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	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม

มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวไกล												

ด้วยบริการ	ทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	(วทน.)	ด้วยการให้

บริการวิเคราะห์	 ทดสอบสอบเทียบ	 รับรองบริการและผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในชีวิต																			

ประจ�าวัน	ของประชาชนเป็นแหล่งรวมข้อมลูสารสนเทศด้าน	วทน.	พัฒนาบคุลากร	

และหน่วยตรวจสอบและรับรองของภาครัฐและเอกชน	ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้ังแต่

ระดับชุมชนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม	รวมถึงให้การรับรองหน่วยตรวจสอบและ

รับรองด้านต่าง	ๆ	ของประเทศ

	 ในปี	พ.ศ.	2564	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ได้ด�าเนินงานในลักษณะเชื่อมโยง												

ทุกภารกิจให้มีความสอดคล้องกันเพ่ือให้ทุกภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูป

ธรรมซึง่กรมวิทยาศาสตร์บรกิารได้พัฒนางานบรกิารด้วยคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์	การพัฒนาวิธีการทดสอบ	เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ									

การทดสอบเพ่ือการส่งเสรมิการผลติ	รวมถึงการพัฒนาระบบงานทางวทิยาศาสตร์		

โดยสามารถด�าเนินการได้ครบถ้วนทุกภารกิจในระดับท่ีตอบโจทย์	 ท้ังผู้ให้ทุน

สนบัสนนุและผูร้บับรกิารเป็นท่ีน่าพอใจ	อกีทัง้ยงัมุง่มัน่ต่อยอดการวิจยัและพัฒนา

ผลงานใหม่	ๆ	ที่ตอบโจทย์ปัญหาส�าคัญของประเทศ

	 การย่างเข้าสู่ทศวรรษท่ี	14	ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เป็นการก้าวไปสู่													

การปรบัภารกิจและโครงสร้างองค์กรให้สามารถขับเคลือ่นงานบรกิารทางวทิยาศาสตร์

ให้เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล	ดังน้ัน	

จึงเป็นก้าวแห่งความท้าทายท่ีส�าคัญยิ่งที่กรมวิทยาศาสตร์บริการต้องเร่งผลักดัน

ผลงานตามความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างให้มาก

ย่ิงขึ้น	โดยเฉพาะบทบาทในการคาดการณ์ความต้องการบริการด้านวิทยาศาสตร์

ของประเทศ	(anticipate	need	for	science	services)	ตลอดจนการสร้างเครอืข่าย

ความร่วมมอืกับหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ภาคส่วนต่าง	ๆท้ังอุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม										

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ดร.	นายแพทย์ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลิศ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สารอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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ภารกิจและอ�านาจหน้าที ่

	 กรมวิทยาศาสตร ์บริการมีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร	์																															

โดยการด�าเนินการก�ากับดูแล	ส่งเสริม	 วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										

รวมทัง้เป็นสถานปฏบิตักิารกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ	เพ่ือเสรมิสร้าง

การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ	ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	และการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	โดยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

1.	 พัฒนาคุณภาพห้องปฏบิติัการ	โดยการส่งเสรมิสนับสนุนและด�าเนินการรบัรองระบบงาน

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ																								

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการให้เป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ	 ท�าให้																											

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	

2.	 พัฒนาศักยภาพบคุลากรห้องปฏิบติัการ	โดยการบรหิารจดัการฝึกอบรมทางวิชาการ

และเทคนคิปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์	เพ่ือเพ่ิมพูนความรู	้และทกัษะให้แก่บคุลากร

ห้องปฏบิติัการของภาครฐัและภาคเอกชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	

3.	 พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยการจัดหา														

จดัระบบ	และจดับรกิารสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และด�าเนินการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งกลางของข้อมูลทางวิชาการและข้อมูล

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ	

4.	 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน	โดยการศึกษา	วิจัย	และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในสาขาท่ีส�าคัญและจ�าเป็น	รวมท้ังการถ่ายทอดไปสูก่ารใช้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

5.	 เป็นสถานปฏบิติัการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ	โดยให้บรกิาร

ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านฟิสิกส์	เคมี	เคมีเชิงฟิสิกส์	ฟิสิกส์เชิงกลและ

วิศวกรรม	และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของ

เครื่องมืออุปกรณ์วัดแก่หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน	ตลอดจนประชาชน

โดยทั่วไป	

6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกรม	หรือตามท่ี

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

พันธกิจ 
1.	 บริหารจัดการระบบเชื่อมโยงองค์กร	

(System	integration)	โครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางคณุภาพให้ได้มาตรฐานสากล	

2.	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ	

3.	 พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้

เกิดการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ	

4.	 วิจัยพัฒนาเ พ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ ์

นวัตกรรม	 พัฒนาระบบการวัด	และ

พัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์	

5.	 ตรวจสอบและรบัรองสนิค้าและบรกิาร

ตามมาตรฐานสากล	และสนบัสนุนหน่วย

ตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน	

6.	 ถ ่ายทอดเทคโนโลยีเ พ่ือยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน	

7.	 เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลเป็น

คลังข้อมูลขนาดใหญ่	บริหารจัดการ

ความรู	้เพ่ือสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านคุณภาพของประเทศ	

วิสัยทัศน ์
	 เป็นองค์กรน�าในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืน
ฐานทางคุณภาพ	เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่
ระบบเศรษฐกิจ	
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ผู้บริหาร

นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Mr.Pathom	Sawanpanyalert
Director	General

นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Ms.Neeranart		Chaengthong
Deputy	Director	General

นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Ms.Junpen		Meka-apiruk
Deputy	Director	General
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	 1.	 นางสาวภัทริยา ไชยมณี 	 	 	 	 เลขานุการกรม

	 				 Ms.Pattariya	Chaimanee	 	 	 	 	 	 Secretary

  

	 2.	 นางอาภาพร สินธุสาร  	 	 	 	 ผู้อ�านวยการกองเทคโนโลยีชุมชน

	 				 Mrs.Apaporn	Sinthusarn	 	 	 	 	 	 Director,	Division	of	Community	Technology

  

	 3.	 นางพจมาน ท่าจีน 	 	 	 	 	 	 ผู้อ�านวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

	 	 Mrs.Pochaman		Tagheen	 	 	 	 	 	 Director,	Division	of	Laboratory	Accreditation

  

	 4.	 นางสาวภูวดี ตู้จินดา 	 	 	 	 	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

	 	 Ms.Poovadee	Tuchida	 	 	 	 	 	 	 Director,	Division	of	Laboratory	Scientist	Potential	Development

  

	 5.	 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง	 	 	 รักษาการผู้อ�านวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 Ms.Neeranart		Chaengthong	 	 	 	 	 Acting	Director,	Division	of	Science	and	Technology	Information

1 2 3 4 5
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	 6.	 นางอรสา อ่อนจันทร	์	 	 	 ผู้อ�านวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

	 			 Mrs.Orasa	Onjun		 	 	 	 	 	 Director,	Division	of	Chemicals	and	Consumer	Products

  

	 7.	 นายกนิษฐ์ ตะปะสา	 	 	 	 ผู้อ�านวยการกองวัสดุวิศวกรรม

	 				 Mr.Kanit		Tapasa		 	 	 	 	 	 Director,	Division	of	Engineering	Materials

  

	 8.	 นางวรรณี อู่ไพบูรณ์ 	 	 	 ผู้อ�านวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

	 			 Mrs.Wannee	Aupaiboon		 	 	 	 Director,	Division	of		Food	Products	and	Food	Contact	Materials

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้อ�านวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Director,	Division	of	laboratory	Competency	and	Product	Certification

  

	 9.	 นางจริยาวดี ศิริจันทรา	 	 	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ

	 			 Mrs.Jariyavadee	Sirichantra	 	 	 Director,	Division	of	Business	Development	

6 7 8 9
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อธิบดี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประจ�าปีงบประมาณ 2564

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประจ�าปีงบประมาณ 2564

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)

กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

ส�านักงานเลขานุการกรม (สล.)

กองบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ (บร.)

กองพฒันาศกัยภาพ                   

นักวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร 

(พศ.)

กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.)

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

กองผลติภณัฑ์อาหารและวสัดสุมัผัสอาหาร (อว.)

กองความสามารถห้องปฏิบัติการ

และรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

รองอธิบดี รองอธิบดี

อัตราก�าลังประจ�าปีงบประมาณ 2564 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ จ�านวนรวม

ส่วนกลาง 3 0 0 3

กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 0 1 3

ส�านักงานเลขานุการกรม 36 15 30 81

กองเทคโนโลยีชุมชน 26 14 34 74

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 20 0 5 25

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 9 5 8 22

กองหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 1										 11 35

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 32 2 22 56

กองวัสดุวิศวกรรม 50 2 15 67

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 29 1 27 57

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ 19 0 11 30

กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ 4 0 0 4
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	 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่	 5	 เมษายน	2559	มีมติ															

เห็นชอบกับการประเมินส ่วนราชการและข้าราชการพลเรือน																												

ในความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร	ตามค�าสัง่ของคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาติ	 (คสช.)	 ที่5/2559	 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ																							

ในการปฏิบตัริาชการ	โดยมอบหมายให้ส�านักงาน	ก.พ.ร.		เป็นผูป้ระเมนิ

ส่วนราชการ	ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี	1	 กุมภาพันธ์	2559	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการด�าเนินงานของส่วนราชการ																								

ในการขับเคลื่อนภารกิจส�าคัญของรัฐบาลการแก้ไขปัญหาและการ

อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	และเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของส่วนราชการ

ในการสนับสนนุการพัฒนาประเทศ	รวมทัง้ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือประกอบการ

ให้คณุให้โทษต่อหน่วยงานและผูบ้รหิาร	ซึง่เป็นกลไกส�าคญัในการขับเคลือ่น

ภารกิจที่ส�าคัญของรัฐบาล	และการด�าเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน

ของรัฐ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวง														

การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรรม	มีภารกิจหลักใน								

การให้บรกิารทางวทิยาศาสตร์	โดยการด�าเนนิการก�ากบัดแูล	ส่งเสริม	

วิจยัและพัฒนาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รวมทัง้เป็นสถานปฏบิตัิ

การกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ	เพื่อเสริมสร้าง

การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ	ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	และสังคมอย่างย่ังยืน	และเน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม	่

2019	(COVID-19)	ได้	คณะรัฐมนตรีได้มีมติ	เมื่อ	วันที่	20	กรกฎาคม	

2564	เหน็ชอบแนวทางการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	

เพ่ือรองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	

(COVID-19)	ตามทีค่ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ	ไม่น�าผล

การด�าเนนิงานไปจดัประเภทตามเกณฑ์การประเมนิในระดบัคณุภาพ	

ระดับมาตรฐาน	ระดับต้องปรับปรุง	แต่ให้ส่วนราชการรายงานผล												

การด�าเนินงานตามตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการติดตาม	(Monitoring)	และ	

ถอดบทเรียนการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาเพ่ือ	การปฏิบัติ

งานและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเน่ือง	โดยในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2564		กรมวิทยาศาสตร์บริการ	มีผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด

การประเมนิตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธิภาพในการปฏิบติัราชการ	

ดังนี้

1. การจัดท�าฐานข้อมูลกลุ่มก�าลังคนศักยภาพสูง (ภาพรวมท้ัง

กระทรวง อว.)

	 	 ได้รายงานการหารอืร่วมกันระหว่าง	อว.,	ศธ.		และ	กต.	ส�านกังาน	

ก.พ.	ในการจัดท�าฐานข้อมูลกลุ่มก�าลังคนศักยภาพสูง	และมีการ

จดัท�าฐานข้อมลูกลุม่ก�าลงัคนศกัยภาพสงู	อย่างน้อย	10	สาขาวชิา	

2. อันดบัความสามารถทางการแข่งขนัด้าน Scientific Infrastructure 

ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (ภาพรวมท้ัง

กระทรวง อว.)

 2.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific 

Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ 

IMD

	 	 	 ได้อันดับที่	38

 2.2 ความส�าเร็จของการจัดท�าข้อเสนอแนวทางการผลักดัน

อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific 

Infrastructure ของประเทศไทย 

	 	 	 ได้รายงานการวิเคราะห์แนวทางการด�าเนินงานเพ่ือ											

ผลักดันอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน	Scientific	

Infrastructure	ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ	IMD	

ในภาพรวม	 เพ่ือใช้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานส�าหรับป	ี																	

ค.ศ.	2022

3. ความส�าเรจ็ของการตรวจสอบและรบัรองระบบงานห้องปฏบิตัิ

การตามมาตรฐานสากล 

 3.1 จ�านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองระบบงานตาม

มาตรฐานสากล

	 	 	 ได้ผูป้ระกอบการท่ีได้รบัการรบัรองระบบงานตามมาตรฐาน

สากลจ�านวน	209	ราย

 3.2 จ�านวนรายการวดัของห้องปฏบิตักิารท่ีได้รบัการรบัรอง

ระบบงานตามมาตรฐานสากล

	 	 	 ได้รายการวัดของห้องปฏิบัติการ	จ�านวน	2,587	รายการ

4. ความส�าเรจ็ของการจดัท�าร่างมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม

ระดับชาติ (มอก.)

	 	 ได้ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชาติ	8	ฉบับ

ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติัราชการของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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5. ความส�าเร็จของการการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ 

(องค์การมหาชน)

	 -	 วศ.	จดัท�าข้อเสนอการจดัต้ังสถาบนัวิทยาศาสตร์บรกิาร	(องค์การ

มหาชน)	ส่งให้	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	พิจารณาให้ความเห็นก่อนน�า

เสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	และต่อมาส�านักงาน	ก.พ.ร.	

ส่งความเห็นให้	วศ.พิจารณา	ทบทวนและจดัท�าข้อมลูเพ่ิมเติม	

และส่งส�าเนาให้	ปอว.	ทราบ	โดย	ปอว.	มีข้อสั่งการให้	วศ.	

พิจารณาความเห็นของ	 ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 และเสนอให	้																

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 พิจารณา	ก่อนน�าเสนอ												

คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯ	

	 -		วศ.	มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าร่างข้อเสนอการจัดต้ัง

สถาบันวิทยาศาสตร์บริการ	(องค์การมหาชน)	และได้แต่งต้ัง

คณะท�างานกลุ่มย่อย	4	กลุ่ม	ประกอบด้วย

	 	 1)	 คณะท� า งานวิ เ ค ราะห ์บทบาทและภารกิ จของ																																

กรม วิทยาศาสตร ์บริ การ เ พ่ือการจัดตั้ งสถาบัน												

วิทยาศาสตร์บริการ	(องค์การมหาชน)

	 	 2)	 คณะท�างานการท�าร่างยุทธศาสตร์	งบประมาณ	และแผน

ธุรกิจของสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ	(องค์การมหาชน)	

	 	 3)	 คณะท�างานจัดท�าแผนบริหารจัดการบุคลากรของกรม

วิทยาศาสตร ์บริการเ พ่ือเตรียมการจัดตั้ งสถาบัน

วิทยาศาสตร์บริการ	(องค์การมหาชน)		

	 	 4)	 คณะท�างานรวบรวมทรพัย์สนิ	การใช้ประโยชน์จากอาคาร

สถานที่	และพื้นที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	

	 -		วศ.	ประชมุหารอืร่วมกับส�านกังาน	ก.พ.ร.	เรือ่งการจดัตัง้สถาบนั

วิทยาศาสตร์บริการ	 (องค์การมหาชน)	 	 เมื่อวันจันทร์ที่	 9	

พฤศจิกายน	2563	ณ	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	และประชุมหารือร่วม

กับส�านักงาน	ก.พ.	 เร่ือง	แนวทางการเตรียมความพร้อมการ

ถ่ายโอนบุคลากรเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ	(องค์การ

มหาชน)	เมื่อวันพุธที่	2	ธันวาคม	2563		และหารือ	ปอว.	เรื่อง

การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ	(องค์การมหาชน)	เมื่อ

วันที่	12	มกราคม	2563	และหารือ	รมว.อว.	 เรื่องการจัดตั้ง

สถาบันวิทยาศาสตร์บริการ	 (องค์การมหาชน)	 เมื่อวันท่ี	27	

มกราคม	2564	โดย	รมว.อว.	สัง่การให้	วศ.	ปรบัปรงุประสทิธิภาพ

เป็นการภายในของ	วศ.	 เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน	และ										

น�าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ	

อว.	ช่วงปลายปี	พ.ศ.2564

6. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : งานบริการทดสอบวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วัด

	 	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ได้ด�าเนินการปรับปรุงกระบวนงาน

และระบบงานการให้บรกิารทดสอบ	สอบเทียบ	ในส่วนของการออก

รายงานผลการทดสอบ	สอบเทียบ	ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจบุนัให้รองรบั

การแปลงเอกสารในรปูแบบกระดาษ	เป็นระบบดิจทัิล	และพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพิ่มเติมในส่วนของการประทับลายมือชื่อดิจิทัล

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ก่อนน�าเข้าระบบสารสนเทศ	และ

พัฒนาส่วนผู้ใช้งานให้สามารถเข้ามาตรวจสอบเอกสารผลการ

ทดสอบ	และ	download	ไปใช้งานได้ด้วยตนเอง	และเนื่องจาก

ความซบัซ้อนและรปูแบบของรายงานผลการทดสอบท่ีมคีวามหลาก

หลาย	ท�าให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้สามารถจดัท�าและ

ออกรายงานผลการทดสอบจากในระบบโดยนักวิทยาศาสตร์ได้

และประทับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้

ออกรายงาน	ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวน

งานท่ีเก่ียวข้อง	ท�าให้การด�าเนินการเพ่ือออกเอกสารในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์	ตามมาตรฐาน	ETDA	ยังไม่สามารถด�าเนินการได้

ภายในปีงบประมาณ	2564

7. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 

(PMQA 4.0)

	 	 ในปีงบประมาณ	2564	กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับคะแนน

การประเมินที่	327.67	คะแนน

8. การถอดบทเรยีนในการบรหิารจดัการผลกระทบและการแก้ไข

ปัญหาในสภาวะวิกฤตโควิด 19 (COVID-19)

	 	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิารมมีาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด

ของโรคไวรสัโคโรนาสายพันธ์ุใหม่	2019	(COVID-19)	โดยม	ีประกาศ

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	เรื่องแนวทางการให้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง	และแนวทาง

ปฏบิตัสิ�าหรบัผูท่ี้มาตดิต่อหรอืรบับรกิารเพ่ือป้องกนัการระบาดของ

โรคเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	มกีารก�าหนดแนวทางให้

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏบิติังานนอกสถานทีต่ัง้	โดยให้ผูอ้�านวย

การส�านัก/กอง	และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	พิจารณามอบ

หมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานนอกสถานทีท่�างาน	โดย

ให้ขยายช่วงเวลาของการปฏิบติังานนอกสถานท่ีท�างาน	และในกรณี

ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีจ�าเป็นต้องเข้าปฏบิติังานในกรมวิทยาศาสตร์

บรกิารให้ผูอ้�านวยการส�านกั/กอง	และหวัหน้ากลุม่ตรวจสอบภายใน	
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จดัให้มกีารตรวจหาการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ด้วย

ชดุตรวจ	Antigen	Test	Kit	(ATK)	ทกุสปัดาห์ก่อนเข้าปฏิบตังิาน	และ

ก�ากบัให้ปฏิบตัติามมาตรการของศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	อย่าเคร่งครดั

9. ผลกระทบต่อวิธีการด�าเนินงาน และการตอบสนองของกรม

วิทยาศาสตร์บริการ

  มิติด้านขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการท�างานภายใน

องค์กร

	 	 	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID-19)	ทียั่งคงมต่ีอเนือ่งจากปีงบประมาณ	2563	

มาจนถึงปีงบประมาณ	2564	ท�าให้การด�าเนินงานในภารกิจ

ทีจ่�าเป็นจะต้องลงพ้ืนที	่เช่น	ภารกิจด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการ	ภารกิจการรับรองระบบ												

งานห้องปฏิบตักิารท่ีจะต้องประเมนิความสามารถห้องปฏิบตัิ	

ภารกิจด้านการสอบเทียบเครือ่งมอืและอปุกรณ์ในสถานท่ีต้ัง

ของผู้ประกอบการ	ภารกิจด้านการฝึกอบรมในหลักสูตร										

ด้านเทคนิคที่ต้องอาศัยการเรียนรู้กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์

โดยตรง	ยังคงไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

และภารกิจทีป่ฏบิตังิานในพ้ืนทีก่รมวิทยาศาสตร์บรกิารได้รบั

ผลกระทบจากการด�าเนินการตามนโยบาย	Social	distancing	

เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของ	วศ.และผู้ที่มา

รับบริการ	เพื่อไม่ให้พื้นที่	วศ.	เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค	

โดยมกีารพิจารณาเร่งรดัการน�าระบบเทคโนโลยีดจิทัิลเข้ามา

ช่วยในการปฏิบัติงานและอ�านวยความสะดวกให้กับผู้รับ

บริการ	 ส่งเสริมและปรับปรุงระเบียบภายในเพ่ือเอื้อให้															

เกิดการท�างานจากนอกสถานที่ให้มากที่สุด

  การตอบสนองของหน่วยงาน

	 	 •	 หน่วยงานมกีารพัฒนาระบบ	VPN	เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ

เข้าถึง	ทรัพยากรสารสนเทศ	ระบบ	 intranet	ของกรม

วิทยาศาสตร์บรกิาร	จากท่ีบ้านได้	และมกีารตดิต่อสือ่สาร

กันผ่านช่องทางออนไลน์	E-mai	และ	Line	ท�าให้ลดระยะ

เวลาในการปฏิบัติงานให้สั้นลง

	 	 •	 หน่วยงานมกีารมอบหมายงาน	สัง่งาน	และตรวจสอบงาน

ในเบื้องต้นผ่านทางออนไลน์	E-mai	และ	Line	

	 	 •	 หน่วยงานมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์	ในการจัดส่ง

รายงานผลการทดสอบและสอบเทียบ	เพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้กับผูร้บับรกิาร	ลดการเดนิทางเพ่ือเข้ามาติดต่อ

กับทางราชการ		

  มิติด้านงบประมาณ

	 	 	 มกีารปรบัเปลีย่นการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกบั

การด�าเนินภารกิจที่เปลี่ยนไป	เพื่อให้รองรับนโยบาย	Social	

Distancing	เช่นการเช่าใช้ระบบ	VDO	Conference	และ	

Remote	Presence	ส�าหรับการประชุมทางไกล	การจัดซื้อ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ีส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ส�าหรับการท�างานจากนอกสถานที่	และการจัดซื้อชุดตรวจ	

ATK	Rapid	Test	เพื่อการตรวจและคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่ต้อง

มาปฏิบตังิานในสถานที	่เนือ่งจากเป็นสถานการณ์ทีต่่อเนือ่ง

มาจากปีงบประมาณ	2563	จงึมกีารเตรยีมการด้านงบประมาณ

เพ่ือการใช้จ่ายตามกิจกรรมของแผนงานโครงการ	ทีส่อดคล้อง

กับแนวนโยบายของ	 ศบค.	 และลดกิจกรรมที่ต ้องมี																									

การจัดรวมกันของบุคคลเป็นจ�านวนมากมาตั้งแต่ต ้น																	

ตลอดจนการเน ้นการน�าเทคโนโลยีดิจิ ทัลเข ้ามาใช	้																														

ในการปฏิบัติงานมากข้ึน	เช่น	การปรับเปลี่ยนหลักสูตรการ

อบรมแบบ	on-site	 เป็น	 อบรมแบบ	on-line	ตั้งแต่ต้น

ปีงบประมาณ	เป็นต้น	อย่างไรก็ดีการใช้จ่ายงบประมาณใน

บางกิจกรรมไม่สามารถเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ได้

เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีไม่สามารถด�าเนินการได้ในช่วงท่ีมีการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)		

  การตอบสนองของหน่วยงาน

	 	 •	 การปรบัเปล่ียนงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ

เฉพาะหน้า	 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

  มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

	 	 	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID-19)	ในปีงบประมาณ	2564	มีความรุนแรง

มากกว่าในปีงบประมาณ	2563	ส่งผลกระทบต่อขวัญและ

ก�าลังใจของบุคลากร	โดยท่ีมีการพบบุคลากรของกรมและ							

ผูป้ฏิบตังิานให้กับกรมเป็นผูต้ดิเชือ้และเสยีชวีติ	การปรบัเปลีย่น

นโยบายเพ่ือการยกระดบัการป้องกันทีเ่ข้มข้นข้ึน	ยังท�าให้การ

ปฏบิตักิารทางห้องปฏบิตักิารมคีวามยากล�าบาก	และท้าทาย

ความสามารถในการบรหิารจดัการก�าลังคนให้สามารถปฏิบตัิ

การโดยไม่ส่งผลเสียหายต่อผู้รับบริการในแง่ของระยะเวลา

การให้บริการทดสอบ	สอบเทียบท่ียังคงไม่ได้ล่าช้าออกไป						

จนมากเกินไป	และการปฏิบัติงานในภารกิจด้านอื่นของกรม	

ทียั่งคงด�าเนนิต่อไป	เพ่ือส่งมอบบรกิารส�าคญัและจ�าเป็นต่อ

ผู้รับบริการที่น�าไปใช้ประกอบธุรกิจและการค้า
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  การตอบสนองของหน่วยงาน 

	 	 •	 มีการจัดท�าแผนการบริหารความต่อเนื่องในการบริหาร

ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	

เป็นแนวทางปฏิบัติและแนวทางสื่อสารในสภาวะวิกฤต

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยให้	ผอ.กอง	พิจารณาแบ่ง

เจ้าหน้าที่ในกองออกเป็น	Set	A	/	Set	B	สลับกันท�างาน	

โดยไม่เจอกัน	เพ่ือทีจ่ะได้สามารถปฏบิติังานให้บรกิารได้

ต่อเน่ืองโดยไม่หยุดชะงัก	ในกรณีทีพ่บผูป้ฏิบตังิานตดิเชือ้

ใน	Set	ใดอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่ใน	Set	ดังกล่าวหยุด

งานไปด้วย	ในกรณีนี้จะได้มีเจ้าหน้าที่อีก	Set	หนึ่งมา

ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง	ในกรณีน้ีให้รวมไปถึงงาน

สนับสนนุ	(เช่น	งานระบบสาธารณูปโภค	งานสนับสนุนด้าน	

IT)	ท่ีจะต้องจดัทมีส�ารองไว้ในกรณีถ้าผูป้ฏบิตังิานติดเชือ้

	 	 •	 มีการจัดหลักสูตรเพ่ือ	 reskill	และ	upskill	ในส่วนของ	

Mindset	ของบุคลากรในทุกระดับ	เพ่ือให้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาตนเองไปยังรปูแบบองค์กรในอนาคตได้	ในรปู

แบบออนไลน์ผ่านระบบ	Zoom	และให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า

อบรมหลกัสตูรออนไลน์	ของส�านกังาน	ก.พ.	เพ่ือเป็นการ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	และน�าความรู้ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้

	 	 •	 มีการจัดท�าประกาศ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID-19)	ก�าหนดแนวทางการให้ข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานนอกสถานทีต่ัง้	โดยให้ผูอ้�านวยการกอง	

และหวัหน้ากลุม่ตรวจสอบภายในพิจารณามอบหมายให้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท�างาน

  มิติด้านผู้รับบริการ

	 	 	 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	

2019	 ท่ีทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย	ๆ	ในขณะเดียวกันความ

ต้องการในการขอรบับรกิารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ก็ยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนือ่ง	กรมวิทยาศาสตร์บรกิารจงึได้

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ	เพ่ือให้สามารถตอบ

รับกับความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ										

ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	โดยให้ความส�าคัญกับการให้บริการท่ีมุ่งเน้น

ความปลอดภัยทั้งต่อผู้ให้บริการ	และผู้ขอรับบริการ	ลดการ

สัมผัสให้ได้มากท่ีสุด	แต่ยังคงอ�านวยความสะดวกให้แก่												

ผู้ขอรับบริการให้ได้มากที่สุดเช่นกัน

  การตอบสนองของหน่วยงาน 

	 	 •	 มีแนวทางการรับบริการทดสอบและสอบเทียบ	ผ่านทาง

ไปรษณีย์เท่านัน้	โดยผูร้บับรกิารสามารถตรวจสอบรายการ

ทดสอบได้ทางเว็บไซต์	http://onestop.mhesi.go.th/

mstq/web/	ในวันและเวลาราชการ

	 	 •	 มกีารปรบักระบวนการในภารกิจต่าง	ๆ 	ให้สามารถด�าเนนิ

การผ่านระบบ	อิเล็กทรอนิกส์ได้	 เป็นการลดการพบปะ

โดยซึง่ตรง	เช่น	การตรวจประเมนิทางไกล	โดยใช้	remote	

assessment		ในพ้ืนทีเ่ป็นการให้ค�าปรกึษาเชงิลกึในช่อง

ทางต่าง	ๆ	เช่น	โทรศัพท์	อีเมล	และไลน์	รวมทั้งจัดท�าสื่อ

ออนไลน์	เพ่ือเผยแพร่องค์ความรูท้างเฟสบุค๊	ปรบัเปลีย่น

วิธีการฝึกอบรมเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์

การบริหารจัดการท่ีดีของหน่วยงานในสภาวะวิกฤตโควิดฯ 

และควรขยายผล

	 ในช่วงท่ีมกีารระบาดของโรคและพบผูติ้ดเชือ้เป็นจ�านวนมาก	

หน่วยงานมกีารส่ือสารภายในองค์กรโดยอธิบดี	ท่ีส่งผลให้การรบัรู้

และการยอมรับต่อแนวปฏิบัติและนโยบายท่ีเปล่ียนไปตาม

สภาวการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 มีการวางแผนบริหาร															

ความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตท่ีิชดัเจน	ก�าหนดแนวทางการปฏิบตัิ

งานและ	มอบอ�านาจให้	ผู้บริหารในระดับถัดลงมาได้ตัดสินใจ	

เปิดโอกาสให้มกีารรบัฟังข้อคดิเห็นและผลกระทบจากการด�าเนิน

การตามนโยบาย	Social	Distancing	ที่เข้มข้นขึ้น	จากเจ้าหน้าที่

ท่ีปฏิบัติงานโดยตรง	 เป็นล�าดับชั้นขึ้นมา	และการปรับเปลี่ยน		

แนวนโยบายและการด�าเนินการท่ีผ่อนปรนและยืดหยุ่น	ทีม่าจาก

รับฟังสภาพปัญหาและร่วมกันหาทางออกของปัญหา	ส่งผลต่อ

ทศันคตขิองบคุลากรในเชงิบวก	นอกจากน้ีแล้วการสร้างขวัญและ

ก�าลังใจให้กับบุคลากรโดยใช้เงินสวัสดิการของหน่วยงานจัดท�า

ประกันสุขภาพจากการติดเชื้อโรคโควิด-19	ส่งผลให้บุคลากรมี

หลักประกันหากเกิดการติดเชื้อเน่ืองจากการมาปฏิบัติภารกิจที่

ส�าคัญและจ�าเป็นในช่วงที่มีการแพร่ระบาด	ซึ่งท�าให้การด�าเนิน

กิจกรรมในหลายภารกิจสามารถบรรลุเป้าหมายได้
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	 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความมุ่งมั่นด้านการบริการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ	เป็นกลาง	ยุติธรรม	และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่																

ผูร้บับรกิาร	ซึง่การส�ารวจความพึงพอใจของผูร้บับรกิารและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	เป็นเครือ่งมอืท่ีส�าคัญท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการความคาดหวงั	

และความเชือ่มัน่ของผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	สามารถน�าผลการส�ารวจไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์	และ

ปรบัปรงุกระบวนการบรหิารจดัการการให้บรกิารเพ่ือให้ผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้รบัประโยชน์จากบรกิารของกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร

สงูสดุ	โดยใช้แบบสอบถาม	Questionnaire	เป็นเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลู	ด้วยวธีิการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์	ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์	

และแบบสอบถามออนไลน์	โดยในปีงบประมาณ	2564	มผีูร่้วมท�าการส�ารวจข้อมลูจ�านวนทัง้สิน้	2,042	หน่วยตวัอย่าง	โดยผลการส�ารวจสามารถ

สรปุได้ดงัน้ี

1. ผลการส�ารวจของกลุม่ผู้รบับรกิาร

	 ด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูจากผูร้บับรกิารทัง้	7	งานบรกิาร	ได้แก่	งานบรกิารทดสอบทางห้องปฏบิตักิาร	(กองผลติภัณฑ์อาหารและวัสดสุมัผสั

อาหาร	กองเคมภัีณฑ์และผลติภัณฑ์อปุโภค	กองวสัดวิุศวกรรม)	งานบรกิารสอบเทียบ	(กองความสามารถห้องปฏบิติัการและรบัรองผลติภณัฑ์)	

งานการรบัรองระบบงานห้องปฏิบตักิาร	(กองบรหิารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร)	งานทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร	(กองความสามารถห้อง

ปฏบิตักิารและรบัรองผลติภัณฑ์)	งานการวิจยัและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี	(กองเทคโนโลยีชมุชน)	งานบรกิารฝึกอบรมและพัฒนาเทคนคิทาง

วิทยาศาสตร์	(กองพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร)	และงานบรกิารสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(กองหอสมดุและศนูย์

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	โดยมผีูใ้ห้ข้อมลูจ�านวนท้ังสิน้	973	หน่วยตวัอย่าง

	 จากการส�ารวจข้อมลูท่ัวไปของผูร้บับรกิารกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	พบว่า	ภาพรวมผูร้บับรกิารเป็นเพศหญิง	มากทีส่ดุ	(ร้อยละ	70.30)	มอีายุ

ระหว่าง	30	–	39	ปี	(ร้อยละ	39.16)	ซึง่ตวัอย่างส�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร	ีมากทีส่ดุ	(ร้อยละ	67.21)	โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเป็น

พนกังาน/ลกูจ้างเอกชน	(ร้อยละ	75.23)	ส�าหรบัเหตุผลท่ีผูร้บับรกิารเลอืกใช้บรกิารของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	เพราะกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร													

มคีวามน่าเชือ่ถือ/ชือ่เสยีงของหน่วยงาน	(ร้อยละ	74.20)	โดยผูร้บับรกิารรูจ้กักรมวิทยาศาสตร์จากเว็บไซต์	(Website)	(ร้อยละ	58.68)	

	 ด้านความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ	พบว่า	ในภาพรวมผู้รับบริการ																														

มคีวามคาดหวังในคณุภาพการให้บรกิารอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	คดิเป็น	4.32	คะแนน	(ร้อยละ	86.40)	และในภาพรวมผูร้บับรกิารมคีวามพึงพอใจ

ในคณุภาพการให้บรกิารอยู่ในระดบัมาก	คดิเป็น	4.18	คะแนน	(ร้อยละ	83.60)	เมือ่น�าคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจในคณุภาพการให้

ผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจ�าปีงบประมาณ 2564

กราฟแสดงจ�านวนผู้ให้ข้อมูลจากแบบสอบถามของผูร้บับรกิาร จ�าแนกตามงานบรกิาร  (จ�านวนท้ังสิน้ 973 หน่วยตวัอย่าง)
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บรกิารมาวิเคราะห์หาช่องว่าง	(Gap	Analysis)	พบว่า	ผูร้บับรกิารมคีวามพึงพอใจต�า่กว่าความคาดหวงัในทกุด้าน	โดยด้านกระบวนการและข้ันตอน

การให้บรกิาร	มค่ีา	Gap	มากท่ีสดุ	(-0.26)	รองลงมา	ด้านการให้	บรกิาร	(-0.16)	และด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	(-0.13)	รายละเอยีดดงัแผนภูมิ

	 เมื่อพิจารณาความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	จ�าแนกตามหน่วยงานท่ีให้บริการในภาพรวม	พบว่า	ผู้รับบริการ																			

มีความพึงพอใจต�่ากว่าความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการเกือบทุกหน่วยงานที่ให้บริการ	 ยกเว้นกองเทคโนโลยีชุมชนท่ีผู้รับบริการ																																				

มคีวามพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง	รายละเอยีดดังแผนภมูิ

	 ด้านจดุเด่นของการให้บรกิาร	และความไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของผูร้บับรกิารกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	พบว่า	ผูร้บับรกิารประทับ

ใจเรื่องบุคลากรมีความรู้ความสามารถ	ให้ค�าแนะน�าและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน	และให้บริการอย่างสุภาพ	มากที่สุด	(ร้อยละ	49.49)																	

รองลงมา	หน่วยงานได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล	มคีวามน่าเชือ่ถือและความแม่นย�าในการวเิคราะห์ตวัอย่าง	(ร้อยละ	22.22)	และการให้บรกิาร

มคีวามรวดเรว็	มกีารระบขุัน้ตอนการให้บรกิารทีช่ดัเจน	พร้อมระยะเวลาการให้บรกิาร	(ร้อยละ	17.17)	

	 ส�าหรบัประเดน็ท่ีผูร้บับรกิารกรมวิทยาศาสตร์บรกิารไม่พึงพอใจต่อคณุภาพการให้บรกิาร	เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านในประเดน็ต่าง	ๆ	พบว่า	

ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการให้บรกิาร	ผูร้บับรกิารมปีระเดน็ท่ีไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิารมากทีส่ดุ	คอื	การให้บรกิารล่าช้ากว่าทีก่�าหนด	

(ร้อยละ	47.46)	ด้านบุคลากรท่ีให้บรกิาร	ผูร้บับรกิารมปีระเดน็ท่ีไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิารมากท่ีสุด	คือ	บคุลากรและเจ้าหน้าท่ีทีใ่ห้บรกิาร

แผนภมู ิ1 คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

แผนภมิู 2 คะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร จ�าแนกตามหน่วยงานท่ีให้บรกิาร

ความคาดหวงัและความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของผู้รบับรกิารกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร
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มีน้อยไป	ไม่เพียงพอ	(ร้อยละ	28.00)	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	ผู้รับบริการมีประเด็นท่ีไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการมากท่ีสุด	คือ																

สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ	ควรเพ่ิมท่ีจอดรถส�าหรับผู้มาติดต่อหรือใช้บริการ	(ร้อยละ	87.10)	และด้านการให้บริการ	ผู้รับบริการมีประเด็นที	่																					

ไม่พึงพอใจต่อคณุภาพการให้บรกิารมากท่ีสดุ	คอื	การส่งมอบผลทดสอบควรอยู่ในระยะเวลาทีก่�าหนดตามประกาศเก่ียวกับขัน้ตอนและระยะเวลา

การให้บรกิาร	(ร้อยละ	26.92)	

	 ด้านความเชือ่มัน่ในการรบับรกิารของผูร้บับรกิารต่อกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	พบว่า	ในภาพรวมผูร้บับรกิารมคีวามเชือ่มัน่ต่อกรมวิทยาศาสตร์

บรกิารอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	คดิเป็น	4.47	คะแนน	(ร้อยละ	89.40)	เมือ่พจิารณาเป็นรายประเด็น	พบว่า	ผู้รบับรกิารมคีวามเชือ่มัน่ในประเด็นได้									

การรบัรองตามมาตรฐานสากล	มากทีส่ดุ	คดิเป็น	4.52	คะแนน	(ร้อยละ	90.40)	รองลงมา	ประเด็นให้บรกิารด้วยความถูกต้อง	เทีย่งตรง	เชือ่ถือได้	

คิดเป็น	4.51	คะแนน	(ร้อยละ	90.20)	และประเด็นการรกัษาความลบัของผูร้บับรกิาร	คดิเป็น	4.50	คะแนน	(ร้อยละ	90.00)	ตามล�าดบั

	 ด้านความต้องการหรอืความคาดหวงัของผูร้บับรกิารทีใ่ห้กรมวทิยาศาสตร์บรกิารด�าเนนิการเพ่ิมเตมิ	หรอืปรบัปรงุการให้บรกิาร	ในภาพรวม			

พบว่า	ผูร้บับรกิารต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บรกิารด�าเนนิการเพิม่เตมิ	หรอืปรบัปรงุการให้บรกิารมากท่ีสดุ	คอื	การส่งมอบรายงานผลการทดสอบ/

สอบเทียบ	หรอืใบรบัรองผ่านระบบออนไลน์	(ร้อยละ	17.65)	รองลงมา	การให้บรกิารรบัตัวอย่างทดสอบ	สอบเทียบนอกสถานท่ี	(โดยคดิค่าบรกิาร

เพ่ิม)	(ร้อยละ	12.69)	และเพ่ิมศนูย์รบับรกิารในส่วนภูมภิาค	เช่น	จงัหวัดชลบรุ	ีจงัหวัดสมทุรสาคร	จงัหวัดนครปฐม	จงัหวัดปทุมธานี	จงัหวัดเชยีงใหม่	

จังหวัดสระบุรี	 จังหวัดสมุทรปราการ	จังหวัดนนทบุรี	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดสงขลา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จังหวัดฉะเชิงเทรา																																	

จังหวัดนครราชสีมา	จังหวัดอุดรธานี	จังหวัดกาญจนบุรี	จังหวัดนครพนม	จังหวัดนครศรีธรรมราช	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จังหวัดพิษณุโลก																	

จงัหวดัจนัทบรุ	ีจงัหวดันครสวรรค์	จงัหวดัปราจนีบรุ	ีจงัหวดัมหาสารคาม	จงัหวดัลพบรุ	ีจงัหวดัสรุนิทร์	จงัหวดัอบุลราชธานี	จงัหวัดเพชรบูรณ์													

จงัหวัดเลย	จงัหวัดก�าแพงเพชร	จงัหวัดตรงั	จงัหวัดนครนายก	จงัหวัดราชบรุ	ีจงัหวัดล�าพูน	จงัหวัดสกลนคร	จงัหวัดหนองคาย	จงัหวัดอ�านาจเจรญิ	

และจงัหวดัอตุรดติถ์	เป็นต้น	(ร้อยละ	11.57)	

	 ด้านความต้องการหรอืความคาดหวงัของผูร้บับรกิารท่ีให้กรมวิทยาศาสตร์บรกิารขยายงานบรกิารหรอืเพ่ิมขอบเขตงานในภาพรวม	พบว่า	ผูร้บั

บรกิารมคีวามต้องการหรอืคาดหวังให้กรมวิทยาศาสตร์บรกิารขยายงานบรกิารหรอืเพ่ิมขอบเขตงานบรกิารทดสอบทางห้องปฏิบตักิาร	มากท่ีสดุ	

(ร้อยละ	37.11)	โดยต้องการให้เพ่ิมเคมเีกษตร	เช่น	ปุย๋เคม	ีวัตถุอนัตรายทางการเกษตร	(ร้อยละ	9.09)	

	 ส�าหรบัข้อคดิเห็นหรอืข้อเสนอแนะอืน่	ๆ 	ของผูร้บับรกิารกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	พบว่า	ผูร้บับรกิาร	มข้ีอคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะ	คอื	ควรปรบัปรงุ

ข้อมูลการให้บริการในระบบออนไลน์	เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบ	โดยไม่ต้องโทรศัพท์ถามเจ้าหน้าท่ี	เพราะการโทรศัพท์ติดต่อค่อนข้างยาก														

สถานทีจ่อดรถมน้ีอย	ควรเพ่ิมจ�านวนบคุลากรในส่วนงานบรกิารทดสอบทางห้องปฏิบตักิารให้มากข้ึน	มกีารรบัตวัอย่าง/อปุกรณ์สอบเทียบทาง

ไปรษณีย์	ห้องสมดุควรมเีอกสารใหม่	ๆ 	เพ่ือประโยชน์ต่อการค้นหา	และต้องการให้มกีารสมคัรสมาชกิและสามารถเข้าสบืค้นข้อมลูได้เองจากเวบ็ไซต์

ต่างประเทศ	เช่น	Science	Direct	etc.	และเจ้าหน้าท่ีของรฐัท�างานไม่เหมอืนเอกชน	การพูดจาและการให้บรกิารก็ไม่ด	ีเป็นต้น

