศาสตร์พระราชาฯ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ 
ด้วยระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ/ 
ส�านกับริหารและรบัรองห้องปฏบัิตกิาร (บร.) กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) ได้จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร
ข้อก�าหนด ISO/IEC 17025: 2017 ให้เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก วศ. ได้รับความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่ เพือ่ให้สามารถน�าไปปรบัใช้ 
ด�าเนินงานได้อย่างถกูต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยม ีนางอมุาพร สขุม่วง อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
ให้เกยีรติเป็นประธานเปิดงาน
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยกระดับผ้าทอไทยให้ได้มาตรฐาน สู่ระดับสากล

 16 มกราคม 2561 ณ ห้องโถง อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร(วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกับ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จัดแถลงข่าว “โครงการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์ผ้าทออสีานด้วยนวตักรรม 
ปี 2561” โดยส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัผลติภณัฑ์ และสร้างรายได้ 
ให้กับผู้ประกอบการ โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ประธานการแถลงข่าวและเสวนา พร้อมด้วย นางอมุาพร สขุม่วง อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ดร.ชาญชยั สริเิกษมเลศิ  
ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร นางสาวอุราวรรณ อุน่แก้ว รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร และผูบ้รหิารเข้าร่วมงานแถลงข่าว
และเสวนา

สำานักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ สำานักหอสมุด ม.เกษตรฯ พัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

 29 มกราคม 2561 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดย ดร.ลดา พนัธ์สุขมุธนา ผูอ้�านวยการส�านกัหอสมดุและ 
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว” 
ระหว่างส�านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นางอารีย์ 
ธัญกิจจานุกิจ ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์
วิทยาโชติ ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานทำาบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 
ครบรอบ 127 ปี มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน.

 30 มกราคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกรมวทิยาศาสตร์บริการ ร่วมกนัท�าบญุเนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนากรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
ครบรอบ 127 ปี ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งเป้ายกระดับ
โครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศไทย ให้มคีวามเข้มแขง็ในการตรวจสอบและ
รับรองตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยนวัตกรรม และสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่
ตลาดโลก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องสมุดฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารด้านสารสนเทศ 
ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ต้นแบบในประเทศ

 26 มกราคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะ 
ผูบ้รหิารจาก Acleda Bank Institute of Business Cambodia ประเทศกมัพชูา และคณะเจ้าหน้าทีบ่รษิทั บุค๊ โปรโมชัน่ 
แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด เข้าศึกษาดูงานส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน�าไปเป็น 
ต้นแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศประเทศกัมพูชา โดยมี ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและ 
ศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้การต้อนรับพร้อมด้วยเจ้าหน้าทีน่�าเสนอข้อมลูและพาเยีย่มชมหอสมดุฯ 
ณ อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนการพัฒนาคุณภาพการผลิตเซรามิก 
เพื่อการส่งออก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
  30 มกราคม 2561 / กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาค
กลาง” ร่วมกบั คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) 
โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และศาสตราจารย์ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. 
เป็นประธานในการลงนามความร่วมมอืฯ พร้อมด้วยนางสาวอรุาวรรณ อุน่แก้ว รองอธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
และคณะผู้บริหารของ 2 หน่วยงาน ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม Crystal Symphony ชั้น 4 อาคาร 41 คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร 
“การปรับปรุงคุณภาพน้ำาสำาหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่อง

กรองน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภค”

 29 - 30  มกราคม  2561  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วท.)  โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ  ส�านักเทคโนโลยีชุมชน  ด�าเนินงานบูรณาการร่วมกับ  องค์การ
บริหารส่วนต�าบลศรีชมภู  องค์การบริหารส่วนต�าบลวังชมภู  อ�าเภอพรเจริญ  และองค์การบริหารส่วนต�าบล
ซาง  อ�าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ  ถ่ายทอดเทคโนโลยหีลกัสตูร  “การปรบัปรงุคณุภาพน�า้ส�าหรบักระบวนการ
ผลติและการผลติเครือ่งกรองน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค”  ณ  องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรชีมภ ูแก่ผูป้ระกอบ
การและประชาชนที่ใช้น�้าเพื่อการผลิตสินค้า  OTOP  และการอุปโภคบริโภค  จ�านวน  30 ราย  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำา
แผนการปฏิรูปองค์การ

