
บทบาทของห้องสมุดกับการส่งเสริมบทบาทของห้องสมุดกับการส่งเสริม
การใช้สารสนเทศมาตรฐานการใช้สารสนเทศมาตรฐาน

ในอด่ตหุ่�องสม่ดเปี็นเพ่ยงแหุ่ลิ�งศึกษาหุ่าความร้�แลิะการใหุ่�บัริการขั�นพ้�นฐาน เช�น 
บัริการย้ม-ค้น บัริการหุ่�องอ�าน บัริการตอบัคำาถามแลิะช�วยค�นคว�า ฯลิฯ แต�ปัีจัจ่ับัันบัที่บัาที่ 
ของหุ่�องสม่ดได�เปีลิ่�ยนแปีลิงไปีตามย่คสมัย ร้ปีแบับัการใหุ่�บัริการม่ความหุ่ลิากหุ่ลิายขึ�น 
ความก�าวหุ่น�าของเที่คโนโลิย่ต�าง ๆ ได�เข�ามาม่บัที่บัาที่มากยิ�งขึ�น แลิะการปีรับัเปีลิ่�ยน 
พฤติกรรมของผู้้�ใช�บัริการจัากที่่�ต�องเดินที่างมาหุ่�องสม่ดด�วยตนเองเปี็นการส้บัค�นผู้�าน 
ระบับัอิเล็ิกที่รอนิกส์ ที่ำาใหุ่�หุ่�องสม่ดต�องปีรับัตัว โดยนำาเที่คโนโลิย่มาใช�พัฒนางานบัริการ
แลิะการจััดการสารสนเที่ศใหุ่�อย้�ในร้ปีแบับัอิเล็ิกที่รอนิกส์ เพ้�อใหุ่�ผู้้�ใช�บัริการสามารถเข�าถึง 
สารสนเที่ศต�าง ๆ  ได�สะดวก รวดเร็ว ท่ี่กท่ี่� ท่ี่กเวลิา รวมทัี่�งการบัริการเชิงร่กเพ้�อตอบัสนอง 
ความต�องการของผู้้�ใช�บัริการท่ี่�ตรงตามความต�องการมากยิ�งขึ�น  

ในปี 2561 กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ืรับการจัดืทำะเบ่ยนเป็นองค์์กรกำาหนดืมาตรฐาน 
(Standards Developing Organization; SDO) ประเภิทำขั�นสูงจัากสำานักงานมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
อ่ตสาหกรรม (สมอ.) (SDO หมายถึง หน�วยงานท่ำ�ม่ค์วามสามารถในการจััดืทำำามาตรฐานให้เป็นไป 
ตามหลุ่ักการสากลุ่) กลุ่ไกการมาตรฐานเพัื�อรับรองค์่ณภิาพัสินค์้าเป็นเค์รื�องมือสำาค์ัญทำ่�ช�วยให ้
ผู่้ประกอบการไทำยสามารถแข�งขันไดื้ในเวทำ่การค์้าโลุ่ก ซึ�งในการกำาหนดืมาตรฐานนั�น สารสนเทำศ 
ทำางวิทำยาศาสตร์แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่โดืยเฉพัาะสารสนเทำศดื้านมาตรฐานม่ค์วามสำาค์ัญแลุ่ะจัำาเป็น 
อย�างยิ�งต�อการนำามาประย่กต์ใช้ในการกำาหนดืร�างมาตรฐานค์่ณลุ่ักษณะผ่ลุ่ิตภิัณฑ์แลุ่ะมาตรฐาน
วิธ์่ทำดืสอบผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ เพัราะเป็นสารสนเทำศทำ่�เก่�ยวข้องกับข้อกำาหนดืค์่ณลุ่ักษณะ เกณฑ์ค์่ณภิาพั 
วิธ์่ทำดืสอบค์่ณภิาพัของผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ต�าง ๆ ดืังนั�น กองหอสม่ดืแลุ่ะศูนย์สารสนเทำศวิทำยาศาสตร์แลุ่ะ 
เทำค์โนโลุ่ย่ (สทำ.) เป็นอ่กหนึ�งห้องสม่ดืทำ่�ม่การปรับตัวแลุ่ะนำาเทำค์โนโลุ่ย่ต�างๆ มาใช้ในการพััฒนา 
งานบริการมาอย�างต�อเนื�อง ไม�เพั่ยงแต�การพััฒนาบริการขั�นพัื�นฐานเทำ�านั�น แต�ยังปรับเปลุ่่�ยน
กระบวนการทำำางานเชิงร่กให้สามารถเข้าถึงค์วามต้องการของผู่้ใช้บริการให้มากยิ�งขึ�นอ่กดื้วย 
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โดืยในปีงบประมาณ 2563 สทำ. ไดื้จัดัืทำำากิจักรรมสารสนเทำศ 
เพืั�อยกระดัืบมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม ภิายใต้โค์รงการ 
พััฒนามาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมเพัื�อยกระดืับค์่ณภิาพั
สินค้์า ซึ�งผู้่จััดืทำำาร�างมาตรฐานของ วศ. สามารถนำาข้อมูลุ่ไปใช้ 
ประกอบการจััดืทำำาร�างมาตรฐานใหม� พััฒนามาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
แลุ่ะวิธ์่การทำดืสอบผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ เพัื�อขับเค์ลุ่ื�อนอ่ตสาหกรรม 
เป้าหมายของประเทำศ ตลุ่อดืจันช�วยส�งเสริมให้ผู่้ประกอบการ 
สามารถนำาสารสนเทำศวิทำยาศาสตร์แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่ไปใช้พััฒนา 
สินค์้าให้ม ่ค์ ่ณภิาพัเป็นทำ่ �ยอมรับทำั �งภิายในประเทำศแลุ่ะ 
ต�างประเทำศ กิจักรรมดัืงกลุ่�าวฯ ได้ืทำำาการสำารวจัค์วามต้องการ

