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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน. ระหว่าง วศ. และ กสอ.
นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ
การทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศในน้ำ�ของ
เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำ�หมุนช้าแบบทุ่นลอย
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมเหล็ก
จินเซโนไซด์ เสริมแกร่ง สร้างสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียน
วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทศิ )
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
วศ.สร้างความเข้มแข็งผูป้ ระกอบการไทยสู่
การยอมรับระดับสากล
พิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการทีด่ แี ละ
พลังของแผ่นดิน
ความร่วมมือของ วศ. กับกองพิสจู น์หลักฐานตำ�รวจ
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1. นโยบายภาพรวมของรัฐบาลเป็นอย่างไร

2. บทบาท วศ. ในการด�ำเนินงานโครงการ Big Rock

คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
อนุมตั งิ บประมาณ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด�ำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ หรือโครงการ Big Rock ในการนี้ ดร.สุวทิ ย์
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้มอบนโยบายให้ดำ� เนินงาน 3 ส่วน คือ “วิทย์สร้างคน”
“วิทย์แก้จน” และ “วิทย์เสริมแกร่ง” ภายใต้โครงการทีส่ ำ� คัญ
14 โครงการ เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการเตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์
4.0 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รบั มอบหมายจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำ� เนินงานโครงการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดทีย่ ากจนทีส่ ดุ ในประเทศ
ตามนโยบาย “วิทย์แก้จน” โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
ประเภทผ้า และสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร ในพืน้ ที่ 10 จังหวัด
คือ แม่ฮอ่ งสอน กาฬสินธุ์ บุรรี มั ย์ น่าน นครพนม นราธิวาส
ปัตตานี ชัยนาท ตาก และ อ�ำนาจเจริญ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำ� เนินการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพและ
ความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีเป้าหมายในการ
พัฒนาผูป้ ระกอบการ OTOP กลุม่ D ซึง่ เป็นกลุม่ ปรับตัว
เข้าสูห่ ว่ งโซ่อปุ ทาน จ�ำนวน 1,000 กลุม่ 15,000 คน โดยคาด
หวังว่าหากผูป้ ระกอบการในกลุม่ D สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มมี าตรฐาน และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถผลิต
ได้จำ� นวนมากขึน้ สามารถวางขายได้ในตลาดทุกระดับ ท�ำให้
มีรายได้สงู ขึน้ ชีวติ ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ จะท�ำให้เศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็ง และจากองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั ท�ำให้สามารถพัฒนาปรับปรุง
สินค้าได้เองอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ในเบือ้ งต้นต้องส�ำรวจ
ปัญหาและความต้องการของผูป้ ระกอบการ OTOP ในพืน้ ที่
10 จังหวัดเป้าหมาย พร้อมทัง้ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ก่อนการพัฒนา โดยการทดสอบคุณภาพทางห้องปฏิบตั กิ าร
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เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หรือไม่ หากไม่ได้มาตรฐานต้องวิเคราะห์หาสาเหตุเพือ่ การ
ปรับปรุงด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก
รายกลุม่ เพือ่ แก้ปญ
ั หาเฉพาะเรือ่ งให้ได้ผลดี ในกระบวนการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพนั้น ได้ด�ำเนินการครอบคลุม
ตัง้ แต่การเลือกใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ หมาะสม ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต หลังจากนัน้ จึงน�ำผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการปรับปรุงและ
พัฒนาแล้วไปทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารซ�ำ 
้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน มีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้เหมาะสมสวยงามและยืดอายุการเก็บรักษา รวมทัง้
ช่วยส่งเสริมการขายโดยจัดสถานที่ให้น�ำสินค้าที่ผลิตใหม่
มาขายเพือ่ ทดสอบตลาดและฝึกการขายแบบออนไลน์ เพือ่
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
และผูป้ ระกอบการ OTOP
เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
กรมได้ประเมินศักยภาพผูป้ ระกอบการเพือ่ คัดเลือกผูน้ ำ� กลุม่
แล้วอบรมให้ความรูเ้ พือ่ เป็นผูน้ ำ� ในการพัฒนากลุม่ และชุมชน
ต่อไป รวมถึงการถอดบทเรียนจัดท�ำเป็นสือ่ ดิจทิ ลั ผูป้ ระกอบ
การและประชาชนทีส่ นใจได้ใช้เรียนรู้ ฝึกฝนตนเองอย่างต่อ
เนือ่ ง ท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำ� เทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่นักวิทยาศาสตร์ของกรมฯ ได้คิดค้น วิจัยและ
พัฒนาเสร็จแล้วน�ำไปถ่ายทอดให้แก่ชมุ ชน ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนได้อย่างกว้างขวาง เช่น การผลิตเครือ่ งท�ำน�ำ้ อ่อน
ต้นทุนต�่ำส�ำหรับชุมชน ท�ำให้ประชาชนได้ผลิตน�้ำสะอาด
ส�ำหรับบริโภคเอง   การผลิตบล็อกปูพนื้ จากยางธรรมชาติ
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ยางพารา
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ส�ำหรับแผนการด�ำเนินงานต่อไป ในปีงบประมาณ
2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีแผนการพัฒนาต่อยอดสร้าง
ผลิตภัณฑ์โดดเด่น (product champion) หรือ ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมในอ�ำเภอและจังหวัดเป้าหมาย พร้อมทัง้ ส่งเสริม
ให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน สนับสนุน
บรรจุภณ
ั ฑ์ และจัดส่งเสริมการขายในตลาดกรุงเทพฯ ทัง้ นี้
เพื่อสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจได้ในทีส่ ดุ

3. ปัจจัยส่งเสริมให้การด�ำเนินงานของ วศ. ภายใต้
โครงการนีป้ ระสบความส�ำเร็จมีปจั จัยอะไรบ้าง
ปัจจัยส�ำคัญที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการท�ำงานได้
ส�ำเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรใน
หน่วยงาน ทีม่ พี นื้ ฐานความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ มีเทคโนโลยี
ที่เกิดจากผลงานวิจัย มีการวางแผนด�ำเนินงานครอบคลุม
ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าตัง้ แต่วตั ถุดบิ จนถึงการตลาด โดยให้กลุม่
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการพัฒนา
ตนเองในด้านที่จ�ำเป็น ท�ำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดเนื่องจาก
ใช้ผลการส�ำรวจความต้องการพัฒนาร่วมกับผลการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการ และเพื่อความคล่องตัวใน
การท�ำงาน กรมได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค
9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รวมถึงส่วนราชการในแต่ละจังหวัดเป้าหมาย เพือ่ ให้สามารถ
ท�ำงานใกล้ชดิ กับผูป้ ระกอบการ ในการถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก กรมวิทยาศาสตร์บริการได้กำ� กับดูแล
การท�ำงานและติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยถือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส�ำคัญ
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บทความพิ
สรรสาระเศษ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
สมุนไพรที่ ไม่ ใช่อาหาร
วลัยพร ร่มรื่น

นักวิชาการเผยแพร่ชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักงานเลขานุการกรม

การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย
อย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ และครบวงจร จะช่วยรักษา
ภูมปิ ญ
ั ญาด้านสมุนไพรไทย ทีส่ ำ� คัญตลาดความต้องการสมุนไพรเพือ่
รักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะใน
กลุม่ สินค้าอาหารเสริมและเวชส�ำอาง อย่างไรก็ตามในประเทศไทยมี
พืชสมุนไพรทีช่ มุ ชนรูจ้ กั สรรพคุณและน�ำมาใช้ประโยชน์มอี ยูป่ ระมาณ
1,800 ชนิด และมี 300 ชนิดทีเ่ ป็นวัตถุดบิ สมุนไพรทีห่ มุนเวียนใน
ท้องตลาด ซึง่ ทีผ่ า่ นมาการบริหารจัดการสมุนไพรยังไม่เป็นระบบส่งผล
ต่อวัตถุดบิ ไม่ผา่ นมาตรฐาน ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
ของผู้ประกอบการไทยทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กมีค่อนข้างน้อย
ภาครัฐจึงเห็นความส�ำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสมุนไพรของผูป้ ระกอบการไทยให้ได้มาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ
และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักเทคโนโลยีชมุ ชน มีภารกิจ
ส�ำคัญในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น
ลูกประคบสมุนไพร สบูก่ อ้ น สบูก่ อ้ นกลีเซอรีน สบูเ่ หลว แชมพู ครีม
นวดผม ผลิตภัณฑ์ปดิ ผมขาว และผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวมาอย่างต่อเนือ่ ง
และยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีขนั้ ตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้
มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับกลุ่มผู้ประกอบการระดับชุมชนและ
SMEs รวมถึงการให้คำ� ปรึกษาในด้านระบบคุณภาพ เช่น หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส�ำอางว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (Good
Hygienic Practice for Cosmetics, GHP)หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ี
ในการผลิต (Good Manufacturing Practice, GMP) เป็นต้น
จากการส�ำรวจของกรมวิทยาศาสตร์บริการทีผ่ า่ นมาพบว่า
ผลิตภัณฑ์OTOPประเภทสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหารยังมีจำ� นวนมากทีไ่ ม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ส่วนใหญ่พบปัญหา
ผลิตภัณฑ์มคี า่ ความเป็นกรด-เบส สูงกว่าทีม่ าตรฐานก�ำหนด ปริมาณ
ไขมันในสบูก่ อ้ นต�ำ่ กว่าทีม่ าตรฐานก�ำหนด ผลิตภัณฑ์เกิดการแยกชัน้
เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานาน และพบมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์มากเกินที่
มาตรฐานก�ำหนด รวมทัง้ พบมีคณ
ุ ภาพไม่สม�ำ่ เสมอท�ำให้ไม่สามารถ
ผลิตซ�ำไ้ ด้ในปริมาณและคุณภาพเดิม นอกจากนีร้ ปู แบบของผลิตภัณฑ์
ยังไม่ได้รบั การยอมรับของผูบ้ ริโภค ดังนัน้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึง
ได้ดำ� เนินโครงการการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภท
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในทุกภูมิภาค โดยการน�ำวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ให้ได้สนิ ค้าคุณภาพ ตลอดจนผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นการพัฒนา
แล้วเข้าสูก่ ระบวนการยืน่ ขอการรับรองมาตรฐาน มผช. หรือยืน่ จดแจ้ง
เครือ่ งส�ำอางควบคุมของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เพือ่ เป็นการยืนยันคุณภาพทีไ่ ด้มาตรฐานสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูบ้ ริโภค
ช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถขยายโอกาสทางการตลาดได้

ภาพตัวอย่างการลงพืน้ ทีฝ่ กึ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และให้คำ� ปรึกษาเชิงลึกแก่ผปู้ ระกอบการ

ผลการด�ำเนินงานลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค�ำ
ปรึกษาเชิงลึกด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ ใน 18 จังหวัด
ได้แก่ ราชบุรี พัทลุง ล�ำปาง สุรนิ ทร์ เชียงใหม่ สระแก้ว จันทบุรี ระยอง
สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครปฐม กาญจนบุรี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด เลย
หนองบัวลาภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มีจ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า 175 ราย มีจำ� นวนสินค้า
OTOP ทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการยืน่ ขอรับรองมาตรฐานกว่า 40 ผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตามในการด�ำเนินงานยังพบปัญหาและอุปสรรคด้านการจด
แจ้งผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง การไม่มที ายาทรุน่ ใหม่ทจี่ ะช่วยด�ำเนินการ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยยังขาดความพร้อมด้านการลงทุน และอืน่ ๆ ซึง่
ยังมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องให้ความรูห้ รือให้คำ� ปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการ
อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ บทบาทนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการทีจ่ ะได้มกี ารน�ำปัญหาและความต้องการของผูป้ ระกอบการมา
เป็นโจทย์วจิ ยั และพัฒนาเพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
น�ำผลงานทีไ่ ด้ไปถ่ายทอดให้ผปู้ ระกอบการช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้า
และวัตถุดบิ ในท้องถิน่ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทีม่ าข้อมูล : กลุม่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร สานักเทคโนโลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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สรรสาระ
ว.ศ. วันนี้

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำ� เนินงานโครงการยกระดับ
OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (Big Rock) ได้แก่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ นครพนม
บุรีรัมย์ อ�ำนาจเจริญ และชัยนาท ในสินค้า OTOP ประเภท
ผลิตภัณฑ์ผ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยผ่าน
กลไกการด�ำเนินงานของหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประชารัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนา OTOP มุง่ เน้นการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ OTOP
ให้ผลิตสิงค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการ
สร้างงานที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างขีด
ความสามารถให้ผปู้ ระกอบการ OTOP มีความรูส้ ามารถพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิม่ และยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า เสริมสร้างรายได้และสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
การด�ำเนินงานโครงการนี้ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ OTOP
ใน 10 จังหวัดเป้าหมายได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวน
การผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่น้อยกว่า
1,000 กลุ่ม โดยเป็นผู้ประกอบการ OTOP ได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาไม่น้อยกว่า 15,000 ราย เป้าหมายความส�ำเร็จการ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม ด�ำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้
1. การจัดงาน“มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับ
ภูมิภาค” ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย เพื่อให้เป็นช่องทางได้
พบกับผูป้ ระกอบการ OTOP ในพืน้ ทีเ่ ป็นการกระตุน้ ความสนใจ
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ในความส� ำ คั ญ ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และสร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์น�ำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้เพื่อการ
พั ฒ นาการประกอบอาชี พ และการด� ำ รงชี วิ ต ผลั ก ดั น ให้
ผู้ประกอบการ OTOP เกิดการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ ต่อยอดพัฒนาผูน้ ำ� กลุม่ OTOP ให้
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา OTOP อย่างต่อเนื่องยั่งยืนด้วย  
กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ยกระดับภูมิภาค  9 ครั้ง ได้แก่
		
ครัง้ ที่

จังหวัด

วันที่จัดงาน

1

น่าน

ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561

2

บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561

3

อ�ำนาจเจริญ วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561

4
5

นครพนม

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 256

แม่ฮ่องสอน วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561

6

ตาก

วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561

7

ชัยนาท

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561

8

กาฬสินธุ์

วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561

9

นราธิวาส

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2561

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ.วั
สรรสาระ
นนี้
2. การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาค
ด�ำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมภิ าค จ�ำนวน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์  สกลนคร  อุบลราชธานี บุรรี มั ย์ ร้อยเอ็ด สงขลา
และ ยะลา โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมือ่ วันที  ่ 21
พฤษภาคม 2561 มี ขอบเขตการด�ำเนินงานโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ประกอบด้วย
2.1 การรับสมัครและคัดเลือกกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
OTOP เข้าร่วมโครงการฯ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
ก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายทีม่ คี วามพร้อมต้องการรับเทคโนโลยีไปใช้  มี
การส�ำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และได้
คัดเลือกกลุม่ ผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผา้ และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ประเภทอืน่ ทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�ำนวนกว่า 1,000
กลุ่ม ต่อจากนั้นท�ำการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพความ
พร้อมของกลุม่ ผูป้ ระกอบการ OTOP ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ช

ประเภทผลิตภัณฑ์ผา้ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร ก่อนเข้า
ร่วมการพัฒนา และให้คำ� ปรึกษาเบือ้ งต้นแก่กลุ่มผู้ประกอบการ
OTOP ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ รวบรวมข้อมูลแนวทางการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งข้อมูลความต้องการวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ
ของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ เพือ่ การพัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต
2.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ตาม
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภท
ผลิตภัณฑ์ผ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มุ่งเน้นจัด
อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาทีไ่ ด้มี
การรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพือ่
พัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดย
วิเคราะห์ทดสอบตามความเหมาะสมของแต่ละมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการพัฒนา ตลอดจนการให้ค�ำปรึกษา
เชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าและสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

		 2.3 การประเมินและคัดเลือกผูน้ ำ� กลุม่ และวิเคราะห์
ดาวเด่น (Case Success)   เป็นการประเมินและคัดเลือก
กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่มีแนวโน้มเป็นผู้น�ำกลุ่ม และ
วิเคราะห์ดาวเด่น (Case Success)
		
2.4 การวิเคราะห์และประเมินแนวทางการพัฒนา
ต่อในอนาคตของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ
ซึง่ เป็นการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของกลุม่ เป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ ภายหลังได้รับการพัฒนา และจัดท�ำรายงาน
แนวทางการพัฒนาในอนาคตของกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับหน่วยงานในการพัฒนาต่อไป โดยวาง
รูปแบบกลไกในการบริหารจัดการของกลุ่มรวมเพื่อการขยาย

ผลการพัฒนาของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ และแนวทางถ่ายทอด
ขยายผลไปยังสมาชิกอื่นๆ ในแต่ละกลุ่ม
2.5 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
OTOP โดยสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดบิ ให้แก่กลุม่
ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการตลาด
ให้กลุ่มเป้าหมายจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่ม
ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งยังจัดท�ำเป็น
สือ่ ดิจทิ ลั การเรียนรูโ้ ดยถอดบทเรียนจากการพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการOTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
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ว.ศ. วันนี้
2.6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และตรงความต้องการของตลาด ซึง่ อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้ ผ่านเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สร้างอาชีพ ยกระดับ
ภูมิภาค ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย โดยเทคโนโลยีพร้อมใช้
เกี่ยวกับการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและผลิตเครื่องกรองน�้ำ
เพื่อการอุปโภคและบริโภค จะช่วยให้ประชาชนสามารถผลิต
สารกรองสนิมเหล็กและเครือ่ งกรองน�ำ้ ได้เองในราคาต้นทุนต�ำ 
่
ได้ดำ� เนินงานฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การผลิตเครือ่ ง
กรองน�ำ้ อ่อนเพือ่ ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” เพือ่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั เครือข่าย อปท. และสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ เพื่อจะน�ำเครื่องกรองน�้ำอ่อนที่ได้จากการฝึกอบรมไป
ติ ด ตั้ ง ในชุ ม ชนส� ำ หรั บ ผลิ ต น�้ ำ อ่ อ นที่ ส ะอาดและปลอดภั ย
บริการให้กบั ผูป้ ระกอบการ OTOP น�ำไปใช้ในกระบวนการผลิต
และประชาชนน�ำไปใช้ในชุมชน   รวมทั้งยังส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และสถาบันการศึกษาในพืน้ ทีใ่ ห้สามารถ
ขยายผลการด�ำเนินงานโดยสร้างให้เกิดวิทยากรระดับท้องถิ่น
ในชุมชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มอื่น ๆ ต่อไปด้วย
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ในเดือนสิงหาคม 2561 ได้ด�ำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเครื่องกรองน�้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
OTOP กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่
1. อบต.ยอดแกง และ อบต.หลักเหลี่ยม อ.นามน  
จ.กาฬสินธุ์ จ�ำนวน 30 ชุมชน  
2. อบต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ จ�ำนวน 7 ชุมชน  
3. อบต.ไผ่ลอ้ ม อ.บ้านแพง จ.นครพนม จ�ำนวน 3 ชุมชน  
4. อบต.แมด อ.ลืออ�ำนาจ จ.อ�ำนาจเจริญ จ�ำนวน 20 ชุมชน  
5. วิทยาลัยเทคนิคอ�ำนาจเจริญ จ.อ�ำนาจเจริญ  จ�ำนวน 1
สถาบันการศึกษา
ทั้งนี้มีแผนการขยายผลการด�ำเนินงานเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน�้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดที่เหลือให้ครอบคลุมทั้ง 10
จังหวัดเป้าหมาย มุ่งเน้นบรรลุผลส�ำเร็จตามนโยบายรัฐบาลที่
ให้ความส�ำคัญกับการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่ง
อย่างเท่าเทียม การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  
การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการท�ำธุรกิจทีจ่ ะส่งผล
ให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักของความเหลือ่ มล�ำ  
้ ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อให้แข่งขันได้ในเวทีโลก

