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สรรสาระ

v	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  
 ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

v	ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
 วิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน. ระหว่าง วศ. และ กสอ.
v	นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ
v	การทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศในน้ำาของ
 เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำาหมุนช้าแบบทุ่นลอย
v	การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
 อุตสาหกรรมเหล็ก
v จินเซโนไซด์ เสริมแกร่ง สร้างสุขภาพ
v กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียน
 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
v	วศ.สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยสู่
 การยอมรับระดับสากล
v	พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและ
 พลังของแผ่นดิน
v	ความร่วมมือของ วศ. กับกองพิสูจน์หลักฐานตำารวจ 

v	บทสัมภาษณ์ นางอุมาพร สุขม่วง 
 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 “ กรมวิทยาศาสตร์บริการนำาวิทยาศาสตร์   
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์วิทย์แก้จน ”	

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
นางอุมาพร สุขม่วง
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บทสัมภาษณ์ นางอุมาพร สุขม่วง 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

“ กรมวิทยาศาสตร์บริการนำาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์วิทย์แก้จน ”

1. นโยบายภาพรวมของรัฐบาลเป็นอย่างไร 

 

	 คณะรัฐมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่ 20	 กมุภาพนัธ์	 2561	

อนมุติังบประมาณ	ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ด�าเนินโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ	หรอืโครงการ	Big	Rock	ในการนี	้ดร.สุวทิย์	

เมษนิทรีย์	รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

ได้มอบนโยบายให้ด�าเนนิงาน	3	 ส่วน	คอื	“วทิย์สร้างคน” 

“วทิย์แก้จน” และ “วทิย์เสรมิแกร่ง”	ภายใต้โครงการท่ีส�าคญั	

14	 โครงการ	 เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 รวมถึงการเตรียม 

คนไทยสู่ศตวรรษที	่ 21	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด	์

4.0	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้รบัมอบหมายจากกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีให้ด�าเนนิงานโครงการยกระดับ

ผลติภณัฑ์	OTOP	 ใน	 10	 จงัหวดัทีย่ากจนทีส่ดุในประเทศ	

ตามนโยบาย	“วิทย์แก้จน” โดยพฒันาผลติภณัฑ์	OTOP	

ประเภทผ้า	และสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร	ในพืน้ที	่10	จงัหวัด	

คือ	แม่ฮ่องสอน	กาฬสนิธุ	์บรุรัีมย์	น่าน	นครพนม	นราธวิาส	

ปัตตาน	ีชยันาท	ตาก	และ	อ�านาจเจรญิ

2. บทบาท วศ. ในการดำาเนินงานโครงการ Big Rock

 

	 กรมวทิยาศาสตร์บริการ	ได้ด�าเนินการพัฒนาปรบัปรุง

คณุภาพผลติภณัฑ์	OTOP	 ให้ได้มาตรฐาน	 มคีณุภาพและ

ความปลอดภัย	 รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 โดยใช้

วทิยาศาสตร์	 เทคโนโลยแีละนวตักรรม	 มเีป้าหมายในการ

พฒันาผูป้ระกอบการ	OTOP	กลุม่	 D	 ซึง่เป็นกลุม่ปรบัตวั 

เข้าสูห่่วงโซ่อปุทาน	จ�านวน	1,000	กลุม่	15,000	คน	โดยคาด

หวงัว่าหากผู้ประกอบการในกลุ่ม	D	สามารถพัฒนาผลติภณัฑ์

ให้มมีาตรฐาน	และปรบัปรุงกระบวนการผลติให้สามารถผลิต

ได้จ�านวนมากขึน้	สามารถวางขายได้ในตลาดทุกระดบั	ท�าให้

มรีายได้สูงข้ึนชวีติความเป็นอยูดี่ข้ึน	จะท�าให้เศรษฐกจิฐานราก

เข้มแขง็	และจากองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัท�าให้สามารถพฒันาปรบัปรงุ

สนิค้าได้เองอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื	

 

	 การพฒันาผลติภณัฑ์	OTOP	ให้ในเบือ้งต้นต้องส�ารวจ

ปัญหาและความต้องการของผูป้ระกอบการ	OTOP	ในพ้ืนท่ี	

10	จงัหวดัเป้าหมาย	พร้อมทัง้ตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์

ก่อนการพฒันา	โดยการทดสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
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เพ่ือให้ได้ข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

หรอืไม่	 หากไม่ได้มาตรฐานต้องวิเคราะห์หาสาเหตเุพือ่การ

ปรบัปรงุด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	 มกีารถ่ายทอด 

องค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและให้ค�าปรึกษาเชิงลึก

รายกลุม่	เพือ่แก้ปัญหาเฉพาะเรือ่งให้ได้ผลด	ีในกระบวนการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพนั้น	 ได้ด�าเนินการครอบคลุม

ตัง้แต่การเลอืกใช้วตัถดิุบทีเ่หมาะสม	ปรบัปรงุกระบวนการ

ผลติ	หลงัจากนัน้จงึน�าผลติภัณฑ์ท่ีได้จากการปรบัปรงุและ

พฒันาแล้วไปทดสอบทางห้องปฏิบัติการซ�า้	 เพือ่ให้มัน่ใจว่า

ผลติภณัฑ์ดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน	มกีารออกแบบบรรจุ

ภณัฑ์ให้เหมาะสมสวยงามและยดือายกุารเกบ็รกัษา	รวมทัง้

ช่วยส่งเสริมการขายโดยจัดสถานที่ให้น�าสินค้าที่ผลิตใหม ่

มาขายเพือ่ทดสอบตลาดและฝึกการขายแบบออนไลน์	 เพือ่

เสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้แก่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน

และผูป้ระกอบการ	OTOP	

 

	 เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	

กรมได้ประเมนิศกัยภาพผูป้ระกอบการเพือ่คดัเลอืกผูน้�ากลุ่ม

แล้วอบรมให้ความรูเ้พือ่เป็นผูน้�าในการพฒันากลุม่และชมุชน

ต่อไป	รวมถงึการถอดบทเรยีนจดัท�าเป็นสือ่ดจิทัิล	ผูป้ระกอบ

การและประชาชนทีส่นใจได้ใช้เรยีนรู	้ ฝึกฝนตนเองอย่างต่อ

เนือ่ง	ท�าให้เกดิการพัฒนาอย่างย่ังยนื	

 

	 นอกจากนี	้กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ได้น�าเทคโนโลยี

พร้อมใช้ที่นักวิทยาศาสตร์ของกรมฯ	 ได้คิดค้น	 วิจัยและ

พฒันาเสร็จแล้วน�าไปถ่ายทอดให้แก่ชมุชน	ก่อให้เกดิประโยชน์

ต่อประชาชนได้อย่างกว้างขวาง	เช่น	การผลติเคร่ืองท�าน�า้อ่อน

ต้นทุนต�่าส�าหรับชุมชน	 ท�าให้ประชาชนได้ผลิตน�้าสะอาด

ส�าหรบับริโภคเอง	 	 การผลติบลอ็กปูพืน้จากยางธรรมชาติ	

เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ยางพารา

 

	 ส�าหรบัแผนการด�าเนนิงานต่อไป	ในปีงบประมาณ	

2562	กรมวทิยาศาสตร์บรกิารมแีผนการพฒันาต่อยอดสร้าง

ผลติภัณฑ์โดดเด่น	(product	champion)	หรอื	ผลิตภัณฑ์

นวตักรรมในอ�าเภอและจังหวดัเป้าหมาย	พร้อมท้ังส่งเสรมิ

ให้ผลติภณัฑ์ใหม่ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน	 สนบัสนนุ

บรรจภุณัฑ์	และจดัส่งเสรมิการขายในตลาดกรงุเทพฯ	ท้ังน้ี

เพ่ือสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง	 และ

มัน่คงทางเศรษฐกจิได้ในทีส่ดุ

3. ปัจจัยส่งเสริมให้การดำาเนินงานของ วศ. ภายใต้ 

 โครงการน้ีประสบความสำาเร็จมีปัจจัยอะไรบ้าง

  

	 ปัจจัยส�าคญัที	่กรมวิทยาศาสตร์บรกิารท�างานได้

ส�าเร็จบรรลุเป้าหมาย	เกดิจากความร่วมมอืของบคุลากรใน

หน่วยงาน	ทีมี่พืน้ฐานความคดิเป็นวทิยาศาสตร์	มเีทคโนโลยี

ที่เกิดจากผลงานวิจัย	 มีการวางแผนด�าเนินงานครอบคลุม 

ตลอดห่วงโซ่คณุค่าตัง้แต่วตัถดุบิจนถงึการตลาด	โดยให้กลุม่

ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการพัฒนา

ตนเองในด้านที่จ�าเป็น	 ท�าให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดเนื่องจาก

ใช้ผลการส�ารวจความต้องการพฒันาร่วมกบัผลการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการ	 และเพื่อความคล่องตัวใน 

การท�างาน	 กรมได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค	

9	 แห่ง	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

เชยีงใหม่	มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ	์มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์		

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร		มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี		

มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์	 	 มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็	

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา	และมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา	

รวมถงึส่วนราชการในแต่ละจงัหวดัเป้าหมาย	เพือ่ให้สามารถ 

ท�างานใกล้ชดิกบัผู้ประกอบการ	ในการถ่ายทอดความรูแ้ละ

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึก	 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ก�ากบัดแูล

การท�างานและติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง	 โดยถือ

ประโยชน์ของประชาชนเป็นส�าคัญ
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บทความพิเศษ

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
สมุนไพรที่ ไม่ใช่อาหาร

 
	 การสร้างมลูค่าเพิม่แก่ผลติภณัฑ์จากสมนุไพรไทย	ด้วยการ
ส่งเสริมและพฒันาการผลติ	ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย
อย่างมีคุณภาพ	 เต็มประสิทธิภาพ	 และครบวงจร	 จะช่วยรักษา
ภูมปัิญญาด้านสมนุไพรไทย	ทีส่�าคัญตลาดความต้องการสมนุไพรเพือ่
รักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน	 โดยเฉพาะใน 
กลุม่สินค้าอาหารเสรมิและเวชส�าอาง	อย่างไรกต็ามในประเทศไทยมี
พชืสมนุไพรทีช่มุชนรูจ้กัสรรพคุณและน�ามาใช้ประโยชน์มอียูป่ระมาณ	
1,800	 ชนดิ	 และม	ี 300	 ชนดิทีเ่ป็นวัตถดุบิสมนุไพรทีห่มนุเวยีนใน 
ท้องตลาด	ซึง่ทีผ่่านมาการบรหิารจดัการสมนุไพรยงัไม่เป็นระบบส่งผล
ต่อวตัถุดบิไม่ผ่านมาตรฐาน	ความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาด
ของผู้ประกอบการไทยทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กมีค่อนข้างน้อย	
ภาครฐัจงึเหน็ความส�าคญัในการส่งเสริมสนบัสนนุให้เกดิการพฒันา
ศกัยภาพการผลติสมนุไพรของผูป้ระกอบการไทยให้ได้มาตรฐาน	มคีณุภาพ	
และสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับผลติภณัฑ์สมนุไพร
	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	โดยส�านกัเทคโนโลยชีมุชน	มภีารกิจ
ส�าคญัในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยด้ีานผลติภณัฑ์สมนุไพร	 เช่น	 
ลูกประคบสมนุไพร	สบูก้่อน	สบูก้่อนกลเีซอรนี	สบูเ่หลว	แชมพ	ูครมี
นวดผม	ผลติภัณฑ์ปิดผมขาว	และผลติภณัฑ์บ�ารุงผวิมาอย่างต่อเนือ่ง	
และยงัมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยขีัน้ตอนการผลติผลติภณัฑ์สมุนไพรให้
มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับกลุ่มผู้ประกอบการระดับชุมชนและ	
SMEs	รวมถงึการให้ค�าปรกึษาในด้านระบบคุณภาพ	เช่น	หลกัเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส�าอางว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป	 (Good	
Hygienic	Practice	for	Cosmetics,	GHP)หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ี
ในการผลติ	(Good	Manufacturing	Practice,	GMP)	เป็นต้น
	 จากการส�ารวจของกรมวทิยาศาสตร์บรกิารทีผ่่านมาพบว่า
ผลติภณัฑ์OTOPประเภทสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหารยงัมจี�านวนมากทีไ่ม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (มผช.)	 ส่วนใหญ่พบปัญหา
ผลิตภัณฑ์มค่ีาความเป็นกรด-เบส	สงูกว่าทีม่าตรฐานก�าหนด	ปรมิาณ
ไขมนัในสบูก้่อนต�า่กว่าท่ีมาตรฐานก�าหนด	ผลติภัณฑ์เกดิการแยกชัน้
เมื่อท้ิงไว้เป็นเวลานาน	 และพบมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์มากเกินที่
มาตรฐานก�าหนด	 รวมทัง้พบมคีณุภาพไม่สม�า่เสมอท�าให้ไม่สามารถ
ผลิตซ�าไ้ด้ในปรมิาณและคณุภาพเดมิ	นอกจากนีร้ปูแบบของผลติภัณฑ์
ยงัไม่ได้รบัการยอมรบัของผูบ้รโิภค	 ดังน้ันกรมวิทยาศาสตร์บริการจงึ
ได้ด�าเนนิโครงการการพฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการ	OTOP	ประเภท
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	 มุ ่งเน้นที่จะส่งเสริมศักยภาพ 
ผู้ประกอบการสินค้า	OTOP	ในทุกภูมิภาค	โดยการน�าวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยเีข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
ให้ได้สนิค้าคณุภาพ	 ตลอดจนผลักดนัให้ผลติภัณฑ์ทีผ่่านการพฒันา
แล้วเข้าสูก่ระบวนการยืน่ขอการรบัรองมาตรฐาน	มผช.	หรือยืน่จดแจ้ง
เคร่ืองส�าอางควบคมุของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	
เพือ่เป็นการยนืยนัคุณภาพท่ีได้มาตรฐานสร้างความเชือ่มัน่ต่อผูบ้รโิภค	
ช่วยสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์สมุนไพร	 ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ
สามารถขยายโอกาสทางการตลาดได้

	 ผลการด�าเนินงานลงพื้นท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค�า
ปรกึษาเชงิลกึด�าเนนิการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ	ใน	18	จงัหวดั	
ได้แก่	ราชบรุ	ีพทัลงุ	ล�าปาง	สรุนิทร์	เชยีงใหม่	สระแก้ว	จนัทบรีุ	ระยอง	
สรุาษฎร์ธาน	ีชมุพร	นครปฐม	กาญจนบรุ	ีนครราชสมีา	ร้อยเอด็	เลย	
หนองบัวลาภู	 ขอนแก่น	 กาฬสินธุ์	 มีจ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยกีว่า	175	 ราย	มจี�านวนสนิค้า	
OTOP	ทีเ่ข้าสูก่ระบวนการยืน่ขอรบัรองมาตรฐานกว่า	40	ผลติภณัฑ์
อย่างไรกต็ามในการด�าเนนิงานยงัพบปัญหาและอปุสรรคด้านการจด
แจ้งผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอาง	การไม่มีทายาทรุน่ใหม่ท่ีจะช่วยด�าเนนิการ	
ผูป้ระกอบการรายย่อยยงัขาดความพร้อมด้านการลงทุน	และอืน่ๆ	ซึง่
ยงัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้ความรูห้รอืให้ค�าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการ
อย่างต่อเนือ่ง	 รวมทัง้บทบาทนกัวทิยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์
บรกิารทีจ่ะได้มกีารน�าปัญหาและความต้องการของผูป้ระกอบการมา
เป็นโจทย์วิจัยและพฒันาเพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่	เพือ่ให้เกิดประโยชน์
น�าผลงานทีไ่ด้ไปถ่ายทอดให้ผูป้ระกอบการช่วยสร้างมลูค่าเพ่ิมสนิค้า
และวตัถุดบิในท้องถิน่ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วลัยพร ร่มรื่น
นักวิชาการเผยแพร่ชำานาญการพิเศษ สำานักงานเลขานุการกรม

ทีม่าข้อมลู	:	กลุม่ผลติภัณฑ์สมนุไพรท่ีไม่ใช่อาหาร	สานกัเทคโนโลยชีมุชน	กรมวทิยาศาสตร์บริการ

ภาพตวัอย่างการลงพืน้ทีฝึ่กอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

และให้ค�าปรกึษาเชงิลึกแก่ผูป้ระกอบการ



4 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรรสาระ

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
ชัยวัฒน์  ธานีรัตน์
ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ด�าเนนิงานโครงการยกระดบั	

OTOP	 ใน	 10	 จังหวัดเป้าหมาย	 (Big	 Rock)	 ได้แก่	 จังหวัด	

แม่ฮ่องสอน	น่าน	ตาก	นราธิวาส	ปัตตานี	กาฬสินธุ์	นครพนม	

บุรีรัมย์	 อ�านาจเจริญ	 และชัยนาท	 ในสินค้า	 OTOP	 ประเภท

ผลิตภัณฑ์ผ้า	 และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	 โดยผ่าน

กลไกการด�าเนนิงานของหน่วยงานภายในกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 ประชารัฐ	 และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี	 เพื่อ

ร่วมกนัพฒันา	OTOP	มุง่เน้นการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ	OTOP	

ให้ผลติสงิค้าทีม่คีณุภาพ	เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	ส่งเสริมการ

สร้างงานที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรม	 (วทน.)	 การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สร้างขีด

ความสามารถให้ผูป้ระกอบการ	OTOP	มคีวามรูส้ามารถพฒันา

สร้างมลูค่าเพ่ิมและยกระดับคณุภาพสนิค้าให้ได้มาตรฐาน	สร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า	 เสริมสร้างรายได้และสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน	 พัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

	 การด�าเนินงานโครงการนี	้ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ	OTOP 

ใน	 10	 จงัหวัดเป้าหมายได้รบัการพฒันาศักยภาพด้านกระบวน 

การผลติและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ไม่น้อยกว่า	

1,000	กลุ่ม	โดยเป็นผู้ประกอบการ	OTOP	ได้รับประโยชน์จาก

การพัฒนาไม่น้อยกว่า	15,000	ราย	 เป้าหมายความส�าเร็จการ

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ	 ช่วยแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นรูปธรรม	 ด�าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน	 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	

ดังนี้	

 1. การจัดงาน“มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับ

ภูมิภาค” ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย	 เพื่อให้เป็นช่องทางได ้

พบกับผูป้ระกอบการ	OTOP	ในพืน้ทีเ่ป็นการกระตุ้นความสนใจ

ในความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจ	 เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์น�า

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (วทน.)	 ไปใช้เพื่อการ

พัฒนาการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิต	 ผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการ	OTOP	 เกิดการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขัน	รวมท้ังต่อยอดพัฒนาผูน้�ากลุม่	OTOP	ให้

เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา	OTOP	อย่างต่อเนื่องยั่งยืนด้วย		

 

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกบัสถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	จดังานมหกรรมวทิย์สร้างอาชพี	

ยกระดับภูมิภาค		9	ครั้ง	ได้แก่	

   

 
ครัง้ที่ จังหวัด วันที่จัดงาน

1 น่าน	 ระหว่างวันที่	20	–	21	เมษายน	2561

2 บุรีรัมย์	 ระหว่างวันที่	7	–	8	พฤษภาคม	2561

3 อ�านาจเจริญ	 วันที่	15	-	16	มิถุนายน	2561

4 นครพนม	 วันที่	23	-	24	กรกฎาคม	256

5 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

4 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ว.ศ. วันนี้

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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 2. การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาค 

ด�าเนนิงานโครงการยกระดบั OTOP ใน 10 จังหวดัเป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภมูภิาค	จ�านวน	9	แห่ง	ได้แก่	มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	มหาวิทยาลยักาฬสินธุ	์มหาวิทยาลยั

ราชภฏัอุตรดติถ์		สกลนคร		อบุลราชธาน	ีบรุรีมัย์	ร้อยเอด็	สงขลา	

และ	ยะลา	โดยได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	เมือ่วันท่ี		21	

พฤษภาคม	2561	ม	ีขอบเขตการด�าเนนิงานโดยการจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	

ประกอบด้วย

  2.1 การรบัสมัครและคดัเลอืกกลุม่ผู้ประกอบการ 

OTOP เข้าร่วมโครงการฯ	โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	 ส�านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัด	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 เพื่อรวบรวมข้อมูลและ

ก�าหนดกลุม่เป้าหมายทีม่คีวามพร้อมต้องการรับเทคโนโลยไีปใช้		มี

การส�ารวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	และได้

คดัเลือกกลุม่ผูป้ระกอบการ	OTOP	ประเภทผลติภัณฑ์ผ้า	และ

ผลติภณัฑ์สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร	หรอืผลติภณัฑ์ประเภทอืน่ทีไ่ด้รบั

ความเหน็ชอบจากกรมวทิยาศาสตร์บริการ	 จ�านวนกว่า	 1,000	

กลุ่ม	 ต่อจากน้ันท�าการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพความ

พร้อมของกลุม่ผูป้ระกอบการ	OTOP	ด้านคุณภาพผลติภณัฑ์ชมุช

ประเภทผลติภณัฑ์ผ้า	และผลติภัณฑ์สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร	ก่อนเข้า

ร่วมการพฒันา	และให้ค�าปรกึษาเบือ้งต้นแก่กลุ่มผู้ประกอบการ	

OTOP	ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	รวบรวมข้อมลูแนวทางการพฒันาและ 

แก้ไขปัญหา	 รวมท้ังข้อมูลความต้องการวัสดุอุปกรณ์	 วัตถุดิบ	

ของกลุ่มผู้ประกอบการ	 OTOP	 ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม 

โครงการฯ	เพือ่การพฒันากระบวนการผลิต	 เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิต	

  2.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กลุ่มผู้ประกอบการ	OTOP	ตาม

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ	

เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ	OTOP	ประเภท

ผลิตภัณฑ์ผ้า	และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	มุ่งเน้นจัด

อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลย	ีตามแนวทางการแก้ไขปัญหาทีไ่ด้มี

การรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ	รวมทั้งวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพือ่

พฒันากระบวนการผลติ	การควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์โดย

วิเคราะห์ทดสอบตามความเหมาะสมของแต่ละมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการพัฒนา	 ตลอดจนการให้ค�าปรึกษา

เชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าและสิ่งทอและ	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

  2.3 การประเมนิและคดัเลอืกผู้น�ากลุม่และวเิคราะห์ 

ดาวเด่น (Case Success)	 	 เป็นการประเมินและคัดเลือก

กลุ่มผู้ประกอบการ	 OTOP	 ที่มีแนวโน้มเป็นผู้น�ากลุ่ม	 และ

วิเคราะห์ดาวเด่น	 (Case	 Success)	

  2.4  การวเิคราะห์และประเมนิแนวทางการพฒันา

ต่อในอนาคตของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ  

ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์และประเมนิศกัยภาพของกลุม่เป้าหมายที่

