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บรรณาธิการทักทาย

	 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	ฉบับท่ี	220	ขอพา												
ทุกท่านท�าความรู้จักกับ	ดร.จรูญ	จันทร์สมบูรณ์	นักวิทยาศาสตร์
ช�านาญการพิเศษ	จากกองวัสดวุศิวกรรม	และคณุจติวไิล	เวฬุวนารกัษ์	
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค	
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น	“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น วศ. ประจ�าปี 
2564”	เนือ่งในวันข้าราชการพลเรอืน	ในคอลมัน์	People	in	Focus	
และในคอลัมน์	Special	Guest	พบกับคุณรุจิรา	ลานสกุล	ผู้ก่อตั้ง
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดสยามเทคฟาร์ม	ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัรางวลัชนะ
เลศิในการประกวดนวัตกรรมการแปรรปูผลติภัณฑ์จากจิง้หรดีงาน
มหกรรมจิง้หรดีประจ�าปี	2564	ด้วยผลงาน	“พาสต้าจิง้หรดีแปรรปู” 
ซึ่งเป็นโปรตีนทางเลือกที่	วศ.	ได้ร่วมพัฒนากับผู้ประกอบการ										
เพ่ือสร้างรายได้ให้เกิดเศรษฐกิจหมนุเวียนในชมุชน	และยังเป็นการ
พัฒนาทางด้านอาหารท่ีย่ังยืนอกีด้วย	นอกจากยังมอีงค์ความรูอ้กี
มากมายที่นักวิทยาศาสตร์ของเราได้น�ามาบอกเล่าให้กับผู้อ่าน						
ทุกท่าน	เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	
Goals:	SDGs)	ในคอลัมน์สรรสาระ

	 สุดท้ายน้ีขอขอบคุณทุกท่านที่ได ้ติดตามอ่านวารสาร																		
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	และหากมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
วารสาร	สามารถส่งมาได้ที	่E-Mail	:	pr@dss.go.th	โทรศพัท์	0	2201	
7095-8	และโทรสาร	0	2201	7470

วารสารราย 4 เดือน 
จัดท�าโดย	กลุ่มประชาสัมพันธ์	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	
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วศ.วันนี้ 
•	 วศ.อว.ร่วมพัฒนาพ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลกสตูล	 “ส�ารวจ												

การจัดการขยะและปริมาณไมโครพลาสติกเพ่ือวางแผน																				
การจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม”

People in focus
•	 ข้าราชการดีเด่น	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ประจ�าปี	2564

Special Guest
•	 เกษตรกรไทยกับการแปรรูป	“เส้นพาสต้าจากจิ้งหรีด”

สรรสาระ
•	 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	:	วัฏจักรชีวภาพ
•	 การพัฒนาเครือ่งมอืชมุชน	เช่น	เครือ่งอบแห้งดอกดาวเรอืง	
•	 การยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
•	 การติดตามตรวจสอบ	และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

เ พ่ือเป ้าหมายการพัฒนาท่ี ย่ัง ยืน	 (Susta inable	
Development	Goals:	SDGs)

•	 Net	Zero
•	 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ลดกระดาษ	สื่อสารงาน									

อย่างสร้างสรรค์	
•	 Plant	Based	รักษาโลก	
•	 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ	 (NQI)	 กับ									

การส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)	
•	 ความส�าคัญของ	 ISO/IEC	 17025	 กับการพัฒนา																				

อย่างยั่งยืน	
•	 กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะ

สมัผสัอาหารจากธรรมชาตติามแนวทางเศรษฐกิจหมนุเวียน
•	 บทบาทของวิทยาศาสตร์ต ่อการพัฒนาที่ ย่ังยืนของ

ประเทศไทย	(SDGs)

รอบรู้ รอบโลก
•	 เชื่อมไทย	เชื่อมโลก	:	การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย
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วศ.อว.ร่วมพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล
“ส�ารวจการจัดการขยะและปริมาณไมโคร
พลาสติกเพื่อวางแผนการจัดการมลพิษ       

ทางสิ่งแวดล้อม”
นายพิพัฒน์ ดยีอดย่ิง    นักวิชาการเผยแพร่

กลุม่ประชาสัมพันธ์

	 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลประกาศให้	Bio-Circular-Green	
Economy	(BCG	Model)	เป็นวาระแห่งชาตทิีจ่ะใช้เป็นฐานการพัฒนา
ประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง	โดยมีศาสตราจารย์
พิเศษ	ดร.อเนก	เหล่าธรรมทัศน์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา	
วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวตักรรม	(อว.)	เป็นประธานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน	BCG	Model	เล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในพ้ืนท่ีของ							
จังหวัดสตูล	ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดเล็กมีประชากรประมาณสองแสน				
กว่าคน	แต่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งภูเขาและทะเล	
สามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพ้ืนท่ีและประเทศได้		อย่างมาก	
กระทรวง	อว.	จงึสานพลงัของ	4	เสอื	อว.	ได้แก่	ส�านักงานปลดักระทรวง	
(สป.อว.)	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	ส�านกังานการวิจยัแห่งชาต	ิ(วช.)	
และส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	(ปส.)	ร่วมมือเพ่ือพัฒนาจังหวัดสตูล																
สู่ความย่ังยืน	ภายใต้แนวทางการพัฒนา	BCG	น�าองค์ความรู้มา												

บรูณาการศาสตร์ท้ังด้านวิทยาศาสตร์	ศิลปะศาสตร์	มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	สู่การพัฒนาจังหวัดสตูล	อย่างยั่งยืน
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกับ
การให้บรกิารทางวทิยาศาสตร์	ด�าเนินการก�ากับดูแล	ส่งเสรมิ	วิจยัและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการ	
กลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ	โดยน�าศักยภาพ
ความเชีย่วชาญของนกัวจิยั	และประสทิธิภาพในการวิเคราะห์ทดสอบ
ทีม่มีาตรฐานมาช่วยยกระดบักรพัฒนาพ้ืนทีจ่งัหวัดสตลู	ภายใต้โครงการ	
“งานวิจัยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกและการจัดการ
ขยะในพ้ืนทีอ่ทุยานธรณีโลกสตลูอย่างย่ังยนื”	โดยร่วมมอืกับมหาวิทยาลยั
ราชภฎัสงขลา	วิทยาเขตสตลู	และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

วศ.วันนี ้
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วศ.วันนี ้

	 ท้ังนี้	นักวิจัย	วศ.อว.	ได้ลงพ้ืนที่ส�ารวจสภาพแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั่ง	พร้อมจัดเก็บตัวอย่างขยะไมโครพลาสติกโดยรอบบริเวณ
เกาะหลเีป๊ะเพ่ือน�ากลบัไปวเิคราะห์	ทดสอบในห้องปฏบิตักิาร		ใช้ข้อมลู
เพ่ือวางแผนเก่ียวกับการจดัการมลพิษทางสิง่แวดล้อมในด้านการแก้ไข
ปัญหาขยะโดยรอบอุทยานฯ	บนเกาะสาหร่าย	และเกาะหลีเป๊ะ	ซึ่งจะ
มผีลต่อการประเมนิอทุยานธรณีโลกของยูเนสโก	พร้อมสร้างความร่วมมอื
จากทีม	4	เสอื	อว.	และหน่วยงานอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้องในการรวมพลงัขับเคลือ่น
น�าองค์ความรู้พร้อมเทคโนโลยีไปบริหารจัดการให้สภาพแวดล้อมใน
พ้ืนทีใ่ห้มคีวามสวยงามและย่ังยืนตามแนวทางการพัฒนา	BCG	Model		
โดยร่วมกันใช้ทรพัยากรและบคุลากรท่ีมคีวามสามารถตามภารกิจหลกั
ของหน่วยงานภายใต้กระทรวง	อว.	พร้อมร่วมจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
ความร่วมมอืทางวิชาการในการพัฒนาอทุยาธรณีโลกสตลูให้ได้รบัการ
รับรองตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก	(UNESCO)	ยกระดับการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรูเ้พ่ือส่งเสรมิการท่องเท่ียวสูร่ะดับสากล	และสนบัสนุน
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์จากอุทยานธรณีโลก	ผลักดันให้
จงัหวดัสตลูเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางมรดกวัฒนธรรม	และขับเคลือ่น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ	BCG	ให้เกิดเศรษฐกิจมูลค่าสูง	
โดยใช้	Geopark	เป็นตัวน�าในการสร้าง	Sustainable	Development	
Economic	Zone	ให้เป็น	World	Destination	ของประเทศไทยต่อไป
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ�าปี 2564

1	เมษายน	ของทุกปี	
เป็นวันข้าราชการพลเรือน 
เน่ืองจากเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก	คือ	วันท่ี	1	เมษายน	
2472	และเพ่ือเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	7	ในพระมหาจักรี																					
บรมราชวงศ์	ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง	ทบวง	กรม	ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน											
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว	ส�านักงาน	ก.พ.	จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น	ตั้งแต่วันที่	1	
เมษายน	2523	เป็นต้นมา	โดยจัดกิจกรรมเป็นประจ�าทุกปี	 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือยกย่อง																		
เชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น	ช่วยสร้างขวัญและก�าลังใจให้ข้าราชการกระท�า
ความดีตลอดไป	พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานใหม่	ๆ	ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน	และ															
การสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าท่ีของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ	 เสียสละ	และ		
อุทิศเวลาเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม	
	 ส�าหรับวันข้าราชการพลเรือน	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	(1	เมษายน	2565)	นั้น	คณะอนุกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	ได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีก�าหนด	โดยในปีน้ี	มีผู้ได้
รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากสังกัดต่าง	ๆ	ท่ัวประเทศ	จ�านวนท้ังส้ิน	619	คน	โดย	ดร.จรูญ 
จันทร์สมบรูณ์	นกัวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ	กองวัสดวิุศวกรรม	และนางสาวจติวไิล เวฬวุนารกัษ์ 
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	ได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ประจ�าปี	2564

People 
in Focus

นายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์  นกัวิชาการเผยแพร่ช�านาญการ	

นางสาวกัญญาณัฐ เทวงษา  นกัวิชาการเผยแพร่ปฏิบตักิาร

กลุม่ประชาสัมพันธ์
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People 
in Focus

แนวคิดหรือหลักการในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ

	 เราเทิดทูนในหลวงรชักาลท่ี	9	มาก	เห็นพระองค์ทรงงานหนักเพ่ือประชาชน	

ท่านเป็นต้นแบบ	ถึงเราจะเป็นฟันเฟืองเลก็ ๆ  เราก็สามารถช่วยขบัเคลือ่น

ในหน้าท่ีของเรา ค�าสอนของในหลวงรัชการท่ี	9	ที่ว่า	ปิดทองหลังพระ              

เรายึดมั่นมาโดยตลอด	เราท�าอาจจะไม่มีใครมองเห็น	แต่ถ้าเราอดทน	ค่อย	ๆ	

สร้างและลงมือท�าเรื่อย	ๆ	สักวันหนึ่งก็จะมีคนเห็น	เหมือนกลุ่มวัสดุก่อสร้างท่ี

เราเข้ามา	เมือ่	20	กว่าปีทีแ่ล้ว	ไม่มอีะไรเลย	เครือ่งมอืก็มน้ีอยมาก	จนเกิดความคดิ

ว่าเรามาท�าอะไรท่ีน่ี	คดิว่าจะย้ายโอนไปท่ีอืน่ท่ีเราอาจจะมปีระโยชน์มากกว่านี	้

แต่เราก็มองและพยายามปรับ	มองงานว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร	เราก็สร้าง

ขึ้นมาเรื่อย	ๆ 	จนในปัจจุบัน	เป็นความภาคภูมิใจที่เราสามารถสร้างห้องปฏิบัติ

การด้านวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจร	เรียกได้ว่าครบวงจรที่สุดของเมืองไทย	เป็นที่

ยอมรับของคนทั่วไป	เป็นความภาคภูมิใจที่เราท�าได้

ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น วศ. ประจ�าปี 2564

	 มีบางท่านบอกว่าท�าไมไม่สมัครตั้งนานแล้ว	มีบางคุณสมบัติ	บางข้อ

ค�าถามทีเ่รายังไม่สามารถกรอกในใบสมคัรไม่ได้	คอื	“คณุเคยได้รบัรางวัลอะไร?”	

ซึ่งหลายคนมองว่าไม่เห็นจ�าเป็นต้องเติมให้ครบ	แต่เราเป็นคนท�าอะไรแล้วจะ

ต้องให้ดีท่ีสุด	ท�าอะไรไปแล้วจะต้องไม่มีข้อครหาได้ในภายหลัง	ต้องเป็นต้น

แบบท่ีดีให้กับรุ่นน้องท่ีท�างาน	จึงเลยตัดสินใจสมัคร	หลังจากท่ีได้รับรางวัลท่ี

กล่าวมาข้างต้น	และดีใจที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนี้

ความตั้งใจในการรับราชการ
	 ในช่วงนัน้	วศ.	เปิดรบัสมคัรนกัวิทยาศาสตร์สาขาเคม	ีซึง่เป็นวุฒิการศกึษา

ทีส่�าเรจ็การศกึษาปรญิญาโทพอด	ีและส่วนตัวเรามคีวามตัง้ใจอยากรบัราชการ

อยู่แล้ว	ไม่ได้มคีวามชืน่ชอบการเป็นอาจารย์หรอือยู่ในภาคเอกชน	มคีวามใฝ่ฝัน

อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ	และครอบครัวไม่มีใครรับราชการ	

และส่วนตัวชอบท�างานท่ีสามารถสร้างประโยชน์ได้ ซึ่งการรับราชการ   

น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าในภาคส่วนอื่น ๆ 	จึงสมัครสอบ

แข่งขนัและได้มารบัราชการในต�าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ตามท่ีตัง้ใจ	ซึง่ในตอนนัน้	

วศ.	ขึ้นกับ	“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”	และ	วศ.	เป็นการท�างาน

ครั้งแรก	บรรจุเมื่อ	พ.ศ.	2545	ตอนนี้ย่างเข้าปีที่	21	ในการรับราชการแล้ว

ผลงานหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจ
	 ความจรงิมผีลงานหรอืท่ีเราภูมใิจหลายอย่าง	เช่น	เราสร้างห้องปฏบิตักิาร

ขึ้นมาให้ได้ครบวงจรและเป็นที่ยอมรับ	ตอนนี้กลุ่มของเรา	(กลุ่มวัสดุก่อสร้าง)	

สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้ร้อยกว่าผลิตภัณฑ์	ทั้งมาตรฐานในประเทศและ

ต่างประเทศ	สดุท้ายเราขอยืน่มาตรฐานห้องปฏบิติัการ	ISO	17025	เราพัฒนา

วิธีวิเคราะห์ทดสอบ	เราตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล	ISI	ในระดับโลก	และคนชอบ

บอกว่าเราท�างานวิจยัแล้วขึน้ห้ิง	ไม่ได้มกีารน�ามาปรบัใช้ได้จรงิ	เราจงึพยายาม

ผลักดันงานวิจัยให้ไปสู่ภาคเอกชน	ซึ่งผลงานชิ้นล่าสุดท่ีได้รับรางวัลจากสภา

วิจัยแห่งชาติ	คือ	งานคอนกรีตแห้งผสมส�าเร็จส�าหรับสิ่งแวดล้อมทางทะเล	นี่

คือตัวอย่างท่ีเราสามารถใช้งานวิเคราะห์แล้วต่อยอดจนสามารถน�าไปใช้งาน

ได้จรงิ	ขายได้จรงิ	และท่ีส�าคญั	คอื	จดัท�าเป็นมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม

ได้ด้วย	ถือเป็นความภาคภูมิใจของเรา

ฝากถึงผู้อ่านและพี่น้องข้าราชการ
 ไม่ว่าเราจะอยู่ในต�าแหน่งไหน หน้าท่ีอะไร ให้เราพยายามมองว่า 

เราสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับงานน้ัน	ตั้งใจท่ีจะท�าทุกอย่างให้ดี

ที่สุดอย่างเต็มความสามารถ	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	มีความมานะพยายาม

ท�าไปเรื่อย	ๆ	ท�าไปจนเกิดความช�านาญ	และเมื่อช�านาญแล้ว	ผลงานของเรา

จะเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกหน่วยงาน

6 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ6 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

                             ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ 
                                                นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ 
                                                กองวัสดุวิศวกรรม
                                                บรรจุราชการเมื่อ 1 มีนาคม 2545 (20 ปี)
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ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น วศ. ประจ�าปี 2564

	 รู้สึกดีใจ	และคิดว่าเราต้องประพฤติตนให้ไปในทิศทางที่ด	ีซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีการ

งานของตนเอง	นอกจากภาระหน้าที่ของตัวเองแล้ว	เราต้องดูแลน้อง	ๆ	ในทีมของเรา

ด้วย	ย่ิงเติบโตขึ้น	ต้องครองคน ครองงาน	บางครั้งก็ต้องดูแลให้คนในทีมของเรา									

เข้าท่ีเข้าทาง	ไปในแนวทางท่ีสมควรเหมาะสม	เป็นค�าง่าย	ๆ	ท่ีท�าจริง	ๆ	ยากมาก												

เพ่ือช่วยให้องค์กรของเรามีการพัฒนาไปเรื่อย	ๆ	ทั้งในเรื่องศักยภาพ	มีมาตรฐาน														

รวมไปถึงภาพลักษณ์ของหน่วยงานด้วย	เราท�าในสิ่งที่เราสามารถช่วยพัฒนาได้	แต่

สุดท้ายแล้วไม่ได้ข้ึนกับเราเพียงคนเดียว	ทุกคนและทุกฝ่ายต้องช่วยกัน	ซึ่งหลายคน

มองว่าไม่เหน็จ�าเป็นต้องเตมิให้ครบ	แต่เราเป็นคนท�าอะไรแล้วจะต้องให้ดท่ีีสดุ	ท�าอะไร

ไปแล้วจะต้องไม่มีข้อครหาได้ในภายหลัง	ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับรุ่นน้องท่ีท�างาน								

จึงเลยตัดสินใจสมัคร	หลังจากที่ได้รับรางวัลที่กล่าวมาข้างต้น	และดีใจท่ีได้รับรางวัล

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนี้

ความตั้งใจในการรับราชการ
	 ส่วนตัว	เตบิโตในครอบครวัทีพ่่อแม่รบัราชการ	คณุพ่อเป็นต�ารวจ	คณุแม่เป็นคณุครู	

