


 “...วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความเจริญของ          

บ้านเมือง เราจึงควรสนับสนุนให้มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะและ           

ความต้องการของประเทศขึ้นใช้เองอย่างจริงจัง ถ้าเราสามารถค้นคิดได้มากเท่าไหร่           

ก็จะเป็นการประหยัดและช่วยให้สามารถนำาไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

เท่านั้น...”

พระราชดำารัสพระราชทานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและครบรอบ ๑๒๐ ปี หว้ากอ

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑



ปี ๒๕๕๔ปี ๒๔๓๔



สารอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ๐๐๕

โครงสร้าง	 ๐๐๖

คณะผู้บริหาร	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปี	๒๕๕๔	 ๐๐๗

๑.	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	

 ➥ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ๐๑๒

	 ➥ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ๐๑๓ 

  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

	 ➥ อัตรากำาลัง  ๐๑๘

	 ➥ แผนงานงบประมาณ ผลผลิต และตัวชี้วัดความสำาเร็จ  ๐๑๙

 ➥ งบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๐๒๐

 ➥ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๐๒๑

 ➥ การดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  ๐๒๒

 ➥ ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๐๔๖

 ➥ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ๐๔๙

๒.	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	แหล่งรวมความเชี่ยวชาญ	ร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียน

	 ➥ สำานักเทคโนโลยีชุมชน ๐๕๗

 ➥ สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ๐๖๕

 ➥ สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  ๐๗๐

 ➥ สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐๗๕

 ➥ โครงการเคมี ๐๘๐

 ➥ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ๐๘๖

 ➥ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๐๙๖

 ➥ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ๑๐๒

๓.	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	มุ่งมั่นพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศ	

 ➥ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว ๑๐๙

 ➥ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน ๑๑๑ 

 ➥ ศูนย์ทดสอบพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก  ๑๑๒

 ➥ ศูนย์ทดสอบของเล่น  ๑๑๓

 ➥ ศูนย์ทดสอบกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ๑๑๔

 ➥ ศูนย์เทคโนโลยีเซรามิก ๑๑๖

 ➥ ศูนย์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม  ๑๑๘

 ➥ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ๑๑๙

 ➥ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน ๑๒๐

 ➥ ศูนย์กลางบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๑

 ➥ หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ๑๒๓

สารบัญ



๔.	ผลงานเด่นรอบปีงบประมาณ	๒๕๕๔

	 ➥	 เทคโนโลยี วศ. กับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ๑๒๖

 ➥	 เทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยสำาเร็จรูปในถุงรีทอร์ต ๑๒๘

 ➥	 นำ้าหมักชีวภาพอเนกประสงค์  ๑๒๙

 ➥	 การพัฒนาภาชนะเซรามิกหุงต้ม ๑๓๐

 ➥	 ประเด็นน่าสนใจจากการสัมมนา “Harmonization of Assessors, TSC and LAC 2011”  ๑๓๒

  ของหน่วยรับรอง วศ.

 ➥	 วิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานสำาหรับการทดสอบสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบหลัก ๑๓๔

  ในอาหารสัตว์ที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ 

 ➥	 เส้นทางสู่ห้องปฏิบัติการสีเขียว ๑๓๖

 ➥	 โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา ๑๓๙

 ➥	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและนำาสารสนเทศวิทยาศาสตร์ ๑๔๐

  และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพของชุมชนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

 ➥	 จากอดีต...สู่ปัจจุบัน หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ๑๔๑

 ➥	 การพัฒนาความร่วมมือด้านวิเคราะห์ ทดสอบ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับประเทศญี่ปุ่น ๑๔๖

 ➥	 การฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร “Strategies for Chemicals Management” ๑๔๘

  ณ Swedish Chemicals Agency (KEMI) ราชอาณาจักรสวีเดน 

 ➥	 ยานกลดำานำ้าขนาดเล็ก ๑๕๑

 ➥	 การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๑๕๓

 ➥	 การใช้ฐานข้อมูลสารประกอบ AOX จากโครงการวิจัยในการปรับปรุงข้อกำาหนด ๑๕๔

  ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ 

 ➥	 การพัฒนาศักยภาพงานบริการทดสอบโลหะหนักในวัสดุสัมผัสนำ้า ๑๕๖

 ➥	 ปริมาณคลอไรด์และซัลเฟตที่มีผลต่อคุณภาพของสิ่งก่อสร้าง ๑๕๗

 ➥	 วช. เร่งพัฒนาบุคลากร เสริมความเข้มแข็งของศูนย์เชี่ยวชาญวัสดุสัมผัสอาหาร ๑๕๙

 ➥	 การทดสอบบิสฟีนอลเอในอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร ๑๖๑

 ➥	 การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนวิชาการ ณ สถาบันมาตรวิทยา ประเทศออสเตรเลีย ๑๖๓

๕.	๑๒๐	ปี	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	แหล่งรวมความเชี่ยวชาญ	ร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียน	

ภาพกิจกรรม	

หมายเลขโทรศัพท์	โทรสาร	หน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ๑๗๙

คณะผู้จัดท�า	 ๑๘๐



(นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไดด้ำาเนนิการตามแผนที่

กำาหนดในการผลกัดันงานบรกิารด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก ่ภาคการผลติ 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม และวสิาหกจิชมุชน โดยการนำาองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีป

ใชป้ระโยชนอ์ยา่งเหมาะสม และทำาใหผู้ป้ระกอบการและผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัความสะดวกจากงานบรกิารดา้นตา่ง ๆ  

ได้แก ่การวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทยีบ การวจิยัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลย ีการรับรองความสามารถหอ้ง

ปฏบิตักิาร การทดสอบความชำานาญหอ้งปฏบิตักิาร การพฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตรห์อ้งปฏบิตักิาร และ การ

ใหบ้รกิารสารสนเทศด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีนอกจากนีก้รมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ไดพ้ฒันาความเชีย่วชาญ

เฉพาะทาง โดยเปดิศนูยเ์ชีย่วชาญ ๒ ศนูย ์ไดแ้ก ่ศนูยเ์ชีย่วชาญดา้นแกว้ และศนูยเ์ชีย่วชาญดา้นวสัดสุมัผสัอาหาร 

นับเป็นศูนย์ที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำาให้ผู้ประกอบการได้รับบริการที่ 

ครบวงจร และได้รบัทราบขอ้มลูทีท่นัสมยัโดยความรว่มมอืทางวชิาการกบัหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 ในปจัจบุนักรมวทิยาศาสตรบ์รกิารอยูร่ะหวา่งการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ต้องการของภาคการผลิตและประชาชนรวมทั้งนโยบายของรัฐบาล โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่ง

รวมความเชีย่วชาญเฉพาะทางซึง่เปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาภาคอตุสาหกรรมและพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชน

และประชาชน และใหก้รมวทิยาศาสตรบ์รกิารมบีทบาทในการดแูลระบบความปลอดภยัดา้นสารเคมใีนหอ้งปฏบิตัิ

การและรับรองคุณภาพสินค้าส่งออกตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งผลักดันให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถ

นำาไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และยกระดับ

อาชีพของชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 ผมมคีวามภมูใิจเปน็อยา่งยิง่ทีม่สีว่นสำาคญัในการผลกัดนังานของกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ใหเ้จรญิกา้วหนา้

และชว่ยเหลอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัประโยชนจ์ากงานบรกิารของกรมวทิยาศาสตรบ์รกิารอยา่งทัว่ถงึ ทัง้นีต้อ้ง

ขอขอบคณุขา้ราชการและเจ้าหนา้ทีข่องกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร และผูเ้กีย่วขอ้งทกุทา่น  ทีม่สีว่นรว่มในการสรา้ง

คณุคา่ผลงานมาโดยตลอด อยา่งไรกต็าม กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ขอเป็นกำาลงัใจใหบุ้คลากรทกุทา่นทีมุ่ง่มัน่สรา้ง

ความเชี่ยวชาญในทุก ๆ ด้าน อันจะส่งผลให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในระดับสากล  

และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตของประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

สารอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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อธิบดี

รองอธิบดี รองอธิบดี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

โครงการเคมี

สำานักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบ

ความชำานาญ

สำานักบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ

สำานักเลขานุการกรม

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำานักเทคโนโลยีชุมชน

โครงสร้างกรมวิทยาศาสตร์บริการ

งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๐๐6 รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ



๐๐7รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

คณะผูบ้รหิารกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ป ี๒๕๕๔

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Deputy Director-General

รักษาการรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Acting Deputy Director-General

> นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ  Mr.Kasem Piritburana

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  Director-General

> นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล

 Miss.Chanpen Chaitheerapapkul

> นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล

 Mrs.Sumalee Tangpitayakul

เลขานุการกรม

Secretary

> นางวิจิตรา อนุวงศ์นุเคราะห์

 Mrs.Vijitra Anuvongnukroh

ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน

Director, Bureau of Community 

Technology

> นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว

 Miss.Urawan Oengaew

ผู้อำานวยการสำานักบริหาร

และรับรองห้องปฏิบัติการ

Director, Bureau of Laboratory, Accreditation

> นางดรุณี วัชราเรืองวิทย์

 Mrs.Darunee Vatchararuangvit



ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

Director, Bureau of Laboratory

Personel Dnvelopment

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดและศูนย์

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Director, Bureau of Science and 

Technology Information

ผู้อำานวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

Director, Physics and Engineering Program

> นางจินตนา ลีกิจวัฒนะ

 Mrs.Chintana Leekijwatana

ผู้อำานวยการโครงการ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Director, Biological Science 

Program

ผู้อำานวยการโครงการเคมี

Director, Chemistry Program

ผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการ

ทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

Director, Center for Laboratory 

Proficiency Testing

ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร

Director, Public Sector 

Development Group

> นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล

 Mrs.Sumalee Tangpitayakul

> นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข

 Mrs.Siriwan Silpskulsuk

> นางรวิวรรณ อาจสำาอาง

 Mrs.Raviwan Artsamang

> นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล

 Mr.Teerachai Ratanarojmongkol

> นางสันทนา อมรไชย

 Mrs.Santana Amornchai

> นายสรรค์ จิตรใคร่ครวญ

 Mr.Sun Jhitkraikroun

๐๐8 รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ



อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Director-General

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๐๕

Mobile : ๐๘ ๙๙๖๙ ๔๖๔๔

Fax : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๔๐

E-mail : suthiwet@dss.go.th

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Deputy Director-General

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๐๘

Mobile : ๐๘ ๕๔๔๐ ๗๓๓๗

Fax : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๔๔

E-mail : cchan@dss.go.th

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Deputy Director-General

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๐๗

Mobile : ๐๘ ๙๙๖๙ ๔๖๔๓

Fax : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๔๔

E-mail : sumalee@dss.go.th

> นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์

 Dr.Suthiweth T.Saengchantara

> นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล

 Miss.Chanpen Chaitheerapapkul

> นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล

 Mrs.Sumalee Tangpitayakul

เลขานุการกรม

Secretary

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๖๒

Mobile : ๐๘ ๙๙๖๙ ๔๖๔๗

Fax : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๔๔

E-mail : vijitra@dss.go.th

> นางวิจิตรา อนุวงศ์นุเคราะห์

 Mrs.Vijitra Anuvongnukroh

ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน

Director, Bureau of Community 

Technology

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๐๑

Mobile : ๐๘ ๑๙๑๒ ๕๗๘๗

Fax : ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๐๒

E-mail : urawan@dss.go.th

> นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว

 Miss.Urawan Oengaew

ผู้อำานวยการสำานักบริหาร

และรับรองห้องปฏิบัติการ

Director, Bureau of Laboratory, 

Accreditation

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๒๗

Mobile : ๐๘ ๖๗๑๐ ๘๙๒๙

Fax : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๒๑

E-mail : darunee@dss.go.th

> นางดรุณี วัชราเรืองวิทย์

 Mrs.Darunee Vatchararuangvit

คณะผูบ้รหิารกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ป ี๒๕๕๕
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ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

Director, Bureau of Laboratory

Personel Dnvelopment

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๔๓

Mobile : ๐๘ ๕๘๑๓ ๒๒๘๗

Fax : ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๒๙

E-mail : chintana@dss.go.th

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดและศูนย์

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Director, Bureau of Science and 

Technology Information

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๓๑

Mobile : ๐๘ ๔๕๕๕ ๖๙๖๖

Fax : ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๖๕

E-mail : santana@dss.go.th

ผู้อำานวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

Director, Physics and Engineering Program

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๒๕

Mobile : ๐๘ ๙๘๙๙ ๘๕๓๓

Fax : ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๒๗

E-mail : sun@dss.go.th

> นางจินตนา ลีกิจวัฒนะ

 Mrs.Chintana Leekijwatana

รักษาการผู้อำานวยการโครงการ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Acting Director, Biological 

Science Program

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๐

Mobile : ๐๘ ๙๙๖๙ ๔๖๔๓

Fax : ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๑

E-mail : sumalee@dss.go.th

ผู้อำานวยการโครงการเคมี

Director, Chemistry Program

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๒๒

Mobile : ๐๘ ๑๗๒๑ ๐๗๙๙

Fax : ๐๒๒๐๑ ๗๒๑๓

E-mail : siriwan@dss.go.th

ผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการ

ทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

Director, Center for Laboratory 

Proficiency Testing

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๕๑๘

Mobile : ๐๘ ๑๔๙๐ ๑๓๔๘

Fax : ๐ ๒๒๐๑ ๗๕๐๗

E-mail : rachada@dss.go.th

ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร

Director, Public Sector 

Development Group

Tel : ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๙๘

Mobile : ๐๘ ๕๔๔๐ ๗๒๒๗

Fax : ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๙๙

E-mail : tee@dss.go.th

> นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล

 Mrs.Sumalee Tangpitayakul

> นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข

 Mrs.Siriwan Silpskulsuk

> นางรัชดา เหมปฐวี

 Mrs.Rachada Hemapattawee

> นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล

 Mr.Teerachai Ratanarojmongkol

> นางสันทนา อมรไชย

 Mrs.Santana Amornchai

> นายสรรค์ จิตรใคร่ครวญ

 Mr.Sun Jhitkraikroun



> วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

> ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติ

ราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔

> อัตรากำาลัง 

> แผนงานงบประมาณ ผลผลิต และตัวชี้วัดความสำาเร็จ

> งบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

> ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

> การดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

> ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

> ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

๑



วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วิสัยทัศน	์: เป็นองคก์รเชีย่วชาญและแหลง่อา้งองิทางวชิาการดา้นวทิยาศาสตรป์ฏบิตักิารของอาเซยีน

พันธกิจ	: บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริม

สร้างสมรรถนะด้านการทดสอบท่ีสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต 

โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๐12 รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔

หลักการและที่มา 

 จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของแนวทาง

และวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา ๓/๑ แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดย

ไดก้ำาหนดแนวทางและสิง่จงูใจใหแ้กส่ว่นราชการทีม่กีารพฒันาระบบราชการ โดยมเีปา้หมายเพือ่ประโยชน์

สุขของประชาชนโดยการจัดทำาข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ

ประเมินผล ซึ่งจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว้ 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หมายเหตุ
๑. ข้อความในวงเล็บ ( ) เป็นสาระตามความในมาตรา ๓/๑ แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
๒. การกระจายอำานาจ เปน็องคป์ระกอบทีเ่พิม่เตมิความในมาตรา ๓/๑ แหง่กฎหมายระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ
๓. นิติธรรม ความเสมอภาค/เที่ยงธรรม การมุ่งเน้นฉันทามติ เป็นองค์ประกอบตาม UNESCAP/UNDP

เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน

นิติธรรม

การมุ่งเน้นฉันทามติ

ประสิทธิภาพ
(ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ)
(การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จำาเป็น)

การตอบสนอง
(การอำานวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน) (การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานการกระจายอำานาจ
การตัดสินใจ)

ความโปร่งใส
(การเปิดเผยข้อมูล)

การกระจายอ�านาจ
(การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น)

ภาระรับผิดชอบ
(มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน)

ประสิทธิผล
(เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ)
(วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์)

ความเสมอภาค/
ความเที่ยงธรรม

การมีส่วนร่วม
(การมีส่วนร่วมของประชาชน)
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 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร (วศ.) เปน็สว่นราชการระดับกรม มหีนา้ท่ีในการใหบ้ริการทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการพฒันาระบบราชการ เพือ่มุง่สูก่ารใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ

ได้มาตรฐานสากล โดยได้ลงนามคำารับรองการปฏิบัติราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าว ก่อให้เกิดผลสำาคัญตามมาหลายประการ เช่น การพัฒนาคุณภาพ

การใหบ้รกิารประชาชนท่ีดข้ึีน ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารในระดับทีส่งูขึน้ บคุลากรภายใน

องค์กรได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีกระบวนการปฏิบัติงาน

ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้น 

ผลการดำาเนินงาน

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำาเนินการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๕๔ และจัดทำารายงานความก้าวหน้าในการดำาเนินการตามตัวชี้วัดในรูปแบบของการประเมิน

ตนเอง (Self Assessment Report, SAR) เพือ่ใหท้ราบถงึความกา้วหนา้โดยเทยีบกบัคา่เปา้หมายทีก่ำาหนด

ไว้ในคำารับรองฯ โดยมีกรอบการประเมินผลใน ๔ มิติ ดังนี้



๐15รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�้าหนัก

มิติที่	๑	มิติด้านประสิทธิผล	 ๕๐ ๔.๔๔๔๐ ๒.๒๒๒๐

•	 การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ		 ๓๐ ๔.๓๓๓๓ ๑.๓๐๐๐

๑.	ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
	 ของกระทรวง

๓๐ ๔.๓๓๓๓ ๑.๓๐๐๐

๑.๑	 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ	
	 	 ของกระทรวง

๑๘ ๔.๗๗๗๗ ๐.๘๖๐๐

๑.๑.๑ ร้อยละของนักเรียนทุนรัฐบาลในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีที่สำาเร็จการศึกษาที่ได้ทำางานวิจัย/งานวิชาการ

๒ ๕.๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

๑.๑.๒ จำานวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๒ ๕.๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

๑.๑.๓ จำานวนผลงานที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมให้คิด
   แบบวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงต่อเยาวชนและประชาชน ที่มีการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น  
   โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ

๒ ๕.๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

๑.๑.๔ จำานวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ ๒

๑.๑.๔.๑ จำานวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศ ๑ ๕.๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

๑.๑.๔.๒ จำานวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในต่างประเทศ ๑ ๕.๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

๑.๑.๕ จำานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำาไปยื่นขอจดสิทธิบัตร ๒

๑.๑.๕.๑ จำานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำาไปยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศ       ๑ ๕.๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

๑.๑.๕.๒ จำานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำาไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่างประเทศ       ๑ ๑.๐๐๐ ๐.๐๑๐๐

๑.๑.๖ จำานวนของผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่นำาไปประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นผลผลิต ๒

๑.๑.๖.๑ จำานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่นำาไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ๑ ๕.๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

๑.๑.๖.๒ จำานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่นำาไปประยุกต์ใช้เพื่อชุมชน ๑ ๕.๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

๑.๑.๗ จำานวนสถานประกอบการที่นำาผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ ๒ ๕.๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

๑.๑.๘ จำานวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ
   ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล

๒ ๕.๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

๑.๑.๙ จำานวนผู้ประกอบการที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยี ๑ ๕.๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

๑.๑.๑๐ จำานวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
    นวัตกรรมระดับประเทศของ สวทน. ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
    ระดับชาติ

๑ ๕.๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

๑.๓	 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
	 	 ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง

๑๐ ๓.๔๐๐๐ ๐.๓๔๐๐

•	 ยุทธศาสตร์ข้าวไทย

 ๑.๓.๑ ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
   ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของยุทธศาสตร์ข้าวไทย

๕

 ๑.๓.๑.๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ ๑.๕

          ๑) มูลค่าการส่งออกข้าว (ล้านบาท) ๐.๗๕ ๑.๐๐๐ ๐.๐๐๗๕

           ๒) มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าว (ล้านบาท) ๐.๗๕ ๑.๐๐๐ ๐.๐๐๗๕

๑.๓.๑.๒ จำานวนสายพันธุ์ข้าวไทยที่ได้รับการพัฒนาและรับรองพันธุ์เพิ่มขึ้น ๓.๕ ๕.๐๐๐ ๐.๑๗๕๐

๑.๓.๒ ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
   ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของยุทธศาสตร์พลังงานผสม (เอทานอล)

๕

๑.๓.๒.๑ จำานวนรายงานการศึกษาวิจัยที่แสดงการใช้พืชอื่นในการผลิตเอทานอลเพื่อการผลิต
    แก๊สโซฮอล์เชิงพาณิชย์ 

๕ ๓.๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

๑.๔	 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน ๒ ๕.๐๐๐ ๐.๑๐๐๐
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�้าหนัก

มิติที่	๑	มิติด้านประสิทธิผล	

•	 การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการของกรม		 ๒๐ 	๔.๖๐๙๘ ๐.๙๒๒๐

๓.	ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/	
	 ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	

๒๐ 	๔.๖๐๙๘ ๐.๙๒๒๐

๓.๑	 ระดับความส�าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน้�าหนกัในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏบิตัริาชการ/		
	 	 ภารกิจหลัก

๑๓ ๔.๘๖๑๓ ๐.๖๓๒๐

๓.๑.๑ จำานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำานาญ ๓ ๕.๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

๓.๑.๒ จำานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการประเมินเพื่อการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ๕ ๕.๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

๓.๑.๓ ร้อยละความสำาเร็จในการดำาเนินงานตามแผนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
   การผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

๒ ๔.๐๙๘๖ ๐.๐๘๒๐

๓.๑.๔ จำานวนผู้ใช้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภาคเอกชน ๑ ๕.๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

๓.๑.๕ ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๒ ๕.๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

๓.๒	 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
	 	 (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ)

๕ ๕.๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

๓.๒ ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ)

๕ ๕.๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

๓.๔	 ระดับความส�าเร็จของการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ๒ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๔๐๐

๓.๔ ระดับความสำาเร็จของการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ๒ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๔๐๐

มิติที่	๒	มิติด้านคุณภาพการให้บริการ		 ๑๕ ๒.๖๐๐๐ ๐.๓๙๐๐

๔. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๖ ๑.๐๐๐ ๐.๐๖๐๐

๕. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำาหนดนโยบาย ๓ ๑.๐๐๐ ๐.๐๓๐๐

๖. ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๖ ๕.๐๐๐ ๐.๓๐๐๐

มิติที่	๓	มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		 ๑๕ ๓.๖๒๗๓ ๐.๕๔๔๑

๗. ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ     ๓ ๓.๘๗๘๒ ๐.๑๑๖๓

๘. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้     
 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

๕

๘.๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒ ๑.๐๐๐ ๐.๐๒๐๐

๘.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑.๕ ๑.๓๓๒ ๐.๐๒๐๐

๘.๓ ร้อยละความสำาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ๑.๕ ๒.๕๒๓ ๐.๐๓๗๘

๙. ระดับความสำาเร็จของการจัดทำาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ๓ ๕.๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

๑๐. ระดับความสำาเร็จของการควบคุมภายใน ๔ ๕.๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๑๑. ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้รับการยกเว้นการประเมินผลฯ

มิติที่	๔	มิติด้านการพัฒนาองค์กร		 ๒๐ ๔.๗๔๐๕ ๐.๙๔๘๑

๑๒. ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๒๐ ๔.๗๔๐๕ ๐.๙๔๘๑

๑๒.๑  ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (วัดกระบวนการ
   ในการดำาเนินการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดำาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔)

๘ ๕.๐๐๐ ๐.๔๐๐๐

๑๒.๒  ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำาเร็จของผลลัพธ์
   การดำาเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร  
   จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗)

๖ ๔.๑๓๔๕ ๐.๒๔๘๑

๑๒.๓  ระดับความสำาเร็จของการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
   การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

๖ ๕.๐๐๐ ๐.๓๐๐๐

รวม ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๔.๑๐๔๒
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 ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ คือ การที่บุคลากรทุกคนมีความมุ่งม่ัน

และใหค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งดทีีจ่ะพฒันาการปฏบิตังิานตามแนวทางของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 

การนำาแนวคิดการบริหารยุทธศาสตร์เป็นหลักในการบริหารองค์กร โดยมีการกำาหนดทิศทางที่ชัดเจน 

มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไปสู่ทิศทางที่ต้องการ มีการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ 

มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างมี

ประสทิธภิาพ และการนำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน จงึทำาใหผ้ลการดำาเนนิ

งานเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจากการประเมินผลการดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วศ. มีคะแนนการประเมินผลในภาพรวม เท่ากับ ๔.๑๐๔๒ จากคะแนนเต็ม 

๕ ทัง้นี ้วศ. มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาอยา่งต่อเนือ่ง เพ่ือประโยชนสุ์ขของประชาชน ตามเจตนารมณข์อง

มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 ข้าราชการ

  • กรอบอัตรากำาลัง ๓๗๐ อัตรา

  • มีคนครอง ๓๓๙  อัตรา

  • อัตราว่าง ๓๑  อัตรา

 

	 ลูกจ้างประจ�า

  • กรอบอัตรากำาลัง ๑๐๐ อัตรา

  • มีคนครอง ๑๐๐ อัตรา 

  • อัตราว่าง ๐ อัตรา

 พนักงานราชการ

  • กรอบอัตรากำาลัง ๒๔๓ อัตรา

  • มีคนครอง ๔๘ อัตรา 

  • อัตราว่างมีเงิน ๑๒ อัตรา

  • อัตราว่างไม่มีเงิน ๑๘๓ อัตรา 

อัตรากำาลัง

ว่าง ๓๑ อัตรา ๘.๓ %

มีคนครอง ๓๓๙ อัตรา
๙๑.๗ %

มีคนครอง ๑๐๐ อัตรา
๑๐๐ %

อัตราว่างไม่มีเงินเดือน ๗๕.๓ %

มีคนครอง ๑๙.๗ % อัตราว่างมีเงินเดือน ๕ %

แสดง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
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แผนงานงบประมาณ

ผลผลิตและตัวชี้วัดความสำาเร็จงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิต ตัวชี้วัดความส�าเร็จ งปม.	(ลบ.) แผน ผล

๑. สินค้าได้รับการ  

 ตรวจสอบ

 สอบเทียบคุณภาพ

– รายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและ 

 ผลิตภัณฑ์ และการสอบเทียบ (รายการ)

– ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)

๒๒๒.๒๑๙๖ ๑๑๒,๐๐๐

๗๕

๒๑๔,๔๐๙

๗๔.๐๔

๒. ห้องปฏิบัติการ

 ที่ได้รับการพัฒนา 

 และรับรองความ 

 สามารถ

– ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

 ระบบงานห้องปฏิบัติการ (ห้อง)

– ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน

 การรับรองระบบงาน (ร้อยละ)

– จำานวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 ทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ (ห้อง) 

– ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน  

 กิจกรรมทดสอบความชำานาญ

 ห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ)

๔๓.๘๑๗๓ ๑๖

๗๕

๖๐๐

๗๕

๑๖

๘๒.๗๗

๑,๘๒๕

๗๙.๙๓

๓. การวิจัยพัฒนาและ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยี

– การวิจัยพัฒนาที่จะดำาเนินการ (เรื่อง)

– งานวิจัยที่บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย

 ที่กำาหนด (ร้อยละ)

– คนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)

– ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอด  

 เทคโนโลยี (ร้อยละ)

๘๐.๗๔๘๔ ๒๕

๘๐

๑,๗๐๐

๗๕

๒๕

๙๕.๔๙

๒,๐๓๘

๘๔.๔๐

๔. กำาลังคนทาง 

 วิทยาศาสตร์และ 

 เทคโนโลยีที่ได้รับ 

 การพัฒนา

– กำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ 

 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน)

– ผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรมทีผ่่านการประเมนิ      

 (ร้อยละ)

๒๓.๘๓๔๓ ๑,๖๐๐

๘๐

๔,๓๓๙

๙๙.๕๔

๕. การบริการ  

 สารสนเทศหอสมุด  

 วิทยาศาสตร์และ 

 เทคโนโลยี

– ผู้รับบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี (คน)

– ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)

๓๗.๘๐๒๐ ๑๔๒,๓๐๐

๗๕

๔๙๔,๔๖๔

๗๗.๖๑

รวมงบประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๕๔ ๔๐๘.๔๒๑๖
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งบประมาณตามยุทธศาสตร์จัดสรรประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนงบประมาณ	:	พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๑๐๔,๕๘๒,๗๐๐

ผลผลิตที่ ๑ :  การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ๘๐,๗๔๘,๔๐๐

ผลผลิตที่ ๒ :  กำาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา ๒๓,๘๓๔,๓๐๐

แผนงบประมาณ	:	วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ๓๐๓,๘๓๘,๙๐๐

ผลผลิตที่ ๑ :  สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ ๒๒๒,๒๑๙,๖๐๐

ผลผลิตที่ ๒ :  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ ๔๓,๘๑๗,๓๐๐

ผลผลิตที่ ๓ :  การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓๗,๘๐๒,๐๐๐

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๘,๔๒๑,๖๐๐

๕๔%

๑๑%
๙%

๒๐%

๖%

การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

งบประมาณ (บาท)

กำาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ

แนวทาง
การจัดสรร

เป้าหมาย
บริการ วท.

เป้าหมาย
บริการ วศ.

ผลผลิต/งปม.

เป้าหมายการให้บริการของ วท. วศ.  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
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การดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นการเป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทาง

วชิาการดา้นวทิยาศาสตรป์ฏิบัตกิารของอาเซยีน โดยใหบ้รกิารดา้นการวเิคราะหท์ดสอบในระดบัเชีย่วชาญ

ของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหาร

จดัการบา้นเมอืงทีด่ ีซึง่ในแตล่ะหนว่ยงาน มผีลการดำาเนนิงานทีส่ำาคญัมุง่ผลักดันใหผ้ลการดำาเนนิงานบรรลุ

ตามยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่	๑	: การเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการวิเคราะห์ทดสอบ เพ่ือการรับรอง

คุณภาพสินค้าส่งออกและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ภาคการผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าและคุณภาพ

การผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน คือ 

 • เพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการเคมี โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โครงการฟิสิกส์และ

วิศวกรรม และสำานักเทคโนโลยีชุมชน ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ทั้งใน

รูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การขยายผลการให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบ

คุณภาพสินค้า จำานวน ๒๑๔,๔๗๙ รายการ ประกอบด้วย

๑. ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี ได้แก่ ด้านโลหะและธาตุปริมาณน้อย เชื้อเพลิงหล่อลื่นและ

ผลติภณัฑป์โิตรเลยีม สารเคมแีละวตัถดิุบเพ่ืออตุสาหกรรม สารเคมแีละผลิตภณัฑ์ทางเคม ีสาร

เคมีอินทรีย์และเครื่องมือพิเศษ ผลิตภัณฑ์เซรามิก จำานวน ๓๑,๓๔๖ รายการ

๒. ดา้นวเิคราะหท์ดสอบทางวทิยาศาสตรช์วีภาพ ไดแ้ก ่อาหาร เครือ่งดืม่ และภาชนะบรรจ ุ จำานวน 

๓๓,๕๑๔ รายการ

๓. ด้านวิเคราะห์ทดสอบทางฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้แก่ คุณสมบัติและคุณลักษณะทางฟิสิกส์และ

วศิวกรรม ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมทัว่ไป วสัดกุอ่สรา้งและเครือ่งจกัรกล ผลติภณัฑย์างและพลาสตกิ 

มลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม เยื่อและกระดาษ และด้านแก้ว จำานวน ๗๕,๓๐๘ รายการ

๔. งานวิเคราะห์ทดสอบอื่น ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านวัสดุศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีอาหาร 

และด้านเซรามิก จำานวน ๔๓๓ รายการ 

๕.  ด้านการสอบเทียบ จำานวน ๗๓,๘๐๘ รายการ
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 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน  

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้พัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ โดยการพัฒนาบุคลากรให้

มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทดสอบสารปนเปื้อนด้วยเทคนิคพิเศษ เช่น GMS LC/MS/MS 

และติดตามข้อมูลกฎระเบียบ ข้อกำาหนดและมาตรฐานต่าง ๆ จนสามารถให้บริการทดสอบสารปนเปื้อน 

อันเนื่องมาจากภาชนะบรรจุอาหารตามมาตรฐานของประเทศและสากล เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น

 จากผลการดำาเนนิการดงักลา่ว กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร เปน็หนว่ยราชการแหง่เดยีวทีไ่ดร้บัการมอบหมาย 

จากกระทรวงพาณิชย์ในการออก Certificate of Analysis (COA) ของวัสดุสัมผัสอาหารให้กับผู้ประกอบ

การส่งออก ตามพระราชบัญญัติการส่งออกหรือนำาเข้าสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้าและ 

ยังได้รับมอบหมายการทำาหน้าท่ีการวัดทางเคมีแทนห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง 

“การหาปริมาณสารพลาสติไซเซอร์ในอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร”

 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านแก้วสู่ระดับสากล  

 บทบาทกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอตุสาหกรรมแกว้

ของไทยในอนาคต จะเกี่ยวข้องท้ังในเรื่องของการวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์แก้วแก่เอกชน ซ่ึงศูนย์เชี่ยวชาญ

ด้านแก้วที่กรมฯ จัดตั้งขึ้นเป็นผลสำาเร็จในวันนี้ นอกจากจะเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วแห่งแรกและแห่ง

เดียวของไทยแล้ว ยังถือเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียนในขณะนี้ด้วย 

จะทำาใหน้านาประเทศโดยเฉพาะประเทศผูน้ำาเขา้สนิคา้แกว้จากไทยใหก้ารยอมรบัในคณุภาพและมาตรฐาน

ของสินค้าแก้วท่ีผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วนี้ทำาหน้าที่นอกจาก

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ การวิจัยและพัฒนา ยังมีการให้คำาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคเอกชน

แต่ละราย และจะให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์แก้ว ปรับปรุง

กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนารูปแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากแก้วต่อไป

 การก้าวสู่การเป็นห้องปฏิบัติการของอาเซียน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

 ในปี ๒๕๕๘ อาเซยีนทัง้ ๑๐ ประเทศ จะรวมตวักนัเปน็ประชาคมเศรษฐกจิเดยีวกนั ดงันัน้จะทำาให้

เกดิการเคลือ่นยา้ยการลงทนุ และแรงงานไดส้ะดวกมากขึน้ เพือ่เปน็การเพิม่ศกัยภาพการคา้และการลงทนุ

ในระดับภูมิภาค ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้เห็นความสำาคัญในการค้าขายสินค้าอาหาร จึงมีคณะ

กรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์อาเซียน (ASEAN Consultative Committee 

on Standard and Quality-ACCSQ) เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัรว่มในผลติภณัฑอ์าหาร หอ้งปฏบิตักิารเปน็

โครงสร้างที่สำาคัญในการทดสอบสินค้าอาหาร ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนคำานึงถึงความปลอดภัยของวัสดุ

สัมผัสอาหาร

 ดังน้ัน ท่ีประชุม ACCSQ-PFPWG (Prepared Food Products Working Group) จึงมีมติให้

ประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดต้ังห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร 

(ASEAN reference laboratory for food contact materials – ARL) และเป็นผู้นำาในการรวบรวมกฎ

ระเบยีบและมาตรฐานท่ีเกีย่วกบัวสัดสุมัผสัอาหารในอาเซยีน ในการสง่เสรมิการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิของ

อาเซียนในด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร
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 • การพัฒนาฐานความรู้เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการสารสนเทศทาง

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยให้บริการห้องสมุดและการสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งในและต่างประเทศ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และสถาบัน

อุดมศึกษา  สนบัสนนุการนำาสาระความรูจ้ากขอ้มลูขอ้สนเทศมาสรา้งเสรมิประสทิธภิาพการประกอบอาชพี 

อาทเิช่น การผลติ การพฒันาทางอตุสาหกรรม การคา้ การวจิยัพฒันา การประดษิฐ ์คดิคน้ นวตักรรม การ

ศึกษา พัฒนาความรู้ ช่วยเสริมสร้างการเป็นสังคมการเรียนรู้ ให้แก่ประเทศอันจะนำาไปสู่การพัฒนา 

เศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน และดำาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพสำาหรับการจัดการองค์ความรู้และบริการ

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการรวบรวมเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้

บรกิารสารสนเทศตา่ง ๆ  ผา่นทางศนูยส์ารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและผา่นเครือขา่ยอนิเทอร์เนต็ 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกันในประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีลักษณะเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ได้ตลอดทุกเวลาและสถานที่ ขยายขีดความ

สามารถด้านบริการสารนิเทศวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ บริการยืม-คืน สื่อสิ่งพิมพ์ และ

สื่อวิดีทัศน์ บริการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  (e-journal, e-book)  บริการค้นเรื่องทางวิชาการจัดซื้อ

จัดหาเอกสารทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่อง 

เฉพาะราย (SDI) บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ภายในประเทศและ

ตา่งประเทศ บรกิารพมิพข้์อมลูจากวัสดยุอ่สว่น / CD-ROM / Internet บรกิารสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะเร่ือง จัดทำาและเชื่อมโยงเว็บไซต์ในประเทศและต่าง

ประเทศ รวมทั้งให้บริการตอบคำาถาม และตรวจสอบเอกสารทางโทรศัพท์ / โทรสาร / อีเมล อีกทั้งยังมี

บรกิารบรรยายพเิศษเทคนคิการสบืคน้สารสนเทศวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีดว้ยการบรหิารจดัการดว้ย

ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีจำานวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๔๙๔,๔๖๔ คน
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 ยุทธศาสตร์ที่	๒	:	ภาคการผลิตการค้า และการบริการได้รับบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานได้รับการยอมรับเป็นสากล เพื่อให้ห้องปฏิบัติการของประเทศมีความเข้มแข็ง 

นำาไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ เพื่อลดการกีดกันทางการค้า 

โดยมีกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน คือ  

 • เร่งรัดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ    

  สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ให้บริการด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยมีขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ครอบคลุมในด้านฟิสิกส์ เคมี และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น นำ้าตาลและผลิตภัณฑ์นำ้าตาล อาหาร อาหาร

สตัว์และผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้อง ภาชนะบรรจุอาหารและวสัดุทีเ่กีย่วข้อง ยางพาราและผลิตภณัฑ์ยาง รองเท้า

และเครือ่งหนงั ผลติภณัฑ์พลาสตกิ เซรามกิและแก้ว เคมภีณัฑ์ (เฉพาะท่ีไม่ได้ใช้ทำายา) ปิโตรเคม ี(ข้ันกลาง

และขั้นปลาย) สิ่งแวดล้อม กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ 

  หน่วยรับรองห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นสมาชิกประเภท Full member 

และได้ลงนามการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA) กับองค์การภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, 

APLAC) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory 

Accreditation Cooperation, ILAC) อีกด้วย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยการให้ความรูค้วามเข้าใจ ชีแ้จงให้เหน็ความสำาคญัของการจัดทำาระบบการบริหาร

งานคณุภาพห้องปฏบิตักิาร นำามาตรฐานสากลมาใช้ควบคมุคณุภาพการดำาเนนิงาน และทำาให้องค์กรเป็นที่

ยอมรบัของลกูค้า เป็นการสร้างหลกัประกนัคณุภาพของห้องปฏบิตักิารให้เป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ทำาให้เกดิความเชือ่มัน่ในผลการทดสอบและเป็นทีย่อมรบัซึง่กนัและกนั ขจดัปัญหาการตรวจ

สอบซำ้าซึ่งเป็นนโยบายของ ILAC ที่ว่า “Tested once accepted everywhere” 

  ปัจจบัุนไดข้ยายขอบขา่ยการรบัรอง โดยไดใ้หก้ารรบัรองผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความชำานาญ

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ในสาขาการทดสอบ การทดสอบทางการแพทย์ และการ

สอบเทียบ
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  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการมอบหนังสือรับรองความสามารถห้อง

ปฏิบัติการ โดยมีการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต คือ ตรวจประเมินความสามารถ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ จำานวน ๑๖ ห้อง ตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ 

จำานวน ๕๗ ห้อง  ตรวจประเมินใหม่ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ จำานวน ๙ ห้อง ห้องปฏิบัติการ

ใหม่ที่ได้รับการรับรองความสามารถ จำานวนรวม ๑๖ ห้อง ดังนี้

  ๑. ศูนย์สุขภาพสัตว์ปีก บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำากัด

  ๒. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เบียร์ไทย (๑๙๙๑) จำากัด

  ๓. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  ๔. ห้องปฏิบัติการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ สุราษฎร์ธานี

  ๕. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ๖. บริษัท นูทริกซ์ จำากัด (มหาชน)

  ๗. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จำากัด

  ๘. ห้องปฏบิตักิารตรวจคณุภาพนำา้ด้านการปศสุตัว์ ศนูย์วจิยัและพฒันาการสตัวแพทย์ภาคเหนอื

ตอนล่าง กรมปศุสัตว์

  ๙.  บริษัท นอร์สเค้สคู้ค (ประเทศไทย) จำากัด

 ๑๐.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โกชู โคซัน จำากัด

 ๑๑.  บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำากัด (มหาชน) บ้านบึง

 ๑๒.  บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำากัด

 ๑๓.  บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด

 ๑๔.  ห้องปฏิบัติการ สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี)

 ๑๕.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก กรมปศุสัตว์

 ๑๖.  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง

 เพื่อสร้างความเข้มแข็งการทดสอบสู่มาตรฐาน ซึ่งการได้รับการรับรองของห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 แสดงถึงความสำาเรจ็ทีไ่ด้มาจากความมุง่มัน่ทีจ่ะจดัทำาระบบบรหิารงานคณุภาพ 

การให้ความสำาคัญ ความร่วมมือ ความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนางานทดสอบสู่มาตรฐานท่ีอ้างอิงได้ตาม

มาตรฐานสากล จะทำาให้ได้รบัการยอมรบัร่วมจากนานาประเทศส่งผลในการสร้างความสามารถและความ

เข้มแขง็แก่ห้องปฏบิตักิารภายในประเทศ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการผลิต  การค้า และการให้บริการ

ภาครัฐของไทย ทำาใหส้ามารถส่งมอบสินค้าในตลาดโลกและได้รบัความเชื่อถือ เกิดความสะดวก และช่วย

ลดค่าใช้จ่ายจากการที่ไม่ต้องตรวจสอบซำ้า

 ปัจจุบนัสำานกับรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิาร ได้รบัการยอมรบัร่วมต่อเนือ่งรอบที ่๒ เป็นเวลาอกี 

๔ ปี ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ทำาให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือเพิ่ม

ขึ้นและสามารถขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 • เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศ  

  ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ดำาเนินการจัดกิจกรรมทดสอบความ

ชำานาญในการทดสอบและสอบเทยีบทีเ่ปน็ไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ  ได้แก ่จุลชวีวทิยา 

เคมี สิ่งแวดล้อม อาหาร ฟิสิกส์ และสอบเทียบเครื่องมือวัด รวมทั้งผลิตวัสดุควบคุมเพื่อใช้ในการประกัน

คุณภาพภายในหอ้งปฏบัิตกิารทดสอบ ไดร้บัการรบัรองความสามารถในการดำาเนนิกจิกรรมทดสอบความ

ชำานาญของหอ้งปฏบิตักิารตาม ISO/IEC 17043 จากหนว่ยรบัรอง Taiwan Accreditation Foundation 

(TAF) ประเทศไตห้วนั  วตัถปุระสงคใ์นการจดักจิกรรมดงักลา่วเพือ่การพฒันาความสามารถและศกัยภาพ

ของหอ้งปฏบิตักิารใหเ้ปน็ทีย่อมรบั สง่เสริมการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์เพ่ือการส่งออก และมกีารจัดทำา

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำานาญ เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดในการประเมินความ

สามารถห้องปฏิบัติการ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ศนูยบ์รหิารจดัการทดสอบความชำานาญหอ้งปฏบิติัการ ได้ดำาเนนิ

การพฒันาความสามารถห้องปฏิบัตกิารในภาคการผลติ  เปน็การพฒันาศกัยภาพการทดสอบความชำานาญ

ของห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อเสริมสร้างขีดความ

สามารถในการส่งออก โดยมีกิจกรรมทดสอบความ

ชำานาญรวม ๑๘ รายการ ในด้านสอบเทียบ ด้าน 

สิ่งแวดล้อม ด้านอาหารและอาหารสัตว์ และมีการ

จัดเตรียมตัวอย่างสำาหรับกิจกรรมทดสอบความ

ชำานาญ รวม ๔,๕๗๐ ตัวอย่าง มีห้องปฏิบัติการ 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำานาญทั้งสิ้น 

๑,๘๒๕ ห้อง
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 ยุทธศาสตร์ที่	๓	:	ผลงานและบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ประโยชน์ ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าในการเพิ่มโอกาสการแข่งขันได้ เพื่อให้เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำาไปใช้

ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน คือ   

 • เพ่ิมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และ 

  เทคโนโลยี 

 • เร่งรัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ภาคการผลิต และชุมชน

  สำานักเทคโนโลยีชุมชน โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ร่วมกัน

ดำาเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ดังกล่าวควบคู่กันไปเพื่อให้งานวิจัยและพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ

 ๓.๑	 ด�าเนินการวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าอุตสาหกรรม	

ผลติภณัฑช์มุชน	และ	เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยใีนการผลติ ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ดำาเนนิการวจิยั

และพัฒนา รวม ๒๕ เรื่อง คือ  

  ๑)	 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสนับสนุนการส่งออก

   วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและศักยภาพด้านการผลิตอาหารของแม่

บ้านเกษตรกร เป็นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

   ผลการด�าเนินงาน ได้ดำาเนินการสำารวจข้อมูลท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม ๕ แห่ง คือ 

กลุม่แมบ่า้นเกษตรกรบ้านหนองบ่อ กลุม่วสิาหกจิชมุชนยัง่ยนืวถิชีวีติบา้นไสดง กลุม่สายใยรกัแหง่ครอบครวั

บ้านท่าโก กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัวตำาบลศรีวิชัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาลเกาะมุกด์ 

และที่จังหวัดภูเก็ต รวม ๓ แห่ง คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางหวาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการ

สายใยรักแห่งครอบครัวบ้านแขนน กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบา้นบางเทา (กลุม่สตรเีกาะคา้งคาว) และ

ได้ศึกษาทดลองผลิตอาหารสุขภาพ ๑๐ ผลิตภัณฑ์ 

รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลักสูตร การ

พฒันาผลติภัณฑ์อาหารสขุภาพเพือ่การสง่ออก มผีู้

เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๕๑ คน
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  ๒)	 โครงการผลิตสารกรองส�าหรับก�าจัดฟลูออไรด์ในน�้าเพื่อการบริโภค

   วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตสารกรองนำ้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับชุมชนในการกำาจัดปริมาณ 

ฟลูออไรด์ในนำ้าที่เกินมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานสำาหรับนำ้าบริโภค 

   ผลการด�าเนนิงาน ดำาเนนิการปรบัปรงุวธิกีารและคณุภาพของสารกรองนำา้ทีผ่ลติขึน้ให้

เหมาะสมในการกำาจดัฟลอูอไรด์ โดยการปรบัปรงุเนือ้ดนิของสารกรองนำา้ เพือ่ให้สามารถดดูซบัฟลอูอไรด์

ได้มากขึ้น และหาวิธีปรับสภาพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ได้ดำาเนินการทดสอบในพื้นที่ที่มีปัญหา ณ ตำาบลบ้านธิ 

และตำาบลมะเขือแจ้ จงัหวดัลำาพนู พบว่าสารกรองทีผ่ลติขึน้นัน้สามารถใช้งานในพีน้ทีไ่ด้จรงิ สามารถแก้ไข

ปัญหาคณุภาพนำา้ทีม่ฟีลอูอไรด์เกนิมาตรฐานให้สามารถบรโิภคได้ ช่วยส่งเสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน

ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

  ๓)	 โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นน�้าจากเตาแสงอาทิตย์

   วัตถุประสงค์ พัฒนาเครื่องกลั่นนำ้าจากเตาแสงอาทิตย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพนำ้าดื่มที่มี

การละลายโลหะหนัก เจือปนในชนบทที่ขาดแคลนนำ้า 

   ผลการด�าเนินงาน ได้เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองกล่ันนำ้าจากเตาแสงอาทิตย์ ที่เหมาะ

กับการใช้งานของชุมชน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถปรับปรุงคุณภาพนำ้าจากแหล่งนำ้าที่มีปัญหา แคดเมียม 

เจือปนละลายอยู่ในนำ้า ทำาให้ประชาชนมีนำ้าสะอาดและปลอดภัยสำาหรับการบริโภคมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

และได้พยายามดำาเนนิการปรบัปรงุเครือ่งกลัน่นำา้จากเตาแสงอาทติย์ให้ดีขึน้และเหมาะสมต่อไป เนือ่งจาก

ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับสภาวะอากาศที่เป็นปัจจัยในการทดลอง
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  ๔)	 โครงการผลิตกระเบื้องคอมโพสิทจากเศษเซรามิก

   วตัถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาความเปน็ไปไดก้ารนำากลบัมาใชข้องขยะจากกระบวนการผลติ

เซรามิก และสร้างเทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องจากเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์ 

   ผลการด�าเนินงาน ได้แนวทางในการขึ้นรูปกระเบื้องคอมโพสิทที่ลดเวลาและสามารถ

ทำาให้ชิ้นงานมีความเป็นเนื้อเดียวกันเพิ่มขึ้น ได้เทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องคอมโพสิทแบบไม่ผ่าน

กระบวนการเผา ทำาให้สามารถสร้างตลาดและเพิ่มมูลค่าของเศษเซรามิกแตกให้กับอุตสาหกรรมขึ้นรูป

พลาสตกิ อตุสาหกรรมการจดัการวสัดเุหลอืทิง้ อตุสาหกรรมหนิธรรมชาติและสังเคราะหแ์ละอตุสาหกรรม

เซรามิกได้ ส่งผลให้ปัญหามลพิษจากขยะเซรามิก และปริมาณการใช้พลังงานจากการเผาลดลง

  ๕)	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเนื้อดินและเคลือบใหม่ รวมถึงเทคนิคการเผาของผลิตภัณฑ์

เซรามิกประเภทของชำาร่วยและประดับตกแต่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   ผลการด�าเนนิงาน ไดส้ตูรเนือ้ดินทีเ่ตรยีมจากดินขาวระนอง และได้สตูรเคลอืบใส และ

เคลอืบสตีา่ง ๆ  ทีใ่ชก้บัเนือ้ดนิระนอง สำาหรบัผลิตภณัฑ์เซรามกิประเภทของชำาร่วยและประดับตกแต่ง ให้

กบัอตุสาหกรรมเซรามกิขนาดกลางและขนาดยอ่ม และกลุม่วสิาหกจิชมุชน สง่ผลใหข้ยะจากอตุสาหกรรม

ลดลง เนื่องจากสามารถนำาของเสียในกระบวนการผลิตกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ อีกทั้งยังลด

การใช้พลังงานในการขนส่งวัตถุดิบอีกด้วย
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  ๖)	 โครงการสร้างระบบตรวจจับและควบคุมระยะไกลเพื่อใช้ในงานสิ่งแวดล้อม

   วัตถุประสงค์ วิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับและควบคุมระยะไกลโดยใช้เทคโนโลยี 

หุน่ยนต์ในการช่วยแบ่งเบาภาระการทำางานของผู้ปฏบิติังานรวมถงึเพ่ิมประสิทธภิาพการเกบ็ตัวอย่างทาง

ด้านสิ่งแวดล้อม 

   ผลการด�าเนินงาน ได้ระบบตรวจจับและควบคุมระยะไกลโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์

ในการช่วยแบ่งเบาภาระการทำางานของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลและการเก็บ

ตวัอย่างทางด้านสิง่แวดล้อม โดยหุน่ยนต์ทีจ่ะพฒันาจะเป็นหุน่ยนต์แบบเคลือ่นทีไ่ด้สามารถใช้ในภาคสนาม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปของเรือที่สามารถบังคับควบคุมได้ทั้งในแบบใช้คนบังคับและแบบอัตโนมัติ 

หุ่นยนต์ดังกล่าวจะมีอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมเพ่ือช่วยในการเก็บตัวอย่าง เก็บข้อมูล และส่งข้อมูลกลับมา

ทีศู่นย์ควบคุมได้ เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายอาจจะเป็นสภาพภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยาก เช่น ที่สูงชัน ป่าชาย

เลน ป่าลึก แม่นำ้าลึก พื้นที่ชายฝั่งทะเล ท่อก๊าซ ปล่องไฟอุตสาหกรรม จึงมีประโยชน์มากในการช่วยแบ่ง

เบาภาระนักวิทยาศาสตร์ในการลงพื้นท่ีจริงเพ่ือเก็บข้อมูล และปัจจุบัน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้า

และการเกษตร (สสนก.) มีความต้องการใช้เรือหุ่นยนต์ติดตั้งเซนเซอร์แบบโซนาร์สำาหรับการหาระดับ

ความลึกของพื้นที่แก้มลิง เทียบกับตำาแหน่ง GPS 

เพื่อนำาไปใช้ในการสร้างแบบจำาลองคอมพิวเตอร ์

ในการหาปรมิาตรของแหล่งนำา้ สำาหรบัการวางแผน

การป้องกันนำ้าท่วม โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

และสถาบันสารสนเทศทรพัยากรนำา้และการเกษตร 

(สสนก.) มีข้อตกลงร่วมกันในการทำางานโครงการ 

Remote Mobile Sensing System ซึง่เป็นบรูณาการ 

ในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้เป็นอย่างดี

  ๗)	 โครงการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากสมุนไพรไทย

   วัตถุประสงค์ พัฒนาตำารับครีมขัดผิวหน้าและครีมขัดผิวกาย ที่มีประสิทธิภาพสูงจาก

สมุนไพรสามชนิด (ขิง ว่านหางจระเข้ บัวบก) ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพในระดับห้องปฏิบัติการ 

และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติตามหลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลติ (GMP) ผลติภณัฑ์สูผู่ป้ระกอบ

การธุรกิจเครื่องสำาอาง  

   ผลการด�าเนนิงาน ได้กระบวนการ 

ผลิตผลิตภัณฑ์ขัดผิวผสมสมุนไพร ที่มีคุณภาพและ

ความปลอดภยั  พฒันาตำารบัครมีขดัผวิหน้าและผวิ

กายผสมสมุนไพรหลัก ๓ ชนิด คือ ขิงผง ว่านหาง

จระเข้ผงและสารสกัดบัวบก และได้สูตรครีมขัดผิว

ทัง้ ๒ สตูร เพือ่เป็นแนวทางในการเพิม่รายได้ให้กบั

กลุ่มผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำาอางระดับชุมชน

และ SMEs
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  ๘)	 โครงการพัฒนากระบวนการผลติกรดซลิซิกิ

จากแกลบ	เพื่อเกษตรกรรม

   วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนากระบวนการ

ผลิตกรดซิลิซิกจากแกลบ

   ผลการด�าเนนิงาน ไดก้ระบวนการท่ีเหมาะสม 

ในการผลติกรดซลิซิกิจากแกลบ และยงัมสีว่นชว่ยในการจดัการ

สิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากเมื่อพืชแข็งแรงไม่เป็นโรค ก็ไม่จำาเป็น

ต้องใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี และ 

ยาปราบศัตรูพืชท่ีเป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทำาให้ไม่มี

สารตกค้างในพชืและดนิ ปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภคและคณุภาพชวีติ

ของชุมชน

  ๙)	 โครงการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากสมุนไพรไทยเพื่อให้ได้คุณภาพตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

   วัตถุประสงค์  เพื่ อพัฒนา

กระบวนการผลติผลติภณัฑย์อ้มผมจากสมนุไพรไทย 

ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

   ผลการด�าเนนิงาน ไดเ้ทคโนโลยี

การผลติผลติภัณฑ์ยอ้มผมจากสมนุไพรไทยท่ีพรอ้ม

ถา่ยทอดเทคโนโลยใีหก้บัผูป้ระกอบการทีส่นใจ เกดิ

การสร้างอาชีพ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 ๑๐)	โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

จากกากตะกอนคลองระบายน�้า

   วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการใช้กากตะกอนในคลองระบายนำ้าทำาเป็นปุ๋ยอินทรีย์

   ผลการด�าเนนิงาน ได้เทคโนโลยกีารนำากากตะกอนในคลองระบายนำา้และตะกอนจาก

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าทำาเป็นปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร เพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น
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  ๑๑)	โครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิส�าหรับเตาเผาอุณหภูมิสูง

   วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิสำาหรับเตาเผา

อุณหภูมิสูงระดับต้นแบบ 

   ผลการด�าเนินงาน ได้เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิระดับต้นแบบ 

ลดการนำาเข้าอปุกรณ์ตรวจสอบอณุหภมูจิากต่างประเทศ ช่วยลดปรมิาณการใช้เชือ้เพลงิ ลดการปลดปล่อย

แก๊สจากการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิก และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

 

  ๑๒)	โครงการสร้างและพัฒนาชุดสอบเทียบมาตรฐานด้านอุณหภูมิด้วยดาต้าล็อคเกอร์

   วตัถปุระสงค์ สร้างและพัฒนาชดุสอบเทียบมาตรฐานด้านอณุหภมู ิด้วยดาต้าล็อคเกอร์ 

ลดระยะเวลาการให้บริการการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ สามารถถ่ายทอดความถูกต้องของมาตรฐานด้าน

การวัดไปสู่ผู้ใช้งานหรือห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ได้

   ผลการด�าเนินงาน ได้ชุดสอบเทียบมาตรฐานด้านอุณหภูมิ ด้วยดาต้าล็อคเกอร์ สร้าง

เทคโนโลยีการวัดอุณหภูมิเป็นของตัวเอง ทำาให้ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และพัฒนาบุคลากร

ให้มีความเช่ียวชาญทางด้านการสร้างเครื่องมือด้านการวัดอุณหภูมิให้กับผู้ประกอบการด้านการผลิตสินค้าใน

ภาคอุตสาหกรรม การค้า และธุรกิจ ห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบในภาครัฐและเอกชน
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  ๑๓)	โครงการพัฒนาเครื่องสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัติ

   วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสอบเทียบสเกลมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและประหยัด 

งบประมาณและเพิม่ความแมน่ยำาในการสอบเทยีบใหดี้กวา่เดิมหรือลดคา่ความผดิพลาดอนัเนือ่งมาจากคน

   ผลการด�าเนนิงาน พฒันาตอ่ยอดจากโครงสรา้งเครือ่งสอบเทยีบระยะ

สเกลอัตโนมัติเดิมที่มีอยู่แล้ว ในส่วนของระบบควบคุมการขับเคล่ือนมอเตอร์

และการวิเคราะห์ภาพผ่านกล้องกำาลังขยายสูงด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์

พร้อมติดตั้งโปรแกรมให้นำาไปใช้งานได้จริง เพื่อลดความสูญเสีย   

เงนิตราตา่งประเทศในการนำาเขา้ ซึง่มรีาคาคอ่นขา้งสูงใหก้บั

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบผู้ประกอบการ

ด้านการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรม

  ๑๔)	โครงการสร้างและพัฒนาชุดสอบเทียบเครื่องมัลติมิเตอร์และวัตต์มิเตอร์แบบ	

ออโตเมชั่น

   วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนาชุดสอบเทียบเคร่ือง

มัลตมิเิตอรแ์ละวตัตม์เิตอรแ์บบออโตเมชัน่ สามารถเพิม่หรอืขยายงาน

ในการให้บริการสอบเทียบด้านไฟฟ้า ลดระยะเวลาการให้บริการการ

สอบเทยีบดา้นไฟฟา้ สามารถถา่ยทอดความถกูต้องของมาตรฐานด้าน

การวัดไปสู่ผู้ใช้งานหรือห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ได้

   ผลการด�าเนนิงาน ไดเ้ทคโนโลยกีารสอบเทยีบด้าน

ไฟฟ้า ทำาให้ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ลดความสูญเสีย

เงินตราต่างประเทศในการนำาเข้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความ

เชีย่วชาญทางดา้นการสรา้งชดุเครือ่งมอืสอบเทยีบด้านไฟฟ้า ใหก้บัหอ้ง

ปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบผู้ประกอบการด้านการผลิต

สินค้าในภาคอุตสาหกรรม 

	 	 ๑๕)	โครงการกรีนนาโนคอมโพสิท

   วตัถปุระสงค์ ได้สมบัตเิชงิโครงสร้างของเส้นใยของ

ใบสับปะรด  

   ผลการด�าเนินงาน ผลิตเส้นใยจากใบสับปะรด 

สำาหรบัใช้เป็นสารตวัเตมิในไบโอคอมโพสทิ สำาหรบัพอลเิมอร์ ทีเ่ป็นวสัดุ

จากธรรมชาต ิเป็นประโยชน์ในการกำาจดัสิง่เหลอืทิง้จากการเกษตร ให้

กับผู้ประกอบการด้านนาโนเทคโนโลยี ผู้วิจัยด้านพอลิเมอร์นาโนคอม

โพสิท ในภาครัฐ
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  ๑๖)	การพัฒนาเตาหลอมแก้วเจียระไนที่ใช้พลังงานชีวมวล

   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างต้นแบบเตาหลอมแก้วด้วยเทคโนโลยีการเผาไหม้แบบไร้ 

เปลวไฟ โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการสำาหรับการผลิตจริง 

   ผลการด�าเนนิงาน ศกึษาค่าพลังงานความร้อนของเชือ้เพลิงชวีมวล  และได้ทำาการทดสอบ

เชื้อเพลิงชีวมวลแบบอัดแท่ง และเตรียมดำาเนินการในการหาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ เพื่อหา 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่เหมาะสมต่อไป

  ๑๗)	โครงการลดการใช้พลังงานในกระบวนการหลอมแก้ว

   วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการลดการใช้พลังงานของกระบวนการหลอมแก้ว

ให้กับโรงงานผลิตแก้วและกระจกในประเทศ 

   ผลการด�าเนินงาน ได้แนวทางการลดพลังงานในกระบวนการหลอมแก้วของแต่ละ

โรงงานแกว้ใหก้บัโรงงานผลติแกว้และกระจกในประเทศ ได้แก ่กลุ่มอตุสาหกรรม แกว้และกระจก (ฉนวน

ใยแก้ว เครื่องแก้ว กระจกแผ่นเรียบ และขวดแก้ว) 

   สำาหรบัโรงงานท่ีไดร้บัการถา่ยทอดเทคโนโลย ีขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนคำานวณพลงังานทีใ่ช้

ในการหลอมแก้วของโรงงาน Oceanglass และจะนำาข้อมูลที่ได้ไปหา Heat balance ของเตาหลอมแก้ว

ของโรงงานต่อไป
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	 	 ๑๘)	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาปริมาณสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

พลาสติก

   วตัถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาวจัิยและพัฒนาวธิวีเิคราะหท์ดสอบหาปริมาณสารปนเปือ้นใน

ผลติภณัฑพ์ลาสตกิท่ีสามารถใหบ้รกิารแกผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมได้ตามทีต้่องการและผลการทดสอบ

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

   ผลการด�าเนนิงาน ไดว้ธิวีเิคราะหท์ดสอบหาปริมาณสารปนเปือ้นในผลิตภณัฑ์พลาสติก

ทีส่ามารถใหบ้รกิารแก ่ผูป้ระกอบการดา้นการผลิตในประเทศ และมกีารเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ เพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเลือกใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน 

	 	 ๑๙)	โครงการการพัฒนาภาชนะรองรับน�้ายางให้กับวิสาหกิจชุมชน

   วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเนื้อดินและเคลือบสำาหรับทำาภาชนะรองรับนำ้ายาง 

   ผลการด�าเนนิงาน ได้เทคนคิในการขึน้รปูถ้วยนำา้ยางทีม่ขีนาดและความหนาสมำา่เสมอ 

เทคนิคในการเคลือบช้ินงาน เทคนิคการเผาเคลือบครั้งเดียว และได้สูตรเคลือบที่เตรียมจากวัตถุดิบใน 

ท้องถิ่นที่เหมาะสม และผลงานดังกล่าวได้นำาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา 

บ้านกลาง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  
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	 	 ๒๐)	โครงการการศึกษาและพัฒนาเซรามิกเน้ือพรุนชนิดเม็ดเพ่ือการเก็บความช้ืนใต้	

ผิวดินและเป็นตัวกลางส�าหรับปุ๋ยละลายช้าไนโตรเจน	

   วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสูตรเนื้อดินและเคลือบจากดินตะกอนโรงงานเซรามิกมาใช้

ประโยชน์และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และเพือ่พฒันาเทคโนโลยกีารผลติเซรามกิพรนุนำา้หนกัเบาเพ่ือ

ใช้ในการเก็บความชื้นในการเกษตร   

   ผลการด�าเนินงาน  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการเก็บความชื้น (รูพรุนแบบเปิด 

รูพรุนแบบปิด ขนาดของรูพรุน) อุณหภูมิของการสุกตัว และเตาเผาเม็ดเซรามิก และหาความเป็นไปได้ใน

การผลิตเม็ดพรุน หรือการนำาตะกอนไปใช้ขึ้นรูปแบบอื่นหรือนำามาใช้ในโรงงานที่สำารวจ คือ ผู้ประกอบ

การโรงงานและชุมชน จ.ลำาปาง และ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกจากดินตะกอนท่ี

เป็นของเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก และได้เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกพรุนและวัสดุพรุนที่

สามารถอุ้มนำ้าได้มากและปลดปล่อยนำ้าอย่างช้า ๆ ต่อไป   

	 	 ๒๑)	โครงการการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก

   วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม

กับประเทศไทย 

   ผลการด�าเนินงาน ศึกษาและทำาวิศวกรรม

ยอ้นรอยเครือ่งสเตอรล์งิ  ออกแบบและสร้างส่วนรวมความเขม้

แสงอาทติย ์ และเตรยีมจดัทำาระบบตดิตามการเคลือ่นทีข่องดวง

อาทิตย์ และการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนรวม

ความเขม้แสง และมแีผนการดำาเนินงานทีจ่ะถา่ยทอดเทคโนโลยี

ผ่านโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ตามท่ีกรมฯ ได้มีโครงการ

นำาร่องในอำาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และจะขยายผล

สูชุ่มชนอืน่ ๆ  ตอ่ไป ซึง่ระบบผลติไฟฟา้นีส้ามารถนำาไปใชใ้นทีท่ี่

มีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทำาให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ มีแสงสว่างในเวลา

กลางคืน เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นห่างไกลได้อย่าง

เหมาะสม
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	 	 ๒๒)	โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร		

   วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ

ทดสอบให้มีความสามารถในการทดสอบสมบัติและความ

ปลอดภยัของภาชนะพลาสตกิ และโลหะบรรจอุาหาร ใหม้คีวาม

ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

   ผลการด�าเนนิงาน พฒันาวิธีทดสอบและให้

บริการทดสอบปริมาณ OPP ในภาชนะโลหะประเภทกระป๋อง

ชนิดต่าง ๆ  และสรุปผลการเปรียบเทียบการทดสอบกับ Japan 

Chemical Innovation Institute, JCII ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อให้

ได้เทคนิคในการทดสอบสารปนเป้ือน สารตกค้าง สารเจือปน 

ในภาชนะพลาสตกิบรรจอุาหารและวสัดทุีท่ำาจากพลาสติกและ

โลหะทีน่ำามาใช้สมัผสัอาหาร สำาหรบัให้บรกิารวเิคราะห ์ทดสอบ

วสัดทุีใ่ชส้มัผสัอาหารแกผู่ป้ระกอบการดา้นภาชนะบรรจุอาหาร

ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป 

	 	 ๒๓)	โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์	Speciation	ของสารประกอบปรอทและสารหนูใน

ผลิตภัณฑ์อาหาร

   วัตถุประสงค์ พัฒนาวิธี

วิเคราะห์ อนุพันธ์ของสารหนูและปรอทและ

ในอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพงานบริการ

ทดสอบให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร 

   ผลการด�าเนินงาน

ศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ Speciation ของสารหนูในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล   

	 	 ๒๔)	โครงการเพ่ิมศักยภาพการทดสอบความปลอดภัยของอาหารในการทดสอบกรด	

ไขมันชนิดทรานส์และซัยคลาเมต		

   วัตถุประสงค์ พัฒนาวิธี

ทดสอบหาปริมาณวัตถุให้ความหวานแทน

นำ้าตาล ซัยคลาเมต ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้

ได้มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพงาน

บริการทดสอบให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร  

   ผลการด�าเนินงาน ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการ

วิเคราะห์วัตถุให้ความหวาน (ซัยคลาเมต) ด้วยเครื่อง HPLC และทดสอบ

ช่วงความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารมาตรฐานซัยคลาเมต สำาหรับการทดสอบซัยคลาเมตในเคร่ืองด่ืม 

ตามวิธี BS EN 12857 : 1999 และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบกรดไขมัน ผลการทดสอบอยู่ใน

ช่วงการยอมรับ และได้ให้บริการเป็นรายการทดสอบใหม่ของกรมฯ
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	 	 ๒๕)	โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางทัศนศาสตร์ของเยื่อและกระดาษและ

ผลิตกระดาษมาตรฐานอ้างอิงเพื่อสอบเทียบเครื่องวัดความขาวสว่างของกระดาษ	(ระยะ	๒)	

   วตัถปุระสงค์ จดัตัง้ห้องปฏบิตักิารมาตรฐาน

ทางทัศนศาสตร์ของกลุ่มเยื่อและกระดาษ เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถของบุคลากรและห้องปฏิบัติการการทดสอบและสอบ

เทียบด้านทัศนศาสตร์ของกลุ่มเยื่อและกระดาษ ให้ได้รับการ

รับรองจาก ISO เป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานท่ีได้รับอนุญาต

ให้ผลติกระดาษมาตรฐานอ้างองิเป็นห้องปฏบิตักิารแรกของทวปี

เอเชียและห้องปฏิบัติการเดียวในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อสอบ

เทียบเครื่องวัดความขาวสว่างของกระดาษให้ได้การรับรองใน

ระดบั ISO Level III เพือ่จดัจำาหน่ายให้แก่อตุสาหกรรมเยือ่และ

กระดาษในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง   

   ผลการด�าเนินงาน ผลิตกระดาษมาตรฐาน

อ้างอิงเป็นประจำาทุกเดือน และส่งเปรียบเทียบระหว่างห้อง

ปฏิบตักิาร (Interlab) กบั Technidyne (USA) ได้ผลเปรยีบเทยีบเป็นทีน่่าพอใจ และเริม่ต้นผลติกระดาษ

มาตรฐานอ้างอิง ให้กับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษในประเทศไทยทดลองใช้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการ

ดำาเนินการเพื่อให้ประเทศไทยได้เป็น P-Member ของ ISO/TC6 เพื่อให้ได้รับการรับรองจาก ISO เป็น

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตกระดาษมาตรฐานอ้างอิงเป็นห้องปฏิบัติการแรกของทวีป

เอเชียและห้องปฏิบัติการเดียวในประเทศไทยต่อไป   

 ๓.๒	ด�าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย	พัฒนาและนวัตกรรม	เพื่อส่งเสริมการนำาไปประยุกต์ใช้ใน

ภาคการผลิต บริการและชุมชน โดยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ในวารสารวิชาการ ท้ังน้ีมีสถานประกอบการได้นำาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์จำานวน ๑๒ ราย 

ดังต่อไปนี้ 

  - การผลิตลูกประคบสมุนไพรสดสเตอริไลส์บรรจุถุงรีทอร์ต 

   (บริษัท บลูมมิ่งสปา จำากัด ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ)

  - การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

   (กลุ่มผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด หมู่ ๑๐ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีษะเกษ)

   (บรษิทั ตรบีตุรวดี เฟอร์ดไิลซ์เซอร์ แอนด์ ซายน์ จำากดั ต.บ้านกร่าง อ.ศรปีระจนัต์  จ.สพุรรณบรุ)ี

  - การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากพืช 

   (กลุ่มทอผ้าฝ้าย ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร)

  - เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ได้แก่ ข้าวกล้องงอก ข้าวกึ่งสำาเร็จรูป ข้าวเคลือบสมุนไพร  

   เป็นต้น 

   (โรงสีข้าวชุมชน (โรงสีกิจเจริญ) ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.คำาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร)
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  - เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ได้แก่ ข้าวเกรียบกล้วย กล้วยเล็บมือนาง นำ้าฝรั่ง และการผลิต 

   ชาสมุนไพร เป็นต้น 

   (กลุม่แม่บ้านเกษตรกรสายใยรกับางบชูาเลขที ่๑๗๔ หมู ่๑ ต.เกาะทวด อ.ปากพนงั จ.นครศรธีรรมราช)

   (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง ๒๕๖ หมู่ ๓ ตำาบลสลุย อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร)

   (กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๑๘๘/๑๖๙ ตำาบลตากแดด อำาเภอเมือง จังหวัดชุมพร)

  - เทคโนโลยีการแปรรูป ได้แก่ แก้วมังกรกรอบแห้ง นำ้าแก้วมังกร เป็นต้น 

   (กลุ่มแม่บ้านหุล่องพัฒนา เลขที่ ๑๓๕/๑ หมู่ ๕ ต.หุล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช)

  - การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในนำ้าและการผลิตเครื่องกรองนำ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

   (กลุ่มเทศบาล ต.หนองน้อย ๒๐ หมู่ ๗ ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท)

  - การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  

   (กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่าศาลา ๗๒ หมู่ ๑๐ บ้านท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีร์ จ.ขอนแก่น)

  - การผลิตภาชนะเนื้อคอร์เดียไรด์สำาหรับใช้หุงต้มประเภทสัมผัสความร้อนโดยตรง

   (บริษัทซีวีบีเซรามิก จำากัด ๔๓/๒๑ หมู่ที่ ๘ ซ.เวชตาม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

 ๓.๓	ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและชุมชนสนับสนุน

เศรษฐกิจพอเพียง	โดยมีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม SMEs ผู้นำาในท้องถิ่น ชุมชนผู้ผลิตสินค้า 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการ มากกว่า ๔๐ ครั้ง และ

มีผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำานวน ๒,๐๓๘ คน ดังนี้ 

  •	 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติด้านวสัดุศาสตร์	เป็นเทคโนโลยจีากการวจิยัและพฒันา

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุประเภทต่าง ๆ ท้ังจากธรรมชาติ และวัสดุ

เหลอืทิง้ มกีารจดัอบรมหลายหลกัสตูร เช่น การพัฒนาคณุภาพ

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับ

ตกแต่ง การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในนำ้าและการผลิตเครื่องกรองนำ้า

เพื่อการอุปโภคและบริโภค การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ มีผู้รับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีรวม ๒๙๙ คน
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  •	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านเซรามิก	เป็นการวิจัยและพัฒนาภาชนะเซรามิก 

หุงต้มประเภทสัมผัสความร้อนโดยตรง ถ้วยดินเผารองรับนำ้ายาง การพัฒนาเคลือบเซรามิกที่มีสมบัติ

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว เช่น ปลาสเตอร์ใช้แล้ว 

ดินตะกอน อิฐมวลเบาจากเศษแก้ว เทคนิคการตกแต่งเนื้อดินแดงเพื่อเพิ่มมูลค่า การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

ตุ๊กตาชาววัง การตกแต่งผลิตภณัฑ์รูปปั้นกนิรี เทคนิคการป้ันตุ๊กตาดินเผา การพฒันาผลติภัณฑต์ุ๊กตาไทย

เซรามิก การปั้นและตกแต่งด้วยดินสี การขึ้นรูปดอกไม้เซรามิก เกษตรกร มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

รวม ๒๖๕ คน  

  •	 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูอาหาร	เป็นการทำาอาหารแห้งแบบต่าง ๆ  การพฒันา

กระบวนการผลติผลติภณัฑ์อาหารสำาเร็จรูปบรรจุกระป๋อง/ถุงรีทอร์ต การศกึษาพัฒนาสูตรการผลิตอาหาร

เช้าจากธญัชาต ิและเครือ่งดืม่ธญัชาต ิผลติภณัฑ์อาหารฮาลาล ได้แก่ ผลติภณัฑ์ปลาและไก่แปรรปู นอกจาก

นี้แล้วยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีมาก 

ในท้องถ่ิน เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มะนาวผง ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ผลิตภัณฑ์ลำาไย 

การแปรรปูข้าว และผลติภณัฑ์ข้าวแตนนำา้ผกัผลไม้ การแปรรปูผลหม่อนและผลไม้ในท้องถิน่ เพือ่ลดปัญหา

ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวม ๑๖๗ คน

  •	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สมุนไพรท่ีใช้ในสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ได้แก่ ลูกประคบและสมุนไพรอบตัว สบู่ แชมพู ครีมนวด 

นำ้ายาล้างจาน นอกจากนี้แล้วยังได้พัฒนากรรมวิธีการผลิตลูกประคบสมุนไพรสดปลอดเชื้อบรรจุกระป๋อง

และบรรจุในถุงรีทอร์ต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ลูกประคบที่ต้องการคง

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของสมุนไพร ท้ังด้านของสีและกลิ่นของสมุนไพรสดไว้ได้นาน มีความปลอดภัยต่อ

ผูบ้รโิภค สามารถนำาเป็นสนิค้าไปจำาหน่ายได้ง่ายทัง้ในและต่างประเทศ มผู้ีรับการถ่ายทอดเทคโนโลยรีวม 

๑๗๐ คน  
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	 	 •	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แม่บ้านเกษตรกร  

เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเพื่อการส่งออก ได้แก่ การแปรรูปสะตอ ลองกอง พืชผักสมุนไพร 

ผลส้มแขก และผลไม้ท้องถิ่น ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา กลุ่มศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงาน จ.สตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จ.กระบี่ ศูนย์ส่งเสริม

และพฒันาอาชพีเกษตร(พชืสวน) อ.เมอืง จ.สรุาษฎร์ธาน ีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา อ.กระทู้ 

จ.ภูเก็ต ศูนย์เรียนรู้การเกษตรสายใยรักบ้านแขนน จ.ภูเก็ต มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวม ๓๘๒ คน 

  •	 โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชด�าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  

เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านเซรามิก โดยมีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ง ๕ 

ศูนย์ ได้แก่ ๑) ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จ.อ่างทอง ๒) ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จ.สกลนคร ๓) ศูนย์

ศิลปาชีพพระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส ๔) กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตู จ.นราธิวาส  

๕) ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำ๋า จ.ลำาปาง ทั้งสิ้นจำานวน ๔๕๓ คน

 นอกจากนีก้รมฯ  ยงัดำาเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลย ีร่วมกบัโครงการหมูบ้่านวทิยาศาสตร์ เพ่ือตอบ

สนองข้อเสนอ และความต้องการของหน่วยงานในท้องถิน่ จงัหวดั โดยมกีารบรูณาการร่วมกบัจงัหวดัและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านเซรามิก ด้านอาหาร มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวม ๓๐๒ คน  
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 ยุทธศาสตร์ที่	๔	:	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้กำาลังคน 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี โดยมีกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน คือ   

 • พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการของประเทศ      

  สำานกัพฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิติัการ  ให้บรกิารฝึกอบรมเทคนคิทางห้องปฏบิตัิ

การวิทยาศาสตร์ ท้ังหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยาว และฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย

พัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า

และผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

  ๑.	การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาก�าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ระยะสั้น) มีจำานวน

กำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ และเสริมสร้างศักยภาพ

การปฏบัิตงิานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี๒,๐๙๑ คน  โดยจดัฝึกอบรมเพือ่พฒันาเทคนคิปฏบิตักิาร

ทางวทิยาศาสตร์ทีจ่ำาเป็น  ให้แก่นกัวทิยาศาสตร์ และบคุลากรปฏบิติังานในห้องปฏบิติัการ หลักสูตรการฝึก

อบรมประกอบด้วยด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด จำานวน ๙ หลักสูตร ด้านการควบคุมคุณภาพ จำานวน  

๑๑ หลักสูตร ด้านเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ จำานวน ๖ หลักสูตร ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ 

ด้านเคมีเป็นพื้นฐาน จำานวน ๓ หลักสูตร ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบเฉพาะ จำานวน ๕ หลักสูตร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำานวน ๓ หลักสูตร  

  ๒.		การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	(ระยะยาว) เป็นการเพิ่มศักยภาพของ

เครอืข่ายในการพฒันาบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมกีำาลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ จำานวน ๒,๒๔๘ คน โดยจัดการศึกษาอบรมด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีผ่านสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๑๕ หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ  

การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร การสอบเทียบเครื่องชั่ง การสอบเทียบ 

พเีอชมเิตอร์ เทคนคิการใช้เครือ่งแก้ววดัปรมิาตร เทคนคิการใช้พเีอชมเิตอร์สำาหรบัห้องปฏบิตักิาร เทคนคิ

การเตรียมสารละลาย เทคนิคพื้นฐานสำาหรับนักจุลชีววิทยา สถิติสำาหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย  

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี อาหารเล้ียงเชื้อและปฏิกิริยาทางชีวเคมีสำาหรับตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์

ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ การคำานวนค่าสถิติสำาหรับการวิเคราะห์ทดสอบ และสำาหรับหลักสูตร 

นักวิเคราะห์มืออาชีพ ได้แก่ นักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาเคมีและสาขาจุลชีววิทยา
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 นอกเหนือจากภารกิจหลัก ยังมีการดำาเนินงานที่เกี่ยวกับความร่วมมือภายในประเทศ และ 

ต่างประเทศ ดังนี้

 • ความร่วมมือกับต่างประเทศ  ได้แก่

  การดำาเนินงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ 

นั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำาคัญตอบสนอง

ต่อยทุธศาสตร์ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด้านแก้วระหว่างไทย-เยอรมนั มกีจิกรรมทีส่ำาคญั

ในโครงการ ดังนี้

๑)	การแลกเปล่ียนบุคลากรในการอบรมส�าหรับการวิจัยร่วม มีการประสานงานให้นักศึกษา

ปริญญาโทของ The institute of mineral engineering (GHI), RWTH, Aachen ได้

เข้าฝึกงานที่บริษัท Thai Glass Industry ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๓ 

ถึงมกราคม ๒๕๕๔, The institute of mineral engineering (GHI), RWTH, Aachen, 

Germany รับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรของศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว ที่สถาบัน 

GHI ในเรื่องที่มีความเร่งด่วน คือ Heat and power balance calculation in glass 

melting, Optimizing energy for glass industry และ Emission control in glass 

processing เกิดประโยชน์แก่นักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบการหลอมของวัตถุดิบ และการคำานวณพลังงานที่

ใช้ในเตาหลอมแก้ว ณ สถาบัน GHI, RWTH Aachen University ทำาให้สามารถนำาความรู้

ที่ได้มาใช้ในการวิจัยปรับปรุงสูตรแก้ว เพื่อลดพลังงานในการหลอม การคำานวณพลังงานใน

เตาหลอมแก้ว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำาหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจกของไทย

๒)	การให้ค�าปรึกษา The institute of mineral engineering (GHI), RWTH, Aachen, 

Germany โดย Prof. Reinhard Conradt ได้ให้คำาปรึกษาโครงการต่าง ๆ ทางด้านแก้ว

ของ วศ. อย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาสมบัติการหลอมของวัตถุดิบแก้ว โดยปัจจุบันได้ให้ 

คำาปรกึษาทางด้านการเลอืกใช้วตัถดิุบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการใช้พลังงานและการพัฒนา

กระบวนการหลอมเพื่อลดพลังงานในอุตสาหกรรมแก้ว

๓)	การท�าโครงการร่วม	The institute of mineral engineering (GHI), RWTH, Aachen, 

Germany และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำาเนินการโครงการร่วม (joint project) 

ในโครงการเพิ่มความทนทานของผิวแก้วสัมผัสอาหารและยา 
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๔)	การประชุมสัมมนาด้านแก้ว เป็นการสัมมนาประจำาปีด้านแก้วระหว่าง ๓ องค์กร คือ The 

institute of mineral engineering (GHI), RWTH, Aachen, Germany จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร. เรือ่ง “Analysing the performance of glass 

furnaces: The role of thermal and chemical constraints” 

 การดำาเนนิงานดงักล่าวทำาให้นกัวจัิยของกรมวทิยาศาสตร์บริการได้แลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาการ

ด้านการทดสอบการหลอมของวัตถุดิบ และการคำานวณพลังงานที่ใช้ในเตาหลอมแก้ว และทำาให้สามารถ

นำาความรู้ที่ได้มาใช้ในการวิจัยปรับปรุงสูตรแก้ว เพื่อลดพลังงานในการหลอม การคำานวณพลังงานในเตา

หลอมแก้ว ซึง่เป็นประโยชน์อย่างมากสำาหรบัอตุสาหกรรมแก้วและกระจกของไทยในการนำาไปใช้ปรบัปรงุ

และเพิ่มประสิทธิภาพของเตาหลอมแก้วได้จริง

 แผนการดำาเนินงานในอนาคต ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร มศีกัยภาพความพร้อม  ท้ังในเร่ืองบคุลากร วชิาการ และเคร่ืองมอือปุกรณ์

ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการ มีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ท่ีกำาลังก้าว 

เขา้สูก่ารเปน็ประชาคมอาเซยีน ทีส่ำาคญัยงัแสดงถงึความพร้อมและความสำาเร็จทีก่รมวทิยาศาสตร์บริการ

ได้ผลักดันให้เกิดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น คือ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

ของอาเซยีน และศนูยเ์ช่ียวชาญดา้นแกว้ ซึง่สามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมแลว้ สอดคลอ้งกบัความ

ต้องการของผู้ประกอบการไทย ในอนาคตจะมีการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเพ่ือรองรับการบริการด้านอื่น ๆ  

เพิ่มขึ้นอีก ๖ ศูนย์ คือ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซรามิก ศูนย์เชี่ยวชาญด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านกระดาษ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านทดสอบของเล่น ศูนย์เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านพลาสติก 
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ผลการสำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

 คณะทำางานการสำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์

บรกิาร ดำาเนนิการสำารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการเกีย่วกบัคณุภาพการใหบ้ริการของกรมวทิยาศาสตร์

บริการ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งคณะทำางานฯ ได้สำารวจความพึงพอใจฯ จากงานบริการ ๗ งาน 

คือ ๑. งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ๒. งานบริการสอบเทียบ ๓. งานการรับรองระบบงานห้อง

ปฏิบัติการ ๔. งานการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ๕. งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ๖. งานบริการฝึก

อบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ๗. งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ในการสำารวจครั้งนี้ได้กำาหนดขนาดตัวอย่างเพ่ือการสำารวจ โดยพิจารณาจากคุ้มรวม (coverage) 

และขนาดประชากร (population size) ของงานบริการ ๗ งานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อนำา

เสนอผลการสำารวจคะแนนความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในระดับกรม ในการคำานวณได้กำาหนด

ให้ขนาดความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ โดย

ส่งแบบสอบถามทางไปรษณย์ี จำานวน ๕,๓๙๓ ฉบบั ซึง่พบว่ามอีตัราการตอบแบบสอบถามกลบัมาในบาง

ภารกิจตำ่า จึงได้ทำาการสำารวจตัวอย่างผู้รับบริการเพิ่มโดยการสำารวจ ณ จุดบริการของแต่ละภารกิจ เพื่อ

ให้ได้แบบสอบถามที่เพียงพอที่จะนำามาพิจารณา ซึ่งได้รับการตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น ๑,๘๔๗ ฉบับ

ภาพที่	๑ กราฟแสดงสัดส่วนตอบกลับแบบสอบถามจำาแนกตามงานบริการ

โครงการฟิสิกส์และ
วิศวกรรม 300 (40%)

โครงการวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 160 (21%)

โครงการเคมี 293 (39%)

งานบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ 325 (18%)

งานบริการฝึกอบรม
และพัฒนาฯ 208 (18%)

งานถ่ายทอด
เทคโนโลยี 188 (10%)

งานทดสอบความชำานาญฯ
255 (14%)

งานตรวจวิเคราะห์ 753 (41%)

งานบริการสอบเทียบ 45 (2%)

งานการรับรองระบบงานฯ 73 (4%)

จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์
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 ผลการสำารวจระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ พบว่าความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมของงานบริการทั้ง ๗ งาน อยู่ในระดับพอใจมาก ได้คะแนน

ร้อยละ ๗๗.๓๕ หรือคิดเป็น ๓.๘๖๔๗ คะแนน เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นเจ้าหน้าที่

หรือบุคลากรที่ให้บริการ ได้คะแนนมากที่สุด ๔.๐๙๒๒ คะแนน ผลของการให้บริการ ๔.๐๐๓๑ คะแนน 

กระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บรกิาร และสิง่อำานวยความสะดวก ๓.๖๙๔๕ คะแนน และ ๓.๖๖๘๘ คะแนน 

ตามลำาดับ ซึ่งจำาแนกในแต่ละงานบริการได้ ดังตารางที่ ๑

ภาพที่	๒ ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจภาพรวมในคุณภาพการให้บริการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตารางที่ ๑ ผลสำารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ จำาแนกตามงานบริการ และประเด็นความพึงพอใจ
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๑. งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  โครงการเคมี

  โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

๓.๔๕๘๘

๓.๓๘๓๔
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๒. งานบริการสอบเทียบ ๓.๔๙๗๘ ๔.๐๓๒๓ ๓.๖๑๑๙ ๔.๐๒๒๒ ๓.๗๙๑๑ ๗๕.๘๒

๓. งานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ๔.๐๕๙๘ ๔.๔๑๔๖ ๓.๗๙๐๗ ๔.๒๘๙๓ ๔.๑๓๘๖ ๘๒.๗๗

๔. งานการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ๓.๙๑๘๐ ๔.๑๑๘๗ ๓.๗๔๗๒ ๔.๒๐๑๖ ๓.๙๙๖๔ ๗๙.๙๓

๕. งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ๔.๑๓๖๐ ๔.๔๐๐๔ ๔.๑๑๗๖ ๔.๒๒๖๗ ๔.๒๒๐๒ ๘๔.๔๐

๖. งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิค

 ทางวิทยาศาสตร์

๓.๘๑๕๕ ๔.๒๐๔๓ ๓.๙๐๘๔ ๔.๐๘๓๕ ๔.๐๐๒๙ ๘๐.๘๖

๗. งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยี

๓.๗๙๓๕ ๔.๑๖๘๒ ๓.๖๔๓๒ ๓.๙๑๗๓ ๓.๘๘๐๕ ๗๗.๖๑

คะแนนเฉลี่ยของทั้ง	๗	งานบริการ ๓.๖๙๔๕ ๔.๐๙๒๒ ๓.๖๖๘๘ ๔.๐๐๓๑ ๓.๘๖๔๗ ๗๗.๓๕
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ภาพที่	๓ ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จำาแนกตามลักษณะ 
 ของงานบริการ

ภาพที่	๔ คะแนนความพงึพอใจในคณุภาพการใหบ้รกิารของกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร จำาแนกตามประเดน็การใหบ้รกิาร
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ความสำาคัญ : 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายท่ีรองรับสิทธิได้รู้ของประชาชน 

โดยได้กำาหนดสทิธใินการรบัรูข้้อมลูข่าวสารของราชการ และกำาหนดหน้าท่ีของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรฐัต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามหลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก	ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) จงึได้สร้างระบบบรกิารข้อมลูข่าวสารของราชการ วศ. 

จนแล้วเสรจ็อย่างเปิดเผยเป็นรปูธรรม กระบวนงานเริม่ตัง้แต่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารข้อมลูข่าวสาร กำาหนด

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจ กำาหนดสถานท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสาร ท่ีประชาชนสามารถเข้า

ตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง หรือสืบค้นผ่านเว็บไซต์ จัดทำาบัญชีรายการและดรรชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ วศ. เพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

 ๑.	 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์		(ปส.)	 เป็นสถานทีต่ดิต่อและขอรบัข้อมลูข่าวสารฯ ซึง่จะร่วมประสานงานกบั    

หน่วยงานต่าง ๆ  ภายใน วศ.  เพือ่ให้บรกิารให้คำาแนะนำาในการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการอืน่ ๆ  และประสานกบั

หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน วศ. ขอข้อมูลที่เปิดเผยได้ และรวบรวมเอกสารตามมาตรา ๗ และ มาตรา  ๙ นำาส่งให้

สำานักหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพือ่ดำาเนนิการต่อไป  และ ให้ฝ่ายประชาสมัพนัธ์

ดูแลงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒.	 ส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สท.) เป็นสถานทีจ่ดัให้ประชาชน

เข้าค้นดูข้อมูลข่าวสารของ วศ. ตามมาตรา ๗ และ มาตรา ๙ โดยกำาหนดให้งานสารสนเทศไทย (ช้ัน ๕) 

เป็น “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	วศ.”

ประเภทข้อมูลข่าวสาร :  

 ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วย

งานของรฐั ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของรฐั หรอืข้อมลูข่าวสารเกีย่วข้องกบัเอกชน ได้แก่   

เอกสาร หนังสือ รายงาน แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม ภาพบันทึก ภาพหรือเสียงภาพบันทึกด้วย

คอมพิวเตอร์ หรืออื่นใดที่ทำาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

 ข้อมูลข่าวสารของราชการ	:	ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือตรวจดู

  ➢ ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๗ : ประกอบด้วย โครงสร้างและการจัดองค์กร อำานาจหน้าที่ วิธีการ 

   ดำาเนินงาน สถานที่ติดต่อ รายชื่อผู้บริหาร

สำารวล ดำาแดง
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  ➢ ข้อมลูข่าวสารมาตรา ๙ : แผนงาน โครงการงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายประจำาปี  สมัปทาน 

   มือหรือคำาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน  

   ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สรุปผลการดำาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำาเดือนและข้อมูลข่าวสาร 

   ล่าสดุเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ ทีค่ณะกรรมการข้อมลูข่าวสารฯ ได้ประกาศให้จดัไว้บรกิาร 

   เพ่ิมเติมในมาตรา ๙(๘) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ลงวันท่ี ๗  

   มิถุนายน ๒๕๕๓

  ➢ ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๑๑ : ข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง (ที่ไม่เข้าตามมาตรา ๗ และ มาตรา ๙)

  ➢ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมาตรา ๒๑−๒๕

  ➢ ข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์มาตรา ๒๖

สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย :

 ๑. สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 

 ๒.  สิทธิของประชาชนที่จะยื่นคำาขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ตนเองประสงค์จะรู้ หรือเพื่อ 

  นำาไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้หรือเพื่อการพิทักษ์สิทธิของตนเองหรือชุมชนหรือสังคม  

 ๓. สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือขอสำาเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง  

 ๔. สิทธิของประชาชนที่จะได้รับความคุ้มครอง มิให้มีการนำาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีหน่วยงาน 

  ของรัฐเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล   

 ๕.  สิทธิของประชาชนในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ กรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่นำาข้อมูลข่าวสารมาตรา ๗ 

  ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิในการเข้าตรวจดู 

  ข้อมูลข่าวสารของราชการ)

 ๖. สทิธขิองประชาชนในการอทุธรณ์คำาสัง่ต่าง ๆ  ของหน่วยงานของรฐั (กรณหีน่วยงานของรฐัไม่เปิดเผย 

  ข้อมูลข่าวสารของราชการ ไม่รับฟังคำาคัดค้านมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของตน)

คุณสมบัติเด่นของผลงาน :    

 กรมวิทยาศาสตร์บริการดำาเนินงานสำาเร็จลุล่วงเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐

 ➢ มศีนูย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ วศ. เป็นสถานทีจ่ดัไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดขู้อมลูข่าวสาร 

  อย่างเปิดเผยเป็นรูปธรรม ตามที่กฎหมายกำาหนด

 ➢ มีบัญชีรายการและดรรชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ที่ประชาชน 

  สามารถเข้าตรวจดูด้วยตนเองได้โดยง่ายและสะดวก

 ➢ มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ทั้งระบบบริการด้วยเอกสารและออนไลน์

 ➢ ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. อยู่ในอัตราเกินกว่าร้อยละ ๙๐
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การนำาผลงานสู่การใช้ประโยชน์ :

 ➢ เกิดความโปร่งใสต่อการดำาเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 ➢ ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองจากการติดตามการทำางานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

  ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมสู่ความเป็นประชาธิปไตย

 ➢ เพิ่มทัศนคติที่ดีแก่ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 ➢ ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินงานต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

  ตามสทิธอินัชอบธรรมอย่างเท่าเทยีมกนั ตามกฎหมายรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กลุ่มเป้าหมาย :  ประชาชนทั่วไป

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล : สามารถค้นได้ด้วยตนเองหรือค้นจากเว็บไซต์ ดังนี้

 ข้อมูลข่าวสารมาตรา	๗	และ	มาตรา	๙	:   

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.

   สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้น ๕)  

   กรมวิทยาศาสตร์บริการ

   เว็บไซต์ : http://siweb.dss.go.th/  อีเมล : info@dss.go.th

   โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๘๗-๘๙  โทรสาร : ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๖๕

 ข้อมูลข่าวสารมาตรา	๑๑	:

   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม 

   กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   เว็บไซต์ : http://www.dss.go.th/            อีเมล : pr@dss.go.th

   โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑-๗๐๙๗-๘    โทรสาร : ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๗๐
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ผลการดำาเนินงาน

 สรุปผลการดำาเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ตั้งแต่เริ่มดำาเนินงานจนถึงปัจจุบัน

ปริมาณข้อมูลข่าวสารของราชการ	วศ. ๒๕๔๔−๒๕๕๓ ๒๕๕๔ รวม

เอกสารมาตรา ๗ ๖๑ ๑ ๖๒

เอกสารมาตรา ๙ ๑,๒๙๕ ๑๒๐ ๑,๔๑๕

สิ่งพิมพ์เผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ (เช่น สุขภาพและสิ่งแวดล้อม)

๑,๓๓๖ ๓๐ ๑,๓๖๖

รวม ๒,๖๙๒ ๑๕๑ ๒,๘๔๓

จ�านวนผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารฯ ๒๕๔๔−๒๕๕๓ ๒๕๕๔ รวม

ภาครัฐ     ๒๖๗ ๒๒ ๒๘๙

ภาคอุตสาหกรรม ๔๗ ๑๓ ๖๐

สถาบันการศึกษา ๒๙๕ ๑๘ ๓๑๓

ประชาชนทั่วไป ๖๙ ๗ ๗๖

รวม ๖๗๘ ๖๐ ๗๓๘

จ�านวนข้อมูลข่าวสารฯ	ที่ให้บริการ ๒๕๔๔−๒๕๕๓ ๒๕๕๔ รวม

เอกสารมาตรา ๗ ๑๕ ๔ ๑๙

เอกสารมาตรา ๙ ๒๒ − ๒๒

สิ่งพิมพ์เผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ (เช่น สุขภาพและสิ่งแวดล้อม)

๖๔๑ ๕๖ ๖๙๗

รวม ๖๗๘ ๖๐ ๗๓๘

วัตถุประสงค์ของการค้นข้อมูล ๒๕๔๔−๒๕๕๓ ๒๕๕๔ รวม

ศึกษาค้นคว้า ๖๓๐ ๕๗ ๖๘๗

พัฒนาอุตสาหกรรม ๔๘ ๓ ๕๑

รวม ๖๗๘ ๖๐ ๗๓๘
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 ตอนที่	๑	:	ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ	(ผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�านวน	๔๐	คน	จากจ�านวนผู้ใช้บริการ

ทั้งหมด	๖๐	คน)

 

 •	 เพศ

  - ชาย ๑๕ คน  (๓๗.๕%) - หญิง ๒๕ คน (๖๒.๕%)

 • อายุ

  - ๒๐-๓๐ ปี ๒๐ คน (๕๐%) - ๓๑-๔๐ ปี ๑๑ คน (๒๗.๕%)

  - ๔๑-๕๑ ปี ๒ คน (๕%) - ๔๑ ปี ๗ คน (๑๗.๕%)

	 •	 การศึกษา

  - มัธยมศึกษา/ปวช. ๑ คน (๒.๕%) - อนุปริญญา/ปวส. - คน

  - ปริญญาตรี ๒๑ คน (๕๒.๕%) - สูงกว่าปริญญาตรี ๑๘ คน (๔๕%)

 •	 ประเภทผู้ใช้บริการ

  - เอกชน ๖ คน (๑๕%) - ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๔ คน (๓๕%)

  - สถาบันการศึกษา ๑๒ คน (๓๐%) - ประชาชนทั่วไป ๘ คน (๒๐%)

ตอนที่	๒	:	ข้อมูลการขอรับบริการ

 •		 เรื่องที่ขอรับบริการ

	 •	 ความถี่การใช้บริการ

  - ครั้งที่ ๑ ๒๒ คน (๕๔%) - มากกว่า ๑ ครั้ง ๑๘ คน (๔๕%)

ผลการประเมินแบบสำารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓-ก.ย. ๕๔)

เรื่อง จ�านวน ร้อยละ เรื่อง จ�านวน ร้อยละ

๑. วัสดุศาสตร์และการก่อสร้าง ๑ ๒.๕% ๖. อาหาร ๘ ๒๐%

๒. ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

๔ ๑๐% ๗. เกษตรกรรม ๓ ๗.๕%

๓. วิทยาศาสตร์ ๕ ๑๒.๕% ๘. สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๒ ๕%

๔. พลังงานและเชื้อเพลิง ๔ ๑๐% ๙. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อื่นๆ

๕ ๑๒.๕%

๕. สารเคมี ๕ ๑๒.๕% ๑๐. ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗ ๓ ๗.๕%
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ตอนที่	๓	:	ข้อมูลการให้บริการ

 จำาแนกระดับความพึงพอใจเป็น ๓ ระดับ คือ     มาก = ๓    ปานกลาง = ๒    น้อย = ๑

    มาก  = ๒.๕๑ - ๓.๐๐

    ปานกลาง = ๒.๐๑ - ๒.๕๐ 

    น้อย  = ๑.๐๐ - ๒.๐๐

 สรุปผลสำารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำาปี 

งบประมาณ ๒๕๕๔ โดยเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ความพอใจมากถึง ร้อยละ ๙๖ แต่ในบางประเด็น เช่น 

การบรกิารขอ้มลูตรงตามความต้องการ รอ้ยละ ๗๕ ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามพอใจมาก รอ้ยละ ๒๕ ของผูใ้ชบ้รกิาร

ข้อมูลตรงตามความต้องการพอใจปานกลาง ซึ่งประเด็นนี้ วศ. จะได้นำามาพิจารณาปรับปรุงการให้บริการท่ีดี 

ยิ่งขึ้นต่อไป

ลำาดบั รายการ
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ความพอใจมาก = ๓ ปานกลาง = ๒ น้อย = ๑

๑. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ พูดจา
ไพเราะ อัธยาศัยดี

๙๓ ๘- - ๒.๙๕ มาก

๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครบถ้วน

๙๘ -๓ - ๓.๐๐ มาก

๓. การให้บริการมีความเสมอภาค เป็นไป
ตามลำาดับก่อน-หลัง

๙๓ ๘ - ๒.๙๕ มาก

๔. มีการแสดงขั้นตอนและรายละเอียดใน
การให้บริการอย่างชัดเจน

๘๕ ๑๕ - ๒.๘๕ มาก

๕. ข้อมูลตรงตามต้องการ ๗๕ ๒๕ - ๒.๗๕ มาก

๖. ระยะเวลาในการให้บริการที่กำาหนดมี
ความเหมาะสม

๘๕ ๑๕ - ๒.๘๕ มาก

๗. สถานที่บริการสะอาด เป็นระบบ ๙๕ ๕ - ๒.๙๕ มาก

๘. สถานที่นั่งรอรับบริการเพียงพอ ๙๕ ๕ - ๒.๙๕ มาก

๙. สิ่งอำานวยความสะดวก (นำ้าดื่ม/หนังสือ/
นิตยสาร)

๗๘ ๒๒ - ๒.๘๐ มาก

๑๐. สถานที่ให้บริการเด่นชัด หาง่าย ๘๐ ๒๐ - ๒.๘๐ มาก

ระดับความพึงพอใจ	ร้อยละ	๙๖ ๒.๘๙



> สำานักเทคโนโลยีชุมชน    

> สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ    

> สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ    

> สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

> โครงการเคมี    

> โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม    

> โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    

> ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ    

๒
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แหล่งรวมความเชี่ยวชาญ ร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียน

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาท

ภารกจิสำาคญัในการสรา้งผลงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในดา้นตา่ง ๆ  เพือ่นำาผลงานทีไ่ดไ้ปสง่เสรมิและ

สนบัสนนุใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ สรา้งศักยภาพและความเข้มแข็งใหภ้าคการผลติท้ังภาครฐั ภาคเอกชน ท่ีเกีย่วข้อง 

โดยมีเป้าหมายผลักดันผลงานเสริมสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และต่อยอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน   

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ได้ดำาเนินงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การรับรอง

ระบบงานหอ้งปฏบิตักิาร การวจิยัพฒันาและถา่ยทอด

เทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ และการให้บริการสารสนเทศด้าน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการวเิคราะหท์ดสอบและ

สอบเทียบ โดยมีรายงานผลการดำาเนินงานของ สำานัก 

/ โครงการ / ศูนย์ ตามลำาดับ ดังนี้
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สำานักเทคโนโลยีชุมชน

 สำานักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) มีภารกิจท่ีต้องดำาเนินการตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ด้านวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร 

กบัส่ิงแวดล้อมและส่งเสรมิคณุภาพชวีติ ทีพ่ร้อมถ่ายทอดสูภ่าคการผลติ โดยมวีตัถปุระสงค์ นำาผลงานวจิยัพฒันา 

และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในการ 

สร้างโอกาสการแข่งขัน สำานักเทคโนโลยีชุมชนได้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. วัสดุ เช่น เซรามิก สารกรองนำ้าดื่ม ถ่านชีวภาพ (biochar)

 ๒. อาหาร เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 ๓. สมุนไพร เช่น โลชั่นบำารุงผิว การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสมุนไพรเพื่อใช้ในเครื่องสำาอาง

 วศ. ได้ดำาเนินงาน วิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน 

๑. กรมวิทยาศาสตร์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 การทำางานวจิยัพฒันาตามประเดน็ยทุธศาสตร์ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยสำานกัเทคโนโลยชีมุชน (ทช.) 

ได้ทำางานวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การผลิตสารกรองฟลูออไรด์ ภาชนะเซรามิกสำาหรับหุงต้ม

ประเภทสัมผัสความร้อนโดยตรง ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ในอนาคต วศ. มุ่งเน้น

การพฒันาผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและส่งเสรมิคณุภาพชวีติทีพ่ร้อมถ่ายทอดไปสูภ่าคการผลติ โดยใน

ปี ๒๕๕๔ มีผลงานที่สำารวจและถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ดังนี้

 •	 โครงการพัฒนาภาชนะเซรามิกส�าหรับการหุงต้มประเภทสัมผัสความร้อนโดยตรง	

  เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตภาชนะเซรามิกเนื้อคลอเดียไรต์และเนื้อสปอดูมีนสำาหรับใช้หุงต้ม 

ประเภทสมัผสัความร้อนโดยตรง โดยไม่เกดิรอยแตกร้าวขณะใช้งาน ผลการวจิยัได้ยืน่จดสทิธบัิตรกบักรมทรพัย์สิน

ทางปัญญา และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการขาย KNOW HOW ให้แก่ บริษัท ซีวีบีเซรามิก จำากัด 

	 •	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แม่บ้านเกษตรกรภาคใต้	

           วศ. ได้ดำาเนนิการโครงการนีม้าตัง้แต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๔ โดยเป็นการนำาเทคโนโลยอีาหารไปพฒันาหรือ

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ควบคู่กับการใช้หลักการข้อบัญญัติศาสนาอิสลามและมาตรฐาน

ความปลอดภัยอาหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและศักยภาพด้านการผลิตอาหารของแม่บ้านเกษตรกร

และชุมชนเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่มในประเทศ 
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ในปี ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ในหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารฮาลาล”	จำานวน ๕ ครั้ง ให้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัด สงขลา สตูล ปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส และจังหวัดกระบี่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม ๒๒๙ คน  เทคโนโลยีท่ีถ่ายทอดประกอบด้วย 

การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร เช่น การแปรรูปเนือ้ปลา การแปรรปูผลไม้ในท้องถิน่ ได้แก่ กล้วย มงัคดุ ลองกอง 

สะตอ เงาะ และทุเรียน นอกจากนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่

	 •	 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสนับสนุนการส่งออก	

  วศ. ได้ดำาเนนิการโครงการนีโ้ดยในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ได้ส่งเสรมิและเป็นท่ีปรกึษาการพฒันาเทคโนโลยี

กระบวนการผลติอาหารสขุภาพ พร้อมกบัการพฒันาระบบคณุภาพตามมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP หรอื HACCP 

หรือมาตรฐานอืน่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ยกระดับคณุภาพผลติภณัฑ์อาหารไปสูม่าตรฐานอาหารสากลสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันและการส่งออกอาหารไทยสู่ตลาดโลก และในปี ๒๕๕๔ วศ. ได้ดำาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

สนับสนุนการพฒันาชมุชนและศกัยภาพด้านการผลติอาหารสขุภาพของแม่บ้านเกษตรกรเพือ่เป็นการสร้างความ

เข้มแขง็ให้แก่ชมุชนและการส่งเสรมิการเพิม่มลูค่าวตัถดุบิทางการเกษตรทีม่มีากในท้องถิน่โดยมุง่เน้นการแปรรปู

เป็นอาหารสขุภาพ จัดถ่ายทอดเทคโนโลยฝึีกอบรม รวมจำานวน ๓ ครัง้ในเขตพืน้ที ่จงัหวดัสรุาษฎร์ธานแีละจงัหวดั

ภเูกต็ ผูเ้ข้ารบัการอบรมรวม ๑๕๓ คน เทคโนโลยทีีถ่่ายทอดได้แก่ ผลติภณัฑ์แปรรปูจากมนัข้ีหน ูผลติภณัฑ์แปรรปู

จากสะตอ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชสมุนไพรได้แก่ ส้มแขก ตะไคร ้

ใบบัวบก กระเจี๊ยบ ทั้งนี้ กลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา 

และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านแขนน จังหวัด

ภูเก็ต ได้นำาองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดนำาไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

และมีการผลิตจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์
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๒. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

	 •	 การแปรรูปอาหาร

  ในปี ๒๕๕๔ วศ. ได้นำาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและชุมชน  

สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งส้ิน 

๒,๐๓๘ คน 

  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตการเกษตรที่มีมากใน

ท้องถิ่นเพื่อการสร้างอาชีพ และส่งเสริมให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในหลักสูตร 

การแปรรูปผลไม้และผลหม่อน ณ จังหวัดอุบลราชธานี การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวแตนนำ้าผักผลไม้ ณ 

จังหวัดยโสธร และการแปรรูปลำาไยและเนื้อปลา ณ จังหวัดลำาพูน ผู้เข้าอบรม ๑๓๒ คน

  นอกจากนี้ วศ.ได้จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่และส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร

เพือ่การส่งออก  เรือ่งเทคโนโลยกีารผลติอาหารไทยสำาเรจ็รปูในถุงรทีอร์ต จำานวน ๒ หลกัสตูร ได้แก่ “การผลติข้าว

สำาเร็จรูปในถุงรีทอร์ต” และ “การผลิตแกงสำาเร็จรูปในถุงรีทอร์ต”  ในวันที่ ๙ และ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ กรม

วทิยาศาสตร์บรกิาร  ให้แก่ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรม SMEs และผูส้นใจ  ผูเ้ข้ารบัการอบรม จำานวนรวม  

๓๕ คน ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว จำานวน ๒ เรื่อง คือ “ข้าวสำาเร็จรูป

ในถุงรีทอร์ตและข้าวสำาเร็จรูปบรรจุถาดทนความร้อน และกรรมวิธีผลิตในระดับอุตสาหกรรม” และ “ขนมไทย

สำาเรจ็รปูบรรจถุงุรทีอร์ต และขนมไทยสำาเรจ็รปูบรรจถุาดทนความร้อน และกรรมวธิผีลติในระดบัอตุสาหกรรม” 
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	 •	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน

  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ๔ หลักสูตร ได้แก่ การผลิต 

ลูกประคบสมุนไพรและสมุนไพรอบตัว การผลิตสบู่สมุนไพร การผลิตแชมพูและสบู่เหลว จำานวน ๕ ครั้ง ให้แก่

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  

๓๗ คน และต่างจังหวัด ๓ ครั้ง ณ จังหวัดลำาพูน นครนายก และสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมท้ังสิ้น 

๑๐๓ คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน มผช. ทำาให้เกดิอาชพี สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั และมกีารพฒันาอย่างยัง่ยนื 

	 •	 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

  วศ. ได้ดำาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบ

ชวา” ณ ตำาบลท่าศาลา อำาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้ารับการอบรม ๒๕ คน ซึ่งผู้อบรมมีความพึงพอใจ

ในเทคโนโลยีของ วศ. เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติที่ง่ายและพิสูจน์ได้ว่าสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้ผลกว่าวิธี

การอบกำามะถันที่ทำาอยู่เดิม และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผักตบชวาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

	 •	 การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

  เทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่ง เป็นผลงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อ 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้แก่ กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา ข้อไม้ไผ่ กะลา

ปาล์ม ขี้เลื่อย ซางข้าวโพด และเศษไม้ต่าง ๆ ซึ่งวัสดุเหล่านี้เมื่อนำามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง

ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูงเผาไหม้ได้นานและมีราคาต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก และเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งนี้

สามารถผลิตใช้ในครัวเรือน และสามารถผลิตจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้

ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
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  วศ. ได้ดำาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลย ีหลกัสตูร “การผลติถ่านอดัแท่งจากวสัดเุหลอืท้ิงทางการเกษตร” 

จำานวน ๒ ครั้ง ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดเชียงราย ผู้รับการอบรม ๖๕ คน ผลที่ได้จากการอบรมเพื่อ 

ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านมีกิจกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 

และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

	 •	 การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน�้าและการผลิตเครื่องกรองน�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

           พื้นที่หลายแห่งในประเทศไทยมีระบบผลิตนำ้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคยังไม่ทั่วถึง ประชาชน

จำาเป็นต้องเจาะนำ้าบาดาลใต้ดินขึ้นมาใช้ในชีวิตประจำาวัน โดยทั่วไปในนำ้าบาดาลพบว่ามีสารสนิมเหล็กและ

สารประกอบอื่น ๆ ปะปนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคและยังก่อให้เกิดปัญหานำ้ามีสีแดง มีกลิ่น มีคราบ

สนมิทีเ่ครือ่งสขุภณัฑ์  และทำาให้ผ้าเป้ือน  กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ศกึษาวจิยัการผลติสารกรองสนมิเหลก็และ

เครื่องกรองนำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งประสบความสำาเร็จ และได้นำาเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่จังหวัดต่าง ๆ  

           ในปี ๒๕๕๔ วศ. ได้จดัถ่ายทอดเทคโนโลยฝึีกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร “การผลติสารกรองสนมิ

เหลก็ในน�า้บาดาลและ	ผลติเครือ่งกรองน�า้เพือ่การอปุโภค-บรโิภค” จำานวน ๕ ครัง้ ณ จงัหวดันราธวิาส ชยัภมูิ 

แพร่ ชัยนาท และลพบุรี ผู้เข้ารับการอบรม ๑๘๐ คน  โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนผลิตนำ้าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย

เพือ่การบรโิภคในราคาต้นทนุตำา่ และผูท้ีฝึ่กอบรมได้รบัเครือ่งกรองนำา้นำาไปใช้งานในครวัเรอืน  นอกจากนีส้ามารถ

นำาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนอื่น และสามารถผลิตจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้

	 •	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบเซรามิก

  วศ. ได้ทำาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกสู่ชุมชน หลายหลักสูตร ได้แก่ เทคนิคการตกแต่ง

ผลิตภัณฑ์เซรามิกลวดลายจิตรกรรมไทย เทคนิคการทำาต้นแบบปูนปลาสเตอร์ การทำาแบบพิมพ์และขึ้นรูปด้วย

จกิเกอร์ เทคนคิการป้ันดอกไม้เซรามกิดอกโกมาซมุ การตกแต่งลวดลายเพือ่เพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์เนือ้แดง การทำา

ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่ง

ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองนำ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
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ถ้วยดนิเผารองรบันำา้ยาง เทคนคิการขึน้รปูโดยการป้ันอสิระ ให้แก่ SMEs และวสิาหกจิชมุชน จำานวน ๗ หลกัสตูร 

ณ จังหวัดชัยนาท ระนอง นครพนม ผู้เข้ารับการอบรม ๒๓๗ คน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาส

ด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่

  นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเซรามิก ให้แก่ผู ้ประกอบการเซรามิก และผู้สนใจ               

ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ การปั้นตุ๊กตาไทยเซรามิก เทคนิคการนำาปูนปลาสเตอร์ 

ใช้แล้วกลับนำามาใช้ประโยชน์ การขึ้นรูปเนื้อดินสีด้วยแป้นหมุน ผู้เข้ารับการอบรมรวม ๒๑ คน

๓. โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กรมวิทยาศาสตร์ได้ดำาเนินงานภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ในพื้นที่หลายจังหวัด ได้แก่

  ๑. โครงการหมู่บ้านข้าวหอมนิล จังหวัดอ่างทอง

  ๒. โครงการหมู่บ้านข้าวหอมนิล (๒) จังหวัดอ่างทอง

  ๓.  โครงการแปรรูปข้าวหอมนิล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ๔.  โครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป จังหวัดชุมพร

  ๕.  โครงการหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผารอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส

  ๖.  โครงการหมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

   กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้กับชุมชน

  • หลักสูตร“การผลิตข้าวกล้องงอกเชิงพาณิชย์และแปรรูปพืชผักผลไม้ในท้องถิ่น” ณ หมู่บ้านข้าว 

   หอมนิล ตำาบลไผ่จำาศีล อำาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผู้เข้ารับการอบรม ๓๙ คน 

  • หลักสูตร“มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การใช้/การผลิต 

   ปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน” ณ หมู่บ้านข้าวหอมนิล(๒) ตำาบลศาลเจ้าโรงทอง อำาเภอวิเศษชัยชาญ  

   จังหวัดอ่างทอง ผู้เข้ารับการอบรม ๑๒๐ คน 

  • หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนางและการผลิตชาสมุนไพร”  

   ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผู้เข้ารับการอบรม  ๔๔   คน

  • โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตู จังหวัด 

   นราธิวาส

   - ฝึกอบรมถ่ายทอด หลักสูตร : การเตรียมเนื้อดินและพัฒนาเคลือบ กระบวนการผลิต 

    ผลิตภัณฑ์เซรามิก จำานวน ๔ หลักสูตร ณ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตู จังหวัด 

    นราธิวาส ผู้เข้ารับการอบรม ๑๒๐ คน
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  • โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

         - ฝึกอบรมถ่ายทอด หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเซรามิก การออกแบบของชำาร่วยที่เป็น 

    เอกลักษณ์จังหวัดระนอง รวมจำานวน ๓ หลักสูตร ณ กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น จ.ระนอง   

    ผู้เข้ารับการอบรม ๙๙ คน

                                       

๔. กรมวิทยาศาสตร์บริการบูรณาการงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับองค์กร และสถาบัน

การศึกษา

 •	 ส�านักงานเทศบาลเมืองชุมพรและผู้แทนชุมชนเข้าเยี่ยมชมผลงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ

  ว่าทีร้่อยตรพีศิาล นิลยกานนท์ นายกเทศมนตรเีมอืงชมุพร และคณะผูแ้ทนกรรมการสมาชกิกลุม่อาชีพ

ชุมพรในพื้นที่เป้าหมาย “หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป” ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงคณะผู้แทนกรรมการสมาชิกกลุ่มอาชีพ 

มาจากอำาเภอเมือง อำาเภอละแม และอำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชมผลงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ด้านเทคโนโลยีเซรามิก เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

โดยมีเป้าหมายนำาองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ และในโอกาสนี้ 

เข้าพบ ดร.สทุธเิวช ต.แสงจนัทร์ อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เพือ่รบัทราบนโยบาย ในโครงการหมูบ้่านแม่ข่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
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วศ.	บูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม

 วศ. ได้บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมในการจัดถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารแปรรปูข้าว : การผลติข้าวสำาเรจ็รปูบรรจกุระป๋อง การผลติข้าวกล้องงอก และการผลติข้าวเคลอืบ

สมนุไพร ให้แก่ เกษตรกร และ วสิาหกจิชมุชน (OTOP) กลุม่สหกรณ์การเกษตรธาตพุนม อำาเภอธาตพุนม จงัหวดั

นครพนม โดยจัดฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ในวันท่ี ๒-๓  

พฤษภาคม ๒๕๕๔

   

วศ.	ร่วมมีบทบาทส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

 วศ. ให้บริการห้องปฏิบัติ

การแก่นักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเอก

วิทยาศาสตร ์การอาหารเพื่ อ

สุขภาพ ในการเรียนวิชาการผลิต

อาหารบรรจุกระป๋อง วันที่ ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๔  เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ในกระบวนการผลติและการฆ่าเชือ้จลุนิทรย์ีในผลติภณัฑ์อาหารสำาเรจ็รปู แกงสำาเรจ็รปูบรรจกุระป๋อง และ

ผลไม้ในนำ้าเชื่อมบรรจุกระป๋อง

             

วศ.	ร่วมจัดกิจกรรมอบรม	พัฒนาสร้างอาชีพในโครงการไทยนี้...รักสงบ

    วศ. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดกิจกรรมนำาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสร้างอาชีพในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในโครงการไทยนี้...รักสงบ โดย วศ. 

จัดอบรมในหลักสูตร การแปรรูปถั่วเหลือง (นมถั่วเหลือง เต้าหู้หลอด และเต้าฮวย) ณ โรงเรียนเปรมประชา 

เขตดอนเมือง วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ และจัดอบรมให้ความรู้ในการผลิตแยมผลไม้ (สตรอเบอร์รี่ สับปะรด) 

ณ สำานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔   
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สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 

 สำานกับรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิาร (บร.) กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้ดำาเนนิการรบัรองระบบงานห้อง

ปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำานาญ

ห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 โดยได้รบัการยอมรบัร่วมกบัองค์การภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกว่าด้วย

การรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition 

Arrangement, APLAC MRA) และการยอมรบัร่วมกบัองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรบัรองห้องปฏบิตักิาร 

(International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) 

ต่อเนื่องในรอบที่ ๒ อีก ๔ ปี ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในขอบข่ายการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบจากการ

ประชุมประจำาปีขององค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (APLAC MRA Council) 

16th APLAC General Assembly and Technical Meeting ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๖-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

 ในปี ๒๕๕๔ สำานักฯ มีการดำาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ 

การพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพห้องปฏบัิตกิารและเพิม่ขีดความสามารถการให้บรกิารทดสอบทีไ่ด้มาตรฐาน

สากล และยทุธศาสตร์ที ่๒.๒ การพฒันาการรบัรองระบบงานห้องปฏบัิตกิารโดยขยายขอบข่ายและเพิม่ศกัยภาพ

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยมีผลการดำาเนินงานสรุปได้ดังนี้

 

	 ๑. การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  

   ๑.๑ สำานักฯ ได้ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ จนกระทั่งปัจจุบัน (กันยายน 

๒๕๕๔) จำานวนทั้งสิ้น ๗๔ ห้องปฏิบัติการ ในขอบข่ายการรับรองสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อม ๓๙ 

ห้องปฏิบัติการ สาขาอาหาร อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ๓๐ ห้องปฏิบัติการ สาขากระดาษและ

ผลิตภัณฑ์กระดาษ ๔ ห้องปฏิบัติการ สาขาเคมีภัณฑ์ ๓ ห้องปฏิบัติการ สาขานำ้าตาลและผลิตภัณฑ์นำ้าตาล ๒ 

ห้องปฏิบัติการ สาขายางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ๒ ห้องปฏิบัติการ และสาขาพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 

๑ ห้องปฏิบัติการ โดยบางห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมากกว่า ๑ สาขา ดังแผนภูมิภาพที่ ๑
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  ๑.๒ สำานักฯ ได้ให้การรับรองความสามารถ 

ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญ ห้องปฏิบัติการ 

จนกระทั่งปัจจุบัน (กันยายน ๒๕๕๔) จำานวนทั้งสิ้น 

๓ หน่วยงาน ในขอบข่ายการรับรองสาขาการทดสอบ

ทางการแพทย์ จำานวน ๒ หน่วยงาน และสาขาการ

ทดสอบจำานวน ๑ หน่วยงาน 

 นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการและผู้จัดโปรแกรม

การทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการที่อยู่ระหว่าง

กระบวนการพจิารณาเพือ่การรบัรองอกี ๑๔ ห้องปฏบิตัิ

การ และ ๑ หน่วยงานตามลำาดับ

  ๑.๓ สำานักฯ ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อคิดเห็นในกิจกรรมต่าง ๆ แก่ APLAC และ ILAC ตลอดมา

ในฐานะประเทศสมาชิก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำานักฯ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำาปี  APLAC MRA 27th ในเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ “17th APLAC General Assembly and Technical 

Meetings” ในเดือนกันยายน  ๒๕๕๔ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำานักฯ ทำาหน้าที่

เป็นเลขานุการของ APLAC Training Committee Meeting และสำานักฯ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรม 

เชงิปฏบิตักิาร “1st APLAC-PTB Enhanced Training for PT Experts Training Course” ณ กรงุเทพมหานคร  

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔

ภาพที่ ๑ แผนภูมิแสดงจำานวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ จำาแนกตามสาขา

 พิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ เมื่อวันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

การอบรม
1st APLAC-PTB
Workshop 
“Enhanced 
Training for
PT Experts”
ระหว่างวันที่ ๑-๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมโนโวเทล
สยามสแควร์ 
กรุงเทพฯ
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  ๑.๔ สำานักฯ ได้มีความร่วมมือด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานในอาเซียน 

โดยมีกิจกรรมดังนี้

   ๑.๔.๑ สำานกัฯ เป็นหน่วยรบัรองเดียวในประเทศและในอาเซยีนทีใ่ห้การรบัรองผูจ้ัดโปรแกรม

การทดสอบความชำานาญห้องปฏบิตักิาร ดงันัน้ จงึได้ให้ความร่วมมอืแก่หน่วยงานในอาเซยีนในการรบัรองระบบ

งานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำาเนินงานเพื่อให้การรับรอง 

หน่วยงานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

โดยผู้ประเมินของสำานักฯ ได้ดำาเนินการตรวจประเมินเบื้องต้นแล้ว ในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ 

   ๑.๔.๒ สำานักฯ ได้ประสานงานและสร้างความร่วมมอือย่างใกล้ชิดกับหน่วยรบัรองระบบงานห้อง

ปฏิบัติการในกลุ่มประเทศอาเซียน ในการประชุม “ความร่วมมือด้านการตรวจสอบและรับรองของหน่วยรับรอง

ระบบงานประเทศมาเลเซยี ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม(MTV)” ในเดอืนเมษายน ๒๕๕๔ ณ กรงุเทพมหานคร

การประชุมความร่วมมือด้านการตรวจสอบและรับรองของหน่วยรับรองระบบงาน

ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม (MTV) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๔

   ๑.๔.๓  ได้ให้ความร่วมมอืในการประชมุคณะทำางานที ่๒ คณะทำางานด้านการรบัรองระบบงาน 

และการตรวจสอบรับรอง คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (Working Group 2 

: Accreditation and Conformity Assessment, The ASEAN Consultative Committee on Standards 

and Quality - ACCSQ) ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อ

วางแนวทางในการยอมรบัร่วมและใช้ผลการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิารร่วมกนั การใช้เครือ่งหมายการรบัรอง

ผลติภณัฑ์ ASEAN Conformity Mark ทีไ่ด้รบัการรบัรองระบบงานหน่วยรบัรอง ระบบงานหน่วยตรวจและระบบ

งานห้องปฏิบัติการ จากหน่วยรับรองกลุ่มประเทศอาเซียน สำานักฯ ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ 

รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการสนองนโยบายรัฐและเอื้อประโยชน์ต่อ

การค้าโลกโดยเฉพาะในอาเซียน ช่วยพัฒนามาตรฐานสินค้าของอาเซียนให้สูงข้ึน สนับสนุนผู้ประกอบการของ

กลุ่มประเทศอาเซียนในการส่งออกและแข่งขันในเวทีการค้าโลก  
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 ๒. การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการ

  ๒.๑  สำานักฯ ได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสำานักฯ และของห้องปฏิบัติการ โดยการ เผยแพร่

ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งในด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  และด้านการทดสอบความ

ชำานาญห้องปฏบัิติการ  ได้จัดการอบรม/สมัมนาให้แก่ บคุลากรของสำานกัฯ  ผูป้ระเมนิ คณะกรรมการรบัรองระบบ

งานห้องปฏิบัติการ  คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของสำานักฯ รวมทั้งหน่วยงานที่

จดัโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏบิตักิาร ผูผ้ลติวสัดอุ้างองิ  และเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตักิารจากภาครฐั 

และเอกชน โดยมกีารอบรมเกีย่วกบัการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความชำานาญ

ห้องปฏบิตักิาร  ผูผ้ลติวสัดอุ้างองิ การรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิารออนไลน์ Assessor Training Course การ

เสริมสร้างขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทดสอบ  การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของ

ห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งสิ้น ๙๘๔  คน  ได้รับความพึงพอใจจากการจัดอบรม/สัมมนาโดยรวมร้อยละ ๘๕.๒๓

 

 

  ๒.๒  สำานักฯ ได้ดำาเนินการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์องค์กร และเผยแพร่ศักยภาพของห้อง

ปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับ

การรับรองโดยการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ APLAC และได้จัดการ

สัมมนาวิชาการสัญจรในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก เพื่อเผยแพร่ประโยชน์ของการได้รับการรับรอง

และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อรองรับภาคการผลิต การตรวจสอบรับรองสินค้าใน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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 ๓. การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

  ๓.๑  สำานักฯ ได้ดำาเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ภายใน

ประเทศ เป็น web-based application เผยแพร่ให้บริการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ 

http://labthai.dss.go.th และได้พฒันาระบบรบัรองห้องปฏบัิตกิารออนไลน์ โดยจดัทำาระบบทะเบียนผูป้ระเมนิ 

ระบบ ทะเบียนบุคลากรภายใน/บุคลากรภายนอก 

สำานักฯ ระบบการทบทวนการบริหารงาน ระบบการ

ตรวจตดิตามคณุภาพภายใน เพือ่ความสะดวก รวดเรว็

ในการบริหารจัดการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงให้

เหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบัน

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำาเนินงานของสำานัก

บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ภาคการผลิตได้

รับข้อมูลที่ถูกต้องและนำาไปพัฒนาคุณภาพสินค้าให้

ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า ผู้ส่งออกสินค้ามีความมั่นใจในผลการตรวจสอบรับรองจากห้องปฏิบัติการที่มี

การประกันคุณภาพการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบซำ้าในประเทศคู่ค้า 

ในส่วนของผูท้ดสอบเองกม็คีวามมัน่ใจในความถกูต้องของการทดสอบ เนือ่งจากมกีารควบคมุคณุภาพและสามารถ

สอบย้อนความถูกต้องได้ทุกขั้นตอน
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สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

  ในปงีบประมาณ ๒๕๕๔ สำานกัพฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตรห์อ้งปฏบิติัการ (พศ.) ได้ดำาเนนิการ

ตามวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในเร่ือง การพัฒนากำาลังคนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาองค์กร ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนากำาลังคนทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ ภารกิจการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้

เป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความรู้ ทักษะที่สามารถปฏิบัติงาน

อยา่งมปีระสทิธภิาพ นำาไปสูก่ารยกระดบัความสามารถหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล สรา้งความเชือ่มัน่

และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการของผู้รับบริการ ด้วยหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมในห้องเรียนและฝึกปฏิบัติ  

 ในรอบปีที่ผ่านมา ภารกิจหลักของสำานักฯ ที่ได้ดำาเนินการ สรุปได้ดังนี้

 ๑. จัดการศึกษาฝึกอบรมทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการ ให้มีขีดความสามารถสูง ดังนี้ 

  ๑.๑ ตามปฏิทินการฝึกอบรมประจำาปี ๒๕๕๔ สำานักฯ ได้ดำาเนินการจัดการศึกษาฝึกอบรมที่

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร จำานวนทัง้สิน้ ๓๗ หลกัสตูร ๖๐ ครัง้ ซึง่หลกัสตูรเหลา่นีเ้ปน็ทีต่อ้งการของบคุคล

ภายนอก บางหลักสูตรต้องเพิ่มจำานวนรอบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการ และมีการ

พฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรใหมอ่ยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิหลกัสตูรการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัทางไฟฟา้ และการใช้

วิธีรวดเร็วสำาหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา ซึ่งจะได้ปรากฏในปฏิทินการฝึกอบรมต่อไป

   ในปีงบประมาณนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ๒,๐๙๑ คน ในจำานวนผู้เข้า

รับการอบรมทั้งหมดนี้ มีผู้ผ่านการประเมินได้รับประกาศนียบัตร จำานวน ๒,๐๗๗ คน คิดเป็น ร้อยละ 

๙๙.๓๓ สำานักฯ ได้สำารวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามหลังการฝึกอบรม จากการประเมินผลพบว่า

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๗

  ๑.๒ โครงการนักวเิคราะห์มอือาชพี โครงการนีเ้ปน็การฝกึอบรมระยะยาว ทีมุ่ง่เนน้เฉพาะทาง

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ที่มุ่งเน้น ให้รู้จริง รู้ลึก และรอบรู้ สู่การเป็นนักวิเคราะห์มืออาชีพ 

ในสาขาเคมีและจุลชีววิทยา ซึ่งดำาเนินงานต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีแล้ว โครงการนักวิเคราะห์ 

มืออาชีพ สาขาเคมี แบ่งเป็นชุดวิชาย่อย ๓ ชุด มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๖๔ คน โดยมีผู้สำาเร็จหลักสูตรได้

ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์มืออาชีพ สาขาเคมี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำานวน ๕๙ คน
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 ๒.  ให้บริการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผ่านทาง http://e-learning.dss.go.th 

เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หลังจากเรียนจบหลักสูตรตามเงื่อนไขที่กำาหนด 

จะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นี้มีผู้เข้ารับการฝึก

อบรมทั้งสิ้น ๔,๘๙๒ คน มีหลักสูตรทั้งหมด ๒๗ หลักสูตร เป็นหลักสูตรใหม่ จำานวน ๒ หลักสูตร คือ 

  ๑. หลักสูตรการใช้ GC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

  ๒. หลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการไทเทรต

   ๓. สำารวจความต้องการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและติดตามผลการจัดฝึกอบรม 

เพื่อศึกษาหาข้อมูลความต้องการ รวมทั้งข้อมูลด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและด้านบริหารจัดการ เพื่อ

การจัดทำาแผนงานในการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

 ๔. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำาปรึกษาแนะนำาในการจัดทำาระบบคุณภาพหน่วยรับรอง

บุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2003 ในขอบข่ายการรับรอง ผู้ควบคุมและจัดการสารเคมี

อันตรายภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 กับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ขณะนีไ้ดร้บัการตรวจประเมนิเบ้ืองตน้จาก สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ แลว้ เมือ่วนัที ่๑๖ กมุภาพนัธ ์

๒๕๕๔

  สำานกัฯ จดัทำาโครงการสมัมนาเชงิปฏบิติัการ เร่ือง Importance of registration personnel       

ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (ISO/IEC 17024) ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อให้ความรู้แก่

คณะกรรมการระดบัสงูสดุ คณะกรรมการสาขา เจา้หนา้ทีข่องกรมฯ และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรอง

บุคลากร โดยมี Dr.Roy A. Swift, Ph.D., Senior director, Personnel credentialing accreditation 

programs, American National Standards Institute เป็นวิทยากร

 ๕. สร้างเครือข่ายด้านการจัดการฝึกอบรม 

     ๕.๑ สำานักฯ จัดการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่ได้ทำาบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับกรม

วิทยาศาสตร์บริการแล้ว จำานวน ๒ หน่วยงาน คือ 

   • กรมปศุสัตว์ จัดการฝึกอบรมจำานวน ๓ หลักสูตร มีผู้ผ่านการอบรม ๑๔๕ คน

   • สำานักควบคุมเครื่องสำาอางและวัตถุอันตราย จัดการฝึกอบรม จำานวน ๒ หลักสูตร 

มีผู้ผ่านการอบรม ๖๐ คน

  ๕.๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นี้ สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรม

วิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการฝึกอบรมกับ ๓ หน่วยงาน คือ 

   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน

   • สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ

   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

  สำานกัฯ ไดจ้ดัฝกึอบรมใหแ้กห่นว่ยงานดงักลา่ว หนว่ยงานละ ๑ ครัง้ รวมทัง้หมด  ๓  หลกัสตูร   

มีผู้เข้าฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๒๔๒ คน
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พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกอบรม ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

 

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการเครือข่ายด้านการฝึกอบรม

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน 
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 ผลการสำารวจความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และหลักสูตรระยะสั้น 

 

 ภาพแสดง การเปรียบเทียบ จำานวนหลักสูตร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

จากภาพแสดงให้เห็นว่าจำานวนผู้เข้าอบรมปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นเป็น ๒,๐๙๑ คน จากปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ที่มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ๑,๗๕๓ คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙.๒๘
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กิจกรรม	การจัดการความรู้	ของส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ	

 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสำานักฯ สู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สำานักฯ ได้มุ่งสู่

ประเด็นความรู้เรื่อง “การพัฒนาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ด้านเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และด้าน

บุคลิกภาพ” โดยทางสำานักฯได้จัดทำาแผนการจัดการความรู้ประจำาปี ๒๕๕๔ ดำาเนินการดังนี้คือ

 ๑. การค้นคว้าและแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://blpd.

dss.go.th/

 ๒. จัดการฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และคำาแนะนำา

ในการฝกึปฏิบตั ิเพือ่ใหบ้คุลากรภายในทีส่นใจ สามารถประยกุต์ใชก้ระบวนการจัดการความรู้ในการปฏบิติั

งานได้อย่างเหมาะสม  

  เรื่องที่ ๑ “เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช

  เรื่องที่ ๒ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร” โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สำานักงาน กพร. 

และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๓. สำานักฯ ได้จัดให้มีชุมชนนักปฏิบัติขึ้น ๓ กลุ่มคือ 

  • กลุม่ e-newsletter เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารและกจิกรรมงานฝกึอบรมต่าง ๆ  ของสำานกัฯ

  • กลุม่ blpd English club เพือ่รบัผดิชอบการจดัทำาเวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพือ่เผยแพรข่อ้มลู

ข่าวสารของ สำานักฯ ให้แก่ชาวต่างชาติ และพัฒนาบุคลากร สำานักฯ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด 

ฟัง อ่าน เขียน

  • กลุ่มนักจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการจัดฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจ 

ลดปัญหาในการจัดฝึกอบรม 

 ๔. นำาคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดการฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางานระหว่างหน่วยงาน การสร้าง

ความสมัพันธ์ของบคุลากร ซึง่จะชว่ยพฒันาความรูค้วามสามารถ และเสรมิสรา้งประสบการณแ์กบ่คุลากร

ในสำานักฯ
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สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม เป็นช่ือของสำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สท.) ที่ตั้งในวาระที่สำานักหอสมุดฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑ อาคารสำานักหอสมุดฯ เพื่อปรับเปลี่ยน

บรรยากาศและบรกิารให้เป็นห้องสมดุมชีวีติด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในการสบืทอดเจตนารมย์ของ ดร.ตัว้ 

ลพานุกรม อธิบดีคนแรกของกรมวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการให้มีหอสมุดวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา

ค้นคว้าในทางวิทยาศาสตร์สำาหรับผู้สนใจทั่วไป 

 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้เปิดบริการ “ห้องสมุดมีชีวิต” บริเวณพื้นที่ชั้น ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีการจัดพื้นที่ให้บริการ 

เป็นโซนต่าง ๆ เช่น มุมอินเทอร์เน็ตสำาหรับบริการสืบค้นข้อมูลทั่วไปแยกจากห้องค้นคว้าวิจัยที่ให้บริการสืบค้น

ฐานข้อมูลออนไลน์ มุมพักผ่อน มุมสำาหรับจัดเสวนา มุมนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ฯลฯ 

 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม เป็นอาคาร ๖ ชั้น ชั้นบริการ ๔ ชั้น พื้นที่บริการ ๒,๘๐๐ ตาราง

เมตร มีทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณค่าท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีสะสม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ จำานวนมากกว่า ๗๐๐,๐๐๐ รายการ ปัจจุบันได้พัฒนาระบบจัดการให้ทันสมัยโดยใช้ระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ Virginia Tech Library System (VTLS) ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย e-public 

catalog ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต และบรกิารฐานข้อมลูออนไลน์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้แก่ e-book, 

e-journal, CA web edition ฯลฯ ให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th 

นอกจากนีย้งัเน้นการบรกิารทีม่คีณุภาพและเป็นทีพ่งึพอใจของผูใ้ช้บรกิาร โดยใช้การบรหิารงานด้วยระบบบรหิาร

งานคุณภาพ ISO 9001 ปัจจุบันได้รับการรับรองในระบบการบริหารตาม ISO 9001: 2008  
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บริการและเครื่องมือช่วยค้น : 

 • บริการฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องด้านต่างๆ : ฐานข้อมูลมาตรฐานอาหารสากล Codex ฐานข้อมูล 

  การป้องกนัอคัคภียัของ NFPA ฐานข้อมลู  REACH Watch ฐานข้อมลูเทคโนโลยทีีน่่าสนใจ ฐานข้อมลู 

  เฉพาะด้านการวิเคราะห์ ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (SPIN : เครือข่ายนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์  

  สาขาตามยุทธศาสตร์ วศ. ได้แก่ แก้ว วัสดุสัมผัสอาหาร กระดาษ เซรามิก ยาง พลาสติก สิ่งแวดล้อม)

 • บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ : e-Public Catalogs, e-Book, e-Journal, e-Content etc.

