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 กรมวิทยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดเปนหน่ึงในหนวยงาน ท่ีสํานักนายกรฐัมนตร ีไดเชญิให

เขารวมประชมุหารอืการพจิารณากําหนดมาตรฐานแถบสธีงชาตไิทย โดยท่ีกรมวิทยาศาสตรบรกิารไดเปนหน่ึงในหนวยงานภาครฐัและ

ภาคเอกชนจาก 9 หนวยงาน ประกอบไปดวย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สาํนักงานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม กรมวิทยาศาสตรบรกิาร สาํนักงานเสรมิสรางเอกลกัษณของชาติ สํานักงานปลดัสํานัก

นายกรัฐมนตรี สํานักงานกฎระเบียบกลาง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ ในการคัดเลือกธง

ตนแบบ ท่ีจะกําหนดสดีวยวิธกีารวัดสธีงตนแบบจากแหลง ดงัน้ี 1. ธงชาตจิากพพิธิภณัฑแหงชาต ิ จากธง 2 ประเภท ไดแก ธงชยั

เฉลมิพล และ ธงไตรรงค  2. ธงชาตจิากพพิธิภณัฑธงชาตไิทย และ  3. ธงจากราชนาวี โดยที่กรมวิทยาศาสตรบรกิารไดรบัมอบหมายให

พจิารณาคัดเลอืกธงจากท้ัง 3 แหลง โดยดจูากลกัษณะปรากฏ และการวดัคาสดีวยเครื่อง Colorimetric spectrophotometer แลวนําเสนอ

ตอท่ีประชมุเพื่อกําหนดคาสขีองธงตนแบบ และไดประกาศราชกิจจานเุบกษา เลมท่ี 134 ตอนพเิศษ 245 ง ลงวันที ่30 กันยายน 2560 

ใหเปนเกณฑลกัษณะของคาแนะนําของธงชาตไิทย

 ตามท่ีมตคิณะกรรมการจดักิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ป การประกาศใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทย โดยมีรองนายกรฐัมนตร ี

นายวิษณ ุเครอืงาม เปนประธานกรรมการ และรฐัมนตรปีระจาํสาํนักนายกรฐัมนตร ีนายออมสนิ ชวีะพฤกษ เปนรองประธานกรรมการ 

ไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกําหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย เพื่อใหมีมาตรฐานสีและเปน

มาตรฐานสตีามหนวยสากล โดยกําหนดในลกัษณะของคาแนะนําทางราชการ สาํนักงานปลดัสาํนักนายกรฐัมนตรจีงึไดกําหนดจดัการ

ประชมุหารอืรวมกันระหวางหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ ท้ัง 9 หนวยงานท่ีไดกลาวขางตน

 จากมตทีิป่ระชมุการพจิารณากําหนดมาตรฐานแถบสธีงชาตไิทยดงักลาว ไดมีมตใิหมีการตรวจสอบคาแถบส ี(สน้ํีาเงนิแก สขีาว 

และสแีดง) จากธงชาต ิ3 แหลง ซึ่งมตท่ีิประชมุใหกรมวิทยาศาสตรบรกิารเปนผูตรวจสอบพจิารณาและนําเสนอตอท่ีประชมุและมีมติเหน็

สมควรใหกําหนดคาแถบสธีงชาตไิทยจากธงชาตริาชนาวี และใชผลของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร จากการทดสอบคาแถบสีธงชาติไทย 

(สน้ํีาเงนิแก สขีาว และสแีดง) ดวยเครือ่ง Colorimetric spectrophotomete ซึ่งผลของการทดสอบที่ ไดนําเสนอตอท่ีประชมุไดกําหนด

คา CIELAB D65 สแีดง คา L* = 36.4 , a* = 55.47 , b* = 25.42  สขีาว คา L* = 96.61 , a* = -0.15 , b* = -1.48 และสีน้ําเงนิ 

คา L* = 18.63 , a* = 7.89 , b* = -19.45 โดยไดกําหนดคา rE* (delta E) ไมเกิน 1.5 และไดประกาศเปนราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 134 

ตอนพเิศษ 245 ง ลงวันท่ี 30 กันยายน 2560 ใหเปนเกณฑลกัษณะของคาแนะนําทางราชการ
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งานบริการวิทยาศาสตร ในการกําหนดและวัดคาสีธงชาติไทย
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ทุติยภูมิ การรับรองผลิตภัณฑ การพัฒนาและรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการ การพัฒนาและการรับรองบุคลากร ตลอดจน

การวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรูดานการทดสอบ และ

การกาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑนวตักรรม การเผยแพรองคความรู

ในรูปแบบการฝกอบรม การถายทอดเทคโนโลยีและการสราง

ศูนยขอมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนการบูรณาการด�านการทํางาน
 กรมวิทยาศาสตรบริการยังทํางานรวมกับทุกภาคสวน

ในรูปแบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทัง้ใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค ในการผลักดันใหวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนพื้นฐานของการพฒันาประเทศไทย เชน สํานกังาน

ตาํรวจแหงชาต ิกรมสงเสรมิอตุสาหกรรม และสถาบนัการศกึษา 

ทุกภูมิภาค เพื่อใหงานบริการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวตักรรมขยายในวงกวาง ท้ังมติดิานปรมิาณและคณุภาพควบคู

กนัไป ตอบสนองความตองการของภาคอตุสาหกรรมไดอยางท่ัวถงึ

และมีประสิทธิภาพ

แผนการดําเนินงานต�อเนื่องป� พ.ศ. 2561
 กรมวิทยาศาสตรบริการมีความมุงมั่นและพรอมที่จะเปน

สวนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสู “ประเทศไทย 4.0” 

โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพใหมีความเขมแข็ง 

มีมาตรฐานไดรับการยอมรับจากสากล และเปนกลไกในการยก

ระดบัภาคอตุสาหกรรม ผูประกอบวสิาหกจิขนาดกลางขนาดเลก็

และชุมชน  ปรบัเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกจิของประเทศไทย ไปสู 

“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรม” บรรลุตามเจตนารมณของรัฐบาล

บทบาทและภารกิจของ วศ.
 กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมีภารกิจในการสนับสนุน สงเสริม  งานวิชาการเพื่อ

การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานคุณภาพของประเทศไทย 

อนัไดแก มาตรวทิยา (Metrology) การมาตรฐาน (Standardization) 

การทดสอบ (Testing) และคณุภาพ (Quality) โดยท่ีกรมวทิยาศาสตรบรกิาร 

มีบทบาทในฐานะทีเ่ปนทัง้หนวยปฏิบัติการและหนวยสนับสนุน

สงเสริม ในการพฒันาและสรางความเขมแข็งใหงานท้ัง 4 ดานดงักลาว 

เพ่ือใหภาคการผลติ สามารถผลิตสินคาท่ีมคีณุภาพและความปลอดภยั

ไดมาตรฐานสงมอบใหกบัผูบรโิภคภายในประเทศ และสามารถ

แขงขันไดในเวทีการคาโลก รวมถึงยังทําหนาทีส่นับสนุนดาน

วิชาการใหกบัหนวยงานของรฐัท่ีตองใชขอมลูจากหองปฏบิตักิาร

ประกอบการตัดสนิและการตรวจพิสจูนในการปฏิบตัิหนาทีต่าม

กฎหมายอีกดวย ภายใตวิสัยทัศน “เปนผูนาํในการใหบริการ

ดวยคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศในระดับสากล” 

เป�าหมายและแผนการบริหารงาน กรมวิทยาศาสตร�บริการ
 กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดตั้งเปาหมายในการยกระดับ

โครงสรางพ้ืนฐานดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรมของ

ประเทศไทย ใหมีความเขมแข็งในการตรวจสอบและรับรองตาม

มาตรฐานสากล สามารถสรางมูลคาสินคาดวยนวัตกรรม ใหกับ

อุตสาหกรรมเปาหมายสูตลาดโลก โดยปรับบทบาทขององคกร

ใหมีความพรอมในการใหบรกิารแกภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย อาทิ 

อุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 

หุนยนตและระบบอตัโนมัตใินภาคอุตสาหกรรม ผานการดาํเนนิงาน

ดานการทดสอบคณุภาพสินคา การสอบเทียบเครื่องมือวดัระดบั

นางอุมาพร สุขม�วง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�บริการ

บทบาท กรมวิทยาศาสตร�บริการ 
ในยุคประเทศไทย 4.0

 วารสารกรมวิทยาศาสตร�บริการฉบับที่ 206 คอลัมน� People in Focus นี้มีความยินดี
ยิ่งที่ได�ต�อนรับ นางอุมาพร สุขม�วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�บริการ ซึ่งท�านได�รับการแต�งตั้ง
ตําแหน�งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร�บริการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ�านมา ในโอกาสนี้จึงได�
สัมภาษณ�ถึงแนวคิดการผลักดันการดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตร�บริการ ที่มุ�งมั่นยกระดับ
โครงสร�างพื้นฐานด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ให�มีความเข�มแข็ง
ในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล

1วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ
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 หองปฏบัิตกิารทดสอบนับเปนหน่ึงในปจจัยท่ีมีความสาํคญั

อยางย่ิงตอกระบวนการผลติสนิคา ในการเปนกลไกของการตรวจสอบ

และรับรองวาสินคาทีผ่ลิตขึ้นมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานที่

กาํหนดไว โดยท่ีความเชื่อม่ันของผลการตรวจสอบจากหองปฏิบตักิาร

ทดสอบจะเปนกุญแจสําคัญทีจ่ะทําใหสินคาทีผ่ลิตไดรับการยอมรับ

และนําไปใชอางอิงกับคูคาได ซึ่งการทีห่องปฏิบัติการทดสอบ

ไดรับการรบัรองระบบงานหองปฏบิตักิารทดสอบตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17025 จะแสดงใหเหน็ถงึความสามารถของหองปฏบิตักิาร

ในการดาํเนินการทดสอบในรายการท่ีตองการไดอยางถกูตองและ

เชื่อถือได และที่สําคัญหากอุตสาหกรรมทัง้หมดของประเทศให

ความสําคัญจัดตั้งระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ขึ้นภายในองคกรของตนเองยอมสงผลตอคุณภาพ

ของสินคาทีผ่ลิตในประเทศ นอกจากทีค่นไทยไดบริโภคสินคาที่

มคุีณภาพแลว สนิคาของประเทศยงัจะไดรบัการยอมรบัในระดับสากล 

สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันทําใหมีผลตอความเปนอยู

ของประชาชนไทยใหดีขึ้น และสรางความมั่นคงใหกับสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

 อยางไรก็ตาม กระบวนการขอการรับรองระบบคุณภาพ

หองปฏบิตักิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของประเทศไทยยงัมี

ขอจาํกดัอยูบางท่ีทําใหผูประกอบการไมไดรบัความสะดวก จงึเปน

ที่มาของการจัดทําโครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ : 

บริการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 1705 โดยมีวตัถปุระสงคในการพฒันากลไกกระบวนการ

เดช บัวคลี่
 รักษาการเลขานุการกรม

โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ : 
บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

บทความพิเศษ
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รบัรอง ISO/IEC 17025 ใหมปีระสทิธภิาพมากขึ้น ปรบัปรงุกระบวนงาน

และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อทํากระบวนการและข้ันตอน

ของการขอการรับรองหองปฏิบัติการ มีความรวดเร็วขึ้น และสราง

แรงจูงใจใหหองปฏิบัติการในประเทศเขาสูกระบวนการรับรอง

มาตรฐานหองปฏิบัติการมากขึ้น สามารถสรางความเขมแข็งให

ภาคอุตสาหกรรมในที่สุด

ทีมงานนวตักร (I-Team) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ภายใตโครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government 

Innovation Lab : Gov Lab) ซึ่งประกอบไปดวยขาราชการจาก

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข 

ไดรวมกันพัฒนาและออกแบบรูปแบบการปรับปรุงการใหบริการ

ของภาครัฐ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตามแนวคิดระบบ

ราชการ 4.0 ซึ่งเนนกระบวนการคดิเชงิออกแบบ (design thinking)  

อันเปนหัวใจของ Gov Lab และสอดคลองกับศาสตรพระราชา 

หรอืหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้ง

เปดกวางและเชื่อมโยงระหวางภาครฐัดวยกนัเองและภาคสวนอื่นๆ 

เพื่อพฒันา การปฏบัิตงิานใหมปีระสิทธภิาพ และตอบสนองความ

ตองการของประชาชน 

 ในเบือ้งตนนี ้ ไดดําเนินการปรับปรุงกลไกในการขอการ

รับรองระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17025 โดยการเขาไปรับฟงปญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผูมี

สวนไดสวนเสีย และผูรับบริการ ผานกระบวนการทําความเขาใจ 

(Understand) สํารวจแนวทาง (Explore) และสรางนวัตกรรม 

(Materialize) โดยใชเครื่องมือตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

ทีเ่ริ่มจากทําแผนทีผู่มีสวนไดสวนเสียของทั้งกระบวนการรับรอง

หองปฏิบัติการ (Stakeholder Mapping) การหาจุดเจ็บปวด 

(pain  point) จากการขอรับบริการและจําลองการขอรับบริการ

เพื่อสรางความเขาใจของจติใจผูรบับรกิาร (Customer Journey) 

และลงไปเกบ็ขอมลูเชิงลกึกบัหองปฏบัิตกิารท่ีมาย่ืนขอการรบัรอง 

(Customer Interview) เพื่อสาํรวจหาจดุสมัผสัระหวางผูรบับรกิาร

กบังานบรกิาร (Touchpoint Enabling) การสรางข้ันตอนการทาํงาน

อยางมีประสิทธิภาพ (Function Efficiency) เพิ่มความสุขใน

การเขารับบริการ (Emotion Satisfaction) และสรางคุณคาของ

งานบริการ (Value Purpose) ไดในที่สุด

 โครงการนี้มเีปาหมายที่จะสงเสรมิการรบัรองหองปฏิบัตกิาร

ทดสอบในประเทศที่มีอยูมากกวา 5,000 หองปฏิบัติการ ใหเขาสู

กระบวนการรบัรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ไดมากขึ้น 

ซึ่งจะทําใหมีสินคาไดรับการตรวจสอบและมีคุณภาพและได

มาตรฐานมากขึ้นเปนลําดับ สงผลตอความสามารถในการแขงขัน

ของบริษัทผูผลิต และภาพลักษณที่ดีของผลิตภัณฑที่ผลิตจาก

ประเทศไทย ปจจุบันไดพัฒนากระบวนการและไดสรางตนแบบ

การบรกิาร และรบัฟงความคดิเหน็จากผูรบับรกิารมาแลวรอบหนึ่ง 

และคาดหวงัวาเม่ือเสรจ็สิ้นโครงการนี้ จะทาํใหกรมวทิยาศาสตรบรกิาร 

จะมีบริการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัย ตอบโจทย

ความตองการของผูรับบริการ และดึงดูดใหหองปฏิบัติการเห็น

ความสําคัญของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และสนใจยื่นขอ

การรับรองตอไปมากยิ่งขึ้น

บทความพิเศษ
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 นโยบายรฐับาลใหความสาํคญัการสรางความสามารถของผูประกอบการในการแขงขันดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กรมวิทยาศาสตรบริการเปนหนวยงานทีม่ีความพรอมในเรือ่งวิทยาศาสตรปฏิบัติการทีเ่ปนการทดสอบรองรับการสรางมาตรฐานและ

คุณภาพสินคา  การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนากระบวนการผลิต ซึ่งนับเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งในการพัฒนาสรางความเขมแข็ง

กลุมผูประกอบการ OTOP และ SME ในพื้นที ่ทัง้กลุมผูประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไมใชอาหาร สิ่งทอและเครื่องนุงหม 

ของใชของประดับตกแตงและของที่ระลึก ตัวอยางผูประกอบการในจังหวัดจันทบุรีทีก่รมวิทยาศาสตรบริการไดสงเสริมความเขมแข็งดวย

วทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวตักรรม ไดแก

1.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี (ป้าแกลบ)  

กลุมแมบานเกษตรกรเขาบายศรี ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ. จันทบุรี ไดรวมกลุมผลิตผลิตภัณฑ ผลไมแปรรูป 

(ทุเรยีนทอด ทุเรยีนกวน มังคดุกวน สละกวน และทอฟฟทุเรยีน) และขนมผงิ ซ่ึงในการผลติพบปญหาอปุสรรค 

มีความตองการแปรรูปเพิ่มมูลคาทุเรียนทอด (ชิ้นเศษ) และตองการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากทุเรียน

ใหไดผลิตภัณฑประเภทอัดแทง (Snack bar) ผูประกอบการขาดความรูในการพัฒนา

กระบวนการผลติใหไดคณุภาพและมาตรฐาน ทาํใหไมมีความสม่ําเสมอหรอืความคงที่

ของคุณภาพผลิตภัณฑ และไมมีองคความรูในการจัดทําระบบมาตรฐาน GMP 

(Codex) เพื่อการสงออก

 กรมวิทยาศาสตรบริการไดสนับสนุนองคความรูและเทคโนโลยีพัฒนา

ผลิตภัณฑจากทเุรียนชิน้เศษเปนผลิตภัณฑขนมขบเคีย้วจากทเุรียนผสมธัญชาติ

และนํ้าผลไม โดยผูประกอบการเขารวมโครงการคูปองวิทยเพื่อโอทอป ป 2559 

สนับสนุนใหเขารวมโครงการการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการอาหารแปรรูปตาม  

    มาตรฐานเพื่อการสงออกประจําป 2560 การพัฒนาระบบคุณภาพใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 

   (Codex) และพัฒนาผลิตภัณฑใหมเปนนํ้ากะทิทุเรียนผง เกิดประโยชนทําใหผูประกอบการไดรับเทคนิค

กระบวนการผลิตแปรรูปสรางมูลคาแก

ทุเรยีนชิ้นเศษ และไดยื่นขอ อย. ซึ่งจะผลติสแนคทเุรยีนจําหนาย และ

ผูประกอบการไดมีการประยุกตใชระบบมาตรฐาน GMP (Codex) 

ในกระบวนการผลิตอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ

เพ่ิมมูลคาใหกับผลติภณัฑ สรางโอกาสในการแขงขนัเพิ่มขดีความสามารถ

ในการสงออก 

วศ. วนันี้กับบทบาทการนาํ วทน. สง่เสริม OTOP 
และ SME เช่ือมโยงนโยบายรัฐบาล

วลัยพร รมรื่น
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ

วศ. วันนี้
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สรรสาระ

2.  บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จํากัด

 บริษัท จันทบุรี ฟรุต โปรดักส ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ไดมีการผลิตผลิตภัณฑ ผลไมอบแหงเยือกแข็ง (ทุเรียน สับปะรด 

มังคุด) ผลไมทอดสุญญากาศ (สับปะรด ขนุน กลวย มะมวง) และทุเรียนทอด ปญหาอุปสรรคพบวาเดิมผูประกอบการขาดความรูใน

การผลติสินคาทาํใหไมมคีวามสม่ําเสมอหรอืความคงที่ของคณุภาพผลติภณัฑ และไมมีองคความรูในการจดัทําระบบมาตรฐาน GMP (Codex) 

และ HACCP เพื่อผลิตสินคาใหมีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการสงออก 

  

  

  

  

  

