
รมวิทยาศาสตรบริการ
วารสาร »‚·Õ่ 70 ©ºÑº·Õ่ 215 Á¡ÃÒ¤Á 2564

Department of Science Service Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

รับกฎกระทรวงใหม่ อว. วศ. 
ปรับบทบาทรองรับภารกิจ
ให้รวดเร็วและมีคุณภาพ
เป็นห้องปฏิบัติการกลาง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

-215.pdf   1   6/9/2564 BE   8:53 AM



B

วารสาร

ปีที่ 70 ฉบับที่ 215 มกราคม 2564

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วารสารราย 4 เดือน 

จัดท�าโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466

อีเมล : pr@dss.go.th  เว็บไซต์ : www.dss.go.th

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

ISSN 0857-7671

ที่ปรึกษา : นิสากร จึงเจริญธรรม 

 จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

 รัตน์สุดา ตันศรีสกุล

บรรณาธิการ :  นีระนารถ แจ้งทอง

กองบรรณาธิการ : สุบงกช ทรัพย์แตง

 พรพรรณ ปานทิพย์อ�าพร

 อารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ

 กรธรรม สถิรกุล

 จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข 

 ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด

 สุวศรี เตชะภาส

 อุดมลักษณ์ เวียนงาม

 จอย ผิวสะอาด

 วรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์

 เทียรทอง ใจส�าราญ 

 โชติรส ชูจันทร์

 จิตลดา คณีกุล

พิสูจน์อักษร : ณัฎฐพร ศรพรหม 

 วันดี อ่อนส�าราญ

ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง

 พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

เผยแพร่สมาชิก :  ณัฎฐพร ศรพรหม

1

3

5

6

12

15
17
20
23

26

30

33

วศ. วันนี้  
130 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ สู่การริเริ่มงานจดหมายเหตุ

วิทยาศาสตร์ไทย

People in focus
นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รับกฎกระทรวงใหม่ อว. 

วศ. ปรับบทบาทรองรับภารกิจให้รวดเร็วและมีคุณภาพเป็น 

ห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศ

Special guest
เซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์เชิงศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งที่อยู่คู่

กับอารยธรรมมนุษย์มายาวนานตราบจนถึงปัจจุบัน

สรรสาระ  
• อาหารการกนิ . . อาหารการณ์ไกล . . สูอ่าหารอวกาศ : Space  

 Food

• ประโยชน์ที่ห้องปฏิบัติการได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร

• พศ. จากอดตีถงึปัจจบุนัสูอ่นาคต

• หอสมดุวทิยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานกุรม

• ศาลาแยกธาตุ เมื่อร้อยปีที่แล้ว

• วศ. กบัเส้นทางสูก่ารเป็นห้องปฏบิตักิารอ้างองิด้านอาหาร 

 ของอาเซยีน

• จากกองฟิสิกส์และวิศวกรรม สู่กองวัสดุวิศวกรรม

รอบรู้ รอบโลก
• ความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 

 โคโรนา 2019

DSS News

CONTENTS
ในโอกาสครบรอบ 130 ปี ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 

วารสารฉบับที่ 215 จะพาทุกท่านมาร่วมย้อนวันวาน  
และท�าความรู้จักกับกรมวิทยาศาสตร์บริการมากข้ึน โดย  
People in Focus ฉบับน้ียินดีต้อนรับ นายแพทย์ปฐม  
สวรรค์ปัญญาเลิศ ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทของกรม
วิทยาศาสตร์บริการในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่อดีต 
จนถึงทิศทางการด�าเนินงานในอนาคตเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ นอกจากนั้นผู ้อ่านทุกท่านจะได้
ท�าความรูจ้กักับอกีหนึง่บทบาทส�าคญัของกรมวทิยาศาสตร์
บริการกับการริเร่ิมงานจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทย  
ในคอลัมน์ วศ. วันน้ี พร้อมกับได้สาระความรู้มากมายไป
พร้อมๆ กับการท�าความรู้จักกรมวิทยาศาสตร์จากอดีต 
สู่อนาคต

สุดท้ายน้ีขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านวารสาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรบัปรงุวารสาร สามารถส่งมาได้ที ่E-Mail: pr@dss.go.th 
โทรศัพท์ 0 2201 7095-8 และโทรสาร 0 2201 7470  

บรรณาธิการ

บร
รณ

าธ
ิกา

รท
ักท

าย



1

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นับเป็นหน่วยงานท่ีก่อตั้งมายาวนานแห่งหนึ่งของ 
ประเทศ มีพัฒนาการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434)  
ในรัชสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 จวบจนปัจจุบันมีอายุย่างเข้าสู่ 130 ปี และยังมีความสัมพันธ์ 
ต่อการเริ่มต้นของงานด้านวิทยาศาสตร์ท่ีส�าคัญของประเทศ จนเกิดเป็นหน่วยงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในล�าดับต่อมา มีภารกิจหลักในการให ้
บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการด�าเนินการก�ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งบทบาทด้าน 
การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ดั้งเดิมในภาคประชาชน  
ที่สะท้อนในรูปแบบวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีความทันสมัยและ 
มีคุณภาพตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ด้วยการ 
เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของความรู้ท้องถ่ินด้านการประกอบอาชีพ วัฒนธรรม ดังนั้น 
การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู ้ของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งก่อให้เกิดการอนุรักษ์และยกระดับคุณภาพชีวิต ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ให้กับชุมชน อุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศ ในการด�าเนินงานการจัดเก็บและอนุรักษ์หลักฐาน เอกสาร  
และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ไทย จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น  
นอกจากนี้ ความเป็นมาของ วศ. ท้ังในอดีตและปัจจุบันมีส่วนสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ไทย จึงเป็นข้อมูลท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษาและเผยแพร่เป็นอย่างยิ่ง แต่ใน 
สภาพปัจจุบันนี้กลับพบว่าหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
และข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ที่แสดงถึงประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของ วศ.  
มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ บางส่วนสูญหายหรือถูกท�าลายด้วยความรู้ 
เท่าไม่ถึงการณ์

กรมวทิยาศาสตร์บริการ
สูก่ารรเิริม่งานจดหมายเหตุ
วิทยาศาสตร์ไทย

วศ. วันนี้
อัญ
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์ เวียนงาม
2 • ทิพ

ย์วาที กกรัมย์ 3 • เปรมกมล ขุนรัตน์ 4
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ข้อมูลประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เหล่านี้จึงมีความ 
ส�าคัญ ควรค่าแก่การเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นเอกสาร 
จดหมายเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศทางประวัติศาสตร ์
ที่ให้ข้อมูลส�าคัญ มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ 
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประวัติการด�าเนินงานของบุคคล 
หน่วยงานและกระแสเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทุกด้าน  
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการจดหมายเหตุ
ตามมาตรฐานและหลกัการทีเ่ก่ียวข้อง เช่น มาตรฐานว่าด้วย 
การลงรายการและจัดท�าค�าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ  
ได้แก่ ค�าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุมาตรฐานสากลทั่วไป  
(General International Standard Archival Description: 
ISAD (G)) มาตรฐานว่าด้วยการจัดเก็บและอนุรักษ์เอกสาร 
จดหมายเหตุ ได้แก่ ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการจัดเก็บและการ
จัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ (Recommendations for 
the Storage and Exhibition of Archival Documents: 
BS 5454: 2000) ของ British Standards Institution (BSI) 
(British Standards Institution, 2005) และมาตรฐาน
การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของส�านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร ที่ก�าหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานให้

หอจดหมายเหตใุนประเทศไทยใช้ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
สากล 

ด้วยเหตุนี้ วศ. จึงมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งหอจดหมายเหตุ
วทิยาศาสตร์ไทย เพือ่รวบรวมหลกัฐานในระดบัปฐมภมูขิอง  
วศ. และที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งจะมีคุณูปการ
ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ไทย ระบบงานวิทยาศาสตร์ งานวิเคราะห์  
ทดสอบ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ เพราะการพัฒนา 
ค้นคว้าเหล่านีจ้�าเป็นจะต้องอาศยัฐานข้อมลูและองค์ความรู ้
ทีไ่ด้จากการถอดบทเรยีนเรือ่งราวในอดตี และความรู้พ้ืนฐาน 
ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดระบบงานที่กล่าวข้างต้น  
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้า 
ยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วจิยัและนวตักรรม (อว.) จะได้มหีน่วยงานทีท่�าหน้าท่ีเสมอืน 
เป็นหอจดหมายเหตวุทิยาศาสตร์ไทยของประเทศอย่างเป็น 
รปูธรรม มกีารท�างานในลกัษณะเครอืข่ายระหว่างหน่วยงาน 
ภายใต้กระทรวงการอดุมศกึษาฯ  หน่วยงานด้านจดหมายเหต ุ
ของประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป

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

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แร่ แผนกนิติเคมี กองเคมี พ.ศ. 2484

แผนกเครื่องปั้นดินเผา กองอุตสาหกรรมเคมี พ.ศ. 2479การวิจัย กองวิจัย พ.ศ. 2485

แผนกวิเคราะห์ฝิ่น กองอินทรียเฆมี พ.ศ. 2476

นิสิตฝึกงานในห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2482 

วศ
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วศ. มีอ�ำนำจหน้ำที่ส�ำคัญในด้ำนใดบ้ำง
เมื่อมีกำรปรับเปลี่ยนกฎกระทรวง อว. 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ ได้ก�าหนดให้กรม
วิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทาง
วิทยาศาสตร์โดยด�าเนินการก�ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถาน
ปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริม
สร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศซึ่งแบ่งได้ ดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
โดยการส่งเสริมสนับสนุนและด�าเนินการรับรอง 

ระบบงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์  
และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและท�าให้ผลิตภัณฑ์ 
มีคุณภาพ

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ 
โดยการบริหารจัดการการศึกษา และฝึกอบรมทาง

วิชาการและเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการของภาค
รัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

3. พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

โดยการจัดหา จัดระบบ และจัดบริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด�าเนินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งกลางของข้อมูลทางวิชาการและ
ข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

รับกฎกระทรวงใหม่ อว.
วศ. ปรบับทบำทรองรบัภำรกจิใหร้วดเรว็และมคีณุภาพ
เป็นหอ้งปฏบิติัการกลางทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ

PEOPLE IN FOCUS ฉบับนี้ ได้สัมภำษณ์  
นำยแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญำเลิศ อธิบดี
กรมวทิยำศำสตรบ์รกิำร ถงึแนวคิดกำรด�ำเนนิ 
งำนในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวง แบ่ง 
ส่วนรำชกำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.)  
กระทรวงกำรอดุมศกึษำ วิทยำศำสตร ์วจิยัและ 
นวัตกรรม (อว.) พ.ศ. 2564  ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ลงวนัที ่2 มนีำคม 2564  โดยอำศยัอ�ำนำจตำม 
ควำมในมำตรำ 6 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 9 แห่ง  
พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
PEO

PLE IN FOCUS
จิตลดา คณ

ีกุล* นักวิชาการเผยแพ
ร่
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4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน 
โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในสาขาที่ส�าคัญและตามความจ�าเป็น รวมทั้ง
การถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ

5. เป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีของประเทศ 

โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ์
ด้านเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกล วิศวกรรมและ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิเคราะห์ทดสอบมลพิษใน 
สิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกล  
และวิศวกรรม รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของ 
เครื่องมือและอุปกรณ์วัดแก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็น 
อ�านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะ 
รัฐมนตรีมอบหมาย

ส�าหรับโครงสร้างการบริหารของ วศ. ตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนราชการและกองส�าคัญๆ  
ได้แก่ ส�านักงานเลขานุการกรม กองเทคโนโลยีชุมชน  
กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กองพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และกองหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน โครงการเคมี โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และ
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

บทบาทและอ�านาจหน้าที่ของ วศ. ภายใต้กฎกระทรวง
ใหม่ได้ก�าหนดให้ วศ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจการให้
บริการทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นห้องปฏิบัติการกลาง 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจะสอด
รับกับยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างสิ้นเชิง หรือ Technology Disruption  
เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบก้าวกระโดด ซึ่ง วศ. 
จะมีส่วนช่วยในการบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พร้อมทัง้ยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขัน 