ใช้มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมเพืั�อยกระดัืบค่์ณภิาพัสินค้์า  
เพัื�อให้ไดื้ข้อมูลุ่ค์วามต้องการมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรม 
ทำ่�ตรงตามค์วามต้องการของผู่้ประกอบการอ่ตสาหกรรม แลุ่ะ 
สารสนเทำศมาตรฐานถูกนำาไปใช้ประโยชน์มากทำ่�ส่ดื จัากการ 
สำารวจัค์วามต้องการใช้มาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมของ 
กลุ่่�มตัวอย�างจัากอ่ตสาหกรรมเป้าหมาย ใน 4 สาขา ไดื้แก�  
1) ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ค์อนกร่ต 2) ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์พัลุ่าสติก 3) กระดืาษแลุ่ะ 
ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์กระดืาษ แลุ่ะ 4) ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อาหาร โดืยส�งแบบสำารวจัฯ 
ทำางหนังสืออิเลุ่็กทำรอนิกส์แลุ่ะจัดืหมายให้กับผู่้ทำ่�เก่�ยวข้องใน 
กลุ่่�มอ่ตสาหกรรมสาขาดัืงกลุ่�าวฯ จัำานวนทัำ�งสิ�น 454 ค์น ได้ืรับ 
แบบสำารวจัคื์น จัำานวน 91 ค์น คิ์ดืเป็นร้อยลุ่ะ 20.04 ของผู้่ตอบ 
แบบสำารวจัทำั�งหมดื ซึ�งผ่ลุ่จัากการสำารวจัพับว�า มาตรฐานทำ่� 
กลุ่่�มตัวอย�างจัากภิาค์อต่สาหกรรมใช้ ไดื้แก� 1) มอก. 2) ISO  
3) ASTM 4) TAPPI 5) JIS แลุ่ะอื�นๆ โดืยม่รายลุ่ะเอ่ยดืดัืงตาราง 
ท่ำ� 1 สำาหรับตัวอย�างมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ อ่ตสาหกรรมท่ำ�ต้องการ 
ให้จััดืทำำาม่ดัืงน่� 1) ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ค์อนกร่ต เช�น ค์อนกร่ตแห้งสำาเร็จัรูป  
ค์อนกร่ตผ่สมเสร็จั 2) พัลุ่าสติก เช�น เทำปพัันเกลุ่่ยวสำาหรับงาน 
ประปา พัลุ่าสติกบรรจ่ัภัิณฑ์ 3) กระดืาษแลุ่ะผ่ลิุ่ตภัิณฑ์กระดืาษ 
เช�น กลุ่�องกระดืาษลูุ่กฟูีก กระดืาษกลุ่�องเค์ลืุ่อบ แลุ่ะ 4) ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
อาหาร เช�น ข้าว แป้งข้าวโพัดื โดืยม่รายลุ่ะเอ่ยดืดัืงตารางท่ำ� 2  
สำาหรับข้อมูลุ่ทำ่�ต้องการให้ม่อยู�ในฐานข้อมูลุ่ดื้านมาตรฐาน 
ผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรม ไดื้แก� มาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ วิธ์่การ 
วิเค์ราะห์ ทำดืสอบ กฎหมาย/ระเบ่ยบ/ข้อบังคั์บ หน�วยงานท่ำ�ให้ 
บริการวิเค์ราะห์ ทำดืสอบ บทำค์วามวิชาการ งานวิจััย สิทำธิ์บัตร 
ระบ่ข้อบังคั์บทัำ�งกายภิาพั ช่วภิาพั เค์ม่ มาตรฐานอ้างอิงอื�นๆ ท่ำ� 
ระบ่อ้างอิงไว้ใน มอก. แต�ลุ่ะฉบับ ข้อมูลุ่เปร่ยบเท่ำยบ มอก. ไทำย  
กับมาตรฐานต�างประเทำศ แลุ่ะขั�นตอนระเบ่ยบปฏิิบัติในการ 
ขอรับรอง ตามลุ่ำาดัืบ 