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

SPECIAL
GUEST
สรรสาระ
Special Guest ฉบับนี้ ได้มโี อกาสสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดองค์ความรูจ้ าก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จากการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลทีเ่ น้นสร้างสังคมแห่งโอกาส ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ซึง่ เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ตอบโจทย์วทิ ย์แก้จน โดยน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
ไปช่วยกระตุน้ และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ มาพัฒนากลุม่ พืน้ ที่ 10 จังหวัด เป้าหมาย ได้แก่ แม่ฮอ่ งสอน
ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อ�ำนาจเจริญ บุรรี มั ย์ ปัตตานี นราธิวาส เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการด�ำเนินงานโครงการ
ยกระดับ OTOP (Big Rock)

นายอลงกรณ์ ถาแก้ว ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
ประธานกลุ่มปันล้านชายขอบท�ำสบู่สมุนไพร กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้ามา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสบู่สมุนไพร และช่วยพัฒนารูปแบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ตลาด รวมทัง้ เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาได้เข้ามามีสว่ นร่วมช่วยให้เด็กเกิดประสบการณ์
และสามารถน�ำไปต่อยอดการหารายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วย

นางสุลา ษีบ้านโพน ประธานกลุ่มสตรีผ้าทอบ้านจาน จ.กาฬสินธุ์
กล่าวว่าทางกลุ่มมีสมาชิกจ�ำนวน 80 คน เน้นเป็นผู้ผลิตขายส่งผ้า อาทิ เสื้อ ผ้าซิ่น ผ้าคลุม
ไหล่ ผ้าสไบ ผ้าโสร่ง ผ้าพันคอ ฯลฯ ก่อนได้รบั การอบรมทางกลุม่ ใช้สเี คมีในการย้อมผ้า ซึง่ เกิดปัญหา
สีตก สีติดไม่สม�่ำเสมอ แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านการย้อมสี
ธรรมชาติและการตลาด จึงปรับเปลี่ยนมาใช้การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ใน
ชุมชน พบว่าราคาผ้ามีมลู ค่าเพิม่ ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากกลุม่ ลูกค้า สามารถจ�ำหน่ายได้มากยิง่ ขึน้

นางภาวิณี จันทร์ตรี ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระตะโก ต.หนองบัวโคก
อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
กล่าวว่า เดิมกลุ่มมีปัญหาสินค้าผ้า สีผ้าไม่สม�่ำเสมอจากการย้อมสีเคมี ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มี
คุณภาพและไม่ผา่ นมาตรฐาน หลังจากทีท่ มี นักวิทยาศาสตร์ และคณะอาจารย์ ลงพืน้ ทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ
และแก้ไขปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการย้อมสีท�ำให้การย้อมสีมีความสม�่ำเสมอมากขึ้น
นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดบิ ในชุมชน รวมทัง้ การมัดลายใหม่สร้างเอกลักษณ์
ของกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมุ่งหวังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้
การรับรองในระดับสูงต่อไป
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SPECIAL GUEST
นางสาวกัลย์สุดา สุขสวัสดิ์
ประธานกลุ่มทิวาพัชรสมุนไพร
		

กล่าวว่า หลังเรียนจบมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิม่ มากขึน้ เดิมทางกลุม่ ได้ผลิตแชมพู
สมุนไพรอยู่แล้วแต่ยังไม่มีมาตรฐาน เมื่อผลิตภัณฑ์โดนแสงแดดท�ำให้สี
และกลิ่นเปลี่ยน และตรวจสอบพบค่า pH เกินมาตรฐาน สินค้าจะรูจ้ กั
แค่เพียงในชุมชนเท่านัน้ แต่เมือ่ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับ OTOP ด้วย
วิทยาศาสตร์ฯทางอาจารย์ได้แนะน�ำให้ทำ� แบรนด์ใหม่ จากเดิมสินค้าใช้ชอื่ คุณนายแม่และคุณครูมะลิ เปลีย่ นเป็นทิวาพัชร รวมถึง
ปรับสูตรใหม่โดยใช้รางจืด ใบย่านาง สมุนไพรในชุมชนมาเป็นส่วนประกอบ ปรับปรุงการผลิต และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่
เหมาะสม ช่วยยืดอายุไม่ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย ท�ำให้ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรได้มาตรฐาน อย. ได้รับการส่งเสริม
ด้านการตลาด มีการค�ำนวณต้นทุนทีถ่ กู ต้อง รวมถึงส่งเสริมการขายทางออนไลน์ ทางกลุม่ ดีใจและขอขอบคุณภาครัฐ ภาคการ
ศึกษาทีเ่ ห็นความส�ำคัญของกลุม่ ผูป้ ระกอบการ ท�ำให้มกี ำ� ลังใจก้าวต่อไป เชือ่ มัน่ ว่าจะสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึน้

นางประกาย บุญประเสริฐ
กลุ่มเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตบ้านเด่นวัว
กล่าวว่า ก่อนหน้านีม้ ปี ญั หาย้อมผ้าสีตก มีสไี ม่สม�ำ่ เสมอและสี
ไม่ตดิ หลังจากได้รบั การอบรม ได้นำ� กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาปรับ
ใช้ เน้นใช้สธี รรมชาติ พร้อมทัง้ พัฒนาลายเอกลักษณ์ของกลุม่ ปัจจุบนั มี
ลูกค้าสนใจเพิม่ มากขึน้ พร้อมเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผา่ นมาตรฐานต่อไป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร และนางมะลิ สุปญั เวศน์ กลุม่ พัฒนาอาชีพ
วัดเขาแก้ว กล่าวว่า หลักจากได้รบั การอบรม มีการพัฒนากระบวนการผลิตลูกประคบสมุนไพรทัง้ แบบสดและแบบแห้ง พัฒนารูป
แบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มคี วามโดดเด่น จากเดิมทีใ่ ช้แค่สำ� หรับทีศ่ นู ย์เพราะมีบริการนวด ปัจจุบนั เป็นของฝาก สร้างรายได้
เพิม่ ขึน้ อีกทาง รวมทัง้ มีการส่งเสริมทางการตลาด เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ สร้างความมัน่ คงให้กบั ชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป

นางพวงทอง ชื่นกรมรักษ์
ประธานกลุ่มแปรรูปผ้าทอสารภี
		

กล่าวว่า ทางกลุม่ มีสมาชิกจ�ำนวน 22 คน ผลิตงานเสือ้ ผ้าจาก
ฝ้ายและกระเป๋า ก่อนหน้าพบปัญหาในด้านการเย็บ การติดซิปไม่เรียบร้อย
ย้อมผ้าสีตกมาก ผ้าโดนแดดสีจางและเนือ้ ผ้าแข็งไม่ออ่ นนุม่ พอมีโครงการนี้
เกิดขึน้ ก็มที มี นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ลงพืน้ ทีม่ าแนะน�ำกระบวนการ
ด้านการผลิตทีถ่ กู ต้อง น�ำหลักทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กบั ผลิตภัณฑ์ สร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั กลุม่ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าของกลุม่ มีการยืน่ ขอมาตรฐานตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 ยังไม่เคยผ่านมาตรฐาน หลังจาก
นีจ้ ะยืน่ ขอมาตรฐานอีกครัง้ ทางกลุม่ มีความมัน่ ใจว่าจะผ่านมาตรฐาน มผช.อย่างแน่นอน
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ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และวิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน. ระหว่าง วศ. และ กสอ.
สุพัตรา หงอกชัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน

กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร (วศ.) และกรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม (กสอ.) มีภารกิจ และนโยบาย ในการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถ
ในการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ซึ่งทั้ง
สองหน่วยงานได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
ศักยภาพผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โดย
กสอ. ท�ำหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการให้ใช้ระบบดิจิทัล
เพื่ อ การพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ วศ.ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้น�ำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดให้แก่
ผูป้ ระกอบการในทุกภูมภิ าค รวมทัง้ ด�ำเนินการวิจยั พัฒนา การเพิม่
มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรม ซึ่งการด�ำเนินงาน
ภายใต้ความร่วมมือครัง้ นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเป้าหมาย
ประกอบการทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพจาก 2 หน่วยงาน จ�ำนวน
200 ราย ระยะเวลาการด�ำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 –
พฤษภาคม 2561 ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดย วศ. ได้ให้ข้อมูลรายชื่อ

ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการพัฒนาโดยใช้ วทน. แล้ว และ
ต้องการรับการพัฒนาเรือ่ งการทดสอบตลาด การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ การจับคู่ทางธุรกิจ และความต้องการด้านเงินทุน
จ�ำนวน 338 ราย ให้กบั กสอ. และ กสอ. ได้ดำ� เนินการแลกเปลีย่ น
ข้อมูล และส่งรายชือ่ ผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการรับการพัฒนาด้าน
วทน. จาก วศ. จ�ำนวน 2,259 ราย และผู้ประกอบการใน
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village
: CIV) ระยะที่ 1 และ 2 ให้กบั วศ. เพือ่ รับไปพัฒนาต่อ จ�ำนวน 78
หมู่บ้าน ผลการด�ำเนินงานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชน ระหว่าง วศ. และ กสอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วศ. ได้ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจาก กสอ
จ�ำนวน 100 ราย และ กสอ. อยู่ระหว่างด�ำเนินการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการจาก วศ. จ�ำนวน 100 ราย เพื่อให้ครบ
ตามเป้าหมายของข้อตกลงความร่วมมือฯ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
ของทั้ง 2 หน่วยงานสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าให้
มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ลูกค้าและขยายโอกาสเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้ ซึ่งตอบโจทย์นโยบายวิทย์แก้จนและยกระดับภูมิภาค และ
เป็นหนึง่ ในแรงขับเคลือ่ นเพือ่ น�ำประเทศไปสูย่ คุ “Thailand 4.0”
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นวัตกรรม

พลาสติก ชีวภาพ
พนิดา อ่อนมั่น
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กองผลิตภัณฑ์อุปโภคและเคมีภัณฑ์

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ก�ำลังประสบปัญหา
สิง่ แวดล้อมจากขยะพลาสติก เนือ่ งจากขยะพลาสติกย่อยสลาย
ยาก เมือ่ น�ำไปก�ำจัดโดยฝังดินจะใช้เวลานานในการย่อยสลาย
และท�ำให้ดนิ เสือ่ มคุณภาพ หรือถ้าน�ำไปเผาท�ำลาย จะก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศ เช่น เกิดเขม่าควัน มีกลิ่นเหม็น หรืออาจ
มีสารก่อมะเร็งปนเปื้อนไปในอากาศได้ นอกจากปัญหาขยะ
พลาสติกทีอ่ ยูบ่ นบก ประเทศไทยยังประสบปัญหาขยะพลาสติกใน
ทะเล ซึ่ ง พบเห็ น ได้ จ ากเหตุ ก ารณ์ เ มื่ อ เดื อ นพฤษภาคม
ที่ผ่านมา มีปลาวาฬมาเกยตื้นตายทางภาคใต้ของประเทศ
ที่อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งทีมแพทย์ได้ผ่าชันสูตรซาก
ปลาวาฬ และพบขยะจ�ำพวกพลาสติกในกระเพาะอาหาร
จ�ำนวน 8 กิโลกรัม ประมาณ 80 ชิ้น ปัจจุบันประเทศไทย
มีการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งปีละ 7 หมื่นล้านใบ ซึ่งเกิดเป็น
ขยะพลาสติกจ�ำนวนมหาศาลที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ภายใน
ระยะเวลาปีหรือสิบปีนี้ มีนักวิจัยในหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทยได้ศึกษาค้นคว้าและผลิตพลาสติกชนิดใหม่ข้ึนมา
ทดแทน เพือ่ ช่วยลดปัญหาสิง่ แวดล้อมจากขยะพลาสติกทีย่ ่อย
สลายยาก เรียกพลาสติกชนิดใหม่นี้ว่า พลาสติกชีวภาพ (bioplastic) โดยพลาสติกชีวภาพตามค�ำนิยามของสมาคมพลาสติก
ชีวภาพยุโรป (European Bioplastics, EUBP) สามารถแบ่งเป็น
2 ประเภท คือ
1. พลาสติกทีย่ อ่ ยสลายทางชีวภาพได้ (biodegradable
plastic) พลาสติกชนิดนี้สามารถย่อยสลายได้ เมื่อน�ำไปฝังดิน
จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุ คาร์บอนไดออกไซด์ และน�้ำ ซึ่ง
ระยะเวลาการย่อยสลายขึน้ อยูก่ บั ความหนาของผลิตภัณฑ์ ตาม
มาตรฐานการสลายตัวทางชีวภาพนัน้ ได้กำ� หนดระยะเวลาการ
ย่อยสลายไว้ในสภาวะการหมักภายใน 6 เดือน ซึ่งพลาสติก
ประเภทนี้มีจ�ำหน่ายแล้วในเชิงพาณิชย์ เช่น
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- พอลิแลกติกแอซิด (Polylactic acid, PLA) เป็นพลาสติก
ทีผ่ ลิตจากข้าวโพดหรืออ้อย แต่สว่ นใหญ่นยิ มผลิตจากข้าวโพด
กระบวนการผลิตคือการน�ำเมล็ดข้าวโพดไปเปลีย่ นเป็นแป้งแล้ว
น�ำแป้งที่ได้ไปผ่านกระบวนการหมัก (fermentation) โดยใช้
แบคทีเรียได้ผลผลิตเป็นกรดแลคติก
จากนัน้ ผ่านกระบวนการพอลิเมอไรเซชันได้เป็น พอลิเมอร์ที่
เรียกว่า พอลิแลกติกแอซิด ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สงู ถึง 5560 องศาเซลเซียส มีสมบัติใส แข็ง เปราะ การดึงยืดต�่ำ 
- พอลิบวิ ทีลนี ซักซิเนต (Polybutylene succinate, PBS)
เป็นพลาสติกทีใ่ ช้กรดซัคซินคิ (Succinic acid) และ 1,4 บิวเทนได
ออล (1,4 Butanediol) เป็นสารตั้งต้นผ่านปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไร
เซชันแบบควบแน่นกลายเป็นพอลิเอส-เทอร์ที่มีโครงสร้างเป็น
เส้นตรง จึงย่อยสลายได้รวดเร็ว สามารถทนอุณหภูมไิ ด้สงู ถึง
90-100 องศาเซลเซียส ขึน้ รูปเป็นฟิลม์ ได้งา่ ย มีสมบัติการดึงยืด
สูง ทึบแสง

การย่อยสลายของขวดพลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้
ทีม่ า: https://tobuya3dprinter.com/pla-eco-friendly-3d-printingfilament/#prettyPhoto

- พอลิบวิ ทิลนี อะดิเพต โคเทเรพทาเลต (Polybutylene
adipate-co-terephthalate, PBAT) มีความเหนียวและแข็งแรง
ขึ้นรูปได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะส�ำหรับน�ำไปขึน้ รูปงาน
ฟิล์มได้ดี น�ำไปเป็นส่วนผสมในงานคอมพาวด์ (compound
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plastic) เพือ่ ช่วยปรับปรุงสมบัตขิ องเม็ดพลาสติกชีวภาพอืน่ ๆ
ให้ดียิ่งขึ้น
2. พลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ แต่มี
ปริมาณของวัสดุทสี่ ามารถปลูกทดแทนใหม่ได้เป็นองค์ประกอบ
(biobased plastics/non-biodegradable) พลาสติกชีวภาพ
ชนิดนี้ มุง่ เน้นการลดปริมาณการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียม ซึง่
ส่งผลโดยตรงต่อการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกสู่สิ่งแวดล้อม พลาสติกชีวภาพชนิดนี้มีโครงสร้างเหมือน
พลาสติกทั่วไปที่ผลิตจากปิโตรเลียม เว้นแต่ผลิตจากพืช เช่น
มันส�ำปะหลัง อ้อย พลาสติกประเภทนี้ ได้แก่ ไบโอ-พอลิเอทิลนี
(Bio-PE) ไบโอ-พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Bio-PET) ไบโอพอลิเอไมด์ (Bio-PA) ไบโอ-พอลิยูเรเทน (Bio-Polyurethane)
วัสดุคอมโพสิททีเ่ กิดจากการผสมระหว่างพลาสติกจากปิโตรเคมี
และเส้นใยธรรมชาติ พอลิเมอร์ผสมระหว่างพลาสติกจาก
ปิโตรเคมีและพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น
ปัจจุบนั มีการน�ำพลาสติกชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ
ด้านด้วยกัน เช่น
- ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภค เช่น ช้อน ส้อม ถ้วย
หรือจานส�ำหรับใส่อาหารส�ำเร็จรูปและอาหารจานด่วน ถุง
พลาสติกใส่อาหาร ถุงหูหิ้ว ฟิล์มส�ำหรับห่อหุ้มอาหาร การใช้
พลาสติกชีวภาพเป็นสารเคลือบกระดาษส�ำหรับห่ออาหาร หรือ
แก้วใส่ของร้อนชนิดใช้แล้วทิ้ง เป็นต้น
- ด้านวัสดุทางการแพทย์ เช่น กระดูกเทียม ผิวหนังเทียม
ไหมละลาย อุปกรณ์ประเภทสกรู และแผ่นดามกระดูกที่ฝังอยู่
ในร่างกายที่สามารถย่อยสลายได้เอง
- ด้านวัสดุสำ� หรับการเกษตร เช่น แผ่นฟิลม์ ส�ำหรับคลุม
ดิน แผ่นฟิลม์ ป้องกันการเติบโตของวัชพืชและรักษาความชืน้ ใน
ดิน ถุงเพาะชํากล้าไม้ ถุงห่อผลไม้ เป็นต้น
- ด้านอืน่ ๆ เช่น เฟอร์นเิ จอร์ ชิน้ ส่วนยานยนต์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคสของโทรศัพท์มือถือ