เรามองเห็นว่าอาชีพน้ีมีความมั่นคง	สามารถเลี้ยงดูลูก	ๆ	ได้อย่างมั่นคง	ไม่มีปัญหา	

มองถึงความมั่นคงมากกว่า	ถึงได้เลือกที่จะรับราชการเป็นอันดับแรก	เรียนปริญญา

โทจบ	พอดี	วศ.	เปิดสอบบรรจุ	และตรงสายกับที่เรียนจบมา	เลยลองสอบแข่งขัน	แล้ว

ก็ได้บรรจุราชการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	

ผลงานหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจ
	 สิง่ท่ีภมูใิจท่ีไม่ใช่ตวัผลงาน	เราภูมใิจทีเ่ราสามารถช่วยเหลอืคนอืน่ได้	ตลอด	10	ปี							

ทีร่บัราชการ	มคีนเข้ามาปรกึษาหรอืขอข้อมลูองค์ความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์และข้อมลู

เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง	เป็นสิ่งที่เราท�างานมาเรื่อย	ๆ	จนเกิดความช�านาญระดับหนึ่ง	

เกิดคุณค่าในตัวเราเองว่า	ในชีวิตน้ี ฉันก็สามารถช่วยเหลือคนอ่ืนได้ หากเป็นผล

งานหรือรางวัลท่ีภาคภูมิใจ	คงเป็นรางวัลข้าราชการดีเด่นท่ีได้รับในปีน้ี	อย่างน้อยครั้ง

หนึ่งในชีวิตราชการเราก็เคยได้รับรางวัลนี้	และเมื่อช่วง	พ.ศ.	2560-2561	ได้รับรางวัล	

“คนดีศรี	วศ.”	2	ครั้ง	ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศเช่นกัน	เป็นอีกหนึ่งความส�าเร็จและ

เป็นความภาคภูมิใจของเรา

แนวคิดหรือหลักการในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ

	 เราต้องซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส เนื่องด้วยภารกิจ	มีหน้าท่ีทดสอบและ
รายงานผลการทดสอบต่าง	ๆ	เราจะต้องตระหนักในจุดนี้ให้มากที่สุด	เพราะรายงานที่

ออกไปจะส่งผลกระทบกับบางสิ่งท่ีเก่ียวข้องเสมอ	และเนื่องจาก	วศ.	เป็นหน่วยงานท่ี

ให้บริการประชาชน	อีกหนึ่งหลักการที่ส�าคัญ	คือ	ต้องมีใจบริการ (Service	Mind)	มัก
มีผู้คนขอความช่วยเหลือ	ซึ่งบางครั้งงานน้ันไม่ได้เก่ียวกับภารกิจหลักของเราโดยตรง	

แต่ถ้าเราสามารถช่วยเหลอืได้	เราก็ช่วย	แต่ต้องเรยีงตามล�าดับ	เพราะเราก็ต้องมีความ

รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของเราด้วยเช่นกัน	

นางสาวจิตวิไล เวฬุวนารักษ์    
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ 
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 
บรรจุราชการเมื่อ 21 พฤษภาคม 2555 (10 ปี)

7วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 7วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ฝากถึงผู้อ่านและพี่น้องข้าราชการ
	 ถ้าเป็นสมัยก่อน	เราก็คงจะเห็นว่า	ข้าราชการท�างานสบาย	แต่สมัยน้ีไม่ได้เป็น

แบบนัน้แล้ว	โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง	มกัได้รบัแรงกดดนัโดยตรง	และเป็นหน่วย

งานท่ีต้องบริการประชาชน	ดังนั้น	เราต้องมีใจที่สนุก รักในงานท่ีท�า และพร้อม

ท�างานกับมันจริง ๆ เพราะงานของเราก็คือการบริการลูกค้า	เป็นงานหลักของ	วศ.	

เลยก็ว่าได้	ภารกจิหลกัและพัฒนาการของหน่วยงานถึงจะด�าเนินต่อไปได้	และเราต้อง

เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการท�างาน	เพราะ

สงัคมภายนอกเปลีย่นไป	เราต้องปรบัตวัตามสถานการณ์	เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและสงัคมในปัจจบุนั	อยากให้ทกุท่านสนกุกับงาน	จะได้มแีรงท�าไปเรือ่ย	ๆ 	

ถึงเหนื่อยแต่ถ้าสนุก	เราก็ยังสามารถท�างานต่อไปได้	..
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Special 
Guest

Special	Guest	ในฉบบันี	้เรามาท�าความรูจ้กักับ	คุณรจุริา ลานสกุล (คณุไก่) กรรมการ										
ผูจ้ดัการ	ผูก่้อตัง้ห้างหุน้ส่วนจ�ากัดสยามเทค	58	และประธานกลุม่รฐัวิสาหกิจชมุชนฅนค้น

แมลง	อ�าเภอชมุแพ	จงัหวัดขอนแก่น	ผูป้ระกอบการท่ีพัฒนาผลติภัณฑ์	“พาสต้าจิง้หรดี

แปรรูป”	ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	จนได้รับรางวัลชนะเลิศ	ในการประกวด

นวตักรรมการแปรรปูผลติภัณฑ์จากจิง้หรดี	งานมหกรรมจิง้หรดีประจ�าปี	2564	ทีผ่่านมา	

วศ. ช่วยผู้ประกอบการในการพฒันาผลติภณัฑ์อย่างไรบ้าง ?
	 ต้องขอบคณุกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	อย่างมาก	ท่ีเข้ามาดแูลและสนบัสนุนองค์

ความรูแ้ละถ่ายทอดนวัตกรรมการแปรรปูจิง้หรดี	พัฒนาจนเป็นเส้นพาสต้าจิง้หรดีแปรรปู	

ทีผ่่านมากลุม่รฐัวิสาหกจิชมุชนฯ	และสยามเทคฟาร์มได้รเิริม่แนวคดินีม้าประมาณ	3	ปี								

จนกระท่ังวศ.	ได้เข้ามาร่วมพัฒนานวัตกรรมน้ีจนประสบความส�าเรจ็	และต้องขอบคณุอย่าง

สงูทีช่่วยเหลอืเกษตรกรในชมุชนท่ีได้รบัประโยชน์อย่างมาก	เนือ่งจากปัจจบุนัราคาขายสด

ของจิง้หรดีนัน้ราคาต�า่มาก	จิง้หรดีสดล้นตลาด	และตลาดการขายสนิค้าสดค่อนข้างเยอะ	

ส่ิงท่ีทางกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนฯ	และสยามเทคฟาร์มได้เล็งเห็น	คือ	ต้องมีการแปรรูป

ผลติภณัฑ์จากจิง้หรดี	เพ่ือท่ีจะช่วยเหลอืเกษตรกรในชมุชน	ให้เขามรีายได้และอาชพีท่ีมัน่คง

และย่ังยืน	สามารถขายผลติภัณฑ์จากจิง้หรดีในตลาดได้	และยังท�าให้เกิดเศรษฐกิจหมนุเวียน

ในชมุชนอกีด้วย	ขอขอบพระคณุมากค่ะ

อนาคตอยากให้ วศ. ช่วยเหลอืเพิม่เตมิในด้านใด ?
	 กลุ่มรฐัวิสาหกิจชมุชนฯ	และสยามเทคฟาร์มอยากขอความสนบัสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์

บริการ	(วศ.)	ด้านการตรวจคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์แปรรูป	เน่ืองจากกลุ่ม

รฐัวิสาหกจิชมุชนฅนค้นแมลงและสยามเทคฟาร์ม	อยากจะต่อยอดผลติภัณฑ์ในอนาคต	

เพ่ือน�าไปสูก่ารยืน่ขออนญุาตผลติอาหารแปรรปูกับส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	

(อย.)	และการขออนุญาตอืน่	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือท่ีจะได้ขายผลติภัณฑ์จากจิง้หรดีในตลาด

ได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน

8 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เกษตรกรไทยกับการแปรรูป 
“เส้นพาสต้าจากจิ้งหรีด”

กัญญาณัฐ เทวงษา นกัวิชาการเผยแพร่ปฏิบตักิาร

กลุม่ประชาสัมพันธ์
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ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน : วัฏจักรชีวภาพ 

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy)
ระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน	Circular	Economy	เป็นระบบเศรษฐกิจทีม่กีาร

ออกแบบให้น�าทรพัยากรธรรมชาติทีม่อียู่อย่างจ�ากัดมาใช้ให้น้อยทีส่ดุ	รกัษา

และสร้างคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุด	โดยการใช้

งานของวัสดุ	ชิ้นส่วน	และผลิตภัณฑ์	ให้ได้นานที่สุด	ผ่านการหมุนเวียน

เป็นวงจรอย่างต่อเนือ่งในระบบปิดโดยไม่มกีารส่งของเสยีออกนอกระบบ	

แผนภาพผเีสือ้หรอื	Butterfly	diagram	แสดงแนวคิดของเศรษฐกิจหมนุเวียน	

ทีป่ระกอบด้วย	วัฏจกัรชวีภาพ	(biological	cycle)	และวัฏจกัรทางเทคนคิ	

(technical	cycle)	

ดวงกมล เชาวน์ศรีหมดุ  ผูอ้�านวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลติภัณฑ์

ปณุยวร์ี  กฤตวทิย์  นักวิทยาศาสตร์  

กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	(รผ.)

สรรสาระ

แผนภาพผีเสือ้หรือ Butterfly diagram

(ท่ีมา : https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-diagram)
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สรรสาระ

วัฏจักรทางชีวภาพ 
(biological cycle)

วัฏจักรทางเทคนิค 
(technical cycle)

 วัสดทุางชวีภาพท่ีสามารถกลบัคนืสูธ่รรมชาติ 
โดยไม่ส่งผล	กระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือก่อให้เกิด
ผลเสียต่อธรรมชาติ	 เช่น	 วัสดุทางชีวภาพท่ีใช้
กระบวนการหมกัย่อยแบบไม่ใช้อากาศ	(anaerobic	
digestion)*	

ส่วนประกอบและวัสดุได้รับการฟื้นฟูหมุนเวียนกลับมาใช	้ให้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์	ส่วนประกอบและวัสดุใหม่	วัฏจักร
ดังกล่าวคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ	1)	การบ�ารุงรักษา	(Maintain)/ยืดอายุการใช้งาน(Prolong)	และการแบ่งปัน	(Share)	
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานนานขึ้น	2)	การใช้ซ�้าหรือการส่งต่อ	(Reuse/Redistribute)	คือ	ผลิตภัณฑ์	ส่วนประกอบ
หรอืวัสดท่ีุสามารถมาใช้ได้อกีครัง้	โดยไม่ต้องเข้าสูก่ระบวนการการผลิตใหม่	3)	การปรบัปรงุใหม่	(Refurbish)	คือ	การปรบัปรงุ
ความสวยงามของผลิตภัณฑ์	ส่วนประกอบ	หรือวัสดุซึ่งอาจเก่ียวข้องกับการท�าให้ดูเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	โดยไม่มีการ
ปรบัปรงุหรอืเปลีย่นวธีิการใช้งาน	4)	การผลติใหม่	(Remanufacture)	คอื	การน�าชิน้ส่วนของผลติภณัฑ์ทีใ่ช้แล้ว	ผ่านกระบวนการ
ผลติอกีครัง้ให้เป็นผลติภณัฑ์ใหม่ท่ีมปีระสทิธิภาพการใช้งานเทียบเท่าผลติภัณฑ์เดมิ	5)	รไีซเคลิ	(Recycle)	คอื	การแปรสภาพ
ผลิตภัณฑ์	ส่วนประกอบ	หรือวัสดุที่ถูกทิ้งหรือใช้แล้ว	เพื่อน�าไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนประกอบ	หรือวัสดุต่อไป	

	 บทความฉบบัน้ีจะขอยกตวัอย่างธุรกิจทีม่กีารด�าเนนิงานตามแนวทางเศรษฐกิจหมนุเวียน	เฉพาะด้านวัฏจกัรทางชวีภาพ
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ภาพหนังปาล์ม (Palmleather) ท่ีน�ามา

ผลติเป็นสมุดปกปาล์ม กระเป๋าหนัง

ปาล์ม รองเท้าแตะ 

(ท่ีมา : https://www.tjeerdveenhoven.

com/portfolio_page/palm-leather/) เอกสารอ้างอิง
1.	 Ellenmacarthurfoundatio	2561.	THE	CIRCULAR	

ECONOMY	SYSTEM	DIAGRAM	[	อ้างถึงวันท่ี	7	
ธันวาคม	2564	]	เข้าถึงจาก	:	https://ellenmacarthur-
foundation.org/circular-economy-diagram

2.	 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.	มตช.	
2-2562.	แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในองค์กร	กรุงเทพฯ	:	ส�านักงาน.	2562	

3.	 https://www.pttgcgroup.com/		[	อ้างถึงวนัที	่12	ธันวาคม	
2564	]

4.	 https://erp.mju.ac.th/	[	อ้างถึงวนัที	่18	มกราคม	2565	]
5.	 https://www.tjeerdveenhoven.com/	[	อ้างถึงวันที่	

18	มกราคม	2565	]

1.		บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	ได้คิดค้น	Bio	
cup	แก้วทีผ่ลติจากพลาสติกชวีภาพ	(Bioplastics)	เช่น	
ข้าวโพด	อ้อย	มนัส�าปะหลงั	ผ่านกระบวนการหมกั	แล้ว
จงึน�าไปผลิตเป็นเมด็พลาสติกและข้ึนรปูเป็นผลติภัณฑ์
ประเภทบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง	(Single-use)	
ซึ่งสามารถสลายกลับสู่ธรรมชาติ	โดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง
ไว้กับสิ่งแวดล้อม

 
	 กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ ์ 	 ( รผ . )																												
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความ
ส�าคัญของการน�าแนวทางเศรษฐกิจหมนุมาใช้การด�าเนนิธุรกจิ	
อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายประเทศด้าน	BCG	model	
และนโยบายการลด	ละ	เลิกใช้พลาสติกแบบ	Single-use	ท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	จึงได้จัดท�าแผนการด�าเนินงาน
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ
ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้น	ซึ่งในฉบับหน้าจะกล่าว
ถึงรายละเอียดของการด�าเนินงาน	

หมายเหต	ุ*การหมกัย่อยแบบไม่ใช้อากาศ	(anaerobic	digestion)	คอื	
กระบวนสลายตัวของวัสดุที่สามารถย่อยสลายภายใต้สภาวะควบคุมท่ี
ไม่มีออกซิเจน	ณ	อุณหภูมิที่เหมาะสมส�าหรับแบคทีเรียที่สามารถเจริญ
เติบโตดีตามธรรมชาติ

	 2.	หน่วยวิจัย	Green	and	Eco	Technology	Unit	
Research,	GET	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ได้ผลิตถ่านชีวภาพ	หรือ	ไบโอชาร์	
(Biochar)	โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร	เช่น	ใบไม้	
กิ่งไม้	หญ้า	แม้กระทั่งมูลสัตว์น�ามาผ่านกระบวนการเผา
ไหม้ในสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน	เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม
ให้กับครวัเรอืนในชมุชน	และยังใช้เป็นสารปรบัปรงุดนิเพ่ือ
ทางการเกษตรได้อีกด้วย

ภาพ Bio cup 
(ท่ีมา : https://www.pttgcgroup.com/th/updates/sustainability-projects/1712)

ภาพถ่านชวีภาพ (Biochar)
 ( ท่ีมา : https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1110 )
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							กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน		กองเทคโนโลยี
ชมุชน		กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	มภีารกิจในการวิจยัและพัฒนาเครือ่งมอื
และอุปกรณ์ทีเ่หมาะสมส�าหรบัชุมชน		วสิาหกจิชมุชน	และผูป้ระกอบ
การ	OTOP		โดยน�าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี															
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาเครือ่งมอืและอปุกรณ์
ท�าให้มต้ีนทุนต�า่สามารถใช้ประโยชน์ได้จรงิ		ช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพใน
กระบวนการผลติของผูป้ระกอบการชมุชน	พร้อมทัง้มกีารถ่ายทอดองค์
ความรู	้เทคโนโลยีและให้ค�าปรกึษาการท�าเครือ่งมอืและอปุกรณ์ให้กับ
ผู้ประกอบการเพื่อสามารถน�าไปต่อยอดการผลิตต่อไป	เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้น	ได้แก่
                     

การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ส�าหรับชุมชน

สรรสาระ

จิตต์เรขา  ทองมณี  นกัวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ	

ปรยิากร  มติรชอบ  เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์ช�านาญงาน	

กองเทคโนโลยีชมุชน

1. เครื่องกรองน�้าอ่อน  
	 เป็นเครื่องกรองน�้าท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ออกแบบเพ่ือใช้ปรับปรุงน�้าให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานน�้าบริโภค		ผู้ประกอบการจึงสามารถกรอง
น�้าไว้ใช้ในกระบวนการผลิต	เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มีน�้า
สะอาดส�าหรับอุปโภคบริโภค	ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์
บรกิารพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติเครือ่งกรอง
น�า้เพ่ือการอปุโภคบรโิภคให้กับชมุชน		วิสาหกิจชมุชน		
ผู้ประกอบการ	และผู้สนใจทั่วไป	

การผลติเคร่ืองกรองน�า้อ่อน  
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2.ตู้อบแสงอาทิตย์แบบไฮบริด  
	 เป็นตูอ้บท่ีสามารถอบวัตถุดบิโดยอาศยัความร้อน
จากพลงังานแสงอาทิตย์		และยังออกแบบให้สามารถ
ใช้ได้ในสภาพที่มีและไม่มีแสงแดด	ช่วยประหยัด
พลังงานเหมาะส�าหรับการอบสมุนไพร	หรือผลผลิต
ทางการเกษตรอื่น	ๆ		ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ตู้อบแสง
อาทิตย์แบบไฮบรดิ		เช่น	การอบดอกดาวเรอืงท่ีมผีูน้�า
มาไหว้พระตามวัด	หรือศาสนสถานณ์ต่าง	ๆ	เป็น
จ�านวนมากหากท้ิงไว้ก็จะก่อให้เกิดขยะ		นักวิจัยจึง
ได้น�าดอกดาวเรอืงเหล่านีม้าอบแห้งแล้วเก็บไว้ใช้เป็น
วัตถุดิบในการย้อมผ้าเป็นการใช้ประโยชน์จากของ
เหลือท้ิงอีกทางหนึ่ง		การอบพริกไทย	ในฤดูฝนท่ีมี
อากาศชืน้	ท�าให้วัตถุดบิพรกิไทยข้ึนราได้ง่าย		การใช้
ตู้อบแสงอาทิตย์แบบไฮบริดช่วยอบพริกไทยให้แห้ง		
เก็บไว้ได้นานโดยไม่ขึ้นรา	ช่วยประหยัดพลังงาน	

