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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นับเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งมายาวนานแห่งหนึ่งของ
ประเทศ มีพัฒนาการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434)
ในรัชสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 จวบจนปัจจุบันมีอายุย่างเข้าสู่ 130 ปี และยังมีความสัมพันธ์
ต่อการเริ่มต้นของงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ส�ำคัญของประเทศ จนเกิดเป็นหน่วยงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในล�ำดับต่อมา มีภารกิจหลักในการให้
บริ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยการด� ำ เนิ น การก� ำ กั บ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม วิ จั ย พั ฒ นาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งบทบาทด้าน
การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ดั้งเดิมในภาคประชาชน
ที่สะท้อนในรูปแบบวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีความทันสมัยและ
มีคุณภาพตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ด้วยการ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าของความรู้ท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพ วัฒนธรรม ดังนั้น
การพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ค วามรู ้ ข องท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาประเทศ
ซึ่งก่อให้เกิดการอนุรักษ์และยกระดับคุณภาพชีวิต ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ให้กับชุมชน อุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ ของประเทศ ในการด�ำเนินงานการจัดเก็บและอนุรักษ์ห ลักฐาน เอกสาร
และข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พั ฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร์ ไ ทย จึ ง เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น
นอกจากนี้ ความเป็นมาของ วศ. ทั้งในอดีตและปัจจุบันมีส่วนสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ไทย จึงเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการศึกษาและเผยแพร่เป็นอย่างยิ่ง แต่ใน
สภาพปัจจุบันนี้กลับพบว่าหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ที่แสดงถึงประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของ วศ.
มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ บางส่วนสูญหายหรือถูกท�ำลายด้วยความรู้
เท่าไม่ถึงการณ์
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วศ. วันนี้

ข้อมูลประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เหล่านี้จึงมีความ
ส�ำคัญ ควรค่าแก่การเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นเอกสาร
จดหมายเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศทางประวัติศาสตร์
ที่ให้ข้อมูลส�ำคัญ มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประวัติการด�ำเนินงานของบุคคล
หน่วยงานและกระแสเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการจดหมายเหตุ
ตามมาตรฐานและหลักการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น มาตรฐานว่าด้วย
การลงรายการและจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
ได้แก่ ค�ำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุมาตรฐานสากลทั่วไป
(General International Standard Archival Description:
ISAD (G)) มาตรฐานว่าด้วยการจัดเก็บและอนุรักษ์เอกสาร
จดหมายเหตุ ได้แก่ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดเก็บและการ
จัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ (Recommendations for
the Storage and Exhibition of Archival Documents:
BS 5454: 2000) ของ British Standards Institution (BSI)
(British Standards Institution, 2005) และมาตรฐาน
การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของส�ำนักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร ที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานให้

หอจดหมายเหตุในประเทศไทยใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล
ด้วยเหตุนี้ วศ. จึงมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งหอจดหมายเหตุ
วิทยาศาสตร์ไทย เพือ่ รวบรวมหลักฐานในระดับปฐมภูมขิ อง
วศ. และที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งจะมีคุณูปการ
ส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์
วิทยาศาสตร์ไทย ระบบงานวิทยาศาสตร์ งานวิเคราะห์
ทดสอบ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ เพราะการพัฒนา
ค้นคว้าเหล่านีจ้ ำ� เป็นจะต้องอาศัยฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ทีไ่ ด้จากการถอดบทเรียนเรือ่ งราวในอดีต และความรูพ้ นื้ ฐาน
ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดระบบงานที่กล่าวข้างต้น
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและประเทศชาติ ใ ห้ ก ้ า วหน้ า
ยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (อว.) จะได้มหี น่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีเ่ สมือน
เป็นหอจดหมายเหตุวทิ ยาศาสตร์ไทยของประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม มีการท�ำงานในลักษณะเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ หน่วยงานด้านจดหมายเหตุ
ของประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป

เอกสารมาตรฐาน ASTM ฉบับที่ 1 จัดหาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แร่
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แผนกนิติเคมี กองเคมี พ.ศ. 2484

การวิจัย กองวิจัย พ.ศ. 2485

นิสิตฝึกงานในห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2482

แผนกวิเคราะห์ฝิ่น กองอินทรียเฆมี พ.ศ. 2476

แผนกเครื่องปั้นดินเผา กองอุตสาหกรรมเคมี พ.ศ. 2479

รับกฎกระทรวงใหม่ อว.

วศ. ปรับบทบาทรองรับภารกิจให้รวดเร็วและมีคณ
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จิตลดา คณีกุล* นักวิชาการเผยแพร่

PEOPLE IN FOCUS ฉบั บ นี้ ได้ สั ม ภาษณ์
นายแพทย์ ป ฐม สวรรค์ ปั ญ ญาเลิ ศ อธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถึงแนวคิดการด�ำเนิน
งานในช่วงการเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวง แบ่ง
ส่ ว นราชการกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร (วศ.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และ
นวัตกรรม (อว.) พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
ความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 9 แห่ง
พรบ. ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

วศ. มีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญในด้านใดบ้าง
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนกฎกระทรวง อว.

กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการฯ ได้ ก� ำ หนดให้ ก รม
วิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทาง
วิทยาศาสตร์โดยด�ำเนินการก�ำกับดูแล ส่งเสริม วิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถาน
ปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริม
สร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศซึ่งแบ่งได้ ดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ

วิชาการและเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูน
โดยการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และด� ำ เนิ น การรั บ รอง ความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการของภาค
ระบบงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ รัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3. พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและท�ำให้ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี
โดยการจัดหา จัดระบบ และจัดบริการสารสนเทศทาง
มีคุณภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด�ำเนินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งกลางของข้อมูลทางวิชาการและ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ
โดยการบริหารจัดการการศึกษา และฝึกอบรมทาง ข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
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4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน

ด้านคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ ประชาชนและสังคม
โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ เศรษฐกิจจะเดินต่อไปไม่ได้ถา้ ประเทศไม่มสี นิ ค้าและบริการ
ุ ภาพ วศ. จึงมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินงานตลอดจน
เทคโนโลยีในสาขาที่ส�ำคัญและตามความจ�ำเป็น รวมทั้ง ทีม่ คี ณ
การถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ของ
ประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งท้ายสุดจะสะท้อน
สังคมของประเทศ
ไปสู่ประชาชนที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ

5. เป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และ
ภาพรวมก้าวต่อไปของ วศ. จะเดินหน้าไป
เทคโนโลยีของประเทศ

โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ด้านเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกล วิศวกรรมและ
วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ และวิ เ คราะห์ ท ดสอบมลพิ ษ ใน
สิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกล
และวิศวกรรม รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของ
เครื่องมือและอุปกรณ์วัดแก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

6. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดให้ เ ป็ น
อ�ำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย

ส�ำหรับโครงสร้างการบริหารของ วศ. ตามกฎกระทรวง
ดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ยส่ ว นราชการและกองส� ำ คั ญ ๆ
ได้ แ ก่ ส� ำ นัก งานเลขานุก ารกรม กองเทคโนโลยีชุมชน
กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กองพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และกองหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน โครงการเคมี โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และ
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของ วศ. ภายใต้กฎกระทรวง
ใหม่ได้ก�ำหนดให้ วศ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจการให้
บริการทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นห้องปฏิบัติการกลาง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจะสอด
รั บ กั บ ยุ ค ของการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมอย่างสิ้นเชิง หรือ Technology Disruption
เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบก้าวกระโดด ซึ่ง วศ.
จะมีส่วนช่วยในการบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พร้อมทัง้ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ก้าวต่อไปของ วศ. ก�ำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2565 คือ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรจากระบบราชการไปเป็น
องค์การมหาชน ตอนนี้ได้ปรับโครงสร้างภายในโดยจัดตั้ง
กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.) เป็นการน�ำร่อง
หรือทดลองการพัฒนากระบวนการท�ำงานในรูปแบบ Agile
Management ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การท�ำงาน
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการท�ำงานที่เป็น
ขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง มุ่งเน้นทีมคุณภาพเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตและบริการ
ทีส่ ามารถตอบโจทย์ลกู ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลือ่ น
ภารกิจบริการทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลเพือ่ ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศให้เป็นรูปธรรม
ดังนัน้ จึงเป็นก้าวแห่งความท้าทายส�ำคัญที่ วศ. ต้องเร่ง
ผลักดันผลงานตามความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ประจักษ์และ
เป็นที่ยอมรับในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบทบาท
ในการคาดการณ์ความต้องการบริการด้านวิทยาศาสตร์
ของประเทศ (Anticipate need for Science services)
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก อว. เพื่อเฟ้นหาความต้องการ
ของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์
หน่ ว ยวิ จั ย และนวั ต กรรม เช่ น Science park และ
มหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งถ้าเราเตรียมความพร้อม
ตามแนวทางดังกล่าวจะท�ำให้ วศ. มีศกั ยภาพและความพร้อม
รองรั บ การขั บ เคลื่ อ นงานบริ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเอื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ
ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยในทุกมิติ

SPECIAL GUEST

เซรามิก เป็นผลิตภัณฑ์เชิงศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่ง ที่อยู่คู่กับอารยธรรมมนุษย์
่ งปั้ นดินเผาธรรมดา แต่เมือ
่
มายาวนานตราบจนถึงปัจจุบน
ั จากเดิมอาจเป็นแค่เครือ
กาลเวลาผ่านไป เครื่องปั้ นดินเผาได้มีพัฒนาการด้านการออกแบบ จนกลายเป็น
่ วยงาม โดดเด่น เพิ่ มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ลวดลายบนเซรามิกทีส
โดยกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทในการพั ฒนาองค์ ค วามรู้ อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยการน� ำ หลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าพั ฒนาเซรามิ ก ในหลายมิ ติ
วารสารฉบับนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประดิษฐ์ ฉัตรชัยสิทธิกุล ครูสอนเครื่องปั้ น
ดินเผา ศูนย์ศล
ิ ปาชีพบ้านแม่ตำ๋� จังหวัดล�ำปาง และคุณลาวัลย์ สุจต
ิ ร์ ผูป
้ ระกอบการ
เซรามิก มาบอกเล่าเรื่องราวของกรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพั ฒนาผลิตภัณฑ์
เซรามิกไทย
นายประดิษฐ์ ฉัตรชัยสิทธิกุล

ครูสอนเครื่องปั้นดินเผา
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋ำ จ.ล�ำปาง

คุณลาวัลย์ สุจิตร์

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโครงการหลวงและโครงการ
ในพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อให้ราษฎรได้มีอาชีพพอเลี้ยงตนเองจากงานศิลปาชีพ โดยพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ส�ำหรับด�ำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
ศิลปาชีพด้านเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้ การทอผ้า จักสาน รวมถึง
งานฟาร์มตัวอย่าง และงานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ทางโครงการสามารถให้
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม เรียนรู้ และสามารถซื้อสินค้าจากร้านจ�ำหน่ายสินค้า
ศูนย์ศิลปาชีพโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋�ำได้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการศูนย์ศิลปาชีพตั้งแต่
ช่วงเริ่มต้นของโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยริเริ่มสอนให้ชาวบ้านรู้จักการท�ำ
เซรามิก การสนับสนุนวัตถุดบิ การจัดตัง้ โรงงานส�ำหรับการผลิตเซรามิก ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านมีน�้ำที่สะอาดใช้ อีกทั้งการน�ำ
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้บริการแก่ชุมชนในเรื่องการแปรรูปอาหาร ท�ำให้
ประชาชนสามารถน�ำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ต่อไป

เจ้าของโรงงานเซรามิกยั่งยืน
หมู่บ้านเซรามิก OTOP อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง

ผลิตภัณฑ์ของโรงงานเป็นเซรามิกประเภทแจกัน จัดจ�ำหน่ายทั้งภายใน
ประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกมักประสบ
ปัญหาในการเผา ได้การเผาไม่สุก ให้สีที่ไม่สม�่ำเสมอ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป
การออกแบบลวดลายให้สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการดูแลเตาเผา
วิธีการใช้เตาเผาเซรามิกอย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดการใช้พลังงาน อีกทั้งลด
ต้นทุนการผลิต และได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมีมาตรฐานตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาด
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อาหารการกิน . . อาหารการณ์ไกล . .

