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สาร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทภารกิจให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและ
บริการด้วยระบบ MSTQ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
ภาคการผลิตและบริการ โดยการด�ำเนินงานมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปใช้พฒ
ั นากระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรูใ้ หม่
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างกลไกการตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าและบริการให้มคี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน
ตลอดระยะเวลา 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพรองรับ
อุตสาหกรรมปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโครงการส�ำคัญตอบโจทย์
ความต้องการผูร้ บั บริการและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคการผลิต ชุมชนและผูป้ ระกอบการไทยให้สามารถแข่งขันและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ การทดสอบโลหะเป็นพิษในผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด การพัฒนาคุณภาพผ้าทอสู่การรับรอง
มาตรฐานและเพิม่ มูลค่าด้วยเทคโนโลยีการย้อมด้วยสีธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จกั สาน การเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์
เซรามิก การสร้างเครือข่ายสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตร M-learning ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ ห้องปฏิบัติการทดสอบ การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านยางแท่งเอสทีอาร์ การเสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐ
เร่งพัฒนาภาคการผลิตและบริการด้านวัสดุสมั ผัสอาหาร การพัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพอาหารและน�ำ้
ทางจุลชีววิทยา การพัฒนาความสามารถหัวหน้าผู้ประเมินในการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล การเสริมสร้างศักยภาพ
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบในภูมภิ าค ระบบควบคุมระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนเพือ่ ควบคุมสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ
นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความส�ำคัญการให้บริการผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงพัฒนา
ศูนย์บริการราชการสะดวกของกรมวิทยาศาสตร์บริการ : GECC-DSS เพื่ออ�ำนวยความสะดวกทั้งสถานที่ การให้บริการที่
เข้าถึงง่าย งานบริการต่อเนือ่ งครบวงจร มีการเชือ่ มโยงระบบท�ำงานร่วมกันทัว่ ทัง้ องค์กร ซึง่ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการผลักดันงาน
ในแต่ละด้าน จะเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ตามล�ำดับต่อไป

(ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำ�นาจหน้าที่ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และมีความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง ทีเ่ พิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและภาคบริการในระดับสากล

พันธกิจ

ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเชีย่ วชาญของประเทศ วิจยั และพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการทดสอบที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหาร
จัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

อำ�นาจหน้าที่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2545 ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร โดยการส่งเสริมสนับสนุนและด�ำเนินการรับรองระบบงานห้อง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารให้เป็นทีย่ อมรับของนานาประเทศ ท�ำให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบตั กิ าร โดยการบริหารจัดการศึกษา และฝึกอบรมทางวิชาการ
และเทคนิคปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะให้แก่บคุ ลากรห้องปฏิบตั กิ ารของภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3. พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดหา จัดระบบ และ
จัดการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด�ำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น
แหล่งกลางของฐานข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสาขาที่ส�ำคัญและตามความจ�ำเป็น รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
5. เป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้บริการ
วิเคราะห์/ ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านฟิสิกส์ เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางด้านฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์
และฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ์วัด
แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสร้างของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

อธิบดี

Director General

รองอธิบดี

Duputy Director General
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ)

Specialist (Scientist Advisory Level)

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

รองอธิบดี

Duputy Director General

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Internal Auditor Group

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Public Sector Development Group

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

Secretariat of the Department

Bureau of Science and Technology Information

ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน

โครงการเคมี

Bureau of Community Technology

Chemistry Program

ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

Bureau of Laboratory Accreditation

Physics and Engineering Program

ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ

Bureau of Laboratory Personal Development

Center for ASEAN Food Contact Materials
Testing

Biological Science Program

Center for Laboratory Proficiency Testing
หมายถึง หน่วยงานภายในที่ไม่ปรากฏในกฏกระทรวง
(1 ตุลาคม 2558)

5

DEPARTMENT OF
SCIENCE SERVICE

DSS
ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์

Mr. Suthiweth T.Saengchantara
อธิบดี
Director General

นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
Mr. Natchanapong Vajiravongburi
รองอธิบดี
Deputy Director General
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Mrs. Umaporn Sukmoung
รองอธิบดี
Deputy Director General
(19 พ.ค. 59 – ปัจจุบัน)
เลขานุการกรม Secretary
(1 ต.ค.58 – 18 พ.ค.59)
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นางรัชดา เหมปฐวี
Mrs. Rachada Hemapattawee

เลขานุการกรม Secretary
(1 ก.ค. 59 – ปัจจุบัน)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ
Director, Center for Laboratory Proficiency Testing
(1 ต.ค.58 – 30 มิ.ย.59)

นางดุษฎี มั่นความดี
Mrs. Dusadee Munkwamdee

ผู้อำ� นวยการส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
Director, Bureau of Laboratory Accreditation

นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
Mrs. Siriwan Silpskulsuk

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
Miss Urawan Oengaew

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน
Director, Bureau of Community Technology

นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
Miss Junpen Meka-apiruk

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Director, Bureau of Laboratory Personnel Development

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director, Bureau of Science and Technology Information

นางวรรณภา ตันยืนยงค์
Mrs. Vannapa Tanyuenyong
ผู้อ�ำนวยการโครงการเคมี
Director, Chemistry Program

7

DEPARTMENT OF
SCIENCE SERVICE

DSS

นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
Mrs. Tepiwan Jitwatcharakomol

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
Miss Nongnuch Mayteeyonpiriya

นางบังอร บุญชู
Mrs. Bangorn Boonshu

นายด�ำรงศักดิ์ เหล่าแสงธรรม
Mr. Damrongsak Laosangtham

ผู้อำ� นวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
Director, Physics and Engineering Program

ผู้อำ� นวยการศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน
Director, Center for Asean Food Contact Materials Testing

นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล
Mr. Teerachai Rattanarojmongkol
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
Scientist Expert Level
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ผู้อ�ำนวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Director, Biological Science Program

รักษาการผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Acting Director, Public Sector Development Group

นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา
Miss Lada Punsukumtana
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
Scientist Expert Level

นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง
Miss Neeranart Chaengthong
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
Scientist Expert Level
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สรุปอัตรากำ�ลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ�/
พนักงานราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
หน่วยงาน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ	 พนักงานราชการ จ�ำนวนรวม

ส่วนกลาง		

5

0

1

6

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		

3

0

1

4

ส�ำนักงานเลขานุการกรม		

60

32

26

118

ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน		

46

12

27

85

ส�ำนักบริการและรับรองห้องปฏิบัติการ

18

0

5

23

ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

18

5

6

29

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32

2

7

41

โครงการเคมี		

38

4

22

64

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม		

81

10

19

110

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 		

31

2

22

55

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ

7

0

3

10

339

67

139

545

จ�ำนวนรวมทั้งหมด		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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พันธกิจ วิสัยทัศน์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
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ตัวชี้วัด

จ�ำนวนรายการ
ทดสอบที่ได้รับ
การรับรองเพื่อ
การส่งออก

ผลผลิตที่ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองความสามารถ

ผลผลิตที่ สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบ
คุณภาพ

จ�ำนวนรายการวัสดุอ้างอิงที่ผลิตขึ้นและน�ำ
ไปใช้ประโยชน์

จ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบความช�ำนาญ

จ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล

จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่
เข้าสู่กระบวนการขอรับ
รองมาตรฐาน

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

จ�ำนวนผลงานวิจัยพัฒนาที่สามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์

ผลผลิตที่ การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรม

จ�ำนวนก�ำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จ�ำนวนสาขาที่ขอขยายขอบข่าย
การรับรองความสามารถบุคลากร

จ�ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อน�ำไป
ใช้ประโยชน์

ผลผลิตที่ ก�ำลังคนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จ�ำนวนข้อมูลสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำ�
ไปใช้ประโยชน์

จ�ำนวนฐานข้อมูลด้าน วทน. ที่ได้
รับพัฒนา

ผลผลิตที่ การบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

5.1 สร้างระบบ E-Library และ
ฐานข้อมูลด้าน ว&ท
5.2 สร้างเครือข่ายสารสนเทศด้าน
ว&ท กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 เร่งรัดการจัดท�ำระบบ MSTQ
เพื่อรองรับการบริการในภาค
อุตสาหกรรม

จ�ำนวนบริการข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายที่ 5. ภาคการผลิตและชุมชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์

5. พัฒนาให้เป็นศูนย์สารสนเทศ
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ

4.1 เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของภาคการผลิต
4.2 ส่งเสริมให้มีการขยายขอบข่าย
การรับรองความสามารถบุคลากร

ร้อยละความไม่พึง
พอใจของบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
หลักสูตรด้าน วทน.
ที่สามารถน�ำความรู้
ไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายที่ 4. บุคลากรด้าน
วทน. มีศักยภาพในการปฏิบัติ
งานเพิ่มขึ้น และตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ

4. เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรในภาคการผลิต

3.1 ผลักดันให้มีการวิจัยพัฒนาที่สอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และความต้องการ
ของผู้ประกอบการ
3.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการ
พัฒนาสินค้า OTOP และการใช้ประโยชน์
ในภูมิภาค

จ�ำนวนสถานประกอบการ/
ชุมชนที่นำ� ผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์

2.1 เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการของ
ประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้าน
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
2.3 ส่งเสริมให้มีการผลิตวัสดุอ้างอิง

จ�ำนวนสินค้าได้รับ
การทดสอบเพื่อ
สร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภค

จ�ำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต
เกษตร บริการและภาคสังคม/ชุมชน

เป้าหมายที่ 3. ผู้ประกอบการ
และชุมชนสามารถน�ำผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสร้างรายได้
ให้กับ SME และชุมชน

จ�ำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย

1.1 เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทดสอบและ
สอบเทียบ
1.2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ควบคุมคุณภาพ รับรองสินค้า และคุ้มครองผู้บริโภค

จ�ำนวนรายการวัดของห้อง
ปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล
ร้อยละของสินค้า
และบริการที่ส่ง
ตรวจสอบและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

จ�ำนวนการบริการ
วิเคราะห์ทดสอบ
สอบเทียบ

เป้าหมายที่ 2. ห้องปฏิบัติ
การของประเทศได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล

2. เสริมสร้างห้องปฏิบัติการของ
ประเทศ ตามมาตรฐานสากล

จ�ำนวนโครงการความร่วมมือด้าน ว&ท และ
นวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและ
มีการติดตามประเมินผล

ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการรับบริการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

เป้าหมายที่ 1. ภาคการผลิตสามารถ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจ
ต่อตลาดโลก

1. พัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการสู่มาตรฐานสากล

จ�ำนวนเทคโนโลยี/ระบบที่พัฒนา
เพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลผลิตที่ การบริหารจัดการองค์กรมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

6.1 จัดให้มีระบบบริหารจัดการ
ด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มี
ความรู้ และคุณธรรม
6.3 พัฒนาระบบ IT เพื่อให้บริการ
ด้าน วทน.

ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถ
ด�ำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการส่งเสริมให้มีความ
โปร่งใส ป้องกันปราบปรามทุจริต
และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

เป้าหมายที่ 6. ประชาชน
ได้รับการบริการที่ดี
ถูกต้องและเป็นธรรม

6. บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล

ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบ ที่สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการในระดับสากล

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558 - 2562 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

DSS
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
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DSS
งบประมาณ/ตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์จัดสรร 2559
เป้าหมายบริการหน่วยงาน/
ผลผลิต

แผน

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

งบประมาณรวม
แผนงบประมาณ : พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

450.2673 ลบ.
271.1080 ลบ.

เป้าหมายที่ 1 ภาคการผลิต • จ�ำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถผลิตสินค้าที่มี
• ร้อยละของสินค้าและบริการที่ส่งตรวจสอบและผ่านเกณฑ์		
คุณภาพและปลอดภัยต่อ
มาตรฐาน
ผู้บริโภคและสร้างความ
• ร้อยละความเชือ่ มั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มั่นใจต่อตลาดโลก
ในการรับบริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
• จ�ำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่
มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ		
รองรับและมีการติดตามประเมินผล (โครงการ)
• ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด�ำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส
ป้องกันปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
ผลผลิตที่ 1 สินค้าได้รับการ • จ�ำนวนสินค้าได้รับการทดสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ ผู้บริโภค (ผลิตภัณฑ์)
• จ�ำนวนรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองเพื่อการส่งออก 		
(รายการ)
• ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายที่ 2 ห้องปฏิบัติการ • จ�ำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและ
ของประเทศได้รับการยอมรับ รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล (รายการ)
• ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาที่ผ่านการรับรอง
ในระดับสากล
ตามมาตรฐาน
• จ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา (ห้อง)
ผลผลิตที่ 2 ห้องปฏิบัติการ • จ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
ที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง (ห้อง)
• จ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
ความสามารถ
ความช�ำนาญ (ห้อง)
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ผล

115,000

123,269

55

56.89

80

83.80

5

5

80

100

11,000

15,028

100

811

80
1,900

80.80
4,341

5

5

600
115

1,161
119

1,300

3,261
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เป้าหมายบริการหน่วยงาน/
ผลผลิต

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
• จ�ำนวนรายการวัสดุอ้างอิงที่ผลิตขึ้นและน�ำไปใช้ประโยชน์ 		
(รายการ)
• ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
• ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านห้องปฏิบัติการ
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ

เป้าหมายที่ 5 ภาคการผลิต •
และชุมชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์
• จ�ำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
ผลผลิตที่ 4 การบริการ
เทคโนโลยีที่นำ� ไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
สารสนเทศหอสมุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • จ�ำนวนเทคโนโลยี/ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุน
งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เรือ่ ง)
• ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายที่ 6 ประชาชน
• ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด�ำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ได้รับการบริการที่ดี ถูกต้อง ตามแผนด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส ป้องกัน
ปราบปรามทุจริตและส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรม
และเป็นธรรม
• จ�ำนวนเทคโนโลยี/ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนงาน วทน. 		
ผลผลิตที่ 1 การบริหาร
จัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ (เรื่อง)
ตามหลักธรรมาภิบาล

แผน

ผล
5

10

80

83

80

84.60

115,000

123,269

100,000

108,502

1

1

80

82.60

80

80

1

1
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DSS
เป้าหมายบริการหน่วยงาน/
ผลผลิต

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
179.1593 ลบ.
เป้าหมายที่ 3 ผู้ประกอบการ • จ�ำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน�ำไป
และชุมชนสามารถน�ำผล
ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและภาคสังคม/		
การวิจัยไปใช้ประโยชน์
ชุมชน (เรื่อง)
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม • จ�ำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่น�ำผลงานวิจัยและพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ (ราย)
• จ�ำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติต่อบุคลากรวิจัย (บทความ/คน)
• จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
(ผลิตภัณฑ์)
ผลผลิตที่ 1 การวิจัยพัฒนา • จ�ำนวนผลงานวิจัยพัฒนาที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
• จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอด
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี (ราย)
• งานวิจัยบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด (ร้อยละ)
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ร้อยละ)
เป้าหมายที่ 4 บุคลากร
• จ�ำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะและ/หรือพัฒนา		
ด้าน วทน. มีศักยภาพในการ ศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม การปฏิบัติงานหรือการน�ำไป
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และ
พัฒนา ต่อยอด (หลักสูตร)
ตรงกับความต้องการของ
• จ�ำนวนก�ำลังคนด้านวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีได้รับการ
ผู้ประกอบการ
พัฒนาศักยภาพด้านวทน. (คน)
• ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน.
ที่สามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
• ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
• ร้อยละความไม่พึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
• จ�ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 		
ผลผลิตที่ 3 ก�ำลังคนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(หลักสูตร)
• ระดับความส�ำเร็จของสาขาที่ขอขยายขอบข่ายการรองรับ
ที่ได้รับการพัฒนา
ความสามารถบุคลากร
• ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
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แผน

ผล
29

29

27

28

0.13

1.53

200

373

10
3,600

10
4,924

80
80
65

97.30
84.40
85

4,000

9,136

90

97.13

80
5
65

95.44
2.25
85

ระดับ 5

ระดับ 5

90

97.21
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แผนภาพงบประมาณประจำ�ปี พ.ศ. 2559
จำ�แนกตามแผนงาน/ผลผลิตรายจ่ายงบประมาณ
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

แผนงานพัฒนาศักยภาพ วทน.

ก�ำลังคน

การบริหารจัดการองค์กร
2%

4%

การวิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

สินค้าได้รับการตรวจสอบ
สอบเทียบคุณภาพ

46%

35%

การบริการสารสนเทศ

5%

ห้องปฏิบัติการ

8%

การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ก�ำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ
การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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DSS
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามคำ�รับรอง
การปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
จากมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ 30 กันยายน 2546 เห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธกี ารในการสร้างแรง
จูงใจเพือ่ เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ตามมาตรา 3/1
แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยได้กำ� หนดแนวทางและสิง่ จูงใจให้แก่สว่ นราชการทีม่ กี ารพัฒนาระบบราชการ
โดยมีเป้าหมายเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนโดยการจัดท�ำข้อตกลงผลงานกับผูบ้ งั คับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง
และประเมินผล ซึ่งจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว้

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การมีส่วนร่วม
การตอบสนอง

(การมีส่วนร่วม
ของประชาชน)

นิติธรรม

(การอ�ำนวยความสะดวก
และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน)
(การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจ)

ความโปร่งใส

(การเปิดเผยข้อมูล)

ความเสมอภาค/
ความเที่ยงธรรม
การมุ่งเน้นฉันทามติ

เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน

ภาระรับผิดชอบ

(มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ
งาน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน)

ประสิทธิผล

(เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ)
(วิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร์)

การกระจายอ�ำนาจ

(การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น)

ประสิทธิภาพ

(ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ)
(การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จ�ำเป็น)

หมายเหตุ
1. ข้อความในวงเล็บ ( ) เป็นสาระตามความในมาตรา 3/1 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2. การกระจายอ�ำนาจ เป็นองค์ประกอบที่เพิ่มเติมตามความในมาตรา 3/1 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3. นิติธรรม ความเสมอภาคเที่ยงธรรม การมุ้งเน้นฉันทามติ เป็นองค์ประกอบตาม UNESCAP/UNDP
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นส่วนราชการระดับกรม มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่การให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยได้ลงนาม
ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าว ก่อให้เกิดผลส�ำคัญ
ตามมาหลายประการ เช่น การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการใน
ระดับที่สูงขึ้น บุคลากรภายในองค์กรได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้น
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สรุปผลการปฏิบต
ั ริ าชการตามคำ�รับรองการปฏิบต
ั ิ
ราชการประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น�ำ้ หนัก คะแนน คะแนน
(ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน�้ำหนัก

มิตภิ ายนอก : มิตดิ า้ นประสิทธิผลและด้านคุณภาพ

75

4.7333

3.5500

การประเมินประสิทธิผล

65

4.6923

3.0500

65

4.6923

3.0500

10

3.0000

0.3000

20

5

10

5.0000

0.5000

10

5.0000

0.5000

10
15

5.0000
5.0000

0.5000
0.7500

10

5.0000

0.5000

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง / ตัวชีว้ ดั ระหว่างกระทรวงทีม่ เี ป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
และตัวชีว้ ดั ร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบาย
ส�ำคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
1.1 อันดับรวมของความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure
		 ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (ตัวชี้วัด วท.)
1.2 ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาบทความ ผลงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
		 และนวัตกรรม
		 1.2.1 จ�ำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ
				 (ตัวชี้วัด วท.)
		 1.2.2 คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์และ
				 เผยแพร่ในระดับประเทศและนานาชาติ (ตัวชี้วัด วท.)
1.3 ความส�ำเร็จของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบกับแผน (ตัวชี้วัด วท.)
1.4 จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน (ตัวชี้วัดกรม)
1.5 จ�ำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน
		 ตามมาตรฐานสากล (ตัวชี้วัดกรม)
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DSS
การประเมินคุณภาพ

10

5.0000

0.5000

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
		 (งานบริการ : การทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ)

10
10

5.0000
5.0000

5.0000
5.0000

มิติภายใน : มิติด้านประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การ

25

4.1355

1.0339

การประเมินประสิทธิภาพ

15

3.5592

0.5399

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
4. การประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดน�้ำ	
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

5
2.5
2.5
2.5
2.5
5

1.4275
1.0000
1.8550
3.5000
5.0000
5.0000

0.0714
0.0250
0.0464
0.0875
0.1250
0.2500

การพัฒนาองค์การ

10

5.0000

0.5000

7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยราชการ

5
5

5.0000
5.0000

0.2500
0.2500

รวม			

100		

4.5839

ในปีงบประมาณ 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด�ำเนินงานตามค�ำรับรองปฏิบัติราชการจนบรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ค่าคะแนน 4.5839 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการด�ำเนินงาน อาทิ จากมิติภายนอก ด้านประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ�ำนวนสินค้า
OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน เกณฑ์การให้คะแนนในระดับที่ 5 ที่จำ� นวน 370 ผลิตภัณฑ์ ผลการด�ำเนินการ
สามารถช่วยผูป้ ระกอบการ OTOP ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า จนสามารถเข้าสูก่ ระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
จ�ำนวน 373 ผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของการเข้าแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการที่ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพและ
มีมาตรฐานเข้าสู่กระบวนการรับการรับรองมากขึ้น และตัวชี้วัดที่ 1.5 จ�ำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล เกณฑ์การให้คะแนนในระดับที่ 5 ทีจ่ ำ� นวน 3,800 รายการ ผลการให้บริการรายการวัด
ของห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การพัฒนา (งานบริการทดสอบความช�ำนาญ) และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล เป็นจ�ำนวน
4,341 รายการ ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์กำ� หนด แสดงให้เห็นถึงความเชือ่ มัน่ ของผูป้ ระกอบการทีม่ าขอใช้บริการงานบริการทดสอบความ
ช�ำนาญ เพือ่ น�ำไปพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร และพร้อมน�ำเข้าสูก่ ารขอการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยส�ำคัญที่ทำ� ให้ผลการด�ำเนินงานประสบความผลส�ำเร็จ คือ การที่บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานตามแนวทางของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การน�ำแนวคิดการบริหารยุทธศาสตร์
เป็นหลักในการบริหารองค์กร โดยมีการก�ำหนดทิศทางทีช่ ดั เจน มีแนวทางในการปฏิบตั เิ พือ่ ไปสูท่ ศิ ทางทีต่ อ้ งการ มีการติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จึงท�ำให้ผลการด�ำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ วศ. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของ
มาตรา 3/1 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
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ผลการสำ�รวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ในปีงบประมาณ 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำ� เนินการจัดท�ำโครงการส�ำรวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยแบ่งเป็น การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการส�ำรวจ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน�ำผลส�ำรวจนี้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์
บริการให้ดียิ่งขึ้น ผลการส�ำรวจจ�ำแนกได้ ดังนี้

1. การส�ำรวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการ ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

ในการด�ำเนินงานได้ทำ� การส�ำรวจใน 5 ประเด็นประกอบด้วย ประเด็นข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ บั บริการ ประเด็นความพึงพอใจ
และประเด็นความไม่พงึ พอใจในคุณภาพการให้บริการ ประเด็นความเชือ่ มัน่ การรับบริการจาก วศ. และข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการ
ให้บริการ จากงานบริการ 7 งาน ดังนี้ 1) งานบริการสอบเทียบ 2) งานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3) งานการทดสอบ
ความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร 4) งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 5) งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ 6) งานบริการ
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7) งานบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โครงการเคมี
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน)
ในการส�ำรวจครัง้ นีไ้ ด้กำ� หนดขนาดตัวอย่าง โดยพิจารณาจากคุม้ รวม (coverage) และขนาดประชากร (population size)
ของงานบริการ 7 งานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อน�ำเสนอผลการส�ำรวจคะแนนความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ระดับกรม ในการค�ำนวณได้กำ� หนดให้ขนาดความคลาดเคลือ่ นทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 จากประชากรจ�ำนวน 4,842 คน
โดยได้ข้อมูลจากตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 1,971 คน
งานบริการสอบเทียบ
งานบริการทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการ

5%

งานบริการฝึกอบรมและ
พัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์

14%

38%

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
13%

งานการทดสอบ
ความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ
13%

งานการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ
5%

งานบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12%

ภาพที่ 1 กราฟแสดงสัดส่วนตอบกลับแบบส�ำรวจของผู้รับบริการ จ�ำแนกตามงานบริการ
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งานบริการ
สอบเทียบ

งานบริการฝึก
อบรมและพัฒนา
เทคนิคทาง
วิทยาศาสตร์

งานถ่ายทอด
เทคโนโลยี

งานการรับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ

งานบริการ
สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานการทดสอบ
ความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ

งานบริการ
ทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการของผู้รับบริการ จ�ำแนกตามงานบริการ

จากการส�ำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยคะแนน 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60
เมื่อพิจารณาในแต่ละงานบริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ออยู่ในระดับมากที่สุด คืองานการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ ด้วยคะแนน 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยคะแนน 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40
รองลงมาคือ งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ด้วยคะแนน 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.40 งานบริการสอบเทียบ
และงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ด้วยคะแนน 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00 งานบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้วยคะแนน 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60 และงานบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ด้วยคะแนน 4.05 คิดเป็น
ร้อยละ 81.00
ส�ำหรับผลส�ำรวจความไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการในภาพรวมของผู้รับบริการ มีอยู่
ในระดับค่อนข้างน้อย ด้วยคะแนน 2.07 คิดเป็นร้อยละ 41.40 เมื่อพิจารณาในแต่ละงานบริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความ
ไม่พึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยทุกประเด็น โดยเรียงล�ำดับจากน้อยไปมาก ดังนี้ งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิค
ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยคะแนน 1.95 คิดเป็นร้อยละ 39.00 งานการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร ด้วยคะแนน 1.97 คิดเป็น
ร้อยละ 39.40 งานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ด้วยคะแนน 1.99 คิดเป็นร้อยละ 39.80 งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้วยคะแนน 2.01 คิดเป็นร้อยละ 40.20 งานบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ด้วยคะแนน 2.04 คิดเป็นร้อยละ 40.80
งานบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยคะแนน 2.30 คิดเป็นร้อยละ 46.00 และงานบริการสอบเทียบ
ด้วยคะแนน 2.57 คิดเป็นร้อยละ 51.40
มีประเด็นที่หน่วยงานน�ำไปพัฒนาปรับปรุง อาทิ ความเพียงพอของสถานที่ เช่น ที่จอดรถ ด้วยคะแนน 2.46 คิดเป็น
ร้อยละ 49.20 ระยะเวลาในการให้บริการ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ ด้วยคะแนน
2.13 คิดเป็นร้อยละ 42.60
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งานบริการ
สอบเทียบ

งานบริการฝึก
อบรมและพัฒนา
เทคนิคทาง
วิทยาศาสตร์

งานถ่ายทอด
เทคโนโลยี

งานการรับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ

งานบริการ
สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานการทดสอบ
ความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ

งานบริการ
ทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ

ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลส�ำรวจความเชื่อมั่นในงานบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ของผู้รับบริการจ�ำแนกตามงานบริการ

ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนน 4.22 คิดเป็นร้อยละ
84.40 เมื่อพิจารณาในแต่ละงานบริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการอยู่ในระดับมากที่สุด
คือ งานบริการสอบเทียบ ด้วยคะแนน 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.40 งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยคะแนน 4.27 คิดเป็นร้อยละ
85.40 งานการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร ด้วยคะแนน 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิค
ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยคะแนน 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80 งานบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยคะแนน
4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20 ส่วนงานบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ด้วยคะแนน 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 และงาน
การทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ ด้วยคะแนน 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.20 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก

2. การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

การส� ำ รวจได้ น� ำ ข้ อ มู ล ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย จาก 10 หน่ ว ยงานภายในกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ส�ำนักงานเลขานุการกรม ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบ
ความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการเคมี โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัส
อาหารของอาเซียน มาด�ำเนินการส�ำรวจในภาพรวม ประกอบด้วย 5 ประเด็นดังนี้ ประเด็นข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นความพึงพอใจและประเด็นความไม่พงึ พอใจในคุณภาพการให้บริการ ประเด็นความเชือ่ มัน่ การรับบริการจาก วศ. และ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ
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ความพึงพอใจ
ต่อสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก

ความพึงพอใจ
ต่อเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากร
ที่ให้บริการ

ความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการ/
ขั้นตอน
การให้บริการ

ความพึงพอใจ
ต่อผลของการ
ให้บริการ

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากการส�ำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความ
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยคะแนน 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00 เมื่อพิจารณาใน
แต่ละประเด็น พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ด้วยคะแนน 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
ด้วยคะแนน 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.20 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ด้วยคะแนน 4.10 คิดเป็น
ร้อยละ 82.00 และความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้วยคะแนน 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.80

ระยะเวลา
ในการ
ให้บริการ

ความสะดวก
รวดเร็ว
ในการติดต่อ
ประสานงาน

ข้อมูล/
องค์ความรู้
ที่ได้รับ

การประกาศหรือ
แจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอน
การให้บริการ

การ
ประชา
สัมพันธ์

ความ
น่าเชื่อถือของ
การบริการ

การรักษา
ความลับ
ของลูกค้า

การ
ให้บริการ
ของ
เจ้าหน้าที่

ความ
เพียงพอของ
สถานที่ เช่น
ที่จอดรถ

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีความไม่พงึ พอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการในภาพรวม ระดับค่อนข้างน้อย
ด้วยคะแนน 2.29 คิดเป็นร้อยละ 45.80 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความไม่พึงพอใจอยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อยทุกประเด็น โดยเรียงล�ำดับจากน้อยไปมาก ดังนี้ ประเด็นการรักษาความลับของลูกค้า ด้วยคะแนน 1.81
คิดเป็นร้อยละ 36.20 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้วยคะแนน 1.94 คิดเป็นร้อยละ 38.80 การประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับ
ขัน้ ตอนการให้บริการ ด้วยคะแนน 2.11 คิดเป็นร้อยละ 42.20 ความน่าเชือ่ ถือของการบริการ ด้วยคะแนน 2.20 คิดเป็นร้อยละ
44.00 ข้อมูล/องค์ความรู้ที่ได้รับด้วยคะแนน 2.26 คิดเป็นร้อยละ 45.20 ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
และการประชาสัมพันธ์ ด้วยคะแนน 2.40 คิดเป็นร้อยละ 48.00 ความเพียงพอของสถานที่ เช่น ที่จอดรถ ด้วยคะแนน 2.55
คิดเป็นร้อยละ 51.00 และระยะเวลาในการให้บริการ ด้วยคะแนน 2.89 คิดเป็นร้อยละ 57.80

ความเป็น
หน่วยงาน
ราชการ

ได้การรับรอง
ตามมาตรฐาน
สากล

การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
มีความรู้
ความสามารถ
เหมาะสม
กับงานที่
รับผิดชอบ

ความสามารถ
ของเครื่องมือ
อุปกรณ์และ
สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก

ประสิทธิภาพ
และ
ความคุ้มค่า

หน่วยงาน
ด�ำเนินการ
ด้วยความ
โปร่งใส สุจริต
ตรวจสอบได้

การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่มี
ความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติ

ภาพที่ 6 กราฟแสดงความเชื่อมั่นต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนน 4.24 คิดเป็น
ร้อยละ 84.80 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ ประเด็นการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ด้วยคะแนน 4.38
คิดเป็นร้อยละ 87.60 ได้การรับรองตามมาตรฐานสากลด้วยคะแนน 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.40 ความเป็นหน่วยงานราชการ
ด้วยคะแนน 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80 ส่วนประเด็นความสามารถของเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ด้วยคะแนน 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 หน่วยงานด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ ด้วยคะแนน 4.18
คิดเป็นร้อยละ 83.60 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
ด้วยคะแนน 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.40 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก

23

DEPARTMENT OF
SCIENCE SERVICE

DSS
น�ำผลส�ำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในภาพรวม 5 ปี มาพิจารณา
เปรียบเทียบ มีผลด�ำเนินการ ดังนี้
งานบริการ

		
1. งานบริการสอบเทียบ
2. งานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
3. งานการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ
4. งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์
6. งานบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. งานบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
ภาพรวม

ปี 2555
74.06
81.57
85.67
83.65
79.31
81.51
74.92
78.19

ร้อยละของคะแนน
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
75.09 72.41 82.20
81.90 80.93 82.60
84.55 81.87 84.20
84.68 85.28 83.80
80.39 81.23 83.00
81.15 82.44 83.00
75.09 76.45 80.60
78.64 79.22 82.20

ปี 2559
83.00
83.00
84.60
84.40
83.40
82.60
81.00
82.60

ภาพที่ 7 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการในรอบ 5 ปี จ�ำแนกตามงานบริการ

เมื่อน�ำผลส�ำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาพิจารณาเปรียบเทียบใน
ภาพรวม 5 ปี ของที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำ� ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ผลส�ำรวจนี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมมีการด�ำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จดั แสดงข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 7 มาตรา 9
ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า โดยจัดสถานที่
ไว้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป บริเวณพื้นที่ชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ส�ำนักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในรอบปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

1. พัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ข้อมูลฯ

1.1. เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำศูนย์ คือ นายทวีศกั ดิ์ แก้วบุรี ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการประจ�ำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กับความโปร่งใสในการบริหารงาน
ภาครัฐ” ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ
และได้เข้ารับเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจ�ำปี 2558 จาก
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ
ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
1.2 เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ คือ นางสาวเพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์ ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และได้สอบผ่านเกณฑ์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