ด้านคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ ประชาชนและสังคม 
เศรษฐกจิจะเดนิต่อไปไม่ได้ถ้าประเทศไม่มสีนิค้าและบรกิาร
ท่ีมคีณุภาพ วศ. จงึมบีทบาทส�าคญัในการด�าเนนิงานตลอดจน 
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ของ
ประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงท้ายสุดจะสะท้อน 
ไปสู่ประชาชนที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ

ภำพรวมกำ้วตอ่ไปของ วศ. จะเดนิหนำ้ไป 
ในทิศทำงใด

ก้าวต่อไปของ วศ. ก�าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2565 คือ  
การปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรจากระบบราชการไปเป็น
องค์การมหาชน ตอนนี้ได้ปรับโครงสร้างภายในโดยจัดตั้ง
กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.) เป็นการน�าร่อง
หรอืทดลองการพฒันากระบวนการท�างานในรปูแบบ Agile  
Management ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การท�างาน
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ลดการท�างานท่ีเป็น
ขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง มุ่งเน้นทีมคุณภาพเพื่อ 
ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตและบริการ 
ท่ีสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ขบัเคล่ือน
ภารกิจบริการทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากลเพือ่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศให้เป็นรูปธรรม 

ดงันัน้ จงึเป็นก้าวแห่งความท้าทายส�าคญัที ่วศ. ต้องเร่ง 
ผลักดันผลงานตามความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ประจักษ์และ
เป็นท่ียอมรับในวงกว้างให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะบทบาท
ในการคาดการณ์ความต้องการบริการด้านวิทยาศาสตร ์
ของประเทศ (Anticipate need for Science services) 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอก อว. เพื่อเฟ้นหาความต้องการ
ของภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์  
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม เช่น Science park และ
มหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งถ้าเราเตรียมความพร้อม
ตามแนวทางดงักล่าวจะท�าให้ วศ. มศีกัยภาพและความพร้อม 
รองรับการขับเคลื่อนงานบริการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได ้อย ่างมีประสิทธิภาพเอื้อประโยชน์ต ่อ 
ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยในทุกมิติ
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นำยประดิษฐ์ ฉัตรชัยสิทธิกุล 
ครูสอนเครื่องปั้นดินเผา 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋า จ.ล�าปาง

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวโครงการหลวงและโครงการ
ในพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดตั้ง 
ขึ้นเพื่อให้ราษฎรได้มีอาชีพพอเลี้ยงตนเองจากงานศิลปาชีพ โดยพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ส�าหรับด�าเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรม 
ศิลปาชีพด้านเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้ การทอผ้า จักสาน รวมถึง
งานฟาร์มตัวอย่าง และงานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ทางโครงการสามารถให้ 
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม เรียนรู้ และสามารถซื้อสินค้าจากร้านจ�าหน่ายสินค้า
ศูนย์ศิลปาชีพโครงการพัฒนาบ้านแม่ต�๋าได้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  
โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการศูนย์ศิลปาชีพตั้งแต่ 
ช่วงเริ่มต้นของโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยริเริ่มสอนให้ชาวบ้านรู้จักการท�า 
เซรามกิ การสนบัสนนุวตัถดุบิ การจดัตัง้โรงงานส�าหรบัการผลติเซรามกิ ตลอดจน 
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านมีน�้าที่สะอาดใช้ อีกทั้งการน�า
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้บริการแก่ชุมชนในเรื่องการแปรรูปอาหาร ท�าให้
ประชาชนสามารถน�าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ต่อไป

เซรามิก เป็นผลิตภัณฑ์เชิงศำสตร์และศิลป์แขนงหนึ่ง ที่อยู่คู่กับอำรยธรรมมนุษย์
มำยำวนำนตรำบจนถงึปัจจบุนั จำกเดมิอำจเป็นแคเ่ครือ่งป้ันดนิเผำธรรมดำ แตเ่มือ่ 
กำลเวลำผ่ำนไป เครื่องป้ันดินเผำได้มีพัฒนำกำรด้ำนกำรออกแบบ จนกลำยเป็น 
ลวดลำยบนเซรำมกิทีส่วยงำม โดดเดน่ เพ่ิมมลูค่ำใหผ้ลิตภณัฑไ์ดอ้ยำ่งเป็นรปูธรรม 
โดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำรได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำง 
ต่อเนื่อง ด้วยกำรน�ำหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์มำพัฒนำเซรำมิกในหลำยมิต ิ
วำรสำรฉบับนี้ได้รับเกียรติจำกอำจำรย์ประดิษฐ์ ฉัตรชัยสิทธิกุล ครูสอนเครื่องป้ัน 
ดนิเผำ ศนูยศิ์ลปำชพีบำ้นแมต่�ำ๋ จงัหวัดล�ำปำง และคณุลำวัลย ์สุจติร์ ผูป้ระกอบกำร
เซรำมิก มำบอกเล่ำเรื่องรำวของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เซรำมิกไทย

คุณลำวัลย์ สุจิตร์
เจ้าของโรงงานเซรามิกยั่งยืน 
หมู่บ้านเซรามิก OTOP อ.เกาะคา จ.ล�าปาง

ผลิตภัณฑ์ของโรงงานเป็นเซรามิกประเภทแจกัน จัดจ�าหน่ายทั้งภายใน
ประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกมักประสบ
ปัญหาในการเผา ได้การเผาไม่สุก ให้สีที่ไม่สม�่าเสมอ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีคุณภาพ ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การข้ึนรูป  
การออกแบบลวดลายให้สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการดูแลเตาเผา  
วิธีการใช้เตาเผาเซรามิกอย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดการใช้พลังงาน อีกทั้งลด
ต้นทุนการผลิต และได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมีมาตรฐานตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาด

SPECIAL GUEST
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อาหารการกนิ . . อาหารการณ์ไกล . . 
สู่อาหารอวกาศ : Space Food

อวกาศ (Space) หมายถึง อาณาบริเวณของท้องฟ้าที่ 
อยู่สูงเหนือพื้นโลกในระดับน�้าทะเลตั้งแต่ 100 กิโลเมตร 
ขึ้นไป ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอากาศเบาบางมาก เป็นสภาวะที่มี 
แรงโน้มถ่วงต�่าหรือไร้น�้าหนัก อาหารส�าหรับนักบินอวกาศ 
ย่อมแตกต่างกับอาหารที่รับประทานบนโลก ต้องปรับให ้
เหมาะสมกับสภาวะท่ีนักบินอวกาศต้องเผชิญ รวมถึงการ 
รบัรสชาตอิาหารจะลดลงเมือ่อยูใ่นวงโคจร เพราะของเหลว 
ในร่างกายจะเคลื่อนไปทางศีรษะ นักบินอวกาศจึงนิยม
บริโภคอาหารรสเผ็ดหรือรสจัด เมนูอาหารอวกาศในยุค 
บุกเบิกเป็นอาหารแห้งอัดก้อนเคลือบเจลาตินที่หั่นเป็น 
ค�า ให้ง่ายต่อการเคี้ยวกับอาหารเหลวที่บรรจุในหลอด 
อะลูมิเนียมคล้ายหลอดยาสีฟัน จากนั้นได้รับการพัฒนา 
รูปแบบอาหารโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ เรียกว่า 

ที่มา: https://i.pinimg.com/originals/b2/23/f9/b223f9858 
d74afe306512cd7107c007b.jpg
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การท�าแห้งแบบแช่เยอืกแขง็ รบัประทานโดยการเติมน�า้ร้อน 
เข้าไปในบรรจภุณัฑ์ หรอืการท�าแห้งและอดัเป็นก้อนพอดคี�า  
รับประทานโดยไม่ต้องกัดหรือหั่น และไม่ต้องผสมน�้าก่อน 
รับประทาน อาหารจะนิม่ลงโดยการเคีย้วในปาก รวมถงึมกีาร 
ออกแบบภาชนะบรรจุที่สามารถใช้ช้อนในการรับประทาน
อาหารในอวกาศได้ จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันที่มีความหลาก
หลายทั้งเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ให้นักบินอวกาศเลือกได้
มากขึ้น และในอนาคตมีเป้าหมายของภารกิจบนอวกาศให้
สามารถเพาะปลูกพืชและเก็บเกี่ยวในอวกาศได้ เพื่อท�าให้
นักบินอวกาศมีอาหารสดใหม่พร้อมรับประทาน

อาหารอวกาศประกอบด้วยปัจจัยที่ต้องค�านึงถึง ดังนี้  
(Douglas และคณะ, 2020)

1. Safety อาหารต้องมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
ของนักบินอวกาศ ไม่มีการปนเปื้อนทางด้านกายภาพ เคมี 
และจุลินทรีย์  

2. Stability อาหารต้องมีอายุการเก็บรักษานาน และ 
มีความคงตัวต่อสภาพแวดล้อมรอบยานอวกาศ เช่น รังสี 
และอุณหภูมิ

ลลิตา ชูแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ • เจนจิรา สุขสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

3. Palatability อาหารต้องมีความอร่อย สามารถ
ดึงดูดให้นักบินอวกาศรับประทานเพื่อให้ได้รับคุณค่าทาง
โภชนาการเพียงพอ

4. Variety อาหารควรมีความหลากหลายทางด้าน
ลักษณะเนื้อสัมผัสและกลิ่นรส 

5. Reliability อาหารต้องไม่มีช้ินส่วนท่ีสามารถหลุด
ลอยออกไป ซึ่งอาจเข้าไปอุดตันในอุปกรณ์ต่างๆ และท�าให้
เกิดความผิดพลาดในการท�างานของยานอวกาศ

6. Resource Minimization ทรัพยากรท่ีใช้ในการ
ผลิต และของเสียที่เกิดขึ้นต้องมีปริมาณน้อยเมื่อเปรียบ
เทียบกับปริมาณและความหลากหลายของอาหารท่ีผลิต 
เพื่อให้นักบินอวกาศได้รับอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
ที่เพียงพอ

7. Usability เป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ง่าย 
และใช้เวลาน้อยในการเตรียมก่อนรับประทาน

8. Nutrition อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 
และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

วำรสำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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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  

  • การรับประทานข้ึนอยู่กับชนิดผลิตภัณฑ์ เช่น ผลไม้อบแห้งเป็นอาหารพร้อม 

   รับประทาน เนื้อวัวแห้งต้องให้ความร้อนก่อนรับประทาน

  • อายุการเก็บรักษา 2 ปี

  • ตัวอย่างเช่น ผลไม้อบแห้ง  เนื้อวัวแห้ง

Natural Form (NF) • อาหารมีลักษณะคงรูปแบบธรรมชาติ โดยมีกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกันตาม 

   ชนิดผลิตภัณฑ์ 

  • บรรจใุนถงุทีส่ามารถทนทัง้ความร้อนชืน้และความร้อนแห้ง (Combitherm pouch)   

  • เป็นอาหารพร้อมรับประทาน  

  • อายุการเก็บรักษา 1 - 1.5 ปี ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก

  • ตัวอย่างเช่น ถั่วต่างๆ กราโนลาบาร์ คุกกี้ บราวนี่

Thermostabilized (T) • เป็นอาหารท่ีผ่านกระบวนการโดยใช้ความร้อน ซ่ึงอุณหภูมิมีผลท�าให้ปราศจาก 

   จุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์ที่ท�าให้อาหารเน่าเสีย 

  • บรรจุในกระป๋องหรือถุงลามิเนตสี่ชั้น 

  • เป็นอาหารพร้อมรับประทาน  

  • อายุการเก็บรักษา 2 ปี สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง

  • ตัวอย่างเช่น ผลไม้บรรจุกระป๋อง ทูน่าบรรจุกระป๋อง ซุปถั่วลันเตา พุดดิ้ง

Rehydrate (R)   • เป็นอาหารแห้งทีผ่่านกระบวนการท�าแห้งแบบแช่เยอืกแขง็ (freeze drying) ท�าแห้ง 

   ด้วยความร้อนและการท�าแห้งแบบออสโมติก (Osmotic drying)

  • บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติกอัดความดัน  

   (อาหารกึ่งส�าเร็จรูปที่ต้องคืนรูปโดยการเติมน�้าร้อน) แผ่นฟิล์มพลาสติกห่อหุ้มด้วย 

   ระบบสุญญากาศ (อาหารพร้อมรับประทาน) เป็นต้น

  • การรบัประทานขึน้อยู่กับชนดิของผลติภณัฑ ์เช่น เป็นอาหารทีต้่องคืนรปู (โดยการ 

   เติมน�้าร้อน) หรืออาหารที่พร้อมรับประทาน (โดยไม่ต้องเติมน�้าร้อน) 

