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กรมวิทยาศาสตรบริการ
Department of Science Service

สารอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 จากสถานปฏิบัติการวิเคราะหแร ในกรมราชโลหกิจและ 
ภูมิวิทยา ท่ีกอต้ังข้ึน เม่ือป พ.ศ. 2434 จนมาเปนกรมวิทยาศาสตร
บริการในปจจุบันเปนเวลา 128 ป ที่หนวยงานดานการวิเคราะห 
ทดสอบทางหองปฏิบัติการเติบโตมาในสังคมไทย ทำหนาที ่ 
เปนสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
ของประเทศ โดยเริ่มจากการปฏิบัติหนาที่แยกธาตุสินแรและ 
สารประกอบในสินคาชนิดตางๆ ตรวจตราบรรดาการที่เกี่ยวของ 
ดวยแรโลหธาตุ และภูมิวิทยาทั้งปวง มีการพัฒนาการทำงาน 
อยางตอเนื่องจนเปนหนวยงานที่ใหบริการดานตรวจสอบและ 
รับรองแบบครบวงจร เปนสวนสำคัญของโครงสรางพื ้นฐาน 
ดานคุณภาพของประเทศที่สรางความเขมแข็งใหภาคการผลิต 
ไดรับการตรวจสอบสินคาอยางมีคุณภาพและ ปลอดภัยได 
มาตรฐานสงมอบใหกับผูบริโภค นับเปนการใชองคความรูและ 
เทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตรในการเสริมสรางขีดความสามารถ 
การแขงขันของประเทศไทย ในเวทีการคาโลก

 ทามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางวิทยาการที่รวดเร็วอีกทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีแนวโนม 
ผันผวนสูงขึ้น กรมวิทยาศาสตรบริการ ตระหนักถึงความจำเปนในการเปลี่ยนแปลงบริบทและสถานะของหนวยงานใหสอดคลองกับ 
นโยบายการปฏิรูปโครงสรางองคการภาครัฐดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีที่มุงเนนการจัดระบบงานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัยและ 
นวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพ่ือเรงสรางสังคมนวัตกรรม โดยมีเปาหมายท่ีจะเปนกลไกสำคัญในการสนับสนุนการขับเคล่ือน
ประเทศไปสูไทยแลนด 4.0 ที่ตองทำงานแบบเปดกวางรวมมือกับเครือขายยึดประชาชนและผูรับบริการเปนศูนยกลางและ 
เปนหนวยงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูง โดยการเปล่ียนรูปแบบการบริหารจัดการไปเปนองคการมหาชน ตาม พ.ร.บ.องคการมหาชน พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. องคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งจะเอื้อใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมการบริการที่ผสมผสาน 
การคิดสรางสรรค การคิดเชิงธุรกิจและการเปนหุนสวนทางโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับภาคอุตสาหกรรม 
ในรูปแบบที่ไมสามารถจะ ดำเนินการไดในบริบทของการเปนสวนราชการ

 การเขาสูทศตรวรรษท่ี 14 ของกรมวิทยาศาสตรบริการ จะเปนอีกหน่ึงจุดเปล่ียนท่ีสำคัญของการบริการสาธารณะดานหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศท่ีกรมวิทยาศาสตรบริการจะพัฒนาและเปล่ียนแปลงหนวยงานข้ึนไป ในอีกระดับ เปนหนวยงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัยที่ใหบริการตรวจสอบและรับรองสินคาและผลิตภัณฑ สอบเทียบเครื่องมือวัด งานบริการหองสมุด 
ดานวิทยาศาสตร ฝกอบรมบุคลากรและทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของภาคการผลิตและอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและชุมชน และรับรองหองปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ใหมีความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางเหมาะสมและเคียงคูสังคมไทยตลอดไป

นางอุมาพร สุขมวง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
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โครงสร้าง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

*หมายเหตุ : ที่มา ฝายบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
 โครงสรางของกรมวิทยาศาสตรบริการ ตามโครงสรางการแบงสวนราชการใน พ.ศ. 2560

อธิบดี

รองอธิบดี รองอธิบดี

กองความสามารถหองปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ (สผ.)

กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑ
อุปโภค (คอ.)

กองวัสดุวิศวกรรม (สท.)

กองผลิตภัณฑอาหารและ
วัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

สำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท.)

สำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

สำนักบริหารและรับรอง
หองปฏิบัติการ (บร.)

สำนักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ (พศ.)

กลุมตรวจสอบภายใน (ตน.)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

กลุมตรวจสอบภายใน (ตน.)

ผูทรงคุณวุฒิดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
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ผู้บริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
Director General
ดำรงตำแหนง ตั้งแต 1 ต.ค. 60

นางอุมาพร สุขมวง
Mrs.Umaporn  Sukmoung

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
Deputy Director General
ดำรงตำแหนง ตั้งแต 31 ก.ค. 61

นางสาวจันทรเพ็ญ เมฆาอภิรักษ
Dr.junpen  Meka-apiruk

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
Deputy Director General
ดำรงตำแหนง ตั้งแต 3 ม.ค. 61

นางสาวอุราวรรณ อุนแกว
Ms.Urawan  Oengaew

เลขานุการกรม
Secretary
ดำรงตำแหนง ถึง 6 ธ.ค. 60

นางรัชดา เหมปฐวี
Mrs.Rachada  Hemapattawee

เลขานุการกรม
Secretary
ดำรงตำแหนง ตั้งแต 14 มี.ค. 61
ถึง 25 ตค. 61

ดร.พจมาน ทาจีน
Dr.Pochaman  Tagheen

ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน
Director, Bureau Community
Technology
ดำรงตำแหนง ถึง 2 ม.ค. 61

นางสาวอุราวรรณ อุนแกว
Ms.Urawan  Oengaew

1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 2561
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ผู้บริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน
Director, Bureau Community
Technology
ดำรงตำแหนง ตั้งแต 14 มี.ค. 61

นายชัยวัฒน ธานีรัตน
Mr.Chaiwat Thaneerat

ผูอำนวยการสำนักบริหาร
และรับรองหองปฏิบัติการ
Director, Bureau of laboratory
Accreditation
เกษียณ 30 ก.ย. 61

นางดุษฎี มั่นความดี
Mrs.Dusadee  Munkwamdee

ผูอำนวยการ
สำนักพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
Director, Bureau of laboratory
Personnel Development
ดำรงตำแหนง ถึง 30 ก.ค. 61

ดร.จันทรเพ็ญ เมฆาอภิรักษ
Dr.junpen  Meka-apiruk

ผูอำนวยการสำนักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
Director, Bureau of Science
and Technology Information

ดร.ลดา พันธสุขุมธนา
Dr.Lada  Punsukmtana

ผูอำนวยการกองเคมีภัณฑ
และผลิตภัณฑอุปโภค
Director, Division of Chemicals
and Consumer Products

นางสาวนีระนาถ แจงทอง
Ms.Neeranart  Chaengthong

ผูอำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม
Director, Division of
Engineering Materials

นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
Dr.Tepiwan  Jitwatcharakomol
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ผูอำนวยการกองผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัสอาหาร
Director, Division of Food Products
and Food Contact Materials

นางสาวนงนุช เมธียนตพิริยะ
Ms.Nongnuch  Mayteeyonpiriyal

ผูอำนวยการกองความสามารถ
หองปฏิบัติวัสดุสัมผัสอาหาร
Director, Division of laboratory
Competency and Product
Certification
ดำรงตำแหนง ถึง 13 มี.ค. 61

ดร.พจมาน ทาจีน
Dr.Pochaman  Tagheen

รักษาการผูอำนวยการความสามารถ
หองปฏิบัติการวัสดุสัมผัสอาหาร
Acting Director, Division of laboratory
Competency and Product Certification
ดำรงตำแหนง ตั้งแต 14 มี.ค. 61

นางวรรณี อูไพบูรณ
Mrs.Wannee Aupaiboon

รักษาการผูอำนวยการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
Acting Director, Public Sector
Development Group

นายเดช บัวคลี่
Mr.Det  BuaKlee

นักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการ
กลุมอำนวยการวิจัย
Scinctist Expert Level
เกษียณ 30 ก.ย. 61

นายธีระชัย รัตนโรจนมงคล
Mr.Teerachai  Ratanarojmongkol
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 1 สวนกลาง 6 0 1 7

 2 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 1 0 1 2

 3 สำนักงานเลขานุการกรม 59 29 31 119

 4 สำนักเทคโนโลยีชุมชน 44 7 32 83

 5 สำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 19 0 5 24

 6 สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 18 5 6 29

 7 สำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 31 1 7 39

 8 โครงการเคมี 41 2 25 68

 9 โครงการฟสิกสและวิศวกรรม 83 8 21 112

 10 โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ 29 2 25 56

 11 ศูนยบริหารจัดการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ 7 0 3 10

  จำนวนรวมทั้งหมด 338 54 157 549

หมายเหตุ : ที่มาขอมลูก ฝายบริหารงานบุคคล สำนักเลขานุการกรม ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ขาราชการ ลูกจางประจำ จำนวนพนักงาน
ราชการ

สรุปอัตรากำลังข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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พันธกิจ
“ใหบริการตรวจสอบและรับรองสินคาและบริการดวยระบบ MSTQ 
วิจัยและพัฒนา เพื่อสรางมูลคาผลิตภัณฑและนวัตกรรมและเสริมสราง
ความเขมแข็งของผูประกอบการ ในภาคการผลิตและบริการของ
อุตสาหกรรมเปาหมาย และ วิสาหกิจชุมชน” 

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ โดยการสงเสริมสนับสนุนและ 
ดำเนินการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดานเคมี 
ดานฟสิกส และดานวิทยาศาสตรชีวภาพตามมาตรฐานสากล 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถหองปฏิบัติการใหเปน 
ที่ยอมรับของนานาประเทศ ทำใหผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการ โดยการบริหารจัดการศึกษา 
และฝกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะใหแกบุคลากรหองปฏิบัติการของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ใหสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ

พัฒนาหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยการจัดหา จัดระบบ และจัดการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และดำเนินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื ่อเปนแหลงกลางของฐานขอมูลทางวิชาการและขอมูล 
สารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ

1.

2.

3.

พันธกิจ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนา 
ทางว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีในสาขาที ่สำค ัญและ 
ตามความจำเปน รวมทั้งการถายทอดไปสูการใชประโยชน 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เปนสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ของประเทศ โดยใหบริการวิเคราะห/ทดสอบวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ 
ทางดานฟสิกส เคมี เคมีเชิงฟสิกส ฟสิกสเชิงกลและวิศวกรรม 
และวิทยาศาสตรช ีวภาพ และวิเคราะหทดสอบมลพิษ 
ในสิ่งแวดลอมทางดานฟสิกส เคมีเชิงฟสิกส และฟสิกสเชิงกล 
และวิศวกรรม รวมทั้งสอบเทียบความถูกตองเที่ยงตรงของ 
เคร่ืองมือและอุปกรณวัดแกหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ 
ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

4.

5.

6.

กรมวิทยาศาสตรบริการ มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศน์
“เปนผูนำในการใหบริการดวยคุณภาพ
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศในระดับสากล”

หมายเหตุ : (อางอิงจากกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตรบริการกระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี พ.ศ.2545)
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ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ

เปาหมายท่ี 1 สรางกลไกการตรวจสอบ
และรับรองในการผลิตสินคาและ 
บริการ เพื่อใหมีคุณภาพและความ 
ปลอดภัยตอผูบริโภค

ตัวชี้วัดเปาหมาย จำนวนบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ 
และบริการขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

85,000

กลยุทธ 1.1 เพิ ่มศักยภาพ 
การใหบริการดานการทดสอบ
และสอบเทียบ
กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือ
กับหนวยงานที ่ เก ี ่ยวข อง 
ในการควบคุมคุณภาพ รับรอง
สินคา และคุมครองผูบริโภค
กลยุทธ 1.3 เรงรัดการจัดทำ 
ระบบ MSTQ เพ่ือรองรับการ
บริการในภาคอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. จำนวนการบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบและบริการ  
 ขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

64,500

80

ตัวชี้วัดโครงการ
1. ศูนยรับบริการ One Stop Service ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น
2. จำนวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนา
3. จำนวนผูประกอบการที่ไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 

1

ตัวชี้วัดโครงการ
พัฒนารางมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมระดับชาติ(มอก.) 
ที่สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม

3

ตัวชี้วัด จำนวนการบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบและ 
บริการขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สอบเทียบ) 

20,000

3
10

ผลผลิต สินคาไดรับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 41.6664

โครงการ การพัฒนาศูนยบริการทดสอบสินคาแบบครบวงจร 21.7189

งบประมาณ
(ลานบาท)

แผน

197,329

164,203

86.6

1

3

31,513

5
22

ผล

โครงการ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับ
  คุณภาพสินคา

10.2871

โครงการ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสอบเทียบเพื่อรองรับ  
  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

9.7808
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสรางรายไดใหกับ 
SME และชุมชน

เปาหมายท่ี 2 วิจัยและพัฒนาใหเกิด
นวัตกรรมและความรูใหมเพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมเปาหมายและวิสาหกิจ 
ชุมชน

ตัวชี้วัดเปาหมาย 
1. ผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปยื่นขอ  
 จดทะเบียน
2. รอยละของผลงงานวิจัยและพัฒนาท่ีผูประกอบการ หรือชุมชน
 นำไปใชประโยชน
3. จำนวนบทความที่ตีพิมพและเผยแพรในวารสาร วิชาการ  
 ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการ พัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย
ตัวชี้วัด จำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นำไปใชประโยชน 
(เทคโนโลยี/นวัตกรรม) 
โครงการ พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดานผลิตภัณฑ 
กระดาษหัตถกรรม
ตัวชี้วัด จำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นำไปใชประโยชน 
(เทคโนโลยี/นวัตกรรม) 
โครงการ วิจัยและพัฒนา สูการนำไปใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม
ตัวช้ีวัด งานวิจัยท่ีบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนด (รอยละ) 

1

กลยุทธ 3.1 ผลักดันใหมี 
การวิจัยพัฒนาที่สอดรับกับ 
แผนยุทธศาสตรของจังหวัด และ
ความตองการของผูประกอบการ

งบประมาณ
(ลานบาท)

แผน

1

10 13.33

1111.3671

118.1

99.329012.2955

40 41

ผล

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางหองปฏิบัติการของประเทศตามมาตรฐานสากล

เปาหมายท่ี 1 สรางกลไกการตรวจสอบ
และรับรองในการผลิตสินคาและ 
บริการ เพื่อใหมีคุณภาพและความ 
ปลอดภัยตอผูบริโภค

กลยุทธ 2.1 เพิ่มศักยภาพ 
หองปฏิบัติการของประเทศ     
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ 2.2 สงเสริมการ 
กลยุทธ 2.3 สงเสริมใหมี 
การผลิตวัสดุอางอิง

120

ผลผลิต หองปฏิบัติ การท่ีไดรับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 21.1389

งบประมาณ
(ลานบาท)

แผน

148

ผล

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. จำนวนผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
2. จำนวนผูประกอบการนำวัสดุอางอิงไปใชประโยชนในการ  
 ควบคุมคุณภาพ
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการดานหองปฏิบัติการท่ีไดเขารวม
 กิจกรรมทดสอบความชำนาญ
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการดานหองปฏิบัติการที่ไดรับ  
 การรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ

80 89

220 970

80 80
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสรางรายไดใหกับ 
SME และชุมชน

เปาหมายท่ี 3 สงเสริมผูประกอบการ
ใหสามารถนำวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปใชเพ่ือพัฒนากระบวน
การผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ

170

กลยุทธ 3.2 สงเสริมการถายทอด
เทคโนโลยีให เกิดการพัฒนา 
สินคา OTOP และการใช 
ประโยชนในภูมิภาค

งบประมาณ
(ลานบาท)

แผน

185.9437

15 15

200 211

130 208

1,000 13,66

400 679

ผล

ตัวชี้วัดเปาหมาย 
1. มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการ   
 นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน (ลานบาท) 
2. จำนวนบริษัทที่เขามาใชประโยชนในเขตอุตสาหกรรม   
 ศักยภาพ(ราย) 
3. จำนวนผลิตภัณฑ OTOP ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน  
 (ผลิตภัณฑ) 
4. จำนวนผูประกอบการ OTOP ที่ไดรับการพัฒนายกระดับ  
 คุณภาพผลิตภัณฑ (ราย) 
5. จำนวนผูประกอบการ OTOP ท่ีไดรับการพัฒนาและมีรายได
 เพิ่มขึ้น (ราย) 
6. จำนวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ
 ความสามารถในการแขงขัน (ราย) 

235.75 23

20044.2282 208

3,50035.7829 3,812

40059.1835 679

โครงการ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ตัวช้ีวัด จำนวนผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพ/นวัตกรรม 
(ผลิตภัณฑ) 
โครงการ สงเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผูประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน
ตัวช้ีวัด จำนวนผูประกอบการ/ชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตใหตรงตามความตองการของตลาด (ราย)
โครงการ ถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบการและชุมชน
ตัวชี้วัด จำนวนผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรูดาน 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
ตัวช้ีวัด จำนวนบริษัทท่ีเขามาใชประโยชนในเขตอุตสาหกรรม
ศักยภาพ (ราย)
โครงการ เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม(SME) 
ตัวช้ีวัด จำนวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ 
ความสามารถในการแขงขัน 
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กลยุทธ 5.1 สรางระบบ  
E-Libraryและฐานขอม ูล 
ดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี  
กลยุทธ 5.2 สรางเครือขาย 
สารสนเทศดาน วิทยาศาสตร
และ เทคโนโลยีกับหนวยงาน   
ที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่ 4 พัฒนาบุคลากรและ 
สารสนเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อเสริมสรางขีด 
ความสามารถของผู ประกอบการ 
ในภาคการผลิตและบริการ 

กลยุทธ 4.1 เรงรัดการพัฒนา
หลักสูตรตาม ความตองการ 
ของภาค การผลิต
กลยุทธ 4.2 สงเสริมใหมีการ
ขยายขอบขายการร ับรอง 
ความสามารถ บุคลากร

8.3346

ตัวช้ีวัดเปาหมาย จำนวนผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม(คน) 

6,500 16,451

ยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรในภาคการผลิต
งบประมาณ
(ลานบาท)

แผน ผล

ผลผลิต กำลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูเขารับการอบรมที่สามารถนำความรูไปใช   
 ประโยชนในภาคการผลิตและบริการ (รอยละ) 
2. ระดับความสำเร็จในการขยายขอบขายการรับรอง
 ความสามารถบุคลากร (ระดับ) 

5 5

90 98.17

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาใหเปนศูนยสารสนเทศเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีของประเทศในรูปแบบดิจิทัล

เปาหมายที่ 4 พัฒนาบุคลากรและ 
สารสนเทศดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อเสริมสรางขีด 
ความสามารถของผู ประกอบการ 
ในภาคการผลิตและบริการ

6.2758

12.5921

ตัวชี้วัดเปาหมาย จำนวนผูใชบริการที่สามารถนำสารสนเทศ 
ไปใชประโยชนในภาคการผลิตและบริการ (ราย) 

งบประมาณ
(ลานบาท)

แผน

6,000 8,920

ผล

ผลผลิต การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด
1. จำนวนผูใชบริการที่สามารถนำสารสนเทศไปใชประโยชน  
 ในภาคการผลิตและบริการ (ราย)
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 
โครงการ ยกระดับหองสมุดดิจิทัลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด จำนวนฐานขอมูลในรูปแบบดิจิทัล/บริการอัจฉริยะ 
เพื่อใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ (ฐาน) สท. 

80 86.2

1 1

6,000 8,920
กลยุทธ 5.1 สรางระบบ  E- 
Library และฐานขอมูล ดาน 
วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี  
กลยุทธ 5.2 สรางเครือขาย 
สารสนเทศดาน วิทยาศาสตร 
และ เทคโนโลยีกับหนวยงาน   
ที่เกี่ยวของ
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4.7405

4.5

ตัวชี้วัดเปาหมาย
1. รอยละบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 ที่เขารวมกิจกรรมตอตานการทุจริต (รอยละ) 
2. จำนวนฐานขอมูลในรูปแบบดิจิทัล/บริการอัจฉริยะเพื่อ   
 ใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ (ฐาน)  

งบประมาณ
(ลานบาท)

แผน

80 93.61

1 1

ผล

ผลผลิต การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1. จำนวนระบบ/เทคโนโลยีที่นำมาเพิ่มประสิทธิภาพ   
 ในการบริหารจัดการดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี   
 และนวัตกรรม (เรื่อง)
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 
โครงการ พัฒนาและยกระดับการใหบริการ วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด จำนวนบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการที่สามารถ
เขาถึงไดผานจุดบริการ One Stop Service (บริการ) 

80 88.4

1 1

1 1

ยุทธศาสตรที่ 6 : บริการจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

192.2295แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

525.4718งบประมาณกรมวิทยาศาสตรบริการ ป 2561 รวม (ลานบาท)

กลยุทธ 6.1 จัดใหมีระบบ 
บริหารจัดการดานคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล            
กลยุทธ 6.2 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใหม ีความรู   และ 
คุณธรรม

เปาหมายที่ 4 พัฒนาบุคลากรและ 
สารสนเทศดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อเสริมสรางขีด 
ความสามารถของผู ประกอบการ 
ในภาคการผลิตและบริการ 
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แผนภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
งบประมาณ รวม 525.4718 ล้านบาท

1. จำแนกตามยุทธศาสตร์ 

2. จำแนกตามแผนงาน
1. แผนงานยุทธศาสตร
77.5697 ลานบาท

2. แผนงานบูรณาการ
173.5164 ลานบาท 

3. แผนงานพื้นฐาน
82.1562 ลานบาท

4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
192.2295 ลานบาท

6. บริหารจัดการองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาล
9.2405 ลาน

7. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
192.2295 ลาน

4. เสริมสรางขีดความสามารถ
ของบุคลากรในภาคการผลิต
8.3346 ลานบาท5. พัฒนาใหเปนศูนยสารสนเทศ

เฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศในรูปแบบดิจิทัล
18.8679 ลานบาท

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสรางรายไดใหกับ SME และชุมชน
192.2072 ลานบาท

2. เสริมสรางหองปฏิบัติการของประเทศ
ตามมาตรฐานสากล
21.1389 ลานบาท

1. พัฒนาคุณภาพสินคา
และบริการ 83.4532 ลานบาท
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ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมินสวนราชการและขาราชการพลเรือน 
ในความรับผิดชอบของฝายบริหาร ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ  โดยมอบหมายใหสำนักงาน ก.พ.ร. เปนผูประเมินสวนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการดำเนินงานของสวนราชการในการขับเคล่ือนภารกิจสำคัญของรัฐบาล การแกไขปญหาและการอำนวย
ความสะดวกแกประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของสวนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใชเปนขอมูลเพื่อประกอบ 
การใหคุณใหโทษตอหนวยงานและผูบริหาร ซ่ึงเปนกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนภารกิจท่ีสำคัญของรัฐบาล และการดำเนินงานตามภารกิจ
หนวยงานของรัฐ
 
 กรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีองคประกอบการประเมิน 5 องคประกอบ ไดแก

 องคประกอบที่  1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำงานตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที่ 
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base)
 องคประกอบที่  2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ หรือ
การบูรณาการการดำเนินงานรวมกันหลายหนวยงาน (Agenda base)
 องคประกอบที่  3  ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด  (Area base)
 องคประกอบท่ี  4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณทรัพยากร
บุคคลและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อไปสูระบบราชการ 4.0  (Innovation base)
 องคประกอบที่  5  ศักยภาพในการดำเนินการของสวนราชการตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Potential base)
 
 สำนักงาน ก.พ.ร. ไดตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และน้ำหนักตัวชี้วัด 
ของแตละองคประกอบ เพื่อเปนกรอบการประเมินสำหรับสวนราชการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมวิทยาศาสตรบริการ 
ไดดำเนินงานตามกรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีผลการดำเนินงาน ดังน้ี
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 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมวิทยาศาสตรบริการไดจัดทำขอเสนอการพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) ตามตัวช้ีวัดท่ี 4.1  
เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ือพัฒนากลไกกระบวนการรับรอง ISO/IEC 17025 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยปรับปรุงกระบวนงานและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือทำใหหองปฏิบัติการไดรับการรับรองท่ีรวดเร็วข้ึน
และเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการมากขึ้น สรางความเขมแข็งใหภาคอุตสาหกรรม และไดดำเนินงานเรื่องการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดที่ 4.2 จำนวน 10 เรื่อง โดยมีผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ดังนี้ 1) การลดกระดาษ 
ดวยการใชระบบ e-Meeting 2) การสรางความรวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม (MOU) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3) การพัฒนาระบบ Mobile 
Application สำหรับงานบริการ 4) การพัฒนาชองทางรับขอรองเรียนผานระบบออนไลน 5) การพัฒนาระบบสมาชิกหองสมุดในการ 
แจงเตือนเอกสารมาตรฐานใหม 6) การติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 7) การพัฒนาระบบสง Interim Report 
ของการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการผานระบบออนไลน 8) การพัฒนาตนแบบระบบการรับรองหองปฏิบัติการผานเว็บไซต      
9) การปรับปรุงระบบงานทดสอบ/สอบเทียบ โดยการลดการเขียนใบคำรอง 10) การปรับปรุงระบบบริการ CALL CENTER                                                                             

 รอยละ 60 รอยละ 64.78 ผาน

1. มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย  
 และพัฒนาไปใชประโยชน 

 170 ลานบาท 185.9437  ผาน
  ลานบาท 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน

องคประกอบที่ 1 Functional Base

 องคประกอบที่ 2 Agenda Base

องคประกอบที่ 3 Area Base กรมวิทยาศาสตรบริการไมตองดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้

 องคประกอบที่ 4 Innovation Base

องคประกอบที่ 5 Potential Base

2. รอยละของผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ  
 ความสามารถในการแขงขัน  

3. คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรที่  
 ตีพิมพและเผยแพรในระดับประเทศและนานาชาติ 

 34 คะแนน 54.50 คะแนน ผาน

4. จำนวนหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล  130 ราย 148 ราย ผาน

4.1 การพัฒนานวัตกรรม  100 100 ผาน

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  รอยละ 80 รอยละ 83.33 ผาน

5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ  รอยละ 100 รอยละ 100 ผาน

5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ  รอยละ 100 รอยละ 100 ผาน

1.1 รอยละการดำเนินการตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจ  
 แกประชาชน

 รอยละ 100 รอยละ 190 ผาน

1.2 รอยละการช้ีแจงประเด็นสำคัญท่ีทันตอสถานการณ (ถามี) กรมวิทยาศาสตรบริการไมมีประเด็นสำคัญที่ตองชี้แจง

1. ตัวช้ีวัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
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 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมวิทยาศาสตรบริการไดจัดทำขอเสนอการพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) ตามตัวช้ีวัดท่ี 4.1  
เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ือพัฒนากลไกกระบวนการรับรอง ISO/IEC 17025 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยปรับปรุงกระบวนงานและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือทำใหหองปฏิบัติการไดรับการรับรองท่ีรวดเร็วข้ึน
และเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการมากขึ้น สรางความเขมแข็งใหภาคอุตสาหกรรม และไดดำเนินงานเรื่องการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดที่ 4.2 จำนวน 10 เรื่อง โดยมีผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ดังนี้ 1) การลดกระดาษ 
ดวยการใชระบบ e-Meeting 2) การสรางความรวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม (MOU) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3) การพัฒนาระบบ Mobile 
Application สำหรับงานบริการ 4) การพัฒนาชองทางรับขอรองเรียนผานระบบออนไลน 5) การพัฒนาระบบสมาชิกหองสมุดในการ 
แจงเตือนเอกสารมาตรฐานใหม 6) การติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 7) การพัฒนาระบบสง Interim Report 
ของการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการผานระบบออนไลน 8) การพัฒนาตนแบบระบบการรับรองหองปฏิบัติการผานเว็บไซต      
9) การปรับปรุงระบบงานทดสอบ/สอบเทียบ โดยการลดการเขียนใบคำรอง 10) การปรับปรุงระบบบริการ CALL CENTER                                                                             

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 ในปงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตรบริการไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับ
คุณภาพการใหบริการ โดยแบงเปน การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยการศึกษาจากกลุมประชากรจำนวนทั้งสิ้น 4,988 คน 
โดยจำแนกตัวอยางจากผูรับบริการของงานบริการ 7 งานของกรมวิทยาศาสตรบริการ และการสำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
โดยการศึกษาเพิ่มเติมจากกลุมประชากรจำนวน 913 คน โดยจำแนกตัวอยางจากผูมีสวนไดสวนเสียจำนวน 9 หนวยงานภายใน 
กรมวิทยาศาสตรบริการ เพ่ือนำผลสำรวจน้ีไปใชปรับปรุงแกไขคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการใหดีย่ิงข้ึน ผลการสำรวจ
จำแนกได ดังนี้  

1. การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ประจำปงบประมาณ 2561 

 ในการดำเนินงานไดทำการสำรวจใน 5 ประเด็น ประกอบดวย ประเด็นขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ ประเด็นความพึงพอใจและ 
ประเด็นความไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ประเด็นความเชื่อมั่นของผูรับบริการตอ วศ. และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
การใหบริการของ วศ. จากงานบริการ 7 งาน ดังนี้ 1) งานบริการสอบเทียบ 2) งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร 
3) งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 4) งานการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ 5) งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6) งานการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ 7) งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 
กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค กองวัสดุวิศวกรรม)  
 
 ในการสำรวจครั้งนี้ไดกำหนดขนาดตัวอยาง โดยพิจารณาจากคุมรวม (coverage) และขนาดประชากร (population size) 
ของงานบริการ 7 งานของกรมวิทยาศาสตรบริการ เพ่ือนำเสนอผลการสำรวจคะแนนความพึงพอใจ ในคุณภาพการใหบริการระดับกรม 
ในการคำนวณไดกำหนดใหขนาดความคลาดเคลื่อนที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จากประชากรจำนวน 4,988 คน โดยไดขอมูล 
จากตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,620 คน 

กราฟแสดงสัดสวนตอบกลับแบบสำรวจของผูรับบริการ จำแนกตามงานบริการ

1. งานบริการสอบเทียบ,
 72, 4.44%7.3 กองวัสดุวิศวกรรม, 

306,18.89% 2. งานบริการฝกอบรมและ
 พัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร,
  323, 19.94%

3. งานการวิจัยและพัฒนา
 ถายทอดเทคโนโลยี,
 62, 3.83%

4. งานการรับรองระบบงาน
 หองปฏิบัติการ, 91, 5.62%

5. งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร
 และเทคโนโลยี, 178, 10.99%

6. งานทดสอบความชำนาญ
 หองปฏิบัติการ, 179, 11.05%

7.2 กองเคมีภัณฑและ
 ผลิตภัณฑอุปโภค,
  239, 14.75%

7.1 กองผลิตภัณฑอาหารและ
 วัสดุสัมผัสอาหาร, 
 170, 10.49%
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการ
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ จำแนกตามงานบริการ

 จากการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคะแนน 4.18 คิดเปนรอยละ 83.60 เม่ือพิจารณาในแตละงานบริการ
พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตออยูในระดับมากท่ีสุด คือ งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี ดวยคะแนน 4.63 คิดเปนรอยละ
92.60 งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยคะแนน 4.46 คิดเปนรอยละ 89.20 งานการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ
ดวยคะแนน 4.37 คิดเปนรอยละ 87.40 งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร ดวยคะแนน 4.25 คิดเปนรอยละ 
85.00 รองลงมาคือ ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ อยูในระดับมาก คือ งานการรับรอง
ระบบงานหองปฏิบัติการ ดวยคะแนน 4.15 คิดเปนรอยละ 83.00 งานบริการสอบเทียบ ดวยคะแนน 4.13 คิดเปนรอยละ 82.60 
และงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ดวยคะแนน 4.00 คิดเปนรอยละ 80.00
 
 เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด คือ ประเด็น 
ความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการและความพึงพอใจดานการใหบริการ ดวยคะแนน 4.24 คิดเปนรอยละ 84.80 รองลงมาคือ 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ อยูในระดับมาก คือประเด็นความพึงพอใจดานสิ่ง 
อำนวยความสะดวก ดวยคะแนน 4.02 คิดเปนรอยละ 80.40 และความพึงพอใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ดวยคะแนน 
3.94 คิดเปนรอยละ 78.78
 
 จากการสำรวจความไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการในภาพรวม พบวา ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจ
ในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ในประเด็นระยะเวลาในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 26.80 รองลงมาคือประเด็น 
ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ คิดเปนรอยละ 20.81 และประเด็นความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน คิดเปนรอยละ 15.44 

1. งานบริการสอบเทียบ

2. งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร

3. งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี

4. งานการรับรองระบบงานหองปฎิบัติการ

5. งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6. งานการทดสอบความชำนาญหองปฎิบัติการ

7.1 กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

7.2 กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค

7.3 กองวัสดุวิศวกรรม
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นตอกรมวิทยาศาสตรบริการของผูรับบริการ จำแนกตามงานบริการ

 จากการสำรวจความเช่ือม่ันของผูรับบริการท่ีมีตอกรมวิทยาศาสตรบริการ พบวา พบวาผูรับบริการมีความเช่ือม่ันตอกรมวิทยาศาสตร
บริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดดวยคะแนน 4.34 คิดเปนรอยละ 86.80 เมื่อพิจารณาในแตละงานบริการ พบวาผูรับบริการ 
มีความเช่ือม่ันตอกรมวิทยาศาสตรอยูในระดับมากท่ีสุด ทุกประเด็นโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี งานการวิจัยและพัฒนาถายทอด
เทคโนโลยี ดวยคะแนน 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20 งานการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ ดวยคะแนน 4.55 คิดเปนรอยละ 
91.00 งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตรและงานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยคะแนน 4.38 
คิดเปนรอยละ 87.60 งานบริการสอบเทียบดวยคะแนน 4.35 คิดเปนรอยละ 87.00 งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ดวยคะแนน 
4.27 คิดเปนรอยละ 85.40 และงานการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ ดวยคะแนน 4.25 คิดเปนรอยละ 85.00 

1. งานบริการสอบเทียบ

2. งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร

3. งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี

4. งานการรับรองระบบงานหองปฎิบัติการ

5. งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6. งานการทดสอบความชำนาญหองปฎิบัติการ

7.1 กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

7.2 กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค

7.3 กองวัสดุวิศวกรรม
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 จากการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการของผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคะแนน 4.20 คิดเปน รอยละ 84.00 เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น 
พบวา ผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ประเด็นความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เชน ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ ดวยคะแนน 4.33 คิดเปนรอยละ 86.60 ประเด็น 
ผลลัพธการใหบริการตรงตามความตองการและสามารถนำไปใชประโยชนได ดวยคะแนน 4.25 คิดเปนรอยละ 85.00 ประเด็นไดรับบริการ

2. การสำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 การสำรวจไดนำขอมูลผูมีสวนไดเสียจาก 9 หนวยงานภายในกรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งประกอบดวย สำนักงานเลขานุการกรม 
สำนักเทคโนโลยีชุมชน สำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ สำนักพัฒนา 
ศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ สำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 
องเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค กองวัสดุวิศวกรรม มาดำเนินการสำรวจในภาพรวม ประกอบดวย 5 ประเด็นดังน้ี ประเด็นขอมูลท่ัวไป
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ประเด็นความพึงพอใจและประเด็นความไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ประเด็นความเช่ือม่ันการรับบริการ
จาก วศ. และขอคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการ

1.  ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนรวดเร็ว และไมยุงยากซับซอน

2.  ความรวดเร็วในการใหบริการ

3.  ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ

4.  ไดรับบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค ไมเลือกปฎิบัติ

5.  ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความหลากหลาย

6.  มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูลขาวสารผานชองทางที่หลากหลายและทั่วถึง

7.  ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ

8.  ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และสามารถนำไปใชประโยชนได

9.  อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจนคุมคา และเหมาะสม

10.  ความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ

11.  ความเพียงพอของจำนวนบุคลากรผูใหบริการ

12.  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฎิบัติงานของบุคลากร
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการตอกรมวิทยาศาสตรบริการของผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ดวยคะแนน 4.21 คิดเปนรอยละ 84.20 รองลงมาคือ ผูมีสวนไดสวนเสีย
มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก คือประเด็นผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ ดวยคะแนน 4.20 
คิดเปนรอยละ 84.00 ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน สามารถตอบคำถามชี้แจงขอสงสัย ใหคำแนะนำ               
ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง นาเชื่อถือ และเปนประโยชน ดวยคะแนน 4.17 คิดเปนรอยละ 83.40 ประเด็นความครบถวนถูกตอง 
ของการใหบริการ ดวยคะแนน 4.11 คิดเปนรอยละ 82.80 ประเด็นชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความหลากหลาย 
ดวยคะแนน 4.03 คิดเปนรอยละ 80.60 ประเด็นขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยากซับซอน ดวยคะแนน 3.97 
คิดเปนรอยละ 79.40 ประเด็นอัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน คุมคา และเหมาะสม ดวยคะแนน 3.95 คิดเปนรอยละ 
79.00 ประเด็นความเพียงพอของจำนวนบุคลากรผูใหบริการดวยคะแนน 3.93 คิดเปนรอยละ 78.60 ประเด็นความรวดเร็วในการใหบริการ
ดวยคะแนน 3.91 คิดเปนรอยละ 78.20 และประเด็นมีการประชาสัมพันธข้ันตอนการใหบริการ หรือขอมูลขาวสารผานชองทางท่ีหลากหลาย 
และทั่วถึง ดวยคะแนน 3.82 คิดเปนรอยละ 76.40 
 
 จากการสำรวจความไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการของผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ผูมีสวนไดสวนเสีย
มีความไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการมากที่สุดในประเด็น ความเพียงพอ ของสถานที่จอดรถ คิดเปน
รอยละ 24.79 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 21.65 และความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 
คิดเปนรอยละ 16.52

1. ความเปนสวนราชการ

2. ไดการรับรองตามมาตรฐานสากล

3. ความรูความสามารถของบุคลากร

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได

6. ความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร

7. ดำเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได

8. บุคลากรปฎิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฎิบัติ

9. การรักษาความลับของผูรับบริการ
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 จากการสำรวจความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอกรมวิทยาศาสตรบริการ พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความเชื่อมั่น 
ตอกรมวิทยาศาสตรบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดดวยคะแนน 4.31 คิดเปนรอยละ 86.20 เมื่อพิจารณา ในแตละประเด็น 
พบวาผูมีสวนไดสวนเสียมีความเชื่อมั่นตอกรมวิทยาศาสตรอยูในระดับมากที่สุด ดังนี้ ประเด็นไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
ดวยคะแนน 4.42 คิดเปนรอยละ 88.40 ประเด็นความเปนสวนราชการ ดวยคะแนน 4.41 คิดเปน รอยละ 88.20 ประเด็นความสามารถ
ของเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร ดวยคะแนน 4.36 คิดเปนรอยละ 87.11ประเด็นการรักษาความลับของผูรับบริการ ดวยคะแนน 
4.35 คิดเปนรอยละ 87.00 ประเด็นดำเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได ดวยคะแนน 4.34 คิดเปนรอยละ 
86.80 ประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได ดวยคะแนน 4.30 คิดเปนรอยละ 86.00 ประเด็นความรูความสามารถ 
ของบุคลากร ดวยคะแนน  4.29 คิดเปนรอยละ 85.80 ประเด็นบุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ดวยคะแนน 4.26 
คิดเปนรอยละ 85.20 รองลงมาคือ ผูมีสวนไดสวนเสียมีความเช่ือม่ันตอกรมวิทยาศาสตรบริการอยูในระดับมาก คือประเด็นประสิทธิภาพ
และความคุมคา ดวยคะแนน 4.18 คิดเปนรอยละ 83.60

ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ในภาพรวม ๕ ป

 1. งานบริการสอบเทียบ  72.41 82.20 83.00 83.80 82.60
 2. งานการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ 80.93 82.60 83.00 87.80 83.00
 3. งานการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ 81.87 84.20 84.60 84.80 87.40
 4. งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 85.28 83.80 84.40 87.20 92.60
 5. งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร 81.23 83.00 83.40 87.00 85.00
 6. งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 82.44 83.00 82.60 84.40 89.20
 7. งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 76.45 80.60 81.00 84.00 80.00

                               ภาพรวม 79.22 82.20 82.60 85.40 83.60

งานบริการ
ป 2557 ป 2558 ป 2559

รอยละของคะแนน

ป 2560 ป 2561

กราฟแสดงเปรียบเทียบผลสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการในรอบ 5 ป จำแนกตามงานบริการ

 เมื่อนำผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการมาพิจารณาเปรียบเทียบในภาพรวม 5 ป 
ของท่ีผานมา พบวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามลำดับ ซ่ึงกรมวิทยาศาสตรบริการไดนำขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากผลสำรวจน้ีไปใชเพ่ือปรับปรุง
แกไขคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้น พรอมมีการดำเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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1. งานบริการสอบเทียบ

2. งานการรับรองระบบงาน
   หองปฏิบัติการ

3. งานการทดสอบความชำนาญ
   หองปฏิบัติการ

4. งานการวิจัยและพัฒนา
   ถายทอดเทคโนโลยี

5. งานบริการฝกอบรบและพัฒนา
   เทคนิคทางวิทยาศาสตร
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดแสดงขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 7 มาตรา 9 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไวใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาตรวจดู ศึกษาคนควา ณ “ศูนยการเรียนรู 
และขอมูลขาวสารราชการ  กรมวิทยาศาสตรบริการ” ชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร ดร. ตั้ว ลพานุกรม และ ชั้น 5 สำนักหอสมุด 
และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนยขอมูลขาวสารของราชการของกรมวิทยาศาสตรบริการ                  
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 
 1. พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตรบริการ
  กรมวิทยาศาสตรบริการไดจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงการจัดแสดงขอมูลขาวสารฯ โดยจัดทำหองไวใหบริการประชาชน
เขาตรวจดูขอมูลขาวสารฯ  ในช่ือ “ศูนยการเรียนรูและขอมูลขาวสารราชการ กรมวิทยาศาสตรบริการ” จัดแสดงขอมูลขาวสารตาม พรบ.
และแบบคำรองขอใชบริการตางๆ พรอมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เชน สถานที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู อุปกรณคอมพิวเตอร
สำหรับการสืบคนขอมูลไวใหบริการแกประชาชน ในศูนยการเรียนรูฯ แหงนี้ไวอยางครบถวน 

 2. พัฒนาความรูดานขอมูลขาวสารของราชการแกบุคลากร กรมวิทยาศาสตรบริการ 
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ จัดทำโครงการฝกอบรมและ
ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่หนวยงานของรัฐ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่หนวยงานของรัฐมีความรูความเขาใจในหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดอยางถูกตองและเปนไปตามที่กำหนดไวในกฎหมาย กรมวิทยาศาสตรบริการ มีขาราชการ 
ของหนวยงานคือ นายวนัท ตะเภาพงษ บรรณารักษปฏิบัติการ สำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรวม 
เขาฝกอบรมและทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ ประจำป 2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 
โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และนางภัคพิชา จันทรศิริ ผูอำนวยการสวนนโยบายและวิเคราะห 
สำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปนผูบรรยาย ณ หองประชุม 501 ชั้น 5 
สำนักงาน ก.พ.ร. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ศูนยการเรียนรูและขอมูลขาวสารราชการ กรมวิทยาศาสตรบริการ
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 3. พัฒนาการบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
  3.1 จัดระบบการบริการขอมูลขาวสารฯ ในรูปส่ือส่ิงพิมพ โดยรวบรวมเอกสารและขอมูลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 เชน มาตรา 9 (8) ผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจางตามแบบ สขร.1 เอกสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ/จัดจาง 
ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ระหวางป 2561 รวมท้ังเอกสารเผยแพรของกรมวิทยาศาสตรบริการ จัดเขาแฟมขอมูล 
แสดงตัวเลม มีดัชนีรายการขอมูลประจำแฟม จำนวน 3,184 รายการ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูสืบคนไดอยางสะดวก
  3.2 นำขอมูลขาวสารฯ ใหบริการ ผานเว็บไซต โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถสืบคนขอมูลขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน 
การบริหารงาน กฎระเบียบ คำสั่ง ผานเว็บไซตกรมวิทยาศาสตรบริการ http://www.dss.go.th ประกาศประกวดราคา สอบราคา 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 จำนวน 3,184 รายการ และผลการดำเนินงานกิจกรรมตางๆ 
ขาวประชาสัมพันธ จากเว็บไซตของหนวยงาน 

 ชองทางการขอรับบริการขอมูลขาวสาร
         ประชาชนผูสนใจทั่วไป สามารถขอรับบริการขอมูลขาวสารของราชการ วศ. ได 5 ชองทาง ดังนี้
 1) ติดตอขอรับขอมูลดวยตนเอง ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ          
 2) ติดตอขอรับบริการทางไปรษณีย
 3)  สงคำขอรับบริการทางโทรศัพท / โทรสาร (กรณีขอมูลที่ขอมีจำนวนไมมาก) 
 4)  สงคำขอรับบริการทางอีเมล  
 5) ดาวนโหลดขอมูลขาวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตรบริการ ท่ีตองการไดดวยตนเองจากเว็บไซต http://www.dss.go.th 