2. จัดระบบเอกสารและให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

2.1 จัดท�ำดัชนีรายการข้อมูลประจ�ำแฟ้ม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก
2.2 น�ำข้อมูลข่าวสารของราชการเผยแพร่บนเว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสาร เชือ่ มโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลหน่วยงาน
การบริหารงาน ประกาศประกวดราคาสอบราคา สรุปผลการด�ำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน และผลการด�ำเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึง่ ประชาชนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานทัง้ 2 เว็บไซต์ ที่ http://siweb.dss.go.th
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3. ผลการให้บริการ

สถิติผู้เข้าใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ติดต่อขอรับบริการเอกสารตามมาตรา 9 ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลฯ
ส�ำนักหอสมุดฯ จ�ำนวน 9 ราย รวมทั้งค�ำแนะน�ำในการติดต่อ ช่องทาง/วิธีการใช้บริการ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงาน
เอกสารแนะน�ำบริการและระเบียบการใช้บริการต่างๆ แก่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการ

4. ช่องทางการขอรับบริการ

ผู้บริการสามารถขอรับบริการข้อมูลข่าวสารฯ ได้ 5 วิธี ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ
2) ส่งค�ำขอรับบริการทางไปรษณีย์ 		
3) ส่งค�ำขอรับบริการทางโทรสาร (กรณีข้อมูลที่ขอมีจ�ำนวนไม่มาก)
4) ส่งค�ำขอรับบริการทางอีเมล
5) ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสาร ทีต่ อ้ งการได้ดว้ ยตนเองจากเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th และ http://www.dss.go.th

5. การติดต่อขอรับบริการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 ขอรับบริการได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส�ำนักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2201 7255 โทรสาร : 0 2201 7265 อีเมล : info@dss.go.th
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 1.1 เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทดสอบและสอบเทียบ
กลยุทธ์ 1.2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพ
รับรองสินค้า และคุ้มครองผู้บริโภค
เป้าหมายที่ 1 : ภาคการผลิตสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และสร้างความมั่นใจต่อตลาดโลก
1. สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�ำเนินงานการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าของ
ภาคการผลิตอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน โดยการให้บริการตามรายการ ทดสอบ สอบเทียบทีต่ อบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสินค้าได้รับการทดสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภค จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 15,028 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1.1 ทดสอบทางเคมี
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการทดสอบ คุณภาพสินค้าทางเคมี ได้แก่ โลหะและธาตุปริมาณน้อย เชื้อเพลิงและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี น�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม สารเคมีอินทรีย์
ในผลิตภัณฑ์อุปโภค วัสดุและผลิตภัณฑ์เซรามิก จ�ำนวน 3,885 ผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทดสอบ เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทองค�ำ เงิน ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก เหล็ก
เหล็กกล้าไร้สนิม เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงชีวมวล น�ำ้ มันหล่อลื่น สารกรองแอนทราไซต์ กรด ด่าง สารฆ่าเชื้อ
สารเคมีอินทรีย์ สารเคมีบ�ำบัดน�้ำ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น ผลิตภัณฑ์ช�ำระล้าง ผงซักฟอก สบู่เหลว
น�้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องส�ำอาง น�้ำอุปโภคบริโภค ของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็ก กาว สี ทินเนอร์ น�้ำยาป้องกันการ
กัดกร่อน น�้ำยาเคลือบเงาพื้น วัสดุสัมผัสอาหาร เป็นต้น
1.2 ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการทดสอบ คุณภาพและความปลอดภัยสินค้าทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ อาหาร
เครื่องดื่ม และพลาสติกสัมผัสอาหาร จ�ำนวน 1,117 ผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทดสอบ เช่น นมและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์น�้ำมันและไขมัน
น�้ำมันพืช น�ำ้ มันปาล์มดิบ เครื่องดื่ม ไวน์ ชาสมุนไพร หมากฝรั่ง ลูกอม อาหารส�ำเร็จรูปพร้อมบริโภค น�ำ้ พริก ข้าวสาร กาแฟ
เม็ดคั่ว น�้ำส้มสายชู รังนก น�้ำอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป อาหารสัตว์ ฟิล์มพลาสติก ภาชนะพลาสติก ขวดนม
ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกซิลิโคน โลหะและอัลลอย แก้ว/เซรามิก ไม้ โลหะไร้สนิม เป็นต้น
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1.3 ทดสอบทางฟิสิกส์และวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการทดสอบ สอบเทียบคุณภาพสินค้าทางฟิสกิ ส์และวิศวกรรม ได้แก่ สมบัตแิ ละลักษณะ
ทางฟิสิกส์และวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป วัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มลภาวะ
จากโรงงานอุตสาหกรรม เยื่อและกระดาษ และวัสดุแก้ว จ�ำนวน 7,151 ผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทดสอบ เช่น ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร เครื่องแบบนักเรียน ผ้าทอ ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน
กระดาษและกระดาษแข็ง รองเท้าหนังนิรภัย ถุงมือส�ำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ได้ครั้งเดียว โพลิเมอร์ พลาสติก และยาง เช่น
ยางดิบ ยางแผ่น ผลิตภัณฑ์ยาง น�้ำเสีย น�้ำทิ้ง อากาศ แสง เสียง กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนังมุงหลังคา อิฐซีเมนต์ คอนกรีต
เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย หมุดสะท้อนแสง ป้ายสะท้อนแสง ท่อพีวีซีแข็ง ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี แผ่นยางรองสะพาน
พัดลม หม้อหุงข้าว เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เทปใช้งานไฟฟ้า สายไฟฟ้า วัสดุฉนวนไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ สายเคเบิล แก้ว
กระจก เป็นต้น
1.4 สอบเทียบเครื่องมือวัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการสอบเทียบ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ จ�ำนวน 2,875 ผลิตภัณฑ์ 123,269 รายการ
ตามสาขาดังนี้
การสอบเทียบด้านมวลและปริมาตร ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือ มวลมาตรฐาน เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และแขนกลม
เครื่องแก้วปริมาตร เป็นต้น
การสอบเทียบด้านความยาวและมิติ ให้บริการสอบเทียบ สเกลมาตรฐาน แท่งเทียบมาตรฐาน บรรทัดเหล็ก/ตลับเมตร
ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เกจวัดรัศมี เกจวัดเกลียว ฟิลเลอร์เกจ Dial Indicator และDial Gauge เป็นต้น
การสอบเทียบด้านความดันและสัน่ สะเทือน ให้บริการสอบเทียบ เกจวัดความดันชนิดตัวกลางเป็นอากาศ เกจวัดความดัน
ชนิดตัวกลางเป็นของเหลว เครื่องวัดการสั่นสะเทือน หัววัดการสั่นสะเทือน เป็นต้น
การสอบเทียบด้านอุณหภูมิและความชื้น ให้บริการสอบเทียบ เตาอบ อ่างของเหลวควบคุมอุณหภูมิ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
เทอร์โมมิเตอร์แบบของเหลวในหลอดแก้ว เทอร์โมมิเตอร์แบบตัวเลข และเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
เป็นต้น
การสอบเทียบด้านแรงและความแข็ง ให้บริการสอบเทียบ เครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุโดยการกดหรือดึง
เครื่องทดสอบความแข็งของยาง เครื่องทดสอบความแข็งของโลหะชนิด Brinell, Vickers, Rockwell และแผ่นทดสอบความ
แข็งมาตรฐาน เป็นต้น
การสอบเทียบด้านเคมี ให้บริการสอบเทียบ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แผ่นกรองแสงมาตรฐาน, เครื่องวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงช่วงความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลตและช่วงที่ตามองเห็น และวัสดุอ้างอิงมาตรฐานส�ำหรับความยาวคลื่นและค่า
การดูดกลืนแสง เป็นต้น
การสอบเทียบด้านไฟฟ้า ให้บริการสอบเทียบ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดศักย์ไฟฟ้าชนิดกระแสตรงและ
กระแสสลับ เครื่องวัดปริมาณทางไฟฟ้าแบบตัวเลขและแบบเข็ม เครื่องวัดก�ำลังไฟฟ้า เป็นต้น
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ตารางแสดงจ�ำนวนรายการการให้บริการทดสอบ สอบเทียบ ประจ�ำปี 2559
ล�ำดับที่		 รายการที่ให้การบริการ
จ�ำนวน (ผลิตภัณฑ์)
1
ด้านทดสอบทางเคมี
3,885
2
ด้านทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1,117
3
ด้านทดสอบทางฟิสิกส์และวิศวกรรม
7,151
4
ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด
2,875
			
รวมทั้งสิ้น
15,028

2. ยกระดับห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารให้เป็นห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารอ้างอิงและมีความเชีย
่ วชาญเฉพาะทาง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพความเชีย่ วชาญด้านการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ อย่างต่อเนือ่ ง และได้ให้
บริการทดสอบ ทีไ่ ด้รบั การรับรองเพือ่ การส่งออก รวม 811 รายการ ประกอบด้วย ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี ด้านวิเคราะห์
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร และด้านวิเคราะห์ทดสอบทางฟิสิกส์และวิศวกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างห้องปฏิบัติการของประเทศตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมให้มีการผลิตวัสดุอ้างอิง
เป้าหมายที่ 2 : ห้องปฏิบัติการของประเทศได้รับการยอมรับในระดับสากล
การสร้างความเข้มแข็งห้องปฏิบัติการของประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีเป้าหมายการให้บริการห้องปฏิบัติการของประเทศมีความเข้มแข็ง น� ำไปสู่ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจำ� นวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานสากล จ�ำนวน 4,341 รายการ จ�ำนวนห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
1,161 ห้องปฏิบตั กิ าร มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารร้อยละ 5 ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทีผ่ า่ นการรับรองตามมาตรฐาน จ�ำนวน 119 ห้องปฏิบตั กิ าร
มีความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 83 จ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ จ�ำนวน 3,261 ห้องปฏิบัติการ จ�ำนวนรายการวัสดุอ้างอิงที่ผลิตขึ้นและน�ำไปใช้ประโยชน์
10 รายการ มีความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 84.60

1. การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
(Accreditation Body) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ได้ด�ำเนินการและจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 โดยได้รับการยอมรับร่วมกับองค์กร
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation Mutual
Recognition Arrangement, APLAC MRA) และการยอมรับร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ
(International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ทั้งด้าน
การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ
และการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจนถึงเดือนกันยายน 2559 ดังนี้
(1) ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จ�ำนวน 106 ห้องปฏิบัติการ
โดยมีขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบครอบคลุม ด้านฟิสิกส์ เคมี และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(บางห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองหลายสาขา) ดังนี้
สาขาอาหาร อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 42 ห้องปฏิบัติการ
สาขาสิ่งแวดล้อม					
จ�ำนวน 50 ห้องปฏิบัติการ
สาขาเคมีภัณฑ์					
จ�ำนวน 14 ห้องปฏิบัติการ
สาขากระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ
สาขายางพารา 					
จ�ำนวน 1 ห้องปฏิบัติการ
(2) ให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช� ำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
จ�ำนวน 12 หน่วยงาน โดยมีขอบข่ายการรับรองครอบคลุมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารสาขาทดสอบด้านการแพทย์
จ�ำนวน 8 หน่วยงาน และสาขาการทดสอบ จ�ำนวน 5 หน่วยงาน (บางหน่วยงาน ได้รับการรับรองหลายสาขา)
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(3) ให้การรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO Guide 34 โดยมีขอบข่ายการรับรองครอบคลุมการ
ผลิตวัสดุอ้างอิง จ�ำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

2. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความชำ�นาญ

ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การทดสอบความช� ำ นาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ได้ จั ด กิ จ กรรมทดสอบความช� ำ นาญแก่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ในปีงบประมาณ 2559 มีจ�ำนวน 39 กิจกรรม ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ 3,261 ห้องปฏิบัติการ
โดยแบ่งห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาขา ดังนี้
สาขาสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน 1,518 ห้องปฏิบัติการ
สาขาอาหาร
จ�ำนวน
788 ห้องปฏิบัติการ
สาขาเคมี
จ�ำนวน
252 ห้องปฏิบัติการ
สาขาฟิสิกส์
จ�ำนวน
53 ห้องปฏิบัติการ
สาขาสอบเทียบ
จ�ำนวน
650 ห้องปฏิบัติการ

เคมี

8%

สอบเทียบ

20%

ฟิสิกส์
2%

สิ่งแวดล้อม

46%

อาหาร

24%

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญจ�ำแนกตามสาขา ในปีงบประมาณ 2559
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อาหาร

สิง่ แวดล้อม

เคมี

ฟิสิกส์และ
สอบเทียบ

รวมสาขา
ทั้งหมด

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมในสาขาต่างๆ ช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2555
ถึง 2559

3. การพัฒนาการผลิตวัสดุอ้างอิงและตัวอย่างควบคุม

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร ได้ดำ� เนินการวิจยั พัฒนาการผลิตวัสดุอา้ งอิงและตัวอย่างควบคุม
(reference material and quality control sample) โดยน�ำตัวอย่างที่จัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญที่มีความเป็น
เนือ้ เดียวกันและความเสถียรมาศึกษาในเรือ่ งการจัดเก็บรักษาตัวอย่างและความเสถียรในระยะสัน้ และระยะยาว โดยใช้แนวทาง
การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานสากล มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศ ส่งเสริม
การควบคุมคุณภาพผลทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 นี้ มีรายการวัสดุอ้างอิงและน�ำไปใช้ประโยชน์
จ�ำนวน 4 รายการ และตัวอย่างควบคุมที่ผลิตขึ้นและน�ำไปใช้ประโยชน์ จ�ำนวน 6 รายการ และห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาด้วยการใช้วัสดุอ้างอิงและตัวอย่างควบคุม มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาด้วยการใช้วัสดุอ้างอิง ในปีงบประมาณ 2559
สาขา		
รายการวัสดุอ้างอิง
จ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่นำ� ไปใช้
อาหาร
Water - soluble chlorides (as NaCl) in feeding stuffs
10
		
Aerobic plate count in starch
13
		
Moisture, Protein and Crude fat in feeding stuffs
0
		
Ca, Cu, Fe, Mn, Na and P in feeding stuffs
3
			
รวมทั้งหมด
26
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ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาด้วยการใช้ตัวอย่างควบคุม ในปีงบประมาณ 2559
สาขา		
รายการตัวอย่างควบคุม
จ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่นำ� ไปใช้
อาหาร Moisture, Protein, Ash and pH in flour
79
สิ่งแวดล้อม pH - value in water		
37
		
Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in water
16
		
Total hardness (as CaCO3) and Chloride (as Cl) in water
29
เคมี
Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic
5
		
acid (EDTA) in standard solution
ฟิสิกส์ Rubber hardness (Type A)		
4
			
รวมทั้งหมด
170

ย่าง
ตัวอ

ตัวอ

ย่าง

ทั้งนี้การพัฒนาการผลิตวัสดุอ้างอิงและตัวอย่างควบคุม ก่อนที่จะน�ำมาจ�ำหน่ายให้กับห้องปฏิบัติการ ทุกตัวอย่างจะต้อง
ได้รบั ค�ำแนะน�ำการเก็บรักษา การวางแผนตรวจสอบความเสถียรตัวอย่างจากทีป่ รึกษาวิชาการ พร้อมนักสถิตทิ ใี่ ห้คำ� แนะน�ำใน
การวางแผนการทดสอบความเสถียรของตัวอย่างและการค�ำนวณทางสถิติ วัสดุอ้างอิงและตัวอย่างควบคุมจัดจ�ำหน่ายพร้อม
ใบรับรอง (certificate) ซึ่งจะให้ค่าอ้างอิง (reference value) ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (measurement uncertainty)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ที่น่าเชื่อถือ ห้องปฏิบัติการสามารถน�ำไปประกอบการท�ำงาน ท�ำให้ข้อมูล
มีประสิทธิภาพจ�ำเป็นต่อการทดสอบเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าในการควบคุมคุณภาพ

ภาพแสดงใบรับรองวัสดุอ้างอิง (reference material) และ ตัวอย่างควบคุม (quality control sample)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างรายได้
ให้กับ SME และชุมชน
กลยุทธ์ 3.1 ผลักดันให้มก
ี ารวิจย
ั พัฒนาทีส
่ อดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และ
ความต้องการของผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการพัฒนาสินค้า OTOP และการใช้
ประโยชน์ในภูมิภาค
เป้าหมายที่ 3 : ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม
1. ผลงานวิจย
ั และพัฒนาทีม
่ ก
ี ารเผยแพร่สก
ู่ ารนำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และพัฒนา โดยมีการเผยแพร่ตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสาร
วิชาการทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทัง้ การน�ำเสนอผลงานในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศ
ที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee รวมถึง Invited
paper) ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ
โดยผลการด�ำเนินงาน ปี พ.ศ. 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผลงานเผยแพร่จำ� นวน 46 บทความ จากบุคลากรด้านการ
วิจัยจ�ำนวน 30 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1.53 เรื่อง/คน ประกอบด้วย บทความที่น�ำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จ�ำนวน 3 เรื่อง บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ จ�ำนวน 43 บทความ

1.1 บทความที่น�ำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1 เรื่อง: Catalytic Oxidation of VOC by 13x Zeolite Coated With ZnO in the Presence of UV and Ozone
		 ผู้เขียน: Amornpon Changsuphan and Nguyen Thi Kim Oanh
ชือ่ งานประชุม/สัมมนา: A&WMA’s 109th Annual Conference & Exhibition. Unmasking the Industrial Renaissance.
		 June 20-23, 2016 New Orleans, Louisiana, USA.
2 เรื่อง: A Special Library for Community : A Searching Activity for Science and Technology Information.
		 ผู้เขียน: Mrs. Penpichcha Khemngern and Miss Warisara Sangpairote
		 ชือ่ งานประชุม/สัมมนา: โปสเตอร์นำ� เสนอในการประชุมวิชาการ IFLA World Library and Information Congress : 82nd
		 IFLA General Conference and Assembly ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2559 ณ เมืองโคลัมบัส โอไฮโอ
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา
3 เรื่อง: Respirable dust, total viable bacteria and fungi in chemical laboratory indoor air
ผู้เขียน: Amornpon Changsuphan
		 ชือ่ งานประชุม/สัมมนา: The 41st Congress on Science and Technology of Thailand (STT41) November 6 -8, 2015
		 Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima
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1.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
1
		
		
		
		
2
		
3
		
		
4
		
		
		
5

6
		
		
		
7
		
		
8
		
		
		
		
9
		
		

เรื่อง: Study of the partition coeffcients Kp/f of seven model migrants from LDPE polymer in contact
with food simulants
ผู้เขียน: Rafael Paseiro-Cerrato, Chinawat Tongchat and Roland Franz
ชื่อวารสาร: Food Additives & Contaminants : Part A, Volume 33, Issue 5, 2016 Page 885-892
DOI: 10.1080/19440049.2016.1166873
เรื่อง: การเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ถ่านชีวภาพ
ผู้เขียน: สุวรรณี แทนธานี
ชื่อวารสาร: วารสารเคหเกษตร ฉบับเดือนตุลาคม 2558
เรื่อง: ลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุกระป๋องหรือถุงรีทอร์ต
ผู้เขียน: จิตต์เรขา ทองมณี
ชื่อวารสาร: INDUSTRY FOCUS ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 มีนาคม 2559
เรื่อง: ผลของลิเทียมคาร์บอเนตและเศษแก้วต่อการลดอุณหภูมิสุกตัวของเนื้อดินส�ำหรับผลิตกระเบื้องปูพื้น
ชือ่ งานประชุม/สัมมนา: แสงโสม จิตต์วารี, จิรวรรณ เตียรถ์สวุ รรณ, นันทน์ ถาวรังกูร, และลดา พันธ์สขุ มุ ธนา (นว. ชช.)
ชือ่ วารสาร: วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม
2559) 146-160 ISSN : 1906-5337
เรื่อง: วัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย
ผู้เขียน: วรรณา ต.แสงจันทร์
ชื่อวารสาร: INDUSTRY FOCUS ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เมษายน 2559 หน้า 24
เรื่อง: Evaluation of Electrostatic Charge of Inorganic Pigments Coated by Silanes for Laser Beam Printer
ผู้เขียน: GeunHee Kim, JaeHwan Pee, YooJin Kim, Punsukumtana Lada, and HeaJin Hwang
ชื่อวารสาร: Key Engineering Materials, Volume 690, May 2016
page 167-172. ISSN: 1662-9795
เรื่อง: The Effect of SiO2, TiO2 and B2O3 on the Crystallization of Glass–Ceramics Glaze Properties
ผูเ้ ขียน: Lada Punsukumtana, Sansanee Rugthaicharoencheep , Usuma Naknikham, Netnapha Suphanam
ชื่อวารสาร: Key Engineering Materials, Volume. 690, May 2016
page 206-211. ISSN: 1662-9795
เรือ่ ง: การใช้สารสนเทศของผูร้ ว่ มกิจกรรมแนะน�ำการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของส�ำนักหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้เขียน: วริศรา แสงไพโรจน์
ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- เม.ย. 2559) 121-144.
ISSN: 0125-5061
เรื่อง: The decolorizing of high iron containing Soda-lime silicate glass by annealing process
ผู้เขียน: Ekarat Meechoowas,Kanit Tapasa,Parida Jampeerung,Tepiwan Jitwatchayakomol
ชื่อวารสาร: Key Engineering Materials (online) Vol. 702, 130-134 July 2016
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เรื่อง: Evaluation of furnace performance of glass factories in Thailand
ผู้เขียน: Kanit Tapasa,Ekarat Meechoowas,Usuma naknikam,Tepiwan Jitwatchayakomol
ชื่อวารสาร: Key Engineering Materials (online) Vol.702, 135-138 July 2016
เรื่อง: The studies of contamination from glass containers under various condition
ผู้เขียน: Usuma naknikam,Sorada Khunhon,Tepiwan Jitwatcharakomol
ชื่อวารสาร: Key Engineering Materials (online) Vol.702, 139-144 July 2016
เรื่อง: Lithium-Cobalt Glass for Sapphire
ผู้เขียน: Natthaphol Chomsaeng,Suphawadee Sukcharoen,Ekarat Meechoowas
ชื่อวารสาร: Key Engineering Materials (online) Vol.702, 108-112 July 2016
เรื่อง: การปรับปรุงคุณภาพด้านกายภาพและเชิงกลของวัสดุตกแต่งประเภทปูนซีเมนต์ด้วยเศษกระดาษเหลือใช้
(The improvement of physical and mechanical properties of cement decorative ornaments by adding
wasted paper)
ผู้เขียน: ก่อพงศ์ หงษ์ศรี และขวัญใจ สมบุญ
ชื่อวารสาร: Bulletin of Applied Sciences ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 หน้า 9-18
เรื่อง: การส�ำรวจเบื้องต้น : คุณภาพของเครื่องใช้ในครัวเรือนพลาสติกเมลามีน (A preliminary survey : quality of
plastic melamine kitchenware)
ผู้เขียน: ธวัช นุสนธรา, ปวริศา สีสวย และสุภัตรา เจริญเกษมวิทย์
ชื่อวารสาร: Bulletin of Applied Sciences ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 หน้า 19-30
เรื่อง: เคลือบเซรามิกจากเถ้าชานอ้อย (Bagasse ash ceramic glaze)
ผู้เขียน: ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ, วราลี บางหลวง, เอมวจี ปานทอง และวรรณา ต.แสงจันทร์
ชื่อวารสาร: Bulletin of Applied Sciences ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 หน้า 31-37
เรื่อง: การพัฒนาวัสดุอ้างอิงส�ำหรับตัวอย่าง Water Soluble Chlorides (as NaCl) ในอาหารสัตว์
(Development of reference material for water soluble chlorides (as NaCl) in feeding stuffs)
ผู้เขียน: พจมาน ท่าจีน และสุกัลยา พลเดช
ชื่อวารสาร: Bulletin of Applied Sciences ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 หน้า 39-46
เรื่อง: การสอบเทียบปิเปตต์ด้วยชุดสอบเทียบปิเปตต์ต้นแบบ
(Calibration of volumetric pipettes using a prototype of a high accuracy pipette calibration set)
ผู้เขียน: อัจฉราวรรณ วัฒนหัตถกรรม
ชื่อวารสาร: Bulletin of Applied Sciences ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 หน้า 47-55
เรื่อง: การพัฒนาวัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย
(A Development of moisture resistant lightweight material from cullet and fly ash)
ผู้เขียน: วรรณา ต.แสงจันทร์, สุทธิมา ศรีประเสริฐสุข, ภัทธิญา สุวรรณสนธิ์ และศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ
ชื่อวารสาร: Bulletin of Applied Sciences ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 หน้า 57-63
เรือ่ ง: การตรวจสอบสมบัตทิ างเคมีและทางกายภาพของน�ำ้ มันงาด้วยเทคนิค นิวเคลียร์แมคเนติกเรโซแนนส์สเปกโตร สโคปี
และ Accelerated Oxidation Test (Chemical and physical analysis of sesame oil by nuclear magnetic
resonance spectroscopy and accelerated oxidation test)
ผู้เขียน: อนุตตรา นวมถนอม และ เจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร
ชื่อวารสาร: Bulletin of Applied Sciences ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 หน้า 65-70
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เรื่อง: การส�ำรวจทัศนคติของผู้ท�ำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ต่อการจัดการ
ห้องปฏิบตั กิ ารสีเขียว (A survey of workers’ attitudes on green laboratory management in the Department
of Science Service)
ผูเ้ ขียน: ปวีณา เครือนิล, อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช, อนันตณัฐ กันต์ธญ
ั ญรัตน์, ลัดดาวัลย์ เยียดยัด, ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด,
พิชญา บุตรขุนทอง และภัทฐิดา นิลภัทรฉัตร
ชื่อวารสาร: Bulletin of Applied Sciences ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 หน้า 71-78
เรือ่ ง: การพัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มเพื่อตรวจสอบคุณภาพน�้ำทางจุลชีววิทยา (Development of coliform test kit
for microbiological quality water)
ผู้เขียน: ธีระ ปานทิพย์อำ� พร
ชื่อวารสาร: Bulletin of Applied Sciences ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 หน้า 79-88
เรื่อง: อัตราการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรในถ่านชีวภาพ (The survival of agricultural
microorganisms in biochar)
ผู้เขียน: สุวรรณี แทนธานี และ สายจิต ดาวสุโข
ชื่อวารสาร: Bulletin of Applied Sciences ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 หน้า 89-95
เรือ่ ง: การเปรียบเทียบชนิดของตัวท�ำละลายและเทคนิคการสกัดสารเบนโซฟีโนนจากกระดาษทีใ่ ช้เป็นวัสดุสมั ผัสอาหาร
(Comparison of solvent and extraction techniques of Benzophenone from paper for intended to
come into contact with foodstuffs)
ผู้เขียน: หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง
ชื่อวารสาร: Bulletin of Applied Sciences ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 หน้า 97-102
เรื่อง: การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบหาปริมาณปรอทในกากอุตสาหกรรมและในน�้ำสกัด : กรณีศึกษาการหาปริมาณ
ปรอทในเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน และการหาปริมาณปรอทในกากตะกอนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
(Comparison method of mercury determination in solid waste and leachate : determination of mercury
in coal fly ash from power plan and sludge from wastewater treatment plan case study)
ผู้เขียน: วราภรณ์ กิจชัยนุกูล
ชื่อวารสาร: Bulletin of Applied Sciences ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 หน้า 103-114
เรื่อง: โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ผู้เขียน: พจมาน ท่าจีน
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 200 มกราคม 2559 หน้า 8-9
เรื่อง: การจ�ำแนกประเภทของพลาสติก
ผู้เขียน: ธนิษฐา ภูลวรรณ
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 200 มกราคม 2559 หน้า 14-15
เรื่อง: พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก
ผู้เขียน: วรประภา ศรีโยทัย
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 200 มกราคม 2559 หน้า 16-17
เรื่อง: การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางจุลชีววิทยาด้วยจุลินทรีย์
ผู้เขียน: สุลาวดี เขียวชม
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 200 มกราคม 2559 หน้า 18-19
เรื่อง: กฎระเบียบและมาตรฐานของขวดนมและภาชนะบรรจุนมส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก
ผู้เขียน: ณัชชาอร ภควัตชัย
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 200 มกราคม 2559 หน้า 20-22
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เรื่อง: การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน
ผู้เขียน: จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
ชื่อวารสาร วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 200 มกราคม 2559 หน้า 23-25
เรื่อง: สาหร่าย คุณค่าที่มากกว่าความอร่อย
ผู้เขียน: เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 200 มกราคม 2559 หน้า 26-27
เรื่อง: จีโอพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์
ผู้เขียน: ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 200 มกราคม 2559 หน้า 28-29
เรื่อง: อันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องทดสอบเชิงกลของวัสดุก่อสร้าง
ผู้เขียน: กฤษฎา สุทธิพันธ์
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 201 พฤษภาคม 2559 หน้า 8-9
เรื่อง: สารเรืองแสงในผลิตภัณฑ์กระดาษ : อันตรายที่ซ่อนอยู่ในความขาว
ผู้เขียน: ภูวดี ตู้จินดา และก่อพงศ์ หงษ์ศรี
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 201 พฤษภาคม 2559 หน้า 10-11
เรื่อง: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบ
ผู้เขียน: วันดี ลือสายวงศ์, วีระ สวนไธสง, อังค์วรา พูลเกษม
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 201 พฤษภาคม 2559 หน้า 12-14
เรื่อง อันตรายที่อาจเกิดจากการท�ำงานในห้องปฏิบัติการอาหาร
ผู้เขียน: วิภาวรรณ ศรีมุข, สุลาวดี เขียวชม
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 201 พฤษภาคม 2559 หน้า 15-16
เรื่อง: ความส�ำคัญของการทดสอบความกระด้างในน�้ำเพื่อการบริโภค
ผู้เขียน: จิราวรรณ หาญวัฒนกุล
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 201 พฤษภาคม 2559 หน้า 17-18
เรื่อง: การเลือกใช้ภาชนะพลาสติกส�ำหรับเตาไมโครเวฟ
ผู้เขียน: ปวริศา สีสวย, ภัสสร พงษ์เสวี
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 201 พฤษภาคม 2559 หน้า 19-20
เรื่อง: หลักเกณฑ์การเลือกใช้วัสดุอ้างอิงให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ผู้เขียน: ภัทรภร ธนะภาวริศ
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 201 พฤษภาคม 2559 หน้า 23-25
เรื่อง: แสงสว่างที่เหมาะสมในการท�ำงาน
ผู้เขียน: นิมิต พาลี
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 202 กันยายน 2559 หน้า 21-22
เรื่อง: ข้อควรระวังในการทดสอบโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ในผลิตภัณฑ์
ผู้เขียน: วีระ สวนไธสง
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 202 กันยายน 2559 หน้า 23-24
เรื่อง: บิสฟีนอล-เอ-ไดไกลซิดิลอีเทอร์ ในสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร
ผู้เขียน: จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 202 กันยายน 2559 หน้า 25-26
เรื่อง: สารให้ความหวานแทนน�ำ้ ตาล
ผู้เขียน: กนกกาญจน์ ปานจันทร์
ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 202 กันยายน 2559 หน้า 27-28

39

DEPARTMENT OF
SCIENCE SERVICE

DSS
2. ผลงานวิจย
ั พัฒนา และนวัตกรรมทีส
่ ามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร
บริการ และภาคสังคม/ชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม ผลงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม เป็นองค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดหรือทดแทนการน�ำเข้า ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรับปรุง
กระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ปัญหาทางเทคนิค หรืออื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ หรือ
น�ำไปวิจัยและพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม จ�ำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและภาคสังคม/ชุมชน ผลการด�ำเนินการประจ�ำปีงบประมาณ 2559 มีจำ� นวนทัง้ หมด
29 เรื่อง มีจำ� นวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่น�ำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์จำ� นวน 28 ราย ดังนี้
ล�ำดับ ชื่อผลงานวิจัยและพัฒนา
1 การท�ำผลิตภัณฑ์หมักผม
(ครีมหมักผมน�้ำมันมะพร้าว)

2

การท�ำสบู่กลีเซอรีน

3

เทคนิคการลงสีเพื่อสร้างสรรค์
งานศิลปะ

4

การผลิตสารกรองสนิมเหล็กใน
น�้ำและการผลิตเครื่องกรองน�ำ้

5

เทคนิคการเขียนลายเส้นบนแก้ว
ด้วยกาวทองและกาวเงิน

6

เทคนิคการแกะลาย

7

การเผาเตาแก๊ส
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ชื่อชุมชนที่นำ� ผลงานไปใช้
กลุ่มสมุนไพรบ้านเพ็ญอ�ำพันธ์
เลขที่ 117/1 ซ.พุทธมณฑลสาย 2
ซอย 7 ถ.พุทธมณฑล บางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพฯ
กลุ่มน�้ำเพื่อสุขภาพบางปลา
เลขที่ 8/10 หมู่ 10
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
กลุ่มชุมชนสามแยกกระจับ
เลขที่ 6/2 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม
ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบงกช
เลขที่ 9/1 หมู่ 2 ต.บึงบอน
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
กลุ่มตุ๊กตาแก้วถัก
เลขที่ 83 หมู่ 2 ต.บางกระเบา
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตู
หมู่ 7 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลุ่มสตูลดินเผา
เลขที่ 299/67 หมู่ 4
ต.ควรขัน อ.เมือง จ.สตูล