2. ผลการส�ารวจของกลุม่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี

	 การส�ารวจครัง้นีด้�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียท้ัง	8	งานบรกิาร	ได้แก่	งานบรกิารทดสอบทางห้องปฏบิติัการ	(กองผลติภัณฑ์

อาหารและวัสดสุมัผสัอาหาร	กองเคมภีณัฑ์และผลติภัณฑ์อปุโภค	กองวสัดุวิศวกรรม)	งานบรกิารสอบเทยีบ	(กองความสามารถห้องปฏิบัตกิารและ

รับรองผลิตภัณฑ์)	งานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	(กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ)	งานทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ													

(กองความสามารถห้องปฏิบติัการและรบัรองผลติภณัฑ์)	งานการวิจยัและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี	(กองเทคโนโลยีชมุชน)	งานบรกิารฝึกอบรม

และพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์	 (กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ)	งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												

(กองหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	และส�านกังานเลขานกุารกรม	โดยมผีูใ้ห้ข้อมลูจ�านวนท้ังสิน้	1,069	หน่วยตวัอย่าง

	 จากการส�ารวจข้อมลูทัว่ไปของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกรมวิทยาศาสตร์บรกิารในภาพรวม	พบว่า	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีม่าตดิต่อกรมวิทยาศาสตร์

บรกิารเป็นหน่วยงานเอกชน	มากท่ีสดุ	ร้อยละ	57.81	โดยมาตดิต่อขอรบับรกิาร	มากท่ีสดุ	ร้อยละ	69.18	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมาติดต่อรบับรกิาร

ส�านกังานเลขานกุารกรม	เช่น	ศนูย์รบับรกิารเบด็เสรจ็		การเงนิ	พัสด	ุประชาสมัพันธ์	มากทีส่ดุ	ร้อยละ	73.06	ซึง่ในรอบ	3	เดอืนท่ีผ่านมา	ผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยีมาตดิต่อกับกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	1	–	5	ครัง้	 ร้อยละ	83.16	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีรูจ้กักรมวิทยาศาสตร์บรกิารผ่านช่องทางเว็บไซต์	

(Website)	มากท่ีสดุ	ร้อยละ	67.46	รองลงมา	บคุคลแนะน�า	ร้อยละ	51.19	และงานสมัมนา/นิทรรศการ	ร้อยละ	36.54	ตามล�าดบั

	 ด้านความคาดหวงัและความพึงพอใจในคณุภาพการให้บรกิารของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	พบว่า	ในภาพรวมผูม้ส่ีวนได้							

ส่วนเสยีมคีวามคาดหวังในคณุภาพการให้บรกิารอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	คดิเป็น	4.28	คะแนน	(ร้อยละ	85.60)	และในภาพรวมผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี								

มคีวามพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารอยู่ในระดบัมาก	คดิเป็น	4.11	คะแนน	(ร้อยละ	82.20)	เมือ่น�าคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจ

	 ในคุณภาพการให้บรกิารมาวิเคราะห์หาช่องว่าง	(Gap	Analysis)	พบว่า	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมคีวามพึงพอใจต�า่กว่าความคาดหวัง	โดยประเดน็

ความรวดเรว็ในการให้บรกิาร	มค่ีา	Gap	มากท่ีสดุ	(-0.34)	รองลงมา	ประเดน็ช่องทางการให้บรกิารสะดวก	เข้าถึงง่าย	และมคีวามหลากหลาย	และ
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ประเดน็ความเพียงพอของจ�านวนบคุลากรผูใ้ห้บรกิาร	ในสดัส่วนทีเ่ท่ากัน	(-0.	28)	และประเดน็มกีารประชาสมัพันธ์ขัน้ตอนการให้บรกิาร	หรอื							

ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย	และทัว่ถึง	(-0.20)	รายละเอยีดดงัแผนภูม	ิ

ความคาดหวงัและความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร จ�าแนกรายประเดน็

แผนภมิู 3 คะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร จ�าแนกรายประเดน็

	 เมือ่พิจารณาความคาดหวังและความพึงพอใจในคณุภาพการให้บรกิาร	จ�าแนกตามหน่วยงานท่ีให้บรกิารในภาพรวม	พบว่า	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

มคีวามพึงพอใจต�า่กว่าความคาดหวังในคณุภาพการให้บรกิารทกุหน่วยงานทีใ่ห้บรกิาร	รายละเอยีดดงัแผนภมูิ

กราฟแสดงจ�านวนผู้ให้ข้อมูลจากแบบสอบถามของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี จ�าแนกตามงานบรกิาร  (จ�านวนท้ังสิน้ 1,069 หน่วยตวัอย่าง)

	 ด้านจดุเด่นของการให้บรกิาร	และความไม่พึงพอใจในคณุภาพการให้บรกิารของผูร้บับรกิารกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	พบว่า	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีประทบั

ใจเรือ่งการให้บรกิารและการตดิตามผลของเจ้าหน้าที	่มากทีส่ดุ	ร้อยละ	28.05	รองลงมา	ความรวดเรว็ในการให้บรกิาร	ร้อยละ	20.73	และความถูกต้อง	

และน่าเชือ่ถือในการให้บรกิาร	ร้อยละ	19.11
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ความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีกรมวทิยาศาสตร์บริการ จ�าแนกตามหน่วยงานท่ีให้บรกิาร

แผนภมิู 4 คะแนนความคาดหวงัและความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร จ�าแนกตามหน่วยงานท่ีให้บริการ

	 ส�าหรบัประเดน็ทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกรมวิทยาศาสตร์บรกิารไม่พึงพอใจต่อคณุภาพการให้บรกิาร	เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านในประเด็นต่าง	ๆ 	พบว่า	

ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการให้บรกิาร	ผูร้บับรกิารมปีระเด็นท่ีไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิารมากท่ีสดุ	คือ	การให้บรกิารล่าช้า	(ร้อยละ	65.45)	

ด้านบคุลากรทีใ่ห้บรกิาร	ผูร้บับรกิารมปีระเดน็ทีไ่ม่พึงพอใจต่อคณุภาพการให้บรกิารมากท่ีสดุ	คอื	ความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที	่(ร้อยละ	58.06)		ด้าน

สิง่อ�านวยความสะดวก	ผูร้บับรกิารมปีระเด็นทีไ่ม่พึงพอใจต่อคณุภาพการให้บรกิารมากท่ีสดุ	คอื	ความไม่เพียงพอของสถานทีจ่อดรถ	(ร้อยละ	74.14)	

และด้านการให้บรกิาร	ผูร้บับรกิารมปีระเดน็ท่ีไม่พึงพอใจต่อคณุภาพการให้บรกิารมากทีส่ดุ	คอื	ควรเพ่ิมช่องทางการให้บรกิาร	(ร้อยละ	50.00)

	 ด้านความเชือ่มัน่ในการรบับรกิารของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	พบว่า	ในภาพรวมผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีมคีวามเชือ่มัน่ต่อกรม

วิทยาศาสตร์บรกิารอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	คดิเป็น	4.35	คะแนน	(ร้อยละ	87.00)	เมือ่พิจารณาเป็นรายประเดน็	พบว่า	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมคีวามเชือ่มัน่

ในประเดน็ได้การรบัรองตามมาตรฐานสากล	คดิเป็น	4.43	คะแนน	(ร้อยละ	88.60)	รองลงมา	ประเด็นด�าเนินการด้วยความโปร่งใส	ซือ่สตัย์	สจุรติ	

สามารถตรวจสอบได้	คดิเป็น	4.39	คะแนน	(ร้อยละ	87.80)	และประเดน็การรกัษาความลบัของผูร้บับรกิาร	คดิเป็น	4.37	คะแนน	(ร้อยละ	87.40)	ตาม

ล�าดับ

	 ด้านความต้องการหรอืความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีท่ีให้กรมวิทยาศาสตร์บรกิารด�าเนินการเพ่ิมเตมิ	หรอืปรบัปรงุการให้บรกิาร	ในภาพรวม	

พบว่า	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บรกิารด�าเนินการเพ่ิมเติม	หรอืปรบัปรงุการให้บรกิารมากท่ีสุด	คือ	การส่งมอบรายงานผลการ

ทดสอบ/สอบเทยีบ	หรอืใบรบัรองผ่านระบบออนไลน์	(ร้อยละ	13.39)	ขยายการให้บรกิารของศนูย์บรกิารแบบเบด็เสรจ็	(บรเิวณชัน้	1	อาคารตัว้ฯ)															

ให้ครอบคลมุทกุงานบรกิารของหน่วยงาน	(ร้อยละ	12.85)	และเพ่ิมช่องทางการแจ้งข้อมลูข่าวสาร	เช่น	การรบัตัวอย่าง	การรบัรายงาน	การจดัอบรม														

การรับบรกิารอืน่	ๆ	ผ่านทาง	SMS	หรอืช่องทางออนไลน์	(ร้อยละ	12.25)

	 ด้านความต้องการหรอืความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีใ่ห้กรมวทิยาศาสตร์บรกิารขยายงานบรกิารหรอืเพ่ิมขอบเขตงาน	ในภาพรวม	พบว่า	

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมคีวามต้องการหรอืคาดหวังให้กรมวิทยาศาสตร์บรกิารขยายงานบรกิารทดสอบทางห้องปฏบิตักิารมากทีส่ดุ	 (ร้อยละ	35.45)	โดย

ต้องการให้เพ่ิมงานบรรจภัุณฑ์	(ร้อยละ	29.03)	

	 ส�าหรบัข้อคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะอ่ืน	ๆ	ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	พบว่าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมข้ีอคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะ	คอื	

ควรเพ่ิมสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอกบัจ�านวนผูร้บับรกิาร	มากทีส่ดุ	ควรเพ่ิมหวัข้อในการทดสอบมากกว่าน้ี	Harmonization	with	another	ABs	to	reduce	

the	difference	of	assessment	information	การขอการรบัรอง	RoHS	(version	2)	CE	(EMC)	FCC	จะเป็นแนวโน้มทีส่�าคญัของประเทศ	เนือ่งจากการ

พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสือ่สารและฮาร์ดแวร์ในประเทศท่ีรวดเรว็	และเพ่ิมจ�านวนมากข้ึน	และควรมช่ีองทางการให้บรกิารข้อมลูท่ีหลากหลาย	เป็นต้น

	 ท้ังนี	้กรมวิทยาศาสตร์บรกิารจะน�าผลการส�ารวจความพึงพอใจจากผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีนีไ้ปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์	และปรบัปรงุ

กระบวนการบรหิารจดัการ	และคณุภาพการให้บรกิารให้ดย่ิีงขึน้	เพ่ือให้ผูป้ระกอบการได้รบัประโยชน์จากบรกิารของกรมวทิยาศาสตร์บริการสงูสดุและ

เป็นแนวทางในการปรบัปรงุการบรหิารจดัการองค์การเพ่ือการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานการท�างานของหน่วยงานต่อไป
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 ศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ได้จดัแสดงข้อมลูข่าวสารของราชการ	ตามมาตรา	7	มาตรา	9	ตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ไว้ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดู	ศึกษาค้นคว้า	ณ	“ศูนย์การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารราชการ																			

กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร”	ชัน้	1	และ	ชัน้	5	อาคารหอสมดุวทิยาศาสตร์	ดร.	ตัว้	ลพานกุรม	กองหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ศนูย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	มผีลการด�าเนนิงาน	ดงัน้ี

1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ได้จัดแสดงข้อมูลข่าวสารฯ	 โดยจัดท�าห้องไว้ให้บริการประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารฯ	 ในชื่อ																																							

“ศนูย์การเรยีนรูแ้ละข้อมลูข่าวสารราชการ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร” จดัแสดงข้อมลูข่าวสารตาม	พรบ.	และแบบค�าร้องขอใช้บรกิารต่าง	ๆ	

พร้อมท้ังจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 เช่น	สถานที่ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�าหรับการสืบค้นข้อมูล	ไว้ให้บริการ																		

แก่ประชาชน	ในศูนย์การเรียนรู้ฯ	แห่งนี้ไว้อย่างครบถ้วน

2. พฒันาการบรกิารข้อมูลข่าวสารของราชการ 

	 2.1	 จัดระบบการบริการข้อมูลข่าวสารฯ	ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์	 โดยรวบรวมเอกสารและข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	

พ.ศ.	2540	มาตรา	7	มาตรา	9	เช่น	มาตรา	9	(8)	ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ	สขร.1	เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง		

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ	ระหว่างปี	2564	รวมท้ังเอกสารเผยแพร่ของกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	จดัเข้าแฟ้ม

ข้อมูล	แสดงตัวเล่ม	มีดัชนีรายการข้อมูลประจ�าแฟ้ม	จ�านวน	808	รายการ	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูสืบค้นได้อย่างสะดวก

	 2.2	 น�าข้อมลูข่าวสารฯ	ให้บรกิารผ่านเว็บไซต์	โดยประชาชนท่ัวไปทีส่นใจสามารถสบืค้นข้อมลูเกีย่วกบัหน่วยงาน	การบรหิารงาน	กฎระเบยีบ	

ค�าสั่ง	ผ่านเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ	http://www.dss.go.th		ประกาศประกวดราคา	สอบราคา	สรุปผลการด�าเนินงานจัดซื้อจัด

จ้างในรอบเดือนตุลาคม	2563	-	กันยายน	2564	จ�านวน	808	รายการ	และผลการด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ	ข่าวประชาสัมพันธ์จาก

เว็บไซต์ของหน่วยงาน	

3. ผลการให้บรกิาร 

	 การให้บรกิารศนูย์การเรยีนรูแ้ละข้อมลูข่าวสารของราชการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ปีงบประมาณ	2564	มกีารให้บรกิารแนะน�าตอบค�าถามให้

ข้อมลูทางโทรศัพท์	ศนูย์ราชการสะดวก	6,693	ครัง้	ผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์	http://www.dss.go.th	จ�านวน		28,629	ครัง้	และมกีารประชาสมัพันธ์ข่าวสาร	

วศ.		524	เรือ่ง

4. ช่องทางการขอรบับรกิารข้อมูลข่าวสาร

	 ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป	สามารถขอรบับรกิารข้อมลูข่าวสารของราชการ	วศ.	ได้	5	ช่องทาง	ดงัน้ี

	 1)	 ตดิต่อขอรบัข้อมลูด้วยตนเอง	ณ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร										

	 2)	 ตดิต่อขอรบับรกิารทางไปรษณีย์

	 3)	 ส่งค�าขอรบับรกิารทางโทรศพัท์	/	โทรสาร	(กรณีข้อมลูท่ีขอมจี�านวนไม่มาก)	

	 4)	 ส่งค�าขอรบับรกิารทางอเีมล		

	 5)	 ดาวน์โหลดข้อมลูข่าวสารของราชการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ทีต้่องการได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์	http://www.dss.go.th	

5. สถานท่ีตดิต่อขอรบัข้อมูลข่าวสาร วศ.

 •	 ศูนย์การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารราชการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ชั้น	1	และ	ชั้น	5	อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม

	 	 กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 	 โทรศัพท์		:	0	2201	7255		โทรสาร	:	0	2201	7265	อีเมล:	info@dss.go.th
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
พ.ศ. 2564

งบประมาณรายจ่ายรวม 386.4771 ล้านบาท
งบประมาณจ�าแนกตามยุทธศาสตร์ (ล้านบาท)

งบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน (ล้านบาท)

1.	การพัฒนาก�าลงัคนและวิทยาการส�าหรบั

โครงสร้างทางคณุภาพของประเทศ,	3.0279

1.	แผนงานตามยุทธศาสตร์,	29.5846

2.	แผนงานบูรณาการ,	64.1515

3.	แผนงานพื้นฐาน,

114.9581

4.	แผนงานบุคลากรภาครัฐ,

177.7829

2.	การส่งเสรมิและพัฒนาขดีความสามารถ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ

ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และ

นวัตกรรม	 สู ่ภาคเศรษฐกิจและชุมชน,	

161.2545

3.	การส่งเสริมผู้ประกอบการให้

สามารถน�า	ววน.	ไปใช้เพ่ือพัฒนา

กระบวนการผลิตและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์,	25.8674

4.	 เป็นองค์กรชั้นน�าท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล,	18.5444

5.	แผนงานบุคลากรภาครัฐ,

177.7829
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1.	การพัฒนาก�าลงัคนและวทิยาการส�าหรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ

2.	การส่งเสรมิและพัฒนาขดีความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคณุภาพของ																																																									ประเทศด้วยวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวตักรรมสูภ่าคเศรษฐกิจ
และชมุชน

3.	 การส่งเสริมผู ้ประกอบการให้
สามารถน�า	ววน.	ไปใช้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิตและคุณภาพ
ผลติภณัฑ์

4.	เป็นองค์กรชัน้น�าทีม่ปีระสทิธิภาพ
ตามหลกัธรรมาภิบาล

ป
ระ

เด
น็

ยุท
ธศ

าส
ตร์

เป้าหมายท่ี 1	 เสริมสร้างศักยภาพก�าลัง
คนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	ทางคณุภาพของ
ประเทศ	(NQI	Academy)

เป้าหมายที่ 2	รับรองระบบงาน
ที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ	์
และนวัตกรรม	รวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้	
(CABs)

เป้าหมายที่ 3	ก�าหนดหลักเกณฑ์ริเริ่มและ
เงื่อนไขส�าหรับนวัตกรรมและการพัฒนา
วิสาหกิจชมุชน	(Specification	for	innovation	
and	community)

เป้าหมายท่ี 4	 พัฒนาและ
รับรองความสามารถห ้อง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ	
(Accreditation	&	PT)

เป้าหมายท่ี 5	บริหารจัดการกลไก
และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพของประเทศ
(System	Integration)

เป้าหมายท่ี 6	ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย	
ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม	(ววน.)

เป้าหมายท่ี 7	 พัฒนาการบริหาร
จัดการคลังข้อมูลข่าวสาร	และการ
จดัการองค์การท่ีมปีระสทิธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลเป้

าป
ระ

สง
ค์

ผลผลิต	:	ก�าลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีได้รบัการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	:	
โครงการพัฒนา
ผลติภัณฑ์วสัดุ
ก่อสร้างให้มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์	:	
โครงการพัฒนา
ศกัยภาพหน่วย
ตรวจสอบและ
รบัรองเพ่ือ
รองรบั
อตุสาหกรรม
เป้าหมายของ
ประเทศ

บรูฯ	:	โครงการ
พัฒนา
โครงสร้างพ้ืน
ฐานด้าน
คณุภาพและ
การตรวจสอบ
ทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์	:	
โครงการ
รบัรอง
ผลติภัณฑ์
นวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดบั
คณุภาพชวิีต
และเศรษฐกิจ
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์	:	
โครงการส่ง
เสรมิ
การน�า	ววน.	
เพ่ือพัฒนา
งานตาม
โครงการพระ
ราชด�าริ	

ผลผลติ	:	
สนิค้าได้รบั
การตรวจสอบ	
สอบเทยีบ
คณุภาพ

บรูฯ	:	โครงการ
เมอืงนวัตกรรม
อาหาร	(Food	
Innopolis)	
และการพัฒนา
นกัรบ
อตุสาหกรรม
อาหารพันธ์ุ
ใหม่

ยุทธศาสตร์	:	
โครงการ
พัฒนาเกณฑ์
ก�าหนดและ
มาตรฐาน
เพ่ือรบัรอง
คณุภาพ
ผลติภัณฑ์

บรูฯ	EEC	:	โครงการ
สร้างมาตรฐานการ
ทดสอบเพ่ือส่งเสรมิ
อตุสาหกรรมยาน
ยนต์สมยัใหม่	การ
บนิ	และหุ่นยนต์

ผลผลติ	:	
ห้องปฏบิตัิ
การท่ีได้รบั
การพัฒนา
และรบัรอง
ความ
สามารถ

ยุทธศาสตร์:	
โครงการ
พัฒนาระบบ
เชือ่มโยงเครอื
ข่ายด้าน
โครงสร้างพ้ืน
ฐานด้าน
คณุภาพของ
ประเทศ

บรูฯSME	:	โครงการ
ส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ผลผลิต	 :	 การถ่ายทอด	
เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบ
การและชมุชน

ผลผลิต	:	การถ่ายทอด	
เทคโนโลยีแก่ผูป้ระกอบ
การและชมุชน

ผลผลิต	 : 	 การบริการ
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต	 :	การบริหาร
จัดการองค ์กรให ้มี
ประสทิธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาล	

•	17.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมท่ีสามารถ
น�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในภาคการผลติ
และบรกิาร	
แผน	ร้อยละ	90	/ผล	ร้อยละ	94.43
•	18.ระดบัความส�าเร็จในการขยายขอบข่าย/
พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถ
บคุลากร	
แผน	ระดบั	5	/ผล	ระดบั	5

•	24.หน่วยตรวจ
สอบและรบัรอง
ได้รับการเสรมิ
สร้างความ
สามารถ
แผน	10	ราย
ผล	10	ราย	

•	24.หน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองได้รับ
การเสริมสร้าง
ความสามารถ	
แผน	50	ราย
ผล	53	ราย

•	24.หน่วย
ตรวจสอบและ
รบัรองได้รบัการ
เสรมิสร้างความ
สามารถ	
แผน	10	ราย
ผล	36	ราย

•	22.จ�านวน
ผลติภัณฑ์ที่
ย่ืนขอการ
รบัรอง
แผน	8	
ผลติภัณฑ์
นวัตกรรม	
ผล	3		
ผลติภัณฑ์
นวัตกรรม

•	23.จ�านวน
รายงาน
ทดสอบพืช
อนรุกัษ์และ
อตัลกัษณ์
ผลติภัณฑ์พืน้
ถิน่
แผน	700	
รายการ	/
ผล	732	
รายการ

8.ร้อยละของ
การให้บรกิาร
โครงสร้างพ้ืน
ฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพ่ิมขึน้
แผน	ร้อยละ	5
ผล	ร้อยละ	
164.10

9.จ�านวนผู้
ประกอบการ
ทีม่าใช้
ประโยชน์ใน
เขตนวตักรรม
แผน	10	ราย	
ผล	10	ราย

•	20.เกณฑ์
ก�าหนดและ
มาตรฐาน
ผลติภัณฑ์
และชมุชนที่
ได้รบัการ
พัฒนา
แผน	6	ฉบบั	
ผล	6	ฉบบั

•	9.จ�านวนผู้
ประกอบการทีใ่ช้
ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม
แผน	4	ราย
ผล		3	ราย
•	25.ขยายขอบข่าย
การทดสอบเชงิกล
ของวสัดคุอมโพสทิ
ส�าหรบัอตุสาหกรรม
ยานยนต์สมยัใหม่
และการเป็นตาม
มาตรฐานสากล
แผน	1	รายการ	
ผล	0	รายการ

•	19.หน่วย
ตรวจสอบ
และรบัรอง
ได้รบัการ
เสรมิสร้าง
ความ
สามารถ	
แผน	356	
รายผล	390	
ราย

•	21.เครอืข่าย
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
คณุภาพของ
ประเทศ
แผน	3	กลุม่
ผลติภัณฑ์	
ผล	4	กลุม่
ผลติภัณฑ์

•	11.จ�านวนผู้
ประกอบการใหม่
และผูป้ระกอบการ
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีได้
รบัการพัฒนาและ
ยกระดบัความ
สามารถในการ
แข่งขนั
แผน	240	ราย	
ผล	306	ราย

•	1.จ�านวนผูเ้ข้ารบัการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละเรยีน
รูผ่้านการเข้าร่วมกิจกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้
ตลอดจนการเข้าถึงส่ือใน
รู ปแบบ 	 L i f e l o ng	
Learning
แผน	1,000	คน
ผล	1,022	คน

•	26.จ�านวนผลติภัณฑ์
ชมุชนทีไ่ด้รบัการพัฒนา
แผน	80	ผลติภัณฑ์
ผล	80	ผลติภณัฑ์	
•	15.จ�านวนชมุชน/ท้อง
ถ่ินท่ี	อววน.	เข้าไปช่วย
พัฒนา
แผน	12	ชมุชน/ท้องถ่ิน
ผล	12	ชมุชน/ท้องถิน่

•	 14.จ�านวนรายการ
สารสนเทศทีส่่งมอบภาค
การผลติและบรกิาร	
แผน	4,200	รายการ
ผล	4,898	รายการ	

•	 15.จ�านวนระบบ/
เทคโนโลยี/ชุดข้อมูลที่
น�ามาเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ด ้ าน วิทยาศาสตร ์
เ ท ค โ น โ ล ยี 	 แ ล ะ
นวัตกรรม
แผน	2	เรือ่ง	/ผล	1	เรือ่ง
•	16.ความพึงพอใจของ
ผูร้บับรกิาร
แผน	ร้อยละ	80	
ผล	ร้อยละ	86

ผล
ผล

ิต
/โ

ค
รง

กา
ร

ต
ัวช

ี้วัด
ต

ัวช
ี้วัด

1.จ�านวนผู้เข้ารบัการถ่ายทอดความรูแ้ละ
เรยีนรู	้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้	ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูป
แบบ	Lifelong	Learning
แผน	10,000	คน/ผล	23,026	คน

3.มลูค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สงัคม	และ
คณุภาพชวิีตท่ีเกิดจากการน�าผลงานวิจยั	
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์
แผน	975	ล้านบาท/ผล	1,418.83	ล้านบาท

4.จ�านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วม
มือด้าน	ววน.ระหว่างประเทศ	
แผน	3	เรื่อง/ผล	3	เรื่อง

5.จ�านวนบทความท่ีตพิีมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ	
แผน	42	เรื่อง/ผล	43	เรื่อง

6.ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกน�าไปใช้ในการสร้าง
มลูค่าเชงิพาณิชย์ให้กับภาคผลติและ
บริการ	และภาคธุรกิจ	
แผน	ร้อยละ	12/ผล	ร้อยละ	56

12.มลูค่าผลกระทบทางสงัคม	ชมุชน	
และคุณภาพชีวิต
แผน	33	ล้านบาท/ผล	36.15	ล้านบาท

27.ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปรงใส่ในการด�าเนินงาน
ของ	อว.
แผน	86	คะแนน/ผล	91.37	คะแนน

2.จ�านวนบุคลากรท่ีท�างานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	
แผน	309	คน/ผล	279	คน

	7.จ�านวนผลงานวจิยั	พัฒนา	และนวัตกรรมท่ีสามารถน�าไปย่ืนขอจดทรพัย์สนิทางปัญญา/บญัชี
นวตักรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัผิลงาน	นวตักรรมท่ีขอขึน้ทะเบยีนบญัชนีวัตกรรม
ไทย	อนมุตัแิละจดัส่งข้อมลูให้ส�านักงานงบประมาณแล้ว	แผน	1	ผลงาน/ผล	2	ผลงาน

8.ร้อยละของการให้บรกิารโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น	
แผน	ร้อยละ	5/ผล	ร้อยละ	164.10

13.จ�านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่
อววน.	เข้าไปช่วยพัฒนา
แผน	12	ชุมชน/ท้องถิ่น
ผล	12	ชุมชน/ท้องถิ่น

9.จ�านวนผู้ประกอบการท่ีมาใช้ประโยชน์
ในเขตนวัตกรรม
แผน	14	ราย/ผล	13	ราย

10.จ�านวนรายการวัดของห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้รบั
การพัฒนาและรบัรองระบบงานตามมาตรฐาน
สากล	แผน	3,800	รายการ/ผล	5,775	รายการ

11.จ�านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน	แผน	240	ราย/ผล	306	ราย

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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1.	การพัฒนาก�าลงัคนและวทิยาการส�าหรบั
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคณุภาพของประเทศ

2.	การส่งเสรมิและพัฒนาขดีความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคณุภาพของ																																																									ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรมสูภ่าคเศรษฐกิจ
และชมุชน

3.	 การส่งเสริมผู ้ประกอบการให้
สามารถน�า	ววน.	ไปใช้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิตและคุณภาพ
ผลติภณัฑ์

4.	เป็นองค์กรชัน้น�าทีม่ปีระสทิธิภาพ
ตามหลกัธรรมาภิบาล

เป้าหมายท่ี 1	 เสริมสร้างศักยภาพก�าลัง
คนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	ทางคณุภาพของ
ประเทศ	(NQI	Academy)

เป้าหมายที่ 2	รับรองระบบงาน
ที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ	์
และนวัตกรรม	รวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้	
(CABs)

เป้าหมายที่ 3	ก�าหนดหลักเกณฑ์ริเริ่มและ
เงื่อนไขส�าหรับนวัตกรรมและการพัฒนา
วิสาหกิจชมุชน	(Specification	for	innovation	
and	community)

เป้าหมายท่ี 4	 พัฒนาและ
รับรองความสามารถห ้อง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ	
(Accreditation	&	PT)

เป้าหมายท่ี 5	บริหารจัดการกลไก
และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพของประเทศ
(System	Integration)

เป้าหมายท่ี 6	ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย	
ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม	(ววน.)

เป้าหมายท่ี 7	 พัฒนาการบริหาร
จัดการคลังข้อมูลข่าวสาร	และการ
จดัการองค์การท่ีมปีระสทิธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

ผลผลิต	:	ก�าลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีได้รบัการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	:	
โครงการพัฒนา
ผลติภัณฑ์วสัดุ
ก่อสร้างให้มี
คณุภาพ

ยุทธศาสตร์	:	
โครงการพัฒนา
ศกัยภาพหน่วย
ตรวจสอบและ
รบัรองเพ่ือ
รองรบั
อตุสาหกรรม
เป้าหมายของ
ประเทศ

บรูฯ	:	โครงการ
พัฒนา
โครงสร้างพ้ืน
ฐานด้าน
คณุภาพและ
การตรวจสอบ
ทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์	:	
โครงการ
รับรอง
ผลติภัณฑ์
นวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชวิีต
และเศรษฐกิจ
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์	:	
โครงการส่ง
เสรมิ
การน�า	ววน.	
เพ่ือพัฒนา
งานตาม
โครงการพระ
ราชด�าริ	

ผลผลติ	:	
สนิค้าได้รบั
การตรวจสอบ	
สอบเทยีบ
คณุภาพ

บูรฯ	:	โครงการ
เมอืงนวัตกรรม
อาหาร	(Food	
Innopolis)	
และการพัฒนา
นกัรบ
อตุสาหกรรม
อาหารพันธ์ุ
ใหม่

ยุทธศาสตร์	:	
โครงการ
พัฒนาเกณฑ์
ก�าหนดและ
มาตรฐาน
เพ่ือรบัรอง
คณุภาพ
ผลติภัณฑ์

บูรฯ	EEC	:	โครงการ
สร้างมาตรฐานการ
ทดสอบเพ่ือส่งเสรมิ
อตุสาหกรรมยาน
ยนต์สมยัใหม่	การ
บิน	และหุ่นยนต์

ผลผลติ	:	
ห้องปฏบิติั
การท่ีได้รับ
การพัฒนา
และรับรอง
ความ
สามารถ

ยุทธศาสตร์:	
โครงการ
พัฒนาระบบ
เชือ่มโยงเครือ
ข่ายด้าน
โครงสร้างพ้ืน
ฐานด้าน
คุณภาพของ
ประเทศ

บรูฯSME	:	โครงการ
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ผลผลิต	 :	 การถ่ายทอด	
เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบ
การและชมุชน

ผลผลิต	:	การถ่ายทอด	
เทคโนโลยีแก่ผูป้ระกอบ
การและชมุชน

ผลผลิต	 : 	 การบริการ
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต	 :	การบริหาร
จัดการองค ์กรให ้มี
ประสทิธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาล	

•	17.ร้อยละของผูเ้ข้ารบัการอบรมท่ีสามารถ
น�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต
และบรกิาร	
แผน	ร้อยละ	90	/ผล	ร้อยละ	94.43
•	18.ระดบัความส�าเรจ็ในการขยายขอบข่าย/
พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถ
บคุลากร	
แผน	ระดบั	5	/ผล	ระดบั	5

•	24.หน่วยตรวจ
สอบและรบัรอง
ได้รบัการเสรมิ
สร้างความ
สามารถ
แผน	10	ราย
ผล	10	ราย	

•	24.หน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองได้รับ
การเสริมสร้าง
ความสามารถ	
แผน	50	ราย
ผล	53	ราย

•	24.หน่วย
ตรวจสอบและ
รบัรองได้รบัการ
เสรมิสร้างความ
สามารถ	
แผน	10	ราย
ผล	36	ราย

•	22.จ�านวน
ผลติภัณฑ์ที่
ย่ืนขอการ
รับรอง
แผน	8	
ผลติภัณฑ์
นวัตกรรม	
ผล	3		
ผลติภัณฑ์
นวัตกรรม

•	23.จ�านวน
รายงาน
ทดสอบพืช
อนรัุกษ์และ
อตัลกัษณ์
ผลติภัณฑ์พืน้
ถิน่
แผน	700	
รายการ	/
ผล	732	
รายการ

8.ร้อยละของ
การให้บรกิาร
โครงสร้างพ้ืน
ฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพ่ิมขึน้
แผน	ร้อยละ	5
ผล	ร้อยละ	
164.10

9.จ�านวนผู้
ประกอบการ
ทีม่าใช้
ประโยชน์ใน
เขตนวัตกรรม
แผน	10	ราย	
ผล	10	ราย

•	20.เกณฑ์
ก�าหนดและ
มาตรฐาน
ผลติภัณฑ์
และชมุชนที่
ได้รบัการ
พัฒนา
แผน	6	ฉบบั	
ผล	6	ฉบบั

•	9.จ�านวนผู้
ประกอบการทีใ่ช้
ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม
แผน	4	ราย
ผล		3	ราย
•	25.ขยายขอบข่าย
การทดสอบเชงิกล
ของวสัดคุอมโพสทิ
ส�าหรบัอตุสาหกรรม
ยานยนต์สมยัใหม่
และการเป็นตาม
มาตรฐานสากล
แผน	1	รายการ	
ผล	0	รายการ

•	19.หน่วย
ตรวจสอบ
และรับรอง
ได้รับการ
เสรมิสร้าง
ความ
สามารถ	
แผน	356	
รายผล	390	
ราย

•	21.เครือข่าย
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
คุณภาพของ
ประเทศ
แผน	3	กลุม่
ผลติภัณฑ์	
ผล	4	กลุม่
ผลติภัณฑ์

•	11.จ�านวนผู้
ประกอบการใหม่
และผูป้ระกอบการ
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีได้
รับการพัฒนาและ
ยกระดับความ
สามารถในการ
แข่งขนั
แผน	240	ราย	
ผล	306	ราย

•	1.จ�านวนผูเ้ข้ารบัการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละเรยีน
รูผ่้านการเข้าร่วมกิจกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้
ตลอดจนการเข้าถงึสือ่ใน
รู ปแบบ 	 L i f e l o ng	
Learning
แผน	1,000	คน
ผล	1,022	คน

•	26.จ�านวนผลติภัณฑ์
ชมุชนทีไ่ด้รบัการพัฒนา
แผน	80	ผลติภัณฑ์
ผล	80	ผลติภณัฑ์	
•	15.จ�านวนชมุชน/ท้อง
ถ่ินท่ี	อววน.	เข้าไปช่วย
พัฒนา
แผน	12	ชมุชน/ท้องถ่ิน
ผล	12	ชมุชน/ท้องถิน่

•	 14.จ�านวนรายการ
สารสนเทศทีส่่งมอบภาค
การผลติและบรกิาร	
แผน	4,200	รายการ
ผล	4,898	รายการ	

•	 15.จ�านวนระบบ/
เทคโนโลยี/ชุดข้อมูลที่
น�ามาเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ด ้ าน วิทยาศาสตร ์
เ ท ค โ น โ ล ยี 	 แ ล ะ
นวัตกรรม
แผน	2	เรือ่ง	/ผล	1	เรือ่ง
•	16.ความพึงพอใจของ
ผูร้บับรกิาร
แผน	ร้อยละ	80	
ผล	ร้อยละ	86

1.จ�านวนผูเ้ข้ารบัการถ่ายทอดความรูแ้ละ
เรยีนรู	้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้	ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูป
แบบ	Lifelong	Learning
แผน	10,000	คน/ผล	23,026	คน

3.มลูค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สงัคม	และ
คณุภาพชวิีตท่ีเกิดจากการน�าผลงานวิจยั	
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์
แผน	975	ล้านบาท/ผล	1,418.83	ล้านบาท

4.จ�านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วม
มือด้าน	ววน.ระหว่างประเทศ	
แผน	3	เรื่อง/ผล	3	เรื่อง

5.จ�านวนบทความท่ีตพิีมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ	
แผน	42	เรื่อง/ผล	43	เรื่อง

6.ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกน�าไปใช้ในการสร้าง
มลูค่าเชงิพาณิชย์ให้กับภาคผลติและ
บริการ	และภาคธุรกิจ	
แผน	ร้อยละ	12/ผล	ร้อยละ	56

12.มลูค่าผลกระทบทางสงัคม	ชมุชน	
และคุณภาพชีวิต
แผน	33	ล้านบาท/ผล	36.15	ล้านบาท

27.ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปรงใส่ในการด�าเนินงาน
ของ	อว.
แผน	86	คะแนน/ผล	91.37	คะแนน

2.จ�านวนบคุลากรท่ีท�างานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	
แผน	309	คน/ผล	279	คน

	7.จ�านวนผลงานวจิยั	พัฒนา	และนวัตกรรมท่ีสามารถน�าไปย่ืนขอจดทรพัย์สนิทางปัญญา/บญัชี
นวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัผิลงาน	นวัตกรรมท่ีขอขึน้ทะเบียนบญัชีนวัตกรรม
ไทย	อนมุตัแิละจดัส่งข้อมลูให้ส�านักงานงบประมาณแล้ว	แผน	1	ผลงาน/ผล	2	ผลงาน

8.ร้อยละของการให้บรกิารโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น	
แผน	ร้อยละ	5/ผล	ร้อยละ	164.10

13.จ�านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่
อววน.	เข้าไปช่วยพัฒนา
แผน	12	ชุมชน/ท้องถิ่น
ผล	12	ชุมชน/ท้องถิ่น

9.จ�านวนผู้ประกอบการท่ีมาใช้ประโยชน์
ในเขตนวัตกรรม
แผน	14	ราย/ผล	13	ราย

10.จ�านวนรายการวัดของห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้รบั
การพัฒนาและรบัรองระบบงานตามมาตรฐาน
สากล	แผน	3,800	รายการ/ผล	5,775	รายการ

11.จ�านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน	แผน	240	ราย/ผล	306	ราย
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ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพฒันาก�าลงัคนและวทิยาการส�าหรบัโครงสร้างพืน้
 ฐานทางคุณภาพของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การส่งเสรมิและพฒันาขดีความสามารถด้านโครงสร้าง
 พืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศด้วยวทิยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยี และนวตักรรม สูภ่าคเศรษฐกิจและชมุชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การส่งเสรมิผู้ประกอบการให้สามารถน�า ววน. ไปใช้
 เพือ่พฒันากระบวนการผลติและคุณภาพผลติภณัฑ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เป็นองค์กรชัน้น�าท่ีมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล
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ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564

แผน 11,000 คน/ผล 23,026 คน
จ�านวนผูเ้ข้ารบัการถ่ายทอดความรูแ้ละเรยีนรู	้ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้	ตลอดจนการ
เข้าถึงสื่อในรูปแบบ	Lifelong	Learning

แผน 12 ชุมชน/ท้องถิ่น/ผล 12 ชุมชน/ท้องถิ่น
จ�านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่	อววน.	เข้าไปช่วยพัฒนา

แผน 240 ราย/ผล 305 ราย

จ�านวนผูป้ระกอบการท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

แผน 14 ราย/ผล 13 ราย

จ�านวนผูป้ระกอบการใหม่	และผูป้ระกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รบัการพัฒนาและยก

ระดบัความสามารถในการแข่งขัน

แผน 3,800 รายการ/ผล 5,775 รายการ 

จ�านวนรายการวดัของห้องปฏิบตักิารทีไ่ด้รบัการพัฒนา

และรบัรองระบบงานตามมาตรฐานสากล

11 โครงการ
6 ผลผลิต
405.2421 ลบ.

95.37%
ผลการใช้จ่าย+
ผูกพัน=386.4773 ลบ.

การพัฒนาก�าลังคนและวิทยาการส�าหรับโครงสร้างพื้น
ฐานทางคุณภาพของประเทศ

การส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ
น�า ววน. ไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์

การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ภาคเศรษฐกิจ
และชุมชน

สร้างคน

ความสามารถ
แข่งขนั

ความสามารถ
แข่งขนั

ความสามารถ
แข่งขนั

แผน 4,200 รายการ/ผล 4,898 รายการ
จ�านวนรายการสารสนเทศที่ส่งมอบภาคการผลิตและบริการ

เป็นองค์กรชั้นน�าที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ความสามารถ
แข่งขนั

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

นวตักรรม

นวตักรรม

นโยบายรฐับาล

ยุทธศาสตร์ วศ.

นโยบาย รมว.อว.

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผน 1,008 ลบ./ผล 1,453.1500 ลบ.

•	 มลูค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สงัคม	และคณุภาพชวิีต	(33.1200	ลบ.)