 ผลการใหบริการ 
 การใหบริการศูนยการเรียนรูและขอมูลขาวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตรบริการ มีการใหบริการแนะนำตอบคำถามใหขอมูล
ทางโทรศัพท ศูนยราชการสะดวก 7,560 ครั้ง ทางอีเมล 116 ครั้ง ผูเขาชมเว็บไซต http://www.dss.go.th  จำนวน 137,249 ครั้ง 
และมีการประชาสัมพันธขาวสาร วศ. 152 เรื่อง 
 
 สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสาร วศ.
  ศูนยการเรียนรูและขอมูลขาวสารราชการ  กรมวิทยาศาสตรบริการ ชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตรฯ  
  โทรศัพท  : 0 2201 7255  โทรสาร   : 0 2201 7265  อีเมล: info@dss.go.th
  ฝายประชาสัมพันธ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรบริการ ชั้น 1 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม
        โทรศัพท  : 0 2201 7095 - 7  โทรสาร   : 0 2201 7470  อีเมล: pr@dss.go.th

การบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ชั้น 5 อาคารหอสมุด 

ดร. ตั้ว ลพานุกรม

เว็บไซต ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจาง กรมวิทยาศาสตรบริการ
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ผลการดำเนินงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประจำปี 2561ประจำปี 2561

ผลการดำเนินงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ



รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018030



กรมวิทยาศาสตรบริการ
Department of Science Service

รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018 031

พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
ตามมาตรฐานสากล

พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
ตามมาตรฐานสากล

พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
ตามมาตรฐานสากล
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เปาหมายที่ 1
 สรางกลไกการตรวจสอบและรับรองในการผลิตสินคาและบริการเพื่อใหมีคุณภาพและความปลอดภัยตอผูบริโภค

กลยุทธ 1.1 เพิ่มศักยภาพการใหบริการดานการทดสอบและสอบเทียบ
กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการควบคุมคุณภาพ  รับรองสินคา และคุมครองผูบริโภค
กลยุทธ 1.3 เรงรัดการจัดทำระบบ MSTQ เพื่อรองรับการบริการในภาคอุตสาหกรรม

ผลผลิตสินคาไดรับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ  
 กรมวิทยาศาสตรบริการไดดำเนินงานการตรวจสอบ 
สอบเทียบคุณภาพสินคา สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคาของภาค
การผลิตอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน โดยการใหบริการตาม 
รายการ ทดสอบ สอบเทียบที ่ตอบสนองความตองการของ 
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ผลการดำเนินงานปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ประกอบดวย

1. ทดสอบทางเคมี
 กรมวิทยาศาสตรบริการไดใหบริการทดสอบ คุณภาพสินคา
ทางเคมี ในกลุมผลิตภัณฑโลหะและธาตุปริมาณนอย เชื้อเพลิง 
หลอล่ืนและผลิตภัณฑปโตรเลียม สารเคมีและวัตถุดิบเพ่ืออุตสาหกรรม 
สารเคมีและผลิตภัณฑทางเคมี สารเคมีอินทรียและเคร่ืองมือพิเศษ
ผลิตภัณฑเซรามิกจำนวน22,844  รายการ

 ตัวอยางผลิตภัณฑตางๆ ท่ีทดสอบ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ทองคำ เงิน ทองแดงอะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก เหล็ก เหล็กกลา 
ไรสนิม เช้ือเพลิงแข็ง เช้ือเพลิงเหลว เช้ือเพลิงชีวมวล น้ำมันหลอล่ืน 
สารกรองแอนทราไซต กรด ดาง สารฆาเชื้อ สารเคมีอินทรีย 
สารเคมีบำบัดน้ำ ผลิตภัณฑทำความสะอาด ผลิตภัณฑดับกลิ่น 
ผลิตภัณฑชำระลาง ผงซักฟอก สบูเหลว น้ำยาปรับผานุม เครื่อง 
สำอาง น้ำอุปโภคบริโภค ของเลนเด็กและผลิตภัณฑสำหรับเด็ก 
กาว สี ทินเนอร น้ำยาปองกันการกัดกรอน น้ำยาเคลือบเงาพื้น 
วัสดุสัมผัสอาหาร

2. ทดสอบทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
 กรมวิทยาศาสตรบริการไดใหบริการทดสอบ คุณภาพและ 
ความปลอดภัยสินคาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ ไดแก อาหาร เคร่ืองด่ืม 
ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกโลหะและอัลลอย แกว/เซรามิก
ไม โลหะไรสนิม14,066 รายการ

 ตัวอยางผลิตภัณฑตางๆ ท่ีทดสอบ เชน นมและผลิตภัณฑนม
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผลิตภัณฑน้ำมันและไขมัน น้ำมันพืช น้ำมัน
ปาลมดิบ เครื่องดื่ม ไวน ชาสมุนไพร หมากฝรั่ง ลูกอม อาหาร 
สำเร็จรูปพรอมบริโภค น้ำพริก ขาวสารกาแฟเม็ดคั่ว น้ำสมสายชู 
รังนก น้ำอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป อาหารสัตว 
ฟลมพลาสติก ภาชนะพลาสติก ขวดนมภาชนะบรรจุอาหารประเภท
พลาสติกซิลิโคน โลหะและอัลลอย แกว/เซรามิก ไม โลหะไรสนิม 
เปนตน

3. ทดสอบทางฟสิกสและวิศวกรรม
 กรมวิทยาศาสตรบริการไดใหบริการทดสอบคุณภาพสมบัติ
และคุณลักษณะทางฟสิกสและวิศวกรรม ของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และสินคาทั่วไปไดแก วัสดุกอสราง ผลิตภัณฑยางและพลาสติก 
เย่ือและกระดาษ ผลิตภัณฑแกว วัสดุคอมโพสิท ตลอดจนผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวน 127,233 รายการ

 ตัวอยางผลิตภัณฑตางๆ ที่ทดสอบ เชน กระดาษชำระ 
และกระดาษแข็ง การวิเคราะหAOX การสอบเทียบเครื่องมือ    
ในอุตสาหกรรมกระดาษผลิตภัณฑพลาสติกและยาง เชน ฟลมยืดหุม
หออาหาร เครื่องแบบนักเรียน ภาชนะและเครื่องใชเมลามีน 
ชนิดของพลาสติก เม็ดพลาสติกถุงมือยางทางการแพทยสำหรับ 
ผาตัดและสำหรับตรวจโรค ถุงยางอนามัยยางรัดของ จุกนมเด็ก 
ท่ีนอน/หมอนยางฟองน้ำ รองเทานิรภัยเม็ดยางสำหรับพ้ืนสังเคราะห
แผนยางรองสะพานวัสดุกอสราง เชน กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุ 
ผนังมุงหลังคา อิฐซีเมนต คอนกรีต เหล็กเสนกลม เหล็กขอออย 
หมุดสะทอนแสง ปายสะทอนแสง ทอพีวีซีแข็ง ลวดเหล็กเคลือบ 
สังกะสี พัดลม หมอหุงขาว เตาไฟฟา เตาไมโครเวฟ เทปใชงานไฟฟา 
สายไฟฟา วัสดุฉนวนไฟฟา สายเคเบิล  แกวและกระจก เปนตน



รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018034

4. ทดสอบดานอื่นๆ 
 กรมวิทยาศาสตรบริการไดใหบริการทดสอบ ดานอ่ืนๆ เชน
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร ดานเทคโนโลยีอาหาร และ 
ดานเซรามิก จำนวน 60รายการ

5. สอบเทียบเครื่องมือวัด
 กรมวิทยาศาสตรบริการใหบริการสอบเทียบ อุปกรณ 
เครื่องมือวัดตาง ๆ จำนวน31,513 รายการตามสาขาดังนี้

 • การสอบเทียบดานมวล และปริมาตร ใหบริการสอบ 
เทียบเคร่ืองมือ มวลมาตรฐาน เคร่ืองช่ังอิเล็กทรอนิกสและแขนกลม
เครื่องแกวปริมาตร เปนตน
 • การสอบเทียบดานความยาวและมิติ ใหบริการสอบเทียบ
สเกลมาตรฐานแทงเทียบมาตรฐาน บรรทัดเหล็ก/ตลับเมตร 
ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิปเปอร เกจวัดรัศมี เกจวัดเกลียว 
ฟลเลอรเกจ Dial Indicator และDial Gauge เปนตน
 • การสอบเทียบดานความดันและส่ันสะเทือน  ใหบริการ
สอบเทียบ เกจวัดความดันชนิดตัวกลางเปนอากาศ, เกจวัดความดัน 
ชนิดตัวกลางเปนของเหลว, เครื่องวัดการสั่นสะเทือน, หัววัดการ 
สั่นสะเทือน เปนตน

 • การสอบเทียบดานอุณหภูมิและความชื้น  ใหบริการ 
สอบเทียบ เตาอบ อางควบคุมอุณหภูมิ ตูควบคุมอุณหภูมิ เทอรโม
มิเตอร แบบของเหลวในหลอดแกว เทอรโมมิเตอรแบบตัวเลข 
และเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในอากาศ เปนตน
 • การสอบเทียบดานแรงและความแข็ง ใหบริการสอบเทียบ 
เครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุโดยการกดหรือดึง, เครื่อง 
ทดสอบ ความแข็งของยาง เคร่ืองทดสอบความแข็งของโลหะชนิด
Brinell, Vickers, Rockwell และแผนทดสอบความแข็งมาตรฐาน
เปนตน
 • การสอบเทียบดานเคมี ใหบริการสอบเทียบ เคร่ืองวัด
ความเปนกรด-ดาง, แผนกรองแสงมาตรฐาน, เครื่องวัดคาการ  
ดูดกลืน แสงชวงความยาวคล่ืนอัลตราไวโอเลตและความยาวคล่ืน
ชวงที่ตามองเห็น และวัสดุอางอิงมาตรฐานสำหรับความยาวคลื่น 
และคาการ ดูดกลืนแสง เปนตน
 • การสอบเทียบดานไฟฟา ใหบริการสอบเทียบ เคร่ืองวัด
ความตานทานไฟฟา, เครื่องวัดศักยไฟฟาชนิดกระแสตรงและ
กระสลับ, เครื่องวัดปริมาณทางไฟฟาแบบตัวเลขและแบบเข็ม,  
เคร่ืองวัดกำลังไฟฟา เปนตน ท้ังน้ีในการใหบริการ ทดสอบ สอบเทียบ 
รวมถึงการบริการขอม ูลทางว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดการใหบริการตามรายการ
รวมทั้งสิ้น  197,329 รายการ  ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนการใหบริการทดสอบ สอบเทียบอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆประจำป 2561

 ลำดับที่ รายการที่ใหการบริการ จำนวน (รายการ)

 1 ดานทดสอบทางเคมี 22,844  
 2 ดานทดสอบทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 14,066
 3 ดานทดสอบทางฟสิกสและวิศวกรรม 127,233
 4 ดานทดสอบทางกายภาพ (ถาน)  60
 5 ดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด 31,513
 6 บริการขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,613

  รวมทั้งสิ้น 197,329
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   พัฒนาศูนยบริการทดสอบสินคาแบบครบวงจร

1. การเสริมสรางศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบ
 กรมวิทยาศาสตรบริการ มีศูนยวิทยาศาสตรบริการประจำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนแหงแรกในภูมิภาค
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ และเห็นความสำคัญเรื่องโครงสราง 
พื้นฐานดานคุณภาพ ที่เปนการใหบริการทดสอบ สอบเทียบ 
เปนการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เปนฐานสำคัญตอการพัฒนาสินคา อยางตอเนื่องโดยป ๒๕๖๐ 
มีการขับเคล่ือนการดำเนินงานสูพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ (EEC) เพ่ิมมากข้ึน
โดยเปดศูนยการบริการทดสอบภูมิภาค (one stop service) 
เปนแหงที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดระยอง 
ในพื้นที่ของอาคารสำนักงานหอการคาจังหวัดระยองแหงใหม 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพ่ือมุงเนนการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค รองรับการดำเนินงาน 
ภายใตความรวมมือ EEC เปนจุดใหบริการคำปรึกษาทางวิชา 
การดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังเปนจุดบริการ
รับ-สงตัวอยางสินคาเพื่อทดสอบผานระบบใหบริการเทคนิค 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จในภาพรวมของ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถเชื ่อมโยงและ 
บูรณาการเครื่องมือ และสนับสนุนปจจัยเอื้อดานเทคนิคตาง ๆ 
ใหแกผูประกอบการไดอยางเบ็ดเสร็จ เปนประโยชนตอผูประกอบการ
ในพื้นที่จังหวัดระยองและกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

 และนอกจากนี้ในป ๒๕๖๑ กรมวิทยาศาสตรบริการ 
ยังขยายการใหบริการสูภูมิภาคเพิ่มเติม โดยเปดศูนยทยาศาสตร 
บริการประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ณ ช้ัน 2 อาคาร B อุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ใหบริการแก ผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม SMEs และชุมชน ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย 
เชียงใหม นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ 
โดยใหบริการ วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ รวมถึงใหคำปรึกษา 
ทางวิชาการเกี ่ยวกับงานบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  
โดยเปดใหบริการ วันที่ 24 กันยายน 2561

 ศูนยวิทยาศาสตรบริการประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
มุงเปาหมายใหบริการชุมชน SMEs และกลุมอุตสาหกรรมในภาคเหนือ  
ซึ ่งในระยะแรกนี ้นี ้ม ีความจำเปนตองเผยแพรสรางความรู  
ความเขาใจเพื่อใหผูประกอบการไดรับรูถึงบทบาทงานบริการ 
ของศูนย และสามารถขอใชบริการสงตัวอยางทดสอบ มีบทบาท 
หนาท่ีอำนวยความสะดวกแกผูใชบริการตามนโยบายศูนยราชการ
สะดวก (GECC) มุงเนนการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและ 
สรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ เปนสวนหนึ่งของการบริการ 
โครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพสนับสนุนผูประกอบการ สอดคลอง

กับนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในการสงเสริมใหผูประกอบการมีการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาการผลิตสินคาใหได 
คุณภาพและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค

2. การพัฒนาผลิตภัณฑวัสดุกอสรางใหมีคุณภาพดวยระบบ MSTQ
 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ไดพัฒนาศักยภาพงานบริการ
ทดสอบดานผลิตภัณฑวัสดุกอสรางใหมีคุณภาพดวยระบบ MSTQ  
เน่ืองจากเห็นความสำคัญถึงอุตสาหกรรมกอสรางมีความสำคัญตอ
การพัฒนาประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม เปนอุตสาหกรรม
ท่ีสรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
สาธารณูปโภคที่ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
ชวยอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ทั้งนี้อุตสาหกรรมกอสรางยังมีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับ 
อีกหลายภาคเศรษฐกิจ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุกอสราง 
ไมวาจะเปนปูนซีเมนต เหล็ก และวัสดุกอสรางอ่ืนๆ โดยมีผูประกอบการ
ที่ไดรับการพัฒนา และไดรับการรับรองผลิตภัณฑ ดังนี้

 2.1  ผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนา 22 รายไดแก
  1) บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด จำนวน 18 ราย 
(โรงงานผลิต อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ,โรงงานผลิต โคราช , 
เชียงใหม, ทุงครุ 1 ,นพวงศ, บางนา 2, บางปู, ปากเกร็ด, 
พุทธมณฑลสาย 5 , เมืองทอง, รังสิต คลอง 8, รังสิต รัตนาธิเบศร 
1, รัตนาธิเบศร 2 ,รัตนาธิเบศร 3 , รามอินทรา 1 , ออนนุช, 
อุดรธานี, อุบลราชธานี) 
  2) สำรวจความพรอมและใหคำปรึกษาการจัดทำ 
ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต
จำกัด (ศูนยจายปูนซีเมนต อ. สามโคก จ. ปทุมธานี)
  3) สำรวจความพรอมและใหคำปรึกษาการจัดทำ 
ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบกาวซีเมนต ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 และใหคำปรึกษาการพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบ
ในการย่ืนขอการรับรองผลิตภัณฑซีเมนตไฮดรอลิกเกราต เพ่ือการ
รับรอง มอก. บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จำกัด ต. บานลำ          
อ. วิหารแดง จ. สระบุรี
  4) ใหคำปรึกษาในการพัฒนาหองปฏิบัติการควบคุม 
คุณภาพผลิตภัณฑปูนซีเมนตไฮดรอลิกเกราตและกาวซีเมนต 
เพื่อการขอการรับรอง มอก. บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด 
ต. ดอนยายหอม อ. เมือง จ. นครปฐม
  5) ใหคำปรึกษาในการพัฒนาหองปฏิบัติการควบคุม 
คุณภาพผลิตภัณฑปูนกอ ปูนฉาบ ปูนกาวติดกระเบื้อง และปูน 
สำเร็จรูป เพื่อการขอการรับรอง มอก. บริษัท ควิกโคท โปรดักส 
จำกัด จ. ราชบุรี
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  6) ติดตามความกาวหนาการจัดทำระบบคุณภาพ 
หองปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด 
(ศูนยจายปูนซีเมนต อ. สามโคก จ. ปทุมธานี)
 2.2 ผูประกอบการที่ไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ

  พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพสินคา
 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเปาหมายในการกำหนด 
กลไกการตรวจสอบและรับรองในการผลิตสินคาและบริการ 
เพื่อใหมีคุณภาพและความปลอดภัยตอผูบริโภคโดยมุงพัฒนา 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั้งระดับชาติและระดับสากล 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ และพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการทดสอบของกรมวิทยาศาสตรบริการใหไดรับ 
การรับรอง ISO/IEC 17025 โดยไดดำเนินการดังนี้

1. การพัฒนารางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
 ไดดำเนินการพัฒนาราง มอก.เรียบรอยแลว 3 ฉบับ ไดแก
1. มอก. แผนยางปูพ้ืนสนามเด็กเลน 2. มอก. กระดาษเอนกประสงค
3 มอก. รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส และนำเสนอรางมาตรฐาน 
ตอคณะกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณา น่ันคือ กว. รายสาขาท่ี 29
ยางและผลิตภัณฑยาง กว. รายสาขาที่ 31 พลาสติก และ กว. 
รายสาขาที่ 33 กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ

2. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑหรือวิธีทดสอบระดับสากล 
(ISO) ยางรัดของ (rubber band) 
 ไดดำเนินการไปแลว 3 ขั้นตอน คือ
 • นำเสนอในที่ประชุมนานาชาติเพื่อขอรางมาตรฐาน 
ISO ยางรัดของ
 • สง New Work Item Proposal (NWIP) เพื่อให 
ที ่ประชุมพิจารณาและรับฟงขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 
จากทุกประเทศทั่วโลก คือ ISO/NP 22843 Rubber bands - 
General requirements and test methods
 • แกไขราง NWIP เพ่ือยกระดับเปน Committee Draft
(CD)  คือ ISO/CD 22843 Rubber bands - General require-
ments and test methods

  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสอบเทียบรองรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 
 กรมวิทยาศาสตรบริการมีเปาหมายดำเนินงานเพ่ือพัฒนา
ศูนยบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแบบครบวงจรตามมาตรฐาน 
สากลเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารดวยการยกระดับคุณภาพงานบริการ
สอบเทียบ โดยย่ืนขอการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ ISO/ 
IEC 17025 รวมท้ังสามารถพัฒนารายการทดสอบใหมเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปาหมายการดำเนินงาน คือ
มีกลไกการตรวจสอบและรับรองในการผลิตสินคาและบริการ 
เพื่อใหมีคุณภาพและความปลอดภัยตอผูบริโภค โดยมีตัวชี้วัด คือ 
จำนวนการบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบและบริการขอมูล 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผน 20,000 รายการ/ผล  
31513 รายการ
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เสริมสร้างห้องปฏิบัติการของประเทศ
ตามมาตรฐานสากล

เสริมสร้างห้องปฏิบัติการของประเทศ
ตามมาตรฐานสากล
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เปาหมายที่ 1
 สรางกลไกการตรวจสอบและรับรองในการผลิตสินคาและบริการเพื่อใหมีคุณภาพและความปลอดภัยตอผูบริโภค

กลยุทธ 2.1 เพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการของประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ 2.2 สงเสริมการถายทอดความรูดานระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ
กลยุทธ 2.3 สงเสริมใหมีการผลิตวัสดุอางอิง

ผลผลิต หองปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนา
และรับรองความสามารถ   

 กรมวิทยาศาสตรบริการมีเปาหมายการใหบริการหอง 
ปฏิบัติการของประเทศมีความเขมแข็ง นำไปสูความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีจำนวนผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองตามาตรฐานสากล
148 ราย จำนวนผูประกอบการนำวัสดุอางอิงไปใชประโยชน 
ในการควบคุมคุณภาพ 970 ราย มีความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ดานหองปฏิบัติการที่ไดเขารวมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ 
รอยละ 89 และมีความพึงพอใจของผูรับบริการดานหองปฏิบัติการ
ที่ไดรับการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ รอยละ 80

1. กิจกรรมสงเสริมและรับรองหองปฏิบัติการของประเทศ
 กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสำนักบริหารและรับรอง 
หองปฏิบัติการ เปนหนวยรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ (Accredi-
tation Body) ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบตามมาตรา 30 แหง 
พระราชบัญญัติการมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551 ไดดำเนินการ 
และจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011  
โดยไดรับการยอมรับรวมกับองคกรภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาดวย 
การรับรองหองปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accredi-
tation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, 
APLAC MRA) และการยอมรับรวมกับองคกรระหวางประเทศ 
วาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ (International Laboratory Accred-
itation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, 
ILAC MRA) ทั้งดานการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบ 
รวมท้ังไดรับการยอมรับรวมในขอบขายท่ีขยายใหมดานการรับรอง
ความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ 
และการรับรองความสามารถผูผลิตวัสดุอางอิง 

รูปแสดงสัญลักษณหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตรบริการ

การเผยแพรรายชื่อหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง
ในเว็บไซตกรมวิทยาศาสตรบริการ
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 สำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ใหการรับรอง ระบบงานหองปฏิบัติการจนถึงเดือนกันยายน 2561 ดังนี้

 1) ใหการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวน  148 ราย โดยมีขอบขาย
การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบครอบคลุม ดานฟสิกส เคมี และ วิทยาศาสตรชีวภาพ ดังนี้

 สาขาอาหาร อาหารสัตว และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ จำนวน 53   หองปฏิบัติการ 
 สาขาสิ่งแวดลอม จำนวน 50   หองปฏิบัติการ
 สาขาเคมีภัณฑ จำนวน 18   หองปฏิบัติการ
 สาขากระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษและวัสดุที่เกี่ยวของ จำนวน 2   หองปฏิบัติการ
 สาขายาง ผลิตภัณฑยาง และพลาสติก  จำนวน   5   หองปฏิบัติการ  
 สาขาสิ่งทอ  จำนวน   1   หองปฏิบัติการ

 2) ใหการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  จำนวน 19 
หองปฏิบัติการ โดยมีขอบขายการรับรองครอบคลุมการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการสาขาทดสอบดานการแพทย จำนวน 13 
หองปฏิบัติการ และสาขาการทดสอบ จำนวน 6 หองปฏิบัติการ

2. เสริมสรางขีดความสามารถหองปฏิบัติการดวยกิจกรรมทดสอบความชำนาญ
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีผูประกอบการนำวัสดุอางอิงไปใชประโยชนในการควบคุมคุณภาพ จำนวน 970 ราย 977 รายการ
แบงตามสาขาดังนี้
 1) สาขาอาหาร ทั้งหมด 877 รายการ เชน
  • รายการ Moisture, Protein and Vitamin B2 in Rice powder 
  • รายการ Moisture, Protein, Ash and pH - value in Flour
  • รายการ Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber, Ash, Water - soluble chlorides (as NaCl) Ca, Cu, Fe,   
   Mg, Mn, K, Na, Zn and P in Feeding stuffs
  • รายการ Aerobic plate count in Starch
  • รายการ Moisture, Protein, Fat, Ash Ca, Mg, K and Na in Milk powder

 2) สาขาสิ่งแวดลอม ทั้งหมด 73 รายการ
  • รายการ Total Suspended Solids in water (TSS) 
  • รายการ Total Dissolved Solids in water (TDS) 
  • รายการ pH - value in water  เปนตน

อาหาร

53

สิ่งแวดลอม

50

เคมีภัณฑ

18

กระดาษ

2

ยาง

5

สิ่งทอ

1
0

50

100

แผนภูมิแสดงจำนวนหองปฎิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถ
จำแนกตามขอบขาย



กรมวิทยาศาสตรบริการ
Department of Science Service

รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018 041

 3) สาขาเคมี ทั้งหมด 27 รายการ เชน
  รายการ  Standard solution: Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)  

แผนภูมิแสดงจำนวนรายการกิจกรรมทดสอบความชำนาญจำแนกตามสาขา  ในปงบประมาณ 2561 

 ทั้งนี้การพัฒนาการผลิตวัสดุควบคุม เมื่อดำเนินกิจกรรม 
ทดสอบความชำนาญแลวตัวอยางท่ีไดจะมีการประเมินโดยท่ีปรึกษา
ทางวิชาการใหคำแนะนำการเก็บรักษา และวางแผนตรวจสอบความ
เสถียรของตัวอยาง นักสถิติใหคำแนะนำในการวางแผนตรวจสอบ 
ความเสถียรของตัวอยางและการคำนวณ กอนท่ีจะจำหนายใหกับ
หองปฏิบัติการ ตัวอยางควบคุมท่ีจำหนายพรอมใบรับรอง (Certifi-
cate) ซ่ึงจะใหคาอางอิง (Reference value)  คาความไมแนนอน
ของการวัด (Measurement uncertainty) คาสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  (Standard deviation)  ที่นาเชื่อถือ  หองปฏิบัติการ 
สามารถนำไปประกอบการทำงาน ทำใหขอมูลมีประสิทธิภาพจำเปน
ตอการทดสอบเพื่อ ใหเปนเครื่องมือที่มีคาในการควบคุมคุณภาพ

ภาพ ใบรับรอง QC - sample

90%

3%
7%

ผูประกอบการนำวัสดุอางอิงไปใชประโยชนในการควบคุม

คุณภาพ จำนวน 970 ราย

สาขาอาหาร 877 รายการ

สาขาสิ่งแวดลอม 73 รายการ

สาขาเคมี 27 รายการ
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ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างรายได้ให้กับ SME และชุมชน

33
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

และสร้างรายได้ให้กับ SME และชุมชน
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เปาหมายที่ 2
 วิจัยและพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมและความรูใหม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเปาหมายและวิสาหกิจชุมชน

กลยุทธ 3.1 ผลักดันใหมีการวิจัยพัฒนาที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัด และความตองการของผูประกอบการ

การพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย  

 กรมวิทยาศาสตรบริการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัย 
เพื่อสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพที่จะเปน 
ปจจัยขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ มุ งเนนงานวิจัยเพื ่อ 
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร ในสาขาที่กรมวิทยาศาสตร 
บริการมีความชำนาญ ไดแก การเพิ่มมูลคาวัสดุคอมโพสิทเพื่อใช 
ทางการแพทยการพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกน้ำหนักเบาสำหรับผูสูงอายุ 
จากการดำเนินการนำไปสูการสรางผลผลิตตนแบบนัวตกรรม ดังน้ี
 1) ตนแบบแผนกระดานเคลื่อนยายผูปวย 1 ตนแบบ 
น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม และทดสอบผานมาตรฐาน BS 1865: 
2000 และยื่นจดอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีกรรมวิธีการผสมอนุภาค 
างนาโนลงในโพลิเอสเตอรเรซิ่น หรืออิพ็อกซี่เรซิ่น หรือตัวทำแข็ง 
และย่ืนจดสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตแผนรองหลังผูปวยชนิด GFRP
รวมบูรณาการวิจัยกับบริษัท สุพรีรา อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัท 
ในเครือ สุพรีม โปรดักส จำกัด)
 2) ตนแบบหุนยนตขนสงยาและเวชภัณฑ 1 ตนแบบ 
โครงสรางผลิตจากวัสดุคอมโพสิทโดยรวมบูรณาการกับบริษัท คอบรา 
อินเอรเนช่ันแนล จำกัด ซ่ึงเปนสมาชิกสมาคมไทยคอมโพสิท และ
ใชระบบเลเซอรในการนำทางการเคลื่อนที่อัตโนมัติ 
 3) ตนแบบเดือยฟน (Fiber post) 1 ตนแบบ จากสูตร 
ใยแกวเสริมแรงอิพ็อกซ่ีเรซ่ินสูตรไฮบริด Bio-based epoxy และ
Medical grade epoxy
 4) ตนแบบผนังฉนวนกันความรอน 1 ตนแบบ จาก 
นาโนซิลลิกาที่สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิไดนาน 4 ชั่วโมง แตยัง 
มีราคาตนทุนสูงกวาผนังโฟมฉนวนกันความรอน ซ่ึงไดทดลองผลิต
เปนกลองผนังฉนวนกันความรอนเพื่อใชรวมกับการเก็บรักษายา 
และวัคซีนที่สำคัญ รวมกับหุนยนตขนสงยาและเวชภัณฑ

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ดานผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม 

 กรมวิทยาศาสตรบริการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัย 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
พัฒนาคุณภาพ ความหลากหลายและความทันสมัยของผลิตภัณฑ 
และสงเสริมใหเกิดศูนยแสดงสินคาซึ่งเปนที่ตองการของตลาด 
ผลักดันใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวดานวัฒนธรรมใหกับจังหวัด 
เชียงใหม รวมท้ังสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมีศักยภาพ
ท่ีจะเปนปจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุงเนนงานวิจัย
เพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 ผลการดำเนินงาน ในป 2561 ทำใหไดเทคโนโลยีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตกระดาษหัตถกรรมโดยใชขาวโพดแทนวัสดุปอสา  
รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบโดยประยุกตใชศิลปะ 
Ebru paper ซ่ึงเปนเทคนิคการลงสีและสรางลวดลายในผลิตภัณฑผา
และกระดาษแข็งผิวเรียบ เพื่อสรางแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ดานผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมอยางครบวงจร

การวิจัยและพัฒนาสูการนำไปใชประโยชน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม 

 กรมวิทยาศาสตรบริการ ใหความสำคัญกับการสงเสริม 
การวิจัยและพัฒนา สูการนำไปใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
เพื่อใหผูประกอบการและชุมชนนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและ/หรือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 
โดยเปนงานวิจัยประเภทวิจัยประยุกตรวม 25 เรื่อง โดยเปน 
การวิจัยพัฒนาเพื ่อประโยชนทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชน   
วิจัยและพัฒนาเพื่อเผยแพร สรางองคความรู และประยุกตใชได 
ในภาคเศรษฐกิจและสังคม
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 ผลงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาและนำไปใชใหเกิดประโยชน เกิดเทคโนโลยีและองคความรูเฉพาะทาง 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสรางศักยภาพดานเทคนิคทางวิทยาศาสตร การใหบริการ ถายทอดเทคโนโลยี แกปญหาแก 
ผูประกอบการและธุรกิจชุมชนชวยสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพและมูลคาแกผลผลิต โดยภาพรวมผลผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม
ที่คาดวาจะไดรับ ภายใตแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

 1. สามารถผลักดันนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน คิดเปนมูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 185.9437  
ลานบาท (ดานเศรษฐกิจ 92.0852 ลานบาท และดานสังคม  93.8585 ลานบาท)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ท่ี ผลงานวิจัยและพัฒนา การนำไปใชประโยชน
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม

มูลคา (ลานบาท)

มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ : การประหยัดเงินตราตาง 
ประเทศ : ลดคาบริการ การสงตัวอยางไปวิเคราะหทดสอบ
ยังตางประเทศ
มูลคาเพิ่มจากการลงทุน : เกิดการลงทุนในการพัฒนา 
วิธีวิเคราะหทดสอบสาร PAHs ในสินคา 
รายไดจาการใหบริการดานการวิจัยและพัฒนา : คาบริการ
วิเคราะหทดสอบ

การลดปจจัยเสี ่ยงของสาร 
ประกอบ PAHs ท่ีมีผลกระทบ
ตอคุณภาพยางรถยนต

18.1151

การลดตนทุน : กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
1. ลดระยะเวลาในการผลิต
2. ลดปริมาณวัตถุดิบ(เกลือ)
3. ลดปริมาณเชื้อเพลิง
การสรางมูลคาเพิ่ม : ลดการสูญเสียจากการขายไขเค็ม 
ไมหมด นำมาแปรรูปเปนไขเค็มผง 

ลดการปนเปอนของจุลินทรีย 
เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาไขเค็ม

0.6102

รายไดของหนวยงานในสังกัด : บริการจางวิจัยรายได 
จากการใหบริการดานการวิจัยและพัฒนา
มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ
1. การลดตนทุน : กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน

กิจกรรมการพัฒนาภาชนะ 
บรรจุอาหารดวยวัสดุคอมโพสิต
จากสวนตางๆ ของกลวย

0.324

มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ
1. กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น : ประหยัด 
พลังงานและลดปริมาณการใชใยแกวและโพลิเอสเตอร 
เรซิ่นในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียของชิ้นงานจาก 
การผลิต
2. กำไรเพิ่มขึ้น
มูลคาเพิ่มจากการลงทุน
1. การจางงานเพิ่ม
2. การลงทุนเพิ่ม : สรางแมพิมพใหมของแผนกระดาน 
เคลื่อนยายผูปวย คาวัตถุดิบใยแกว โพลิเอสเตอรเรซิ่น 
และอนุภาคยางนาโน

ลดการปนเปอนของจุลินทรีย
เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาไขเค็ม
โครงการเพิ่มมูลคาวัสดุคอม 
โพสิทเพื่อใชทางการแพทย

5.4503



กรมวิทยาศาสตรบริการ
Department of Science Service

รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018 047

ท่ี ผลงานวิจัยและพัฒนา การนำไปใชประโยชน
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม

มูลคา (ลานบาท)

มูลคาเพิ่มจากการลงทุน
การลงทุนเพ่ิม : สรางอุปกรณอัดข้ึนรูปภาชนะจากสวนตางๆ
ของกลวยดวยระบบไฮดรอลิก

มูลคาเพิ่มจากการลงทุน
การลงทุนเพ่ิม : ลงทุนวัตถุดิบกราฟนและคารบอนนาโนทิว 
โดยบริษัทเฮเดล (ประเทศไทย) จำกัด ในการทำวิจัย 
และพัฒนา

กิจกรรมการใชนาโนกราฟน 
ในการละลายน้ำแข ็งและ 
ปองกันฟาผาของอากาศยาน

0.055

การลดตนทุน : กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
1. ลดคาใชจายในกระบวนการผลิต คาจางแรงงานลดลง 
2. ลดมูลคาการสูญเสียของสินคา 
3. ลดการสูญเสียคาใชจายในการกำจัดวัสดุเหลือทิ้ง 
(by product)
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได 

พัฒนาศักยภาพการทดสอบ 
คุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรม
อาหาร : วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ 
ไซเดอรมะพราวพรอมบริโภค

0.8406

รายไดของหนวยงานจากคาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น นำองค 
ความรูท่ีไดไปตอยอดเพ่ือใชในโครงการพัฒนาฟลมสัมผัส
อาหารเพื่อปองกันการซึมผานสารตกคางจากหมึกพิมพ 

การสำรวจสารอินทรียตองหาม
ในวัสดุสัมผัสอาหารประเภท 
กระดาษเพื่อความปลอดภัย 
ของผูบริโภค

0.05007

มูลคาเพิ่มจากการลงทุน 
1. การลงทุนเพิ่ม : ลงทุนวัตถุดิบกราฟนและคารบอน 
นาโนทิว และวัสดุอุปกรณใชในการทดสอบสมบัติความนำ
ไฟฟา โดย บริษัท เฮเดล (ประเทศไทย) จำกัด ในการทำวิจัย
และพัฒนา

กิจกรรมการใชนาโนกราฟน 
ในการละลายน้ำแข ็งและ 
ปองกันฟาผาของอากาศยาน

0.10009

มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ
1. กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น : ประหยัด 
พลังงานและลดปริมาณการใชใยแกวและโพลิเอสเตอร 
เรซิ่นในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียของชิ้นงาน 
จากการผลิต
2. กำไรเพิ่มขึ้น: ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 10 ลานบาท หักลบ 
ดวยตนทุนการผลิต 5 ลานบาท
มูลคาเพิ่มจากการลงทุน
1. การจางงานเพิ่ม : การจางงานเพิ่มในตำแหนงวิศวกร 
2. การลงทุนเพิ่ม : สรางแมพิมพใหมของแผนกระดาน 
เคลื่อนยายผูปวย คาวัตถุดิบ คาทดสอบผลิตภัณฑ และ 
คาธรรมเนียมการจดสิทธิบัตร

โครงการเพิ่มมูลคาวัสดุคอม 
โพสิทเพื่อใชทางการแพทย

5.50008
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ท่ี ผลงานวิจัยและพัฒนา การนำไปใชประโยชน
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม

มูลคา (ลานบาท)

การลดตนทุน กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ มากขึ้น 
1. ลดคาใชจายในกระบวนการผลิต คาจางแรงงานลดลง 
2. ลดมูลคาการสูญเสียของสินคา
3. ลดการสูญเสียคาใชจายในการกำจัดวัสดุเหลือทิ้ง 
(by product) 
การสรางมูลคาเพิ่ม
1. เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได 

พัฒนาศักยภาพการทดสอบ
คุณภาพอาหารในเมืองนวัต 
กรรมอาหาร

0.544010

ลดตนทุนการผลิต 
บริษัท บางกอกคริสตอล จำกัด (กำลังการผลิต 100 ตัน/วัน) 
สามารถลด พลังงานการหลอมลงได 2% คิดเปนมูลคา 
การผลิตแกว 100 ตัน/วัน มีตนทุนคาไฟฟา 10 ลาน/เดือน
ลดได 2% คิดเปนเงิน 2 แสนบาท/เดือน หรือ 2.4 ลานบาท

การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ 
การลดพลังงานในกระบวนการ
หลอมแกว

2.400011

บริษัท โอเช่ียนกลาส จำกัด นำเทคนิคการเพ่ิมความใสของ
แกวโซดาไลมไปเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ โดยเพ่ิมมูลคาได 3% 

การเพ ิ ่มความใสของแก ว 
โซดาไลมที่มีสิ่งเจือปนสูง

2.00012

มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ 
การประหยัดเงินตราตางประเทศโดยลดการนำเขาเคร่ืองมือ
และเครื่องจักร

ชุดสอบเทียบตุมน้ำหนักแบบ
อัตโนมัติ

1.500013

มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ 
1. การประหยัดเงินตราตางประเทศ โดยลดการนำเขา 
เครื่องมือ
มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ 
1. ผูขอรับบริการนำความรูไปใชประโยชนกอใหเกิดรายได 
2. รายไดของหนวยงาน รายไดจากการใหบริการดาน 
สอบเทียบ 

ชุดสอบเทียบเครื่องแกวชนิด 
ปเปต

0.504014

บริษัท คงถาวรกลาส จำกัด นำเทคโนโลยีการปรับสูตร 
ไปใชเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
ทำใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น 5 % คิดเปน

การปรับปรุงสูตรแกวเพื ่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการหลอม 
แกวและคุณภาพผลิตภัณฑ

1.00015

บริษัทเอกชนมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑจากผลงาน 
วิจัยพัฒนา(บริษัทเอกชนอยูในระหวางการยื่นขอขึ้น 
ทะเบียนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐไทย หากไดรับการขึ้น 
ทะเบียนดังกลาวคาดวาจะสามารถจำหนายเครื่องกล 
เติมอากาศฯไดเพิ่มขึ้น)

เครื่องกลเติมอากาศใตผิวน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย

0.97216
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ท่ี ผลงานวิจัยและพัฒนา การนำไปใชประโยชน
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม

มูลคา (ลานบาท)

มูลคาเพิ่มของผูรับบริการกระบวนการผลิตมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น
1. ประหยัดพลังงานและลดปริมาณการใชใยแกวและ
โพลิเอสเตอรเรซ่ินในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียของ
ชิ้นงานจากการผลิต
2. ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
3. กำไรเพิ่มขึ้น
มูลคาเพ่ิมจากการลงทุนการจางงานเพ่ิม การลงทุนเพ่ิม
1. การจางงานเพิ่มในตำแหนงวิศวกร 
2. พัฒนาแมพิมพใหมของแผนกระดานเคล่ือนยายผูปวย
คาวัตถุดิบ คาทดสอบผลิตภัณฑ และคาดำเนินการ 
จดสิทธิบัตร

เพ่ิมมูลคาวัสดุคอมโพสิทเพ่ือใช
ทางการแพทย

0.544017

มูลคาเพิ่มจากการลงทุน : การลงทุนเพิ่ม  
1. การจางงานเพิ่มในตำแหนงผูชวยวิจัย 
2. การลงทุนซื้อวัตถุดิบ การพัฒนาแบบพิมพใหม

โครงการพัฒนาภาชนะเซรามิก
น้ำหนักเบาสำหรับผูสูงอายุ

0.12518

มูลคาเพิ่มจากการลงทุน : การลงทุนเพิ่ม  
1. การลงทุนเพิ่มในสิ่งปลูกสราง (สรางโรงเรือน 1 หลัง)
2. เครื่องจักร (เครื่องบดยอย 1 เครื่อง) เตาเผา 1 ตัว 
และอุปกรณ
ทางดานสังคม : รายไดสุทธิของผูรับบริการ/สังคม 
1. ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการผลิตและออกราน 

เซรามิกพรุนชนิดเม็ด 0.25419

มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑจากลูกคารายใหญมากขึ้นเมื่อมี 
ระบบบำบัดน้ำเสีย เน่ืองจากมีความเช่ือม่ันวาเปนผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หมายเหตุ ปจจุบันกรมสงเสริมอุตสาหกรรมกำลังดำเนิน
การจัดทำมาตรฐานรับรองดานสิ ่งแวดลอมสำหรับ 
ผลิตภัณฑ OTOP

ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ 
ผลิตภัณฑ OTOP ประเภท 
กระจูด ของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดพัทลุง

3.88820

มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ : การประหยัดเงินตราตาง 
ประเทศโดยลดการนำเขาชิ้นสวนอุปกรณ และเครื่องมือ

ชุดสอบเทียบตุมน้ำหนักแบบ
อัตโนมัติ

5.00021

มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ : การประหยัดเงินตราตาง 
ประเทศโดยลดการนำเขาชิ้นสวนอุปกรณ และเครื่องมือ
มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ : ผูขอรับบริการนำความรู 
ไปใชประโยชนกอใหเกิดรายได 

ชุดสอบเทียบเครื่องแกวชนิด
ปเปติ

3.00022

สรุปมูลคาจากการใช Certificate-RM และ Certificate-QC 
ประจำเดือนตุลาคม 2560- สิงหาคม 2561 

การใช Certificate-RM และ 
Certificate-QC

8.92423
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มูลคา (ลานบาท)

ทางเศรษฐกิจ : มีการนำเทคนิคและสูตรพ้ืนสนามไปสราง
ในหนวยงานสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ัวประเทศ

พ้ืนลูลานกรีฑา สนามกีฬาและ 
ลานอเนกประสงคจากยาง 
ธรรมชาติ

11.880024

มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ : การประหยัดเงินตราตาง 
ประเทศโดยลดการนำเขาชิ้นสวนอุปกรณ และเครื่องมือ

ชุดสอบเทียบตุมน้ำหนักแบบ
อัตโนมัติ

9.500025

มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ : ผูขอรับบริการนำความรูไป 
ใชประโยชนกอใหเกิดรายได 

ชุดสอบเทียบเครื่องแกวชนิด
ปเปต

0.50026

มูลคาของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น : คารักษาพยาบาลลดลง 
ใน 5 ตำบล ของ 2 จังหวัด (สุพรรณบุรีและลำพูน) อยางนอย
50,000 คน x 10 บาท

การพัฒนาพอลิไพรโรลคอม 
พอสิทจากวัสดุเหลือทิ้งทาง 
การเกษตรเพ่ือใชในการบำบัด 
น้ำเสีย

0.500027

รายไดสุทธิเพิ่มขึ้นของผูประกอบการ 
โครงการสงเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผูประกอบ
การวิสาหกิจชุมชน  (OTOP)

โครงการสงเสริมเทคโนโลยี 
และเพิ่มศักยภาพผูประกอบ
การวิสาหกิจชุมชน (OTOP)

86.72328

รายไดสุทธิเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการ โครงการศูนยศิลปาชีพ  
ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

โครงการศูนยศ ิลปาชีพใน 
พระราชดำริสมเด็จพระนาง 
เจาสิริกิติ์ฯ

6.356029

รายไดสุทธิเพิ่มขึ้นของผูประกอบการ โครงการพัฒนา 
คุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการบริโภค

โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำ 
สำหรับกระบวนการผลิตและ
การบริโภค

0.279530

 2. ผลงานวิจัยและพัฒนาที่แลวเสร็จ 3 ปยอนหลัง  (ป 2558 – 2560)  จำนวน 30 เรื่อง ทั้งนี้ ไดมีการนำผลงานวิจัยและพัฒนา 
ไปใชประโยชนโดยผูประกอบการและชุมชน จำนวน 4 เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ 13.33ไดแก
  • การลดปริมาณจุลินทรียปนเปอนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไขเค็ม
  • การสำรวจสารอินทรียตองหามในวัสดุสัมผัสอาหารประเภทกระดาษเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค
  • การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำมันงาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแมฮองสอน
  • ผลกระทบของการสั่นสะเทือนตอประสิทธิภาพของเครื่องชั่งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการติดตั้ง

