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นายวรวัจน  เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สรรสาระ : คาความเปนแมเหล็กกับตุมน้ำหนักมาตรฐาน 
Climate Change มหันตภัยทำลายโลก
แกสธรรมชาติจากหินดินดาน: ทางเลือกใหมของพลังงานโลก
มาตรฐานฮาลาล สงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยเพื่อการสงออก
กลองโฟมภัยใกลตัว

Science สไตลสนุก : การเพาะเห็ดจากกระดาษทิชชู

การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ มุงพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของหองปฏิบัติการ ทดสอบ สอบเทียบและวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ทำงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ เปนทางหนึ่งที่ชวยพัฒนาสินคาและเพิ่มการแขงขันในระดับ
สากล หลักสูตรฝกอบรมครอบคลุม งานทดสอบดานเคมี ฟสิกส และ ชีวภาพ รวมทั้งการบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ ตามแนวทางของมาตรฐานสากล ซึ่งจัดฝกอบรมทั้งในสถานที่กรมวิทยาศาสตร
บริการ และจัดฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต (e-learning)
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กรมวิทยาศาสตรบริการ ทูลเกลาฯ ถวาย 
หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ทําดีเพื่อเจาพอหลวง”

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวเสาวณี มสุแิดง อธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์บริการ นําคณะทํางานจดัทําหนงัสอืเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั “ทําดีเพื�อเจ้าพอ่หลวง” 

เข้าเฝ้าทลูละอองพระบาท ทลูเกล้าฯ ถวายหนงัสอืดงักลา่ว เพื�อใช้ในห้องสมดุสว่นพระองค์ เมื�อวนัพฤหสับดีที� 1 พฤศจิกายน  2555 

ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจิตรลดา ยงัความปลาบปลื �มให้กบักรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นอยา่งยิ�ง



หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวนัที ่5 ธนัวาคม พทุธศกัราช 2554 ปวงชนชาวไทยมคีวาม

จงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ 

ขจดัทกุขบาํรุงสุขแกอาณาประชาราษฎร ปวงชนชาวไทยไดรบัความรมเยน็ผาสกุใตรมพระบารมตีลอดมา การจดัโครงงาน/กจิกรรม 

เฉลิมพระเกียรติพระองคทานเปนการสงเสริมและสนับสนุนความรูรัก สามัคคี ปลุกจิตสํานึก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

นับเปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติไทย 

กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดนอมนําพระราชดําริ พระบรมราโชวาททั้งปวงไวเหนือเกลา

เหนือกระหมอม พรอมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ดังผลงานที่ประจักษ ในการผลักดัน สงเสริม สนับสนุน การวิจัยพัฒนา

ใหเปนประโยชนเชงิพาณชิย รวมทัง้การพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนโดยใชฐานความรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีดวยสาํนกึ

ในพระมหากรณุาธคิณุอยางหาทีส่ดุมไิด จงึพรอมใจกนัถวายพระพร ถวายความจงรกัภกัดแีดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั โดยจดั

ทําหนังสือ “ทําดีเพื่อเจาพอหลวง” เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแกพระองคทาน 

หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ทําดีเพื่อเจาพอหลวง” ไดรวบรวมขอมูลผลงานการสงเสริมและพัฒนา

งานวจิยัทีย่ดึหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การพฒันาคณุภาพชวีติ การพฒันาการเกษตรอยางยัง่ยนื  และพลงังานเพือ่ชมุชนและ

สังคมไทย  เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงเปนตนแบบและทรงใหแนวคิดในการนําวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยกุตใชในการพัฒนางานดานตาง ๆ  ของประเทศ หนังสือดังกลาวไดเผยแพรในหองสมุดเครือขาย

กรมวิทยาศาสตรบริการ และ หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี โดยหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเกิดประโยชนแกปวงชน

ชาวไทยในการนําเทคโนโลยีไปตอยอดหรือประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนมุงหวังใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีสวน

สําคัญในการพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนสืบตอไป 

ทำดีเพ
ื่อเจ้าพ

่อหลวง



นทิรรศการอันทรงคณุคา... “กาวยาง ตามอยางพอ”

สาํนกัหอสมดุและศนูยสารสนเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตรบรกิาร ไดจดันทิรรศการเรือ่ง “กาวยาง 

ตามอยางพอ” ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ระหวาง

วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ถึง 4 มกราคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 1 สํานักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตรบริการ

นิทรรศการ ประกอบดวย 

1. นิทรรศการหนังสือที่เกี่ยวของกับ พระอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ดานการศึกษาและ

ศิลปะ โครงการในพระราชดําริ ทศพิธราชธรรม และหนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 

เปนตน

2. พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รชักาลที ่9 ในพระราชพธิตีาง ๆ  ทีท่รงพระราชทานแกปวงชนชาวไทย 

3. จัดแสดง Roll up ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพอแหงแผนดิน และเรื่องราวของพอลูกผูกพัน ฯลฯ

นิทรรศการนี้ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 “พอหลวงของปวงชนชาวไทย” และ

เปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีตอพระเจาอยูหัววา “เรารักพระเจาอยูหัว” 



สวสัดปีใหม…ผูอานทกุทาน วารสารกรมวทิยาศาสตรบรกิาร ฉบบันี้

เปนฉบับที่ 191 ตอนรับปใหม 2556 เนื้อหาภายในเลมยังพรอมดวย

เรื่องราวแวดวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลงาน กิจกรรมของ

กรมวิทยาศาสตรบริการ

วศ.วันนี้พบกับเรื่องราวของ วศ.วันนี้สูประชาคมอาเซียน People 

in focus เปนการใหสัมภาษณของนายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรี

วาการกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและพบกบัคอลัมนสรรสาระ

ที่หลากหลายเหมือนเดิม Science สไตลสนุก เชิญชวนทุกทาน มาลอง

เพาะเห็ดดวยกระดาษทิชชู ติดตามไดภายในเลมคะ 

สุดทายนี้ในโอกาสปใหมขออวยพรใหผูอานทุกทาน

เรืองจรัสพิพัฒนชัยไพบูลยยิ่ง   มงคลมิ่งหมายใดไดดังหวัง 

อุดมทรัพยนับเนื่องเรืองพลัง   สุขพรอมพรั่งพรทวีศรีสมบูรณ
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วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการสารบัญ
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นายวรวัจน  เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลกัดนัการใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนฐานพฒันาเศรษฐกจิประเทศกาวสูประชาคมอาเซยีน

 แนวทางการดาํเนนิงานบรูณาการงานภายใตประเดน็การวจิยัและพฒันาของยทุธศาสตรประเทศ 
(Country Strategy) 

จากที่สถานะขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยลดลงจากอันดับที่ 27 เปนอันดับที่ 30 ในป 2012 

ซึ่งมีที่มาจาก IMD World Competitiveness Yearbook 2012 สังคมมีความเหลื่อมลํ้า 

มีความแตกตางของรายไดมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น รัฐบาลไดประกาศนโยบายเรงดวน

เนนการเพิ่มรายได ลดรายจาย ขยายโอกาส และในการขับเคลื่อนนโยบาย

ตอเนื่องเนนสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เขมแข็ง โดยการวางยุทธศาสตรระยะยาว

ของประเทศ เริ่มในป 2556 เพื่อปรับสมดุลของประเทศ การจัดทํายุทธศาสตร

จังหวัด ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ ท่ีมีเปาหมายรักษาฐานรายไดเดิม

 และสรางรายไดใหม เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต ลดตนทุนใหกับธุรกิจ 

ภายใต 4 ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรสรางโอกาสบนความ เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

ยทุธศาสตรการเติบโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม ยทุธศาสตร

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ในสวนของกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดรบัมอบหมาย

จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ใหเปนหนวยงานหลัก

ในการผลกัดนัใหงบประมาณดานการวจิยัและพฒันาดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีของประเทศใหเปน 1% ของ GDP หรือประมาณ 

1.2 แสนลานบาท ซ่ึงแสดงใหเห็นวารัฐบาลใหความสําคัญกับ

การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ รวมทั้งใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวิถีชีวิตของ

คนไทย และเตรียมพรอมที่จะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 

อยางมั่นคง 

 แผนงานการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
กระทรวง/หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปนหนวยงานหลักประสานกับทุกหนวยงาน 

เพือ่บรูณาการงานดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวตักรรม ไปผสมผสานกบั

งานดานเศรษฐกิจทั้งหมดใน ลักษณะ Project based โดยในหนึ่งแผนงาน

จะตองมีทุกกระทรวง ทุกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเขามารวมในการ

ขับเคลือ่น ต้ังแตกระบวนการตนนํา้ กลางนํา้ จนถงึปลายนํา้ คอืต้ังแตวตัถดุบิ/

ออกแบบ ผลิต/แปรรูป และสงใหถงึตลาดใหไดเหน็มลูคาเพ่ิม (value chain) 

ตามแนวทาง 5 กลุมงาน ประกอบดวย

ซึ่งมีที่มาจาก IMD World Competitiveness Yearbook 2012 สังคมมีความเหลื่อมลํ้า 
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จังหวัด ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ ท่ีมีเปาหมายรักษาฐานรายไดเดิม

 และสรางรายไดใหม เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต ลดตนทุนใหกับธุรกิจ 

ภายใต 4 ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรสรางโอกาสบนความ เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

ยทุธศาสตรการเติบโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม ยทุธศาสตร

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ในสวนของกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดรบัมอบหมาย

จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ใหเปนหนวยงานหลัก

ในการผลกัดนัใหงบประมาณดานการวจิยัและพฒันาดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีของประเทศใหเปน 1% ของ GDP หรือประมาณ 

1.2 แสนลานบาท ซ่ึงแสดงใหเห็นวารัฐบาลใหความสําคัญกับ

การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ออกแบบ ผลิต/แปรรูป และสงใหถงึตลาดใหไดเหน็มลูคาเพ่ิม (value chain) 

ตามแนวทาง 5 กลุมงาน ประกอบดวย
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1. วิทยาศาสตรเพื่อสรางงาน จะเกี่ยวของกับคน

จํานวนมาก เชน เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพันธุพืช 

การเพาะปลูก เปนตน โดยจะมีแผนงาน เชน แผนงานขาว 

แผนงานยาง แผนงานขาวโพด และแผนงานปาลม 

2. วิทยาศาสตรเพื่อสรางรายได จะเนนที่การสราง

รายไดหรือเพิ่มมูลคา เชน แผนงานเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของ SMEs ดวยเทคโนโลยีซอฟแวร และ

สารสนเทศดิจิตอล แผนงานยกระดับอุตสาหกรรมไทยเพ่ือ

รองรับการผลิตชิ้นสวนรถไฟและระบบราง 

3. วทิยาศาสตรเพือ่สรางชวีติ เกีย่วกบัสขุภาพของคน 

เพ่ือตอบโจทยสังคมผู สูงอายุในอนาคต เชน แผนงาน

นวัตกรรมเพื่อชวยเหลือคนพิการและผูสูงอายุที่เหมาะสม

กับคนไทย แผนงานนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทยและ

อุปกรณการแพทยจากงานวิจัยของประเทศไทย รวม 

4. วิทยาศาสตรเพื่อสรางอนาคต คือการพัฒนาไปสู

การพฒันาเทคโนโลยใีนอนาคต เชน แผนงานภมูสิารสนเทศ

กลางของประเทศเพื่อลดความซํ้าซอนในการนําไปใช

ประโยชนดานการเกษตร อุตสาหกรรม ความมั่นคง และ

การจัดเก็บภาษีทองถิ่น 

5. วิทยาศาสตรเพื่อสรางฐานความรูคือ แผนงาน 

การรวบรวมและถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมชั้นสูง 

โดยจะรวมกับการดําเนินตามนโยบาย Talent Mobility 

และการใชประโยชนจากกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีโดยมีโครงการเรงดวนเพือ่แกไขปญหาขาดแคลน

บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และ

นโยบายการใชประโยชน Regional Science Parks เพือ่เพิม่

ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

ในภูมิภาค

 การผลักดันการบูรณาการดําเนินงาน
ตามแผนทั้งหมดอยางเปนระบบเพื่อชวยสรางความ
เขมแข็งผูประกอบการไทย 

การผลกัดนัการบรูณาการแผนงานทัง้หมดจะเปนการ

ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสรางความ

สามารถในการแขงขนั โดยสรางปจจยัแวดลอมใหเอือ้ตอการ

พฒันาภาคการผลติและบรกิาร ทีใ่ชวทิยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ในการสราง มูลคาเพิ่ม การพัฒนาคุณภาพ

สินคา การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระดับสากล 

นับเปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการกอนเขาสูประชาคม

อาเซียนป 2558 เพือ่ใหบรรลเุปาหมายเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ สรางความพรอมของไทยเขาสู

อาเซียนและเวทีโลกในการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ 

เริ่มต้ังแตการเพ่ิมขีดความสามารถในระดับ SMEs หรือ 

OTOP มุงมัน่ทีจ่ะพฒันาขดีความสามารถในการแขงขนัของ

ประเทศ ลดความเหลื่อมลํ้า สูการเจริญเติบโตที่เปนมิตรตอ

สิง่แวดลอม ดวยการเพิม่รายได ลดรายจาย และขยายโอกาส

ใหประชาชนทุกภาคสวน

focus
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ทกุหนวยงานในสงักดักระทรวงวทิยาศาสตรฯ ไดจัดทาํ

แผนงานในพชืเศรษฐกจิท่ีสาํคญั เพือ่ใหสอดคลองกบั Value 

Chain ขางตน โดยแตละหนวยงานจะมีบทบาทสําคัญ

ในการนาํวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวตักรรม มาใชในการ

ผลักดันงาน โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ

เพือ่ใหสอดคลองกบัยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 

เปนการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวง/

หนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนงานวิจัยและพัฒนา

 กลไกทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวตักรรมเพ่ือการรบัรองคุณภาพสนิคาและการเฝา
ระวงัสินคาทีไ่มปลอดภยัทีเ่ขามาทางชายแดนเพือ่การ
คุมครองผูบริโภค

อีกเพียงประมาณ 2 ปเทานั้น ประตูเขาสูประชาคม

อาเซียนจะเปด ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และ

ภาคอุตสาหกรรมตองเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงครั้ง

สําคัญนี้ ซึ่งนอกจากการตั้งรับแลว การดําเนินการเชิงรุก

เปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการควบคูไปดวย ผูประกอบการ

บางกลุมเริ่มตื่นตัวในการวางกลยุทธตางๆ เมื่อมีการเปด

ประชาคมอาเซียนแลวทุกอยางจะอยูบนพื้นฐานของการ

แขงขัน ความตองการการรับรองสินคาที่ตองใชขอมูลทาง

วิทยาศาสตรเปนมาตรฐานรองรับจะมีความเขมขนมากขึ้น 

ซึ่งเปนไปตามกระแสของความตองการใชสินคาคุณภาพดีมี

ความปลอดภัย และใสใจในคณุภาพชวีติ ภายใตสถานการณ

การแขงขนั งานดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

จะเขามามีบทบาทสาํคญั ซึง่ทกุหนวยงานในสงักดักระทรวง

วิทยาศาสตรฯ ตองเรงจดัทาํแผนปฏบิตักิารทีส่ามารถบรูณาการ

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชนในการบูรณาการ

การพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของสินค  า 

เปนการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานหนึ่งของอีก

หลายๆ ดาน มาใชตอบสนองความตองการการใชขอมูล

ดานวิทยาศาสตรเพื่อการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน

ของสินคา เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของ

ผูบริโภค เปนการชวยเหลือและสงเสริมภาคอุตสาหกรรม 

ผูประกอบวิสาหกิจไทย ที่ตองการความเชื่อมั่นจากลูกคา 

ทั้งดานคุณภาพและมาตรฐานของสินคา ลดปญหาการ

ฟองรองที่อาจจะเกิดขึ้น ในที่สุดจะสงผลดีตอผูประกอบ

ธรุกจิในการขยายตลาด เพ่ิมขดีความสามารถในการสงออก

ไดในอนาคต ภายใตการสรางความเขมแขง การเพ่ิมศักยภาพ

ดานการบริหารจัดการโดยมีวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเปน

พื้นฐานการผลักดันทั้งระบบ

การดูแลเรื่องความปลอดภัยตอสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตของผูบริโภคภายในประเทศก็เปนสิ่งสําคัญเนื่องจาก

จะมี สินคาท่ีนําเขามาทางชายแดนซ่ึงมีโอกาสสูงที่จะเปน

สนิคาดอยคณุภาพ กระทรวงวทิยาศาสตรฯ ไดใหความสาํคญั

และมมีาตรการในการสงนกัวทิยาศาสตรเพือ่เฝาระวงัเรือ่งนี้

ดวยโดยจะตองมีการบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงาน

ทีเ่กีย่วของ โดยมกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร ซึง่เปนหนวยงานหนึง่

ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ จะเขามามีบทบาทในการ

นําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขามาชวยเหลือ สงเสริม 

เสรมิสรางความสามารถในการแขงขนัของสนิคา บรกิาร การคา

และการลงทุนของผูประกอบการไทย ท้ังนีใ้นการดาํเนนิการ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ มีมาตรการเชิงรุกโดยจะผลักดันให

เกดิความรวมมอืสงเสรมิคณุภาพสนิคาเพือ่คุมครองผูบรโิภค 

ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในทกุภมูภิาค ภายใต

การบูรณาการแผนปฏิบัติการสําหรับยุทธศาสตรประเทศ

ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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เรียบเรียงจาก

1. การกลาวเปดการประชุมและปาฐกถาพิเศษของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เรื่อง บูรณาการแผนปฏิบัติการ

สําหรับยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategy) ปงบประมาณ 2556-2561 : ประเด็นการวิจัยและพัฒนาวันที่ 14 มกราคม 2556 

ณ ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จังหวัดปทุมธานี

2. การใหสัมภาษณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในรายการสเตชั่นไฟว เรื่อง ภาพรวมการผลักดันงานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งผูประกอบการไทย วันที่ 22 กุมภาพันธ 2556

 บทบาทการสนับสนุนผูประกอบการเขาสู 
ประชาคมอาเซียน 

เมือ่เปดประชาคมอาเซยีนแลวสนิคาภาคอตุสาหกรรม 

ผู ประกอบการวิสาหกิจไทย ทุกอยางจะอยู บนพ้ืนฐาน

ของการแขงขัน การกาวสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเทศไทยต องปรับตัว เพื่ อรับมือกับวันข างหน า

เน่ืองจากจะมีปริมาณสินคาและบริการตางๆ หลั่งไหล

หมุนเวียนในกลุ มประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 

การพัฒนางานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เปนสิง่สาํคญั เพือ่เสรมิสรางความสามารถในการแขงขันของ

สินคา บริการ การคาและการลงทุนสงเสริมความเขมแข็ง

ผูประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนของไทย

การปรับประเทศของเราไปสูประเทศที่มีขีดความ

สามารถการแขงขัน ปรับตั้งแตการนําเทคโนโลยีไปใชใน

การเกษตร อุตสาหกรรมตางๆ จะมีโรงงานแปรรูปตางๆ ใน

รูปของอุทยานวิทยาศาสตรเกิดข้ึนท่ัวประเทศมีท้ัง 5 ภาค 

ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม ภาคอีสานจังหวัดขอนแกน ภาค

ใตจังหวัดสงขลา ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี ตรงนี้เองจะมี

การดึงนกัวจิยัมาทดลองมาแปรรปูสนิคาใหมๆ  และหลงัจาก

นัน้เองกจ็ะกระจายไปในจังหวดัตางๆ เพ่ือท่ีจะมตัีวแทนจาก

กระทรวงฯ ลงไปจุดตางๆเพื่อนําเทคโนโลยีตางๆ ไมวาจะ

อยูในกระทรวง อยูในสวนนักวิจัย หรือเทคโนโลยีใหมๆ วัน

นีเ้องงานของกระทรวงวทิยาศาสตรฯไมเพยีงแตวจิยัแลวเรา

ตองนําไปสูภาคปฏิบัติ 

 การใหบรกิารแกผูประกอบการทีม่คีวามสนใจ
นําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิต

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดจัดทําแผนบูรณาการ

โดยดูจากงานวิจัยทั้งหมดและพิจารณาดูวาไปเชื่อมโยงกับ

กระทรวง กรม หรือภาคเอกชนอยางไร ภายใตแผนงาน

บูรณาการ สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยมาใชพัฒนาสินคา 

การออกแบบ การบรรจุ จนถงึการตลาด การนาํสินคาสงออก

ไปยังตางประเทศ ณ ปจจุบัน ถาประชาชนหรือผูประกอบ

การสนใจรับการถายทอดเทคโนโลยี หรือดําเนินงานรวม

กับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โทรศัพทสอบถามไดที่สายดวน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โทร 1313
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กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) วันนี้ สูประชาคมอาเซียน

ลดา พันธสุขุมธนา*

ผู นําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาเซบูวาดวยการเรงรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2558 ประเทศ
สมาชิกในกลุมอาเซียนไดเห็นความสําคัญในการคาขายสินคา มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดานมาตรฐานและคุณภาพ

ของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality-ACCSQ) ซึ่งเปนคณะกรรมการภายใตคณะ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers) จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2535 เพื่อพิจารณาดําเนินมาตรการที่จะ
สนบัสนนุ อํานวยความสะดวก และสงเสรมิการรวมกลุมของเศรษฐกิจอาเซยีน โดยการลด/เลกิอปุสรรคทางเทคนคิตอการคา 
(Technical Barriers to Trade-TBT) ที่เกิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค (Technical regulation) การตรวจสอบ
และการรับรอง และเรงปรับประสานมาตรฐานสินคาและจัดทําความตกลงการยอมรับรวม (Mutual Recognition 
Arrangements : MRAs) ในผลิตภัณฑตางๆ 

