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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 4

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย



 ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการสร้างความเจริญของบ้านเมือง.  เราจึงควรสนับสนุนให้มี 
การค้นคิดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาวะและความต้องการของ 
ประเทศขึ้นใช้เองอย่างจริงจัง.  ถ้าเราสามารถค้นคิดได้มากเท่าไร  
ก็จะเป็นการประหยัดและช่วยให้สามารถน�าไปใช้ในงานต่างๆ ได้ 
กว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้น.

พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน

วันที่ 1 สิงหำคม พุทธศักรำช 2531

พระรำชด�ำรัส 

พระรำชทำนเนื่องในสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ

และครบรอบ 120 ปี หว้ำกอ ของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
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สาร
ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการครบรอบ 125 ปี ในวันท่ี 30 มกราคม 

พ.ศ. 2559 นี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกรม 

วิทยาศาสตร์บริการทุกท่าน

ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC น้ี จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและวัฒนธรรมการทำางานให้มีลักษณะในเชิงรุก โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ 

ฐานความรู้ (Knowledge based-economy) จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี  

และนวัตกรรมที่มีความสำาคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ดังน้ัน จึงต้อง 

มีการวางยุทธศาสตร์และเป้าหมายการทำางานท่ีชัดเจนขึ้นรวมท้ังปฏิบัติงานให้สามารถรองรับกับวาระและ 

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้ ซึ่งรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์ของสังคม 

และประชาชน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำาคัญของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

รวมทั้งใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อนำาพาประเทศให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ 

ปานกลาง (Middle-Income Trap) มุ่งเน้นการนำาผลงานวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

สนับสนุนให้มีการทำางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภาคเอกชน  

ภาคอตุสาหกรรม ผูป้ระกอบการ และภาคประชาชน เพือ่การนำาผลงานวจิัยและพฒันาไปใช้ประโยชนใ์หเ้กดิผล 

อย่างเป็นรูปธรรม ดังคำาที่ว่า “จากหิ้งสู่ห้าง”

ในโอกาสครบรอบ 125 ปี ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ทุกท่านนับถือ โปรดดลบันดาลให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่  

ทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำาลังกาย กำาลังใจ เพื่อร่วมสร้างสรรค์การทำางานให้เกิดผลดีแก่การ 

พัฒนาประเทศและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของชาติต่อไป

 (ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



	 	 	 สาร
   รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ
   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายบริหารราชการเพื่อปฏิรูปประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ทุกภาคส่วน 
บูรณาการงานร่วมกันภายใต้เป้าหมายสำาคัญ คือ ทำาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นสังคมท่ี 
สงบสุข รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพน้ัน กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญในการเป็นข้อต่อเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อน 
การดำาเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตและบริการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดการพึ่งพาตนเองได ้
อย่างยั่งยืน

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิารเปน็หนว่ยงานในสังกดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยท่ีีมคีวามเชีย่วชาญ 
ในการให้บริการด้านการวิเคราะห์และทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล และการสอบเทียบเคร่ืองมือและอุปกรณ์วัดต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการ 
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย ส่งผลให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด 
สากล มีการจัดฝึกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้อง 
ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมถึงวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาที่ 
สำาคัญเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ให้เป็นที่ยอมรับ 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนากรมวทิยาศาสตรบ์รกิารครบรอบ 125 ป ีในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2559 นี ้ 
ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการทุกท่านที่ได ้
ปฏบิตังิานดว้ยความมุง่มัน่ทุม่เทจนเกดิผลสำาเรจ็ในการชว่ยเสริมสร้างศกัยภาพทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมให้กับภาคการผลิตและชุมชน สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และในโอกาส 
อันเป็นมงคลนี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายให้สำาเร็จ 
ลุล่วงและร่วมมือกันทำางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนเพื่ออนาคตท่ีก้าวหน้า 
ของประเทศต่อไป

 (รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



สาร
ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานจวบถึง 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำาเนินงานในฐานะ 

ห้องปฏิบัติการกลางของประเทศ (Government Laboratory) เพื่อให้บริการทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์  

ในลักษณะของการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน 

มุ่งเน้นการนำาผลงานวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพ

สินค้าและบริการตามความต้องการของทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถแข่งขันและสร้าง 

รายได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา  

ด้วยเหตุนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

ที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ด้วยการพัฒนาศักยภาพการทดสอบและสอบเทียบให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

ตลอดจนมุ่งเน้นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ (Quality Infrastructure) ซึ่งนานาประเทศให้ความสำาคัญ 

และนำามาใช้เป็นหลักประกันด้านคุณภาพ เชื่อมโยงไปถึงมาตรฐานสากล เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าด้าน 

เทคนิคอันเป็นมาตรการที่มิใช่ภาษี ส่งผลให้สินค้าไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และต้องการของประเทศ 

คู่ค้าและสามารถแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของ 

รัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นผลจากการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพ 

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ให้ได้รับการยอมรับและสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

ชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และดำาเนินการตาม 

นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (MOST One Stop 

Service)

ในโอกาสครบรอบ 125 ป ีวนัคลา้ยวนัสถาปนากรมวทิยาศาสตรบ์รกิารในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2559 นี ้ 

ผมขอขอบคุณ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทความรู้ ความสามารถ 

ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำาหนด  

เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนสืบไป

 (ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์)

 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ



วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ	และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 
ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต 

และภาคบริการในระดับสากล

พันธกิจ
ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ	 

วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบที่สามารถ 
แข่งขันได้ในระดับสากล	และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต	 

โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการ 
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วิสัยทัศน์	พันธกิจ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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โครงสร้างกรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)
Structure of the Department of Science Service

อธิบดี
Director-General

รองอธิบดี
Deputy Director-General

รองอธิบดี
Deputy Director-General

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ)

Specialist
(Scientist Advisory Level)

งานตรวจสอบภายใน
Internal Auditor Group

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

The Bureau of Science and
Technology Information

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector Development Group

โครงการเคมี
The Chemistry Program

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
The Physics and Engineering Program

ส�านักงานเลขานุการกรม
Secretariat of the Department

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน
The Bureau of Community

Technology

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
The Biological Science Program

ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
The Bureau of Laboratory

Accreditation

ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ

The Bureau of Laboratory
Personnel Development

ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน
Center for ASEAN Food Contact

Materials Testing

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญ
ห้องปฏิบัติการ

Center for Laboratory Proficiency 
Testing

------- หมายถึง หน่วยงานที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงฯ
ที่มา : 1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2545
 2. การแบ่งส่วนราชการภายใน พ.ศ. 2557



ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ว่ำง

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ



นำงสำวอุรำวรรณ อุ่นแก้ว

ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน

ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆำอภิรักษ์

ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

นำงวรรณภำ ตันยืนยงค์

ผู้อำานวยการโครงการเคมี
นำงดุษฎี มั่นควำมดี

รักษาการผู้อำานวยการสำานักบริหาร

และรับรองห้องปฏิบัติการ

นำงศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด

และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นำงอุมำพร สุขม่วง

เลขานุการกรม



นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

นำยธีระชัย รัตนโรจน์มงคล
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

นำงสำวลดำ พันธ์สุขุมธนำ
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

นำงสำวนีระนำรถ แจ้งทอง
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

นำงรัชดำ เหมปฐวี
ผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการทดสอบ

ความชำานาญห้องปฏิบัติการ

นำงบังอร บุญชู
ผู้อำานวยการศูนย์ทดสอบ

วัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

นำงสำวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
ผู้อำานวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

นำยด�ำรงศักดิ์ เหล่ำแสงธรรม
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
ผู้อำานวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม



ศาลาแยกธาตุ.. 
สู่..กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

* นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ  สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย  มีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ผลงานทางวิทยาศาสตร์อันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์
ท่าน นับเป็นการวางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ได้แก่ การสถาปนาเวลามาตรฐานประเทศไทย 
และศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์ กล่าวคือ ทรงค�านวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ต้องใช้วิชาดาราศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ขั้นสูงและทรงพยากรณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่า“..ปีมะโรงวันอังคาร ขึ้น 1 ค�่า
เดือน 10 ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวง จะเห็นได้ชัดที่ต�าบล
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...”   ซึ่งเป็นไปตามที่พระองค์ทรงค�านวณพยากรณ์ไว้ทุกประการ นับว่าพระองค์
ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยคนแรกที่มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฏไปทั่วโลกในนาม “คิงมงกุฎ” ต่อมา รัฐบาลไทยใน
สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ยกย่องและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเป็น “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” และก�าหนดให้วันที่ตรงกับวันที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอ คือวันที่ 18 สิงหาคม 2411 
เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” [1]

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ทรงสานต่องานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พระราชบิดาได้ทรงริเร่ิมไว้ ทรงด�าเนินวิเทโศบายปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ทรง 
จัดให้มีระบบราชการใหม่ที่จ�าแนกหน้าที่ความรับผิดชอบตามลักษณะงาน  มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น  
12 กระทรวง นับเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดิน  ทรงตั้งหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจที่ต้องใช ้
ความรู้ความช�านาญเฉพาะด้าน เช่น การไปรษณีย์ โทรเลข การรถไฟ การผลิตกระแสไฟฟ้า การผลิตน�้าประปา  
การแพทย์ เป็นต้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาขึ้น มีหน้าท่ีตรวจตรา
บรรดาการที่เกี่ยวข้องด้วยแร่ โลหธาตุ นับเป็นหน่วยงานวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์หน่วยงานแรก
ของประเทศไทย การพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และมี
ความเจริญก้าวหน้าตามล�าดับ ดังนี้

เริ่มจัดตั้งหน่วยงานด้านวิเคราะห์ ทดสอบ (พ.ศ. 2434 - 2459) : สถานปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์แร่

เมือ่วนัที ่1 มกราคม รตันโกสนิทร์ศก 110 (พ.ศ. 2434) พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว รชักาล 
ที่ 5 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา (Royal Department of Mines and  
Geology) ขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ พระบรมราชโองการมีความว่า “...เป็นกรมท่ีตรวจตราบรรดาการ 
ที่เก่ียวข้องด้วยแร่โลหธาตุ ทั้งประทานบัตร และสัญญาอาทานในการแร่ โลหธาตุ และภูมิวิทยาท้ังปวง ใน 
พระราชอาณาจักรสยาม...”  [2] [3] นับได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของงานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะของ 
ห้องปฏิบัติการท�าหน้าที่แยกธาตุ หรือวิเคราะห์แร ่สินแร่และสารประกอบในสินค้าชนิดต่างๆ 

125 ปี บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

อุดมลักษณ์ เวียนงาม*

ตึกศุลกสถาน ที่ทำาการของกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาในระยะแรกตึกกระทรวงเกษตราธิการ ถนนราชินี และถนนพิทักษ์
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ในปี พ.ศ. 2443 ได้ขยายฐานทางวิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมงานวิเคราะห์โลหะที่ใช้ในการท�าเหรียญ
กษาปณ์ มกีารเปิดโรงกษาปณ์และได้มกีารรบัโอนงานวเิคราะห์เงนิบาท ซึง่เป็นงานส่วนหน่ึงของหน่วยวเิคราะห์
แร่ จากกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา จัดตั้งเป็นกองแยกธาตุ สังกัดกรมกระษาปน์สิทธิการ เพื่อควบคุมดูแล
เนื้อโลหะที่ใช้ในการท�าเหรียญกษาปณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ให้เป็นแบบเดียวกับโรงกษาปณ์เบอร์มิงแฮมของ
ประเทศอังกฤษ 

ย่างก้าวสู่การเติบโต (พ.ศ. 2460 - 2474) : ศาลาแยกธาตุ

ในปี พ.ศ. 2460 กองแยกธาตุ สังกัดกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้
ปรับปรุงกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศ มีโครงการส�ารวจและวิเคราะห์
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อหาทางให้เกิดประโยชน์ในการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศ  
และในปี พ.ศ. 2461 ได้มีการรวบรวมงานและกิจการทางวิทยาศาสตร์มาไว้ที่เดียวกัน จัดตั้งเป็น ศาลาแยกธาตุ  
(The Government Laboratory) ในปี พ.ศ. 2463 ได้เลื่อนฐานะเป็นส่วนราชการเทียบเท่ากรม และย้าย 
สถานที่ท�าการมาอยู่ ณ ตึกสร้างใหม่ บริเวณที่ตั้งกระทรวงพาณิชย์เดิม ถนนมหาราช เขตพระนคร

วางรากฐานเป็นปึกแผ่น (พ.ศ. 2475 - 2484) : กรมวิทยาศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการรวมกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมกับกระทรวงเกษตราธิการ จัดตั้งเป็น 
กระทรวงเกษตรพาณิชยการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ศาลาแยกธาตุจึงย้ายมาและถูกยกฐานะเป็น
หน่วยงานเทียบเท่าระดับกรม ในสังกัดกระทรวงเกษตรพาณิชยการ ต่อมามีการโอนกองเกษตรศาสตร์สังกัด
กรมตรวจกสิกรรมมารวมกับศาลาแยกธาตุ และให้จัดเป็นกรมวิทยาศาสตร์ และยกระดับหัวหน้าหน่วยงาน
เป็นชั้นเจ้ากรม พระยาประสาทธาตุการย์ เจ้ากรมศาลาแยกธาตุในขณะนั้น จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้ากรม
วิทยาศาสตร์ท่านแรก

ในปี พ.ศ. 2476 ศาลาแยกธาตุได้ย้ายสังกัดและยกฐานะขึ้นเป็นกรมวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวง
เศรษฐการ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์เป็น 8 กอง ประกอบด้วย ส�านักงานเลขานุการ
กรม กองอนินทรียเฆมีและเฆมีทั่วไป กองเท็ฆโนโลยี กองวิชาดินและปุ๋ย กองเฆมีการเกษตร กองชีววิทยาและ
กองฟิสิคก์ (ปัจจบุนัค�าว่า เฆม ีเขยีนเป็น เคม ีเท็ฆโนโลย ีเขยีนเป็น เทคโนโลย ีและฟิสิคก์ เขยีนเป็นฟิสิกส์) โดยม ี
พระยาประสาทธาตุการย์ ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์โดยต�าแหน่ง ต่อมา ดร. ตั้ว ลพานุกรม ได้รับ 
โปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรม โดยระยะน้ีนับเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในด้านวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของไทย เนื่องจากวิสัยทัศน์การบริหารในฐานะนักวิชาการคนรุ่นใหม่ ของ ดร. ตั้วก่อให้เกิด 
ศักยภาพการพัฒนา ทั้งการจัดหาเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย การจัดเตรียมสถานที่ส�าหรับการสร้าง 
ห้องปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  
มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร มีการก่อตั้งสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ และกองเภสัชกรรมเพื่อศึกษา วิเคราะห์  
วิจัยทางเภสัชกรรมและสมุนไพร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2482 จึงสร้างโรงงานเภสัชกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

ดร. ตั้ว ลพานุกรม ได้ให้ออกหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทย และฉบับ 

ภาษาอังกฤษ Siam Science Bulletin ส่งเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ให้แพร่หลาย  

ในการประกอบกิจการงาน วิธีประดิษฐ์สิ่งของและรายงานความเคลื่อนไหว 

ในวงการวิทยาศาสตร์ภายในและนอกประเทศ
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วทิยาศาสตร์เพือ่การผลติและบริโภค (พ.ศ. 2485 - 2521) : กรมวทิยาศาสตร์ กระทรวงอตุสาหกรรม

ในห้วงเวลา พ.ศ. 2485 เกิดสงครามโลกและสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งการบริหารประเทศมุ่งเน้นให้
มีการผลิตส่ิงอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในภาวการณ์คับขัน และการรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ให้เข้มแข็ง จึงปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่ โดยยุบกระทรวงการ
เศรษฐกจิเดมิและตัง้กระทรวงการอตุสาหกรรม และกระทรวงพาณชิย์ เพือ่พฒันางานอตุสาหกรรมและพาณชิย์
ของประเทศ กรมวทิยาศาสตร์ อยูใ่นสงักดักระทรวงการอตุสาหกรรม มหีน้าทีท่ดลอง ค้นคว้า และตรวจวเิคราะห์

สิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์และการอุตสาหกรรม และให้การ
ศึกษาอบรมบุคคลซึ่งส�าเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษามาแล้วให้มีความรู้ ความ
สามารถ ทัง้ในทางทฤษฎแีละทางปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์และอตุสาหกรรม 
เพื่อเข้ารับราชการในกรมวิทยาศาสตร์ หรือในส่วนราชการอื่น [4]

กรมวิทยาศาสตร์ได้ขยายงาน ในรูปแบบของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มุ่งเน้นให้มีสถานที่ทำาการ
วิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่มีสถานที่ทำางานตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมดใน
ที่ทำาการใหม่ถนนพระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท

ในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติและส�านักงานพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี พ.ศ. 2504 ปัจจุบันคือส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีเดียวกันนี้ยังจัดตั้งโรงงานผลิตสารส้มเพื่อผลิตสารส้มใช้ในประเทศ 
ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การสารส้ม และในปี พ.ศ. 2498 กรมวิทยาศาสตร์ยังได้จัดตั้งโรงงานผลิตกาวจาก
แป้งมันส�าปะหลัง (กาวแป้งนารายณ์) ขึ้นอีก 1 โรง ซึ่งหยุดด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2509 เนื่องจากด�าเนินงานครบ
ถ้วนตามวัตถุประสงค์แล้ว

ในปี พ.ศ. 2499 รัฐบาลได้จัดให้มี “สภาวิจัยแห่งชาติ” ขึ้นตามพ.ร.บ. สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2499 มี
ข้อก�าหนดให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เป็นเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติโดยต�าแหน่ง มีหน้าท่ีควบคุมงานธุรการ
ของสภาวิจัยแห่งชาติ โดยระยะแรกใช้สถานที่และข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ในการด�าเนินงาน เมื่อ พ.ร.บ. 
พ.ศ. 2502 ประกาศใช้มีผลให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ ในเวลาต่อมา 
ส�านักงานสภาวิจัยแห่งชาติได้รับงานจัดพิมพ์  Siam Science Bulletin ซึ่งเป็นวารสารภาษาอังกฤษ ที่เผยแพร่
ผลงานวิจยัของนกัวทิยาศาสตร์ไทยทีก่รมวทิยาศาสตร์จดัท�าอยูไ่ปด�าเนนิการต่อโดยใช้ชือ่ใหม่ว่า Journal of the 
National Research Council of Thailand

 ในปี พ.ศ. 2501 เกิดการปฏิวัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 รัฐบาลได้มีแนวทางในการบริหาร
ประเทศ และประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ระยะที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2503  
โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ และส่งเสริมการลงทุนท้ังท่ีเป็นคนไทยและคนต่างชาติ อีกท้ังส่งเสริม 
การค้นหาและส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ในประเด็นของงานวิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง 
กรมวิทยาศาสตร์ด�าเนินการอยู ่นั้น เป็นกิจการที่จ�าเป็นเพื่อทดสอบมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า 
อุตสาหกรรม และค้นหาวิธีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ทางอุตสาหกรรมให้ได้ผลมากขึ้น และมีการ
ริเริ่มโครงการวิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างมากมายในเวลาต่อมา [5] 

ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิ 
การลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม การส�ารวจและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ให้ความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการ การฝึกอบรม การเงิน และการตลาดแก่ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดย่อม และ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน จัดให้มีการศึกษาและค้นคว้าในทางวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรม
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งก�าหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
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รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ผลิตได้ในประเทศ และทีส่ัง่มาจากต่างประเทศให้มมีาตรฐาน กรมวทิยาศาสตร์จงึท�าหน้าทีเ่ป็นสถานปฏบัิตกิาร 
กลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มีหน้าที่วิเคราะห์วัตถุสิ่งของต่างๆ ให้แก่ส่วนราชการและ
เอกชน ศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ เพือ่หาทางน�าเอาทรัพยากรธรรมชาตแิละผลิตผลพลอยได้จากอตุสาหกรรม
มาใช้ให้เกดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ร่วมมอืกบัส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องควบคมุคณุภาพสินค้าท่ีผลิตขึน้ในประเทศ 
ควบคมุคณุภาพอาหารและน�า้ดืม่ และท�าการฝึกอบรมวชิาวทิยาศาสตร์โดยเน้นหนกัไปในทางเคมปีฏบิตัด้ิวย [6] 

กรมวิทยาศาสตร์ ได้ด�าเนินงานศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม ได้แก่

1. งานวเิคราะห์วจิยัเพ่ือหาทางน�าทรพัยากรธรรมชาตแิละผลติผลพลอยได้จากเกษตรกรรม อตุสาหกรรม 
การป่าไม้ โลหกจิ ฯลฯ มาท�าให้เกดิประโยชน์ในการพฒันาประเทศ เช่น เยือ่กระดาษจากพชืทีป่ลกูได้ง่าย เตบิโต
เร็ว ได้วิจัยกาวอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกาวต่างๆ ขึ้นในประเทศ โดยไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ตลอดจนการ
ศึกษาเถ้าแกลบจนสามารถน�ามาผลิตเป็นผงกรองน�้า ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร กรมวิทยาศาสตร์ได้พยายาม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร โดยศึกษาวิจัยเร่ืองการถนอมอาหาร อุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ได้แก่ ผลิตผลและ
ผลพลอยได้จากเกษตรกรรม การผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์ วัสดุก่อสร้าง พลาสติก ผลิตสารส้มจาก
บอกไซท์ 

ในปี พ.ศ. 2510 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้ง
ศูนย์วิจัยและอบรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้น เพื่อผลิตขึ้นใช้ได้เอง เพราะ
วัตถุดิบภายในประเทศมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ กรมวิทยาศาสตร์ได้ศึกษา
วิเคราะห์วัตถุดิบ หาส่วนผสมส�าหรับท�าเครื่องปั้นดินเผาหลายชนิด ศึกษา
พัฒนาการเผา และได้เผยแพร่ฝึกอบรมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่
ผู้สนใจทั่วประเทศ 

2.งานวิเคราะห์ทดสอบวัตถุส�าหรับงานอุตสาหกรรม ได้แก่ น�้า 
และกระดาษ งานวิเคราะห์ทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพสินค้า และก�าหนด 
ควบคุมมาตรฐานต่างๆ ที่ส�าคัญในการด�าเนินงานอุตสาหกรรม เนื่องจาก 
กรมวิทยาศาสตร์ได้ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพสินค้า 
ที่ผลิตในประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 โดยอาศัยมาตรฐานและวิธีทดสอบ 
ของต่างประเทศเป็นหลัก 

 3. งานด้านมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์ได้ประกาศใช้มาตรฐาน
ของตนเองฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2505 และเริ่มงานก�าหนดมาตรฐานขึ้นในปี 
พ.ศ. 2506 ในปี พ.ศ. 2509 กรมวิทยาศาสตร์ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาและลงมติเห็นชอบใน
หลักการ ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาและเสนอสภาฯ ประกาศใช้เป็น
กฎหมายเมื่อ พ.ศ. 2511 และจัดตั้งเป็นส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2512 

4. งานฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เดิมกรมวิทยาศาสตร์ได้จัด
ตั้งขึ้นเป็นสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ภายหลังได้จัดตั้งเป็นสถาบันสมทบกับ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในระดบัอนปุรญิญาเคมปีฏบิตั ิสนองความต้องการ
ของราชการและอุตสาหกรรม 

5. งานบริการข้อสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุด
กรมวิทยาศาสตร์เป็นห้องสมุดทางวิชาการที่มีเอกสารทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งเอกสารสิทธิบัตร และเอกสารมาตรฐานต่างๆ สมบูรณ์
ที่สุดในประเทศ

เครือ่งมอืศกึษากรรมวธีิถนอมอาหาร 
ขัน้กึง่อตุสาหกรรม

กรมวทิยาศาสตร์ นำาผลติภณัฑ์
เครือ่งป้ันดนิเผาขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในวนัรชัดาภเิษก  
9 มถินุายน พ.ศ. 2514

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์
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การบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ (พ.ศ. 2522 - 2544) 

ในปี พ.ศ. 2522 กรมวทิยาศาสตร์เปลีย่นชือ่เป็น “กรมวทิยาศาสตร์บริการ” สังกดักระทรวงวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและการพลังงาน มีบทบาทเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น การผลิตสารส้ม 

จากดินลูกรัง และการใช้ดินลูกรังเป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ กระเบื้องปูพื้น 

ชนิดไม่เคลือบ กระเบื้องมุงหลังคา อิฐก่อสร้าง และสีส�าเร็จรูปส�าหรับเครื่องปั้นดินเผา นอกจากน้ียังน�า 

เถ้าแกลบที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งมาผลิตเป็นปูนซีเมนต์โปซโซลานาน�ามาผลิตอิฐบล็อก ตลอดจนงานวิเคราะห์  

ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา รวมทั้งยังมีการวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิก การวิจัยเพื่อพัฒนาชิ้นส่วน 

น�าร่องด้วยเซรามิก การวิจัยเพื่อพัฒนาไชน่าสโตน การเพิ่มมูลค่าพลอยเพื่อการส่งออก 

นอกจากนีย้งัมโีครงการปรบัปรงุและขยายงานมาตรวิทยาทางวทิยาศาสตร์ โดยกรมวทิยาศาสตร์บริการ

ได้จดัท�าโครงการ Feasibility Study on the Setting up of Metrology and Measurement Standard – Research 

Center เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก UNESCO ในปี พ.ศ. 2528 - 2529 กรมวิทยาศาสตร์ได้จัดท�าร่างโครงการ

พัฒนาระบบมาตรวิทยาเสนอเข้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 6 และจัดท�าโครงการ Strengthening 

of the National Metrology and Accreditation Programme เพื่อขอความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติ 

(UNDP) และได้รับอนุมัติในปี พ.ศ. 2535 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 อีกทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงาน

หลักจดัประชมุคณะอนกุรรมการจดัท�าแผนการด�าเนนิงานของสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิซึง่ก่อให้เกดิพระราช

บัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ท�าให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับการสถาปนาขึ้น 

เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระอยู่ภายใต้การก�ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน) : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจบุนักรมวทิยาศาสตร์บรกิาร มอี�านาจหน้าทีเ่ป็นสถานปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีอง

ประเทศ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านฟิสิกส์ เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกลและ

วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางด้านฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์

เชิงกลและวิศวกรรม รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้อง เที่ยงตรง ของเครื่องมือและอุปกรณ์วัด พัฒนาคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการโดยส่งเสริมสนับสนุน และด�าเนินการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้าน

ฟิสิกส์ และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพตามมาตรฐานสากล บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ

ทดสอบและสอบเทยีบ เพือ่เพิม่ศกัยภาพและขีดความสามารถห้องปฏบิตักิารให้เป็นทีย่อมรบัของนานาประเทศ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการของภาครัฐ

และเอกชน พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งกลางของข้อมูลทาง

วิชาการและข้อมลูสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ ตลอดจนวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีมุชน 

โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ส�าคัญและตามความจ�าเป็น รวมทั้ง

การถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ตั้งแต่อดีตที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทย ด้วยพระวิสัยทัศน์ของ 

พระมหากษตัรย์ิหลายพระองค์ทีท่รงวางพืน้ฐานในการพฒันาประเทศให้ทัดเทียมกบัอารยประเทศ ให้เจริญ มัง่คัง่ 



กรมวิทยาศาสตร์บริการ 19

รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

และมัน่คง จนมาถงึปัจจบุนั ทัง้นีก้รมวทิยาศาสตร์บรกิาร

นับว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการมีส่วนร่วม

ในการก่อตั้งและก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง ผ่านการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยต่างๆ เพื่อ

พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน สนบัสนนุภาครฐั ภาค

เอกชน สถาบันอดุมศกึษา ตลอดจนผูป้ระกอบการทัง้ใน

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการส่งออก รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้มากขึ้นเพื่อรองรับ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่

ประชาชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมฐานความรู้ ที่สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ และ

ตัดสินใจอยู่บนความมีเหตุมีผล ซึ่งจะท�าให้สังคมและเศรษฐกิจของไทยเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ สามารถน�า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดจนสร้างเป็นนวัตกรรมได้ 
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กระทรวง, 196 หน้า. 

กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน. 2524. วนัสถาปนากระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน 24 มนีาคม 2524. 167 หน้า.

กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม. 2536. วนัสถาปนากระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม 24 มีนาคม 2538. กรงุเทพฯ : 

กระทรวง, 206 หน้า.

กระทรวงอุตสาหกรรม. 2510. อนุสรณ์ครบรอบ 25 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม 5 พฤษภาคม 2510. พระนคร : บ�ารุงนุกูลกิจ,376 หน้า.

กระทรวงอุตสาหกรรม. 2519. วันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม 5 พฤษภาคม 2519. กรุงเทพฯ : บ�ารุงนุกูลกิจ, 188 หน้า.

ที่ระลึกในงานรัฐพิธีพระราชทานเพลิงศพ พณฯ ดร. ตั้ว ลพานุกรม ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 4 ธันวาคม 2484. 2484. พระนคร :  

การพิมพ์ไทย, 128 หน้า.