 3. ตู้ควบคุมอุณหภูมิการท�าไข่เค็ม  
	 ไข่เค็มเป็นการถนอมอาหารโดยใช้ความเค็มของ
เกลอื	โดยการน�าไข่ไปแช่ในน�า้เกลอื	หรอืน�าไปพอกด้วย
วัสดุที่ผสมเกลือ	เพ่ือให้ความเค็มซึมเข้าไปในเน้ือของ
ไข่	ท�าให้ไข่สามารถเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น	ปกติ																	
การท�าไข่เค็มต้องใช้เวลาในการดองไข่ถึง	15	-	21	วัน							
ตูค้วบคมุอณุหภูมกิารท�าไข่เคม็จะช่วยลดระยะเวลาใน
การผลิตไข่เค็มให้เหลือเพียง	5	-	6	วัน		ได้ไข่เค็มที่มีส	ี
เน้ือสัมผัส	และรสชาติดีเหมือนเดิม		การลดระยะเวลา
ในการผลติไข่เคม็นีจ้ะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถเพ่ิม
รอบการผลิตไข่เค็มได้มากขึ้น	ออกจ�าหน่ายได้เร็วขึ้น

 4. ระบบควบแน่นในการกลั่นน�้าส้ม

ควันไม้  
ในการกลั่นน�้าส้มควันไม้ต้องมีระบบควบแน่น														
เพ่ือให้ควันไม้ควบแน่นลงมาเป็นน�้าส้มควันไม้													
ในระบบควบแน่นน้ีนักวิจัยได้ออกแบบมาโดยใช้
วัสดุที่ทนความร้อน		มีความคงทนต่อการกัดกร่อน
ของกรด		นอกจากน้ีในส่วนของระบบการไหลเวียน
ของน�้าหล่อเย็นในท่อควบแน่น		มีการใช้พลังงาน															
แสงอาทติย์มาช่วยเป็นแหล่งพลงังานทีช่่วยประหยัด
และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ

ตูอ้บแสงอาทิตย์แบบไฮบรดิ  

ตูค้วบคุมอุณหภูมิการท�าไข่เค็ม  

ระบบควบแน่นในการกลั่น       

น�า้ส้มควนัไม้โดยใช้การไหลเวยีน

ของน�า้หล่อเย็น
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	 เป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง	(Middle	income	Trap)	ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายในปี	พ.ศ.	
2575	ได้น้ัน	จ�าเป็นต้องให้ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า	12,746	เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี	แต่ในปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้เพียง	7,233	
เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี	เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นได้	รัฐบาลจึงได้มีนโยบาบสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	เป็น	10	อุตสาหกรรม	
เพ่ือให้สามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	(S-Curve)	2	กลุ่ม	คือ	5	อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ	(First-Curve)	และ	5	อุตสาหกรรม
อนาคต	(New	S-Curve)	ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	หนึ่งใน	10	อุตสาหกรรมเป้าหมาย	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	กลุ่มวัสดุ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์	(วพ.)	กองวัสดุวิศวกรรม	จึงพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการให้บริการ	วิเคราะห์ทดสอบ	วิจัยและพัฒนา	รวม
ทั้งให้ค�าปรึกษาในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์	เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านอุตสาหกรรมการแพทย์โดยเปิดให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบผลิตภัณฑ์	ได้แก่		1)	Personal	Protective	Equipment	(PPE)	เช่น	หน้ากากอนามัย	ชุด	PPE	และ	อุปกรณ์	PAPR		2)	ภาชนะบรรจุ
เภสัชปราศจากเชื้อ	3)	ภาชนะแก้วบรรจุยา

	 	“แก้ว”	ถือว่าเป็นภาชนะที่มีความปลอดภัยที่สุด	
เนือ่งจากผวิมคีวามทนทานต่อสารเคม	ีมคีวามเสถียรภาพ
สูง	ไม่เกิดปฏิกิริยากับยาที่บรรจุภายใน	ดังนั้นแก้วแต่ละ
ประเภทสามารถใช้บรรจยุาท่ีแตกต่างกัน	โดยภาชนะแก้ว
บรรจยุาผลิตจากแก้ว	2	ประเภท	คือ	แก้วบอโรซลิเิกตและ
แก้วโซดาไลม์	สามารถแบ่งประเภทของภาชนะแก้วบรรจุ
ยาได้	3	ประเภท	คือ	แก้วประเภท	I	II	และ	III
	 1.	แก้วประเภท	I	คอื	แก้วบอโรซลิเิกต	มคีวามทนทาน
ทางเคมีสูง	ท�าภาชนะแก้วบรรจุยาฉีด
	 2.	แก้วประเภท	II	คือ	แก้วโซดาไลม์	เป็นแก้วโซดา
ไลม์หรอืแก้วโซดาไลม์ซลิกิาท่ีผ่านกรรมวิธีดอีลัคาไลส์หรอื
ก�าจดัด่างทีผ่วิแก้วบางส่วนออกอย่างเหมาะสม	ท�าภาชนะ
บรรจุยาฉีดที่มีความเป็นกรดหรือเป็นกลาง
	 3.	แก้วประเภท	III	คือ	แก้วโซดาไลม์หรือโซดาไลม์
ซิลิกา	ท�าภาชนะบรรจุยาที่ใช้รับประทานหรือยาที่ใช้
ภายนอกเฉพาะที่	แต่ไม่ใช้ท�าภาชนะบรรจุยาฉีด	

การยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ปรดิา จ�าปีเรือง  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตักิาร

กองวัสดุวิศวกรรม

สรรสาระ

การทดสอบประเภทแก้ว ตามมาตรฐาน USP(660)

การทดสอบประเภทแก้ว ตามมาตรฐาน USP(660)

Personal Protective Equipment (PPE)
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	 วิธีการตรวจสอบประเภทของแก้ว	ตามเภสชัต�ารบั	United	State	
Pharmacopoeia	(USP)	โดย	USP	43	(660)	Containers-Glass	
ก�าหนดวิธีตรวจภาชนะที่ท�าจากแก้ว	แก้วประเภท	I	และ	II	III	โดย
ใช้วิธี	Glass	Grains	Test	ซึง่เป็นการตรวจความเป็นด่างของแก้วที่
ถูกบด	แสดงดังตารางนี้

ตารางแสดงขีดจ�ากัดที่ทดสอบส�าหรับวิธี	Glass	grains	test

Filling Volume (ml)

Maximum Volume of 0.02 M HCl per g of Test 
Glass (ml)

Type	I Types	II	and	III

All 0.1 0.85

	 การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ยาของกรม
วิทยาศาสตร์บรกิารเริม่ต้นเมือ่ปี	2553	ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของศนูย
เชี่ยวชาญด้านแก้ว	มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพบรรจุ
ภัณฑ์ยาของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	โดยได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ	ISO/IEC	17025	โดย
ได้รับการรับรองรายการทดสอบประเภทแก้วของภาชนะแก้ว
บรรจุยาด้วยวิธี	Glass	Grains	Test	แล้ว	และในปี	พ.ศ.	2565	
ได้ย่ืนขอขยายขอบข่ายรายการทดสอบการทนทานน�้าของผิว
ภายในขวดแก้วด้วยวิธี	Surface	Glass	Test	การได้รับการ
รบัรองมคีวามส�าคญัต่อภาคอตุสาหกรรมเป็นอย่างมาก	เพ่ือให้
สนิค้าทีผ่่านการทดสอบได้รบัการยอมรบัจากทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นท่ีไว้วางใจในคุณภาพ	นอกจากน้ีการขึน้ทะเบยีน
ต�ารับยาจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)												
มกีารก�าหนดว่าจะต้องผ่านการทดสอบหาประเภทแก้ว	ซึง่	วพ.	
ให้บริการทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยาแก่ผู ้ประกอบการ																							
ทัง้ผูผ้ลติ	ผูส่้งออก	น�าเข้า	ผูท่ี้น�าภาชนะแก้วไปใช้งาน	ท�าให้เกิด
ความมัน่ใจต่อความปลอดภัยของภาชนะแก้วในการน�าไปบรรจุ
ภัณฑ์ยา	และสามารถทดสอบหาประเภทแก้วได้เองภายใน
ประเทศไทย	
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โรค	COVID-19	มี
การปิดประเทศทั่วโลก	ท�าให้	วพ.	มีการเพ่ิมรายการทดสอบ
ผลติภัณฑ์	PPE	ให้ครอบคลุมอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	ท�าให้ไม่ต้อง
ส่งผลติภัณฑ์ทางการแพทย์ไปทดสอบยังต่างประเทศ	สามารถ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้เองภายในประเทศ

เอกสารอ้างอิง
1.	 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,	10	อุตสาหกรรม											

เป้าหมาย	กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต	(New	
Engine	of	Growth)	พิมพ์ครั้งที่	1	กุมภาพันธ์	2560	

2.	 อุสุมา	นาคนิคาม,	สรรสาระ	วารสารกรมวิทยาศาสตร์
บริการ	ปี	61	ฉบับที่	193	หน้า	29-31

3.	 The	United	States	Pharmacopeia,	43	Revision,	2020
4.	 The	World	Bank	Group.	(2022)	[ออนไลน์].	ได้จาก:	

https://data.worldbank.org/country/TH	[สืบค้นเมื่อ
วันที่	1	กรกฎาคม	2565].

15ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 กันยายน 2565

การทดสอบประเภทแก้ว ตามมาตรฐาน USP(660)

ใบรบัรองห้องปฏบิตักิาร
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การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs)
วรีภัทร์ ทองอนันต์  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตักิาร

กองเคมภัีณฑ์และผลิตภัณฑ์อปุโภค

	 ปัจจบุนัปัญหามลพิษทางน�า้	อากาศ	ดนิ	และสารเคมท่ีีเกิดจากการเผา

ไหม้เชื้อเพลิง	การเผาพ้ืนที่เพ่ือท�าการเกษตร	ไฟไหม้ป่า	การใช้สารเคมีใน

การเกษตร	การท้ิงน�้าเสีย	และสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชน	หรือโรงงาน

อุตสาหกรรม	ล้วนเป็นสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อน

วัยอันควร	ดังน้ันปัญหามลพิษจึงควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	เพ่ือลด

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนซึ่งสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals)	เป้า

หมายท่ี	3.9	ลดจ�านวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและ

จากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ	น�้า	และดิน	ให้ลดลงอย่างมาก	

ภายในปี	พ.ศ.	2573	และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561-

2580)	ประเด็นที่	18	เรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน	เป้าหมายย่อยคุณภาพ

อากาศ	เสียง	และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย	

	 จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย	พบว่า	คุณภาพน�้าในป	ี

2564	แหล่งน�้าสายหลัก	59	แหล่ง	และ	6	แหล่งน�้านิ่ง	อยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อย

ละ	2	เกณฑ์ดีร้อยละ	40	เกณฑ์พอใช้ร้อยละ	44	และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ	

14	ทั้งนี้	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2563	พบว่าแหล่งน�้าโดยรวมคุณภาพน�้าดีขึ้น

เลก็น้อย	ขณะทีส่ถานการณ์คณุภาพอากาศมปัีญหามลพิษหลกั	คอื	ฝุน่ละออง

ขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	(PM2.5)	ฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน	10	ไมครอน	(PM10)	

และก๊าซโอโซนมีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานมากข้ึน	โดยสถานการณ์์ของเสีย

อันตรายจากชุมชนเพ่ิมสูงขึ้น	และในปี	พ.ศ.	2563	ปริิมาณของเสียอันตราย

ประเภทซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	มีีแนวโน้ม				

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองอันเป็นผลมาจากปัจจุบันประชาชนมีีความต้องการและ

นยิมใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์มากขึน้ขณะทีใ่นภาคการเกษตร

ในปี	2564	มีการน�าเข้าสารเคมีจ�านวน	136,140	ตัน	ซึ่งยังขาดการควบคุม						

อย่างเป็นระบบ	ตั้งแต่การน�าเข้าสารต้ังต้น	การผลิต	การน�าไปใช้ประโยชน	์

ตลอดจนการท�าลายกากของเสยีจากการใช้งาน	ทัง้นียั้งตรวจพบสารเคมกี�าจดั

ศัตรูพืชตกค้างในสิ่งแวดล้อมทั้งในดิน	น�้า	และตะกอน

สรรสาระ

ภาพสภาพบรรยากาศ
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	 ด้านการตรวจสอบและการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	กรมวทิยาศาสตร์

บริการร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร	ีและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	

เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	(PM2.5)	และฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน	10	ไมครอน	(PM10)	ในปล่องปล่อยสู่อากาศ	ซึ่งเป็นแหล่ง

ก�าเนิดของฝุ่นละอองฯ	และเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองฯ	ในบรรยากาศพ้ืนที่

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	นนทบุรี	สมุทรปราการ	และสมุทรสาคร	เพ่ือเฝ้า

ระวังคุณภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้	

	 ทัง้น้ีกลุม่คุณภาพสิง่แวดล้อม	กองเคมภีณัฑ์และผลติภัณฑ์อปุโภค	ยัง

ให้บริการวิเคราะห์	ทดสอบตัวอย่างน�้าเสีย/น�้าท้ิง	ดิน	กากอุตสาหกรรม	

อากาศในพ้ืนทีท่�างานและในบรรยากาศ	ทดสอบมลพิษทางเสยีง	แสง	และ

ความร้อนในสถานประกอบการ	โรงงานอุตสาหกรรม	ซึ่งเป็นการติดตาม

ตรวจสอบ	และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทั้งภาคเอกชน	ภาครัฐ	และ

ภาคประชาชน	รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประเทศไทยในการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน	(SDGs)	เป้าหมายที่	3	การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ด	ี

(Good	health	and	well-being)

เอกสารอ้างอิง
1.	 กองจดัการกากของเสยีและสารอนัตราย	กรมควบคุมมลพิษ.	

รายงานสถานการณ์ของเสยีอนัตรายจากชมุชนปี	พ.ศ.	2563.	
อ้างถึงวันที	่18	เมษายน	2565]	เข้าถึงจาก:	https://www.pcd.

	 go.th/wp-content/uploads/2021/10/pcdnew-2021-10-11_
	 07-24-59_729281.pdf.
2.	 กองจัดการคุณภาพน�้า	 กรมควบคุมมลพิษ.	 รายงานการ												

ด�าเนินงานกองจัดการคุณภาพน�้า	พ.ศ.	2564.	[อ้างถึงวันที	่
18	เมษายน	2565]	เข้าถึงจาก:	https://www.pcd.go.th/wp-content/
uploads/2022/03/pcdnew-2022-03-23_07-54-16_367947.pdf.

3.	 กรมควบคุมมลพิษ.	สรุปข้อมูลรายปีสถานีตรวจวัดถาวร	ต่าง
จังหวัด	ปี2564.	[อ้างถึงวันที่	18	เมษายน	2565]	เข้าถึงจาก:	
http://air4thai.com/forweb/getReport.php?file=prov_2021.

4.	 ส�านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร	กรมวิชาการเกษตร.	ราย
ละเอียดการน�าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร	ปีพ.ศ.	2564.	
[อ้างถึงวันท่ี	18	เมษายน	2565]	 เข้าถึงจาก:	https://www.
doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2022/03/1.-รายงาน	
สรุปการน�าเข ้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร-ป ี2564-																								
รายละเอียด.pdf

5.	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต.ิ	รายงาน
ความก้าวหน้า	เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย	
พ.ศ.	2559-2563.	[อ้างถึงวันท่ี	18	เมษายน	2565]	เข้าถึงจาก:	
https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/11/
Thailands-SDGs-report-2016-2020-book_for-web-1.pdf.

