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“ข้อแนะน�ำคุณลักษณะหน้ากากอนามัย
แบบผ้า” เพื่อประชาชน

ด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
กอรปกับภาวะมลพิษจากฝุ่น ท�ำให้หน้ากากอนามัยทาง
การแพทย์ที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อและป้องกันฝุ่นเป็นที่
ต้องการมากส�ำหรับประชาชนทั่วไป หน้ากากอนามัยแบบผ้าจึงถูกใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างแพร่หลาย เพื่อให้หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ผลิต
ได้มคี ณ
ุ ภาพ และประชาชนทัว่ ไปสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จดั ท�ำประกาศเรือ่ ง ข้อแนะน�ำ
คุณลักษณะหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับประชาชนทัว่ ไปในการพิจารณาคุณภาพของหน้ากากอนามัยแบบผ้า
การพิจารณาคุณภาพของหน้ากากอนามัยแบบผ้าควรค�ำนึงทั้งคุณสมบัติด้านการใช้งานและคุณสมบัติด้านความปลอดภัย
ควบคู่กันไป คุณสมบัติด้านการใช้งาน ได้แก่ ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค สมบัติการสะท้อนน�้ำ และสมบัติความแตกต่างของ
ความดัน ส่วนคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเป็นการตรวจสอบปริมาณเป็นพิษในผลิตภัณฑ์ ในกรณีของหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ควรพิจารณาสาร 2 ชนิด คือ สีเอโซ (azo dyes) และฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) ซึ่งสามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆ ดังนี้
ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (Particle Filtration Efficiency หรือ PFE) คือความสามารถในการดักกรองฝุ่นที่มี
ขนาดเล็กของหน้ากากอนามัยแบบผ้าว่ามีประสิทธิภาพดีแค่ไหน ซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งขนาดของอนุภาคที่กรองได้และร้อยละ
ของการกรองอนุภาคด้วย คุณสมบัติข้อนี้จึงสามารถใช้เทียบเคียงบอกคุณภาพของหน้ากากผ้าที่มีผลต่อการป้องกันฝุ่นมลพิษทาง
อากาศนั่นเอง

การสะท้อนน�้ำ (water repellency) คือ สมบัติของผ้าที่สามารถผลักดันน�้ำไม่ให้เกาะติดที่ผิวได้ เมื่อหยดน�้ำลงบนผ้า
น�้ำจะกระจายตัวเป็นหยดไม่ซึมลงบนผ้า คล้ายน�้ำกลิ้งบนใบบัว (lotus effect) โดยหน้ากากอนามัยแบบผ้านัน้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตนิ ี้
เป็นส�ำคัญเพราะการแพร่เชือ้ โรคโควิด-19 นัน้ จะมากับละอองฝอยของน�้ำหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ดังนั้นหน้ากากชั้นนอกต้องมี
สมบัติสะท้อนน�้ำที่ดีเพื่อป้องกันละอองฝอยดังกล่าว

*ผู้อ�ำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
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ความแตกต่างของความดัน (differential pressure หรือ ∆P) คือ การวัดความแตกต่างของความดันของอากาศทีด่ า้ นหน้า
และด้านหลังหน้ากาก ซึง่ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการยอมให้อากาศไหลผ่านหน้ากากอนามัยแบบผ้า คุณสมบัตนิ ี้
จะเกีย่ วกับการหายใจ เมือ่ เราสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบผ้าทีย่ อมให้อากาศผ่านได้นอ้ ยเกินไปก็จะท�ำให้หายใจล�ำบากและมีโอกาส
ทีผ่ สู้ วมใส่จะใช้มอื มาขยับหน้ากาก ท�ำให้เกิดการสัมผัสและติดเชือ้ ได้งา่ ย แต่ถา้ อากาศผ่านได้งา่ ยเกินไปประสิทธิภาพในการป้องกัน
ก็จะน้อยตามไปด้วย

สมบั ติ ด ้ า นความปลอดภั ย ต้ อ งท� ำ การตรวจสอบปริ ม าณสาร 2 ชนิ ด คื อ สี เ อโซ (azo dyes) และฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์
(formaldehyde) ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ สีเอโซมักตรวจพบในผ้าสีซึ่งมาจากสีที่ใช้
ย้อมเส้นใย ส่วนฟอร์มัลดีไฮด์มาจากกระบวนการผลิตเส้นใยที่น�ำมาทอเป็นผ้า ถ้ามีการใช้สารทั้ง 2 ชนิดในกระบวนการผลิต
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ก็จะท�ำให้เกิดการตกค้างบนเนือ้ ผ้า เมือ่ น�ำผ้ามาท�ำเป็นหน้ากาก
อนามัยสารพิษก็อาจเข้าสูร่ า่ งกายผูส้ วมใส่ได้ ในการตรวจสอบจะ
ต้องใช้เครื่องมือและมีขั้นตอน วิธีการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่
ยอมรับในระดับสากล โดยในหน้ากากอนามัยแบบผ้า จะต้องมี
ปริมาณสีเอโซ ไม่เกิน 30 mg/kg และสารฟอร์มัลดีไฮด์ไม่เกิน
75 mg/kg จึงจะถือว่าปลอดภัย
ตามประกาศเรือ่ ง “ข้อแนะน�ำคุณลักษณะหน้ากากอนามัย
แบบผ้า” ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน้ากากอนามัยแบบผ้า
แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตามประสิทธิภาพการกรองอนุภาค และ
สมบัติการสะท้อนน�้ำ ดังนี้
ตารางข้อก�ำหนดคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้า
รายการที่

คุณลักษณะ

1

ประสิทธิภาพของกรอง
อนุภาคขนาด 3 ไมครอน,
%
• ก่อนซัก
• หลักซัก (20 ครั้ง)
การสะท้อนน�้ำ,
ไม่น้อยกว่าระดับ
• ก่อนซัก
• หลักซัก (20 ครั้ง)
ความแตกต่างของความดัน
( P), mmH2O/cm2
• ก่อนซัก
• หลักซัก (20 ครั้ง)
ปริมาณสีเอโซ (azo dye)
ที่ให้แอโรแมติกแอมีน**,
mg/kg
ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์,
mg/kg

2

3

4
5

เกณฑ์การยอมรับ
ระดับที่ ระดับที่
2
2

ระดับที่
1

ระดับที่
1

> 70
> 60

> 70
> 60

> 80
> 70

ISO 1
ISO 1

ISO 3
ISO 3

ISO 1
ISO 1

ระดับที่
3

ระดับที่
3

> 80
> 70

> 90
> 80

> 90
> 80

ISO 3
ISO 3

ISO 1
ISO 1

ISO 3
ISO 3

< 5.0
< 5.0
< 30
< 75

ระดับที่ 1 ป้องกันฝุน่ ได้พอใช้ ป้องกันละอองฝอยได้นอ้ ย
ระดับที่ 1 ป้องกันฝุ่นได้พอใช้ ป้องกันละอองฝอยได้มาก
ระดับที่ 2 ป้องกันฝุ่นได้ดี ป้องกันละอองฝอยได้น้อย
ระดับที่ 2 ป้องกันฝุ่นได้ดี ป้องกันละอองฝอยได้มาก
ระดับที่ 3 ป้องกันฝุน่ ได้ดมี าก ป้องกันละอองฝอยได้นอ้ ย
ระดับที่ 3 ป้องกันฝุน่ ได้ดมี าก ป้องกันละอองฝอยได้มาก
โดยแต่ละระดับจะมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละระดับคุณภาพ เป็นตัวแทนของ
หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ผลิตมาจากผ้าแต่ละประเภท เช่น
ผ้าฝ้ายมัสลิน ผ้าพอลิเอสเทอร์ทอแน่น ผ้าไหม เป็นต้น รายละเอียด
ข้อก�ำหนดคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้าในแต่ละ
ระดับแสดงในตาราง
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารจึ ง ขอแนะน� ำ ให้ ป ระชาชนใช้
ข้อก�ำหนดคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้าข้างต้น
เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการเลือกใช้หน้ากากอนามัย
แบบผ้าชนิดต่างๆ ให้เหมาะกับสภาพการใช้งานได้ ถ้าหาก

ต้องการใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าเพือ่ ป้องกันฝุน่ ก็ควรจะเลือก
หน้ากากผ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพการกรองอนุภาคสูง ถ้าหากต้องการ
ใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันละอองฝอยจากสาร
คัดหลั่ง ก็ควรจะเลือกหน้ากากผ้าที่มีสมบัติการสะท้อนน�้ำที่ดี
โดยค�ำนึงถึงคุณสมบัตกิ ารซึมผ่านของอากาศด้วย เพราะถ้าหาก
หน้ากากผ้านั้นสามารถป้องกันทั้งฝุ่นและละอองฝอยของสาร
คัดหลั่งได้ดี แต่ใส่แล้วหายใจล�ำบาก ก็อาจจะเกิดความอึดอัด
และใส่ได้ไม่นาน นอกจากนีก้ ารเลือกรูปแบบและวิธกี ารสวมใส่
หน้ากากก็เป็นเรือ่ งส�ำคัญไม่แพ้กนั เพราะการใส่หน้ากากทีห่ ลวม
ไม่แนบสนิทกับใบหน้า ก็จะท�ำให้ประสิทธิภาพการป้องกันของ
หน้ากากลดลงอย่างมากด้วย
สุดท้ายนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
จากทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา
ข้อก�ำหนดคุณ ลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้า ได้ แ ก่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคม
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ดร.อรสา อ่อนจันทร์*

โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการป้องกันเชื้อ COVID-19

สถาน

การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
เป็นอุบัติการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่มีการเตรียมการเพื่อรับมือ
กับการระบาดดังกล่าว ประชาชนทั่วไปมีความต้องการใช้
หน้ากากอนามัยและน�้ำยาฆ่าเชื้อเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิด
สภาวะขาดแคลน ส่งผลให้การใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้ามา
ทดแทนเป็นทางเลือกส�ำหรับทุกคน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์
ประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากชนิด N95 และชุดป้องกันส่วน
บุคคล หรือที่เรียกว่าชุด PPE ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องหาหน้ากาก
ทีม่ สี มบัตใิ กล้เคียงกับหน้ากากชนิด N95 และชุด PPE ทีต่ ดั เย็บ
ภายในประเทศและสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้ทดแทน
เนื่องจากไม่สามารถน�ำเข้ามาจากต่างประเทศได้ทันการณ์และ
ทุกประเทศทั่วโลกต่างมีความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้
เป็นอย่างมาก เพือ่ เป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทคี่ ดิ ค้น
ขึน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดมาตรฐานและทดสอบสมบัตขิ อง
ผลิตภัณฑ์ทดแทนเหล่านี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดท�ำ “โครงการทดสอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส นั บ สนุ น การป้ อ งกั น เชื้ อ COVID-19” โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
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1. เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้กับประชาชนผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
2. เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันเชือ้ COVID-19
ที่โรงพยาบาลได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศล
3. เพื่ อ ทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู ่ ใ นระหว่ า งการวิ จั ย และ
พัฒนา เพื่อน�ำไปสู่สมบัติที่ตรงตามความต้องการที่จะใช้งาน
หรือตามมาตรฐานสากล
โดยหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่ต้องการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผูผ้ ลิตภายในประเทศเพือ่ ตอบสนองหน่วยงานภาครัฐ
ชุมชน และท้องถิ่น รวมถึงผู้บริจาคผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาล
หรือหน่วยงานของรัฐ สามารถมาใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการฯ นีไ้ ด้ดำ� เนินการมาตัง้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน 2563 ทีผ่ า่ นมา
จนถึงปัจจุบัน มีขอบเขตครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อ ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล สเปรย์
แอลกอฮอล์ และน�้ำยาฆ่าเชื้อประเภทต่างๆ
2. ผลิตภัณฑ์หน้ากาก ทัง้ ทีเ่ ป็นหน้ากาก N95 และหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า
3. ผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE ทั้งที่เป็น
แบบชุดเสื้อคลุมแขนยาวหรือชุดกาวน์ (isolation gown) และ
ชุดคลุมป้องกันทั้งร่างกายหรือชุดหมี (coverall)
*ผู้อ�ำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

บทความพิเศษ
กลุ่มผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อ

สารฆ่าเชื้อที่ใช้ทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ชนิด
ที่ ใช้ กั บ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ และชนิ ด ที่ ใช้ กั บ พื้ น ผิ ว ต่ า งๆ กรม
วิทยาศาสตร์บริการได้ท�ำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์น�้ำยาฆ่าเชื้อ
ชนิดทีใ่ ช้กบั ร่างกายมนุษย์ นัน่ คือ เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ไป
แล้วทั้งสิ้นกว่า 250 ตัวอย่าง พบว่า ในกลุ่มของเจลและสเปรย์
แอลกอฮอล์ผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ก�ำหนดตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ก�ำหนดให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ต�่ำ
กว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 85 ส่วน
การตรวจสอบสารฆ่าเชื้อชนิดที่ใช้กับพื้นผิวต่างๆ ซึ่งสารฆ่าเชื้อ
เหล่านีเ้ หมาะส�ำหรับการฆ่าเชือ้ บนพืน้ ผิวของใช้และสิง่ แวดล้อม
ไม่แนะน�ำให้ใช้กับร่างกาย (ถ้าสัมผัสกับร่างกายอาจท�ำให้เกิด
การระคายเคืองได้) เช่น กลุ่มสารประกอบคลอรีน กลุ่มสาร
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารกลุ่มแคตไอออนิก เป็นต้น ผลการ
ตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชือ้ ชนิดทีใ่ ช้กบั พืน้ ผิวต่างๆ มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์คดิ เป็นประมาณร้อยละ 75 โดยเปรียบเทียบ
เกณฑ์ก�ำหนดปริมาณสารออกฤทธิ์ (active ingredients) ตาม
ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์หน้ากาก

ผลิตภัณฑ์หน้ากากที่ส่งมาทดสอบในโครงการฯ นี้ มีทั้งที่
เป็นหน้ากากชนิด N95 และหน้ากากอนามัยแบบผ้า การทดสอบ
เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลและมาตรฐานระดับประเทศ
ครอบคลุมถึงสมบัติต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค
ขนาดเล็ก (particle filtration efficiency) สมบัตคิ วามแตกต่าง
ของความดัน (differential pressure) สมบัตคิ วามแน่นของการ
สวมใส่ (fit test) การผ่านได้ของอากาศ (air permeability)
ความคงทนของสีต่อการซัก ปริมาณสีเอโซ (azo dye) ปริมาณ
สารฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) และสมบัติการสะท้อนน�้ำ
(water repellency) โดยสมบัตดิ งั กล่าวข้างต้นสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หน้ากากทัง้ ทีเ่ ป็นประสิทธิภาพ
ด้านการป้องกันและสมบัติด้านความปลอดภัยของผู้สวมใส่
เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้จะแพร่กระจายในรูปของ
ละอองฝอย หรือที่เรียกว่า droplet สมบัติการกรองอนุภาค
และสมบัตกิ ารสะท้อนน�ำ้ จึงเป็นสิง่ บ่งบอกถึงสมรรถนะด้านการ
ป้องกัน ผลจากการทดสอบตัวอย่างพบว่า หน้ากากชนิด N95
บางส่วนที่ได้รับการบริจาคไม่มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐาน
ก�ำหนด ส่วนหน้ากากอนามัยแบบผ้าประมาณร้อยละ 50
มีสมบัติการกันละอองฝอยได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันส่วนบุคคล