 • บริการค้นเรื่องทางวิชาการ (Reference Services)

 • บริการติดตามสารสนเทศทนัสมยัเฉพาะเรือ่งเฉพาะราย (Selective Dissemination of Information  

  Service / SDI)  

 • บริการสืบค้นสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (Patent Searching Service)

 • บริการรวบรวมสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Literature Compiling)

 • บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Service)  

 • บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (Research searching service)

 • บริการจัดทำาประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ (Information Repackaging)

 • บริการพิมพ์ข้อมูลจากวัสดุย่อส่วน / CD-ROM / Internet  

 • บรกิารฝึกอบรมเทคนคิการสบืค้นสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การวจิยัและพฒันา อาทิ    

  เอกสารสิทธิบัตร วารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

โครงการห้องสมุดมีชีวิต

 ด้วยวิสัยทัศน์ของสำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ “มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็น

ศูนย์กลางด้านบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับแนวหน้าของประเทศ” 

สนับสนุนการเป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของอาเซียน 

ดังน้ันในปี ๒๕๕๔ สำานักหอสมุดฯ จึงจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินงานจากเดิมไปสู่ “การให้

บริการเชิงรุก” ซึ่งถือเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่จำาเป็นอย่างยิ่ง คำานึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสำาคัญ 

นำาไปสูก่ารมปีฏสิมัพนัธ์หรอืการสือ่สารสองทาง อนัจะส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบของบรกิารของสำานกั

หอสมุดฯ ที่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ปัจจุบันสำานักหอสมุดฯ ได้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ช้ัน ๑ เพื่อให้บริการในลักษณะ One stop services 

และจัดเตรียมบริการเชิงรุกนอกเหนือจากบริการพื้นฐานท่ัวไปท่ีสำาคัญ ๔ บริการ ได้แก่ Fast Document 

Delivery Service บริการข้อมูลข่าวสารทันสมัยผ่าน RSS บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย และบริการ SDI 
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โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้สำานกัหอสมดุฯ เป็นแหล่งค้นคว้าทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ และ

เป็นทีรู่จั้กกนัอย่างกว้างขวาง จูงใจให้มผีูม้าใช้บรกิารเพิม่มากขึน้ด้วยการจดักจิกรรมต่าง ๆ  โดยปรบัปรงุบรรยากาศ 

สถานทีใ่ห้ดูสวยงาม ปรบักระบวนการทำางานเพือ่อำานวยประโยชน์ให้กบัผูใ้ช้บรกิารด้วยบรกิารเชิงรกุแบบเบ็ดเสรจ็ 

ณ จุดเดียว (One stop service) และนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงห้องสมุดแบบใหม่ เพื่อให้ 

ผูใ้ช้บริการสามารถเข้าถงึและนำาข้อมลูทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก

รวดเร็วขึ้น 

สรุปผลการดำาเนินงาน

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำานักหอสมดุฯ ได้จดัทำาโครงการภายใต้  โครงการห้องสมดุมชีวีติ รวม ๓ โครงการ 

โดยแต่ละโครงการจำาแนกเป็นกิจกรรมย่อยที่สำาคัญดังนี้

 โครงการที่	๑	:	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรสู่การบริการเชิงรุก	มีกิจกรรมย่อย	๒	

กิจกรรม	คือ

 • กิจกรรม ๑.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  จำานวน ๑ ครั้ง

 - วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “การบริหารจัดการสารสนเทศในยุคดิจิทัลสู่การบริการเชิงรุก” 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๐ คน

 • กิจกรรม ๑.๒ สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CDP)/กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ/การสอนงาน และอื่นๆ 

ที่สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ของสำานักหอสมุด โดยจัดกิจกรรมที่สำานักหอสมุดฯจำานวนทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ดังนี้

 - วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “กลยุทธ์และยุทธวิธีการให้บริการเชิงรุกของห้องสมุด” มีผู้เข้า 

ร่วมกิจกรรม ๓๐ คน

 - วนัที ่๘ มถินุายน ๒๕๕๔ เรือ่ง “ประสบการณ์จากการศกึษาดงูานหอสมดุแห่งชาตแิละหอสมดุศริริาช 

พยาบาล” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๓ คน

 - วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “บทบาทของ CoP
S 

ในการสนับสนุนการบริการเชิงรุก” 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๒ คน

 - วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “วิทยาศาสตร์การให้บริการสำาหรับยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ 

การป้องกันความไม่พึงพอใจของลูกค้า” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๒ คน

 - วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของห้องสมุดสู่อาเซียนกับการพัฒนาลูกค้า 

เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและการเก็บรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและการจัดการความรู ้” 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน
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	 โครงการที่	๒	:	ท�าดีเพื่อพ่อหลวง	(Wishing	Hall)

 จัดทำา Wishing Hall และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

จำานวน ๑ ครั้ง ระยะเวลาดำาเนินการ มิถุนายน-พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 เป็นโครงการที่มุ่งรณรงค์ให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ชาว วศ.) ท่ีมีความสนใจท่ีจะกระทำา

ความดี เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ร่วมถวายเป็นของขวัญในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สาระหลักของโครงการฯ มุ่งส่งเสริมให้ชาว วศ. ทำาดีเพื่อพ่อหลวง โดยแบ่งปัน 

ความรู้สึกดี ๆ แก่ชาว วศ. ในลักษณะของมิติ “พลังแห่งการให้” เน้นเพื่อให้เกิดมิติต่างๆ ได้แก่ การให้อภัย 

ซึ่งกันและกัน การให้โอกาส การให้รอยยิ้ม การให้เวลา การให้ความรู้สึกดีๆ การให้ความช่วยเหลือ การให้ความ

ใกล้ชิด การให้ความจริงใจ การให้ความซื่อสัตย์ และการให้ความรู้ รูปแบบของโครงการ จัดทำา Wishing Hall 

ขึ้นที่หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม พื้นที่ชั้น ๑ โดยบุคลากร วศ. เขียนข้อความลงบนกระดาษรูปหัวใจ 

ติดลงบนพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ และรวบรวม “แผ่นหัวใจ” ที่ร้อยเรียงจากดวงใจของชาว วศ.ที่ได้เรียบเรียง

ถ้อยคำาในมิติของการให้นั้น เพื่อน้อมเกล้าถวายแด่พ่อหลวง โดยมีกำาหนดระยะเวลา ๑๕๑ วัน ก่อนถึงวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔   

 นอกจากนั้นหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้หัวเรื่อง “๘๔ พรรษา มหาราชา ร่วมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ผ่าน

พระบรมราโชวาท” โดย แนะนำาหนังสือพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระอัจฉริยภาพ 

ทศพิธราชธรรม ฯลฯ 

	 โครงการที่	๓	:	บริการห้องสมุดเชิงรุก	มีกิจกรรมย่อย	๔	กิจกรรม	คือ

 กิจกรรมที่ ๓.๑ บริการ Fast Document Delivery Service

 กิจกรรมที่ ๓.๒ บริการข้อมูลข่าวสารทันสมัยผ่าน RSS (Really Simple Syndication)   

 กิจกรรมที่ ๓.๓ บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 
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  - สืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

  - แนะนำาการเขียนบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง

  - การตรวจสอบงานวิจัยสำาหรับการจดสิทธิบัตร

  - การทำา Patent Mapping

 กจิกรรมที ่๓.๔ บรกิารติดตามสารสนเทศทันสมยัเฉพาะเรือ่งเฉพาะราย (SDI : Selective Dissemination  

 of Information Service)

 โดยในโครงการที่ ๓ นี้สำานักหอสมุดฯ ได้ดำาเนินการ Site Visit หน่วยงาน / ศูนย์เชี่ยวชาญ /ศูนย์ทดสอบ 

/ Cluster ของ วศ. จำานวนทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ๑๔ ศูนย์ ๖๕ คน มีผู้ให้ความสนใจบริการเชิงรุกที่สำานักหอสมุดฯ 

ให้บริการดังนี้ 

 • บริการ Fast Document Delivery Service  จำานวน ๕๔ ราย

 • บริการข้อมูลข่าวสารทันสมัยผ่าน RSS (Really Simple Syndication) จำานวน ๕๓ ราย

 • บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย  จำานวน ๔๖ ราย

 • บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย (SDI : Selective Dissemination of  

  Information Service) จำานวน ๔๘ ราย

ประโยชน์ที่ ได้รับ

 ๑.  สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำานวนผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 

 ๒.  ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 ๓.  กลุ่มเป้าหมายรู้จักบริการใหม่ ๆ ของสำานักหอสมุดฯ เพิ่มมากขึ้น 
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โครงการเคมี

 โครงการเคมี (คม.) มีหน้าที่รับผิดชอบและภารกิจในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ทางด้าน

เคมีของวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคพิเศษ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และควบคุม

คุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำาหนดหรือกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ และพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อเสริมสร้าง 

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นอตุสาหกรรม รวมทัง้ศกึษาและตดิตามความเคลือ่นไหวของกฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม เพือ่ประเมนิและวางแผนปฏบิตักิารในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง  ดำาเนนิการจดัทำาระบบประกนั

คณุภาพหอ้งปฏบิติัการทดสอบตามมาตรฐานสากล เพือ่เป็นศนูยเ์ช่ียวชาญและหอ้งปฏบัิตกิารอา้งองิ ใหค้ำาปรกึษา

แนะนำาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ ทดสอบ รวมท้ังการพัฒนาระบบคุณภาพ

ของหอ้งปฏบิตักิารทดสอบใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากลแกห่อ้งปฏบัิตกิารภาครัฐ และภาคเอกชน และปฏบัิตงิาน

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 โครงการเคมแีบ่งส่วนการดำาเนินงานเป็น ๑ ฝ่าย ๖ กลุม่ ได้แก่  ฝ่ายบรหิารทัว่ไป (ฝบค.) กลุม่โลหะและธาตุ

ปรมิาณน้อย (ลธ.) กลุม่นำา้เพ่ือการอปุโภคบรโิภคและอตุสาหกรรม (นบ.) กลุม่เคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม

เคมี (คอ.) กลุ่มเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ชป.) กลุ่มสารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อุปโภค (ออ.) และกลุ่ม

วัสดุและผลิตภัณฑ์เซรามิก (ผซ.) เพื่อให้โครงการเคมีเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์/

ทดสอบและก้าวไปสูก่ารเป็นห้องปฏบิติัการเชีย่วชาญของประเทศ และแหล่งอ้างองิทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์

ปฏบิตักิารของอาเซยีนในอนาคตตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิรวมถงึยทุธศาสตร์ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิารทีต่ัง้ไว้ 

อกีทัง้เพือ่เป็นการยกระดบัคณุภาพชวีติและการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างยัง่ยนื โครงการเคมี

จึงได้ดำาเนินงานการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ พัฒนา

วิธีวิเคราะห์ พัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 พฒันาศักยภาพห้อง

ปฏิบัติการในด้านต่างๆ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้วยการฝึกอบรม สัมมนา และร่วมมือกับต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งใน

และต่างประเทศ โดยในปี ๒๕๕๔ โครงการเคมีมีผล

การดำาเนินงาน ดังนี้
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การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ

 โครงการเคมีได้ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ จำานวนท้ังสิ้น ๕,๕๒๐ ตัวอย่าง ๓๑,๓๔๖ รายการ คิดเป็น

อตัราคา่ธรรมเนยีมการทดสอบ ๑๕,๓๓๙,๒๓๐ บาท ซึง่จำานวนตวัอยา่ง จำานวนรายการ และอตัราคา่ธรรมเนยีม

การทดสอบเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ประมาณ ๙.๓%, ๑๒.๘% และ ๑๕.๖% ตามลำาดบั ผลการดำาเนนิงานด้านการ

วิเคราะห์ ทดสอบ ปี ๒๕๕๔ แสดงดังภาพ

 

การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

 การรวมตัวของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ นี้ จะส่งผล

ให้มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีมากข้ึน ดังนั้นการสร้างขีดความสามารถ

ของห้องปฏิบัติการถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียนด้วยทางหนึ่ง โครงการเคมี 

กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะห้องปฏิบัติการกลางของรัฐ ซึ่งได้ดำาเนินงานด้านการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพห้องปฏิบัติการและเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการทดสอบที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้ภาคการผลิต 

การค้า และการบริการ ได้รับบริการการทดสอบทางเคมีท่ีมีคุณภาพมาตรฐานได้รับการยอมรับเป็นสากล โดย

โครงการเคมไีด้รบัการรบัรองความสามารถห้องปฏบัิตกิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำานกังานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการดำาเนินงานตามข้อกำาหนดตาม

มาตรฐานทั้งด้านการบริหารและด้านเทคนิคการวิเคราะห์ ทดสอบ และมีการขยายขอบข่ายอย่างต่อเน่ือง 

มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเป็นทั้งผู้ประเมินและที่ปรึกษาด้านการบริหารและด้านเทคนิคฯ ในระบบ ISO/IEC 17025 

หลายท่าน ปัจจบุนัโครงการเคมไีด้รบัการรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 

ใน ๑๑ ผลิตภัณฑ์ ๖๖ รายการ และมีแผนที่จะขยายขอบข่ายอีกหลายรายการใน ปี ๒๕๕๕ เช่น การหาปริมาณ

โลหะหนักในนำ้าโดยเทคนิค ICP-MS การหาปริมาณโลหะหนักในเครื่องสำาอาง การหาปริมาณโลหะหนักในวัสดุ

สัมผัสอาหาร (โลหะและแก้ว) และการหาองค์ประกอบทางเคมีในสแตนเลส
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รายการ
ค่าธรรมเนียมการทดสอบ

ลธ. นบ. คอ. ชป. ผซ. ออ. รวม

สรุปผลการดำาเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔
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 นอกจากนี้โครงการเคมียังได้เข้าร่วมการทดสอบความชำานาญกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศท่ีจัด

โปรแกรมทดสอบความชำานาญ (Proficiency Testing, PT) ซึ่งผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ โดยมีค่า Z-score 

น้อยกว่า ๒ ในทุกรายการ เช่น

• กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี และกลุ่มโลหะและธาตุปริมาณน้อย เข้าร่วมกับศูนย์

บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ในรายการ Heavy metals in water และ pH in 

water

• กลุ่มนำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เข้าร่วมกับศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญ

ห้องปฏิบัติการ ในรายการ คลอไรด์และความกระด้างทั้งหมดในนำ้า และ pH in water และหาความ

เป็นเนื้อเดียวกันและความเสถียร ของตัวอย่าง PT ในรายการ Heavy metals in water ให้กับศูนย์

บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

• กลุม่เชือ้เพลงิและผลติภณัฑป์โิตรเลยีม เข้ารว่มกบัสถาบัน The American Society for Testing and 

Materials (ASTM) ในตวัอยา่ง Biodiesel และ Engine Oil Lubricants และเขา้รว่มกจิกรรมทดสอบ

ความชำานาญภายในประเทศ ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบสารหล่อลื่น ในกิจกรรม 

Interlaboratory Comparison for Lubricants ปีละ ๒ ครั้ง และกลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ไบโอดีเซล ในกิจกรรม Laboratory Correlation Program B100 ปีละ ๓ ครั้ง

• กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีเข้าร่วมกับสถาบัน Asia Pacific Metrology Program 

(APMP) ในรายการ ตะกั่ว และสารหนูในครีมทาหน้า
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การได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่การวัดแทนห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

(Designated Laboratory)

 ปี ๒๕๕๔ โครงการเคมี เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่การวัดแทนห้องปฏิบัติการของ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ด้านการวัดของสารในกลุ่มโพลีโบรมิเนตไบฟินิล (Polybrominated biphenyls, 

PBBs) และสารประกอบกลุ่มโพลีโบรมิเนตไดฟินิลอีเธอร์ (Polybrominated diphenyl ethers, PBDEs) 

ในชิ้นส่วนพลาสติก 

โครงการวิจัย

 โครงการเคมไีด้ดำาเนนิงานวจัิยเพือ่พฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารใหเ้ปน็หอ้งปฏบิตักิารเชีย่วชาญดา้นการ

วิเคราะห์ ทดสอบ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีงานวิจัย จำานวน ๓ โครงการ ได้แก่

 ๑. ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี (53CB17)

 ๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (53QA13)

 ๓.  โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในช้ินวัสดุ 

(54CB21)

การฝึกอบรมและสัมมนา 

 โครงการเคมีได้จัดการฝึกอบรมและสัมมนาโดยเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ 

มาให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

	 •	 การฝึกอบรม

  - UNIDO Training Workshop on Analysis of Allergenic in Toys and Bisphenol A in  

   Food Packaging and Toys

  - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในให้เป็นมืออาชีพ”

  - อบรมเชงิปฏบิติัการ เรือ่ง “การวเิคราะหเ์พือ่จำาแนกชนดิ (speciation) ของโลหะหนกัในอาหาร 

   และผลิตภัณฑ์”

  - อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การทดสอบโดยเทคนคิ Isotope-Dilution Mass Spectrophotometry”

  - On the job training “การตรวจสอบหาปริมาณ PBBs และ PBDEs ในตัวอย่างพลาสติก”
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	 •	 การสัมมนา

  - Isotope dilution

  - การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบเทคนิคต่างๆ ในระบบคุณภาพของห้อง 

   ปฏิบัติการ โครงการเคมี

  - การตรวจสอบเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ระหว่างการใช้งาน

	 •	 กิจกรรมการจัดการความรู้	มีการจัดสัมมนาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  - Intermediate check : balance

  - การตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน สำาหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

  - CCQM : Consultative Committee for Amount of Substance Metrology in Chemistry

  - ยุทธศาสตร์สำาหรับการบริหารจัดการสารเคมี ณ แดนไวกิ้ง

  - International Congress for Analytical Science (ICAS 2001)

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานภายในประเทศและ 

ต่างประเทศ

 โครงการเคมี เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ และยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังนี้

 •	 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ	และหน่วยงานภายในประเทศ

  - เป็นส่วนหนึ่งในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง 

   กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

  - เป็นส่วนหนึ่งในการออกใบ Health Certificate สำาหรับการส่งออกสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหาร 

   ไปประเทศตุรก ีซึง่กรมวทิยาศาสตรบ์รกิารไดร้ว่มมอืกบัสำานกังานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ

  - ร่วมมือกับโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วช.) และหน่วยงานต่างๆ ใน วศ. ในโครงการวัสดุ 

   สัมผัสอาหาร (FCM) 

  - ร่วมมอืกบัสำานกัพฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบัิตกิาร (พศ.) โดยบุคลากรของโครงการ 

   เคมีเป็นวิทยากรในหลายหลักสูตร เช่น การวิเคราะห์โลหะหนักในนำ้า การทดสอบส่วนประกอบ 

   ของโลหะด้วยเทคนิคสปาร์คอิมิสชั่น และการทดสอบด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบชอร์ฟชั่น

  - ร่วมมือกับสำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) โดยบุคลากรของโครงการเคมีร่วมเป็น 

   ผูป้ระเมนิทางด้านเทคนคิการวเิคราะห์ทดสอบในหลายรายการ เช่น การหาปรมิาณโลหะหนกัในนำา้   

   นำ้าเสียและอาหารสัตว์ ความเป็นกรด-ด่างในนำ้า ปูน และเกลือ การหาปริมาณของแข็งท้ังหมด   

   ของแข็งที่ละลายได้ และของแข็งแขวนลอยในนำ้าและนำ้าเสีย  
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	 •	 ความร่วมมือกับต่างประเทศ

  - ร่วมมือกับ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ภายใต้  

   UNIDO REACH PROJECT ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน

  - ประชมุเจรจาประสานความรว่มมอืกบัสถาบนัดา้นอาหารและวสัดสุมัผสัอาหาร ณ ประเทศตรุก ี 

   ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

  - ศึกษาดูงานและฝึกอบรม เรื่อง “การทดสอบความปลอดภัยด้านสมบัติทางกล ทางกายภาพ 

   ทางเคม ีและความทนต่อการตดิไฟของของเลน่” ณ ประเทศญีปุ่น่ ระหวา่งวนัที ่๒๖-๓๐ กนัยายน  

   ๒๕๕๔

	 •	 การอบรม	ประชุม	สัมมนาวิชาการต่างประเทศ

  - เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2011 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน  

   กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕-๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

  - เขา้รว่มการอบรมหลกัสตูร Strategies for Chemicals Management ที ่Swedish Chemicals  

   Agency (KEMI) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่ ๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

  - เขา้รว่มการประชมุ CCQM ณ กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส ระหวา่งวนัที ่๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔

  - เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ICAS 2011 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖  

   พฤษภาคม ๒๕๕๔

  - เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ 

   ของเล่น โดยเทคนิค Isotope - dilution Mass Spectrometry โดยเครื่อง GC/MS และ LC/ 

   MS/MS” ณ Swiss Quality Testing Services (STQS) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่  

   ๒๙ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๕๔

  - เข้าร่วมการทำาวิจัยในโปรแกรม Postdoctoral Fellowship สำาหรับนักวิจัยต่างชาติ โดย  

   National Research Foundation of Korea ณ สถาบัน Korea Research Institute of  

   Standards and Science (KRISS) ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ - ๒๙ พฤศจิกายน  

   ๒๕๕๔

  - เข้าร่วมการทำาวิจัยในโปรแกรม Postdoctoral Fellowship สำาหรับนักวิจัยต่างชาติ โดย  

   National Research Foundation of Korea ณ สถาบัน Korea Institute of Energy Research  

   (KIER) ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

 จากกิจกรรมที่ดำาเนินการในปี ๒๕๕๔ นี้ จะเห็นได้ว่า โครงการเคมีมีความมุ่งมั่นท่ีจะนำาองค์กรไปสู่ 

การเป็นห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของอาเซียน 

รวมทั้งเป็น Designated laboratory ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ เป็นอย่างยิ่ง
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โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม (ฟว.) ปฏิบัติหน้าที่หลักตามพันธกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการ

วเิคราะหท์ดสอบวตัถดุบิและผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม ศกึษาวจิยัและพฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติใหแ้ก่

ภาคอุตสาหกรรม ศึกษาวจัิยขัน้มลูฐานเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐานดา้นเทคโนโลยขีองไทยใหเ้ข้มแข็งและสามารถ

แข่งขันได้ ศึกษาวิจัยประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรม การ

ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้า การใช้ประโยชน์วัตถุดิบในประเทศและการลดมลภาวะ ศึกษาวิจัย/

พัฒนาการสอบเทยีบเพือ่พฒันาเทคนคิและการผลติวสัดอุา้งองิเพือ่ใชใ้นการสอบเทยีบเครือ่งมอืทำาใหส้ามารถลด

ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและการสั่งซื้อวัสดุอ้างอิงจากต่างประทศในอนาคตอีกด้วย ทำางานในเชิงรุกในระดับ

ศูนย์เชี่ยวชาญของประเทศ มีการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ

แก่บุคคลในภาครัฐและเอกชน ในปี ๒๕๕๔ นี้ มีผลงานในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มงาน ดังนี้

 

๑. การบริการวิเคราะห์ทดสอบ

    กลุ่มงานฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป	๑

  ได้ให้การบริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และบริภัณฑ์ ดังนี้ ไม้อัดซีเมนต์ โฟมยาง โฟม PE/PU 

ฝ้ายิปซั่ม อิฐมวลเบา แผ่นฉนวนใยแก้ว แผ่นกระดานแมกนีเซียม เทปพันสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า แผ่นยาง

ผสม ฉนวน HDPE/EDPM ยูเรียฟอมัลดีไฮด์ ลวดทองแดงเคลือบโพลีไวนิล ป้ายทะเบียนรถยนต์ ป้ายสัญญาณ

จราจร แถบสะท้อนแสงใช้ทำาชดุดับเพลงิ ชดุจราจร หมดุแก้วกลมสะท้อนแสง แบตเตอรีต่ะกัว่กรดสำาหรบัรถยนต์ 

และใช้ประจำาที่ พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า รางปลั๊กเสียบ หลอดไฟฟ้า หม้อต้มนำ้าร้อน 

ถงัดบัเพลงิชนดิ C ฟิล์มยดืหุม้ห่ออาหาร กระจก ทีน่อนลม ดนิสอส ีแว่นกนัแดด เส้นผมย้อมส ีฉนวนโฟม เหลก็กล้า

ไร้สนิม แผ่นโพลคีาบอเนต เป็นต้น นอกจากนีย้งัให้บรกิารสอบเทยีบตวัตะแกรงทดสอบและเครือ่งทดสอบแรงดนั

ไฟฟ้าสูง ผลการดำาเนินงานแยกเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 

 ฉนวนความร้อน จำานวน ๒๐๙  ตัวอย่าง ๒,๕๓๒ รายการ  

 ฉนวนไฟฟ้า  จำานวน ๕๕  ตัวอย่าง ๑,๒๖๖ รายการ  

 แผ่นสะท้อนแสง         จำานวน ๔๘๑  ตัวอย่าง ๒,๕๗๔ รายการ  

 สอบเทียบตะแกรงทดสอบ  จำานวน ๖๓๒ ตัวอย่าง ๙,๒๙๗ รายการ  

 อื่น ๆ                               ๓๗๒ ตัวอย่าง ๔,๐๑๓ รายการ

                    รวมทั้งสิ้น						 	 ๑,๗๔๙	 ตัวอย่าง	 ๑๙,๖๘๒	 รายการ
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	 กลุ่มงานฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป	๒

  ได้ให้บริการทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ ทางกล และการวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุและผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ ปูนก่อ วัสดุปอซโซลาน ปูนกันซึม ปูนกาวติด

กระเบื้อง คอนกรีต หิน ทราย วัสดุพอลิเมอร์สำาหรับงานคอนกรีต นำ้ายาผสมคอนกรีต กระเบื้องคอนกรีตปูพ้ืน 

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทัว่ไป เช่น ลวดเหลก็เคลอืบสงักะส ีลวดสลงิ ถงันำา้พลาสตกิ ลวดโครงตาข่าย เหลก็ข้ออ้อย 

ท่อทองแดง ขาเก้าอี้ ตะแกรงเหล็ก เหล็กกล้า วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต ชิ้นงานไฟเบอร์กลาสเสริมแรง สายพาน

ลำาเลียง ผลิตภัณฑ์ทนต่อแรงดัน เช่น สายยาง พีวีซีทึบ สายยางใยแก้ว ท่อพีวีซีแข็งสำาหรับใช้เป็นท่อนำ้าดื่ม สายนำ้าด ี

กรองก๊าซแรงดันสูง สายดับเพลิง ถังก๊าซ เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง สายดับเพลิง ท่อเหล็กดำา แท่น

ปืนฉีดนำ้า ท่อเอบีเอส ประตูนำ้าเหล็กหล่อ ท่อไฟเบอร์กลาส สายส่งนำ้าดับเพลิง ถังบรรจุผงเคมีดับเพลิง ถังเก็บนำ้า

พลาสติก ถังอากาศช่วยหายใจ ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ท่อพีวีซีสำาหรับร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ ข้อต่อพีวีซี

แข็งสำาหรับใช้กับท่อรับความดัน ถังโลหะ ผลการดำาเนินงานแยกเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 

 วัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำานวน ๗๙๒ ตัวอย่าง ๕,๕๑๓ รายการ

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป จำานวน ๔๖๙ ตัวอย่าง ๒,๑๑๖ รายการ

 ผลิตภัณฑ์ทนต่อแรงดัน จำานวน ๒๙๐ ตัวอย่าง ๓,๗๘๘ รายการ

         รวมทั้งสิ้น														 	 ๑,๕๕๑	 ตัวอย่าง	 ๑๑,๔๑๗	 รายการ 

	 กลุ่มเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

  ได้ให้บรกิารการวเิคราะห์ทดสอบคณุสมบัตทิางเคมแีละฟิสกิส์ ของ

ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและสารพอลิเมอร์อื่น ๆ เพื่อหาองค์ประกอบ ใช้ประกอบ

การพจิารณาจดัพกิดัอตัราภาษ ีพฒันาและให้คำาปรกึษาแนะนำาแก้ปัญหาคณุภาพ 

ตลอดจนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการส่งออก  

  จำานวน  ๓,๐๘๖  ตัวอย่าง  ๒๓,๙๗๑  รายการ

	 กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

  ได้ให้บริการการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงาน

อตุสาหกรรม หน่วยงานราชการและประชาชนด้านนำา้เสยี/นำา้ทิง้ ด้านอากาศ และ

ด้านกากอุตสาหกรรม ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก ก่อสร้าง สุรา สารเคมี 

แป้งมันสำาปะหลัง ยางสังเคราะห์ ฟอกย้อม นำ้าตาล ผงชูรส ปิโตรเคมี เสื้อผ้าและ 

สิ่งทอ ชุบโลหะ กระจก ปูนซีเมนต์ อาหารแปรรูป ชิ้นส่วนรถยนต์ สารเคมี 

แบตเตอรี่ เครื่องประดับ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงเหล็ก โรงพิมพ์ รวมถึงโรงพยาบาล 

นิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น  

 ผลการดำาเนินงานแยกเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 

 ตัวอย่างนำ้าเสีย/นำ้าทิ้ง จำานวน ๔๑๘ ตัวอย่าง ๑,๗๖๗ รายการ

 ตัวอย่างอากาศ จำานวน ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง ๒,๒๐๖ รายการ

 ตัวอย่างกากอุตสาหกรรม จำานวน ๔๙ ตัวอย่าง ๓๔๙ รายการ

           	รวมทั้งสิ้น									 	 ๑,๔๖๗	 ตัวอย่าง	 ๓,๓๒๒	 รายการ 
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	 กลุ่มเยื่อและกระดาษ 

  ได้ให้บริการการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และองค์ประกอบทางเคมีของ

กระดาษ เยือ่และพชืเส้นใย การประเมนิคณุภาพเยือ่/เคมภีณัฑ์ในอตุสาหกรรมเยือ่และกระดาษ การตรวจวนิจิฉยั

ตวัอย่างเพือ่การกำาหนดอตัราภาษีผลติภณัฑ์ การสอบเทยีบเครือ่งทดสอบเยือ่และกระดาษ ดำาเนนิงานสนบัสนนุ

ภาค อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย และสาธารณชน

ได้อย่างกว้างขวางและครบวงจร ทัง้ในด้านการวจิยัและพฒันา การให้บรกิารและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีผลการ

ดำาเนินงานแยกออกได้ ดังนี้ 

 ตัวอย่างเยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ จำานวน ๑,๔๖๓ ตัวอย่าง ๕,๐๗๖ รายการ

 สอบเทียบเครื่องทดสอบเยื่อกระดาษ จำานวน ๑,๓๑๕ ตัวอย่าง ๓๕,๐๔๕ รายการ 

 ให้คำาปรึกษาด้านวิชาการด้านเยื่อและกระดาษ   จำานวน ๑๒๕ ราย

	 กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดวิเคราะห์ทดสอบ

  ได้ให้บรกิารการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดั วเิคราะห์ ทดสอบ พฒันา

เทคโนโลยขีองการวดัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถด้านการวดัของประเทศเพือ่เป็น

แหล่งอ้างอิงมาตรฐานในการสอบเทียบและเพื่อรองรับความสอบกลับได้ของ 

การวัดและการแก้ปัญหาด้านการวัดการสอบเทียบตามความต้องการของภาค

ส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน ผลการดำาเนินงานแยกออกได้ ดังนี้ 

 ด้านความยาว จำานวน ๓๓๖ ตัวอย่าง ๔,๕๑๙ รายการ 

 ด้านมวลและปริมาตร จำานวน ๒๖๗ ตัวอย่าง ๓,๑๖๔ รายการ 

 ด้านวัสดุฟิสิกส์ จำานวน ๑๐๓ ตัวอย่าง ๘๙๐ รายการ 

 ด้านมาตรฐานแรง จำานวน ๑๕๖ ตัวอย่าง ๑๕,๓๑๙ รายการ 

 ด้านความดันและสั่นสะเทือน จำานวน ๑๙ ตัวอย่าง ๔๐๖ รายการ 

 ด้านไฟฟ้า จำานวน ๑๔ ตัวอย่าง ๘๓๓ รายการ 

 ด้านอุณหภูมิ จำานวน ๑๕ ตัวอย่าง ๓๑๑ รายการ

 รวมทั้งสิ้น	 จ�านวน	 ๙๑๐	 ตัวอย่าง	 ๒๕,๔๔๒	 รายการ 

	 ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว 

  ได้ให้บริการการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุและผลิตภัณฑ์แก้ว ทราย ท่ีสำาคัญ ได้แก่ 

สมัประสทิธิก์ารขยายตัวของแก้ว การส่องผ่านของแสงของแก้ว การวจิยัและพฒันาการลดพลงังานในกระบวนการ

หลอมแก้ว ซึ่งมีผลการดำาเนินงานให้บริการทดสอบ จำานวน ๖๘๗ ตัวอย่าง ๔,๗๖๘ รายการ  

	 กลุ่มงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

  ได้ให้บริการสนับสนุนภารกิจหลักภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในด้านการออกแบบและจัด

สร้างเครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ งานซ่อมแซมและบำารงุรกัษาเครือ่งมอืวทิยาศาสตร์โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ ด้านดงันี้ 

งานด้านไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ งานด้านเครื่องกล ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ให้การ

ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสำารองสำาหรับเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ UPS และดูแลรักษาระบบควบคุมลิฟท์ของ วศ. 

มีผลดำาเนินการดังนี้ 
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          งานออกแบบและจัดสร้าง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำานวน ๑๕๐ เครื่อง/ชิ้น ๑,๓๗๓ รายการ

          งานซ่อมและบำารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำานวน ๓๗๘ เครื่อง/ชิ้น ๒,๐๒๓ รายการ 

	 กลุ่มงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ความละเอียดสูง

      มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

นักวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเตรียมตัวอย่าง 

ชิน้งานทดสอบตามความต้องการของห้องปฏบิตักิาร เครือ่งมอืที ่คส.ได้พฒันาข้ึนในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ทีผ่่านมา 

คอื ยานกลดำานำา้ขนาดเลก็สำาหรบังานทางด้านสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมในโครงการวจิยั “การสร้างระบบ

ตรวจจับและควบคุมระยะไกลเพื่อใช้ในงานสิ่งแวดล้อม” สำาหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจสำารวจพื้นที่ใต้นำ้าในด้าน

ส่ิงแวดล้อมและการควบคมุมลพษิ  เช่น การสำารวจพืน้ทีใ่ต้นำา้ทีอ่าจมสีารพษิปนเป้ือน สำารวจสภาพตะกอนใต้นำา้ 

ความตื้นเขินของสันดอนดินหรือทรายใต้นำ้า หรือสำารวจสภาพทางนิเวศวิทยาใต้นำ้า ใช้ในการสำารวจท้องนำ้าตาม

ลำาคลองต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำารวจได้นำาไปใช้

ในการตดัสนิใจในการจดัการระบายมวลนำา้ ซึง่ได้มกีารเผยแพร่ในงาน Thailand Research Expo 2011 จดัโดย 

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ NAC 2011 จัดโดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

และงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๕๔ จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 กลุ่มบริหารงานระบบคุณภาพและงานทั่วไป

  มหีน้าทีใ่นการบรหิารด้านคณุภาพห้องปฏบิตักิารทดสอบ และห้องปฏบิตักิารสอบเทยีบในโครงการ

ฟิสิกส์และวศิวกรรม บรหิารงานธรุการงานทัว่ไป และวชิาการ ประกอบด้วย งานสารบรรณ รบั – ส่ง  ลงทะเบยีน  

ร่างหนังสอืโต้ ตอบ จดัเตรยีมการประชมุ งานด้านพสัด ุดำาเนนิงานเกีย่วกบัพสัด ุ ครภุณัฑ์ จดัทำาทะเบยีนเอกสาร 

ควบคุมการเบิกจ่าย การลงทะเบียนรับ – จ่าย งานยานพาหนะและสถานที่ เพื่อควบคุมการใช้การเบิกจ่ายให้มี

ประสทิธภิาพ และงานบนัทกึข้อมลู รวบรวมและจดัเกบ็ข้อมลูสถติ ิเอกสาร หลกัฐานหนงัสอืตามระเบยีบวธิปีฏบัิติ 

เพื่อสะดวกในการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ  

     บริหารงานธุรการงานทั่วไป   จำานวน ๖,๙๖๑ เรื่อง

 รับตัวอย่างที่อยู่ในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025   จำานวน ๑,๔๖๗ ตัวอย่าง 

 จดัทำาปรบัปรงุเอกสารในระบบคณุภาพ ไดแ้ก ่คูม่อืคณุภาพ (Quality Manual, QM)  ขัน้ตอนการดำาเนนิ

งานคุณภาพ (Quality Procedure, QP) มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) ให้เป็นปัจจุบัน  

จำานวน ๕๖ เรื่อง 

 ลงทะเบียนและแจกจ่ายเอกสารมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure 

(SOP), TP. WP.) จำานวน ๗๒ เรื่อง เอกสารสนับสนุน (Support Document, FM. WS.) จำานวน ๙๒ เรื่อง 
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๒. ด้านงานวิจัย 

 ๑) เรื่องกรีนนาโนเทคโนโลยีคอมโพสิท

 ๒) เรือ่งเกณฑก์ำาหนดวธิทีดสอบดา้นความปลอดภยัของถงุมอืยางและถงุมอืพลาสตกิทีใ่ชใ้นงานดา้น

อาหาร

 ๓) พัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบ Styrene monomer ในผลิตภัณฑ์ Polystyrene ด้วยเทคนิค 

Chromatography โดยใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC), 

 ๔) พัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบสารระเหยได้ เช่น Benzene, Toluene, Ethyl benzene, Xylene, 

Isopropyl benzene และ Propyl benzene เป็นต้น ในผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยเทคนิค 

Chromatography โดยใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC)

    ๕) พัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบ Hexavalent chromium, Cr6+ ในผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยเทคนิค 

Chromatography โดยใช้เครื่อง Ion Chromatography (IC)

    ๖) การสำารวจปริมาณ Organically Bound chlorine ในผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ผลิตจากเยื่อ

กระดาษฟอกขาวภายในประเทศ

    ๗) การเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสารพิษที่เกิดจากการฟอกเยื่อกระดาษ

    ๘) การจัดต้ังหอ้งปฏบิติัการมาตรฐานทางทัศนศาสตรข์องเยือ่และกระดาษและผลติกระดาษมาตรฐาน

อ้างอิงเพื่อสอบเทียบเครื่องวัดความขาวของกระดาษ

    ๙) การวจัิยเร่ืองพฒันาเคร่ืองสอบเทยีบระยะสเกลอตัโนมตั ิโดยจดัหาวสัดอุปุกรณส์ำาหรบัจบัยดึเครือ่ง

มือและปรับตั้งส่วนประกอบเครื่องวัดระยะสเกลอัตโนมัติ ศึกษา พัฒนา ออกแบบระบบควบคุม

การวัดอัตโนมัติ

  ๑๐) การสร้างและพัฒนาชุดสอบเทียบมาตรฐานด้านอุณหภูมิ ด้วยดาต้าล็อคเกอร์ได้ซอฟแวร์สำาหรับ

การสอบเทียบมาตรฐานด้านอุณหภูมิ ด้วยดาต้าล็อคเกอร์

  ๑๑) การสร้างและพัฒนาชุดสอบเทียบเครื่องมัลติมิเตอร์และวัตต์มิเตอร์แบบอัตโนมัติ

  ๑๒) การพฒันาเตาหลอมแกว้เจยีระไนทีใ่ชพ้ลงังานชวีมวล การลดการใชพ้ลงังานในกระบวนการหลอมแกว้

  ๑๓) การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านแก้วสู่ระดับสากล

  ๑๔) การศึกษาสมบัติการหลอมของวัตถุดิบแก้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

  ๑๕) การสร้างระบบตรวจจับและควบคุมระยะไกลเพื่อใช้ในงานสิ่งแวดล้อม

  ๑๖) วิจัยพัฒนาออกแบบสร้างเครื่องต้นแบบนำาพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ใน

การผลิตกระแสไฟฟ้า

  ๑๗) พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์ข้ึน ณ บริเวณวัดขุมทอง ตำาบลไผ่จำาศีล อำาเภอ

วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้

แก่ชุมชน นำาไปใช้ในการดำาเนินการโรงสีข้าวชุมชน

๓. การดำาเนินการกิจกรรมในระบบงานคุณภาพ  ISO/IEC 17025

    ๓.๑ จัดประชุมทบทวนการบริหารคุณภาพ ประจำาปี ๒๕๕๔ จำานวน ๑ ครั้ง

    ๓.๒ จัดกิจกรรมการตรวจติดตามภายใน ประจำาปี ๒๕๕๔ จำานวน ๑ ครั้ง

    ๓.๓ จัดทำาการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

          ๑) อากาศ รายการทดสอบหาปรมิาณฝุน่ทกุขนาด (Total dust) โดยวธิ ีGravimetric (Filter weight)
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  ๒) อากาศ รายการทดสอบหาปรมิาณฝุน่ท่ีสามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได ้(Respirable  

   dust) โดยวิธี Gravimetric (Filter weight)

          ๓) นำ้าและนำ้าเสีย รายการวิเคราะห์ปริมาณทองแดง (Cu) ในตัวอย่างนำ้าด้วย ICP-OES 

          ๔) นำ้าและนำ้าเสีย รายการวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม (Cd) ในตัวอย่างนำ้าด้วย ICP-OES 

          ๕) นำ้าและนำ้าเสีย รายการวิเคราะห์ที เค เอ็น โดยวิธีไทเทรต 

          ๖) ผลิตภัณฑ์เทอร์โมพลาสติก รายการความต้านทานแรงดัดโค้ง

  ๗) ผลิตภัณฑ์ยางรัดของ รายการความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด

  ๘) ผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร รายการ ความหนา ความต้านแรงดึงและความยืด

  ๙) ผลิตภัณฑ์วัสดุกั้นรอยต่อคอนกรีต รายการการดูดซึมนำ้า

  ๑๐) ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน รายการตะกั่วและแคดเมียม 

  ๑๑) ผลิตภัณฑ์ยางวัลคาไนซ์ รายการความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด หลังเร่งอายุ

  ๑๒) ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสำาหรับใช้เป็นท่อนำ้าดื่ม รายการหาปริมาณตะกั่ว แคดเมียมและดีบุก

  ๑๓) ผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ รายการประสิทธิภาพพลังงาน

  ๑๔) ผลิตภัณฑ์กระดาษ รายการความยืด และความต้านการดูดซึมนำ้าแบบ Cobb

  ๑๕) ผลติภณัฑ์กระดาษแขง็ รายการความต้านแรงดงึ ความยดืและความต้านการดดูซึมนำา้แบบ Cobb

 ๓.๔ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ในโครงการฯ และภายในกรมฯ รวม ๓ หลักสูตร ได้แก่

  ๑) เรื่องการจัดทำาระบบคุณภาพสำาหรับการสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตร ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗   

   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน ๑๕ คน

   ๒)  เรือ่ง ทบทวนขัน้ตอนการดำาเนนิงานคณุภาพ ในระบบคณุภาพของโครงการฟสิกิสแ์ละวศิวกรรม    

   ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน ๓๕ คน

  ๓) เรื่องการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานของเครื่องชั่ง ตู้อบและสเปคโตรมิเตอร์

 ๓.๕ การทำากิจกรรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ  

  ๑) เข้าร่วมทดสอบความชำานาญกับศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ 

   กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประเทศสหราชอาณาจักร ในรายการดังนี้ pH, TDS, SS, BOD, 

   COD TKN และโลหะหนัก  

  ๒) เข้าร่วมทดสอบความชำานาญกับสถาบัน CTS สหรัฐอเมริกา

  ๓) เขา้รว่มกจิกรรมการเปรยีบเทยีบผลการวดัสาขามวล : เครือ่งชัง่อเิลก็ทรอนกิส ์พกิดั ๒๒๐ กรมั  

   และ ๑๕๐ กิโลกรัม จัดโดยศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตร 

   แห่งเอเชีย จำากัด  

  ๔) เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำานาญสาขาสอบเทียบ รายการสอบเทียบขวดวัดปริมาตร  

   (volumetric flask) ขนาด ๕๐ และ ๑๐๐ ml และรายการสอบเทียบปิเปตแบบปริมาตร  

   (volumetric pipette) ขนาด ๑, ๒, ๕ และ ๑๐ ml จัดโดยศูนย์บริหารจัดการทดสอบความ 

   ชำานาญห้องปฏิบัติการ (บท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  ๕) เข้าร่วมทดสอบความชำานาญกับสมาชิกของ Technical Committee 02, International  

   Commission on Glass (ICG) ๒ เรื่อง ดังนี้ 

           (๑) low iron sand 313/2   

           (๒) การวิเคราะห์ปริมาณ Sb
2
O

4
 ที่ถูกชะออกจากกระจก
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๔. ความร่วมมือทางวิชาการ

   ๔.๑	 ด้านวิทยากร/อาจารย์พิเศษ		   

  ๑) เรือ่ง เทคโนโลยใีหมใ่นการหาปรมิาณธาตอุาหารพชื เพือ่การจดัการดนิและปุย๋อยา่งเหมาะสม และ

เรื่อง วิธีการใหม่ในการวิเคราะห์โลหะหนักในผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยเทคนิคโวลแทมเมตรี (คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

           ๒) หลักสูตรเทคนิคการนำาปูนปลาสเตอร์ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ (พศ.)

           ๓) หลักสูตร การใช้ GC ในการวิเคราะห์ทดสอบ (พศ.)

           ๔) การใช้ GC ในการวิเคราะห์ทดสอบ (พศ.) 

           ๕) หลักสูตรการใช้ GC/MS ในการวิเคราะห์ทดสอบ (พศ.)              

           ๖) หลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนการวัด” (พศ.)

           ๗) หลักสูตร “การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด” (พศ.)

           ๘) หลักสูตร“นักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาเคมี หัวข้อ การสอบเทียบและทวนสอบเครื่องมือวัด 

   อุณหภูมิ” (พศ.) 

  ๙) หลักสูตร “นักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาเคมี หัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบเทียบและ 

   ทวนสอบ (พศ.)

  ๑๐) หลกัสตูร “นกัวเิคราะหม์อือาชพีสาขาจลุชวีวทิยา หวัขอ้ การสอบเทยีบและทวนสอบเครือ่งมอื 

   วัด (พศ.)  

  ๑๑) หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องชั่ง” (พศ.)

  ๑๒) บรรยายเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานแก้วบรรจุภัณฑ์ ในงาน Thailand Industrial Fair 

   Vs Food Pack 2011

  ๑๓) บรรยายเรื่องการปรับสูตรแก้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และเรื่องภารกิจศูนย์ 

   เชี่ยวชาญด้านแก้วกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในงาน ๑๒๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  ๑๔) บรรยายเรื่อง การคำานวณการใช้พลังงานของเตาหลอมแก้ว ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ๑๕) บรรยายเร่ือง “การพัฒนาเซ็นเซอร์เพื่อใช้ในการวัดค่าแรงบิด” ในการสัมมนาวิชาการ KM 

   ของ ฟว. วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔

			 	๔.๒	ด้านกรรมการวิชาการ	

  ๔.๒.๑ กรรมการและอนุกรรมการวิชาการร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

   ๑) กรรมการวิชาการร่างมาตรฐานสวิตช์ไฟฟ้า

                    ๒) กรรมการวิชาการร่างมาตรฐานถังทนความดันสูงสำาหรับบรรจุก๊าซธรรมชาติท่ีใช้เป็น 

    เชื้อเพลิงสำาหรับรถยนต์

                    ๓) กรรมการวิชาการร่างมาตรฐานอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์

                    ๔) กรรมการวิชาการร่างมาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน  

                    ๕) กรรมการวิชาการร่างมาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กากถลุงจากเตาถลุงแบบพ่นลม

                  ๖) กรรมการวิชาการร่างมาตรฐานปากกาลูกลื่น

                  ๗) กรรมการวิชาการร่างมาตรฐานไฟแชก

   ๘) กรรมการวิชาการร่างมาตรฐานฟิวส์

   ๙) กรรมการวิชาการรายสาขาไฟฟ้ากำาลังและสายไฟฟ้า (กว.ที่ ๑๐๑๑)
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   ๑๐) อนุกรรมการพิจารณากำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

   ๑๑) อนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้า สมอ.

   ๑๒) คณะกรรมการวิชาการคณะที่ ๒๔๔ “มาตรฐานมูลฐานและการชั่งตวงวัด”

   ๑๓) คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางกลและเคมี สมอ.

   ๑๔) คณะอนกุรรมการพจิารณารบัรองหอ้งปฏบัิตกิารสอบเทียบไฟฟา้ แสง ความถ่ี อณุหภมู ิ  

    สมอ.