ปจจุบันมีคณะทํางานผลิตภัณฑรายสาขา (Product 

Working Group) ไดแก บริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

เครือ่งสาํอาง ผลติภณัฑยา ผลติภณัฑอาหารสาํเรจ็รปู ยานยนต 

ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง เครื่องมือแพทย ยาแผนโบราณ

และผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งคณะทํางานฯ ใหมีการจัดตั้ง

ห องปฏิบัติการอางอิงของอาเซียน โดยประสานงาน

กับคณะทํางานดานการรับรองระบบงาน การตรวจสอบ

และรับรอง (Working Group 2: Accreditation and 

Conformity Assessment) ใหมเีครือ่งหมายรบัรองอาเซยีน 

(ASEAN Conformity Mark) ท่ีแสดงบนผลิตภัณฑที่มี

คุณลักษณะสอดคลองกับกฎระเบียบที่ปรับเขาหาเปนแนว

เดยีวกนัของประเทศสมาชิกอาเซยีน (ASEAN Harmonized 

Regulatory Regimes) มีนโยบายใหยอมรับผลการตรวจ

สอบผลิตภัณฑจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก

หนวยรับรองในประชาคมอาเซียน และในบางผลิตภัณฑ

* นักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ

อาจใชหนวยรับรองภายนอกประชาคมอาเซียนที่ยอมรับ

จากหนวยรับรองภายในประชาคมอาเซียน หรือการยอมรับ

หนวยรับรองขามประเทศในประชาคมอาเซียน (Cross 

Frontier Accreditation) ใหเปนโครงสรางพื้นฐานทาง

วทิยาศาสตรทีส่าํคญัในการผลกัดนัใหประชาคมอาเซยีนรวม

ตัวเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and 

single production base) 

กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี วศ.วันนี้ มีประสบการณ และความชํานาญดาน

หองปฏิบัติการทดสอบ ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 มหีนวยงานพัฒนาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร

หองปฏิบัติการ ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 

มีศูนยบริหารจัดการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการที่

ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และมหีนวย

รับรองระบบงานหองปฏิบัติการ ดําเนินงานตามมาตรฐาน 

People   in focus
º¡.  ·Ñ¡·ÒÂ

ÇÈ.   ÇÑ¹¹Õé
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ÇÈ.   ÇÑ¹¹Õé
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ISO/IEC 17011 ท่ีไดลงนามขอตกลงวาดวยการยอมรับ

รวมกับองคกรภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาดวยการรับรองหอง

ปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation 

Cooperation Mutual Recognition Arrangement, 

APLAC) และองคกรระหวางประเทศวาดวยการรับรอง

หองปฏิบตักิาร (International Laboratory Accreditation 

Cooperation, ILAC) โดยเป นหน วยรับรองเดียว

ในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ ให 

การรับรองผู จัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหอง

ปฏบิตักิาร ดานทดสอบ ทดสอบทางการแพทย และสอบเทยีบ 

กรมวิทยาศาสตรบริการยังมีความพรอมดานบริการ

สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง เชน ดานอาหาร สมุนไพร แกว เซรามิก ที่พรอม

สรางเครือขายในประชาคมอาเซียน

วศ.วนัน้ี เปนหองปฏบิตักิารอางองิดานวสัดสุมัผสั
อาหารของประชาคมอาเซียน

กรมวิทยาศาสตรบริการเขาไปมีสวนรวมในคณะ

กรรมการผลติภณัฑอาหารสาํเรจ็รปูและผลติภณัฑยาง ไดรบั

มติจากคณะกรรมการที่ปรึกษาดานมาตรฐานและคุณภาพ

ของอาเซียน ดานอาหารสําเร็จรูป (ASEAN Consultative 

Committee on Standard and Quality-ACCSQ-PFP-

WG) ในการประชุมครั้งที่ 15/2555 ที่ประเทศอินโดนีเซีย 

ใหจดัตัง้หองปฏบิตักิารอางองิดานวสัดสุมัผสัอาหารใหเสร็จ

ภายในป พ.ศ. 2557 ซึ่งไดมีกําหนดใน AEC Scorecard 

ทําใหประเทศไทยเปนผูนําของประเทศในกลุมอาเซียนใน

การพฒันามาตรฐานของวสัดสุมัผสัอาหาร/สารปนเปอนอัน

เนือ่งมาจากวสัดสุมัผสัอาหารและผลติภณัฑยางของอาเซยีน 

นอกจากนีย้งัสามารถเปนหองปฏบิตักิารอางองิของอาเซยีน

ในกรณีที่มีขอพิพาทอันเนื่องมาจากผลการทดสอบกรณี

ที่มีการโตแยงของประเทศคูคาในอาเซียน ชวยผลักดันใน

การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

ซึ่งมีการคาขายกันมากกวาแสนลานบาท และสามารถขจัด

อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี อันจะเปนการสนับสนุน

ผูประกอบการ ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในประเทศ

เพือ่เพิม่มลูคาการคาขายในภมูภิาคอาเซยีนและภมูภิาคอืน่ๆ 

ของโลก และมีแผนดําเนินการจัดต้ังหองปฏิบัติการอางอิง

ของอาเซียนดานผลิตภัณฑยางในอนาคต 

วศ.วนันี ้เปนศนูยกลางของอาเซยีนในการพฒันา
ศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการ ทดสอบความ
ชํานาญหองปฏิบัติการ และเปนหนวยรับรองหอง
ปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตรบริการพรอมเปนศูนยกลางของ

อาเซียนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการ 

ทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ และเปนหนวยรับรอง

ระบบงานหองปฏิบัติการ เชนในปจจุบันไดใหความรวมมือ

แกประเทศฟลิปปนสและประเทศเวียดนาม ในการสงเสริม
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กรมวิทยาศาสตรบริการ

และใหการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบ

ความชํานาญหองปฏิบัติการดานอาหาร เพื่อใหบุคลากร

หองปฏิบัติการของประเทศและกลุมประชาคมอาเซียนได

รับการพัฒนาใหมีทักษะความเชี่ยวชาญ ดานการวิเคราะห

ทดสอบคุณภาพสินคาท่ีเปนไปตามมาตรฐาน มาตรฐาน

ความปลอดภัย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ใหหองปฏิบัติ

การทดสอบของประเทศและกลุมประชาคมอาเซียนไดรับ

การพฒันาใหมคีวามเชีย่วชาญดานการวเิคราะหทดสอบและ

เปนที่ยอมรับในระดับสากล สรางความพรอมในการตรวจ

สอบผลติภณัฑเพือ่การใชเครือ่งหมายรบัรองอาเซียน ซ่ึงจาก

การสํารวจพบมีหองปฏิบัติการมากกวา 8,000 หองที่ยังไม

เปนไปตามมาตรฐานสากล และจาํเปนอยางยิง่ทีต่องดําเนนิ

การอยางเรงดวน เพือ่ใหมปีรมิาณเพยีงพอตออตัราการขยาย

ตวัของภาคการผลติ  เปนการสงเสรมิใหประเทศไทยเปนฐาน

การผลิตสินคาของอาเซียน ที่มีระบบการควบคุมคุณภาพ

การผลติทีไ่ดมาตรฐาน ยกระดบัคณุภาพสนิคาอตุสาหกรรม

ของไทยและกลุมอาเซียนใหไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของ

ประเทศคูคาและสามารถแขงขันไดในตลาดการคาสากล 

วศ.วันนี้ เปนเครือขายสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพื่อบริการประชาคมอาเซียน

ประเทศไทยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติที่จะ

ผลักดันใหประเทศสามารถแขงขันไดในระดับสากลดวย 

“เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based economy) 

หรือ สังคมฐานความรู (Knowledge-Based Society)” ซึ่ง

เปนการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน การเปดเสรี

ของโลกและสภาพทางธุรกิจที่แขงขันอยางมากในปจจุบัน 

จําเปนอยางยิ่งที่ตองใชความรูเปนตัวขับเคลื่อนหลักดาน

การผลติและสรางมลูคาเพิม่ พฒันาขดีความสามารถทัง้ดาน

การคา การบริการ และการลงทุนทางปญญา สงเสริมการ

พัฒนางานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(R&D) ตองมีเครือขายสารสนเทศเชื่อมโยงคลังขอมูล คลัง

ความรู ระหวางประเทศเพือ่ตอยอดเปนองคความรู สงผลให

เกิดการถายเทความรู (Knowledge transfer) แลกเปลี่ยน

เรียนรู เปนการสงเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ

สูวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การเรียนรูตลอด

ชีวิต กรมวิทยาศาสตรบริการพรอมเปนศูนยกลางเครือขาย

สารสนเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่บรกิารประชาคม

อาเซยีน สรางความรวมมอืระหวางหนวยงาน องคกรภาครฐั 

สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ดานการบริหารจัดการ 

ดานการเขาถึงคลังขอมูล (Data Bank) และคลังความรู 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Institutional Repository)

ในรูปแบบดิจิทัล เชื่อมโยงเครือข ายภายในประเทศ

และตางประเทศในประชาคมอาเซยีน ใหเกดิการแลกเปลีย่น

และแบงปนทรัพยากรแกประชาชนในประชาคมอาเซียน 

เกดิความคดิอยางเปนระบบแบบวทิยาศาสตร ตอยอดความรู 

สรางนวัตกรรม นําไปสูความสามารถในการแขงขันสูงของ

ภูมิภาคในประชาคมอาเซียน และเวทีโลก ตลอดจนพัฒนา

ทักษะและสมรรถนะดานตางๆ ของบุคลากรรวมกัน

วศ.วันนี ้สนบัสนนุสนิคาฮาลาลไทยสูครวัของโลก 
และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ผลิตภัณฑฮาลาลครอบคลุมสินคาหลากหลายทั้งที่

เปนอาหารและไมใชอาหาร ตั้งแตเครื่องสําอาง เครื่องดื่ม 

ซอสปรุงรส อาหารแชแข็ง และคุกกี้ ดังนั้นโอกาสของ

ประเทศไทยในอตุสาหกรรมฮาลาลทีจ่ะขยายฐานการตลาด

ไปยงัประเทศประชาคมอาเซียน ทีม่ปีระชากรประมาณ 600 

ลานคน ซึ่งเปนชาวมุสลิมประมาณ 300 ลานคน ผนวกกับ

นโยบายของประเทศไทยที่จะผลักดันใหเปนครัวของโลก 

อาหารฮาลาลเปนอาหารที่มีผูบริโภคมาก โดยไทยสงออก

อาหารฮาลาลเปนอันดับที่ 6 ของตลาดโลก ในป 2554 มี

มูลคาสงออกมากกวา 2 แสนลานบาท ไดแก อาหารทะเล

กระปองและแปรรูป ผักผลไมกระปองและแปรรูป และ

อาหารสาํเรจ็รปูอืน่ๆ ถอืวาประเทศไทยมคีวามพรอมในการ

เปนฐานการผลิต เปนแหลงวัตถุดิบทางการเกษตรของโลก 

นอกจากวตัถดุบิทางดานอาหารแลว ประเทศไทยยงัมคีวาม

หลากหลายทางชีวภาพ เชน สมุนไพร ทําใหประเทศไทยมี

ความโดดเดนในดานการทองเที่ยวและบริการ ซึ่งสามารถ

ดึงดูดนักทองเที่ยวทั่วโลก รัฐบาลไทยมีการสนับสนุนการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชน สปา นวดแผนไทย กอใหเกิดการ

สรางงาน และใชทรัพยากรในทองถ่ิน โดยเฉพาะสมนุไพร ซึง่

ไดถกูนาํมาแปรรปูเปนผลติภณัฑเครือ่งสาํอางและผลติภณัฑ

ทีใ่ชในสปา มคีณุภาพตามมาตรฐาน และตามหลักเกณฑและ

วิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) 
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และเปนสินคาสงออกที่ยอมรับในระดับโลก แตยังไมมีการ

ผลติเครือ่งสาํอางตามมาตรฐานฮาลาล ซึง่จาํเปนตองนาํเอา

หลกัเกณฑทีส่อดคลองตามบทบญัญตัขิองศาสนาอสิลามเขา

มาใชเพือ่ใหไดเครือ่งหมายรบัรองฮาลาล ปจจบัุนธรุกจิเครือ่ง

สาํอางฮาลาล มีมูลคาประมาณ 560 ลานเหรยีญสหรฐัทัว่โลก 

และจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป

การเขาสูประชาคมอาเซียน เปดตลาดการคาเสรี 

ทําใหผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ของไทยไดรับผลกระทบ เน่ืองจากสินคาฮาลาลจากตาง

ประเทศที่เปนประเทศมุสลิมจะเขามาตีตลาดในประเทศ 

ดังน้ันผูประกอบการไทยตองมีการตื่นตัวและปรับตัวเพื่อ

สรางใหเปนโอกาส ตองเรงสรางขีดความสามารถ โดย

กรมวิทยาศาสตรบริการมีความพรอมในการสงเสริมและ

สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการอาหารและ

เครื่องสําอางสมุนไพร เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

ผลติภณัฑใหไดรบัการรบัรองมาตรฐานฮาลาล พรอมแขงขนั

ในเวทีตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

วศ.วันน้ี เสริมสรางความเขมแข็งอุตสาหกรรม
รายสาขา ดานมาตรฐานการทดสอบและยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมเซรามิกและแกวเปนอุตสาหกรรมที่มี

การใชวัตถุดิบในประเทศสูง มีการจางแรงงานสูงไมนอย

กวา 75,000 คน/ป และชวยกระจายรายไดไปสูชนบท มี

มูลคารวมไมนอยกวา 55,000 ลานบาท/ป มีปริมาณการ

สงออกไมตํ่ากวา 65,000 ลานบาทตอป กรมวิทยาศาสตร

บริการไดเตรียมความพรอม โดยศูนยเทคโนโลยีเซรามิกได

ติดตาม เตรียมความพรอม และพัฒนาศกัยภาพการทดสอบ

วตัถดุบิ และผลติภณัฑใหไดมาตรฐานเปนทีย่อมรบัในระดบั

นานาชาต ิรองรบัใหทนัตอการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบและ

ขอกําหนดของนานาชาติ และการเปดตลาดเสรี ซึ่งมีผลให

มีสินคาเซรามิกทะลักเขามาขายตลาดในประเทศไดงายขึ้น 

อีกทั้งยังมีแผนในการเตรียมความพรอมผูผลิตระดับ SMEs 

และชุมชนของประเทศไทยใหเพิ่มศักยภาพในการผลิต

ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน เปนการสรางโอกาสในการขยาย
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ตลาด การดําเนินงานบูรณาการในประชาคมอาเซียนเปน

แนวทางหนึ่งเพื่อสนับสนุนภาคประชาชนและภาคการผลิต

ไทย เพื่อลดผลกระทบดานลบของภาคประชาชนในการ

บริโภคสินคาที่คุณภาพตํ่า และของภาคการผลิตในการเพิ่ม

ชองทางเขาถึงแหลงวัตถุดิบคุณภาพดีในประชาคมอาเซียน 

และมีการพัฒนาโครงการการพัฒนาความรวมมือระหวาง

ศูนยเช่ียวชาญดานแกวของไทยและอาเซียน ดําเนินการ

ตั้งแต ป พ.ศ. 2555-2557 เพื่อขยายพันธมิตรใหเกิดความ

รวมมือดานวิชาการระหวางหองปฏิบัติการแกวของกรม

วิทยาศาสตรบริการกับประเทศอาเซียน เชน Standards 

and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM) 

ประเทศมาเลเซีย Institute of Materials Research and 

Engineering (IMRE) ) ประเทศสิงคโปร Institute of Ma-

terials science ประเทศเวยีดนาม Industrial Technology 

Development Institute ประเทศฟลปิปนส และ Indone-

sian Institute of Science ประเทศอนิโดนเีซีย เปาประสงค

หลกั คอื ยกระดบังานดานแกวของอาเซยีน สามารถทดสอบ

ตามมาตรฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มการสงสินคา

ออกสูประชาคมโลก

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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คาความเปนแมเหล็กกับตุมนํ้าหนักมาตรฐาน

จิตตกานต อินเที่ยง*

การสอบเทยีบเครือ่งชัง่จะใชตุมนํา้หนกัมาตรฐานเปน

ตัวมาตรฐาน หากตุมน้ําหนักมาตรฐานท่ีนํามาใชมีคาความ

เปนแมเหล็กเกินคาท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน OIML R111 

จะสงผลใหการสอบเทียบเครื่องชั่งมีคาผิดพลาดเนื่องจาก

ปฏกิิรยิาทางแมเหลก็ระหวางตวัตุมนํา้หนกัมาตรฐานกบัสวน

ประกอบที่อยูภายในเครื่องชั่ง ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบ

คาความเปนแมเหลก็ของตุมนํา้หนกัมาตรฐานท่ีนาํมาใชงาน 

โดยทาํการพจิารณาคาความเปนแมเหลก็ถาวร ( M ) และคา

ขอบเขตความสามารถในการซึมซับแมเหล็ก ( χ ) ถาตุมนํ้า

หนักที่นํามาตรวจสอบมีคาเกินที่กําหนดจะพิจารณาไดวา

ตุมนํ้าหนักมาตรฐานนั้นไมมีคุณสมบัติเปนไปตามระดับชั้น 

(Class) ทีก่าํหนดไว วธิทีีใ่ชในการตรวจสอบคาความเปนแม

เหล็กของตุมนํ้าหนักมาตรฐานมีหลายวิธีดังตอไปนี้

1. การวัดคาความเปนแมเหล็กถาวรโดยใชเครื่อง 

Gaussmeter

คาความเปนแมเหล็กถาวรของตุมนํ้าหนักมาตรฐาน

สามารถประเมินไดจากการวัดสนามแมเหล็กบริเวณใกลๆ 

กับตุมนํ้าหนักดวยเครื่อง Gaussmeter (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เครื่อง Gaussmeter

2. การวัดคาความสามารถในการซึมซับแมเหล็กโดย

พิจารณาจากคุณลักษณะของวัสดุ

คาความสามารถในการซมึซบัแมเหลก็ของตุมนํา้หนกั

มาตรฐานสามารถอางองิไดจากคาทีไ่ดจากการวดัชิน้ทดสอบ

ที่นํามาจากชิ้นโลหะที่ใชผลิตตุมนํ้าหนัก สวนตุมนํ้าหนักที่มี

คานอยกวา 2 กรัมใหอางขอมูลจากผูผลิต

3. การวัดคาความเปนแมเหล็กถาวรและคาความ

สามารถในการซมึซบัแมเหลก็โดยใชเครือ่ง Susceptometer

วิธีนี้ใชพิจารณาทั้งคาความเปนแมเหล็กถาวรและคา

ความสามารถในการซึมซับความเปนแมเหล็ก รูปที่ 2 แสดง

เครื่อง Susceptometer ที่มีใชอยูในปจจุบัน วิธีนี้ไมเหมาะ

สมกับตุมนํ้าหนักที่ไมเปนชิ้นเดียว (Multi-piece weight)

รูปที่ 2 เครื่อง Susceptometer

4. การวัดคาความสามารถในการซึมซับแมเหล็กโดย

ใชวิธีการดูด

หลักการของวิธีนี้ไดแสดงไวในรูปที่ 3 โดยจะมีแม

เหล็กอยูตรงกลางระหวางตุมนํ้าหนักมาตรฐานและตัววัสดุ

อางองิทีรู่คา permeability แลว จากนัน้ทาํการเปรยีบเทยีบ

ดวูาแมเหลก็ดดูตดิกบัวตัถใุดแสดงวาวตัถนุัน้มคีา permea-

bility ( rµ ) มากกวา ซึง่สามารถคาํนวณหาคาความสามารถ

ในการซึมซับแมเหล็ก χ  ไดจากสมการ ( )χµ += 1r  

*นักวิทยาศาสตรชํานาญการ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ

People   in focus
º¡.  ·Ñ¡·ÒÂ

ÇÈ.   ÇÑ¹¹Õé
ÊÃÃ   ÊÒÃÐ   
º·¤ÇÒÁ  ¾ÔàÈÉ
Science   ÊäµÅ�Ê¹Ø¡

à¡Ãç´ÇÔ·Â�
DSS   News

12 



รูปที่ 3 เครื่องมือสําหรับวัดคาความสามารถในการซึมซับแมเหล็ก

โดยวิธีการดูด

5. การวัดคาความสามารถในการซึมซับแมเหล็กโดย

ใชเครื่อง Fluxgate Magnetometer

วิธีนี้จะทําการวัดคา relative magnetic perme-

ability เชนเดียวกับวิธีการดูด แตใชเครื่อง Fluxgate 

Magnetometer (รูปที่ 4) ที่มีหัววัดคา permeability ติด

อยูที่เครื่องมือ

รูปที่ 4 เครื่อง Fluxgate Magnetometer

สําหรับวิธีแกไขปญหาที่เกิดจากความเปนแมเหล็ก

ของตุมนํ้าหนักมาตรฐานนั้น ไดแก การ demagnetize ตุม

นํ้าหนักมาตรฐานกอนการชั่ง การเพิ่มระยะหางระหวางตัว

ตุมนํ้าหนักมาตรฐานที่จะชั่งกับจานชั่งนํ้าหนักซึ่งสามารถ

ทําไดโดยใชบีกเกอรควํ่าหรือชิ้นไมวางไวระหวางตัวตุมนํ้า

หนักมาตรฐานและจานชั่งนํ้าหนัก หรือการใชเครื่องชั่งที่มี

ระบบชัง่ขางใตเครือ่ง การใชอปุกรณปองกนั ซึง่อาจมีรปูแบบ

เปนแผนฟอยล หรือรูปทรงกระบอก รูปที่ 5 แสดงตัวอยาง

ของจานเครื่องชั่งที่ไดรวมเทคนิคการเพิ่มระยะทางและมี

อุปกรณปองกันเอาไวดวยกัน 

รูปที่ 5 จานเครื่องชั่งแบบพิเศษที่ใชประกอบการชั่งวัตถุที่มีความ

เปนแมเหล็ก

การตรวจสอบความเปนแมเหล็กของตุมนํ้าหนัก

มาตรฐานนั้นมีความสําคัญเนื่องจากตุมนํ้าหนักมาตรฐานที่

มีคาความเปนแมเหล็กอาจสงผลใหคานํ้าหนักมีคาผิดพลาด

ไปได โดยเฉพาะตุมนํา้หนกัทีผ่ลติมาใหมและตุมนํา้หนกัทีถ่กู

นาํมาใชงานเปนครัง้แรก หรอืตุมนํา้หนกัทีใ่ชงานแลวและเกิด

ความสงสยั โดยกรมวทิยาศาสตรบรกิารมโีครงการทีจ่ะจัดหา

เครื่องมือเพื่อทําการวัดคาความเปนแมเหล็กนี้

เอกสารอางอิง
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Climate Change มหันตภัย ทําลายโลก

ธนกร ศิริกิจ*

โลก ของเรามีการเปลี่ยนแปลงดานสภาพอากาศอยูตลอดเวลา นักวิทยาศาสตรเชื่อวาการเปลี่ยนแ ปลงสภาพภูมิ
อากาศ (Climate change) เกิดขึ้นโดยสาเหตุทางธรรมชาติและมนุษยเปนตัวการสําคัญทั้งทางตรงและทาง

ออม การเปล่ียนแปลงโดยสาเหตทุางธรรมชาตน้ัินจะคอยๆ เกิดขึน้ชาๆ อาศยัระยะเวลายาวนาน แตการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
จากการกระทําของมนุษย จะเห็นผลไดในระยะเวลาที่สั้นกวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมใชเรื่องใหมของโลกใบนี้ โลก
ของเรามกีารเปลีย่นแปลงมาแลวนับครัง้ไมถวน แตสิง่ท่ีนาเปนหวงในปจจบุนัคือการเกิด “การเปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็” 
หรือ ปรากฏการณที่เกิดภาวะโลกรอน ขึ้น สงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจชาวโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได  

* บรรณารักษปฏิบัติการ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ.