โครงการฯ นี้ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันส่วนบุคคล
(Personal Protective Equipment หรือ PPE) เป็นจ�ำนวนมาก
โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบริจาค ซึ่งมีหลากหลาย
รู ป แบบ ทั้ ง ที่ เ ป็ น แบบชุ ด เสื้ อ คลุ ม แขนยาวหรื อ ชุ ด กาวน์
(isolation gown) และ ชุดป้องกันแบบ coverall หรือชุดหมี
ผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและหน่วยงาน
เครื อ ข่ า ยภาคี สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของกรมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ว่าชุด PPE ประมาณ 90-95% ไม่สามารถใช้ใน
ห้องศัลยกรรมผ่าตัดที่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรคหรือสารคัดหลั่ง
โดยตรงได้ แต่สามารถใช้กับงานที่มีความเสี่ยงน้อยลง เช่น
ระดับคัดกรองผู้ป่วย
ด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชือ้
COVID-19 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุดป้องกันส่วนบุคคลแบบ isolation gown ซึง่ เป็นรุน่ ทีส่ ามารถ
น�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้มากกว่า 20 ครั้ง ได้มีการแถลงข่าวถึงความ
ส�ำเร็จไปเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา การพัฒนาดังกล่าวเป็นการผนึกก�ำลัง
ของ 2 กระทรวง และ 4 องค์กรเอกชน โดยกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(อว.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งประกอบไปด้วย 5
หน่วยงานหลัก คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมโรค
และองค์การเภสัชกรรม ส่วน 4 องค์กรเอกชนนัน้ ประกอบไปด้วย
สมาพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ขณะนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กับผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันแบบ coverall ที่ผลิตและพัฒนาโดย
ประเทศไทย เป็นชุดที่สามารถป้องกันและสามารถเข้าห้อง
ผ่าตัดได้และสามารถใช้ซ�้ำได้อีกด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ
สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำหรับผู้ที่สนใจส่งผลิตภัณฑ์ หน้ากาก N95 หน้ากาก
อนามัยแบบผ้า ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์และสารฆ่าเชื้อ
ต่างๆ มาทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานระดับ
ประเทศและระดับสากล สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์
www.dss.go.th/labcovid/ หรือสอบถามได้ที่ Call center
0 2201 7124
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People in Focus

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใน

ช่ ว งสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น ท่ า มกลางสภาวะวิ ก ฤติ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว.) โดยนางสาว
นิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความ
ห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึง
บุคลากรทางการแพทย์ มีการปรับระบบการปฏิบัติงานให้
มีความต่อเนื่องไม่ส่งผลกระทบการให้บริการ ได้มีประกาศ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับผูม้ าติดต่อ
หรือรับบริการ เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศ เรื่อง มาตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ สอดคล้องตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้องกันและ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสฯ ตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ที่ส�ำคัญได้ด�ำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการป้องกันเชือ้ COVID-19 โดยร่วมมือเครือข่าย ได้แก่
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เปิดแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการป้องกัน COVID-19 ได้แก่ หน้ากากผ้า เจลและน�ำ้ ยา
ฆ่าเชือ้ หน้ากาก N95 ชุด PPE เพือ่ ทดสอบยืนยันมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศล ผู้ผลิตในประเทศ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและท้องถิน่
รวมถึงผู้บริจาคผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกัน
เชื้อ COVID-19 นอกจากจะตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชือ้ COVID-19 แล้ว
ยังสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วย โดยขณะนี้
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มีผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การพัฒนาแล้วเริม่ สูข่ นั้ ตอนกระบวนการผลิต
จริง เช่น ชุด PPE Isolation gown ซึ่งสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้
ได้เห็นถึงพลังในการขับเคลื่อนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในช่วงวิกฤต
อย่างไรก็ตามกรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบ NQI for Healthcare ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ได้เห็น
ความส�ำคัญการเตรียมพร้อมขับเคลื่อน NQI ของประเทศ
ด้าน Healthcare ซึ่งได้มีการหารือผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ
คณะท�ำงานรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม และผู้แทนจามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา NQI for Healthcare เป้าหมาย
จัดท�ำการพัฒนา NQI หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ แ ละบู ร ณาการวิ จั ย และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกันเสริมสร้างการยอมรับและ
ความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค โดยมีกลไกระบบ NQI ที่แข็งแรง
และพัฒนาควบคู่กันไป
นอกจากนี้อีกบทบาทที่ส�ำคัญกรมวิทยาศาสตร์ บ ริ ก าร
ได้รบั เกียรติเชิญร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสถาบันวิจยั ยาธรรมชาติ
ไทย-จีน เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการจะมีสว่ นร่วม
บูรณาการร่วมมือในการพัฒนายา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร
เป้าหมายร่วมกันพัฒนาให้ได้สตู รชัดเจน มีมาตรฐาน ใช้ประโยชน์
ได้จริง โดยพร้อมจัดทีมนักวิทยาศาสตร์ของกรมฯ ร่วมหารือ
การด�ำเนินงานได้ทนั ที รวมทัง้ ยังมีแนวทางลงนามความร่วมมือ
ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพือ่ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสถาบัน
วิจยั ยาธรรมชาติ ไทย-จีน ทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการจะมีสว่ นร่วม
น�ำโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
รับรอง ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยา
ในล�ำดับต่อไป

Special guest
ในสถานการณ์วกิ ฤติ COVID-19 นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ปรับเปลีย่ นใช้การจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์แทน โดยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดท�ำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025 : 2017” ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งเป้าพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง
ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ช่วยให้สามารถจัดท�ำระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค Special guest ฉบับนี้ จึงได้สัมภาษณ์ถึง
ผลที่ได้รับของผู้เข้าร่วมอบรมที่จัดขึ้นครั้งนี้
“หลักสูตรที่จัดอบรมตรงตามความต้องการเป็นอย่างมากเนื่องจากความต้องการของกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏคือการอยากให้ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ในส่วนของวิทยากรและผู้ประสานงาน
จึงได้ปรึกษากันว่าควรจะได้รับการอบรมในหัวข้อใดบ้างที่ตรงตามความต้องการ ส�ำหรับอาจารย์เอง
ก่อนหน้านี้ทราบว่าการขอมาตรฐานมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก แต่การอบรมในครั้งนี้ท�ำให้เข้าใจได้มาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถติดต่อ
ประสานงาน และช่วยเหลือกันได้ในอนาคต ที่ส�ำคัญคือได้รับความรู้มากมาย ที่ท�ำให้สามารถปฏิบัติงาน
ผศ.ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง
ได้จริง”
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
“การจัดอบรมครั้งนี้ตรงตามความต้องการ ทั้งในแง่เป้าประสงค์ที่ทางมหาวิทยาลัยอยากให้มีระบบ
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และคณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้าร่วมอบรม
ได้เรียนรู้ระบบประกันคุณภาพนี้ไปพร้อมๆ กัน ส�ำหรับการจัดอบรมแบบ video conference ครั้งนี้
ดิฉันคิดว่ามีประสิทธิภาพดีค่ะ มีการประสานระหว่างวิทยากรและพี่ๆ เจ้าหน้าที่ช่วยกันเป็นอย่างดี
ถือว่าท�ำได้อย่างยอดเยีย่ มค่ะ แต่อาจจะมีตดิ ขัดในเรือ่ งของระบบสัญญาณเล็กน้อยเท่านัน้ การอบรมครัง้ นี้
ได้รบั ทัง้ ความรู้ และการถ่ายทอดประสบการณ์จากท่านวิทยากรเป็นอย่างดี ส�ำหรับการน�ำไปใช้ประโยชน์นนั้
อ.ดร.เทวิกา กีรติบูรณะ
ดิฉันคิดว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีความมุ่งมั่น และจะสามารถน�ำไปใช้เพื่อด�ำเนินการตามระบบประกัน
มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017”
หลักสูตรที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดอบรมตรงกับความต้องการเป็นอย่างมาก และมีประโยชน์อย่างยิ่ง
โดยในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมผ่าน video conference ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างง่าย สะดวก และประหยัดงบประมาณ ได้เรียนรู้กับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้ง
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ท�ำให้สามารถน�ำ
องค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการได้จริง และมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีข้อจ�ำกัดอยู่บ้าง
ในการท�ำกิจกรรมควรมีบอร์ดแสดงความคิดเห็นทีท่ ำ� ให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมสามารถพิมพ์ขอ้ ความแลกเปลีย่ น ผศ.ดร.ประดับ เรียนประยูร
ข้อคิดเห็นกันไปพร้อมๆ กันได้ ทั้งนี้อยากให้มีการจัดอบรมอีกเรื่อยๆ โดยหลังจากการฝึกอบรมแต่ละครั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อยากให้มีการติดตามผลเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เข้าร่วมอบรมให้น�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลักสูตรที่จัดอบรมตรงกับความต้องการอย่างมากโดยเฉพาะห้องปฏิบัติการที่ก�ำลังเข้าสู่มาตรฐาน ISO/
IEC 17025 จ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อม ในเรื่องของการจัดท�ำเอกสารในระบบคุณภาพให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องประโยชน์ ความส�ำคัญ โครงสร้าง
เอกสาร การจัดท�ำเอกสาร และการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :
อ.ดร.ภิรมย์ สุวรรรณสม
2017 เพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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จิราภรณ์ บุราคร*

การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่

BCG model ด้วย NQI

ปัจจุบน
ั อุตสาหกรรมอาหารมีกระบวนการผลิตทีป
่ ลดปล่อยของเสีย (by product) เป็นปริมาณมาก
และประกอบด้วยสภาพภูมอิ ากาศโลกมีความแปรปรวน เช่น แห้งแล้งมาก น�ำ้ ท่วม โรคระบาดในพืช สัตว์
เป็นต้น ส่งผลให้วัตถุดิบทางการเกษตรที่น�ำมาใช้ในการผลิตอาหารเสี่ยงต่อการขาดแคลน ในขณะที่
ความต้องการในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นตามจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้นการจัดการให้
อุตสาหกรรมอาหารเข้าสูร่ ะบบบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy)
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) หรือ BCG Model
จึงมีบทบาทส�ำคัญ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งภายในประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิต
ทางการเกษตรทีอ่ ด
ุ มสมบูรณ์ รวมทัง้ ช่วยปรับเปลีย
่ นระบบการผลิตไปสูก
่ ารใช้ทรัพยากรอย่างคุม
้ ค่า
เกิดความมั่นคงทางวัตถุดิบและสมดุลของสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและ
วัตถุดิบทางการเกษตร นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากรที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกด้วย
กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ BCG
Model ด้วย NQI

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ BCG Model ซึง่ เป็นรูปแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและความยัง่ ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนัน้ การ
น�ำระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National
Quality Infrastructure: NQI) มาใช้ในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม
อาหารตลอดห่วงโซ่อาหารและเกษตร (Value chain) ท�ำให้สร้าง
ความเข้มแข็งของภาคธุรกิจอาหารของประเทศ เช่น
• การส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบการอาหารที่ เ ป็ น วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) Start-up และวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปขั้นต้น พัฒนากระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมให้ในส่วนผูป้ ระกอบการอาหารขนาดใหญ่ทมี่ ี
ความพร้อมสูง มีก�ำลังลงทุนในเทคโนโลยีให้เป็นผู้ประกอบการ
นวัตกรรม (Innovative enterprise) สามารถผลิตอาหารเพื่อ
สุขภาพมูลค่าสูงด้วยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแปรรูป
อาหารให้มีสารอาหารสูง มีการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า กระบวน
การผลิ ต เทคโนโลยี ใ หม่ ลดปั จ จั ย การผลิ ต และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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* นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

สรรสาระ

• การสนับสนุนการทดสอบใหม่ที่บ่งชี้คุณภาพอาหารเพื่อ
สุขภาพ (Advanced testing)
• การสร้างมาตรฐานอาหารนวัตกรรม (Specification/
soft standard) การสร้างเครื่องหมายแสดงอาหารนวัตกรรม
(Innovation mark) เพื่อบ่งชี้คุณค่าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
• การส่งเสริมการส�ำรวจตลาด (Market surveillance)
ตลอดห่วงโซ่อาหารตัง้ แต่วตั ถุดบิ ทางการเกษตรจนถึงผูใ้ ช้บริการ
(End user)
• เมื่ อ ผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า อาหารในระดั บ อุ ต สาหกรรม
มีการผลักดันเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับรองจากหน่วย
ตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Body: CAB)
ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบ (Testing) การตรวจ (Inspection)
การรับรอง (Certification) การรับรองระบบงาน (Accreditation)
เพือ่ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต บุคลากร ระบบ
งานหรือหน่วยงาน มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
• การขับเคลือ่ นการพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรองให้มคี ณ
ุ ภาพ
และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหาร

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ BCG Model
หากมีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เชือ่ มโยงข้อมูลทุกมิตทิ งั้ ด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ผลิต บุคลากร ระบบงาน หน่วยงาน ลูกค้า อย่างเป็นระบบ ท�ำให้
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริงและ
รวดเร็ว

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การส่ ง เสริ ม ให้ อุ ต สาหกรรมอาหารของประเทศเข้ า สู ่
การบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ด้วยระบบ NQI
ท�ำให้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สินค้าอาหารมีคณ
ุ ภาพ
และความปลอดภัยด้ว ยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมั ย และมี
ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงให้วัตถุดิบอาหาร
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าทางการเกษตรของประเทศ เป็นการสนับสนุนให้
ธุรกิจอาหารของประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ประชาคมวิจยั ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว. สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy. กรุงเทพฯ : วทน., 2561.
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. สมุดปกขาวโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ. ปทุมธานี: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, 2562.
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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บุษยา รัตนสุภา*

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบปุย๋ อินทรีย์ ยกระดับเกษตรกรรม
ด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจไทย

ใน

ปัจจุบันกระแสการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
สิ น ค้ า เกษตรที่ มี ก ารผลิ ต เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ท�ำให้ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เติบโตอย่างรวดเร็ว
ซึ่งในขั้นตอนของการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้น ห้ามใช้
สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี
ยาฆ่าหญ้า ยาป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมน ดังนั้นจึงมี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท�ำการเกษตรอินทรีย์
ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์จึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามการ
เติ บ โตของสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย ์ และตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 - 2565 ก�ำหนดวิสัยทัศน์ให้
“ประเทศไทยเป็ น ผู ้ น� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล ภายในปี 2565” ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
ไม่ น ้ อ ยกว่ า 1.3 ล้ า นไร่ และเพิ่ ม จ� ำ นวนเกษตรกรที่ ท� ำ
เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย ภายในปี 2565 รวมทั้ง
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ดังนั้น
การส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรหั น มาผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ใช้ เ อง และ
ส่ ง เสริ ม ภาคเอกชนในการผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้มีการน�ำวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่าแล้ว ยังสามารถช่วยลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และเป็นการส่งเสริมการขยายการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยอีกด้วย อีกทั้งเป็นการช่วยในด้าน
สิ่งแวดล้อมในการน�ำเอาวัสดุที่เหลือใช้มาท�ำให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง
ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้หรือท�ำมาจาก
วัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีท�ำให้ชื้น สับ หมัก บด ร่อน
สกัด หรือด้วยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์
ด้วยจุลินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ
ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ผ ลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ว างจ� ำ หน่ า ยในท้ อ งตลาด
มากมาย มีทั้งแบบเม็ด ผง และน�้ำ ซึ่งพบว่าส่วนหนึ่งเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ยังไม่ได้คุณภาพ มีปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณ
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ธาตุอาหารหลักต�่ำ ดังนั้นเพื่อเป็นการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ของปุย๋ อินทรีย์ กรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศกรมวิชาการ
เกษตร เรื่องประกาศมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์กรมวิชาการเกษตร
พ.ศ. 2557 เพื่อควบคุมมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์และเพื่อไม่ให้
พ่อค้าปุ๋ยอินทรีย์เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร และประกาศ
กรมวิชาการเกษตร เรื่องการขอขึ้นทะเบียน การออกใบส�ำคัญ
การขึ้นทะเบียน การขอแก้ไขรายการทะเบียน และการแก้ไข
รายการทะเบียนปุย๋ อินทรีย์ พ.ศ. 2555 ส�ำหรับผูผ้ ลิตปุย๋ อินทรีย์
เพื่อการค้า หรือผู้รับใบอนุญาตน�ำเข้าปุ๋ยซึ่งประสงค์จะผลิต
หรือน�ำเข้าปุ๋ยอินทรีย์ มีรายละเอียดก�ำหนดคุณสมบัติของ
ปุ๋ยอินทรีย์ ดังนี้

1. กรณีไม่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เหลว

• ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1.0 โดยน�้ำหนักฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P2O5)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนัก โพแทสเซียมทั้งหมด
(Total K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนัก หรือมีปริมาณ
ธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 2.0 โดยน�้ำหนัก
• ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 20 โดยน�้ำหนัก
• อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไม่เกิน
20 : 1
• ต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายสมบูรณ์
• ค่าการน�ำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ไม่เกิน
10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
• ปริมาณโซเดียม (Na) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน�้ำหนัก
• ขนาดของปุ๋ย ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร
• ปริ ม าณหิ น กรวด ขนาดตั้ ง แต่ 5 มิ ล ลิ เ มตรขึ้ น ไป
ไม่เกินร้อยละ 2 โดยน�้ำหนัก
• ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 โดยน�้ำหนัก
• ต้องไม่พบพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรือโลหะอื่น ๆ
• ปริมาณสารเป็นพิษไม่เกินกว่าทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด
*นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สรรสาระ
2. กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์เหลว

• ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมด (Total Nitrogen) ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนัก ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P2O5)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนัก โพแทสเซียมทั้งหมด
(Total K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนัก หรือมี
ปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 1.5 โดยน�ำ้ หนัก
• ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 10 โดยน�้ำหนัก
• อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไม่เกิน
20 : 1
• ค่าการน�ำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ไม่เกิน
10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
• ปริมาณโซเดียม (Na) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน�้ำหนัก
• ปริมาณสารเป็นพิษไม่เกินกว่าทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด
ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ�ำเป็นต้องผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวผ่านการทดสอบ
คุณสมบัติจากห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถในการทดสอบ
ที่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่เสียโอกาสทางการตลาด
และลดต้นทุนในการผลิต อีกทัง้ เกษตรกรสามารถใช้ปยุ๋ อินทรีย์
ที่มีคุณภาพในการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น
กระบวนการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติก ารที่ไ ด้รับการ

ประเมินความสามารถในการทดสอบจากหน่วยรับรองจะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และช่วยให้ผู้มี
อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ มีสมบัติ
เป็นไปตามเงื่อนไข และผลการตรวจสอบนั้นเป็นที่ยอมรับของ
ทุกภาคส่วนในทุกประเทศ ยกระดับคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ให้
มีคุณภาพน่าเชื่อถือแก่เกษตรกร
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ซึง่ เป็นหน่วยรับรองระบบงานทีม่ ภี ารกิจและหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบปุ๋ยอินทรีย์รายเดียวในประเทศไทย
ในขอบข่ายการทดสอบไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด
และโพแทสเซียมที่ละลายน�้ำ และมีความพร้อมในการให้การ
รับรองห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบปุย๋ อินทรียท์ จี่ ะเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้
ในอนาคต
การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุ ณ ภาพ ซึ่ ง จะช่ ว ยยกระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น
สินค้าไทยและสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพ และน�ำไปสู่การพัฒนา
เป็นนวัตกรรม ด้านสินค้าของประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการเกษตร. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรือ่ ง การขอขึน้ ทะเบียน การออกใบส�ำคัญการขึน้ ทะเบียนการขอแก้ไขรายการทะเบียน และการแก้ไข
รายการทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ พุทธศักราช 2555. ราชกิจจานุเบกษา. 29 มีนาคม 2555, เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 59 ง, หน้า 12–14.
. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรือ่ ง กําหนดเกณฑ์ปยุ๋ อินทรีย์ พ.ศ. 2557. ราชกิจจานุเบกษา. 12 กุมภาพันธ์ 2557, เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 29 ง, หน้า 4.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา. 11 มกราคม 2551, เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก, หน้า 1-27.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์พุ่ง : จากกระแสนิยมสินค้าเกษตรอินทรีย์ [ออนไลน์]. 9 มีนาคม 2550 [อ้างถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563].
เข้าถึงจาก: https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/ 8798.aspx
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สศก. ขานรับนโยบายเกษตรอินทรีย์ เร่งขับเคลือ่ นแผน เพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้ได้ 1.3 ล้านไร่ ตามเป้าในปี 65 [ออนไลน์]. 15 ตุลาคม
2562 [อ้างถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงจาก: http://www.oae.go.th/view/1/รายละเอียดข่าว/ข่าว%20ศสก./32542/TH-TH
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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อารีย์ คชฤทธิ์*

หลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี
การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี โดยการจัดท�ำ
สือ่ องค์ความรูท
้ มี่ ก
ี ารรวบรวมและแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรูปสือ่ ดิจท
ิ ลั และจัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์
เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมีสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการใน
ทุกภูมภ
ิ าคของประเทศพร้อมๆ กัน รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ผูเ้ รียนสามารถ
เข้าถึงความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้ได้จากทุกสถานที่ ทุกช่องทาง
และทุกเครื่องมือสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง

การ

ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ในห้องปฏิบัติการเคมี ผู้ท�ำงานและผู้เกี่ยวข้องอาจได้รับผลกระทบ
ทั้งจากการเป็นผู้ที่ใช้สารเคมีเองโดยตรง ผลกระทบทางอ้อมจากมลภาวะที่มีใน
ห้องปฏิบัติการหรือจากอุบัติเหตุจากการท�ำงาน เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
ความรู้ และความตระหนักเพื่อป้องกันและลดความเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัดท�ำสื่อฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตร
การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากการท�ำงานในห้องปฏิบัติการเคมี ในรูปแบบ
สื่อดิจิทัล หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและ
สามารถน�ำไปบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายได้อย่าง
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ภาพประกอบหลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากการท�ำงานในห้องปฏิบัติการเคมี

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งการใช้ด้วย
ความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้สารเคมี
รวมทั้งเป็นการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียร้ายแรง
อันอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการ
จัดการสารเคมี และป้องกันอันตรายจากสารเคมีให้
กับบุคลากรที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี มีความรู้
ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ท�ำงาน
อย่างมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการในการบริหาร
จัดการสารเคมีของประเทศ และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติได้ ในบทเรียน
นีจ้ ะมีทงั้ หมด 12 หัวข้อ ซึง่ จะให้ความรูใ้ นสาระส�ำคัญ
ที่เกี่ยวกับความส�ำคัญของการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ อันตรายของสารเคมีที่ใช้
ในห้องปฏิบตั กิ าร ประเภทของสารเคมี ความเป็นพิษ
ความเสี่ ย งอั น ตรายจากสารเคมี ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่
เกีย่ วกับสารเคมี อันตรายของสารเคมีตอ่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
การบ่ ง ชี้ อั น ตรายจากสารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตราย
การประเมินสถานการณ์ฉกุ เฉิน ปัจจัยทีต่ อ้ งพิจารณา
เพิ่มเติมส�ำหรับการประเมินสถานการณ์ การเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน กลยุทธ์ควบคุม
สถานการณ์ ขัน้ ตอนการด�ำเนินการเมือ่ เกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่มีผู้ได้รับ
อันตราย รวมถึงการท�ำบันทึกรายงานอุบตั เิ หตุ โดยมี
การน�ำเสนอเป็นรูปแบบข้อความ เสียงบรรยาย ภาพ
เคลือ่ นไหว เพือ่ ประกอบความเข้าใจ รวมถึงมีกจิ กรรม
ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ และแบบทดสอบเพือ่ วัดผล
การเรียน ความยาวของบทเรียนประมาณ 2 ชั่วโมง
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่
www.e-learning.dss.go.th

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเล่ม 1 : ข้อกําหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เล่ม 1 – 2558. ราชกิจจานุเบกษา. 23 กันยายน 2558,
เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 229 ง, หน้า 9.
กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เล่ม 2 : ข้อแนะน�ำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และ เทคนิคในทางปฏิบัติ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2677
เล่ม 2 – 2558. ราชกิจจานุเบกษา. 23 กันยายน 2558, เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 229 ง, หน้า 10.
เอกสารโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory,
ESPRel) [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงจาก: http://esprel.labsafety.nrct.go.th/book.asp
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ดร.อรสา อ่อนจันทร์*
วงศ์กนก อยู่สงค์**

ปัญหาด้าน NQI ในการขับเคลื่อน BCG

BCG

Economy model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทัง้ 3 มิติ ควบคูก่ นั ไป ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
Economy) ซึง่ มุง่ เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
โดยเน้ น การพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า สู ง ลดการพึ่ ง พา
เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึง่ ค�ำนึงถึงการน�ำวัสดุ
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด การใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร
(Reuse, Refurbish, Sharing) การแปรสภาพเพื่อมาใช้ใหม่
(Recycle, Upcycle) นอกจากนี้เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่กระบวนการผลิตมีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด สิ่งส�ำคัญของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนคือท�ำให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมขยะเป็นศูนย์
(Zero waste) โดยมุง่ เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)
เมื่อบูรณาการทั้ง 2 เศรษฐกิจเข้าด้วยกันจะท�ำให้เศรษฐกิจไทย
เป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อย่างสมบูรณ์
ซึ่งเป้าหมายส�ำคัญของเศรษฐกิจสีเขียว คือ การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยท�ำให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคม สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ฟื้นฟูระบบนิเวศ ลดความเสี่ยงทาง
ด้านสุขภาพที่เป็นผลมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อประชาชน
มีสุขภาพที่ดี ค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านสาธารณสุขก็จะลดลง
ด้วยเหตุนี้เอง BCG Economy model จึงเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจทีเ่ น้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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กับความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรับเปลี่ยน
ระบบเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear economy)
ไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
การขับเคลื่อน BCG จะมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็น
ผู้ส่งออกเทคโนโลยีและนวัตกรรม แทนที่การน�ำเข้าเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมจากต่ า งประเทศ โดยน� ำ แนวความคิ ด ของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้กบั ทุกกลุม่ อุตสาหกรรม ได้แก่
เกษตร อาหาร พลังงาน เคมีชวี ภาพ การแพทย์ สุขภาพ และการ
ท่องเที่ยว ส�ำหรับกระบวนการขับเคลื่อนจะใช้ความร่วมมือ
ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทีเ่ กี่ยวข้อง โดยการ
พัฒนานักวิจัย องค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย
โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพ และการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม
ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยได้มกี ารด�ำเนินนโยบายเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
สีเขียวในหลายภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น ภาคการศึกษา มีการ
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน
หมุนเวียน การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยมีการ
ศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับเทคโนโลยี ภาคการเกษตรมีการให้
บริการสินเชื่อเพื่อการขอขยายที่ดินเพื่อการเพาะปลูก การ
ยกระดับการแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตร โดยการพัฒนา
เครื่องจักร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ท�ำให้
แรงงานในภาคเกษตรได้รับค่าแรงที่สูงขึ้น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพ (National Quality
Infrastructure: NQI) ด�ำเนินการโดยทุกภาคส่วนในระบบ
เศรษฐกิจและสังคม จากทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนโยบาย
กฎหมาย และแนวปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจะพึ่งพากระบวนการทั้ง
5 ด้าน ได้แก่ มาตรวิทยา (Metrology) การก�ำหนดมาตรฐาน
(Standardization) การรับรองระบบงาน (Accreditation) การ
ตรวจสอบและรับรอง (Conformity assessment) และการ
ก�ำกับดูแลตลาด (Market surveillance) โดยการด�ำเนินการ
ทุกด้านควรเป็นอิสระจากกัน แต่มีนโยบายที่สอดคล้องกัน
เพื่อให้องค์ประกอบทั้งหมดท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ประเทศไทยนั้นมีระบบ NQI ขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนและ
เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ได้แก่ ผู้พัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภาคผูป้ ระกอบการ ซึง่ มี
ทั้งระดับอุตสาหกรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมบริการ
วิสาหกิจชุมชน และผูป้ ระกอบการเริม่ ต้น เนือ่ งจากประเทศไทย
มีขนาดตลาดการค้าเศรษฐกิจและการบริการขนาดใหญ่
* ผู้อ�ำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
** นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
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การจัดระบบ NQI อย่างเหมาะสม จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพและเพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า ลดต้ น ทุ น การผลิ ต
คุ้มครองผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นในผลการตรวจสอบและ
รับรอง และยังอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าอีกด้วย ดังนั้น
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ภาครัฐจะต้องเร่งสร้าง NQI ให้
ครอบคลุมทั้งระบบ เพื่อขับเคลื่อน BCG อย่างมีประสิทธิภาพ
ท� ำ ให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ ในรู ป แบบใหม่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
พร้อมก้าวเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สถานภาพปัจจุบน
ั และปัญหาในด้าน NQI ทีส่ ง่ ผล
ต่อการพัฒนา BCG