ตารางที่่� 1 มาตรฐานที่่�กลิ่�มตัวอย�างจัากภาคอ่ตสาหุ่กรรมใช� 10 อันดับัแรก

  รายช้�อมาตรฐาน ร�อยลิะ

มอก. (มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม)  70.33
ISO (International Organization for Standardization) 65.93
ASTM (ASTM International)  30.77
TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry) 17.58
JIS (Japanese Industrial Standards)  12.09
FSC (Forest Stewardship Council)  8.79
DIN (Deutsches Institut für Normung)  8.79
AOAC (AOAC International)  7.69
GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point) 7.69
AWWA (American Water Works Association) 6.59 วา
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สรรสาระนางสาวพนารัตน์ มอญใต� นักวิที่ยาศาสตร์ชำานาญการ กองหุ่อสม่ดแลิะศ้นย์สารสนเที่ศวิที่ยาศาสตร์แลิะเที่คโนโลิย่



 ผู้ลิิตภัณฑ์์   มาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมท่ี่�ต�องการ
ผู้ลิิตภัณฑ์์คอนกร่ต •  ค์อนกร่ตแห้งสำาเร็จัรูป (6 ค์น)
  •  ค์อนกร่ตผ่สมเสร็จั (3 ค์น)
  •  แผ่�นผ่นังค์อนกร่ตหลุ่�อสำาเร็จัรูป (พัร่ค์าสทำ์) /Precast concrete ใช้กับงานอาค์าร  
   โค์รงสร้างต�างๆ (2 ค์น)
  • ค์อนกร่ตบล็ุ่อกไม�รับนำ�าหนัก
  • ค์อนกร่ตผ่สมเสร็จัชนิดืเปียก
  • ค์อนกร่ตสำาหรับการผ่ลิุ่ตเสาเข็มไมโค์รไพัล์ุ่
  • ชนิดืแลุ่ะข้อจัำากัดืของปูนซ่เมนต์สำาหรับงานค์อนกร่ต
  • ปูนซ่เมนต์
  • ปูนสำาเร็จัรูปเทำปรับระดัืบพืั�น
  • ปูนไฮบริดื ซ่เมนต์ขาว
  • แผ่�นค์อนกร่ต
  • ฝ่าทำ�อระบายนำ�าค์อนกร่ต
  • ใยเหล็ุ่กเสริมค์อนกร่ต
  • มาตรฐานหิน
  • มาตรฐานทำราย
ผู้ลิิตภัณฑ์์พลิาสติก • กระสอบพัลุ่าสติก (มอก. 729)
  • ชามพัลุ่าสติกใส�บะหม่�กึ�งสำาเร็จัรูป
  • เทำปพัันเกลุ่่ยว
  • เทำปพัันเกลุ่่ยวสำาหรับงานประปา
  • บรรจ่ัภัิณฑ์พัลุ่าสติกสำาหรับผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ยา
  • พัลุ่าสติกบรรจ่ัภัิณฑ์
  • ฟ่ีล์ุ่มยืดืพัันพัาเลุ่ทำ (ฟ่ีล์ุ่มพัลุ่าสติกชนิดื PE)