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมี

หลายประเด็น อาทิ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก การที่ฝน

ไมตกตองตามฤดูกาล ความแหงแลง นํ้าทวม สุขอนามัย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ จากการศึกษาของ คณะ

กรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ หรือ IPCC (Intergovernmental Panel on Cli-

mate Change) พบวาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศมีการเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็ในปจจบัุนนีอ้ณุหภมูโิลก

สูงกวาที่เคยเปน

ขอรวบรวมตัวอยางปรากฏการณของการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้ แปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้ 

1. ภูเขานํ้าแข็งทั่วโลกละลาย (พ.ศ. 2543) อัตรา

การละลายของภูเขานํ้าแข็งในแถบกรีนแลนดสูงขึ้น เปนผล

ใหระดับนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น เกิดภาวะนํ้าทวม ภัยแลง ซึ่งทวี

ความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากภาวะที่โลกรอนขึ้นสงผลตอ

สมดุลและวัฏจักรของนํ้าในโลก 

2. คลืน่ความรอน (พ.ศ. 2546 ) ในทวปียโุรป ในชวง

หนารอน ทีห่นกัทีสุ่ด ไดคราชวีติประชาชน กวา 20,000 คน 

3. พายุหมุนนารกิส (พ.ศ. 2551)  เกิดเหตุการณ

พายุหมุน พัดกระหนํ่ามหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ กอภาวะ

มหันตภัยทุกบริเวณโดยเฉพาะในประเทศพมา มีผูเสียชีวิต

กวา 5 หมื่นคน สูญหายกวา 4 หมื่นคน โดยสํานักขาวตาง

ประเทศไดรายงานวามีผูคนในพมากวา 2-3 ลานคนกลาย

เปนผูไรบาน

4. เหตุการณ มหาอุทกภัย (พ.ศ.2554) ใน

ประเทศไทย หลายจังหวัดของประเทศตาง ๆ ไดรับผลกระ

ทบอยางหนกั ทัง้บานเรอืน พืน้ทีเ่กษตรกรรม เสยีหาย สถาน

ประกอบการตางๆ สนามบิน รวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมที่

ตองปดลง นับเปนความเสียหายที่เปนมูลคามหาศาลของ

ประเทศ 
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* บรรณารักษปฏิบัติการ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ.
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5. เหตุการณนํ้าทวมในเมืองตางๆ ในประเทศ

อิตาลี (พ.ศ. 2555) ชวงเดือนตุลาคม เปนปรากฏการณนํ้า

ทวมที่หนักที่สุดเปน 6 เทา ในรอบ 150 ป ของเมืองนี้ สง

ผลใหประชาชนเสียชีวิตไป 9 คน และสูญหายอีก 6 คน และ

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 ฝนที่ตกติดตอกันเปนระยะ

เวลาหลายวันก็ทําใหเมืองเวนิสมีระดับนํ้าทวมสูงกวา 150 

เซนติเมตร 

6. พายุเฮอรเิคนแซนดี ้(พ.ศ. 2555) ลาสดุเมือ่เดอืน

พฤศจกิายนทีผ่านมาไดเกดิพายพุดัถลมรฐัตางๆ ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาและประเทศแคนาดา ทาํใหมผีูเสยีชวีติมากถงึ 

167 คน โดยนํา้ทะเลไหลทะลกัเขาทวมเมอืงใหญๆ  และสราง

ความเสียหายในวงกวาง 

ขอมูลของ IPPC ชี้วาในศตวรรษที่ 21 นี้อุณหภูมิ

โดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นระหวาง 1.4 – 5.8 องศาเซลเซียส ซึ่ง

สอดคลองกับขอมูลของนาย Jeremy Littell นักวิจัยดาน

สภาพภูมอิากาศและภยัพบัิตแิหง University of Washing-

ton ทีเ่ช่ือวาภายในป ค.ศ.2050 อณุภมูขิองโลกจะสงูขึน้ปละ 

1 องศาเซลเซียสหรือมากกวา ซึ่งจะมีผลกระทบทําใหตนไม

แหงตายเพราะสญูเสยีความชืน้ และแปรสภาพเปนเชือ้เพลงิ

ช้ันด ีรวมถงึ “การเปลีย่นแปลงฤดกูาลทีผ่ดิปกต”ิ ซึง่ทาํให

มัน่ใจวาประเทศสหรฐัอเมรกิาฝงตะวนัตก และปาในหลายๆ 

ทวีปทั่วโลกจะเกิดไฟปายาวนานและขยายวงกวางกวาเดิม 

ทั้งนี้วิกฤติการณดังกลาวจะกอใหเกิดการเพิ่มขึ้น

ของระดับนํ้าทะเลอยางนอย 0.09 เมตร และอาจสูงถึง 

0.88 เมตร สวนการเพิ่มของอุณหภูมิ และระดับนํ้าทะเลใน

ระดับที่สูงขึ้นนั้น จะนํามาซึ่งหายนะทั้งตออารยธรรมมนุษย 

ธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพ 

อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ทําใหฤดูกาลตางๆ เปล่ียนแปลง

ไป สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไปก็จะคอยๆสูญพันธุไปในที่สุด

สรปุ สภาพความสมดลุของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปทกุๆ 

วนั มนษุยทกุคนตองตระหนกัในเร่ืองนีใ้หมากยิง่ขึน้ และลด

การเอาเปรียบธรรมชาติลงใหมากที่สุด เพราะตลอดหลาย

รอยปแหงการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ผานมา 

มนุษยไดทําลายความสมดุลของธรรมชาติไปอยางมหาศาล 

บทเรยีนทีธ่รรมชาตไิดสัง่สอนพวกเราดวยปรากฏการณตางๆ 

ทั้งที่กลาวมาและไมไดอางถึง เปนเครื่องบงชี้ใหเห็นแลววา 

โลกเร่ิมขาดเสถียรภาพและสามารถที่จะเกิดวิกฤติการณ

ตางๆ ในอนาคตไดตลอดเวลา และจะทวีความรุนแรงมาก

ยิ่งข้ึนเร่ือยๆ วันนี้พวกเราจึงควรตระหนักในเรื่องการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ อยางเหมาะสม ลดการปลอยมลพิษสู

ชั้นบรรยากาศ และเตรียมตัวรับมือ รวมทั้งเรียนรูวิธีการเอา

ตัวรอด เมื่อเกิดภัยพิบัติตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา

ในอนาคต วนันีย้งัไมสายเกนิไปทีเ่ราจะรกัษาโลกใบนีร้วมกนั

เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. หยุดโลกรอนดวยชีวิตพอเพียง. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรม , 2550, 54 หนา

คูมอืการสอนเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ = Keep it cool!. กรุงเทพฯ : บริติช เคานซิล, 2550, 78 หนา.

จีรวรรณ สัมฤทธิ์ดี. Climate Change เรื่องใกลหรือไกลตัว. วารสาร อพวช. เมษายน, 2555, ปที่ 10, ฉบับที่ 

 118, หนา 22-23.

นาฏสุดา ภูมิจํานงค. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

 [ออนไลน]. [อางถงึวนัที ่3 ธนัวาคม 2555]. เขาถงึไดจากอนิเทอรเนต็ : http://www.navy.mi.th/navedu/acd 

 /data_docu/navy_university/4_institues_no_12/dr_nathsuda_pumijumnong.pdf.
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แกสธรรมชาติจากหินดินดาน: ทางเลือกใหมของพลังงานโลก

เจนจิรา ภูริรักษพิติกร*

ปจ จุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับการขยายตัวของประชากร
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เปนผลใหมีความตองการใชพลังงานในกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้นอยางปฏิเสธไมได ทั้งในภาค

การคมนาคมขนสง อุตสาหกรรม การเกษตร การกอสราง เปนตน ทําใหแหลงพลังงานที่มีอยูเดิมถูกใชจนเริ่มขาดแคลน 
ประกอบกบัราคานํา้มนัในตลาดโลกมคีวามผนัผวนสงู พลงังานหมุนเวยีนมีกําลงัการผลติตํา่ รวมท้ังความเสีย่งจากพลงังาน
นิวเคลียรและถานหิน จึงมีการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อหาแหลงพลังงานใหม ๆ มาใชเปนพลังงานทดแทนในอนาคต สําหรับ
พลังงานทางเลือกใหมที่ทั่วโลกกําลังใหความสนใจอยูในขณะนี้คงหนีไมพน “แกสธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale gas)” ซึ่ง
เปนแกสธรรมชาตทิีถ่กูกกัเกบ็อยูในชัน้หนิชัน้ดนิทีม่คีวามหนาแนนสงูและลกึลงไปจากแหลงแกสธรรมชาตแิบบดัง้เดมิท่ีเราใชใน
ปจจบุนัทาํใหแกสธรรมชาตไิหลผานไดยาก จาํเปนตองอาศยัเทคโนโลยกีารขดุเจาะท่ีซับซอนกวาแกสธรรมชาตแิบบดัง้เดมิ โดย
คุณสมบัติของ shale gas นั้นพบวาไมแตกตางจากแกสธรรมชาติที่ใชกันทุกวันนี้อยางมีนัยสําคัญแตอยางใด 

การขุดเจาะแกสธรรมชาติจากจากหินดินดาน
แกสธรรมชาติจากหินดินดาน คือ แกสธรรมชาติที่

เกิดจากการทับถมของซากพืชและสัตวท่ีตายทับถมกันมา

เปนเวลาหลายลานปและถูกตรึงไวภายในช้ันหินดินดาน

ที่มีคุณสมบัติยอมใหแกสไหลผานยาก เปนแกสธรรมชาติ

ในกลุม Unconventional Gas โดยหินดินดานดังกลาวมี

สวนประกอบของนํ้ามันและแกสธรรมชาติ แกสธรรมชาติ

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตรบริการ

ภาพที่ 1 แหลงแกสธรรมชาติประเภท Unconventional Gas และ Conventional Gas (ณัฐวุฒิ อินทร, 2555)
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ประเภทนี้แตกตางจากแกสธรรมชาติที่เราใชกันอยู ใน

ปจจุบัน (Conventional gas) ตามแหลงกักเก็บดังภาพที่ 1 

เนื่องจากแกสธรรมชาติประเภท Conventional gas จะอยู

ภายในโพรงของชั้นหินที่ลึกไปในผิวโลก ซึ่งสามารถขุดมาใช

ประโยชนไดงาย ขณะทีแ่กสธรรมชาติประเภท Unconven-

tional Gas เชน แกสธรรมชาติจากหินดินดานจะอยูลึกลง

ไปถึงชั้นหินดินดาน 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ

เมื่อพิจารณาจากแหลงของแกสธรรมชาติจาก

หินดินดานในชั้นหินดินดาน การขุดเจาะนําแกสธรรมชาติ

ขึ้นมาใชทําไดยาก จึงตองอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งคิดคน

โดยสหรัฐเอมริกาดังภาพที่ 2 คือ การขุดเจาะแบบแนว

ราบ (Horizontal Drilling) เพื่อชวยเพิ่มผิวสัมผัสระหวาง

หลุมเจาะกับช้ันหิน ควบคูกับวิธีทําใหแตกทางไฮดรอลิก 

(Hydraulic Fracturing) โดยการใชนํา้แรงดนัสงูผสมกบัสาร

เคมีและทราย ในการทําใหหินดินดานราวและปลดปลอย

แกสธรรมชาติออกมา ทําใหสามารถผลิตแกสธรรมชาติ

จากหินดินดานไดในปริมาณมากข้ึนในตนทุนที่ตํ่าลง ซึ่ง

เทคโนโลยีนี้สามารถใชไดกับการขุดเจาะนํ้ามันไดเชนกัน

สถานการณการใชแกสธรรมชาติจากหินดินดาน
ของโลก

แกสธรรมชาตจิากหนิดนิดานถูกคนพบครัง้แรกเมือ่ป 

พ.ศ. 2364 ที่เมืองฟโดเนีย นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

และถูกขุดมาใชมากขึ้นในชวง พ.ศ. 2513 - 2523 เนื่องจาก

สหรัฐอเมริกาเกิดภาวะขาดแคลนแกสธรรมชาติ จึงมีการ

สํารวจแกสธรรมชาติจากแหลงอื่น ๆ  มากขึ้นนอกเหนือจาก

แหลงเดิมที่มีอยู เชน แกสธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน ชั้น

ถานหนิ (Coal seam) ชัน้หนิทราย (Tight sandstone) จาก

ขอมลูดงัภาพที ่3 พบวาสหรฐัอเมรกิามกีารขดุแกสธรรมชาติ

จากหินดินดานมาใชเปนแหลงพลังงานมากขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 

2533 จนถึงปจจุบัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งนี้เปน

เพราะแกสธรรมชาตปิระเภท conventional gas ทีเ่ราใชกนั

อยูในปจจุบันมีปริมาณลดลง ขณะที่แกสธรรมชาติประเภท 

unconventional gas โดยเฉพาะอยางยิง่แกสธรรมชาตจิาก

หินดินดานมีบทบาทมากขึ้น 

การคนพบแหลงพลังงานใหมในสหรัฐอเมริกานี้ 

เปนการลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ ทําใหราคา

พลังงานถูกลง สงผลตอการลดตนทุนการผลิตสินคาและ

บริการ รวมถึงเปนการสรางงานใหคนในประเทศอีกดวย 

เปนโอกาสใหสหรัฐอเมริกากลับมามศีกัยภาพในการแขงขนั

กับตางประเทศไดมากขึ้น และคาดไดวา หากประเทศ

มหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาสามารถปฏิวัติพลังงานผาน

เทคโนโลยี แกสธรรมชาติจากหินดินดาน ไดสําเร็จ ในไม

ชากระแสดังกลาวยอมที่จะขยายไปยังประเทศอื่น ๆ เชน

กัน เนื่องจากแหลงสํารองปริมาณแกสธรรมชาติของโลก

นอยลงเร่ือย ๆ แตทุกประเทศกลับมีความตองการใชแกส

ธรรมชาติมากขึ้น เพราะพลังงานเปนปจจัยหนึ่งในการชวย

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศใหสามารถแขงขนั

กับประเทศอื่นได 

ภาพที่ 2 การขุดเจาะดวยวิธีการทําใหแตกทางไฮดรอลิก (ณัฐวุฒิ อินทร, 2555)
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ภาพที่ 3 แกสธรรมชาติที่ผลิตไดจากแหลงตางๆ ในสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2533-2578 (ค.ศ. 1990 – 2035)

หนวย: ลานลานลูกบาศกฟุต (U.S. Energy Information Administration, 2012)

ปจจุบันทั่วโลกมีการคนพบแกสธรรมชาติจาก

หินดินดาน ทั้งหมด 48 หลุม คลอบคลุม 32 ประเทศ มี

ปรมิาณรวมทัง้หมด 170 ลานลานลกูบาศกเมตร คดิเปนรอย

ละ 40 ของแหลงสํารองแกสธรรมชาติในปจจุบัน โดยจีนมี

แหลงแกสธรรมชาติจากหินดินดานมากที่สุดในโลก คิดเปน

รอยละ 21 ของปรมิาณแกสธรรมชาตจิากหนิดนิดานทัง้หมด

ที่คนพบ รองลงมา ไดแก สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งมีอยู

ประมาณรอยละ 14 และ 11 ตามลาํดบั ในอนาคตอาจมกีาร

คนพบแหลงแกสธรรมชาติจากหินดินดานในประเทศอื่นๆ 

เพิ่มขึ้นหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีการขุดเจาะที่ทันสมัย

และการสํารวจทางธรณีวิทยาท่ีแมนยํา สําหรับประเทศจีน

อีกหนึ่งประเทศมหาอํานาจของโลกเริ่มมีการสนับสนุนการ

สํารวจขุดเจาะแกสธรรมชาติจากหินดินดานมากขึ้น แมวา

ปจจุบันจีนยังไมมีการผลิตแกสธรรมชาติจากหินดินดาน 

แตจีนไดตั้งเปาการผลิตแกสธรรมชาติจากหินดินดานไวป

ละ 6.5 พันลานลูกบาศกเมตรภายในป พ.ศ. 2558 และจะ

เพิ่มเปนปละ 60-100 พันลานลูกบาศกเมตรภายในป พ.ศ. 

2563 สําหรับประเทศไทยยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับแหลงแกส

ธรรมชาติจากหินดินดานแตอยางใด

นอกจากแกสธรรมชาตจิากหนิดนิดาน จะมคีณุสมบตัิ

เชนเดียวกับแกสธรรมชาติที่ใชกันในปจจุบันนี้ กลาวคือ

สามารถนําไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแส

ไฟฟาไดถูกกวาถานหิน เปนวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีเพื่อผลิตเม็ดพลาสติก เสนใยตางๆ และเปนแกส

เชื้อเพลิงท่ีใชในรถยนตไดเชนเดียวกับแกสธรรมชาติทั่วไป 

รวมทั้งจัดเปนเชื้อเพลิงสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เพราะปลอยแกสคารบอนไดออกไซดนอยที่สุดเมื่อเปรียบ

เทยีบนํา้มนัและถานหนิ ในอนาคตแนนอนวาแกสธรรมชาติ

จะมคีวามสาํคญัเพิม่มากขึน้ ในขณะทีน่ํา้มนั และถานหนิจะ

ลดบทบาทลง เนื่องจากพลังงานทั้งสองชนิดมีปริมาณลดลง

และสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการขุดเจาะแกส
ธรรมชาติจากหินดินดาน

  อยางไรก็ตามแมวาแกสธรรมชาติจากหินดินดาน

เปนอีกหน่ึงทางเลือกของวงการพลังงาน แตประเด็นหนึ่ง

ที่กําลังถูกจับตามอง คือ ผลกระทบจากการขุดเจาะแกส

ธรรมชาติจากหินดินดานโดยวิธีทําใหแตกหักทางไฮดรอลิก

ที่มีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งการขุดเจาะโดยวิธีนี้ตองใชนํ้าปริมาณ

มากอาจทําใหพื้นท่ีบริเวณนั้นเกิดการขาดแคลนนํ้าไดหาก

ขาดการบริหารจัดการนํ้าที่ดี นอกจากนั้นการผสมสารเคมี

ลงในนํา้เพือ่สรางรอยราวในชัน้หนิดนิดาน อาจทาํใหเกดิการ

เจอืปนของสารพษิในน้ําใตดนิ ซึง่สงผลตอคณุภาพและความ

สะอาดของนํา้ดืม่ อีกท้ังอาจเกดิการรัว่ซมึของแกสมเีทนจาก

ชั้นหินดินดานซึ่งกอใหเกิดภาวะโลกรอน ขณะเดียวกันการ

ขุดเจาะดวยเทคโนโลยีทําใหแตกทางไฮดรอลิก อาจมีผลให

เกดิแผนดนิไหวขนาดเลก็จากการขุดเจาะแกสธรรมชาติจาก

หินดินดานที่อยูลึกลงไปจากผิวโลกมากขึ้น อยางไรก็ตามยัง

ไมมีการรายงานอยางเปนทางการเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่ง

แวดลอมจากการขุดเจาะดวยวิธีดังกลาว 

เมื่อพิจารณาถึงการขุดเจาะแกสธรรมชาติจากชั้น

หนิดนิดานขึน้มาใช แมจะเปนทางเลอืกหนึง่ของการหาแหลง

พลังงานทดแทนในอนาคต แตควรพิจารณาใหรอบดานทั้ง

ผลดีและผลเสีย เชน การนําไปใชเชิงพาณิชย ความคุมทุน 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมเชนนั้นแลวการขุดเจาะแกส

ธรรมชาตจิากหนิดนิดานขึน้มาใช โดยขาดการบรหิารจดัการ

ที่ดี อาจกลายเปนดาบสองคม กลาวคือ แมจะไดพลังงาน

สะอาดและราคาถูกมาใช อาจตองแลกกับการสรางความ

เสียหายใหกับสิ่งแวดลอมไดเชนกัน

ผลตอประเทศไทยเมือ่แกสธรรมชาตจิากหนิดนิดาน
ถูกนํามาใชเชิงพาณิชย 

แมวายังไมมีขอมูลการคนพบแหลงแกสธรรมชาติ

จากหินดินดานในประเทศไทย แตในฐานะผูนําเขาแกส

ธรรมชาติจากตางประเทศมากถึงรอยละ 20 หากมีการนํา

เขาแกสธรรมชาติจากหินดินดานมาใชในเชิงพาณิชย จะสง

ผลดีตอประเทศไทยทําใหตนทุนพลังงานลดลง เนื่องจาก

ประเทศไทยใชแกสธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในภาคการผลิต

และอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ โดยมีสัดสวนในการใชแกส

ธรรมชาตเิพือ่ผลติกระแสไฟฟามากทีส่ดุ รองลงมาใชในภาค

อตุสาหกรรมปโตรเคม ีเซรามกิ แกว และกระจก รวมถงึภาค

ขนสงซึง่มแีนวโนมทีร่ถยนตจะเปลีย่นมาใชเชือ้เพลงิจากแกส

ธรรมชาติมากข้ึน นอกจากนีย้งัเปนการสรางความมัน่คงทาง

พลังงานใหกับประเทศไทยมากขึ้น เพราะเปนการการเพิ่ม

ทางเลือกในการนําเขาพลังงาน โดยไมตองผูกขาดการซื้อ

แกสธรรมชาติจากพมาเพียงประเทศเดียว
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 แมวาขณะนี้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใตยงัมีแหลงพลงังานอยูมาก เชน แหลงแกสธรรมชาตใิน

พมา กัมพูชา มาเลเซีย ถานหินในอินโดนีเซีย แหลงนํ้ามันใน

บรไูน พลงังานจากนํา้ในลาวและเวยีดนาม ความรอนใตพภิพ

ในฟลปิปนส แตเมือ่เขาสูยคุของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งเปนการรวม

กลุมเพื่อสรางความรวมมือในทุก ๆ  ดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี ทรัพยากรทางดานพลังงานถือเปนตัวขับ

เคลื่อนที่สําคัญยิ่งในการเพิ่มศักยภาพใหสามารถแขงขันกับ

ประเทศในภูมิภาคอื่นได หากมีความรวมมือท่ีดีและมีการ

บริหารจัดการการใชพลังงานที่เหมาะสม จะเปนการสราง

ความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกันเอง และเปนปจจัยสําคัญที่

จะทําใหกลุมประเทศ AEC มีความแขงแกรงและสามารถ

สรางอํานาจตอรองกับประเทศในภูมิภาคอื่นไดมากขึ้น 
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ประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิตอาหารแปรรูป

เพื่อการสงออก เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลาก

หลายและมีปริมาณการผลิตสูง นโยบายของภาครัฐจึงไดตั้ง

เปาหมาย และกําหนดเปนหนึ่งในภารกิจเรงดวนที่รัฐบาล

กําลังผลักดัน เพื่อใหประเทศไทยเปนครัวของโลก โดยกาว

ไปสูความเปนศนูยกลางการผลติอาหารของโลก ดวยเลง็เหน็

ถึงศักยภาพอันเกิดจากรากฐานที่มั่นคงดานการเกษตรโดย

มีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกลไกสนับสนุนในการนี้ 

และ “ตลาดอาหารฮาลาล” เปนเปาหมายสําคัญเนื่องจาก

ประชากรมุสลิมที่มีกวา 1,900 ลานคน กระจายอยูในทุก

ภูมิภาคในโลก มีขอมูลวาตลาดของกลุมผูบริโภคอาหาร

ฮาลาล ใน 160 ประเทศ มีมูลคามากกวาปละ 350,000 

ลานบาท และไทยมีสวนแบงของตลาดเพียง 10,000 ลาน

บาท รฐับาลไดสงเสรมิอตุสาหกรรมอาหารฮาลาลอยางครบ

วงจร และนํานโยบายสูการปฏบัิตอิยางเปนรปูธรรม มกีารกอ

ตัง้ สถาบนัมาตรฐานอาหารฮาลาล ศนูยวทิยาศาสตรฮาลาล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

อาหารฮาลาลปตตานี โดยมีเปาหมายเพื่อใหผลิตภัณฑ

อาหารฮาลาลของประเทศไทย ไดรับการ

ยอมรับทั้งจาก สถาบันมาตรฐาน

ลานบาท และไทยมีสวนแบงของตลาดเพียง 10,000 ลาน

บาท รฐับาลไดสงเสรมิอตุสาหกรรมอาหารฮาลาลอยางครบ

วงจร และนํานโยบายสูการปฏบัิตอิยางเปนรปูธรรม มกีารกอ

ตัง้ สถาบนัมาตรฐานอาหารฮาลาล ศนูยวทิยาศาสตรฮาลาล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

อาหารฮาลาลปตตานี โดยมีเปาหมายเพื่อใหผลิตภัณฑ

อาหารฮาลาลของประเทศไทย ไดรับการ

ยอมรับทั้งจาก สถาบันมาตรฐาน

เครื่องหมายฮาลาล

อาหารฮาลาลทั่วโลก และจากผู บริโภคทั้งที่เปนมุสลิม

และมิใชมุสลิมวาถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม และ

สอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อใหในอนาคตประเทศไทย

เปนศูนยอาหารฮาลาลอยางแทจริง

“ฮาลาล” มีความหมายวา “ถูกตองตามกฎหรือ 

การอนุญาต ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม” อาหารที่ได

รับการรับรองฮาลาล แสดงวาไดผลิตถูกตองตามศาสน

บัญญัติอิสลาม และสอดคลองกับมาตรฐานสากล ที่ชาว

มุสลิมสามารถบริโภคได สําหรับกิจการอาหารฮาลาลใน

ประเทศไทยไดดาํเนนิงานมากวา 50 ป โดยมคีณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลาม

ประจําจังหวัด เปนองคกรหลักในการใหการรับรอง 

มาตรฐานฮาลาล…. สงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยเพื่อการสงออก
    

วรรณดี มหรรณพกุล*

People   in focus
º¡.  ·Ñ¡·ÒÂ

ÇÈ.   ÇÑ¹¹Õé
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* นกัวทิยาศาสตรชาํนาญการพเิศษ สาํนกั

เทคโนโลยชีมุชน กรมวทิยาศาสตรบรกิาร
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เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546 ไดมีการจัดรูปแบบการ

บรหิารงานกิจการฮาลาลใหม โดยไดจดัตัง้สถาบันมาตรฐาน

อาหารฮาลาล ตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

ฮาลาล เพือ่การสงออกของรฐับาล โดยใหอยูในการกํากบัดูแล

ของคณะกรรมการกลางอสิลามแหงประเทศไทย มเีปาหมาย

เพ่ือการพัฒนากลไกการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 

ใหเปนที่นาเชื่อถือยอมรับของผูบริโภคท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ โดยการตรวจรับรองและอนุญาตใหใช 

เครื่องหมายฮาลาล ซึ่งเป นอํานาจหนาท่ีขององคกร

ศาสนาอิสลามเทานั้น คือคณะกรรมการกลางอิสลามแหง

ประเทศไทยและคณะกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดั แตการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจะสําเร็จได จําเปนตองมี

ความรวมมือและผลประโยชนรวมกันของ 3 ฝายคือ มุสลิม

ผูบริโภค ผูประกอบการและภาครัฐ กลาวคือ 1) มุสลิม ได

บรโิภคอาหารฮาลาลทีเ่ชือ่ถอืไดวาถกูตองตามบญัญติัศาสนา

อิสลาม มีคุณคาอาหารถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากส่ิงตอง

หามทางศาสนาอิสลาม (ฮารอม) และสิ่งปนเปอนตางๆ ทั้ง

ทางกายภาพ ชีวภาพและเคมี 2) ผูประกอบการไดรับผล

ประโยชนทางธุรกิจ โดยตระหนักถึงการผลิตอาหารฮาลาล

ท่ีถกูตองตามบญัญตัศิาสนาอสิลาม และปฏบิตัติามระเบยีบ

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย วาดวยการ

รับรองฮาลาล อยางเครงครัด และควบคุมกระบวนการผลิต

ใหไดคุณภ าพอาหารตามมาตรฐานฮาลาล 3) ประเทศชาติ

ไดรับผลประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยภาครฐัใหการ

สงเสรมิสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมอยางครบวงจร ทัง้ใน

ดานการพัฒนาวัตถุดิบ ปจจัยการผลิตของผูประกอบการ 

การตลาดและปรับปรุงกลไกการรับรอง “มาตรฐานอาหาร

ฮาลาล” ขององคกรศาสนาอิสลามเพื่อเพิ่มโอกาสการ

สงออกสูตลาดโลก  การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 

เปนหัวใจสําคัญในการผลักดันประเทศไทยสูการเปนผูนํา

ในตลาดอาหารฮาลาล สถาบันมาตรฐานฮาลาล จึงนับเปน

กลไกสําคัญในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานอาหาร

ฮาลาล ของประเทศไทย ใหถูกตองตามตามหลักการของ

ศาสนาอิสลาม และสอดคลองกับมาตรฐานสากลที่ทั่วโลก

ใชเปนบรรทัดฐาน ไมจะเปน CODEX / HACCP โดยรวม

กับศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใน

การตรวจสอบทางผลติภณัฑอาหารทางวทิยาศาสตรอันเปน

นวตักรรมสาํคญัของมาตรฐานอาหารฮาลาลในประเทศไทย

ความแตกตางระหวางมาตรฐานอาหารฮาลาล
(Halal Standard) กบัมาตรฐานอตุสาหกรรมอาหาร
ทั่วไป

มาตรฐานอาหารฮาลาล เปนระบบเชิงบูรณาการ 

(Integrated Standard System) โดยมอีงคประกอบ สาํคญั

คือ กระบวนการผลิตตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุด ตลอด “สายโซ

การผลิต” จะตอง “ฮาลาล” คือถูกตองตาม บัญญัติศาสนา

อสิลาม ปราศจากสิง่ “ฮารอม” คอืสิง่ทีต่องหามตามบัญญัติ

ศาสนาอิสลาม ไดแก วัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุงแตง 

สารพิษ สิ่งปนเปอนตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหไดผลิตภัณฑ

อาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณคาอาหาร เปนประโยชนตอ

สขุภาพ (ตอยยบิ) ซึง่ระบบการจดัการความปลอดภยัในการ

ผลิตอาหารทั้งระบบ GMP, HACCP และระบบการบริหาร

คุณภาพ (ISO) จึงเปนเรื่องสอดคลองกับหลักการมาตรฐาน

อาหารฮาลาลแตจะแตกตางกันในหลักการสําคัญ คือ 

มาตรฐานอาหารฮาลาลจะตองยดึถอืความถกูตองและคุณคา

ตามบญัญติัศาสนาอสิลาม สวนมาตรฐานสากลยดึถอืคุณคา

อาหารโดยมิจําเปนตองถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานอาหารฮาลาล กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

1. ผูกําหนดมาตรฐาน 1. ผูกําหนดมาตรฐาน

1.1 อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผูเปนเจา
1.2 ศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.)

1.1 องคกรระหวางประเทศ
1.2 องคกรเอกชน

2. หลักการสําคัญ 2. หลักการสําคัญ

2.1 ฮาลาล (อนุมัติ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
2.2 ปราศจากสิ่งฮารอม (สิ่งตองหาม)
2.3 ตอยยิบ (ดี) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

– ความสะอาด
– ความปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปอน
– คุณคาทางโภชนาการ
– รักษาสิ่งแวดลอม

2.1 มาตรฐานตามที่องคกรกําหนด
2.2 การประกันคุณภาพ (Q.A.)

– ความสะอาด
– ความปลอดภัย
– คุณคาทางโภชนาการ

3. การบริหารมาตรฐาน 3. การบริหารมาตรฐาน

3.1 องคกรศาสนาอิสลามเปนผูรับผิดชอบตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม

3.2 เจาหนาที่ตรวจรับรองมาตรฐานตองเปนมุสลิมที่ดี
และมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่

3.1 หนวยงานภาครัฐหรือองคกรเอกชนที่มีหนาที่รับ
ผิดชอบ

3.2 เจาหนาที่ตรวจรับรองไมจําเปนตองเปนมุสลิม มี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่

4. ระบบมาตรฐาน 4. ระบบมาตรฐาน

4.1 เปนระบบเฉพาะมาตรฐานฮาลาลซึ่งครอบคลุม
ทั้งความถูกตอง (ฮาลาล)  และที่ดี (ตอยยิบ) ตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม

4.2 ชื่อระบบมาตรฐาน คือ ฮาลาล (Halal)

4.1 เปนระบบมาตรฐานที่แยกยอย หลายลักษณะ เชน 
มาตรฐาน โรงงาน มาตรฐานการบริหารการผลิต เปนตน

4.2 ชื่อระบบมาตรฐานมีหลากหลาย เชน มอก. GMP 
, ISO, HACCP

5. ปจจัยการผลิต 5. ปจจัยการผลิต

5.1 วัตถุดิบ สวนผสมและสารปรุงแตงมีที่มาซึ่งพิสูจน
ไดวา “ฮาลาล” ปราศจากสิ่ง “ฮารอม”

5.2 กระบวนการผลิต จะตอง “ฮาลาล” ทุกขั้นตอน
5.3 สถานที่ผลิตจะตองสะอาด ปลอดภัย จากสิ่งปน

เปอน มีระบบปองกันสัตวทุกชนิดและไมปะปนกับการ
ผลิตสิ่งที่ไมฮาลาล

5.4 เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณการผลิตจะตอง
สะอาดและไมไดรวมกับการผลิตสิ่งที่ไมฮาลาล 

5.5 การเก็บรักษา การขนสง และวางจําหนายจะตอง
แยกสดัสวนเฉพาะอาหารฮาลาลไมปะปนกบัสิง่ ทีไ่มฮาลาล 
เพื่อปองกันการสับสนและเขาใจผิดของผูบริโภค

5.6 การลางวตัถุดบิ หรอือุปกรณท่ีใชผลติอาหารทีไ่มฮา
ลาลมากอน จะตองลางใหสะอาดตามบัญญตัศิาสนาอสิลาม

5.1 เปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดย ไมคํานึงวา
ฮาลาลหรือไม

5.2 การลางวัตถุดิบหรืออุปกรณท่ีใชผลิตมุงเนนความ
สะอาดเปนสําคัญ
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานอาหารฮาลาล กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

6. พนักงาน 6. พนักงาน

6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาลควรเปนมุสลิม หาก
มใิชมสุลมิจะตองไมเกีย่วของกบั สิง่ทีไ่มฮาลาลในขณะผลิต
อาหารฮาลาล  เชน เนื้อสุกร เลือด แอลกอฮอล หรือสุนัข

6.2 พนักงานเชือดสัตว ตองเปนมุสลิมมีสุขภาพจิต
สมบรูณ ไมเปนโรคทีส่งัคมรงัเกยีจ และมคีวามรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเชือดสัตวตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

6.1 พนักงานท่ีผลิตอาหารฮาลาล ไมจําเปนตองเปน
มุสลิม

6.2 พนักงานเชือดสัตว ไมจําเปนตองเปนมุสลิม

 ขั้นตอนสําคัญๆ ในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
ฮาลาล ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

1. สถานประกอบการที่ตั้งอยูในจังหวัดที่ไมมีคณะ

กรรมการอสิลามประจาํจงัหวดั ใหยืน่ยนืคาํขอใชเครือ่งหมาย

รบัรองฮาลาล ตอสาํนกังานคณะกรรมการกลางอสิลามแหง

ประเทศไทย

2. เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม

แหงประเทศไทยรับเอกสารคําขอ และตรวจสอบเอกสาร 

3. ผูประกอบการรายใหมตองไดรับการอบรมความ

รูเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลจากสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล 

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย

4. ผูประกอบการหลังจากไดรับการอบรมเรียบรอย

แลว เอกสารคํารองนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คํารอง (ใน กรณีคําขอไมไดรับอนุมัติใหผูประกอบการแกไข

และยื่น คํารองใหมอีกครั้ง)

5. เมื่ออนุมัติคําขอแลวสํานักงานคณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศไทยแตงตั้งคณะตรวจสอบซึ่ง 

ประกอบไปดวย นักการศาสนา นักวิทยาศาสตรอาหาร 

ผู เชี่ยวชาญดานการผลิต ผู เชี่ยวชาญจากกรมปศุสัตว 

(ในกรณีมีการเชือดสัตว)

6. ขั้นตอนการตรวจสอบสถานประกอบกอนการ

ตรวจทุกครั้งเจาหนาที่ ติดตอกับสถานประกอบการเพื่อนัด

หมายการเขาตรวจ ในวันและเวลาที่แนนอน คณะผูตรวจ

สอบเขาตรวจสอบในทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการ

ผลิตอยางละเอียดพรอมการทํารายงานการตรวจและการ

ประเมินรวม และตองตรวจสอบในคลังสินคาและหองเก็บ

วัตถุดิบของสถานประกอบการทั้งหมด
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เอกสารอางอิง
ความแตกตางระหวางมาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Standard) กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป 

[ออนไลน] [อางถึงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555] เขาถงึจากhttp://www.halal.or.th/th/main//subindex. 

php?page=sub& category =11 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ 

กลางอิสลามแหงประเทศไทย

มาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ อาหารฮาลาล มก.อช. 8400-2550 [ออนไลน] [อางถงึวนัที ่6 ธนัวาคม 

2555] เขาถึงจาก http: //www.centrallabthai.com /web/…../pdf/ Halal _Food_8400_2550 8 

หนา leoyd’ko8Itdi,dkivbl]k,d]k’csj’xitgmLwmp 2548 มาตรฐานอาหาร ฮาลาล /HTS 150 : 1426 

16 หนา FDA/WHO 

7. คณะผู ตรวจสอบเก็บตัวอยางผลิตภัณฑและ

วัตถุดิบที่ตองสงสัยในการผลิตใหกับ สถาบันมาตรฐาน

อาหารฮาลาล รวบรวมเพื่อสงตรวจวิเคราะหยังศูนย

วิทยาศาสตรฮาลาลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสงคืนผล

การวิเคราะหใหสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล เจาหนาที่

จะรวบรวมรายงานการตรวจสอบ ผลการวิเคราะหจาก

หองปฏิบัติการ เพื่อสงใหคณะกรรมการฝายกิจการฮาลาล

พิจารณาอนุมัติ (ในกรณีการพิจารณาอนุมัติไมผาน ใหผู

ประกอบการแกไข และยื่นคํารองใหมอีกครั้งในระยะเวลา

ที่กําหนด)

8. คณะกรรมการฝายกิจการฮาลาลไดพิจารณา

อนมุตัเิรยีบรอยแลว ผลการอนมุตันิาํเสนอตอคณะกรรมการ

กลางอสิลามแหงประเทศไทย เพือ่อนมุตักิารใหใชเครือ่งรบัรอง

ฮาลาล

ประเทศไทยไดมีผูผลิตผลิตภัณฑฮาลาลที่เปน SMEs 

และอุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบันไดใหความสําคัญกลุมผูบริโภค 

ฮาลาล ดังนั้น ควรไดเรียนรู และปรับกระบวนการผลิต

ใหสอดคลองกับมาตรฐานฮาลาล เพื่อจะไดยืนขอรับรอง

มาตรฐาน ฮาลาล จะเปนผลดีตอการสงออก เพิ่มศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก ซึ่งมีหนวย

งานภาครฐัพรอมใหการสนบัสนนุองคความรูและเทคโนโลยี 

กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพใหเปนไปตาม

มาตรฐานอาหารฮาลาล และในป 2557 – 2560 กรม

วิทยาศาสตรบริการ ไดมีแผนงานที่จะสงเสริมศักยภาพผู

ประกอบการไทยเพื่อใหผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานฮาลาล 

ดงันัน้ผูทีส่นใจเขารวมโครงการโปรดตดิตอประสานงานไดท่ี 

สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ 75/7 ถนน

พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0 2201 7420

16 หนา FDA/WHO 
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สุภิญญา บุญชวย* 
 วัชราภรณ คํานา**

ตองการ โฟมที่ใชกันในชีวิตประจําวันแบงเปน 2 ชนิด คือ

โฟมพอลิยูรีเทน (Polyurethane, PU) และโฟมพอลิสไต

รีน (Polystyrene, PS) 