ประเทศไทยมีการด�ำเนินงานด้าน NQI พอสมควร โดยจัด
ตั้งหน่วยงานภาครัฐเพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับ NQI ขึ้น กระจาย
อยู่ในหลายส่วนทั้งระดับกรมและระดับกอง แต่ละภาคส่วนมี
ขอบข่ายความรับผิดชอบไม่ชัดเจน เกิดความซ�้ำซ้อน ขาดการ
บูรณาการ ท�ำให้โครงสร้างการด�ำเนินงานของแต่ละภาคส่วน
ยังขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบ
รวมถึงความสามารถในการด�ำเนินงานบางด้าน ซึ่งได้แก่
ด้านมาตรวิทยาและด้านการก�ำหนดมาตรฐาน ยังขยายไปไม่
ทั น กั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและ
นวัตกรรมด้าน BCG ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ปัญหาทีส่ ำ� คัญคือ การพัฒนาวิธี
ทดสอบ การก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ยังไม่ครอบคลุม ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ที่ ไ ด้ ก ารรั บ รองตามมาตรฐานสากล
ยั ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายใน
การทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมสู ง
มาก ท�ำให้ต้นทุนนวัตกรรมของไทย
แพงกว่าต่างชาติ

ส� ำ หรั บ ด้ า นการผลิ ต ของภาคอุ ต สาหกรรมยั ง มี ป ั ญ หา
เรื่องความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ส่วนใหญ่จะน�ำเข้า
นวัตกรรมจากต่างชาติ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
ในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท�ำให้นวัตกรรมใหม่ที่สร้างขึ้น
แข่งขันกับตลาดโลกไม่ได้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอย่าง
เร่งด่วน ต้องมีการประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบคุณภาพ เช่น ISO,
GMP, HACCP รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานภาคบริการให้เทียบเท่า
สากล นอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่มีระบบการจัดการด้านฐาน
ข้อมูลและปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่
เกีย่ วข้องกับ BCG ทีผ่ ปู้ ระกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้งา่ ยเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนานวัตกรรม นอกเหนือจาก
ปัญหาในด้านการก�ำหนดมาตรฐานแล้วในส่วนอื่นๆ ได้แก่
การก�ำกับดูแลและการส่งเสริมการตลาดยังไม่ครอบคลุม ส่งผล
ให้สินค้านวัตกรรมที่ผลิตได้ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าจาก
ประเทศอืน่ ๆ เหนือสิง่ อืน่ ใด การสนับสนุนทางด้าน BCG นัน้ รัฐบาล
ควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการสนับสนุนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การใช้พลังงานสะอาดและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างสูงสุด

เอกสารอ้างอิง:

ประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว. สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
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โสรญา รอดประเสริฐ*

“หน้ากากอนามัย”

อ่านให้รู้ ดูให้เป็น เลือกใช้ให้ถูก
จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมาย ดังจะเห็นได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 รวมถึงปัญหาทางด้านมลพิษในอากาศ เนื่องจากฝุ่นละอองในอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง
ที่มีขนาดเล็กที่เรียก “PM 2.5” ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน สามารถหลุดรอดจากการกรองฝุ่น
ของขนจมูกเราเข้าไปยังระบบทางเดินหายใจส่วนในนัน
่ คือปอด ท�ำให้หน้ากากอนามัยกลายเป็นสิง่ จ�ำเป็น
แต่เนื่องจากหน้ากากอนามัยซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องระบบทางเดินหายใจของเราจากฝุ่น ควัน
เชื้อโรคและก๊าซพิษ ที่ผลิตขึ้นในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด บุคคลส่วนใหญ่อาจเกิดความสับสน
และใช้หน้ากากอนามัยผิดประเภท นอกจากจะท�ำให้เสียเงินแล้วยังไม่สามารถปกป้องร่างกายเราจาก
สิง่ แปลกปลอม หรือเชือ้ โรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ดังนัน
้ การเลือกใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะสม
กับการใช้งานจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น

หน้า

กากอนามัยทีพ่ บได้บอ่ ยและใช้กนั อย่างแพร่หลาย
มี 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. หน้ากากอนามัยที่ใช้ในทางการแพทย์ (Surgical
mask) เป็นหน้ากากที่บุคลากรทางการแพทย์ สวมขณะผ่าตัด
เพือ่ ป้องกันเลือดหรือเสมหะของผูป้ ว่ ยทีจ่ ะกระเด็นเข้าปากและ
จมูกของแพทย์ผา่ ตัดและป้องกันเสมหะหรือน�ำ้ ลายของแพทย์ที่
จะไปปนเปือ้ นบริเวณทีจ่ ะผ่าตัด หรือใช้สำ� หรับป้องกันการแพร่
เชือ้ จากการไอจามของผูป้ ว่ ยออกสูภ่ ายนอก โดยหน้ากากชนิดนี้
ส่วนใหญ่สามารถกรองอนุภาคได้ 5 ไมครอน จึงสามารถกัน
เชื้อโรคได้บางชนิดเท่านั้น แต่ไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคหรือ
ไวรัสหรือฝุ่นควันที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอนได้
2. หน้ากากกรองอนุภาคแบบใช้ครัง้ เดียว (Disposable
Particulate Respirators) หน้ากากชนิดนี้ถูกใช้งานตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น ป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก ป้องกัน
ไอระเหยจากก๊าซพิษ ซึ่งผู้ใช้สามารถสังเกตได้จากฉลากของ
บรรจุภัณฑ์ เช่น N95 KN95 FFP2 ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้คือ
ข้อชี้บ่งถึงความสามารถในการปกป้องฝุ่นควัน หรือเชื้อโรค
ตามมาตรฐานของแต่ ล ะประเทศที่ อ ้ า งอิ ง ตามข้ อ ก� ำ หนด
ด้านประสิทธิภาพของการกรองอากาศเพื่อช่วยในการหายใจ
(Filtering facepiece respirators, FFR)
3. หน้ากากชนิดเปลี่ยนไส้กรอง เป็นหน้ากากที่สามารถ
เปลีย่ นไส้กรองอากาศได้ โดยหน้ากากชนิดนีจ้ ะมีไส้กรองเฉพาะ
เหมาะกับนักวิทยาศาสตร์ทตี่ อ้ งสัมผัสกับไอระเหย หรือฝุน่ ควัน
ไอพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ หน้ากากชนิดนี้มีความแข็งแรง
ทนทาน แต่ตอ้ งหมัน่ ท�ำความสะอาดและเปลีย่ นไส้กรองตามอายุ
ที่ก�ำหนดอยู่เสมอ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสองแบบง่ายๆ คือ
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3.1 หน้ากากครอบครึ่งหน้า Half-Mask Replaceable
Particulate Filter Respirator ซึ่งจะมีที่กรองแบบ 1 ช่อง
และ 2 ช่อง ตามแต่ลักษณะของงานที่ท�ำ
3.2 หน้ า กากครอบเต็ ม หน้ า Full Face piece
Replaceable Particulate Filter Respirator เหมือนกับ
ชนิดข้างบนแต่มีที่ส�ำหรับกันใบหน้าแบบเต็มหน้า
ซึ่งไส้กรองที่ใช้จะมีข้อก�ำหนดชนิดของไส้กรองประเภท
ต่างๆ เป็นตัวอักษร N, R และ P ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะได้รับการ
อบรมวิธีการใช้ไส้กรองตามลักษณะงานที่ท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากหน่วยงานต้นสังกัด เนือ่ งจากหน้ากากชนิดนีม้ คี วามทนทาน
แต่ราคาสูง สามารถปรับเปลีย่ นชนิดของไส้กรองได้ตามลักษณะ
งานเฉพาะด้าน จึงเป็นทีน่ ยิ มใช้ให้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
และงานอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน
ทั้ ง นี้ ห ากเราต้ อ งการอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ภั ย ส่ ว นบุ ค คลที่
สามารถช่วยป้องกันฝุ่นขนาด PM 2.5 และป้องกันเชื้อไวรัส
COVID-19 เราสามารถเลือกใช้หน้ากากทีไ่ ด้มาตรฐานเบือ้ งต้น
ตามสัญลักษณ์ของมาตรฐานประเทศต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยตามตาราง
ที่ 1 พบว่าหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานสามารถป้องกันฝุ่น
PM 2.5 และไวรัส COVID-19 ได้ คือ
N95 : มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา
FFP2 : มาตรฐานยุโรป KN95 คือมาตรฐานของประเทศจีน
P2 : มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
Korea 1st class : มาตรฐานของประเทศเกาหลี
DS : มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
โดยแต่ละประเทศจะมีคุณลักษณะจ�ำเพาะแตกต่างกัน
*นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน

สรรสาระ
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส COVID-19 ตามมาตรฐานของประเทศต่างๆ
มาตรฐานการรับรอง		
N95		
FFP2 		
KN95		
P2		 Korea 1st Class		 DS (Japan JM
Certification/
(NIOSH-42C FR84)		 (EN149-2001)		 (GB2626-2006) (AS/NZ 1716:2012) (KMOEL–2017-64)		HLW-Notification
Class (Standard)												 214, 2018)
ประสิทธิภาพการกรอง
≥ 95%		
≥ 94%		
≥ 95%		
≥ 94%		
≥ 94%		
≥ 95%
filter performance
(จะต้อง ≥ X% )
ตัวแทนทดสอบ
โซเดียมคลอไรด์
โซเดียมคลอไรด์
โซเดียมคลอไรด์
โซเดียมคลอไรด์
โซเดียมคลอไรด์
โซเดียมคลอไรด์
Test agent (NaCl)
(NaCl) 		
และ (NaCl)
(NaCl)		
(NaCl) และ
(NaCl)
				
น�้ำมันพาราฟิน			
น�้ำมันพาราฟิน
อัตราการไหล
85 L/min		
95 L/min		
85 L/min		
95 L/min
95 L/min		
85 L/min
Flow rate
การทดสอบการรั่วไหลเข้า N/A		
≤ 8% ของการรั่วไหล ≤ 8% ของการรั่วไหล ≤ 8% ของการรั่วไหล ≤ 8% ของการรั่วไหล วัดการรั่วไหลภายใน
ด้านในร่างกายของมนุษย์			
(ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) (รายบุคคลและค่า
(ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)
และค�ำแนะน�ำของ
ในแต่ละแบบ								
เฉลี่ยเลขคณิต)			
ผู้ใช้
Total inward leakage											
Inward leakage
(TIL)*-tested on human											
measured and
subject each performing											
included in User
exercises												
Instructions
ความต้านทานการสูดดม ≤ 343 Pa		
≤ 70 Pa		
≤ 350 Pa		
≤ 70 Pa		
≤ 70 Pa		
≤ 70 Pa
– แรงดันสูงสุดที่ลดลง			
(ที่ 30 L/min)			
(ที่ 30 L/min)
(ที่ 30 L/min)
(W/valve)
Inhalation resistance			
≤ 240 Pa				
≤ 240 Pa
≤ 240 Pa		
≤ 50 Pa
– max pressure drop			
(ที่ 95 L/min)			
(ที่ 95 L/min)
(ที่ 95 L/min)
(no valve)
				
≤ 500 Pa
				
(การอุดตัน clogging)			
อัตราการไหล Flow rate 85 L/min		
แตกต่างกัน
85 L/min		
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
40 L/min
				
varied - see above 			
varied - see above varied - see above				
ความต้านทานการหายใจ ≤ 245 Pa		
≤ 300 Pa		
≤ 250 Pa		
≤ 120 Pa
≤ 300 Pa		
≤ 70 Pa
ออก - แรงดันสูงสุดที่ลดลง											
(W/valve)
Exhalation resistance											
≤ 50 Pa
– max pressure drop											
(no valve)
อัตราการไหล Flow rate 85 L/min		
160 L/min
85 L/min		
85 L/min		 160 L/min
40 L/min
ความต้องการรั่วไหลของ อัตราการรั่วไหล
N/A		
ความกดดัน
อัตราการรั่วไหล
การตรวจสอบด้วย
ความกดดัน
วาล์วในการหายใจออก
≤ 30 mL/min			
ที่ 0 Pa ≥ 20 sec ≤ 30 mL/min
สายตา หลังจาก 300 ที่ 0 Pa ≥ 15 sec
Exhalation valve 									
L/min เป็นเวลา		
leakage requirement									
30 sec
บังคับใช้ Force applied -245 Pa		
N/A		
-1,180 Pa
-250 Pa		
N/A		
-1,470 Pa
CO2 clearance
N/A		
≤ 1%		
≤ 1%		
≤ 1%		
≤ 1%		
≤ 1%
requirement

การเลือกใช้หน้ากากให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานนั้น
เราควรพิจารณาถึงการออกแบบหน้ากากอนามัยทีด่ ซี งึ่ ควรแนบ
กระชับกับใบหน้า และมีสายคล้องทีใ่ ส่สบาย ไม่ทำ� ให้เจ็บหูหรือ
ปวดศีรษะ นอกจากนี้เรายังต้องค�ำนึงถึงสุขอนามัยของผู้คน
รอบตัวด้วยการทิง้ หน้ากากอนามัยทีใ่ ช้แล้วให้เรียบร้อย โดยอาจ
ฆ่าเชื้อด้วยวิธีง่ายๆ เช่น การหยดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อลงไปก่อน
ที่จะม้วนแล้วทิ้งเพื่อไม่ให้เชื้อในขยะพวกนี้แพร่ต่อ ส�ำหรับผู้ที่

ไม่ปว่ ยก็ตอ้ งระวังรักษาตัวเอง เมือ่ ต้องเดินทางไปในทีช่ มุ นุมชน
ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือการใช้รถโดยสาร
สาธารณะ ในระยะที่ยังมีเชื้อโรคระบาดก็ขอให้สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย พยายามกินอาหารที่
ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ
ไม่เอามือสกปรกไปสัมผัสตา จมูก หรือปาก ก็จะสามารถป้องกัน
ได้ในระดับหนึ่ง

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว พ.ศ. 2552.
ราชกิจจานุเบกษา. 24 กันยายน 2552, เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 139 ง, หน้า 8.
STANDARD AUSTRALIA LIMITED/ STANDARD NEW ZEALAND. AS/NZS 1716-2012, Respiratory protective device. [Online].
Available from: https://infostore.saiglobal.com/store/PreviewDoc.aspx?saleItemID =2348405
3M COMPANY. Comparison of FFP2, KN95, and N95 and other filtering facepiece respirator classes. [Online]. 2020. Available
from: https://multimedia.3m.com/mws/media /1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respiratorclasses-tb.pdf
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หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง*

“Sugar-based surfactants”