 2 กมุภาพนัธ์ 2561 นางอุมาพร สขุม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) เป็นประธานเปิดการประชมุ
เชิงปฏบิตักิาร เรือ่ง ทบทวนแผนยทุธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และจดัท�า
แผนการปฏิรูปองค์การ ตั้งเป้าปรับแผนการด�าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องต่อปัจจัยแวดล้อม สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง และความต้องการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าว 84 คน ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศเจตจำานงการบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต

 5 กมุภาพันธ์ 2561 นางอมุาพร สขุม่วง อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) น�าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจ�านงการบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นบริหารงานให้ส�าเร็จตามพันธกิจ บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ 
การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี และยดึมัน่ในความถกูต้องชอบธรรม ณ ห้องประชมุวทิยวถิ ี อาคารตัว้ ลพานกุรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญ จาก Kansas State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

 8 กุมภาพันธ์ 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย 
นางสาวนงนชุ เมธยีนต์พริิยะ   ผูอ้�านวยการกองผลติภัณฑ์อาหารและวสัดสัุมผสัอาหาร ให้การต้อนรบั Dr. Edgar IV 
Chambers , Dr. Delores H Chambers ผู้เชี่ยวชาญจาก Kansas State University สหรัฐอเมริกา และ 
ดร.อศุมา สนุทรนฤรงัษ ี จากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ในโอกาสเข้าเยีย่มชมห้องปฏบิตักิารทดสอบรสชาตอิาหารไทย 
และห้องปฏบิตักิารทดสอบคณุภาพอาหาร พร้อมทัง้เข้าร่วมปรึกษาหารอืเพือ่สร้างความร่วมมอืในการวจิยัพฒันา  
รวมถงึแลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์ด้านประสาทสมัผสัอาหาร (Food Sensory Evaluation) ณ ห้องประชุม 
508 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏบิตั ิกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

 21 กมุภาพนัธ์ 2561 กรมวทิยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ(วท.) โดย ดร.เทพวีรรณ จติรวชัรโกมล 
ผู้อ�านวยการกองวัสดุวิศวกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก” และ 
“การทดสอบและการสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ” โดยการสัมมนานี้มุ่งเป้าถ่ายทอดความรู้วิชาการ และ
เทคโนโลยช่ีวยผูป้ระกอบการพฒันาและควบคุณภาพในกระบวนการผลิตกระดาษ รองรบัการเตบิโต ของอตุสาหกรรม
ผลิตกระดาษ ซึ่งการจัดสัมมนาฯ ตั้งแต่วันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
กว่า 55 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการพัฒนา
คุณภาพการผลิตกระดาษ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิต

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัย และพัฒนา
ส่งเสริมข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

 23 กมุภาพนัธ์ 2561 นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธบิดกีรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิด
กิจกรรม ขยายฐานการเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา โดย ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วศ. เพื่อส่งเสริมให้มีการน�าข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ และขยายฐาน
การเรยีนรูเ้พือ่การวจัิยและพฒันา โดยสามารถน�าข้อมลูความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาปรบัปรุงแนวทาง 
การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม ทัง้สิน้ 46 คน จากภาครฐั ภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
ณ ลานกจิกรรม ชัน้ 1 อาคารส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่หนุนห้องปฏิบัติการ SMEs ภาคใต้ 
เข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานสากล

  27 กุมภาพันธ์ 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิด 
การสมัมนา “ การรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารเพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ในผลการทดสอบส�าหรบั SMEs ภาคใต้” 
พร้อมทัง้บรรยายพิเศษเร่ือง “การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมด้าน วทน.ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร”  ซึง่มผีูป้ระกอบ
การห้องปฏิบัติการ SMEs  ภาคใต้ เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี 
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 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิด
การสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
พร้อมมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน จาก 100 ห้องปฏิบัติการ และห้อง
ปฏิบัติการทดสอบได้รับมอบใบรับรองระบบงานจ�านวน 5 ห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุน 100 ห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือเครือข่ายสถาบันการศึกษา มรภ. และ 
มทร. 9 สถาบัน ดันวิทย์แก้จน