บันเทิง ตัณฑวัฒน์. 2558. ความเป็นมาของระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย. 5 หน้า.

อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อดีต - ปัจจุบัน)
อัญญาดา  ตั้งดวงดี*

พ.ศ. 2449 - 2460

อธิบดี / เจ้ากรม
 พระบวรวงศ์ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส (พ.ศ. 2449 - 2454)
   พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ 
 (พ.ศ. 2454 - 2460)

กองแยกธาตุ
กรมกระษาปณ์สิทธิการ

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

พ.ศ. 2463 - 2467 อธิบดี / เจ้ากรม
 มิสเตอร์ เอ. มากัน

ศาลาแยกธาตุ กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2461 - 2462
ศาลาแยกธาตุ 

กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

อธิบดี / เจ้ากรม
 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ 

พ.ศ. 2434 - 2435
(รศ. 110 - 111)

หน่วยวิเคราะห์แร่
กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา

กระทรวงเกษตราธิการ

พ.ศ. 2435 - 2445
(รศ. 111 - 121)

หน่วยวิเคราะห์แร่
กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา
กระทรวงเกษตรพานิชการ

อธิบดี / เจ้ากรม
   เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)

อธิบดี / เจ้ากรม
   นายแย้ม  (มหาดเล็ก) (พ.ศ. 2435)
  มิสเตอร์ วอลเตอร์ เดอร์ มูเลอร์ (พ.ศ. 2436)
 มิสเตอร์ เอช. ฮาเบิก วาริง ตอน สไมท์ (พ.ศ. 2438 - 2439)
 มิสเตอร์ อาร์ โรศ คลูนิศ (พ.ศ. 2439 - 2441)
 มิสเตอร์ เฮนรี่ จี สกอตต์ (พ.ศ. 2441 - 2445)

หน่วยวิเคราะห์แร่ 
กรมกระสาปน์สิทธิการ

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

พ.ศ. 2446 - 2449
(รศ. 122-125)

อธิบดี / เจ้ากรม
 พระยาพิพิธโภไคสวรรย์  (อธิบดี)

พ.ศ. 2468 - 2474
(23 มีนาคม 2468)

ศาลาแยกธาตุ
กระทรวงคมนาคมและพาณิชยการ

อธิบดี / เจ้ากรม
 มิสเตอร์ เอ. มากัน

พ.ศ. 2474 - 2475
 (1 เมษายน 2474)

ศาลาแยกธาตุ
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม 

อธิบดี / เจ้ากรม
 อำามาตย์เอก พระยาประสาทธาตุการย์ (กิมปี้ ประนิช) 

* นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ  สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

พ.ศ. 2475 - 2483 กรมวิทยาศาสตร์
กระทรวงเศรษฐการ

อธิบดี / เจ้ากรม
 พระยาประสาทธาตุการย์ (พ.ศ. 2475 - 2477)   
 ดร. ตั้ว ลพานุกรม (พ.ศ. 2477 - 2484) 

พ.ศ. 2484
กรมวิทยาศาสตร์

กระทรวงการเศรษฐกิจ
อธิบดี / เจ้ากรม
 ดร. ตั้ว ลพานุกรม 

พ.ศ. 2485 - 2495
กรมวิทยาศาสตร์

กระทรวงการอุตสาหกรรม

อธิบดี / เจ้ากรม
 ดร. ประจวบ บุนนาค (พ.ศ. 2484 - 2487)
 ดร. จ่าง รัตนะรัต (พ.ศ. 2487 - 2506)

พ.ศ. 2496 - 2522 กรมวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม

อธิบดี / เจ้ากรม
 ดร. จ่าง รัตนะรัต (พ.ศ. 2487 - 2506) 
 ศาสตราจารย์ ยศ บุนนาค (พ.ศ. 2506 - 2512)
 นายมนูญ ประชัญคดี (พ.ศ. 2512 - 2514)
 ดร. ประพฤทธิ์ ณ นคร (พ.ศ. 2514 - 2522)

พ.ศ. 2522 - 2535
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน

อธิบดี / เจ้ากรม

 ดร. เฉลียว สุรสิทธิ์ (พ.ศ. 2522 - 2529) 

 ดร. เจริญ วัชระรังษี (พ.ศ. 2529 - 2532)

 นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (พ.ศ. 2532 - 2535)

พ.ศ. 2535 - 2545
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

อธิบดี / เจ้ากรม

 นายรัตนะ พุ่มเล็ก (พ.ศ. 2535 - 2538) 

 นางรวงทอง พันพาไพร (พ.ศ. 2538 - 2540)

 นางสาวชดช้อย เอี่ยมพงษ์ (พ.ศ. 2540 - 2544)

 ดร. อิทธิ พิชเยนทรโยธิน (พ.ศ. 2544 - 2546)

พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อธิบดี / เจ้ากรม

 ดร. อิทธิ พิชเยนทรโยธิน (พ.ศ. 2544 - 2546)

 ดร. สุจินดา โชติพานิช (พ.ศ. 2546 - 2548)

 นายชัยวุฒิ เลาวเลิศ (พ.ศ. 2548 - 2550)

 นายปฐม แหยมเกตุ (พ.ศ. 2550 - 2552)

 นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ (พ.ศ. 2552 - 2554)

 ดร. สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์ (พ.ศ. 2554 - 2555)

 นางสาวเสาวณี มุสิแดง (พ.ศ. 2555 - 2557)

 ดร. สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์ (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)
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อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (อดีต - ปัจจุบัน)

พระยาประสาทธาตุการย์
พ.ศ. 2474 - 2477

ดร. ประจวบ บุนนาค
พ.ศ. 2484 - 2487

ศาสตราจารย์ยศ บุนนาค
พ.ศ. 2506 - 2512

ดร. ประพฤทธิ์ ณ นคร
พ.ศ. 2514 - 2522

ดร. เจริญ วัชระรังษี
พ.ศ. 2529 - 2532

ดร. ตั้ว ลพานุกรม
พ.ศ. 2477 - 2484

ดร. จ่าง รัตนะรัต
พ.ศ. 2487 - 2506

นายมนูญ ประชัญคดี
พ.ศ. 2512 - 2514

ดร. เฉลียว สุรสิทธิ์
พ.ศ. 2522 - 2529

นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2532 - 2535
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รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

นางสาวชดช้อย เอี่ยมพงษ์
พ.ศ. 2540 - 2544

ดร. สุจินดา โชติพานิช
พ.ศ. 2546 - 2548

นายปฐม แหยมเกตุ
พ.ศ. 2550 - 2552

ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
พ.ศ. 2554 - 2555

ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

นายรัตนะ พุ่มเล็ก
พ.ศ. 2535 - 2538

นางรวงทอง พันพาไพร
พ.ศ. 2538 - 2540

ดร. อิทธิ พิชเยนทรโยธิน
พ.ศ. 2544 - 2546

นายชัยวุฒิ เลาวเลิศ
พ.ศ. 2548 - 2550

นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ
พ.ศ. 2552 - 2554

นางสาวเสาวณี มุสิแดง
พ.ศ. 2555 - 2557
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*บรรณารักษ์ชำานาญการ สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องหมายราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 เครื่องหมายราชการ “ตราพระครุฑพ่าห์” เป็นพระราชลัญจกรส�าหรับใช ้

ประทับหนังสือราชการเป็นตราหัวกระดาษของหนังสือ หรือแบบฟอร์มในราชการ 

โดยทั่วๆ ไป นับจากศาลาแยกธาตุ (Government Laboratory) ได้รับการยกฐานะ

เปน็กรมวทิยาศาสตร์เมือ่ พ.ศ. 2476 ไดใ้ชเ้คร่ืองหมายราชการ “ตราพระครุฑพา่ห”์ 

เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�าหน่วยงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

 นอกจากนี้ยังพบตราประทับ “ศาลาแยกธาตุ” เป็นภาพเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ล้อมกรอบด้วยชื่อหน่วยงาน ศาลาแยกธาตุ และ GOVERNMENT 

LABORATORY บนหน้าปกเอกสารและหนังสือต�าราในห้องสมุด ค.ศ. 1930  

(พ.ศ. 2473) อีกด้วย 

กุหลาบ เลขาข�า*

ป ีพ.ศ. 2476 เคร่ืองหมายราชการของกรมฯ ในระยะ

แรก จะใช้ “ตราพระครุฑพ่าห์” ในวงกลมล้อมด้วยชื่อหน่วย

งาน โดยมี 2 แบบ คือ แบบแรกใช้กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวง

เศรษฐการ และแบบที่ 2 ใช้ชื่อกรมวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ

พ.ศ. 2476

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 ได้ทรงตราพระราชบัญญัติ 

เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2482 ขึ้น ซึ่งตามมาตรา 4 ก�าหนดว่า 

“เครื่องหมายราชการต้องเป็นเครื่องหมายที่ก�าหนดขึ้นไว้ในราชการ มีลักษณะบ่งเฉพาะและอาจเห็นได้ว่าเป็น

เครื่องหมายของหน่วยราชการหน่วยใดหน่วยหนึ่ง” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2482 

หน้า 1390)

ต่อมาส่วนราชการต่างๆ ได้จัดท�าตราสัญลักษณ์ประกาศใช้เป็นเครื่องหมายราชการประจ�า 

ส่วนราชการขึ้นโดยอ้างอิงจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ ส่วนกรมวิทยาศาสตร์ซึ่งขณะนั้นสังกัดกระทรวงเศรษฐการยังคง 

ใช้ตราพระครุฑพ่าห์ เป็นเครื่องหมายราชการประจ�าหน่วยงาน โดยใช้ชื่อกรมวิทยาศาสตร์ในวงกลม 

ล้อมรอบ “ตราพระครุฑพ่าห์” ถึงแม้ว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาจัดส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์ใหม่หลายครั้ง  

และหน่วยงานได้ย้ายสังกัดหลายกระทรวง แต่ยังคงใช้ตราพระครุฑพ่าห์เป็นเครื่องหมายประจ�าหน่วยงาน 

เช่นเดิม เพียงปรับรูปแบบไปตามชื่อหน่วยงานและกระทรวงที่สังกัด ดังนี้

125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ปี พ.ศ. 2484 กระทรวงเศรษฐการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงการเศรษฐกิจ 

กรมวทิยาศาสตรก์ย็งัคงใชเ้ครือ่งหมาย “ตราพระครฑุพา่ห”์ เพยีงเปลีย่นชือ่กระทรวง

ที่สังกัดตามชื่อใหม่ ครุฑมีลักษณะกางปีกกว้าง

ปี พ.ศ. 2485 กรมวิทยาศาสตร์ได้ย้ายมาสังกัด

กระทรวงการอุตสาหกรรม ยังคงใช้เคร่ืองหมาย “ตราพระ

ครุฑพ่าห์” โดยพบใช้ตราทั้ง 2 แบบ

ปี พ.ศ. 2496 กระทรวงการอุตสาหกรรมเปล่ียนชื่อเป็นกระทรวง

อตุสาหกรรม กรมวทิยาศาสตรก์ย็งัคงใชเ้ครือ่งหมาย “ตราพระครฑุพา่ห”์ โดยเปลีย่น

เป็นกระทรวงอุตสาหกรรม ครุฑมีลักษณะกางปีกกว้าง

ปี พ.ศ. 2497 กรมวิทยาศาสตร์ได้เริ่มประกาศใช้เครื่องหมายราชการ

อย่างเป็นทางการเป็นคร้ังแรก “เคร่ืองหมายราชการของกรมวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรูปเฟืองจักร ภายในมีอักษร ตอนบนมีค�าว่า  

“กรมวิทยาศาสตร์” ตอนล่างมีค�าว่า “กระทรวงอุตสาหกรรม” กลางวงกลมข้างใน

เฟืองจักรเป็นรูปโครงสร้างของอะตอม ความหมายคือ รูปโครงสร้างของอะตอม 

หมายถึงวิทยาศาสตร์ เพราะสารท้ังหลายท้ังปวงย่อมประกอบด้วยอะตอม  

อันประกอบด้วยนิวเกลียส (ปัจจุบันใช้นิวเคลียส) เป็นแกนกลาง และมีอิเล็กตรอน

โคจรอยู่โดยรอบ ส่วนเฟืองจักร หมายถึงการอุตสาหกรรม” (ราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที่ 71 ตอนที่ 76 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 หน้า 1773)

พ.ศ. 2484

พ.ศ. 2485

พ.ศ. 2496

พ.ศ. 2497
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ปี พ.ศ. 2522  กรมวิทยาศาสตร์ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการพลังงาน ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นกรมวิทยาศาสตร์
บริการ จึงได้ประกาศใช้ เครื่องหมายราชการใหม่  “ เครื่องหมายราชการของ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เป็นรูป 
เฟอืงจกัรภายในมอีกัษรอา่นว่า “กรมวิทยาศาสตร์บริการ” อยูต่อนบน และ “DEPARTMENT 
OF SCIENCE SERVICE” อยู่ตอนล่าง กลางวงกลมข้างในเฟืองจักรเป็นรูปโครงสร้าง 
ของอะตอม ความหมายคือ รูปโครงสร้างของอะตอม หมายถึงวิทยาศาสตร์ เพราะ 
วิทยาศาสตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยเฉพาะสสารและพลังงาน ด้วยวิธี 
ทางวิทยาศาสตร์  มนุษย์จึงทราบได้ว่า อะตอมซึ่งประกอบด้วยนิวเคลียสเป็น 
แกนกลาง และมีอิเลคตรอนโคจรอยู่โดยรอบเป็นส่วนประกอบระดับหน่ึงของสสาร ส่วน
เฟืองจักรหมายถึงเทคโนโลยี ความก้าวหน้าหรือการพัฒนากรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ใหบ้รกิารทัง้ทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา” (ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 96 
ตอนที่ 190 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 หน้า 33) 

ปี พ.ศ. 2555 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้เปลี่ยนภาพเครื่องหมายราชการมาใช้ตราพระครุฑพ่าห์ดังเดิมเหมือนปี พ.ศ. 2476 
“เครื่องหมายราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นรูปวงกลม ภายในมีอักษร ตอนบน
มคี�าวา่ กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ตอนลา่งมคี�าวา่ DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE 
ภายในวงกลมมีวงกลมซึ่งมีตราครุฑพ่าห์เป็นตราหัวหนังสือราชการ และเป็นตราประทับ
ในหนงัสอืราชการกรม ซึง่ไดรั้บพระบรมราชานุญาตมาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2476 (ท้ังน้ีไดน้�าตรา
สัญลักษณ์เดิมของปี พ.ศ. 2476 - 2484 และปี พ.ศ.2485 - 2495 มาผสมผสานกัน) จึง
เห็นควรอนุรักษ์ตราครุฑพ่าห์ดังกล่าว เพื่อบ่งชี้อัตตาลักษณะและภูมิหลังของหน่วยงาน
ได้เป็นอย่างดี โดยมีความหมายของสีดังนี้ สีเหลืองสด หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สีเขียว 
หมายถึง ความยั่งยืน สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์” (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอน
พิเศษ 110ง ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 หน้า 22)

พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2555

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา กรมวทิยาศาสตรบ์รกิารไดเ้ปลีย่นภาพเครือ่งหมายราชการหลายครัง้ ปจัจบัุน
ได้กลับมาใช้ “ตราพระครุฑพ่าห์” เป็นภาพเครื่องหมายราชการประจ�าหน่วยงานเช่นเดิม เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหนา้ทีท่กุคนในหนว่ยงาน ตระหนกัถงึความส�าคญัในภารกจิหน้าท่ีของกรมวทิยาศาสตร์บริการท่ีจะด�าเนินงาน 

เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สืบต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชลัญจกร. กรุงเทพฯ : ส�านัก, 2538.
กรมวิทยาศาสตร์. รายงาน ศาลาแยกธาตุ กระทรวงเศรษฐการ ฉะบับที่ 6. พระนคร : กรม, 2479
______. รายงาน กรมวิทยาศาสตร์ (ศาลาแยกธาตุ) กระทรวงเศรษฐการ ฉะบับที่ 7. พระนคร : กรม, 2479.
______. รายงานของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ ฉะบับที่ 8. พระนคร : กรม, 2481.

______. รายงานกิจการของกรมวิทยาศาสตร์ ฉะบับที่ 9. พระนคร : กรม, 2484.
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อาหารเปน็ปจัจยัสำาคญัตอ่การดำารงชวีติของมนษุย ์และอาหาร

จำาเป็นต้องมีภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์มารองรับเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

จากสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ เมื่อสัมผัสกับ

อาหารอาจเกิดการเคล่ือนย้ายหรือแพร่กระจาย (Migration) ของสาร

ท่ีเป็นส่วนประกอบ เช่น สี โลหะหนัก สารเติมแต่ง (Additives) สาร

ชว่ยยดึตดิ (Adhesives) ลงสู่อาหารในปริมาณท่ีอาจกอ่ให้เกดิอนัตราย

แก่ผู้บริโภคได้ ด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆ จึงออกกฎระเบียบ มาตรฐานของวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อคุ้มครองความ

ปลอดภยัใหก้บัผูบ้รโิภค ทำาใหภ้าชนะและวสัดสุมัผสัอาหารจำาเปน็จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบวา่มคีวามปลอดภยั 

เป็นไปตามกฎระเบียบ มาตรฐานต่างๆ ก่อนวางจำาหน่าย

กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมพัฒนาระบบการควบคุมอาหารและความปลอดภัยของ 
บรรจุภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อการส่งออก

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการทดสอบและเล็งเห็นความสำาคัญของระบบ 

การควบคุมคุณภาพสินค้า ภาชนะ และวัสดุสัมผัสอาหาร ตามกฎระเบียบมาตรฐานด้านคุณภาพและความ

ปลอดภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงให้บริการทดสอบแก่หน่วยงานกำากับดูแลและผู้ผลิตมานาน

กว่า 30 ปี

ในช่วงเริ่มแรกของอุตสาหกรรมอาหารสำาเร็จรูปของไทย 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกระป๋อง เช่น สับปะรดกระป๋อง ทูน่า

กระป๋อง ถือเป็นสินค้าส่งออกสำาคัญของไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ใหบ้รกิารทดสอบนำา้หนกัดบีกุทีใ่ชเ้คลอืบแผน่เหลก็ทีผ่ลติกระป๋อง การ

ทดสอบตะเขบ็กระปอ๋ง รวมท้ังความปลอดภยัของแลกเกอรท่ี์ใชเ้คลอืบ

กระป๋องบรรจุอาหารตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.735 

พร้อมท้ังดำาเนินงานโครงการศกึษาปจัจยัท่ีมผีลตอ่การเส่ือมสภาพของ

ผลิตภณัฑอ์าหารกระปอ๋ง เพือ่สนับสนุนผู้ประกอบการผลิตและสง่ออก

ผลติภณัฑอ์าหารกระปอ๋งของไทยใหส้ามารถพฒันาคณุภาพและยดือายกุารเกบ็รักษา เพิม่มลูคา่ผลิตภณัฑแ์ละ

การส่งออกของไทยให้สูงขึ้น

การที่เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีการใช้พลาสติกมาผลิตภาชนะและวัสดุ 

สัมผัสอาหารมากขึ้น ทำาให้แต่ละประเทศให้ความสำาคัญต่อการควบคุมความปลอดภัยของสารประกอบต่างๆ 

ที่อาจแพร่กระจายจากพลาสติกลงสู่อาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการ 

ทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติก ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เช่น ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 การทดสอบการแพร่กระจายโดยรวม (Overall migration test) ตามระเบียบ 

ของสหภาพยโุรป Commission Regulation (EU) No. 10/2011 นอกจากนีก้รมวทิยาศาสตรบ์รกิารไดด้ำาเนินงาน 

*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

การทดสอบตะเข็บกระป๋อง

การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง 
ด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร

ชินวัฒน์ ทองชัช*
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การทดสอบความปลอดภัยของภาชนะ
บรรจุอาหารพลาสติกตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295

การทดสอบพลาสติไซเซอร์ในอาหาร
ด้วยเครื่อง GC-MS PTV

โครงการพฒันาวธิทีดสอบ เพื่อรองรบัความตอ้งการผูป้ระกอบการของไทย ใหส้ามารถตรวจสอบคณุภาพสนิค้า 

ที่ผลิตตามมาตรฐานประเทศคู่ค้า เช่น วิธีทดสอบพลาสติไซเซอร์ในอาหาร วิธีทดสอบพลาสติกย่อยสลายได้ 

ทางชีวภาพ วิธีทดสอบสาร Bisphenol A ในอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารชนิดโลหะและพลาสติก เป็นต้น

พัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติก โลหะและโลหะผสม เซรามิก และแก้ว  

ได้พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 และได้รับการรับรองจากสำานัก 

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็นหลักประกันให้ผลทดสอบที่ได้มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากล

นอกจากน้ีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้สร้าง

เครือขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานตา่งประเทศเพือ่พฒันา 

ศักยภาพด้านการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร 

โดยเยี่ยมชม ดูงาน รวมทั้งฝึกอบรมการทดสอบวัสดุ 

สัมผัสอาหารตามมาตรฐานของประเทศต่างๆ เช่น 

European Union Reference Laboratory for Food  

Contact Materials (EURL-FCM) สถาบัน Joint 

Research Centre (JRC) ประเทศอติาลี สถาบนั Official 

Food Control Authority of the Canton of Zurich 

สมาพันธรัฐสวิส สถาบัน Fraunhofer for Process  

Engineering and Packaging IVV สมาพันธรัฐเยอรมัน 

สถาบัน Japan Chemical Innovation Institute 

ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบของสถาบัน 
Fraunhofer IVV สมาพันธรัฐเยอรมัน
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ก้าวส�าคัญสู่การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน

การที่อาเซียนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ส่งผลให้มี 

การจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนสาขาต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการควบคุมอาหาร 

ปลอดภัย โดยเฉพาะด้านการทดสอบของห้องปฏิบัติการในประเทศสมาชิกอาเซียน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการรับรองจาก

มติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานและ 

คุณภาพของอาเซียนด้านอาหารสำาเร็จรูป (ASEAN 

Consultative Committee on Standards and Quality- 

Prepared Foodstuff Product Working Group, ACCSQ-

PFPWG) ครัง้ที ่19 ระหวา่งวนัที ่3 - 4 กนัยายน พ.ศ. 2557  

ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้เป็น

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขา 

วัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Food Reference Labora-

tory for Food Contact Materials, AFRL for FCM)  

โดยมีขอบข่ายการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารท่ีได้รับการ

รับรองทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ พลาสติก โลหะและ 

โลหะผสม เซรามิก แก้ว และวาร์นิชและสารเคลือบ 

มหีนา้ทีต่ามขอบเขตของงาน (Term of Reference: ToR)  

ได้แก่ 1) แนะนำาวิธีการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารใหม่ๆ 

2) จัดกิจกรรมทดสอบความชำานาญ/เปรียบเทียบ 

ผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการประเทศกลุ่มสมาชิก

อาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร 3) จัดการฝึกอบรม  

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร

ให้แก่ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 4) เป็นแหล่งข้อมูล 

ด้านการทดสอบ และวิธีวิเคราะห์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร 

5) เป็นแหล่งข้อมูลวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง และ  

6) กรณีเกิดข้อโต้แย้ง บริการทดสอบเพื่อใช้ผลทดสอบ

เป็นข้อยุติ

ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการนับเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยที่ 3 ของประเทศไทย ที่ได้การรับรอง 

ให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน นับต่อจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาโลหะหนัก)  

และกรมปศุสัตว์ (สาขาสารตกค้างยาสัตว์) และประกาศอย่างเป็นทางการท่ีเว็บไซต์ ASEAN Food Safety  

Network นับเป็นก้าวที่สำาคัญยิ่งของประเทศไทยในฐานะผู้นำาด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อร่วมสร้าง 

เครือข่ายของห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนให้เข้มแข็งและการ 

มุ่งสู่การยอมรับร่วม ทดสอบครั้งเดียว ใช้ได้ในทุกประเทศของภูมิภาค เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน 

หรืออาเซียนตลาดเดียว (ASEAN Single Market)

การฝึกอบรมการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร

โดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาพันธรัฐสวิส

การฝึกอบรมการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร
แก่ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน

03_125 p27-64.indd   30 1/14/2559 BE   1:08
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*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
**นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

กลุ่มงานทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกำากับของโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ 

บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์หลักของการดำาเนินงาน คือ การสร้างความ 

เข้มแข็ง และเป็นหน่วยสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย เพื่อตอบสนอง 

นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิต มีการ 

ใช้ยางในประเทศ มีศักยภาพการแข่งขันในการส่งออกสูง และมีมาตรฐานคุณภาพตามท่ีสากลกำาหนด ดังนั้น 

ประเทศไทยจึงจำาเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้นำาในด้านการผลิตและส่งออกวัตถุดิบแปรรูปขั้นต้น เป็นผู้นำา 

การส่งออกผลติภณัฑย์างทีม่มีลูคา่สงู ปรมิาณการสง่ออกผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากยางธรรมชาตมิแีนวโนม้สงูมากขึน้ 

ทุกปี คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางมีความสำาคัญมากในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันประเทศ 

ที่นำาเข้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ยางนั้นจะเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีการรับรองคุณภาพเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม 

ศกัยภาพในการแขง่ขนัดงักลา่ว ประเทศไทยจำาเปน็ตอ้งมหีอ้งปฏบิตักิารทีส่ามารถตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ 

ยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล วศ. ในฐานะห้อง 

ปฏิบัติการกลางของรัฐจึงต้องพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัยด้านยางให้มีความเข้มแข็งขึ้น

เดมิกลุม่งานยาง มภีารกจิหลกัเนน้ทีก่ารวเิคราะห์ทดสอบ ซึง่มคีวามสำาคญัตอ่การส่งเสริมอตุสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ยาง เมือ่รฐับาลมนีโยบายเพิม่งานวจิยัดา้นการแปรรปูยางเพือ่ใชง้านในประเทศสงูขึน้ วศ. จงึวางแผน 

ในการเสริมสร้างการบริการครบวงจร และต่อยอดพัฒนาเป็น “ศูนย์ทดสอบและวิจัยด้านยาง” ท่ีได้คุณภาพ 

ในระดับห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญ (expert laboratory) และห้องปฏิบัติการอ้างอิง (reference laboratory) 

ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 

ภาพรวมงานบริการต่างๆ ของกลุ่มงานยางที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ SME และ 

ประชาชนมีขอบเขตของงาน แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก

(1) งานวิเคราะห์ทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

(2) งานวิจัยด้านยาง เป็นงานของกลุ่มงานยางท่ีได้ทำากันมาอย่างต่อเน่ือง โดยงานวิจัยของกลุ่มงาน 

ทุกชิ้นมีผลกระทบต่อสังคมและภาคอุตสาหกรรมยางอย่างเป็นรูปธรรม

(3) งานให้คำาปรึกษาด้านยางและอุตสาหกรรมยาง โดยกลุ่มงานยางของ วศ. ได้ให้คำาปรึกษาแนะนำา

ในเรื่องการทดสอบต่างๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าและหน่วยราชการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 

งานบรกิารวเิคราะหท์ดสอบยางและผลิตภัณฑย์างของกลุ่มงานยางน้ัน มคีวามสำาคญัท้ังทางเศรษฐกิจ 

และสงัคม นัน่คอื ทางเศรษฐกจิเปน็การสง่เสรมิการส่งออกยางและผลิตภณัฑย์างท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐานสากล  

เพือ่นำารายไดจ้ากการสง่ออกเขา้สูป่ระเทศ ส่วนทางสังคมทำาให้ผลิตภัณฑย์างท่ีผลิตไดรั้บการรับรองคณุภาพวา่ 

ดีและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

รากฐานสู่ความเชี่ยวชาญด้านยาง
ดร. อรสา อ่อนจันทร์*

ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ**
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ห้องปฏิบัติการด้านยางของ วศ. สามารถวิเคราะห์ทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานไทย 

และมาตรฐานสากลต่างๆ ได้แก่ มอก., ISO, ASTM, JIS, BS, EN และมาตรฐานอื่นตามที่ร้องขอ โดยทาง 

กลุ่มงานยางมีรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ครอบคลุมรายการทดสอบ 

มากที่สุดในประเทศไทย ในภาพรวมแล้วสามารถทำาการวิเคราะห์ทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางได้ครอบคลุม 

เกือบทั้งหมดตามความต้องการของผู้ประกอบการด้านยาง เช่น

● กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์สำาหรับผ่าตัดและสำาหรับตรวจโรค  

 ผ้ายางปิดแผล

●	 กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางรองคอสะพาน ยางกั้นนำ้า ฯลฯ 

●	 กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ยางขอบกระจก สายพาน ยางโอริง ลูกยางเบรก ท่อยาง ฯลฯ 

●	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไปอื่นๆ เช่น ยางรัดของ ท่อยาง (นำ้า นำ้ามัน แก๊ส) จุกนมเด็ก ที่นอน/หมอนยาง 

 ฟองนำ้า สายพาน ฯลฯ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องมือสำาหรับวิเคราะห์ทดสอบ

ห้องปฏิบัติการด้านยางมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งเครื่องมือทดสอบ บุคลากรที่มีความรู้และความ 

ชำานาญในการทดสอบ มคีวามกระตอืรอืรน้และพรอ้มใหบ้รกิาร นอกจากนัน้ยงัสามารถตดิตอ่ไดส้ะดวกและราคา

ไม่แพง ทำาให้สามารถให้การบริการวิเคราะห์ทดสอบท่ีครบวงจร ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม

ยาง อาทิ โรงงานถุงมือยาง ยางรัดของ ยางรองคอสะพาน ท่อยาง ชิ้นส่วนยานยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย  

ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการทำาผลิตภัณฑ์ยางอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำาเป็นที่ต้องใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบจาก วศ.  