สู่อาหารอวกาศ : Space Food

อวกาศ (Space) หมายถึง อาณาบริเวณของท้องฟ้าที่
อยู่สูงเหนือพื้นโลกในระดับน�้ำทะเลตั้งแต่ 100 กิโลเมตร
ขึ้นไป ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอากาศเบาบางมาก เป็นสภาวะที่มี
แรงโน้มถ่วงต�่ำหรือไร้น�้ำหนัก อาหารส�ำหรับนักบินอวกาศ
ย่อมแตกต่างกับอาหารที่รับประทานบนโลก ต้องปรับให้
เหมาะสมกับสภาวะที่นักบินอวกาศต้องเผชิญ รวมถึงการ
รับรสชาติอาหารจะลดลงเมือ่ อยูใ่ นวงโคจร เพราะของเหลว
ในร่างกายจะเคลื่อนไปทางศีรษะ นักบินอวกาศจึงนิยม
บริโภคอาหารรสเผ็ดหรือรสจัด เมนูอาหารอวกาศในยุค
บุกเบิกเป็นอาหารแห้งอัดก้อนเคลือบเจลาตินที่หั่นเป็น
ค�ำ ให้ง่ายต่อการเคี้ยวกับอาหารเหลวที่บรรจุในหลอด
อะลูมิเนียมคล้ายหลอดยาสีฟัน จากนั้นได้รับการพัฒนา
รู ป แบบอาหารโดยใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ที่ เรี ย กว่ า

6

ที่มา: https://i.pinimg.com/originals/b2/23/f9/b223f9858
d74afe306512cd7107c007b.jpg

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

3. Palatability อาหารต้องมีความอร่อย สามารถ
ดึงดูดให้นักบินอวกาศรับประทานเพื่อให้ได้รับคุณค่าทาง
โภชนาการเพียงพอ
4. Variety อาหารควรมีความหลากหลายทางด้าน
ลักษณะเนื้อสัมผัสและกลิ่นรส
5. Reliability อาหารต้องไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถหลุด
ลอยออกไป ซึ่งอาจเข้าไปอุดตันในอุปกรณ์ต่างๆ และท�ำให้
เกิดความผิดพลาดในการท�ำงานของยานอวกาศ
6. Resource Minimization ทรัพยากรที่ใช้ในการ
ผลิต และของเสียที่เกิดขึ้นต้องมีปริมาณน้อยเมื่อเปรียบ
เทียบกับปริมาณและความหลากหลายของอาหารที่ผลิต
เพื่อให้นักบินอวกาศได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ที่เพียงพอ
7. Usability เป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ง่าย
และใช้เวลาน้อยในการเตรียมก่อนรับประทาน
8. Nutrition อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

ลลิตา ชูแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ • เจนจิรา สุขสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

การท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง รับประทานโดยการเติมน�ำ้ ร้อน
เข้าไปในบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือการท�ำแห้งและอัดเป็นก้อนพอดีคำ�
รับประทานโดยไม่ต้องกัดหรือหั่น และไม่ต้องผสมน�้ำก่อน
รับประทาน อาหารจะนิม่ ลงโดยการเคีย้ วในปาก รวมถึงมีการ
ออกแบบภาชนะบรรจุที่สามารถใช้ช้อนในการรับประทาน
อาหารในอวกาศได้ จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันที่มีความหลาก
หลายทั้งเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ให้นักบินอวกาศเลือกได้
มากขึ้น และในอนาคตมีเป้าหมายของภารกิจบนอวกาศให้
สามารถเพาะปลูกพืชและเก็บเกี่ยวในอวกาศได้ เพื่อท�ำให้
นักบินอวกาศมีอาหารสดใหม่พร้อมรับประทาน
อาหารอวกาศประกอบด้วยปัจจัยที่ต้องค�ำนึงถึง ดังนี้
(Douglas และคณะ, 2020)
1. Safety อาหารต้องมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของนักบินอวกาศ ไม่มีการปนเปื้อนทางด้านกายภาพ เคมี
และจุลินทรีย์
2. Stability อาหารต้องมีอายุการเก็บรักษานาน และ
มีความคงตัวต่อสภาพแวดล้อมรอบยานอวกาศ เช่น รังสี
และอุณหภูมิ
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อาหารส�ำหรับนักบินอวกาศ มีกรรมวิธีการถนอมอาหารที่ต้องใช้กระบวนการพิเศษในการเตรียมอาหารร่วมกับ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา โดยสามารถแบ่งลักษณะของอาหารอวกาศได้ 8 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะของอาหารอวกาศโดยแบ่งตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ (NASA-STD-3001 Technical Brief, 2020)
รูปแบบ			
ลักษณะของอาหารอวกาศ / ตัวอย่าง
Intermediate Moisture (IM) • อาหารมีลักษณะกึ่งแห้ง มีเนื้อสัมผัสนุ่ม (soft texture) และให้เนื้อสัมผัสที่ดีกว่า
			 อาหารแห้ง มีค่าวอเตอร์แอคทิวิตี (water activity) ระหว่าง 0.60-0.85
		
• บรรจุในซองลามิเนต
		
• การรับประทานขึ้นอยู่กับชนิดผลิตภัณฑ์ เช่น ผลไม้อบแห้งเป็นอาหารพร้อม
			 รับประทาน เนื้อวัวแห้งต้องให้ความร้อนก่อนรับประทาน
		
• อายุการเก็บรักษา 2 ปี
		
• ตัวอย่างเช่น ผลไม้อบแห้ง เนื้อวัวแห้ง
Natural Form (NF)
• อาหารมีลักษณะคงรูปแบบธรรมชาติ โดยมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันตาม
			 ชนิดผลิตภัณฑ์
		
• บรรจุในถุงทีส่ ามารถทนทัง้ ความร้อนชืน้ และความร้อนแห้ง (Combitherm pouch)
		
• เป็นอาหารพร้อมรับประทาน
		
• อายุการเก็บรักษา 1 - 1.5 ปี ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก
		
• ตัวอย่างเช่น ถั่วต่างๆ กราโนลาบาร์ คุกกี้ บราวนี่
Thermostabilized (T)
• เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการโดยใช้ความร้อน ซึ่งอุณหภูมิมีผลทําให้ปราศจาก
			 จุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์ที่ท�ำให้อาหารเน่าเสีย
		
• บรรจุในกระป๋องหรือถุงลามิเนตสี่ชั้น
		
• เป็นอาหารพร้อมรับประทาน
		
• อายุการเก็บรักษา 2 ปี สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง
		
• ตัวอย่างเช่น ผลไม้บรรจุกระป๋อง ทูน่าบรรจุกระป๋อง ซุปถั่วลันเตา พุดดิ้ง
Rehydrate (R) 		
• เป็นอาหารแห้งทีผ่ า่ นกระบวนการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze drying) ท�ำแห้ง
			 ด้วยความร้อนและการท�ำแห้งแบบออสโมติก (Osmotic drying)
		
• บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติกอัดความดัน
			 (อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่ต้องคืนรูปโดยการเติมน�้ำร้อน) แผ่นฟิล์มพลาสติกห่อหุ้มด้วย
			 ระบบสุญญากาศ (อาหารพร้อมรับประทาน) เป็นต้น
		
• การรับประทานขึน้ อยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น เป็นอาหารทีต่ อ้ งคืนรูป (โดยการ
			 เติมน�้ำร้อน) หรืออาหารที่พร้อมรับประทาน (โดยไม่ต้องเติมน�้ำร้อน)
		
• อายุการเก็บรักษา 1 - 2 ปี ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของผลิตภัณฑ์ และวัสดุทหี่ อ่ หุม้ บรรจุภณ
ั ฑ์
			 ชั้นนอก
		
• ตัวอย่างเช่น ธัญพืชชงดืม่ มะกะโรนี สปาเกตตี ผัก สลัดไก่ น�ำ้ สลัดข้าวโพด ไส้กรอก
			 ค็อกเทลกุ้ง กาแฟ ชา เครื่องดื่มปรุงแต่งรสมะนาว ส้ม
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รูปแบบ			
ลักษณะของอาหารอวกาศ / ตัวอย่าง
Fresh Food (FF)
• เป็นอาหารสด หรืออาหารที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือการถนอมอาหาร
		
• เป็นอาหารพร้อมรับประทาน
		
• อายุการเก็บสั้นประมาณ 1 สัปดาห์
		
• ตัวอย่างเช่น ผลไม้สด ผักสด แอปเปิ้ล กล้วย
Irradiated (I)		
• อาหารทีผ่ า่ นกระบวนการฆ่าเชือ้ โดยการฉายรังสีแกมมา รังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน
			 ในระดับพลังงานที่สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดโรค และการเน่าเสียของ
			 อาหารได้
		
• บรรจุในถุงลามิเนตสี่ชั้น
		
• การรับประทานขึน้ อยูก่ บั ชนิดผลิตภัณฑ์ เช่น เป็นอาหารพร้อมรับประทาน หรือการ
			 ให้ความร้อนก่อนรับประทาน เป็นต้น
		
• อายุการเก็บรักษา 2 ปี
		
• ตัวอย่างเช่น สเต็กเนื้อวัว ไก่งวงรมควัน
Refrigerated Food
• เป็นอาหารที่ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต�่ำเพื่อป้องกันการเสื่อมเสีย
		
• บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์
		
• เป็นอาหารพร้อมรับประทาน
		
• อายุการเก็บรักษาประมาณ 1 - 6 เดือน
		
• ตัวอย่างเช่น ครีมชีส ซาวครีม
Frozen Food		
• อาหารที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว (quick frozen) ช่วยคงสภาพของ
			 รสชาติและสารอาหาร
		
• บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์
		
• การรับประทานขึน้ อยูก่ บั ชนิดผลิตภัณฑ์ เช่น พายไก่ตอ้ งให้ความร้อนก่อนรับประทาน
			 ไอศกรีมพร้อมรับประทาน เป็นต้น
		
• อายุการเก็บรักษาประมาณ 6 เดือน - 1 ปี
		
• ตัวอย่างเช่น พายไก่ คีช (quiche) ไอศกรีม
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การผลิตอาหารส�ำหรับนักบินอวกาศ จะต้องปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในอาหาร
คือ GMP (Good Manufacturing Practice) หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารเป็นพื้นฐาน และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) หรือ
ระบบการประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร โดยค�ำนึงถึงอันตราย 3 ด้าน ได้แก่
อันตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ เน้นการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
ไปจนตลอดกระบวนการผลิ ต เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น อั น ตราย
รวมทั้ ง ระบบ ซึ่ ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพทางจุ ลิ น ทรี ย ์ ข องอาหารและบรรจุ ภั ณ ฑ์ ต ้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางด้ า นจุ ลิ น ทรี ย ์ ข ององค์ ก ารนาซา
โดยแบ่งเกณฑ์มาตรฐานปริมาณจุลินทรีย์ในการผลิตอาหารอวกาศ ออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ อาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อน (Nonthermostabilized) และอาหาร
ที่ผ่านการท�ำให้ปลอดเชื้อทางการค้า (Commercial sterile products) ได้แก่ การ
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและการฉายรังสี (NASA-STD-3001 Technical Brief, 2020)
อีกทั้งต้องมีการทดสอบการยอมรับทางด้านลักษณะปรากฏ กลิ่นรส และเนื้อสัมผัส
ภายใต้สภาวะการเก็บรักษา และสภาพแวดล้อมในการรับประทานอาหาร นอกจาก
คุณภาพทางจุลินทรีย์และทางด้านประสาทสัมผัสแล้ว ต้องค�ำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักบินอวกาศ โดยเฉพาะพลังงานที่ได้รับจากอาหาร
ต้องมีค่าสูงถึง 2,400 กิโลแคลอรีต่อวันส�ำหรับนักบินอวกาศเพศหญิง และ 3,000
กิโลแคลอรีต่อวันส�ำหรับนักบินอวกาศเพศชาย ทั้งนี้ในอาหารส�ำหรับนักบินอวกาศที่มี
ภารกิจที่ใช้เวลานาน (long – duration missions) ต้องมีปริมาณสารอาหารในแต่ละ
รายการสอดคล้องตามที่องค์การนาซาก�ำหนด (Maya Cooper et al. ,2011) ตัวอย่าง
การแสดงคุณค่าทางโภชนาการในอาหารอวกาศมีดังนี้
โปรตีน (Protein)