 โฟมพอลยิรูเีทน เปนพลาสตกิชนดิเทอรโมเซต ทีไ่ม

สามารถทําใหหลอมเหลวดวยความรอนได มคีุณสมบตัิออน

และยืดหยุนไปถึงแข็ง สามารถนํามาใชงานไดหลากหลาย 

เชน ฉนวนกันความรอน ฉนวนกันความเย็น วัสดุกันเสียง

รบกวน เปนตน

 โฟมพอลสิไตรนี เปนพลาสตกิชนดิเทอรโมพลาสตกิ 

ทีส่ามารถหลอมเหลวหรอืเปลีย่นรปูรางไดเมือ่โดนความรอน 

และแข็งตัวไดเมื่อเย็น งายตอการขึ้นรูป ราคาถูก จึงมักนิยม

นาํมาผลติเปนบรรจภุณัฑ รวมถงึภาชนะบรรจอุาหารตาง ๆ  

เชน ถาดใสอาหาร แกว ถวย และกลองใสอาหาร

โฟมพอลิสไตรีนสามารถจําแนกตามการผลิตได 2 

ประเภท 

1. โฟมพอลิสไตรีนท่ีขยายตัวได (Expandable 

Polystyrene Foam, EPS) เปนโฟมสไตรีนที่ใช กาซเพน

เทน (C
5
H

12
) เปนสารท่ีทําใหขยายตัวในระหวางกระบวนการ

พอลิเมอรไรเซชั่น จากนั้นนําไปอัดขึ้นรูป ซึ่งการขึ้นรูปมี 2 

ลักษณะคือ

ÊÃÃ   ÊÒÃÐÊÒÃÐ   

กลองโฟมภัยใกลตัว

พอลิสไตรีน โฟม 
กลองโฟมเปนภาชนะพลาสติกท่ีนิยมนํามาใชบรรจุ

อาหารอยางแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากเปนวัสดุที่มี

นํา้หนักเบา ราคาถกู หาไดงาย สะดวกในการใชงาน ประกอบ

กับความเรงรีบในการทํางานและไมมีเวลาปรุงอาหารเอง 

หรือไมมีทักษะในการประกอบอาหาร จึงตองพึ่งพาอาหาร

บรรจุกลองโฟมแทน บอยครั้งพบวามีการนํากลองโฟมไป

ใชงานไมเหมาะสม โดยใชบรรจุอาหารรอนที่ปรุงเสร็จใหม

โดยเฉพาะอาหารที่มีนํ้ามัน เชน ขาวผัด ผัดไทย หอยทอด 

ไขเจียว เปนตน นอกจากนี้ยังพบวามีการนํากลองโฟมบรรจุ

อาหารไปอุนในเตาไมโครเวฟ การใชงานท่ีไมเหมาะสมนีอ้าจ

ทําใหสารพิษจากโฟมปนเปอนลงสูอาหารได ซึ่งผูบริโภคไม

ไดตระหนักถึงอันตรายดังกลาวเนื่องจากสารพิษที่เกิดขึ้น

จะไมแสดงอาการอยางเฉียบพลัน แตจะเกิดการสะสมใน

รางกายและสงผลกระทบตอสุขภาพผูบริโภคในเวลาตอมา

กอนที่จะมาเรียนรูเรื่องพิษภัยจากกลองโฟม เรามา

ทําความรูจักกับวัตถุดิบที่ใชทํากลองโฟมหรือ โฟมกันกอน

โฟม เปนพลาสติกที่มีเนื้อฟูหรือขยายตัวเนื่องจากมีกาซ

แทรกอยูในเนื้อพลาสติก การที่มีกาซแทรกอยูในเนื้อโฟม

ทําใหโฟมมีความหนาแนนนอย เปนฉนวนความรอน มีนํ้า

หนักเบา ลอยน้ําไดและสามารถขึ้นเปนรูปตางๆ ไดตาม

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ

** นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ
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1.1 อัดขึ้นรูปเปนรูปรางตางๆ ตามลักษณะแมพิมพ

ที่ทํา (Shape Molding) เชน เปนกลองนํ้าแข็ง และ บรรจุ

ภัณฑตาง ๆ

1.2 อัดขึ้นรูปเปนกอนสี่เหลี่ยม (Block Molding) 

แลวนํามาตัดตามขนาดและรูปรางที่ตองการ ซึ่งโฟมชนิด

นี้สามารถรองรับแรงกระแทกไดอยางดีเหมาะสําหรับใชใน

การบรรจสุนิคาและยงัใชเปนฉนวนรกัษาความรอนและเยน็

เนื่องจากอากาศที่มีอยูภายในถึง 98 % ทําหนาที่เปนฉนวน

ไดอยางดี

2. โฟมพอลิสไตรีนชนิดแผน (Polystyrene Paper 

Foam, PSP) เปนโฟมสไตรีนที่ถูกผลิตโดยกระบวนการฉีด

เหมือนกับพลาสติกทั่วไป จากนั้นจะถูกทําใหยืดออกเปน

แผนแลวมวนเหมอืนมวนกระดาษ ซึง่สามารถนาํไปขึน้รปูได

หลายรูปแบบดวยไฟฟา เชน ถาดใสอาหาร แกว ถวย และ

กลองใสอาหาร

อันตรายของกลองโฟมบรรจุอาหารตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม

กลองโฟมบรรจุอาหารมีภัยเงียบแอบแฝงอยู เพราะ

การผลิตกลองโฟมมีสารที่เปนอันตรายตอรางกายรวมอยู

ดวย แมการผลติจะผานขัน้ตอนทีม่คีณุภาพและไดมาตรฐาน

ตามที่กฎหมายกําหนดก็ตาม แตหากมีการนําไปใชงานที่ไม

เหมาะสม โดยเฉพาะตามรานอาหารตามสั่ง รวมถึงรานคา

สวนใหญ ที่ตองการความรวดเร็วและสะดวกสบาย จึงมัก

นํากลองโฟมมาบรรจุอาหารที่รอน และหรือมีนํ้ามัน ทําให

สารพิษจากกลองโฟม คือ สไตรีน และเบนซีน (Benzene) 

ปนเปอนลงสูอาหาร 

สารสไตรีน เปนสารเคมีที่กอใหเกิดมะเร็งในกลุม 2B 

ตามมาตรฐานของ International Agency for Research 

on Cancer (IARC) ที่อาจกอมะเร็งในมนุษย สารสไตรีน

สามารถถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดไดทุกทาง ตั้งแตการดูด

ซึมผานผิวหนังจนถึงทางระบบทางเดินหายใจ เนื่องจาก

เปนสารที่ละลายไดดีในไขมันทําใหสามารถกระจายตัวเขา

สูสมองและอวัยวะตางๆไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั้นไขมัน

ที่อยูรอบไต (Perirenal fat) ซึ่งอาการของผูที่ไดรับคือ เกิด

การระคายเคืองผิวหนังและทางเดินหายใจ แตถารางกาย

ไดรับสารดังกลาวตอเนื่องเปนระยะเวลานาน พบวาการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีในรางกาย (metabolism) สงผลใหมี

การเปล่ียนสารสไตรีน ใหเปนสารทีม่พิีษมากขึน้ เปนสารกอ

มะเรง็ (carcinogen) ทาํใหเกดิการกลายพนัธุ (mutagenic-

ity) และมีพิษตอตับ (hepatotoxicity) ถึงแมวาในรางกาย

จะมีขบวนการทางเคมีที่ชวยกําจัดสารพิษก็ตาม 

สารเบนซีน เปนสารเคมีที่มีความเปนพิษสูงและเปน

สารกอมะเร็งในกลุม 1 ตามมาตรฐานของ International 

Agency for Research on Cancer (IARC) ที่กอมะเร็งใน

มนษุย ซ่ึงอาการของผูทีไ่ดรบัเบนซีนเขาไป คอื ในระยะแรก ๆ

จะเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส ถาด่ืมหรือกินอาหารที่มีเบน

ซนีปนเปอนอยูจะทาํใหมอีาการปวดทองเนือ่งจากกระเพาะ

ถูกกัดกรอน หัวใจเตนแรง อาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได 

และเมือ่สดูดมเปนเวลานานจะทาํใหเปนโรคมะเรง็เม็ดเลอืด 

(Leukemia) และโรคโลหิตจาง (Anemia) เนื่องจากเบนซีน

ไปทําลายไขกระดูก ซึ่งเปนสาเหตุทําใหจํานวนเม็ดเลือดลด

ลงและทําลายระบบภูมิคุมกันภายในรางกายได

กลองโฟมบรรจุอาหารนอกจากจะสงผลกระทบ

ตอรางกายแลว ยังสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เนื่องจาก

พลาสติกโฟมมักจะทิ้งกันไปโดยไมนิยมนํากลับมาใชใหม 

และในประเทศไทยเราก็ยังไมมีอุตสาหกรรมรีไซเคิลโฟมที่

แพรหลาย โฟมจึงสรางปญหาใหกับสิ่งแวดลอมเพราะเปน

ขยะทีใ่ชพืน้ทีใ่นการฝงกลบมากและไมยอยสลาย ไมสามารถ

ทําปุยหมักได ถานําไปเผาก็จะตองใชเตาเผาพิเศษที่ไมกอ

ใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้หนวยงานดานสิ่ง

แวดลอมจึงไดรณรงคใหเลิกใชโฟมในการบรรจุอาหาร แลว

ใชภาชนะประเภทอื่นแทน
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กฎระเบียบเกี่ยวกับกลองโฟมบรรจุอาหาร
ขณะนี้ประเทศไทยยังไมมีกฎระเบียบในการควบคุม

คุณภาพและความปลอดภัยของกลองโฟมบรรจุอาหาร

โดยตรง มแีตประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับท่ี 295 พ.ศ.

2548 เรือ่งกาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานของภาชนะบรรจทุี่

ทําจากพลาสติกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสขุ ไดกาํหนดใหพลาสตกิชนิดพอลสิไตรนี

ตองหาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม สารระเหยกลุมเบนซิน 

และสไตรีน เปนตน สวนกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยว

กับวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติกคือ COMMISSION 

REGULATION (EU) 10/2011 สําหรับพลาสติกชนิดพอลิส

ไตรีน กําหนดใหคาการเคลื่อนยายสารรวมท้ังหมดในบรรจุ

ภัณฑนั้น (Overall Migration Limit, OML) ลงสูตัวแทน

อาหารชนดิตางๆ ไดไมเกนิ 10 มลิลกิรมัตอลกูบาศกเมตร แต

ไมมกีารระบคุาการเคลือ่นยายสารจาํเพาะสาํหรบัโมโนเมอร

หรือสารเติมแตงตางๆ (Specific Migration Limits, SML) 

 ขอควรระวงัและคาํแนะนาํในการใชงานของกลอง
โฟมบรรจุอาหาร

ปจจัยหลักที่สงผลทําใหสารพิษหลุดออกมาปนเปอน

ในอาหาร ไดแก 

1. อาหารที่เหมาะสมในการเกิดการเคลื่อนยายของ

สารจากกลองโฟมสูอาหาร มักเปนอาหารที่มีไขมันสูง

2. ระยะเวลาที่ภาชนะโฟมสัมผัสอาหาร

3. ภาชนะบรรจุที่ทําจากวัสดุที่มีสารเคมีในปริมาณ

มาก จะทําใหเกิดการปนเปอนในอาหารไดมาก

4. อุณหภูมิของอาหารที่บรรจุ การใชความรอนอาจ

ทําใหสารที่อยูในกลองโฟมสลายตัวและออกมาปนเปอน

เขาไปในอาหารได
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การใชกลองโฟมบรรจุอาหารใหปลอดภัยมีขอ
แนะนํา ดังนี้

1. ไมควรใชภาชนะโฟมกับอาหารทอดรอนๆ เพราะ

ทัง้ความรอนและน้ํามนัจากอาหาร ทําใหสารสไตรนีจากโฟม

มาปนเปอนในอาหาร หากจําเปนจะตองใชก็ควรกําจัดเศษ

โฟมทีม่อียูทีผ่วิของภาชนะกอนใชหรอืใชใบตองหรอืพลาสตกิ

ใสรองทีบ่รเิวณกนกลองโฟมหรอืจานโฟม กอนบรรจุอาหาร

เพื่อปองกันไมใหอาหารที่รอนและมีไขมันสูงสัมผัสกับโฟม

โดยตรงซึ่งจะทําใหสารสไตรีนจากโฟมละลายลงสูอาหารได

2. ไมควรนําอาหารที่บรรจุในภาชนะโฟมเขาไปอุน

ในเตาไมโครเวฟ ควรเทอาหารใสภาชนะอืน่ทีเ่หมาะสม เชน 

จานกระเบื้องหรือจานแกวทนรอน แลวจึงคอยนําไปอุนใน

เตาไมโครเวฟ

3. ไมควรใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารท่ีมีแอลกอฮอล 

หรือเคร่ืองดื่มที่มีมะนาวเปนองคประกอบ เนื่องจากสาร

เหลานีก้ม็ผีลใหการละลายของสไตรนีลงสูอาหารทีบ่รรจุอยู

ไดมากขึ้นดวยเชนกัน

4. ไมควรใชถวยโฟมกับกาแฟที่มีนม ฟองนมหรือ

วิปครีม เชน กาแฟคาปูชิโน เพราะไขมันในนมจะไปละลาย

สารสไตรีนจากภาชนะบรรจุ แตควรใชถวยแกวหรือถวย

กระเบื้องแทน

5. ไมควรนําภาชนะบรรจุอาหาร ที่ทําดวยพลาสติก

โฟมที่ใชแลวนํากลับมาใชซํ้าอีก เนื่องจากภาชนะโฟม

ทําความสะอาดยากและผิวของภาชนะอาจเกิดการชํารุด 

เกิดเปนรอยขีดขวนซึ่งจะเปนที่สะสมของเศษอาหารและ

เชือ้โรค นอกจากนีก้ารเสือ่มสภาพของพลาสตกิจะทําใหสาร

เคมีมีโอกาสละลายออกมาไดมากกวาเดิม

การใชกลองโฟมบรรจุอาหารไดอยางเหมาะสมและ

ถูกตองตามลักษณะการใชงาน จะชวยลดความเสี่ยงและ

อนัตรายตอสขุภาพของผูบรโิภค แมกระนัน้กค็วรลดปรมิาณ

การใชกลองโฟมในชีวิตประจําวันใหนอยลง เพราะโฟม

เปนพลาสติกที่ไมสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติจึงกอ

ใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม อีกท้ังยังกอใหเกิดมลพิษทาง

อากาศเมือ่นาํไปเผาซ่ึงเปนการแกปญหาทีผ่ดิวธิ ีจากกระแส

อนรุกัษธรรมชาติและความตระหนกัตอปญหาสิง่แวดลอม มี

การรณรงคใหหันไปใชภาชนะท่ีปลอดภัยกวาและสามารถ

นํากลับมาใชบรรจุอาหารไดอีกหลายครั้ง เชน ปนโต กลอง

ขาว หรอืใชภาชนะทีท่าํจากพลาสตกิทีส่ามารถยอยสลายได

ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastics) หรือวัสดุที่ไดจาก

ธรรมชาติ เชน ใบตอง ซ่ึงจะมผีลดีตอท้ังสุขภาพของผูบรโิภค

และโลกที่เราอาศัยอยูดวย
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ระบบการรับรอง การยอมรับรวม และเครื่องหมายรับรอง

ชุติมา วิไลพันธ*

ระบบการรบัรองเปนกระบวนการทีจ่ะสรางความ
เช่ือ มั่นใหแกผูบริโภคในการใชสินคาหรือบริการ ซ่ึง
มีความแตกตางตามลักษณะของการรับรอง ดังนี้ 

1) การรับรองที่แสดงวาสินคาหรือบริการเปนไปตาม

ขอกําหนด (Certification) ไดแก การรับรองผลิตภัณฑ 

(Product Certification) การรบัรองการบรหิารงานคณุภาพ 

(Quality Management System Certification) การ

รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environment Man-

agement System Certification) การรับรองบุคลากร 

(Personnel Certification) เปนตน สาํหรบัการรบัรองระดับ

นี้ หนวยงานที่ดําเนินการจะเปนภาครัฐหรือเอกชนก็ได โดย

ทั่วไปไมจําเปนตองมีกฎหมายรองรับอํานาจในการดําเนิน

งาน มักเปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภค ซ่ึง

หนวยงานดงักลาวนี ้คอื หนวยรบัรอง (Certification Body) 

ซึ่งหมายถึง หนวยงานบุคคลที่สาม (Third Party Audit) ที่

ใหบรกิารตรวจประเมนิและรบัรองระบบคณุภาพขององคกร

วาเปนไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพและเอกสารเพ่ิมเติม

อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับระบบ และความหมายของการรับรอง 

หมายถงึ กระบวนการทีห่นวยงานบคุคลทีส่ามใหการประกนั

เปนลายลักษณอักษรวา ผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือการ

บริการ เปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว 

ปจจุบันนี้หนวยงานที่ทําหนาที่ใหการรับรองใชคํา

ศัพทเรียกวา Conformity Assessment Body : CABs ซึ่ง

หมายรวมถงึการรบัรอง (certification) การตรวจ (Inspec-

tion) การทดสอบ (Testing) และ การสอบเทียบ (Calibra-

tion) สวนหนวยงานบุคคลที่สามที่ใหการรับรองใชคําศัพท

เรียกวา Third Party Conformity Assessment และการ

แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑ กระบวนการ ระบบ หรือบุคคล 

เปนไปตามขอกําหนด เรียกวา Conformity Assessment

2) การรับรองท่ีแสดงถึงความสามารถในการดําเนิน

การหรือการบริการ (Accreditation) เชน การรับรองความ

สามารถของหองปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) 

การรับรองหนวยรับรอง (Certification Body Accredita-

tion/ Conformity Assessment Body Accreditation) 

การรับรองระดับนี้ ตองเปนการรับรองจากหนวยงานที่มี

อํานาจตามกฎหมายใหดําเนินการรับรอง เปนไดทั้งหนวย

งานของภาครฐัหรอืเอกชนกไ็ด แตตองเปนหนวยงานทีร่ฐัให

อาํนาจในการดําเนนิการ เปนหนวยงานระดับสูงของประเทศ 

หนวยงานที่ทําหนาที่ดังกลาวนี้ เรียกวา หนวยรับรองระบบ

งาน (Accreditation Body : AB) ซึ่งหมายถึงหนวยงานที่

ทาํหนาทีใ่หการรบัรองความสามารถหนวยรบัรอง และความ

หมายของการรับรองระบบงาน คือกระบวนการซึ่งองคกรที่

มอีาํนาจหนาทีใ่หการยอมรบัอยางเปนทางการวาหนวยงาน

มคีวามสามารถทางวชิาการในการดาํเนนิการรบัรองกจิกรรม

เฉพาะ หรือเปนการรับรองที่แสดงถึงความสามารถในการ

ดาํเนนิการหรอืการบรกิาร ซึง่ไมมกีารรบัรองหนวยงานระดบั

นี้ของประเทศอีก มีเพียงการยอมรับรวมระหวางกลุมหนวย

งานดวยกันในลักษณะของการทําการยอมรับรวมหรือขอ

ตกลงยอมรับซึ่งกันและกัน 

*นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ

ระบบ การรับรองหมายถึง ระบบที่มีระเบียบปฏิบัติสําหรับกระบวนการและการจัดการสําหรับการดําเนินการ
ตรวจประเมิน และนําไปสูการพิจารณาตัดสินผลการตรวจประเมินเพื่อใหการรับรองที่เปนลายลักษณ

อักษร และมีการดูแลรักษาระบบอยางตอเนื่องในภายหลัง
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แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางหนวยงานและมาตรฐานสากล

ความสัมพันธระหวางหนวยงานและมาตรฐานสากล
(Relationship between Organization and related International Standards)

Accreditation Body (AB) ISO/IEC 17011 และ IAF Guidance

Product Certification Body (CB) ISO/IEC Guide 65

System Certification Body ISO/IEC Guide 62 และ ISO/IEC 
Guide 66 (ISO/IEC 17021)

Inspection Body (IB) ISO/IEC 17020

Laboratory ISO/IEC 17025 (ISO/IEC Guide 25)

Personnel Certification Body ISO/IEC 17024

 ภาพแสดงแนวทางการยอมรับรวมแบบพหุภาคีในระดับสากล

International Accreditation
Forum (IAF)

International Accreditation

The Pacific
 Accreditation Cooperation 

(PAC)

European co-operation
for Accreditation (EA)

International Accreditation

Southern 
African Region Accreditation 

Cooperation (SARAC)

InterAmerican Accreditation
Cooperation (IAAC)

การยอมรบัรวมหรอืขอตกลงยอมรบัซึง่กนัและกนั 
มี 2 รูปแบบดวยกัน 

 รปูแบบที ่1 คอื การยอมรบัรวมหรอืการทาํขอตกลง

การยอมรบัซึง่กนัและกนัในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ซึง่ไมมีผลผูกพัน

ทางกฎหมาย (Mutual Recognition Arrangement) เชน 

หนวยงานหนึ่งที่รวมในขอตกลงยอมรับวาหนวยงานอื่นๆ 

มีขีดความสามารถและกระบวนการทํางานที่เทียบเทากัน

ในการออกผลการตรวจสอบและรับรอง ไดแก การทําการ

ยอมรับรวมระหวางกลุมองคกรภูมิภาคเอเชียแปซิฟควา

ดวยการรับรองหองปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory 

Accreditation Cooperation: APLAC) และกลุมองคกร

นานาชาติวาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ (International 

Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC) หรือ

การยอมรับรวมระหวางกลุมการรับรองระบบงาน เชน กลุม

องคกรภูมิภาคแปซิฟควาดวยการรับรองระบบงาน (Pa-

cific Accreditation Cooperation: PAC) และกลุมองคกร

นานาชาติวาดวยการรับรองระบบงาน (International Ac-

creditation Forum: IAF) 

รูปแบบที่ 2 คือ การยอมรับรวมหรือการทําขอตกลง

การยอมรับซ่ึงกันและกันอยางเปนทางการระหวางสอง

ประเทศในเรื่องของกฎระเบียบ ซึ่งขึ้นอยูกับความเขมงวด

ที่ระบุไวในความตกลงนั้น (Mutual Recognition Agree-

ment)