เข้าร่วมโครงการ	ภายหลังได้รับการพัฒนา	และจัดท�ารายงาน

แนวทางการพฒันาในอนาคตของกลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ	

เพ่ือเป็นข้อมูลส�าหรับหน่วยงานในการพัฒนาต่อไป	 โดยวาง 

รูปแบบกลไกในการบริหารจัดการของกลุ่มรวมเพื่อการขยาย

ผลการพัฒนาของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์	 และแนวทางถ่ายทอด

ขยายผลไปยังสมาชิกอื่นๆ	ในแต่ละกลุ่ม

  2.5 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพกลุม่ผูป้ระกอบการ 

OTOP	โดยสนบัสนนุด้านวสัด	ุอปุกรณ์	และวตัถดุบิ	ให้แก่กลุม่

ผู้ประกอบการ	OTOP	 เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต	

และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	 รวมทั้งส่งเสริมการตลาด 

ให้กลุ ่มเป้าหมายจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	 ของกลุ่ม 

ผู้ประกอบการ	OTOP	ที่เข้าร่วมโครงการ	รวมทั้งยังจัดท�าเป็น

สือ่ดจิทิลัการเรยีนรูโ้ดยถอดบทเรยีนจากการพฒันาองค์ความรู้

ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการOTOP	ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า	 และ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
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 2.6  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ ์

และตรงความต้องการของตลาด	ซึง่อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ		

 

 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้ ผ่านเครือข่าย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สร้างอาชีพ ยกระดับ

ภูมิภาค ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย โดยเทคโนโลยีพร้อมใช้ 

เก่ียวกับการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและผลิตเครื่องกรองน�้า

เพื่อการอุปโภคและบริโภค	 จะช่วยให้ประชาชนสามารถผลิต

สารกรองสนิมเหลก็และเครือ่งกรองน�า้ได้เองในราคาต้นทนุต�า่	

ได้ด�าเนินงานฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการหลกัสตูร	“การผลติเครือ่ง

กรองน�า้อ่อนเพือ่ใช้ในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์	OTOP”	เพือ่

ถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้กบัเครือข่าย	อปท.	และสถาบนัการศึกษา

ในพื้นที่	เพื่อจะน�าเครื่องกรองน�้าอ่อนที่ได้จากการฝึกอบรมไป

ติดตั้งในชุมชนส�าหรับผลิตน�้าอ่อนที่สะอาดและปลอดภัย

บริการให้กบัผูป้ระกอบการ	OTOP	น�าไปใช้ในกระบวนการผลติ

และประชาชนน�าไปใช้ในชุมชน	 	 รวมทั้งยังส่งเสริมให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	และสถาบนัการศึกษาในพืน้ทีใ่ห้สามารถ

ขยายผลการด�าเนินงานโดยสร้างให้เกิดวิทยากรระดับท้องถ่ิน

ในชุมชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มอื่น	ๆ	ต่อไปด้วย	

 

ในเดือนสิงหาคม	2561	ได้ด�าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตเครื่องกรองน�้าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์	

OTOP	กลุ่มต่าง	ๆ	ได้แก่

	 1.	 อบต.ยอดแกง	 และ	 อบต.หลักเหลี่ยม	 อ.นามน		

จ.กาฬสินธุ์	จ�านวน	30	ชุมชน		

	 2.	 อบต.ไพศาล	อ.ประโคนชัย	จ.บุรีรมัย์	จ�านวน	7	ชมุชน		

	 3.	 อบต.ไผ่ล้อม	อ.บ้านแพง	จ.นครพนม	จ�านวน	3	ชมุชน		

	 4.	อบต.แมด	อ.ลอือ�านาจ	จ.อ�านาจเจรญิ	จ�านวน	20	ชมุชน		

	 5.	วทิยาลยัเทคนคิอ�านาจเจรญิ	จ.อ�านาจเจรญิ		จ�านวน	1	

สถาบันการศึกษา

	 ท้ังนี้มีแผนการขยายผลการด�าเนินงานเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน�้าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ในจังหวัดท่ีเหลือให้ครอบคลุมทั้ง	 10	

จังหวัดเป้าหมาย	 มุ่งเน้นบรรลุผลส�าเร็จตามนโยบายรัฐบาลท่ี

ให้ความส�าคัญกับการกระจายรายได้	 โอกาส	 และความม่ังค่ัง

อย่างเท่าเทียม	 การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน		

การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อการท�าธรุกจิทีจ่ะส่งผล

ให้ประเทศหลดุพ้นจากกบัดกัของความเหลือ่มล�า้		ส่งเสรมิการ

ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรม	เพื่อให้แข่งขันได้ในเวทีโลก

6

ว.ศ. วันนี้

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ



7วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรรสาระ

 

นายอลงกรณ์ ถาแก้ว ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 

 ประธานกลุ่มปันล้านชายขอบท�าสบู่สมุนไพร	 กล่าวว่า	 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้ามา

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสบู่สมุนไพร	 และช่วยพัฒนารูปแบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการ

ตลาด	รวมทัง้เปิดโอกาสให้เดก็นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาได้เข้ามามส่ีวนร่วมช่วยให้เดก็เกดิประสบการณ์	

และสามารถน�าไปต่อยอดการหารายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วย

นางสุลา ษีบ้านโพน ประธานกลุ่มสตรีผ้าทอบ้านจาน จ.กาฬสินธุ์ 

	 กล่าวว่าทางกลุ่มมีสมาชิกจ�านวน	80	คน	เน้นเป็นผู้ผลิตขายส่งผ้า	อาทิ	เสื้อ	ผ้าซิ่น	ผ้าคลุม

ไหล่	ผ้าสไบ	ผ้าโสร่ง	ผ้าพนัคอ	ฯลฯ	ก่อนได้รับการอบรมทางกลุม่ใช้สเีคมใีนการย้อมผ้า	ซึง่เกดิปัญหา

สีตก	 สีติดไม่สม�่าเสมอ	 แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ	 ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้	 ด้านการย้อมสี

ธรรมชาติและการตลาด	 จึงปรับเปลี่ยนมาใช้การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ	 โดยใช้วัตถุดิบท่ีหาได้ใน

ชมุชน	พบว่าราคาผ้ามมีลูค่าเพิม่	ได้รบัการตอบรบัทีด่จีากกลุม่ลกูค้า	สามารถจ�าหน่ายได้มากยิง่ขึน้

นางภาวิณี จันทร์ตรี ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระตะโก ต.หนองบัวโคก 

อ.ลำาปลายมาศ จ.บุรีรัมย ์
	 กล่าวว่า	เดิมกลุ่มมีปัญหาสินค้าผ้า	สีผ้าไม่สม�่าเสมอจากการย้อมสีเคมี	ท�าให้ผลิตภัณฑ์ไม่มี

คณุภาพและไม่ผ่านมาตรฐาน	หลงัจากทีท่มีนกัวทิยาศาสตร์	และคณะอาจารย์	ลงพืน้ท่ีให้ค�าแนะน�า

และแก้ไขปัญหา	 โดยใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการย้อมสีท�าให้การย้อมสีมีความสม�่าเสมอมากขึ้น	

นอกจากน้ียงัส่งเสรมิการย้อมสธีรรมชาตจิากวัตถุดบิในชุมชน	รวมท้ังการมัดลายใหม่สร้างเอกลกัษณ์

ของกลุ่ม	 ปัจจุบันกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์	 และมุ่งหวังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได ้

การรับรองในระดับสูงต่อไป

	 Special	Guest	 ฉบบัน้ี	 ได้มโีอกาสสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	จากการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลท่ีเน้นสร้างสังคมแห่งโอกาส	ลดความเหล่ือมล�า้
ซึง่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ	ตอบโจทย์วทิย์แก้จน	 โดยน�าวทิยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ี และนวตักรรม	 (วทน.)	 
ไปช่วยกระตุน้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	มาพัฒนากลุ่มพ้ืนท่ี	10	จังหวดั	เป้าหมาย	ได้แก่	แม่ฮ่องสอน	
ตาก	น่าน	ชยันาท	นครพนม	กาฬสินธุ	์อ�านาจเจรญิ	บรีุรมัย์	ปัตตานี	นราธวิาส	เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทผ้า	 
และผลิตภณัฑ์สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร	โดยมเีครอืข่ายความร่วมมือกบัมหาวทิยาลัยต่าง 	ๆในการด�าเนินงานโครงการ
ยกระดับ	OTOP	(Big	Rock)	
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นางสาวกัลย์สุดา สุขสวัสดิ ์

ประธานกลุ่มทิวาพัชรสมุนไพร 

  กล่าวว่า	หลงัเรยีนจบมคีวามมุง่มัน่	ตัง้ใจจะพฒันาผลิตภณัฑ์	

และส่งเสรมิให้คนในชุมชนมรีายได้เพิม่มากข้ึน	เดมิทางกลุ่มได้ผลิตแชมพู

สมุนไพรอยู่แล้วแต่ยังไม่มีมาตรฐาน	เมื่อผลิตภัณฑ์โดนแสงแดดท�าให้สี

และกลิ่นเปลี่ยน	และตรวจสอบพบค่า	pH	เกินมาตรฐาน	สินค้าจะรูจ้กั

แค่เพียงในชุมชนเท่านัน้	แต่เมือ่ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับ	OTOP	ด้วย

วทิยาศาสตร์ฯทางอาจารย์ได้แนะน�าให้ท�าแบรนด์ใหม่	จากเดมิสนิค้าใช้ช่ือคณุนายแม่และคณุครูมะล	ิเปลีย่นเป็นทวิาพชัร	รวมถงึ

ปรับสูตรใหม่โดยใช้รางจืด	 ใบย่านาง	 สมุนไพรในชุมชนมาเป็นส่วนประกอบ	ปรับปรุงการผลิต	 และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่

เหมาะสม	ช่วยยืดอายุไม่ท�าให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย	ท�าให้ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรได้มาตรฐาน	อย.	ได้รับการส่งเสริม

ด้านการตลาด	มกีารค�านวณต้นทนุทีถู่กต้อง	รวมถงึส่งเสรมิการขายทางออนไลน์	ทางกลุม่ดใีจและขอขอบคณุภาครฐั	ภาคการ

ศกึษาทีเ่หน็ความส�าคญัของกลุม่ผูป้ระกอบการ	ท�าให้มกี�าลงัใจก้าวต่อไป	เชือ่มัน่ว่าจะสร้างความมัน่ใจให้กับผูใ้ช้ผลติภณัฑ์มากยิง่ขึน้

นางประกาย บุญประเสริฐ 

กลุ่มเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตบ้านเด่นวัว 

 	 กล่าวว่า	ก่อนหน้านีม้ปัีญหาย้อมผ้าสตีก	มสีไีม่สม�า่เสมอและสี

ไม่ตดิ	หลงัจากได้รบัการอบรม	ได้น�ากระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาปรบั

ใช้	 เน้นใช้สธีรรมชาต	ิพร้อมทัง้พฒันาลายเอกลกัษณ์ของกลุม่	 ปัจจบุนัม ี

ลกูค้าสนใจเพิม่มากข้ึน	พร้อมเร่งพฒันาผลติภณัฑ์ให้ผ่านมาตรฐานต่อไป	

ผลติภณัฑ์สมนุไพรไม่ใช่อาหาร	และนางมะล	ิสปัุญเวศน์	กลุม่พฒันาอาชพี

วัดเขาแก้ว	กล่าวว่า	หลกัจากได้รบัการอบรม	มกีารพฒันากระบวนการผลติลกูประคบสมนุไพรท้ังแบบสดและแบบแห้ง	พฒันารปู

แบบบรรจภุณัฑ์	ท�าให้ผลติภณัฑ์มคีวามโดดเด่น	จากเดมิท่ีใช้แค่ส�าหรบัทีศ่นูย์เพราะมีบริการนวด	ปัจจุบันเป็นของฝาก	สร้างรายได้

เพิม่ขึน้อกีทาง	รวมทัง้มกีารส่งเสรมิทางการตลาด	เป็นท่ีรูจั้กมากข้ึน	สร้างความมัน่คงให้กับชุมชนอย่างยัง่ยนืต่อไป

นางพวงทอง ชื่นกรมรักษ์

ประธานกลุ่มแปรรูปผ้าทอสารภี 

    กล่าวว่า	ทางกลุม่มสีมาชิกจ�านวน	22	คน	ผลติงานเสือ้ผ้าจาก
ฝ้ายและกระเป๋า	ก่อนหน้าพบปัญหาในด้านการเยบ็	การตดิซิปไม่เรยีบร้อย	

ย้อมผ้าสตีกมาก	ผ้าโดนแดดสจีางและเนือ้ผ้าแขง็ไม่อ่อนนุม่	พอมโีครงการนี้

เกิดข้ึนก็มทีีมนกัวทิยาศาสตร์	และอาจารย์ลงพืน้ท่ีมาแนะน�ากระบวนการ

ด้านการผลติทีถ่กูต้อง	น�าหลกัทางวทิยาศาสตร์มาปรบัใช้กบัผลติภณัฑ์	สร้าง

ความมัน่ใจให้กบักลุม่	อย่างเช่น	ผลติภณัฑ์กระเป๋าของกลุม่มกีารยืน่ขอมาตรฐานตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2547	ยงัไม่เคยผ่านมาตรฐาน	หลังจาก

นีจ้ะยืน่ขอมาตรฐานอกีครัง้ทางกลุม่มคีวามมัน่ใจว่าจะผ่านมาตรฐาน	มผช.อย่างแน่นอน
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ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และวิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน. ระหว่าง วศ. และ กสอ.
           

สุพัตรา  หงอกชัย 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำานักเทคโนโลยีชุมชน 

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 (วศ.)	 และกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม	 (กสอ.)	 มีภารกิจ	 และนโยบาย	 ในการส่งเสริม	

สนับสนุน	 และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถ 

ในการเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให ้ได ้

มาตรฐาน	 เป็นที่ยอมรับสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและ 

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ	 ซ่ึงท้ัง

สองหน่วยงานได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา

ศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	และ

วิสาหกิจชุมชน	 ด้วย	 วทน.	 เมื่อวันที่	 8	 กันยายน	 2560	 โดย	

กสอ.	ท�าหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ	

ส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนาผู้ประกอบการให้ใช้ระบบดิจิทัล

เพ่ือการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ	 วศ.ท�าหน้าที่เป็น 

ผู้น�าองค์ความรู้ด้าน	 วทน.	 ไปแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดให้แก่ 

ผูป้ระกอบการในทกุภมูภิาค	รวมทัง้ด�าเนนิการวจิยัพฒันา	การเพิม่ 

มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรม	 ซึ่งการด�าเนินงาน

ภายใต้ความร่วมมอืครัง้นี	้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มเีป้าหมาย

ประกอบการทีไ่ด้รับการพฒันาศกัยภาพจาก	2	หน่วยงาน	จ�านวน	

200	ราย	ระยะเวลาการด�าเนนิงาน	ระหว่างเดอืนตลุาคม	2560	–	

พฤษภาคม	2561	ซึ่งทั้ง	2	หน่วยงาน	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดย	วศ.	ได้ให้ข้อมูลรายชื่อ

ผู้ประกอบการท่ีเคยได้รับการพัฒนาโดยใช้	 วทน.	 แล้ว	 และ

ต้องการรบัการพฒันาเรือ่งการทดสอบตลาด	การพัฒนารปูแบบ

ผลิตภัณฑ์	 การจับคู่ทางธุรกิจ	 และความต้องการด้านเงินทุน	

จ�านวน	338	ราย	ให้กบั	กสอ.	และ	กสอ.	ได้ด�าเนนิการแลกเปล่ียน

ข้อมลู	และส่งรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีต้องการรบัการพฒันาด้าน	

วทน.	 จาก	 วศ.	 จ�านวน	 2,259	 ราย	 และผู้ประกอบการใน

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	(Creative	Industry	Village	

:	CIV)	ระยะท่ี	1	และ	2	ให้กับ	วศ.	เพือ่รบัไปพฒันาต่อ	จ�านวน	78	

หมู่บ้าน	 ผลการด�าเนินงานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ 

ผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	และวิสาหกจิ

ชุมชน	ระหว่าง	วศ.	และ	กสอ.	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	

วศ.	 ได้ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจาก	 กสอ

จ�านวน	 100	 ราย	 และ	 กสอ.	 อยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการจาก	วศ.	จ�านวน	100	ราย	เพื่อให้ครบ

ตามเป้าหมายของข้อตกลงความร่วมมือฯ	ท�าให้ผูป้ระกอบการ

ของทั้ง	2	หน่วยงานสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าให้

มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่

ลกูค้าและขยายโอกาสเพือ่สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั

ได้	ซึ่งตอบโจทย์นโยบายวิทย์แก้จนและยกระดับภูมิภาค	และ

เป็นหนึง่ในแรงขับเคลือ่นเพือ่น�าประเทศไปสูย่คุ	“Thailand	4.0”	

9วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรรสาระ



สรรสาระ

10 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นวัตกรรม
พลาสติก ชีวภาพ

พนิดา  อ่อนมั่น               
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กองผลิตภัณฑ์อุปโภคและเคมีภัณฑ์

	 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ก�าลังประสบปัญหา 

สิง่แวดล้อมจากขยะพลาสติก	 เนือ่งจากขยะพลาสติกย่อยสลาย 

ยาก	 เมือ่น�าไปก�าจดัโดยฝังดนิจะใช้เวลานานในการย่อยสลาย 

และท�าให้ดนิเสือ่มคุณภาพ	หรือถ้าน�าไปเผาท�าลาย	จะก่อให้เกดิ

มลพิษทางอากาศ	 เช่น	 เกิดเขม่าควัน	 มีกลิ่นเหม็น	 หรืออาจ 

มีสารก่อมะเร็งปนเปื้อนไปในอากาศได้	 นอกจากปัญหาขยะ 

พลาสตกิทีอ่ยูบ่นบก	ประเทศไทยยงัประสบปัญหาขยะพลาสตกิใน

ทะเล	 ซึ่งพบเห็นได้จากเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 

ที่ผ่านมา	 มีปลาวาฬมาเกยต้ืนตายทางภาคใต้ของประเทศ 

ที่อ�าเภอจะนะ	 จังหวัดสงขลา	 ซึ่งทีมแพทย์ได้ผ่าชันสูตรซาก

ปลาวาฬ	 และพบขยะจ�าพวกพลาสติกในกระเพาะอาหาร

จ�านวน	 8	 กิโลกรัม	 ประมาณ	 80	 ชิ้น	 ปัจจุบันประเทศไทย 

มีการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งปีละ	7	หมื่นล้านใบ	ซึ่งเกิดเป็น

ขยะพลาสติกจ�านวนมหาศาลที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ภายใน

ระยะเวลาปีหรือสิบปีนี้	 มีนักวิจัยในหลายประเทศรวมถึง

ประเทศไทยได้ศึกษาค้นคว้าและผลิตพลาสติกชนิดใหม่ข้ึนมา

ทดแทน	 เพ่ือช่วยลดปัญหาสิง่แวดล้อมจากขยะพลาสติกท่ีย่อย

สลายยาก	เรียกพลาสติกชนิดใหม่นี้ว่า	พลาสติกชีวภาพ	(bio-

plastic)	โดยพลาสตกิชวีภาพตามค�านยิามของสมาคมพลาสติก

ชวีภาพยโุรป	(European	Bioplastics,	EUBP)	สามารถแบ่งเป็น	

2	ประเภท	คือ

	 1.	พลาสตกิท่ีย่อยสลายทางชวีภาพได้	(biodegradable	

plastic)	พลาสติกชนิดนี้สามารถย่อยสลายได้	เมื่อน�าไปฝังดิน

จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุ	คาร์บอนไดออกไซด์	และน�้า	ซึ่ง

ระยะเวลาการย่อยสลายขึน้อยูก่บัความหนาของผลติภัณฑ์	ตาม

มาตรฐานการสลายตวัทางชวีภาพนัน้ได้ก�าหนดระยะเวลาการ

ย่อยสลายไว้ในสภาวะการหมักภายใน	 6	 เดือน	 ซึ่งพลาสติก

ประเภทนี้มีจ�าหน่ายแล้วในเชิงพาณิชย์	เช่น	

	 -		พอลิแลกตกิแอซิด	(Polylactic	acid,	PLA)	เป็นพลาสตกิ 

ทีผ่ลติจากข้าวโพดหรอือ้อย	แต่ส่วนใหญ่นยิมผลติจากข้าวโพด	

กระบวนการผลติคอืการน�าเมลด็ข้าวโพดไปเปลีย่นเป็นแป้งแล้ว

น�าแป้งที่ได้ไปผ่านกระบวนการหมัก	 (fermentation)	 โดยใช้

แบคทีเรียได้ผลผลิตเป็นกรดแลคตกิ	

 จากนัน้ผ่านกระบวนการพอลเิมอไรเซชนัได้เป็น	พอลเิมอร์ที่

เรียกว่า	พอลิแลกติกแอซิด	ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สงูถงึ	55-

60	องศาเซลเซียส	มีสมบัติใส	แข็ง	เปราะ	การดึงยืดต�่า		 	

	 -		พอลบิิวทีลนีซกัซเินต	(Polybutylene	succinate,	PBS)	

เป็นพลาสตกิทีใ่ช้กรดซัคซนิคิ	(Succinic	acid)	และ	1,4	บวิเทนได

ออล	(1,4	Butanediol)	เป็นสารตั้งต้นผ่านปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไร

เซชันแบบควบแน่นกลายเป็นพอลิเอส-เทอร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เส้นตรง	 จึงย่อยสลายได้รวดเร็ว	 สามารถทนอณุหภมูไิด้สูงถงึ	

90-100	องศาเซลเซียส	ข้ึนรูปเป็นฟิล์มได้ง่าย	มีสมบัติการดึงยืด

สูง	ทึบแสง

	 -	พอลบิิวทิลนี	อะดเิพต	โคเทเรพทาเลต	(Polybutylene	

adipate-co-terephthalate,	PBAT)	มคีวามเหนยีวและแขง็แรง	

ขึ้นรูปได้ง่าย	มีความยืดหยุ่นสูง	เหมาะส�าหรับน�าไปขึน้รปูงาน

ฟิล์มได้ดี	 น�าไปเป็นส่วนผสมในงานคอมพาวด์	 (compound	

การย่อยสลายของขวดพลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้
ทีม่า: https://tobuya3dprinter.com/pla-eco-friendly-3d-printing- 

filament/#prettyPhoto
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plastic)	เพือ่ช่วยปรับปรงุสมบตัขิองเมด็พลาสตกิชวีภาพอืน่	ๆ 	

ให้ดียิ่งขึ้น

	 2.	 พลาสติกที่ไมส่ามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้	 แต่มี