0.8 กรัมต่อกิโลกรัม และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับ
ในแต่ละวัน (2 ใน 3 ส่วนเป็นโปรตีนจากสัตว์ และ 1 ใน 3 ส่วนเป็นโปรตีนจากพืช)
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) 50% - 55% ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละวัน
ไขมัน (Fat)
25% - 35% ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละวัน
ใยอาหาร (Fiber)
10 – 14 กรัมต่อ 4,187 กิโลจูล
แคลเซียม (Calcium)
1,200 – 2,000 มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส (Phosphorus)
700 มิลลิกรัม และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 เท่าของปริมาณแคลเซียมที่ได้รับ
แมกนีเซียม (Magnesium)
320 มิลลิกรัม (เพศหญิง) และ 420 มิลลิกรัม (เพศชาย)
แมงกานีส (Manganese)
320 มิลลิกรัม (เพศหญิง) และ 420 มิลลิกรัม (เพศชาย)
วิตามินเอ (Vitamin A)
700 - 900 ไมโครกรัม
วิตามินดี (Vitamin D)
25 ไมโครกรัม
วิตามินซี (Vitamin C)
90 มิลลิกรัม
วิตามินเค (Vitamin K)
90 ไมโครกรัม (เพศหญิง) และ 120 ไมโครกรัม (เพศชาย)
วิตามินบี1 (Thiamine)
1.1 มิลลิกรัม (เพศหญิง) และ 1.2 มิลลิกรัม (เพศชาย)
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นอกจากการผลิตอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะแรงโน้มถ่วงต�ำ่ และนักบินอวกาศแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงอาหารทีม่ ขี อ้ จ�ำกัด
ห้ามน�ำขึน้ ไปบนอวกาศหรืออาจเรียกได้วา่ เป็นอาหารต้องห้าม ทัง้ ด้านลักษณะของอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ ตัวอย่างดังแสดง
ในรูป (ดัดแปลงจาก Lifegate, 2017)

ดังนั้นในการผลิตอาหารส�ำหรับนักบินอวกาศต้องผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อให้
เกิดความปลอดภัย มีอายุการเก็บรักษานาน มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังที่กล่าวมา
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบการท�ำงานของยานอวกาศและร่างกายของนักบินอวกาศ
เอกสารอ้างอิง

Angelo A. Casaburri and Cathy A. Gardner. Space Food and Nutrition. National Aeronautics and Space
Administration. 1999, p. 1 – 62.
Charles T. Bourland. The development of food systems for space. Trends in Food Science & Technology.
1993, V.4, p. 271 – 276.
Grace L Douglas, Sara R Zwart and Scott M Smith. Space Food for Thought : Challenges and Considerations
for Food and Nutrition on Exploration Missions. The Journal of Nutrition. 2020, 150(9), p. 2242 – 2244.
Lifegate. What astronauts can and can’t eat in space. [online]. 2017 [viewed 6 February 2021]. Available
from: https://www.lifegate.com/austronauts-food-in-space.
Maya Cooper, Grace Douglas and Michele Perchonok. Developing the NASA Food System for LongDuration Missions. Journal of Food Science. 2011, 76 Nr.2, p. R40 – R47.
NASA-STD-3001 Technical Brief. Food and Nutrition. [online]. 2020. [viewd 6 February 2021]. Available
from : http://www.nasa.gov.sites/default/files/atoms/files/food and nutrition technical brief ochmo
06052020 rev a.pdf
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ประโยชน์ท่ีห้องปฏิบัติการได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
ความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ

12

ตามข้อก�ำหนดกฎระเบียบของหน่วยรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการที่จะยื่นขอการรับรองความสามารถตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025 จ�ำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ และเมื่อได้การรับรอง
แล้วต้องมีการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผลการทดสอบ
ห้องปฏิบัติการที่ก�ำลังเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการ
รับรองหรือทีไ่ ด้การรับรองแล้ว จึงต่างสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ ซึ่งบางแห่งอาจจะเข้า
ร่วมกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญเพียงเพื่อให้ได้การ
ยอมรับตามข้อก�ำหนดกฎระเบียบของหน่วยรับรองระบบ
งานห้องปฏิบัติการเท่านั้น โดยอาจมองข้ามประโยชน์
พืน้ ฐานทีจ่ ะได้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความ
ช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ กี ารออกแบบมาอย่างดี รวมทัง้ ยัง
มีผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมทดสอบความ
ช�ำนาญห้องปฏิบัติการนี้อีกด้วย ตามดังแผนภาพ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ
ความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ

หน่วยงานเฉพาะ
สาขาวิชาชีพ

ห้องปฏิบัติการ

ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

หน่วยงานด้านมาตรฐาน

ลูกค้าโดยตรง
(ผู้ใช้ผลการทดสอบ)
ลูกค้าโดยอ้อม
(เช่น หน่วยก�ำกับดูแล)

รติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ

หน่วยรับรอง (AB)

ประโยชน์พื้น ฐานที่ได้รับจากการเข้าร่ว มกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

การยืนยันสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

มีโอกาสเปรียบเทียบข้อมูลกับห้องปฏิบัติการอื่น ยืนยันว่าผลการทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการเป็นที่น่าพอใจ หรือการเตือนว่าจ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบถึงปัญหาที่
อาจเกิดขึน้ ภายในห้องปฏิบตั กิ าร มีความเอนเอียง หรือมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการที่คล้ายคลึงกัน

การระบุปัญหาของการวัดหรือการทดสอบ

ใช้เป็นเครื่องมือการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยง ถ้ามีผล
ทีบ่ ง่ ชีว้ า่ ข้อมูลนัน้ ไม่สามารถเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงหรือเกณฑ์แสดงความสามารถได้
ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการได้สืบหาแหล่งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือ
สิ่งที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ไม่น่าพอใจ หากไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความ
ช�ำนาญห้องปฏิบัติการจะไม่สามารถตรวจพบแหล่งข้อผิดพลาด และจะไม่สามารถ
ด�ำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้ห ้องปฏิบัติการส่งรายงานผลที่
ไม่ถูกต้องแก่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ น�ำไปสู่การสูญเสียความน่าเชื่อถือของ
ห้องปฏิบัติการ หรือน�ำไปสู่คดีความทางกฎหมาย หรือกระทบต่อจากลูกค้าหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น หน่วยก�ำกับดูแล
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การเปรียบเทียบวิธีการหรือขั้นตอนการทดสอบ

เหมาะสมหรือค่าอ้างอิงจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบ
เพื่ อ การตรวจสอบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการวั ด หรื อ ความช� ำ นาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่
การทดสอบทีไ่ ม่ปกติหรือเป็นวิธใี หม่ ในบางกรณีโปรแกรม ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ
อาจจะให้ข้อสรุปและข้อเปรียบเทียบกันของวิธีของห้อง
ปฏิบตั กิ ารทัง้ หมดส�ำหรับกิจกรรมใหม่หรือผิดปกติ ซึง่ ข้อมูล การก�ำหนดความถูกต้องและความเที่ยงของวิธี
การออกแบบโปรแกรมการทดสอบความช� ำ นาญ
เหล่านีม้ ปี ระโยชน์อย่างมากและช่วยในการเลือกวิธที ดสอบ
ห้องปฏิบัติการในบางโปรแกรมจะเป็นประโยชน์ในการ
ที่เหมาะสมในอนาคต
ตรวจสอบความเที่ยงหรือความถูกต้องเชิงเปรียบเทียบของ
วิธีทดสอบที่ใช้ในโปรแกรม
การปรับปรุงประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ
เมื่ อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ผ ลการเข้ า ร่ ว มโปรแกรม
การทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการไม่เป็นที่น่าพอใจ การยอมรับจากหน่วยก�ำกับดูแลและหน่วยรับรอง
จึงเป็นโอกาสส�ำหรับผู้บริหารห้องปฏิบัติการได้ตรวจสอบ ระบบงานห้องปฏิบัติการ
สมรรถนะของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการเข้าร่วมการ
การทดสอบเพื่อที่จะปรับปรุงต่อไปในอนาคต อาจรวมถึง
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม การน�ำวิธีที่ ทดสอบความช�ำนาญ หรือการแก้ไขปัญหาการทดสอบอย่าง
ปรับมาใช้หรือเป็นวิธีใหม่ เพิ่มการควบคุมคุณภาพภายใน มีประสิทธิภาพหลังการประเมินสมรรถนะไม่ผ่าน จะท�ำให้
ของข้อมูล ปรับปรุงเครือ่ งมือ การสอบเทียบหรือการเปลีย่ น หน่วยก�ำกับดูแลและหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร
มีความเชื่อมั่นในการเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
ทดแทน และอื่นๆ
รับรองแล้ว
อย่างไรก็ตามประโยชน์ทมี่ ตี อ่ ห้องปฏิบตั กิ าร เจ้าหน้าที่
การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
หลายๆ โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญมีวตั ถุประสงค์ ห้องปฏิบัติการ และผู้บริหารจะมีค่าสูงสุดถ้าตระหนักว่า
เพื่อการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทดสอบ การแปลผล โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ข้อมูล การก�ำหนดค่าความไม่แน่นอนของการวัด และอื่นๆ ในการรักษาความเชื่อมั่นและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเกิดจากผลของภาพรวมทั้งหมดในโปรแกรมหรือมาจาก โดยไม่คำ� นึงว่าห้องปฏิบตั กิ ารจ�ำเป็นต้องเข้าร่วมการทดสอบ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลนั้น บางโปรแกรม เพื่อจุดประสงค์ให้ได้การรับรองความสามารถหรือไม่
หากท่านก�ำลังมองหาหน่วยงานที่เป็นผู้จัดกิจกรรม
ก็มีบทบาทเชิงศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วม
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการในประเทศที่ได้การ
และผู้จัดโปรแกรม
รับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 สามารถ
การสร้างความมัน่ ใจแก่เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร และผูใ้ ช้ สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ http://labthai.dss.go.th
หรือสืบค้นจากเว็บไซต์ของ ILAC ซึง่ เชือ่ มไปยังหน่วยรับรอง
บริการจากภายนอกห้องปฏิบัติการ
มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในประสิทธิภาพผลการทดสอบ ระบบงานห้องปฏิบัติการที่ให้การรับรองผู้จัดโปรแกรม
ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและในงานที่มีความส�ำคัญ การทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการทั่วโลกที่ได้รับการ
อย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ยอมรับร่วม ILAC – MRA หรือหากท่านมีความประสงค์ทจี่ ะ
ขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
ISO/IEC 17025 หรือผูจ้ ดั โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญ
การผลิตวัสดุอ้างอิง
ในบางโปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร ห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17043 สามารถติดต่อได้ที่
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ถ้าวัสดุ/ตัวอย่างมีความเสถียรและเพียงพอ ผู้จัดโปรแกรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา
อาจน�ำตัวอย่างที่เหลือมาเป็นประโยชน์แก่ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยใช้เป็นตัวอย่างควบคุมคุณภาพภายในของการทดสอบ
โทร. 0 2201 7325
ในรูปของวัสดุอ้างอิง ค่าอ้างอิงของวัสดุที่ก�ำหนดอย่าง
เอกสารอ้างอิง
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International Laboratory Accreditation Corporation. ILAC B6:06/2019: Benefits for Laboratories participating
in Proficiency Testing Programs (On-line). Available: http://www. https://ilac.org/publications-andresources/ilac-promotional-brochures/.