6.	 Throughwave	Thailand.	[อ้างถึงวันท่ี	1	มถุินายน	2565]	เข้า
ถึงจาก:	https://i2.wp.com/www.throughwave.co.th/wp-
content/uploads/2020/01/Bangkok-air-pollution.jpg

ตารางที่	1	เกณฑ์คุณภาพน�้า	แหล่งน�้าผิวดินของแต่ละภูมิภาค[1] 

เกณฑ์คุณภาพน�้า 
(คะแนน WQI)

แหล่งน�้าผิวดินในภาคต่างๆ ของประเทศ (ค่าคะแนน WQI)
ร้อยละ

จ�านวน
แหล่งน�้าภาคเหนือ ภารคกลาง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคใต้

ดมีาก	(91-100) - - - - ตาปีตอนบน	(91)+ 2 1

ด	ี(71-90)
องิ	(71)+

เพชรบรุตีอนบน	(86)	
กุยบรุ	ี(80)+  ปราณบรุ	ี(80)	
แควน้อย	(79)	แควใหญ่	(78)	

แม่กลอง	(72)+

หนองหาร	(80)	
ล�าตะคองตอนบน	(76)	
เลย	(75)	สงคราม	(75)	
อนู	(74)	เสยีว	(74)

	พอง	(71)+

พังราดตอนล่าง	(75)+ 

จนัทบรีุ	(75)+ 

ประแสร์	(73)++	เวฬุ	(76)+ 

ตราด	(71)+

ตรัง	(78)	ปากพนงั	(74)+ 

ตาปีตอนล่าง	(74)	พมุดวง	(73)	
ทะเลน้อย	(72)	สายบรุ	ี(72)	
หลงัสวนตอนบน	(71)

40 26

พอใช้	(61-70)

วัง	(69)	น่าน	(68)
ล	ี(68)	แม่จาง	(68)	
ยม	(67)	ปิง	(66)	

กก	(65)-	กว๊านพะเยา	(63)
บงึบอระเพ็ด	(61)

เจ้าพระยาตอนบน	(68)
เพชรบรุตีอนล่าง	(66)

น้อย	(64)+		ท่าจนีตอนบน	(64)
เจ้าพระยาตอนกลาง	(62)

ป่าสัก	(62)+

ช	ี(70)-	ล้าช	ี(69)-

มลู	(66)-	ล�าปาว	(61)-

ระยองตอนบน	(70)+

ปราจนีบรีุ	(64)
บางปะกง	(63)
นครนายก	(63)

ปัตตานีตอนบน	(70)-

ทะเลหลวง	(69)-

ทะเลสาบสงขลา	(68)-

ชมุพร	(66)	ปัตตานีตอนล่าง	(66)
หลงัสวนตอนล่าง	(64)

44 29

เสือ่มโทรม	(31-60) กวง	(53)

ท่าจนีตอนกลาง	(58)-	

สะแกกรงั	(55)	ลพบรุ	ี(55)	
ท่าจนีตอนล่าง	(47)	

เจ้าพระยาตอนล่าง	(39)

ล้าตะคองตอนล่าง	(42)
พังราดตอนบน	(59)	
ระยองตอนล่าง	(58)

- 14 9

เสือ่มโทรมมาก	(0-30) - - - - - - -

หมายเหตุ	:			++	คือ	แหล่งน�้าที่มีคุณภาพน�้าดีขึ้น	2	ระดับ	เมื่อเทียบกับปี	2563

	 	 		+			คือ	แหล่งน�้าที่มีคุณภาพน�้าดีขึ้น	1	ระดับ	เมื่อเทียบกับปี	2563

	 	 		-				คือ	แหล่งน�้าที่มีคุณภาพน�้าลดลง	1	ระดับ	เมื่อเทียบกับปี	2563

 ภาพเก็บตวัอย่างฝุ่นละออง PM2.5 ในปล่องปล่อยสูอ่ากาศ  รปูท่ี 3 เก็บ

ตวัอย่างฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 ในบรรยากาศ
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สรรสาระ

                                          จิรสา กรงกรด    นกัวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

กองเคมภัีณฑ์และผลิตภัณฑ์อปุโภค

NET ZERO

	 จากการทีอุ่ณหภมูิของโลกมีการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยในช่วง	
20	ปีแรกของศตวรรษท่ี	21	(2001	-	2020)	มอีณุหภูมสิงูข้ึนเฉลีย่	0.99	
องศาเซลเซียส	(0.84	–	1.10)		โดยเฉพาะ	ในช่วง	2011	-	2020																				
มอีณุหภูมสิงูขึน้เฉลีย่ถึง	1.09	องศาเซลเซยีส	(0.95	–	1.20)	ท�าให้โลก
มีการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในช่วงหลายทศวรรษถึงนับ
พันปี		เช่น	บรรยากาศและมหาสมทุรมอีณุหภูมสิงูขึน้	ปรมิาณหิมะและ
น�า้แขง็ลดลง	ระดบัน�า้ทะเลสงูขึน้	ปรมิาณและรปูแบบการกระจายตัว
ของฝนเปลี่ยนไป	ฤดูกาลขยับเลื่อน	ภาวะอากาศแปรปรวนมากขึ้น									
มกีารเกิดภัยพิบตัขิึน้บ่อยครัง้	และทวีความรนุแรงมากข้ึน	ดงัน้ันมนษุย์
จ�าเป็นต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	
เพ่ือลดผลกระทบและความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

	 ส�าหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ	ประเทศที่
เป็นสมาชกิในสหประชาชาตไิด้มกีารหาหนทางเพ่ือควบคมุเพ่ิมขึน้ของ
อณุหภมูไิม่ให้เพ่ิมสงูจนเลยจดุทีจ่ะท�าให้ธรรมชาตกิลบัมาสู่จดุเดิมได้	
COP26	คือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	สมยัท่ี	26	(ระหว่างวันที	่31	ตุลาคม	
–	12	พฤศจิกายน	2564	 ท่ีเมืองกลาสโกว์	ประเทศสกอตแลนด์)																
การประชมุนีม้คีวามเชือ่มโยงกับความตกลงปารสี	หรอื	Paris	Agreement	
ที่มีเป้าหมายส�าคัญ	คือการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูง								
เกินกว่า	2	องศาเซลเซียส	และมุ่งเป้าไม่ให้เกิน	1.5	องศาเซลเซียส																					

เมือ่เทียบกับก่อนยุคปฏวัิตอิตุสาหกรรม	ซึง่ในการประชมุ	COP	ทีผ่่าน
มาแต่ละครั้ง	ตั้งแต่ความตกลงปารีสมีผลบังคับใช้	พบว่าสิ่งที่	197	
ประเทศภาคีสมาชิกด�าเนินการ	ยังไม่เพียงพอท่ีจะควบคุมอุณหภูมิ
เฉลีย่ของโลกให้เป็นไปตามเป้าหมายได้	การประชมุ	COP26	ครัง้น้ีจงึ
มคีวามส�าคัญอย่างยิง่	ในการประชมุครัง้น้ียังมกีารยกระดบัเป้าหมาย
เพ่ือปรับปรุง	Nationally	Determined	Contributions:	NDCs	หรือ							
การมีส่วนร่วมที่ประเทศก�าหนด	โดยแต่ละประเทศต้องเพิ่มเป้าหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ท้าทายขึ้น	โดยมี
เป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุ	Net	Zero	 ท่ัวโลกภายในปี	 2050																					
(พ.ศ.2593)	โดยเป้าหมาย	Net	Zero	ดังกล่าวจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ
การควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน	1.5	องศาเซลเซียส	เทียบกับ
ก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม

	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ	“	Net	Zero	“	คือ			
การไม่ปล่อยก๊าซท่ีท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนเข้าสูช่ัน้บรรยากาศ	หรอืลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีท�าได	้	
โดยท�าได้ท้ังลดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหรอืชดเชยด้วย
การก�าจัดก๊าซดังกล่าวเท่ากับจ�านวนท่ีปล่อยออกไป	หรือ	Net	Zero							
จะเกดิขึน้ไดเ้มื่อก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมดทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนษุย์
มีภาวะสมดุลกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีสะสมอยู่ใน																							
ชั้นบรรยากาศของโลก
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	 การเกิดก๊าซเรือนกระจกมาจากหลายสาเหตุ	เช่น	การใช้พลังงาน
จากฟอสซิลที่มากขึ้นตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา	จ�านวน
ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนท�าให้มีการตัดไม้ท�าลายป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่อยู่อาศัย	
และพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือผลิตเป็นอาหารเลี้ยงพลโลกที่เพ่ิมขึ้นราว	2	
เท่าภายหลงัสงครามโลกครัง้ที	่2		เป็นต้น	โดยก๊าซเรอืนกระจกท่ีปล่อย
ออกสู่ชั้นบรรยากาศท่ีส�าคัญ	ได้แก่	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO

2
)	

ก๊าซมีเทน	(CH
4
)	และก๊าซไนตรัสออกไซด์	(N

2
O)	ซึ่งส่งผลต่อสมดุล

พลังงานจากดวงอาทิตย์ท่ีแผ่ลงมาสู่พ้ืนผิวโลก	เนื่องจากก๊าซเหล่าน้ี	
มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนจากพื้นผิวโลกไม่ให้สะท้อนกลับสู่
อวกาศ	และมีการแผ่พลังงานส่วนหนึ่งกลับลงยังพ้ืนผิวโลก	ส่งผลให้
พ้ืนผวิโลกและบรรยากาศชัน้ล่างอบอุน่และร้อนกว่าปกตซิึง่รูจ้กักันใน
นาม	“ปรากฏการณ์เรือนกระจก”	โดยการปล่อย	CO

2
	ได้เพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเรว็ในช่วงเกือบ	50	ปีทีผ่่านมา	(พ.ศ.	2515–2563)	ท�าให้ปรากฏการณ์
เรอืนกระจกมคีวามรนุแรงข้ึน	ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนท่ีสงูข้ึนและสภาพ
ภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง	รายงานการศึกษาของคณะ
กรรมการระหว่างรฐับาลว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศแห่ง
สหประชาชาต	ิ(United	Nations	Intergovernmental	Panel	on	Climate	
Change	-	IPCC)	กล่าวว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของท้ัง
โลกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วง	2-3	ทศวรรษหน้า	หากไม่มีการก�าหนด
นโยบายเพ่ือชะลอการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศหรอืมนีโยบายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน	คาดว่าจะเพิ่มขึ้น	25	-	90%	ในปี	ค.ศ.2030	เมื่อเทียบ
กับปริมาณการปล่อยในปี	ค.ศ.2000	และหากการพ่ึงพาเชื้อเพลิง
ฟอสซิล	ยังด�าเนินต่อไปหลังปี	ค.ศ.2030	มีการคาดว่าการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	จะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	40-110%		โดย	IPCC	
ค้นพบสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์เริ่มรุนแรง	เช่น	โลกร้อนข้ึนกว่า	
1.09	องศาเซลเซียส	ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด
ในรอบ	2	ล้านปี	การเกิดไฟป่าในออสเตรเลยี	และระดบัน�า้ทะเลสงูกว่า
ในอดตีถึง	3	เท่า	โดย	IPCC	คาดว่าระดบัน�า้ทะเลอาจสงูขึน้	2	เมตรใน
ศตวรรษน้ี	และอาจสูงถึง	5	เมตรภายในปี	2693	หรือเพ่ิมขึ้น	3.7	
มิลลิเมตรต่อปี

เอกสารอ้างอิง
1.	 https://www.bbc.com/thai/international-59150935
2.	 ศนูย์ภมูอิากาศ	กรมอตุนิุยมวิทยา	http://climate.tmd.go.th/

content/article/10
3.	 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/

IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
4.	 https://www.nxpo.or.th/th/9648/
5.	 https://thaipublica.org/2021/10/what-is-cop-26/
6.	 https://www.pier.or.th/abridged/2021/15/

	 ปัจจบุนัทัว่โลกได้รณรงค์	เพ่ือลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
กันอย่างกว้างขวางและจริงจัง	อย่างไรก็ตามการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ก�าหนดตามสนธิสัญญาดังกล่าวนั้นยังน้อยกว่าที่ควรจะเป็น	
ดังน้ันปัญหาโลกร้อนอันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ต่อไปหรือ
เพ่ิมขึ้นกว่าเดิมก็อาจเป็นไปได้	ถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจปัญหาและร่วม
แก้ไขอย่างจริงจัง	การที่จะไปสู่เป้าหมาย	net	zero	ได้น้ันจ�าเป็นต้อง
อาศัยการท�างานร่วมกันของภาครัฐบาล	ธุรกิจ	และประชาสังคม	โดย
มีหลายมาตรการที่ควรด�าเนินการ	อาทิ	การพัฒนาประสิทธิภาพของ
เครือ่งจกัร	การน�านวัตกรรมเข้ามาใช้	เพ่ือให้เกิดการลดใช้พลงังาน	รวม
ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นคาร์บอนต�่า	นอกจากน้ีกระบวนการกัก
เก็บคาร์บอน	(Carbon	Removal)	ไม่ให้ถูกปล่อยสูอ่ากาศ	โดยเริม่จาก
นโยบายการสนบัสนุนการยุตกิารตดัไม้ท�าลายป่า	มกีารฟ้ืนฟูป่า	ฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ	และความหลากหลายทางชีวภาพ	เพ่ือให้เป็นแหล่งเพาะ
ปลูกและเพิ่มผลผลิตต่อไป	นอกจากลดการตัดไม้ท�าลายป่าแล้ว	การ
ปลูกต้นไม้เพ่ิมก็เป็นวิธีการดูดซับคาร์บอนท่ีใช้ต้นทุนต�่าที่สุด	การใช้
ก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหินและน�้ามันในกระบวนการผลิต	และการ
ขนส่งต่าง	ๆ 	เพ่ือเป็นการลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
ให้น้อยลง	หันมาใช้แหล่งพลงังานทดแทน	เช่น	พลงังานจากแสงอาทิตย์	
ลม	และชีวมวล	(ซากสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์)	แทนพลังงานจากเชื้อ
เพลิงต่าง	ๆ	ศึกษาและปรับปรุงวิธีการใช้ปุ๋ย	ให้เหมาะสมกับชนิดของ
พืช	และหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยที่ท�าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ
ให้มากที่สุด	ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในภาคธุรกิจ	
อตุสาหกรรมและครวัเรอืนจะช่วยลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
ท่ีเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า	การออกแบบ
อาคารให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ท่ีมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ	เพ่ิมประสิทธิภาพในด้าน
การคมนาคม	ซึ่งอาจท�าได้โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทดแทนเชื้อ
เพลิง	หรือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์	เป็นต้น
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ลดกระดาษ 
สื่อสารงานอย่างสร้างสรรค์

ปัทมา น่ิมเรอืง  นกัจดัการงานท่ัวไปปฏิบติัการ

กองหอสมดุและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 งานสารบรรณมคีวามส�าคญัอย่างย่ิงส�าหรบัการปฏบิตังิานภายใน
องค์กรโดยเฉพาะส่วนราชการ	เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งานเอกสารขององค์กรเริม่ตัง้แต่การจดัท�า	การรบั	การส่ง	การเก็บรกัษา	
การยืม	และการท�าลายเอกสาร	ซึ่งจ�าเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ	ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง	และบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ	ขัน้ตอนการปฏิบตังิานสารบรรณจะเก่ียวข้องกับเอกสารในรปู
แบบกระดาษมากกว่าเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์	ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเวยีน
หนังสอืราชการให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ/พิจารณา	การพิมพ์และ/
หรือส�าเนาหนังสือเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	ท�าให้สิ้นเปลือง
กระดาษเป็นจ�านวนมากกับการเวียนหนังสือแต่ละเรื่อง	รวมทั้งการ
รับ-ส่งหนังสือราชการยังต้องใช้บุคลากรเดินรับ-ส่งเอกสารในรูปแบบ
กระดาษภายในและระหว่างหน่วยงาน	ซึ่งใช้เวลาในการเดินเอกสาร
ค่อนข้างมาก	และจะพบกับปัญหาทีบ่างครัง้เอกสารบางเรือ่งเป็นเรือ่ง
ด่วนซึ่งจะต้องด�าเนินการให้ทันก�าหนด	แต่งานสารบรรณกลางได้รับ
การตอบกลับหนังสือเวียนจากบุคลากรในหน่วยงานล่าช้าหรือเลย
ก�าหนดเวลา	ท�าให้งานสารบรรณกลางไม่สามารถด�าเนินการได้ทัน
ตามก�าหนด	โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(Coronavirus	Disease	2019)	หรือโรคโควิด	19	
(COVID-19)	ทีเ่กิดขึน้อย่างรวดเรว็	บคุลากรต้องสบัเปลีย่นกันมาท�างาน	
และมกีารปฏบิติังานท่ีบ้าน	หรอื	Work	From	Home	(WFH)	การสือ่สาร
ภายในหน่วยงาน	เช่น	การแจ้งเวยีนหนงัสอืให้บคุลากรทราบ/พิจารณา
ในรปูแบบกระดาษ	อาจท�าให้เกิดความล่าช้า	และมคีวามเส่ียงต่อการ
ติดเชื้อ	
	 ดังน้ัน	เพ่ือให้การสื่อสารงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้	จงึจ�าเป็นต้องพัฒนาการปฏบิตังิานสารบรรณภายในหน่วย
งาน	กลุ่มอ�านวยการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กอง
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(อก.สท.)	มี
แนวคดิว่าหากมกีารเวียนหนังสอืในรปูแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจทัิลเข้ามาประยุกต์ใช้	โดยพัฒนาระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีสามารถ
รองรับหนังสือเวียนประเภทต่าง	ๆ	เช่น	หนังสือเวียนเพ่ือทราบท่ัวไป	

สรรสาระ

หนังสือเวียนร่วมท�าบุญ	หนังสือเวียนเข้าร่วมกิจกรรม	เป็นต้น	ดังน้ัน	
อก.สท.	จึงได้ร่วมกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ทส.สท.)	พัฒนาระบบหนงัสอื
เวียน	สท.	โดยแบ่งสทิธ์ิในการเข้าถึงระบบเวียนหนังสอืออกเป็น	3	ระดบั	
ดังนี้	
	 ระดับที่	1	ผู้ดูแลระบบ	ท�าหน้าที่ดูแล	แก้ไข	และพัฒนาระบบให้
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
	 ระดับท่ี	2	ผู้ควบคุมระบบ	ท�าหน้าท่ีในการน�าเข้าข้อมูล	รวบรวม
ข้อมูลจากหนังสือเวียนแต่ละรายการว่ามีผู้เสนอชื่อเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม	ข้อมูลการร่วมท�าบุญ	และข้อมูลอื่น	ๆ	เพ่ือน�าไป
ด�าเนินการต่อไป
	 ระดบัที	่3	ผูใ้ช้งานทัว่ไป	เข้าดหูนงัสอืทีม่กีารแจ้งเวียนเพ่ือดขู้อมลู
ข่าวสาร	ลงชือ่เข้าร่วมงาน	ท�าบญุ	รวมท้ังน�าข้อมลูจากหนงัสอืเวียนไป
ใช้ประโยชน์ในการท�างาน

	 การเข้าถึงหนังสือราชการในระบบหนังสือเวียน	สท.	ผู้ใช้งานเข้า
ระบบด้วย	“ชื่อผู้ใช้งาน”	และ	“รหัสผ่าน”	เมื่อเข้าไปในระบบจะพบ
รายการหนังสืออยู่ด้านขวามือของจอภาพ

ภาพระบบหนังสอืเวยีน สท.
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	 อก.สท.	ได้ทดลองใช้ระบบหนังสือเวียน	สท.	ต้ังแต่	19	มกราคม	
2565	และส�ารวจการใช้งานระบบหนงัสือเวียน	สท.	ของกลุ่มบุคลากร	
สท.	จ�านวน	39	คน	พบว่า	ผู้ใช้งานระบบหนังสือเวียน	สท.	ส่วนมาก
เข้าใช้งาน	3	–	5	ครัง้	/	สปัดาห์	และให้ความเห็นว่าระบบใช้งานได้ง่าย	
สะดวก	เมนแูละการจดัรปูแบบทีง่่ายต่อการใช้งาน	สามารถค้นหาหรอื
เข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการ	เป็นประโยชน์ในการท�างานอยู่ในระดับดีมาก	
โดยร้อยละ	97	คิดว่าระบบหนังสือเวียน	สท.	มีประโยชน์	และร้อยละ	
97	ต้องการให้	สท.	ใช้ระบบหนงัสอืเวียน	สท.	ต่อไป	ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนมากเห็นว่าการทีไ่ม่สามารถเข้าถึงระบบหนงัสอืเวียนได้จากท่ีบ้าน	
หรือภายนอก	วศ.	เป็นสาเหตุให้บุคลากร	สท.	ยังใช้งานระบบหนังสือ
เวียน	สท.	ไม่ครบ	100%
	 ดังนั้น	จะเห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนงาน
สารบรรณดังท่ีกล่าวมา	ท�าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว	ท่ัวถึง	สามารถสืบค้นข้อมูลได้	อีกท้ังยังช่วยลดการใช้
กระดาษ	สอดรบักับการเป็นห้องสมดุสเีขยีวของ	สท.	อกีด้วย	แนวทาง
การด�าเนินการต่อไปคือการน�าผลส�ารวจไปใช้ในการการพัฒนาปรบัปรงุ
ระบบหนงัสอืเวียน	สท.	เพ่ือให้เกิดใช้งานระบบหนังสอืเวียน	สท.	100%	
หากระบบมีความพร้อม	ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	จะ
น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้ไปขยายประโยชน์การใช้ระบบหนังสอืเวียนต้นแบบ
ใน	วศ.	ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบคุณ	นายศตวรรษ	เอกธุระวานิช	ผู้พัฒนาและร่วมออกแบบ
ระบบหนงัสอืเวียน	สท.	กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ	และนางสาวปัทมา	
นพรตัน์	ผูอ้�านวยการกองหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	ท่ีสนับสนุนและผลักดันให้เกิดระบบหนังสือเวียน	สท.	ขับ
เคลื่อนการอ�านวยการงานสารบรรณท่ีมีประสิทธิภาพ	และเกิดการ
สื่อสารสร้างสรรค์ภายในหน่วยงาน

ภาพตวัอย่างรายการหนังสอืในระบบหนังสอืเวยีน 

สท.