ปรมิาณของวสัดทุีส่ามารถปลกูทดแทนใหม่ได้เป็นองค์ประกอบ

(biobased	plastics/non-biodegradable)	พลาสติกชีวภาพ

ชนดิน้ี	มุง่เน้นการลดปริมาณการใช้พลาสตกิจากปิโตรเลยีม	ซึง่

ส่งผลโดยตรงต่อการลดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ออกสู่สิ่งแวดล้อม	 พลาสติกชีวภาพชนิดนี้มีโครงสร้างเหมอืน

พลาสติกทั่วไปที่ผลิตจากปิโตรเลียม	 เว้นแต่ผลิตจากพืช	 เช่น	 

มนัส�าปะหลงั	อ้อย	พลาสติกประเภทน้ี	ได้แก่	ไบโอ-พอลเิอทิลีน	

(Bio-PE)	 ไบโอ-พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต	 (Bio-PET)	 ไบโอ- 

พอลิเอไมด์	 (Bio-PA)	ไบโอ-พอลิยูเรเทน	(Bio-Polyurethane)	

วสัดุคอมโพสิททีเ่กดิจากการผสมระหว่างพลาสติกจากปิโตรเคมี

และเส้นใยธรรมชาติ	 พอลิเมอร์ผสมระหว่างพลาสติกจาก

ปิโตรเคมีและพลาสติกชีวภาพ	เป็นต้น	

	 ปัจจบัุนมกีารน�าพลาสตกิชวีภาพมาใช้ประโยชน์ในหลาย	ๆ 	

ด้านด้วยกัน	เช่น

	 -	ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภค	 เช่น	ช้อน	ส้อม	ถ้วย

หรือจานส�าหรับใส่อาหารส�าเร็จรูปและอาหารจานด่วน	 ถุง

พลาสติกใส่อาหาร	 ถุงหูห้ิว	 ฟิล์มส�าหรับห่อหุ้มอาหาร	 การใช้

พลาสติกชีวภาพเป็นสารเคลอืบกระดาษส�าหรบัห่ออาหาร	หรอื

แก้วใส่ของร้อนชนิดใช้แล้วทิ้ง	เป็นต้น

	 -	 ด้านวสัดทุางการแพทย์	 เช่น	กระดกูเทยีม	ผวิหนงัเทียม	

ไหมละลาย	อุปกรณ์ประเภทสกรู	และแผ่นดามกระดูกที่ฝังอยู่

ในร่างกายที่สามารถย่อยสลายได้เอง

	 -		ด้านวัสดสุ�าหรบัการเกษตร	เช่น	แผ่นฟิล์มส�าหรบัคลมุ

ดนิ	แผ่นฟิล์มป้องกันการเติบโตของวชัพชืและรกัษาความช้ืนใน

ดิน	ถุงเพาะช�ากล้าไม้	ถุงห่อผลไม้	เป็นต้น

	 -		ด้านอืน่	ๆ 	เช่น	เฟอร์นเิจอร์	ชิน้ส่วนยานยนต์	อปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	เคสของโทรศัพท์มือถือ	

	 ข้อดขีองการใช้พลาสตกิชีวภาพ	 คอื	 ลดปัญหาโลกร้อน	 

ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรอืนกระจก	ลดการใช้น�า้มนัดบิจากการผลติ

พลาสตกิ	 ลดปรมิาณขยะพลาสตกิ	 ย่อยสลายได้ไม่ตกค้าง	 เป็น 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ลดเนื้อท่ีการใช้ในการฝังกลบขยะประหยัด 

พลงังาน	 การผลติพลาสตกิย่อยสลายได้ทางชีวภาพใช้พลงังาน

น้อยกว่าการผลติพลาสตกิทัว่ไป	 คอมโพสท์	 (compose)	 ทีไ่ด้ 

จากการย่อยสลายพลาสตกิย่อยสลายได้ทางชวีภาพร่วมกบัขยะ

อนิทรย์ีอืน่	ๆ 	สามารถน�ามาใช้ในการปรับปรงุคณุภาพดินโดยช่วย

เพิ่มสารอินทรีย์	ความชื้น	และสารอาหารให้แก่ดนิ	ฉะนัน้การ

เลือกใช้พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้	 เป็นส่วนหนึ่งใน 

การช่วยลดปัญหาสิง่แวดล้อมจากขยะพลาสตกิ	โดยเฉพาะขยะ

พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารให้บรกิารทดสอบเกีย่วกับความ

ปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารชนิดพลาสติกย่อยสลายได ้

ทางชีวภาพตามมาตรฐาน	 BS	 EN	 13432:2000	 และ	 มอก.	

17088	 นอกจากนี้ยังมีบริการด้านวัสดุสัมผัสอาหารประเภท 

อื่น	 ๆ	 เช่น	 พลาสติก	 โลหะ	 เซรามิค	 ไม้	 และซิลิโคนตามกฎ

ระเบยีบและมาตรฐานต่าง	ๆ	ทัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศ	

เช่น	กฎระเบยีบของสหภาพยุโรป	และประเทศญีปุ่น่	เป็นต้น	ซึง่ 

ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถ	 สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร	 

โทร.	0	2	201	7183

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มาจากนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ
ทีม่า: http://greenwatchbd.com/compostable-plastic-bags- 

carry-goods-and-hopes-for-the-future
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	 การบ�าบัดน�้าเสียและปรับปรุงคุณภาพน�้าตามแหล่งน�้า 
ต่างๆ	นั้น	สิ่งที่ส�าคัญประการหนึ่งคือการเติมอากาศในน�้าเพื่อ
ให้มีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในน�้าอย่างเพียงพอเพื่อให้
จุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายขยะจ�าพวกสารอินทรีย์ที่แขวนลอย 
ในน�้าได้ด�ารงชีพได้	 และช่วยบ�าบัดน�้าเสียให้ดีขึ้น	 อีกทั้งยัง
เป็นการเตมิออกซเิจนให้สัตว์น�า้ทีอ่าศยัอยูใ่นแหล่งน�า้นัน้	ๆ 	ได้
ใช้ด�ารงชีพอยู่ได้	 เครื่องกลส�าหรับเติมอากาศในน�้าจึงเป็นสิ่งที่ 
ส�าคญัในกระบวนการการบ�าบดัน�า้เสยีและปรบัปรงุคุณภาพน�า้

	 เครือ่งกลเตมิอากาศท่ีผวิน�า้หมนุช้าแบบทุน่ลอย	หรอืที่
เราคุ้นเคยกันคือ	 กังหันน�้าชัยพัฒนา	 เป็นเครื่องกลเติมอากาศ
แบบหน่ึงที่ปัจจุบันได้มีการน�าไปใช้งานตามแหล่งน�้าต่าง	 ๆ	
อย่างแพร่หลาย	 โดยเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่มีลักษณะเป็น
กงัหนัทีป่ระกอบด้วยใบพดัท่ีออกแบบเป็นซองวดิน�า้	หรอืตกัน�า้
รูปส่ีเหลี่ยมคางหมูจ�านวน	 6	 ซองแต่ละซองมีรูพรุน	 ท�าให ้
เมื่อกังหันหมุนตักน�้าเข้าซองเมื่อซองถูกยกขึ้นเหนือผิวน�้า	และ
น�้าในซองจะไหลออกจากรูพรุนเป็นสาย	ๆ	จ�านวนมากพรั่งพรู 
และตกลงกระทบกับผิวน�้าอีกครั้ง	ท�าให้น�้าได้สัมผัสกับอากาศ	
และเมื่อสายน�้าตกกระแทกผิวน�้าก็ท�าให้เกิดเป็นฟองอากาศ
จ�านวนมากใต้ผิวน�้า	ขณะที่กังหันหมุนวนเวียนซ�้าแล้วซ�้าเล่านี้
ท�าให้มีอากาศเติมลงในน�้าอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา	 เป็น 
การเตมิออกซิเจนในน�า้ทีใ่ช้กลไกทีง่่ายแต่ได้ผลดีเยีย่ม	อกีท้ังตวั
กังหันและมอเตอร์ขับนั้นน�ามาติดบนทุ่นลอยน�้าท�าให้สามารถ
น�าไปใช้ติดตั้งใช้งานในแหล่งน�้าต่าง	ๆ	ได้โดยสะดวกจากหลัก

การท�างานของกังหนัน�า้ชัยพฒันานีไ้ด้มหีน่วยงานเอกชนแห่งหนึง่
น�ามาพัฒนาต่อยอดโดยเพ่ิมแผงโซลาเซลผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช ้
ขับมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนกังหันซึ่งจะท�าให้เครื่องกลเติมอากาศนี้
สามารถใช้งานได้ในที	่ทีไ่ม่มีไฟฟ้าส่งถงึ	โดยหน่วยงานเอกชนนี้
ต้องการน�าสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ไทยจงึได้ขอความอนเุคราะห์ให้กรมวทิยาศาสตร์บรกิารท�าการ
ทดสอบสมรรถนะการเตมิอากาศในน�า้ของกงัหนัน�า้เตมิอากาศนี้	
การทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศของเครื่องกลเติมอากาศ
ในลกัษณะการท�างานเช่นเดยีวกับกังหนัน�า้ชยัพฒันานัน้ยงัไม่มี
มาตรฐานการทดสอบใดที่ก�าหนดไว้	และลักษณะการท�างานที่
อากาศเติมลงในน�้าได้เนื่องจากการที่สายน�้าไหลตกสัมผัส
อากาศและกระแทกน�้าเกิดฟองอากาศข้ึนเช่นนี้เป็นกระบวน
การท่ีมคีวามซบัซ้อนมาก	ยากต่อการวดัปริมาณอากาศทีไ่ด้เติม
เข้าไปในน�้า	 ต่างจากการเติมอากาศในน�้าโดยใช้ปั๊มอัดอากาศ
ผ่านท่ออากาศอดัเติมใส่ในน�า้ซึง่ง่ายต่อการวดัปริมาณอากาศที่
ไหลผ่านท่ออากาศ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ออกแบบวิธีการทดสอบ
สมรรถนะการเติมอากาศของเครื่องกลเติมอากาศท่ีผิวน�า้หมุน
ช้าแบบทุน่ลอยนีโ้ดยมแีนวคดิทีจ่ะวดัปรมิาณอากาศจากผลการ
ละลายน�า้ของออกซิเจน	(Dissolved	Oxygen	หรอื	DO)	ทีเ่พิม่ขึน้
ในภาชนะใส่น�า้ทีปิ่ดซึง่ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน�า้สามารถ
วดัได้โดยใช้เครือ่งมอืวดัทีเ่รยีกว่า	Dissolved		Oxygen	Meter	
โดยการทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนินการมีราย
ละเอียดเป็นดังนี้

การทดสอบสมรรถนะ

การเติมอากาศในน้ำาของ

เครื่องกลเติมอากาศ

ที่ผิวน้ำาหมุนช้า

แบบทุ่นลอย
กรธรรม  สถิรกุล

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ  
กองวัสดุวิศวกรรม

12 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ



13วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรรสาระสรรสาระ

รูปการติดตั้งกังหันน�้าของเครื่องเติมอากาที่ท�าการทดสอบ

รูปขณะท�าการทดสอบโดยสุ่มเก็บตัวอย่างน�้าในแท็งก์น�้า

และวัดค่า DO ด้วย DO Meter
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ลักษณะของเครื่องกลเติมอากาศที่ทดสอบ: 

 
 เป็นเคร่ืองกลเติมอากาศแบบกังหันน�้า	 ตัวกังหันมี
ลักษณะเป็นวงล้อ	12	เหลี่ยม	โครงสร้างเหล็ก	ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง	 2	 เมตร	หน้ากว้าง	 35	 เซนติเมตร	 ขอบวงกังหันมี 
ซองน�้า	จ�านวน	6	ซอง	เว้นระยะห่างเท่าๆกัน	รูปพื้นที่หน้าตัด
ซองน�า้คล้ายสีเ่หลีย่มคางหม	ูขนาด	กว้าง	35	เซนติเมตร	สงู	28	
เซนติเมตร	และลึก	20	เซนติเมตร	แต่ละซองน�้าจุน�้าได้ราว	15	
ลิตร	 และมีรูเจาะเป็นแถวตลอดพื้นที่แผ่นหลังและก้นซองน�้า
เพ่ือให้น�า้ในซองไหลออกในต�าแหน่งทีซ่องน�า้หมนุขึน้เหนอืผวิน�า้	
น�า้ในซองน�า้จะไหลออกจากซองน�า้ผ่านรเูหล่านีเ้ป็นสายน�า้ตก
กระแทกผวิน�า้ท�าให้เกดิฟองอากาศในน�า้เป็นการเตมิอากาศในน�า้

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ: มีรายการดังนี้
	 1.	แท็งก์น�้าใส	ขนาด	กว้าง	1.2	เมตร	ยาว	2.4	เมตร	สูง	
1.2	เมตร	ใส่น�้าปริมาณ	2,200	ลิตร
	 2.	แท่นโครงเหลก็ตดิตัง้กงัหนัน�า้เตมิอากาศของเครือ่งกล
เติมอากาศที่ทดสอบ
	 3.	มอเตอร์ไฟฟ้าและกลไกส่งก�าลังพร้อมวงจรปรับ
ความเร็วรอบส�าหรับฉุดหมุนกังหันน�้าของเครื่องกลเติมอากาศ
ที่ท�าการทดสอบ
	 4.	เครื่องมือวัดออกซิเจนในน�้า	 (Dissolved	Oxygen	
Meter	หรือ	DO	Meter)
	 5.	ขวดแก้วเก็บตัวอย่างน�้า
	 6.	นาฬิกาจับเวลา

วิธีการทดสอบ:	 การทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศของ
เครื่องกลเติมอากาศเป็นดังนี้
 1.	 ติดตั้งกังหันน�้าของเคร่ืองกลเติมอากาศที่ท�าการ
ทดสอบบนแท่นโครงเหล็ก	ให้กังหันน�้าอยู่เหนือแท็งก์น�้าใสที่

เตรียมไว้	 พร้อมต่อระบบไฟฟ้าของมอเตอร์ขับกังหันน�้าให้
สามารถหมุนด้วยความเรว็ทีส่ามารถปรบัตัง้ความเรว็ให้เหมาะสมได้
	 2.	เติมน�้าใส่ในแท็งก์ใส	 โดยให้ระดับน�้าสูงท่วมมิดซอง
น�้าล่างของกังหันน�้า	 น�้าท่ีเติมใส่ในแท็งก์ต้องมีค่าออกซิเจน	
(DO)	เริ่มต้นในระดับต�่า
	 3.	วัดค่า	DO	ของน�้าในแท็งก์ก่อนเริ่มเดินเครื่องกลเติม
อากาศ	โดยใช้ขวดแก้วเก็บตัวอย่างน�้าในแท็งก์	ลึกจากผิวน�้า	1	
เมตร	วดัค่าโดยใช้	DO	Meter	ทีไ่ด้สอบเทียบแล้ว	พร้อมบนัทกึ
ค่าอุณหภูมิของน�้า
	 4.	เดินเครื่อง	 หมุนกังหันน�้าเติมอากาศ	 พร้อมเริ่ม 
จับเวลา	 ควบคุมความเร็วรอบของการหมุนให้สม�่าเสมอในค่า 
ทีเ่หมาะสมในการทดสอบครัง้นีต้ัง้ความเรว็รอบของกงัหนัอยูท่ี	่
8.5	รอบต่อนาที
	 5.	สุม่เกบ็ตวัอย่างน�า้จากแท็งก์เพือ่ท�าการวดัและบนัทกึ
ค่า	DO	ท่ีระดบัความลกึ	1	เมตรจากผวิน�า้	ท่ีช่วงเวลา	1		3		5		7		
10		15		20		25		30		35		40		45		50		55	และ	60	นาที	ตาม
ล�าดับ	พร้อมบันทึกค่าอุณหภูมิของน�้า	ตัวอย่างน�้าที่สุ่มเก็บขึ้น
มาเมื่อวัดค่า	DO	แล้ว	เทใส่กลับลงแท็งก์
	 6.	 เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ	 วัดค่า	 DO	 แล้ว	 หยุดการ
ท�างานของเครื่องกลเติมอากาศ
	 7.	น�าค่าทีว่ดัได้จากผลการทดสอบมาวเิคราะห์ค�านวณ
หาสมรรถนะการท�างานของเครื่องกลเติมอากาศท่ีรับการ
ทดสอบ
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ผลการทดสอบ และการคำานวณผล:	 การทดสอบสมรรถนะ
การเตมิอากาศของเครือ่งกลเติมอากาศ	พบว่า	ณ	ความเรว็รอบ
กังหันน�้าที่	 8.5	 รอบต่อนาที	 ระดับน�้าท่วมมิดซองน�้าที่อยู ่
ต�าแหน่งต�่าสุดของวงล้อกังหัน	 และอุณหภูมิน�้าขณะท�าการ
ทดสอบที่	 22.8	 องศาเซลเซียส	 ได้ข้อมูลค่า	 DO	 ตลอดระยะ
เวลาการทดสอบน�ามาพล็อตกราฟว่าค่า	 DO	 ของน�้าที่เพิ่มขึ้น
ตามเวลาที่เครื่องกลเติมอากาศท�างาน	ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

 

	 ความชนัของเส้นกราฟผลการทดสอบการเติมออกซเิจน
ในน�า้ของเครือ่งกลเตมิอากาศ	แสดงถงึสมรรถนะของเครือ่งกล
เติมอากาศที่ท�าการทดสอบ	 จากตัวเลขผลการทดสอบข้างต้น
ค�านวณค่าความชันของกราฟได้	0.21	มิลลิกรัมออกซิเจน	ต่อ
น�้า	1	ลิตร	ต่อนาที		(mg/l/minute)	และหากค�านวณเทียบกับ
น�้าในแท็งก์ทดสอบทั้งหมด	 2,200	 ลิตร	 จะได้อัตราการเติม
ออกซเิจนในน�า้ของเครือ่งกลเติมอากาศน้ีเป็น	468.60	มลิลิกรมั
ออกซิเจน	ต่อนาที	หรือ	28.12	กรัมออกซิเจน	ต่อชั่วโมง	และ	
ณ	 ความดัน	 1	 บรรยากาศ	 อุณหภูมิ	 22.80	 องศาเซลเซียส	
ออกซิเจนมีความหนาแน่น	1.30	กรัม	ต่อลิตร	จะได้อัตราการ
เติมออกซิเจนในน�้าเป็น	 0.36	 ลิตรออกซิเจน	 ต่อนาที	 หรือ	
21.60	ลิตรออกซิเจน	ต่อชั่วโมง	และหากจะค�านวณเป็นอัตรา
ของปรมิาณของอากาศทีเ่คร่ืองกลเตมิอากาศนีส้ามารถพาลงสู่
น�้าได้	 สามารถค�านวณจากสมมติฐานว่า	 สัดส่วนของก๊าซ
ออกซิเจนในอากาศคิดเป็น	 ร้อยละ	 21.00	 โดยปริมาตร	 โดย
ประมาณแล้ว	จะสามารถค�านวณอตัราการเติมอากาศในน�า้ของ
เคร่ืองกลท่ีได้รบัการทดสอบนีไ้ด้เป็น	1.71	ลติรอากาศ	ต่อนาท	ี
หรือ	102.90	ลิตรอากาศ	ต่อชั่วโมง
 
	 กล่าวได้ว่าสมรรถนะของการเติมอากาศของเครื่องกล
เติมอากาศที่มีกลไกหลักการท�างานเช่นเดียวกับกังหันน�้า 

ชัยพัฒนานั้นสามารถวัดและทดสอบได้ด้วยวิธีการดังกล่าว 
ข้างต้น	 การเติมอากาศจะท�าได้ดียิ่งขึ้นหากอุณหภูมิของ 
น�้าต�่าลงเพราะออกซิเจนจะสามารถละลายได้ดีข้ึนในน�้าที่มี
อณุหภมูติ�า่	และหากความเรว็รอบของกงัหนัน�า้เรว็ข้ึนอกี	อตัรา
การพาน�้าสัมผัสอากาศก็มีมากข้ึนท�าให้โอกาสเกิดฟองอากาศ
ในน�า้เมือ่น�า้ตกกระทบผวิน�า้จะมากขึน้	อตัราการเตมิออกซเิจน
ในน�า้จะมแีนวโน้มทีส่งูขึน้	แต่ทัง้นีพ้ลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้ขบัมอเตอร์
หมุนกังหันน�้าก็จะสูงขึ้นตามความเร็วรอบด้วย

	 การข้ึนทะเบียนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยนั้น 
สิง่ท่ีส�าคญัในการประกอบการด�าเนนิการคือการแสดงหลกัฐาน
เอกสารผลการทดสอบสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมท่ีจะขึ้น
ทะเบยีนในเรือ่งของความปลอดภัยในการใช้งานทีไ่ด้มาตรฐาน 
และด้านสมรรถนะของการท�างานของส่ิงประดิษฐ์	หรอืนวตักรรม
นัน้ๆ	มอียูห่ลายกรณท่ีีสิง่ประดษิฐ์หรอืนวตักรรมนัน้ไม่มมีาตรฐาน
การทดสอบทีก่�าหนดไว้อย่างชดัเจนเนือ่งจากว่าเป็นสิง่ใหม่ทีเ่พิง่
ประดษิฐ์คดิค้นขึน้	 การทดสอบสมรรถนะจึงจ�าเป็นต้องออกแบบ 
วธิกีารทีเ่หมาะสมขึน้มาใหม่	กรมวิทยาศาสตร์บรกิารนอกจากการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน	 วิธีทดสอบก�าหนดไว้แล้ว	 ใน
ส่วนของสิง่ประดษิฐ์นวตักรรมหรอืสนิค้าใหม่ๆทีไ่ม่เคยมมีาตรฐาน
การทดสอบก�าหนดมาก่อนก็สามารถให้บริการออกแบบและ
ทดสอบให้กับผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมตามหลักทาง
วชิาการ	ดงัตวัอย่างการทดสอบสมรรถนะการเตมิอากาศในน�า้
ของเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้าหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่กล่าวถึง
ข้างต้นนี้	 ผู ้ประกอบการผลิตสินค้านวัตกรรมที่ต้องการรับ
บรกิารทดสอบสามารถตดิต่อปรกึษาเจ้าหน้าท่ีกรมวทิยาศาสตร์
บริการได้	เพื่อจะได้ช่วยกันผลักดันสินค้านวัตกรรมของไทยให้
มคีณุภาพสามารถน�าออกจ�าหน่ายสูต่ลาดท้ังในและต่างประเทศ
ได้เป็นอย่างดี

รูปกราฟแสดงผลการวัดค่าออกซิเจนที่ละลายน�้าที่เพิ่มขึ้น

ตามเวลาขณะท�าการทดสอบ
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การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ

อุตสาหกรรมเหล็ก

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

จิราวรรณ หาญวัฒนกุล
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

รูปที่ 2 ตัวอย่างทดสอบความช�านาญ
ทดสอบองค์ประกอบทางเคมี

รูปที่ 1 ตัวอย่างทดสอบความช�านาญ
ทดสอบองค์ประกอบทางเคมี

	 จากสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กในปัจจุบันนี้ม ี

การแข่งขันกันสูงมาก	 และการขึ้นภาษีน�าเข้าเหล็กของเข้า

ประเทศสหรัฐอเมริกา	จากร้อยละ	10	เป็น	ร้อยละ	25	ท�าให้

ส่งผลกระทบต่อการค้าเหล็กทั่วโลกทั้งทางตรง	 และทางอ้อม

รวมทั้งผู้ค้าและผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยด้วย	จากมาตรการ

ดังกล่าวท�าให้ผู้ผลิตและจ�าหน่ายเหล็กทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศมีการปรบัตวัในการด�าเนนิธรุกจิ	โดยมุง่เป้าการส่งออก

มายงัประเทศอาเซยีนแทน	ซึง่รวมถงึในประเทศไทย	โดยเฉพาะ

ผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกคือ	ประเทศจีนได้ส่งออก

เหล็กมายังประเทศไทยในราคาถูกและในปริมาณมากอีกด้วย

อตุสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยจงึได้รบัผลกระทบทัง้ในเรือ่ง

ของก�าแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาและจากการทะลัก

ของเหล็กจากประเทศจีน	

 

	 อกีมาตรการหนึง่ทีจ่ะจงูใจให้ผูบ้รโิภคของไทย	หนักลบั

มาใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย	 คือ	 การยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพเหล็กให้สูงขึ้น	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพ 

ของเหล็กที่ผลิตในประเทศไทยต่อผู้บริโภค	 โดยส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	ได้ปรบัปรุงมาตรฐาน

เหล็กก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	 โดย

เพิ่มธาตุที่จะต้องควบคุมอีก	15	ชนิด	ในปี	2559	และได้ปรับ

เปลีย่นมาตรฐาน	มอก.	ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	จ�านวน	2	ฉบบั	

คอืเหลก็เส้นกลม	มอก.	20	-	2559	และเหลก็ข้ออ้อย	มอก.	24	-	

2559	ซึง่มผีลบงัคบัใช้ในวนัที	่ 18	มถินุายน	2561	ทัง้นีเ้พือ่เป็น 

การป้องกันเหล็กก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน	หากผลการทดสอบ

พบว่าปริมาณธาตุที่ควบคุมมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	

แสดงว่าเป็นเหลก็ก่อสร้างทีไ่ม่ได้มาตรฐาน	อาจจะเกิดจากการ

ผลิตเหล็กที่มีการเจือของธาตุต่าง	ๆ 	หรือน�าเหล็กเก่ามาหลอม

ใหม่เพื่อให้ได้น�้าหนักของเหล็กตามที่มาตรฐานก�าหนดเท่านั้น

โดยไม่ค�านึงถึงคุณภาพ	 ดังน้ัน	 การทดสอบสมบัติของเหลก็ 

ทางเคมแีละทางเชิงกลตามวธิมีาตรฐาน	จะบ่งบอกถึงคณุภาพของ

เหล็กนั้นได้เป็นอย่างดี	

 

	 การทดสอบปริมาณธาตุต่าง	 ๆ	 ที่ควบคุมบางธาตุมี

ปริมาณน้อยมาก	 ๆ	 เป็นการยากในการทดสอบ	 ต้องใช้ห้อง

ปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือหรือได้รับการรับรองระบบงาน	

ISO/IEC	17025	ซึง่กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ให้บรกิารด้านการ

ทดสอบเหลก็ทัง้ทางด้านเคมแีละสมบตัเิชงิกลและสามารถเชือ่

มัน่ในผลการทดสอบทีว่ดัได้เทยีบกบัมาตรฐาน	ISO	และ	ASTM	

ที่ก�าหนดไว้	 นอกจากนี้ยังให้บริการทางด้านกิจกรรมทดสอบ

ความช�านาญ	จัดโดยกลุ่มทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ	

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์	 ได้เล็ง

เห็นความส�าคัญของการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทดสอบ

สมบัตขิองเหลก็	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	17025	

โดยจัดให้มีกิจกรรมทดสอบความช�านาญข้ึน	 ตามมาตรฐาน	

ISO/IEC	17043	 :	2010	ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพของห้อง

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งจากการควบคุมคุณภาพภายนอก	 โดย 

ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจะได้รบัตวัอย่างเหลก็ชนดิต่างๆ	ดงัรปูที	่1	-	4	

จากผูจ้ดัโปรแกรมทดสอบความช�านาญ	แล้วน�าชิน้งานตวัอย่าง

ไปทดสอบตามวิธีปฏิบัติของห้องปฏิบัติการเอง	

รูปที่ 3-4 ตัวอย่างทดสอบความช�านาญทดสอบสมบัติเชิงกล
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	 จากน้ันส่งผลทดสอบกลบัมายงัผูจ้ดัโปรแกรม	วศ.	จะประเมนิความสามารถในการทดสอบของแต่ละห้องปฏบิตักิารตามวธิี

ทางสถิติ	 ISO	13528	:	2015	ซึ่ง	วศ.	ได้จัดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ	2547	จนถึงปัจจบุนั	รายละเอยีดการจดักจิกรรมทดสอบความ

ช�านาญ	ดงัแสดงในตารางที่	1	

	 จากผลการจัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญของ	วศ.	จะพบว่าห้องปฏิบัติการของผู้ผลิตเหล็กของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ	

มีวิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล	ISO	และ	ASTM	นั้นส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ	ร้อยละ	85	

 

	 ประโยชน์ทีภ่าคอตุสาหกรรมเหลก็ได้รบัคือ	เหลก็หรือผลติภณัฑ์เหลก็ทีม่คีณุภาพได้รบัการรบัรองมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร

ที่ได้รับการรับรองระบบงาน	 ISO/IEC	 17025	 ท�าให้สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของเหล็กทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ	 โดย

เฉพาะทางด้านวัสดุสิ่งก่อสร้าง	

  

	 นอกจากนี้	 วศ.	ยังมีการผลิตตัวอย่างควบคุม	 (quality	control	 sample)	 เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพภายในของห้อง

ปฏิบัติการอย่างสม�่าเสมอ	 ส�าหรับตัวอย่างชนิดเหล็กคาร์บอนและเหล็กกล้าคาร์บอนเจือต�่า	 ใช้ทดสอบหาองค์ประกอบของ 

ธาตุ	8	ธาตุ	ซึ่งสามารถน�าไปทดสอบได้ทั้งตามมาตรฐาน	ISO	และ	ASTM	

ตัวอย่าง รายการ

	 เหล็กคาร์บอนและ

	 เหล็กกล้าคาร์บอนเจือต�่า

	-		องค์ประกอบทางเคมี	จ�านวน	8	ธาต	ุคือ	Carbon	(C),	Chromium	(Cr),	Copper	(Cu),	Manganese		

	 (Mn),	Nickel	(Ni),	Phosphorus	(P),	Sulphur	(S)	and	Silicon	 (Si)	

	 เหล็กกล้าไร้สนิม 	-	 องค์ประกอบทางเคมี	จ�านวน	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

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ : เหล็ก

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

 
 

 

 

	 นโยบาย	 “ไทยแลนด์	 4.0”	 เป็นนโยบายของรัฐบาล

ปัจจุบนัทีต้่องการให้ประเทศไทยเปลีย่นจากเศรษฐกจิแบบเดมิ

ไปสูเ่ศรษฐกจิแบบใหม่ทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม	โดย	1	ใน	10	

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพและเป็นปัจจัยในการ 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	(New	-	growth	engine)	ของประเทศไทย	

คืออตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร	(Food	for	the	future)	ซึง่

จะมุง่เน้นการเพิม่มลูค่าอาหารแปรรูป	ท�าให้เกดิกลุม่อตุสาหกรรม 

วจิยั	และผลติโภชนาการเพือ่สขุภาพ	เช่น	การพฒันาผลติภัณฑ์

อาหารที่มีการเติมสารอาหาร	 (Fortified	Foods)	 (ส�านักงาน

เศรษฐกิจอตุสาหกรรม,	2560)	หรืออาหารฟังก์ชัน	(Functional	

food)	 โดยอาจน�าวัตถุดิบที่มีคุณค่าสูงมาเติมลงในผลิตภัณฑ์

เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับผลิตภัณฑ์		

	 โสมจัดเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่มีสรรพคุณด้านการ

บ�ารุงสุขภาพ	รักษาความสมดุลของร่างกาย	และเพิม่ระบบไหล

เวียนโลหิต	 โดยสมบัติดังกล่าวเป็นที่ยอมรับมาอย่างช้านาน	

และเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพทั้งในเอเชียและ

อเมริกา	 ผู ้ผลิตตั้งแต ่ระดับชุมชน	 SMEs	 จนถึงระดับ

อุตสาหกรรมจึงนิยมน�าโสมมาใช้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์	

 

	 ดงัจะเหน็ได้จากผลติภณัฑ์มากมายในท้องตลาดท่ีมีการ

เตมิโสมหรอืสารสกดัจากโสม	เช่น	เครือ่งดืม่	รงันกผสมโสม	ซปุ

ไก่สกัดผสมโสม	เครือ่งดืม่ชูก�าลงัผสมโสม	กาแฟผสมโสม	เคร่ืองดืม่

สมนุไพรและชาผสมโสม	เป็นต้น	ซึง่โสมท่ีน�ามาใช้ในการพฒันา

ผลิตภัณฑ์นั้นมีหลายชนิด	 โดยแต่ละชนิดก็มีสมบัติต่างกันขึ้น

อยู่กับชนิดและปริมาณของสารออกฤทธ์ิท่ีมีอยู่ในโสมแต่ละ 

สายพันธุ์	โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ส�าคัญที่มีชื่อว่า	จินเซโนไซด์	

(ginsenoside)

	 ปัจจบัุนโสมท่ีเป็นท่ีรูจ้กัมหีลายสายพันธุ	์เช่น	โสมเกาหล	ี

(Panax	 ginseng)	 หรือโสมเอเชีย	 (Asian	 ginseng)	 โสม 

อเมรกิา	(P.	quinquefolius)	โสมญีปุ่่น	(P.	japonicus)	โสมจีน	

(P.	notoginseng)	โสมเนปาลหรอืโสมหมิาลายา	(P.	pseudo-

ginseng)		โสมเวียดนาม	(P.	vietnamensis)	และโสมไซบีเรีย	

(Eleutherococcus	senticosus)	เป็นต้น	(Smith,	2016)	โสม

เป็นสมุนไพรที่มีประวัติการใช้มาอย่างยาวนาน	 โดยทั่วไปทาง

แพทย์แผนจีนจะน�าโสมมาใช้ในสรรพคุณด้านการรักษาความ

สมดลุของร่างกาย	ฟ้ืนฟูพลงัชีวติ	โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัผูส้งูอายุ	

และผูท้ีอ่่อนแอจากความเจบ็ป่วย	ท�าให้มสีขุภาพดขีึน้	มข้ีอบ่งใช้

หลากหลายและจัดว่า	มีความปลอดภัย	มีงานวิจัยมากมายที่มี

การน�าโสมมาใช้รกัษาความผดิปกตขิองร่างกาย	เช่น	เสรมิสร้าง

ภูมิคุ้มกัน	และลดการอักเสบ	ช่วยปกป้องตับ	เสริมการท�างาน

ของระบบประสาท	ป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืด	โรคมะเรง็	

โรคเบาหวาน	 ลดความเม่ือยล้า	 ภาวะในวัยหมดประจ�าเดือน	

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ	และลดความเครียด	เป็นต้น	

จินเซโนไซด์ 
เสริมแกร่ง สร้างสุขภาพ
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รูปที่ 1 โครงสร้างของจินเซโนไซด์กลุ่ม protopanaxadiol (PPD)

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

	 จากการวเิคราะห์โสมพบว่า	โสมประกอบด้วสารประกอบ

หลายชนิด	อาทิ	กรดอินทรีย์		วิตามิน	เช่น	วิตามินเอ	วิตามินบี

หนึ่ง	 วิตามินบีสอง	วิตามินบีสิบสอง	วิตามินซี	 และกรดโฟลิก	

น�้าตาล	 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

เป็นสารประกอบหลกัทปีระโยชน์ต่อสขุภาพ	(Mackova,	2014;	

So	และคณะ,	2018)		 	

	 ซาโปนนิของโสมแตกต่างจากซาโปนนิชนดิอืน่	ๆ 	ตรงท่ีเป็น

ไตรเทอพนีซาโปนนิ	(triterpene	saponin)	ทีเ่รยีกว่า	จนิเซโนไซด์	

ซ่ึงพบเฉพาะในโสมสกลุ	Panax	เท่านัน้	ซาโปนนิของโสมมีพิษต�่า	

มฤีทธิท์�าให้เมด็เลอืดแดงแตก	(hemolysis)	น้อยโครงสร้างหลกั

ของจินเซโนไซด์เป็นสเตอรอยด์	 (steroid)	 ที่ประกอบด้วย	

คาร์บอน	17	อะตอม	จดัเรยีงตวัเป็นวง	4	วง	และความแตกต่าง

ของชนิด	 ต�าแหน่ง	 จ�านวนของโมเลกุลของน�้าตาลที่มาสร้าง

พันธะไกลโคซดิกิ	(glycosidic	bond)	ทีต่�าแหน่ง	C-3	และ	C-6	

มีผลให้จินเซโนไซด์แต่ละชนิดออกฤทธิ์แตกต่างกันซึ่งชนิดและ

ปริมาณของจินเซโนไซด์จะแตกต่างกันขึ้นกับสปีชีส์	 อายุ	 ส่วน

ของพืช	ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว	กรรมวิธีการผลิต	และวิธีการสกัด	

เป็นต้น	(เพ็ญพรรณ,	2555)		

	 ปัจจุบันสามารถจ�าแนกจินเซโนไซด์ในโสมได้มากกว่า	

150	ชนิด	 โดยจะแบ่งตามลักษณะโครงสร้างออกเป็น	2	กลุ่ม

หลัก	คือ	20(S)-protopanaxadiol	(PPD)	เช่น	Rb1	Rb2	Rb3	

Rg3	Rh2	Rc	Rd	Rs1	(รปูที	่1)	และ	20	(S)-protopanaxatriol	

(PPT)	เช่น	Rg1	Rg2	Rh1	Re	Rf	(รูปที่	2)		โดยทั้ง	2	กลุ่มต่าง

กันท่ีหมูค่าร์บอกซิลท่ีมาเกาะต�าแหน่ง	C-6	ของ	PPT	(Mackova,	

2014;	So	และคณะ,	2018)	

 

	 จากรายงานการพบสารจนิเซโนไซด์	สามารถจ�าแนกจนิ

เซโนไซด์ทีเ่ป็นองค์ประกอบหลกัในโสมได้	6	ชนดิ	คอื	Rb1	Rb2	

Rc	Rd	Re	และ	Rg1	ซ่ึงคดิเป็นปรมิาณร้อยละ	70-90	ของปรมิาณ

จินเซโนไซด์ทั้งหมดในโสม	 ในขณะที่จินเซโนไซด์ที่พบปริมาณ

เพียงเล็กน้อย	ได้แก่	Rg2	Rg3	Rg5	Rf	และ	Rh1	(Mohanan	

และคณะ,	2018)	ทั้งนี้มีการน�าจินเซโนไซด์เหล่านี้มาศึกษาผล

ด้านการออกฤทธิ์ต่อร่างกาย	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง	
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เสริมการท�างานของระบบประสาทส่วนกลาง	(CNS)1),	2),	3),	4) ü ü ü ü ü ü ü ü

ช่วยป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ1),	3) ü ü ü ü ü ü

ช่วยป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน2),	3) ü ü ü

ช่วยป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง2),	3) ü ü ü ü ü

เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบ1),	2) ü ü ü ü ü ü ü

เพิ่มการไหลเวียนของเลือด5) ü ü ü ü

ลดความเมื่อยล้า	และช่วยในการนอนหลับ5) ü

เสริมการท�างานของระบบต่อมไร้ท่อ5) ü ü ü ü

การออกฤทธิ์ต่อร่างกาย
ชนิดของจินเซโนไซด์

 Rb1 Rb2 Rc Re Rd Rg1 Rg2 Rg3 Rg5 Rf Rh1

	 ถงึแม้โสมจะมีคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยามากมาย	

แต่ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม	 โดยมีปริมาณที่แนะน�าใน 

การบริโภคอย่างปลอดภัย	คือ	โสม	2.7-4.5	กรัมต่อวัน	หรือโสม

สกัดไม่เกนิ	80	มลิลกิรมัต่อวนั	และรบัประทานต่อเนือ่งเป็นเวลา

น้อยกว่า	12	สัปดาห์	(So	และคณะ,	2018)	ซึ่งควรบริโภคตาม

ค�าแนะน�าของแพทย์		

	 กองผลติภณัฑ์อาหารและวสัดุสมัผสัอาหาร	กรมวทิยาศาสตร์

บริการ	เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	

และพัฒนางานด้านวทิยาศาสตร์ปฏบิตักิารด้านอาหารและเครือ่งดืม่	

ตลอดจนการประยุกต์หลักวิชาการและเทคโนโลย	ีมาใช้เพือ่เสรมิ

ความแกร่งให้กบัภาคชมุชนและอตุสาหกรรมของประเทศ	โดยเฉพาะ 

การพฒันาวธิทีดสอบทีเ่กีย่วข้องกบัด้านคณุภาพอาหารและความ

ปลอดภยัของผูบ้รโิภค	และในอนาคตจะเปิดให้บรกิารทดสอบสาร

ฟังก์ช่ันในอาหาร	เช่น	สารจนิเซโนไซด์	รวมท้ังสารส�าคญัอ่ืน	ๆ 	เพือ่

เป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของ 

ผูบ้รโิภคที่สนใจทางด้านสุขภาพ	และเพื่อรองรับการระบุปริมาณ

ของสารฟังก์ชันในการกล่าวอ้างการเตมิสารหรอืมสีารท่ีมคีณุสมบตัิ

ดงักล่าวจากการพฒันาผลติภัณฑ์ของภาคเอกชน	เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค	 ให้มีความปลอดภัย	 มีประโยชน์ต่อ

สขุภาพ	และเพือ่สนบัสนนุการมคีณุภาพชวีติทีด่ขีองผูบ้รโิภคต่อไป

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

เอกสารอ้างอิง
เพ็ญพรรณ	เวชวิทยาขลัง.	ฤทธิ์ต้านการอักเสบของโสม. 
 วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์	 [ออนไลน์]. มหาวิทยาลับศิลปากร.	 	มกราคม-ธันวาคม	2555,	ปีที่	7,	ฉบับที่	1,	1-16.	อ้างถึงวันที่	8	มิถุนายน	
2561].	เข้าถึงจาก:	http://www.prachanath.su.ac.th/tbps/tbps2012_1/tbps2012_1_41-55.pdf
ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม.	10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
 กลไกขับเคลือ่นเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต.	 [ออนไลน์].	 [อ้างถึงวนัที	่ 19	มถุินายน	2561].	 เข้าถงึจาก	 :	http://www.oie.go.th/sites/default/files/ 
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	 from	:	www.isca.co.in/BIO_SCI/research/Ginseng%20as%20Panacea.pdf
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง 

(คงสกุลมากอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ฐิติพร  แก้วสุวรรณ 
บรรณารักษ์ชำานาญการ

วนัท  ตะเภาพงษ์ 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 	 	 ห้องสมดุเป็นแหล่งให้ความรู	้แหล่งศกึษาค้นคว้า	ก่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์	การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรยีนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลย	ีและสิง่แวดล้อม	ช่วยสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน	
และพัฒนาคณุภาพชีวติและสิง่แวดล้อมของประชาชนในชุมชน	
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้หลักการและกระบวนการ
คดิแบบวิทยาศาสตร์เป็นฐานคดิและตัดสนิใจส�าหรบัประชาชน
ในการต่อยอดความรู้น�าไปสู่นวัตกรรมได้		

	 	 ชมุชนชนบท	มข้ีอจ�ากดัในการเข้าถงึความรู้วทิยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	และสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยน้อยกว่าชุมชนเมือง	ด้วย
ห้องสมุดโรงเรียนในชนบทมีปัญหาเรื่องงบประมาณการจัดหา
สือ่ความรูท้ีทั่นสมยั	ขาดบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ความช�านาญ 
ในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือและสื่อความรู้ที่เหมาะสมกับ
ห้องสมดุ	ขาดการจดัการให้สามารถสบืค้นอย่างเป็นระบบ	รวมท้ัง
ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเข้าถึงสารสนเทศ	 ไม่มี
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งสารสนเทศออนไลน์	 ท�าให้
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนไม่สามารถเข้าถึงสังคมฐานความรู	้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้
 
	 	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ตระหนักในข้อจ�ากัดดังกล่าว	
ได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาและเสริมสร้าง	ศักยภาพเยาวชน
รุ่นใหม่ให้มคีณุภาพเพือ่ให้เป็นรากฐานทีแ่ขง็แกร่งของประเทศ	
โดยการจัดกจิกรรมยกระดบัห้องสมดุโรงเรยีน	มเีป้าหมายหลกั
ในการพัฒนาห้องสมดุโรงเรียนในชุมชนให้มหีนงัสอืมสีือ่ความรู้
และสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่
ทนัสมัยด้วยการจดัมมุห้องสมดุวทิยาศาสตร์	(Science	Library	
Corner)	ส�าหรบัเดก็และเยาวชน	มมุสารสนเทศด้านการอนรุกัษ์
พลงังานและส่ิงแวดล้อมส�าหรับชมุชน	ท�าให้ห้องสมดุโรงเรยีนเป็น

แหล่งเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ส�าหรับเยาวชนและประชาชน	 โดยในปี	 2561	 ได้จัดกิจกรรม 
ยกระดบัห้องสมดุโรงเรยีนวดับางเพลงิ	(คงสกุลมากอทิุศ)	จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	7-8	มิถุนายน	2561	ณ	โรงเรียน
วัดบางเพลิง	(คงสกุลมากอุทิศ)	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
	 	 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมฯ	 ครั้งนี้	 ด�าเนินงานภายใต้โครงการห้องสมุด 
สีเขียว	 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ซึง่กรมฯ	ได้บรูณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว	 สมาชิก
ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
(ศปว.)	หน่วยงานภาคเอกชน	ได้แก่	บริษัท	บุ๊คแอกเซส	จ�ากัด	
บริษัท	โรงสีข้าว	ส.เขมราฐ	บริษัท	เอสเค	กรีนอโกร	โพรดักส์	
จ�ากัด	 โดยมีโรงเรียนวัดบางเพลิงเป็นผู้ประสานงานในพื้นที	่
หน่วยงานร่วมลงพื้นที่ด�าเนินกิจกรรม	ประกอบด้วย	ห้องสมุด
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 และ	 เจ้าหน้าท่ีกรมอนามัย	
ห้องสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 ได้ส่ง
มอบหนังสือ	อุปกรณ์การศึกษา	รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับห้องสมุดโรงเรียน	จ�านวน	5	แห่ง	ได้แก่	โรงเรียน
วัดบางเพลิง	 (คงสกุลมากอุทิศ)	 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม	
โรงเรียนวัดตาลเอน	 โรงเรียนวัดแก้วตา	 และโรงเรียนวัดทาง
กลาง		สรปุการพฒันาสือ่ความรูเ้พือ่ยกระดบัห้องสมดุโรงเรยีน
ทั้ง	5	แห่ง	และการจัดกิจกรรมจัดฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ดังนี้
 
 การจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน
		 	 โดยคัดเลือกเอกสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 และ
เอกสารอื่น	ๆ 	เน้นมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์	(Science	Library	
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มอบหนงัสอืและอุปกรณ์การศกึษาคอมพวิเตอร์ 

ที่ได้รับจากการบริจาค

	 	 ฐานการเรยีนรู้	Kids	Lab 

	ด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม

มุมห้องสมุดวิทยาศาสตร	์ (Science	 Library	

Corner)

การสาธติท�าน�า้ยาล้างจานชวีภาพ

Corner)	ให้บรกิารแก่เยาวชน	รวมทัง้ให้เดก็และเยาวชนได้เรียนรู้	
และใช้หลกัการทางวทิยาศาสตร์ก่อให้เกดิการจดุประกายความคดิ	
ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
 
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library)
	 	 แนะน�าบรกิารและวธิกีารเข้าถงึสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 ในระบบห้องสมุด	 และ	 หนังสือ
อเิล็กทรอนิกส์	ผ่าน	ควิอาร์โค้ด	และ	โมบายแอปพลเิคชัน่	DSS	
Science	e-book	
 
 นิทรรศการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สู่ชุมชนเพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพ
	 	 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�าวัน	วิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็ก
และเยาวชน	 ฯลฯ	 เพื่อกระตุ้นให้มีการน�าความรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้สร้างรายได้สร้างอาชีพ
แก่ชุมชน

 ฐานการเรียนรู้ Kids Lab ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 และสิ่งแวดล้อม 
	 	 ฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของดิน	รู้จักคุณสมบัติ
ของการอุ้มน�้าของดินเหนียว	ดินทราย	ดินร่วน	ความแตกต่าง
ของดินแต่ละชนิดเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน	

 ฐานการเรียนรู้เรื่องแสงและภาพลวงตา 
	 	 เป็นการฝึกความสามารถด้านการมองเห็นและการรบัรู้
ของสมองของเด็ก

 ฐานการเรียนรู้การท�าน�้ายาล้างจานชีวภาพ 
	 	 สาธิตการท�าน�้ายาล้างจานโดยใช้วัสดุเหลือทิ้ง	 เช่น	
เปลือกสับปะรด	เปลือกมะนาว	

 ฐานการเรียนรู้การน�าวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
	 	 การบรหิารจัดการขยะ	การน�าขยะมาใช้ให้เกดิประโยชน์	
เป็นการต่อยอดท�าให้มีรายได้มาเสริมสร้างให้กับครอบครัว
กิจกรรมยกระดับห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนครั้งนี้	 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย	 ผู้บริหาร	 ครู	 อาจารย์	 นักเรียน	 และ
ประชาชนในชมุชน	จ�านวนประมาณ	280	คน	มผีูต้อบแบบประเมนิ
การจัดกิจกรรมจ�านวน	250	คน	คิดเป็นร้อยละ	89.28	พบว่า	
มคีวามคดิเห็นในการบรรลวุตัถุประสงค์กิจกรรม	ท้ัง	3	กจิกรรม	
ได้แก่	
	 	 1.	สามารถเข้าถึงความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	 	 	 2.	สามารถน�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอน	
การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	การประกอบอาชีพ	
	 	 3.	รู้จักบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี
และบรกิารของหน่วยงานภาครฐั	ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด	โดยมีคะแนนเฉลี่ย	4.99	คิดเป็นร้อยละ	99.80	

	 	 ผลลัพธ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 
1.	สามารถได้รับประโยชน์คอื	พฒันาความรู	้ความคดิ		2.	สร้าง
ทัศนคตท่ีิดต่ีอหน่วยงานภาครฐั	3.	พฒันาทักษะในการปฏบิติังาน 
การศึกษา	 4.	 พัฒนาการมีส่วนร่วมและในการท�างานเป็นทีม	 
5.	ความสนกุสนานเพลดิเพลนิ	ความบันเทิง	ความคดิเหน็อยูใ่น
ระดบั	มากทีส่ดุ	โดยมคีะแนนเฉลีย่	4.96	คดิเป็นร้อยละ	99.20		
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วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	มีภารกิจในการสนับสนุน	ส่งเสริมงานวิชาการ	เพื่อ

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคุณภาพของประเทศไทย	ได้แก่	

มาตรวิทยา	 (Metrology)	การมาตรฐาน	 (Standardization) 

การทดสอบ	 (Testing)	 และคุณภาพ	 (Quality)	 โดยท่ีกรม

วทิยาศาสตร์บรกิารมบีทบาทในฐานะทีเ่ป็นทัง้หน่วยงานปฏบัิตกิาร

และหน่วยงานสนับสนุน	 ส่งเสริมในการพัฒนาและสร้างความ

เข้มแขง็ให้งานทัง้	4	ด้าน	เพือ่ให้ภาคการผลติสามารถผลติสนิค้า

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งมอบให้กับผู้บริโภคในประเทศและ

สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

 

	 การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเป็นส่วนส�าคัญใน

การให้องค์กรหรอืห้องปฏบิติัการได้รับการยอมรับในระดบัสากล	

ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดยส�านักบริหารและรับรองห้อง

ปฏบิตักิาร	เป็นหน่วยรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร	(Accredita-

tion	Body)	ทีร่บัผดิชอบตามมาตรา	30	แห่ง	พระราชบัญญตัิ

การมาตรฐานแห่งชาต	ิพ.ศ.	2551	ได้ด�าเนินการและจดัท�าระบบ

บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17011	โดยได้รับ

การยอมรับร่วมกับองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการ

รบัรองห้องปฏบิตักิาร	(Asia	Pacific	Laboratory	Accreditation	

Cooperation	Mutual	Recognition	Arrangement,	APLAC	

MRA)	และการยอมรบัร่วมกบัองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ

รับรองห้องปฏิบัติการ	(International	Laboratory	Accredi-

tation	Cooperation	Mutual	 Recognition	Arrangement,	

ILAC	MRA)	ทัง้ด้านการรบัรองระบบงานห้องปฏบิติัการทดสอบตาม 

มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	ด้านการรับรองความสามารถผู้จัด

โปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏบัิตกิารตามมาตรฐาน	

ISO/IEC	17043		และการรบัรองความสามารถผูผ้ลติวสัดอุ้างองิ

ตามมาตรฐาน	ISO	17034		ส�านกัฯ	ได้รบัการตรวจประเมนิใหม่	

(Re-evaluation)	จากองค์การภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกว่าด้วยการ

รบัรองห้องปฏบิตักิาร	(Asia	Pacific	Laboratory	Accreditation	

Cooperation,	APLAC)	ทีด่�าเนนิการโดย	Cynthia	Chen	และ

คณะ	ระหว่างวันที่	21	ถึง	26	มกราคม	2561	ซึ่งสรุปผลการ

ตรวจประเมินได้เวียนขอความคิดเห็นจากกลุ่มงานเฉพาะกิจ	

(The	Task	Force	Group	report	)	และกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

ได้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงาน	เพื่อการตรวจประเมินใหม่	

(APLAC	Re-evaluation)	ให้แก่ท่ีประชุม	APLAC	MRA	Council 

ในการประชุม	2018	APLAC/PAC	Joint	Annual	Meetings		

ณ	เมอืงเกียวโต	ประเทศญีปุ่่น		ระหว่างวนัท่ี	4-9	มถุินายน	2561	

เพ่ือการคงสถานะการยอมรับร่วม	 APLAC	MRA	 ของส�านัก

บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ซึ่ง

จะท�าให้ห้องปฏบิติัการไทยทีไ่ด้รบัการรบัรองจากกรมวทิยาศาสตร์

บริการ	ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

	 บทบาทการรบัรองระบบงานในส่วนของกรมวทิยาศาสตร์

บรกิาร	จงึมส่ีวนช่วยเหลอืและสนบัสนนุห้องปฏบัิตกิารทดสอบ

ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ในการให้ความรูค้วามเข้าใจ	ชีแ้จงให้เหน็

ความส�าคัญของการจัดท�าระบบการบริหารงานคุณภาพห้อง

ปฏิบตักิาร	น�ามาตรฐานสากลมาใช้ควบคมุคณุภาพการด�าเนนิงาน	

และท�าให้องค์กรเป็นทีย่อมรบัของลกูค้าเป็นการสร้างหลกัประกนั

วศ.สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทย

สู่การยอมรับระดับสากล

จันทรัตน์  วรสรรพวิทย์
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ

สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
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หมายเหตุ

*ILAC :  

International	Laboratory	Accreditation	Cooperation

**EA :  

European	co-operation	for	Accreditation

***IAAC : 

Inter	American	Accreditation	Cooperation

****APLAC :  

Asia	Pacific	Laboratory	Accreditation	Cooperation

ขอบข่าย APLAC MRA ILAC MRA

1.	ห้องปฏบิตักิารทดสอบ	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025

2.	ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏบัิตกิาร	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17043

3.	ผู้ผลิตวสัดุอ้างองิ	ตามมาตรฐาน	ISO	17034

*ILAC
ISO/IEC 17025 
Calibrations

ISO/IEC 17025
Testing

ISO 15189
Medical

ISO/IEC 17020
Inspection

Total

**EA 2912 15191 3342 5010 26455

***IAAC 2528 7686 142 2816 13172

****APLAC 6077 33808 3313 3631 46829

คณุภาพของห้องปฏบัิติการให้เป็นทีย่อมรับทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ท�าให้เกดิความเชือ่มัน่ในผลการทดสอบและเป็นท่ียอมรับ

ซึ่งกันและกัน

 

	 หากท่านสนใจขอการรบัรองระบบงานห้องปฏบิติัการ	สามารถตดิต่อสอบถามได้ท่ี	ส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏบิติัการ	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	โทร.	02-201-7137

ขอบข่ายที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการยอมรับร่วม APLAC MRA และ ILAC MR

สรุปผลการรับรองระบบงาน : จ�านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองจ�าแนกตามมาตรฐานการรับรองในแต่ละ	

	 	 ภูมิภาค

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

พรระวินท์ ควรแย้ม
นักวิชาการเผยแพร่ สำานักงานเลขานุการกรม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
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เอกสารอ้างอิง

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.	ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม.	พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561	[ออนไลน์].	ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน,	3	กรกฎาคม	2561	[อ้าง

ถึงวันที่	2	สิงหาคม	2561].	เข้าถึงจาก:	https://www.ocsc.go.th/node/4356

		 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	จดัพธิถีวายสตัย์ถวายสตัย์ปฏญิาณเพือ่เป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน	 และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดี 
และพลงัของแผ่นดนิ	เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
มหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	๖๖	พรรษา	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑	โดยมี
น างอมุาพร	สขุม่วง	อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ	 เป็นประธานในพิธพีร้อมด้วย
คณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	พนักงานและเจ้าหน้าที	่กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	เข้าร่วม
พธิโีดยพร้อมเพรยีงกนั	ณ	ห้องประชมุภมูบิดนิทร์	ชัน้	๖	อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตัิ	
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร
 
		 การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน	
ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	เป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมเน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	๖๖	พรรษา	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑	 เพือ่พร้อมใจกันแสดง 
ความจงรกัภกัด	ี ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาทีส่ดุมไิด้	 และแสดงความ 
มุง่ม่ันแน่วแน่ทีจ่ะเป็นข้าราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ	 ปฏบิตัหิน้าทีต่ามรอย 
พระยคุลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกดิประโยชน์สขุแก่ประชาชนและ
ประเทศชาตสิบืไป
 
		 ทัง้น้ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ยดึมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างถกูต้อง	 เป็นธรรม	
แ ละได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการท่ีดีและ 
พลงัของแผ่นดนิ	ปฏบิตัหิน้าทีต่ามรอยพระยคุลบาทในฐานะข้าของแผ่นดนิให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาต	ิได้มกีารด�าเนินงานโครงการเรยีนรูต้าม
รอยพระยคุลบาท	เพือ่ให้ผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	พนกังาน	และเจ้าหน้าท่ี	ได้เรยีนรูต้าม
รอยพระยคุลบาท	รวมทัง้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องและเป็นจริงเกีย่วกับ
ส ถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ	 เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนเรยีนรูเ้ข้าใจหลกัการทรงงาน		และน�ามาประยกุต์ใช้ในการปฏบัิตริาชการ
และการพฒันาเพ่ือให้เกดิประโยชน์ในวงกว้าง		ปลกูฝังค่านยิมคุณธรรมจริยธรรม	
เสรมิสร้างจติส�านึก	การรกัษาศกัด์ิศรขีองความเป็นข้าราชการ	มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ		
มีทัศนคติที่ดี	 ตลอดจนเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและ
ประเทศชาติ
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วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 	ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	 กรมวิทยาศาสตร์ 

บรกิาร	เป็นหน่วยรบัรองระบบงานห้องปฏบัิติการ	มบีทบาทด้านการ

พัฒนาและรบัรองระบบงานห้องปฏบิติัการของประเทศให้ได้รบัการ

รบัรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	ทัง้การรบัรองความสามารถ

ห้องปฏบิตักิารทดสอบตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025		ด้านฟิสกิส์	

เคม	ีและวทิยาศาสตร์ชีวภาพ	การรบัรองความสามารถผูจ้ดัโปรแกรม

ก ารทดสอบความช�านาญตามห้องปฏิบัติการมาตรฐาน	 ISO/IEC	

17043	และการรบัรองผู้ผลติวสัดุอ้างองิตามมาตรฐาน	ISO	17034	

ด้านการทดสอบ	สอบเทยีบ	และการทดสอบทางการแพทย์	การรบัรอง

ระบบงานห้องปฏบิตักิารนบัเป็นเครือ่งชีว้ดัคณุภาพและความสามารถ

ของห้องปฏบิตักิาร	สร้างความเชือ่มัน่ในผลการทดสอบ	ส่งผลให้การ

ทดสอบได้รับการยอมรับทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	 โดยส�านกั

บรหิารและรับรองห้องปฏบิติัการได้ลงนามการยอมรบัร่วมในระดบั

ภมูภิาค	(Mutual	Recognition	Arrangement,	MRA)	กบัองค์การ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	

(Asia	Pacific	Laboratory	Accreditation	Cooperation,	APLAC)	

ทัง้ในด้านการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิารทดสอบ	การบัรองผูจั้ด

โ ปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏบิติัการ	 และการรบัรอง 

ผูผ้ลติวัสดอุ้างองิ	 และในระดับสากลกบัองค์การระหว่างประเทศว่า

ด้วยการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร	(International	Laboratory	

Accreditation	Cooperation,	ILAC)	ด้านการรับรองระบบงานห้อง

ปฏบิตักิารทดสอบ	ท�าให้ผลการทดสอบได้รบัความเชือ่ถอืและยอมรบั

จากนานาประเทศด้วย

 

	 ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ	 เป็นหน่วยงานระดับกอง

บัญชาการ	 ส่วนงานสนบัสนุนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	

สงักดัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	มอี�านาจหน้าทีต่รวจสถานท่ีเกดิเหตุ

เพือ่รวบรวมพยานหลกัฐานและตรวจพสิจูน์หลกัฐาน	โดยมหีน่วยงาน

ครอบคลมุพืน้ท่ีท่ัวประเทศ	 ในฐานะท่ีเป็นต้นธารแห่งกระบวนการ

ยตุธิรรมในการน�าผลการตรวจพสิจูน์ทางวทิยาศาสตร์เพ่ือเป็นพยาน

หลั กฐานสนับสนุนให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการจับตัวผู้กระท�า 

ความผดิเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม	ตอบสนองนโยบายการด�าเนนิงาน

ก ร ะบวนการยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 เป็นไปตามหลัก

มาตรฐานสากล	สามารถสนบัสนนุงานสบืสวนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

เป็ นหลักประกันความยุติธรรม	 อันเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรั พย์สนิให้กบัประชาชน	 โดยใช้วทิยาการสมยัใหม่ในการตรวจหา

และเพ่ิมน�า้หนกัพยานหลกัฐานในทางคดใีห้มปีระสทิธภิาพ	

	 ก า รสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการพิสูจน์หลักฐานของ

ประเทศไทยเป็นปัจจยัส�าคญัในการสร้างความเข็มแขง็ของกระบวนการ

ด้ า นนิติวิทยาศาสตร์	 ซ่ึงการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

ทดสอบตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	 จะท�าให้เกดิความมัน่ใจ 

ใ นผลการทดสอบของห้องปฏบิตักิารด้านการพิสจูน์หลักฐาน	และ 

การจดัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏบัิตกิารด้านการพสิจูน์

หลกัฐานท่ีได้การรบัรองความสามารถผูจั้ดโปรแกรมการทดสอบความ

ช�านาญตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17043	จะท�าให้ผลการเปรยีบเทียบ

ฝีมื อระหว่างห้องปฏบิตักิารด้านการพสิจูน์หลกัฐานแต่ละหน่วยงาน

มคีวามน่าเชือ่ถอื	ส่งผลให้ประชาชนเกดิความไว้วางใจและได้รับความ

ยุติ ธรรมอย่างเท่าเทียมกัน	 รวมทั้งท�าให้กระบวนการยุติธรรมของ

ประ เ ทศไทยได้รับการเชื่อถือและยอมรับจากนานาประเทศด้วย

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์

 

	 การลงนามบนัทกึความเข้าใจความร่วมมอืทางวทิยาศาสตร์	

ระหว่างส�านักงานพิสูจน์หลักฐาน	 และกรมวิทยาศาสตร์บริการ	

ความร่วมมือของ

วศ. กับกองพิสูจน์

หลักฐานตำารวจ 

ศันสนีย์  ชีระพันธ์
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ

สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
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กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี เมือ่วนัที	่ 9	 มถินุายน	 2560	 

มวีตัถปุระสงค์	เพือ่ให้มกีารบรูณาการในการน�าองค์ความรูท้างวชิาการ

ด้านวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยมีาพฒันางานตรวจพสิจูน์หลกัฐาน

ของประเทศไทย	โดยอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะทางทีเ่กีย่วข้องของ

แต่ละหน่วยงานมาพฒันาให้เกดิระบบทีเ่ป็นมาตรฐานสากลอย่างเป็น

รปูธรรม	เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้กบักระบวนการยติุธรรม	ความร่วมมอื

ดงักล่าวเป็นการบูรณาการองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไปใช้ในการด�าเนนิงานด้านพิสจูน์หลกัฐานให้มคีวามถูกต้อง	เท่ียงตรง

และเป็นไปตามแนวปฏบิตัขิองมาตรฐานสากล	โดยอาศยัความเชีย่วชาญ

เฉพาะทางของแต่ละหน่วยงาน	ซึง่มขีอบเขตความร่วมมอืดังนี้

	 	 1.	การจดัท�าแผนบรูณาการ	โดยระบกุจิกรรมและระยะเวลา

การด�าเนนิการทีเ่หมาะสมตามขอบเขตของความร่วมมอื

	 	 2.	จดัท�ากจิกรรมทดสอบความช�านาญของหน่วยตรวจ	และ

ของห้องปฏบิตักิารทดสอบ	(Proficiency	Testing	;	PT)

	 	 3.	ความร่วมมอืในการพฒันาระบบงานความสามารถห้อง

ปฏบิติัการทดสอบด้านการพสิจูน์หลกัฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

สากล	ISO/IEC	17025	

	 	 4.	ความร่วมมอืในการพัฒนาบุคลากรของส�านักงานพสิจูน์

หลกัฐานต�ารวจ	ให้มีองค์ความรูแ้ละทกัษะในด้านระบบคุณภาพและ

เทคนิคการทดสอบทีเ่กีย่วข้อง

	 เริม่ต้นจากการพัฒนาข้าราชการต�ารวจให้มคีวามรูแ้ละวทิยาการ

สมยัใหม่	โดยส่งเสรมิการท�างานของต�ารวจทกุหน่วยงานในสงักัดให้มี

มาตรฐานเดยีวกันในระดบัสากล	มสีาขาการตรวจพสิจูน์	 11	 สาขา	

พร้อมเครือ่งมือวทิยาศาสตร์ทีใ่ช้ในการตรวจพสิจูน์	ดังน้ี

	 	 1.	สาขาการตรวจสถานท่ีเกดิเหตุ

	 	 2.		สาขาการตรวจพสิจูน์เอกสารและการปลอมแปลง

	 	 3.		สาขาการตรวจพสิจูน์อาวธุปืน	และเคร่ืองกระสุน

	 	 4.		สาขาการตรวจพสิจูน์ทางเคมี

	 	 5.		สาขาการตรวจพสิจูน์ทางฟิสกิส์

	 	 6.		สาขาตรวจพสูิจน์ชีววทิยาศาสตร์และดีเอน็เอ

	 	 7.		สาขาการตรวจพสิจูน์ยาเสพติด

	 	 8.		สาขาการตรวจพสิจูน์ลายน้ิวมือ	ฝ่ามอื	และฝ่าเท้าแฝง

	 	 9.	สาขาการตรวจพสิจูน์คอมพวิเตอร์

	 10.	สาขาการตรวจพสิจูน์ด้วยเคร่ืองจับเทจ็

	 11.	สาขาการตรวจพสิจูน์ยาพิษ

 

	 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้มีความส�าคัญในการ

วเิคราะห์	ทดสอบ	วตัถุพยานต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องในคดจีนได้ผลรายงาน

การตรวจพิสูจน์ซ่ึงเป็นหลักฐานท่ีจะสนับสนุนพนักงานสอบสวน

ด�าเนนิคดผีูก้ระท�าความผดิจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องพฒันา

บุคลากร	ระบบ	และข้ันตอนการปฏบัิตงิาน	ทดสอบวตัถพุยานให้เป็น

ไปตามแนวทางปฏบิตัขิองมาตรฐานสากล	ให้มคีวามถกูต้องเท่ียงตรง	

 

	 ปัจจุบันได้ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรของส�านักงานพิสูจน์ 

หลักฐานต�ารวจ	 โดยวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 มีการ 

จดัอบรม	ณ	ศนูย์ฝึกอบรมส�านกังานพสิจูน์หลักฐานต�ารวจ	จงัหวัด

เพชรบุร	ีกจิกรรมท่ี	1-3	หลกัสูตรละ	2	รุน่	ดงัน้ี

	 -	 กจิกรรมท่ี	1	หลกัสตูร	ข้อก�าหนด	ISO/IEC	17025	:	2017

	 -	 กจิกรรมที	่2	หลกัสตูร	การตรวจติดตามคณุภาพภายในตาม

มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	:	2017

	 -	 กจิกรรมท่ี	3	หลกัสตูร	การจดัท�าเอกสารในระบบคณุภาพ

ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	:	2017

 

	 จัดอบรม	ณ	 กองพิสูจน์หลักฐานกลาง	 ส�านักงานพิสูจน ์

หลกัฐานต�ารวจ	เขตปทุมวนั	กรงุเทพฯ	กจิกรรมท่ี	4	จ�านวน	2	รุน่	

และกจิกรรมท่ี	5	จ�านวน	3	รุน่	ดังนี้

	 -	 กจิกรรมท่ี	4	หลกัสตูร	สถิตสิ�าหรบังานวเิคราะห์	ทดสอบ	

และการหาความไม่แน่นอนทางการวดั

	 	-	กจิกรรมท่ี	5	หลกัสตูร	ความปลอดภยัของห้องปฏิบตักิาร

ท่ีเก่ียวข้องกับสารเคมี
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แพลงก์ตอนพืชนักพเนจรตัวเอกแห่งท้องทะเล

บทบาทของ วศ. 