การน�ำไปประยุกต์ใช้
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่ม
มูลค่าสินค้า และเป็นการลดค่าใช้จ่าย

น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพ ลดของเสีย ลดค่าใช้จ่าย และ
ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้วให้มีความ
สวยงาม และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการผลิต
น�้ำดื่มในชุมชน และเป็นการลดค่าใช้จ่าย
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ศลิ ปะบนแก้วให้มคี วามสวยงาม
และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ตามลวดลายที่ต้องการให้มี
รูปแบบที่หลากหลาย และเพื่อเป็น
การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการดูแล
รักษาเตาเผาแก๊สส�ำหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา บ�ำรุงรักษาเตาเผาแก๊ส
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีและ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงเตา
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ล�ำดับ ชื่อผลงานวิจัยและพัฒนา
ชื่อชุมชนที่นำ� ผลงานไปใช้
8 การท�ำผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
(โลชั่นบ�ำรุงผิวน�้ำมันมะพร้าว) หมู่ 3 ต.บ้านปรก เลขที่ 19 หมู่ 3
ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
9 เทคนิคการตกแต่งสีตุ๊กตา
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 4 ต.สันผักหวาน
เพื่อเพิ่มมูลค่า
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
10 เทคนิคการปั้นแป้นหมุน

11 เทคนิคการปั้นลอยตัว

12 เทคนิคการปั้นต้นแบบ

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังถั่ว
เลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ต.วังชัย
อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น

กลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง
เลขที่ 286/1 หมู่ที่ 5 ต.วังผาง
อ.เวียงหนองล่อง จ.ล�ำพูน

13 การผลิตกระดาษหัตถกรรม
(กระดาษสา)

14 การย้อมสีกระดาษหัตถกรรม
(กระดาษสา)

กลุ่มสันป่าตอง
เลขที่ 102/6 หมู่ที่ 6 ต.มะขุนหวาน
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

15 เทคนิคการท�ำแบบพิมพ์

16 เทคนิคการเคลือบ

กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น
เลขที่ 72/2 หมู่ที่ 3 ต.หาดส้มแป้น
อ.เมือง จ.ระนอง

การน�ำไปประยุกต์ใช้
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ และการลงสีให้มคี วามสวยงาม
สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ ให้มีขนาดและรูปแบบที่
หลากหลาย
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ ตามจินตนาการ ให้มีความ
สวยงามและมีความหลากหลาย
น�ำเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั ไปใช้ในการออกแบบ
และท�ำต้นแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของกระดาษสาให้มีคุณภาพที่ดี
ตรงตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
การย้อมสีกระดาษหัตถกรรมให้มีความ
สม�ำ่ เสมอ สีติดทนนาน และเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการท�ำแบบ
พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ท�ำให้สามารถ
ผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างรวดเร็วและ
มีความสม�ำ่ เสมอ
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
วิธีการเคลือบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงาม
และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

41

DEPARTMENT OF
SCIENCE SERVICE

DSS
ล�ำดับ ชื่อผลงานวิจัยและพัฒนา
17 การผลิตลูกประคบสมุนไพร

18

19

20

21

22

23

24

การน�ำไปประยุกต์ใช้
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
กับผลิตภัณฑ์ และคัดเลือกสมุนไพรที่
สามารถทดแทนกันได้ เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิต
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนไพร
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
เลขที่ 507 ซอยเดชอุดม 14
ผลิตภัณฑ์ลูกประคบให้มีคุณภาพตามที่
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
มาตรฐานก�ำหนด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกกะพือ
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ต.รังใหญ่
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และเป็นการเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์
อ.ศรีสำ� โรง จ.สุโขทัย
การผลิตสบู่เหลว
กลุ่มสมุนไพรจันทร์หอมปรับอากาศ น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
เลขที่ 939 ถนนริมน่าน
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพตาม
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
มาตรฐาน และเป็นการเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการผลิต
การผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจาน
บ้านน�้ำกุบ เลขที่ 32 หมู่ที่ 2
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือน
ต.น�้ำกุบ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
การผลิตแชมพูสมุนไพร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพีแอนด์พีไทยเฮิร์บ น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
เลขที่ 156 ถนนหมากแข้ง
คุณภาพแชมพูให้ตอบสนองต่อความ
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ต้องการของลูกค้า และเป็นการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์
การย้อมสีผ้าไหมด้วยสีเคมี
กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค�้ำ
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการย้อมสี
(การวัดค่ากรด-ด่าง และการ เลขที่ 231 หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ค�้ำ
ผ้าทอให้มคี วามสวยงาม สีสด สีไม่ตก และ
แก้ไขปัญหา)
ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล�ำภู สามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ได้ดี
การพัฒนาคุณภาพปลาส้ม
กลุ่มปลาส้มสองพี่น้อง
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
เลขที่ 3/16 หมู่ที่ 16 ต.เวียงชัย
คุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้ม สามารถยืด
จ.เชียงราย
อายุการเก็บรักษา และเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
การป้องกันเชื้อราจากผักตบชวา กลุ่มสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการป้องกัน
เลขที่ 80 หมู่ที่ 3 ต.แม่อิง
การเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
การย้อมสีธรรมชาติกับเครื่อง กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
จักสาน
เลขที่ 119 หมู่ที่ 11 ต.หนองอ้อ
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติให้มคี ณ
ุ ภาพ
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
และมีความสวยงาม
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ชื่อชุมชนที่นำ� ผลงานไปใช้
กลุ่มแม่บ้านพุทธะปากน�้ำ
เลขที่ 32/168 ถนนสุขุมวิท
ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
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ล�ำดับ ชื่อผลงานวิจัยและพัฒนา
25 การผลิตผลไม้กวน และผลไม้
ทอดกรอบ

26

27

28

29

ชื่อชุมชนที่นำ� ผลงานไปใช้
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตเครื่อง
แกงบ้านหนองตาม
เลขที่ 139/1 หมู่ 10 ต.นาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มถ่านช่องไม้แก้ว
ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น
เลขที่ 19/3 หมู่ที่ 2 ต.ช่องไม้แก้ว
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ กลุ่มสีกายโฮมสเตย์
แปรรูปสู่เชิงพาณิชย์
เลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ต.สีกาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
การป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรมกระจูดวรรณี
จักสานกระจูดด้วยสารเคมี
เลขที่ 152 หมู่ที่ 10 ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
การแปรรูปปลาร้าอบแห้ง
กลุ่มแจ่วบองอาหารแปรรูป หมู่ที่ 1
เลขที่ 17 หมู่ที่ 1 ต.เชียงแสน
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

การน�ำไปประยุกต์ใช้
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดของเสีย และลด
ค่าใช้จ่าย เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในกระบวนการ
ผลิต เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในต้น
กระจูด
น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดของเสีย ลดค่า
ใช้จ่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

3. การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับการนำ�ไปใช้ประโยชน์

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถ
ต่อยอดสูผ่ ปู้ ระกอบการทัง้ ชุมชน SMEs และอุตสาหกรรม รวมถึงงานวิจยั เพือ่ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ าร โดยในปีงบประมาณ
2559 นี้ มีโครงการอยู่ระหว่างการวิจัย ประกอบด้วย ด้านวัสดุศาสตร์ 4 เรื่อง ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1 เรื่อง
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 2 เรื่อง ด้านห้องปฏิบัติการ 1 เรื่อง ด้านวิศวกรรม 2 เรื่อง รวมจ�ำนวน 10 เรื่อง ดังนี้

3.1 ด้านวัสดุศาสตร์

3.1.1 การพัฒนากระบวนการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ

เพื่อให้ได้กระบวนการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติที่สีติดสม�่ำเสมอและคงทนขึ้น เป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ผลิตภัณฑ์จักสานจากกก นอกเหนือจากปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อราแล้ว ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยังมีความต้องการ
วิธีการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ แทนการใช้สีเคมีในการย้อมสีเส้นกก ซึ่งงานในโครงการฯ นี้ ด�ำเนินการศึกษา
(1) วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของพื้นผิวเส้นกก ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เครื่อง
วิเคราะห์พื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุน
(2) ย้อมเส้นกกทีผ่ า่ นการปรับสภาพผิวด้วยวัตถุให้สธี รรมชาติทใี่ ห้สเี หลือง (ดอกค�ำฝอย) และน�ำ้ เงิน (ดอกอัญชัน)

3.1.2 การพัฒนาวัตถุดิบกึ่งส�ำเร็จรูปส�ำหรับอุตสาหกรรมแก้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหลอม

เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตวัตถุดิบกึ่งส�ำเร็จรูปที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการหลอมส�ำหรับใช้ในกระบวนการหลอม
แบบไม่ ต ่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ จ ากวั ต ถุ ดิ บ ที่ ห าได้ ใ นประเทศเป็ น หลั ก ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เ หมาะสมในกระบวนการผลิ ต แก้ ว
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DSS
กึง่ ส�ำเร็จรูป ได้แก่ ขนาดของอนุภาคของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ ชนิดของสารไล่ฟอง (finer) ตัวประสาน (binder) รวมถึงขัน้ ตอนการผสม
โปรแกรมให้ความร้อนในเตาหลอม ซึ่งงานในโครงการฯ นี้ ด�ำเนินการศึกษา
(1) ขนาดของอนุภาค ทราย (SiO2) และโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)
(2) ตัวประสาน (binder) ที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นแกรนูล ได้แก่ Carboxymethyl cellulose (CMC) และ
โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3)
(3) ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการหลอมแก้ว
โดยเน้นการน�ำไปใช้ประโยชน์ในโรงงานแก้ว ระดับ SMEs โดยวัตถุดบิ กึง่ ส�ำเร็จรูปทีผ่ ลิตได้สามารถหลอมตัวได้งา่ ย ท�ำให้
โรงงานสามารถลดต้นทุนของพลังงานความร้อน ลดขัน้ ตอนในการหลอมแก้ว ท�ำให้งา่ ยในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์แก้ว

3.1.3 การพัฒนาแผ่นรองเผาเซรามิกจากวัสดุเหลือทิ้ง

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตแผ่นรองเผาเซรามิกเนื้อคอร์เดียไรต์ที่มีเถ้าชานอ้อยเป็นส่วนผสม
โดยน�ำเถ้าชานอ้อยซึง่ เป็นวัสดุเหลือทิง้ จากการเผาชานอ้อยมาเป็นวัตถุดบิ แทนเนือ้ ดินและอะลูมนิ า เพือ่ ช่วยลดปัญหาสิง่ แวดล้อม
โดยศึกษาสัดส่วนผสมและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคอร์เดียไรต์พรุนเพื่อผลิตเป็นแผ่นรองเซรามิก เพื่อช่วยลดพลังงานที่
ใช้ในการเผา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเซรามิก ซึ่งงานในโครงการฯ นี้ดำ� เนินการศึกษา
(1) ศึกษาสูตรส่วนผสมทีเ่ หมาะสมเพือ่ สังเคราะห์คอร์เดียไรต์พรุน ส�ำหรับท�ำแผ่นรองเผาเซรามิกโดยใช้เถ้าชานอ้อย
ดินขาว อะลูมินา แมกนีไซต์ และผงถ่านที่มีขนาดหยาบ และละเอียดเป็นตัวช่วยให้เกิดรูพรุน ขึ้นรูปโดยการอัดเป็นชิ้นทดสอบ
ขนาด 30 มม. x 130 มม. x 10 มม. ใช้แรงอัด 50 กก.ต่อชม. แล้วน�ำไปเผาในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1250°C
(2) ทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกล ได้แก่ ความหนาแน่น การดูดซึมน�ำ้ ความพรุนตัว และความ
แข็งแรง ผลทดสอบที่ได้จะน�ำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อคัดเลือกสูตรส่วนผสมที่เหมาะสมไปทดลองท�ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไป

3.1.4 การส�ำรวจสารอินทรีย์ต้องห้ามในวัสดุสัมผัสอาหารประเภทกระดาษเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค

เพื่อศึกษาปริมาณสารเคมีอินทรีย์กลุ่ม Benzophenones Phthalates และ Azo dyes ที่ตกค้างในวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทกระดาษ ตรวจสอบความปลอดภัยของกระดาษที่ใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อการบริโภคในประเทศ และเตรียมความ
พร้อมในการทดสอบสารเคมีอินทรีย์ที่ตกค้างในวัสดุสัมผัสอาหารประเภทกระดาษเพื่อรองรับต่อกฎระเบียบของประเทศ
คู่ค้าของไทย อันจะเป็นแนวทางในการออกระเบียบควบคุมปริมาณสารเคมีอันตรายที่ตกค้างในกระดาษที่ใช้เป็นวัสดุสัมผัส
อาหารของประเทศไทย ซึ่งงานในโครงการฯ สามารถหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารเคมีอินทรีย์ที่ตกค้างในวัสดุ
สัมผัสอาหารประเภทกระดาษและวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่ม Benzophenones Phthalates และ Azo dyes ซึ่งเป็น
สารเคมีอินทรีย์ต้องห้าม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์กระดาษส�ำหรับบรรจุอาหารและ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระดาษที่ใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร ซึ่งงานในโครงการฯ นี้ดำ� เนินการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ของการสกัดสารในกลุ่ม Benzophenones PAHs และ Phthalates และก�ำลังศึกษาความใช้ได้ของวิธีของสารทั้งสามกลุ่ม
ดังกล่าว โดยการปรับ GC-MS condition เพื่อให้น�ำไปใช้งานกับเครื่อง GC-MS ที่ใช้ในการศึกษาสารกลุ่ม Benzophenones
และ PAHs ได้

3.2 ด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

3.2.1 การพัฒนาสูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจากโคลนร้อน อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เพือ่ ให้ทราบถึงข้อมูลเบือ้ งต้นขององค์ประกอบของโคลนร้อน อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และพัฒนาสูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอาง ได้แก่ สบู่ก้อน โคลนพอกผิว และเกลือขัดผิว โดยเทคโนโลยีที่ได้จะไปช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
จากโคลนร้อนในบริเวณอ�ำเภออ่าวลึกและเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึก อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโคลนร้อน
ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มีความหลากหลายมากขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถซื้อไปใช้โดยไม่ต้องรอให้ถึงช่วงน�้ำลง สามารถ
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จ�ำหน่ายได้ตลอดปี เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยศึกษาองค์ประกอบและสมบัติต่างๆ ของโคลนร้อนที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ร่างกาย รวมถึงขนาดอนุภาคทีเ่ หมาะสมต่อการผลิตเป็นเครือ่ งส�ำอาง ได้แก่ สบูก่ อ้ น โคลนพอกผิว และเกลือขัดผิว
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์ก่อโรคที่ส�ำคัญ และปริมาณโลหะหนักในโคลนร้อนก่อนที่จะน�ำมาท�ำ
เป็นเครื่องส�ำอาง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งจะท�ำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
อัตลักษณ์ให้กับท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3.3 ผลิตภัณฑ์อาหาร

3.3.1 การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาน�ำ้ มันงาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

น�้ำมันงาที่ผลิตที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจ�ำหน่ายเป็นสินค้า OTOP โดยน�้ำมันงาสามารถน�ำไปใช้ในการประกอบอาหาร
ท�ำสมุนไพรบ�ำรุงผิวและเส้นผม รักษาโรคกระดูก และรักษาแผลฟกช�ำ้ เป็นต้น ในน�ำ้ มันงาที่จ�ำหน่ายจะมีปริมาณสารส�ำคัญ
บ่งชี้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต ดังนั้นการศึกษาในโครงการนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตน�้ำมันงาของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้มีสมบัติตามเกณฑ์กำ� หนด มผช. (ทางด้านเคมี) โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต
น�้ำมันงา ที่อาจมีผลต่อความหืน เช่น วิธีการสกัด อุณหภูมิและเวลาของการคั่วเมล็ดงา และ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ โดยวิเคราะห์
สมบัติทางเคมี เช่น ค่าเพอร์ออกไซด์ (PV) ค่าความเป็นกรด (AV) (ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการเกิดปฏิกิริยา oxidation)
ปริมาณสาร unsaturated fatty acid และ antioxidant ธรรมชาติในน�้ำมันงา ที่สภาวะการผลิตและการจัดเก็บที่แตกต่างกัน
ซึ่งงานในโครงการฯ นี้ด�ำเนินการวิเคราะห์สารส�ำคัญ
(1) วิเคราะห์ปริมาณ fatty acid ชนิด Linolenic acid, Linoleic acid, Oleic acid และ Saturated fatty
acid ด้วยเทคนิค NMR พบว่า น�้ำมันงาม่อน เป็นน�้ำมันงาชนิดเดียวที่มีปริมาณ linolenic acid (omega-3) สูงถึง 54 %
(2) วิเคราะห์ค่า oxidation stability ของน�้ำมันงาชนิดต่างๆ ด้วยเทคนิค accelerated oxidation test
พบว่า น�้ำมันงาม่อน มีค่า oxidation stability น้อยกว่า งาด�ำ งาขาว และ งาแดง
(3) วิเคราะห์สาร antioxidants ชนิด sesamol sesamin และ sesamolin ในน�ำ้ มันงาด�ำ งาขาว งาม่อน และ
งาแดง ด้วยเทคนิค HPLC พบสาร sesamin และ sesamolin ในน�้ำมันงาทั้ง 4 ชนิด แต่ไม่พบสาร sesamol
(4) วิเคราะห์ปริมาณสาร sesamin และ sesamolin พบว่า งาม่อน มีปริมาณสารทั้งสอง น้อยกว่างาด�ำ
งาขาว และ งาแดง
(5) ทดลองบรรจุน�้ำมันงาด�ำ งาขาว และงาม่อน ในขวดประเภทต่าง ๆ จ�ำนวน 120 ขวด เพื่อศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาน�้ำมันงาต่อสมบัติทางเคมี
กลุ่มผู้ผลิตน�้ำมันงาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถน�ำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตน�้ำมันงาให้ได้ตาม
เกณฑ์ก�ำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ด้านเคมี)

3.3.2 การลดปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็ม

เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ไข่เค็มแบบเค็มน้อย ที่ผลิตจากไข่ ชนิดดิบให้มีอายุการเก็บไม่น้อยกว่า 30 วัน และชนิดต้มสุก
ให้มีอายุการเก็บรักษานานอย่างน้อย 60 วัน โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตไข่เค็มแบบเค็มน้อยที่ผลิตจากไข่เป็ดและไข่ไก่
ทีส่ ามารถเก็บได้นานทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง โดยใช้น�้ำส้มสายชูในการลดปริมาณจุลนิ ทรียบ์ นเปลือกไข่กอ่ นการพอกและดองเกลือ และ
ศึกษาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการป้องกันและก�ำจัดเชือ้ จุลนิ ทรีย์ โดยการเคลือบด้วยสารพอลิเมอร์ชวี ภาพ คือ ไคโตซาน (chitosan)
บนผิวเปลือกไข่ทไี่ ด้ หลังจากการพอกหรือดองเกลือ เปรียบเทียบกับกระบวนการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อนเพือ่ ให้สามารถเก็บรักษา
ไข่เค็มที่อุณหภูมิห้องได้ ซึ่งงานในโครงการฯ นี้ด�ำเนินการศึกษาการผลิตไข่เค็ม รวม 8 สูตร วิเคราะห์ความเค็มเปรียบเทียบกับ
ไข่เค็มของผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่าย เพือ่ ก�ำหนดปริมาณเกลือว่าเป็นไข่เค็มชนิดเค็มน้อยหรือเค็มมาก ซึง่ โครงการนี้
ได้ด�ำเนินโครงการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ และเทคโนโลยีที่ได้ยังเป็นต้นแบบ
ในการน�ำไปพัฒนากลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ไข่เค็มอื่นๆ และเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจที่ต้องการน�ำองค์ความรู้ไปพัฒนางานวิจัยต่อไป
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3.4 ด้านห้องปฏิบัติการ

3.4.1 การส�ำรวจผลกระทบของการสั่นสะเทือนต่อประสิทธิภาพของเครื่องชั่งเพื่อก�ำหนดแนวทาง
ที่เหมาะสม

เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องชั่งความถูกต้องสูงสามารถใช้ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทาง (guideline) ในการใช้งานเครื่องชั่งความ
ถูกต้องสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดสภาวะแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือน
น้อยที่สุด โดยศึกษาผลกระทบของการสั่นสะเทือนที่มีต่อการใช้งานเครื่องชั่งความถูกต้องสูง เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง
(guideline) ส�ำหรับการเลือกหรือปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคของสถานที่ติดตั้งเครื่องชั่งความถูกต้องสูงให้มีความเหมาะสม
ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบของการสั่นสะเทือนที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องชั่งความถูกต้องสูง ท�ำให้ผู้ใช้งานเครื่อง
ชัง่ ความถูกต้องสูงมีแนวทางส�ำหรับการจัดสภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้สามารถใช้งานเครือ่ งชัง่ ความถูกต้องสูงอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะการชัง่ ของห้องปฏิบตั กิ ารด้านวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ และภาคอุตสาหกรรม ซึง่ ได้ดำ� เนินการศึกษา
ข้อมูลส�ำหรับเครื่องชั่งที่มีค่าความละเอียดแตกต่างกันแต่มีโครงสร้างการรับน�้ำหนักเหมือนกัน โดยศึกษาความสามารถในการ
ท�ำซ�ำ้ ได้และค่าผิดพลาดจากการวางน�ำ้ หนักไม่ตรงกลางจานส�ำหรับเครื่องชั่งความละเอียด 2 และ 5 ต�ำแหน่ง และวิเคราะห์
ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถีข่ องการสัน่ สะเทือนทีป่ อ้ นเข้าไปกับพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงค่าตัวเลขแสดงค่าน�ำ้ หนัก
ของเครื่องชั่งส�ำหรับเครื่องชั่งค่าความละเอียด 5 ต�ำแหน่ง

3.5 วิศวกรรมศาสตร์

3.5.1 ยานด�ำน�ำ้ เคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อส�ำรวจสภาพแวดล้อมตามแนวปะการัง

เพื่อสร้างต้นแบบยานด�ำน�้ำแบบอัตโนมัติ โดยศึกษาวิจัย คิดค้นรูปแบบทั้งทางด้านทางกล การเคลื่อนที่ และซอฟต์แวร์
ที่เหมาะสมส�ำหรับยานด�ำน�้ำแบบอัตโนมัติใช้ส�ำหรับงานการส�ำรวจทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยค�ำนึงถึงความสะดวก
ในการใช้งานรวมทั้งขีดความสามารถในการใช้งานในพื้นที่จริง พื้นที่ท้องทะเลมีอาณาเขต 71% ของพื้นที่โลกโดยประมาณ
เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรธรรมชาติอันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล หากแต่ว่าพื้นที่ทะเลโดยเฉพาะพื้นที่
ใต้น�้ำไม่เหมาะต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ทั้งจากความดันน�้ำตามระดับความลึก
อุณหภูมิต�่ำ และสภาพแสงต�่ำ ดังนั้นการส�ำรวจท้องทะเลและชายฝั่งด้วยเครื่องมือหรือระบบหุ่นยนต์ที่ไม่ต้องมีมนุษย์ลงไป
ควบคุมใต้น�้ำจึงเป็นที่ต้องการของนักส�ำรวจในสาขาต่างๆ เป็นอย่างมาก ยานด�ำน�ำ้ เมื่อติดเซนเซอร์ที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติ
ภารกิจแทนมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเช่นภารกิจการส�ำรวจเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ภารกิจการเก็บตัวอย่างสารปนเปื้อน
การเก็บข้อมูลทางกายภาพใต้ทอ้ งน�ำ้ การถ่ายภาพใต้นำ�้ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบันทึกภาพปะการัง ณ ห้วงเวลาต่างๆ กัน
รวมทั้งการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิของน�้ำ ท�ำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวได้ดีขึ้น และช่วย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่สันทนาการส�ำหรับนักท่องเที่ยวมีข้อมูลในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เป็นการช่วยอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน โครงการวิจยั นีเ้ ป็นการต่อยอด
จากโครงการวิจยั ของกรมวิทยาศาสตร์บริการเรือ่ งโครงการสร้างระบบหุน่ ยนต์สำ� หรับงานทางด้านสิง่ แวดล้อม (ปี 2553-2555)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของยานกลด�ำน�้ำขนาดเล็กซึ่งทางคณะผู้วิจัยมีความตั้งใจจะพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเดิมและ
เพิ่มสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้น ด�ำเนินการศึกษารูปแบบของยานด�ำน�้ำที่มีความเหมาะสมกับงานส�ำรวจใต้น�้ำที่ความลึกไม่เกิน
20 เมตร โดยทีย่ านฯ สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้ดว้ ยความเร็ว >1 น็อต พบว่าในการประหยัดพลังงานในการขับเคลือ่ นนัน้ รูปทรงของ
ยานควรจะมีลกั ษณะลูน่ ำ�้ และมีผวิ ด้านนอกเรียบเพือ่ ลดแรงต้านน�ำ้ (Drag) ในขณะเคลือ่ นที่ ระบบขับเคลือ่ น จะใช้มอเตอร์ขบั ดัน
(Thurster) 1 ตัว เพื่อขับยานฯ และจะมีกลไกในการปรับทิศทางของ thruster ในสองแกนคือแกนส�ำหรับเลี้ยวซ้าย/ขวา
และแกนส�ำหรับด�ำขึ้น/ลง ทั้งนี้ได้ออกแบบเบื้องต้นของยานฯ โดยรวมและระบบขับเคลื่อนแล้วในโปรแกรมช่วยออกแบบ
ทางวิศวกรรม (3D solid modeling)
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3.5.2 โครงการการพัฒนาระบบตรวจสภาพทางรถไฟส�ำหรับงานซ่อมบ�ำรุงทาง

เพื่อศึกษา ออกแบบ สร้างระบบตรวจสภาพทางรถไฟต้นแบบให้สามารถอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของนาย
ตรวจทางรถไฟ และสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การเดินรถไฟเป็นไปได้อย่างปลอดภัย
โดยใช้ต้นทุนที่เหมาะสม ระบบคมนาคมขนส่งทางรางของไทยมีการเร่งพัฒนาปรับปรุงการบริการอย่างมาก เพื่อให้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงสภาพทางใหม่ และการขยายทางรถไฟให้เป็นทางคู่
อย่างไรก็ตามการตรวจสภาพทางเพื่อหาจุดบกพร่องของทางที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อขบวนรถไฟ และท�ำการซ่อมบ�ำรุงโดย
ทันการณ์ ก็เป็นสิง่ จ�ำเป็นในงานซ่อมบ�ำรุงทางทีต่ อ้ งท�ำอย่างต่อเนือ่ งอยูเ่ ป็นประจ�ำ ซึง่ การตรวจสภาพทางโดยนายตรวจทางของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น ปฏิบัติโดยใช้นายตรวจทางจ�ำนวนมากรับผิดชอบในการตรวจสภาพทางด้วยตาโดยการเดินเท้า
เป็นประจ�ำทุกวัน หรืออาจใช้รถตรวจสภาพทางที่มีเครื่องมือตรวจวัดที่มีความซับซ้อนราคาแพง แต่การตรวจสภาพทางเช่นนี้
ไม่สามารถกระท�ำตลอดทัง้ เส้นทางทีม่ กี ว่า 4,000 กิโลเมตร อย่างเป็นประจ�ำทุกวันได้ เพราะรถตรวจสภาพทางมีอยูจ่ ำ� นวนจ�ำกัด
ไม่เพียงพอใช้งาน อีกทัง้ มีราคาแพงมาก และต้องจัดเป็นการเดินรถขบวนพิเศษ แทรกเข้าไว้ในประกาศการเดินรถ การตรวจทาง
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาศัยนายตรวจทางจ�ำนวนมากรับผิดชอบตรวจสภาพทางด้วยการเดินเท้าคนละกว่าสิบกิโลเมตร ทุกวัน
การตรวจสภาพทางจึงกลายเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก การมีเครื่องมือในการช่วยให้นายตรวจทางสามารถท�ำงานได้สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็น จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบระบบการตรวจสภาพทางรถไฟขึ้น
โดยทั้งนี้ระบบนี้ต้องสามารถช่วยการท�ำงานของนายตรวจทางได้จริง ใช้งานง่าย และมีต้นทุนที่ไม่สูง การออกแบบพัฒนาให้มี
โครงสร้างและระบบการท�ำงานอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตขึ้น
ใช้งานได้ในจ�ำนวนมาก และในต้นทุนทีเ่ หมาะสมระบบตรวจสภาพทางรถไฟส�ำหรับงานซ่อมบ�ำรุงทางทีจ่ ะพัฒนาในโครงการนี้
ไม่เพียงแต่จะน�ำมาใช้เป็นประโยชน์กบั กิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงั สามารถน�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กบั
ระบบรถไฟฟ้าที่ก�ำลังพัฒนาขึ้นอย่างมากในเขตตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ได้เช่นกัน ซึ่งงานในโครงการฯ นี้ด�ำเนินการศึกษา
ออกแบบหลักการ (conceptual design) ของระบบฯ แล้วเสร็จ ก�ำลังออกแบบรายละเอียด จัดซือ้ วัสดุเพื่อท�ำทางวิ่งทดสอบ
และวัสดุสำ� หรับท�ำโครงสร้างตัวรถวิ่งบนทาง ก�ำลังก�ำหนดและเตรียมจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ทางไฟฟ้าของระบบขับเคลื่อนรถ

4. การนำ�เทคโนโลยีไปยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าโอทอปและบริการสังคม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเน้นการผลักดันงานบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ที่จะส่งผลให้สินค้าได้รับ
การยอมรับ สามารถจ�ำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2559 นี้ได้ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่ผปู้ ระกอบการ OTOP/SMEs และชุมชน ทัง้ หมด 54 จังหวัด เพือ่ น�ำเทคโนโลยีไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการสังคม
ภายใต้โครงการรับรองคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 4,924 คน
และสามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอการรับรองมาตรฐานสินค้า OTOP โดยมีจ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการ
ขอรับรองมาตรฐานรวมทั้งสิ้น 373 ผลิตภัณฑ์
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ตารางข้อมูลจ�ำนวนสินค้า OTOP ที่ได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
กลุ่มสินค้า OTOP
จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน		
		
(ผลิตภัณฑ์)
1. อาหาร และเครื่องดื่ม
217
2. ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก
65
3. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
36
4. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
55
รวมทั้งหมด
373
กลุ่มสินค้า OTOP				
การลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. อาหาร และเครื่องดื่ม
(1) ลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลปัญหาการผลิตของผู้ประกอบการ จ.ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี
		
นครพนม พระนครศรีอยุธยา ตราด จันทบุรี
		
(2) ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกผู้ประกอบการ จ.เพชรบูรณ์ ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ พะเยา ล�ำปาง
		
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา พิษณุโลก หนองคาย
		
(3) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารให้ได้มาตรฐาน โดยการถ่ายทอด
		
องค์ความรู้ ภายใต้หลักสูตร
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มของผูป้ ระกอบการ OTOP” จ.เชียงราย
			 • หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารให้ได้มาตรฐาน
				 ผลิตภัณฑ์ชุมชน (อาหารทอด ปลาร้าแปรรูป และข้าวแปรรูป)” จ.หนองคาย
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร (น�้ำพริกและ
				 เครื่องแกง)” จ.สงขลา และ จ.สุราษฎร์ธานี
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร (ผลไม้กวน ผักและ
				 ผลไม้ทอดกรอบ)” จ.นครศรีธรรมราช
			 • หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแปรรูปสู่เชิงพาณิชย์” จ.หนองคาย
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหารและเครือ่ งดืม่ เพือ่ ยืน่ ขอการรับรองมาตรฐาน
				 ฮาลาล” จ.นครศรีธรรมราช
			 • หลักสูตร “การผลิตหมูยอไขมันต�่ำด้วยเอ็นไซม์” จ.เชียงราย
			 • หลักสูตร “การผลิตหมูยอไขมันต�่ำด้วยเอ็นไซม์” จ.พะเยา
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร (อาหารทอดและ
				 ข้าวแปรรูป)” จ.พระนครศรีอยุธยา
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2. ของใช้ ของประดับตกแต่ง (1) ลงพืน้ ที่ ให้คำ� ปรึกษาเชิงลึก เรือ่ ง การผลิตและการตกแต่งเครือ่ งปัน้ ดินเผา จ.มหาสารคาม
และของที่ระลึก
หนองบัวล�ำภู อุดรธานี พะเยา เชียงราย นครพนม
		
(2) การลงพื้นที่ตรวจติดตามการด�ำเนินงานโครงการ OTOP และโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ
		