 3. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน 1 เรื่องคือ กรรมวิธีการผสมอนุภาคยางนาโนในโพลิ 
เอสเตอรเรซิ่น หรืออิพ็อกซี่เรซิ่น หรือตัวทำแข็ง

 4. งานวิจัยประเภทวิจัยประยุกตรวม 25 เรื่องโดยมีงานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนด 
รอยละ 99.32 ดังนี้
  1) โครงการพัฒนาระบบตรวจสภาพทางรถไฟสำหรับงานซอมบำรุงทาง
  2) โครงการการใชความรอนทิ้งจากเตาหลอมแกวชนิดไมตอเนื่องอุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
  3) โครงการเพิ่มความใสของแกวโซดาไลมที่มีสิ่งเจือปนสูง
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  4) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดสมดุลทางพลังงานของเตาหลอมแกวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
  5) โครงการการผลิตสารเคลือบนาโนสำหรับอุตสาหกรรมสี
  6) โครงการผลิตสีเซรามิกที่มีสมบัติเพิ่มการสะทอนแสงในชวงอินฟาเรดใกล
  7) โครงการสรางแนวปฏิบัติในการจัดการสารเคมีอยางปลอดภัยสาหรับอุตสาหกรรมเคมี
  8) โครงการเพิ่มสมบัติกันน้ำของเสนใยกก          
  9) โครงการผลิตวัสดุกำบังรังสีจากยางธรรมชาติเพื่อใชทางการแพทย
  10) โครงการผลิตกระดาษจากเศษผาเพ่ือตอยอดการผลิตในเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง (SME)
  11) โครงการพัฒนาพอลิไพรโรลคอมพอสิทจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใชในการบำบัดน้ำเสีย
  12) โครงการการเพิ่มความตานทานตอการเกิดคราบขาวบนผลิตภัณฑกระจกในภาวะที่มีการ  เปลี่ยนแปลง ความชื้นสูง
  13) โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีกระจกอัจฉริยะประเภทเทอรโมโครมิก
  14) โครงการการพัฒนาวัสดุอุดฟนโดยใชกลาสเซรามิกที่มีสวนประกอบของฟอสเฟตและบอเรต
  15) โครงการการกำจัดกลิ่นโรงเรือนเลี้ยงไกโดยใชอนุภาคโลหะนาโนเคลือบบนวัสดุที่มีรูพรุน
  16) โครงการการพัฒนากระบวนการสกัดโปรตีนกาวไหมโดยใชเอนไซมเพื่อใชในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 
  17) โครงการการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับหนอนไหมสายพันธุไทยพื้นบานเพื่อทดแทนการใชใบหมอน
  18) โครงการการพัฒนาเครื่องปรับระดับเมนิสคัสแบบอัตโนมัติ
  19) โครงการการพัฒนาระบบควบคุมการปรับตั้งเครื่องชั่งอัตโนมัติ
  20) โครงการผลิตภัณฑเนื้อสัตวสำเร็จรูปเพื่อผูสูงอายุ
  21) โครงการการเพ่ิมมูลคาวัสดุธรรมชาติโดยผลิตเปนวัสดุดูดซับน้ำมันร่ัวไหลดวยกระบวนการดัดแปรในของเหลวไอออนิก
   โดยใชซัคซินิกแอนไฮโดรด
  22) โครงการการพัฒนาฟลมสัมผัสอาหารเพื่อปองกันการซึมผานสารตกคางจากหมึกพิมพ
  23) โครงการการใชประโยชนจากดินตะกอนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑสำหรับผลิตวัสดุทนไฟ
  24) โครงการการควบคุมคุณภาพนมและผลิตภัณฑนม เพื่อลดการปนเปอนของสารอะฟลาทอกซินเอ็ม1
  25) โครงการการควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพรทำใหผิวขาวเพื่อใชในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

 กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดมีการเผยแพรผลงานวิจัย และ พัฒนา  โดยมี การเผยแพรตีพิมพบทความวิชาการในวารสารวิชาการ 
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการนำเสนอผลงานในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและตางประเทศท่ีมีกรรมการพิจารณา
(Paper Review / Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee รวมถึง Invited paper) ทั้งนี้ ไมนับรวมบทคัดยอ 
 
 โดย ผลการดำเนินงาน ป พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตรบริการ มีบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ท่ีบุคลากรมีสวนรวม (Intramural) จำนวน 41 บทความ ประกอบดวย บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ จำนวน 28 บทความ
และบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 13 บทความ ดังนี้

 1) บทความที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ  จำนวน 28 บทความ 

ที่ ชื่อบทความ – ผูเขียน

1 เรื่อง : Proceeding ระดับประเทศ “การพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่อลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑซุปเห็ดสำเร็จรูป
และผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว” 
ผูเขียน : วรรณดี มหรรณพกุล จันทรฉาย ยศศักดิ์ศรี
ชื่อวารสาร : การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0” (SANSCI 2017) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ที่ ชื่อบทความ – ผูเขียน

2 เรื่อง : Near Infrared Reflective Property of Spinel Pigment 
ผูเขียน : กรองกาญจน ศิรินุกุลวัฒนา ลดา พันธสุขุมธนา
ชื่อวารสาร : International conference on Traditional and Advanced Ceramic 2017

3 เรื่อง : Comparing Near Infrared Reflective Spectrum between two Different Spectrophotometer 
ผูเขียน : กรองกาญจน ศิรินุกุลวัฒนา นางสาวลดา พันธสุขุมธนา สายัณห สุยพงษพันธ
ชื่อวารสาร : International conference on Traditional and Advanced Ceramic 2017

4 เรื่อง : Vibration effect on electronic balance performance ผูเขียน :จิตตกานต อินเที่ยง วีระชัย วาริยาตร
ชื่อวารสาร : การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว.วิจัย” ครั้งที่ 11 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6 เรื่อง : Development of test strip for bovine casein detection 
ผูเขียน : วิภัทรา วงศพยัคฆ
ชื่อวารสาร : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 อาคาร จามจุรี 10 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560

7 เรื่อง : การพัฒนาเทคนิคสีและลวดลายบนกระดาษสาเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ (The development of color 
and pattern on mulberry craft paper for value added)
ผูเขียน : กอพงศ หงษศรี, ฐิตารินีย สุโรพันธ, สุรวุฒิ พวงมาลี
ชื่อวารสาร : Bulletin of Applied Sciencesปที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561

8 เรื่อง : การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรีสำหรับการหาปริมาณแคดเมียมและตะกั่วที่ถูกชะจากกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 
(Development of voltammetric method for determination of cadmium and lead released from 
concrete roofing tiles)
ผูเขียน : จรญ จันทรสมบูรณ, จรูญ จักรมุณี*
ชื่อวารสาร : Bulletin of Applied Sciencesปที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561

9 เรื่อง : สมบัติของเสนใยใบสับปะรดที่ผานการปรับสภาพดวยวิธีทางเคมี (Properties of pineapple-leaf fibers 
after chemical treatments)
ผูเขียน : สิริวรรณ ลี้ศิริสรรพ
ชื่อวารสาร : Bulletin of Applied Sciencesปที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561

10 เรื่อง : การศึกษาปริมาณ SiO2 ตอสมบัติไมชอบน้ำของฟลม TEOS-SiO2-OTES  บนกระจก (Study of SiO2 
Contents in Hydrophobic TEOS-SiO2-OTES Film on Glass Panels) : อุษณีย พันธุลาภ, เบญจมล 
เพ็ชรเจริมมงคล, วราภรณ แกวแดง, กนิษฐ ตะปะสา
ชื่อวารสาร : Bulletin of Applied Sciencesปที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561

11 เรื่อง : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิค GC-MS รวมกับ เทคนิค IDMS ในการแยกสารผสมเบนโซฟโนน 
และอนุพันธในกระดาษบรรจุภัณฑอาหาร(Optimization study of GC-MS and IDMS technique for seperation 
of benzophenone and its derivatives from food packaging paper)
ผูเขียน : หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุง
ชื่อวารสาร : Bulletin of Applied Sciencesปที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561
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ที่ ชื่อบทความ – ผูเขียน

12 เรื่อง : การตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบปริมาณแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัม 
และนิกเกิลที่ละลายจากภาชนะหุงตมเหล็กกลาไรสนิม (Method validation for determination of released 
cadmium, chromium, lead, molybdenum and nickel from stainless steel cookware) 
ผูเขียน : ดวงกมล เชาวนศรีหมุด, จิตวิไล เวฬุวนารักษ, จิรพรรณ โรมา และนุจรินทร พลหงส
ชื่อวารสาร : Bulletin of Applied Sciencesปที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561

13 เรื่อง : การหาปริมาณสารไนไตรทในรังนกโดยเทคนิคไฮเพอรฟอรแมนสลิควิดโครมาโทกราฟ (Quantitative 
analysis of nitrite in blood-red bird's nest by high-performance liquid chromatography)
ผูเขียน : มโนวิช เรืองดิษฐ, นิภาพร ชนะคช, วรินกาญจน ธรตีกรธวัฒน
ชื่อวารสาร : Bulletin of Applied Sciencesปที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561 หนา 89 - 94

14 การยืดอายุการเก็บรักษาฝอยทองสดโดยการใชสารใหความหวานแทนน้ำตาล (Shelf-life extension of foi thong 
by usingsweeteners)
ผูเขียน : ขนิษฐา อินทรประสิทธิ์, ปญจยศ มงคลชาติ, ลลิตา ชูแกว, ธีรพงศ เพ็งคำ และสุทธชยา ชื่นวัฒนา
ชื่อวารสาร : Bulletin of Applied Sciencesปที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561

15 เรื่อง : การพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่อลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑซุปเห็ดสำเร็จรูปและผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว 
(Development of salt substitute for reduction of sodium in ready to eat mushroom soup and snack foods) 
ผูเขียน : วรรณดี มหรรณพกุล และจันทรฉาย ยศศักดิ์ศรี
ชื่อวารสาร : Bulletin of Applied Sciencesปที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561

16 เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพน้ำมันปาลมสำหรับการทอดอาหารโดยใชสารสกัดจากสมุนไพร (Developing the quality 
of palm oil with herbal extracts)
ผูเขียน : ปฏิญญา จิยิพงศ และจันทรฉาย ยศศักดิ์ศรี
ชื่อวารสาร : Bulletin of Applied Sciencesปที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561

17 เรื่อง : การผลิตแผนยางมาตรฐานสำหรับการทดสอบความทนตอการขัดสีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Production of 
environmental friendly standard rubber sheet for abrasion testing)
ผูเขียน : ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ, อรสา ออนจันทร, ประเสริฐ  แซจู
ชื่อวารสาร : Bulletin of Applied Sciencesปที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561

18 เรื่อง : การสังเคราะหสีผงเซรามิกสีน้ำเงินสะทอนรังสีอินฟราเรดใกล Co1
-x
Mg

x
Al

2
O

4

ผูเขียน : พัฒนะ รักความสุข*,สิทธิสุนทร สุโพธิณะ*, ลดา พันธสุขุมธนา, ธีรศักดิ์ ตั้งกิตติมศักดิ์* (* ผูแตงภายนอก)
ชื่อวารสาร : Bulletin of Applied Sciencesปที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561

19 เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพดานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม
ผูเขียน : ฐิตารินีย สุโรพันธ สุรวุฒิ พวงมาลี
ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ ปที่ 66 ฉบับที่ 206 มกราคม 2561

20 เรื่อง : เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อยกระดับสถานประกอบการ OTOP ดานสิ่งทอ :   
ผูเขียน : สุรัตน เพชรเกษม เทพวิทูรย ทองศรี อมรพล ชางสุพรรณ
ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ ปที่ 66 ฉบับที่ 206 มกราคม 2561

21 เรื่อง : เทคโนดลยีเฮอรเดิลกับการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร 
ผูเขียน : ขนิษฐา อินทรประสิทธิ์,ลลิตา ชูแกว
ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ ปที่ 66 ฉบับที่ 206 มกราคม 2561
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ที่ ชื่อบทความ – ผูเขียน

22 เรื่อง : การตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบฟอรมัลดีไฮดในสารฆาเชื้อ 
ผูเขียน : นารถ พรหมรังสรรค
ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ ปที่ 66 ฉบับที่ 207 พฤษภาคม 2561

23 เรื่อง : ผลกระทบของการสั่นสะเทือนตอประสิทธิภาพของเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส (Vibration Effect on Electronic 
Balance Performance) 
ผูเขียน : วีระชัย วาริยาตร นางจิตการต อินเที่ยง
ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ ปที่ 66 ฉบับที่ 207 พฤษภาคม 2561

24 เรื่อง : รังไหม โปรตีนจากธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพผิว 
ผูเขียน : สุวรรณี แทนธานี
ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ ปที่ 66 ฉบับที่ 207 พฤษภาคม 2561

25 เรื่อง : การพัฒนาเสนใยขาวโพดทดแทนปอสาสรางความมั่นคงดานวัตถุดิบใหกับชุมชนผูผลิตกระดาษหัตถกรรม 
ผูเขียน : สุรวุฒิ พวงมาลี  จารวี เล็กสุขศรี
ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ ปที่ 66 ฉบับที่ 207 พฤษภาคม 2561

26 เรื่อง : การยกระดับความสามารถบุคลากรดานการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคดวยมาตรฐานสากล : 
ผูเขียน : วรรณาทิพย เติมมหาวงษ
ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ ปที่ 66 ฉบับที่ 207 พฤษภาคม 2561

27 เรื่อง : การทำงานในหองปกิบัติการที่ใชสารเคมีอยางปลอดภัย : ผูเขียน :ปวีณา เครือนิล 
ชื่อวารสาร : ขาวสารความปลอดภัยดานเคมีวัตถุNwesletter on Chemical Safety ปที่ 23 ฉบับที่ 2

28 เร่ือง : การสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับหองปฏิบัติการสีเขียวของผูทำงานในหองปฏิบัติการท่ีใชสารเคมีของประเทศไทย
ผูเขียน : ปวีณา เครือนิล ,อัครินทรไพบูลยพานิช,อนันตณัฐ กัณฑธัญญรัตน , ลัดดาวัลย เยียดยัดและ ดวงกมล เชาวนศรีหมุด
ชื่อวารสาร : วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู

 2) บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 13 บทความ

ที่ ชื่อบทความ – ผูเขียน

1 เรื่อง : Energy saving in sintering of porcelain stoneware tile manufacturing by using recycled glass 
and pottery stone as substitute materials 
ผูเขียน : Lada Punsukumtana
ชื่อวารสาร : Case Studies in Thermal Engineering 11 (2018)

2 เรื่อง : Water Quality Assessment of the Rain Enhancement Program in Thailand 
ผูเขียน : AmornponChangsuphan
ชื่อวารสาร : 98th American Meteorological Society Annual Meeting (Poster presentation)
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ที่ ชื่อบทความ – ผูเขียน

3 เรื่อง : Catalytic Oxidation of Volatile Organic Compounds by 13X Zeolite Coated with nZnO in 
Presence of UV and Ozone at High Bed Temperature.
ผูเขียน : AmornponChangsuphan
ชื่อวารสาร : Water, Air, & Soil Pollution journal

4 เรื่อง : Survey of Benzophenones Residues Contaminated in Food Packaging Paper in Bangkok, 
Thailand.using GC-MS and Isotope Dilution Mass Techniques  (proceeding) 
ผูเขียน : NeungrutaiSaesaengseerung
ช่ือวารสาร : Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018) [PACCON proceeding]

5 เรื่อง : The development of polypyrrole composites for wastewater treatment application
ผูเขียน : Aopeau Imvittaya
ช่ือวารสาร : Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018) [PACCON proceeding]

6 เรื่อง : Effects of Type and Amount of Additives in Polypyrrole Composites On Metal Adsorption and 
Chemical Oxygen Demand Reduction 
ผูเขียน : Aopeau Imvittaya
ชื่อวารสาร : International Polymer Conference of Thailand (PCT-8) 2018 Proceeding

7 เร่ือง : Influence of water absorption on flexural properties for CFRP with additional nano rubber particles 
ผูเขียน : Jariyavadee Sirichantra, Woraphong Janetanakit
ช่ือวารสาร : The First Material Research Society of Thailand International Conference (MRS Thailand 2017)

8 เรื่อง : Fiber reinforced polymer crossmars: a new dimension in communication cables management
ผูเขียน : Jariyavadee Sirichantra, Woraphong Janetanakit
ชื่อวารสาร : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

9 เร่ือง : The Effect of Decolorizing Agent on The Optical Properties of High Iron Contents Soda-lime Silicate Glass
ผูเขียน : EkaratMeechoowas, BenjamonPetchareanmongkol, ParidaJampeerung, KanitTapasa
ชื่อวารสาร : Key Engineering Materials กำลังรอการ review

10 เรื่อง : Physical Aspects for Elastic-Viscous Transition and Velocity Jump near Glass Transition Region 
in Fracture of Rubbers (the first half); Detailed Aspects of the Elastic-Viscous Transition Phenomenon 
Accompanied with Stick-slip Motion and Velocity Jump 
ผูเขียน : KartpanSakulkaew
ชื่อวารสาร : Nippon Gomu-Kyokaishi(Journal of the Society of Rubber and Technology, JAPAN)

11 เรื่อง : Migration of N-Nitrosamines and N-Nitrosatable substance from rubber product: Effects of 
extraction media
ผูเขียน : Orawan Pinprayoon, Wanusnun Mae
ชื่อวารสาร : The Iny=international Rubber Conference 2018 (IRC 2018)
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ที่ ชื่อบทความ – ผูเขียน

12 เรื่อง : The Modification of Yaw Sensor for Length Standard Calibration System 
ผูเขียน : Wanchai Chinchusak
ชื่อวารสาร : 17th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2017), 2017 

 1 ปลาสมตัว 11 1.  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบานหวยบง จ.หนองบัวลำภู
    2.  กลุมผลิตภัณฑแปรรูปปลาบานทาลาด จ. หนองบัวลำภู
    3.  ปลาสมแมเสาวภามั่งมี จ.ขอนแกน
    4.  กลุมแปรรูปบานทาเรือ จ.ขอนแกน
    5.  วิสาหกิจชุมชนบานหนองระเวียง จ.มหาสารคาม
    6.  วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหารจากปลาบานแหใต จ.มหาสารคาม
    7.  วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรแปรรูปปลาบานขมิ้น ม.๑ จ.รอยเอ็ด
    8   กลุมแมบานปลาสมบานตาดทอง จ.ยโสธร
    9.  กลุมแมนอยปลาสม จ.ยโสธร
    10. กลุมแมลำดวนปลาสม จ.นครพนม
    11. กลุมแมประนอมปลาสม จ.นครพนม

 2 ปลาสมชิ้น 2 1. วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหารจากปลาบานแหใต จ.มหาสารคาม
    2. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานตะคุ จ.มหาสารคาม

13 เรื่อง : Development of salted egg powder product
ผูเขียน : Jiraporn Burakorn, Pran Pinthong, Panuwat Dangsungnoen, Montakan Aimkaew and Grianggrai Nakages
ชื่อวารสาร : The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018 )  Creative Food for Future 
and Sustainability 14-16 June 2018, Bitec, Bangkok, Thailand

เปาหมายที่ 3
 สงเสริมผู ประกอบการใหสามารถนำวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชเพื ่อพัฒนากระบวนการผลิตและ 
คุณภาพผลิตภัณฑ

กลยุทธ 3.2 สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีใหเกิดการพัฒนาสินคา OTOP และการใชประโยชนในภูมิภาค

การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานเผลิตภัณฑปลาสม

 กรมวิทยาศาสตรบริการไดมีการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑปลาสม ใหมีความรูในการผลิตสินคาเพิ่มมูลคา พัฒนา
กระบวนการผลิตเพ่ือลดการปนเปอนจากเช้ือจุลินทรีย  และพัฒนาผลิตภัณฑปลาสมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน จำนวน 23 กลุม โดยมี
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการไดพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑปลาสม ไดแก ปลาสมตัว ปลาสมชิ้น แหนมปลา สมไสปลาใหมีคุณภาพ 
ตรงตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และพัฒนาผลิตภัณฑปลา 
แปรรูปอื่นๆ ไดแก ปลาสมสมุนไพร ไสกรอกปลา ปลาแดดเดียว ปลายอ ปลาจอ ผลิตภัณฑ  รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ผลิตภัณฑ
จำนวน

ผูประกอบการ
(กลุม)

รายชื่อกลุมผูประกอบการ
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ลำดับ ผูประกอบการ OTOP ประเด็นการยกระดับ

1 ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 
จำนวน 58  ราย

ตัวอยางการยกระดับ สินคาประเภท อาหารและเครื่องดื่มไดแก 
ศึกษาการผลิตแปงกลวยโดยเทคนิคตางๆ และศึกษาการใชประโยชน 
ในการนำมาผลิตอาหารหรือเปนสวนหนึ่งในการประกอบอาหาร

(1) 

การสงเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน :
การยกระดับคุณภาพสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน

 กรมวิทยาศาสตรบริการสนับสนุนการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและการทดสอบในหองปฏิบัติการ 
ไปพัฒนาระบบมาตรฐานพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑและพัฒนาออกแบบกระบวนการผลิตใหแกผูประกอบการ OTOP และดำเนินงาน 
ถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ OTOP

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561มีเปาหมายการดำเนินงาน คือ ผูประกอบการ OTOP สามารถนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม ไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑได 

 กรมวิทยาศาสตรบริการมีการแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ  ดังนี้
 1)  รับสมัครผูเขารวมโครงการโดยใชคูปองวิทยเพื่อโอทอปเปนกลไกในการใหบริการ 
 2)  สำรวจขอมูลของผูประกอบการ/สถานที่ผลิต/กระบวนการผลิตเพื่อ Matchingนักวิจัย  
 3)  นำเสนอโครงการเพื่อใหคณะกรรมการคูปองวิทยของกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณาอนุมัติโครงการ
 4) วางแผนการบริการ ในเร่ืองการพัฒนาระบบมาตรฐาน/พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ/การออกแบบกระบวนการผลิต/บรรจุภัณฑ
รูปแบบใหม ตามความตองการของผูประกอบการ
 5)  ดำเนินการตามแผน
 6)  สรุปผลการดำเนินงาน  

 ผลการดำเนินงาน มีผูประกอบการ OTOP/ชุมชนท่ีไดรับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จำนวน 208 รายประกอบดวย

 3 แหนมปลา 3 1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบานหวยบง จ.หนองบัวลำภู
    2. กลุมแมบานเกษตรกรบานกองนาง จ.หนองคาย
    3. วิสาหกิจชุมชนบานหนองระเวียง จ.มหาสารคาม

 4  สมไสปลา 1 1. กลุมแปรรูปปลาบานหวยบงตรา ๑ เดียว  จ.หนองบัวลำภู

 5 ปลาสมสมุนไพร 1 1. วิสาหกิจชุมชนสมปลาหนากระเทียมบานโนนปอแดง จ.หนองบัวลำภู

 6 ปลายอ 1 1.วิสาหกิจชุมชนสมปลาหนากระเทียมบานโนนปอแดง จ.หนองบัวลำภู

 7 ปลาจอ 1 1วิสาหกิจชุมชนสมปลาหนากระเทียมบานโนนปอแดง จ.หนองบัวลำภู

 8 ไสกรอกปลา  1 1กลุมแมบานเกษตรกรบานกองนาง จ.หนองคาย

 9 ปลาแดดเดียว  1 1กลุมแมบานเกษตรกรบานกองนาง จ.หนองคาย

 10 หม่ำไขปลา 1 1.วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหารจากปลาบานแหใต จ.มหาสารคาม

  จำนวนรวม 23 กลุม

ลำดับ ผลิตภัณฑ
จำนวน

ผูประกอบการ
(กลุม)

รายชื่อกลุมผูประกอบการ
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2 ผลิตภัณฑของใชของตกแตง 
จำนวน 72 ราย

การพัฒนาสูตรขนมงาโดยศึกษาการใชสารใหความหวานทดแทนน้ำตาล
สวนหนึ่งรวมกับการใชสารชวยยึดเกาะ (binder) เพื่อใหไดขนมงาสูตร 
เพ่ือสุขภาพ และใชเทคนิคอ่ืนๆ เชน การอบแหง เพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษระ
กรอบ และความชื้นต่ำ มีอายุการเก็บรักษานานขึ้น

มีการนำเทคโนโลยีการผลิตแยมมาใช โดยใชสารที่ทำใหสามารถเกิดเจล 
ไดมาใชในการผลิตแยม รวมทั้งการศึกษาการใชเพกตินชนิดที่เกิดเจล 
ไดดีท่ีระดับน้ำตาลไมสูงมาก เพ่ือการพัฒนาสูตรแยมสละท่ีมีน้ำตาลไมสูงมาก 
เพื่อใหมีรสชาติดีและเปนแยมเพื่อสุขภาพ

ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว 
จากมะพราวอบกรบและผลักดันใหยื่นขอมาตรฐาน มผช.

วางแผนการทดลองศึกาวิธี กระบวนการผลิตกะปกอนใหมีคุณภาพดีและ
ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

(2) 

(3) 

(4) 

(4) 

ตัวอยางการยกระดับ สินคาประเภท ผลิตภัณฑของใชของตกแตง ไดแก 
ทำกิจกรรมวิจัย เร่ือง การปรับปรุงกระบวนการผลิตเสนใยจากตนขาวโพด
เพ่ือทดแทนวัตถุดิบปอสา จนไดกระบวนการผลิตเย่ือกระดาษจากเปลือก
ขาวโพดท่ีมีคุณภาพและความขาวสวางใกลเคียงกับเย่ือปอสาและสามารถ
ผสมลงในเยื่อปอสาเพื่อลดปริมาณปอสาลง และถายทอดองคความรูนี้ 
แกผูประกอบการ

ถายทอดองคความรูดานพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษรีไซเคิลและ 
กระดาษจากวัชพืชใหมีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต 
วัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตภาพนูนต่ำ รวมท้ังพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑภาพ
นูนต่ำใหมีความเปนสากล รวมท้ังพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคา

ถายทอดองคความรูและขอมูลรวมถึงวิธีการใชประโยชนจากเศษกก 
เหลือทิ้งทั้งทางดานการผลิตเปนเยื่อกระดาษและการทำแผนกระดาษ 
รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑตางๆ จากกระดาษที่ผลิตได

ลงพื้นที่ใหคำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันการเกิดเชื้อราและ 
การยอมสีธรรมชาติ

 ใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เร่ือง การทำแบบพิมพปูน
ปลาสเตอร และการอัดแบบ

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

3 ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  
จำนวน 56 ราย

ตัวอยางการยกระดับ สินคาประเภท สมุนไพรที่ไมใชอาหาร  ไดแก 
ลงพื้นที่ใหคำปรึกษาเชิงลึก เรื่องกระบวนการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ  
สมุนไพร  การปรับปรุงการผลิตและสูตรสวนผสม  การควบคุมคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ  สุขลักษณะที่ดีของสถานที่ผลิต และการเลือกใชบรรจุภัณฑ 
ที่เหมาะสม

(1) 
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ลงพ้ืนท่ีใหคำปรึกษาเชิงลึกในเร่ืองการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
สบูกอนสมุนไพร  การเลือกใชวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ  ตลอดจนวิธีการ
เตรียมสมุนไพรและสวนผสมที่มาจากธรรมชาติ

 ลงพ้ืนท่ีใหคำปรึกษาเชิงลึกเร่ืองกระบวนการผลิต การเลือกใชวัตถุดิบท่ีมี
คุณภาพ การเตรียมสารสกัดสมุนไพร การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ  สุขลักษณะที่ดีของสถานที่ผลิต  และการเลือกใชบรรจุภัณฑ 
ที่เหมาะสม  การปรับปรุงฉลากใหถูกตอง

 ลงพื้นที่ใหคำปรึกษาเชิงลึกในการเตรียมสารสกัดสมุนไพร การเลือกใช 
สารเคมี  การปรับปรุงกระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
สุขลักษณะที่ดีของสถานที่ผลิต  และการเลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสม

 ลงพ้ืนท่ีเชิงลึกเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับ การเตรียมสมุนไพร การหอ
ลูกประคบ กระบวนการผลิต สุขลักษณะท่ีดีในการผลิต การควบคุมคุณภาพ
การผลิต เพื่อใหผลิตภัณฑมีความปลอดภัยตอผูบริโภค

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

4 ผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย     
จำนวน 22 ราย

ตัวอยางการยกระดับสินคาประเภทผาและเครื่องแตงกาย ไดแก 
ใหคำปรึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผาทอ การยอมสีเคมีท่ีปลอดภัย 
การทดสอบผลิตภัณฑผาเบื้องตนใหไดมาตรฐาน เชน การทดสอบความ 
เปนกรด ดาง และความคงทนของสีหลังการซัก กอนเขาสูกระบวนการ 
ยื่นขอ มผช.

ถายทอดองคความรูการยอมเสนใยดวยสีธรรมชาติใหกับกลุมทอผา 
บานหนองบัวใหสามารถนำองคความรูเรื่องยอมเสนใยดวยสีธรรมชาติ 
ไปสรางสรรคผลิตภัณฑผาทอใหมีชื่อเสียง

(1) 

(2) 

การถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการและชุมชน

 กรมวิทยาศาสตรบริการ มุงเนนการผลักดันงานบริการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพและ 
ความปลอดภัยของสินคา OTOP ใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ชวยเพิ่มมูลคาสินคาผลิตภัณฑที่จะสงผลใหสินคาไดรับการยอมรับ 
สามารถจำหนายทั้งในและตางประเทศไดเพิ่มขึ้น ในปงบประมาณ 2561 นี้ไดดำเนินการถายทอดเทคโนโลยี ใหแกผูประกอบการ 
OTOP/SMEs และชุมชน เพื่อนำเทคโนโลยีไปปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการสังคม จำนวนผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรู 
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ รวมทั้งสิ้น 3,812คนดังนี้

 1) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน  589   คน
 2) ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  จำนวน   187  คน
 3) ประเภทผาและเครื่องแตงกาย จำนวน  164  คน
 4) ประเภทของใช ของประดับและของที่ระลึก  จำนวน 1,215  คน
 5) อื่นๆ  จำนวน   1,657   คน 
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แผนงานบูรณาพัฒนาอุตสหกรรมศักยภาพ :
การพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร

 กรมวิทยาศาสตรบริการ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหารโดยการโดยการวิเคราะหทดสอบ 
และวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑอาหารอบรมฝกฝนทักษะบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญรวมถึงสรางเครือขายกับผูเช่ียวชาญในมหาวิทยาลัยสถาบัน 
ของรัฐและเอกชน ตลอดจนคำปรึกษาเชิงลึก ดานวิเคราะหทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑอาหารใหกับผูประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ รวม 15 ราย ดังนี้

การเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)

 กรมวิทยาศาสตรบริการมุงดำเนินการเพ่ือใหผูประกอบการSMEs สามารถนำวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑโดยดำเนินการตามแนวทาง การอบรมใหความรูและถายทอดเทคโนโลยี รวมถึงใหคำปรึกษาเชิงลึกเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ
ตลอดจนแกปญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหแกผูประกอบการจากการวิจัยและพัฒนา

 ในป 2561มีผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (ผูประกอบการ SME) จำนวน 679 ราย ประกอบดวย ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จำนวน 679 ราย
มีรายละเอียดดังนี้

ที่ บริษัท บริการ/ประโยชนที่ไดรับจากเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม

 1 บริษัทลนา เทรดดิ้ง จำกัด   วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปสมโอ
 2 สวนเกษตรทิพยสมบัติ  วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขนุน
 3 บริษัทไอยราอินเตอรฟูด จำกัด วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑอาหารผุสูงอายุ
 4 บริษัทสิริไฟน ฟูด เฮลตี้ จำกัด วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว
 5 บริษัทธัญญไรซ เอ็กพอรต จำกัด วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑขนุนขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูง
 6 บริษัทสวนแกววงษนุกูล จำกัด วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปมะมวง
 7 บริษัทเทสตี้ฟูด เอนเตอรไพรส จำกัด พัฒนากระบวนการผลิตและวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑน้ำพริก
 8 บริษัทไทยังเกอรฟารม จำกัด วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว
 9 บริษัท โนไทมโนวอรี่จำกัด พัฒนากระบวนการผลิตและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑน้ำพริก
 10 บริษัท โอทอป-มาดเท จำกัด วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑนมขนหวานมะพราว
 11 บริษัท มูจัง (ไทยแลนด) จำกัด วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑแครกเกอรไข แยมผลไม
 12 บริษัทซีพี ออล จำกัด (มหาชน) ใหคำปรึกษาเชิงลึกและฝกอบรมการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสอาหาร 
 13 โรงงานแมปรุงฟูดส จำกัด วิเคราะหทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑน้ำปลา
 14 บริษัทเกษตรไทย ใหคำปรึกษาดานการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑน้ำตาล
  อินเตอรเนชั้นแนลชูการ
  คอรปอเรชั่น จำกัด มหาชน 
  จ.นครสวรรค 
 15 บริษัท ทีซีมารซูติคอล จำกัด ใหคำปรึกษาเชิงลึกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ลำดับ ผูประกอบการ SMEs เทคโนโลยีที่สงเสริม

1 ผูประกอบการ SMEs 
แกวและกระจก จำนวน 42 ราย

การสงเสริมผูประกอบการแกวและกระจก โดยการถายทอดองคความรูดาน 
การวิเคราะหตำหนิในเนื้อแกวและการใชพลังงานในเตาหลอม การเสริมสราง 
ศักยภาพผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแกวและกระจก และการใหคำปรึกษา
ดานการแกปญหาของผลิตภัณฑ ไดแก การปรับสูตรแกวเพ่ือลดฝา การใชวัตถุดิบใหม 
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑขวดยา การนำวัสดุเหลือท้ิงมาใชประโยชน 



กรมวิทยาศาสตรบริการ
Department of Science Service

รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018 061

ลำดับ ผูประกอบการ SMEs เทคโนโลยีที่สงเสริม

2 ผูประกอบการ SMEs ยาง 
จำนวน 45 ราย

ดำเนินการใหบริการทดสอบผลิตภัณฑดานยางเพ่ือรับรองคุณภาพใหไดมาตรฐาน
แกผูประกอบการ SMEs แบงเปนผลิตภัณฑยางพ้ืนสนาม ทอยาง บล็อกยางปูพ้ืน
ฟองน้ำลาเท็กซทำที่นอน ฟองน้ำลาเท็กซสำหรับทำหมอน ถุงมือยาง ยางพื้น 
สนามเด็กเลน และอื่นๆ จัดฝกอบรมความรูความเขาใจเทคโนโลยีและกระบวน 
การผลิต ตลอดจนเกี่ยวของขอกำหนด กฎหมาย และการทดสอบสมบัติของ 
ผลิตภัณฑฟองน้ำลาเท็กซทำที่นอนและหมอน 

สงเสริมผูประกอบการในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยดำเนินการถายทอด 
องคความรูเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตกลองกระดาษลูกฟูก การสอบเทียบ 
และปรับตั้งเครื่องทดสอบกระดาษ และดำเนินการวิจัยเพื่อชวยแกปญหาอยาง 
เฉพาะเจาะจงในการพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษฟางขาวและกระดาษสา 
การผลิตกลองกระดาษ และการพิมพ

4 ผูประกอบการ SMEs  อาหาร
10 ราย 

การดำเนินงานดานอาหาร : อาหารแปรรูปที่มีความพรอมในการจัดทำระบบ 
มาตรฐาน และพัฒนากระบวนการผลิตตามระบบมาตรฐาน GMP (Codex) และ/
หรือ HACCP)

5 ผูประกอบการ SMEs  เซรามิก
15 ราย 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพื่อการสงออกของ 
ผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคกลาง ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสาคร รับทราบปญหา/
ความตองการ ของผูประกอบการเซรามิก สำรวจขอมูลศักยภาพและ ความพรอม
ผูประกอบการเซรามิก และคัดเลือกผูประกอบการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ใหความรุดานการพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกใหกับผูประกอบการและใหคำปรึกษา
เชิงลึกพรอมติดตามผลการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบใหม จำนวน 20 รูปแบบ 
ทดลองตลาดโดยนำผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่ไดพัมนาไปรวมงานแสดงสินคา 
BIG&BIH ณ ศูนยนิทรรศการไบเทคบางนา

6 ผูประกอบการ SMEs 
ดานหองปฏิบัติการ 503 ราย

ดำเนินการจัดสัมมนาใหแกผูประกอบการ SMEs เรื่อง“การจัดการเครื่องมือวัด 
ใหสอดคลองตามระบบคุณภาพใหม” เพื ่อใหบุคลากรหองปฏิบัติการของ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีความรู ความเขาใจในดาน 
การจัดการเครื่องมือวัดใหสอดคลองตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 
สงผลใหไดผลการวัดที่นาเชื่อถือ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุม 
คุณภาพสินคาของผูประกอบการ SMEs ใหมีความถูกตองไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
มากยิ่งขึ้น สรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคในคุณภาพของสินคา และเพิ่มความ 
สามารถของผูประกอบการ SMEs ในการแขงขันดานการคาสูระดับตลาดโลก และ
เร่ือง“การยกระดับการวัดดวยระบบอัตโนมัติ” เพ่ือใหบุคลากรหองปฏิบัติการของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความรูเกี่ยวกับการนำระบบ 
อัตโนมัติมาประยุกตใชในงานดานการวัดและถายทอดเทคโนโลยีการสรางระบบ 
สอบเทียบตุมน้ำหนักแบบอัตโนมัติ รวมถึงถายทอดความรูใหแกหองปฏิบัติการ 
ของผูประกอบการ SMEs สงเสริมใหหองปฏิบัติการ SMEs ไดรับการรับรอง 
ความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ือสรางความเช่ือม่ันในการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพสินคาผลิตภัณฑ SMEs   

3 ผูประกอบการ SMEs กระดาษ  
จำนวน 64  ราย
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เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของบุคคลในภาคการผลติ
เสริมสร้างขีดความสามารถ
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เปาหมายที่ 4
 พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการ 
ในภาคการผลิตและบริการ

กลยุทธ 4.1 เรงรัดการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของภาคการผลิต
กลยุทธ 4.2 สงเสริมใหมีการขยายขอบขายการรับรองความสามารถบุคลากร

 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) มีผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  จำนวน 16,451  คน ดังนี้

ที่ กิจกรรม จำนวน (คน)

1 งานฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 1) จัดฝกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรดาน ว. และ ท. ทั้งภาครัฐและเอกชน
  จำนวน 1710 คน 
 2) ฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต จำนวน 10,929  คน

12,639 คน 

2 งานถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ OTOP 
 1) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 589 คน
 2) ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  จำนวน 187 คน
 3) ประเภทผาและเครื่องแตงกาย  จำนวน 164 คน
 4) ประเภทของใช ของประดับและของที่ระลึก  จำนวน 1,215 คน
 5) อื่นๆ  จำนวน 1,657 คน

3,812 คน 

16,451 คน รวม

การฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 กรมวิทยาศาสตรบริการ มีภารกิจการจัดฝกอบรมหลักสูตรดานเทคนิคทางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ 
ท้ังการจัดฝกอบรมในหองเรียน ณ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ การใหบริการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตรบริการ รวมทั้งการสราง 
เครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อขยายชองทางในการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการของประเทศ ผลการ 
ดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดฝกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรดาน ว. และ ท. ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,710  คน 
นำความรูไปใชประโยชนในภาคการผลิตและบริการ รอยละ 96.32 และฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต จำนวน 10,929 คน 
นำความรูไปใชประโยชนในภาคการผลิตและบริการ รอยละ 98.45
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 1. การจัดฝกอบรมหลักสูตรดานเทคนิคทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  1.1  การจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
    การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานหองปฏิบัติการ จำนวน 1,710  คน ใน 7 กลุมหลักสูตร
คือ 1) การสอบเทียบเครื่องมือวัด 2) การควบคุมคุณภาพ 3) เทคนิคการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ 4) เทคนิคการวิเคราะหดานเคมี 
ที่เปนพื้นฐาน 5) การถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) เทคนิคการวิเคราะหทดสอบ 7) จุลชีววิทยา 
  1.2  การจัดฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต
    การใหบริการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือเพ่ิมชองทางการเรียนรู แกบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในทุกภูมิภาคของประเทศ ใหสามารถเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวก สำหรับปงบประมาณ 2561 ใหบริการฝกอบรม 
มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น 10,929 คน

 2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหมจะพิจารณาจากผลการสำรวจความตองการฝกอบรมเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคา โดยหลักสูตรที่พัฒนาใหมในปงบประมาณ 2560 ซึ่งผานการประเมินการใชไดของหลักสูตรแลว และบรรจุไวในแผนบริการ 
ฝกอบรมประจำป 2561 แลว จำนวน 4 หลักสูตรดังนี้ 
  2.1 หลักสูตร “การผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตามหลักเกณฑ GMP” เปนการฝกอบรมเพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ
การผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามหลักเกณฑ GMP และสามารถนำไปประยุกตใชในการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ 
ที่ปดสนิทไดอยางถูกตองและปลอดภัย ตั้งแตสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต แหลงน้ำ การปรับ 
คุณภาพน้ำ ภาชนะบรรจุ สารทำความสะอาดและสารฆาเชื้อ การบรรจุ การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การสุขาภิบาล บุคลากรและ 
สุขลักษณะผูปฏิบัติงาน ตลอดจนการบันทึกและรายงาน โดยจัดฝกอบรมเพ่ือยืนยันความใชไดของหลักสูตร เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 
มีผูเขารับการฝกอบรม จำนวน 19 คน ซึ่งมีความพึงพอใจดานการนำไปใชประโยชนรอยละ 100.00 และดานการจัดการฝกอบรม 
รอยละ 94.74

ภาพการฝกอบรม หลักสูตร “การผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามหลักเกณฑ GMP”
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ภาพที่ 2 การฝกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยี และการออกแบบกระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท”

  2.2 หลักสูตร “เทคโนโลยี และการออกแบบกระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท” เปนการฝกอบรม 
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ กระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม เริ่มตั้งแต 
การควบคุมคุณภาพแหลงน้ำดิบที่ใชในการผลิต การกำจัดอนุภาคและจุลินทรียในน้ำดิบ การใชเทคโนโลยีตางๆ สำหรับผลิตน้ำบริโภค 
ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ผลิตได ตลอดจนการออกแบบกระบวนการผลิต 
รวมไปถึงการคิดตนทุนการผลิต และปจจัยที่มีผลตอราคาน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท โดยจัดฝกอบรมเพื่อยืนยันความใชไดของ 
หลักสูตร เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 และมีผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น 25 คน ซึ่งมีความพึงพอใจดานการนำไปใชประโยชน 
รอยละ 95.83 และดานการจัดการฝกอบรมรอยละ 91.67

ภาพการฝกอบรม หลักสูตร “การเลือกใชตุมน้ำหนักมาตรฐาน”

  2.3 หลักสูตร “การเลือกใชตุมน้ำหนักมาตรฐาน” เปนการฝกอบรมเพื่อใหทราบขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตุมน้ำหนักมาตรฐาน
ตั้งแตประวัติความเปนมาของตุมน้ำหนักมาตรฐาน ขอกำหนดของตุมน้ำหนักมาตรฐาน การแบงประเภทและการจัดชุดของตุมน้ำหนัก 
มาตรฐานวามีอะไรบาง การดูแลรักษาตุมน้ำหนักมาตรฐาน การทำความสะอาด การคำนวณคาน้ำหนักท่ีถูกตองของตุมน้ำหนักมาตรฐาน 
การทวนสอบผลการสอบเทียบตุมน้ำหนักมาตรฐาน การหาคาความไมแนนอนของการรายงานคาตุมน้ำหนักมาตรฐาน รวมถึงมีการฝกปฏิบัติ
การทวนสอบผลการสอบเทียบตุมน้ำหนักมาตรฐาน และการเลือกใชตุมน้ำหนักมาตรฐานสำหรับการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง 
โดยจัดฝกอบรมเพ่ือยืนยันความใชไดของหลักสูตร เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 มีผูเขารับการฝกอบรม จำนวน 33 คน ซ่ึงมีความพึงพอใจ
ดานการนำไปใชประโยชน รอยละ 93.55 และดานการจัดการฝกอบรม รอยละ 96.77
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ภาพการฝกอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (data validation) ในระบบคุณภาพ”

  2.4 หลักสูตร “การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (data validation) ในระบบคุณภาพ” เปนการประยุกตใช excel 
ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ตามที่ระบุในขอกำหนด ISO/IEC 17025 โดยสามารถระบุวาขอมูลเปนอะไรไดบาง เชน 
ใหกรอกเปนขอความ หรือ ตัวเลข หรือตัวเลขเทาไหรที่สามารถกรอกได หรือหากมีการกรอกผิดจากคาที่ระบุจะสามารถใหแจงเตือน 
วาอยางไร รวมทั้งมีการ verification ขอมูลไดอยางไรบาง โดยจัดฝกอบรมเพื่อยืนยันความใชไดของหลักสูตร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2561 มีผูเขารับการฝกอบรม จำนวน 31 คน ซึ่งมีความพึงพอใจดานการนำไปใชประโยชน รอยละ 89.66 และดานการจัดการฝกอบรม 
รอยละ 96.55

การรับรองความสามารถบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024  

 กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ ไดพัฒนาระบบงานรับรองความสามารถ 
บุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ไดเปดการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาแรก “การควบคุมและจัดการสารเคมี
ในหองปฏิบัติการ” โดยมีผู ไดรับรองทั้งสิ ้น 26 ราย ตอมาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรับรองความสามารถบุคลากร 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ไดมีมติใหสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทศาสตรหองปฏิบัติการขยายขอบขาย 
การรับรองจาก “การควบคุมและจัดการสารเคมีในหองปฏิบัติการ” เปน “การควบคุมและจัดการสารเคมี” โดยคณะอนุกรรมการรับรอง
ความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในหองปฏิบัติการรับทราบเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 และดำเนินการตางๆ 
ในสวนที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาขยายขอบขายสาขาดังกลาวตามแนวทางขอกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ไดดำเนินการรับรองความสามารถบุคลากร โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

 1  พัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถตามกระบวนการหลักการทางการศึกษา
  ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถหรือขอสอบโดยดำเนินการตามหลักการทางการศึกษาและหลักการทางสถิติ 
ทำการตรวจสอบความใชไดจากผูเชี่ยวชาญ (content validation) และกลุมเปาหมาย สำหรับรองรับการขยายขอบขายการรับรอง 
ความสามารถบุคลากร “การควบคุมและจัดการสารเคมี” ท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการรับรอง
ความสามารถบุคลากร สาขาท่ีขยายขอบขาย การควบคุมและจัดการสารเคมี และทำการสรุปวิเคราะหประมวลผลเคร่ืองมือวัดความสามารถ
หรือขอสอบท่ีพัฒนาและคัดเลือกเขาสูคลังขอสอบรวมท้ังปรับปรุงในบางสวนตอไป รวมท้ังดำเนินปรับปรุงและเอกสารในระบบคุณภาพ
รวมทั้งในสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด

 2 ประชาสัมพันธและเปดรับสมัครรับรองความสามารถบุคลากร 
  2.1 ดำเนินการเตรียมความพรอมในสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปดรับการรับรองความสามารถ สาขาการควบคุมและ 
จัดการสารเคมี รอบที่ 1-2561 



กรมวิทยาศาสตรบริการ
Department of Science Service

รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018 069

  2.2 ดำเนินการแจงผูไดรับการรับรองสาขาเดิม “การควบคุมและจัดการสารเคมีในหองปฏิบัติการ” จำนวน 26 ราย 
สำหรับการปรับเปลี่ยนขยายสาขาการรับรองบุคลากรและการคงสถานะรับรองจนสิ้นอายุการรับรอง และประชาสัมพันธเชิญชวนสมัคร 
ยื่นขอรับรองสาขาใหมที่ขยายขอบขาย 
  2.3  ดำเนินการเปดรับสมัครการรับรองความสามารถ สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมี รอบท่ี 1-2561 ระหวางวันท่ี 2 – 30
พฤษภาคม 2561 รวมทั้งใหขอมูลแกผูสนใจขอรับการรับรองความสามารถ สาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมี” รอบที่ 1-2561 
ผานชองทางตางๆ เชน โทรศัพท อีเมล และพิจารณาตรวจสอบเอกสารใบสมัครที่มีการยื่นขอรับการรับรองใหครบถวนตามหลักเกณฑ 
และเงื่อนไขที่กำหนด
  2.4 เตรียมความพรอมการจัดสอบประเมินความสามารถบุคลากร ท้ังในสวนการสอบขอเขียนและเชิงปฏิบัติการ (หรือการสอบ
ขั้นตอนที่ 1 และ 2) และประสานคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมี เพื่อพิจารณา 
ผลการสอบประเมินความสามารถเพื่อตัดสินใหการรับรอง

 3 ดำเนินการประเมินความสามารถบุคลากรหรือการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2
  3.1  สรุปผลดำเนินการประเมินความสามารถ
   3.1.1 รอบที่ 1-2561 ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 มิถุนายน 2561)
   • จำนวนผูสมัครขอการรับรองความสามารถ/ยื่นคำขอ 37 ราย 
   • จำนวนผูผานการประเมินคุณสมบัติเบื้องตน 37 ราย
   • จำนวนผูขาดสอบขอเขียน 2 ราย
   • จำนวนผูสอบขอเขียนผาน 33 ราย 
   • จำนวนผูมาสอบเชิงปฏิบัติการ  33 ราย 
     ผูสอบผานการสอบเชิงปฏิบัติการ รอบที่ 1-2561    ทั้งสิ้น    7     ราย     
    3.1.2 รอบที่ 1-2561 ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2561)

    เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทศาสตรหองปฏิบัติการไดนำผลการประเมินความสามารถ
บุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมี รอบที่ 1-2561 เสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา 
การควบคุมและจัดการสารเคมี เพื่อพิจารณาตัดสินใหการรับรองความสามารถบุคลากรแกผูขอการรับรองฯ มติที่ประชุมไดตัดสินให 
การรับรองแกผูที่สอบผานทั้งขอเขียนและเชิงปฏิบัติการ จำนวน 7 ราย และใหผูที่สอบไมผานเชิงปฏิบัติการ จำนวน 26 ราย มีสิทธิ์สอบ 
เชิงปฏิบัติการไดใหมอีก 1 ครั้ง โดยไมตองสอบขอเขียนซ้ำ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ ที่กำหนดไว  โดย พศ. วศ. ดำเนินการจัดสอบ 
เชิงปฏิบัติการขึ้นใหมใหแกผูที่สอบไมผานเชิงปฏิบัติการ สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมี รอบที่ 1-2561 (จากการสอบเมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2561) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
   • จำนวนผูที่ไดรับสิทธิ์จากที่ไมไดรับการรับรอง 26 ราย
   • จำนวนผูยืนยันการใชสิทธิ์จากที่ไมไดรับการรับรอง 25 ราย
   • จำนวนผูขาดสอบเชิงปฏิบัติการใหม 1 ราย
   • จำนวนผูมาสอบเชิงปฏิบัติการใหม  24 ราย 
    จำนวนผูสอบผานการสอบเชิงปฏิบัติการใหม                    ทั้งสิ้น   14 ราย

 4 กระบวนการพิจารณาตัดสินการรับรองความสามารถบุคลากร
  4.1 ตรวจขอสอบและตรวจสอบความถูกตองของผลการสอบ พรอมท้ังสรุปผลการประเมินเพ่ือนำเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรม
การรับรองความสามารถบุคลากรตัดสินใหการรับรอง
  4.2. ประสานงานคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมี เตรียมความพรอม 
ดานตางๆ เชน การขออนุมัติคาใชจายและจัดประชุม เอกสารท่ีเก่ียวของในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาตัดสินใหการรับรอง
โดยมีสรุปการดำเนินงาน ดังนี้
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   • ตัดสินใหการรับรองแกผูสอบผานการประเมินความสามารถ รอบที่ 1-2561 ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 7 ราย  
    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561   
   • ตัดสินใหการรับรองแกผูสอบผานการประเมินความสามารถ แกผูที่สอบไมผานเชิงปฏิบัติการ สาขาการควบคุม  
    และจัดการสารเคมี รอบท่ี 1-2561 รอบท่ี 1-2562 (จากการสอบเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2561) ในวันท่ี 18 กรกฎาคม  
    2561 จำนวน 14 ราย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
   • รวมจำนวนผูไดรับการรับรองความสามารถบุคลากรสาขาใหมที่ขยายขอบขาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    ทั้งสิ้น 21 ราย
 
 5 ยื่นขอรับการรับรองระบบงานการเปนหนวยรับรองบุคลากรจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.) 
(ขอขยายขอบขาย)
  1. ย่ืนขอการรับรองสาขาใหมท่ีขยายขอบขายเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ไดตรวจประเมินระบบเอกสาร ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 และสงรายงานผลการประเมินเอกสาร เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2561
  2.  ดำเนินการปรับปรุงแกไขชี้แจงผลการตรวจประเมินระบบเอกสาร (Document Review) จาก สมอ. และ ที่เกี่ยวของ 
สาขาใหมที่ขยายขอบขาย การควบคุมและจัดการสารเคมี เสนอสงให สมอ. วันที่ 13 มิถุนายน 2561
  3. ประสานติดตอและเตรียมการ เพื่อรับการตรวจประเมิน ณ สำนักงาน (Office Assessment) และ การประเมิน 
การสังเกตการณการสอบ (Witness assessment) สำหรับการขอรับรองระบบงานเปนหนวยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17024 สาขาใหมที่ขยายขอบขาย การควบคุมและจัดการสารเคมี จาก สมอ. โดยรับการตรวจประเมินการสังเกตการณ 
การสอบ (Witness assessment) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และรับการตรวจประเมิน ณ สำนักงาน (Office Assessment)    
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และอยูระหวางปรับปรุงตามผลการตรวจประเมินของ สมอ. ตอไป



กรมวิทยาศาสตรบริการ
Department of Science Service

รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018 071

55
พัฒนาให้เป็นศูนย์สารสนเทศเฉพาะทาง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศในรูปแบบดิจิทัล 

พัฒนาให้เป็นศูนย์สารสนเทศเฉพาะทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศในรูปแบบดิจิทัล 
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เปาหมายที่ 4
 พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการ 
ในภาคการผลิตและบริการ

กลยุทธ 5.1 สรางระบบ E-Library และฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลยุทธ 5.2 สรางเครือขายสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

บริการหองสมุดและสารสนเทศเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหบริการสารสนเทศเฉพาะทาง 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผูใชบริการสามารถนำสารสนเทศไปใชประโยชนในการวิเคราะหทดสอบ วิจัยพัฒนางานวิชาการ 
วิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม ฯลฯ จำนวน 8,920 ราย ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ 86.20 จากบริการสารธารณะที่หองสมุดจัดขึ้น 
ใหแกผูใชบริการทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป มีสารสนเทศพรอมใหบริการกวา 700,000 
รายการ สำหรับเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูล สงเสริมการใชสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพิ่มศักยภาพการเขาถึงขอมูล 
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใหสามารถสืบคนขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว เปนจำนวนผูใชบริการหองสมุดตามชองทางตางๆ ดังนี้ 
ติดตอดวยตนเอง 3,377 ราย ทางโทรศัพท 225 ราย และทางอีเมล 1,132 ราย รวมทั้งมีการเขาใชผานเว็บไซตสำนักหอสมุดฯ จำนวน 
181,464 ครั้ง 

5
พัฒนาให้เป็นศูนย์สารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศในรูปแบบดิจิทัล

จำนวนผูใชบริการผานชองทางตางๆ (ราย)

จำนวนการเขาใชฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานเว็บไซตสำนักหอสมุดฯ (ครั้ง)

โทรศัพท 225

อีเมล 1,132
มาดวยตนเอง 3,377

ภาครัฐ 1,493
ภาคเอกชน 1,014

ประชาชนทั่วไป
553

สถาบันศึกษา 317
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พัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 1) จัดทำองคความรูและปรับปรุงฐานขอมูลเฉพาะทาง 14 ฐานขอมูล เพิ่มขึ้นประมาณ 19,000 เรื่อง เชน ฐานขอมูลสงเสริม 
และยกระดับคุณภาพสินคา OTOP ซึ่งผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP สามารถเขาถึงและนำองคความรูไปประยุกตใช 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานจำนวน 892 เรื่อง เขาถึงไดทางเว็บไซต http://otop. 
dss.go.th ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศดาน ว และ ท. ผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลทางบรรณานุกรมของรายการทรัพยากร 
สารสนเทศที่ตองการได จำนวน 8,857 รายการเขาถึงไดทางเว็บไซต http://library.dss.go.th ฐานขอมูลคำถามนี้มีคำตอบ เปนการ 
รวบรวมคำถามจากผูใชบริการหรือเรื่องราวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่กำลังเปนที่สนใจ โดยนำเสนอคำถามพรอมเนื้อหาคำตอบ 
โดยยอและระบุเอกสารที่มาเพื่อเปนแนวทางในการสืบคนตอไป จำนวน 120 เรื่อง เขาถึงไดทางเว็บไซต http://siweb.dss.go.th/in-
formation/FAQ/ ฐานขอมูลกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนฐานขอมูลที่รวบรวมกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับที่นาสนใจของไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 434 เรื่อง เขาถึงไดทางเว็บไซต http://siweb.dss. 
go.th/standard/rachakitja/show_list_kitja.asp

 2) ปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Automation) ใหรองรับการใชบริการบน Mobile Devices ผาน Application 
สำหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดทั้งที่เปนสิ่งพิมพและ e-Book สามารถ ตรวจสอบประวัติการยืม-คืน การจอง และ 
ประวัติการสืบคนได บริการทางเว็บไซต http://library.dss.go.th หรือดาวนโหลด Application ไดตาม QR Code ดานลาง รองรับ 
ทั้งระบบ iOS และ Android

บริการคลังความรูสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในรูปดิจิทัลบน Mobile Devices

 บริการคลังความรู สารสนเทศดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีในรูปดิจิทัลในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกสผาน Science 
ebook Application บน Smartphone หรือ Tablet       
แกผูประกอบการและผูสนใจทุกภาคสวน  ใหสามารถนำไปใช 
ประโยชนได มีหนังสืออิเล็กทรอนิกสรวม 1,150 เลม เปนหนังสือ 
ดานเกษตรกรรม อาหาร สุขภาพ คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร
ท่ัวไป เปนตน ปจจุบันมีผูสมัครใชบริการ e-book จำนวน 950 คน
มีการยืมหนังสือจำนวน 1,500 เลม 

1. ฐานขอมูลบทความที่นาสนใจ (15,676)
2. ฐานขอมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (5,901)
3. ฐานขอมูลประมวลสารสนเทศพรอมใช (2,574)
4. ฐานขอมูลกฎหมายระเบียบขอบังคับของไทยดาน ว. และ ท. (6,320)
5. ฐานขอมูลบริการคนเรื่องบนเว็บไซต (2,378)
6. ฐานขอมูลสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (437)
7. ฐานขอมูลคำถามนี้มีคำตอบ (17,743)
8. ฐานขอมูลสิทธิบัตรเรื่องที่นาสนใจ (1,395)
9. ฐานขอมูลวัสดุเหลือทิ้ง (3,545)
10. ฐานขอมูล e-book (17,052)
11. ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศดาน ว และ ท. (24,458)
12. ฐานขอมูล e-Content (3,525)
13. ฐานขอมูลบทความดานอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร (4,014)
14. ฐานขอมูล OTOP สิ่งพิมพ วศ. และขาวดาน ว. และ ท. (76,446)
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สรางเครือขายสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 สำนักหอสมุดฯ ในฐานะศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศปว.) ซึ่งมีสมาชิก จำนวน 30 หนวยงาน 
ที่มีเปาหมายในการรวมใชและสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
ระหวางหนวยงานสมาชิก ศปว. เพ่ือใหบริการแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังผูใชบริการท่ัวไป ผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1) จัดประชุมคณะทำงาน ศปว. จำนวน 3 ครั้ง เพื่อผลักดันการสรางความรวมมือการบริการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีระหวางสมาชิกเครือขาย ศปว. พรอมท้ังพิจารณา platform กลาง ศปว. และแผนการดำเนินงาน ศปว. ในปงบประมาณ 2562 
รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต ศปว. และกำหนดแนวทางการปรับปรุงขอมูลของหนวยงานสมาชิกบนเว็บไซต และ
Facebook ศปว.
 2) เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดการสรางเครือขายความรวมมือและเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกเครือขาย 
สรางความเขมแข็งของแหลงเรียนรูสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกัน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เยี่ยมชมศูนยใหคำปรึกษา 
ดานทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center)              
ณ กรมทรัพยสินทางปญญา  เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 2 เยี่ยมชมฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(Science and Technology Knowledge Services: STKS) (สวทช.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  
 3) บูรณาการความรวมมือสมาชิก ศปว. สนับสนุนวิทยากร บริจาคหนังสือ และสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ศปว. รวม 3 คร้ัง เชน 
งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) วันที่ 4-7 ตุลาคม 2561  
 4)  เผยแพรสารสนเทศ วทน. ผานเว็บไซต ศปว. (http://www.scitech.in.th) และ Facebook ศปว. (https://www.facebook
.com/STICThai/) ประชาสัมพันธผลงานและบริการของสมาชิกเครือขาย ศปว. นำสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสท่ีแตละหนวยงานเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ ใหบริการสืบคนผาน Science e-Book Application รวมทั้งมีการรวมใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงาน 
สมาชิก ศปว. จำนวน 800 เรื่อง 

 3) จัดทำระบบแจงเตือนเอกสารมาตรฐานผานอีเมล เพื่อใชเปนแหลงขอมูลเฉพาะทางที่มีขอมูลสนับสนุนใหผูประกอบการ/ 
หองปฏิบัติการไดรับขอมูลเอกสารมาตรฐานท่ีอัปเดตและทันตอการนำไปใชงาน สมัครใชบริการไดทางเว็บไซต http://siweb.dss.go.th
/alert ปจจุบันมีผูสนใจเขาใชงานในระบบกวา 1,000 คน

Library Automation ระบบแจงเตือนเอกสารมาตรฐาน



รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018076

สงเสริมการใชบริการหองสมุดและสารสนเทศ

 1) สงเสริมการใชสารสนเทศแกบุคลากรหองปฏิบัติการและผูประกอบการอุตสาหกรรม  
  สำนักหอสมุดฯ ไดสงเสริมการใชสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกผูประกอบการใหใชสารสนเทศเปนฐานความรู 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยจัดอบรมและบูธแนะนำสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสำคัญ ไดแก หนังสืออางอิง เอกสารสิทธิบัตร 
เอกสารมาตรฐาน วิธีการเขาถึงและสืบคนสารสนเทศทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส สิ่งพิมพดานมาตรฐานการทดสอบ 
สารสนเทศที่เกี่ยวของดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และจัดฝกอบรม/สัมมนา ใหแกบุคลากรหองปฏิบัติการ และผูประกอบการ 
อุตสาหกรรมที่เขารวมงานสัมมนาตางๆ ดังนี้ 
  1.1) งานอบรม
   1.1.1) จัดกิจกรรมขยายฐานการเรียนรูเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สงเสริมขอมูลความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปใชประโยชน เพื่อสงเสริมใหมีการนำขอมูลความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชประโยชน สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศ 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงแหลงสารสนเทศของ วศ. และขยายฐานการเรียนรูเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ 
จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มีผูเขารวมทั้งหมดจำนวน 93 คน
   1.1.2) จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคการสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” วันท่ี 7 สิงหาคม
2561 ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ มีผูเขารวมจำนวน 24 คน
  1.2) งานรวมออกบูธจัดนิทรรศการ
   1.2.1) งานโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสงเสริมศักยภาพผูประกอบการโอทอป และ SMEs 
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ” จำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี  วันที่ 6 ธันวาคม 
2560 ณ จังหวัดมุกดาหาร และวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดนครปฐม
   1.2.2) งานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ISO/IEC 17025 : 2017 จัดโดยสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 
(บร.) เพื่อสงเสริมการติดตามเอกสารมาตรฐานที่ทันสมัย วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ
   1.2.3) งานการอบรมเชิงปฏิบัติการ“FCM Training 2018: Analysis of Plasticizers in Food Contact Materials 
and Food Products” จัดโดยศูนยทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตรบริการ วันที ่ 20-23 มีนาคม 2561                           
ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ
   1.2.4) งานประชุมสัมมนานานาชาติดานการอานเขียนเรียนรูในยุคดิจิทัล (2018 ASIAN Literacy Conference 
International conference Association on Literacy in The Digital Era (ICAL) วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
   1.2.5) งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ระดับภูมิภาค จำนวน 4 คร้ัง คือ วันท่ี 4-10 มิถุนายน 2561   
ณ จังหวัดเชียงใหม  วันที่ 13-19 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 11-17 กรกฎาคม ณ จังหวัดขอนแกน และวันที่ 18-24 
สิงหาคม ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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การพัฒนาหองสมุดสีเขียว

   1.2.6) งาน “THAILAND LAB 2018” จัดแสดงเอกสารมาตรฐานตางๆ สำหรับหองปฏิบัติการ ไดแก มาตรฐาน 
ASTM. AWWA, APHA, AOAC, ICUMSA วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ หนังสือออนไลน (e-Book) วันที่ 12-14 กันยายน 2561       
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
   1.2.7) งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมแกรงหองปฏิบัติการดวย ISO/IEC 17025 วันที่ 24 กันยายน 2561 
ณ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม

 2) สงเสริมการใชบริการหองสมุดเพื่อการเรียนรูสำหรับประชาชน 
  สำนักหอสมุดฯ ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการใชบริการ โดยการจัดนิทรรศการและกิจกรรมตางๆ เพื่อประชาสัมพันธบริการ 
ใหเปนที่รู จักแกประชาชนในฐานะเปนแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับทุกคน ในโอกาสและวาระสำคัญตางๆ         
ณ หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม
  2.1) กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร ในงานวันเด็กแหงชาติประจำป 2561 ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระหวางวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ภายใตแนวคิด “นักวิทยนอย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตรไทย”
  2.2) รวมบริจาคหนังสือเขาโครงการสรางโอกาสทางปญญา บูชาพระกรุณาธิคุณ โดยสงใหกระทรวงยุติธรรมเพ่ือสงตอไปยัง
หองสมุดพรอมปญญาที่ตั้งอยูในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 600 เลม วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  2.3) จัดนิทรรศการ “100 ป ธงชาติไทย” รวมกับ สำนักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
โดยมีวัตถุประสงคสรางการรับรูถึงความเปนมาของธงชาติไทย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ การใช การชัก และการประดับ 
ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561

 สำนักหอสมุดฯ ตระหนักและใหความสำคัญตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ดวยนโยบาย “สท. เปนหองสมุดสีเขียว 
ที่มุงมั่นสรางความเปนเลิศในการใหบริการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสรางความ 
พึงพอใจสูงสุดแกผูใชบริการ” เปนแนวทางบริหารจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สนับสนุนหนวยงานในสังกัดและบุคลากร รวมถึง 
ผูใชบริการใหมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมผานกิจกรรมและการรณรงค สรางบรรยากาศการเรียนรูที่เปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม และจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมสูโรงเรียนในชุมชน “หองสมุดวิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอมในชุมชนและโรงเรียน” ณ โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 
ดวยการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จัดใหมีมุมหองสมุดวิทยาศาสตร (Science Library Corner) สำหรับเด็กและเยาวชน มุมสารสนเทศ
ดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมสำหรับชุมชน โดยบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสมาชิกเครือขายหองสมุดสีเขียว 
หนวยงานสมาชิก ศปว. หนวยงานภาคเอกชน และกรมอนามัย มีผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 280 คน 

 สำนักหอสมุดฯ รวมลงนามบันทึกขอตกลงในความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาเครือขายหองสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2561 และเขารับการตรวจประเมินตามเกณฑหองสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ผานเกณฑการตรวจประเมิน 
ไดรับการรับรองเปนหองสมุดสีเขียว ถือเปนหองสมุดเฉพาะแหงที่ 3 ของประเทศ ที่ไดรับการรับรองเปนหองสมุดสีเขียว 
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โครงการยกระดับหองสมุดดิจิทัลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 เปาหมายการดำเนินงานโครงการยกระดับหองสมุดดิจิทัลฯ เพื่อใหสอดรับกับนโยบาย ไทยแลนด 4.0 และสนับสนุน 
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ในการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมทางสังคมใหกลุมเปาหมายและประชาชนทั่วไปมีโอกาส 
ในการเขาถึงขอมูล ความรูตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม เปนการเพิ่มขีด 
ความสามารถของประเทศและใหเปนโครงสรางพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โครงการยกระดับ 
หองสมุดดิจิทัลฯ จึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาหองสมุดใหอยูในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใหทุกภาคสวนโดยเฉพาะผูประกอบการเขาถึงสารสนเทศ
ไดสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 1) จัดทำฐานขอมูลดานอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จำนวน 1 ฐาน
 2) จัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัลที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและมาตรฐานตางๆ
  2.1)  จัดหาฐานขอมูลออนไลนประเภทเอกสารมาตรฐาน ไดแก JSA (4,879 รายการ), NACE (253 รายการ), AISC (68 
รายการ), ASHRAE (4,782 รายการ), DIN (2,576 รายการ)  
  2.2)  จัดหาขอมูลดิจิทัลในรูป e-book, Annual Report, Journal, Statistics (734 รายการ) 
  2.3) จัดการสารสนเทศเขาสูกระบวนการบริการ มีผูใชทรัพยากรในรูปแบบ e-book และขอมูลออนไลนในรูปดิจิทัล 
(17,052 รายการ)
 3) บูรณาการความรวมมือและรวมใชสารสนเทศระหวางหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (222 เรื่อง)
 4) อนุรักษสารสนเทศใหอยูในรูปดิจิทัล (400,000 หนา)
 5) จัดสัมมนาเกี่ยวกับแนวโนมเทคโนโลยีในอนาคต เชน Big Data การตอยอดนวัตกรรมดวยสิทธิบัตร
  5.1) จัดสัมมนา เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัลแบบเปด เพื่อมุงสู Thailand 4.0” วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ กรมวิทยาศาสตร 
บริการ มีผูเขารวมจำนวน 259 คน
  5.2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัลแบบเปดเพื่ออุตสาหกรรม” วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม 
โกลเดนซิตี้ จ.ระยอง มีผูเขารวมจำนวน 83 คน
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66
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
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เปาหมายที่ 4
 พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการ 
ในภาคการผลิตและบริการ

กลยุทธ 6.1 จัดใหมีระบบบริหารจัดการดานคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ 6.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีความรู และคุณธรรม
กลยุทธ 6.3 พัฒนาระบบ IT เพื่อใหบริการดาน วทน. 

ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน การสงเสริมใหมีความโปรงใส ปองกัน
ปราบปรามทุจริตและสงเสริม คุมครองจริยธรรม

 กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยฝายบริหารงานบุคคล ไดดำเนินการจัดทำแผนดานการสงเสริมใหมีความโปรงใส ปองกัน ปราบปราม
ทุจริตและสงเสริม คุมครองจริยธรรม โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 บุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเขารวมกิจกรรม
การตอตานการทุจริต (รอยละ)คิดเปนรอยละ 93.61 สรุปกิจกรรมการตอตานการทุจริต ดังนี้ 

 1. การสรางขาราชการและเจาหนาที่รุนใหมของ วศ. เพื่อเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการใหมีสำนึก ขาราชการไทยไมโกง 
  โดยการปฐมนิเทศและฝกอบรม เรื่อง พัฒนาขาราชการใหม เพื่อเปนบุคลากรที่ดีของ วศ. เมื่อวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2561 
ณ หองประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตรบริการ และ โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บานนา จ.นครนายก 
จำนวน 63 คน

 2. การยกยองเชิดชูเกียรติผูประพฤติตนชอบดวยความซ่ือสัตยของ วศ. โดยจัดกิจกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 
เพื่อสรางขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีขาราชการที่ไดรับการเสนอชื่อ ทั้งหมด 5 คน และผลการพิจารณารายชื่อผูไดรับคัดเลือก 
เปนขาราชการพลเรือนดีเดนประจำ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 มีจำนวน 2 ราย

 3. กิจกรรมนอมจิตรำลึก สำนึกพระมหากรุณาธิคุณถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ผูบริหารนำทีมขาราชการ พนักงาน และเจาหนาท่ี จำนวน 31 คนเขารวมพิธีบำเพ็ญกุศล เม่ือวันศุกรท่ี 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น.
ณ หองโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกลา สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยนิมนตพระสงฆ 10 รูป 
จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และรวมกันถวายภัตตาหารเชาและสวดพระพุทธมนต 

  4. โครงการรักษาศีล บำเพ็ญสาธารณประโยชน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ 2561 
ไดรับความรูความเขาใจและความสำคัญของวันมาฆบูชา พรอมไดรับฟงการแสดงธรรมเทศนา เพื่อนอมนำหลักธรรมคำสอนทาง 
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติงาน/ชีวิตประจำวัน โดยมีผูเขารวมจำนวน 24 คน

     5. การปรับฐานคิดการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และไมทนตอการทุจริตของบุคลากร วศ.
โดยจัดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. ในเร่ือง การเสริมสรางวินัย คานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงาน เม่ือวันท่ี 27 เม.ย. 2561
โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. จำนวน 368 คน
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การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 กรมวิทยาศาสตรบริการไดมีการปรับปรุงระบบ BackOffice ในสวนของการรับชำระคาธรรมเนียมการขอรับบริการของ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ จากเดิมที่เปนแบบ Client-Server โดยใช Oracle Form & Report ใหเปนระบบ Web Application 
ที่สามารถรองรับการชำระคาธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส ในรูปของบัตรอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Data Capture : EDC) และในรูปของการชำระเงินผาน Internet Banking ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (National e-Payment Master Plan) เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการรับชำระเงินใหแกผูมาใชบริการ
โดยสามารถที่จะเลือกการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสทดแทนการชำระดวยเงินสด

โครงการพัฒนาและยกระดับการใหบริการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

 1. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนแบบครบวงจร (One Stop Service)
   กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสำนักงานเลขานุการกรม ไดดำเนินการพัฒนาระบบการใหบริการทดสอบ และสอบเทียบ  
(MOST One Stop Service) โดยรวมบริการทดสอบสอบเทียบจากหองปฏิบัติการของหนวยงานในสังกัด 5 หนวยงาน ไดแก  
กรมวิทยาศาสตรบริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ ที่พรอมใหบริการอยางครบวงจร เรื่อง 
การบริการทดสอบ สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Testing and Calibration Service และสามารถทำรายการสงตัวอยาง 
ทดสอบและตรวจสอบติดตามการใหบริการผานระบบออนไลนที่เว็บไซตเดียวไวภายใตเว็บไซต onestop.most.go.th อยางตอเนื่อง 
ผลลจากการขอรับบริการผานระบบ MOST One Stop Service ในปงบประมาณ 2561 มีผูที่เขารับบริการผานระบบ MOST One 
Stop Service จำนวน 7266  ราย 

  ทั้งนี้ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จของกรมวิทยาศาสตรบริการไดรับมาตรฐาน Government Easy Contact Center (GECC) 
ตั้งแตป 2559 ซึ่งที่ผานมาศูนยบริการเบ็ดเสร็จไดพัฒนานวัตกรรมบริการที่อำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในหลายมิติ อาทิ เชน 
การพัฒนาระบบการรับตัวอยางทดสอบทางไปรษณียโดยผูรับบริการไมตองเดินทางมาติดตอที่กรมวิทยาศาสตรบริการ การขยายพื้นที่ 
ใหบริการไปสูภูมิภาคในจังหวัดระยอง ขอนแกน และเชียงใหม การปรับปรุงระบบการชำระคาธรรมเนียมผานระบบ QR Code         
ดวย Mobile banking จากทุกธนาคาร และการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศดานการทดสอบที่บูรณาการและเชื่อมโยงบริการ 
จากหองปฏิบัติการของหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ MOST One Stop Service เปนตน

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service กรมวิทยาศษสตรบริการ บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม
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  ในป 2561 กรมวิทยาศาสตรบริการสามารถใหบริการทางวิทยาศาสตรไดอยางสะดวก รวดเร็ว และครบวงจรในทุกภารกิจ 
โดยมีการพัฒนาระบบใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ท่ีสามารถเช่ือมโยงบริการตางๆ ของกรมวิทยาศาสตรบริการไว ณ จุดบริการเดียว 
อำนวยความสะดวกประชาชนใหสามารถเขาถึงบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการได ตามมาตรฐานการใหบริการศูนยราชการสะดวก 
(GECC) ซึ่งงานบริการประชาชนของกรมฯ มี 6 งานไดแก 
  1) งานบริการทดสอบ สอบเทียบ
  2)  งานวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
  3)  งานรับรองหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
  4)  งานฝกอบรมนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ
  5)  งานบริการสารสนเทศและหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  6)  งานบริการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการและสามารถใหบริการรับสงตัวอยางไดทางไปรษณีย รวมถึงเช่ือมโยงกับ  
ระบบ MOST One Stop Service ที่ไดเคยพัฒนาการใหบริการอีกดวย

  การบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการที่สามารถเขาถึงไดผานจุดบริการ One Stop Service ปงบประมาณ 2561 จำนวน 
1 ระบบบริการ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

  1) ไดระบบบริการผานจุด One Stop Service ที ่เปน Web และ Mobile Platform ที ่สามารถเชื ่อมโยงและ 
ใหบริการในระดับ Transaction กับบริการในภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร ปจจุบันเปดใหบริการในระบบ Apple Store และ 
Google Play Store
  2) ไดปรับปรุงกระบวนการใหบริการดานการทดสอบ และสอบเทียบ โดยคณะกรรมการที่กรมวิทยาศาสตรบริการตั้งขึ้น 
และจัดสัมมนาใหความรูแกเจาหนาที่เกี่ยวของกับการใหบริการดังกลาวมีความตระหนักและรูเทาทันเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อเสริมสราง 
ใหเกิดภาพลักษณที่ดีในการใหบริการ จำนวน 2 หลักสูตร  มีผูเขารวมงานสัมนา 185 คน

Website Most One Stop Service 

ชองทางการดาวนโหลด Application Dss OneStop
ผาน Apple Store และ Google Play Store
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ผลการดำเนินงาน
โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ

 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมวิทยาศาสตรบริการได 
ดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงระดับชาติ เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล 
และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งตามนโยบายรัฐบาลในการสราง 
ความสามารถในการแขงขันและพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศโดยการพัฒนาความรวมมือ
กับประชาคมอาเซียนและนานาชาติกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ไดดำเนินโครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมระหวางประเทศที่มีกิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. การพัฒนาหองปฏิบัติการอางอิงและวัสดุสัมผัส 
อาหารของอาเซียน
  กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดรับการรับรองเปนหองปฏิบัติ
การอางอิงของอาเซียนดานวัสดุสัมผัสอาหารอยางเปนทางการ 
จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาดานมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน
ดานอาหารสำเร็จรูป (ACCSQ-PFPWG : ASEAN Consultative 
Committee on Standard and Quality – Prepared Foodstuff 
Product Working Group) โดยไดรับการรับรองการใหบริการ 
ทดสอบดานวัสดุสัมผัสอาหารแลว ซึ่งไดรับการรับรองอยางเปน 
ทางการเม่ือกันยายน 2557 ประกอบดวย 6 ขอบขาย คือ พลาสติก 
เซรามิก แกว โลหะและโลหะผสม วารนิชและสารเคลือบ และ 
ซิลิโคน ท้ังน้ีไดประกาศลงใน ASEAN FOOD SAFETY NETWORK 
และมีกิจกรรมการดำเนินงานอยางตอเน่ือง ซ่ึงในปงบประมาณ 2561
มีการดำเนินงาน ดังนี้

  1.1 เขารวมการประชุมคณะกรรรมการหองปฏิบัติการ
อางอิงดานการวิเคราะหอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Testing
Laboratory Committee, AFTLC) ครั้งที่ 11 ระหวางวันที่ 8-9 
พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 26-29 เมษายน 2561 ณ สหพันธรัฐ 
มาเลเซียโดย โดยไดรับทราบความคืบหนาการดำเนินงานของ 
หองปฏิบัติการอางอิงดานอาหารของอาเซียน (AFRLs) สาขาตางๆ 
ขั้นตอนการจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติและเกณฑกำหนดตางๆ 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการจัดตั้ง AFRLs สาขาใหม เพื่อควบคุมการ 
วิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของสินคาอาหารและอำนว
ยความสะดวกทางการคาในภูมิภาคอาเซียน

  1.2 จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญใหกับหอง 
ปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือประเมินความสามารถ
หองปฏิบัติการทดสอบดานเคมีของวัสดุสัมผัสอาหาร จำนวน 2 
กิจกรรม คือรายการปริมาณสารฟอรมัลดีไฮดในสารละลายกรดอะซีติก 
รอยละ 3 ในเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2561 และ รายการ 
ปริมาณโลหะในสารละลายกรดอะซีติก รอยละ 3 จำนวน 9 ธาตุ 
ไดแก แบเรียม โคบอลต ทองแดง เหล็ก เจอรมาเนียม ลิเทียม 
แมงกานีส พลวง และสังกะสี ในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561 

 2. ความรวมมือดานแกวกับ RWTH AACHEN Univer-
sity ประเทศเยอรมนี
  กรมวิทยาศาสตรบริการมีความรวมมือทางวิชาการดาน 
วัสดุศาสตร (แกว)กับ RWTH Aachen University the Institute 
of Mineral Engineering (GHI)โดยการดำเนินงานในป 2561
ไดแลกเปล่ียนความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานวิจัย ดานการลดพลังงาน 
และลดมลพิษจากเตาหลอมแกว สำหรับใหบริการแกภาคอุตสาหกรรม
และ SMEs เพื่อใชในการปรับปรุงกระบวนการหลอมแกว และ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน ซึ่งในปงบประมาณ 2562 
กรมวิทยาศาสตรบริการ มีโครงการใหคำปรึกษาทางดานเทคนิค 
ในการลดพลังงานและมลพิษโดยนำองคความรู ที ่ไดรับจาก 
ความรวมมือนี้ไปตอยอดใหแกกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย

การรวมมือในการทำวิจัยทางดานเทคนิคในการลดพลังงานและ 
มลพิษของ กระบวนการหลอมแกว กับ RWTH AACHEN 

University ประเทศเยอรมนี
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 3. ความรวมมือดานวัสดุศาสตรกับ The Friedrich 
Schiller University Jena ประเทศเยอรมนี
  กรมวิทยาศาสตรบริการ มีความรวมมือทางวิชาการ 
ดานวัสดุศาสตรและวัสดุเพ่ือใชงานทางการแพทย กับ The Fried-
rich Schiller University Jena, represented by the Otto 
Schott Institute of Material Research and the Faculty of 
Chemistry and Earth Science โดยการดำเนินงานในป 2561 
ไดแลกเปลี่ยนความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยดานวัสดุศาสตร 
ที่เกี่ยวของกับ Bioglass/ Bioactive glass การประยุกตใชงาน 
ดานตางๆ และการวิเคราะหทดสอบ และกำลังดำเนินการ 
โครงการพัฒนาวัสดุอุดฟนโดยใชกลาสเซรามิกที่มีสวนประกอบ 
ของฟอสเฟตและบอเรตโดยองคความรูที่ไดรับจากความรวมมือ 
มาประยุกตใชกับงานวิจัยนี้

 4. ความรวมมือดานการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ 
  กรมวิทยาศาสตรบริการเปนหนวยรับรองระบบ 
งานหองปฏิบัติการท่ีเปนสมาชิกกับองคการภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
วาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory 
Accreditation Cooperation, APLAC) ประเภท Full member 
และเปนสมาชิกประเภท Full member กับองคการระหวาง 
ประเทศวาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ (International Labo-
ratory Accreditation Cooperation, ILAC) โดยดำเนินการ
และจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011  
และไดรับการยอมรับรวมในระดับสากล ทั ้งดานการรับรอง 
ระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบ การรับรองความสามารถผูจัด 
โปรแกรมการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ และการรับรอง
ความสามารถผูผลิตวัสดุอางอิง โดยไดรับการยอมรับในผลการทดสอบ
จากนานาประเทศ เปนการลดการกีดกันทางการคา และลดการ 
ทดสอบซ้ำจากประเทศคูคา 

  อีกท้ัง กรมวิทยาศาสตรบริการยังเปนผูแทนในการจัดทำ
นโยบายดานการตรวจสอบและรับรองในอาเซียน โดยการเปนผูแทน
ของประเทศไทยเขารวมประชุม ASEAN Consultative Com-
mittee for Standardization and Quality Working Group 2 
– Conformity Assessment (ACCSQ WG2) เพื่อสงเสริม 
สนับสนุนดานวิชาการ ดานมาตรฐานและความสอดคลองตาม 
มาตรฐาน ทำใหการปฏิบัติงานดานการรับรองระบบงานในภูมิภาค
อาเซียนเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดการยอมรับผลการทดสอบ
ของหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานอยางตอเน่ือง ซ่ึงในปงบประมาณ 2561
 มีการดำเนินงาน ดังนี้
  4.1 เขารวมการประชุมฐานะสมาชิก The ILAC - IAF 
2017 Annual Meetingsระหวางวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 
ณ ประเทศแคนาดาโดยจากการเขารวมประชุมในคร้ังน้ี ไดนำความรู
ขอมูล และขาวสารความกาวหนาดานการรับรองระบบงานหอง 
ปฏิบัติการที่เปนประโยชนแกหองปฏิบัติการ หนวยกำกับดูแล 
ดานกฎหมาย และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ มาพัฒนาระบบ 
การรับรองระบบงานหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
รวมทั้งถายทอดประสบการณและองคความรูแกเจาหนาที่ของ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ
  4.2 เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ APLAC Train-
ing Course - Revision to ISO/IEC 17025ระหวางวันที่ 28 
พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 
ซึ่งจากการเขารวมประชุมในครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตรบริการไดนำ 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอกำหนด ISO/IEC 17025:2017 
มาถายทอดใหแกผูเก่ียวของกับการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ
เพื่อการดำเนินการใหการรับรองหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2017 สอดคลองตามกำหนด Transition period 
3 ป นับจากวันประกาศใชมาตรฐานและหองปฏิบัติการที่ไดการ 
รับรองจากกรมวิทยาศาสตรบริการ จะไดรับการตรวจประเมิน 
ที่สอดคลองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
  4.3  เขารวมการประชุม 2018 APLAC/PAC Joint 
Annual Meetings ระหวางวันที ่ 4-9 มิถุนายน 2561                
ณ ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงจากการเขารวมประชุมในคร้ังน้ี ไดแลกเปล่ียน
ขอมูล แสดงความคิดเห็น และรวมลงมติในกฎเกณฑขอกำหนด 
ของ APLAC ที่เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใหม เพื่อนำมาปรับปรุง
กระบวนการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร
บริการอีกทั้งหองปฏิบัติการ ผูจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ 
หองปฏิบัติการ และผูผลิตวัสดุอางอิง ที่ไดรับการรับรองจาก 
กรมวิทยาศาสตรบริการ จะไดรับการยอมรับในผลการทดสอบ หรือ
โปรแกรมการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ หรือวัสดุอางอิง
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเปนผลจากการคงสถานะการยอมรับรวม 
APLAC MRA ของหนวยรับรองระบบงานของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

การประชุมความรวมมือดานวัสดุศาสตรกับ The Friedrich Schiller 
University Jena ประเทศเยอรมนี
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  4.4 เขารวมการประชุมฐานะสมาชิก Accreditation
Body CEOs Briefing on ISO/IEC 17011:2017 เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปรซึ่งจากการเขารวมประชุม 
ในครั้งนี้ไดติดตามความคืบหนาและแลกเปลี่ยนมุมมองระหวาง 
ผูบริหารเก่ียวกับการปรับเปล่ียนขอกำหนด ISO/IEC 17011:2017 
เพ่ือถายทอดใหแกผูเก่ียวของกับการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ 
รวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินงานรับรองหองปฏิบัติการไดรับ 
การพัฒนาใหทันสมัยและสอดคลองกับขอกำหนดที่เปลี่ยนแปลง 
ดังกลาว ภายใน Transition period 3 ป คือ ภายในป 2563
  4.5 เขารวมการประชุม The 34th Meeting of ASEAN
Consultative Committee for Standardization and Quality 
Working Group 2 (ACCSQ WG2) ระหวางวันที่ 5-7 มีนาคม 
2561 ณ สหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งจากการเขารวมประชุมในครั้งนี้ 
ไดสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการรับรองระบบงาน 
ในภูมิภาคอาเซียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกันไดนำความรูและ 
ประสบการณจากการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยรับรอง 

ระบบงานของอาเซียน มาถายทอดใหบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร
บริการเพ่ือประโยชนในการดำเนินงานตอไป รวมท้ัง จะมีการสราง
เว็บไซตท่ีเช่ือมโยงฐานขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมทดสอบความชำนาญ
หองปฏิบัติการของแตละประเทศ และจัดทำทะเบียนประวัติ 
ผูประเมินของอาเซียน เพ่ือใชรวมกันในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
สำหรับใหบริการทั้งในและตางประเทศ

 5. การเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ
  5.1 International Commission on Glass (ICG)
กรมวิทยาศาสตรบริการไดเขารวมเปนสมาชิกของ International 
Commission on Glass (ICG) ตั้งแตป พ.ศ.2549 และไดเปน 
คณะทำงาน (Technical Committee) ในดาน Chemical 
Durability and Glass Analysis เพื่อรวมทำกิจกรรมทดสอบ 
ความชำนาญและเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการกับ 
สมาชิกนานาชาติอยางตอเนื่องซึ่งในปงบประมาณ 2561 มีการ 
ดำเนินงาน ดังนี้
   5.1.1 เขารวมการประชุมการประชุมวิชาการ 
นานาชาติดานแกว (ICG Annual Meeting 2017) ระหวางวันที่ 
23-25 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐตุรกี โดยไดแสดงผลงานวิจัย
เร่ือง The Effect of Zirconium and Lithium on Crystallization 
of Glass-ceramics in Soda-lime silicate System ผลจาก 
กิจกรรมทดสอบความชำนาญ รวมฟงการบรรยายและอภิปราย 
เก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีใชลดปริมาณ CO2 emission และ NOx ของ
อุตสาหกรรมแกวกับผูเช่ียวชาญนานาชาติ โดยไดรับขอเสนอแนะ
ท่ีเปนประโยชน ซ่ึงสามารถนำมาพัฒนางานวิเคราะห/ทดสอบและ
วิจัยไดในอนาคต