จากจุดมุง่ หมายเล็กๆ “การพัฒนาอบรมคนให้มคี วามรู้
ในเคมีปฏิบัติ” ของสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ท�ำให้ “กองการ
ศึกษาเคมีปฏิบตั ”ิ สมัยนัน้ ทีม่ หี น้าทีจ่ ดั การศึกษาเฉพาะทาง
ของกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร พยายามบริ ห ารจั ด การ
การเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเพื่อเน้นการสร้างนักเคมี
ปฏิบัติที่มีศักยภาพ มีความรู้ที่เพียงพอที่จะศึกษาระดับ
สู ง ขึ้ น มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะด้ า นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี
วิ เ คราะห์ พ ร้ อ มเข้ า ท� ำ งานในภาคอุ ต สาหกรรมได้ ทั น ที
ด้วยระบบการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นจ�ำนวนไม่น้อย
กว่า 113 หน่วยกิต โดยมีหลักสูตรทั้งสิ้น 3 ปี ทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีอาจารย์ที่เป็นข้าราชการของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้ให้ความรู้และทักษะต่างๆ
ตลอดจนมีกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้นอกสถานที่ ด้วยการ
เยีย่ มชมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้นกั ศึกษาของสถานศึกษา
เคมีปฏิบตั ไิ ด้รบั ประสบการณ์จริงโดยตรงในโลกของท�ำงาน
สร้างมุมมองของการเรียนรู้ที่มากขึ้นแก่พวกเขาเหล่านั้น
และถึงแม้ “กองการศึกษาเคมีปฏิบัติ” จะสามารถ
ผลิตนักศึกษาให้เป็นนักเคมีปฏิบัติอาชีพอย่างมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และโรงงาน
อุตสาหกรรม จ�ำนวน 65 รุ่น ก็ไม่อาจหลีกหนีต่อความ
เปลีย่ นแปลงการปรับบทบาทและภารกิจเพือ่ สนองนโยบาย
และให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยนั้นได้ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ และความ
มุ่งหวังในการผลิตนักศึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ กลาย
เป็นหน่วยงานที่มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ กลายเป็นความท้าทายใหม่ที่
ใหญ่ขึ้นของผู้บริหารและบุคลากรแห่งนี้ ด้วยโครงสร้างที่
เปลี่ยนไปที่ต้องพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคในสาขาเคมี
ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอันเป็นพื้นฐานของงาน
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ และเพิ่ ม โอกาสในการแข่ ง ขั น ระดั บ ประเทศ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน พัฒนา
คนในห้องปฏิบัติการให้มีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
ผลงานในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้อง แม่นย�ำ เป็นที่เชื่อถือ
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ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร
ก้าวข้ามผ่านวันเวลาแห่งการปรับเปลีย่ นรูปแบบโครงสร้าง
หลังจากการปฏิรูประบบราชการปี พ.ศ. 2545 ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
จากกองการศึกษาเคมีปฏิบัติ ที่ท�ำหน้าที่ในการดูแลและ
บริหารจัดการ สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา อนุปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี สู่การเป็น
หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
ฝึกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบตั ดิ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ข องประเทศ จากการพั ฒ นาที่ เ ติ บ โต
และศั กยภาพของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
นี้ เ อง ท� ำ ให้ ส� ำ นั ก พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ ท ยาศาสตร์
ห้องปฏิบตั กิ ารกลายเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมระดับต้นๆ
ที่ เ ป็ น ที่ ต ้ อ งการของหน่ ว ยงานภาคอุ ต สาหกรรม
ภาคราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
หน่วยงานเหล่านั้นในเวลาต่อมา

สู่อนาคต
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พศ.

จากอดีต
ถึงปัจจุบัน
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และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถน�ำไปใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนาการผลิตและควบคุม
การผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เป็ น การก้ า วเข้ า สู ่ ชื่ อ “ส� ำ นั ก พั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ” (พศ.) ที่มีเป้าหมายที่
ยิ่งใหญ่เป็นเดิมพัน ท�ำให้หน่วยงานต้องเร่งพัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยี และมาตรฐานคุ ณ ภาพที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ แสดง
ศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจทีใ่ หญ่ขนึ้
จากเดิ ม มาตรฐานระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-QA
84.1) ที่กองการศึกษาเคมีปฏิบัติพัฒนาเพื่อบริหารจัดการ
กิจกรรมการเรียนการสอนในยุคนั้น สู่มาตรฐานคุณภาพ
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ISO 9001: 2015 ในปัจจุบัน ท�ำให้ พศ. เป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมที่มีความหลากหลายของหลักสูตรฝึกอบรม และ
วิธดี ำ� เนินการฝึกอบรม โดยพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเป็นช่องทางในการฝึกอบรมด้วย
และจากวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารทุกคนของส�ำนักฯ ท�ำให้
พศ. ก้าวกระโดดพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรขึ้นมาอย่าง
รวดเร็ว เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับในการเป็นหน่วยฝึกอบรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของประเทศ
และไม่ ห ยุ ด ยั้ ง การพั ฒ นาเทคโนโลยี ด ้ า นการฝึ ก อบรม
แม้ว่าจะต้องเผชิญสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม จนกระทั่ง
ในปัจจุบันปี 2563 พศ. ให้การอบรมจ�ำนวน 30 หลักสูตร
จ�ำนวนผู้เข้าอบรม 1,423 คน และมีผู้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ�ำนวน 35 หลักสูตร ผูผ้ า่ นการอบรม
15,789 ราย นอกจากนี้ พศ. ยั ง สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า น
ว และ ท เพื่อพัฒนาบุคลากรให้แก่มหาวิทยาลัย จ�ำนวน
16 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ ในการน� ำ ความรู ้ ทั ก ษะไปพั ฒ นา
ห้องปฏิบัติการในภูมิภาคให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ตลอดจนให้การรับรองบุคลากร สาขา
“การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ตั้งแต่
พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน
พศ. พร้อมมุ่งสู่การเป็น NQI Academy เพื่อพัฒนา
งานและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร รับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.ตั้ว ลพานุกรม

กับความเป็นแหล่งสารสนเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ
“ชาติจะเจริญโดยไม่มีวิทยาศาสตร์เป็นหลักไม่ได้”

เป็นค�ำกล่าวของ

ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์สมัยนั้น (ปัจจุบันคือกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
ผู้วางรากฐานงานด้านวิทยาศาสตร์ของไทย

ซึ่ ง การใช้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น จ�ำเป็นต้องมีแหล่งข้อมูล
ความรูท้ สี่ ามารถใช้ศกึ ษาหาความรูไ้ ด้ในขอบเขตกว้างขวาง
ดังนั้น งานที่กรมวิทยาศาสตร์ให้ความส�ำคัญและพยายาม
ปรับปรุงควบคู่ไปกับงานบริการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย
คือ งานห้องสมุด ซึ่งเป็นงานที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยปรากฏ
ค�ำ “Scientific Library Section” ในค�ำน�ำของวารสาร
Thai Science Bulletin ที่เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษา
อังกฤษด้านวิทยาศาสตร์ของไทยในยุคแรก พ.ศ. 2483
จัดท�ำเพื่อเผยแพร่รายงานการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
ทุ ก สาขาที่ ท� ำ ในประเทศไทย หรื อ โดยคนไทย และใช้
แลกเปลีย่ นสิง่ พิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ขององค์กรวิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ รวม 28 ประเทศ
งานห้องสมุดมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ.
2476 ได้ยกงานห้องสมุดขึ้นเป็นแผนกหนึ่งในส�ำนักงาน

เลขานุการกรม ต่อมาปี พ.ศ. 2521 ได้ยกฐานะจากแผนก
ห้องสมุดเป็นกองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ในปี พ.ศ. 2545 เป็นส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึงปี พ.ศ. 2564 ได้เปลี่ยน
เป็ น กองหอสมุ ด และศู น ย์ ส ารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนหน่วยงานจากส่วน
ราชการเป็นองค์การมหาชน ในปี พ.ศ. 2552-2553 ห้องสมุด
ด�ำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ชั้น 1 เพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้น่าเข้าใช้ มีพื้นที่เป็นเวทีจัดกิจกรรม เช่น นิทรรศการ
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ตลอดจนตั้ ง ชื่ อ ห้ อ งสมุ ด ขึ้ น อี ก
ชือ่ หนึง่ ว่า “หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานุกรม” เพือ่ เป็น
เกียรติประวัติแก่ ดร. ตั้ว ลพานุกรม ผู้ก่อตั้งหอสมุด และปี
พ.ศ. 2557 ได้จดั ท�ำห้องอนุสรณ์ ดร.ตัว้ ลพานุกรม ส�ำหรับ
แสดงชีวประวัติและหนังสือของท่าน พร้อมทั้งจัดแสดง
เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ทใี่ ช้ในยุคแรก ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์

สุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หอสมุดวิทยาศาสตร์
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บริการ ปี พ.ศ. 2560 ห้องสมุดได้จัดท�ำโครงการพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว อันเป็นแนวทางทีห่ อ้ งสมุดมีสว่ นร่วมในเรือ่ ง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และได้รับการรับรอง
เป็นห้องสมุดสีเขียว ในปี พ.ศ. 2562 ซึง่ ถือเป็นห้องสมุดเฉพาะ
แห่งที่ 3 ของประเทศที่ได้รบั การรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียว
ด้ ว ยภารกิ จ ของห้ อ งสมุ ด กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
ในการเป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น งานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
และอุตสาหกรรมไทย ห้องสมุดได้จัดหาสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะสารสนเทศ
เพื่อการอุตสาหกรรมอย่างเอกสารมาตรฐานนั้น ห้องสมุด
มีนโยบายรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ของ
ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยไว้ให้ครบชุด
เพื่อเป็นต�ำราให้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานและข้อก�ำหนดสินค้าและวัตถุดิบ
โดยด�ำเนินการรวบรวมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา ห้องสมุด
ได้รับเอกสารมาตรฐานของหลายประเทศ เช่น เยอรมัน
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญีป่ นุ่ และยังจัดหาเอกสาร
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มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ เช่น ASTM ที่เป็นเอกสาร
มาตรฐานที่ห้องสมุดจัดหามาอย่างครบถ้วนถึงปัจจุบัน
ส่วนเอกสารสิทธิบัตรเป็นสารสนเทศที่สามารถใช้ติดตาม
ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมได้ อ ย่ า งดี
จึ ง นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ดี ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ ผู ้ ค ้ น คว้ า วิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์
บริการจัดตั้ง “ศูนย์สนเทศสิทธิบัตร” และติดต่อขอความ
ช่วยเหลือด้านเอกสาร การฝึกอบรมจากองค์การทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาแห่งโลกและส�ำนักงานสิทธิบัตรยุโรป เพื่อให้บริการ
สืบค้นสารสนเทศสิทธิบตั รแก่ผใู้ ช้หอ้ งสมุด และยังรับบริการ
จั ด หาสารสนเทศสิ ท ธิ บั ต รโดยติ ด ต่ อ กั บ ศู น ย์ เ อกสาร
สิทธิบัตรระหว่างประเทศ แต่ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ส�ำนักงานสิทธิบัตรของ
หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ เช่ น ส� ำ นั ก งานสิ ท ธิ บั ต รอเมริ กั น
ส�ำนักงานสิทธิบตั รยุโรป รวมทัง้ บริษทั ผูใ้ ห้บริการเครือ่ งสืบค้น
ข้อมูลอย่าง Google เปิดให้สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
ได้โดยไม่เสียค่าจ่าย นอกจากนี้ ห้องสมุดยังจัดหาสารสนเทศ
ประเภทอื่นเพื่อช่วยการค้นคว้าหาความรู้ ทั้งวารสารสาระ
สังเขป หนังสืออ้างอิง วารสารวิชาการ เช่น Chemical
Abstracts (CA), Kirck-Ohtmer Encyclopedia of
Chemical Technology อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสารสนเทศ
มีการเปลีย่ นรูปแบบจากสิง่ พิมพ์เป็นสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์
มากขึน้ จากการทีเ่ มือ่ จัดซือ้ แล้วได้ตวั เล่มมาเก็บทีห่ อ้ งสมุด
ต้องการใช้งานเมื่อใดสามารถหยิบมาใช้งานได้ เป็นการ
จัดซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ได้สิทธิ์การ
ใช้งานตลอดไป และรูปแบบที่ได้สิทธิ์การใช้งานตามระยะ
เวลา เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็นการเข้าใช้ฐานข้อมูลได้
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ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด เมื่อหมดระยะเวลาก็ไม่สามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ อี ก ต่ อ ไป หากต้ อ งการใช้ ง านจ� ำ เป็ น ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสารสนเทศบางรายชื่อไม่มีการจัดพิมพ์
ตัวเล่มแล้วและจ�ำหน่ายเป็นฐานข้อมูลออนไลน์อย่างเดียว
เช่น Chemical Abstracts (CA), US Pharmacopeia
สารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ทจี่ ำ� เป็นต่อภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะเอกสารมาตรฐานส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงาน
ต่างประเทศ มีราคาแพง และเข้มงวดในเรื่องของลิขสิทธิ์
ซึง่ เป็นต้นทุนอย่างหนึง่ ของผูป้ ระกอบการ ถึงจะมีสารสนเทศ
แบบ Open Access ที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถทดแทนได้ และการใช้งานต้อง
ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศเหล่านั้น
ส�ำหรับบุคลากรในงานสารสนเทศของห้องสมุดกรม
วิทยาศาสตร์บริการมีบุคลากรทั้งสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ท�ำงานผสม
ผสานกัน ท�ำให้ห้องสมุดสามารถบริหารจัดการข้อมูลและ
จัดระบบการให้บริการได้ตามมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ และ
ให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์แก่ผใู้ ช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะมีความรูใ้ นการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทต่างๆ จึงสามารถ
วิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของผูใ้ ช้และแนะน�ำการสืบค้น