ภาพตวัอย่างหนังสอืเวยีนเพือ่ทราบท่ัวไปในระบบ

หนังสอืเวยีน สท.

ภาพ ตวัอย่างการยนืยันเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ

หนังสอืเวยีน สท.

	 ผูค้วบคมุระบบ	โดย	อก.สท.	จะน�าเข้าหนังสอืเวียนประเภทต่าง	ๆ 	
ที่ต้องการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ/พิจารณา	น�าเข้าใน
ระบบหนังสือเวียน	สท.	โดยแยกประเภทตามหมวดหมู่	เพื่อให้ง่ายต่อ
การค้นหาข้อมูล	ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูหนังสือเวียนต่าง	ๆ	รวมถึง
สามารถเข้าเลอืกว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ หรอืร่วมท�าบญุ	หากผูใ้ช้
งานประสงค์ร่วมท�าบุญ	สามารถแจ้งยอดที่ต้องการร่วมท�าบุญ	พร้อม
แนบสลิปการโอนเงินมาเป็นหลักฐานได้อีกด้วย

นอกจากนี้	ระบบหนังสือเวียน	สท.	
ยังสามารถแจ้งเตือนการมีหนังสือ
เวียนเรื่องใหม่เข้าไปในไลน์กลุ่ม
ของกอง	ท�าให้บคุลากร	สท.	สามารถ
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	ได้
อย่า งรวดเร็วและท่ัวถึง	 รวมทั้ง	
อก.สท.	สามารถรวบรวมข้อมลูจาก
บคุลากร	สท.	ได้รวดเรว็	และสามารถ
ด�าเนินการต่อได้ทันตามก�าหนดที่
ระบใุนหนังสอืเวียน	การสือ่สารงาน
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลันบั
ว่าเป็นประโยชน์ท้ังต่อผูส่้งสารและ
ผู้รับสาร
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Plant Based รักษาโลก

วงศ์กนก อยู่สงค์   นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

กองผลติภัณฑ์อาหารและวัสดสัุมผัสอาหาร

	 การผลิตอาหารเป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้ทรัพยากรสูง	 ส ่งผลให้เกิด																											
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การท�าปศุสัตว์จ�าเป็นต้องบุกรุกพ้ืนท่ีป่า	
เพ่ือใช้ในการผลิตอาหารสัตว์และเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์	มีการใช้ทรัพยากร
น�า้	และพลงังานไฟฟ้าในการด�าเนนิการมากกว่าการท�าเกษตรกรรม	ยกตวัอย่าง
เช่น	การผลติเน้ือววั	1	กิโลกรมั	จะต้องใช้ทรพัยากรน�า้ตลอดกระบวนการผลติ
ถึง	15,000	ลิตร	ในขณะที่การผลิตถั่วเหลือง	1	กิโลกรัม	ใช้ทรัพยากรน�้าเพียง	
1,800	ลิตร	นอกจากน้ียังมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ในปริมาณมาก						
อกีด้วย		จากสถิตอิงค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกพบว่า	การท�าปศสุตัว์
เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับ	2	รองจากภาคพลังงาน	และยังม	ี								
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี	ปัจจุบันพ้ืนท่ีท�าฟาร์มปศุสัตว์ท่ัวโลกมีประมาณ	77%	
ของพ้ืนทีเ่กษตรกรรมทัง้หมด	แต่กลบัให้ผลผลติท่ีกลายเป็นอาหารของมนุษย์
ได้เพียง	17%	เท่านั้น		ผลผลิตจากถั่วเหลืองประมาณ	90%	ก็ถูกน�าไปใช้ใน
การผลติอาหารสตัว์	องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	รายงาน
ว่า	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากข้ันตอนการผลิตอาหารสัตว์คิดเป็น	
47%	ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด	เน่ืองจากการท�าปุ ๋ยหมักและปุ ๋ยคอก																															
จะก่อให้เกิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ถึงเกอืบครึง่หน่ึงของอตุสาหกรรมปศุสัตว์	
และอีกประมาณ	25%	มาจากการเปลีย่นแปลงการใช้ท่ีดนิส�าหรบัให้อาหารสตัว์	
นอกจากนี้การหมักของเสียทางล�าไส้ของสัตว์ก็ปล่อยก๊าซสูงเป็นอันดับ																			

22



23วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

รองลงมา	โดยก๊าซมเีทนทีถู่กปล่อยออกมาส่วนใหญ่มาจากโคกระบอื
ประมาณ	13%	และสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กประมาณ	10%	ขณะที่
ก๊าซมเีทนและไนโตรเจนไดออกไซด์ทีม่าจากขัน้ตอนการหมกัปุย๋	รวมถึง
การเผาไหม้พลังงานฟอสซิลที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ	คิดเป็น
อกี	20%	ของการปล่อยก๊าซในอตุสาหกรรมปศสุตัว์ทัง้หมด	การบรโิภค
เนือ้สตัว์และผลติภัณฑ์จากสตัว์นอกจากจะมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
แล้ว	ยังส่งผลต่อสุขภาพ	ท�าให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง	ๆ	เช่น	
โรคมะเร็ง	โรคหัวใจ	โรคอ้วน	และโรคเบาหวาน	เป็นต้น	นอกจากนี	้								
การระบาดของโรคโควิด	19	และโรคอบุตัใิหม่ในสตัว์	มส่ีวนผลกัดนัให้
ผู้คนทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลสุขภาพ	ท�าให้มี
เทรนด์การบริโภคใหม่ๆ	ที่น่าจับตามอง	โดยเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ	
และมีส่วนช่วยในการสร้างความย่ังยืนของระบบอาหารซึ่งเป็นหัวใจ
ส�าคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาติ	
(Sustainable	Development	Goals)		ได้แก่	เทรนด์การบริโภคอาหาร
ทีม่าจากพืชเป็นหลกั	หรอื	Plant-Based	Diet	ซึง่ได้รบัความสนใจท้ังจาก
ผู้บริโภคสายรักสุขภาพ	และผู้บริโภคที่มีความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม	

	 ส�าหรบัการรบัประทานแบบ	Plant-Based	Diet	เป็นการรบัประทาน
โดยใช้หลักการผสมผสานสารอาหารที่หลากหลายให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของร่างกายมากที่สุด	โดยเน้นไปท่ีการรับประทาน	ผัก	
ผลไม้	ธัญพืชและถั่วต่างๆ	เป็นหลัก	โดยไม่ผ่านกระบวนการหรือผ่าน
กระบวนการน้อยมากๆ	ลดหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว	์
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์	และอาหารแปรรูปต่างๆ	วิถีการรับประทานแบบ	
plant-based	จึงไม่จ�าเป็นต้องไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลย	อาจมีหรือ
ไม่มีเนื้อสัตว์ก็ได้	แต่ถ้ามีก็เป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับพืช	อันนี้
คือข้อแตกต่างของ	plant-base	diet	และมังสวิรัติ	สิ่งที่ร่างกายจะได้
รับจากการรับประทานอาหารจากพืชคือ	ร่างกายดูดซึมสารอาหาร	
ได้แก่	วิตามิน	แร่ธาตุ	สารพฤกษเคมี	และไฟเบอร์ไปใช้งานได้ทันท	ี
ส�าหรบัคนท่ีอยากรบัประทานเนือ้สตัว์หรอืยังตดิกับรสชาตขิองเนือ้สตัว์	

แผนภูมิแสดงสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอาหารแต่ละประเภท

ก็ยังมีเน้ือจากพืช	หรือ	Plant-based	Meat	ท่ีก�าลังได้รับความนิยม										
มีคุณค่าทางโภชนาการไม่ต่างจากเน้ือสัตว์จริง	มีโปรตีนสูง	ไขมันต�่า																												
ใยอาหารสงู	คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ต�่า	ช่วยในการควบคุม
น�า้หนกั	ช่วยลดความเสีย่งในการเกิดโรคไขมนัในเลอืดสงูและโรคหวัใจ																						
ซึ่งกระบวนการผลิต	Plant-based	Meat	มีการสูญเสียทรัพยากรน้อย
กว่าการผลิตเน้ือสัตว์จริงหลายเท่า	มีส่วนช่วยในการลดมลพิษทาง
อากาศเนือ่งจากพืชท่ีเพาะปลกูช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
เพิ่มออกซิเจนในอากาศ	แต่	Plant-based	Meat	ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่อง
ของราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับราคาเนื้อสัตว์จริง	
อกีท้ังยังมรีสชาติท่ีต่างจากเน้ือสัตว์จรงิอยู่บ้าง	และบางผลติภณัฑ์อาจ
จะหาซื้อได้ยาก	แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตเมื่อมีผลิตภัณฑ์	plant-
based	meat	วางขายในตลาดมากขึ้นมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	น่าจะ
ช่วยให้ราคาของผลิตภัณฑ์	plant-based	meat	ถูกลงกว่าผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสัตว์จริงก็เป็นได้

	 จะเห็นได้ว่าการรับประทาน	Plant-Based	อาจไม่ใช่กระแสแค่
ชั่วคราว	หากแต่มีแนวโน้มเติบโตข้ึนเรื่อยๆ	ปัจจุบันก็มีอาหาร	Plant-
Based	ส�าเร็จรูปมากมายวางจ�าหน่ายตามซุปเปอร์มาเก็ต	ส�าหรับคน
ท่ีจะเริ่มรับประทาน	Plant-Based	อาจเริ่มจากการบริโภคเน้ือสัตว์ให้
น้อยลงก่อนและเน้นการรับประทานผัก	ผลไม้	ธัญพืช	และถ่ัวให้มาก
ขึ้น	เพื่อให้ร่างกายค่อยๆ	ปรับตัว	สิ่งส�าคัญที่สุดคือรับประทานอาหาร
ท่ีหลากหลาย	ในปรมิานท่ีพอเหมาะ	ซึง่นอกจากจะเป็นผลดต่ีอสขุภาพ
แล้ว	ยังได้ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นระยะยาวอีกด้วย
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โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับ
การส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

อนุตตรา นวมถนอม   นกัวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบตักิาร

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

ยุติความหิวโหย	บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ																		
ยกระดับโภชนาการ	และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

สร้างหลักประกันเรื่องสุขภาพ	และส่งเสริมสวัสดิภาพ
ส�าหรับทุกคนในทุกวัย

สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม	และสนับสนุนโอกาส											
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ�านาจของ											
ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

สร ้างหลักประกันเรื่องน�้าและการสุขาภิบาลให้มี																		
การจดัการอย่างย่ังยืน	และมสีภาพพร้อมใช้ส�าหรบัทุกคน

	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	หรือ	เป็นที่รู้จักกันในชื่อ	Global	Goals	เป็นข้อเรียกร้องให้ทั่ว
โลกด�าเนินการขจัดความยากจน	ปกป้องสิ่งแวดล้อม	และส่งเสริมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมั่งคั่ง	SDGs	ประกอบไปด้วยเป้าหมาย	17	
เป้าหมาย	(Goals)	169	เป้าประสงค์	(Targets)	241	ตัวชี้วัด	(Indicators)	โดยได้รับการรับรองจาก	193	ประเทศสมาชิกในการประชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือน	กันยายน	2558	และมีผลบังคับใช้ในวันที่	1	มกราคม	2559

เป้าหมาย	SDGs	17	ประการ

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ใน
ราคาที่สามารถซื้อหาได้	เชื่อถือได้	และยั่งยืน

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง	ครอบคลุม	
และย่ังยืน	การจ้างงานเตม็ท่ี	และมผีลติภาพ	และการมี
งานที่สมควรส�าหรับทุกคน

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน	ส่งเสริม																		
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน	และ																				
ส่งเสริมนวัตกรรม

ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

ท�าให้เมอืงและการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์มคีวามปลอดภัย	
ทั่วถึง	พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

สร้างหลกัประกันให้มแีบบแผนการผลติและการบรโิภค
ที่ยั่งยืน
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ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปกป้อง	ฟ้ืนฟู	และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง
ย่ังยืน	จดัการป่าไม้อย่างย่ังยืน	ต่อสูก้ารกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย	หยุดการเสือ่มโทรมของท่ีดนิและฟ้ืนสภาพกลบั
มาใหม่	และหยุดการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง
สถาบนัทีม่ปีระสทิธิภาพ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ	(National	Quality	Infra-
structure	:	NQI)	มีความจ�าเป็นต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคผลติและบรกิาร	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกระบวนการ
พัฒนาสนิค้าและบรกิารสูก่ารมคีณุภาพ	มมีาตรฐานและมคีวามปลอดภัย	
ดังนัน้หากประเทศมรีะบบ	NQI	ทีเ่ขม็แข็งก็จะน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่จะท�าให้ระบบ	NQI	เข็มแข็ง	ประกอบด้วย
1.	 มาตรวิทยา	(Metrology)
2.	 การก�าหนดมาตรฐาน	(Standardization)
3.	 การรับรองระบบงาน	(Accreditation)
4.	 การตรวจสอบและรับรอง	(Conformity	Assessment)
5.	 การก�ากับดูแลตลาด	(Market	Surveillance)	

Quality	Infrastructure	:	QI	มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา	SCGs		ใน
ประเทศต่างๆ	ดังเช่น	ในเป้าหมายที่	8	เป้าหมายที่	9	ดังต่อไปนี้

ปฎิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร	ทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

8.1	ท�าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความย่ังยืนตาม
บริบทของประเทศ	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศของประเทศพัฒนาน้อยทีส่ดุ	มกีารขยายตวัอย่างน้อยร้อย
ละ	7	ต่อปี

8.2	บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงข้ึนผ่านการท�าให้
หลากหลาย	การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	รวมถึงการมุ่ง
เน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น

8.3	ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมท่ีมีผลิต
ภาพ	การสร้างงานท่ีสมควร	ความเป็นผูป้ระกอบการ	ความสร้างสรรค์

ส ่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต ่อเ น่ือง	
ครอบคลุม	และย่ังยืน	การจ้างงานเต็มท่ี	และมี
ผลิตภาพ	และการมีงานที่สมควรส�าหรับทุกคน	
โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้	

และนวัฒกรรม	และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจ
รายย่อย	ขนาดเล็ก	และขนาดกลาง	ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึง
บริการทางการเงิน

8.4	ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและ
การผลิตอย่างต่อเน่ือง	และพยายามท่ีจะไม่เชื่อมโยงระหว่างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็น
ไปตามกรอบการด�าเนินงาน	10	ปี	ว่าด้วยการผลติและการบรโิภค
ที่ย่ังยืนโดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น�าในการด�าเนินการไป
จนถึงปี	2573

8.5	บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ	และการมีงานที่สมควร
ส�าหรบัหญิงและชายทกุคน	รวมถงึเยาวชนและผูม้ภีาวะทพุพลภาพ	
และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน

8.6	ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท�า	ที่ไม่มีการศึกษา	และที่ไม่ได้
รับการฝึกอบรม	ภายในปี	2563

8.7	ด�าเนินมาตรการโดยทันทีและมปีระสิทธิภาพเพ่ือขจดัแรงงานบงัคบั	
ยุติความเป็นทาสสมยัใหม่และการค้ามนุษย์	และยับย้ังและก�าจดั
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด	ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์
และการใช้ทหารเด็ก	และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี	
2568

8.8	ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ี
ปลอดภยัและมัน่คงส�าหรบัผู้ท�างานทุกคน	รวมถงึผูท้�างานต่างด้าว	
โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว	และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย

8.9	 ออกแบบและใช้นโยบายท่ีส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีย่ั่งยืนทีจ่ะสร้างงาน	
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	ภายในปี	2573

8.10	 เสรมิความแข็งแกร่งของสถาบนัทางการเงนิภายในประเทศเพ่ือ
ส่งเสรมิและขยายการเข้าถงึการธนาคาร	การประกัน	และบรกิาร
ทางการเงินแก่ทุกคน

8.a	 เพ่ิมเติมความช่วยเหลือเพ่ือการค้า	 (Aid	 for	Trade)	ส�าหรับ
ประเทศก�าลังพัฒนา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อย
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สรรสาระ

เอกสารอ้างอิง
1.	 Sustainable	Development	Goals	(SDGs),	UNDP
2.	 REBOOTING	QUALITY	 INFRASTRUCTURE	FOR	A	

SUSTAINABLE	FUTURE,	UNIDO

9.1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ	เชื่อถือได้	ยั่งยืนและมีความ
ทนทาน	ซึง่รวมถงึโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมภิาคและทีข้่ามเขตแดน	
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของ
มนษุย์	โดยมุง่เป้าทีก่ารเข้าถึงได้ในราคาทีส่ามารถจ่ายได้และเท่า
เทียมส�าหรับทุกคน

9.2	ส่งเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมท่ีครอบคลมุและย่ังยืน	และภายใน
ปี	2573	ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลติภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ	โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ	
และให้เพ่ิมส่วนแบ่งขึน้เป็น	2	เท่า	ในประเทศพัฒนาน้อยท่ีสดุ

9.3	เพ่ิมการเข้าถึงบรกิารทางการเงินโดยรวมถึงเครดติในราคาท่ีสามารถ
จ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก	 โดยเฉพาะใน
ประเทศก�าลงัพัฒนา	และให้เพ่ิมการผนวกกลุม่เหล่านีเ้ข้าสู่ห่วงโซ่
มูลค่าและตลาด