ในวันรับรองระบบงานโลก 

พรพรรณ ปานทิพย์อำาพร 
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ

สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 (วศ.)	 กระทรวงวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

(สมอ.)	กระทรวงอตุสาหกรรม	กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	(วพ.)	

กระทรวงสาธารณสขุ	 และส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาต	ิ (มกอช.)	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึง่เป็น

หน่วยงานทีด่�าเนินงานด้านการรบัรองระบบงานของไทยได้เข้า

ร่วมเป็นสมาชกิความตกลงร่วมการรบัรองระบบงานขององค์การ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน	 (International	

AccreditationForum:	IAF)	และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย

การรบัรองระบบงานห้องปฏบัิตกิาร	(International	Laboratory 

	Accreditation	Cooperation	:	ILAC	)	ซึง่ส่งผลให้การรบัรอง

ระบบงานหน่วยรับรอง	 หน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการของ

ประเทศไทยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากประเทศสมาชิก	โดย	

IAF/ILAC	ได้มีมติร่วมกันก�าหนดให้วันที่	9	มิถุนายน	ของทุกปี

เป็นวัน	“การรับรองระบบงานโลก (World Accreditation 

Day)”	ในปีนี้หน่วยงานรับรองระบบงานของไทยทั้ง	4	หน่วย

งาน	 ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเน่ืองในวันรับรอง

ระบบงานโลกประจ�าปี	 2561	 ขึ้นในวันศุกร์ที่	 22	 มิถุนายน	

2561	ณ	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลีย์	ประตูน�้า	กรุงเทพมหานคร	

โดยหัวข้อส�าหรับการรณรงค์และส่งเสริมในปีนีคือ“Accredi-

tation:	Delivering	a	Safer	World”	เพื่อส่งเสริมโดยเน้นให้

เห็นถึงบทบาทและความส�าคัญของการตรวจสอบและรับรอง

ตามมาตรฐานในการช่วยสนบัสนนุและยกระดบัระบบมาตรฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของโลก	(Global	Infrastructure)	ให้มี

คุณภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

	 นักพเนจรตัวจ๋ิวแห่งท้องทะเล	 คือ	 ฉายาของสิ่งมีชีวิต

ขนาดเล็กที่มีชื่อว่า	 แพลงก์ตอน	 เป็นตัวเอกของ	 วศ.	 ในปีนี้	

ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	ได้เชิญห้องปฏิบัติการ

แพลงก์ตอนพชื	ศนูย์วจิยัและพฒันาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก	

(ระยอง)	กรมประมง	ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

ความสามารถห้องปฏบิตักิารจากส�านกับรหิารและรบัรองห้อง

ปฏบิติัการ	มาร่วมแสดงนทิรรศการในงานวนัรบัรองระบบงานโลก	

ซ่ึงห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืชมีหน้าท่ีความรับผิดชอบใน

การศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง	

สัตว์น�้าในแหล่งท�าประมง	 เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น�้าให้มี

ความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค	โดยห้องปฏบัิตกิารฯ	ได้ตระหนกัถงึ

เรื่องการสร้างความเช่ือมั่นในผลของการตรวจนับแพลงก์ตอน

พชืทัง้หมดในน�า้ทะเล	ห้องปฏบิตักิารฯ	จงึได้ยืน่การขอรบัการ

รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน	

(World Accreditation Day) ปี พ.ศ. 2561 : 
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จ�ำแนกและตรวจนับแพลงก์ตอนพืช

เป็นไปตำมเกณฑ์ก�ำหนด

ตรวจวิเครำะห์ทุกวัน
จนกว่ำจะกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ

หอยสองฝำจำกแหล่งรับรองปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ไม่ใช่

ใช่

กำรตรวจติดตำมคุณภำพและเฝ้ำระวังแหล่งรับรองหอยสองฝำ

ISO/IEC	 17025	 จากส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการในรายการแพลงก์ตอนพืชสกุล	 Alexandrium	 spp.	 และ	

Gymnodnium	spp.	ในน�้าทะเล	ซึ่งแพลงก์ตอนพืชทั้ง	2	สกุลนี้เป็นพิษโดยตัวของแพลงก์ตอนเองและสามารถถ่ายทอดพิษจาก

แพลงก์ตอนพืชในห่วงโซ่อาหาร	โดยหอยสองฝาจะบรโิภคแพลงก์ตอนทีล่่องลอยอยูใ่นมวลน�า้	ซึง่หอยสองฝาสามารถสะสมสารพิษ

ทีเ่กดิจากแพลงก์ตอนพชืไว้ในตัวของมนัได้	เมือ่มนษุย์รบัประทานหอยสองฝานีเ้ข้าไปอาจจะได้รบัสารพษิทีส่่งผลต่อระบบประสาท	

ลิ้นชา	มือชา	เท้าชา	เป็นอัมพาต	หายใจไม่ออก	และอาจเสียชีวิตได้

 

	 ผลที่ได้รับจากการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมงานรับรองคุณภาพสัตว์น�้าให้มี 

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคของกรมประมงให้มีความน่าเชื่อถือเป็นไปตามมาตรฐานสากล

	 	การประมงเป็นรากฐานส�าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับประชาชน	 การเฝ้าระวัง 

โดยการตรวจสอบชนิดของแพลงก์ตอน	 โดยเฉพาะชนิดที่มีการสะสมสารพิษในตัว	 ซึ่งผลของการตรวจสอบดังกล่าวได้มาจาก 

ห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้รับการรบัรองความสามารถห้องปฏบัิตกิารตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	จะช่วยเพิม่ความมัน่ใจในการรายงาน

ผลการเฝ้าระวัง	น�าไปสูก่ารสร้างความปลอดภยัให้กบัผูบ้รโิภคในการบรโิภคสตัว์ทะเลประเภทหอย	เม่ือผลทีไ่ด้จากห้องปฏิบตักิาร

พบว่ามีความปลอดภัย	 จึงอนุญาตให้ชาวประมงด�าเนินการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าในบริเวณนั้นได้ตามปกติ	 เพื่อเป็นการควบคุมและ

ป้องกันอันตรายจากสัตว์น�้าให้กับประชาชนชาวไทย



ด้านการควบคุมคุณภาพน้ำาบริโภคด้วยมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17024 วรรณาทิพย์  เติมมหาวงษ์
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

การยกระดับความสามารถบุคลากร

	 กรมวทิยาศาสตร์บริการ	(วศ.)		โดยส�านักพฒันาศกัยภาพ
นกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบัิติการ	 (พศ.)	 ได้พฒันาระบบงานรบัรอง
ความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	 
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี และเปิดให้การรบัรองสาขาแรก		
“การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ”	 ได้รับการ
รับรองเป็นหน่วยรับรองบุคลากร	 (Certification	 Body	 for	
Persons	 :	 CB)	 เป็นรายแรกของประเทศไทยจากส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 	 ซึ่งเป็นหน่วยรับรอง
ระบบงาน	(Accreditation	Body	:	AB)	ของประเทศไทย	
 
	 ทั้งน้ี	 เพ่ือเป็นการผลักดันและยกระดับความสามารถ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		ของประเทศไทย	พศ.	
วศ.	จงึได้ด�าเนนิการพฒันาสาขาการรบัรองใหม่อย่างต่อเนือ่ง	โดย	
วศ.	 เล็งเห็นว่า	 น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย	์	
ในร่างกายของมนุษย์มีน�้าเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง	 2	 ใน	 3	 ของ 
น�า้หนกัตัว	โดยเป็นส่วนประกอบของอวยัวะ	เน้ือเยือ่	และสารต่าง	ๆ 	
ในร่างกาย	 จากการศึกษาและวิจัยพบว่า	 ร่างกายของมนุษย์มี
ความต้องการใช้น�า้ในกระบวนการต่างๆ	เช่น	การล�าเลยีงอาหาร
ไปสูส่่วนต่างๆ	ของร่างกาย	การรกัษาอณุหภมูขิองร่างกายให้คงที	่
โดยการพาความร้อนภายในร่างกายให้ระบายออกมาพร้อมกับเหง่ือ	
การย่อยอาหาร	ทีต้่องอาศยัน�า้ร่วมกบัเอนไซม์ในการย่อยอาหาร
ประเภทโปรตนี	คาร์โบไฮเดรต	และไขมนั	ให้เป็นสารทีม่โีมเลกลุ
ขนาดเลก็ลงเพือ่ให้ร่างกายสามารถดดูซมึไปใช้ได้	และอืน่ๆ	 เป็นต้น	
นอกจากน�า้จะเป็นสิง่ส�าคญัต่อการด�ารงชวีติแล้ว	น�า้ยงัมปีระโยชน์
ต่อมนษุย์ในด้านอืน่ๆ	เช่น	ใช้ในการเกษตร	ปลกูพืช	เลีย้งสตัว์	และ
การประมง	ส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม	ซึง่มวีตัถปุระสงค์ในการใช้น�้า
ที่แตกต่างกัน	 เช่น	 ใช้เป็นวัตถุดิบ	 เป็นตัวท�าละลาย	 ใช้ระบาย
ความร้อน	และท�าความสะอาด
 
	 ดงันัน้	 เมือ่น�า้เป็นสิง่จ�าเป็นทีร่่างกายขาดไม่ได้	 เราจงึควร
ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัคณุภาพของน�า้	ทีจ่ะน�าเข้าสูร่่างกาย
โดยตรงเป็นประจ�าทกุวัน	นัน่คอื	“น�า้ด่ืม	หรอื	น�า้บรโิภค”	ปัจจุบัน
ประเทศไทยมกีารแข่งขนัทางธรุกจิของการผลิตน�า้ดืม่บรรจขุวด
ค่อนข้างสงู		ซึง่มทีัง้ผูป้ระกอบการรายใหญ่	รายกลาง	และรายเลก็	
ส่งผลให้มีน�า้ดืม่หลายยีห้่อออกวางจ�าหน่ายให้ประชาชนเลือกซือ้
เป็นจ�านวนมาก	 หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยจงึได้ก�าหนด
เกณฑ์คณุภาพหรอืมาตรฐานน�า้บรโิภคขึน้	โดยอ้างองิจากมาตรฐาน
สากล	Guidelines	for	Drinking-water	Quality	ขององค์การ
อนามัยโลก	ดังนี้		

	 1.	กระทรวงสาธารณสขุ	:	ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
ฉบับท่ี	61	(พ.ศ.	2524)		เรือ่ง	น�า้บรโิภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนทิ	
ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข	
ฉบบัที	่135	(พ.ศ.	2534)	เรือ่ง	น�า้บรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ	
(ฉบับท่ี	 2)	 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	 เรือ่ง	น�า้บริโภคใน 
ภาชนะบรรจท่ีุปิดสนทิ	(ฉบับท่ี	6)	ซ่ึงมกีารปรบัปรงุแก้ไขเก่ียวกบัเกณฑ์
คุณสมบัติทางเคมี	ฟิสิกส์	และจุลินทรีย์	ทั้งนี้เพื่อให้น�้าบริโภคมี
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
 
	 2.	กระทรวงอุตสาหกรรม	 :	 ได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม	น�้าบริโภค	มาตรฐานเลขที่	มอก.	257-2549	ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	ฉบับที่	3470	(พ.ศ.	2549)	ออก
ตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
พ.ศ.	2511	เรือ่ง	ยกเลกิมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมน�า้บรโิภค	
เล่ม	1	ข้อก�าหนดเกณฑ์คณุภาพและก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรมน�้าบริโภค	
 
	 นอกจากนัน้	ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการผลติน�า้บริโภค
จะต้องปฏบัิตติามเกณฑ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ฉบบัท่ี	
220	(พ.ศ.	2544)	เรือ่ง	น�า้บรโิภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนทิ	(ฉบบัที	่3)	 
ท่ีได้ก�าหนดไว้ว่า	ให้น�า้บรโิภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนทิเป็นอาหาร
ทีต้่องมกีารก�าหนดวธิกีารผลติเครือ่งมอืเครือ่งใช้	ในการผลติ	และ
การเก็บรักษาน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ซึ่งการด�าเนิน
การดงักล่าวนัน้จะต้องค�านงึถงึสิง่ต่างๆ	 ดงันี	้ คอื	 1.	 สถานท่ีตัง้ 
และอาคารผลิต	 2.	 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต	 
3.	แหล่งน�า้	 	 4.	การปรบัคณุภาพน�า้	 5.	ภาชนะบรรจ	ุ 6.	สารท�า 
ความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ	7.	การบรรจุ	8.	การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน	9.	การสขุาภิบาล	10.	บคุลากรและสขุลกัษณะผูป้ฏิบตังิาน	
และ	11.	บันทึกและรายงาน
 
	 จากเหตุผลความจ�าเป็นที่น�้าดื่มเป็นสิ่งส�าคัญต่อการ 
ด�ารงชีวิตของทุกคน	 บุคลากรท่ีท�าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพน�้าดื่ม
จงึต้องมคีวามรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	และความช�านาญอย่างแท้จริง	
ตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้น	 ในการคัดเลือกแหล่งน�้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลติ	การควบคมุกระบวนการผลติให้มปีระสทิธภิาพ	การตรวจ
วเิคราะห์คณุภาพน�า้ท้ังทางฟิสกิส์	 เคม	ีและจุลนิทรย์ี	การบรรจนุ�า้ 
ลงในภาชนะบรรจุที่สะอาด	 การแสดงฉลาก	 ที่ถูกต้อง	 การเก็บ
รกัษาน�า้ดืม่ในคลงัสนิค้า	จนถึงข้ันตอนสดุท้ายในการขนส่งน�า้ดืม่
เพือ่ออกวางจ�าหน่าย	ดงันัน้	การผลติน�า้ดืม่ภายใต้การควบคมุดแูล
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เอกสารอ้างองิ

กระทรวงสาธารณสขุ.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	 ฉบบัที	่ 61	 (พ.ศ.	 2524)	 เรือ่ง	 น�า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนทิ.	 ราชกจิานเุบกษา	 ฉบบัพิเศษ.	 24	 กนัยายน	 2524,	 
	 เล่มที่	98	ตอนที่	157ง	พ.ศ.	2524,	หน้า	52-56.
_______.	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	135	(พ.ศ.	2534)	เรื่อง	น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	(ฉบับที่	2).	ราชกิจานุเบกษา.	2	เมษายน	2534,	เล่มที่		 	
	 108	ตอนที่	61ง	พ.ศ.	2534,	หน้า	3041-3042.	
_______.	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	220	(พ.ศ.	2544)	เรื่อง	น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	(ฉบับที่	3).	ราชกิจานุเบกษา	ฉบับพิเศษ.	26	กรกฎาคม		 	
2544,	เล่มที่	118	ตอนที่	70ง	พ.ศ.	2544,	หน้า	4-5	(บัญชีแนบท้าย	7	หน้า).
_______.	ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	น�า้บรโิภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนทิ	(ฉบบัที	่6).	ราชกจิานเุบกษา	ฉบบัพเิศษ.	27	พฤษภาคม	2553,	เล่มที	่127	ตอนที	่67ง	พ.ศ.	2553,	
หน้า	8-9.
ดุลย์น�้า	 (water	balance)	 [ออนไลน์].	 	มหาวิทยาลัยมหิดล.	 [อ้างถึงวันที่	 20	มีนาคม	2561].	 เข้าถึงจาก:	http://www.mt.mahidol.ac.th/e-learning/bodyfluid%20 
	 and%20electrolyte/water.htm
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.		มอก.	257-2549,	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้าบริโภค.		กรุงเทพฯ	:	สมอ,	2549.

โดยบคุลากรทีผ่่านการประเมนิความสามารถและได้รบัการรบัรอง				
ตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	17024	จะช่วยสร้างความมัน่ใจให้
แก่ผูบ้รโิภคอีกทางหนึง่ว่า	ผูบ้รโิภคจะได้รบัน�า้ดืม่ทีส่ะอาด	ปลอดภัย	
และมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานก�าหนด	 รวมทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย		
 
	 อน่ึง	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ได้สร้างความร่วมมอืการรบัรอง
ความสามารถบุคลากร	 ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกบัสถาบนั
คณุวฒุวิชิาชพี	(สคช.)	ซึง่	เป็นองค์การมหาชน	จัดต้ังขึน้	โดยพระ
ราชกฤษฎีกา	 “จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	
พ.ศ.	2554”	โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	ในการพัฒนาก�าลังคนด้วย
ระบบคุณวฒิุวิชาชพี	สนบัสนนุกลุม่อาชพีหรอืกลุม่วิชาชพีในการ
จัดท�ามาตรฐานอาชพี	ให้การรบัรององค์กรรบัรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลในการให้ 
การรบัรองคณุวฒุวิชิาชพีและมาตรฐานอาชพี	รวมถงึเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลเก่ียวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	 ท้ังน้ี
องค์กรทีมี่หน้าทีรั่บรองสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชพี	
ถือเป็นองค์กรส�าคัญที่ท�าหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลใน
แต่ละสาขาวิชาชีพ	 สถาบันฯ	 ได้น�าร่องในการรับรององค์กรที่มี 
หน้าทีร่บัรองสมรรถนะฯ	ทัง้ภาครฐัและเอกชนในทกุภมูภิาคภายใต้
หลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองแก่องค์กร
ที่มีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของ	
สคช.	 โดยภาพรวม	 คุณวุฒิวิชาชีพ	 คือ	 การให้การรับรองอย่าง
เป็นทางการส�าหรบัผูมี้สมรรถนะวิชาชพีเฉพาะ	คุณวฒุวิชิาชพีจะ
ถูกแบ่งเปน็ระดับต่างๆ	ในกรอบคุณวฒุิวิชาชพี	โดยใช้สมรรถนะ
วชิาชพีเป็นเกณฑ์ก�าหนด	ตัง้แต่ระดบัต้นซึง่เป็นผู้ทีม่วีชิาชพีพืน้ฐาน
จนถงึระดบัสงูทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุใินวชิาชพี	ทัง้นี	้สถาบนัฯ	ได้ร่วมกบั
ผูป้ระกอบการในสาขาอาชพีต่างๆ	ในการพจิารณาก�าหนด	ระดบั
คุณวุฒิวิชาชีพไว้ตั้งแต่ระดับที่	1	-	7	ทั้งนี้	วศ.	และ	สคช.	ทั้งสอง
ฝ่ายได้แสดงเจตนาร่วมกนัทีจ่ะส่งเสรมิและพฒันาการสร้างความ
เชือ่ม่ันบคุลากรในอาชพีตามมาตรฐานสากล	ซึง่เป็นปัจจยัในการ
เพิม่ขีดความสามารถ	ในการแข่งขนัของประเทศอย่างยัง่ยนื		โดย
พร้อมทีจ่ะร่วมมือในส่วนทีจ่ะมแีนวทางความเป็นไปได้หรอืศกัยภาพ	
ทีม่ขีองแต่ละหน่วยงานในการพฒันาสาขาการรบัรองความสามารถ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ	และให้เกดิความ
เชื่อมั่นน�าไปสู่การยอมรับร่วมกับการปฏิบัติอาชีพของบุคลากร

ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนระดบัอาเซยีนและสากลต่อไป
ในอนาคต	 จึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ	 (MoU)	 เรื่อง	
ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาและส่งเสริมการรับรอง
สมรรถนะของบุคคล	 เมื่อวันที่	 28	 กรกฎาคม	 2559	 ระหว่าง	
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	
กับ	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	 เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถ	 ในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้	 วศ.	 และ	
สคช.	จะด�าเนนิการความร่วมมอืกนัอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ประโยชน์
สงูสดุในการพฒันาบคุลากรให้มศีกัยภาพขดีความสามารถเป็นที่
ยอมรับท้ังในและต่างประเทศ	 ช่วยส่งเสริมขับเคลื่อนรากฐาน
เศรษฐกจิของประเทศชาตต่ิอไป	โดย	วศ.	และ	สคช.	มกีารด�าเนนิงาน
ร่วมกัน	ได้แก่วศ.	จะขอใช้มาตรฐานอาชีพที่	สคช.	จัดท�าไว้แล้ว	
ตามที	่วศ.	มคีวามเชีย่วชาญ	เพือ่ใช้พฒันาสาขาการรบัรองความ
สามารถบคุลากร	สาขาใหม่	ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานสากล	ISO/
IEC	17024	โดยจะระบถุงึทีม่าของมาตรฐานว่า	ได้รบัอนเุคราะห์จาก	
สคช.	มาประยกุต์ใช้	 	 ซ่ึงส่วนนีเ้ป็นหน้าท่ีประการหนึง่ของ	สคช.	 
ในการส่งเสริม	สนบัสนนุ	และประสานความร่วมมอืกบัสถานศึกษา	
ศนูย์หรือสถาบันอบรม	สถานประกอบการ	หน่วยงานของรฐั	และ
องค์กรเอกชน	ในการเผยแพร่ระบบคณุวฒุวิชิาชพีและมาตรฐาน
สคช.	ขอความอนเุคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญจาก	วศ.	ในการจดัท�ามาตรฐาน
อาชีพด้านต่างๆ	 ท่ีบุคลากรของ	 วศ.	มศีกัยภาพ	วศ.	 จะขอความ
อนเุคราะห์ให้	สคช.	จดัท�ามาตรฐานอาชพีด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ี	 วศ.	 เล็งเห็นความส�าคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
ประเทศชาตใินอนาคต	 เช่น	 ด้านควบคมุคณุภาพน�า้บรโิภคที	่ วศ.ได้
ด�าเนนิการจดัท�าหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขในการขอรบัการรับรองและ
ผ่านการประชาพจิารณ์มาแล้ว	ในระดบัหนึง่	หลงัจากนัน้	วศ.	อาจน�ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสาขาการรับรองใหม่ต่อไป