เป็นประจำา นอกจากนี้ยังมีหน่วยราชการอีกหลายหน่วย อาทิ สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

กรมทางหลวง กรมศุลกากร มหาวิทยาลัย และสำานักงานเขตต่างๆ

ถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติอันดับ 1 ของโลกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 

เป็นต้นมาก็ตาม แต่หากมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ยางธรรมชาติในประเทศให้มากขึ้น โดยนำามา 

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ ก็จะยิ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของยางธรรมชาติให้สูงขึ้น และยังเป็นการเพิ่ม 

การจ้างงานและลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศในการส่งออกยางธรรมชาติให้น้อยลงด้วย
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ระยะแรกการดำาเนินงานของศูนย์ทดสอบและวิจัยด้านยางเริ่มจากงานที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มงานยาง  

นั่นคือการวิเคราะห์ทดสอบ เน้นงานวิจัยในแนวทางส่งเสริมการวิเคราะห์ทดสอบ ส่วนงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ยางนั้นเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำาไปใช้จริงในอุตสาหกรรมและเห็นผลกระทบต่อสังคมอย่างเป็น 

รูปธรรม โดยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ส่วนใหญ ่

เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากยางธรรมชาติ ทั้งนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคา 

ยางธรรมชาติตกตำ่ามาก รัฐบาลจึงสนับสนุนให้นักวิจัยคิดค้นวิธีการเพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการใช้ยาง 

ธรรมชาติ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านยางของ วศ. จึงได้ริเริ่ม 

ทำางานวิจยัดา้นยางตัง้แตน่ัน้มา อยา่งไรกต็ามในป ีพ.ศ. 2554 ราคายางธรรมชาตไิดพุ้ง่สงูมากเปน็ประวตักิารณ์ 

และมีความผันผวนอย่างมาก จนกระทั่งตกตำ่าครั้งใหญ่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2558 และยังเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบัน  

ดงันัน้หนว่ยงานภาครฐัจงึตอ้งเตรยีมหาแนวทางการแกป้ญัหาราคายางตกตำา่ในระยะยาว น่ันคอื การสนับสนนุ 

ให้มีการนำายางธรรมชาติมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น รวมท้ังช่วยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ 

ขนาดกลางทีม่อียูแ่ลว้ทางดา้นเทคโนโลยกีารผลติเพือ่เพิม่ศกัยภาพใหโ้รงงานสามารถทำาผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ  

และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย 

ผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ยางของ วศ. ที่ผ่านมา อาทิ ผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนน 

จำากัดความเร็ว ลู่ - ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ  

สีทาถนนจากยางธรรมชาติ หมวกยางจากยางธรรมชาติสำาหรับคลุมบล็อกคอนกรีต ทั้งนี้จะเห็นได้ว่างานวิจัย 

ของกรมฯ ได้เปลี่ยนวัตถุดิบยางมาเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมและ 

เห็นผลกระทบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ผลงานงานวิจัยส่วนใหญ่ได้มีการนำาไปผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว

ผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ยาง
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ล่าสุดกลุ่มงานยางได้ดำาเนินงานเรื่องแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำาไปสร้างพื้นลู่ - ลานกรีฑา  

สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ  

ไดม้กีารดำาเนนิงานมาตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2557 โดยดำาเนินการอยา่งครบวงจร เพือ่ให้เทคโนโลยกีารสรา้ง 

พื้นลู่ - ลานกรีฑาจากยางธรรมชาติซึ่งเป็นผลงานวิจัยถูกนำาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่การ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยางและกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  

และยังไดส้ร้างความพรอ้มดา้นการตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานผลติภณัฑ ์โดย วศ. ไดร้ว่มมอืกบัสำานกังาน 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดทำามาตรฐาน 2 ฉบับคือ มอก. 2682 - 2558 เม็ดยางใช้ทำาพื้นสังเคราะห์  

และ มอก. 2683 - 2558 พื้นสังเคราะห์ เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์พื้นลู่ - ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์  

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำาหรับผู้ประกอบการสำาหรับใช้อ้างอิงเพื่อรับรองคุณภาพของพื้นสนามที่สร้างขึ้น 

และกลุ่มงานยางยังบริการให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมยาง 

เกี่ยวกับการสร้างพ้ืนลู่ - ลานกรีฑาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานอีกด้วย นอกจากนั้น วศ. ยังได้จัดทำาโครงการ 

“สร้างลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ” เพื่อเป็นพื้นที่สาธิต ณ โรงเรียน 

บางยี่ขันวิทยาคม กรุงเทพมหานคร อีกด้วย

ตัวอย่างผลงานเกี่ยวกับพื้นลู่ - ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

กลุ่มงานยางมุง่มัน่ปฏบิตัภิารกจิดา้นการวเิคราะหท์ดสอบซึง่มคีวามสำาคญัตอ่การสง่เสรมิอตุสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ยาง พร้อมมุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการนำายางพารามาใช้ภายในประเทศให้สูงขึ้น โดยงานวิจัย 

ของกลุ่มงานฯ ทุกชิ้นเน้นผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมยางอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังให้คำาปรึกษา 

แนะนำาในเรื่องการทดสอบต่างๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายต่อไปคือการยกระดับ 

งานด้านวิเคราะห์ทดสอบของประเทศให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนเพื่อให้เป็นท่ียอมรับในระดับ 

สากลต่อไป
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*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
**นักวิทยาศาสตร์ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ก่อร่างสร้างตน...

จุดเริ่มต้นของศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว เริ่มจากหน่วยงานเล็กๆ ที่ทำางานเพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 

วัสดุแก้วตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์  

และวัตถุดิบ ด้วยประสบการณ์ที่มาจวบจนครบรอบ 1 ทศวรรษเต็มพอดี จึงก่อเกิดเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว 

และกระจกแห่งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 8 กันยายน 2553 ศูนย์ฯ ใหม่เกิดขึ้นมาพร้อมกับภารกิจอันใหญ่ยิ่ง  

มิใช่แค่เพียงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

ความท้าทายใหม่เริ่มก้าวเข้ามา เป็นบททดสอบ และพิสูจน์ความเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้รับ 

การยอมรับ ไม่ใช่แค่เพียงภายในองค์กรเท่านั้น แต่ต้องได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศรวมถึงต่างประเทศ 

อีกด้วย ภารกิจหลักของศูนย์ฯ นั้น เป็นการวิจัย พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมด้านแก้ว พร้อมทั้ง 

การให้คำาปรึกษาด้านวิชาการแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม และการมีบทบาท 

ในเวทีต่างประเทศ เช่น การนำาเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ การเป็นสมาชิกถาวรของสมาคมแก้ว 

นานาชาติ (International Commission on Glass : ICG) รวมถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ กับห้องปฏิบัติการ  

องค์การ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ฯ มีการพัฒนาศักยภาพ 

ด้านแก้วที่โดดเด่น ทำาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ล่าสุดศูนย์ฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ 

นานาชาติด้านแก้ว ICG 2015 ถือเป็นการจัดประชุมด้านแก้วแห่งแรกและที่เดียวในอาเซียน ที่รวมผู้เชี่ยวชาญ 

จากต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการมาเจอกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 

องค์ความรู้ นำาไปพัฒนางานและยังเป็นแรงบันดาลใจในการทำางานวิจัย รวมถึงการก้าวทันแนวโน้มของ 

อุตสาหกรรมแก้วในอนาคต

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านแก้ว ICG Annual Meeting 2015 
ระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วจากอดีตสู่อนาคต
กับบทบาทการพัฒนาผู้ประกอบการไทย

อุสุมา นาคนิคาม* 

อุษณีย์ พันธุลาภ**
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...เป็นคนสาธารณะ

นอกเหนือจากการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมแล้ว ศูนย์ฯ ยังมีกิจกรรมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เคร่ืองประดับที่ทำาจากแก้วเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยมีผลงานวิจัย 

ที่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น แก้วเนื้ออ่อนสำาหรับผลิตลูกปัดแก้วทดแทนการนำาเข้าจากต่างประเทศ 

ที่มีราคาสูง การแปรรูปกระจกแผ่น การพัฒนาเนื้อแก้วสำาเร็จรูปชนิดอุณหภูมิตำ่า โดยแก้วสำาเร็จรูปนี้ง่ายต่อการ 

นำามาใช้งาน ช่วยลดพลังงานในการหลอมแก้ว และสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สมำ่าเสมอได้ดี  

เป็นต้น และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ

ขั้นตอนการเทนำ้าแก้วและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “การพัฒนาเนื้อแก้วสำาเร็จรูปชนิดอุณหภูมิตำ่า”

 จานจากการแปรรูปกระจกแผ่น

ลูกปัดแก้วที่ผลิตจากแก้วเนื้ออ่อน  จานรองแก้วจากการแปรรูปกระจกแผ่น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
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ปี พ.ศ. 2556 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีนโยบายมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพ 

สินค้าและสร้างอาชีพโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการผลักดันให้สินค้า OTOP เข้าสู ่

กระบวนการรับรองมาตรฐาน ศูนย์ฯ จึงนำาผลงานบางส่วนออกไปสู่ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อตอบสนองต่อ 

นโยบายนี ้โดยจดัใหก้ารฝกึอบรมหลกัสตูร ลกูปดัแกว้และนำา้ดนิชบุแกนเปน็หลกัสตูรแรก ซึง่ใชเ้ปน็เครือ่งประดบั 

และของที่ระลึก เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ พวงกุญแจ เป็นต้น และหลักสูตรการฝึกอบรม การสร้างงานศิลปะ 

บนแก้ว ซึ่งเป็นการเพ้นท์สีลงบนภาชนะแก้วให้มีสีสันสวยงาม ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทของบุคลากรในศูนย์ฯ  

ทำาให้หลักสูตรฝึกอบรมประสบความสำาเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ

หลักสูตรเทคนิคการทำาลูกปัดแก้วและนำ้าดินชุบแกน  

มุ่งมั่นสู่อนาคต...

หลังจากประสบความสำาเร็จอย่างมากกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่ม OTOP ตั้งแต่ปี 2559 

เป็นต้นไป ศูนย์ฯ วางแผนที่จะขยายงานบริการไปสู่ผู้ประกอบ SME ให้มากขึ้นเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบเหล่านี ้

เข้าสู่ AEC อย่างมั่นใจ ตามนโยบายรัฐบาล แผนงานการให้บริการดังกล่าวครอบคลุมถึงการให้บริการทดสอบ 

กระจกแปรรูปแบบครบวงจร ทั้งตาม มอก. ซึ่งในอนาคตจะเป็นมาตรฐานบังคับ และการทดสอบตามความ 

ต้องการของลูกค้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ประกอบการแปรรูปกระจกระดับ SME  

อยู่หลายแห่ง ในด้านการวิจัยพัฒนา ศูนย์ฯ จะเน้นงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและการสร้างนวัตกรรม  

โดยการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพราะเป็นที่ทราบ 

กันดีว่าผู้ประกอบการ SME และการสร้างนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนสำาคัญ 

ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

“ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้มุ่งสู่ผลสำาเร็จอย่าง

ยั่งยืน”

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการสร้างงานศิลปะบนแก้ว
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*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

“ทกุความพยายามอาจจะไม่ได้ประสบความส�าเร็จ แต่ทุกความส�าเร็จต้องเกิดข้ึนจากความ
พยายาม” 

13 ปีที่ผ่านพ้นมากับการย้อนเวลากลับไป วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 

เป็นสำานักฯ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในกรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อทำาหน้าที่เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

ท่ีต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการจะเป็นหน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับดังกล่าวได้หน่วยรับรอง  

“ต้องจดัทำาระบบคณุภาพและผา่นการประเมนิ (Peer evaluation) ตามขอ้กำาหนด ISO/IEC 17011 : Conformity  

assessment general requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment  

bodies จากคณะผู้ประเมินของ Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)”และเมื่อ 

ปฏิบัติครบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว หน่วยรับรองจึงจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าหน่วยรับรอง 

ระบบงานห้องปฏิบัติการนั้นมีความสามารถในการดำาเนินการให้การรับรองได้ตามมาตรฐานสากล

การจดัทำาระบบบรหิารงานคณุภาพตามขอ้กำาหนด ISO/IEC 17011 เปน็บททดสอบแรกทีส่ำานกัฯ จะตอ้ง 

เรียนรู้และฝ่าฟันไปให้ถึงจุดหมาย เมื่อใจพร้อม กายพร้อม การนับหน่ึงจึงเร่ิมต้นขึ้น ใจท่ีพร้อมและอยู่ในกาย 

ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ จะทำาให้ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานให้บรรลุถึง 

เป้าหมายเป็นไปได้อย่างไม่ยาก สำานักฯ จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญท้ังในและต่างประเทศมาเป็นวิทยากรในการ 

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องของการจัดทำาเอกสาร 

ระบบคุณภาพ ซ่ึงเอกสารต่างๆ ที่ต้องจัดทำา ได้แก่ คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) วิธีดำาเนินการ (Quality  

Procedure) มาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งเอกสารเผยแพร่และเอกสารสนับสนุนต่างๆ เมื่อได้รับการอบรม 

ครบถว้นตามแผนทีก่ำาหนดไวแ้ลว้ ดว้ยความมมุานะพากเพยีรของบคุลากรทุกคนในสำานักฯ จงึไดจ้ดัทำาเอกสาร 

ระบบบริหารงานคุณภาพขึ้นและนำาเอกสารเหล่านั้นมาศึกษาทำาความเข้าใจร่วมกันเพื่อใช้กับการทำางานจริง

การผ่านการประเมินจากคณะผู้ประเมินจาก APLAC เป็นบททดสอบที่ 2 ที่จะต้องฝ่าฟันไปให้ถึง 

จดุหมายดว้ยเชน่กนั ตามหลกัเกณฑข์อง APLAC หนว่ยรบัรองตอ้งดำาเนนิกจิกรรมการตรวจประเมนิใหค้รบถ้วน 

ทุกกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวได้แก่การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง (Initial assessment) การตรวจติดตาม 

การรับรอง (Surveillance) และการตรวจประเมินใหม่ (Reassessment) หลังจากดำาเนินการครบทุกกิจกรรม 

ดงักล่าวแล้วสำานกัฯ สามารถยืน่ขอรบัการยอมรบัรว่ม (Mutual Recognition Arrangement, MRA) จาก APLAC  

เมื่อผ่านการประเมินก็จะได้รับการยอมรับร่วมจาก APLAC และถ้าหน่วยรับรองเป็นสมาชิก ILAC ก็จะได้รับ 

การยอมรับร่วมจาก ILAC ด้วย 

“จากประสบการณ์สู่ความส�าเร็จ”

สำานกัฯ เริม่ใหบ้รกิารการรบัรองระบบงานหอ้งปฏบิตักิารทดสอบเมือ่เดอืนกนัยายน 2546 ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายการทดสอบด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพการที่สำานักฯ จะก้าวไปให้ถึง 

จดุหมายในเร่ืองการไดร้บัการยอมรบัอยา่งเปน็ทางการวา่หนว่ยรบัรองระบบงานหอ้งปฏบิตักิารมคีวามสามารถ 

รากฐานสู่ความเชี่ยวชาญกับบริการงานรับรอง
พรพรรณ ปานทิพย์อำาพร*
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การลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA) กับ APLAC และ ILAC 
ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบในปี 2549

ในการดำาเนินการให้การรับรองได้ตามมาตรฐานสากล ความสำาเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสำานักฯ ทำางานเพียง 

ลำาพงัโดยไมม่ลีกูคา้มายืน่ขอรบัการรบัรอง ในวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2546 สำานกัฯ มคีวามรูส้กึยนิดเีปน็อย่างย่ิง 

ที่ได้รับคำาขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบในสาขาสิ่งแวดล้อมจากบริษัท เทสท์เทค จำากัด  

ซึ่งเป็นลูกค้ารายแรกของสำานักฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี APLAC ได้กำาหนดไว้ในการยื่นขอการ 

ยอมรับร่วม สำานักฯ ต้องดำาเนินการตรวจประเมินบริษัท เทสท์เทค จำากัด ให้ครบถ้วนทั้ง 3 กิจกรรม ซึ่งสำานักฯ  

ดำาเนนิการตรวจประเมนิครบทัง้ 3 กจิกรรมในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2548 และเมือ่ดำาเนนิการตรวจประเมนิครบและ 

เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ สำานักฯ จึงได้ยื่นขอลงนามการยอมรับร่วมกับ APLAC 

ผลจากความพยายามและความทุ่มเทร่วม 3 ปี สำานักฯ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้มีการลงนาม 

ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม(Mutual Recognition Arrangement, MRA) กับองค์กรภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) เมื่อวันที่  

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และลงนามขอ้ตกลงวา่ดว้ยการยอมรับร่วมกบัองคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการรบัรอง 

หอ้งปฏบิตักิาร (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) เมือ่วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549  

ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ 

“การรักษา ส�าคัญยิ่งกว่าการได้มา”

สิ่งที่ได้มาเราต้องรักษาและไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อไป หลังจากท่ีสำานักฯ ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการ 

ยอมรับร่วมในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบในปี พ.ศ. 2549 และลงนามต่อเนื่องใน 

ขอบข่ายเดิมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ในที่ประชุม APLAC MRA Council ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 

หลงัจากนัน้อกี 4 ปตีอ่มา คอื ป ีพ.ศ. 2557 สำานักฯ ไดล้งนามคงสถานะของการยอมรับร่วมดา้นการรับรองระบบงาน 

ห้องปฏิบัติการทดสอบ และขยายขอบข่ายการยอมรับร่วมในด้านการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ 

ชำานาญหอ้งปฏบัิตกิาร และการรบัรองผูผ้ลติวสัดอุา้งองิ เมือ่วนัที ่17 มถินุายน พ.ศ. 2558 ในการประชมุทางวชิาการ 

ประจำาป ีThe APLAC – PAC annual joint meetings 2015 ณ เมอืงโคลัมโบ สาธารณรฐัสังคมนิยมประชาธปิไตย 

ศรีลังกา สำานกัฯ ไดใ้หก้ารรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำานวน 110  

ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการในกลุ่มประเทศอาเซียน จำานวน 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ฟิลิปปินส์  

กัมพูชา และ สปป. ลาว นอกจากนี้ สำานักฯ ยังให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้อง 

ปฏิบัติการ จำานวน 8 หน่วยงาน และให้การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง จำานวน 1 หน่วยงาน
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การลงนามคงสถานะของการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ และการลงนามยอมรับร่วมในด้าน
การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

ถ้า “ไม่หยุดนิ่ง” สักวันจะพบกับ “ความสำาเร็จ” ต่อไปในอนาคต สำานักฯ ยังคงไม่หยุดน่ิง มีการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการให้บริการการรับรอง ได้แก่ การยื่นขอการรับรองออนไลน์ การจัดทำาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยใช้ชื่อว่า “บร. สาร” เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุก 4 เดือน เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ด้านการรับรอง 

ระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ กิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ฐานข้อมูลและดัชนีความ 

สามารถห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้งานด้านระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งยิ่งขึ้นไป
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*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ สำานักเทคโนโลยีชุมชน

อุตสาหกรรมเซรามิก เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจไทย เป็นแหล่งสร้างอาชีพ  

จ้างงานของคนในท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออก อุตสาหกรรมเซรามิกมีการผลิต 

ทั้งแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิตสูง เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง 

สุขภัณฑ์ ลูกถ้วยไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีนำาเข้าจากต่างประเทศ และการผลิตแบบวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และวสิาหกจิชมุชน เชน่ ของใช ้ของชำาร่วย และเคร่ืองประดบั ผู้ประกอบการ 

SMEs และวิสาหกิจชุมชนมากกว่าร้อยละ 90 มักใช้ประสบการณ์ในการผลิตและแก้ปัญหา อันเนื่องมาจาก 

การขาดความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ 

เป็นจำานวนมาก สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพตำ่า และไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน นอกจากน้ันแล้วยังพบปัญหา 

อื่นๆ ที่ทำาให้สินค้าเซรามิกจากผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนขาดโอกาสทางการตลาด เช่น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 

เพื่อสร้างตลาดใหม่ เป็นต้น

ความเป็นมาของงานด้านเซรามิก

พ.ศ. 2508 โดยกรมวิทยาศาสตร์ (ชื่อเดิม) ได้เสนอโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้น 

ดินเผาต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ สำานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2508 - 2509 และฉบับที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2510 - 2514 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีให้เปล่ียนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองปั้นดินเผา 

เป็นโครงการศูนย์วิจัยและอบรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

พ.ศ. 2522 โครงการศูนย์วิจัยและอบรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ได้ปรับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา

พ.ศ. 2539 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาเปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา 

อุตสาหกรรมเซรามิก โดยได้รับการยกระดับเป็นกอง

 พ.ศ. 2545 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกได้รวมเข้ากับกองการวิจัย และปรับเปล่ียนเป็น 

สำานักเทคโนโลยีชุมชน 

พ.ศ. 2545 - ปจัจบุนั งานดา้นเซรามกิอยูภ่ายใตส้ำานักเทคโนโลยชีมุชน โครงการเคม ีและโครงการฟสิกิส์

และวิศวกรรม มีภารกิจดังนี้ คือ

●	 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 

 เซรามิก

●		ส่งเสริมและดำาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเซรามิก เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับ 

 คุณภาพสินค้าและพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม

การพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเซรามิก
วรรณา ต.แสงจันทร์*
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●		วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำาหนดหรือ 

 กฎหมาย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนโยบายในการนำาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสนับสนุน 

ให้ผู้ประกอบการเซรามิกรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เซรามิก นำาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี 

คุณภาพได้มาตรฐาน สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน จึงได้พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีเซรามิกที่ครบวงจร ได้แก่ งานด้านวิจัยพัฒนา  

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการทดสอบ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพ สามารถรองรับการ 

เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนั้นยังมี โรงบ่มเพาะ (pilot plant) สำาหรับนำาผลงานวิจัยพัฒนา 

ทีไ่ดผ้ลดใีนระดบัหอ้งปฏบิตักิารมาขยายผลใหม้กีำาลงัการผลติมากขึน้ เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 

ในการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งมีความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ 

วิจัย และทดสอบ ทั้งระดับห้องปฏิบัติการและระดับโรงบ่มเพาะ ได้แก่ X-ray Diffractometer (XRD), Atomic  

Absorption Spectrometer (AAS), Dilatometer, Universal testing machine, X-ray sedigraph, Differential  

Thermal Analysis (DTA), เครื่อง Abrasimeter Deep Unglaze, เครื่องขึ้นรูปประเภทต่างๆ เครื่องบดผสม  

เตาเผา เป็นต้น 

X-ray diffractometer Atomic Absorption Spectrometer

การพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเซรามิก

วรรณา ต.แสงจันทร์*

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกสู่ความเชี่ยวชาญ

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำาเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกดั้งเดิมตลอดห่วงโซ่การผลิต  

ตั้งแต่ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตกแต่ง วัสดุเหลือทิ้ง การทดสอบ การออกแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 

ผู้ประกอบการเซรามิกในประเทศให้มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ให้มีรูปแบบและสมบัติการใช้งานใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่า ลดการนำาเข้า 

สนับสนุนการผลิตเซรามิก หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เซรามิกเป็นส่วนประกอบ (ในประเทศ) ตลอดจนการพัฒนา 

กระบวนการผลิตเซรามิก โดยใช้หลักการตรวจประเมินตามมาตรฐาน เช่น คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อลดการ 

ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละขั้นตอน นำาไปสู่ผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเซรามิกที่กรมวิทยาศาสตร์บริการดำาเนินการ มีดังนี้
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วัสดุรักษ์โลก

●	 จีโอพอลิเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

●	 เซรามิกเนื้อพรุนชนิดเม็ดเพื่อการเก็บความชื้น

●	 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเซรามิกแตก เศษแก้ว และแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว

การผลิตที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

●	 เนื้อดินและเคลือบเซรามิกไฟตำ่า

●	 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำาหรับเตาเผาอุณหภูมิสูง

●	 การวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเซรามิก

●	 พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

●	 ภาชนะเซรามิกหุงต้มที่สามารถปรุงอาหารได้โดยตรงบนเตาแก๊ส ร้อนเร็ว และเก็บความร้อนได้นาน

●	 เคลือบที่มีสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย สามารถทนไฟสูงถึง 1200 องศาเซลเซียส 

●	 โซลเจลเพื่อเคลือบผิวเซรามิกให้มีสมบัติไม่เปียก ช่วยประหยัดนำ้า

●	 วัสดุมวลเบาที่มีนำ้าหนักเบาและมีสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนที่ดี

●	 เซรามิกหอม ที่ปลดปล่อยนำ้าหอมอย่างสมำ่าเสมอและเป็นเวลานาน

●	 เบ้าเผาพลอยเนื้ออะลูมินา ที่ทนไฟและทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเซรามิกเนื้อพรุนชนิดเม็ด ภาชนะเซรามิกหุงต้ม

พัฒนาการวิเคราะห์ทดสอบให้ได้มาตรฐานสากล

●	 การศึกษาโครงสร้างของเนื้อดินที่ใช้ในการผลิตเซรามิกด้วย X-ray diffractometer เพื่อเพิ่มความ  

 แม่นยำาในการตรวจสอบวัตถุดิบ

●	 การกำาหนดค่าอ้างอิงจากความสามารถในการทดสอบ ส่งผ่าน ในกจิกรรมการทดสอบความชำานาญ 

 สำาหรับวัสดุอ้างอิงภาชนะบรรจุอาหารเซรามิกในรายการของตะกั่ว และแคดเมียม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิกสู่สังคม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบริการวิชาการและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนำา 

เทคโนโลยีจากผลงานวจิยัพฒันาทัง้ในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร และโรงบม่เพาะทีเ่สรจ็สมบรูณแ์ลว้เผยแพร ่ถา่ยทอด 

เทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาบุคลากร 
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ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ สามารถนำาเทคโนโลยไีปประยกุต์

ใช้อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริม 

ให้มีการนำาเทคโนโลยีไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ โดย

มุ่งเป้าเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีความเข้มแข็ง พึ่งพา 

ตนเองทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะเมื่อชุมชนเข้มแข็ง มี

รายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น สังคม ประเทศชาติ จะมีฐานะ 

ที่มั่นคง พร้อมที่จะเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนั้นแล้วกรมวิทยาศาสตร์บริการยัง

ได้ดำาเนินโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำาริสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2527 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงก่อตั้ง 

มูลนิธิศิลปาชีพขึ้น มีวัตถุประสงค์ให้การฝึกฝนวิชาชีพ

ต่างๆ ให้ชาวไร่ชาวนาของประเทศเพื่อใช้เวลาว่าง 

หลังฤดูทำานา ทำาไร่ ให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่

ตนเองและเล้ียงครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์

บริการ ในฐานะหน่วยงานราชการท่ีมีความพร้อมด้าน 

บคุลากรและองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตเซรามกิ 

ไดส้นองพระราชดำารขิองสมเดจ็พระนางเจา้สริกิต์ิิ พระบรมราชนีินาถ โดยดำาเนินการถา่ยทอดความรู้เร่ืองการผลติ

เซรามิกให้แก่สมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพฯ ส่งเสริมให้นำาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อให้กระบวนการทำางานเป็นมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สวยงาม 

เป็นที่ต้องการและยอมรับของผู้ซื้อ ช่วยสนับสนุนให้ศูนย์ศิลปาชีพฯ ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป เพื่อเป็น

แหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในชุมชน เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญา

ของคนไทย สร้างสรรค์งานฝีมือชิ้นเยี่ยมให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติตามพระราชดำาริ ดำาเนินการ 

ภายใต้ชื่อ “โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” รวม 7 ศูนย์  

ดังนี้ คือ

1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร

2. โครงการพัฒนาบ้านแม่ตำ๋า จังหวัดลำาปาง 

3. ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. ศูนย์ศิลปาชีพพระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

5. โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำาปาง

6. หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส

7. ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง

  ผลิตภัณฑ์เซรามิกของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ 

บ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร
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งานด้านการทดสอบ 

การเปิดเสรีทางการค้า ผู้ประกอบการมีโอกาสในการผลิตสินค้า นำาเข้า และส่งออกมากขึ้น ทำาให้สินค้า 