•	 มลูค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สงัคม	และคณุภาพชวิีตทีเ่กิดจากการน�า

ผลงานวิจยั	และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	(1,420.0300	ลบ.)	
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาก�าลังคนและวิทยาการส�าหรับโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	มุ่งม่ันพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	ด้วยบริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

รวมถึงเทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	การฝึกอบรมระยะสั้น	

และการฝึกอบรมผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็	ตลอดจนการถ่ายทอดองค์

ความรูภ้าคทฤษฏี	และภาคปฏบิตั	ิท�าให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมสามารถ

น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิตังิานได้อย่างถูกต้อง	มคีวามน่าเชือ่ถือ	

น�าไปสู่การเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคณุภาพ

ของประเทศ	ให้มขีีดความสามารถทดัเทียมกับนานาชาติ	เป็นท่ียอมรบั

ในระดับโลกอันเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยให้มีเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

การพัฒนาก�าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

	 ในปีงบประมาณ	2564	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ด�าเนินการ																

เพ่ือพัฒนาก�าลงัคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมท้ังสิน้	23,026	

ราย	จากการถ่ายทอดความรูด้้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ท้ังภาครัฐและเอกชน	ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี										

การเข้าร่วมการฝึกอบรม	รวมทั้งการศึกษาด้วยตัวเองด้วยสื่อการสอน

อเิล็กทรอนกิส์ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ในรปูแบบ	Lifelong	Learning	

ประกอบด้วย

	 1.1	 การจดัฝึกอบรมหลกัสตูรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

ระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 จ�านวน	 22,004	 ราย																					

จากจ�านวน	27	หลักสูตร	เนื่องจากในปีงบประมาณ	2564	ยังคงอยู่ใน

ช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ดังน้ันในการฝึก

อบรมจะเน้นช่องทางการเรยีนรูผ่้านสือ่ออนไลน์เป็นหลกัเพ่ือให้บคุลากร

ทีป่ฏิบตังิานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกภูมภิาคของประเทศ

สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง	

	 1.2	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ	OTOP	โดยการ

ลงพ้ืนท่ีให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ	รวมถึงการอบรมในรปูแบบออนไลน์	จ�านวน	

1,022	ราย	ในพ้ืนทีช่มุชนหรอืท้องถ่ินท่ัวทุกภูมภิาค	ด้วย	8	ผลงานวิจยั

และพัฒนา	โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	จ�านวน	80	ผลิตภัณฑ์		

	 โดยก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีได้รับการพัฒนา

ศกัยภาพสามารถน�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในภาคการผลติและบรกิาร	

ร้อยละ	94.98	

	 นอกจากน้ี	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ในฐานะหน่วยรับรอง																				

ความสามารถบุคลากร	 (Certification	Body	 for	Persons)	ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	17024		

จ�าเป็นต้องด�าเนนิการพัฒนาระบบรบัรองความสามารถบคุลากรอย่าง

การอบรมหลกัสตูรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบออนไลน์ผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต
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ต่อเนือ่ง	เพ่ือให้การรบัรองบคุลากรในสาขาท่ีต่าง	ๆ 	ทีด่�าเนนิการอย่าง

มอือาชพีแล้ว	ยังต้องมกิีจกรรมการตรวจตดิตามการต่ออายุการรบัรอง	

รวมถึงท�าการพัฒนาเปิดสาขาใหม่ท่ีจ�าเป็นอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับ																				

ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ	รวมถงึสาขาที่

จ�าเป็นในการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพ่ือการสร้าง

ความร่วมมอืและการยอมรบัร่วม	(MRA)	ในระดับสากล	ท�าให้เกิดการ

หมุนเวียนและแลกเปลี่ยนบุคลากรในระดับองค์กรทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ	รวมท้ังภาครฐัและเอกชนทีย่งัมคีวามต้องการบคุลากร

ทีม่คีวามช�านาญเฉพาะด้านเพ่ิมมากขึน้	โดยระดบัความส�าเรจ็ในการ

ขยายขอบข่ายพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร	อยู่ท่ี	

ระดับ	5และได้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

เพิ่มขึ้นในปี	2564	จ�านวน	5	หลักสูตร	ดังนี้

หลักสูตรการควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย 

	 การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย	มีความส�าคัญอย่าง

มากส�าหรบัผูป้ฏิบตังิานวิเคราะห์	ทดสอบ	วิจยั	และการเรยีนการสอน	

การปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกับสารเคม	ีเครือ่งมอื	อปุกรณ์	และวัสดทุดลอง

ที่ใช้ในการปฏิบัติการจ�านวนมาก	หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ในการ

ควบคุมสารเคมีอันตราย	และการจัดการสารเคมีอันตรายที่ถูกต้อง		

อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิานในห้องปฏิบตักิารได้	นอกจากนี้

สารเคมท่ีีใช้งานมจี�านวนมาก	ประเภทของสารเคม	ีการใช้งานและการ

ปฏิบตัต่ิอสิง่ต่าง	ๆ 	เหล่านัน้ก็แตกต่างกันไม่สามารถจะใช้วิธีเช่นเดียวกัน

ได้ตลอด	ดงันัน้	การควบคมุและการจัดการสารเคมอัีนตราย	ควรก�าหนด

วิธีการท�างานที่ดีและมีประสิทธิภาพ	เพ่ือลดความเสี่ยงและอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงาน	รวมทั้งท�าให้งานในห้องปฏิบัติการ											

มีความปลอดภัยมากที่สุด

หลักสูตรการก�าจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ

	 ห้องปฏิบัติการเคมีด�าเนินกิจกรรมการวิเคราะห์	 ทดสอบและ													

การวิจัย	ซึ่งมีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นสารเคมี

และวตัถุอนัตรายจากแหล่งกิจกรรมต่าง	ๆ 	ตลอดจนชวีวัตถุท่ีก่อให้เกิด

โรคที่หลากหลาย	ห้องปฏิบัติการจึงต้องมีการก�าจัดของเสียที่มาจาก

การท�ากิจกรรมข้างต้นอย่างถูกวิธี	แต่พบว่าในห้องปฏิบตักิารมขีองเสยี

อนัตรายจ�านวนมากท่ีอยู่ระหว่างรอการบ�าบดั	เน่ืองจากขาดการจดัการ

ที่ดี	รวมถึงระเบียบปฏิบัติในการที่จะใช้เป็นแนวทางส�าหรับบุคลากร

ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้ถูกต้องและเหมาะสม	อีกทั้งปัจจุบันมี

การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับของเสียอันตรายเข้มงวดมากขึ้น																		

ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการได้ตระหนักถึง

ผลกระทบและอันตรายจากของเสียอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	จึงได้จัดท�า

โครงการจดัการของเสยีอนัตรายจากแหล่งต่างๆ	ภายในห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ทดสอบ	 วิจัยข้ึน	 เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในกิจกรรม									

เหล่านี้มีการจัดการของเสียอันตรายที่ดีและเหมาะสมต่อไป	

หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี

	 ในกระบวนการจดัท�าระบบคณุภาพห้องปฏบิตักิารตาม	มาตรฐาน	

	ISO	/	IEC		17025			ระบใุห้ห้องปฏบิตักิารต้องเลอืกวิธีทดสอบท่ีเหมาะสม	

และผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ของวธีิทดสอบซึง่เป็นข้ันตอนทีส่�าคญั

ในการพิสจูน์ว่าวิธีทดสอบท่ีห้องปฏิบตักิารเลอืกใช้น้ันมคีวามเหมาะสม

ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน	 ท้ังช่วงใช้งาน	ประเภทตัวอย่างที่

ทดสอบ	ท�าให้ผลการทดสอบมคีวามน่าเชือ่ถือท้ังในด้านความถูกต้อง	

ความเทีย่ง		ความสอบกลบัได้	และเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล	ดังน้ัน

ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางเคมี	จ�าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม

หลักสูตร	การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี	 	รวมทั้ง

ทบทวนความรู้ความเข้าใจและการน�าไปประยุกต์ใช้อย่างสม�่าเสมอ

หลักสูตรการประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ

	 ในการวิเคราะห์ทดสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

แม่นย�า	 น่าเชื่อถือน้ัน	 เป็นสิ่งจ�าเป็นมากท่ี	 นักวิเคราะห์ทดสอบ																		

สอบเทียบและวิจัยต้องดูแลเอาใจใส่	เลือกและใช้วิธีการและอุปกรณ์

ท่ีถกูต้องเหมาะสม	เพ่ือให้ผลงานทางห้องปฏบิติัการเกิดประสทิธิภาพ

มากทีส่ดุ	การประกันคณุภาพของห้องปฏิบตักิารมส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้ผล

การทดสอบน่าเชื่อถือและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล	สอดคล้องกับ

ข้อก�าหนด	ISO/IEC	17025	ข้อ	5.9	การประกันคุณภาพผลการทดสอบ

และสอบเทียบ	ได้ก�าหนดให้ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนการด�าเนิน

งานในการควบคมุคณุภาพ	เพ่ือเฝ้าระวังความใช้ได้ของวธีิทดสอบและ

สอบเทยีบทีด่�าเนนิการ	ข้อมลูท่ีได้ต้องได้รบัการบนัทกึไว้ในลกัษณะที่

สามารถตรวจสอบแนวโน้มต่างๆ	ได้

หลักสูตรแผนภูมิ (Control Chart) 

เครื่องมือทางสถิติ	(Tool)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการตรวจ

สอบแนวโน้มต่างๆ	ส�าหรับการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ	คือ	

แผนภมูคิวบคมุ	(Control	chart)		ซึง่จะท�าให้ผูท้�าการทดสอบทราบว่า

ผลการวิเคราะห์ทดสอบอยู่ภายใต้การควบคุมหรอืไม่	และยังสามารถ

ทราบถึงการเปลีย่นแปลงหรอืแนวโน้มของการวิเคราะห์ทดสอบ	ท�าให้

เห็นโอกาสปรับปรุงงานได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น	 เพ่ือหา

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและพฒันาขดีความสามารถด้านโครงสร้างพืน้ฐานของ
ประเทศ ด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม สูภ่าคเศรษฐกิจและชมุชน

สินค้าได้รับตรวจสอบและสอบเทียบคุณภาพ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ได้ด�าเนินงานการตรวจสอบ	สอบเทียบ

คุณภาพสินค้า	 และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าของภาค

อุตสาหกรรมการผลิตและวิสาหกิจชุมชน	โดยในปีงบประมาณ	2564	

มสีนิค้าได้รบัการทดสอบเพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ให้กับผูบ้รโิภค	จ�านวน

รวมทั้งสิ้น	377,732	รายการ	เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	5	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน

มา	ได้แก่	การทดสอบวัสดกุ่อสร้าง	ผลติภณัฑ์ยาง	ผลติภณัฑ์พลาสตกิ	

เย่ือและกระดาษ	แก้วและกระจก	 วัสดุเซรามิกและวัสดุคอมโพสิท

ผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร	โดยทดสอบเพ่ือการส่งออก	

การขอขึ้นทะเบียน	การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	และ

ตรวจสอบคุณภาพทั่วไป		เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

 1. ส่งเสริมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ

	 	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	โดยกองบรหิารและรบัรองห้องปฏิบติั

การเป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	(Accreditation	Body)	

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรา	30	แห่งพระราชบัญญัติการ

มาตรฐานแห่งชาติ	พ.ศ.	2551	ได้ด�าเนินการและจัดท�าระบบบริหาร

งานคณุภาพตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17011		โดยได้รบัการยอมรบัร่วม

กับองค์การความร่วมมอืภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกว่าด้วยการรบัรองระบบ

งาน	(Asia	Pacific	Accreditation	Cooperation,	APAC	MRA)	และ

การยอมรบัร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรบัรองห้องปฏิบติั

การ	(International	Laboratory	Accreditation	Cooperation	Mutual	

Recognition	Arrangement,	 ILAC	MRA)		ทั้งด้านการรับรองระบบ

งานห้องปฏิบตักิารทดสอบ	ด้านการรบัรองความสามารถผูจ้ดัโปรแกรม

การทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตักิาร	และการรบัรองความสามารถ

ผูผ้ลติวัสดอุ้างองิ	โดยในปี	2564	ให้การรบัรองความสามารถห้องปฏิบตัิ

การทดสอบตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	จ�านวน	203	ราย		โดยมี

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบครอบคลุม	

ด้านฟิสิกส์	เคมี	และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	ดังนี้

สาขาอาหาร	อาหารสัตว์และ	ผลิตภัณฑ์	 จ�านวน	73		ห้องปฏิบัติการ	

ที่เกี่ยวข้อง

สาขาสิ่งแวดล้อม	 	 	 	 	 	 	 จ�านวน		79	ห้องปฏิบัติการ

สาขาเคมีภัณฑ์	 	 	 	 	 	 	 จ�านวน	25	ห้องปฏิบัติการ

สาขายางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 	 จ�านวน	21	ห้องปฏิบัติการ

สาขากระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน		2		ห้องปฏิบัติการ

สาขาเซรามิก	แก้ว	และวัสดุก่อสร้าง		 	 จ�านวน		2	ห้องปฏิบัติการ		

สาขาสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	 	 	 จ�านวน		1			ห้องปฏิบัติการ

	 ให้การรบัรองความสามารถผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญ

ห้องปฏิบัติการ	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17043	จ�านวน	30	ราย	โดย

มีขอบข่ายการรับรองฯ	ดังนี้

สาขาทดสอบ	 	 	 	 	 	 	 จ�านวน		8			ห้องปฏิบัติการ		

สาขาสอบเทียบ	 	 	 	 	 	 จ�านวน		2			ห้องปฏิบัติการ

สาขาทางการแพทย์	 	 	 	 	 จ�านวน		20	ห้องปฏิบัติการ		

 

	 ให้การรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน	ISO	

17034	จ�านวน	1	ราย	

 2. กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วย

กิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฎิบัติการ

	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิารโดยกองความสามารถห้องปฏิบตักิารและ

รบัรองผลติภณัฑ์	ซึง่เป็นหน่วยงานทีท่�าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัโปรแกรมทดสอบ

ความช�านาญ	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17043		โดยได้รับการรับรอง

ระบบงานการเป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�านาญจากหน่วยงาน	

Taiwan	Accreditation	Foundation	(TAF)	ประเทศไต้หวัน	จ�านวน	

22	รายการ	Certification	No.	P007	ในปีงบประมาณ	2564	ด�าเนิน

กิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ	เพื่อเสริมสร้างขีดความ

สามารถห้องปฏบิติัการทดสอบและสอบเทียบของประเทศ	จ�านวน	32	

กิจกรรม	มีจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญ	จ�านวน										

ทั้งสิ้น	3,188	ห้องปฏิบัติการ	แบ่งตามสาขา	ดังแผนภูมิ

8%

1% 9%

16%

66%

	 สาขาอาหาร	532	ราย

	 สาขาสิ่งแวดล้อม	2,107	ราย

	 สาขาเคมี	252	ราย

	 สาขาฟิสิกส์	35	ราย

	 สาขาสอบเทียบ	283	ราย
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	 นอกจากน้ี	กลุม่ทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร	ผลติ	จ�าหน่าย

และพัฒนาวัสดุอ้างอิง	 (RM)	และวัสดุควบคุม	(QC)	เพื่อใช้ในระบบ

การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ	สนับสนุนความสอบกลับ

ได้ของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	17025																					

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	 	มีผู้ประกอบการน�าวัสดุอ้างอิงไปใช้

ประโยชน์ในการควบคมุคณุภาพ	จ�านวน	390	ราย	แบ่งตามสาขา	ดงัน้ี

	 	 สาขาอาหาร	 	 	 344			ราย

	 	 สาขาสิ่งแวดล้อม	 	 20					ราย

	 	 สาขาเคมี	 	 	 	 26					ราย

	 	 ทั้งนี้	การพัฒนาและการผลิตวัสดุอ้างอิง	 วัสดุควบคุม	ได้มา

จากการด�าเนนิกจิกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏบิติัการแล้วตวัอย่าง

ที่ได้จะมีการประเมินโดยท่ีปรึกษาทางวิชาการให้ค�าแนะน�าการเก็บ

รักษา	และวางแผนตรวจสอบความเสถียรของตัวอย่าง	นักสถิติให้ค�า

แนะน�าในการวางแผนตรวจสอบความเสถียรของตัวอย่างและการ

ค�านวณ		ก่อนท่ีจะจ�าหน่ายให้กับห้องปฏิบัติการ		ตัวอย่างควบคุมที่

จ�าหน่ายพร้อมใบรับรอง	(Certificate)	ซึ่งจะให้ค่าอ้างอิง	(Reference	

value)		ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	(Measurement	uncertainty)	

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard	 deviation)	 ท่ีน่าเชื่อถือ																						

ห้องปฏิบัติการ	 สามารถน�าไปประกอบการท�างาน	 	 ท�าให้ข้อมูล																					

มีประสิทธิภาพจ�าเป็นต่อการทดสอบ	 เพ่ือให้เป็นเครื่องมือท่ีมีค่า															

ในการควบคุมคุณภาพ

  

ด้านการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ              

	 จัดอบรมฝึกอบรม	 สัมมนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	จ�านวน		2	หลักสูตร

	 1.	 จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ	ZOOM	ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	

PT	และผูจ้ดัโปรแกรมทดสอบความช�านาญ	หลกัสตูร	“ISO/IEC 17043 

เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัผู้จดัโปรแกรมทดสอบความช�านาญห้อง

ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล”	 เมื่อวันท่ี	3	 -	4	สิงหาคม	2564										

ซึ่งได้รับเกียรติจาก	นว.ชพ.จันทรัตน์	วรสรรพวิทย์	หัวหน้ากลุ่มรับรอง

ระบบงานห้องปฏิบัติการ	3	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เป็นวิทยากร												

ในการอบรมครั้งนี้	โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด	จาก	60	หน่วยงาน	

  

	 2.	 จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่านระบบ	ZOOM	หลักสูตร	“สถิติ

ส�าหรับการประเมินผลกิจกรรมทดสอบความช�านาญ	ตามมาตรฐาน	

ISO	13528”	เมื่อวันที่	19	-	20	สิงหาคม	2564	ซึ่งได้รับเกียรติจาก	

ดร.พจมาน	ท่าจีน	ผู้อ�านวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	เป็นวทิยากรในการอบรมซึง่มผีูเ้ข้าร่วมอบรม

ทั้งหมด	จาก	60	หน่วยงาน

  

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจาก

การน�าผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

		 การน�าผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้ประโยชน์คดิเป็นมลูค่าผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจ	สังคมและคุณภาพชีวิตจาก	6	รายการประเมิน	คิดเป็น

มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น	1,418.83	ล้านบาท	ประกอบด้วย

	 1.	 โครงการพัฒนาศกัยภาพหน่วยตรวจสอบและรบัรองเพ่ือรองรบั

อตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	คดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกิจ	421.60	

ล้านบาท	จากผลงานวิจัยและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์

  ด้านอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง	 โดยเป็นรายได	้			

จากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ	ของหน่วยตรวจสอบและรับรองท่ี

ได้รบัการพัฒนา	และเกิดจากการจ้างงานจากการสร้างสนามกีฬาจาก

ยางธรรมชาติ	ซึ่งเป็นผลงานวิจัยพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	
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  ด้านเย่ือและกระดาษ		วศ.	เป็นหน่วยงานเดยีวภายในประเทศ

ทีใ่ห้บรกิารสอบเทยีบเครือ่งทดสอบด้านเยือ่และกระดาษ	โดยปัจจบุนั

มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า	100	โรงงาน	และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ	

ท�าให้ค่าธรรมเนียมการสอบเทยีบเครือ่งทดสอบด้านเย่ือและกระดาษ

เพิม่ขึน้	จากเครือ่งทดสอบด้านเยือ่และกระดาษทีใ่ชบ้รกิารเพิม่ขึน้	ส่ง

ผลให้มลูค่าการส่งออกเพ่ิมขึน้	เพราะการสอบเทียบเครือ่งทดสอบมผีล

ต่อคุณภาพการผลติ	คณุภาพการผลติมผีลต่อการส่งออก	ดงัน้ันมลูค่า

ทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษที่เพ่ิมขึ้นส่วนหน่ึงมา

จาก	วศ.	ทีส่นับสนุนด้านการสอบเทียบเครือ่งทดสอบเย่ือและกระดาษ

  ด้านแก้ว	มูลค่าจากการน�าผลทดสอบ	กระจก	ผลิตภัณฑ์แก้ว	

วัสดสุะท้อนแสงในงานจราจรเพ่ือขอการรบัรองมาตรฐานและควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑ์

	 2.	 โครงการรบัรองผลติภณัฑ์นวัตกรรมเพ่ือยกระดบัคณุภาพชวิีต

และเศรษฐกิจของประเทศ	คดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกิจ	46.70	ล้านบาท	

จากการรับรองผลิตภัณฑ์	ceramic	hand	former	เพ่ิมศักยภาพการ

แข่งขันผู้ประกอบการ	สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค	และผลิตภัณฑ์

ภาชนะบรรจอุาหารจากธรรมชาต	ิเช่น	กาบหมาก	กาบไผ่	และใบตองตงึ

	 3.	 โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมือง

นวัตกรรมอาหาร	คดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิ	16.50	ล้านบาท	ผูป้ระกอบ

การมรีายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายผลติภณัฑ์แปรรปูข้าว	เครือ่งดืม่ขงิ	นม	

และแปรรูปปลาสลิด	

	 4.	 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคณุภาพและการตรวจสอบ

ทางการแพทย์	คดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกิจ	104.00	ล้านบาท	จากมลูค่า

จากการน�าผลทดสอบแก้ว	บรรจภัุณฑ์ยาเพ่ือใช้ในการควบคมุคณุภาพ

ก่อนจ�าหน่ายให้แก่โรงงานยา	6	บรษิทั	จากการประมาณการผลกระทบ

เฉลี่ย	1.5	ล้านบาทต่อบริษัท

	 5.	 โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม

ยานยนต์สมัยใหม่	การบิน	และหุ่นยนต์	คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ	

21.38	ล้านบาท	

	 6.	 โครงการส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คดิเป็นมลูค่า

ทางเศรษฐกิจ	808.64	ล้านบาท	จากการน�าไปใช้ประโยชน์ของผลติภัณฑ์	

ดังต่อไปนี้	

 แก้ว	จากการให้ค�าปรกึษาเชงิลกึด้านการวิเคราะห์/ทดสอบผลติภณัฑ์

เพื่อน�าผลการทดสอบ	ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต	ตรวจสอบ

คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพที่ก�าหนด

รวมถึงการให้ค�าปรึกษาแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิต	การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการปรับกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คณุสมบตัทิีด่ขีึน้	การทดสอบคณุภาพผลติภณัฑ์น�าเข้าตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(มอก.)	ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน

บงัคบัการทดสอบคณุภาพบรรจภุณัฑ์ยาตามมาตรฐาน	เป็นการยกระดบั

คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศ	และเป็นส่วนหนึ่งในการคุม้ครอง									

ผูบ้รโิภค	การทดสอบคณุสมบตัขิองกระจกแผ่นทีจ่ะใช้ในการผลติ

 ยาง	จากการน�าเทคโนโลยีทีไ่ด้รบัถ่ายทอดไปสร้างสนามกีฬาจาก

ยางธรรมชาติ	การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อ

ควบคุมคุณภาพสินค้าตามที่มาตรฐานก�าหนด	และการสนับสนุนผู้

ประกอบการ	SME	ผู้ผลิตยางแท่งที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ	ให้ได้รับ

การรับรอง	ISO/IEC	17025	

 กระดาษ	ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตท�าให้

ได้ผลติภัณฑ์ทีม่คีณุภาพตามมาตรฐาน	และทดสอบผลติภณัฑ์เพ่ือกา

รนัตคีณุภาพ	ตลอดจนก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการซือ้ขาย	ช่วยเพ่ิม

ประสทิธิภาพการผลติ	ลดการสญูเสยีจากการสัง่ซือ้วตัถุดบิและผลติภัณฑ์

ที่ไม่ได้คุณภาพ	และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ	อีกทั้งผู้ผลิต

กระดาษและผูป้ระกอบการผลติภัณฑ์กระดาษมคีวามรูค้วามเข้าใจใน

การทดสอบด้านเย่ือและกระดาษท่ีถูกต้องตามวิธีการตามมาตรฐาน	

การปรับตั้งและสอบเทียบเครื่องมือ	การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

และคุณภาพผลิตภัณฑ์

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

	 เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และคุณภาพชีวิต																		

จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี	รวมท้ังสิน้	36.148	ล้านบาท	ประกอบด้วย

	 1.	การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต	ผู้ประกอบการ

สามารถน�าความรูท่ี้ได้รบัจากการฝึกอบรมมาพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ์

จกัสานให้เป็นท่ีต้องการของตลาด	เพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้กับผลติภัณฑ์	และ

ท�าให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นคิดเป็นมูลค่า	0.042	ล้านบาท

	 2.	การถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานต่าง	ๆ 	ผูป้ระกอบการมผีลติภณัฑ์ที่

มีคุณภาพได้มาตรฐาน	มาจ�าหน่ายในร้านค้า	OTOP	ที่	วศ.	จัดให้	คิด

เป็นมูลค่า	2.170	ล้านบาท
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	 3.	การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลติผลติภณัฑ์เซรามกิ	

ผู้ประกอบการสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท�าครก

ให้มีคุณภาพมากขึ้น	และสูญเสียน้อยลง	และเพ่ิมมูลค่าได้มากขึ้น									

คิดเป็นมูลค่า	12.48	ล้านบาท

	 4.	การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเครื่องกรองน�้า	ส่งผลให้

ผู้ประกอบการมีน�้าสะอาดส�าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค	และใช้ใน

กระบวนการผลิตท�าให้สามารถลดต้นทนุได้อีกทางหนึ่ง	คิดเป็นมูลค่า	

2.024	ล้านบาท

	 5.	การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน�้าตาล

โตนด	ผูป้ระกอบการมกีารจดัการวัตถุดบิและการควบคมุกระบวนการ

ผลติท่ีดขีึน้	และผลติภัณฑ์สามารถยืดอายุการเก็บรกัษาได้นานข้ึน	คดิ

เป็นมูลค่า	2	ล้านบาท

	 6.	การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตเครื่องแกง	 ผู้

ประกอบการมกีารจดัการวัตถุดบิท่ีดข้ึีน	ลดต้นทุนการผลติ	และผลติภัณฑ์

สามารถยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น	คิดเป็นมูลค่า	4.6	ล้านบาท

	 7.	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตเครื่องแกง																	

ผู้ประกอบการมีการจัดการวัตถุดิบที่ดีข้ึน	ลดต้นทุนการผลิต	และ

ผลติภัณฑ์สามารถยืดอายุการเก็บได้นานขึน้คดิเป็นมลูค่า	1.23	ล้านบาท

	 8.	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�าบดัน�า้เสยีจากการแปรรปูมะพร้าว

ขาว	ชมุชนมกีารจดัการสิง่แวดล้อมทีย่ั่งยืนมแีหล่งน�า้อปุโภคบรโิภคที่

สะอาดและปลอดภัย	และน�้าท้ิงที่ผ่านระบบบ�าบัดปล่อยสู่แหล่งน�้า

ธรรมชาติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	คิดเป็นมูลค่า	0.432	ล้านบาท

	 9.	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�าบดัน�า้เสยีจากการแปรรปูมะพร้าว

ขาว	ชมุชนมกีารจดัการสิง่แวดล้อมทีย่ั่งยืนมแีหล่งน�า้อปุโภคบรโิภคที่

สะอาดและปลอดภัย	และน�้าท้ิงที่ผ่านระบบบ�าบัดปล่อยสู่แหล่งน�้า

ธรรมชาติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	คิดเป็นมูลค่า	0.6	ล้านบาท

	 10.	การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลติผลติภณัฑ์สมนุไพร	

และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์	ผูป้ระกอบการปรบัปรงุกระบวนการผลติ

ผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	ให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน	และ

พัฒนาสตูรใหม่	ๆ 	เพ่ิมมากขึน้	ท�าให้สามารถเพ่ิมมลูค่าให้กับผลิตภณัฑ์

ได้มากขึ้น	คิดเป็นมูลค่า	10.3	ล้านบาท

	 11.	การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการใช้เทคนิคการย้อมสีที่คงทน

และสีไม่ตก	ผู้ประกอบการเข้าใจเทคนิคการย้อมสีให้มีความคงทน									

สีไม่ตก	และผลิตภัณฑ์มีสีสันสวยงามมากข้ึน	สามารถเพ่ิมมูลค่าได	้

คิดเป็นมูลค่า	0.07	ล้านบาท

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 โดยมีผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ

แข่งขัน	จ�านวน	306	ราย		จากการด�าเนินงาน	3		กิจกรรม	ดังนี้

	 1.	 การพัฒนาและปรบัปรงุกระบวนการผลติและการด�าเนนิธุรกิจ

ให้มีประสิทธิภาพ	(Process	Upgrading)	ประกอบด้วย	

  ด้านอตุสาหกรรมแก้วและกระจก	โดยการให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ

ด้านการวิเคราะห์/ทดสอบผลิตภัณฑ์	 เพ่ือน�าผลการทดสอบใช	้																						

ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต	การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ

และผลติภัณฑ์ให้เป็นไปตามคณุภาพท่ีก�าหนด	รวมถึงการให้ค�าปรกึษา

แนวทางการควบคุมกระบวนการผลิต

  ด้านผลติภัณฑ์ยาง	โดยการให้ค�าปรกึษาเชงิลึก	และการให้บรกิาร

วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน	มีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ	์								

ได้รับการควบคุมคุณภาพ	ท�าให้ได้รับการยอมรับท้ังภายในและ																						

ต่างประเทศ

  ด้านอุตสาหกรรมกระดาษ	โดยให้ค�าปรึกษาเชิงลึก	ถ่ายทอด

เทคโนโลยี	และวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านเย่ือและ

กระดาษ	เช่น	กระดาษกรองน�้ามันท่ีผ่านการใช้งานแล้ว	บรรจุภัณฑ์

อาหารจากเย่ือกระดาษ	กล่องกระดาษ	ผลิตภัณฑ์กระดาษสาและ

กระดาษหัตถกรรม	เพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตรงกับความ

ต้องการของลกูค้าท้ังในและต่างประเทศ	ลดต้นทุนการผลติและป้องกัน

การคนืสนิค้า		นอกจากน้ียังให้ค�าปรกึษาเรือ่งการปรบัต้ัง	การสอบเทยีบ	

ค�าแนะน�าวิธีการใช้งาน	การดูแลรักษา	และการตรวจสอบระหว่าง															

ใช้งานเบือ้งต้น	เพือ่พัฒนาห้องปฏิบตักิารทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล

	 2.	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ	

(Product	Upgrading)		โดยการให้ค�าปรกึษาในการพัฒนาผลติภัณฑ์

โดยการปรับกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น
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	 3.	 ส่งเสริมสินค้าและบริการของ	SMEs/Startup	ให้ได้คุณภาพ

และมาตรฐาน		โดยการให้ค�าปรกึษาและให้บรกิารการทดสอบคุณภาพ

ผลติภัณฑ์น�าเข้าตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.)	ในกลุม่

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับ	การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบท่ีใช้

ในกระบวนการผลติ		เพ่ือเป็นการควบคมุคณุภาพและยกระดบัคณุภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช ้ในประเทศให้มีมาตรฐาน	 อีกท้ังเป ็นส ่วนหน่ึง																															

ในการคุ้มครองผูบ้รโิภคให้สามารถใช้สนิค้าและบรกิารได้อย่างปลอดภัย	

เช่น	การทดสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ยาตามมาตรฐาน	การทดสอบ

คุณสมบติัของกระจกแผ่นทีจ่ะใช้ในการผลติกระจกแปรรปู	การทดสอบ

ทรายแก้วและวัตถุดบิเพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมแก้วและกระจก	การทดสอบ

บรรจภุณัฑ์แก้วส�าหรบัผลติภัณฑ์เภสชัภัณฑ์	และบรรจภุณัฑ์ยา	เป็นต้น

การใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

	 ผูป้ระกอบการเข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	13	ราย	โดยแบ่งเป็น

• โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพือ่ส่งเสรมิอุตสาหกรรมยาน

ยนต์สมัยใหม่	การบิน	และหุ่นยนต์	จ�านวน	3	ราย	ประกอบด้วย	

	 (1)	บริษัทจ�ากัด	 ยูนิค	 อินโนเวชั่น	ผู้ประกอบการเก่ียวกับรถไฟ

ความเร็วสูงพ้ืนท่ี	EEC	ที่เข้ามารับบริการทดสอบเพ่ือการวิจัยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับการใช้งานในโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสนาม

บินแบบไร้รอยต่อ	3			

	 (2)	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ	(องค์การ

มหาชน)	หน่วยงานท่ีมห้ีองปฏบิตักิารความเป็นเลศิและนวัตกรรมการ

บินและอวกาศ	ได้ส่งชิ้นงานทดสอบความต้านแรงดึงเพ่ือการเปรียบ

เทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ	Interlaboratory	เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านการบินและ

อวกาศ	Aerospace	ขยายการรับรองมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	

	 (3)	บรษิทั	ที	เค	ด	ีไฟเบอร์	จ�ากัด	โดยการใช้บรกิารทดสอบ	1)	ความ

ต้านทานแรงดงึ	2)	ความยืดทีจ่ดุขาด	3)	มอดลูสัแรงดงึของผนงัรถยนต์			

• โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร	Food	Innopolis	และการพัฒนา

นักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่	Food	Warrior	จ�านวน	10	ราย	ได้แก่				

ที่ บริษัท โครงการ

1 บริษัท	 ไบโอฟอร์มอินเตอร์
เนชั่นแนล	จ�ากัด

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปกล้วย

2 บริษัท	บีฟาร์ม1973	จ�ากัด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปน�้าผึ้ง

3 บริษัท	ภัทรภร	โฮมเมด	จ�ากัด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
มะม่วงหิมพานต์

4 บริษัท	 อาร์เอสยู	 ฮอไรซอน	
จ�ากัด

วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
แปรรูปข้าว

5 บรษิทั	อาหารอร่อย	6565	จ�ากัด วิจยัพฒันาอาหารเพ่ือสขุภาพ

6 บริษัท	โรงงานแหนมหมูทอง	
จ�ากัด

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปเนื้อหมู

7 หจก.สยามเทค58 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปแมลง

8 หจก.ข้าว	สถ	 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปปลา

9 บริษัท	หอมอีสาน	จ�ากัด วิเคราะห ์ทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

10 บริษัท	สยามโกล์พลัส	จ�ากัด วิเคราะห ์ทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาทะเล

การพัฒนาเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์

ในปี	พ.ศ.	2564	กรมวิทยาศาสตร์บรกิารได้ด�าเนินการจดัท�าร่างมาตรฐาน	

จ�านวน	8	ฉบับ	ดังนี้

	 1)	ร่างมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	ยางก�าบงั	เล่ม	1	ยางก�าบงั

รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา

	 2)	ร่างมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	ถ้วยกระดาษส�าหรบัเครือ่ง

ดื่ม	(มอก.1141-25XX)

	 3)	ร่างมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	หน้ากากผ้ากรองอนภุาค

ขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงใช้ซ�้าได้

	 4)	ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	สารสกัดมะหาด
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	 5)	ร่างมาตรฐานวธีิทดสอบปนูซเีมนต์	เล่ม	19	วิธีทดสอบการขยาย

ตัวของแท่งมอร์ตาร์ปูนไฮดรอลิกในน�้า

	 6)	ร่างมาตรฐานวธีิทดสอบปนูซเีมนต์	เล่ม	24	วิธีการทดสอบความ

อุ้มน�้าของมอร์ตาร์ที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

	 7)	ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	แผ่นฉนวนความร้อนใย

แร่	(มอก.2549-25XX)

	 8)	ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เทปพันเกลียวท่อน�้า

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านคุณภาพของประเทศ
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการด�าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของประเทศ	เนือ่งด้วยประเทศไทยยังประสบปัญหาเรือ่งการขาดแคลน

โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการ	รวมทั้งการวางแผนที่เป็นเอกภาพ																														

อย่างมปีระสทิธิภาพ	เพ่ือรองรบัการพัฒนาของอตุสาหกรรม	โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมท่ีเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และคุณค่าทางสังคม	ที่ผ่านมาข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ

ยังกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ	 ขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน																							

มีการท�างานที่ซ�้าซ้อนและผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงบริการ	ดังน้ัน

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีกลไกกลางส�าหรับการบริหารจัดการระบบ

เชื่อมโยงเครือข่าย	(system	integration)	ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คุณภาพของประเทศเข้าด้วยกัน	ซึง่จะช่วยท�าให้ประเทศเหน็ถึงปัญหา

การขาดแคลนโครงสร ้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและการบริการ																								

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคณุภาพภายในประเทศ	เมือ่เห็นความเชือ่มโยง

ในทุกมิติแล้ว	จะสามารถวางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

ทีเ่ป็นเอกภาพอย่างมปีระสทิธิภาพ	เพ่ือรองรบัการพัฒนาอตุสาหกรรม

หลากหลายสาขา	เป็นส่วนทีส่่งเสรมิให้ประเทศไทยมขีดีความสามารถ

ในการแข่งขันสูงขึ้น

	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิารจงึได้ด�าเนินการจดัท�าเครอืข่ายด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม																				

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	(value	chain)	จ�านวน	3	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ได้แก่	

กลุม่ผลติภัณฑ์ยาง,	กลุม่ผลติภัณฑ์กระดาษ	และกลุม่ผลติภณัฑ์วสัดุ

ก่อสร้าง

	 อีกทั้งมีการจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิตอลส�าหรับ	System	

Integration	ส�าหรบัเป็นฐานข้อมลูด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ

ของประเทศ	ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	(value	chain)	

การส่งเสริมการน�าวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)           

เพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชด�าริ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนินงานเพ่ือร่วมสนองโครงการใน

พระราชด�ารอิย่างต่อเน่ืองร่วมกบัหน่วยงานเครอืข่ายภาครฐัและเอกชน

ทัว่ประเทศ	อกีทัง้ส่งเสรมิและองค์ความรูท้าง	ววน.	ไปใช้ให้เกดิประโยชน์

กับชมุชนและท้องถ่ินอย่างเป็นรปูธรรม	โดยในปีงบประมาณ	2564	ได้

ด�าเนินงานจ�านวน	2	โครงการ	ได้แก่

 1. โครงการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพชือันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือแก้ไข

ปัญหาและผลกระทบจากผลของอนุสัญญา	 ความหลากหลาย																				

ทางชวีภาพ	(CBD)	และจากสนธิสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรพัยากร

พันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร	(ITPGR)	ที่อาจท�าให้ไทย											

เกิดการสญูเสยีทรพัยากร	ความรูพ้ื้นบ้าน	ภูมปัิญญาพ้ืนบ้านให้กับต่าง

ประเทศ		โครงการ	อพ.สธ.	และหน่วยงานท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด�ารฯิ	

จะเป็นส่วนส�าคัญที่จะอนุรักษ์	 พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร										

อย ่างย่ังยืนโดยขึ้นอยู ่ กับพระราชวินิจฉัยไม ่ขึ้นกับอนุสัญญา																																															

ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด�าริใน

กิจกรรมที	่4	:	กิจกรรมการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ทรพัยากร	ตามแผน

แม่บท	อพ.สธ.	 โดยที่ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน									

ด้านการศึกษา	วิเคราะห์สารอาหารและองค์ประกอบส�าคัญ	รงควัตถุ	

วิตามิน	แร่ธาตุ	ของพืชอนุรักษ์เป้าหมาย	อพ.สธ.	และพืชท้องถ่ิน															

หายาก	เพ่ือการวิจยัคดัเลอืกสายพันธ์ุ	ในเชงิอนรุกัษ์ปกปักรกัษา	และ

ส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นน�าไปประโยชน์อย่างยั่งยืน

 2. โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชด�าริสมเด็จพระนางเจ้า

สริกิิติ ์พระบรมราชนีินารถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง	กิจกรรม

หลักของโครงการฯ	ได้แก่	 	จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม											

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิก		พัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกให้

มปีระสทิธิภาพและพัฒนามาตรฐานให้กับผลติภณัฑ์เซรามกิท่ีเน้นงาน

ด้านหัตถกรรมของศูนย์ศิลปาชีพให้เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ		ทั้งใน

เรื่องความสวยงาม		ความประณีต		ความคงทน		และความปลอดภัย		

พร้อมท้ังสนบัสนุนวัสด	ุ	อปุกรณ์		เครือ่งมอื		วัตถุดบิต่างๆ	และสนับสนุน

ครุภัณฑ์ที่จ�าเป็น	 	 อีกทั้งยังให้การสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีเพื่อช่วย																																																																																																

ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	และน�าผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงในงาน

นิทรรศการต่าง	ๆ	เพื่อเผยแพร่ผลงานของศูนย์ศิลปาชีพ
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	 ทั้งนี้ในปี	พ.ศ.	2564	กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	รวม	43	เรื่อง	ประกอบด้วย

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�านวน 39 เรื่อง ดังนี้  

เรื่องที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน ชื่อวารสาร

1 การพัฒนาเครื่องดื่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจาก
ข้าวสีเข้มผสมน�้าผลไม้

วรรณดี	มหรรณพกุล
จันทร์ฉาย	ยศศักดิ์ศรี
เจนจิรา	อยู่พะเนียด
ศิริวรรณ	จ�าแนกสาร
การ์ตูน	เพ็งพรม

วารสารผลงานวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(Bulletin	of	Applied	Sciences)	
ปีที่	10	ฉบับที่	10	สิงหาคม	2564

2 การทวนสอบวธีิและการศกึษาปรมิาณการปนเป้ือน
สารอะฟลาทอกซนิเอม็1	ในนมและ	ผลติภัณฑ์นม

อภิษฐา	ช่างสุพรรณ วารสารผลงานวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(Bulletin	of	Applied	Sciences)	
ปีที่	10	ฉบับที่	10	สิงหาคม	2564

3 แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยของห้อง
ปฏิบัติการและสารเคมี

ปวีณา	เครือนิล
ปัทมา	นพรัตน์

วารสารผลงานวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(Bulletin	of	Applied	Sciences)	
ปีที่	10	ฉบับที่	10	สิงหาคม	2564

4 การตรวจวัดบิสฟีนอลเอไดไกลซิดิลอีเธอร์	บิสฟ	ี
นอลเอฟไดไกลซดิลิอเีธอร์	โนโวแลคไกลซดิลิอเีธอ
ร์		และอนุพันธ์ในปลาประป๋องโดยเทคนิคแมทรกิซ์
โซลดิดสิเพอร์ชนัและอลัตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลคิวิด	
โครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี

จุฑาทิพย์	ลาภวิบูลย์สุข	
สมภพ	ลาภวิบูลย์สุข

วารสารผลงานวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(Bulletin	of	Applied	Sciences)	
ปีที่	10	ฉบับที่	10	สิงหาคม	2564

5 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณ
แคดเมยีม	และตะก่ัวท่ีละลายจากกระดาษสมัผสั
อาหาร

จิตวิไล	เวฬุวนารักษ์
นุจรินทร์	พลหงษ์
วรุณรัตน์	บูรณะกุล
วันดี	ลือสายวงศ์

วารสารผลงานวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(Bulletin	of	Applied	Sciences)	
ปีที่	10	ฉบับที่	10	สิงหาคม	2564

6 การเปรยีบเทยีบการหาค่าความร้อนแบบกรอสใน
ตัวอย่างชีวมวลระหว่างวิธีทดสอบมาตรฐาน		
ISO	18125	และ	ASTM	D5865

วชิรพันธุ์	พันธุ์กระวี วารสารผลงานวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(Bulletin	of	Applied	Sciences)	
ปีที่	10	ฉบับที่	10	สิงหาคม	2564

7 การเตรียมเคลือบท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัว
ทางความร้อนต�่า	ส�าหรับเนื้อดินภาชนะเซรามิก	
หุงต้มประเภทสัมผัสเปลวไฟโดยตรง

ปราณี	จันทร์ลา
กรองกาญจน์	ศิรินุกุลวัฒนา	
ธนากร	วาสนาเพียรพงศ์

วารสารผลงานวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(Bulletin	of	Applied	Sciences)	
ปีที่	10	ฉบับที่	10	สิงหาคม	2564

8 การพัฒนาเส้นพิมพ์ชีวภาพจากเส้นใยกัญชง
ส�าหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ

ธนิษฐา	ภูลวรรณ วารสารผลงานวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(Bulletin	of	Applied	Sciences)	
ปีที่10	ฉบับที่	10	สิงหาคม	2564
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9 การพัฒนาผ้าสมานแผลด้วยอนุภาคนาโนไบโอ
แอคทีฟกลาส

ชีวภัทร	ปาโมกข์
เอกรัฐ	มีชูวาศ
กนิษฐ์	ตะปะสา

วารสารผลงานวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(Bulletin	of	Applied	Sciences)	
ปีที่	10	ฉบับที่	10	สิงหาคม	2564

10 การพฒันาและทดสอบระบบตรวจสอบทางรถไฟ
ส�าหรับงานซ่อมบ�ารุงทาง

กรธรรม	สถิรกุล วารสารผลงานวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(Bulletin	of	Applied	Sciences)	
ปีที่	10	ฉบับที่	10	สิงหาคม	2564

11 เทคนิคชัน้สงูของการสอบเทยีบเครือ่งวัดระยะชนิด
เลเซอร์

วันชัย	ชินชูศักดิ์
ชนินธ์	พิมพ์ศรี
พิสิฐ	หอมเชย
สริญญา	นนทศิริ

วารสารผลงานวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(Bulletin	of	Applied	Sciences)	
ปีที่	10	ฉบับที่	10	สิงหาคม	2564

12 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมแรงส�าหรับสอบเทียบ
เครื่องทดสอบแรงกดกระดาษ

สุรวุฒิ	พวงมาลี วารสารผลงานวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(Bulletin	of	Applied	Sciences)	
ปีที่	10	ฉบับที่	10	สิงหาคม	2564

13 อาหารการกิน	.	 .	อาหารการณ์ไกล	.	 .	สู่อาหาร
อวกาศ	:	SpaceFood

ลลิตา	ชูแก้ว
เจนจิรา	สุขสวัสดิ์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70		
ฉบับที่	215	ประจ�าเดือนมกราคม	
ปีที่พิมพ์	2564

14 ประโยชน์ท่ีห้องปฏิบัติการได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ

รติกร	อลงกรณ์โชติกุล วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70		
ฉบับที่	215	ประจ�าเดือนมกราคม	
ปีที่พิมพ์	2564

15 พศ.	จากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต เบญจพร	บริสุทธิ์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70		
ฉบับที่	215	ประจ�าเดือนมกราคม	
ปีที่พิมพ์	2564

16 หอสมุดวิทยาศาสตร์	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม	กับความ
เป็นแหล่งสารสนเทศ	ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ

สุวศรี	เตชะภาส วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	215	ประจ�าเดือนมกราคม	
ปีที่พิมพ์	2564

17 ศาลาแยกธาตุ	เมื่อร้อยปีที่แล้ว อนุชา	สินธุสาร วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70		
ฉบับที่	215	ประจ�าเดือนมกราคม	
ปีที่พิมพ์	2564
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18 วศ.	 กับเส้นทางสู่การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านอาหารของอาเซียน

ชินวัฒน์	ทองชัช วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70		
ฉบับที่	215	ประจ�าเดือนมกราคม	
ปีที่พิมพ์	2564

19 จากกองฟิสกิส์และวิศวกรรม	สูก่องวัสดวิุศวกรรม สมจิตต์	ตั้งชัยวัฒนา วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	215	ประจ�าเดือนมกราคม
ปีที่พิมพ์	2564

20 ผลติภัณฑ์นมทางเลอืกใหม่	:	น�า้นมจากพืชพร้อม
ดื่ม

เจนจิรา	จันทร์มี	
การ์ตูน	เพ็งพรม

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	216	ประจ�าเดือน	พฤษภาคม	
ปีที่พิมพ์	25642

21 ห้องปฏิบัติการทดสอบน�้าตาลและผลิตภัณฑ์
น�า้ตาล	ยกระดบัความเชือ่มัน่นวัตกรรมสูอ่นาคต

ปวีณ์นุช	พรหมอ่อน วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	216	ประจ�าเดือน	พฤษภาคม	
ปีที่พิมพ์	2564

22 โควิดกับการอบรมออนไลน์ในแบบ	“ยุคนิวนอร์
มอล”(New	Normal)

จรวยพร	แดงจิ๋ว วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	216	ประจ�าเดือน	พฤษภาคม	
ปีที่พิมพ์	2564

23 บทบาทของห้องสมุดกับการส่งเสริมการใช้
สารสนเทศมาตรฐาน

พนารัตน์	มอญใต้ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	216	ประจ�าเดือน	พฤษภาคม	
ปีที่พิมพ์	2564

24 กรมวิทยาศาสตร์บริการกับงานบริการในยุค	
Disruptive	Technology

เทพวิทูรย์	ทองศรี วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	216	ประจ�าเดือน	พฤษภาคม	
ปีที่พิมพ์	2564

25 การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม	ส�าหรบัการวิเคราะห์ปรมิาณฟีนอลในน�า้

อังสนา	ฉั่วสุวรรณ์
พิชญาภา	ราชธรรมมา
อังค์วรา	พูลเกษม

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	216	ประจ�าเดือน	พฤษภาคม	
ปีที่พิมพ์	2564

26 กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมแล้วส�าหรับการให้
บริการทดสอบอิฐคอนกรีต	และคอนกรีตบล็อก
ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตุสาหกรรมอฐิคอนกรตี
และคอนกรีตบล็อกฉบับใหม่

กฤษฎา	สุทธิพันธ์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	216	ประจ�าเดือน	พฤษภาคม	
ปีที่พิมพ์	2564
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27 การพัฒนานวัตกรรมการวดัของมาตรวิทยาระดบั
ทุติยภูมิ

ว่าที่	ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์	ดีอ�่า วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	216	ประจ�าเดือน	พฤษภาคม	
ปีที่พิมพ์	2564

28 ศนูย์เครือ่งมอืทดสอบทางวัสดุ	(Materials	Testing	
Center)	กรมวิทยาศาสตร์บริการขับเคลื่อนงาน
วิจัยด้านวัสดุและวัสดุขั้นสูงของประเทศ

ปราณี	จันทร์ลา
อุสุมา	นาคนิคาม

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	217	ประจ�าเดือน	กันยายน	
ปีที่พิมพ์	2564

29 บทเรียนจาก..ฟ้าทะลายโจร ปัทมาพร	จิตปรีดา
ธนวรรณ	โรจน์ปิติกุล

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	217	ประจ�าเดือน	กันยายน	
ปีที่พิมพ์	2564

30 กรมวิทยาศาสตร์บรกิารน�าวิทยาศาสตร์	วิจยั	และ
นวัตกรรมมุ่งผลักดันพืชเศรษฐกิจใหม่	“กัญชง”

ชญานี	บาตรโพธิ์	
จุฑามาศ	เจียมเจือจันทร์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	217	ประจ�าเดือน	กันยายน	
ปีที่พิมพ์	2564

31 	กรมวิทยาศาสตร์บรกิารวิจยัและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจ	BCG

อมรพล	ช่างสุพรรรณ
นิมิต	พาลี	
จิระฉัตร	ศรีแสน

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	217	ประจ�าเดือน	กันยายน	
ปีที่พิมพ์	2564

32 พศ.	กับการพัฒนาสู่อนาคตด้วยระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน	ด้านคุณภาพของประเทศ

ศันศนีย์	บุญสาลี วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	217	ประจ�าเดือน	กันยายน	
ปีที่พิมพ์	2564

33 โกลวดิสชาร์จออพติคอลอิมิสซันสเปกโทรเมตร	ี
(GD-OES)	 เทคนิคที่ตอบโจทย์เ ร่ืองสมบัติ																	
การเคลือบในผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าชุบโลหะ

วันดี	ลือสายวงศ์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	217	ประจ�าเดือน	กันยายน	
ปีที่พิมพ์	2564

34 เศรษฐกิจหมุนเวียน ดวงกมล	เชาวน์ศรีหมุด วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	70	
ฉบับที่	217	ประจ�าเดือน	กันยายน	
ปีที่พิมพ์	2564

35 การให้การรับรองระบบงานข้ามประเทศ(Cross-
Frontier	Accreditation)

กิจติศักดิ์	ยศอินทร์ วารสารกองบรหิารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร	
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ฉบับที่	49	(ตุลาคม	
2563	-	มกราคม	2564)
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36 ห้องปฏิบัติการทดสอบน�้าตาลและผลิตภัณฑ์
น�้าตาลยกระดับความเชื่อมั่นนวัตกรรมสู่อนาคต

ปวีณ์นุช	พรหมอ่อน วารสารกองบรหิารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร	
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ฉบับที่	49	(ตุลาคม	
2563	-	มกราคม	2564)

37 การจดัการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตักิาร
ให้เห็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล

ณัฏฐกานต์	เกตุคุ้ม วารสารกองบรหิารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร	
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ฉบับที่	49	(ตุลาคม	
2563	-	มกราคม	2564)

38 ข้อก�าหนด	ISO	19011:	2018 สวรรยา	เชื้อพันธ์ วารสารกองบรหิารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร	
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ฉบบัที	่50	(กุมภาพันธ์		
–	พฤษภาคม	2564)

39 เลขนัยส�าคัญและการปัดเศษ สวรรยา	เชื้อพันธ์ วารสารกองบรหิารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร	
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ฉบบัที	่50	(กุมภาพันธ์		
–	พฤษภาคม	2564)

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน  4 เรื่อง ดังนี้ 

เรื่องที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน ชื่อวารสาร

1 Enhance	Corrosion	Resistance	of	Aluminium	
Alloy	Using	Hybrid	Sol-Gel	Coating	

อุสุมา	นาคนิคาม
อิสรีย์	ยังถิน	
กนิษฐ์	ตะปะสา

Thai	 Journal	 of	 Nanoscience	 and	
Nanotechnology,	Vol.	6	No.	2	(2021)		
Published:	2021-12-31	http://www.nano.
kmitl.ac.th/tjnn/index.php/tjnn/article/view/54	

2 ชุดโครงการ	การเพิม่มูลค่าวสัดคุอมโพสิทเพือ่ใช้
ทางการแพทย์	(Book	Chapter	:	Antimicrobial/
antiviral	nano-TiO2	coatings	 for	medical	
applications)

จริยาวดี	ศิริจันทรา Antimicrobial/Antiviral	Materials:	Polymers,	
Metals,	Ceramics,	and	Applications

3 The	comparison	of	different	sand	sources	for	
glass	industrial	production

เอกรัฐ	มีชูวาศ
วสุริษา	สุริโยพร

Materials	Today:Proceedings	Volume	47,	
Part	12,	2021,	Pages	3445-3448

4 The	influence	of	yttria-stabilised	zirconia	and	
cerium	oxide	on	the	
microstructural			morphology	and	properties	
of	a	mica	glass-ceramic	for	
restorative	dental	materials	

เอกรัฐ	มีชูวาศ Journal	of	Asian	Ceramic	Societies	Volume	
9,	2021	-	Issue	3	Pages	926-933
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	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	โดยกองเทคโนโลยชีมุชน	มบีทบาทภารกิจ

ทีส่�าคญัในการยกระดบัสนิค้าเกษตรและพัฒนาผลติภัณฑ์ชมุชนให้ได้

มาตรฐาน	มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	ด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม	โดยการน�าองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจากผลการวจิยัและพัฒนาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่

ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย	 วิสาหกิจชุมชน	และผู้ประกอบการ	

OTOP	เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์	OTOP	ให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน	อกีทัง้ลงพ้ืนทีใ่ห้ค�าปรกึษาเชงิลกึ	โดยเก็บข้อมลูและ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มาทดสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ	และพัฒนากระบวนการผลิตให้

ได้มาตรฐาน	เพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการย่ืนขอรับรอง

มาตรฐานรวมทั้งได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน													

ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ			

โดยได้ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครฐัและในระดบัท้องถ่ิน	

เช่น	ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	และหน่วยงานในพ้ืนที่	 	 	 เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ	OTOP	ให้สามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	 	 เพ่ิมโอกาสขยายช่องทางการตลาดในการ

จ�าหน่ายสนิค้าภายในและต่างประเทศได้	จงึมส่ีวนสนบัสนุนการบรรลุ

เป้าหมายในการเพ่ิมขดีความสามารถของชมุชนท้องถ่ินในการพัฒนา

พึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพต่อไป	โดยใน

ปีงบประมาณ	2564	มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	จ�านวน	80	

ผลติภณัฑ์		และผูเ้ข้ารบัการถ่ายทอดความรูแ้ละเรยีนรูผ่้านการเข้าร่วม

กิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้	ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ	

Lifelong	Learning	จ�านวน	1,022	คน		

	 จากผลงานวิจัยและพัฒนา	ดังน้ี

	 1.	 การบ�าบัดน�้าเสียจากการแปรรูปมะพร้าวขาว

	 2.	 การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ

	 3.	 การพัฒนาผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางสมนุไพร	ผลติภัณฑ์บ�ารงุผวิ	

ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร	 เจลล้างมือแอลกอฮอล์	 และ														

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	(ลูกประคบสมุนไพร)		

	 4.	 เทคโนโลยีการท�าเจลแอลกอฮอล์ล้างมอืและสเปรย์แอลกอฮอล์

	 5.	 เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลติภัณฑ์อาหารแปรรปู	(ประเภท

ปลาส้มและการแปรรูปปลา)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถน�าวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์

	 6.	 ลงพ้ืนทีส่�ารวจการบ�าบดัน�า้เสยีจากกระบวนการย้อมสสี�าหรบั

ผลิตภัณฑ์	OTOP	ประเภทผ้าทอ

	 7.	 ลงพ้ืนท่ีให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเรื่องการมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสี

ธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบาติก

	 8.	 ลงพ้ืนทีส่�ารวจข้อมลูปัญหาการผลติและให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ

แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร

	 โดยมีชุมชนหรือท้องถ่ินท่ีได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	
ทั่วทุกภูมิภาค	12	แห่ง	ดังนี้

1. กลุ่มนายปัญญา เบญจปัญญาวงศ์	จ.แพร่	ด�าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาเครือ่งกรองน�า้ส�าหรบัใช้ในการอปุโภคบรโิภค
และใช้ในกระบวนการผลิต

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอเสื่อกกลายลิด
จ.กาฬสินธุ์ 

กลุ่ม นายปัญญา เบญจปัญญาวงศ์
จ.แพร่

ชุมชนบ้านบางกระสอ  จ.นนทบุรี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน
จ.บึงกาฬ

กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านรัตนวาปี
จ.หนองคาย

กลุ่มสุพัตราไข่เค็ม  จ.กรุงเทพฯ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
แป้งข้าวหอมมะลิ 105 จ.ร้อยเอ็ด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชน
บ้านหนองฆ้อ  จ.ระยอง

ชุมชนรมณีย์ (กลุ่มวิสาหกิจรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตร)  จ.พังงา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผัก
เกษตรในชุมชน  จ.ภูเก็ต

กลุ่มมาลีลันตา  จ.กระบี่่

วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านศาลาตำเสา
จ.พัทลุง
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2. กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านรัตนวาปี	จ.หนองคาย	ด�าเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราใน
ผลิตภัณฑ์จักสานและการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ

3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน	จ.บึงกาฬ	ด�าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาเครือ่งกรองน�า้ส�าหรบัใช้ในการอปุโภคบรโิภค
และใช้ในกระบวนการผลิต

4. ศนูย์เรยีนรูก้ลุม่ทอเส่ือกกลายลดิ	จ.กาฬสนิธ์ุ		ได้รบัการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเชือ้ราในผลติภัณฑ์จกัสาน	และการ
ย้อมสเีส้นกกด้วยสธีรรมชาต	ิเน่ืองจากผลติภณัฑ์ของกลุม่ผูป้ระกอบ
การเป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากกก	เช่น	เสื่อกก		กระเป๋า	หมวก		ที่
รองแก้ว	มีปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อราโดยเฉพาะในฤดูฝน	และมี
ความสนใจเปลีย่นการย้อมสผีลติภณัฑ์จาก		สเีคมเีป็นสธีรรมชาต	ิ
โดยด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยี	หลกัสตูร	“การย้อมสธีรรมชาติ
และป้องกันเชือ้ราในผลติภัณฑ์จกัสาน”	ให้แก่สมาชิกกลุม่ผูป้ระกอบ
การ	ระหว่างวันที	่16	–	18		พฤศจกิายน		2563		ณ		ศนูย์เรยีนรูก้ลุม่
ทอเสื่อกกลายขิด	หมู่	3	ต�าบลโนนศิลา	อ�าเภอสหัสขันธ์	จังหวัด
กาฬสินธุ์

5. กลุม่วสิาหกิจชมุชนผลติแป้งข้าวหอมมะล ิ105 จ.ร้อยเอด็	โดย
การด�าเนินการเทคโนโลยีการผลิตแป้งชุบทอดกรอบจากแป้งข้าว
หอมมะลิ

6. ชมุชนบ้านบางกระสอ 	จ.นนทบรุ	ีด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรปูเหด็ทอดปรงุรส	เพ่ือเพ่ิมมลูค่าเห็ดแปรรปูโดยการแนะน�า
วิธีการแปรรปูเห็ดทอดปรงุรส	การควบคมุการใช้น�า้มนัทอดซ�า้	และ
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม	 	

7. กลุม่สพุตัราไข่เคม็		จ.กรงุเทพฯ	ได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เร่งกระบวนการดองไข่เค็มด้วยวิธีซูสวีด		(Sous-vide)	เนื่องจากผู้
ประกอบการต้องการเร่งกระบวนการดองไข่เค็มให้มีระยะเวลาใน
การดองทีเ่รว็ขึน้จากเดมิ	โดยได้ด�าเนนิการให้ค�าแนะน�าและศกึษา
ทดลองสภาวะเร่งกระบวนการดองไข่เค็มด้วยวิธีซสูวีด	(Sous-Vide)	
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ผลจากการด�าเนินงานส่งผลให้ผู้
ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มที่มีคุณภาพที่ดีสม�่าเสมอ	ไข่แดง
มีสีแดงเข้ม	มันเงา	ตามลักษณะปรากฎไข่เค็มทั่วไป

8. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงและพัฒนาไก่ชน บ้านหนองฆ้อ  
จ.ระยอง	ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงเน้ือสัมผัส
ผลิตภัณฑ์แหนมไก่โดยใช้วิธีซูสวีด(Sous-vide)

9. ชุมชนรมณีย์ (กลุ่มวิสาหกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร)  
จ.พังงา	ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยน�้าว้าให้
แก่กลุ่มและชุมชน	 ท่ีสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ได้	เช่น	เฟรนช์ฟรายส์กล้วย	แยมกล้วย	เป็นต้น

10. กลุม่วสิาหกจิชมุชนพชืผกัเกษตรในชมุชน 	จ.ภูเก็ต	ด�าเนนิการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยน�้าว้า	 เพ่ือเพ่ิมมูลค่ากล้วย
น�า้ว้า	และเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุม่และชมุชน	เช่น	เฟรนช์ฟรายส์กล้วย	
แยมกล้วย	ข้าวเกรียบกล้วย	เป็นต้น

11. กลุ่มมาลีลันตา	จ.กระบี่	ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัด
ย้อมสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบาติก

12. วิสาหกิจชมุชนเครือ่งแกงบ้านศาลาต�าเสา	จ.พทัลุง	ด�าเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน�้าพริกไตปลาแห้งโดยการให้ค�า
ปรึกษาแนะน�าสูตรวิธีการแปรรูป	การจัดการด้านวัตถุดิบเบื้องต้น	
และการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 	การคัดเลือก													
การล้างท�าความสะอาดวัตถุดิบ	กรรมวิธีการผลติท่ีไม่ถูกสขุลกัษณะ	
รวมถึงการฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนเพ่ือสามารถยืดอายุการเก็บได้นานขึน้
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การบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

	 เพ่ือให้ประเทศมแีหล่งกลางของข้อมลูสารสนเทศวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	ที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิทยาศาสตร์	 นัก

วิจยั	นกัประดษิฐ์	คดิค้น	ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม	บคุลากรทางการ

ศึกษา	และประชาชนท่ัวไป	ในอันที่จะน�าข้อมูล	สาระ	ความรู้ท่ีได้ไป

ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า	 วิเคราะห์ทดสอบ	วิจัยพัฒนางาน

วิชาการ	วิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม

	 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	และ

จดัการระบบห้องสมดุอตัโนมตั	ิให้บรกิารแก่ผูใ้ช้ทัง้ภายในและภายนอก

หน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเว็บไซต์		http://siweb.dss.

go.th	เป็นการขยายการให้บรกิารให้รวดเรว็และท่ัวถึงโดยไม่จ�ากัดสถาน

ทีแ่ละเวลา	

	 นอกจากน้ี	 ยังมีการพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละฐานข้อมลูดจิทิลั	ตลอดจนการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการและบริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส	์

(e-Library)	ซึ่งเอื้อต่อการน�าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุค

สมัย	เพ่ือขยายขีดความสามารถด้านบริการสารสนเทศวิชาการท่ีทัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรช้ันน�าที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

สมัย	พัฒนาระบบงานส�าหรับการสร้าง	การจัดการเนื้อหา	จัดการการ

อ่านหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์	วารสารอเิลก็ทรอนกิส์	(e-Book/e-Journal)	

และรวบรวมทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบอเิล็กทรอนิกส์	ให้สามารถ

บริการสืบค้นแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเชื่อม

โยงกับแหล่งสารสนเทศอืน่อย่างมปีระสทิธิภาพและมปีระสทิธิผล	และ

เพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่

ภาคอตุสาหกรรมและวิสาหกิจชมุชน	และยังมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิ

ให้มีการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ดังนี้	

	 1.	 มีศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	เพ่ือช่วยให้ผูใ้ช้บรกิารได้รบัข้อมลูทีถู่กต้อง	สะดวก	
รวดเร็ว	ท�าให้มีผู้ขอรับบริการเพิ่มขึ้น

	 2.	 จัดท�าฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจให้มีข้อมูลที่ทันสมัย

	 3.	 พฒันาสารสนเทศในรปูแบบดจิทิลัเพือ่เพิม่ศกัยภาพการเข้า
ถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาค
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

	 โดยในปีงบประมาณ	2564	กองหอสมุดและศูนย์สารทนเทศ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	สามารถสง่มอบ

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ภาคการผลติและบรกิาร	

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเวบ็ไซต์  http://siweb.dss.go.th
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จ�านวน	 4,718	 รายการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จ�านวน	1,363	รายการ	เพ่ือน�าไปใช้ใน

ด้านการพัฒนาสนิค้าให้ได้รบัการตรวจสอบ	สอบเทยีบคณุภาพ	อกีทัง้

มกีารให้บรกิารแนะน�าตอบค�าถามให้ข้อมลูทางโทรศพัท์	ศนูย์ราชการ

สะดวก	6,693	ครั้ง	ผู้เข้าชมเว็บไซต์	http://www.dss.go.th	จ�านวน	

28,629	ครั้ง	และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	วศ.	524	เรื่อง

การบรหิารจัดการองค์กรให้มีประสทิธิภาพตามหลกัธรรมาภบิาล 

	 ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ	

(ส�านกังาน	ป.ป.ช.)	ได้ด�าเนินการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสใน

การด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	

โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศ	กรมวิทยาศาสตร์

บรกิารได้เข้าร่วมการประเมนิในครัง้น้ี	ภายใต้ความร่วมมอืของส�านกั/

กองและบคุลากร	วศ.	ในการร่วมให้ความเห็นและประเมนิ	ผ่าน	3	เครือ่งมอื	

เพ่ือชีวั้ดคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ	วศ.	คอื

	 1.	 แบบวัดการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใน	(Internal	Integrity	

and	Transparency	Assessment	:	IIT)	เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือก

ตัวเลือกค�าตอบตามการรับรู้ของตนเอง	โดยมี	 วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ

ข้อมลูจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใน	โดยเป็นการประเมนิระดบัการรบั

รู้	ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง	ใน	5	ตัวชี้วัด	

ได้แก่	 1.	ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี	 2.	ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ																							

3.	 ตัวชี้วัดการใช้อ�านาจ	 4.	 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ																								

5.	ตวัชีวั้ดการแก้ไขปัญหาการทุจรติ	โดย	วศ.อว.ได้เผยแพร่	QR-Code	

ให้ส�านกั/กอง	ประกอบด้วย	ข้าราชการ	พนกังานราชการ	ลกูจ้างประจ�า	

พนักงานจ้างเหมาบริการ	โดยได้คะแนนเฉลี่ย	79.06	คะแนน

	 2.	 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	(External	

Integrity	and	Transparency	Assessment:	EIT)	เป็นแบบวัดที่ให้ผู้

ตอบเลือกตัวเลือกค�าตอบตามการรับรู้ของตนเอง	โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	โดยเป็นการประเมิน

ระดับการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอกทีม่ต่ีอหน่วยงานท่ีประเมนิ	

ใน	3	ตวัชีวั้ด	ได้แก่	ตวัชีวั้ดคุณภาพการด�าเนนิงาน	ตวัชีวั้ดประสทิธิภาพ

การสื่อสาร	และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท�างาน	 โดย	วศ.อว.	

รวบรวมรายชือ่ผูร้บับรกิารของงานตามภารกิจ	วศ.	โดยได้คะแนนเฉลีย่	

98.25	คะแนน

	 3.	 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(Open	Data	 Integrity	

and	Transparency	Assessment:	OIT)	เป็นแบบวัดท่ีให้ผูต้อบแสดง

หลักฐานว่ามีการเป ิดเผยข้อมูลตามที่ก�าหนดต่อสาธารณชน																										

ผ่านทางการระบุ	URL	ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน	โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน	โดยเป็นการ

ประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้																						

ใน	2	ตัวชี้วัด	ได้แก่	ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล	(ประกอบด้วย	5	ตัวชี้วัด

ย่อย	ได้แก่	ข้อมูลพื้นฐาน	การบริหารงาน	การบริหารเงินงบประมาณ	

การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล	และการส่งเสรมิความโปร่งใส)	

และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต	(ประกอบด้วย	2	ตัวชี้วัดย่อย	ได้แก่	

การด�าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจรติ	และมาตรการภายในเพ่ือป้องกัน

การทุจริต)	วศ.อว.	รวบรวมข้อมูลจาก	ส�านัก/กอง	และน�าเผยแพร่ขึ้น

บนเว็บไซต์	www.dss.go.th	โดยได้คะแนนเฉลี่ย	95.45	คะแนน

ตัวอย่างกิจกรรมของ ITA ของ วศ.อว.

 1.	 จัดให้มีระบบการร้องเรียน	/แจ้งขอบคุณ	ออนไลน์	พร้อมวิธี
การด�าเนินการเรื่องร้องเรียน	https://www.dss.go.th/com-
plain/	

	 2.	 การประกาศเจตจ�านงสุริตของผู้บริหาร	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564
	 	 https://www.dss.go.th/index.php/dssnews/1337-21-2563	

	 3.	 นโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี	วศ.	2564
	 	 https://www.dss.go.th/ita/2564/doc/o35-1.pdf		

	 4.	 การด�าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจรติ	โดยการจดัท�าแผนปฏบัิติ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	พ.ศ.	2564

	 	 https://www.dss.go.th/ita/2564/doc/o39.pdf		

	 5.		 รายงานผลการวเิคราะห์การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส	
พ.ศ.	2563	และ	การด�าเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

	 	 https://www.dss.go.th/ita/2564/doc/o42.pdf	
	 	 https://www.dss.go.th/ita/2564/doc/o43.pdf	

ช่องทางการรายงานการประเมิน ITA ของ วศ.อว. 2564
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ผลงานเด่น
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กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร รบัรางวลัเลศิรฐั ผลงานการยกระดบัการใหบ้รกิาร
ตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑป้์องกนัเช้ือโควดิ-19

	 วศ.		ได้รับรางวัลเลิศรัฐ	ประจ�าปี	2564	ในสาขาบริการ
ภาครฐั	ประเภทยกระดับบรกิารทีต่อบสนองต่อสถานการณ์
โควิด	19	ระดบัด	ีจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ	(ก.พ.ร.)	โดยเมื่อวันที่	16	กันยายน	2564	นพ.ปฐม	
สวรรค์ปัญญาเลิศ	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร	เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ	ในรูปแบบการจัด
งานแบบออนไลน์	 โดยมีนายวิษณุ	 เครืองาม	รองนายก
รัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี		รางวัลเลิศรัฐ	เป็นรางวัลแห่ง
เกียรติยศท่ี	ก.พ.ร.	มอบให้หน่วยงานราชการท่ีได้มุ่งมั่น
ปฏิบัติราชการจนประสบความส�าเร็จมีความเป็นเลิศแห่ง
หน่วยงานรัฐทั้งปวง	และรางวัลในสาขาบริการภาครัฐ		
ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด	
19	เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการ
จัดบริการ	การเพ่ิมประสิทธิภาพ	หรือการพัฒนาการให้
บริการ	ที่เป็นภารกิจหลักของ	หน่วยงาน	ในการควบคุม/
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด	19	หรือการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท�างาน	ในเชิงรุกในการรองรับสถานการณ์โค
วิด	19	ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ	จึงถือได้
ว่าเป็นหน่วยงานท่ีมผีลการท�างานในการยกระดับคณุภาพ
การให้บริการที่ประสบผลส�าเร็จ	และสามารถสร้างขวัญ
ก�าลังใจ	รวมท้ังกระตุ้นให้หน่วยงาน	มีความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจในการท�าหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น	

พิพัฒน์	ดียอดยิ่ง นักวิชาการเผยแพร่

กนิษฐ์		ตะปะสา			 ผู้อ�านวยการกองวัสดุวิศวกรรม
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	 ผลงานท่ีได้รับ	 วศ.	 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ	 ประจ�าปี	 2564	 คือ																								

การยกระดับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อ								

โควดิ-19	ทีเ่ป็นผลงานท่ี	วศ.	รเิริม่เมือ่ต้นปี	2563	ในช่วงท่ีเชือ้โควิด	19	

เริม่แพร่ระบาดในประเทศไทย	ท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนผลติภณัฑ์

ป้องกันเชือ้	เช่น	หน้ากากอนามยั	หน้ากาก	N95	ชดุ	PPE	เป็นต้น	รฐับาล

ต้องเร่งจัดหาเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสขุในการปฏิบติังาน	อกีท้ังประชาชนและองค์กรหลายแห่งได้

ร่วมกันจดัหาอปุกรณ์	PPE	บรจิาคให้กับโรงพยาบาล	และผลติแอลกอฮอล์

ฆ่าเชื้อแจกจ่าย	อย่างไรก็ตาม	คุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่

ส�าคัญที่สุด	เพราะถ้าน�าอุปกรณ์	PPE	ที่ไม่ได้มาตรฐานมาปฏิบัติงาน

ใกล้ชดิผูต้ดิเชือ้ย่ิงท�าให้เกิดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เพ่ิมมากขึน้	ซึง่ใน

ขณะนั้นการตรวจสอบประสิทธิภาพถือว่าเป็นอุปสรรค	โดยเฉพาะกับ

หน้ากากอนามยั	หน้ากาก	N95	และชดุ	PPE	ทางการแพทย์	เนือ่งจาก

ไม่มหีน่วยงานใดในประเทศทีส่ามารถตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ได้

ตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน	เบ็ดเสร็จในที่เดียว		วศ.	จึงจัดตั้ง	

“โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อ																

โควิด-19”	โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ป้องกันเชื้อโควิด-19	อันได้แก่	หน้ากาก	N95	หน้ากากอนามัยแบบผ้า	

แอลกอฮอล์เจลและสารฆ่าเชื้อ	และชุด	PPE	ทางการแพทย์	ให้กับ					

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ	ชุมชน	และท้องถ่ิน	องค์กร												

การกุศล		ผู้ผลิตภายในประเทศท่ีผลิตให้กับหน่วยงานภาครัฐ	ชุมชน	

และท้องถ่ิน	ผูบ้รจิาคให้กับโรงพยาบาลหรอืหน่วยงานภาครฐั	และนัก

วิจัยท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์	PPE	โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	การให้บริการตรวจ

สอบน้ีได้อาศัยภาคีเครือข่ายห้องปฏิบัติการของหน่วยงานพันธมิตรที	่

วศ.อว.	มีความร่วมมือด้วย	อันได้แก่	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง

ทอ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	คณะวิศวกรรมศาสตร์

และคณะเภสชักรรม	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	โดย	วศ.	ท�าหน้าทีเ่ป็น

ท้ังหน่วยตรวจสอบและเป็นศูนย์กลางรับบริการให้กับภาคีเครือข่าย

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ		โดยจ�านวนผลงานของการ

ให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19	 ได้แก่													

สเปรย์แอลกอฮอล์		เจลอนามยั	สารฆ่าเชือ้		หน้ากาก	N95		หน้ากากผ้า		

ชุด	PPE	ให้กับทั้ง	99	หน่วยงาน	313	ผลิตภัณฑ์	และรายการทดสอบ	

1,357	รายการ	 	และผู้ประกอบการไทยจ�านวนมากกว่า	 20	แห่ง															

ผลิตชุด	PPE	แบบ	Surgical/isolation	gown	ระดับ	2	รุ่น	“เราสู้”	และ	

Coverall	ระดับ	4	รุ่น	“เราชนะ”	ให้องค์การเภสัชกรรมเพื่อแจกจ่ายไป

ยังโรงพยาบาลท่ัวประเทศ	จ�านวน	44,000	ชดุ	และ	จ�านวน	65,000	ชดุ	

ตามล�าดับ	คิดเป็นมูลค่า	44	ล้านบาท		ปัจจุบันมีหน่วยงานหลายแห่ง

ในประเทศสามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19	ได้	และ	

วศ.	จะมุ่งมั่นพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบของไทยให้ได้มาตรฐาน

สากล	เพ่ือเสรมิสร้างขดีความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคณุภาพ

ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อไวรัสที่ครบถ้วน								

ไม่ต้องพึงพาต่างประเทศเมือ่เกิดเหตกุารแพร่ระบาดของโรคอบุตัใิหม่

ในอนาคต
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กิจกรรม “Clean and Clear” หนนุโครงการ อว.พารอด ส่งคนืพืน้ที่ปลอดภยั
แก่ชุมชนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

 ในช่วงปลายปี 2564 หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการ         

ล็อคดาวน์ประเทศครั้งใหญ่เน่ืองจากการระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ท�าให้สถานการณ์ในประเทศไทยเริ่ม

ดขีึน้เป็นล�าดบั	จากการติดตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-19	 (ศบค.)	 พบว่า	 จ�านวนผู ้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันค่อยๆ																					

ลดจ�านวนลดลง	มีผู้หายป่วยกลับบ้านเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	ในขณะ

เดียวกันยังต้องปฏิบัติตามมาตรการล็อคดาวน์อย่างต่อเน่ือง																					

เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ	ทั้งยังช่วยลดภาระของบุคคลากร

ทางการแพทย์อีกด้วย

	 	 ดังน้ัน	 เมื่อจ�านวนผู้ป่วยโควิดลดลง	 โรงพยาบาลสนามและ								

สถานท่ีพักคอยต่างๆ	ได้ทยอยปิดท�าการจงึจ�าเป็นต้องท�าความสะอาด

พ้ืนท่ีให้มีความปลอดภัยเพ่ือให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว		

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)												

โดยศาสตราจารย์	 (พิเศษ)	ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวง	อว.	จึงด�าริให้จัดกิจกรรม “Clean and Clear ส่งคืนพื้นที่

ปลอดภยัสูช่มุชน” ภายใต้โครงการ “อว.พารอด” และมอบหมาย

ให้กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) เป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนินการ

ท�าความสะอาดโรงพยาบาลสนาม	สถานที่พักคอย	ชุมชนต่างๆ	ที่เคย

เป็นสถานท่ีรกัษาและเป็นทีพั่กคอยของผูป่้วยโควิด-19	ในเขตกรงุเทพฯ	

และปริมณฑล		โดย	วศ.	จัดท�าคู่มือการใช้งานน�้ายาฆ่าเชื้อตั้งแต่ขั้น

ตอนการเตรียมสารฆ่าเชื้อ	 วิธีท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ	ตลอดจน

แนวทางปฏบิตัใินการท�าความสะอาดเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการของ

กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข		พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในการ

ผสมน�้ายาและชุด	PPE	ให้กับเจ้าหน้าที่จิตอาสาหน่วยงานท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม	

	 ด้วยภารกิจของ	วศ.	 ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการให้บริการทาง

วิทยาศาสตร์	การก�ากับดแูล	ส่งเสรมิ	วิจยัและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	รวมท้ังเป็นสถานปฏบิตักิารกลางทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ	ดงันัน้	ก่อนลงพ้ืนทีจ่รงิ	วศ.	ได้จดัอบรมให้ความ

พิพัฒน์	ดียอดยิ่ง นักวิชาการเผยแพร่
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รู้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสาโดยนักวิทยาศาสตร์	วศ.		และทุกครั้งที่ลงพื้นที่

ท�าความสะอาด	วศ.	จะมีเจ้าหน้าที่น�าความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดต่อ

ให้แก่หน่วยงานในพ้ืนทีต่่างๆ	ก่อนลงมอืปฏบิตัจิรงิ	ซึง่ความรูท่ี้ถ่ายทอด

เก่ียวกับวิธีการใช้สารฆ่าเชื้อ	Sodium	hypochlorite	ซึ่งมีคุณสมบัติ

ตามที่สหภาพยุโรปแนะน�าให้ใช้ในการฆ่าเชื้อโควดิ-19	ได้	การเตรียม

การท�าความสะอาดสถานที่ซึ่งผ่านการใช้งานจากผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19		

ประกอบด้วยการด�าเนินการ	 3	ขั้นตอน	 ได้แก่	 	 (1)	อุปกรณ์ท่ีใช้														

ท�าความสะอาดและสารเคมีส�าหรับฆ่าเช้ือ	 (2)	 วิธีการเตรียมน�้ายา									

ฆ่าเชื้อ	และ	(3)	 วิธีท�าความสะอาดบริเวณต่างๆ	ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ										

อีกท้ัง	 ข้อควรระวังในการใช้สารฆ่าเชื้อ	 โดย	 วศ.	 มีความพร้อม																									

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานน�้ายาฆ่าเชื้อ	และวิธีด�าเนินการ

อย่างถูกต้อง	พร้อมทั้งมีวิดีโอสาธิตให้กับหน่วยงานต่างๆ	สามารถ									

น�าไปศึกษาและใช้ประโยชน์ได้	ต่อไป

	 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินกิจกรรม	“Clean	and	Clear	ส่งคนืพ้ืนท่ี

ปลอดภัยสู่ชุมชน”	 	ตั้งแต่เดือนกันยายน	-	พฤศจิกายน	2564	วศ.												

ได้ลงพ้ืนท่ีสาธิตวิธีการใช้น�้ายาและสนับสนุนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ																				

ท�าความสะอาด	โดยให้บริการในหลากหลายหน่วยงาน	ประกอบด้วย	

โรงพยาบาลสนาม	สถานที่พักคอย	ชุมชน	หน่วยงานท้องถิ่น	โรงเรียน	

มหาวิทยาลัย	มูลนิธิ	 วัด	และสถานีต�ารวจ	รวมกว่า	26	หน่วยงาน												

ซึ่งในการท�ากิจกรรมดังกล่าวได้มีการเชิญชวน	ประชาชน	เจ้าหน้าท่ี	

นกัเรยีน	นกัศกึษา	ในหน่วยงาน	เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนัก

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวและเป็นประโยชน์	สามารถ

น�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ถูกต้อง	 นับเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคม										

ที่ได้รับความสนใจและเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี	สามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน	สถานศึกษา	ชุมชนต่างๆ	พร้อมที่

จะกลับมาชีวิตอย่างปกติได้อย่างปลอดภัย
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เจลล้างมือแอลกอฮอล์ร่วมต้านโควิด 19

	 ในสถานการณ์โควิด	19	การให้ความรูกั้บประชาชนเรือ่งการฆ่าเชือ้

เพ่ือป้องกันตนเองจากเชือ้โรคนัน้เป็นสิง่ส�าคญัเจลล้างมอืแอลกอฮอล์ก็

เป็นส่วนหน่ึงท่ีใช้ในการป้องกันตนเองจากการสมัผสัเชือ้	กรมวิทยาศาสตร์

บรกิาร	(วศ.)		จงึได้พัฒนาสตูรเจลแอลกอฮอล์	โดยมส่ีวนผสมของเอทลิ	

แอลกอฮอล์	อยู่ในปรมิาณมากกว่าร้อยละ	70	โดยปรมิาตร	(%volume	

by	volume,	%v/v)	และมีสารให้ความชุ่มชื้น	 	 (emollients)	 	 เช่น																				

กลเีซอรนี	และลาโนลนิ		ท้ังนีส้ตูรเจลแอลกอฮอล์ของกรมวิทยาศาสตร์

บรกิารได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบตักิารในเบือ้งต้นในการหาปรมิาณ

แอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ด้วยเคร่ืองแก๊สโครมาโตรกราฟี	 (Gas	

Chromatography,	GC)	พบว่ามีปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์มากถึง												

ร้อยละ	72	โดยปรมิาตร	และไม่พบเมทลิแอลกอฮอล์ในผลติภัณฑ์จงึ

เป็นการยืนยันให้ผูบ้รโิภคมัน่ใจถึงความปลอดภัยของเจลแอลกอฮอล์ที	่

วศ.	ผลติข้ึน		ทัง้น้ี	วศ.	ได้ให้ค�าปรกึษาด้านการผลติ	วัตถุดบิ	สารเคม	ี							

ซึ่งใช้ทดแทนกันได้	 และด�าเนินการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี	 และ																						

ภาคปฏิบตัใิห้กับภาครฐั	 เอกชนกลุม่ผูป้ระกอบการ	OTOP	รวมไปถึง

ประชาชนท่ัวไป		อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2563	จนถึงปัจจบุนั	ดงัน้ี

1.	 จดัท�าคลปิวีดโีอสอนท�าเจลแอลกอฮอล์	เพ่ือให้ประชาชนสามารถ

ผลติเจลได้เองท่ีบ้าน	สามารถเข้าถึงผ่านช่องทาง	Facebook	:	Doctor	

D	และทาง	YouTube	ซึง่ในขณะน้ี	มจี�านวนคนเข้าถึงแล้ว	532,931	

คน	(ข้อมลู	ณ	วันท่ี	8	มถุินายน	2564)

2.	 จดักิจกรรม	“วศ.อว.	มอบความรกัความห่วงใย	ชวนพ่ีน้องชาวไทย

รกัสุขภาพ	กิจกรรมเจลล้างมอืท�าเอง	สตูรกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร”	

เพ่ือให้ความรูแ้ก่ประชาชน	เก่ียวกับสารเคมแีละข้ันตอนในการผลิต

เจลแอลกอฮอล์	ให้สามารถท�าเจลล้างมอืได้เองทีบ้่าน	ในวันที	่14	

กุมภาพันธ์	2563	ซึ่งในงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็น

จ�านวนมาก

3.	 ผลิตเจลแอลกอฮอล์	จ�านวน	1,000	ขวด	เพื่อส่งมอบให้เมืองอู่ฮั่น	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	เดือนกุมภาพันธ์	2563

4.	 สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือสร้าง

เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้าง

ความตระหนักของประชาชนเรือ่งโรคอบุติัใหม่	การป้องกัน	และลด

โรคที่สามารถป้องกันได	้โดยการสอนการท�าเจลล้างมืออย่างง่าย

ให้แก่ครูและบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั	(กศน.)	เพ่ือเผยแพร่ให้กับนกัศึกษา	กศน.	และประชาชน

ที่พื้นที่ต่อไป	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า	200	คน	ณ	ห้องประชุม

เธียร์เตอร์	ชั้น	2	อาคาร	2	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	เอกมัย	

(ท้องฟ้าจ�าลอง)	วันที่	17	กุมภาพันธ์	2563

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน
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5.	 จดัฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร	หลกัสตูร	เจลล้างมอืแอลกอฮอล์	ให้กับ

ผู้ประกอบการ	OTOP	ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	เมื่อเดือนธันวาคม	

2563	

6.	 ผลิตเจลแอลกอฮอล์	จ�านวน	5,000	ขวด	เพื่อส่งมอบให้ประชาชน

ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดง	5	จังหวัดคือ		สมุทรสาคร		ชลบุรี	

ระยอง	จนัทบรุ	ีและตราด	รวมถงึบางส่วนของกรงุเทพมหานคร	ใน

การระบาดของโควดิ	19	ในประเทศไทย	รอบท่ี	2		ในเดอืนกุมภาพันธ์	

2564

7.	 สนบัสนนุวิทยากรให้ความรูใ้นโครงการ	“ไปรษณย์ีเพ่ิมสขุ”	ทีส่่งเสรมิ

คนไปรษณีย์ท�าดด้ีวยหวัใจ	โดยให้ความรูเ้พ่ือสร้างเสรมิสขุภาพและ

การป้องกันโรค	เพ่ือให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนกัของบคุลากร

ของ	บรษิทั	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	และประชาชน		เรือ่งเชือ้ไวรสัโค

วิด(COVID-19)การป้องกัน	และลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้			โดย

8.	 สนับสนนุเจลล้างมอืแอลกอฮอล์แก่ส�านกังานเขตพระนคร	จ�านวน	
800	ขวด	เมื่อเดือน	พฤษภาคม	2564

9.	 สนับสนนุเจลล้างมอืแอลกอฮอล์	แก่ผูป้ระสบภัยน�า้ท่วมในจงัหวัด
ชัยนาท	จ�านวน	300	ขวด	เมื่อเดือนตุลาคม	2564

	 ผลจากการด�าเนินงานของ	วศ.	ส่งผลให้ประชาชนได้รบัความรูเ้ก่ียว
กับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์	รวมถึงขั้นตอนในการผลิต
เจลแอลกอฮอล์ท่ีได้มาตรฐาน	สามารถน�าไปผลิตเองเพ่ือใช้ในการ
ป้องกันตนเองจากเชื้อโรคท่ีก�าลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน	และยังระบาด
อยู่อย่างต่อเน่ือง	อกีท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมกีารระบาดหนกั	ได้รบัเจล
แอลกอฮอล์	 เพ่ือใช้ส�าหรับการท�าฆ่าเชื้อโรค	 เป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง	

การอบรม	“การท�าเจลแอลกอฮอล์ล้างมอืและสเปรย์แอลกอฮอล์”	

ให้แก่	บคุลากรของ	บรษิทั	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากดั	และประชาชนทีพ้ื่นที่	

โดยมเีข้ามผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรม	80	คน	ณ	ห้องรบัรอง	1	มมุ	A	อาคาร

บรหิาร	ปณท	ถนนแจ้งวัฒนะ		หลกัสี	่	กรงุเทพฯ	เมือ่วันที	่19	กุมภาพันธ์	

2564
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พลิกโฉมผ้าบาติก...สู่วิถีการย้อมด้วยสีธรรมชาติ
นางสาวสายจติ		ดาวสโุข			นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
นางสาวโสรญา		รอดประเสรฐิ			นกัวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	

กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น	กองเทคโนโลยีชุมชน

การลงพืน้ท่ีจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการผ้าบาตกิ จังหวดักระบี่

	 ผ้าบาตกิเป็นศลิปะการวาดลวดลายบนผนืผ้าโดยใช้น�า้เทียนก้ันสี

เพือ่ไม่ให้ซึมเขา้หากนั	ท�าให้เกดิลวดลายและสีสันบนผืนผา้	เมื่อกั้นสี

ด้วยลายเทียนแล้วจึงน�าผ้ามาย้อมหรือระบายด้วยสีต่างๆ	ซึ่งเทคนิค

การลงเทียนและระบายสนีัน้จะสามารถท�าซ�า้ไปมาเพ่ือให้เกิดลวดลาย

และจ�านวนเฉดสีที่มากขึ้น	โดยสีท่ีใช้ย้อมบาติกนั้นส่วนใหญ่เป็นสี

สงัเคราะห์แบบย้อมเย็นเพ่ือไม่ให้เทียนทีก้ั่นสลีะลายเมือ่เกิดความร้อน		

ซึ่งข้อจ�ากัดเรื่องความร้อนนี้ท�าให้ไม่สามารถย้อมผ้าบาติกด้วยสี

ธรรมชาติได้		เนื่องจากการย้อมสีธรรมชาติโดยทั่วไปนั้นเป็นการย้อม

ร้อน	อย่างไรก็ตามการใช้สสีงัเคราะห์ในผ้าบาตกิน้ันจ�าเป็นต้องมรีะบบ

การบ�าบดัน�า้ทิง้จากการล้างสแีละสารเคมใีนกระบวนการผลติให้เหมาะ

สม		ซึง่เป็นระบบท่ีต้องมกีารลงทนุค่อนข้างสงู	กลุม่ผลติผ้าบาตกิขนาด

เล็กไม่สามารถลงทุนได้	ท�าให้เกิดการปนเปื้อนของสีสังเคราะห์และ

สารเคมีอันตรายสู่ระบบนิเวศน์โดยรอบ	จึงเป็นที่มาของแนวคิดด้าน

การพัฒนาผ้าบาติกจากสีธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นขึ้น

	 ปัจจบัุน	ผูบ้รโิภคมคีวามสนใจในผลติภัณฑ์ทีใ่ช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

มากขึน้		โดยเฉพาะในตลาดสิง่ทอและผลติภัณฑ์ผ้าไทยท่ีท�าจากเส้นใย

และย้อมด้วยสีธรรมชาติซึ่งเป็นสินค้าเชิงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม		

ท้องถ่ิน	แต่ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่ย้อมจากสีธรรมชาตินั้นมีข้อเสียเรื่อง

ความคงทนของสีต่อการใช้งาน	มีเฉดสีท่ีไม่หลากหลาย	วัตถุดิบจาก

ธรรมชาติไม่สามารถควบคุมให้เกิดเฉดสีที่ใกล้เคียงสีเดิมได้ระหว่าง

การย้อมแต่ละครั้ง	ดังน้ัน	การพัฒนากรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ									

เพ่ือให้เกิดมาตรฐานกระบวนการผลติ	และการก�าหนดคณุสมบติัของ

วัตถุดิบในการย้อมจากธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการด�าเนินการ

เพ่ือเสรมิทักษะผูป้ระกอบการผ้าทอ	ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ที่สามารถพัฒนาให้การใช ้สีธรรมชาติในผ้าทอท�าได ้ง ่ายขึ้น																																

มีความคงทนต่อการใช้งาน	และสามารถเกิดเฉดสีท่ีหลากหลาย												

รวมถึงการพัฒนาสีธรรมชาติจากวัตถุดิบในท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดเป็น												

อัตลักษณ์สีของแต่ละภูมิภาคอีกด้วย	

		 กองเทคโนโลยีชุมชน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ได้จัดท�าหลักสูตร	

“การมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติและเทคนิคการสร้างลายเส้นบาติกบน		

ผืนผ้า”	 เพ่ือถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการประเภทผ้าและเคร่ืองแต่ง

กายในจังหวัดกระบี่	ให้มีความเข้าใจในการน�าวัสดุธรรมชาติมาสร้าง

ลวดลายผ่านกระบวนการมัดย้อม	พัฒนาทักษะในการสร้างลายเส้น

บาตกิให้เป็นอตัลกัษณ์	การทดสอบการท�าผ้าบาติกด้วยผ้าชนดิต่างๆ	

และสร้างความเข้าใจในการเลอืกใช้วัสดแุละสท่ีีเหมาะสมกบัผลติภณัฑ์	

เพ่ือสร้างเกณฑ์คุณสมบัติของผ้าผืนและสามารถท�าให้ผ้าบาติกของ

กระบี่เป็นผ้าบาติกที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ก�าหนด	มผช.	เป็นที่

ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ทีม่คีณุภาพลวดลายสวยงามและปลอดภัย	เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการ

ตลาดและสามารถส่งออกได้			

องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น�าไปถ่ายทอด	

1.	 การเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นสารให้สี	 เช่น	 ใบหูกวาง														

ซึ่งจะให้เฉดสีที่หลากหลาย	มีสีเทา	สีน�้าตาลอมเทา	สีเขียวอ่อน	

และสีเหลืองอมน�้าตาล	

2.	 การมดัย้อมผ้าทอมอืให้เกิดลวดลายต่างๆ	และการสร้างเฉดสย้ีอม

ใหม่ๆ	โดยใช้ทฤษฎีในเรื่องของการผสมสีเข้ามาช่วย

3.	 การเลอืกใช้ผ้าทีม่คีณุภาพ	และการสกัดสด้ีวยเทคนคิต่างๆ	เพ่ือให้

ได้สีที่สวยงามเหมาะส�าหรับท�าผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติ
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ผ้าบาตกิแต้มสจีากใบหูกวาง และใบรบัรองให้แสดงเครือ่งหมาย มผช. 