   5.1.2 เขารวมการประชุม ICG-TC02 Chemical 
Durability and Analysis ระหวางวันที่ 19-20 เมษายน 2561 
ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีโดยไดเขารวมดำเนินกิจกรรมกับ 
หนวยงานของตางประเทศ ทั้งดานการวิเคราะห/ทดสอบ และ 
พัฒนางานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในนานาชาติ รวมทั้งผูแทนของ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดแสดงผลงานวิจัย รวมประชุม และ 
อภิปราย กับผูเชี่ยวชาญนานาชาติ ทำใหไดรับขอเสนอแนะที่เปน 
ประโยชน ซ่ึงสามารถนำมาพัฒนางานวิเคราะห/ ทดสอบ และวิจัยได
ในอนาคต
   5.1.3 เขารวมการประชุมการประชุมวิชาการ 
นานาชาติดานแกว (ICG Annual Meeting 2018) ระหวางวันที่ 
22-27 กันยายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุน โดยไดแสดงผลงานวิจัย 
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 3 เรื่องไดแก 1. Sol-gel synthesis 
of a phosphate-based glass using an organic acid           
2. Applied the standard method to indicate and improve 
the weathering resistance in Soda-lime silicate glass    
3. Transparent hydrophobic of TEOS/OTES hybrid material 
by sol-gel processing
   ทั้ง 3 เรื่องเปนผลมาจากการโครงการวิจัยในป 
งบประมาณ 2561 รวมประชุม Technical Committee (TC) 
09 - Energy Efficiencyและอภิปรายกับผูเชี่ยวชาญนานาชาติ 
เก่ียวกับสภานะการและเทคโนโลยีการใชพลังงานในอุตสาหกรรมแกว
ทำใหไดรับขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ซึ่งสามารถนำมาพัฒนา 
งานวิเคราะหทดสอบ และงานวิจัย อีกทั้งยังไดดำเนินกิจกรรมกับ 
หนวยงานตางประเทศ ทำใหไดการยอมรับในระดับนานาชาติ 

การประชุม Technical Committee (TC) 02การนำเสนอผลงานวิจัย 
แบบปากเปลา ณ สาธารณรัฐตุรกีณ ประเทศญี่ปุน



กรมวิทยาศาสตรบริการ
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  5.2 ASIA-PACIFIC METROLOGY PROGRAMME 
(APMP) กรมวิทยาศาสตรบริการ มีภารกิจดานการใหบริการดาน 
การวัด และการสอบเทียบมาตรฐานการวัด เครื่องมือวัด และ 
เคร่ืองมือวิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถ
ดานการวัดของหองปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบทั้งภาครัฐและ 
เอกชน โดยไดประสานความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยมีกิจกรรมการดำเนินงาน 
อยางตอเนื่อง ซึ่งในปงบประมาณ 2561 มีการดำเนินงาน ดังนี้
   5.2.1 เขารวมการประชุม The 33rd APMP 
General Assembly and Related Meetings 2017 
ระหวางวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐอินเดีย 
เพื่อติดตามความกาวหนาดานวิชาการความรูดานเทคนิคการวัด 
และการสอบเทียบ การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการวัดเพื่อสงเสริม 
ความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมและสราง 
เครือขายนักวิชาการ แลกเปล่ียนเทคนิคทางวิชาการกับผูเช่ียวชาญ
และองคกรตางๆ
 
 6. การเปนกรรมการวิชาการระดับนานาชาติ
  6.1 ผูแทนของหองปฏิบัติการทดสอบดานยางและ 
ผลิตภัณฑยางกรมวิทยาศาสตรบริการ ไดรวมเปนผูทรงคุณวุฒิ/ 
กรรมการวิชาการ เพื่อรวมพิจารณาการจัดทำรางมาตรฐาน และ 
รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับยางและผลิตภัณฑยางในดานตาง ๆ 
กับนานาชาติอยางตอเน่ืองซ่ึงในปงบประมาณ 2561 มีการดำเนินงาน
ดังนี้
   6.1.1 เขารวมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ดานยางระดับนานาชาติ ครั้งที่ 65 (ISO/TC 45 Rubber and 
Rubber Products) ระหวางวันที ่ 23-27 ตุลาคม 2560             
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไดสรางเครือขายกับผูเชี่ยวชาญดาน 
ยางในประเทศอื่นๆ ที่เขารวมประชุมจากประเทศสมาชิกรักษา 
ภาพลักษณของประเทศใหเปนทั้งผู นำการผลิตยางพาราและ 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนผลักดันมาตรฐานระดับสากลที่ 
สอดคลองกับภาคการผลิตและภาคบริการ (หองปฏิบัติการ) ของ 
ประเทศ
   6.1.2 เขารวมการประชุม International Rubber
Conference 2018 (IRC 2018) ระหวางวันท่ี 3-6 กันยายน 2561 
ณ สหพันธรัฐมาเลเซียโดยไดแลกเปล่ียนความรูและสรางเครือขาย
กับผูเกี่ยวของทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนบุคลากร 
จากภาคการศึกษา และนักวิจัยท่ีเก่ียวของดานยางจากประเทศอ่ืนๆ 
ที่เขารวมการสัมมนา และไดเปนที่รูจักผานการเผยแพรงานวิจัย 
และตีพิมพ  โดยกรมวิทยาศาสตรบริการไดนำเสนอผลงานวิจัย 
เพื่อตีพิมพและนำเสนอผลงานบนเวที (Conference paper & 
Oral presentation)

 6.2 หองปฏิบัติการทดสอบดานวัสดุธรรมชาติและ   เสนใย 
กรมวิทยาศาสตรบริการ ซ่ึงพัฒนาศักยภาพการทดสอบและ
สอบเทียบดานเยื่อ กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษทั้งดานการ 
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ และการ 
พัฒนางานวิจัยใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ  เพ่ือใหทันตอความตองการ
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
ดานเย่ือและกระดาษกับนานาชาติอยางตอเน่ืองซ่ึงในปงบประมาณ
2561 มีการดำเนินงาน ดังนี้
   6.2.1 เขารวมการประชุม ISO/TC6 Paper, 
board and pulps ระหวางวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561         
ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุง 
มาตรฐานตางๆ เพื่อรักษาผลประโยชนของอุตสาหกรรมเยื่อและ 
กระดาษของประเทศไทยในการนำเขาและสงออกเย่ือ กระดาษ และ
ผลิตภัณฑกระดาษรวมทั้งไดเพิ่มพูนความรู ขอมูลสำคัญที่เปน 
ประโยชนเก่ียวกับอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ และสรางเครือขาย
กับผูเช่ียวชาญดานเย่ือ กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษจากนานา
ประเทศ
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สรุปผลงานเด่น
ปี2561
01 การพัฒนา Color ID Labeling 

เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอไทยสีธรรมชาติ

02 กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและทดสอบตลาด 
ให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการเพิ่ม 
กลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนใน 
ภูมิภาค

10 การพัฒนาวิธีบ่งชี้ชนิดกรดในผลิตภัณฑ์
ยางพารา

11 โครงการส่งเสริมผู ้ประกอบการ ผลิต 
มะพร้าวขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

12 การให ้บร ิการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง 
อย่าง ครอบคลุมรายผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
ในประเทศ

13 นวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์

14 นิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้น 
มีให้เห็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

15 วศ.พัฒนาศักยภาพการทดสอบให้กับ 
ห ้องปฏิบ ัต ิการอ ้างอ ิงแห่งชาติของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียน

16 การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ(Breath Alcohol Tester)

17 การพัฒนาเคร่ืองปรับระดับเมนิสคัสสำหรับ
การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตร

03 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10
จังหวัดเป้าหมาย (Big Rock) 

04 การเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ 
ทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 

05 กรมวิทยาศาสตร์บริการเสริมแกร่งห้อง 
ปฏิบัติการภาคอุตสาหกรรมด้วย ISO/IEC
17025 : 2017

06 พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยการ 
บูรณาการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม (Socail 
Media)

07 วศ. เสริมสร้างความแข็งแกร่งภาคอุตสา 
หกรรมด้วยการขยายขอบข่าย สาขาการ 
รับรองความสามารถบุคลากร : การควบคุม
และจัดการสารเคมี

08 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับสู่การเป็น 
ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 

09 การใช้สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดเพื่อเข้าสู่
สังคม Thailand 4.0 
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โสรญา รอดประเสริฐ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีชุมชน

สายจิต ดาวสุโข
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีชุมชน

 จากการลงพื้นที่ชวยเหลือผูประกอบการ OTOP ตาม 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP ประเภทผาทอ 
พบวาในกลุมจังหวัดภาคอีสานมีกลุมผูประกอบการดานผาทอ 
ที่มีศักยภาพ ทั้งในเรื่องคุณภาพสีสรร และลวดลายเฉพาะตัว  
ทําใหผลิตภัณฑผาทอเปนสินคาที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มดวยก 
ารนํานวัตกรรม Color ID Labeling มาใชในตรวจสอบอัตลักษณ 
ประจําทองถ่ินใหสามารถรักษาองคความรูและคงเอกลักษณสินคา
เฉพาะถิ่นโดยเฉพาะผาทอมือของไทยมิใหสูญหาย

 การจําแนกสินคาที่ผลิตดวยวัตถุดิบที่หาไดในทองถิ่น 
การใชวัตถุดิบที่ผลิตไดเองหรือหาไดในทองถิ่น เชน การเลี้ยง 
ไหมบาน การปลูกฝาย การปลูกตนครามเพ่ือทำสีน้ำเงิน การเล้ียง
ครั่งเพื่อทำสีแดง รวมถึงลวดลายผืนผาและเทคนิคการทอที่สื่อถึง 
เอกลักษณของผาทอประจําถ่ินน้ันดวยการช้ีบงอัตลักษณประจําถ่ิน
โดยใชนวัตกรรม Color ID Labeling เปนตัวช้ีบง จะเปนการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและนําไปสู การสรางตลาด ระดับ 
premium ได ทั้งนี้ผาทอมือที่ยอมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบทองถิ่น
เชน คราม ที่มีสามารถเกิดสีและลักษณะเฉพาะตัวของ ผายอม 
ครามในแตละพื้นที่ แตดวยขอจํากัดของวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
ที ่ใชในการยอมนั้นขึ ้นอยูกับสภาพแวดลอมทําใหการยอมใน 
แตละป (แตละครั้ง) มีเฉดสีที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาพ 
ภูมิอากาศของแตละชวงเวลา เมื่อเราสามารถใชเทคโนโลยีและ 
เครื่องมือวิทยาศาสตรมาตรวจวิเคราะหและกําหนดคามาตรฐาน 
การยอมใหไดมาตรฐานและสามารถอานคาของสีออกมาเปน 
ตัวเลขทางวิทยาศาสตร ตามมาตรฐานสากล เชน CIELAB หรือ 
Hunter LAB ก็จะทําใหนักวิจัยหรือกลุมลูกคาสามารถจําแนก  
แหลงที่ผลิต ไดวา ผาผืนดังกลาวไดผลิตที่ไหนและปไหน รวมถึง 
สามารถนําคาสีนั้นตั้งเปน color id รวมกับ การทํา AR Code 
ในฉลากที่สามารถทําใหผู ซื ้อสามารถสอบกลับถึงแหลงที ่มา 
และกระบวนการผลิต  เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภควาได 

สินคาของแทจากแหลงที่ผลิตโดยตรงอันเปนการสรางมูลคาเพิ่ม 
อีกทั้งยังสามารถขยายตลาดของผลิตภัณฑสินคาที่มีเอกลักษณ 
ประจําถิ่นอีกอีกทางหนึ่ง

 ดังนั้น สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ 
จึงไดจัดทำโครงการนวัตกรรมสรางมูลคาเพิ่มใหผาทอมือยอมสี 
ธรรมชาติดวย Color ID labeling และผายีนส โดยมีเปาหมาย 
การดำเนินงานในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให 
ผูประกอบการผาทอมือยอมสีธรรมชาติท่ีมีศักยภาพไดนำเทคโนโลยี
ดานการกำหนดสีดวยเทคนิควิทยาศาสตรนำมาออกเปนฉลาก 
รหัสสี (Color ID Labeling) ที่สามารถสื่อถึงเรื่องราวของผืนผา 
และสามารถสอบกลับถึงแหลงที่มาของผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคา 
ใหกับผลิตภัณฑผาทออีสานและสามารถสราง ความเชื่อมั่นใน 
มาตรฐานกระบวนการผลิตใหกับผูบริโภคไดอีก ทางหนึ่ง

 การดำเนินงานในชวงเดือนธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 
2561 ทางกลุมผลิตภัณฑของใชและส่ิงทอ สำนักเทคโนโลยีชุมชน 
กรมวิทยาศาสตรบริการไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนา
เทคโนโลยี Color ID Labeling และผายีนส เพื่อรองรับตลาด 
Thailand 4.0 ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ จังหวัด
สกลนคร และสุรินทร โดยมีผูประกอบการเขารวมการสัมมนา 
รวมทั้งสิ้น 138 กลุม อีกทั้งกรมวิทยาศาสตรบริการไดจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนา Color ID Labeling เพ่ือเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑผาทอไทยสีธรรมชาติ” ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดแก จังหวัดสุรินทร จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัด 
บุรีรัมย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งผูประกอบการที่ 
เขารวมฝกอบรมเปนกลุมผูประกอบการดานผาทอที่มีศักยภาพ 
ท้ังในเร่ืองคุณภาพของผืนผา เทคนิคการยอม และลวดลายเฉพาะตัว
อยูแลว จึงผลักดันใหผูประกอบการยอมสีธรรมชาติแทนการใชสีเคมี
เพื่อคงภูมิปญญาดั้งเดิม และทําใหผลิตภัณฑผาทอเปนสินคาที่ 
สามารถสรางมูลคาเพ่ิมดวยการนํานวัตกรรม Color ID Labeling 
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มาใชในตรวจสอบอัตลักษณประจําทองถิ่น อีกทั้งจากโจทยของ 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีความตองการ 
การสนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนา 
ผาฝายยอมครามในรูปแบบยีนส  กรมวิทยาศาสตรบริการไดจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผาฝายทอมือยอมครามธรรมชาติ 
ใหเปนผายีนสไทย” ใหกับกลุมผูประกอบการผาทอที่มีศักยภาพ 
ในการทำผาฝายยอมครามใหเปนผายีนส เพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑใหม
ที่สามารถเปดตลาดกลุมวัยรุนและวัยทำงานโดยยังคงเอกลักษณ 
ของการทอและยอมครามแบบดั ้งเดิมที ่กลุ มจังหวัดมีอยู ไว 
ทางคณะวิจัยจึงเห็นวาหากนำผาทอมือยอมครามมาปรับวิธีการทอ 
รวมถึงเลือกวัตถุดิบใหเหมาะสมกับการเปนผายีนสการปรับ 
สภาพผายีนสและเทคโนโลยีการฟอกยอมเพื่อใหเกิดลวดลาย 
มาผสมผสานกับวิธีมัดยอมแบบมัดหมี่อันเปนอัตลักษณของ 
ภาคอีสาน จะทำใหเกิดผลิตภัณฑที่โดดเดนและมีความสวยงาม 
รวมสมัย สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผาไทย และสามารถสราง 
แบรนดยีนสไทยไดในตลาดสากลอีกดวย

1. กลุมทอผากี่กระตุกบานนางัว
 ไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาผาฝาย 
ยอมครามในรูปแบบยีนสเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑใหมที ่สามารถ 
เปดตลาดกลุมวัยรุนและวัยทำงานโดยยังคงเอกลักษณของการทอ
และยอมครามแบบดั้งเดิมที่กลุมจังหวัดมีอยูไว ทางคณะวิจัยจึง 
เห็นวาหากนำผาฝายทอมือยอมครามมาปรับวิธีการทอ รวมถึง 
เลือกวัตถุดิบใหเหมาะสมกับการเปนผายีนสการปรับสภาพผายีนส
และเทคโนโลยีการฟอกยอมเพื่อใหเกิดลวดลาย ซึ่งผลิตภัณฑ 
ท่ีถูกพัฒนาไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนในตลาดเม่ือไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีนี้

2. กลุมบานเขวาไหมไทย
 ไดรับเทคนิคการยอมสีธรรมชาติที ่หลากหลาย และ 
มีลวดลายเฉพาะตัว  ทําใหผลิตภัณฑผาทอสามารถสรางมูลคาเพ่ิม 
ดวยการนํานวัตกรรม Color ID Labeling เขามาชวย 
โดยสีธรรมชาติท ี ่ย อมตลอดผืนผามีข อจ ําก ัดของวัตถุด ิบ 
จากธรรมชาติที่ใชในการยอมนั้นขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทําให 
การยอมในแตละป (แตละครั้ง) มีเฉดสีที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับ 
สภาพภูมิอากาศของแตละชวงเวลา เมื่อเราสามารถใชเทคโนโลยี 
และเครื ่องมือว ิทยาศาสตรมาตรวจวิเคราะหและกําหนด

ตัวอยางกลุมผูประกอบการท่ีผานการอบรมในโครงการ
พัฒนา Color ID Labeling เพ่ือเพ่ิมมูลคาผาทอไทย
สีธรรมชาติและการพัฒนาผาฝายทอมือยอมคราม 
ธรรมชาติใหเปนผายีนสไทย

นายศุภชัย เขวาชัย  ประธานกลุมบานเขวาไหมไทย



กรมวิทยาศาสตรบริการ
Department of Science Service

รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018 093

คามาตรฐานการยอมใหไดมาตรฐานและสามารถอานคาของสี 
ออกมาเปนตัวเลขทางวิทยาศาสตร ตามมาตรฐานสากล เชน CIELAB
หรือ Hunter LAB ก็จะทําใหนักวิจัยหรือกลุมลูกคาสามารถจําแนก  
แหลงที่ผลิตไดวาผาผืนดังกลาวไดผลิตที่ไหนและปไหนรวมถึง 
สามารถนําคาสีนั้นตั้งเปน color id รวมกับ การทํา AR Code 
ในฉลากที่สามารถทําใหผูซื้อสามารถสอบกลับถึงแหลงที่มาและ 
กระบวนการผลิต เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหแกผูบริโภควาไดสินคา 
ของแทจากแหลงที่ผลิตโดยตรงอันเปนการสรางมูลคาเพิ่มอีกทั้ง 
ย ังสามารถขยายตลาดของผลิตภัณฑส ินคาที ่ม ีเอกลักษณ 
ประจําถ่ินอีกทางหน่ึง  โดยทางกลุมผูประกอบการไดรับการอบรม 
ถายทอดเทคโนโลยีดังกลาวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เมื่อตนป 
ท่ีผานมาสงผลใหนายศุภชัย เขวาชัย ประธานกลุมบานเขวาไหมไทย
ไดรับรางวัล “ครูศิลปของแผนดิน” ซ่ึงจัดโดยศูนยสงเสริมศิลปาชีพ
ระหวางประเทศ (องคการมหาชน) หรือ SACICT ประจำป 2562 
พรอมนำสุดยอดผลงาน มาจัดแสดงภายในงาน “1 ทศวรรษ 
อัตลักษณแหงสยาม” ระหวาง 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2562
ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ที่ผานมา เพื่อสืบสานและสรางงาน 
"ผาไหมมัดหมี่" ตามแบบวิถีภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชนบานเขวา 
ที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนานกวา 200 ปของจังหวัดชัยภูมิ 
ที ่มีความโดดเดนที่ใชสียอมที่แตละผืนมีสีที ่มีความสม่ำเสมอ 
ตลอดผืนผา

ชองทางการติดตอกับผูประกอบการที่ไดรับคัดเลือกในโครงการ 
Color ID Labeling เพื่อเพิ่มมูลคาผาทอไทยสีธรรมชาติ และ 
การพัฒนาผาฝายทอมือยอมครามธรรมชาติใหเปนผายีนสไทย 
Website :  www.thaicolorid.com หรือ Application : Colorid  

ประโยชนที่ไดรับ
 1. ผูประกอบการไดรับองคความรูทางวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี ทําใหผลิตภัณฑผาทอเปนสินคาท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิม
ขึ ้นดวยการนํานวัตกรรม Color ID Labeling ไปใชซึ ่งมี 
ผูประกอบการไดประโยชนรวม 138 กลุม จำนวน 960 ราย
 2. ผลิตภัณฑของกลุ มผู ประกอบการไดรับมาตรฐาน 
เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและสากล 
 3. ผูประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑผาทอสีธรรมชาติ
ที่ไดมาตรฐานและสามารถสอบกลับได
 4. ผูประกอบการสามารถพัฒนากระบวนการผลิตผายีนส
ทอมือจากกระบวนการผลิตผาฝายยอมครามแบบดั้งเดิม
 5. ผูประกอบการมีรายไดเพ่ิมหลังเขารวมโครงการพัฒนา
Color ID Labeling เพื่อเพิ่มมูลคาผาทอไทยสีธรรมชาติ และ 
การพัฒนาผาฝายทอมือยอมครามธรรมชาติใหเปนผายีนสไทย 
มากกวา 50% ทุกครัวเรือน
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 ปจจุบันสินคา OTOP ที่ผลิตจากภูมิปญญาทองถิ่นของ 
ไทยนั้นไดรับความสนใจจากผูบริโภคทั้งภายในประเทศ และ 
ตางประเทศ จึงทำใหผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการ 
OTOP ใหความสนใจเร่ืองการตลาดเพ่ิมมากข้ึน นอกจากการพัฒนา
สินคาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ดังน้ัน
การสรางจุดเดน อัตลักษณ และความแตกตางของสินคาใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะเพิ่ม 
ชองทางการตลาดใหแกสินคา OTOP ไดมากขึ้น สำนักเทคโนโลยี
ชุมชน โดยกลุมสงเสริมมูลคาเพิ่มและการตลาด ไดเล็งเห็นถึง 
ความสำคัญของปจจัยท่ีจะสรางโอกาสทางการตลาด ไดดำเนินการ
โครงการเพิ่มกลยุทธการตลาดแกวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค ซึ่งอยู 
ภายใตโครงการสงเสริมเทคโนโลยีและเพ่ิมศักยภาพผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงคมุงเนนการพัฒนาองคความรู 
และเตรียมความพรอมของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ 
ผูประกอบการ OTOP ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจากกรมวิทยา 
ศาสตรบริการและผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐาน ซึ ่งใน 
โครงการนี้แบงกิจกรรมออกเปน 2 สวนคือ เขารวมกิจกรรม 
จำหนายสินคาและทดสอบตลาดเพ่ือเปนการเปดตัวสินคา OTOP 
และสรางการยอมรับในผลิตภัณฑของผูประกอบการ รวมทั้งได 
ขอมูลสำหรับพัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑใหสามารถตอบสนอง 
ความตองการของตลาดและสรางโอกาสทางการแขงขันใน 
อนาคตตอไป

 โครงการเพ่ิมกลยุทธการตลาดแกวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค 
ไดลงพื ้นที ่สำรวจศักยภาพของผู ประกอบการกลุ มเปาหมาย 
เพื่อใหไดผูประกอบการที่มีศักยภาพเขารวมกิจกรรมจำหนาย 
สินคาและทดสอบตลาด ใน 5 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 33 กลุม 
แบงออกเปนผลิตภัณฑประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม จำนวน 16 กลุม
ผลิตภัณฑประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร จำนวน 9 กลุม ผลิตภัณฑ
ประเภทผาและเครื่องแตงกาย จำนวน 6 กลุม และผลิตภัณฑ 
ประเภทของใช ของประดับตกแตง จำนวน 2 กลุม

อาภาพร  สินธุสาร 
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ภาพการลงพื้นที่สำรวจศักยภาพผูประกอบการ
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 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กรมวิทยาศาสตรบริการ 
ไดเปดตัวโครงการและจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองคความรูทาง 
ดานกลยุทธการตลาดแกผูประกอบการ เพื่อเตรียมความพรอม 
แกผูประกอบการกลุมเปาหมายจำนวน 33 กลุมที่จะเขารวม 
กิจกรรมจำหนายและทดสอบตลาดสินคา โดยในงานมีวิทยากร 
ผ ู  เช ี ่ยวชาญทางด านกลย ุทธ การตลาดบรรยายในห ัวข อ 
“การตลาดออนไลน” และหัวขอ “ออกแบบบรรจุภัณฑอยางไร 
ใหโดนใจตลาด” รวมทั้งการใหคำปรึกษาเชิงลึกโดยผูเชี่ยวชาญ 
ทางด านการพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ และออกแบบบรรจ ุภ ัณฑ  
ซึ ่งผู ประกอบการไดนำผลิตภัณฑมาใหนักออกแบบวิเคราะห 
เพ่ือใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ิมเติม โดยแบงตามประเภทของผลิตภัณฑ 
จากการสัมมนาไดสรุปผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 
โดยพิจารณาจากหัวขอตาง ๆ  คือ  เน้ือหาการบรรยายมีประโยชน 
ตอการนำไปพัฒนาการดำเนินธุรกิจ การไดรับความรูความเขาใจ 
เพิ่มขึ้นจากการสัมมนา และการนำเสนอเชิงปฏิบัติการทำใหเกิด 
ความรูความเขาใจ พบวาผูประกอบการมีความพึงพอใจโดยรวม 
ในระดับมากที่สุด (เทากับรอยละ 56.35 %)

 ในวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2561 กรมวิทยาศาสตรบริการ 
ไดจัดพิธีเปดงานกิจกรรมจำหนายและทดสอบตลาดสินคา OTOP 
ณ ศูนยการคา เจเจ มอลล (จตุจักร) ภายใตแนวคิดการจัดงาน 
OTOP Chic - Art - Craft - Food 2018 โดยมีผูประกอบการ 
กลุมเปาหมายท้ัง 33 กลุม เขารวมกิจกรรมดังกลาว ซ่ึงภายในงาน
มีกิจกรรมการแสดง กิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ และไดรับ 
ความสนใจจากสื ่อมวลชนและผู บุคคลทั่วไปเปนจำนวนมาก 
โดยตลอดชวงการจัดงานผูประกอบการมียอดขายรวมทั้งสิ ้น 
2,161,963 บาท ซึ่งสินคา OTOP ที่ขายดี 5 อันดับแรกมาจาก 
ผูประกอบการ ดังน้ี กลุมทอผาพ้ืนเมืองบานผาท่ัง จังหวัดอุทัยธานี 
วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผามัดหม่ีลายประยุกต จังหวัดหนองบัวลำภู 
กลุมแมบานเกษตรกรบานแพง จังหวัดมหาสารคาม กลุมทอผา 
ของขวัญผาขิดไหม - ฝาย จังหวัดหนองบัวลำภู และนงลักษณ 
ขนมไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพพิธีเปดตัวโครงการและการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองคความรู 
ทางดานกลยุทธการตลาดแกผูประกอบการ

ภาพพิธีเปดงานกิจกรรมจำหนายและทดสอบตลาดสินคา OTOP 
ณ ศูนยการคา เจเจ มอลล (จตุจักร)
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 ภาพรวมผลประเมินความพึงพอใจของผู เขาชมงาน 
กิจกรรมจำหนายสินคา OTOP และทดสอบตลาด โดยพิจารณา 
จากสวนตาง ๆ ทั้งดานผลิตภัณฑที่นำมาจัดจำหนาย (Product) 
ดานการสงเสริมการขายภายในงาน (Promotion) ดานสถานที่ 
การจัดงาน (Place) และดานราคาของผลิตภัณฑท่ีนำมาจัดจำหนาย 
(Price) พบวาผูประกอบการมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก 
(เทากับรอยละ 43.9. %)

 สวนภาพรวมผลประเมินความพึงพอใจ ของผูประกอบการ
ในการเขารวมกิจกรรมการทดสอบตลาด โดยพิจารณาจากประโยชน
จากการจัดกิจกรรม การสรางรายได การนำองคความรูที่ไดจาก 
การสัมมนามาใชจริง การสรางโอกาสทางธุรกิจ การสรางการรับ 
ไปยังผูบริโภค สถานท่ีการจัดงาน และในภาพรวมการจัดกิจกรรม
การทดสอบตลาดในดานตางๆ พบวาผูประกอบการมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมากที่สุด (เทากับรอยละ 44.44 %)

 ผูประกอบการสามารถนำองคความรูท่ีไดจากการวิเคราะห
และเสนอแนะแนวทางจากผูเชี่ยวชาญนำไปพัฒนาผลิตภัณฑเดิม 
และสรางสรรคผลิตภัณฑใหมใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือสรางขีดความ
สามารถในการแขงขันของผูประกอบการ รวมทั้งผูประกอบการ 
สามารถเปดตัวสินคาใหเขาสูตลาดและสรางรายไดจากการจัด 
กิจกรรมจำหนายสินคาและทดสอบตลาดภาพสื่อประชาสัมพันธในการจัดกิจกรรมจำหนายและทดสอบตลาด
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 กรมวิทยาศาสตรบริการไดดำเนินงานโครงการยกระดับ 
OTOP ใน 10 จังหวัดเปาหมาย(Big Rock) ไดแก จังหวัดแมฮองสอน 
ตาก นาน ชัยนาท นครพนม อำนาจเจริญ กาฬสินธุ บุรีรัมย นราธิวาส
และปตตานี ในสินคา OTOP ประเภทผลิตภัณฑผา และผลิตภัณฑ
สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร โดยผานกลไกการดำเนินงานของหนวยงาน
ภายในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประชารัฐ และสถาบัน
การศึกษาในพื้นที่ เพื่อรวมกันพัฒนา OTOP มุงเนนการสงเสริม 
ผูประกอบการ OTOP ใหผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต สงเสริมการสรางงานที่เนนการประยุกตใชวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) การผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
สรางขีดความสามารถใหผูประกอบการ OTOP มีความรูสามารถ 
พัฒนาสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน 
สรางความเช่ือม่ันใหแกลูกคา เสริมสรางรายไดและสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคสวน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

 การดำเนินงานโครงการนี้ เพื่อใหผูประกอบการ OTOP 
ใน 10 จังหวัดเปาหมาย ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานกระบวน 
การผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP ไมนอยกวา 
1,000 กลุม โดยเปนผูประกอบการ OTOP ไดรับประโยชน 
จากการพัฒนาไมนอยกวา 15,000 ราย เปาหมายความสำเร็จ 
การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ ชวยแกปญหา 
ไดอยางเปนรูปธรรม ดำเนินงานสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
โดยกรมวิทยาศาสตรบริการไดดำเนินงานอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1. การจัดงาน“มหกรรมวิทยสรางอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ใน 
10 จังหวัดเปาหมาย 
 เพ่ือใหเปนชองทางไดพบกับผูประกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ี
เปนการกระตุนความสนใจในความสำคัญของวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี และสรางความรูความเขาใจ เพื่อใหเกิดความพรอม 
ท่ีจะใชประโยชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
ไปใชเพ่ือการพัฒนาการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต ผลักดัน
ใหผูประกอบการ OTOP เกิดการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความ 
สามารถในการแขงขัน รวมท้ังตอยอดพัฒนาผูนำกลุม OTOP ใหเปน
กำลังสำคัญในการพัฒนา OTOP อยางตอเนื่องยั่งยืนดวย

 การดำเนินงานกรมวิทยาศาสตรบริการรวมกับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จัดงานมหกรรมวิทย
สรางอาชีพ ยกระดับภูมิภาค 9 ครั้ง ไดแก 

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนานระหวาง วันที่ 20 - 21 เมษายน 2561 
คร้ังท่ี 2 ณ จังหวัดบุรีรัมยระหวาง วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดนครพนม  วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 256
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดแมฮองสอน  วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดตาก  วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดชัยนาท  วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดกาฬสินธุ  วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดนราธิวาส  วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561   
   จัดรวมกับจังหวัดปตตานี 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัด
เป้าหมาย(Big Rock) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน

2. การความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเครือขายในภูมิภาค ดำเนินงาน
โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดเปาหมาย 
 มหาวิทยาลัยเครือขายในภูมิภาค จำนวน 9 แหง ไดแก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 มีขอบเขตการดำเนินงานโดยการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย

 2.1 การรับสมัครและคัดเลือกกลุมผูประกอบการ OTOP
เขารวมโครงการฯ โดยประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อรวบรวมขอมูลและกำหนดกลุมเปาหมาย 
ท่ีมีความพรอมตองการรับเทคโนโลยีไปใช มีการสำรวจปญหาและ
ความตองการของกลุมเปาหมาย และไดคัดเลือกกลุมผูประกอบการ
OTOP ประเภทผลิตภัณฑผา และผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
หรือผลิตภัณฑประเภทอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมวิทยา 
ศาสตรบริการ จำนวนกวา 1,000 กลุม ตอจากนั้นทำการประเมิน 
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การถายทอดเทคโนโลยีการยอมสีผาและสิ่งทอ

ถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหาร

และวิเคราะหศักยภาพความพรอมของกลุมผูประกอบการ OTOP 
ดานคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนประเภทผลิตภัณฑผา และผลิตภัณฑ
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร กอนเขารวมการพัฒนา และใหคำปรึกษา 
เบ้ืองตนแกกลุมผูประกอบการ OTOP ท่ีเขารวมโครงการฯ รวบรวม
ขอมูลแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหา รวมทั้งขอมูลความ 
ตองการวัสดุอุปกรณ วัตถุดิบ ของกลุมผูประกอบการ OTOP 
ที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ เพื่อการพัฒนากระบวน 
การผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

 2.2 การถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ใหกลุมผูประกอบการ OTOP ตามแนวทางการ 
แกไขปญหาท่ีไดมีการรวบรวมไวอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของกลุมผูประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑผา และผลิตภัณฑ
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร มุงเนนจัดอบรม/ถายทอดเทคโนโลยี 
ตามแนวทางการแกไขปญหาที่ไดมีการรวบรวมไวอยางเปนระบบ 
รวมท้ังวิเคราะหผลิตภัณฑเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑโดยวิเคราะหทดสอบตามความเหมาะสม 
ของแตละมาตรฐานผลิตภัณฑกอนและหลังการพัฒนา ตลอดจน 
การใหคำปรึกษาเชิงลึกเพื ่อพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายที่ 
เขารวมโครงการ

 2.3 การประเมินและคัดเลือกผูนำกลุมและวิเคราะหดาวเดน
(Case Success) เปนการประเมินและคัดเลือกกลุมผูประกอบการ
OTOP ที่มีแนวโนมเปนผูนำกลุม และวิเคราะหดาวเดน (Case 
Success) 

 2.4 การวิเคราะหและประเมินแนวทางการพัฒนาตอใน
อนาคตของกลุมผูประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ ซึ่งเปน 
การวิเคราะหและประเมินศักยภาพของกลุมเปาหมายที่เขารวม 
โครงการ ภายหลังไดรับการพัฒนา และจัดทำรายงานแนวทาง 
การพัฒนาในอนาคตของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือเปน
ขอมูลสำหรับหนวยงานในการพัฒนาตอไป โดยวางรูปแบบกลไก 
ในการบริหารจัดการของกลุม รวมเพ่ือการขยายผลการพัฒนาของ
แตละกลุมผลิตภัณฑ และแนวทางถายทอดขยายผลไปสมาชิกอ่ืนๆ
ในแตละกลุม

 2.5 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุมผูประกอบการ 
OTOP โดยสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ และวัตถุดิบ ใหแกกลุม 
ผูประกอบการ OTOP เพื่อใชในการพัฒนากระบวนการผลิตและ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งสงเสริมการตลาดใหกลุม 
เปาหมายจำนวนไมนอยกวารอยละ 80 ของกลุมผูประกอบการ 
OTOP ท่ีเขารวมโครงการ รวมท้ังยังจัดทำเปนส่ือดิจิทัลการเรียนรู
โดยถอดบทเรียนจากการพัฒนาองคความรูใหแกกลุมผูประกอบการ 
OTOP ประเภทผลิตภัณฑผา และผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

 2.6 การพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑและ 
ตรงความตองการของตลาด โดยสนับสนุนและพัฒนาบรรจุภัณฑ
สำหรับสินคา OTOP ประเภทผลิตภัณฑผา และผลิตภัณฑสมุนไพร
ที่ไมใชอาหาร ใหแกผูประกอบการ OTOP ที่เขารวมโครงการ 
เพ่ือรักษาไวซ่ึงคุณภาพของผลิตภัณฑและสงเสริมการสรางโอกาส
ทางการตลาดแกสินคา OTOP ของผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ
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3. การถายทอดเทคโนโลยีพรอมใช ผานเครือขายองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) สรางอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ใน 10 จังหวัด
เปาหมาย     
 โดยเทคโนโลยีพรอมใชเก่ียวกับการผลิตสารกรองสนิมเหล็ก
และผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค จะชวยให 
ประชาชนสามารถผลิตสารกรองสนิมเหล็กและเคร่ืองกรองน้ำไดเอง
ในราคาตนทุนต่ำ ไดดำเนินงานฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การผลิตเคร่ืองกรองน้ำออนเพ่ือใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
OTOP” เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีใหกับเครือขาย อปท. และสถาบัน
การศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือจะนำเคร่ืองกรองน้ำออนท่ีไดจากการฝกอบรม
ไปติดต้ังในชุมชนสำหรับผลิตน้ำออนท่ีสะอาดและปลอดภัยบริการ
ใหกับผูประกอบการ OTOP นำไปใชในกระบวนการผลิตและ 
ประชาชนนำไปใชในชุมชน  รวมทั้งยังสงเสริมใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหสามารถขยายผล 
การดำเนินงานโดยสรางใหเกิดวิทยากรระดับทองถิ่นในชุมชน 
เพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมอื่น ๆ ตอไปดวย 
 

 ในเดือนสิงหาคม 2561 ไดดำเนินงานถายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตเครื่องกรองน้ำออนเพื่อใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ 
OTOP กลุมตาง ๆ ไดแก
 1. อบต.ยอดแกง และ อบต.หลักเหล่ียม อ.นามน จ.กาฬสินธุ
จำนวน 30 ชุมชน  
 2. อบต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย จำนวน 7 ชุมชน  
 3. อบต.ไผลอม อ.บานแพง จ.นครพนม จำนวน 3 ชุมชน  
 4. อบต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ จำนวน 20 ชุมชน  
 5. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ จำนวน   
1 สถาบันการศึกษา

 ทั้งนี ้มีแผนการขยายผลการดำเนินงานเพื ่อถายทอด 
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ำออนเพื่อใชในกระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ OTOP ในจังหวัดที่เหลือใหครอบคลุมทั้ง 10 จังหวัด 
เปาหมาย มุงเนนบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาลท่ีใหความสำคัญ
กับการกระจายรายได โอกาส และความมั่งคั่งอยางเทาเทียม 
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การสรางสภาพแวดลอม
ที่เอื้ออำนวยตอการทำธุรกิจที่จะสงผลใหประเทศหลุดพนจาก 
กับดักของความเหลื่อมล้ำ  สงเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 
ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อใหแขงขันได 
ในเวทีโลก
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 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นอกจากการพัฒนา 
ดานการผลิต อุปกรณ เคร่ืองจักร และเทคโนโลยีแลว การตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินคาเปนอีกปจจัยที่มีความสำคัญตอการแขงขัน 
ทางการคา หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 แสดงถึงการตรวจสอบคุณภาพสินคา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง เปนท่ียอมรับในระดับสากล    
มีการควบคุมคุณภาพของการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของ 
สินคาอยางมีประสิทธิภาพ สรางความม่ันใจใหแกผูบริโภค เปนการ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผูผลิตสินคา SMEs  ที่จะขายสินคาไดทั้ง 
ตลาดภายในและตางประเทศ   

 การดำเนินงานสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 
ไดดำเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบ 
ผลิตภัณฑ SMEs ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนา 
หองปฏิบัติการใหไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
จากการสัมมนาเปดโครงการเสริมสรางศักยภาพหองปฏิบัติการ 
ทดสอบผลิตภัณฑ SMEs ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ สำรวจและ 
รวบรวมขอมูลหองปฏิบัติการ SMEs ประเมินความพรอมในการจัดทำ
ระบบหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยพิจารณา
จากนโยบายและการสนับสนุนของผูบริหาร บุคลากร เครื่องมือ 
สถานที่ และไดคัดเลือกผูประกอบการ SMEs ที่มีความพรอม 
จำนวน ๔๑ ราย เขารับการอบรมใหความรูดานการจัดทำระบบ 
การบริหารงานหองปฏิบัติการและดานวิชาการที่เกี่ยวของกับ 
การทดสอบ ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน 
๙ หลักสูตร ไดแก ขอกำหนด ISO/IEC 17025  การจัดทำเอกสาร

ตามขอกำหนด ISO/IEC 17025 การประกันคุณภาพการทดสอบ 
และแผนภูมิควบคุม การตรวจสอบความใชไดของวิธี การประมาณคา
ความไมแนนอนของการวัด การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถิติ
สำหรับการวิเคราะหทดสอบ  ความสอบกลับไดของการวัด  และ 
การตรวจสอบ ทวนสอบ และสอบเทียบเคร่ืองมือวัด  โดยมีการจัด
อบรมหลักสูตรละ ๒ คร้ัง ในแตละคร้ังมีผูเขารับการอบรมจำนวน 
๔๐ คน จากผูประกอบการจำนวน ๒๐ หนวยงาน  

 อีกท้ังไดคัดเลือกผูประกอบการท่ีเขารับการอบรม จำนวน
๑๕ ราย ที่มีความพรอมดำเนินการ ในป ๒๕๖๑ รับคำปรึกษา 
ในการจัดทำระบบ ท้ังการเขียนเอกสารระบบคุณภาพ และแนะนำ
การดำเนินงานในดานบริหารและดานวิชาการ  โดยมีเปาหมายให
ผูประกอบการ SMEs  ย่ืนขอรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติ
การทดสอบ ตาม ISO/IEC 17025 ตอสำนักบริหารและรับรอง 
หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ จำนวนไมนอยกวา ๑๐ ราย 
 ประโยชนที่ไดรับ : ผูประกอบการ SMEs มีความรู 
ความเขาใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ และไดรับการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
ใหไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสินคา SMEs ใหไดผลการทดสอบ 
ที่ถูกตอง นาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับ  

รติกร อลงกรณ์โชติกุล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
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วันที่ 24 กันยายน 2561 งานสัมมนา เรื่อง เสริมแกรงหองปฏิบัติการดวย 
ISO/IEC 17025 version 2017 

ณ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม

 ภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญกับการเจริญเติบโตของ 
ประเทศ ซ่ึงปจจุบันมีการแขงขัน และขยายตัวของสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
มีความตองการในเร่ืองของมาตรฐานสินคาท่ีสูง ปญหาและอุปสรรค
ที่สำคัญในการสงออกไปยังประเทศคูคา ไดแก คุณภาพสินคา 
ที ่ไมเปนไปตามมาตรฐาน และขอกำหนดของประเทศคู คา 
การตรวจสอบคุณภาพสินคาจึงตองการผลการทดสอบท่ีเช่ือถือได
จากหองปฏิบัติการที่มีความสามารถตามมาตรฐานสากลเปนที่ 
ยอมรับระหวางประเทศทำใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพหรือ 
มาตรฐานของสินคานั้น ดังนั้นการสงเสริมหองปฏิบัติการภาค 
อุตสาหกรรมใหมีการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและไดรับ 
การยอมรับจึงเปนสิ่งจำเปน 

 การดำเนินงานกรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสำนักบริหาร 
และรับรองหองปฏิบัติการ เปนหนวยรับรองระบบงานซึ่งเปน 
หนวยงานที่รับผิดชอบตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ 
การมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ.2551 มีหนาที่สำคัญในการสงเสริม 
ความสามารถหองปฏิบ ัต ิการทดสอบใหได ร ับการร ับรอง 
ความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ซึ่งปจจุบันมาตรฐานฉบับนี้ไดมีการปรับเปลี่ยน version เปน 
ISO/IEC 17025: 2017 - ขอกำหนดทั่วไปวาดวยความสามารถ 
ของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ สำนักฯ 
จึงไดจัดสัมมนา เสริมแกรงหองปฏิบัติการดวย ISO/IEC 17025 
version 2017 ใหแกหองปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสราง
ความเขาใจในขอกำหนดฉบับใหมในสวนท่ีเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง
สำคัญ โดยเฉพาะหัวขอการปฏิบัติการตอความเสี่ยงและโอกาส 
ท่ีตองการใหหองปฏิบัติการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลตอการดำเนินงาน
ของหองปฏิบัติการ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารงานของหอง 
ปฏิบัติการไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งความสำคัญของการประกัน 
คุณภาพผลการทดสอบ ที่ชวยใหหองปฏิบัติการมั่นใจในคุณภาพ 
ของสินคาหรือผลิตภัณฑได

กรมวิทยาศาสตร์บริการเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการ
ภาคอุตสาหกรรมด้วย ISO/IEC 17025 : 2017
จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์
สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