ข้อมูลได้อย่างดี การสืบค้นข้อมูลเป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ คือ
มีหลักการพื้นฐานของเทคนิคการสืบค้น และศิลป์ที่ยากจะ
วางกฎเกณฑ์ลงไปได้ว่าท�ำอย่างไรจึงจะสืบค้นได้ดีที่สุด
ประสิทธิภาพในการสืบค้นขึ้นกับความช�ำนาญของผู้สืบค้น
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยอาศัยความรอบรู้และความ
ช�ำนาญที่เพิ่มพูนขึ้นจากการสืบค้นหาที่เคยท�ำมา ประกอบ
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การ
สื บ ค้ น ง่ า ยและรวดเร็ ว ขณะเดี ย วกั น เครื่ อ งมื อ สื บ ค้ น
(Search engine) มักมีอัลกอริทึมท�ำงานเบื้องหลังโดยใช้
ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ของผู้สืบค้น และก�ำหนด
ผลลัพธ์ทแี่ สดงโดยอัตโนมัติ ซึง่ ปริมาณข้อมูลทีค่ น้ คืนได้อาจ
มีจำ� นวนมากขึน้ หรือไม่ตรงกับการใช้งาน ท�ำให้ตอ้ งประเมิน
และคัดเลือกก่อนการน�ำไปใช้งาน
ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน ท�ำให้ได้
เรียนรูแ้ ละสัง่ สมประสบการณ์เกีย่ วกับแหล่งสารสนเทศทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ การใช้คำ� ค้น และเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
รวมทั้งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอุตสาหกรรม
ในห้องสมุดที่มีอย่างหลากหลายครบถ้วน พร้อมเป็นแหล่ง
สนับสนุนช่วยการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้าต่อ
ไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง
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รูปที่ 1 ศาลาแยกธาตุ (ภาพโดย มิวเซียมสยาม)

ศาลาแยกธาตุ

เมื่อร้อยปีที่แล้ว
่ นแปลงจาก
เหตุการณ์กอ
่ นหน้าการเปลีย
กองแยกธาตุมาเป็นศาลาแยกธาตุ (The
Government Laboratory) บริเวณ
ถนนมหาราชนัน
้ เริม
่ ต้นจากกรมพาณิชย์
และสถิติพยากรณ์เห็นว่าต่อไปภายหน้า
งานแยกธาตุจะเป็นส่วนส�ำคัญในการค้า
่ี ง
จึงด�ำเนินการรับโอนกองแยกธาตุทส
ั กัด
กรมกระสาปน์สิทธิการมาเป็นหน่วยงาน
ในสังกัดกรมพาณิชย์และสถิตพ
ิ ยากรณ์
เพื่ อขยายงานให้ใหญ่ออกไป ทัง
ั
้ นีไ้ ด้จด
่ งมือต่าง ๆ จนครบถ้วน และจัดให้
หาเครือ
้
มีเจ้าพนักงานผูม
้ ค
ี วามรูม
้ าประจ�ำมากขึน
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ในช่วงเวลานั้นมีนาย เอ. มาร์กัน (A. Marcan) ด�ำรง
ต�ำแหน่ง Director พระประสาทธาตุการย์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
Assistant Director ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2462
ศาลาแยกธาตุ ถนนมหาราช ด�ำเนินงานวิเคราะห์ทดสอบ
ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นการด�ำเนินงานให้ฟรี
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย พร้อมกันนีม้ บี ริการส�ำหรับสาธารณะทัว่ ไป
โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ครั้งในการก่อสร้างอาคารศาลาแยกธาตุนั้น ได้ค�ำนึง
ระยะห่างจากถนนเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นและการสั่นสะเทือน
มีการออกแบบระบบสุขาภิบาล ความเหมาะสมของสถานที่
ท�ำงาน ศาลาแยกธาตุเป็นอาคารชั้นเดียวท�ำด้วยอิฐและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ส�ำหรับห้องปฏิบัติการมีขนาด
252 ตารางเมตร ก�ำหนดให้มีหน้าต่างอยู่ด้านทิศเหนือเพื่อ
ไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในห้องโดยตรง มีห้องเครื่องชั่ง
1 ห้อง ห้องส�ำนักงาน 3 ห้อง และห้องอื่นๆ ส�ำหรับห้อง
ปฏิบัติการมีทั้งหมด 3 ห้อง คือ ห้องที่ 1 มีขนาด 12.7 เมตร
คูณ 7.5 เมตร ส�ำหรับงานจัดเตรียมทั่วไป ห้องที่ 2 ขนาด
7.8 เมตร คูณ 7.5 เมตร ส�ำหรับงานทดสอบแบบแห้ง
(dry assaying) และวิธีการทดสอบแบบเฉพาะ (special
operation) ห้องที่ 3 มีขนาด 7.9 เมตร คูณ 7.5 เมตร
ใช้ส�ำหรับทดสอบโลหะเงินโดยวิธี Gay Lussac นอกจากนี้
ได้สร้างก�ำแพงสองชัน้ ป้องกันความร้อน มีชอ่ งระบายอากาศ

ส�ำหรับทัง้ สามห้องปฏิบตั กิ าร และปลัก๊ ส�ำหรับท�ำความร้อน
ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากเมือง
งานที่ปฏิบัติในช่วงเวลานั้น ประกอบด้วย งานทดสอบ
เหรี ย ญเงิ น (silver) และบรอนซ์ (bronze) ให้ กั บ
โรงกระสาปน์เป็นส่วนใหญ่ งานนิตเิ คมี (chemico-legal work)
เป็ น การวิ เ คราะห์ ท ดสอบทางพิ ษ วิ ท ยา อาชญากรรม
เกีย่ วข้องกับยาพิษ การวางยา คราบเลือด รวมถึงตรวจสอบ
อวัยวะภายในมนุษย์ เช่น กระเพาะอาหารเป็นต้น ตรวจสอบ
น�้ำส�ำหรับหม้อต้มไอน�้ำ (boiler) และตรวจสอบไม้ส�ำหรับ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ด้านบน มีระบบดูดควัน (hoods) ส�ำหรับตู้อบความร้อน
(ovens) และเตาเผา (furnaces) ในห้องเครื่องชั่งและห้อง
ปฏิบตั กิ ารทดสอบมีการระบายอากาศโดยพัดลม (exhaust
fans) และมีพัดลมเพดานติดตั้งด้วย เพื่อป้องกันลมไม่ให้
มีผลกระทบต่ออุปกรณ์เครื่องมือในขณะท�ำการทดสอบจึง
ใช้หน้าต่างแบบสไลด์ขึ้นลง มีก๊อกน�้ำเย็น (cool water)
จ�ำนวน 5 จุด ส�ำหรับใช้ในการควบแน่น น�้ำเย็นได้จากการ
ผ่านคอยล์ (coils) ที่ต่อกับท่อส่งน�้ำประปาโดยใช้น�้ำแข็งใน
การท�ำให้เย็น มีเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้ากระแสตรง

นว.ชพ.อนุชา สินธุสาร

รูปที่ 2 ตารางแสดงผลการปฏิบตั งิ านวิเคราะห์
ทดสอบ (บางส่วน)
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ท�ำเชื้อเพลิงให้กับกรมรถไฟเพื่อการจัดซื้อ ตรวจสอบสารแปลงสภาพแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์
แปลงสภาพ การทดสอบนี้มีความส�ำคัญต่อการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรและสรรพสามิตต์
ตรวจสอบยาหาความบริสุทธิ์ ความแรงของยาโดยปฏิบัติตามมาตรฐาน Pharmacopoeia
standards ทดสอบตัวอย่างสารอลูมิเนียมซัลเฟต โซเดียมคาร์บอเนต ส�ำหรับผลิตน�้ำประปา
การวิเคราะห์ทดสอบภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่เกี่ยวกับมอร์ฟีนและโคเคนก�ำหนดไว้ให้กับกรมฝิ่น
นอกเหนือจากงานวิเคราะห์ทดสอบยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ำมันพืช มีความ
ร่วมมือกับกระทรวงเกษตราธิการริเริ่มเกษตรเคมี โดยมีแปลงทดลองบริเวณพื้นที่คลองรังสิต
ใช้ปุ๋ยเคมีและวิธีการเพาะปลูกที่แตกต่างจากเดิม และยังมีการเตรียมสารผสมเอทิลเอสเทอร์
กับน�้ำมันกระเบา (chanulmoogra oil) ส�ำหรับรักษาโรคเรื้อน ตามค�ำร้องขอของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ รวมปริมาณงานวิเคราะห์ทดสอบทัง้ หมด 26,140 งาน ตลอดช่วงเวลาระหว่างพฤศจิกายน
พ.ศ. 2460 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2465
การมองอดีตประวัติความเป็นมาของศาลาแยกธาตุท�ำให้เกิดความเข้าใจเหตุผล บทบาท
และแนวทางการด�ำเนินงานได้เป็นดี ศาลาแยกธาตุเมื่อร้อยปีที่แล้วมีการด�ำเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ของกรมพาณิชย์และสถิตพิ ยากรณ์ทตี่ อ้ งการให้ศาลาแยกธาตุเป็นห้องปฏิบตั กิ าร
กลางของประเทศเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบงานเคมีให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีความจ�ำเป็น
ต้องใช้งานห้องปฏิบัติการโดยนักเคมี ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยตาม
รูปแบบประเทศในยุโรป จ�ำเป็นต้องพึง่ วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศทัง้ ทางเศรษฐกิจ คมนาคม
และการสาธารณสุข ถือได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกภารกิจห้องปฏิบัติการกลางของประเทศ
ศาลาแยกธาตุเปลีย่ นชือ่ เป็นกรมวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงเศรษฐการ ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดวางระเบียบราชการส�ำนักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ พุทธศักราช 2476 พระยา
ประสาทธาตุการย์ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ และต่อมามีการจัดตัง้ กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการพลังงาน โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2522 กรมวิทยาศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น
กรมวิทยาศาสตร์บริการนับแต่นั้นมา
ผ่านมา 130 ปีแล้ว แม้ว่าศาลาแยกธาตุเปลี่ยนชื่อเป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภารกิจหน้าที่
หลักยังคงบทบาทห้องปฏิบัติการกลางของประเทศ แม้ว่าจะมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ
ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นมากมาย แต่ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ยังคงเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยประสบการณ์และความช�ำนาญ
ด้านวิเคราะห์ทดสอบซึ่งเป็นจุดแข็งของกรมวิทยาศาสตร์บริการจากอดีตจนถึงปัจจุบันและส่งต่อ
ก้าวต่อไปในอนาคต...
เอกสารอ้างอิง
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วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ชินวัฒน์ ทองชัช นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