 6 มนีาคม 2561 นางอุมาพร สขุม่วง อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานในการประชมุ
ร่วมกับผู้แทนสถาบันการศึกษา 9 แห่ง เพ่ือหารือแนวทางการน�าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ในพื้นที่ 10 จังหวัด ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 

นักเรียน ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร เข้าศึกษาดูงานห้อง
ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 6 มีนาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย
นายเดช บวัคลี ่รกัษาการเลขานกุารกรม เป็นผูแ้ทนกล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์และนกัเรยีน โรงเรยีนจฬุาภรณ์
ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ รวม 154 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 
อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนเทคนิควิเคราะห์ทดสอบ เนื้อแก้วและ
การใช้พลังงานในเตาหลอมช่วยแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

 9 มนีาคม 2561 นางเทพีวรรณ จติรวชัรโกมล ผู้อ�านวยการกองวสัดวุศิวกรรม เป็นประธานเปิด
การฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ต�าหนิในเนื้อแก้วและการใช้พลังงานในเตาหลอม” เพื่อให้ความรู้
ให้แก่บุคลากรที่ท�างานในกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก โดยเข้าร่วมการอบรม จ�านวน 73 คน ณ ห้อง
ประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง

 13 มนีาคม 2561 นางอมุาพร สขุม่วง อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานเปิดงาน “พฒันาผลติภณัฑ์เซรามกิเพือ่การส่งออกของผูป้ระกอบการกลุม่
จงัหวัดภาคกลาง” โดยม ีนายชยาวธุ จนัทร ผูว่้าราชการจงัหวัดราชบรีุ ให้เกียรตกิล่าวต้อนรบัและตดัรบิบิน้เปิด
งานร่วมกนั ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวสเทร์ินแกรนด์ราชบุรี จงัหวัดราชบรีุ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ ม.เกษตรฯ ยกระดับ SMEs 
อาหารแปรรูปพัฒนาสู่มาตรฐาน GMP(CODEX) และ HACCP

 19 มนีาคม 2561 นางอมุาพร สขุม่วง อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) เป็นประธานเปิด
โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการอาหารแปรรปูตามมาตรฐานสากล ร่วมกบั ดร.สมบัต ิ ชณิะวงศ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย 
ผูป้ระกอบการ SMEs อาหารแปรรูป จ�านวนกว่า 140 ราย ณ โรงแรม วนิด์เซอร์ สวีทส์กรงุเทพ สขุมุวทิ 
กรงุเทพฯ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัด Workshop การทดสอบด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน

 20 มีนาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“FCM Training 2018: Analysis of Plasticizers in Food Contact Materials and Food Products” ให้แก่
บุคลากรห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Maurus Biedermann เป็นวิทยากร
ร่วมบรรยาย ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส�านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ลงพ้ืนท่ีหนุน 100 ห้องปฏิบัติการ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่มาตรฐานสากล

 16 มีนาคม 2561  นางอุมาพร  สุขม่วง  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี (วท.) เป็นประธานเปิดการสมัมนา “ การรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ 
ในผลการทดสอบส�าหรับ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง กลไกการส่งเสริม 
ภาคอตุสาหกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร ซึง่มผีูป้ระกอบการห้องปฏบิตักิาร SMEs และห้องปฎบิตักิารภาครัฐ
และเอกชนในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน จาก 50  ห้องปฏบิตักิาร ณ โรงแรมเจรญิธานี
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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กรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหาร
และเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคกลาง
 22 มีนาคม 2561  นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธาน ในพิธีปิด
โครงการและมอบประกาศนยีบตัรโครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบ OTOP อาหารและเครือ่งดืม่ตามหลกัเกณฑ์
วิธีที่ดีในการผลิตในพื้นที่ภาคกลาง โดย ดร.รัตนา ปานเรียนแสน หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
OTOP อาหารและเครื่องดื่มฯ กล่าวรายงาน  มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมอบรมจ�านวนทั้งสิ้น 80 ราย  และ
มีผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานชุมชน รับมอบประกาศนียบัตร
จ�านวนทั้งสิ้น 20 ราย  ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรม วศ.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..
สร้างสายใยผู้อาวุโส ปี 2561