  • อายกุารเกบ็รกัษา 1 - 2 ปี ขึน้อยูกั่บชนดิของผลติภณัฑ์ และวสัดทุีห่่อหุม้บรรจภุณัฑ์ 

   ชั้นนอก

  • ตวัอย่างเช่น ธญัพชืชงดืม่ มะกะโรน ีสปาเกตต ีผกั สลดัไก่ น�า้สลดัข้าวโพด ไส้กรอก  

   ค็อกเทลกุ้ง กาแฟ ชา เครื่องดื่มปรุงแต่งรสมะนาว ส้ม

อาหารส�าหรับนักบินอวกาศ มีกรรมวิธีการถนอมอาหารท่ีต้องใช้กระบวนการพิเศษในการเตรียมอาหารร่วมกับ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา โดยสามารถแบ่งลักษณะของอาหารอวกาศได้ 8 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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 รูปแบบ   ลักษณะของอาหารอวกาศ / ตัวอย่าง

Fresh Food (FF) • เป็นอาหารสด หรืออาหารที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือการถนอมอาหาร

  • เป็นอาหารพร้อมรับประทาน   

  • อายุการเก็บสั้นประมาณ 1 สัปดาห์

  • ตัวอย่างเช่น ผลไม้สด ผักสด แอปเปิ้ล กล้วย

Irradiated (I)  • อาหารทีผ่่านกระบวนการฆ่าเช้ือโดยการฉายรงัสแีกมมา รงัสเีอกซ์ หรอือเิลก็ตรอน  

   ในระดับพลังงานท่ีสามารถยับยั้งจุลินทรีย์ท่ีท�าให้เกิดโรค และการเน่าเสียของ 

   อาหารได้  

  • บรรจุในถุงลามิเนตสี่ชั้น

  • การรบัประทานขึน้อยูก่บัชนดิผลติภณัฑ์ เช่น เป็นอาหารพร้อมรบัประทาน หรอืการ 

   ให้ความร้อนก่อนรับประทาน เป็นต้น 

  • อายุการเก็บรักษา 2 ปี

  • ตัวอย่างเช่น สเต็กเนื้อวัว ไก่งวงรมควัน

Refrigerated Food  • เป็นอาหารที่ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต�่าเพื่อป้องกันการเสื่อมเสีย 

  • บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ 

  • เป็นอาหารพร้อมรับประทาน  

  • อายุการเก็บรักษาประมาณ 1 - 6 เดือน   

  • ตัวอย่างเช่น ครีมชีส ซาวครีม

Frozen Food  • อาหารที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว (quick frozen) ช่วยคงสภาพของ 

   รสชาติและสารอาหาร 

  • บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์  

  • การรบัประทานขึน้อยูก่บัชนดิผลติภณัฑ์ เช่น พายไก่ต้องให้ความร้อนก่อนรบัประทาน  

   ไอศกรีมพร้อมรับประทาน เป็นต้น

  • อายุการเก็บรักษาประมาณ 6 เดือน - 1 ปี

  • ตัวอย่างเช่น พายไก่ คีช (quiche) ไอศกรีม

วำรสำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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การผลิตอาหารส�าหรับนักบินอวกาศ จะต้องปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในอาหาร  
คือ GMP (Good Manufacturing Practice) หรือหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต 
อาหารเป็นพื้นฐาน และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) หรือ 
ระบบการประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร โดยค�านึงถึงอันตราย 3 ด้าน ได้แก่  
อันตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ เน้นการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น 
ไปจนตลอดกระบวนการผลิต เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินอันตราย 
รวมทั้งระบบ ซึ่งการควบคุมคุณภาพทางจุลินทรีย์ของอาหารและบรรจุภัณฑ์ต้อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางด้านจุลินทรีย ์ขององค์การนาซา  
โดยแบ่งเกณฑ์มาตรฐานปริมาณจุลินทรีย์ในการผลิตอาหารอวกาศ ออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ อาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อน (Nonthermostabilized) และอาหาร 
ที่ผ่านการท�าให้ปลอดเชื้อทางการค้า (Commercial sterile products) ได้แก่ การ 
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและการฉายรังสี (NASA-STD-3001 Technical Brief, 2020)  
อีกทั้งต้องมีการทดสอบการยอมรับทางด้านลักษณะปรากฏ กลิ่นรส และเนื้อสัมผัส  
ภายใต้สภาวะการเก็บรักษา และสภาพแวดล้อมในการรับประทานอาหาร นอกจาก
คุณภาพทางจุลินทรีย์และทางด้านประสาทสัมผัสแล้ว ต้องค�านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ 
ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักบินอวกาศ โดยเฉพาะพลังงานท่ีได้รับจากอาหาร 
ต้องมีค่าสูงถึง 2,400 กิโลแคลอรีต่อวันส�าหรับนักบินอวกาศเพศหญิง และ 3,000  
กิโลแคลอรีต่อวันส�าหรับนักบินอวกาศเพศชาย ท้ังนี้ในอาหารส�าหรับนักบินอวกาศท่ีมี
ภารกิจที่ใช้เวลานาน (long – duration missions) ต้องมีปริมาณสารอาหารในแต่ละ
รายการสอดคล้องตามที่องค์การนาซาก�าหนด (Maya Cooper et al. ,2011) ตัวอย่าง
การแสดงคุณค่าทางโภชนาการในอาหารอวกาศมีดังนี้

โปรตีน (Protein) 0.8 กรัมต่อกิโลกรัม และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของพลังงานท้ังหมดที่ได้รับ 

 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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นอกจากการผลติอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะแรงโน้มถ่วงต�า่และนกับินอวกาศแล้ว ยงัต้องค�านงึถึงอาหารท่ีมข้ีอจ�ากดั
ห้ามน�าขึน้ไปบนอวกาศหรอือาจเรยีกได้ว่าเป็นอาหารต้องห้าม ทัง้ด้านลกัษณะของอาหารและบรรจุภณัฑ์  ตวัอย่างดงัแสดง
ในรูป (ดัดแปลงจาก Lifegate, 2017) 

ดังนั้นในการผลิตอาหารส�าหรับนักบินอวกาศต้องผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อให้
เกิดความปลอดภัย มีอายุการเก็บรักษานาน มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังที่กล่าวมา  
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบการท�างานของยานอวกาศและร่างกายของนักบินอวกาศ

เอกสำรอ้ำงอิง
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 Long-

Duration 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

วำรสำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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ประโยชน์ที่ห้องปฏิบัติการได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
ความช�านาญห้องปฏิบัติการ

ตามข้อก�าหนดกฎระเบียบของหน่วยรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการท่ีจะยื่นขอการรับรองความสามารถตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025 จ�าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ และเมื่อได้การรับรอง
แล้วต้องมีการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความช�านาญ
อย่างสม�่าเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผลการทดสอบ 
ห้องปฏิบัติการท่ีก�าลังเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการ
รบัรองหรอืท่ีได้การรบัรองแล้ว จงึต่างสมคัรเข้าร่วมกจิกรรม
ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ ซึ่งบางแห่งอาจจะเข้า
ร่วมกิจกรรมการทดสอบความช�านาญเพียงเพื่อให้ได้การ
ยอมรับตามข้อก�าหนดกฎระเบียบของหน่วยรับรองระบบ
งานห้องปฏิบัติการเท่านั้น โดยอาจมองข้ามประโยชน ์
พืน้ฐานทีจ่ะได้รบัจากการเข้าร่วมกจิกรรมการทดสอบความ
ช�านาญห้องปฏิบัตกิารท่ีมกีารออกแบบมาอย่างด ีรวมท้ังยงั
มีผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมทดสอบความ
ช�านาญห้องปฏิบัติการนี้อีกด้วย ตามดังแผนภาพ 
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ประโยชน์พื้นฐานท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความช�านาญ 
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

การยืนยันสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
มีโอกาสเปรียบเทียบข้อมูลกับห้องปฏิบัติการอื่น ยืนยันว่าผลการทดสอบของ 

ห้องปฏิบัติการเป็นท่ีน่าพอใจ หรือการเตือนว่าจ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบถึงปัญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ภายในห้องปฏบิตักิาร มคีวามเอนเอยีง หรอืมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญั
เมื่อเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการที่คล้ายคลึงกัน

การระบุปัญหาของการวัดหรือการทดสอบ 
ใช้เป็นเครื่องมือการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยง ถ้ามีผล 

ทีบ่่งชีว่้าข้อมลูนัน้ไม่สามารถเปรยีบเทียบกับค่าอ้างองิหรอืเกณฑ์แสดงความสามารถได้  
ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการได้สืบหาแหล่งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือ 
สิ่งที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ไม่น่าพอใจ หากไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความ 
ช�านาญห้องปฏิบัติการจะไม่สามารถตรวจพบแหล่งข้อผิดพลาด และจะไม่สามารถ
ด�าเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้ห้องปฏิบัติการส่งรายงานผลท่ี 
ไม่ถูกต้องแก่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ น�าไปสู่การสูญเสียความน่าเช่ือถือของ 
ห้องปฏิบัติการ หรือน�าไปสู่คดีความทางกฎหมาย หรือกระทบต่อจากลูกค้าหรือผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น หน่วยก�ากับดูแล  

รติกร อลงกรณ
์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ช�านาญ

การพ
ิเศษหน่วยรับรอง (AB)

ห้องปฏิบัติการ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง หน่วยงานด้านมาตรฐาน

ลูกค้าโดยตรง 
(ผู้ใช้ผลการทดสอบ)

ลูกค้าโดยอ้อม
(เช่น หน่วยก�ากับดูแล)

ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ
ความช�านาญห้องปฏิบัติการ

หน่วยงานเฉพาะ
สาขาวิชาชีพ

วำรสำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร



14

การเปรียบเทียบวิธีการหรือขั้นตอนการทดสอบ  
เพ่ือการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพในการวัดหรือ 

การทดสอบทีไ่ม่ปกตหิรอืเป็นวธิใีหม่  ในบางกรณโีปรแกรม 
อาจจะให้ข้อสรุปและข้อเปรียบเทียบกันของวิธีของห้อง 
ปฏบิตักิารท้ังหมดส�าหรับกจิกรรมใหม่หรือผดิปกต ิ ซึง่ข้อมลู 
เหล่าน้ีมปีระโยชน์อย่างมากและช่วยในการเลอืกวธิทีดสอบ
ที่เหมาะสมในอนาคต  

การปรับปรุงประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ  
เมื่ อห ้องปฏิบั ติการมีผลการเข ้าร ่วมโปรแกรม 

การทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการไม่เป็นที่น่าพอใจ  
จึงเป็นโอกาสส�าหรับผู้บริหารห้องปฏิบัติการได้ตรวจสอบ
การทดสอบเพื่อที่จะปรับปรุงต่อไปในอนาคต อาจรวมถึง
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม การน�าวิธีท่ี
ปรับมาใช้หรือเป็นวิธีใหม่ เพิ่มการควบคุมคุณภาพภายใน
ของข้อมลู ปรบัปรงุเครือ่งมอื การสอบเทยีบหรอืการเปลีย่น
ทดแทน และอื่นๆ 

การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
หลายๆ โปรแกรมการทดสอบความช�านาญมวีตัถปุระสงค์ 

เพ่ือการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทดสอบ การแปลผล
ข้อมูล การก�าหนดค่าความไม่แน่นอนของการวัด และอื่นๆ  
ซึ่งเกิดจากผลของภาพรวมทั้งหมดในโปรแกรมหรือมาจาก 
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลนั้น บางโปรแกรม
ก็มีบทบาทเชิงศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วม
และผู้จัดโปรแกรม

การสร้างความม่ันใจแก่เจ้าหน้าที ่ฝ่ายบริหาร และผูใ้ช้ 
บริการจากภายนอกห้องปฏิบัติการ  

มีความเชื่อมั่นเพ่ิมขึ้นในประสิทธิภาพผลการทดสอบ
ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและในงานที่มีความส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร   

การผลิตวัสดุอ้างอิง
ในบางโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏบัิตกิาร 

ถ้าวัสดุ/ตัวอย่างมีความเสถียรและเพียงพอ ผู้จัดโปรแกรม
อาจน�าตัวอย่างที่เหลือมาเป็นประโยชน์แก่ห้องปฏิบัติการ 
โดยใช้เป็นตัวอย่างควบคุมคุณภาพภายในของการทดสอบ 
ในรูปของวัสดุอ้างอิง ค่าอ้างอิงของวัสดุที่ก�าหนดอย่าง