ในพื้นที่ จ.นครพนม และ จ.สกลนคร
		
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้หลักสูตร
			 • หลักสูตร “การปรับปรุงการผลิต การบ�ำรุงรักษาเตาและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริม
				 ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม” จ.สกลนคร
			 • หลักสูตร “เทคนิคการตกแต่งสีตุ๊กตาเพื่อเพิ่มมูลค่า” จ.เชียงใหม่
			 • หลักสูตร “เทคนิคการปั้นแป้นหมุน ปั้นต้นแบบ และการเผาด้วยเตาแก๊ส” จ.ล�ำพูน
				 และ จ.สตูล
			 • หลักสูตร “เทคนิคการท�ำแบบพิมพ์ เคลือบ และการเผาด้วยเตาแก๊ส” จ.ระนอง
			 • หลักสูตร “เทคนิคการปั้นแป้นหมุนและปั้นลอยตัว” จ.ขอนแก่น
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จกั สานสูม่ าตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (ผลิตภัณฑ์
				 จักสานจากกก)” จ.อุดรธานี
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จกั สานสูม่ าตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (ผลิตภัณฑ์
				 จักสานจากผักตบชวา)” จ.พะเยา
			 • หลักสูตร “การสร้างงานศิลปะบนแก้ว” จ.นครปฐม จ.ราชบุรี และ จ.สุพรรณบุรี
			 • หลักสูตร “เทคนิคการผลิต การตกแต่ง และการปัน้ ดอกไม้” จ.นราธิวาส และ จ.ภูเก็ต
			 • หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (Double glaze แกะลายและเขียนสี
				 รูปแบบใหม่)” จ.เชียงราย
			 • หลักสูตร “การใช้งานเครื่อง Ram Press เครื่อง Roller Machine” จ.ล�ำปาง
			 • หลักสูตร “เทคนิคการแกะลวดลายและตกแต่งสีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์”
				 จ.นครศรีธรรมราช
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ของประดับ และ
				 ของที่ระลึก (ถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง)” จ.ชุมพร
			 • หลั ก สู ต ร “การพั ฒ นาคุ ณ ภาพกระดาษหั ต ถกรรมสู ่ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
				 (กระดาษสา)” จ.เชียงใหม่
			 • หลักสูตร “การใช้งานเครื่อง Roller Machine เทคนิคการตกแต่ง” จ.ล�ำปาง
			 • หลักสูตร “เทคนิคการผลิตและตกแต่ง และการศึกษาดูงานหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา
				 บ้านรอตันบาตู” จ.นราธิวาส
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และ
				 ของที่ระลึก (ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกระจูด)” จ.พัทลุง
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ของประดับ และ
				 ของที่ระลึก (ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกระจูด)” จ.นครศรีธรรมราช
3. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
(1) การลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
		
ประเภทผ้าทอ” จ.หนองคาย จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวล�ำภู
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4. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
(1) ลงพื้นที่ ให้คำ� ปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรฯ จ. สระแก้ว
		
(2) ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้หลักสูตร
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
				 (ผลิตภัณฑ์หมักผม)” จ.สมุทรสงคราม
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
				 (ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวและลิปบาล์ม)” จ.สมุทรสงคราม
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
				 (ผลิตภัณฑ์ล้างจาน)” จ.สุราษฎร์ธานี
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
				 (แชมพูสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร)” จ.สุราษฎร์ธานี
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
				 (สบู่เหลวสมุนไพร)” จ.พิษณุโลก
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
				 (ลูกประคบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ล้างจาน)” จ.พิษณุโลก
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
				 (แชมพูสมุนไพร)” จ.สกลนคร
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
				 (ลูกประคบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมสมุนไพร)” จ.สกลนคร
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
				 (ลูกประคบสมุนไพร)” จ.ล�ำปาง
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
				 (แชมพูและผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม)” จ.ล�ำปาง
			 • หลั ก สู ต ร “การพั ฒ นาคุ ณ ภาพกระดาษหั ต ถกรรมสู ่ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
				 (กระดาษสา)” จ.อ่างทอง
			 • หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางสมุนไพรเพื่อขอการรับรอง
				 มาตรฐานฮาลาล” จ.สุราษฎร์ธานี
			 • หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องส�ำอางสมุนไพรให้ได้รับการรับรอง
				 มาตรฐานฮาลาล” จ.สุราษฎร์ธานี
5. อื่นๆ		
(1) การปรับปรุงคุณภาพน�้ำ
			 • การลงพืน้ ที่ ถ่ายทอดหลักสูตร “การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน�ำ้ และการผลิตเครือ่ ง
				 กรองน�้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค” ณ จ.บึงกาฬ และ จ.ปทุมธานี
			 • การลงพืน้ ทีต่ รวจติดตามการด�ำเนินงานโครงการ OTOP และโครงการพัฒนาการผลิต
				 สารกรองสารปนเปื้อนในน�้ำเพื่อการบริโภคในพื้นที่ จ.ระนอง
			 • การลงพืน้ ทีต่ รวจติดตามการด�ำเนินงานโครงการ OTOP และโครงการพัฒนาการผลิต
				 สารกรองสารปนเปื้อนในน�้ำเพื่อการบริโภคในพื้นที่ จ.ระนอง
			 • การลงพื้นที่ส�ำรวจคุณภาพน�้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตปลาส้มของผู้ประกอบการ
				 ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.หนองบัวล�ำภู
		
(2) อบรมหลักสูตร “การเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชน” จ.เชียงใหม่
			 จ.สุพรรณบุรี และ จ.สงขลา
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ปีงบประมาณ 2559

วศ. ลงพื้นที่ทั้งหมด 54 จังหวัด
แบ่งเป็น 5 ภาค ดังนี้
ภาคเหนือ 12 จังหวัด
ภาคกลาง 15 จังหวัด
ภาคใต้ 10 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด
ภาคตะวันออก 4 จังหวัด

51

DEPARTMENT OF
SCIENCE SERVICE

DSS
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในภาคการผลิต
กลยุทธ์ 4.1 เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของภาคการผลิต
กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมให้มีการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 : บุคลากรด้าน วทน. มีศก
ั ยภาพในการปฏิบต
ั งิ านเพิม
่ ขึน
้ และตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ
1. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคนิคทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งการจัดฝึกอบรมในห้องเรียน ณ ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ การให้บริการฝึกอบรม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมทัง้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพือ่ ขยายช่องทางในการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของประเทศ ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะ
และ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ว. และ ท. เพือ่ รองรับการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม การปฏิบตั งิ านหรือการน�ำไปพัฒนา
ต่อยอด รวม 85 หลักสูตร จ�ำนวนก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. รวม 9,136 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.13 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 95.44

1.1 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคนิคทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1) การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
		 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานห้องปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 52 หลักสูตร ใน 6 กลุ่ม
หลักสูตร คือ 1) การสอบเทียบเครือ่ งมือวัด 2) การควบคุมคุณภาพ 3) เทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้เครือ่ งมือ 4) เทคนิคการวิเคราะห์
ด้านเคมีทเี่ ป็นพืน้ ฐาน 5) เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ และ 6) จุลชีววิทยา มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรภาคบรรยายภาษาไทย
จ�ำนวน 2,342 คน และฝึกอบรมในหลักสูตรภาคบรรยายภาษาอังกฤษจ�ำนวน 79 คน โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นทางด้านสารเคมี
และความปลอดภัยสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
2) การจัดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
		 การให้บริการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก ส�ำหรับปีงบประมาณ 2559
ให้บริการฝึกอบรม 26 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 6,676 คน
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1.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ โดยพิจารณาจากผลการส�ำรวจความต้องการฝึกอบรม เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า โดยหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาใหม่ในปีงบประมาณ 2559 ผ่านการประเมินความใช้ได้ของหลักสูตร และบรรจุไว้ใน
แผนการฝึกอบรมประจ�ำปี 2560 แล้ว ดังนี้
1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
		 ด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น จ�ำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้
		 • หลักสูตร “การวิเคราะห์ปริมาณสาร PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) ในน�ำ้ มันหล่อลืน่ ด้วยเทคนิค
GC/MS” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ปริมาณสาร PAHs ในน�ำ้ มันหล่อลื่นด้วยเทคนิค GC/MS
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้

การฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์ปริมาณสาร PAHs ในน�ำ้ มันหล่อลื่นด้วยเทคนิค GC/MS” วันที่ 15-16 ธันวาคม 2558

• หลักสูตร “การจ�ำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) และ
สามารถด�ำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ที่สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการท�ำงานกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วย

การฝึกอบรม หลักสูตร “การจ�ำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล”วันที่ 1-2 มีนาคม 2559
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• หลักสูตร “การตรวจประเมินภายในเพือ่ ความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้สารเคมี” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้ในการพัฒนา checklists ส�ำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และสามารถน�ำ checklists มาใช้ใน
การตรวจสอบห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง

การฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจประเมินภายในเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี” วันที่ 16-17 มีนาคม 2559

• หลักสูตร “มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment-PPE) และการ
บริหารจัดการ PPE อย่างมีประสิทธิภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล การประเมินสภาพอันตรายเพือ่ การเลือกใช้ PPE ให้เหมาะสมกับประเภทของงานทีป่ ฏิบตั ิ และการบริหาร
จัดการ PPE ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรม หลักสูตร “มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และการบริหารจัดการ PPE
อย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 31 มีนาคม 2559
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• หลักสูตร “แผนภูมิควบคุม” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ สามารถสร้างและเลือกใช้แผนภูมิ
ควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับกระบวนการ และวิเคราะห์แผนภูมิได้อย่างถูกต้อง

การฝึกอบรม หลักสูตร “แผนภูมิควบคุม” วันที่ 20 เมษายน 2559

• หลักสูตร “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านการวัดความยาวและมิติ

การฝึกอบรม หลักสูตร “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก” วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559
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• หลักสูตร “ข้อก�ำหนดส�ำหรับการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043” มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจข้อก�ำหนด ISO/IEC 17043 : 2010 และสามารถน�ำไปปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

การฝึกอบรม หลักสูตร “ข้อก�ำหนดส�ำหรับการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043”
วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2559

2) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
		ด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้สามารถใช้กับเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา
ตามแผนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูป้ ระเภท M-learning ซึง่ ผูเ้ รียนสามารถเข้าอบรมผ่านทัง้ ทางคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ต ได้ จ�ำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
		 • หลักสูตร “การใช้โปรแกรมน�ำเสนองานเบื้องต้น” หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรแกรมน�ำเสนอ Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท�ำงาน การท�ำธุรกิจ หรือว่า
การศึกษา ที่จะต้องมีการสื่อสารหรืออธิบายให้ผู้อื่นได้รับทราบและท�ำความเข้าใจ รวมทั้งใช้ในการน�ำเสนอข้อมูลต่างๆ
		 • หลักสูตร “เทคนิคการใช้งาน MS Word 2010” มีเนือ้ หาของหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นให้ผรู้ บั การฝึกอบรมได้เรียนรูแ้ ละ
ฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Word เพื่อสร้างและจัดการเอกสารในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการใช้งานอื่นๆ ท�ำให้
การจัดท�ำเอกสารดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

ตัวอย่างหลักสูตร “การใช้โปรแกรมน�ำเสนองานเบื้องต้น” และ “เทคนิคการใช้งาน MS Word 2010”
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1.3 การมอบสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน�้ำและการผลิตเครื่องกรองน�้ำเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำ� เนินการศึกษาวิจยั ด้านการผลิตสารกรองสนิมเหล็ก เพือ่ ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน�้ำ ในกรณี
ที่มีปริมาณสารสนิมเหล็กโดยเฉพาะน�้ำบาดาล และผลิตเครื่องกรองเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี
เชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน�้ำและผลิตเครื่องกรองน�้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค” ให้แก่
ชุมชนต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตน�้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการอุปโภค ต่อมา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้น�ำมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (M-learning) และเปิดให้บริการฝึกอบรมผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งได้รบั คัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2559 ทีร่ ฐั บาล
มอบให้ส�ำหรับประชาชน เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนสามารถน�ำ
ความรู้ไปใช้ในการผลิตเครื่องกรองน�้ำและผลิตสารกรองสนิมเหล็กส�ำหรับใช้ในครัวเรือนด้วยตนเอง โดยด�ำเนินการมอบสื่อ
การเรียนรูด้ งั กล่าว จ�ำนวน 1 ชุด ให้แก่องค์กรส่วนท้องถิน่ ทัง้ 76 จังหวัด ประกอบด้วย ส�ำนักงาน กศน. จังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และ องค์การบริหารส่วนต�ำบล รวมทั้งสิ้น 4,848 หน่วยงาน

ตัวอย่างหลักสูตร “การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน�ำ้ และการผลิตเครื่องกรองน�้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค”
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1.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการฝึกอบรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพือ่ ขยายช่องทางในการ
พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดการฝึกอบรม ณ สถาบันยาง และ
ศูนย์วิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำนวน 2 ครั้ง มีผู้รับการฝึกอบรมจ�ำนวน 41 คน

1.5 การพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการในด้านต่างๆ ดังนี้
• หลักสูตร “ข้อก�ำหนด ISO 9001 : 2015 และการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 23 – 25
กุมภาพันธ์ 2559 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ความรู้ ความเข้าใจข้อก�ำหนด ISO 9001 : 2015 กระบวนการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน และน�ำไปเป็นแนวทางในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

การฝึกอบรม หลักสูตร “ข้อก�ำหนด ISO 9001 : 2015 และการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ”

• หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (ส�ำหรับผูบ้ ริหาร)” วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ให้การท�ำงาน
มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554

การฝึกอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (ส�ำหรับผู้บริหาร)”
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2. การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17024

ผลการด�ำเนินงานการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
สาขาแรก “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ดังนี้

2.1 พัฒนาระบบคลังข้อสอบหรือเครื่องมือวัดความสามารถบุคลากร

พัฒนาระบบคลังข้อสอบหรือเครื่องมือวัดความสามารถบุคลากรที่เปิดให้การรับรองสาขาแรก สาขา “การควบคุมและ
จัดการสารเคมีในห้องปฏิบตั กิ าร” อย่างต่อเนือ่ ง โดยการตรวจสอบความใช้ได้เชิงสาระจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของเครื่องมือวัดความสามารถที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้ด�ำเนินการช่วงเดือน
มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2559

2.2 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครขอรับการรับรองครั้งที่ 1-2559

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครขอรับการรับรองรอบที่ 1-2559 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 2 มิถนุ ายน 2559 ผ่านเว็บไซต์
http://pc_st.dss.go.th และได้ส่งรายละเอียดให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์สนใจสมัครที่จัดท�ำเป็นฐานข้อมูลไว้ รวมทั้งจัดท�ำ
หนังสือพร้อมแนบข้อมูลส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2.3 ด�ำเนินงานตามขั้นตอนการรับรองความสามารถบุคลากรและการประเมินความสามารถบุคลากร

ด�ำเนินงานตามขัน้ ตอนการประเมินความสามารถบุคลากร โดยสอบข้อเขียนในวันที่ 23 มิถนุ ายน 2559 และสอบสัมภาษณ์
เชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาตัดสินให้การรับรองความสามารถบุคลากร
แก่ผู้ขอรับการรับรอง สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1-2559 จ�ำนวน 10 คน

การประเมินความสามารถบุคลากร

การพิจารณาตัดสินให้การรับรองความสามารถบุคลากรสาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1-2559
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2.4 การเป็นหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024

รับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบการเป็นหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จากส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2559
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้รับการรับรองระบบงานการเป็น
หน่วยรับรองบุคลากร จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ซึ่งได้มาตรวจติดตาม
การรักษาระบบการเป็นหน่วยรับรองบุคลากร (Surveillance) เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2559 พร้อมการสังเกตการณ์
(Witness) ในการสอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการ สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1-2559 ด้วย
โดยผลการประเมินพบว่า ในภาพรวม ส�ำนักฯ ยังคงมีระบบการด�ำเนินงานสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024

การตรวจติดตามการรักษาระบบการเป็นหน่วยรับรองบุคลากร เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559

2.5 การพัฒนาสาขาที่ให้การรับรองใหม่

ท�ำส�ำรวจความต้องการด้านการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ อาทิ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) (PTTGC) โดยได้สัมภาษณ์ทีมผู้บริหารถึงความคิดเห็นต่อการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยในภาพรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับรองสาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้อง
ปฏิบัติการ” และสาขาที่มีความส�ำคัญอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งได้หารือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ในการพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกับการพัฒนามาตรฐานอาชีพด้วย

การด�ำเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก
กับภาคอุตสาหกรรม
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ต่อมา คณะกรรมการนโยบายรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มมี ติ เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม
2559 ให้พัฒนาสาขาใหม่คือ “การควบคุมคุณภาพน�้ำบริโภค”

การประชุมคณะกรรมการนโยบายรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

61

DEPARTMENT OF
SCIENCE SERVICE

DSS
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาให้เป็นศูนย์สารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ
กลยุทธ์ 5.1 สร้างระบบ E-Library และฐานข้อมูลด้าน ว&ท
กลยุทธ์ 5.2 สร้างเครือข่ายสารสนเทศด้าน ว&ท กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ 5.3 เร่งรัดการจัดทำ�ระบบ MSTQ เพื่อรองรับการบริการในภาคอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่ 5 : ภาคการผลิตและชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์
1. การบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการสารสนเทศ
หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำ� นวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทนี่ ำ� ไปใช้ประโยชน์ 108,502 เรือ่ ง
โดยแบ่งเป็นบริการข้อมูลตามความต้องการของผูใ้ ช้จ�ำนวน 5,460 เรือ่ ง บริการสารสนเทศเฉพาะเรือ่ งเฉพาะรายจ�ำนวน 1,128 เรือ่ ง
และบริการฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำ� นวน 101,914 เรื่อง ดังนี้
• ฐานข้อมูลบทความที่น่าสนใจ
10,809 เรื่อง
• ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
20,856 เรื่อง
• ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้
1,047 เรื่อง
• ฐานข้อมูลกฎหมายระเบียบข้อบังคับของไทยด้าน ว และ ท
10,604 เรื่อง
• ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์
32,444 เรื่อง
•	ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
4,329 เรื่อง
• ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้ง
3,360 เรื่อง
• ฐานข้อมูลบทความด้านอาหาร
216 เรื่อง
• ฐานข้อมูล e-Book
18,249 เรื่อง
มีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงาน วทน. 1 ฐาน ได้แก่ เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง
http://rubber.dss.go.th เป็นแหล่งข้อมูลเฉพาะทางทีม่ ขี อ้ มูลสนับสนุนผูป้ ระกอบการ และผูส้ นใจทุกภาคส่วนสามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้ โดยรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ด้านห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบยางรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง เช่น การทดสอบ
การฝึกอบรม กฎระเบียบ องค์ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับยางและผลิตภัณฑ์ยาง
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1.1 บริการห้องสมุดและการสืบค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นแหล่งกลางของสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาทั้งใน
รูปสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือ วารสาร เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน
เอกสารทางการค้า ราชกิจจานุเบกษา ด�ำเนินการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงข้อมูลในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น จัดหมวดหมู่ จัดท�ำดรรชนี การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
สมบูรณ์ มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยวิธกี ารทัง้ เชิงกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เย็บเล่ม อบฆ่าเชือ้ แช่แข็ง สแกนและจัดเก็บ
ในรูปดิจิทัล ตลอดจนการจัดบริการให้แก่ผู้ใช้บริการจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบ e-library และฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สะดวก รวดเร็ว ไม่จ�ำกัดเวลา
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และสถานที่ ทั้งด้วยตนเองและทางเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th สามารถน�ำข้อมูลความรู้ไปประกอบการด�ำเนินงาน
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ทดสอบ วิจัยและพัฒนาต่อยอดความคิดในการสร้างผลผลิต การสร้างรายได้สร้างอาชีพ การพัฒนา
ทางวิชาการและอุตสาหกรรม ฯลฯ ท�ำให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น สนับสนุนการสร้าง
พืน้ ฐานทางปัญญาและสังคมฐานความรู้ มีผใู้ ช้บริการ/เข้าถึงบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำ� นวน 231,273 คน
จ�ำแนกเป็นผู้ใช้บริการที่มาด้วยตนเอง 3,536 คน ผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ 211 คน ผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล 310 คน
และผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ 223,159 คน ส�ำหรับผลการให้บริการมีดังนี้ บริการค้นเรื่องทางวิชาการจ�ำนวน 1,803 เรื่อง
บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) 79 เรื่อง บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มจ�ำนวน 1,329 เรื่อง บริการยืม-คืน
หนังสือจ�ำนวน 601 เล่ม และบริการสิ่งพิมพ์ภายในห้องสมุดจ�ำนวน 11,679 เล่ม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเว็บไซต์ Science
e-Book Application ส�ำหรับให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ผ่านเว็บไซต์และ Science eBook Application
บนอุปกรณ์ PC/ Notebook/ Smartphone/ Tablet แก่บคุ ลากร วศ. และผูใ้ ช้บริการจากภายนอกให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
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1.2 สร้างเครือข่ายสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานกลางประสานงาน
ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ซึง่ ปัจจุบนั มีหน่วยงานสมาชิก
จ�ำนวน 29 แห่ง มาจากหน่วยราชการ สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพเฉพาะ มีเป้าหมายร่วมกันในการ
ท�ำกิจกรรมและให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บคุ ลากร ทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน
รวมทัง้ ผูใ้ ช้บริการทัว่ ไป ผลการปฏิบตั งิ าน ดังนี้ 1) การประชุมเพือ่ ผลักดันการสร้างความร่วมมือในการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การปรับปรุงเว็บไซต์ ศปว. http://www.scitech.in.th 3) การเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานห้องสมุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสบการณ์งานสารสนเทศ
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี 4) การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “ขุ ม ทรั พ ย์ STI กั บ การสร้ า งนวั ต กรรม…
สร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้ และงานวิจัย” 5) การสร้างความร่วมมือในการน�ำข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่น่าสนใจของแต่ละหน่วยงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ศปว. 6) การประสานความร่วมมือในการน�ำสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ / e-Book ที่แต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้บริการสืบค้นผ่าน Science e-Book Application
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 6.1 จัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ และคุณธรรม
กลยุทธ์ 6.3 พัฒนาระบบ IT เพื่อให้บริการด้าน วทน.
เป้าหมายทิ่ 6 : ประชาชนได้รับการบริการที่ดี ถูกต้องและเป็นธรรม
1. พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักงานเลขานุการกรม ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการทดสอบ และสอบเทียบ
(MOST One Stop Service) จัดแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่ ำ� นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 เรื่องการบริการทดสอบ สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Testing and
Calibration Service โดยรวมบริการทดสอบสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน ได้แก่
วศ. วว.พว. มว. ปส. สทน. ไว้ภายใต้เว็บไซต์ http://onestop.most.go.th ที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร และสามารถท�ำ
รายการส่งตัวอย่างทดสอบและตรวจสอบติดตามการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์เดียว โดยเปิดการให้บริการอย่าง
เป็นทางการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559
ผลจากการขอรับบริการผ่านระบบ MOST One Stop Service เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558 มีผู้ขอรับ
บริการผ่านระบบฯ จ�ำนวน 85 ราย และตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ปัจจุบันมีผู้ที่เข้ารับบริการผ่านระบบ MOST One Stop
Service จ�ำนวน 6,916 ราย

2. การส่งเสริมให้มีความโปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริต และส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำแผนด้านการส่งเสริมให้มคี วามโปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริต และส่งเสริม
คุม้ ครองจริยธรรม โดยในปีงบประมาณ 2559 มีการด�ำเนินงานร้อยละ 100 ของกิจกรรมทีส่ ามารถด�ำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการส่งเสริมให้มคี วามโปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริต และส่งเสริม คุม้ ครองจริยธรรม การด�ำเนินงานประกอบด้วย

2.1 การเสริมสร้างจิตส�ำนึกและค่านิยมของบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมีการด�ำเนิน
งานกิจกรรม ดังนี้

2.1.1 การปลุกจิตส�ำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยจัดกิจกรรม
การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการทีด่ เี นือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมของทุกปี ได้แก่ กิจกรรมการถวายสัตย์ปฏิญาณตน
เพื่อแสดงความเป็นข้าราชการที่ดีและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
ปลุกจิตส�ำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่กรม และได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน-ลูกจ้างดีเด่นเพื่อ
สร้างขวัญก�ำลังใจ และข้าราชการทีเ่ ป็นผูม้ คี วามประพฤติ การปฏิบตั ติ นชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ สมควรได้รบั
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และถือเป็นแบบอย่างทีด่ ไี ด้ รวมทัง้ ยังได้จดั กิจกรรมโครงการกฐินพระราชทาน กิจกรรมเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม
วันธรรมสวนะ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้กระท�ำความดี มีจิตส�ำนึกในการปฏิบัติงานและด�ำเนินชีวิตที่ดี
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2.1.2 จัดกิจกรรมการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้แก่ การสร้าง
ความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ส�ำนักงาน ป.ป.ท. กพ. และ สป.วท. รวมทั้งกิจกรรม
ที่กรมได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด� ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment ITA) และสามารถน�ำมาถ่ายทอดและด�ำเนินการในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตได้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคลัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ และ
ความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามมาตรการเกีย่ วกับการควบคุมการเงินของรัฐ เพือ่ การปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้อง ไม่กอ่ ให้เกิดความผิดพลาด
จนเป็นเหตุให้เกิดการกระท�ำผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลัง เข้าร่วมสัมมนา เรือ่ งการเพิม่ ประสิทธิภาพ e-GP และลดความ
เสีย่ งทางละเมิด จัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจลดความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ านด้าน
พัสดุที่อาจเป็นสาเหตุในการกระท�ำผิดได้

2.2 การพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต

โดยเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การจัดท�ำและด�ำเนิน
การควบคุมภายในโดยแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามค�ำสั่ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 79/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 รวมทั้งมีการพัฒนาช่องทางในการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
มีชอ่ งทางการร้องเรียน ระบุในเว็บไซต์ http://dss.go.th ของกรมและมีระบบการร้องเรียนในการด�ำเนินงานตามระบบมาตรฐาน
สากล ISO 9001 ในหน่วยงานของกรมที่ได้รับรอง เป็นระบบและกลไกเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ ช่วยสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

2.3 การส่งเสริมให้บุคลากรของ วศ. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยจัด
ฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม”

การจัดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่ท�ำอะไรที่ส่อไปในทางที่จะกระท�ำทุจริต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการรณรงค์ เผยแพร่ขอ้ มูล และการเชือ่ มโยงข่าวสารด้าน
การป้องกันปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทางเว็บไซต์ http://intranet.
dss.local/ เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เช่น ดีวีดี ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และดีวีดีผลงานประกวดสื่อ
ป้องกันการทุจริตของส�ำนักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาดูงานพิพธิ ภัณฑ์วงั วรดิศ และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพและได้รบั ฟังการบรรยาย
โดย มล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีบรรยายให้ความรู้ การเป็นข้าราชการที่ดี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
ข้าราชการจ�ำนวน 90 คน
ประโยชน์ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติราชการให้ถูกต้อง โปร่งใสและมีแบบอย่างการเป็นข้าราชการที่ดี
และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การปรับตัวเพื่อรับรองการพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีการบรรยายให้ความรู้ตาม
โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนางานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 12-14
พฤษภาคม 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ 59 คน ซึ่งมีหัวข้อการบรรยาย การเสริมสร้างวินัย
กฎระเบียบ และจรรยาข้าราชการ
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กิจกรรมโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด�ำเนินกิจกรรมโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่าง
ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ได้มีการด�ำเนินงานโครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงและวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหารอย่างเป็น
ทางการจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียนด้านอาหารส�ำเร็จรูป (ACCSQ-PFPWG : ASEAN
Consultative Committee on Standard and Quality – Prepared Foodstuff Product Working Group) โดยได้รับการ
รับรองการให้บริการทดสอบด้านวัสดุสัมผัสอาหารแล้ว 5 รายการ คือ พลาสติก เซรามิก โลหะและโลหะผสม แก้ว สารเคลือบ
ทั้งนี้ ได้ประกาศลงใน ASEAN FOOD SAFETY NETWORK และมีกิจกรรมการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ
2559 มีการด�ำเนินงาน ดังนี้
1.1 เข้าร่วมการประชุม ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16 - 17
พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยคณะผู้แทนของ วศ. เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ได้รับการรับรองให้
เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory for Food
Contact Materials, AFRL for FCM) เพือ่ รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของการเป็นห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงของอาเซียน
ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
ในการประชุมครั้งนี้ วศ. ได้รายงานที่ประชุมเรื่อง การขยายขอบข่ายความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้าน
การทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสมั ผัสอาหารประเภทซิลโิ คน ทีเ่ ป็นของใช้สำ� หรับทารกและเด็กเล็ก เช่น จุกนม ในรายการ
โลหะหนักและธาตุ จ�ำนวน 8 ชนิด โดยแสดงหลักฐานการได้รบั การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025: 2005 จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติให้การรับรองขอบข่ายการทดสอบโลหะ
หนักและธาตุของผลิตภัณฑ์ซิลิโคน ส�ำหรับ AFRL for FCM
ทั้งนี้ คณะท�ำงานด้านอาหารส�ำเร็จรูป (Prepared Foodstuff Product Working Group, PFPWG) ได้พิจารณารับรอง
อย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เรียบร้อยแล้ว
1.2 เข้าร่วมการประชุม The 8th Meeting of ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC)
ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร และรับทราบความคืบหน้าผลการด� ำเนินงานในรอบปีของห้องปฏิบัติ
การอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหารของอาเซียน (ASEAN Food Reference Laboratories, AFRLs) ที่จัดตั้งในกลุ่มประเทศ
สมาชิกรวมทัง้ หมด 9 สาขา สรุปความเห็นต่อร่างเอกสารแนวปฏิบตั แิ ละเกณฑ์กำ� หนดต่าง ๆ พิจารณาเรือ่ งสืบเนือ่ งในการจัดตัง้
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหารของอาเซียนสาขาใหม่ และการพัฒนาเครือข่ายในระดับประเทศและภายใน
ประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการการทดสอบความปลอดภัยของสินค้าอาหารให้เข้มแข็ง
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1.3 ส�ำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมและกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญของห้องปฏิบัติการทดสอบประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในฐานะที่ วศ. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร ได้จัดท�ำแบบส�ำรวจ
ความต้องการฝึกอบรม และกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญด้านการทดสอบวัสดุสมั ผัสอาหารของอาเซียน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลประกอบ
การจัดท�ำแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของประเทศสมาชิกอาเซียน
ซึ่งได้สรุปผลและจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานแล้ว
1.4 วศ. ร่วมกับส�ำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดการสัมมนาเรื่อง “The Updating
the Legislation on Food Contact Materials” เมือ่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
Dr. Ralph Derra จากสถาบัน ISEGA สมาพันธรัฐเยอรมัน มาเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านวัสดุ
สัมผัสอาหารของสหภาพยุโรป และเสวนากลุ่มโดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของไทย เกี่ยวกับความคืบหน้าด้านมาตรฐาน
กฎระเบียบของอาเซียน และประเทศไทยที่เป็นปัจจุบัน แก่ผู้แทนภาครัฐ ภาคการผลิต ตลอดจนภาคการศึกษา
นอกจากนี้ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Determination of Toxic Organic Substances in Food Contact
Materials: Paper and Board” ระหว่างวันที่ 1- 2 มีนาคม 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ Dr. Ralph Derra
เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ของ วศ. ด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทกระดาษ
สร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยของวัสดุสมั ผัสอาหารในไทย และถ่ายทอดองค์ความรูท้ ไี่ ด้ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป
1.5 จัดฝึกอบรมด้านการทดสอบวัสดุสมั ผัสอาหารให้กบั ห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศสมาชิกอาเซียน หัวข้อเรือ่ ง “FCM
Training 2016 : Migration of Melamine from Melamine Wares” ระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2559 ณ วศ. โดยมี
ผูเ้ ข้าอบรม 13 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ฟิลปิ ปินส์ ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สิงคโปร์ และอินโดนีเชีย
1.6 พัฒนาวิธีทดสอบใหม่ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ดังนี้
1) Migration test of mineral oil from recycled paper and board, plastic article
2) Migration test of primary aromatics amines from polyamide kitchenware
3) Heavy metals (Cr, Ni, Mo, Fe) release testing of stainless steel cookware
4) Determination of organic compound contaminated in paper and paperboard (Benzophenone,
Methyl benzophenone, 4-hydroxybenzophenone), PAHs, phthalates, Azo dyes
5) Migration test of 4,4, dihydroxy diphenyl sulphone or DHPS or bisphenol S from baby bottle
1.7 จัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญส�ำหรับห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบในประเทศสมาชิกอาเซียน จ�ำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1) รายการ “Melamine in Food Simulant” มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทดสอบในอาเซียนเข้าร่วมจ�ำนวน 15 ห้องปฏิบตั กิ าร
ผลการประเมินสมรรถนะพบว่ามี 9 ห้องปฏิบัติการ ที่ผลการประเมินสมรรถนะเป็นที่น่าพึงพอใจ
2) รายการ “Heavy metals in Food Simulant (Ba, Co, Cu, Fe, Ge, Li, Mn, Sb, Zn)” มีห้องปฏิบัติการทดสอบ
ในอาเซียนเข้าร่วมจ�ำนวน 30 ห้องปฏิบัติการ ผลการประเมินสมรรถนะพบว่ามี 26 ห้องปฏิบัติการ ที่ผลการประเมินสมรรถนะ
เป็นที่น่าพึงพอใจ
1.8 ขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ดังนี้
1) Melamine migration in melamine wares (ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559)
2) Overall migration into 4 aqueous food simulants (ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559)
3) Heavy metals (Pb, Cd, Sn, Zn, Cu) in stainless steel cookware: Stock pot (อยู่ระหว่างการพิจารณา
ผลการตรวจประเมินของ สมอ.)
4) Formaldehyde in wood products (อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการตรวจประเมินของ สมอ.)
5) Heavy metals (Pb, Cd, Ba, Sb, Cr, As) in wood (อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการตรวจประเมินของ สมอ.)
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2. โครงการความร่วมมือด้านการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต
เซรามิก กับ Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology
(KICET) สาธารณรัฐเกาหลี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ KICET ได้ลงนามความร่วมมือด้านงานวิจยั (Agreed Minutes) ต่ออายุ ฉบับที่ 2 แล้ว
โดยมีพิธีลงนามบันทึกการเจรจา ระหว่าง วศ. โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ KICET โดย Dr. Suk-Joong L. Kang
President of KICET ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ KICET Jinju สาธารณรัฐเกาหลี และได้ประชุมหารือแนวทางใน
การด�ำเนินงานภายใต้บันทึกการเจรจา ฉบับที่ 2 ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันกับแนวทางการด�ำเนินงานในการเตรียมบุคลากร
วิจัยด้านเซรามิกและแก้วสมัยใหม่ การเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาวัสดุที่มีสมบัติพิเศษส�ำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
การสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่ความรูด้ ว้ ยการจัดสัมมนาวิชาการ รวมถึงการสร้างความร่วมมือของผูป้ ระกอบการเซรามิก
จากทั้งสองประเทศ อยู่ระหว่างด�ำเนินการโครงการร่วมวิจัยเรื่อง“Development of Cordierite Using Thailand’s Raw
Materials for Heat Resistance Tableware” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีส�ำหรับผลิตภาชนะทนความร้อนเซรามิก
เนื้อคอร์เดียไรต์ที่ประหยัดพลังงาน องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยจะมีการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานร่วมกัน และทดลอง
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำ� เร็จเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการต่อไป โดยมีการด�ำเนินงานในปี 2559 ดังนี้
1) ด�ำเนินการทดลองใช้สูตรเนื้อดิน และทดลองพัฒนาสูตรเคลือบ
2) ทดลองผสม Petalite ลงในสูตรเนื้อดิน ซึ่งได้รับค�ำแนะน�ำ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยของ KICET
3) ทดลองผสมสูตรเคลือบ
4) ทดลองน�ำสูตรเคลือบมาใช้บนเนื้อดิน และทดสอบสมบัติด้านกายภาพ
5) ประชุมหารือระหว่างนักวิจัย วศ. และ KICET ในวันที่ 26 พ.ค. 2559 ณ KICET Jinju สาธารณรัฐเกาหลี โดย วศ.
ได้น�ำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย ของ วศ. หลังจากได้รับทราบผลการด�ำเนินงานวิจัยฯจาก KICET โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
ผลการวิจัย และหารือแนวทางการแก้ปัญหาของการพัฒนาเนื้อดินคอร์เดียไรต์ที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส โดยการใช้
วัตถุดิบไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับวิธีการทดลองและทดสอบเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่สอดคล้องกัน