ทางออกเพือ่ สิง่ แวดล้อม ทางตันของผูป
้ ระกอบการไทย?
การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรโลก การเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคม มักน�ำไปสู่ความต้องการ
อุปโภค บริโภค และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่ม
มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปลดปล่ อ ยมลพิ ษ สู ่
สิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นตามมา ดังนั้นแนวทางของ
เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ซึ่งเป็น
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาที่สมดุลทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การ
ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
(ผลิตภัณฑ์สเี ขียว หรือ Green products) ซึง่ ผลิต
จากวัตถุดบ
ิ ทีม่ าจากธรรมชาติ และหลังจากใช้งาน
แล้วสามารถสลายตัวได้เองในธรรมชาติโดยไม่
เหลือสารพิษตกค้างจึงได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล และเริ่มเกิดกระแสการพัฒนาสินค้าและ
บริการไปสู่ทิศทางดังกล่าวมากขึ้น

ใน

ส่วนของผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดซึ่งมีสารลดแรงตึง
ผิวเป็นองค์ประกอบหลัก และเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภค
ที่มีการใช้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยปี 2561
ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกและน�้ำยาล้างจาน มีมูลค่ารวมกว่า 2.3
หมื่นล้านบาท และในปี 2560 ผลิตภัณฑ์น�้ำยาซักผ้าเหลว
และน�้ำยาท�ำความสะอาดในครัวเรือน มีมูลค่ารวมกว่า 6,000
ล้านบาท ด้วยมูลค่าการตลาดทีส่ งู เช่นนี้ ย่อมสะท้อนถึงปริมาณ
การปล่อยสารลดแรงตึงผิวที่ใช้แล้วสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปริมาณ
สูงมาก และหากสารเหล่านี้สลายตัวทางธรรมชาติได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพจะน�ำไปสู่มลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมตามมา
ดังนั้นตลาดผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดในปัจจุบันนอกจากจะมี
การแข่งขันด้านราคาแล้ว แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพสินค้า
ด้วยการใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ประสิทธิภาพการใช้งาน หรือเพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จึงมีมากขึ้น โดยสารลดแรงตึงผิวที่ก�ำลังมาแรงในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดในขณะนี้ และถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ
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ทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable resources) ก็คือ สารลด
แรงตึงผิวกลุ่ม Sugar-based surfactants ซึ่งผลิตได้จาก
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างไขมัน (Fatty) หรือน�้ำมัน และสารกลุ่ม
คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ น�ำ้ ตาลชนิดต่างๆ ตัวอย่างของสารในกลุม่ นี้
เช่น Sorbian ester, Sucrose ester, และโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่
Alkyl polyglycoside ซึ่งมีการผลิตถึง 85,000 ตัน/ปี นับเป็น
ปริมาณการผลิตทีม่ ากกว่า Sugar-based surfactants กลุม่ อืน่ ๆ
กว่า 8 เท่า
สารกลุ่ม Alkyl polyglycoside จัดเป็นสารลดแรงตึงผิว
ชนิดไม่มีขั้ว (nonionic surfactants) ที่มีโครงสร้างทางเคมี
แสดงดัง ภาพที่ 1a ประกอบด้วยส่วนหัวซึ่งเป็นโมเลกุลของ
น�้ำตาลจึงสามารถละลายในน�้ำได้ (hydrophilic head) และ
ส่วนหางทีเ่ ป็นโมเลกุลของสารกลุม่ สายโซ่ไฮโดรคาร์บอน (alkyl
group) จะมีลักษณะไม่ชอบน�้ำ (hydrophobic tail) โดยมี
oxyethylene ท�ำหน้าที่ส่วนเชื่อมต่อระหว่างโมเลกุลส่วนที่
ชอบน�้ ำ และไม่ ช อบน�้ ำ การผลิ ต สารลดแรงตึ ง ผิ ว กลุ ่ ม นี้ ใ น
ระดั บ อุ ต สาหกรรม สารที่ ผ ลิ ต ได้ จ ะอยู ่ ใ นรู ป สารผสมซึ่ ง มี
โครงสร้างแตกต่างกันไปตามชนิดของน�้ำตาล ความยาวของ
สายโซ่ ไ ฮโดรคาร์ บ อน และจ� ำ นวนกลุ ่ ม ของตั ว เชื่ อ มต่ อ
(oxyethylene) ด้านคุณลักษณะทางชีวภาพของสารกลุ่มนี้
พบว่าเป็นสารที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้
*นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

สรรสาระ
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดของประเทศไทยเริ่มใช้
สารกลุ่ม Alkyl polyglycoside เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดมากขึ้น เช่น ผลิตน�้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ดูแล
ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดในครัวเรือน เนือ่ งจาก
พบว่าเป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีคุณสมบัติอ่อนโยน สามารถย่อย
สลายได้ทางชีวภาพ ปลอดภัยต่อระบบนิเวศวิทยา เกิดโฟมได้ดี
สามารถเพิ่ ม ความหนื ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการช� ำ ระ
ล้างที่ดี และเมื่อพิจารณาไปที่สารกลุ่มนี้เราจะพบว่า Alkyl
polyglucoside (APGs) ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในสารกลุ ่ ม Alkyl
polyglycoside นั้นเป็นสารที่ผู้ประกอบการไทยมักนิยมใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดเป็นจ�ำนวนมาก โดยสารกลุม่ นีม้ กั พบ
ภายใต้ชื่อทางการค้า เช่น Glucopon, Natural APG และ
Plantacare เป็นต้น แม้ว่าความหลากหลายของโครงสร้างทาง
เคมีของ Alkyl polyglucoside ภาพที่ 1b จะน้อยกว่า Alkyl
polyglycoside เนื่องจากสาร Alkyl polyglucoside นี้จะมี
เฉพาะน�ำ้ ตาลกลูโคสเท่านัน้ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบของโมเลกุลส่วน
ทีช่ อบน�ำ้ ในขณะที่ Alkyl polyglycoside โมเลกุลส่วนทีช่ อบน�ำ้
จะเป็นน�้ำตาลชนิดใดก็ได้ อย่างไรก็ตามความยาวของสายโซ่
ไฮโดรคาร์บอนของ Alkyl polyglucoside จากการผลิต
ยังคงมีความเป็นไปได้ตั้งแต่ C8 - C16 เช่นเดียวกัน จึงท�ำให้
สารลดแรงตึงผิวชนิด Alkyl polyglucoside ที่มีจ�ำหน่ายใน

ภาพที่ 1a) โครงสร้างทางเคมีของสารกลุ่ม alkyl polyglycoside
1b) โครงสร้างทางเคมีของ Alkyl polyglucoside

ตลาดมีลักษณะเป็นสารผสม (mixture) ซึ่งยากต่อการทดสอบ
หาปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน�ำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดประเภทต่างๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ มาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดของไทย (ตารางที่ 1)
ยังระบุวิธีทดสอบของสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีขั้ว (nonionic
surfactants) ด้วยเทคนิคการแยกด้วยคอลัมน์และชั่งน�้ำหนัก
ซึง่ เป็นวิธพี นื้ ฐานทีไ่ ม่สามารถระบุชนิดของสารได้อย่างจ�ำเพาะ
เจาะจง และไม่สามารถทดสอบในระดับความเข้มข้นที่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 5 ได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดมีสารลดแรงตึงผิว
หลายชนิดผสมกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ สารกลุม่ alkyl polyglucoside นี้
ยังไม่สามารถใช้วิธีทดสอบดังกล่าวได้เพราะสารกลุ่มนี้ละลาย
ในเอทานอลซึ่งเป็นตัวท�ำละลายที่ระบุในวิธีทดสอบได้ไม่ดีนัก
ดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่แม้จะต้องการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์โดยการเลือกใช้สารลดแรงตึงผิวที่มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังคงประสบ
ปัญหาในการทดสอบหาปริมาณสารลดแรงตึงผิวชนิด Alkyl
polyglucoside ในผลิตภัณฑ์เนือ่ งจากขาดมาตรฐานวิธที ดสอบ
และห้องปฏิบัติการในการทดสอบ น�ำไปสู่การขาดข้อมูลส�ำคัญ
ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยการแสดงฉลากที่มี
เลขทีร่ บั แจ้งแสดงไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพราะสารลดแรงตึงผิว
เหล่านี้ถูกก�ำหนดว่าเป็นวัตถุอันตราย
ประเภทที่ 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535
การขาดมาตรฐานวิ ธี ท ดสอบ
(Standard) และห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ซึ่ ง ถู ก จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบและรับรอง (Conformity
Assessment Body) นั้นล้วนเป็นการ
ขาดส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของโครงสร้าง
พื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพของประเทศ
(National Quality Infrastructures,
NQI) ส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส ารลด
แรงตึงผิวที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็น
องค์ประกอบ ท�ำให้กลุ่มผู้ประกอบการ
ขาดโอกาสในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ทั น ต่ อ ความต้ อ งการใน
ตลาด และเสี ย โอกาสในการแข่ ง ขั น
อย่างไรก็ตามการจะได้มาซึ่งมาตรฐาน
วิธีทดสอบ และห้องปฏิบัติการทดสอบ
เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กลุ่มนี้ สามารถท�ำได้โดยเริ่มจากการศึกษาและพัฒนาวิธีการ
ทดสอบ เพือ่ สร้างทางออกให้กบั ผูป้ ระกอบการไทย
ดังนัน้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์
อุปโภค กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ได้เล็งเห็นปัญหานี้
จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาวิธีทดสอบหาปริมาณสาร Alkyl

Polyglucoside ในผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด ภายใต้โครงการ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้าน
สารท�ำความสะอาด สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและสิง่ ทอ
โดยได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 24 มกราคม 2563

ตารางที่ 1 แสดงชนิดของสารลดแรงตึงผิวที่อ้างถึงในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดชนิดต่างๆ ของไทย
ผลิตภัณฑ์		 มาตรฐาน		ปริมาณสารลดแรงตึงผิว* 		 ชนิดของ		 วิธีทดสอบ
					 ไม่น้อยกว่าร้อยละ		 สารลดแรงตึงผิว
ผลิตภัณฑ์ท�ำความ
มอก. 474-2547
15 (ส�ำหรับชนิดธรรมดา) • anionic 		
• การไทเทรต
สะอาดประเภทเหลว			
35 (ส�ำหรับชนิดเข้มข้น) • nonionic/
• แยกด้วยคอลัมน์และ
ส�ำหรับถ้วยชาม					
amphoteric
ชั่งน�้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์ท�ำความ
มอก. 2200-2547		
5		
อ้างตาม มอก.474
สะอาดชนิดเหลว
ส�ำหรับเสื้อผ้าเด็กอ่อน
ผลิตภัณฑ์ท�ำความ
มอก. 2083 - 2544		
5
• anionic 		
• มอก.474
สะอาดส�ำหรับกระเบื้อง					
• cationic		
• การไทเทรต
และเครื่องสุขภัณฑ์					
• nonionic
• UV-Vis (ส�ำหรับ
เซรามิก								
plyoxyethylene
								
alkyl phenol ether)
								
• มอก. 474 ส�ำหรับ
								
nonionic ตัวอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ท�ำความ
มอก. 2116-2545		
3
• anionic 		
• มอก.474
สะอาดพื้น						
• cationic		
• การไทเทรต
						
• nonionic/
• แยกด้วยคอลัมน์และ
						
amphoteric
ชั่งน�้ำหนัก
* ปริมาณของสารลดแรงตึงผิว คือ ผลรวมของปริมารสารลดแรงตึงผิวทุกประเภทที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
เอกสารอ้างอิง

ผงซักฟอก 1.9 หมื่นล้านเดือด แบรนด์ใหม่ท้าชนเจ้าตลาด. ประชาชาติธุรกิจ. [ออนไลน์]. 2 พฤษภาคม 2562 [อ้างถึง 11 มีนาคม 2563]. เข้าถึงจาก:
https://www.prachachat.net/marketing/news-322127.
เชนไดร้ท์ ทีโพล์ รีแบรนด์ดิ้ง ตั้งเป้า 5 ปี โต 5,000 ล้าน. ประชาชาติธุรกิจ [ออนไลน์]. 25 เมษายน 2562 [อ้างถึง 11 มีนาคม 2563]. เข้าถึงจาก:
https://www.prachachat.net/marketing/news-148503.
ส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน. Marketeer. [ออนไลน์] 2 มิถุนายน 2560 [อ้างถึง 11 มีนาคม 2563]. เข้าถึงจาก: https://
marketeeronline.co/archives/20629.
CARNERO Ruiz C. Chapter 1 : Sugar-based surfactants for consumer products and Technical Applications. In Sugar-Based
Surfactants Fundamentals and Applications. United States: CRC Press Taylor & Francis Group, 2009. p. 1- 20.
CZICHOCKI G., H. FIEDLER, K. HAAGE, H. MUCH and S. WEIDNER. Characterization of alkyl polyglycosides by both reversed-phase
and normal-phase modes of high-performance liquid chromatography. Journal of Chromatography A. 2002, 943(2), p. 241 - 250.
ZOLLER U. Handbook of detergents part B: environmental impact. Chapter 18 : Ecology and toxicology of alkyl polyglycoside.
New York: Marcel Dekker, 2004. p. 487 - 521.
EICHHORN P., T. P. KNEPPER. Investigation of the metabolism of alkyl polyglucoside and their determination in waste water by
means of liquid chromatography-electrospray mass spectrometry. Journal of Chromatography A. 1999, 854(1-2), p. 221 - 232.
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นพมาศ กิจคุณาเสถียร*

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ น

BCG Economy model

ประเทศไทยในช่วงสิบปีทผ
ี่ า่ นมา มีการขยายตัวของเศรษฐกิจทีช่ า้ ประชาชนของประเทศส่วนใหญ่ยงั มี
รายได้นอ้ ย รัฐบาลจึงจ�ำเป็นต้องขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยเพือ่ ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่ตด
ิ
กับดักรายได้ปานกลาง โดยการปรับเปลีย่ นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสูร่ ปู แบบเศรษฐกิจ
ใหม่ที่เรียกว่า BCG economy model ที่ช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศในด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพือ่ การผลิตสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าสูงขึน้ โดยใช้กลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