เหมาะสมหรือค่าอ้างอิงจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบ
ความช�านาญห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่
ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ  

การก�าหนดความถูกต้องและความเที่ยงของวิธี 
การออกแบบโปรแกรมการทดสอบความช�านาญ 

ห้องปฏิบัติการในบางโปรแกรมจะเป็นประโยชน์ในการ
ตรวจสอบความเท่ียงหรือความถูกต้องเชิงเปรียบเทียบของ
วิธีทดสอบที่ใช้ในโปรแกรม 

การยอมรับจากหน่วยก�ากับดูแลและหน่วยรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการ  

สมรรถนะของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการเข้าร่วมการ
ทดสอบความช�านาญ หรือการแก้ไขปัญหาการทดสอบอย่าง
มีประสิทธิภาพหลังการประเมินสมรรถนะไม่ผ่าน จะท�าให้
หน่วยก�ากบัดแูลและหน่วยรบัรองระบบงานห้องปฏิบตักิาร 
มีความเช่ือม่ันในการเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการ
รับรองแล้ว 

อย่างไรกต็ามประโยชน์ทีม่ต่ีอห้องปฏบิตักิาร เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ และผู้บริหารจะมีค่าสูงสุดถ้าตระหนักว่า
โปรแกรมการทดสอบความช�านาญเป็นเครื่องมือส�าคัญ 
ในการรักษาความเช่ือมั่นและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
โดยไม่ค�านงึว่าห้องปฏบิตักิารจ�าเป็นต้องเข้าร่วมการทดสอบ
เพื่อจุดประสงค์ให้ได้การรับรองความสามารถหรือไม่

หากท่านก�าลังมองหาหน่วยงานที่เป็นผู้จัดกิจกรรม
ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการในประเทศที่ได้การ
รับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 สามารถ
สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ http://labthai.dss.go.th    
หรอืสบืค้นจากเวบ็ไซต์ของ ILAC ซึง่เชือ่มไปยงัหน่วยรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการที่ให้การรับรองผู ้จัดโปรแกรม
การทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการทั่วโลกที่ได้รับการ
ยอมรบัร่วม ILAC – MRA หรอืหากท่านมคีวามประสงค์ทีจ่ะ 
ขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม  
ISO/IEC 17025 หรอืผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญ 
ห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17043 สามารถติดต่อได้ที่ 

ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โทร. 0 2201 7325

เอกสำรอ้ำงอิง
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-and-
resources/ilac-promotional-brochures/.
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จากจดุมุง่หมายเลก็ๆ “การพฒันาอบรมคนให้มคีวามรู ้
ในเคมีปฏิบัติ” ของสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ท�าให้ “กองการ 
ศกึษาเคมปีฏิบัต”ิ สมัยนัน้ ท่ีมหีน้าท่ีจดัการศกึษาเฉพาะทาง 
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ พยายามบริหารจัดการ 
การเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเพื่อเน้นการสร้างนักเคมี 
ปฏิบัติที่มีศักยภาพ มีความรู้ที่เพียงพอที่จะศึกษาระดับ 
สูงขึ้น มีความรู ้และทักษะด ้านห ้องปฏิบัติการเคม ี
วิเคราะห์พร้อมเข้าท�างานในภาคอุตสาหกรรมได้ทันที  
ด้วยระบบการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นจ�านวนไม่น้อย 
กว่า 113 หน่วยกิต โดยมีหลักสูตรทั้งสิ้น 3 ปี ท้ังภาค 
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีอาจารย์ที่เป็นข้าราชการของ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้ให้ความรู้และทักษะต่างๆ 
ตลอดจนมีกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้นอกสถานที่ ด้วยการ 
เยีย่มชมโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ ให้นกัศกึษาของสถานศกึษา 
เคมปีฏบิตัไิด้รบัประสบการณ์จรงิโดยตรงในโลกของท�างาน 
สร้างมุมมองของการเรียนรู้ที่มากขึ้นแก่พวกเขาเหล่านั้น

และถึงแม้ “กองการศึกษาเคมีปฏิบัติ” จะสามารถ 
ผลิตนักศึกษาให้เป็นนักเคมีปฏิบัติอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และโรงงาน 
อุตสาหกรรม จ�านวน 65 รุ่น ก็ไม่อาจหลีกหนีต่อความ
เปลีย่นแปลงการปรบับทบาทและภารกจิเพือ่สนองนโยบาย  
และให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสมัยนั้นได้ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ และความ 
มุ่งหวังในการผลิตนักศึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ กลาย
เป็นหน่วยงานที่มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ กลายเป็นความท้าทายใหม่ที่ 
ใหญ่ข้ึนของผู้บริหารและบุคลากรแห่งนี้ ด้วยโครงสร้างท่ี 
เปลี่ยนไปที่ต้องพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคในสาขาเคมี  
ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอันเป็นพื้นฐานของงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีมีความส�าคัญต่อการพัฒนา 
ประเทศ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันระดับประเทศ  
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน พัฒนา 
คนในห้องปฏิบัติการให้มีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
ผลงานในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้อง แม่นย�า เป็นท่ีเช่ือถือ

จากอดีต
ถึงปัจจุบัน
สู่อนาคตพศ. 

เบญ
จพ

ร บริสุทธิ์

ส�านักพัฒนาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร 
ก้าวข้ามผ่านวนัเวลาแห่งการปรบัเปลีย่นรปูแบบโครงสร้าง 
หลังจากการปฏิรูประบบราชการปี พ.ศ. 2545 ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
จากกองการศึกษาเคมีปฏิบัติ ท่ีท�าหน้าท่ีในการดูแลและ
บริหารจัดการ สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ สถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา อนุปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี สู่การเป็น 
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการศึกษา 
ฝึกอบรมทางวชิาการและเทคนคิปฏบิตัด้ิานวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีของประเทศ จากการพัฒนาที่เติบโต 
และศักยภาพของผู ้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 
นี้ เอง ท�าให้ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร ์
ห้องปฏบิตักิารกลายเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมระดบัต้นๆ 
ที่ เป ็นที่ต ้องการของหน ่วยงานภาคอุตสาหกรรม  
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจในการพัฒนาบุคลากรของ 
หน่วยงานเหล่านั้นในเวลาต่อมา

สร
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และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถน�าไปใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนาการผลิตและควบคุม
การผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน

เป ็นการก ้าวเข ้าสู ่ ชื่ อ  “ส�านักพัฒนาศักยภาพ 
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ” (พศ.) ที่มีเป้าหมายที ่
ยิ่งใหญ่เป็นเดิมพัน ท�าให้หน่วยงานต้องเร่งพัฒนาบุคลากร  
เทคโนโลยี และมาตรฐานคุณภาพที่สูง ข้ึนเพื่อแสดง 
ศกัยภาพและความพร้อมของหน่วยงานทีม่ภีารกจิท่ีใหญ่ข้ึน  
จากเดิมมาตรฐานระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้าน 
การเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-QA  
84.1) ที่กองการศึกษาเคมีปฏิบัติพัฒนาเพื่อบริหารจัดการ 
กิจกรรมการเรียนการสอนในยุคน้ัน สู่มาตรฐานคุณภาพ  

ISO 9001: 2015 ในปัจจุบัน ท�าให้ พศ. เป็นหน่วยงาน 
ฝึกอบรมที่มีความหลากหลายของหลักสูตรฝึกอบรม และ 
วธิดี�าเนนิการฝึกอบรม โดยพฒันารปูแบบการฝึกอบรมผ่าน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเป็นช่องทางในการฝึกอบรมด้วย

และจากวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารทกุคนของส�านักฯ ท�าให้  
พศ. ก้าวกระโดดพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรขึ้นมาอย่าง 
รวดเรว็ เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในการเป็นหน่วยฝึกอบรมด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของประเทศ 
และไม่หยุดยั้งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการฝึกอบรม 
แม้ว่าจะต้องเผชิญสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม จนกระทั่ง 
ในปัจจุบันปี 2563 พศ. ให้การอบรมจ�านวน 30 หลักสูตร  
จ�านวนผู้เข้าอบรม 1,423 คน และมีผู้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่าน 
เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ จ�านวน 35 หลกัสตูร ผู้ผ่านการอบรม  
15,789 ราย นอกจากนี้ พศ. ยังสร้างเครือข่ายด้าน  
ว และ ท เพื่อพัฒนาบุคลากรให้แก่มหาวิทยาลัย จ�านวน  
16 แห่งท่ัวประเทศ ในการน�าความรู ้ทักษะไปพัฒนา 
ห้องปฏิบัติการในภูมิภาคให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 ตลอดจนให้การรับรองบุคลากร สาขา 
“การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ต้ังแต่ 
พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน

พศ. พร้อมมุ่งสู่การเป็น NQI Academy เพื่อพัฒนา
งานและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร รับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้
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ซึ่งการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น จ�าเป็นต้องมีแหล่งข้อมูล 
ความรูท่ี้สามารถใช้ศกึษาหาความรูไ้ด้ในขอบเขตกว้างขวาง 
ดังนั้น งานท่ีกรมวิทยาศาสตร์ให้ความส�าคัญและพยายาม
ปรับปรุงควบคู่ไปกับงานบริการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย 
คือ งานห้องสมุด ซ่ึงเป็นงานที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยปรากฏ
ค�า “Scientific Library Section” ในค�าน�าของวารสาร 
Thai Science Bulletin ที่เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษา
อังกฤษด้านวิทยาศาสตร์ของไทยในยุคแรก พ.ศ. 2483  
จัดท�าเพื่อเผยแพร่รายงานการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
ทุกสาขาที่ท�าในประเทศไทย หรือโดยคนไทย และใช้ 
แลกเปลีย่นสิง่พมิพ์ทางวทิยาศาสตร์ขององค์กรวทิยาศาสตร์ 
ต่างประเทศ รวม 28 ประเทศ

งานห้องสมุดมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 
2476 ได้ยกงานห้องสมุดขึ้นเป็นแผนกหน่ึงในส�านักงาน

หอสมุดวิทยาศาสตร์ 
ดร.ตั้ว ลพานุกรม

กับความเป็นแหล่งสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ

“ชำติจะเจริญโดยไม่มีวิทยำศำสตร์เป็นหลักไม่ได้” เป็นค�ำกล่ำวของ  
ดร.ตั้ว ลพำนุกรม อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์สมัยนั้น (ปัจจุบันคือกรมวิทยำศำสตร์บริกำร) 
ผู้วำงรำกฐำนงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ของไทย

เลขานุการกรม ต่อมาปี พ.ศ. 2521 ได้ยกฐานะจากแผนก
ห้องสมุดเป็นกองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ในปี พ.ศ. 2545 เป็นส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึงปี พ.ศ. 2564 ได้เปลี่ยน
เป็นกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนหน่วยงานจากส่วน
ราชการเป็นองค์การมหาชน ในปี พ.ศ.  2552-2553  ห้องสมุด 
ด�าเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นท่ีช้ัน 1 เพื่อสร้างบรรยากาศ 
ให้น่าเข้าใช้ มีพื้นที่เป็นเวทีจัดกิจกรรม เช่น นิทรรศการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ตลอดจนตั้งช่ือห้องสมุดข้ึนอีก 
ช่ือหนึง่ว่า “หอสมดุวทิยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานกุรม” เพือ่เป็น 
เกียรติประวัติแก่ ดร. ตั้ว ลพานุกรม ผู้ก่อตั้งหอสมุด และปี 
พ.ศ. 2557  ได้จดัท�าห้องอนสุรณ์ ดร.ตัว้ ลพานกุรม ส�าหรบั
แสดงชีวประวัติและหนังสือของท่าน พร้อมทั้งจัดแสดง
เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ท่ีใช้ในยคุแรก ๆ  ของกรมวทิยาศาสตร์

สุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ช�านาญ
การ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วำรสำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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บริการ ปี พ.ศ. 2560 ห้องสมุดได้จัดท�าโครงการพัฒนา 
ห้องสมดุสีเขยีว อนัเป็นแนวทางทีห้่องสมดุมส่ีวนร่วมในเรือ่ง 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และได้รับการรับรอง
เป็นห้องสมดุสเีขยีว ในปี พ.ศ. 2562 ซึง่ถอืเป็นห้องสมดุเฉพาะ 
แห่งที่ 3 ของประเทศที่ได้รบัการรับรองเปน็ห้องสมดุสีเขียว