 ดงัน้ันเม่ือผูประกอบการเขารวมโครงการการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการอาหารแปรรปูตามมาตรฐานเพื่อการสงออกประจาํป 2560 

ของกรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดมีการสนบัสนนุองคความรูและเทคโนโลยีการพฒันาระบบคณุภาพใหไดมาตรฐาน GMP (Codex) และ 

HACCP และไดพฒันาผลติภณัฑขึ้นใหม ไดแก ฟรุตต้ีกราโนลา (Fruity Granular) จะเหน็ไดวาประโยชนท่ีผูประกอบการไดรบัเปนการพฒันา

และเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑโดยใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทําใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ผูประกอบการ SMEs ประยุกตใช

ระบบมาตรฐาน GMP (Codex) และ HACCP เพื่อควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลติและคณุภาพผลติภณัฑใหมคีวามปลอดภยัตอผูบรโิภค 

และเพ่ือการสงออก

 การดาํเนินงานเพือ่สรางความเขมแขง็ของผูประกอบการไทยของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร ไดมกีารบรูณาการดาํเนนิงานรวมกบัหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อผลักดันงานวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ท่ีเหมาะสมไปใชประโยชนผานกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี การสรางสรรคนวตักรรม สอดคลองกบันโยบายกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และเชื่อมโยงการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนใหเขมแข็งของรัฐบาล สงเสริมศักยภาพผูประกอบการ 

OTOP และ SME ในการใชเทคโนโลยีพัฒนาการผลิตสินคาทั้งระดับตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า สงเสริมใหสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน 

เพิ่มมูลคาทางเศรษกิจ นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนเศรฐษกิจประเทศไทย 4.0 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืนตอไป

วศ. วันนี้
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SPECIAL GUEST

 กรมวิทยาศาสตรบริการ เปนหนึ่งในหนวยงานรับรอง
ระบบงานหองปฏบัิตกิารของประเทศไทย ท่ีมุงมั่นพฒันาระบบงาน
รับรองห องปฏิบ ัติการตามมาตรฐานสากลอย างต อเนื ่อง
เมื่อหองปฏบิตักิารไดการรับรองคณุภาพแลว จะสงผลใหสนิคา และ
การบรกิารมีคุณภาพ รวมท้ังผูบรโิภคเกดิความมั่นใจในความปลอดภยั 
โดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา กรมวิทยาศาสตรบริการไดมอบ
ใบรับรองระบบงานหองปฏิบัติการใหกับหองปฏิบัติการที่ไดรับ
การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบของประเทศ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จํานวน 6 หองปฏิบัติการ และ
ผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบตัิการจํานวน 
2 หนวยงาน 

ในโอกาสนี้ไดสัมภาษณความคิดเห็นสวนหนึ่งของผูบริหาร
จากหองปฏิบตักิารท่ีไดรับการรบัรองแลว มาฝากใน Special guest คะ
 “เพื่อเปนการสรางความเชื ่อมัน่ใหกับโรงพยาบาลทัง้
ภาครัฐและเอกชนศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที ่ 8 อุดรธานี 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดยื่นขอรับการรับรองความสามารถ
ผูจดัโปรแกรมการทดสอบความชาํนาญหองปฏบัิติการทดสอบตาม 
ISO/IEC 17043: 2010 จากสํานักบริหารและรบัรองหองปฏบัิตกิาร 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559  โปรแกรมการทดสอบความชํานาญ
โครงการประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี
แหงชาต ิรายการทดสอบเอชไอวแีอนติบอดี โดยเหน็วาในการตรวจ
วินจิฉัยทางหองปฏบิตักิารเราเลอืกกรณกีารตรวจวนิิจฉยัเกี่ยวกบัโรค 
HIV เน่ืองจากถอืเปนกรณีการตรวจวนิิจฉยัท่ีสาํคญัและมผีลกระทบสงู  
จงึเลือกที่จะขอการรบัรองดงักลาวเพื่อเปนการสรางความเชื่อมัน่ใหกับ
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน”

คุณเกษร บุญยรักษโยธิน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 8 อุดรธานี 

 “หองปฏิบัติการ ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด ไดยื่นขอ
การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามขอกําหนด 
ISO/IEC 17025 : 2005 จากสาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ในรายการปรมิาณเอทานอล และ pHe 
ในเอทานอลและเอทานอลแปลงสภาพ ซึ่งการไดรับการรับรองฯ 
ในวันนีเ้ปนการรบัรองเรื่องคณุภาพในรายการปริมาณเอทานอล และ 

pHe ในเอทานอลและเอทานอล
แปลงสภาพ เปนสิ่งสําคัญเพื่อ
ยืนยันกับลูกคาไดวาผลิตภัณฑ

ของบริษัทมีคุณภาพและใชไดจริง ซึ่งกรมวิทยาศาสตรบริการได
เขาไปชวยตรวจสอบวธิกีารตามระบบคณุภาพและไดใหการรบัรอง
การทาํงานของบรษิทั”

 หองปฏิบัติการ ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด 

 “บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด ไดยื่นขอ
การรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ
หองปฏบิตักิารตามขอกาํหนด ISO/IEC 17043 : 2010 จากสาํนกั
บริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ในโปรแกรม Organochlorine 
pesticide residues in animal fat, Total cyanide in water, 
Aerobic plate count in feed และ Salmonella spp. in freeze 
dried chicken การไดรับการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรม
การทดสอบความชาํ นาญหองปฏบิตักิารฯ ในวนันี้มคีวามสาํคญัย่ิง
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่จําเปนจะสงเสริมงานดานประกันคุณภาพ
ของระบบ ISO/IEC 17025  ของบริษัทตอไป”

 บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด

กรมว�ทยาศาสตร�บร�การ มุ�งมั่นพัฒนาระบบงานรับรอง
ห�องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

จิตรลดา คณีกุล
นักวิชาการเผยแพร
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สารพิษในอาวุธเคมีเรียกวา สิ่งที่ทําใหเกิดโรคทางเคมี (Chemical Agents) ถูกแบงออกเปน 5 กลุม ดังตอไปนี้

กลุม ตัวอยางสารเคมี
ความรวดเร็ว

ในการเกิดอาการ
ผลกระทบตอรางกาย

รูปแบบ
การแพรกระจาย

1. สารเคมทํีาลายระบบหายใจ 
 (Choking agents)

- คลอรีน (Chlorine)
- ฟอสจีน (Phosgene)
- ไดฟอสจีน (Diphosgene)
- คลอโรพิริน (Chloropicrin)

- ไมแนนอน
- ชา
- ชา
- รวดเร็ว

กออันตรายตอเนือ้เยือ่ทางเดินหายใจและ
เย่ือบุทางเดนิทานอาหาร ทําใหเซลลถูกทําลาย 
ของเหลวสะสมอยูในปอดขาดออกซิเจนจน
หายใจไมออก

กาซ

2. สารเคมีที่ทําใหพุพอง
 (Blister agents)

- กาซมัสตารด (Mustard gas)
- ลูวิสไซต (Lewisite)

- ชา
- รวดเร็ว

ออกฤทธิ์ระคายเคืองตอผิวหนังและเนือ้เยือ่
อืน่ๆ ทําใหผิวหนังบริเวณทีส่ ัมผัสสารเปน
ตุ มพองหากเขาตาจะทําใหตาอักเสบและ
บอดชั่วขณะ (Temporary loss of sight) 

ของเหลว,
แพรกระจาย
ในอากาศ, ฝุนผง

3. สารเคมีทําลายโลหิต
 (Blood agent)

- ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen cyanide)
- ไซยาโนเจนคลอไรด (Cyanogen chloride)

- รวดเร็ว
- รวดเร็ว

ออกฤทธิ ์ขัดขวางกระบวนการแลกเปลีย่น
ออกซิเจนระหวางเซลลและเมด็เลอืดทาํให
หัวใจทํางานหนัก

กาซ

4. สารเคมีทําลายประสาท  
 (Nerve agent)

- ทาบุน (Tabun)
- ซาริน (Sarin)
- โซมาน (Soman)
- วีเอ็กซ (VX)

- รวดเร็วมาก
- รวดเร็วมาก
- รวดเร็วมาก
- รวดเร็ว

ขัดขวางการนํากระแสประสาทของเนือ้เยือ่
เกิดการชัก ไมสามารถควบคุมรางกายได
กลามเนื้อตางๆ รวมท้ังกลามเนื้อหวัใจไมทํางาน 
และเสียชีวิตในที่สุด

ของเหลว,
แพรกระจาย
ในอากาศ, ฝุนผง

5.  สารเคมีทีใ่ชในการควบคุม
การจลาจล

 (Riot control agent)

- แกซนํ้าตา (Tear gas)
- สเปรยพริกไทย (Pepper spray)

- ทันที
- ทันที

เกิดผลกระคายเคืองตอระบบรับความรูสึก 
(Sensory irritant) เชน นํ้าตาไหล จามตดิตอกนั 
อาเจียน ระคายเคืองผิวหนัง กออาการคัน 
(Pruritogen) และอาการเจ็บปวด (Algogen) 

ของเหลว,
แพรกระจาย
ในอากาศ

องค�การห�ามอาวุธเคม ี - มีไว�ทําไม 

 สําหรับประชาชนคนไทยทัว่ไปแลว คําวา “อาวุธเคมี 

(Chemical weapons)” คงเปนคําทีดู่นากลัวและอันตราย

จบัตองไมไดจนเกอืบจะเปนนามธรรม เพราะประเทศไทยไมเคย

ผลิตอาวุธเคมี และไมเคยมีเหตุการณการใชอาวุธเคมีทีร่ายแรง 

การรับรูมีเพียงเรื่องราวจากประวัติศาสตร หรือภาพขาวตางๆ 

ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น จนอาจทําใหหลายคนคิดวาอาวุธเคมีนั้น 

เปนเรื่องไกลตัวจนไมคิดจะใหความสําคัญ ซึ่งไมใชความคิดที่

ถูกตองนัก เพราะอาวุธเคมีอยูใกลตัวมากกวาที่คิด

 สารเคมีหลายชนิดมีทัง้คุณและโทษ สามารถใชไดทัง้

2 ทาง (Dual use) ซึ่งหากตกอยูในมอืของผูมคีวามรูและประสงคราย 

สารเคมีธรรมดาท่ีเรารูจกัและใชกนัท่ัวไป อาจถกูเปล่ียนใหกลาย

เปนอาวุธเคมีได ยกตัวอยางเชน 

 - กาซเอทิลีน (Ethylene) ซึ่งเปนกาซที่เกิดจากพืช ผัก

ผลไม และดอกไมบางชนิด ใชเปนสวนประกอบที่สําคัญของสาร 

เชน โพลเีอทลินี (Polyethylene), เอทลินีออกไซด (Ethyleneoxide), 

โพลไีวนลิคลอไรด (Polyvinyl chloride) นยิมใชกนัอยางแพรหลาย

ในอุตสาหกรรมตางๆ เชน สารทําความเย็น, การเชื ่อมโลหะ, 

การตัดโลหะ, และยังเปนสวนผสมทีส่ําคัญของสเปรยฉีดเรง

การสุกของผลไม แตกาซเอทิลีน ก็เปนสารตั้งตนในการผลิต

กาซมัสตารด (Mustard gas) ซึ่งเปนอาวุธเคมีได

 - ฟอสจนี (Phosgene) นอกจากจะผลติไดงายและใชเปน

สารตั้งตนในการผลิตของอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรม

การผลติส ี(Dye), เรซนิ (Resin) และยาปราบศตัรพูชื (Pesticide) 

แลว ยังเปนอาวุธเคมีที่รายแรงอีกดวย

 ภูวดี ตูจินดา
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม
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 ความจรงิมนุษยใชอาวธุเคมีในการทําสงครามมานานกวา

พนัป ตั้งแตการใชธนูอาบยาพษิ ไอพษิ ควนัไฟท่ีมีไอสารหน ูหรอื

น้ํามันดนิตมเดอืด และมีการพฒันาอาวธุเคมีใหมอีานุภาพเพิม่ขึน้

อยางตอเน่ือง เชน ชาวสปารตาน (Spartan) เผาสารกอควนัและ

กํามะถันเพื่อใชเปนสารพิษรมศัตรูในสงครามเพโลพอนนีเซียน 

(Peloponnesian War) จนถงึสงครามโลกครั้งท่ี 1 ซึง่โลกไดเหน็

การใชอาวธุเคมีอยางกวางขวางเพื่อการทําลายลางศัตรโูดยเฉพาะ 

การใชอาวุธเคมีจํานวนมากเปนครั้งแรกเกิดขึ้นทีเ่มืองเลเพอร 

(Leper) ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 1915 จนเมื่อ

สงครามสิ้นสุดลง มีการประเมินวา มีการใชอาวุธเคมีหลายชนิด

รวมทัง้กาซคลอรีน กาซมัสตารด และอืน่ๆ จํานวนมากถึง 

124,200 ตนั มีทหารเสียชวีติมากกวา 90,000 นาย นอกจากนั้น

ยังมีอีกเกือบหนึง่ลานคนทีไ่ดรับผลกระทบและอยูอยางทุกข

ทรมานไปตลอดชวีติ ตอมาในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ฝายนาซี

เยอรมันใชไซโคลนบี (Zyklon B หรือ กรดไซยานิก) สังหารหมู

ชาวยิวในคายกักกัน นอกจากนั้นประเทศเยอรมันยังไดผลิต

และสะสมแกซพิษ เชน ทาบุน และ ซาริน จํานวนมหาศาล

หลังสงครามโลก ยังคงมีการใชอาวุธเคมีอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน 

ในสงครามเวียดนาม ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาใชกาซนํา้ตาและ

สารกอใบไมรวง (Defoliant) เปนจํานวนมาก ประเทศอียิปต

ใชฟอสจีนและกาซมัสตารดในประเทศเยเมน การใชฝนเหลือง 

(Yellow rain) ในประเทศลาวและกัมพูชา ประเทศอิรักใชกาซ

มัสตารดในสงครามระหวางประเทศอิรักและอิหราน ฯลฯ 

 ปจจบุนั นอกจากอาวธุเคมีถกูใชเปนเครื่องมอืในสงคราม 

ยงัถูกใชในการกอการรายและกออาชญากรรม เชน เหตุการณ

เมือ่วันที ่20 มีนาคม 1995 ทีป่ระเทศญี่ปุน สมาชิกขบวนการ

คลั่งลัทธิโอม ชินริเกียว (Aum Shinrikyo) ใชซาริน ในการกอเหตุ

ในรถไฟใตดิน มีรายงานผูเสียชีวิต 12 ราย บาดเจ็บสาหัส 50 ราย 

และไดรับผลกระทบอีกเกือบ 5,000 ราย หรือ เหตุการณ

สังหาร คิม จอง-นัม พี่ชายตางมารดาผูนําสูงสุดเกาหลีเหนือ

ดวยกาซวเีอก็ซ เมื่อวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ 2017 ณ ทาอากาศยาน

นานาชาตกิวัลาลมัเปอร 2 ของประเทศมาเลเซยี และ กองกาํลงั

รฐับาลประเทศซีเรยีเคยนาํคลอรนีมาใชเปนอาวธุอยางนอย 3 ครั้ง 

ระหวางป 2014-2015 กลุมท่ีเรยีกตนเองวากลุมรฐัอิสลาม (ไอเอส) 

เคยใชซัลเฟอรมัสตารด ซึ่งเปนสารพิษรายแรง ลาสุดเมื่อเดือน 

เมษายน 2017 องคการหามอาวุธเคมี (Organisation for the 

Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) เปดเผยผลจาก

หองปฏิบัติการและพบหลักฐานทีไ่มสามารถโตเถียงไดว า 

มีการใชกาซซารินหรือสารใกลเคียงกัน เปนอาวุธเคมีโจมตี

เมืองขานเชคูนของประเทศซีเรีย ซึ่งทําใหมีผูเสียชีวิต 87 ราย 

 เหตกุารณเหลานีทํ้าใหนานาชาตติระหนกัถึงภยัอนันากลัว 

และอาํนาจการทําลายลางท่ีมีหลกัฐานชดัเจนตั้งแตอดตีมาจนถงึ

ปจจุบัน เกิดความพยายามเพื่อการบังคับหามผลิตและหามใช

อาวุธเคมี รวมทัง้ดําเนินการเพื่อกําจัดอาวุธเคมีใหหมดจากโลก 

โดยการทําอนุสัญญาหามอาวุธเคมี (Chemical Weapons

Convention, CWC) ซึ ่งเกิดความพยายามในการเจรจา

ระหวางประเทศตางๆ เปนครั้งแรกมาตั้งแตป 1675 เรื่อยมาจน

อนุสัญญาฯ นี ้เปดใหนานาชาติลงนามรับรองเปนครั้งแรกท่ี

กรุงปารีสเมือ่วันที ่13 มกราคม 1993 มี 130 ประเทศลงนาม

รับรอง แตใหสัตยาบันครบและมผีลบังคับใชเมือ่ 29 เมษายน 

1997 โดยมอีงคการหามอาวธุเคมีทําหนาที่บรหิารจดัการเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคตามอนุสัญญาฯ และเพื่อใหเชื่อไดวามีการนํา

อนสุญัญาฯ ไปสูการปฏบิตั ิคอื หามการพฒันา ผลติ เกบ็ และใช

อาวุธเคมี จัดใหมีการทําลายอาวุธเคมีทีม่ีอยูเดิม ภายในกรอบ

ระยะเวลาทีก่ําหนด ประเทศภาคีอนุสัญญาจะตองจัดทํา

คําประกาศและใหมีการตรวบสอบยืนยัน (Verification) ตามที่

รฐัภาคแีจง หรอื ตามคาํกลาวหา โดยเฉพาะสารเคมท่ีีสามารถใช

ในการผลิตอาวุธเคมีในภาคอุตสาหกรรมการแพทย เภสัชกรรม 

การวิจัย หรือความมุงหมายอื่นๆ ในทางสันติ 
ภาพทหารอังกฤษตาบอดจากการถูกกาซพิษในสงครามโลกครั้งที่ 1

(https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_weapons_in_World_War_I)
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 อนุสัญญาฯ แบงสารเคมีพิษและสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษเพื่อผลิตอาวุธเคมีออกเปน 3 รายการ คือ 

รายการ รายละเอียด ตัวอยางสารเคมี

รายการที่ 1 (Schedule 1) - สารเคมีที่เคยใชเปนอาวุธเคมี
- เปนภัยคุกคามตามอนุสัญญาฯ
- เปนสารที่มีวัตถุประสงคนอยหรือไมมีวัตถุประสงคใชอื่นนอกจากการเปนอาวุธเคมี

- ซาริน
- วีเอ็กซ
- กาซมัสตารด

รายการที่ 2 (Schedule 2) - สารที่ใชผลิตสารเคมีพิษ ซึ่งสามารถนําไปใชเพื่อผลิตสารเคมีตามรายการที่ 1
- อนุญาตใหผลิตไดในจํานวนจํากัดเพื่อใชในอุตสาหกรรมและการพาณิชย

- อมิตัน (Amiton)
- BZ

รายการที่ 3 (Schedule 3) - สารเคมีที่เคยใชเปนอาวุธเคมี
- สารที่ใชผลิตสารเคมีพิษ ซึ่งสามารถนําไปใชเพื่อผลิตสารเคมีตามรายการที่ 1 และ 2
- อนุญาตใหผลิตไดในจํานวนมากเพื่อใชในอุตสาหกรรมและการพาณิชย