BCG

economy model เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย
Thailand 4.0 โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ BCG Economy model ยังช่วยแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดการใช้ทรัพยากรและลดโลกร้อน
BCG economy model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B - Bio economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุง่ เน้นการน�ำความรูร้ ะดับสูง
ด้านเทคโนโลยีชวี ภาพและต้นทุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพทีป่ ระเทศไทยมีอยูม่ ากมาเป็นตัวขับเคลือ่ นให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่าทีส่ ดุ เชือ่ มโยงกับ C - Circular economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ทีค่ ำ� นึงถึงการน�ำวัสดุกลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากทีส่ ดุ กล่าวคือ เน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวติ และการน�ำวัสดุเหลือทิง้ เหล่านัน้
มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทางอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวมได้ และทั้งสองเศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้ G - Green economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุด มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของคุณภาพสิ่งแวดล้อม
*นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานให้บริการ
ตรวจสอบรับรองสินค้าและบริการ และให้ความส�ำคัญกับ
โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality
Infrastructure : NQI) ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญต่อการพัฒนา
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและความปลอดภัย
อีกทั้งช่วยยกระดับและความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริ การได้ เพื่ อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการในการตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์
ของการน�ำ NQI มาใช้ประโยชน์เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า
และบริการดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้บูรณาการ
การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ NQI เพือ่ ผลักดันให้
NQI เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยการน�ำร่อง NQI ใน 7 สาขาส�ำคัญ
(NQI system integration) ที่ตอบโจทย์ BCG economy
model และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ 1) ระบบ
นิเวศโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 2) อาหาร
สุขภาพ 3) สมุนไพรไทย 4) ยาชีววัตถุ 5) ระบบตรวจจับ
(Sensor) 6) การสือ่ สารและการเคลือ่ นย้ายในอนาคต (Future
mobility) 7) เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสีเขียว (Green and
environmental economy) ซึ่ง NQI ทั้ง 7 สาขา อยู่ใน 4

สาขาที่เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อน BCG economy
model คือ 1) สาขาอาหารและการเกษตร 2) สุขภาพและ
การแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 4) การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ส� ำ นั ก หอสมุ ด และศู น ย์ ส ารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นแหล่งเก็บรวบรวม
คลังความรู้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ วารสาร
รายงาน และมาตรฐาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
มี ร ะบบการจั ด การทรั พ ยากรสารสนเทศในรู ป ของดิ จิ ทั ล
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการ
สารสนเทศให้กับนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบัน
การศึกษา และประชาชนทั่วไป ส�ำหรับน�ำสารสนเทศไปใช้เป็น
แนวทางสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา การอ้างอิง วิเคราะห์
ทดสอบ และต่อยอดการผลิตภาคอุตสาหกรรมและงานวิจัย
ต่างๆ
ภาคอุตสาหกรรมและงานวิจยั การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจ�ำเป็น
และส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะน�ำไป

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG ของส�ำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(http://siweb.dss.go.th/index.php/th/)
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สู่การเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และความปลอดภัยในอนาคต เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าและบริการนั้น ผู้ประกอบการ นักวิจัย
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ และผู ้ ที่ ส นใจทั่ ว ไป สามารถเข้ า ถึ ง และ
ใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ จ ากข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีให้บริการในส�ำนักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ฐานข้อมูล
บทคัดย่อและอุตสาหกรรมเกษตร ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้ง
ฐานข้ อ มู ล ส่ ง เสริ ม และยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า OTOP
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ และฐานข้อมูลประมวล
สารสนเทศเฉพาะเรื่อง สามารถสืบค้นผ่านช่องทาง http://
siweb.dss.go.th/index.php/th/ เพือ่ เป็นข้อมูลและแนวทาง
วางแผนการผลิตและวิจัย เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนและเลือกใช้
วัตถุดิบชีวภาพที่มีความหลากหลาย โดยน�ำทรัพยากรชีวภาพ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด (B - Bio economy)
การน�ำวัสดุเหลือทิง้ อุตสาหกรรมและการเกษตรมาใช้หมุนเวียน
เพื่อลดปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็น
ศูนย์ (Zero-waste) (C - Circular economy) การน�ำภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้านในชุมชนมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
ฐานราก การประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชีวภาพในกระบวนการผลิต เพื่อการผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์
อุปโภคบริโภคทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (G - Green economy)
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG economy
model และตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ให้ไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม. ข้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจสูก่ ารพัฒนา
ที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562. 65 หน้า.
ประชาคมวิจยั ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว. สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศไทยเพือ่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy. กรุงเทพฯ : วทน., 2561. 54 หน้า.
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. เศรษฐกิจชีวภาพ BIO ECONOMY ฉบับประชาชน [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 1 เมษายน 2563].
เข้าถึงจาก: https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS005Bioeconomy.pdf
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ชุติมา วิไลพันธ์*

NQI กับระบบการตรวจสอบรับรองด้านการทดสอบ
(Testing) และการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing)
โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพ (Quality Infrastructure: QI) ของประเทศมีความจ�ำเป็นต่อการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนา
สินค้าและบริการสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องบริหาร
จัดการให้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศมีการท�ำงานอย่างเป็นระบบ เกื้อกูลและส่งเสริม
ซึง่ กันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สน
ิ ค้าและบริการของไทยแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืนในเวทีโลก รวมทัง้
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคในประเทศ น�ำมาซึง่ รายได้และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนไทย โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพ
เป็นระบบทีป
่ ระกอบขึน
้ จากองค์กร ทัง้ องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีนโยบาย กฎหมายและกรอบการ
ก�ำกับดูแล และแนวปฏิบตั ริ ว่ มกัน โดยพึง่ พากระบวนการ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรวิทยา การก�ำหนดมาตรฐาน
การรับรองระบบงาน การตรวจสอบและรับรอง และการก�ำกับดูแลตลาด

ทั้งนี้

ในส่ ว นของการตรวจสอบและรั บ รอง
(Conformity Assessment) ซึ่งหมายถึง
การด� ำ เนิ น การอย่ า งเป็ น กระบวนการเพื่ อ
แสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบ มีสมบัติตามที่มาตรฐาน
ระบุหรือไม่ โดยรูปแบบหลักของการตรวจสอบและรับรองคือ
การทดสอบ (testing) การรับรอง (certification) และการตรวจ
(inspection)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.)เกี่ ย วข้ อ งกั บ NQI
ในหลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคือ เรื่องของการทดสอบ (Testing)
วศ. โดยศูนย์บริหารทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร (Center
for laboratory Proficiency Testing) หรือ ผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing
Provider, PTP) ซึง่ เป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory Proficiency testing) ส�ำหรับการ
ตรวจสอบสมรรถนะของห้องปฏิบัติการโดยใช้การเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการที่ใช้ตัวอย่างเดียวกัน
หรือเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เป็นวิธีการหนึ่งในการ
ประกันคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบ
ความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ เป็นการแสดงถึงความสามารถใน
การทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารนัน้ ๆ ท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ และ
ยอมรับ และเป็นข้อก�ำหนดหนึ่งในการขอรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017
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General requirements for the competence of testing
and calibration laboratories อย่างไรก็ตามผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารต้องแสดงถึงความสามารถ
ให้เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือเช่นกัน จึงต้องได้รบั การรับรองแสดงถึงความ
สามารถดังกล่าวตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043:2010
Conformity assessment-General requirements for
proficiency testing เพื่อให้การบริการทดสอบความช�ำนาญ
เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ มีคุณภาพและความโปร่งใส
ห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถน�ำผลไปแสดงถึงความ
สามารถของการด�ำเนินการของห้องปฏิบตั กิ ารในการขอรับรอง
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017 ได้อย่างมั่นใจ อนึ่ง
ศูนย์บริหารทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการของ วศ.อว.
ได้รับการรับรองระบบงานการเป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ
ความช� ำ นาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร จากหน่ ว ยรั บ รองระบบงาน

*นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
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(Accreditation Body: AB) ของประเทศไต้หวัน หรือ Taiwan
Accreditation Foundation: TAF
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการผ่านกระบวนการตรวจสอบ
และรับรองมีประโยชน์หลายด้าน เช่น สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้แก่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และช่วยผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีสมบัติเป็นไป
ตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายส�ำคัญอันหนึ่งของการตรวจสอบและ
รับรองคือ ผลการตรวจสอบและรับรองเป็นที่ยอมรับของทุก
ภาคส่วนในทุกประเทศ ช่วยส่งเสริมและตอบสนองการความ
ต้องการในเรื่องของมาตรฐานสินค้า ซึ่งผลการทดสอบที่เชื่อถือ
ได้ของห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นทีย่ อมรับ
ระหว่างประเทศ ท�ำให้เกิดความมัน่ ใจในคุณภาพหรือมาตรฐาน
สินค้านั้น จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้หน่วยตรวจสอบและรับรอง
ต้องได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
(accredited) โดยองค์กรรับรองระบบงานที่ได้รับการยอมรับ
ว่ามีความสามารถ (competent accreditation body) และ
ใช้การตรวจสอบและรับรองที่เป็นไปตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือมาตรฐานที่ได้รับ ดังที่กล่าวมาแล้ว

ห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ นใจเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ
กับ วศ. อว. เพื่อประเมินความสามารถและเสริมสร้างความ
เข้ ม แข็ ง ในศั ก ยภาพการด� ำ เนิ น ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตนเอง
สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตามโปรแกรมประจ�ำปี ใน 4 สาขา
คือ สาขาอาหาร สาขาเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาฟิสิกส์และ
สอบเทียบ
นอกจากนั้น โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (Quality
Infrastructure : QI ) ได้รบั การยอมรับว่าเป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่จ�ำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเริ่มมีบทบาทเพิ่มสูงขึ้นใน
การเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นองค์กรเพื่อการ
พัฒนาระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงหน่วยงานของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ จึ ง มี โ ครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพนี้ในประเทศก�ำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น
เป็ น ล� ำ ดั บ ซึ่ ง นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ การอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563-2570
ได้ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม
โดยมีกรอบ “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างวัตกรรรม” ในลักษณะ
แพลตฟอร์ม (platform) 4 ด้านได้แก่ 1) การพัฒนาก�ำลังคน
และสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ทา้ ทายของสังคม 3) การวิจยั และสร้างนวัตกรรมเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้ำ
โดยในแพลตฟอร์มที่ 3 มีโปรแกรมย่อยที่ 12 คือ โครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพและบริการ โดยโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์
ที่จพัฒนาระบบนิเวศของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้
สมบูรณ์และมีเอกภาพ และสามารถรองรับความจ�ำเป็นในการ
สร้างนวัตกรรมและอุตสาหกรรมในอนาคตทัง้ ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ วศ. อว. จึงมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยขับเคลือ่ นระบบ
NQI ของประเทศได้เป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง

THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION / THE INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 17043:
2010, Conformity assessment-General requirements for proficiency testing.
THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION / THE INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC
17025: 2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. สมุดปกขาว โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (White Paper of National Quality Infrastructure: NQI).
[ออนไลน์]. 2562 [อ้างถึงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563]. เข้าถึงจาก: www.nimt.or.th>ebook>book=สมุดปกขาว-โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ (White Paper of National Quality Infrastructure: NQI)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570.
[ออนไลน์]. 2563 [อ้างถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.mhesi.go.th/home/index.php/aboutus/stg-policy/
930-2563-2570
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กิติยา ปลื้มใจ*

เซลลูโลสวัสดุชีวมวล

สู่เศรษฐกิจชีวภาพ
ปัจจุบนั

รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบ
ใหม่ ทีเ่ รียกว่า BCG Economy Model ทัง้ ในด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัย
กลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่ง BCG Economy Model จะเป็น
กลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยกระจายโอกาส
กระจายรายได้ และน�ำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่าง
ทั่วถึง BCG โมเดล ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B Bio
Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุง่ เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างคุม้ ค่า เชือ่ มโยงกับ C Circular Economy ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ที่ค�ำนึงถึงการน�ำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้
มากทีส่ ดุ และทัง้ 2 เศรษฐกิจนี้ อยูภ่ ายใต้ G Green Economy
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึง่ มุง่ แก้ไขปัญหามลพิษ เพือ่ ลดผลกระทบ
ต่อโลกอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ถูกบรรจุ
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐาน

ของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ
(พืช สัตว์ จุลนิ ทรีย)์ รวมถึงวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร ของเสีย/
น�ำ้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสตั ว์ และชุมชน พัฒนา
ต่อยอดเป็น “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ” ที่มีมูลค่าสูงก่อให้เกิดความ
ก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
มักผลิตมาจากวัสดุชีวมวลที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
อาทิเช่น ชานอ้อย ซึง่ ชานอ้อยเป็นกากอุตสาหกรรมของโรงงาน
ผลิตน�้ำตาล แสดงดังรูปที่ 1 ชานอ้อยนิยมน�ำมาเป็นวัตถุดิบ
ตั้งต้นในการสกัดเซลลูโลสเนื่องจากชานอ้อยมีปริมาณเส้นใย
เซลลูโลสค่อนข้างมาก
เซลลูโลสเป็นพอลิแซลคาไรด์ชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบ
หลักของผนังเซลล์พืช พบทั่วไปในธรรมชาติ เช่น ปอป่าน ไผ่
ชานอ้อย ฝ้าย ผักตบชวา ขุยมะพร้าว และฟางข้าว เป็นต้น
แสดงในรู ป ที่ 2 เซลลู โ ลสเป็ น วั ส ดุ ชี ว ภาพ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีสมบัติทางแสงและสมบัติทางกลที่ดี ซึ่งสมบัติ
ทางแสงที่ดีคือมีการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตและยอมให้
แสงในช่วงวิซิเบิลผ่านได้ดีจึงนิยมแผ่นฟิล์มโปร่งแสงส�ำหรับ
หน้ า จออุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และด้ ว ยเซลลู โ ลสมี ค วาม

รูปที่ 1 ภาพถ่าย=koอ้อย (ก) และภาพถ่ายเซลลูโลสที่มาจากชานอ้อยหลังผ่านการปรับสภาพ (ข)
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สรรสาระ
แข็งแรงและยืดหยุ่น น�้ำหนักเบา เนื่องจากยึดเหนี่ยวกันด้วย
พันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ไฮดรอกซีล และสามารถปรับปรุง
พืน้ ผิวทางเคมีได้งา่ ยจึงนิยมน�ำผลึกนาโนเซลลูโลสมาใช้ประโยชน์
ได้หลากหลาย อาทิเช่น วัสดุคอมโพสิตในอุตสาหกรรมยานยนต์
ตั ว กรองส� ำ หรั บ เครื่ อ งปรั บ อากาศ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารและ
เครือ่ งส�ำอาง เป็นต้น แสดงในรูปที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัจจุบนั
วัสดุคอมโพสิตก�ำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจาก
รูปลักษณ์ทม่ี คี วามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ และให้ความรูส้ กึ ว่า
เป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อาทิเช่น การน�ำไม้และเส้นใยมาใช้ในการ
ผลิตเป็นสินค้า เป็นการช่วยลดภาระทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์มีฟุตพรินต์น้อยลง

ปัจจุบันนักวิจัยได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
คอมโพสิทเส้นใยที่มาจากวัสดุธรรมชาติ โดยการนําองค์ความรู้
เชิงลึก มาวิจัยต่อยอดเชิงประยุกต์ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรในภาคการเกษตร
ของประเทศมีรายได้เพิม่ มากขึน้ และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกด้วย

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของเซลล์พชื ทีแ่ ยกมาเป็นไมโครไฟบริลจากผนังเซลล์พชื
รูปที่ 3 การประยุกต์ใช้งานนาโนเซลลูโลส