9.4	ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืน	 โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการทางอตุสาหกรรมท่ีสะอาดและเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 โดยทุกประเทศด�าเนินการตามขีดความ
สามารถของแต่ละประเทศ	ภายในปี	2573

9.5	เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์	ยกระดับขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีของภาคอตุสาหกรรมในทกุประเทศ	โดยเฉพาะในประเทศ
ก�าลังพัฒนา	และให้ภายในปี	2573	มีการส่งเสริมนวัตกรรมและ
ให้เพ่ิมจ�านวนผูท้�างานวิจยัและพัฒนา	ต่อประชากร	1	ล้านคน	และ
การใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้
เพิ่มมากขึ้น

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน	ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน	
และส่งเสริมนวัตกรรมโดย	มีเป้าประสงค์ดังนี้

9.a	อ�านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ย่ังยืนและ
ทนทานในประเทศก�าลังพัฒนา	ผ่านทางการยกระดับการสนบัสนนุ
ทางการเงนิ	เทคโนโลยี	และด้านวชิาการให้แก่ประเทศในแอฟรกิา	
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ดุ	ประเทศก�าลงัพัฒนาท่ีไม่มทีางออกสูท่ะเล	
และรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก

9.b	สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี	การวิจัย	และนวัตกรรมภายใน
ประเทศก�าลังพัฒนา	รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบาย
ทีน่�าไปสูค่วามหลากหลายของอตุสาหกรรมและการเพ่ิมมลูค่าของ
สินค้าโภคภัณฑ์

9.c	การเพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมลูและการสือ่สาร	และพยายาม
ที่จะจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เนตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่
สามารถจ่ายได้	ส�าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด	ภายในปี	2563

	 ซึง่จะเห็นได้ว่าระบบ	QI		เป็นพ้ืนฐานส�าคัญในสนับสนุนการพัฒนา
อตุสาหกรรม	ไม่ว่าจะเป็น	วัตถุดบิ	ส่วนประกอบสนิค้า	บรรจภัุณฑ์	
การพฒันาสนิค้านวตักรรมใหม่	ล้วนต้องใช้องค์ประกอบต่างๆ	ใน
ระบบ	QI	 เพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพ	น่าเชื่อถือและ	เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม

	 นอกจากนี	้Quality	Infrastructure	(QI)	ยังมบีทบาทส�าคญัในการ
ส่งเสรมิการพัฒนา	SDGs	ในเป้าหมาอืน่ๆ	อกี	เพ่ือให้มนษุย์มคีณุภาพ
ชีวิตที่ดี	มั่งคั่ง	รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม	ดังภาพ	

ท่ีสุด	รวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการท�างานแบบูรณาการ
ส�าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการค้าแก่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

8.b	 พัฒนาและท�าให้เกิดการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์โลกส�าหรบั
การจ้างงานในเยาวชนและด�าเนนิงานตามข้อตกลงเรือ่งงานของ
โลกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ภายในปี	2563

	 	 ในแต่ละประเทศมกีฎระเบยีบทางการค้าท่ีแตกต่างกัน	หาก
แต่ละประเทศมีระบบ	NQI	ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมี
ความน่าเชื่อถือ	จะเป็นเคร่ืองมือส�าคัญเพ่ือให้การค้าระหว่าง
ประเทศเป็นไปได้อย่างราบลืน่	และไม่เกิดการกีดกนัทางการค้า
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สรรสาระ

	 เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	(Sustainable	Development	
Goals:	SDGs)	เป็นกรอบเป้าหมายการพัฒนาของโลก	17	ข้อที่เชื่อม
โยงกัน		ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติร่วมกันตั้งขึ้นในปี	2015	และตั้งใจให้
บรรลุเป้าหมายในปี	2030

	 เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 17	 ข้อ	 ประกอบไปด้วย	 
	 (1)	ขจัดความยากจน	
	 (2)	ขจัดความอดอยาก	
	 (3)	สุขภาพและความเป็นอยู่ดี	
	 (4)	การศึกษาคุณภาพ	
	 (5)	ความเท่าเทียมทางเพศ	
	 (6)	น�้าสะอาดและสุขาภิบาล	
	 (7)	พลังงานสะอาดในราคาที่ซื้อได้	
	 (8)	อาชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี	
	 (9)	อุตสาหกรรม	นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน	
	 (10)	ลดความเหลื่อมล�้า	
	 (11)	นครและชุมชนยั่งยืน
	 (12)	การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ	
	 (13)	การปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ	
	 (14)	การใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรอย่างยั่งยืน	
	 (15)	การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน	
	 (16)	สันติภาพ	ความยุติธรรม	และสถาบันเข้มแข็ง	
	 (17)	การร่วมมือกันเพื่อเป้าหมาย	

	 การด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนใน
หลายๆ	หัวข้อนั้น	ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีมีความส�าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง	ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้	ดังนี้

ความส�าคัญมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วลพีร  พิบลูย์ผล  นกัวิทยาศาสตร์ปฏิบติัการ

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบติัการ

   

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ช่วยสนับสนุนให้มี
น�้าดื่มสะอาดและอาหารปลอดภัย 

	 ในกระบวนการผลิตและกระจายอาหารและน�้าด่ืม	ประกอบไป
ด้วยห่วงโซ่อปุทานและกระบวนการอนัซบัซ้อนมากมาย	ตัง้แต่การปลกู
พืช	เลี้ยงสัตว์	การเก็บเกี่ยวผลผลิต	รวมถึงกระบวนการเชือด	จนไปถึง
การเก็บรกัษาและการแปรรปูผลผลิตและกระจายสินค้า	อตุสาหกรรม
อาหารและน�้าด�าเนนิงานในสภาพแวดลอ้มทีม่ีการแข่งขันสูง	มีพลวตั
และมกีารควบคุม	ปัจจบุนักระบวนการผลติอาหารมคีวามเป็นนานาชาติ
มากย่ิงข้ึน	ด้วยส่วนผสม	ผลิตภัณฑ์	หรือบางส่วนของผลิตภัณฑ	์												
อาจจะมาได้จากหลากหลายประเทศทั่วโลก
	 ห้องปฏบิตักิารทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าน�า้และอาหาร
ทีเ่ราบรโิภค	สะอาดและปลอดภัย	โดยการตรวจสอบผลติภณัฑ์น�า้ด่ืม
และอาหารต่างๆ	ว่ามีความปลอดภัย	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก�าหนดไว้หรือไม่	มีสารพิษเจือปนอยู่บ้างหรือไม่	และช่วยตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมของแหล่งผลติน�า้และอาหารเพ่ือให้แน่ในว่ากระบวนการ
ผลิตน�้าและอาหารนี้ไม่ได้ท�าให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ช่วยสร้าง
ความมั่นใจในการจัดหาพลังงาน

	 ความต้องการพลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปีขณะท่ีแหล่งพลังงานมี
จ�ากัด	ท�าให้เกิดแรงกดดันท่ีจะต้องจัดหาพลังงานมากขึ้นส�าหรับ
ประชากรท่ีมากข้ึน	ในขณะเดียวกันต้องลดปริมาณการเกิดก๊าซ																
เรือนกระจก	และลดการก่อมลพิษด้วย
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	 การตรวจสอบและรบัรองโดยห้องปฏิบตักิารทางวทิยาศาสตร์นัน้	
ครอบคลุมท้ังการทดสอบด้านเคมี	 เช่น	การวัดปริมาณซัลเฟอร	์																							
การตรวจสอบความสามารถในการละลายน�้าเพ่ือหาสารเจือปนที่
สามารถละลายน�้าได้		การทดสอบด้านจุลชีววิทยา	เช่น	การตรวจหา
การปนเปื ้อนแบคทีเรีย	และการทดสอบทางด้านกายภาพ	 เช่น																
การหาความถ่วงจ�าเพาะของตัวอย่างเชื้อเพลง

	 ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์มส่ีวนส�าคญัอย่างย่ิงในห่วงโซ่อปุทาน
พลงังาน	ทัง้การหาแหล่งพลงังานแบบดัง้เดมิและการพัฒนาพลงังาน
ทางเลอืกใหม่ๆ	ผูใ้ห้บรกิารพลงังานต้องพ่ึงพาการทดสอบท่ีแม่นย�าใน
การตดิตามข้อมลูต่างๆ	ตัง้แต่อัตราการไหลและแรงดนัไปจนถึงปรมิาณ
ผลผลติทีไ่ด้	เพ่ือให้แน่ใจว่าการตดิตัง้มคีวามปลอดภัยด	ีการได้รบัการ
รับรองท�าให้ได้กระบวนการผลิตและขนส่งพลังงานที่เหมาะสม

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ช่วยมอบความมั่นใจ
ในการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

	 ขณะท่ีประชากรโลกก�าลงัเพ่ิมสงูขึน้เรือ่ยๆ	โดยประมาณครึง่หนึง่
ประชากรโลกนีอ้าศยัอยูใ่นเขตเมอืง	ท�าให้ความจ�าเป็นในการก่อสร้าง
เพื่อที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์	รวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มมากขึ้น	ในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติกลับลดลง	ก่อให้เกิด
แรงกดดันด้านการเงินต่อภาครัฐและเอกชน	และท�าให้เกิดข้อก�าหนด
เก่ียวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนในระยะยาวของ
โครงการก่อสร้าง
	 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการทดสอบหรือสอบเทียบจะ
ช่วยให้เกิดความมัน่ใจว่าผลติภณัฑ์จากโรงงานและวัสดตุัง้ต้นมคีวาม
ปลอดภัย	ได้มาตรฐานตามข้อก�าหนด	ช่วยลดความเสีย่งในการอบุติัเหตุ
หรือข้อผิดพลาดได้

แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าห้องปฏิบัติการ
มีความสามารถเพียงพอและน่าเชื่อถือ

	 มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	คือ	ข้อก�าหนดท่ัวไปว่าด้วยความ
สามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ		ซึ่งจะประกอบด้วย											
ข้อก�าหนดด้านการบริหารคุณภาพและข้อก�าหนดด้านวิชาการ	ช่วย
เสริมความเชื่อมั่นในการด�าเนินการของห้องปฏิบัติการ	
	 มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	สามารถใช้เป็นเกณฑ์ส�าหรับห้อง
ปฏบิติัการทดสอบและห้องปฏิบตักิารสอบเทยีบทีต้่องการแสดงให้เห็น
ว่าห้องปฏบิตักิารมกีารด�าเนินงานด้านระบบคณุภาพ	มคีวามสามารถ

ทางวิชาการ	ผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการ
เป็นที่เชือถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ
	 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ								
เป็นหน่วยรับรองระบบงาน	(accreditation	body)	ที่ได้รับการยอมรับ											
ร่วม	กับองค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรอง
ระบบงาน	(Asia	Pacific	Accreditation	Cooperation	Mutual	
Recognition	Arrangement,	APAC	MRA)	และการยอมรับร่วมกับ
องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรบัรองห้องปฏิบติัการ	(International	
Laboratory	Accreditation	Cooperation	Mutual	Recognition	
Arrangement,	ILAC	MRA)	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17011	ในขอบข่าย
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ	ตามมาตรฐาน	ISO/
IEC	17025	การรับรองความสามารถผู ้จัดโปรแกรมการทดสอบ												
ความช�านาญห้องปฏิบัติการ	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17043	และ						
การรับรองระบบงานผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง	ตามมาตรฐาน	ISO	17034	
	 ปัจจุบันกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการได้ให้การรับรอง								
ห้องปฏิบตักิารทีม่กีารด�าเนนิการตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	จ�านวน	
227	หน่วยงาน	ในขอบข่ายที่หลากหลาย		เช่น	ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ทางด้าน	อาหาร	อาหารสตัว์	สิง่แวดล้อม	เคมภีณัฑ์และปิโตรเคม	ี	และ
ห้องปฏิบัติการทดสอบในด้านอื่นๆ	อีกมาก	รวมท้ังได้ให้การรับรอง
ความสามารถผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบติัการ	
ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17043	จ�านวน	31	หน่วยงาน	และได้ให้การ
รบัรองระบบงานผูผ้ลติวัสดอุ้างองิ	ตามมาตรฐาน	ISO	17034	จ�านวน	
1	หน่วยงาน
	 หน่วยงานที่สนใจสามารถยื่นค�าขอการรับรองฯ	ได้ที่
	 •	 กองบรหิารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
	 •	 โทรศัพท์	0-2201-7191	
	 หรือยื่นขอรับการรับรองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่	
	 •	 https://bla.dss.go.th/index.php/th/

เอกสารอ้างอิง
1.	 IAF/ILAC	B8:01/2018.	Accreditation:	Delivering	confidence	

in	construction	and	the	built	environment
2.	 IAF/ILAC	B6:09/2018.	Accreditation:	Delivering	confidence	

in	the	provision	of	energy
3.	 IAF/ILAC	B3:01/2018.	Accreditation:	Supporting	safe	

food	and	clean	drinking	water
4.	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร.	รายรายชือ่ห้องปฏิบตักิารท่ีได้รบัการ

รบัรองความสามารถห้องปฏิบติัการทดสอบ.	กองบรหิารและ
รับรองห้องปฏิบัติการ.	 [ออนไลน์]	 [อ้างถึงวันท่ี	4	กรกฎาคม	
2565]	เข้าถึงได้	จากอินเทอร์เน็ต	:	http://labthai.dss.go.th/
dss/report/actLab/report_actLab.php



29วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ ์ 	 ( รผ . )																																		
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	ท�าหน้าทีใ่ห้บรกิารรบัรองคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์	โดยด�าเนินการภายใต้มาตรฐานสากล	ได้จัดท�า
โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจาก
ธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนข้ึน	เพ่ือยกระดับ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์	เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให	้													
ผูป้ระกอบการในประเทศ	ส่งเสรมิการส่งออก	สร้างความมัน่ใจ
ให้แก่ผูบ้รโิภค	ขบัเคลือ่นนโยบายประเทศ	สนบัสนนุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืนของประชาคมโลก	โดยมาจาก	3	แนวคิด	
คอื	แนวคดิท่ี	1	นโยบายประเทศ	เรือ่ง	การจดัการขยะพลาสตกิ	
พ.ศ.	2561	–	2573	เพ่ือขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาขยะพลาสตกิ
ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในประเทศไทย	เป้าหมายที	่1	เรือ่ง
ลดและเลกิใช้พลาสตกิเป้าหมายด้วยการใช้วัสดทุดแทนทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อม	แนวคดิที	่2	การขับเคลือ่นเศรษฐกิจประเทศ
ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular	Economy,	CE)	และ
แนวคิดท่ี	3	เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	(Sustainable	
Development	Goals,	SDGs)	ของสหประชาชาติ	เป้าหมาย
ที	่12:	สร้างหลกัประกันให้มรีปูแบบการผลติและการบรโิภคที่
ยั่งยืน

	 โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหาร
จากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน	ได้เลือก
ผลติภณัฑ์เป้าหมายทีจ่ะให้การรบัรอง	คอื	ภาชนะสมัผสัอาหาร
จากธรรมชาต	ิ:	ภาชนะกาบหมาก	โดยพิจารณาจากข้อมลูต่างๆ	
ได้แก่	ความคดิเห็นและความต้องการของผูบ้รโิภคในการเลอืก
ใช้ผลติภัณฑ์ทางเลอืก	ข้อมลูจ�านวนผูป้ระกอบการ	ข้อคดิเห็น
และ	การด�าเนินงานทางธุรกิจของผู้ประกอบการ	สถานการณ์

สรรสาระ

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิารกบัการรับรองผลิตภณัฑ์ภาชนะ
สมัผสัอาหารจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

ดวงกมล เชาวน์ศรีหมดุ  ผูอ้�านวยการกองตรวจและรับรองคณุภาพผลติภัณฑ์

ปณุยวร์ี  กฤตวทิย์  นักวิทยาศาสตร์

กองตรวจและรับรองคณุภาพผลิตภัณฑ์

29ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 กันยายน 2565

ภาพการประชมุคณะกรรมการ (ร่าง ) ข้อก�าหนดผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง

เศรษฐกิจหมนุเวยีน : ภาชนะสมัผสัอาหารจากธรรมชาติ
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สรรสาระ

ภาพการส�ารวจความพร้อมเบือ้งต้นของผูป้ระกอบการและผูผ้ลติ

เอกสารอ้างอิง
1.	 กรมควบคุมมลพิษ.	 นโยบายประเทศภายใต้	 Roadmap																

การจัดการขยะพลาสติก	พ.ศ.	2561	–	2573	
			[	อ้างถึงวันที่	17	พฤษภาคม	2565	]	เข้าถึงจาก	:https://www.

pcd.go.th/
2.	Ellenmacarthurfoundatio	2561.	THE	CIRCULAR	ECONOMY	

SYSTEM	DIAGRAM	[อ้างองิวันท่ีเข้าถึง	17	พฤษภาคม	2565]	
เข้าถึงจาก	:	https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-
economy-diagram

3.	http://e-plan.dla.go.th/activityImage/422.pdf	[อ้างอิงวันที่
เข้าถึง	17	พฤษภาคม	2565]

4.	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	2565.	
ตลาดส่งออก	15	อันดับแรกของไทยรายสินค้า	 “	หมาก	”															
[	อ้างถึงวันท่ี	17	พฤษภาคม	2565	]	 เข้าถึงจาก	 :	https://
tradereport.moc.go.th

ปัจจบุนัและแนวโน้มการบรโิภคผลติภัณฑ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	
รวมท้ังข้อมลูจากศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ส�านกังาน
ปลดักระทรวงพาณิชย์พบว่า	หมากเป็นพืชเศรษฐกิจ	ซึง่มมีลูค่าการส่ง
ออกเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	ในปี	พ.ศ.	2563-2564	จงึมกีารปลกูหมากใน
หลายพ้ืนท่ี	ซึ่งกาบหมากแห้งที่ร่วงหล่นตามธรรมชาติจ�านวนมาก	
สามารถน�ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ได้	เช่น	ภาชนะสัมผัสอาหาร																							
เครื่องประดับและของตกแต่ง	ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับ
การจัดการตามแนวทาง	CE	:	Zero	waste

	 การด�าเนินงานโครงการมีขั้นตอนต่างๆ	ดังนี้	
1)	 ศึกษารวมรวมเอกสารทางวิชาการ	ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ	์												

ทีเ่ก่ียวข้อง	วิธีการทดสอบผลติภัณฑ์	หลกัเกณฑ์การตรวจประเมนิ
ด้านสุขอนามัยและการประเมินการจัดการตามแนวทาง	 CE																		
ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์	