	 จะเห็นได้ว่า	กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการพัฒนางาน
ด้านการรบัรองความสามารถบุคลากร	อย่างเข้มแข็ง	เป็นหน่วยงาน
ทีช่่วยสร้างความมัน่ใจ	ให้ความเชือ่มัน่	ให้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัการรับรอง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ทั้งนี้	ผู้ที่สนใจขอรับการรับรอง
ความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	
สามารถยื่นขอรับการรับรองและสืบค้นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยว
กบัระบบการรบัรองความสามารถบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีองกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ได้ท่ีเวบ็ไซต์	http://pcst.
dss.go.th
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สรรสาระสรรสาระรอบรู้ รอบโลก

สุวศรี เตชะภาส
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รักษ์โลก ลดใช้ พลาสติก

	 การผลติพลาสตกิแซงหน้าการผลติวสัดปุระเภทอืน่มาตัง้แต่ยคุปี	1950	และการใช้งานวัสดจุ�าพวกพลาสตกิขยายตวัขึน้
อย่างรวดเรว็ตลอดระยะเวลา	10-15	ปีทีผ่่านมา	เนือ่งจากพลาสตกิมรีาคาถกู	น�า้หนกัเบา	และใช้งานง่าย	แต่ทราบกันหรอืไม่	
	 ●	 พลาสติกที่รีไซเคิลได้มีเพียงร้อยละ	9	ของพลาสติกที่ผลิตทั่วโลก	9	พันล้านตัน
	 ●	หากรูปแบบการบริโภคและวิธีจัดการขยะในปัจจุบันยังคงด�าเนินต่อไป	คาดว่าในปี	ค.ศ.	2050	จะมีขยะพลาสติก
ถึงราว	1.2	หมื่นล้านตัน	ในที่ฝังกลบขยะและสิ่งแวดล้อม	
 ●	 คาดการณ์คร่าวๆ	ผู้บริโภคทั่วโลกใช้ถุงพลาสติก	5	ล้านล้านชิ้นต่อปี	หรือ	 เกือบ	10	ล้านชิ้นต่อนาที	หากน�าถุง
พลาสติกดังกล่าวมาผูกต่อกันจะสามารถพันรอบโลกได้	7	รอบทุกชั่วโมง	
	 ●	 ขยะพลาสติกถูกทิ้งลงมหาสมุทร	13	ล้านตันทุกปี	
	 ●	 ความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากขยะพลาสติกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพียงภูมิภาคเดียวคิดเป็นต้นทุนใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	การประมง	และการเดินเรือ	ถึง	1.3	พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
	 ●	 การท�าความสะอาดขยะพลาสติกตามชายฝั่งและชายหาดในสหภาพยุโรปมีค่าใช้จ่ายราว	630	ล้านยูโรต่อปี
 ●	 บรรจุภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้ใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง	 และขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีปริมาณครึ่งหนึ่ง
ของขยะพลาสติกในโลก
 ●		ถุงพลาสติกและภาชนะที่ท�าจากสไตโรโฟมสามารถอยู่ได้นับพันปีกว่าจะสลายตัว	ท�าให้ปนเปื้อนสู่ดินและน�้า
	 ขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งที่พบในสิ่งแวดล้อมมีหลายอย่าง	 เช่น	ก้นบุหรี่	ขวดน�้าดื่ม	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	 พลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ส่วนใหญ่สุดท้ายจะไปอยู่ที่ที ่
ฝังกลบ	หรือ	ถกูกองทิง้ไว้	หรอื	ปนอยูใ่นสิง่แวดล้อม	เมือ่ขยะพลาสติกออกไปสูส่ิง่แวดล้อมท�าให้เกดิปัญหามากมาย	เช่น	ถงุพลาสตกิ
สามารถปิดกัน้ทางน�า้	ท�าให้เกดิพบัิตภัิยทางธรรมชาตรินุแรง	การเข้าไปอดุในระบบน�า้ทิง้ท�าให้พืน้ดนิเป็นแหล่งแพร่พนัธุย์งุและ
แมลง	เพิม่การกระจายโรคทีมี่แมลงเป็นพาหะน�าโรค	เช่น	มาลาเรยี	การก�าจดัขยะพลาสตกิโดยเผาในทีเ่ปิดโล่ง	จะปล่อยก๊าซ
อนัตรายอย่างฟูแรนและไดออกซิน	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	 จะเห็นได้ถึงวิกฤติของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น	 และขยะพลาสติก
จ�านวนมหาศาลที่ต้องเผชิญนั้นเกินกว่าที่จะรับได้แล้ว

แล้วจะทำาอย่างไรกันดี

	 จากวกิฤตขิยะพลาสตกิทีโ่ลกเราก�าลงัเผชญิ	ท�าให้จ�าเป็นต้องคดิใหม่เกีย่วกบัแนวทางการผลติ	การใช้	 และการจดัการ
พลาสติก	 ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 และปัจเจกชน	 ต้องร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกซึง่ 
นบัเป็นปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีใหญ่ท่ีสดุในยคุของเรา	เพือ่น�าไปสู	่“โลกไร้มลพษิจากพลาสติก (World free of plastic pollution)” 

สำาหรบัปี พ.ศ. 2561 โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - UNEP) 
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ได้กำาหนดประเด็นรณรงค์เน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลก (5 มิถุนายนของทุกปี) คือ “Beat plastic pollution”	 และมี
ค�าขวัญว่า	“If you can’t reuse it, refuse it”	หรือ	“รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

	 ปัญหาของขยะพลาสติกส่วนหน่ึงอยูท่ี่การออกแบบระบบการผลติ	 การกระจาย	 การค้า	 และการบรโิภคทีเ่กีย่วข้องกับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีไม่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน	 เช่น	 ออกแบบพลาสติกให้ใช้แล้วทิ้งทันที	 บางทีใช้เพียงแค่เสี้ยววินาที 
กท้ิ็งแล้ว	ผลติภณัฑ์พลาสตกิอาจจะดเูป็นวสัดธุรรมดาท่ีไม่ซับซ้อนอะไร	แต่ความจรงิแล้วเป็นวสัดุทีมี่ความซับซ้อน	เช่น	ผสมวสัดุ
หลายชนดิเข้าด้วยกนั	เตมิสารเพือ่ปรบัปรงุสมบัตขิองวสัดุให้เหมาะสมกบัการใช้งาน	ท�าให้ขยะจากผลติภณัฑ์พลาสติกรไีซเคลิได้ยาก
และมีต้นทุนเพิ่มขึ้น	ความเข้าใจผิดและสับสนของผู้บริโภคเกี่ยวกับค�า	“ชีวภาพ” ที่น�าไปสู่การก�าจัดอย่างไม่เหมาะสม	อาทิ	
พลาสตกิย่อยสลายทางชวีภาพอาจจะรไีซเคิลยากและมค่ีาใช้จ่ายแพงขึน้เมือ่ปนในขยะทัว่ไป	วสัดฐุานชีวภาพ	(bio-based)	จะหมายถึง
เพยีงแค่แหล่งท่ีมาของวตัถดุบิทีใ่ช้ผลติผลติภัณฑ์	แต่ไม่ได้หมายถึงพฤตกิรรมในสิง่แวดล้อมหลงัใช้งาน

 

 ภาครฐั ควรมีนโยบายทีเ่ข้มแขง็ทีช่่วยผลกัดันรปูแบบ	การออกแบบ	การผลติพลาสติก	ปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการขยะ	
การเสนอแรงจูงใจเพื่อเปลี่ยนนิสัยของผู้บริโภค	 ร้านค้าปลีก	 และผู้ผลิต	 การเพิ่มเงินส�าหรับงานวิจัยพัฒนาวัสดุทางเลือก	
เพิม่ความตระหนกัในกลุม่ผูบ้รโิภค	การให้ทนุนวตักรรมผลติภัณฑ์พลาสตกิ	การขบัเคลือ่นให้ผูผ้ลติมคีวามรบัผดิชอบต่อวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตออกมา	 รัฐบาลทั่วโลกต่ืนตัวเพ่ิมกับระดับวิกฤติ	 มีมากกว่า	 60	 ประเทศใช้นโยบายระงับ
มลพิษจากพลาสตกิ	ถงุพลาสตกิ	และเพิม่ผลิตภณัฑ์โฟมพลาสตกิอย่างสไตโรโฟมเป็นเป้าหมายส�าคญัในปฏิบตักิาร	มาตรการ
ของภาครัฐแบ่งกว้าง	ๆ	เป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่	การเก็บภาษีหรือเงินเพิ่มจากการใช้ถุงพลาสติก	การท�าข้อตกลงแบบสมคัรใจกบั
ร้านค้าปลกีไม่ให้ถงุพลาสตกิแก่ลกูค้า	การห้ามถงุพลาสตกิทัง้หมด	(ตัง้แต่การผลติ	การใช้	การจ�าหน่าย	และการน�าเข้า)	และการใช้
หลายมาตรการร่วมกัน	เช่น	การเก็บภาษีเพิ่มร่วมกับการห้ามใช้	
 ภาคธุรกจิ ควรเปลีย่นแปลงระบบการผลติ	การกระจาย	และการบริโภคเกีย่วข้องกบัผลิตภณัฑ์พลาสติกโดยออกแบบใหม่ 
รปูแบบธรุกจิทีส่ะท้อนความรบัผดิชอบต่อผูใ้ช้ปลายน�า้	 ผูผ้ลติและร้านค้าปลกีควรมคีวามรบัผดิชอบโดยแจ้งลกูค้าให้ทราบถงึ
ปรมิาณพลาสตกิ	สารเคมอีนัตรายทีเ่ตมิเข้าไป	ความสามารถรไีซเคลิ	(Recyclability)	ความสามารถซ่อมแซมได้	(Reparability)	
และความสามารถย่อยสลายได้	 (Compostability)	 ของผลิตภัณฑ์	 เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์พลาสติก	
ความสามารถรไีซเคลิควรสะท้อนในราคาสนิค้าและใช้เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดภาคเอกชนต้องสร้างนวตักรรมทีจ่ะลดการใช้พลาสตกิ 
ทีไ่ม่จ�าเป็นโดยเฉพาะท่ีมาจากแหล่งฟอสซลิ	การออกแบบให้ผลติภณัฑ์พลาสตกิมจี�านวนครัง้การใช้ได้มากครัง้ขึน้	ควรศกึษาวสัดุ
ทางเลือกในเรื่องพฤติกรรมในสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพการรีไซเคิลที่อาจด้อยลง	
 บุคคลธรรมดา สามารถมบีทบาทในฐานะผูบ้ริโภคเพ่ือลดขยะพลาสติกได้ทัง้ลดการสร้างขยะพลาสติก	 รีไซเคิลให้มากขึน้	
กดดันภาคธุรกิจและผู้ผลิตให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิม	แยกขยะส�าหรับรีไซเคิล	 เลี่ยงการใช้สินค้าที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจผิด ข้อเท็จจริง

ถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายทาง
ชีวภาพ	
(Biodegradable	bag)

เป็นถุงพลาสติกที่สามารถ
ย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว

ถุงพลาสติกชนิดนี้ส่วนใหญ่ย่อยสลายทางชีวภาพในสภาวะ
ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าสภาวะตามธรรมชาติทั่วไป

พลาสติกชีวภาพ	(Bioplastic) เป็นพลาสติกที่สลายตัวได้
เองในสิ่งแวดล้อม

ไม่สามารถสลายตัวได้เองในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะใน
มหาสมุทร	นิยามของพลาสติกชีวภาพ	หมายถึง	พลาสติก
ที่มาจากแหล่งทรัพยากรชนิดหมุนเวียน	เช่น	ข้าวโพด	 
มนัส�าปะหลงั	น�า้ตาลอ้อย	หรอื	จากการหมักของแบคทีเรยี	
เช่น	PHA
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สรรสาระ

อย่างพวกถ้วยและอุปกรณ์ทานอาหารพลาสติกแต่ใช้ภาชนะแบบเติมได้แทน	 หลีกเล่ียงการซ้ือสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์หลาย
ชั้นมากเกินไป	พยายามใช้ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวให้น้อยลง	
ตัวอย่างมาตรการเพือ่ลดขยะพลาสติก

เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.	

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม.	การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลกประจำาปี 2561	[ออนไลน์].	[อ้างถึงวันที่	12	กรกฎาคม	2561].	เข้าถึง

จาก	:	https://www.deqp.go.th/media/images/8/EB/รายละเอียดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก%20ประจ�าปี%202561.pdf

กรมวิทยาศาสตร์บริการ.		(ข่าวที่13/2561)สำานักหอสมุดฯ 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ สำานักหอสมุด 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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ประเทศ/เมือง มาตรการ

ออสเตรเลีย ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หยุดให้ถุงช้อปปิ้งพลาสติกส�าหรับใส่สินค้า

ไอร์แลนด์ บงัคบัให้ลกูค้าจ่ายเพิม่ค่าถงุพลาสตกิและเงนิทีไ่ด้น�าไปใช้เป็นทนุในการสูก้บัปัญหามลพษิจากพลาสตกิ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ

รวันดา	เคนยา ยกเลิกการผลิต	 การใช้	 การขาย	 และการน�าเข้าถุงพลาสติกทั้งหมด	 โดยให้ใช้ถุงกระดาษหรือถุงผ้าที่
สามารถใช้ซ�้าแทน	มาตรการลงโทษผู้กระท�าผิดมีทั้งจ่ายค่าปรับและจ�าคุก

นิวยอร์คซิตี้ ห้ามการใช้ผลิตภัณฑ์สไตโรโฟม

จีน ห้ามใช้ภาชนะบนโต๊ะอาหารที่ท�าจากพลาสติก

คอสตาริกา มีแผนจะห้ามใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทั้งหมด

นิวซีแลนด์ นักเรียนในโรงเรียนมัธยมเรียกร้องรัฐบาลให้เก็บเงินเพิ่ม	 10%	 ส�าหรับถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า	
หน่วยงานท้องถิ่นเห็นด้วยและเสนอรัฐบาลกลางให้ด�าเนินการทั่วประเทศ

บาหลี เยาวชน	 2	 คนท�าโครงการระยะเวลา	 4	ปี	 เพื่อรณรงค์ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก	 และภาครัฐตอบรับโดย
ก�าหนดให้เลิกใช้ถุงพลาสติกภายในปี	ค.ศ.	2018

ไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ	จัดท�าโครงการลดขยะจากถุงพลาสติกในศูนย์อาหารสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์
บริการ	โดยขอความร่วมมือร้านค้างดให้ถุงหูหิ้วแก่ลูกค้า	งดใช้กล่องพลาสติกใส่อาหาร	ให้ผู้ซื้อน�าภาชนะ
มาใส่อาหารหรือคิดค่ากล่องใส่อาหารเพิ่ม	เปลี่ยนแก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวเป็นชนิดใช้ซ�้า	นอกจากนี้	 
ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ยังลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการด้านการพัฒนาเครอืข่ายห้องสมุดสเีขยีว	 และเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครอืข่าย
ห้องสมุดสีเขียว	 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว	 ส่งเสริมให้บุคลากร 
ห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ 
สิง่แวดล้อม

รอบรู้ รอบโลก
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ศัพท์น่ารู้
พรรษชล รัตนปาณี
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ 
สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34

ระดับผู้ประกอบการ OTOP

	 ผูป้ระกอบการ	OTOP	มกีารแบ่งระดบัเป็น	A	B	C	D	โดยวดัจากคณุภาพสนิค้าและปรมิาณการผลติ	เพือ่จะได้ก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาที่มีความชัดเจนเฉพาะกลุ่มโดยกลุ่ม	A	B	C	D	มีค�านิยาม	ดังนี้	

กลุ่ม A ดาวเด่นสู่สากล	:	สินค้ามีคุณภาพราคาสูงและผลิตได้ปริมาณมาก
กลุ่ม B  อนุรักษ์สร้างคุณค่าในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ	:	สนิค้ามคีณุภาพราคาสูงและผลติในปรมิาณน้อยเพือ่ตอบสนอง	
	 ลูกค้าเฉพาะราย
กลุ่ม C 	 พัฒนาเข้าสูต่ลาดการแข่งขนั	:	สนิค้ามคุีณภาพ/ราคาต�า่และผลิตได้ปริมาณมาก
กลุ่ม D  ปรับตัวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิต	:	สินค้ามีคุณภาพ/ราคาต�่าและผลิตได้ปริมาณน้อย

	 คอื	กลไกการขบัเคลือ่นด้วยการสร้างการมส่ีวนร่วม	เป็นกลไกขับเคลือ่นท่ีเน้นให้คนมส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง	มเีป้าหมาย 
เพือ่ให้เกดิการกระจายรายได้	การสร้างโอกาสและความมัง่คัง่อย่างเท่าเทียม	ประกอบด้วย	การสร้างคลสัเตอร์เศรษฐกิจระดบักลุม่จงัหวดั	
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน	 การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถ
แข่งขนัได้ในเวทโีลก	การสร้างแรงงานทีม่ทัีกษะและความรูด้้านเทคโนโลยเีพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต	โดยกลไกการขบัเคล่ือน
ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมนี้	เป็นกลไกที่ตอบโจทย์ในการก้าวข้าม	“กับดักความเหลื่อมล�้า”

 คอื	พลาสติกท่ีย่อยสลายได้อนัเน่ืองมาจากการท�างานของจลุนิทรย์ีท่ีมอียูใ่นธรรมชาต	ิเช่น	แบคทีเรยี	รา	สาหร่าย	ในสภาวะและ 
ช่วงเวลาที่เหมาะสม	เช่น	การมีน�า้	และบางครั้งอาจต้องมอีอกซิเจนเข้าร่วม	(aerobic)	ตวัอย่าง	พลาสตกิท่ีย่อยสลายทางชีวภาพได้	เช่น	
พอลแิลก็ไทด์	(polylactide)	พอสิคาโพรแล็กแทม	(polylactam)

พิมพ์ธญัญา	ฆ้องเสนาะ.		การปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิไทยเข้าสู่	“ประเทศไทย	4.0”.		กรงุเทพฯ	:	ส�านกังานเลขานกุารสภาผูแ้ทนราษฎร,		
	 2560.		หน้า	2.
กรมการพฒันาชุมชน.		คู่มอืการด�าเนินงานผู้ผลติ	ผูป้ระกอบการ	OTOP	รายใหม่	ประจ�าปี	2558.		กรงุเทพฯ	:	กรม,	2558.		
	 หน้า	55-56.
ศภุณ	ีเรยีบเลศิหริญั	และสณีุ	ภูส่ม่ีวง.		รายงานผลการสมัมนา	เรือ่ง	
	 Bioplastics	:	The	Choice	of	Sustainable	Life	วันท่ี	19	มถุินายน	พ.ศ.	2557	ณ	ศนูย์นทิรรศการและการประชุมไบเทค		
	 บางนา	จัดโดย	สมาคมอตุสาหกรรมพลาสติกชวีภาพไทย.	[ออนไลน์].		มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช.	สาขาวิชาวทิยาศาสตร์	
	 และเทคโนโลย,ี	2557.		[อ้างถึงวนัที	่30	สงิหาคม	2561].		เข้าถึงจาก:	http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/	
	 KM%20Post/57/BioPlastic.pdf

Biodegradable Plastic

Inclusive growth Engine

เอกสารอ้างอิง
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ดินวิทยาศาสตร์

	 ปัจจุบันมนุษย์น�าเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปลูก
ต้นไม้แทนดินนั่นก็คือ	 เจลดินคริสตัล	 หรือ	 ท่ีเรียกกันว่า 
ดินวิทยาศาสตร์	ปลูกต้นไม้		มีสีสันสวยงาม	เจลดินคริสตัล	
คอื	พอลเิมอร์ทีม่สีมบตัขิองการดดูซบัน�า้ไว้ในโมเลกุลได้เป็น
จ�านวนมาก	ผลการทดลองในห้องปฏบิตักิารพบว่า	สารสามารถ
ดดูซบัน�า้กลัน่ในปริมาณมากกว่าน�า้หนักพอลเิมอร์ถงึ	800	เท่า
 วิธีท�าดินวิทยาศาสตร์
	 1.	เทผงดินวิทยาศาสตร์	 Aqua	 crystal	 gel	 ลงใน
ภาชนะ
	 2.	เทผงสีผสมอาหาร	เลือกสีตามต้องการ
	 3.	เติมน�้าประมาณ	1	ลิตร
	 4.	ทิ้งไว้ประมาณ	1	-	2	ชั่วโมง
	 5.	รินน�้าออก	ก็จะได้ดินวิทยาศาสตร์	1	สี	ต้องการ 
สีอื่นท�าเพิ่มใหม่

ประโยชน์ของดินวิทยาศาสตร์ Magic crystal soil 
 1.	เพื่อปลูกต้นไม้	
	 2.	จดัแจกนัดอกไม้	เพือ่ยดือายดุอกไม้ให้อยู่ได้นานข้ึน	
	 3.	ท�าเป็นเจลน�้าหอม	 ใช้ได้ทั้งในรถ	 ในบ้าน	 ห้องที่
ท�างาน	ห้องน�้า
	 4.	น�าไปตกแต่งสถานที่	 เพียงแค่ท่านปักเทียนหรือ
เทียนหอมแบบถ้วยลงในแก้วหรือ	 ถ้วยที่บรรจุดินคริสตัล
เรียบร้อยแล้ว	
	 5.	ตกแต่งตู้ปลา	 อาจจะใช้แทนทรายที่ท่านเห็นอยู่
ทั่วไป	
	 6.	ตกแต่งสวนแบบถาดเลก็	ๆ 	หรอืน�า้ตกจ�าลองเล็ก	ๆ 	
ก็ได้	
	 7.	ป้องกันยุงไข่ในน�้าได้ด้วย

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�าดินวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วเราก็น�ามาปลูกต้นไม้ได้เลยค่ะ	สามารถเป็นกิจกรรมส�าหรับครอบครัวในวันหยุดหรือวันปิดเทอมของเด็ก	ๆ	ได้เลยนะคะ 
ที่มา:	http://www.crystallineshop.com/article/3
สถานที่ในการซึ้ออุปกรณ์ร้านเครื่องเขียนทั่วไป	ร้านขายต้นไม้
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การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2017

	 	วันอังคารที่	1	พฤษภาคม	2561	นางอุมาพร	สุขม่วง	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการแนวทางการจัดการความเสีย่งส�าหรับห้องปฏิบตักิารให้สอดคล้องตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	17025:2017	โดยมี	
นางสาวจารุวรรณ	ลิ้มสัจจะสกุล	 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ให้เกียรติเป็นวิทยากร	มีบุคลากรของส�านัก
บรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิาร	ผูป้ระเมนิ	คณะอนกุรรมการพจิารณารบัรองงานห้องปฏบิตักิาร	และคณะกรรมการ
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเข้ารับการอบรมจ�านวนกว่า	200	คน	ณ	ห้องประชุมภูมิบดินทร์	อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หนุนเพ่ิมกลยุทธ์การตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภูมิภาค

	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 (วศ.)	 เป็นประธานเปิดสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้กลยุทธ์การตลาดแก่ 
ผูป้ระกอบการ	OTOP	ซึง่อยูภ่ายใต้โครงการเพิม่กลยทุธ์การตลาดแก่วสิาหกจิชมุชนภมูภิาค		มุง่เน้นส่งเสรมิศกัยภาพ
ด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและน�าไปพัฒนา
กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ได้มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน	(มผช.)แล้ว		โดยการสมัมนาครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก	นายพเิศศ	
ตนัตมิาลา	ผูเ้ชีย่วชาญกลยทุธ์การตลาดออนไลน์	และนายสกักฉฐั	ศวิะบวร		ผูเ้ชีย่วชาญด้านการสร้างตราสนิค้า	(Brand)
และการออกแบบผลติภณัฑ์ให้มมีาตรฐาน	เป็นวทิยากรบรรยายและแนะน�าเทคนคิ	วธิกีารสร้างการตลาดสนิค้าให้แก่
ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ	ซึง่มผีูป้ระกอบการกลุม่ผลติภณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่	กลุม่สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร	กลุม่ผ้า
และส่ิงทอ	และกลุ่มของใช้ของประดบัตกแต่ง	 เข้าร่วมการสมัมนากว่า	35	 ราย	ณ	 โรงแรม	ท	ี เค	พาเลซ	&	คอนเวนชัน่ 
  
	 นางอมุาพร	สขุม่วง	อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	เป็นประธานพธิเีปิดงานจ�าหน่ายสนิค้าและทดสอบตลาด	
ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเพ่ิมกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนภูมิภาค	 มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ 
ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากกรมวทิยาศาสตร์บรกิารและน�าไปพฒันากระบวนการผลติผลติภณัฑ์
ได้มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน	(มผช.)	แล้ว	ซึง่มผีูป้ระกอบการกลุม่ผลติภณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่		กลุม่สมนุไพรทีไ่ม่ใช่
อาหาร	กลุม่ผ้าและสิง่ทอ	และกลุ่มของใช้ของประดับตกแต่ง	เข้าร่วมงานจ�าหน่ายสนิค้าและทดสอบตลาดกว่า	35	ราย	
ณ	ลานโปรโมชั่น	ชั้น	1		ห้างสรรพสินค้าเจเจมอลล์

ความร่วมมือ พัฒนาเครือข่ายและระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสู่ 

มาตรฐานสากล

	 	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	และส�านักงานปรมาณเูพือ่สนัต	ิร่วมกนัลงนามในบนัทกึความเข้าใจ	(MOU)	ความร่วมมอื
เพือ่การพฒันาเครอืข่ายและระบบมาตรฐานของห้องปฏบัิตกิารวเิคราะห์	ทดสอบ	และสอบเทยีบด้านนิวเคลยีร์และรงัสี	
เตรยีมความพร้อมยกระดับห้องปฏบิตักิารสูม่าตรฐานสากล	นางอมุาพร	สขุม่วง	 อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	พร้อม
ด้วย	ดร.อัจฉรา	วงศ์แสงจนัทร์	เลขาธิการส�านักงานปรมาณเูพือ่สนัติ	ร่วมลงนามในบันทกึความเข้าใจ	ความร่วมมอืเพือ่
การพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏบิติัการวเิคราะห์	ทดสอบ	และสอบเทยีบ	ณ	ห้องประชมุใหญ่	ปส.	เตรยีมความพร้อม
การประสานแลกเปล่ียนข้อมลู	และพฒันาระบบเครอืข่ายห้องปฏิบติัการวเิคราะห์	ทดสอบ	และสอบเทยีบด้านนวิเคลยีร์
และรงัสีของไทยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล	 โดยม	ีนางสาวอรุาวรรณ	อุน่แก้ว	รองอธบิดกีรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
และนางรชัดา	เหมปฐวี	รองเลขาธกิารส�านักงานปรมาณูเพือ่สนัติ	ร่วมเป็นสกัขพียาน
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แลกเปล่ียนเรียนรู้ The Secret  of  Salt เน้นส่งเสริมการแลกเปล่ียน

องค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรท่ัวท้ังองค์กร

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี โดยนางสาวอรุาวรรณ	อุน่แก้ว	 รองอธบิดี 
กรมวทิยาศาสตร์บริการ	เป็นประธานเปิดเสวนา	สขุกบั	Science	ครัง้ที	่2/2561	เรือ่ง	“The	Secret	of	Salt”		ซึง่เป็น
เวทสี�าคญัในการแลกเปลีย่นองค์ความรูร้ะหว่างบคุลากรในกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ทีจ่ดัให้มกีารเรยีนรูแ้ละแบ่งปัน
ความรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่	เข้าร่วมกิจกรรมกว่า	80	คน		ในวันที่	4	พฤษภาคม	2561		
ณ	ลานกิจกรรม	ชัน้	1	อาคารส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร

ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

“มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” มุ่งเป้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

	 วันที	่7	พฤษภาคม	2561	ดร.สุวทิย์	เมษินทรย์ี	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(วท.)	
เป็นประธานเปิดงาน	 “มหกรรมวทิย์สร้างอาชพี	 ยกระดับภมูภิาค”	 จดัขึน้โดยความร่วมมอืของหน่วยงานเครอืข่าย	
ได้แก่	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	สถาบนัสารสนเทศทรพัยากร
น�า้และการเกษตร	สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิส�านกังานพฒันา
เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	และเครอืข่ายภมิูภาค	อาท	ิหน่วยงานในจงัหวดั	กรมพัฒนา
ชมุชน	สถาบันอดุมศกึษา	บรษัิทประชารัฐรกัสามคัค	ี (ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป้าหมายขบัเคลือ่นวทิยาศาสตร์เพือ่ยก
ระดับเศรษฐกจิและสังคมฐานราก	โดยมนีางแน่งน้อย	เวทยพงษ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ	กล่าวรายงาน	
และนายอนรุฐั	ไทยตรง	รองผู้ว่าราชการจงัหวดับรุรีมัย์	กล่าวต้อนรบั	ณ	มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรมัย์	จงัหวดับรุรัีมย์

การอบรม APLAC Training Course – Revision to ISO/IEC 17025

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	โดย	นางดษุฎ	ีมัน่ความด	ีผูอ้�านวยการส�านกับรหิาร
และรับรองห้องปฏบิตับิติัการ	เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม	APLAC	Training	Course	–	Revision	to	ISO/IEC	17025		
เมือ่วนัที	่	8	พฤษภาคม	2561		ณ	โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์		กรงุเทพฯ		ทัง้นีส้�านกับรหิารและรับรองห้องปฏบิตักิาร	
กรมวทิยาศาสตร์บริการ		เป็นเจ้าภาพด�าเนนิการจัดฝึกอบรมดงักล่าว	จดัระหว่างวนัที	่8-10		พฤษภาคม	2561	ซึง่	Asia	
Pacific	Laboratory	Accreditation	Cooperation		(APLAC)		โดย	APLAC	Training	Committee		เป็นผูร้บัผดิชอบจดั
หลักสูตรการอบรมทีส่นับสนนุการด�าเนนิงานของหน่วยรบัรองในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค	 ให้แก่บคุลากรของหน่วยรบัรอง 
ทีเ่ป็นสมาชกิ	APLAC

เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับนักเรียน ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล 

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี โดย	นางพจมาน	 ท่าจนี	 ผูอ้�านวยการกอง 
ความสามารถห้องปฏบิตักิารและรับรองผลติภณัฑ์	 รักษาการเลขานกุารกรม	 ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรบั	คณะอาจารย์
และนกัเรยีนโรงเรยีนจฬุาภรณ์ราชวทิยาลยั	จ.สตูล	 ในโอกาสเข้าศกึษาดงูานห้องปฏบิติัการของกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร		
จ�านวนคณะอาจารย์และนกัเรียนรวมทัง้ส้ินกว่า	 150	คน	 ในวนัที	่ 9	พฤษภาคม	2561	ณ	 ห้องประชมุวิทยวถิ	ี ชัน้	 6	 
อาคารตัว้		ลพานกุรม		กรมวทิยาศาสตร์บริการ



เน้นสร้างความเข้าใจข้อกำาหนด ISO/IEC 17011: 2017  สำาหรับผู้ให้การรับรอง

ระบบงานห้องปฏิบัติการไทย

	 วันที	่16	พฤษภาคม	2561	นางสาวอรุาวรรณ	อุน่แก้ว	รองอธบิดกีรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	เป็นประธานเปิด
การอบรม	หลักสูตร	“ข้อก�าหนด	ISO/IEC	17011:	2017	–	Conformity	assessment	:	Requirements	for	ac-
creditation	bodies	accrediting	conformity	assessment	bodies”	โดยม	ีนางดษุฎ	ี	มัน่ความด	ีผูอ้�านวยการ
ส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิาร	กล่าวรายงานถึงทีม่าการฝึกอบรม		โดยมคีณะกรรมการ	และคณะอนกุรรมการ
พจิารณารบัรองระบบงานห้องปฏบิติัการ	และเจ้าหน้าทีข่อง	วศ.	เข้าร่วมงานจ�านวนกว่า	60	คน	ณ	ห้อง	320	ชัน้	3	
อาคารสถานศกึษาเคมปีฏิบตั	ิกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร
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เสวนา “งานวิจัยไม่ยากอย่างท่ีคิด”กระตุ้นบุคลากรสร้างงานวิจัยหลากหลาย

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(วท.)	โดยนางสาวอรุาวรรณ	อุน่แก้ว	รองอธบิด	ี
และ	CKO	ของ	วศ.	เป็นประธานเปิดงานกจิกรรม	(ความ)	สขุ	กบั	Science	ครัง้ที	่3/2561	เรือ่ง	งานวจิยัไม่ยากอย่างทีค่ดิ”	
ซึง่เป็น	เวทสี�าคญัในการแลกเปลีย่นองค์ความรูร้ะหว่างบคุลากรใน	วศ.	ทีจ่ดัให้มกีารเรยีนรูแ้ละแบ่งปันความรูร่้วมกนัอย่าง
ต่อเน่ือง	มข้ีาราชการและเจ้าหน้าท่ี	เข้าร่วมกจิกรรมกว่า		150	คน	ในวนัท่ี	17	พฤษภาคม	2561	ณ	ห้องประชมุวทิยวถิี	
ชัน้	6	อาคารตัว้	ลพานกุรม		กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	

ชูงานวิจัยดีเด่นปี 2560 สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางไทย สู่สากล

	 เมือ่วันที	่23	พฤษภาคม	2561	ดร.อรวรรณ	ป่ินประยรู	เข้ารับรางวลัในงาน	พธิมีอบรางวลั	ผลงานวิจยั	เด่นด้าน
นโยบาย	การวิจัยเพือ่พัฒนามาตรฐานผลติภณัฑ์ยางไทยระดบัระหว่างประเทศ	ซึง่เป็นผลงานของคณะ	1.)	ดร.	อรวรรณ	
ป่ินประยรู		กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร		2.)		ผศ.ดร.สภุา	วริเศรษฐ์	ศนูย์วจิยัเทคโนโลยยีางและภาควชิาเคม	ีคณะวทิยาศาสตร์	
มหาวิทยาลยัมหดิล	3).รศ.ดร.พันธ์ญา	สุนินทบรูณ์	ภาควชิาเคมแีละศนูย์วจิยัเทคโนโลยยีาง	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวิทยาลยั
มหดิล	4).นางสาวชญาภา	นิม่สวุรรณ	ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาต	ิส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งชาต	ิในงาน	ผลงานวจิยัเด่น	สกว.	ประจ�าปี	2560	ณ	โรงแรมสวสิ	โซเทล	เลอ	คองคอร์ด	กรงุเทพฯ	จดัโดย	ส�านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวิจัย	(สกว.)

การสัมมนา Learning & Sharing By Heart ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 28	พฤษภาคม	2561	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร		โดยนางสาวอรุาวรรณ	อุน่แก้ว	รองอธบิดกีรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
เป็นประธานเปิดการสมัมนา	การจัดการองค์ความรู	้วศ.	Learning	&	Sharing	by	heart	เพือ่ส่งเสรมิให้บคุลากร	วศ.	เกดิ
การเรยีนรู	้และตระหนกัถงึความส�าคัญของในการจดัการความรู	้ขององค์กร	ณ	ห้องประชมุภมิูบดนิทร์	ชัน้	6	อาคารสถาน
ศกึษาเคมปีฏิบตั	ิกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร
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กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำานิทรรศการเข้าร่วมงาน 

" มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค "

	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิารได้เข้าร่วมจดันทิรรศการร่วมงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาตริะดับภมูภิาค	ซึง่จัดขึน้โดยองค์การพพิธิภณัฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาตทิีจั่งหวดัเชียงใหม่โดยจะจดัขึน้ระหว่างวันที	่4	-	10	มถินุายน	2561	,จงัหวดัเชยีงใหม่	วนัที	่11-17	กรกฎาคม	2561	จงัหวัดขอนแก่น,		
วนัท่ี	13	 -	19	มถุินายน	2561จงัหวดัสงขลา	 โดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้น�าเสนอสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ีและนวัตกรรมผ่าน	Mobile	
application	 เรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัชีวติประจ�าวนั	 เป็นหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์กว่า	 1400	 เล่มรวมถงึยงัมกิีจกรรมทีไ่ด้เรยีนรูก้ารเป็นนกัวทิย์จุลชวีวทิยา	 เรยีนรู้
สาระวิทยาศาสตร์ในฉลากอาหาร	 วสัดสุมัผสัอาหารตลอดจนสนิค้าอุปโภคบรโิภคทีใ่กล้ตวัเป้าหมายเพือ่ช่วยกระตุน้การศกึษาในทกุระดับให้เกดิความสนใจ
และรกัในวิทยาศาสตร์ท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาต่อยอดและการสร้างนวตักรรมได้ในอนาคต

การร่วมประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ประเทศญ่ีปุ่น 

เพื่อการคงสถานะการยอมรับร่วม APLAC MRA

	 นางอุมาพร	สขุม่วง	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	พร้อมคณะประกอบด้วย	นางดษุฎ	ี	มัน่ความด	ีผูอ้�านวยการส�านกับรหิาร
และรับรองห้องปฏบิตักิาร	และนางจนัทรตัน์	วรสรรพวทิย์	นกัวทิยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ	ได้เข้าร่วมการประชมุ	2018	APLAC/
PAC	Joint	Annual	Meetings		ณ	เมอืงเกยีวโต	ประเทศญีปุ่น่		ในวนัท่ี	4	-	9	มถินุายน	2561	การประชมุ	2018	APLAC/PAC	ครัง้
น้ีมคีวามส�าคญัส�าหรบัหน่วยรบัรองระบบงาน	ซึง่เป็นการพจิารณาและตดิตามผลการด�าเนนิงานปีทีผ่่านมาขององค์กรภูมภิาคเอเชยี
แปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบตักิาร	(Asia	Pacific	Laboratory	Accreditation	Cooperation,	APLAC)	รวมทัง้เป็นการประชมุ
ทางวชิาการในด้านส�าคญั	ๆ		ได้แก่		APLAC	Technical	Committee,	Public	Information	Committee,	Proficiency	Testing	
Committee	และ	Training	Committee	โดยกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ได้น�าเสนอข้อมลูผลการด�าเนนิงานเพือ่การตรวจประเมนิใหม่	
(APLAC	Re-evaluation)	ให้แก่ท่ีประชมุ	APLAC	MRA	Council		เพือ่การคงสถานะการยอมรบัร่วม	APLAC	MRA	ของส�านกับรหิาร
และรับรองห้องปฏบิตักิาร

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำาผลงานยกระดับ OTOP ร่วมงาน

" มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค จังหวัดอำานาจเจริญ "

	 นายชัยวัฒน์	ธานรีตัน์	ผูอ้�านวยการส�านักเทคโนโลยชีมุชน	พร้อมด้วยนางสาวนรีะนารถ	แจ้งทอง	ผูอ้�านวยการกองเคมภีณัฑ์และผลติภัณฑ์อปุโภค	
และทมีนกัวทิยาศาสตร์	กรมวทิยาศาสตร์บริการ	ลงพ้ืนทีพ่บกลุ่มผูป้ระกอบการ	OTOP	ในพืน้ทีจ่งัหวดัอ�านาจเจรญิ	ประกอบด้วย	กลุม่ปลกูหม่อนเลีย้งไหมบ้าน
เสารกี	กลุ่มผ้าฝ้ายทอมอืบ้านโนนธาตุ	และกลุม่วสิาหกจิชมุชนออมทรพัย์เพือ่การผลิตบ้านค�ากลาง	เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ในการด�าเนนิงานโครงการยกระดบั	
OTOP	ใน	10	จังหวัดยากจน	15	มถินุายน	2561	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	โดย	นายชยัวฒัน์	ธานรัีตน์	ผูอ้�านวยการส�านักเทคโนโลยชีมุชน	พร้อมด้วยนางสาว
นรีะนารถ	แจ้งทอง	 ผู้อ�านวยการกองเคมีภณัฑ์และผลติภณัฑ์อปุโภค	และทมีนกัวทิยาศาสตร์	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	 (วศ.)	 ร่วมสนบัสนนุผูป้ระกอบการ	
จ.อ�านาจเจรญิ	 โดยน�าวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ีและนวัตกรรม	 (วทน.)	ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสงัคมฐานราก	ภายในงาน“มหกรรมวทิย์	สร้างอาชพี	ยกระดบั
ภมูภิาค”	ซึง่ได้รับเกียรตจิาก	นายอภชัิย	 สมบรูณ์ปกรณ์	ทีป่รกึษารัฐมนตรว่ีาการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (วท.)	 เป็นประธานในพธิเีปิดงานฯ 
ณ	หอประชุมพญานาครนิทร์	ศาลากลางจงัหวดั	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัอ�านาจเจรญิ
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หนุนงานวิจัย เพื่อการแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม

					21	มถุินายน	2561	นายชยัวัฒน์	ธานรัีตน์	ผูอ้�านวยการส�านักเทคโนโลยชีมุชน	กรมวทิยาศาสตร์บรกิารเป็นประธาน
เปิดงานฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร	 “เทคโนโลยกีารแปรรปูข้าวและธญัชาต”ิ	 เพือ่ส่งเสรมิการแปรรปูข้าวในระดบั
อตุสาหกรรม	โดยมนีางวรรณด	ีมหรรณพกลุ	นกัวทิยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ	เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏบัิติ		
ซึง่มีผูป้ระกอบการ	SMEs	และนกัวิชาการด้านอาหาร	สนใจเข้ารบัการฝึกอบรม	จ�านวนกว่า	20	คน	ณ	ห้องประชมุ	312	
ชัน้	3		อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบัิต	ิกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร		

ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

ร่วมมือ 4 หน่วยงานจัดงานสัมมนา "การรับรองระบบงานทำาให้โลก

ปลอดภัยย่ิงข้ึน" 

	 22	 มิถุนายน	 2561	 วันรับรองระบบงานโลก	 ประจ�าปี	 2561	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี	 ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม,ส�านกังาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
กระทรวงสาธารณสุข	เป็น	4	หน่วยงานของประเทศไทยทีด่�าเนินงานด้านการรบัรองระบบงานของไทย	ได้ร่วมกนั
จัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ	 โดยก�าหนดหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริมคือ	 “Accreditation	 :	 
Delivering	a	Safer	World”	โดยมบุีคลากรจากหน่วยรับรองระบบงาน	(Accreditation	Body)	หน่วยรบัรอง	
(Certification	Body)	หน่วยตรวจ	(Inspection	Body)	ห้องปฏบิตักิาร	หน่วยงานเจ้าของกฎระเบยีบ	(Regulators)	
ผูป้ระกอบการและสถาบนัอสิระทัง้ภาครฐัและเอกชนประมาณ	500	คนเข้าร่วมงาน	ณ	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลย์ี	
ประตูน�า้	กรงุเทพมหานคร

ความร่วมมือกับสมาคมไทยคอมโพสิท หนุนวัสดุคอมโพสิท วัสดุสมัยใหม่

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

	 6	กรกฎาคม	2561	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	และ	สมาคมไทยคอมโพสิท	จดัแถลงข่าวการบรูณาการความ
ร่วมมอืด้านวัสดคุอมโพสทิ	เพือ่เป็นโอกาสขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมไทย	อาท	ิกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่และการบนิ
ในประเทศไทย	ทีม่กีารสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานห้องปฏบิตักิารทดสอบเฉพาะทางวสัดแุละชิน้ส่วนผลติภณัฑ์คอมโพสทิส�าหรบั
โครงสร้างอากาศยานด้วยเทคโนโลยขีัน้สงูและมคีวามเชีย่วชาญให้ได้มาตรฐานสากล	ณ	ห้องประชมุชัน้	1	อาคารหอสมดุ
วทิยาศาสตร์	ดร.ตัว้ฯ	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

กระตุ้นการใช้สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด พร้อมรับสังคม Thailand 4.0

	 17	กรกฎาคม	2561	นางอมุาพร	สขุม่วง	อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ	เปิดสัมมนา	“สารสนเทศดจิิทลัแบบเปิด	
เพือ่มุง่สู	่Thailand	4.0”	เน้นกระตุน้ใช้ข้อมลูสารสนเทศดจิทัิลแบบเปิดท่ีมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาทกัษะความสามารถ	
ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ	 เป็นนักวิจัย	 
นกัวทิยาศาสตร์	เจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตักิาร	อาจารย์	บรรณารกัษ์	นกัวชิาการด้านสิง่แวดล้อมและคอมพวิเตอร์	จากภาครฐั	
เอกชน	 สถาบันการศึกษา	 จ�านวนกว่า	 250	 คน	ณ	 ห้องประชุมภูมิบดินทร์	 ชั้น	 6	 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัต	ิ 
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร
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People in Focus

วศ. วัันนี้

สรรสาระ

v	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  
 ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

v	ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
 วิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน. ระหว่าง วศ. และ กสอ.
v	นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ
v	การทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศในน้ำาของ
 เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำาหมุนช้าแบบทุ่นลอย
v	การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
 อุตสาหกรรมเหล็ก
v จินเซโนไซด์ เสริมแกร่ง สร้างสุขภาพ
v กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียน
 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
v	วศ.สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยสู่
 การยอมรับระดับสากล
v	พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและ
 พลังของแผ่นดิน
v	ความร่วมมือของ วศ. กับกองพิสูจน์หลักฐานตำารวจ 

v	บทสัมภาษณ์ นางอุมาพร สุขม่วง 
 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 “ กรมวิทยาศาสตร์บริการนำาวิทยาศาสตร์   
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์วิทย์แก้จน ”	

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
นางอุมาพร สุขม่วง
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