เอกสารอ้างอิง

BCG Economy Model. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.nstda.or.th/th/12785-bcg-economy
MARYAM Rahimi, Takuya TSUZUKI, Richard J. BROWN and Thomas J. RAINEY. A comparison of cellulose nanocrystals and cellulose
nanofibres extracted from bagasse using acid and ball milling methods. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and
Nanotechnology, vol.7 (2016), pp. 1-9.
Cell biology. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงจาก: http://www.mun.ca/biology/desmid/brian/BIOL2060/BIOL206001-06/03_25.jpg
Cellulose nanofiber manufacturing technology and application development. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงจาก:
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รอบรู้ รอบโลก

จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข*

Eskilstuna: เมืองต้นแบบของการจัดการขยะ
ปัจจุบนั

การจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่กับหลายๆ
ประเทศ เช่ น เดี ย วกั บ ประเทศไทย การ
บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ หรือเรียกว่า BCG Model
คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น�ำมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยกลยุทธ์การ
พัฒนาตามกรอบของ BCG Model ของการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนคือ

“ใช้ประโยชน์จากขยะครบวงจร เปลี่ยนผ่านสู่
สังคมขยะเป็นศูนย์”

โดยเป็นการมุ่งเน้นให้มีการน�ำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งอาจจะเห็นว่าท�ำได้ยาก แต่การศึกษาตัวอย่างระบบ
การจัดการขยะของเมืองเอสคิลส์ตูน่า (Eskilstuna) ประเทศ
สวีเดนมีวิธีการจัดการขยะอย่างไรกันถึงสามารถกล่าวได้ว่า
เป็นเมืองต้นแบบของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบของโลก
โดยเมื่อหลายปีก่อนเมืองเอสคิลส์ตูน่า ประสบความส�ำเร็จ
ในเป้าหมายของการรีไซเคิลขยะของสหภาพยุโรปที่ต้องการ
ให้มีการรีไซเคิลได้มากถึง 50% ภายในปี 2020 นอกจากนี้
เมืองเอสคิลส์ตูน่าและอีกหลายเมืองในสวีเดนยังตั้งเป้าที่จะลด
จ�ำนวนขยะฝังกลบให้เป็น 0% ภายในอนาคตอีกด้วย
เมืองเอสคิลส์ตูน่า เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับกรุงสต็อกโฮล์ม
(Stockholm) ซึ่งมีวิธีการจัดการขยะและการรีไซเคิลที่เป็น
ระบบ โดยการแยกขยะด้วยถุงพลาสติกหลากสี หรือเรียกระบบ
การแยกขยะว่า “ถุงขยะสีรงุ้ ” โดยมีการแยกขยะเป็น 7 ประเภท
ตามสีของถุงขยะ (ถุง 1 สี ส�ำหรับขยะ 1 ประเภท) ดังนี้
1. สีเขียวส�ำหรับขยะประเภทเศษอาหาร
2. สีชมพูส�ำหรับขยะประเภทเศษผ้า
3. สีเทาส�ำหรับขยะประเภทที่เป็นโลหะ
4. สีเหลืองส�ำหรับขยะประเภทกระดาษ
5. สีฟ้าส�ำหรับขยะประเภทหนังสือพิมพ์
6. สีส้มส�ำหรับขยะประเภทพลาสติก
7. สีด�ำส�ำหรับขยะประเภทอื่นๆ

ขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้ว
ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป ต้องใส่แยกในถุงสีขาว การจัดการแยกขยะ
เช่นนี้จะด�ำเนินการในทุกครัวเรือน เมื่อขยะเข้าสู่โรงงาน รหัสสี
ของถุงขยะจะท�ำให้เครื่องสแกนในโรงงานรีไซเคิลสามารถ
คัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแยกขยะด้วยวิธีนี้
ท�ำให้ขยะแต่ละชนิดมีการปนเปื้อนกันน้อยลง ท�ำให้สามารถ
น�ำไปแปรรูปและรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น
ขยะประเภทอาหารทีโ่ รงงานนีจ้ ะน�ำมาเข้ากระบวนการเพือ่
ไปผลิตก๊าซชีวภาพใช้ส�ำหรับรถประจ�ำทางในเมือง และขยะที่
ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะน�ำเข้าเตาเผาเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
ในเมืองแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่วนขยะรีไซเคิลที่สามารถ
ซ่อมและน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้จะถูกน�ำมาขายในห้างสรรพสินค้าที่
ชือ่ ว่า ReTuna ซึง่ เป็นห้างสรรพสินค้าทีข่ ายเฉพาะสินค้ามือสอง
แห่งแรกของโลกภายใต้การดูแลของเทศบาลเมือง จะเห็นได้ว่า
การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนของเมืองเอสคิลส์ตูน่าท�ำให้ไม่มี
ขยะจากครัวเรือนที่ต้องน�ำไปฝังกลบ ดังนั้นเมืองเอสคิลส์ตูน่า
เป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการขยะ หากเราทุกคนเริ่มต้นกัน
ที่ บ ้ า นในการจั ด การแยกขยะตั้ ง แต่ ต ้ น ทางจะท� ำ ให้ ข ยะใน
ครัวเรือนลดลงได้เช่นกัน

เอกสารอ้างอิง

Eskilstuna: how a Swedish town became the world capital of recycling [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563] เข้าถึงได้จาก https://
www.theguardian.com/…/eskilstuna-how-a-swedish-town…
ขยะ : ส่องวิธรี ไี ซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบฉบับสวีเดน [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563] เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/
features-47928933
สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เพือ่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว
Bio – Circular – Green Economy [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563] เข้าถึงได้จาก http://stiic.sti.or.th/wp-content/uploads/
2018/10/BCG_Final1.pdf
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*นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ศัพท์วิทย์น่ารู้

สริญญา นนทศิริ*

ระบบหน่วยการวัดสากล

(International System of Units, SI)

ใน

อดีตได้มกี ารก�ำหนดระบบกลไกของการวัดให้ทกุ ประเทศใช้รว่ มกัน และมีการจัดตัง้
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) ตามมาตราที่ 1
ของอนุสญ
ั ญาเมตริก (Convention du Métre) และได้ถกู ก�ำหนดให้เป็นองค์กรเพียงแห่งเดียว
ที่ดูแลในเรื่องระบบของการวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ต่อมาได้มีการจัดประชุมของ
สมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการชั่ง ตวง วัด Conférence Générale des Poids et
Mesures (CGPM) เพือ่ พัฒนาหน่วยพืน้ ฐาน (base unit) ทัง้ หมด 7 หน่วย ให้เป็นทีย่ อมรับ
ของสากลมากขึ้น โดยในการประชุมครั้งที่ 11 ของ CGPM ในปี พ.ศ. 2503 เรียกว่า ระบบ
หน่วยวัดสากล (International System of Units, SI) ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษาฝรั่งเศส
คือ Système international d’unités: SI Unit

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมใหญ่ของ
CGPM ครั้งที่ 26 ณ เมืองแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส ได้มีมติ
ให้ยกเลิกนิยามของหน่วยฐานทั้ง 7 หน่วยที่ใช้อยู่ ณ วันประชุม
และก�ำหนดค่าเชิงตัวเลข (numerical value) ให้กับค่าคงตัว
ทางฟิสกิ ส์ (physical constant) 7 ตัว โดยมีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่
20 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ถือเป็นการปรับเปลี่ยนปรัชญา
หรื อ แนวคิ ด ในการนิ ย ามหน่ ว ยฐานครั้ ง ใหญ่ แ ละส� ำ คั ญ ยิ่ ง
เป็นการน�ำความรูจ้ ากฟิสกิ ส์เชิงควอนตัมและทฤษฎีสมั พัทธภาพ
มาประยุกต์ทั้งระบบซึ่งมีหน่วยเชื่อมโยงกัน ดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 หน่วยของการวัด

*นักวิทยาศาสตร์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
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m

ความยาว (Length) : หน่วยวัดความยาวในระบบหน่วย SI คือ เมตร (metre, m) มีนิยามว่า เมตร
คือ ระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ในสุญญากาศในช่วงเวลา 299 792 458 ในหน่วย ms-1

kg

มวล (Mass) : หน่วยวัดมวลในระบบหน่วย SI คือ กิโลกรัม (kilogram, kg) ได้รบั การนิยามโดยก�ำหนด
ให้ค่าคงตัวของพลังค์ (Planck) มีค่า 6.626 070 15 x 10-34 ในหน่วย kg m2 s-1

s

เวลา (Time) : หน่วยวัดเวลาในระบบหน่วย SI คือ วินาที (second, s) ได้รับการนิยามโดยก�ำหนด
ให้ความถีข่ องการเปลีย่ นชัน้ พลังงานไฮเปอร์ไฟน์ของสถานะพืน้ ทีไ่ ม่ถกู รบกวนของอะตอมซีเซียม 133
มีค่า 9 192 631 770 ในหน่วย s-1 หรือ Hz

A

กระแสไฟฟ้า (Electric Current) : หน่วยวัดกระแสไฟฟ้าในระบบหน่วย SI คือ แอมแปร์ (ampere, A)
ได้รับการนิยามโดยก�ำหนดให้ประจุมูลฐาน (ประจุของอิเล็กตรอน) มีค่า 1.602 176 634 x 10-19
ในหน่วย A s

K

อุณหภูมพิ ลหวัติ (Temperature) : หน่วยวัดอุณหภูมใิ น ระบบหน่วยวัด SI คือ เคลวิน (kelvin, K)
ได้รับการนิยามโดยก�ำหนดให้ ค่าคงตัวของโบลต์ซมันน์ (Boltzmann) มีค่า 1.380 649 x 10-23
ในหน่วย K-1 kg m2 s-2

cd

ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) : หน่วยวัดความเข้มการส่องสว่าง คือ
แคนเดลา (candela, cd) ได้รับการนิยามโดยก�ำหนดให้ ประสิทธิภาพแสง (luminous efficacy)
ของรังสีเอกรงค์ที่ความถี่ 540x1012 Hz มีค่า 683 ในหน่วย cd sr kg-1 m-2 s3

mol

ปริมาณของสาร (Amount of Substance) : หน่วยวัดปริมาณสาร คือ โมล (mole, mol) ได้รับ
การนิยามโดยก�ำหนดให้ค่าคงตัวของ อาโวกราโด (Avogadro) มีค่า 6.022 140 76 x 1023
ในหน่วย mol-1
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Science สไตล์สนุก

สุบงกช ทรัพย์แตง*

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
วิกฤต COVID–19 ทีก่ ำ� ลังแพร่ระบาดอยูท่ วั่ โลกนัน
้ เราต้องหาผลิตภัณฑ์
ทีใ่ ช้ทำ� ความสะอาดมือ ทีใ่ ช้งา่ ย สะดวก และปลอดภัย Science สไตล์สนุก
ฉบับนี้จะมาสอนวิธีการท�ำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ท�ำได้ง่าย ใช้ท�ำ
ความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรค และ
ยังท�ำให้มือชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน เรามาดูส่วนผสมและวิธีการท�ำกัน

ส่วนผสมของเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
1
2
3
4
5
6

เอทานอล 95%
1,000 มล.
กลีเซอรีน
12 กรัม
2% ลาโนลีน
12 กรัม
ไตรเอทาโนลามีน 99% (TEA)
1 กรัม
คาร์โบพอล 940
5 กรัม
น�้ำสะอาด
300 มล.
**ส่วนผสมเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายสารเคมี ส�ำหรับท�ำเครื่องส�ำอางทั่วไป

วิธีการเตรียมสาร
1
2

วิธีการเตรียม 2% ลาโนลีน ชั่งลาโนลีน 5 กรัม ละลายในน�้ำร้อน 250 มล. คนให้ละลายแล้วเก็บไว้ใช้งาน
ชั่งคาร์โบพอล 940 ปริมาณ 5 กรัม ละลายในน�้ำสะอาด 300 มล. คนให้เจลกระจายตัว แช่ทิ้งไว้ค้างคืน
เจลจะพองตัวมีลักษณะเป็นของเหลวขุ่น ไม่มีสี

วิธีการท�ำเจลล้างมือ
1

2
3
4

น�ำคาร์โบพอล 940 ที่แช่ไว้จนเจลพองตัวแล้ว ใส่ในภาชนะขนาดประมาณ 2 ลิตร เติมเอทานอล 95%
ลงในภาชนะ คนให้เข้ากัน
เติมกลีเซอรีน และ 2% ลาโนลีน คนให้เข้ากัน
ค่อย ๆ เติม TEA คนจนเจลมีลักษณะข้นเป็นเนื้อเจลและคนต่อจนเนื้อเนียนไม่เป็นก้อน/เม็ด
บรรจุใส่ขวด สามารถใช้งานได้ทันที

*นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศเจตจ�ำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม น�ำคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจ�ำนงการบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และการลงนาม
ข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการและถ่ายทอดตัวชีว้ ดั สูส่ ำ� นัก/กอง โดยมุง่ มัน่ บริหารงานให้สำ� เร็จตามพันธกิจ บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม ณ ห้องประชุมภูมบิ ดินทร์ อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นการสร้างจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ท�ำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบ
	
  

	
  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขานรับมติ ครม. ปลดล็อก “กัญชง”
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ขานรับมติ ครม. นี้ โดยวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์
2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้สง่ ดร.จริยาวดี ศิรจิ นั ทรา และคณะนักวิจยั กลุม่ วัสดุขนั้ สูงและ
เซรามิกสมัยใหม่ กองวัสดุวศิ วกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพืน้ ที่ ณ ฟาร์มกัญชง ต�ำบลพบพระ จังหวัดตาก เพือ่ ร่วมหารือแนวทาง
การด�ำเนินโครงการวัสดุคอมโพสิทจากใยกัญชง ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเกษตรพบพระ ในการผลิตเส้นใยสามมิติ
และภาชนะสัมผัสอาหารแบบใช้ครัง้ เดียว เพือ่ ผลักดันนวัตกรรมวัสดุ มุง่ เน้นความร่วมมือด้านการศึกษา วิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบโจทย์
เศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green
Economy; BCG) ซึ่งเป็นนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนของกระทรวง อว. ต่อไป
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขยายเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศด้าน NQI
7 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเครือ
ข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรกั ษ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานในการประชุม การด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญเพือ่ พิจารณาความร่วมมือของเครือข่าย ศปว.
ได้แก่ การเพิม่ ศักยภาพบริการและการเข้าถึงสารสนเทศของเครือข่ายสมาชิก ศปว. ด้วยระบบฐานข้อมูล One Search ทีส่ ามารถสืบค้น
และเข้าถึงข้อมูลได้ทกุ ทีภ่ ายใต้มาตรฐานการให้บริการเดียวกันของ ศปว. การส่งเสริมศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) การขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมจ�ำนวน
14 หน่วยงาน และขยายโอกาสในการน�ำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ลดต้นทุน และงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นทางของประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้น