3. โครงการความร่วมมือด้านแก้วกับ RWTH AACHEN University ประเทศเยอรมนี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือต่ออายุ ฉบับที่ 4 แล้ว เมือ่ เดือน ส.ค. 2559 โดยมีสาระส�ำคัญของความร่วมมือ
ในด้านต่อไปนี้ คือ ความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมภายใต้หัวข้อ “Batch – to – melt conversion projects” โดยเป็นการ
พัฒนาสูตรแก้วเพือ่ การลดพลังงาน (Batch modification) และการพัฒนาเครือ่ งมือวิเคราะห์สมบัตกิ ารหลอมของวัตถุดบิ แก้ว
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรมสัมมนา ตลอดจนประสานงานกับสถาบันวิจัยพัฒนาด้าน
แก้วอื่น ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคต โดยมีการด�ำเนินงานในปี 2559 ดังนี้
1) เปรียบเทียบผลการทดสอบ
2) เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Celsian Solar and Glass มาถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการลดพลังงานส�ำหรับ
อุตสาหกรรมแก้วและกระจก” ในวันที่ 7 พ.ค. 2559
3) บุคลากร วศ. เดินทางไปฝึกอบรมการพัฒนาสูตรแก้วเพื่อการลดพลังงาน (Batch modification) และการพัฒนา
เครื่องมือวิเคราะห์สมบัติการหลอมของวัตถุดิบแก้ว ที่ RWTH AACHEN University ระหว่างวันที่ 7-17 พ.ค. 2559
4) ผู้เชี่ยวชาญจาก RWTH AACHEN University เดินทางมา วศ. เพื่อให้คำ� ปรึกษาการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์สมบัติ
การหลอมของวัตถุดิบแก้ว
5) ด�ำเนินงานร่วมวิจัยเรื่อง Batch – to – melt conversion projects โดยเป็นการพัฒนาสูตรแก้วเพื่อการลดพลังงาน
(Batch modification)
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4. โครงการความร่วมมือด้านการจัดทำ�ระบบมาตรฐาน การพัฒนาระบบคุณภาพ และการ
บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกรมมาตรฐานและวัดแทก (Department
of Standardization and Metrology) สปป. ลาว

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มคี วามร่วมมือกับกรมมาตรฐานและวัดแทก (Department of Standardization and Metrology:
DSM) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้
4.1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย-ลาว
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2558 ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยได้รายงานผลการด�ำเนินความร่วมมือ
ในปี 2558 และแผนการด�ำเนินงานในปี 2559 -2560 ต่อที่ประชุม
4.2 เชิญผูแ้ ทนจาก สปป. ลาว จ�ำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Assessor training course ระหว่างวันที่ 14 - 19
ธันวาคม 2558 ณ ประเทศไทย
4.3 เชิญผู้แทนจาก สปป. ลาว เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการด้านอาหาร อาหารสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศไทย
4.4 เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ “Cooperation meeting schedule on progress of laboratory accreditation
between DSS, Thailand and DSM, Lao PDR” ณ เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559 โดย วศ.
ได้ให้ค�ำปรึกษาในการจัดท�ำเอกสารด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และติดตามผลการจัดท�ำเอกสารด้านการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการ และร่วมทบทวนแผนการด�ำเนินงานและก�ำหนดกิจกรรมในปี 2559
4.5 เชิญผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินห้องปฏิบตั กิ ารด้านสิง่ แวดล้อม ณ เมืองเวียงจันทน์
สปป.ลาว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
4.6 เชิญผูแ้ ทนจาก สปป. ลาว จ�ำนวน 7 คน เข้าอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบตั งิ านด้านการรับรองระบบงานและการ
มาตรฐาน (on-the-job training) ในวันที่ 22 -24 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ความรู้เรื่องกระบวนงานด้านการรับรองระบบงาน
และการมาตรฐาน โดยจัดให้มกี ารฝึกทักษะการปฏิบตั งิ านใน 3 กิจกรรม ได้แก่ ด้านกระบวนงานรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร
ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด และด้านห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและปริมาตร

การประชุมความร่วมมือ “Cooperation meeting schedule on progress of laboratory accreditation between DSS,
Thailand and DSM, Lao PDR” ณ เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559
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5. ความร่วมมือด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร และการพัฒนาห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร

5.1 การประชุมความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยรับรองระบบงานประเทศไต้หวัน (Taiwan Accreditation
Foundation) ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร ครัง้ ที่ 7 ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2559 เรือ่ ง
The seventh department meeting in cooperation on laboratory, proficiency testing provider and reference
material producer accreditation โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และข้อแนะน�ำกับเจ้าหน้าที่ของ Taiwan
Accreditation Foundation (TAF) ในการน�ำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
เช่น ระบบฐานข้อมูลผู้ประเมิน การอบรมออนไลน์ให้กับผู้ประเมิน เพื่อน�ำมาปรับใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด�ำเนินงานด้าน
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และได้เรียนรู้ตัวอย่างการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการที่ได้การ
รับรองจากหน่วยรับรองระบบงานของประเทศไต้หวัน

การประชุมความร่วมมือกับ Taiwan Accreditation Foundation วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศไต้หวัน

5.2 การประชุมฐานะสมาชิก APLAC 2016 Technical Meeting and 19th General Assembly ระหว่างวันที่
12-18 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศไต้หวัน โดยตัวแทนจากส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการและด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยรับรองระบบงานอื่น ที่เป็นสมาชิกของ
APLAC และได้รับทราบความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของ APLAC คณะท�ำงานและหน่วยรับรองระบบงานที่เป็นสมาชิก และ
น�ำผลการประชุมและประสบการณ์ทไี่ ด้รบั มาพัฒนาระบบงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เพื่อรักษาสถานภาพการยอมรับร่วมต่อไป

การประชุมฐานะสมาชิก APLAC 2016 Technical Meeting and 19th General Assembly
วันที่ 12-18 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศไต้หวัน
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5.3 การประชุม APLAC re-evaluation NABL (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
re-evaluation National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories, NABL) ระหว่างวันที่
23-30 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศอินเดีย การประชุมครั้งนี้ท�ำให้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะการตรวจประเมินตามข้อก�ำหนดสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ของข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ทราบแนวทางการตรวจประเมินผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญ และน�ำความรู้
ประสบการณ์ มาใช้ในการให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
5.4 การประชุม “The 31st meeting of the ACCSQ working group on conformity assessment (WG2)”
ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประทศสมาชิกอาเซียนด้านการรับรอง
ระบบงาน (Conformity Assessment) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานในภูมิภาคอาเซียนเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และมีความร่วมมือซึง่ กันและกันอย่างต่อเนือ่ ง การประชุมครัง้ นีม้ กี ารจัดท�ำนโยบายและแนวทางในการให้การรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบตั ิการข้ามประเทศ (ASEAN Standard on Cross Frontier Policy) และข้อแนะน�ำในการจัดตัง้ ห้องปฏิบตั ิ
การเครือข่าย Guideline on ASEAN Sectoral Network of Laboratories

การประชุม “The 31st meeting of the ACCSQ working group on conformity
assessment (WG2)” ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

5.5 การประชุมเจรจาประสานความร่วมมือกับสถาบัน National Research Center for Certified Reference
Material (NRCCRM) และน�ำเสนอผลงานหัวข้อ “ASEAN Proficiency Testing for heavy metals released from ceramic
ware” ในการประชุมวิชาการ “The 5th China PT Forum” วันที่ 19 -20 กันยายน 2559 ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตัวแทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ น�ำโดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปประชุมหารือด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ วศ. ได้เจรจาประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน National Research Center for Certified Reference
Material (NRCCRM) ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ เป็นหน่วยงานทีเ่ ชีย่ วชาญในการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ และเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้พิจารณาการจัดกิจกรรมทดสอบความ
ช�ำนาญระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย ซึ่งจะเชิญห้องปฏิบัติการทั้งสองประเทศเข้าร่วมกิจกรรม และได้
เจรจาประสานความร่วมมือทางวิชาการกับ China National Accreditation Service for Conformity assessment (CNAS)
มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานสากล และข้อมูลกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบตั กิ าร ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย รวมทัง้ ได้รบั ความรูค้ วามก้าวหน้า ด้านการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ และการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
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การประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วศ. และ China National
Accreditation Service for Conformity assessment (CNAS)
วันที่ 20 กันยายน 2559 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ศูนย์ราชการสะดวกกรมวิทยาศาสตร์บริการ
GECC-DSS: Government Easy Contact Center
Department of Science Service
พะเยีย แจ่มกระจ่าง • นักจัดการงานทั่วไป ช�ำนาญการ
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการโดยการให้ค�ำแนะน�ำและอ�ำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มีความส�ำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เพือ่ ผลักดันการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและทันสถานการณ์ยคุ ปัจจุบนั มากขึน้ ดังนัน้ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2558
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติมอบนโยบายให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC) ภายใต้แนวคิดการน�ำพาประชาชนให้เข้าสู่บริการภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ได้อย่างสะดวก มีองค์ประกอบระบบการให้บริการ เป็นระบบก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ ระบบจุดให้บริการ และระบบสนับสนุน
การให้บริการ เป้าหมายให้บริการของทุกหน่วยงานของรัฐ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความส�ำคัญการให้บริการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้มีการพัฒนาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ได้ดำ� เนินการพัฒนาจุดบริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ
การเปลีย่ นแปลงเพือ่ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2557 ก�ำหนดให้เป็นตัวชีว้ ดั คุณภาพ
การให้บริการประชาชน (SLA) ปี 2558 ได้จัดท�ำคู่มือบริการประชาชน ตาม พรบ. อ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ ปี 2559 เสนอเข้ารับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จะเห็นได้ว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้มีการพัฒนาการให้บริการประชาชนให้มีความทันสมัยและทันสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับระบบการให้บริการ
ทั้งก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ ระบบจุดให้บริการ และระบบสนับสนุนการให้บริการ ประกอบด้วย

ระบบก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ

การจัดสถานที่ให้บริการได้มีการด�ำเนินการก�ำหนดจุดต้อนรับ ชั้น 1 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม อาคารหลักของ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร พื้ น ที่ ป ระมาณ 220 ตารางเมตร เป็ น พื้ น ที่ เข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ยและสะดวก จุ ด บริ ก ารที่ จ อดรถ
มีการออกแบบทางเข้า – ออกส�ำหรับบริการผู้พิการและผู้สูงอายุ มีโต๊ะส�ำหรับนั่งพัก / รอขอรับค�ำปรึกษา และจัดเจ้าหน้าที่
ประจ�ำเคาน์เตอร์ให้บริการ
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ระบบจุดให้บริการ

รูปแบบการให้บริการ จัดท�ำเป็นเคาน์เตอร์หลัก ที่มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำเพื่อรับค�ำขอรับบริการ และที่ส�ำคัญ ได้จัดให้มี
นักวิทยาศาสตร์ ให้ค�ำปรึกษาเชิงวิชาการ เนื่องจากกกรมวิทยาศาสตร์บริการมีภารกิจหลักเป็นการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
สอบเทียบ สินค้าหลากหลาย ซึ่งแต่ละรายการทดสอบมีรายละเอียดที่แตกต่างกันการจัดเจ้าหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาจะท�ำให้ลด
ขั้นตอน และมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้น สามารถให้คำ� ปรึกษา ข้อแนะน�ำ และสามารถส่งต่อการให้บริการ ไปยัง 6 บริการตามคู่มือ
ส�ำหรับประชาชน ตาม พรบ. อ�ำนวยความสะดวกฯ ได้แก่
1. การทดสอบความช�ำนาญ
2. การบริการทดสอบ/สอบเทียบ/ขอใบรับรองสินค้า
3. การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. งานบริการฝึกอบรม
5. การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
6. งานบริการท�ำบัตรยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบสนับสนุนการให้บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้ความส�ำคัญในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ได้จัดท�ำให้ภารกิจที่ให้บริการของหน่วยงาน
มีระบบคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043,
ISO 9001 เป็นต้น รวมทั้งยังเชื่อมต่อกับระบบ Call Center ของหน่วยงาน 0-2201-7000 การให้บริการตั้งแต่เวลา
8:30 – 16:30 น. (โดยไม่หยุดพักเวลาเที่ยง) นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบสนับสนุน ได้แก่
1. ระบบออนไลน์
• บริการประชาชนแบบออนไลน์ ผ่าน http://www.dss.go.th
• สามารถเข้าถึงบริการและติดตามสถานภาพการให้บริการได้
• ระบบงานมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแล บ�ำรุงรักษา และมีระบบการ
ส�ำรองข้อมูลอยู่อย่างสม�ำ่ เสมอ
ระบบออนไลน์ MOST One Stop Service
• บริการทดสอบ / สอบเทียบ มีการบูรณาการกับระบบ MOST One Stop Service ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ระบบออนไลน์ : ตัวอย่างหน้าจอการให้บริการออนไลน์
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2. ทรัพยากรบุคคล
• มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้านคุณภาพการให้บริการและจิตบริการ
• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้ารับมอบโล่และ
ตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC –Government Easy Contact Center ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2559 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ จัดโดยคณะกรรมการ
อ�ำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

การที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับรางวัลเป็นสิ่งยืนยันถึงการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ที่มีสถานที่เข้าถึงได้สะดวก มีการพัฒนาบุคลากรมีจิตบริการ การบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีลักษณะการให้บริการที่
ได้มีการศึกษาความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการออกแบบใช้ระบบ One Stop Service สนับสนุนการให้บริการที่เป็น
นวัตกรรม ความคิดริเริม่ ใหม่ๆ ทีท่ ำ� ให้ผขู้ อรับบริการได้รบั ความสะดวก สามารถตรวจสอบลักษณะ สถานะการให้บริการรับ-ส่ง
สินค้าตัวอย่างส�ำหรับทดสอบผ่านระบบได้ทันที ลดค่าใช้จ่าย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ สอดคล้อง
กับนโยบายของนายกรัฐมนตรี และการด�ำเนินงานตาม พรบ. การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 รางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสูงสุด
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การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีสมรรถนะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในบริบทอาเซียน
จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ • ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการตระหนักในความส�ำคัญของการ
พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ ซึง่ จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความส�ำเร็จของการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน จึงได้ขยายภารกิจให้ครอบคลุม
การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันการเสริมสร้างความสามารถด้านบุคลากร
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ทั้งในระดับประเทศ อาเซียน
และภูมิภาคอื่นของโลก โดยส�ำนัก เป็นหน่วยรับรองบุคลากร (Certification Body for Persons) แห่งแรกของประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองจากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และกล่าวได้ว่าเป็นหน่วย
รับรองความสามารถบุคลากรแห่งแรกของอาเซียนหากพิจารณาการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ฉบับ ค.ศ. 2012

ผลการด�ำเนินงานด้านการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีงบประมาณ
2559 ที่ส�ำคัญมีดังนี้

1) กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้ประเมินความสามารถและ
ให้การรับรองความสามารถในสาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” แล้วทั้งสิ้น 12 ราย คือ ใน พ.ศ. 2558
จ�ำนวน 2 ราย และ พ.ศ. 2559 อีก 10 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็น 5 เท่า ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาระบบงานในแต่ละขั้นตอนรวมทั้ง
เครื่องมือวัดให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

ภาพที่ 1 รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2559 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://pc_st.dss.go.th
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2) คณะกรรมการนโยบายการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ มีอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการเป็นประธาน และผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเป็นเลขานุการ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ได้มีมติให้ขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากรในสาขา “การควบคุม
คุณภาพน�ำ้ บริโภค” ซึง่ เป็นสาขาทีม่ คี วามส�ำคัญต่ออุตสาหกรรมน�ำ้ และเครือ่ งดืม่ ทีเ่ น้นความปลอดภัยต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค
3) ความร่วมมือด้านการรับรองความสามารถบุคลากรอาเซียน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้น�ำเสนอ
โครงการความร่วมมือด้านการรับรองบุคลากรกับกลุม่ ประชาคมอาเซียน ผ่านทางการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 47 (The 47th Meeting of the Sub-Committee on Science
and Technology Infrastructure and Resources Development : SCIRD) ในช่วงการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งที่ 69 (The 69th Meeting of ASEAN Committee on Science and Technology : ASEAN
COST) ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดตั้ง Task force on ASEAN Certification of Science and Technology
Personnel ประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนา
สาขาการรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนที่จะน�ำไปสู่การยอมรับร่วม โดยมีส�ำนักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการท�ำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลาง
ต่อมาเลขาธิการอาเซียน โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนได้มอบหมาย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรกั ษ์
เป็นผู้น�ำเสนอเรื่อง “ASEAN Certification for Science and Technology Personnel” ในการประชุม ACCSQ Strategy
Session เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน
กับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards
and Quality: ACCSQ) โดยเฉพาะในส่วนของการด�ำเนินการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ในกลุ่มประเทศสมาชิกให้
มีความสอดคล้องกัน รวมทัง้ การจัดท�ำความตกลงยอมรับร่วมในอนาคตตามสาขาทีค่ ณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาเซียนให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ ยังมีการหารือทีเ่ กีย่ วข้องในหัวข้อ “ASEAN Certification of Persons ISO/IEC 17024”
ซึ่ง Standard Malaysia ร่วมกับ IPEC Bureau จัดการประชุมสัมมนาในกลุ่มหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body)
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย
โดยได้เชิญส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมมือกันด�ำเนินการต่อไป
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Task
Force on ASEAN Certification for Persons on Science and Technology ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมดุสติ ธานี โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ เป็นประธาน และ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรกั ษ์ เป็นเลขานุการ ซึง่ ทีป่ ระชุม
เห็นชอบที่จะพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากรของอาเซียน โดยจะด�ำเนินการคู่ขนานกับ ASEAN Consultative
Committee on Standard and Quality-ACCSQ

ภาพที่ 2 การจัดประชุม Task force on ASEAN Certification of Science and Technology Personnel

80

DEPARTMENT OF
SCIENCE SERVICE

ANNUAL
REPORT
2 0 1 6

ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรกั ษ์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการประชุมการด�ำเนินโครงการ ASEAN Certification for Science
and Technology Personnel ในที่ประชุม SCIRD ครั้งที่ 48 ในช่วงการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 70 ณ กรุงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2558

ภาพที่ 3 การประชุม SCIRD ครั้งที่ 48 และการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 70 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4) ความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินโดนีเซียด้านการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ National Accreditation Body of Indonesia (KAN) ซึ่งเป็นหน่วยรับรองระบบงาน
(Accreditation Body) และหน่วยงาน LSP PPT Migas, Pusdiklat Migas สังกัดกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีภารกิจหลักในการให้การฝึกอบรม การรับรองความสามารถบุคลากร และการให้บริการด้าน
เทคโนโลยี (Technology Services) ได้มีการหารือความร่วมมือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย เห็นชอบร่วมกัน
ทีจ่ ะพัฒนางานรับรองความสามารถบุคลากรและการฝึกอบรม ต่อมา อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง
ไปประชุมหารือ ณ LSP PPT Migas สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึง่ ได้ตกลงทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านน�้ำมันและก๊าซร่วมกัน

ภาพที่ 4 การหารือความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินโดนีเซียในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5) ความร่ ว มมื อ การรั บ รองความสามารถบุ ค ลากร ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กั บ สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
(องค์การมหาชน) กรมวิทยาศาสตร์บริการได้หารือความร่วมมือด้านการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามมาตรฐาน ISO/IEC 17204 กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และต่อมาได้มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคล เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
และ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำ� นวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผู้แทนลงนาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างความเชื่อมั่นในบุคลากรวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาภารกิจด้านการรับรองความสามารถบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเสริมสร้างบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศและระดับสากล

ภาพที่ 5 การลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคล ระหว่าง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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ผลการเข้าร่วม APLAC Interlaboratory Comparison
สาขา Calibration of E2 Weights
จิตตกานต์ อินเที่ยง • นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ APLAC M027 Calibration of E2 weights ซึ่งเป็นการสอบเทียบ
สาขามวล โดยส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามข้อก�ำหนด ISO/IEC 17025 ได้ท�ำ
หนังสือเชิญ ให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและปริมาตร โครงการนี้จัดขึ้นโดยหน่วยงาน APLAC
หรือ Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานรับรองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีหน้าที่ในการให้การรับรองห้องปฏิบัติการ
หน่วยตรวจ และวิธกี ารผลิตวัสดุอา้ งอิง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพ
ภายนอก (External Quality Control) ในการตรวจประเมินของหน่วยงานรับรองตามข้อก�ำหนด
ISO/IEC 17011 ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของหน่วยงานรับรอง เพื่อยืนยันถึง
ความสามารถในการตรวจประเมินของหน่วยงานรับรองของประเทศสมาชิก
การด�ำเนินการในครั้งนี้หน่วยงานรับรองของประเทศอินโดนีเซีย National Accrediatation
Body of Indonesia (KAN) เป็นผู้ด�ำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 26 ห้องปฏิบัติการ จากทั้งหมด 12 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย USA จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย อินเดีย และปากีสถาน
ห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบมวลและปริมาตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น 1 ใน 2 ห้องปฏิบตั กิ าร
ที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานรับรอง สมอ. ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในโครงการนี้ ตุ้มน�ำ้ หนัก
มาตรฐานทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบเป็นตุม้ น�้ำหนักมาตรฐาน OIML class E2 ขนาด 100 mg, 2 g และ
20 กรัม อย่างละ 1 ชิ้น โดยมีสถาบันมาตรวิทยาของประเทศอินโดนีเซีย (National Metrology
Institute of Indonesia – Pusat Penelitian Metrologi LIPI) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและปริมาตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ผลการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากทาง สมอ. โดยในการพิจารณาผลการเข้าร่วมจะ
พิจารณาจากค่า En Number ดังนี้

โดยที่ LAB คือ ผลการวัดของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
REF คือ ผลการวัดของห้องปฏิบัติการอ้างอิง
Ulab คือ ค่าความไม่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
Uref คือ ค่าความไม่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ของห้องปฏิบัติการอ้างอิง
โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อ En ≤ 1 ผลการเข้าร่วมผ่านเป็นที่ยอมรับ
En > 1 ผลการเข้าร่วมไม่ผ่านให้ท�ำการตรวจสอบ
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จากผลการเข้าร่วมโครงการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและปริมาตรพบว่ามีค่า IEnl ≤ 1 ส�ำหรับผลการสอบเทียบ
ตุ้มน�้ำหนักมาตรฐานทั้ง 3 ขนาด โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเข้าร่วมโครงการทดสอบความช�ำนาญ APLAC M027 Calibration of E2
weights ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและปริมาตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
			 Conventional Mass and Uncertainty, g
Nominal
		
LAB
Ulab
REF
Uref
20 g
20.000014
0.000025
20.000013
0.000007
2g
2.0000083
0.000012
2.0000086
0.0000030
0.1 g
0.1000041 0.0000050 0.1000046
0.0000013

LAB – REF, g

En Number

0.000001
-0.0000003
-0.0000005

0.04
-0.02
-0.10

เมื่อพิจารณาค่าความไม่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและปริมาตร (Ulab) ส�ำหรับ
ผลการสอบเทียบตุ้มน�้ำหนักมาตรฐาน Class E2 ทั้ง 3 ขนาด ในตารางที่ 1 พบว่ามีค่าน้อยกว่า 1/3 ของค่า MPE ที่ก�ำหนดไว้
ในเอกสารมาตรฐาน OIML R111-1 ซึ่งในการประเมินศักยภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบตุ้มน�ำ้ หนักมาตรฐาน OIML นั้น
จะพิจารณาจากค่าความไม่แน่นอน โดยจะต้องมีค่าไม่มากกว่า 1/3 ของค่า MPE ที่กำ� หนดไว้ ดังนั้นจากผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า
ห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบมวลและปริมาตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีศกั ยภาพในการให้บริการสอบเทียบตุม้ น�ำ้ หนักมาตรฐาน
OIML
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม APLAC ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและปริมาตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เกิดความ
มั่นใจเพิ่มขึ้นในการให้บริการสอบเทียบตุ้มน�้ำหนักมาตรฐาน Class E2 ท�ำให้ลูกค้าที่มาขอรับบริการสอบเทียบตุ้มน�้ำหนัก
มาตรฐาน เกิดความมั่นใจในศักยภาพของห้องปฏิบัติการส่งผลให้หน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการ สมอ. ได้รับความเชื่อมั่น
ในเรือ่ งการประเมินและรับรองห้องปฏิบตั กิ ารจากภายในประเทศและต่างประเทศ และระบบรับรองระบบงาน (Accreditation
Body) ของประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
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จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการลดพลังงาน
สำ�หรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก”
กนิษฐ์ ตะปะสา • นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ
กลุ่มแก้วและกระจก โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม มีภารกิจในการให้บริการด้านการทดสอบ
ด้านการวิจัยพัฒนา และด้านการให้ค�ำปรึกษาและจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับความสามารถของ
อุตสาหกรรมแก้วและกระจกของประเทศไทย จากการสอบถามกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
สภาอุตสาหกรรม ถึงโจทย์หรือปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการให้กลุ่มแก้วและกระจกสนับสนุน
ทางวิชาการ ค�ำตอบที่ได้รับคือ การลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นโจทย์ส�ำคัญ
ส�ำหรับของอุตสาหกรรมนี้ และไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้น เพราะอุตสาหกรรมแก้วและ
กระจกใช้พลังงานในกระบวนการผลิตจ�ำนวนมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น เนื่องจาก
ต้องใช้อุณหภูมิสูงในการหลอมแก้วตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพลังงานที่ใช้หลอมแก้วคิดเป็นร้อยละ 80
ของพลังงานทีใ่ ช้ทงั้ หมด และด้วยสภาวการณ์ทรี่ าคาเชือ้ เพลิงมีแนวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำให้ผปู้ ระกอบ
การในอุตสาหกรรมแก้วและกระจกประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ซึง่ ต้นทุนด้านพลังงานมีสดั ส่วน
ถึงร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ดังนั้นถ้าโรงงานแก้วสามารถจัดการพลังงานในเตาหลอมแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะท�ำให้
สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้
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ทีผ่ า่ นมากลุม่ แก้วและกระจกได้พฒ
ั นางานด้านการลดพลังงานในกระบวนการผลิตแก้ว อาทิเช่น
การท�ำงานวิจัยด้านการปรับปรุงสูตรแก้วให้ใช้พลังงานหลอมลดลง และการประเมินประสิทธิภาพ
เตาหลอมแก้วโดยใช้หลักการเทอร์โมไดนามิกส์ เป็นต้น และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ทั้งผ่านการจัดฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการให้ค�ำปรึกษา
และในปีงบประมาณ 2559 นี้ กลุ่มแก้วและกระจกได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยี
การลดพลังงานส�ำหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก” ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขึน้
โดยเชิญ Dr. Oscar Verheijen ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Celsian Solar and Glass ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ มาเป็นวิทยากร
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากกลุม่ แก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรม
ในการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี โดยมีจ�ำนวนบริษทั ทีส่ ง่ บุคลากรมาเข้าร่วมสัมมนาทัง้ สิน้ 18 บริษทั
และมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 101 คน ผลการสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึง
1. การบ่งชีส้ ถานะของเตาหลอมว่ามีประสิทธิภาพเทียบกับโรงงานแก้วทัว่ โลก (Benchmarking)
2. การวิเคราะห์สมดุลพลังงาน (Energy balance) ของเตาหลอมแก้ว
3. แนวทางการลดพลังงานของเตาหลอมแก้ว
4. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพรีเจนเนอเรเตอร์
5. การลดก๊าซมลพิษ CO และ NOx
6. การศึกษาพฤติกรรมของเตาหลอมแก้วโดยใช้แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์
7. เทคโนโลยีการเผาไหม้
ตามที่สอบถามผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้เสียงตอบรับว่าเนื้อหาที่ Dr. Oscar Verheijen ได้ถ่ายทอด
มีประโยชน์มาก เนือ่ งจากเรือ่ งทีเ่ ฉพาะหาฟังยาก ไม่เคยฟังมาก่อน เช่น เรือ่ งการปรับหัวเผา (burner)
เพื่อให้เกิดการระเหยของวัตถุดิบ ซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันในรีเจนเนอเรเตอร์ ท�ำให้ลด
ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน เป็นต้น และผู้เข้าร่วมสัมมนายังสามารถน�ำความรู้ที่ไปถ่ายทอด
ให้กับบุคลากรในโรงงานของตนเองเพื่อให้ทราบถึงทฤษฎีหรือที่มาของเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติงาน
กันอยู่
ประโยชนที่ได้รับ บุคลากรจากอุตสาหกรรมแก้วและกระจกของไทยทราบถึงเทคโนโลยี และ
เทคนิคใหม่ๆ ทีใ่ ช้ในการลดพลังงานในกระบวนการผลิต และมีโอกาสซักถามปัญหาด้านพลังงานของ
โรงงานตนเองในเชิงลึก อุตสาหกรรมแก้วและกระจกของไทยทราบถึงภารกิจด้านการให้ค�ำปรึกษา
และฝึกอบรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ระบบควบคุมระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน
เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ศักดิ์สิทธิ์ ดีอำ�่ • นักวิทยาศาสตร์
การสอบเทียบนั้นเป็นการถ่ายค่ามาตรฐานของการวัดจากมาตรฐานอ้างอิงไปสู่เครื่องมือวัด การปฏิบัติงาน
ด้านการสอบเทียบจะต้องประกอบไปด้วยมาตรฐานอ้างอิง (reference standard), วิธกี ารสอบเทียบ (method),
ผู้ปฏิบัติงาน (operator) และสภาวะแวดล้อม (environment) โดยทั่วไปการสอบเทียบเครื่องมือวัดนั้นจะต้อง
ท�ำภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กำ� หนดไว้ในเอกสารมาตรฐานเนื่องจากสภาวะแวดล้อมจะมีผลกระทบต่อการท�ำงาน
ของเครื่องมือวัด การควบคุมสภาวะแวดล้อมจะช่วยลดความผิดพลาดของการวัดท�ำให้ผลการวัดมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวลเครื่องชั่งและปริมาตรจะควบคุมอุณหภูมิของ
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในช่วง 20±1 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 50±10 %RH และความดันบรรยากาศ 1010±10 hPa
หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปในขณะสอบเทียบเพียงเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 °C อาจจะท� ำให้เครื่องชั่งแสดงค่าผล
การชัง่ ผิดพลาดได้ถงึ 1 – 3 ส่วนในล้านส่วน หากความชืน้ สัมพัทธ์ตำ�่ มากเกินไปอาจเกิดไฟฟ้าสถิตหรือถ้ามากเกิน
ไปอาจส่งผลต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์,
อะไหล่ ตลอดจนมาตรฐานอ้างอิงและเครื่องมือสอบเทียบ
ดังนัน้ ห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบด้านมวลและปริมาตรได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการควบคุมสภาวะแวดล้อม
ภายในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของเอกสารมาตรฐาน จึงได้ออกแบบห้องปฏิบัติการโดยใช้ระบบ
ควบคุมสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการแบบ Air Handling Unit (AHU) และใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม
แม้ว่าระบบการท�ำงานที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์นี้จะสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในบางครั้ง
ระบบอาจท�ำงานขัดข้องได้ซึ่งเราจะสังเกตได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องหมายหรือสัญญาณแจ้งเตือน
ความผิดปกติของระบบ (alarms) ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นห้องปฏิบัติการต้องการเพิ่มช่องทางการเฝ้าระวังและ
ติดตามการท�ำงานของระบบควบคุมของห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด โดยควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล
1 ใส่รหัสผ่านเพื่อ Login เข้าระบบ