วศ. กับเส้นทางสูก
่ ารเป็นห้อง
ปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหาร
ของอาเซียน
ห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Reference
Laboratory, AFRL) ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการ
มาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน-คณะท�ำงานอาหารแปรรูป (ASEAN
Consultative Committee for Standards and Quality-Prepared
Foodstuff Products Working Group, ACCSQ-PFPWG) โดยมีคณะ
กรรมการห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Testing
Laboratory Committee, AFTLC) ท�ำหน้าที่พิจารณาเพื่อเสนอจัดตั้งห้อง
ปฏิบัติการ AFRL ในสาขาที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและ
การค้าในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการ AFRL มีบทบาทส�ำคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารภายใน
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกและในระดับสากล ลดการทดสอบซ�้ำ สนับสนุนนโยบายการ
เปิดการค้าเสรี (ASEAN Free Trade Area, AFTA) ของผูน้ ำ� ประเทศสมาชิก
อาเซียนทีต่ อ้ งการเปลีย่ นการค้าของภูมภิ าคอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว (Single
market) ภายในปี 2558
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การประชุม 5th AFTLC และ 19th ACCSQ-PFPWG

ปัจจุบนั คณะกรรมการ ACCSQ-PFPWG ให้การรับรอง
ห้องปฏิบัติการ AFRL แล้วทั้งสิ้น 10 สาขาได้แก่ สาขา
Food Additive ประเทศอินโดนีเซีย สาขา Genetically
Modified Organism ประเทศมาเลเซีย สาขา Environmental Contaminants สาขา Marine Biotoxins and
Scombrotoxins สาขา Mycotoxins และ สาขา Pesticide
Residues ประเทศสิงคโปร์ สาขา Veterinary Drug
Residues สาขา Heavy Metals and Trace Elements
และสาขา Food Contact Materials ประเทศไทย และ
สาขา Microbiology ประเทศเวียดนาม
วศ. กับเส้นทางสู่การเป็นห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
AFRL for FCM
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การปนเปื ้ อ นในอาหารเกิ ด ได้ จ ากหลายสาเหตุ
รวมถึงการเคลือ่ นย้ายของสารอันตรายบางชนิดจากภาชนะ
หรือวัสดุที่ใช้สัมผัสกับอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน ที่ประชุม
ACCSQ-PFPWG ครัง้ ที่ 11 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม
2553 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จึงมีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดตั้งห้อง
ปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัส
อาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory for
Food Contact Materials, AFRL for FCM) ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2557 โดยบรรจุไว้ใน AEC scorecard รวมถึงให้
ประเทศไทยท�ำการส�ำรวจมาตรฐานและกฎระเบียบด้าน
วัสดุสัมผัสอาหารในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง วศ.
เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการน�ำร่องที่ด�ำเนินการจัดตั้งห้อง
ปฏิบัติการ AFRL สาขาใหม่ตามขั้นตอนที่ก�ำหนดโดยคณะ
กรรมการ AFTLC
ต่ อ มาที่ ป ระชุ ม AFTLC ครั้ ง ที่ 4 ระหว่ า งวั น ที่
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2557 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
มี ม ติ เ ห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะผู ้ เชี่ ย วชาญจาก 3 ประเทศ

ได้แก่ Ms. Joanne Chan Sheot Harn ประเทศสิงคโปร์
Ms. Zalilah Nasir ประเทศมาเลเซีย และ Ms. Le Thi
Hong Hao ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางมาตรวจเยี่ยม
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการของ วศ. ในการเป็น AFRL
for FCM ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 ซึ่งภายหลัง
การตรวจเยี่ยม Ms. Joanne Chan Sheot Harn หัวหน้า
คณะผู้ประเมินได้รายงานผลการตรวจเยี่ยมต่อที่ประชุม
AFTLC ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2557
ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยห้องปฏิบัติการของ วศ.
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามข้อก�ำหนดความสามารถด้านเทคนิค
ของห้องปฏิบัติการ AFRL ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบเสนอ
ให้ วศ. เป็นห้องปฏิบัติการ AFRL for FCM และที่ประชุม
ACCSQ – PFPWG ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน
2557 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ได้มีมติรับรองให้ วศ.
เป็นห้องปฏิบัติการ AFRL for FCM มีวาระการท�ำงาน 5 ปี
ในขอบข่ายของวัสดุสมั ผัสอาหาร 5 ประเภท ได้แก่ พลาสติก
เซรามิก แก้ว โลหะและโลหะอัลลอยด์ และสารเคลือบ
และวานิช ภายหลังได้รับการรับรองเพิ่มเติมในขอบข่าย
วัสดุสมั ผัสอาหารประเภทซิลโิ คน โดยมติทปี่ ระชุม ACCSQ PFPWG ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ขัน
ั ก
ิ าร AFRL
้ ตอนการจัดตัง
้ ห้องปฏิบต

คณะกรรมการ AFTLC ได้ก�ำหนดขั้นตอนการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการสาขาใหม่ (Key Steps for Establishment
of New AFRLs) โดยระบุไว้ในเอกสาร “Guideline for
ASEAN Food Reference Laboratories” ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
1) คณะกรรมการ AFTLC พิ จ ารณาข้ อ เสนอจาก
ประเทศสมาชิกเพือ่ ขอจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ าร AFRL สาขาใหม่
และมีมติเห็นชอบว่าการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ AFRL สาขา
ใหม่นั้นมีความจ�ำเป็น เหมาะสมส�ำหรับภูมิภาคอาเซียน

การตรวจเยี่ยม (On-site Visit) โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์การคัดเลือกเพื่ อเป็นห้องปฏิบัติ
การ AFRL

คณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
AFTLC จะด�ำเนินการตรวจเยีย่ มห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ มัครเป็น
AFRL โดยพิจารณาตามข้อก�ำหนดความสามารถด้านเทคนิค
ของห้องปฏิบัติการ AFRL (Technical Competence of
ASEAN Food Reference Laboratories) ดังนี้
1) ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรองความสามารถ
ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
2) มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญใน
ระดับสากลในสาขาที่เชี่ยวชาญเป็นที่น่าพอใจ
3) ห้องปฏิบัติการจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เพียงพอส�ำหรับการจัดฝึกอบรม รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิคการวิเคราะห์
ทดสอบในสาขาที่เชี่ยวชาญ
4) ห้องปฏิบัติการจะต้องจัดหรือประสานงานเพื่อให้
มีกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency Test) ตาม
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17043 หรือ ISO/TS 22117 หรือ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

2) เลขาธิการอาเซียนประกาศรับสมัครห้องปฏิบัติการ
ของประเทศสมาชิกที่สนใจโดยจะต้องยื่นใบสมัครให้คณะ
กรรมการ AFTLC พิจารณาผ่านเลขาธิการอาเซียนภายใน
6 เดือนหลังการประกาศ
3) เลขาธิการอาเซียนตรวจสอบใบสมัครและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้คณะกรรมการ AFTLC พิจารณา
คุณสมบัติของห้องปฏิบัติการที่สมัครเป็น AFRL สาขาใหม่
ทั้งนี้อาจมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมภายหลัง
4) คณะกรรมการ AFTLC จั ด ตั้ ง คณะผู ้ เชี่ ย วชาญ
(Panel of Experts) ในสาขานัน้ ๆ เพือ่ ด�ำเนินการตรวจเยีย่ ม
(On-site Visit) ห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ มัครเป็น AFRL สาขาใหม่
โดยภายหลั ง การตรวจเยี่ ย มคณะผู ้ เชี่ ย วชาญต้ อ งจั ด ท� ำ
รายงานผลการตรวจเยีย่ มและรายงานต่อทีป่ ระชุม AFTLC
5) คณะกรรมการ AFTLC พิจารณาผลการตรวจเยี่ยม
ของคณะผู้เชี่ยวชาญและท�ำการตัดสินว่าห้องปฏิบัติการใด
เหมาะสมที่จะเป็น AFRL สาขาใหม่ ก่อนมีมติเสนอชื่อห้อง
ปฏิบัติการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น AFRL สาขาใหม่ให้
คณะกรรมการ ACCSQ-PFPWG รับรองอย่างเป็นทางการ
ในล�ำดับต่อไป

อบรมการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน

จัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร
ในสาขาที่เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
5) เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ด้ า นวั ส ดุ อ ้ า งอิ ง (Reference
materials, RMs) และวั ส ดุ อ ้ า งอิ ง รั บ รอง (Certified
Reference Materials, CRMs) ในสาขาที่เชี่ยวชาญ
ภารกิจการเป็นห้องปฏิบัติการ AFRL

ที่ผ่านมา วศ. ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการ AFRL for
FCM ได้ดำ� เนินงานเพือ่ พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่งชาติ (National
Food Reference Laboratory, NFRL) ของประเทศสมาชิก
อาเซียนด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร ตามภารกิจการ
เป็นห้องปฏิบัติการ AFRL ได้แก่
1) แนะน�ำวิธีการทดสอบให้แก่ห้องปฏิบัติการ NFRL
ที่อยู่ในเครือข่าย
2) จัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ/เปรียบเทียบผล
ทดสอบระหว่างห้องปฏิบตั กิ ารประเทศกลุม่ สมาชิกอาเซียน
ในสาขาที่เชี่ยวชาญ
3) จัดการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้แทน
ประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาที่เชี่ยวชาญ
4) เป็นแหล่งข้อมูลด้านการทดสอบและวิธีวิเคราะห์
5) เป็นแหล่งข้อมูลวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง
6) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่ใช้ตัดสินในกรณีที่เกิด
ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากผลการทดสอบและเกิดการโต้แย้ง
ทางการค้าของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

เอกสารอ้างอิง

ASEAN FOOD TESTING LABORATORY COMMITTEE. Guideline for ASEAN Food Reference Laboratories.
Manual for ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC). 3rd ed. 2019. pp. 8-32.
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สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ

จากกองฟิสิกส์และวิศวกรรม

สู่กองวัสดุวิศวกรรม
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กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์
ที่มีประวัติอันยาวนานถึง 130 ปี โดยเริ่มจากการเป็น
หน่วยงานเล็ก ๆ ทีช่ อื่ ว่า “สถานปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์แร่” เมือ่ ปี
พ.ศ. 2434 สังกัดกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา กระทรวง
เกษตราธิ ก าร ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2445 ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น
“กองแยกธาตุ” สังกัดกรมกระษาปณ์สิทธิการ กระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ ในปี พ.ศ. 2460 ได้ย้ายมาสังกัด
กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ และในปี พ.ศ. 2461 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “ศาลาแยกธาตุ” และได้ยกฐานะขึ้นเป็น
หน่วยงานเทียบเท่าระดับกรม ในปี พ.ศ. 2468 โดยสังกัด
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2475
ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงเศรษฐการ และเปลี่ยนชื่อเป็น
“กรมวิทยาศาสตร์” และถูกโอนย้ายไปสังกัดในกระทรวง
การอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2485 กรมวิทยาศาสตร์ย้าย
สถานที่ท�ำงานมายังอาคารใหม่ที่ถนนพระราม 6 ซึ่งเป็น
สถานทีต่ งั้ ในปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2496 และได้แบ่งหน่วยงาน