ของกลุม่มารลีนัตา 

ผ้าบาตกิย้อมสธีรรมชาติในเฉดสต่ีางๆ ท่ีได้ เช่น 

บาตกิย้อมคราม บาตกิย้อมดนิแดงจังหวดักระบี่

ใบประกาศเกียรตคุิณพระราชทานจากการประกวดผ้าลาย

พระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสริวิณัณวรีฯ” ของกลุม่อ่าวลกึบาตกิ  

จากการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยใีห้แก่ผูป้ระกอบการผ้าบา

ตกิในจงัหวัดกระบี	่ท�าให้เกิดผลลพัธ์ในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

1.	 ท�าให้เกิดการแข่งขันในด้านการท�าผ้าท่ีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะในแต่ละกลุม่	ท�าให้นวัตกรแต่ละกลุม่สามารถสร้างผลติภณัฑ์

ความแปลกและโดดเด่น	มคีณุภาพได้มาตรฐาน	ยกตวัอย่างเช่น	กลุม่

เก๋บาติกท่ีท�าผ้าบาติกย้อมครามจากน�า้ทะเลท่ีถ่ายทอดโดย	วศ.	ร่วม

กับการออกแบบลวดลายประยุกต์โดยใช้ลายพ้ืนฐาน	คอื	“ลายขอ

เจ้าฟ้าสริวัิณณวรฯี”		ซึง่ก�าลงัเป็นท่ีนยิมและได้รบัความสนใจจาก

กลุม่นกัออกแบบและดไีซเนอร์ท่ีโดดเด่นในระดบัประเทศและระดบั

โลก		ย่ิงไปกว่าน้ัน	กิจกรรมน้ียังก่อให้เกิดรายได้เข้าสูก่ลุม่ผูป้ระกอบ

การ	จงึช่วยสร้างความมัน่คงในอาชพีได้อกีทางหน่ึง

2.	 เกิดอาชพีการย้อมสธีรรมชาตใินกลุม่ผูป้ระกอบการ	New	Skill	ของ

จงัหวัดกระบี	่ทียั่งไม่มคีวามเชีย่วชาญในการเชยีนเทยีนบาตกิ

3.	 เกิดเครอืข่ายโครงสร้างการตลาดทีส่ามารถเชือ่มโยงธุรกิจด้านการ

ท่องเทีย่วกับกลุม่ผูป้ระกอบการชมุชนในด้านผ้าย้อมสธีรรมชาตแิละ

ผ้าบาตกิ

4.	 ผูเ้ข้าอบรมสามารถน�าความรูท่ี้ได้จากการฝึกอบรม	เช่น	การย้อมผ้า

บาติกด้วยครามจากน�้าทะเล	หรือ	 วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถ่ิน	มา

พัฒนาต่อยอดท�าผ้าลายขอเจ้าฟ้าสริวิณัณวรฯี	เข้าประกวดและได้

รบัเกียรตบิตัรพระราชทานจากพระองค์หญิง	ท�าให้ผูเ้ข้าอบรมมชีือ่

เสยีงเพ่ิมขึน้	และมผีูส้นใจสัง่ท�าผ้าบาตกิย้อมสธีรรมชาตมิากข้ึน

4.	 การใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมีเดีย	เช่น	Facebook	 	ZOOM	

และได้ตั้งกลุ่มไลน์เพ่ือติดตามผล	ให้ข้อมูลข่าวสาร	และให้ค�า

ปรึกษาเกี่ยวกับการท�าผ้าบาติก
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เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟ ส�าหรับผู้ประกอบการ SME ไทย

กองเทคโนโลยีชุมชน

	 การประชุมระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ	กับ	สมาพันธ์	SME	ไทย	เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2564	โดยมี	ศ.ดร.เอนก		เหล่าธรรมทัศน์	รมว.

อว.	เป็นประธานการประชมุ	และ	ผศ.ดร.ดวงฤทธ์ิ		เบญ็จาธิกุล	ชยัรุง่เรอืง	เลขานกุาร	รมว.อว.	และโฆษก	อว.	ร่วมประชมุ	เพ่ือร่วมหนนุผูป้ระกอบ

การ	SME	ไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19	ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้	นัน้		กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	โดยกองเทคโนโลยีชมุชน	มคีวามมุง่มัน่ในการน�าเทคโนโลยี

พร้อมเสิร์ฟ	ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ	SME	ไทย	ในลักษณะสื่อออนไลน์	ให้ผู้ประกอบการได้เลือกรับความรู้ตามความถนัดและศักยภาพ	

ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้พ้นจากวิกฤติที่เกิดขึ้น	สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง	 โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และน�า

เทคโนโลยีดิจิดอลมาสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ	และยกระดับขีดความสามารถการผลิตให้สูงขึ้น	โดยมีจ�านวนสื่อออนไลน์รวม	43	เรื่อง	

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรูป 

วศ.	มีงานวิจัยด้านการถนอมและแปรรูปอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่

ในท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค		ได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ	ที่ใช้ในการยืด

อายุผลิตภัณฑ์อาหาร	ตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ท่ี

ดีต่อสขุภาพโดยใช้เทคนิคท่ีง่ายและต้นทนุต�า่	เช่น	การยืดอายุการเก็บ

รกัษาน�า้พรกิแกง		การผลติเครือ่งดืม่น�า้ผลไม้และสมนุไพรก่ึงส�าเรจ็รปู	

การผลิตปลาส้ม	การผลิตข้าวแผ่นกรอบปรุงรส	การผลิตครีมเทียม

ชนดิผงทีป่ราศจากกรดไขมันทรานส	์การผลติเครือ่งดืม่น�า้หวัปลีผสม

สมุนไพรพร้อมดื่ม	การผลิตสแน็คธัญชาติผสมผลไม้	เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางสมุนไพร 

 สมนุไพรเป็นวัตถุดบิท่ีได้รบัความนยิมน�ามาใช้ในการพัฒนาเครือ่ง

ส�าอางสมุนไพรอย่างแพร่หลาย	 	การเลือกใช้ตัวท�าละลาย	รวมถึง

กระบวนการสกัดสมุนไพรท่ีเหมาะสมถือเป็นองค์ความรู้เบื้องต้นท่ี												

ผูผ้ลติผลติภัณฑ์สมนุไพรจ�าเป็นต้องทราบ		วศ.	จงึได้ยกตวัอย่างเทคนคิ

การสกัด	และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถท�าได้เอง	 เช่น										

การผลติเครือ่งส�าอางโปรตนีกาวไหม		การผลติเจลแอลกอฮอล์ล้างมอื		

การผลิตเจลแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดว่านหางจระเข้		เป็นต้น
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ผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ 

 การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาตินั้นมีเทคนิคที่หลากหลาย	ขึ้นอยู่กับ	

ชนิดของผ้าที่จะย้อม	 	 พืชท่ีจะน�ามาท�าให้เกิดสี	 	ตลอดจนอุณหภูมิ	

ความเป็นกรด-ด่าง	รวมถึงชนิดของมอร์แดนท์	(สารช่วยให้ตดิส)ี	ทีช่่วย

ให้สีติดผ้าได้ดีขึ้น	 	วศ.	ได้รวบรวมเทคนิคต่าง	ๆ	มาไว้	 เช่น	การย้อม

ฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ	การพัฒนาผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติ	ความรู้เรื่อง

เส้นใยชนิดต่าง	ๆ		วิธีการท�าความสะอาดเส้นใยชนิดต่างๆ		เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เซรามิก  

 วศ.	 ถือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านเซรามิกแห่งหนึ่งของ

ประเทศ	 	 เน่ืองจากมีงานวิจัยด้านนี้มาอย่างยาวนาน	 	มีบุคลากรท่ี	

เชี่ยวชาญในเทคนิคต่าง	ๆ	ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เซรามิก	ได้แก่	การแกะ

ลวดลายนูนต�า่บนเนือ้ดนิส	ีการเขยีนสใีต้เคลอืบบนผลติภัณฑ์เซรามกิ	

การเขยีนสบีนเคลอืบเซรามกิ	การเคลอืบผลติภัณฑ์เซรามกิด้วยเคลอืบ

ก่ึงมนัก่ึงด้าน	การเตรยีมเคลอืบส�าหรบัเนือ้ดินพอร์ซเลน	การเตรยีมน�า้

ดินสี	การหล่อแบบ	การตกแต่งกระเบ้ืองด้วยเคลือบเสี	การท�าแบบ

พิมพ์หล่อเรือกอและ	การปั้นดอกรวงผึ้งเซรามิก	การขึ้นต้นแบบด้วย

จิ๊กเกอร์	การปั้นใบดาโอ๊ะ

ผลิตภัณฑ์จักสาน  

 ผลิตภัณฑ์จักสานถือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการน�าวัตถุดิบ														

จากธรรมชาติท่ีมีมูลค่าต�่า	มาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน																				

แต่เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานผลิตภัณฑ์จักสานมักเกิดเชื้อรา	ท�าให้ไม่

สามารถจ�าหน่าย	หรือส่งออกได้	 วศ.	มีองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริม																		

ผูป้ระกอบการด้านจกัสาน	เช่น	การป้องกันการเกิดเชือ้ราในผลติภณัฑ์

จักสาน	และการย้อมสีเส้นกก	เป็นต้น

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน�้าดื่ม   

 	น�้า	 เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต	ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภค	

ประชาชนอีกมากท่ีอาศัยอยู่นอกพ้ืนท่ีการประปานครหลวงหรือ															

การประปาส่วนภูมิภาค	ใช้น�้าจากแหล่งธรรมชาติ	ซึ่งอาจเจือปนด้วย

สิง่ทีไ่ม่พงึประสงค์ต่าง	ๆ 	ท�าให้น�า้ไม่เหมาะแก่การดืม่		อกีทัง้บางแห่ง

มีสนิมเหล็กเจือปนอยู่ในน�้าเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้น�้าเป็นสีแดง																							

ไม่สามารถน�ามาใช้ได้		เครื่องกรองน�้าดื่มจึงถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่

ควรมใีช้ในทกุครวัเรอืน		วศ.	จงึได้ผลติสือ่เพ่ืออธิบายวิธีการผลติเครือ่ง

กรองน�้าดื่มอย่างง่าย	รวมถึงการท�าความสะอาดเครื่องกรองน�้าด่ืม

เบือ้งต้น	เพ่ือให้ประชาชนสามารถศกึษาด้วยตนเอง	เป็นการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
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วศ. สร้างความเช่ือมั่นให้หน่วยตรวจสอบและรับรองไทยเป็นท่ียอมรับ                         
ในระดับสากล ด้วยการได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วมตามมาตรฐาน                
ISO/IEC 17011 : 2017 จาก APAC

	 ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	ท�าให้เศรษฐกิจถดถอยไปท่ัวโลก	เกิดปัญหาและอปุสรรค

ในการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า	 ท้ังคุณภาพสินค้าท่ีไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน	และข้อก�าหนดของประเทศคูค้่า	สงัคมมคีวามต้องการสนิค้า

ท่ีมีคุณภาพสูง	ได้มาตรฐานสากล	การตรวจสอบคุณภาพสินค้าจึง

ต้องการผลการทดสอบท่ีเชือ่ถือได้จากห้องปฏิบตักิารทีม่คีวามสามารถ

ตามมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรบัระหว่างประเทศท�าให้เกิดความมัน่ใจ

ในคุณภาพหรือมาตรฐานของสินค้าน้ัน	ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่น

ให้หน่วยตรวจสอบและรับรองในประเทศไทยให้มีระบบบริหารงาน

คุณภาพและได้รับการยอมรับเป็นสิ่งจ�าเป็น

	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยั	

และนวัตกรรม	โดยกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการเป็นหน่วย

รับรองระบบงานซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามมาตรา	30	แห่ง							

พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ	พ.ศ.2551		มีหน้าที่ส�าคัญใน

การให้การรบัรองความสามารถห้องปฏิบตักิาร	ผูจ้ดัโปรแกรมทดสอบ

ความช�านาญห้องปฏิบตักิาร	และผูผ้ลติวสัดอุ้างองิตามมาตรฐานสากล	

ได้พัฒนาและเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารงานของหน่วยรบัรองระบบ

งานเป็นไปตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17011	:	2017	จนได้รับการคง

สถานะการยอมรับร่วม	(Mutual	Recognition	Arrangement,	MRA)	

จากองค์การความร่วมมอืภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกว่าด้วยการรบัรองระบบ

งาน	(Asia	Pacific	Accreditation	Cooperation,	APAC)	ตามมาตรฐาน

ฉบบัใหม่	เมือ่วันท่ี	25	เมษายน	2563	ในขอบข่ายการรบัรองระบบงาน

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	17025	ผู้จัดโปรแกรมการ

จันทรัตน์	วรสรรรพวิทย์	 นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17043	

และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน	ISO	17034	

	 ระบบการยอมรับร่วม	(MRA)	ระหว่างหน่วยรับรองระบบงานด้วย

กันให้สทิธ์ิหน่วยตรวจสอบและรบัรองทีไ่ด้รบัรอง	ได้รบัการยอมรบัร่วม

ในระดับสากล	และอนุญาตให้ข้อมูลที่ก�ากับไปพร้อมสินค้าส่งออกได้

รับการยอมรับง่ายย่ิงข้ึนในตลาดต่างประเทศ	 เป็นการลดต้นทุนท่ีมี

ประสทิธิผลต่อผูผ้ลติและผูน้�าเข้าด้วยการลดความจ�าเป็นในการตรวจ

สอบซ�้าของอีกประเทศหน่ึง	อีกท้ังเพ่ิมความเชื่อมั่นด้านการทดสอบ

คุณภาพสินค้าของตลาดในประเทศ	และสร้างความเข้มแข็งให้แก่

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย	
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กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกับการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานการณ์โควิด-19

	 บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้า	และสร้างความเข้มแข็งด้าน

เศรษฐกิจ	ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้มีความรู้	และทักษะตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจึง

เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการอย่างย่ิง	รวมทั้งการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชวิีต	(Life-long	learning)	เป็นการ

เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนสามารถพัฒนาความรู	้และทักษะ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกที่	ทุกเวลา

	 ปี	พ.ศ.2564	เป็นปีทีเ่กิดวิกฤติโรคระบาดจากเชือ้ไวรสัโคโรน่า	2019	

(โควิด-19)	ซึง่มผีลกระทบทัง้ภาครฐั	เศรษฐกิจ	และสงัคม	เพ่ือควบคมุ

การกระจายของโรคให้อยู่ในวงจ�ากัดและไม่ท�าให้การบริการด้าน

สาธารณสุขเกิดจุดวิกฤติ	 รัฐบาลมีนโยบายให้หลายภาคส่วนจัดท�า

มาตรการท�างานจากบ้าน	หรอื	Work	from	home	กองพัฒนาศกัยภาพ

นกัวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบตักิาร	(พศ.)	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ได้ด�าเนิน

การตามแนวนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดัและได้น�าเทคโนโลยีการ

สื่อสารมาประยุกต์ใช้	โดยจัดให้มีการปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	การอบรมในระบบห้องเรยีน	ปรบัให้เป็นการอบรมแบบออนไลน์

ผ่านโปรแกรม	Zoom	แทนทัง้หมด	โดยจดัให้มกีารอบรมบคุลากรภายใน

เรื่องการใช้โปรแกรม	Zoom	และการแก้ปัญหาเบื้องต้น	ตั้งแต่การขอ

ใช้สทิธ์ิ	การปิดไมค์	ไม่ได้ยินเสยีง	การเปลีย่นพ้ืนหลงั	และยงัมกีารแลกเปลีย่น

เรียนรู้ระหว่างบุคลากรเรื่องเทคนิควิธีการต่างๆ	รวมถึงเครื่องมือท่ีใช้

ระหว่างการอบรม	เพื่อให้เนื้อหาการอบรมมีความน่าสนใจ

	 2.	เร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

หรือ	E-learning	 เพ่ือให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถเพิ่มทักษะ	สมรรถนะในวิชาชีพในระหว่าง	Work	from	home	

ได้อย่างราบรืน่	ซึง่จะเห็นได้ว่า	มผู้ีสมคัรเรยีนผ่านเครอืข่าย	E-learning	

เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.2563	อย่างเห็นได้ชัด

	 ในปี	2564	กอง	พศ.	ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่าน	

E-learning	รวมทัง้สิน้	5	หลกัสตูร	ได้แก่	การประกันคณุภาพวิเคราะห์

ทดสอบ	การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี	แผนภูมิควบคุม										

การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย	และการก�าจัดของเสีย

อันตรายในห้องปฏิบัติการ	มีบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน

ระบบคุณภาพ	ความปลอดภัยและเทคนิคในห้องปaฏิบัติการ	ทั้งใน			

รูปแบบการฝึกอบรมในระบบห้องเรียนผ่าน	Zoom	และฝึกอบรม											

ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	(E-learning)	จ�านวน	22,004	คน	จากหน่วย

งานราชการ	รฐัวิสาหกิจ	ภาคอตุสาหกรรม	และอืน่	ๆ 	รวม	27	หลกัสตูร											

ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ	94.90	

มีความพึงพอใจในการการพัฒนา	ร้อยละ	93.19

ศันศนีย์	บุญสาลี	 นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
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	 นอกจากน้ี	 ยังมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันอุดมศึกษา

โดยการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรบัรองของสถาบนัอดุมศกึษาให้มี

คุณภาพ	และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	17025	

โดยใช้กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหน่วย

ตรวจสอบและรับรองระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับสถาบัน

อดุมศกึษาทัว่ประเทศ	โดยการบรูณาการองค์ความรูด้้านการตรวจสอบ

และรับรองให้ค�าปรึกษาแนะน�า	สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับสถาบนัอดุมศกึษา	จ�านวน	24	มหาวิทยาลยั	พัฒนาศกัยภาพบคุลากร

ของหน่วยตรวจสอบและรับรองของสถาบันอุดมศึกษา		จ�านวน	455	

คนให้มคีวามรูด้้านระบบคณุภาพ	ส่งผูเ้ชีย่วชาญเข้าไปช่วยจดัท�าระบบ

คุณภาพห้องปฏิบัติการ	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	จ�านวน	9	

มหาวทิยาลยั	ได้แก่	มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร	มหาวทิยาลยัราชภัฏ

บุรีรัมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด										

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	มหาวิทยาลยั

ราชภัฏกาญจนบุร	ีมหาวทิยาลยัราชภัฏร�าไพพรรณี	มหาวทิยาลยัราชภัฏ

มหาสารคาม	และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	รวมถึงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรรีาชา	ได้ย่ืนขอการรบัรองมาตรฐาน	จ�านวน	

4	ขอบข่าย	ได้แก่	TSS	ในน�้าผิวดิน	TSS	ในน�้าเสีย	TDS	ในน�้าผิวดิน	

TDS	ในน�า้เสยี	และจดัท�าสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	จ�านวน		3	หลกัสตูร	ได้แก่	

หลกัสตูรการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคม	ีหลกัสตูรการประกัน

คุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ	และหลักสูตรแผนภูมิควบคุม	จากภาว

การณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	มีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ	และสังคมท่ัวทุกภูมิภาคของโลก	เกิดการเปล่ียนแปลงข้อ

ตกลงทางการค้าระดบัโลก	มกีารก�าหนดมาตรการตรวจสอบและรบัรอง

ที่เข้มงวดประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น	ประเทศไทย

ต้องกลบัมาทบทวนระบบสาธารณสขุของประเทศท่ีต้องปรบัให้เกิดการ

พ่ึงพาตนเอง	กอง	พศ.	ได้จัดท�าโครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและ

รับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	 เพ่ือยกระดับมาตรฐานภาคบริการ	

หน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ให้เข้ม

แข็ง	 	มีการส�ารวจและเก็บข้อมูลสอบถามเชิงลึกกับหน่วยตรวจสอบ

และรับรองท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	จ�านวน	28	แห่ง	

โดยส�ารวจขอบข่าย	เครื่องมือ	เทคนิค	วิธีการทดสอบ/สอบเทียบ	และ

ประเมนิความพร้อมของห้องปฏิบตักิารทดสอบ	แล้วคดัเลอืกห้องปฏบิติั

การท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมโครงการการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรบัรอง

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	ให้กับหน่วยงานภาครัฐ	สถาบันการศึกษา	

หน่วยงานภาคเอกชน	รวมท้ังสิน้จ�านวน	10	หน่วยงาน		เช่น	คณะเทคนิค

การแพทย์	คณะสาธารณสขุศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	ส�านกังานวิจยั

การแพทย์แผนไทย	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
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กระทรวงสาธารณสขุ	ศนูย์ห้องปฏิบตักิารกรมอนามยั	บรษิทั	เซาธเทิร์น	

แล็บ	แอนด์	 เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	บริษัท	ไบโอซินไทย	ไบโอเทคโนโลยี	

จ�ากัด	ฯลฯ	ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์

ท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้แบคทเีรยี	น�า้ใช้ในเครือ่งฟอกไต	ถุงมอืยาง

ทางการแพทย์	ต�ารบัยาสมนุไพร	ต�ารบัยาแผนไทย	น�า้อปุโภค	น�า้บรโิภค

ในโรงพยาบาล	เป็นต้น	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยผลักดัน	 พัฒนา

ระบบงานตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	แก่ห้องปฏิบัติการ	ให้ค�า

แนะน�าเชิงลึกใน	การจัดท�าระบบคุณภาพ	ISO/IEC	17025	และร่วม

จัดท�าเอกสารในระบบคุณภาพ	ทั้งเอกสารคู่มือคุณภาพ	เอกสารขั้น

ตอนการด�าเนินงาน	 เอกสารวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับเอกสารขั้นตอน

การด�าเนินงาน	แบบบันทึกที่เก่ียวข้องตามข้อก�าหนดตามมาตรฐาน	

ISO/IEC	17025	จนสามารถใช้งานได้	และสามารถยื่นขอการรับรอง

ห้องปฏิบัติการ	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	ได้ในโอกาสต่อไป

	 นอกจากนียั้งมกีารจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบ	Zoom	meeting	
และ	Google	meet	ให้กับบุคลากรของหน่วยตรวจสอบและรับรอง
ผลติภณัฑ์ทางการแพทย์	จ�านวน	9	หลกัสตูร	เช่น	ข้อก�าหนด	ISO/IEC	
17025:2017	การประกันคณุภาพและการควบคมุคณุภาพ	การปฏิบตัิ
การเพ่ือจัดการความเสี่ยง	และโอกาสตาม	ISO/IEC	17025	:	2017	
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน	(Internal	Audit)	กฎการตัดสินใจ	
(Decision	rule)	การควบคมุคณุภาพของผลทดสอบด้านเคม	ีการตรวจ
สอบความใช้ได้ของวธีิทดสอบห้องปฏิบตักิาร	มผีูเ้ข้าอบรมทัง้สิน้	465	
คน	จาก	26	หน่วยงาน

	 กองพัฒนาศกัยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร	ในฐานะหน่วย
รับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	:	17024		ตระหนักถึง
ความจ�าเป็นในการพัฒนาบคุลากรไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ได้เปิดให้การรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล	ISO/
IEC	17024	ในสาขา	“การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติ
การ”	ซึง่ได้เปิดให้การรบัรองตัง้แต่ปี	2558	โดยในปี	2564	มผีูป้ระสงค์
ขอการรบัรองความสามารถบคุลากร	จ�านวน	45	คน	มผีูผ่้านการประเมนิ
คุณสมบัติเบื้องต้น	จ�านวน	45	คน	และอยู่ในระหว่างด�าเนินการเพ่ือ
ขยายสาขา	“การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม”	เพื่อ
ให้การรบัรองบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่คีวามรู	้ความ
สามารถ	มีทักษะและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

	 โดยให้ความส�าคญัถึงการน�าความรูแ้ละทกัษะในงานไปปฏิบตัไิด้
อย่างถูกต้อง	การรับรองความสามารถบุคลากรเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้แก่	ผู้ว่าจ้าง	ผู้รับบริการ	ผู้ได้รับการรับรอง	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	
ว่าบุคคลที่ได้รับการรับรองมีความสามารถ	ตอบสนองความต้องการ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ		
นอกจากนียั้งเป็นการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร	รวมถึงการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง	สร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ	ส่งผลให้ประเทศ
ชาตมิบีคุลากรคณุภาพ	สร้างความเข้มแขง็และช่วยขับเคลือ่นเศรษฐกิจ
ของประเทศ

	 อกีท้ังได้มกีารพัฒนาช่องทางการเผยแพร่เน้ือหาสาระความรู	้ผ่าน
ทาง	Facebook	:	DSS	Academy	ให้มีความทันสมัย	น่าสนใจ	โดยมี
ผู้กดถูกใจ	(like)	จ�านวน	1,953	คน	และติดตาม	(follow)	จ�านวน	2,189	
คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	1	มีนาคม	พ.ศ.2565)	เป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย	

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งมั่นด�าเนินงานเพื่อผลิตบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมคีวามรูแ้ละทักษะตรงกับความต้องการ
ของภาคอตุสาหกรรม	รวมถึงภาคการศึกษา	เกิดการเติมเต็มในโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ	(National	Quality	 Infrastructure:	
NQI)	อย่างครบวงจร	ด�าเนินการยกระดับและพัฒนาหน่วยตรวจสอบ
และรบัรอง	(CAB)	ผลิตภณัฑ์นวตักรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ	
มีพัฒนาท่ีเหมาะสมต่อความต้องการของพ้ืนที่ส่งผลให้สามารถเพ่ิม
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลติและการบรกิาร	วัตถุดบิ
และผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน	วิสาหกิจ	และอุตสาหกรรม	มีคุณภาพ	
ได้มาตรฐาน	และมีความปลอดภัย	สามารถใช้อุปโภคและบริโภคใน
ประเทศอย่างเพียงพอ	และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
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เสวนา “ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”

	 การศึกษาอดีต	จะท�าให้เกิดการเรียนรู้แนวคิดวิวัฒนาการของ

วิทยาศาสตร์ไทย	สร้างความตระหนักถึงความส�าคญั	และเป็นแรงบนัดาล

ใจในการผลักดันให้เกิดพลังสร้างสรรค์งานด้านวิทยาศาสตร์ไทยใน

ปัจจุบันและอนาคต	ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท�าให้เกิดการวิจยั	

พัฒนา	และคดิค้นนวตักรรมต่าง	ๆ 	โดยการน�าองค์ความรูจ้ากการพัฒนา

ในอดีตมาต่อยอดพัฒนาผลติภัณฑ์ต่าง	ๆ 	เช่น	การพัฒนาชดุ	PPE	วัคซนี	

ยา	ให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	

COVID-19	ในปัจจุบันได้	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	จึงร่วมกับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	และ

ส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	จดังาน

เสวนาเรือ่ง	“ศกึษาอดตี	เรยีนรูปั้จจบุนั	สูอ่นาคตกับวิทยาศาสตร์ไทย										

สูภ้ยัโควิด”	ในวันพฤหัสบดทีี	่26	สงิหาคม	2564	เวลา	12.30	–	16.00	น.	

	 ณ	ห้องแถลงข่าว	ชัน้	1	อาคารพระจอมเกล้า	กระทรวงการอุดมศกึษา	

วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	และในรปูแบบออนไลน์ผ่านระบบ	Zoom	

นางสาวอัคริมา	บุญอยู่		
นายนภดล	แก้วบรรพต		

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ	
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Meeting	และ	Facebook	Live	เพ่ือเผยแพร่องค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์

ไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	และก้าวไปสู่อนาคต	แสดงให้เห็นถึง

วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบ

สนองความต้องการของประชาชน	และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต	ิ

ให้แก่บคุลากรในสังกัดกระทรวงการอดุมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและ

นวตักรรม	และผูส้นใจทัว่ไป	มผีูเ้ข้าร่วมงานเสวนาผ่านรปูแบบออนไลน์

ทัง้สิน้	จ�านวน	175	คน	โดยม	ีศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เอนก	เหล่าธรรม

ทศัน์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและ

นวตักรรม	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	กิจกรรมในงานเสวนาประกอบ

ด้วยการบรรยายพิเศษ	เรือ่ง	“เรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์เพ่ือสร้างอนาคต”	

การเสวนา	เรือ่ง	“ศกึษาอดตี	เรยีนรูปั้จจบุนั	สูอ่นาคตกับวทิยาศาสตร์

ไทยสูภ้ยัโควดิ”	และการแสดงนทิรรศการผลงานและหลักฐานทาง

ประวัตศิาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย	ซึง่สรปุสาระส�าคัญ	

ดงันี้
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 ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม ได้กล่าว

เปิดงานเสวนา	ว่า	กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ

นวัตกรรม	(อว.)	มีหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น	3	หน่วยงาน	

ได้แก่	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)	ทีม่ท้ัีงอดีต	ปัจจบุนั	และอนาคต	อดตี

เป็นรากฐานของปัจจุบัน	ส่วนปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตอย่างรวดเร็ว	

เพราะฉะนัน้เราจงึต้องท�าความเข้าใจและเรยีนรูจ้ากอดตีเพ่ือท�าปัจจบุนั

ให ้ ดี 	 ปูทางไปสู ่อนาคตท่ีดี 	 	 การได ้ รับความรู ้ 	 ความเข ้าใจ																																						

ด้านประวัติศาสตร์	 เชื่อมโยงเข้ากับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์จากอดีต

จนถึงปัจจุบัน	 	จะสามารถมองภาพอนาคตประเทศไทยได้ชัดเจนย่ิง

ขึน้	ซึง่เป็นไปตามนโยบายท่ีมุง่ประสานศาสตร์ด้านต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น

สงัคมศาสตร์	ศลิปศาสตร์	หรอืประวตัศิาสตร์	เชือ่มโยงเข้ากบัวทิยาศาสตร์	

เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า	อว.	จะเป็นกระทรวงแห่งการพัฒนาศิลปะ

วิทยาการท้ังปวง	เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	อันเป็นเป้า

หมายส�าคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ

นวัตกรรม	(อว.)	ในฐานะเป็นกระทรวงแห่งความรู้	ศิลปะวิทยาการ	

ผสมผสานทั้งสังคมศาสตร์	มนุษยศาสตร์	ศิลปกรรมศาสตร์	ตลอดจน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน	

และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้าง

อนาคต” โดยรองศาสตราจารย์	ดร.ปรดี	ีพิศภูมวิิทยา	คณะศลิปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้บรรยายว่า	ประวัติศาสตร์	 คือ	การคิดอย่างมี

ระบบและหาค�าตอบด้วยหลักฐานส่วนวิทยาศาสตร์	คือ	การคิดอย่าง

มรีะบบและหาค�าตอบด้วยการทดลอง	ทัง้ประวัตศิาสตร์และวิทยาศาสตร์	

ล้วนแล้วแต่มคีวามส�าคญัและสมัพันธ์กันอย่างแยกขาดกนัไม่ได้	เพราะ

ประวัตศิาสตร์มส่ีวนในการผลกัดนัการพัฒนางานด้านต่าง	ๆ 	ท�าให้เกิด

นวัตกรรมใหม่	ๆ 	ในอนาคต	ส่วนวิทยาศาสตร์ก็รบัข้อมลูจากประวัติศาสตร์

เพ่ือต่อยอดนวัตกรรมจากการศกึษาข้อมลูทีม่กีารบนัทกึในอดตี	ดงัน้ัน	

การทีจ่ะต่อยอดไปอนาคตได้จะต้องมบีางสิง่ทีม่มีาแล้วต้ังแต่อดตี	และ

การต่อยอดความรู้จะได้รับการยอมรับมากขึ้น	เมื่อไม่ดูถูกอดีต

 การเสวนา เรื่อง “ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับ

วิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”	 โดย	ดร.นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลิศ	

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ศาสตราจารย์	 (วิจัย)	 ดร.ชุติมา																					

เอี่ยมโชติชวลิต	ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย	และ	ดร.ณรงค์	ศริเิลศิวรกุล	ผูอ้�านวยการส�านกังานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนบันทึก

ประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ชาติไทย	ประวัติศาสตร์หน่วยงาน									

ภายใต้กระทรวงการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	(อว.)	