ข้อดีของการใช้พลาสติกชีวภาพ คือ ลดปัญหาโลกร้อน
ไม่กอ่ ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้นำ�้ มันดิบจากการผลิต

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มาจากนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ
ทีม่ า: http://greenwatchbd.com/compostable-plastic-bagscarry-goods-and-hopes-for-the-future

พลาสติก ลดปริมาณขยะพลาสติก ย่อยสลายได้ไม่ตกค้าง เป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดเนื้อที่การใช้ในการฝังกลบขยะประหยัด
พลังงาน การผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพใช้พลังงาน
น้อยกว่าการผลิตพลาสติกทัว่ ไป คอมโพสท์ (compose) ทีไ่ ด้
จากการย่อยสลายพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพร่วมกับขยะ
อินทรียอ์ นื่ ๆ สามารถน�ำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินโดยช่วย
เพิ่มสารอินทรีย์ ความชื้น และสารอาหารให้แก่ดนิ ฉะนัน้ การ
เลือกใช้พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ เป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยลดปัญหาสิง่ แวดล้อมจากขยะพลาสติก โดยเฉพาะขยะ
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการทดสอบเกีย่ วกับความ
ปลอดภัยของวัส ดุสัมผัส อาหารชนิดพลาสติกย่อยสลายได้
ทางชีวภาพตามมาตรฐาน BS EN 13432:2000 และ มอก.
17088 นอกจากนี้ยังมีบริการด้านวัสดุสัมผัสอาหารประเภท
อื่น ๆ เช่น พลาสติก โลหะ เซรามิค ไม้ และซิลิโคนตามกฎ
ระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ ทัง้ ของประเทศไทยและต่างประเทศ
เช่น กฎระเบียบของสหภาพยุโรป และประเทศญีป่ นุ่ เป็นต้น ซึง่
ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถ สอบถามรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ก องผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและวั ส ดุ สั ม ผั ส อาหาร
โทร. 0 2 201 7183
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การทดสอบสมรรถนะ
การเติมอากาศในน้ำ�ของ
เครื่องกลเติมอากาศ
ที่ผิวน้ำ�หมุนช้า

แบบทุ่นลอย

กรธรรม สถิรกุล

นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ
กองวัสดุวิศวกรรม

การบ�ำบัดน�้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน�้ำตามแหล่งน�้ำ
ต่างๆ นั้น สิ่งที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือการเติมอากาศในน�้ำเพื่อ
ให้มีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในน�้ำอย่างเพียงพอเพื่อให้
จุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายขยะจ�ำพวกสารอินทรีย์ที่แขวนลอย
ในน�้ำได้ด�ำรงชีพได้ และช่วยบ�ำบัดน�้ำเสียให้ดีขึ้น อีกทั้งยัง
เป็นการเติมออกซิเจนให้สตั ว์นำ�้ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นแหล่งน�ำ้ นัน้ ๆ ได้
ใช้ด�ำรงชีพอยู่ได้ เครื่องกลส�ำหรับเติมอากาศในน�้ำจึงเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญในกระบวนการการบ�ำบัดน�ำ้ เสียและปรับปรุงคุณภาพน�ำ้
เครือ่ งกลเติมอากาศทีผ่ วิ น�ำ้ หมุนช้าแบบทุน่ ลอย หรือที่
เราคุ้นเคยกันคือ กังหันน�้ำชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศ
แบบหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการน�ำไปใช้งานตามแหล่งน�้ำต่าง ๆ
อย่างแพร่หลาย โดยเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่มีลักษณะเป็น
กังหันทีป่ ระกอบด้วยใบพัดทีอ่ อกแบบเป็นซองวิดน�ำ 
้ หรือตักน�ำ้
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูจ�ำนวน 6 ซองแต่ละซองมีรูพรุน ท�ำให้
เมื่อกังหันหมุนตักน�้ำเข้าซองเมื่อซองถูกยกขึ้นเหนือผิวน�้ำ และ
น�้ำในซองจะไหลออกจากรูพรุนเป็นสาย ๆ จ�ำนวนมากพรั่งพรู
และตกลงกระทบกับผิวน�้ำอีกครั้ง ท�ำให้น�้ำได้สัมผัสกับอากาศ
และเมื่อสายน�้ำตกกระแทกผิวน�้ำก็ท�ำให้เกิดเป็นฟองอากาศ
จ�ำนวนมากใต้ผิวน�้ำ ขณะที่กังหันหมุนวนเวียนซ�้ำแล้วซ�้ำเล่านี้
ท�ำให้มีอากาศเติมลงในน�้ำอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เป็น
การเติมออกซิเจนในน�ำ้ ทีใ่ ช้กลไกทีง่ า่ ยแต่ได้ผลดีเยีย่ ม อีกทัง้ ตัว
กังหันและมอเตอร์ขับนั้นน�ำมาติดบนทุ่นลอยน�้ำท�ำให้สามารถ
น�ำไปใช้ติดตั้งใช้งานในแหล่งน�้ำต่าง ๆ ได้โดยสะดวกจากหลัก
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การท�ำงานของกังหันน�ำ้ ชัยพัฒนานีไ้ ด้มหี น่วยงานเอกชนแห่งหนึง่
น�ำมาพัฒนาต่อยอดโดยเพิ่มแผงโซลาเซลผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้
ขับมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนกังหันซึ่งจะท�ำให้เครื่องกลเติมอากาศนี้
สามารถใช้งานได้ในที่ ทีไ่ ม่มไี ฟฟ้าส่งถึง โดยหน่วยงานเอกชนนี้
ต้องการน�ำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ไทยจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมวิทยาศาสตร์บริการท�ำการ
ทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศในน�ำ้ ของกังหันน�ำ้ เติมอากาศนี้
การทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศของเครื่องกลเติมอากาศ
ในลักษณะการท�ำงานเช่นเดียวกับกังหันน�ำ้ ชัยพัฒนานัน้ ยังไม่มี
มาตรฐานการทดสอบใดที่ก�ำหนดไว้ และลักษณะการท�ำงานที่
อากาศเติ ม ลงในน�้ ำ ได้ เ นื่ อ งจากการที่ ส ายน�้ ำ ไหลตกสั ม ผั ส
อากาศและกระแทกน�้ำเกิดฟองอากาศขึ้นเช่นนี้เป็นกระบวน
การทีม่ คี วามซับซ้อนมาก ยากต่อการวัดปริมาณอากาศทีไ่ ด้เติม
เข้าไปในน�้ำ  ต่างจากการเติมอากาศในน�้ำโดยใช้ปั๊มอัดอากาศ
ผ่านท่ออากาศอัดเติมใส่ในน�ำ้ ซึง่ ง่ายต่อการวัดปริมาณอากาศที่
ไหลผ่านท่ออากาศ
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ออกแบบวิธีการทดสอบ
สมรรถนะการเติมอากาศของเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�ำ้ หมุน
ช้าแบบทุน่ ลอยนีโ้ ดยมีแนวคิดทีจ่ ะวัดปริมาณอากาศจากผลการ
ละลายน�ำ้ ของออกซิเจน (Dissolved Oxygen หรือ DO) ทีเ่ พิม่ ขึน้
ในภาชนะใส่นำ�้ ทีป่ ดิ ซึง่ ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน�ำ้ สามารถ
วัดได้โดยใช้เครือ่ งมือวัดทีเ่ รียกว่า Dissolved  Oxygen Meter
โดยการทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�ำเนินการมีราย
ละเอียดเป็นดังนี้
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ลักษณะของเครื่องกลเติมอากาศที่ทดสอบ:
เป็ น เครื่ อ งกลเติ ม อากาศแบบกั ง หั น น�้ ำ  ตั ว กั ง หั น มี
ลักษณะเป็นวงล้อ 12 เหลี่ยม โครงสร้างเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 เมตร หน้ากว้าง 35 เซนติเมตร ขอบวงกังหันมี
ซองน�้ำ จ�ำนวน 6 ซอง เว้นระยะห่างเท่าๆกัน รูปพื้นที่หน้าตัด
ซองน�ำ้ คล้ายสีเ่ หลีย่ มคางหมู ขนาด กว้าง 35 เซนติเมตร สูง 28
เซนติเมตร และลึก 20 เซนติเมตร แต่ละซองน�้ำจุน�้ำได้ราว 15
ลิตร และมีรูเจาะเป็นแถวตลอดพื้นที่แผ่นหลังและก้นซองน�้ำ
เพือ่ ให้นำ�้ ในซองไหลออกในต�ำแหน่งทีซ่ องน�ำ้ หมุนขึน้ เหนือผิวน�ำ 
้
น�ำ้ ในซองน�ำ้ จะไหลออกจากซองน�ำ้ ผ่านรูเหล่านีเ้ ป็นสายน�ำ้ ตก
กระแทกผิวน�ำ้ ท�ำให้เกิดฟองอากาศในน�ำ้ เป็นการเติมอากาศในน�ำ้

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ ใช้ในการทดสอบ: มีรายการดังนี้

1. แท็งก์น�้ำใส ขนาด กว้าง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร สูง
1.2 เมตร ใส่น�้ำปริมาณ 2,200 ลิตร
2. แท่นโครงเหล็กติดตัง้ กังหันน�ำ้ เติมอากาศของเครือ่ งกล
เติมอากาศที่ทดสอบ
3. มอเตอร์ไฟฟ้าและกลไกส่งก�ำลังพร้อมวงจรปรับ
ความเร็วรอบส�ำหรับฉุดหมุนกังหันน�้ำของเครื่องกลเติมอากาศ
ที่ท�ำการทดสอบ
4. เครื่องมือวัดออกซิเจนในน�้ำ  (Dissolved Oxygen
Meter หรือ DO Meter)
5. ขวดแก้วเก็บตัวอย่างน�้ำ
6. นาฬิกาจับเวลา

เตรียมไว้ พร้อมต่อระบบไฟฟ้าของมอเตอร์ขับกังหันน�้ำให้
สามารถหมุนด้วยความเร็วทีส่ ามารถปรับตัง้ ความเร็วให้เหมาะสมได้
2. เติมน�้ำใส่ในแท็งก์ใส โดยให้ระดับน�้ำสูงท่วมมิดซอง
น�้ำล่างของกังหันน�้ำ  น�้ำที่เติมใส่ในแท็งก์ต้องมีค่าออกซิเจน
(DO) เริ่มต้นในระดับต�่ำ
3. วัดค่า DO ของน�้ำในแท็งก์ก่อนเริ่มเดินเครื่องกลเติม
อากาศ โดยใช้ขวดแก้วเก็บตัวอย่างน�้ำในแท็งก์ ลึกจากผิวน�้ำ 1
เมตร วัดค่าโดยใช้ DO Meter ทีไ่ ด้สอบเทียบแล้ว พร้อมบันทึก
ค่าอุณหภูมิของน�้ำ
4. เดิ น เครื่ อ ง หมุ น กั ง หั น น�้ ำ เติ ม อากาศ พร้ อ มเริ่ ม
จับเวลา ควบคุมความเร็วรอบของการหมุนให้สม�่ำเสมอในค่า
ทีเ่ หมาะสมในการทดสอบครัง้ นีต้ งั้ ความเร็วรอบของกังหันอยูท่ ี่
8.5 รอบต่อนาที
5. สุม่ เก็บตัวอย่างน�ำ้ จากแท็งก์เพือ่ ท�ำการวัดและบันทึก
ค่า DO ทีร่ ะดับความลึก 1 เมตรจากผิวน�ำ 
้ ทีช่ ว่ งเวลา 1  3  5  7  
10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 และ 60 นาที ตาม
ล�ำดับ พร้อมบันทึกค่าอุณหภูมิของน�้ำ  ตัวอย่างน�้ำที่สุ่มเก็บขึ้น
มาเมื่อวัดค่า DO แล้ว เทใส่กลับลงแท็งก์
6. เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ วัดค่า DO แล้ว หยุดการ
ท�ำงานของเครื่องกลเติมอากาศ
7. น�ำค่าทีว่ ดั ได้จากผลการทดสอบมาวิเคราะห์คำ� นวณ
หาสมรรถนะการท� ำ งานของเครื่ อ งกลเติ ม อากาศที่ รั บ การ
ทดสอบ

รูปการติดตั้งกังหันน�้ำของเครื่องเติมอากาที่ท�ำการทดสอบ

วิธีการทดสอบ: การทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศของ

เครื่องกลเติมอากาศเป็นดังนี้
1. ติดตั้งกังหันน�้ำของเครื่องกลเติมอากาศที่ท�ำการ
ทดสอบบนแท่นโครงเหล็ก ให้กังหันน�้ำอยู่เหนือแท็งก์น�้ำใสที่

รูปขณะท�ำการทดสอบโดยสุ่มเก็บตัวอย่างน�้ำในแท็งก์น�้ำ
และวัดค่า DO ด้วย DO Meter
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ผลการทดสอบ และการค�ำนวณผล: การทดสอบสมรรถนะ

การเติมอากาศของเครือ่ งกลเติมอากาศ พบว่า ณ ความเร็วรอบ
กังหันน�้ำที่ 8.5 รอบต่อนาที ระดับน�้ำท่วมมิดซองน�้ำที่อยู่
ต�ำแหน่งต�่ำสุดของวงล้อกังหัน และอุณหภูมิน�้ำขณะท�ำการ
ทดสอบที่ 22.8 องศาเซลเซียส ได้ข้อมูลค่า DO ตลอดระยะ
เวลาการทดสอบน�ำมาพล็อตกราฟว่าค่า DO ของน�้ำที่เพิ่มขึ้น
ตามเวลาที่เครื่องกลเติมอากาศท�ำงาน ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

รูปกราฟแสดงผลการวัดค่าออกซิเจนที่ละลายน�้ำที่เพิ่มขึ้น
ตามเวลาขณะท�ำการทดสอบ

ความชันของเส้นกราฟผลการทดสอบการเติมออกซิเจน
ในน�ำ้ ของเครือ่ งกลเติมอากาศ แสดงถึงสมรรถนะของเครือ่ งกล
เติมอากาศที่ท�ำการทดสอบ จากตัวเลขผลการทดสอบข้างต้น
ค�ำนวณค่าความชันของกราฟได้ 0.21 มิลลิกรัมออกซิเจน ต่อ
น�้ำ 1 ลิตร ต่อนาที  (mg/l/minute) และหากค�ำนวณเทียบกับ
น�้ำในแท็งก์ทดสอบทั้งหมด 2,200 ลิตร จะได้อัตราการเติม
ออกซิเจนในน�ำ้ ของเครือ่ งกลเติมอากาศนีเ้ ป็น 468.60 มิลลิกรัม
ออกซิเจน ต่อนาที หรือ 28.12 กรัมออกซิเจน ต่อชั่วโมง และ
ณ ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 22.80 องศาเซลเซียส
ออกซิเจนมีความหนาแน่น 1.30 กรัม ต่อลิตร จะได้อัตราการ
เติมออกซิเจนในน�้ำเป็น 0.36 ลิตรออกซิเจน ต่อนาที หรือ
21.60 ลิตรออกซิเจน ต่อชั่วโมง และหากจะค�ำนวณเป็นอัตรา
ของปริมาณของอากาศทีเ่ ครือ่ งกลเติมอากาศนีส้ ามารถพาลงสู่
น�้ำได้ สามารถค�ำนวณจากสมมติฐานว่า สัดส่วนของก๊าซ
ออกซิเจนในอากาศคิดเป็น ร้อยละ 21.00 โดยปริมาตร โดย
ประมาณแล้ว จะสามารถค�ำนวณอัตราการเติมอากาศในน�ำ้ ของ
เครือ่ งกลทีไ่ ด้รบั การทดสอบนีไ้ ด้เป็น 1.71 ลิตรอากาศ ต่อนาที
หรือ 102.90 ลิตรอากาศ ต่อชั่วโมง

ชัยพัฒนานั้นสามารถวัดและทดสอบได้ด้วยวิธีการดังกล่าว
ข้ า งต้ น การเติ ม อากาศจะท� ำ ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น หากอุ ณ หภู มิ ข อง
น�้ำต�่ำลงเพราะออกซิเจนจะสามารถละลายได้ดีขึ้นในน�้ำที่มี
อุณหภูมติ ำ 
�่ และหากความเร็วรอบของกังหันน�ำ้ เร็วขึน้ อีก อัตรา
การพาน�้ำสัมผัสอากาศก็มีมากขึ้นท�ำให้โอกาสเกิดฟองอากาศ
ในน�ำ้ เมือ่ น�ำ้ ตกกระทบผิวน�ำ้ จะมากขึน้ อัตราการเติมออกซิเจน
ในน�ำ้ จะมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ แต่ทงั้ นีพ้ ลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ขบั มอเตอร์
หมุนกังหันน�้ำก็จะสูงขึ้นตามความเร็วรอบด้วย
การขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรมไทยนั้ น
สิง่ ทีส่ ำ� คัญในการประกอบการด�ำเนินการคือการแสดงหลักฐาน
เอกสารผลการทดสอบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ นวั ต กรรมที่ จ ะขึ้ น
ทะเบียนในเรือ่ งของความปลอดภัยในการใช้งานทีไ่ ด้มาตรฐาน
และด้านสมรรถนะของการท�ำงานของสิง่ ประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม
นัน้ ๆ มีอยูห่ ลายกรณีทสี่ งิ่ ประดิษฐ์หรือนวัตกรรมนัน้ ไม่มมี าตรฐาน
การทดสอบทีก่ ำ� หนดไว้อย่างชัดเจนเนือ่ งจากว่าเป็นสิง่ ใหม่ทเี่ พิง่
ประดิษฐ์คดิ ค้นขึน้ การทดสอบสมรรถนะจึงจ�ำเป็นต้องออกแบบ
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมขึน้ มาใหม่ กรมวิทยาศาสตร์บริการนอกจากการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน วิธีทดสอบก�ำหนดไว้แล้ว ใน
ส่วนของสิง่ ประดิษฐ์นวัตกรรมหรือสินค้าใหม่ๆทีไ่ ม่เคยมีมาตรฐาน
การทดสอบก�ำหนดมาก่อนก็สามารถให้บริการออกแบบและ
ทดสอบให้กับผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมตามหลักทาง
วิชาการ ดังตัวอย่างการทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศในน�ำ้
ของเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่กล่าวถึง
ข้างต้นนี้ ผู้ประกอบการผลิตสินค้านวัตกรรมที่ต้องการรับ
บริการทดสอบสามารถติดต่อปรึกษาเจ้าหน้าทีก่ รมวิทยาศาสตร์
บริการได้ เพื่อจะได้ช่วยกันผลักดันสินค้านวัตกรรมของไทยให้
มีคณ
ุ ภาพสามารถน�ำออกจ�ำหน่ายสูต่ ลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
ได้เป็นอย่างดี