- ฟอสจีน
- ไฮโดรเยนไซยาไนด

- อนุญาตใหผลิตไดในจํานวนมากเพื่อใชในอุตสาหกรรมและการพาณิชย

ผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ OPCW Associate Programme 2017
ถายภาพรวมกับผูอํานวยการองคการตอตานอาวุธเคมี 

(https://www.opcw.org/news/article/opcw-concludes-18th-edition-of-associate-programme/)

 สารเคมีเหลานี้จะตองมีการควบคุมใหใชตามเฉพาะวัตถุประสงคที่กําหนดภายใตอนุสัญญาฯ นี้ และองคการหามอาวุธเคมีจะมี

การสงผูตรวจติดตาม (Inspector) เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงตามคําประกาศของรัฐภาคีอยางสมํ่าเสมอ

 ประเทศไทยเขาเปนรัฐภาคีของอนุสัญญาหามอาวุธเคมีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2003 และปฏิบัติตามพันธกรณีอยางเครงครัด

แมวาประเทศไทยจะไมมอีาวธุเคม ีแตการใหความรวมมอืกบัองคการหามอาวธุเคม ีซึ่งเปนหนวยงานที่กาํกบัดแูลการดาํเนนิการตามพนัธกรณี

ของอนุสัญญาฯ ในการตรวจสอบอุตสาหกรรมเคมี ทําใหไดประโยชนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรดวย 

 ทุกปองคการหามอาวุธเคมีจะจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ OPCW Associate Programme ซึ่งเปนโครงการ “Flagship”

ในการเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity building) ใหกับบุคลากรในรัฐภาคี ในป 2017 นี้ ดิฉัน นางสาวภูดี ตูจินดา นักวิทยาศาสตร

ชาํนาญการพเิศษ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร ไดรบัการคดัเลอืกจากผูสมคัรจาํนวนกวา 600 คนจากรฐัภาคทีัว่โลก เปนตวัแทนของประเทศไทย 

เขารวมอบรมในโครงการฯ นี้ โดยมผีูรวมโครงการฯ ทั้งหมด 32 คนจาก 31 ประเทศทั่วโลก ระหวางวนัที่ 28 กรกฎาคม - 29 กนัยายน 2017 

ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเยอรมนี ผูสําเร็จการอบรมทุกคนจะมีสวนรวมในการผลักดัน

เพื่อใหการดําเนินงานขององคการหามอาวุธเคมีบรรลุผล นั่นก็คือ ทําใหโลกใบนี้ปราศจากการใชอาวุธเคมี และสงเสริมการใชสารเคมี

ใหเกิดประโยชนในทางสันติ 
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 ปจจุบนัอนสุญัญาหามอาวุธเคมมีรีัฐภาคีจํานวน 192 ประเทศ และองคการหามอาวุธเคมีไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

เมื่อป 2013 ดวยผลงานในการเสริมสรางสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ

สํานักงานใหญขององคการหามอาวุธเคมี ณ กรุงเฮค ประเทศเนเธอรแลนด
(https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_the_Prohibition_of_Chemical_Weapons)
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 http://www.summacheeva.org/index_thaitox_phosgene.htm

นางสาวภูวดี ตูจินดา ตัวแทนจากประเทศไทย
ไดรับเลือกใหเปนตัวแทนจากภูมิภาคเอเชีย

และตะวันออกกลางในการกลาวสุนทรพจนในพิธีปด
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

OPCW Associate Programme 2017
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การพัฒนาศักยภาพด�านการผลิตสําหรับ

ผลิตภัณฑ�กระดาษหัตถกรรม
ฐิตารินีย  สุโรพันธ

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  กองวัสดุวิศวกรรม
สุรวุฒิ  พวงมาลี

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  กองวัสดุวิศวกรรม

 หากพูดถึงผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมแลว ทุกคนคงรูจัก

และคุนเคยเปนอยางดีวาเปนงานหัตถกรรมทีม่ีภูมิปญญามานาน

หลายรอยป มีเอกลักษณทองถิ ่นและความสวยงามเฉพาะตัว

เปนทีน่ิยมอยางแพรหลายทัง้ตลาดในประเทศและตางประเทศ

โดยกลุมลูกคาภายในประเทศสวนใหญเปนกลุมนักทองเทีย่ว

รองลงมาเปนการซือ้ขายระหวางครัวเรือน ผลติภัณฑกระดาษ

หัตถกรรมทีไ่ดรับความนิยมเปนของซื้อฝาก ประเภทของชํารวย 

เชน กระดาษหัตถกรรมเพื่อการตกแตง กลองชุดใสของ สมุดโนต 

กระดาษวาดเขียน อัลบั้มรูป ถุงกระดาษใสของ และการดอวยพร 

เปนตน สวนกลุมลูกคาตางประเทศนัน้มีคูคาหลากหลายประเทศ

ทัว่โลก สวนใหญเปนลูกคาประเทศทางยุโรป ประเทศทางฝง

ตะวันออกกลางและประเทศทางเอเชีย ซึ่งถือไดวาประเทศเหลานี้

เปนตลาดหลักเพื่อการสงออก มียอดการสงออกมากกวาครึ่งของ

ผลิตภณัฑท่ีผลิตไดท้ังประเทศและยังขยายตวัเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ธรุกจิ

ผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมนัน้จึงมีความสําคัญตออุตสาหกรรม

ทองเทีย่วและการคาการสงออก เรียกไดวาเปนธุรกิจฐานรากทีม่ี

ความสําคัญตอทางเศรษฐกิจของประเทศ

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมเปนธุรกิจแบบ

ฐานรากทีมี่ท้ังผูประกอบการขนาดกลาง ผูประกอบการขนาดยอม 

วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจครัวเรือน ซึ่งมีรูปแบบแตกตางจาก

อตุสาหกรรมกระดาษทัว่ไป ทัง้กระบวนการและวัตถุดิบทีใ่ชใน

การผลิต โดยวัสดุทีใ่ชในการผลิตสวนใหญมาจากปาธรรมชาติ 

วัสดเุหลอืใชจากธรรมชาต ิการเกษตรและอตุสาหกรรมท่ีใกลเคยีงกบั

แหลงผลิต โดยแตละภูมิภาคของประเทศมีการใชวัสดุสําหรับ

การผลิตแตละทองถิน่ทีต่างกนัไป ตวัอยางเชน ภาคเหนือมวีสัดใุน

การผลิตหลักทีเ่ปนเอกลักษณนัน้ คือ ปอสา ทางภาคใตมีการนํา

ตนกระจดูท่ีเหลือจากการทําเส่ือมาทําผลติภณัฑกระดาษหตัถกรรม 

และภาคกลาง วัสดุที่ใชนั้นไดจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

และกระดาษรีไซเคิล ซึ่งกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ยัง

ใชวิธีแบบดั้งเดิมทีทํ่าสืบตอกันมายาวนาน ขาดความเขาใจและ

มีการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชและแกปญหาใน

กระบวนผลิตนอยมาก ทาํใหการผลิตมีคุณภาพทีย่ังไมคอยได

มาตรฐาน กาํลงัการผลติยงัตํ่าเม่ือเทียบกบัความตองการ จงึทาํให

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมเติบโตไดไมเต็มที่ 

เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมกระดาษทั่วไปที่มีการวิจัยพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

 ดงันั้น กรมวทิยาศาสตรบรกิาร โดยกลุมวสัดธุรรมชาตแิละ

เสนใย กองวสัดวุศิวกรรม เลง็เหน็ความสาํคญั การนาํงานวจิยัและ

พัฒนามาใชพัฒนากระบวนการผลิตของอตุสาหกรรมผลติภณัฑ

กระดาษหตัถกรรม

การถ�ายทอดองค�ความรู�และเทคโนโลยีสู�ผู�ประกอบการ
 การนําองคความรู ทางเยือ่และกระดาษไปถายทอด

เทคโนโลยีและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองนโยบาย

ของรัฐบาล ในการชวยสรางคุณภาพและมูลคาใหผูประกอบการ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมในประเทศ กลุมภาคกลาง 

1. กลุมพัฒนาอาชีพวีรไทย ตาํบลไผจาํศลี อําเภอวเิศษชยัชาญ 

จงัหวดัอางทอง  2. กลุมดอกไมบหุงา ตาํบลทาพี่เลี้ยง อาํเภอเมอืง 

จังหวัดสุพรรณบุรี  3. วิสาหกิจชุมชนบางมวง จังหวัดนนทบุรี 

4. ชุมชนตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ

กลุมภาคเหนอืไดไปถายทอดเทคโนโลยีใหแก 1. ชุมชนบานตนเปา 

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และ 2. ชุมชนมะขุนหวาน 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
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 จากการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมนัน้ ไดรับ

การตอบรับที่ดีและผูประกอบการประสงคขอใหมีการฝกอบรม

เชงิปฏบัิตกิารในเรื่องใหมอยางตอเน่ือง รวมถงึขอใหชวยแกปญหา

เรื่องวัตถุดิบไมเพียงพอตอการผลิตและแกไขปญหาดานคุณภาพ

การผลิตท ีท่ ําให ผล ิตส ินค าไม พอกับความตองการ โดย

กรมวิทยาศาสตรบริการไดทําการวิจัยพัฒนาหาวัตถุดิบทดแทน

เพือ่ตอบโจทยและนําองคความรูไปถายทอดแกทางผูประกอบการ 

เปนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีดานเยือ่และกระดาษและรักษา

สิ่งแวดลอมไปพรอมกัน ดังตอไปนี้ 

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�กระดาษหัตถกรรมให� ได�
มาตรฐาน 
 กรมวิทยาศาสตรบริการไดรวมมือกับทางสํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดนําองคความรูเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนไปถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการให

ผูประกอบการ ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมสู

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยใหความรูและสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม ดานการผลิตใหได

มาตรฐานตามหลักเกณฑทีใ่ชในการตัดสิน และกระบวนการใน

การยื่นขอตรารบัรองมาตรฐานผลติภณัฑชมุชน (มผช.) ของผลติภณัฑ

กระดาษหตัถกรรม เพื่อใหผูประกอบการมีความรู และตระหนกัถึง

ความสาํคญัในการขอตรารับรอง มผช. ผูประกอบการใหความสนใจ

เปนจํานวนมากในการยื่นขอตรารับรอง มผช. 

 อีกหนึ่งเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีกรมวทิยาศาสตรบรกิาร

ไดนําไปถายทอด คือ การผลิตภาพนูนตํา่จากกระดาษหัตถกรรม 

ปดผงเงิน ผงทอง ผงนาค ผงฝุนสีธรรมชาติ ซึ่งหลังจากเขารับ

การถายทอดแลวผูประกอบการนาํเทคโนโลยีท่ีไดไปพฒันาลวดลาย

ของตนเอง จนเปนทีน่ิยมติดตลาด โดยราคาขายอยูที ่1,000  -  

5,000 บาท เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษหัตถกรรมและ

ทํารายไดใหกับทางชุมชน 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรม
สูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ใหแกชุมชนมะขุนหวาน 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตภาพนูนตํ่าจากกระดาษหัตถกรรม 
ปดผงเงิน ผงทอง ผงนาค ผงฝุนสีธรรมชาติ ใหแก 

ชุมชนบานตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตภาพนูนตํ่าจากกระดาษหัตกรรม
ปดผงเงิน ผงทอง ผงนาค ผงฝุนสีธรรมชาติ ใหแก 
ชุมชนตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กลุมวัสดุธรรมชาติและเสนใยใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกชุมชน
ตาํบลวงัดง อําเภอเมือง จังหวดักาญจนบรีุ ในการยื่นขอจนไดรับตรารบัรอง มผช.
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งานวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ�
 จากปญหาปริมาณผักตบชวาจํานวนมากในแมนํา้กีดขวาง

การจราจรทางแมนํา้และระบบระบายนํา้ กอใหเกิดมลภาวะทาง

สภาพแวดลอม  กรมวิทยาศาสตรบรกิารไดทําการวจิยัเพื่อลดปญหา

ขางตน ดวยการนําผักตบชวามาใชเปนวตัถดุบิในการผลิตกระดาษ

หัตถกรรมหรือใชผักตบชวาทดแทนหรือผสมกับเยือ่จากวัสดุอื่น 

รวมถงึพฒันารูปแบบและผลิตภณัฑใหมีความเปนสากล นําไปผลติ

เปนภาพนูนตํ่า กลองกระดาษทิชชู กระถางตนไมและของชํารวย 

เปนตน และไดถายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

กระดาษหตัถกรรมจากผักตบชวาใหแกทางวสิาหกจิชมุชนบางมวง 

จังหวัดนนทบุรี

งานวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต�นทุนการผลิต                                                            
 ในการแกปญหาใหกบัผูประกอบการระดบั OTOP ท่ีประสงค

ขอผานทางโครงการคูปองวิทยเพือ่โอทอป โดยมีการถายทอด

เทคโนโลยแีละนวตักรรม จาํนวนท้ังหมด 5 ราย ไดแก ผูประกอบการ

จากจังหวัดเชียงใหม ในโครงการพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษ

หัตถกรรมจากปอสาเพื ่อเพิม่คุณภาพและลดตนทุนการผลิต

และจังหวัดขอนแกน ในโครงการพัฒนากระบวนการผลิต

กระดาษจากเศษเหลือทิง้จากการผลิตเครื่องจักสานจากเสื่อกก 

นอกจากนั้นยังไดมีการทํากิจกรรมวิจัยตอเนื่อง สําหรับกิจกรรม

วิจัยป 61 ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตเสนใยจาก

ตนขาวโพด เพื่อทดแทนวัสดุปอสา และพัฒนาการผลิตเยื่อและ

กระดาษจากตนกกเหลือทิง้ในงานหัตถกรรม เพื ่อเตรียม

องคความรู ไวสําหรับการชวยแกปญหาจากผู ประกอบการ

ตอไป

 การนาํองคความรูจากการวจิยัพฒันาทางดานเย่ือกระดาษ

และเสนใยธรรมชาติไปถายทอดเทคโนโลยีแกผู ประกอบการ 

ทําใหธุรกิจผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมมีศักยภาพในการผลิต 

ลดเวลา ลดตนทุน และมีวัตถุดิบในการผลิตทีเ่พียงพอ ทําให

การสงออกสินคาทําไดอยางตอเนื่อง เมือ่ผลิตภัณฑกระดาษ

หตัถกรรมไดมาตรฐานรบัรอง มผช. ทําใหลกูคาเกดิความเชื่อมั่น

ในการเลือกซื้อ และผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับทัง้ภายในและ

ตางประเทศ สรางความมั่นคงทางดานเศรษฐกจิท้ังระดบัชมุชนสู

ระดับประเทศอยางยั่งยืน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม
จากผักตบชวา ใหแก วิสาหกิจชุมชนบางมวง จังหวัดนนทบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม
จากผักตบชวา ใหแก วิสาหกิจชุมชนบางมวง จังหวัดนนทบุรี

13วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ
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สรรสาระ

 สินคาและผลิตภัณฑชุมชนของไทยเกิดขึ้นจากภูมิปญญา

และความรูของคนในทองถิ่นทีไ่ดรับการถายทอดและผลิตตั้งแต

อดีตจนปจจุบันจากรุนสูรุน นับเปนเอกลักษณของแตละชุมชน

ในพ้ืนที่แตละแหงท่ีมีความโดดเดนไมเหมอืนกัน ในอดตีมกีารบรโิภค

และใชในครัวเรือนเทานัน้ แตเมือ่มีการผลิตมากขึ้นและนํามา

จําหนายจึงจําเปนทีต่องผลิตสินคาใหมีคุณภาพสมํา่เสมอและ

มคีวามปลอดภัยตอผูบรโิภค ผูผลติจงึจาํเปนตองผลติสนิคาเหลานั้น

ใหไดตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิง่สินคาประเภทอาหาร

อาหารแปรรูปทีบ่รรจุในภาชนะพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูป

พรอมบริโภคทันที ตองมกีารควบคมุการผลติใหเปนไปตามมาตรฐาน

ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสขุ 

ท้ังในดานการควบคมุวตัถดุบิ สถานท่ีผลติ กระบวนการผลติ ตลอดจน

อาหารทีผ่ลิตและจําหนาย อาหารที่ผลิตไดตามหลักเกณฑทีด่ี

ในการผลติอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในในภาชนะพรอมจําหนาย หรอื

เรยีกวา Primary GMP นัน้ จะสรางความมั่นใจในคณุภาพ มาตรฐาน 

และความปลอดภยั อนัเปนท่ียอมรบัของผูบรโิภคและเปนไปตามกฎหมาย 

สงเสรมิการคาและสรางตลาดการจําหนายท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศดวย แตอยางไรกต็ามผูประกอบการผลติอาหารระดบั

ชุมชนสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองการควบคุมคณุภาพ

และความปลอดภัยที่เปนไปตามมาตรฐานนี้

 กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสํานักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการมีหนาทีใ่หบริการฝกอบรม

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังในสถานท่ี และแบบออนไลน 

รวมไปถึงการสงเสรมิการเรยีนรูแกบุคลากรในกลุมผูประกอบการ 

SMEs วสิาหกจิชมุชน และ OTOP โดยใชเทคโนโลยีดิจทัิล จงึได

พฒันาหลกัสตูรท่ีสอดคลองกบัการพฒันาความรูดานการสงเสรมิ

คุณภาพผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ หนึ่งในนั้น

คอืหลักสูตรหลักเกณฑท่ีดใีนการผลิตอาหารแปรรปูท่ีบรรจใุนภาชนะ

พรอมจาํหนาย (Primary GMP) โดยการเรยีบเรยีงเนื้อหาใหมีลําดับขั้น

ที่สามารถทาํความเขาใจไดงายดวยตนเอง มานาํเสนอโดยใชภาพน่ิง

ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยาย รวมถึงมีการออกแบบใหมี

กิจกรรมโตตอบ (Interactive) ทีผู่เรียนสามารถฝกทํากิจกรรม

เพื่อทดสอบความรูความเขาใจในรปูสื่อการเรยีนรูแบบดจิทิลั และ

ใหบรกิารผานระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็ ซึ่งผูประกอบการ SMEs 

รูปที่ 1 แสดงตัวอยางหลักสูตรการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต

การให�ความรู�ผู�ประกอบการผลิตอาหาร
ระดับชุมชนโดยใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล

 นายเกรียงไกร  นาคะเกศ
 นางอารีย  คชฤทธิ์
 นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
 สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ
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เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คูมือการขออนุญาตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

(Primary GMP). กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน, 2555.