รวมถงึการเรียนรูอ้ดตีที่ผ่านมาของหน่วยงาน	ภารกิจความรับผิดชอบ

ส�าคญั	เรือ่งราวทีพ่บเจอ	วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ในแต่ละยุคสมยั	

จนถึงสถานการณ์ทีเ่ผชญิอยู่ในปัจจบุนั	ดร.นพ.ปฐม ได้เล่าถึงประวตัิ

ความเป็นมาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	จากงานวิเคราะห์แร่สู่งาน

ด ้านวิ เคราะห ์ทดสอบในป ัจจุบัน 	 ตลอดจนการพัฒนางาน																																		

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย	และได้กล่าวถึงค�ากล่าวของ	

ดร.ต้ัว	ลพานุกรม	อธิบดีคนแรกของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ว่า													

“นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้วิจารณญาณ ท�าใจให้เป็นอิสระในการ

ใช้ความคิด ไม่เป็นทาสของความรู้เก่า ๆ มากเกินไป การศึกษา

นอกโรงเรยีนเป็นสิง่จ�าเป็นเพราะวฒุท่ีิได้รบั ไม่ว่าระดบัใด เป็น

เพียงการเริ่มต้นของการศึกษาเท่านั้น” 
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	 โดยกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	ได้แสดงสมดุบนัทกึทางวิชาการ

ของ	ดร.ต้ัว	ลพานุกรม	คู่มอืเภสชักรรมหรอืคู่มอืวิชาการ	Handbuch	Der	

Pharmakognosie	เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ในอดตี	เช่น	ไฮโดรมเิตอร์	ระฆงั

ตีบอกเวลาเรยีนสถานศึกษาเคมปีฏิบติั	และเครือ่งโรเนียวบตัรรายการ	

ส่วนสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	และ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)	ได้แสดง

ผลงานวิจยัพัฒนาและนวัตกรรมทางการแพทย์	เพ่ือให้ผูท้ีส่นใจได้เรยีน

รู	้น�าไปปรบัใช้ประโยชน์	ต่อยอดงานด้านวิทยาศาสตร์	วิจยั	และนวัตกรรม

ในอนาคต

การเสวนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานและหลกัฐานทาง

ประวตัศิาสตร์ด้านวทิยาศาสตร์ของประเทศไทย 

 ดร.ชุติมา	กล่าวว่า	“หัวใจส�าคัญของความรู้ คือ การมีความรู้

เพือ่น�าไปประยุกต์ใช้ ซ่ึงการท�าวจัิย จะน�ามาซึง่ยอดแห่งความรู”้ 

นั่นคือหัวใจส�าคัญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย	(วว.)	มาโดยตลอด	จะเห็นได้ว่าผลงานด้านการพัฒนา

งานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	และหน่วยงานอื่น	ภายใต้กระทรวง

การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	มีความซ�้าซ้อน

กัน	แต่ความซ�า้ซ้อนน้ีเป็นการเสรมิซึง่กันและกันในการแก้ปัญหาด้าน

ต่าง	ๆ	ดร.ณรงค์	กล่าวว่า	“โลกของเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เพียง

แต่เราไม่รู ้ไม่เข้าใจ แต่วทิยาศาสตร์ท�าให้เรารู ้โดยตัง้สมมตฐิาน

และพิสูจน์ในสิ่งท่ีเป็นอย่างน้ันอยู่แล้ว และหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ท่ีถูกบันทึกอยู่ในเครื่องมือ สถาปัตยกรรม วัสดุ 

หรอืธรรมชาต ิถ้าเรารือ้ออกมาด ูเราก็จะเห็นว่าวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอียู่ในนัน้ แต่ต้องระวงัการน�าวทิยาศาสตร์เข้าไป ต้อง

ไม่ไปท�าลายวัฒนธรรมด้วย” นั่นหมายความว่า	ประวัติศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์มีการตั้งสมมติฐานและการพิสูจน์ด้วยหลักฐานเหมือน

กัน	แต่ประวตัศิาสตร์จะถูกต้องหรอืไม่	ต้องใช้การพิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์

ร่วมด้วย	ดงันัน้ประวตัศิาสตร์จึงเป็นเรือ่งส�าคญั	เพราะถ้าเราไม่ให้ความ

ส�าคญักับประวัตศิาสตร์	เราจะไม่สามารถต่อยอดไปอนาคตได้	ถ้าเรา

ทิ้งประวัติศาสตร์	เราก็จะไม่รู้ตัวตน	ไม่รู้รากเหง้าของตนเอง	ท�าให้เรา

ไม่สามารถพัฒนางานด้านต่าง	ๆ	ต่อไปได้	เพราะเราจะบอกว่าสิ่งนั้น

ไม่ใช่	สิ่งนั้นไม่ดี	และไม่คิดต่อ
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	 จากการระบาดของเชือ้โรคไม่ว่าจะเป็น	ไข้หวัดนก	(H5N1)	หรอืใน

ปัจจุบันเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	ท�าให้มคีวามต้องการใช้ผลติภัณฑ์ฆ่าเชือ้ในปรมิาณท่ีสูง

และเพ่ิมมากขึน้		โดยผลติภัณฑ์ฆ่าเชือ้ทีผู่ป้ระกอบการส่งทดสอบมท้ัีง

ชนิดที่ผลิตใช้เองภายในประเทศและชนิดที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ		

โดยผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้แต่ละชนดิจะมจีดุประสงค์ในการฆ่าเชือ้ท่ีแตกต่าง

กัน		ท�าให้ต้องมกีารเลอืกใช้ผลติภัณฑ์ฆ่าเชือ้ให้เหมาะสมกับชนดิและ

ถูกวิธีในการใช้งาน	

 ผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้	เป็นผลติภณัฑ์ท่ีน�ามาใช้เพ่ือท�าความสะอาด	และ

ลดจ�านวนเชือ้โรคให้อยู่ระดบัทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	แต่ไม่สามารถ

ท�าให้ปราศจากเชือ้โรคหรอืไม่มเีชือ้โรคได้	ซึง่ผลติภัณฑ์ฆ่าเชือ้โรคบรเิวณ

พ้ืน	ฝาผนัง	เครือ่งสขุภัณฑ์	โถสขุภัณฑ์	จดัเป็นวัตถุอนัตรายท่ีอยู่ในความ

รบัผดิชอบของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	โดยสารเคมี

ท่ีใช้ในผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้โรค	สามารถแบ่งเป็นกลุม่ตามโครงสร้างทางเคมี	

ได้ดังนี้

1.	 กลุม่	Alcohols	ทีนิ่ยมใช้มากม	ี๒	ชนดิ	คอื	Ethanol	และ	Isopropanol

2.	 กลุ่ม	Aldehydes	 	ที่ใช้ในปัจจุบัน	คือ	Formaldehyde	และ	

Glutaraldehyde	

3.	 กลุ่ม	Oxidizing	agents	กลุ่มน้ีท่ีนิยมใช้ท่ัวไป	เช่น	Hydrogen	

peroxide		Phenols		Cresols

4.	 กลุ่ม	Halogens		ที่ใช้กันมาก	คือ	คลอรีน	

5.	 กลุ่ม	Iodophores		ที่รู้จักกันดี	คือ	Povidone-Iodine	ซึ่งประกอบ

ด้วย	Iodine	กับ	

	 Polyvinylpyrolidine	ซึ่งเมื่อละลายน�้าจะปล่อยไอโอดีนอิสระออก

มาอย่างช้า	ๆ

6.	 กลุ่ม	Surface	active	agents	

	 เน่ืองจากผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้	จดัเป็นวัตถุอนัตรายตามพระราชบญัญัติ

วัตถุอนัตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕	ดงันัน้ผูผ้ลติ	ผูน้�าเข้า	หรอืผูส่้งออก	ต้องด�าเนนิ

การตามกฎหมายพระราชบญัญัตวัิตถุอนัตราย	โดยจะต้องส่งผลติภัณฑ์

ฆ่าเชือ้ทดสอบหาปรมิาณสารออกฤทธ์ิเพ่ือขอข้ึนทะเบยีนวัตถุอนัตราย

ตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	เพ่ือการ

งานบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือช่วงการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อารีรัตน์		โพธิ์สุวรรณ

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

			นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

คุม้ครองผูบ้รโิภค	หรอื	ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ทีก่�าหนด

ว่า	สารเคม	ียาฆ่าเชือ้หรอืวตัถุอนัตรายท่ีใช้ในกระบวนการต่างๆ	ในฟาร์ม

เลีย้ง	ให้ใช้ตามค�าแนะน�าในฉลากผลติภัณฑ์ท่ีขึน้ทะเบยีนกับกรมปศสุตัว์

กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	โดยกลุม่ผลติภณัฑ์อปุโภค	กองเคมภัีณฑ์และ

ผลติภัณฑ์อปุโภค	ได้ด�าเนนิการพัฒนาศกัยภาพห้องปฏิบตักิารทดสอบ

ให้มคีวามสามารถเชีย่วชาญในการทดสอบหาปรมิาณสารออกฤทธ์ิ	เพ่ือ

ให้ผูใ้ช้บรกิาร	ได้แก่	กลุม่ผูป้ระกอบการทัง้ท่ีเป็นผูผ้ลติ	ผูน้�าเข้าหรอืผูส่้ง

ออกผลติภณัฑ์สารฆ่าเชือ้	รวมถึงหน่วยงานราชการทีต้่องการตรวจสอบ

ผลติภณัฑ์สารฆ่าเชือ้ก่อนน�าไปใช้งานหรอืแจกจ่ายให้กับประชาชนทีไ่ด้

รบัผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	ได้รบัผลทดสอบ

ท่ีมีความน่าเชื่อถือและน�าผลทดสอบไปใช้ย่ืนเพ่ือขอขึ้นทะเบียนวัตถุ

อนัตรายกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)		กรมปศสุตัว์		

หรือน�าไปใช้เป็นข้อแนะน�าในฉลากผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู้บริโภคในการ

ค�านวณหาปรมิาณการใช้		วิธีการใช้		ความถ่ีในการใช้	ตลอดจนวิธีการ

ก�าจดั	วิธีการป้องกันการตกค้างและการปนเป้ือนต่อสิง่แวดล้อม		ทัง้นี้

เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีจะได้ใช้สารเคมีท่ีมีคุณภาพและมีความ

ปลอดภัย		

	 ในปีงบประมาณ	2564	ได้มตัีวอย่างผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้ท่ีส่งเข้ามาเพ่ือ

ขอรบับรกิารทดสอบ	จ�านวนท้ังสิน้	1,233	ตวัอย่าง	จ�าแนกเป็นผลติภัณฑ์

ฆ่าเชือ้ท่ีใช้ส�าหรบัท�าความสะอาดมอื	ได้แก่	เจลแอลกอฮอล์	และสเปร์

ยแอลกอฮอล์	จ�านวน	234	ตวัอย่าง		พบว่าผ่านเกณฑ์ตามประกาศของ

กระทรวงสาธารณสุข	 ท่ีก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วน

ประกอบเพื่อสุขอนามัยส�าหรับมือต้องประกอบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์

หรอืเอทานอล	(ethyl	alcohol	หรอื	ethanol)	ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์

หรอืไอโซโพรพานอล	(isopropyl	alcohol	หรอื	isopropanol)	หรอืเอน็-โพ

รพิวแอลกอฮอล์หรอืเอน็-โพรพานอล	(n-propyl	alcohol	หรอื	n-propanol)	

รวมกันตัง้แต่หรอืมากกว่าร้อยละ	70	โดยปรมิาตร	(volume	by	volume)	

จ�านวน	206	ตวัอย่าง	คดิเป็นร้อยละ	88.03	และผลติภัณฑ์ท่ีใช้ส�าหรบั

พ้ืนผิวและวสัดุ	ได้แก่	ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นกลุ่มสารลดแรงตึงผวิประจบุวก	

(Benzalkonium	chloride,	Quaternary	ammonium	compound)		กลุม่	

Oxidizing	agents		กลุม่	Halogens	และกลุม่	Aldehydes	รวมจ�านวน		

999		ตวัอย่าง	ผ่านเกณฑ์ตามทีร่ะบใุนใบค�าร้อง	จ�านวน	704	ตวัอย่าง

คดิเป็นร้อยละ	70.47		
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การบรกิารทดสอบผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้ช่วงการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(มกราคม 2563 – กันยายน 2564)

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ จ�านวนตัวอย่างที่

ทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ หมายเหตุ

กลุ่ม	Alcohols			

กลุ่ม	Halogens

กลุ่ม	Oxidizing	agents

กลุ่ม	Aldehydes		

กลุ่ม	Surface	Active	agents

กลุ่ม	Iodophores	

234

327

188

157

284

43

	88.03

64.22

73.40

77.07

71.83

72.09

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

						ตามที่ระบุในใบค�าร้อง

	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	มหีน้าท่ีและบทบาทในการศกึษาวิจยัและพัฒนาศกัยภาพทางห้องปฏิบตักิาร	เพ่ือสนับสนนุกลุม่ผูป้ระกอบการในการ

เสรมิสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการน�าผลทดสอบปรมิาณสารออกฤทธ์ิทีไ่ด้ตรงตามฉลากไปขอข้ึนทะเบยีนวัตถุอนัตรายตามประกาศของ

ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	หรอื	ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบผลติภณัฑ์เพ่ือการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคได้ใช้สนิค้าผลติภัณฑ์ฆ่าเชือ้ท่ีมคีณุภาพและมปีระสทิธิภาพในการฆ่าเชือ้โรคตามเกณฑ์ก�าหนดของมาตรฐานผลติภัณฑ์	ท�าให้เกิดความ

ปลอดภัยในชวิีต

ตวัอย่างผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้ท่ีส่งทดสอบ
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การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวที่เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 มะพร้าว	เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของประเทศไทย	กิจการแปรรปู

มะพร้าวไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปเป็นมะพร้าวขาว	การแปรรูปเป็นวุ้น

มะพร้าว	หรอืการแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์อืน่	ๆ 	ของวิสาหกิจชมุชนในพ้ืนที่

จงัหวัดสมทุรสงครามก�าลงัเจรญิเตบิโตและมกีารขยายตวัมาก	การขยาย

ตัวดังกล่าวส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	เนือ่งจากในกระบวนการ

แปรรปูมะพร้าวก่อให้เกิดน�า้เสยีปรมิาณมากในแต่ละวัน	และน�า้เสียถูก

ปล่อยลงสูค่ลองสาธารณะก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน�า้และส่งกล่ินเหมน็	

ดังท่ีเป็นข่าวในหน้าหนงัสอืพิมพ์	และสือ่ต่าง	ๆ 	เหตุการณ์ดังกล่าวสร้าง

ความกังวลด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมทุรสงครามเป็นอย่างย่ิง	นอกจากนีวิ้สาหกิจชมุชนในพ้ืนทีเ่ริม่ประสบ

ปัญหา	ไม่สามารถส่งผลติภัณฑ์แปรรปู	เข้าโรงงานอตุสาหกรรมขนาด

ใหญ่เพ่ือแปรรปูต่อไปได้	และไม่สามารถขายผลติภณัฑ์ให้ร้านค้าหรอื

ห้างสรรพสนิค้ารายใหญ่ได้เนือ่งจากกระบวนการผลติไม่มกีารจดัการน�า้

เสยีทีด่	ี ด้วยความตระหนกัต่อผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	และปัญหา

เศรษฐกิจในท้องถ่ินท่ีเกิดขึ้น	สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามได้

ประสานกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและปรบัปรงุ

ระบบบ�าบดัน�า้เสยีจากการแปรรปูมะพร้าว	ตลอดจนหาแนวทางการส่ง

เสรมิให้วิสาหกิจชมุชนแปรรปูมะพร้าวในพ้ืนทีจ่งัหวดัสมทุรสงครามเป็น

วิสาหกิจชมุชนทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

	 วศ.	ได้เลง็เห็นถึงความส�าคญัท่ีจะแก้ไขปัญหาดงักล่าว	จงึวจิยัและ

พัฒนาเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียจากกระบวนการแปรรูปมะพร้าว

เป็นมะพร้าวขาวด้วยการผสมผสานวิธีทางกายภาพ	และชีวภาพ	โดย

เน้นวิธีการ	ทีเ่ดนิระบบง่าย	ราคาถกู	บ�ารงุรกัษาง่าย	และได้น�าเทคโนโลยี

ท่ีได้วิจัยพัฒนาข้ึน	ไปถ่ายทอดให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าว	

เพ่ือให้การแปรรูปมะพร้าวเป็นกระบวนการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

และส่งเสรมิการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ	

BCG	นอกจากน้ียังเป็นการอนรุกัษ์น�า้เพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่วทางน�า้

ของจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย												

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	–	2564	วศ.	ได้ด�าเนินการโครงการส่ง

เสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	โดย

เริม่จากการน�าทมีนกัวทิยาศาสตร์ลงพ้ืนทีส่�ารวจวิสาหกจิชมุชนแปรรปู

มะพร้าวในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม	ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด

สมุทรสงคราม	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	และติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม	และ

จังหวัดราชบุรี	โดยมีวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวน�าร่อง	3	ราย	คือ	

1. วสิาหกิจชมุชนแปรรปูมะพร้าวของคุณสรุนิทร์ทพิย์ ขนัธาฤทธ์ิ 

	 ต�าบลบางนางลี่	อ�าเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม	

 ประกอบกิจการ	แปรรูปมะพร้าวเป็นมะพร้าวขาว	

 ปริมาณน�้าเสีย	500	-	1,000	ลิตรต่อวัน	

 พื้นที่ก่อนได้รับการส่งเสริมจาก วศ.	ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

	 แบบบ่อดักไขมัน	แต่ประสิทธิภาพไม่ดีพอ	

 ผู้ได้รับการฝึกอบรม	28	คน

นายวีรภัทร์	ทองอนันต์	
นายอมรพล	ช่างสุพรรณ	

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
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2. วสิาหชมุชนแปรรปูมะพร้าวของคุณชยาภรณ์ กลิน่หอม 

	 ต�าบลบางนางลี่	อ�าเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม		

 ประกอบกิจการ	ผลิตวุ้นมะพร้าว

 ปริมาณน�้าเสีย	2,500	-	3,000	ลิตรต่อวัน	

 พื้นที่ก่อนได้รับการส่งเสริมจาก วศ.	ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

	 แบบบ่อดักไขมัน	แต่ประสิทธิภาพไม่ดีพอ	

 ผู้ได้รับการฝึกอบรม	20	คน

รายการทดสอบ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าว
คุณสุรินทร์ทิพย์ ขันธาฤทธิ์

ต�าบลบางนางลี่ อ�าเภออัมพวา

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าว
คุณชยาภรณ์ กลิ่นหอม

ต�าบลบางนางลี่ อ�าเภออัมพวา

วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ต�าบลบางยี่รงค์ อ�าเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสงคราม

มาตรฐาน*

น�้าเสีย
ก่อน

บ�าบัด

น�้าเสีย
หลัง

บ�าบัด 

ประสิทธิภาพ
การบ�าบัด 

(เปอร์เซ็นต์)

น�้าเสีย
ก่อน

บ�าบัด

น�้าเสีย
หลัง

บ�าบัด 

ประสิทธิภาพ
การบ�าบัด 

(เปอร์เซ็นต์)

น�้าเสีย
ก่อน

บ�าบัด

น�้าเสีย
หลัง

บ�าบัด 

ประสิทธิภาพ
การบ�าบัด 

(เปอร์เซ็นต์)

1.	pH	(ไม่มีหน่วย) 5.6 7.1 - 7.5 7.2 - 8.0 8.0 - 5.5	-	9

2.	COD 1,858 77 95.86 189 53 71.96 482 39 91.91 ≤120

3.	BOD 1,217 19 98.19 29 6 79.31 - - - ≤20

4.	TKN 19.1 5.7 70.16 198.8 62.2 68.71 ไม่พบ ไม่พบ - ≤100

5.	ของแข็งแขวนลอย 230 21 90.87 29 ไม่พบ 100.00 13 ไม่พบ 100.00 ≤50

6.	ของแข็งที่ละลาย
น�้าทั้งหมด

1,910 647 66.13 1,290 1,043 19.15 760 360 52.63 ≤3,000

7.	น�้ามันและไขมัน 727.4 ไม่พบ 100.00 4.8 ไม่พบ 100.00 4.7 ไม่พบ 100.00 ≤5

หมายเหต ุ * = ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2559 เรือ่ง ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�า้ท้ิงจากโรงงานอตุสาหกรรม 

นิคมอตุสาหกรรมและเขตประกอบการอตุสาหกรรม

   -  = ไม่ได้ทดสอบ

3. วสิาหกิจชมุชนเกษตรสวนนอก  
	 ต�าบลบางยี่รงค์	อ�าเภอบางคนที	จังหวัดสมุทรสงคราม			
 ประกอบกิจการ	แปรรูปมะพร้าวเป็นน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
	 	 	 	 	 			เครื่องส�าอาง	ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
 ปริมาณน�้าเสีย	จากการแปรรูปมะพร้าว	500	-	1,000	ลิตรต่อวัน	
	 	 	 	 	 		จากการย้อมสี	100	–	500	ลิตรต่อวัน
 พื้นที่ก่อนได้รับการส่งเสริมจาก วศ.	ยังไม่มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 ผู้ได้รับการฝึกอบรม	20	คน
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	 จากผลการทดสอบคณุภาพน�า้เสยีหลงัการบ�าบดั	และประสิทธิภาพ

การบ�าบัดน�า้เสยีตามตารางข้างต้นพบว่า	ระบบบ�าบดัน�า้เสยีของวิสาหกิจ

ชมุชนแปรรปูมะพร้าวทัง้	3	ราย	มปีระสทิธิภาพเพียงพอทีจ่ะบ�าบดัน�า้

เสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	โดยวิสาหกิจชุมชนท้ัง	3	ราย															

เป็นตัวแทนผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวที่มีผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน			

กล่าวคอื	มะพร้าวขาววุ้นมะพร้าว	น�า้มนัมะพร้าวสกัดเย็น	เครือ่งส�าอาง	

ซึง่ครอบคลมุกิจการแปรรปูมะพร้าวในพ้ืนทีจ่งัหวัดสมทุรสงครามและ

จงัหวัดราชบุร	ี	นอกจากน้ีกลุม่วิสาหกิจชมุชนเกษตรสวนนอก	นอกจาก

น�้าเสียจากการแปรรูปมะพร้าว	 ยังมีน�้าเสียจากการย้อมสีผ้ามัดย้อม									

เข้าบ�าบัดพร้อมกันในระบบบ�าบดัน�า้เสยีที	่วศ.	วิจยัและพัฒนาขึน้อกีด้วย	

และผลการทดสอบพบว่าน�า้เสยีหลงัการบ�าบดัมคีณุภาพอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานก�าหนด	ดงัน้ันระบบบ�าบดัน�า้เสยีจากการแปรรปูมะพร้าวที่

วิจยัและพัฒนาโดย	วศ.	มปีระสทิธิภาพดพีอทีจ่ะบ�าบดัน�า้เสยีให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	และสามารถบ�าบดัน�า้เสยีได้ครอบคลมุประเภท

ของผลติภัณฑ์แปรรปูจากมะพร้าวในพ้ืนทีจั่งหวัดสมทุรสงคราม	และ

จงัหวัดราชบุรี

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	-	2564	วศ.	ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ

บ�าบดัน�า้เสยีผ่านการอบรมเชงิปฏิบตักิารหลกัสตูรการบ�าบดัน�า้เสยีจาก

การแปรรปูมะพร้าว	ให้กับวิสาหกจิชมุชนในพ้ืนทีจ่งัหวัดสมทุรสงคราม	

และจงัหวัดราชบรุ	ีจ�านวน	10	ราย	มผีูผ่้านการอบรมเชงิปฏิบตักิารฯ	212	

คน	โดยสามารถแก้ปัญหาคณุภาพน�า้เสยีหลงัผ่านบ�าบดัท่ีไม่ผ่านตาม

เกณฑ์มาตรฐานก�าหนดได้	และวิสาหกิจชมุชนในพ้ืนทีจ่งัหวัดสมทุรสงคราม	

และจงัหวดัราชบรุ	ีสามารถส่งผลติภัณฑ์แปรรปูเข้าโรงงานอตุสาหกรรม

ขนาดใหญ่เพ่ือแปรรปูต่อไปได้	และสามารถขายผลติภัณฑ์ให้ร้านค้าหรอื

ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ได้เนื่องจากกระบวนการผลิตมีการจัดการ													

น�า้เสยีท่ีดี

	 กลุม่นวัตกรรมสเีขยีว	กองเคมภัีณฑ์และผลติภัณฑ์อปุโภค	มภีารกิจ

ในการพัฒนานวตักรรมสเีขียว	ตลอดจนพัฒนาวธีิการทดสอบและเกณฑ์

การยอมรบันวัตกรรมท่ีวิจยัและพัฒนาขึน้	 เพ่ือน�างานวิจยัเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการในระดบัชาตแิละนานาชาติ	ย่ืนขออนสุทิธิบตัร/สทิธิบตัร	

และน�าไปต่อยอดในอตุสาหกรรมและเชงิพาณิชย์	ตลอดจนถ่ายทอดองค์

ความรูท้างวิชาการแก่ภาครฐั	เอกชน	และประชาชนท่ัวไป

		 กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค	มี

ภารกิจให้บรกิารเก็บตวัอย่างและทดสอบสารมลพิษจากอตุสาหกรรม	

และวจิยัด้านมลพิษสิง่แวดล้อม	

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

กลุ่มนวัตกรรมสีเขียว	กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กองเคมีภัณฑ์และ

ผลติภัณฑ์อปุโภค

โทรศพัท์	0	2201	7142

โทรสาร		0	2201	7147
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การแปรรูปผลไม้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติก                                                                          
นายธีระ	ปานทิพย์อ�าพร	 นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

	 ประเทศไทยมผีลไม้หลากหลายชนิดในทุก 	ๆฤดกูาล	แต่การพัฒนาการ

แปรรปูอาหารยังมข้ีอจ�ากัด	โดยเฉพาะการพัฒนาผลติภัณฑ์เครือ่งดืม่

จากผลไม้ท่ีมคุีณค่าทางโภชนาการสงูยังมไีม่มากนัก	โดยเฉพาะในกลุม่

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้

บรโิภครุน่ใหม่ท่ีห่วงใยสขุภาพได้	การน�าผลไม้มาท�าเป็นเครือ่งดืม่ชนิด

ใหม่	 	 โดยการหมักด้วยแบคทีเรียชนิด	 อะซิโตแบคเตอร์	 ไซลินัม	

(Acetobacter	xylinum)	จดัเป็นจลุนิทรย์ีโพรไบโอติก	ทีส่ามารถผลติ	

กรดอะซติกิอ่อนๆ	เส้นใยอาหาร	และแอลกอฮอล์ปรมิาณน้อยๆ	ซึง่เป็น

นวัตกรรมหนึง่ในการทีพั่ฒนาเครือ่งด่ืมสขุภาพชนดิใหม่ได้

	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	โดยกลุม่คณุภาพทางจลุชวีวิทยาในอาหาร	

กองผลติภณัฑ์อาหารและวสัดสุมัผสัอาหาร		ได้ด�าเนนิการพัฒนาเครือ่ง

ด่ืมสขุภาพ	โดยการใช้แบคทเีรยีชนิด	อะซโิตแบคเตอร์	ไซลนัิม	หมกักับ

น�า้ผลไม้ไทย		โดยเริม่จากการเตรยีมหัวเชือ้	สโคบ	ี(SCOBY)	แล้วน�า												

หัวเชื้อสโคบี	ที่ได้ไปหมักในน�้าชา	(คอมบูชา)	หรือน�้าชาที่ผสมผลไม	้										

ได้ผลติภัณฑ์เครือ่งดืม่น�า้ผลไม้เพ่ือสขุภาพ	7	ตวัอย่าง	ได้แก่	คอมบชูา	

คอมบูชา	 (ชมพู่)	คอมบูชา	 (มะม่วง)คอมบูชา	 (แอปเปิ้ล)	คอมบูชา														

(สตรอว์เบอร์ร)ี	คอมบชูา	(สาลี)่	และ	คอมบชูา	(สบัปะรด)	ผลการตรวจสอบ

คุณภาพผลติภัณฑ์คอมบชูา	มรีายละเอยีดโดยสรปุ	ดงัน้ี

	 1.	การหาคณุค่าทางโภชนาการในหวัข้อคาร์โบไฮเดรต	คาร์โบไฮเดรต

ทัง้หมดและพลงังานทัง้หมดในตวัอย่างคอมบชูา	(มะม่วง)	มค่ีาเท่ากับ	

7.15	กรมั/100	กรมั	7.25	กรมั/100	กรมั	และ	31.0	กิโลแคลอร/ี100	กรมั	

ตามล�าดับ	สงูกว่าตวัอย่างคอมบชูาท่ีใส่ผลไม้ชนดิอืน่	ในขณะทีค่่าโปรตนี

ในตัวอย่างคอมบชูา	(มะม่วง)	และคอมบชูา	(สบัปะรด)	มค่ีาเท่ากับ	0.25	

กรมั/100	กรมั	ซึง่สงูกว่าในตวัอย่างคอมบชูาอย่างมนัียส�าคญัทางสถิติ	

และเมือ่พิจารณาค่ากากท่ีได้จากการวเิคราะห์พบว่า	ในคอมบชูาท่ีใส่	

ผลไม้ทกุตวัอย่างมค่ีาท่ีสงูกว่าตวัอย่างคอมบชูาท่ีหมกัเป็นระยะเวลา	7	

วัน	แสดงผลการทดสอบดงั	ตาราง	1

	 2.	ผลการตรวจหาจลุนิทรย์ี	ไม่พบ	แบคทเีรยีชนิดโคลฟิอร์ม	แบคทเีรยี

ชนิด	อ.ี	โคไล	แซลโมเนลลา	และ	สแตฟิโลคอ็กคสั	ออเรยีส	ในตวัอย่าง

คอมบชูาทัง้	7	ตวัอย่าง	(ตาราง	1)

	 3.	ทดสอบความชอบในตวัแทนผูบ้รโิภค	จ�านวน	20	คน	พบว่าตวัอย่าง

คอมบชูา	จ�านวน	7	ตวัอย่าง	มคีะแนนความชอบเฉลีย่แตกต่างกันทาง

สถิตใินทุกคณุลกัษณะ	(p<0.05)	โดยตวัอย่างคอมบชูามคีะแนนความ

ชอบเฉลีย่ในทกุคณุลกัษณะสงูกว่าตัวอย่างอีน่ๆ	เมือ่พิจารณาคะแนน

ความชอบของตัวอย่างอืน่ๆ	พบว่า	

	 คอมบชูา	(สตรอว์เบอร์รี)่	มคีะแนนความชอบไม่แตกต่างกับคอมบชูา

ในคณุลกัษณะปรากฎ	ส	ีกลิน่ผลไม้	กลิน่แอลกอฮอล์	กลิน่รสผลไม้	และ

กลิน่รสแอลกอฮอล์	

	 คอมบชูา	(สบัปะรด)	มคีะแนนความชอบไม่แตกต่างกับคอมบชูาใน

คุณลักษณะปรากฎ	กลิน่แอลกอฮอล์	กลิน่รสผลไม้	และกล่ินรสแอลกอฮอล์	

	 คอมบชูา	(แอปเป้ิล)	มคีะแนนความชอบไม่แตกต่างกับคอมบชูาใน

คณุลกัษณะสแีละกลิน่แอลกอฮอล์	

	 คอมบชูา	(มะม่วง)	และคอมบชูา	(สาลี)่	มคีะแนนความชอบไม่แตก

ต่างกับคอมบชูาในคณุลกัษณะกลิน่	และแอลกอฮอล์	

ภาพชาหมัก 

ภาพชาหมักผสมผลไม้
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ตาราง 1  ผลการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและการตรวจหาจุลินทรีย์ในตัวอย่างคอมบูชาทั้ง 7 ตัวอย่าง

รายการ

คอมบูชา

คอมบูชา ชมพู่ มะม่วง แอปเปิ้ล สตรอเบอรี่ สาลี่ สับปะรด หน่วย

การหาคุณค่าทางโภชนาการ

			คาร์โบไฮเดรต	(โดย
การค�านวณ)

9.03 5.45 7.15 6.12 5.25 5.69 5.85 กรัม/100	กรัม

	 	 	 คาร ์โบไฮเดรต
ทั้ งหมด	 (โดยการ
ค�านวณ)

9.04 5.53 7.25 6.28 5.37 5.77 5.94 กรัม/100	กรัม

	 	 	 พลังงานท้ังหมด	
(โดยการค�านวณ)

37.0 23.0 31.0 26.0 23.0 24.0 27.0 กิโลแคลอรี/
100	กรัม

			ความชื้น 90.8 94.2 92.3 93.5 94.3 93.9 93.5 กรัม/100	กรัม

			ไขมันทั้งหมด 0.10 0.09 0.13 0.04 0.03 0.08 0.20 กรัม/100	กรัม

			โปรตีน	(Nx6.25) 0.04 0.12 0.25 0.09 0.20 0.14 0.25 กรัม/100	กรัม

			กาก 0.01 0.08 0.10 0.16 0.12 0.08 0.09 กรัม/100	กรัม

			เถ้า 0.02 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11 กรัม/100	กรัม

การตรวจหาจุลินทรีย์

			แบคทีเรียชนิดโคลิ
ฟอร์มต่อตวัอย่าง	100	
มิลลิลิตร

น้อยกว่า	
1.1

น้อยกว่า	
1.1

น้อยกว่า	
1.1

น้อยกว่า	
1.1

น้อยกว่า	
1.1

น้อยกว่า	
1.1

น้อยกว่า	
1.1

เอ็มพีเอ็น

	 	 	แบคทีเรียชนิด	อี.	
โคไล

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ -

	 	 	แซลโมเนลลา	ใน	
25มิลลิลิตร

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ -

			สแตฟิโลคอ็กคสั	ออ
เรยีส	ใน	0.1	มลิลลิติร

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ -

 
	 จากข้อมูลของผู้บริโภค	จ�านวน	20	คนที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคอมบูชา	จ�านวน	7	ตัวอย่าง	ยังต้องมีการปรับปรุงคุณลักษณะต่างๆ	ของ

เครื่องดื่มเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดต่อไป
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นายปรานต์		ปิ่นทอง		 นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
นางสาวมนทกานติ์		เอี่ยมแก้ว	 นักวิทยาศาสตร์

นางสาววรีวรรณ์		แก้วมณี		 นักวิทยาศาสตร์

นางจิราภรณ์	บุราคร				นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

	 โปรตีนทางเลอืก	(alternative	proteins)	จดัเป็นอาหารแห่งอนาคต	

โดยอตุสาหกรรมโปรตนีทางเลอืกเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็	เนือ่งจากการ

เพ่ิมขึน้ของประชากรโลกในอตัราท่ีรวดเรว็กว่าการผลติอาหาร	การขยาย

ตัวของเมอืง	การใช้ประโยน์จากทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมาก	การปรบั

เปลีย่นการใช้ท่ีดนิทวีความรนุแรงข้ึนตลอดจนการบรโิภคเน้ือสตัว์	 เช่น	

เน้ือโค	เน้ือสกุร	เน่ืองจากความต้องการโปรตนีทีเ่พ่ิมขึน้แต่ทรพัยากรหมด

ลง	ท�าให้ต้องหาแหล่งอาหารทีย่ั่งยืนและปลอดภัยย่ิงขึน้เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของตลาดโลก	งานวิจยัน้ีพัฒนาโปรตนีจากแมลง	(insect-

based	protein)	โดยผลติเป็นเส้นแมลงท่ีสามารถเพ่ิมมลูค่าของแมลง	

โดยผูป้ระกอบการอาหารสามารถน�าไปผลติและจ�าหน่ายในเชงิพาณิชย์		

	 การพัฒนาสตูรต้นแบบเส้นแมลง	ส่วนประกอบต่าง	ๆ 	ได้แก่	จิง้หรดี

ขาวผงร้อยละ	30	แป้งสาลร้ีอยละ	65	เกลอืร้อยละ	1	และน�า้ตาลร้อยละ	

4	น�ามาผสมคลกุเคล้าให้เข้ากัน	น�าไปเข้าเครือ่งรดีเส้น	ท�าเป็นเส้น	2	แบบ

คือเส้นกลมเลก็และเส้นแบนใหญ่	อบให้แห้งทีอ่ณุหภมู	ิ60	องศาเซลเซยีส	

เป็นเวลา	10-12	ชัว่โมง	และมคีวามชืน้ไม่เกินร้อยละ	5	จะได้ต้นแบบเส้น

แมลงแบบเส้นใหญ่และเส้นเลก็	น�ามาคนืรปูด้วยการต้มในน�า้เดอืดนาน	

8-10	นาที	ทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสด้วยเคร่ือง	Texture	analyzer	

ทดสอบด้านความชอบด้วยวิธี	9-point		Hedonic	scale	scoring	test	

โดยผูบ้รโิภคจ�านวน	50	คน

ตารางที	่1	ลกัษณะเน้ือสมัผสั	(Texture)	เส้นแมลง

ชนิดเส้นแมลง
ความต้านทานต่อแรงดึง 
(Tensile Strength) (g)

ความแน่นเนื้อ
(Firmness) (g)

การเกาะติดที่ผิวหน้า 
(Adhesiveness) (g.s)

เส้นใหญ่ 72.92±11.45a 373.92±20.97a 9156.31±74.94a

เส้นเล็ก 31.95±4.24b 632.37±28.12b 7559.94±42.33b

หมายเหต ุ ตวัอกัษร a, b หมายถึง ค่าเฉลีย่ของข้อมลูท่ีอยู่ในคอลมัน์เดยีวกันแตกต่างกันทางสถิตท่ีิระดบัความเชือ่ม่ันร้อยละ 95

	 ต่อมาท�าการพัฒนาเป็นอาหาร	3	 สูตร	ได้แก่	กระเพราเส้นเล็ก	

มะเขอืเทศเส้นเลก็	และครมีเส้นเลก็	น�ามาทดสอบด้านความชอบด้วย

วิธี	9-point	Hedonic	scale	scoring	test	โดยผู้บรโิภคจ�านวน	100	คน	

และศกึษาอายุการเก็บรกัษาเส้นแมลง	โดยน�าเส้นแมลงแบบเส้นใหญ่

และเล็ก	บรรจุถุงฟลอยด์ปิดสนิท	เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง	27+2	

องศาเซลเซยีส	เป็นเวลา	12	สปัดาห์	น�ามาทดสอบคณุภาพทางประสาท

สัมผัสโดยผู้ทดสอบชิมท่ีผ่านการฝึกฝนจ�านวน	8	คน	ในด้านการ

เปลี่ยนแปลงสี	กลิ่นแปลกปลอม	และรสชาติแปลกปลอม	

	 เส้นแมลงแบบเส้นใหญ่และเส้นเลก็ทีไ่ด้จากการทดลองมลีกัษณะ

เน้ือสัมผัสดังตารางท่ี	 1	 โดยผู้บริโภคมีความชอบเส้นแมลงแบบ															

เส้นเล็กมากกว่าเส้นใหญ่	ดังแสดงในตารางท่ี	2	และผู้บรโิภคชอบกระ

เพราเส้นเล็ก	ครีมเส้นเล็ก	และมะเขือเทศเส้นเล็กตามล�าดับ	ดังแสดง

ในตารางท่ี	3	 เมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นแมลงแบบเส้นใหญ่และ						

เส้นเล็กบรรจุถุงฟลอยด์ปิดสนิทท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา	12	สัปดาห	์

พบว่า	มกีารเปล่ียนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี	กลิน่	รสชาติ

น้อยมาก	และยังได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบชิม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดเส้นจากแมลง
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ตารางที	่3	คะแนนความชอบผลติภัณฑ์เส้นแมลง	3	สตูร		

ชนิดเส้นแมลง

คะแนนความชอบเฉลี่ย + เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ลักษณะปรากฎ สีns เนื้อสัมผัส รสชาติns ความชอบโดยรวม

กระเพราเส้นเล็ก	 6.4±1.1a 6.0±1.1 6.0±1.1 6.7±1.4a 6.6±1.3a

มะเขือเทศเส้นเล็ก	 5.8±1.2b 5.9±1.4 5.9±1.1 5.8±1.3b 5.8±1.3b

ครีมเส้นเล็ก	 6.0±1.2ab 6.0±1.1 6.0±0.9 6.0±1.3b 6.0±1.3ab

หมายเหต ุ ตวัอกัษร ns หมายถึง ค่าเฉลีย่ของข้อมูลท่ีอยู่ในคอลมัน์เดยีวกันไม่แตกต่างกันทางสถิตท่ีิระดบัความเชือ่ม่ันร้อยละ 95

   ตวัอกัษร a, b หมายถึง ค่าเฉลีย่ของข้อมูลท่ีอยู่ในคอลมัน์เดยีวกันแตกต่างกันทางสถิตท่ีิระดบัความเชือ่ม่ันร้อยละ 95

หน่วยงานรบัผิดชอบ
กองผลติภณัฑ์อาหารและวัสดสุมัผสัอาหาร
โทรศพัท์	 0	2201	7198
โทรสาร	0	2201	7181

ตารางที	่2	คะแนนความชอบผลติภัณฑ์เส้นแมลง	

ชนิดเส้นแมลง
คะแนนความชอบเฉลี่ย + เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ลักษณะปรากฎ สีns เนื้อสัมผัส รสชาติns ความชอบโดยรวม

เส้นใหญ่ 5.9±1.1a 6.1±1.1 5.8±1.3a 6.0±1.1 6.0±1.1a

เส้นเล็ก 6.5±0.8b 6.2±1.3 6.1±0.9b 6.0±0.9 6.6±1.4b

หมายเหต ุ ตวัอกัษร ns หมายถึง ค่าเฉลีย่ของข้อมูลท่ีอยู่ในคอลมัน์เดยีวกันไม่แตกต่างกันทางสถิตท่ีิระดบัความเชือ่ม่ันร้อยละ 95

   ตวัอกัษร a, b หมายถึง ค่าเฉลีย่ของข้อมูลท่ีอยู่ในคอลมัน์เดยีวกันแตกต่างกันทางสถิตท่ีิระดบัความเชือ่ม่ันร้อยละ 95
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กรมวิทยาศาสตร์บริการรับรางวัล Bronze Award 
ด้วยผลงานคอนกรีตแห้งส�าเร็จรูปส�าหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล

นายจรูญ	จันทร์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
กองวัสดุวิศวกรรม

	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิารได้รบัรางวลั	Bronze	Award	(เหรยีญทองแดง)	

ภายในงาน	Thailand	Research	Expo	2021	Award	จดัโดยส�านกังาน

การวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	ด้วยผลงาน	“คอนกรีตแห้งส�าเร็จรูปส�าหรับ										

สภาพแวดล้อมทางทะเล”	โดยมี	ดร.กนิษฐ์	ตะปะสา	ผู้อ�านวยการ														

กองวัสดุวิศวกรรม	เข้ารับรางวัล	Bronze	Award	(เหรียญทองแดง)											

จาก	ศ.ดร.นพ.ศิริฤกษ์	ทรงศิวิไล	ปลัดกระทรวงการอุดมการศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	เมือ่วนัที	่26	พฤศจกิายน	2564

	 โครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็ท่ีต้องสมัผสัน�า้ทะเล	น�า้กร่อยหรอือยู่

บรเิวณชายฝ่ัง	รวมทัง้โครงสร้างใต้ดนิบรเิวณนัน้จะประสบปัญหาความ

เสียหายอย่างมากจากสภาพแวดล้อมทางทะเล		ซึ่งในน�้าทะเล	จะมี

ปรมิาณคลอไรด์ประมาณ	90%	และมซีลัเฟตอยู่ประมาณ	10%	พบว่า	

คลอไรด์เป็นองค์ประกอบหลักในน�้าทะเลจะซึมเข้าสู่เน้ือคอนกรีต																			

โดยคลอไรด์อสิระ	(Free	Chloride)	จะเป็นส่วนส�าคัญ	ท�าให้เหลก็เสรมิ

ภายในเกิดสนิมเหลก็	จะท�าให้คอนกรตีสญูเสยีแรงยึดเกาะกับเหลก็เสรมิ	

และจะขยายตวัดนัให้คอนกรตีหุม้เหลก็เสรมิหลดุร่อนนอกจากน้ันพ้ืนท่ี

หน้าตัด	เหลก็เสรมิก็จะลดลงจนท�าให้โครงสร้างพังทลายได้	

กระบวนการเกิดสนิมของเหลก็เสรมิ เนือ่งจากคลอไรด์ในน�า้ทะเล หรอืน�า้กร่อย

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้มีการวิจัย	 พัฒนา	และออกแบบสูตรคอนกรีตให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทะเล	และสามารถน�าไป

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งส�าเร็จรูปส�าหรับสิ่งแวดล้อมทะเลท่ีสามารถผสมน�้าและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย	และหินเพ่ิมเติม	

สามารถน�าไปใช้งานได้อย่างสะดวก	 เหมาะส�าหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก	และการขนส่งทางรถยนต์เข้าไม่ถึง	 ท่ีมีความเส่ียงที่จะเกิด																					
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	 ปัจจบุนัจะมกีารก่อสร้างในเขตพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ	EEC	ซึง่เป็นพ้ืนที	่ทีม่คีวามเสีย่งต่อความเสยีหายของสิง่ปลกูสร้าง	ดงัน้ันคอนกรตีแห้งส�าเรจ็รปู

ทีพั่ฒนาขึน้จงึมปีระโยชน์และมคีวามส�าคญัมากในด้านเศรษฐกิจ	ในธุรกิจด้านการก่อสร้างในพ้ืนทีดั่งกล่าว	และประกอบใช้ข้อมลูผลติภัณฑ์												

ดังกล่าวท่ีพัฒนาขึน้	เป็นข้อมลูในการจดัท�ามาตรฐานผลติภัณฑ์อสุาหกรรมคอนกรตีแห้งส�าเรจ็รปูส�าหรบัสภาพแวดล้อมทางทะเล	(ปัจจบุนัได้

ด�าเนนิการจดัท�าเป็นมาตรฐานเรยีบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างขัน้ตอนด�าเนินการของส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมเพ่ือประกาศเป็นมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่อไป)	ซึ่งจะท�าให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ีอย่างกว้างขวางในธุรกิจก่อสร้างต่อไป	ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิมขีด																	

ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลไป

(ก่อน) (หลัง)

สภาพท่าเทียบเรอืก่อนและหลงัการซ่อมแซม

ความเสียหายของสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางทะเล	อีกทั้งให้บริการทดสอบเครื่องมือที่มีมาตรฐาน	และนักวิทยาศาสตร์ที่มี

ความเชีย่วชาญในการทดสอบผลติภณัฑ์วัสดกุ่อสร้างตามมาตรฐานทัง้มาตรฐานในประเทศและมาตรฐานสากล	ด้วยห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้รบัรอง

มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	ท�าให้ได้รบัการยอมรบัจากผูป้ระกอบการทางอตุสาหกรรม	และด้วยนโยบายส่งเสรมิของผูบ้รหิารกรมวทิยาศาสตร์

บรกิารท่ีให้การสนบัสนนุในการร่วมท�าวจิยักับบรษิทัเอกชนจนท�าให้สามารถร่วมท�าวิจยัท�าให้สามารถพัฒนาต่อยอดในงานวิจยัจากห้องปฏบิตัิ

การจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์จนสามารถน�าไปผลิตเป็นคอนกรีตแห้งส�าเร็จรูปส�าหรับก่อสร้างในพ้ืนท่ีสภาวะส่ิงแวดล้อมทะเล	 พ้ืนท่ีสัมผัสน�้า

กร่อย	หรือมีสภาวะดินเค็มได้	ที่มีความสามารถในการทนต่อคลอไรด์และซัลเฟต	ท�าให้สิ่งปลูกสร้างมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นในสภาวะ

แวดล้อมทะเล	และสามารถน�าไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้

การทดสอบการซมึผ่านคลอไรด์ตามมาตรฐาน ASTM C1202 - 19 ผลติภณัฑ์คอนกรตีแห้งส�าเรจ็รปูส�าหรบัก่อสร้างทางทะเล
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การพฒันาหอ้งปฏิบัตกิารทดสอบอุปกรณป์กป้องทางเดินหายใจจา่ยอากาศ
บรสุิทธิ์แบบหมวกคลมุครอบศรีษะส�าหรบับุคลากรทางการแพทย ์ (Powered 
Air Purifying Respirator with a Helmet or a Hood for Medical and 
Health Care Personnel, PAPR)

นายเอกรัฐ	มีชูวาศ	 นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

นายกรธรรม	สถิรกุล	 นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
กองวัสดุวิศวกรรม

	 จากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ไปท่ัวโลก	ท�าให้มปีระชากรติดเชือ้เพ่ิมข้ึนเป็นจ�านวนมาก	และ										

เป็นโรคท่ีมอีตัราการเสยีชวิีตสงู	โดยเฉพาะกับผูท่ี้มอีาการป่วยเรือ้รงั	และผูสู้งอายุ	ท�าให้ทุกประเทศท่ัวโลกต้องท�าการระดมทรพัยากรทางการแพทย์

เพ่ือรับมือกับจ�านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมสูงขึ้น	ท�าให้อุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นในการป้องกันการติดเชื้อส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างมาก																				

โดยเฉพาะอปุกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบรสิทุธ์ิแบบหมวกคลมุครอบศรีษะส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์	(Powered	Air	Purifying	

Respirator	with	a	Helmet	or	a	Hood	for	Medical	and	Health	Care	Personnel,	PAPR)		ซึง่เป็นผลติภัณฑ์ท่ีมมีาตรฐานสงู	มผีูผ้ลติทีไ่ด้รบัการ