   ๑๕) คณะทำางานในกิจกรรม Force Club กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

         ๔.๒.๒ พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

                   ๑) โครงการศึกษาผนังสำาเร็จรูปและอิฐมวลเบา

         ๔.๒.๓ โครงการฉลากเขียว สถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย

             ๑) กรรมการวิชาการ ผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์

   ๒) กรรมการวิชาการ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อผนัง 

   ๓) กรรมการวิชาการ หลอดฟลูออเรสเซนซ์

   ๔) กรรมการวิชาการ เตาไมโครเวฟ

         ๔.๒.๔ สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   

            ๑) อนุกรรมการติดตาม สอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา 

   ๒) อนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค

   ๓) อนุกรรมการทดสอบและพิสูจน์สินค้า

 ๔.๓	 เป็นผู้ประเมินห้องปฏิบัติการ	

         ๔.๑ ห้องปฏิบัติการทดสอบปูนซีเมนต์ 

         ๔.๒ ห้องปฏิบัติการทดสอบแร่แบไรต์

         ๔.๓ ห้องปฏิบัติการทดสอบกระดาษ 

         ๔.๔ ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม

         ๔.๕ ห้องปฏิบัติการกระจก
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๕. การนำาเสนอผลงาน 

๑) เรือ่ง “Determination of Chromium(VI) in Cement and Fly Ash by Square Wave Cathodic 

Stripping Voltammetric Method” การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ (วทท. ๓๗)๑๐−๑๒ ต.ค.−๕๔

๒) เสนอผลงานการวิจัยในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 45 Rubber and Rubber 

Products ครั้งที่ ๕๙ ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่างมาตรฐานวิธีวิเคราะห์และกำาหนด

คุณลักษณะของถุงมือยางและถุงมือพลาสติกที่ใช้ในงานด้านอาหาร

 ๓) เสนอผลงานการวิจัย เรื่อง Assessing Heavy Metal Contamination in the Vicinity of Gold 

Mine, Loei Province, Thailand และเรือ่ง Different  effect from applications of  Arbuscular 

Mycorrhza fungi and bacterial mixtures on phytoremediation under field conditions  

ในที่ประชุม 5th Meeting on  Chemistry and Life จัดโดย Brno University of Technology  

ณ สาธารณรัฐเชก

๔) เสนอผลงาน เรื่อง Uptake and accumulation of heavy metals into Thai jasmine 

rice-Khao Dawk Mali 105 cultivar: a case study of Mae Sod paddy field, Thailand 

ในการประชุมวิชาการ SETAC Europe 20th Annual Meeting Science and Technology for 

Environment  Protection  เมอืง Seville ประเทศสเปน ระหวา่งวนัที ่๒๓−๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๕) เสนอผลงาน เรื่อง Critical defects in tropical countries: Soda Bloom และ  PT activities 

in DSS for chemical analysis of float glass  ณ ที่ประชุม TC 02 ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

๖) เสนอผลงานจำานวน ๓ เรื่องได้แก่ เรื่อง “Thermodynamic calculations of exploited heat 

used in a glass melting furnace” เรื่อง “Kinetic Investigation on the Color Striking of 

Gold Ruby Glass” และเร่ือง “Improve melting glass efficiency by Batch-to Melt 

conversion” ในการประชมุนานาชาต ิ3rd International Science, Social-Science, Engineering 

and Energy Conference ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๗) บทความเรื่อง “ความปลอดภัยของการใช้เมลามีน” นำาเสนอในรูปแบบบทความวิทยุ กระจายเสียง 

: รายการวนันีก้บัวทิยาศาสตร ์ครัง้ที ่๓๘ กระจายเสยีงจากสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย 

ประจำาเดือน เมษายน ๒๕๕๔

๘) บทความเรื่อง “Determination of Residual Styrene Monomer in Polystyrene Products 

by Headspace-Gas Chromatography” นำาเสนอใน National Conference: 37th Congress 

on Science and Technology of Thailand, 2011.
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๖. การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาและเจรจาทางวิชาการ

๑) เจราจาความร่วมมือทางวิชาการด้านยางกับ ๒ องค์กรคือ Queen Mary University of London 

ณ เมือง London  และ Tun Abdrel Razak Research Centre (A Research & Promotion 

Centre of Malaysian Rubber Board) ณ เมือง Hertford

๒) การประชุมคณะทำางาน ISO/TC 61 Plastics ครั้งที่ ๖๐ มาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมพิจารณา

มาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่อง การกำาหนดวิธีทดสอบและข้อกำาหนดคุณลักษณะของพลาสติก

และผลิตภัณฑ์พลาสติก

๓) เจ้าหน้าที่เข้าอบรม หลักสูตร “Invitation to Japan for Environmental Research 2011 

จดัโดย International Center for Environmental Technology Transfer (ICETT)” ณ ประเทศ

ญี่ปุ่น

๔) เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม หลักสูตร “Leadership Development Program”จัดโดย สำานักงาน

ข้าราชการพลเรือน/University of Melbourne ณ ประเทศออสเตรเลีย

๕) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ ISO คณะที่ ๒๐๗ จัดโดยสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมนอร์เวย์ 

ณ ประเทศนอร์เวย์ 

๖) เขา้รว่มประชมุ 5th Meeting on  Chemistry and Life จดัโดย Brno University of Technology  

ณ สาธารณรัฐเชก ระหว่างวันที่ ๑๒−๑๘ กันยายน ๒๕๕๔  

๗) เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง “Energy Calculation in Glass Industry” ณ สถาบัน RWTH 

Aachen เยอรมนี

๘) เข้าร่วมการประชุม TC 02 ของ สมาคมแก้วระหว่างประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

๙) เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง “การทดสอบด้านความปลอดภัย ด้านเชิงกลและกายภาพ เคมี 

และการติดไฟของเด็กเล่น ณ ประเทศญี่ปุ่น 

๗. การฝึกงานนิสิต/นักศึกษา

 ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก ๔ สถาบันจำานวน ๑๔ คน ดังนี้

 ๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน ๗ คน

 ๒) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำานวน ๑ คน

 ๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒ คน

 ๕) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๔ คน 
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โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วช.) มีหน้าท่ีในการทดสอบและดำาเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

โดยเน้นทางดา้นอาหาร เครือ่งด่ืม และวสัดุสมัผสัอาหาร รวมทัง้ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัอาหาร เชน่ วตัถุเจอืปนอาหาร 

โดยให้บริการทดสอบทางเคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา เพื่อหาองค์ประกอบ คุณค่าทางโภชนาการสุขลักษณะ 

และความปลอดภยัในการบรโิภค เพือ่ใหก้ารสนบัสนนุการผลติอาหารของประเทศใหม้คีณุภาพไดม้าตรฐานสากล 

เปน็ทีย่อมรับในเวทกีารค้าโลก ใหค้ำาแนะนำาในด้านสขุลกัษณะอาหารและความปลอดภยัจากการใช้เคมภีณัฑแ์ละ

สารพิษต่าง ๆ ในอาหาร แก้ไขข้อขัดข้องทางวิชาการของอุตสาหกรรมอาหาร ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 

ทัง้ในและนอกประเทศทางด้านวชิาการ และการใหก้ารฝกึอบรมทางวชิาการแกท่างภาครฐัและเอกชน การดำาเนนิ

งานของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มงานและ ๑ ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มงานคุณค่าทางโภชนาการ  

กลุ่มงานชีวเคมี กลุ่มงานจุลชีวเคมี กลุ่มงานภาชนะบรรจุอาหาร และฝ่ายบริหารงานทั่วไป

การบริการวิเคราะห์ทดสอบ

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ นำ้า 

เครือ่งดืม่ วตัถเุจอืปนอาหาร สารปนเป้ือนในอาหาร ผลติภณัฑ์อาหาร อาหารสตัว์ และภาชนะบรรจอุาหาร เพือ่หา

องค์ประกอบ คณุค่าทางอาหาร สขุลกัษณะและความปลอดภยัในการบรโิภคและเพือ่การควบคมุคณุภาพให้เป็นไป

ตามข้อกำาหนดกฎหมาย โดยให้บรกิารทดสอบตวัอย่างอาหาร และภาชนะบรรจอุาหาร จำานวน ๓,๓๓๒ ตวัอย่าง 

๓๒,๙๙๑ รายการ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ซึ่งได้ให้บริการทดสอบตัวอย่าง ๒,๗๗๕ ตัวอย่าง ๑๙,๕๐๗ รายการ 

ถงึ ๕๕๗ ตวัอย่าง ๑๓,๔๘๔ รายการ คดิเป็นร้อยละ ๖๙.๑ โดยแบ่งตามวตัถปุระสงค์ของการนำาไปใช้ประโยชน์ ดงันี้

๑. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เช่น วัตถุเจือปนอาหาร สารเคมีที่ใช้ในอาหาร โจ๊กไก่ก่ึงสำาเร็จรูป อาหารเสริม นมสำาหรับทารก 

นำ้าส้มสายชู มะม่วงแช่อิ่ม กระท้อนแช่อิ่มอบแห้ง นำ้าลูกยอ เครื่องดื่มผง อาหารกระป๋อง จำานวน  

๙๑๖ ตัวอย่าง ๑๑,๗๓๖ รายการ

๒. ทดสอบตามข้อกำาหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น นำ้าตาล

ทรายขาว โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต สับปะรดกระป๋อง เกลือบริโภค นำ้าซีอิ๊ว นำ้าส้มสายชู นำ้ามัน

และไขมันสำาหรับบริโภค นำ้าปลาพื้นเมือง ลูกอม จำานวน ๒๒๐ ตัวอย่าง ๙,๒๒๘ รายการ

๓. ทดสอบคุณภาพทางจุลชวีวทิยา เช่น นำา้สระว่ายนำา้ นำา้ดืม่ นำา้แร่ นำา้กลัน่ นำา้บรโิภค นำา้ดบิ นำา้ประปา  

นำ้าใช้ในกระบวนการผลิต นำ้าผ่านเครื่องกรองนำ้า จำานวน ๑๗๑ ตัวอย่าง ๒,๐๑๐ รายการ

๔. ทดสอบคุณภาพอาหาร นำ้า และภาชนะบรรจุอาหารให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ผลสุกมะเก๋ียง 

นำ้าหมักผลไม้รวม จำานวน ๑๒๑ ตัวอย่าง ๔๙๕ รายการ
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๕. ตรวจสอบคุณภาพทั่วไป เช่น นำ้าตาลทรายขาว แป้งมันสำาปะหลัง แป้งข้าวโพด นำ้าผึ้ง นำ้ามัน 

ถั่วเหลือง นำ้ามันดอกทานตะวัน นำ้ามะพร้าว นำ้ามันรำาข้าว นำ้ามันรำาข้าวดิบ เนยเทียม มาการีน 

เนยถั่วเหลือง ซอสพริก นำ้าสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมนำ้าเงิน สาหร่ายผง วุ้นเส้น โซดา ซุปไก่สกัด 

เครื่องดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ เบียร์ ข้าวสาร ข้าวกล้อง ซอสหอยนางรม เกลือบริโภค ผงชูรส นำ้าปลา 

หมากฝรั่ง ลูกอม เมล็ดถั่วเหลือง กะทิกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง อาหารเสริม อาหารทางการแพทย์ 

สารเคมีที่ใช้ในอาหาร อาหารสัตว์ ถาดพลาสติก ฟิล์ม ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงบรรจุนำ้านม 

แบบใช้แล้วทิ้ง โฟมรองใต้ฝาขวดนม ถ้วยพลาสติก ฝาพลาสติก ฝาครอบสำาหรับขวดนม 

ฐานรองขวดนม ชามเมลามนี กระป๋องโลหะ แผ่นเหลก็เคลอืบดบีกุ ช้อนพลาสตกิ อะลมูเินยีมฟอยล์ 

จำานวน ๑,๙๐๔ ตัวอย่าง  ๙,๕๒๒ รายการ

 

ภาพแสดงจำานวนตัวอย่างและรายการทดสอบของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการนำาไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005

 โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้ความสำาคัญกับการพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถและความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบที่ลูกค้าจะนำาไปใช้  ห้องปฏิบัติการของโครงการฯได้รับการ

รับรองความสามารถตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาความ 

สามารถของห้องปฏิบัติการ และขยายขอบข่ายการรับรองฯอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ได้รบัการรบัรองตามระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025:2005 จากสำานกัมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทย์ รวมทั้งสิ้น ๒๐๑ รายการทดสอบ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ๒๑ กลุ่ม เฉพาะในปี ๒๕๕๔ ได้รับการรับรอง

เพิ่มขึ้น ๒๒ รายการใน ๕ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การทดสอบ ESBO ในนำ้าพริกแกงแดงและนำ้าพริกแกงเขียวหวาน 

การทดสอบ ESBO, DEHP, DIDP และ DINP ในวสัดสุมัผสัอาหารชนดิพลาสตกิพวีซี ีการทดสอบ water activity 

(Aw) ในอาหาร วัตถุปรุงแต่งอาหาร ขนม ลูกอม และอาหารสัตว์ การทดสอบสารอาหารในนมและผลิตภัณฑ์นม 

ได้แก่ Chloride และ Phosphorus และการทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหาร และเครื่องดื่ม การทดสอบแลคติก 

lactic acid bacteria ในอาหารเสริม นมและผลิตภัณฑ์นม

ตรวจสอบทั่วไป 9522

495

1904

212

171

220

916

2010

9228

11736

ทดสอบให้หน่วยงานราชการ

จุลชีววิทยา

มาตรฐาน	มอก.

ขึ้นทะเบียนอาหาร
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 นอกจากนี้ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำานาญในรายการที่อยู่ใน 

ขอบข่ายฯและนอกขอบข่ายฯ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้ 

 กลุ่มงานคุณค่าทางโภชนาการ เข้าร่วมทดสอบความชำานาญกับ FAPAS กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นรายการที่อยู่ในขอบข่ายฯ ๗ ครั้ง 

นอกขอบข่าย ๘ ครั้ง ทั้งหมด ๑๕ ครั้ง 15 matrix ผลการทดสอบ ผ่านทุกรายการ

 กลุม่งานจุลชวีวทิยา เขา้รว่มทดสอบความชำานาญกบั สถาบนัอาหาร กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร และ FEPAS  

ผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ค่า Z-score น้อยกว่า ๒ ผลผ่านทุกรายการ

 กลุ่มงานชีวเคมี เข้าร่วมทดสอบความชำานาญกับ FAPAS กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์

บริการ และสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการทดสอบได้ค่า Z-score น้อยกว่า ๒ ผลผ่าน 

ทุกรายการ

 กลุ่มงานภาชนะบรรจุอาหารได้จัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ ๒ ครั้ง คือ 

การทดสอบ DEHP, DIDP, DINP และ ESBO ในตัวอย่างพลาสติกชนิด PVC กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ผลการทดสอบไม่แตกต่างกัน และจัดทำาการเปรียบเทียบผลการทดสอบพลาสติ 

ไซเซอร์ในอาหารอันเนื่องมาจากวัสดุสัมผัสอาหารระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการกับ Official Food Control 

Authority of the Canton of Zurich ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 กลุ่มงานภาชนะบรรจุอาหารมีแผนจะร่วมมือกับศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ 

จัดทำาการเปรียบเทียบผลการทดสอบพลาสติไซเซอร์ในอาหารอันเนื่องมาจากวัสดุสัมผัสอาหาร โดยกลุ่มงาน

ภาชนะบรรจุอาหารจะเป็นผู้ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันและความเสถียรของตัวอย่าง

การพัฒนางานบริการของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีการศึกษา ทดลอง และวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและภาชนะ

บรรจอุาหารเพือ่นำาผลไปใชใ้นการ แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในกระบวนการผลติ หรอืเพือ่พฒันาเทคนคิการวเิคราะหท์ดสอบ

เพื่อขยายการให้บริการทดสอบใหม่ ๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีการดำาเนินงาน โครงการฯ ดังนี้

- ชดุโครงการเพิม่ศกัยภาพการทดสอบความปลอดภยัของอาหาร (การทดสอบกรดไขมนัชนดิทรานส์, 

จุลินทรีย์ที่ทำาให้เกิดโรค และซัยคลาเมต)

- ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของ วศ. ให้เป็นศูนย์เช่ียวชาญและแหล่งอ้างอิงของ

ประเทศ ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

- โครงการการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร

- โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ Speciation ของสารประกอบปรอทและสารหนูในผลิตภัณฑ์อาหาร

- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

- โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมา

จากพระราชดำาริฯ

- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ

ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการ

อ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน
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  โครงการวจิยัและพฒันาดงักลา่วทำาใหโ้ครงการวทิยาศาสตรช์วีภาพสามารถขยายงานบรกิารทดสอบใหม่

ได้หลายรายการ ได้แก่ 

- การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อออกใบรับรองสินค้า (certificate of analysis) ให้กับผู้ประกอบ

การในการส่งออกวัสดุสัมผัสอาหาร โดยเป็นหน่วยงานราชการท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวง

พาณิชย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้ออกใบรับรองสินค้า (certificate of 

analysis) รวม ๔๐ ฉบับ ให้กับผู้ประกอบการในการส่งออกวัสดุสัมผัสอาหาร เช่น ขวดนมเด็ก 

อุปกรณ์ที่ใช้ในครัว และภาชนะบรรจุอาหาร เพื่อจำาหน่ายในสหภาพยุโรป และประเทศอินโดนีเซีย  

- การทดสอบสารกลุ่ม phthalate ได้แก่ DEHP, DINP, DIDP, DBP และ BBP ในอาหารและ 

เครือ่งด่ืม โดยสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขอความร่วมมอืในการตรวจสอบสารดงักล่าว

ในอาหารที่นำาเข้าจากไต้หวัน

- การทดสอบ overall migration ด้วย Tenax สำาหรับวัสดุสัมผัสอาหารประเภทอาหารแห้งและ

ภาชนะเคลือบเทฟลอนตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป โดย วศ.เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศที่

สามารถให้บริการทดสอบได้

- การทดสอบเชื้อคลอสตริเดียม (Clostridium spp.) ในอาหารเสริม

 สำาหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีแผนที่จะพัฒนางานบริการทดสอบใหม่ ๆ ที่เป็นที่

ต้องการของลูกค้า และตามข้อกำาหนดการค้าระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก และความปลอดภัยของผู้บริโภค 

ดังนี้

- การทดสอบการยับยั้งจุลินทรีย์ในวัสดุสัมผัสอาหารชนิดพลาสติก 

- การทดสอบพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

- การทดสอบ BADGE และอนุพันธ์ 

- การทดสอบ Bisphenol A 

- การทดสอบโลหะหนัก ๑๑ ชนิดในพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  

- การทดสอบ speciation ในข้าว 

 นอกจากน้ียงัมคีวามร่วมมอืกบักองวสิญัญแีละห้องผ่าตดั โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า ในการดำาเนนิงานวจิยั

เรื่อง “การศึกษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสารละลายจากการอุ่นขวดนำ้าเกลือพลาสติก

ขนาด ๑ ลิตร ด้วยเตาอบไมโครเวฟ”
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การให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ให้ความร่วมมอืกบัสำานักพัฒนาศักยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร (พศ.) โดยเป็นวทิยากรอบรม

หลายหลกัสตูร ได้แก่ หลกัสตูรพืน้ฐานทางจลุชวีวทิยา และหลกัสตูรการทดสอบจลุนิทรย์ีในนำา้และ

เครื่องดื่ม 

 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

- ร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการทางวิชาการ ให้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำานักงาน

มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา สำานกัพระราชวงั 

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ให้การอบรมและฝึกงานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

จำานวน ๒๘ คน มหาวทิยาลยัขอนแก่น จำานวน ๑ คน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบัง จำานวน ๒ คน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๓๓ คน

- ให้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานแก่ สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการให้การฝึกอบรมเทคนิคการทดสอบแก่บุคลากรจากห้องปฏิบัติการวิจัย

และทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น การทดสอบคอเลสเทอรอล 

ด้วยเครื่อง GC และนำ้าตาลด้วยเครื่อง HPLC การทดสอบไขมันอิ่มตัว และการทดสอบวิตามินเอ  

	

	 ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ

- คณะผู้แทนจาก International Metrology Institute of Japan (NMIJ) ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม

กรมวิทยาศาสตร์บริการและห้องปฏิบัติการทดสอบ Bisphenol A

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร (Codex Committee on Food 

Additives-CCFA) ครั้งที่ ๔๓ และการประชุม The meeting of the working group on the 

Codex General Standard for Food Additive ณ เมือง Xiamen มณฑล Fujian ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๑๑-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
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- เข้าร่วมประชุม The Expert Meeting on Asean Guidelines for Food Testing Reference 

Laboratories ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

- เข้าร่วมประชุม ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality (ACCSQ) 

for Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG) ครั้งที่ ๑๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ 

ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ระหว่างวนัที ่๗-๑๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ และครัง้ที ่๑๓ 

ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

- ฝึกอบรมหลกัสตูร Mycotoxin Inspection of Food Safety ด้วยทนุรฐับาลญีปุ่่น ณ ประเทศญีปุ่น่ 

ระยะเวลา ๒ เดือน ๒๔ วัน วันที่ ๓๑ มกราคม - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ 

- ฝึกอบรมด้านการให้ค่า (Assign value) วัสดุอ้างอิง (โลหะ) ในสิ่งแวดล้อมและอาหาร ณ สถาบัน

มาตรวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่น (National Metrology Institute of Japan, NMIJ) ณ เมืองซึคูบา 

ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ ๒๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

- ฝึกอบรมการวเิคราะห์หาปรมิาณ BPA BADGE และอนพุนัธ์ทีเ่คลือ่นย้ายจากภาชนะบรรจแุละวสัดุ

สัมผัสอาหารสู่อาหารโดยเทคนิค LC-MS/MS  ณ ห้องปฏิบัติการ SQTS (Swiss Quality  Testing 

Services) เมืองซูริก สมาพันธรัฐสวิส วันที่ ๗-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

- ผูแ้ทนจาก PTB/Indonesian Delegates and NIMT เยีย่มชมศนูย์เชีย่วชาญด้านวสัดสุมัผสัอาหาร

- ออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง Seminar and Workshop on Measurement 

Standards in Indonesia วันที่ ๒๐-๒๔ ก.ย. ๒๕๕๔

 การดำาเนินงานของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับ 

วสิยัทศันข์องกรมวทิยาศาสตร์บริการในอนัทีจ่ะเปน็แหลง่เชีย่วชาญงานวเิคราะห ์และโครงการวทิยาศาสตรช์วีภาพ

กำาลังก้าวต่อไปที่จะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้
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ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ (บท.) มีภารกิจในการให้บริการกิจกรรมทดสอบ

ความชำานาญของหอ้งปฏบิตักิารทางดา้นวเิคราะหท์ดสอบและสอบเทยีบทีเ่ปน็ไปตามมาตรฐานสากล ซึง่ผลการ

ดำาเนินการในปงีบประมาณ ๒๕๕๔ นี ้ ทางศนูยฯ์ ไดใ้หบ้รกิารดา้นกจิกรรมการทดสอบความชำานาญทีค่รอบคลมุ

สาขาความต้องการของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาอาหาร สาขาเคมี และสาขาสอบเทียบ 

โดยรายการกิจกรรมที่ให้บริการเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการยื่นขอการรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025-2005 และการพัฒนาศักยภาพด้านวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบของห้องปฏิบัติ

การในประเทศ เพือ่ใหผ้ลการทดสอบหรอืสอบเทยีบมคีวามถูกตอ้งและนา่เชือ่ถือ ซึง่เป็นประโยชนต์อ่การควบคมุ

คุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งสรุปผลการดำาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ มีดังนี้  

๑. กิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

 การดำาเนนิกจิกรรมทดสอบความชำานาญหอ้งปฏบิตักิารในปงีบประมาณ ๒๕๕๔ หอ้งปฏบิตักิารทีเ่ขา้รว่ม

กิจกรรมมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำากับของรัฐ มีจำานวนทั้งหมด ๑,๘๒๕ 

ห้องปฏิบัติการ โดยจำาแนกตามสาขา ได้แก่ สาขาอาหารจำานวน ๔๑๒ ห้องปฏิบัติการ สาขาสิ่งแวดล้อมจำานวน 

๑,๑๖๓ ห้องปฏิบัติการ สาขาเคมีจำานวน ๑๗ ห้องปฏิบัติการ และสาขาสอบเทียบจำานวน ๒๓๓ ห้องปฏิบัติการ 

ซ่ึงเมือ่เปรียบเทยีบกบัจำานวนหอ้งปฏบิติัการทีร่ว่มกจิกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ พบวา่ในแตล่ะสาขามจีำานวน

ห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นทุกกิจกรรม โดยเฉพาะสาขาสิ่งแวดล้อมและสาขาสอบเทียบดังแสดงในตาราง และ 

แผนภูมิภาพ
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 ตารางสรุปผลการเปรียบเทียบจ�านวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมในสาขาต่าง	ๆ	 ระหว่าง

ปีงบประมาณ	๒๕๕๓	กับปีงบประมาณ	๒๕๕๔	 

 แผนภมูภิาพแสดงการเปรยีบเทยีบจำานวนหอ้งปฏบิตักิารทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมในสาขาตา่ง ๆ  ระหวา่งปงีบประมาณ 

๒๕๕๓ กับปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ

 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพ

ห้องปฏิบัติการของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบให้เป็นท่ียอมรับ 

ในระดบัสากล ในปงีบประมาณ ๒๕๕๔ ทางศนูยฯ์ ไดจ้ดัสมัมนาทางวชิาการใหแ้กก่ลุม่หอ้งปฏบิตักิารของประเทศ

ในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ” เนื้อหาบรรยาย

ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบในรายการท่ีดำาเนินกิจกรรมทดสอบความชำานาญ ทำาให้

หอ้งปฏบิติัการสามารถวเิคราะหห์าสาเหตท่ีุทำาใหผ้ลทดสอบไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ กำาหนดวธิกีารแกไ้ขและจดัทำาระบบ

การควบคมุคณุภาพภายในหอ้งปฏบิตักิาร นอกจากนีย้งัเปดิโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็และจดัทำาแบบ

สำารวจความพงึพอใจตอ่การจดัสมัมนาฯและการดำาเนนิงานของศนูยฯ์ รายละเอยีดโดยสงัเขปของการจดัสมัมนา

ทั้ง ๓ ครั้ง มีดังนี้

สาขา
จ�านวนห้องปฏิบัติการ

ปี	๒๕๕๓ ปี	๒๕๕๔

อาหาร ๓๘๓ ๔๑๒

เคมี ๑๕ ๑๗

สิ่งแวดล้อม ๑,๐๗๗ ๑,๑๖๓

สอบเทียบ ๑๕๙ ๒๓๓

รวมทั้งหมด 					๑,๖๓๔	ราย ๑,๘๒๕	ราย

อาหาร เคมี สิ่งแวดล้อม สอบเทียบ รวม
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  ครั้งที่	๑: ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑–๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำานวน 

๒๘๐ คน ผลสำารวจความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาฯ และการดำาเนินงานของศูนย์ฯ ร้อยละ ๘๓.๒๙

 	 ครั้งที่	๒:	ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๗–๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำานวน ๙๙ คน 

ผลสำารวจความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาฯ และการดำาเนินงานของศูนย์ฯ ร้อยละ ๘๘.๐๐

 	 ครั้งที่	๓: ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๕–๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำานวน 

๘๕ คน ผลสำารวจความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาฯ และการดำาเนินงานของศูนย์ฯ ร้อยละ ๙๒.๕๑

        

๓. กิจกรรมด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานในต่างประเทศ

 เนื่องจากนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่จะขับเคลื่อนให้ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญ

ห้องปฏิบัติการเป็นศูนย์ฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดำาเนินกิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการและ 

ผู้นำาในระดับอาเซียน จึงได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม และ

การดงูานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ทำาใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัในกลุม่หนว่ยงานทีด่ำาเนนิกจิกรรมทดสอบความชำานาญ 

ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ จากความสัมพันธ์อันดีนี้ทำาให้เกิดการประสานความร่วมมือ 

ในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานในต่างประเทศดังนี้ 

 ๓.๑ การเป็นผู้ช่วยวิทยากร (Co – the trainer) ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The 1st APLAC 

– PTB  Workshop “Enhanced Training for PT exports” ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม

โนโวเทล กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าอบรมเป็นผู้แทนจากกลุ่มประเทศสมาชิก Asia Pacific Laboratory 

Accreditation Cooperation (APLAC) จำานวน ๒๗ คน (จาก ๒๒ ประเทศ) และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหาร

จัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

สัมมนาวิชาการสัญจร “การเสริมสร้างขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ (ครั้งที่ ๑)”
วันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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 ๓.๒ หน่วยงาน Food and Nutrition Research Institute, Department of Science and Technology 

ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๔

 ๓.๓ บุคลากรของศูนย์ฯ ได้ไปเยี่ยมชมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเตรียมตัวอย่างกิจกรรม 

ทดสอบความชำานาญกบัหนว่ยงาน Chemical Proficiency Testing ของสถาบันมาตรวทิยา ประเทศออสเตรเลยี 

(National Measurement Institute, Australia) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔  

  

๔. กิจกรรมด้านการพัฒนาระบบการชำาระเงินค่าธรรมเนียม

 ทางศูนย์ฯ ได้ดำาเนินการร่วมกับฝ่ายการเงินและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร พฒันาระบบการชำาระเงนิคา่ธรรมเนยีมเขา้รว่มกจิกรรมฯ เปน็แบบออนไลนผ์า่นธนาคาร

กรงุไทย เพือ่อำานวยความสะดวกใหแ้กล่กูคา้ ลดขัน้ตอนการชำาระเงนิ สามารถออกใบเสรจ็ใหแ้กล่กูคา้ไดร้วดเรว็ขึน้ 
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๕. กิจกรรมการขยายขอบข่ายการจัดกิจกรรมการทดสอบความชำานาญ

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ศูนย์ฯ ขยายขอบข่ายในการจัดกิจกรรมการทดสอบความชำานาญ และ ได้รับการ

รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 โดยรายการที่ขยายขอบข่ายได้แก่ สาขาอาหาร รายการ 

Ca, Fe, Mg, K, Na, Zn and P in feeding stuffs  และสาขาสิง่แวดลอ้ม รายการ Chemical Oxygen  Demand  

(COD) in water และมีนโยบายที่จะขยายขอบข่ายขอการรับรองให้ครบถ้วนทุกรายการที่ดำาเนินกิจกรรม 

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้เปิดให้บริการกิจกรรมการทดสอบความชำานาญฯรายการใหม่ คือ Heavy 

metal in natural water โดยดำาเนินงานร่วมกับโครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 การบริการด้านกิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นภารกิจ 

ทีส่ง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของหอ้งปฏบิตักิาร เนือ่งจากเปน็กระบวนการหนึง่ในการประกนัคณุภาพภายนอก 

(external quality control) ของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ในความถูกต้องของผลการทดสอบ 

ซึ่งเป็นข้อกำาหนดในการพิจารณาความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 นอกจากนี้ 

ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำานาญ 

ห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานในต่างประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก



> ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว  

> ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน 

> ศูนย์ทดสอบพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก   

> ศูนย์ทดสอบของเล่น  

> ศูนย์ทดสอบกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  

> ศูนย์เทคโนโลยีเซรามิก  

> ศูนย์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม

> ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ  

> ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน

> ศูนย์กลางบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

> หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  

  

๓



1๐8 รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

มุ่งมั่นพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศ 

 จากบทบาทและภารกิจในการเป็นองค์กรหลักสำาคัญในการให้บริการองค์ความรู้ และวิชาการ ด้าน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตรบ์รกิารเหน็ความสำาคญัและมุง่มัน่พฒันาองคก์รใหม้คีวามเชีย่วชาญ

เฉพาะทางขึ้น เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งท่ีให้ 

คำาปรึกษาแนะนำา ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต ได้ตรงตามความต้องการของผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ โดยได้เปิดศูนย์เชี่ยวชาญอย่างเป็นทางการ ๒ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว ศูนย์เชี่ยวชาญ

ดา้นวัสดสุมัผสัอาหาร และพฒันางานศนูยท์ดสอบดา้นตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่ศนูยท์ดสอบพลาสตกิและผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

ศูนย์ทดสอบของเล่น ศูนย์ทดสอบกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ศูนย์เทคโนโลยีเซรามิก ศูนย์ทดสอบด้าน 

สิง่แวดลอ้ม นอกจากนียั้งได้พฒันางานหนว่ยรับรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร ศนูยบ์รหิารจดัการทดสอบความชำานาญ

ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์กลางบริการสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 การมุ่งมั่นพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสู่

ความเป็นเลิศ นับเป็นการพัฒนาที่มีเป้าหมายสำาคัญที่

จะทำาให้ผู้ประกอบการได้รับบริการที่ครบวงจร และมี

การเชือ่มโยงเครอืขา่ยกบัตา่งประเทศในระดบัอาเซยีน

และระดับนานาชาติ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการ

ผลิตที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศต่อไป
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ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว  

 ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วให้ความสำาคัญกับการพัฒนางานด้านวิเคราะห์ทดสอบ เช่น ได้เตรียมการท่ีจะ

ขยายขอบข่ายของการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ในรายการที่มีความสำาคัญและ 

มีผู้มาขอใช้บริการมาก เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของทราย การทดสอบสัมประสิทธิ์การขยายตัว 

ของแก้ว และเพือ่เสรมิสร้างสมรรถนะในการทดสอบได้ร่วมในการทดสอบความชำานาญกบัสมาชกิของ Technical 

Committee 02, International Commission on Glass (ICG) ๒ เรื่องคือ low iron sand 313/2  และการ

วิเคราะห์ปริมาณ Sb
2
O
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 ที่ถูกชะออกจากกระจก และได้วางแผนที่จะร่วมทำา Round Robin เรื่องการวิเคราะห์

ปริมาณสารหนูหรือ arsenic ที่ละลายออกมาจากเนื้อแก้วขวดยา และ Round Robin เรื่อง องค์ประกอบ 

ทางเคมีของกระจก float ซึ่งทั้งสองเรื่องสนับสนุน เป้าหมายของศูนย์ในอนาคต

 การพัฒนาบุคลากรเป็นอีกเรื่องที่จำาเป็นและเป็นนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซ่ึงได้สนับสนุนให้

บุคลากรของศูนย์ฯ ได้รับการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความทันสมัยในวิชาการ นำามา

ใช้ในการปรับปรุงงานต่อไป เช่น การฝึกอบรมเรื่อง Energy Calculation in Glass Industry ณ สถาบัน RWTH 

Aachen เยอรมนี ซึ่งมี MOU ความร่วมมือทางวิชาการ จนขณะนี้สามารถให้บริการในรูปของงานวิจัยระยะสั้น 

เรือ่งการลดพลงังานโดยการปรบัสตูร และ SOx NOx ของบรษิทัหนึง่ และเปิดการทดสอบรายการใหม่คอื Batch 

Free Time นบัเป็นการบรกิารทางวชิาการด้านแก้วในระดบัเชีย่วชาญ สำาหรบัเครือ่งมอืทดสอบของศนูย์ฯทีม่อียู่ 

บคุลากรได้ฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะในการใช้งาน เช่น เครือ่งวดัค่าการนำาความร้อน เครือ่ง XRF เป็นต้น การสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัผูป้ระกอบการหรอืลกูค้า ได้ไปเยีย่มชมโรงงานขณะเดยีวกนัได้ให้คำาปรกึษาแนะนำาด้านวชิาการ

ในหลายเรื่องให้กับหลายบริษัท เช่น การปรับปรุงสูตรแก้วเพื่อเพิ่มสมบัติด้านการทนไฟ ปัญหาตำาหนิเป็นก้อนหิน 

ในหลอดไฟ การควบคุมปริมาณเหล็กออกไซด์และควบคุมสีแก้วของบรรจุภัณฑ์ การปรับสูตรแก้วเพื่อทำาของ

ตกแต่งบ้าน เป็นต้น 

 ด้านงานวิจัยได้ตั้งชุดโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว ซึ่งมี ๕ โครงการย่อยคือ 

การพฒันาเตาหลอมแก้วเจียระไนทีใ่ช้พลงังานชวีมวล การลดการใช้พลงังานในกระบวนการหลอมแก้ว การพฒันา

ศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านแก้วสู่ระดับสากล การศึกษาสมบัติการหลอมของวัตถุดิบแก้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้พลังงาน และโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วของไทยและอาเซียน และจัด

ทำาโครงการเพือ่ของบประมาณ สำานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทัง้หมด ๓ โครงการ 

คอื โครงการวจัิยและพฒันาเน้ือแก้วหลอมตวัอณุหภมูติำา่สำาหรบัวสิาหกจิชุมชน โครงการศกึษาการใช้พลงังานและ

ประสทิธภิาพของเตาหลอมแก้วในประเทศไทยโดยใช้หลกัการทางเทอร์โมไดนามกิส์ และโครงการเพิม่สมบตัขิอง

ผิวแก้วโซดาไลม์ให้ทนต่ออากาศ
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 การเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ มีความสำาคัญและจำาเป็นมากในปัจจุบัน ศูนย์ฯ 

ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ จัดแสดงผลงาน เช่น ในการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนา งานมหกรรมแสดงสินค้า ไทย–ลาว–เวียดนาม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเทคโนโลยี ณ จังหวัดสกลนคร 

และแสดงผลงานเรื่อง การพัฒนาสูตรแก้วประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ในงาน Technomart Innomart 

2011 ในรูปแบบของการสัมมนา ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้หลายครั้ง เช่น เรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานแก้ว

บรรจุภัณฑ์ ในงาน Thailand Industrial Fair Vs Food Pack 2011 เรื่องการหาปริมาณพลังงานของเตาหลอม

แก้วโดยใช้วิธีการคำานวณทางเทอร์โมไดนามิกส์ เรื่องการปรับสูตรแก้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน 

เรื่องภารกิจศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในงาน ๑๒๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

และบรรยายเรื่อง การคำานวณการใช้พลังงานของเตาหลอมแก้ว ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในการประชุม 

TC 02 ที่ประเทศเนเธอแลนด์ ศูนย์ฯ ได้นำาเสนองาน ๒ เรื่องคือ Critical defects in tropical countries: 

Soda Bloom และ PT activities in DSS for chemical analysis of float glass สำาหรับสื่อวิทยุและ

โทรทัศน์ เช่น สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์รายการวิทยุ FM 90.5 รายการจับข่าวมาคุย เรื่อง “บรรจุภัณฑ์แก้วใน

อุตสาหกรรมอาหารและยา” สัมภาษณ์สดรายการโทรทัศน์ ช่อง ๕ รายการคุยข่าว ๑๐ โมง เรื่อง “บรรจุภัณฑ์

แก้วในอุตสาหกรรมอาหารและยา” และสารคดีโทรทัศน์ ชุด ๑ นาที กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สื่อสิ่งพิมพ์ 

เช่น บทความลงหนังสือพิมพ์ เนชั่น วันที่ ๓๑ มีนาคม เรื่อง “Glass and Energy” และบทความลงหนังสือพิมพ์ 

กรงุเทพธรุกจิวนัที ่๒๗ เมษายน เรือ่ง “.ความใสของแก้ว วดัอย่างไร” ได้ส่งผลงาน ๓ เรือ่ง คอื “Thermodynamic 

calculations of exploited heat used in a glass melting furnace” เรือ่ง “Kinetic Investigation on the 

Color Striking of Gold Ruby Glass” และเรื่อง “Improve melting glass efficiency by Batch-to Melt 

conversion” เพื่อเสนอในการประชุมนานาชาติ 3rd International Science, Social-Science, Engineering 

and Energy Conference จัดโดย มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ซึง่บทความท้ังสามได้รบัการพจิารณาจาก peer 

review ให้ลง Procedia Engineering ซึ่งอ่านได้ทาง www.sciencedirect.com Elsevier และเพื่อต้องการ

เพิ่มช่องทางการติดต่อและประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ฯ จึงได้ทำา website ซึ่งขณะนี้ได้เปิดแล้ว ชื่อ http://

glass.dss.go.th

 แผนงานของศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วในอนาคต ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ได้พยายามสร้างความสมบูรณ์

ครบถ้วน เช่น ตั้งหน่วยทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยา ซ่ึงไม่มีหน่วยงานใดให้บริการในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการ

เพิม่การให้บรกิารในระดบัเชีย่วชาญทีต้่องใช้องค์ความรูแ้ละเครือ่งมอืหลากหลายในการประมวลผล และได้ตัง้ใจ

ที่จะผลักดันการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแก้วให้เป็น Designated Laboratory เพื่อให้สามารถให้ค่า 

assigned value ซึ่งจะทำาให้เกิดการวิจัยพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองได้ต่อไปในอนาคต



111รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน  

 ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความปลอดภัย

ของวัสดุสัมผัสอาหารตามมาตรฐานภายในประเทศ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อตุสาหกรรม  และตามกฎระเบยีบของประเทศทีเ่ป็นตลาดหลกัของไทย ทัง้สหภาพยโุรป ญีปุ่น่ พร้อมทัง้ให้บรกิาร

ทดสอบสารปนเป้ือนในอาหารอนัเนือ่งมาจากวสัดสุมัผสัอาหารเพือ่รองรบั กฎระเบยีบของประเทศคูค้่า โดยเป็น

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งศูนย์ได้ขอขยายขอบข่ายการ

รบัรองเพือ่พฒันาคณุภาพห้องปฏบิตักิารอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด รวมถงึการทำาวจิยัร่วมกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐั 

และเอกชนทำาให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น การเป็นหน่วยงานราชการ

แห่งเดยีวทีไ่ด้รบัการมอบหมายจากกระทรวงพาณชิย์ในการออก Certificate of Analysis (COA) ของวสัดสุมัผัส

อาหารให้กบัผูป้ระกอบการส่งออกเพือ่แสดงว่าภาชนะบรรจอุาหาร วสัดสุมัผสัอาหารประเภทต่าง ๆ  ปลอดภยัตาม

กฎระเบียบของประเทศคูค้่า การเป็นหน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมายการทำาหน้าทีก่ารวดัทางเคมแีทนห้องปฏบิตักิาร

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิเรือ่งการหาปรมิาณสารพลาสตไิซเซอร์ในวสัดสุมัผสัอาหารประเภทพลาสตกิ รวมทัง้

ในอาหารประเภทไขมันและนำ้ามัน   

 จากผลงานด้านวเิคราะห์ทดสอบและวจิยัทีผ่่านมา ศนูย์เชีย่วชาญด้านวสัดสุมัผสัอาหารได้มส่ีวนร่วมสำาคญั

ในการให้คำาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

สามารถใช้ผลการตรวจวเิคราะห์เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการตดัสนิกรณเีกดิข้อขัดแย้งทางการค้า และป้องกนั

การนำาเข้าสนิค้าทีด้่อยคณุภาพเข้ามาจำาหน่ายในประเทศ โดยศนูย์ฯมคีวามพร้อมทัง้เครือ่งมอืทีท่นัสมยัในการให้

บรกิารวเิคราะห์ทดสอบแก่ภาครฐัและภาคอตุสาหกรรม บคุลากรทีม่คีวามรู ้ความชำานาญในการวเิคราะห์ทดสอบ 

และยังมีความมุ่งมั่นทั้งในด้านความคิดและการกระทำาที่จะสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาความสามารถของ

ผู้ประกอบการไทยให้ทันกับสถานการณ์เวทีการค้าโลก สามารถก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับสากล

 นอกจากนีใ้นเวทรีะดับอาเซยีน กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้รบัมตจิากทีป่ระชมุของคณะกรรมการทีป่รกึษา

ด้านมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์อาเซียนด้านอาหาร (ASEAN Consultative Committee on Standard 

and Quality, ACCSQ) จัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Reference 

Laboratory for Food Contact Materials, ARL) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมอาหาร ขจัด

อปุสรรคทางการค้าทีม่ใิช่ภาษี โดยเน้นการจดัทำาความตกลงยอมรบัร่วมในการยอมรบัผลการตรวจสอบและรบัรอง

ผลติภณัฑ์ต่างๆ ของประเทศสมาชกิอืน่ว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ต้องมกีารตรวจซำา้อกี อนัจะเป็นการอำานวย

ความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนดังกล่าวมีภารกิจที่สำาคัญคือการให้

คำาปรึกษาและการอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารให้กับห้องปฏิบัติการระดับ

ประเทศของกลุม่ประเทศสมาชกิในอาเซยีน  ทำาให้กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาอตุสาหกรรม

อาหารของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นแหล่งอาหารสำาคัญของโลก



112 รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ศูนย์ทดสอบพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก  

 ศูนย์ทดสอบพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบพลาสติก ด้านกายภาพ เชิงกล 

และทางเคมี ตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ และตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งที่เป็น มอก.บังคับ

และทั่วไป มีรายการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แล้ว

จำานวนทั้งสิ้นมากกว่า ๒๑ รายการ เช่น ความหนาแน่น ความแข็ง ความต้านแรงดึง ความยืด ความต้านแรงฉีก

ขาด ปริมาณตะกัว่ แคดเมยีม ดีบกุ ศนูย์ทดสอบพลาสตกิฯ อยูใ่นระหว่างดำาเนนิการพฒันาศกัยภาพการวเิคราะห์

ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์พลาสติก หาปริมาณสารปนเปื้อนท่ีเป็นอันตราย สารท่ีระเหยได้ และสารก่อ

มะเร็งที่ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก ได้แก่ สไตรีนมอโนเมอร์ โทลูอีน เอทิลเบนซีน ไอโซโพร 

พิลเบนซีน โพรพลิเบนซนี และเฮกซะเวเลนโครเมยีม เป็นต้น เพือ่ประโยชน์ด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภค ลดอปุสรรค

และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้แก่ผูป้ระกอบการในการส่งออกสนิค้า ศนูย์ทดสอบพลาสตกิฯ กำาลงัอยู่

ในระหว่างการพฒันาวสัดอุ้างองิสำาหรบัการควบคมุคณุภาพผลการทดสอบ และกจิกรรมทดสอบความชำานาญใน

การทดสอบสมบัติเชิงกลของพลาสติก

 นอกจากงานบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นงานหลักแล้ว ศูนย์ทดสอบพลาสติกฯ ได้มีความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่นำาไปสู่ความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ทดสอบ การทดสอบ

เปรียบเทียบผล การวิจัย/พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์

ให้ทันสมัย 
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ศูนย์ทดสอบของเล่น

 ศูนย์ทดสอบของเล่น ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของเล่น  เพื่อสนับสนุนการ

ส่งออก และการคุ้มครองผู้บริโภคจากของเล่นที่ไม่ได้คุณภาพทั้งที่ผลิตในประเทศและที่นำาเข้าจากต่างประเทศ  

ตามมาตรฐานความปลอดภยัในผลติภณัฑข์องเลน่ของประเทศตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่ มาตรฐาน  EN 71 (Safety of Toys) 

ของสหภาพยุโรป มาตรฐาน  ASTM F 963 (Standard Consumer Safety Specification for Toy Safety) 

ของสหรฐัอเมรกิา  มาตรฐาน  ST 2002 (Toy Safety Standard) ของญีปุ่น่ และมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

มอก. 685 ของประเทศไทย เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้บริการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ของเล่น ที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ภารกิจของศูนย์ทดสอบของเล่น ประกอบด้วย

 • บรกิารวเิคราะหท์ดสอบความปลอดภยัในผลติภณัฑ์ของเลน่ดา้นเคม ีดว้ยเทคนคิ gas chromatography/

mass spectrometry (GC/MS), high performance liquid chromatography (HPLC), liquid 

chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS/MS), atomic absorption spectrometry (AAS) 

หรือเทคนิค inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP) เช่น วิเคราะห์ทดสอบบิสฟีนอล เอ 

(bisphenol A, BPA) สารในกลุ่มทาเลท (phthalates) ฟอร์มัลดีไฮด์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic 

compounds, VOCs) สารหน่วงการติดไฟต้องห้ามในกลุ่ม polybrominated biphenyls (PBBs),  

polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) สารในกลุ่มอะโรมาติกเอมีน สารในกลุ่มโพลีอะโรมาติก

ไฮโดรคาร์บอน (PAHs)  และการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักปนเปื้อน ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม ปรอท 

สารหนู พลวง ซิลิเนียม และแบเรียม ในตัวอย่างของเล่นประเภทต่าง ๆ ที่ทำาจากไม้ ผ้า พลาสติก กระดาษ โลหะ 

เคร่ืองเขยีน และอืน่ ๆ  โดยทดสอบตามมาตรฐาน ISO, BS, EN, ASTM, ST, มอก. และ CPSC หรอืตามทีล่กูคา้รอ้งขอ

 • บริการวิเคราะห์ทดสอบความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของเล่นด้านสมบัติทางกายภาพและเชิงกล 

(physical and mechanical properties) และด้านการติดไฟ (flammability) 

 • ศึกษาวจัิยและพฒันาองค์ความรูด้า้นการทดสอบผลติภณัฑข์องเลน่โดยเนน้การทดสอบความปลอดภยั

ดา้นเคม ีสมบติัทางกายภาพ และด้านการตดิไฟ เพือ่เป็นหอ้งปฏบัิตกิารอา้งองิดา้นการทดสอบผลติภณัฑข์องเลน่

ของประเทศ ทำาให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมของเล่นไทย 

 • ติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมของเล่น เพื่อนำาข้อมูล

มาวางแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำาหรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเล่นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการของเล่นไทยในการส่งออกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น

ไปตามมาตรฐานบังคับของประเทศต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้า และเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบูรณาการกับหน่วยงาน

อืน่ เชน่ สำานกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ในการออกมาตรการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นฉลากโฆษณา และ

ใช้ข้อมูลเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังอันตรายจากของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

ในของเล่น
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ศูนย์ทดสอบกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  

 อตุสาหกรรมเยือ่และกระดาษเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่มผีูป้ระกอบการทีด่ำาเนนิการทางธรุกจิ ด้านเยือ่

และกระดาษและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ มากกว่า ๘๐๐ โรงงาน มีการ 

นำาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์กระดาษและเยื่อกระดาษ คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑๖๖,๘๑๒ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๓)  

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นอย่างมาก เช่น การปลูกป่าไม้ 

เพ่ือเป็นวัตถุดิบสำาหรับการผลิตเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ และการใช้งาน

ในชีวิตประจำาวันของประชาชนทั่วไป อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนา

ประเทศ อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสามารถเป็นตัวบ่งชี้ ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง

สังคมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 กรมวิทยาศาสตร์บริการตระหนักในความสำาคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เพื่อ

สนับสนุนให้สามารถแข่งขันได้ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง จึงพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเยื่อ

และกระดาษ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้เป็นศูนย์ทดสอบกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ โดยพัฒนาการ

วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและวิจัยด้านเยื่อและกระดาษ เพื่อให้มีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญ ความพร้อมท้ัง

ด้านวชิาการ บคุลากร เครือ่งมอื อปุกรณ์ ทีส่ามารถตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์เยือ่และกระดาษได้อย่างรวดเรว็

มีประสิทธิภาพ สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของประเทศ ให้สามารถผลิตสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ 

เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค และมีโอกาสที่จะขยายหรือแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกได้ 

 การให้บริการของศูนย์ทดสอบกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ดังนี้

 ๑.	การวิเคราะห์ทดสอบ รายการวิเคราะห์-ทดสอบ กระดาษ วัสดุสำาหรับผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 

ผลิตภัณฑ์กระดาษ ศูนย์ฯ สามารถให้บริการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO TAPPI SCAN ASTM เป็นต้น 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้านกระดาษ และมาตรฐานอื่นที่ลูกค้าร้องขอ โดยทางศูนย์ฯ ได้รับรอง

ความสามารถห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17025 หลายรายการ ได้แก่

  ๑.๑ วเิคราะห์ทดสอบสมบติัของกระดาษ ได้แก่ สมบัตทิางโครงสร้าง สมบัตทิางเชงิกล สมบัตทิางแสง   

   สมบัติด้านการต้านทาน ให้บริการตามมาตรฐานสากล

  ๑.๒ วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์กระดาษต่าง ๆ เช่น สมุดนักเรียน กระดาษเหนียว ให้บริการตาม 

   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมุดนักเรียน และกระดาษเหนียว เป็นต้น 

  ๑.๓ การประเมินคุณภาพเยื่อที่ได้จากไม้ชนิดต่าง ๆ ในทุกกระบวนการผลิต และการฟอก เช่น 

   เยื่อใยยาว เยื่อใยสั้น ให้บริการตามมาตรฐานสากล เป็นต้น 

  ๑.๔ การประเมินคุณภาพเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ เช่น สารกันซึม สารเพิ่ม 

   ความเหนียว ให้บริการตามมาตรฐานสากล เป็นต้น
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  ๑.๕ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของไม้ และเยื่อ เช่น Holocellulose Lignin ให้บริการ 

   ตามมาตรฐานสากล เป็นต้น 

  ๑.๖ การพิสูจน์วินิจฉัย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น Transformer board Vulcanizeal  

   paperboard ให้บริการตามมาตรฐานสากล และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เป็นต้น 

 ๒.	การสอบเทยีบ ปรบัต้ังเครือ่งมอืทดสอบกระดาษ เป็นการบรกิารการสอบเทียบเครือ่งทดสอบกระดาษ

ให้แก่บริษัทต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ISO TAPPI SCAN ASTM และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.	การฝึกอบรม เป็นการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษเป็นส่วนใหญ่  

ในหลายหลักสูตร เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ การทดสอบกระดาษ เป็นต้น 

 ๔.	การให้ค�าปรึกษาแนะน�าทางวิชาการ แก่ภาคอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สถาบันการศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป เช่น เรื่องการปรับปรุงคุณภาพในกระดาษโดยใช้แป้งดัดแปลง และการกำาหนดคุณลักษณะที่

ต้องการใช้งานของกระดาษแต่ละชนิด เป็นต้น

 

 นอกจากนี้ด้านการวิจัยและพัฒนา ได้ศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยี เยื่อและกระดาษ  เพื่อสนับสนุนการ

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของอตุสาหกรรม โดยมุง่เน้นการปรบัปรงุและพฒันาเทคโนโลยใีห้ก้าวหน้า 

การใช้ประโยชน์วัตถุดิบในประเทศ การผลิตวัสดุมาตรฐานอ้างอิงเพื่อสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

เยื่อและกระดาษ และอุตสาหกรรมอื่นที่เก่ียวข้อง การลดมลภาวะและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยกลุม่เป้าหมายให้บรกิารภาคอตุสาหกรรม ผูป้ระกอบการ SMEs อาท ิกลุม่ผูผ้ลติกระดาษเพือ่บรรจภุณัฑ์ กลุม่ 

ผูผ้ลติกระดาษพมิพ์และเขยีน กลุม่ผูผ้ลติกระดาษอนามยั กลุม่ผูผ้ลติกล่องกระดาษลกูฟกูและผลติภณัฑ์กระดาษ 

กลุ่มผู้ผลิตเยื่อกระดาษ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมกระดาษ 

กลุ่มผู้ประกอบการนำาเข้า-ส่งออก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่สนใจทั่วไป 
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ศูนย์เทคโนโลยีเซรามิก  

 ศูนย์เทคโนโลยีเซรามิก แหล่งรวมเทคโนโลยีเซรามิกแบบครบวงจร ที่สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรม 

เซรามิกเพ่ือเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการส่งออก และคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยบริการ 

การวิเคราะห์ทดสอบ การวิจัยพัฒนา การพัฒนาเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี 

เซรามกิของกรมวทิยาศาสตร์บรกิารมบีคุลากรและเครือ่งมอื รวมถึงโรงงานต้นแบบ ท่ีครบครนัและทันสมยั พร้อม

ให้บริการ

 ๑. บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและทางกายภาพของตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิก 

  ที่ได้มาตรฐาน ได้แก่  

• ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร ให้บริการทดสอบการละลายของตะกั่วและแคดเมียมจากภาชนะ   

ตามมาตรฐานต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานเดียวที่ออกใบรับรองสินค้า (Certificate of Analysis) 

เพื่อใช้ประกอบการส่งออกไปยังประเทศตุรกี

• กระเบื้องปูพื้น/บุผนัง ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 10545 และ มอก.