ออกเป็น 6 หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานเลขานุกรม กองเคมี
กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กองฟิสิกส์และวิศวกรรม กองการ
ศึกษาเคมีปฏิบัติ และกองการวิจัย
ในปี พ.ศ. 2522 กรมวิทยาศาสตร์ได้ย้ายมาสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน และ
เปลี่ยนชื่อเป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ และในปี พ.ศ.
2535 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการได้แบ่งส่วนราชการ
ในกรมออกเป็น 1 ส�ำนัก และ 6 กอง ได้แก่ ส�ำนักงาน
เลขานุการกรม กองเคมี กองวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ กองฟิสกิ ส์
และวิศวกรรม กองการศึกษาเคมีปฏิบัติ กองการวิจัย และ
กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2540
งานด้ า นมาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ ที่ ริ เริ่ ม และด� ำ เนิ น การอยู ่
ในกองฟิ สิ ก ส์ แ ละวิ ศ วกรรม ได้ ถู ก จั ด ตั้ ง เป็ น สถาบั น
มาตรวิทยาแห่งชาติ
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ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการได้แบ่งส่วนราชการ
ในกรมออกเป็น 1 ส�ำนักงาน 4 ส�ำนัก และ 3 โครงการ
ได้แก่ ส�ำนักงานเลขานุการกรม ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน
ส� ำ นั ก รั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ส� ำ นั ก พั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โครงการเคมี
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และโครงการฟิสิกส์และ
วิศวกรรม ในปัจจุบนั กรมวิทยาศาสตร์บริการได้สงั กัดอยูใ่ น
กระทรวงใหม่ชื่อว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม และได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กลุม่
1 ส�ำนักงาน 4 ส�ำนัก และ 4 กอง ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กลุ ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร กลุ ่ ม อ� ำ นวยการวิ จั ย
ส�ำนักงานเลขานุการกรม ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน ส�ำนัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ส�ำนักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ กองเคมี ภั ณ ฑ์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุ ป โภค กองผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและวั ส ดุ สั ม ผั ส อาหาร
กองวัสดุวิศวกรรม และกองความสามารถห้องปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ์
ปั จ จุ บั น กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี
บทบาทส�ำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

การพัฒนาผลิคภัณฑ์คอมโพสิทจากเส้นใยกัญชง

ของประเทศ (National Quality Infrastructure) ในด้าน
การให้บริการตรวจสอบและรับรอง โดยงานด้าน ว ทดสอบ
และสอบเที ย บมี ก ารขอการรั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมีการขยายขอบข่ายการ
รับรองให้ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ปี ตามความ
ต้องการของลูกค้า งานด้านสอบเทียบสามารถสอบเทียบได้
ทั้งงานด้านการวัดมวล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
วัสดุอ้างอิง รวมถึงการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ
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ห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล
เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค การให้การรับรองห้องปฏิบัติการอีกทั้งการร่าง
มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับ
การแต่งตั้งจากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ให้เป็นองค์กรก�ำหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูง
ในส่วนของกองวัสดุวิศวกรรม ซึ่งเดิมชื่อว่า กองฟิสิกส์
และวิศวกรรม ในปีพ.ศ. 2535 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม
มีกลุ่มงานในสังกัด 7 กลุ่ม คือ กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรม
ทั่วไป 1 กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 กลุ่มเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ 1 กลุ่มเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดวิเคราะห์ทดสอบ และกลุ่มช่าง
และเครื่องมือ ในปี พ.ศ. 2545 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม
เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ยังคงมีกลุ่ม
งานในสังกัด 7 กลุ่ม เช่นเดิม จนปี พ.ศ. 2548 โครงการ
ฟิสิกส์และวิศวกรรมมีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยการน�ำ
กลุม่ งานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 และ 2 รวมกันเป็นกลุม่ งาน
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ และมีกลุ่มงานเพิ่มขึ้นอีก 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มเยื่อและกระดาษ และกลุ่มแก้วและกระจก จนกระทั่ง

ปี พ.ศ. 2559 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรมถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นกองวัสดุวิศวกรรม และจัดกลุ่มงานใหม่ดังนี้ กลุ่มวัสดุ
อัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว กลุม่ วัสดุกอ่ สร้าง กลุม่ ยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
กลุม่ วัสดุขนั้ สูงและเซรามิกสมัยใหม่ กลุม่ วัสดุธรรมชาติและ
เส้นใย และกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
กองวัสดุวศิ วกรรม มีภารกิจให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก แก้วและกระจก วัสดุ
คอมโพสิท และให้บริการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือ
ในอุตสาหกรรมเยือ่ และกระดาษอย่างครบวงจร ด�ำเนินงาน
วิจยั พัฒนาในสาขาวัสดุศาสตร์ เช่น วัสดุขนั้ สูง เทคโนโลยีการ
เคลือบผิว วัสดุทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เป็นต้น และพัฒนา
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โครงการส�ำคัญทีก่ องวัสดุวศิ วกรรม ได้แก่ โครงการ
พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมีเป้าหมายพัฒนา
หน่วยตรวจสอบและรับรองในอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญของ
ประเทศให้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ISO/IEC17025 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบ SME ไทยให้เข้มแข็ง แข่งขัน
ได้ ใ นระดั บ สากล เพื่ อ เป็ น พลั ง ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจ และโครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบินและหุน่ ยนต์
ให้ส่งเสริมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) นอกจากนี้กองวัสดุวิศวกรรมได้จัดท�ำร่างมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมทั้ ง ในรู ป แบบของ Standard
Development Organization (SDO) ให้กับส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการจัดท�ำประกาศ
ข้อก�ำหนดคุณลักษณะ (specification) ของผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ เพื่อเป็นการสนับสนุน
การผลักดันให้สินค้านวัตกรรมมีคุณภาพที่น่าเชื่อถือสู่เชิง
พาณิชย์
กองวัสดุวศิ วกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุง่ มัน่ พัฒนา
ให้บริการ เพือ่ ให้เกิดความสะดวกแก่ลกู ค้าทีม่ าขอรับบริการ
อีกทั้งให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน
ให้ผลการทดสอบและสอบเทียบทีม่ คี วามถูกต้องและแม่นย�ำ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และ
มุ ่ ง มั่ น สร้ า งผลงานวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรมตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมส�ำคัญของประเทศ ท�ำให้
เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
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หุ่นยนต์เคลื่อนที่ส�ำหรับงานขนส่ง
และโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล

ได้ รั บ การจดทะเบี ย นเป็ น องค์ ก รก� ำ หนดมาตรฐาน (Standards
Developing Organizations, SDOs) ประเภทขั้นสูง จากส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
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ความก้าวหน้าในการพั ฒนา
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
ในปั จ จุ บั น คงไม่ มี ใ ครที่ ไ ม่ รู ้ จั ก โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทีเ่ ป็นอันตรายร้ายแรงท�ำให้
คนเสียชีวติ มากมาย โดย ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 พบว่ามี
ผูต้ ดิ เชือ้ สูงถึง 77,770,423 คน และเสียชีวติ 1,710,215 คน
ดังนัน้ การพัฒนาวัคซีนเป็นหนทางหนึง่ ทีจ่ ะสามารถยับยัง้
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ได้ นักวิทยาศาสตร์
ทั่วโลกจึงได้เร่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โดยสถานการณ์
ปัจจุบนั ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 พบว่ามีวคั ซีนอย่างน้อย
2 รุ่นที่มีการอนุญาตให้ใช้ โดยหน่วยงานควบคุมก�ำกับได้
พิจารณาผลของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
วัคซีนที่สมบรูณ์แล้ว (EUA) และมีวัคซีนอย่างน้อย 6 รุ่น
ที่มีการอนุมัติให้ใช้งานได้อย่างจ�ำกัดในบางประเทศ ทั้งนี้
ยังมีวัคซีนอย่างน้อย 18 รุ่นที่ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการ
ทดสอบขัน้ สุดท้าย (เฟส 3) ดังรูปที่ 1 แสดงการพัฒนาวัคซีน
ของแต่ละประเทศ ซึ่งการพัฒนาวัคซีนก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วเพือ่ แก้ปญ
ั หาการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 โดยสามารถสืบค้นข้อมูลปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ https://www.facebook.com/
nvikm
จีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาวัคซีนและมีการอนุมัติ
ให้ใช้อย่างจ�ำกัดหลายรุ่น เช่น บริษัทแคนซีโน ไบโอโลจิกส์
ของจี น ซึ่ ง เป็นหุ้นส่วนกับ สถาบันชีววิท ยาของสถาบัน
วิทยาศาสตร์การแพทย์กองทัพของจีน พัฒนาวัคซีนจากการ
ใช้อะดีโนไวรัส รูปแบบที่ 5 หรือ “Ad5” และเริม่ การทดสอบ
เฟส 2 กับอาสาสมัครในประเทศจีน และหลังจากนั้นเริ่ม
ทดสอบเฟส 3 ในอีกหลายประเทศ คือ ซาอุดีอาระเบีย
ปากีสถาน และรัสเซีย นอกจากนี้บริษัท ซีโนแวค ไบโอแทค
ได้ พั ฒ นาวัคซีนจากไวรัสที่ตายแล้ว โดยใช้ชื่อวัค ซีนว่า
“โคโรนาแวค” (CoronaVac) มีการทดสอบเฟส 3 ในประเทศ
บราซิล อินโดนีเซีย และตุรกี โดยในเดือนกรกฎาคมรัฐบาลจีน
ได้อนุมัติฉุกเฉินให้มีการใช้งานอย่างจ�ำกัด และมีการยืนยัน
จากหน่วยงานปกครองท้องถิ่นของเมืองซินเจียงว่ามีการ
ใช้วัคซีนโคโรนาแวคกับคนท�ำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ท่าเรือ และเจ้าหน้าที่

บริการสาธารณะ บริษัทซีโนฟาร์มของรัฐบาลจีนเป็นอีก
บริษทั หนึง่ ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการทดสอบวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา
ซึ่งผลิตจากไวรัสที่ตายแล้วถึง 2 รุ่นโดยพัฒนาจากสถาบัน
ผลิตภัณฑ์ชวี วิทยาอูฮ่ นั่ กับ สถาบันผลิตภัณฑ์ชวี วิทยาปักกิง่
โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม ซีโนฟาร์มเริ่มการทดสอบเฟส 3
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และยังมีการทดสอบใน
โมร็อกโก เปรู และอาร์เจนตินา โดยวัคซีนทั้ง 2 รุ่นได้รับ
อนุญาตฉุกเฉินจาก ยูเออี ให้ใช้กบั เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ได้
สถาบันวิจยั กามาเลยา กระทรวงสาธารณสุขของรัสเซีย
เริม่ พัฒนาวัคซีนทางคลินกิ ในเดือนมิถนุ ายน 2563 จากการ
รวมอะดีโนไวรัส 2 รูปแบบคือ Ad5 กับ Ad26 เข้าด้วยกัน
ซึ่งมีชื่อในการทดสอบว่า “Gam-Covid-Vac” โดยในวันที่
11 สิงหาคม 2563 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตนิ ของรัสเซีย
ประกาศว่าหน่วยงานตรวจสอบด้านสาธารณสุขของประเทศ
อนุมตั กิ ารใช้วคั ซีนตัวนีแ้ ล้ว และเปลีย่ นชือ่ เป็น “Sputnik V”
โดยที่ยังไม่มีการทดสอบในเฟส 3 จึงเกิดเสียงครหาจาก
ทั่วโลก ท�ำให้รัสเซียประกาศอีกครั้งว่าเป็นแค่การรับรอง
อย่างมีเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบเฟส 3 เท่านั้น และ
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 รัสเซียเริม่ การทดสอบเฟส 2 ควบ
3 ในประเทศอินเดีย หลังจากนั้นไม่ถึง 1 เดือนก็ประกาศ
ผลเบื้องต้นจากการทดสอบเฟสที่ 3 ระบุว่า Sputnik V
มีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสโคโรนาถึง 92% โดยวิเคราะห์
จากอาสาสมัครที่ติดเชื้อเพียง 20 คน เท่านั้น