ยอมรบัในท้องตลาดน้อยราย	แต่เมือ่เกิดการระบาดของโรคจงึมคีวามต้องการมาจากทุกประเทศท�าaให้ปรมิาณไม่เพียงพอ	ประกอบกับ	ประเทศ

ผูผ้ลติหลานประเทศประกาศให้สนิค้าเหล่านีเ้ป็นผลติภัณฑ์ควบคมุและห้ามการส่งออก	การขาดแคลนดงักล่าวส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อบคุลากร

ทางการแพทย์ทีอ่ยู่แนวหน้าในการป้องกันเชือ้โรค	และผลกระทบจะสงูขึน้ไปอกีหากบคุลากรทางการแพทย์ต้องท�างานในสภาวะทีไ่ม่ปลอดภัย	

	 ส�าหรบัประเทศไทยในสภาวะปกตอุิปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจจ่ายอากาศบรสิทุธ์ิแบบหมวกคลมุครอบศรีษะส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์	

ก่อนหน้าน้ีทัง้หมดน�าเข้าจากต่างประเทศ	ยังไม่มผีูผ้ลติในประเทศไทย	เมือ่ประเทศประสบกับสภาวะการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	ส่งผล

ให้ไม่สามารถจดัหา	อปุกรณ์ดงักล่าวได้เพียงพอ	ท�าให้เกิดความร่วมมอือย่างเร่งด่วน	ระหว่างผูท่ี้มคีวามเชีย่วชาญในหลากหลายด้าน	เข้ามาช่วย

กันพัฒนาผลติภัณฑ์	เพือ่แจกจ่ายให้บคุลากรทางการแพทย์ใช้งานได้อย่างเพียงพอ	โดยใช้แนวคดิจากหลกัการท�างานของชดุป้องกันการติดเชือ้

ทีม่จี�าหน่ายในท้องตลาด	มาประยุกต์ใช้กับวัสดุและอปุกรณ์	ทีม่อียู่หรอืสามารถผลติขึน้ได้เองในประเทศไทย	ท�าการผลติและทดสอบภายใต้												

ข้อจ�ากัดของทรพัยากรและระยะเวลา	ซึง่สามารถพัฒนาชดุป้องกันการติดเชือ้ส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์ท่ีพร้อมใช้งานและผลิตข้ึนได้ในประเทศ	

ซึง่คณะนกัวจิยัของกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ได้ร่วมมอืกับ	ผูเ้ชีย่วชาญจากหลายภาคส่วน	อาท	ิศนูย์ความเป็นเลศิด้านชวีวิทยาศาสตร์	(TCELS)	

ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ	คณะแพทยศาสตร์รามาธิบด	ีโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรต	ิโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	มหาวทิยาลยันวมนิทราธิราช	และสมาคมส่งเสรมิการรบัช่วงการผลติไทย	(Thai	Subcon)		

ได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดคณุลกัษณะเบือ้งต้นภายใต้สภาวะวิกฤต	ท่ีเพ่ือให้มคีวามมัน่ใจในการใช้งาน	โดยใช้แนวทางการประเมนิความเสีย่ง	

(risk	assessment)	ร่วมกับทุกภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง	รวมท้ังการประยุกต์วิธีทดสอบทีม่อียู่ในปัจจบุนัในการทดสอบชดุป้องกนัการตดิเชือ้ส�าหรบั

บคุลากรทางการแพทย์	ซึง่หลายรายการทดสอบยังไม่ตรงตามมาตรฐาน	ดงัน้ันเมือ่ผลติภัณฑ์น้ีได้มกีารพัฒนาขึน้ในประเทศแล้วการต่อยอดให้

สามารถผลติเพ่ือออกสูต่ลาดโลกได้จงึมคีวามส�าคญั	

	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	เป็นหน่วยงานทดสอบและร่วมในการก�าหนดก�าหนดคณุลกัษณะเบือ้งต้นภายใต้สภาวะวิกฤต	จงึจ�าเป็นท่ีต้องพัฒนา

ห้องปฏิบตักิารเพ่ือท�าการทดสอบ	ชดุป้องกันการตดิเชือ้ส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เพ่ือให้ผลติภณัฑ์	ทีม่กีารพัฒนา

ขึน้ได้รบัการยอมรบัในระดับสากล	สร้างความเชือ่มัน่สงูสดุแก่ผูใ้ช้งานโดยเฉพาะบคุลากรทางการแพทย์	และลดการพ่ึงพิงจากต่างประเทศ	โดย

เฉพาะอย่าย่ิงในช่วงการเกิดวิกฤตทีเ่หน็ได้อย่างชัดเจนว่า	การพึงพาตนเองได้เป็นแนวทางส�าคญัท่ีสดุทีส่ามารถน�าพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไป

ได้	และในปีงบประมาณ	2564	ได้รบัการอนุมตัใิห้จัดท�าโครงการการพัฒนาห้องปฏบิตักิารทดสอบชดุป้องกันการตดิเชือ้ส�าหรบับคุลากรทางการ

แพทย์ตามมาตรฐาน	โดยการทดสอบอ้างองิจากมาตรฐานสากล	เพ่ือให้ผูผ้ลติและผูใ้ช้งานมคีวามมัน่ใจในประสทิธิภาพของอปุกรณ์ท่ีสามารถลด
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ความเสีย่งในการตดิเชือ้ลงได้	ปัจจบุนักรมวิทยาศาสตร์บรกิารได้ท�าการพัฒนาการทดสอบ	อปุกรณ์	PAPR	แบบ	Inhouse	method	โดยอ้างองิจาก

การทดสอบตามมาตรฐาน	EN	12941:1998	+	A2:2008	Respiratory	protective	devices.	Powered	filtering	devices	incorporating	a	helmet	

or	a	hood.	Requirements,	testing,	marking	EN	12942:1999	Respiratory	protective	devices	-	Power	assisted	filtering	devices	incorporating	

full	face	masks,	half	masks	or	quarter	masks	-	Requirements,	testing,	marking	และ	International	Standard	ISO	16900_1-14	Respiratory	

protective	devices	–	Methods	of	test	and	test	equipment.	จ�านวน	3	รายการ	ได้แก่	1.	การรัว่ซมึเข้าสูภ่ายใน	(total	inward	leakage)	2.	แหล่ง

จ่ายอากาศ	(air	supply)	และ	3.	ความต้านทานการหายใจ	(breathing	resistance)	ซึง่เป็นการทดสอบรายการส�าคญัเบือ้งต้นเพ่ือให้ผูใ้ช้งานมัน่ใจ

ในประสทิธิภาพของอปุกรณ์	PAPR	รวมถึงเป็นข้อมลูให้กับผูผ้ลติเพ่ือใช้ในการปรบัปรงุผลติภณัฑ์ให้ดย่ิีงขึน้	ซึง่ได้ท�าการทดสอบอปุกรณ์	PAPR	

และหน้ากากป้องกันการตดิเช้ือด้วยรายการทดสอบท่ีพัฒนาข้ึนให้แก่หน่วยงานทีพั่ฒนาผลติภัณฑ์จ�านวน	4	ราย	ดงันี้

	 1.	 ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง	ของ	บริษัท	แม่น�้าเมคคานิกา	จ�ากัด	

	 2.	 ชุดกรองอากาศและช่วยหายใจ	ของ	บริษัท	พรีมา	เลเซอร์	เทอร์ราพี	จ�ากัด

	 3.	 อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดเปลี่ยนแผ่นกรองได้	ของ	สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 4.	 อุปกรณ์	PAPR	ของ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อุปกรณ์ PAPR ท่ีผูผ้ลติน�ามาทดสอบ

ตูท้ดสอบการรัว่ซมึเข้าสูภ่ายใน (Total inward leakage)
เครือ่งทดสอบแหล่งจ่ายอากาศ (air supply) และ 

ความต้านทานการหายใจ (breathing resistance)
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การขึ้นบัญชีเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชุด PPE
	นางสาวสุวรรณี	เทพบุตรดี นักวิทยาศาสตร์	

กองวัสดุวิศวกรรม

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	ในช่วงปี	2563-2564	มผีูป่้วยจ�านวนมากเข้ารบัการรกัษา

ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ	 	ท�าให้โรงพยาบาลจ�าเป็นต้องเร่งจัดหา

อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์	หรือ	PPE	

(Personal	Protective	Equipment)	 เป็นจ�านวนมากให้กับบุคลากร

ทางการแพทย์	เพ่ือลดความเสีย่งในการตดิเชือ้	เช่น	หน้ากากชนดิ	N99/

N95	และ	ชุด	PPE	ทางการแพทย์	 เป็นต้น	 	ซึ่งในช่วงเวลาท่ีเชื้อ	

COVID-19	เริม่แพร่ระบาดในประเทศไทย	เกดิการขาดแคลนอปุกรณ์	

PPE	ทางการแพทย์	เป็นอย่างมาก	เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้น�าเข้า

จากต่างประเทศ	จึงได้มีผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครือ่งนุง่ห่มปรบักระบวนการผลติมาผลติชดุ	PPE	ขึน้จ�าหน่ายภายใน

ประเทศเพ่ือแก้ไขสถานการณ์การขาดแคลน		ซึ่งถือว่าเป็นการผลิก

วิกฤตให้เป็นโอกาส	เพราะชุด	PPE	ที่ผลิตขึ้นขึ้นมามียอดการสั่งซื้อ

เป็นจ�านวนมาก	โดยยอดการสัง่ซือ้ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานราชการ

และโรงพยาบาลต่างๆ	ทัว่ประเทศ		อย่างไรก็ดชีดุ	PPE	ทางการแพทย์

นั้นจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ส�าหรับการวินิจฉัย

ภายนอกร่างกาย	ประเภทท่ี	๑	หรอืเครือ่งมอืแพทย์ทีม่คีวามเสีย่งต�า่	ที่

ต้องได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	

ก่อนการจ�าหน่ายในท้องตลาด	โดยชุด	PPE	ทางการแพทย์	ต้องผ่าน

การทดสอบตามมาตรฐานที่	อย.	ก�าหนด	ดังต่อไปนี้	

มาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 โดยมีรายการทดสอบดังต่อไปนี้

	 1.	 AATCC	42–2017	:	Water	resistance:	Impact	penetration	test.

	 2.	 AATCC	127-2018	:	Water	Resistance:	Hydrostatic	pressure	test.

	 3.	 ASTM	F1670/F1670M-17a	 :	Standard	 test	method	for	

resistance	of	materials	used	in		protective	clothing	to	penetration	

by	synthetic	blood.	

	 4.	 ASTM	F1671/F1671M–13	 :	Standard	 test	method	 for	

resistance	of	materials	used	in		 protect ive	 c lo th ing	 to	

penetration	 by	 blood-borne	 pathogens	 using	 Phi-X174	

bacteriophage		 penetration	as	a	test	system.

มาตรฐาน EN 14126 โดยมีรายการทดสอบดังต่อไปนี้ 

	 1.	 ISO	16603-2013	Clothing	for	protection	against	contact	

with	blood	and	body	fluids-Determination	of	the	resistance	of	

protective	clothing	materials	to	penetration	by	blood	and	body	

fluids	-Test	method	using	synthetic	blood

	 2.	 ISO	16604-2004	:	Clothing	for	protection	against	contact	

with	blood	and	body	 fluids-Determination	of	 resistance	of	

protective	clothing	materials	 to	penetration	by	blood-borne	

pathogens	-Test	method	using	Phi-X	174	bacteriophage

	 3.	 ISO	22610-2018	:	Surgical	drapes,	gowns	and	clean	air	

suits,	used	as	medical	devices,	for	patients,	clinical	staff	and	

equipment-Test	method	 to	determine	 the	 resistance	 to	wet	

bacterial	penetration

	 4.	 ISO	22612-2005	:	Clothing	for	protection	against	infectious	

agents-Test	method	for	resistance	to	dry	microbial	penetration
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	 โดยห้องปฏิบตักิารทีท่ดสอบสมบตัขิองชดุ	PPE	ต้องได้รบัการรบัรอง

คุณภาพห้องปฏิบัตกิารตาม	ISO/IEC	17025		แต่ในกรณีทีย่งัไม่มห้ีอง

ปฏิบตัท่ีิได้รบัการรบัรอง	ห้องปฏิบตักิารต้องผ่านการประเมนิจาก	อย.	

ให้เป็น	Recognized	Lab	ที	่อย.	รบัรองความสามารถในการตรวจรบัรอง

ผลติภัณฑ์หรอืเครือ่งมอืทางการแพทย์ได้		โดยในปีงบประมาณ	2564	

เมือ่วันที	่21	พฤกษภาคม	2564	กลุม่วัสดแุละอปุกรณ์ทางการแพทย์	

กองวัสดุวิศวกรรม	ได้รับการรับรองความสามารถในการตรวจรับรอง

ผลติภณัฑ์หรอืเครือ่งมอืทางการแพทย์จาก	อย.	ตามมาตรฐาน	ANSI/

AAMI	PB70	ในรายการ

	 1.	การทดสอบความต้านน�า้ซมึโดยใช้เครือ่งทดสอบแบบความดนั

น�า้สถิต	(Water	Resistance	:	Hydrostatic	Pressure	Test)	ตามมาตรฐาน	

AATCC	127–2018						

	 2.	การทดสอบความต้านน�า้ซึมโดยการทดสอบการทะลผุ่านของน�า้	

(Water	resistance	:	Impact	Penetration	Test)	ตามมาตรฐาน		AATCC	

42–2017	
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หุ่นยนต์ป่ินโตสอง กลุ่มงานนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ได้เลง็เห็นถึงปัญหาทีเ่กิดขึน้และ

มโีครงการจดัท�าหุ่นยนต์บงัคบัขนาดเลก็ส�าหรบัใช้ในการส่งอาหารและ

เวชภัณฑ์	ให้กับผูป่้วยตดิเชือ้	COVID-19	เพ่ือช่วยลดการสมัผสัเชือ้ไวรสั

ของบคุลากรทางการแพทย์และลดการใช้ชดุ	PPE	ในกิจกรรมท่ีบคุลากร

ทางการแพทย์ต้องใกล้ชดิกับผูป่้วย	ให้แก่โรงพยาบาลทัว่ประเทศ	โดย

ในเบือ้งต้น	กลุม่งานนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัไิด้ท�าการส�ารวจ

ความต้องการใช้หุ่นยนต์ของโรงพยาบาล	พบว่ามีความต้องการใช	้													

หุน่ยนต์จากโรงพยาบาลทัว่ประเทศท้ังสิน้	145	แห่ง	จ�านวน	393	ตวั

	 กลุ่มงานนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	กรมวิทยาศาสตร์

บริการ	จึงได้จัดท�าหุ่นยนต์หุ่นยนต์บังคับขนาดเล็ก(หุ่นยนต์ปิ่นโต	2)	

จ�านวนทัง้สิน้	10	ตวั	ซึง่ส่วนประกอบของหุน่ยนต์ป่ินโต	2	ประกอบด้วย

ชดุควบคมุรโีมทบงัคบัวิทยุ,	ระบบกล้องท่ีส่งข้อมลูภาพท่ีส่งทางคลืน่วทิยุ	

โครงรถเข็น	และระบบชดุขบัเคลือ่นหุน่ยนต์ท่ีพัฒนาโดยกลุม่งานนวตักรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	และได้รับความร่วมมือจาก	บริษัท	ทรู	

คอร์ปอเรชัน่	จ�ากัด	(มหาชน)	ในการสนับสนนุ	ชดุ	telepresence	จ�านวน	

5	ชดุ	ซึง่	1	ชดุประกอบไปด้วย	tablet	2	ตวัทีท่�าการตดิตัง้	Application	

ส�าหรับใช้ในการสือ่สารดว้ยวดีโีอระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และ							

ผูป่้วย	โดยได้ท�าการส่งมอบหุน่ยนต์ป่ินโต	2	ให้กับโรงพยาบาลต่าง	ๆ 	ดงันี้

	 -	 โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สรินิธรเพ่ือคนพิการ	จ�านวน	

1	ตวั	เมือ่วนัที	่21พฤษภาคม	2564

	 -	 ทัณฑสถาน	โรงพยาบาลราชทัณฑ์	จ�านวน	1	ตัว	 เมื่อวันท่ี																			

4	มถุินายน	2564

	 -	 เรอืนจ�ากลางบางขวาง	จ�านวน	1	ตวั	เมือ่วันท่ี	4	มถุินายน	2564

	 -	 เรอืนจ�าจงัหวัดนนทบรุ	ีจ�านวน	1	ตวั	เมือ่วันท่ี	4	มถุินายน	2564

	 -	 โรงพยาบาลต�ารวจ	จ�านวน	1	ตวั	เมือ่วันที	่9	มถุินายน	2564

นายเจษฏา	บ่อทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
กองวัสดุวิศวกรรม

	 -	 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า	จ�านวน	2	ตวั		เมือ่วันที	่10	มถินุายน	

2564

	 -	 โรงพยาบาลลาดกระบงั	จ�านวน	1	ตวั	เมือ่วันท่ี	10	มถุินายน	2564

	 -	 	โรงพยาบาล	สนาม	ราชภัฏ	ธนบรุ	ีจ�านวน	2	ตัวเมือ่วันที	่15	

มถุินายน	2564

	 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ	COVID-19	ทีเ่พ่ิมขึน้อย่างอย่างต่อ

เนือ่งนัน้	กรมวิทยาศาสตร์บรกิารจงึได้รบัการจดัสรรเงินทุนจากส�านกังาน

การวจิยัแห่งชาติ	(วช.)	และด�าเนินการจดัท�าหุ่นยนต์ป่ินโต	2	เพ่ิมเตมิ

จ�านวน	80	ตัว	เพือ่มอบให้กับโรงพยาบาลท่ัวประเทศในการช่วยเหลอื

และสนนัสนนุบคุลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและควบคมุการแพร่

ระบาดของโรค	covid-19	ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ภาวะท่ีวิกฤต	ิ									

อีกท้ังสามารถพัฒนาและน�าไปใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาและ

รองรบัการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอบุติัใหม่ได้ในอนาคตอกีด้วย

	 โดยเมือ่วันพุธท่ี	29	กันยายน	2564	กรมวิทยาศาสตร์บรกิารได้มกีาร

จัดพิธีส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโต	2	ให้โรงพยาบาลส�าหรับส่งอาหารและ

เวชภัณฑ์	โดย	มศีาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวง	อว.	เป็นผูม้อบ	หุน่ยนต์ป่ินโด	2	จ�านวน	12	ตวัให้แก่								

โรงพยาบาล	6	แห่ง	คอื	โรงพยาบาลทหารผ่านศกึ	สถาบนัประสาทวทิยา	

โรงพยาบาลลาดกระบงัสถาบนับ�าราศนราดรู	โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภยัภูเบศร	และ	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	
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โครงการพฒันาศกัยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

	 ประเทศไทยมกีารผลติสนิค้าในอตุสาหกรรมประเภท	แก้ว	พลาสตกิ	

ยาง	กระดาษ	วัสดุก่อสร้าง	และวัสดุทางการแพทย์	ต่อปีเป็นจ�านวน

มาก	ทั้งผลิตเพ่ือการใช้ภายในประเทศและผลิตเพ่ือการส่งออก	ซึ่ง

สินค้าแต่ละชนิดต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์	มาตรฐานท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ		นอกจากนีผู้ป้ระกอบการยังต้องมกีารพัฒนาคุณภาพ

สินค้าให้ดีย่ิงขึ้นด้วยการต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม	หรือวิจัยและพัฒนา

สนิค้าใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ	ของผูบ้รโิภคทีเ่พ่ิม

ขึน้	ภาคอตุสาหกรรมจงึต้องมห้ีองปฏิบตักิารท่ีสามารถทดสอบคณุภาพ

สนิค้าทีผ่ลติขึน้	หรอืงานวิจยันวัตกรรมใหม่	ทัง้ด้านกายภาพ	และความ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	

	 การเพ่ิมศกัยภาพห้องปฏบิติัการทดสอบสนิค้าในภาคอตุสาหกรรม

แก้ว	พลาสติก	ยาง	กระดาษ	วัสดุก่อสร้าง	และวัสดุทางการแพทย์	ให้

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	(ISO/IEC	17025	:	2017)	จึงมี

ความส�าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก	ส่งผลให้สินค้าท่ีผ่าน

การทดสอบได้รบัการยอมรบัจากทัง้ในและต่างประเทศ	เป็นท่ีไว้วางใจ

ในคุณภาพ	ดังน้ันกรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	จึงมุ่งมั่นท่ีจะขยาย

ขอบข่ายการรบัรองให้ครอบคลมุทุกรายการทดสอบในแต่ละผลิตภณัฑ์	

พร้อมท้ังส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งภาครัฐและเอกชน

ในภาคอตุสาหกรรมดงักล่าวให้มคีวามเข้มแขง็และเป็นไปตามมาตรฐาน

สากลเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวในอนาคต												

กรมวิทยาศาสตร์บริการนอกจากการให้บริการด้านการทดสอบ/สอบ

เทียบ	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ	การพัฒนาวิธีทดสอบและ

การผลิตวัสดุอ้างอิงแล้ว	ยังมีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความ

รูท่ี้ได้จากงานวิจยั	และการให้บรกิารปรกึษาทางวชิาการแก่ผูป้ระกอบ

การที่ประสบปัญหาในภาคการผลิตด้วย

	 ในปีงบประมาณ	2564	กองวัสดวิุศวกรรม	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	

ได้ด�าเนินงาน	“โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง	

(Conformity	Assessment	Body:	CAB)	 เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม											

เป้าหมายของประเทศ”	 โดยด�าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ														

ด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐาน	ISO	17025	:	2017		ให้แก่บุคลากร

ในห้องปฏิบัติการทดสอบท้ังภาครัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรม	

แก้ว	พลาสตกิ	ยาง	กระดาษ	วัสดกุ่อสร้าง	และวสัดทุางการแพทย์	โดย

ไม่มค่ีาใช้จ่าย	เพ่ือเสรมิสร้างองค์ความรูด้้านระบบคณุภาพห้องปฏบิตัิ

นายสุรวุฒิ	พวงมาลี					นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
กองวัสดุวิศวกรรม

การ	พร้อมท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ห้องปฏิบัติการก้าวเข้าสู่

ระบบมาตรฐานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อก�าหนดเพ่ือให้เป็นท่ี

ยอมรบัในระดบัสากล	โดยได้ด�าเนนิการจดัฝึกอบรมในรปูแบบออนไลน์

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์	(Video	Conference)	ผ่านโปรแกรม	Zoom	

cloud	meeting	ตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม	ตั้งแต่เดือน

เมษายน	ถึง	กันยายน	2564	

	 การจัดฝึกอบรม	ในครั้งน้ีมีท้ังหมด	10	หลักสูตร	รวมจ�านวน	31	

ครั้ง	ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมจากบุคลากรใน

ห้องปฏบิตักิารทดสอบ	โดยแบ่งเป็นบคุลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์

บรกิาร	มหาวิทยาลยั		4	แห่ง	หน่วยงานราชการ	4		แห่ง	และภาคเอกชน

ในอตุสาหกรรม	แก้ว	พลาสติก	ยาง	กระดาษ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุทางการ

แพทย์	และอุตสาหกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสิ้น	57	บริษัท			



Annual Report 2021
รายงานประจ�าปี 256478

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	ด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐาน	ISO	17025	:	2017	

ล�าดับ ชื่อหลักสูตร

จ�านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

บุคลากรภายใน วศ. (คน)
บุคคลภายนอก วศ.

จ�านวน (คน) จ�านวนหน่วยงาน

1. ข้อก�าหนด	ISO/IEC	17025	:	2017 78 98 42

2. การจัดการความเสี่ยงและโอกาสตาม
มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	:	2017	

91 84 47

3. กฏการตัดสินใจเพ่ือรองรับข้อก�าหนด	ISO/
IEC	17025	:	2017	

113 74 38

4. การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด	 60 98 55

5. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี	 45 88 40

6. การจัดการเครื่องมือในระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	

64 103 45

7. การตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	:	2017	

63 109 51

8. การประกันคุณภาพและแผนภูมิควบคุม	 63 96 51

9. การจัดท�าเอกสารในระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	:	2017		

84 98 44

10. สถิติส�าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 70 87 41
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การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณค่าทางโภชนาของ
อาหารสัตว์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและต่างประเทศ

	 กลุม่ทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร	(CLPT,	DSS)	กองความ

สามารถห้องปฏิบตักิารและรบัรองผลติภัณฑ์	มภีารกิจในการให้บรกิาร

กิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

แก่ห้องปฏิบัติการของประเทศ	ซึ่งได้รับทุนงบประมาณจากส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว)	 ท่ี

สนบัสนนุทนุวิจยั	โดยมวัีตถุประสงค์	เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพห้องปฏิบตักิาร

ทดสอบและสอบเทียบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	และผลิตภัณฑ์	ของกลุ่ม

ประเทศอาเซียนด้วยกิจกรรมการทดสอบความช�านาญ	และสร้าง								

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการด�าเนินกิจกรรม																					

การทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตักิารระหว่างประเทศ	เพ่ือยกระดบั

การยอมรบัหน่วยบรกิารทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิารของกรม

วิทยาศาสตร์บริการให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล	โดย	CLPT,	DSS	

ได้รับการรับรองความสามารถในการเป็นผู้จัดกิจกรรมทดสอบความ

ช�านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	17043	:	2010	

และมีการพัฒนาการผลิตวัสดุควบคุม	 (Quality	Control	Sample)									

เพ่ือการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ	 ถือ

เป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบอย่างหน่ึงของห้องปฏิบัติการ

ทดสอบทีไ่ด้รบัการรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน	ISO/IEC17025		

เพ่ือให้เกิดความน่าเชือ่ถือในผลการทดสอบว่ามคีวามแม่นย�า	ถูกต้อง	

รวมถึงเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานรัฐบาล	และเอกชนท่ีส่งตัวอย่างมา

ทดสอบ

 
 การจดักิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตักิาร	(proficiency	

testing,	PT)	ด�าเนินการโดยการจัดส่งตัวอย่างอาหารสัตว์	ให้แก่ห้อง

ปฏบิตักิารท่ีสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบผลการวัด	รายการ	Moisture,	

Protein,	Crude	fat,	Crude	fiber	and	Ash	in	feeding	stuffs	จ�านวน	

139	ห้องปฏิบัติการ	ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการภายในประเทศ	131	

หน่วยงาน	และต่างประเทศ	8	หน่วยงาน	ได้แก่	1)	C.P.	Aquaculture	

(India)	 Private	 Ltd.,	 2)	 CPF	 (INDIA)	 PRIVATE	 LIMITED	

(BHIMAVARAM),	3)	CHAROEN	POKPHAND	FOODS	PHILIPPINES	

CORPORATION,	4)	C.P.	Vietnam	Corporation,	5)	CPF	(India)	

Private	Limited	(VIZAG),	6)	Star	Feedmills	(M)	Sdn.	Bhd.,	7)	CPF	

(INDIA)	PRIVATE	LIMITED	(RAJAMUNDRY),	8)	CPF	(India)	

Private	Limited	(Newasa)	เพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมฯ	ได้ท�าการทดสอบ

วิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบทางโภชนะที่มีอยู่ในอาหารสัตว์

นางเยาวลักษณ์	ชินชูศักดิ์					นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

	 อาหารสตัว์เป็นปัจจยัท่ีส�าคญัประการหนึง่ต่อการเลีย้งสตัว์	ดงันัน้	

การท�าอาหารเลี้ยงสัตว์ให้มีโภชนะต่างๆ	ครบตามความต้องการของ

สัตว์	ผู้เลี้ยงสัตว์มีความจ�าเป็นต้องเอาวัตถุดิบต่างๆ	มาผสมเข้ากันใน

สัดส่วนที่เหมาะสม	 และการวิเคราะห์อาหารสัตว์แบบประมาณ	

(Proximate	Analysis)	 เป็นการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารเบื้องต้นท่ี

ใช้ในการอธิบายองค์ประกอบทางโภชนะของอาหารสตัว์	แบ่งรายการ

วิเคราะห์	ได้แก่	ความชืน้	(Moisture)	หมายถึง	ส่วนประกอบของอาหาร

สตัว์ส่วนทีเ่ป็นน�า้	โปรตนีหยาบ	(Crude	protein)	นยิมท�าการวิเคราะห์

โดยวิธีประมาณด้วยการหาธาตุไนโตรเจนท้ังหมดท่ีมีอยู่ในอาหารน้ัน		

ไขมัน	 (Crude	 fat	หรือ	ether	extract)	 โดยไขมันเป็นสารประกอบ

อินทรีย์	ซึ่งเป็นส่วนประกอบของพืชและสัตว์	สามารถละลายได้ใน								

ตัวท�าละลายที่เป็นสารอินทรีย์ต่างๆ	เช่น	ether,	benzene,	acetone	

และ	chloroform	แต่ไม่สามารถละลายน�้าได้	 เย่ือใยหยาบหรือกาก	

(Crude	fiber)	เยื่อใยเป็นสารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรตที่พบมากใน

พืช	เถ้า	(Ash)	เถ้าในอาหารคือ	ส่วนของสารอนินทรีย์ที่เหลือจากการ

เผาที่อุณหภูมิสูง	500	–	600	องศาเซลเซียส	ถ้าค่าของเถ้าสูงกว่าปกติ	

อาจมกีารปลอมปนสารอืน่เข้ามาในอาหารนัน้	เช่น	ทราย	เป็นต้น	และ

คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย	(Ntrogen	Free	Extract,	NFE)	หมายถึง

คาร์โบไฮเดรตท่ีเป็น	non	structural	carbohydrate	เป็นคาร์โบไฮเดรต

ส่วนท่ีสัตว์ทุกชนิดย่อยได้ง่ายและน�าไปใช้ประโยชน์ได้	โดยหาค่าได้

จากการรวมค่าความชื้น	โปรตีนหยาบ	ไขมัน	เยื่อใยหยาบ	และ	เถ้าที่

ได้จากการวิเคราะห์เข้าด้วยกันแล้วหักออกจาก	100
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	 กิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร	สาขาอาหาร	รายการ	Moisture,	Protein,	Crude	fat,	Crude	fiber	and	Ash	in	feeding	stuffs	
ได้มีการศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกันและความเสถียรของตัวอย่างก่อนที่น�าจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	และเมื่อห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง
และน�าไปทดสอบวิเคราะห์หาค่าแล้วส่งผลทดสอบน้ันกลับมายัง	CLPT,	DSS	ก็จะด�าเนินการประเมินผลทางสถิติ	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	
13528		เพื่อประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการ	ซึ่งทางผู้ด�าเนินงานเลือกใช้	z	-	score	ส�าหรับประเมินว่า	ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ
มีความเบี่ยงเบนไปจากกลุ่มมากน้อยเพียงใด	สามารถค�านวณได้จาก

และมีเกณฑ์การประเมินค่า		z	–	score	ดังตาราง

การแสดงค่า z - score เกณฑ์การยอมรับ

|	z	|		≤		2.0 ผลเป็นที่น่าพอใจ	(satisfactory)

2.0		<	|	z	|		<		3.0 ผลเป็นที่น่าสงสัย	(questionable)

|	z	|		≥		3.0 ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ	(unsatisfactory)

สามารถสรุปผลการประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการโดยใช้ค่า	z	–	score

Test items Number of results
Number of Participants (percentage)

| z | ≤ 2.0 2.0 < | z | < 3.0 | z | ≥ 3.0

Moisture, Temp. (103 ± 2) °C 66 54	(81.9) 3	(4.5) 9	(13.6)

Moisture, Temp. (135 ± 2) °C 88 71	(80.7) 9	(10.2) 8	(9.1)

Protein (N x 6.25) 121 116	(95.9) 1	(0.8) 4	(3.3)

Crude fat (solvent extraction) 93 77	(82.8) 7	(7.5) 9	(9.7)

Crude fat (solvent extraction after acid 
hydrolysis)

34 32	(94.1) 2	(5.9) 0	(0.0)

Crude fiber 91 80	(87.9) 5	(5.5) 6	(6.6)

Ash 109 95	(87.2) 5	(4.6) 9	(8.2)

	 การเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร	เพ่ือประเมนิความสามารถของห้องปฏบิตักิารทดสอบ	และตดิตามความต่อเนือ่ง
ของความสามารถของห้องปฏิบัติการ	รวมท้ังระบุปัญหาภายในห้องปฏิบัติการ	อันจะน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป	เช่น	ปัญหาท่ีเกิดจาก
กระบวนการวัดหรอืทดสอบ	เกณฑ์การประเมนิค่า		z	–	score	มผีลเป็นทีน่่าสงสยั	(questionable)	หรอืมผีลไม่เป็นท่ีน่าพอใจ	(unsatisfactory)	
การใช้เครื่องมือหรือความสามารถของพนักงานปฏิบัติการ
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ชุดสมารท์คทิส�าหรบัตรวจสอบความถกูตอ้งของเทอร์โมมเิตอร์ไมส่มัผสัชนดิ
อินฟาเรด

	 ปัจจบุนัเครือ่งวัดอณุหภูมแิบบ

ไม่สัมผัสชนิดอินฟาเรด	 (Non-

contact	infrared	thermometer	:	

IRT)	ได้มกีารใช้งานอย่างแพร่หลาย

ทั่วประเทศ	 เนื่องจากเครื่องวัด

อุณหภูมิชนิดนี้	 เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

งานได้สะดวก	ปลอดภัยทัง้ผูใ้ช้งาน

และผูถู้กตรวจ	จงึเป็นอปุกรณ์หลกั

ตามจดุคดักรองต่างๆ	เพ่ือตรวจหา

และคัดแยกผู้ติดเชื้อ	COVID-19	

เนือ่งจากท่ีผ่านมามคีวามต้องการ

เครื่องวัด	 IRT	จ�านวนมากอย่าง								

เร่งด่วน	ท�าให้มีผู้ผลิตจ�านวนมาก

ผลติออกมา	ราคาขายเริม่ตัง้แต่หลกัร้อย	จนถึงพัน	อย่างไรก็ตามทีผ่่าน

มาเครือ่งวัด	IRT	ทีว่างขายในท้องตลาดทีผ่ลติอย่างเร่งด่วน	อาจจะไม่

เคยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวัดอุณหภูมิ	ซึ่งถ้าหาก

อณุหภูมทิีวั่ดมคีวามผดิพลาดอาจท�าให้การวนิจิฉยัโรคมคีวามผดิพลาด

ตามไปด้วย	และส่งผลให้การคดักรองผูป่้วย	COVID-19	ขาดประสิทธิภาพ

วันชัย	ชินชูศักดิ์	

วีระชัย	วาริยาตร์	

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ		
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

เครือ่งวดัอุณหภมิู

แบบไม่สมัผสัชนิดอินฟาเรด

Blackbody

ชดุสมาร์ทคิทส�าหรบัตรวจสอบ

ความถูกต้องของเทอร์โมมิเตอร์

ไม่สมัผัสชนิดอินฟาเรด

	 ปัจจบุนัการตรวจสอบเครือ่งวดั	

IRT	 เป็นไปตามมาตรฐาน	มอก.	

3070	–	2563	หรือ	ASTM	E1965	

–	98	(2016)	โดยเครื่องมือหลักท่ี

ใช้ทดสอบความถูกต้องของผลการ

วัดอุณหภูมิของเครื่องวัด	IRT	คือ	

แหล่งก�าเนิดอุณหภูมิแบบวัตถุด�า	
(blackbody	heat	source)	โดยปรกติ	blackbody	จะใช้	หลอดไฟฟ้า

เช่น	arc	lamp	filament	lamp	หรอื	fluorescent	lamp	ในการสร้างแสง

ภายใน	blackbody	แสงจะว่ิงสะท้อนภายใน	และตกกระทบกับวัสดท่ีุ

ใช้แผ่รังสีความร้อน	ซึ่งอุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่แผ่นวัสดุนี้	ใช้ส�าหรับตรวจ

สอบความถูกต้องของเครื่องวัด	IRT	อย่างไรก็ตามเครื่อง	blackbody	

ที่สามารถควบคุมการแผ่อุณหภูมิ	และมีความถูกต้องแม่นย�าสูง	โดย

ปรกตจิะมรีาคาแพง	และไม่น�าออกมาใช้นอกห้องปฏบิตักิาร	ท�าให้ไม่

เหมาะสมที่จะน�าไปใช้ตามจุดคัดกรองต่าง	ๆของเชื้อ	COVID-19

	 กลุม่สอบเทียบเครือ่งมอืวัด	

กองความสามารถห้องปฏิบัติ

การและรับรองผลิตภัณฑ์กรม

วิทยาศาสตร์บรกิาร	ได้ตระหนกั

ถึงปัญหาดังกล่าว	จึงได้พัฒนา

ชุดสมาร์ทคิท	เพื่อใช้ตรวจสอบ

ความถูกต้องของการวดัอณุหภมูิ

ของเครือ่งวดั	IRT	ท�าให้ผูใ้ช้งาน

เครือ่งวดั	IRT	มคีวามเชือ่มัน่ต่อ

ผลการวัดอุณหภูมิว่าถูกต้อง	

และน่าเชือ่ถือ	ซึง่เป็นการส่งเสรมิ

ประสิทธิภาพการตรวจหาผู้ติด

เชื้อ	COVID-19	ตามจุดคัดกรองต่าง	ๆ

	 องค์ประกอบหลกัของชดุสมาร์ทคทิท่ีใช้สร้างอณุหภูม	ิคอืแผ่นเพล

เทียร์	 (peltier)	โดยเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสารก่ึงตัวน�า	ความร้อน

จะค่อยๆ	เพ่ิมข้ึนท่ีจดุรอยต่อด้านหน่ึง	และถูกดูดกลนืท�าให้เย็นอกีด้าน

หนึ่ง	ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า	peltier	effect	ปัจจุบันเพลเทียร์ได้มีการ

พัฒนาอย่างมาก	เมือ่จ่ายแรงดนัไฟฟ้าให้แผ่นเพลเทยีร์	หรอืแผ่นร้อน

เย็น	ก็สามารถท�าให้เป็นอปุกรณ์ก�าเนิดอณุหภมูร้ิอนและเย็น	โดยด้าน

ท่ีเกิดอุณหภูมิร้อน	จะเป็นด้านท่ีติดต้ังเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ	และใช้

ส�าหรับตรวจสอบความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิของเครื่องวัด	IRT	

ชดุสมาร์ทคทิส�าหรบัตรวจสอบความถูกต้องของเทอร์โมมเิตอร์ไม่สมัผสั

ชนิดอินฟาเรดประกอบด้วยส่วนส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 ชุดก�าเนิดอุณหภูมิร้อนและเย็น	หรือแผ่นเพลเทียร์

	 2.	 ชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

	 3.	 ชุดเซ็นเซอร์และจอแสดงผลอุณหภูมิที่วัดได้

	 4.	 ไมโครคอนโทรลเลอร์	เพ่ือรบัสญัญาณจากเซน็เซอร์แล้วแสดง

อณุหภูมท่ีิวดัได้บนจอแสดงผล	รวมถึงการควบคุมแรงดนัไฟฟ้ากระแส

ตรง	เพื่อให้แผ่นเพลเทียร์สร้างอุณหภูมิตามที่ก�าหนด
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	 การท�างานของไมโครคอนโทรลเลอร์	เพ่ือควบคมุแผ่นเพลเทยีร์ให้สร้างอณุหภมูติามท่ีก�าหนด	ได้ใช้หลกัการของระบบป้อนกลบั	(feedback	

control)	

	 เพ่ือตรวจสอบความสามารถของชดุสมาร์ทคทิ	กลุม่สอบเทยีบเครือ่งมอืวดั	ได้ด�าเนินการสอบเทียบอณุหภมูขิองชดุสมาร์ทคิท	แล้วทดสอบการ

ใช้งานในการตรวจสอบเครือ่งวัด	IRT	เปรยีบเทยีบกบัเครือ่ง	blackbody	ผลการทดสอบพบว่าชดุสมาร์ทคทิมคีวามแม่นย�าในการสร้างและตรวจ

วัดอณุหภูมบินแผ่นเพลเทียร์	ในช่วงอณุหภูม	ิ34-42	องศา	ซ่ึงมปีระสทิธิภาพเพียงส�าหรบัการตรวจสอบเครือ่งวัด	IRT	

เอกสารอ้างอิง

	 1.	 มอก.	3070	–	2563	เทอร์โมมเิตอร์วัดอณุหภูมร่ิางกายด้วยรงัสอีนิฟาเรด

	 2.	 ASTM	E1965	–	98	(2016)	Standard	Specification	for	Infrared	Thermometers	for	Intermittent	Determination	of	Patient	Temperature

	 3.	 Blackbody	[ออนไลน์]	[อ้างถึงวันท่ี	25	มกราคม	2565]	เข้าถึงได้จากอนิเตอร์เนต็:	https://www.britannica.com/science/blackbody

	 4.	 Peltier	effect	[ออนไลน์]	[อ้างถึงวันท่ี	25	มกราคม	2565]	เข้าถึงได้จากอนิเตอร์เน็ต:	https://www.britannica.com/science/Peltier-effect

แผ่นเพลเทียร์ และหลกัการท�างานของแผ่นเพลเทียร์

ระบบ feedback control ของชดุสมาร์ทคทิ



Annual Report 2021
รายงานประจ�าปี 2564 83

นวัตกรรมพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ วศ.