2)	 ร่างข้อก�าหนดเฉพาะผลติภัณฑ์	โดยพิจารณาถึงเกณฑ์ก�าหนดด้าน
ความปลอดภัย	เช่น	สารปนเป้ือน	ความชืน้และจลุนิทรย์ี	คณุลกัษณะ
ทีเ่หมาะสมกับการใช้งาน	เช่น	การรัว่ซมึ	ความคงรปู	มกีระบวนการ
ผลติทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์ก�าหนดสขุลกัษณะอนามยั	และมกีารด�าเนนิ
งานตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน	

3)	 ส�ารวจความพร้อมเบื้องต้นของผู้ประกอบการและผู้ผลิต	
4)	 ทดลองใช้ข้อก�าหนดและปรับปรุงแก้ไขข้อก�าหนด	
5)	 ประชาพิจารณ์และประกาศใช้ข้อก�าหนด	
6)	 ให้การรับรองผลิตภัณฑ์	

	 ปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการ	ผูผ้ลติภาชนะสมัผสัอาหารจากธรรมชาต	ิ
:	ภาชนะกาบหมาก	มากกว่า	20	รายสนใจย่ืนขอการรบัรองผลติภณัฑ์
กับกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ซึง่ผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รบัการรบัรองผูป้ระกอบ
การสามารถน�าใบรับรองหรือเคร่ืองหมายการรับรองใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการซื้อขายผลิตภัณฑ์	เพ่ือยืนยันความปลอดภัยกับผู้บริโภค	
และแสดงถึงการเป็นส่วนหน่ึงในการใช้ทรัพยากรเพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	

	 ท่านสามารถตดิตามความก้าวหน้าโครงการและข้อก�าหนดเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์	รวมท้ังการข้อมูล	ข่าวสารการด�าเนินงานต่างๆ	ของกอง
ตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ที่	
	 Website	 	 :	www.dss.go.th
	 Facebook	:	กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	
	 E-mail	 	 :	pc@dss.go.th	
	 โทรศัพท์	 	 :	02-201-7341,	02-201-7342
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สรรสาระ

ภาพ SDG Dashboard and Trends

บทบาทของวทิยาศาสตรต่์อการพฒันาท่ียัง่ยนืของ
ประเทศไทย (SDGs)

สรุศักดิ ์ธนัชชาพิศุทธิ ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตักิาร	

กองบรหิารจดัการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตักิาร

Sustainable	Development	Goals	คอื	แผนการพัฒนาโลกเพ่ือความย่ังยืน	โดยมอีงค์กรสหประชาชาต	ิ(United	Nations)	เป็นผูด้�าเนินการหลกั								
มีประเทศสมาชิก	193	ประเทศทั่วโลก	ก�าหนดกรอบระยะเวลา	15	ปี	(ค.ศ.	2016	-	2030)	ในการวางแผนและติดตามผลลัพธ์เพื่อให้บรรลุเป้า
หมาย	17	ข้อ	ทีส่ะท้อน	3	เสาหลกัของมิติความยัง่ยนื	(The	Pillars	of	Sustainability)	ปัจจุบนัประเทศไทยมีแนวโน้มการบรรลุตามเปา้ประสงค์
ระยะยาว	3	ด้าน	ได้แก่	1)	SDG4	คุณภาพการศึกษา	2)	SDG6	การจัดการน�้าและสุขาภิบาล	และ	3)	SDG9	อุตสาหกรรม	นวัตกรรม	โครงสร้าง
พ้ืนฐาน	โดยประเทศไทยมค่ีาดชัน	ีSDGs	อยูใ่นอนัดบัที	่44/163	(พ.ศ.	2565)	ตกลงจากล�าดบัท่ี	43/165	(พ.ศ.	2564)	มคีะแนนของดัชน	ีSDGs	
อยู่ที่	74.1	สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค	และจัดเป็นอันดับ	1	ในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้	อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีแนวโน้ม
ของกลุ่ม	SDGs	ท่ีมคีวามท้าทายสงูข้ึน	ประกอบด้วย	SDG2	ขจดัความหวิโหย	SDG3	มคีวามสขุและความเป็นอยู่ท่ีด	ีSDG10	ลดความเหลือ่มล�า้	
SDG14	การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร	และทรัพยากรทางทะเล	และSDG15	การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบก

	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นหนึ่งในวิกฤติระดับโลกที่ฉุดรั้งการบรรลุ	SDGs	ทั่วโลก	จากข้อมูลท่ีปรากฏในรายงานดัชนี	SDGs	ปี	2565										
พบว่า	ระดับคะแนน	SDG	Index	ของโลกหยุดน่ิงอยู่ที่	66.0	และยังท�าใหสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว	ส่งผลให้การขับเคลื่อน	
SDGs	ของประเทศไทยลดลงหลายด้าน		สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	ส�านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ		และ
ภาคีเครือข่ายได้รายงานตัวชี้วัดสุขภาพของคนไทยประจ�าปี	2565 โดยมีข้อค้นพบ	อาทิ	1) ด้านการศึกษา	พบว่า		3	ใน	5	ครัวเรือน	ปรากฏการ
ถดถอยของการเรียนรู้	การหลุดออกจากระบบการศึกษา		2) ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม พบว่า	มีขยะติดเชื้อและขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น
มากกว่า	8,234	ตันต่อวัน	มีการสร้างขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึนคิดเป็น	135	กรัมต่อคนต่อวัน	3) ด้านคมนาคมและการสื่อสาร	พบว่า	อัตราการ
เสยีชวิีตบนท้องถนนลดลง	และสดัส่วนการใช้อนิเตอร์เน็ตเพ่ิมสงูขึน้ถึงร้อยละ	77.8	คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน	(กพย.)	ได้มอบหมาย	
กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วม	เพ่ือส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของประเทศไทย	เป้าหมายท่ี	9	(SDG9)	การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมคีวามยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง	สนับสนุนการพัฒนาอตุสาหกรรม
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ที่ครอบคลุม	และยั่งยืน	และส่งเสริมนวัตกรรม	จากผลการประเมิน							
เป้าหมายย่อย	SDG9	ของประเทศไทย	พบว่า	มีเป้าหมายย่อยที่บรรลุ
ตามเป้าหมายแล้วคิดเป็น	12.5%	(1	เป้าหมายย่อย)	ต�่ากว่าค่า																
เป้าหมาย	คิดเป็น	75.0%	(6	เป้าหมายย่อย)	และต�่ากว่าเป้าหมาย
ระดับเสี่ยง	คิดเป็น	12.5%	(1	เป้าหมายย่อย)	อว.	ได้ก�าหนดกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์	พ.ศ.	2566	-	2570	จ�านวน	4	ยุทธศาสตร	์
และได้จัดท�าแผนงาน/โครงการท่ีส�าคัญ	ในด้านการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน	พร้อมทั้งยกระดับ
การพ่ึงพาตนเองของประเทศ	โดยผลกัดนัให้มกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการยกระดับกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม	การส่งเสริม
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง	(Sufficiency	Economy)	เศรษฐกิจหมนุเวยีน	
(Circular	economy)	เศรษฐกิจชวีภาพ	(Bio	Economy)	อตุสาหกรรม
สีเขียว	(Green	industry)	และได้ให้ความส�าคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพของประเทศ	หรอื(National	Quality	Infrastructure;	NQI)	
เนือ่งด้วยประเทศไทยก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ	และก�าลงัเผชญิหน้ากับ
การเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจและสงัคมครัง้ใหญ่	ในขณะทีก่ารผลติ
ของภาคอุตสาหกรรมยังมีปัญหาเรื่องความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรม	อีกท้ังผลิตภาพยังอยู่ในระดับต�่า	ต้องมีการยกระดับ																					
การพัฒนาคณุภาพอย่างเร่งด่วน	โดยพ่ึงพากระบวนการ	5	ด้าน	ได้แก่											
1)	มาตรวิทยา	2)	การก�าหนดมาตรฐาน	3)	การรับรองระบบงาน																
4)	การตรวจสอบและรับรอง	และ	5)	การก�ากับดูแลตลาด	ร่วมกับ												
การประยกุต์ใช้ระบบคณุภาพต่างๆ	เช่น	GMP	HACCP	ISO/IEC17025	
และอืน่ๆ	[8]	นอกจากน้ีการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตักิารถือเป็น
หนึง่ในกลไกส�าคญัทีส่ามารถยกระดบัห้องปฏบิตักิารของประเทศไทย	
และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพเพ่ือสร้างการยอมรับ	
และสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลกต่อไป	
	 กรมวิทยาศาสตร ์บริการ	 โดยกองบริหารจัดการทดสอบ																								
ความช�านาญห้องปฏิบัติการในฐานะเป็นผู ้จัดโปรแกรมทดสอบ												
ความช�านาญห้องปฏิบตักิาร	(Proficiency	Testing;	PT)	และให้บรกิาร
ด้านวัสดุควบคุม	/วัสดุอ้างอิง	(QC/RM)	ที่ได้รับการรับรองระบบงาน
ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17043	จากหน่วยรับรองของประเทศไต้หวัน	
หรือ	Taiwan	Accreditation	Foundation:	TAF	โดยให้บริการ	4	สาขา	
ได้แก่สาขาอาหาร	สาขาเคมี	สาขาสิ่งแวดล้อม	และ	สาขาฟิสิกส์และ

สอบเทียบ	 ท่ีมีการด�าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง	 เชื่อถือได้																											
มีคุณภาพและโปร่งใส	ห้องปฏิบัติที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน�าผลไป
แสดงถึงความช�านาญของห้องปฏิบัติการในการขอการรับรอง																			
ตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	17025:	2017หากหน่วยงานของท่าน
สนใจเข ้าร ่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ																																
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่	https://
www.dss.go.th	หรือติดต่อสอบถามได้ที่	02-201-7331-3หรือทาง
อีเมล	clpt@dss.go.th
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and	Trends	 [Online	available	online	 from	https://
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เช่ือมไทย เช่ือมโลก: การพฒันาที่ยัง่ยนืในบรบิทไทย

	 รอบรู้รอบโลกฉบับน้ีจะพามารู้จักกระแสการพัฒนาของสังคมโลกด้วย	“เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	(Sustainable	Development	
Goals:	SDGs)”	เริม่เข้ามามบีทบาทอย่างมากนับตัง้แต่ประเทศสมาชกิองค์การสหประชาชาตริวมท้ังประเทศไทย	ได้ร่วมลงนามในแผนแม่บท
ของโลกเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนหรือแผนปฏิบัติการ	21	(Agenda	21)	ในการประชุมสุดยอดของโลกทางด้านสิ่งแวดล้อม	(Earth	Summit)	
ที่ประเทศบราซิล	เมื่อปี	พ.ศ.	2535	ซึ่งเป็นพันธกรณีที่แต่ละประเทศจ�าเป็นต้องแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่
ความยั่งยืน

	 ส�าหรับประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนในกระแสโลก	มาปรับใช้ในกระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศด้วย
เช่นกัน	แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ในระยะเวลากว่า	20	ปีท่ีผ่านมา	ได้ปรับเปลี่ยนทิศทาง
ไปสู่ความย่ังยืนมากขึ้น	โดยใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ	มุ่งเน้นการพัฒนาท่ีสมดุล	ทั้งด้านคน	สังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย	“การพัฒนาท่ีย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคน”	และบรรจุไว้เป็น	“วาระแห่งชาติ”	ที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย

รอบรู้
รอบโลก 

อัญญาดา ตัง้ดวงดี  นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ	

ทิพย์วาที กกรมัย์  นักวิทยาศาสตร์	

กองหอสมดุและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)2

จะต้องมีบทบาทร่วมกัน	ดังประโยคสั้นๆ	ท่ีพวก
เราจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งจากผู้น�าประเทศว่า	“ไม่
ทิง้ใครไว้ข้างหลงั”	ประเทศไทยและประเทศสมาชกิ
สหประชาชาตไิด้ร่วมลงนามรบัรองวาระการพัฒนา
ทีย่ั่งยืน	พ.ศ.	2573	(2030	Agenda	for	Sustainable	
Development)	อนัเป็นกรอบการพัฒนาด้านสงัคม	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	โดยก�าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน	(Sustainable	Development	
Goals:	SDGs)	เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาส�าหรบั
ทุกประเทศ	ประกอบด้วย	17	เป้าหมาย	ตามภาพ
ที่	1	เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน	(Sustainable	
Development	Goals:	SDGs)
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รอบรู้รอบโลก

	 แต่อย่างไรก็ตาม	โลกอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย	SDGs	ที่วางไว้ได้ทันใน	พ.ศ.	2573	เน่ืองจากทั่วโลกก�าลังเผชิญปัญหา																	
การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19	ที่ไม่เพียงก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพระดับโลก	แต่ยังสร้างวิกฤติการพัฒนาที่ย่ังยืนที่ส่งผลต่อ
ทุกกิจกรรม	รวมถึงการขับเคลื่อน	SDGs	ก็ถูกชะงักลงด้วย	ท�าให้การพัฒนาท่ีย่ังยืนเดินถอยหลังในทุกพ้ืนท่ี	จากภาพท่ี	2	เห็นว่า	ค.ศ.
2019	(พ.ศ.	2562)	ดัชนี	SDG	ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการรับรอง	SDGs	โดยประชาคมระหว่างประเทศเมื่อ	พ.ศ.	25583		ส่งผลให้

จ�าแนกเป็น 5 มิติ (5 P) ได้แก่ 

1
การพัฒนาคน	(People)	ให้

ความส�าคัญกับการขจัดปัญหา	
ความยากจนและความหวิโหย	และ
ลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม	ได้แก่	
เป้าหมาย	1,	2,	3,	4,	5

2
เศรษฐกิจและความมั่งค่ัง 

(Prosperity)	ส่งเสรมิให้ประชาชน
มคีวามเป็นอยู่ท่ีดแีละสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ	ได้แก่	เป้าหมาย	7,	8,	
9,	10,	11

3
สิง่แวดล้อม	(Planet)	ให้ความ

ส�าคัญกับการปกป้องและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ	และสภาพภูมิ
อากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุ่นต่อไป	
ได้แก่	เป้าหมาย	6,	12,	13,	

14,	15

4
สนัตภิาพและความยุตธิรรม 

(Peace)	ยึดหลักการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ	มีสังคมที่สงบสุข	และไม่
แบ่งแยก	ได้แก่	เป้าหมาย	16

5
ความเป็นหุน้ส่วนการพฒันา 

(Partnership)	ความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระ
ก า ร พัฒนา ที่ ย่ั ง ยื น 	 ไ ด ้ แ ก ่																		
เป้าหมาย	17
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	 การขบัเคลือ่น	SDGs	ในสถานการณ์การระบาดของโรค	COVID-19	
ท�าให้เห็นความยากล�าบาก	สับสน	ความกลัว	ความตายของมนุษย์
ในรปูแบบของเชือ้โรค	และเหน็ถึงความสมัพันธ์ในฐานะสิง่มชีวิีตหน่ึง

กราฟแสดงความก้าวหน้าของดัชนีการพฒันาทีย่ัง่ยืน (SDG Index)

เอกสารอ้างอิง
1.	 ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	คณะ

เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	SDG Highlights 
2021: A Year through COVID-19	[ออนไลน์].	SDG	Move,	
2565	[อ้างถึงวันที่	18	เมษายน	2565].	เข้าถึงจาก:	https://
www.sdgmove.com/wp-content/uploads/2022/04/SDG-
Highlights-2021_Largesize_08APR2022.pdf

2.	 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ฉบับเต็ม	 [ออนไลน์].	ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวางแผนและประเมนิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน,	
2561	[อ้างถึงวันที่	18	เมษายน	2565].	เข้าถึงจาก:	http://e-
plan.dla.go.th/activityImage/422.pdf

3.	 รายงานการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Report: SDR) ปี 2021	[ออนไลน์].	SDG	Move,	14มถินุายน	
2564	[อ้างถึงวันที่	18	เมษายน	2565].	เข้าถึงจาก:	https://
www.sdgmove.com/wp-content/uploads/2021/06/press-
release_SDR2021-TH-final.pdf

ในนิเวศสงัคมและสิง่แวดล้อม	และพึงตระหนกัว่ามนุษย์มไิด้เป็นตวัตน
ท่ียิง่ใหญ่	ควบคุมความเป็นไปของทุกสรรพส่ิง	แต่ขณะเดยีวกันมนุษย์
ก็ระลึกได้ว่าด้วยแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง	โดยเฉพาะ
ทางด้านสังคมท่ีมีดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาย่ังยืนด้านสาธารณณสุข	
ท�าให้เราสามารถหาหนทางรับมือกับสถานการณ์วิกฤตนี้ได้	หากเกิด
ขึ้นย้อนหลังไป	40	–	50	ปี	เราคงไม่อาจรับมือและรักษาชีวิตคนได้
มากเท่าน้ี	พวกเราต้องขอบคุณและสรรเสริญบทบาทของบุคลากร
ภาคสาธารณสุข	 วิทยาศาสตร์สุขภาพ	และนโยบายสาธารณะที่
เก่ียวข้องท้ังในระดับนานาชาติและระดับท้องถ่ิน	
	 ท้ายนี้	การพัฒนาที่ย่ังยืนในบริบทไทยต้องด�าเนินการอย่างเป็น
องค์รวม	เพ่ือสร้างสมดุลให้เกิดข้ึนท้ังในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	ด้านเศรษฐกิจ	และด้านสังคม	ซึ่งจ�าเป็นต้องสร้าง										
ความชัดเจนท้ังในด้านกรอบแนวคิด	แนวทางและยุทธศาสตร์														
การพัฒนาให้เห็นพ้องร่วมกันในสังคมไทย	ปรับเปลี่ยนแนวคิด												
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาให้ความส�าคญักับความได้เปรยีบ
ในเชงิแข่งขนั	(Competitive	Advantage)	เพ่ือปรบัปัจจยัเชงิโครงสร้าง
ท่ีเป็นปัจจัยหลักในการผลิตให้มุ ่งในเชิงการแข่งขัน	ที่ค�านึงถึง																
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกควบคู่กับ	“ความเป็นไท”	ในยุค
เศรษฐกิจฐานความรู	้(knowledge-based	economy)	เพ่ือการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน	(Sustainable	Development	goals)	ครอบคลุมทั้ง	17											
เป้าหมาย	อย่างต่อเน่ืองตลอดไป