วศ. อว. มอบความรักความห่วงใยชาวไทย จัดกิจกรรม “เจลล้างมือท�ำเอง ป้องกัน ไวรัสโควิด-19”
14 กุมภาพันธ์ 2563 นายจ�ำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์
นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พร้อมคณะ ให้เกียรติเข้าเยีย่ มชมและร่วมกิจกรรม
ท�ำเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้แนวคิด “วศ. อว. มอบความรักความห่วงใย ชวนคนไทยรักสุขภาพ” พร้อมทั้ง
พิธีมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเป็นก�ำลังใจและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
จ�ำนวน 1,000 ขวด โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหารและทีมงาน ให้การต้อนรับ
ณ ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
	
  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

33

DSS NEWS
วศ. อว. ร่วมลงนามความร่วมมือ “พันธมิตรระบบราง สร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามบูรณาการความร่วมมือ
พันธมิตรระบบรางภาครัฐ/สถาบันการศึกษา รวม 15 หน่วยงาน เพือ่ สร้างสรรค์อตุ สาหกรรมระบบรางไทย ครอบคลุมด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยี วิจยั และพัฒนา มาตรฐานระบบราง อุตสาหกรรมระบบราง ทดสอบและการทดลอง พัฒนาทรัพยากรบุคคล หวังช่วยเสริม
ประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางและความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถไฟ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนและผลิตภัณฑ์
ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบรางของประเทศและมาตรฐานสากล ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม
กรุงเทพฯ

วศ. อว. เข้าร่วมงานแถลงข่าวยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) ยกระดับนวัตกรรม
เพื่อการอยู่อาศัยแห่งอนาคต
20 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกับ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และสิริ เวนเจอร์ส ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) น�ำเสนอมิติใหม่ของนวัตกรรมยานยนต์
เพือ่ ความสะดวกสบายของการเดินทางในพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยขนาดใหญ่ ครัง้ แรกในไทย! จากการผนึกก�ำลังของ สวทช. และ วศ. ในการติดตัง้
เทคโนโลยีควบคุมการขับเคลือ่ น ผสานกับแอปพลิเคชัน่ เรียกใช้บริการยานยนต์ขบั ขีอ่ ตั โนมัตสิ ำ� หรับผูท้ ตี่ อ้ งการเดินทางซึง่ พัฒนาโดย
สิริ เวนเจอร์ส กางโรดแมปเข้มข้น 8 เดือน มุ่งพัฒนา-ทดลอง-ประมวลการใช้งานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในสภาวะควบคุมบนพื้นที่
SIRI VENTURES Private Prop Tech Sandbox ที่ T77 Community โดย สวทช. และ วศ. ตั้งเป้าส่งต่อนวัตกรรมยานยนต์ขับขี่
อัตโนมัติต้นแบบ สู่การขยายผลในภาคเอกชนในไตรมาส 2 นี้ ในขณะเดียวกันได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นในเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อม 11 สถาบันเฉพาะทาง เตรียมหลักสูตร Non degree ด้าน NQI เกือบ
200 หลักสูตร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจัดการประชุม
โดย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้น�ำในการผลักดันให้ DSS Academy ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ประชุมเตรียมความพร้อมสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทาง
ในการเตรียมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ของ 11 หน่วยงาน 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 2. สถาบันอาหาร
3. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4. สถาบันยานยนต์ 5. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย 7. สถาบันพลาสติก 8. สถาบันไทย-เยอรมัน 9. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10. สถาบัน
เพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ 11. สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย โดยเน้นยํา้ ทุกหน่วยงานในการด�ำเนินการตามแผนงานความร่วมมือ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน NQI ในรูปแบบ Non degree

วศ. จับมือ สชวท. พัฒนาวิชาชีพตาม Demand skills ของประเทศ
10 มีนาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความร่วมมือในการ
ก�ำหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
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วศ. อว. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการย้อมสีเส้นกกและไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การย้อมสีเส้นกก
และไม้ไผ่ดว้ ยสีธรรมชาติ” ณ ทีท่ ำ� การกลุม่ ทอเสือ่ บ้านโสกกล้า ต�ำบลแก้งไก่ อ�ำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีสมาชิกกลุม่ ทอเสือ่ ฯ
เข้าร่วมอบรม 31 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกลุ่มทอเสื่อฯ พัฒนาวิธีการย้อมเส้นกก/เส้นตอกไม้ไผ่ด้วยสีจากธรรมชาติ
ซึ่งมีสีสันสวยงามและปลอดภัย เหมาะส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการท�ำผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน
ในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยน�ำเทคโนโลยี
กระบวนการปรับสภาพผิวเส้นกก/เส้นตอกไม้ไผ่ให้สามารถดูดซับสีให้ติดได้อย่างสม�่ำเสมอ และการใช้สีย้อมธรรมชาติจากพืชใน
ท้องถิ่น ท�ำให้ได้สีสันที่สดสวยใกล้เคียงสีเคมี แต่มีความปลอดภัยมากกว่า

วศ. อว. เปิดห้องปฏิบัติการเคมี เสริมความรู้ นักวิจัยรุ่นเยาว์โรงเรียนเทพศิรินทร์
12 มีนาคม 2563 ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผูอ้ ำ� นวยการกองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อปุ โภค เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์
และนักเรียนจากโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในการเข้าศึกษาดูงานและทดลองจริง
ในห้องปฏิบัติการ จ�ำนวน 11 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั้งนี้คณะอาจารย์และ
นักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ศึกษาเข้าดูงาน กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
pH, BOD, TDS, TSS, Oil and Grease พร้อมฝึกปฏิบัติทดสอบโลหะหนัก, ทดสอบรายการ TSS และ TDS, ทดสอบรายการ
Oil and Grease, ทดสอบรายการ pH และทดสอบรายการ BOD เพือ่ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเป็นนักวิจยั
และเป็นแนวทางให้นักเรียนในการประดิษฐ์เครื่องบ�ำบัดน�้ำเสีย ลด PM 2.5 คลองผดุงกรุงเกษม ต่อไป
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วศ. อว. เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปมะนาว
ในท้องถิ่น”
18 มีนาคม 2563 ส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เชิญวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปมะนาวในท้องถิน่ ” เพือ่ ยกระดับการพัฒนาเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม
อย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พัฒนา (สวนลัดดาวัลย์)
จังหวัดนนทบุรี เกษตรกรในอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้ประกอบอาชีพปลูกมะนาวและมีพื้นที่ปลูกมะนาวจ�ำนวนมาก
ปัจจุบันจ�ำหน่ายเป็นผลสด และแปรรูปเป็นมะนาวดอง ทั้งนี้ เกษตรกรต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูปในรูปแบบใหม่
เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาด ส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จึงเชิญวิทยากรจาก วศ. อว. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูปให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยให้ผเู้ ข้าร่วมฝึกอบรมได้ลงมือแปรรูปมะนาวเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น
เยลลี่มะนาว เครื่องดื่มน�้ำมะนาวกึ่งส�ำเร็จรูป เป็นต้น

วศ. อว. ส่งมอบเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้หน่วยงานในสังกัด อว. บริการประชาชน
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วศ. ส่งมอบเจลล้างมือ
สูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้กบั หน่วยงานในสังกัด อว. โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติรับมอบ และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด อว. รับมอบเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เพือ่ ให้บริการบุคลากรภายใน และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทีม่ าใช้บริการ เป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งสื่อสารความรู้ความเข้าใจเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนต่อไป
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วศ. อว. ร่วมมือ สถาบันสิง่ ทอพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ผา้ เพือ่ ต่อยอดงานวิจยั สูไ้ วรัส COVID-19
25 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมนักวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมหารือในประเด็นการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบหน้ากากอนามัย ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (กล้วยน�้ำไท)
โดยมี ดร.ชาญชัย สิรเิ กษมเลิศ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ และคณะให้การต้อนรับ การหารือในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อร่วมมือพัฒนากระบวนการทดสอบมาตรฐานหน้ากากอนามัยแบบผ้า การท�ำชุดป้องกันเชื้อโรคให้บุคลากรทางการแพทย์
ใช้ป้องกันไวรัส COVID-19 รวมถึงงานวิจัยด้านอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ช่วยลดภาระการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์
รวมไปถึงช่วยเหลือภาครัฐในการรับมือกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

วศ. อว. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน�้ำด้วยการวัดค่า Total Dissolved Solids
(TDS)
เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2563 กลุม่ ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร กองความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร
และรับรองผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT)
โดยได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ส่ ง ตั ว อย่ า งน�้ ำ ให้ แ ก่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จ� ำ นวน 344
ห้องปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วยห้องปฏิบตั กิ าร
ภายในประเทศ 341 หน่ ว ยงาน และ
ต่ า งประเทศ 3 หน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ห ้ อ ง
ปฏิ บั ติ ก ารด� ำ เนิ น การทดสอบผลการวั ด
ในรายการ Total Dissolved Solids (TDS)
และส่ ง ผลกลั บ มายั ง กลุ ่ ม ทดสอบความ
ช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 เพื่อ
ประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัด
ระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป
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วศ. อว. เคียงข้างประชาชนจับมือเครือข่ายเปิดแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการป้องกัน
COVID-19 ฟรี
4 เมษายน 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. อว.
มีความห่วงใยเกีย่ วกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้ร่วมมือเครือข่าย
ได้ แ ก่ สถาบั น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอย
สะเก็ ด ) เปิ ด แล็ บ ทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส นั บ สนุ น
การป้องกัน COVID-19 ได้แก่ หน้ากากผ้า เจลและ
น�้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากาก N95 ชุด PPE เพื่อทดสอบ
ยืนยันมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส�ำหรับ
หน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศล ผูผ้ ลิตในประเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงผู้บริจาคผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐ

วศ. อว. กระตุ้นประชาชนใช้เวลาเรียนรู้เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสสร้างทักษะจากสารสนเทศดิจิทัล
ออนไลน์
ส� ำ นั ก หอสมุ ด และศู น ย์ ส ารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการหอ
สมุดและสารสนเทศดิจทิ ลั ออนไลน์ เชิญชวน
ประชาชนใช้เวลาในช่วงวิกฤตสถานการณ์
COVID-19 ทีต่ อ้ งอยูใ่ นบ้านให้เกิดประโยชน์
ด้วยการศึกษาเรียนรู้จากสารสนเทศที่ได้
รวบรวมและจั ด หมวดหมู ่ ไว้ ห ลากหลาย
เข้าถึงได้ง่ายจากเว็บไซต์ http://ebook.
dss.go.th หรื อ ดู ไ ด้ จ ากโทรศั พ ท์ ร ะบบ
android : shorturl.at/bmoBH ระบบ
iOS : shorturl.at/cvOS6 ซึ่งได้รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ไว้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น เมือ่ เข้า
ไปในเว็บไซต์ : http://ebook.dss.go.th หมวดหมู่สื่อเรียนรู้ออนไลน์ ได้รวบรวมวิดีโอสื่อเรียนรู้
เบื้องต้นเข้าใจได้ง่ายๆ เหมาะส�ำหรับผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหมวดอื่น ๆ ที่เป็นคลังหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนบทความวิชาการ ที่เหมาะส�ำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการในเชิงลึก เป็นฐานในการสร้างทักษะ หรือต่อยอดสร้างความรู้ใหม่ต่อไป
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วศ. อว. จัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of
Caliper (Digital)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) สาขาสอบเทียบ
รายการ Calibration of Caliper (Digital) การจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญในสาขาสอบเทียบรายการนี้ ให้บริการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ที่มีใช้ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เหล็ก การแพทย์ วัสดุนวัตกรรม และการวิจัยต่างๆ ดังนั้น
ห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบด้านความยาวและมิติ จึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การรับรองความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้แก่ห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีการ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังความน่าเชื่อถือของผลทดสอบและสอบเทียบ การเข้าร่วมกิจกรรม PT ถือเป็นการประกัน
คุณภาพของผลการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อยืนยันสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการที่ให้บริการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดแก่ภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ

วศ. อว. ร่วมมือเครือข่ายพัฒนาศักยภาพการทดสอบวัสดุเพื่อพัฒนาชุดป้องกันทางการแพทย์
สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19
23 เมษายน 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อ�ำนวยการ
กองวัสดุวิศวกรรม และคณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐาน ชุด PPE Coverall ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือร่วมกับ ศ.ดร.สุพจน์
เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ.รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพการทดสอบวัสดุเพื่อพัฒนาชุดป้องกัน
(Protective Clothing) ทางการแพทย์สนับสนุนการป้องกันเชือ้ โควิด-19 พร้อมเยีย่ มชมห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบการซึมผ่านของเลือด
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ ใช้ในการพัฒนาชุด Disposable Spunbond Coverall ทีผ่ ลิตภายในประเทศ
โดยความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สถาบันฯสิ่งทอ มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตภาคอุตสากรรม และหน่วยทดสอบภาครัฐ
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วศ. อว. ร่วมกับ มอ. คิกออฟต้นแบบแพลตฟอร์ม Online Education เจาะประเด็นท้าทายโมเดล
การเรียนรู้ในโลกหลังโควิด-19
23 เมษายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (มอ.) ประชุมทางไกลผ่าน video conference เพื่อระดมความคิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่พบในระบบ
การศึกษาไทย ซึ่งที่ผ่านมาหลักสูตรเป็นสูตรส�ำเร็จมากกว่าเป็นฐานให้ไปคิดต่อยอด และเน้นท่องจ�ำทฤษฎี มากกว่าให้ลงมือท�ำ
โดยการหารือมีข้อสรุปการพัฒนาน�ำร่องท�ำเป็นต้นแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Online Education แบบใหม่ มุ่งก�ำหนดเป้าหมาย
การเรียนรูผ้ า่ นการให้คำ� ปรึกษา (Mentoring) รวมทัง้ เสริมสร้างประสบการณ์ให้ผเู้ รียน และปรับเปลีย่ นการเรียนการสอนให้สอดรับ
กับพลวัตโลกหลังโควิด-19

วศ. อว ร่วมมือเครือข่ายหารือการจัดท�ำฐานข้อมูล มาตรฐานห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร นวัตกรรมทางการแพทย์
การวิจัยและพัฒนาต้าน COVID-19
29 เมษายน 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร วศ.
ได้ประชุมหารือ เรื่องการจัดท�ำฐานข้อมูล มาตรฐานและห้องปฏิบัติการ นวัตกรรมทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล นายกสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) ผูแ้ ทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผูแ้ ทนจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้แทนจากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6
อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ การประชุมหารือดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์
บริการในการรวบรวมข้อมูล จัดท�ำฐานข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ มาตรฐานและห้องปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาฯลฯ เพื่อป้องกัน แก้ไข และบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป
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