 วันที่ 11 เมษายน 2560 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  ให้เกียรติเป็น 
ประธานเปิดงาน “วศ.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..สร้างสายใยผู้อาวุโส” ประจ�าปี พ.ศ.2561 เน่ืองในเทศกาล
สงกรานต์ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีสรงน�้าพระและ
รดน�า้ขอพร ในพธีิสรงน�า้และรดน�า้ขอพรเนือ่งในเทศกาลสงกรานต์ เป็นโอกาสทีด่ไีด้ร่วมบ�ารงุพระพุทธศาสนา 
ยงัเป็นการรณรงค์ ตระหนกัในคณุค่า ยกย่องเชดิชแูละให้ความส�าคญัของผูส้งูอาย ุณ ห้องประชมุวทิยวิถ ีชัน้ 6 
อาคาร ดร.ตั้ว  ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  นำาผลงานร่วมงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ 
ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดน่าน

   กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร(วศ.) ได้น�าผลงานเทคโนโลยแีละนวตักรรม พร้อมด้วยทมีนกัวทิยาศาสตร์ 
วศ. ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ จ.น่าน ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสังคมฐานราก และได้ร่วมจัด
ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารภายในงาน พร้อมทั้งการ
เสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการเกษตร และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้า OTOP  
ในงาน“มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค”ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้
และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิจัยวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ 
ต�าบลผาสิงห์ อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำา วทน. ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จังหวัดน่าน

 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) โดยนางอมุาพร สขุม่วง อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) เข้าร่วมงาน 
“มหกรรมวทิย์ สร้างอาชพี ยกระดบัภูมภิาค” ขับเคลือ่นวิทยาศาสตร์เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมฐานราก น�าทมี
นกัวทิยาศาสตร์ท่ีมคีวามเชีย่วชาญด้านการย้อมสผ้ีาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผูป้ระกอบการ OTOP วันที ่21 
เมษายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิจัยวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ต�าบลผาสิงห์ อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรม สนทนาประสา วศ.ครั้งที่ 203 
เรื่อง “สิทธิบัตรเพื่อการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรม ให้ก้าวไกล 

 วนัที ่23 เมษายน 2561 นางพจมาน ท่าจนี รกัษาราชการแทนเลขานกุารส�านกังานเลขานกุารกรม เป็น
ประธานในการเปิดงาน สนทนาประสา วศ.ครัง้ที ่203 เรือ่ง “สิทธิบตัรเพ่ือการต่อยอดและพฒันานวตักรรม ให้ก้าวไกล 
ไม่ตกเทรนด์” และเทคนคิการสบืค้น วเิคราะห์ข้อมลูและจดัท�าแผนทีส่ทิธบิตัร (Pantent Mapping) และแนะน�า
ฐานข้อมูล e-book ฐานข้อมูลใหม่ ของส�านักหอสมุดฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จ�านวนกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว  ลพานุกรม 

 ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์อินดัสทรีเท็ค
ขอนแก่น 2018  และเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยมีนางวรรณดี มหรรณพกุล  
นกัวทิยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ให้การต้อนรบัและรายงานเทคโนโลยผีลติภณัฑ์นวตักรรมเพือ่อตุสาหกรรมอาหาร 
(การผลิตทุเรียนสุกผง  การผลิตมะนาวผงเครื่องดื่มธัญชาติที่มีกาบา (GABA) สูง  การผลิตโยเกิร์ตผงโดยเทคนิค
อบแห้งแช่เยอืกแขง็ และผลไม้ในน�า้เชือ่มบรรจถุงุรทีอร์ต)  รวมทัง้นายก่อพงศ์  หงส์ศร ีน�าเสนอการทดสอบปรมิาณ
สาร AOX ในอุตสาหกรรมกระดาษ การทดสอบไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และ MSTQ บริการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและ
ผลงานไทยแลนด์ อินดัสทรี เท็ค ขอนแก่น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ สำานักงาน กพ. เสริมสร้างวินัย 
ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน

 วันที่ 27 เมษายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดงาน
สนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 204 เรื่อง “การเสริมสร้างวินัย ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วย
งาน” โดยมี นางสาวศรัณยา เทียนเสรี นิติกรช�านาญการพิเศษ ส�านักมาตรฐานวินัย ส�านักงาน ก.พ. ให้เกียรติเป็น
วิทยากร มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานจ�านวนกว่า 350 คน ณ ห้องประชุมภูมิ
บดินทร์ ชั้น 6 อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
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