2 กดเลือกเข้ากลุ่มที่สร้างไว้

กดเลือกเข้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ
3 ที่จะควบคุม

รูประบบการควบคุมระบบควบคุมระยะไกลผ่านมือถือระบบ Android
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ผ่านสมาร์ทโฟน ถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาควบคุมเครื่องคอมที่อยู่เมืองไทยได้ หากระบบท�ำงานขัดข้องหรือ
ผิดปกติ ผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถควบคุมระบบให้เป็นปกติได้ทันทีจากระยะไกล ท�ำให้สามารถท�ำงานได้อย่างง่ายดายและ
รวดเร็วทันใจ
ห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบด้านมวล เครือ่ งชัง่ และปริมาตร สามารถน�ำเทคโนโลยีทางการสือ่ สารผ่านสมาร์ทโฟนมาควบคุม
การท�ำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ ท�ำให้เราสามารถสั่งการและเฝ้าดูการท�ำงาน
ของระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบการควบคุมนี้สามารถใช้ควบคุมผ่าน
คอมพิวเตอร์, มือถือระบบ originally iPhone OS (iOS), มือถือระบบ Android (operating system) และมือถือระบบ
Windows mobile Phone (WP)

รูปการควบคุมสภาวะแวดล้อมระยะไกลห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและปริมาตร

รูปการควบคุมระยะไกลโดยสามารถ เปิด-ปิด ระบบและก�ำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
ได้อย่างสะดวก

ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถควบคุมและติดตามการท� ำงานของระบบการควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถเชื่อมการติดต่อกับหน่วยงาน/บริษัทที่ติดตั้งระบบควบคุม
การท�ำงานได้โดยการสั่งงานแบบระยะไกล เพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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การพัฒนาหลักสูตร M-learning ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ลัดดาวัลย์ เยียดยัด • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร ได้บรู ณาการ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ มาผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงความรูไ้ ด้ผา่ นทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือและแท็บเล็ต โดยได้ดำ� เนินการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้สามารถรองรับและแสดงผลได้บนสื่อ
เทคโนโลยีแบบไร้สาย (M-Learning) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในยุคสังคมออนไลน์
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยสามารถลดข้อจ�ำกัดทางด้านเวลา และสถานทีใ่ นการเรียนรูไ้ ด้อย่างแท้จริง ทัง้ ยังเพิม่ ช่องทางการ
เรียนรู้ และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากขึ้น ปัจจุบันมีหลักสูตร M-Learning ที่เปิดให้บริการ
จ�ำนวน 14 หลักสูตร โดยในปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักฯ ด�ำเนินการพัฒนาและเปิดให้บริการหลักสูตร
M-Learning จ�ำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร “การใช้โปรแกรมน�ำเสนองานเบื้องต้น” หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมน�ำเสนอผลงาน Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่ส�ำคัญในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท�ำงาน การท�ำธุรกิจ หรือว่าการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการสื่อสาร
อธิบายให้ผู้อื่นได้ทราบ และจ�ำเป็นต้องใช้ในการน�ำเสนอข้อมูลต่างๆ โดยได้เปิดให้บริการในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจ�ำนวน 115 คน ซึ่งมีความพึงพอใจด้านการน�ำไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ 97.39 และด้านการจัดฝึกอบรมร้อยละ 93.91
2. หลักสูตร “เทคนิคการใช้งาน MS Word 2010” หลักสูตรนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมความรู้
ทักษะและความสามารถด้านโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดการงานเอกสาร รวมทั้งเทคนิค
การใช้งานอื่นๆ และสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยได้
เปิดให้บริการในเดือนมิถนุ ายน 2559 ปัจจุบนั มีผผู้ า่ นการฝึกอบรมจ�ำนวน 32 คน ซึง่ มีความพึงพอใจ
ด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 93.75 และด้านการจัดฝึกอบรมร้อยละ 90.63

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหลักสูตร “การใช้โปรแกรมน�ำเสนองานเบื้องต้น” และ “เทคนิคการใช้งาน MS Word 2010”
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3. หลักสูตร “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี/
แมสสเปกโทรเมตรี” หลักสูตรนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
ส�ำหรับเทคนิค GC/MS มีเนือ้ หาครอบคลุมหลักการพืน้ ฐานและองค์ประกอบของเครือ่ ง GC/MS และ
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี กรณีศึกษาการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณสาร
o-Toluidine ในตัวอย่างผ้าทอด้วยเทคนิค GC/MS โดยจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2559
4. หลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” หลักสูตรนี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 มีเนือ้ หาครอบคลุมหลักการและความรูท้ วั่ ไปในการตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 การวางแผนการตรวจติดตาม การด�ำเนินการตรวจติดตาม และการเขียน
รายงาน โดยจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2559

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหลักสูตร “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี”และ “การตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025”

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ปัจจัยที่ส�ำคัญคือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น การลดข้อจ�ำกัดด้านเวลา สถานที่และค่าใช้จ่าย
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องค�ำนึงถึง การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของส�ำนักพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าวได้ จึงเป็น
ส่วนหนึง่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของประเทศทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการ
ผลิตในการน�ำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ประเทศมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
และเกิดความยั่งยืนได้ต่อไป ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ทางเว็บไซต์ http://
www.e-learning.dss.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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การพัฒนาความสามารถหัวหน้าผู้ประเมินในการตรวจประเมิน
ตามมาตรฐานสากล
ภัทรภร ธนะภาวริศ • นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองความสามารถระบบงานห้องปฏิบัติการ หัวหน้า
ผูป้ ระเมิน ผูป้ ระเมินด้านวิชาการ ต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม และมีความสามารถในการตรวจประเมินฯ
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อก�ำหนดของหน่วยรับรองระบบงาน
หัวหน้าผู้ประเมินเป็นบุคคลส�ำคัญที่ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการตรวจประเมิน ตรวจประเมินด้านระบบ
บริหาร ให้ขอ้ แนะน�ำแก่คณะผูป้ ระเมิน และตัดสินประเด็นปัญหาทีพ่ บระหว่างการตรวจประเมิน โดย
หัวหน้าผูป้ ระเมินต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “Assessor Training Course” และต้องมีประสบการณ์
ในการตรวจประเมินอย่างน้อย 5 ครัง้ จึงจะมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะสามารถเป็นหัวหน้าผูป้ ระเมินได้
ตาม Guidelines on Assessor Qualification and Competence (ILAC – G11) และข้อก�ำหนด
ของส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ดังนั้นส�ำนักฯ จึงจ�ำเป็นต้องจัดการอบรมให้แก่หัวหน้า
ผู้ประเมิน และผู้ประเมินที่มีความสามารถจะเป็นหัวหน้าผู้ประเมินของส�ำนักฯ โดยใช้แนวทางการ
อบรมของหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารต่างประเทศ เช่น หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบตั ิ
การ A2LA UKAS NATA ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย ตามล�ำดับ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร ได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง Lead assessor training course ขึ้น เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2559 ณ โรงแรม
แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่หัวหน้าผู้ประเมิน ผู้ประเมิน
ของส�ำนักฯ รวมทั้งหมดจ�ำนวน 39 คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการรับรองระบบงานของ
ส�ำนักฯ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและร่วมจัดท�ำแนวทางการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ส�ำหรับหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร ทีจ่ ะต้องจัดท�ำและสรุปแนวทางในการปฏิบตั ิ
ส�ำหรับหัวหน้าผู้ประเมิน
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Lead assessor training course ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
Ms.Roxanne Robinson หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศสหรัฐอเมริกา A2LA
และเป็น APLAC MRA Chair มาเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน Workshop
for BLA-DSS Assessors: How to be the very best BLA-DSS Assessor และมีการน�ำเสนอ
ประเด็นปัญหาในการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมการตรวจประเมิน การทบทวนเอกสาร
พิจารณาประเด็นด้านระบบการบริหารงาน และประเด็นด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การพิจารณา
ข้อบกพร่อง การเขียนข้อบกพร่องที่เหมาะสม สอดคล้องกับเหตุการณ์ และหลักฐานที่ตรวจสอบใน
ระหว่างการตรวจประเมินจริง
ในการจัดงานครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ท�ำให้ได้พัฒนาความสามารถบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร ท�ำให้หวั หน้าผูป้ ระเมินและบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินความสามารถ
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ รวมถึงทราบประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขทีห่ น่วยรับรองฯ
พึงมีตอ่ ห้องปฏิบตั กิ ารทีข่ อรับการรับรอง และสามารถปฏิบตั งิ านด้านการตรวจประเมินเป็นแนวทาง
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประเมิน ส่งผลให้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการได้รับความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ
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ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
กับงานบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี • รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
อัญญาดา ตัง้ ดวงดี • นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ISO 9001 ถือเป็นมาตรฐานหนึ่งในมาตรฐานชุด ISO 9000 ซึ่งเป็นชุดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System; QMS) ที่มีองค์กรต่างๆ ทั่วโลกน�ำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทุกองค์กรสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างไม่มขี อ้ จ�ำกัดทัง้ ประเภทกิจการและขนาดองค์กร เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานและการด�ำเนินงาน
ในหน่วยงาน สามารถใช้เป็นหลักประกันของการด�ำเนินงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจาก
เป็นระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการและการประกันคุณภาพ โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ และตัง้ อยูบ่ นความคิด
พืน้ ฐานทีว่ า่ เมือ่ กระบวนการดี ผลทีไ่ ด้ออกมาก็จะดีตามไปด้วย บุคลากรในองค์กรจะต้องได้รบั การอบรมเพือ่ ให้เกิดทักษะ และ
มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นระบบทุกขั้นตอนตามเอกสารที่ได้จัดท�ำขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และยืดหยุ่น
ด้วยเหตุนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ขยายการน�ำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้กับงานให้บริการ
ต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในลักษณะแต่ละส�ำนักยื่นขอการรับรองโดยตรง ซึ่งมี 3 หน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้แก่
• ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) (เลขที่ค� ำขอ QMS43077/232 เลขใบรับรอง
QMS04020/879) ขอบข่าย คือ“การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” การน�ำระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ชว่ ยให้การบริหารจัดการงานบริการหอสมุดและสารสนเทศมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน ตลอดจน
การให้ความส�ำคัญต่อข้อคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ช้บริการ และน�ำมาปรับปรุงท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การน�ำข้อมูล
เอกสารที่ได้รับการแนะน�ำมาใช้ในกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาให้บริการ เพื่อให้การจัดหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ จะถูกน�ำมาพิจารณาเพื่อใช้ปรับปรุงการให้
บริการต่างๆ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป
• ส� ำ นั ก พัฒนาศัก ยภาพนัก วิทยาศาสตร์ห ้ อ งปฏิ บัติ ก าร (พศ.) (เลขที่ ค� ำขอ QMS50013/1088 เลขใบรั บรอง
QMS07034/1131) ขอบข่ายคือ “การบริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และฟิสกิ ส์” การน�ำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาช่วยในการพัฒนากระบวนการฝึกอบรมให้มคี ณ
ุ ภาพได้ตามมาตรฐาน
ลูกค้าคือผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ มีการประเมินหลังจากฝึกอบรมเป็นระบบ
ชัดเจน ช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าในคุณภาพของหลักสูตรทีผ่ า่ นการอบรม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจยังสามารถน�ำไปสูก่ ารพัฒนากระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีการ
ส�ำรวจความต้องการฝึกอบรมไปยังกลุม่ ลูกค้า เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการจัดท�ำหลักสูตร
ต่างๆ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จึงช่วยให้บริการฝึกอบรมเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
• ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) (เลขที่คำ� ขอ QMS54038/1437 เลขใบรับรอง
QMS12001/1447) ขอบข่ายคือ “การบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี” ซึ่งเทคโนโลยีที่จะ
ถ่ายทอดนีเ้ รียกได้วา่ เป็น “เทคโนโลยีพร้อมใช้” มาจากผลงานวิจยั ของกรมวิทยาศาสตร์
บริ ก ารที่ ส� ำ เร็ จ แล้ ว และพร้ อ มถ่ า ยทอดสู ่ ผู ้ ป ระกอบการที่ มี ค วามพร้ อ ม การน� ำ
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ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ ช่วยให้การบริหารจัดการงานบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ โดยการจัดท�ำหลักสูตรจะต้องมีการส�ำรวจทัง้ ในส่วนงานวิจยั ทีส่ ำ� เร็จ
พร้อมถ่ายทอดของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และส�ำรวจกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่ น�ำมาประมวล
และจัดท�ำหลักสูตร รวมถึงมีการประเมินผลหลังจากรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว เพือ่ น�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ
ไปใช้ปรับปรุงทัง้ เรือ่ งการบริหารจัดการ เนือ้ หาทางวิชาการ วิทยากร ฯลฯ ให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นหลักการข้อหนึง่
ของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
ในปีงบประมาณ 2559 ผูบ้ ริหารระดับสูงของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีความมุง่ มัน่ ให้หน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์
บริการทีม่ ภี ารกิจด้านบริการ ให้มกี ารรับรองระบบคุณภาพร่วมกัน (Harmonize) ในการนีไ้ ด้ผลักดันให้เพิม่ ขอบข่ายการบริการ
รับ-ส่งตัวอย่างและรายงาน ซึ่งอยู่ภายใต้ส�ำนักเลขานุการกรม (สล.) ดังนั้น เป้าหมายปีงบประมาณ 2559 คือ การยื่นขอการ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ครอบคลุม 4 ขอบข่าย

ในปีงบประมาณเดียวกันนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์) ได้ประกาศนโยบายคุณภาพ
เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คือ “เป็นองค์กรทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นกลาง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ”
จากความพยายามร่วมกันของ 4 ส�ำนัก (สท. พศ. ทช. และ สล.) ในที่สุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งเป็น
หน่วยราชการแห่งแรกที่ได้รับจาก สรอ. ในเวอร์ชั่น 2015 ครอบคลุมทั้ง 4 ขอบข่าย คือ
• ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การบริการหอสมุดและการบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร : การบริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ ารทาง
เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์
• ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน : การบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ส�ำนักเลขานุการกรม : การบริการรับ-ส่งตัวอย่าง และรายงาน
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ประโยชน์ทไี่ ด้จากการน�ำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 มาประยุกต์ใช้นนั้ มีทงั้ ต่อเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ าน
องค์กร ลูกค้า และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ดังนี้
1. ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่
• มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของระบบบริหารงานคุณภาพ
• ท�ำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพการท�ำงาน/การให้บริการ แม้จะมีการโอนย้ายหรือเกษียณอายุราชการ
• พนักงานมีจิตส�ำนึกในเรื่องคุณภาพมากขึ้น
• การปฏิบัติงานมีระบบ และมีขอบเขตที่ชัดเจน
• พัฒนาการท�ำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม และเพิ่มทักษะการเขียนคู่มือการท�ำงานอย่างเป็นระบบ
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2. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร
• ช่วยให้ผู้บริหารมีมาตรการขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และโครงสร้างในทางปฏิบัติ ช่วยป้องกันข้อบกพร่อง และ
ง่ายต่อการตรวจสอบผลงานตามนโยบายหรือแผนงาน ตลอดจนเป็นแนวทางให้ง่ายต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ระบุนโยบาย วิธีปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ง่ายต่อการปฏิบัติงาน
ให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย เป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรม
• เป็นเครื่องมือตรวจสอบในองค์กร ช่วยให้การบริหารด�ำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
• มีการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ลดการแก้ปญ
ั หาทีป่ ลายเหตุ เพิม่ การป้องกันหรือก�ำจัดปัญหาทีต่ น้ เหตุ และเพิม่ โอกาสการ
ปรับปรุงคุณภาพการด�ำเนินงานในองค์กร
3. ประโยชน์ต่อองค์กร
• พัฒนาองค์กร การบริหารงาน การผลิต ตลอดจนการบริหารให้เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
• ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ
• ท�ำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น
• ช่วยประหยัดต้นทุนการด�ำเนินงานซึ่งเกิดจากการท�ำงานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ประโยชน์ต่อลูกค้าและประชาชน
• ช่วยให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ
• มีความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพของสินค้าซ�้ำอีก
• ได้รับความคุ้มครองทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการใช้งาน

ประชุมปิดการตรวจประเมินจาก สรอ. วันที่ 3 มิถุนายน 2559
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เครือข่ายสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัญญาดา ตั้งดวงดี • นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ
ตามทีร่ ฐั บาลมีนโยบายบริหารราชการเพือ่ ปฏิรปู ประเทศสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยให้ทกุ ภาคส่วนบูรณาการงานร่วมกัน
ภายใต้เป้าหมายส�ำคัญ คือ ท�ำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพภาคการผลิตและบริการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge based-economy)
อันจะส่งผลให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยองค์ความรู้และการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ภายใต้ระบบสารนิเทศแห่งชาติ (Thai National Information System–THAI NATIS) ส�ำนักหอสมุดฯ
เป็นหน่วยงานหลักในการเป็นศูนย์ประสานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ปัจจุบนั ศปว. มีสมาชิกทัง้ สิน้ จ�ำนวน
29 หน่วยงาน ซึง่ มาจากส่วนราชการทีม่ ฐี านะเป็นหน่วยราชการอิสระขึน้ ตรงกับท่านนายกรัฐมนตรี (1 แห่ง) สถาบันอุดมศึกษา
(4 แห่ง) หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (15 แห่ง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (1 แห่ง)
กระทรวงอุตสาหกรรม (2 แห่ง) กระทรวงพาณิชย์ (1 แห่ง) กระทรวงพลังงาน (1 แห่ง) หน่วยงานภาคเอกชน (2 แห่ง) และ
สมาคมวิชาชีพเฉพาะ (2 แห่ง) มีการท�ำงานร่วมกันในรูปแบบคณะท�ำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ศปว.) มีผลการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในช่วงปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

1. การจัดประชุม

คณะท�ำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) จัดประชุมเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
เพื่อผลักดันการสร้างความร่วมมือในการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การให้บริการยืม-คืนระหว่าง
ห้องสมุดภายในเครือข่าย และการบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม วิธีการดังกล่าวช่วยลดความซ�้ำซ้อนในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์ ประหยัดงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. การเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงานภารกิจของหน่วยงานสมาชิกเครือข่าย

คณะท�ำงาน ศปว. ได้น�ำสมาชิกและผู้สนใจเยี่ยมชมห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และเสริมสร้างประสบการณ์งานสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่หน่วยงานสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คณะท�ำงาน ศปว. ได้จดั สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม…. สร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูล
ความรู้ และงานวิจัย” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ Ideation Space อาคารอุทยานนวัตกรรม ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(สนช.) โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ จ�ำนวนมาก และสมาชิก ศปว. ร่วมออกบูธแนะน�ำบริการสารสนเทศ
การเข้าถึงสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครัง้ นีด้ ว้ ย ในการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ซึง่ เป็นสมาชิกเครือข่าย ศปว. ด้วย ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั รูจ้ กั ในงานนี้ สมาชิก ศปว. น�ำไป
เพิ่มในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไป
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4. การพัฒนาเว็บไซต์ ศปว.

คณะท�ำงานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. ได้ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์และเพิ่มข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ศปว.
(http://www.scitech.in.th) ดังนี้
4.1 โครงสร้างเว็บไซต์
1) เพิ่ม เมนู “ค�ำสั่งแต่งตั้ง”
2) เพิ่ม Tab “Sci network Rss Feed” และ “บทความน่าสนใจ” ในหน้าแรก เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตาม
ข่าวสารทันสมัยได้อย่างอัตโนมัติ
3) เพิ่ม โค้ดลิงค์เว็บไซต์ ศปว. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเป็นสมาชิกและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ต่อไป
4.2 การเผยแพร่ข่าวสารของ ศปว. ผ่านทางเว็บไซต์
1) บทความทางด้านวิทยาศาสตร์ทนี่ า่ สนใจ โดย STKS จาก สวทช. ได้สรุปย่อเนือ้ หาจากวารสารชือ่ ดังระดับโลก 3 ชือ่
คือ Nature, Scientific American และ Science
2) ภาพบรรยากาศการประชุมคณะท�ำงาน ศปว. ครั้งที่ 2-1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 310 ชั้น 3
อาคารส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
3) ภาพบรรยากาศการเยีย่ มชม ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2559
4) ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม” โดย ส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ Ideation Space ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารอุทยานนวัตกรรม ส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ
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การพัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหาร
และน�้ำทางจุลชีววิทยา
ธีระ ปานทิพย์อ�ำพร • นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้บริการตรวจสอบคุณภาพอาหารและน�้ำด้านจุลชีววิทยา
ให้แก่ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและประชาชนทั่วไป การทดสอบอาหารและน�้ำทางด้านจุลชีววิทยานั้นจ�ำเป็นต้อง
รีบทดสอบหลังจากเก็บตัวอย่าง ไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมง ท�ำให้บางครั้งไม่สามารถส่งตัวอย่างทดสอบให้ห้องปฏิบัติการได้ทัน
อาจมีผลท�ำให้ชนิดและปริมาณจุลนิ ทรียใ์ นตัวอย่างอาหารและน�้ำผิดพลาดไป นอกจากนีก้ ารส่งตัวอย่างเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพ
ที่ห้องปฏิบัติการมีค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างและค่าธรรมเนียมการทดสอบอาจเป็นปัญหาต่อผู้ประกอบการระดับชุมชนและ
SMEs ท�ำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพอาหารและน�้ำได้อย่างสม�่ำเสมอ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาชุดทดสอบ
ที่ราคาไม่แพง มีวิธีการทดสอบที่ไม่ยุ่งยากและให้ผลการทดสอบเบื้องต้นมีความน่าเชื่อถือ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพจึงพัฒนาชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มเบื้องต้นในลักษณะการตรวจพบหรือไม่พบ
ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นเพียงพอส�ำหรับการควบคุมคุณภาพน�้ำและอาหาร โดยชุดทดสอบจะต้องมีวิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก
สามารถผลิตในปริมาณมากได้และราคาไม่แพง

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการตรวจสอบชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน�ำ้ และอาหาร
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญได้พัฒนาชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มเบื้องต้น 2 ชุด คือ ชุดทดสอบคุณภาพน�้ำและชุดทดสอบ
คุณภาพอาหาร โดยผลการทดสอบสามารถระบุว่าพบหรือไม่พบเชื้อโคลิฟอร์ม อาศัยหลักการตรวจเชื้อโคลิฟอร์ม อาศัยสมบัติ
ของเชื้อโคลิฟอร์มที่สามารถเปลี่ยนน�ำ้ ตาลแลคโตสเป็นกรดและแก๊สภายใน 24-48 ชั่วโมง โดยทั้ง 2 ชุดทดสอบมีลักษณะเป็น
อาหารเหลวที่มีน�้ำตาลแลคโตส และมีการเติมสารอินดิเคเตอร์ เพื่อให้เห็นผลของการสร้างกรดจากโคลิฟอร์มได้อย่างชัดเจน
ถ้ามีเชือ้ โคลิฟอร์มอาหารทดสอบจะมีลกั ษณะขุน่ และเปลีย่ นสีจากสีมว่ งใสเป็นสีเหลืองขุน่ ชุดทดสอบทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการ
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทียบ ส�ำหรับตรวจสอบคุณภาพน�้ำ ส�ำหรับตรวจสอบคุณภาพอาหาร โดยจะแสดงผลเป็นบวกเมื่อมี
ปริมาณของเชือ้ โคลิฟอร์มเท่ากับ 2.2 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลติ ร โดยวิธมี าตรฐาน (AWWA, 2012, Part 9221) ปัจจุบนั มีการน�ำ
ชุดทดสอบนี้ไปสาธิตในงาน Roadshow สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1
กลุม่ จังหวัดภาคใต้ และสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพือ่ รายได้ทยี่ งั่ ยืน ครัง้ ที่ 2 กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการจ�ำนวนมาก นอกจากนัน้ ยังได้ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร ภาชนะบรรจุ
และผู้ประกอบอาหารของห้องอาหารสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์บริการอย่างสม�่ำเสมอ จึงเห็นได้ว่าชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร์ม
ที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอส�ำหรับการตรวจคุณภาพน�้ำและอาหารเบื้องต้นได้ สามารถใช้งานได้สะดวก ราคาไม่แพง
วิธีทดสอบไม่ยุ่งยาก การอ่านและวิเคราะห์ผลเข้าใจง่ายและให้ผลเบื้องต้นที่น่าเชื่อถือ

ภาพที่ 2 การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร ภาชนะ
บรรจุ และผู ้ ป ระกอบอาหารของห้ อ งอาหารสวั ส ดิ ก าร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การด�ำเนินงานพัฒนาชุดทดสอบนี้จะเป็นประโยชน์ สามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่างง่ายส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ผู ้ ป ระกอบการอาหาร ชุ ม ชนและบุ ค คลทั่ ว ไป ในการตรวจสอบและเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน�้ ำ และอาหารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา
ท�ำให้การติดตามควบคุมคุณภาพน�้ำและอาหารมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น สามารถใช้ในการควบคุมคุณภาพ
อาหารและน�ำ้ เบื้องต้นได้ ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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วศ. ผนึกความร่วมมือภาครัฐเร่งพัฒนาภาคการผลิต
และบริการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
ชินวัฒน์ ทองชัช • นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะ ASEAN Food Reference Laboratory for Food Contact Materials
เห็นความส�ำคัญของข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ กฎระเบียบ ข้อก�ำหนดต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้าน
ความปลอดภัยของบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุสมั ผัสอาหารทีม่ กี ารปรับปรุง เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ภาครัฐจึงต้องผนึกความ
ร่วมมือให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อผลกระทบทั้งทางตรงและโดยอ้อมให้เป็นปัจจุบันแก่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วศ. ด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิต
และส่งออกของไทยให้ก้าวทันสถานการณ์ของโลกและสร้างศักยภาพการแข่งขันในงานบริการให้เข้มแข็ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียนร่วมกับส�ำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดเสวนาและการบรรยายหัวข้อ “The Updating the Legislation on Food Contact
Materials” เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Ralph Derra ผู้เชี่ยวชาญ
จาก ISEGA Institute สมาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาเป็นวิทยากรพิเศษ และคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐของไทย ได้แก่
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเสวนา โดยมีประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบ
มาตรการทางการค้า ด้านวัสดุสัมผัสอาหารทั้งของสหภาพยุโรป ไทยและอาเซียน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 131 คน
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นอกจากนี้ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Determination of Toxic Organic Substances in Food Contact
Materials : Paper and Board” ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี Dr. Ralph Derra
เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทกระดาษแก่บุคลากรของ วศ.