ที่วางจำาหน่ายในตลาดอาจมีทั้งที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามผู้บริโภคย่อมต้องการสินค้าดี 

มีคุณภาพ ดังนั้นการทดสอบคุณภาพสินค้า สามารถช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคท่ีใช้สินค้าที่ผลิต 

ในประเทศ หรือมีการนำาเข้าจากต่างประเทศได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการส่งออก เพื่อ 

สนับสนุนผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถส่งไปจำาหน่ายในตลาดต่างประเทศ 

ได้ กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

การทดสอบภาชนะเซรามิกท่ีใช้สัมผัสอาหาร 

ให้บริการทดสอบสมบตัติา่งๆ ของภาชนะเซรามกิทีใ่ช้ 

สัมผัสอาหารท้ังทางกายภาพ เชน่ การดดูซมึนำา้ ความ

ทนต่อการราน ความทนการกระแทก ความทนต่อการ 

เปล่ียนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน ฯลฯ และสมบัติ

ทางเคมี เช่น โลหะหนักที่ละลายจากภาชนะเมื่อ

สมัผสัอาหารเพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการนำาเข้าตาม

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการออกใบรับรอง 

สินค้า (Certificate of Analysis) เพื่อใช้ประกอบการ 

ส่งออก โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการรับรอง 

ความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 

ในรายการหาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมท่ีละลาย 

ออกมาจากภาชนะเซรามิกที่ใช้สัมผัสอาหารตามมาตรฐาน ISO 6486, ISO 7086, Commission Directive 

2005/31/EC มอก. 32 และ มอก. 603 นอกจากน้ียังสามารถให้บริการตามมาตรฐานอื่นๆ เช่น ISO 8391, 

ASTM C738, ASTM C927, ASTM C1034, AOAC 973.82, 984.19, AN/NZS 4371, BS 6748, DIN 51031 ฯลฯ

การทดสอบกระเบื้องเซรามิก ให้บริการทดสอบตามมาตรฐานบังคับ มอก. 2508 - 2555 ในรายการมิต ิ

และคุณภาพผิวหน้า การดูดซึมนำ้า ความพรุนปรากฏ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ปรากฏและความหนาแน่น 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ
พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้เซรามิกของศูนย์ศิลปาชีพ 
บ้านแม่ตำ๋า จังหวัดลำาปาง

   การทดสอบภาชนะเซรามิกที่ใช้สัมผัสอาหาร  
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มอดุลัสแตกร้าวและความต้านแรงกด ความทนการขัดถูลึกสำาหรับ

กระเบื้องชนิดไม่เคลือบ ความทนการขัดถูผิวหน้าสำาหรับกระเบื้อง ชนิด

เคลอืบ ความทนการรานของกระเบือ้งชนดิเคลอืบ ความทนสารเคม ีความ

ทนการเปรอะเปื้อน ตามวิธีทดสอบ มอก. 2398 - 2553 เล่ม 2, 3, 4, 6, 7,  

11, 13, 14  นอกจากนั้นยังบริการทดสอบสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์แก ่

ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เช่น การขยายตัวทาง 

ความรอ้นเชงิเสน้ ปรมิาณตะกัว่ แคดเมยีมทีอ่อกมาจากกระเบือ้งเคลอืบ  

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน ความต้านทานต่อแรงกระแทก  

คา่สมัประสิทธิแ์รงเสียดทาน หรอืรายการอืน่ๆ ตามมาตรฐาน ISO10545 

Part  2 - 16 และ มอก. 2398 เล่ม 2 - 16 

การทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา ให้บริการทดสอบตาม 

มอก.791 - 2544 มอก.792 - 2544 มอก.794 - 2544 มอก.795 - 2544 

และ มอก.797 - 2544 ได้แก่ ความกว้าง ความยาว และความสูง ความ

หนา ระดับนำา้ดบักล่ิน สมรรถนะการใชง้าน: ความสามารถในการชะลา้ง 

การรั่วของอากาศ คอห่าน การขังนำ้า การชักโครก อัตราการไหลของนำ้า

ชักโครก การราน การดูดซึมนำ้า และความทนสารเคมี

นอกจากน้ันยังให้บริการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิก 

เพือ่สนบัสนนุสง่เสรมิผูผ้ลติ ผูน้ำาเขา้ ผูส้ง่ออกสนิคา้ ใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบ

การนำาเขา้ ส่งออกและวจิยัพฒันา รวมท้ังผู้บรโิภค ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์ซรามกิ 

ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

เครื่อง Abrasimeter Deep Unglaze
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*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการเคมี

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน และมีใช้อยู่ในทุกสถานที่ ไม่ว่า 

จะเป็นที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น โดยประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์  

ทำาความสะอาด ผลิตภัณฑ์ซักล้าง และสารลดแรงตึงผิวท่ีส่วนใหญ่เป็นสิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ซักล้าง สารฟอกขาว 

ที่มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ล้างพื้น ผลิตภัณฑ์ล้างห้องนำ้า ผลิตภัณฑ์ทำาความ 

สะอาดถ้วยชาม ฯลฯ มีมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของการส่งออก เป็นการ 

ส่งออกไปยังตลาดอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ลาว ฮ่องกง เวียดนาม ลาว และกัมพูชา

โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ทำาการทดสอบผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดมาเป็นระยะเวลา 

ยาวนาน จากเดิมที่ผู้บริโภคนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดชนิดเดียว ยกตัวอย่าง การใช้ผงซักฟอก ทำาความ 

สะอาดผ้า ล้างจาน ถูพื้น ล้างห้องนำ้า เป็นต้น ก็เริ่มมีการแยกผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดเป็นชนิดต่างๆ เพื่อให ้

เหมาะแก่การใช้งาน และทำาให้การทำาความสะอาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด 

ถ้วยชาม ผลิตภัณฑ์ล้างห้องนำ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดเครื่องใช้เด็กอ่อน เป็นต้น  

การทดสอบผลติภณัฑจ์งึตอ้งมคีวามแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะการใช ้เชน่ การทดสอบผงซกัฟอก ไมต่อ้งมกีาร 

ตรวจหาโลหะหนักที่เป็นพิษ แต่การทดสอบผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดถ้วยชาม หรือผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด 

เครื่องใช้เด็กอ่อน ต้องทดสอบโลหะหนักที่เป็นพิษ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดได้มีการปรับปรุงสูตรการผลิตเรื่อยมา การเติมสี แต่งกลิ่น และ 

เพิ่มสารเคมีชนิดอื่นๆ ลงไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำาความสะอาด จึงเป็นวิธีที่บริษัทผู้ผลิตเลือกใช้ในการ 

แข่งขัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดของตนเองมีความโดดเด่น ดึงดูดใจผู้บริโภค ดังนั้น การทดสอบหา 

ปริมาณสารต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดด้วยเทคนิคเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ได้  

ตัวอย่างเช่น การทดสอบหาปริมาณกรดในผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดสำาหรับกระเบื้องและสุขภัณฑ์ วิธีเดิม 

จะใชเ้ทคนคิไทเทรต โดยมอีนิดเิคเตอรเ์ปน็ตวับอกจดุยตุขิองสาร แตเ่มือ่ผลติภณัฑท์ำาความสะอาดทีท่ดสอบมสีี 

หลากหลาย การใช้วิธีดังกล่าวไม่สามารถทดสอบได้ จึงต้องเปลี่ยนมาใช้เทคนิค Potentiometric titration แทน 

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดที่มีสี ทดสอบโดยใช้วิธี Potentiometric titration

การพัฒนาเทคนิคทดสอบกับผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด
จิรสา กรงกรด*
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การพัฒนาวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด นอกจากสาเหตุการรบกวนของสีท่ีมีในตัวอย่างแล้ว  

อาจเกิดจากสาเหตุอื่นอีก เช่น ความเป็นพิษของสารเคมีท่ีใช้ทดสอบหาปริมาณสารลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑ์ 

ทำาความสะอาด ซึ่งสารลดแรงตึงผิวนี้จะเป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด และมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ 

ทำาความสะอาดเกอืบทกุชนดิ การทดสอบหาปรมิาณสารลดแรงตงึผวิดงักลา่วตอ้งใชค้ลอโรฟอรม์ (Chloroform)  

ในการทดสอบ ซ่ึงสารคลอโรฟอร์มจัดเป็นสารก่อมะเร็ง การท่ีผู้ทดสอบสัมผัสอยู่เป็นประจำาอาจมีอันตราย 

ต่อสุขภาพได้ โครงการเคมีจึงเปลี่ยนวิธีทดสอบจากการใช้สารคลอโรฟอร์ม มาเป็นวิธี Potentiometric titration  

โดยใช้ electrode เฉพาะของสารลดแรงตึงผิวแต่ละชนิดแทน ซึ่งไม่ต้องใช้สารอันตราย ลดเวลาการทดสอบ 

และลดการใช้สารเคมีด้วย

การเปลี่ยนเทคนิคการทดสอบจากการไทเทรตโดยใช้คลอโรฟอร์ม เป็น Potentiometric titration
โดยใช้ electrode สำาหรับหาสารลดแรงตึงผิวประเภท Cationic Anionic และ Nonionic

นอกจากนี้ ความรวดเร็วในการทดสอบก็เป็นสิ่งสำาคัญในโลกปัจจุบัน โครงการเคมีได้มีการนำาเครื่องมือ 

และเทคนิคใหม่ๆ มาช่วยทำาให้ได้ผลการทดสอบที่รวดเร็ว ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และมีความถูกต้องแม่นยำา  

เช่น การหาปริมาณโลหะหนักที่เป็นพิษ (ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แคดเมียม พลวง) ในผลิตภัณฑ์ทำาความ 

สะอาดถ้วยชาม ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดเครื่องใช้เด็กอ่อน ซึ่งอาจจะมีสารตกค้างที่เป็นพิษเกิดขึ้นได้ถ้าใช ้

ผลติภณัฑ์ทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน โดยแตเ่ดมิการทดสอบหาปริมาณโลหะหนักท่ีเปน็พษิในผลิตภัณฑท์ำาความสะอาด 

ใช้วิธีทดสอบด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ซึ่งสามารถหาปริมาณโลหะหนักที่ 

เป็นพิษได้ทีละธาตุ แต่ในปัจจุบันโครงการเคมีได้นำาเครื่อง Inductively Coupled Plasma Optical Emission  

Spectrophotometer (ICP-OES) ที่สามารถหาปริมาณโลหะหนักท่ีเป็นพิษในเวลาเดียวกันได้ทีละหลายธาตุ 

มาใช้ทดสอบแทน ทำาให้ประหยัดเวลา และสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบ

โครงการเคมีไดน้ำาความรู ้ความเชีย่วชาญในดา้นการทดสอบผลติภณัฑท์ำาความสะอาด มาใหข้อ้คดิเหน็ 

ทางวชิาการรวมทัง้เป็นกรรมการวิชาการรา่งมาตรฐานผลติภณัฑท์ำาความสะอาดแตล่ะชนดิ เพือ่กำาหนดคณุภาพ 

ของสินค้าและมาตรฐานวิธีทดสอบ รวมถึงให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ 

เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานเดียวท่ีสามารถทดสอบผงซักฟอกตาม 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ครบทุกรายการ
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Inductively Coupled Plasma Optical 
Emission Spectrophotometer (ICP-OES)

ววิฒันาการของผลติภณัฑท์ำาความสะอาดยงัคงดำาเนินตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ โครงการเคมจีงึไดป้รบัปรงุ 

และพัฒนาวิธีทดสอบรวมถึงจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ที่เน้น 

การแข่งขันทางด้านนวัตกรรมมากกว่าราคา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

นอกจากนี้กฎระเบียบในการส่งออกที่ห้ามใช้สารบางชนิดในผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด ทำาให้โครงการเคมีต้อง 

มีการพัฒนาวิธีการทดสอบสารต้องห้ามให้ทันกับกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ท้ังน้ีเพื่อให้สามารถให้บริการ 

ได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนด้านการค้า เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้ใช้บริการ อันส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต 

ของคนไทย

Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
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*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

รายได้ส่วนหนึ่งของประเทศไทยมาจากการส่งออก ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายขยายการส่งออกอย่างต่อเนื่อง  

แต่การส่งออกสินค้าจะประสบความสำาเร็จได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้า ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการ 

ของตลาดต่างประเทศ หรือตามที่มาตรฐานระหว่างประเทศกำาหนดไว้ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ผล 

ถกูตอ้งตามมาตรฐานระหวา่งประเทศจำาเปน็จะตอ้งใชร้ะบบมาตรวทิยาในการถา่ยทอดความถกูตอ้งของการวดั 

วิเคราะหท์ดสอบทีเ่ปน็ทีย่อมรบัระหวา่งประเทศมายงัหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ดสอบ หรอืหนว่ยควบคมุคณุภาพ 

ของผู้ผลิต นอกจากจะมีความสำาคัญต่อการส่งออกแล้ว การจัดการให้การวัดวิเคราะห์ทดสอบในงานต่างๆ  

มีความถูกต้องเชื่อถือได้จะทำาให้ผู้รับผิดชอบมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริง ดังน้ันระบบมาตรวิทยาจึงเป็น 

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่สำาคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชน

จุดเริ่มต้นของระบบมาตรวิทยาไทย

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2502 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม (กฟ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) หรือ 

กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้น ได้มีการพัฒนาและปฏิบัติงานด้านมาตรวิทยาควบคู่ไปกับ 

กิจกรรมด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่การดำาเนินงานเป็นไปช้ามาก ต่อมากิจกรรมมาตรวิทยา 

ได้ถูกกระตุ้นขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2516 โดยความร่วมมือจาก National Bureau of Standards (NBS) ของประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ได้ทำาการสำารวจความจำาเป็นของการใช้มาตรฐานการวัดปริมาณภายในประเทศ ผลสรุปว่า 

ประเทศไทยต้องมีหน่วยงานสำาหรับให้บริการในการสอบเทียบเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดปริมาณ ดังน้ัน ในปี  

พ.ศ. 2517 กฟ. จึงได้ดำาเนินกิจกรรม “โครงการบริการปรับตั้ง สอบเทียบ บำารุงรักษา เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ 

และชั่งตวงวัด” ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 วศ. ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานในขณะนั้น  

ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Asia and Pacific Metrology Program (APMP) และ International Laboratory  

Accreditation Conference (ILAC) ทำาให้เกิดการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ติดตามความก้าวหน้า 

ของระบบมาตรวิทยาและการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในประเทศกลุ่มสมาชิก 

ดว้ยเหตนุีจ้งึกอ่ใหเ้กดิโครงการสนบัสนนุดา้นมาตรวทิยาทีไ่ดร้บัเงนิทนุสนบัสนนุจาก UNESCO ในรปูผูเ้ชีย่วชาญ 

ฝึกอบรมด้านมาตรวิทยาและการจัดสัมมนา นอกจากน้ียังมีโครงการสำารวจความจำาเป็นของระบบมาตรวิทยา 

และการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าควรมีระบบศูนย์มาตรฐานการวัดของประเทศ  

เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงความถูกต้องในการวัดขององค์กรต่างๆ ในประเทศ รวมท้ังควรมีระบบรับรองความ 

สามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบของประเทศด้วย 

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  

ดำาเนินโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาตามมาตรการส่งเสริมการส่งออกของรัฐภายใต้โครงการปรับปรุงและ 

ขยายงานมาตรวิทยาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนส่วนหน่ึงจากองค์การสหประชาชาติและองค์กร  

การให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ดร. จิตตกานต์ อินเที่ยง*
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รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

UNIDO โดยได้มอบหมายให้ วศ. รับผิดชอบดูแลมาตรฐานขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิ (Primary & Secondary  

Standards) ด้านมวล ความยาว แรง/ความดัน และเสียง การรับรองห้องปฏิบัติการ และวัสดุอ้างอิง

ในปี พ.ศ. 2535 - 2537 นอกเหนอืจากการสนบัสนนุจากรฐับาล และจากความตอ้งการในดา้นการจดัตัง้ 

หน่วยงานหลักสำาหรับกำากับดูแลมาตรฐานแห่งชาติและพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ กระทรวง 

วิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำาร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาเรียกว่า “พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2540” โดยได้จัดตั้งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2541 รับผิดชอบดูแลมาตรฐาน 

ขั้นปฐมภูมิสำาหรับใช้เป็นแม่ข่ายในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ และการอ้างอิงของห้องปฏิบัติการ 

มาตรวิทยาต่างๆ ในประเทศ โดยเครื่องมือมาตรฐานอ้างอิงทั้งหมดของ วศ. และบุคลากรบางส่วนถูกโอนย้าย 

ไปยัง มว. ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้

การเจริญเติบโตด้านระบบมาตรวิทยาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

แม้ว่า มว. จะก่อตั้งขึ้นมาแล้วแต่ วศ. 

ยังเห็นควรให้มีหน่วยงานสอบเทียบเครื่องมือ

วัดภายใน วศ. เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการ

ให้บริการ โดยมีภารกิจหลักคือการถ่ายทอด

ค่าความถูกต้องของการวัดไปสู่ห้องปฏิบัติ

การทดสอบและสอบเทียบทั้งภาครัฐและภาค

อตุสาหกรรม จงึไดจ้ดัตัง้กลุ่มสอบเทียบเครือ่งมอื 

วัดวิเคราะห์ทดสอบ สังกัดกองฟิสิกส์และ

วิศวกรรม และมีการดำาเนินโครงการต่างๆ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพให้แก่การให้บริการสอบเทียบฯ 

พร้อมทั้งดำาเนินการยื่นขอการรับรองระบบ

คุณภาพ ISO/IEC 17025 เพิ่มความเชื่อมั่นให้

แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

เนื่องจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการจำาหน่ายสินค้าภายในประเทศและส่งออก 

นอกประเทศเป็นประเด็นกระตุ้นให้เกิดความต้องการห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

และหนึ่งในปัจจัยหลักของการขอการรับรองตามมาตรฐานคือ เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบต้องได้รับการ 

สอบเทียบจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เท่าน้ัน ปัจจุบันมีห้อง 

ปฏิบัตกิารจำานวนมากกวา่ 80 แหง่ ทีอ่ยูใ่นระดบัตตยิภมู ิ(Working) โดยทีเ่ครือ่งมอืวดัของหอ้งปฏบิตักิารเหลา่น้ี 

ต้องได้รับการสอบเทียบมาจากห้องปฏิบัติการในระดับทุติยภูมิซึ่งยังไม่มีในประเทศไทย ทำาให้ มว. ต้องรับภาระ 

สอบเทียบเคร่ืองมือเหล่านี้นอกเหนือจากภารกิจหลักในการดูแลมาตรฐานแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ขอรับบริการ 

รอคิวนาน ทำาให้ห้องปฏิบัติการบางแห่งต้องส่งเครื่องมือไปสอบเทียบยังต่างประเทศ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2554 

ทางกลุ่มฯ จึงได้จัดตั้งโครงการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้เป็นห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ โดยมี 

เป้าหมายในการยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบของ วศ. ให้ขึ้นถึงระดับทุติยภูมิ ต่อมา 

โครงการนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบระดับทุติยภูมิ ซึ่งมีระยะเวลาดำาเนินการตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2557 - 2561 ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มฯ ประสบความสำาเร็จในการเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบระดับทุติยภูม ิ

ในสาขาการสอบเทียบตุ้มนำ้าหนักระดับชั้น E
2
 แล้ว

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบตุ้มนำ้าหนัก วศ.
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ความเชี่ยวชาญต่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

นอกเหนือจากภารกิจหลักในการให้บริการสอบเทียบฯ แล้ว ทางกลุ่มฯ ได้มีแผนการพัฒนากำาลังคน 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งบุคลากรไปอบรมสัมมนาท้ังภายในและภายนอกประเทศ และร่วมประชุมวิชาการ  

APMP เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการภายในกลุ่มฯ และ 

บุคลากรของกลุ่มฯ ยังดำาเนินกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนวงการมาตรวิทยา ได้แก่ ถ่ายทอด 

ความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นผู้ประเมินทางวิชาการด้านการสอบเทียบเคร่ืองมือ 

วัดให้แก่ สมอ. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้แก่สำานักบริหารทดสอบความชำานาญ วศ. คณะกรรมการและ 

อนุกรรมการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยา 

ยิ่งกว่านั้นทางกลุ่มฯ ยังเล็งเห็นความสำาคัญของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ระบบการวดั การสอบเทยีบ แกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วกบัการสอบเทยีบและเครือ่งมอืวดัตา่งๆ เพือ่ประหยดังบประมาณ

ของประเทศในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือจากต่างประเทศที่มีราคาสูง และยังเป็นการลดต้นทุนในการสอบเทียบ

สง่ผลใหค้า่ธรรมเนยีมการสอบเทยีบมคีา่ลดลง เปน็ผลดตีอ่ผูใ้ชบ้รกิารสอบเทยีบอกีตอ่หนึง่ ทางกลุม่ฯ ไดพ้ฒันา

ชุดสอบเทียบมาตรฐานด้านแรง ด้านอุณหภูมิ ด้านไฟฟ้า เครื่องวัดสเกลแบบอัตโนมัติ เครื่องสอบเทียบสายเทป 

วัดระยะ 50 เมตร ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้สามารถสอบเทียบสายเทปวัดระยะได้ถึง 20 เมตร เป็น 

ครั้งแรกของประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน และจะมีการพัฒนาต่อไปให้ถึง 50 เมตร ในอนาคตการสร้าง 

ชุดสอบเทียบปิเปตที่ให้ค่าความถูกต้องสูงโดยการควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จะเหน็ได้ว่าตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบัุน ทางกลุม่ฯ ไมไ่ดห้ยดุนิง่ แตย่งัคงมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพ 

บุคลากรและการให้บริการของห้องปฏิบัติการ อันจะนำามาสู่การให้บริการท่ีถูกต้อง รวดเร็วและครอบคลุมต่อ 

ความต้องการของผู้ใช้บริการภายในประเทศ นอกจากน้ีทางกลุ่มฯ ยังมีเป้าหมายท่ีจะขยายการให้บริการ

ครอบคลมุไปถงึภมูภิาคอาเซยีนในยคุที ่AEC กำาลังเขา้มา ดงัน้ันนอกจากสินคา้ส่งออกท้ังหลายแล้ว ประเทศไทย

ก็สามารถมีบริการส่งออกได้เช่นกันเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

เครื่องสอบเทียบสายเทปวัดระยะ 50 เมตร
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*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รังนกเป็นอาหารเสริมสุขภาพที่นิยมแพร่หลายในหมู่ชาวจีน โดยในอดีตนั้น รังนกนางแอ่นใช้ต้มกับ 

นำา้ตาลกรวดเทา่นัน้ แตป่จัจบุนั รงันกมจีำาหนา่ยหลายรปูแบบ ทัง้รงันกแหง้ รงันกสดพรอ้มปรงุ รงันกกึง่สำาเรจ็รปู  

และอื่นๆ จากการศึกษาองค์ประกอบของรังนกส่วนใหญ่จะเป็นไกลโคโปรตีน ซึ่งประกอบด้วยโปรตีน 60 - 66% 

คาร์โบไฮเดรต 25 - 30% จากการที่รังนกมีราคาสูง ทำาให้มีการทำาปลอมแปลงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคในรูปแบบ 

ต่างๆ มากมาย เช่น การใช้ยางคารายา (Sterculia urens) ที่มาจากยางของต้นสุพรรณิการ์ ซึ่งมีถิ่นกำาเนิดจาก 

ประเทศอินเดีย คุณสมบัติดูดซับนำ้าแล้วพองตัวได้หลายเท่า ซึ่งผลการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า มีคุณค่าทาง 

โปรตีนเพียง 1 - 2% มีองค์ประกอบเป็นคาร์โบไฮเดรตที่สูงถึง 74 - 76% ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

หลายประเภท เช่น เนยแข็ง ไอศกรีม วิปครีม ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แต่ทำาให้ผู้บริโภคต้อง 

สูญเสียเงินในการซื้อหามารับประทานแพงกว่าความเป็นจริง การตรวจสอบคุณภาพของรังนกจึงเป็นสิ่งที่มี 

ความจำาเป็นมากในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของรังนกว่าเป็นของแท้หรือปลอม 

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วช.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในงาน 

ด้านทดสอบองค์ประกอบอาหารเพื่อควบคุมคุณภาพและรับรองมาตรฐานสินค้า ได้พัฒนาวิธีทดสอบพิสูจน์ 

เอกลักษณ์ของรังนก โดยเริ่มต้นจากการตรวจพิสูจน์โดยวิเคราะห์จากปริมาณโปรตีน ท้ังในเชิงคุณภาพและ 

เชิงปริมาณ ด้วยเทคนิคทางเคมี เช่น การทดสอบด้วยนินไฮดริน (2,2- Dihydroxy-1,3-indanedione) โดยดูการ 

เปล่ียนสีสารละลายนินไฮดรินเมื่อทำาปฏิกิริยากับโปรตีน จะได้สารละลายสีนำ้าเงินอมม่วง ประกอบกับการ 

ตรวจสอบด้วยเทคนิคเจลดาห์ล (Kjeldahl method) ซึ่งเป็นเทคนิคการทดสอบโปรตีนในเชิงปริมาณ โดยใช้ 

หลักการย่อยสลายสารด้วยกรดเข้มข้น นำามากล่ันแยกแอมโมเนียด้วยด่าง แล้วไตรเตรทหาปริมาณไนโตรเจน 

ทั้งหมดด้วยสารละลายมาตรฐาน

เนื่องจากการปลอมแปลงรังนกเพื่อจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค มีการพัฒนาตามยุคสมัย มีกระบวนการที่มี 

ความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต วช. จึงต้องดำาเนินการวิจัยและพัฒนาวิธีทดสอบในการพิสูจน ์

เอกลักษณ์รังนกขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำาเทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย  

สามารถตรวจสอบได้ถึงหมู่ฟังก์ชันเพ่ือบอกโครงสร้างของสสาร เข้ามาใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น การใช้เทคนิค  

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ในการตรวจสอบหมู่ธาตุท่ีทำาหน้าท่ีบ่งชี้คุณสมบัติรังนก 

การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของรังนก
พูนทรัพย์ วิชัยพงษ์*

รังนกที่ยังไม่ได้ทำาความสะอาด รังนกที่ทำาความสะอาดแล้ว
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โดยแสดง Infrared spectra ในชว่ง 1450 ถงึ 600 cm-1 ซึง่จะมลัีกษณะโครงสร้างเฉพาะในสารแตล่ะชนิด เรียกวา่ 

รูปลายนิ้วมือ (Fingerprint) และการตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนท่ีมีปริมาณ 

และสัดส่วนที่แตกต่างกันในอาหารแต่ละชนิด โดยใช้เทคนิค Amino Acid Analyzer (AAA) ทำาให้ข้อมูล 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของรังนกที่ได้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

การทดสอบด้วยสารละลายนินไฮดริน การทดสอบด้วยเทคนิคเจลดาห์ล

เครื่อง Amino Acid Analyzer (AAA)

ภาพโครมาโทแกรมของกรดอะมิโน

เครื่อง Flow analysis
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Infrared spectra รังนก

ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2556 จากสถานการณใ์นประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีท่ีมกีารตรวจพบสารปนเปือ้น  

ไนไตรท์ เกินมาตรฐานที่กำาหนด ในรังนกสีแดงที่นำาเข้าจากประเทศมาเลเซีย ทำาให้ทางรัฐบาลจีนสั่งห้าม 

การนำาเข้ารังนกจากประเทศคู่ค้าทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออกรังนกไทยโดยตรงเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากจีนเป็นผู้นำาเข้ารังนกดิบรายใหญ่ที่สุดของไทย 

และ วช. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้เข้ามามีบทบาทในการเข้าร่วมแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น ในด้าน 

การตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อน โดยได้พัฒนาเทคนิคการทดสอบหาปริมาณไนเตรท ไนไตรท์ ด้วยหลักการ 

Flow analysis และ Spectrometric detection ซึ่งเป็นการหาปริมาณไนโตรเจนจากไนเตรท และไนไตรท์ 

โดยใช้ปฏิกิริยา Cadmium reduction method เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการรังนกไทเพื่อการส่งออก

นอกจากนั้นทาง วช. ยังได้ร่วมมือกับสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กำาหนดและจัดทำามาตรฐาน มาตรฐานสินค้าเกษตรเร่ืองรังนก (Bird's nest) 

มกษ. 6705 - 2557 เพื่อใช้ควบคุมมาตรฐานสินค้ารังนกไทย ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

เมื่อดูแนวโน้มของตลาดรังนกไทยในปัจจุบันท่ีมีความต้องการสูงมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดภายใน 

ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้รักสุขภาพ ทำาให้ผลิตภัณฑ์รังนกสำาเร็จรูปเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายและมีวาง 

จำาหน่ายในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย มีการเติมสารอาหารลงไปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่า 

ของผลิตภัณฑ์ เช่น คอลลาเจน โสม วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ เทคนิคการตรวจสอบเอกลักษณ์รังนกที่ใช้ใน 

ปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้ครอบคลุมเพียงพอ งานด้านการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของรังนกของ  

วช. ยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์และทิศทางของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดย 

ในอนาคต วช. มีแผนที่จะพัฒนาวิธีทดสอบปริมาณกรดเซียลิก (Sialic acid) หรือ กรดเอ็น-อะซิทิลนิวรามินิก  

(N-acetylneuraminic acid; NANA) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำาคัญ ทำาให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึง 

ปรมิาณรงันกทัง้หมดทีม่อียูใ่นผลติภณัฑแ์ตล่ะชนิด นอกจากสรา้งความเชือ่มัน่ตอ่ผู้บรโิภคแล้ว ยงัเปน็การควบคมุ 

คุณภาพผลิตภัณฑ์รังนกที่วางจำาหน่ายในตลาดภายในประเทศและส่งออกในอนาคตอีกด้วย
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*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

กลุ่มงานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน

ทดสอบและวิจยัทางจลุชวีวทิยาของอาหารและวสัดสุมัผสัอาหาร เพือ่ตรวจสอบสขุลกัษณะและความปลอดภยั 

ในการบริโภค การควบคมุคณุภาพตามมาตรฐานอาหาร ขอ้กำาหนด หรอืกฎหมายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกำาหนด กฎหมาย และกฎระเบียบทางการค้า  

ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึความตอ้งการของลกูคา้เปน็สำาคญั ทำาใหป้จัจบุนักลุม่งานจลุชวีวทิยา

สามารถให้บริการทดสอบอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารครอบคลุมตามข้อกำาหนดของกระทรวงสาธารณสุข  

และมาตรฐาน สมอ. และ มผช. ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนี จุลินทรีย์ที่ทำาให้เกิดโรค 

และจลิุนทรยีท์ีท่ำาใหเ้กดิการเนา่เสยี โดยกลุม่งานฯ ไดข้อการรับรองความสามารถห้องปฏิบตักิารตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีด้านจุลินทรีย์ในอาหาร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบ การเฝ้าระวังคุณภาพ

และความปลอดภัยของอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 

กลุ่มงานฯ ยังมีการดำาเนินงานเชิงรุกเพื่อแจ้งเตือนความปลอดภัยของสินค้าท่ีใช้อุปโภคและบริโภค  

ตัวอย่างเช่น การสุ่มเก็บตัวอย่างดินสอพอง แป้งนวล มาทดสอบความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยา การสำารวจ 

เชิงคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลไม้สดหั่นช้ินจากร้านรถเข็นและแผงลอยท่ีจำาหน่ายในกรุงเทพมหานคร  

การสำารวจและตรวจสอบคณุภาพนำา้อปุโภคบรโิภคของชมุชนร่วมกบักลุ่มงานทดสอบนำา้เพือ่การอปุโภคบริโภค 

และอุตสาหกรรม โครงการเคมี และสำานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ และร่วมตรวจสอบคุณภาพ 

ทางด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร ตามโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผลักดันผู้ประกอบการให้สามารถยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน มผช.

จากการดำาเนินงานตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหารและนำ้าข้างต้น พบว่าปัญหาหลักที่ทำาให้อาหารและนำ้า 

ไม่ผ่านเกณฑ์กำาหนดหรือมาตรฐาน คือ จุลินทรีย์ ดังนั้น การตรวจสอบจุลินทรีย์ในวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์อาหาร 

และนำา้กอ่นบรโิภคหรอืจำาหนา่ยจะชว่ยแกป้ญัหาน้ีได ้แตก่ารส่งตวัอยา่งอาหารและนำา้ไปตรวจยงัห้องปฏิบตักิาร 

เป็นเรื่องยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูง การใช้ชุดทดสอบน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า กลุ่มงานฯ จึงได้พัฒนา 

ชุดทดสอบจุลินทรีย์ 3 ชุด ได้แก่ ชุดทดสอบโคลิฟอร์มและ อี.โคไล ในนำ้าบริโภค (Colicount) ชุดทดสอบเบื้องต้น 

ในการตรวจหาโคลิฟอร์มในนำ้า และชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจหาโคลิฟอร์มในอาหาร เนื่องจากแบคทีเรีย 

ในกลุ่มโคลิฟอร์มและ อี.โคไล เป็นแบคทีเรียที่มีข้อกำาหนดให้ตรวจสอบในอาหารและนำ้า เพราะเป็นกลุ่มที่ 

บ่งชี้ถึงสุขอนามัยในกระบวนการผลิต การปนเปื้อนสิ่งขับถ่ายจากคนหรือสัตว์ และอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

จากแบคทีเรียชนิดอื่นที่พบในระบบทางเดินอาหาร จึงมีความสำาคัญต่อการควบคุมคุณภาพอาหาร นำ้าอุปโภค 

บริโภค และนำ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร การทดสอบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในห้องปฏิบัติการมีหลาย 

วิธีและมีขั้นตอนซับซ้อน ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ ทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และใช้เวลานาน นอกจากนี ้

การทดสอบคุณภาพอาหารและนำ้าต้องรีบดำาเนินการ และระมัดระวังในขั้นตอนการขนส่งตัวอย่าง เน่ืองจาก 

สภาพแวดล้อมระหว่างการขนส่งสู่ห้องปฏิบัติการมีผลต่อชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในอาหารและนำ้าที่อาจ 

เปลี่ยนแปลงไป 

รากฐานความเชี่ยวชาญสู่ชุดทดสอบทางจุลชีววิทยา
 ดร. สุพรรณี เทพอรุณรัตน์*
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ชุดทดสอบและลักษณะการเจริญของแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ อี.โคไล บนชุดทดสอบ

การพัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มและ อี.โคไล ในนำ้าบริโภค (Colicount) อาศัยหลักการการเจริญ 

ของแบคทีเรียเป้าหมายบนกระดาษทดสอบท่ีดูดซับอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะสำาหรับเชื้อโคลิฟอร์มและ อี.โคไล  

ชุดทดสอบนี้เหมาะสำาหรับการทดสอบตัวอย่างนำ้าปริมาตร 1 มิลลิลิตร สามารถอ่านผลได้เมื่อบ่มที่อุณหภูมิห้อง 

ในที่มืดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โคโลนีแบคทีเรียโคลิฟอร์มจะเห็นเป็นจุดสีชมพูปนแดง และโคโลนีเชื้อ อี.โคไล  

จะเห็นเป็นจุดสีม่วงบนกระดาษ

ชุดทดสอบภาคสนาม DSS แบคทีเรียโคลิฟอร์ม อี.โคไล

ชุดทดสอบ Colicount แม้ว่าจะสามารถใช้ทดสอบหาปริมาณเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ 

วิธีมาตรฐานและชุดทดสอบที่จำาหน่ายในท้องตลาด แต่การผลิตกระดาษทดสอบมีหลายขั้นตอน อาหาร 

เล้ียงเชื้อและสารเคมีที่ใช้มีราคาแพง ต้องมีอุปกรณ์ประกอบในชุดทดสอบหลายชนิดทำาให้มีต้นทุนต่อหน่วย 

สูง ทำาให้ไม่สามารถผลิตปริมาณมากได้ในกรณีที่มีความต้องการใช้รีบด่วน กลุ่มงานฯ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบ 

เบื้องต้นอีก 2 ชุด สำาหรับการตรวจโคลิฟอร์มในนำ้าและอาหาร ในลักษณะการตรวจว่าพบหรือไม่พบ ซึ่งสามารถ 

ให้ข้อมูลเบื้องต้นเพียงพอสำาหรับการควบคุมคุณภาพอาหารและนำ้าได้ ชุดทดสอบทั้ง 2 ชุด อาศัยหลักการที่ว่า  

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มสามารถย่อยนำ้าตาลแลคโตสแล้วสร้างเป็นกรดและแก๊สภายใน 24 - 48 ชั่วโมง  

ชุดทดสอบมีลักษณะเป็นอาหารเหลวที่มีนำ้าตาลแลคโตส และมีการเติมสารอินดิเคเตอร์ เพื่อให้เห็นผลของการ 

สร้างกรดจากโคลิฟอร์มได้อย่างชัดเจน ถ้ามีเชื้อโคลิฟอร์ม อาหารเล้ียงเชื้อจะมีลักษณะขุ่นและเปล่ียนสีจาก 

สีม่วงเป็นสีเหลือง

ชดุทดสอบทีพั่ฒนาข้ึนนีใ้ชง้านสะดวก และประชาชนทัว่ไปสามารถใชต้รวจสอบไดเ้อง ทำาใหก้ารตดิตาม 

ควบคุมคุณภาพอาหารและนำ้ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น สามารถใช้ในการระดับครัวเรือน  

และชุมชนที่ห่างไกล ทำาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ช่วยประหยัดงบประมาณในด้านการรักษาพยาบาล

ของรัฐ

กลุ่มงานจุลชีววิทยายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการทดสอบและวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนท่ีจะ 

พัฒนาชุดทดสอบจุลินทรีย์ชนิดอื่น และวิธีทดสอบใหม่ๆ เพื่อขยายการให้บริการทดสอบท่ีลูกค้าต้องการ  

สรา้งโอกาสความเทา่เทยีมกนัในการไดร้บับริการจากหน่วยงานของรัฐ และถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่การนำาไปใช้ 

ในเชิงเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพ่ือช่วยเพ่ิมรายได้ เพิ่มงาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์ของภารกิจตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ประเทศ ด้านยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาประเทศ
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ

 ปัทมา นพรัตน์*

*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) เป็นหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปรับเปลี่ยนการดำาเนินงานจากสถานศึกษาเคมีปฏิบัติที่จัดตั้งมา 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เมื่อแรกก่อตั้ง  

เพื่ออบรมบุคลากรให้มีความรู้ในวิชาเคมีทางปฏิบัติ สามารถเข้ารับราชการในกรมวิทยาศาสตร์ และที่ทำาการ 

อื่นๆ ของรัฐบาล ซึ่งจำาเป็นต้องใช้วิชานี้ ซึ่งขณะนั้นกิจการต่างๆ ได้เพิ่มและขยายเป็นอันมาก แต่หาผู้ที่มีความรู้ 

พอจะปฏิบัติงานไม่ได้ ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถบ่มเพาะขึ้นให้ได้ทันและพอแก่ความต้องการ ดังนั้น 

จึงต้องตั้งสถานอบรมข้ึนเองหลักสูตร 2 ปี และสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ที่คณะวิทยาศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขที่กำาหนด

จวบจนกระทั่งปีการศึกษา พ.ศ. 2546 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ปรับบทบาทและภารกิจ เพื่อสนอง 

นโยบาย และให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักพัฒนาศักยภาพ 

นกัวทิยาศาสตรห์อ้งปฏบิตักิารจงึงดรบันกัศกึษาใหม ่นกัศกึษารุน่สดุทา้ยสำาเรจ็การศกึษาเมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2548 รวมเวลาผลิตนักศึกษา 68 ปี มีผู้สำาเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,385 คน

จากความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการท่ีถ่ายทอดสู่นักศึกษาของสถานศึกษาเคม ี

ปฏิบัติหลักสูตรอนุปริญญาเคมีปฏิบัติ ที่เป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอดีต จนกระทั่ง 

ปัจจบุนัไดป้รบัเปลีย่นเปน็จดัฝกึอบรมในรปูแบบท่ีหลากหลายเพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูใ้ห้กบับคุลากรท่ีปฏบิตังิาน 

ในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้ทันสมัย สอดคล้อง 

กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง กฎ ระเบียบต่างๆ ของโลก เป็นการ 

ยกระดับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขัน 

ไดใ้นตลาดโลก ซึง่ผลกำาไรจากสนิคา้และบรกิารไดม้ากขึน้จะทำาใหบ้คุลากรไดร้บัผลตอบแทนทีส่งูขึน้ตามไปดว้ย 

พศ. ได้นำาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับ 

ความต้องการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรอบรมดังกล่าวประกอบ 

ด้วยการบรรยายในห้องอบรม การฝึกปฏิบัติงานจริง ท้ังในส่วนของเทคนิคการวิเคราะห์ทางด้านเคมี ชีววิทยา  

การสอบเทียบเครื่องมือวัด ตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ขั้นสูง ทำาให้ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 

สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง 

อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริม และสร้างความตระหนักของบุคลากรให้เรียนรู้ คิด และทำาอย่างเป็น 

วิทยาศาสตร์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง  

ทัว่ถงึ สะดวกทกุที ่ทกุเวลา จงึมกีารนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการถา่ยทอดความรู้ ในรูปแบบการฝึกอบรม 

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือท่ีเรียกว่า 

m-learning (Mobile Learning) โดยนำาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มาออกแบบและจัดทำาเป็นสื่อ 

การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่นำาเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย  

วีดิทัศน์ และห้องปฏิบัติการเสมือน (Virtual Lab) ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และทำาความเข้าใจในเนื้อหา  

และฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์ ได้ใกล้เคียงกับการฝึกอบรมในห้องอบรม หรือห้องปฏิบัติการจริง
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หลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ทั้งแบบอบรมในห้องเรียน และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ประกอบด้วย

1) ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

 เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ที่ใช้สำาหรับ 

ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและสามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้งานต่อไปได้ รวมทั้งเรียนรู้การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

2) ด้านการควบคุมคุณภาพ 

 เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างความรู้ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำาความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  

ISO/IEC 17025 เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และน่าเชื่อถือให้กับห้องปฏิบัติการ

3) ด้านการพัฒนาเทคนิคโดยใช้เครื่องมือสมัยใหม่

 เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทำางานของเครื่องมือ 

วิทยาศาสตร์เช่น เครื่อง AAS, UV-VIS, GC, GC-MS, HPLC และฝึกปฏิบัติจริง

4) ด้านเทคนิคการวิเคราะห์เคมีพื้นฐาน

 เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้เครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการให้มีความ 

ถูกต้อง เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ เช่น การใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตร การใช้เครื่องพีเอชมิเตอร์  

ตลอดจนการบริหารจัดการสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
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5) ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ

 เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่ 

ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมายกำาหนด เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีถูกต้องแม่นยำา และ 

น่าเชื่อถือ 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเคมี และจุลชีววิทยา

6) ด้านจุลชีววิทยา

 เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการและเทคนิคต่างๆ ของการตรวจ 

วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาทางอาหาร

ในปีงบประมาณ 2558 สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ สามารถพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งสิ้น 6,813 คน บุคลากรดังกล่าวสามารถนำา 

ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95.72

การดำาเนินการดังกล่าวของสำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ยังสนับสนุนการ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นภาคภาษาอังกฤษ สำาหรับฝึกอบรมแก่บุคลากร 

ด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเน้นด้านการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ 

การควบคุมและการบริหารจัดการสารเคมี เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ 

ให้สามารถดำาเนินการควบคุมและบริหารจัดการสารเคมีอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการ 

สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2554 - 2564) ในการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสารเคม ีและพัฒนาศกัยภาพของห้องปฏบิตักิารดา้นเคมขีองประเทศ และกลุ่มประเทศ 

อาเซียนให้มีความรู้ ทักษะที่สามารถปฏิบัติงานกับสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย รวมทั้งมีการ 

บริหารจัดการสารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดงันัน้การพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหต้รงกบัความตอ้งการของประเทศ  

ให้มีสมรรถนะที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เป็นฐานที่สำาคัญต่อความเข้มแข็งของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและ 

ภาคอุตสาหกรรม
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รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

*บรรณารักษ์ชำานาญการ สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หอ้งสมดุวทิยาศาสตรแ์หง่แรกของประเทศไทยไดก้อ่ตัง้ขึน้ โดย ดร. ตัว้ ลพานกุรม อธบิดกีรมวทิยาศาสตร ์

ผูว้างรากฐานงานดา้นวทิยาศาสตรข้ึ์นในประเทศไทยอยา่งเปน็รปูธรรม ดว้ยเล็งเห็นวา่ขอ้มลูความรูว้ทิยาศาสตร์

เป็นกุญแจดอกสำาคัญที่จะไขประตูสู่อนาคตของประเทศให้เข้าสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน โดยในปี พ.ศ. 

2476 ได้ยกงานห้องสมุดขึ้นเป็นแผนกหนึ่งในกรมฯ เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มพูนภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ที่

สำาคัญของชาติ จัดเป็นกลยุทธ์สร้างความสำาเร็จในการพัฒนาประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีงานพิธีเปิดสถานที่ทำาการใหม่เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2496 ดร. พร ศรจีามร ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมในสมยันัน้ไดก้ลา่วถงึความสำาคญัของหอ้งสมดุฯ ในหนังสอื

ที่ระลึกในงานฯ ไว้ว่า “สิ่งสำาคัญอีกอย่างหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ที่ขาดไม่ได้ คือ หนังสือ ตำารา และวารสารทาง

วทิยาศาสตรต์า่งๆ เพราะจำาเปน็จะตอ้งอาศยัศกึษาหาความรู้ตลอดจนวธิกีารใหม่ๆ  อยูเ่สมอ กรมวทิยาศาสตรไ์ด้

พยายามสรา้งหอ้งสมดุไวอ้ยา่งดมีากเทา่ทีก่ำาลังเงนิจะอำานวยให้ ขา้พเจา้เองกเ็คยไดร้บัประโยชน์จากห้องสมดุนี ้

และเพื่อนนักวิทยาศาสตร์อื่นๆ อีกเป็นอันมากก็คงจะเคยได้รับประโยชน์จากห้องสมุดนี้เช่นกัน เพราะห้องสมุด

ของกรมวิทยาศาสตร์ได้เอื้อเฟื้ออำานวยบริการให้แก่ผู้ที่สนใจเสมอ แม้จะเป็นบุคคลภายนอกก็ตาม ความจริง 

ถ้าเราจะมีห้องสมุดได้มากๆ หลายๆ แห่ง ก็ย่อมจะเป็นของดี แต่ในกรณีที่ไม่สามารถจะทำาได้ เพราะจะเป็นการ 

ส้ินเปลืองเกินไป หรือด้วยเหตุผลอย่างอื่น ข้าพเจ้าก็คิดว่าถ้าเราจะช่วยกันส่งเสริมให้ห้องสมุดของกรม

วทิยาศาสตร์ ซึง่ไดเ้ริ่มตน้ไวด้แีลว้ ขยายกจิการใหก้วา้งขวางออกไป จนเป็นหอ้งสมดุกลางทางวทิยาศาสตรข์อง

ชาตไิด ้ก็จะเปน็ประโยชนอ์ยา่งใหญห่ลวง ซึง่นกัวทิยาศาสตรท์กุคนคงจะอนโุมทนา” ซึง่บง่บอกถงึภารกจิในการ

เป็นแหล่งขอ้มลูสนบัสนนุงานดา้นวทิยาศาสตรข์องชาตแิละใหบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุกรมวทิยาศาสตร์

นบัแตเ่ร่ิมก่อตัง้จนถงึปจัจบุนั ถงึแมห้นว่ยงานจะพฒันาเปน็สำานกัหอสมดุและศนูยส์ารสนเทศวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีสังกดักรมวทิยาศาสตรบ์รกิารแลว้กต็าม สำานักหอสมดุฯ หรือ “หอสมดุวทิยาศาสตร์ ดร. ตัว้ ลพานกุรม” 

ก็ยังคงเปิดให้ผู้ใช้ทุกภาคส่วนทั้งบุคลากรภายในกรมฯ และบุคคลภายนอก สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้  

โดยเจ้าหน้าที่ยินดีให้ความช่วยเหลือและให้คำาแนะนำาการสืบค้นเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย

สำานักหอสมุดฯ ได้รวบรวมเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศเพ่ือ

อุตสาหกรรม อาทิ เอกสารมาตรฐาน เอกสารงาน

วจิยั เอกสารสิทธบิตัร หนังสืออา้งองิ วารสารวชิาการ 

ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเอกสารสำาคัญๆ เช่น Annual  

book of ASTM Standards มีเอกสารมาตรฐาน 

ชดุน้ีครบถว้นถงึปจัจบุนั Chemical Abstracts (CA), 

Encyclopedia of Chemical Technology (ECT), 

Official methods of analysis of AOAC, Standard 

แหล่งความรู้ สู่บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กุหลาบ เลขาขำา*  

สุวศรี เตชะภาส**

บรรยากาศห้องสมุดในอดีต พ.ศ. 2496
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methods for the examination of water and wastewater (จัดทำาโดย APHA, AWWA และ WEF), Official 

methods and recommended practices of the AOCS, Approved methods of the American Association 

of Cereal Chemists (AACC) รวมทั้งวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศที่เป็นฉบับย้อนหลัง (Archives) บาง

รายชื่อห้องสมุดฯ มีตั้งแต่ฉบับแรก เช่น Analyst (1876), Journal of Chromatography (1958), Journal of 

Agricultural & Food Chemistry (1953) ฯลฯ

ตัวอย่างเอกสารสำาคัญทางวิทยาศาสตร์

สำานักหอสมุดฯ ได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนางานห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง

สารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2529 ได้เริ่มนำาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และโปรแกรม CDS/

ISIS (Computerized Documentation System / Integrated Set of Information) มาใช้จัดทำาฐานข้อมูล

บรรณานุกรมเอกสารบางส่วนให้ผู้ใช้สามารถค้นคืนได้ ต่อมา ปี พ.ศ. 2532 ได้จัดทำาโครงการศูนย์ข้อมูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบเครือข่ายระยะใกล้ (Local Network Area ; LAN) และจัดหาซีดีรอมฐาน

ข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ไว้ให้บริการโดยผู้ใช้ที่อยู่ 

ภายในอาคารห้องสมุดสามารถสืบค้นได้จากจุดบริการผ่านระบบ LAN ส่วนผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกสามารถสืบค้นได้ 

ผ่านโมเด็มและคู่สายโทรศัพท์ แต่โปรแกรม CDS/ISIS ซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และ 

สืบค้นข้อมูลได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถนำาไปใช้กับทุกระบบงานของห้องสมุดได้ ดังนั้นใน ปี พ.ศ. 2540  

สำานักหอสมุดฯ จึงได้จัดซื้อโปรแกรมสำาเร็จรูปห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library Systems)  

ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยสำาหรับงานห้องสมุดตั้งแต่ระบบจัดหา ระบบจัดการสารสนเทศ ระบบยืม - คืน 

และระบบสืบค้นข้อมูล OPAC (Online Public Access Catalog) รวมถึง VTLS Web Gateway สำาหรับสืบค้น 

ผ่านอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันผู้ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารที่มีในสำานักหอสมุดฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ท่ี  

http://virtua.dss.go.th นอกจากนีย้งัไดน้ำาสิง่พมิพเ์ผยแพรข่องกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร เชน่ รายงานกจิกรรมกรมฯ  

วารสารกรมฯ รายงานวิชาการ บทความเผยแพร่ทางวิทยุ ฯลฯ มาจัดทำาให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ 

ค้นคืนได้ที่ http://siweb.dss.go.th ในหัวข้อคลังความรู้ ผู้ให้บริการในห้องสมุดเป็นบุคลากรที่มีความรู้

ความชำานาญในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่างๆ ทั้งนี้ บุคลากรที่ทำางานเกี่ยวข้องกับสารสนเทศมีทั้งสาขา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ มีการทำางานผสมผสานกัน ทำาให้ห้องสมุด 

สามารถบริหารจัดการข้อมูลและจัดระบบการให้บริการได้ตามมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ และให้บริการ

สารสนเทศวิทยาศาสตร์แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของ 
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ผูใ้ชแ้ละแนะนำาการสบืคน้ขอ้มลูไดเ้ปน็อยา่งด ีนอกจากน้ีในป ีพ.ศ. 2553 ห้องสมดุไดป้รับปรับภูมทัิศน์พืน้ทีช่ัน้ 1  

เพื่อสร้างบรรยากาศให้น่าเข้าใช้ มีพื้นที่เป็นเวทีจัดกิจกรรม เช่น นิทรรศการ การจัดอบรม การแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ ฯลฯ ปี พ.ศ. 2555 ได้จัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) เพื่อให้บริการ

เบ็ดเสร็จในจุดเดียว ต่อมาปี พ.ศ. 2557 ได้จัดทำาห้องอนุสรณ์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม แสดงประวัติและหนังสือ 

ของท่าน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆ ของกรมวิทยาศาสตร์

บริการสารสนเทศ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต

ดร. ตัว้ ลพานกุรม ไดว้างรากฐานงานเผยแพร่ 

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ 

ท่านเป็นผู้ริเริ่มออกวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เช่น 

หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ที่ท่านเป็นบรรณาธิการ 

คนแรกได้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมงานวิจัยของกรมฯ 

จัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศออก 

เผยแพร่ ซึง่กรมวทิยาศาสตรบ์รกิารไดด้ำาเนนิงานสาน 

ต่ออุดมการณ์ของท่านมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันใน

โลกความรู้ไร้พรมแดน แหล่งบริการสารสนเทศมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก องค์ความรู้วิทยาศาสตร์มีมากมาย ไม่จำากัด

อยู่เพียงห้องสมุดอีกต่อไป ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงความรู้ผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างสะดวก สำานักหอสมุดฯ  

จงึตอ้งปรบัรปูแบบการบรกิารสารสนเทศวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งไปตามยคุสมยั อาท ิจดัทำาฐาน

ข้อมูลเฉพาะเรื่อง ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง 2) ฐานข้อมูล Patent gallery 3) ฐานข้อมูลประมวล

สารสนเทศเฉพาะเรือ่ง 4) ฐานขอ้มลูราชกจิจานุเบกษา ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี5) ฐานขอ้มลูบริการคน้

เรื่อง 6) ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม และ 7) ฐานข้อมูลบทความที่น่าสนใจ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ

การเข้าถึงสารสนเทศแก่ประชาชน รวมถึงให้บริการค้นเรื่องทางวิชาการ บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ฯลฯ แก่

ผู้ใชบ้ริการทีม่าตดิตอ่ดว้ยตนเอง ทางโทรศพัท ์โทรสาร และอเีมล นอกจากนีย้งัจดักจิกรรมการสบืคน้สารสนเทศ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยภีายใตโ้ครงการขยายฐานการเรียนรู้เพือ่การวจิยัและพฒันา โดยแนะนำาเทคนคิการ

สืบค้นสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำาคัญ เช่น เอกสารมาตรฐาน เอกสาร

สทิธบิตัร หนงัสอือา้งองิ เวบ็ไซตต์า่งๆ ใหแ้กผู่ป้ฏบิตังิานท้ังจากภาครฐั และภาคเอกชน เพือ่ส่งเสรมิการนำาขอ้มลู

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ เช่น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำานักหอสมุดฯ เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปทุกภาค

ส่วน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หรือสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุดระบบ

ออนไลน์ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์สำานักหอสมุดฯ ได้ที่ http://siweb.dss.go.th

เอกสารอ้างอิง
ดาเรศ บรรเทิงจิตร. การพัฒนาระบบงานห้องสมุดด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. พฤษภาคม 
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เบญจรงค์ นิตยพัฒน์. ห้องสมุดดิจิตอล. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. มกราคม 2544, 49 (155), 1 - 3.
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*เลขานุการกรม สำานักงานเลขานุการกรม

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ที่มุ่งขับเคลื่อนใช้นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนงานทางด้าน 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิและคณุภาพชวีติของประชาชน ปจัจบุนั กระทรวงวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี จัดเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล  

โดยให้ความสำาคัญการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขัน โดยเฉพาะการพัฒนา SMEs ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีศักยภาพและความพร้อมในการสนับสนุนและเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากมีห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่มีความสามารถ 

เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังมีบทบาทในการส่งเสริม 

การยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการและบุคลากรของห้องปฏิบัติการ และมีความพร้อมในการ 

บูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำาเนินงานด้านบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ 

ภาคอุตสาหกรรม และ SMEs ได้เป็นอย่างดี 

สำานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ซึ่งให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานบริการของ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ

บา้นเมอืงทีด่ ีสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน ควบคมุการดำาเนินงานให้เปน็ไปตามกฎ ระเบยีบของทางราชการ 

ตอบสนองต่อเป้าหมายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของโลกใน 

ปัจจุบัน

การพัฒนางานสนับสนุนบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การพัฒนาบคุลากร สำานกังานเลขานกุารกรม ใหค้วามสำาคญัในการพฒันาบคุลากร เพราะบคุลากร 

ที่มีคุณภาพจะส่งผลสำาคัญต่อการขับเคลื่อนให้หน่วยงานมีสมรรถนะสูง ดังน้ันจึงส่งเสริมให้มีการพัฒนา 

บุคลากรทุกระดับ ทั้งบุคลากรสายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรสายสนับสนุน โดย 

พัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

และการศึกษาต่อ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ 

ประชาชน และผูม้ารบับรกิาร มุง่เนน้คณุภาพของผลงานมากกว่าการทำางานประจำา สนับสนุนการสร้างจดุเปล่ียน 

ที่ต้องพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานและวิธีคิดที่จะทำางานเชิงรุก โดยยึดหลักตามแนวคิดวัฒนธรรม 

องค์กรเป็น I am DSS ซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำาคัญในการสร้างสมรรถนะของบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนการสร้าง 

บรรยากาศและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและผสมผสานความแตกต่างของบุคลากรในองค์กร การ 

กำาหนดคา่นยิมร่วมกนัเสรมิสรา้งใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละวฒันธรรมทีจ่ะนำาไปสูพ่ฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องการเป็น 

หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงต่อไป

ทิศทางขับเคลื่อนบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

อุมาพร สุขม่วง*
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	การพัฒนาระบบให้บริการ มุ่งเน้นการนำาเทคนิค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือ 

ทางการบริหารจัดการใหม่ ๆ เป็นกลไกขับเคล่ือนการให้บริการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้าง 

ผลลัพธ์ในการให้บริการสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการผู้ขอรับบริการ ซึ่งมีการดำาเนินงานพัฒนาระบบ

ให้บริการ ได้แก่

 ➢	 การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (One Stop Service) ในปี  

พ.ศ. 2555 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จขึ้น เป็นจุดแรกท่ีผู้รับบริการติดต่อรับ - ส่ง 

วัตถุตัวอย่างทดสอบและสอบเทียบ และจ่ายค่าธรรมเนียม รวมท้ังจัดให้มีการให้คำาปรึกษาคำาแนะนำาจาก 

นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกรณีที่ผู้ขอรับบริการมีข้อสงสัยในการส่งวัตถุตัวอย่างเพื่อ 

ทดสอบหรือสอบเทียบ เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ งานในส่วนนี้ได้พัฒนาระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศมาใช้สำาหรับการบริหารจัดการ เพื่อรองรับปริมาณงานท่ีมีผู้ขอรับบริการทดสอบและสอบเทียบเป็น 

จำานวนมาก ปีละไม่น้อยกว่า 150,000 รายการ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันยังได้นำาระบบ QR Code มาประยุกต์ใช้ในการติดตามสถานะของงาน 

บริการได้ด้วยตนเองผ่านทางอุปกรณ์มือถือ โดยผู้รับบริการสแกน QR Code จากใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการ 

ทดสอบหรือสอบเทียบ แล้วสามารถตรวจสอบสถานะของงานบริการได้ทุกเวลาทุกสถานที่ เป็นการพัฒนาการ 

ใหเ้ป็นการบรกิารทีท่ำาใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็ในการตดิตามสถานะของงาน ซึง่แสดงถงึความโปรง่ใสในการ 

ให้บริการ

การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดวัฒนธรรมองค์กร I am DSS

I am DSS
I :	 Integrity	 	 ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

A :	 Accoutability	 รับผิดชอบต่อสังคม

M :	 Mindfulness	 ใส่ใจต่องาน

D :	 Decisiveness	 กล้าตัดสินใจ

S :	 Satisfaction	 สร้างความพึงพอใจ

S :	 Self-development	 พัฒนาตนเอง	



68

125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

➢ การพัฒนาระบบการใหบ้รกิารแบบเบด็เสร็จของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(MOST 

One Stop Service) ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์

บริการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการและเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่น โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และฐานข้อมูลการให้บริการของทุกหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บริการแบบ 

Single Window ทำาให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลและขอรับบริการได้รวดเร็วและ

ครบถ้วน ผ่านทางระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOST One 

Stop Service) ในระยะแรกเป็นการบริการด้านทดสอบ/สอบเทียบ ภายใต้แนวคิด One Website /One Stop / 

One Laboratory และ One Report สร้างช่องทางรับบริการผ่านเว็บไซต์กลาง onestop.most.go.th และ Call 

Center 1313 นับเป็นก้าวสำาคัญในการรวบรวมงานบริการทั้งหมดของหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมาใหบ้รกิารภายใตร้ะบบเดยีวกนัท่ีผู้รับบริการสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและขอรับบริการไดท่ี้จดุเดยีว 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เว็บไซต์กลาง onestop.most.go.th รวบรวมงานบริการของหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทิศทางการขับเคลื่อนงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

จากการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทภารกิจให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความ 

ตัง้ใจทีจ่ะส่งมอบบรกิารทีด่ ีมคีณุภาพ สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล ท่ีส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร ์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม มุ่งไปสู่ประโยชน์ของสังคมและประชาชนเสริมสร้างขีดความ

สามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ เพื่อนำาพาประเทศให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางให้เกิด

ผลอย่างเป็นรูปธรรม สำานักงานเลขานุการกรม มีทิศทางการพัฒนางานในอนาคตเพื่อสนับสนุนการให้บริการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อผลักดันให้กรมวิทยาศาสตร์เป็น 

หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง บุคลากรมีทักษะและความรู้ท่ีเหมาะสมและจำาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ มีความ 

ตระหนักรู้เท่าทันวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และสร้างสมรรถนะความเป็นผู้นำาใน 

บุคลากรในทุกระดับ เตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ ในส่วนของการพัฒนา 

ตนเองกรมวิทยาศาสตร์บริการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ทั้งจากภายใน 

และต่างประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาวิธีทดสอบสำาหรับตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบทางการค้า 

ในตลาดโลก 

	พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้สามารถใชเ้ปน็เคร่ืองมอืท่ีชว่ยให้การปฏิบตังิานมปีระสิทธภิาพ  

และเป็นกลไกสำาคัญที่ทำาให้สามารถนำาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการขับเคลื่อน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ นอกจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรแล้วสำานักงาน 

เลขานุการกรมยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะที่จะเข้ามาช่วยอำานวย 

ความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ที่ในปัจจุบันมีสไตล์การใช้ชีวิตและความคาดหวังที่แตกต่างไปจากเดิม ได้แก่  

การพัฒนาต่อยอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Mobile Application และการบูรณาการระบบ 

ฐานข้อมูลด้านการทดสอบและสอบเทียบของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ

สำานักงานเลขานุการกรม มุ่งม่ันในการขับเคล่ือนงานให้บริการตามภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ ได้รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส  

มีมาตรฐานเชื่อถือได้ ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพสามารถนำาผลงานไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงนับได้ว่าเป็น 

ส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
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*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการเคมี

บทบาทและภารกิจหลักของโครงการเคมีคือการให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและ 

ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ โดยทำาหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นกลาง (Third party) ของประเทศด้านการ 

ทดสอบสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์เซรามิก เชื้อเพลิง นำ้าอุปโภค 

และบริโภค โลหะและผลิตภัณฑ์จากโลหะ เพื่อใช้ประกอบในการซื้อขายทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก  

การควบคุมและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำาหนดหรือกฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภค  

นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและเทคนิคด้านการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งติดตาม 

ความเคลื่อนไหวของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

จะเห็นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงการเคมีดำาเนินการในลักษณะเชิงรับมาโดยตลอด เป็นต้นว่า 

การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบจะทำาตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการที่นำาผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เข้ามา 

ทดสอบที่กรมฯ และให้คำาปรึกษาปัญหาแก่ผู้ประกอบการ ดังนั้นเพื่อให้การดำาเนินงานของโครงการเคมี 

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเศรษฐกิจและสังคม 

ในปัจจุบัน โดยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นตัวช่วยในการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจไทยท้ังในระดับชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรมให้สามารถ 

พัฒนาได้อย่างยั่งยืน โครงการเคมีจึงกำาหนดแนวทางในการให้บริการที่จะเน้นใน 3 ด้าน ดังนี้

การตรวจสอบสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

จากบทบาทในการเปน็หอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้ประเภท 

ต่างๆ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานของโครงการเคมีนั้น ทำาให้ได้ 

รบัรูว้า่ยงัมสีนิคา้อกีเปน็จำานวนมากทีม่คีณุภาพไมเ่ปน็ไปตามเกณฑ ์

ที่มาตรฐานกำาหนด ซึ่งผู้บริโภคนอกจากจะไม่สนใจหรือไม่ทราบ 

ข้อมูลเหล่านี้แล้ว ยังต้องใช้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพและอาจจะ 

ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพอีกด้วย ดังนั้นเพื่อสร้าง 

ความตระหนักและการรับรู้ของประชาชนในการให้ความสำาคัญ 

กับการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโครงการเคมีจึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน 

ที่ดูแลด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยการร่วมสำารวจสินค้าประเภทต่างๆ ในท้องตลาดที่มีความเกี่ยวข้อง 

การทดสอบด้านเคมี
กานดา โกมลวัฒนชัย*
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ใกล้ชิดกับประชาชน แล้วนำามาทดสอบในห้องปฏิบัติการ จากน้ันจะเผยแพร่ข้อมูลการทดสอบแก่สาธารณะ  

เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำาหน้าที่เฝ้าระวังและเตือนภัยให้แก่ประชาชนในการใช้สินค้าในท้องตลาด

การวิจัยที่แก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในกระบวนการผลิตสินค้าน้ันจำาเป็นต้อง 

มีการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านรูปแบบ คุณภาพ และราคา ซึ่ง 

ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีเงินทุนสูงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ได้ง่ายกว่าผู้ประกอบการที่มีเงินทุนน้อย ดังนั้นในฐานะที่โครงการ 

เคมีมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและห้องปฏิบัติการที่มี  

เครื่องมือทันสมัย จึงควรมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

ระดับ SMEs ด้วยการใช้ วทน. แก้ไขปัญหา และพัฒนา ปรับปรุง 

กระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่สินค้า งานวิจัยของโครงการเคมีในอนาคตจะให้ 

ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่ให้สินค้า โดยการรับโจทย์ปัญหาการผลิตจาก 

ผู้ประกอบการระดับชุมชนหรือ SMEs ให้นักวิจัยศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช ้

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยองค์ความรู้และทรัพยากร 

ที่มีในประเทศ

การรับรองคุณภาพของสินค้า

โครงการเคมีจะขอการรับรองเพื่อทำาหน้าที่เป็นหน่วยรับรอง 

คณุภาพสินคา้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ซึง่เมือ่ไดร้บัการรบัรอง 

แล้ว โครงการเคมีในนามของกรมวิทยาศาสตร์บริการจะสามารถให้ 

ตราหรอืเครือ่งหมายทีแ่สดงการรบัรองคณุภาพแกส่นิคา้ทีผู่ผ้ลตินำามา 

ตรวจสอบ เป็นการยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคว่าสินค้า 

ทีไ่ดร้บัการรบัรองนีม้คีณุภาพตามเกณฑท์ีก่ำาหนด โดยสนิคา้กลุม่แรก 

ที่อยู่ในแผนการดำาเนินงานเพื่อให้ตรารับรองจะเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น ภาชนะบรรจุอาหารเซรามิก  

สเตนเลส เนื่องจากเป็นสินค้าที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำาวัน รวมถึงมีการส่งออกด้วย การที่สินค้ามีตรา 

รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ด้านผู้ผลิตจะสามารถ 

จำาหนา่ยสนิคา้ไดง้า่ยข้ึนเพราะมหีนว่ยงานท่ีรบัประกนัคณุภาพของสินคา้ให้ ทำาให้ผู้บรโิภคตดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ 

ได้ง่ายขึ้น ในด้านของผู้บริโภคก็จะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในประเทศ

จากแนวทางทัง้ 3 ดา้นทีโ่ครงการเคมจีะดำาเนินการน้ีอาจจะเปน็เฟอืงจกัรเล็กๆ ตวัหน่ึงของกระบวนการ

พัฒนาประเทศโดยอาศัยความรู้ด้าน วทน. ที่มาจากพื้นฐานการเป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบและเป็น

แหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านเคมีมาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษ และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะช่วยผลักดัน

เศรษฐกิจของประเทศให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน
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*ผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ
**นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

ผลการทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมคุณภาพสินค้าซึ่งเป็นผลให้ 

ผู้บริโภคเชื่อมั่นในตราสินค้าและให้ความไว้วางใจ เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์เหล่าน้ัน ดังน้ันผู้ผลิตสินค้า 

ต้องคำานึงถึงคุณภาพเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแน่นอนว่าผลการทดสอบท่ีน่าเชื่อถือต้อง 

มาจากห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการทดสอบอย่างเหมาะสม ซึ่งห้องปฏิบัติการควร 

ต้องมีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นแนวทางในการดำาเนินการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น 

มากขึ้น ห้องปฏิบัติการควรเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะด้าน 

การทดสอบและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การบริการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	

กิจกรรมทดสอบความชำานาญเปรียบเสมือนการตรวจสอบระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการโดย 

องค์รวม ผู้จัดกิจกรรมฯ จะทำาการเตรียมตัวอย่างตัวอย่างของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะคล้ายกับตัวอย่าง 

ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบอยู่เป็นประจำา และจัดส่งตัวอย่างให้แก่ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการท่ี 

เข้าร่วมกิจกรรมจะทำาการทดสอบ/สอบเทียบโดยวิธีการที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบเลือกใช้ เสมือนเป็น 

ตัวอย่างปกติที่เข้าสู่ห้องปฏิบัติการ และส่งผลการทดสอบ/สอบเทียบให้แก่ผู้จัดเพื่อทำาการประเมินผลการ 

ทดสอบความชำานาญของแต่ละห้องปฏิบัติการในรูปแบบของรายงานสรุป ตัวอย่างที่ทุกห้องปฏิบัติการได้รับ 

จะมั่นใจว่าเป็นตัวอย่างที่คล้ายกันและมีความเสถียรตลอดช่วงเวลาของการทดสอบ/สอบเทียบ หากในรายงาน 

สรุปห้องปฏิบัติการพบว่าผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ห้องปฏิบัติการจำาเป็นที่จะ 

ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ กำาหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อทำาให้การทดสอบ/สอบเทียบมีความถูกต้องแม่นยำา  

หอ้งปฏบิตักิารและลกูคา้ของหอ้งปฏบิตักิารจะเกิดความเชือ่มัน่ในผลการทดสอบ/สอบเทียบ และห้องปฏิบตักิาร 

สามารถนำาข้อมูลไปประกอบการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจหลักในการ 

ให้บริการกิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการแก่ห้องปฏิบัติการท้ังภายในและต่างประเทศ โดยมี 

จดุมุง่หมายเพือ่การพัฒนาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารให้มศีกัยภาพในการทดสอบและสอบเทียบ ซึง่เปน็กระบวนการ 

ที่สำาคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและชุมชน กิจกรรม 

ทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการใช้เป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการบ่งชี้ความสามารถในการทดสอบของห้อง 

ปฏิบัติการและจัดเป็นวิธีการควบคุมคุณภาพจากภายนอก (External Quality Control) ของห้องปฏิบัติการ  

โดยห้องปฏิบัติการจำาเป็นที่จะต้องมีการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังสมรรถนะในการดำาเนินงาน 

ของห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังเป็นข้อกำาหนดหนึ่งในการขอรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการตาม 

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ทำาให้กิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการเป็นท่ีต้องการของกลุ่ม 

ห้องปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากในภูมิภาคอาเซียนยังขาดแคลนหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมทดสอบ 

ความชำานาญห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงทำาให้บริการด้านกิจกรรมทดสอบความชำานาญ 

ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์ฯ เป็นที่ต้องการของห้องปฏิบัติการในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจุบันศูนย์ฯ  

การบริการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ
รัชดา เหมปฐวี*

ดร. พจมาน ท่าจีน**
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รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สามารถให้บริการครอบคลุมทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาอาหาร สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์และ 

สอบเทียบ โดยมีระบบคุณภาพการดำาเนินงานของศูนย์ฯ ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043-2010:  

Conformity assessment - General requirements for proficiency testing และได้รับการรับรองความสามารถ 

ในการเป็นผู้จัดกิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing Provider) จากหน่วยงาน  

Taiwan Accreditation Foundation (ประเทศไต้หวัน) โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่าง 

ต่อเนื่องสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

สาขาการให้บริการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างวัสดุควบคุม (control sample)

ตัวอย่างที่เหลือจากกิจกรรมทดสอบความชำานาญ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้อง 

ปฏิบัติการได้ดำาเนินการประเมินความเหมาะสมและออกใบรับรองค่าวัสดุควบคุม เพื่อห้องปฏิบัติการสามารถ 

นำาไปใช้ในการหาสาเหตุและแก้ปัญหาเมื่อพบว่าผลการทดสอบไม่เป็นท่ีน่าพอใจ หรือห้องปฏิบัติการนำาไป 

เป็นตัวอย่างควบคุมภายในห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญยังดำาเนินการการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ  

โดยดำาเนินการ 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดอบรมเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบคุณภาพของห้อง 

ปฏิบัติการและเทคนิคการทดสอบที่เหมาะสม ศูนย์ฯ สามารถดำาเนินการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการได้ 

ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และมีนโยบายที่จะดำาเนินการ 

พฒันาหอ้งปฏบิตักิารของประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ให้สินคา้และผลิตภณัฑส์ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดการคา้โลก

การจัดอบรมเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
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ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีหน่วยงานท้ังภายในประเทศและ 

ตา่งประเทศทีป่ระสงคข์อเยีย่มชมการบรหิารจดัการและการดำาเนินกจิกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบตักิาร 

ของศูนย์ เช่น สำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ National Institute for  

Food Control (NIFC) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ Department of Standardization and  

Metrology (DSM) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และแนวทางด�าเนินงานในอนาคต

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการจะยังคงไม่หยุดยั้งต่อการพัฒนางาน

ทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการโดยการขยายกิจกรรมทดสอบความชำานาญให้ครอบคลุมการสอบเทียบ 

เครื่องมือวัดที่หลากหลาย อาทิ เครื่องมือด้านความดัน เคร่ืองมือด้านไฟฟ้า และอื่นๆ ขยายกิจกรรมทดสอบ 

ความชำานาญให้ครอบคลุมการทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ วัสดุก่อสร้าง เครื่องสำาอาง ของใช้ใน 

ครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น 

ด้านคุณภาพของงานบริการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ศูนย์ฯ จะดำาเนินการพัฒนาระบบ 

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรมการทดสอบความชำานาญ รวมทั้งพัฒนา 

ระบบคุณภาพให้ครอบคลุมไปถึง ISO G34 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำาหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

อีกนโยบายหนึ่งที่สำาคัญของศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญคือ การเป็นผู้นำาในอาเซียน 

ด้านกิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการในการก้าวไปพร้อมกับวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ที่เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค 

การผลิตและภาคบริการในระดับสากล

ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมฯ และ download ใบสมัครได้จาก www.dss.go.th หรือสอบถาม 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ได้ทาง e-mail: clpt@dss.go.th  

หรือ โทร 0 2201 7331-3 โทรสาร 0 2201 7507
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*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ รักษาการผู้อำานวยการสำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุปสรรคทางการค้าในตลาดโลกมีอยู่หลายมาตรการ แต่มีอยู่หนึ่ง 

มาตรการที่มีความสำาคัญและเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการของประเทศไทย คือ มาตรการเกี่ยวกับอุปสรรคทาง 

เทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade : TBT) ซึ่งเป็นมาตรการในการกำาหนดกฎระเบียบทางด้าน 

เทคนิคและมาตรฐานสินค้า รวมถึงการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรอง ปัจจุบันมีการกำาหนดกฎระเบียบ 

ทางด้านเทคนิคและมาตรฐานขึ้นเป็นจำานวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบกับการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นการ 

เพิ่มค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ให้กับผู้ส่งออก ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็น 

ภารกิจหลักของสำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ท่ีจะต้องเข้ามาช่วยแก้ไข 

ปญัหาดงักล่าวพรอ้มทัง้ใหค้วามชว่ยเหลอืภาคอตุสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการผลิตซึง่เปน็ภาคท่ีมคีวามสำาคญั 

มากต่อระบบเศรษฐกิจไทย 

ภารกิจการให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในปัจจุบัน

สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศ 

ด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รายงานผลการ 

ทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำานักฯ ได้รับการยอมรับจาก 

ประเทศคู่ค้า สามารถนำาไปใช้ประกอบการซื้อขาย ส่งมอบสินค้าในตลาดโลก ช่วยลดปัญหาการกีดกัน 

ทางการค้าด้วยเหตุผลทางเทคนิค ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการส่งสินค้าไป 

ทดสอบซำ้าในประเทศคู่ค้า เพื่อให้ห้องปฏิบัติการได้รับประโยชน์ดังที่กล่าว สำานักฯ จึงให้การสนับสนุนและ 

ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำาระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาปฏิบัติอย่างเป็น 

รูปธรรม

นอกเหนือจากการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมโดยตรงแล้ว สำานักฯ ยังมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ภาครัฐดว้ยกัน โดยกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสำานกังานมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ 

ร่วมกันในการยอมรับและการใช้ผลการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการร่วมกัน โดย มกอช. ให้การยอมรับและ 

นำาผลการให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองจากสำานักฯ ไปใช้ประกอบ 

การพิจารณาขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กรมวิชาการเกษตร  

กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ยอมรับในผลการตรวจทดสอบและใช้ประกอบการพิจารณาออกใบรับรองเพ่ือ 

ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร (health certification) ต่อไป ผลท่ีได้รับจากความร่วมมือ ดังกล่าวส่งผลให้ 

ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการส่งออก สามารถแข่งขันในเวที 

การค้าโลกได้จากการที่สินค้าผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการที่นานาชาติยอมรับ

งานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ดุษฎี มั่นความดี*
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ในปี พ.ศ. 2558 กรมมาตรฐานและวัดแทก สปป. ลาว และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามบันทึก 

ความร่วมมือ “Cooperation programme on the development of conformity assessment and  

standardization” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการของ สปป. ลาว ให้มีหน่วยรับรอง 

ระบบงาน (Accreditation Body) ตามมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ต่อการนำาเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง 

สองประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในปี พ.ศ. 2559 สำานักฯ ได้เชิญบุคลากรของ 

กรมมาตรฐานและวัดแทก สปป. ลาว เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Assessor training course และเป็น 

ผู้สังเกตการณ์ในการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อ 

เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับการจัดตั้งหน่วยรับรองต่อไป 

ภารกิจการให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในอนาคต

ในปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐจำานวนมากที่ยังไม่ได้จัดทำาระบบคุณภาพ 

เพื่อขอการรับรอง จึงเป็นงานที่ท้าทายของสำานักฯ ท่ีต้องทำางานเชิงรุก เพื่อพัฒนาทุกหน่วยงานให้มีศักยภาพ 

สูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสำานักฯ ต้องสำารวจความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 

จดัการฝึกอบรมสมัมนาดา้นระบบคณุภาพและดา้นวชิาการให้แกห้่องปฏิบตักิารท่ียงัไมไ่ดรั้บการรับรองท่ีอยูใ่น 

ขอบข่ายที่สำานักฯ เช่น ห้องปฏิบัติการสาขาอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สาขานำ้าตาลและผลิตภัณฑ์ที ่

เกี่ยวข้อง ให้การรับรองเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการแข่งขันนำาไปสู่ความเป็นเลิศในงานบริการ 

สำานักฯ มีความมุ่งมั่นที่จะต้องคงสถานะการยอมรับร่วมในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้อง 

ปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง พร้อมท้ังให้ 

ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศอาเซียนในการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพโดยให้ความช่วยเหลือในเรื่อง 

การจัดทำาเอกสารระบบคุณภาพ การฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยรับรอง 

ระบบงานของประเทศต่อไป 

“ความสำาเรจ็ในครัง้นี ้มหีลายภาคสว่นเปน็พลงั และเปน็แรงผลกัดนัใหส้ำานกัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา 

ตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้เพือ่ใหห้อ้งปฏบัิตกิารไทยและกลุม่ประเทศอาเซยีนมคีณุภาพตามมาตรฐานสากล 

อย่างยั่งยืน”

ลงนามบันทึกความเข้าใจในการยอมรับและใช้ผลการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการร่วมกับสำานักงานมาตรฐาน 
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
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*ผู้อำานวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

หลายคร้ังท่ีคำาว่าโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ท่ีเรียกส้ันๆ ว่า ฟว. น้ัน ทำาให้หลายคนเข้าใจว่าเป็น 

โครงการวิจัยโครงการหน่ึง ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่า แม้ชื่อ

เป็นเช่นนั้นแต่ภารกิจที่รับผิดชอบเทียบเท่ากับกองหน่ึง 

ซึ่งสังกัดอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์บริการ แถมเป็นกอง

ใหญ่ท่ีมีจำานวนเจ้าหน้าท่ีถึง 112 คน ความหลากหลาย 

ของภารกิจจึงมีมากตาม ปัจจุบันมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน

การให้บริการสอบเทียบและทดสอบ สมบัติทางฟิสิกส์  

ฟิสิกส์เชิงกล และเคมีฟิสิกส์ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม โดยทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย 

และมาตรฐานสากล กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีสามารถให้บริการได้มีหลายประเภท ส่วนใหญ่จัดอยู่ใน 

กลุ่มวัสดุวิศวกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์แก้วและกระจก  

ผลิตภัณฑ์กระดาษ และผลิตภัณฑ์กลุ่มคอมโพสิท นอกจากนั้นยังมีการบริการหลากหลายที่ไม่จัดเป็นกลุ่ม 

อุตสาหกรรม เช่น บริการทดสอบสมบัติด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านแสงและความร้อนของวัสดุ  

ตลอดจนทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์และทางกลของผลิตภัณฑ์ทนต่อแรงดัน พร้อมทั้งให้บริการทดสอบมลพิษ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและกากอุตสาหกรรมด้วย

อีกกลุ่มบริการที่มีความสำาคัญของ ฟว. คือ กลุ่ม

สอบเทียบ (Calibration group) ทำาหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือมาตรฐาน/อุปกรณ์

วัดและเคร่ืองทดสอบ การให้บริการสอบเทียบมีทั้งการ

ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและการให้บริการนอก

สถานที่ จำานวนรายการทดสอบที่ทำาได้แต่ละปีของ ฟว.  