สัญชาติอังกฤษ-สวีเดน ได้ร่วมมือกันพัฒนาวัคซีนโดยใช้
อะดีโนไวรัสจากลิงชิมแปนซี ซึง่ เรียกว่า ChAdOx1 เป็นฐาน
โดยผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่าวัคซีนสามารถปกป้องลิง
จากไวรัสได้ จากนัน้ แอสตราเซเนกาได้จดั การทดสอบเฟส 2
ควบ 3 ในอังกฤษและอินเดีย และจัดการทดสอบเฟส 3
ในบราซิล แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา แต่ต้องระงับการ
ทดสอบวัคซีนในวันที่ 6 กันยายน 2563 หลังพบว่ามีการ
อักเสบในอาสาสมัคร 1 ราย ซึง่ การทดสอบกลับมาด�ำเนินการ
ได้อกี ครัง้ ภายใน 1 สัปดาห์ ในทุกประเทศยกเว้นสหรัฐอเมริกา
จนกระทั่งวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ส�ำนักงานอาหารและ
ยาของสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้แอสตราเซเนกากลับมา
ทดสอบวัคซีนในสหรัฐอเมริกาได้อกี ครัง้ โดยประสิทธิผลของ
วัคซีนโควิด-19 แสดงดังตารางที่ 2
การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดย
ปัจจุบัน ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 พบว่ามีวัคซีนจาก
บริ ษั ท ไฟเซอร์ - ไบออนเทค (Pfizer-BioNTech) และ
Beijing Institute of Biological Products มีการอนุญาต
ให้ ใช้ โดยหน่ ว ยงานควบคุ ม ก� ำ กั บ ได้ พิ จ ารณาผลของ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่สมบูรณ์แล้ว
(EUA)
สถานการณ์พัฒนาวัคซีนของประเทศไทย ปัจจุบันมี
วัคซีนกว่า 20 ชนิด ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศไทย

รูปที่ 1 สรุปการพัฒนาวัคซีนของแต่ละประเทศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ https://www.facebook.com/nvikm
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ในเดือนธันวาคม 2563 สหราชอาณาจักรได้อนุมตั ใิ ห้มี
การใช้วคั ซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทีพ่ ฒ
ั นาโดยบริษทั ไฟเซอร์
(Pfizer) และไบออนเทค (BioNTech) ในประชาชนทั่วไป
โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลด้านยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
(MHRA) ของสหราชอาณาจักร ระบุวา่ วัคซีนมีประสิทธิภาพ
ป้องกันไม่ให้คนติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ได้ถงึ 95%
โดยมีการทดลองกับคน 43,500 คน ใน 6 ประเทศ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี บราซิล อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้
และตุรกี จากการฉีดวัคซีนจ�ำนวน 2 โดส ให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการทดลอง ในระยะเวลาห่างกัน 3 สัปดาห์ ข้อมูล
เบือ้ งต้นระบุวา่ ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองกว่า 90% มีภมู คิ มุ้ กันจาก
โรคโควิด-19 (ตารางที่ 2) แต่ส�ำหรับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกัน
อ่อนแอจะไม่สามารถรับวัคซีนนี้ได้
นอกจากนี้ยังมีวัคซีนอีกหลายรุ่นที่มีการพัฒนาอยู่ใน
เฟส 3 อย่างเช่น บริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐอเมริกาที่มีการ
พัฒนาโดยใช้กรดไรโบนิวคลีอิก (RNA) เป็นฐาน เพื่อสร้าง
โปรตีนไวรัสในร่างกายผู้รับเพื่อกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกัน
วัคซีนใช้ชื่อในการทดสอบว่า mRNA-1273 โดยเริ่มการ
ทดสอบเฟส 3 ในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งผลการทดสอบ
เบื้องต้นระบุว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสได้
ถึง 94.5% และป้องกันผูต้ ดิ เชือ้ ไม่ให้มอี าการป่วยรุนแรงได้
มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และบริษัทแอสตราเซเนกา
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รอบรู้ รอบโลก

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19
บริษัท
ชนิด
โดส
ประสิทธิผล
บริษัทไฟเซอร์ อาร์เอ็นเอ
การฉีด 2 โดส
90%*
ไบออนเทค		
บริษัทโมเดอร์นา
อาร์เอ็นเอ
การฉีด 2 โดส
95%*
		
(ส่วนหนึ่งของรหัส			
		
พันธุกรรมของไวรัส)
มหาวิทยาลัย
ใช้ไวรัสเป็นพาหะ
การฉีด 2 โดส
กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้
อ็อกซ์ฟอร์ด -			
อย่างดี**
แอสตราเซเนกา				
บริษัท กามาเลยา
ใช้ไวรัสเป็นพาหะ
การฉีด 2 โดส
92%*
(Sputnik V)

การเก็บรักษา
-70OC
-20OC
ไม่เกิน 6 เดือน
อุณหภูมิในตู้เย็นปกติ
อุณหภูมิในตู้เย็นปกติ

หมายเหตุ : *ผลเบื้องต้นของเฟส 3 ยังไม่ได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
		 **ผลของเฟส 2 ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการเผยแพร่แล้ว
ที่มา
: BBC NEWS. https://www.bbc.com/thai/international-55156563
โดยมีความคืบหน้ามากที่สุด คือ วัคซีนชนิด mRNA และ
วัคซีนชนิด DNA
• วัคซีนชนิด mRNA พัฒนาโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางวิจยั และพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบนั
ก�ำลังอยู่ระหว่างทดสอบในสัตว์ทดลองเพื่อดูประสิทธิภาพ
ของวัคซีน ก่อนเริ่มทดสอบในคนประมาณเดือนมกราคม
2564 และใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 6-9 เดือน ก็จะเสร็จสิน้
การทดสอบในคนเฟส 2
• วัคซีนชนิด DNA พัฒนาโดยบริษัทไบโอเน็ตเอเชีย
ด�ำเนินการทดสอบเฟส 1 ในคน และจะด�ำเนินการทดสอบ
เฟสที่ 2 ประมาณต้นปี 2564 ในประเทศไทย
เอกสารอ้างอิง
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ถึงแม้วัคซีนโควิด-19 ที่มีการพัฒนาในประเทศไทยยัง
อยู่ระหว่างการทดสอบในเฟส 1 และเฟส 2 อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เฉพาะเพื่อพิจารณาเงื่อนไข เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และ
ข้อตกลงต่างๆ เพื่อจัดซื้อวัคซีนฯ ที่มีความปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้มาใช้ภายในประเทศ
ต่อไป เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รัฐบาลไทยได้ลงนาม
ในสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทแอสตราเซเนกา
โดยการจองล่วงหน้า จ�ำนวน 26 ล้านโดส และบริษทั สยาม
ไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีนฯ ดังกล่าว ซึง่ คาดว่าคนไทยจะมีวคั ซีนฯ ใช้ในปี 2564

BBC NEWS. โควิด-19 : ความคืบหน้าของวัคซีนทีไ่ ทยสัง่ ซือ้ จากแอสตราเซเนกา [ออนไลน์]. 2563. [อ้างถึงวันที่ 15 ธันวาคม
2563]. เข้าถึงจาก: https://www.bbc.com/thai/thailand-55102801
BBC NEWS. โควิด-19: คนไทยจะได้ใช้วคั ซีนเมือ่ ไหร่ หลังไฟเซอร์ขยับเข้าใกล้ไปอีกขัน้ [ออนไลน์]. 2563. [อ้างถึงวันที่ 8 ธันวาคม
2563]. เข้าถึงจาก: https://www.bbc.com/thai/thailand-54884455
BBC NEWS. โควิด-19: สหราชอาณาจักรอนุมตั กิ ารใช้วคั ซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทคเป็นชาติแรกในโลก. [ออนไลน์]. 2563.
[อ้างถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.bbc.com/thai/international-55156563
ไทยรัฐออนไลน์. ไปถึงไหนกันแล้ว ส่องสถานะวัคซีนโควิดทัว่ โลก มีเริม่ ใช้แล้ว 6 รุน่ [ออนไลน์]. 2563. [อ้างถึงวันที่ 7 ธันวาคม
2563]. เข้าถึงจาก: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1980037
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค. รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019. ฉบับที่ 354 วันที่ 22 ธันวาคม
2563 เวลา 12.00 น. [ออนไลน์]. 2563 [อ้างถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563]. เข้าถึงจาก: https://ddc.moph.go.th/
viralpneumonia/file/situation/situation-no354-221263.pdf
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ. ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 รอบสัปดาห์ [ออนไลน์]. 2563. [อ้างถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563].
เข้าถึงจาก: https://www.facebook.com/nvikm/

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยคณะผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์
ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมชุด PPE แบบ Isolation gown ระดับ 2 ชนิด
ใช้ซ�้ำ รุ่น “เราสู้” และ Coverall ระดับ 4 รุ่น “เราชนะ” ที่พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
องค์การเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมสหพันธ์อุตสาหกรรม
สิง่ ทอแห่งประเทศไทย สมาคมเส้นใยประดิษฐ์ไทย และสมาคม
นอนวูเว่นไทย ซึ่งมีการผลิตชุด PPE แบบ Isolation gown
ล็อตแรกแล้ว 44,000 ชุด ใช้ซ�้ำโดยซักได้ 20 ครั้ง สามารถ
ทดแทนชุดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้กว่า 800,000 ชุด และ
“หุ่นยนต์ขนส่งส�ำหรับงานโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล” ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ในการจัดแสดงผลงานวิจยั และนวัตกรรมในงานอีกด้วย
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วศ.อว. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

วศ.อว. ร่วมเปิดตัวนวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานเปิดตัว “นวัตกรรมชุด PPE
ฝีมอื คนไทย มาตรฐานสากล” จัดโดยองค์การเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน สร้างนวัตกรรมการผลิตชุด
PPE จากเส้นใย รีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน “PPE Innovation Platform นวัตกรรมชุด PPE ฝีมอื คนไทย มาตรฐานสากล”
สามารถป้องกันเชือ้ และการซึมผ่านของน�ำ้ ทีม่ แี รงดัน ทีร่ ะดับ 3 ซักใช้ซำ�้ ได้มากกว่า 50 ครัง้ และร่วมรับมอบชุด PPE จ�ำนวน
500 ชุด จากบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จ�ำกัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มีภารกิจเป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คุณภาพของประเทศ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตในประเทศไทย จากการศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวกับการ
ผลิตชุด PPE ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานอเมริกา
ANSI/AAMI PB70 มาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 13795-1
และมาตรฐาน EN 14126 การผลิตชุด PPE ในประเทศไทย
มาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล

วศ. ร่วมน�ำเสนอผลงาน รมว.อว. ภายใต้การด�ำเนินงานของ EECi

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางสาวรัตน์สุดา
ตันศรีสกุล รองอธิบดี และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงานของ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi)” รมว.อว. เยีย่ มชมกิจกรรมภายใต้
การดําเนินงานของ EECi โดย วศ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
NQI for Community หรือโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคุณภาพของ
ประเทศ ด้านอาหาร/สมุนไพร, ผลิตภัณฑ์ยาง, วัสดุก่อสร้าง,
Future Mobility, Avanced Materials และศูนย์วทิ ยาศาสตร์
บริการประจ�ำภาคตะวันออก (GECC) ที่เป็นการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญของ วศ. ในการร่วมพัฒนา EECi เขตภาคตะวันออก
ต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรูป้ า่ วังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่า ปตท.
วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง
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