การด�ำเนินงานที่จะเกิดประโยชน์สามารถพัฒนาศักยภาพการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทกระดาษของ วศ.
เพื่อให้บริการทดสอบส�ำหรับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร ช่วยให้บุคลากรภาครัฐ
ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านวัสดุสัมผัสอาหารของไทยและ
ประเทศคู่ค้า สามารถน�ำความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านวัสดุสัมผัสอาหารไปปรับใช้เป็นแนวทางการควบคุมคุณภาพสินค้า
เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การพัฒนาคุณภาพผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า
ด้วยเทคโนโลยีการย้อมด้วยสีธรรมชาติ
อารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ • นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบ มีองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และใช้ศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบในการส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สินค้าผ้าทอเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
จะมีเอกลักษณ์ของตนเองที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านการผลิต ลวดลายผ้า และสีสันบนผ้าที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมถึงค่านิยมในสังคมที่สืบทอดกันมา
ผ้าทอจึงเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจสูงทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถ
ท�ำรายได้ให้แก่ชุมชน และเพื่อให้ผ้าทอเป็นสินค้าที่มีคุณค่า มีเครื่องหมายแสดงถึงคุณภาพที่ได้
มาตรฐาน จึงต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งคุณลักษณะทั่วไป เอกลักษณ์ คุณลักษณะ
ทางกายภาพ ได้แก่ ชนิดเส้นใยที่ใช้ การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและการท�ำให้แห้ง ความ
คงทนของสีต่อการซัก ความคงทนของสีต่อเหงื่อทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง อีกทั้งคุณลักษณะ
ทางเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 5.0–8.0 หากผ้าทอย้อมด้วยสีสังเคราะห์
เมื่อทดสอบรายการสีเอโซต้องไม่มีสารอะโรมาติกเอมีนที่เป็นอันตราย หรือหากมีต้องไม่เกิน
30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม จากการสืบค้นข้อมูลการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พบว่าสินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ่านเกณฑ์ มผช. เฉลี่ยเพียง
ร้อยละ 53 เท่านั้น ซึ่งจากข้อมูลของส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและการลงส�ำรวจเชิงลึก
เพื่อหาสาเหตุที่ผ้าทอไม่ผ่านเกณฑ์ มผช. นั้น ท�ำให้ทราบว่าผู้ประกอบการมีความเข้าใจและความรู้
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ยังไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามทีม่ าตรฐานก�ำหนด อีกทัง้ ผ้าทอทีเ่ คยย้อมด้วยสีธรรมชาติ
นัน้ ในปัจจุบนั มีการย้อมด้วยสีสงั เคราะห์มากขึน้ เพราะสามารถให้สสี นั ทีส่ ดใสและผลิตสีผา้ ได้ตรงตาม
ความต้องการ กรรมวิธกี ารย้อมด้วยสีสงั เคราะห์รวดเร็วไม่ยงุ่ ยาก แต่เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ สีสงั เคราะห์
ที่ใช้ย้อมบางสีนั้นอาจเป็นสีเอโซที่มีสารอะโรมาติกเอมีนที่เป็นอันตราย หากเข้าสู่ร่างกายอาจ
ถูกเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ท�ำปฏิกิริยากับเซลล์แล้วน�ำไปสู่การเกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการเคมี จึงได้ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพผ้าทอสู่การรับรอง
มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีการย้อมด้วยสีธรรมชาติ โดยท�ำงานร่วมกันกับวิทยากรใน
พื้นที่ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่จาก
ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มเป้าหมายจะเป็นทั้งผู้ผลิตผ้าทอชุมชนที่เคยส่งยื่นขอ มผช. แล้ว
ไม่ผ่านการพิจารณา และผู้ที่มีความต้องการจะขอ มผช. โดยด�ำเนินการสร้างความเข้าใจในประเด็น
ปัญหาต่างๆ รวมถึงการฟื้นฟูต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการย้อมด้วยสีธรรมชาติ เน้นให้ใช้พืช
ที่ให้สีที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ด้วยการเลือกใช้สารช่วยย้อมที่เหมาะสม
มาเป็นตัวช่วยในการท�ำให้เส้นใยดูดซับสีได้ดีเพิ่มขึ้น ท�ำให้สีติดทนแก้ไขปัญหาความไม่คงทนของ
สีต่อการซัก และเนื่องจากน�้ำเกี่ยวข้องกับกระบวนการย้อม การล้างเส้นใย ดังนั้นก่อนจะน�ำน�้ำมา
ใช้ในกระบวนการย้อมจึงต้องท�ำการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างก่อน หากคุณภาพน�ำ้ มีค่าความ
เป็นกรด-ด่างเกินเกณฑ์มาตรฐาน (ต�่ำกว่า 5 หรือสูงกว่า 8) จะต้องปรับปรุงคุณภาพน�้ำก่อนน�ำมา
ใช้ในการฟอกย้อม
ผลการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพผ้าทอสูก่ ารรับรองมาตรฐานนี้ เกิดประโยชน์ทำ� ให้สามารถ
ผลักดันให้ผปู้ ระกอบการผ้าทอผลิตสินค้าผ่านเกณฑ์ มผช. ได้มากขึน้ เป็นการสร้างศักยภาพการผลิต
สร้างความเชือ่ ถือในคุณภาพของสินค้าผ้าทอให้กบั ผูบ้ ริโภค และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในการ
ส่งออกสินค้าไทยในเวทีการค้าโลก การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ตลอดจนเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนไทย
ลดปัญหาความไม่ปลอดภัย และผลกระทบต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านฟอกย้อม ซึง่ เกิดจากการสัมผัส
กับสารเคมี และสีสงั เคราะห์ โดยเฉพาะสีสงั เคราะห์บางประเภททีเ่ ป็นสารก่อมะเร็ง สนับสนุนการใช้
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ผลิตสินค้า
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การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล • นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
ผลิตภัณฑ์จักสาน เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท�ำกันมาแต่โบราณ โดยใช้เส้นใยจากพืชเป็นวัตถุดิบ เช่น
ผักตบชวา ต้นกก ไม้ไผ่ ต้นกระจูด ซึ่งเดิมจะผลิตเป็นของใช้ในครัวเรือนหรือเป็นสินค้าภายในชุมชน เช่น กระเป๋า ตะกร้า
กระจาด กล่องใส่ทิชชู เสื่อ ต่อมาได้รับการยกระดับให้เป็นสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีการกระจายสินค้าไปขาย
ทั่วประเทศ และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ก�ำหนดคุณภาพตามชนิดของเส้นใยพืชที่เป็นวัตถุดิบ
ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้า OTOP ควรพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับการรับรอง มผช. เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสม
ผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี นวัตกรรม การพัฒนารูปแบบ ความโดดเด่น เรื่องราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อ
ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดคุณค่าในตัวสินค้า
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
OTOP มีเป้าหมายหนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานให้เข้าสู่การขอรับการรับรอง มผช. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำ� นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและพะเยา ที่ยังไม่เคยขอรับการรับรอง มผช. และก�ำหนด
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้กระบวนการขอรับการรับรอง มผช. ความรู้เรื่องคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จักสานตามข้อก�ำหนด มผช.
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจักสานผลิตภัณฑ์ เช่น การเตรียมวัตถุดิบ การจักสาน การเก็บงานให้เรียบร้อย เพื่อกระตุ้นและ
ผลักดันให้เข้าสูก่ ระบวนการขอรับการรับรอง มผช. นอกจากนี้ ได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีปอ้ งกันการเกิดเชือ้ ราในผลิตภัณฑ์จกั สาน
เพือ่ น�ำไปแก้ปญ
ั หาผลิตภัณฑ์เกิดเชือ้ รา อันจะส่งผลดีตอ่ การขอการรับรองมาตรฐาน มผช.เนือ่ งจากเป็นข้อก�ำหนดในมาตรฐาน
มผช. ของผลิตภัณฑ์จกั สานทุกชนิด ได้กำ� หนดคุณลักษณะทีต่ อ้ งการของผลิตภัณฑ์วา่ จะต้องไม่มรี าปรากฏให้เห็นตลอดชิน้ งาน
เป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการรับรอง มผช. และผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดมากยิ่งขึ้น
การด�ำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม – มกราคม 2559 กลุม่ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ส�ำนักเทคโนโลยีชมุ ชนได้ดำ� เนินการ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์จักสานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในเดือนพฤศจิกายน 2558 และพื้นที่จังหวัดพะเยาในเดือนธันวาคม 2558 ดังนี้
1. จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 17 กลุ่ม มีผู้ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมจ�ำนวน 29 ราย คือ
1.1 กลุ่มจักสานผู้สูงอายุบ้านหนองอ้อ ต�ำบลหนองอ้อ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
1.2 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านเขือน�ำ้ ต�ำบลเขือน�ำ้ อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
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1.3 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านทุ่งใหญ่ ต�ำบลทุ่งใหญ่ อ�ำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
1.4 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโพธิ์ศรีสำ� ราญ ต�ำบลโพธิ์ศรีส�ำราญ อ�ำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
1.5 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านนาเยีย ต�ำบลบ้านชัย อ�ำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
1.6 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านนาเยีย ต�ำบลสร้อยพร้าว อ�ำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
1.7 กลุ่มนางอรสิน นาทา ต�ำบลบ้านผือ อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
1.8 กลุ่มจักสานบ้านโนนคาม ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1.9 กลุ่มจักสานบ้านโนนคาม ต�ำบลเชียงพิณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1.10 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านดงยางน้อย ต�ำบลดอนกลอย อ�ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
1.11 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านนาเยีย ต�ำบลบ้านชัย อ�ำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
1.12 กลุ่มนางทองเรียน รู้ทำ� นอง ต�ำบลศรีธาตุ อ�ำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
1.13 กลุ่มนายหัน ค�ำย่อย ต�ำบลจ�ำปี อ�ำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
1.14 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสีออ ต�ำบลสีออ อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
1.15 ชุมชนบ้านน�้ำพ่น ต�ำบลน�ำ้ พ่น อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
1.16 กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองขาม ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1.17 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านคอนสาย ต�ำบลคอนสาย อ�ำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
2. จังหวัดพะเยา จ�ำนวน 7 กลุ่ม มีผู้ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมจ�ำนวน 22 ราย คือ
2.1 กลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านก๊อซาว ต�ำบลทุ่งกล้วย อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
2.2 กลุ่มสตรีผาช้างมูบผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง ต�ำบลสันป่าม่วง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2.3 กลุ่มสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านแม่อิง ต�ำบลแม่อิง อ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2.4 กลุ่มจักสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านท่าจ�ำปี ต�ำบลท่าจ�ำปี อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2.5 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่ปืม ต�ำบลแม่ปืม อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2.6 กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง ต�ำบลสันโค้ง อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา
2.7 กลุ่มนายธนาวุฒิ ใจกล้า บ้านแม่ใส ต�ำบลแม่ใส อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประโยชน์ที่ได้รับของโครงการนี้ เทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกกนี้สามารถน�ำไปป้องกันการ
เกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติได้กว้างขวางขึ้น ท�ำให้ผลิตภัณฑ์จากกกที่ผ่านการป้องกันการเกิดเชื้อราเป็นที่ต้องการ
ของตลาดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีปัญหาเกิดเชื้อราอีก ท�ำให้ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและมีความรู้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น จนได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยการน�ำเทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมมาผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทยโดยไม่ขัดต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

107

DEPARTMENT OF
SCIENCE SERVICE

DSS
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิก
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อการส่งออก
วรรณา ต.แสงจันทร์ • นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดล�ำปาง เชียงใหม่ และล�ำพูน เป็นแหล่งผลิตเซรามิก
ทีส่ ำ� คัญของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดล�ำปางได้ชอื่ ว่าเป็นเมืองเซรามิก โดยมียทุ ธศาสตร์ของจังหวัด
ปี พ.ศ. 2557 – 2561 คือ ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเซรามิก และสินค้าหัตถอุตสาหกรรมทีม่ ี
คุณภาพ และมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจให้กบั จังหวัดล�ำปาง ผูป้ ระกอบเซรามิกของจังหวัดล�ำปางไม่นอ้ ยกว่า
200 ราย ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูแ้ ละเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์เซรามิก
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในปัจจุบัน มีลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายกันมากไม่เกิดความ
แตกต่างที่โดดเด่นหรือพัฒนาจากเดิม ส่งผลต่อการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าและ
ราคาของสินค้าได้ การแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ผลิต ท�ำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุม
คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน เกิดการลดทอนความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด น�ำไปสู่
การปิดกิจการของผู้ประกอบการเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งหากปัญหานี้ไม่รีบแก้ไข จะท�ำให้มีผู้ประกอบ
การที่ต้องปิดกิจการเพิ่มขึ้นทุกปี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนโยบายในการน�ำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดล�ำปาง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเซรามิกในภาคเหนือ
ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด โดยการท�ำงานบูรณาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล�ำปางซึ่งมีเครือข่ายที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนารูปแบบ และคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมถึงด้านการตลาด การด�ำเนินการครั้งนี้
มุ่งพัฒนาการยกระดับรูปแบบและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับและสามารถจ�ำหน่ายทั้งตลาดในและ
ต่างประเทศได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้ประกอบการได้ร่วมวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตร่วมกับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์
เซรามิก รวมถึงด้านการตลาดจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานทัง้ ในประเทศและมาตรฐานสากล และสามารถน�ำความรูไ้ ปพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองได้
เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ น�ำไปสูก่ ารเติบโตของวิสาหกิจ
อย่างสมดุล
ผลการด�ำเนินงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล�ำปาง และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง
โครงการ และคัดเลือกผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการพัฒนาสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานเข้าร่วมโครงการ
โดยเป็นวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง และ
กลุม่ ประติมากรรมบ้านป่าตาล และจังหวัดล�ำพูน 1 กลุม่ คือ กลุม่ ปัน้ ซะป๊ะดงหลวง และผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดล�ำปาง 10 รายเข้าร่วมโครงการ
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จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารหัวข้อ “ก้าวล�ำ้ คิดทัน ผูบ้ ริโภค กับ Trend 2016 – 2017” และหัวข้อ
“เพิ่มมูลค่าและความแตกต่างด้วยอัตลักษณ์ออกแบบ” ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดล�ำปาง
ล�ำพูน และเชียงใหม่ เพือ่ ให้ความรูแ้ ละแนวคิดแก่ผปู้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 50 ราย
จัดทัศนศึกษาพาผู้ประกอบการดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากบริษัท
ที่มีชื่อเสียงและสถานที่ส�ำคัญ ได้แก่ ดอยดินแดง ขัวศิลปะ พิพิธภัณฑ์บ้านด�ำ ศูนย์เครื่องปั้นดินเผา
เวียงกาหลง และวัดร่องขุ่น จ�ำนวน 1 ครั้ง และจัดประชุมวางแผนในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการน�ำไปปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลิตผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ตามความต้องการของตลาด
ทีมที่ปรึกษาด้านการตลาดลงพื้นที่ส�ำรวจตลาดเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค
และน� ำ ผลจากการส� ำ รวจสรุ ป ข้ อ มู ล ให้ กั บ ที ม ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการออกแบบ และที ม ที่ ป รึ ก ษา
ด้านการออกแบบลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่ง ที่เข้าร่วมโครงการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ตรวจติดตามการด�ำเนินงานของโครงการฯ ระหว่างวันที่
7 – 9 มิถุนายน 2559 ของผู้ประกอบการ จ�ำนวน 9 ราย และร่วมประชุมสรุปความก้าวหน้าของ
โครงการฯ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล�ำปาง
ทีมที่ปรึกษาด้านพัฒนาการผลิตลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษาเรื่องการน�ำผลิตภัณฑ์ส่งยื่นขอ มผช.
แก่ผู้ประกอบการ จังหวัดล�ำปาง 8 ราย กลุ่มประติมากรรมบ้านป่าตาล 2 ราย กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
บ้านเหมืองกุง 2 ราย และกลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง 1 ราย
ทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของผู้ประกอบการ
และพาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการน�ำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ทดลองตลาดในงาน Home &
Décor 2016 ระหว่างวันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2559 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่แอร์พอร์ทจ�ำนวน 10 ราย
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการสามารถน� ำ องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน (มผช.) จ�ำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ และสามารถน�ำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองได้ เพื่อสร้างตลาดใหม่ เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ

รูปผลิตภัณฑ์โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อการส่งออก
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โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP
อาภาพร สินธุสาร • นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ปัจจุบนั บรรจุภณ
ั ฑ์มหี น้าทีแ่ ละบทบาทส�ำคัญทางการตลาดมากขึน้ เพราะบรรจุภณ
ั ฑ์เป็นอีกหนึง่ ปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการรักษาคุณภาพและการยืดอายุของสินค้า รวมทัง้ การเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้า OTOP ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันและมีปริมาณทีอ่ อกสูต่ ลาดค่อนข้างมาก ดังนัน้ บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่มีคุณภาพ สวยงาม โดดเด่นสะดุดตา หรือมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสินค้าอื่นในตลาด จะมีความได้เปรียบ
ในการดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริโภค และส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคได้ นอกจากนี้ ยังสามารถสร้าง
จุดขายโดยน�ำไปเป็นของฝากที่สามารถสร้างความประทับใจระหว่างผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการที่
ผูป้ ระกอบการสินค้า OTOP จะประสบผลส�ำเร็จได้ในระยะยาวนัน้ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั
สินค้าจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ควรให้ความส�ำคัญ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงให้การส่งเสริมด้านการตลาดแก่ผปู้ ระกอบการสินค้า OTOP ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 และได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการจัดท�ำโครงการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่
อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของประดับและของที่ระลึก ผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ให้มีความสวยงามโดดเด่น มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า OTOP รวมถึงการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เกิดการปรับตัวในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่ตลาดโลกในล�ำดับต่อไป
ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP
มีการด�ำเนินงานพัฒนาและจัดท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์/ฉลากสินค้า/ตราสินค้า ให้แก่สนิ ค้า OTOP จ�ำนวน 60 ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ละไม่น้อยกว่า 1,000 ชิ้น ในพื้นที่ 27 จังหวัด ดังนี้
1. ภาคเหนือ จ�ำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ เลย เพชรบูรณ์ พะเยา ล�ำปาง ล�ำพูน ตาก พิษณุโลก
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวล�ำภู ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
และกาฬสินธุ์
3. ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ สระแก้ว และประจวบคีรีขันธ์
4. ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล
ประเภทของสินค้า OTOP ที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้า/ตราสินค้า มีดังนี้
1. อาหารและเครื่องดื่ม จ�ำนวน 32 ผลิตภัณฑ์
2. สมุนไพร จ�ำนวน 11 ผลิตภัณฑ์
3. ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก จ�ำนวน 13 ผลิตภัณฑ์
4. ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�ำนวน 4 ผลิตภัณฑ์
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ประโยชน์ที่ได้รับ ท�ำให้สินค้า OTOP ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP
ของประเทศไทยมีคุณภาพและความสวยงามจูงใจผู้บริโภค
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การทดสอบโลหะเป็นพิษในผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด
จิรสา กรงกลด • นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้อยู่ทุกครัวเรือน จากเดิมที่ผลิตภัณฑ์เดียวสามารถใช้ท�ำ
ความสะอาดได้หลายประเภท ได้มีการพัฒนาดัดแปลงจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่จ�ำเพาะเจาะจง ตามวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดออกมาจ�ำหน่ายในท้องตลาดหลายยี่ห้อ
และมีการใช้สูตรที่แตกต่างกันท�ำให้ต้องมีมาตรฐานก�ำหนดเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและ
มีความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดทีด่ จี ะสามารถขจัดสิง่ สกปรกออกไป และเมือ่ ท�ำความสะอาดแล้วจะ
ไม่เหลือสิ่งตกค้างที่เป็นพิษบนพื้นผิวของสิ่งที่ถูกท�ำความสะอาดนั้น ๆ
สิ่งตกค้างที่เป็นพิษที่ส�ำคัญในผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด ได้แก่ สารประเภทโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว (Pb)
สารหนู (As) ปรอท (Hg) ซึ่งถ้าได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากพอ จะท�ำให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย
ถึงชีวิตได้ การทดสอบหาปริมาณสารพิษในผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดจึงถูกก�ำหนดให้เป็นมาตรฐานขึ้น รวมถึง
ก�ำหนดปริมาณโลหะหนักที่ให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดแต่ละชนิด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการเคมี ได้ให้บริการทดสอบหาปริมาณโลหะเป็นพิษในผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาด เช่น ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดประเภทเหลวส�ำหรับถ้วยชาม ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดชนิดเหลว
ส�ำหรับเครือ่ งใช้เด็กอ่อน ผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้า ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดพืน้ ผิว ด้วยเครือ่ งวิเคราะห์หาธาตุปริมาณ
น้อย (Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ซึ่งจากการทดสอบตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กันยายน 2559 จ�ำนวน 30 ตัวอย่าง
160 รายการ พบว่าไม่มีปริมาณโลหะหนักตัวใดในผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่จะ
ไม่พบปริมาณโลหะหนัก จะมีจ�ำนวน 2 ตัวอย่างที่ตรวจพบสังกะสี แต่มีปริมาณต�่ำไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่ส่งมาทดสอบมีปริมาณโลหะเป็นพิษอยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด ไม่เป็นอันตราย
ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

การทดสอบปริมาณโลหะเป็นพิษในผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด

เตรียมตัวอย่างด้วยเครือ่ ง Microwave digestion
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ตัวอย่าง ปริมาณโลหะเป็นพิษที่ให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด
ชื่อมาตรฐาน		
ชื่อผลิตภัณฑ์		
เกณฑ์ก�ำหนด
มอก. 474-2542 ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด
โลหะเป็นพิษทั้งหมด (แคดเมียม ตะกั่ว พลวง สารหนู ปรอท)
		
ประเภทเหลวส�ำหรับถ้วยชาม
ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส�ำหรับชนิดธรรมดา
				
และ ไม่เกิน 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส�ำหรับชนิดเข้มข้น
มอก. 477-2555 ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
ตะกั่ว ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
				
สารหนู (ค�ำนวณเป็น As2O3) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
				
ปรอท ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
มอก. 2201-2547 ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด
โลหะเป็นพิษทั้งหมด (แคดเมียม ตะกั่ว พลวง สารหนู ปรอท)
		
ชนิดเหลวส�ำหรับเครื่องใช้เด็กอ่อน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
มอก. 2224-2548 ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน�้ำมัน
ปรอท ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร
				
ซีลีเนียม ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร
				
แคดเมียม ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร
				
ตะกั่ว ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร
				
สารหนู ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร
				
โครเมียม ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร
				
แบเรียม ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร
				
นิกเกิล ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร
				
ทองแดง ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
				
สังกะสี ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร
				
แมงกานีส ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร
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การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
Gauge Block ชนิด Steel
เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ • นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
Gauge Block เป็นแท่งเทียบมาตรฐาน ด้านความยาวและมิตริ ะดับทุตยิ ภูมิ มีรปู ทรงเป็นสีเ่ หลีย่ มมุมฉากท�ำจากวัสดุทมี่ ี
ความแข็ง มีความทนทานต่อการเสียดสี ไม่สกึ หรอและไม่เป็นสนิมง่าย เช่น โลหะชนิดเหล็กกล้า (Steel), เหล็กกล้าผสมคาร์ไบด์
(Steel Carbide) หรือเซรามิก และผิวหน้าสัมผัสทั้งสองด้านเรียบและขนานกัน ซึ่งจัดแบ่งระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
(Tolerance Class) ตามมาตรฐาน ISO 3650 อยู่ 4 เกรด ดังนี้
• Gauge Block Grade K เป็นแท่งเทียบมาตรฐานอ้างอิงระดับทุติยภูมิที่มีความแม่นและความเที่ยงสูง ใช้ในการ
ถ่ายทอดค่าความถูกต้องกับ Gauge Block ที่มีเกรดต�ำ่ กว่า ด้วยวิธีการเปรียบเทียบจากเครื่อง Gauge Block Comparator
• Gauge Block Grade 0 เป็นแท่งเทียบมาตรฐานเหมาะส�ำหรับการใช้ในห้องสอบเทียบความยาวและมิติ ที่ให้บริการ
สอบเทียบแก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ห้องปฏิบัติการวิจัย
• Gauge Block Grade 1 เป็นแท่งเทียบมาตรฐานเหมาะส�ำหรับการใช้ตรวจสอบค่าของเครื่องมือวัดทั่วๆ ไปใน
ภาคอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น
• Gauge Block Grade 2 เป็นแท่งเทียบมาตรฐานเหมาะส�ำหรับการใช้งานผลิต โดยเอา Gauge Block ใช้ประกอบเพือ่
วัดค่าต่างๆ ของชิ้นงานที่ต้องผลิตหรือใช้ในการติดตั้งเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม
การสอบเทียบเครือ่ งมือวัดด้านความยาวและมิติ มีความส�ำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตวัสดุอุปกรณ์
ทีต่ อ้ งการความแม่นย�ำสูง จึงมีความจ�ำเป็นต้องน�ำหลักของมาตรวิทยาเข้ามา
สร้างความเชื่อมั่นในการวัดและผลิต ห้องปฏิบัติการสอบเทียบต้องได้รับ
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ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถและความช�ำนาญด้านการวัดของห้องปฏิบตั ิ
การสอบเทียบความยาวและมิติ ที่ให้บริการสอบเทียบแก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐ
และเอกชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัด
Gauge Block ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นทุติยภูมิ ส�ำหรับเครื่องมือวัดด้านความยาว
และมิติ เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไดอัลเกจ เป็นต้น จึงด�ำเนินการจัด
กิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร สาขาสอบเทียบ รายการสอบเทียบ
Gauge Block ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเลือก Gauge Block ชนิดโลหะ Steel เป็น
Artifact จ�ำนวน 5 ชิน้ ขนาด 2.5 mm, 10 mm, 25 mm, 50 mm และ 100 mm
จ�ำนวน 2 ชุดตัวอย่าง ซึ่งมีระยะเวลาการด�ำเนินงานของกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เดือน
มกราคม 2559 และสิ้นสุดกิจกรรมประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 14 ห้องปฏิบัติการ
การคัดเลือกวัตถุตัวอย่าง ในกิจกรรมนี้พิจารณาเลือก Gauge Block ชนิดโลหะ Steel เป็นวัตถุตัวอย่าง เนื่องจากเป็น
แท่งเทียบมาตรฐานทีใ่ นห้องปฏิบตั กิ ารในภาคอุตสาหกรรมนิยมใช้ทวั่ ไป เนือ่ งจากเป็นโลหะชนิดคงทนถาวร ไม่แตกหักง่าย ราคา
เหมาะสม จึงน�ำมาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงส�ำหรับการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดต่างๆ เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ เกจวัด
ความหนา เป็นต้น ซึง่ ทางศูนย์ฯ จะจัดท�ำกล่องบรรจุตวั อย่างแบบพิเศษ เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ระหว่างขนส่งได้
การคัดเลือกห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิง (Reference Laboratory) พิจารณาตามข้อก�ำหนด ISO/IEC 17043 ค่า assign value
จากห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบจะต้องสามารถสอบย้อนกลับ และประเมินค่าความไม่แน่นอนอย่างเหมาะสม (traceability and
measurement uncertainty) ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในข้อก�ำหนดดังกล่าว ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสถาบันมาตร
แห่งชาติ, ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่สามารถ
สอบย้อนกลับไปยัง SI unit ได้
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มี Standard Gauge Block ที่มีความเที่ยง
และความแม่นในระดับทุตยิ ภูมิ พร้อมทัง้ มีเครือ่ งมือวัดเปรียบเทียบ Gauge Block จึงจะสามารถเข้าร่วมสมัครได้ จากนัน้ ศูนย์ บท.
จะเป็นผูจ้ ดั ท�ำเอกสารข้อแนะน�ำส�ำหรับห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมฯ เพือ่ ท�ำความเข้าใจในวิธปี ฏิบตั กิ ารรับ-ส่ง
ตัวอย่าง ซึง่ ห้องปฏิบตั กิ ารจะเป็นผูม้ ารับตัวอย่างทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการ รหัสห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร การรายงานผล
การวัดและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด การท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมถึงเงือ่ นไขต่าง ๆ
ที่ระบุอยู่ในข้อแนะน�ำวิธีปฏิบัติ เมื่อห้องปฏิบัติการน�ำวัตถุตัวอย่าง ที่ได้รับไปด�ำเนินการวัดเปรียบเทียบกับ Standard Gauge
Block ของห้องปฏิบัติการ ตามวิธีการปฏิบัติของห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามเอกสารอ้างอิง (Document Standard) ที่ใช้
เช่น ISO 3650, JIS 7506 เป็นต้น และจัดท�ำรายงานผลการวิเคราะห์ พร้อมทั้งประเมินค่าความไม่แน่นอน ส่งกลับมายังศูนย์ฯ
เพือ่ ท�ำการประเมินผลการเปรียบเทียบผลการวัด ทางศูนย์ฯ จะจัดท�ำรายงานเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการให้กบั ห้องปฏิบตั กิ าร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต่อไป
เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้ทราบถึงผลการ
ทดสอบความช�ำนาญ จากรายงานผลการเปรียบเทียบผลการวัดที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์การยอมรับได้ คือมีค่า En Ratio < 1.0 ทั้งนี้
ในกรณีที่ผลการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการไม่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับได้คือ En Ratio >1.0 ห้องปฏิบัติการ
ที่ได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ควรตรวจสอบหาสาเหตุ ด�ำเนินการแก้ไข และหาแนวทางป้องกัน ห้องปฏิบัติการสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นในระบบคุณภาพตามข้อก�ำหนด ISO/IEC 17025 ในการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการและมีประกันคุณภาพ
การสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการสามารถพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มความช�ำนาญด้านการวัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวและมิติ
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การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านยางแท่งเอสทีอาร์ ด้วยกิจกรรม
ทดสอบความชำ�นาญห้องปฏิบัติการ
วรรณี อู่ไพบูรณ์ • นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ยางแท่งเอสทีอาร์ เป็นสินค้าส่งออกที่สำ� คัญของประเทศไทย ยางแท่งที่จะส่งออกจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
กองการยาง หรือห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตการเป็นผูจ้ ดั ให้มกี ารวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพยาง จากกองการยาง กรม
วิชาการเกษตร ซึง่ เดิมการอนุญาตและการรับรองห้องปฏิบตั กิ ารยางแท่งของภาคเอกชนไม่มคี มู่ อื และหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ
งานที่เป็นเอกสาร แต่มีการตรวจประเมิน การทดสอบคู่ขนาน และการทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการและไม่มี
การทดสอบความช�ำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานสากล ปัจจุบันกองการยาง มีห้องปฏิบัติการยางแท่งของภาค
เอกชนอยูใ่ นความรับผิดชอบมากกว่า 60 บริษทั กองการยางจึงได้หาแนวทางการพัฒนางานด้านการอนุญาต และ รับรองห้อง
ปฏิบัติการยางแท่งของภาคเอกชน เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคเอกชนเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้ประสาน
ความร่วมมือกับศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร จัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ น�ำ
ผลจากกิจกรรมฯ ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้กับห้องปฏิบัติการด้านยาง ซึ่งเป็นการ
ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของกรมวิชาการเกษตร จึงท�ำให้เกิดเป็นความตกลงทีจ่ ะปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน และ
ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกรมวิทยาศาสตร์บริการ เกี่ยวกับ “โครงการพัฒนาศักยภาพห้อง
ปฏิบัติการของประเทศไทย ในการทดสอบคุณภาพยางแท่ง เอสทีอาร์ (STR) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025”
ในปีงบประมาณ 2559 กองการยาง และศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ มีโครงการร่วมกัน
คือการพัฒนาห้องปฏิบัติการยางแท่งด้วยกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญการโดยศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ ท�ำหน้าที่เป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ กองการยางท�ำหน้าที่เป็นผู้เตรียมตัวอย่างและทดสอบ
ความเป็นเนื้อเดียวกันและความเสถียรของตัวอย่าง โดยจัดให้มีกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบ
ยางแท่ง เอสทีอาร์ จ�ำนวน 2 ครัง้ คือในเดือนพฤษภาคมและเดือนกรกฎาคม 2559 รายการทดสอบทีใ่ ช้ในกิจกรรม คือรายการ
ทดสอบทีใ่ ช้ในการตรวจสอบคุณภาพยางมี 8 รายการคือ ปริมาณสิง่ สกปรก (Dirt), ปริมาณเถ้า (Ash), ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen),
ปริมาณสิ่งระเหย (Volatile matter), ดัชนีความอ่อนตัว (PRI), ค่าความอ่อนตัวเริ่มต้น (Plasticity original), สี (Colour),
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ความหนื ด (Mooney viscosity) และมี ก ารสอบถามข้ อ มู ล จาก
ห้องปฏิบัติการด้านยาง เกี่ยวกับวิธีทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
การสอบเทียบเครือ่ งมือ การควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบตั กิ ารอีกด้วย
ผลการจัดกิจกรรมทั้งสองครั้ง มีห้องปฏิบัติการสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน 74 ห้องปฏิบัติการ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารส่ ว นใหญ่ มี ผ ลการทดสอบความช� ำ นาญเป็ น ที่
น่าพอใจคือมีค่า z - score น้อยกว่า 2 อยู่ที่ 90 - 100 เปอร์เซ็นต์
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านยาง
Block rubber (Round 1)
วันที่เริ่มกิจกรรม 10 พฤษภาคม 2559
No. No. of Participants (percentage)
Test items
of | z | < 2.0 2.0 < | z | < 3.0 | z | > 3.0
labs
1. Dirt, %w/w
74 67 (90.5)
2 (2.7) 5 (6.8)
2. Ash, %w/w
74 73 (98.6)
1 (1.4)
3. Nitrogen, %w/w
74 71 (95.9)
2 (2.7) 1 (1.4)
4. Volatile matter, %w/w 74 74 (100.0)
5. Plasticity Retention
73 72 (98.6)
1 (1.4)
Index, PRI
6. Plasticity original, Po 74 73 (98.6)
1 (1.4)
7. Colour, Lovibond scale 14 10 (71.4)
4 (28.6)
8. Mooney viscosity,
73 73 (100.0)
ML(1+4)OC

Block rubber (Round 2)
วันที่เริ่มกิจกรรม 13 กรกฎาคม 2559
No. No. of Participants (percentage)
of | z | < 2.0 2.0 < | z | < 3.0 | z | > 3.0
labs
75 69 (92.0)
4 (5.3)
2 (2.7)
75 75 (100.0)
75 69 (92.0)
4 (5.3)
2 (2.7)
75 73 (97.3)
2 (2.7)
74 73 (98.6)
1 (1.4)
75 75 (100.0)
14 13 (92.9)
75 75 (100.0)

-

1 (7.1)
-
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ข้อมูลของห้องปฏิบตั กิ ารด้านยางทีไ่ ด้จากการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญฯ พบว่าห้องปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่ใช้เครือ่ งมือ
ที่เหมาะสม มีการสอบเทียบเครื่องมือวัด แต่ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ และต้องการความรู้
ในเรื่องการควบคุมคุณภาพและการจัดท�ำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบ
ความช�ำนาญฯ และกองการยาง ได้นำ� ข้อมูลดังกล่าว มาใช้ประกอบการวางแผนการท�ำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านยางแท่งของประเทศ การด�ำเนินการขั้นต่อไปคือจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญฯ จ�ำนวน 2 ครั้งต่อปี และจัดการอบรม
ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 ให้แก่
บุคลากรห้องปฏิบัติการด้านยาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
สากลต่อไป
เพื่อเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านยาง ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
และเป็นการเพิ่มศักยภาพการส่งออกยางแท่งเอสทีอาร์ของไทยสู่ตลาดสากล ช่วยให้การออกใบอนุญาตฯ ของกองการยาง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
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การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบ
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)
จิราวรรณ หาญวัฒนกุล • นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ มีภารกิจหลักคือการจัดกิจกรรม
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร
รายการใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมฯ เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) รายการ C, Cr, Mn, Mo, Ni, P, S and Si in Stainless
steel เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของเหล็กกล้าไร้สนิม
การทีเ่ หล็กกล้าไร้สนิมเป็นวัสดุทสี่ ำ� คัญในภาคอุตสาหกรรม เนือ่ งจากสามารถน�ำมาใช้ในการผลิตเป็นอุปกรณ์หรือภาชนะ
ได้หลายชนิด เช่น เครื่องตัด เครื่องครัว เวชภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี
ผลิตยา และโรงกลั่นน�้ำทะเล เป็นต้น การที่เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นที่นิยมน�ำมาผลิตหรือใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรมนั้น
เนื่องมาจากสมบัติที่ดีของเหล็กหล้าไร้สนิมที่สามารถต้านทานต่อการสึกกร่อนได้ดี มีความแข็งแรง ทนกรดด่างได้ดี และมี
ความเหนียวแข็งในสภาพอุณหภูมติ ำ�่ ซึง่ การทีจ่ ะน�ำเหล็กกล้าไร้สนิมมาใช้ผลิตเป็นเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์นนั้ จ�ำเป็นต้องทราบถึง
คุณภาพ ประเภทหรือเกรด เพือ่ ทีจ่ ะเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่าต่อการใช้งาน ดังนัน้ การทดสอบองค์ประกอบทางเคมี
และปริมาณของธาตุแต่ละชนิดจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของเหล็กกล้าไร้สนิม ดังนั้นทางศูนย์บริหาร
จัดการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการจึงเล็งเห็นความส�ำคัญในการทดสอบหาองค์ประกอบทางเคมีของเหล็กกล้าไร้สนิม
จึงได้จัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการขึ้นเป็นกิจกรรมใหม่ในปี 2559 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับห้องปฏิบัติ
การทดสอบ