ครึ่งหนึ่งมาจากการสอบเทียบเลยทีเดียว

คุณภาพและการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน

บริการทดสอบ/สอบเทียบ หรืองานบริการใดๆ ของภาค

รัฐสมัยก่อนแตกต่างจากสมัยนี้อย่างสิ้นเชิง ปัจจุบัน

มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ สำาหรับห้องปฏิบัติการเป็น

ที่ทราบกันดีว่ามีการให้ความสำาคัญมากข้ึน ผลการทดสอบต้องรวดเร็วและถูกต้อง ดังน้ันจึงต้องมีการ

พัฒนาตลอดเพ่ือตามให้ทันข้อกำาหนดกฎเกณฑ์จากประเทศคู่ค้าท่ีขยันตั้งและเปล่ียนแปลงปรับปรุง จะ

เป็นเพื่อต้องการกีดกันทางการค้าหรือห่วงใยคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเขาก็ตาม ห้องปฏิบัติการ

ของ ฟว. ก็มีการพัฒนาให้ทันกระแสเหล่าน้ีเช่นกัน เร่ิมจากได้รับการรับรองความสามารถตามระบบ 

ISO/IEC 17025 ในรายการทดสอบหลักท้ังหมดปัจจุบันถึง 136 รายการ และได้วางแผนการขยาย

ผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ ฟว. ทดสอบ

ทดสอบ สอบเทียบ และวิจัย ด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม
ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล*

การสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์
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ขอบข่ายการรับรองในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนอีก 27 รายการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถนะของห้อง 

ปฏิบัติการในด้านอื่น เพ่ือสนองรับนโยบายของรัฐบาลและตามทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น 

ต้ังเป้าหมายที่จะยกระดับให้เป็นห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะทางในอนาคต เพราะตระหนักดีว่าผลการวัด 

ที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในกระบวนการ 

สำาคัญต่างๆ เช่น การปรับปรุงการผลิตสินค้า การควบคุมคุณภาพสินค้า การกำาหนดคุณภาพมาตรฐานสินค้า 

และสนบัสนนุสินคา้สง่ออกของประเทศใหส้ามารถแขง่ขนัไดท้ัง้ภายในและตา่งประเทศ รวมทัง้สรา้งความมัน่ใจ 

ต่อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้ประชาชนภายในประเทศของเราเอง 

กลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์ความละเอียดสูง (Advanced Precision Scientific Instrument Develop-

ment) เปน็อกีหนึง่กลุม่งานใน ฟว. ซึง่ไดส้รา้งผลงานเปน็รูปธรรมและกำาลังมคีวามสำาคญัเพิม่ขึน้ มหีน้าท่ีในการ

พฒันาเคร่ืองมอืวทิยาศาสตรเ์พือ่สนบัสนนุการทำางานทัง้ภายในและภายนอก เครือ่งมอืวทิยาศาสตรท์ีไ่ดพ้ฒันา

ขึ้นครอบคลุมตั้งแต่เครื่องมือที่มีความซับซ้อน เครื่องมือที่เป็นระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือที่มีกลไกการทำางาน

ง่ายๆ แต่ทำางานได้ตามวัตถุประสงค์อย่างดี ตัวอย่างผลงาน เช่น การสร้างระบบหุ่นยนต์สำาหรับงานทางด้าน 

สิ่งแวดล้อม เรือหุ่นยนต์แบบสองทุ่นแบบใช้งานระยะยาวสำาหรับเก็บข้อมูลอุทกศาสตร์ และการจัดการสารเคมี

อันตรายด้วยระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ เป็นต้น

ภารกิจหลักอีกประการของ ฟว. คือการทำางานวิจัยและพัฒนา ซึ่งแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักๆ 

ประเภทแรกคือ การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ดังได้กล่าวแล้ว ซึ่งการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นเพียงด่านแรกเท่าน้ัน เน่ืองจาก 

การก้าวขึ้นเป็น expert lab/reference lab ต้องมีคุณสมบัติอีกหลายประการ เช่น มีการทำางานวิจัยในสาขา 

นั้นๆ อย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีการร่วมทำากิจกรรมกับห้องปฏิบัติการท่ีมีความ 

เป็นเลิศอื่นๆ จนผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ยอมรับระดับสากล ถ้ามีความสามารถทำาวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิง 

รับรอง ยิ่งจะได้รับการยอมรับ ขณะนี้กลุ่มห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ ฟว. กำาลังเดินทางไปสู่เป้าหมายนี้ แต่ด้วย 

ความเร็วและศักยภาพที่ไม่เท่ากัน

ประเภทท่ีสอง คือ งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  

โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มผลิตภาพในการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย 

งานวิจัยระบบอัตโนมัติ
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เทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภาคสังคม และผู้ประกอบการนำาองค์ความรู้ 

ไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างผลงานวิจัย เช่น การศึกษาและพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาต ิ

เพื่อจัดสร้างลู่ - ลานกรีฑา โครงการผลกระทบของสารละลายต่อการกัดกร่อนผิวภายในขวดแก้วสำาหรับ 

เครื่องดื่ม การพัฒนาวัตถุดิบสำาเร็จรูปสำาหรับอุตสาหกรรมแก้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหลอม การพัฒนา 

คุณสมบัติความแกร่งของวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เสริมแรงโพลิเมอร์ด้วยการเติมอนุภาคยางนาโน เป็นต้น

ตัวอย่างผลงานวิจัยของ ฟว. ที่ถูกนำาไปใช้ในเชิงพาณิชย์

นอกเหนอืจากงานวจิยัพฒันาแลว้ ฟว. ไดต้ัง้เปา้หมายทีจ่ะดำาเนนิการและปรบัปรงุในเรือ่งตา่งๆ โดยเฉพาะ 

การพัฒนางานบริการทดสอบ ดังนี้

● ปรับตัวให้ทำางานรวดเร็วกว่าเดิม โดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้รับ 

 บริการมากข้ึน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได้ตามระบบ Services Level  

 Agreement หรือที่เรียกว่า สัญญาการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการ

● เพิ่มศักยภาพให้เป็นห้องปฏิบัติการระดับเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวข้ึนเป็น 

 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในระดับสากล โดยขณะน้ีกำาลังดำาเนินการเพื่อให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

 ของอาเซยีนดา้นผลติภณัฑย์าง (ASEAN Reference Laboratory for Rubber Products) ในอนาคต 

 จะสนบัสนนุการเปน็หอ้งปฏบิตักิารอา้งองิของอาเซยีนดา้นวสัดกุอ่สรา้งและห้องปฏบิตักิารเชีย่วชาญ 

 ด้านแก้วและกระจก

● พัฒนาการผลิตวัสดุอ้างอิง/ตัวอย่างควบคุม เพื่อเพิ่มศักยภาพการทดสอบของห้องปฏิบัติการ 

 ทั้งใน/ต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

● สนับสนุนการบริการวิจัยระยะส้ันแบบ troubleshooting เพื่อช่วยแก้ปัญหาของการผลิตและ 

 ปรับปรุงคุณภาพสินค้า 

125 ปี รวมกันได้เลข 8 พอดี ซึ่งเป็นเลขท่ีดีมีความหมาย การพัฒนางานของโครงการฟิสิกส์และ 

วิศวกรรมก็เช่นเดียวกัน ต้องพัฒนาต่อไปตลอดแบบอินฟินิตี้ ตามการพัฒนาของสินค้าและความต้องการ 

ของกระแสโลกาภิวัตน์ และ Mega Trends ที่กำาลังจะมาถึงในอนาคต
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125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

*ผู้อำานวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
**นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

โครงการวทิยาศาสตรช์วีภาพ เปน็หนว่ยงานท่ีมภีารกจิหลักในการทดสอบและวจิยัอาหารและผลิตภัณฑ์  

อาหารสัตว์และวัตถุดิบ ให้กับผู้ประกอบการอาหาร ตั้งแต่ประชาชน วิสาหกิจชุมชน ถึงอุตสาหกรรม เพื่อเป็น

ข้อมูลในการควบคุมคุณภาพความปลอดภัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐาน และการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารของภาคเอกชน ในการยกระดับกระบวนการ 

ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเวทีการ

ค้าโลก

ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

การทดสอบคุณภาพและความปลอดภัย 
ในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

 นงนุช เมธียนต์พิริยะ*

สมภพ ลาภวิบูลย์สุข**

ภารกิจปัจจุบันของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีห้องปฏิบัติการที่ดำาเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในการ 

ให้บริการทดสอบอาหาร นำ้า เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ด้านคุณภาพและ 
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ความปลอดภัย โดยการทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น โลหะหนัก สารพิษจากเชื้อรา 

การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร เช่น วัตถุกันเสีย วัตถุให้ความหวานแทนนำ้าตาล วัตถุกันหืน สีผสมอาหาร 

และวิตามิน การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ส่วนประกอบของอาหาร กรดอะมิโนและแร่ธาตุต่างๆ  

การทดสอบเพื่อจัดทำาฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรดไขมันอิ่มตัว คอเลสเทอรอล  

การทดสอบทางจุลชีววิทยา ได้แก่ จุลินทรีย์ท่ีใช้เป็นดัชนี เช่น โคลิฟอร์ม อี.โคไล จุลินทรีย์ท่ีทำาให้เกิดโรค  

เช่น แซลโมเนลลา สแตฟิโลคอกคัส ออเรียส คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ แบซิลลัส ซีเรียส ครอโนแบคเตอร์  

ซากาซากิ และจุลินทรีย์ที่ทำาให้เกิดการเน่าเสีย เช่น ยีสต์ รา แฟลตซาวร์ ซัลไฟต์สปอยเลจ อะซิดูริกสปอยเลจ 

โครงการวทิยาศาสตร์ชีวภาพมีการศึกษาและวิจัยด้วยการประยกุต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี รวมถึงการให้คำาปรึกษา แนะนำา ถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า  

เพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อาหาร โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพยังได้มีส่วนร่วมสนอง 

พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(อพ.สธ.) ในกจิกรรมท่ี ๔ : กจิกรรมอนรุกัษ์

และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

นอกจากนี้ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีการสร้างเครือข่ายและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่ 

เก่ียวขอ้งในการกำาหนดกฎระเบยีบ มาตรฐานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เชน่ สำานกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตร 

และอาหารแหง่ชาตใินการจดัทำามาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

ในการรับรองสินค้าอุตสาหกรรม และยังเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายในการทดสอบจากหน่วยกำากับ 

เพื่อให้ออกใบรับรองตามมาตรฐานต่างๆ เช่น กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เพื่อรับรองคุณภาพ 

นมโคสดไทย สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการขึ้นทะเบียนอาหาร

ภารกิจการให้บริการทดสอบของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพในอนาคต

ตามกรอบยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างรายได้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีแผนการดำาเนินงานในอนาคตที่จะพัฒนาความสามารถ 

ห้องปฏิบัติการให้สามารถให้บริการทดสอบและวิจัยอาหารเพิ่มขึ้นสำาหรับทุกระดับการผลิต ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ 

อาหารในโครงการหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การทดสอบทางประสาทสัมผัส 

ในผลิตภัณฑ์อาหาร การทดสอบสารสำาคัญในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods) และ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยาและเคมี เพื่อให้ภาคการผลิตใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง 

พื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพอาหารไทยเพื่อ 

รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)
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*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

วัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Materials) หมายถึง วัสดุที่นำามาใช้บรรจุอาหารหรือตั้งใจนำามาใช ้

สัมผัสอาหาร หรือวัสดุนั้นมีอาหารบรรจุอยู่เรียบร้อยแล้ว จำาแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ภาชนะบรรจอุาหาร (Food Packaging) ไดแ้กภ่าชนะบรรจอุาหารท่ีใชท่ั้วไปในการผลิตอาหารสำาเร็จรูปชนดิ 

 ต่างๆ

2. เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (kitchen ware) เช่น จาน ช้อน ส้อม เขียง ตะเกียบ เป็นต้น

3. พืน้ทีเ่ตรยีมอาหาร อปุกรณ ์และชิน้สว่นของเครือ่งจกัรท่ีสัมผัสอาหารในโรงงานอตุสาหกรรม เชน่ โตะ๊ เปน็ตน้

การให้บริการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์*

ตัวอย่างวัสดุสัมผัสอาหาร

วัสดุสัมผัสอาหารมีความสำาคัญมากต่ออุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจของประเทศและเกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ นั่นคือเกษตรกร หากอุตสาหกรรม 

อาหารเข้มแข็งสามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้ เกษตรกรของไทยจะมีอาชีพมั่นคงและรายได้ท่ียั่งยืน 
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ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของไทย เช่น สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ให้ความสำาคัญและเข้มงวดต่อความปลอดภัยของ 

ภาชนะบรรจอุาหารอยา่งยิง่ เนือ่งจากสารทีเ่คลือ่นยา้ยออกมาจากภาชนะบรรจอุาหารหรอืวสัดสุมัผสัอาหารน้ัน  

ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น รสชาติ สี กลิ่น รสอาหารเปลี่ยน และ 

เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค ก่อให้เกิดมะเร็ง หรือเป็นพิษต่อตับไต เป็นต้น นอกจากนี้มีการออกมาตรการ 

ต่างๆ ที่เป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น การออกกฎ ระเบียบและข้อบังคับใหม่ๆ ต่อสินค้านำาเข้า 

มีการเฝ้าระวังโดยเก็บสินค้าที่นำาเข้ามาตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ ดังนั้นผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัว 

ทั้งด้านกฎระเบียบและข้อกำาหนดความปลอดภัยด้านอาหารท่ีเกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อป้องกันการเกิด 

ปญัหาปฏเิสธสนิคา้ทีป่ลายทางซึง่ทำาใหเ้กดิความลา่ชา้และเพิม่คา่ใชจ้า่ยตอ่ผูส้ง่ออก รวมถงึสง่ผลตอ่ภาพลักษณ์ 

และชื่อเสียงของประเทศ ทำาให้โอกาสทางการค้าในการขยายตลาดของไทยลดลง 

ภารกิจการให้บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของ	วศ.	ในปัจจุบัน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มีบทบาทในการให้บริการทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร

ตามมาตรฐานภายในประเทศ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และตาม

กฎระเบยีบของประเทศทีเ่ปน็คูค่า้ของไทย โดยเปน็ห้องปฏิบตักิารท่ีไดรั้บการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการของ วศ. ยังมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรม

อาหารและบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกของประเทศไทย โดยทดสอบและออกใบรับรองสินค้าวัสดุสัมผัสอาหาร

ประเภท พลาสติก เซรามิก แก้ว ซิลิโคน ไม้ โลหะ และของเล่น รวมถึงการทำาวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพสินค้าอาหารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิม่และยดือายกุารเกบ็

สินค้าโอทอปประเภทอาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ 

วศ. เห็นความสำาคัญของการให้บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร และพัฒนาระบบการควบคุมอาหาร

ของภูมิภาคอาเซียน จึงพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุ 

สัมผัสอาหาร ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อกันยายน พ.ศ. 2557 ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี ประกอบ

ด้วย 5 ขอบข่าย คือ พลาสติก เซรามิก แก้วโลหะ และโลหะผสม วาร์นิชและสารเคลือบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

สร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการทดสอบในประเทศสมาชิกอาเซียน ลดการทดสอบซำ้า นำาผลการทดสอบ 

มาเป็นข้อมูลในการตัดสินกรณีเกิดข้อพิพาททางการค้า นับเป็นการขยายโอกาสทางการค้าของประเทศไทย 

และสมาชิกประชาคมอาเซียนในตลาดโลก 

ภารกิจการให้บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของ	วศ.	ในอนาคต

จากนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ให้ความสำาคัญของภาครัฐในการเร่งสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทย 

ในสายตาชาวโลก มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐระหว่างรัฐบาลและเอกชน ประเทศไทยควร 

มุ่งเน้นเร่ืองการผลิตสินค้าอาหารแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐานรับรองในระดับสากล เนื่องจากอาหารไทย 

มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากนานาชาติ แต่ประเทศไทยขาดหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีมาตรฐานหรือได้รับ 

ความเชื่อถือในระดับสากลเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน วศ. จึงเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเป็น 

หน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ทำาให้เกิดการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้า ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความ 

มั่นใจในสินค้า

ส่วนการดำาเนินงานตามภารกิจการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร วศ.  

มกีารขยายขอบข่ายการเป็นหอ้งปฏบัิตกิารอา้งองิของอาเซยีนเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดยในป ีพ.ศ. 2558 วศ.ไดร้บั 
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การรับรองเพิ่มเติม 1 ขอบข่าย คือวัสดุสัมผัสอาหารประเภทซิลิโคน และในปี พ.ศ. 2559 มีแผนเพิ่มขอบข่าย 

ในผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไป

วศ. เปน็หนว่ยงานภาครฐัมหีนา้ทีใ่นการสรา้งความเขม้แขง็และพฒันาความสามารถของผู้ประกอบการ 

ไทยให้ทันกับสถานการณ์การเชื่อมโยงการค้าและเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงต้องเร่ง 

พัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารให้มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบของ 

ประเทศคู่ค้า เพื่อให้ประเทศไทยดำารงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำาด้านอาหารในเวทีอาเซียนและการค้าโลก
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*ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน

สำานักเทคโนโลยีชุมชนมีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  

ส่ิงทอ ผลิตภณัฑข์องใช ้ของประดบัและของทีร่ะลกึ โดยมุง่เนน้นำาองคค์วามรู ้นวตักรรม และเทคโนโลยกีารผลติ 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา นำาไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการทดสอบ  

ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs และชุมชน มีความพร้อมของเครื่องมือสำาหรับการทดสอบ 

และการผลิต มีการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายการทำางานบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ทำาให้เกิดความ 

เชี่ยวชาญและมีความรู้เพิ่มขึ้นในสหสาขา ส่งผลให้ผู้รับการถ่ายทอดเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนา 

ทักษะ และนำาไปปรับใช้ในการดำาเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพสินค้า  

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสามารถสร้างรายได้เพิ่ม ตลอดจนการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการ 

พัฒนาสินค้า OTOP/SMEs และการใช้ประโยชน์ในภูมิภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

นำาไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นรากฐานเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำาไปสู่ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยดำาเนินการ ดังนี้

1. การดำาเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา (2559) ด้านอาหารแปรรูป เซรามิก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  

และผลิตภัณฑ์จักสาน รวม 4 โครงการ ซึ่งเป็นการดำาเนินงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินงาน เพื่อให้ได้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิจัยจำานวน 4 กิจกรรม เป็นการวิจัยระยะสั้น ที่ไม่ต้องใช้เวลา 

ในการวิจยัมากนกัโดยใชอ้งคค์วามรูแ้ละประสบการณก์ารวจิยัในการพฒันากระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธิภาพ 

มากขึ้น หรือพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ

2. การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ฮาลาล 

เป็นต้น  โดยเริ่มดำาเนินงานมาตั้งแต่ 2557 - 2558 ในพื้นที่ 48 จังหวัด ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2559 มีเป้าหมายจะ 

ดำาเนินการให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากข้ึนและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานจำานวน 

200 ผลิตภัณฑ์ โดยสำานักเทคโนโลยีชุมชนมีการทำางานเชิงพื้นที่ (area base) ซึ่งเป็นการนำาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ชุมชน โดยการทำางานจะเน้นบูรณาการและให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร ์

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาสินค้า 

ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทำาให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อสินค้าซึ่งเป็นโอกาสในการเพ่ิม 

ช่องทางการตลาดและมีความพร้อมแข่งขันได้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. การพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยสำานักเทคโนโลยีชุมชนม ี

เป้าหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs จำานวน 50 ราย ในการใช้ วทน. ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน

การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP/SMEs 
อุราวรรณ อุ่นแก้ว*
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4. บรกิารทดสอบสนิคา้ OTOP ประเภทของใช ้ไดแ้ก ่ถา่นอดัแท่ง และถา่นผลไมด้ดูกล่ิน ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำาหรับการดำาเนินงานของสำานักเทคโนโลยีชุมชนต่อไปนั้น เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยอียูใ่นกลุม่เศรษฐกจิ มบีทบาทการใชป้ระโยชนจ์าก วทน. ในเชงิพาณชิยใ์หก้บัภาคเอกชนและประชาชน 

ทุกกลุ่ม ส่งเสริมสนับสนุนในการนำาผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับมาตรฐาน 

สากล เป็นการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นสินค้าบริการ ได้แก่ สปา ท่องเท่ียว สุขภาพและ 

ความงาม ดังนั้น สำานักเทคโนโลยีชุมชนจึงต้องเตรียมพร้อมในการดำาเนินงานผลักดันผลงานวิจัยเพื่อให้ได้ 

นวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมชุมชนและ SMEs โดยจะดำาเนินการพัฒนาสินค้า OTOP  

ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด และโครงการพัฒนาสินค้า OTOP (ปลาส้ม)  

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย สำาหรับผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสำาอาง 

สมุนไพร จะเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น โดยนำานำ้าแร่ จังหวัดระนอง และโคลนร้อน จังหวัด 

กระบี่ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางที่มี 

ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองมาตรฐานฮาลาล 

เพราะตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคสำาหรับประชากรมุสลิมเป็นตลาดขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น  

นอกจากนี้ยงัส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs พฒันากระบวนการผลิตใหม้ีประสิทธภิาพมากขึ้น สามารถลดต้นทนุ

ให้ตำ่าลงและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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*ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการมีหน้าที่หลักในการฝึกอบรม ซึ่งดำาเนินการ 

ทั้งที่เป็นการฝึกอบรมระยะสั้น และการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้ริเริ่มภารกิจด้านการรับรอง 

ความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้

การฝึกอบรม ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์*

การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1. การฝึกอบรมระยะสั้นที่ให้บริการ ณ สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 เปิดให้บริการทั้งสิ้น 44 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร 

ทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด การควบคุมคุณภาพการทดสอบ การใช้เครื่องมือและเทคนิคการทดสอบ 

รวมทั้งสถิติที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

ISO/IEC 17025 สำาหรับผู้ประกอบการ เพื่อการเติมเต็มความรู้และทักษะการปฏิบัติที่จำาเป็นสำาหรับห้อง 

ปฏบิตักิาร การผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐาน เปน็ทีย่อมรบัและไวว้างใจของลกูคา้ ทัง้ในประเทศ 

และระดับสากล โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองการฝึกอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://blpd.dss.go.th 
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2. การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้ให้บริการฝึกอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เน้นการพัฒนา 

ความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการทดสอบและเคมีวิเคราะห์ และการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ สำาหรับผู้ที่อยู่ 

ห่างไกลหรือประสงค์จะเรียนรู้ตามความสนใจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ตลอดเวลา  

สำาหรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในปีงบประมาณ 2559 เปิดบริการทั้งสิ้น  

24 หลักสูตร และมีการพัฒนาระบบงานให้สามารถลงทะเบียนเรียนได้จากเคร่ืองมือส่ือสารได้หลากหลาย 

ช่องทางมากขึ้น จากเดิมที่เรียนรู้โดยผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเท่าน้ัน ขยายสู่การเรียนรู้ผ่านเครื่อง 

คอมพิวเตอร์พกพา และโทรศัพท์มือถือ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์  

http://e-learnig. dss.go.th 

3. การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC  

17024: 2012 ซ่ึงเป็นภารกิจริเริ่มที่สำาคัญของสำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ โดยมี 

เจตนารมณ์ที่จะผลักดันการยกระดับทักษะของบุคลากรในประเทศ ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ 

ของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศและระดับสากล  

มุ่งเน้นดำาเนินการในสาขาที่จำาเป็นต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีของผู้ประกอบการในประเทศ 

งานรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024
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กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยสำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วย 

รบัรองความสามารถบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่แรกในประเทศไทย ทีไ่ดร้บัการรับรอง 

ระบบงานจากสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ตัง้แตว่นัท่ี 16 กรกฎาคม 2558  

ซึ่งเปิดให้การรับรองครั้งแรกใน “สาขานักควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” และได้ให้การรับรอง 

ผู้ทีผ่่านการประเมนิความสามารถแลว้ 2 ราย โดยจะมกีารพฒันาสาขานีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ผูท้ีส่นใจขอรบัการรบัรอง 

สามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://pc_st.dss.go.th 

ก้าวต่อไปของสำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะ 

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ รวมท้ังเป็นทุน 

ทางปัญญาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านห้องปฏิบัติการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 

อุตสาหกรรมที่เป็นโอกาสของประเทศ อาทิ อาหารและอาหารสัตว์ เครื่องดื่ม สมุนไพร เป็นต้น เพื่อการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดภายใน

ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และประเทศกลุ่มคู่ค้าสำาคัญ โดยจะดำาเนินการคู่ขนานกับการขยายขอบข่ายสาขาการ

รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สำาหรับ

การวัดสมรรถนะที่พึงประสงค์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการผลักดันเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรของประเทศแล้ว 

ยังเป็นโอกาสของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีผู้มีความสามารถของประเทศ และรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีสำาหรับการพัฒนาเสาเศรษฐกิจของ

อาเซียน ที่ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกจะรวมตัวกันโดยสมบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

กล่าวไดว้า่ ภารกจิในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองกรมวทิยาศาสตร์

บริการ มุ่งการพัฒนาความรู้และทักษะในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจำาเป็นต่อการประกอบการของประเทศ ซึ่งแปรผัน

ตามความตอ้งการของตลาด และความกา้วหน้าของเทคโนโลยท่ีีมคีวามเปน็พลวตั ให้เปน็ทุนทางปญัญาสำาหรบั

การนำาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นส่วนหน่ึงของความสำาเร็จในการนำาพาประเทศไทยให้ก้าวพ้นความเป็น

ประเทศรายได้ปานกลาง สู่การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เข้มแข็งและยั่งยืน
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บทบาทของส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการหรืออีกชื่อหนึ่ง  

“หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม” ทำาหน้าท่ีเป็นห้องสมุดและศูนย์บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีที่สำาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศมากกวา่ 700,000 เลม่ เปรยีบเสมอืนคลงัขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ของประเทศ มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia  

Tech Library System) ซึ่งสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุดได้สะดวก รวดเร็วผ่านเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต ตลอดจนพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้อยู่ในรูปดิจิทัล  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำาสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาการผลิต  

แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยการ 

จดัทำาฐานขอ้มลูเฉพาะเรือ่งบนเวบ็ไซตส์ำานกัหอสมดุฯ อาทิ ฐานขอ้มลูแนะนำาสิทธบิตัรเร่ืองท่ีน่าสนใจ ฐานขอ้มลู 

บทความน่าสนใจ ฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ  

นอกจากนีไ้ดจ้ดัหาฐานข้อมลู online (ฐานข้อมลู TAPPI/ฐานขอ้มลู Britannica) ฐานขอ้มลูหนังสืออเิล็กทรอนกิส ์

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (e-book) ของสำานักพิมพ์ CRCnetBASE, ebrary, iSmithers, ELSEVIER และ  

World Scientific จำานวนมากกว่า 7,000 รายการ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) อาทิ Journal of  

food science, TAPPI Journal ฯลฯ ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ปัจจุบันสำานักหอสมุดฯ ได้รับ 

การรบัรองระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ในขอบขา่ย  

“การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีการจัดบริการต่างๆ เช่น บริการค้นเรื่อง 

ทางวชิาการ บรกิารตดิตามสารสนเทศทนัสมยัเฉพาะเร่ืองเฉพาะราย (Selective Dissemination of Information  

Service : SDI) บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Service) บริการแนะนำาวิธีการ/เทคนิคใน

การสืบค้นและเว็บไซต์ที่สำาคัญและบริการต่างๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษาในรูป

กิจกรรม “การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

*นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
**นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS)

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จารุนี ฉัตรกิติพรชัย*

นภดล แก้วบรรพต**
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รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ตัวอย่างฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องบนเว็บไซต์สำานักหอสมุดฯ

ตัวอย่างฐานข้อมูลออนไลน์

ก้าวย่างสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล

ปจัจบุนัความเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเขา้มามบีทบาทชว่ยให้ผู้ใชบ้รกิาร 

สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้สะดวกมากขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลของผู้ใช้ 

บริการของห้องสมุด เปลี่ยนจากการมาใช้บริการที่ห้องสมุดด้วยตนเอง มาเป็นการค้นหาข้อมูลผ่านระบบ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำาให้สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์ 

บริการต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทและรูปแบบของการบริการจากเดิม เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและ 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ

สำานกัหอสมุดฯ ยงัคงมีแผนงานการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่นำาไปสูก่ารเปน็ศนูยก์ลางบรกิารสารสนเทศ 

อิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลท่ีให้ความสำาคัญ 

กับคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล (ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 53 ง วันที่ 6 มีนาคม  

2558 หน้า 1 - 6) ทำาให้เกิดการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
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1. พฒันาคลงัขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทั้งหมดให้อยู่ในรูปดิจิทัล เช่น บริการสารสนเทศ

ออนไลน์, e-book, e-journal และ e-content รวมถึงสร้างระบบ 

เครือข่ายฐานข้อมูลออนไลน์ โดยวางแผนการจัดหาฐานข้อมูล 

ออนไลน์ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

ภาษาตา่งประเทศ และจดัทำาฐานขอ้มลูเฉพาะเรือ่งดา้นวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี เพื่อให้บริการบนเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th  

อย่างต่อเนื่อง

2. พัฒนาการให้บริการในระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ผ่านแอปพลิเคชัน (application)  

ที่ชื่อว่า Science eBook Library ซึ่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (mobile devices) เช่น  

Smartphone, Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งสามารถสืบค้นหนังสือ วารสาร หรือข้อมูล 

ต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัลที่ให้บริการในสำานักหอสมุดฯ หากผู้ใช้บริการสนใจเรื่องใดสามารถเรียกดูบทคัดย่อ 

หรือสารบัญของเอกสารฉบับนั้นๆ ได้ รวมไปถึงการยืมเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถอ่านออนไลน์ 

ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

สำานกัหอสมดุฯ มุง่มัน่พัฒนาระบบการให้บรกิารอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่เพิม่ศกัยภาพและโอกาสให้ประชาชน 

ทกุภาคสว่นในการเข้าถงึทรพัยากรสารสนเทศและขอ้มลูขา่วสารทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งทัว่ถงึ 

และเสมอภาค รองรับความต้องการของผู้ใช้ท่ีเปล่ียนไปตามกระแสเทคโนโลยี และข้อมูลท่ีมีปริมาณเพิ่ม 

มากขึ้นอย่างทวีคูณ รวมถึงส่งเสริมการนำาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน ์

ในภาคการผลิต แก้ไขปัญหา ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนาอันจะเป็นรากฐานสำาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

Science eBook Library Application



กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมสนับสนุน
ประเทศไทยก้าวสู่ทศวรรษหน้า

อย่างมั่งคั่ง และยั่งยืน
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จากจุดเริ่มต้นในฐานะ “ศาลาแยกธาตุ” หน่วยงานที่รวมงานวิทยาศาสตร์ทุกแขนงเป็นแห่งเดียว  

เติบโตและเปลี่ยนแปลงข้ามห้วงเวลามาเป็น “กรมวิทยาศาสตร์บริการ” สังกัด “กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี” ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เก่าแก่ที่สุดในประเทศและแหล่งรากฐานความ 

เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบวงจร เพียบพร้อมด้วยทีมนักวิจัยและนักทดสอบท่ีมีคุณภาพ  

มุ่งเป้าสู่นวัตกรรมอัจฉริยะ ต่อยอดด้วยทีมนักถ่ายทอดและนักฝึกอบรมมืออาชีพในการส่งต่อนวัตกรรม 

แนวคิด ความรู้ทางวิชาการสู่ภาคประชาชน ทำาให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเปรียบเสมือนกระดูกสันหลัง 

อันเป็นเสาหลักคำ้าจุนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวหน้าอย่างมั่นคงเสมอมาตลอดระยะเวลา 125 ปี 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไม่เพียงมุ่งมั่นทำางานตอบสนองความต้องการจำาเป็นเร่งด่วนปัจจุบันเท่านั้น  

ยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และเตรียมพร้อมต่อแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต เพื่อสนับสนุนนโยบายของ 

รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่รากฐานของพีระมิดท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมไปอย่างพร้อมเพรียงกัน  

เพื่อรองรับ “Mega Trends” ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าเป็นแนวโน้มในทศวรรษหน้า 6 ประการ ดังนี้