• สุขภัณฑ์ ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.

• ซีเมนต์ คอนกรีต อิฐ ฉนวน ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแรงกดอัด ความเป็นฉนวน การนำาไฟฟ้า 

การลามไฟ และอื่น ๆ

• วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือพิเศษและทันสมัย เช่น XRD, XRF, DSC, TG, SEM, BET, 

UV-Vis, surface analysis, particle size analysis, สัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน ความชื้น

ของผลิตภัณฑ์ การวัดสี วิเคราะห์ปริมาณโลหะรวมถึงออกไซด์ของโลหะในผลิตภัณฑ์เซรามิกและ

วัตถุดิบ เช่น ดิน ทราย โดยสามารถวิเคราะห์โลหะธาตุเบา เช่น ลิเทียม (Li) โบรอน (B) รวมถึง

โลหะอืน่ ๆ  เช่น โครเมยีม (Cr) เหลก็ (Fe) ทองแดง (Cu) สงักะส ี(Zn) แมงกานสี (Mn) อะลมูเินยีม 

(Al) และอื่น ๆ
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• การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป การเผา ด้วยอุปกรณ์/เครื่องมือระดับต้นแบบและโรงบ่มเพาะ  

เช่น การเตรียมอนุภาคเป็นแกลนูลด้วย spray dryer การอัดข้ึนรูปด้วยแรงอัดทุกทิศทาง (cold 

isostatic press) การบดวัตถุดิบ (ball mill, high speed, attritor)  การรีดดิน (extruder) การ

เผาผลิตภัณฑ์ (เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า) 

 ๒. บรกิารวจิยัและพฒันา  ทัง้ในด้านวตัถดุบิ  ผลติภณัฑ์ กระบวนการผลติเซรามกิ การออกแบบ ตกแต่ง 

  ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ผลิต อีกทั้งมีผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดแก่ 

  อุตสาหกรรมและผู้สนใจทั่วไป อาทิ ถ้วยดินเผารองรับนำ้ายาง ภาชนะหุงต้มเซรามิก เคลือบเซรามิก 

  ที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เถ้าลอย เถ้าแกลบ 

  เถ้าลำาไย เถ้าชานอ้อย ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำาหรับตกแต่งห้องนำ้าและตุ๊กตาให้นำ้าต้นไม้

 ๓. พัฒนาศูนย์ศิลปาชีพและเครือข่ายวิสาหกิจเซรามิกขนาดกลางและเล็กทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

  เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเซรามิก การเตรียมเนื้อดิน 

  และเคลือบ การทำาต้นแบบ การทำาแบบพิมพ์ การขึ้นรูป การเผา การพัฒนารูปแบบและเทคนิค 

  การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก

 ๔. บริการสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูล อาทิ มาตรฐาน สิทธิบัตร Chemical Abstract 

  on Web e-Journal ฐานข้อมลูเซรามกิ http://ceramic.dss.go.th ฐานข้อมลูวธิทีดสอบ ฐานข้อมลู  

  REACH Watch ฯลฯ บริการตอบคำาถามและสืบค้นสารสนเทศ จัดหาเอกสารเต็ม ติดตามสารสนเทศ 

  ทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย และจัดอบรมเทคนิคการสืบค้นสารนิเทศ   

 ๕. บริการอื่น ๆ เช่น งานวิจัย การให้คำาปรึกษา กรรมการวิชาการ การฝึกอบรม ท่ีเปิดให้บริการแก่ 

  หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป  
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ศูนย์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม  

  คุณภาพดิน คุณภาพนำ้าเสียนำ้าทิ้ง คุณภาพนำ้าทางจุลชีววิทยา และคุณภาพอากาศ ล้วนส่งผลกระทบ 

ต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้พัฒนางานด้านการวิเคราะห์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 

ให้เป็นศูนย์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริการในการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในนำ้าเสีย 

นำ้าทิ้ง จากอุตสาหกรรมและชุมชน มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม และกากอุตสาหกรรม โดยเน้นให้บริการ

ตรงตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ

 การให้บริการของศูนย์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้          

 ๑. ให้บริการทดสอบตัวอย่างนำ้าทิ้ง/นำ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และแหล่งนำ้าต่าง ๆ

 ๒. ให้บริการทดสอบกากอุตสาหกรรมแก่ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป

 ๓. ให้บริการเก็บตัวอย่างและทดสอบมลพิษทางอากาศในปล่องปล่อยสู่อากาศ พื้นท่ีทำางานและ 

  ในบรรยากาศ

 ๔. ให้บริการเก็บตัวอย่างและทดสอบมลพิษทางเสียง แสง และความร้อนในสถานประกอบการ

 ๕. ให้บริการการทดสอบแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การทดสอบ BOD  

  COD SS pH โลหะหนัก ในนำา้เสยี/นำา้ทิง้ สารปนเป้ือนในอากาศ จากโรงงานอตุสาหกรรม ตรวจตดิตาม 

  สภาวะแวดล้อมภายในสถานประกอบการเพื่อยกระดับคุณชีวิตของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน 

  อุตสาหกรรมต่าง ๆ และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงงานซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสาร 

  ปนเปื้อนที่เกิดขึ้น

 นอกจากน้ีด้านการวิจัยและพัฒนา ยังศึกษาวิจัยด้านมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสารปน

เปื้อนต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการคำาปรึกษาด้านเทคนิคและระบบคุณภาพการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ให้คำาปรึกษา 

และเสนอแนะทางวิชาการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย 

ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้บริการ 

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทั่วไป
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ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการทดสอบความชำานาญแก่ห้องปฏิบัติการในสาขาฟิสิกส์ เคมี 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและสอบเทียบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 

ของประเทศให้เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สำาหรับห้องปฏิบัติการท่ีต้องขอการรับรองความสามารถ 

ห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 จำาเป็นต้องมีผลการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำานาญแสดงให้ 

หน่วยรับรองเมื่อขอการรับรอง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการยังเป็นหน่วยแรกของไทยที่ให้บริการกิจกรรมทดสอบ

ความชำานาญได้ครบถ้วนทุกสาขาความต้องการของผู้ประกอบการ    

 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการรับรองความ

สามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ILAC G 13:2007 และ ISO/IEC 

Guide 43-1: 1997 จาก Taiwan Accreditation Foundation (TAF) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประเทศ

ไต้หวนั ซึง่มขีอบข่ายในการรบัรองสาขาสอบเทยีบคอื รายการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัความยาวและมติ ิสาขาเคมี 

คือ รายการความชื้น โปรตีน ไขมัน และเถ้าในตัวอย่างอาหารสัตว์ และสาขาสิ่งแวดล้อมคือ รายการพีเอชในนำ้า   

และในปี ๒๕๕๔ นี้ ได้ขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถ ในรายการ ซี โอ ดี ในนำ้า และ รายการแคลเซียม  

โปแทสเซียม โซเดียม และฟอสฟอรัส ในอาหารสัตว์ และปรับเปลี่ยนมาตรฐานของผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ

ความชำานาญ เป็น ISO/IEC 17043:2010

 การทีศู่นยบ์ริหารจัดการทดสอบความชำานาญหอ้งปฏบัิตกิาร ไดร้บัการรบัรองความสามารถดงักลา่ว  ทำาให้

การใหบ้รกิารทดสอบความชำานาญได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล หอ้งปฏบิตักิารทีต่อ้งการใชบ้รกิารการทดสอบ

ความชำานาญ เพื่อนำาผลการทดสอบความชำานาญไปใช้ในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน  

ISO/IEC 17025 นอกจากนีก้จิกรรมทดสอบความชำานาญกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ภาคอตุสาหกรรมในสาขาตา่ง ๆ  

อาทิ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม 

ยานยนต์ ยาง พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
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ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน  

  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในระดับสากล เป็นปัจจัยสำาคัญในการขยายขอบเขต

ความสามารถของประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำานักพัฒนาศักยภาพ 

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้พัฒนางานศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วม

สร้างเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน ให้บริการฝึกอบรมเทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยพัฒนาบุคลากร 

ห้องปฏบิตักิารให้สามารถปฏบิติังานอย่างมอือาชพี ในการตรวจวเิคราะห์คณุภาพสนิค้าและผลติภณัฑ์ ให้สามารถ

แข่งขันได้ในตลาดโลก

 การให้บริการของศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีดังนี้

 ๑. ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด

 ๒. ด้านการควบคุมคุณภาพ

 ๓. ด้านเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือชั้นสูง

 ๔. ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ด้านเคมีที่เป็นพื้นฐาน

 ๕. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ๖. ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ ทดสอบ

 

 การจัดฝึกอบรมเป็นแบบฝึกอบรมในห้องเรียนและฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้ขยาย

เวลาการฝึกอบรมสู่ภูมิภาคโดยการสร้างเครือข่ายฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นความร่วมมือ

กันระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและขยายการให้บริการฝึกอบรมให้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลุมทั้งเชิงพื้นที่ และปริมาณ อาทิ การสร้างความร่วมมือด้านการฝึก

อบรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา รวมทั้งได้ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู ้

ทักษะและทัศนคติที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับความก้าวหน้าในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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ศูนย์กลางบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายและทันสมัย เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการนำาองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชนไ์ด ้กรมวทิยาศาสตรบ์รกิารไดพั้ฒนางานศนูยบ์รกิารสารสนเทศเฉพาะทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะวิทยาการ เป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 การให้บริการของศูนย์กลางบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

 ๑. บริการฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องด้านต่าง ๆ อาทิ ฐานข้อมูลมาตรฐานอาหารสากล Codex ฐานข้อมูล

การป้องกันอัคคีภัย ของ NFPA ฐานข้อมูล REACH Watch ฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่น่าสนใจ 

ฐานข้อมูลเฉพาะด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์ (SPIN : เครือข่ายนวัตกรรมบริการ

และผลติภณัฑ์ สาขาตามยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้แก่ แก้ว วสัดสุมัผสัอาหาร กระดาษ 

เซรามิก ยาง พลาสติก สิ่งแวดล้อม)

 ๒. บรกิารสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์ อาท ิe-Public Catalogs, e-Book, e-Journal, e-Content  etc.

 ๓. บริการค้นเรื่องทางวิชาการ (Reference Services)

 ๔. บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย (Selective Dissemination of 

Information Service / SDI)

 ๕. บริการสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (Patent Searching Service)

 ๖. บริการรวบรวมสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Literature Compiling)

 ๗. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Service) (ภายในประเทศและจาก 

ต่างประเทศ) 

 ๘. บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (BSTI Research Corner)

 ๙. บริการจัดทำาประมวลสารสนเทศสำาเร็จรูป (Information Repackaging)

 ๑๐. บริการพิมพ์ข้อมูลจากวัสดุย่อส่วน / CD-ROM / Internet

 ๑๑. บริการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

อาท ิเอกสารสทิธบิตัร วารสารสาระสงัเขป Chemical Abstracts การสบืค้นจากอนิเทอร์เนต็ ฯลฯ
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 ทัง้น้ีศนูย์กลางบรกิารสารสนเทศเฉพาะทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้ดำาเนนิการสำารวจ รวบรวม 

จดัหา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ข้อมลู และเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะทางในรปูแบบห้องสมดุดจิทิลั รวมทัง้การพฒันา

ทกัษะการสบืค้นและจัดบรกิารสารสนเทศเฉพาะทางแก่ภาคอตุสาหกรรม ผูป้ระกอบการ SMEs และผูส้นใจทัว่ไป  

นอกจากน้ียงัสนบัสนนุการเผยแพร่ สือ่สาร แลกเปลีย่นความรูก้บัผูเ้ชีย่วชาญด้านการวเิคราะห์ ทดสอบ มบีรกิาร

สารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูล อาทิ มาตรฐาน สิทธิบัตร Chemical Abstract on Web e-Journal  

ฐานข้อมูลเซรามิกและแก้ว ฐานข้อมูลวิธีทดสอบ ฐานข้อมูล REACH Watch และบริการอื่น ๆ อาทิ การให้

คำาปรึกษา กรรมการวิชาการ การฝึกอบรม กลุ่มเป้า

หมายที่ให้บริการมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจท่ัวไป 

มเีป้าหมายส่งเสรมิให้มกีารนำาสารสนเทศวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีไปใช ้ประโยชน์ในการวิจัย การ

อุตสาหกรรม การศึกษา การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ

ชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนต่อไป 
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หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

   การรับรองห้องปฏิบัติการ หมายถึง การยอมรับความสามารถทางเทคนิคของการดำาเนินการทดสอบ 

สอบเทียบที่เฉพาะ (specific task) หรือชนิดของการทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ 

โดยหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Accreditation Body) เป็นผู้รับผิดชอบการรับห้องปฏิบัติการ 

ในประเทศ มีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะด้านในการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการซ่ึงรวมถึงบุคลากร 

ทั้งในด้านระบบการบริหารงานและด้านวิชาการโดยมีเงื่อนไขการรับรองเป็นไปตามข้อกำาหนด ISO/IEC17025 

สำาหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ และ ISO 15189 สำาหรับห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์

 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร โดยสำานักบรหิารและรบัรองหอ้งปฏบัิตกิาร เป็นหนว่ยรบัรองระบบงานหอ้งปฏบิตัิ

การ ที่ได้เป็นสมาชิกประเภท Full Member ขององค์กรภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ 

(Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) และขององคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ

รับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) ได้ลงนามข้อตกลง

ว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA) กับ APLAC และ ILAC เพื่อการยอมรับ

ในผลทดสอบจากหอ้งปฏบิติัการทีไ่ด้รับการรบัรองและสนบัสนนุการสง่ออกสนิคา้ไทยไปยงัตา่งประเทศโดยดำาเนนิ

การให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในสาขาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

และสาขาฟิสิกส์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 General requirements for the competence of 

testing and calibration laboratories และได้ขยายขอบข่ายให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ

ชำานาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 Conformity assessment-General 

requirements for proficiency testing ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติ

การ เป็นหน่วยรับรองแห่งเดียวของประเทศที่ให้การรับรองด้านนี้
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	 การให้บริการการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ มีดังนี้

๑.  ดำาเนินการเกีย่วกบัการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิารและการรบัรองผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความ

ชำานาญห้องปฏบิัติการให้เป็นไปตามข้อกำาหนดมาตรฐานสากล และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้

เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ

๒.  ตรวจสอบและดแูลการทดสอบความชำานาญของห้องปฏบิตักิารทีเ่กีย่วข้องในสาขาเคม ีวทิยาศาสตร์ 

ชีวภาพ และฟิสิกส์

๓.  จดัทำาทะเบยีนความสามารถห้องปฏบิตักิารเพือ่ใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาห้องปฏบิตักิารของ

ประเทศ  

๔.  ติดตามและประเมินผลความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

๕.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยให้คำาแนะนำาทางวิชาการและเผยแพร่ 

ความรูด้้านเทคนคิเกีย่วกบัระบบคณุภาพของห้องปฏบิตักิาร รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่กจิกรรม

งานด้านห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

๖.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ

 

 ทั้งน้ีห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองจาก

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร จะได้รบัการยอมรบัในผลการทดสอบทัง้จากผูใ้ช้บรกิารภายในประเทศและต่างประเทศ 

ทำาให้ลดการทดสอบซำ้าจากประเทศคู่ค้า ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ เป็นการ 

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และเป็นการลดการกีดกัน

ทางการค้า มีกลุ่มเป้าหมายให้บริการทั้งหน่วยงานห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญ

ห้องปฏิบัติการ ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ



> ผลงานเด่นรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๔
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เทคโนโลยี วศ. กับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 วิกฤติอุทกภัยช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยอย่าง

มากมายมหาศาล โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ได้แก่ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง                     

จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ความเสียหายครอบคลุมทั้งบ้าน

เรือน เรือกสวนไร่นา โรงงานอุตสาหกรรมหลายร้อยโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ๗ แห่งที่เป็นแหล่งผลิตสินค้า

อุปโภคบริโภคและแหล่งจ้างงานของประเทศ จนถือได้ว่าอุทกภัยครั้งนี้มีความร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ 

ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้รับความเดือดร้อนทั่วหน้ากัน และเมื่อเกิดความเดือดร้อนข้ึน หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

  

  

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้มีบทบาทในการนำาเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไปช่วยเหลือ

ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ทั้งในช่วงเกิดอุทกภัยและช่วงฟื้นฟูหลังนำ้าลด สำาหรับเทคโนโลยีของ วศ. ที่ได้

นำาไปช่วยเหลือประชาชน คือ

เทคโนโลยีระบบผลิตน้ำาดื่มระดับชุมชน

 ปัญหาการขาดแคลนนำ้าดื่มสะอาดเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงที่เกิดอุทกภัย เกิดขึ้นเนื่องจากโรงงานผู้ผลิต 

นำ้าดื่มบรรจุขวดไม่สามารถกระจายสินค้าไปตามห้างสรรพสินค้าได้สะดวกเพราะการคมนาคมขนส่งไม่สะดวก

และประชาชนพากันกักตุนนำ้าด่ืม ทำาให้พื้นที่ประสบอุทกภัยขาดแคลนนำ้าดื่มสะอาดอย่างหนัก ถึงแม้จะม ี

หน่วยงานราชการและเอกชนนำาไปแจกจ่ายแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด

คือการติดตั้งระบบผลิตนำ้าดื่มสะอาดในพื้นที่ประสบอุทกภัย

 วศ. มีเทคโนโลยีระบบเครื่องกรองนำ้าที่สามารถนำานำ้าดิบจากแหล่งนำ้าผิวดิน เช่น แม่นำ้า ลำาคลอง หนอง

บึง บ่อหรือนำ้าบาดาลก็ได้ ระบบกรองนำ้าดื่มนี้มีการทำางานเป็น ๒ ขั้นตอนคือ

	 ๑.	 ขั้นตอนการก�าจัดสารแขวนลอย	การท�าให้น�้าใส	และการฆ่าเชื้อโรค

  นำา้ดิบจะถกูสบูเข้าสูร่ะบบเพือ่กรองตะกอน ก่อนจะฉดีสารส้มและคลอรนีลงในนำา้เพือ่ให้สารแขวนลอย

เกิดเป็นตะกอนและฆ่าเชื้อโรค ตามลำาดับ หลังจากนั้นนำ้าจะผ่านเข้าสู่ถังพักเพื่อให้ตะกอนแยกจากนำ้า

	 ๒.	 ขั้นตอนการปรับคุณภาพน�้าให้เป็นน�้าอ่อน

  นำ้าจากถังพักจะถูกสูบผ่านท่อกรองท่ีบรรจุสารกรองสนิมเหล็ก ถ่านกัมมันต์ และเรซิน ตามลำาดับ 

เพ่ือกำาจัดตะกอนหรือสนิมเหล็กส่วนที่ตกค้าง กลิ่นสี คลอรีน และหินปูน ก่อนผ่านไมโครฟิลเตอร์และยูวี 

ฆ่าเชื้อโรคหลังจากน้ันนำ้าจะผ่านลงสู่ถังพัก นำ้าที่ได้จะมีคุณภาพสามารถใช้บริโภคได้และพร้อมให้ประชาชน 

นำาภาชนะมารองรับไปใช้ต่อไป   

ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์
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 การดำาเนินการ

 วศ.	ด�าเนินการติดตั้งระบบผลิตน�้าดื่มระดับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้

 ๑. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ดำาเนินการระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำานวน 

  ๖ จุด ดังนี้

  ๑.๑ ที่ทำาการเทศบาลตำาบลบางประมุง อำาเภอโกรกพระ  

  ๑.๒ สถานีรถไฟทับกฤช ตำาบลทับกฤช อำาเภอชุมแสง

  ๑.๓ วัดหนองหัวเรือ ตำาบลมหาโพธิ์ อำาเภอเก้าเลี้ยว

  ๑.๔ ที่ทำาการกำานันตำาบลบ้านมะเกลือ อำาเภอเมือง  

  ๑.๕ ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลวังมหากร อำาเภอท่าตะโก  

  ๑.๖ ตำาบลไผ่สิงห์ อำาเภอชุมแสง

 ๒. พืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุ ีดำาเนนิการระหวา่งวนัที ่๒๘ ตลุาคม – ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๔  จำานวน ๓ จดุ ดงันี้

   ๒.๑ อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

   ๒.๒ วัดแจ้งสิริสัมพันธ์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

   ๒.๓ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ตำาบลเกาะเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 สำาหรับระบบผลิตนำ้าดื่มระดับชุมชนนี้  เมื่อสถานการณ์นำ้าท่วมเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ยังมีประโยชน์ในการ

ผลิตนำ้าดื่มให้แก่ชุมชนเหมือนเป็นประปาหมู่บ้าน โดยใช้นำ้าดิบจากแหล่งนำ้าธรรมชาติในพื้นที่ต่อไป
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เทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยสำาเร็จรูปในถุงรีทอร์ต

      เทคโนโลยกีารผลติอาหารไทยสำาเรจ็รปูในถงุรทีอรต์เปน็ผลติภณัฑท์ีพ่รอ้มบรโิภคไดท้นัท ีผลติโดยใชห้ลกั

การทางวทิยาศาสตรอ์าหาร ผา่นกระบวนการฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยความรอ้นระดบัสเตอรไิลซ ์ผลติภณัฑจ์งึปลอด

เชื้อจุลินทรีย์ และเก็บที่อุณหภูมิห้องได้นาน ๑ ปี ในขั้นตอนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ อาหารในถุงรีทอร์ตจะได้รับการ

ส่งผ่านความร้อนได้อย่างรวดเร็ว และใช้ระยะเวลาสั้นกว่าอาหารท่ีบรรจุกระป๋อง ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารในถุง 

รีทอร์ตมีคุณภาพดีทั้งในด้าน สี กลิ่น รส และลักษณะเนื้ออาหาร

      วศ. ได้ศึกษาวิจัยผลิตอาหารไทยสำาเร็จรูปบรรจุในถุงรีทอร์ต ได้แก่ ข้าวหอมมะลิสำาเร็จรูป ข้าวกล้อง 

หอมมะลิสำาเร็จรูป ข้าวเสริมสุขภาพสำาเร็จรูป แกงเขียวหวานไก่ ต้มยำา ต้มข่าไก่ ผัดเผ็ดสะตอกุ้ง แกงส้มกุ้ง 

ยอดมะพร้าว และขนมไทย เช่น ทองหยอด ทองหยิบ และฝอยทอง ซึ่งอาหารเหล่านี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง 

กับสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากเป็นอาหารที่รับประทานได้ทันที เก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น วศ. 

โดยสำานักเทคโนโลยีชุมชน จึงผลิตอาหารสำาเร็จรูปในถุงรีทอร์ต เพื่อนำาไปช่วยเหลือประชาชนดังนี้

 - ข้าวสำาเร็จรูปบรรจุในถุงรีทอร์ต จำานวน ๒,๕๔๙ ถุง

 - พะแนงไก่สำาเร็จรูปบรรจุในถุงรีทอร์ต ๑,๕๔๐ ถุง

 การดำาเนินการ 

 ๑. วศ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำาอาหารสำาเร็จรูปในถุงรีทอร์ตซึ่งอยู่ในถุงยังชีพ 

  แจกใหก้บัประชาชนในพืน้ที ่อ.โกรกพระและ อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์เมือ่วนัที ่๒๔-๒๕ กนัยายน ๒๕๕๔

 ๒. วศ. นำาอาหารสำาเร็จรูปในถุงรีทอร์ตซ่ึงอยู่ในถุงยังชีพแจกให้กับประชาชนในพื้นท่ี อ.เมือง                    

  จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

 ๓. วศ. นำาอาหารสำาเร็จรูปในถุงรีทอร์ตซ่ึงอยู่ในถุงยังชีพแจกให้กับประชาชนในพื้นท่ีเขตบางแค                    

  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

วรรณดี มหรรณพกุล
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น้ำาหมักชีวภาพอเนกประสงค์ 

 นำ้าหมักชีวภาพ หรือ นำ้า EM ( Effective Microorganisms) หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 

ซึง่ ศ.ดร.เทรโูอะ ฮงิะ นกัวทิยาศาสตร์ ผูเ้ชีย่วชาญสาขาพชืสวน มหาวทิยาลยัรวิกวิ เมอืงโอกนิาวา ประเทศญีปุ่น่ 

ได้ทำาการศึกษาทดลองจนมกีารใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านสิง่แวดล้อม เช่น ช่วยเสรมิประสทิธภิาพ

การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย การขจัดกลิ่นเหม็น อับชื้นในห้องนำ้า การปรับแก้ไขคุณภาพนำ้า  

 สำาหรับนำ้าหมักชีวภาพที่กรมวิทยาศาสตร์บริการนำาไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยนั้น เตรียมได้จากการนำา 

หัวเชื้อจุลินทรีย์หมักกับอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีส่วนผสมของนำ้าตาลเป็นเวลา ๖ วัน เมื่อครบกำาหนดก็ทำาการกรอง 

แล้วบรรจใุส่ภาชนะ สำาหรบัวธิกีารใช้ ให้เตมินำา้หมกัชวีภาพ ๑ ลติรต่อพืน้ทีน่ำา้ขงัขนาด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๕ เมตร 

และลึก ๐.๕ เมตร  

 การดำาเนินการ 

 วศ. โดยสำานักเทคโนโลยีชุมชนผลิตนำ้าหมักชีวภาพอเนกประสงค์ จำานวน ๕๐,๐๐๐ ลิตร สำาหรับแจก 

ให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย คือ จังหวัดนนทบุรี (อำาเภอบางบัวทอง อำาเภอไทรน้อย และอำาเภอบางกรวย) 

จงัหวดัปทมุธาน ี(อำาเภอเมอืง อำาเภอลาดหลมุแก้ว และอำาเภอคลองหลวง) และจงัหวดันครปฐม (อำาเภอบางเลน) 

เดือนธันวาคม ๒๕๕๔-มกราคม ๒๕๕๕

โลชั่นทากันยุง

 วศ. มผีลงานวจิยัเกีย่วกบัผลติภณัฑ์สมนุไพรทีไ่ด้ถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่กลุม่

ชุมชนหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ลูกประคบ สบู่ แชมพู เป็นต้น จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นใน

หลายพืน้ที ่พบว่าบรเิวณทีม่นีำา้ท่วมขงัเป็นเวลานาน มกัจะมกีารแพร่พนัธุข์องยงุ ทีเ่ป็น

พาหะของโรคหลายชนดิ ดงันัน้ สำานกัเทคโนโลยชีมุชนจงึผลติโลชัน่ทากนัยงุเพือ่นำาไป

แจกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีนำ้าท่วมขังพร้อมกับนำ้าหมักชีวภาพ ในช่วงเวลาและ

พื้นที่ดำาเนินการดังกล่าวแล้ว

จิตต์เรขา ทองมณี
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การพัฒนาภาชนะเซรามิกหุงต้ม 

 ภาชนะเซรามิกหุงต้ม หมายถึง ภาชนะเซรามิกที่สามารถตั้งบนเตาไฟฟ้า เตาแก๊ส เตาอบ หรือเตาอบ

ไมโครเวฟ เพื่อปรุงอาหารให้สุก ภาชนะประเภทนี้แตกต่างจากภาชนะเซรามิกท่ีใช้รับประทานอาหารประเภท 

ถ้วย จาน ชาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเนื้อสโตนแวร์หรือพอร์ซเลน ไม่สามารถตั้งบนเตาได้ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์

การขยายตัวเมื่อร้อนสูง คือประมาณ 7-8×10-6/องศาเซลเซียส เมื่อนำาไปใช้หุงต้ม จะเกิดการแตกร้าวเสียหายได้ 

ภาชนะเซรามกิหงุต้มส่วนใหญ่ทำาจากเนือ้คอร์เดยีไรต์ (cordierite) หรอืเนือ้สปอดมูนี (spodumene)  เนือ่งจาก

วัสดุทั้งสองชนิดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนตำ่า ประมาณ 1-3×10-6/องศาเซลเซียส ทำาให้ทนต่อการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดี จึงนิยมนำาไปทำาผลิตภัณฑ์ที่ต้องทนสภาวะร้อนเย็น ในต่างประเทศนิยม

ใช้ภาชนะเซรามิกหุงต้ม เพราะสะดวก และปลอดภัย ภาชนะเซรามิกหุงต้มเมื่อใช้ปรุงอาหารสุกแล้ว สามารถ

ยกเสริฟได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายภาชนะ และภาชนะเซรามิกหุงต้มมีความปลอดภัย ปราศจากโลหะหนัก 

เนือ่งจากไม่มโีลหะปนในส่วนผสม ภาชนะประเภทนีจ้งึเหมาะอย่างยิง่กบัวถิชีวีติของคนยคุใหม่ ทีน่ยิมความสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย

 ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่สามารถผลติภาชนะเซรามกิหงุต้มได้ ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ ทำาให้ผลติภณัฑ์

ประเภทนีม้รีาคาแพง กรมวทิยาศาสตร์บรกิารจงึได้วจิยัและพฒันาภาชนะเซรามกิหงุต้มโดยวจิยัเนือ้คอร์เดยีไรต์ 

และเนื้อสปอดูมีนเพื่อใช้ทำาภาชนะเซรามิกหุงต้มอาหารที่สามารถตั้งบนเตา (stove-top) ได้โดยเนื้อคอร์เดียไรต์ 

(cordierite body) สังเคราะห์จากส่วนผสมของดินขาวระนอง ดินเหนียวลานสกา ทัลค์ อะลูมินา และเซอร์คอน 

ขึน้รูปด้วยวิธีการหล่อแบบ หรอืป้ันด้วยมอื เผาทีอ่ณุหภมู ิ๑๓๐๐ องศาเซลเซยีส ส่วนเนือ้สปอดมูนีสงัเคราะห์จาก

ส่วนผสมของสปอดูมีน ดินเหนียวลานสกา ทัลค์ และอะลูมินา ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบ เผาที่อุณหภูมิ ๑๒๕๐ 

องศาเซลเซียส นำาเนือ้ดินทีส่งัเคราะห์ได้มาวเิคราะห์ทดสอบสมบัตทิางกายภาพ ความทนทานต่อการเปลีย่นแปลง

ความร้อนอย่างฉับพลัน (thermal shock resistance) ส่วนประกอบทางแร่วิทยา และค่าสัมประสิทธิ์การขยาย

ตัวเมื่อร้อน คัดเลือกสูตรเนื้อคอร์เดียไรต์ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนตำ่า 3.54x10-6/องศาเซลเซียส 

เนือ้สปอดมูนีทีม่ค่ีาสมัประสทิธิก์ารขยายตัวเมือ่ร้อนตำา่ 2.60x10-6/องศาเซลเซียส และทนต่อการเปลีย่นแปลงความ

ภาพพิธีลงนามการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำาภาชนะ

เซรามิกหุงต้ม ให้กับบริษัท ซี วี บี จำากัด

ภาพภาชนะเซรามิกหุงต้มที่ได้จากการวิจัยพัฒนา

วรรณา ต. แสงจันทร์
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ร้อนอย่างฉับพลันได้ถึงอุณหภูมิ ๔๐๐ องศาเซลเซียส 

มาพัฒนาสูตรเคลือบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว 

เมื่อร้อนตำ่ากว่าเนื้อดินดังกล่าว เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ ์

มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น และเคลือบไม่แตกราน จากนั้น

ทดลองทำาเป็นภาชนะหงุต้ม และทดสอบการใช้งานจรงิ

บนเตาไฟฟ้าและเตาแก๊ส ภาชนะเซรามิกหุงต้มท่ีได้ 

ปราศจากการแตกร้าวเสยีหาย นอกจากน้ันแล้วภาชนะ

เซรามกิหงุต้มมกีารกระจายความร้อนได้อย่างสมำา่เสมอ 

ทำาให้อาหารสุกทั่วถึงเท่ากัน และให้รสชาติของอาหาร

ที่ดีกว่า สามารถเก็บรักษาความร้อนของอาหารไว้ได้

นานกว่า และ การล้างทำาความสะอาด ทำาได้ง่ายกว่า 

เนื่องจากมีผิวเคลือบมัน ทำาให้อาหารไม่ติดก้นภาชนะ  

 ผลงานวิจัยดังกล่าวได้นำาไปยื่นจดสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การทำาภาชนะเซรามิกหุงต้มให้แก่บริษัท ซี วี บี จำากัด เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อผลิตจำาหน่าย 

เชิงพาณิชย์ต่อไป

ภาพการทดลองใช้งานจริง
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ประเด็นน่าสนใจจากการสัมมนา

“Harmonization of Assessors, TSC and LAC 2011”

ของหน่วยรับรอง วศ.

 สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบใน

การใหก้ารรับรองความสามารถหอ้งปฏบิติัการทดสอบและผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความชำานาญหอ้งปฏบัิตกิาร 

โดยดำาเนินงานตามข้อกำาหนด ISO/IEC 17011 : Conformity assessment-General requirements for 

accreditation bodies ขัน้ตอนทีม่คีวามสำาคญัในกระบวนการรบัรอง คอื การประเมนิความสามารถหอ้งปฏบิตัิ

การทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการโดยคณะผู้ประเมินของสำานักฯ 

การพิจารณาข้อมูลสรุปผลการตรวจประเมินโดยคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

(Technical Sub Committee, TSC) และการพิจารณาให้การรับรองฯ โดยคณะกรรมการรับรองระบบงานห้อง

ปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Committee, LAC) ซ่ึงท้ังสามข้ันตอนมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ

ว่าการดำาเนินงานของห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นไปตามข้อกำาหนด ISO/IEC 17025 : General requirements 

for the competence of the competence of testing and calibration laboratories และการดำาเนินงาน

ของผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความชำานาญหอ้งปฏบิตักิารเปน็ไปตามขอ้กำาหนด ISO/IEC 17043 : Conformity 

assessment - General requirements for proficiency testing รวมทั้งข้อกำาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไข

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการของ

สำานักฯ นอกจากความสามารถและประสบการณ์ของผู้ประเมินแต่ละท่านแล้ว การประเมินภายใต้ข้อกำาหนด

เดียวกัน ด้วยวิธีการและหลักการทางวิชาการที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน รวมทั้งแนวทางการพิจารณาให้การ 

รับรองฯ ของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันย่อมทำาให้เกิดความเชื่อมั่น 

ในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำานักฯ จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Harmonization of Assessors, 

TSC and LAC 2011” ขึน้เมือ่วนัที ่๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ บ้านอมัพวา รสีอรท์ แอนด ์สปา จ.สมทุรสงคราม 

ผลจากการสัมมนาดังกล่าวได้มีการสรุปประเด็นที่น่าสนใจทางวิชาการหลายประเด็นดังนี้

ศันสนีย์ ชีระพันธ์
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 ประเด็น การสอบเทียบและทวนสอบเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทดสอบจุลชีววิทยา เช่น ตู้อบ (oven) 

ที่ใช้สำาหรับฆ่าเชื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทดสอบจุลชีววิทยาจำาเป็นต้องดำาเนินการสอบเทียบ

และทวนสอบทุกปีหรือไม่

 สรปุ ตู้อบทีใ่ช้สำาหรบัฆ่าเชือ้เครือ่งแก้วและอปุกรณ์ในห้องปฏบิตักิารทดสอบจลุชวีวทิยาไม่จำาเป็นต้องสอบ

เทยีบ แต่ควรทวนสอบใช้งาน จากเอกสาร EA-4/10:2002 “Accreditation for microbiological laboratories” 

ระบุว่าให้ทำาครั้งแรกเมื่อรับเครื่องมือมาใช้งาน และทวนสอบเป็นประจำาทุก ๒ ปี และทุกครั้งหลังการซ่อมบำารุง 

โดยพิจารณาความคงที่ (stability) และความสมำ่าเสมอ (uniformity) ของอุณหภูมิ พร้อมท้ังเฝ้าระวังอุณหภูมิ

ทุกครั้งที่ใช้งาน 

 นอกจากนีย้งัสามารถพจิารณารายละเอยีดการสอบเทยีบ การทวนสอบการปฏบิตังิาน และการบำารงุรกัษา

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทดสอบจุลชีววิทยาเพิ่มเติมได้จากเอกสาร ISO 7218:2007 

 ประเด็น การออกรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ สามารถใช้คำาว่า Certificate of Analysis 

แทนคำาว่า Test report ได้หรือไม่

 สรุป การออกรายงานผลการทดสอบจะใช้คำาใดก็ได้ แต่ต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำาหนด ISO/IEC 

17025:2005 ข้อ ๕.๑๐ ทั้งนี้ต้องมีข้อความแสดงถึงการรับรองผลการทดสอบเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น 

และขอ้ความในรายงานผลการทดสอบต้องไมส่ือ่ใหเ้กดิความเข้าใจผดิ เชน่ การรบัรองผลการทดสอบทัง้รุน่ (batch) 

ของการผลิต เป็นต้น แต่สามารถให้รายละเอียดหมายเลขการผลิตได้

 ประเด็น การสอบเทียบ Vacuum oven มีวิธีการอย่างไร ต้องแยกสอบเทียบ oven กับ vacuum หรือไม่

 สรปุ วธิกีารสอบเทยีบ Vacuum oven ควรสอบเทยีบ oven และ vacuum ทัง้ชดุไปดว้ยกนั รายละเอยีด

สามารถศกึษาเพิม่เตมิในเอกสาร G-20-1/02-08 Guidelines for Calibration and Checks of Temperature 

Controlled Enclosures.

 จากการสัมมนาที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่ามีหลายประเด็นที่ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการฯ และ 

คณะกรรมการฯ ใหค้วามสนใจในด้านวชิาการอยา่งลกึซึง้และหลากหลาย ซึง่ไดน้ำามาแลกเปลีย่นจากประสบการณ์

และความชำานาญของแต่ละบุคคล จึงร่วมกันให้ข้อคิดเห็นพร้อมแนวทางท่ีผู้สนใจหรือมีคำาถามในประเด็นนั้น ๆ 

สามารถไปพจิารณาและศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากเอกสารทีแ่นะนำา อนัจะทำาใหเ้กดิประโยชนส์ว่นตน และทำาให้

วิธีการตรวจประเมินทางด้านวิชาการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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วิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานสำาหรับการทดสอบสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบหลัก

ในอาหารสัตว์ที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ

 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยมีความเกี่ยวข้อง

และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งด้านการแปรรูปสัตว์นำ้าและการแปรรูปเนื้อสัตว์ เนื่องจากเป็นโครงสร้าง

ต้นทุนที่สำาคัญของการเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์ประกอบด้วยวัตถุต่าง ๆ เช่น รำา ปลายข้าว เมล็ดข้าวโพด ปลาป่น 

กากถัว่ต่าง ๆ  มนัสำาปะหลงั ตลอดจนหญ้าและพชืตระกลูถ่ัวบางชนดิ ซึง่มสีารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ ได้แก่ โปรตนี 

ไขมัน แร่ธาตุต่าง ๆ  ในปริมาณที่แตกต่างกัน หากใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เพียงชนิดเดียวเลี้ยงสัตว์ สัตว์จะได้รับสาร

อาหารไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ จึงต้องนำาวัตถุดิบเหล่านี้มาผสมเข้าด้วยกันตามสัดส่วนท่ีต้องการให้เป็น

อาหารผสมสำาเรจ็รปูสำาหรับเลีย้งสตัว์ คุณภาพของอาหารสตัว์สามารถตรวจสอบได้โดยการหาปรมิาณสารอาหารที่

เป็นองค์ประกอบหลัก (proximate analysis) เช่น โปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น เถ้า นอกจากนั้นอาจมีการตรวจ

เชือ้รา สารพษิเจอืปนเพือ่ให้อาหารสตัว์นัน้มคีวามปลอดภยั การตรวจสอบสารอาหารทีเ่ป็นองค์ประกอบหลกัใน

วัตถดุบิอาหารสตัว์มวีตัถปุระสงค์เพือ่นำาผลการทดสอบไปใช้ในการคำานวณสตูรอาหารสตัว์ และยงัใช้เป็นเกณฑ์ใน

การตั้งราคาวัตถุดิบตามปริมาณโปรตีน ความชื้น เป็นต้น ส่วนผลการทดสอบสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบหลัก

ในอาหารสตัว์นัน้เพือ่ให้ทราบว่าอาหารสตัว์น้ันมสีารอาหารทีเ่หมาะสมกบัชนดิของสตัว์ ระยะการเจรญิเตบิโตของ

สัตว์ สุขภาพอนามัยของสัตว์ และผลผลิตของสัตว์ อาทิ เนื้อสัตว์ นำ้านม ไข่ ของสัตว์ที่เลี้ยงอยู่หรือไม่

 ดงันัน้การทดสอบสารอาหารทีเ่ปน็องคป์ระกอบ

หลักในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์จึงมีความ

สำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งที่ห้องปฏิบัติการจะต้อง

ปฏบิตัติามวธิมีาตรฐานหรือใชว้ธิมีาตรฐานเปน็แนวทาง

ในการพัฒนาวิธทีดสอบ โดยวธิทีดสอบทีเ่ปน็มาตรฐาน

ทีห่อ้งปฏบิตักิารนิยมนำามาใชใ้นการทดสอบสารอาหาร

ที่เป็นองค์ประกอบหลักในอาหารสัตว์ มีดังนี้

ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์
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รายการ วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ วิธีทดสอบ

โปรตีน อาหารสัตว์และ
วัตถุดิบอาหารสัตว์

-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, method 981.10
-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, method 990.03
-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, method 991.20
-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, method 992.15
-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, method 2001.11
-ISO 5983-1 : 2005
-ISO 5983-2 : 2005

อาหารสัตว์ผสม
สำาเร็จรูป

-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, method 990.03
-ISO 5983-2 : 2005

หางเนยผง
สำาหรับสัตว์

-ISO 8968-2 : 2002
-ISO 21543 : 2006

ไขมัน อาหารสัตว์และ
วัตถุดิบอาหารสัตว์

-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, Method 920.39
-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, Method 954.02
-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, Method 2003.05
-ISO 11085 : 2008
-ISO 6492 : 1999

อาหารสัตว์ผสม
สำาเร็จรูป

-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, Method 920.39
-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, Method 2003.05

กาก อาหารสัตว์และ
วัตถุดิบอาหารสัตว์

-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, method 978.10
-AOCS Approved Procedure Ba 6a-05 ANKOM Technology, 2006, 
method 10
-ISO 6865 : 2000

อาหารสัตว์ผสม
สำาเร็จรูป

-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, method 978.10
-ISO 6865 : 2000

ความชื้น อาหารสัตว์ อาหาร
สัตว์ผสมสำาเร็จรูป
และวัตถุดิบอาหาร

สัตว์

-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, method 930.15
-ISO 6496 : 1999

กากเมล็ดพืชนำ้ามัน -ISO 771 : 1977

เถ้า อาหารสัตว์และ
วัตถุดิบอาหารสัตว์

-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, method 942.05
-ISO 5984 : 2002

อาหารสัตว์ผสม
สำาเร็จรูป

-AOAC Official Methods of Analysis, 18thed., 2005, method 942.05

 จากขอ้มลูดงักลา่ว หอ้งปฏบิตักิารสามารถเลอืกใชว้ธิทีดสอบไดต้ามความเหมาะสม ตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการใช้งาน และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยต้องคำานึงถึงการจัดทำาคุณลักษณะเฉพาะที่แสดง

คุณสมบัติของวิธีที่เลือกใช้ เช่น ความถูกต้อง (trueness) ความเที่ยง (precision) ช่วงของการทดสอบ รวมไปถึง

ปัจจัย ด้านบุคลากร สถานที่ ภาวะแวดล้อม เครื่องมือ ความสอบกลับได้ของการวัด การจัดการตัวอย่างทดสอบ 

การประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วย เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นท่ียอมรับ น่าเช่ือถือ และสามารถนำาผลการ

ทดสอบไปใช้ในทางการค้าได้
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เส้นทางสู่ห้องปฏิบัติการสีเขียว (A Walk to Green Laboratory))

 เพือ่เป็นการตอบรบัยทุธศาสตร์ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ด้านพฒันาศนูย์การฝึกอบรมด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของประเทศ สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ในฐานะหน่วยงานที่ 

รบัผดิชอบด้านดำาเนนิการพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด้วยการส่งเสรมิความรู ้และ

เทคนิคการปฏบิติัการทีถ่กูต้อง สำานกัฯ จำาเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมกีารสือ่สารกบัผูใ้ช้บรกิารอย่างต่อเนือ่งเพือ่จะได้รบั

ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ใช้บริการ

 เมื่อวันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๔ สำานักฯ ได้จัดทำาโครงการสัมมนาพิเศษ เรื่อง เส้นทางสู่ห้องปฏิบัติการ	

สีเขียว	(A	Walk	to	Green	Laboratory) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการของสำานักฯ อย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์

ของโครงการคอืเพือ่สร้างความตระหนกัและเป็นแนวทางให้ผูป้ฏบิตังิานในห้องปฏบิตักิารและผูท้ีเ่กีย่วข้อง เรือ่ง

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีวิธีดำาเนินการที่ดีใน 

ห้องปฏบิตักิารทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของผูป้ฏบิตังิาน และเกดิของเสยีจากสารเคม ีของอนัตรายปนเป้ือนสู่

สิง่แวดล้อม มกีารออกแบบห้องปฏบิติัการเพือ่ความปลอดภยั ตลอดจนมแีนวคดิในการใช้พลงังานและการอนรุกัษ์

อย่างประหยดัและเหมาะสมแก่อปุกรณ์ เครือ่งมอืต่าง ๆ  ในห้องปฏบัิตกิารรวมทัง้เป็นการประชาสมัพนัธ์กจิกรรม

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการตามกลยุทธ์การดำาเนินงานการตลาดเชิงรุก 

 การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐที่

ทำางานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งบุคลากรของ วศ. จำานวน ๔๘๕ คน ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ี

มีชื่อเสียงจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นวิทยากร 

นพเก้า เอกอุ่น
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	 การสัมมนาครั้งนี้	ประกอบด้วย  

 ๑. การบรรยาย เรื่อง ห้องปฏิบัติการสีเขียวเก่ียวกับเราอย่างไรโดย รศ.สุชาตา ชินะจิตร ผู้เช่ียวชาญ 

แห่งศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย

ท่านได้บรรยายถึงเนื่องจากกระแสโลกและแนวคิดในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ประชาชนให้ความสำาคัญกับความ

ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสภาวะโลกร้อนด้วย มีมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมปัจจัยท่ีจะก่อให้

เกดิผลเสียตามมา เช่น มาตรการระดับระหว่างประเทศ ความต้องการจากผูบ้รโิภค มาตรการทางการค้า มาตรการ 

สมัครใจ ซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นเครื่องผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าปฏิบัติตาม เพราะถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็จะขายสินค้า

ไม่ได้ตามระบบการค้าเสรี 

 ๒. การอภิปราย หัวข้อ Lab ไทย ก้าวไกลไป 

Green Lab คณะวิทยากรประกอบด้วย ผศ.สุชาดา 

ไชยสวัสด์ิ ผู ้ จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน 

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (มจธ.) 