 ประโยชนที่ได : รับหองปฏิบัติการของประเทศสามารถ 
นำความรู ความเขาใจท่ีไดรับมาจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เกิดการยอมรับทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ ทำใหเกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ
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 สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรบริการมีภารกิจสวนหนึ่งในการพัฒนากำลังคน 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองความตองการ 
ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการพัฒนาหลักสูตรและ
ส่ือองคความรูท่ีมีการรวบรวมและแปลงขอมูลใหอยูในรูปส่ือดิจิทัล 
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ของประเทศ ผูประกอบการ OTOP และSMEs ทั่วประเทศ 
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการใหบริการเผยแพร
ความรู ทำใหเกิดความเช่ือมตอและเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว ผูเรียน
สามารถเขาถึงความรู และแลกเปลี ่ยนองคความรู ผานระบบ 
การจัดการการเรียนรูไดทุกวัย จากทุกสถานที่ ทุกชองทาง และ 
ทุกเคร่ืองมือส่ือสาร อยางตอเน่ือง รวมท้ังเปนการสงเสริมการเรียนรู
ดวยตัวเองของคนในสังคม โดยการใชระบบบริหารการเรียนรู 
แบบออนไลนเปนหองอบรมเสมือน และส่ือฝกอบรมอิเล็กทรอนิกส
ที่จัดหาเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอใหสอดคลองกับบริบทของ 
ผูเรียนเปนคลังส่ือสาระออนไลน และแหลงเรียนรูท่ีประชาชนเขาถึง
ไดอยางสะดวก

 ทั้งนี้สำนักฯ ตระหนักถึงการเขาถึงการเรียนรูของผูเรียน 
เพ่ือใหไดรับความรู สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง ในปงบประมาณ 
๒๕๖๑ ไดมีการปรับปรุงสื่อฝกอบรมอิเล็กทรอนิกสใหรองรับ 
การยืดหยุนตามขนาดของหนาจอ (Responsive) ที่แตกตางกัน 
ไดทำใหการเรียนรู ผานทุกแพลตฟอรมบนอุปกรณเคลื ่อนที ่ 
การออกประกาศนียบัตรออนไลนผานเทคโนโลยีคิวอารโคด   
(QR Code) รวมท้ังพัฒนาระบบการเรียนรูออนไลนท่ีรองรับมาตรฐาน
Tin can (xAPI) (e-Learning platform : Tin can (xAPI)) 
นอกเหนือจากมาตรฐาน SCORM ท่ีมีอยูเดิม ทำใหสามารถติดตาม
การเรียนรูของผูเรียน เพ่ือทำการวิเคราะหความตองการการเรียนรู
ของผูเรียน นำมาออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสและรูปแบบการเรียนรู
ใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน ส่ิงสำคัญ คือ สามารถเรียนรู
รวมกับการบูรณาการผานสื่อสังคม (Social Media) โดยผูเรียน 
สามารถเรียนรู จากบทเรียนที่จัดทำขึ ้นและบทเรียนเพิ่มเติม 
ท่ีนาสนใจผานทางส่ือสังคมไดเชน ผานทาง Youtube Facebook 
ทำใหการเรียนรูในเนื้อหาที่สนใจไดเพิ่มขึ้น ตอบสนองการเรียนรู 
ในยุค Thailand 4.0 ท่ีเขาถึงงายและสะดวกข้ึนเพียงปลายน้ิวสัมผัส

นวพร เลิศธารารัต
นักวิชาการคอมชำนาญการ
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

 ประโยชนที่ไดรับ : สามารถวิเคราะหและออกแบบสื่อ 
การเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และเพิ่ม 
ความสะดวกในการเขาถึงการเรียนรู กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู



กรมวิทยาศาสตรบริการ
Department of Science Service

รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018 103

 สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรบริการมีภารกิจสวนหนึ่งในการพัฒนากำลังคน 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองความตองการ 
ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการพัฒนาหลักสูตร 
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพใหบุคลากรดานวิทยา 
ศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งในปจจุบันมีการแขงขัน 
ทางการคาสูง ทำใหหนวยงานตางๆ จำเปนตองทำระบบคุณภาพ 
เพื่อใหไดตามมาตรฐานสากล

 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (data validation) 
ในระบบคุณภาพ เปนอีกหน่ึงเร่ืองสำคัญท่ีมีความสำคัญอยางมาก 
ในระบบคุณภาพ เน่ืองจากขอมูลเปนส่ิงสำคัญสำหรับการปฏิบัติงาน
ตางๆ การที่ไดขอมูลมาแลวแตมีการถายโอนขอมูลที่ไมถูกตอง 

จะทำใหเกิดผลเสียหายอยางย่ิงตอการปฏิบัติงาน ดังน้ัน เพ่ือปองกัน
การใสขอมูลผิดพลาด การใสขอมูลซ้ำ ส่ิงเหลาน้ีสามารถแกปญหาได
โดยการทำ data validation Data validation เปนการตรวจวา 
ขอมูลเปนไปตามเกณฑของวัตถุประสงค เปนขอมูลที่ตรงตาม 
ท่ีตองการ ข้ันตอนในการทำท่ัวไปท่ีตองระบุรายละเอียดชัดเจนใน 
SOP (standard operating procedure) สวน Data verification 
มีความสำคัญตั้งแตการตรวจสอบระดับการบันทึก record และ 
ยังครอบคลุมไปถึงเมื่อมีการสงถายหรือทำสำเนาขอมูลขึ้นมา 
ยังตองทำการตรวจสอบ (parity verify) วาเหมือนตนฉบับทั้ง     
ตัวเนื้อหาของขอมูล และในบางกรณีที่มีการทำเอกลักษณลงใน 
แถบบันทึก การ verify จึงเขามามีบทบาทในการตรวจสอบ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล (data validation) ในระบบคุณภาพ
ปัทมา นพรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศษสตร์ห้องปฏิบัติการ

 ประโยชนที่ไดรับ : สามารถวิเคราะหและออกแบบการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และการประยุกตใช data validation 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดขอมูลที่มีความถูกตอง นาเชื่อถือ เนื่องจากมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลมาแลว
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 จากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง 
สถานการณปจจุบันไดมีการบริการสารสนเทศตางๆ ในรูปแบบใหม
ในลักษณะการเขาถึงแบบเปด ท่ีสามารถเขาถึงไดโดยไมเสียคาใชจาย
ทำใหเกิดการกระจายของขอมูล ขาวสาร ความรู และนวัตกรรม 
เพิ่มมากยิ่งขึ ้นตามไปดวย และปญหาที่เรามักพบคือ การที่ 
ผูปฏิบัติงานยังขาดซ่ึงทักษะในการนำสารสนเทศดิจิทัลไปใชใหเกิด
ประโยชนในดานตางๆ อาทิ ดานการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ที่จะตองมีการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ สอดคลอง และ 
ตรงกับความตองการกับผูบริโภคอยางแทจริง ซ่ึงจะชวยลดตนทุน 
สามารถทำรายไดเพิ่มมากขึ้น และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
แขงขันไดตอไป 

 กรมวิทยาศาสตรบริการ  โดยสำนักหอสมุดและศูนย 
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนคลังความรูดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีภารกิจในการใหบริการสารสนเทศ 
วิชาการ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนโยบายในการพัฒนา 
บริการเปน  e-library ตั้งแตป ๒๕๖๐ เพื่อเปนคลังความรูดิจิทัล 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และสงเสริมการเขาถึง
สารสนเทศใหเกิดการนำขอมูลไปใชประโยชนอยางคุมคาที่สุด 
ตอทุกภาคสวน จึงไดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง สารสนเทศ
ดิจิทัลแบบเปด  เพ่ือมุงสู Thailand 4.0 ข้ึน  โดยมุงหวังเพ่ือสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดการนำขอมูลความรูดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีผานเทคโนโลยีแบบเปด ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพทั้งดานการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรม 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อใหเกิดการสรางเครือขายระหวาง 
ผูใหบริการและผูใชสารสนเทศ ตลอดจนทำใหไดแนวทางในการ 

บูรณาการความรวมมือระหวาง กรมวิทยาศาสตรบริการ กับแหลง
บริการสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอ่ืน ในการพัฒนา
รูปแบบการใหบริการที ่สอดคลองตรงกับความตองการของ 
ผูขอรับบริการเพิ่มมากขึ้น 

 การดำเนินงานเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนัก 
หอสมุดและศูนย สารสนเทศวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดงานสัมมนาฯ เร่ือง สารสนเทศดิจิทัล
แบบเปด เพ่ือมุงสู Thailand 4.0 ณ หองประชุมภูมิบดินทร ช้ัน ๖ 

อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยเน้ือหา
ในสัมมนาฯไดมีการเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับ Big data และ 
การนำไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้ง มีการนำเสนอ 
เกี่ยวกับ ทักษะทางดิจิทัลที่สำคัญและจำเปน สำหรับการเตรียม 
พรอมเขาสูยุคสังคมดิจิทัล จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก 
รศ.ดร.อติวงศ สุชาโต จากคณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหา 
วิทยาลัย นางสาวนิศาชล ศศานนท จากกรมทรัพยสินทางปญญา 
และนายเอก โอฐนอย จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยภาย
ในงานสัมมนาฯไดมีหนวยงานเครือขายศูนยประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือ ศปว. จำนวน ๔ หนวยงาน คือ 
กรมทรัพยสินทางปญญา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สำนักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสำนักงานนวัตกรรม
แหงชาติ รวมทั้ง สำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ และ 
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ กรมวิทยา 
ศาสตรบริการ ไดรวมจัดนิทรรศการนำเสนอสารสนเทศออนไลน 
และประชาสัมพันธบริการตางๆ ใหแกผูมารวมงานไดรับทราบ 
ซึ่งมีผูสนใจเขารวมงานสัมมนาฯ จำนวน ๒๕๙ คน ประกอบดวย 
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร นักเคมี เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม อาจารย บรรณารักษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ท้ังจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ซ่ึงจากการประเมินผล
การจัดสัมมนาฯ พบวา ผูเขารวมสัมมนาฯ สามารถนำความรู 
ที ่ไดรับประยุกตใชในการพัฒนาตนเองหรือพัฒนางานไดอยู  
ในระดับ มาก (รอยละ ๘๓.๒๐) เกิดแรงจูงใจในการนำขอมูล 
สารสนเทศไปใชใหเกิดประโยชน อยูในระดับ มากที่สุด (รอยละ 
๘๔.๔๘) และมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดสัมมนา อยูใน 
ระดับมากที่สุด (รอยละ ๘๗.๘๐)

 ประโยชนท่ีไดรับ ทำใหผูเขารวมสัมมนาฯ สามารถเขาถึง
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนำสารสนเทศไปใช 
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความตระหนักถึงความ 
สำคัญของทักษะในยุคดิจิทัลตอการพัฒนาองคกร และไดแนวทาง
ในการบูรณาการความรวมมือระหวางกรมวิทยาศาสตรบริการ 
กับแหลงบริการสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอื่น 
ในการพัฒนารูปแบบการใหบริการที่สอดคลองตรงกับความตอง
การของผูขอรับบริการเพิ่มมากขึ้น 

วริศรา แสงไพโรจน์
นักวิทยาศาสตร์ชำนายการพิเศษ
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัลแบบเปด  เพื่อมุงสู Thailand 4.0”
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. – 16.00 น.

ณ หองประชุมภูมิบดินทร ชั้น 6 อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ
จัดโดย สำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัลแบบเปด  เพื่อมุงสู Thailand 4.0”
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. – 16.00 น.

ณ หองประชุมภูมิบดินทร ชั้น 6 อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ
จัดโดย สำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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 สำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยาศาสตรบริการ เปนแหลงบริการและ 
สงเสริมการใชสารสนเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภายใตระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 รวมถึงใหความสำคญ
ตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ดวยนโยบาย “สท. เปน 
หองสมุดสีเขียวที่มุงมั่นสรางความเปนเลิศในการใหบริการ 
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานสากล เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูใชบริการ” 
จากความมุงมั่นในการบริหารจัดการหองสมุดเพื่อใหไดมาตรฐาน 
หองสมุดสีเขียวที่อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม จึงไดกำหนด 
เปาหมายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ 
และบริการสารสนเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
ดวยการสรางความรวมมือกับแหลงบริการสารสนเทศ เชน การรวม
เปนภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนา 
หองสมุดสีเขียว การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายเพื่อ 
การรวมใชทรัพยากรสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(ศปว.) ทั้งนี้เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและบริการความรู 
สารสนเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยการ 
สงเสริมความรู ความเขาใจและการสรางความตระหนักรูทั้งแก 
บุคลากรภายในและผูรับบริการผานการรณรงคและทำกิจกรรมตางๆ 
เพื่อยกระดับหองสมุดสีเขียวสูการเปนหนวยงานตนแบบดาน 
การบริหารจัดการการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม ซ่ึงในป 2561 
สำนักหอสมุดฯ ไดดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาหองสมุดสีเขียว 
โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางดานกายและเทคโนโลยีที่เปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอม
 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยสงเสริม 
ใหแตละหนวยงานภายในสำนักหอสมุดฯ งานปลูกตนไมระเบียง 
อาคาร จัดมุมสวน (Green Zone) และแจกันดวยพันธุไมท่ีสามารถ
ดูดซับกาซเรือนกระจกหรือความสามารถในการดูดซับคารบอน 
ไดออกไซด เหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทย ดูแลรักษางาย 
มีใบปกคลุมดี เติบโตเร็วและใชน้ำนอย เชน ตนตีนตุกแก สับปะรดสี 
หนาวัว พลูดาง บอนสี เศรษฐีเรือนในและปาลมไผ มีการจัดมุม 
สวนสวย มุมสบาย บริเวณชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ 

อนุรักษทรัพยากรและพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
 ผลักดันแนวทางการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
ตามนโยบายของกรมวิทยาศาสตรบริการ รวมถึงสนับสนุนและ 
รณรงคผานสื่อประชาสัมพันธ ตางๆ ดวยการรณรงคใหบุคลากร 
สำนักหอสมุดฯ และผูมาใชบริการหองสมุดฯ ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ
เร่ืองมาตรฐานการการลดการใชพลังงาน ไดแก ลดการใชน้ำ ใชน้ำ
เทาท่ีจำเปนไมเปดน้ำท้ิงไว ไมท้ิงเศษอาหารลงทอระบายน้ำ รณรงค
ใชบันไดแทนการขึ้นลงชั้นเดียว ลดการใชกระดาษดวยการนำ 
กระดาษท่ีใชแลวหนาเดียวกลับมาใชใหม ใชชองทางการส่ือสารผาน 
โซเชียลมีเดีย ไลน อีเมล เฟสบุค จัดเก็บเอกสารคูมือการทำงาน 
แบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงานในระบบฐานขอมูลอีเล็กทรอนิกส 
การจัดประชุมดวยระบบ e-meeting ท้ังน้ี ในป 2561 สำนักหอสมุดฯ 
สามารถลดการกระดาษท่ีเกิดจากการจัดทำเอกสารประกอบรายงาน
การประชุมได100 เปอรเซ็นต สงเสริมการแยกขยะ โดยใหมี 
การคัดแยกขยะ ชั่งน้ำหนักขยะและบันทึกขอมูลผลการคัดแยก 
กอนนำไปจัดการทุกครั้งพรอมทั้งสรุปผลและรายงานทุกครั้ง 
ท่ีมีการประชุม เปดไฟเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีผูใชบริการและเทาท่ีมีความ
จำเปนใชงาน ปดไฟและแอรตอนเที่ยง และ 1 ชม. กอนเลิกงาน 
และสรางความรูความเขาใจกับผูประกอบการท่ีดำเนินการในอาคาร
หองสมุด เชน บริษัททำความสะอาด บริษัทจางเหมาดานความ 
ปลอดภัย ใหดำเนินการใหสอดคลองกับนโยบายการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม สงเสริมและทำความเขาใจรวมทั้งสรางความ 
ตระหนักดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม กับแมบานและเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ยกระดับสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
วนัท ตะเภาพงษ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จัดการของเสียและมลพิษอยางเปนระบบ 
 โดยดำเนินการวัดคา ฝุนละออง ไรฝุน เช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย
สารเคมี ควันบุหรี่ รวมถึงความเพียงพอตอแสงสวาง ขอความ 
อนุเคราะหกลุมงานคุณภาพส่ิงแวดลอม กองผลิตภัณฑอุปโภคและ
เคมีภัณฑ กรมวิทยาศาสตรบริการ เพ่ือตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
แสงสวาง ซึ่งผลการตรวจวัด พบวาผานเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 
และทำการกำจัดฝุนบนชั้นหนังสืออยางสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการ 
กำหนดและตรวจตราใหหองสมุดเปนเขตปลอดบุหรี่ตลอดจน 
มีการจัดการเพื่อควบคุมเสียงในหองสมุด

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศดานการอนุรักษพลังงานและ 
สิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการใหบริการ
 จัดทำเว็บไซตหองสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดฯ เพ่ือเปน
ชองทางเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสารและกิจกรรมดานการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม รวมถึงผลการดำเนินงานหองสมุดสีเขียว
ของของสำนักหอสมุดฯ ท้ังน้ีในป 2561 สำนักหอสมุดฯ มีสารสนเทศ
เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม ในรูปแบบหนังสือ หนังสืออิเล็ก 
ทรอนิกส ฐานขอมูลออนไลน และบทความวารสารกรมวิทยาศาสตร
บริการ รวมทั้งเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลของหองสมุดกรมสงเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหองสมุดในเครือขายหองสมุดสีเขียว 
ที่ใหบริการประมาณ 9,000 รายการ

สงเสริมบทบาทของบุคลากรผูมีสวนเก่ียวของในการดำเนินงาน
หองสมุดสีเขียว
 จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาหองสมุดสีเขียว ประจำป 2561 
เพ่ือผลักดันแผนการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไดดำเนิน
กิจกรรมดังนี้

 สงบุคลากรเขารวมฝกอบรม “การพัฒนาผูตรวจประเมิน 
หองสมุดสีเขียว เมี่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ สำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือใหทราบแนวทางการตรวจประเมิน
หองสมุดสีเขียวตามหลักเกณฑการตรวจประเมินและศึกษาดูงาน 
การดำเนินงานหองสมุดสีเขียว ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรเพื ่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานการพัฒนา 
หองสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดฯ พรอมทั้งเขารวมสังเกตการณ 
การตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว ของสำนักหอสมุดกลาง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2560

 จัดศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหองสมุดสีเขียวของหอสมุด 
และคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เม่ือวันท่ี 31
มกราคม 2561 เพื่อสรางความตระหนักใหบุคลากร สท. และ 
เตรียมความพรอมสู การขอรับรองมาตรฐานหองสมุดสีเขียว 
โดยหองสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
เปนหองสมุดท่ีมีการบริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และใหบริการ
ความรูท่ีสอดคลองกับนโยบายการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม
ของชาติ

5. เว็บไซต หองสมุดสีเขียว ของสำนักหอสมุดฯ

1. การตรวจวัดคาแสงและคาฝุนละอองในพื้นที่บริการ
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 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Kick Off หองสมุดสีเขียว 
เรื่องการพัฒนาหองสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 
โดยไดรับเกียรติจากคุณกำไล ลิ่มสอน กรมสงเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาให 
ความรูเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหองสมุดสีเขียว พรอมทั้ง 
เปดโอกาสใหบุคลากรสำนักหอสมุดฯ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 
กิจกรรมดังกลาว

 จัดกิจกรรม 5ส อยางสม่ำเสมอเพื่อจัดพื้นที่บริการและ 
พื้นที่สำนักงานใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยอยางตอเนื่อง 
โดยใหดำเนินการในทุกๆ ชวงบายวันศุกรของสัปดาหและจัดกิจกรรม
ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2561 
เพ่ือมุงหวังใหบุคลากรในหนวยงานมีความสามัคคี เกิดความรวมมือ
ในหนวยงาน สถานที่ทำงานสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สราง
บรรยากาศและส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทำงานท่ีดีควบคูกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงสื่อสาร 
และรณรงคใหผูรับบริการและบุคลากรหองสมุด ประหยัดไฟฟา 
ประหยัดน้ำ และประหยัดทรัพยากร สงเสริมและใหความรู 
โดยติดประกาศนโยบายตามพ้ืนท่ีใหบริการ สรางจิตสำนึกท่ีดีรวมกัน

 กิจกรรม D.I.Y ทำไดงายใชไดเอง สงเสริมบุคลากรภายใน
สำนักหอสมุดฯ ใหรูจักการนำวัสดุเหลือท้ิงนำกลับมาใชประโยชน 
เชน นำขวดน้ำพลาสติกท่ีไมใชแลวมาทำเปนแจกันใสตนไมเพ่ือใช 
ตกแตงและสรางพื้นที่สีเขียวในหองสมุด ทั้งนี้ยังเปนการสราง 
ความตระหนักและแรงบันดาลใจแกผูมาใชบริการหองสมุดในการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

การสงเสริมและสรางความตระหนักรูดานการอนุรักษพลังงานแ
ละส่ิงแวดลอม
 เพิ่มมุมบริการสารสนเทศดานการอนุรักษพลังงานและ 
สิ่งแวดลอม ณ บริเวณพื้นที่บริการชั้น 1 เพื่อความสะดวกใหผูใช 
บริการเขาถึงสารสนเทศดานสิ่งแวดลอมไดงายขึ้น

 กิจกรรมการประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือท้ิงจากกระดาษ 
หนังสือพิมพและตนคริสมาสลดพลังงานจากกระดาษหนังสือพิมพ 
ในงานถนนสายวิทยาศาสตร ประจำประจำป 2561 วันเด็กแหงชาติ 
11-13 มกราคม 2561 ซึ่งเด็กและเยาวชนไดใหความสนใจ 
การประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระดาษหนังสือพิมพ 
ไมวาจะเปน ตระกราใสของ กลองใสปากกา เครื่องบินกระดาษ 
ท่ีรองแกวน้ำ ในสวนกิจกรรมตนคริสมาสจากกระดาษหนังสือพิมพ
เปนกิจกรรมสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักและต้ังปฏิธาน
ในการลดการใชพลังงานและสิ่งแวดลอมซึ่งมีเด็กและเยาวชน 
ใหความสนใจแสดงความต้ังใจท่ีจะลดการใชพลังงานและส่ิงแวดลอม
ทั้งที่บานและโรงเรียน

 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดลอมสูโรงเรียนในชุมชน ณ โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุล 
มากอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือยกระดับโรงเรียนในชุมชน
พระนครศรีอยุธยาเปนแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 โดยรวมบูรณาการกับหนวยงานเครือขาย 
ศปว. และหนวยงานเครือขายหองสมุดสีเขียว รวมจัดกิจกรรม 
จัดหาสารสนเทศ จัดหองสมุด เพิ่มมุมวิทยาศาสตร มุมอนุรักษ 
พลังงานและสิ่งแวดลอมในหองสมุด กิจกรรมลดและคัดแยกขยะ 
การทำน้ำยาลางจานจากน้ำหมักชีวภาพ และเรียนรูการอนุรักษดิน
โดยมีคณะครูอาจารย นักเรียน และประชาชนในชุมชนเขารวมงาน
จำนวนกวา 280 คน

 ดวยการบริหารจัดการที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมตาม 
แนวทางการพัฒนาสูการเปนหองสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดและ 
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยนางสาวลดา 
พันธสุขุมธนาจึงไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงในความรวมมือ 
ทางวิชาการดานการพัฒนาเครือขายหองสมุดสีเขียว เม่ือวันท่ี 29
มกราคม 2561 และเขารับการตรวจประเมินตามเกณฑหองสมุด 
สีเขียว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยผานเกณฑการตรวจ 
ประเมินไดรับการรับรองเปนหองสมุดสีเขียว ซึ่งเปนหองสมุด 
เฉพาะแหงท่ี 3 ของประเทศ ท่ีไดรับการรับรองเปนหองสมุดสีเขียว 

 ปจจุบันสำนักหอสมุดฯ ไดยกระดับการเปนหองสมุดสีเขียว
และพรอมเปนหนวยงานตนแบบดานการบริหารจัดการการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม และมุงม่ันสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมตามนโยบายสิ่งแวดลอมของประเทศ 
และทิศทางการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

กิจกรรม Big Cleaning Day
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Green Zone

4. มุมบริการสารสนเทศดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม                      

6. รับการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว            

7. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมถายทอดองคความรู

2. งานถนนสายวิทยาศาสตร ในงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2561
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 การผลิตยางพาราแผนดิบและยางกอนคุณภาพดีนั ้น 
จำเปนตองมีการเติมกรดลงในน้ำยางพาราเพื่อใหยางจับตัวเร็ว 
กรดที่ใชเปนสารจับยางมีหลายชนิดดวยกัน เชน กรดฟอรมิก 
(formic acid) กรดอะซิติก (acetic acid) เปนตน โดยกรด 
ฟอรมิกท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวากรดมดน้ัน เปนกรดอินทรียท่ีเหมาะสม
ชนิดหนึ่งที่จับตัวเนื้อยางไดอยางสมบูรณ และไมสงผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งไมมีสารตกคางที่กอใหเกิดยางคุณภาพต่ำ 
เพราะสามารถระเหยออกไดหมด เน่ืองจากกรดชนิดน้ีมีสูตรโครงสราง
ทางเคมีขนาดเล็ก คือ HCOOH ทำใหสามารถระเหยไดงาย ดังน้ัน
ในอุตสาหกรรมยางพาราจึงมักนิยมใชกรดชนิดน้ี ในกระบวนการผลิต 
เน่ืองจากไมมีสารตกคางในยางพารา ทำใหสามารถผลิตยางคุณภาพ
ท่ีไดราคาสูง [1] นอกจากกรดฟอรมิกแลวยังพบวากรดอะซิติกหรือ
กรดน้ำสม (CH3COOH) ซ่ึงเปนกรดอินทรียเชนกันแตมีโครงสราง
ทางเคมีใหญกวากรดฟอรมิกก็สามารถใชเปนสารจับยางได เพียงแต
กรดชนิดน้ีมีกล่ินฉุน แมจะมีราคาถูกกวากรดฟอรมิก มากกวา 1 เทา 
แตไมเปนท่ีนิยมเน่ืองจากในการทำยางแผนตองใชกรดอะซิติกมาก
กวาถึง 3 เทา และใชระยะ เวลาในการจับตัวนานกวาประมาณ 4 เทา 

 นอกจากกรดอินทรียท้ังสองชนิดขางตนแลว ปจจุบันพบวา
มีเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยมักใชกรดซัลฟวริก (sulphuric acid)
หรือกรดกำมะถัน ซึ่งมีสูตรโครงสรางทางเคมี คือ H2SO4 ในการ 
ทำยางแผนหรือยางกอน ซึ่งกรดซัลฟวริกเปนกรดแกที่อันตราย 
อีกท้ังจะทำใหไดเกิดสีคล้ำในยางแผนหรือยางกอน และเกิดความ
กระดางในยางพาราเนื่องจากมีสารซัลเฟตตกคางอยูในยางพารา 
ท่ีผลิตได สงผลใหการผลิตยางดวยกรดชนิดน้ีจะยางคุณภาพต่ำและ
ราคาถูก [1] สาเหตุที่เกษตรกรรายยอยหันมาใชกรดซัลฟวริก 
ในการจับตัวยาง อาจเปนไดทั้งการที่กรดชนิดนี้มีราคาถูกกวา 
กรดฟอรมิกกวา 5 เทา หรือเกษตรกรไมสามารถแยกแยะระหวาง
กรดฟอรมิกและกรดซัลฟวริกได จากขอมูลของการยางแหง 
ประเทศไทย [2] ทำใหทราบผลการสำรวจกรด ฟอรมิกจำนวน 
22 ตัวอยาง พบวามีเพียง 1 ตัวอยางเทานั้นที่เปนกรดฟอรมิกแท 

ที่มีความเขมขนรอยละ 94 ตรงตามที่ระบุในฉลาก สวนอีก 8 
ตัวอยางเปนกรดฟอรมิกท่ีมีความเขมขนไมเปนไปตามท่ีระบุบนฉลาก
มีความเขมขนเพียงรอยละ 17.9 ถึง 82.9 เทานั้น ขณะที่อีก 7 
ตัวอยางเปนกรดซัลฟวริกท่ีมีความเขมขนอยูในชวงรอยละ 36.2 ถึง
99.7 โดยท่ีบนฉลากจะต้ังช่ือทางการคาเปนช่ืออ่ืนท้ังหมด และยังมีอีก 
5 ตัวอยาง เปนกรดฟอรมิกผสมแคลเซียมคลอไรด กรดซัลฟวริก 
ผสมแคลเซียมคลอไรด และที่เหลืออีก 1 ตัวอยางเปนแคลเซียม 
คลอไรดลวน ๆ ที่มีความเขมขนสูงถึงรอยละ 36.8 ซึ่งอาจทำให 
เกษตรกรชาวสวนยางเกิดความเขาใจผิดในการเลือกใชสาร 
จับยางได ดังเชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในป 
ท่ีผานมา (พ.ศ. 2559) มีผลผลิตยางท้ังส้ินกวาหกแสนตัน แตพบวา
มีการใชกรดปลอม ทำใหยางพาราไมไดมาตรฐานกวารอยละ 50 
ซึ ่งเปนความเสียหายตอภาพลักษณของประเทศไทยในฐานะ 
ผูสงออกยางที่มีคุณภาพ [2]

 การดำเนินงานมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดวิธีบงช้ีชนิดของกรด 
ในสารจับยางพารา โดยกองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค 
กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดศึกษา พัฒนาวิธีการทดสอบเพื่อแยก 
ของผสมกรดฟอรมิก กรดอะซิติก และกรดซิตริก โดยมีข้ันตอนคือ
 1. หาสภาวะที่เหมาะสมในการหาปริมาณและชนิดของ 
กรดผสมดวยเทคนิค HPLC โดยใชอัตราสวนระหวางชนิดและ 
ความเขมขนของกรดที่ตางกัน
     -  กรดผสมระหวางกรดฟอรมิกและกรดอะซิติก
     -  กรดผสมระหวางกรดฟอรมิกและกรดซัลฟวริก
     - กรดผสมระหวางกรดฟอรมิก กรดซัลฟวริกและ  
   กรดอะซิติก
 2. ทดสอบหาปริมาณและชนิดของกรดในผลิตภัณฑสาร 
จับยางพาราที่ขายตามทองตลาด
 3. สรุปผล

จิรสา กรงกรด
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

หนึ่งฤทัย แสแสร้งสีรุ้ง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
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ตัวอยางสารจับยาง

 ผูรับบริการประชาชนไดรับประโยชน ไดแก เกษตรกร 
ชาวสวนยาง หนวยงานที่กำกับดูแลการจำหนายผลิตภัณฑสาร 
จับยาง และกลุมอุตสาหกรรมที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบ

เอกสารอางอิง
 [1] ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล. วารสารยางพารา. ฉบับอิเล็ก 
ทรอนิกส 23 ตุลาคม-ธันวาคม 2558. [ออนไลน] [อางถึง 20 
เมษายน 2560]. เขาถึงไดจาก http://www.thainr.com/up-
loadfile/20160115110920.pdf

 [2] การยางแหงประเทศไทยเผยพบการใชกรดฟอรมิก 
ไมไดคุณภาพในยางพาราพ้ืนท่ี ตะวันออกเฉียงเหนือ. โพสตทูเดย.
[ออนไลน] [อางถึง 20 เมษายน 2560]. เขาถึงไดจาก http:// 
www.posttoday.com/biz/gov/491041

 กลุมงานเคมีภัณฑ ไดเปดใหบริการทดสอบหาชนิดและ
ปริมาณของกรดในสารจับยาง โดยใชวิธี HPLC ต้ังแตเดือน ตุลาคม 
2560  ผลการทดสอบที่ไดชวยใหสามารถบงชี้ชนิดของกรดของ 
สารจับยางไดอยางถูกตองอันจะสงผลตอความม่ันใจของเกษตรกร
ชาวสวนยางในการผลิตยางพาราอยางมีประสิทธิภาพ เกษตรกร 
ชาวสวนยางหรือผู สนใจสามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที ่ 
โทรศัพท 02 201 7227 หรือ อีเมล jirasa@dss.go.th

เครื่อง HPLC
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รูปที่ 1 การแชชิ้นเนื้อมะพราว

รูปที่ 2 น้ำเสียในรองสวน

 การปลูกมะพราวของเกษตรกรในอำเภออัมพวา จังหวัด 
สมุทรสงคราม สวนใหญไดผลผลิตเปนมะพราวผลและเตรียมเปน 
มะพราวดำสงตลาดสด หรือเตรียมเปนมะพราวขาวสงเขาโรงงาน 
แปรรูปเปนกะทิ สำหรับมะพราวขาวนั้น มีกระบวนการผลิตที่กอ 
ใหเกิดน้ำเสียในข้ันตอนของการแชช้ินเน้ือมะพราวหรือท่ีชาวบาน
เรียกวาการดอง (รูปที่ 1) แมวาจะเปนการผลิตในครัวเรือน 
ในชุมชนเล็ก ๆ หรือลงมะพราวขาวก็ตาม  แตน้ำเสียที่เกิดขึ้นนั้น 
มีปริมาณมาก (มากกวา 1,000 ลิตรตอวันตอสถานประกอบการ) 
และถูกปลอยลงรองสวน คลองซอย ลำประโดง คลองสาขา 
คลองหลัก และแมน้ำสายหลัก โดยไมไดรับการบำบัดอยางถูกตอง
เหมาะสม กอใหเกิดปญหาน้ำเนาเสียในเขตพื้นที่อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม (รูปที่ 1) 

 กลุมคุณภาพสิ่งแวดลอม กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑ 
อุปโภค กรมวิทยาศาสตรบริการ รวมกับสภาเกษตรกรจังหวัด 
สมุทรสงคราม ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะแกไขปญหานี้ จึงได 
ดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจาก 
กระบวนการทำมะพราวขาวดวยวิธีการที ่เดินระบบงายและ 
ราคาถูก เพ่ือใหการทำมะพราวขาวเปนกระบวนการท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม อันจะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจสีเขียว
ที่มั่นคงและยั่งยืนตอไป

สรุปผลการดำเนินการ
 กลุมคุณภาพสิ่งแวดลอม กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑ 
อุปโภค ไดดำเนินโครงการ โดยแบงออกเปนกิจกรรมตางๆ ดังนี้
 1. ลงพ้ืนท่ีสำรวจสภาพปญหาเบ้ืองตนและเก็บตัวอยาง
และทดสอบน้ำเสีย 
 ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจเบื้องตน เพื่อสำรวจสถานการณ 
ส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เม่ือวันท่ี
4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอยางน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ลงพื้นที่ 
และเก็บตัวอยางน้ำเสีย/น้ำท้ิง ในวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
จากผูประกอบการในพื้นที่อำเภออัมพวา จำนวน 5 ราย ผลการ 
ทดสอบจากหองปฏิบัติการกลุมคุณภาพสิ่งแวดลอมพบวาน้ำทิ้ง 
จากการแชมะพราวขาวมีคา บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand; BOD) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand; COD) 
น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
(Total Suspended Solids; SS) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids; TDS) และ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl 
Nitrogen; TKN) เกินเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนด 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ยังไมมี 
มาตรฐานน้ำทิ้งสำหรับวิสาหกิจชุมชนจึงใชมาตรฐานดังกลาว 
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในการเปรียบเทียบ

อมรพล ช่างสุพรรณ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
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 ครั้งที่ 3 ลงพื้นที่สถานประกอบการนำรอง จากการลง 
พื้นที่ครั้งที่ 2 ไดคัดเลือกผูประกอบการนำรองเพื่อดำเนินการ 
โครงการฯ คือ นายนุกูล สะอาดเอี่ยม บานเลขที่ 14 หมู 3 ตำบล 
เหมืองใหม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และไดลงพื้นที่ 
เพ่ือหารือและเก็บตัวอยางน้ำเสีย/น้ำท้ิงมาทดสอบการบำบัดน้ำเสีย 
เมื่อวันที่ 21  มีนาคม พ.ศ. 2561เพ่ือหารือและเก็บตัวอยางน้ำเสีย 
/น้ำท้ิงมาทดสอบการบำบัดน้ำเสีย เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

 2. เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ออกแบบ และทดสอบ 
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียระดับหองปฏิบัติการ
 จากการศึกษาของคณะทำงานโครงการฯ พบวาเทคโนโลยี
การบำบัดน้ำเสียท่ีเหมาะสม ราคาถูก เดินระบบ และดูแลรักษางาย 
คือ การดักไขมัน การเติมอากาศ และการกรอง เมื่อไดเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม จึงดำเนินการออกแบบ และทดสอบประสิทธิภาพระบบ
บำบัดน้ำเสียระดับหองปฏิบัติการ โดยใชน้ำเสียจากผูประกอบการ
นำรอง (รูปที่ 3) 

 3. ประชุมหารือกับผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 เขาพบผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงาน 
โครงการฯ (รูปที่ 4) 

 4. ออกแบบ ดัดแปลงรองสวนเพ่ือบำบัดน้ำเสีย ทดสอบ
ระบบ และทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
 ภายหลังการทดสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดระดับหอง 
ปฏิบัติการ และหารือถึงแนวทางการดำเนินการกับผูวาราชการ 
จังหวัดสมุทรสงครามแลว คณะทำงานโครงการฯ ไดออกแบบ 
ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยดัดแปลงจากรองสวนเดิมที่มีอยูแลว ทั้งนี้ 
เพื่อความประหยัดทั้งดานงบประมาณและพื้นที่ ทั้งนี้คณะทำงาน 
โครงการฯ ไดลงพื้นที่เพื่อดัดแปลงรองสวนสำหรับบำบัดน้ำเสีย 
เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยแบงรองสวนออกเปน 
5 บอ คือ บอที่ 1 ดักไขมัน บอที่ 2 เติมอากาศครั้งที่ 1 บอที่ 3 
กรองอยางงาย บอที่ 4 เติมอากาศครั้งที่ 2 และบอที่ 5 พักน้ำ 
ที่บำบัดแลวรอปลอยทิ้งหรือนำกลับมาใชซ้ำ (รูปที่ 5)

 ภายหลังการทดสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ระดับหองปฏิบัติการพบวา มีประสิทธิภาพการบำบัดบีโอดี ซีโอดี 
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด น้ำมันและไขมัน และทีเคเอ็น อยูที่ 
รอยละ 97, 91, 98, 100 และ 72 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ 
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม พบวาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด

รูปที่ 3 ระบบบำบัดน้ำเสียระดับหองปฏิบัติการและ 
การทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย 

รูปที่ 4 เขาพบผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ก) บอที่ 1 ดักไขมัน



รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018114

 ภายหลังการลงพื้นที่เพื่อดัดแปลงรองสวนสำหรับบำบัด 
น้ำเสีย คณะทำงานโครงการฯ ไดลงพื้นที่ทดสอบ และปรับปรุง 
ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม และ 
วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จากการเก็บตัวอยางน้ำเสีย 
/น้ำท้ิง มาทดสอบในหองปฏิบัติการกลุมคุณภาพส่ิงแวดลอมพบวา
มีประสิทธิภาพการบำบัดบีโอดี ซีโอดี ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
และน้ำมันและไขมัน อยูท่ีรอยละ 94, 98, 84 และ 100 ตามลำดับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯ พบวาน้ำภายหลังการบำบัดมีคาอยู 
ในเกณฑมาตรฐานกำหนด
 
 5. ตนทุนการติดตั้ง และการนำไปใชประโยชน
 ระบบบำบัดน้ำเสียที่ไดจากการดัดแปลงรองสวนมีตนทุน 
คาวัสดุประมาณ 30,000 บาท และมีตนทุนคาแรงประมาณ 
15,000 บาท รวมเปนตนทุนการติดตั้งประมาณ 45,000 บาท 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับปริมาตร ในการรองรับน้ำเสีย นอกจากน้ียังมีตนทุน
เพ่ิมเติมในการเดินระบบไฟฟาท่ีใชสำหรับเติมอากาศ ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ขนาดปมน้ำที่ใช และระยะเวลาในการเติมอากาศ
 ปจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียไดทดลองเดินระบบในบริเวณ 
สถานประกอบการของผูประกอบการนำรอง (นายนุกูล สะอาดเอ่ียม
บานเลขที่ 14 หมู 3 ตำบลเหมืองใหม อำเภออัมพวา จังหวัด 
สมุทรสงคราม) ซึ่งมีกำลังผลิต 1-2 ตันตอวัน และมีน้ำเสีย 
ประมาณวันละ 2,000-4,000 ลิตร
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมวิทยาศาสตรบริการ 
มีโครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสีย 
จากการผลิตมะพราวขาวตนแบบใหกับผูประกอบการรายอื่น ๆ 
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ข) บอที่ 2 เติมอากาศครั้งที่ 1

ค) บอที่ 3 กรองอยางงาย

ง) บอที่ 4 เติมอากาศครั้งที่ 2

จ) บอที่ 5 พักน้ำที่บำบัดแลวรอปลอยทิ้งหรือนำกลับมาใชซ้ำ

รูปที่ 5 การดัดแปลงรองสวนเพื่อบำบัดน้ำเสีย
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 การเปล่ียนแปลงเพ่ือเขาสูยุคประเทศไทย 4.0 ประการหน่ึง
คือ “การบริการ” ท่ีจะตองเปล่ียนแปลงจาก Traditional Services 
หรือการท่ีแคบอกตอกันไปปากตอปากก็คิดวาบริการน้ันดีมากแลว 
ไปเปนการนำเร่ืองของมาตรฐานเขามาเก่ียวของ เพ่ือเปนการรับรอง
และมีการตรวจสอบใหมีความนาเชื ่อถือและมีประสิทธิภาพ 
ท่ีเรียกวา High Value Services ซ่ึงเปนการบริการท่ีมีการตรวจสอบ
และผานการรับรองเพื่อรับประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐาน การนำ 
ผลิตภัณฑยางไปใชงานหรือสงออกนั้นจะตองมีการตรวจสอบ 
คุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อใหไดคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด 
ทั้งนี้การตรวจสอบคุณภาพควรมาจากหองปฏิบัติการที่ไดรับ 
การรับรอง ISO/IEC 17025 เพ่ือสรางความม่ันใจและความนาเช่ือถือ
ในรายงานผลการทดสอบของหองปฏิบัติการนั้นๆ นอกจากนี้ 
การใหบริการทดสอบท่ีครอบคลุมทุกผลิตภัณฑยางยังเปนส่ิงสำคัญ
สำหรับผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ใหสามารถตรวจสอบ 
เพื ่อรับรองคุณภาพสินคาที ่ผลิตขึ ้นใหเปนไปตามมาตรฐาน 
ดังน้ันกรมวิทยาศาสตรบริการจึงมีความพยายามใหบริการทดสอบ
ในทุกรายผลิตภัณฑที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย    

 ปญหาและอุปสรรค ที่ผานมากลุมยางและผลิตภัณฑยาง 
มีผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมยางมาใชบริการทดสอบ 
และขอคำปรึกษาดานวิชาการจำนวนมาก ปญหาหลักประการหน่ึง
ของผูประกอบการคือการไมมีหองปฏิบัติการท่ีนาเช่ือถือท่ีสามารถ
ทดสอบครบทุกรายการตามมาตรฐานของแตละผลิตภัณฑยางตางๆ
รวมทั ้งผลิตภัณฑยางที ่เปนนวัตกรรมที ่ผลิตออกมาสู ตลาด 
หองปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑยางของกรมวิทยาศาสตร
บริการ มีพรอมท้ังทรัพยากรบุคคลอุปกรณและเคร่ืองมือทดสอบ 
จึงไดศึกษามาตรฐานและจัดหาเคร่ืองมือทดสอบในหองปฏิบัติการ
ใหพรอมสำหรับการใหบริการทดสอบผลิตภัณฑยางใหครอบคลุม 
รายผลิตภัณฑใหมากที่สุด

วัตถุประสงค   
 เพ่ือใหบริการทดสอบผลิตภัณฑยางครอบคลุมรายผลิตภัณฑ
ใหไดมากที่สุด

การดำเนินงาน
 หองปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑยาง กรมวิทยาศาสตร 
บริการ ใหบริการวิเคราะหทดสอบยางและผลิตภัณฑยางตาม 
มาตรฐานไทยและมาตรฐานสากลตางๆ ไดแก มอก., ISO, ASTM,
JIS, BS, EN และมาตรฐานอื่นๆที่มีการรองขอ โดยที่มีรายการ 
ทดสอบท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครอบคลุม
รายการทดสอบมากที่สุดในประเทศไทย ในภาพรวมแลวสามารถ 
ทำการทดสอบไดครอบคลุมตามความตองการของผูประกอบการ
ดานยางและผลิตภัณฑยางใหไดมากที่สุด ไดแก

 • กลุมผลิตภัณฑยางจากน้ำยางขน ไดแก ถุงมือยางทาง 
การแพทย (ถุงมือยางที่ใชในงานผาตัด และถุงมือยางที่ใชในงาน 
ตรวจโรคท่ัวไป) ถุงมือยางสำหรับใชในครัวเรือนหรือถุงมือแมบาน 
ถุงมือยางที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม ถุงมือยางที่ใชในโรงงาน 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีเรียกวาถุงน้ิว ฟองน้ำลาเท็กซสำหรับ
ทำที่หมอนและที่นอน  ดังตารางที่ 1

 • กลุมผลิตภัณฑยางชิ้นสวนยานยนต ไดแก ยางนอก 
และยางในรถจักรยาน ยังปดน้ำฝน ยางปูพ้ืนรถยนต และยางโอริง 
ดังตารางที่ 2