ถามมา - ตอบไป Primary GMP [ออนไลน] [อางถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560] 
เขาถึงจาก http://iodinethailand.fda.moph.go.th/Primary_GMP/pdf/Q&A(13-6-56).pdf

วิสาหกิจชุมชน และ OTOP สามารถเขาเรียนรูไดดวยตนเอง 

อยางสะดวก รวดเรว็ ประหยัดเวลาและลดคาใชจายในการเดนิทาง

เพื่อมารับการฝกอบรมยังสถานทีท่ีจั่ดฝกอบรม และสามารถ

เรยีนรูไดทุกท่ีทุกเวลาผานอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ีแบบตางๆ เชน 

สมารทโฟน และแท็บเล็ต และคอมพิวเตอรพื้นฐาน 

 หลักสูตร หลักเกณฑท่ีดใีนการผลิตอาหารแปรรปูท่ีบรรจุ

ในภาชนะพรอมจําหนาย (Primary GMP) มีเนื้อหาดังนี้

1. บทนํา ใหความรูดังตอไปนี้

 1.1  ความเปนมาหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย

 1.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ

 1.3 การควบคุมคุณภาพอาหาร

2.  หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพรอมจาํหนาย (Primary GMP) เน้ือหาประกอบดวย

 2.1 ความหมายของ GMP 

 2.2 ความสําคัญของการผลิตตามหลักเกณฑ GMP

 2.3  หลักเกณฑวิธีการทีด่ีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ

ในภาชนะพรอมจาํหนาย (Primary GMP) ม ี6 หวัขอยอย

ดังนี้

  (1) สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

  (2) เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิต

  (3) การควบคุมกระบวนการผลิต

  (4) การสุขาภิบาล

  (5) การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด

  (6) บุคลากรและผูปฏิบัติงาน

 2.4 กิจกรรมเสริมความรูสําหรับผูเรียน

3.  การขออนุญาตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 

ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้

 3.1 การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

 3.2 การขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ

 3.3 การแสดงฉลากผลิตภัณฑอาหาร

 3.4 เลขสารบบอาหารหรือเลข อย.

 หลักสูตรนี้เปนการใหความรูแกผูประกอบการ SMEs 

วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการ OTOP เพื่อนําไปใชกับการผลิต

อาหารแปรรูปทีบ่รรจุในภาชนะพรอมจําหนายใหมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการและ

บุคคลทั่วไปในเรื่องหลักเกณฑการผลิตอาหารตาม Primary GMP 

นอกจากนี้ยังเปนการเตรียมการและนําไปประยุกตใชสําหรับ

ผูประกอบการนาํไปย่ืนขออนญุาตผลติอาหารกบั อย. ไดอกีดวย

 จากผลการสาํรวจแบบสอบถามการฝกอบรมผานเครอืขาย

อินเทอรเน็ตทีผ่านมาพบ วาผู ผานการฝกอบรมสามารถนํา

ความรูไปใชประโยชนไดมากถึงรอยละ 98.93 แสดงใหเห็นถึง

ความรูความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรมและการนําไปใช

ใหเกิดประโยชนสูงสุด

 การดาํเนนิการตอมาเพื่อยกระดบัการพฒันากาํลงัคนดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทัง้การสงเสริมการถายทอดความรู 

ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสูกลุมผูประกอบการฐานราก

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอยางทัว่ถึง ยัง่ยืน และ

เพิ ่มขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรอยางตอเนื ่อง

และตลอดชวีติ ในป 2561 สาํนกัพฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร

หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการจึงไดมีการพัฒนาระบบ

การจัดการเรียนการสอนที่สามารถเขาถึงองคความรูไดงายขึ้น 

โดยการเรียนผานสื่อสังคม (Social media) โดยผูเรียนสามารถ

เรียนผาน Youtube หรือ Facebook ที่เขาถึงไดงาย และนิยม

ใชกนัอยางแพรหลาย รวมถงึการมุงพฒันาหลกัสตูรในรปูแบบสื่อ

การเรียนรูดิจิทัลใหมๆ ทัง้ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

และดานอื่นๆ ทีส่อดคลองกับบริบทของกลุมเปาหมายที่ผาน

การกลั่นกรองความถูกตองของเนื้อหาวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญ

ในแตละสาขา และมีลขิสทิธิ์ถูกตอง เพือ่เผยแพรใหกลุมเปาหมาย

สามารถนําความรูไปใชไดอยางสะดวกและเหมาะสมกับบริบท

ของผูเรียน
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 ผลิตภัณฑทีผ่ลิตเพื่อการสงออกหรือจําหนายในประเทศ 

มหีลากหลายผลิตภณัฑ ผลติภณัฑบางประเภทมกีารแขงขันทาง

ธุรกิจสูง หากอยูในฐานะผูผลิต/ผูจําหนาย อะไรคือสิง่ทีท่ําให

ผลิตภณัฑของเราโดดเดนกวาคูแขง ราคาถกูกวา รปูลักษณสวยกวา 

หรอืใชดาราดงัเปนพรเีซนเตอร นอกเหนือจากกลยุทธทางการตลาด

เหลาน้ีแลว ผลิตภณัฑท่ีมีคุณภาพดีและคงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ 

เปนคณุสมบัตสํิาคญัอยางหน่ึงท่ีชวยใหผลิตภณัฑสามารถแขงขนั

และคงธุรกจิไวไดอยางย่ังยืน อยางไรกต็ามสําหรบัผูประกอบการ

รายเลก็หรอืผูประกอบการรายใหม การสรางความเชื่อมัน่ในคณุภาพ

ผลิตภัณฑอาจตองใชระยะเวลานานในการพิสูจน หากธุรกิจของ

ผูประกอบการดงักลาวไมเขมแขง็พอ อาจตองลมเลิกไปกอนท่ีจะ

ประสบความสําเร็จ

 ในฐานะของผูบริโภค เราเลือกซื้อ เลือกใชผลิตภัณฑ

จากคุณสมบัติอะไร บางรายอาจเลือกซื้อจากราคา เลือกซื้อ

จากความพงึพอใจในรปูลักษณ หรอืเลือกซ้ือจากหลายปจจยัรวมกนั 

สิง่เหลานีบ้างอยางสามารถพิจารณาและตัดสินใจไดในทันที 

แตคุณสมบัติบางอยาง เชน ไมมสีารพิษตกคางเขาสูรางกาย 

มีความทนทานตอการใชงานในระยะยาว คุณสมบัติเหลานี ้

อาจทําใหเกิดการลังเลในการตัดสินใจ     

 ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑหรือการแสดงเครื่องหมาย

รับรองคุณภาพผลิตภัณฑทีอ่อกโดยหนวยงานกลางที่ดําเนินงาน

ตามระบบบริหารงานคุณภาพดานการรับรองผลิตภัณฑ มีสวน

สนับสนุนใหผูประกอบการผลิตผลิตภณัฑทีมี่คณุภาพใหสามารถ

แขงขันในตลาดได และเพิม่ความเช่ือม่ันใหกบัผูบรโิภคในการเลอืกซื้อ 

เลือกใชผลิตภัณฑที่ดี 

 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไดพฒันาหนวยรบัรองผลติภณัฑ โดยกลุมรบัรองคณุภาพ

ผลิตภัณฑ กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ 

ทาํหนาที่ใหบรกิารรบัรองคณุภาพผลติภณัฑ ดวยการออกใบรบัรอง 

และ/หรือเครื ่องหมายรับรองใหกับผลิตภัณฑที ่มีคุณลักษณะ 

คุณสมบัติเปนไปตามขอตกลง ขอกําหนด กฎระเบียบ กฎหมาย 

สําหรับแตละผลิตภัณฑ สงเสริมใหผลิตภัณฑที่ผลิต นําเขา/สงออก 

ทั้งจําหนายภายในประเทศและสงออกตางประเทศมีคุณภาพที่ดี

เปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ ชวยยกระดบัคณุภาพของผลติภัณฑ

ที่ผลติขึ้นภายในประเทศ ใหเปนที่ยอมรบัในประเทศและในระดับสากล 

 วศ. ไดดําเนินงานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑภายใต

ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ซึ่งเปนมาตรฐาน

สําหรับหนวยรับรองผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือในการ

รบัรองผลติภณัฑ แสดงถงึความเปนกลาง โปรงใส และตรวจสอบ

ไดในการใหบรกิาร รวมท้ังยืนยนัความสามารถในการดาํเนนิการ

ดานการรับรองผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 วศ. มีรปูแบบใหบรกิารรบัรองผลติภณัฑ จํานวน 3 รปูแบบ 

คอื รปูแบบการรบัรองประเภทท่ี 1a รปูแบบการรบัรองประเภท

ท่ี 1b และรปูแบบการรบัรองประเภทท่ี 5 ท้ังนี้ขึ้นอยูกบัประเภท

ผลติภณัฑและการดาํเนนิธรุกจิของผูประกอบการ ซึ่งรายละเอยีด

รูปแบบการรับรองแสดงดังตารางที่ 1

วศ.
สนับสนุนผู�ประกอบการและเพ��มความเชื่อมั่น

ให�ผู�บร�โภคด�วยการรับรองผลิตภัณฑ�
ดวงกมล เชาวนศรีหมุด

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
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สรรสาระ

ตารางที่ 1  รูปแบบการรับรองและกิจกรรมการตรวจประเมิน

รูปแบบการรับรอง กิจกรรมการตรวจประเมิน

ประเภทที่ 1a

การประเมินเพื่อรับรอง ประเมินเอกสาร + ประเมินผลิตภัณฑ + ทบทวนและตัดสินใหการรับรอง 

การตรวจติดตาม ไมมี

อายุใบรับรอง 1 ป

เครื่องหมายรับรอง หามแสดงเครื่องหมายรับรอง

การตออายุการรับรอง ยื่นตออายุกอนใบรับรองสิ้นอายุ ไมนอยกวา 30 วัน

ประเภทที่ 1b

การประเมินเพื่อรับรอง ประเมินเอกสาร + ประเมินผลิตภัณฑ + ทบทวนและตัดสินใหการรับรอง 

การตรวจติดตาม ไมมี

อายุใบรับรอง 6 เดือน

เครื่องหมายรับรอง แสดงเครื่องหมายรับรองได ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

การตออายุการรับรอง ยื่นตออายุกอนใบรับรองสิ้นอายุ ไมนอยกวา 30 วัน

ประเภทที่ 5

การประเมินเพื่อรับรอง
ประเมินเอกสาร + ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
+ ประเมินผลิตภัณฑ + ทบทวนและตัดสินใหการรับรอง

การตรวจติดตาม
สุมตรวจตัวอยางจากทองตลาด หรือจากโรงงานเพื่อตรวจสอบ 
รวมกับประเมินระบบคุณภาพ หรือประเมินกระบวนการผลิต/บริการ

อายุใบรับรอง 3 ป กรณีผูผลิต และ 18 เดือน กรณีผูนําเขา/ผูจําหนาย

เครื่องหมายรับรอง แสดงเครื่องหมายรับรองได ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

การตออายุการรับรอง
อายุใบรับรอง 3 ป ยื่นตออายุกอนใบรับรองสิ้นอายุ ไมนอยกวา 180 วัน
อายุใบรับรอง 18 เดือน ยื่นตออายุกอนใบรับรองสิ้นอายุ ไมนอยกวา 90 วัน

รูปที่ 1 เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
กรมวิทยาศาสตรบริการ

รูปที่ 2 กิจกรรมการเขาหารือกับผูประกอบการและตัวอยางผลิตภัณฑที่ยื่นขอการรับรอง

 ตั้งแตปงบประมาณ 2560 จนถงึปจจบุนั วศ. ไดดาํเนนิงานใหการรบัรองผลติภณัฑกลุมผลติภณัฑเครื่องใชในครวัเรอืน : ภาชนะเซรามิก
ทีใ่ชกับอาหาร ซึ่งมีผูประกอบการผูผลิตเซรามิกในจังหวัดลําปางและในกลุมจังหวัดภาคกลาง เชน สมุทรสาคร นครปฐม ยืน่ขอการรับรอง
ผลิตภัณฑดังกลาวเรียบรอยแลว 
 นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2561 วศ. ไดขยายขอบขายใหการบริการรับรองผลิตภัณฑในกลุมผลิตภัณฑวัสดุกอสราง ไดแก
ผลติภณัฑคอนกรตีผสมเสรจ็ ผลติภณัฑมอรตารสาํหรบักอ และผลติภณัฑมอรตารสาํหรบัฉาบ เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมกอสรางและการขยายตวั
ของอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีตองใชผลติภณัฑประเภทนี ้จากการประชาสมัพนัธเบือ้งตนมผีูประกอบการกลุมวสัดกุอสรางหลายรายสนใจขอรบับรกิาร
การรับรองผลิตภัณฑทั้ง 3 ประเภทแลว
 ทัง้นี้ตั้งแตปงบประมาณ 2560 - 2562 ถือเปนชวงเริ่มตนของการบริหารงานระบบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ วศ. จึงขอยกเวน
คาธรรมเนียมการบริการรับรองผลิตภัณฑใหกับผู ประกอบการ หากผู ประกอบการทานใดที ่สนใจเขารวมขอการรับรองผลิตภัณฑ
สามารถติดตามขาวสารไดที ่ www.dss.go.th หรือ facebook กรมวิทยาศาสตรบริการ หรือ ติดตอที่กลุมรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 
กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ กรมวิทยาศาสตรบริการ โทรศัพท  0 2201-7341-2 หรือ อีเมล pc@dss.go.th
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เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียเพ�่อยกระดับ
สถานประกอบการ  OTOP  ด�านสิ�งทอ

นํ้าเสีย
จากการยอม

เติมคลอรีนผง
สารสม และปูนขาว

กวนเร็ว
และกวนชา

ทิ้งใหตกตะกอน

บางราย มีความประสงคท่ีจะใชองคความรูทางวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีชวยแกไขปญหาการปนเปอนของสารมลพษิในน้ําทิ้งที่เกดิขึ้น

จากกระบวนการฟอกยอม ไดแก ส ีความเปนกรด-ดาง ความเนาเสยี

ของนํา้เสยีท้ังในรปูของ บโีอด ีและ ซโีอด ีกรมวทิยาศาสตรบรกิาร

ไดตระหนักถึงความจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองสรางจิตสํานึก

ในการดแูลสิ่งแวดลอมใหกบัชมุชน จงึไดออกแบบระบบบาํบดันํ้าเสยี

อยางงาย โดยการตกตะกอนดวยสารเคมเีพื่อใหนํ้าทิ้งจากกระบวนการ

ฟอกยอมผานเกณฑมาตรฐานนํา้ท้ิง สามารถปลอยสูส่ิงแวดลอมได

โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งระบบดังกลาว

ควรมวีธิกีารใชงานที่ไมยุงยาก ราคาประหยดั และสามารถดําเนินการได

ภายในชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการไดดําเนินการเก็บและ

รวบรวมตวัอยางนํ้าเสยีจากการยอมเสนดายท่ีนาํไปทําส่ิงทอของ

กลุมแมบานเปาหมาย ทีอ่ยูในจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําพูน 

จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี นํามาศึกษา

คุณลักษณะของนํา้เสีย และรวบรวมขอมลูดังกลาวมาทาํนํา้เสีย

สังเคราะหใหมีลักษณะของนํา้เสียใกลเคียงกับนํา้เสียในแตละ

พื้นที่ เนื่องจากนํ้าเสียแตละแหงมีลักษณะที่แตกตางกัน เพื่อหา

สภาวะท่ีเหมาะสมในการบําบัดในหองปฏบัิตกิาร ซ่ึงมีกระบวนการ

ดังนี้

 การท่ีรัฐบาลมนีโยบายพฒันาสนิคาหนึ่งตาํบลหนึ่งผลติภณัฑ

เพื ่อเสริมสรางใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถิ่นพัฒนา

คณุภาพผลิตภณัฑ ท่ีเปนเอกลักษณของทองถิ่น เพ่ือผลิตจาํหนาย

สูตลาดผูบริโภคอันจะนําไปสูการสรางรายไดใหกับประชาชน

ส่ิงทอเปนผลติภณัฑหนึ่งท่ีสรางรายไดใหกบัประเทศไทยในระดบัตนๆ 

แตการทีจ่ะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อใหไดรับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ตองเผชิญกับปญหาดานสิง่แวดลอม 

กลาวคือ นํ้าทิง้ทีถู่กปนเปอนในกระบวนการผลิตถูกระบายทิ้ง

ลงสูส่ิงแวดลอมโดยไมผานกระบวนการบําบัดท่ีถกูตอง กอใหเกดิ

การแพรของสารมลพิษตางๆ ลงสูแหลงนํ้าและดิน

 จากการสํารวจขอมูลเบือ้งตนพบวาผูประกอบการสินคา 

OTOP ดานส่ิงทอบางแหงมีการรวมตวักนัเปนกลุมแมบานกจ็ะมี

การทํากิจกรรมที่บานของหัวหนากลุม และมีระบบบําบัดนํ้าเสีย

แตไมไดใชงานเพราะมขีนาดใหญไมสะดวกในการใชงาน และ

บางพื้นที่ที่ไมไดรวมตัวกันก็จะทํากิจกรรมตามบานของตัวเอง 

น้ําเสยีท่ีปนเปอนถกูระบายลงแหลงนํา้ สงผลกระทบใหน้ําเนาเสยี 

เนื ่องจากผูประกอบการยังขาดความตระหนักในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม เหน็วาปญหาส่ิงแวดลอมยงัเปนปญหาไกลตนเองและ

ขาดความรูเรื่องการบําบัดนํา้เสีย แตอยางไรก็ดีมีผูประกอบการ

สุรัตน เพชรเกษม 
เทพวิทูรย ทองศรี 

อมรพล ชางสุพรรณ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

กองผลิตภัณฑอุปโภคและเคมีภัณฑ
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รูปที่ 1 กลุมแมบานเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

รูปที่ 3 ระบบบําบัดนํ้าเสียโดยการตกตะกอนดวยสารเคมี

รูปที่ 2 กลุมแมบานเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

รูปที่ 4 สาธิตการบําบัดนํ้าเสีย 

 ในกระบวนการบําบดัมีการใชสารสมชวยในการตกตะกอน 
คลอรนีผงชวยในการฟอกสี และปูนขาวเพื่อชวยปรบัคาความเปน
กรด-ดาง ซึ่งเปนสารเคมีทีห่าซื้อไดงายเหมาะทีก่ลุมแมบาน
จะจัดหานํามาใชในการบาํบัดน้ําเสียได หลังจากท่ีไดขอมูลจาก
การทดลองในหองปฏบัิติการแลว จงึนําไปถายทอดเทคโนโลยี
การบําบัดนํา้เส ียจากการฟอกยอมผาโดยการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการใหกับผูประกอบการสิ่งทอกลุมเปาหมาย
 ระบบบําบัดนํ้าเสียที่ออกแบบมีขนาดเล็ก เคลื่อนยาย
ไปทําการบําบัดตามทีต่างๆ ไดสะดวก ขั้นตอนการทาํงาน
ไมยุงยากและงายตอการบํารุงรักษา ซึ่งจากการถายทอด
เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียผูประกอบการมีความพึงพอใจ 
และจะนําไปใชเพื่อทําใหสิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น
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 ในประเทศไทยมีผู ประกอบการธุรกิจระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก เชน SMEs OTOP ฯลฯ เปนจํานวนมากและสามารถ

สรางรายไดใหแกประเทศนับลานลานบาท โดยมูลคา GDP SMEs 

ในไตรมาสท่ีสองของป 2560 สามารถขยายตัวได 4.9% ถึงแมจะ

ชะลอตัวลงจากไตรมาสกอนเล็กนอย (5.0%) ในขณะที ่GDP 

ประเทศขยายตวัได 3.7% โดยมีสัดสวนตอ GDP ประเทศ 42.1% 

คิดเปนมูลคากวา 1.56 ลานลานบาท รัฐบาลจึงใหความสําคัญ

กับการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการธุรกิจระดับเศรษฐกิจ

ฐานรากดังกลาวฯ ใหมีความเขมแข็งและเกิดการพัฒนาในเชิง

นวัตกรรม โดยนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตรชาติ 

20 ป มุงเนนใหเกิดการขบัเคล่ือน การพฒันาประเทศดวยปญญา

และนวัตกรรม เพือ่สรางมลูคาเพิม่ใหกับสนิคาและบริการ 

สรางขดีความสามารถในการแขงขนั เพ่ือใหประเทศหลุดพนกับดกั

รายไดปานกลางไปพรอม ๆ กับการพัฒนาสังคมใหเปนสังคม

แหงการเรยีนรูผานระบบดจิทัิล อยางไรกต็าม ผูประกอบการตาง ๆ 

เหลาน้ียังคงประสบปญหาทีอ่าจเปนอุปสรรคตอการพฒันาธรุกจิ

ใหเติบโต เชน ปญหาดานการผลิต ปญหาดานบรรจุภณัฑ ปญหา

ดานการตลาด และปญหาดานการพัฒนาสินคาหรือบริการใหมี

ความเปนนวัตกรรม เปนตน

 กรมวิทยาศาสตรบริการไดใหความสําคัญตอองคความรู

ซึ่งเปนสวนสําคัญในการชวยแกไขปญหาตาง ๆ ดังกลาวขางตน 

และยังมีความสําคญัตอการพฒันาสินคาใหมีคุณภาพ มคีวามเปน

นวตักรรมเพื่อตอบรบักบัแนวคดิของรัฐบาล จึงไดมกีารสรรหา พฒันา 

และรวบรวมองคความรูทีจ่ําเปน ตลอดจนไดมีการถายทอด

องคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีหแกผูประกอบการ 

เพื ่อสงเสริมใหเกิดการนําองคความรู ทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไปใชในการผลิตสินคาที ่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

โดยจํานวนผูประกอบการทีไ่ดรับประโยชนจากการถายทอด

เทคโนโลยีในปงบประมาณ 2557 -  2560 มีจาํนวนทั้งส้ิน 19,359 ราย 

ในการนี้ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจในการจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ 

และเผยแพรองคความรูทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเลง็เหน็

ถงึความสาํคญัตอการเขาถงึองคความรูทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของประชาชนทกุภาคสวน โดยเฉพาะผูประกอบการของประเทศไทย

ในระดับเศรษฐกิจฐานรากทัว่ประเทศทีต่องการนําองคความรู

และเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาสินคาและบริการของตนเองสู 

Smart SMEs หรือ Smart OTOP กาวสู Thailand 4.0 จึงมี

แนวคิดในการพัฒนาระบบการถายทอดองคความรูดังกลาว

ใหเขาถึงผูใชงานไดมากขึ้น โดยนําองคความรูทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยทีีเ่กิดจากการวิจัยของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตลอดจนการแกไขปญหา การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพ

ของผลิตภัณฑซึ่งไดถายทอดใหแกผูประกอบการมาพัฒนาเปน

สื่อองคความรูฯ ใหอยูในรูปแบบที่พรอมใชงาน มีเนื้อหาที่เขาใจ

ไดงาย และสะดวกตอการคนหานั่นคือการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

ซึ่งเปนสื่อเทคโนโลยีที่อยูในรูปแบบพรอมใชงาน มีความทันสมัย

นาสนใจเนื่องจากเปนการบรูณาการเทคโนโลยีหลายอยางเขาดวยกนั

เพื่อใหเกดิความสมบรูณในการออกแบบและใชงาน โดยบทบาทของ

สื่อมัลติมีเดียมีผลตอดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการเรียนการสอน 

ดานธุรกิจ ดานการนําเสนอ ดานโฆษณาและประชาสัมพันธ

ดานการบันเทิง ฯลฯ โดยเมื่อนําสื ่อมัลติมีเดียมาปรับใชกับ 

องคความรูทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเผยแพรสูผูใชงาน 

จะสามารถสรางประโยชนตาง ๆ ได เชน 

 • สรางความนาสนใจใหกับเนื้อหาไดมาก ชวนใหติดตาม

ตลอดเนื้อเรื่อง 

 • สื่อความหมายไดชัดเจน เนื่องจากเปนการผสมผสาน

ทั้งขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

การพัฒนาส�่อองค�ความรู�ทางว�ทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีเพ�่อผู�ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก

เพ็ญพิชชา เข็มเงิน
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ  สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพ็ญวิภา บัลลังกโพธิ์
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ   สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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 แมลงเปนสตัวท่ีมนษุยท่ัวโลกนยิมรับประทาน เนื่องจากแมลง

เปนแหลงของโปรตนีท้ังในเชงิคุณภาพและปริมาณ หลายประเทศ

รับประทานมด ปลวก หนอนดวง หนอนผีเสือ้และตั๊กแตน

เปนอาหารหลัก องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ

หรอืเอฟเอโอ (FAO) คาดการณประชากรโลกจะเพิ่มเปน 9,000 ลานคน

ภายในป 2593 จึงสงเสริมใหผูคนทั่วโลกหันมาบริโภคแมลงเปน

แหลงโปรตีนเพิ่มขึ้นและนิยมใชเสริมอาหารสําหรับเด็กที่เปน

โรคขาดโปรตีน (Protein-energy-malnutrition) 

 ประเทศไทยมีแมลงทีส่ามารถรับประทานได และใหคุณคา

ทางอาหารสงู ไมนอยกวา 300 สายพนัธุ (Huis A.V. และคณะ 2013) 

แมลงทีน่ิยมรับประทานในประเทศไทย ไดแก จิ้งโกรง จิ้งหรีด 

แมลงปอง ดักแดไหม หนอนไมไผ ตั๊กแตนปาทังกา ตัวออนของตอ 

และแมลงกนินู มกีารศกึษาคณุคาทางโภชนาการจากการบรโิภคแมลง 

100 กรมั โดยกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสขุ 

พบวาแมลงจะใหพลังงานเฉลีย่ระหวาง 98 - 231 กโิลแคลอรี

มีโปรตนี 9 - 28 กรมั คารโบไฮเดรต 1 - 5 กรมั ไขมนั 2 - 20 กรมั 

และอุดมดวยไปดวยธาตุอาหารอื่น เชน ทองแดง เหล็ก สังกะสี 

แมงกานีส ซลีีเนียม แมกนีเซยีม เปนตน เมือ่เปรยีบเทียบโปรตนี

ในแมลงกับเนือ้ปลาพบวาจิ้งหรีดมีปริมาณกรดอะมิโนที่จําเปน

ตอรางกายใกลเคียงกับเนื้อปลาดุกดังแสดงใน ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณกรดอะมิโนเปรียบเทียบระหวางจิ้งหรีดพันธุ

ทองดํา (Gryllus bimaculatus) กับ เนื้อปลาดุกสด (Clarias 

Gariepinus) (มิลลิกรัม/กรัมสด)

กรดอะมิโน จิ้งหรีด ปลาดุก

ฮิสทิดีน 12.51 6.15

อารจินีน 35.28 35.84

ธรีโอนีน 22.11 23.51

วาลีน 24.14 31.92

เมไธโอนีน 38.33 9.86

ไอโซลูซีน 21.39 23.35

ลูซีน 38.20 39.28

ฟนิลอะลานีน 22.61 23.77

ไลซีน 29.29 16.70

ที่มา : Taufek และคณะ (2013)

จิ้งหรีดพันธุสะดิ้ง
ที่มา: https://goo.gl/images/39uofs

จิ้งหรีดพันธุทองแดง
ที่มา: https://goo.gl/images/ZAavPA

จิ้งหรีดพันธุทองดํา
ที่มา: https://goo.gl/images/jCzKLC

จิ้งหรีดพันธุทองดํา จิ้งหรีดพันธุทองแดง

จากเศรษฐกิจฐานรากสู�การยกระดับ
คุณภาพและความปลอดภัย

สรรสาระ

 แมลงเปนสตัวท่ีมนษุยท่ัวโลกนยิมรับประทาน เนื่องจากแมลง

เปนแหลงของโปรตนีท้ังในเชงิคุณภาพและปริมาณ หลายประเทศ

รับประทานมด ปลวก หนอนดวง หนอนผีเสือ้และตั๊กแตน

จากเศรษฐกิจฐานรากสู�การยกระดับจากเศรษฐกิจฐานรากสู�การยกระดับ
คุณภาพและความปลอดภัยคุณภาพและความปลอดภัย

แมลงไทยกินได�

สุรศักดิ์  ธนัชชาพิศุทธิ์
นักวิทยาศาสตร  กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

จิ้งหรีดพันธุสะดิ้ง
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 ความนิยมรบัประทานแมลง ทําใหเกดิการเพาะเล้ียงแมลง

ในรูปแบบของฟารมแมลงแทนการจับจากแหลงธรรมชาติ

เฉพาะฟารมจิ้งหรีดมีกวา 20,000 แหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาท ิ จังหวัดขอนแกน กาฬสนิธุ และมหาสารคาม สายพันธุ

ทีน่ิยมเพาะเลีย้ง ไดแก พันธุสะดิ้ง ทองดํา และจิ้งหรีดขาว

มีกําลังผลิตสูงถึง 7,500 ลานตัน/ป คิดเปนมูลคาจิ้งหรีดสดกวา            

750 ลานบาท เนือ่งจากจิ้งหรีดเปนแมลงทีเ่ลีย้งงาย ตนทุนตํ่า 

เลี้ยงได 7 - 8 รุ นตอป ประเทศไทยมีการเพาะเลี ้ยงจิ ้งหรีด                 

ในระบบบอสี่เหลีย่ม ยกสูงจากพื้นทําดวยแผนกระเบือ้งเรียบ

มีภาชนะรองกันมด และแมลงอื่น ท่ีขาของบอท้ังสี่ขาง พรอมมุงครอบ

ดานบน ภายในมีถาดรองไข (ชนิดเยือ่กระดาษ) วางรองเปนชั้น

คลายคอนโดมิเนียมใหเปนที่อาศัย และหลบภัย บอเลี้ยงจิ้งหรีด 

หนึ่งบอจะมีจิ้งหรีดราว 40,000 ตัว แตการเพาะเลี้ยงดวยระบบ

บอสีเ่หลีย่มอาจกอใหเกิดอัตราการตายทีค่อนขางสูง พบวา              

สาเหตุการตายของจิ้งหรีดเพาะเลีย้งมาจากจุลินทรียหลายชนิด

ไดแก แบคทีเรีย โปรโตซัว เชื้อรา และไวรัส เปนตน จากวิธีการ

เพาะเล ีย้งท ีไ่ม ได ส ุขล ักษณะทําให เกิดความเส ีย่งต อการ

ปนเปอนขามของจลุนิทรยีจากสภาพแวดลอม รวมถงึการแพรระบาด

ของปรสิต และไวรัส ลงสูฟารม 

 จิ้งหรดีท่ีเพาะเล้ียงในฟารมสวนใหญไดรบัอาหารหลกัเปน

อาหารไก อาหารปลา อาหารหมู และอาหารแมว โดยมีใบผัก 

และรําออนเปนอาหารเสริม (ศุภชัย, 2558) ซึ่งเปนวัสดุทาง

การเกษตรทีม่กัมีจุลนิทรียอาศัยอยูหรือปนเปอนมาจากการหัก 

ตัดแตง อาจมีการปนเปอนดินและนํา้ที ่ไมไดสุขลักษณะทีด่ี

รวมถึงสิง่สกปรกอื่นๆ จากสิง่แวดลอม ซึ่งจุลินทรียทีป่นเปอน

เหลาน้ีจดัเปนอันตรายทางชวีภาพตามหลกัการวเิคราะหอนัตราย 

(Hazard analysis) นอกจากน้ีหากมีการเกบ็รกัษาท่ีไมเหมาะสม

อาจกอใหเกิดการปนเปอนขาม การเจริญของจุลินทรียจากวัตถุดิบ 

และการสะสมของสารกอภูมิแพฮิสตามีน (histamine) สําหรับ

แบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคกับมนุษยทีอ่าจพบไดจากกระบวนการ

เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่ไมถูกสุขลักษณะมีหลายชนิด เชน Salmonella 

species, Escherichia coli, Listeria monocytogenes,

Shigella species และ Enterococcus species เปนตน

เพื่อแกไขปญหาดังกลาวกรมวิชาการเกษตร ไดมีการออกราง

แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร เรื ่องการปฏิบัติ

ทางการเกษตรทีด่ีสําหรับฟารมจิ้งหรีด เพื่อเปนแนวทางในการ

จัดการฟารมเพาะเลีย้งจิ้งหรีดทีม่ีสุขลักษณะทีด่ีสามารถปองกัน

การปนเปอนขามของจุลินทรีย

ปทมา ไชยเวช และ สุรศักดิ์ ธนัชชา

 การแปรรปูแมลงนยิมใชวธิกีารตม การอบ และการทอด เปนตน 

ประเทศเม็กซิโกนําหนอนผีเสื้อมาผลิตเปนอาหารกระปองจําหนาย

ในประเทศ และสงออกไปยังประเทสหรฐัอเมรกิา (นนัทกานต, 2557) 

สาํหรบัประเทศไทยกม็กีารแปรรปู และพฒันาเปนผลติภณัฑสงออก

ไปยังประเทศญี่ปุน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เปนตน 

อยางไรก็ตามผลิตภัณฑแปรรูปแมลงเหลานี้อาจมีปญหาดาน

คุณภาพและความปลอดภัยทัง้ทางเคมีและจุลินทรียจากวัตถุดิบ 

และวัสดุสัมผัสอาหาร ดังนั ้นกระบวนการในการแปรรูปแมลง

ยังเปนสิ่งท่ีตองใหความสาํคญั และสามารถนาํเอาหลกัการอาหาร

ปลอดภัย (Food safety) และการวิเคราะหอันตราย (Hazard 

analysis) เขามาชวยในการจดัการระบบควบคมุคณุภาพการผลิต

สาํหรบัผลติภณัฑท่ีแปรรปูจากแมลงเพื่อใหไดผลติภณัฑคณุภาพ

และปลอดภัยเปนที่ยอมรับในระดับสากล

ลักษณะของฟารมจิ้งหรีดที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
ที่มา: https://goo.gl/images/NuC9Cu

ตัวอยางการแปรรูปแมลงดวยวิธีการทอด
ที่มา: https://goo.gl/images/v56fjf (บน),
https://goo.gl/images/KjMQNk (ลาง)
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 หลักการอาหารปลอดภยั (Food - safety) ใหความสาํคญั
กับคุณภาพในการผลิต และการเกบ็รกัษาแมลง ท้ังแมลงวตัถดุบิ 
และผลติภณัฑจากความตองการของผูบรโิภคท่ีตองการความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑอาหารทีบ่ริโภค องคการหรือหนวยงานตางๆ 
ทั้งผูผลิต ผูขนสง ผูจัดจําหนาย ลวนตองมีสวนรับผิดชอบ จึงได
มีการตั้งมาตรฐาน ISO 22000 เพื่อควบคุมระบบการจัดการดาน
ความปลอดภัยในอาหาร (Food safety management system : 
FSMS) นอกจากน้ีหลายประเทศชั้นนําของโลกไดจัดทํามาตรฐาน
เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารอื่นๆ ยกตัวอยาง
เชน มาตรฐาน BRC (British Retail Consortium) โดยสมาคมการคา
สาํหรับอตุสาหกรรมขายปลีกของประเทศองักฤษมาตรฐาน IFS 
(International Food Standard) สําหรับผูคาปลีกในเยอรมนี
และผูคาปลีกอาหารฝรั่งเศส เปนตน 
 การวเิคราะหอนัตราย (Hazard analysis) เปนระบบสาํคญั
ท่ีใชในการประกนัคณุภาพระหวางกระบวนการผลติโดยการวิเคราะห
อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ แลวกําหนดวิธีปองกัน 
รองรบัอบุตักิารณที่อาจเกดิขึ้น กอใหเกดิการปรบัปรงุกระบวนการผลติ
อยางตอเนือ่ง (Huis A.V. และคณะ 2013) และยัง่ยืนตาม
หลักการของ PDCA (P : plan; D : do; C : check;  A : act) 
นอกจากน้ียังตองอาศยัมาตรฐานอ่ืนๆ เพื่อชวยใหระบบการผลติ 
และวิเคราะหทดสอบเปนทีย่อมรับในระดับสากลตอไป เชน 
GMP, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 เปนตน พรอมรองรับ
การบังคบัใชระเบียบอาหารใหมของสหภาพยุโรป (ESFA) ท่ีปรบั

กฎระเบียบใหการยอมรับแมลงเปนอาหารใหม (Novel Food) 
เกณฑมาตรฐานดานสุขลักษณะสําหรับผลิตภัณฑจากแมลง 
ประกาศโดย The commission of the European communities 
(TCEC) ไดกาํหนดปรมิาณแบคทีเรยีท้ังหมดใหมีคาตํ่าสดุ เทากบั 
5.70 cfu/g และสูงสุด เทากับ 6.70 log cfu/g จากการชัก
ตัวอยาง 5 ชิน้ในแตละลอตการผลิต โดยจะตองมีอยางนอย
2 ตัวอยางที่ใหผลการวิเคราะหคุณภาพอยูในชวงระหวางคาตํ่าสุด 
และคาสงูสดุ โดยผลการวเิคราะหจะตองเปรยีบเทยีบกบัขอกาํหนด
ของ Eu Regulation (EC) No. 1441/2007 (TCEC, 2007) 
สาํหรบัปรมิาณยีสต และราท่ีไดระบไุวสาํหรบัผลติภณัฑเนื้อสตัว
ตองมีคาตํ่ากวา 4 cfu/g (Stannard, 1997)
 แมลงอยูคู กับประเทศเกษตรกรรมอยางประเทศไทย
มายาวนาน และไมเปนเพียงอาหารพื้นบานอีกตอไป แมลง
ถูกแปรรปูเปนอาหารหลายชนดิจาํหนายท้ังในประเทศและสงออก 
มีการเพาะเลี้ยงแมลงหลายชนดิท่ีไดรบัการสนบัสนนุจากภาครฐั                
โดยใชระบบการบริหารจัดการ และใชความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยเพื่อให
สามารถเพิ่มศกัยภาพการแขงขนัในระดบัสากล ซึ่งเปนการพฒันา
จากเศรษฐกจิฐานรากสูการยกระดบัคณุภาพและความปลอดภยั                
สรางแหลงรายได และอาชีพใหมสูสงัคมไทย หากมขีอสงสยั หรอื
ตองการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
สามารถติดตอกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
กรมวิทยาศาสตรบริการ
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 - ลดแรงงานหรือกําลังคนในการทํางานใหนอยลง
 - เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทํางาน ทําใหพนักงาน
ทํางานไดอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
 - ทําใหประเทศมีผลกําไรเพิ่มขึ้น ทําใหประชากรและ
ภาคอตุสาหกรรมการผลิตเกิดความมัน่คง ทัง้ในระดับจุลภาค
และมหภาค สงผลใหประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น เพิ่มความมั่นคง
ในการทํางาน อัตราการวางงานลดลง ภาพรวมของประเทศดขีึ้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใชในการผลิตและบริการมีดังนี้ 
 - การใชเครื ่องมือ อุปกรณทีท่ันสมัยในกระบวนการ
ผลติสนิคาและบรกิาร ทาํใหสามารถผลติสนิคาและบรกิารจาํนวน
มากขึ้น ในเวลารวดเร็ว มีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคและ
อุปโภค ลดตนทุนการผลิต เพราะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จะชวยลดแรงงานหรือกําลังคนรวมทัง้ลดระยะเวลาในการผลิต
แตไดปริมาณสินคาและบริการมาก
 - การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการออกแบบสินคา
และบรกิาร ชวยใหเกดิการประดษิฐคดิคนรปูแบบของสินคาและ
บรกิารที่หลากหลาย ตรงความพอใจของผูบรโิภค สรางโอกาสให
ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาและบริการไดตามความตองการ 
เปนการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค เพิ่มความไดเปรียบ
ในการแขงขัน
 - การใชเทคโนโลยีในการโฆษณาสนิคาและการใหบรกิาร 
เชน การใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการซือ้และขายสินคาและ
บรกิารตางๆ โดยผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ การโฆษณาผานทาง
สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ทําใหผูบริโภคสามารถหาขอมูล ศึกษา
รายละเอียดของสินคาและบริการไดหลายชองทาง สามารถซื้อ
ขายสินคาและบริการไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
 - การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
เพื ่อให เกิดกระบวนการทํางานทีเ่ป นระบบ มีมาตรฐาน 
เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล และลดระยะเวลาในการทํางาน 
 - การใชเทคโนโลยีในการขนสง ทําใหการขนสงวัตถุดิบ
ในการผลิตรวดเร็วขึน้ การขนสงสินคาและบริการไปถึงผูบริโภค
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

 วทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวตักรรม (วทน.) เปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการในสังคมปจจุบันใหได
มาตรฐานเปนท่ียอมรบั เพิ่มมลูคาใหกบัสนิคาและบรกิารในประเทศ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีเ่ขมแข็งทําใหเกิดการพัฒนาและสราง
นวตักรรมใหกับกระบวนการผลติสนิคาและบรกิาร สรางความมั่นใจ
ใหกับผูบริโภค เพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจ  
 การนําความรู พื ้นฐานทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช
เพื่อสรางเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตสินคาและบริการ รวมถึง
การคิดคนนวัตกรรมทีใ่ชในกระบวนการผลิตเพื่อใหใชทรัพยากร
ทีม่ีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ทําใหประเทศไทยเรา
ซึ่งมีความไดเปรยีบในดานทรพัยากรที่อดุมสมบรูณ และหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปาไม และแรธาตตุางๆ มทีรพัยากรท่ีใชในกระบวนการผลติ
อยางตอเน่ืองและเหมาะสม นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตสนิคา
และบรกิารตลอดจนถงึการขนสงสินคาและบรกิารไปยังผูบรโิภค 
หากเรานําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในทุกๆ ขั้นตอน
อยางเหมาะสมจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดไดสินคาและบริการ
ทีม่ีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานและเปนทีย่อมรับ สรางความ
ไดเปรยีบในการแขงขนั ทําใหสินคาและบรกิารเหลาน้ันมีคณุภาพ
และตรงตามตองการของผูบริโภคมากขึ้น 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ชวยในการผลิตสินคา
และบริการ โดย
 - เพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองจากการสูญเสีย
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตใหนอยลง
 - ลดตนทุนการผลิต เพราะการผลิตสินคาจาํนวนมากขึ้น
จะทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง สรางกําไรมากขึ้น สินคามีราคาถูกลง 
ไดเปรียบในการแขงขัน
 - ทําใหสินคาและบริการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
มีการกาํหนดระดบัคณุภาพ ใชมาตรฐาน ควบคมุกระบวนการผลติ 
ตั ้งแตการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิต รวมท้ังการตรวจสอบคณุภาพสินคาใหตรงตาม
มาตรฐาน ผูบริโภคเชื่อถือและยอมรับ เปนการเพิ่มคุณคาและ
คุณภาพของสินคาและบริการ 

 - ลดแรงงานหรือกําลังคนในการทํางานใหนอยลง
 - เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทํางาน ทําใหพนักงาน - เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทํางาน ทําใหพนักงาน

 วทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวตักรรม (วทน.) เปนรากฐาน วทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวตักรรม (วทน.) เปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการในสังคมปจจุบันใหได

สร�างชาติด�วยว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ศันสนีย  ชีระพันธ

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ
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อุตสาหกรรม และ SMEs จึงชวยสงเสริมผูประกอบการในทุก

ภาคสวนโดยการใหความรู  ใหคาํปรกึษา ใหขอมูลทางวชิาการและ

เทคโนโลยทีีใ่ชในกระบวนการผลิตการบริการวิเคราะหทดสอบ 

(สวนของ Testing) ผลติภณัฑตางๆ ของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร

ทีไ่ดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทีเ่ปนทีย่อมรับ

ทัง้ในระดับประเทศและระดับสากลจะชวยสงเสริมใหสินคาของ

ผูประกอบการมคีวามนาเชื่อถอื เพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนั

ทัง้ในและตางประเทศ นอกจากนี ้สํานักบริหารและรับรอง

หองปฏบิตักิาร กรมวิทยาศาสตรบรกิาร ซึ่งเปนหนวยรบัรองระบบงาน

หองปฏิบัติการ มีบทบาทดานการพัฒนาและรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการของประเทศใหไดรับการรับรองความสามารถตาม

มาตรฐานสากล ทัง้การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ

ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ดานฟสิกส เคมี และ

วิทยาศาสตรชีวภาพ การรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรม

การทดสอบความชํานาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 

ดานการทดสอบ สอบเทียบ และการทดสอบทางการแพทย 

และการรับรองผูผลิตวัสดุอางอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 

ดานการทดสอบ สอบเทียบ และการทดสอบทางการแพทย

การรับรองระบบงานหองปฏิบัติการนับเปนเครื่องชี้วัดคุณภาพ

และความสามารถของหองปฏิบัติการ สรางความเชื่อมั่นในผล

การทดสอบสินคา สงผลใหสินคาไดรับการยอมรับทั้งในประเทศ

และตางประเทศ โดยสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการได

ลงนามการยอมรับรวมในระดับภูมิภาค (Mutual Recognition 

Arrangement, MRA) กับองคการภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาดวย

การรบัรองระบบงานหองปฏิบตัิการ (Asia Pacific Laboratory 

Accreditation Cooperation, APLAC) ท้ังในดานการรบัรองระบบ

งานหองปฏบิตักิารทดสอบ การรับรองผูจัดโปรแกรมการทดสอบ

ความชํานาญหองปฏบัิตกิาร และการรบัรองผูผลติวสัดอุางองิ และ

ในระดบัสากลกับองคการระหวางประเทศวาดวยการรับรองระบบงาน

หองปฏบิตักิาร (International Laboratory Accreditation 

Cooperation, ILAC) ดานการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ

ทดสอบ สรางความเชื่อมั่นใหแกผูประกอบการ ผลักดันใหเกิด

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ สนิคาและบรกิารตางๆ ของประเทศ

เปนทีย่อมรับทัง้ในประเทศและสากลสรางความพรอมใน

การแขงขันบนเวทีการคาโลก อํานวยความสะดวกในการคาขาย

ระหวางประเทศ และสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยภาพรวม

 ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทุกคนตอง

กาวใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ การเปล่ียนแปลงทั้งหลาย

ลวนสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหประเทศ

ไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มที ่ การรู เทาทันสถานการณ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึ้นอยูตลอดเวลา จะชวยใหประเทศสามารถ

พัฒนาไปสูความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน ทําใหประชากรกนิดอียูดี 

มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได ดังนัน้วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวตักรรม จงึมีความสําคญัตอการปฏริปูโครงสราง

ทางเศรษฐกิจใหม (New Economic Model) ในทุกมิติ 

ทัง้ภาคธุรกิจ เกษตร การศึกษา การกาวเขาสูโมเดลใหม 

Thailand 4.0 ทีมุ่งเนนการแกปญหาใหประเทศหลุดพนจาก

กบัดกัรายไดของประชากรในระดบักลางเปนการปฏริปูเศรษฐกจิใหม

โดยใชฐานความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี และนวัตกรรม

อยางเหมาะสม เพื่อการพัฒนาตอยอดเศรษฐกิจของประเทศ 

 ปจจบัุนรัฐบาลไดใหความสําคญักบัการสรางมูลคาที่เพิ่มข้ึน

กบัสินคาและบรกิารตางๆ ของประเทศ ซึง่ตองอาศัยการวเิคราะห 

ทดสอบ และการพฒันามาตรฐานในดานตางๆ ตามกรอบยทุธศาสตร

การพัฒนาประเทศ 6 ดาน ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ดาน

การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ และนโยบาย

ยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหกรม

วทิยาศาสตรบริการ ภายใตกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานทางคุณภาพ (MSTQ) 

ซึ ่งประกอบดวยมาตรวิทยา (Metrology, M) การมาตรฐาน 

(Standardization, S) การทดสอบ (Testing, T) และการรบัรองคณุภาพ 

(Quality, Q) จะเห็นไดวา MSTQ มีสวนสําคัญในการผลักดัน

ใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งกรมวิทยาศาสตรบริการ

มีบทบาทภารกจิท่ีเกี่ยวของหลายดานท้ังการถายทอดเทคโนโลยี 

ใหบริการวิเคราะห ทดสอบผลติภณัฑท่ีเกี่ยวของกบัภาคการผลติ 
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 สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ เปน

หนวยงานทีม่ีภารกิจในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร ตามนโยบายของรัฐบาล

ในการสงเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพสินคา OTOP

โดยนําองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใช 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหสามารถผลิตสินคา

ทีม่ีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน การดําเนินโครงการฯ 

เร่ิมดําเนินการตัง้แตป 2556 จนถงึปจจุบัน พบวา ผูประกอบการ

แปรรูปอาหารสวนใหญประสบปญหาสินคาประเภทอาหาร

มีอายุการเก็บส้ัน อันเนือ่งมาจากการเสือ่มเสียของอาหาร

(food spoilage) และตองมีการควบคุมปจจัยตางๆ ในระหวาง

การแปรรูปและการเก็บรักษาอาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑอาหาร 

 กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดศึกษาผลิตภัณฑอาหาร

แตละชนิดรวมกบัการควบคุมปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเสื่อมเสยี

ของอาหาร เชน คาวอเตอรแอคติวิตี้ (a
w
) ความเปนกรด - ดาง

(pH) และปริมาณออกซิเจน โดยใชเทคโนโลยีการถนอมอาหาร

แบบผสมผสาน หรือ เทคโนโลยีเฮอรเดิล อันไดแก การใช

ความรอน (thermal processing) การทําแหง (dehydration) 

การหมัก (fermentation) การใชวัตถุกันเสีย (preservative) 

การลดคาวอเตอรแอคติวิตี ้ (water activity) การฉายรังสี

(food irradiation) รวมถงึการใชเทคโนโลยีดานบรรจภุณัฑ เชน 

การบรรจแุอคทีฟ (active packaging) การบรรจุแบบสุญญากาศ 

(vacuum packaging) รวมกันอยางเหมาะสมในการแปรรูป

อาหารแตละชนิด เพื่อปองกันการเสื่อมเสียของอาหาร โดยเนน

การควบคมุท้ังการเจรญิของจลุนิทรยีท่ีทําใหเกดิโรค (pathogen) 

จุลินทรียทีท่ําใหเกิดการเสื่อมเสีย (microbial spoilage) และ

ปฏิกิริยาเคมีตางๆ ทีท่ ําใหอาหารเสื ่อมคุณภาพ ขอดีของ

เทคโนโลยีเฮอรเดิล คือ การรักษาคุณภาพและคุณคาทาง

โภชนาการของอาหาร โดยมุงเนนท่ีจะลดความรนุแรงของการใช

เทคนิคการถนอมอาหารวิธีการอยางใดอยางหนึ่งเพียงวิธีเดียว

ซึ่งอาจมีผลทาํลายคุณภาพของผลติภณัฑ เชน การฆาเชื้อท่ีอณุหภมูสิงู

เป นเวลานาน มีผลทําลายคุณภาพของผลิตภัณฑ ท ัง้นี ้

กรมวทิยาศาสตรบรกิารไดนําองคความรูท่ีไดไปแนะนําและถายทอด

แกผูประกอบการ นําไปใชพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต

ใหสามารถยืดอายกุารเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารไดนานขึ ้น 

เทคโนโลยีเฮอรเดิลนั ้นเหมาะกับการแปรรูปอาหารประเภท

ผลติภณัฑ OTOP เพราะใชเทคโนโลยีพื้นฐาน และเครื่องมอืท่ีใช

ราคาไมแพง ผูประกอบการไมตองใชเงินลงทุนสูง เปนวิธีการที่มี

ประสิทธิภาพสูงชวยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร  ไดผลิตภัณฑ

มีคณุภาพดเีปนท่ียอมรบัของผูบรโิภค จากการศกึษาลกัษณะของ

ผลิตภัณฑอาหารแตละประเภทและปจจัยทีม่ีผลตอคุณภาพ

รวมกับการนําเทคโนโลยีเฮอรเดิลมาประยุกตใชในการชวยยืด

อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร ดังตาราง  

 กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดตระหนักถึงการนําองคความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาผนวกกับภูมิปญญาทองถิ่น

ทีส่ําคัญและมีศักยภาพของจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

และพัฒนากระบวนการผลิตสินคา รวมทั้งการแกปญหาและพัฒนา

การผลิตเพื่อสรางความไดเปรียบ การขยายโอกาสทางการคา 

และความสามารถในการแขงขันของประเทศไดอยางยั่งยืน

เทคโนโลยีเฮอร�เดิลกับการยืดอายุ
การเก็บรักษาผล�ตภัณฑ�อาหาร

                                                    ขนิษฐา อินทรประสิทธิ์
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักเทคโนโลยีชุมชน

ลลิตา ชูแกว 
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักเทคโนโลยีชุมชน
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 ตารางตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีเฮอรเดิลเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร

ผลิตภัณฑ ปจจัยที่ควบคุม/เทคนิคการถนอมอาหาร การนําไปประยุกตใช

กลุมนํ้าพริกและเครื่องแกง 1. การปรับลด คา pH เชน เติมกรดมะนาว (กรดซิตริก) - ใชความเปนกรดชะลอหรือยับยัง้การเจริญของ
จุลินทรีย

2. การลดคาวอเตอรแอคติวิตี้ (a
w
) ในอาหาร เชน การคั่ว การอบ - ลดน้ําอิสระในอาหารทําให aw ตํ่าเพื่อชะลอหรอื

ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย

3. การใชความรอน เชน การน่ึงฆาเชื้อท่ีอณุหภมิูไมเกนิ 100 องศาเซลเซยีส - การใชความรอนเพือ่ยบัยั้งการเจริญและลดปรมิาณ
จุลินทรีย

4. การบรรจุแบบสุญญากาศ (vacuum packaging) - ลดปริมาณออกซิเจนเพื ่อยับยัง้การเจริญของ
จุลินทรีย

กลุมอาหารหมัก
เชน แหนม

1. ควบคุม คา pH ที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการหมัก - สรางสภาวะท่ีเหมาะสมใหจลิุนทรยีคูแขงเพ่ือยับย้ัง
การเจริญของจุลินทรียที่ทําใหผลิตภัณฑเสื่อมเสีย

2. ควบคุมปริมาณออกซิเจน - สรางสภาวะทีไ่มมีออกซิเจนเพ่ือยับยัง้การเจริญ
ของจุลินทรีย

กลุมผลิตภัณฑจากผลไมแปรรูป
เชน แยม

1. การลดคาวอเตอรแอคติวิตี ้ (a
w
) ในอาหาร เชน เติมนํา้ตาลในปริมาณสูง 

เพื่อลดปริมาณนํ้าอิสระ 
- ลดน้ําอิสระในอาหารทําให aw ตํ่า เพ่ือชะลอหรือ

ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย

2. การปรับลดคา pH เชน การเติมกรดมะนาว (กรดซิตริก) - ใชความเปนกรดชะลอหรือยับยัง้การเจริญของ
จุลินทรีย

3.  การใชความรอน เชน ใชความรอนประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส
ในการแปรรูป

- การใชความรอนเพ่ือยับยัง้การเจริญและลด
ปริมาณจุลินทรีย

กลุมขนมไทย
เชน ขนมเปยะ ฝอยทอง 

1.  การลดคาวอเตอรแอคตวิติี้ (a
w
) ในอาหาร เชน การอบ การกวน การใสซอง

บรรจุสารดูดซับความชื้น (ซองซิลิกาเจล)
- ลดน้ําอิสระในอาหารทําให aw ตํ่า เพ่ือชะลอหรือ

ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย

2. การบรรจุแบบสุญญากาศ ลดปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ - ลดปริมาณออกซิเจนเพื ่อยับยัง้การเจริญของ
จุลินทรีย

3.  การใชความรอน เชน การน่ึงฆาเชื้อท่ีอณุหภมิูไมเกนิ 100 องศาเซลเซยีส - การใชความรอนเพ่ือยับยัง้การเจริญและลด
ปริมาณจุลินทรีย

กลุมผลิตภัณฑประเภททอด
เชน ปลาชอนแดดเดียว

1. การลดคาวอเตอรแอคติวิตี้ (a
w
) ในอาหาร เชน การเติมเกลือ การอบ 

การใสซองบรรจุสารดูดซับความชื้น (ซิลิกาเจล) 
- ลดน้ําอิสระในอาหารทําให aw ตํ่า เพ่ือชะลอหรือ

ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย

2. การบรรจุแบบสุญญากาศ ลดปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ - ลดปริมาณออกซิเจนเพื ่อยับยัง้การเจริญของ
จุลินทรีย

เอกสารอางอิง
LEISTNER, L. Food preservation by combined methods. Food Research International, 1992, 25(2), 151–158.

LEISTNER, Lothar and GOULD, Grahame W. Hurdle technologies: combination treatments for food stability, safety and quality.
New York : Kluwer Academic, 2002.