คุณเอนก วีรสาร HSEQ Manager จาก บริษัท HMC 

Polymers คุณพรพิมล เจริญส่ง ผู้อำานวยการส่วน 

สารอันตราย จากกรมควบคุมมลพิษ และรอง อวศ. 

จันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

บริการ เป็นผู้ดำาเนินรายการ สรุปว่าการจัดทำา Green 

Lab ที่คำานึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยลดการ 

ปลดปล่อยของเสยีหรอืมลพษิสูส่ิง่แวดล้อม การจดัการ

ความปลอดภัยที่ลดการเสี่ยงอันตรายของผู้ปฏิบัติงาน 

การจัดการพลังงานในการทำางานห้องปฏิบัติการ และ

การจัดการคน ซึ่งเป็นหัวใจกำากับความสำาเร็จในการ 

จัดทำา Green Lab ที่ให้ความสำาคัญกับผู้ปฏิบัติงาน 

ที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีการ 

จัดทำาเป้าหมายและวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนแต่ละ 

เป้าหมาย ประเมินและติดตามความก้าวหน้าโครงการ

ต่อเนื่อง ซึ่งการก้าวสู่ Green Lab จะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนสำาหรับทุกๆ คน 

 ๓. การบรรยาย เรื่อง Inspire lab design by safety โดย ดร.ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ไน ผู้

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกแบบห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย บรรยาย สรุปได้ว่าห้องปฏิบัติการท่ีดีน้ัน

จะต้องมปีระสทิธภิาพ สามารถปรบัเปลีย่นการใช้งานได้ มคีวามปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิาน เข้ากบัสิง่แวดล้อมได้คือ 

ไม่ปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับจากชุมชนข้างเคียงหรือรัฐบาลคือทำาให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

สร้างด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มทุนในการจัดการและการบำารุงรักษา สิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการต้องคำานำาถึง และสิ่งที่

สำาคัญที่ต้องคำานำาถึงในการออกแบบห้องปฏิบัติการคือ ในการทดสอบวิเคราะห์ วิจัยของเรานั้นใช้สารเคมีอะไร 

และเราจะมีวิธีที่เหมาะสมในการกำาจัดสารเคมีนั้นอย่างไร ทำาให้การออกแบบแต่ละห้องปฏิบัติการแต่ละแห่ง 

แตกต่างกัน ซึ่งหลักในการออกแบบห้องปฏิบัติการนั้นต้องวิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายอะไรบ้าง

และหาทางลดความเสี่ยงในปัจจัยนั้น ๆ การออกแบบห้องปฏิบัติการต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนดและ 

มีนโยบายจากรัฐบาลกำากับดูแลอยู่
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 ๔. การเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อก้าวสู่ห้องปฏิบัติการสีเขียว คณะวิทยากร

ประกอบด้วย คุณปรีชา จึงสมานุกูล สำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ดร.วันดี ลือสายวงศ์ ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี และดร.ปวีณา เครือนิล กรมวิทยาศาสตร์บริการ สรุปว่า บุคลากรใน

ห้องปฏิบัติการต้องมีความตระหนักถึงความปลอดภัย มีความรู้เบ้ืองต้นในการจัดการสารเคมี เก็บสารเคมีต้อง

แยกเป็นประเภทแบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน และแยกเก็บสารเคมีที่ไวต่อการทำาปฏิกิริยากันให้ห่างกัน มีความรู้เรื่อง

เอกสารความปลอดภยั (SDS) การจดัการของเสยีจากสารเคม ีมคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งการใช้อปุกรณ์ป้องกนัส่วน

บุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นด้วย ส่วนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

สิง่ทีมุ่ง่เน้นเร่ืองความปลอดภยัคอื พวกเชือ้โรคต่างๆ ว่ามอีนัตรายมากน้อยแค่ไหน เป็นเชือ้โรคระดบัไหน สามารถ

ติดต่อได้อย่างไร ถ้าเรามีความรู้ก็จะสามารถป้องกันได้

 การจัดสัมมนาครั้งนี้นอกจากมีการบรรยายและอภิปรายทางวิชาการแล้ว ยังมีการจัดแสดงผลงานของ 

พศ. ประกอบด้วย เอกสาร ซีดีประกอบการฝึกอบรม โปสเตอร์ และวีดิทัศน์ รวมทั้งการแสดงผลงานของสภา

วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานเอกชนด้วย

 จากการสมัมนาคาดว่าผูเ้ข้าร่วมซึง่ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้าน ว&ท จะได้รบัการพฒันาเกีย่วกบัแนวทางการ

พฒันาห้องปฏบิตักิารทีป่ลอดภยั ได้เพิม่พนูความรูใ้นเรือ่งความปลอดภยัในห้องปฏบิตักิาร การจดัการสารเคมใีน

ห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีวิธีดำาเนินการที่ดีในห้องปฏิบัติการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

และเกดิของเสยีจากสารเคม ีของอนัตรายปนเป้ือนสูส่ิง่แวดล้อม รวมทัง้ทราบแนวทางการออกแบบห้องปฏบิตักิาร

เพื่อความปลอดภัย ตลอดจนมีแนวคิดในการใช้พลังงานและการอนุรักษ์อย่างประหยัดและเหมาะสมแก่อุปกรณ์ 

เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
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โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา

 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำาข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนา โดยแนะนำาแหล่งสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสำาคัญ 

ตลอดจนเว็บไซต์ที่สำาคัญและบริการต่างๆ รวมทั้งวิธีการหรือเทคนิคในการสืบค้นสารสนเทศฯ กลุ่มเป้าหมายคือ

นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานจากภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา โดยจัดกิจกรรมฯ จำานวน ๖ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม

จำานวน ๒๙๙ คน จากภาคเอกชน จำานวน ๖ บริษัท ได้แก่ บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำากัด บริษัท กิฟฟารีน 

สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลแคร์ จำากัด บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำากัด หจก. กิจวิริยะ เทรดดิ้ง 

บรษิทั SGS (Thailand) limited บรษิทั T.I.H จากภาครฐั ๓ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา 

สำานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และสำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

วริศรา แสงไพโรจน์
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและนำาสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพของชุมชน

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเข้าถึงข้อมูลแหล่งความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ 

ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในหมู่บ้าน

วิทยาศาสตร์ อำาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เห็นความสำาคัญ เกิดแรงจูงใจในการ 

ต่อยอด สามารถนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างเสริมรายได้ รวมท้ังแนะนำา

ทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารของสำานกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีูร่ะดบัชมุชน

ท้องถิ่น เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สถานที่จัดคือโรงเรียน

วเิศษชยัชาญวทิยาคม อำาเภอวเิศษชยัชาญ จังหวดัอ่างทอง เมือ่วนัที ่๒๙-๓๐ มถินุายน ๒๕๕๔ มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 

จำานวน ๒๒๐ คน เนื้อหาที่อบรม ได้แก่ การบรรยาย

และฝึกปฏิบัติการเข้าถึงสารสนเทศจากเว็บไซต์ของ

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การแนะนำาข้อมูลเฉพาะเรื่องเพื่อการสร้าง

รายได้สร้างอาชีพ ฐานการเรียนรู้ เรื่อง เกษตรอินทรีย์

และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และ

วัสดุบำารุงดินอินทรีย์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์

สำาหรับเยาวชน

อารียา อุทัยรุ่งเรือง
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จากอดีต...สู่ปัจจุบัน หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม เป็นอีกชื่อหนึ่งของสำานักสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ที่ตั้งขึ้นหลังจากมีการปรับภูมิทัศน์และพื้นที่บริการชั้น ๑ โดยได้รับความเห็นชอบจาก นายเกษม 

พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ใช้ชื่ออาคารว่า “หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม” เพ่ือ

เป็นเกียรติแด่ ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีคนแรกของกรมวิทยาศาสตร์ ซ่ึงริเริ่มให้มีงานห้องสมุดเมื่อ ๗๘ ปีท่ีแล้ว 

(พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๕๕๔) และเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านที่ต้องการให้มีหอสมุดวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อ

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าในทางวิทยาศาสตร์สำาหรับผู้สนใจท่ัวไปของชาติ โดยแนวคิดในการปรับปรุงเกิดข้ึนในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ นายปฐม แหยมเกตุ อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 

๑ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิต โดยอนุมัติงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มดำาเนินการปรับปรุงเมื่อวันที่ ๓  

พฤษภาคม ๒๕๕๓ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และทำาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๓  

 การปรบัปรงุพืน้ทีช่ัน้ ๑ จำานวน ๗๐๐ ตารางเมตร มกีารจดัแบ่งพืน้ทีแ่ยกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซนบรกิาร 

เน้นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ประกอบด้วย บริการยืม-คืน บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม บริการ SDI 

บรกิารสารสนเทศสนบัสนุนงานวจัิย บรกิารโสตทศันวสัด ุฯลฯ โซนวชิาการ จดัทำาเป็นห้องค้นคว้าวจิยัซึง่ให้บรกิาร

ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ เช่น CA on Web, E-book ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีโซนอินเทอร์เน็ต โซนสิ่งพิมพ์ใหม่ 

โซนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งมีพื้นที่สำาหรับจัดการเสวนา และเวทีสำาหรับจัดกิจกรรม 

 นับตั้งแต่อดีต หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งได้

เป็น ๖ ยุค ดังนี้

       ๑.	 ยุคแรกเริ่มก่อตั้ง (พ.ศ.	๒๔๗๖-๒๔๘๒)

  ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้จดัตัง้ “แผนกห้องสมดุ” ขึน้ภายใต้สงักดัสำานกังาน

เลขานกุาร กรมวทิยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ และเปลีย่นเป็น “แผนกสารบรรณ

และห้องสมุด” ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ มีขุนจำารัสรสายน เป็นหัวหน้าแผนก

  ดร.ตั้ว ลพานุกรม ซึ่งดำารงตำาแหน่งอธิบดีคนแรกของกรมวิทยาศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ท่านเป็นผู้สนับสนุนและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ห้องสมุด 

ด้วยอุปนิสัยที่ท่านเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการแสวงหาวิชาความรู้และรักการอ่านหนังสือ

เป็นอย่างยิ่ง และมองเห็นความสำาคัญของห้องสมุดในการเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า

วชิาความรูเ้พือ่ช่วยเพิม่เตมิปัญญาในการปฏบิตังิานและ

ประสบการณ์ของชวีติ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๐ สมยั

ที่ท่านดำารงตำาแหน่งอธิบดี ห้องสมุดมีสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นถึง 

๒.๔ เท่า รวม ๑,๓๑๔ เล่ม วารสารเพิ่มเป็น ๔๘ รายชื่อ 

จากเดิมที่มีหนังสือเพียง ๕๔๗ เล่ม วารสารมีไม่ถึง ๑๐ 

รายชื่อ ท่านได้เสริมตัวอาคารของกรมฯ ที่เป็นชั้นเดียว 

ซ่ึงก่อสร้างมาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ขึน้เป็น ๒ ชัน้ ห้องสมุด

ได้ย้ายไปอยู่ชั้นสองขยายเนื้อที่มากกว่าเดิม ๒ เท่า และ

ทำาพิธีเปิดเมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๗๙ 

อุดมลักษณ์ เวียนงาม
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 ๒.	 ยุคสร้างรากฐานสู่สากล	(พ.ศ.	๒๔๘๓-๒๔๙๕)

  ในปี พ.ศ.๒๔๘๓ งานห้องสมดุได้แยกออกมาเป็นแผนกหอสมดุวทิยาศาสตร์ ในกระทรวงการเศรษฐกจิ 

โดยมี ดร. ปุ๋ย โรจนบุรานนท์ ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าแผนก ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์ ในปีนี้เอง นางสาวเปรอสิริ 

เภกะนันท์ ได้เข้ารับราชการที่กรมวิทยาศาสตร์ ต่อมา ได้ดำารงหัวหน้าแผนกห้องสมุด พ.ศ. ๒๔๘๖ ช่วงเวลานี ้

ทีป่ระเทศไทยได้เข้าสูภ่าวะสงครามการตดิต่อกบัต่างประเทศมอีปุสรรค ทำาให้จำานวนหนงัสอืและวารสารทีจ่ดัหา

หนังสอืได้หยดุชะงกัลง ห้องสมดุได้ถอืโอกาสนีป้รบัปรงุด้านระบบการจดัการตามแบบมาตรฐานสากลด้วย ระบบ

ทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) มีการจัดทำาบัตรดรรชนี (Index card) นอกจากนี้ยังได้เริ่ม 

จัดทำาบัตรดรรชนีเพื่อสืบค้นวารสารอีกด้วย

                                                                         

  พ.ศ. ๒๔๘๕ ห้องสมุด 

เปลี่ ยนชื่ อ เป ็นแผนกห ้องสมุด 

กรมวิทยาศาสตร์ โดยย้ายมาสังกัด

กระทรวงการอุตสาหกรรม โดยมี 

ดร.ปุ๋ย โรจนบุรานนท์ ยังคงดำารง

ตำาแหน่งหัวหน้าแผนก 

  กรมวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นจนตัวอาคารเดิมไม่พอรองรับ ดร.ตั้ว ลพานุกรม จึงได้

เจรจาขอเช่าทีด่นิตำาบลทุง่พญาไท จากสำานกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ เพือ่ก่อสร้างอาคารทีท่ำาการใหม่ 

โดยเริ่มดำาเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๒ และทำาพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๙๖

	 ๓.	 ยุคขยายงาน	สร้างเครือข่าย	(พ.ศ.	๒๔๙๖-๒๕๐๕)	

  ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เดือนกุมภาพันธ์ ห้องสมุดได้ย้ายสถานที่ตั้งจากถนนมหาราช มาที่ทำาการกรม

วิทยาศาสตร์ใหม่ ถนนพระรามที่ ๖ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ กรมวิทยาศาสตร์มีนโยบายให้ห้องสมุดจัดตั้ง 

Interlibrary Association มีห้องสมุดของกรมฯ เป็นศูนย์กลาง ห้องสมุดได้ส่งหนังสือเชิญผู้รับผิดชอบห้องสมุด

ของหน่วยราชการและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชมุหารอืจดัตัง้ศนูย์กลางห้องสมดุทางวทิยาศาสตร์และทางเทคนคิ

ในประเทศ (Scientific and Technical Library Centre) เพื่อพัฒนาเป็นหอสมุดทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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มผีูแ้ทนห้องสมดุเข้าร่วมประชมุจำานวน ๒๖ แห่ง ในช่วงเวลานีห้้องสมดุได้ขยายงานอย่างรวดเรว็ โดย พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ได้รับมอบให้จัดการดำาเนินงานห้องสมุดพลังงานปรมาณูเพื่อสันติของคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่ง โดยรับมอบสิ่งพิมพ์เป็นทางการ เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ 

มีการขยายพื้นที่เพิ่มอีกเป็น ๖๕๐ ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังได้บรรจุบรรณารักษ์ปริญญาโทจากต่างประเทศ 

๑ คน เพื่อทำางานที่ริเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และทำาบัตรรายการร่วม (Cooperative Cataloging) รวมทั้งรวบรวม

รายชื่อวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในประเทศไทยให้สมบูรณ์

 ๔.	 ยุคเปิดกว้างสู่สากล	บุกเบิกสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม	(พ.ศ.	๒๕๐๖-๒๕๓๐)

  นางสาว ทวีลักษณ์ บุญคง ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าแผนกห้องสมุด เมื่อวันท่ี ๑๕ พ.ค. 

๒๕๐๖ ซึ่งให้ความสำาคัญในการใช้สารสนเทศจากเอกสารมาตรฐานและสิทธิบัตร ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้า

ทางวทิยาศาสตร์และของอตุสาหกรรมไทย เพราะเช่ือมัน่ว่าเอกสารสทิธบัิตรเป็นจดุเริม่ต้นท่ีดท่ีีสดุสำาหรบัผูค้้นคว้า

วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๑ ห้องสมุดได้รับการยกฐานะข้ึนเป็น “กองสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หลังจาก อ.ทวีลักษณ์ ผู้อำานวยการกองสนเทศฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ 

สทิธบิตัรเพือ่การค้นหาข้อสนเทศทางเทคโนโลย ีจากองค์การทรพัย์สนิทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual  

Property Organization : WIPO) จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์สนเทศสิทธิบัตร” และติดต่อขอความช่วยเหลือ 

ด้านเอกสาร การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา และการสืบค้น

เพือ่ให้สารสนเทศสทิธบิตัรแก่ผูใ้ช้ห้องสมดุ จากองค์การทรพัย์สนิทางปัญญาแห่งโลก และสำานกังานสทิธบิตัรยโุรป 

นอกจากน้ี ยงัรับบริการติดต่อกบัศูนย์เอกสารสทิธบัิตรระหว่างประเทศ (International Patent Documentation 

Center : INPADOC) ในการจัดหาสารนิเทศสิทธิบัตร 

	 ๕.	 ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบริหารงานคุณภาพ	(พ.ศ.	๒๕๓๑-๒๕๕๑)

  พ.ศ. ๒๕๓๑ กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและการพลังงาน มีผู้อำานวยการคือ นางทัศนีย์ วัชระรังษี ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนการนำาระบบ QC 

และสร้างความตระหนกัเกีย่วกบั ๕ ส เพือ่การบรหิารจดัการ และให้การสนบัสนนุผูป้ฏบิตังิานในการนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

  พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๑  ผูอ้ำานวยการ คอื นางมยรุ ีผ่องผดุพนัธ์ ได้มกีารพฒันางานด้วยการนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานจำานวนมาก จึงทำาให้เกิดการปรับโครงสร้างของหน่วยงานจากระดับกองเป็น

สำานักและปรับเปลี่ยนตำาแหน่งผู้ปฏิบัติงานโดยรับบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อมาปฏิบัติ

งานร่วมกับบรรณารักษ์ โดยโครงสร้างการปรับเปลี่ยนหน่วยงานมีดังนี้
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  - ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กองสนเทศวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

  - ปี พ.ศ. ๒๕๔๕- สำานักหอสมุดและ

ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรม

วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

 

 	 นโยบายและโครงการทีส่�าคญั สรปุได้ดงันี้

   • จัดทำาโครงการศูนย์ข้อสนเทศทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

คือ การสร้างศักยภาพการให้บริการข้อมูลความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทรัพยากรสารสนเทศ

ทั้งในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์ และวัสดุสารนิเทศประเภทอื่น

ด้วยระบบข่ายงานอย่างกว้างขวาง สามารถให้บริการ

ตรวจค้นสารสนเทศตรงกับความประสงค์ของผู ้ใช้ 

พร้อมที่จะเป็นเครือข่ายหนึ่งในระบบสารนิเทศวิชาการแห่งชาติ (National Information System) จากนั้นได้

นำาหน่วยงานเข้าสู่การเป็นสมาชิกของเครือข่ายระบบสารนิเทศวิชาการแห่งชาติ และเป็นประธานคณะทำางาน

ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   • แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรใน

การจัดทำามาตรฐานการลงรายการเดียวกันเรียกว่า “MOSTEMARC (Ministry of  Science Technology and 

Energy Machine Readable Cataloguing Data Format)” ซึ่งมีพื้นฐานโครงสร้างในแนวเดียวกับมาตรฐาน

สากลของอเมริกาคือ US MARC

   • พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และบริการห้องสมุดจากระบบมือสู่ระบบการใช้ห้องสมุด

อัตโนมัติ

   • รเิริม่การบรหิารงานด้วยระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9000 ตัง้แต่เวอร์ชนั ISO 9001 : 1994  

ซึ่งได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นหน่วยงานแรกของ วศ. และผลักดันในการใช้ระบบ 

๕ ส เพื่อพัฒนางานและบุคลากร 

   • พัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมด้านไอทีให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการและสนับสนุน

บุคลากรสำานักหอสมุดฯ ให้ได้รับการพัฒนาด้านไอทีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา

   • ริเริ่มการนำาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยวัสดุย่อส่วนมาใช้ในห้องสมุดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

จนถึงปัจจุบัน และให้การสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานอย่างต่อเนื่อง

   • ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ไอทีของกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นทางการ ในปี ๒๕๔๕ โดยจัดทำา

โครงการเพื่อพัฒนาระบบและวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

   • ริเริ่มการเป็นหน่วยงานให้การฝึกงานแก่นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้าน

บรรณารักษศาสตร์ ต่อมาภายหลังเมื่อระบบไอทีมีความพร้อมก็ขยายขอบเขตการฝึกงานให้ครอบคลุมสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะสหกิจศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยสุรนารีอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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	 ๖.	 ยุคแห่งสารสนเทศดิจิทัลและห้องสมุดมีชีวิต	(พ.ศ.	๒๕๕๒	-	)

  ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดฯ คือ นางสันทนา อมรไชย เป็นยุคท่ีสถิติการใช้ห้องสมุดผ่านทางเว็บไซต์

สงูมาก ขณะเดยีวกนัสถติกิารเข้าใช้ห้องสมดุลดลงมากเช่นกนั จนทำาให้เกดิการผลกัดนัให้มกีจิกรรมทีก่ระตุน้และ

เพิ่มการใช้ห้องสมุด โดยจัดทำาโครงการห้องสมุดมีชีวิต ซ่ึงประกอบด้วยการเปิดให้บริการและจัดกิจกรรมต่างๆ 

ในวันเสาร์ การเสวนาศุกร์(สุข)กับScience การปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นท่ีช้ัน ๑ ให้มีบรรยากาศท่ีจูงใจการเข้า

ใช้ห้องสมุด การเพิ่มรูปแบบของการบริการสารสนเทศในรูปดิจิทัล ได้แก่ e-Book, e-Journal และฐานข้อมูล

ออนไลน์ ทั้งนี้ทำาให้ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางานในการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเก็บรักษาและ

เรียกใช้ได้ในอนาคต รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

โดยต้องพฒันาให้เป็นศนูย์กลางการบรกิารสารสนเทศเฉพาะทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดบัแนวหน้า

ของประเทศ การเปลี่ยนแปลงสำาคัญที่เกิดขึ้นมีดังนี้

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นายปฐม แหยมเกตุ อธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์บรกิารในเวลานัน้ ได้ให้การสนบัสนนุ

ในการปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑ ภายใต้โครงการห้องสมุด 

มีชีวิต โดยพื้นที่ที่ปรับปรุงทั้งสิ้น ๗๐๐ ตารางเมตร

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เห็นชอบให้ตั้งชื่อ 

“หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ต้ัว ลพานุกรม” เป็นอีก 

ชื่อหนึ่งของสำานักหอสมุดฯ เพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร.ตั้ว 

ลพานุกรม อธิบดีคนแรกของกรมวิทยาศาสตร์ และทำาพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำานักหอสมุดฯ มีนโยบายระยะยาวดังนี้

  • การจัดทำาคลังความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล    

  • หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของประเทศ

  • ศูนย์สารสนเทศเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบของประเทศ

 สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) หรือ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว 

ลพานุกรม จึงเป็นหน่วยงานหน่ึงที่สนับสนุนพันธกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในลักษณะของคลังความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการจัดหาและ

สะสมมายาวนานนับตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งคือ ปี. พ.ศ. ๒๔๗๖ นอกเหนือจากการสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ และ

บคุลากร วศ. แล้ว สำานักหอสมดุฯ ยงัมบีทบาทในการส่งเสรมิการเข้าถงึสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ของนกัวจัิย ผูป้ระกอบการ และประชาชน มกีารปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเนือ่งด้วยการบรหิารงานโดยใช้ระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศโดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ที่ตรงตามความต้องการในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้อง

กับรูปแบบและพฤติกรรมของผู้ขอรับบริการ ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง 

การพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของ วศ. โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารจัดการ และการ

ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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การพัฒนาความร่วมมือด้านวิเคราะห์ ทดสอบ

ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับประเทศญี่ปุ่น

 จากการทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิารมกีารกำาหนดแผนยทุธศาสตร์ทีจ่ะเป็นองค์กรเชีย่วชาญและแหล่งอ้างองิ

ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของอาเซียน ใน ๘ สาขา ซึ่งการเตรียมความพร้อมให้ห้องปฏิบัติการ

สามารถทำาการวเิคราะห์ ทดสอบได้อย่างถกูต้อง แม่นยำา นอกจากเครือ่งมอืทีใ่ช้ต้องเป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถวดัได้

ละเอียดและแม่นยำาแล้ว บุคลากรที่ทำาการทดสอบก็จำาเป็นต้องมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการทดสอบ

แต่ละสาขาอย่างเชี่ยวชาญ

 เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ นอกจากการส่งบุคลากรไป

เข้าร่วมสัมมนา อบรมหรือดูงานยังต่างประเทศแล้ว ผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการยังมีแนวคิดที่จะขยาย

ความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือแม้แต่ประเทศในแถบเอเชียที่เกี่ยวข้อง 

กับการดำาเนินการเพื่อเป็นศูนย์เชี่ยวชาญในอนาคต โดยได้มีการทำาข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือและ 

ความรู้ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับสถาบันในต่างประเทศ

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการเคมไีด้พัฒนาความร่วมมอืด้านวเิคราะห์ ทดสอบกบัประเทศญีปุ่่นโดยเชิญ 

Dr. Kazumi Inagaki และ Dr. Nobuyasu Itoh จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่น (NMIJ) ซึ่งทั้ง ๒ ท่าน

เป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการใช้เทคนิค Isotope-Dilution Mass Spectrophotometer 

(IDMS) ทดสอบตัวอย่างประเภทต่างๆ ให้มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิค IDMS โดยการจัดฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการให้แก่นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๒ กลุ่ม คือด้านอนินทรีย์เคมี เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรือ่ง “การทดสอบตะกัว่ในนำา้ธรรมชาต ิโดยเทคนคิ IDMS” และด้านอนิทรย์ีเคม ีเป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรื่อง “การหาปริมาณ Polyaromatic hydrocarbon (PAHs)” ระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง 

๔๐๗ และ ห้อง ๕๐๐c อาคารตั้ว ลพานุกรม ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ จำานวน ๓๔ คน ที่เข้ารับการอบรมได้มีโอกาส 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้เทคนิคใหม่เพิ่มเติมจากวิทยากรท้ัง ๒ ท่าน รวมถึงการเตรียมตัวอย่าง 

และการคำานวณค่าความไม่แน่นอนของการวัดโดยเทคนิค IDMS

กานดา โกมลวัฒนชัย
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 ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันมาตรวิทยา 

แห่งประเทศญ่ีปุ่นน้ันได้ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่องในด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ อันเป็นผลให้นักวิทยาศาสตร์ 

ของกรมวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ และเทคนิคการวัดในด้านต่าง ๆ ซึ่งทำาให้ผลการทดสอบมีความ

น่าเชื่อถือสามารถเทียบเคียงกับห้องปฏิบัติการในระดับสากลได้ และสนับสนุนให้การจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ 

ต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการประสบความสำาเร็จสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการของอาเซียนในอนาคตได้ 
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การฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร “Strategies for Chemicals Management”

ณ Swedish Chemicals Agency (KEMI) ราชอาณาจักรสวีเดน

 จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมนานาชาติ : “Strategies for Chemicals Management” ระหว่างวันที ่

๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ Swedish Chemicals Agency (KEMI) กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน พบว่า 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รวมถึง 

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเพราะทำาให้เกิดความตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการสารเคมีท่ีดี และ

สามารถนำาความรูท้ีไ่ด้รบัมาพฒันาปรบัปรงุห้องปฏบัิตกิารทดสอบทางเคมใีห้มคีวามปลอดภยัต่อผูป้ฏบัิตงิาน และ 

สิง่แวดล้อมตามมาตรฐานห้องปฏบิตักิารในระดบัสากลมากยิง่ขึน้ นอกจากนีย้งัเป็นโอกาสทีด่ทีีท่ำาให้ได้รบัความรู้ 

และสามารถร่วมแลกเปลีย่นความคิดเหน็กบัผูเ้ชีย่วชาญในการจดัการสารเคมด้ีานต่างๆ ของราชอาณาจกัรสวเีดน

 การฝึกอบรมนานาชาติ “Strategies for Chemicals Management” นี ้เป็นทนุรฐับาลของราชอาณาจกัร

สวีเดน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติสำาหรับการบริหาร

จดัการสารเคมแีละการพฒันาทีย่ัง่ยนื ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรมมาจากประเทศต่างๆ ในทวปีเอเชยีเช่น ไทย กมัพชูา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน มองโกเลยี สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ฟิลปิปินส์ ปากสีถาน และอนิโดนเีซยี 

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้แบ่งเป็น ๒ ช่วงคือ ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นการฝึกอบรม ณ 

Swedish Chemicals Agency (KEMI) กรงุสตอกโฮล์ม ราชอาณาจกัรสวเีดน เป็นการนำาเสนอแนวความคดิในการ

จัดทำาโครงการเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อมาเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ

จดัการสารเคมแีละความรูเ้รือ่งยทุธศาสตร์ในการคดิและวางแผนการทำาโครงการ จากนัน้เป็นการใช้ความรูใ้นการ

วางแผนโครงการมาแก้ไขปรบัปรงุโครงการให้มคีวามสมเหตสุมผล โดยมท่ีีปรกึษาคอยให้ข้อคดิเหน็และคำาแนะนำา

เกี่ยวกับโครงการที่จะทำา และได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน Swedish Environment Protection Agency ซึ่งดูแล

เรื่องสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรสวีเดน สุดท้ายเป็นการนำาเสนอโครงการที่ปรับแก้แล้วอีกครั้งหนึ่ง (ภาพที่ ๑ 

และ ๒) ซ่ึงผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องทำาโครงการและนำาผลของโครงการมานำาเสนอพร้อมรบัใบประกาศนยีบตัร

สำาเร็จการฝึกอบรมในช่วงที่ ๒ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ประเทศใดประเทศหนึ่ง

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งทางสถาบัน KEMI ได้เลือกกรุงเทพมหานคร เป็นสถานท่ีจัดการฝึกอบรมในช่วง

ที่ ๒ (อย่างไรก็ดีการนำาเสนอผลสำาเร็จของโครงการต้องเลื่อนออกไปจากกำาหนดการเดิม เป็นระหว่างวันท่ี ๓๐ 

มกราคม-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เนื่องจากภาวะนำ้าท่วมในกรุงเทพมหานคร)

วันดี ลือสายวงศ์
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 สำาหรับเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมในช่วงที่ ๑ มีการวางโปรแกรมแบ่งเป็นโมดูล (modules) ต่างๆ 

ครอบคลุมความรู้พื้นฐานทั้งหมดของการจัดการสารเคมี ซึ่งประกอบด้วย

 - ความสำาคัญและความจำาเป็นของการจัดการสารเคมี 

 - หลักการพื้นฐานของการจัดการสารเคมี 

 - ความรู้พื้นฐานในการประเมินความเป็นอันตรายจากสารเคมี 

 - การจัดประเภทและการติดฉลากของสารเคมี 

 - ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 

 - การประเมินความเสี่ยงจากโอกาสสัมผัสกับสารเคมี และการบริหารความเสี่ยง 

 - อนุสัญญา และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสารเคมี เช่น อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญาสตอกโฮล์ม 

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม และกฎระเบียบ REACH

 - การบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น 

 ผูบ้รรยายส่วนใหญ่เป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และเป็นตวัแทนของราชอาณาจกัรสวเีดนในการประชมุ 

เกี่ยวกับมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้งในระดับภูมิภาคและสหภาพยุโรป

 การเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างมาก เพราะทำาให้เกิดความตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการจัดการสารเคมีที่ดี และสามารถนำาความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี 

ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการในระดับสากลมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ทำาให้ได้รับควารู้ และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เช่ียวชาญในการ 

จัดการสารเคมีด้านต่าง ๆ ของราชอาณาจักรสวีเดน

 สำาหรับโครงการทีด่ำาเนินการหลงัการฝึกอบรมเป็นโครงการในหวัข้อ “การสร้างความตระหนกัของบคุลากร

ใหม่ในห้องปฏบิตักิารทดสอบเกีย่วกบัความปลอดภยัด้านสารเคม”ี โดยดำาเนนิการ ณ กลุม่โลหะและธาตปุรมิาณ

น้อย โครงการเคมี ซึ่งการจัดทำาโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำาให้บุคลากรใหม่ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานในห้อง

ปฏบิตักิารมคีวามตระหนกัด้านความปลอดภยัของตนเองและต่อสิง่แวดล้อมจากการทำางานท่ีเกีย่วข้องกบัสารเคมี 

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำาเนินการคือ การศึกษาเอกสารมาตรฐานห้องปฏิบัติการและข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี รวมถึง

การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการทดสอบ ต่อมาได้มีการประเมินข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นก่อน

การทำาโครงการพร้อมทั้งตั้งตัวชี้วัดเพื่อใช้ประเมินการพัฒนา/ปรับปรุงที่เกิดขึ้น จากนั้นเป็นการถ่ายทอดความรู้

ให้แก่บคุลากรใหม่เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการสารเคม ีความเป็นอนัตรายของสารเคม ีเอกสาร

ข้อมลูความปลอดภยั (safety data sheets, SDS) อปุกรณ์ความปลอดภยัส่วนบคุคลและในห้องปฏบิตักิาร และ
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การจดัการของเสยีในห้องปฏบิตักิาร ทัง้นีเ้พือ่ให้บคุลากรเหล่านีส้ามารถนำาความรูไ้ปใช้ในการปฏบิตังิานได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมโดยคำานึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการทำากิจกรรมอื่นๆ 

ทีเ่กีย่วกบัสารเคมคีอื ๑) การทำาบญัชรีายชือ่สารเคมใีหม่โดยเพิม่ข้อมลูทีจ่ำาเป็นเช่น ระดบัความเป็นอนัตรายและ

ความเสี่ยง ๒) สร้างระบบการจัดเก็บสารเคมีที่แบ่งประเภทตามความเข้ากันได้ (compatibility) ของสารเคมี 

ซึ่งในส่วนน้ีเมื่อจัดระบบเรียบร้อยแล้ว มีการให้ความรู้แก่บุคลากรท่ีเหลือด้วย (ภาพท่ี ๓) ๓) มีการรวบรวม

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการไว้เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ภาพท่ี ๔) 

และ ๔) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการท่ีมีอยู่ เช่นถังดับเพลิง การทำากิจกรรม 

เพิ่มเติมส่วนนี้ทำาให้บุคลากรใหม่มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น รวมทั้งห้องปฏิบัติการมีการจัดเก็บสารเคมี

อย่างเป็นระบบทำาให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ผลจากการดำาเนินการโครงการนี้ทำาให้ผู้เขียนมีความรู้เก่ียวกับ

มาตรฐานห้องปฏิบัติการและข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีเพิ่มขึ้น และการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรใหม่มีส่วนทำาให้

บคุลากรเหล่านีส้ามารถปฏบิตังิานอย่างถกูต้องเหมาะสมและมคีวามระมดัระวงั เพราะเกดิความตระหนกัในเรือ่ง

ความปลอดภยัต่อตนเองและสิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้ นอกจากนีใ้นอนาคตหวงัว่าห้องปฏบิตักิารนีจ้ะสามารถเป็นห้อง

ปฏิบัติการตัวอย่างที่มีทั้งระบบคุณภาพในเรื่องการทดสอบตัวอย่างต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองความสามารถตาม 

ISO/IEC 17025 และมีมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 
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ยานกลดำาน้ำาขนาดเล็ก (Observation Class Remotely Operated Vehicle)

 

 ยานกล (หุน่ยนต์) ดำานำา้ขนาดเลก็หรอืบางครัง้เป็นทีรู่จ้กัในนามว่า “ROV” เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการปฏบิตัิ

ภารกิจสำารวจพื้นที่ใต้นำ้าในกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าท่ีในการ

สำารวจพืน้ทีใ่ต้นำา้ทีม่สีารพษิเจอืปน มกีมัมนัตภาพรงัสปีนเป้ือน หรอืสภาพพืน้ทีเ่สีย่งภยัใต้นำา้อืน่ ๆ  รวมทัง้ภารกจิ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมทางนำ้า

 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ออกแบบและพฒันาระบบยานกลดำานำา้ขนาดเลก็สามารถปฏบัิตงิานได้ในพืน้ที่

ระดับความลึกต่างๆ (< ๓๐ เมตร) แบบแม่นยำาสูง ผู้ใช้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้ทางคอมพิวเตอร์แบบพกพาซึ่ง

รับ-ส่งข้อมูลการเคลื่อนที่ผ่านทางสายพ่วงกับหุ่นยนต์ (Tether) หุ่นยนต์สามารถติดตั้งเซนเซอร์วัดพารามิเตอร์

ทางนำ้าได้หลายชนิดเช่น อุณหภูมิใต้นำ้า ความเค็ม ความเร็ว และทิศทางกระแสนำ้า ความเป็นกรดด่าง ปริมาณ

การละลายของออกซิเจนในนำ้า ข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 

                

 ข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางนำ้าดังกล่าวข้างต้นมีคุณค่ามากในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 

และด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่นักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาข้ึนทำาให้สามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้

โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนาม

ภาพที่  ๑ : ภาพแสดงมุมมองของยานกลดำานำ้าขนาดเล็กด้วยโปรแกรม Computer Aided Design (CAD) และภาพ 

  ขณะทดสอบการปฏิบัติงานในตู้ทดสอบ

ภาพที่ ๒ : ยานกลดำานำ้าขนาดเล็กขณะทดสอบการปฏิบัติงานนอกชายฝั่งจังหวัดระยอง

ปาษาณ กุลวานิช, สุรเดช สุรัติศักดิ์



152 รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มเป้าหมาย

 - หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมทางนำ้าเช่น กรมวิทยาศาสตร ์

  บรกิาร สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนำา้และการเกษตร กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม กรมทรพัยากร 

  ทางทะเลและชายฝั่ง กรมชลประทาน การประปานครหลวง

 - หน่วยงานวิสาหกิจหรือบริษัท เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 

 - มหาวิทยาลัยที่ทำาวิจัยเกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์ใต้นำ้าเช่น มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา 

ตารางที่ ๑ : คุณลักษณะของยานกลดำานำ้าขนาดเล็ก

ผู้พัฒนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ความยาว x ความกว้าง ๔๔ เซนติเมตร x ๕๕ เซนติเมตร

ความเร็วสูงสุด ๑ เมตรต่อวินาที

จำานวนใบพัด ๔ Thrusters

ความลึกปฏิบัติการ น้อยกว่า ๓๐ เมตร

แหล่งพลังงาน ไฟฟ้ากระแสตรง  24V

เซนเซอร์สำาหรับการเคลื่อนที่ Gyrosensor, Accelerometer, Depth sensor, Camera

เซนเซอร์ตรวจวัดที่ติดตั้งได้ Sonar, Multi parameters head sensor

ระบบควบคุม Joystick ผ่านสายพ่วง (Tethered)
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การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 ในอดีตปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถูกจัดว่าเป็นปัญหาเฉพาะท้องที่ (Local) และมีการจัดการในพื้นที่นั้น ๆ 

เช่นในพื้นที่ หมู่บ้าน อำาเภอ จังหวัด โดยพยายามจะลดผลกระทบในพื้นที่ต่อมลพิษนั้น ๆ และมีหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องไม่กี่หน่วยงาน แต่ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำาคัญของโลก และส่งผลกระทบในระดับ

ภูมิภาค (Region) โดยมลพิษจากประเทศหนึ่ง สามารถข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศใกล้เคียง เช่น การเคลื่อนตัว

ของ อนุภาค (Aerosols) ปัญหาฝนกรด (Acid rain) ปัญหาการปลดปล่อยก๊าซท่ีทำาให้เกิดภาวะเรือนกระจก 

(Greenhouse effect) และปัญหาภาวะโลกร้อน (Global warming) ซึง่สร้างผลกระทบต่อสิง่มชีวีติไม่ว่าจะเป็น

มนุษย์ สัตว์ พืช หรือ สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน และสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ปัญหาระดับ

นานาชาติ 

 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารเป็นหน่วยงานของรฐัทีใ่ห้บรกิาร

การตรวจติดตามคุณภาพสิง่แวดล้อมแก่ภาคอตุสาหกรรม ภาครฐั 

และภาคประชาชน เนือ่งจากปัจจุบนัมกีระแสการตืน่ตวัด้านการ

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความเข้มงวด

มากขึ้น โดยภาคอุตสาหกรรมหันมาเน้นการใช้เทคโนโลยีท่ีเป็น

มติรต่อส่ิงแวดล้อม การใช้พลงังานทางเลอืกในสภาวะทีเ่กดิวกิฤติ

พลังงาน รวมถึงเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging technology) 

ทำาให้มีความต้องการในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ี

เปลีย่นไปจากทีเ่คยตรวจวดัเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นการ

ตรวจวัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง มลพิษใหม่ท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีการ

เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร หรือเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งกฎระเบียบข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่

ภาษีคือ ข้อกีดกันทางด้านเทคนิค (Technical barrier to trade) ซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในข้ออ้างที่ประเทศ 

คู่ค้านำามาเป็นประเด็นในการพิจารณาสินค้าส่งออกของไทย ซึ่งนับวันจะมีความเข้มงวดมากขึ้น 

 การทำางานด้านสิ่งแวดล้อมให้สัมฤทธิ์ผลนั้น จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ และ

สร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับภาคประชาชน ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการได้พยายามนำาความรู้และ

งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตดังกล่าว ออกจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานในท้องถ่ิน เช่น 

งานวิจัยคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าน้อยและแม่นำ้าเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และงานวิจัยคุณภาพนำ้าแม่นำ้า

บางปะกงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี งานวิจัยตรวจติดตามคุณภาพนำ้าและดินในพื้นท่ีลุ่มนำ้า

แม่จัน จังหวัดเชียงรายที่มีการทำาลายพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตรกรรมเช่นข้าวโพด ขิง หรือพืชอื่นๆ ทำาให้ผิวดินถูก

ทำาลายและถล่มและผลจากการใช้สารเคมเีร่งผลและกำาจดัวัชพชืมากทำาให้เกดิการปนเป้ือนในแม่นำา้แม่จนั รวมถงึ 

งานตรวจคุณภาพนำ้าที่เน่าเสียและส่งผลต่อประมงชายฝั่งในจังหวัดสมุทรสงคราม งานวิจัยการลดสารปนเปื้อน 

(โลหะหนัก) ในพื้นที่จังหวัดตากโดยใช้พืชเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการบำาบัด ซ่ึงแต่ละโครงการของงานวิจัยจะ

มภีาคส่วนราชการท้องถิน่ ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้เข้ามามบีทบาทในการทำางานเพือ่ให้สอดคล้องและลดปัญหาด้าน 

สิง่แวดล้อมในพืน้ทีน้ั่นๆ ได้อย่างดี เป็นการทำางานเพือ่ประเทศและสงัคมทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ต่ีอไปในอนาคตนัน่เอง

เทพวิทูรย์ ทองศรี
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การใช้ฐานข้อมูลสารประกอบ AOX จากโครงการวิจัย

ในการปรับปรุงข้อกำาหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ

 สารประกอบ AOX (adsorbable organic halogen) เป็นสารพิษชนิดหนึ่งที่เกิดจากอุตสาหกรรมเยื่อ

และกระดาษ ซ่ึงเกิดขึ้นในขั้นตอนการใช้ คลอรีน หรือสารประกอบคลอรีนในการฟอกเยื่อกระดาษ โดยปน

เปื้อนออกมากับนำ้าเสียจากกระบวนการผลิตและตกค้างในเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สารพิษดังกล่าว 

มผีลทำาให้ ภมูต้ิานทานของร่างกายลดลง ประสาทส่วนกลางและสมองเกดิปัญหา อวยัวะทารกพกิาร การแท้งบุตร

ในหญิงตัง้ครรภ์ เกดิความผดิปกติของระบบการสบืพนัธุ ์พฒันาการทางเพศ รวมไปถึงการก่อให้เกดิโรคต่างๆ เช่น 

โรคผิวหนังเรื้อรัง โรคผิดปกติของเด็ก การผิดปกติของระบบประสาท ไทรอยด์ ประจำาเดือนผิดปกติ เป็นต้น 

ปัจจุบันมนุษย์มีแนวโน้มเป็นหมันและโรคเบาหวานมากขึ้น ซึ่ง AOX ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคดังกล่าว 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาต่างประเทศให้ความสำาคัญกับสารประกอบ AOX นี้มาก บางประเทศได้ออกเป็น

กฎหมายควบคมุปรมิาณสารดังกล่าวทีส่ามารถปล่อยออกสูส่ิง่แวดล้อม ในบางประเทศได้เอาข้อกำาหนดดงักล่าวมา

เป็นข้อบงัคบัในการนำาเข้าสนิค้าด้วย จะเหน็ได้ว่าถ้าผูผ้ลติเยือ่กระดาษในไทยต้องการส่งออกเยือ่ไปยงัต่างประเทศ

จะต้องมีรายงานค่าปริมาณสารประกอบ AOX ด้วย ในขณะที่ต่างประเทศให้ความสำาคัญกับสารประกอบนี้มาก 

แต่ประเทศไทยเองได้ให้ความสำาคัญกับดัชนี AOX น้อยมาก และยังไม่มีข้อกำาหนด หรือกฎหมายควบคุมอย่าง

ชัดเจน

 กลุม่งานเยือ่และกระดาษ โครงการฟิสกิส์และวศิวกรรม กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เป็นหน่วยงานเดยีวภายใน

ประเทศ ที่สามารถทดสอบค่าสารประกอบ AOX ได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อม 

ได้ร้องขอข้อมลูสารประกอบ AOX ทีต่กค้างในกระดาษ และผลติภณัฑ์กระดาษ เพือ่ใช้ในการปรบัปรงุข้อกำาหนด

ฉลากเขยีวผลิตภณัฑ์กระดาษ แต่ในช่วงเวลานัน้ยงัไม่เคยมกีารเกบ็ข้อมลูของสารประกอบ AOX อย่างเป็นระบบ 

ดงัน้ันกลุม่งานเยือ่และกระดาษ จงึได้ทำาการวจิยัเรือ่ง โครงการศกึษาปรมิาณ Organically bound chlorine ในเยือ่

ฟอกขาวและกระดาษ และปรมิาณ AOX ในนำา้ทิง้ของโรงงานเยือ่และกระดาษในประเทศไทยเพือ่สร้างฐานข้อมลู 

ซึ่งเป็นโครงการวิจัย ๓ ปี (๒๕๕๐-๒๕๕๒) เพื่อที่จะนำาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงข้อกำาหนดฉลากเขียว 

โดยตลอดช่วงเวลาในการทำางานวิจัย ได้รับความสนใจและร่วมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 

เป็นอย่างดียิ่ง 

ภาพที่ 1 รูปเครื่องมือทดสอบหาค่าสารประกอบ AOX 

ก่อพงศ์ หงษ์ศรี
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 ข้อกำาหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษฉบับ มกราคม ๒๕๔๙ ไม่ได้มีการกำาหนดปริมาณสารประกอบ 

AOX ที่ตกค้างในกระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษไว้ ทำาให้ผู้ผลิตไม่ได้คำานึงถึงสารพิษดังกล่าวที่จะปล่อยออก

มาสู่ส่ิงแวดล้อมเลย ในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๔ โครงการฉลากเขียว ได้มีการประชุมเพื่อปรับปรุง 

ข้อกำาหนดสำาหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ โดยมี ดร.ภูวดี ตู้จินดา นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ และ นายก่อพงศ์ 

หงษ์ศร ีนักวทิยาศาสตร์ชำานาญการ จากกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เป็นหนึง่ในคณะอนกุรรมการเทคนคิ ในท่ีประชมุ 

ได้ใช้ข้อมูลจากโครงการวิจัยดังกล่าวเพื่อปรับปรุงข้อกำาหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ โดยระบุว่า กระดาษ 

และผลติภณัฑ์กระดาษทีจ่ะขอฉลากเขยีว ต้องมค่ีาสารประกอบ AOX ตกค้างไม่เกนิ ๐.๑๒ กโิลกรมัต่อตนักระดาษ 

โดยผู้ผลิตต้องยื่นผลการทดสอบสารประกอบ AOX ในผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน ISO 9562 

หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีการประกาศใช้ข้อกำาหนดที่มีการปรับปรุงแล้วใน วันที่ ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ผลิตกระดาษไม่ได้ให้ความสำาคัญกับสารประกอบ AOX ท่ีตกค้างในผลิตภัณฑ์

กระดาษเลย นั่นเพราะไม่มีข้อกำาหนดที่ชัดเจน ปัจจุบันโครงการฉลากเขียวได้กำาหนดปริมาณที่สามารถตกค้างไว ้

ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อปกป้องผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารพิษดังกล่าว พร้อมทั้ง

รองรับการเจริญเติบโตและการส่งออกของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ออกกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของสารประกอบ AOX ต่อไปในอนาคต

 กลุ่มงานเยื่อและกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม เป็นหน่วยงานเดียวภายในประเทศไทยสามารถ 

ทดสอบหาค่าสารประกอบ AOX ได้ ดังนัน้กระดาษ และผลติภณัฑ์กระดาษ ทกุชนดิทีจ่ะขอการรบัรองฉลากเขยีว 