ด้วยภารกิจของห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ในการเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรมไทย ห้องสมุดได้จัดหาสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะสารสนเทศ
เพื่อการอุตสาหกรรมอย่างเอกสารมาตรฐานนั้น ห้องสมุด 
มีนโยบายรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ของ
ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยไว้ให้ครบชุด 
เพื่อเป็นต�าราให้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานและข้อก�าหนดสินค้าและวัตถุดิบ  
โดยด�าเนินการรวบรวมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2502  เป็นต้นมา  ห้องสมดุ 
ได้รับเอกสารมาตรฐานของหลายประเทศ เช่น เยอรมัน 
สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร ญีปุ่น่ และยงัจดัหาเอกสาร 

มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ เช่น ASTM ท่ีเป็นเอกสาร 
มาตรฐานท่ีห้องสมุดจัดหามาอย่างครบถ้วนถึงปัจจุบัน 
ส่วนเอกสารสิทธิบัตรเป็นสารสนเทศที่สามารถใช้ติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างดี  
จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดส�าหรับผู ้ค ้นคว้าวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์
บริการจัดตั้ง “ศูนย์สนเทศสิทธิบัตร” และติดต่อขอความ 
ช่วยเหลอืด้านเอกสาร การฝึกอบรมจากองค์การทรพัย์สินทาง 
ปัญญาแห่งโลกและส�านักงานสิทธิบัตรยุโรป เพื่อให้บริการ 
สบืค้นสารสนเทศสทิธบัิตรแก่ผูใ้ช้ห้องสมดุ และยงัรบับรกิาร 
จัดหาสารสนเทศสิทธิบัตรโดยติดต่อกับศูนย์เอกสาร 
สิทธิบัตรระหว่างประเทศ แต่ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ส�านักงานสิทธิบัตรของ 
หน่วยงานส่วนใหญ่ เช่น ส�านักงานสิทธิบัตรอเมริกัน  
ส�านกังานสทิธบัิตรยโุรป รวมท้ังบรษัิทผูใ้ห้บรกิารเครือ่งสืบค้น 
ข้อมูลอย่าง Google เปิดให้สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร 
ได้โดยไม่เสยีค่าจ่าย นอกจากนี ้ห้องสมดุยงัจดัหาสารสนเทศ 
ประเภทอื่นเพื่อช่วยการค้นคว้าหาความรู้ ท้ังวารสารสาระ 
สังเขป หนังสืออ้างอิง วารสารวิชาการ เช่น Chemical  
Abstracts (CA), Kirck-Ohtmer Encyclopedia of  
Chemical Technology อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสารสนเทศ 
มกีารเปลีย่นรปูแบบจากสิง่พิมพ์เป็นสิง่พมิพ์อเิลก็ทรอนกิส์ 
มากขึน้ จากการทีเ่มือ่จดัซือ้แล้วได้ตวัเล่มมาเกบ็ทีห้่องสมดุ  
ต้องการใช้งานเมื่อใดสามารถหยิบมาใช้งานได้ เป็นการ 
จัดซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีทั้งรูปแบบท่ีได้สิทธ์ิการ 
ใช้งานตลอดไป และรูปแบบท่ีได้สิทธิ์การใช้งานตามระยะ 
เวลา เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็นการเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ 
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ตามระยะเวลาที่ก�าหนด เมื่อหมดระยะเวลาก็ไม่สามารถ 
เข้าถึงได้อีกต่อไป หากต้องการใช้งานจ�าเป็นต้องเสีย 
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสารสนเทศบางรายชื่อไม่มีการจัดพิมพ์ 
ตัวเล่มแล้วและจ�าหน่ายเป็นฐานข้อมูลออนไลน์อย่างเดียว  
เช่น Chemical Abstracts (CA), US Pharmacopeia  
สารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ทีจ่�าเป็นต่อภาคอตุสาหกรรม 
โดยเฉพาะเอกสารมาตรฐานส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงาน 
ต่างประเทศ มีราคาแพง และเข้มงวดในเรื่องของลิขสิทธิ์  
ซึง่เป็นต้นทนุอย่างหนึง่ของผูป้ระกอบการ ถงึจะมสีารสนเทศ 
แบบ Open Access ที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงได้โดยไม่มี 
ค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถทดแทนได้ และการใช้งานต้อง
ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศเหล่านั้น 

ส�าหรับบุคลากรในงานสารสนเทศของห้องสมุดกรม
วิทยาศาสตร์บริการมีบุคลากรทั้งสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ท�างานผสม
ผสานกัน ท�าให้ห้องสมุดสามารถบริหารจัดการข้อมูลและ
จดัระบบการให้บรกิารได้ตามมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ และ
ให้บรกิารสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์แก่ผูใ้ช้บรกิารอย่างมี
ประสทิธภิาพ เพราะมคีวามรูใ้นการเข้าถงึแหล่งสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทต่างๆ จึงสามารถ
วเิคราะห์ข้อมลูความต้องการของผูใ้ช้และแนะน�าการสบืค้น

เอกสำรอ้ำงอิง
กุหลาบ เลขาข�า และสุวศรี เตชะภาส. แหล่งความรู้ สู่บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ใน: 125 ปี กรม

วิทยาศาสตร์บริการ “รากฐานงานบรกิาร สูเ่ศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื” [ออนไลน์]. กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร, 30 มกราคม 2559, 
หน้า 61-63 [อ้างถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564] เข้าถึงจาก: http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_other/125_years_
DSS.pdf

กุหลาบ เลขาข�า, อารยีา อทุยัรุง่เรอืง และวลยัพร ร่มรืน่. สารสนเทศยคุแรกของกรมวทิยาศาสตร์ คณุค่าความรูท่ี้ไม่ควรมองข้าม. 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ [ออนไลน์]. ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มกราคม 
2555, 60(188), 18-22 [อ้างถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564] เข้าถึงจาก: http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2555_
60_188_p18-22.pdf

หนงัสอือนุสรณ์ ดร.ต้ัว ลพานุกรม [ออนไลน์]. กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร, 2549. [อ้างถงึวนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2564] เข้าถงึจาก:  
http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_other/book_dr-tua.pdf

Thai Science Bulletin [online]. Bangkok :  Department of Science, October 1940, vol. 2 no. 3-4 [viewed 
2 February 2021]. Available from: http://lib3.dss.go.th/fulltext/vidyasastra/Thai_Bul_1940vol2no3-4.pdf

ข้อมลูได้อย่างด ีการสืบค้นข้อมูลเป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ คอื 
มีหลักการพื้นฐานของเทคนิคการสืบค้น และศิลป์ที่ยากจะ 
วางกฎเกณฑ์ลงไปได้ว่าท�าอย่างไรจึงจะสืบค้นได้ดีที่สุด 
ประสิทธิภาพในการสืบค้นข้ึนกับความช�านาญของผู้สืบค้น
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยอาศัยความรอบรู้และความ
ช�านาญที่เพิ่มพูนขึ้นจากการสืบค้นหาที่เคยท�ามา ประกอบ
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การ
สืบค้นง่ายและรวดเร็ว ขณะเดียวกันเครื่องมือสืบค้น 
(Search engine) มักมีอัลกอริทึมท�างานเบื้องหลังโดยใช้
ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ของผู้สืบค้น และก�าหนด
ผลลพัธ์ทีแ่สดงโดยอตัโนมตั ิซึง่ปรมิาณข้อมลูทีค้่นคืนได้อาจ
มจี�านวนมากขึน้หรอืไม่ตรงกบัการใช้งาน ท�าให้ต้องประเมนิ
และคัดเลือกก่อนการน�าไปใช้งาน

ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน ท�าให้ได้
เรยีนรูแ้ละสัง่สมประสบการณ์เกีย่วกบัแหล่งสารสนเทศทาง
ด้านวทิยาศาสตร์ การใช้ค�าค้น และเทคนคิการสบืค้นข้อมลู 
รวมท้ังสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอุตสาหกรรม
ในห้องสมุดที่มีอย่างหลากหลายครบถ้วน พร้อมเป็นแหล่ง
สนับสนุนช่วยการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้าต่อ
ไปในอนาคต

วำรสำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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ในช่วงเวลานั้นมีนาย เอ. มาร์กัน (A. Marcan) ด�ารง
ต�าแหน่ง Director พระประสาทธาตุการย์ ด�ารงต�าแหน่ง 
Assistant Director ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2462 
ศาลาแยกธาตุ ถนนมหาราช ด�าเนินงานวิเคราะห์ทดสอบ
ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นการด�าเนินงานให้ฟรี 
ไม่เสยีค่าใช้จ่าย  พร้อมกนันีมี้บรกิารส�าหรบัสาธารณะทัว่ไป
โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม 

ครั้งในการก่อสร้างอาคารศาลาแยกธาตุนั้น ได้ค�านึง
ระยะห่างจากถนนเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นและการสั่นสะเทือน  
มกีารออกแบบระบบสขุาภบิาล ความเหมาะสมของสถานที่ 
ท�างาน ศาลาแยกธาตุเป็นอาคารชั้นเดียวท�าด้วยอิฐและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นท่ีส�าหรับห้องปฏิบัติการมีขนาด 
252 ตารางเมตร ก�าหนดให้มีหน้าต่างอยู่ด้านทิศเหนือเพื่อ
ไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในห้องโดยตรง มีห้องเครื่องชั่ง  
1 ห้อง ห้องส�านักงาน 3 ห้อง และห้องอื่นๆ ส�าหรับห้อง
ปฏิบัติการมีทั้งหมด 3 ห้อง คือ ห้องที่ 1 มีขนาด 12.7 เมตร  
คูณ 7.5 เมตร ส�าหรับงานจัดเตรียมทั่วไป ห้องที่ 2 ขนาด 
7.8 เมตร คูณ 7.5 เมตร ส�าหรับงานทดสอบแบบแห้ง 
(dry assaying) และวิธีการทดสอบแบบเฉพาะ (special 
operation) ห้องที่ 3 มีขนาด 7.9 เมตร คูณ 7.5 เมตร  
ใช้ส�าหรับทดสอบโลหะเงินโดยวิธี Gay Lussac นอกจากนี้  
ได้สร้างก�าแพงสองช้ันป้องกันความร้อน  มช่ีองระบายอากาศ

ศาลาแยกธาตุ

เหตกุำรณก่์อนหนำ้กำรเปลีย่นแปลงจำก
กองแยกธำตมุำเป็นศำลำแยกธำต ุ(The 
Government Laboratory) บริเวณ
ถนนมหำรำชนัน้ เริม่ตน้จำกกรมพำณชิย์ 
และสถิติพยำกรณ์เห็นว่ำต่อไปภำยหน้ำ
งำนแยกธำตุจะเป็นส่วนส�ำคัญในกำรค้ำ 
จงึด�ำเนนิกำรรบัโอนกองแยกธำตทุีสั่งกดั 
กรมกระสำปน์สิทธิกำรมำเป็นหน่วยงำน 
ในสังกดักรมพำณชิยแ์ละสถติพิยำกรณ์
เพ่ือขยำยงำนให้ใหญ่ออกไป ทัง้นีไ้ดจ้ดั 
หำเครือ่งมอืตำ่ง ๆ  จนครบถว้น และจดัให้ 
มเีจำ้พนกังำนผูม้คีวำมรูม้ำประจ�ำมำกข้ึน

เมื่อร้อยปีที่แล้ว

รูปที่ 1 ศาลาแยกธาตุ (ภาพโดย มิวเซียมสยาม)
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นว.ชพ
.อนุชา สินธุสาร

ด้านบน มีระบบดูดควัน (hoods) ส�าหรับตู้อบความร้อน 
(ovens) และเตาเผา (furnaces) ในห้องเครื่องชั่งและห้อง
ปฏบิตักิารทดสอบมกีารระบายอากาศโดยพัดลม (exhaust 
fans) และมีพัดลมเพดานติดตั้งด้วย เพื่อป้องกันลมไม่ให้
มีผลกระทบต่ออุปกรณ์เครื่องมือในขณะท�าการทดสอบจึง
ใช้หน้าต่างแบบสไลด์ขึ้นลง มีก๊อกน�้าเย็น (cool water) 
จ�านวน 5 จุด ส�าหรับใช้ในการควบแน่น น�้าเย็นได้จากการ
ผ่านคอยล์ (coils) ที่ต่อกับท่อส่งน�้าประปาโดยใช้น�้าแข็งใน
การท�าให้เย็น มีเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้ากระแสตรง