 ภาพแสดงแนวทางการยอมรับรวมแบบพหุภาคีในระดับสากล
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 แผนผังความสัมพันธของการยอมรับรวมและการคาระหวางประเทศ

 หมายเหตุ ASEAN : The Association of Southeast Asian Nations

  APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation

  ASEM : The Asia Europe Meeting

ความสัมพันธของการยอมรับรวมและการคาระหวางประเทศ

การยอมรับรวม (MRA/MLA)

การกําหนดกฎระเบียบ (Regulation)

การรับรองระบบงาน (Accreditation)

การทดสอบและการสอบเทียบ

(Testing & Calibration)

การรับรอง (Certification)

มาตรวิทยา (Metrology)

การตรวจ (Inspection)

การกําหนดมาตรฐาน

(Standards Development)

อํานวยความสะดวกทางการคา

(Trade Facilitation)

ASEM (SCA)

APEC (SCSC)

ASEAN (ACCSQ)

ความเชื่อมั่น

(Confidence)

กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ที่สําคัญสําหรับประเทศไทย

เครื่องหมายในระบบการรับรอง
เครือ่งหมายในระบบการรบัรองท่ีสาํคญัมอียู 3 รปูแบบ 

ไดแก

1. เครื่องหมายขององคกร ท่ีไมไดแสดงถึง การ

รบัรองระบบงานหรอืการรบัรองความสามารถในการดําเนนิ

การหรือการบริการ (accreditation body logo) เชน 

เครือ่งหมายของสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม 

(สมอ.) เปนตน

2. เครื่องหมายท่ีแสดงถึงการใหการรับรองระบบ

งานหรือการรับรองความสามารถในการดําเนินการหรือ

การบริการของหนวยรับรองระบบงานท่ีใหแกหนวยรับรอง 

(accreditation symbol) เชน สาํนกังานคณะกรรมการแหง

ชาตวิาดวยการรบัรองระบบงานท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยรบัรอง

ระบบงานของสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม มี

เครื่องหมายของหนวยงานที่ไมใชเครื่องหมายแบบเดียวกับ

ของสมอ. เปนตน

3. เครื่องหมายที่แสดงถึงการรับรองวาผลิตภัณฑ 

กระบวนการ ระบบ หรือบุคคล เปนไปตามขอกําหนด 

ของหนวยรับรองหรือหนวยงานบุคคลที่สาม ที่ใหแกลูกคา 

(Mark/Third-party marks of conformity)

ทั้งนี้ในการนําเครื่องหมายการรับรองประเภทตางๆ 

ไปใช ตองอยูภายใตระเบียบปฏิบัติหรือหลักเกณฑเงื่อนไข

ของหนวยงานที่ใหการรับรองกําหนดไว โดยอยูบนพื้นฐาน

ที่สอดคลองตามขอกําหนดของมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ
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นอกจากนัน้ในประชาคมอาเซยีน (ASEAN Commu-

nity) ทีม่เีปาหมายเปนตลาดเดยีว (ASEAN Single Market) 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาดานมาตรฐานและคุณภาพของ

อาเซยีน (ASEAN Consultative Committee of Standard 

and Quality-ACCSQ) มีแนวนโยบายและยุทธศาสตรดาน

การมาตรฐานและการรบัรองของอาเซยีน เพือ่เปนกรอบการ

ทาํงานทีส่อดคลองและสนบัสนนุนโยบายของอาเซยีนในการ

เอกสารอางอิง
International Organisation for Standardization. Conformity assessment-General requirements for 

accreditation bodies accrediting assessment bodies. ISO/IEC 17011, 2004. 

------. International Organisation for Standardization. Conformity assessment-General requirements 

for bodies operating certification of persons. ISO/IEC 17024, 2012.

------. International Organisation for Standardization. Conformity assessment – General require-

ments for third-party marks of conformity. ISO/IEC 17030, 2003. 

กรมวิทยาศาสตรบริการ. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ. เอกสารประกอบการสัมมนา

ทางวิชาการ เรื่อง ความสําคัญของการรับรองบุคลากรและการยอมรับรวมในระดับสากล. 2554 ธ.ค. 14 

;กรุงเทพมหานคร : สํานักฯ, 2554. 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. สํานักรับรองมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ. เอกสาร

ประกอบการฝกอบรมหลักสูตร ISO/IEC Guide 62. 2547 ; กรุงเทพมหานคร : สํานักงานฯ, 2547.

------. สํานักรับรองมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ. เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดาน

มาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality : 

ACCSQ) ครั้งที่ 35. 2553 ส.ค. 2-6 ; กรุงเทพมหานคร : สํานักงานฯ, 2553.

สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม. สํานกังานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน.เอกสาร

ประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบการตรวจสอบรับรองแบบสากลเปนอยางไร. 2548ต.ค. 14 ; 

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานฯ, 2548.

------.สาํนกับรหิารมาตรฐานระหวางประเทศ. เอกสารสรุปจากการประชมุคณะกรรมการทีป่รึกษาดานมาตรฐาน

และคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality : ACCSQ) 

ครั้งที่ 34. 2552 ต.ค. 6-8 ; กรุงจารกาตา : สํานักงานฯ, 2552. 

เปนตลาดเดียวและเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN 

Economic Community) เหน็ควรมหีลกัเกณฑรวมกนัดาน

มาตรฐานและการรับรอง ซ่ึงมีเร่ืองของการใชเครื่องหมาย

รบัรองของอาเซยีน (ASEAN Conformity Mark) ทีจ่ะแสดง

ใหเห็นวาผลิตภัณฑที่แสดงเครื่องหมายเปนไปตามระบบ

ควบคุมกฎระเบียบเพียงหนึ่งเดียว (Single Regulatory 

Regime) ของอาเซียน
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การแกไขเอกสารโดยใช Track Changes

ขนิษฐา  อัศวชัยณรงค*
                              

การควบคุมเอกสาร เปนขอกําหนดหนึ่งในขอกําหนดท่ัวไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและ

หองปฏิบัติการสอบเทียบ ( ISO/IEC 17025 : 2005 ; General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories ) โดยหองปฏิบัติการตองจัดทําและรักษาไวซึ่งขั้นตอนการดําเนินงานในการควบคุมเอกสาร

ตางๆ ทั้งหมดที่เปนสวนประกอบของระบบการบริหารงาน และถาปฏิบัติได ขอความที่แกไขหรือเพิ่มเติมใหมจะตองไดรับ

การชี้บงไวในเอกสารตามความเหมาะสม 

วิธีหนึ่งของการแกไขเอกสารที่งาย และสามารถตรวจสอบยอนกลับถึงการแกไขเอกสารได เปนการใชฟงกชั่นTrack 

Changes ใน Microsoft Word ซึ่งมีประโยชนในการทํางานเกี่ยวกับการแกไขเอกสารโดยฟงกชันนี้จะชวยใหทราบวาไฟล

เอกสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง  เชน การเพิ่ม การลบ การจัดรูปแบบขอมูล  หรือการแสดงขอคิดเห็นนอกจากนี้ยัง

ทราบวาใครเปนผูแกไขเอกสาร และเมือ่ใช Track Changes แกไขเอกสารจนสมบรูณแลวจงึเขาสูขบวนการออกเอกสารใหม  

การเรียกใชโปรแกรม track changes ( Microsoft Word 2010)

1. เลือก เมนู  Review

2. คลิกที่ Track Changes

3. ทําการแกไขเอกสารโดย ซึ่ง Track Changes  นี้จะทําการบันทึกการแกไขเหลานั้นไวตัวอยางการแกไขเอกสาร

- เมื่อมีการลบขอความใด ขอความนั้นจะเปลี่ยนสีและมีเสนขีดกึ่งกลางขอความนั้นดังตัวอยาง

- เมื่อมีการเพิ่มขอความ ขอความนั้นจะเปลี่ยนสีและขีดเสนใตที่ขอความนั้นดังตัวอยาง

*นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักบริการและรับรองหองปฏิบติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ
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4. เมื่อตองการดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงไฟลเอกสาร และเมื่อมีการสงเอกสารใหคนอื่นแกไข คุณสามารถ

ตรวจสอบไดวา ใครทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสารอะไรบาง โดยคลิกที่ลูกศรขางปุม Reviewing  Pane  แลวเลือก 

Reviewing  Pane Vertical  หรือ Reviewing  Pane Horizontal  จะปรากฏแถบที่ดานขางหรือดานลาง แถบนี้จะแสดง

การเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลทั้งหมด เชน

- ลบขอมูล จะปรากฏคําวา Deleted  ชื่อ USER ที่ทําการลบ และขอความที่ลบ 

- พิมพขอมูลเพิ่ม จะปรากฏคําวา Inserted  ชื่อ USER ที่ทําการเพิ่ม และขอความที่เพิ่ม 

- แกไขรูปแบบ เชน ขยายตัวอักษร ทําตัวหนา ตัวเอียง จะปรากฏคําวา Formatted   ชื่อ USER  และราย

ละเอียดที่แกไข รวมทั้งจะปรากฏ เสนประสีลากไปดานขางของเอกสาร และมีกลองใสรายละเอียดที่แกไข 

5. เมื่อแกไขเอกสารเสร็จแลวสามารถ Review วาจะยอมรับหรือไมยอมรับการแกไขในเอกสารนั้นหรือไม

- ถาตองการยอมรบัการแกไข Track Changes ทัง้หมดในเอกสาร ใหคลิกลูกศรขางลางปุม Accept แลวเลอืก 

Accept All Changes in Document ขอความจะเปลี่ยนไปตามที่เราแกไขทั้งหมด หากตองการยอมรับการแกไขบางจุด 

คลิก Accept and Move to Next

- ถาไมยอมรับการแกไข Track Changes ทั้งหมดในเอกสาร ใหคลิกลูกศรขางลางปุม Reject แลวเลือก 

Reject All Changes in Document ขอความนั้นก็จะกลับมาเหมือนเดิมกอนการแกไข หากไมยอมรับการแกไขบางจุด 

คลิก Reject and Move to Next
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- กดปุม Next เพือ่หาจดุทีม่กีารแกไขจดุตอไปถาตองการยอนกลบัไปจดุกอนหนานีใ้หกดปุม Previousหรอืจะ

เขาไปเลือกจุดแกไขที่ตองการยอมรับหรือไมยอมรับการแกไขใน Reviewing  Pane ก็ได เพียงเลือกที่แกไขนั้นในหนาตาง 

แลวคลิกขวา เลือก Accept หรือ Reject  ตามตองการ

6. เมื่อตองการใสขอคิดเห็น (Comment) ใหกับคําหรือขอความตางๆ เพื่อเปนหมายเหตุใหทราบ โดยเลือกคําที่

ตองการจากนัน้คลกิที ่New Comment จะมเีสนประและกลองขอความขึน้มาดานขวา ใหเราพมิพขอคดิเหน็ทีต่องการลงไป

ได และหากตองการลบขอคิดเห็น ใหเลือกไปที่ขอคิดเห็นนั้น แลวคลิก Reject (ปฏิเสธ)  ขอคิดเห็นก็จะหายไป ดังตัวอยาง
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เอกสารอางอิง
ภทัรสดุา สกุปลัง่.  e-Training: Track Changes คอือะไร. [ออนไลน]. เขาถึงไดจากhttp://greettv.dusit.ac.th/e-

training/trackchanges/ (เขาถึงวันที่12 พฤศจิกายน 2555)

7. การแสดงหรอืซอนรายการแกไขบางอยางถาเราใช Track Changes แลวพบวามกีารแสดงรายการทีเ่ปลีย่นแปลง

ตางๆ มากไป สามารถให  Microsoft Words ซอนรายการเหลานั้นได โดยคลิกลูกศรขางปุมShow Markup จากนั้นคลิก

ยกเลิกหรอืเพ่ิมรายการทีต่องการ เชน ถาไมตองการใหแสดงวามกีารจดัรปูแบบขอความอยางไรใหคลกิยกเลกิ Formatting

จะเหน็ไดวา Track Changes เปนฟงกชัน่ทีอ่าํนวยความสะดวกตอระบบการแกไขเอกสาร โดยเฉพาะอยางยิง่เอกสาร

ในระบบบริหารงานคุณภาพ ซึ่งตองมีระบบการจัดการแกไขเอกสารที่ดี และTrack Changes  ยังเปนผูชวยที่ดีสําหรับผู

ควบคุมเอกสารโดยจะชวยใหการแกไขเอกสารเปนไปอยางรวดเร็วสามารถเห็นสวนที่แกไขตางๆ ไดอยางชัดเจน อยางไร

กต็ามวธินีีส้ามารถประยกุตใชไดกบัการแกไขเอกสารทัว่ไป ซ่ึงผูรับผิดชอบกบัการแกไขเอกสารตางๆ ในสํานกังาน สามารถ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานี้มาพัฒนางานดานเอกสารใหงายในการจัดการ และควบคุมได

 37



ผลงานนักวิจัย วศ. กับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
โครงการวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ

วรรณดี มหรรณพกุล*

ในป 2555 เปนปแรกทีค่ณะกรรมาธกิารวทิยาศาสตร 

เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ไดจัด 

“โครงการวิทยาศาสตรสู ความเปนเลิศ” ซึ่งโครงการนี้

ไดพิจารณาคัดเลือกผลงานการประดิษฐคิดคน และนํา

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีทําใหสรางรายไดทางเศรษฐกจิ 

กอประโยชนทางสังคมและสิ่งแวดลอม โดยคัดสรรผลงาน

รวม 215 ผลงาน ซึง่เปนผลงานจาก 5 ประเภท คอื 1) บคุคล

ทั่วไป 2) นักเรียน นิสิต ครู อาจารย 3) ผูประกอบการใหม 

4) องคกรมหาชน และ 5) องคกรภาครัฐ 
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*นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ

กรมวิทยาศาสตรบริการมีนักวิจัยเขารับรางวัลในปนี้ 

รวม 3 คน คอื 1) ดร.ปาษาณ กลุวาณชิ รบัรางวลัจากผลงาน

เรื่อง “เรือหุนยนตสําหรับเก็บขอมูลสิ่งแวดลอมทางนํ้า” 2) 

นายชัยวัฒน ธานีรัตน รับรางวัลจากผลงานเรื่อง “การผลิต

สารกรองสนิมเหล็กในนํ้าและการผลิตเครื่องกรองนํ้าเพื่อ

การอุปโภคและบริโภค” และ  3) นางวรรณดี มหรรณพกุล 

รับรางวัลจากผลงานเรื่อง “การผลิตขาวกระปอง” เมื่อวันที่ 

5 พฤศจิกายน 2555
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วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ : เรือหุนยนตสําหรับ
เก็บขอมูลสิ่งแวดลอมทางนํ้า

 งานวิจัยนี้เปนการนําเทคโนโลยีหุนยนตมาใชเก็บ

ขอมูลสิ่งแวดลอมทางนํ้า เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาสิ่ง

แวดลอมและการปองกันอุทกภัย วศ. ไดออกแบบและสราง

หุนยนตซึ่งอยูในรูปแบบของเรือหุนยนตโดยใชโครงสราง

พื้นฐานของเรือคายัคแบบท่ีนั่งเดี่ยวท่ีมีความคลองตัวใน

การเคลื่อนที่บนผิวนํ้าและการเคลื่อนที่ ในที่แคบ ระบบขับ

เคลื่อนของเรือหุนยนตใชเทคโนโลยี Podded Propulsion 

ในการควบคุมทิศทางและความเร็วของหุนยนตโดยไมตอง

ใชการบงัคบัหางเสอืซึง่มปีระสทิธภิาพและความคลองตัวใน

การเลีย้วนอยกวาและอาจมปีญหาจากการสญูเสยีแรงขบัดนั 

(Rudder stall) เรอืหุนยนตสามารถเคลือ่นทีไ่ดสองแบบคอื 

แบบควบคุมดวยคลื่นวิทยุ 2.4 GHz จากระยะไกลในรัศมี

ไมเกิน 1 กิโลเมตรและแบบเคลื่อนที่อัตโนมัตินํารองโดย

อปุกรณบอกตาํแหนงบนพืน้ผวิโลก (GPS) และอปุกรณบอก

ทิศทางจากขอมูลความเรง (IMU) โดยใชหลักการควบคุม

แบบ Double PD loop Control เพื่อสั่งการระบบสมอง

กลฝงตัว (Embedded Microcontroller) เพื่อการควบคุม

มอเตอรบงัคบัทิศทางและมอเตอรขับเคล่ือนเรือ เรอืหุนยนต

สามารถติดตั้งระบบเซนเซอรหรือชุดเครื่องมือสําหรับงาน

ทางดานส่ิงแวดลอม เพ่ือการตรวจวัดคุณภาพนํ้า หรือเก็บ

ขอมูลความลึกทองนํ้า และตัวอยางนํ้า โดยสามารถเรียก

ดูขอมูลจากเรือไดในเวลาจริง (Real Time) ผานโครงขาย

สื่อสารแบบไรสายประเภท Wireless LAN, EDGE/GPRS, 

หรือ 3G ตามความเหมาะสม งานวิจัยนี้ไดนําไปใช ในการ

ชวยเหลือทางดานขอมูลระหวางเหตุการณมหาอุทกภัยป 

2554 โดยใชเรือหุนยนตรวมกบัอปุกรณตรวจหาความลกึใน

การหาจดุตืน้เขนิตามคคูลอง เพือ่ประโยชนในการดาํเนนิการ

ขุดลอกคูคลอง หรือการจัดวางตําแหนงเรือผลักดันนํ้า
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 วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ : การผลิตสาร
กรองสนิมเหล็กในนํ้าและการผลิตเครื่องกรองนํ้า
เพื่อการอุปโภคและบริโภค

น้ํา นับเปนปจจยัสาํคญัตอการดาํรงชวีติของสิง่มชีวีติ

ทกุชนดิ ดงันัน้นํา้สะอาดทีเ่หมาะสมตอการบรโิภคของมนษุย

จึงมีคายิ่งตอการดํารงชีวิต โดยเฉพาะในชวงประสบปญหา

อุทกภัยหรือฤดูแลงประชาชน จะขาดแคลนนํ้าสะอาด ตอง

นาํน้ําจากใตดนิหรอืนํา้ผวิดนิทีไ่มสะอาดมาใชในการอปุโภค

และบริโภค ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการปนเปอนสนิมเหล็ก

ในน้ํา เปนปญหาทีส่าํคญัตอสขุภาพของประชาชนเปนอยาง

มาก ซึ่งจําเปนตองใชเครื่องกรองนํ้าท่ีมีราคาแพงในการก

รองสนิมเหล็กออกจากนํ้า เปนปญหาที่สงผลกระทบตอ

ประชาชน สังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยางกวางขวาง 

วศ. ไดตระหนักถึงความเดือดรอนของประชาชน ที่ประสบ

กับปญหาขาดแคลนนํ้าสะอาด จึงพัฒนาเทคโนโลยี “การ

ผลิตสารกรองสนิมเหล็กในนํ้าและการผลิตเครื่องกรองนํ้า

เพื่อการอุปโภคและบริโภค” ขึ้น 

สารกรองสนิมเหล็ก ใชสําหรับกรองนํ้าที่เปนสนิมมี

สีแดงและมีกลิ่น ใหเปนนํ้าที่สะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภค 

สนมิเหลก็เกดิจากสารละลายเหลก็ (เฟอรรสั, Fe2+) ทีอ่ยูในนํา้ 

เม่ือสมัผสักับอากาศกจ็ะเกดิเปนตะกอนสนมิเหลก็ (เฟอรริก, 

Fe3+) ไดบางสวน สารกรองสนิมเหล็กทําหนาที่ตกตะกอน

สารละลายเหล็ก ในนํ้าใหเกิดเปนตะกอนอยางสมบูรณ 

และกรองจับไวในชั้นของสารกรอง ทําใหนํ้าที่ผานสารกรอง

ปราศจากสนิมเหล็ก การผลิตสารกรองสนิมเหล็กทําโดยใช

เม็ดทรายเปนตัวพยุงและเคลือบดวยดางทับทิม หลังจาก

นั้นนําทรายที่เคลือบดวยดางทับทิม มาเผาท่ีอุณหภูมิ 500 

องศาเซลเซียส จนดางทับทิมสลายตัวเกิดเปนแมงกานีส

ไดออกไซดติดอยูบนผิวเม็ดทรายอยางสมบูรณ ไดเปนสาร

กรองเคลอืบผวิแมงกานสีไดออกไซดทีม่ปีระสทิธภิาพในการ

กําจัดสารละลายเหล็กในนํ้าไดดี ในขณะเดียวกันไดทําการ

พัฒนาเคร่ืองกรองนํ้าใหประชาชนสามารถผลิตเคร่ืองกรอง

นํ้าไดเองในราคาตนทุนต่ํากวารอยละ 50 ของเครื่องกรอง

นํา้ทีจํ่าหนายในทองตลาดจนประสบความสําเร็จ และทาํการ

ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนและสถานศึกษาตาง ๆ ซึ่ง

เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน

วศ. ไดถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อใหชุมชน

สามารถผลิตสารกรองสนิมเหล็กในนํ้าและผลิตเครื่องกรอง

นํ้าใชเองได สามารถผลิตนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

ใชเองในครัวเรือน สรางวิทยากรระดับทองถ่ินเพ่ือขยายผล

การดาํเนนิงานในชมุชนตอไป โครงการนีเ้ริม่ดาํเนนิงาน พ.ศ. 