กล่าวได้ว่าสมรรถนะของการเติมอากาศของเครื่องกล
เติ ม อากาศที่ มี ก ลไกหลั ก การท� ำ งานเช่ น เดี ย วกั บ กั ง หั น น�้ ำ
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การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ

อุตสาหกรรมเหล็ก
จิราวรรณ หาญวัฒนกุล

นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

จากสถานการณ์ อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ในปั จ จุ บั น นี้ มี
การแข่งขันกันสูงมาก และการขึ้นภาษีน�ำเข้าเหล็กของเข้า
ประเทศสหรัฐอเมริกา จากร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 25 ท�ำให้
ส่งผลกระทบต่อการค้าเหล็กทั่วโลกทั้งทางตรง และทางอ้อม
รวมทั้งผู้ค้าและผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยด้วย จากมาตรการ
ดังกล่าวท�ำให้ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศมีการปรับตัวในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมุง่ เป้าการส่งออก
มายังประเทศอาเซียนแทน ซึง่ รวมถึงในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกคือ ประเทศจีนได้ส่งออก
เหล็กมายังประเทศไทยในราคาถูกและในปริมาณมากอีกด้วย
อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยจึงได้รบั ผลกระทบทัง้ ในเรือ่ ง
ของก�ำแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาและจากการทะลัก
ของเหล็กจากประเทศจีน
อีกมาตรการหนึง่ ทีจ่ ะจูงใจให้ผบู้ ริโภคของไทย หันกลับ
มาใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย คือ การยกระดับมาตรฐาน
คุ ณ ภาพเหล็ กให้ สู ง ขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณ ภาพ
ของเหล็กที่ผลิตในประเทศไทยต่อผู้บริโภค โดยส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ได้ปรับปรุงมาตรฐาน
เหล็กก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย โดย
เพิ่มธาตุที่จะต้องควบคุมอีก 15 ชนิด ในปี 2559 และได้ปรับ
เปลีย่ นมาตรฐาน มอก. ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม จ�ำนวน 2 ฉบับ
คือเหล็กเส้นกลม มอก. 20 - 2559 และเหล็กข้ออ้อย มอก. 24 2559 ซึง่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มิถนุ ายน 2561 ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็น
การป้องกันเหล็กก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน หากผลการทดสอบ
พบว่าปริมาณธาตุที่ควบคุมมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด
แสดงว่าเป็นเหล็กก่อสร้างทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน อาจจะเกิดจากการ
ผลิตเหล็กที่มีการเจือของธาตุต่าง ๆ หรือน�ำเหล็กเก่ามาหลอม
ใหม่เพื่อให้ได้น�้ำหนักของเหล็กตามที่มาตรฐานก�ำหนดเท่านั้น
โดยไม่ค�ำนึงถึงคุณภาพ ดังนั้น การทดสอบสมบัติของเหล็ก

ทางเคมีและทางเชิงกลตามวิธมี าตรฐาน จะบ่งบอกถึงคุณภาพของ
เหล็กนั้นได้เป็นอย่างดี
การทดสอบปริมาณธาตุต่าง ๆ ที่ควบคุมบางธาตุมี
ปริมาณน้อยมาก ๆ เป็นการยากในการทดสอบ ต้องใช้ห้อง
ปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือหรือได้รับการรับรองระบบงาน
ISO/IEC 17025 ซึง่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการด้านการ
ทดสอบเหล็กทัง้ ทางด้านเคมีและสมบัตเิ ชิงกลและสามารถเชือ่
มัน่ ในผลการทดสอบทีว่ ดั ได้เทียบกับมาตรฐาน ISO และ ASTM
ที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ยังให้บริการทางด้านกิจกรรมทดสอบ
ความช�ำนาญ จัดโดยกลุ่มทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ได้เล็ง
เห็นความส�ำคัญของการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทดสอบ
สมบัตขิ องเหล็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
โดยจัดให้มีกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญขึ้น ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17043 : 2010 ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพของห้อง
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งจากการควบคุมคุณภาพภายนอก โดย
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจะได้รบั ตัวอย่างเหล็กชนิดต่างๆ ดังรูปที่ 1 - 4
จากผูจ้ ดั โปรแกรมทดสอบความช�ำนาญ แล้วน�ำชิน้ งานตัวอย่าง
ไปทดสอบตามวิธีปฏิบัติของห้องปฏิบัติการเอง

รูปที่ 1 ตัวอย่างทดสอบความชำ�นาญ
ทดสอบองค์ประกอบทางเคมี

รูปที่ 2 ตัวอย่างทดสอบความชำ�นาญ
ทดสอบองค์ประกอบทางเคมี

รูปที่ 3-4 ตัวอย่างทดสอบความชำ�นาญทดสอบสมบัติเชิงกล
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จากนัน้ ส่งผลทดสอบกลับมายังผูจ้ ดั โปรแกรม วศ. จะประเมินความสามารถในการทดสอบของแต่ละห้องปฏิบตั กิ ารตามวิธี
ทางสถิติ ISO 13528 : 2015 ซึ่ง วศ. ได้จัดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 จนถึงปัจจุบนั รายละเอียดการจัดกิจกรรมทดสอบความ
ช�ำนาญ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ : เหล็ก
ตัวอย่าง

รายการ

เหล็กคาร์บอนและ
เหล็กกล้าคาร์บอนเจือต�่ำ

- องค์ประกอบทางเคมี จ�ำนวน 8 ธาตุ คือ Carbon (C), Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese
(Mn), Nickel (Ni), Phosphorus (P), Sulphur (S) and Silicon (Si)

เหล็กกล้าไร้สนิม

- องค์ประกอบทางเคมี จำ�นวน 8 ธาตุ คือ Carbon (C), Chromium (Cr), Manganese (Mn),  
Molybdenum (Mo), Nickel (Ni),  Phosphorus (P), Sulphur (S) and Silicon (Si)

เหล็กเส้นกลม

- สมบัติเชิงกล คือ Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength
Elongation and Reduction of area

เหล็กแผ่น

- สมบัติเชิงกล คือ
Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength and Elongation

จากผลการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญของ วศ. จะพบว่าห้องปฏิบัติการของผู้ผลิตเหล็กของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
มีวิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO และ ASTM นั้นส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ร้อยละ 85
ประโยชน์ทภี่ าคอุตสาหกรรมเหล็กได้รบั คือ เหล็กหรือผลิตภัณฑ์เหล็กทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้รบั การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
ที่ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17025 ท�ำให้สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของเหล็กทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ โดย
เฉพาะทางด้านวัสดุสิ่งก่อสร้าง
นอกจากนี้ วศ. ยังมีการผลิตตัวอย่างควบคุม (quality control sample) เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพภายในของห้อง
ปฏิบัติการอย่างสม�่ำเสมอ ส�ำหรับตัวอย่างชนิดเหล็กคาร์บอนและเหล็กกล้าคาร์บอนเจือต�่ำ  ใช้ทดสอบหาองค์ประกอบของ
ธาตุ 8 ธาตุ ซึ่งสามารถน�ำไปทดสอบได้ทั้งตามมาตรฐาน ISO และ ASTM
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http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/795158
ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย. ข่าวสารวงการเหล็ก [ออนไลน์].[อ้างถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561]. เข้าถึงจาก: http://iiu.isit.or.th/
thnews/Iron%20Industry%20News.aspx
อาร์วายทีไนน์.  อุตสาหกรรมเหล็ก - ข่าวอุตสาหกรรมเหล็ก [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561]. เข้าถึงจาก:
https://www.ryt9.com/tag/อุตสาหกรรมเหล็ก
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.  ISO/IEC 17043 : 2010, Conformity assessment - General requirements
for proficiency testing.  Geneva :ISO, 2010.
____ .  ISO 13528 : 2015, Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons. Geneva : ISO, 2015.
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เสริมแกร่ง สร้างสุขภาพ
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นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบนั ทีต่ อ้ งการให้ประเทศไทยเปลีย่ นจากเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสูเ่ ศรษฐกิจแบบใหม่ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม โดย 1 ใน 10
อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายที่ มี ศั ก ยภาพและเป็ น ปั จ จั ย ในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ (New - growth engine) ของประเทศไทย
คืออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the future) ซึง่
จะมุง่ เน้นการเพิม่ มูลค่าอาหารแปรรูป ท�ำให้เกิดกลุม่ อุตสาหกรรม
วิจยั และผลิตโภชนาการเพือ่ สุขภาพ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified Foods) (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) หรืออาหารฟังก์ชนั (Functional
food) โดยอาจน�ำวัตถุดิบที่มีคุณค่าสูงมาเติมลงในผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับผลิตภัณฑ์  
โสมจั ด เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ธรรมชาติ ที่ มี ส รรพคุ ณ ด้ า นการ
บ�ำรุงสุขภาพ รักษาความสมดุลของร่างกาย และเพิม่ ระบบไหล
เวียนโลหิต โดยสมบัติดังกล่าวเป็นที่ยอมรับมาอย่างช้านาน
และเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพทั้งในเอเชียและ
อเมริ ก า ผู ้ ผ ลิ ต ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชุ ม ชน SMEs จนถึ ง ระดั บ
อุตสาหกรรมจึงนิยมน�ำโสมมาใช้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์มากมายในท้องตลาดทีม่ กี าร
เติมโสมหรือสารสกัดจากโสม เช่น เครือ่ งดืม่ รังนกผสมโสม ซุป
ไก่สกัดผสมโสม เครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลังผสมโสม กาแฟผสมโสม เครือ่ งดืม่
สมุนไพรและชาผสมโสม เป็นต้น ซึง่ โสมทีน่ ำ� มาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นั้นมีหลายชนิด โดยแต่ละชนิดก็มีสมบัติต่างกันขึ้น
อยู่กับชนิดและปริมาณของสารออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในโสมแต่ละ
สายพันธุ์ โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ส�ำคัญที่มีชื่อว่า จินเซโนไซด์
(ginsenoside)
ปัจจุบนั โสมทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั มีหลายสายพันธุ์ เช่น โสมเกาหลี
(Panax ginseng) หรือโสมเอเชีย (Asian ginseng) โสม
อเมริกา (P. quinquefolius) โสมญีป่ นุ่ (P. japonicus) โสมจีน
(P. notoginseng) โสมเนปาลหรือโสมหิมาลายา (P. pseudoginseng)  โสมเวียดนาม (P. vietnamensis) และโสมไซบีเรีย
(Eleutherococcus senticosus) เป็นต้น (Smith, 2016) โสม
เป็นสมุนไพรที่มีประวัติการใช้มาอย่างยาวนาน โดยทั่วไปทาง
แพทย์แผนจีนจะน�ำโสมมาใช้ในสรรพคุณด้านการรักษาความ
สมดุลของร่างกาย ฟืน้ ฟูพลังชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับผูส้ งู อายุ
และผูท้ อี่ อ่ นแอจากความเจ็บป่วย ท�ำให้มสี ขุ ภาพดีขนึ้ มีขอ้ บ่งใช้
หลากหลายและจัดว่า มีความปลอดภัย มีงานวิจัยมากมายที่มี
การน�ำโสมมาใช้รกั ษาความผิดปกติของร่างกาย เช่น เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และลดการอักเสบ ช่วยปกป้องตับ เสริมการท�ำงาน
ของระบบประสาท ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน ลดความเมื่อยล้า ภาวะในวัยหมดประจ�ำเดือน
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และลดความเครียด เป็นต้น
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รูปที่ 1 โครงสร้างของจินเซโนไซด์กลุ่ม protopanaxadiol (PPD)

จากการวิเคราะห์โสมพบว่า โสมประกอบด้วสารประกอบ
หลายชนิด อาทิ กรดอินทรีย์  วิตามิน เช่น วิตามินเอ วิตามินบี
หนึ่ง วิตามินบีสอง วิตามินบีสิบสอง วิตามินซี และกรดโฟลิก
น�้ำตาล เช่น กลูโคส ฟรุกโทส แร่ธาตุ เช่น โพแทสเซียม
ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม ซีลีเนียม โซเดียม และวานา
เดียม เป็นต้น รวมถึงสารประกอบเชิงซ้อน เช่น สเตอรอล โอลิ
โกเปปไทด์ โอลิโกแซคคาไรด์ พอลิแซคคาไรด์ พอลิอะเซทิลีน
กรดอะมิโนมากกว่า 21 ชนิด  และซาโปนิน (saponin) ซึ่งถือ
เป็นสารประกอบหลักทีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ (Mackova, 2014;
So และคณะ, 2018)
ซาโปนินของโสมแตกต่างจากซาโปนินชนิดอืน่ ๆ ตรงทีเ่ ป็น
ไตรเทอพีนซาโปนิน (triterpene saponin) ทีเ่ รียกว่า จินเซโนไซด์
ซึง่ พบเฉพาะในโสมสกุล Panax เท่านัน้ ซาโปนินของโสมมีพิษต�่ำ 
มีฤทธิท์ ำ� ให้เม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) น้อยโครงสร้างหลัก
ของจินเซโนไซด์เป็นสเตอรอยด์ (steroid) ที่ประกอบด้วย
คาร์บอน 17 อะตอม จัดเรียงตัวเป็นวง 4 วง และความแตกต่าง
ของชนิด ต�ำแหน่ง จ�ำนวนของโมเลกุลของน�้ำตาลที่มาสร้าง
พันธะไกลโคซิดกิ (glycosidic bond) ทีต่ ำ� แหน่ง C-3 และ C-6
มีผลให้จินเซโนไซด์แต่ละชนิดออกฤทธิ์แตกต่างกันซึ่งชนิดและ
ปริมาณของจินเซโนไซด์จะแตกต่างกันขึ้นกับสปีชีส์ อายุ ส่วน
ของพืช ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว กรรมวิธีการผลิต และวิธีการสกัด
เป็นต้น (เพ็ญพรรณ, 2555)  
ปัจจุบันสามารถจ�ำแนกจินเซโนไซด์ในโสมได้มากกว่า
150 ชนิด โดยจะแบ่งตามลักษณะโครงสร้างออกเป็น 2 กลุ่ม
หลัก คือ 20(S)-protopanaxadiol (PPD) เช่น Rb1 Rb2 Rb3
Rg3 Rh2 Rc Rd Rs1 (รูปที่ 1) และ 20 (S)-protopanaxatriol
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(PPT) เช่น Rg1 Rg2 Rh1 Re Rf (รูปที่ 2)  โดยทั้ง 2 กลุ่มต่าง
กันทีห่ มูค่ าร์บอกซิลทีม่ าเกาะต�ำแหน่ง C-6 ของ PPT (Mackova,
2014; So และคณะ, 2018)

รูปที่ 2 โครงสร้างของจินเซโนไซด์กลุ่ม protopanaxatriol
(PPT) : ที่มา : Mackova, 2014

จากรายงานการพบสารจินเซโนไซด์ สามารถจ�ำแนกจิน
เซโนไซด์ทเี่ ป็นองค์ประกอบหลักในโสมได้ 6 ชนิด คือ Rb1 Rb2
Rc Rd Re และ Rg1 ซึง่ คิดเป็นปริมาณร้อยละ 70-90 ของปริมาณ
จินเซโนไซด์ทั้งหมดในโสม ในขณะที่จินเซโนไซด์ที่พบปริมาณ
เพียงเล็กน้อย ได้แก่ Rg2 Rg3 Rg5 Rf และ Rh1 (Mohanan
และคณะ, 2018) ทั้งนี้มีการน�ำจินเซโนไซด์เหล่านี้มาศึกษาผล
ด้านการออกฤทธิ์ต่อร่างกาย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง
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ชนิดของจินเซโนไซด์

การออกฤทธิ์ต่อร่างกาย

Rb1 Rb2 Rc Re Rd Rg1 Rg2 Rg3 Rg5 Rf Rh1

เสริมการทำ�งานของระบบประสาทส่วนกลาง (CNS)1), 2), 3), 4)
ช่วยป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ1), 3)
ช่วยป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน2), 3)
ช่วยป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง2), 3)
เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบ1), 2)
เพิ่มการไหลเวียนของเลือด5)
ลดความเมื่อยล้า และช่วยในการนอนหลับ5)
เสริมการทำ�งานของระบบต่อมไร้ท่อ5)

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü
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ü

ü
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ü
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ü

หมายเหตุ 1) Kim และคณะ (2017)  2) Mackova (2014)  3) Mohanan และคณะ (2018)  4) Smith และคณะ (2016)  5) So และคณะ (2018)  

ถึงแม้โสมจะมีคณ
ุ ประโยชน์และสรรพคุณทางยามากมาย
แต่ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม โดยมีปริมาณที่แนะน�ำใน
การบริโภคอย่างปลอดภัย คือ โสม 2.7-4.5 กรัมต่อวัน หรือโสม
สกัดไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อวัน และรับประทานต่อเนือ่ งเป็นเวลา
น้อยกว่า 12 สัปดาห์ (So และคณะ, 2018) ซึ่งควรบริโภคตาม
ค�ำแนะน�ำของแพทย์  