ต้องส่งตัวอย่างมาทดสอบที ่กลุม่งานเยือ่และกระดาษ ทำาให้กลุม่งานเยือ่และกระดาษเป็นศนูย์กลางการวเิคราะห์

ทดสอบของปริมาณสารประกอบ AOX ในประเทศไทย
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การพัฒนาศักยภาพงานบริการทดสอบโลหะหนักในวัสดุที่สัมผัสน้ำา 

 ในชีวิตประจำาวัน คนเรามีความเสี่ยงต่อการท่ีโลหะหนักเข้าสู ่ร ่างกายผ่านทางการบริโภคอาหาร 

หรอืดืม่นำา้ทีม่สีารเหล่านีป้นเป้ือนอยู ่เนือ่งจากโลหะหนกัเป็นวตัถดุบิทีถ่กูนำามาใช้ในอตุสาหกรรมด้านต่าง ๆ  เช่น 

อตุสาหกรรมการผลติพลาสตกิ อตุสาหกรรมการผลติยาง และอตุสาหกรรมการผลติวสัดกุ่อสร้าง เป็นต้น นำา้ทีใ่ช้

เพื่อการอุปโภคบริโภคอาจมีโลหะหนักปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อร่างกายและทำาให้เสียชีวิตได้

 โครงการฟิสกิส์และวศิวกรรม โดยกลุม่งานเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ ได้พฒันาวธิทีดสอบปรมิาณโลหะหนกัใน

นำา้โดยเทคนิคอนิดกัทฟีรีค่ฟัเปิลพลาสมาออพตคิลัอมีสิชัน่สเปกโทรเมตร ี(ICP-OES) และตรวจสอบความสมเหตุ

สมผลของวิธีทดสอบ (Method Validation) และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) โดยใช้วัสดุอ้างอิง

มาตรฐาน (Standard Reference Material) เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบตามวิธีท่ีดัดแปลงข้ึน ผลอยู่ใน

เกณฑ์ของค่าอ้างองิรบัรอง ปัจจบุนัให้บรกิารทดสอบโลหะหนกัในรายการผลทีเ่กดิขึน้กบันำา้ในตวัอย่างผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ ท่อพอลิเอทิลีน 

ท่อพอลโิพรพลินี ท่อไฟเบอร์กลาส ก๊อกนำา้ กระเบือ้งคอนกรตีมงุหลงัคา 

ถังเก็บนำ้า นำ้ายาประสานท่อ แหวนยาง 

 ในเดอืนมกราคม - มถินุายน ๒๕๕๔ โครงการฟิสกิส์และวศิวกรรมได้เข้าร่วมกจิกรรมทดสอบความชำานาญ 

เพื่อแสดงคุณภาพผลการวัดรายการโลหะหนักสารหนู (As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) เหล็ก (Fe) แมงกานีส 

(Mn) นิกเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ในนำ้า จึงดำาเนินงานโดยศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้อง

ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน ๑๑๐ ห้องปฏิบัติการ ประกอบ

ด้วยห้องปฏิบัติการที่มาจากภาคราชการ ๓๔ ห้องปฏิบัติการ ภาคเอกชน ๗๐ ห้องปฏิบัติการ และรัฐวิสาหกิจ ๖ 

ห้องปฏิบัติการ 

 ผลการประเมนิรายการโลหะหนกัสารหน ู(As) แคดเมยีม (Cd) โครเมยีม (Cr) เหลก็ (Fe) แมงกานสี (Mn) 

นิกเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ในนำ้า มีค่า z-score น้อยกว่า ๒ ทุกรายการ ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ 

จึงเป็นหลักประกันคุณภาพที่สำาคัญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริการทดสอบรายการผลที่เกิดขึ้นกับนำ้า 

ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและการยอมรับ ช่วยให้ห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ โครงการ

ฟิสิกส์และวิศวกรรม สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านวิเคราะห์ทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ภาพที่ ๒ ผลการทดสอบความชำานาญ

ของโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ภาพที่ ๑ : เครื่อง Inductively Couple Plasma Optical  

 Emission Spectrometer (ICP-OES) 

ทรงพล รดิศพงศ์
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ปริมาณคลอไรด์และซัลเฟตที่มีผลต่อคุณภาพของสิ่งก่อสร้าง

 ปริมาณคลอไรด์และซัลเฟตในวัสดุก่อสร้างนั้นมีความสำาคัญต่อคุณภาพของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีส่งผล

ต่อโครงสร้างและความแข็งแรง ของสิ่งปลูกสร้าง โดยสามารถแยกความสำาคัญของปริมาณคลอไรด์ และปริมาณ

ซัลเฟตได้ดังนี้ คลอไรด์เป็นสาเหตุสำาคัญอันหนึ่งท่ีทำาให้เกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริม โดยอิออนของคลอไรด์

เป็นตวัการทีท่ำาให้ความเป็นด่างของคอนกรตีทีป้่องกนัการเกดิสนมิของเหลก็เสรมิลดลง และเมือ่ถงึจดุวกิฤตแล้ว

ถ้ามีนำ้าและออกซิเจนเพียงพอ จึงทำาให้เหล็กเกิดสนิม เมื่อคลอไรด์อิออนอิสระแทรกซึมลึกเข้าไปในเนื้อคอนกรีต

ถึงระดับใด จะทำาให้ความเป็นด่างของคอนกรีตในส่วนนั้นลดลงเรื่อย ๆ จากระดับปกติคือ pH 12.5 – 13.5 

ลงไปสู่ระดับ pH 11 ระดับ pH 10 ระดับ pH 9 เมื่อลดลงถึงระดับวิกฤต (มีค่า pH ตำ่ากว่า 9.0) ก็จะทำาลาย

สารละลายที่มีความเป็นด่างซึ่งทำาหน้าที่เป็นฟิล์มบาง ๆ ท่ีช่วยป้องกันไม่ให้เหล็กเสริมถูกกัดกร่อนด้วยปฏิกิริยา

อิเล็คโตรไลซิส (Electrolysis) การทำาลายจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราส่วน Molar ratio ระหว่างคลอไรด์ 

อิออนต่อไฮดรอกซิลไอออน (Cl-/OH-) ซ่ึงถ้าอัตราส่วนนี้สูงกว่า ๐.๖ จะทำาให้การทำาลายสูงข้ึน การเกิดสนิม

เหลก็จะมผีลเสยีทำาให้พืน้ทีห่น้าตดัของเหลก็เสรมิบรเิวณทีเ่ป็นขัว้ลบ (ซึง่สญูเสยีอเิลก็ตรอน) จะลดลง ส่วนเหลก็

เสริมบริเวณที่เป็นขั้วบวกจะเป็นสนิมพอกพูนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  โดยจะขยายตัวเพิ่มปริมาตรถึง ๔−๖ เท่า ทำาให้เเรง

ยึดเหนี่ยว (Bonding) ระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีตในส่วนนี้ลดลง ในที่สุดโครงสร้างคอนกรีตจะแตกออกด้วย

การเบ่งตัวของสนิมเหล็กและเสียความสามารถในการรับกำาลังลงไปอย่างมาก ดังแสดงในภาพที่ ๑ และภาพที่ ๒ 

 ส่วนปริมาณซลัเฟตนัน้จะส่งผลทำาให้เกดิกระบวนการกดักร่อนของซลัเฟตโดยจะเริม่จากซลัเฟต ออิอนของ

โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) และ แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) แพร่กระจายเข้าในโพรงคอนกรีตแล้วทำาปฏิกิริยา

กับสารประกอบ Ca(OH)2 และ CAH ที่เหลือจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น เกิดเป็นยิปซั่ม และแคลเซียมโฟอลูมิเนต 

Ettringite สารประกอบ ยิปซั่ม และ Ettringite ที่เกิดขึ้นนี้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่า ๒ เท่า ทำาให้เกิด

การขยายตวัของซเีมนต์เพสท์จนแตกร้าว หลงัการแตกร้าว นำา้และความชืน้จะซมึผ่านรอยแตกเหล่านีเ้ข้าทำาลาย

เหลก็เสรมิทำาให้เหลก็เสรมิเกดิสนมิ และพองตวัดนัให้คอนกรตีแตกร้าวมากยิง่ข้ึน จนสญูเสยีความสามารถในการ

รบักำาลังในทีส่ดุและสิง่สำาคญัอกีอย่างหนึง่สำาหรบัโครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็คอืพืน้ทีห่น้าตดัของเหลก็เสรมิจะ

ลดน้อยลงด้วย นอกจากนั้นปฏิกิริยาของ MgSO4 ยังก่อให้เกิดการสลายตัวของ CSH ทำาให้ความสามารถในการ

รับกำาลังของคอนกรีตลดลงอีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ ๓

จรูญ จันทร์สมบูรณ์

ภาพที่ ๑ แผนภาพแสดงกลไกการเกิดสนิมในโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพที่ ๒ ความเสียหายของคอนกรีตเสริมเหล็ก

เนื่องจากคลอไรด์
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  ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาทำาให้การวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณคลอไรด์ และซัลเฟตในวัสดุก่อสร้างจึงเป็น

สิ่งสำาคัญสำาหรับการเลือกใช้วัสดุที่นำามาทำาคอนกรีตเพื่อทำาให้สิ่งปลูกสร้างมีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัย  

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณคลอไรด์ และซัลเฟตในวัสดุก่อสร้าง 

เช่น หิน ทราย ปูนซีเมนต์ เถ้าลอย นำ้าผสมคอนกรีต และนำ้ายาผสมคอนกรีต ตลอดจนคอนกรีตที่ต้องการพิสูจน์

ว่าเกดิความเสียหายจากคลอไรด์และซลัเฟตหรอืไม่ โดยการวเิคราะห์ปรมิาณคลอไรด์และซลัเฟตในเนือ้คอนกรตี 

เป็นต้น

 ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมท่ัวไป ๒ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้ทำาการวิเคราะห์หา

ปรมิาณคลอไรด์ในวสัดกุ่อสร้างหลายประเภทรวมทัง้คอนกรตีทีน่ำาไปใช้ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสนีำา้เงนิ 

(MRT Blue Line) ช่วงเตาปูน−ท่าพระ กับบริษัทก่อสร้างทุกบริษัทท่ีได้รับการประมูลในการก่อสร้างโครงการ 

ดังกล่าว อีกทั้งยังให้บริการให้แก่ภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ อาทิเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ กำาแพงแสน สำานกัการโยธา กรงุเทพมหานคร  Ministry of Communication Lao P.D.R. บรษิทั 

ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำากัด บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำากัด บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำากัด บริษัท 

ที พี ไอ คอนกรีต จำากัด บริษัท นำ่าเฮงคอนกรีต (1992) จำากัด บริษัท ซูบลิน (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท จีเอส  

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) บริษัท พรอสเพอริตี้

คอนกรีต จำากัด บริษัท โกลว์พลังงาน จำากัด บริษัท สระบุรีเครื่องก่อสร้าง จำากัด บริษัท นิปปอน ฮูม คอนกรีต 

(ประเทศไทย) จำากัด เป็นต้น ทำาให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้าง และผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง สามารถนำาผล

วิเคราะห์ที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการนำาวัสดุต่าง ๆ ไปผสมทำาคอนกรีตให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างมีความปลอดภัยและมีความแข็งแรงสูงดังต้องการ

ภาพที่ ๓ ความเสียหายของคอนกรีตเนื่องจากซัลเฟต
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วช.เร่งพัฒนาบุคลากร เสริมความเข้มแข็งของศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

 ตามที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ต้ังศูนย์เช่ียวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน (ASEAN center 

for expertise in food contact materials) เพื่อเปน็หอ้งปฏิบตัิการอ้างอิงด้านวัสดสุัมผัสอาหารระดับอาเซียน

นั้น ในการเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ นอกจากองค์กรจะต้องมีความพร้อมของเครื่องมือ เทคโนโลยี และเทคนิคในการ

ทดสอบแล้ว สิง่สำาคญัทีส่ดุคอื บคุลากรจะต้องมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ทีจ่ะพฒันาองค์กรไปสูค่วามเป็นผูน้ำาด้าน

การทดสอบและการวจิยั เพือ่พฒันาศกัยภาพของห้องปฏบิตักิารให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป็นห้องปฏบิตักิารอ้างองิ

ของประเทศ และสนองความต้องการของผูป้ระกอบการส่งออก เพือ่เพิม่มลูค่าการจำาหน่ายในตลาดโลก โครงการ

วทิยาศาสตร์ชวีภาพจงึได้สนบัสนนุ ส่งเสรมิ และพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง โดยการอบรมทางด้านวชิาการทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

•  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบปริมาณ Bisphenol A โดยใช้ ID-MS ระหว่างวันท่ี ๒๒-

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วิทยากร Dr. Thomas Gude จาก Swiss Quality 

Testing Services (SQTS) สมาพันธรัฐสวิส 

•  การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง การทดสอบโดยใช้เทคนคิ Isotope-Dilution Mass Spectrophotometer 

ระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วิทยากร Dr. Nobuyasu Itoh และ 

Dr. Kazumi Inagaki จาก National Metrology Institute of Japan (NMIJ) 

• นางสาวสวรินทร์ สินะวิวัฒน์ ได้รับทุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA), 

Japan Government ไปอบรมเรื่อง  Mycotoxin Inspection for Food Safety ในสถาบันต่างๆ  

ณ  เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เช่น Kobe Institute of Health, Kobe Quarantine Station เป็นต้น 

ระหว่าง วันที่ ๓๑ มกราคม - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔

• นายเอกภพ นิ่มเล็ก และนายมโนวิช เรืองดิษฐ์ ไปอบรมเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณ BPA BADGE 

และอนพุนัธ์ทีเ่คลือ่นย้ายจากภาชนะและวสัดสุมัผสัอาหารสูอ่าหาร ด้วยเทคนคิ LC-MS/MS ณ Swiss 

Quality Testing Services (SQTS) เมอืงซรูกิ สมาพนัธรฐัสวสิ ระหว่างวนัท่ี ๗-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

• นางสาวนพมาศ สะพู และนางสาวสุภัตรา เจริญเกษมวิทย์ ไปอบรมเรื่อง การทดสอบความปลอดภัย

และสารยับยั้งจุลินทรีย์ของภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ณ Japan Chemical Innovation and 

Inspection Institute (JCII) เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

นพมาศ สะพู



16๐ รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 การฝึกอบรมของบคุลากรโครงการวทิยาศาสตร์ชวีภาพเหล่านี ้เป็นการฝึกอบรมโดยหน่วยงานและวทิยากร

ทีม่ชีือ่เสยีง มคีวามรู ้และประสบการณ์สงูในการทดสอบความปลอดภยัของพลาสตกิทีใ่ช้กบัอาหาร สารปนเป้ือน

ในอาหารและเนื่องมาจากวัสดุสัมผัสอาหาร ทำาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และประสบการณ์ท่ีจะนำามา

พัฒนางาน และขยายงานทดสอบให้รองรบัความต้องการของอตุสาหกรรมอาหาร รวมถงึการถ่ายทอดความรูแ้ละ

ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัให้กบับคุลากรกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร  นอกจากนีย้งัได้มโีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทาง

ด้านเทคนิค ด้านการทดสอบ กับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังเป็นการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการทดสอบต่อไปในอนาคตอีกด้วย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือว่ามีความ

สำาคัญมากต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์เช่ียวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียนท่ีจะพัฒนาต่อไป 

เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Food Reference Testing Laboratory)
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การทดสอบบิสฟีนอลเอในอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร

 บรรจภุณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่สำาเรจ็รปูมหีลายประเภท ส่วนใหญ่เป็นพลาสตกิ แก้ว กระป๋องโลหะและ

กระดาษ การบรรจอุาหารในภาชนะทีปิ่ดสนทิจะช่วยรกัษาคณุภาพและคณุค่าโภชนาการซึง่ช่วย ป้องกนัความชืน้ 

แสง ส่ิงแปลกปลอม เชื้อจุลินทรีย์และออกซิเจนที่เป็นสาเหตุสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงทั้งกายภาพและเคมี 

นอกจากนี้ยังช่วยให้อาหารมีช่วงอายุการเก็บนานข้ึนก่อนถึงผู้บริโภคและสะดวกในการขนส่ง แต่อย่างไรก็ตาม

ผู้ผลิตต้องควบคุมคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรการทางการค้าและกฎระเบียบด้วย 

ซึง่วสัดสุมัผสัอาหารต้องไม่ปลดปล่อยสารองค์ประกอบลงสูอ่าหารในระดบัทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพและทำาให้

อาหารเปลี่ยนแปลงคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ Directive 89/109/EEC (EEC 1989)

 การผลติอาหารและเครือ่งด่ืมของไทยท่ีมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ข้ึน ซึง่มลูค่าตลาดของเครือ่งดืม่ในปี ๒๕๕๔ 

ประมาณ ๘๔,๐๐๐ ล้านบาท (จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย) อาหารส่งออกของไทยต้อง ปลอดภัย ระบบ

ประกันคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพอาหารต้องมีมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อรองรับ

งานวิจัยพัฒนาด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์และการออกแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศ 

จึงจะสามารถขยายตลาดในต่างประเทศได้  

 บิสฟีนอลเอ Bisphenol A (BPA) หรือ 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane เป็นสารตั้งต้นของการ

ผลิตพลาสติกชนิดพอลิคาร์บอเนต ที่มีคุณสมบัติทนความร้อน แข็ง และใสคล้ายแก้ว และเป็นส่วนผสมของสาร

เคลือบภายในกระป๋องโลหะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นฉนวนไม่ให้ดีบุกหรือโลหะหลุดออกมาปนเปื้อน

ในอาหาร ค่า Specific Migration Limit (SML) ของบิสฟีนอลเอ ตาม Directive 2004/19/EC กำาหนดที่ ๐.๖ 

มิลลิกรัมต่ออาหาร ๑ กิโลกรัม

 ปัจจุบัน หลายประเทศ เช่น แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัย

ของการใช้บรรจุภณัฑ์และออกมาตรการ Non-tariff Measures (NTMs) โดยห้ามใช้บสิฟีนอลเอในการผลติภาชนะ

บรรจุอาหารและของใช้สำาหรับเด็กทารก ซึ่งถือว่าเป็นสารอันตรายสำาหรับเด็กและสิ่งแวดล้อม วิกฤติการณ์ได้ส่ง

ผลถงึธุรกจิอาหารสำาเรจ็รปูบรรจุกระป๋องท่ีประเทศไทยส่งออกเป็นอนัดบัต้นของโลก เช่น ปลาทูน่า ผลไม้กระป๋อง

 จากปัญหาดังกล่าวที่จะมีผลกระทบต่อการส่งออกอาหารและบรรจุภัณฑ์ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร จึงศึกษาวธิทีดสอบบสิฟีนอลเอในภาชนะบรรจอุาหารโดยเทคนคิ LC-MS/MS เพือ่เตรยีม

ความพร้อมของห้องปฏบิตักิาร ให้สามารถบรกิารแก่อตุสาหกรรมอาหารและการวจิยัพฒันาเทคโนโลยด้ีานบรรจุ

ภัณฑ์ การศึกษาพัฒนาดำาเนินไปได้ผลดี และสามารถให้บริการทดสอบกระป๋องโลหะแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 

๒๕๕๔ และจะขยายการพัฒนาวิธีการทดสอบให้ครอบคลุมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารทุกชนิดต่อไป

Bisphenol A  (BPA) 

บังอร บุญชู
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 การศกึษาวธิทีดสอบบสิฟีนอลเอโดยเทคนคิ LC-MS/MS ช่วยเพิม่ศกัยภาพของโครงการวทิยาศาสตร์ชวีภาพ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการขยายงานบริการทดสอบด้านอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ 

ให้สามารถพัฒนาการผลิตอาหารที่ปลอดภัย เป็นไปตามกฎระเบียบ กติกาทางการค้าและมาตรฐานสากล 

กลุ่มเป้าหมาย

 ผู้ผลิตอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร นักวิจัย สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ และ

ประชาชนทั่วไป

เครื่อง LC/MS
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การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนวิชาการ ณ สถาบันมาตรวิทยา ประเทศออสเตรเลีย

(National Measurement Institute, Australia)

 ด้วยศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับเกียรติจาก

สถาบันมาตรวิทยา (National Measurement Institute) ของประเทศออสเตรเลียให้ไปเยี่ยมชมหน่วยงาน

ทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ Chemical Proficiency Testing  ระหว่างวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึง

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและประสบการณ์ในการ

ดำาเนินงานด้านกิจกรรมทดสอบความชำานาญที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/ IEC 17043-2010 : Conformity 

assessment-General requirements for proficiency testing เช่น รูปแบบวิธีการกำาหนดแผนกิจกรรม (PT 

– planning) เทคนิคการเตรียมตัวอย่างที่มี

 เนือ้สาร ( matrices) ทีแ่ตกต่างกนั เทคนคิการเตมิสารมาตรฐาน(The technique of standard spiking)  

การให้ค่ากำาหนด (Assigned value) และค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Measurement uncertainty) ที่มี 

Metrological Traceability รปูแบบสถิตทิี่เปน็ไปตามมาตรฐาน ISO 13528-2005 : Statistical methods for 

use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.  และวธิกีารผลติวสัดอุ้างองิ(certify reference 

material) และการกำาหนดค่าวัสดุอ้างอิงที่เป็นไปตาม ISO Guide 34 (2009) : General requirements for 

the competence of reference material producers.  

 ตัวอย่างสำาหรับกิจกรรมทดสอบความชำานาญที่ได้ดำาเนินการเตรียมตัวอย่างร่วมกัน ได้แก่

 ๑. Pesticides in fruit  and vegetables  

   • Pesticides (Carbendazim, Dimethoate,Methomyl, Profenofos) in green bean

   • Pesticides (Dimethoate, Methomyl, α - Cypermethrin, Endosulfan sulfate,  

    Dicofol) in Tomato

 ๒. Metals in fruit  and vegetables  

   • Nutrients (Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na and P) and Metals (As, Cd, Cu, Hg, Pb, Sn and  

    Zn) in Pineapple

 ๓. Folic acid in flour

 ๔. Heavy metals in soil and water

 ๕. Petroleum hydrocarbon in soil and water 

ภาพการร่วมเตรียมตัวอย่างกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม Chemical Proficiency Testing

รัชดา เหมปฐวี
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 นอกจากน้ียงัได้รับเกยีรติให้บรรยายใน NMI SYMPOSIUM ด้านบทบาทภารกจิของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 

ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันมาตรวิทยา(ออสเตรเลีย) ทราบถึงศักยภาพในการดำาเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์

บรกิาร ทีเ่ป็นหน่วยงานราชการทีร่บัผดิชอบด้านการวเิคราะห์ทดสอบและสอบเทยีบของประเทศไทย และบรรยาย

ผลงานทีไ่ด้ดำาเนินการร่วมกบั Chemical Proficiency Testing, National  Measurement Institute (Australia)  

      

   

 จากการเยีย่มชมและฝึกอบรมทีส่ถาบนัมาตรวทิยาดงักล่าว ก่อให้เกดิการประสานความร่วมมอืในอนาคต 

ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับสถาบันมาตรวิทยาของประเทศออสเตรเลียในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนา

ศักยภาพการดำาเนินกิจกรรมทดสอบความชำานาญ การวิจัยพัฒนาการผลิตตัวอย่างควบคุม(control sample) 

และวัสดุอ้างอิง (certify reference material) ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการด้านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง

 ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเยี่ยมชมและฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการ

ดำาเนนิงานด้านการพฒันาศักยภาพของห้องปฏบิตัขิองประเทศด้วยกจิกรรมทดสอบความชำานาญ และได้ถ่ายทอด

ประสบการณ์ที่ได้รับแก่ผู้ร่วมงานภายในกรมฯ อีกท้ังก่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง



> ๑๒๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

> ภาพกิจกรรม

๕
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๑๒๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ แหล่งรวมความเชี่ยวชาญ

ร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียน

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เริ่มก่อต้ังในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็นหน่วยวิเคราะห์แร่ ในกรมราชโลหกิจและ 

ภมูวิิทยา กระทรวงเกษตราธกิาร เนือ่งจากเหน็ความสำาคญัของการนำาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาใชป้ระโยชน ์

มพีฒันาการตอ่เน่ืองมาโดยตลอด ผา่นการปรับเปล่ียนช่ือ ปรบัโครงสรา้ง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับภารกิจท่ีเปลีย่นแปลง

ไป จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจัดงาน ๑๒๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์

บรกิารขึน้ภายใต ้Theme การจดังาน “๑๒๐	ป	ีกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร	แหลง่รวมความเชีย่วชาญ	รว่มสรา้ง

เศรษฐกิจอาเซียน”	ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมและแสดงประวัติ

พัฒนาการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมสำาคัญในการเป็นองค์กร

เชี่ยวชาญระดับชาติและระดับอาเซียน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจน

ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้สัมผัสการดำาเนินงานของกรมฯ ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเวทีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละประสบการณร์ว่มกนัระหวา่งผูเ้ชีย่วชาญ นกัวชิาการนกัวทิยาศาสตรร์ุน่ใหมข่องกรมฯ และ

ผู้สนใจติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 การจดักจิกรรมภายในงานประกอบดว้ย การสมัมนาทางวชิาการ การจดันทิรรศการ การจดัแสดงเครือ่งมอื

และวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การจำาหน่ายหนังสือวิชาการ การออกร้านจำาหน่ายสินค้า จากกลุ่มผู้ได้รับ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือรับการสนับสนุนด้านวิชาการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

พิธีเปิดงาน
 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
“๑๒๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ” พร้อมสักการะอนุสาวรีย์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีคนแรกของกรมวิทยาศาสตร์
บรกิาร เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒๓ มถินุายน ๒๕๕๔ ณ บรเิวณดา้นหนา้อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตั ิกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

วลัยพร ร่มรื่น : เรื่อง / ไกรวุฒิ อินนุวัฒน์ : ภาพ
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 การสมัมนาทางวชิาการ และการบรรยายพเิศษ  ไดเ้ชญิวทิยากรทัง้จากภายในและตา่งประเทศมาบรรยาย

พิเศษ ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ได้แก่ ๑) การเตรียมความพร้อมไปสู่ประชาคมอาเซียน ๒) The analytical 

laboratory competency in order to improve Thai industrial products ๓) ร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียน 

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔) กรมวิทยาศาสตร์บริการสนับสนุนภาคการผลิตสู่ประชาคมอาเซียน 

๕) เศรษฐกิจของไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 การเสวนากลุม่ยอ่ยของศนูยเ์ชีย่วชาญ ศนูยท์ดสอบ และหนว่ยงาน เรือ่งตา่งๆ ไดแ้ก ่๑.) ความสำาคญัของ

อุตสาหกรรมแก้ว และบทบาทของศูนย์เช่ียวชาญด้านแก้ว ๒.) งานวิจัยของศูนย์เช่ียวชาญท่ีตอบโจทย์ผู้ผลิต 

๓.) Food contact material innovation for Thai food industry ๔.) การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของกรม

วิทยาศาสตร์บริการ ๕.) การปนเปื้อนของโลหะหนักในพื้นท่ีเกษตรกรรมและการบำาบัดโดยใช้พืชเศรษฐกิจ 

๖.) นาโนเทคโนโลยีกับการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ๗.) สุขภาพกับภาวะโลกร้อนและเรื่อง 

๘.) เทคโนโลยหีุน่ยนต์ภาคสนามสำาหรบัการเกบ็ตวัอยา่งหรอืเกบ็ขอ้มลูจากสิง่แวดลอ้ม ๙.) มาตรฐานการทดสอบ 

สอบเทียบ ด้านเยื่อและกระดาษ ๑๐.) กระดาษมาตรฐานอ้างอิงสำาหรับสอบเทียบเครื่องวัดความขาวสว่างของ

กระดาษ ๑๑.) มาตรฐานความปลอดภัยของเล่นกับบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ๑๒.) ความคาดหวังต่อ

งานบรกิารเซรามกิของภาครฐัเพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซียน ๑๓.) หอ้งปฏบัิตกิารไทยกบัการยอมรบัในระดบัอาเซยีน 

๑๔.) บูรณาการสารสนเทศวิทย์ ช่วยกันคนละนิด เพื่อนักวิจัยไทย

 การสมัมนาทางวชิาการ  การบรรยายพเิศษ ภายในงาน ๑๒๐ ป ีกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ระหวา่งวนัที ่ ๒๓ - ๒๔  
มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การจัดนิทรรศการ
 การจัดนิทรรศการ ภายในงาน ๑๒๐ ปีฯ ประกอบด้วย นิทรรศการศูนย์เชี่ยวชาญ ศูนย์ทดสอบ การออกร้าน
จำาหน่ายสนิค้าของกลุม่ผูป้ระกอบการ ได้แก่ เซรามกิจากศนูย์ศลิปาชพี ผลติภณัฑ์อาหารจากกลุม่สตรท้ีองถิน่ ผลติภณัฑ์
จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชากาแฟ อาหารและเครื่องใช้ เครื่องกรองนำ้าและไส้กรอง รวมทั้งการจัดแสดง 
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การจัดทำาแสตมป์ที่ระลึกจากบริษัทไปรษณีย์ไทย และการจำาหน่ายหนังสือ
วิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
 ผู้เข้าร่วมงาน ๑๒๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศูนย์เชี่ยวชาญ ศูนย์ทดสอบ ของกรม
วทิยาศาสตร์บรกิาร ในวนัศกุรท์ี ่ ๒๔  มถินุายน  ๒๕๕๔ ณ กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร  กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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การประชาสัมพันธ์การจัดงาน  

 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ๑๒๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกอบด้วย ๑.) การจัดกิจกรรม อาทิ  

ประกวดเรียงความ การแถลงข่าว ๒.)การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร อาทิ หนังสือพิมพ์

กรงุเทพธรุกจิ คมชดัลกึ The Nation นิตยสารสยามรฐัรายสปัดาห ์จดัทำาหนงัสอืฉบับพเิศษ ๓.) การประชาสมัพนัธ์

ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ๔.) สื่ออื่นๆ เป็นต้น

การมอบรางวัลประกวดเรียงความ	๑๒๐	ปีฯ
 นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีให้แก่
ผูไ้ดรั้บรางวลัจากการประกวดเรยีงความเนือ่งในโอกาส ๑๒๐ ป ีกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร เรือ่ง “บทบาทกรมวทิยาศาสตร์
บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำาพาคุณภาพสินค้าสู่การแข่งขันของโลกไร้พรมแดน”

 การจดัทำาสือ่สิง่พมิพ ์ประกอบดว้ย หนงัสือฉบบัพเิศษ ๘ หนา้ เผยแพรใ่นงานพธิเีปดิและเผยแพรพ่รอ้มหนงัสอืพมิพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แผ่นพับ สูจิบัตร ประชาสัมพันธ์งาน และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
งาน ๑๒๐ ปีฯ  
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การแถลงข่าวการจัดงาน	๑๒๐	ปีฯ	
 นายเกษม พฤิทธิบ์รูณะ อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร เปน็ประธานการแถลงขา่ว พรอ้มดว้ย นางสาวจนัทรเ์พญ็ 
ใจธีรภาพกุล รองอธิบดี เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องวิทยวิถี ชั้น ๖ อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สนามเป้าเล่าข่าว   
 การสัมภาษณ์ นายเกษม พิฤทธ์ิบูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในรายการโทรทัศน์รายการสด สถานี 
กองทัพบก ช่อง ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
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กลุ่มอาชีพผู้เข้าร่วมงาน	๑๒๐	ปีฯ
 ในสัดส่วนทั้งหมดของผู้เข้าร่วมงาน
ครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มพนักงานบริษัท รองลงมา 
คือกลุ่มผู้ประกอบการ ข้าราชการ และ
นักเรียน นักศึกษา ด้วยสัดส่วน ๒๓% ๑๘% 
๑๐% ตามลำาดับ

แสตมป์ที่ระลึก	๑๒๐	ปี	กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จำากดั จดัสรา้งแสตมปท์ีร่ะลึกเนือ่งในโอกาสครบรอบ 
๑๒๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดวงแสตมป์เป็นภาพ
อาคารกรมวิทยาศาสตร์บริการหลังแรก ปี ๒๔๓๔ และ
อาคารใหม่ ปี ๒๕๕๔ พร้อมตัวอย่างอุปกรณ์วิเคราะห์
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์  และตราสัญลักษณ์กรม
วิทยาศาสตร์บริการ แสตมป์ดวงละ ๓ บาท จัดทำาเป็นชุด
เต็มแผ่นๆ ละ ๒๐ ดวง   

๔๙%

๑๘%

๒๓%

๑๐%

นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ข้าราชการ ผู้ประกอบการ

 สื่อ ๕ อันดับแรกท่ีผู้ร่วมงานรับรู้ข้อมูลผ่านสูงสุดตามลำาดับได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ แผ่นป้าย วิทยุ และ
วารสาร/นิตยสาร  

หนังสือพิมพ์

วารสาร/นิตยสาร

วิทยุ

โทรทัศน์

แผ่นป้าย

ธงญี่ปุ่น

โปสเตอร์

เพื่อน/คนรู้จัก

เว็ปไซต์

๐ ๑๐ ๒๐

๕

๑

๑๔

๙

๑๙

๓๙

๕๐

๑๗

๑๗

๓๐ ๔๐ ๕๐
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ วศ. ในงาน

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ 

“นำ้าเพื่อชีวิต” ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ทอดพระเนตรผลงานวิจัยเรือดำานำ้าอัตโนมัติเพื่อเก็บตัวอย่างนำ้า

จากแหล่งนำ้าธรรมชาติ โดยมี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และนายเกษม 

พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถวายรายงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ปี ๒๕๕๔ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)

วศ.จัดสัมมนากระตุ้นห้องปฏิบัติการไทยพร้อมก้าวไกลไปสู่ Green Lab

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจัดสัมมนา เส้นทางสู่

ห้องปฏิบัติการสีเขียว A walk to Green Laboratory เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ 

ไทยก้าวไกลไปสู่ Green Lab เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า โดยมีนายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา รวมท้ังมีการบรรยายพิเศษ “ห้องปฏิบัติการสีเขียว

เกีย่วกบัเราอยา่งไร” และ การอภปิราย นโยบายระดบัประเทศ กฎหมาย การออกแบบหอ้งปฏบัิตกิารทีป่ลอดภยั 

การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อก้าวสู่ห้องปฏิบัติการสีเขียว ซึ่งมีวิทยากรทั้งจากภายนอกและภายใน ณ ห้อง

ประชุมชั้น ๖ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)
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วศ.ร่วมกับ สกว. อบรมเรื่องยางพาราสำาหรับนักวิจัย

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม 

รว่มกบัสำานักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.) จดัอบรมถา่ยทอด

ความรู้วิชาการพื้นฐานด้านยางสำาหรับนักวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัยยางพารา โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยยาง และเยี่ยมชมโรงงาน

ผลิตภัณฑ์ยาง จังหวัดชลบุรี และระยอง (๓-๖ สิงหาคม ๒๕๕๔)

วศ.จัดสัมมนาวิชาการด้านแก้ว

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว 

จดัสมัมนาวชิาการ เร่ือง Pelletized Wood for High Temperature 

Processing ซึง่เปน็เรือ่งเกีย่วกบัการนำาวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตร

มาใชใ้นอตุสาหกรรมพลงังานสงู โดยมนีางสมุาล ีทัง่พทิยกลุ รกัษาการ 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 

และผู้บรรยายเป็นผู้ เชี่ยวชาญระดับโลกจากมาหาวิทยาลัย 

Linnaeus ประเทศสวีเดน คือ Prof. Bjoern Zethraeus เป็นผู้มี

ความชำานาญเกี่ยวกับ Heat and Furnace และ Combustion 

Bloenergy Technology และมปีระสบการณต์รงในการนำาเช้ือเพลงิ

ชีวมวลมาใช้ในการหลอมแก้ว นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายพงษ์ศิริ 

จรุยนนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องกิ่งเพชร 

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (๓ สิงหาคม ๒๕๕๔)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศเยอรมนี

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบอ้างอิงทางอาหาร

 คณะผู้แทนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศ

เยอรมนีและอินโดนีเซีย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบอ้างอิงทาง

อาหาร โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยมีนายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ 

อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บริการ ใหก้ารต้อนรบัและปรกึษาหารอืข้อมลู

พืน้ฐานในเรือ่งการตรวจประเมนิ การวเิคราะหส์ารเคมตีกคา้ง ฯลฯ 

พร้อมนำาชมห้องปฏิบัติการฯ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
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วศ. ลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตภาชนะ

เนือ้คอรเ์ดยีไรตส์ำาหรบัใชห้งุตม้ประเภทสมัผสัความรอ้น

โดยตรง

 กรมวิทยาศาสตร์บริการลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตภาชนะเนื้อคอร์ เ ดียไรต์สำ าหรับใช้หุ งต้มประเภท 

สัมผัสความร้อนโดยตรง โดยมีนายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดี 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการลงนาม และมี 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ คุณเอกราช รุจิรกาโมทย์ กรรมการ 

ผู้จัดการบริษัท ซีวีบี เซรามิก จำากัด เป็นผู้ลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว 

ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชนร่วมแสดงความยินดี ซึ่งมีนางวรรณา ต.แสงจันทร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

วศ. ร่วมแถลงข่าวความสำาเร็จของโครงการศึกษาและ

พัฒนาวัสดยุางสังเคราะห์และยางธรรมชาต ิเพื่อจดัสรา้ง

ลู่-ลานกรีฑา

 นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็น

ประธานในการแถลงข่าวความสำาเร็จของโครงการศึกษาและพัฒนา

วัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่-ลานกรีฑา 

ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรม

วิทยาศาสตร์บริการ โดยมีนายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางอรสา อ่อนจันทร์ 

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หัวหน้าโครงการ โครงการระยะที่ ๑ นี้ได้รับความสำาเร็จ 

โดยกรมฯ สามารถคิดค้นเทคนิคการจัดสร้างลู่-ลานกรีฑาขึ้นได้ และยังประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบ

ของพื้นลู่-ลานกรีฑา และเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการจัดทำาโครงการในระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาปรับปรุงสมบัติ

ของพ้ืนลู่-ลานกรีฑาให้ดียิ่งขึ้นจนได้รับการรับรองจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ หรือ IAAF ณ ห้องประชุม 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำาผลงานวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพจากเศษผลไม้ 

เข้าร่วมจัดแสดงในงาน the 3
rd
 Annual UK Biochar Conference 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการนำาความรู้

เทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพจากเศษ 

ผลไม้เข้าร่วมจัดแสดงในงาน the 3rd 

Annual UK Biochar Conference 

ณ เมอืงเอดนิเบระ ประเทศสหราชอาณาจกัร 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีถ่านชีวภาพของ วศ. 

โดยงานดงักลา่วจะเปน็การชมุชมุนักวทิยาศาสตรท์ัว่โลกทีท่ำาการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยถีา่นชวีภาพ (biochar) 

(๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔)



175รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีลูกประคบสมุนไพร เซรามิก 

และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

 นางสาวจนัทรเ์พญ็ ใจธรีภาพกลุ รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์

บรกิาร นางสาวอุราวรรณ อุ่นแกว้ ผูอ้ำานวยการสำานักเทคโนโลยีชมุชน 

พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ ประกอบด้วย ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ 

และ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ไดอ้อกตรวจติดตามผลการถา่ยทอดเทคโนโลยขีองกรมวทิยาศาสตร์

บรกิาร ถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านผลติภณัฑส์มนุไพรในการนำาเทคโนโลย ี

ไปประยกุตใ์ชใ้นเชงิพาณชิย ์ณ บรษิทั บลมูมิง่สปา จำากดั จงัหวดัเชยีงใหม ่

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเซรามิก ณ โครงการศูนย์ศิลปาชีพ 

บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำาปาง และการแปรรูปสตอเบอร์รี่ และผลหม่อน 

พรอ้มเย่ียมชมโครงการฟารม์ตวัอยา่งตามพระราชดำาร ิบา้นขนุแตะ 

อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

MOU วศ. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่น่าน

 นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดี 

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร และ รศ.ดร. คมสนั อำานวยสทิธิ ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เขตพืน้ทีน่า่น ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอื

ดา้นการฝกึอบรม (MOU) ภายใตโ้ครงการสรา้งเครอืขา่ย

การจัดฝึกอบรม เพื่อเป็นศูนย์การฝึกอบรมด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ โดยมีนายเกษม 

พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนาง

จินตนา ลีกิจวัฒนะ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารตั้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ประชุมหารือการส่งออก Certificate of 

Analysis ของ Food Contact Materials

 นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุมหารือ 

การออก Certificate of Analysis ของ Food Contact 

Materials เพือ่การสง่ออก รว่มกบับรษิทั ผูป้ระกอบการ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลในการแก้ปัญหาและตกลงร่วมกัน ตามที่

กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ออก Certificate of Analysis ของ Food Contact Materials เพือ่การสง่ออกไปยงัประเทศตรุก ีณ หอ้งประชมุ

ชั้น ๖ อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการให้เด็กไทยสัมผัสมิติวิทยาศาสตร์เคมี ร่วมฉลอง

ปีเคมีสากล พ.ศ. ๒๕๕๔ (IYC 2011)  

 นางจินตนา ลีกิจวัฒนะ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น

ประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสร่วมฉลองปีเคมีสากล (IYC 

2011) ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

โดยกรมฯ ไดเ้ปดิใหนั้กเรียนหลกัสตูรภาษาองักฤษ ของโรงเรยีนสาธติ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เข้ามาสัมผัสห้องปฏิบัติการ

จริง จุดเด่นของกิจกรรมน้ีนักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับ 

นักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสอนให้ได้เรียนรู้

ทกัษะการปฏบัิติเกีย่วกบัเคมทีีม่คุีณค่าและรูจั้กสารเคมทีีม่ปีระโยชน์ 

ไดเ้รียนรู้เทคนิคการทดลองทีดี่เพือ่ใหไ้ด้ผลลพัธท์ีน่า่เช่ือถือตลอดจน

ค้นพบพลังของเคมีที่จะให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่อสังคม กิจกรรมนี้อยู่

ภายใต้ชุดของกิจกรรมที่เรียกว่า “การทดสอบระดับโลกสำาหรับ 

ปีเคมีสากล” (๒๘ มกราคม ๒๕๕๔)

เปิดหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

 นายเกษม พฤิทธิบ์รูณะ อธบิดีกรมวทิยาศาสตรบ์รกิารเป็นประธานในพธิเีปิด “หอสมดุวทิยาศาสตร ์ดร.ตัว้ 

ลพานกุรม”ณ บรเิวณดา้นหนา้ตกึหอสมดุวทิยาศาสตร ์ดร.ตัว้ฯ ซึง่พฒันาและปรบัปรงุการใหบ้รกิารของหอสมดุ

ให้มีความหลากหลายมีเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ อาคาร ๖ ชั้น ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร จุลสาร 

เอกสารรายงาน วิทยานิพนธ์ เอกสารวิจัย เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน เอกสารการค้า พระราชบัญญัติ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับราชกิจจานุเบกษา รีพรินท์ กฤตภาค วัสดุย่อส่วน ซีดีรอม และมีทีมบุคลากรที่พร้อมให้

บริการกว่า ๕๐ คน (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓)
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วศ. ร่วมกับ วท.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำาข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีผ่าน

กระบวนการวจิยั และพบว่าประชาชนในพืน้ทีก่ำาลงัประสบปัญหาขาดแคลนนำา้สะอาดสำาหรบัอปุโภคและบรโิภค 

จึงมอบให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไปอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองนำ้าบรรจุสารกรองสนิม

เหล็ก และให้ความรู้เรื่องนำ้า การปรับปรุงคุณภาพนำ้า ณ ตำาบลท่าแค อำาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้มีนายเกษม   

พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ รองอธิบดี ร่วมในการดังกล่าวด้วย 

(๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วศ.แถลงข่าวเปิดศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารแห่งเดียวของอาเซียน

 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวเปิดศูนย์

เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารแห่งเดียวของอาเซียน (ASEAN center for expertise in food contact 

materials) พร้อมนำาผู้สื่อข่าวและผู้ร่วมงานชมการสาธิต การทดลองปริมาณแก๊สในถุงบรรจุขนมขบเคี้ยว และ

นำาชมห้องปฏิบัติการกลางด้านวัสดุสัมผัสอาหารระดับชาติ ในการนี้นายวิบูลย์ ตระกูลพูนทรัพย์ นายกสมาคม

บรรจภัุณฑโ์ลหะไทย และนายเชญิพร  เต็งอำานวย รองประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย รว่มแสดงความ

ยินดี โดยมี นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
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แถลงข่าว สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย

 นายเกษม พฤิทธิบ์รูณะ อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์

บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสถานการณ์ 

สาร Bisphenol A ในภาชนะกระป๋องบรรจุอาหาร 

นางสุมาลี  ทั่ ง พิทยกุล ผู้อำานวยการโครงการ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นักวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์

บรกิาร รว่มเปน็วทิยากรบรรยายเรือ่ง วธิกีารตรวจสอบ 

Bisphenol A และ BADGE ในกระป๋องโลหะบรรจุ

อาหารกระป๋อง จัดโดยนายวิบูลย์ ตระกูลพูนทรัพย์ 

นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ซึ่งเป็นสมาคมของ

กลุ่มผู้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์โลหะ ณ ห้องประชุม 

แกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ (๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ๒๕๕๓

 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร นำาผลงาน อาท ิเรอือตัโนมตัเิพือ่เกบ็ตวัอย่างนำา้และวเิคราะห์คณุภาพนำา้ ควบคมุ

การเคล่ือนทีด้่วย GPS เครือ่งทดสอบการรัว่ซมึของถงุมอืยางด้วยระบบเตมินำา้อตัโนมตั ิเครือ่งทดสอบการอ่อนตวั

ของสายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ภาชนะเซรามิกสำาหรับหงุต้มประเภทสัมผัสความร้อนโดยตรง ไปร่วมงานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมไทย ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ อิมแพค เมืองทองธานี
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ฝา่ยสารบรรณ	รบั-สง่ตวัอยา่งทดสอบและผลทดสอบ		:	Documents	Adminstration	Section	(Test	Sample	
and	Test	Report	Delivery)
	 	 Tel. ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๖๔-๖ 	 Fax. ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๖๖ 	e-mail : sarabun@dss.go.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	:	Public	Relations	Section
	 	 Tel. ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๙๗-๘  	 Fax. ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๗๐ 	e-mail : pr@dss.go.th

ส�านักงานเลขานุการกรม	:	Office	of	the	Secretary
	 	 Tel. ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๖๗ 	 Fax. ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๖๖ 	e-mail : saraban@dss.go.th
  
ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	:	Bureau	of	Community	Technology
	 	 Tel. ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๐๔-๕ 	 Fax. ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๐๒ 	e-mail : bct@dss.go.th

ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ		:	Bureau	of	laboratory	Accreditation
	 	 Tel. ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๗๘ 	 Fax. ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๐๑ 	e-mail : bla_las@dss.go.th

ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ	:	Bureau	of	Laboratory	Personnel	Development
	 	 Tel. ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๒๕-๖ 	 Fax. ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๒๙ 	e-mail : blpd@dss.go.th 

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	:	Bureau	of	Science	and	Technology	
Information
	 	 Tel. ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๕๐ 	 Fax. ๐ ๒๒๐๑  ๗๒๖๕ 	e-mail : info@dss.go.th

โครงการเคมี	:	Chemistry	Program
	 	 Tel. ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๑๑ -๑๒ 	 Fax. ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๑๓ 	e-mail : chemistry@dss.go.th

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม	:	Physics	and	Engineering	Program
	 	 Tel. ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๒๘ 	 Fax. ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๒๗ 	e-mail : physics@dss.go.th

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	:	Biological	Science	Program
	 	 Tel. ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๒-๔ 	 Fax. ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๑ 	e-mail : bsp@dss.go.th

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ	:	Center	for	Laboratory	Proficiency	Testing
	 	 Tel. ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๓๑-๒ 	 Fax. ๐ ๒๒๐๑ ๗๕๐๗ 	e-mail : ptbladss@gmail.com

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Department of Science Service
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ที่ปรึกษา

นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี

นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดี        

นางสุมาลี  ทั่งพิทยกุล รองอธิบดี  

บรรณาธิการ

นางดรุณี วัชราเรืองวิทย์

กองบรรณาธิการ

นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา 

นางวรรณดี มหรรณพกุล

นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์   

นางสาวอรทัย ลีลาพจนาพร

นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม 

นางสาวสุภาพร โค้วนฤมิตร

นายเทพวิทูรย์ ทองศรี 

นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน์

นางศรีสุดา หร่มระฤก 

นางธารทิพย์ เกิดในมงคล  

นางวลัยพร ร่มรื่น

พิสูจน์อักษร

นางสุกาญดา มีฟัก

ภาพ  

นางสาววิไลวรรณ สะตะมณี

นายไกรวุฒิ อินนุพัฒน์ 

จัดทำาและเผยแพร่โดย  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

จัดพิมพ์โดย    

องค์การค้าของ สกสค.  มิถุนายน ๒๕๕๕

คณะผู้จัดทำา
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