ผลการด�าเนนิงานตาม	SDGs	ทัว่โลกลดลง	เป็นผลมาจากอตัราความ
ยากจนและการว่างงานท่ีเพ่ิมขึน้	เพ่ือฟ้ืนคนืความก้าวหน้าของ	SDGs	
จ�าเป็นต้องเร่งการเพ่ิมพื้นที่ทางการคลังในประเทศก�าลังพัฒนา	
เนื่องจากประเทศก�าลังพัฒนาท่ีมีรายได้ต�่า	ขาดพ้ืนที่ทางการคลังใน
การจัดหาเงินทุนเพ่ือการตอบสนองภาวะฉุกเฉินและแผนการฟื้นฟู
โดยการลงทุนเป็นหลักท่ีสอดคล้องกับ	SDGs	ซึ่งสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-19	ท�าให้เห็นขีดจ�ากัดความสามารถของประเทศ
ก�าลังพัฒนาท่ีมีรายได้ต�่าในการหาแหล่งเงินทุนจากตลาด	ในขณะ
ท่ีรัฐบาลประเทศรายได้สูงมีการกู ้ยืมเงินจ�านวนมากเพ่ือรับมือ														
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	แต่ประเทศก�าลังพัฒนาที่มีรายได้
ต�า่ไม่สามารถท�าเช่นนัน้ได้	เน่ืองจากมรีะดบัความน่าเชือ่ถือทางการเงนิ
ที่ต�่ากว่า	ผลกระทบที่ส�าคัญระยะสั้นจากความแตกต่างของพ้ืนท่ี
ทางการคลังระหว่างประเทศรายได้สูงและประเทศรายได้ต�่า																							
คือ	ประเทศร�่ารวยมีแนวโน้มท่ีจะฟื้นตัวจากโรคระบาดได้เร็วกว่า
ประเทศท่ียากจน	ดงัน้ันจงึจ�าเป็นต้องเพ่ิมพ้ืนท่ีทางการเงนิของประเทศ
ก�าลังพัฒนาท่ีมีรายได้ต�่า	ได้แก่	การจัดการการเงินระดับโลกท่ีดีข้ึน	
โดยเฉพาะการเพ่ิมสภาพคล่องส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาท่ีมี													
รายได้ต�่า	การจัดเก็บภาษีที่ดีขึ้นผ่านการปฏิรูปภาษีโลกหลายระดับ	
มีตัวกลางทางการเงินโดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาระดับพหุภาคี										
เพ่ิมข้ึน	 เพ่ือสนับสนุนการระดมทุนเพ่ือการพัฒนาระยะยาว	และ											
การผ่อนปรนหนี้	
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วศ.อว. หนุนการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความย่ังยืนจัดสัมมนา        
สร้างมาตรฐานจ�าเพาะท่ีเหมาะสมของผลติภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรบั
ในระดับนานาชาติ
	 วันที่	2	พฤษภาคม	2565	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	
วิจยั	และนวัตกรรม	(อว.)	โดย	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	จดัสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	แผนงานการพัฒนาพริกไทยสุไหงอุเป	และ																						
ผ้าบาตกิเพ่ือให้เกิดเป็นผลติภัณฑ์อตัลกัษณ์เฉพาะถ่ินของจงัหวัดสตลู	
สร้างมาตรฐานจ�าเพาะท่ีเหมาะสมของผลติภณัฑ์ทีส่ือ่ถึงสมบตัด้ิานคุณภาพ	
ให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ	โดยมีนางสาวภัทริยา	ไชยมณี										
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	เป็นประธานเปิดงาน	พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร	ผู ้แทนจากส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	(อว.)	ส�านักงานการวิจยัแห่งชาต	ิ(วช.)	
ส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต	ิ(ปส.)	หน่วยงานและผูป้ระกอบการในพ้ืนที่
เข้าร่วมงาน	โดยได้รบัเกียรตจิาก	นางสาวธัญรศัม์	ไตรพันธ์รชัตะ	หวัหน้า
ส�านักงานจงัหวดัสตลู	ให้การต้อนรบั	ณ	อาคาร	เฉลมิพระเกียรต	ิ๘๐	พรรษา	
ศาลากลางจังหวัดสตูล

วศ.อว. ลงพืน้ที ่จ.ชมุพร พฒันากระบวนการผลติและบรรจุภณัฑ์ 
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น
	 วันที่	18	–	20	พฤษภาคม	2565		กรมวิทยาศาสตร์บริการ		(วศ.)		
โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป		กองเทคโนโลยีชุมชน		(ทช.)		
ลงพ้ืนท่ีส�ารวจข้อมูลปัญหาการผลิตของผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร
ท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	(ตามแนวทางคูปอง
วิทย์เพ่ือโอทอป)	ปี	2565		จ�านวน		3		ราย	ได้แก่		วิสาหกิจชุมชน											
กลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์	(ร้านกล้วย
บ้านก้อง)	อ�าเภอเมือง	และกลุ่มกล้วยเล็บมือแปรรูปบ้านหนองบัว	
อ�าเภอสวี	ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

DSS NEWS ภาพกิจกรรม วารสาร วศ.
ฉบับที่ 220
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วศ.อว. ขบัเคล่ือนสตลูโมเดลต่อเน่ือง ลงพืน้ท่ีหารอืผูน้�าท้องถ่ิน 
พร้อมเก็บตวัอย่างขยะพลาสตกิ และขยะมลูฝอยฯในพืน้ท่ีอทุยาน
ธรณีโลกสตูล
	 วันที่ 	 26-28	 พฤษภาคม	 2565	 ดร.สมจิตต ์ 	 ตั้งชัยวัฒนา																												
ดร.โอบเอื้อ	อิ่มวิทยา	ทีมนักวิจัยฯและเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์จาก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร	์
วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	เดินทางลงพ้ืนท่ี	จ.สตูล	ปฏิบัติภารกิจการ
ส�ารวจการจดัการขยะ	และเก็บตวัอย่างทางสิง่แวดล้อม	สนับสนนุข้อมลู
โครงการส�ารวจปริมาณไมโครพลาสติกในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล

วศ.อว. เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย         
เพือ่เป็นแนวทางพฒันาให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ี
ทันสมัย
	 วันที	่31	พฤษภาคม	2565	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	กระทรวง
การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร ์ 	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 โดย																																
นางเพ็ญพิชชา	เข็มเงิน	หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	กองหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
และ	คณะ	เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย	
กระทรวงสาธารณสขุ	ซึง่มรีะบบบรหิารจดัการข้อมลูข่าวสารของราชการ
ท่ีได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง	จนได้รับรางวัล	“ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการโดดเด่น”	5	ปีซ้อน	(พ.ศ.	2560	-	2564)	โดยได้รับเกียรติจาก
นายวินยั	รอดไทร	เลขานุการกรม	กรมอนามยั	พร้อมคณะให้การต้อนรบั
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วศ.อว. ลงพื้นท่ีพบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภาชนะสัมผัสอาหาร      
จากวัสดุธรรมชาติกาบหมาก ณ จ.ระนอง จ.นครศรีธรรมราช 
และ จ.สุราษฎร์ธานี
	 กองตรวจและรบัรองคณุภาพผลติภัณฑ์		กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	
ลงพ้ืนทีพ่บผูป้ระกอบการ	ผูผ้ลติภาชนะสมัผสัอาหารจากวัสดุธรรมชาติ
กาบหมาก	 ณ	 จังหวัดระนอง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 และ																													
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	ในวันที	่30	พฤษภาคม	2565		ถึงวันที	่2	มถุินายน	
2565	เพ่ือประเมินศักยภาพผู้ประกอบการตามร่างข้อก�าหนดเฉพาะ
ผลติภณัฑ์ตามแนวทางเศรษฐกจิหมนุเวียน	:	ภาชนะสมัผสัอาหารจาก
ธรรมชาติ	:	กาบหมาก	ซึ่งเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	ผลิตสินค้า
ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน	สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

วศ.อว.จับมือ อพวช. น�าคาราวานวิทย์สร้างแรงบนัดาลใจน้องๆ
นักเรียน จ.สิงห์บุรี
	 วันท่ี	21	มถุินายน	2565	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	ได้เข้าร่วม
จัดแสดงนิทรรศการภายในงานคาราวานวิทยาศาสตร์	 อพวช.																			
ระดับภูมิภาค	เป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรับรู้ความ
ตระหนัก	ช่วยกระตุ้นสร้างแรงบนัดาลใจการรกัและเข้าใจในวิทยาศาสตร์
ให้แก่เยาวชน	ตลอดจนขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนท่ีอยู่นอกพ้ืนที่ให้ได้รับความรู้ที่ไม่จ�ากัดแค่ในห้องเรียนซึ่ง
จัดขึ้น	ระหว่างวันที่	21-24	มิถุนายน	2565	ณ	โรงเรียนอินทร์บุร	ี
อ.อินทร์บุรี	จ.สิงห์บุรี
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ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชมนวัตกรรมสนามทดสอบยานยนต์ไฟฟ้ายาน
ยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ ของ วศ.อว. ในงาน SITE 2022
	 วันที่	23	มิถุนายน	2565	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	ร่วมจัด
แสดงผลงานนวัตกรรม		Connected	and	Autonomous	Vehicle	(CAV)	
Proving	Ground	สนามทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า	ยานยนต์เชือ่มต่อและ
ขบัขีอ่ตัโนมติั	ภายในงานสตาร์ทอพัและอนิโนเวชัน่	ไทยแลนด์	เอก็ซ์โป	
2022	(STARTUP	x	INNOVATION	THAILAND	EXPO	2022:	SITE	
2022)	โดยมี	รศ.ดร.ชัชชาติ		สิทธิพันธุ์	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	
บรรยายพิเศษเรือ่ง	“Re-Imagination	Mega-City	:	Bangkok	towards	
City	of	Innvation”	และเยี่ยมชมนิทรรศการ	พร้อมให้ก�าลังใจนักวิจัย
ที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยเอาคนเป็นตัวตั้ง	 เพ่ือสร้างนวัตกรรมง่ายๆ	ท่ี
สามารถเปลีย่นเมอืงได้ในพรบิตา	ณ	อาคารอทุยานนวัตกรรม	ส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ

นายกตูเ่ปิดงาน FTI Expo 2022.จ. เชยีงใหม่ โดย วศ.โชว์ผลงาน
เด่นสอดคล้อง BCG ในบูธ อว.
	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	กระทรวงการอดุมศึกษา	วิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	 น�าผลงานคอนกรีตแห ้งส�าเร็จรูปส�าหรับ																									
สภาพแวดล้อมทางทะเล	และผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดแปรรูป	เข้าร่วมจัด
นิทรรศการภายในงาน	FTI	Expo	2022	วันท่ี	29	มถุินายน	-	3	กรกฎาคม	
2565		ณ	ศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้านานาชาตเิชยีงใหม่				จ.เชียงใหม่	
โดยผลงานดงักล่าวได้รบัการวิจยัและพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์	วศ.	
ร่วมกับเอกชน	สามารถน�าไป		ต่อยอดเชงิการค้าได้เป็นรปูธรรม	สอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดงานฯ	“BCG	Creative	Economy”	ทั้งยังเป็นโอกาส
ในการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์บทบาทภารกิจและผลงานด้านวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ของ	วศ.	ให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค	โดยมี	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายก
รัฐมนตรี	เป็นประธานเปิดงานพร้อมเย่ียมชมผลงานของภาครัฐและ
เอกชน
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วศ.รับการตรวจประเมิน ห้องปฏิบัติการกองผลิตภัณฑ์อาหาร
และวัสดุสัมผัสอาหาร ด้านการบริหารจัดการคุณภาพและด้าน
วิชาการ
	 วันที่	11-	12	กรกฏาคม	2565	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	
กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	โดย
นางวรรณี	อูไ่พบรูณ์	ผูอ้�านวยการกองผลติภัณฑ์อาหารและวัสดสุมัผสั
อาหาร	และคณะผู้จัดการคุณภาพและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให	้							
การต้อนรบั	นายอรญั	ทนันขัต	ิช้าราชการบ�านาญผูอ้�านวยการ	หวัหน้า
คณะผู้ตรวจประเมิน	และคณะผู้ตรวจประเมิน	ในการตรวจประเมิน
เพ่ือต่ออายุ	(Reassessment)	ครัง้ท่ี	6	และขยายขอบข่าย	(Extended	
scope)	ครัง้ที	่5	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	:	2017	ของห้องปฏิบตัิ
การ	กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร	วศ.	ด้านการบริหาร
จัดการคุณภาพ	และด้านวิชาการ	ณ	ห้องประชุม	อว.	ชั้น	5	อาคาร	
ดร.ตั้ว	ลพานุกรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. MOU ม.อ. เดินหน้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ 
ตอบสนองความต้องการประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
	 วันท่ี	22	สิงหาคม	2565	ดร.นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลิศ	อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
ทางวชิาการ	(MOU)	ความร่วมมอืเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการ	เครือข่ายห้องปฏิบัติการ	และการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระหว่าง	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	และ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เป็นการต่ออายุจากฉบับเดิมซึ่งจะหมด
อายุลงในเดือนธันวาคม	2565	โดยมี	รศ.ดร.อัญชนา	ประเทพ	คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์	และ	ผศ.ดร.วิรัช	ทวีปรีดา	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการคณะวิทยาศาสตร์	เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์	
ลงนาม	และได้รับเกียรติจาก	นางสาวภัทริยา	ไชยมณี	รองอธิบดี											
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	และ	ดร.ภวูด	ีตูจ้นิดา	ผูอ้�านวยการกองพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ	 เป็นพยานการลงนาม																						
ในครั้งนี้	ณ	ห้องประชุมนิธิปัญญา	ชั้น	6	อาคาร	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม									
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมจัดนิทรรศการ “D–Sci Silpa 
(DSS) : ศาสตร์ ศิลป์ ส”ี ภายในงาน มหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ 2565
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	ร่วมจัดนิทรรศการ	“D–Sci	Silpa	
(DSS)	:	ศาสตร์	ศลิป์	ส”ี	ภายในงาน	มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ	2565	โดย
กิจกรรมภายในบูธจัดแบ่งออกเป็น	2	โซน	ประกอบด้วย	โซนที่	1	
นทิรรศการองค์ความรู	้พ้ืนทีส่�าหรบัเรยีนรูผ่้านสือ่ข้อมลูองค์ความรูท้าง
วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการใช้ส	ีสธีรรมชาติ	การใช้
สีกับงานผ้าและงานเซรามิก	ตลอดจนข้อมูลผลงานที่วิจัยและพัฒนา
ด้านแก้วของ	วศ.	และเป็นจุดถ่ายภาพและจุดประชาสัมพันธ์เพื่อร่วม
สนุกกับกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์พร้อมลุ้นรับของรางวัล
ภายในบูธนิทรรศการ	โซนที่	2	พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ	ให้ความรู้โดย
นักวิทยาศาสตร์ร่วมกับการท�ากิจกรรมแสนสนกุ	โดยการทดสอบ	ทดลอง	
เล่นเกม	และการสมัผสัตามแนวคดิแบบวิทยาศาสตร์	โดยน�าผลงานการ
วิจยัและพัฒนาของ	วศ.	เพ่ือสร้างการมส่ีวนร่วมของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม
และเป็นสื่อหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ	ที่ได้ท้ังความรู้และ
ความเพลดิเพลนิสนกุสนาน	โดยแยกเป็นโซนการย้อมผ้าด้วยสธีรรมชาต	ิ
และโซนใช้สีส�าหรับงานออกแบบเซรามิก	เป็นต้น

วศ.อว. เข้าร่วมรับโล่เน่ืองในโอกาสน�าผลงานวิจัยเข้าร่วมจัด
แสดง ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”
	 วันท่ี	5	สิงหาคม	2565	นางสาวภัทริยา	ไชยมณี	รองอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ	พร้อมคณะ	เข้าร่วมพิธีปิดงานและรับโล่	ภายใน
งาน	“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	2565(Thailand	Research	Expo	
2022)”		โดย	ดร.วิภารตัน์	ดอ่ีอง	ผูอ้�านวยการส�านกังานการวิจยัแห่งชาติ	
เป็นประธาน	และมอบโล่แสดงความขอบคณุแก่หน่วยงานท่ีน�าผลงาน
วิจยัเข้าร่วมจดัแสดง	ณ	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์	และบางกอกคอนเวนชนั
เซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ
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วศ.อว. จับมือ สมอ. และกรอ. ส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยกระดับสู่มาตรฐาน
สากล
	 วันที่	4	สิงหาคม	2565	ณ	ห้องประชุมอัครเมธี	กรมวิทยาศาสตร์
บรกิาร	ดร.นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลศิ	อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	
(วศ.)	กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม																			
นายบรรจง	สกุรฑีา	เลขาธิการส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	
และนายวันชัย	พนมชัย	อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ร่วมในพิธี										
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติ
การทดสอบสาขาสิง่แวดล้อมในประเทศไทยสูม่าตรฐานสากล	ระหว่าง	
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
และกรมโรงงานอตุสาหกรรม	โดยมคีณะผูบ้รหิารของท้ังสามหน่วยงาน	
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามดังกล่าว

วศ.อว. ร่วมเอกชนพฒันานวตักรรมการพ่นเคลอืบสารต้านจลุชพี
ในรถพยาบาล พร้อมโชว์ในงานเทคโนมาร์ท 2022
	 ทีมวิจัย	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	พัฒนาสารต้านจุลชีพ									
จากนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์	พร้อมจับมือภาคเอกชนต่อยอดเป็น															
“รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ”		ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ให้กับผูป่้วย	เจ้าหน้าทีแ่ละพนักงานขบัรถ	ชีผ่้านการทดสอบยึดตดิวัสดุ
แล้วคงทนต่อการท�าความสะอาดตามปกตกิว่า	100	ครัง้	โดยนวัตกรรม
การพ่นเคลือบสารต้านจุลชีพในรถพยาบาล	พัฒนาจากทีมวิจัย	วศ.	
ประกอบด้วย		ดร.จริยาวดี		ศิริจันทรา		ดร.ธนิษฐา	ภูลวรรณ		และ								
นายวรพงษ์	เจนธนกจิ		ร่วมกับบรษิทั	ท	ีเค	ด	ีไฟเบอร์	จ�ากัด	พัฒนาข้ึน		
เพ่ือช่วยลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ให้กับทัง้ผูป่้วย	พนักงานขบัรถยนต์	
และบุคลากรทางการแพทย์	โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด											
ของโรคโควิด-19	ปัจจุบันได้มีการผลักดันให้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เรียบร้อยแล้ว
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