ความแกร่งให้กบั ภาคชุมชนและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาวิธที ดสอบทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านคุณภาพอาหารและความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริโภค และในอนาคตจะเปิดให้บริการทดสอบสาร
ฟังก์ชน่ั ในอาหาร เช่น สารจินเซโนไซด์ รวมทัง้ สารส�ำคัญอืน่ ๆ เพือ่
เป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคที่สนใจทางด้านสุขภาพ และเพื่อรองรับการระบุปริมาณ
ของสารฟังก์ชนั ในการกล่าวอ้างการเติมสารหรือมีสารทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสมั ผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์ ดังกล่าวจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชน เพือ่ ตอบสนอง
บริการ เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ความต้องการของผู้บริโภค ให้มีความปลอดภัย มีประโยชน์ต่อ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูบ้ ริโภคต่อไป
และพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบตั กิ ารด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ สุขภาพ และเพือ่ สนับสนุนการมีคณ
ตลอดจนการประยุกต์หลักวิชาการและเทคโนโลยี มาใช้เพือ่ เสริม
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ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง
(คงสกุลมากอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ฐิติพร แก้วสุวรรณ

บรรณารักษ์ชำ�นาญการ

วนัท ตะเภาพงษ์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุดเป็นแหล่งให้ความรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้า ก่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม ช่วยสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมของประชาชนในชุมชน
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้หลักการและกระบวนการ
คิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นฐานคิดและตัดสินใจส�ำหรับประชาชน
ในการต่อยอดความรู้น�ำไปสู่นวัตกรรมได้  
ชุมชนชนบท มีขอ้ จ�ำกัดในการเข้าถึงความรูว้ ทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยน้อยกว่าชุมชนเมือง ด้วย
ห้องสมุดโรงเรียนในชนบทมีปัญหาเรื่องงบประมาณการจัดหา
สือ่ ความรูท้ ที่ นั สมัย ขาดบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ความช�ำนาญ
ในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือและสื่อความรู้ที่เหมาะสมกับ
ห้องสมุด ขาดการจัดการให้สามารถสืบค้นอย่างเป็นระบบ รวมทัง้
ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเข้าถึงสารสนเทศ ไม่มี
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งสารสนเทศออนไลน์ ท�ำให้
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนไม่สามารถเข้าถึงสังคมฐานความรู้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตระหนักในข้อจ�ำกัดดังกล่าว
ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพเยาวชน
รุน่ ใหม่ให้มคี ณ
ุ ภาพเพือ่ ให้เป็นรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งของประเทศ
โดยการจัดกิจกรรมยกระดับห้องสมุดโรงเรียน มีเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนให้มหี นังสือมีสอื่ ความรู้
และสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยด้วยการจัดมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์ (Science Library
Corner) ส�ำหรับเด็กและเยาวชน มุมสารสนเทศด้านการอนุรกั ษ์
พลังงานและสิง่ แวดล้อมส�ำหรับชุมชน ท�ำให้หอ้ งสมุดโรงเรียนเป็น
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แหล่งเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับเยาวชนและประชาชน โดยในปี 2561 ได้จัดกิจกรรม
ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทศิ ) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียน
วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งนี้ ด�ำเนินงานภายใต้โครงการห้องสมุด
สีเขียว ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึง่ กรมฯ ได้บรู ณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว สมาชิก
ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศปว.) หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท บุ๊คแอกเซส จ�ำกัด
บริษัท โรงสีข้าว ส.เขมราฐ บริษัท เอสเค กรีนอโกร โพรดักส์
จ�ำกัด โดยมีโรงเรียนวัดบางเพลิงเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่
หน่วยงานร่วมลงพื้นที่ด�ำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย ห้องสมุด
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่กรมอนามัย
ห้องสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ส่ง
มอบหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับห้องสมุดโรงเรียน จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
วั ด บางเพลิ ง (คงสกุ ล มากอุ ทิ ศ ) โรงเรี ย นวั ด โขดเขมาราม
โรงเรียนวัดตาลเอน โรงเรียนวัดแก้วตา และโรงเรียนวัดทาง
กลาง  สรุปการพัฒนาสือ่ ความรูเ้ พือ่ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียน
ทั้ง 5 แห่ง และการจัดกิจกรรมจัดฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
การจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน
โดยคัดเลือกเอกสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
เอกสารอื่น ๆ เน้นมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์ (Science Library
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Corner) ให้บริการแก่เยาวชน รวมทัง้ ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
และใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์กอ่ ให้เกิดการจุดประกายความคิด
ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล

ฐานการเรียนรู้การท�ำน�้ำยาล้างจานชีวภาพ
สาธิตการท�ำน�้ำยาล้างจานโดยใช้วัสดุเหลือทิ้ง เช่น
เปลือกสับปะรด เปลือกมะนาว

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library)
แนะน�ำบริการและวิธกี ารเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในระบบห้องสมุด และ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน คิวอาร์โค้ด และ โมบายแอปพลิเคชัน่ DSS
Science e-book

ฐานการเรียนรู้การน�ำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์
การบริหารจัดการขยะ การน�ำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นการต่อยอดท�ำให้มีรายได้มาเสริมสร้างให้กับครอบครัว
กิจกรรมยกระดับห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และ
ประชาชนในชุมชน จ�ำนวนประมาณ 280 คน มีผตู้ อบแบบประเมิน
การจัดกิจกรรมจ�ำนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 89.28 พบว่า
มีความคิดเห็นในการบรรลุวตั ถุประสงค์กจิ กรรม ทัง้ 3 กิจกรรม
ได้แก่
1. สามารถเข้าถึงความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   2. สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การประกอบอาชีพ
3. รู้จักบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และบริการของหน่วยงานภาครัฐ ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.99 คิดเป็นร้อยละ 99.80

นิทรรศการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่ชุมชนเพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพ
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน วิทยาศาสตร์ส�ำหรับเด็ก
และเยาวชน ฯลฯ เพื่อกระตุ้นให้มีการน�ำความรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้สร้างรายได้สร้างอาชีพ
แก่ชุมชน
ฐานการเรียนรู้ Kids Lab ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
ฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของดิน รู้จักคุณสมบัติ
ของการอุ้มน�้ำของดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน ความแตกต่าง
ของดินแต่ละชนิดเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
ฐานการเรียนรู้เรื่องแสงและภาพลวงตา
เป็นการฝึกความสามารถด้านการมองเห็นและการรับรู้
ของสมองของเด็ก

ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่
1. สามารถได้รบั ประโยชน์คอื พัฒนาความรู้ ความคิด  2. สร้าง
ทัศนคติทดี่ ตี อ่ หน่วยงานภาครัฐ 3. พัฒนาทักษะในการปฏิบตั งิ าน
การศึกษา 4. พัฒนาการมีส่วนร่วมและในการท�ำงานเป็นทีม
5. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความบันเทิง ความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับ มากทีส่ ดุ โดยมีคะแนนเฉลีย่ 4.96 คิดเป็นร้อยละ 99.20  

มอบหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาคอมพิวเตอร์
ที่ได้รับจากการบริจาค
มุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์ (Science Library
Corner)

ฐานการเรียนรู้ Kids Lab
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
การสาธิตท�ำน�ำ้ ยาล้างจานชีวภาพ
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วศ.สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทย
สู่การยอมรับระดับสากล

จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์

นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริมงานวิชาการ เพื่อ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคุณภาพของประเทศไทย ได้แก่
มาตรวิทยา (Metrology) การมาตรฐาน (Standardization)
การทดสอบ (Testing) และคุณภาพ (Quality) โดยที่กรม
วิทยาศาสตร์บริการมีบทบาทในฐานะทีเ่ ป็นทัง้ หน่วยงานปฏิบตั กิ าร
และหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมในการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งให้งานทัง้ 4 ด้าน เพือ่ ให้ภาคการผลิตสามารถผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งมอบให้กับผู้บริโภคในประเทศและ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเป็นส่วนส�ำคัญใน
การให้องค์กรหรือห้องปฏิบตั กิ ารได้รบั การยอมรับในระดับสากล
ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักบริหารและรับรองห้อง
ปฏิบตั กิ าร เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร (Accreditation Body) ทีร่ บั ผิดชอบตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติ
การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ดำ� เนินการและจัดท�ำระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 โดยได้รับ
การยอมรับร่วมกับองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการ
รับรองห้องปฏิบตั กิ าร (Asia Pacific Laboratory Accreditation
Cooperation Mutual Recognition Arrangement, APLAC
MRA) และการยอมรับร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
รับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
ILAC MRA) ทัง้ ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบตาม
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มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้านการรับรองความสามารถผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17043  และการรับรองความสามารถผูผ้ ลิตวัสดุอา้ งอิง
ตามมาตรฐาน ISO 17034  ส�ำนักฯ ได้รบั การตรวจประเมินใหม่
(Re-evaluation) จากองค์การภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ว่าด้วยการ
รับรองห้องปฏิบตั กิ าร (Asia Pacific Laboratory Accreditation
Cooperation, APLAC) ทีด่ ำ� เนินการโดย Cynthia Chen และ
คณะ ระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 มกราคม 2561 ซึ่งสรุปผลการ
ตรวจประเมินได้เวียนขอความคิดเห็นจากกลุ่มงานเฉพาะกิจ
(The Task Force Group report ) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้น�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงาน เพื่อการตรวจประเมินใหม่
(APLAC Re-evaluation) ให้แก่ทปี่ ระชุม APLAC MRA Council
ในการประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings  
ณ เมืองเกียวโต ประเทศญีป่ นุ่   ระหว่างวันที่ 4-9 มิถนุ ายน 2561
เพื่อการคงสถานะการยอมรับร่วม APLAC MRA ของส�ำนัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่ง
จะท�ำให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารไทยทีไ่ ด้รบั การรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป
บทบาทการรับรองระบบงานในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ จึงมีสว่ นช่วยเหลือและสนับสนุนห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในการให้ความรูค้ วามเข้าใจ ชีแ้ จงให้เห็น
ความส�ำคัญของการจัดท�ำระบบการบริหารงานคุณภาพห้อง
ปฏิบตั กิ าร น�ำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมคุณภาพการด�ำเนินงาน
และท�ำให้องค์กรเป็นทีย่ อมรับของลูกค้าเป็นการสร้างหลักประกัน
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สรรสาระ
สรรสาระ
คุณภาพของห้องปฏิบตั กิ ารให้เป็นทีย่ อมรับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในผลการทดสอบและเป็นทีย่ อมรับ
ซึ่งกันและกัน
หากท่านสนใจขอการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 02-201-7137
ขอบข่ายที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการยอมรับร่วม APLAC MRA และ ILAC MR

ขอบข่าย
1. ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

APLAC MRA ILAC MRA

2. ผูจ้ ดั โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
3. ผูผ้ ลิตวัสดุอา้ งอิง ตามมาตรฐาน ISO 17034
สรุปผลการรับรองระบบงาน : จ�ำนวนหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองจ�ำแนกตามมาตรฐานการรับรองในแต่ละ
ภูมิภาค

*ILAC
**EA
***IAAC
****APLAC

ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17025
Calibrations
Testing
2912
2528
6077

15191
7686
33808

ISO 15189
Medical

ISO/IEC 17020
Inspection

Total

3342
142
3313

5010
2816
3631

26455
13172
46829

ข้อมูล จากที่ประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มิถุนายน 2561

หมายเหตุ
*ILAC :
International Laboratory Accreditation Cooperation
**EA :
European co-operation for Accreditation
***IAAC :
Inter American Accreditation Cooperation
****APLAC :
Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
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สรรสาระ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโชติรส ชูจันทร์

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

พรระวินท์ ควรแย้ม

นักวิชาการเผยแพร่ สำ�นักงานเลขานุการกรม


กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธถี วายสัตย์ถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี
นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธพี ร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วม
พิธโี ดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมภูมบิ ดินทร์ ชัน้ ๖ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ส มเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพือ่ พร้อมใจกันแสดง
ความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ และแสดงความ
มุง่ มัน่ แน่วแน่ทจี่ ะเป็นข้าราชการทีด่ แี ละพลังของแผ่นดิน ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามรอย
พระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชนและ
ประเทศชาติสบื ไป

ทัง้ นีก้ รมวิทยาศาสตร์บริการ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างถูกต้อง เป็นธรรม
แ ละได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิด
ประโยชน์สขุ แก่ประชาชนและประเทศชาติ ได้มกี ารด�ำเนินงานโครงการเรียนรูต้ าม
รอยพระยุคลบาท เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ได้เรียนรูต้ าม
รอยพระยุคลบาท รวมทัง้ เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องและเป็นจริงเกีย่ วกับ
ส ถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนเรียนรูเ้ ข้าใจหลักการทรงงาน  และน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ
และการพัฒนาเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง  ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม
เสริมสร้างจิตส�ำนึก การรักษาศักดิศ์ รีของความเป็นข้าราชการ มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต  
มีทัศนคติที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและ
ประเทศชาติ

เอกสารอ้างอิง
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [ออนไลน์]. ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 3 กรกฎาคม 2561 [อ้าง
ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561]. เข้าถึงจาก: https://www.ocsc.go.th/node/4356
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ความร่วมมือของ

วศ. กับกองพิสูจน์
หลักฐานตำ�รวจ

ศันสนีย์ ชีระพันธ์

นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร มีบทบาทด้านการ
พัฒนาและรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศให้ได้รบั การ
รับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ทัง้ การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  ด้านฟิสกิ ส์
เคมี และวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ การรับรองความสามารถผูจ้ ดั โปรแกรม
ก ารทดสอบความช�ำนาญตามห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC
17043 และการรับรองผูผ้ ลิตวัสดุอา้ งอิงตามมาตรฐาน ISO 17034
ด้านการทดสอบ สอบเทียบ และการทดสอบทางการแพทย์ การรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารนับเป็นเครือ่ งชีว้ ดั คุณภาพและความสามารถ
ของห้องปฏิบตั กิ าร สร้างความเชือ่ มัน่ ในผลการทดสอบ ส่งผลให้การ
ท ดสอบได้รบั การยอมรับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยส�ำนัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ ารได้ลงนามการยอมรับร่วมในระดับ
ภูมภิ าค (Mutual Recognition Arrangement, MRA) กับองค์การ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
(Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC)
ทัง้ ในด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ การับรองผูจ้ ดั
โ ปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร และการรับรอง
ผูผ้ ลิตวัสดุอา้ งอิง และในระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศว่า
ด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร (International Laboratory
Accreditation Cooperation, ILAC) ด้านการรับรองระบบงานห้อง
ปฏิบตั กิ ารทดสอบ ท�ำให้ผลการทดสอบได้รบั ความเชือ่ ถือและยอมรับ
จากนานาประเทศด้วย
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ เป็นหน่วยงานระดับกอง
บั ญ ชาการ ส่วนงานสนับสนุนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีอำ� นาจหน้าทีต่ รวจสถานทีเ่ กิดเหตุ

เพือ่ รวบรวมพยานหลักฐานและตรวจพิสจู น์หลักฐาน โดยมีหน่วยงาน
ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ในฐานะทีเ่ ป็นต้นธารแห่งกระบวนการ
ยุตธิ รรมในการน�ำผลการตรวจพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์เพือ่ เป็นพยาน
ห ลั กฐานสนับสนุนให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการจับตัวผู้กระท�ำ
ความผิดเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม ตอบสนองนโยบายการด�ำเนินงาน
ก ร ะ บวนการยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล สามารถสนับสนุนงานสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เ ป็ นหลักประกันความยุติธรรม อันเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พย์สนิ ให้กบั ประชาชน โดยใช้วทิ ยาการสมัยใหม่ในการตรวจหา
และเพิม่ น�ำ้ หนักพยานหลักฐานในทางคดีให้มปี ระสิทธิภาพ
ก า รสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการพิสูจน์หลักฐานของ
ประเทศไทยเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการ
ด้ า นนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ท ด ส อบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จะท�ำให้เกิดความมัน่ ใจ
ใ น ผ ลการทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารด้านการพิสจู น์หลักฐาน และ
การจัดโปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารด้านการพิสจู น์
หลักฐานทีไ่ ด้การรับรองความสามารถผูจ้ ดั โปรแกรมการทดสอบความ
ช�ำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จะท�ำให้ผลการเปรียบเทียบ
ฝีมื อระหว่างห้องปฏิบตั กิ ารด้านการพิสจู น์หลักฐานแต่ละหน่วยงาน
มีความน่าเชือ่ ถือ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รบั ความ
ยุติ ธรรมอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งท�ำให้กระบวนการยุติธรรมของ
ประ เ ทศไทยได้รับการเชื่อถือและยอมรับจากนานาประเทศด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐาน และกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2560
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้มกี ารบูรณาการในการน�ำองค์ความรูท้ างวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาพัฒนางานตรวจพิสจู น์หลักฐาน
ของประเทศไทย โดยอาศัยความเชีย่ วชาญเฉพาะทางทีเ่ กีย่ วข้องของ
แต่ละหน่วยงานมาพัฒนาให้เกิดระบบทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลอย่างเป็น
รูปธรรม เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั กระบวนการยุตธิ รรม ความร่วมมือ
ดังกล่าวเป็นการบูรณาการองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปใช้ในการด�ำเนินงานด้านพิสจู น์หลักฐานให้มคี วามถูกต้อง เทีย่ งตรง
และเป็นไปตามแนวปฏิบตั ขิ องมาตรฐานสากล โดยอาศัยความเชีย่ วชาญ
เฉพาะทางของแต่ละหน่วยงาน ซึง่ มีขอบเขตความร่วมมือดังนี้
1. การจัดท�ำแผนบูรณาการ โดยระบุกจิ กรรมและระยะเวลา
การด�ำเนินการทีเ่ หมาะสมตามขอบเขตของความร่วมมือ
2. จัดท�ำกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญของหน่วยตรวจ และ
ของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ (Proficiency Testing ; PT)
3. ความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานความสามารถห้อง
ปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านการพิสจู น์หลักฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 17025
4. ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานพิสจู น์
หลักฐานต�ำรวจ ให้มอี งค์ความรูแ้ ละทักษะในด้านระบบคุณภาพและ
เทคนิคการทดสอบทีเ่ กีย่ วข้อง
เริม่ ต้นจากการพัฒนาข้าราชการต�ำรวจให้มคี วามรูแ้ ละวิทยาการ
สมัยใหม่ โดยส่งเสริมการท�ำงานของต�ำรวจทุกหน่วยงานในสังกัดให้มี
มาตรฐานเดียวกันในระดับสากล มีสาขาการตรวจพิสจู น์ 11 สาขา
พร้อมเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ทใี่ ช้ในการตรวจพิสจู น์ ดังนี้
1. สาขาการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ
2. สาขาการตรวจพิสจู น์เอกสารและการปลอมแปลง
3. สาขาการตรวจพิสจู น์อาวุธปืน และเครือ่ งกระสุน
4. สาขาการตรวจพิสจู น์ทางเคมี
5. สาขาการตรวจพิสจู น์ทางฟิสกิ ส์
6. สาขาตรวจพิสจู น์ชวี วิทยาศาสตร์และดีเอ็นเอ
7. สาขาการตรวจพิสจู น์ยาเสพติด
8. สาขาการตรวจพิสจู น์ลายนิว้ มือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง
9. สาขาการตรวจพิสจู น์คอมพิวเตอร์
10. สาขาการตรวจพิสจู น์ดว้ ยเครือ่ งจับเท็จ
11. สาขาการตรวจพิสจู น์ยาพิษ
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ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้มีความส�ำคัญในการ
วิเคราะห์ ทดสอบ วัตถุพยานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในคดีจนได้ผลรายงาน
การตรวจพิสูจน์ซึ่งเป็นหลักฐานที่จะสนับสนุนพนักงานสอบสวน
ด�ำเนินคดีผกู้ ระท�ำความผิดจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพัฒนา
บุคลากร ระบบ และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ทดสอบวัตถุพยานให้เป็น
ไปตามแนวทางปฏิบตั ขิ องมาตรฐานสากล ให้มคี วามถูกต้องเทีย่ งตรง
ปัจจุบันได้ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานพิสูจน์
หลักฐานต�ำรวจ โดยวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการ
จัดอบรม ณ ศูนย์ฝกึ อบรมส�ำนักงานพิสจู น์หลักฐานต�ำรวจ จังหวัด
เพชรบุรี กิจกรรมที่ 1-3 หลักสูตรละ 2 รุน่ ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร ข้อก�ำหนด ISO/IEC 17025 : 2017
- กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
- กิจกรรมที่ 3 หลักสูตร การจัดท�ำเอกสารในระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
จัดอบรม ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส�ำนักงานพิสูจน์
หลักฐานต�ำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กิจกรรมที่ 4 จ�ำนวน 2 รุน่
และกิจกรรมที่ 5 จ�ำนวน 3 รุน่ ดังนี้
- กิจกรรมที่ 4 หลักสูตร สถิตสิ ำ� หรับงานวิเคราะห์ ทดสอบ
และการหาความไม่แน่นอนทางการวัด
- กิจกรรมที่ 5 หลักสูตร ความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเคมี
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บทบาทของ วศ.