ส�าหรบัทัง้สามห้องปฏบิตักิาร และปลัก๊ส�าหรบัท�าความร้อน
ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากเมือง 

งานที่ปฏิบัติในช่วงเวลานั้น ประกอบด้วย งานทดสอบ 
เหรียญเงิน (silver) และบรอนซ์ (bronze) ให้กับ 
โรงกระสาปน์เป็นส่วนใหญ่  งานนติเิคม ี (chemico-legal work)  
เป็นการวิเคราะห์ทดสอบทางพิษวิทยา อาชญากรรม
เกีย่วข้องกบัยาพษิ การวางยา คราบเลอืด รวมถงึตรวจสอบ
อวยัวะภายในมนษุย์ เช่น กระเพาะอาหารเป็นต้น ตรวจสอบ
น�้าส�าหรับหม้อต้มไอน�้า (boiler) และตรวจสอบไม้ส�าหรับ 

รปูท่ี 2 ตารางแสดงผลการปฏิบตังิานวิเคราะห์
ทดสอบ (บางส่วน)

วำรสำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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ท�าเชื้อเพลิงให้กับกรมรถไฟเพื่อการจัดซื้อ ตรวจสอบสารแปลงสภาพแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์
แปลงสภาพ การทดสอบนี้มีความส�าคัญต่อการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรและสรรพสามิตต์  
ตรวจสอบยาหาความบริสุทธิ์ ความแรงของยาโดยปฏิบัติตามมาตรฐาน Pharmacopoeia  
standards ทดสอบตัวอย่างสารอลูมิเนียมซัลเฟต โซเดียมคาร์บอเนต ส�าหรับผลิตน�้าประปา  
การวิเคราะห์ทดสอบภายใต้ขอบเขตกฎหมายท่ีเก่ียวกับมอร์ฟีนและโคเคนก�าหนดไว้ให้กับกรมฝิ่น  
นอกเหนือจากงานวิเคราะห์ทดสอบยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ามันพืช มีความ 
ร่วมมือกับกระทรวงเกษตราธิการริเริ่มเกษตรเคมี โดยมีแปลงทดลองบริเวณพื้นที่คลองรังสิต  
ใช้ปุ๋ยเคมีและวิธีการเพาะปลูกท่ีแตกต่างจากเดิม และยังมีการเตรียมสารผสมเอทิลเอสเทอร ์
กับน�้ามันกระเบา (chanulmoogra oil) ส�าหรับรักษาโรคเรื้อน ตามค�าร้องขอของเจ้าหน้าที่ทาง 
การแพทย์ รวมปริมาณงานวเิคราะห์ทดสอบท้ังหมด  26,140  งาน ตลอดช่วงเวลาระหว่างพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2460 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2465 

การมองอดีตประวัติความเป็นมาของศาลาแยกธาตุท�าให้เกิดความเข้าใจเหตุผล บทบาท
และแนวทางการด�าเนินงานได้เป็นดี ศาลาแยกธาตุเมื่อร้อยปีที่แล้วมีการด�าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ วสิยัทศัน์ของกรมพาณชิย์และสถิตพิยากรณ์ท่ีต้องการให้ศาลาแยกธาตุเป็นห้องปฏบิติัการ 
กลางของประเทศเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบงานเคมีให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีความจ�าเป็น
ต้องใช้งานห้องปฏิบัติการโดยนักเคมี ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยตาม
รปูแบบประเทศในยโุรป จ�าเป็นต้องพ่ึงวทิยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกจิ คมนาคม 
และการสาธารณสุข ถือได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกภารกิจห้องปฏิบัติการกลางของประเทศ 

ศาลาแยกธาตุเปลีย่นชือ่เป็นกรมวทิยาศาสตร์ สงักดักระทรวงเศรษฐการ ตามพระราชกฤษฎกีา 
จัดวางระเบียบราชการส�านักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ พุทธศักราช 2476 พระยา
ประสาทธาตกุารย์ ด�ารงต�าแหน่งเจ้ากรมวทิยาศาสตร์ และต่อมามกีารจดัต้ังกระทรวงวทิยาศาสตร์ 
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
ยังคงเป็นที่ยอมรับและได้รับความเช่ือถือไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยประสบการณ์และความช�านาญ 
ด้านวิเคราะห์ทดสอบซ่ึงเป็นจุดแข็งของกรมวิทยาศาสตร์บริการจากอดีตจนถึงปัจจุบันและส่งต่อ
ก้าวต่อไปในอนาคต...
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ห้องปฏบิตักิารอ้างองิด้านอาหารของอาเซยีน (ASEAN Food Reference  
Laboratory, AFRL) ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการ
มาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน-คณะท�างานอาหารแปรรูป (ASEAN 
Consultative Committee for Standards and Quality-Prepared 
Foodstuff Products Working Group, ACCSQ-PFPWG) โดยมีคณะ
กรรมการห้องปฏบิตักิารทดสอบอาหารของอาเซยีน (ASEAN Food Testing 
Laboratory Committee, AFTLC) ท�าหน้าที่พิจารณาเพื่อเสนอจัดตั้งห้อง
ปฏิบัติการ AFRL ในสาขาที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและ
การค้าในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการ AFRL มีบทบาทส�าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารภายใน
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกและในระดับสากล ลดการทดสอบซ�้า สนับสนุนนโยบายการ
เปิดการค้าเสร ี(ASEAN Free Trade Area, AFTA) ของผูน้�าประเทศสมาชกิ
อาเซยีนท่ีต้องการเปลีย่นการค้าของภมูภิาคอาเซยีนให้เป็นตลาดเดียว (Single 
market) ภายในปี 2558 

วศ. กบัเสน้ทางสูก่ารเปน็หอ้ง
ปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหาร
ของอาเซียน

ชินวัฒ
น์ ทองชัช นักวิทยาศาสตร์ช�านาญ

การ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน
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ปัจจบุนัคณะกรรมการ ACCSQ-PFPWG ให้การรบัรอง
ห้องปฏิบัติการ AFRL แล้วทั้งสิ้น 10 สาขาได้แก่ สาขา 
Food Additive ประเทศอินโดนีเซีย สาขา Genetically  
Modified Organism ประเทศมาเลเซีย สาขา Environ-
mental 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. กบัเส้นทำงสู่กำรเป็นหอ้งปฏบิตักิำร 
AFRL for FCM

การปนเป ื ้อนในอาหารเกิดได ้จากหลายสาเหต ุ
รวมถงึการเคลือ่นย้ายของสารอนัตรายบางชนดิจากภาชนะ 
หรือวัสดุที่ใช้สัมผัสกับอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน ที่ประชุม 
ACCSQ-PFPWG  ครัง้ที ่11 ระหว่างวันที ่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�าการส�ารวจมาตรฐานและกฎระเบียบด้าน
วัสดุสัมผัสอาหารในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง วศ. 
เป็นหน่ึงในห้องปฏิบัติการน�าร่องที่ด�าเนินการจัดตั้งห้อง
ปฏิบัติการ AFRL สาขาใหม่ตามขั้นตอนที่ก�าหนดโดยคณะ
กรรมการ AFTLC

ต่อมาที่ประชุม AFTLC ครั้งที่  4 ระหว่างวันที่  
28 กมุภาพนัธ์ - 1 มนีาคม 2557 ณ ประเทศบรูไนดารสุซาลาม 
มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะผู ้เชี่ยวชาญจาก 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.  
มคีณุสมบตัเิป็นไปตามข้อก�าหนดความสามารถด้านเทคนคิ
ของห้องปฏิบัติการ AFRL ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบเสนอ
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�างาน 5 ปี  
ในขอบข่ายของวสัดสุมัผสัอาหาร 5 ประเภท ได้แก่ พลาสตกิ  
เซรามิก แก้ว โลหะและโลหะอัลลอยด์ และสารเคลือบ 
และวานิช ภายหลังได้รับการรับรองเพิ่มเติมในขอบข่าย 
วสัดสุมัผสัอาหารประเภทซลิิโคน โดยมตทิีป่ระชมุ ACCSQ - 
PFPWG ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558 
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ขัน้ตอนกำรจดัตัง้หอ้งปฏบิตักิำร AFRL
คณะกรรมการ AFTLC ได้ก�าหนดข้ันตอนการจัดตั้ง

ห้องปฏิบัติการสาขาใหม่ (Key Steps for Establishment 
of New AFRLs) โดยระบุไว้ในเอกสาร “Guideline for 
ASEAN Food Reference Laboratories” ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้  

1) คณะกรรมการ AFTLC พิจารณาข้อเสนอจาก
ประเทศสมาชกิเพือ่ขอจดัตัง้ห้องปฏบิติัการ  AFRL สาขาใหม่ 
และมีมติเห็นชอบว่าการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ AFRL สาขา
ใหม่นั้นมีความจ�าเป็น เหมาะสมส�าหรับภูมิภาคอาเซียน

การตรวจเยี่ยม (On-site Visit) โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

การประชุม 5th AFTLC และ 19th ACCSQ-PFPWG
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2) เลขาธิการอาเซยีนประกาศรบัสมัครห้องปฏิบัติการ
ของประเทศสมาชิกที่สนใจโดยจะต้องยื่นใบสมัครให้คณะ
กรรมการ AFTLC พิจารณาผ่านเลขาธิการอาเซียนภายใน 
6 เดือนหลังการประกาศ

3) เลขาธิการอาเซียนตรวจสอบใบสมัครและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้คณะกรรมการ AFTLC พิจารณา
คุณสมบัติของห้องปฏิบัติการที่สมัครเป็น AFRL สาขาใหม่ 
ทั้งนี้อาจมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมภายหลัง

4) คณะกรรมการ AFTLC จัดตั้งคณะผู ้เชี่ยวชาญ  
(Panel of Experts)  ในสาขานัน้ ๆ  เพือ่ด�าเนนิการตรวจเยีย่ม  
(On-site Visit)  ห้องปฏบิติัการทีส่มคัรเป็น  AFRL  สาขาใหม่  
โดยภายหลังการตรวจเยี่ยมคณะผู ้เชี่ยวชาญต้องจัดท�า
รายงานผลการตรวจเยีย่มและรายงานต่อทีป่ระชมุ  AFTLC

5) คณะกรรมการ AFTLC พิจารณาผลการตรวจเยี่ยม
ของคณะผู้เชี่ยวชาญและท�าการตัดสินว่าห้องปฏิบัติการใด
เหมาะสมที่จะเป็น AFRL สาขาใหม่ ก่อนมีมติเสนอชื่อห้อง
ปฏิบัติการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น AFRL สาขาใหม่ให้
คณะกรรมการ ACCSQ-PFPWG รับรองอย่างเป็นทางการ
ในล�าดับต่อไป

เกณฑ์กำรคัดเลือกเพ่ือเป็นห้องปฏิบัติ
กำร AFRL

คณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 
AFTLC จะด�าเนินการตรวจเย่ียมห้องปฏบิติัการท่ีสมคัรเป็น 
AFRL โดยพจิารณาตามข้อก�าหนดความสามารถด้านเทคนคิ
ของห้องปฏิบัติการ AFRL (Technical Competence of 
ASEAN Food Reference Laboratories) ดังนี้

1) ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรองความสามารถ
ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

2) มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญใน
ระดับสากลในสาขาที่เชี่ยวชาญเป็นที่น่าพอใจ

3) ห้องปฏิบัติการจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ 
เพียงพอส�าหรับการจัดฝึกอบรม รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิคการวิเคราะห์
ทดสอบในสาขาที่เชี่ยวชาญ

4) ห้องปฏิบัติการจะต้องจัดหรือประสานงานเพ่ือให้
มีกิจกรรมทดสอบความช�านาญ (Proficiency Test) ตาม
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17043 หรือ ISO/TS 22117 หรือ

เอกสำรอ้ำงอิง
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.

จัดกิจกรรมเปรยีบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏบัิตกิาร 
ในสาขาที่เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

5) เป็นแหล่งข้อมูลด้านวัสดุอ้างอิง (Reference  
materials, RMs) และวัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified  
Reference Materials, CRMs) ในสาขาที่เชี่ยวชาญ

ภำรกิจกำรเป็นห้องปฏิบัติกำร AFRL
ที่ผ่านมา วศ. ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการ AFRL for 

FCM  ได้ด�าเนนิงานเพือ่พฒันาและส่งเสรมิขีดความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่งชาติ (National 
Food Reference Laboratory, NFRL) ของประเทศสมาชกิ
อาเซียนด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร ตามภารกิจการ
เป็นห้องปฏิบัติการ AFRL ได้แก่

1) แนะน�าวิธีการทดสอบให้แก่ห้องปฏิบัติการ NFRL  
ที่อยู่ในเครือข่าย

2) จัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญ/เปรียบเทียบผล
ทดสอบระหว่างห้องปฏบัิตกิารประเทศกลุม่สมาชกิอาเซยีน
ในสาขาที่เชี่ยวชาญ

3) จัดการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้แทน
ประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาที่เชี่ยวชาญ

4) เป็นแหล่งข้อมูลด้านการทดสอบและวิธีวิเคราะห์
5) เป็นแหล่งข้อมูลวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง
6) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงท่ีใช้ตัดสินในกรณีท่ีเกิด

ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากผลการทดสอบและเกิดการโต้แย้ง
ทางการค้าของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

อบรมการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน

วำรสำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒ
นา นักวิทยาศาสตร์ช�านาญ

การ

กรมวทิยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานด้านวทิยาศาสตร์ 
ที่มีประวัติอันยาวนานถึง 130 ปี โดยเริ่มจากการเป็น 
หน่วยงานเลก็ ๆ  ทีช่ือ่ว่า “สถานปฏบิตักิารวเิคราะห์แร่” เมือ่ปี  
พ.ศ. 2434 สังกัดกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา กระทรวง 
เกษตราธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2445 ได้เปลี่ยนเป็น  
“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�างานมายังอาคารใหม่ที่ถนนพระราม 6 ซึ่งเป็น
สถานทีต่ัง้ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2496 และได้แบ่งหน่วยงาน 

จากกองฟสิิกส์และวิศวกรรม 
สู่กองวัสดุวิศวกรรม

ออกเป็น 6 หน่วยงาน คือ ส�านักงานเลขานุกรม กองเคมี 
กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กองฟิสิกส์และวิศวกรรม กองการ
ศึกษาเคมีปฏิบัติ และกองการวิจัย 

ในปี พ.ศ. 2522 กรมวิทยาศาสตร์ได้ย้ายมาสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน และ
เปลี่ยนช่ือเป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ และในปี พ.ศ.  
2535 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน  
เปลี่ยนช่ือเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการได้แบ่งส่วนราชการ
ในกรมออกเป็น 1 ส�านัก และ 6 กอง ได้แก่ ส�านักงาน
เลขานกุารกรม กองเคมี กองวทิยาศาสตร์ชวีภาพ กองฟิสิกส์ 
และวิศวกรรม กองการศึกษาเคมีปฏิบัติ กองการวิจัย และ 
กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2540  
งานด้านมาตรวิทยาแห่งชาติที่ริเริ่มและด�าเนินการอยู ่
ในกองฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้ถูกจัดตั้งเป ็นสถาบัน 
มาตรวิทยาแห่งชาติ
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ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการได้แบ่งส่วนราชการ 
ในกรมออกเป็น 1 ส�านักงาน 4 ส�านัก และ 3 โครงการ  
ได้แก่ ส�านักงานเลขานุการกรม ส�านักเทคโนโลยีชุมชน 
ส�านักรับรองห ้องปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาศักยภาพ 
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ส�านักหอสมุดและศูนย์ 
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการเคมี  
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และโครงการฟิสิกส์และ 
วศิวกรรม ในปัจจบุนักรมวิทยาศาสตร์บรกิารได้สงักดัอยูใ่น 
กระทรวงใหม่ชื่อว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วจิยัและนวตักรรม และได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กลุม่  
1 ส�านักงาน 4 ส�านัก และ 4 กอง ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มอ�านวยการวิจัย  
ส�านักงานเลขานุการกรม ส�านักเทคโนโลยีชุมชน ส�านัก 
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาศักยภาพ 
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ส�านักหอสมุดและศูนย์ 
สารสนเทศวิทยาศาสตร์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ ์
อุปโภค กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  
กองวัสดุวิศวกรรม และกองความสามารถห้องปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานท่ีม ี
บทบาทส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 

การพัฒนาผลิคภัณฑ์คอมโพสิทจากเส้นใยกัญชง

ของประเทศ (National Quality Infrastructure) ในด้าน 
การให้บริการตรวจสอบและรับรอง โดยงานด้าน ว ทดสอบ 
และสอบเทียบมีการขอการรับรองห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมีการขยายขอบข่ายการ
รับรองให้ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ปี ตามความ 
ต้องการของลกูค้า งานด้านสอบเทียบสามารถสอบเทยีบได้ 
ทั้งงานด้านการวัดมวล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การพัฒนา 
วัสดุอ้างอิง รวมถึงการจัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญ 

สรรสาระ
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ห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การให้การรับรองผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล  
เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย 
ต่อผู้บริโภค การให้การรับรองห้องปฏิบัติการอีกทั้งการร่าง 
มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับ
การแต่งต้ังจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ให้เป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูง 

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�า 
กลุ่มงานเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ 1 และ 2 รวมกันเป็นกลุม่งาน
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ และมีกลุ่มงานเพิ่มขึ้นอีก 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มเยื่อและกระดาษ และกลุ่มแก้วและกระจก จนกระทั่ง 

ปี พ.ศ. 2559 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรมถูกเปล่ียนช่ือ 
เป็นกองวัสดุวิศวกรรม และจัดกลุ่มงานใหม่ดังนี้ กลุ่มวัสดุ
อจัฉรยิะและเทคโนโลยเีคลอืบผวิ กลุม่วสัดกุ่อสร้าง กลุ่มยาง 
และผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
กลุม่วสัดขุัน้สงูและเซรามกิสมยัใหม่ กลุม่วสัดธุรรมชาตแิละ 
เส้นใย และกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

กองวสัดวุศิวกรรม มภีารกจิให้บรกิารทดสอบผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก แก้วและกระจก วัสดุ 
คอมโพสิท และให้บริการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือ
ในอตุสาหกรรมเยือ่และกระดาษอย่างครบวงจร ด�าเนนิงาน
วจิยัพฒันาในสาขาวสัดศุาสตร์ เช่น วัสดุขัน้สงู เทคโนโลยกีาร
เคลอืบผวิ วสัดทุีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เป็นต้น และพัฒนา 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตามความต้องการ
ของภาคอตุสาหกรรมและแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิของ 
ประเทศ โครงการส�าคญัท่ีกองวสัดวุศิวกรรม ได้แก่ โครงการ 
พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมีเป้าหมายพัฒนา
หน่วยตรวจสอบและรับรองในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของ
ประเทศให้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
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ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐาน (Standards  
Developing Organizations, SDOs) ประเภทขั้นสูง จากส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)

ISO/IEC17025 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบ SME ไทยให้เข้มแข็ง แข่งขัน
ได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และโครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อ 
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ การบนิและหุน่ยนต์  
ให้ส่งเสริมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(EEC) นอกจากนี้กองวัสดุวิศวกรรมได้จัดท�าร่างมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบของ Standard  
Development Organization (SDO) ให้กับส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการจัดท�าประกาศ 
ข้อก�าหนดคุณลักษณะ (specification) ของผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ เพื่อเป็นการสนับสนุน 
การผลักดันให้สินค้านวัตกรรมมีคุณภาพที่น่าเชื่อถือสู่เชิง
พาณิชย์ 

กองวัสดวุศิวกรรม กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร มุง่มัน่พฒันา 
ให้บรกิาร เพือ่ให้เกดิความสะดวกแก่ลกูค้าทีม่าขอรบับรกิาร 
อีกทั้งให้ความส�าคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 
ให้ผลการทดสอบและสอบเทยีบทีม่คีวามถกูต้องและแม่นย�า  
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และ 
มุ ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมส�าคัญของประเทศ ท�าให้
เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ส�าหรับงานขนส่ง
และโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
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นางจุฑ
าทิพ

ย์ ลาภวิบูลย์สุข กองผลิตภัณ
ฑ

์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร บริการสาธารณะ บริษัทซีโนฟาร์มของรัฐบาลจีนเป็นอีก
บรษิทัหนึง่ท่ีก�าลงัด�าเนนิการทดสอบวคัซนีต้านไวรสัโคโรนา 
ซ่ึงผลิตจากไวรัสท่ีตายแล้วถึง 2 รุ่นโดยพัฒนาจากสถาบัน
ผลติภณัฑ์ชวีวทิยาอูฮ่ัน่ กบั สถาบนัผลติภณัฑ์ชวีวิทยาปักกิง่ 
โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม ซีโนฟาร์มเริ่มการทดสอบเฟส 3 
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และยังมีการทดสอบใน 
โมร็อกโก เปรู และอาร์เจนตินา โดยวัคซีนทั้ง 2 รุ่นได้รับ
อนญุาตฉกุเฉนิจาก ยเูออี ให้ใช้กบัเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ได้

สถาบันวิจยักามาเลยา กระทรวงสาธารณสุขของรสัเซยี 
เริม่พัฒนาวคัซนีทางคลนิกิ ในเดอืนมถุินายน 2563  จากการ
รวมอะดีโนไวรัส 2 รูปแบบคือ Ad5 กับ Ad26 เข้าด้วยกัน 
ซึ่งมีชื่อในการทดสอบว่า “Gam-Covid-Vac” โดยในวันที่  
11  สงิหาคม  2563  ประธานาธบิดวีลาดเิมยีร์ ปตูนิ ของรัสเซีย 
ประกาศว่าหน่วยงานตรวจสอบด้านสาธารณสขุของประเทศ 
อนมัุตกิารใช้วคัซีนตวันีแ้ล้ว และเปลีย่นช่ือเป็น “Sputnik V”  
โดยท่ียังไม่มีการทดสอบในเฟส 3 จึงเกิดเสียงครหาจาก 
ท่ัวโลก ท�าให้รัสเซียประกาศอีกครั้งว่าเป็นแค่การรับรอง
อย่างมีเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบเฟส 3 เท่านั้น  และ 
ในวนัท่ี  17  ตลุาคม  2563  รัสเซียเริม่การทดสอบเฟส  2  ควบ  
3 ในประเทศอินเดีย หลังจากนั้นไม่ถึง 1 เดือนก็ประกาศ
ผลเบื้องต้นจากการทดสอบเฟสที่ 3 ระบุว่า Sputnik V  
มีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสโคโรนาถึง 92% โดยวิเคราะห์
จากอาสาสมัครที่ติดเชื้อเพียง 20 คน เท่านั้น

ความก้าวหน้าในการพัฒนา
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

ในปัจจุบันคงไม่มีใครท่ีไม ่รู ้จักโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรอื โควดิ-19 ทีเ่ป็นอนัตรายร้ายแรงท�าให้ 
คนเสียชวีติมากมาย โดย ณ วนัที ่ 23  ธนัวาคม  2563  พบว่ามี 
ผูต้ดิเชือ้สูงถงึ  77,770,423  คน  และเสยีชวีติ  1,710,215  คน  
ดงัน้ันการพัฒนาวคัซนีเป็นหนทางหนึง่ท่ีจะสามารถยบัย้ัง 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ได้ นักวิทยาศาสตร์ 
ทั่วโลกจึงได้เร่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โดยสถานการณ ์
ปัจจบุนั ณ วนัที ่ 14  ธนัวาคม  2563  พบว่ามวีคัซนีอย่างน้อย  
2 รุ่นที่มีการอนุญาตให้ใช้ โดยหน่วยงานควบคุมก�ากับได้ 
พิจารณาผลของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ 
วัคซีนที่สมบรูณ์แล้ว (EUA) และมีวัคซีนอย่างน้อย 6 รุ่น 
ที่มีการอนุมัติให้ใช้งานได้อย่างจ�ากัดในบางประเทศ ทั้งนี้
ยังมีวัคซีนอย่างน้อย 18 รุ่นที่ก�าลังอยู่ในขั้นตอนการ
ทดสอบขัน้สุดท้าย  (เฟส 3)  ดงัรูปที ่ 1  แสดงการพัฒนาวคัซนี 
ของแต่ละประเทศ ซึ่งการพัฒนาวัคซีนก้าวหน้าอย่าง
รวดเรว็เพ่ือแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 โดยสามารถสืบค้นข้อมูลปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ของ
สถาบันวคัซนีแห่งชาต ิ https://www.facebook.com/
nvikm   

จีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาวัคซีนและมีการอนุมัติ
ให้ใช้อย่างจ�ากัดหลายรุ่น เช่น บริษัทแคนซีโน ไบโอโลจิกส์  
ของจีน ซึ่งเป็นหุ ้นส่วนกับสถาบันชีววิทยาของสถาบัน
วิทยาศาสตร์การแพทย์กองทพัของจีน พฒันาวคัซนีจากการ 
ใช้อะดโีนไวรสั รูปแบบที ่5 หรือ “Ad5” และเริม่การทดสอบ
เฟส 2 กับอาสาสมัครในประเทศจีน และหลังจากนั้นเริ่ม
ทดสอบเฟส 3 ในอีกหลายประเทศ คือ ซาอุดีอาระเบีย 
ปากีสถาน และรัสเซีย นอกจากนี้บริษัท ซีโนแวค ไบโอแทค  
ได้พัฒนาวัคซีนจากไวรัสท่ีตายแล้ว โดยใช้ช่ือวัคซีนว่า  
“โคโรนาแวค” (CoronaVac)  มกีารทดสอบเฟส 3  ในประเทศ 
บราซลิ อินโดนเีซยี และตรุก ีโดยในเดอืนกรกฎาคมรฐับาลจนี 
ได้อนุมัติฉุกเฉินให้มีการใช้งานอย่างจ�ากัด และมีการยืนยัน
จากหน่วยงานปกครองท้องถิ่นของเมืองซินเจียงว่ามีการ
ใช้วัคซีนโคโรนาแวคกับคนท�างานท่ีมีความเสี่ยงสูง เช่น  
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ท่าเรือ และเจ้าหน้าที่
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รูปที่ 1 สรุปการพัฒนาวัคซีนของแต่ละประเทศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ https://www.facebook.com/nvikm

ในเดอืนธนัวาคม  2563  สหราชอาณาจักรได้อนุมตัใิห้มี
การใช้วัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ทีพ่ฒันาโดยบรษิทัไฟเซอร์ 
(Pfizer) และไบออนเทค (BioNTech) ในประชาชนท่ัวไป 
โดยหน่วยงานก�ากับดูแลด้านยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
(MHRA) ของสหราชอาณาจักร ระบุว่า วคัซีนมปีระสทิธิภาพ
ป้องกนัไม่ให้คนตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ได้ถงึ  95% 
โดยมีการทดลองกับคน 43,500 คน ใน 6 ประเทศ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี บราซิล อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้  
และตุรกี จากการฉีดวัคซีนจ�านวน 2 โดส ให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการทดลอง ในระยะเวลาห่างกัน 3 สัปดาห์ ข้อมูล 
เบ้ืองต้นระบวุ่าผู้เข้าร่วมการทดลองกว่า   90%   มภีมูคิุม้กนัจาก 
โรคโควิด-19 (ตารางที่ 2) แต่ส�าหรับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกัน
อ่อนแอจะไม่สามารถรับวัคซีนนี้ได้ 

นอกจากนี้ยังมีวัคซีนอีกหลายรุ่นที่มีการพัฒนาอยู่ใน
เฟส 3 อย่างเช่น บริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐอเมริกาที่มีการ
พัฒนาโดยใช้กรดไรโบนิวคลีอิก (RNA) เป็นฐาน เพื่อสร้าง
โปรตีนไวรัสในร่างกายผู้รับเพื่อกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกัน 
วัคซีนใช้ชื่อในการทดสอบว่า mRNA-1273 โดยเร่ิมการ
ทดสอบเฟส 3 ในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งผลการทดสอบ
เบื้องต้นระบุว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสได้
ถงึ  94.5%  และป้องกนัผูติ้ดเชือ้ไม่ให้มอีาการป่วยรนุแรงได้ 

มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และบริษัทแอสตราเซเนกา 

สัญชาติอังกฤษ-สวีเดน ได้ร่วมมือกันพัฒนาวัคซีนโดยใช้ 
อะดโีนไวรสัจากลงิชมิแปนซ ีซึง่เรยีกว่า  ChAdOx1  เป็นฐาน 
โดยผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่าวัคซีนสามารถปกป้องลิง
จากไวรสัได้  จากนัน้แอสตราเซเนกาได้จดัการทดสอบเฟส 2  
ควบ 3 ในอังกฤษและอินเดีย และจัดการทดสอบเฟส 3  
ในบราซิล แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา แต่ต้องระงับการ 
ทดสอบวัคซีนในวันที่ 6 กันยายน 2563 หลังพบว่ามีการ 
อกัเสบในอาสาสมคัร 1 ราย ซึง่การทดสอบกลบัมาด�าเนนิการ 
ได้อกีครัง้ภายใน  1  สปัดาห์  ในทกุประเทศยกเว้นสหรฐัอเมริกา  
จนกระทั่งวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ส�านักงานอาหารและ 
ยาของสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้แอสตราเซเนกากลับมา 
ทดสอบวคัซีนในสหรฐัอเมรกิาได้อกีครัง้ โดยประสทิธผิลของ
วัคซีนโควิด-19 แสดงดังตารางที่ 2 

การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดย 
ปัจจุบัน ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2563 พบว่ามีวัคซีนจาก 
บริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทค (Pfizer-BioNTech) และ  
Beijing Institute of Biological Products มีการอนุญาต 
ให้ใช้ โดยหน่วยงานควบคุมก�ากับได้พิจารณาผลของ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนท่ีสมบูรณ์แล้ว 
(EUA)  

สถานการณ์พัฒนาวัคซีนของประเทศไทย ปัจจุบันมี 
วัคซีนกว่า 20 ชนิด ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศไทย 
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โดยมีความคืบหน้ามากที่สุด คือ วัคซีนชนิด mRNA และ
วัคซีนชนิด DNA

• วัคซีนชนิด mRNA พัฒนาโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางวจิยัและพฒันาวคัซนี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปัจจบุนั
ก�าลังอยู่ระหว่างทดสอบในสัตว์ทดลองเพื่อดูประสิทธิภาพ
ของวัคซีน ก่อนเร่ิมทดสอบในคนประมาณเดือนมกราคม 
2564 และใช้ระยะเวลาอกีประมาณ  6-9  เดือน กจ็ะเสรจ็สิน้ 
การทดสอบในคนเฟส 2

• วัคซีนชนิด DNA พัฒนาโดยบริษัทไบโอเน็ตเอเชีย  
ด�าเนินการทดสอบเฟส 1 ในคน และจะด�าเนินการทดสอบ 
เฟสที่ 2 ประมาณต้นปี 2564 ในประเทศไทย

หมายเหตุ : *ผลเบื้องต้นของเฟส 3 ยังไม่ได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
               **ผลของเฟส 2 ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการเผยแพร่แล้ว
ที่มา : BBC NEWS. https://www.bbc.com/thai/international-55156563

 บริษัท ชนิด โดส ประสิทธิผล การเก็บรักษา

บริษัทไฟเซอร์ - อาร์เอ็นเอ การฉีด 2 โดส 90%* -70OC

ไบออนเทค  

บริษัทโมเดอร์นา อาร์เอ็นเอ การฉีด 2 โดส 95%* -20OC

  (ส่วนหนึ่งของรหัส   ไม่เกิน 6 เดือน

  พันธุกรรมของไวรัส) 

มหาวิทยาลัย ใช้ไวรัสเป็นพาหะ การฉีด 2 โดส กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ อุณหภูมิในตู้เย็นปกติ

อ็อกซ์ฟอร์ด -   อย่างดี**

แอสตราเซเนกา    

บริษัท  กามาเลยา  ใช้ไวรัสเป็นพาหะ การฉีด 2 โดส 92%* อุณหภูมิในตู้เย็นปกติ

(Sputnik V)

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19
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สถาบนัวคัซนีแห่งชาต.ิ ความก้าวหน้าการพัฒนาวคัซนีโควดิ-19 รอบสปัดาห์ [ออนไลน์]. 2563. [อ้างถงึวนัที ่23 ธันวาคม 2563]. 
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ถึงแม้วัคซีนโควิด-19 ท่ีมีการพัฒนาในประเทศไทยยัง
อยู่ระหว่างการทดสอบในเฟส 1 และเฟส 2 อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสขุได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
เฉพาะเพื่อพิจารณาเงื่อนไข เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และ 
ข้อตกลงต่างๆ เพื่อจัดซื้อวัคซีนฯ ที่มีความปลอดภัยและ 
มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้มาใช้ภายในประเทศ 
ต่อไป เมือ่วนัที ่ 27  พฤศจกิายน  2563  รฐับาลไทยได้ลงนาม 
ในสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทแอสตราเซเนกา 
โดยการจองล่วงหน้า จ�านวน  26  ล้านโดส  และบรษิทั สยาม 
ไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
วคัซีนฯ ดงักล่าว ซึง่คาดว่าคนไทยจะมวีคัซีนฯ ใช้ในปี 2564
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วศ.อว. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)  
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยคณะผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร ์
ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมชุด PPE แบบ Isolation gown ระดับ 2 ชนิด  
ใช้ซ�้า รุ่น “เราสู้” และ Coverall ระดับ 4 รุ่น “เราชนะ” ท่ีพัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ ส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
องค์การเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมสหพันธ์อุตสาหกรรม 
สิง่ทอแห่งประเทศไทย สมาคมเส้นใยประดษิฐ์ไทย และสมาคม
นอนวูเว่นไทย ซึ่งมีการผลิตชุด  PPE  แบบ  Isolation gown 
ล็อตแรกแล้ว 44,000 ชุด ใช้ซ�้าโดยซักได้ 20 ครั้ง สามารถ 
ทดแทนชุดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้กว่า 800,000 ชุด และ  
“หุ่นยนต์ขนส่งส�าหรับงานโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล” ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ในการจัดแสดงผลงานวจิยัและนวตักรรมในงานอกีด้วย

วศ.อว. ร่วมเปิดตัวนวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล
วนัที ่18 สงิหาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจรญิธรรม อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ร่วมงานเปิดตวั “นวตักรรมชุด PPE  

ฝีมอืคนไทย มาตรฐานสากล” จัดโดยองค์การเภสชักรรมร่วมกบัเครอืข่ายภาครฐัและภาคเอกชน สร้างนวัตกรรมการผลติชุด 
PPE จากเส้นใย รีไซเคลิตลอดห่วงโซ่อปุทาน “PPE Innovation Platform นวตักรรมชดุ PPE ฝีมอืคนไทย มาตรฐานสากล”  
สามารถป้องกันเชือ้และการซมึผ่านของน�า้ทีม่แีรงดัน ทีร่ะดบั 3 ซกัใช้ซ�า้ได้มากกว่า 50 คร้ัง และร่วมรบัมอบชุด PPE จ�านวน  

500 ชุด จากบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จ�ากัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
มีภารกิจเป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คุณภาพของประเทศ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
ท่ีผลิตในประเทศไทย จากการศึกษามาตรฐานท่ีเก่ียวกับการ
ผลิตชุด PPE ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานอเมริกา 
ANSI/AAMI PB70 มาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 13795-1 
และมาตรฐาน EN 14126 การผลิตชุด PPE ในประเทศไทย
มาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล 

วศ. ร่วมน�าเสนอผลงาน รมว.อว. ภายใต้การด�าเนินงานของ EECi
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางสาวรัตน์สุดา  

ตันศรสีกลุ รองอธบิด ีและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานของ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวนัออก (EECi)” รมว.อว. เยีย่มชมกจิกรรมภายใต้ 
การด�าเนินงานของ EECi โดย วศ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
NQI for Community หรอืโครงสร้างพืน้ฐานด้านคณุภาพของ
ประเทศ ด้านอาหาร/สมุนไพร, ผลิตภัณฑ์ยาง, วัสดุก่อสร้าง, 
Future Mobility, Avanced Materials และศนูย์วทิยาศาสตร์
บริการประจ�าภาคตะวันออก (GECC) ที่เป็นการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญของ วศ. ในการร่วมพัฒนา EECi เขตภาคตะวันออก 
ต่อไป ณ  ศนูย์การเรยีนรูป่้าวงัจนัทร์  โดยสถาบันปลูกป่า ปตท. 
วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง
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