2546 ถงึปจจุบนั มผูีเขารับการฝกอบรมทัว่ประเทศ จาํนวน 

5,400 คน มีเครือขายการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนองคการ

บริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลนคร และสถาน

ศึกษา ดําเนินงานขยายผลใหมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง

ไปสูชุมชนตาง ๆ ในหลายจังหวัดทั่วทุกภาค นอกจากนี้ได

ดําเนินงานชวยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดภัย

พิบัติเชน ป 2548 ทําการฝกอบรมและผลิตเครื่องกรองนํ้า

ชวยเหลือผูประสบธรณีพิบัติภัย “สึนามิ” ป 2549 ติดตั้ง

ระบบผลตินํา้ดืม่ระดบัชมุชนชวยเหลอืผูประสบภยัภเูขาถลม

ที่จังหวัดอุตรดิตถและสุโขทัย ป 2554-2555 ไดติดตั้งระบบ

ผลิตนํ้าดื่มระดับชุมชนชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัด

นครสวรรค นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา การดําเนินงาน

ของโครงการเปนไปตามหลกัการ “การนาํความรูสูทองถิน่คือ

การแกปญหาอยางยั่งยืน”
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กรมวิทยาศาสตรบริการ

วิทยาศาสตรสู ความเปนเลิศ : การผลิตขาว
กระปอง 

ประเทศไทยผลติขาวพนัธุด ีคอื ขาวหอมมะล ิและยงั

เปนผูผลิตขาวรายใหญ ผลผลิตของขาวเปลือกมีปริมาณไม

ตํา่กวาปละ 30 ลานตนั ป 2555 ไทยผลติขาวไดสงูถงึ 34.24 

ลานตัน แตเนื่องจากมีการแขงขัน ใชเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่ม

ผลผลติขาว ทาํใหราคาขาวแปรผนัขึน้กบัความตองการและ

ปริมาณขาวในตลาดโลก

เทคโนโลยีการแปรรูปขาวเปนขาวสําเร็จรูปบรรจุ

กระปอง เปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลคาขาว เปน

ผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อการสงออกจําหนายในตางประเทศได 

นอกจากนี้ วศ. ไดวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตขาวสําเร็จรูป

บรรจใุนถงุรทีอรต การผลติโดยใชหลกัการทางวทิยาศาสตร

อาหาร เชนเดยีวกบัการผลติอาหารสาํเรจ็รปูบรรจใุนภาชนะ

ปดสนิทหรืออาหารบรรจุกระปอง และผานการฆาเชื้อ

จุลินทรียดวยความรอนระดับสเตอริไลซ ทําใหผลิตภัณฑ

ปลอดเชื้อจุลินทรีย และเก็บที่อุณหภูมิหองไดนาน 1 ป 

วศ. ไดศึกษาวิจัยผลิตขาวสําเร็จรูปบรรจุกระปอง 

และขาวสาํเรจ็รปูบรรจใุนถงุรทีอรต โดยมเีปาหมาย สงเสรมิ

การแปรรูปขาวในเชิงพาณิชย ไดผลิตภัณฑใหมที่เพิ่มมูลคา

ของขาว ไดแก ขาวหอมมะลิสําเร็จรูป ขาวกลองหอมมะลิ

สาํเรจ็รปู ขาวกลองงอกบรรจกุระปอง และขาวเสรมิสขุภาพ

สําเร็จรูป ซึ่งผลงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑขาวสําเร็จรูป

พรอมบริโภค ไดถายทอดเทคโนโลยีใหแกโรงงานหลวง

อาหารสําเร็จรูปที่ 3 ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัด

สกลนคร ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางขยายโรงงาน เตรียมผลิต

ขาวสําเร็จรูปกระปอง โดยมีเปาหมายเพื่อการสงออก

ผูสนใจรับการถายทอดเทคโนโลยี โปรดติดตอไดที่

กรมวิทยาศาสตรบริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ

 41



การเพาะเห็ดดวยกระดาษทิชชู

ที่มา : www.ncba.reading.ac.uk
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วางกระดาษทิชชูบนจานรอง คอยๆ เทนํ้ารอนใส

กระดาษทิชชูใหเปยกชุมทั่วกัน

หุ มกระดาษทิชชูด วยแผนพลาสติกใส เพื่อเก็บ

ความชื้นปองกันไมใหแหง

เก็บในตูเย็นอุณหภูมิ 8-15 ํC เปนเวลา 48 ชั่วโมง 

เพื่อกระตุนการสรางดอกเห็ด และระวังไมใหกระดาษทิชชู

แหงโดยการฉีดพนดวยละอองนํ้า

3 อาทิตย ดอกเห็ดจะเจริญเติบโตและพรอมที่จะนํา

ไปปรุงเปนอาหาร

สังเกตเห็นการเจริญเติบโตของเห็ด เปนเสนใยราสี

ขาวบนผิวกระดาษ

ทิ้งไวใหเย็นแลวดึงแกนกระดาษทิชชูออกใสหัวเช้ือ

เห็ด เชนเห็ดนางรม ลงตรงแกนกลางของกระดาษทิชชู

เก็บในที่มืด และอุณหภูมิ 25 ํC

ทิ้งไวเปนเวลา 2 สัปดาห

1

2

3

6

4

5

7
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กรมวิทยาศาสตรบริการ

โยงเสนจับคูชื่อวิทยาศาสตรไปยังรูปภาพของดอกไม

แตละชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน

• Cassia fistula
• Dillenia suffruticosa
• Melodorum fruticosum
• Nelumbo nucifera
• Vanda spp.
• Gardenia jasminoides
• Phalaenopsis amabilis
• Plumeria spp.
• Hibiscus rosasinensis
• Plerocarpus indicus Dillenia suffruticosa

เฉลย : Dillenia suffruticosa (สานชวา), Melodorum fruticosum (ลําดวน), Nelumbo nucifera (บัวหลวง), Gardenia jasminoides (พุดแกว), 
Phalaenopsis amabilis (กลวยไมราตรี), Plumeria spp. (ลีลาวดี หรือลั่นทม), Hibiscus rosasinensis (ชบา), Plerocarpus indicus (ดอกประดู), 
Vanda spp.(กลวยไมแวนดา), Cassia fistula (ดอกราชพฤกษ)

เกมสจับคูชื่อวิทยาศาสตรดอกไมประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเชียน

มารูจักดอกไมและชื่อวิทยาศาสตรของดอกไมของประเทศสมาชิกอาเซียนกันเถอะ! 
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        พรทิพย เส็นสด*

บอย ครั้งที่เรามักจะไดยินคูสนทนาของเรา ตอบเราในหองอาหารมื้อเชาวา “ออ..เราไมทานมื้อเชา” ซึ่งเหตุผล
ของแตละคนก็จะแตกตางกันออกไป บางก็วาไมมีเวลาหรืออาจจะกลัวอวน แตเชื่อเถอะคะวา หากทุกทาน

ไดอานบทความนี้ตั้งแตตนจนจบ ก็อาจทําใหเหตุผลของใครหลายคนที่ไมทานมื้อเชาหมดไป..!!!

อาหารมื้อเชาถือวาเปนมื้อท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปน

มือ้แรกของการเริม่ตนวนัใหม เวลาทีด่แีละเหมาะสมสาํหรบั

การรับประทานอาหารเชา คือ ชวงเวลา 07.00 – 09.00 น 

เนื่องจากเปนเวลาที่กระเพาะอาหารเริ่มทํางาน เราควร

เลือกทานอาหารที่ยอยงายใหครบทั้ง 5 หมู โดยเนนกลุม

คารโบไฮเดรตเชิงซอน และโปรตีน

หลักงายๆ ในการเลือกรับประทานอาหารเชาที่เรา

ควรรู

- คารโบไฮเดรต ควรเลอืกรบัประทานคารโบไฮเดรต

เชงิซอน เชน ขาวซอมมอื ขาวกลอง ซเีรยีลชนดิตาง ๆ  ขนมปง

โฮลวีต เพื่อใหรางกายไดรับกลูโคสอยางชา ๆ

- โปรตีน เลือกรับประทานโปรตีนยอยงาย เชน 

เนื้อปลา ไข (ไมควรทานมากกวาวันละ 1 ฟอง) และถั่ว

ประเภทตาง ๆ

- วิตามิน ไดจากผลไมสดชนิดตาง ๆ เมล็ดธัญพืช 

เชน ถั่ว เมล็ดฟกทอง เมล็ดทานตะวัน

- เกลือแร ไดจากผลไม และผักสดชนิดตาง ๆ

- ไขมัน เลือกรับประทานนมวัว นมถ่ัวเหลือง ถั่ว

บางชนดิ เชน ถัว่ลสิง ถัว่อลัมอนด ธญัพชืบางชนดิ เชน งาดาํ 

งาขาว เมล็ดทานตะวัน จะดีกวาทานไขมันแบบเปนนํ้ามัน

จากหลักงาย ๆ ในการเลือกรับประทานอาหารมื้อ

เชา ที่นี้เราลองมาดูกันวา การรับประทานอาหารมื้อเชาให

ประโยชนตอรางกายของเรา อยางไรบาง????

1. อาหารเชาชวยเพิ่มพลังสมอง เนื่องจากใน

ระหวางที่เรานอนหลับรางกายยังคงใชพลังงานตามปกติ 

พลังงานเหลานั้นมาจากกลูโคสที่รางกายเก็บสะสมไว กวา

จะถึงเชากลูโคสมากกวาครึ่งก็จะถูกใชไป รางกายจึงมีความ

ตองการเติมพลังงาน ซึ่งอาหารประเภทคารโบไฮเดรตจะ

เปนตัวเริ่มขับเคลื่อนพลังงานใหกับรางกายของเราไดดีที่สุด 

สมองของเราก็ใชกลูโคสเปนพลังงานดวยเชนกัน แต

สมองไมสามารถเก็บสะสมกลูโคสสวนที่เหลือไดเหมือนกับ

ที่รางกายสะสมพลังงาน ฉะนั้น อาหารเชาจงึจาํเปนอยางยิ่ง

ที่จะชวยใหสมองเราทํางานไดเฉียบไว หากงดอาหารมื้อเชา 

คณุอาจไมรูสกึอะไร เพราะมพีลงังานสาํรองจากการพกัผอน 

แตพอใชหมดไปรางกายจะเขาสูภาวะเครยีด และแมวาจะกนิ

ชดเชยในมื้อเที่ยง ก็ไมทันซะแลว เพราะเลยเวลาที่รางกาย

ตองการพลังงานสวนนั้นไป 

2. อาหารเชาชวยปองกันโรค คนที่รับประทาน

อาหารเชาเปนประจํา ขอใหสบายใจ....ไดเลยวา เปนม้ือที่

มีประโยชน ปองกันโรคอวน เบาหวาน และโรคหัวใจไดดี

ที่สุด จากการประชุมประจําปของสมาคมแพทยโรคหัวใจ 

มีการเสนอผลการวิจัยชื่อวา CARDIA Study พบวา อัตรา

การเกดิโรคทีเ่รยีกวา ภาวะดือ้ตออนิซลูนิทาํใหอวน และโรค

เบาหวาน มีอัตราลดลงในผูที่รับประทานอาหารเชาอยาง

สมํ่าเสมอถึง 35-50 % เทียบกับผูที่ไมรับประทาน คณะ

ผูวิจัยเชื่อวา อาหารเชาเปนอาหารมื้อที่สําคัญที่สุดในการ
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      หลักประกันสุขภาพที่ดีของคุณ..คุณ

* นักวิชาการเผยแพร สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ.

à¡Ãç´ÇÔ·Â�
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ปองกนัเบาหวาน และโรคทีเ่กีย่วกบัเสนเลอืดหวัใจ Dr. Mark 

A. Pereira กลาว “การรบัประทานอาหารเชา จะชวยใหคณุ

สามารถควบคุมความหิวในมื้อถัดไปไดดีขึ้น” ภาวะด้ือตอ

อินซูลิน คือ ภาวะท่ีรางกายไมสามารถเอานํ้าตาลไปใชได

เนือ่งจากเนือ้เยือ่ตาง ๆ  ไมคอยตอบสนองตอฮอรโมนอนิซูลิน 

ทําใหระดับนํ้าตาลในเลือดสูง ปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะดื้อตอ

อินซูลิน ไดแก ไขมันสูง ความอวน ความดันโลหิตสูง คนไข

เหลานี้มักอวน และมีไขมันในเลือดสูง และมีอัตราเสี่ยงตอ

โรคเสนเลือดสมองและหัวใจ 

3. อาหารเชาชวยลดนํ้าหนัก ใครที่ลดนํ้าหนักอยู 

และคิดวาการงดอาหารเชาจะชวยใหคุณผอมได ความคิด

น้ีอาจจะไมจริงเสมอไปแลวละคะ เนื่องจากคนที่งดอาหาร

เชามักกินจุบจิบและเลือกอาหารท่ีกินสะดวก ซึ่งอาจมีไข

มัน นํ้าตาลและแคลอรี่สูง การงดอาหารเชาทําใหระบบการ

เอกสารอางอิง
“มื้อเชา” สําคัญจุดเริ่มตนเด็ก “เติบโต สมวัยเรียนรูเร็ว”. หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ. [ออนไลน]. มิถุนายน, 

2555, ฉบับวันที่ 17-20. [อางถึงวันที่ 26 พ.ย. 55]. เขาถึงไดจากอินเทอรเน็ต : http://www.hsri.or.th/

news/952. 

เสาวพร เมืองแกว. อาหารเชา...สําคัญไฉน. นิตยสารแมและเด็ก. [ออนไลน]. พฤษภาคม, 2542, ปที่ 22, ฉบับที่ 

327. [อางถึงวันที่ 26 พ.ย. 55]. เขาถึงไดจากอินเทอรเน็ต : http://www.elib-online.com/doctors/

food_breakfast.html.

หุนสวยดวยมือ้เชา. e-magazine.info. [ออนไลน]. [อางถงึวนัที ่26 พ.ย. 55]. เขาถงึไดจากอนิเทอรเนต็ : http://

www.e-magazine.info/site/?s=หุนสวยดวยมื้อเชา. 

กรมวิทยาศาสตรบริการ

เผาผลาญของรางกายลดลง สมองจะหลั่งสารเคมีที่ชื่อวา นิ

วโรเพปไทด วาย (neuropeptide Y) ซึ่งจะสงสัญญาณให

เรากินโดยไมรูตัว มีภาวะที่เรียกวา “อาการกินกลางคืน” 

(night eating syndrome) คือ เมื่อเริ่มกินมื้อกลางวันแลว 

เราจะหยุดกินไมไดจนกระทั่งเขานอน 

เราก็ไดทราบความรูที่เกี่ยวของกับการรับประทาน

อาหารมือ้เชาในขางตนแลว ถอืไดวา การรบัประทานอาหาร

มือ้เชา มปีระโยชนมากมายตอรางกายและจิตใจสาํหรบัการ

ดําเนินชีวิตประจําวันของเรา จัดเปนเรื่องใกลตัวที่หลายคน

อาจมองขามไป แตจากนี ้เชือ่แนคะวา บทความนีอ้าจเปลีย่น

ความคิดของใครหลายคนที่จะไมรับประทานอาหารม้ือเชา 

มาเปนการเลือกสรรเมนูอาหารมื้อเชาที่ดีที่สุดใหกับตัวเอง 

เพื่อเริ่มการทํางานในเชาวันใหมที่สดชื่นและสดใส
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ก ารฝกอบรมและศึกษาวิจัยดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศญี่ปุน
“Project on Invitation to Japan for Environmental Research (PIER) 2011

กัญญา มวงแกว*

In ternational Center for Environmental Technology Transfer (ICETT) เปนองคกรถายทอดเทคโนโลยีและความ
รูความชํานาญ ดานการปองกันมลพิษและอนุรักษสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน  จัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือของภาค

อุตสาหกรรม นักวิชาการ และหนวยงานภาครัฐ เพื่อถายทอดเทคโนโลยีของญี่ปุนดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกนานาชาติ 
เพือ่อนรุกัษสิง่แวดลอมโลกและการพฒันาเศรษฐกจิอยางยัง่ยนื ในรปูแบบของการใหการฝกอบรมและใหคาํแนะนาํทางเทคโนโลยี 
วิจัยและพัฒนา สํารวจและใหขอมูล รวมทั้งเผยแพรขาวสาร ขอมูล ความคิด สรางจิตสํานึกสาธารณะ

ทั้งนี้ “Project on Invitation to Japan for 

Environmental Research (PIER) 2011” เปนอีกหนึ่ง

โครงการในพันธกิจเพื่อสิ่งแวดลอมของ ICETT ดวยการ

เชิญชวนนักวิจัยดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐหรือ

สถาบันวิจัย ในประเทศกําลังพัฒนา ไปฝกอบรมและศึกษา

วิจัยที่ประเทศญี่ปุน ภายใตการใหคําแนะนํา และถายทอด

เทคโนโลยีจากนักวิชาการญี่ปุนผูมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อ

เสยีงในสถาบนัวจิยั สถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยั โดยการ

สนบัสนุนอยางดมีากของ ICETT เพือ่ใหนกัวจิยัไดศกึษาวจิยั

อยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ สามารถนําเทคโนโลยี

ที่ไดรับการถายทอดและเรียนรู ไปเผยแพรหรือนําไปใช

ประโยชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในประเทศ

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม  กรมวิทยาศาสตรบริการ

ของตนตอไป และมคีวามสขุดกีบัการใชชวีติชวงหนึง่ในญีปุ่น

สําหรับ PIER 2011 นักวิจัยจากกลุมงานสิ่งแวดลอม 

โครงการฟสิกสและวิศวกรรมของวศ. ไดผานการคัดเลือก

เขารบัการฝกอบรมและศกึษาวิจยั ณ Faculty of Environ-

mental Science and Microbiology, Graduate School 

of Pharmaceutical Sciences, Osaka University (Eisei 

Lab) ทาํใหนกัวจัิยไดมโีอกาสรับการฝกอบรม และถายทอด

เทคนิคทาง Environmental Microbiology ตลอดจน

ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยดาน  Assessment of 

microbiological water quality in climate change th 

reatening area of Thailand ณ มหาวิทยาลัยโอซากาดวย
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นอกจากนี้ ในระหวางการศึกษาวิจัย นักวิจัยยังไดเขา

รวมการประชุมที่จัดขึ้นที่สํานักงานของ ICETT ที่เมือง Yok-

kaichi เพือ่นาํเสนอความกาวหนาของงานวจิยั พรอมทัง้เรียน

รูกรณศีกึษาทีเ่กีย่วของกบังานวจิยั รวมถงึกรณศีกึษาเกีย่วกบั

ประวตัแิละการควบคมุมลพษิของ Yokkaichi และทศันศกึษา 

ดูงานพรอมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนของญี่ปุนที่ดําเนินงานเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เชน ดงูานหองสมดุดานสิง่แวดลอมศกึษาและปญหามลพษิที่ 

Yokkaichi Environmental Study Center & Pollution 

Reference Library เยี่ยมชมโรงงานผลิต Photocatalytic  

TiO
2
 บริษัท Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. ดูงานการผลิต 

Bioethanol จากสารชีวภาพ ที่ Gifu University ศึกษาดู

งานดานการเพาะเลี้ยงชายฝง Aquatic Survey in  Ago 

Bay ที่ Mie Prefecture Fisheries Research Institute 

เยีย่มชมบรษิทั Denso Corporation เพือ่ดูงานการวจิยัการ

ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหรายเซลลเดียว และดูงานการ

บําบัดของเสียอันตรายและเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่บริษัท 

Daiseki Co., Ltd.