  • ฟ่ีล์ุ่มยืดืพัันพัาเลุ่ทำแบบฮูดื (ฟ่ีล์ุ่มพัลุ่าสติกชนิดื HDPE)
  • ฟ่ีล์ุ่มยืดืพัันหญ้า (ฟ่ีล์ุ่มพัลุ่าสติกชนิดื PE)
  • ฟ่ีล์ุ่มใสถนอมอาหาร
  • สติกเกอร์
  • Flexible Packaging
  • LAB TEST เก่�ยวกับบรรจ่ัภัิณฑ์สำาหรับอ่ตสาหกรรมอาหาร
  • โฟีมกลุ่�อง
  • โฟีมก�อสร้าง
  • แผ่�นฉนวน (EPS, PIR)
  • พัลุ่าสติกย�อยสลุ่ายได้ืสำาหรับบรรจ่ัอาหาร
  • บรรจ่ัภัิณฑ์อาหารแลุ่ะบรรจ่ัภัิณฑ์อัจัฉริยะ (Smart packaging)
  • ถ่งเก็บนำ�านมแม�
กระดาษแลิะผู้ลิิตภัณฑ์์ • กลุ่�องกระดืาษลูุ่กฟูีก (3 ค์น)
กระดาษ  • กระดืาษทำำาลูุ่กฟูีก (2 ค์น)
  • กระดืาษกลุ่�องเค์ลืุ่อบ (2 ค์น)
  • กระดืาษค์ราฟีท์ำ (2 ค์น)
  • งานพิัมพ์ัแลุ่ะบรรจ่ัภัิณฑ์กระดืาษ (2 ค์น)
  • กระดืาษแข็งเพืั�อการพิัมพ์ั
  • กระดืาษเค์ลืุ่อบ
  • กระดืาษถ�ายเอกสาร 
  • กระดืาษทำำาผิ่วกลุ่�อง
  • กระดืาษทำำาสำาเนาชนิดืไร้ค์าร์บอน

ตารางที่่� 2 ตัวอย�างมาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมที่่�ต�องการใหุ่�จััดที่ำา
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ข้อมูลุ่จัากผ่ลุ่การสำารวจัน่� สทำ. ได้ืส�งมอบให้ค์ณะกรรมการกำาหนดืมาตรฐานของ วศ. เพืั�อใช้ประกอบการพิัจัารณาจััดืทำำาร�าง 
มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม (มอก.) ต�อไป นอกจัากน่� สทำ. ยังใช้เป็นข้อมูลุ่ประกอบการพััฒนาฐานข้อมูลุ่ด้ืานมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
อ่ตสาหกรรมเพืั�อยกระดัืบค่์ณภิาพัสินค้์า ในปี 2564 รวมทัำ�งขยายการบริการข้อมูลุ่ด้ืานมาตรฐานสู�ผู้่ประกอบการในกลุ่่�มอ่ตสาหกรรม 
เป้าหมาย โดืยจััดืหาสารสนเทำศด้ืานมาตรฐานเพิั�มมากขึ�น ปัจัจ่ับัน สทำ. ม่สารสนเทำศมาตรฐานทัำ�งสิ�งพิัมพ์ัแลุ่ะออนไลุ่น์ เช�น ASTM, 
AOAC, AACC, AATCC, AASHTO, ASHRAE, USP, BP, JIS, NFPA, TAPPI ฯลุ่ฯ ผู้่ใช้บริการสามารถสืบค้์นสารสนเทำศทำางวิทำยาศาสตร์ 
แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่ไดื้ทำาง http://siweb.dss.go.th แลุ่ะตรวจัสอบรายการสารสนเทำศมาตรฐานไดืท้ำาง http://siweb1.dss.go.th/
standardinhouse/