 • กลุ มผลิตภัณฑยางใชในงานวิศวกรรมหรือใชใน 
อุตสาหกรรม ไดแก สายพานแบบสงกำลัง สายพานลำเลียง 
แหวนยางสำหรับทอน้ำ แผนยางรองสะพาน แผนยางกันซึม 
แผนพีวีซีกันซึมระหวางรอยตอคอนกรีต แผนยางปูพ้ืน บล็อกยางปูพ้ืน 
ถุงฝายยาง ยางกันเรือกระแทกรูปตัวดีและรูปจัตุรัส เม็ดยางใชทำ
พื้นสังเคราะห พื้นสังเคราะห ยางชะลอความเร็ว และแผนยางปู 
สนามฟุตซอล ดังตารางที่ 3
 • กลุมผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ ไดแก รองเทาผาใบ กาวโพลิไวนิล
อะซีเทตอิมัลชัน กาวยาง รองเทาหนังนิรภัย ลูกยางสีขาว และ 
ยางรัดของ ดังตารางที่ 4

ภัณฑิลา ภู่ระเบียบ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กองวัสดุวิศวกรรม
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 กุลมผลิตภัณฑยางจากน้ำยางขน :  ผลิตภัณฑยางท่ีสำคัญในกลุมน้ีคือ ถุงมือยาง และฟองน้ำลาเท็กซสำหรับทำหมอนและท่ีนอน  

ตารางที่ 1 การใหบริการทดสอบกลุมผลิตภัณฑยางจากน้ำยางขน

 กลุมผลิตภัณฑยางช้ินสวนยานยนต อุตสาหกรรมยางยานพาหนะของประเทศไทย ประกอบดวย อุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแก 
อุตสาหกรรมยางลอเคร่ืองบิน ยางลอรถยนต ยางลอรถบรรทุก ยางลอรถใชในอุตสาหกรรม ยางลอรถใชในเกษตร ยางลอรถจักรยานยนต
และรถจักรยาน และชิ้นสวนตางๆ ที่ใชประกอบยานยนตเหลานั้น  

ตารางที่ 2 การใหบริการทดสอบกลุมผลิตภัณฑยางชิ้นสวนยานยนต

ผลิตภัณฑ มาตรฐานทดสอบ

ถุงมือยางที่ใชในทางการแพทย (medical glove)

ถุงมือยางที่ใชในงานผาตัด (surgical glove) มอก. 538-2548 (ISO 10282:2002)

ถุงมือยางที่ใชในงานตรวจโรคทั่วไป (examination glove) มอก. 1056 เลม 1-2556 (ISO 11193-1:2008)

ปริมาณโปรตีนท่ีสกัดจากถุงมือยาง (Aqueous extractable protein 
content using The Modified Lowry Method)

ASTM D5712, EN 455-3 และ ISO 12243

ปริมาณแปงที่ตกคางในถุงมือยาง
(Residual powder on medical gloves)

ASTM D6124 และ ISO 21171

ถุงมือยางสำหรับใชในครัวเรือนหรือถุงมือแมบาน (household glove) มอก. 2476-2552 และ ISO 20057

ถุงมือยางท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม (industrial glove) มอก. 2505-2533 และ ISO 14285

ถุงน้ิว (Finger Cots) มอก. 2725-2559

ฟองน้ำลาเท็กซสำหรับทำหมอน (Latex sponges for pillows) มอก. 2741-2559

ฟองน้ำลาเท็กซสำหรับทำที่นอน (Latex sponges for mattresses) มอก. 2747-2559

ผลิตภัณฑ มาตรฐานทดสอบ

รองเทาผาใบ (Canvas shoes)

กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน
(Polyvinyl acetate emulsion adhesives)

มอก. 181-2530

มอก. 132-2528

กาวยาง (Rubber-based adhesive) มอก. 521-2527

รองเทาหนังนิรภัย (Leather safety footwear) มอก. 523-2554

ลูกยางสีขาว (Rubber rolls for paddy dehuskers) มอก. 633-2531

ยางรัดของ (Rubber bands) มอก. 886-2559
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ตารางที่ 1 การใหบริการทดสอบกลุมผลิตภัณฑยางจากน้ำยางขน

ผลิตภัณฑ มาตรฐานทดสอบ

ยางวัคคาไนซ

 • ความแข็ง (Hardness)

  • แบบชอรเอ ASTM D2240 และ ISO 7619-1:2010

  • แบบ IRHD ASTM D1415-06 และ ISO 48:2010

 • ความตานแรงดึงและความยืดเมื่อขาด (Tensile strength  
  and elongation at break)

ASTM D412-16 และ ISO 37:2011

 • Compression set ASTM D395-16 และ ISO 815-1:2014

 • ความทนตอโอโซน (Resistance to ozone) ASTM D1149-16 และ ISO 1431-1:2004

รองเทาหนังนิรภัย มอก. 523-2554

ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใชคร้ังเดียว มอก. 1056-2548 

ยางรัดของ มอก. 886-2559

แผนยางรองสะพาน มอก. 951-2533

 นอกจากน้ีการไดการรับรองมาตรฐาน  ISO/IEC  17025 ชวยใหหองปฏิบัติการมีความไดเปรียบในการแขงขัน สรางความเช่ือถือ 
พัฒนาประสิทธิภาพ และแสดงใหเห็นวาหองปฏิบัติการมีการดำเนินงานดานระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบ 
ที่ออกโดยหองปฏิบัติการเปนที่เชื่อถือไดวาถูกตองตามหลักวิชาการ ยิ่งไปกวานั้น การไดการรับรองเปนการเปดประตูสูตลาดโลก 
ดวยเหตุท่ีวาไมมีความจำเปนท่ีจะตองตรวจสอบผลิตภัณฑซ้ำอีกในประเทศตางๆ กลุมยางและผลิตภัณฑยางมีรายการท่ีไดรับการรับรอง
แลวดังตารางที่ 5 ในขณะเดียวกันก็กำลังดำเนินการขยายขอบขายเพิ่มเติมเพื่อรับรองผลิตภัณฑใหมๆ ที่เกิดขึ้น
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 จากการวิเคราะหขอมูลจากแหลงสถิติของ Global Trade
Infor mation Services ที่มีตอสถานการณตลาดโลกของอุตสาห 
กรรม วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทยสามารถคาดการณวา 
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2559 ขนาดของตลาด 
ผลิตภัณฑวัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยของโลกจะม ี
แนวโนมอยูที่ 1,108 พันลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 
5% ตอป อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย 
เปนอุตสาหกรรมระดับ SME ท่ีสรางมูลคาเพ่ิมไดดวยการใชงานวิจัย
และพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคลากรทางการแพทย
และประชากรโลก การใชวิศวกรรมเชิงวัสดุและระบบอัตโนมัติคือ
ทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือทางการแพทยใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นไดและเหมาะสมตอ 
ผูประกอบการระดับ SME ซ่ึงจะเปนรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไดอยางยั่งยืน 

  โครงการวิจัยนวัตกรรมวัสดุทางการแพทย กรมวิทยา 
ศาสตรบริการ มุงเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรม 
ตนแบบผลิตภัณฑวัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยใหมี 
มูลคาเพิ่มขึ้นเพื่อผูประกอบการ SME ในประเทศไทยโดยเลือกใช 
ความเหมาะสมทางดานวัสดุอุปกรณและวัตถุดิบพื้นฐานที่มีอยู 
ในประเทศไทย อีกทั้งการใชงานวิจัยที่มีอยูมาตอยอดและรวม 
บูรณาการเพ่ือใหเกิดเปนนวัตกรรมผลิตภัณฑตนแบบและสามารถ
นำไปใชในเชิงพาณิชยได ภายใตโครงการวิจัยนี้ไดแบงออกเปน 4 
ผลผลิต ประกอบดวย (1) ตนแบบผลิตภัณฑรถขนสงยาหุนยนต 
เบาสบายแสนสะอาด (2) ตนแบบผลิตภัณฑผนังฉนวนกันความรอน
จากนาโน Silica Sol-Gel (3) ตนแบบผลิตภัณฑแผนกระดาน 
เคลื่อนยายผูปวย One Man Carry (4) ตนแบบผลิตภัณฑวัสดุ 
ทดแทนฟนเทียมจากวัสดุนาโนคอมโพสิท

 วัตถุประสงคโครงการเพื่อสงเสริมผูประกอบการ SME 
ดานอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณและเครื ่องมือทางการแพทย 
ของประเทศไทยดวยการเพิ่มมูลคาสินคา โดยการใชนวัตกรรม 
เชิงวัสดุวิศวกรรม นาโนเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ พัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑรถขนสงยาดวยระบบอัตโนมัติ มีน้ำหนักเบาและ
ปองกันฝุนและเชื้อโรคที่มีความเหมาะสมตอการใชงานทางดาน 
สาธารณสุข พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑแผนกระดานเคลื่อนยาย  

ผูปวยใหมีน้ำหนักเบา และมีความแข็งแรงทนตอการโคงงอที่มี 
คุณภาพผานเกณฑมาตรฐานสากลและพัฒนาตนแบบวัสดุทดแทน
ฟนเทียมใหมีความเหมาะสมตอการใชงานทางทันตกรรมและ 
สามารถนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

ผลการดำเนินการ
 1. ตนแบบผลิตภัณฑรถขนสงยาหุ นยนตเบาสบาย    
แสนสะอาด เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยเผชิญสถานการณ 
ขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ 
และเอกชนดวยงบประมาณที่จำกัดและปจจัยความจำเปนที่ตอง 
จัดสรรงบประมาณในการจางเจาหนาที่ทั่วไปหลายอัตราในการ 
ขนสงยาและเวชภัณฑจากแผนกยาและเวชภัณฑไปตามหนวย 
รับยาผูปวยในและผูปวยนอกของแตละชั้นแตละอาคารภายใน 
โรงพยาบาล ปญหาการลาชาของการขนสงยาและเวชภัณฑ ปญหา
ขวดยาแตกทำใหยาท่ีสำคัญและมีราคาสูงเสียหายงาย ปญหาความ
ผิดพลาดเกิดการสลับยาแตละหนวย การขนสงยาและเวชภัณฑ 
อยางมีประสิทธิภาพจะชวยแกปญหาดังกลาว เทคโนโลยีขนสงยา 
ดวยระบบอัตโนมัติและการใชนวัตกรรมวัสดุชวยแกปญหาการรักษา
สภาพของยาและเวชภัณฑใหสะอาดและไมเสื่อมสภาพไดงาย

นวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์
จริยาวดี ศริจันทรา
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กองวัสดุวิศวกรรม
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ภาพการออกแบบตนแบบผลิตภัณฑหุนยนตและ
ผลผลิตตนแบบรถขนสงยาหุนยนต 

ภาพการขึ้นรูปโครงสรางหุนยนตขนสงยาดวยวัสดุคอมโพสิท

 นอกจากนี้ในการวิจัยไดดำเนินการเลือกสารเคลือบผิว 
ที ่เหมาะสมตอการผลิตจริงในอุตสาหกรรมสำหรับใชเคลือบ 
ตนแบบรถพยาบาลอัตโนมัติ และหลังจากขึ้นรูปเสร็จแลวจึง
นำมาประกอบระบบอัตโนมัติเขากับโครงสรางรถขนสงยา 
พรอมท้ังทำการพัฒนา ระบบวิศวกรรมดวยการใชเลเซอรกำหนด
ตำแหนงใหหุนยนตรับรูทิศทางการเคลื่อนที่ 
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ภาพประกอบระบบวิศวกรรมของหุนยนต 
และการประกอบระบบอัตโนมัติเขากับโครงสรางรถขนสงยา

 นอกจากน้ีเทคโนโลยีดังกลาวไดทำการถายทอดและเผยแพร
เอกสารทางวิชาการ โดยนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ ไดแก
RoboCup Asia-Pacific 2017 ระหวางวันท่ี 12-18 ธันวาคม 2560
งาน Thailand Techshow 2018 ระหวางวันท่ี 4-8 กรกฎาคม 2561
ณ ไบเทคบางนา และงาน Asia Composite 2018 วันที่ 18 
กรกฎาคม 2561 

  2. ตนแบบผลิตภัณฑผนังฉนวนกันความรอนจาก
นาโน Silica Sol-Gel เนื่องจากการจัดเก็บรักษาสภาพของยา 
และเวชภัณฑในสถานพยาบาลและรถพยาบาลไมใหเสื่อมสภาพ 
มีความจำเปนมากในประเทศไทยเนื่องจากสภาวะแวดลอมที่มี 
อุณหภูมิสูง ทำใหมีความจำเปนตองใชพลังงานไฟฟาในการรักษา 
สภาพยาและเวชภัณฑซึ่งมีความสิ้นเปลืองในการใชพลังงานสูง 
และการนำเขาสินคาสำเร็จรูปผนังฉนวนกันความรอนเพื่อนำมา 
ประกอบเขากับตัวถังรถพยาบาลจากตางประเทศมีราคาสูงมาก 
ทำใหผู ประกอบการไทยเสียเปรียบการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
การตลาดสงออกสินคาประเภทรถพยาบาล

 3. ตนแบบผลิตภัณฑแผนกระดานเคลื่อนยายผูปวย 
One Man Carry เนื่องจากปจจุบันผลิตภัณฑแผนกระดาน 
เคลื่อนยายผูปวยที่ใชอยูในประเทศไทยเปนสินคานำเขาจาก 
ประเทศจีนสวนใหญผลิตจากโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูง (HDPE) 
เนื่องจากราคาถูก และสินคาคุณภาพมาตรฐานสากลนำเขาจาก 
ยุโรปผลิตจากวัสดุไฟเบอรเสริมแรงโพลิเมอรโดยราคาประมาณ 
27,000 บาท ตอชิ้น ปญหาของผลิตภัณฑที่ผลิตจาก HDPE คือ 
มีน้ำหนักมากเกินไป (8-10 กิโลกรัม ตอชิ้น) ทำใหไมสะดวก 
ตอการใชงานจริงในสถานท่ีเปนซอยหรือชองแคบ และการโคงงอ 
เกิน 5 เซนติเมตร เมื่อไดรับน้ำหนัก 150 กิโลกรัม โดยทำใหเกิด
การเสียรูปหรือโคงงออยางถาวรของผลิตภัณฑ ซ่ึงมีผลกระทบตอ
ระบบประสาทที่อยูบริเวณกระดูกสันหลังของผูปวย และอาจนำ 
ไปสูการเกิดโรคอัมพาตในขณะท่ีเคล่ือนยายผูปวยท่ีมีน้ำหนักมาก
ซึ่งสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่ประชากรโลกมีแนวโนม 
น้ำหนักมากขึ้นอยางตอเนื่อง การผลิตสินคาจากนวัตกรรมวัสดุ 
ไฟเบอรกลาสเสริมแรงโพลิเมอรที่ใชการดัดแปลงระบบเมทริกซ 
ดวยอนุภาคยางนาโนสามารถตอบโจทยของปญหาผลิตภัณฑเดิม 
ที่ผลิตจาก HDPE และอีกปจจัยที่สำคัญคือ การออกแบบการใช 
วัสดุคอมโพสิทดังกลาวมาจากการคำนึงถึงการใชงานที่สามารถ 
ใหผูปวยทำการเขาตรวจรางกายดวยเครื่อง X-ray โดยไมจำเปน 
ตองเคลื่อนยายผูปวยออกจากแผนกระดาน

 ผลผลิตตนแบบผลิตภัณฑแผนกระดานเคลื่อนยายผูปวย 
One man carry เปนการออกแบบทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ 
จากวัสดุไฟเบอรกลาสเสริมแรงโพลิเมอรดวยระบบเมทริกซที ่
ถูกดัดแปลงดวยการแตงเติมอนุภาคยางนาโนใหมีน้ำหนักเบา 
ประมาณ 5 กิโลกรัม และมีความทนตอการโคงงอ โดยการใช 
โปรแกรม finite element analysis และโปรแกรมออกแบบ 
เชิงวิศวกรรม auto cad/solid work หลักจากน้ันจึงทำการสราง
โมลดแมพิมพผลิตภัณฑ โดยทำโมลดแมพิมพตัวผูและตัวเมีย 
จากการกัดแบบดวยเคร่ือง CNC ลงกอนโฟมแข็งเพ่ือใชสรางโมลด
แมพิมพท่ีทำจากโพลิเอสเตอรเรซ่ิน และทำการผลิตระบบเมทริกซ
ท่ีถูกดัดแปลงดวยอนุภาคยางนาโนสำหรับผลิตตนแบบ โดยดัดแปลง
โพลิเอสเตอรเรซ่ินดวยการแตงเติมอนุภาคยางนาโนปริมาณ 3 wt% 
จำนวน 34 กิโลกรัม เพื่อทดลองขึ้นรูปตนแบบแผนกระดาน 
เคล่ือนยายผูปวย โดยใชเทคนิคการข้ึนรูปแบบ hand wet lay-up
และใชวัสดุไฟเบอรกลาสเสริมแรงโพลิเมอร (GFRP) ท่ีแตกตางกัน
จำนวน 2 สูตร ไดแก สูตรท่ี 1 ใยแกว Chopped strand mat 300
และ 400 กับโพลิเอสเตอรเรซิ่น และสูตรที่ 2 ใยแกว Chopped 
strand mat 300 และ 400 กับสูตรดัดแปลงโพลิเอสเตอรเรซิ่น 
ท่ีแตงเติมอนุภาคยางนาโนปริมาณ 3 wt% มีวิธีข้ันตอนการข้ึนรูป
ทั้งสองสูตรรายละเอียดดังภาพ  
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ภาพขั้นตอนการขึ้นรูปตนแบบแผนกระดานเคลื่อนยายผูปวย

ภาพตนแบบแผนกระดานเคลื่อนยายผูปวยทั้งสองสูตร

ภาพขั้นตอนการขึ้นรูปแผนกระดานเคลื่อนยายผูปวย One man carry

พนเจลโคทชนิดใสลงบนแมพิมพประกบตัวผูและตัวเมีย

สูตรที่ 1 ผสมโพลิเอสเตอรเรซิ่นกับตัวทำแข็งปริมาณ 1 wt% 
สูตรที่ 2 ผสมโพลิเอสเตอรเรซิ่นสูตรอนุภาคยางนาโนปริมาณ 3 wt% กับตัวทำแข็งปริมาณ 1 wt%

ขึ้นรูปโดยการวางใยแกวชั้นแรกดวย Chopped strand mat 300และชั้นที่สองดวย
Chopped strand mat 400 โดยใชเรซิ่นแตละสูตรลงบนแมพิมพประกบตัวผูและตัวเมีย

เมื่อเรซิ่นเริ่มเขาสูสภาวะความเปนเจล (Gel time)
ทำการตัดแตงตามแนวขอบรอยตอแมพิมพทั้งสอง

ประกบแมพิมพตัวผูและตัวเมียเขาดวยกันและใชใยแกวกวาง 1 นิ้ว
ทาดวยเรซิ่นไปตามแนวประกบของรอยตอ แลวปลอยใหชิ้นงานคงรูปโดยทิ้งไวคางคืน

แกะชิ้นงานออกจากแมพิมพประกบ และตกแตงชิ้นงาน
แลวพนเจลโคทผสมสีและ Silver Nano แลวขัดเงาเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน

บันทึกผลน้ำหนักและขนาดชิ้นงาน

 แผนกระดานเคล่ือนยายผูปวยท่ีไดถูกนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพและเชิงกลโดยวิธีทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 1865: 2000
จากขอมูลที่ไดศึกษาเอกสารมาตรฐาน BS EN 1865: 2000 จึงดำเนินการออกแบบและสรางอุปกรณการทดสอบรายการการรับน้ำหนัก 
และการเสียรูปอยางถาวรเพื่อรองรับการทดสอบตนแบบผลิตภัณฑที่ไดจากงานวิจัยและนำไปสูการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม การทดสอบ 
การรับน้ำหนักและความทนตอการบิดตัวแสดงในภาพท่ี 8 และ 9 ตามลำดับ และผลการทดสอบขนาด น้ำหนัก การรับน้ำหนัก ลักษณะท่ัวไป
การเสียรูปอยางถาวร และความทนตอการบิดตัว ซึ่งแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบขนาด น้ำหนัก และลักษณะทั่วไปของแผนกระดานเคลื่อนยายผูปวยตนแบบแรก จำนวน 2 สูตร

ภาพการทดสอบการรับน้ำหนักของแผนกระดานเคลื่อนยายผูปวย และการทดสอบความทนตอการบิดตัว

ครั้งที่
กวาง ยาว หนา

น้ำหนัก (kg)
ดานหัว ดานทาย ดานขาง

ลักษณะทั่วไป (จำนวนชอง)ขนาด (MM)

สูตรที่ 1 ใยแกว Chopped strand mat 300 และ 400 กับโพลิเอสเตอรเรซิ่น

1 422 1793 28.27

2 415 1797 29.64

3 412 1794 28.12 6.2 3 2 7

mean 416.3 1794.67 28.68

sd 5.1 2.08 0.84

สูตรที่ 2 ใยแกว Chopped strand mat 300 และ 400 กับสูตรดัดแปลงโพลิเอสเตอรเรซิ่นที่แตงเติม
อนุภาคยางนาโนปริมาณ 3 wt%

ครั้งที่
กวาง ยาว หนา

น้ำหนัก (kg)
ดานหัว ดานทาย ดานขาง

ลักษณะทั่วไป (จำนวนชอง)ขนาด (MM)

1 416 1799 30.77

2 413 1792 31.90

3 410 1791 31.69 8.6 3 2 7

mean 413.0 1794.00 31.45

sd 3.0 4.36 0.60
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 การดำเนินการมีผลผลิตตนแบบผลิตภัณฑวัสดุทดแทน ฟนเทียม การสรางตนแบบเดือยฟนเทียมหรือ Fiber post เริ่มตน 
จากการสรางโมลดแมพิมพเดือยฟน โดยใชเครื่องขึ้นรูปและแมพิมพสำหรับใชขึ้นรูปตนแบบเดือยฟน ดังแสดงในภาพ

ภาพ (ก) เครื่องมือขึ้นรูปตนแบบผลิตภัณฑเดือยฟนและภาพ (ข) โมลดแมพิมพเดือยฟน

(ก) (ข)

 นอกจากน้ียังไดทำการทดสอบการผานรังสีเอ็กซของตนแบบ 2 ตนแบบ โดยพบวาตนแบบสามารถผานรังสีเอ็กซโดยไมมีผลกระทบ
ตอการใชงานจริง  

 4. ตนแบบผลิตภัณฑวัสดุทดแทนฟนเทียมจากวัสดุนาโนคอมโพสิท ถึงแมวาปจจุบันเทคโนโลยี วัสดุ และเทคนิคในการรักษา
ทางทันตกรรมมีความกาวหนาไปมากแตผูปวยท่ีมีการสูญเสียฟนยังมีจำนวนมากอยู ซ่ึงในกลุมน้ีก็ยังรวมถึงกลุม ผูสูงอายุซ่ึงจะมีสภาพฟนเส่ือม
ไปตามวัยอยางไรก็ตามผูปวย เหลาน้ีจำเปนตองไดรับการรักษา โดยการใสฟนเทียมเพ่ือการบดเค้ียว เพ่ือความสวยงามและการออกเสียง
สวนประกอบของฟนเทียมมีหลายชนิดดวยกันไมวาจะเปน รากฟนเทียม เดือยฟน ตัวฟน ครอบฟน เปนตน ซึ่งวัสดุแตละประเภทก็ลวน 
แลวแตเปนสินคานำเขาจากตางประเทศท้ังส้ิน ดวยเหตุน้ีเองเน่ืองจากวัสดุบางชนิดสามารถพัฒนาข้ึนไดในหองปฏิบัติการในประเทศไทย 
จึงใชโอกาสนี้ในการศึกษาและพัฒนาการวิจัยเพื่อลดการนำเขาวัสดุจากตางประเทศ 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก การเสียรูปอยางถาวร และความทนตอการบิดตัวของแผนกระดานเคล่ือนยายผูปวยตนแบบแรก
  จำนวน 2 สูตร

GFRP 355 321 34 355 300 55 350 5 355 372 17

ระยะ
กอน

ระยะ
กอน

ระยะ
หลัง

ระยะ
หลัง

ระยะ
แอนตัว

ระยะ
แอนตัว

ระยะ
 คืนรูป

ระยะ
เสียรูป

ความทนตอการบิดตัว
(mm)

ระยะ
กอน

ระยะ
หลัง

ระยะ
แอนตัว

การรับน้ำหนัก
(mm)

ความเสียรูปอยางถาวร
(mm)

สูตร

GFRP+อนุภาคยาง
นาโน 3wt%

355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355
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 การผลิตขึ้นรูปตนแบบเดือยฟน ไดทดลองผลิตตนแบบ 
เดือยฟนโดยใชแมพิมพเดือยฟนตามภาพที่ 10 ในการขึ้นรูปสูตร 
วัสดุท่ีแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบช้ินงานเดือยฟนข้ึนรูปจากสูตร
อิพ็อกซี่เรซิ่น Medical grade และอิพ็อกซี่เรซิ่น Bio-based 
ดังภาพ (a) และ (b) ตามลำดับ พบวามีขอดีที่แตกตางกันคือ 
สูตรอิพ็อกซ่ีเรซ่ิน Medical grade มีความมันเงาทำใหแกะช้ินงาน
ออกจากแมพิมพไดงายแตแข็งแรงนอยกวาสูตรอิพ็อกซ่ีเรซ่ิน Bio-
based จึงทำการทดลองขึ้นรูปชิ้นงานสูตรใยแกวเสริมแรงอิพ็อก 
ซี่เรซิ่น Medical grade เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ดังภาพ (c) และ 
ไดปรับปรุงสูตรการผลิตขึ้นรูปชิ้นงานเดือยฟนจากวัสดุใยแกว 
เสริมแรงอิพ็อกซี่เรซิ่นไฮบริดระหวาง Bio-based และ Medical 
grade ดังภาพ 

(c)

(a)

(b)

ภาพตนแบบเดือยฟนสูตรการผลิตขึ้นรูปชิ้นงานเดือยฟนจากวัสดุใยแกว 
เสริมแรงอิพ็อกซี่เรซิ่นไฮบริดระหวาง Bio-based และ Medical grade

 ในข้ันตอนของการทดสอบสมบัติเชิงกลและความปลอดภัย
ทางทันตกรรม ไดหารือถึงแนวทางรวมบูรณาการวิจัยและพัฒนา 
กับคณะทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำการทดสอบสมบัติ 
เชิงกลและความปลอดภัยทางทันตกรรม และการตอยอดในการใช
วัสดุที่ไดจากผลงานวิจัยนี้กับผลิตภัณฑทางทันตกรรมในอนาคต 
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 การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทยฯ ดำเนิน
การจัดการประชุมโดยโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) โดยดำเนินการรวมกับหนวยงาน 
รวมสนองพระราชดำริฯ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
เปนประจำทุก 2 ป มีวัตถุประสงคการดำเนินงานเพื่อนำเสนอ 
ผลงานและแลกเปลี่ยนองคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรไทย  
เพื่อใหประชาชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ไดตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญของการอนุรักษทรัพยากร 
โดยในป 2560 ไดจัดขึ้นในหัวขอ “ศักยภาพมากลนมีใหเห็น”   
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-สระบุรี อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 กรมวิทยาศาสตรบริการไดเขารวมดำเนินงานการสนอง 
พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแตป พ.ศ. 2537 ในกิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอนุรักษและ 
ใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช ดานวิเคราะหทดสอบอาหารและ 

สารองคประกอบสำคัญของผลไมในทองถิ่นไทยที่อาจสูญพันธุ 
เพ่ือใชเปนขอมูลในการคัดเลือกสายพันธุในการอนุรักษปกปกรักษา
และสงเสริมใหเกิดประโยชนตอชุมชนตอไป ตามกรอบการดำเนินงาน
ในแผนแมบทของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) เชน พืชมะเกี๋ยง นอยหนาเครือและมะกิ๊ง ซึ่งเปน 3    
ใน 9 พืชอนุรักษที่โครงการ อพ.สธ.ใหความสำคัญ

 กรมวิทยาศาสตรฐริการไดนำเสนอกิจกรรมการสนับสนุน
งานทดสอบดานคุณคาดานการศึกษาการวิเคราะหทดสอบองค 
ประกอบของสารอาหารและคุณคาทางโภชนาการของผลสุก 
มะเก๋ียงและผลนอยหนาเครือจากแหลงพ้ืนท่ีแปลงปลูกพืชทดลอง
ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดำริในเขตจังหวัดภาคเหนือ 
รวมทั้งคุณคาทางโภชนาการที่สำคัญในเนื้อในเมล็ดผลมะกิ๊งจาก 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเชียงราย (วาวี) อำเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย  ผลการวิเคราะหทดสอบสรุปไดดังที่แสดงใน 
ตารางที่ 1-3  

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
วิภาวรรณ ศรีมุข
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
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ตารางที่ 1  สรุปผลการวิเคราะหสวนประกอบและสารอาหารที่สำคัญในผลมะเกี๋ยงสด

 ความชื้น รอยละ 80.2 – 91.8

 ไขมัน รอยละ 0.08 – 0.90

 โปรตีน รอยละ 0.09 – 1.71

 คารโบไฮเดรต รอยละ 4.52 – 13.5

 คาพลังงานความรอน กิโลแคลอรี/100กรัม 23.3 – 61.9 

 เบตา-คาโรทีน หนวยสากล/100 กรัม 22.8 – 1437.8

 วิตามินบี 1 ไมโครกรัม/100 กรัม 1.16 – 176.8

 วิตามินบี 2 ไมโครกรัม/100 กรัม 5.43 – 251.8

 วิตามินซี มิลลิกรัม/100 กรัม ไมพบ

 วิตามินอี มิลลิกรัม/100 กรัม ไมพบ

 แคลเซียม มิลลิกรัม/100 กรัม 22.7 – 294.5

 โซเดียม มิลลิกรัม/100 กรัม 0.33 – 250.8

 โพแทสเซียม มิลลิกรัม/100 กรัม 5.96 – 648.1

 ฟอสฟอรัส มิลลิกรัม/100 กรัม 1.6 – 47.9

 เหล็ก มิลลิกรัม/100 กรัม 0.09 – 46.2

 แมกนีเซียม มิลลิกรัม/100กรัม 0.42 – 234.5

 สังกะสี มิลลิกรัม/100กรัม 0.07 – 18.0

 ฟรักโทส รอยละ ไมพบ

 กลูโคส รอยละ ไมพบ

 ตะกั่ว มิลลิกรัม/100กรัม ไมพบ

 ปรอท มิลลิกรัม/100กรัม ไมพบ

ตารางที่ 2  ตารางแสดงผลการวิเคราะหสวนประกอบและสารอาหารที่สำคัญในผลนอยหนาเครือ

 ความชื้น รอยละ 86.4 – 92.4

 ไขมัน รอยละ 0.34 – 1.36

 โปรตีน  รอยละ 0.28 – 0.95

 คารโบไฮเดรต  รอยละ 0.30 - 8.99

 คาพลังงานความรอน  กิโลแคลอรี/100 กรัม 25.9 – 48.5

 เบตา-คาโรทีน หนวยสากล/100 กรัม 159.20 – 22.0

 วิตามินบี๑ ไมโครกรัม/100 กรัม 25.80 – 75.80

 วิตามินบี๒ ไมโครกรัม/100 กรัม 8.80 – 38.6

 วิตามินซี มิลลิกรัม/100 กรัม ไมพบ

 วิตามินอี มิลลิกรัม/100 กรัม ไมพบ



กรมวิทยาศาสตรบริการ
Department of Science Service

รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018 127

ตารางที่ 2  ตารางแสดงผลการวิเคราะหสวนประกอบและสารอาหารที่สำคัญในผลนอยหนาเครือ

 เหล็ก มิลลิกรัม/100 กรัม 0.16 – 1.71

 แคลเซียม มิลลิกรัม/100 กรัม 6.4 – 26.7

 โซเดียม มิลลิกรัม/100 กรัม 0.99 – 1.69

 โพแทสเซียม มิลลิกรัม/100 กรัม 163.1 – 299.3

 ฟอสฟอรัส มิลลิกรัม/100 กรัม 10.9 – 17.9

 แมกนีเซียม มิลลิกรัม/100 กรัม 10.4 – 17.4

 สังกะสี มิลลิกรัม/100 กรัม 0.15 – 0.28

 ฟรักโทส รอยละ 0.99 – 5.70

 กลูโคส รอยละ 0.44 – 1.47

 ตะกั่ว มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมพบ

 ปรอท มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมพบ

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการและสวนประกอบของกรดไขมันในเนื้อในเมล็ดมะกิ๊ง

 โปรตีน                กรัม/100 กรัม 29.0 – 32.6

 วิตามินอี              มิลลิกรัม/100 กรัม 5.10 – 13.1

 สวนประกอบของกรดไขมัน  กรัม/100 กรัม

  กรดไมริสติก  0.05

  กรดปาลมมิติก  14.5

  กรดปาลมมิโตลีอิก  0.07

  กรดเฮพตะดีคาโนอิก  2.84

  กรดสเตียริก  5.04

  กรดโอลีอิก  21.8

  กรดไลโนลีอิก  0.03

  กรดไลโนลีนิก  0.20

  กรดอราชิดิก  0.03

  กรดไอโคซีโนอิก  0.08

  กรดบีฮีนิก  0.34

  กรดลิกโนซีริก  18.0

 ไขมันอิ่มตัว 

 ไขมันไมอิ่มตัวตำแหนงเดียว 5.14

 ไขมันไมอิ่มตัวหลายตำแหนง 21.8
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ภาพบรรยากาศบริเวณพื้นที่ที่จัดนิทรรศการ อพ.สธ.-วศ.

 ประโยชนที่ไดรับ : เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสารอาหารและคุณคาทางโภชนาการของพืชอนุรักษ เพื่อเปนประโยชนแกผูสนใจ 
ในการศึกษาคนควาพืชอนุรักษของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป
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 สารกลุมพลาสติไซเซอร (plasticizer) เปนสารเติมแตง 
ที่นิยมใชในพลาสติกบางชนิดเพื่อใหมีสมบัติออนนุมหรือเพิ่ม 
สมบัติการไหลขณะหลอมเหลว ถูกใชในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร
หลายชนิดเชน ปะเก็นใตฝาโลหะสำหรับปดขวดแกวบรรจุอาหาร 
ฟลมยืดหุมหออาหาร หรือผสมกับสีเพ่ือใชพิมพลวดลายบรรจุภัณฑ  
เมื่ออาหารสัมผัสกับวัสดุสัมผัสอาหารที่มีการใชสารกลุมนี้จะ 
ทำใหเกิดการปนเปอนในอาหารได  โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำมัน 
เปนสวนประกอบ จากการศึกษาพบวาสารพลาสติไซเซอรบางกลุม
เชน พทาเลท (phthalate) มีความเปนพิษสูงและถูกจัดใหเปน 
สารเคมีอันตรายตามระเบียบของสหภาพยุโรป ปจจุบันยังไมมีวิธี 
มาตรฐานในทดสอบสารพลาสติไซซอรในวัสดุสัมผัสอาหารทำให 
แตละประเทศในอาเซียนใชวิธีทดสอบที่แตกตางกัน รวมถึง 
บางประเทศยังไม สามารถทดสอบสารในกลุ มด ังกลาวได   
กรมวิทยาศาสตรบริการ ในฐานะหองปฏิบัติการอางอิงดานอาหาร
ของอาเซียนในสาขาวัสดุสัมผัสอาหารซ่ึงมีเปาหมายในการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการอางอิงแหงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
(National Food Reference Laboratory, NFRL) และความ 
สามารถบุคลากรใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญเพื่อการควบคุม

คุณภาพและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑและวัสดุสัมผัสอาหาร 
ตามระบบมาตรฐานสากลจึงจัดการอบรมการทดสอบสารพลาสติ
ไซเซอรในอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารขึ้น

วศ. พัฒนาศักยภาพการทดสอบให้กับห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
พิริยะ ศรีเจ้า
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
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 การดำเนินงานศูนยทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน 
กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ 
รวมกับสำนักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงบรัส
เซลส และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ไดจัดสัมมนาเร่ือง
ASEAN Next 2018 : ASEAN-RoK STI Networking for 
Innovative ASEAN ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม รอยัล 
ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส และจัดฝกอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเร่ือง FCM Training 2018 : Analysis of Plasticizers 
in Food Contact Materials and Food Products ระหวาง 
วันที่ 20-23 มีนาคม 2561 ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยไดรับ 
เกียรติจาก Mr. Maurus Biedermann ผูเชี่ยวชาญจาก Official 
Food Control Authority of the Canton of Zurich 
สมาพันธรัฐสวิส มาเปนวิทยากร ใหแกบุคลากรหองปฏิบัติการ 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 20 คนจาก 10 ประเทศ 
เพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะความสามารถดาน 
การทดสอบสารปนเปอนอันตรายในผลิตภัณฑอาหารและวัสดุ 
สัมผัสอาหารจากสารกลุม พลาสติไซเซอร ใหเปนไปในแนวทาง 
เดียวกันและสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบของผูนำเขาสินคา
รวมถึงเปนการคุมครองสุขภาพของผูบริโภค

 ประโยชนที่ไดรับ : บุคลากรหองปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
สัมผัสอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน ไดรับการพัฒนาความ 
สามารถในการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 
อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ผูเขาฝกอบรมสามารถนำวิธีการ 
ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารไปปรับใชเปนแนวทางการควบคุมคุณภาพ
สินคา และสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูเชี่ยวชาญและ 
นักวิชาการ เพื่อสรางความเขมแข็งและขีดความสามารถในการ 
ควบคุมคุณภาพการผลิตโดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี

 นอกจากน้ีสำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สท.) ยังไดรวมจัดบูธกิจกรรมแสดงหนังสือและ 
เอกสารท่ีเก่ียวของกับงานดานวัสดุสัมผัสอาหารรวมถึงใหคำแนะนำ
และบริการสืบคนหนังสือใหแกผูเขารวมอบรมอีกดวย
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 ปญหาเรื่องความปลอดภัยบนทองถนน ถือวาเปนปญหา 
หน่ึงท่ีสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะเร่ืองอุบัติเหตุบนทองถนน
ท่ีมีสาเหตุมาจากการเมาแลวขับ ซ่ึงเปนปญหาท่ีทำใหเกิดการสูญเสีย
ท้ังชีวิตและทรัพยสินของท้ังผูกระทำผิดและตอผูอ่ืน ดังน้ัน ในปจจุบัน
จึงไดมีหลายหนวยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของการแกปญหานี้ 
จะเห็นไดจากปายรณรงคตามสถานที่ตางๆ การโฆษณาผานชอง 
ทางดิจิตอล ไมวาจะเปนทางทีวีหรือทางอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ 
ไดมีการประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ตาม 
ความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 142 
ไดระบุไววาเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจ 
สั่งใหผูขับขี่หยุดรถไดเมื่อผูขับขี่หยอนความสามารถในการขับขี่ 
เนื่องมาจากการเมาสุราหรือเมาอยางอื่น ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 ระบุให 
ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่ยานพาหนะตองไมเกิน 50 
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต  และเพื่อสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการ 
ทำงานของพนักงานเจาหนาท่ี มิใหตัวผูกระทำผิดใชขออางในเร่ือง
มาตรฐานของเคร่ืองมือวัดปริมาณแอลกอฮอลมาหลบเล่ียงความผิด 
จึงตองมีการยืนยันความถูกตองของเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล 

 เคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดโดยวิธีเปาลมหายใจ
(Breath analyzer test) เปนเคร่ืองมือท่ีถูกออกแบบใหวัดไดเฉพาะ
แอลกอฮอลชนิด Ethyl ซ่ึงเปนแอลกอฮอลท่ีผสมในเคร่ืองด่ืมมึนเมา
ที่ขายในปจจุบัน หลักการทำงานของเครื่องวัด คือ เมื่อปริมาณ 
แอลกอฮอลจากลมหายใจเขาสูเคร่ือง ภายในเคร่ืองจะมีตัวตรวจจับ
แอลกอฮอล (Alcohol Detector) อยู ซึ่งแอลกอฮอลที่เขาไป 
จะเกิดการแปรสภาพ ทำใหสามารถตรวจจับและแสดงผลการวัด 
ออกมาที่หนาจอเครื่อง โดยการวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด 
สามารถทำได 3 วิธีตามลำดับ ดังนี้
 1). การตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปา 
ลมหายใจ (Breath analyzer test) ดวยเครื่องมือ ที่ใชในการ 
ตรวจวัด และอานคาของแอลกอฮอลในเลือด ในหนวยมิลลิกรัม 
เปอรเซ็นต 
 2). การตรวจวัดจากปสสาวะ โดยสวนใหญจะทำการตรวจ
ที่โรงพยาบาล 

 3). การตรวจวัดจากเลือด โดยสวนใหญจะทำการตรวจ 
ที่โรงพยาบาล 

 ดังนั้น จะเห็นไดวาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด 
จะมีความเกี่ยวของกับงานทางดานกฎหมาย จึงตองมีการยืนยัน 
ความถูกตองของเคร่ืองมือวัดฯ โดยเร่ิมจากการสรางความนาเช่ือถือ
ของผลการวัดผานวิธีการสอบเทียบเคร่ืองมือฯ จากหองปฏิบัติการ
ที่สามารถสอบเทียบตามวิธีมาตรฐานสากลได ดังนั้น กรมวิทยา 
ศาสตรบริการ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมี 
ความรวมมือกับหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล 
ในเลือดโดยวิธีเปาลมหายใจ สำนักรังสีและเครื ่องมือแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เล็งเห็นความสำคัญในความเชื่อมั่น 
ของประชาชนที่จะถูกตรวจสอบ จึงไดจัดกิจกรรมทดสอบความ 
ชำนาญหองปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of 
Breath Alcohol Tester เพื่อพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ 
สอบเทียบเครื ่องวัดแอลกอฮอลในเลือดโดยวิธีเปาลมหายใจ 
ดวยการเปรียบเทียบผลการสอบเทียบระหวางหองปฏิบัติการ 
ที่เขารวมกิจกรรม และเปนการประกันคุณภาพของผลการวัดให 
ถูกตอง แมนยำ นาเชื่อถือ มีมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล

 ศูนยบริหารจัดการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ ตระหนักถึงความสำคัญของหองปฏิบัติ 
การสอบเทียบเคร่ืองวัดแอลกอฮอลในเลือด จึงสนับสนุนการสราง
ความเช่ือม่ันในผลการวัด และพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการ 
ใหมีความสามารถในการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดฯ ท่ีมีความถูกตอง 
แมนยำ และสามารถขยายขอบขายการรับรอง ISO/IEC 17025 ได 
จึงดำเนินการรวมมือกับหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดแอล 
กอฮอลในเลือดโดยวิธีเปาลมหายใจ สำนักรังสีและเคร่ืองมือแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ 
หองปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of Breath 
Alcohol Tester ประจำปงบประมาณ 2561 เพ่ือเปนการประกัน
คุณภาพของผลการสอบเทียบของหองปฏิบัติการ ใหแกหนวยงาน
ท่ีใหบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดฯ ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือน
มิถุนายน 2561 และมีผู เขารวมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ ้น 10 
หองปฏิบัติการ โดยเครื่องมือที่ใชในกิจกรรมครั้งนี้จะเปนเครื่อง 
ALCO-SENSOR V ดังรูปที่ 1 

การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
Breath Alcohol Tester 
รติรส ศรีสกุล
นักวิทยาศาสตร์
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
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รูปที่ 1 เครื่อง ALCO-SENSOR V สำหรับวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดโดยวิธีเปาลมหายใจ     

 การเลือกวัตถุตัวอยาง คือ หองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรมจะไดรับเครื่องมือวัดทั้งหมด 4 เครื่อง สำหรับวิธีการสอบเทียบดวย 
Standard Gas 2 เครื่อง และสำหรับการสอบเทียบดวย Standard Solution 2 เครื่อง

 วิธีการจัดกลุม โดยแบงการสอบเทียบออกเปน 2 กลุม ตามวิธีการสอบเทียบ คือ 
 1. กลุมที่ใชวิธีการสอบเทียบดวย Standard Gas ที่จุด 44 และ 70 mg/100 ml 
 2. กลุมที่ใชวิธีสอบเทียบดวย Standard Solution ที่จุด 45, 50 และ 55 mg/100 ml 

 การเลือกหองปฏิบัติการอางอิง (Reference Laboratory) เลือกจากหองปฏิบัติการท่ีมีความสามารถ มีผลการทดสอบท่ีนาเช่ือถือ 
ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ คือ หองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอลในเลือดโดยวิธีเปาลมหายใจ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

 หองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น10 หองปฏิบัติการ ซึ่งเปนหองปฏิบัติการที่มีความสามารถในการสอบเทียบ 
เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลของประเทศ โดยแบงตามวิธีการสอบเทียบได ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายชื่อหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลของประเทศ 

 1. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 1. บริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด    
    สำนักงานใหญ

 2. บริษัทแล็บแคล จำกัด 2.  บริษัทฟนิกซ อินสทรูเมนท จำกัด

 3. หองปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย  3.  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๗ ขอนแกน 
  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๙ นครราชสีมา  (กลุมงานรังสีและเครื่องมือแพทย)

 4. กลุมงานรังสีและเครื่องมือแพทย  4.  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑ เชียงใหม 
  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑๐ อุบลราชธานี  (กลุมงานรังสีและเครื่องมือแพทย)

 5. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑๒ สงขลา 5.  กลุมงานรังสีและเครื่องมือแพทย   
  (ดานรังสีและเครื่องมือแพทย)  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑๐ อุบลราชธานี   

การสอบเทียบดวย Standard Gas การสอบเทียบดวย Standard Solution
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ตารางที่ 2 เกณฑการประเมิน

 |E
n
 |≤1.0 ผลเปนที่นาพอใจ (satisfactory)

 |E
n
 |>1.0 ผลไมเปนที่นาพอใจ (unsatisfactory)