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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IFEH 12th World Congress on the Environmental Health เมือง Vilnius  ลิทัวเนีย

เทพวิทูรย ทองศรี*

การประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการ “IFEH 12th World Congress on the 
Environmental Health “ณ เมือง Vilnius ประเทศ
สาธารณรัฐลิทัวเนีย 22-27 มิถุนายน 2555 มีเนื้อหาเกี่ยว
กบัผลกระทบของสารปนเปอนในสิง่แวดลอมตอสขุภาพ โดย
มี theme งานคือ New Technologies, Healthy Human 
Being and Environment หวัขอหลกัในการประชมุ 6 หวัขอ
ใหญคือ 1) New Technologies and Health 2) Food 
Safety, Nutrition and Physical Activity 3) Environ-
mental Health 4) Public Education, Communication, 
E-information 5) The Treats in Public Health และ 
6) International Faculty Forum Topics โดยจดุประสงคของ
การประชุมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักวิชาการและเนน
งานวจิยัประยกุตและงานวจิยัขัน้สงูทีเ่กีย่วของกบัผลกระทบ
ของ สิง่ปนเปอนในสิง่แวดลอมตอสขุภาพและชวีติของมนษุย 

กรมวทิยาศาสตรบรกิาร ไดสงเสรมิใหนกัวทิยาศาสตร
ไดนําผลงานวิชาการรวมนําเสนอ  โดยนักวิทยาศาสตร
ชํานาญการพิเศษ ดร. เทพวิทูรย ทองศรี ไดนําเสนอผล
งานวิชาการในหัวขอ Communicable Diseases หอง 
Lambda Hall โดย ดร. Zagminas และ ดร. Asokliene 
เปน Chairman นําเสนอผลงานวิจัย An Assessment 
of Coliform Bacteria Levels of Mae-Chan River 
การนําเสนอผลงานใชเวลา 15 นาทีโดยใช powerpoint 
พรอมตอบคําถาม 5 นาที ทั้งนี้ไดรับความสนใจจากผูเขา
รับฟงและถามคําถามเกี่ยวกับสถานการณสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย การจัดการของภาครัฐ และแนวทางในการ
ตอยอดงานวิจัย มีผูเขารวมรับฟงการประชุมกวา 50 คน 

ในการนี้ยังไดนําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Escheri-

chia Coli Monitoring at Mae-Chan River, Thailand 
ในรูปแบบ E-poster ตลอดวัน ซึ่งมีผูสนใจแวะเวียนเขาชม 
และสอบถามรายละเอียดเปนระยะๆ

หลังจากนั้นยังไดเดินทางไปศึกษาดูงานที่การผลิต
นํ้าประปาของนคร Vilnius ซึ่งมีอยู 2 แหง โดยบริษัทที่ผลิต
นํา้ประปานีเ้คยเปนหนวยงานราชการมากอนและแปรสภาพ
เปนเอกชน นํ้าดิบที่นํามาใชเปนนํ้าใตดินที่มีความบริสุทธิ์
และสะอาด แตมีปญหาคือปริมาณเหล็กในนํ้าดิบคอนขาง
สูงจึงตองผานการกาํจัดกอนท่ีจะสงไปตามบานเรือน และนํา้
ประปาของประเทศสาธารณลิทวัเนยีสะอาดถกูหลักอนามัย
เปนไปตามมาตรฐานนํา้ด่ืมทีส่มาคม EU กาํหนดไว(สาธารณ
รัฐลิทัวเนียเปนสมาชิก EU) 

การเขารวมประชุมวิชาการครั้งนี้เปนการนําเสนอ
ผลงานเขารวมการประชุมระดับนานาชาติ “IFEH 12th 
World Congress on the Environmental Health” ซึ่ง
เปนการนําเสนอแบบ oral presentation และ poster 
ในกลุมนกัวชิาการจาก 54 ประเทศ จํานวนมากกวา 350 คน 
ทัง้นีไ้มไดนบัรวมนกัวชิาการจากประเทศเจาภาพทีม่ารวมงาน
เปนจํานวนมาก นอกจากจะเปนการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการของประเทศไทยแลว ยังมีโอกาสไดสนทนาและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นทางวิชาการในสาขาสิ่งแวดลอม 
สาขาอนามัยส่ิงแวดลอม และไดแนวคิดหรือกรอบการวิจัย
ใหมๆที่สามารถนํามาประยุกตหรือตอยอดงานวิจัยได 
การไดเขารวมงานสมัมนาหรอืประชมุระดบันานาชาตเิปนการ
พฒันาบคุลากรของหนวยงานโดยตรงเพือ่สรางความเขมแขง็
ทางวชิาการ เปนการประชาสมัพนัธหนวยงานโดยตรง ดงันัน้
กรมวทิยาศาสตรบรกิารควรมแีผนในการสนบัสนนุบคุลากร
ไดเขารวมและนําเสนอผลงานอยางสมํ่าเสมอ 

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม  กรมวิทยาศาสตรบริการ

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม  กรมวิทยาศาสตรบริการ
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พิธีถวายพานพุมและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจําป 2555

พิธีเปดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555 TechnoMart InnoMart 2012

สัมมนาวิชาการ “หองปฏิบัติการอางอิงกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีรักษาราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร

บริการ พรอมผูบริหารและเจาหนาที่ รวมพิธีถวายพาน

พุมและถวายราชสดุดี เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปน “พระบิดาแหงเทคโนโลยี

ของไทยและพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” เนื่องใน “วัน

เทคโนโลยีของไทย” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย

รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 

19 ตุลาคม 2555

นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร

บริการ พรอมคณะผูบริหาร เขารวมพิธีเปดงานเทคโนโลยี

และนวตักรรมของไทย ประจาํป 2555 TechnoMart InnoMart 

2012 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน

ฐานะที่ทรงเปน “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทยและพระ

บดิาแหงนวตักรรมไทย” ณ ศนูยนทิรรศการและการประชมุ

ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555

นาง สมุาล ีทัง่พทิยกลุ รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร 

เปนวิทยากรบรรยาย เร่ือง “หองปฏิบัติการอางอิงกับการ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ภายใตงานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของไทย วัตถุประสงคของการจัดงาน เพื่อ

เปนประโยชนแกผูประกอบการในการใหขอมลูการทดสอบ

สินคา รวมทั้งเปนผูนําในการกําหนดระเบียบที่จะสงผลให

ประเทศไทยไดรับประโยชนดานการคาเกีย่วกบัวสัดอุาหาร 

โดยมีตัวแทนหลายบริษัทเขารวมสัมมนาเปนจํานวนมาก 

ณ หอง MR223 ศูนยประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 25 

ตุลาคม 2555
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พิธีสงมอบงานในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กรมวทิยาศาสตรบรกิารเขารวม ถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วดัธาตทุอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

การเยีย่มชมหองปฏบิตักิารกรมวทิยาศาสตรบรกิารของผูแทนจากสาธารณรฐัทาจกีิสถานและสาธารณรฐัครีกซี

วาที่รอยตรีสรรค จิตรใครครวญ ผูอํานวยการโครงการ

ฟสิกสและวิศวกรรม รักษาการรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร

บริการ พรอมคณะผูบริหารและเจาหนาที่กรมวิทยาศาสตร

บรกิารใหการตอนรบั Ms.Nargiza Abdumajidova Ms.Giulanra

Jusupjanova พรอมคณะ ตวัแทนจากสาธารณรฐัทาจิกสีถาน

และสาธารณรฐัครีกีซและนาํเยีย่มชมหองปฏิบัตกิารโครงการ 

วิทยาศาสตรชีวภาพ โครงการเคมี ในสวน กลุมงานวัสดุ

และผลิตภัณฑเซรามิก กลุ มงานคุณคาทางโภชนาการ 

กลุมงานภาชนะบรรจุอาหาร และหองปฏิบัติการทดสอบ

ดานความปลอดภัยอาหาร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ไดสงมอบ

งานในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี พรอมกลาวแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ คนใหม โดยมี ผูบริหารหนวยงาน

ในสังกัด รวมทั้งขาราชการ เจาหนาที่ของสํานักงานปลัด

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และ กรมวิทยาศาสตรบริการ เขา

รวมในพธิ ีณ หองประชมุชัน้ 6 อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตัิ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เปน

ประธานอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน ถวายแดพระ

สงฆจําพรรษากาลถวนไตรมาส ณ พระอุโบสถ วัดธาตุทอง 

พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผูบริหาร 

ขาราชการ พนักงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

และประชาชน เขารวมพิธี ในการนี้ นางสาวเสาวณี มุสิ

แดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ พรอมผูบริหารและ 

ขาราชการ พนักงาน กรมวทิยาศาสตรบรกิาร เขารวมในพธิี

ครั้งนี้ดวย เมื่อวันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2555
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การประชมุหารอืการการทดสอบหรอืพสิจูนสนิคา ภายใตแผนการทดสอบสนิคาไมปลอดภยัประจาํป พ.ศ.2556 

บริษัท ซิเบลโก มิเนอรัลส (ประเทศไทย) จํากัด เขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ
ศูนยเชี่ยวชาญดานแกวกรมวิทยาศาสตรบริการ

นายมาณพ สิทธิเดช นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

และนางสาวดวงกมล เชาวนศรีหมดุ นกัวทิยาศาสตรชาํนาญ

การพิเศษ ในฐานะผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการ เขารวม

ประชุมรวมกับคณะอนุกรรมการทดสอบหรือพิสูจนสินคา 

ครัง้ที ่4/2555 ณ สาํนกังานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค 

โดยไดนาํเสนอขัน้ตอนการทดสอบ ผลการทดสอบ และความ

เปนอันตรายในตัวอยาง หนากากยาง ยางกัดสําหรับเด็ก 

และเม็ดแคปซูลเลือดเทียม รวมทั้งรวมพิจารณาแผนการ

ทดสอบสินคาที่ปลอดภัยประจําป พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2555 อีกดวย 

วาที่รอยตรีสรรค จิตรใครครวญ ผูอํานวยการโครงการ

ฟสิกสและวิศวกรรม รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรม

วทิยาศาสตรบรกิาร พรอมดวยนางเทพวีรรณ จติรวชัรโกมล 

หวัหนาศนูยเชีย่วชาญดานแกว ใหการตอนรบั คณุศริิลักษณ 

ทองเพณี ผูจัดการศูนยเฉพาะทางดานเทคนิคของ บริษัท 

ซเิบลโก มิเนอรลัส (ประเทศไทย) จาํกดั พรอมคณะ เขาเยีย่ม

ชมหองปฏิบัติการทดสอบศูนยเชี่ยวชาญดานแกว โครงการ

ฟสิกสและวิศวกรรม วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรูความ

เขาใจในแนวทางการบริหารและเทคโนโลยีการทดสอบ

ดานแกว เพื่อเตรียมพรอมกอนเขารวมโครงการ การศึกษาสมบัติการหลอมของวัตถุดิบแกวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใชพลังงาน รวมกับ กรมวิทยาศาสตรบริการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

กรมวิทยาศาสตรบริการเขารวม ถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อยุธยา

นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวง

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเปนประธานอญัเชญิผาพระกฐนิ

พระราชทาน ถวายแดพระสงฆจาํพรรษากาลถวนไตรมาส ณ 

พระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง 

อยธุยา โดยมคีณะผูบรหิาร ขาราชการ พนกังานในสงักดัของ

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ และประชาชน เขารวมพิธ ีในการนี้ 

นางสาวเสาวณ ีมสุแิดง อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร พรอม

ผูบริหารและ ขาราชการ พนักงาน กรมวิทยาศาสตรบริการ 

เขารวมในพิธีครั้งนี้ดวย เมื่อวันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2555
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วศ. จัดนิทรรศการ “พิพิธอาเซียน..A journey through ASEAN”เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยกาวไกล
ถาคนไทยตระหนักรูอาเซียน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ชี้แจงนโยบายแกสื่อมวลชน มุงเนนผลักดันองคกรกาวไปสู
การเปนแหลงเชี่ยวชาญและแหลงอางอิงดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการระดับอาเซียน

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ชี้แจงนโยบายแกสื่อมวลชน มุงเนนผลักดันองคกรกาวไปสู

การเปนแหลงเชีย่วชาญแหลงอางองิดานวทิยาศาสตรปฏบัิติ

การระดับอาเซียนอยางเปนรูปธรรม โดยเลือกทีจ่ะผลกัดนั 5 

ภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตรบริการใหมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น และตองสามารถตอบ Value chain แสดงใหเห็นถึง

ความตอเนื่องของงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

แตละระดับ สอดคลองกบันโยบายกระทรวงวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ที่ใหจัดทํา Value chain (ตนนํ้า กลางนํ้า ปลาย

นํ้า) ของกลุมงานใน 5 ดานไดแก วิทยาศาสตรเพื่อสราง

งาน วิทยาศาสตรเพื่อสรางรายได วิทยาศาสตรเพื่ออนาคต 

วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต และวิทยาศาสตรเพื่อสรางฐานความรู 

ณ หองประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร

บริการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

เปนประธานเปดงาน “พิพิธอาเซียน..A journey through 

ASEAN” จัดโดยสํานักหอสมุดและศูนย สารสนเทศ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) 

รวมกับ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และ สํานักงาน

อุทยานการเรียนรู มุ งหวังสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับ

อาเซียน สรางความพรอมกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ซึ่งเปดให ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ ตลอด

จนประชาชนผูสนใจ เขาเยี่ยมชมได เมื่อวันท่ี 20 – 30 

พฤศจกิายน 2555 ณ หอสมดุวทิยาศาสตร ดร.ตัว้ ลพานกุรม 

กรมวิทยาศาสตรบริการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดพิธีการลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2555

กรมวิทยาศาสตรบริการ  เขารวมสัมมนาวิชาการ เรื่องกระแสและแนวโนมของสาร BPA
 ในปจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผูผลิตอาหารกระปอง

วาที่รอยตรีสรรค จิตรใครครวญ รักษาราชการแทนรอง

อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร เปนประธานนาํคณะผูบรหิาร 

ขาราชการและเจาหนาที่ กรมวิทยาศาสตรบริการ ลงนาม

ถวายพระพรเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว 

ลพานุกรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

นางสาวอุราวรรณ อุนแกว ผูอาํนวยการสาํนกัเทคโนโลยี

ชุมชน ผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการ พรอมคณะ เขารวม

งานสมัมนาวชิาการ เรือ่ง “กระแสและแนวโนมของสาร BPA 

ในปจจุบันและอนาคตท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผูผลิต

อาหารกระปอง” ในโอกาสนี ้นางบังอร บุญช ูนกัวทิยาศาสตร

ชํานาญการพิเศษ นางสาวสุภัตรา เจริญเกษมวิทย  

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ นายพิริยะ ศรีเจา 

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ ได

รับเกียรติเปนวิทยากรรับเชิญบรรยายเกี่ยวกับกระแสและ

แนวโนมของสาร BPA ในปจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมผูผลิตอาหารกระปอง ในงานสัมนาวิชาการ

ครั้งนี้ดวย

วัตถุประสงคของการจัดงาน เพื่อเปนประโยชนแกผู

ประกอบการ ผู ผลิตบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุอาหารได

ตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องความ

ปลอดภัยของอาหารที่ผลิตจากประเทศไทยไปสู ตลาด

โลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมกระปองสําเร็จรูป 

โดยมีตัวแทนหลายบริษัทเขารวมสัมมนาเปนจํานวนมาก 

ณ  หองแกรนดบอลรมู โรงแรมมณเฑยีร รเิวอรไซด เมือ่วนัที่ 

3  ธันวาคม  2555
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ UNIDO RoHS Analysis Training Workshop for Quatest 3 
(Vietnam) 

กรมวิทยาศาสตรบริการ เขารวมการประชุมองคกรภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาดวยการรับรอง
หองปฏบิตักิาร Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC ณ ประเทศออสเตรเลยี

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

และนางสุดา นนัทวทิยา รักษาราชการแทนผูอาํนวยการสาํนกั

บริหารและรับรองหองปฏบิติัการ เขารวมการประชมุองคกร

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ 

Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, 

APLAC ณ ประเทศออสเตรเลยี เมือ่ตนเดอืนธนัวาคมทีผ่านมา 

เปนโอกาสสําคัญที่จะไดติดตาม นําขอมูลและแนวทาง

การรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ ตามมาตรฐานและ

ขอกําหนดที่เปนปจจุบัน ที่ APLAC ยอมรับ มาใชในการ

พัฒนาระบบการรับรองหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน และขยายขอบขายการรับรองระบบงานหองปฏบิตักิาร

ไปยังผูผลิตวัสดุอางอิงในประเทศตอไป

นางสมุาล ีทัง่พทิยกลุ รองอธบิดีกรมวทิยาศาสตรบรกิาร เปน

ประธานเปดการฝกอบรมเชงิปฏบิติัการ UNIDO RoHS Analysis 

Training Workshop for Quatest 3 (Vietnam) ณ หองปฏิบัติ

การทดสอบ กรมวิทยาศาสตรบริการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 

2555 โดยกรมวิทยาศาสตรบริการเปนเจาภาพรวมกับUNIDO 

ในการฝกอบรมครั้งนี้ ผูเขารวมฝกอบรมเปนนักวิทยาศาสตร

ของกรมวิทยาศาสตรบริการและนักวิทยาศาสตรจากประเทศ

เวียดนาม โดยมี Dr. Thomas Gude เปนวิทยากรผูเชี่ยวชาญ

จากสหภาพยุโรปของ UNIDO นับเปนโอกาสสําคัญที่ผูเขารวม

ฝกอบรมจะไดเพิ่มประสบการณดานการทดสอบสารอันตราย

ในผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตามกฎระเบียบ

จํากัดสารอันตราย Restriction of Hazardous Substances 

: RoHS ตลอดจนการทดสอบสารอันตรายชนิดอื่นๆ ที่ปนเปอน

ในผลิตภัณฑเชน ของเลน หรือ วัสดุสัมผัสอาหาร 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดสัมมนาประชาพิจารณ โครงการศึกษาและจัดทํา (ราง) 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยในหองปฏิบัติการฯ

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

เปนประธานเปดสัมมนาประชาพิจารณการศึกษาและจัดทํา 

(ราง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ครั้งที่ 

1 โดยมีคณะผูบริหารจากหองปฏิบัติการท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

หนวยงานกํากับดูแล และผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมเสนอขอคิด

เห็นในงานกวา 150 คน ณ หองแมจิก โรงแรมมิราเคิลแกรนด 

คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555

กรมวิทยาศาสตรบริการ มีภารกิจการใหบริการทาง

วทิยาศาสตร กาํกบัดูแลสงเสริม วจัิยพัฒนาทางวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี รวมทั้งเปนสถานปฏิบัติการกลางทาง

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศ ไดจดัสมัมนาประชาพจิารณ รางพระราชบญัญติัความปลอดภยัในหองปฏบิตักิารฯ 

มุงหวังสรางความตระหนักรู รวมแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการเสนอตรากฎหมาย

และจัดทํารางพระราชบัญญัติความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ในการควบคุมและดูแลความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

สรางความพรอมกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยางไรก็ตามการผลักดันเรื่องความปลอดภัยในหองปฏิบัติการนี้ 

กรมวิทยาศาสตรบริการจะดําเนินการตอเน่ืองในเรื่องการหารือกลุมของหองปฏิบัติการ กลุมของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งผูที่

ถอืกฎหมายโดยตรงหรอืผูไดรบัผลกระทบเพือ่จดัทาํเปนขอสรปุ รวมทัง้ในสวน หองปฏบิตักิารของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร

จะเปนหองปฏิบัติการนํารองในเรื่องของความปลอดภัยดานกายภาพ สารเคมี และชีวภาพดวย

การประชมุ วพิากษแผนยทุธศาสตรกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีและแผนการดาํเนินงานในปพ.ศ. 2557

นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานการประชุม เรื่อง 

การวิพากษแผนยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และ

แผนการดําเนินงาน ในปพ.ศ. 2557 ณ หองแกรนดบอลรูม 

โรงแรมไฮแอท รเีจนซี ่หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ระหวางวนั

ที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2555 สืบเนื่องจากการประชุมการ

จดัทาํแผนยทุธศาสตรและแผนการดาํเนนิงานปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 - 2557 ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เมื่อวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2555 ณ หองออดิทอเรียม บานวิทยาศาสตรสิ

รนิธร สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีปทุมธาน ีโดยการจัดทําแผนยทุธศาสตรการบรูณาการงานของกระทรวง

วิทยาศาสตรฯ ทั้ง 16 หนวยงาน แบงเปนกลุมงาน 5 กลุม ไดแก วิทยาศาสตรเพื่อการสรางงาน วิทยาศาสตรเพื่อ

การสรางรายได วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต วิทยาศาสตรเพ่ืออนาคต วิทยาศาสตรเพ่ือการสรางฐานความรู รวมท้ังจะนําองค

ความรูสนบัสนนุงานของกระทรวงอืน่ๆ สอดคลองตามแผนยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล ทีใ่หกระทรวง

วิทยาศาสตรฯ เปนแกนกลางขับเคลื่อนงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปถึง 1 % ของ GDP หรือประมาณ 1.2 

แสนลานบาท 

 55



¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ

ÇÒ
ÃÊ

ÒÃ

DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE, MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
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people in  Focus : 
นายวรวัจน  เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สรรสาระ : คาความเปนแมเหล็กกับตุมน้ำหนักมาตรฐาน 
Climate Change มหันตภัยทำลายโลก
แกสธรรมชาติจากหินดินดาน: ทางเลือกใหมของพลังงานโลก
มาตรฐานฮาลาล สงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยเพื่อการสงออก
กลองโฟมภัยใกลตัว

Science สไตลสนุก : การเพาะเห็ดจากกระดาษทิชชู

การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ มุงพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของหองปฏิบัติการ ทดสอบ สอบเทียบและวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ทำงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ เปนทางหนึ่งที่ชวยพัฒนาสินคาและเพิ่มการแขงขันในระดับ
สากล หลักสูตรฝกอบรมครอบคลุม งานทดสอบดานเคมี ฟสิกส และ ชีวภาพ รวมทั้งการบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ ตามแนวทางของมาตรฐานสากล ซึ่งจัดฝกอบรมทั้งในสถานที่กรมวิทยาศาสตร
บริการ และจัดฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต (e-learning)

สอบถามหรือสมัครฝกอบรมทางเว็บไซต http://blpd.dss.go.th   
โทรศัพท 0 2201 7460, 0 2201 7453, 0 2201 7425
 โทรสาร 0 2201 7461, 0 2201 7429, 0 2201 7429

หรืออีเมล blpd@dss.go.th

กรมวิทยาศาสตรบริการ
Department of Science Service

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.dss.go.th

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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ถนนพหลโยธิน

ถนนพญาไท

รพ.พญาไท

รร.ส
ยามซิตี้

ถนนราช
ปรารภ

สถานีรถไฟฟาพญาไท

สถานีรถไฟฟาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ

รถไฟฟาสายสีเขียวถนนราชวิถี

ถนนดินแดง

ถนนศรีอยุธยา

ถนนโยธี

ซอยรางนํ้า

ถนนพระรา
มที่ 6

รพ.ราม
าธิบ

ดี
รพ.พระมงกุฎ

รพ.สงฆ

ทางรถ
ไฟ

สี่แยกตึกชัย

พระต
ําหนัก

จิตรลดารโห
ฐาน

วศ. วันนี้ : 
วศ.วันนี้สูประชาคมอาเซียน

people in  Focus : 
นายวรวัจน  เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สรรสาระ : คาความเปนแมเหล็กกับตุมน้ำหนักมาตรฐาน 
Climate Change มหันตภัยทำลายโลก
แกสธรรมชาติจากหินดินดาน: ทางเลือกใหมของพลังงานโลก
มาตรฐานฮาลาล สงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยเพื่อการสงออก
กลองโฟมภัยใกลตัว

Science สไตลสนุก : การเพาะเห็ดจากกระดาษทิชชู

วศ. วันนี้ : 
วศ.วันนี้สูประชาคมอาเซียนหรืออีเมล blpd@dss.go.th

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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