ในวันรับรองระบบงานโลก

(World Accreditation Day) ปี พ.ศ. 2561 :

แพลงก์ตอนพืชนักพเนจรตัวเอกแห่งท้องทะเล
พรพรรณ ปานทิพย์อำ�พร
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.)
กระทรวงสาธารณสุข และส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ เป็น
หน่วยงานทีด่ ำ� เนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทยได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกความตกลงร่วมการรับรองระบบงานขององค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International
AccreditationForum: IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
การรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร (International Laboratory
Accreditation Cooperation : ILAC ) ซึง่ ส่งผลให้การรับรอง
ระบบงานหน่วยรับรอง หน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการของ
ประเทศไทยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากประเทศสมาชิก โดย
IAF/ILAC ได้มีมติร่วมกันก�ำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี
เป็นวัน “การรับรองระบบงานโลก (World Accreditation
Day)” ในปีนี้หน่วยงานรับรองระบบงานของไทยทั้ง 4 หน่วย
งาน ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันรับรอง
ระบบงานโลกประจ�ำปี 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน
2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ กรุงเทพมหานคร
โดยหัวข้อส�ำหรับการรณรงค์และส่งเสริมในปีนีคือ“Accredi-

tation: Delivering a Safer World” เพื่อส่งเสริมโดยเน้นให้
เห็นถึงบทบาทและความส�ำคัญของการตรวจสอบและรับรอง
ตามมาตรฐานในการช่วยสนับสนุนและยกระดับระบบมาตรฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของโลก (Global Infrastructure) ให้มี
คุณภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นักพเนจรตัวจิ๋วแห่งท้องทะเล คือ ฉายาของสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กที่มีชื่อว่า แพลงก์ตอน เป็นตัวเอกของ วศ. ในปีนี้
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้เชิญห้องปฏิบัติการ
แพลงก์ตอนพืช ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงอ่าวไทยฝัง่ ตะวันออก
(ระยอง) กรมประมง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารจากส�ำนักบริหารและรับรองห้อง
ปฏิบตั กิ าร มาร่วมแสดงนิทรรศการในงานวันรับรองระบบงานโลก
ซึ่งห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืชมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง
สัตว์น�้ำในแหล่งท�ำประมง เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น�้ำให้มี
ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค โดยห้องปฏิบตั กิ ารฯ ได้ตระหนักถึง
เรื่องการสร้างความเชื่อมั่นในผลของการตรวจนับแพลงก์ตอน
พืชทัง้ หมดในน�ำ้ ทะเล ห้องปฏิบตั กิ ารฯ จึงได้ยนื่ การขอรับการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
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ISO/IEC 17025 จากส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการในรายการแพลงก์ตอนพืชสกุล Alexandrium spp. และ
Gymnodnium spp. ในน�้ำทะเล ซึ่งแพลงก์ตอนพืชทั้ง 2 สกุลนี้เป็นพิษโดยตัวของแพลงก์ตอนเองและสามารถถ่ายทอดพิษจาก
แพลงก์ตอนพืชในห่วงโซ่อาหาร โดยหอยสองฝาจะบริโภคแพลงก์ตอนทีล่ อ่ งลอยอยูใ่ นมวลน�ำ 
้ ซึง่ หอยสองฝาสามารถสะสมสารพิษ
ทีเ่ กิดจากแพลงก์ตอนพืชไว้ในตัวของมันได้ เมือ่ มนุษย์รบั ประทานหอยสองฝานีเ้ ข้าไปอาจจะได้รบั สารพิษทีส่ ง่ ผลต่อระบบประสาท
ลิ้นชา มือชา เท้าชา เป็นอัมพาต หายใจไม่ออก และอาจเสียชีวิตได้

การตรวจติดตามคุณภาพและเฝ้าระวังแหล่งรับรองหอยสองฝา
จ�ำแนกและตรวจนับแพลงก์ตอนพืช

เป็นไปตามเกณฑ์ก�ำหนด

ตรวจวิเคราะห์ทุกวัน
จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ไม่ใช่
ใช่

หอยสองฝาจากแหล่งรับรองปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผลที่ได้รับจากการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมงานรับรองคุณภาพสัตว์น�้ำให้มี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคของกรมประมงให้มีความน่าเชื่อถือเป็นไปตามมาตรฐานสากล
การประมงเป็นรากฐานส�ำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับประชาชน การเฝ้าระวัง
โดยการตรวจสอบชนิดของแพลงก์ตอน โดยเฉพาะชนิดที่มีการสะสมสารพิษในตัว ซึ่งผลของการตรวจสอบดังกล่าวได้มาจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จะช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจในการรายงาน
ผลการเฝ้าระวัง น�ำไปสูก่ ารสร้างความปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริโภคในการบริโภคสัตว์ทะเลประเภทหอย เมือ่ ผลทีไ่ ด้จากห้องปฏิบตั กิ าร
พบว่ามีความปลอดภัย จึงอนุญาตให้ชาวประมงด�ำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในบริเวณนั้นได้ตามปกติ เพื่อเป็นการควบคุมและ
ป้องกันอันตรายจากสัตว์น�้ำให้กับประชาชนชาวไทย
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การยกระดับความสามารถบุคลากร

ด้านการควบคุมคุณภาพน้ำ�บริโภคด้วยมาตรฐานสากล

ISO/IEC 17024

วรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สำ�นักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  โดยส�ำนักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร (พศ.) ได้พฒ
ั นาระบบงานรับรอง
ความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดให้การรับรองสาขาแรก  
“การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ได้รับการ
รับรองเป็นหน่วยรับรองบุคลากร (Certification Body for
Persons : CB) เป็นรายแรกของประเทศไทยจากส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)   ซึ่งเป็นหน่วยรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Body : AB) ของประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันและยกระดับความสามารถ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของประเทศไทย พศ.
วศ. จึงได้ดำ� เนินการพัฒนาสาขาการรับรองใหม่อย่างต่อเนือ่ ง โดย
วศ. เล็งเห็นว่า น�้ำเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์  
ในร่างกายของมนุษย์มีน�้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 2 ใน 3 ของ
น�ำ้ หนักตัว โดยเป็นส่วนประกอบของอวัยวะ เนือ้ เยือ่ และสารต่าง ๆ
ในร่างกาย จากการศึกษาและวิจัยพบว่า ร่างกายของมนุษย์มี
ความต้องการใช้นำ�้ ในกระบวนการต่างๆ เช่น การล�ำเลียงอาหาร
ไปสูส่ ว่ นต่างๆ ของร่างกาย การรักษาอุณหภูมขิ องร่างกายให้คงที่
โดยการพาความร้อนภายในร่างกายให้ระบายออกมาพร้อมกับเหงือ่
การย่อยอาหาร ทีต่ อ้ งอาศัยน�ำ้ ร่วมกับเอนไซม์ในการย่อยอาหาร
ประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ให้เป็นสารทีม่ โี มเลกุล
ขนาดเล็กลงเพือ่ ให้รา่ งกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ และอืน่ ๆ เป็นต้น
นอกจากน�ำ้ จะเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ แล้ว น�ำ้ ยังมีประโยชน์
ต่อมนุษย์ในด้านอืน่ ๆ เช่น ใช้ในการเกษตร ปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ และ
การประมง ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการใช้น�้ำ
ที่แตกต่างกัน เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นตัวท�ำละลาย ใช้ระบาย
ความร้อน และท�ำความสะอาด
ดังนัน้ เมือ่ น�ำ้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีร่ า่ งกายขาดไม่ได้ เราจึงควร
ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของน�ำ ้ ทีจ่ ะน�ำเข้าสูร่ า่ งกาย
โดยตรงเป็นประจ�ำทุกวัน นัน่ คือ “น�ำ้ ดืม่ หรือ น�ำ้ บริโภค” ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการแข่งขันทางธุรกิจของการผลิตน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวด
ค่อนข้างสูง  ซึง่ มีทงั้ ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก
ส่งผลให้มนี ำ�้ ดืม่ หลายยีห่ อ้ ออกวางจ�ำหน่ายให้ประชาชนเลือกซือ้
เป็นจ�ำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยจึงได้กำ� หนด
เกณฑ์คณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานน�ำ้ บริโภคขึน้ โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน
สากล Guidelines for Drinking-water Quality ขององค์การ
อนามัยโลก ดังนี้  

1. กระทรวงสาธารณสุข : ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524)  เรือ่ ง น�ำ้ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิท
ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรือ่ ง น�ำ้ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิท
(ฉบับที่ 2) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง น�ำ้ บริโภคใน
ภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิท (ฉบับที่ 6) ซึง่ มีการปรับปรุงแก้ไขเกีย่ วกับเกณฑ์
คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และจุลินทรีย์ ทั้งนี้เพื่อให้น�้ำบริโภคมี
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
2. กระทรวงอุตสาหกรรม : ได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม น�้ำบริโภค มาตรฐานเลขที่ มอก. 257-2549 ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรือ่ ง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมน�ำ้ บริโภค
เล่ม 1 ข้อก�ำหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพและก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมน�้ำบริโภค
นอกจากนัน้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการผลิตน�ำ้ บริโภค
จะต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
220 (พ.ศ. 2544) เรือ่ ง น�ำ้ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิท (ฉบับที่ 3)
ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้วา่ ให้นำ�้ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิทเป็นอาหาร
ทีต่ อ้ งมีการก�ำหนดวิธกี ารผลิตเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ ในการผลิต และ
การเก็บรักษาน�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งการด�ำเนิน
การดังกล่าวนัน้ จะต้องค�ำนึงถึงสิง่ ต่างๆ ดังนี้ คือ 1. สถานทีต่ งั้
และอาคารผลิต 2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
3. แหล่งน�ำ  
้ 4. การปรับคุณภาพน�ำ ้ 5. ภาชนะบรรจุ 6. สารท�ำ
ความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ 7. การบรรจุ 8. การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน 9. การสุขาภิบาล 10. บุคลากรและสุขลักษณะผูป้ ฏิบตั งิ าน
และ 11. บันทึกและรายงาน
จากเหตุผลความจ�ำเป็นที่น�้ำดื่มเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการ
ด�ำรงชีวิตของทุกคน บุคลากรที่ท�ำหน้าที่ควบคุมคุณภาพน�้ำดื่ม
จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความช�ำนาญอย่างแท้จริง
ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น ในการคัดเลือกแหล่งน�้ำเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ การตรวจ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ทัง้ ทางฟิสกิ ส์ เคมี และจุลนิ ทรีย์ การบรรจุนำ�้
ลงในภาชนะบรรจุที่สะอาด การแสดงฉลาก ที่ถูกต้อง การเก็บ
รักษาน�ำ้ ดืม่ ในคลังสินค้า จนถึงขัน้ ตอนสุดท้ายในการขนส่งน�ำ้ ดืม่
เพือ่ ออกวางจ�ำหน่าย ดังนัน้ การผลิตน�ำ้ ดืม่ ภายใต้การควบคุมดูแล
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โดยบุคลากรทีผ่ า่ นการประเมินความสามารถและได้รบั การรับรอง    
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จะช่วยสร้างความมัน่ ใจให้
แก่ผบู้ ริโภคอีกทางหนึง่ ว่า ผูบ้ ริโภคจะได้รบั น�ำ้ ดืม่ ทีส่ ะอาด ปลอดภัย
และมีคุณภาพตามที่มาตรฐานก�ำหนด รวมทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย  
อนึง่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้สร้างความร่วมมือการรับรอง
ความสามารถบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบัน
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ (สคช.) ซึง่ เป็นองค์การมหาชน จัดตัง้ ขึน้ โดยพระ
ราชกฤษฎีกา “จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2554” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการพัฒนาก�ำลังคนด้วย
ระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สนับสนุนกลุม่ อาชีพหรือกลุม่ วิชาชีพในการ
จัดท�ำมาตรฐานอาชีพ ให้การรับรององค์กรรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชี พ เพื่ อ ประเมิ น สมรรถนะบุ ค คลในการให้
การรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ทั้งนี้
องค์กรทีม่ หี น้าทีร่ บั รองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ถือเป็นองค์กรส�ำคัญที่ท�ำหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลใน
แต่ละสาขาวิชาชีพ สถาบันฯ ได้น�ำร่องในการรับรององค์กรที่มี
หน้าทีร่ บั รองสมรรถนะฯ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในทุกภูมภิ าคภายใต้
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองแก่องค์กร
ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของ
สคช. โดยภาพรวม คุณวุฒิวิชาชีพ คือ การให้การรับรองอย่าง
เป็นทางการส�ำหรับผูม้ สี มรรถนะวิชาชีพเฉพาะ คุณวุฒวิ ชิ าชีพจะ
ถูกแบ่งเป็นระดับต่างๆ ในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยใช้สมรรถนะ
วิชาชีพเป็นเกณฑ์กำ� หนด ตัง้ แต่ระดับต้นซึง่ เป็นผูท้ มี่ วี ชิ าชีพพืน้ ฐาน
จนถึงระดับสูงทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ นวิชาชีพ ทัง้ นี้ สถาบันฯ ได้รว่ มกับ
ผูป้ ระกอบการในสาขาอาชีพต่างๆ ในการพิจารณาก�ำหนด ระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพไว้ตั้งแต่ระดับที่ 1 - 7 ทั้งนี้ วศ. และ สคช. ทั้งสอง
ฝ่ายได้แสดงเจตนาร่วมกันทีจ่ ะส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความ
เชือ่ มัน่ บุคลากรในอาชีพตามมาตรฐานสากล ซึง่ เป็นปัจจัยในการ
เพิม่ ขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศอย่างยัง่ ยืน  โดย
พร้อมทีจ่ ะร่วมมือในส่วนทีจ่ ะมีแนวทางความเป็นไปได้หรือศักยภาพ
ทีม่ ขี องแต่ละหน่วยงานในการพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ และให้เกิดความ
เชื่อมั่นน�ำไปสู่การยอมรับร่วมกับการปฏิบัติอาชีพของบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอาเซียนและสากลต่อไป
ในอนาคต จึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เรื่อง
ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาและส่งเสริมการรับรอง
สมรรถนะของบุคคล เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถ ในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ วศ. และ
สคช. จะด�ำเนินการความร่วมมือกันอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพขีดความสามารถเป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ช่วยส่งเสริมขับเคลื่อนรากฐาน
เศรษฐกิจของประเทศชาติตอ่ ไป โดย วศ. และ สคช. มีการด�ำเนินงาน
ร่วมกัน ได้แก่วศ. จะขอใช้มาตรฐานอาชีพที่ สคช. จัดท�ำไว้แล้ว
ตามที่ วศ. มีความเชีย่ วชาญ เพือ่ ใช้พฒ
ั นาสาขาการรับรองความ
สามารถบุคลากร สาขาใหม่ ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/
IEC 17024 โดยจะระบุถงึ ทีม่ าของมาตรฐานว่า ได้รบั อนุเคราะห์จาก
สคช. มาประยุกต์ใช้   ซึง่ ส่วนนีเ้ ป็นหน้าทีป่ ระการหนึง่ ของ สคช.
ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
ศูนย์หรือสถาบันอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และ
องค์กรเอกชน ในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพและมาตรฐาน
สคช. ขอความอนุเคราะห์ผเู้ ชีย่ วชาญจาก วศ. ในการจัดท�ำมาตรฐาน
อาชีพด้านต่างๆ ทีบ่ คุ ลากรของ วศ. มีศกั ยภาพ วศ. จะขอความ
อนุเคราะห์ให้ สคช. จัดท�ำมาตรฐานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ วศ. เล็งเห็นความส�ำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
ประเทศชาติในอนาคต เช่น ด้านควบคุมคุณภาพน�ำ้ บริโภคที่ วศ.ได้
ด�ำเนินการจัดท�ำหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการขอรับการรับรองและ
ผ่านการประชาพิจารณ์มาแล้ว ในระดับหนึง่ หลังจากนัน้ วศ. อาจน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสาขาการรับรองใหม่ต่อไป
จะเห็นได้ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการพัฒนางาน
ด้านการรับรองความสามารถบุคลากร อย่างเข้มแข็ง เป็นหน่วยงาน
ทีช่ ว่ ยสร้างความมัน่ ใจ ให้ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั การรับรอง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจขอรับการรับรอง
ความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
สามารถยื่นขอรับการรับรองและสืบค้นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยว
กับระบบการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ทเี่ ว็บไซต์ http://pcst.
dss.go.th
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เล่มที่ 98 ตอนที่ 157ง พ.ศ. 2524, หน้า 52-56.
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108 ตอนที่ 61ง พ.ศ. 2534, หน้า 3041-3042.
_______. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 220 (พ.ศ. 2544) เรื่อง น�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3). ราชกิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ. 26 กรกฎาคม
2544, เล่มที่ 118 ตอนที่ 70ง พ.ศ. 2544, หน้า 4-5 (บัญชีแนบท้าย 7 หน้า).
_______. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง น�ำ้ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิท (ฉบับที่ 6). ราชกิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ. 27 พฤษภาคม 2553, เล่มที่ 127 ตอนที่ 67ง พ.ศ. 2553,
หน้า 8-9.
ดุลย์น�้ำ  (water balance) [ออนไลน์].  มหาวิทยาลัยมหิดล. [อ้างถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561]. เข้าถึงจาก: http://www.mt.mahidol.ac.th/e-learning/bodyfluid%20
and%20electrolyte/water.htm
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สรรสาระ