1. แนวโน้มการใช้ชีวิตแบบวิถีคนเมือง (Urbanisation)

องค์การสหประชาชาติคาดว่า ประชากรโลกทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 ใน 

ปัจจุบันเป็นร้อยละ 60 ในปี ค.ศ. 2020 นั่นรวมถึงการขยายตัวของเมืองใหญ่ (Physical urbanisation) และ 

การเปล่ียนพฤติกรรมของคนนอกเมืองมาเป็นแบบคนในเมืองมากขึ้น (Functional urbanisation) สอดคล้อง 

กับแนวโน้มในประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลในการมุ่ง 

สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ นำาไปสู่การขยายตัวของความเป็นเมืองใหญ่ทั้งในหัวเมืองและท้องถิ่นต่างๆ  

ซึ่ง “วิถีคนเมือง” ที่เติบโตขึ้นนี้ก่อให้เกิดโอกาสในความท้าทายอันยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในกรณีโครงสร้างพื้นฐาน 

ได้ถูกใช้จนถึงศักยภาพสูงสุดแล้ว รวมไปถึงการเพิ่มปริมาณการอุปโภคและบริโภคทรัพยากรท่ีมีอยู่จำากัด 

ความต้องการปัจจัยพื้นฐานการดำารงชีวิต คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การใช้พลังงาน 

ที่เพิ่มขึ้น สร้างผลกระทบต่อปริมาณของเสียและมลภาวะทางสภาพแวดล้อมที่จะต้องเพิ่มขึ้นตามมา

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความพร้อมในการสนับสนุนรูปแบบการใช้ชีวิตแบบวิถีคนเมืองโดยมองว่า  

“เมืองคือลูกค้า” ด้วยงานวิจัยและการทดสอบตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ที่มุ่งเน้น 

การแก้ปัญหาและตอบสนองวิถีชีวิตคนเมืองอย่างยั่งยืน เช่น ด้านอาหารสำาเร็จรูปที่เน้นความสะอาด สะดวก  

ลดขั้นตอนการเตรียมและปรุงอาหาร แต่ยังคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วน มีการเติมวิตามินและสารอาหารที่ 

จำาเป็นอื่นๆ ในอาหารสำาหรับประชาชนเฉพาะกลุ่ม ด้านเทคโนโลยีวัสดุการเกษตรเพื่อส่งเสริมและยืดอายุการ 

เก็บรักษาผลผลิต สามารถใช้เป็นวัตถุดิบชั้นคุณภาพในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม การสร้าง 

* นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
** นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำานักเทคโนโลยีชุมชน
***นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมสนับสนุนประเทศไทย
ก้าวสู่ทศวรรษหน้าอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

ดร. ภูวดี ตู้จินดา*

ดร. สายจิต ดาวสุโข**

ดร. ปวีณา เครือนิล***
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ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยจากเคมีภัณฑ์ การพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ทรัพยากร 

ทีม่อียูจ่ำากดั การพัฒนาเครือ่งใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลังงาน การพฒันาและทดสอบกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี 

วัสดุ เช่น ยาง พลาสติก แก้ว กระดาษ เซรามิก วัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึง 

ผลิตภัณฑ์ (Finished goods) เป็นต้น 

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP  

ให้ได้มาตรฐาน สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย เชิดชูภูมิปัญญาท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ตามวิถีชุมชน 

และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลักดันให้สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อยกระดับสินค้าและชีวิต 

ความเป็นอยู่ของประชาชน มีการเตรียมกำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย โดยให้บริการฝึกอบรม 

ถ่ายทอดความรู้ด้วยหลักสูตรภาคบรรยายไทยและบรรยายอังกฤษท่ีมีความทันสมัยต่อแนวโน้มใหม่ด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้งศูนย์ฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร และพัฒนาเครือข่ายฝึกอบรม 

สู่จังหวัดศูนย์กลางภูมิภาคต่างๆ เพ่ือสร้างโอกาสให้กับทุกภาคส่วน พัฒนาแรงงานฝีมือที่ทวีจำานวนขึ้นอย่าง 

รวดเร็ว ทำาให้เกิดการขับเคลื่อนและผลกระทบเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการยังเป็นหน่วยงานให้บริการรับรองระบบงาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ 

ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO Guide 34 และผู้จัดกิจกรรม 

ทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17043 รวมถึงได้รับการยอมรับจากองค์กร 

ด้านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการปฏิบัติงานด้านการรับรองสามารถพัฒนาศักยภาพของปฏิบัติการ 

ในการทดสอบเพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ สามารถสร้างข้อได้เปรียบของสินค้าจาก 

ประเทศไทยในการแข่งขันกับนานาประเทศ 

2. เศรษฐกิจสีเขียว (Greening Economy)

ด้วยภาวะโลกร้อนและภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกือบทุกทวีปบนโลก ทำาให้เกิดการรณรงค์ให ้

ประชาชนทั่วไปมีความตระหนักและมีบทบาทร่วมในการช่วยเหลือโลกอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีข้อกำาหนด 

และกฎหมายต่างๆ ที่ออกมาบังคับให้ภาพธุรกิจใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นและเข้มงวดขึ้น 

จนกระแส “Green” กลายเป็นความจำาเป็นในการใช้ชีวิตและดำาเนินธุรกิจ

การพัฒนาสีเขียวอย่างยั่งยืน (Sustainable Green Society) คือ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เทคโนโลยีท่ีลดการใช ้

พลังงานและสารเคมี เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งกรมวิทยาศาสตร ์

บริการมีหน่วยงานให้บริการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งใน ดิน นำ้า อากาศ มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุเหลือทิ้ง  

ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ใบสำาปะหลัง ใบและต้นสับปะรด เปลือกผลไม้ และวัสดุ 

เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ผ้า กระดาษ พลาสติก เซรามิก ให้เป็นนวัตกรรมใหม่ การใช้ประโยชน์จาก 

วัสดุเหลือทิ้งเพื่อทดแทนการใช้แร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากปิโตรเคมี ทำาให้สามารถเพิ่ม 

มูลค่าทางเศรษฐกิจและลดปัญหาขยะที่เป็นมลพิษส่ิงแวดล้อม งานวิจัยกึ่งท่ีปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาเทคนิค 

เฉพาะจุดในภาคอุตสาหกรรม และยังมีงานวิจัยในการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ 

กำาหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การสร้างฐานข้อมูลของปริมาณ AOX (Adsorbable  

Organic Halogen) ซึ่งเป็นสารพิษที่เกิดจากการฟอกเยื่อในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การกำาหนดมาตรฐานฉลากเขียวของผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น 
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นอกจากนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการยังให้การบริการการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน

สากล ISO/IEC 17024 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การควบคุมและจัดการสารเคมีอันตราย การควบคุม

การผลิตนำ้าบริโภคอย่างปลอดภัย เป็นการให้ความสำาคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ลึกซึ้ง 

มากขึ้น โดยการสร้างความมั่นใจว่า แรงงานไทยเป็นผู้มีความสามารถและได้รับการรับรอง เป็นที่ยอมรับใน 

ประชาคมโลกในการดำาเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำาให้ผู้บริโภคได้รับ 

สินค้าที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และช่วยโลกส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกระแส 

ความสนใจที่มากขึ้นของผู้บริโภคในอนาคต

3. การเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society)

องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยาม “ผู้สูงอายุ” (Older person) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิง

ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่

1) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากร 

อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7  

ของประชากรทั้งประเทศ 

2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ  

60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 14  

ของประชากรทั้งประเทศ 

3) ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากร

อายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ 

สำาหรบัประเทศไทย สำานกังานสถติแิหง่ชาต ิสรุปวา่ไทยกำาลังกา้วเขา้สู่สังคมผู้สูงอาย ุตัง้แตป่ ีค.ศ. 2005  

โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  

ในช่วงปี ค.ศ. 2024 - 2025 ทั้งนี้เนื่องจากการแพทย์ที่ทันสมัยและการบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ ทำาให้คน 

อายุยืนมากขึ้น แต่อัตราการเกิดโดยรวมกลับลดลงเนื่องจากประชาชนให้เวลากับการศึกษามากขึ้น แต่งงาน 

ช้าลง และทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อขนาดครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป 

สังคมผู้สูงอายุอาจก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจในภาพรวม และ 

มีกลุ่มประชากรที่ถูกเรียกว่า “ภาวะพึ่งพิง” เพิ่มขึ้น เพราะอายุที่เพิ่มขึ้นมักมาพร้อมกับสุขภาพที่เสื่อมโทรมลง 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยจึงต้องเตรียมพร้อมในการสร้างผู้สูงอายุท่ีมีผลิตภาพและทรงคุณค่า  

(Productive Aging) ซึ่งประกอบไปด้วย การเตรียมพร้อมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้านการเงิน 

และที่อยู่อาศัย และด้านการสร้างกิจกรรมในสังคมสำาหรับผู้สูงวัย 

“DSS Smart Care Home” หรือ “โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ” 

เป็นโครงการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ประเมินศักยภาพความสามารถของหน่วยงาน และวางกรอบเพื่อ

ตอบโจทย์นี้ โดยใช้การบรูณาการความเชี่ยวชาญท้ังด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การทดสอบ และ 

สอบเทยีบ ขา้มสาขาภายในหนว่ยงาน ผนวกการรว่มมอืกบัภาคเอกชน เชน่ ดา้นวัสดศุาสตร์กบัดา้นวิศวกรรมไฟฟา้ 

เพื่อการสร้างระบบเก็บพลังงานสีเขียว การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อผลทางด้านการเก็บและแสดงข้อมูล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (IoT: The Internet of Things)  
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รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

การบูรณาการเทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่กับวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อออกแบบระบบเคล่ือนย้ายส่ิงของหรือ 

บุคคลภายในบ้าน เป็นต้น

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้สำาหรับ Smart Care Home โดย ดร. ปาษาณ กุลวานิช

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ส�าหรับ Smart Care Home นั้น แสดงได้ดังภาพด้านล่าง
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4. พลังผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (She-economy)

ปัจจุบันผู้หญิงมีความสำาคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น องค์การ 

สหประชาชาติรายงานจัดอันดับดัชนีวัดโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้หญิง (Women’s Economic Opportunity  

Index) ในปี ค.ศ. 2012 พบว่า 3 ประเทศอันดับแรก คือ ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และฟินแลนด์ ส่วนประเทศไทย 

อยูใ่นอันดบัที ่47 นบัเปน็อนัดบัสองในกลุม่ประเทศอาเซยีนรองจากประเทศสงิคโปรซ์ึง่อยูอ่นัดบัที ่31 ผูห้ญงิไทย 

มีสัดส่วนการมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น บริหารการเงินในครอบครัว มีบทบาททำางานนอกบ้าน และมีอัตรา 

ผู้หญิงที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก 

หน่วยงานราชการของประเทศไทยส่วนใหญ่ รวมทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีอัตราส่วนจำานวน 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้หญิงดำารงตำาแหน่ง 

ผู้บริหารระดับสูงเป็นจำานวนมาก โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการให้โอกาสและความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากร 

อย่างเท่าเทียมกัน 

นอกจากนัน้กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ยงัมกีารวจิยัในการพฒันาเพือ่สง่เสรมิคณุภาพชวีติทัง้ดา้นสขุภาพ 

และความงาม เช่น การวิจัยอาหารเพ่ือสุขภาพสำาหรับผู้หญิง การพัฒนาการนำาสารสำาคัญจากสมุนไพรไทย 

มาใชเ้พือ่ทดแทนสารเคมใีน สบู ่แชมพ ูเครือ่งประทินผิว และเคร่ืองสำาอาง การสร้างความเขา้ใจในการใชส้ารเคมี 

และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย 

5. ระบบขนส่งความเร็วสูงและโลจิสติกส์ (Hi-speed & Coverage Logistics)

โลจิสติกส์ เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอื่นๆ จากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภค 

ปลายทางตามความต้องการของลูกค้า เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง  

การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ สำาหรับในทางเศรษฐกิจ เมื่อพูดถึงโลจิสติกส์จะหมายถึง ต้นทุนค่าจัดการ 

ขนส่งจากต้นทางสู่ปลายทาง สะท้อนให้เห็นต้นทุนทางธุรกิจ ความน่าดึงดูดในการลงทุน ความได้เปรียบและ 

เสียเปรียบในการแข่งขันระดับธุรกิจและระดับประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีนโยบายขยายโครงข่ายระบบ 

ขนส่งที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนตำ่าตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการมีงานวิจัยและทดสอบ 

ทีส่ามารถตอบสนองนโยบายนีไ้ดอ้ยา่งตรงประเดน็ เชน่ การพฒันาระบบอตัโนมตัใินการเกบ็และขนส่งตวัอย่าง 

นำ้าจากแหล่งนำ้าที่เข้าถึงได้ยาก การพัฒนาส่วนประกอบต่างๆ ของยานยนต์ และการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ 

คอมโพสิท เป็นต้น 

6. ชีวิตในโลกแห่งดิจิทัล (Digital Lifestyle)

ความแพร่หลายและเข้าถึงได้ของอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง (สะดวก/คล่องตัว) ทำาให้เกิดการขยายตลาด 

ของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งมีขนาดเล็ก พกพาได้ตลอดเวลา และสามารถใช้งานทดแทนคอมพิวเตอร์  

สังคมออนไลน์จึงแทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิตของคนทั้งโลก ทำาให้การสื่อสารเข้าถึงยุคโลกไร้พรมแดน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ประโยชน์จากโลกแห่งดิจิทัล ด้วยการบูรณาการภารกิจ 

เกี่ยวข้องจาก 5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดระยะเวลาในการให้บริการ ภายใต้ 

แนวคิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเป็น One Website ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลาง onestop.most.go.th ให้ผู้รับ 

บริการใช้บริการผ่านเว็บไซต์เดียว One Stop เป็นการรับ-ส่ง ตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ ณ จุดบริการที่เลือก 
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จุดเดียว One Laboratory เป็นระบบบูรณาการการทำางานของห้องปฏิบัติการเสมือนห้องปฏิบัติการเดียว  

One Report เป็นการออกใบรายงานผลการทดสอบในใบรายงานผลเดียว ทำาให้ประชาชนท้ังภาคเอกชนและ 

อุตสาหกรรมมีความสะดวกในการใช้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น ปัจจุบันให้บริการเพียงด้านทดสอบ 

และสอบเทียบ และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้สามารถให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หรือ MSTQ ประกอบด้วย 4 หมวดหลัก ได้แก่ มาตรวิทยา (Metrology) การมาตรฐาน (Standardization)  

การทดสอบ (Testing) และคุณภาพ (Quality) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่สำาคัญในการผลักดันให ้

เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างครบถ้วน

E-learning, mobile-learning, ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) และบริการสารสนเทศ 

ออนไลน์ เช่น e-book, e-journal, e-content ของกรมวิทยาศาสตร์บริการตอบโจทย์แนวโน้มนี้ด้วยการใช้ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) ใหป้ระชาชนทกุแหง่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตร ์ 

ทุกที่ ทุกเวลา และหลักสูตรการอบรมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่าง 

ไร้ขีดจำากัด

นอกจากบทบาทด้านวิทยาศาสตร์ของ Mega Trends ท้ังหมดข้างต้นน้ัน กรมวิทยาศาสตร์บริการยัง 

ตระหนักถึงความสำาคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสร้างเครือข่ายกับนานาประเทศ โดยมองเห็น 

ความสำาคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ การทำางานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ในการควบคุมคุณภาพสินค้า ด้วยการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการทดสอบ 

สอบเทยีบ ดว้ยระบบงานตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการทดสอบความชำานาญของห้องปฏิบตักิารในประเทศ

ให้เทียบเท่านานาชาติ

กาลเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยหยุดยั้ง จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต

เบื้องหน้า ไม่ว่าแนวโน้มของโลกจะเป็นอย่างไร กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการ 

ก้าวสู่ทศวรรษหน้าอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เอกสารอ้างอิง

ASTV ผูจ้ดัการออนไลน.์ เปิด 6 เทรนด์ฮติป ี2020 SMEs สนใจ“รอด”- จดุตดิ“รวย” [ออนไลน]์. [อา้งถงึวนัที ่17 พฤศจกิายน 

2558]. เขา้ถงึจาก: http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000129323

กัญญารัช วงศ์ภูคา. 2. ว่าด้วยเรื่อง…สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และท่านจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเม่ือวัย

นั้นมาถึง? [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558]. เข้าถึงจาก: https://betterlifeaging.wordpress.

com/2014/09/22/ว่าด้วยเรื่อง-สังคมผู้/

รัชนี โตอาจ. สังคมผู้สูงอายุ : นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558]. เข้าถึงจาก: 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/05-01.html

สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนา FUTURE 

FORESIGHT FORUM 2020 I UNVEIL SMES IN MEGA TRENDS กา้วสูท่ศวรรษ 2020 I เจาะกลยทุธ ์โอกาส

ทางธรุกจิแหง่อนาคต [ออนไลน]์. [อา้งถงึวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558]. เข้าถงึจาก: http://www.industry.go.th/

ops/index.php/2013-11-25-19-25-59/regulations/item/337-ismed-future-foresight-forum-2020-i-unveil-

smes-in-mega-trends-2020-i
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จากใจผู้ใช้บริการ วศ. 

รัชนี อุ้ยนอง
ที่ปรึกษาเครือข่าย OTOP ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ร้าน “บ้านครูแอ๋ว”

“ขอขอบคุณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่ม OTOP ท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร ท�าให้กลุ่มฯ ได้น�าไปใช้พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ทีม่คีณุภาพได้เครือ่งหมาย อย. และ มผช. ในวาระทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิารครบ
รอบสถาปนากรม 125 ปี ขอให้กรมวทิยาศาสตร์บริการเป็นองค์กรทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีีอ่ยูเ่คยีงข้างวสิาหกจิชมุชน และเกษตรกรไทย อนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ชาติอย่างยิ่ง”

สุนทร ชื่นชม
ประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาก้าวหน้า

“กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลางก้าวหน้า ขอแสดงความยินดี และขอบคุณกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านกลางก้าวหน้า ในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะ แนว
ความคิด และองค์ความรู้ตา่งๆ พร้อมทัง้การใหก้ารสนบัสนนุครุภณัฑแ์ละอปุกรณต์า่งๆ 
ในการประกอบอาชีพเสริมและสามารถน�าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่
เยาวชนภายในชุมชน ซ่ึงส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงขอ
อวยพรใหก้ารด�าเนนิการของกรมวทิยาศาสตร์บริการ จงประสบแตค่วามส�าเร็จ มคีวาม
ก้าวหน้า อันจะยังประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าสืบไป”

วชิระ จันทรวิทุร

ประธานกลุ่มอาชีพบ้านสบู่

 “เนื่องในโอกาสวาระครบ125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงอ�านวยพรให้กรมวิทยาศาสตร์บริการด�าเนิน
กิจการไปด้วยความราบรื่น และประสบความส�าเร็จในทุกๆ ด้านต่อไปเพื่อเป็นส่วน 
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติและกิจการของเอกชนต่อไป”
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นุชนารถ ศิริบูรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ วิชาการ-ประกันคุณภาพเวชภัณฑ์
(รับผิดชอบ ห้องปฏิบัติการโรงงานเวชภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการสหฟาร์ม 
(ลพบุรี))

บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำากัด ในเครือสหฟาร์ม

“คิดถงึบรกิารหอ้งสมดุ การอบรม ISO/IEC 17025 และเทคนคิการวเิคราะหต์า่งๆ ในหอ้ง
ปฏิบติัการ ต้องกรมวทิยาศาสตร์บริการ โดยอาจารยผู้์ทรงคณุวฒุ ิสะดวกสบายอบรมได้
ทุกที่ทุกเวลาต้อง e-Learning เรียนรู้ได้รวดเร็วทันใจเข้าใจง่ายสามารถน�ามาประยุกต์
ใช้กับชีวิตการท�างานในห้องปฏิบัติการ เราผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยเรียนที่มหาวิทยาลัย
รามค�าแหงจนถึงปัจจุบัน (อายุงานก็ 20 ปี แล้วนะ) และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป”

ณัฏฐนันทน์ สายจำาหงส์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท อี 85 จำากัด 

“เนื่องในโอกาสที่กรมวิทยาศาสตร์บริการครบรอบ 125 ปี ขอแสดงความยินดีและขอ
ใหก้ารด�าเนนิการของกรมวทิยาศาสตรบ์รกิารประสบความส�าเรจ็กา้วหนา้ยิง่ขึน้ตลอด
ไป และขอขอบคุณหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ค้นคว้าที่มีประโยชน์ รวมถึงข้อมูลที่มาจากต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม 
และมาตรฐานการวิเคราะห์ต่างๆ เป็นข้อมูลที่สามารถน�ามาพัฒนากระบวนการผลิต 
การวิเคราะห์ ให้มีความแม่นย�าสูง เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดการสูญเสีย เป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานระดับโลก”

บุปผา โอสุวรรณ
ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำากัด

“ทุกครั้งที่ติดต่อมาที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ด้านอบรม ไม่เคยผิดหวัง หรือไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือเลยประทับใจในการบริการพร้อมค�าแนะน�าด้วยไมตรีจิตที่ดีมากๆ ค่ะ” 
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ดร. ทรงศักดิ์ เกียรติสุข
ที่ปรึกษาและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท.เพิ่มทรัพย์เกษตร

“ขอแสดงความยนิดีกับกรมวทิยาศาสตร์บริการเนือ่งในโอกาสครบรอบ 125 ป ีดว้ยครับ 
ข้อมูลจากห้องสมุดส่วนใหญ่ที่ผมเข้ามาใช้จะเป็นด้านพลังงานซึ่งมีทั้งหนังสืออ้างอิง 
มาตรฐาน ฯลฯ โดยน�าไปประยกุตใ์ชก้บังานของบรษิทัไดม้ากมาย ซึง่หากจะตเีปน็มลูคา่
แลว้มนัประเมนิคา่ไมไ่ดห้รอกครบั รฐับาลตอ้งลงทนุในเรือ่งเหลา่นีเ้พราะหอ้งสมดุ วศ. 
เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้ 
การประดิษฐ์คิดค้น งานวิจัยต่างๆ ค�าถามคือ ประเทศไทยเราจะต้องการเป็นเพียงแค ่
ผู้ใช้เทคโนโลยีหรือจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยี”

ปราณี รุ้งมโนชัย
ผู้จัดการทั่วไป - แผนกสินค้าอุปโภคบริโภคและห้องปฏิบัติการ

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำากัด

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย มกีารใหบ้รกิารดา้นการวเิคราะหท์ดสอบในระดบัเชีย่วชาญ มบีคุลากรทีม่ี 
ความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพ เนื่องในวาระครบ 125 ปี การก่อตั้งนี้ บริษัท  
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ และขอให้
กรมวิทยาศาสตร์บริการรักษามาตรฐานการให้บริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมงานด้าน
วิทยาศาสตร์ของประเทศให้เข้มแข็งเป็นแนวหน้าของภูมิภาคและระดับสากลต่อไป”

ภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำานักวิชาการอาหารสัตว์บก 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

“ขอแสดงความยินดีกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๕ ปี นับเป็น 
หนว่ยงานส�าคญั ทีส่นบัสนนุ เพ่ือยกระดับมาตรฐานของหอ้งปฏบิตักิาร จนเปน็ทีย่อมรับ
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และสง่เสรมิพัฒนาดา้นบคุลากร ฝกึอบรมใหค้วามรู้ทาง
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นตา่ง ๆ  ขอใหก้รมวทิยาศาสตร์บริการ ผูบ้ริหารและ
คณะ บรรลุความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้” 
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รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ดร. พิเชฐ อิฐกอ
Regulatory Affairs Director Thailand and Emerging Markets

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำากัด 

“บ. มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จ�ากัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรม
วิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนินการครบรอบ 125 ปี โดยได้สร้างคุณูปการนานัปการ
แก่ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนชาวไทย ซ่ึงทางบริษัทก็ได้รับบริการจากกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ค�าปรึกษาใน
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยดีมาโดยตลอด ในโอกาสนี้ ทางบริษัทฯ ขออวยพร
ให้กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาองค์กรเพ่ือประโยชน์อัน
ใหญ่หลวงแก่ประเทศไทยสืบไป”

สนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำากัด (มหาชน)

“บรษิทั ศรไีทยซปุเปอรแ์วร ์จ�ากดั (มหาชน) มคีวามประทบัใจและขอขอบคณุในบรกิาร
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เมลามีนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งการ
ตรวจสอบของกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปน็ไปตาม
หลักวิชาการ ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ขอ
ให้องค์กรนี้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป”

บุญส่ง พจนสุวรรณชัย
Vice President - Manufacturing and Supply Chain 

บริษัท : ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

“ขอแสดงความยินดีกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่จะมีอายุครบ 125 ปี ขอให้ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการประสบความส�าเร็จและมีส่วนช่วยผู้ประกอบการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ต่อไป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ”
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สุชาดา ดุลยประพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการส่วนคุณภาพ 

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำากัด 

“วศ. ถือเป็นหน่วยงานที่ทรงคุณค่าทางด้านการให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ 
วิจัย และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรที่มีความช�านาญและ
ความสามารถ เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งให้การรับรองห้องปฏิบัติการช้ันน�าของ
ประเทศไทย หากจะนึกถึงแหล่งทดสอบที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ ต้องมาติดต่อที่ วศ.เป็นอันดับแรก ในโอกาสครบรอบ 125 ปี วศ. ได้
สร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง ต่อประเทศ ทั้งเป็นที่พึ่งของภาคอุตสาหกรรม  
ภาคประชาชน ชุมชน และภาครัฐ อย่างแท้จริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วศ. จะน�าความ
ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ สร้างประโยชน์สูงสุดมาสู่ประเทศชาติ และเปิด
ประเทศไทยเข้าสู่เวทีโลกต่อไป” 

ศิริณยา วีระจิตโอฬาร
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำากัด

“ขอแสดงความยินดีกับกรมวิทยาศาสตร์บริการในวาระครบรอบ 125 ปี ทางกรม
วิทยาศาสตร์บริการมีส่วนในการช่วยเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพของสินค้าคาโอมา
โดยตลอด เนื่องจากทางกรมวิทย์เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของผล
การวิเคราะห์ รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ยังสามารถวิเคราะห์หัวข้อเฉพาะตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้ใช้บริการมาโดยตลอดค่ะ”

ชุติมา พันธ์ทา
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำากัด

“บรษิทั ไทยกลูโิกะ จ�ากดั ขอเปน็สว่นหนึง่ในการ “รว่มแสดงความยนิด”ี ในโอกาสทีก่รม
วิทยาศาสตร์บริการได้เปิดด�าเนินงานมาเป็นเวลายาวนานถึง 125 ปี โดยขอถือโอกาส
นี้ในการกล่าวชื่นชมส�าหรับการให้บริการที่ประทับใจและเป็นสถาบันที่สามารถอ้างอิง
ข้อมูลวิชาการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งประกอบด้วยนักวิชาการที่มากด้วยความสามารถ 
และขออวยพรให้ทางสถาบันเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริม
ความรู้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน”
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ดร.ธีระรัฐ วงษ์อมตศิริ
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

“มุ่งมั่น ก้าวไกล รับใช้ประชา ต้องถามหา กรมวิทยาศาสตร์บริการ 125 ปีที่ยาวนาน 
สานต่อ ยั่งยืน สืบไป”

จินตนา จักรเป็ง
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพเยื่อ 

บมจ. ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์

“ทางบรษิทัขอแสดงความยนิดกีบักรมวทิยาศาสตร์บริการ ทีไ่ดม้สีว่นร่วมในการพฒันา
งานทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ช่วยสนบัสนนุกจิการของรัฐเและเอกชนดว้ยดี
ตลอดระยะเวลากวา่ 125 ป ีและขออวยพรใหก้ารด�าเนนิงานของกรมวทิยาศาสตร์บริการ
ต่อไปในภายภาคหน้า จงประสบแต่ความส�าเร็จ มีความก้าวหน้า อันจะยังประโยชน์ 
ต่อประชาชน และประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าสืบไป”

นายอุโฉม ช่วยแท่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำานักควบคุมคุณภาพ ภาคใต้

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

“ในนามของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้่า 
ขอแสดงความยินดีกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ช่วยสนับสนุนกิจการทั้งภาครัฐและเอกชนให้
มีความเจริญก้าวหน้าด้วยดีตลอดมา เป็นระยะเวลาอันยาวนาน ในวาระโอกาส
ครบ 125 ปีนี้ ขออวยพรให้การด�าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมทั้ง
บุคลากรที่ด�าเนินงาน จงประสบแต่ความสุข ความส�าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า 
อันจะยังประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติในอนาคตสืบไป” 
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125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
รากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ที่ปรึกษา

ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

คณะทำางาน 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ รากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

ฝ่ายจัดทำาหนังสือครบรอบ 125 ปี

นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและ  ประธานคณะท�างาน
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