          การแสดงคา E
n
 scores           เกณฑการยอมรับ

 เกณฑท่ีใชในการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ ในการประเมินสมรรถนะหองปฏิบัติการสอบเทียบ รายการ Calibration
of Breath Alcohol Tester คณะผูดำเนินงานไดประเมินทางสถิติตามมาตรฐาน ISO 13528 : 2015 โดยใชการเปรียบเทียบผล 
ระหวางผลการวัดของหองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรมกับคาอางอิง (reference value) และคาความไมแนนอนของคาอางอิง (uncer-
tainty of reference value) ที่ไดจากหองปฏิบัติอางอิง คือ หองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอลในเลือดโดยวิธีเปาลมหายใจ 
สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย ในการหาคา En score เพื่อใชในการประเมินสมรรถนะของหองปฏิบัติการ 
โดยมีเกณฑในการประเมิน ดังตารางที่ 2

 จากการประเมินสมรรถนะของหองปฏิบัติการท่ีเขารวมเปรียบเทียบผลการทดสอบในกิจกรรมทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ 
รายการ Calibration of Breath Alcohol Tester พบวา หองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรม มีความสามารถและศักยภาพในการสอบ 
เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล มีเกณฑการยอมรับเปนที่นาพอใจ

 ประโยชนท่ีไดรับสรางความเช่ือม่ันในผลการวัดของเคร่ืองวัดปริมาณแอลกอฮอลท่ีจะสงผลตอกระบวนการทำงานในกระบวนการ
ยุติธรรมใหกับภาคประชาชน และพัฒนาความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดโดยวิธีเปาลม 
หายใจของประเทศ เพื่อใหมีศักยภาพเทียบเทาระดับสากล และสามารถขยายขอบขายการรับรองแกหองปฏิบัติการได
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การพัฒนาเครื่องปรับระดับเมนิสคัสสำหรับ
การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตร
อัจฉราวรรณ วัฒนหัตถกรรม
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

วีระชัย วาริยาตร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์สิทธิ์ ดีอ่ำ
นักวิทยาศาสตร์

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

 การสอบเทียบเครื่องมือวัดถือเปนภารกิจหลักของกลุม 
สอบเทีบบเคร่ืองมือวัด 1 (สค.1) กองความสามารถหองปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ (สผ.) ที่ใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
วิเคราะหทดสอบและสอบเทียบแกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
ซ่ึงทาง สค.1 ก็มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการ
สอบเทียบของกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ใหเปนท่ียอมรับ ควบคู
ไปกับการวิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและเทคนิค 
การสอบเทียบอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางดาน 
มาตรวิทยาของหองปฏิบัติการ และสรางความเช่ือม่ันในผลการวัด 
แกหนวยงานที่มาขอรับบริการสอบเทียบ ซึ่งงานวิจัยสวนใหญ 
ท่ีไดดำเนินการน้ันเปนการพัฒนาเทคโนโลยีดานการวัดท่ีตองการ
ความถูกตองแมนยำสูง มีการออกแบบ สรางเครื่องมือ รวมถึง 
การเขียนโปรแกรมซอฟแวรเพื่อควบคุมระบบการทำงานตางๆ 
ของเครื่องมือ 

 โครงการพัฒนาเคร่ืองปรับระดับเมนิสคัสสำหรับการสอบ 
เทียบเครื่องแกวปริมาตรนั้นก็เปนหนึ่งในโครงการวิจัยที่กำลัง 
ดำเนินการในชวงป 2561 - 2562 ซ่ึงเปนโครงการท่ีพัฒนาตอยอด
จากโครงการพัฒนาชุดสอบเทียบปริมาตรของปเปตที่มีความ 
ถูกตองสูง ที่ไดดำเนินการเสร็จสิ้นไปในแลวในป 2558 แมวา 
ชุดสอบเทียบนี้จะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถทำงานไดตามวัตถุ 
ประสงค แตยังมีบางสวนท่ีตองปรับปรุงแกไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งระบบที่ตองปรับแกมีดังนี้
 1. ระบบควบคุมการขับเคลื่อนอุปกรณขึ้น-ลงในแนวดิ่ง 
(แกน z) ดวยระบบไฟฟา 
 2. ระบบควบคุมการเคล่ือนท่ีของกลองดิจิตอลไมโครสโคป
ในทิศทางขึ้น-ลง ซาย-ขวา หนา-หลัง (แกน x y z)
 3. ระบบการดูด-ปลอยของเหลวที่สามารถสั่งการไดจาก 
แปนควบคุมคำสั่ง และจากซอฟแวรคอมพิวเตอร

 4. ระบบการปรับระดับเมนิสคัสดวยการใชเทคโนโลยี 
การประมวลภาพภาพแบบ real time ดวย digital image 
processing แทนการปรับระดับเมนิสคัสดวยสายตา

 สค.1 มีเปาหมายที่จะพัฒนาทุกระบบที่ไดกลาวมาเพื่อ 
นำมาสรางเปนเครื่องปรับระดับเมนิสคัสแบบอัตโนมัติสำหรับ 
สอบเทียบเครื่องแกวปริมาตร เพื่อใหไดผลการวัดปริมาตรที่มี 
ความถูกตองและตองการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการวัด 
ของผูปฏิบัติงาน (human error) อันเนื่องมาจากการอานคาและ 
การปรับระดับเมนิสคัส

 การดำเนินงานในการพัฒนาเครื่องปรับระดับเมนิสคัส
อัตโนมัติน้ี จะแบงออกเปน 2 ระยะ โดยระยะแรกน้ันจะทำในชวง
ป 2561 สวนระยะที่ 2 จะดำเนินการในชวงป 2562 ซึ่งกิจกรรม 
ในปงบประมาณ 2562 ที่ผานมานั้นเปนการออกแบบโครงสราง 
และประกอบชุดควบคุมการปรับระดับเมนิสคัสแบบอัตโนมัติ 
พรอมทั้งพัฒนาซอฟแวรโปรแกรมที่เชื่อมตอกับฮารดแวรผาน 
ไมโครคอนโทรลเลอรสำหรับควบคุมระบบตางๆ รวมถึงระบบ 
การดูด-ปลอยของเหลวในปเปต ซึ่งทั้งหมดนี้จะเปนกิจกรรมที่ 
เกี่ยวของกับ 3 ระบบขางตน

สรุปผลการดำเนินงาน
 1. การออกแบบและสรางเครื่องการปรับระดับเมนิสคัส 
แบบอัตโนมัติ
 ระบบและโครงสรางของเครื่องปรับระดับเมนิสคัสแบบ 
อัตโนมัตินี ้ไดถูกออกแบบใหเหมาะกับการใชงานสอบเทียบ 
เครื่องแกวปริมาตรชนิดปเปตที่มีขนาดความจุตั้งแต 1 มิลลิลิตร 
ถึง 100 มิลลิลิตร โดยสวนประกอบของโครงสรางตางๆ นั ้น 
มีลักษณะเปนดังรูป (ก) และเม่ือนำอุปกรณท้ังหมดมาติดต้ังประกอบ
เขาดวยกันจะเปนชุดเครื่องมือที่พรอมใชงานดังรูป (ข)
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(ก) ระบบและโครงสรางของเครื่องปรับระดับเมนิสคัส

(ข) เครื่องปรับระดับเมนิสคัสที่ไดประกอบติดตั้งเสร็จแลว

 2. การพัฒนาซอฟแวรโปรแกรมที่เชื่อมตอกับฮารดแวร 
ผานไมโครคอนโทรลเลอรสำหรับควบคุมระบบตางๆ วงจรและ 
โปรแกรมซอฟแวรท่ีออกแบบน้ันจะประกอบดวยโปรแกรมยอยดังน้ี
  2.1 วงจรไฟฟาและโปรแกรมซอฟแวรสำหรับทำงาน 
รวม servo motor controller เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนของ 
รางเคลื่อนที่ (linear guide) ที่ติดอยูกับตัวจับปเปต (pipette 
holder) ใหเล่ือนปเปตข้ึน-ลง ในแนวด่ิง (แกน z) โดยผูปฏิบัติงาน
สามารถส่ังการผานหนาจอคอมพิวเตอร หรือส่ังการจากแปนควบคุม
คำสั่งที่อยูหนาเครื่อง

  2.2 โปรแกรมซอฟแวรสำหรับควบคุมระบบการดูด 
จายของเหลวในปเปต เพื่อสั่งการให water pump ดูดน้ำเขาสู 
ปเปตจนไดระดับที่ตองการ

 ประโยชนที่ไดรับ :  ไดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ 
การสรางเครื่องปรับระดับเมนิสคัสแบบอัตโนมัติ ทำใหผลการวัด 
ปริมาตรถูกตองเปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ สามารถพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูและความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการวัด และเพิ่ม 
ศักยภาพของหองปฏิบัติการสอบเทียบใหมีความนาเชื่อถือและ 
เปนที่ยอมรับจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

สวนควบคุมระบบ
การขับเคลื่อนของตัวจับปเปต

ใหเลื่อนขึ้น - ลงดวยระบบไฟฟา

สวนควบคุมระบบ
การดูดจายน้ำเขาสูปเปต

ดวยระบบมอเตอร

สวนควบคุมอุปกรณสำหรับ
จับกลองดิิจิตอลไมโครสโคป

ใหหมุนปรับเคลื่อนที่ไดทั้งแกน x y และ z
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 นางอุมาพร สุขมวง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธาน
การประชุมการมอบ นโยบายการขับเคล่ือนองคกรสูการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน โดยมีผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจาง เขารวมฟงกวา 300 คน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560    
ณ หองประชุม ภูมิบดินทร กรมวิทยาศาสตรบริการ

 4 ตุลาคม 2560 กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยนางดุษฎี 
ม่ันความดี ผูอำนวยการสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 
เปนประธาน และกลาวตอนรับคณะผูแทนจากหนวยงานรับรอง 
ระบบงานของประเทศญ่ีปุน International Accreditation Japan 
(IAJapan) นำโดย Mr. Isao Fujita, Executive Assistant to 
Chief Executive และ Ms.Kahori Ono, Assitant staff, 
International Affairs Group ณ หองประชุม 610 ช้ัน 6 อาคาร 
หอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตรบริการ

 (1) กระทรวงการตางประเทศ    
 (2) กระทรวงอุตสาหกรรม     
 (3) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา    
 (4) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
 (5) กรมวิทยาศาสตรบริการ
 (6) สำนักงานเสริมสรางอัตลักษณของชาติ 
 (7) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   
 (8) สำนักงานกฎระเบียบกลาง    
 (9) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    

และ ธงไตรรงค แหลงพิพิธภัณฑธงชาติไทย และธง จากราชนาวี 
โดยมอบใหกรมวิทยาศาสตรบริการทำการวัดสีดวยเครื่อง Colo-
rimetric spectrophotometer เพ่ือนำคาสีท่ีไดนำเสนอตอท่ีประชุม
เพื่อกำหนด คาสีของธงตนแบบ ซึ่งไดประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เลมที่ 134 ตอน พิเศษ 245 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2560 ใหเปน 
เกณฑลักษณะของ คาแนะนำของธงชาติไทย

 นางสาวสายจิต ดาวสุโข นักวิทยาศาสตรชำนาญการ 
กลุมผลิตภัณฑของใชและส่ิงทอ สำนักเทคโนโลยีชุมชนเปนผูแทน 
กรมวิทยาศาสตรบริการ เขารวมประชุมหารือการพิจรณากำหนด 
มาตรฐานแถบสะงชาติไทย ซ่ึงจักประชุมโดยสำนักนายกรัฐมนตรี 
มีหนวยงานภาครัฐ 9 หนวยงานไดแก

และหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของท่ีประชุมไดคัดเลือกธงตนแบบท่ีจะ
นำมากำหนดคาสีจากแหลงพิพิธภัณฑแหงชาติ ไดแก ธงเฉลิมพล 



รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018138

 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและ 6 หนวยงานในกำกับ นำโดยกรมวิทยาศาสตร 
บริการ เปนเจาภาพ จัดกิจกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิง 
ปฏิบัติการ เรื่อง “การสงเสริมศักยภาพผูประกอบการโอทอป 
และ SMEs เพ่ือสรางความสามารถในการ แขงขันของประเทศ” 
โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ใหเกียรติเปนประธานเปดงานและ บรรยายพิเศษเรื่อง “เรื่อง ทิศทางและแนวนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี” ซึ่งกลาวรายงานการจัดงานโดย นางอุมาพร สุขมวง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ และนายพงศพัฒน วงศตระกูล รองผูวา 
ราชการจังหวัด จันทบุรี กลาวตอนรับ โดยมีผูเขารวมงาน ประมาณ 600 คน เชน ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน SMEs 
จากภาคตะวันออก จำนวน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา รวมทั้งผูบริหาร พนักงาน 
เจาหนาที่หนวยงานเกี่ยวของ ไดแก สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดพัฒนาชุมชน จังหวัด พาณิชยจังหวัด และ ธนาคารพัฒนา 
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank) ณ โรงแรมมณีจันทรีสอรท แอนด สปอรตคลับ จังหวัดจันทบุรี 

 วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 กลุมนวัตกรรมเคร่ืองมือวิทยา
ศาสตรและระบบอัตโนมัติ โดย ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล 
ผูอำนวยการกองวัสดุและวิศวกรรม ผูแทนกรมวิทยาศาสตร 
บริการ พรอมดวยทีมนักวิทยาศาสตร เขารวมงานพรอมนำ 
หุนยนต ซ่ึงเปนผลงานของกรมวิทยาศาสตรบริการ รวมจัดแสดง
ในงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแขงขัน 

หุนยนตระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017) ซึ่งไดรับเกียรติจาก ดร.สุวิทย เมษิณทรีย รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานเปดงาน ณ ศูนยนิทรรศการและ การประชุมไบเทค บางนา

 วันที ่ 25 ธันวาคม 2560 ดร.สุวิทย เมษินทรีย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เย่ียมชม
บูธจัดแสดง ผลงานกรมวิทยาศาสตรบริการ โดยมี นางอุมาพร 
สุขมวง อธิบดี กรมวิทยาศาสตรบริการ นางสาวอุราวรรณ อุนแกว 
ผู อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน และนักวิทยาศาสตร 
ใหการตอนรับในการเขาชมนิทรรศการผลงานของกรมวิทยา
ศาสตรบริการ หนวยงานในสังกัดและเครือขายกระทรวงวิทยฯ 
ในเร่ืองการนำวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุน
เศรษฐกิจฐานรากพื้นที ่ภาคเหนือ ณ อาคารเอกาทศรถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  



กรมวิทยาศาสตรบริการ
Department of Science Service

รายงานประจําป 2561
ANNUAL REPORT 2018 139

 วันที่ 5 มกราคม 2561 ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมคณะตรวจเยี่ยมและมอบ 
นโยบายการพัฒนางานโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร
บริการเพ่ือขับเคล่ือนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจฐานราก สู Thailand 4.0 
โดยมี นางอุมาพร สุขมวงอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ นางแนงนอย 
เวทยพงษ และ  น.ส. อุราวรรณ อุนแกว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 
พรอมท้ังผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาท่ีของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
รวมใหการตอนรับ ณ หองประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม 
กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 วันที่ 8 มกราคม 2561 กรมวิทยาศาสตรบริการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาเทคโนโลยี Color ID Labeling และ ผายีนส เพ่ือ รองรับตลาด Thailand 4.0 
ในกลุมจังหวัด “สนุก” สกลนคร นครพนม มุกดาหาร โดยมี นางสาวอุราวรรณ อุนแกว 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน และกลาวตอนรับ 
โดย ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผูวาราชการ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีกลุมเปาหมาย 
ผูเขารวมงาน ประกอบดวย ผูประกอบการ โอทอปและ SMEs ในกลุม“สนุก” สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร รวมท้ังผูบริหาร เจาหนาท่ีจากหนวยงาน เก่ียวของ ไดแก สำนักปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักพัฒนา 
ชุมชนจังหวัด สำนักงานพาณิชยจังหวัด นักการตลาด ดีไซนเนอรจากภาคเอกชน 
ประมาณ 180 คน โรงแรมสกลแกรนดพาเลซ จังหวัดสกลนคร  

 11 มกราคม 2561 ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานเปดงานวันเด็ก “ถนนสายวิทยาศาสตร” 
ภายใตแนวคิด “นักวิทยนอยตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตรไทย โดยมีนางแนงนอย 
เวทยพงษ และ นางสาวอุราวรรณ อุนแกว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 
เขารวมดวย ซึ่งในปนี้ กรมวิทยาศาสตรบริการรวมจัดบูธแสดงนิทรรศการ รวม 
10 สถานี ไดแก Cube paper craft โมเดลกระดาษแสนสนุก, ปนน้ำผลไม 
เปนไขปลา Fruit caviar, จินตนาการเปล่ียนโลก, จินตนาการพาเพลิน, ขวดแฟนซี
มหาสนุก, เจลหอมปรับอากาศ, ชางคิด "ชั่งสนุก",ปาโปงหาของ, Balloon cup 
shooter และนักวิทยนอยสืบสานศาสตรพระราชาฯ 
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 30 มกราคม 2561 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ พรอมดวยผูบริหาร 
อดีตผู บริหาร ขาราชการ และ เจาหนาที ่กรม 
วิทยาศาสตรบริการ รวมกันทำบุญเนื่องในวันคลาย 
วันสถาปนากรมวิทยาศาสตรบริการ ครบรอบ 127 ป
กรมวิทยาศาสตรบริการยกระดับโครงสรางพื้นฐาน 
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศไทย ใหมีความเขมแข็งในการตรวจสอบและรับรอง ตามมาตรฐานสากล สามารถสรางมูลคาเพิ่ม ใหกับสินคาดวยนวัตกรรม และ 
สนับสนุนอุตสาหกรรมเปาหมายสูตลาดโลก ณ หองประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตรบริการ

 วันที่ 29 มกราคม 2561 กรมวิทยาศาสตร
บริการ โดย ดร.ลดา พันธสุขุมธนา ผู อำนวยการ 
สำนักหอสมุดและ ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี (สท.) เขารวมลงนามบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาเครือขาย 
หองสมุดสีเขียว และเขารวมโครงการฝกอบรม 

“การพัฒนาผูตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว”ระหวาง สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตรบริการ และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ หองประชุมใหญ ชั ้น 5 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2561 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีนำคณะผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ี 
รวมประกาศเจตจำนง การบริหารงานดวยความ 
ซื่อสัตยสุจริต มุงมั ่นบริหารงานใหสำเร็จกิจการ 
บานเมืองที่ดี และยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม 
ณ หองประชุมวิทยวิถี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตรบริการ เปนการสรางจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ทำใหหนวยงานปลอด
จากการทุจริตและการประพฤติมิชอบตามพันธกิจ บรรลุเปาหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

 ประชาชนที่ใชน้ำเพื่อการผลิตสินคา OTOP 
และการอุปโภคบริโภค จำนวน ๓๐ ราย และผูรับ 
การถายทอดเทคโนโลยีไดรับความรู ในการปรับปรุง
คุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตสินคาและ 
อุปโภคบริโภค และรวมกันผลิตเครื่องกรองน้ำออน  
(Softener  water) ที่มีอัตรา การผลิต ๑,๐๐๐ ลิตร 
ตอชั่วโมง จำนวน ๓๐ ชุด แตละชุดประกอบดวย

ทอกรองตะกอนและสนิมเหล็ก ทอกรอง กล่ินสี และ ทอกรองหินปูน ท้ังน้ีชุดกรองน้ำแตละชุดจะนำไป ติดต้ังใชงานในสถานประกอบการ
และครัวเรือนตอไป 
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 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 นางสาวนงนุช 
เมธียนตพิริยะ ผูอำนวยการกองผลิตภัณฑอาหาร 
และวัสดุสัมผัสอาหารเปนผูแทนกรมวิทยาศาสตร 
บริการ ใหการตอนรับ Dr. Edgar IV Chambers , 
Dr. Delores H Chambers ผูเช่ียวชาญจาก Kansas
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และดร. 
อุศมา สุนทรนฤรังษี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ในโอกาสเขาเย่ียมชมหองปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทย และหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพอาหาร พรอมท้ังเขารวมปรึกษาหารือ
เพื่อสรางความรวมมือในการวิจัยพัฒนา รวมถึงแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานประสาทสัมผัสอาหาร (Food Sensory 
Evaluation) ณ หอง ประชุม 508 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธานเปด 
การสัมมนาเสริมสราง ศักยภาพหองปฏิบัติการ 
ทดสอบผลิตภัณฑ SMEs ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากล พรอมมอบใบรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ
ณ หองราชเทวีแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพ มหานคร โดยมีผูประกอบการเขารวมสัมมนา
ประมาณ 300 คน จาก 100 หองปฏิบัติการและ 
หองปฏิบัติการทดสอบไดรับมอบใบรับรองระบบงาน
จำนวน 5 หองปฏิบัติการ 

 วันที่ 6 มีนาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร 
บริการ (วศ.) โดยนายเดช บัวคลี่ รักษาการเลขา 
นุการกรม เปนผูแทนกลาวตอนรับคณะอาจารยและ
นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
ในการเขาศึกษาดูงานหองปฏิบัติการ รวม 154 คน 
ณ หองประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม 

กรมวิทยาศาสตรบริการ ในการเขาศึกษาดูงานคร้ังน้ี มีการแบงกิจกรรมเปน 2 สวน คือ การเย่ียมชมหองปฏิบัติการท้ังหมด 6 ดาน ไดแก 
หองปฏิบัติการดานอาหาร หองปฏิบัติการดานเซรามิก หองปฏิบัติการดานสารอินทรียในผลิตภัณฑบริโภค หองปฏิบัติการดานยางและ 
ผลิตภัณฑยาง หองปฏิบัติการดานอาหารสุขภาพ และหองปฏิบัติการดานการทดสอบเคมีในน้ำ รวมถึงเขาเยี่ยมชมหอสมุดวิทยาศาสตร 
ดร. ตั้ว ลพานุกรม
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 วันที่ 11 เมษายน 2560 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ใหเกียรติเปนประธาน
เปดงาน “วศ.อนุรักษวัฒนธรรมไทย..สรางสายใย 
ผูอาวุโส” ประจำป พ.ศ.2561 เน่ืองในเทศกาลสงกรานต 
โดยมีคณะผู บริหาร ขาราชการ และเจาหนาที ่ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ เขารวมพิธีสรงน้ำพระและ 
รดน้ำขอพร ใน ณ หองประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร 

ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตรบริการเปนการรณรงคใหขาราชการ เจาหนาที่ของกรมฯ ตระหนักในคุณคายกยองเชิดชูและ 
ใหความสำคัญของผูสูงอายุที่สรางคุณประโยชนแกกรมวิทยาศาสตรบริการมานาน เปนการแสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณ 
รวมทั้งสงเสริมและสนับ สนุนเจาหนาที่ของกรมฯ ใหมีสวนรวมในกิจกรรม ซึ่งจะเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีอีกดวย 

 วันที่ 19 มีนาคม 2561 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธานเปด 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการอาหารแปรรูป
ตามมาตรฐานสากล รวมกับ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ 
สถาบ ันค นคว าและพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูเขารวมงานประกอบ 
ดวยผูประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป จำนวนกวา
140 ราย ณ โรงแรม วินดเซอร สวีทส กรุงเทพ 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ  

 วันที่ 20 มีนาคม 2561 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปดการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ “FCM Training 2018: Analysis of 
Plasticizers in Food Contact Materials and 
Food Products” ใหแกบุคลากรหองปฏิบัติการ 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยไดรับเกียรติจาก 
Mr.Maurus Biedermann เปนวิทยากรรวมบรรยาย 
ระหวางวันท่ี 20-23 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมช้ัน 3 

สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตรบริการโดยศูนยทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานอาหาร
ของอาเซียนในสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถบุคลากรของหองปฏิบัติการทดสอบของ 
ประเทศอาเซียน ดานการทดสอบสารปนเปอนในวัสดุสัมผัสอาหารที่สอดคลองตามกฎหมายและระเบียบของผูนำเขาสินคาและ 
การคุมครองสุขภาพของผูบริโภค  
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 วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธานเปดสัมมนา
การพ ัฒนาองค   ความร ู กลย ุทธ การตลาดแก   
ผูประกอบการ OTOP ซึ่งอยูภายใต โครงการเพิ่ม 
กลยุทธการตลาดแกวิสาหกิจชุมชนภูมิภาค  มุงเนน 
สงเสริมศักยภาพดานการตลาดใหแกผูประกอบการ 
ท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตรบริการและนำไปพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 
แลว  โดยการสัมมนาคร้ังน้ีไดรับเกียรติจาก นายพิเศศ ตันติมาลาผูเช่ียวชาญกลยุทธการตลาดออนไลน และนายสักกฉัฐ ศิวะบวร  ผูเช่ียวชาญ
ดานการสรางตราสินคา(Brand)และการออกแบบผลิตภัณฑใหมีมาตรฐาน เปนวิทยากรบรรยายและแนะนำเทคนิค วิธีการสรางการตลาด
สินคาใหแกผูประกอบการที่เขารวมโครงการ ซึ่งมีผูประกอบการกลุมผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม กลุมสมุนไพรที่ไมใชอาหาร กลุมผา 
และสิ่งทอ และกลุมของใชของประดับตกแตงเขารวมการสัมมนากวา 35 ราย ณ โรงแรม ที เค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 กรมวิทยาศาสตรบริการและ สำนักงาน 
ปรมาณูเพ่ือสันติ รวมกันลงนามในบันทึกความเขาใจ 
(MOU) ความรวมมือเพื่อการพัฒนาเครือขายและ 
ระบบมาตรฐานของหองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ 
และสอบเทียบดานนิวเคลียรและรังสี เตรียมความ 
พรอม ยกระดับหองปฏิบัติการสูมาตรฐานสากล 

นางอุมาพร สุขมวง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ พรอมดวย ดร.อัจฉรา วงศแสงจันทร เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
รวมลงนามในบันทึกความเขาใจ ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระบบ มาตรฐานหองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ และ สอบเทียบ            
ณ หองประชุมใหญ  

 วันที ่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.สุวิทย 
เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนประธานเปดงาน “มหกรรมวิทย 
สรางอาชีพยกระดับภูมิภาค” จัดขึ้นโดยกรมวิทยา
ศาสตรบริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
และการเกษตร สภาเกษตรกรแหงชาติ สำนักงาน 

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) และเครือขายภูมิภาค 
อาทิ หนวยงานในจังหวัด กรมพัฒนาชุมชน สถาบันอุดมศึกษา บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เปาหมายขับเคลื่อน 
วิทยาศาสตรเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยมีนางแนงนอย เวทยพงษ ผูตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กลาวรายงาน
และนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย กลาวตอนรับ ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
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 28 พฤษภาคม 2561 โดยนางสาวอุราวรรณ 
อุนแกว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธาน
เปดการสัมมนา การจัดการองคความรู วศ. Learning 
& Sharing by heart เพื่อสงเสริมใหบุคลากร วศ. 
เกิดการเรียนรู  และตระหนักถึงความสำคัญของ 
ในการจัดการความรูขององคกร ณ หองประชุม 
ภูมิบดินทร ชั ้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ การจัดสัมมนาครั้งนี้มีประเด็นการนำเสนอที่สำคัญ คือ 1) การจัดการความรูในยุค Thailand 4.0 แนวทาง 
ในการใหคนในองคกรทั้งรุ นใหมและรุนเกามีสวนรวมเสริมทัพให KM เปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ ทำให วศ. เปนองคกร 
แหงการเรียนรูสรางนวัตกรรม 2) กลยุทธที่ทำให KM ขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน และ 3) การถอดบทเรียน 
จากการจัดทำ KM/CoP ของกรมปศุสัตว โดยนายทวีสิฎฐ บุญญาภิบาลและ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน การตัดสินใจ และเพ่ิมความสามารถขององคกรใหมีอยูอยางตอเน่ือง และย่ังยืน 

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดร.อรวรรณ 
ปนประยูร เขารับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัล ผลงาน 
วิจัยเดนดานนโยบาย การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐาน 
ผลิตภัณฑยางไทยระดับระหวางประเทศ ซ่ึงเปนผลงาน
ของคณะ 1.) ดร. อรวรรณ ปนประยูร กรมวิทยา 
ศาสตรบริการ 2.) ผศ.ดร.สุภา วิรเศรษฐ ศูนยวิจัย 
เทคโนโลยียางและภาควิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 3) .รศ.ดร.พันธญา สุนินทบูรณ ภาควิชาเคมีและศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 4). 
นางสาวชญาภา นิ่มสุวรรณ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ในงานผลงาน 
วิจัยเดน สกว. ประจำป 2560 ณ โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางสาวนงนุช 
เมธียนตพิริยะ ผูอำนวยการกองผลิตภัณฑอาหารและ
วัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) 
ใหการตอนรับคณะแพทยจากประเทศศรีลังกา และ 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัย 
อลงกรณ จำนวน 25 คน พรอมกับอาจารยผูติดตาม 
เขาศึกษาดูงานหอง ปฏิบัติการดานอาหาร กองผลิต 
ภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ช้ัน 5 อาคารต้ัวฯ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
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 8 มิถุนายน 2561 นางสาวนงนุช เมธียนตพิริยะ 
ผูอำนวยการกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัส 
อาหาร เปนประธานในการกลาวตอนรับคณะนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขามนุษยนิเวศศาสตร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช ในหลักสูตรการฝกปฏิบัติเสริม 
ทักษะประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วิชาชีวเคมี 
และ จุลชีววิทยาของอาหาร โดยมีนักศึกษา เขารวม 

ท้ังหมด 3 รุนๆ ละประมาณ 35 คน โดย รุนท่ี 1 ระหวาง วันท่ี 18 -19 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม 310 ช้ัน 3 อาคาร สถานศึกษาเคมี
ปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ไดเขารับการฝกปฏิบัติและ เสริมทักษะ ทั้งหมด 4 
หองปฏิบัติการ ไดแก หองปฏิบัติการความปลอดภัยในอาหาร หองปฏิบัติศูนยทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน หองปฏิบัติการอาหาร
สุขภาพ และหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอาหาร ซึ่งเปนประโยชนตอการศึกษากับเนื้อหารายวิชาที่เรียนของนักศึกษา โดยที่นักศึกษา 
ไดฝกปฏิบัติจริง ในหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

 8 มิถุนายน 2561 ดร.ลดา พันธสุขุมธนา 
ผูอำนวยการ สำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานเปดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ 
ส่ิงแวดลอมสูโรงเรียนในชุมชน ณ โรงเรียนวัดบางเพลิง 
(คงสกุลมากอุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา พรอมดวย 
นายประภาสสิทธิ์ โพธิ์ศิริ ผูอำนวยการกลุมบริการ 

สารสนเทศปฏิบัติราชการแทน ผูอำนวยการศูนยสารสนเทศส่ิงแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยมีคณะครูอาจารย นักเรียน 
และประชาชนในชุมชนเขารวมงานจำนวนกวา 280 คน  

 21 มิถุนายน 2561 นายชัยวัฒน ธานีรัตน 
ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน เปนประธานเปด 
งานฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยี 
การแปรรูปขาวและธัญชาติ” เพ่ือสงเสริมการแปรรูป
ขาวในระดับอุตสาหกรรม โดยมีนางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ เปนวิทยากร 
ในการบรรยายและฝกปฏิบัติ ซึ่งมีผูประกอบการ 

SMEs และนักวิชาการดานอาหารสนใจเขารับการฝกอบรม จำนวนกวา 20 คน ณ หองประชุม 312 ช้ัน 3  อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ   
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26 มิถุนายน 2561 นางสาวนีระนารถ แจงทอง 
ผูอำนวยการกองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค 
กรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธานในการตอนรับ 
คณะนักวิทยาศาสตร จากคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
ในการศึกษาดูงานหองปฏิบัติการ จำนวน 16 คน ณ 
หองประชุมนิธิปญญาช้ัน 6 อาคาร ดร.ต้ัว ลพานุกรม 

กรมวิทยาศาสตร โดยเขาศึกษาดูงานหองปฏิบัติการดานเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเล่ียม หองปฏิบัติการดานความปลอดภัยในอาหาร 
และหองปฏิบัติการ ดานพลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก  

 22 มิถุนายน 2561 วันรับรองระบบงานโลก 
ประจำป 2561 กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สำนักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 
สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
กระทรวง เกษตรและสหกรณ และกรมวิทยาศาสตร
การแพทย กระทรวง สาธารณะสุข 4 หนวยงานของ
ประเทศไทยท่ีดำเนินงานดานการรับรองระบบงานของไทย ไดรวมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ โดยกำหนดหัวขอในการรณรงค
และสงเสริมคือ “Accreditation : Delivering a Safer World” มีบุคลากรจากหนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หนวยรับรอง 
(Certification Body) หนวยตรวจ (Inspection Body) หองปฏิบัติการ หนวยงานเจาของกฎระเบียบ (Regulators) ผูประกอบการและ 
สถาบันอิสระทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 500 คนเขารวมงาน ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาว 
จันทรเพ็ญ เมฆาอภิรักษ ผูอำนวยการสำนักพัฒนา 
ศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ พรอมดวย 
นางดุษฎี มั่นความดี ผูอำนวยการสำนักบริหารและ 
พัฒนาหองปฏิบัติการ ผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการ 
รวมลงนาม ความรวมมือกับเครือขายหองปฏิบัติการ 

14 หนวยงาน โดยมีนายวิจารย สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานมุงเปาเพิ่มศักยภาพและ 
พัฒนาเครือขายความรวมมือดานสิ่งแวดลอม ณ หองแคทลียา 2 โรงแรมรามาการเดนส
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 4 กรกฎาคม 2561 ดร.จันทรเพ็ญ เมฆาอภิรักษ 
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร 
หองปฏิบัติการ ผู แทนกรมวิทยาศาสตรบริการ 
เขารวมงาน “Thai Tech EXPO 2018” ซ่ึงเกิดจาก
ความรวมมือของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
เปาหมายใหผูประกอบการท้ังบริษัทใหญ และ SMEs 
สามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดงายขึ้นภายในงานเดียว 
โดยมี ดร.ปฐม สวรรคปญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเกียรติเปนประธาน เปดงาน ณ Hall 101-102 
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 6 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตรบริการ 
และ สมาคมไทยคอมโพสิท จัดแถลงขาวการบูรณาการ
ความรวมมือ ดานวัสดุคอมโพสิท เพื่อเปนโอกาส 
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย อาทิ กลุมอุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหมและการบินในประเทศไทย ที่มี 
การสรางโครงสรางพื้นฐานหองปฏิบัติการทดสอบ 
เฉพาะทางวัสดุและชิ้นสวนผลิตภัณฑคอมโพสิท 

สำหรับโครงสรางอากาศยานดวยเทคโนโลยีข้ันสูงและมีความเช่ียวชาญใหไดมาตรฐานสากล ณ หองประชุมช้ัน 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร 
ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 25 กรกฎาคม 2561 นางสาวนีระนารถ 
แจงทอง ผูอำนวยการกองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑ 
อุปโภค เปนผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการ วางพานพุม
เปดกิจกรรม Big Cleaning Day “ดวยใจภักดีพัฒนา
โยธีรวมกัน” โดยมี นางพจมาน ทาจีน เลขานุการกรม 
และบุคลากร จากกรมวิทยาศาสตรบริการ และ 
หนวยงานอ่ืน อาทิ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดลสป.วท กองพันทหารสารวัตรท่ี 11 และผูเปนจิตอาสาเขารวม เปนสวนหน่ึงในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส วันเฉลิมพระชนม
พรรษาครบ 66 พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรโดยทำความสะอาดถนนโยธี ตลอดเสนทาง 

 26 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ มอบใบรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการ 11 แหง ประกอบดวยหองปฏิบัติการ 
ดานอาหาร/อาหารสัตว จำนวน 5 แหง ดานส่ิงแวดลอม 
จำนวน 2 แหง ดานการผลิตยาง จำนวน 3 แหง 
ดานเคมีภัณฑ จำนวน 1 แหง และผูจัดโปรแกรม 

ทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ 1 แหง นางอุมาพร กลาววา ความสำเร็จของหองปฏิบัติการทดสอบ และหนวยทดสอบความ 
ชำนาญหองปฏิบัติการ เปนอีกกาวของการสงเสริมใหสินคา และบริการของประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยผานการตรวจสอบ
คุณภาพจากหองปฏิบัติการที่มีระบบงานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพิ่มความมั่นใจแกผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ 
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 7 สิงหาคม 2561 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) 
ลงนาม ความรวมมือกับภาคการศึกษามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมี 
นางอุมาพร สุขมวง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 
นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และนายจงรัก วัชรินทรรัตน รักษาการอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดลงนามในบันทึก
ความความรวมมือในครั้งนี้ มุงเปาพัฒนาระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ วิจัยพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี 
โดยมีคณะผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ของ 3 หนวยงานเขารวมในพิธีฯ กวา 30 คน ณ หองประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว 
ลพานุกรม ทั้งนี้ การพัฒนาระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ เปนโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของชาติ 
ที่รัฐบาลใหความสำคัญ ควบคูกับการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสรางขีด ความสามารถในการแขงขัน ซึ่ง วศ. มีทั้งบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ และหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน พรอมใหรวมมือผลักดันการพัฒนาดานมาตรฐานหองปฏิบัติการ สรางตนแบบการพัฒนา 
SMEs และเศรษฐกิจฐานราก รวมท้ังวิสาหกิจชุมชน ดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีบูรณาการและ เสริมภูมิปญญาทองถ่ิน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตอบสนอง ความตองการของตลาด 

 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงาน 
“มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2561”
โดยมี ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรี วาการกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาวรายงานในการนี้
นางอุมาพร สุขมวง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 
และคณะผูบริหารรวมใหการตอนรับและเขารวม

พิธีเปดงาน ณ เวทีกลาง ฮอลล 2-8 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จัดข้ึนเพ่ือเสริมสรางเทคโนโลยีสูนวัตกรรมแหงชีวิต สรางแรงบันดาลใจใหแกเด็กและเยาวชนท่ีเปนกำลังสำคัญของประเทศตอไปในอนาคต 
โดยกรมวิทยาศาสตรบริการนำเสนอขอมูล “Smart Science Smart Life” มุงเนนสงเสริมการสรางความรูความเขาใจวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเห็นประโยชนในวิทยาศาสตรท่ีมีอยูรอบตัวในชีวิตประจำวัน เปนพ้ืนฐานตอการนำไปประยุกตใชตอยอดความคิดสรางนวัตกรรม
ในอนาคตสงเสริมการเรียนรูผานการทดลองตามแนวทางวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร โดยมีการนำเสนอสาระทางวิทยาศาสตรควบคูกับ 
การแสดงตัวอยางที่จับตองไดจริง 

 17 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ พรอมดวยคณะผูบริหาร 
ติดตามและเย่ียมชมการนำสินคา OTOP ท่ีไดคัดสรร
จากกลุมผูประกอบการท่ีกรม ไดถายทอดเทคโนโลยี
และพัฒนาการผลิตใหมีคุณภาพ เขารวมจำหนาย 
ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP กาวไกลดวย 
พระบารมี 2561 ภายในงานมีผลิตภัณฑที ่ผาน 

ถายทอดเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตรบริการ เพื่อแกปญหากระบวนการผลิตพัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลคา 
ผลิตภัณฑและ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐาน สงเสริมและ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหเปนท่ีตองการของตลาด ไดแก 
ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ผลิตภัณฑสิ่งทอ ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
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 20 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยา ศาสตรบริการ เปนประธานเปด 
สัมมนาการจัดการสารเคมีในหอง ปฏิบัติการอยาง 
ปลอดภัย เปาหมายเพิ ่มขีดความสามารถใหแก 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมเคมี เพื่อจัดการสารเคมี 
ในหองปฏิบัติการอยางถูกตองและปลอดภัย โดยมี 
นางสาวจันทรเพ็ญ เมฆาอภิรักษ รองอธิบดี กลาว 

รายงาน และมีผูประกอบการอุตสาหกรรมเคมี กลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ผูแทนมหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ และ 
ภาคเอกชน เขารวมงานจำนวนกวา 200 คน ณ หองประชุมภูมิบดินทร อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 4 กันยายน 2561 กรมวิทยาศาสตรบริการ 
จัดงานเปดตัว "คัลเลอร ไอดี เลเบลลิ่ง" (Color ID 
Labeling) แอพพลิเคช่ัน สำหรับคนรักผาไทยภายใต
โครงการสรางมูลคาเพ่ิมใหผาทอมือ ยอมสีธรรมชาติ 
ที่เปรียบเสมือนแคตตาล็อกรวบรวมความงามของ 
ผาไทยจากหลายทองถ่ินมาใหเลือกชมเพียงปลายน้ิว
สัมผัส พรอมนิทรรศการผาไทยที่คัดสรรฝมือจาก 

เหลาชางชั้นครูมา จัดแสดงใหชมอยางใกลชิด รวมถึงแฟชั่นโชวเสื้อผาดีไซนพิเศษภายใตแนวคิด "กลีบใบ เฮือไฟ (เรือไฟ) สายน้ำ" (Blue 
voyage and Passage of Petals) ท่ีนำความงดงามทางธรรมชาติมา ผสมผสานกับอัตลักษณของผาไทยไดอยางสวยงาม ณ ราน QUAINT 
ซอยสุขุมวิท 61

 12 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ในฐานะผูแทนกระทรวง
วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี เปนประธานเปดงาน 
THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 ครั้งที่ 8 
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา 
งาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 
เปนงานที่ตอบรับนโยบายของรัฐบาล ที่ผลักดันและ 
สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนผูนำ

ดานเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการ สำหรับหองปฏิบัติการสรางการคาดานเครื่องมือเทคโนโลยี รวมทั้งงานประชุมนานาชาติสำหรับ 
อุตสาหกรรมเครื่องมือหองปฏิบัติการ จัดขึ้นภายใตแนวความคิดผสมผสานกันระหวาง เทคโนโลยีสมัยใหม Technology, การถายทอด 
ความรูและสรางเครือขาย Network และการตอยอดธุรกิจและการลงทุน Investment และมีนิทรรศการชั้นนำจากบริษัทชั้นนำกวา 
330 บริษัท จาก 30 ประเทศทั่วโลก พรอมดวยพาวิลเลี่ยนนานาชาติ ทั้งจาก จีน อินเดีย เกาหลี ไตหวัน รวมทั้งพาวิลเลี่ยนพิเศษที่เนน 
กลุมอุตสาหกรรมหองปฏิบัติการทางการแพทย และกลุมอุตสาหกรรมทางการแพทยดานสุขภาพ เพ่ือเชิญชวนใหผูซ้ือ นักวิจัย ผูปฏิบัติการ
ในหองแล็บ ผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศไดมีโอกาสพบผูผลิตและผูจำหนายเครื่องมือแล็บไดโดยตรง
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 วันท่ี 17 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เขารวมในงาน 2018 
World Accreditation Day และ TAF' s 15th Annive-
sary Seminar ณ NUTH International Conven-
tion Centre และในโอกาสนี้นางดุษฎี มั่นความดี 
ผูอำนวยการสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 
ไดบรรยายพิเศษในหัวขอ "Contribution to the 
safer Thailand-DSS experience" เพ่ือแลกเปลียน

เรื่องการรับรองระบบงานมีสวนในการสนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัยของประเทศ นอกจากนี้คณะผูบริหารยังเขาเยี่ยมชม 
หองปฎิบัติการทดสอบ Food Safety Center ของบริษัท Uni-president Enterprise Corporate ซึ่งเปนบริษัทผลิตอาหารขนาดใหญ 
และหองปฎิบัติการทดสอบของบริษัท Innolux Corporation ซ่ึงเปนบริษัทช้ันนำในการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ต้ังอยู ณ เมือง TAINAN 
ประเทศไตหวัน ในวันที่ 18-19 กันยายน 2561

 24 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขมวง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธานเปดงาน 
สัมมนา เร่ือง เสริมแกรงหองปฏิบัติการดวย ISO/IEC 
17025 version 2017 พรอมกับการเปดศูนย 
วิทยาศาสตรบริการภาคเหนือของกรมวิทยาศาสตร 
บริการ ณ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จังหวัด 
เชียงใหม โดยมี นางดุษฎี มั่นความดี ผูอำนวยการ 
สำนักบริหารและรับรองหอง ปฏิบัติการ กลาวรายงาน
ณ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม โดยวิทยาศาสตรบริการเปดศูนยวิทยาศาสตรบริการ ประจำภาคเหนือ ตามนโยบาย 
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนศูนยฯแหงที่ 3 ตอจาก จ.ขอนแกน และ จ.ระยอง เปาหมายเพื่ออำนวยความสะดวก 
ดานบริการรับสงตัวอยางทดสอบและใหคำปรึกษาทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับงานบริการของกรม วิทยาศาสตรบริการแบบเบ็ดเสร็จใหกับ
ผูประกอบการในภาคเหนือ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยบูรณาการดำเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
และจัดสัมมนาสงเสริมการยกระดับคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบของภาครัฐและ ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 
ใหมีความสามารถตามมาตรฐานสากล ท่ีจะสงผลตอการประกันคุณภาพผลการทดสอบสินคา ย้ำใหเห็นความสำคัญวาสินคาท่ีมีมาตรฐาน 
ตองไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากหองปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐาน เชนเดียวกัน ชวยสรางโอกาสการแขงขันในตลาดท้ังในและตางประเทศตอไป 
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