รักษ์โลก ลดใช้ พลาสติก

สุวศรี เตชะภาส
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การผลิตพลาสติกแซงหน้าการผลิตวัสดุประเภทอืน่ มาตัง้ แต่ยคุ ปี 1950 และการใช้งานวัสดุจำ� พวกพลาสติกขยายตัวขึน้
อย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลา 10-15 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากพลาสติกมีราคาถูก น�ำ้ หนักเบา และใช้งานง่าย แต่ทราบกันหรือไม่
● พลาสติกที่รีไซเคิลได้มีเพียงร้อยละ 9 ของพลาสติกที่ผลิตทั่วโลก 9 พันล้านตัน
● หากรูปแบบการบริโภคและวิธีจัดการขยะในปัจจุบันยังคงด�ำเนินต่อไป คาดว่าในปี ค.ศ. 2050 จะมีขยะพลาสติก
ถึงราว 1.2 หมื่นล้านตัน ในที่ฝังกลบขยะและสิ่งแวดล้อม
● คาดการณ์คร่าวๆ ผู้บริโภคทั่วโลกใช้ถุงพลาสติก 5 ล้านล้านชิ้นต่อปี หรือ เกือบ 10 ล้านชิ้นต่อนาที หากน�ำถุง
พลาสติกดังกล่าวมาผูกต่อกันจะสามารถพันรอบโลกได้ 7 รอบทุกชั่วโมง
● ขยะพลาสติกถูกทิ้งลงมหาสมุทร 13 ล้านตันทุกปี
● ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากขยะพลาสติกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพียงภูมิภาคเดียวคิดเป็นต้นทุนใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การประมง และการเดินเรือ ถึง 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
● การท�ำความสะอาดขยะพลาสติกตามชายฝั่งและชายหาดในสหภาพยุโรปมีค่าใช้จ่ายราว 630 ล้านยูโรต่อปี
● บรรจุภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีปริมาณครึ่งหนึ่ง
ของขยะพลาสติกในโลก
● ถุงพลาสติกและภาชนะที่ท�ำจากสไตโรโฟมสามารถอยู่ได้นับพันปีกว่าจะสลายตัว ท�ำให้ปนเปื้อนสู่ดินและน�้ำ
ขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งที่พบในสิ่งแวดล้อมมีหลายอย่าง เช่น ก้นบุหรี่ ขวดน�้ำดื่ม ฝาขวด พลาสติกห่อ
อาหาร ถุงช้อปปิ้ง ฝาพลาสติก หลอดและที่คน ภาชนะโฟม พลาสติกส่วนใหญ่ไม่ถูกย่อยสลายโดยชีวภาพ แต่แตกตัวเป็น
ชิ้นเล็ก ๆ อย่างช้า ๆ ที่เรียกว่าไมโครพลาสติก ซึ่งเมื่อลงสู่มหาสมุทรแล้วจัดเก็บยาก หากปลากินไมโครพลาสติกเข้าไปจะ
สามารถปนเปื้อนเข้าไปในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ได้ สิ่งที่น่ากังวล คือ ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อ
สุขภาพมนุษย์ยังมีน้อย นอกจากนี้ ยังพบถุงพลาสติกเข้าไปปิดกั้นทางเดินหายใจและกระเพาะอาหารของสัตว์หลายสปีชีย์
เช่น เต่า ปลาโลมา เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นอาหาร รวมทั้งมีหลักฐานว่า สารที่เติมระหว่างกระบวนการผลิตพลาสติกสามารถ
เข้าไปสะสมในเนื้อเยื่อของสัตว์ และเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ได้ พลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ส่วนใหญ่สุดท้ายจะไปอยู่ที่ที่
ฝังกลบ หรือ ถูกกองทิง้ ไว้ หรือ ปนอยูใ่ นสิง่ แวดล้อม เมือ่ ขยะพลาสติกออกไปสูส่ งิ่ แวดล้อมท�ำให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ถุงพลาสติก
สามารถปิดกัน้ ทางน�ำ 
้ ท�ำให้เกิดพิบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติรนุ แรง การเข้าไปอุดในระบบน�ำ้ ทิง้ ท�ำให้พนื้ ดินเป็นแหล่งแพร่พนั ธุย์ งุ และ
แมลง เพิม่ การกระจายโรคทีม่ แี มลงเป็นพาหะน�ำโรค เช่น มาลาเรีย การก�ำจัดขยะพลาสติกโดยเผาในทีเ่ ปิดโล่ง จะปล่อยก๊าซ
อันตรายอย่างฟูแรนและไดออกซิน จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ถึงวิกฤติของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น และขยะพลาสติก
จ�ำนวนมหาศาลที่ต้องเผชิญนั้นเกินกว่าที่จะรับได้แล้ว
แล้วจะท�ำอย่างไรกันดี
จากวิกฤติขยะพลาสติกทีโ่ ลกเราก�ำลังเผชิญ ท�ำให้จำ� เป็นต้องคิดใหม่เกีย่ วกับแนวทางการผลิต การใช้ และการจัดการ
พลาสติก ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และปัจเจกชน ต้องร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกซึง่
นับเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อมทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในยุคของเรา เพือ่ น�ำไปสู่ “โลกไร้มลพิษจากพลาสติก (World free of plastic pollution)”
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2561 โครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - UNEP)
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ได้ก�ำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายนของทุกปี) คือ “Beat plastic pollution” และมี
ค�ำขวัญว่า “If you can’t reuse it, refuse it” หรือ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”
ปัญหาของขยะพลาสติกส่วนหนึง่ อยูท่ กี่ ารออกแบบระบบการผลิต การกระจาย การค้า และการบริโภคทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน เช่น ออกแบบพลาสติกให้ใช้แล้วทิ้งทันที บางทีใช้เพียงแค่เสี้ยววินาที
ก็ทงิ้ แล้ว ผลิตภัณฑ์พลาสติกอาจจะดูเป็นวัสดุธรรมดาทีไ่ ม่ซบั ซ้อนอะไร แต่ความจริงแล้วเป็นวัสดุทมี่ คี วามซับซ้อน เช่น ผสมวัสดุ
หลายชนิดเข้าด้วยกัน เติมสารเพือ่ ปรับปรุงสมบัตขิ องวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน ท�ำให้ขยะจากผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลได้ยาก
และมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ความเข้าใจผิดและสับสนของผู้บริโภคเกี่ยวกับค�ำ “ชีวภาพ” ที่น�ำไปสู่การก�ำจัดอย่างไม่เหมาะสม อาทิ
พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพอาจจะรีไซเคิลยากและมีคา่ ใช้จา่ ยแพงขึน้ เมือ่ ปนในขยะทัว่ ไป วัสดุฐานชีวภาพ (bio-based) จะหมายถึง
เพียงแค่แหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ผลิตผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้หมายถึงพฤติกรรมในสิง่ แวดล้อมหลังใช้งาน
ผลิตภัณฑ์
ความเข้าใจผิด
ถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายทาง เป็นถุงพลาสติกที่สามารถ
ชีวภาพ
ย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อม
(Biodegradable bag)
ตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว

ข้อเท็จจริง
ถุงพลาสติกชนิดนี้ส่วนใหญ่ย่อยสลายทางชีวภาพในสภาวะ
ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าสภาวะตามธรรมชาติทั่วไป

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)

ไม่สามารถสลายตัวได้เองในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะใน
มหาสมุทร นิยามของพลาสติกชีวภาพ หมายถึง พลาสติก
ที่มาจากแหล่งทรัพยากรชนิดหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด
มันส�ำปะหลัง น�ำ้ ตาลอ้อย หรือ จากการหมักของแบคทีเรีย
เช่น PHA

เป็นพลาสติกที่สลายตัวได้
เองในสิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ ควรมีนโยบายทีเ่ ข้มแข็งทีช่ ว่ ยผลักดันรูปแบบ การออกแบบ การผลิตพลาสติก ปรับปรุงระบบบริหารจัดการขยะ
การเสนอแรงจูงใจเพื่อเปลี่ยนนิสัยของผู้บริโภค ร้านค้าปลีก และผู้ผลิต การเพิ่มเงินส�ำหรับงานวิจัยพัฒนาวัสดุทางเลือก
เพิม่ ความตระหนักในกลุม่ ผูบ้ ริโภค การให้ทนุ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก การขับเคลือ่ นให้ผผู้ ลิตมีความรับผิดชอบต่อวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตออกมา รัฐบาลทั่วโลกตื่นตัวเพิ่มกับระดับวิกฤติ มีมากกว่า 60 ประเทศใช้นโยบายระงับ
มลพิษจากพลาสติก ถุงพลาสติก และเพิม่ ผลิตภัณฑ์โฟมพลาสติกอย่างสไตโรโฟมเป็นเป้าหมายส�ำคัญในปฏิบตั กิ าร มาตรการ
ของภาครัฐแบ่งกว้าง ๆ เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ การเก็บภาษีหรือเงินเพิ่มจากการใช้ถุงพลาสติก การท�ำข้อตกลงแบบสมัครใจกับ
ร้านค้าปลีกไม่ให้ถงุ พลาสติกแก่ลกู ค้า การห้ามถุงพลาสติกทัง้ หมด (ตัง้ แต่การผลิต การใช้ การจ�ำหน่าย และการน�ำเข้า) และการใช้
หลายมาตรการร่วมกัน เช่น การเก็บภาษีเพิ่มร่วมกับการห้ามใช้
ภาคธุรกิจ ควรเปลีย่ นแปลงระบบการผลิต การกระจาย และการบริโภคเกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยออกแบบใหม่
รูปแบบธุรกิจทีส่ ะท้อนความรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้ปลายน�ำ 
้ ผูผ้ ลิตและร้านค้าปลีกควรมีความรับผิดชอบโดยแจ้งลูกค้าให้ทราบถึง
ปริมาณพลาสติก สารเคมีอนั ตรายทีเ่ ติมเข้าไป ความสามารถรีไซเคิล (Recyclability) ความสามารถซ่อมแซมได้ (Reparability)
และความสามารถย่อยสลายได้ (Compostability) ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติก
ความสามารถรีไซเคิลควรสะท้อนในราคาสินค้าและใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดภาคเอกชนต้องสร้างนวัตกรรมทีจ่ ะลดการใช้พลาสติก
ทีไ่ ม่จำ� เป็นโดยเฉพาะทีม่ าจากแหล่งฟอสซิล การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีจำ� นวนครัง้ การใช้ได้มากครัง้ ขึน้ ควรศึกษาวัสดุ
ทางเลือกในเรื่องพฤติกรรมในสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพการรีไซเคิลที่อาจด้อยลง
บุคคลธรรมดา สามารถมีบทบาทในฐานะผูบ้ ริโภคเพือ่ ลดขยะพลาสติกได้ทงั้ ลดการสร้างขยะพลาสติก รีไซเคิลให้มากขึน้
กดดันภาคธุรกิจและผู้ผลิตให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิม แยกขยะส�ำหรับรีไซเคิล เลี่ยงการใช้สินค้าที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
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รอบรู
้ รอบโลก
สรรสาระ
อย่างพวกถ้วยและอุปกรณ์ทานอาหารพลาสติกแต่ใช้ภาชนะแบบเติมได้แทน หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์หลาย
ชั้นมากเกินไป พยายามใช้ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวให้น้อยลง
ตัวอย่างมาตรการเพือ่ ลดขยะพลาสติก
ประเทศ/เมือง
มาตรการ
ออสเตรเลีย
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หยุดให้ถุงช้อปปิ้งพลาสติกสำ�หรับใส่สินค้า
ไอร์แลนด์
บังคับให้ลกู ค้าจ่ายเพิม่ ค่าถุงพลาสติกและเงินทีไ่ ด้นำ� ไปใช้เป็นทุนในการสูก้ บั ปัญหามลพิษจากพลาสติก
และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
รวันดา เคนยา ยกเลิกการผลิต การใช้ การขาย และการน�ำเข้าถุงพลาสติกทั้งหมด โดยให้ใช้ถุงกระดาษหรือถุงผ้าที่
สามารถใช้ซ�้ำแทน มาตรการลงโทษผู้กระท�ำผิดมีทั้งจ่ายค่าปรับและจ�ำคุก
นิวยอร์คซิตี้
ห้ามการใช้ผลิตภัณฑ์สไตโรโฟม
จีน
ห้ามใช้ภาชนะบนโต๊ะอาหารที่ทำ�จากพลาสติก
คอสตาริกา
มีแผนจะห้ามใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทั้งหมด
นิวซีแลนด์
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมเรียกร้องรัฐบาลให้เก็บเงินเพิ่ม 10% ส�ำหรับถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า
หน่วยงานท้องถิ่นเห็นด้วยและเสนอรัฐบาลกลางให้ด�ำเนินการทั่วประเทศ
เยาวชน 2 คนท�ำโครงการระยะเวลา 4 ปี เพื่อรณรงค์ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก และภาครัฐตอบรับโดย
บาหลี
ก�ำหนดให้เลิกใช้ถุงพลาสติกภายในปี ค.ศ. 2018
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดท�ำโครงการลดขยะจากถุงพลาสติกในศูนย์อาหารสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์
ไทย
บริการ โดยขอความร่วมมือร้านค้างดให้ถุงหูหิ้วแก่ลูกค้า งดใช้กล่องพลาสติกใส่อาหาร ให้ผู้ซื้อน�ำภาชนะ
มาใส่อาหารหรือคิดค่ากล่องใส่อาหารเพิ่ม เปลี่ยนแก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวเป็นชนิดใช้ซ�้ำ  นอกจากนี้
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ส่งเสริมให้บุคลากร
ห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม
เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. การจัดกิจกรรมเนือ่ งในวันสิง่ แวดล้อมโลกประจำ�ปี 2561 [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561]. เข้าถึง
จาก : https://www.deqp.go.th/media/images/8/EB/รายละเอียดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก%20ประจำ�ปี%202561.pdf
กรมวิทยาศาสตร์บริการ.  (ข่าวที่13/2561)สำ�นักหอสมุดฯ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ สำ�นักหอสมุด ม.เกษตรฯ พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว [ออนไลน์].  [อ้างถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561]. เข้าถึงจาก :
http://www.dss.go.th/index.php/dssnews?start=104
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME.
The state of plastics: World environment day outlook 2018 [online].  [viewed 12 July 2018].  Available from :  http://wedocs.unep.org/
xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/25513/state_plastics_WED.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ศัพท์วิทย์น่ารู้

ศัพท์น่ารู้

พรรษชล รัตนปาณี
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ

สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับผู้ประกอบการ OTOP
ผูป้ ระกอบการ OTOP มีการแบ่งระดับเป็น A B C D โดยวัดจากคุณภาพสินค้าและปริมาณการผลิต เพือ่ จะได้กำ� หนดแนวทาง
การพัฒนาที่มีความชัดเจนเฉพาะกลุ่มโดยกลุ่ม A B C D มีค�ำนิยาม ดังนี้
กลุ่ม A ดาวเด่นสู่สากล : สินค้ามีคุณภาพราคาสูงและผลิตได้ปริมาณมาก
กลุม่ B
อนุรกั ษ์สร้างคุณค่าในกลุม่ ลูกค้าเฉพาะ : สินค้ามีคณ
ุ ภาพราคาสูงและผลิตในปริมาณน้อยเพือ่ ตอบสนอง
ลูกค้าเฉพาะราย
กลุม่ C
พัฒนาเข้าสูต่ ลาดการแข่งขัน : สินค้ามีคณ
ุ ภาพ/ราคาต�ำ่ และผลิตได้ปริมาณมาก
กลุ่ม D
ปรับตัวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิต : สินค้ามีคุณภาพ/ราคาต�่ำและผลิตได้ปริมาณน้อย

Inclusive growth Engine
คือ กลไกการขับเคลือ่ นด้วยการสร้างการมีสว่ นร่วม เป็นกลไกขับเคลือ่ นทีเ่ น้นให้คนมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง มีเป้าหมาย
เพือ่ ให้เกิดการกระจายรายได้ การสร้างโอกาสและความมัง่ คัง่ อย่างเท่าเทียม ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุม่ จังหวัด
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างแรงงานทีม่ ที กั ษะและความรูด้ า้ นเทคโนโลยีเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต โดยกลไกการขับเคลือ่ น
ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมนี้ เป็นกลไกที่ตอบโจทย์ในการก้าวข้าม “กับดักความเหลื่อมล�้ำ”

Biodegradable Plastic
คือ พลาสติกทีย่ อ่ ยสลายได้อนั เนือ่ งมาจากการท�ำงานของจุลนิ ทรียท์ มี่ อี ยูใ่ นธรรมชาติ เช่น แบคทีเรีย รา สาหร่าย ในสภาวะและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น การมีนำ 
�้ และบางครั้งอาจต้องมีออกซิเจนเข้าร่วม (aerobic) ตัวอย่าง พลาสติกทีย่ อ่ ยสลายทางชีวภาพได้ เช่น
พอลิแล็กไทด์ (polylactide) พอสิคาโพรแล็กแทม (polylactam)