INTERNATIONAL COMMISSION ON MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS FOR FOODS. Microorganisms in foods 5: characteristics of
microbial pathogens. London : Blackie Academic &  Professional, 1996.
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รอบรู รอบโลก

ทวีศักดิ์ แกวบุรี
บรรณารักษชํานาญการ

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 รอบรูรอบโลก ฉบับน้ี จะพานองๆ หนูๆ มารูจักเทคโนโลยี
สุดลํา้กับการสรางโลกเสมือนจริง หลายคนคงรูจักและไดสัมผัส
มาแลวกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ผานสื่อสิง่พิมพ สือ่โฆษณา 
ไมวาจะเปนหนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพมติชน และเมื่อ
ไมนานมานี้ใครทีไ่ดเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทน ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที ่9” 
ก็คงไดสัมผัสความสวยงามของพระเมรุมาศในแบบ 3 มิติ 
ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ  AR จากแผนพับที่ระลึกที่ไดรับ
ในงานพระราชพิธีมาแลว 
 เกริ่นมาขนาดน้ี นองๆ หนูๆ คงเริ่มต่ืนเตนกนัแลวละส ิวา
เราจะสราง AR ดวยตนเองไดจริงๆ หรือ อยาเพิ่งใจรอนกอนอื่น
เรามาทําความรูจกั เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง หรือ AR กันสกัเลก็นอย 
AR หรือ Augmented Reality (Augmented=สวนเพิ่ม
หรือเสริม) + (Reality=ความจริง) แปลความหมายตรงตัวก็คือ
การนําเอาโลกเสมือนจรงิมาขยายหรอืเพิ่มเตมิโลกแหงความจรงิ 
หรอืการนําเอาความจรงิและความเสมือนประสานเขาดวยกนัดวย
เทคโนโลยีดจิทัิล แตถงึอยางไรกต็ามความหมายในภาษาไทยกยั็ง
ไมมีคาํเรียกหรือคาํนิยามเทคโนโลยี AR อยางเปนทางการ แตคาํ
ท่ีมักจะใชกนัอยางกวางขวางในบานเรากคื็อ เทคโนโลยีเสมือนจรงิ
 การสรางสือ่ดวยเทคโนโลยี AR นัน้ ปจจุบันมีวิธีสราง
หลายวิธี ตั้งแตเทคนิคอยางงายไปถึงการใชเทคนิคขั ้นสูง 
เนือ่งจาก AR สามารถสรางดวยสือ่หลายรูปแบบ ไมวาจะเปน
ภาพ 3 มิติ ภาพถาย วีดีโอ นอกจากนี้ยังรองรับสื่อมัลติมีเดียได
หลายประเภท โปรแกรมสราง AR ฟรท่ีีสามารถสรางไดงายไมยุงยาก 
ในปจจบุนัมีใหเลือกใชงานมีอยูหลายโปรแกรม เชน ARToolKit, 
Vuforia, WikiTude, Kudan AR, และ LayAR แตเครื่องมือที่
ผูเขียนแนะนําในฉบับนีเ้ปนการสรางสือ่ AR ดวยวิธีง ายๆ 
ดวยข้ันตอนท่ีไมยุงยากซบัซอน ผานเว็บไซต http://www.layar.com 
ซึ่งสามารถแสดงผลงานผาน Application LayAR ดวย

โทรศัพทมือถือทัง้ในระบบ iOS และ Android กอนอืน่ตอง
เตรียมอุปกรณและเครื่องมือที่ใชสราง ดังนี้
 1. สื่อสิ่งพิมพทีเ่ราตองการนํามาสราง AR เชน หนังสือ 
แผนพับ หรือภาพถาย ที่อยูในรูปของไฟลดิจิทัล
 2. ไฟลทีต่ องนํามาประกอบสื่อสิ ่งพิมพของเรา เชน
ไฟลภาพ ไฟลวีดีโอ ไฟล Animation หรือ Link เว็บไซตตางๆ
 3. โทรศัพทมือถือ
 4. คอมพิวเตอร 
ขั้นตอนการสราง
 1. เขาไปทีเ่ว็บไซต http://www.layar.com ในกรณีที่
เขาใชงานครั้งแรก ตองทําการสมคัรสมาชกิท่ีดานบนมมุขวากอน 
คลกิท่ีหวัขอ (Free Sign up) เมื่อทําการสมัครสมาชกิแลวยืนยัน
การสมัครสมาชิกผานเว็บไซต
 

 2. ตั้งชื่อผลงานและประเภทผลงานทีต่องการสราง แลว
ทําการอัพโหลดไฟลงาน สามารถเลอืกไดท้ังไฟล JPG, PNG, PDF 
และ PDF เบื้องตนในสวนของโปรโมชั่นที่ใหเราใชงานไดฟรี
สามารถอัพโหลดไดเพียง 1 หนา
 

5 ขั้นตอน
ด�วยเคร�่องมือง�ายๆ

สร�าง AR สุดเจ�ง
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 3. จากเมนูดานขวา เลือกในหมวด Basic สามารถเลือก
ประเภทของไฟล AR ท่ีตองการใสเขาไปในสื่อของเรา เชน ไฟลวดีโีอ 
สไลดภาพนิ่ง เว็บไซต อีเมล เบอรโทรศัพท facebook เปนตน
 

 

 4. เมือ่ใสขอมูลเพิ่มของไฟล AR ทีเ่ราเพิ่มเขามาแลว 
สามารถคลิกท่ีเมนู Test เพื่อใหโปรแกรมแสดงผลงานใหเราตรวจ
สอบได โดยดาวนโหลด Application LayAR บทโทรศพัทมือถือ 
หนาจอจะแสดงกลองถายรปู วธิกีารใชงาน เพยีงกดชตัเตอรถาย
ภาพหนาจอคอมพิวเตอร
 

 5. เม่ือไดไฟลงานท่ีตองการแลว เลอืกเมน ูPUBLISH เพือ่
เผยแพรผลงาน ทั้งนี้เราสามารถเลือกแชรไฟลทีส่รางขึ้นมาเพื่อ
โปรโมทหรือแชรใน Social Media ได
 

การแสดงผลงาน
 เมื่อทาํสราง AR เรียบรอยแลว สามารถเขาถึงสือ่ AR 
ที่เราสรางไดโดย เปด Application LayAR บนโทรศัพทมือถือ
เพือ่ถายภาพสื่อสิ่งพมิพ ระบบจะทําการสแกน AR และแสดงผล
บนหนาจอโทรศัพทมือถือ สามารถเขาถึงไฟลขอมูลที่สราง
ไดทันที เชน เลนไฟลวีดีโอบนยูทูป เปดหนาเว็บไซต และ
Facebook ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
  
 
 

 เพียง 5 ขั้นตอนงายๆ เราก็สามารถสรางโลกเสมือนจริง
ดวยเทคโนโลยี AR ไดแลว สวนนองๆ คนไหนทีส่รางผลงาน
เรียบรอยแลว อยาลืมเอามาอวดกันไดที่ Fackbook Fanpage 
ของเราไดนะครบัท่ี @ScienceLibraryDSS รอบรู รอบโลกฉบบัหนา
จะมีอะไรมาใหสนุกกันอีกตองคอยติดตามกันนะครับ 

เอกสารอางอิง
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Science สไตลสนุก

ที่มา: https://th.wikihow.comที่มา: https://th.wikihow.comที่มา: https://th.wikihow.com

 สําหรับวารสารฉบบัน้ี ในหวัขอ Science สไตลสนกุ จะมาชวนนอง ๆ ทําอมยิม้ครสิตลักันดนูะคะ 

เน่ืองจากเปนกจิกรรมสนุก สามารถทําไดเองทีบ่าน อีกท้ังสามารถทําเปนของขวญัใหเพือ่น ๆ กไ็ดดวย 

เดก็ ๆ จะสนุก เพลิดเพลิน ไดทดลองและลงมือทําดวยตนเอง อกีท้ังเปนกจิกรรมท่ีชวยสงเสรมิการเรยีนรู 

ฝกการสังเกต จดจําอีกดวย กอนอื่นเราไปเตรียมอุปกรณการทําอมยิ้มคริสตัลกันเลย!

 อุปกรณที่ตองเตรียม
 1. นํ้าตาลทรายขาว 5 ถวยตวง

 2. นํ้าสะอาด 2 ถวยตวง

 3. แกวนํ้าใส

 4. ไมหนีบผา 

 5. ไมสําหรับทําเปนกานอมยิ้ม

 6. สีผสมอาหาร

 7. หมอ

 8. ทัพพีหรือสปาตูลา

 วิธีทํา
 1. เทน้ําลงไปในหมอท่ีเราเตรยีมไว รอนํ้าเดอืด จากนั้นใหใสนํ้าตาลลงไปและใชชอนคนใหละลาย

ทั้งหมด 

 2. เม ือ่ใส น ํา้ตาลหมดแลว 

ท้ิงสวนผสมใหเดอืดตอไปอีกสักพกั เพื่อ

ใหสวนผสมละลายทัง้หมดในระหวาง

นัน้ หยดสีผสมอาหารลงไปในแกวนํ้า

ประมาณ 1 - 2 หยด แลวตามดวยกล่ิน

ที่ชอบ 

 สําหรับวารสารฉบบัน้ี ในหวัขอ Science สไตลสนกุ จะมาชวนนอง ๆ ทําอมยิม้ครสิตลักันดนูะคะ 

เน่ืองจากเปนกจิกรรมสนุก สามารถทําไดเองทีบ่าน อีกท้ังสามารถทําเปนของขวญัใหเพือ่น ๆ กไ็ดดวย 

 สําหรับวารสารฉบบัน้ี ในหวัขอ Science สไตลสนกุ จะมาชวนนอง ๆ ทําอมยิม้ครสิตลักันดนูะคะ 

อ ม ยิ้ ม ค ริ ส ตั ลมาทํา                           กันเถอะ !

นางสาวสัตติญา ดีดวงพันธ
นักวิทยาศาสตร 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ



32 วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ32 วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ

 3. ยกสวนผสมลงจากเตา เม่ือสวนผสมเริ่มเย็นตวั ใหเทลงแกวท่ีหยดสผีสมอาหารไว อยาลมื

คนใหสีเขากันกับสวนผสม

 4. นําไม ท ีเ่ราเตรียมไว สําหรับทํา

กานอมยิ้มจุมลงในน้ํา แลวคลกุกบันํ้าตาลทราย

จนตดิท่ัวไม และนาํไปจุมที่สวนผสมที่เราไดทาํไว

 5. ใชไมหนบีผาหนบีปลายกานอมย้ิม

ดานบน เพื่อปองกันไมใหปลายไมรวงลงมา

ติดกับกนแกว ซึ่งอาจทําใหดึงไมออกไดยาก

ในภายหลัง

 6. รอใหสวนผสมกับนํ้าตาลเปน

คริสตัลประมาณ 3 - 7 วัน 

 7. เม่ือไดครสิตลัอยางใจตองการแลว 

เจาะน้ําตาลแขง็ ๆ ทีอ่ยูดานบนสวนผสมออก 

แลวเทสวนผสมเหลว ๆ ทิง้ไป สิ่งที่เหลืออยู

ในแกวคืออมยิ ้มคริสตัลทีเ่กาะอยูบนไม

อย างสวยงามเพียงแค ขยับไม  เล็กน อย

ก็สามารถดึงอมยิ้มออกมาไดแลว 

ผลึกนํ้าตาลเกิดขึ้นไดอยางไร ?
 สารสวนใหญจะละลายไดดีในตัวทําละลายทีร่อนมากกวาอุณหภูมิหอง ดังนั้นเมื่อทําให
สารละลายอิม่ตัวทีอุ่ณหภูมิสูงเย็นตัวลง จะทําใหสารแยกตัวออกมาจากสารละลายในรูปของแข็ง 
กระบวนการนี้เรียกวา การตกผลึก (crystallization) ดังนั้นสารประกอบอยางนํ้าตาล มีลักษณะ
เปนผลกึโดยธรรมชาตอิยูแลว การนาํนํ้าตาลท่ีเปนผลกึมาผสมนํ้าที่อุณหภมูสิงู แลวพกัใหเย็นตวัลง 

จะชวยสรางสภาพแวดลอมใหเกิดหินผลึกที่มีขนาดและสีสันแตกตางกันไป

เอกสารอางอิง
มีเดยีวกิ.ิ 2560. ทําผลกึ. (ออนไลน).อางถงึวนัท่ี 2 พฤศจกิายน 2560. เขาถงึจาก : https://th.wiki-
how.com/ทําผลึก. 
บลิสบาย. 2560. อมยิ้มนํ้าตาลคริสตัลแบบโฮมเมด. (ออนไลน). อางถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.
เขาถึงจาก : http://www.blisby.com/blog/diy-crystal-rock-candy/. 

Science สไตลสนุก

ที่มา : https://th.wikihow.com
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ศัพทวิทยนารู

 1. Primary GMP หรือ GMP ขั้นตน หมายถึง มาตรฐานการผลิตขั้นตน
ซึ่งเปนเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสขุ ไดออกประกาศวาดวยเรื่อง วธิกีารผลติ เครื่องมอื
เครื่องใชในการผลติ และการเกบ็รกัษาอาหารแปรรปูท่ีบรรจใุนภาชนะพรอมจาํหนาย 

เปนหลักเกณฑวิธีการที่ด ีในการผลิตขั้นตน สําหรับกลุมอาหารพรอมปรุงและ
อาหารสาํเรจ็รปูพรอมบรโิภคทันที รวมไปถึงกลุมอาหารท่ัวไปท่ียังไมไดถกูบงัคบั

ใหปฏบิตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ. 2543

 2. Good Manufacturing Practice : GMP หมายถึง กรรมวิธี
การผลติท่ีดี หลกัเกณฑและวิธีการท่ีดใีนการผลติ เปนขอกาํหนดขั้นตํ่าที่ผูผลติอาหาร
ตองดําเนินการเพื่อใหไดอาหารที่เหมาะสมสําหรับการบริโภค ประกอบไปดวย
ขอกําหนดทีเ่กี่ยวกับสุขลักษณะพื้นฐาน วิธีการผลิต อุปกรณตาง ๆ 
ที่ใชในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร

2. Good Manufacturing Practice : GMP หมายถึง กรรมวิธี
การผลติท่ีดี หลกัเกณฑและวิธีการท่ีดใีนการผลติ เปนขอกาํหนดขั้นตํ่าที่ผูผลติอาหาร
ตองดําเนินการเพื่อใหไดอาหารที่เหมาะสมสําหรับการบริโภค ประกอบไปดวยตองดําเนินการเพื่อใหไดอาหารที่เหมาะสมสําหรับการบริโภค ประกอบไปดวย
ขอกําหนดทีเ่กี่ยวกับสุขลักษณะพื้นฐาน วิธีการผลิต อุปกรณตาง ๆ 
ที่ใชในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร

 5. Crystallization (การตกผลึก)  หมายถึง
ปรากฏการณซึ่งโมเลกุลในสถานะของเหลว หรือในสารละลายมารวมกัน
อยางเปนระเบียบ เกิดเปนผลึก (crystal) ซึ่งประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลักคือ 
การเกิดนิวเคลียสผลึก (nucleation) และการขยายขนาดของผลึก (crystal growth) 

เอกสารอางอิง
 พนิดา ตันศิร. โลกเสมือนผสานโลกจริง Augmented Reality [ออนไลน]. [อางถึงวันที่ 
4 มกราคม 2561]. เขาถงึจาก: http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/30_2/
pdf/aw28.pdf
 วารสารอาหารและยา [ออนไลน]. [อางถงึวันท่ี 24 ธันวาคม 2560]. เขาถึงจาก: http://kmfda.
fda.moph.go.th/Journal/Chapter/5/18_149_E_1.56.pdf 
 สถาบันเทคโนโลยีพระเจาเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง. พจนานกุรม วศิวกรรมอาหาร (อังกฤษ-ไทย). 
กรุงเทพฯ : ฟูด เน็ทเวิรค โซลูชั่น, 2549 หนา 41, 68, 72.

ปุณณภา เอี่ยมนอก
นักวิทยาศาสตร 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3. food safety (ความปลอดภยัทางอาหาร) หมายถงึ การรกัษาหรอืระวงั
ปองกันอาหารจากสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 4. Augmented Reality : AR  หมายถึง เทคโนโลยีความจรงิเสมอืนท่ีมกีารนาํ 
   ระบบความจริง เสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อสรางสิ่งทีเ่สมือนจริงใหกับ

   ผูใช จดัเปนแขนงหนึ่งของงานวจิยัดานวทิยาการคอมพวิเตอร วาดวยการเพิ่ม
  ภาพเสมือนของโมเดลสามมิตทิี่สรางจากคอมพวิเตอรลงไปในภาพท่ีถาย

 มาจากกลองวิดีโอเว็บแคมหรือกลองในโทรศัพทมือถือแบบ
 เฟรมตอเฟรมดวยเทคนิคทางดานคอมพิวเตอรกราฟก
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 กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีโดย ดร.สทุธเิวช  ต.แสงจนัทร 

อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร และคณะ เขาประชมุความรวมมือทางวชิาการดานนวตักรรมอาหาร

และวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ประเทศญี่ปุน พรอมดวย นางสาวนงนุช เมธียนตพิริยะ ผูอํานวยการ

กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร นางพจมาน ทาจีน ผูอํานวยการกองความสามารถ

หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ นางสาวสุภัตรา เจริญเกษมวิทย นายมโนวิช เรืองดิษฐ 

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ ในระหวางวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

กรมวิทยาศาสตร�บริการ ร�วมประชุมความร�วมมือทางวิชาการ
ด�านนวัตกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ประเทศญี่ปุ�น

 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือกับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา

ศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชนดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม ณ หองประชมุอคัรเมธ ีชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานกุรม กรมวทิยาศาสตรบรกิาร 

วันศุกรที่ 8 กันยายน 2560

ความร�วมมือ กรมส�งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู�ประกอบการ ด�วยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพ
สินค�า OTOP ให� ได�มาตรฐาน จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร

 กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร.สุทธเิวช ต.แสงจนัทร 

อธบิดกีรมวิทยาศาสตรบรกิาร และนางแนงนอย เวทยพงษ รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร พรอมดวย

ผูบรหิาร และคณะทํางานจากสํานักเทคโนโลยีชุมชน ลงพื้นท่ีเพือ่ตรวจตดิตามการดาํเนินงาน โครงการ

ยกระดับคุณภาพสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน และโครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานกุดนาขาม 

ณ จงัหวดัหนองคาย และจงัหวดัสกลนคร ระหวางวนัที่ 3 - 5 กนัยายน 2560  
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คณะผู�แทน Japan Food Research Laboratories (JFRL) ประเทศญี่ปุ�น
เยี่ยมชมกรมวิทยาศาสตร�บริการ

 กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดย ดร.สทุธเิวช ต.แสงจนัทร 

อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร เปนประธานและกลาวตอนรบัคณะผูแทนจาก Japan Food Research 

Laboratories (JFRL) ประเทศญี่ปุน ซึ่งทั้งนี้คณะผูแทนจาก Japan Food Research Laboratories 

(JFRL) ไดมีโอกาสเขาเย่ียมชมหองปฏบัิตกิาร ของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร ไดแก  ASEAN Center for 

Food Contact Materials, Section of Functionnal Food, Section of Food Sefety, Section 

oF Food Sensory Evaluation, Future collaboration discussion ณ หองประชุมอัครเมธี 

ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตรบริการ วันที่ 14 กันยายน 2560

         กรมวิทยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีโดย นางสาวลดา พนัธสขุมุธนา 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและศนูยสารสนเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมคณะ เปนผูแทนจาก

กรมวิทยาศาสตรบริการ สงมอบดอกไมจันทน จํานวน 12,132 ดอก แบงเปน ดอกดารารัตน จํานวน 

9,800 ดอก ดอกกุหลาบ จํานวน 1,532 ดอก และดอกแกว จํานวน 800 ดอก ณ สํานักพระราชวัง 

ถนนหนาพระลาน  เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 กันยายน 2560

กรมวิทยาศาสตร�บริการ โดยสํานักหอสมุดฯ ส�งมอบดอกไม�จันทน� 
จํานวน 12,132 ดอก แก�สํานักพระราชวัง

โครงการ การเพิ่มศักยภาพผู�ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐาน
เพื่อการส�งออก

 กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดย นางอมุาพร สขุมวง 

รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร เปนประธานในการปดโครงการ การเพิ่มศกัยภาพผูประกอบการ

อาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพื่อการสงออก และกลาวรายงาน โดย ดร.สุมิตรา บญุบาํรงุ สถาบันค นควา

และพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวย ดร.จงรกั วชัรนิทรรตัน รกัษาการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูแทนสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหง

ประเทศไทย กลาวถงึ ความรวมมือและความสําคญัของโครงการฯ และผูประกอบการอาหาร SMEs 

อาหารแปรรูปเขารวมดวยกวา 22 ราย ณ ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี 

วันที่ 18 กันยายน 2560 
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 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงพื้นที่

จงัหวดัสุพรรณบรุตีรวจเย่ียมและตดิตามการดาํเนินงาน เพื่อยกระดบัสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 

โดยใชวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อใหสามารถแขงขนัไดอยางย่ังยืน ในพื้นที่ภาคกลาง

ของหนวยงานในสังกดักระทรวงวทิยาศาสตรฯ ในวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ณ ศนูยเรยีนรูการเพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร ตาํบลจรเขสามพนั อําเภออูทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ี ในการนี ้

ดร.สทุธเิวช ต.แสงจนัทร อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร พรอมผูบรหิาร นักวจิยั กรมวทิยาศาสตร

บรกิาร ไดใหการตอนรบัและเสนอผลงานของผูประกอบการชมุชนในพื้นท่ีภาคกลางท่ีกรมวทิยาศาสตร

บรกิาร ไดชวยแกไขปญหา พฒันากระบวนการผลิตใหมีคณุภาพและไดรบัการรบัรองตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุมชน

 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางอุมาพร สุขมวง 

รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร และนางแนงนอย 

เวทยพงษ รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร พรอมดวยผูบรหิาร เขารวมพธิถีวายราชสักการะพระบรม

ราชานสุาวรียพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวัเนื่องในวนัคลายวนัสวรรคต โดยมี รศ.นพ.สรนิต 

ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูนําคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน

เจาหนาท่ี วท. วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พรอมรบัเสดจ็ พลเรอืเอก หมอมเจาปุสาณ สวสัดวิตันิ 

ผูแทนพระองค เสด็จในการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และทรงวาง

พวงมาลาของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู ณ พระบรมราชา

นสุาวรยี หนาพระราชวังสราญรมย กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 ตุลาคม 2560

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวิทยาศาสตร� ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการนํา
วิทยาศาสตร�ยกระดับสินค�า พื้นที่ภาคกลาง

พธิถีวายราชสักการะพระบรมราชานสุาวรยี� พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล�าเจ�าอยู�หวั ร.4 
เนื่องในวันคล�ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 2560

การมอบนโยบายขับเคลื่อนองค�กรสู�การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางอุมาพร สุขมวง 

รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร จดัประชมุการมอบ

นโยบายการขบัเคลื่อนองคกร โดยมผีูบรหิาร ขาราชการ พนักงานราชการ ลกูจาง เขารวมฟง ณ หองประชมุ

ภูมิบดินทร กรมวิทยาศาสตรบริการ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
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 กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยนางดษุฎ ี ม่ันความด ี

ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ เปนประธานและกลาวตอนรับคณะผูแทนจาก

หนวยงานรบัรองระบบงานของประเทศญ่ีปุน International Accreditation Japan (IAJapan) ไดแก 

Mr. Isao Fujita , Executive Assistant to Chief Executive และ Ms.Kahori Ono, Assitant staff, 

International Affairs Group  ณ หองประชุม 610 ชั้น 6 อาคารหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560   

          กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางอุมาพร สุขมวง 

รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ไดนําคณะทํางานดานไอทีม (I Team) 

ซึ่งประกอบดวยนักวิทยาศาสตรของกรมวิทยาศาสตรบริการ ผูแทนจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย  

ผูแทนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เขาพบ ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อรายงานความคืบหนาการดําเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อ

ปรับปรุงบริการการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  

 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปนหนึ่งในหนวยงาน 

ท่ีสํานักนายกรฐัมนตร ี ไดเชญิใหเขารวมประชมุหารอืการพจิารณากาํหนดมาตรฐานแถบสธีงชาตไิทย 

โดยมีการคดัเลือกธงตนแบบท่ีจะกาํหนดสดีวยวธิกีารวดัสธีงตนแบบจากแหลง 1. ธงชาตจิากพพิธิภณัฑ

สถานแหงชาติ 2. ธงชาติจากพิพิธภัณฑธงชาติไทย และ 3. ธงจากราชนาวี โดยกรมวิทยาศาสตรบริการ

ไดรับมอบหมายใหพิจารณาคัดเลือกธงจากทั้ง 3 แหลง โดยดูจากลักษณะปรากฏ และการวัดคาสี

ดวยเครื่อง Colorimetric spectrophotometer แลวนําเสนอตอทีป่ระชุมเพื่อกําหนดคาสีของ

ธงตนแบบ

หน�วยรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ�น (IAJapan) 
เข�าเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของสํานักบริหารและรับรองห�องปฏิบัติการ

กรมวทิยาศาสตร�บรกิาร มุ�งปรบัปรงุบรกิารการรบัรองระบบงาน
ห�องปฏบิตักิารทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

การนําเทคนิคทางวิทยาศาสตร�กําหนดและวัดค�าสีธงชาติไทย
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              กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สขุมวง 

รองอธบิด ี รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร เปนประธานในพธิมีอบเครื่องมอื อปุกรณ 

และวสัดใุนกระบวนการผลิต เพื่อสนับสนุนผูประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภณัฑปลาสม จาํนวน 

13 กลุม ภายใต “โครงการยกระดบัคณุภาพผลิตภณัฑปลาสมใหไดมาตรฐาน” เพื่อใหสินคามีคณุภาพ

ปลอดภยัตอผูบรโิภคเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด รวมท้ังเพิ่มรายไดใหแกชมุชน วนัท่ี 16 ตลุาคม 2560 

ณ โรงแรมอวานีขอนแกนโฮเทล แอนด คอนเวนชั่นเซนเตอร จงัหวดัขอนแกน

กรมวิทยาศาสตร�บริการ หนุนผู�ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มอบเครื่องมอื อปุกรณ� วสัดุ ยกระดับคณุภาพผลติภณัฑ�ปลาส�มให�ได�มาตรฐาน

 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางอุมาพร สุขมวง 

รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ และนางแนงนอย เวทยพงษ รองอธิบดี

กรมวทิยาศาสตรบรกิาร พรอมดวยคณะผูบรหิาร ขาราชการ เจาหนาท่ี วศ. เขารวมพธิถีวายผาพระกฐนิ

พระราชทาน ของกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจาํป พ.ศ. 2560 โดยมี รศ.นพ. สรนติ ศลิธรรม 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร พรอมดวยคณะผูบริหาร 

ขาราชการ เจาหนาที ่ และประชาชน รวมในพิธี ณ วัดปอมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) 

ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 ตุลาคม 2560

คณะผู�บรหิาร ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ กรมวทิยาศาสตร�บรกิาร ร�วมพธีิถวาย
ผ�าพระกฐนิพระราชทาน ของกระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีประจาํป� พ.ศ. 2560

การยกระดับศักยภาพห�องปฏิบัติการภาคเหนือ หนุนการพัฒนา
คุณภาพสินค�าตามมาตรฐานสากล

 กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี นางแนงนอย เวทยพงษ 

รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร นางดษุฎ ีม่ันความด ีผูอาํนวยการสาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบัิตกิาร 

และ นางรตกิร อลงกรณโชตกิลุ นักวทิยาศาสตรชาํนาญการพเิศษ ลงพื้นที่ปฏบิตัริาชการในการเยี่ยมชม

อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จ. เชียงใหม เพื่อเตรียม

ดําเนินการ โครงการยกระดับศักยภาพหองปฏิบัติการเพื่อพัฒนา SME ชุมชนในภูมิภาครองรับ

ประเทศไทย 4.0 ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จ.เชียงใหม วันที่ 

16 ตุลาคม 2560 
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กรมวิทยาศาสตร�บริการ  เน�นพัฒนาการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร 
การผลติวสัดุอ�างองิ ตามมาตรฐานสากล รองรบัการแข�งขนัของผู�ประกอบการ
อาหารไทย

 กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดย นางอมุาพร สขุมวง 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ในฐานะเปนหองปฏิบัติการอางอิงดานอาหารของอาเซียน สาขา

วสัดสัุมผัสอาหาร มุงเนนการสงเสรมิศกัยภาพหองปฏบัิตกิารวเิคราะห ทดสอบและสรางความเขมแขง็

งานวจิยัดานวสัดสุมัผสัอาหารของประเทศ โดยใหความสาํคญัการพฒันาองคความรูและงานดานการทดสอบ

วสัดสุมัผัสอาหารรวมกบัผูเชี่ยวชาญดานวสัดสัุมผัสอาหารของประเทศเบลเย่ียม เปาหมายพฒันาการ

ศักยภาพนักวิทยาศาสตรและยกระดับหองปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร การผลิตวัสดุอางอิง 

การวิจัยวัสดุสัมผัสอาหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการเทคโนโลยี

 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางอุมาพร สุขมวง 

อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร เปนประธานเปดงานสถาปนา วนัครบรอบ 80 ป สถานศกึษาเคมีปฏบิตัิ 

พรอมดวยคณะผูบริหาร และผูเกษียณอายุราชการและอาจารยผูสอนของสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 

รวมทั้งศิษยเกาสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ เขารวมบําเพ็ญกุศลวันครบรอบฯ ณ หองโถง ชั ้น 6 

อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ วันที ่1 พฤศจิกายน 2560

ครบรอบ 80  ป� สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  “วศ. เน�นความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรกรมวิทยาศาสตร�บริการที่ถ�ายทอดสู�สังคม”

การพัฒนานวัตกรรมการบริการรับรองระบบงานห�องปฏิบัติการทดสอบ

         กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีนางอมุาพร สขุมวง 

อธบิดีกรมวิทยาศาสตรบรกิาร ไดเปดเผยถงึความคบืหนาการดาํเนนิงานของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร 

ที่เปนทีมงานนวัตกร I Team หรือ Innovation Team กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภายใตโครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ไดมีการพัฒนานวัตกรรมการบริการรับรอง

ระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มาระยะหนึ่งแลว  

อยางไรกต็ามเพื่อใหระบบบรกิารมคีวามสมบรูณ สามารถใชประโยชนไดจรงิตรงตามความตองการ

ของผูประกอบการหองปฏิบัติการเปาหมายเมือ่ตนเดือนพฤศจิกายนทีผ่านมาจึงไดเปดให

ผูประกอบการหองปฏิบัติการผูใชระบบบริการนีจ้ริงไดทดลองใชนวัตกรรมบริการ พรอมทัง้

ใหขอเสนอแนะที่จะพัฒนาระบบบริการภาครัฐนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน  2560  
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 กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานกับรหิาร

และรบัรองหองปฏบัิตกิาร จดัพธิมีอบใบรบัรองระบบงานหองปฏบัิตกิาร ใหกบัหองปฏบิตักิารท่ีได

รับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบของประเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

โดยมี นางอุมาพร สุขมวง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธานในพิธีมอบหนังสือรับรอง

หองปฏิบัติการ พรอมดวย นางแนงนอง เวทยพงษ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ และ

คณะผูบริหารรวมเปนสักขีพยาน ซึ่งหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดใบรับรอง มี 6 หองปฏิบัติการ 

และผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ มีจํานวน 2 หนวยงาน

        กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและ 6 หนวยงานในกาํกบั นําโดยกรมวทิยาศาสตรบรกิาร  (วศ.) 
จดักจิกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร เรื่อง “การสงเสรมิศกัยภาพผูประกอบการโอทอป 
และ SMEs เพื่อสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ” เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกผูผลติ 
ผูประกอบการ วสิาหกจิชมุชน เพื่อยกระดบัโอทอปดวยวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยมี 
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเกียรติเปนประธาน
เปดงาน และบรรยายพเิศษเรื่อง “ทศิทางและแนวนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย”ี 
ซึ่งกลาวรายงานการจดังาน โดย นางอมุาพร สขุมวง อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร และ นายพงศพฒัน วงศตระกลู 
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี กลาวตอนรับ ณ โรงแรมมณีจันทรีสอรท แอนด สปอรตคลับ 
จังหวัดจันทบุรี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 ดร.พจมาน ทาจีน ผูอํานวยการกองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ 

กรมวทิยาศาสตรบรกิาร พรอมดวยนักวจิยั และนักวทิยาศาสตร ไดใหการตอนรบั Dr.Souichi Telada  

Length Standards Group ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจาก National Metrology Institute of Japan 

(NMIJ) เขาใหคําปรึกษาทางเทคนิคและเยี่ยมชมหองปฏิบัติการมาตรวิทยา ณ อาคารหอสมุดฯ

กรมวทิยาศาสตรบรกิาร จากความรวมมอืดานมาตรวทิยา ระหวางกรมวทิยาศาสตรบรกิาร และ NMIJ 

ปจจบุนัไดมกีารขยายขอบขายความรวมมอืมากขึ้น ที่นําไปสูการทาํงานแบบบรูณาการระหวางหนวยงาน

ในระดบัสากลและจากการประชุมหารอืระหวางหนวยงานทาํใหมีการสงผูเชี่ยวชาญจาก NMIJ เดนิทาง

มาใหคําปรึกษาเทคนิคตางๆดานมาตรวิทยา ซึ่งมี นายวันชัย ชินชูศักดิ์ หัวหนากลุมสอบเทียบ

เครื่องมือวัด 2 ใหการตอนรับ และพาเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการมาตรวิทยา ในดานบริการทดสอบ 

และสอบเทียบ ณ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร วนัที ่15 พฤศจกิายน 2560

ต�อนรับ ผู�เชี่ยวชาญจาก  NMIJ  เป�ดห�องปฏิบัติการ
และพร�อมรับคําปรึกษาด�านมาตรวิทยา

การนําวิทยาศสาตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส�งเสริม OTOP และ SME  
จ.จันทบุรี เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล

ผลักดันโครงสร�างพื้นฐานด�านคุณภาพ MSTQ พร�อมกระจายองค�ความรู� 
ความสามารถ ผ�านห�องปฏิบัติการที่ได�รับการรับรอง
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 กรมวิทยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดเปนหน่ึงในหนวยงาน ท่ีสํานักนายกรฐัมนตร ีไดเชญิให

เขารวมประชมุหารอืการพจิารณากําหนดมาตรฐานแถบสธีงชาตไิทย โดยท่ีกรมวิทยาศาสตรบรกิารไดเปนหน่ึงในหนวยงานภาครฐัและ

ภาคเอกชนจาก 9 หนวยงาน ประกอบไปดวย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สาํนักงานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม กรมวิทยาศาสตรบรกิาร สาํนักงานเสรมิสรางเอกลกัษณของชาติ สํานักงานปลดัสํานัก

นายกรัฐมนตรี สํานักงานกฎระเบียบกลาง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ ในการคัดเลือกธง

ตนแบบ ท่ีจะกําหนดสดีวยวิธกีารวัดสธีงตนแบบจากแหลง ดงัน้ี 1. ธงชาตจิากพพิธิภณัฑแหงชาต ิ จากธง 2 ประเภท ไดแก ธงชยั

เฉลมิพล และ ธงไตรรงค  2. ธงชาตจิากพพิธิภณัฑธงชาตไิทย และ  3. ธงจากราชนาวี โดยที่กรมวิทยาศาสตรบรกิารไดรบัมอบหมายให

พจิารณาคัดเลอืกธงจากท้ัง 3 แหลง โดยดจูากลกัษณะปรากฏ และการวดัคาสดีวยเครื่อง Colorimetric spectrophotometer แลวนําเสนอ

ตอท่ีประชมุเพื่อกําหนดคาสขีองธงตนแบบ และไดประกาศราชกิจจานเุบกษา เลมท่ี 134 ตอนพเิศษ 245 ง ลงวันที ่30 กันยายน 2560 

ใหเปนเกณฑลกัษณะของคาแนะนําของธงชาตไิทย

 ตามท่ีมตคิณะกรรมการจดักิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ป การประกาศใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทย โดยมีรองนายกรฐัมนตร ี

นายวิษณ ุเครอืงาม เปนประธานกรรมการ และรฐัมนตรปีระจาํสาํนักนายกรฐัมนตร ีนายออมสนิ ชวีะพฤกษ เปนรองประธานกรรมการ 

ไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกําหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย เพื่อใหมีมาตรฐานสีและเปน

มาตรฐานสตีามหนวยสากล โดยกําหนดในลกัษณะของคาแนะนําทางราชการ สาํนักงานปลดัสาํนักนายกรฐัมนตรจีงึไดกําหนดจดัการ

ประชมุหารอืรวมกันระหวางหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ ท้ัง 9 หนวยงานท่ีไดกลาวขางตน

 จากมตทีิป่ระชมุการพจิารณากําหนดมาตรฐานแถบสธีงชาตไิทยดงักลาว ไดมีมตใิหมีการตรวจสอบคาแถบส ี(สน้ํีาเงนิแก สขีาว 

และสแีดง) จากธงชาต ิ3 แหลง ซึ่งมตท่ีิประชมุใหกรมวิทยาศาสตรบรกิารเปนผูตรวจสอบพจิารณาและนําเสนอตอท่ีประชมุและมีมติเหน็

สมควรใหกําหนดคาแถบสธีงชาตไิทยจากธงชาตริาชนาวี และใชผลของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร จากการทดสอบคาแถบสีธงชาติไทย 

(สน้ํีาเงนิแก สขีาว และสแีดง) ดวยเครือ่ง Colorimetric spectrophotomete ซึ่งผลของการทดสอบที่ ไดนําเสนอตอท่ีประชมุไดกําหนด

คา CIELAB D65 สแีดง คา L* = 36.4 , a* = 55.47 , b* = 25.42  สขีาว คา L* = 96.61 , a* = -0.15 , b* = -1.48 และสีน้ําเงนิ 

คา L* = 18.63 , a* = 7.89 , b* = -19.45 โดยไดกําหนดคา rE* (delta E) ไมเกิน 1.5 และไดประกาศเปนราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 134 

ตอนพเิศษ 245 ง ลงวันท่ี 30 กันยายน 2560 ใหเปนเกณฑลกัษณะของคาแนะนําทางราชการ
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งานบริการวิทยาศาสตร ในการกําหนดและวัดคาสีธงชาติไทย
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v แมลงไทยกินได�จากเศรษฐกิจฐานราก
 สู�การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
v สร�างชาติด�วยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี
 และนวัตกรรม
v เทคโนโลยีเฮอร�เดิลกับการยืดอายุ
 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ�อาหาร

v อุมาพร สุขม�วง
 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�บริการ
 บทบาท กรมวิทยาศาสตร�บริการ 
 ในยุคประเทศไทย 4.0 

v โครงการห�องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ : 
 บริการรับรองระบบงานห�องปฏิบัติการทดสอบ
 ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
 ในยุคประเทศไทย 4.0 

People in Focus

บทความพ�เศษ

สรรสาระ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�บริการ 
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