สรุปผลการด�ำเนินงาน

ห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบเหล็กกล้าไร้สนิมในครัง้ นีม้ ที งั้ ห้องปฏิบตั กิ าร
ที่มาจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีห้องปฏิบัติการเข้าร่วมทั้งสิ้น 11 ห้องปฏิบัติการ ได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมทดสอบความ
ช�ำนาญในเดือนธันวาคม 2558 สิ้นสุดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2559
ตัวอย่างส�ำหรับกิจกรรม เป็นตัวอย่างเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) ลักษณะตัวอย่างเป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 40 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 25 มิลลิเมตร ด้านข้างผิวตัวอย่างจะระบุตัวอักษรพร้อมหมายเลข
ตัวอย่าง บรรจุในถุงพลาสติกและหุ้มห่อด้วยพลาสติกกันกระแทกอีกชั้นหนึ่ง และน�ำส่งให้ห้องปฏิบัติการทางไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ (EMS)
การประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบตั กิ ารในรายการ C, Cr, Mn, Mo, Ni, P, S and Si in Stainless steel คณะผูด้ ำ� เนินงาน
ใช้ค่าเฉลี่ยโรบัสต์ (Robust average) เป็นค่าก�ำหนด (Assigned value, xpt) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน
การทดสอบความช�ำนาญ (Standard deviation for proficiency assessment, pt) ใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโรบัสต์
(Robust standard deviation, S*) ซึ่งค�ำนวณตามวิธี Algorithm A ตามมาตรฐาน
ISO 13528 : 2015 และเมื่อพิจารณาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานของค่าก�ำหนด
u(xpt) พบว่ามีค่ามากกว่า 0.3 เท่าของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน
การทดสอบความช�ำนาญของกิจกรรม u(xpt)>0.3 pt ดังนั้นคณะผู้ด�ำเนินงานจะ
เลือกใช้ z′-score เพือ่ ประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบตั กิ าร โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมิน
การแสดงค่า z′- score
เกณฑ์การยอมรับ
| z′ | < 2.0
ผลเป็นที่น่าพอใจ (satisfactory)
2.0 < | z′ | < 3.0
ผลเป็นที่น่าสงสัย (questionable)
| z′ | > 3.0
ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ (unsatisfactory)
จากเกณฑ์การประเมินค่า z′- score ซึ่งถ้าผลของ | z′ | มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3.0 แสดงว่าผลทดสอบนั้นได้ผลไม่เป็นที่
น่าพอใจ (unsatisfactory) ต้องหาสาเหตุและด�ำเนินการแก้ไข และถ้าผลของ | z′ | มีค่ามากกว่า 2.0 แต่น้อยกว่า 3.0 แสดงว่า
ผลทดสอบผลเป็นที่น่าสงสัย (questionable) แสดงว่าผลทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวัง ต้องทบทวนวิธีการทดสอบใหม่
ถ้าผลของ | z′ | มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 แสดงว่าผลทดสอบนั้นเป็นที่น่าพอใจ (satisfactory) ซึ่งจากการประเมิน
สมรรถนะของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการได้
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการด้วยค่า z′- score
Test item
No. of results		 No. of Participants (percentage)
(% by mass)		
| z′ | < 2.0
2.0 < | z′ | < 3.0
| z′ | > 3.0
Carbon (C)
8
8 (100.0%)
0 (0%)		
0 (0%)
Chromium (Cr)
10
8 (80.0%)
0 (0%)		
2 (20.0%)
Manganese (Mn)
10
8 (80.0%)
1 (10.0%)
1 (10.0%)
Molybdenum (Mo)
9
7 (77.8%)
0 (0%)		
2 (22.2%)
Nickel (Ni)		
10
8 (80.0%)
0 (0%)		
2 (20.0%)
Phosphorus (P)
8
8 (100.0%)
0 (0%)		
0 (0%)
Sulphur (S)
8
-		
Silicon (Si)		
10
8 (80.0%)
1 (10.0%)
1 (10.0%)
หมายเหตุ ส�ำหรับรายการ Sulphur (S) ไม่ทำ� การประเมินค่า z′- score เนือ่ งจากค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานทีค่ ำ� นวณจาก
ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าการกระจายตัวมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ โดยพิจารณาจาก Standard
method ASTM E 1086-14 และจากข้อคิดเห็นของที่ปรึกษา (Expert judgment)
จากตารางท�ำให้ทราบว่ายังมีห้องปฏิบัติการที่ได้ผลเป็นที่น่าสงสัยและได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจอยู่ประมาณ ร้อยละ 10-25
ห้องปฏิบตั กิ ารเหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องพัฒนาการทดสอบโดยตรวจสอบเครือ่ งมือ ต้องได้รบั การตรวจสอบสมรรถนะอย่างต่อเนือ่ งและ
มีการบ�ำรุงรักษาที่ถูกวิธีตามคู่มือการใช้เครื่องมือ การควบคุมคุณภาพผลทดสอบจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับที่ระบุไว้
ในการทดสอบแต่ละวิธี
ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาศักยภาพการทดสอบในด้านการหาองค์ประกอบทางเคมีของเหล็กกล้าไร้สนิม และ
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างต่อเนื่องจะได้รับประโยชน์ในการเฝ้าระวังสมรรถนะการทดสอบได้อย่างต่อเนื่อง
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีและในระบบคุณภาพตามข้อก�ำหนดของการรับรองตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
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การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค
พรพรรณ ปานทิพย์อ�ำพร • นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
โดยเร่งรัดการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ พัฒนาชีวิตและสร้างฐานความรู้
ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
ที่ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานยังไม่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวต้องเริ่มจากการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก�ำหนด ISO/IEC 17025
และการจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อน�ำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกให้ได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานสากลต่อไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร ได้จดั
ท�ำโครงการส่งเสริมการรับรองห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบในภูมภิ าคขึน้ เพือ่ เป็นการสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
การด�ำเนินงานโครงการส่งเสริมการรับรองห้องปฏิบัติการในภูมิภาคนี้ ได้จัดสัมมนา 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1” จัดขึ้น
ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ หลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค จัดขึ้นในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้
จังหวัดระยอง
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โดยในงานสัมมนามีการให้ความรู้เกี่ยวกับ การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการด้วยระบบ
MSTQ ประโยชน์ของการรับรองและการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเข้าสู่
อาเซียน ส่วนในเรื่องการจัดท�ำระบบคุณภาพ ได้มีการบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้ ได้แก่ ข้อก�ำหนด
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การเริม่ ต้นการจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO/IEC 17025
การเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ และแนวทางการตรวจสอบความสม
เหตุสมผลของวิธีทดสอบ ประกันคุณภาพผลการทดสอบ ประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
ผลสะท้อนกลับจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ผู้เข้าร่วมงานต้องการให้ วศ. จัดงานสัมมนาใน
รูปแบบนี้ต่อไปเนื่องจากท�ำให้ห้องปฏิบัติการทราบถึงความส�ำคัญของมาตรฐาน ISO/IEC 17025
และได้รู้จักส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งขอให้จัดอบรมเพิ่มเติมในรายละเอียด
ของหัวข้อตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธที ดสอบและการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสามารถน�ำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อก�ำหนด ISO/IEC 17025 ความรู้ทางด้านวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ และไปใช้เป็นความรู้รากฐานในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็น
ที่ยอมรับ ท�ำให้สินค้าได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่เชื่อถือได้ สร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้บริโภค อันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญในการสร้างมูลค่าของสินค้า เพิ่มศักยภาพให้แก่
ผู้ประกอบการ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถพัฒนาขยายธุรกิจให้
เติบโตขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่จะจ�ำหน่ายสินค้าและบริการได้ทั้งตลาดภายใน
และต่างประเทศ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมทดลองและค้นหาความรู้
วิทยาศาสตร์ ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
จิตลดา คณีกุล • นักวิชาการเผยแพร่
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมและ
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อาทิ สถานี
เทียนเจลมหาสนุก สถานีเด็กวิทย์พิชิตเกม สถานีหิมะในขวดแก้ว สถานีตอบค�ำถามวิทยาศาสตร์
ฯลฯ ซึ่งปีนี้งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2559 ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถนนโยธี และถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ
ส�ำหรับปีนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำ� หนดธีมการจัดงานโดยมุ่งเน้นไปที่ 2 วาระหลัก ได้แก่
กิจกรรมเกี่ยวกับถั่ว เนื่องจากปีนี้ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO
ได้ก�ำหนดให้ปี 2559 เป็นปีสากลแห่งถั่วเมล็ดแห้ง (International Year of Pulses) และกิจกรรม
ที่เป็นการบูรณาการกันระหว่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี (STEM)
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการขวนขวายความรู้ด้วยตัวเองผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาลยุคปัจจุบัน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับเยาวชนที่มาเที่ยวชมงาน โดยจัดสถานี
“สวนสนุก วศ.” เพือ่ ให้เยาวชนได้สนุกเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ดว้ ยการทดลอง ปฏิบตั จิ ริง จ�ำนวน 12 เรือ่ ง
เช่น สถานีคลังสมองนักวิทย์น้อย ประกอบด้วยกิจกรรมส�ำหรับเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม
และมัธยมศึกษา ครู ผูป้ กครอง ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป อาทิ การระบายสี ปัน้ แป้งดิน มุมนิทรรศการ
หนังสือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ สถานีพวงกุญแจดินญี่ปุ่น เป็นการท�ำกุญแจรูปแบบต่างๆ จากดินญี่ปุ่น
ส่งเสริมการสร้างสรรค์จินตนาการและความคิด สถานีเทียนเจลมหาสนุก สถานีเด็กวิทย์พิชิตเกม
สถานีหิมะในขวดแก้ว สถานีตอบค�ำถามวิทยาศาสตร์ สถานีเครื่องดื่มม็อกเทลข้าวเพื่อสุขภาพ
สถานีความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ สถานีมหัศจรรย์สีแฟนซีขวดน�้ำ สถานีสบู่แฟนซี และสถานี
เซรามิกพาเพลิน เป็นต้น
งานถนนสายวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมส�ำคัญที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังกระตุ้นและจุดประกาย
ให้เยาวชนไทย หันมาสนใจเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพด้านดังกล่าว
ในเด็กและเยาวชนผ่านการฝึกฝนวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ด้วยพื้นฐานของการสร้างสรรค์สังคม
แห่งการเรียนรู้ และสังคมที่มีเหตุมีผล สร้างแรงบันดาลใจในการน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ มาใช้ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมเปลี่ยนประเทศไทย
ไปสู่สังคมนวัตกรรม
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7 มกราคม 2559 ดร.สุ ท ธิ เวช ต.แสงจั น ทร์ อธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ถนน
สายวิทยาศาสตร์” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ทัง้ นีก้ รมวิทยาศาสตร์บริการจัดกิจกรรม
และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ สัมผัส
อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้าง
ประสบการณ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ พั ฒ นาความคิ ด เรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริง ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กิจกรรมทดลองและค้นหาความรู้วิทยาศาสตร์ ในงาน
ถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

9 มกราคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ การเข้ า ร่ว มพิ ธีเ ปิ ด งานฉลองวั น เด็ ก
แห่งชาติประจ�ำปี 2559 ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัด
กิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้
สั ม ผั ส อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด และเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริง อาทิ การท�ำถุงมือยางพารา หิมะในขวดแก้ว
เป็นต้น ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ท�ำเนียบรัฐบาล

พิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2559 ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
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กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต วันที่ 1 ตุลาคม

1 ตุลาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วม
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องใน “วันที่ระลึก
คล้ายวันสวรรคต วันที่ 1 ตุลาคม” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

6 ตุลาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการมอบใบรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ให้แก่ ห้องปฏิบตั กิ าร SGS CAMBODIA LABORATORY ส่งผลให้เกิดความมัน่ ใจและผลการทดสอบเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล ณ Sofitel Phnom Penh Phokeethra, Grand Ballroom 2 กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
กรมวิทยาศาสตร์บริการวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำ�ปี 2558

19 ตุลาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผูบ้ ริหาร เข้าร่วมพิธวี างพานพุม่ และ
ถวายราชสดุดเี พือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี” เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมพิธเี ปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำ�ปี 2558

15 พฤศจิกายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2558” (National Science and Technology Fair 2015)
ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
ซึง่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รว่ มจัดนิทรรศการครัง้ นีด้ ว้ ย แนวคิดการจัดเป็นการปลูกความคิด สร้างนักวิทย์รนุ่ เยาว์ เพือ่ มุง่ ให้
เด็กและเยาวชนตลอดจนผู้เข้าร่วมชมงานได้รับความรู้ สาระเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เกี่ยวกับแสงสี น�้ำ และ
ดิน ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี 2558

22 พฤศจิกายน 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2558 โดยมี ดร.สุทธิเวช
ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานพิธอี ย่าง
พร้อมเพรียง ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง ต�ำบลเขาแร้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการหนุนผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้
สู่ความสำ�เร็จด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 พฤศจิกายน 2558 ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กา้ วไกลสูร่ ะดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรือ่ ง
“สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 1 โดยมี นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
คณะผู้บริหาร และข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้ สาธารณสุข
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม
ไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ความสำ�คัญของการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs

27 พฤศจิกายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
ความส�ำคัญของการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ในหัวข้อสถานการณ์
SMEs ในประเทศไทย กลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs และเสวนาเรื่องบทบาทของห้องปฏิบัติการ
กับการควบคุมคุณภาพสินค้าแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

4 ธันวาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก AEC
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

14 ธันวาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะนักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ
คณะผู้แทนจาก AEC ซึ่งเป็นคณะที่เข้าร่วมประชุม ASEAN Participants of Workshop on Quality Infrastructure for
Innovative and Competitive AEC ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการมาตรฐาน ประกอบด้วย งานทดสอบ สอบเทียบ
การรับรองห้องปฏิบัติการ และหารือร่วมกันกับนักวิจัยของ วศ. ณ ห้องประชุม 310 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร “Assessor Training Course”

14 ธันวาคม 2558 นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บรุ ี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง “Assessor Training Course” วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผทู้ จี่ ะเป็นผูป้ ระเมินฯ มีความสามารถในการประเมินฯ ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ ISO/IEC 17011 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ที่จะเป็นผู้ประเมินระบบงาน
ห้องปฏิบตั ิการของส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัตกิ าร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์
สปา จ. เพชรบุรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิก
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อการส่งออก

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นโครงการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดล�ำปางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก
ของจังหวัดล�ำปาง เชียงใหม่ และล�ำพูน ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยมี นายวีระยุทธ์ สุขวัฒนโก ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
และนางปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล�ำปาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องเชียงแสน 3-4 โรงแรมดวงตะวัน
จังหวัดเชียงใหม่

กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดพิธีส่งมอบพื้นลานอเนกประสงค์
สำ�หรับพื้นที่สาธิต ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

วันนี้ 18 ธันวาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.สุทธิเวช
ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธสี ง่ มอบลูล่ านกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ
ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม กรุงเทพฯ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแถลงผลงาน
ครบรอบ 1 ปีของรัฐบาล

23 ธันวาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ เข้าเยีย่ มชมนิทรรศการ
การแถลงผลงานครบรอบ 1 ปีของรัฐบาล ซึง่ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำ� ผลงาน MOST One Stop Service บริการทดสอบสอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เพือ่ ช่วยเอกชนยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมมาจัดร่วมแสดง ซึง่ ได้รบั ความสนใจจาก
ผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ณ ท�ำเนียบรัฐบาล

วศ. ร่วมกับ สคบ. และ อย. จัดโครงการเลือกซื้อ เลือกใช้ ปลอดภัย
ใส่ใจผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร

24 ธันวาคม 2558 นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะ
นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “เลือกซื้อ เลือกใช้ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการเฝ้าระวังสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัยให้กบั ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีนายอ�ำพล วงศ์ศริ ิ เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Lead assessor training course”

11-12 มกราคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Lead assessor training course” ซึ่งจัดโดย ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่จะ
เป็นหัวหน้าผู้ประเมินฯ ของส�ำนักฯ มีความสามารถในการประเมินฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทาง
การอบรมของหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย
ตามล�ำดับ โดยได้รบั เกียรติจาก Ms. Roxanne Robinson จากหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศสหรัฐอเมริกา
A2LA มาเป็นวิทยากร ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบรี
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมยางพารา ณ ทำ�เนียบรัฐบาล

19 มกราคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรม
วิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานนวัตกรรมให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชม “ผลิตภัณฑ์และความ
ต้องการ..การใช้ประโยชน์จากยางพารา” ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้น�ำเทคโนโลยีการ
สร้างพืน้ ลู-่ ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ มาจัดแสดง ซึง่ เป็นการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ มาตรฐานเทียบเคียงกับต่างประเทศ สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศ อายุการใช้งานมากกว่า
5 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ท�ำเนียบรัฐบาล

กรมวิทยาศาสตร์บริการมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

วันที่ 19 มกราคม 2559 ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บรุ ี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร
และกล่าวแสดงความยินดี ให้แก่ ห้องปฏิบตั กิ าร บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด แผนกประกันคุณภาพ
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาการวินิจฉัยโรคสัตว์ บริษัท ไทยฟู้ดส์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมฯ อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดโครงการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง “การจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน”

วันที่ 21 มกราคม 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรือ่ ง “การจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิง
ของอาเซียน” วัตถุประสงค์ เพือ่ อภิปรายและขอความคิดเห็นต่อร่าง ToR และ Guildline ของการจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิง
อาเซียน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท
แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานครบรอบ 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ :
รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน มุ่งสร้างความเข้าใจงานบริการ
วิทยาศาสตร์ สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ
“125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ รากฐานงานบริการ สูเ่ ศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน” มุง่ เผยแพร่สร้างความเข้าใจงานบริการโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคุณภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เร่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยมี
กลุ่มผู้ประกอบการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ เข้าร่วมงานกว่า 700 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์
คอนเวนชั่น ชั้น 11 กรุงเทพฯ

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำ�ปี 2559

30 มกราคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ
เจ้าหน้าทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการ ท�ำบุญเนือ่ งในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ครบรอบ 125 ปี ณ ห้องประชุม
ภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมโชว์ผลงาน ขนงานวิจัยร่วม
“Tech Show…หิ้งสู่ห้าง” ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานแถลงข่าว “Tech Show…หิง้ สูห่ า้ ง” ซึง่ เป็นโครงการขับเคลือ่ น
ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนของรัฐบาล น�ำทีมภาครัฐ
โดยส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับพันธมิตร
19 หน่วยงาน น�ำผลงานวิจัยกว่า 153 ผลงาน พร้อมถ่ายทอดให้กับภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์และ
ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมาก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำ�เนินโครงการพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง

3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะนักวิทยาศาสตร์ ได้ลงพื้นที่
ติดตามการด�ำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและตรวจติดตามงานจ้างที่ปรึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลันราชภัฏราชนครินทร์ โครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภท
อาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการขนมปังอบกรอบ กลุ่มชุมชนหนองบัว กลุ่มผู้ประกอบการ
กล้วยอบ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บา้ นตรอกแซง กลุม่ ผูป้ ระกอบการน�ำ้ ฟักข้าว ตรากิตติมาลี และกลุม่ ผูป้ ระกอบการมะพร้าวแก้ว
กลุ่มณัฐพรผลไม้แปรรูป ณ จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ SMEs ทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานสากล

17-18 กุมภาพันธ์ 2559 นางดุษฎี มั่นความดี รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs
ทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานสากล วัตถุประสงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบทางจุลชีววิทยาแก่
เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs และเพื่อให้ห้องปฏิบัติการสามารถพัฒนาวิธีทดสอบทาง
จุลชีววิทยาส�ำหรับทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs ณ ห้อง 312 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดสัมมนา
The Updating the Legislation on Food Contact Materials

29 กุมภาพันธ์ 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานสัมมนา The Updating the Legislation on Food Contact
Materials เป็นการเสวนากลุ่มโดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน กฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหาร
และการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Dr. Ralph Derra จากสถาบัน ISEGA Institute สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จุดประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารของไทยและประเทศคู่ค้า
ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่สนับสนุนแก้ปัญหาพัฒนาการผลิต
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน OTOP ไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

1 มีนาคม 2559 ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยมี
ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บรุ ี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวรายงานการจัดงาน และนายส�ำเริง ไชยเสน หัวหน้าส�ำนักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีผเู้ ข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ OTOP จากกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ ผูบ้ ริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 300 คน ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

9 มีนาคม 2559 นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้การต้อนรับนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟัง
การบรรยาย เรือ่ งทรัพยากรสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้บริการสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการวิจยั ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ สปป.ลาว

10 มีนาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ- 0132 ให้แก่ ห้องปฏิบตั กิ ารสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ สปป.ลาว โดยผูร้ บั มอบหนังสือรับรอง
คือ Mdm. Sisouphanh Vongdara หัวหน้าสถาบัน NREI พร้อมด้วย Mdm. Bounkham Vorachit รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเกียรติในพิธี ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หน่วยก�ำกับดูแล
ทางกฎหมายของ สปป.ลาว ประมาณ 50 ท่าน ณ ห้องประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 194
เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

15 มีนาคม 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักงานเลขานุการกรม จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 194 เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การดำ�เนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

21 มีนาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง
การด�ำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและ
ท�ำความเข้าใจรายละเอียดเกีย่ วกับเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน ฉบับที่ 2 และแนวทางการประเมินผล
แก่คณะกรรมการติดตามและก�ำกับดูแล และคณะท�ำงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ
เจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนำ�้ กรุงเทพฯ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ
นิสิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

20 เมษายน 2559 นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ
และควบคุมผลิตภัณฑ์ ของโครงการเคมี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมจริง และฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาข้อมูลให้ตรงกับเนื้อหาของรายวิชาที่เรียน
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เทคโนโลยีการลดพลังงานสำ�หรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก”

12 พฤษภาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง “เทคโนโลยีการลดพลังงานส�ำหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 โดยมี
ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผูอ้ ำ� นวยการโครงการฟิสกิ ส์และวิศวกรรม เป็นผูก้ ล่าวรายงาน ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากกลุม่ แก้ว
และกระจก สภาอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี มีจ�ำนวนบริษัทที่ส่งบุคลากรมาเข้าร่วมทั้งสิ้น 18 บริษัท และมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน
สัมมนามากมาย ณ ห้องประชุมวิทยวิถี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ”

24 พฤษภาคม 2559 ห้องปฏิบตั กิ ารเชีย่ วชาญด้านแก้ว โครงการฟิสกิ ส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครือ่ งประดับ” วัตถุประสงค์เพือ่ ถ่ายทอดเทคนิคการผลิตลูกปัดแก้ว
และเครื่องประดับ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้านแก้ว น� ำความรู้ที่ได้มาประกอบเป็น
อาชีพ โดยมีผู้ประกอบการที่มีความสนใจทางด้านแก้วเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารตั้ว ลพานุกรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) กับบริษทั เอกชนชัน้ น�ำของเมืองไทยจ�ำนวน 13 บริษทั หน่วยงานภาครัฐ 9 แห่ง มหาวิทยาลัย 12 แห่ง
และอีก 1 สมาคม เพือ่ ขับเคลือ่ นเมืองนวัตกรรมอาหารให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วทีส่ ดุ ภายในปีนี้ โดยการลงนามครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติ
จาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธิ โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทัง้ เยีย่ มชม
นิทรรศการอาหารของบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ณ ส�ำนักงานประสาน
งานเมืองนวัตกรรมอาหาร อาคารอุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ 4 หน่วยงานจัดงานวันรับรองระบบงานโลก

ในโอกาสส�ำคัญวันรับรองระบบงานโลก ที่ก�ำหนดให้เป็นวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี ในปี 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม,ส�ำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 4 หน่วยงานที่ดำ� เนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดสัมมนา
เชิงวิชาการและนิทรรศการ โดยก�ำหนดหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริมคือ “Accreditation : A Global Tool to Support
Public Policy” เพือ่ เน้นถึงบทบาทและความส�ำคัญของการรับรองระบบงานเป็นเครือ่ งมือในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ
โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”
(STI coupon for OTOP Upgrade)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ประธานคณะท�ำงานขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานแนวทาง “คูปองวิทย์เพือ่ โอทอป” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน
เปิดตัวโครงการ “คูปองวิทย์เพือ่ โอทอป” (STI coupon for OTOP Upgrade) เพือ่ ยกระดับสินค้า OTOP โดยใช้วทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สอดรับ OTOP 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร เป้าหมายให้การสนับสนุนโอทอปที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ตัง้ แต่กลุม่ โอทอปสตาร์ทอัพ กลุม่ โอทอปปัจจุบนั และกลุม่ โอทอปทีต่ อ้ งการก้าวไปสูเ่ อสเอ็มอี โดยมีกลุม่ โอทอปทีไ่ ด้รบั คูปองวิทย์
ในครั้งนี้ถึง 222 กลุ่ม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
ประจำ�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค

27 มิถุนายน 2559 ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นประธานเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวรายงานการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน หน่วยงานเกี่ยวข้อง ฯลฯ ณ อาคารส�ำนักงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำ�กัด
และบริษัทในเครือจากประเทศสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร

9 มิถนุ ายน 2559 นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดี และผูบ้ ริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะผูบ้ ริหารในเครือ
บริษัทเนสท์เล่จ�ำกัด น�ำโดยนาย Lionel Buratti ผู้จัดการภูมิภาคเอเซียและแอฟริกา พร้อมกับ ดร.แดเนียล แฮมเมอร์
นางสาวคารีนา แชห์ จากศูนย์ประกันคุณภาพเนสท์เล่ สิงคโปร์ นางทัศนีย์ เลขากุลพร และนายปรัตถกร เอี่ยมอร่าม
จากศูนย์ประกันคุณภาพเนสท์เล่ ประเทศไทย ในโอกาสนีค้ ณะผูบ้ ริหารในเครือบริษทั เนสท์เล่ได้เยีย่ มชมห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิง
ด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสมั ผัสอาหารและประชุมแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านการทดสอบวัสดุสมั ผัสอาหารเพือ่ ความร่วมมือ
กันต่อไป ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง FCM Training 2016
: Migration of Melamine from Melamine Wares

21-24 มิถุนายน 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุ
สัมผัสอาอาหารร่วมกับส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง FCM
Training 2016 : Migration of Melamine from Melamine Wares The Updating the Legislation on Food Contact
Materials โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาความสามารถบุคลากรห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านการทดสอบการ
แพร่กระจายของเมลามีนจากวัสดุสัมผัสอาหารประเภทเมลามีน โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 13 คน จาก 7 ประเทศ
ประกอบด้วย กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ เนคเทค
ยกระดับห้องปฏิบัติการส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

4 กรกฎาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กับ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อ�ำนวยการเนคเทค เป็นผู้แทน
ลงนาม พร้อมประชุมนโยบายการด�ำเนินงานในการพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อก�ำหนด ISO/IEC 17065
ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ 37 หน่วยงานรัฐ-เอกชนเดินหน้า
“ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ
โครงการ “ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอป ด้วย วทน.” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดึงรัฐ-เอกชน ร่วมยกระดับ OTOP แบบครบวงจร อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย. สมอ. สยามพิวรรธน์ ไทยเบฟ SCG Chemical ปตท. ททท. หลังพบมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเกิน
ความคาดหวังกว่า 1,000 ราย ณ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

5 กรกฎาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร แด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี (ช่อง 9) ถนนพระรามที่ 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนา “การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ยกระดับการส่งออกไทย

7 กรกฎาคม 2559 ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดโดย
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป้าหมายเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
และบริเวณใกล้เคียงได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อก�ำหนดและการริเริ่มการจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO/IEC 17025
ณ ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถาบัน Riceglass
ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

26 กรกฎาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ให้การต้อนรับบุคลากร
จากสถาบัน Research Institue for Industrial Ceramic and Glass (Riceglass) ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน โครงการเคมี และห้องปฏิบัติการด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และ
วิศวกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมจริง เพื่อประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้วของ
ทั้งสองประเทศ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล

28 กรกฎาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
เข้าสูม่ าตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ นายวีระชัย ศรีขจร
ผูอ้ ำ� นวยการคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผูแ้ ทนลงนาม เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความเชือ่ มัน่ ในบุคลากรวิชาชีพ
ตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องทิพวรรณ
บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

1 สิงหาคม 2559 ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เนื่องในพิธีมอบหนังสือรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 แก่กรมวิทยาศาสตร์
บริการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ณ ห้อง
ประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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สำ�นักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ พันเอกชูเกียรติ ช่วยเพชร
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และคณะ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาของ
โครงการฟิสกิ ส์และวิศวกรรม ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบเชิงกลทางคอมโพสิท พร้อมชมการสาธิตเรืออัตโนมัติ รถ ATV บังคับระยะไกล
ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารแลกปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับงานวิจยั เพือ่ ประสานความร่วมมือด้านการวิจยั และพัฒนา ณ ห้องประชุมอัครเมธี
ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการ
ให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

9 กรกฎาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะ
อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่เข้าตรวจประเมิน
มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มุ่งให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินทีค่ ณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ราชการสะดวกก�ำหนด เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ
อ�ำนวยการศูนย์ราชการสะดวกพิจารณารับรองมาตรฐานต่อไป ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และนครศรีธรรมราช ในโอกาส
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และนครศรีธรรมราช
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และควบคุมผลิตภัณฑ์ ของส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน โครงการฟิสิกส์
และวิศวกรรม โครงการเคมี โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน และส�ำนักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมจริง ครั้งที่ 1 วันที่ 9
กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 3 วันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6
อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ ิ์
พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน ศิลปาชีพของไทย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดงาน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน ศิลปาชีพของไทย ซึ่งงานจัดขึ้นตั้งแต่
วันที่ 11 – 26 สิงหาคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 7 รอบ 12
สิงหาคม 2559 โดยภายในงานมีการน�ำผลิตภัณฑ์เซรามิกจากศูนย์ศลิ ปาชีพฯ 7 แห่ง มาจัดแสดง จ�ำหน่าย และเผยแพร่ผลงาน
ของโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ ณ ห้องโถง อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้กับท่านนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

17 กรกฎาคม 2559 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้เยี่ยมชมการสาธิตผลงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณท�ำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ผลงานและกิจกรรม
ที่น�ำมาจัดสาธิต เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ� ำปี 2559 ที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2559 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” โดยกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ได้เข้าร่วมน�ำกิจกรรมสาธิตการท�ำเจลหอมปรับอากาศ ซึ่งมุ่งหวังให้เด็ก นักเรียน เยาวชนได้สัมผัสการทดลองและ
มีความสนใจ เข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

18 สิงหาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธี
ถวายพานพุม่ และถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคณ
ุ
ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำ�ปี 2559”

19 สิงหาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559” (National Science and Technology Fair Thailand 2016)
ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
ซึ่งงานนี้ภายในบูธของกรมวิทยาศาสตร์บริการจัดให้เด็กนักเรียนได้ทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนรู้ไปกับ 4 โซน

กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
The National Institute of Public Administration of the
Republic of Indonesia (NIPA)

เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บรุ ี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ให้การ
ต้อนรับผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจ�ำปี 2016 รุ่นที่ 42 จ�ำนวน 18 คน เยี่ยมชมและหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น
ประเด็นนโยบาย ในการพัฒนาประเทศของไทย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งสริม
ความร่วมมือระดับทวิภาคีไทย-อินโดนีเชีย ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ สคบ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการทดสอบสินค้า เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

9 กันยายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับนายอ�ำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความ
ร่วมมือเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยแบบบูรณาการร่วมกัน ลดความซ�ำ้ ซ้อน อุดช่องว่างในการด�ำเนินงานในการ
เฝ้าระวังสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัยและเพือ่ ให้เกิดการด�ำเนินงานไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผูบ้ ริหาร วศ. เข้าร่วม
เป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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DSS
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งผลงานร่วมจัดแสดงในงาน
“Thailand Tech Show 2016”
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงาน “Thailand Tech Show
2016” ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “S&T for Thailand
4.0” โดยส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จับมือเครือข่ายพันธมิตรมากกว่า 20 หน่วยงาน รวมทั้ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีกลางน�ำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี
ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ผู้แทน วศ. เข้าร่วมด้วย
ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานดังกล่าว ระหว่าง 7-9 กันยายน 2559 จ�ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
“การพัฒนาสารเคลือบผิวมะม่วงทีม่ ฤี ทธิใ์ นการยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรียก์ อ่ โรคเพือ่ ยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกีย่ ว” และ “ยางขวางถนน
ชะลอความเร็วรถยนต์” พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน�ำไปสู่การใช้งานจริง ตลอดจนร่วมเจรจาจองใช้สิทธิกับเจ้าของผลงาน
ได้โดยตรง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานแถลงข่าว “การขับเคลื่อน SME ปี 2560”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อ�ำนวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม พร้อมบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวการบูรณาการความร่วมมือ “การขับเคลื่อน SME
ปี 2560” วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดความซ�ำ้ ซ้อน
มุ่งให้มีการส่งเสริมและพัฒนาที่เหมาะสมส�ำหรับ SME สนับสนุนผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้สามารถพัฒนาแนวคิดไปสู่
ธุรกิจได้จริง ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาวิชาการสนับสนุนการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการไทย ภายในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2016

เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดสัมมนาวิชาการ
สนับสนุนการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารไทย โดยมีนางสาวนีระนารถ แจ้งทอง นักวิทยาศาสตร์เชีย่ วชาญ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ห้องปฏิบัติการกลไกส�ำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
และนางดุษฎี มั่นความดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สู่อาเซียน เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ภายในงาน
Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 ซึง่ ได้รบั ความสนใจ จากผูป้ ระกอบการห้องปฏิบตั กิ าร ผูแ้ ทนตัวแทนของบริษทั ต่างๆ
เข้าร่วมรับฟังเป็นจ�ำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุม D EH101 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
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