	 SME	หรือ	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ถือเป็นกลุ่มธุรกจิที่

มีบทบาทส�าคัญของเศรษฐกิจไทย	และมีความหลากหลายอย่างมาก	

นบัตัง้แต่ธุรกิจการเกษตรไปจนถึงภาคอตุสาหกรรมการผลติ	ภาคการ

ค้าและขนส่ง	รวมถึงธุรกจิบรกิารต่างๆ	ก่อนการระบาดของ	Covid-19	

ประเทศไทยมีจ�านวน	SME	ทั้งสิ้น	3	ล้านราย	และกว่าร้อยละ	80	ของ

การจ้างงานทั้งประเทศเกิดขึ้นจากธุรกิจ	SME	อย่างไรก็ตาม	จากการ

ระบาดของ	Covid-19	ตั้งแต่ปี	2563	 เป็นต้นมา	ส่งผลกระทบต่อ																

ผูป้ระกอบการ	SME	ไทยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการ	

SME	ทีห่ายไปจากระบบแล้ว	35%	จากจ�านวนทัง้หมด	3	ล้านราย	ส่วน

จ�านวนทีเ่หลอืในระบบส่วนใหญ่ก็ล้วนอยู่ในความเปราะบางท่ามกลาง

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ	 (ข้อมูลจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย)	

ปัญหาของ	SME	 ท่ีส�าคัญคือมีการจ้างแรงงานมาก	ในขณะท่ีสร้าง																

รายได้สูร่ะบบเศรษฐกิจได้น้อย	ในขณะที	่“นวัตกรรม”	เป็นสิง่ท่ีรบัรูโ้ดย

ทัว่กันว่า	จะช่วยน�าไปสูห่นทางแห่งความรอดของเศรษฐกิจไทยในโลก

หลงัการแพร่ระบาดของ	Covid-19	ดงัน้ัน	โจทย์ใหญ่ของ	SME	คอื	ท�า

อย่างไรที่จะยกระดับขีดความสามารถด้วยนวัตกรรม	เพ่ือให้สามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการได้ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว		

สุวรรณี	แทนธานี	

ธนิษฐา		ภูลวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ		

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	ในก�ากับของกระทรวงการอดุมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	(อว.)	ซึง่มภีารกิจเก่ียวกบัการให้บรกิาร

ทางวิทยาศาสตร์	โดยการด�าเนินการก�ากับดูแลและส่งเสริม	วิจัยและ

พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพ่ือเสริมสร้างการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต	และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน	เล็งเห็นความส�าคัญ

ของการน�านวัตกรรมจากภาครัฐเข้าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

อตุสาหกรรม	SME	ไทย	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติด้วยเทคโนโลยี

เพ่ือสร้างมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าและบริการ	วศ.	โดยกอง

พัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บรกิาร	(พธ.)	มบีทบาทในการสร้างเครอืข่าย

และพัฒนาพันธมติรขององค์กร	ด้วยการท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื

ระหว่าง	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	กับ	สมาพันธ์เอสเอม็อไีทย	เพ่ือ

ขบัเคลือ่นงานวจิยัพัฒนานวตักรรมตอบโจทย์อตุสาหกรรม	SME	ไทย	

โดยได้จัดท�าโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการวิทยาศาสตร์

และวิชาการด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของ	วศ.	 ให้แก่															

ผู้ประกอบการ	SME	รับทราบ	ได้แก่	งานบริการวิเคราะห์วิเคราะห์

ทดสอบวตัถุดบิและผลติภณัฑ์เพ่ือยกระดบัผลติภัณฑ์สนิค้าให้มคีณุภาพ

ตามมาตรฐาน	งานบรกิารสอบเทียบเครือ่งมอืวัด	งานบรกิารสารสนเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบรกิารฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ	งานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี	งานรับรอง

ความสามารถบุคลากร	และงานรับรองระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ

และสอบเทียบ	โดยการจดัท�าคลปิ	“เปิดบ้าน	วศ.	บอกต่อ	SME”	จ�านวน

ทั้งสิ้น	15	คลิป	15	Teaser	เพื่อเผยแพร่ลงสื่อ	social	media	ในเครือ

ข่ายของสมาพันธ์เอสเอม็อไีทยจ�านวน	2	คลปิ	2	Teaser	ต่อเดอืน	และ

ประชาชนท่ัวไปสามารถร่วมเรียนรู้จากการรับชมผ่านสื่อออนไลน์ได	้

ประกอบด้วยคลิปวิดีโอ	ดังนี้
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รบัชมคลปิวดิโีอ

“เปิดบ้าน วศ. บอกต่อ SME”

	 นอกจากน้ี	กอง	พธ.	ได้ร่วมกับนักวิจัยจากกอง	

อว.	ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	

SME	เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่

ครวัโลก	(ระยะที	่1)	โดยจดัท�าแบบฟอร์มส�ารวจความ

ต้องการของผู้ประกอบการส่งไปให้สมาพันธ์เอสเอ็

มอีไทยส่งต่อให้ชผู้ประกอบการ	พบว่ามีผู้ประกอบ

การ	SME	ทีม่คีวามต้องการพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการท้ังหมด	22	ราย	

ได้แก่	พาสต้าจิง้หรดี	ขนมเป๊ียะทุเรยีน	ขนมไทยขวัญ

กวินท์	น�า้จิม้แหนมเนอืง	วุ้นมะพร้าวน�า้หอมผลติภณัฑ์

นมและใช้แทนนม	ผลิตภัณฑ์เน้ือสตัว์	ปนูใส	ปนูแดง	

น�้าดื่มดริปกาแฟ	อาหารตามโภชนาการ	ผลิตภัณฑ์

จากแร่	น�า้จิม้ข้าวมนัไก่	ทองม้วน	ซอสปรงุรส	อาหาร

พร้อมทาน	อาหารปรงุส�าเรจ็	ดอกอญัชนัอบกรอบ	เบ

เกอรี่	ชาคอมบุฉะ	ฟาร์มปูม้า	และขนมขบเคี้ยว	โดย

กอง	พธ.	ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการประสานงานรวบรวม

รายชือ่และผลติภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการต้องการพัฒนา

ส่งต่อให้กับนกัวิจยักอง	อว.	และสือ่สารเป็นระยะเพ่ือ

ติดตามความก้าวหน้า	จัดท�ารายงานผลการด�าเนิน

งาน	และแจ้งให้สมาพันธ์เอสเอม็อไีทยรบัทราบความ

ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง	มุง่เน้นการสร้างเครอืข่ายและ

พัฒนาพันธมิตรขององค์กร	และเป็นการสร้างระบบ

นเิวศการบรหิารจดัการนวตักรรมเพ่ือช่วยให้นักวิจยั

ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ท�าให้นัก

วิจัยสามารถขับเคล่ือนนวัตกรรม	 โดยการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ	5	ราย	ได้ส�าเรจ็ภายใน

ระยะเวลา	2	เดือน	ในรายผู้ประกอบการผลติขนมเป๊ียะ

ทุเรียน	นักวิจัยสามารถยืดอายุขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียน

สดให้มีอายุการเก็บได้นานข้ึน	และสามารถส่งออก

ไปยังประเทศพม่าได้ส�าเร็จ	

1.	 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบรสชาติอาหาร	(ศูนย์ชิม)

2.	 การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการ	

3.	 ห้องปฏิบตักิารทดสอบและสอบเทียบ	ด้านผลติภัณฑ์เย่ือและ

กระดาษ

4.	 ห้องปฏิบัติการทดสอบสาร	CBD	ในเครื่องดื่ม	

5.	 หอสมุดวิทยาศาสตร์	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม	

6.	 ห้องปฏิบตักิารทดสอบ	PAPR	และกลุม่นวัตกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ	

7.	 ห้องปฏิบัติการทดสอบภาชนะเมลามีนและผลิตภัณฑ์พลาสติก	

8.	 ห้องปฏิบัติการวัสดุขั้นสูง	(XRD,	3d	printing,	UTM)	

9.	 ห้องปฏิบัติการทดสอบไขมันทรานส์	

10.	ห้องปฏิบัตกิารทดสอบขวดบรรจภัุณฑ์ยาและทดสอบหาประเภท

แก้ว

11.	การรับรองความสามารถบุคคลากรตามมาตรฐานสากล	ISO/

IEC	17024	

12.	ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง	

13.	ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด	

14	 การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	

17025	ออนไลน์	

15.	ห้องปฏิบตักิารกลุม่นวัตกรรมสเีขยีวและงานวิจยัด้านส่ิงแวดล้อม
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วศ.ให้การรับรองห้องปฏิบัติการและ
ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบฯ ยกระดับ
คุณภาพสนิค้าไทยให้ได้มาตรฐานสากล

วศ.โชว์ศักยภาพห้องปฏิบัติการ 
ในงานThailand LAB 

INTERNATIONAL 2020

วศ.จัดประชุมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน ระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001

วันที	่28	ตลุาคม	2563	นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญา

เลศิ	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	พร้อมด้วย

คณะผูบ้รหิาร	วศ.	เข้าร่วมพิธีเปิดงาน	Thailand	

LAB	INTERNATIONAL	2020	และ	Bio	Asia	

Pacific	2020	ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ		

ด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ	

ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญ	ผูผ้ลติ

วัสดุอ้างอิง	บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ	ด้านห้อง

ปฏบิตักิารงานวิเคราะห์	ทดสอบวัสดกุ่อสร้าง	

ส�าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า”	พร้อมทั้ง

ส่งนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“การพัฒนาศักยภาพ

ห้องปฏิบตักิารทดสอบทางประสาทสมัผสัเพ่ือ

การควบคมุคณุภาพสินค้าอาหาร”	“ประโยชน์

ของการ เข ้ า ร ่ วม กิจกรรมการทดสอบ																		

ความช�านาญ	(PT)”	และ“ยกระดบัการจดัการ

สารเคมแีละห้องปฏบิตักิารทีเ่ก่ียวข้องกับสาร

เคมีในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเข ้าสู ่ระดับ

มาตรฐานสากล	ณ	ไบเทค	บางนา	กรุงเทพฯ

วันท่ี	27	ตุลาคม	2563	นางสาวนีระนารถ									

แจ้งทอง	ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและศูนย์

สารสนเทศวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี															

เป ็นประธานในการประชุมตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน	ในระบบบริหารงานคุณภาพ

ตามมาตรฐาน	ISO	9001	ของกรมวิทยาศาสตร์

บริการ	ครั้งที่	1	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	

เพ่ือพัฒนาการบริการของกรมวิทยาศาสตร์

บริการ	 เพ่ือเน้นการให้บริการท่ีรักษาระบบ

บรหิารงานคณุภาพตามมาตรฐาน	ISO	9001	

พร้อมพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน	

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้

แก่ผูใ้ช้บรกิารได้ต่อไป	ณ	ห้องประชมุอคัรเมธี	

ชั้น	6	อาคารตั้ว	ลพานุกรม	

วันท่ี	9	พฤศจิกายน	2563	นายปฐม	สวรรค์

ปัญญาเลศิ	อธิบดกีรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ให้

เกียรตเิป็นประธานในพิธีมอบใบรบัรองระบบ

งานห้องปฏิบัติการให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้

รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	17025	และผู้จัด

โปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตัิ

การท่ีได้รับการรับรองความสามารถตาม

มาตรฐาน	ISO/IEC	17043	รวม	42	ห้องปฏิบตัิ

การ	 เป็นการแสดงศักยภาพของห้องปฏิบัติ

การทดสอบและผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอความ

ช�านาญห้องปฏิบัติการแล้ว	 ยังถือเป็นสิ่งท่ี

ยืนยันได้ว่า	กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความ

มุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนารบัรองระบบงานห้องปฏิบตัิ

การ	ท�าให้สินค้าไทยท่ีผ่านการตรวจรับรอง

จากห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากลให้เป็นท่ียอมรบัมากย่ิงขึน้	รวม

ทั้งผลักดันให้อุตสาหกรรมอื่นๆ	ได้รับการรับ

รองฯ	ต่อไป	
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วศ. จับมือ 3 หน่วยงาน ผนึกก�าลัง
รับรองระบบงานไทยตอบสนองผู้ใช้
บรกิาร ด้วยเครอืข่าย Single platform

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 2563 วศ.อว. มาในธีม DSS 
Paper Neverland ดินแดนมหัศจรรย์

วศ. เดินหน้างานวิจัยฯ 
ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการ

เซรามิก จ.ล�าปาง

วันที่	 14	พฤศจิกายน	2563	ดร.จันทร์เพ็ญ	

เมฆาอภิรกัษ์	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต	ิ2563	รปูแบบใหม่	Virtual	

Science	Fair	โชว์ผลงานและศักยภาพทาง

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีที่ทันสมัยท้ังในและ

ต่างประเทศ	ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งน้ีด้วย	

โดยภายในบูธ	วศ.	ปีนี้	จัดขึ้นภายใต้แนวคิด	

“DSS	Paper	Neverland	ดินแดนมหัศจรรย์	

เพ่ือส่งเสริมสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ใกล้

ตัวเก่ียวกับกระดาษ	 กระตุ ้นให้เด็กๆและ

เยาวชนเห็นถึงความส�าคัญการใช้ประโยชน์

ความรูท้างวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยีต่อไป	

ณ	อาคารชาเลนเจอร์	2	อมิแพ็ค	เมอืงทองธานี

วันที	่13	พฤศจกิายน	2563	นพ.ปฐม	สวรรค์

ปัญญาเลิศ	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ											

ร ่วมประชุม	 “การน�างานด้านอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	ขบัเคลือ่นไทย

ไปด้วยกันเพ่ือพัฒนาจงัหวัดล�าปาง”	และร่วม

จดัแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาเซรามกิ	

ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการของ

ล�าปาง	โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน												

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนารูปแบบ

ผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลาย	น�าเทคโนโลยี

การเพ่ิมประสิทธิภาพเตาเผาแก๊ส	และเพ่ิม

ประสทิธิภาพการเผามาพัฒนากระบวนการผลติ

ของผู้ประกอบการ	ซึ่งสามารถลดต้นทุนเชื้อ

เพลงิในการเผาได้ร้อยละ	10	–	30%	และลด

การสญูเสยีความร้อนหรอืการเสือ่มสภาพของ

อุปกรณ์เตา	ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาก								

ย่ิงขึ้น	 อีกท้ังให้ความส�าคัญกับการรับรอง

คุณภาพผลิตภัณฑ์ไปควบคู ่ กัน	 ทั้งภาค

อตุสาหกรรมและผูป้ระกอบการ	เพ่ือให้ผลติภัณฑ์

มคุีณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง	

ณ	ศาลากลางจงัหวัดล�าปาง	

	 วันท่ี	15	 ธันวาคม	2563	นพ.ปฐม	สวรรค์

ปัญญาเลิศ	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ							

ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือผนึกก�าลัง

เสรมิสร้างประสทิธิภาพด้านการเพ่ิมผลติภาพ	

การมาตรฐานและนวัตกรรม	เพ่ือสร้างความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ	ยกระดับ

มาตรฐานสินค้าและบริการ	แก้ปัญหาความ

ซ�้าซ้อนและขาดการประสานงานหน่วยงาน	

เซ็น	 MOU	 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ													

การรบัรองระบบงานในประเทศไทยแบบเครอื

ข่าย	Single	platform	4	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 (วศ.),ส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.),								

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 (วพ.)	 และ

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ	 (มอกช.)	น�าระบบการรับรองแบบ

อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้พัฒนาบริหารจัดการ

และพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้ได้มาตรฐาน

เดยีวกัน	ณ	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลย์ี	ประตนู�า้	

กรุงเทพฯ	
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วศ. ลงพื้นที่ภาคตะวันออกผนึกก�าลัง
สถาบันการศึกษาและเอกชน พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

วศ. เปิดห้อง Lab ต้อนรับกรม
ทรัพยากรธรณี หวังสร้าง Network 
การพัฒนาบุคลากรและต่อยอด

ห้องปฏิบัติการในอนาคต

วศ. ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
ให้กับส�านักงานเขตพระนคร 
และพืน้ท่ีควบคุม 5 จังหวดั 

บรกิารบคุลากรทางการแพทย์
และประชาชน

วันที่	 21	 ธันวาคม	2563	ดร.ภูวดี	ตู ้จินดา														

ผูอ้�านวยการกองพัฒนาศกัยภาพนกัวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ	น�าคณะเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ี			

จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง	ติดตาม

ความก้าวหน้าหลังการลงนามบันทึกความ

เข้าใจ	ระหว่าง	วศ.	 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครนิทร์	และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	

วิทยาเชตศรีราชา	โดยท้ังสามหน่วยงานเห็น

พ้องให้จดัท�าหลกัสตูรประกาศนยีบตัร	(Non-

Degree)	 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี											

ผู ้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ										

ภาคเอกชน	และเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ	

“การพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและ

รับรองของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาท้องถ่ินตามศาสตร์พระราชา”	พร้อม

เชญิหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนร่วมหารอื

ให้ข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็น

ของบุคลากรในห้องปฏิบัติการและแนวทาง

การให้การอบรมด้านระบบคุณภาพตาม

มาตรฐาน	ISO/IEC	17025:	2017	

วันท่ี	12	มกราคม	2564	นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญา

เลศิ	อธิบดกีรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	พร้อม

คณะผู้บริหาร	ให้การต้อนรับ	นายสมหมาย	

เตชวาล	อธิบดกีรมทรพัยากรธรณี	(ทธ.)	พร้อม

คณะ	ในโอกาสเดนิทางมาร่วมหารอืแลกเปลีย่น

ข้อคิดเห็นในภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับห้องการ

วิเคราะห์	ทดสอบ	การพัฒนาบคุลากรด้านการ

รับรองมาตรฐาน	พร้อมท้ังถือโอกาสเย่ียมชม

ห้องปฏิบัติการโดยยกให้	วศ.	 เป็นองค์กรชั้น

น�าในด้านการบริการการทดสอบ	สอบเทียบ

และการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและ

ภูมภิาคอาเซยีน	การแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นร่วม

กันในครัง้น้ี	จะส่งผลดีต่อความร่วมมอืของท้ัง

สองหน่วยงานในอนาคตซึง่	วศ.	พร้อมให้ความ

ร่วมมือ	ทธ.	อย่างเต็มที่

วันท่ี	28	มกราคม	2564	นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญา

เลศิ	อธิบดกีรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	พร้อม

คณะผูบ้รหิาร	ร่วมท�าพิธีส่งมอบเจลแอลกอฮอล์

ล้างมอืสตูร	วศ.	จ�านวน	5,000	ขวด	เพ่ือน�าไป

ส่งมอบต่อให้กับส�านักงานเขตพระนคร	และ

จงัหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด	5	จงัหวดั	ได้แก่	

จงัหวดัสมทุรสาคร	จงัหวดัชลบรุ	ีจงัหวดัระยอง	

จงัหวัดจนัทบรุ	ีและจงัหวัดตราด	ส�าหรบัใช้ใน

การปฏิบตังิานป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้

ไวรัส	 โควิด-19	และบริการแจกจ่ายให้แก่

ประชาชน	ซึ่งในส่วนผสมและมีความเข้มข้น

แอลกอฮอล์ท่ี	71.2%	ซึง่เป็นสูตรท่ีมคีวามเข้มข้น

เหมาะสมกับการใช้งานเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงแทน

ความห่วงใยที่	วศ.	สามารถสนับสนุนและให้

บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และพ่ีน้อง

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว



Annual Report 2021
รายงานประจ�าปี 2564 89

วศ.เตรียมขับเคลื่อนองค์กร 
สู่ทศวรรษที่ 14 เล็งปรับแนวทาง
การท�างานในรูปแบบ Agile Team 

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ

วศ. ห่วงใยคนกรุงฯ เก็บน�้าประปา
ตรวจพิสูจน์พบเกินมาตรฐาน

แนะวิธีก�าจัดความเค็ม
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

วศ.เป็นหน่วยตรวจสอบหรอืตรวจ
วเิคราะห์เสือ้กาวน์ทางการแพทย์ ชดุ
คลมุและผ้าส�าหรบัชดุปฏบิตัทิางการ

แพทย์ มีผลบงัคับใช้ 3 ปี

วันที่	2	 กุมภาพันธ์	2564	กรมวิทยาศาสตร์

บริการ	(วศ.)	จดัสมัมนาสือ่สารองค์กรในรปูแบบ

ออนไลน์	เรือ่ง	“ยกเครือ่ง	วศ.	สูท่ศวรรษที	่14”	

เพ่ือสร้างความรับรู ้และความเข้าใจให้กับ

บุคลากร	วศ.	ในการเตรียมความพร้อมท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนองค์กรจากระบบราชการเดิมไป

เป็น	“องค์การมหาชน”	ซึง่จะเกิดข้ึนในปี	2565	

นโยบายและแนวทางการปรับตัวตลอดจน								

รูปแบบการท�างานของ	 วศ.	 ในมิติใหม	่																		

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะเกิดขึ้น	

โดยเฉพาะอย่างยิง่การปรบัรปูแบบการท�างาน

ให้เป็น	Agile	Team	คอืแนวคดิการท�างานของ

องค์กรยุคใหม่เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้

ท�างานได้รวดเรว็และมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้	

ลดขั้นตอนและงานเอกสารแต่ให้มุ ่งเน้นที่									

การสื่อสารและมีทีม	 เพ่ือการตอบสนอง										

ความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจมากข้ึน	

เกิดการพัฒนาผลติภณัฑ์และบรกิารได้รวดเรว็

ยิ่งขึ้น

นพ.ปฐม	 สวรรค์ป ัญญาเลิศ	 อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	เปิดเผยว่า	ช่วงเดือน

มกราคม	2564	ถึงปัจจบุนั	พบว่า	คนกรงุเทพฯ	

และเขตปรมิณฑลประสบภาวะน�า้ประปาเค็ม	

ซึง่จากข้อมลูเบือ้งต้นสาเหตขุองน�า้ประปาเคม็

เกิดจากสภาวะภัยแล้งและมวลน�้าทะเลหนุน

สูงกว่าปกติ	ส่งผลให้แหล่งน�้าผลิตประปามี

ความเค็มเกินมาตรฐาน	จากการทดลองเก็บ

ตัวอย่างน�้าประปาภายในกรมฯ	มาตรวจหา

ปรมิาณคลอไรด์	เมือ่วนัท่ี	3	และ	8	กุมภาพันธ์	

2564	พบว่ามค่ีาคลอไรด์เท่ากับ	345	และ	271	

มลิลกิรมัต่อลติร	ซึง่ค่ามาตรฐานท่ีก�าหนดของ

น�า้บรโิภคจะต้องมค่ีาคลอไรด์สงูสดุไม่เกิน	250	

มลิลกิรมัต่อลติร	ซึง่โทษของการบรโิภคน�า้เคม็

นั้นไม่มีอันตรายต่อคนทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ	

เนื่องจากในชีวิตประจ�าวันเราได้รับคลอไรด์

จากการรับประทานอาหารมากกว่าในน�้าด่ืม

แต่จะมีผลกระทบเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง	

เช ่น	 เด็กเล็ก	 ผู ้สูงอายุ	 ผู ้ป ่วยและผู ้ ท่ีม	ี																													

โรคประจ�าตัว	เช่น	โรคไต	โรคหัวใจ	โรคเบาหวาน																		

โรคความดันโลหิต	โรคทางสมอง	เป็นต้น

เมื่อวันท่ี	 9	 กุมภาพันธ์	 2564	 ที่ผ ่านมา					

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)																													

ได้ออกประกาศ	เรือ่ง	บญัชอีงค์กรผูเ้ชีย่วชาญ	

หน่วยงานของรฐั	หรอืองค์กรเอกชนทัง้ในและ

ต่างประเทศ	 เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบหรือ

วิ เคราะห ์ เครื่องมือแพทย ์ 	 พ.ศ.	 2564																							

โ ด ย ก� า ห น ด ใ ห ้ ก อ ง วั ส ดุ วิ ศ ว ก ร ร ม																																		

กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ท�าหน้าทีใ่นการตรวจ

สอบ	ตรวจวิเคราะห์ผลติภณัฑ์เครือ่งมอืแพทย์

ตามรายการและวิธีทดสอบ	ได้แก่	 เสื้อกาวน์

ทางการแพทย์	ชุดคลุมปฏิบัติการทางการ

แพทย์	และผ้าส�าหรับเส้ือกาวน์และชุดคลุม

ปฏบิติัการทางการแพทย์	โดยมรีายการทดสอบ

ความต ้านน�้ าซึมโดยใช ้ เครื่ องทดสอบ																			

แบบความดันน�้าสถิต	 และใช้วิธีทดสอบ												

แบบ	AATCC	127:2017(2018)e	(option	2)	

ตามมาตรฐาน	ANSI/AAMI	PB	70:2012											

ซึ่งประกาศมีผลใช้บังคับ	3	ปี	 นับแต่วันที่

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป
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วศ. MOU มูลนิธิ ณภาฯ ต่อยอด
การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและ
หัตถกรรมท้องถิ่นสู่ระดับสากล

วศ. ยกระดับผ้าบาติก
ด้วยสีธรรมชาติสร้างเอกลักษณ์

ประจ�าถิ่น ตอบโจทย์ “ กระบี่โมเดล”

วศ. จับมือ 30 หน่วยงานสมาชิก
เครือช่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มุ่งขับเคลื่อนการเข้าถึงสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ

วันที	่9	มนีาคม	2564	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	

(วศ.)	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ

มลูนธิิ	ณภาฯ	สนบัสนนุการศกึษาวิจยัพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากพืชสมุนไพรและ

หัตถกรรมท้องถ่ิน	โดยม	ีนพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญา

เลิศ	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	และนาย

เอกภพ	เดชเกรียงไกรสร	รองประธาน	มูลนิธิ	

ณภาฯ	เป็นผูแ้ทนลงนาม	เพ่ือส่งเสรมิสนับสนุน

การใช้วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวตักรรม	

พัฒนาผลติภัณฑ์จากสารสกัดจากพืชสมนุไพร

และหัตถกรรมท้องถ่ินในแต่ละภูมิภาคของ

ประเทศไทย	ให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน

ระดบัสากล	และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้	

โดยจะร่วมกันก�าหนดทศิทางการวจัิย	การเสรมิ

สร้างศักยภาพ	องค์ความรู้ด้านการวิจัยและ

พัฒนาในระดับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพของพ้ืนที่	ณ	อาคารพระจอมเกล้า	

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

วันท่ี	18	มนีาคม	2564	นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลิศ	

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 และคณะ								

ลงพ้ืนทีติดตาม	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	

เรื่องการสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาผลกระทบจาก

โควดิ	-19	ในพ้ืนทีจ่งัหวดักระบี	่(กระบีโ่มเดล)	

โดยการพัฒนากรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ

เ พ่ือให ้ เ กิดมาตรฐานกระบวนการผลิต																

และ	การก�าหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบใน																					

การย้อมธรรมชาติส�าหรบัผ้าบาติก	วศ.	ลงพ้ืน

ที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึก	ด้านเทคนิคการย้อมสี

ธรรมชาติจากพืชท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น	 เช่น			

ลูกเหล	 ลูกราม	 ลูกเลือด	 ฯลฯ	 เป็นแม่สี																						

ในการย้อมและใช้สารจากธรรมชาตเิป็นฟิกสี	

ซึง่การมดัย้อมผ้าเหล่าน้ีจะท�าให้เกิดลวดลาย

บนผืนผ้าที่ไม่ซ�้ากัน	จากน้ันน�าผ้าไปเขียน

ลวดลายบาตกิท่ีมเีอกลกัษณ์ประจ�าถ่ินเพ่ือให้

เกิดงานตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท่ี														

โดดเด่นของพ้ืนถ่ิน	 ณ	 กลุ ่มต้นทังบาติก	

อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่

วันท่ี	25	มนีาคม	2564	นางสาวนีระนารถ	แจ้งทอง	

รองอธิบดกีรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	เป็นประธาน

ในการประชุมเครือข่ายศูนย์ประสานงาน

สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

(ศปว.)	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	 โดยม	ี												

ผูแ้ทนจาก	30	หน่วยงานสมาชกิเครอืข่าย	ศปว.	

เข้าร่วมประชมุผ่านระบบ	Zoom	เพ่ือการหารอื

แนวทางการสร ้างกลไกท่ี ย่ัง ยืนเ พ่ือให	้																			

นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสามารถเข้าถึง

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศได้อย่างรวดเร็ว	ขับเคลื่อนการสร้าง

นวัตกรรม	โดยการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูล

การสบืค้นส่วนกลางของ	ศปว.	ให้เกิดการเข้าถึง

และเชือ่มโยงข้อมลูสารสนเทศของ	30	หน่วยงาน

สมาชกิ	ศปว.	ด้วยระบบการประยุกต์เทคโนโลยี

ดิจิทัลรูปแบบใหม่	 ส่งเสริมความเข้มแข็ง										

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ

ต่อไป



Annual Report 2021
รายงานประจ�าปี 2564 91

วศ.จัดอบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เตรียมพร้อมรองรับ
การบังคับใช้อย่างถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพ

วศ.เสรมิความสามารถห้องปฏบิตักิาร 
ยกระดับการทดสอบและสอบเทียบ 

ตามมาตรฐานสากล

วศ.พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพน�้า ยกระดับการวัด

ค่า Chemical Oxygen Demand 
(COD)

วันที	่7	เมษายน	2564	นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญา

เลิศ	อธิบดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	เป็นประธาน

การฝึกอบรม	แนวทางปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	

คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล	พ.ศ.2562	เพ่ือเตรยีม

ความพร้อมเพ่ือรองรบัการบงัคบัใช้	โดยม	ีนาย

ชวนิ	อุน่ภัทร	อาจารย์ประจ�าศนูย์กฎหมายแพ่ง	

คณะนติศิาสตร์	ม.ธรรมศาสตร์	นางสาวภญิญู	

ก�าเนิดหล่ม	 ผู ้อ�านวยการกองเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 กรมสรรพากร	 นายพฤทธ์ิ																												

แกะกระโทก	ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	สป.อว.	

เป็นวิทยากร	 ในการอบรมออนไลน์ผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนกิส์	โดยม	ีบคุลากร	วศ.	และ	สปอว.	

เข้าร่วมเพ่ือให้บุคคลากรของหน่วยงานมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ	พ.ร.บ.	ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามข้อบัญญัติของกฎหมาย	สิทธิ	ขอบเขต							

ในการน�าข ้อมูลไปใช้	 การคุ ้มครองและ																	

ข้อยกเว้น	บทลงโทษ	สิ่งที่บุคคลควรระวัง											

ในการถูกน�าข้อมูลไปใช้	 และสิ่งที่องค์กร													

ควรระวังเมื่อน�าชุดข้อมูลมาใช้ทั้งภายใน										

และภายนอก		ณ	ห้องประชุมวิทยวิถี	ชั้น	6	

ดร.ตั้ว	ลพานุกรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	โดย	กองพัฒนา

ศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏิบตักิาร	(พศ.)	

ได้จัดอบรมออนไลน์(ZOOM)	หลักสูตร	สถิติ

ส�าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ	ในวันท่ี	22-23	

เมษายน	2564	โดยมีวิทยากรมืออาชีพทาง

ด้านสถิต	ิได้แก่	อาจารย์จนัทรตัน์	วรสรรพวิทย์	

อาจารย์ขนิษฐา	อัศวชัยณรงค์	และอาจารย์

ปัญญา		ค�าพยา	มาเป็นวิทยากร	ซึง่การอบรม

ครัง้น้ีมผีูส้นใจสมคัรเข้าร่วมอบรม	50	คนจาก	

12	มหาวิทยาลัย	 โดยจัดอบรมออนไลน์	ณ	

อาคารสถานศกึษาเคมปีฏิบตั	ิกรมวทิยาศาสตร์

บรกิาร	ภายใต้โครงการพัฒนาห้องปฏบิติัการ

ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน17025

วันที่	5	พฤษภาคม	2564	กรมวิทยาศาสตร์

บริการ	 โดยกลุ่มทดสอบความช�านาญห้อง

ปฏิบัติการ	กองความสามารถห้องปฏิบัติการ

และรับรองผลิตภัณฑ์	ได้จัดกิจกรรมทดสอบ

ความช�านาญห้องปฏิบัติการ	 (proficiency	

testing,	PT)	โดยได้ด�าเนินการจัดส่งตัวอย่าง

น�า้	ให้แก่ห้องปฏิบตักิารทีส่มคัรเข้าร่วมกิจกรรม	

ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการภายในประเทศ	จ�านวน	

292	ห้องปฏิบัติการ	 เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการ

ด�าเนินการทดสอบผลการวัดในรายการ	

Chemical	Oxygen	Demand	(COD)	in	water	

และส่งผลกลบัมายังกลุม่ทดสอบความช�านาญ

ห้องปฏบิติัการ	เพ่ือประเมนิผลทางสถิตเิปรยีบ

เทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป

เป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบอย่าง

หน่ึงของห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีได้รับการ

รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน	 ISO/

IEC17025	สร้างความน่าเชื่อถือในผลการ

ทดสอบว่ามีความแม่นย�าถูกต้อง	และเป็นที่

ยอมรบัทัง้หน่วยงานภาครฐั	เอกชน	ทัง้ในและ

ต่างประเทศต่อไป
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วศ.หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย 
ฝ่าวิกฤติโควิด-19 จับมือภาคเอกชน

ดันเทคโนโลยีพร้อมใช้ 3 ด้าน 
พร้อมเปิดให้สร้างโอกาสใหม่

ทางธุรกิจ

วศ.ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
สนับสนุนการใช้ประโยชน์ใน
โรงพยาบาลสนามของ อว.

วศ.ลงนามสัญญาร่วมกับเอกชน 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 
มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์

วันท่ี	17	พ.ค.	2564	ศ.ดร.เอนก	เหล่าธรรม

ทัศน์	 รมว.อว.	นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลิศ	

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร(วศ.)	นายแสงชยั	

ธีรกุลวาณิช	ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย	

ดร.อุดมธิปก	ไพรเกษตร	เลขาธิการสมาพันธ์

เอสเอ็มอีไทย	พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

หนุนผู ้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยฝ่าวิกฤต	ิ											

โควิด	–	19	ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้	3	ด้าน	

ประกอบด้วย	

1.เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟ		

2.บรกิารวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดบิแลtผลติภณัฑ์																		

3.	บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด	

เพ่ือร่วมมือการขับเคลื่อนช่วยผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีไทยให้ผ่านวิกฤติสถานการณ์โควิด	

–	19	 ไปให้ได้	ณ	กระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

วันท่ี	24	พฤษภาคม	2564	นพ.ปฐม	สวรรค์

ปัญาเลศิ	อธิบดกีรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	

ร่วมสนับสนุนนวัตกรรมวัสดุวิทยาศาสตร์

ทางการแพทย์	 เพ่ือใช้ในโรงพยาบาลสนาม

ของกระทรวงการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยั

และนวตักรรม	(อว.)	ประกอบด้วย	แอลกอฮอล์

ล้างมอืสตูร	วศ.	ขนาด	60	มล.	จ�านวน	500	ขวด	

ชุด	PPE	 (Unisex’s	Coverall	nonwoven	

Disposable	color	White	Type	5B/6B)	จ�านวน	

1,000	ชุด	และเสื้อกาวน์	(Unisex’s	Isolation	

nonwoven	Disposable	Level	2)	จ�านวน	

1,000	ชุด	 เพ่ือบรรเทาสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID	–	19)	และสนับสนุนการด�าเนินงาน

ของยุคบากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีใน

โรงพยาบาลสนามของหน่วยงานสถาบันใน

สังกัด	อว.	ที่กระจายอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ	ต่อไป	

โดยมี	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์สิริฤกษ์														

ทรงศิวิไล	ปลัดกระทรวง	อว.	 	 เป็นผู้รับมอบ		

ณ	ห้องโถงชัน้	1	อาคารพระจอมเกล้า	สป.อว.

วันท่ี	22	มถุินายน	2564	กระทรวงการอดุมศึกษา	

วิทยาศาสตร ์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)																		

โดย	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 (วศ.)	ลงนาม

สญัญาถ่ายทอดเทคโนโลยีของกองเทคโนโลยี

ชุมชน	 ระหว่าง	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ															

กับ	บริษัท	อัสนันท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และ

ผู้ประกอบการจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร	

จ�านวน	2	เรื่อง	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

จากปลายข้าวไขมนัต�า่อบกรอบด้วยไมโครเวฟ	

และผลิตภัณฑ ์ไส ้กรอกโปรตีนจากพืช																				

เพ่ือยกระดบักระบวนการผลติและผลติภณัฑ์

ในเชงิพาณิชย์	โดยม	ีนพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญา

เลิ ศ 	 อ ธิบดี ก รม วิทยาศาสตร ์ บ ริ ก า ร																										

และผู ้ประกอบการ	 ร ่วมลงนามข้อตกลง																	

ความร่วมมือฯ	ผ่านระบบออนไลน์	 (Zoom)												

ณ	ห้องอคัรเมธี	ชัน้	6	อาคาร	ดร.ตัว้	ลพานกุรม	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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วศ. พัฒนาเครื่องมือทดสอบ PAPR 
ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพ
สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตไทยพัฒนา       

ชุดคุณภาพสูง 

วศ.อบรม “สถิติส�าหรับการประเมิน
ผลกิจกรรมทดสอบความช�านาญ 

ให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

วศ. จับมือ วว.และ สวทช. 
เสวนา“ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน 

สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทย
สู้ภัยโควิด” 

นพ.ปฐม	 สวรรค์ป ัญญาเลิศ	 อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์บริการ	เปิดเผยว่า	วศ.	มีความ

ห่วงใยจึงได้พัฒนาเครื่องมือและงานบริการ

ทดสอบชดุ	PAPR	ทางการแพทย์เพ่ือสนบัสนนุ

กลุ่มผู้ผลิตไทยที่พัฒนาและผลิตชุด	PAPR	

เพ่ือให้ได้คณุภาพมาตรฐาน	สร้างความมัน่ใจ

ให้แก่ผู ้ใช้งานบุคลากรทางการแพทย์	วศ.											

ได้จดัท�าประกาศ	เรือ่ง	“ข้อก�าหนดคุณลกัษณะ

อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศ

บริสุทธ์ิแบบหมวกคลุมครอบศีรษะส�าหรับ

บคุลากรทางการแพทย์”	และได้เร่งพัฒนาสร้าง

เครือ่งมอืทดสอบประสทิธิภาพการท�างานของ

ชดุ	PAPR	จนสามารถให้บรกิารทดสอบได้เป็น

อย่างดี	โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน

พันธมิตร	อาทิ	วชิรพยาบาล	สจล.	และภาค

เอกชนต่างๆ	ปัจจบุนั	วศ.ได้ให้บรกิารทดสอบ

ประสทิธิภาพชดุ	PAPR	ให้แก่ผูผ้ลติไทยจ�านวน

หนึ่งเพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์นี้ที่ผลิตขึ้นใช้เองภายในประเทศ

วันท่ี	 19	 สิงหาคม	 2564	 กลุ ่มทดสอบ																	

ความช�านาญห้องปฏิบติัการ	กองความสามารถ

ห ้องปฏิบั ติ การและรับรองผลิต ภัณฑ ์																				

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	จัดอบรมหลักสูตร

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม	ZOOM	เรื่อง	“สถิติ

ส�าหรับการประเมินผลกิจกรรมทดสอบ															

ความช�านาญ	ตามมาตรฐาน	 ISO	13528”									

ซึ่ งได ้ รับเกียรติจาก	 ดร.พจมาน	 ท ่าจีน																								

ผูอ้�านวยการกองบรหิารและรบัรองห้องปฏบิติั

การ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	เป็นวิทยากรใน

การอบรมครั้ง	 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมด										

60	หน่วยงานเพ่ือให้ห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วม

โปรแกรมการทดสอบความช� านาญฯ																			

และหน่วยงานท่ีด�าเนินการจัดโปรแกรม														

การทดสอบความช�านาญฯ	 ทั้งบุคลากร											

ภายใน	วศ.	และบุคลากรภายนอก	มีความรู	้

ความเข้าใจข้อก�าหนด	ISO	13528:	2015	และ

สามารถน�าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง																

มปีระสทิธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	

วันท่ี	26	สงิหาคม	2564	ศาสตราจารย์(พิเศษ)	

ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รมว.อว.	เป็นประธาน

เปิดงานเสวนา	เรือ่ง	“ศกึษาอดตี	เรยีนรูปั้จจบุนั	

สู ่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู ้ภัยโควิด”													

จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	ร่วมมือ

กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย	(วว.)	และส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	(สวทช.)	

เพ่ือให้ได้รบัความรู	้ความเข้าใจ	ด้านประวัตศิาสตร์	

วิวัฒนาการความเชือ่มโยงในการพัฒนาองค์กร

ด้านวิทยาศาสตร์	จากอดตีจนถึงปัจจบุนั	และ

สามารถมองภาพอนาคตประเทศไทยได้ชัดเจน

ย่ิงข้ึน	ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของกระทรวง	

อว.	ในฐานะเป็นกระทรวงแห่งความรู้	ศิลปะ

วิทยาการ	 ผสมผสานทั้ งสั งคมศาสตร ์	

มนุษยศาสตร์	ศิลปกรรมศาสตร์	ตลอดจน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพ่ือตอบโจทย์

ความต้องการของประชาชน	และเป็นประโยชน์

ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน	ณ	ห้องแถลงข่าว	

ชั้น	1	อาคารพระจอมเกล้าฯ	สป.อว.	
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วศ. เดินหน้า Clean and Clear 
หนุน “โครงการ อว.พารอด” 
ส่งพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน

วศ.รับรางวัลเลิศรัฐ 
ผลงานการยกระดับการให้บริการ 

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกัน
เชื้อโควิด-19

วศ. มอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต 2” 
ให้ 6 โรงพยาบาลลดความเสี่ยง
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์

กับผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่	6	 กันยายน	2564	ศ.(พิเศษ)	ดร.เอนก	

เหล่าธรรมทัศน์	รมว.อว	ประธานเปิดโครงการ

ส่งพ้ืนท่ีปลอดภัยสู ่ชุมชน	 	 โดย	วศ.	 ได้รับ										

มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

ดังกล่าวขึ้น	โดยด�าเนินการผลิตน�้ายาฆ่าเชื้อ

เพ่ือใช้ในการฆ่าเชือ้ท�าความสะอาดพ้ืนท่ี	และ

ให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาของกระทรวง	อว.	น�าไป

ใช้	โดยมนีกัวทิยาศาสตร์ของ	วศ.	เป็นวิทยากร

อบรมวิธีการผสมน�้ายาฆ่าเชื้อ	 ตลอดจน

แนวทางปฏิบัติในการท�าความสะอาดให้เป็น

ไปตามมาตรการของกรมอนามัย	พร้อมทั้ง

สนับสนุนอุปกรณ์ในการผสม	และชุด	PPE							

ให้กับเจ้าหน้าท่ีจิตอาสาทั้งหมดในคร้ังน้ี													

เป็นอีกโครงการช่วยเหลือและสนับสนุน

ประชาชนในการคืนพ้ืนที่ปลอดภัยของชุมชน	

หลังจากที่ ได ้ใช ้ เป ็นโรงพยาบาลสนาม															

ศูนย์พักคอย	และอื่นๆ	 เพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าว								

มีความสะอาด	ปลอดภัย	สร้างความมั่นใจ								

ให้ประชาชนได้ท�ากิจกรรมและใช้ประโยชน์		

ในพื้นที่นั้นตามที่เคยปฏิบัติมา

วันที	่16	กันยายน	2564	นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญา

เลิศ	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 (วศ.)									

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ	

ประจ�าปี	2564		จากส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ		(ก.พ.ร.)	โดยมนีายวษิณุ	

เครืองาม	 รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน															

ซึง่เป็นการจดังานในรปูแบบออนไลน์	โดยกรม

วทิยาศาสตร์บริการ	คว้ารางวลัเลิศรัฐ	ประจ�า

ปี	2564	ระดับดี	ในสาขาบริการภาครัฐ	ได้แก่	

ผลงาน	:	การยกระดบัการให้บรกิารตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19	ซึ่งม	ี

หน่วยงานรับผิดชอบ	:	ประกอบด้วยกองวัสดุ

วิศวกรรม	,	กองเคมภัีณฑ์และผลิตภัณฑ์อปุโภค	

,และส�านกังานเลขานุการกรม	มวัีตถุประสงค์

ให้บรกิารตรวจสอบคณุภาพผลติภัณฑ์ป้องกัน

เชื้อโควิด-19	

วันที่	29	กันยายน	2564	ศ.(พิเศษ)	ดร.เอนก	

เหล่าธรรมทัศน์	รมว.อว.	 เป็นประธานในพิธี

มอบหุ่นยนต์ปิ ่นโต	 2	 ซึ่งพัฒนาโดยกรม

วิทยาศาสตร์บริการ	ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ	

ส�าหรับใช้ในการขนส่งอาหารและเวชภัณฑ	์

แก่โรงพยาบาลท้ัง	 6	 แห่ง	 ประกอบด้วย																

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก,	สถาบนัประสาทวิทยา,	

โรงพยาบาลลาดกระบงั,	สถาบนับ�าราศนราดรู,	

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 และ															

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	ถือเป็นการเปิดกิจกรรม

การส่งการมอบหุ่นยนต์	 “ปิ่นโต	2”	จ�านวน											

80	 ตัว	 ให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพและ

ปรมิณฑล	และจงัหวัดใกล้เคยีงท่ีมคีวามจ�าเป็น

ในการใช้หุน่ยนต์ช่วยส่งอาหารและเวชภัณฑ์

ในการดูแลผู้ป่วย	โดยเฉพาะการดูแลรักษา							

ผู้ป่วยท่ีติดเชือ้	COVID-19	โดยมคีณะผูบ้รหิาร

หน่วยงาน	อว.	และผูแ้ทนโรงพยาบาล	เข้าร่วม

งาน	ณ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	ชั้น	1	กรุงเทพฯ	



ที่ปรึกษา
นายปฐม		สวรรค์ปัญญาเลิศ		

คณะผู้จัดท�า
นางสาวภัทริยา		ไชยมณี
นางสาวกัญญา		ม่วงแก้ว
นางจุฑาทิพย์		ลาภวิบูลย์สุข
นางเยาวลักษณ์		ชินชูศักดิ์
นางสุวรรณี		แทนธานี

นางสาวเบญจพร		บริสุทธิ์
นางสาวสุวศรี		เตชะภาส
นางสาวอุสุมา		นาคนิคาม
นางสาวปริดา	จ�าปีเรือง

นางสาวจันทร์ฉาย		ยศศักดิ์ศรี
นายปรีชา		ค�าแหง

นางเทียรทอง		ใจส�าราญ
นางสาวโชติรส		ชูจันทร์
นางสาวจิตลดา		คณีกุล

นางสาวอัคราวดี		เรืองโรจน์
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