การจััดืทำำากิจักรรมสารสนเทำศเพืั�อยกระดัืบมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมดัืงกลุ่�าวฯ นับเป็นบทำบาทำเชิงร่กท่ำ�สำาคั์ญในการเข้าไป 
สนับสน่นข้อมูลุ่สำาหรับนำาไปใช้ประกอบการจััดืทำำาร�าง มอก. ของผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ให้กับค์ณะกรรมการกำาหนดืมาตรฐานของ วศ. ท่ำ�เป็น 
ผู่้ใช้บริการกลุ่่�มหนึ�งทำ่�สำาค์ัญของห้องสม่ดื ซึ�งจัะส�งผ่ลุ่ให้ผู่้ประกอบการสามารถนำาสารสนเทำศแลุ่ะมาตรฐานไปใช้ประโยชน์ในการ 
ยกระดัืบสินค้์าแลุ่ะบริการให้ม่เทำค์โนโลุ่ยแ่ลุ่ะนวัตกรรมท่ำ�ทัำนสมัยต�อไป 

เอกสารอ�างอิง
อรสา อ�อนจัันทำร์. SDO บทำบาทำใหม�ของกรมวิทำยาศาสตร์บริการ. วารสารกรมวิทำยาศาสตร์บริการ [ออนไลุ่น์]. กรมวิทำยาศาสตร์บริการ. 
พัฤษภิาค์ม 2562, 68(210), 4-5 [อ้างถึงวันท่ำ� 30 ม่นาค์ม 2564]. เข้าถึงจัาก: http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2562_68_210_
P4-5.pdf

 ผู้ลิิตภัณฑ์์   มาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมท่ี่�ต�องการ
  • กระดืาษทำำาสำาเนาชนิดืไร้ค์าร์บอน
  • กระดืาษบรรจ่ัภัิณฑ์
  • กระดืาษไวค์วามร้อน
  • กระดืาษพิัมพ์ัแลุ่ะเข่ยน แลุ่ะในแวดืวงอ่ตสาหกรรมกระดืาษ
  • โซเด่ืยมซิลิุ่เกต
  • Test liner paper
  • Slide Angle
ผู้ลิิตภัณฑ์์อาหุ่าร • ข้าว (2 ค์น)
  • พัันธ์่์ข้าว
  • เค์รื�องดืื�มนำ�าอัดืลุ่มแลุ่ะนำ�าดืื�ม
  • แป้งข้าวโพัดื
  • แป้งมันสำาปะหลัุ่ง ประเภิทำ Native starch แบบรายลุ่ะเอ่ยดืชัดืเจันให้เป็นมาตรฐานเด่ืยว 
   ฉบับเด่ืยว
อ้�นๆ   ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์วัสด่ืก�อสร้าง
  • กระเบื�องเซรามิก
  • กระเบื�องม่งหลัุ่งค์าเซรามิก แลุ่ะค์รอบ
  • กาวยาแนว
  • แปหลัุ่งค์า สำาเร็จัรูป เหล็ุ่กเค์ลืุ่อบกัลุ่วาไนซ์ 
  • แผ่�นกาว Butyl ป่ดืรอยต�อ จ่ัดืต�อ ป้องกันการรั�วซึม ส�วนต�างๆ ของหลัุ่งค์า
  • เหล็ุ่กช่บสังกะส่
  • อ่ปกรณ์ยึดื วัสด่ืม่งหลัุ่งค์า แลุ่ะค์รอบ ป้องกันการหลุ่่ดืปลิุ่ว เช�น ตะปูเกลุ่่ยวชนิดืต�างๆ แลุ่ะ 
   ขอยึดืกระเบื�อง
  อื�นๆ 
  • Battery 
  • การวิเค์ราะห์ทำดืสอบค่์ณภิาพันำ�า
  • สิ�งทำอ
  • สินค้์าหลุ่ายๆ ประเภิทำท่ำ�ขายตามร้านท่ำกอย�าง 20 บาทำ
  • วัสด่ื/อ่ปกรณ์ในระบบนำ�าด่ื/นำ�าเส่ย
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