เอกสารอ้างอิง
พิมพ์ธญั ญา ฆ้องเสนาะ.  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0”.  กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานเลขานุการสภาผูแ้ ทนราษฎร,
2560.  หน้า 2.
กรมการพัฒนาชุมชน.  คูม่ อื การด�ำเนินงานผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP รายใหม่ ประจ�ำปี 2558.  กรุงเทพฯ : กรม, 2558.  
หน้า 55-56.
ศุภณี เรียบเลิศหิรญ
ั และสุณี ภูส่ มี ว่ ง.  รายงานผลการสัมมนา เรือ่ ง
Bioplastics : The Choice of Sustainable Life วันที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค
บางนา จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย. [ออนไลน์].  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2557.  [อ้างถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561].  เข้าถึงจาก: http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/
KM%20Post/57/BioPlastic.pdf
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ดินวิทยาศาสตร์
ปัจจุบันมนุษย์น�ำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปลูก
ต้นไม้แทนดินนั่นก็คือ เจลดินคริสตัล หรือ ที่เรียกกันว่า
ดินวิทยาศาสตร์ ปลูกต้นไม้  มีสีสันสวยงาม เจลดินคริสตัล
คือ พอลิเมอร์ทมี่ สี มบัตขิ องการดูดซับน�ำ้ ไว้ในโมเลกุลได้เป็น
จ�ำนวนมาก ผลการทดลองในห้องปฏิบตั กิ ารพบว่า สารสามารถ
ดูดซับน�ำ้ กลัน่ ในปริมาณมากกว่าน�ำ้ หนักพอลิเมอร์ถงึ 800 เท่า
วิธีท�ำดินวิทยาศาสตร์
1. เทผงดินวิทยาศาสตร์ Aqua crystal gel ลงใน
ภาชนะ
2. เทผงสีผสมอาหาร เลือกสีตามต้องการ
3. เติมน�้ำประมาณ 1 ลิตร
4. ทิ้งไว้ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง
5. รินน�้ำออก ก็จะได้ดินวิทยาศาสตร์ 1 สี ต้องการ
สีอื่นท�ำเพิ่มใหม่

ประโยชน์ของดินวิทยาศาสตร์ Magic crystal soil
1. เพื่อปลูกต้นไม้
2. จัดแจกันดอกไม้ เพือ่ ยืดอายุดอกไม้ให้อยูไ่ ด้นานขึน้
3. ท�ำเป็นเจลน�้ำหอม ใช้ได้ท้ังในรถ ในบ้าน ห้องที่
ท�ำงาน ห้องน�้ำ
4. น�ำไปตกแต่งสถานที่ เพียงแค่ท่านปักเทียนหรือ
เทียนหอมแบบถ้วยลงในแก้วหรือ ถ้วยที่บรรจุดินคริสตัล
เรียบร้อยแล้ว
5. ตกแต่งตู้ปลา อาจจะใช้แทนทรายที่ท่านเห็นอยู่
ทั่วไป
6. ตกแต่งสวนแบบถาดเล็ก ๆ หรือน�ำ้ ตกจ�ำลองเล็ก ๆ
ก็ได้
7. ป้องกันยุงไข่ในน�้ำได้ด้วย

เอกสารอ้างอิง
https://sites.google.com/site/dinwithyasastr/prayochn-khxng-din-wi-thya-sa
http://www.gammaco.com/forums/indexphp?topic=344.0
https://www.educaforkids.com/15392075
เมื่อท�ำดินวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วเราก็น�ำมาปลูกต้นไม้ได้เลยค่ะ สามารถเป็นกิจกรรมส�ำหรับครอบครัวในวันหยุดหรือวันปิดเทอมของเด็ก ๆ ได้เลยนะคะ
ที่มา: http://www.crystallineshop.com/article/3
สถานที่ในการซึ้ออุปกรณ์ร้านเครื่องเขียนทั่วไป ร้านขายต้นไม้
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การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025:2017
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการแนวทางการจัดการความเสีย่ งส�ำหรับห้องปฏิบตั กิ ารให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดยมี
นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีบุคลากรของส�ำนัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร ผูป้ ระเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองงานห้องปฏิบตั กิ าร และคณะกรรมการ
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเข้ารับการอบรมจ�ำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หนุนเพิม่ กลยุทธ์การตลาดให้แก่ผปู้ ระกอบการ OTOP ภูมภิ าค
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้กลยุทธ์การตลาดแก่
ผูป้ ระกอบการ OTOP ซึง่ อยูภ่ ายใต้โครงการเพิม่ กลยุทธ์การตลาดแก่วสิ าหกิจชุมชนภูมภิ าค  มุง่ เน้นส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและน�ำไปพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.)แล้ว  โดยการสัมมนาครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก นายพิเศศ
ตันติมาลา ผูเ้ ชีย่ วชาญกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และนายสักกฉัฐ ศิวะบวร  ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างตราสินค้า (Brand)
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มมี าตรฐาน เป็นวิทยากรบรรยายและแนะน�ำเทคนิค วิธกี ารสร้างการตลาดสินค้าให้แก่
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ซึง่ มีผปู้ ระกอบการกลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ กลุม่ สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร กลุม่ ผ้า
และสิง่ ทอ และกลุม่ ของใช้ของประดับตกแต่ง เข้าร่วมการสัมมนากว่า 35 ราย ณ โรงแรม ที เค พาเลซ & คอนเวนชัน่
นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานพิธเี ปิดงานจ�ำหน่ายสินค้าและทดสอบตลาด
ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนภูมิภาค มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้แก่
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและน�ำไปพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.) แล้ว ซึง่ มีผปู้ ระกอบการกลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่   กลุม่ สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่
อาหาร กลุม่ ผ้าและสิง่ ทอ และกลุม่ ของใช้ของประดับตกแต่ง เข้าร่วมงานจ�ำหน่ายสินค้าและทดสอบตลาดกว่า 35 ราย
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ห้างสรรพสินค้าเจเจมอลล์

ความร่วมมือ พัฒนาเครือข่ายและระบบมาตรฐานของห้องปฏิบตั กิ ารสู่
มาตรฐานสากล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ และส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือ
เพือ่ การพัฒนาเครือข่ายและระบบมาตรฐานของห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบด้านนิวเคลียร์และรังสี
เตรียมความพร้อมยกระดับห้องปฏิบตั กิ ารสูม่ าตรฐานสากล นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อม
ด้วย ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพือ่
การพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. เตรียมความพร้อม
การประสานแลกเปลีย่ นข้อมูล และพัฒนาระบบเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบด้านนิวเคลียร์
และรังสีของไทยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยมี นางสาวอุราวรรณ อุน่ แก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
และนางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ ร่วมเป็นสักขีพยาน
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แลกเปลีย่ นเรียนรู้ The Secret of Salt เน้นส่งเสริมการแลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ ให้แก่บคุ ลากรทัว่ ทัง้ องค์กร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางสาวอุราวรรณ อุน่ แก้ว รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดเสวนา สุขกับ Science ครัง้ ที่ 2/2561 เรือ่ ง “The Secret of Salt”  ซึง่ เป็น
เวทีสำ� คัญในการแลกเปลีย่ นองค์ความรูร้ ะหว่างบุคลากรในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทีจ่ ดั ให้มกี ารเรียนรูแ้ ละแบ่งปัน
ความรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  
ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 1 อาคารส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

“มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมภิ าค” มุง่ เป้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมภิ าค” จัดขึน้ โดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย
ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น�ำ้ และการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภูมภิ าค อาทิ หน่วยงานในจังหวัด กรมพัฒนา
ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา บริษทั ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป้าหมายขับเคลือ่ นวิทยาศาสตร์เพือ่ ยก
ระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยมีนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผูต้ รวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน
และนายอนุรฐั ไทยตรง รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดบุรรี มั ย์ กล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์

การอบรม APLAC Training Course – Revision to ISO/IEC 17025
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย นางดุษฎี มัน่ ความดี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหาร
และรับรองห้องปฏิบตั บิ ตั กิ าร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม APLAC Training Course – Revision to ISO/IEC 17025  
เมือ่ วันที  ่ 8 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์  กรุงเทพฯ  ทัง้ นีส้ ำ� นักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เป็นเจ้าภาพด�ำเนินการจัดฝึกอบรมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 8-10  พฤษภาคม 2561 ซึง่ Asia
Pacific Laboratory Accreditation Cooperation  (APLAC)  โดย APLAC Training Committee  เป็นผูร้ บั ผิดชอบจัด
หลักสูตรการอบรมทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยรับรองในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ ให้แก่บคุ ลากรของหน่วยรับรอง
ทีเ่ ป็นสมาชิก APLAC

เปิดห้องปฏิบตั กิ ารต้อนรับนักเรียน ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางพจมาน ท่าจีน ผูอ้ ำ� นวยการกอง
ความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารและรับรองผลิตภัณฑ์ รักษาการเลขานุการกรม ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์
และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
จ�ำนวนคณะอาจารย์และนักเรียนรวมทัง้ สิน้ กว่า 150 คน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชัน้ 6
อาคารตัว้   ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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เน้นสร้างความเข้าใจข้อกำ�หนด ISO/IEC 17011: 2017 สำ�หรับผูใ้ ห้การรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารไทย
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุน่ แก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิด
การอบรม หลักสูตร “ข้อก�ำหนด ISO/IEC 17011: 2017 – Conformity assessment : Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies” โดยมี นางดุษฎี  มัน่ ความดี ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร กล่าวรายงานถึงทีม่ าการฝึกอบรม  โดยมีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
พิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร และเจ้าหน้าทีข่ อง วศ. เข้าร่วมงานจ�ำนวนกว่า 60 คน ณ ห้อง 320 ชัน้ 3
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เสวนา “งานวิจยั ไม่ยากอย่างทีค่ ดิ ”กระตุน้ บุคลากรสร้างงานวิจยั หลากหลาย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยนางสาวอุราวรรณ อุน่ แก้ว รองอธิบดี
และ CKO ของ วศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม (ความ) สุข กับ Science ครัง้ ที่ 3/2561 เรือ่ ง งานวิจยั ไม่ยากอย่างทีค่ ดิ ”
ซึง่ เป็น เวทีสำ� คัญในการแลกเปลีย่ นองค์ความรูร้ ะหว่างบุคลากรใน วศ. ทีจ่ ดั ให้มกี ารเรียนรูแ้ ละแบ่งปันความรูร้ ว่ มกันอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า  150 คน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี
ชัน้ 6 อาคารตัว้ ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชูงานวิจยั ดีเด่นปี 2560 สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถงุ มือยางไทย สูส่ ากล
เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดร.อรวรรณ ปิน่ ประยูร เข้ารับรางวัลในงาน พิธมี อบรางวัล ผลงานวิจยั เด่นด้าน
นโยบาย การวิจยั เพือ่ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยระดับระหว่างประเทศ ซึง่ เป็นผลงานของคณะ 1.) ดร. อรวรรณ
ปิน่ ประยูร  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  2.)  ผศ.ดร.สุภา วิรเศรษฐ์ ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยียางและภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 3).รศ.ดร.พันธ์ญา สุนนิ ทบูรณ์ ภาควิชาเคมีและศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล 4).นางสาวชญาภา นิม่ สุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ในงาน ผลงานวิจยั เด่น สกว. ประจ�ำปี 2560 ณ โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ จัดโดย ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)

การสัมมนา Learning & Sharing By Heart ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้
28 พฤษภาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยนางสาวอุราวรรณ อุน่ แก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานเปิดการสัมมนา การจัดการองค์ความรู้ วศ. Learning & Sharing by heart เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากร วศ. เกิด
การเรียนรู้ และตระหนักถึงความส�ำคัญของในการจัดการความรู้ ขององค์กร ณ ห้องประชุมภูมบิ ดินทร์ ชัน้ 6 อาคารสถาน
ศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการได้น�ำ นิทรรศการเข้าร่วมงาน
" มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมภิ าค "

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมภิ าค ซึง่ จัดขึน้ โดยองค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติทจี่ งั หวัดเชียงใหม่โดยจะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถนุ ายน 2561 ,จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 จังหวัดขอนแก่น,  
วันที่ 13 - 19 มิถนุ ายน 2561จังหวัดสงขลา โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำ� เสนอสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่าน Mobile
application เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวัน เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 1400 เล่มรวมถึงยังมีกจิ กรรมทีไ่ ด้เรียนรูก้ ารเป็นนักวิทย์จลุ ชีววิทยา เรียนรู้
สาระวิทยาศาสตร์ในฉลากอาหาร วัสดุสมั ผัสอาหารตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคทีใ่ กล้ตวั เป้าหมายเพือ่ ช่วยกระตุน้ การศึกษาในทุกระดับให้เกิดความสนใจ
และรักในวิทยาศาสตร์ทจี่ ะส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต

การร่วมประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ประเทศญีป่ นุ่
เพื่อการคงสถานะการยอมรับร่วม APLAC MRA
นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะประกอบด้วย นางดุษฎี  มนั่ ความดี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหาร
และรับรองห้องปฏิบตั กิ าร และนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุม 2018 APLAC/
PAC Joint Annual Meetings  ณ เมืองเกียวโต ประเทศญีป่ นุ่   ในวันที่ 4 - 9 มิถนุ ายน 2561 การประชุม 2018 APLAC/PAC ครัง้
นีม้ คี วามส�ำคัญส�ำหรับหน่วยรับรองระบบงาน ซึง่ เป็นการพิจารณาและติดตามผลการด�ำเนินงานปีทผี่ า่ นมาขององค์กรภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟกิ ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบตั กิ าร (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) รวมทัง้ เป็นการประชุม
ทางวิชาการในด้านส�ำคัญ ๆ  ได้แก่  APLAC Technical Committee, Public Information Committee, Proficiency Testing
Committee และ Training Committee โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำ� เสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานเพือ่ การตรวจประเมินใหม่
(APLAC Re-evaluation) ให้แก่ทปี่ ระชุม APLAC MRA Council  เพือ่ การคงสถานะการยอมรับร่วม APLAC MRA ของส�ำนักบริหาร
และรับรองห้องปฏิบตั กิ าร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ�ผลงานยกระดับ OTOP ร่วมงาน
" มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพยกระดับภูมภิ าค จังหวัดอำ�นาจเจริญ "

นายชัยวัฒน์ ธานีรตั น์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักเทคโนโลยีชมุ ชน พร้อมด้วยนางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผูอ้ ำ� นวยการกองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อปุ โภค
และทีมนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพืน้ ทีพ่ บกลุม่ ผูป้ ระกอบการ OTOP ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอ�ำนาจเจริญ ประกอบด้วย กลุม่ ปลูกหม่อนเลีย้ งไหมบ้าน
เสารีก กลุม่ ผ้าฝ้ายทอมือบ้านโนนธาตุ และกลุม่ วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพือ่ การผลิตบ้านค�ำกลาง เพือ่ รับฟังความคิดเห็นในการด�ำเนินงานโครงการยกระดับ
OTOP ใน 10 จังหวัดยากจน 15 มิถนุ ายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นายชัยวัฒน์ ธานีรตั น์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักเทคโนโลยีชมุ ชน พร้อมด้วยนางสาว
นีระนารถ แจ้งทอง ผูอ้ ำ� นวยการกองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อปุ โภค และทีมนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมสนับสนุนผูป้ ระกอบการ
จ.อ�ำนาจเจริญ โดยน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสังคมฐานราก ภายในงาน“มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับ
ภูมภิ าค” ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก นายอภิชยั สมบูรณ์ปกรณ์ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธเี ปิดงานฯ
ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัด อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
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หนุนงานวิจยั เพื่อการแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม
     21 มิถนุ ายน 2561 นายชัยวัฒน์ ธานีรตั น์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักเทคโนโลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธาน
เปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ” เพือ่ ส่งเสริมการแปรรูปข้าวในระดับ
อุตสาหกรรม โดยมีนางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ  
ซึง่ มีผปู้ ระกอบการ SMEs และนักวิชาการด้านอาหาร สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวนกว่า 20 คน ณ ห้องประชุม 312
ชัน้ 3  อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ร่วมมือ 4 หน่วยงานจัดงานสัมมนา "การรับรองระบบงานทำ�ให้โลก
ปลอดภัยยิง่ ขึน้ "
22 มิถุนายน 2561 วันรับรองระบบงานโลก ประจ�ำปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,ส�ำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข เป็น 4 หน่วยงานของประเทศไทยทีด่ ำ� เนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย ได้รว่ มกัน
จัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ โดยก�ำหนดหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริมคือ “Accreditation :
Delivering a Safer World” โดยมีบคุ ลากรจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หน่วยรับรอง
(Certification Body) หน่วยตรวจ (Inspection Body) ห้องปฏิบตั กิ าร หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ (Regulators)
ผูป้ ระกอบการและสถาบันอิสระทัง้ ภาครัฐและเอกชนประมาณ 500 คนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์
ประตูนำ 
�้ กรุงเทพมหานคร

ความร่วมมือกับสมาคมไทยคอมโพสิท หนุนวัสดุคอมโพสิท วัสดุสมัยใหม่
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
6 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ สมาคมไทยคอมโพสิท จัดแถลงข่าวการบูรณาการความ
ร่วมมือด้านวัสดุคอมโพสิท เพือ่ เป็นโอกาสขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมไทย อาทิ กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบิน
ในประเทศไทย ทีม่ กี ารสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบเฉพาะทางวัสดุและชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิทส�ำหรับ
โครงสร้างอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขน้ั สูงและมีความเชีย่ วชาญให้ได้มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมชัน้ 1 อาคารหอสมุด
วิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระตุน้ การใช้สารสนเทศดิจทิ ลั แบบเปิด พร้อมรับสังคม Thailand 4.0
17 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสัมมนา “สารสนเทศดิจทิ ลั แบบเปิด
เพือ่ มุง่ สู่ Thailand 4.0” เน้นกระตุน้ ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศดิจทิ ลั แบบเปิดทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะความสามารถ
ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นนักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิชาการด้านสิง่ แวดล้อมและคอมพิวเตอร์ จากภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา จ�ำนวนกว่า 250 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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